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                            มังคลัตถทีปนี  แปล 
                                     เลม ๓ 
                        พรรณาความแหงคาถาท่ี* ๕ 
           [๑]  พึงทราบวินิจฉัยในคาถาท่ี ๕.  เจตนาเปนเหตุให  ชื่อวา  
ทาน.  ความประพฤติ  คือการทําซึ่งธรรม  ชื่อวาธรรมจริยา. 
           บทวา  าตกาน  ความวา  การสงเคราะหซึ่งญาติทั้งหลาย 
ของตน. 
           บทวา  อนวชฺชานิ  ไดแก  กรรมทั้งหลายมีอุโบสถกรรมเปนตน 
ไมมีโทษ  คือบัณฑิตไมนินทา  ไมติเตียน. 
           บทวา  เอต  ความวา  เทพดา  ทานจงถือวา  "ทาน ๑ การ- 
ประพฤติธรรม ๑  การสงเคราะหญาติ ๑  กรรมอันไมมีโทษ ๑  กรรม 
๔  อยางมีทานเปนตนนี้  เปนมงคลอยางสูงสุด." 
           ความสังเขปในคาถาท่ี ๔ นี ้ เทาน้ี. 
           สวนความพิสดารในคาถาท่ี ๕ นี้ ดังตอไปนี้ :- 
 
*  พระมหาเจริญ  สุวฑฺฒโน  ป. ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวหิาร แปล.  (บัดนี้เปนสมเด็จพระญาณสังวร 
ป. ธ. ๙)  
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                                   กถาวาดวยทาน 
                                    [ทาน ๓ อยาง] 
           [๒]  ชื่อวาทาน  มี ๓ อยาง  ดวยอํานาจจาคเจตนา  วิรัติและ 
ไทยธรรม. 
           จริงอยางนั้น  จาคเจตนา  ชื่อวาทาน  ในทาน๑สูตรในอัฏฐกนิบาต 
อังคุตตรนิกายวา " สัทธา ๑ ความมีหิรี ๑ ทานอันเปนกุศล ๑ ดังน้ี 
เปนตน. 
           อรรถกถา๒ทานสูตรน้ันวา  "อรยิสาวก  ยอมใหทานดวยสัทธาใด 
สัทธานั้น  พระผูมีพระภาคทรงประสงควา  สทฺธา  ในคาถาน้ัน. 
           อริยสาวกยอมใหทานดวยหิริใด  หิรินั้นแล  ทรงประสงควา  หิริย. 
           ทานอันไมมีโทษ  ชื่อวาทานอันเปนกุศล. 
           วิรัติ  ชื่อวาทาน  ในอาคตสถาน (ที่มาแหงทาน) วา "อริยา- 
สาวก  ยอมใหอภัย." 
           ในคําวา  อภย  เทติ  นั้น  มีอธิบายวา  ยอมทําอภัยทาน  คือ 
สมาทานวิรัติ  กลาวคือ  เบญจศีล. 
           วิรัติทานน้ี  จักมีแจงในมงคลขอวา  อารตี  วิรตี  วิรตี  ปาปา  (การ 
งดเวนจากบาป)   นั้น. 
           ไทยธรรม  ชื่อวาทาน  ในอาคตสถาน (ที่มาแหงทาน)  วา 
"อริยสาวก  ยอมใหทาน  คือขาวและนํ้า"  ดังน้ีเปนตน. 
 
๑.  องฺ  อฏก  ๒๓/๒๔๐.  ๒.  มโน.  ปู.  ๓/๒๘๘.  
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                                 [วิเคราะหทาน] 
           [๓]  แมในอรรถกถา๑กถาวัตถุ  ทานก็กลาววา  "บรรดาทาน ๓ 
อยางนั้น  จาคเจตนาชื่อวาทาน  เพราะวิเคราะหวา  จาคเจตนายอม  
ใหไทยธรรม,  อีกอยางหน่ึง  ชนทั้งหลายยอมใหไทยธรรมดวยเจตนา 
นั่น.  วิรัติชื่อวาทาน  เพราะอรรถวาบั่นรอน  และเพราะอรรถวาตัด. 
แทจริง วิรัตินั้นเมื่อเกิดข้ึน  ยอมบ่ันรอนและตัดเจตนาแหงผูทุศีล 
กลาวคือ  ความกลัวและความขลาดเปนตน  เหตุนั้น  จึงชื่อวาทาน. 
ไทยธรรมชือ่วาทาน เพราะอรรถวา  อันเขาให  ดังนี้แลว  จึงกลาววา 
" ทานน้ีถึงมี ๓ อยางดังกลาวมา  โดยความก็มี ๒ อยาง คือ ธรรม 
อันเปนไปทางใจ ๑ ไทยธรรม ๑" ดังน้ี. 
           บรรดาทาน ๒ อยางนั่น  ความท่ีทานเปนมงคล  ในทานอัน 
เปนไปทางใจ  จึงจะชอบ  ในทานท่ีไมเปนไปทางใจ  ไมชอบ  เพราะ 
ฉะน้ัน  ทานคือไทยธรรม  อันไมเปนไปทางใจ  จึงไมไดในมงคลขอ 
วาทานนี้.  วิรัติแมนั้นก็ไมไดในมงคลขอน้ี  เพราะวิรัติแมในทานอัน 
เปนไปทางใจ  พระผูมีพระภาคทรงถือเอาดวยการเวนจากบาปและ 
ความสํารวมจากการด่ืมน้ําเมาขางหนา  เพราะฉะนั้น  พึงเห็นสันนิษฐาน 
โดยปาริเสสนัย๒วา จาคเจตนา  ชื่อวาทาน.  ก็คําวา  เจตนา  ทาน 
กลาวไวดวยอํานาจคําเปนประธาน.  แมความไมโลภที่ประกอบดวย 
จาคเจตนานั้น  กช็ื่องาทาน  เพราะมีจาคเจตนานั้นเปนคติ. 
 
๑.  ป.  ที.  ๒๕๔.  ๒.  นัยท่ีแสดงอรรถยังเหลือ  คือ  คําบางคํา  เชน ทาน  มีความหายหลาย 
อยาง  แตในบางแหงแสดงจาํกัดความหมายเพียงเดยีว  ฯลฯ  ความหมายอ่ืนท่ีมิไดมุงไว 
ไมกลาวถึง  นีช่ื้อวาแสดงโดยปาริเสสนัย.  
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           ดวยเหตุนั้น  ในอรรถกถา๑  ทานจึงกลาววา  "เจตนาเปนเหตุ 
บริจาคทาน  อันมีวัตถุ  ๑๐ มีขาวเปนตน  ซึ่งมีปญญาเครื่องรูดีเปน  
เบื้องหนา  เฉพาะบุคคลอ่ืน  ชื่อวาทาน  อีกอยางหนึ่ง  ความไมโลภ 
อันประกอบกับจาคเจตนานั้น  ก็ชื่อวาทาน." 
           [๔]  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สุพุทฺธิปุพฺพิกา ความวา 
มีสัมมาทิฏฐิไปในเบื้องหนา.  จริงอยู  สัมมาทิฏฐิอันเปนไปโดยนัยวา 
ทานท่ีทายกใหแลวยอมมีผลดังน้ีเปนตน  ชื่อวาปญญาเครื่องรูดีในบทวา 
สุพุทฺธิปุพฺพิกา นี้. 
           สัมมาทิฏฐิกผูเดียวเทาน้ัน  เปนผูมีลัทธิชอบวา  "ทานท่ีทายกให 
แลวยอมมีผล"  เชื่อวา  "ธรรมดาวาทานเปนความดี  พุทธาทิบัณฑิต 
สรรเสริญ  บณัฑิตบัญญัติไว"  ยอมใหทานดวยตนบาง  ชักชวน 
ผูอ่ืนในทานน้ันบาง.  มิจฉาทิฏฐิกหาเปนเชนนั้นไม.  จริงอยางนั้น 
เจาลัทธิ  ชื่ออชิต  ผูมีลัทธิผิดวา  "ทานท่ีทายกใหแลวยอมไมมีผล" 
กลาวอยางนี้วา  "การบูชาทั้งหลาย  มีเถาเปนที่สุด,  ทานอันคนเซอะ 
บัญญัติไว"  ดังน้ี. 
           อรรถกถา๒สามัญญผลสูตร  และอรรถกถาทิฏฐิสังยุต๓  ในขันก- 
วรรควา  "บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ภสนฺตา  แปลวา  มีเถา 
เปนที่สุด.  อีกอยางหนึ่ง  บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน.  บทวา  หุติโย 
ความวา  ทานท่ีให  ตางกันโดยเปนสักการะเพ่ือแขกเปนตน  ทุกอยาง 
มีเถาเปนที่สุดทั้งน้ัน.  อธิบายวา  ทานน้ันหาใหผลอ่ืนไปจากความเปน 
 
๑.  ป. โช. ขุ. ขุ. ๑๕๔.  ๒.  สุ.  วิ. ๑/๒๐๗.  ๓. สา. ป. ๒/๔๑๑  
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เถาน้ันไม.  บทวา  ทตฺตุปฺป ฺตฺตไดแก  อันคนเซอะคือมนุษยโง ๆ  
บัญญัติไว.  มีคําท่ีเจาลัทธิอชิตกลาวไววา  "ทานน้ี  พวกคนพาลคือคน 
ไมรูบัญญัติไว  หาใชบัณฑิตบัญญัติไม  คนโงให  (ทาน)  คนฉลาด 
รับ (ทาน)." 
           ฏีกาสามัญผลสูตรวา  "ชนเหลาใด  เซอะคือหลง  เหตุนั้น 
ชนเหลาน้ัน  ชื่อวา  คนเซอะ  คือบุคคลผูหลง." 
                                    [ทานวัตถุ  ๑๐] 
           [๕]  บทวา  อนฺนาทิทสวตฺถุกา  ความวา  มีไทยธรรมวัตถุ 
(พัสดุคือส่ิงที่พึงให)  ที่ทานกลาวไวอยางนี้วา :- 
              ทานวัตถุ ๑๐ เหลาน้ี  คือ  ขาว  น้ํา  ผา  ยาน 
              ดอกไม  ของหอม  ของลูบไล  ที่นอน  ที่พัก 
              เครือ่งประทีป. 
           อรรถกถา๑อวุฏฐิกสูตรในตติยวรรค  ติกนบิาตอิติวุตตกะวา 
"บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อนฺน  ไดแก  ของเค้ียง  ของกิน ทุกอยาง. 
บทวา  ปาน  ไดแก  น้ําดื่มมีน้ํามะมวงเปนตน.  บทวา  วตฺถ ไดแก 
เครื่องปกปดมีผานุงและผาหมเปนตน.   บทวา  ยาน  ไดแก  สิ่งท่ีชวย 
ใหไปไดสําเร็จมีรถและคานหามเปนตน  ที่สุดกระท่ังรองเทา. บทวา 
มาลา๒  ไดแก  ดอกไมทัง้ปวง  ตางโดยเปนดอกไมที่รอยแลว  และ 
ที่มิไดรอย.  บทวา  คนฺธ  ไดแก  ของหอมทุกอยางและเครื่องอุปกรณ 
 
๑.  ป. ที. ๓๐๐.  ๒.  ศัพทนีใ้นบาลีสมาสกับศัพทวา  คนธฺ  เปน  มาลาคนฺธ.  
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ของหอมท่ีบดแลวและท่ีมิไดบด.  บทวา  วิเลปน  ไดแกเครื่องทําการ  
ยอมผิว.  บทวา  เสยฺยา๑  ไดแก  สิ่งที่พึงใชนอน  มีเตียวและต่ัง 
เปนตน  และมีผาปาวารและผาโกเชาวเปนตน.  ก็ดวยเสยยาศัพท  ใน 
บทวา  เสยฺยาวสถนี้  พึงเห็นวา  ทานถือไปถึงอาสนะดวย.  บทวา 
อาวสก  ไดแก  ที่อาศัยสําหรับบําบัดอันตรายมีลมและแดดเปนตน. 
บทวา  ปทีเปยฺย  ไดแก เครื่องอุปกรณแกประทีปมีเรือน  (คือตัว) 
ประทีปเปนตน." 
           [๖]  อรรถกถา๒นาคสังยุตในขันธวรรควา  "บทวา  อนฺน  ไดแก 
ของเค้ียวและของกิน.  บทวา  ปาน  ไดแก  ของลิม้ทุกอยาง.  บทวา 
วตฺถ  ไดแก ผานุงและผาหม.  บทวา  ยาน  ไดแก  ปจจัยแหงการ 
ไปทุกอยาง  ต้ังแตรมและรองเทาเปนตนไป.  บทวา  มาล  ไดแก 
ดอกไมทุกอยางมีระเบียบดอกมะลิเปนตน.  บทวา คนฺธ  ไดแก  ของ 
ลูบไลทุกอยางมีจันทนเปนตน. สองบทวา  เสยฺยาวสถ  ปทีเปยฺย 
ไดแก  ที่นอนมีเตียงต่ังเปนตน ที่พักมีเรือนชั้นเดียวเปนตน  เครื่อง 
อุปกรณแหงประทีปมีไสและน้ํามันเปนตน." 
           [๗]  ฎีกานาคสังยุตน้ันวา  "ชื่อวา  อันนะ  เพราะเปนของ 
สําหรับกิน.  ชื่อวาขัชชะ  เพราะเปนของสําหรับเค้ียว.  ชื่อวาปานะ 
เพราะเปนของสําหรับดื่ม.  ชื่อวาสายนะ  เพราะเปนของสําหรับลิ้ม 
คือนํ้าด่ืมมีรสมะมวงเปนตน.  ชื่อวานิวาสนะ  เพราะเปนของท่ีพึงนุง. 
ชื่อวา  ปารุปนะ  เพราะเปนของท่ีพึงหม.  ชื่อวายานะ  เพราะเปนเครื่อง 
 
๑.  ศัพทนี้ในบาลีสมาสกับศัพท  อาวสถ  เปน  เสยยฺาวสถ.   ๒.  สา.ป. ๒/๔๒๒.  
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ไป  คือยานมีรองเทาเปนตน.  ก็ตองอาทิศัพท  ในบทวา  อุปาหนาทิ  
นี้  สงเคราะหคานหามและวอเปนตนเขาดวย  พระอรรถกถาจารย 
กลาววา  ฉตฺตุปาหน  เพราะทําอธิบายวา  ถึงรม  กช็ื่อวาเปนเหตุ 
ใหสําเร็จการเดินทาง  เพราะเปนเครื่องปองกันทุกขเพราะฝนและแดด 
ดวยเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  ยงฺกิฺจิ  คมนปจจฺย." 
           ฎีกาจตุตถวรรค  แหงทุติยปณณาสก  จตุกกนิบาต  อังคุตตรนิกาย 
วา  "วัตถุใด  อันวรรคพึงใส  คือพึงนําไปในประทีป  คือวัตถุสําหรับ 
สองแสง  เหตุนั้น  วัตถุนัน้ชื่อวา  ปทีเปยฺย  (วัตถุทีพึ่งใสในประทีป) 
ไดแก  เครื่องอุปกรณมีน้ํามันเปนตน. 
                                  [ปานะ  ๑๖ อยาง] 
           [๘]  โดยนิทเทสนัย  (คือบรรยายหรือจําแนก)  คําวาปานะ 
มี ๑๖ อยาง.  ดวยเหตุนั้น  พระธรรมเสนบดีจึงกลาววา  "ปานะ 
๘ คือ  น้ํามะมวง  น้ําหวา  น้ํากลวยมีเมล็ด  น้ํากลวยไมมีเมล็ด  น้ํา 
มะซาง  น้ําผลจันทน  น้ําเงาอุบล  น้ํามะปราง.  ปานะ ๘ แมอีกประเภท ๑ 
คือนํ้าผลเล็บเหยี่ยว  น้ําพุทราเล็ก  น้ําพุทราใหญ  น้ําเปรียง  น้ํามัน 
น้ํานม  น้ํายาคู  น้ํารส." 
                           บาลีในนิทเทสแหงตุวัฏฏกสูตร.๑ 

           [๙]  อรรถกถาตุ๒วัฏฏกสูตรนั้นวา  "น้ําท่ีทําจากมะมวงดิบหรือ 
สุก  ชื่อวาน้ํามะมวง.  บรรดามะมวงดิบและสุกทั้ง ๒ นั้น  ภิกษุเมื่อทํา 
จากมะมวงดิบ  พึงทุบมะมวงออน ๆ แชไวในนํ้า  ตากแดดใหสุก 
 
๑.  ขุ.  มหา.  ๒๙/๔๕๐  ๒.  สา.  ป.  ๒/๑๐๙.  
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เพราะพระอาทิตย  แลวกรองปรุงทําดวยนํ้าผ้ึงตาลกรวดและการบูร  
เปนตน  ที่รบัประเคนไวในวันนั้น.  น้ําที่ทําจากผลหวา  ชื่อวา 
น้ําหวา.  น้ําท่ีทําจากผลกลวยมีเมล็ด  ชื่อวานํ้ากลวยมีเมล็ด.   น้าํท่ี 
ทําจากผลกลวยไมมีเมล็ด  ชื่อวาน้ํากลวยไมมีเมล็ด.  น้ําท่ีทําจากรส 
ชาติแหงมะซาง  ชื่อวานํ้ามะซาง.  กน็้ํามะซางน้ัน   เจือนํ้า  จึงควร 
ลวน ๆ ไมควร.  น้ําท่ีขยําผลจันทรในน้ําทําเหมือนน้ํามะมวง  ชื่อวา 
น้ําผลจันทร  น้ําที่ค้ันเงาแหงอุบลแหงอุบลแดงและอุบลเขียวเปนตนทํา  ชือ่วา 
น้ําเงาอุบล.  น้ําท่ีทําจากมะปรางเหมือนน้ํามะมวง  ชื่อวานํ้ามะปราง 
น้ําท่ีทําจากผลเล็บเหยี่ยว  ชื่อวาน้ําผลเล็บเหยี่ยว.  น้ําที่ทําจากผลพุทรา 
เล็ก  ชื่อวาน้ําพุทราเล็ก.  น้ําท่ีทําจากผลพุทราใหญ  เหมือนนํ้ามะมวง 
ชื่อวาน้ําพุทราใหญ.  ปานะ  ๑๑ อยางนี้  เย็นก็ดี  สุกเพราะพระ 
อาทิตยก็ดี  ยอมควร.  น้ําเนยใส  ชื่อวาน้ําเปรียง.  น้าํมันทําจากงา 
เปนตน  ชื่อวานํ้ามัน.  น้ํานม  ชื่อวานํ้านม.  น้ําขาวยาคุมีรสเปรี้ยว 
เปนตนชื่อวานํ้ายาคู.  น้ําปรุงดวยรสมีผักดองเปนตน  ชื่อวา  น้ํารส." 
           เจตนาเปนเหตุใหมีวัตถุ ๒๐ มขีาวเปนตน  ประกอบดวยอโลภะ 
ดังพรรณนามาฉะน้ัน  ชื่อวาทานในมงคลขอวาทานน้ี.  ดวยวาบุคคล 
มอบใหวัตถุของตน  แมดวยอโลภะ (ก็ชื่อวาทาน).  ดวยเหตุนั้น  ใน 
อรรถกถา ทานหมายเอาทานเจตนาและอโลภะทั้ง ๒ นั้นจึงกลาววา 
" ทานเจตนา  ชื่อวาทาน ดวยอรรถวา  เปนเหตุอันเขาให,  อโลภะ 
ชื่อวาทาน  ดวยอรรถวา  มอบใหวัตถุของตนแกบุคคลอ่ืน."  
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                           [ทานประกอบดวยองค ๖] 
           [๑๐]  ก็ทานน้ีนั้นประกอบดวยองค ๖ เทานั้น  จึงมีผลมาก.   
ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  ก็ทกัษิณา 
ประกอบดวยองค ๖ อยางไร ?  ภิกษุทั้งหลาย  ในธรรมวินัยนี้  องค 
ของทายกมี ๓.  องคของปฏิคาหกมี ๓.  องค ๓  ของทายกอะไรบาง ? 
ภิกษุทั้งหลาย  ทายกในพระศาสนาน้ี  กอนแตให  ยอมมีใจดี,  กําลัง 
ให  ยอมทําจิตใหผองใส,  ครั้นใหแลว  ยอมมีใจชืน่บาน.  องค ๓ 
ของทายกเหลาน้ี.  องค ๓ ของปฏิคาหกอะไรบาง ?  ภิกษุทั้งหลาย 
ปฏิคาหกในธรรมวินัยนี้  ยอมเปนผูปราศราคะหรือเปนผูปฏิบัติเพ่ือ 
กําจัดราคะ,  ยอมเปนผูปราศโทสะหรือเปนผูปฏิบัติเพ่ือกําจัดโทสะ, 
ยอมเปนผูปราศโมหะหรือเปนผูปฏิบัติเพ่ือกําจัดโมหะ.  องค ๓ ของ 
ปฏิคาหกเหลาน้ี.  องคของทายกมี ๓ องคของปฏิคาหกมี ๓ ดัง 
พรรณนามาฉะน้ี.  ภิกษุทั้งหลาย  ทกัษิณาประกอบดวยองค ๖ อยาง 
นี้แล.  ภิกษุทั้งหลาย  การทําประมาณบุญในทักษิณาอันประกอบดวย 
องค ๖ อยางนี้วา 'ความหล่ังไหลแหงบุญ ความหลั่งไหลแหงกุศลม ี
ประมาณเทานี้  นําสุขมา  ใหอารมณเลิศดวยดี  มีวิบากเปนสุข  เปน 
ไปพรอมเพ่ือความเกิดข้ึนในสวรรค  ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนสุข  ที่นา 
ปรารถนารักใครพอใจ'  มิใชทําไดงาย,  ที่แทบุญน้ัน ถึงการนับวา 
กองบุญใหญ  พึงนับไมได  พึงประมาณไมไดเลยทีเดียว.  ภิกษุทั้งหลาย 
การถือเอาประมาณนํ้าในมหาสมุทรวา 'น้ําประมาณเทาน้ีอาฬหกะ'  ก็ดี 
'น้ําประมาณเทาน้ีรอยอาฬหกะ'  ก็ดี  'น้ําประมาณเทาน้ีพันอาฬหกะ'  
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ก็ดี ' น้ําประมาณเทาน้ีเสนอะฬหกะ'  ก็ดี  มิใชทําไดงาย  ที่แทน้ําน้ัน  
ถึงการนับวา  กองน้ําใหญ  พึงนับไมได  พึงประมาณไมไดเลยทีเดียว 
แมฉันใด.  ภิกษุทั้งหลาย การทําประมาณบุญในทักษิณาประกอบดวย 
องค ๖ อยางนี้วา ' ความหลั่งไหลแหงบุญ  ความหลั่งไหลแหงกุศล 
มีประมาณเทาน้ี  นําสุขมา  ใหอารมณเลิศดวยดี  มีวิบากเปนสุข  เปนไป 
พรอมเพ่ือความเกิดข้ึนในสวรรค  ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนสุข  ที่นา 
ปรารถนารักใครพอใจ'  มิใชทําไดงาย,  ที่แท  บญุน้ันถึงการนับวา 
กองบุญใหญ  พึงนับไมได  พึงประมาณไมไดเลยทีเดียว  ฉันนั้นเหมือน 
กัน."  พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดาไดตรัสไวยากรณนี้  ครั้นแลว 
ไดตรัสคํานิคมอ่ืนอีกตอไปวา 
              [๑๑]  " ทายกกอนแตให  ก็มใีจดี,  กําลังใหพึงทํา 
              จิตใหเลื่อมใส,  ครั้นใหแลว  กเ็ปนผูมีใจช่ืนบาน, 
              ความบริบูรณแหงเจตนาน้ีเปนความถึงพรอมแหงยัญ. 
              ปฏคิาหกปราศราคะ  ปราศโทสะ  ปราศโมหะ  ไม 
              มีอาสวะ  ปฏิคาหกท้ังหลายสํารวมแลว  ประพฤติ 
              พรหมจรรย  เปนเขตท่ีถึงพรอมแหงบุญ.  ยัญน้ียอม 
              มีผลมาก  ทั้งฝายตนท้ังฝายผูอื่น  เพราะชําระเอง 
              เพราะใหดวยมือของตน,  บัณฑิตผูมีปญญามีศรัทธา 
              มีใจพน  (จากตระหน่ี)  บูชาอยางน้ัน  ยอมเขา 
              ถึงโลกไมมีความเบียดเบียนเปนสุข  ดังน้ี."  
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           ฉฬังคทานสูตร๑  มาในจตุตถวรรคแหงปฐมปณณาสก  ฉักกนิบาต 
อังคุตตรนิกาย.  
           [๑๒]  อรรถกถา๒ฉฬังคสูตรวา  "บทวา  ฉฬงฺคสมนฺนาคตา 
แปลวา  ประกอบดวยองคคุณ ๖.  ทานชื่อวาทักษิณา.  หลายบทวา 
ปุพฺเพว  ทานา  สุมโน  ความวา  ยอมเปนผูถึงโสมนัสจําเดิมต้ังแต 
เดือน ๑ และกึ่งเดือนวา  'เราจักใหทาน.'  ก็บรรดาเจตนา ๓ นี้ 
บุพพเจตนา  ไดแกทายกผูคิดมาต้ังตนแตจับจองนาวา 'เราจักใหทานดวย 
ผลที่เผล็ดจากนาน้ี'  ดังนี้  จําเดิมแตเวลาท่ีเกิดความคิดข้ึนวา  'จักให.' 
สวนมุญจนเจตนาท่ีพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้วา 'กําลังให  ยอมทํา 
จิตใหเลื่อมใส'  ไดในเวลาท่ีใหเทาน้ัน.  สวนอปราปรเจตนานี้วา 
' ครั้นใหแลว  ยอมมีใจชืน่บาน'  ไดแกทายกผูระลึกถึงตอ ๆ มา. 
บทวา  วีตราคา  คือ  มีราคะไปปราศแลว   ไดแกทายกผูระลึกถงึตอ ๆ มา. 
บทวา  ราควินยาย  วา  ปฏิปนฺนา  ความวา  ปฏิบัติปฏิปทาเครื่อง 
กําจัดราคะ.  ก็เทศนานี้แสดงปฏิคาหกอยางอุกฤษฏ  ก็ทักษิณาที่ใหแก 
พระขีณาสพพวกเดียว  จึงประกอบดวยองค ๖ ก็หามิได  ทักษิณาที่ให 
แมแกพระอนาคามี  พระสกทาคามีและพระโสดาบัน  โดยท่ีสดุแมแก 
สามเณรผูถือภัณฑะ  ซึ่งบวชในวันนั้น  ก็ประกอบดวยองค ๖ เหมือนกัน 
เพราะวา  สามาเณรแมนั้น  ชื่อวาบวชเพื่อโสดาปตติมรรคโดยแท." 
           [๑๓]  ฎีกาฉฬังคสูตรนั้นวา  "สมบัติทั้งหลายยอมพอกพูน  คือ 
ยอมเจริญดวยคุณชาตินี้  เหตุนั้น  คุณชาตินี้  ชื่อวาทักษิณา  (เปน 
 
๑.  องฺ.  ฉกฺก.  ๒๒/๒๗๔.  ๒.  มโน.  ปู. ๓/๑๓๑.  
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เครื่องเจริญแหงสมบัติ)  คือบุญท่ีสําเร็จดวยการบริจาคและไทยธรรม  
อันเปนเครื่องอุปกรณบุญน้ัน.  แตในบทวา  ทกฺขิณา  นี้  ประสงคเอาไทย 
ธรรม  สองบทวา  อิโต  อุฏ ิเตน  ความวา  เกิดข้ึนจากนานี้.  ราคะอัน 
ปฏิคาหกยอมกําจัดดวยธรรมน่ัน  เหตุนั้น  ธรรมน่ันชื่อวาราควินยะ 
(เปนเครื่องกําจัดราคะ)  คือปฏิปทาเปนเหตุกําจัดราคะ.  ดวยเหตุนั้น 
พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  ราควินยปฺปฏิปท  ปฏิปนฺนา  ดงัน้ี. 
           [๑๔]  อรรถกถา๑ปฐมวรรคแหงทุติยปณณาสก  จตุกกนิบาต 
อังคุตตรนิกายวา  "ความหลั่งไหลแหงบุญ  ชื่อวาปุญญาภิสันทา 
อธิบายวา  ความเขาถึงแหงบุญ.  คําวา  กุสลาภิสนทฺา  เปนไวพจน 
ของคําวา  ปฺุาภิสนฺทา  นั้น.  ก็ความหลั่งไหลแหงบุญเหลานั้น 
ชื่อวา  สุขสสฺาหารา  เพราะอรรถวา  นําสุขมา.  ชือ่วา  โสวคฺคิกา 
เพราะอรรถวา  ใหอารมณมีรูปเปนตนอันเลิศดวยดี.  ชื่อวา  สขุ- 
วิปากา  เพราะอรรถวา  มวิีบากเปนสุข.  ความเกิดข้ึน  ในสวรรคชื่อวา 
สัคคะ.  ความหลั่งไหลแหงบุญ  ชื่อวา  สคฺคสวตฺตนิกา  เพราะ 
อรรถวา  เปนไปพรอมเพ่ือความเกิดข้ึนในสวรรค." 
           ฎีกาปฐมวรรคน้ันวา  "แมน้ําคือบุญ  ชื่อวาปุญญาภิสันทา  ก็บุญ 
ทั้งหลายท่ีบุคคลใหเปนไปเปนนิตยโดยไมขาด  เรียกวา  ปุ ฺาภิสนฺทา 
เพราะอรรถวา  เปนเครื่องหลั่งไหล." 
           [๑๕] อรรถกถา๒ฉฬังคสูตรวา  "สองบทวา  ย ฺสฺส  สมฺปทา 
คือ  ความบริบูรณแหงทาน.  บทวา  ส ฺตา  คือ  ชื่อวา  สํารวมแลว 
 
๑.  มโน.  ปู.  ๒/๔๐๒.  ๒.  มโน. ๓/๑๓๒.  
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เพราะสํารวมศีล.  บาทคาถาวา  สย  อาจมยิตฺวาน  ความวา  เพราะ  
ลางมือและเทาแลวใหบวนปากดวยตนเอง.  สองบทวา  สเยห ิ ปาณิภ ิ
แปลวา  ดวยมือ (ทั้งสอง)  ของตน,  บาลีวา  สเกหิ  ก็มี.  บทวา  สทฺโธ 
ไดแก  เชื่อคุณพระรัตนตรัย.  สองบทวา  มุตฺเตน  เจตสา  ไดแก  มีจิต 
พนขาดจากโลภะและมัจฉริยะเปนตน. บาทคาถาวา  อพฺยาปชฺฌ  สุข 
โลก  ไดแก  เทวโลกอันไรทุกข  มีแตสุขและโสมนัสอันโอฬาร." 
           [๑๖]  ฎีกาฉฬังคสูตรนั้นวา  "สองบทวา  ปุพฺเพว  ทานา 
ความวา  ในกาลกอนแตมุญจนเจตนา  คือจําเดิมแตจัดแจงเครื่อง 
อุปกรณทาน.  บทวา  สุมโม  ความวา  พึงเปนผูถึงโสมนัสวา 'เรา 
จักฝงขุมทรัพยอันเปนเหตุแหงสมบัติ  ติดตาม  (ตน)  ไปได.'  บาท 
คาถาวา  ทท  จิตฺต  ปสาทเย  ความวา  ทายกกําลังให  บรรจงวาง 
ไทยธรรมในมือของทักขิไณยบุคคล  พึงทําจิตของตนใหเลื่อมใสวา 
' เรากําลังทําการถือเอาสาระจากทรัพยที่ไมมีสาระ.'  บาทคาถาวา  ทตฺวา 
อตฺตมโน  โหติ  ความวา  บริจาคไทยธรรมแกทักขิไณยบุคคลท้ังหลาย 
แลว  ยอมมีใจชื่นบานบันเทิง  คือเกิดปติโสมนัสวา  'ทานที่ชื่อวา 
บัณฑิตบัญญัติไว เราก็ไดดํารงตามแลว.  แหม ! ทานของเราสําเร็จ 
ประโยชนดวยดี.'  บทวา  เอสา  ความวา  ความบริบูรณแหงเจตนา ๓ 
อยาง  ซึ่งไปตามความเชื่อกรรมและผล  อันโสมนัสกํากับเหลาน้ี  คือ 
บุพพเจตนา  มุญจนเจตนา  อปราปรเจตนา  นี้ใด,  ความบริบูรณแหง 
เจตนานี้.  บทวา  สีลส ฺเมน  ความวา  เพราะความสํารวมอันเปนไป 
ทางกายและทางวาจา.  บทวา  หตฺถปาเท  คือ  มือและเทาของทักขิไณย-  
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บุคคลท้ังหลาย.  สองบทวา  มุข  วิกขฺาเลตฺวา  ความวา  พระทักขิไณย  
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละบวนปาก.  อธิบายวา  เพราะใหน้ําบวนปาก 
ดวยตนเอง." 
           [๑๗]  ในอธิการแหงเจตนาน้ี  อาจารยผูโจทกกลาววา  เจตนา 
แมทั้ง  ๓  เหลาน้ี  ยอมใหปฏิสนธิหรือ ?  อาจารยผูเฉลยกลาววาขอรับ 
เจตนาแมทั้ง ๓ ยอมใหปฏิสนธินั้นแท.  ก็ในขอน้ี  มีเจตนาท้ังหลาย 
ของเศรษฐีผูไมมีบุตรเปนอุทาหรณ. 
                             [เรื่องเศรษฐีผูไมมีบุตร] 
           ดังไดสดับมา  ในอดีตกาล  เศรษฐีผูไมมีบุตรนั้น  เปนเศรษฐี 
ในกรุงพาราณสี  วันหน่ึง  ลุกข้ึนแตเชาตรู  บริโภคอาหารแลวไปราช- 
สํานัก  เห็นพระปจเจกพุทธเจา  นามวาตครสิขี  จึงส่ังใหถวายบิณฑบาต 
แกทานแลวหลีกไป.  ความสังเขปในมังคลัตถทีปนีนี้เทาน้ัน'  สวน 
ความพิสดาร  พึงตรวจดูในอรรถกถามัยหกสกุณชาดก*  ในทุติยวรรค 
ฉักกนิบาต  และในอรรถกถาทุติยวรรคโกสลสังยุต, 
           อปุตตกเศรษฐีนั้น  เขาถึงสุคติเทาน้ัน ๑๔ ครั้ง  ดวยกรรมน้ัน. 
ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสแกพระเจาโกศลวา  "มหาบพิตร 
เศรษฐีคฤหบดีนั้น  เลี้ยงพระปจเจกพุทธเจานามวาตครสิขี  ดวยบิณฑ- 
บาตอันใดเลา  เพราะวิบากแหงกรรมน้ัน  เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
๗  ครั้ง,  เพราะเศษวิบากแหงกรรมนั้นนั่นเอง  เขาครองความเปน 
เศรษฐี ๗ ครัง้  ในกรุงสาวัตถีนี้นี้แล." 
 
*  ชาตกฏกถา. ๕/๙๔.  
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           [๑๘]  อรรถกถา๑โกศลสังยุตน้ันวา  "บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  
ปฏิปาเทสิ  ความวา  เลี้ยงดูดวยบิณฑบาต,  อธิบายวา  ไดถวาย 
บิณฑบาต.  บทวา สตฺตกฺขตฺตุ  คือ ๗ ครั้ง.  ก็ในคําวา  สตฺตกฺขตฺตุ 
นี้  พึงทราบความดวยอํานาจบุพพเจตนาและปจฉิมเจตนา.  แทจริง 
ในกาลถวายบิณฑบาตครั้งเดียว  เจตนาดวงเดียวเทาน้ันจะใหปฏิสนธ ิ
๒  ครั้งไมได.  ก็เศรษฐีผูไมมีบุตรนั่นบังเกิดในสวรรค ๗ ครั้ง,  ใน 
สกุลเศรษฐี ๗  ครั้ง  เพราะบุพพเจตนาและปจฉิมเจตนา." 
           ฎีกาโกศลสังยุตน้ันวา  "เมื่อเศรษฐีกลาววา  'ทานจงถวาย 
บิณฑบาตแกสมณะนี้'  ความสําเร็จประโยชนมไีดดวยสามารถชวนวิถ ี
เดียวเทาน้ัน,  ที่แท  ในกาลถวายบิณฑบาตครั้งเดียวน้ัน  วาระแหง 
ชวนะอันเปนไปในเบ้ืองตนก็ดี  วาระแหงชวนะอันเปนไปในทามกลาง 
ในภายหลังก็ดี  มีอยู,  พระอรรถกถาจารยกลาวหมายเอาชวนะท้ัง ๒ นั้น 
วา  ปุพฺพปจฺฉิมเจตนา  ดงัน้ี." 
           [๑๙]  เพราะฉะนั้น  เจตนาแมทั้ง ๓ พึงทําใหบริบูรณ.  ดวย 
วา  เมื่อบุคคลทําอยางนั้น  ทานยอมมีผลมาก.  ดวยเหตุนั้น  ในอรรถกถา- 
มัยหกสกุณชาดก ทานจึงกลาววา  "กธ็รรมดาวาทาน  ยอมมีผลมาก 
แกบุคคลผูอาจทําเจตนาท้ัง ๓ ใหบรบิูรณเทาน้ัน"  ดังน้ี. 
           [๒๐]  อีกอยางหนึ่ง  ความที่ทานนั้นมีผลมาก  พึงทราบแมดวย 
สามารถเวลามสูตรและทักขิณาวิภังคสูตร. 
           จริงอยู  ในเวลามสูตรในนวกนิบาต  อังคุตตรนิกาย๒   พระผูมี- 
พระภาคตรัสทานไว ๑๔ อยาง  โดยประเภทแหงปฏิคาหก. ความวา 
 
๑.  สา.  ป.  ส.  ส.  ๑/๑๘๘.  ๒.  องฺ.  นวก.  ๗๓/๔๐๖.  
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เวลามพราหมณ  ใหอาหารตางโดยของเค้ียวของกินเปนตน  ไมมี  
ประมาณ  แกโลกิยมหาชน  ตลอด ๗ ป ๗ เดือน  ในวันที่สดุได 
ใหถาดทองถาดรูปยะและถาดสําเริด  อันเต็มดวยรูปยะทองและเงิน 
ตามลําดับ  นับไดอยางละ ๘๔,๐๐๐  และชาง  รถ  หญิงสาว  บลัลังก  อัน 
ประดับดวยเครื่องอลังการท้ังปวง  นับไดอยางละ  ๘๔,๐๐๐  โคนม 
และผาคู*  นับไดอยางละ ๘๔,๐๐๐.  ทานน้ันไดชื่อวามหาทานแลว.  การ 
ถวายขาวแกพระโสดาบันองคเดียว  มีผลมากกวาถวายขาวแกพระโสดาบัน 
ทั้งหลายต้ังรอย.  ถวายขาวแกพระอนาคามีองคเดียว  มีผลมากกวา 
ถวายขาวแกพระสกทาคามีทั้งหลายต้ังรอย. ถวายขาวแกพระอรหันต 
องคเดียว  มีผลมากกวาถวายขาวแกพระอนาคามีทั้งหลายต้ังรอย.  ถวาย 
ขาวแกพระปจเจกพุทธเจาองคเดียว  มีผลมากกวาถวายขาวแกพระอร- 
หันตทั้งหลายต้ังรอย.  ถวายขาวแกพระเจาท้ังหลายต้ังรอย.  ถวายขาว 
แกสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข มีผลมากกวาถวายขาวแกพระสัมมา- 
สัมพุทธเจานั้น.  ถวายวิหารแกสงฆผูมาจาก ๔ ทิศ  มีผลมากกวาถวาย 
ขาวแกสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขน้ัน  ดังนี้. 
           [๒๑]  ก็ในทักขิณาวิภังคสูตร  ในจตุตถวรรค  อุปริปณณาสก 
พระผูมีพระภาคตรัสทานไว  ๒๑  อยาง.  ก็บรรดาทาน ๒๑ อยางเหลาน้ัน 
ทานใด  บุคคลใหแกสัตวดิรัจฉานเพ่ือเลี้ยง  ดวยอํานาจคุณ  มีความถึง 
 
*  วตฺถโกฏิ  เคยแปลวา  ผาคู  แต  นโม.  ปู.  ๓/๓๔๗  อธิบายวา  ทส  ทส สาฏกา  เอกโกฏิ.  
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พรอมดวยลักษณะเปนตน  และดวยอํานาจอุปาการะมีการไดน้ํานมและ  
การเฝาเปนตน  ทานน้ันไมทรงถือเอา  เพราะไมประกอบดวยลักษณะ 
แหงทาน.  จริงอยู  การบริจาควัตถุที่พึงใหของตน  ดวยอํานาจความ 
ปรารถนาเพ่ืออนุเคราะหและบูชา ชื่อวาทาน.  การบริจาควัตถุที่พึงให 
ดวยอํานาจความกลัว  ความรัก  และความประสงคสินบนเปนตน  หาชื่อ 
วาทานไม  เพราะเปนทานที่มีโทษ.  วัตถุ (ของกิน)  แมเพียงคํา 
ครึ่งคําท่ีบุคคลใหแลว  ก็ไมทรงถือเอา  เพราะไมสามารถในอันใหผล 
ตามมุงหมาย เหตุความที่ทานท่ีพอแกความตองการยังไมบริบูรณ. 
ก็ทานใด  บคุคลหวังเฉพาะผลโดยนัยเปนตนวา  บุญอันสําเร็จดวย 
ทานน้ีนี่แหละ   จงเปนไปเพ่ือความเจริญประโยชนสุขตอไป  แลวให 
แกบรรดาสัตวดิรัจฉาน  มีสุนัขสุกรไกและกาเปนตน  ชนิดใดชนิดหน่ึง 
ซึ่งประสบเขาแลว  พอแกความตองการ  ทานน้ัน  ทรงถือเอาวา 
ทานในสัตวดิรัจฉาน.  ดริัจฉานทานน้ัน  ชื่อวามีอานิสงส  ๑๐๐  เทา 
เพราะใหอานิสงส ๕๐๐ คือใหอายุใน  ๑๐๐ อัตภาพ.  ใหวรรณะ  ให 
สุขะ  ใหพละ  ใหปฏิภาณใน ๑๐๐  อัตภาพ.  พึงทราบนัยในทานแมสูง 
ข้ึนไปอยางน้ัน.  อน่ึง  บคุคลมีชาวประมง  คนดักปลา  เปนตน  ผู 
เลี้ยงชีวิตดวยการเบียดเบียนสัตวอ่ืน  ชื่อวาปุถุนชนผูทุศีล  ทานท่ีให 
แกปุถุชนผูทศุีลผูนั้น  มีอานิสงสพันเทา.  อน่ึง  บคุคลผูมีศีลเหมือนผูมีศีล 
ไมโออวด  ไมมีมายา  ไมเบียดเบียนสัตวอ่ืน  เลี้ยงชีวิตดวยกสิกรรม 
หรือดวยพาณิชกรรมโดยธรรมสม่ําเสมอชื่อวาปุถุชนผูมีศีล.  ทานท่ีใหแก 
ปุถุชนผูมีศีลน้ัน  มีอานิสงสแสนเทา.  อน่ึง ดาบสผูไดอภิญญา ๕ อัน  
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เปนโลกิยะ  ผูมีปกติกลาวกรรม  ผูเปนคนภายนอก (จากพระพุทธ- 
ศาสนา)  ชื่อวาผูมีราคะในกามท้ังหลายไปปราศแลว  ทานท่ีใหแก   
ดาบสผูมีราคะในกามท้ังหลายไปปราศแลวน้ัน มอีานิสงสแสนโกฏิเทา.  
ทานท่ีใหแกปฏิคาหก ๑๐ จําพวกเหลานี้   คือ ทานผูปฏิบัติเพ่ือตองการ 
โสดาปตติผล  พระโสดาบัน  ทานผูปฏิบัติเพ่ือตองการสกทาคามิผล 
พระสกทาคามี  ทานผูปฏิบัติเพ่ือตองการอนาคามิผล  พระอนาคามี 
ทานผูปฏิบัติเพ่ือตองการอรหัตตผล  พระอรหันต  พระปจเจกพุทธเจา 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  นับไมไดโดยผล. 
           ถามวา* "ความวาแปลกกันแหงทานที่ใหแกปฏิคาหก ๑๐ จําพวก 
เหลาน้ันอยางไร ?"  ตอบวา  "ความท่ีทานท่ีใหในบุคคลผูปฏิบัติ 
เพ่ือตองการโสดาปตติผล  มีผลนับไมได  พึงทราบเหมือนนํ้าในราง 
เปนของนับไมได.  ความท่ีทานท่ีใหในพระอริยบุคคลมีพระโสดาบัน 
เปนตน  เปนของนับไมได  ดวยอํานาจแหงคุณอันย่ิงยวดกวากัน 
พึงทราบเหมือนนํ้าในมหานทีและมหาสมุทรน้ัน ๆ เปนของนับไมได 
ความขอน้ี  พึงทราบแมในความท่ีฝุน  ต้ังตนแตฝุนในประเทศ  มี 
ประมาณเทามณฑลลาน  แหงแผนดิน  จนถึงฝุนทั่วแผนดินประมาณ 
ไมได.  จริงอยู  เมื่อความท่ีทานเหลานั้นเปนของเสมอกันโดยความ 
เปนทานมีผลนับไมไดแมมีอยู  ความที่ทานเปนของนอยและมาก  ยอม 
มีเหมือนกัน  พึงทราบเหมือนความที่สังวัฏฏกัปเปนตนก็นับไมได  และ 
ความท่ีมหากัปก็นับไมได  ดังนี้.  บรรดาปฏิคาหกเหลาน้ันปฏิคาหก ๘ 
 
*  พระมหามานิต  มานิโต ป. ธ. ๖.  วัดบวรนิเวศวิหาร  แปล.  
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จําพวกนี้  คือ  อุบาสกผูถึงไตรสรณะ  อุบาสกผูต้ังอยูในศีล ๕  อุบาสก  
ผูต้ังอยูในศีล ๑๐  สามเณรผูบวชวันนั้น  ภิกษุผูพอบวชเสร็จ  ภิกษุผู 
สมบูรณดวยวัตร  ภิกษุผูปรารภวิปสสนา  ภิกษุผูต้ังอยูในปฐมมรรค 
ชื่อวาผูปฏิบัติเพ่ือตองการโสดาปตติผล.  จริงอยู  การหยั่งลงสูพระ 
ศาสนา  ก็เพียงเพื่อถอนทุกขในวัฏฏะ  และเพ่ือแทงตลอดซ่ึงมรรค 
เทาน้ัน,  เพราะฉะนั้น  การถึงสรณะ  การสมาทานสิกขาบท  การบรรพชา 
การอุปสมบท  การทําศีลใหบริบูรณ  การประกอบเนือง ๆ  ในอธิจิตต- 
สิกขา วิปสสนา  อันเปนสวนแหงการตรัสรู  ตกวา  ปฏิปทาน้ี  แมทั้งปวง 
ยอมเปนขอปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงโสดาปตติผลโดยแท.  เหมือนอยางวา 
สมาธิภาวนา  อันเปนสวนแหงการตรัสรู  ยอมเปนอุปนิสัยโดยความ 
เปนปจจัยแหงการบรรลอุริยมรรคตอ ๆ ไป  ฉันใด,  การทําศีลให 
บริบูรณ  การอุปสมบท  การบรรพชา  การต้ังอยูในศีล ๑๐ หรอืศีล ๕ 
แหงอุบาสก  อันเปนสวนแหงการตรัสรู โดยที่สุด  แมการถึงสรณะ 
อันเปนสวนแหงการตรัสรู  ยอมเปนอุปนิสัยแหงการบรรลุอรยิมรรค, 
ฉันนั้นเหมือนกัน  เหตุนั้น  ปฏิปทาน้ีแมทั้งปวง  พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา  "เปนขอปฏิบัติเพ่ือตองการโสดาปตติผล."  บรรดาปฏคิาหก ๘ 
จําพวกเหลานั้น  แมทานท่ีใหแกอุบาสกผูถึงไตรสรณะ  มีผลนับไมได. 
ก็ความเลื่อมใสอันญาณชําระแลว  ที่สงเคราะหดวยความนับถือและ 
ความเคารพมากในพระผูมีพระภาค  ในพระสัทธรรม  ในพระอริยสงฆ 
โดยอาการโอฬารย่ิง  เปนไปแลวโดยอาการเปนตนวา  ความเปนผูมี 
พระรัตนตรัยนั้นเปนเบื้องหนาวา  "พระผูมีพระภาคตรัสรูโดยชอบเอง  
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พระธรรมอันพระผูมีพระภาค  ตรัสดีแลว  พระสงฆปฏิบัติดีแลว"  ชื่อ  
วาสรณคมน.  บุญท่ีทําในสันดานอันถูกอบรมดวยความเลื่อมใส  อัน 
เปนไปในวัตถุ  (รันตะ)  นั้น  ยอมเปนบุญมีผลมาก  เพราะความถึง 
พรอมแหงเขตแล.  ทานท่ีใหแกอุบาสกผูมีศีล ๕  มีผลมากย่ิงกวานั้น. 
ดวยวาสรณคมน  เปนความถึงพรอมแหงอัธยาศัย  เพราะเปนความ 
เลื่อมใสในวัตถุทั้ง ๓ ตกวา  ศีล ๕ ของอุบาสกเชนน้ัน ๆ ก็คือ  ความ 
สํารวมกายวาจาอันอัชฌาสยสมบัติ (สรณคมน)  สนับสนุนแลว  เหตุ 
นั้น  ทานท่ีใหในอุบาสกผูมีศีล ๕  นัน้จึงผลมากกวาแล.  ทานท่ีใหแก 
อุบาสกผูมีศีล ๑๐  มีผลมากกวาน้ัน.  จริงอยู  ศีล ๑๐ ชื่อวาศีลของ 
อุบาสกอยางบริบูรณ  เหตุนั้น  ทานท่ีใหในอุบาสกผูมีศีล ๑๐  นั้นจึงมีผล 
มากกวาแล.  ทานท่ีใหแกสามเณรมีผลมากกวาน้ัน.    แกภิกษุผูพอ 
อุปสมบทเสร็จ  มีผลมากกวาน้ัน.  แกภิกษุผูสมบูรณดวยวัตร  มีผล 
มากกวาน้ัน.  ทานท่ีใหแกภิกษุปรารภวิปสสนา  มีผลมากกวาน้ัน.  ก ็
ความท่ีทานซ่ึงใหในปฏิคาหกน้ัน ๆ  มีผลมากตาง ๆ กัน  เพราะความ 
ที่คุณมีศีลของสามเณรเปนตน  ประเสริฐกวากันในเพราะคุณอันย่ิงยวด 
กวากัน  ดังนี้แล.  อันความท่ีพระผูพรอมเพรียงดวยมรรค  ชื่อวาเปน 
ผูมีคุณยังไมบริบูรณ  ก็เพราะทานยังไมเสร็จกิจ  เหตุสังกิเลสธรรม 
อันทานยังละอยู  และเหตุโวทานธรรมอันทานยังเจริญอยูโดยสวนน้ัน ๆ 
ความท่ีพระผูพรอมเพรียงดวยผล  ชื่อวาเปนผูมีคุณบริบูรณ  กเ็พราะ 
ทานเสร็จกิจแลว  เหตุนั้น  พึงทราบความท่ีพระผูต้ังอยูในผล  เปนของ 
ดียิ่ง  กวาพระผูต้ังอยูในมรรคน้ัน  ๆ.  อน่ึง  ความที่พระผูต้ังอยูในมรรค  
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เบื้องบน  เปนผูมีคุณย่ิงกวาพระผูต้ังอยูในมรรคเบื้องตํ่า  และความที่  
พระผูต้ังอยูในผลเบ้ืองบน  เปนผูมีคุณย่ิงกวาพระผูต้ังอยูในผลเบื้องตํ่า 
ปรากฏแลวท้ังน้ัน.  จริงอยางนั้น  พระผูมีพระภาคตรัสความท่ีทานท่ีให 
แกพระอริยบุคคลเบื้องบนมีผลมากไวแลว.  ถามวา  "ชื่อวาความท่ี 
พระผูพรอมเพรียงดวยมรรค  อันธรรมดากําหนดแลว  ดวยขณะแหง 
มรรคจิต  ก็ในขณะน้ัน  การใหทานก็ดี  การรับประทานก็ดี  จะมีได 
อยางไร ?"  ตอบวา  "ภิกษุผูปรารภวิปสสนา  ยืนอยูที่ประตูเรือนหรือ 
นั่งอยูในวิหารและโรงฉัน  ทายกรับบาตรของทานแลว  ใสของเค้ียว 
ของฉันเขา  ขณะนั้น  การออก  (จากกิเลส)  ดวยมรรค  ยอมมีแกภิกษุ, 
ทานน้ียอมเปนอันชื่อวาใหแกพระผูพรอมเพรียงดวยมรรค. ทาน ๑๔ 
อยางนี้ชื่อวาปาฏิปุคคลิกทาน  เพราะทําวิเคราะหวา  "บุคคลเฉพาะ  คือ 
เจาะจงผูเดียว  ชื่อวาบุคคลเฉพาะ  ทานชื่อวาปาฏิปุคคลิก  เพราะอัน 
เขาใหแกบุคคลเฉพาะน้ัน." 
           ก็ทานท่ีใหแกปฏิคาหก ๗ จําพวกเหลาน้ี  คือ  สงฆ ๒ ฝายมี 
พระพุทธเจาเปนประมุข   สงฆ ๒ ฝายลวน  ภิกษุสงฆ  ภิกษุมีสงฆ 
ปฏิคาหกท่ีทายกนิมนตเจาะจงจากสงฆ  ๒  ฝาย  ปฏิคาหกที่ทายกนิมนต 
เจาะจงจากภิกษุสงฆ  ปฏคิาหกท่ีทายกนิมนตเจาะจงจากภิกษุณีสงฆ 
ชื่อวา (ทาน)  ไปในสงฆ.  ทานท่ีไปในสงฆนั้นแมทั้งหมดมีผลนับ 
ไมได. ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาวไวในอรรถกถาทักขิณาวิภังคสูตรวา 
"แมทักษิณาท่ีถวายในสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข  พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา 'ชื่อวามีผลนับไมได'  เพราะการนับดวยคุณ."  แทจริง  ทักษิณา  
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ที่ไปในสงฆ  ยอมมีแกผูทําความยําเกรงในสงฆ.  แตการทําความ  
ยําเกรงในสงฆเปนการที่ทําไดยาก.  กผู็ใดตกแตงไทยธรรมดวยคิดวา 
"เราจักถวายทักษิณาไปในสงฆ"   ไปยังวิหารแลวเผดียงวา  "ทานเจาขา 
ขอทานจงใหพระเถระรูปหน่ึงเจาะจงจากสงฆ"  ครั้นไดสามเณรจาก 
สงฆ  ยอมถงึความเปนอ่ืน (นอยใจ)  วา  "เราไดสามเณร" ดังน้ี, 
ทักษิณาของผูนั้นยอมไมชื่อวาไปในสงฆ  แมเมื่อไดพระมหาเถระแลว 
ทําโสมนัสใหเกิดข้ึนวา  "เราไดพระมหาเถระ"  ทกัษิณา (ก็)  ไมชื่อ 
วาไปในสงฆเหมือนกัน.  สวนผูใดไดปฏิคาหกเปนสามเณร  หรืออุปสัม- 
บัน  หนุม  หรือผูใหญ  พาล  หรือบัณฑิต  รูปใดรปูหน่ึงจากสงฆเปน 
ผูไมเคลือบแคลง  อาจทําความยําเกรงในสงฆวา  "เราถวายแกสงฆ," 
ทักษิณาของผูนั้นชื่อวาไปในสงฆ.  สมณะที่นิมนตเจาะจงจากสงฆเปน 
 ุปุถุชน  ปาฏปิุคคลิกเปนพระโสดาบัน,  เมื่อบุคคลอาจทําความยําเกรง 
ในสงฆ  ทานท่ีใหในสมณะผูเปนปุถุชน  (ก็)  เปนทานมีผลมากกวา 
แมในคําเปนตนวา  สมณะที่นิมนตเจาะจง  (จากสงฆ)  เปนพระโสดา- 
บัน,  ปาฏิปคุคลิกเปนพระสกทาคามี  ก็มีนัยเชนเดียว. แทจริง 
เมื่อบุคคลอาจทําความยําเกรงในสงฆ  ทานท่ีถวายแมในสมณะทุศีลซึ่ง 
นิมนตเจาะจง  (จากสงฆ)  มีผลมากกวาทานที่ถวายในพระขีณาสพ 
โดยแท.  ก็คําใด  พระผูมีพระภาคตรัสไววา  "มหาบพิตร  ทานท่ี 
ถวายแกผูมีศีลแล  มีผลมาก ที่ถวายแกผูทุศีล  หามีผลมากอยางนั้นไม" 
คําน้ัน  พระองคตรัสละนัยนี้เสีย. 
           [๒๒]  ฎีกาทักขิณาวิภังคสูตรนั้นวา  "บทวา  คุณสงฺขาย  ความ  
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วา  เพราะการคํานวณดวยคุณ  คือ  เพราะความเปนทักษิณามีผลมาก.  
 ืทักษิณาพระผูมีพระภาคตรัสวา  มีผลพึงนับไมได  ก็เพราะความท่ี 
ทักษิณานั้นบุคคลถวายเฉพาะสงฆ.  ก็การถวายเฉพาะสงฆมีดวยวิธีใด 
เพ่ือแสดงวิธีนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาวคําวา  'สงฺฆคตา  ทกฺขิณา 
หิ'   เปนตน.   บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   จิติการ   ไดแกความ 
เคารพ.  จากสงฆ  ไมใชจากบุคคล.  บทวา อ ฺถตฺต  ความวา  ไม 
ใหเกิดความคิดข้ึนอยางน้ีวา 'ทานเปนอันเราถวายแกสงฆ'  แลว 
ตกแตงไทยธรรมดวยคิดวา  'เราจักถวายแกสงฆ'  ยอมถึงความเปน 
อ่ืนวา  'ทานเปนอันชื่อวาเราพึงใหแกสามเณร.'  เพราะฉะนั้น  ทักษิณา 
ของผูนั้นยอมชื่อวาไมไปในสงฆ,  ทักษิณายอมไมชื่อวาไปในสงฆได 
เพราะทําจิตใหแปรแปรวนไป  ดวยอํานาจบุคคล.  สองบทวา  นิพเพ- 
มติโก  หุตฺวา  ความวา  ไมทําความสงสัยใหเกิดข้ึนวา  'ทานเปนอัน 
เราไดแกบุคคลน้ีหรือไมหนอ ?.'  สองบทวา  สงฺเฆ  จิติการ  ความวา 
เมื่อบุคคลระลึกสังฆคุณ  มีความที่ทานเปนผูปฏิบัติดีเปนตน  ใหดวย 
อํานาจความเคารพอันเกิดในบุคคลน้ัน  เหมือนใหพรอมหนาสงฆ  ดวย 
ความเลื่อมใสในสังฆคุณ  ทานท่ีใหในสมณปุถุชน  ก็ยังมีผลมากกวา. 
ทานท่ีใหในสมณะทุศีล  ยอมมีผลมากกวา  (ทานท่ีใหในพระขีณาสพ) 
โดยแท    เพราะสมณะนั้น    นิมนตเจาะจงจากสงฆ     และเพราะให 
(ดวยคิด)    อยางนี้วา   'เราถวายแกสงฆ.'    ดวยเหตุนั้น     พระผูมี 
พระภาคจึงตรัสวา   'อานนท    เราไมกลาวปาฏิปุคคลิกทานวา  มีผลมาก 
กวาทักษิณาท่ีไปในสงฆ  โดยปริยายไร ๆ,  พระอรรถกถาจารยใสใจ  
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ถึงคําซักถามวา  'ถาทานท่ีใหแมในสมณะผูทุศีลที่นิมนตเจาะจงจากสงฆ  
ยังมีผลมากกวาทานที่ใหในพระขีณาสพ,  เมื่อเปนเชนนี้  คําวา 
'มหาบพิตร  ทานท่ีใหแกผูมีศีลแล   มผีลมาก,  ที่ใหแกผูทุศีล  หามีผล 
มากอยางนั่นไม'  นี้ดูกระไรอยู ?.  ดังน้ีแลวจึงกลาววา  'คําน้ันพระผู 
มีพระภาคตรัสละนัยนี้.'  คําน้ันพระองคทรงละวิธีนิมนตเจาะจงจากสงฆ 
ตรัสดวยอํานาจนิมนตสมณะผูทุศีลอยางเดียว." 
           [๒๓]  ทานน้ันชื่อวาเปนมงคล  เพราะเปนเหตุบรรลุผลพิเศษ 
อันเปนไปในทิฏฐธรรมและสัมปรายภพ  มีความเปนผูเปนที่รักแหงชน 
มากเปนตน.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงธรรม 
แกเสนาบดีชื่อสีหะ  จึงตรัสไวในปญจกนิบาต๑  อังคุตตรนิกายวา 
"สีหะ  ทายกทานบดี   ยอมเปนที่รักเปนที่ชอบใจของชนมาก,  สีหะ 
ขอท่ีทายกทานบดี  เปนที่รักเปนที่ชอบใจของคนมาก  แมนี้  เปนผล 
แหงทานท่ีเห็นไดเอง.  สีหะ  ขออ่ืนยังมีอีก  สัตบุรุษท้ังหลายผูสงบ 
ระงับ  ยอมคบทายกทานบดี,   สีหะ  ขอท่ีสัตบุรุษทั้งหลายผูสงบ 
ระงับคบทายกทานบดี  แมนี้  เปนผลแหงทานที่เห็นไดเอง.  สีหะ  ขอ 
อ่ืนยังมีอีก  ชื่อเสียงอันงามของทากยกทานบดี  ยอมขจรไป.  สีหะ 
ขอท่ีชื่อเสียงอันงามของทายกทานบดีขจรไป  แมนี้  เปนผลแหงทาน 
ที่เห็นไดเอง.  สีหะ  ขออ่ืนยังมีอีก  ทายกทานบดีจะเขาไปยังบริษัท 
อ่ืนใด  กษัตริยก็ตาม  พราหมณก็ตาม  คฤหบดีก็ตาม  สมณะก็ตาม 
เปนผูแกลวกลาไมเกอเขิน  เขาไปยังบริษัทนั้น,  สีหะ  ขอท่ีทายก 
 
๑.  องฺ  ปฺจก.  ๒๒/๔๑.  
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ทานดีเขาไปยังบริษัทอ่ืนใด  กษัตริยกต็าม  พราหมณก็ตาม  คฤหบดี  
ก็ตาม  สมณะก็ตาม  เปนผูแกลวกลาไมเกอเขิน  เขาไปยังบริษัท 
แมนี้  (ก็)  เปนผลแหงทานท่ีเห็นไดเอง.  สีหะ  ขออ่ืนยังมีอีก 
ทายกทานบดีเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก  ยอมเขาถึง  สุคติโลก 
สวรรค.  สีหะ  ขอท่ีทายกทานบดีเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตกเปนผู 
เขาถึง  สุคติโลกสวรรค  แมนี้  (ก็)  เปนผลแหงทานท่ีเปนไปใน 
สัมปรายภพ." 
           ก็แล  พระผูมีภาค  ครั้นตรัสอยางนี้  ไดตรัสพระคาถา 
เหลาน้ีวา :- 
              "ทายกผูใหยอมเปนที่รัก  ชนเปนอันมากยอม 
              คบหาทายกน้ัน.  อนึ่ง  ทายกนั้นยอมไดเกียรติ, 
              ยศของทายกน้ันยอมเจริญ.  นระผูไมตระหนี่ 
              ยอมเปนผูแกลวกลาไมเกอเขนิ  เขาไปยังบริษัท. 
              เพราะฉะน้ันแล  บัณฑิตทั้งหลายผูแสวงหาความ 
              สขุ  นํามลทิน  คือ  ความตระหนี่ออกแลว  ใหทาน. 
              บณัฑิตเหลาน้ันดํารงอยูในไตรทิพยสิ้นกาลนาน 
              ถึงความเปนสหายแหงเทพดาท้ังหลาย  ยอมยินดี. 
              ทานมีโอกาสอันทําแลว    มกีุศลไดทําแลว    จุติ 
              จากภพนี้  มรีัศมเีอง  เท่ียวไปในนันทวัน  เอิบอิ่ม 
              ดวยกามคุณ ๕    เพลิดเพลิน    รื่นเริง    บันเทิง 
              ในนันทวันนั้น        สาวกแหงพระสุคตท้ังปวง  
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              ทําถอยคําของพระสุคต  ผูอันตัณหาไมอาศัยแลว  
              ผูคงท่ี  ยอมยินดี."  
                          สีหสูตร  ในสุมนวรรคท่ี ๔ จบ. 
           [๒๔]  ทานกลาวไวในอรรถกถา๑อัฏฐกนิบาต  อังคุตตรนิกายวา 
'คําวา  'สีโห  เสนาปติ'  ไดแกพระราชกุมารมีพระนามอยางนั้น 
ผูเปนนายทัพ.  แทจริง  ในกรุงเวสาลี  มีเจา  ๗๗๐๗  (เจ็ดพันเจ็ดรอย 
เจ็ด)  พระองค  เจาเหลาน้ันทั้งหมด  ประชุมกันปรกึษาวา  'ทาน 
ทั้งหลายจงเลือกบุคคลผูหน่ึง  ที่สามารถจะยึดเหน่ียวใจของปวงชน 
แลวจัดการแวนแควนได'  เลือกกันอยู  เห็นสีหราชกุมาร  ทําความ 
ตกลงกันวา  'ผูนี้จักสามารถ'  ไดใหฉัตรแหง  (ตําแหนง)  เสนาบดี 
มีสีดังมณีแดง  อันบุดวยผากัมพลแกเธอ." 
           [๒๕]  อรรถกถา๒สีหสูตรนั้นวา  "บทวา สนฺทิฏ ิก  ไดแก 
อันบุคคลพึงเห็นเอง.  บทวา  ทายโถ  ไดแก  ผูกลาในการให.  อธิบาย 
วา  ผูไมหยุดอยูดวยเพียงความเชื่อวา  'ทานยังประโยชนใหสําเร็จ' 
เทาน้ัน  อาจแมเพ่ือสละดวย.  บทวา  ทานปติ  ความวา  บุคคล 
ใหทานใด  เปนนายแหงทานนั้นให มิใชเปนทาส  (แหงทาน)  มิใช 
เปนสหาย   (แหงทาน).  จริงอยู  ผูใดบริโภคของอรอยดวยตน  ให 
ของไมอรอยแกชนเหลาอ่ืน  ผูนั้นชื่อวาเปนทาสแหงไทยธรรม  กลาว 
คือทานให.  ผูใดบริโภคสิ่งใดดวยตนเอง  ใหสิ่งน้ันแหละ  ผูนั้นชื่อวา 
เปนสหาย (แหงทาน)  ให.  สวนผูใดตนเองยังอัตภาพใหเปนไปดวยส่ิง 
 
๑.  มโน.  ป.  ๓/๒๖.  ๒.  มโน.  ป.  ๓/๒๖.  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๓ - หนาท่ี 27 

ของอยางใดอยางหนึ่ง  ยอมใหของอรอยแกชนเหลาอ่ืน  ผูนั้นชื่อวา  
เปนนาย  เปนหัวหนา  เปนเจา (แหงทาน)  ให.  พระผูมีพระภาคตรัส 
คําวา 'ทานปติ'  ทรงหมายเอาผูเชนนั้น,  บทวา  อมงฺกุภูโต 
คือมิใชเปนผูปราศจากเดช.  บทวา  วสิารโท  คือเปนผูถึงซ่ึงโสมนัส 
อันสัมปยุตดวยญาณ.  สองบทวา  สหพฺยต คตา  ความวา  ถึง 
ความเปนผูรวมกัน  คือความเปนพวกเดียวกัน.  บทวา  กตาวกาสา 
ความวา  ชื่อวาผูมีโอกาสอันทําแลว  เพระเปนผูทํากรรมเปนเหตุมี 
โอกาสในนันทวันนั้น.  และเพราะกรรมน้ันเปนกุศลอยางเดียว  ฉะนั้น 
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 'ผูมีกุศลอันทําแลว.'  บทวา  โมทเร 
แปลวา  ยอมบันเทิง  คือ เบิกบาน.  บทวา  อสิตสฺส  ความวา  ของ 
ตถาคต  ผูอันตัณหาไมอาศัยแลว.  บทวา  ตาทิโน  ไดแกผูถึงลกัษณะ 
แหงผูคงที่." 
           [๒๖]  ฎีกาสีหสูตรนั้นวา  "บทวา  สนฺทิฏ ิก  ความวา  ชื่อวา 
อันบุคคลพึงเห็น  เพราะเปนผลอันไมเปนไปในสัมปรายภพ  คือ  อัน 
บุคคลพึงเสวยเอง  เปนของประจักษเฉพาะตัว  คือเปนไปในทิฏฐ- 
ธรรม.  หลายบทวา  สาห ุทานนฺติ  สทฺธามตฺตเกเนว  ติฏติ 
ความวา  ทายกยอม (ไม)  หยุดอยูดวยเหตุเพียงความช่ืออยางนี้วา 
ข้ึนชื่อวาทาน  ยังประโยชนใหสําเร็จ  เปนของดี  อันบัณฑิตท้ังหลาย 
มีพระพุทธเจาเปนตนสรรเสริญ.'  หลายบทวา  ย  ทาน  เทติ  ความวา 
บุคคลใหไทยธรรมใดแกผูอ่ืน.  หลายบทวา  ตสฺส  อธิปติ  หุตฺวา  เทติ 
ความวา  ทายกครอบงําความโลภเสียดวยดี  ชื่อวาเปนเจาแหงทาน  
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นั้นให  เพราะความโลภน้ันครอบงําไมได.  พระอรรถกถาจารยกลาววา  
โย  ห ิ ดังนี้เปนตน  เพ่ือแสดงคําท้ังสองน้ัน  คือ  น  ทาโส  น  สหาโย 
โดยนัยอันคลอยตาม  และโดยนัยอันตรงกันขาม.  ทายกชื่อวาเปนทาส 
(แหงทาน)  ให  เพราะเปนผูเขาไปใกลตอความเปนทาสแหงตัณหา. 
ทายกชื่อวา  เปนสหายแหงทานให  เพราะสละความเปนของไมเปนที่รัก 
แหงไทยธรรมนั้น.  ทายกชื่อวา  เปนนายให   เพราะเปล้ืองตนจากความ 
เปนทาสแหงตัณหาในไทยธรรมนั้นครอบงําเปนไป.  อีกอยางหน่ึง 
บุคคลใดชื่อวาเปนทายก  เพราะใหเปนปกติ  ผูนั้น  โดยประเภทแหง 
ความเปนไปในทาน  มีประการเปน ๓ คือ  ทาสแหงทาน  สหายแหงทาน 
นายแหงทาน  เพ่ือจะแสดงจําแนกความท่ีทายกมีประการเปน ๓ นั้น 
พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  'โย  หิ'  เปนตน.  ขาวและนํ้า 
เปนตน  ชื่อวาทาน  เพราะอรรถวาเปนของควรให,  บรรดาทายกท้ัง 
๓  จําพวกนั้น  บุคคลชื่อวาเปนดุจทาส  เพราะเปนไปในอํานาจวัตถุที่ตน 
บริโภคเอง  เหตุที่ตนถูกตัณหาครอบงํา,  ชื่อวาเปนดุจทาส  เพราะเปน 
ไปในอํานาจ  แหงวัตถุที่ตนไมใหแกชนเหลาอ่ืน.  แมเชนนั้น  พระ 
อรรถกถาจารย  กลาวคําวา  'ทานสงฺขาตสฺส  เทยยฺธมฺมสฺส  ทาโส 
หุตฺวา'  นี้  กด็วยความที่ขาวและน้ําเสมอกัน.  ทายกชื่อวาเปนสหายให 
เพราะต้ังของท่ีตนพึงบริโภค  และขอท่ีพึงใหแกชนอ่ืนไวโดยเสมอ ๆ 
กัน.  ทายกชือ่วาเปนนายให  เพราะไมเปนไปในอํานาจแหงไทยธรรม 
เอง. [แต]  ทาํไทยธรรมนั้นใหเปนไปในอํานาจของตน.  อีกนัยหนึ่ง 
ผูใดบริโภคของประณีตดวยตน  ใหของเลวแกผูอ่ืน  ผูนั้นชื่อวาทาสแหง  
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ทาน  เพราะถึงความเปนคนเลว  มีการใหของเลวน้ันเปนนิมิต.  ผูใด  
บริโภคของเชนใดดวยตน  ใหของเชนนั้นนั่นแลแกผูอ่ืน  ผูนั้นชื่อวา 
สหายแหงทาน  เพราะถึงความเปนผูเสมอกัน  ดวยอันสละภาวะคือ 
ความเปนคนเลวและคนยิ่ง  มีการใหของเสมอกันน้ันเปนนิมิต.  ผูใด 
บริโภคของเลวดวยตน  ใหของประณีตแกชนเหลาอ่ืน  ผูนั้นชื่อวา 
นายแหงทาน  เพราะถึงความเปนผูประเสริฐ  มีการใหของประณีต 
นั้นเปนนิมิต.  มิใชเปนผูปราศจากเดช  เพราะความสําเร็จแหงเดช. 
ทายกชื่อวาเที่ยวไปรวมกัน  คือเปนไปดวยกัน  เพราะไป  คือ  เที่ยว 
รวมกัน  ภาวะแหงผูเที่ยวไปรวมกันนั้นชื่อ  สหพฺยตา  คือเปนไป 
ดวยกัน  เหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา 'สหภาว  เอกภีาว 
คตา.'  อีกอยางหนึ่ง  บทวา  อสิตสฺส ไดแก   ผูอันเครื่องผูกคือ 
ตัณหาผูกไมได." 
           [๒๗]  อรรถกถา๑มาฆสูตร  ในสุตตนิบาตวา  "สองบทวา 
ทายโก  ทานปติ  แปลวา ทายกดวย  ทานบดีดวย.  จริงอยู  ผูใด 
ถูกเขาบังคับ  ยอมใหของ ๆ ผูอ่ืน  แมผูนั้นก็เปนทายก  แตไมเปน 
ทานบดี  เพราะไมมีอิสระในทานนั้น.  ก็มาฆมาณพน้ีใหของ ๆ ตน 
เทาน้ัน  ดวยเหตุนั้น  เขาจึงทูลวา  'พระโคดมผูเจริญ  ขาพระองคแล 
เปนทายก  เปนทานบดี'  เปนตน.  ความในมาฆสูตรนี้เพียงเทานี้ 
สวนในที่อ่ืน  จะกลาวโดยนัยเปนตนวา  'ผูอันความตระหนี่  ครอบงํา 
 
๑.  ป.  โช. ขุ.  สุ. ๒/๒๗๓.  
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ในระหวาง ๆ ไดชื่อวาทายก  ผูอันความตระหน่ีครอบงําไมได  ชื่อวา 
ทานบดี  ดังน้ี  ก็ควร." 
                                     ปฐมนัย  จบ. 
           [๒๘]   อีกนัยหน่ึง.  ชื่อวาทานมี ๒ อยาง  ดวยสามารถธรรม- 
ทานและอามิสทาน.  สมตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวในตติยวรรค 
ตติยปณณาสก  ทุกนิบาตอังคุตตรนิกายวา๑  "ภิกษุทั้งหลาย  ทาน ๒ 
อยางนี้.  ทาน ๒ อยางนี้เปนไฉน ?  ทาน ๒ อยาง  คือ  อามิสทาน ๑ 
ธรรมทาน ๑.  ภิกษุทั้งหลาย  ทาน ๒  อยางเหลาน้ีแล.  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  บรรดาทาน ๒ อยางนี้  ธรรมทานเปนเลิศ." 
                                      ทานสูตร  จบ. 
           [๒๙]  อรรถกถา๒ทานสูตรนั้นวา  "ทานวัตถุ  ดวยสามารถเปน 
ของอันบุคคลพึงให  ชื่อวาทาน.  นั่นเปนชื่อแหงไทยธรรม.  อีกอยาง 
หน่ึง  เจตนามีวัตถุ  ชื่อวาทาน  นั่นเปนชื่อแหงการบริจาคสมบัติ." 
           ฎีกาทานสูตรนั้นวา  "วัตถุนั้น  ชื่อวาทาน  เพราะอันเขาให.  นั่น 
เปนชื่อแหงไทยธรรม.  อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวาทาน  เพราะเปนเครื่องอัน 
เขาให.  นั่นเปนชื่อแหงเจตนาเครื่องบริจาค.  ความท้ัง ๒ อยางนี้  ทาน 
ประสงคเอาในบทวา  'ทาน'  นี้  เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาวคําวา 
'ทิยฺยนกวเสน  ทานานิ'  เปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ี บทวา 
ทิยฺยนกวเสน  ความวา  ดวยสามารถเปนวัตถุอันบุคคลพึงให." 
 
๑.  องฺ.  ทุก.  ๒๐/๑๑๔.  ๒. มโน.  ปู.  ๒/๗๖.  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๓ - หนาท่ี 31 

           [๓๐]  อรรถกถา๑ปญจมวรรค  ติกนิบาต  อิติวุตตกะวา  "บทวา 
อามิสทาน  ความวา  ปจจัย ๔ ชื่ออามิสทาน  ดวยสามารถเปนวัตถุ 
อันบุคคลพึงให.  จริงอยู  ปจจัยเหลาน้ัน  พระผูมีพระภาคตรัสเรียก  
วาอามิส   เพราะเปนของพึงถูกตองดวยกิเลสมีตัณหาเปนตน.  อีก 
อยางหน่ึง  เจตนาเครื่องบริจาคปจจัย ๔  เหลาน้ัน  ชื่ออามิสทาน." 
           [๓๑]  ความท่ีอามิสทานน้ันเปนมงคล  มีประการดังกลาวแลวแล. 
อีกอยางหนึ่ง  อามิสทานชื่อวาเปนมงคล  แมเพราะเปนเหตุแหงการ 
ไดหิตสุข.  เพราะผูใหปจจัย ๔ ยอยไดหิตสุข.  ในขอน้ัน  มีเรื่องเหลาน้ี 
[เปนอุทาหรณ] :- 
                                 [เรื่องพระเจานันทะ] 
           ในอดตีกาล  กุฎมพีชาวกรุงพาราณสีผูหน่ึงเที่ยวไปในปา  เห็น 
ผาอนุวาตของพระปจเจกพุทธเจาผูทําจีวรอยูไมพอ  จึงไดถวายผาหม 
ของตน.    เขาบังเกิดในดาวดึงสเพราะกรรมนั้น  เสวยทิพยสมบัติ 
จุติจากน้ัน  บังเกิดในสกุลอมาตย  ในที่ประมาณโยชนหน่ึงจากกรุง   
พาราณสี  เจริญวัยแลว  ในวันนักขัตฤกษกลาววา  "แม  จงใหผา 
สาฎกแกฉัน  ฉันจักเลนนักษัตร."  มารดาใหผาขาว  (แต)  เม่ือ 
บุตรกลาววา  "ผาน้ีหยาบ"  ไดใหผาอ่ืน.  บุตรนั้นหามผาแมนั้นแลว. 
           มารดานั้นกลาววา  "ในเรือนของเรา  ไมมีผาเนื้อละเอียดกวาน้ี." 
           บุตร.  แม  ฉันจะไปท่ี ๆ จะได. 
           มารดา.  ลูก  แมปรารถนาจะใหเจาใหไดราชสมบัติในกรุง 
 
๑.  ป.  ที.  ขุ.  อิติ. ๔๐๕.  
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พาราณสี  ในวันนี้ดวยซํ้าไป. 
           บุตรกลาวรับวา  "ดีละ  แม "  แลวไหวมารดา  ผูอันนิยามแหง 
บุญเตือนแลวไปยังกรุงพาราณสี  คลุมอวัยวะท้ังศีรษะนอนลงบนแผน 
ศิลาอันเปนมงคล  ในอุทยาน.  ก็วันนั้นเปนวันที่ ๗ (หลังจาก)  พระเจา- 
พาราณสีสวรรคตแลว.  ชนทั้งหลายมีอํามาตยเปนตน  ทําสรรีกิจของ 
พระราชาเสร็จแลว  ปรึกษากันวา  "พระราชามีธิดาพระองคหนึ่ง, 
โอรสไมมี,  ราชสมบัติที่ปราศจากพระราชาจะต้ังอยูไมได"  เม่ือปลอย 
รถมีสีขาว  เทียมมาสินธพมีสีดังดอกโกมุท ๔ ตัว  วางราชกกุธภัณฑ๑ ๕ 
อยางไวในรถแลว  ปลอยรถไป.  รถออกไปทางประตูดานทิศปราจีน 
เขาไปยังอุทยานทําปทักษิณ  (เวียนขวา)  กุมาร  เตรียมที่จะเกยแลว 
หยุดอยู.  ปโุรหิตเปดชายผาหมออกแลดูพ้ืนเทากลาววา  "กุมารน้ี 
ควรจะครองราชสมบัติ"  แลวใหประโคมดนตรี ๓ ครั้ง.  ครั้งน้ัน  กุมาร 
เปดหนากลาววา  "อะไร ? พอ." 
           ปุโรหิต.  ขาแตสมมติเทพ  ราชสมบัติยอมถึงแกทาน. 
           กุมาร.  พระราชาของทานเสด็จไปไหนเลา ? 
           ปุโรหิต.  พระองคทิวงคตแลว  นาย. 
           กุมาร.  ลวงมาแลวกี่วัน  ? 
           ปุโรหิต.  วันนี้เปนวันที่ ๗. 
           กุมาร.  โอรสหรือธิดา (ของพระราชา)  ไมมีหรือ ? 
 
๑.  สมตามท่ีกลาวไวในอภิธานัปปทีปกาวา "กกุธภณัฑ ๕ อยางเหลานี ้ คือ  พระขรรค  ฉัตร 
อุณาโลม  รองเทา  พัดวาลวชีนี  ยอมมีแกพระราชาท้ังหลาย"  ญ. ว.  
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           ปุโรหิต.  ขาแตสมมติเทพ  ธิดามีอยู (แต)  โอรสไมมี. 
           กุมาร.  ถาอยางนั้น  ฉันจักครองราชสมบัติ.  
           อมาตยเหลาน้ันทําปะรําอภิเษกในทันทีนั้นแลว  อภิเษกใน 
ปะรําน้ัน  นอมผามีคาพันหน่ึงถวาย.  พระราชาตรัสวา  "ผาน้ีหยาบ 
ทานท้ังหลายจงนําพระเตาทองมา,  เราจักไดผา"  ดังน้ี  เสด็จลุกข้ึนแลว 
เอาพระหัตถวักน้ําทรงสาดไปทางปุรัตถิมทิศ  (ตะวันออก).  ไมกัสป- 
พฤกษ ๘ ตน  ผุดข้ึนทางทักษิณทิศ  (ใต),  ๘ ตน  ผุดข้ึนทาง 
ปจฉิมทิศ  (ตะวันตก),  ๘ ตน  ผุดข้ึนทางอุตตรทิศ  (เหนือ), 
ไมกัลปพฤกษทั้งหมด ๓๒ ตน  ผุดข้ึนแลว  ดวยประการฉะน้ี.  พระ 
ราชาน้ัน  ทรงนุงผาทิพยผืนหน่ึงหมผืนหน่ึง  ใหพวกราชบุรุษตีกลอง 
โฆษณาในแวนแควนแหงพระเจานันทะวา  "หญิงท้ังหลายอยากรอ 
ดาย"  แลวใหยกฉัตรข้ึน เสด็จข้ึนคอชางตัวประเสริฐเขาไปสูพระนคร 
เสด็จข้ึนสูปราสาท  เสวยมหาสมบัติปกครองแวนแควนของพระองค 
ทั้งส้ิน  เชนอุตตรกุรุทวีป  ประทานผาทิพยแกมนุษยผูมาแลวและมา 
แลว  ภายหลงัทรงผนวชพรอมกับพระเทวีอยูในอุทยาน  ทําฌานให 
บังเกิดข้ึน  (ครั้น)  มีฌานไมเสื่อมแลว  ไดเขาถึงพรหมโลก.  ในกาลน้ี 
พระราชานั้นเกิดเปนพระมหากัสสปเถระ;  พระเทวีเปนนางภัททกา- 
ปลานี  แล. 
           เรื่องพระเจานันทะ  มาในอรรถกถาสังสารโมจกเปตวัตถุ.  
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                                [เรื่องหญิงยากจน] 
           [๓๒]  ในอดีตกาล  หญิงยากจนคนหน่ึงในกรุงพาราณสี  เห็น 
หญิงท้ังหลายผูสมบูรณดวยบุญ  ผูนุงผายอมดวยดอกคํา  เลนอยูใน 
วันมหรสพ  ใครเพ่ือจะนุงผาเชนนั้นเลน (บาง)  บอกแกมารดาบิดา 
เมื่อทานกลาววา "ลูก  เราเปนคนจน,  ผาเชนนี้จักมีแกเราที่ไหน ?" 
(ก็)  กลาววา  "ถาเชนนั้น  ฉันจักทําการรับจางในตระกูลมั่งค่ังตระกูล 
หน่ึง,  พวกเขารูคุณของฉันจักให"  แลวเขาไปยังตระกูลหนึ่งกลาววา 
"ฉันจะทําการรับจางเพราะผาท่ียอมดวยดอกคํา."  ชนในตระกูลเหลา 
นั้นกลาววา  "เมื่อเธอทํางานตลอด ๓ ป  เราจักใหแกเธอ."  นางรับ 
วา  "ดีละ"  แลวไดทํา.  ๓  ปยังไมเต็มบริบูรณ ชนเหลาน้ันรูคุณ 
ของนาง  ไดใหผาอ่ืนพรอมกับผาท่ียอมดวยดอกคําเนื้อแนนแกนาง. 
นางไปวางผาแดงไวที่ฝงแมน้ําแลว  ลงอาบ.  ขณะน้ันสาวกพระผูมี- 
พระภาคทรงพระนามวากัสสป  องคหน่ึง  มีจีวรถูกโจรชิงเอาไป  นุง 
และหมกิ่งไมที่หักได มาถึงประเทศน้ัน.  นางคิดวา  "ภิกษุรูปนี ้ จัก 
เปนผูมีจีวรอันโจรชิงไปแลว  ผานุงของเราเปนของหายาก  เพราะไม 
ไดใหในกาลกอน"  ดังน้ี  แลวฉีกผาน้ันในทามกลาง  ไดถวายสวน 
หน่ึงแกพระเถระ.  พระเถระยืนอยูในที่กําบัง  ทิ้งกิ่งไมที่หักไดเสีย 
นุงผานั้นชายหนึ่ง  หมชายหนึ่ง  ออกไป.  ครั้งน้ัน  สรรีะทั้งส้ินของ 
พระเถระ  ไดมีโอภาสเปนอันเดียวดังพระอาทิตยออนเพราะรัศมีแหง 
ผา.  นางเห็นพระเถระนั้น  คิดวา  "ทีแรกพระผูเปนเจาของเราไมงาม, 
บัดนี้รุงโรจนดุจพระอาทิตยออน ๆ,  เราจักถวายแมผาทอนน้ีแกพระผู  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๓ - หนาท่ี 35 

เปนเจาน้ีแหละ"  แลวถวายสวนท่ีสอง  ไดทําความปรารถนาวา  
"ทานผูเจริญ  ดิฉันเท่ียวไปในภพ  พึงเปนผูทรงไวซึ่งรูปอันงดงาม, 
บุรุษไร ๆ  เห็นดิฉันแลวอยาไดอาจดํารงอยูโดยภาวะของตนได, หญิง 
อ่ืนชื่อวาผูมีรูปสวยกวาดิฉัน  จงอยามี."  แมพระเถระทําอนุโมทนา 
แลวหลีกไป.  นางทองเท่ียวไปยังเทวโลก  จุติจากน้ันเกิดเปนธิดา 
แหงเศรษฐีมีโภคะ ๘๐ โกฏิ ชื่อวาติริฏิวัจฉะ  ในอริฏฐบุรีในสีวิรัฐ. 
นางทรงไวซึ่งรูปอันงดงาม  ถึงความเปนผูเลิศดวยความงาม ทําบุรุษผู 
เห็นตนใหลุมหลง  และไมใหเขาต้ังสติไวได.  ฉะน้ัน  ชนทั้งหลาย 
จึงต้ังชื่อนางวา  'อุมมาทันตี'  นางในเวลามีอายุ ๑๖ ป  มีผิวพรรณ 
งามลวงมนุษย  ดุจเทพอัปสร.  ปุถชุนท่ีเห็นนางนั้นไมอาจจะดํารงอยู 
โดยภาวะของตนได  เปนผูมัวเมาดวยความเมาเพราะกิเลส  ดังเมา 
เพราะน้ําเมา...ไมสามารถจะต้ังสติไวไดเลย.  ทานติริฏิวัจฉเศรษฐี 
เขาไปเฝาพระเจาสีวี  กราบทูลวา  "ขาแตสมมติเทพ  อิตถีรัตนะ." 
บังเกิดข้ึนในเรือนของขาพระพุทธเจา  สมควรแดพระราชาเทาน้ัน, 
ขอพระองคทรงสงผูทํานายลักษณะไป  ใหพิจารณาอิตถีรัตนะนั้น." 
พระราชทางสงพราหมณทั้งหลายไป.  พราหมณเหลาน้ันไปแลว  อัน 
เศรษฐีทําสักการะสัมมานะแลว  บรโิภคอยู.  ขณะนั้นนางอุมมาทันตี 
ไปยังสํานักพราหมณเหลาน้ัน.  พราหมณเห็นนางแลวไมอาจดํารงสติ 
ไวได  เปนผูเมาดวยความเมาเพราะกิเลส  ไมรูการบริโภคอันผิด 
ปกติของตน.  บางพวกถือเอาคําขาววางไวที่ศีรษะ  ดวยสําคัญวา "จะ 
บริโภค."  บางพวกตีฝา.  บางพวกใสขาวในระหวางรักแร.  พวก  
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พราหมณทั้งหมดเปนผูหลงใหลแลว.  นางเห็นพราหมณเหลาน้ันแลว  
ใหไลออกไปวา "ทราบวาพราหมณเหลาน้ีจักพิจารณาลักษณะของเรา, 
ทานท้ังหลายจงจับพราหมณเหลาน้ันท่ีคอ  ไลออกไป."  พราหมณ 
เหลาน้ัน  เปนผูเกอโกรธตอนาง  ทูลวา "ขาแตสมมติเทพ  หญิง 
นั้นเปนคนกาฬกัณณี  ไมสมควรแกพระองค."  แมพระราชาไมให 
นํานางมาดวยทรงสําคัญวา  'กาฬกัณณี.'  แมนางฟงเรื่องแลวผูก 
อาฆาตในพระราชาน้ันวา  "ชางเถิด,  ถาเราเฝาพระราชาน้ันจักรู." 
ครั้งน้ัน  ทานเศรษฐีไดใหนางนั้นแกเสนาบดี  ชื่ออภิปารกะผูเปน 
สหายของพระราชา.  นางไดเปนที่รักที่พอใจของทานเสนาบดีนั้น 
ภายหลังวันหนึ่ง  ทานเสนาบดีเม่ือไปยังท่ีรักษาของตน  กลาววา "นาง 
ผูเจริญ  วันนี้เปนวันมหรสพประจําวันเพ็ญเดือนกัตติกา  พระราชา 
ทรงทําประทักษิณพระนคร  (เลียบเมือง)  จักเสด็จมายังประตูเรือน 
นี้กอน,  นองอยาแสดงตนแกพระองค,  เพราะพระองคเห็นนองแลว 
จักไมอาจเพ่ือดํารงพระสติไวได."  ดังน้ี  แลวหลีกไป.  แมพระราชา 
เมื่อพระอาทิตยอัสดงคต  เมื่อพระจันทรเต็มดวงข้ึนไปแลว  ทรงทํา 
ประทักษิณพระนครดวยยศใหญ  เสด็จไปถึงประตูเรือนของเสนาบดี 
กอน  ทอดพระเนตรเห็นนางอุมมาทันตีซึ่งยืนอยูใกลหนาตาง  เปน 
ผูมัวเมาเพราะกิเลส  ไมอาจจะดํารงพระสติไวได  ไมทรงยังจิตใน 
การทําประทักษิณพระนครใหบังเกิดข้ึน   เสด็จกลับจากท่ีนั้นข้ึนสู 
ปราสาท  บรรทมแลว  ทรงบนเพอปรารถนางอุมมาทันตีดวยประการ 
ตางๆ.  เสนาบดีรูเรื่องนั้นแลวคิดวา  "พระราชานี้  มีพระหฤทัย  
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ปฏิพัทธในนางอุมมาทันตี  เมื่อไมไดนาง  จักสวรรคต,  เราควรถวาย  
ชีวิตพระองค"  ดังน้ี  แลวส่ังบังคับอุปฏฐากคนหน่ึงวา  "ทานจงไป, 
รุกขเจดียอันเปนโพรงมีอยูในที่โนน  เจาอยาใหใครรู  จงนั่งภายใน 
ตนไม,  เราไปในที่นั้นทําพลีกรรมแลวจักกลาวอยางนี้,  ทีนั้นเจาจง 
กลาวอยางนี้."  อุปฏฐากน้ันกลาววา "ดีละ"  แลวไดไปในที่นั้น. 
แมเสนาบดี  (ก็)  ไป ณ ทีน่ั้นในวันรุงข้ึน  ทําพลีกรรมแลวกลาววา 
"ขาแตเทพเจา  พระราชาของพวกขาพเจา  เมื่อมหรสพกําลังเปนไป  ไม 
ทรงเลน  เขาไปยังหองอันเปนสิริ  บนเพอบรรทมแลว,  พระองคทรง 
บนเพอ  อาศัยอะไร ?"  อุปฏฐากน้ันเปลี่ยนเสียงแลวกลาววา  "เสนาบดี 
พระราชาของพวกทาน  เปนผูมีพระหฤทัยปฏิพัทธในนางอุมมาทันตี 
ภรรยาของทาน,  ถาพระองคจักไดนาง  จักไมสวรรคต,  ถาไมได  จัก 
สวรรคต;  เพราะฉะนั้น  ทานจงถวายนางแกพระราชานั้น."  เสนาบดีรับ 
วา "ดีละ"  แลวเขาไปเฝาพระราชา  ทลูเรื่องนั้นแลวกราบทูลวา 
"พระเจาขา  ขาพระองคถวายนางอุมมาทันตีแดพระองค"  พระราชตรัส 
ถามวา  "อภิปารกะ  ผูสหาย  แมพวกยักษยอมรูความท่ีเราเพอ  เพราะ 
มีจิตปฏิพัทธในนางอุมมาทันตีหรือ  ?"  เสนาบดีทูลวา  "ขาแตสมมติ- 
เทพ  พระเจาขา."  พระราชาทรงดําริวา  "ทราบวา  ความท่ีเราลามก 
ชาวโลกทั้งปวงรูแลว"   ทรงละอายพระหฤทัย  ดํารงอยูในธรรม 
บรรเทาจิตปฏิพัทธในนางอุมมาทันตีเสียได  จึงมิไดทรงรับนางไวแล. 
           เรื่องหญิงยากจน  มาในอรรถกถาอุมมาทันตีชาดกปญญาสนิบาต. 
           เรื่องแมมีอาทิอยางน้ีวา  เรื่องพราหมณจูเฬกสาฎกในปาปวรรค  
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ธรรมบท  เรือ่งพราหมณมเหกสาฎก  ในอรรถกถาเอกนิบาต  อังคุตตร- 
นิกาย  ก็พึงรวมเขาในจีวรทาน.  
                      [เรื่องพระเทวีชื่อโคปาลมารดา] 
           [๓๓]  ในระหวางทางไปยังนครอุชเชนี  มีนคิมชื่อเตลนาฬ ี
นิคมหน่ึง.  ในนิคมน้ัน มีธิดาเศรษฐี  ๒  คน.  คนหน่ึงเปนคนตกยาก 
โดยกาลลวงไปแหงมารดาบิดา  อาศัยพ่ีเลี้ยงเปนอยู  มีอัตภาพงดงาม 
มีผมยาวกวาหญิงอ่ืน.  คนหน่ึงเปนผูมั่งค่ัง (แต)  ไมมีผม.  ครัง้น้ัน 
พระมหากัจจายนเถระกับภิกษุ ๗ รูป  ใครจะบอกการเกิดข้ึนแหงพระ- 
พุทธเจาแกพระเจาจัณฑปโชต  ไปยังกรุงอุชเชนี  ถงึนิคมน้ันแลว 
เที่ยวไปบิณฑบาตในท่ีนั้น (แต)  ไมไดอะไร. ธิดาเศรษฐีผมยาว 
รูเรื่องนั้น  สงพ่ีเลี้ยงไปดวยส่ังวา  "จงนิมนตพระเถระแลวใหนั่งภาย 
ในเรือน."  นางไดทําอยางนั้น.  ธิดาเศรษฐีเขาไปสูหอง  ใหพ่ีเลี้ยง 
ตัดผมของตนสงไป  ดวยคําวา  "แนะแม  ทานใหผมเหลาน้ีแกธิดา 
เศรษฐีชื่อโนนผูไมมีผม  นางใหสิ่งใด  จงเอาส่ิงน้ันมา,  เราจักถวาย 
บิณฑบาตแกพระผูเจาดวยส่ิงนั้น."  นางพ่ีเลี้ยงนั้นทําอยางนั้น  ได 
ถือเอาทรัพย ๘ กหาปณะมาใหแกธิดาเศรษฐีผูมีผม.  ธิดาเศรษฐีทํา 
บิณฑบาตใหเปนสวนละ ๑ กหาปณะแลว  ใหถวายพระเถระทั้งหลาย 
ตนเองอยูในหอง.  พระมหากัจจายนเถระรูเหตุนั้นแลว  สั่งให 
เรียกนางมา.  นางมาเพราะความเคารพในพระเถระ  ไหวพระเถระ 
ทั้งหลายแลว  ยังศรัทธาแกกลาใหเกิดข้ึน.  ชื่อวาทานท่ีถวายในเขต 
อันดี  ยอมใหวิบากในทิฏฐธรรม (ปจจุบัน  ทันตาเห็น) เหตุนั้น  ผม  
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ของนางไดงอกข้ึนในภาวะปกติเทียว  พรอมกับการไหวพระเถระ. พระ-  
เถระรับบิณฑบาตแลว  เมื่อนางเห็นอยูนั่นเอง  เหาะข้ึนสูเวหาสลงใน 
อุทยานชื่อกาญจนวันทําภัตกิจแลว.  คนเฝาสวนเห็นพระเถระทั้งหลาย 
แลว  กราบทูลแดพระราชา.  พระราชเสด็จไปสูอุทยาน  ทอด 
พระเนตรเห็นพระเถระทั้งหลายแลว  ตรัสถามวา  "ทานผูเจริญท้ัง 
หลาย  วันนี้  พระผูเปนเจาท้ังหลายไดภิกษาที่ไหน ?"  ทรงสดับเรื่อง 
นั้น  เสด็จ  (กลับ)  นิเวศนแลว  ใหนาํธิดาเศรษฐีนั้นมาในทันทีนั้น 
ไดกระทํา (อภิเษก)  ใหเปนอัครมเหสีแลว.  ในกาลตอมา  พระนาง 
ประสูติพระโอรส  ถือเอานามเศรษฐีเปนอัยยกาของพระโอรสขนาน 
นามวา 'โคบาล' (สวนพระนาง)  ปรากฏพระนามวา  'โคปาล- 
มารดาเทวี'  ดวยอํานาจพระนามของพระโอรส  ทรงเลื่อมใสในพระเถระ 
เปนอยางยิ่ง  ใหสรางวิหารถวายพระเถระในอุทยานชื่อกาญจนวัน 
แลวแล. 
           เรื่องพระเทวีพระนามวาโคปาลมารดา  มาในอรรถกถาเอกนิบาต 
อังคุตตรนิกาย. 
                              [เรื่องพระนางมัลลิกาเทวี] 
           [๓๔] ในกรุงสาวัตถี  ไดมีธิดาของหัวหนานายมาลาการคนหน่ึง 
เปนผูมีรูปโฉมเปนชั้นเยี่ยม  มีบญุมาก  มีอายุ ๑๖ ป.  วันหน่ึง  นาง 
วางขนมกุมมาส ๓ ปนไวในกระเชาดอกไมแลวไปสวนดอกไม  พบ 
พระศาสดาพรอมท้ังพระสงฆ  กําลังเสด็จเขาไปยังนครเพ่ือบิณฑบาต 
มีจิตยินดี  ใสขนมเหลานั้นในบาตรของพระศาสดา  ถวายบังคมแลว  
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ใหปติปรารภพระพุทธเจาเปนอารมณเกิดข้ึนแลว  ไดยืนอยู ณ  สวน  
ขางหน่ึง.  พระศาสดาทอดพระเนตรดูนางพลาง  ทรงแยมพระโอษฐ 
ถูกพระอานนทเถระทูลถามถึงเหตุที่ทรงยิ้มแยม  ตรัสวา  "อานนท 
กุมาริกาน้ี  จักเปนอัครมเหสีของพระเจาโกศลในวันนี้เอง  เพราะผล 
แหงการถวายขนมกุมมาส"  แลวเสด็จหลีกไป.  แมนางไปถึงสวนดอกไม 
แลว  รองเพลงพลางเลือกดอกไม.  ในวันนั้นนั่นเอง  พระเจาโกศล 
รบกับพระเจาอชาตศัตรูพายแพหนีทรงมาไป  สดับเสียงเพลงขับของ 
นางแลวเกิดมีจิตปฏิพัทธ  เสด็จไปสูสวนดอกไม  ทรงทราบวานางยังไม 
มีสามี  จึงใหนางนั่งบนหลังมา  มีหมูพลหอมลอม  เสด็จเขาไปสูนคร 
ทรงสงนางไปสูเรือนแหงสกุลแลว  เวลาเย็นรับสั่งใหนํามาจากท่ีนั้น 
ดวยสักการะเปนอันมาก  ไดทรงอภิเษกเหนือกองรัตนะ  ต้ังใหเปน 
อัครมเหสีแลว.  พระนางเปนที่รัก   เปนที่พอพระหฤทัยของพระราชา 
ทรงเปนที่คุนเคยแมแหงพระพุทธเจาเปนตน  จึงปรากฏ (พระนาม) 
วาพระนาง "มัลลิกาเทวี." 
           เรื่องพระนางมัลลิกา  มาในอรรถกถากุมมาสปณฑิยชาดก  ใน 
สัตตกนิบาต.๑ 

           เรื่อง ๒ เรื่องในสัตตกนิบาตนั้นเอง  คือ  เรื่องพระราชาผูถวาย 
ขนมกุมมาส  เรื่องพระเทวีผูถวายภิกษา (และ)  เรื่องมีอาทิอยางนี้ 
คือ  เรื่องมหาทุคคตเศรษฐี ๒ เรื่อง  ในอรรถกถากณุฑกปูวชาดกใน 
เอกาทสมวรรค  เอกนิบาต  ก็พึงรวมมา (สาธก)  ในปณฑบาตทาน. 
 
๑.  ชาตกฏกถา. ๕/๒๓๗.  
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                               [เรื่องนันทิยอุบาสก] 
           [๓๕]  ในกรุงพาราณสี  มีอุบาสกคนหน่ึงชื่อนันทิยะ  เปนผูมี 
ศรัทธาเลื่อมใส.  อุบาสกน้ัน  ฟงอานิสังสกถาแหงอาวาสทานของพระ- 
ศาสดาแลว  ใหสรางศาลา ๔ มุขประดับดวยหอง ๔ หองใกลมหา- 
วิหารในปาอิสิปตนะ  ใหลาดเตียงและตั่งเปนตน  เม่ือจะมอบถวายท่ี 
อยูนั้น  ไดถวายโภชนทานแดพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข  หลั่ง 
น้ําลงที่พระหัตถพระศาสดา  มอบถวายแลว.  ปราสาททิพยยาวและ 
กวางประมาณ ๑๐ โยชน  สูง  ๑๐๐  โยชน  แลวดวยรัตนะ ๗ ประการ 
สมบูรณดวยคณะนารี  บังเกิดข้ึนในดาวดึงสพิภพ พรอมกับ  (เวลา) 
น้ําตกลงในพระหัตถของพระศาสดา.  ภายหลังวันหน่ึง  พระมหา- 
โมคคัลลานเถระ  เที่ยวจาริกไปในเทวโลก  เห็นปราสาทน้ัน  กลับ 
มากราบทูลพระศาสดา.  แมนันทิยอุบาสก  ทราบวาปราสาทบังเกิด 
(คอยทา)  ตน  จึงทําบุญมีทานเปนตนโดยประมาณโดยยิ่ง  ในเวลา 
สิ้นอายุ  ก็ไดบังเกิดในปราสาทน้ันนั่นเอง. 
           เรื่องนันทิยอุบาสก  มาในอรรถกถาปยวรรค  ธรรมบท  และ 
อรรถกถาเรวดีวิมาน  ในวิมานวัตถุ. 
           เรื่องกุฎมพีชื่ออปราชิต  ผูสรางคันธกุฎีถวายพระพุทธเจาทรง 
พระนามวาวิปสสี  ในอรรถกถาพราหมณวรรค  ธรรมบท  เรื่อง 
คฤหบดีคนหน่ึง  ซึ่งสรางบรรณศาลาถวายภิกษุผูอยูปา  ในอรรถกถา 
มหาสุทัสสนสูตร  และแมเรื่องอื่นจากน้ัน  ก็พึงรวมมา (สาธก)  ใน 
เสนาสนทาน.  
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                             [เรื่องพระเจาอโศก] 
           [๓๖]  ในอดีตกาล  ในกรุงพาราณสี  พอคานํ้าผ้ึงคนหนึ่ง  ขาย 
น้ําผ้ึงในตลาด.  ครั้งน้ัน  พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง  เปนวัณโรค. 
ลําดับนั้น  พระปจเจกพุทธเจาองคอ่ืน  เมื่อเท่ียวบิณฑบาตนํ้าผ้ึง  เพ่ือ 
ทํายาแกทาน ลงจากภูเขาคันธมาทนเขาไปยังกรุงพราราณสี.  กุมภทาสี 
ผูไปทาน้ํา  เห็นทานเขามาก็ถาม  ทราบความนั้นแลว  เหยียดมอื 
ออกชี้ตลาดนํ้าผ้ึงวา  "ทานเจาขา พอคานํ้าผ้ึงอยูที่นั้น  พระผูเปนเจา 
จงเขาไปท่ีนั้นเถิด"  พลางคิดวา  "ถาพอคาจะไมถวายนํ้าผ้ึงแก 
พระผูเปนเจา,  เราไปท่ีนั้นเอานํ้าผ้ึงถวายพระผูเจาแลว  ภายหลงั 
จึงแสวงหาทรัพยใชคา (น้าํผ้ึง)"  ดังน้ีแลว  ไดยืนอยู  ณ  ที่นั้น 
นั่นเอง.  พระปจเจกพุทธเจาไดไปท่ีตลาดน้ําผ้ึงนั้น.  พอคาเห็นทานแลว 
มีจิตยินดี  ถวายน้ําผ้ึงเต็มบาตร  เห็นน้ําผ้ึง  (ไหล)  ลงจากปาก 
บาตรหยดลงที่พ้ืนดิน  เลือ่มใสยิ่งนัก  จึงปรารถนาวา  "ทานเจาขา 
ขาพเจาพึงครองเอกราชในชมพูทวีปเพราะบุญกรรมนี้, และขออาชญา 
ขาพเจาจงแผไปในที่ประมาณ ๑ โยชน (ทั้ง)  ในอากาศและแผนดิน." 
พระปจเจกพุทธเจา  กลาววา  "จงเปนอยางนั้นอุบาสก"  แลวกลบัมา. 
นางกุมภทาสีเห็นทานแลว  ถามวา  "ทานเจาขา  ทานไดน้ําผ้ึงแลว 
หรือ ?"  พระปจเจกพุทธเจา  ตอบวา  "ได  นองหญิง  พอคาน้ันให 
น้ําผ้ึงแกเราแลวปรารถนาอยางนี้."  นางฟงเรื่องนั้นแลวปรารถนา 
เปนอัครมเหสีของเขา.  บรรดาคนนั้นสองน้ัน  พอคานํ้าผ้ึง  (เกิด) 
เปนอโสกกุมารผูเปนพ่ีกวาบรรดาบุตร  ๑๐๑ คนทัง้หมด  ของพระเจา-  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๓ - หนาท่ี 43 

พินทุสารในนครปาตลีบุตร  ฆานองอ่ืนนั้น ๆ เสีย  เวนติสสกุมารผูมารดา  
เดียวกัน  โดยลวงไปแหงบิดา  ยังไมทันอภิเษกเลย  ครองราชสมบัติ 
ตลอด ๔ ป  โดย ๔ ปลวงไป  จึงถึงการอภิเษกเปนพระราชาผูเดียว 
ในสกลชมพูทวีป  ในปที ่๑๘  อันเปนปที่สุดแหงศตวรรษท่ี ๒ (๒๑๘) 
แตการปรินิพพานแหงพระศาสดา. และพระราชฤทธ์ิทั้งหลายเหลาน้ี 
มาแลวแกทาวเธอดวยอานุภาพการอภิเษก.  จริงอยู  ราชฤทธ์ิทัง้หลาย 
แมอันบุคคลจะพึงถึงดวยอํานาจแหงบุญ ยอมมาดวยอานุภาพการ 
อภิเษกซ่ึงเกิดแตประโยคสมบัตินั่นแล  ดุจคุณวิเศษท่ีเหลือมีปฏิสัมภิทา 
เปนตนที่มาดวยอรหัตตมรรค.  ในภายใตแผนดิน  อาชญาเปนไปในที่ 
ประมาณ ๑ โยชน.  ในเบื้องบนอากาศก็เชนกัน.  เทพดาทั้งหลาย 
ยอมนําน้ําด่ืมมาจากสระอโนดาต  วันละ ๑๖ หมอ  (และนํา)  ไม 
ชําระฟนชื่ออนาคลดามีรสออนสนิท  ผลมะขามปอมอันเปนยา  ผลสมอ 
อันเปนยา  และผลมะมวงสุกสมบูรณดวยกลิ่นและรส  มีสีดังทองมา 
จากปาหิมวันตทุกวัน.  มะขามปอมที่เปนโอสถ  อันนําสิ่งเปนโทษ 
ทั้งปวงออก  สามารถชําระสรีระเปนตนดวยการบริโภคเล็กนอยเทาน้ัน 
ชื่อวามะขามปอมอันเปนยา.  แมสมออันเปนยาก็เชนนั้นเหมือนกัน.  ได 
ยินวา  พระราชยอมเสวยอยางหน่ึงใน ๒ อยางนั้น  ตามพระราชประสงค. 
เทพดาทั้งหลายน่ันเอง  นําผานุงและผาหม ๕ สี  ผาสีเหลือง  ผาเช็ดมือ 
และน้ําทิพย  มาจากเทพวิมานอันต้ังอยูในที่ใกลสระ  ชื่อฉัททันต 
ทุกวัน.  อาจารยบางพวกกลาววา  "ยอมนํามา  จากไมกัลปพฤกษ 
อันมีอยูใกลสระชื่อฉัททันตนั้น  ดังนี้ก็มี."  นาคราชท้ังหลายยอม  
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นํานํ้าหอมสําหรับสนาน  ของหอมสําหรับไลทา  ผาดอกมะลิอันมิได  
ทอดวยดายเพ่ือประโยชนสําหรับหม  และยาหยอดตาอันมีคามากมาจาก 
นาคภพทุกวัน.  ผาทิพยที่สําเร็จจากไมกัลปพฤกษ  มิไดทอดวยดาย  ชื่อ 
อสุตตมยิกะ  ผานั้นละเอียดออนทุก ๆ สวน  ชื่อวาผาดอกมะลิ  เพราะมี 
ดอกนูนข้ึน.  นกแขกเตาทั้งหลายานําขาวสาลี ๙,๐๐๐  เกวียนอันเกิดใกล 
สระชื่อฉัททันตมาทุกวัน.  และพึงทราบวินิจฉัยในบทวา "วาห- 
สหสฺสานิ"  นี้  ๔  กํามือเปน ๑ กุฑวะ  ๔ กุฑวะ  เปน ๑ ปตถะ 
๔ ปตถะ  เปน ๑ อาฬหกะ  ๔ อาฬหกะ  เปน ๑ โทณะ  ๔ โทณะ 
เปน ๑ มานิกา  ๔  มานิกา  เปน ๑ ขารี  ๒๐  ขารี  เปน ๑ ปตถะ 
วาหะน้ันเองคือเกวียน.  หนูทั้งหลาย  ยอมเกล็ดขาวสารใหปราศจาก 
แกลบและรํา.  ขาวสารหักแมเมล็ดหน่ึงมิไดมี.  แมลงผ้ึงมาทําน้ําผ้ึงใน 
ที่ใกล.  หมีผาฟนอยูที่โรงชางทอง.  นกการะเวกท้ังหลายมาเปลงเสียง 
อันไพเราะ  ทําพลีกรรมแดพระราชา  ดุจชาวแวนแควนผูทําพลีกรรม 
ในวาระอันมาถึงเขา.  อาจารยบางพวกกลาววา  "มาทําเสียง (รอง) 
ในอากาศ ไมใหใคร ๆ รูจักตนแลวไป"  ดังน้ีก็มี.  พอคานํ้าผ้ึงนั้นไดเปน 
พระธรรมราชา  ทรงพระนามวาอโสก  ประกอบดวยราชฤทธิ์เหลาน้ี 
เพราะการถวายน้ําผ้ึงเพ่ือเภสัช  ดังพรรณนามาฉะน้ัน.  นางกุมภทาสีแม 
นั้น  ไดเปนอัครมเหสีของพระเจาอโสกนั้น  พระนามวาอสันธิมิตตา. 
ไดยินวา  ขอพระหัตถและพระบาท  ของพระนางเกลี้ยงเกลา  ไมปรากฏ 
ในการอ่ืน  นอกจากการคูเขา  เพราะผลแหงเวยยวัจจมัยบุญกิริยาวัตถุ 
คือการชี้ตลาด  เพราะฉะน้ัน  พระนางจึงทรงพระนามอสันธิมิตตา.  
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           เรื่องพระเจาอโสก  มาในคัมภีรมหาวงศเปนตน.  
           อปทานของพระพักกุลเถระ  ในจัตตาฬีสมวรรคก็ดี  อปทาน 
ของพระสัปปทายกเถระ  ในสัตรสมวรรคก็ดี  และแมเรื่องอ่ืนจาก 
นั้นก็ดี  พึงนาํมารวม (สาธก)  ในเภสัชชทาน. 
           [๓๗]  ผูถวายปจจัย ๔  ยอมไดสุขอยางนี้  เหตุนั้น  ทาน  บุคคล 
พึงใหเปนไปแมเอง,  แมยัญตามสกุล  (ก็)  ไมพึงตัดเสีย.  เพราะแม 
ยัญนั้นก็มีผลมากเหมือนกัน.  เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเมื่อจะทรง 
แสดงธรรมแกกูฏทันตพราหมณ  จึงตรัสวา  "พราหมณ  ทานอยางใด 
อยางหน่ึง  คือ  นิจจทาน  ยัญตามสกุล  อันกลุบุตรยอมถวายเฉพาะ 
บรรพชิตผูมศีีล,  พราหมณ  ยัญนี้แล  ฯลฯ  มีผลมากกวา  แลม ี
อานิสงสมากกวา๑  ดังนี้. 
           [๓๘]  อรรถกถา๒กูฏทันตสูตรวา  "ทานย่ังยืน คือ  นิจจภัต 
ทั้งหลาย  ชื่อนิจจทาน  ในสูตรนั้น.  ยญัอยางใดอยางหน่ึง  แมอัน 
กุลทายาทผูเปนบุรุษตกยากในภายหลัง  ทํามนสิการวา "นิจจทาน 
ทั้งหลาย บิดาและปูของเราเปนตนใหเปนไปแลว "  ดังน้ี  พึงใหเปน 
ไปตามลําดับวงศ  ชื่ออนุกุลยัญ.  ไดยินวา  คนในสกุลเหลาน้ันแมยาก 
จน  ยอมไมตัดทานประจําอุทิศผูมีศีลทั้งหลายเห็นปานน้ี.  ในขอน้ัน 
มีเรื่องนี้  [เปนอุทาหรณ]. 
                            [เรื่องอนาถปณฑิกเศรษฐี] 
           ไดยินวา  ในเรือนของอนาถปณฑิกเศรษฐี  เขาถวายนิจจภัต 
 
๑.  สี.  ที. ๙/๑๘๖.  ๒.  สุ.  ว.ิ  ๑/๓๗๔.  
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(วันละ) ๕๐๐.  ไดมีสลากท่ีทําดวยงา ๕๐๐ ในกาลตอมา  สกลุนั้นถูก  
ความจนครอบงําโดยลําดับ.  ทาริกาคนหน่ึงในสกุลนั้น  ไมอาจให 
เกินกวา ๑ สลากได.  ฝายนาง  ภายหลังไปสูเสตวาหนรัฐ  ไดให 
สลากนั้นดวยขาวเปลือกท่ีตนกวาดลานได.  พระเถระรูปหน่ึงทูลแดพระ- 
ราชาแลว.  พระราชาทรงนํานางมาต้ังไวในตําแหนงอัครมเหสี.  จําเดิม 
แตนั้นมา  พระนางไดใหสลาก ๕๐๐ ดําเนินตอไปอีก. 
           [๓๙]  ฎีกากูฏทันตสูตรนั้นวา "ทานท่ีบุคคลทําใหยั่งยืน  คือ 
ใหมั่งคง ไมขาดสายแลวพึงให  ชื่อวาธุวทาน.  ทานท่ีบุคคลอาศัย 
ลําดับสกุล  คือคลอยตามแลวพึงให  ชื่อวายัญตามสกุล.  เหตุนั้น 
พระอรรถกถาจารยจึงกลาวคําวา 'อมฺหาก'  เปนตน.  ทาน 
ที่กําหนด  คือนิยมใหเปนไปดวยสามารถประเพณี  ชื่อวานิพันธทาน. 
สลากเปนที่จดชื่อทายกท้ังหลายท่ีใหเปนไปดวยงาชาง  ชื่อวาสลากงา. 
บทวา  ร ฺโ  คือ  แดพระเจาเสตวาหนะ." 
                             กถาวาดวยอามิสทาน  จบ. 
           [๔๐]  อรรถกถา๑ทกุนิบาต  อังคุตตรนิกายวา  "บทวา  ธมฺมทาน 
ความวา  พระธรรมกถึกบางรูปในศาสนาน้ี  กลาวปฏิปทาเปนเหตุใหถึง 
อมตะแลวให  นี้ชื่อธรรมทาน." 
           ฎีกาทุกนิบาต  อังคุตตรนิกายน้ันวา  "บทวา  อมตปฺปตฺติปฺ- 
ปฏิปท  ไดแก  ปฏิปาอันชอบซึ่งเปนเหตุถึงอมตะ." 
           [๔๑]  อรรถกถา๒อิติวุตตกะวา  "พระธรรมถกถึกบางรูปในศาสนา 
 
๑.  มโน.  ปู.  ๒/๗๖  ๒.  ป.  ที.  ๔๐๕.  
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นี้  จําแนกกรรมบถท้ังท่ีเปนกุศลและอกุศลวา  'ธรรมเหลาน้ีเปนกุศล  
ธรรมเหลาน้ีเปนอกุศล  ธรรมเหลาน้ีมีโทษ  ธรรมเหลาน้ีไมมีโทษ  
เหลาน้ีวิญูชนติเตียน  เหลาน้ีวิญูชนสรรเสรญิ  เหลาน้ีบคุคล 
สมาทานใหบริบูรณแลว  ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชน  เพ่ือทุกข 
เหลาน้ียอมเปนไปเพ่ือประโยชน  เพ่ือสุข'  ดังน้ี  ทํากรรมและวิบาก 
แหงกรรมใหปรากฏ  ราวกะแสดงโลกน้ีและโลกหนาโดยประจักษ 
ยังผูสดับใหกลับ (ใจ)  จากอกุศลธรรมทั้งหลาย  ใหดํารงอยูในกุศล- 
ธรรมทั้งหลาย  แสดงธรรม,  นี้ชื่อวาธรรมทาน.  แตธรรมกถึกใด 
ประกาศสัจจะทั้งหลายวา  'ธรรมเหลาน้ีพึงรูยิ่ง  เหลาน้ีพึงกําหนดรู 
เหลาน้ีพึงละ  เหลาน้ีพึงทําใหแจง  เหลาน้ีพึงเจริญ'  ดังน้ี   แสดง 
ปฏิปตติธรรม  เพ่ือบรรลอุมตะ,  นี้ชื่อธรรมทานท่ีถึงความเปนยอด. 
บทวา  เอตทคฺค  ตัดบท  เปน  เอต  อคฺค.  บทวา  ยทิท  ความวา 
บรรดาทานท้ัง ๒ นี้ ธรรมทานท่ีพระธรรมกถึกนัน้แสดง  นั่นเปนยอด 
คือประเสริฐ  ไดแกสูงสุด.  จริงอยู  บุคคลอาศัยธรรมทานอันเปน 
วิวัฏฏคามี  (มีปกติทําสัตวใหถึงวิวัฏฏะ)  ยอมพนจากความฉิบหาย 
ทั้งปวง,  ยอมลวงวัฏฏทุกขทั้งส้ิน.  กธ็รรมทานท่ีเปนโลกิยะ  เปนเหตุ 
แหงทานท้ังปวง  เปนมูลแหงทรัพยสมบัติทุกอยาง.  แมอภัยทานก็พึง 
เห็นวา  พระผูมีพระภาคทรงสงเคราะหดวยธรรมทาน  ในทานท้ัง ๒ นี้ 
เหมือนกัน." 
           ในอรรถกถามงคลสูตรนี้  ทานกลาววา  "กก็ารแสดงธรรมที่ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศแลว  อันเปนเหตุทุกขและนําสุขมา  
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ใหทั้งในโลกน้ีและโลกหนา  เพ่ือความเปนผูใครประโยชนแกชน 
เหลาอ่ืน  ชื่อธรรมทาน."  
           [๔๒]  จริงอยู  ธรรมทานจัดเปนเลิศ  ประเสริฐ  ก็เพราะชํานะ 
อามิสทานท้ังปวง.  เหตุนั้น  พระผูมพีระภาคเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก 
ทาวสักกะผูเปนจอมเทพดา  จึงตรัสไวในตัณหาวรรค  ธรรมบทวา :- 
              "ธรรมทาน ยอมชํานะทานท้ังปวง,  รสแหงธรรม 
              ยอมชํานะรสท้ังปวง,  ความยินดีในธรรม  ยอม 
              ชํานะความยินดีทั้งปวง,  ความสิ้นไปแหงตัณหา 
              ยอมชํานะทุกขทั้งปวง." 
           ฎีกาเทวตาสังยุตในสคาถวรรควา  "อามิสทาน  อภัยทานตามท่ี 
กลาวแลว  ชือ่วาทานท้ังปวง.  บทวา  ธมมฺทาน  ไดแก  การแสดง 
ธรรม." 
           [๔๓]  อรรถกถาธรรมบทวา   "ก็แมถาบุคคลพึงถวายจีวรเชน 
กับปลีกลวยแดพระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา  และพระขีณาสพ 
ทั้งหลายผูนั่งติด ๆ กัน  ในหองจักรวาลตลอดถึงพรหมโลก  การ 
อนุโมทนาที่พระพุทธเจาเปนตนทําดวยพระคาถา ๔ บาท  ในสมาคมน้ัน 
นั่นแลประเสริฐ;   เพราะทานนั้น  หามีคาถึงเสี้ยวท่ี ๑๖  แหงพระ 
คาถาน้ันไม.  การแสดงก็ดี  การบอกกด็ี  การสดับก็ดี  ซึ่งธรรม  เปน 
การใหญอยางนี้.  อน่ึง  บคุคลใด  ใหทําการฟงธรรมน้ัน,   อานิสงส 
เปนอันมาก  ยอมมีแกบุคคลน้ันแท.  ธรรมทานที่พระพุทธเจา 
เปนตนใหเปนไปแลว  แมดวยอํานาจอนุโมทนา  โดยที่สุดดวยพระคาถา  
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๔  บาทเทานั้น  ประเสริฐแมกวาทานท่ีทายกบรรจุบาตรใหเต็ม  
ดวยบิณฑบาตอันประณีตแลว  ถวายแกบริษัทเห็นปานน้ัน  แมกวา 
เภสัชชทานที่ทายกบรรจุบาตรใหเต็มดวยเนยใสและนํ้ามันเปนตนแลว 
ถวาย  แมกวาเสนาสนทานท่ีทายกใหสรางวิหารเชนกับมหาวิหาร 
และปราสาท  เชนกับโลหปราสาทต้ังหลายแสนแลวถวายบาง  แม 
กวาการบริจาคท่ีอนาถบิณฑิกเศรษฐีปรารภวิหารทํา.  เพราะเหตุไร ? 
เพราะวา  ชนทั้งหลาย  เมื่อจะทําบุญเห็นปานน้ัน  ตอฟงธรรมแลว 
จึงทําได,  ไมไดฟง  ก็หาทําไม.  กถ็าวาสัตวเหลานี้ไมพึงฟงธรรม 
ไซร  ก็ไมพึงถวายแมขาวตมสักกระบวยหนึ่ง  แมขาวสวยสักทัพพีหน่ึง. 
เพราะเหตุนี้  ธรรมทานน่ันแหละจึงประเสริฐที่สุดกวาทานทุกชนิด. 
อีกอยางหนึ่ง  เวนพระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจาเสีย  แมพระ 
สาวกท้ังหลาย  มีพระสารบีุตรเปนตน  ผูประกอบดวยปญญา  ซึง่ 
สามารถนับหยาดนํ้าได  ในเมื่อฝนตกอยูตลอดกัปทั้งส้ิน  ก็ยังไม 
สามารถจะบรรลุโสดาปตติผลเปนตน  โดยธรรมดาของตนได;  ตอ 
ฟงธรรมที่พระอัสสชิเถระเปนตนแสดงแลว  จึงทําใหแจงซ่ึงโสดา- 
ปตติผล,  (และ)  ทําใหแจงซ่ึงสาวกบารมีญาณ  ดวยพระธรรมเทศนา 
ของพระศาสดา.  เพราะเหตุแมนี้  มหาบพิตร  ธรรมทานน่ันแหละ 
จึงประเสริฐ.  เหตุนั้น พระศาสดาจึงตรัสวา  'สพฺพทาน  ธมมฺทาน 
ชินาติ.'  อน่ึง  รสทุกชนดิ  มีรสเกิดแตลําตนเปนตน  โดยอุกฤษฏ 
แมรสแหงสุธาโภชน  ของเทพดาทั้งหลาย  ยอมเปนปจจัยแหงการ 
ยังสัตวใหตกไปในสังสารวัฏฏแลวเสวยทุกขโดยแท.  สวนรสพระ  
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ธรรม  กลาวคือโพธิปกขิยธรรม  ๓๗ ประการก็ดี  กลาวคือโลกุตร-  
ธรรม ๙ ประการก็ดี  นี้แหละประเสริฐกวารสทั้งปวง.  เหตุนั้น  พระ 
ศาสดาจึงตรัสวา  "สพฺพรส  ธมฺมรโส  ชินาติ." 
           ฎีกาสคาถวรรควา  "ปติและปราโมทยอันสัทธรรมส่ังสมข้ึน 
ชื่อวารสพระธรรม." 
           [๔๔]  อรรถกถาธรรมบทวา  "อน่ึง  แมความยินดีในบุตร 
ความยินดีในธิดา  ความยินดีในสตรี  และความยินดีประเภทเปน 
อเนก  ตางดวยความยินดีในการเลน  มีการฟอน  การขับและประโคม 
เปนตน  ยอมเปนปจจัยแหงการยังสัตวใหตกไปในวัฏฏะแลวเสวย 
ทุกขนั่นแล.  สวนความอ่ิมใจ  ซึ่งเกิดข้ึนภายในของผูแสดงก็ดี  ผูฟง 
ก็ดี  ซึ่งธรรม  ยอมใหเกิดความเบิกบานใจ ใหน้ําตาไหล  ใหเกดิ 
ขนชูชัน,  ความอ่ิมใจนี้นั้น  ยอมทําที่สุดแหงสังสารวัฏฏ  มีพระ 
อรหัตเปนที่สุด;  เพราะฉะนั้น  ความยินดีในธรรมเห็นปานน้ีแหละ 
ประเสริฐกวาความยินดีทั้งปวง.  เหตุนั้น  พระศาสดาจึงตรัสวา 
"สพฺพรตึ  ธมฺมรติ  ชินาติ." 
           ฎีกาสคาถวรรควา  "ความยินดีในธรรมคือสมถะและวิปสสนา 
ชื่อวาความยินดีในธรรม." 
           อรรถกถาสคาวรรควา  "สวนความส้ินตัณหา  คือพระอรหัต 
ซึ่งเกิดข้ึนในท่ีสุดแหงความส้ินตัณหา,  พระอรหัตน้ันประเสริฐกวาทุก 
อยางแท  เพราะครอบงําวัฏฏทุกขแมทั้งสิ้น.   เหตุนั้น  พระศาสดา 
จึงตรัสวา 'ตณฺหกฺขโย  สพฺพทุกฺข  ชนิาติ."  
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           [๔๕]  พระธรรมกถึก  แมเม่ือจะแสดงธรรม  พึงเปนผูมีจิต  
 ออนแผไปเพ่ือประโยชน  ไมพึงเปนผูหนักในลาภ.  เพราะธรรมทาน 
ของผูหนักในลาภ  ไมมผีลมาก.  เพราะฉะนั้น  ในอรรถกถาสังคีติสูตร๑ 

ทานจึงกลาววา  "พระธรรมกถึกรูปหน่ึงต้ังอยูในความปรารถนาวา 
' ชนทั้งหลายจักรูเราวา  ' เปนธรรมกถกึดวยอาการอยางนี้'  เปน 
ผูหนักในลาภ  แสดง  (ธรรม),  ธรรมทานน้ันไมมีผลมาก. พระ 
ธรรมกถึกรปูหน่ึง  ไมหวัง  (ลาภอยางนั้น)  แสดงธรรมที่ตนคลอง 
แคลวแกชนเหลาอ่ืน, ธรรมทานน้ัน  ชือ่เทศนามัยบุญกิริยาวัตถุ." 
           ฎีกาสังคีติสูตรนั้นวา "ธรรมทานน้ัน  ชื่อวาไมมีผลมาก.  เพราะ 
อันตัณหาลูบคลํา.  บัณฑิตพึงนําคําวา 'ปเรส  เทเสติ  หิตผรเณน 
มุทุจิตฺเตน'  มาเชื่อมกันเขา." 
           [๔๖]  จริงอยู  พระธรรมกถึกเม่ือจะแสดงธรรม  พึงต้ังธรรม ๕ 
ขอไวในตน.  สมตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวในปฐมวรรค  จตุตถ- 
ปณณาสก  ในปญจกนิบาต  อังคุตตรนิกายวา  "อานนท  การ 
แสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน  เปนการทีท่ํางายหามิได.  อานนท  พระ 
ธรรมกถึกเม่ือจะแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน  พึงต้ังธรรม ๕ ขอไวใน 
ตน  แลวจึงแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน  ๕ ขอเหลาไหน ?  คือ  พระ 
ธรรมกถึกพึงแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืนดวยคิดวา  'จักกลาวถอยคํา' 
ตามลําดับ' ... 'จักแสดงปริยาย  กลาวถอยคํา' ... 'จักอาศัยความ 
เอ็นดูกลาวถอยคํา' ... 'จักไมมีอามิสเปนเหตุ  กลาวถอยคํา'  พระ 
 
๑. สุ.  วิ. ๓/๒๔๗.   
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ธรรมกถึกพึงแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืนดวยคิดวา  'จักกลาวถอยคํา  
ไมกระทบตนและผูอ่ืน.'  อานนท  การแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน 
เปนการทําไดงายหามิได.  อานนท  พระธรรมกถึกเมื่อจะแสดง 
ธรรมแกชนเหลาอ่ืน  พึงต้ังธรรม ๕  ขอเหลาน้ีไวในตนแลวจึงแสดง 
ธรรมแกชนเหลาอ่ืน  ฉะนี้แล." 
                                 อุทายีสูตร๑  จบ. 
           [๔๗]  อรรถกถา๒อุทายีสูตรนั้นวา  "บทวา  อนุปุพฺพีกถ 
ความวา  พระธรรมกถึกพึงยังจิตใหต้ังไววา  'เราจักกลาวเทศนา 
อนุปุพพีกถาอยางนี้  คือ  ศีลในลําดับแหงทาน  สวรรคในลําดับแหง 
ศีล  ดังน้ีเปนตน  หรือวาบทพระสูตรหรือบทคาถาใด ๆ  เปนบทที่ต้ัง 
ไว (จักกลาว)  กถาอันสมควรแกบทนั้น ๆ'  ดังน้ีแลว  จึงแสดงธรรม 
แกชนเหลาอ่ืน.  บทวา  ปริยายทสฺสาวี  ความวา  แสดงเหตุ 
นั้น  ๆ  แหงผลน้ัน ๆ.  ก็เหตุทานกลาววา   ปริยายในบทวา  ปริยาย- 
ทสฺสาวี  นี้.  สองบทวา  อนุทฺทยต  ปฏจิฺจ  ความวา  อาศัยความ 
อนุเคราะหวา  'เราจักเปลื้องสัตวผูถึงความคับแคบมาก  จากความ 
คับแคบ."  บทวา  น  อามสินฺตโร  ไดแกไมมีอามิสเปนเหตุ  อธิบาย 
วา  ไมหวังการไดปจจัย ๔ เพ่ือตนเลย.  บทวา.  อนุปหจฺจ  ความ 
วา  ไมเขาไปกระทบตนและผูอ่ืน  ดวยสามารถการยกตนและขมผูอ่ืน 
เปนตน  ดวยการกระทบคุณ." 
 
๑.  องฺ.  ป ฺจก.  ๒๒/๒๐๗.  ๒.  มโน.  ปู. ๓/ ๖๕.  
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           ก็อนุปุพพีกถา  ผูปรารถนาจะทราบขอความน้ันโดยพิสดาร  พึง  
ถือเอาจากอรรถกถาอัมพัฏฐสูตรในสีลขันธวรรค  จากอรรถกถอุปาลิ- 
สูตร  ในปฐมวรรค  มชัฌิมปณณาสก็ และจากอรรถกถาทุติสูตร 
ในทุติยวรรค  อัฏฐกนิบาต  อังคุตตรนิกาย. 
           พระธรรมกถึก  ต้ังธรรม  ๕ ขอไวในตนอยางนี้แลว  ควรแสดง 
ธรรมแกชนเหลาอ่ืนแท. 
           จริงอยู  การแสดงก็ดี  การบอกก็ดี  (ซึ่งธรรม)  แกชนเหลาอ่ืน 
ยอมเปนไปเพ่ือความต้ังมั่นแหงพระศาสนา.  
           [๔๘]  แตการไมแสดงเปนตน  ยอมเปนไปเพ่ือความเส่ือมศูนย 
แหงพระศาสนานั้น.  เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสไวในปญจก- 
นิบาต  อังคุตตนิกาย๑นั้นแลวา  "ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๕ ประการ 
เหลาน้ี  ยอมเปนไปเพ่ือเลอะเลือนเสื่อมศูนยแหงสัทธรรม  ธรรม ๕  
ประการเปนไฉน ?  คือ  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไม 
เลาเรียนธรรม  คือ  สุตตะ  เคยยะ  เวยยากรณะ  คาถา  อุทาน 
อิติอุตตกะ  ชาดก  อัพภูตธรรม  เวทัลละ.  ภิกษุทัง้หลาย  นี้ธรรม 
ประการแรก  เปนไปเพื่อเลอะเลือนเสื่อมศูนยแหงสัทธรรม.  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  ขออ่ืนยังมีอยูอีก  ภิกษุทั้งหลายยอมไมแสดงธรรมตาม 
ที่ฟง  ตามท่ีเรียนมาแลวแกชนเหลาอ่ืนโดยพิสดาร.  ภิกษุทั้งหลาย 
นี้ธรรมประการท่ี ๒ ...  ภิกษุทั้งหลาย  ขออ่ืนยังมีอยูอีก  ภิกษุ 
ทั้งหลายยอมไมบอกธรรมตามที่ไดฟง ตามท่ีไดเรียนมาแลวแกชนเหลา 
 
๑.  องฺ.  ฉกฺก.  ป ฺจก.  ๒๒/๑๙๗.  
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อ่ืนโดยพิสดาร  ภิกษุทั้งหลาย  นี้ธรรมประการท่ี ๓ ...  ภิกษุทัง้หลาย 
ขออ่ืนยังมีอยูอีก  ภิกษุทัง้หลายยอมไมทําการสาธยายธรรมตามท่ีไดฟง 
ตามท่ีไดเรียนมาแลวโดยพิสดาร  ภิกษุทั้งหลาย  นี้ธรรมประการ 
ที่ ๔ ...  ภิกษุทั้งหลาย  ขออ่ืนยังมีอยูอีก  ภิกษุทั้งหลายยอมไม 
ตรึกตรอง  ไมพิจารณาธรรมตามท่ีไดฟง  ตามท่ีไดเรียนมาแลวดวยใจ 
ไมเพงดวยใจ.  ภิกษุทั้งหลาย  นี้ธรรมประการท่ี ๕ ยอมเปนไป 
เพ่ือ ...  ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๕ ประการเหลาน้ีแล  ยอมเปน 
ไปเพ่ือเลอะเลือนเสื่อมศูนยแหงสัทธรรม.  ภิกษุทัง้หลาย  ธรรม ๕ 
ประการเหลาน้ี  ยอมเปนไปเพ่ือความต้ังม่ัน  ไมเลอะเลือน  ไมเสื่อม 
ศูนยแหงสัทธรรม.  ธรรม  ๕ ประการเปนอยางไร ?  คือ  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเรยีนธรรม  คือ  สุตตะ  เคยยะ 
เวยยากรณะ...  เวทัลละ.  ภิกษุทั้งหลาย  นี้ธรรมประการแรก  ยอม 
เปนไปเพ่ือความต้ังม่ัน  ไมเลอะเลือน  ไมเสื่อมศูนยแหงสัทธรรม.  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  ขออ่ืนยังมีอยูอีก  ภิกษุทั้งหลายยอมแสดงธรรมตามท่ีได 
ฟงแลว  ตามท่ีไดเรียนแลวแกชนเหลาอ่ืนโดยพิสดาร  บอกธรรม... 
แกชนเหลาอ่ืนโดยพิสดาร  ทําการสาธยายธรรม ...  โดยพิสดาร 
ตรึกตรองพิจารณาธรรม  ...  ดวยใจ  เพงดวยใจ.  ภิกษุทั้งหลาย  นี ้
ธรรมประการท่ี ๕  ยอมเปนไปเพ่ือความต้ังม่ัน ... แหงสัทธรรม. 
ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๕  ประการเหลาน้ีแล  ยอมเปนไปเพ่ือความ 
ต้ังม่ัน ... แหงสัทธรรม." 
                                     สตูรที่ ๕ จบ.  
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           [๔๙]  อรรถกถา๑ทสมวรรค  เอกนิบาต  อังคุตตรนิกายวา 
"  บทวา  สทฺธมฺมสฺส  ไดแก  ธรรมดี  อธิบายวา  ศาสนา.  บทวา 
สมฺโมสาย  ไดแก  เพ่ือความพินาศ.  บทวา  อนฺตรธานาย  ไดแก 
เพ่ือไมใหปรากฎ." 
           อรรถกถาสูตรและแตปญจมสูตรน้ัน  ในปญจกนิบาต  อังคุตตร- 
นิกายวา  "บทวา  น  ปริยาปุณนฺติ  ไดแก  ไมสําเหนียก." 
           [๕๐]  ก็เพราะธรรมทานเปนปทัฏฐานแหงคุณ  มีความรูแจง 
อรรถเปนตน,  ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวาเปนมงคล.  สมตาม 
ที่พระองคตรัสไวในตติยวรรค  ปฐมปณณาสก  ปญจกนิบาต  อัง- 
คุตตรนิกายวา๒  "ภิกษุทั้งหลาย  ขออ่ืนยังมีอยูอีก  พระศาสดาหรือ 
เพ่ือนพรหมจรรย  ผูเปนครุฐานิยะอ่ืน  ยอมไมแสดงธรรมแกภิกษุ 
เลย,  ก็แตวา  เธอยอมแสดงธรรมตามท่ีไดฟง ที่ไดเรียนมาแกบุคคล 
เหลาอ่ืนโดยพิสดาร;  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุยอมแสดงธรรมตามท่ีได 
ฟง  ที่ไดเรียนมาแกบุคคลเหลาอ่ืนโดยพิสดารดวยประการใด ๆ,  เธอ 
ยอมเปนผูรูแจงอรรถและรูแจงธรรมในธรรมน้ัน  ดวยประการนั้นๆ, 
ปราโมทยยอมเกิดแกเธอผูรูแจงอรรถรูแจงธรรม,  ปติยอมเกิดแกผู 
มีใจบันเทิง,  กายของผูมีใจเต็มไปดวยปติยอมสงบ, ผูมีกายสงบยอม 
เสวยสุข,  จิตของผูมีความสุขยอมต้ังม่ัน.  ภิกษุทั้งหลาย   วิมุตตายตนะ 
อันเปนเหตุใหจิตของภิกษุไมประมาท  มีความเพียร  มีตนสงไปอยู 
ซึ่งยังไมหลุดพน  ยอมหลุดพน,  หรืออาสนะทั้งหลายยังไมสิ้นยอมถึง 
 
๑.  มโน.  ปู ๑/๘๘.  ๒.  องฺ  ปฺจก  ๒๒/๒๔.  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๓ - หนาท่ี 56 

ความส้ินไป.  หรือเธอยอมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะอันเยี่ยมยอด 
ที่ยังไมบรรล ุ นี ้ เปนวิมุตตายตนะท่ี ๒."  
                                   บาลีวิมุตติสูตร๑  จบ 
           [๕๑]  อรรถกถา๒วิมุตติสูตรนั้นวา  "บทวา ธมฺม  ไดแก  ยอม 
แสดงธรรม  คือ  สัจจะ ๔.  บทวา  อตฺถปฺปฏิสเวทิโน  ไดแก  ผูรู 
อรรถแหงบาลีทั่วถึง.  บทวา  ธมฺมปฺปฏิสเวทิโน  ไดแก  ผูรูทั้งถงึ 
พระบาลี.  ปติอยางออน  ชื่อวาปราโมทย.  ปติอยางแรง มีอาการ 
ยินดี  ชื่อวาปติ.  นามกาย  ชื่อวากาย.  บทวา  ปสสฺมฺภติ  แปลวา 
ยอมงบ.  สองบทวา  สุข  เวเทติ  ความวา  ยอมไดสุข.  บทวา 
สมาธิยติ  ความวา  จิตยอมต้ังม่ันดวยสมาธิอันสัมปยุตดวยอรหัตตผล. 
จริงอยู  ภิกษุนี้  เมื่อฟงธรรมนั้น  ยอมรูฌานวิปสสนามรรคและผล 
ในฐานะท่ีมาแลว ๆ  เมื่อเธอรูอยางนี้  ปติยอมเกิด,  เธอไม 
(ยอม)  ใหยอหยอนในระหวางปตินั้น   เปนผูประกอบดวยอุปจาร- 
กัมมัฏฐาน  ยังวิปสสนาใหเจริญแลว  ยอมบรรลุพระอรหัต;  พระ 
ผูมีพระภาคตรัสคําวา  ' จิตฺต  สมาธยิติ '  หมายเอาพระอรหัตน้ัน." 
           [๕๒]  นัยอรรถกถาแหงวิมุตติสูตรนั้นวา  "บทวา  วิมุตฺตายตน 
ไดแก  เหตุแหงวิมุติ.  บทวา  ยตฺถ  ความวา  ในเหตุแหงวิมุติใด." 
           ฎีกาวิมุตติสูตรนั้นวา  "สองบทวา  ปาลิอตฺถ  อาชานนฺตสฺส 
ความวา  ผูรูอรรถแหงพระบาลีนั้น  ๆ  ตามความเปนจริง  โดยนัย 
เปนตนวา  'ศีลมาในบาลีประเทศน้ี  สมาธิมาในบาลีประเทศน้ี  ปญญา 
 
๑.  องฺ  ป ฺจก.  ๒๒/๒๔.  ๒.  มโน.  ปู.  ๓/๘.  
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มาในบาลีประเทศน้ี'  ชื่อวารูทั่วถึงพระบาลี  เพราะพระบาลีเปน  
เครื่อง (ให)  รูอรรถแหงพระบาลีนั้น.  สองบทวา  ตรุณา  ปติ  ความ 
วา  ปติอยางออนเพียงรูสึก  (อ่ิมใจ)  ยอมเกิด.  ถามวา 'เกิด 
อยางไร ?.  แกวา  ' ความปราโมทยมีความบันเทิงเปนลักษณะ 
ยอมเกิดแกภิกษุผูใครครวญธรรม  ตามท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดง 
ผูถือสมาจารทางกายวาจาใจของตน  อันสมควรแกธรรมนั้นนั่นแล 
และถึงโสมนัส.'  สองบทวา  ตุฏาการภูตา  พลวปฺปติ  ความวา 
ปติอันมีกําลัง  ชื่อวามีอาการยินดียิ่งนัก  เพราะความเปนปติมีอาเสวนะ 
อันไดแลวดวยสามารถแหงปติที่เกิดกอน  ชื่อวาสามารถ  เพ่ือเปน 
ปจจัยแหงปสสัทธิ  เพราะสามารถระงับความกระวนกระวายกายและ 
จิตได.  เพราะเมื่อนามกายสงบ  แมรปูกายก็ยอมสงบดวย  เหตุนั้น 
พระอรรถกถาจารยจึงกลาวอยางนี้วา  ' นามกาโย  ปสฺสมฺภติ ' 
ดังน้ี.  สองบทวา  สุข  ปฏิลติ  ความวา  ยอมไดนิรามิสสุขทาง 
ใจอันสามารถเปนปจจัยแหงความต้ังม่ันแหงจิตท่ีกําลังกลาวอยู.  ใน 
บทวา  สมาธยิติ  นี้  พระอรรถกถาจารยเมื่อจะแสดงวา  ' พระผูมี- 
พระภาคมิไดทรงประสงคสมาธิทั่ว ๆ ไป  ที่แททรงประสงคเอาสมาธิ 
อยางเยี่ยม'  จึงกลาววา  ' อรหตฺตผลสมาธินา  สมาธิยติ.'  คําวา 
อย ฺหิ  เปนตน  เปนเครื่องประกาศความท่ีเทศนาของภิกษุนั้นเปน 
เหตุใหบุคคลเชนนั้นไดสมาธิตามท่ีกลาวแลว,  เพราะเทศนาน้ันเปน 
เหตุแหงวิมุติ.  บทวา  โอสกฺกิตุ  ไดแก  เพ่ือเส่ือมเสีย." 
           [๕๓]  นัยฎีกาแหงวิมุตติสูตรนั้นวา  "  บอเกิด  คือ  เหตุแหง  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๓ - หนาท่ี 58 

วิมุติ  คือ  การพนจากวัฏฏทุกข  ชื่อวิมุตตายตนะ  เหตุนั้น  พระ 
อรรถกถาจารยจึงกลาววา  "วิมุจฺจนการณ." 
           พึงเห็นสันนิษฐานวา  "การฟงธรรมและอภัยทาน  พระผูมี- 
พระภาคทางสงเคราะหเขาดวยธรรมทานเหมือนกันก็จริง  ถึงกระนั้น 
ธัมมัสสวนะและอภัยทานทั้ง  ๒   นัน้  ยอมไมไดในมงคลน้ี  เพราะบรรดา 
ธัมมัสสวนะและอภัยทานทั้ง ๒ นั้น  อภัยทาน  ขาพเจาจะถือเอาใน 
มงคลขอวา ' อารตี  วริตี  ปาปา' นี้ และธัมมัสสวนะนอกน้ี  ขาพเจา 
จะกลาวในมงคลขอวา  "กาเลน  ธมมฺสฺสวน"  ดังน้ีแล. 
                           กถาวาดวยบทวาทาน  จบ.   
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                           กถาวาดวยการประพฤติธรรม* 
           [๕๔]  พระอรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถาแหงมงคลสูตร๑ 

นี้วา  "การประพฤติกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ  ชือ่วาธรรมจริยา."  
           วรรณนาแหงฉัฏฐสูตร๒  ในทุติวรรคแหงทุกนิบาต  อังคุตตร- 
นิกายวา  "กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ  ชื่อวาความประพฤติธรรมและ 
ความประพฤติเสมอ." 
           กุศลกรรมบถ  ๑๐ ประการ  ในอรรถกถาทั้ง ๒ นั้น  ขาพเจา 
ไดกลาวไวในอาคาริยวินัยในตอนหลังแลวแล. 
           พระอรรถกถาจารยกลาวคําแมนี้ไวในอรรถกถามงคลสูตร๓นี้  ขาพเจา 
" ความประพฤติธรรม  หรือความประพฤติไมปราศจากธรรม  ชื่อวา 
ธรรมจริยา." 
           นัยอันมาในวรรณนาแหงสาเลยยกสูตร๔วา  "ความประพฤติธรรม 
ชื่อวาธรรมจริยา  คือ  กระทําตามธรรม." 
           นัยอันมาในฎีกาแหงสาเลยยกสูตรนั้นวา  "เจตนาอันเปนไป 
แลวอยางนั้น  ชื่อวาธรรมจริยา  เพราะวิเคราะหวา  บุคคลยอม 
ประพฤติธรรมดวยเจตนานั่น.  อน่ึง  ประโยคอันมีเจตนานั้นเปน 
สมุฏฐาน  บณัฑิตถึงเห็นวา 'เปนธรรม.'  อีกอยางหน่ึง  ธรรมชาติใด 
ไมปราศจากธรรม  เหตุนั้น  ธรรมชาตินั้น  ชื่อวาธรรม.  ธรรมและ 
ความประพฤตินั้น  เพราะเหตุนั้น  ชื่อวาธรรมจริยา." 
 
* กรรมการวัดบวรนิเวศวหิาร  แปล.   ๑.  ป.  โช.  ขุ.  ๑๕๕. 
๒.  มโน.  ปู.  องฺ.  ทุก.  ๒/๑๘.   ๓.  ป. โช.  ขุ.  ขุ.  ๑๕๔.   ๔.  ป.  สู.  ๒/๔๔๔  
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           [๕๕]  การประพฤติธรรมน้ัน  บัณฑิตพึงทราบวา  'เปนมงคล  
เพราะเปนเหตุแหงอิฏฐผล  มีความเกิดในสวรรคเปนตน. 
                            [บาลีแหงสาเลยยกสูตร] 
           เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก 
พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย  ผูชื่อวาสาเลยยกะ  เพราะเปนผูอาศัย 
อยูในสาลคามแควนโกศล  จึงไดตรัสไวในสาเลยยกสูตร  ในปญจม- 
วรรคแหงมูลปณณาสกวา๑  "ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย 
สัตวบางพวกในโลกน้ี  เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก  ยอมเขาถึง 
สุคติโลกสวรรคอยางนี้  เพราะธรรมจริยสมจริยาเปนเหตุแล.  ดูกอน 
พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย  ธรรมจริยสมจริยาทางกายมี ๓ อยาง 
ทางวาจามี ๔ อยาง.  ธรรมจริยาทางใจมี ๓ อยางแล.  ดูกอน 
พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย  ก็ธรรมจริยสมจริยาทางกายมี  ๓  อยาง 
เปนไฉน ?  ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย  บุคคลบางพวกในโลก 
นี้  ยอมเปนผูละการยังสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป  เวนขาดจาดการยังสัตว 
มีชีวิตใหตกลวงไป,  เปนผูมีทอนไมมีศัสตราอันวางแลว  มีความละอาย 
ประกอบดวยความเอ็นดู  เปนผูเกื้อกูลอนุเคราะหสรรพสัตวที่มีชีวิตอยู; 
เปนผูละอทินนาทาน  เวนขาดจากอทินนาทาน,  ทรัพยเปน 
อุปกรณเครื่องปลื้มใจของบุคคลอ่ืนน้ันใด  ที่อยูในบานหรือในปา, 
ยอมเปนผูไมถือเอาทรัพยนั้นที่เขาไมใหแลว  โดยสวนแหงจิตเปน 
เหตุขโมย;  เปนผูละกาเมสุมิจฉาจาร  เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร, 
 
๑.  ม.  มู.  ๑๒/๕๑๙.  
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หญิงเหลาใดเหลาหนึ่ง  ที่มารดารักษา  บิดารักษา  พ่ีนองชาย  
รักษา  พ่ีนองหญิงรักษา  ญาติรักษา  เปนหญิงมีสามี  เปนหญิง 
มีอาชญา (ในตัว)  โดยทีสุ่ดแมหญิงอันบุรุษคลองแลวดวยกลุม 
ดอกไม,  ยอมเปนผูไมถึงความลวงละเมิดหญิงเห็นปานน้ัน.  ดูกอน 
พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย  ธรรมจริยสมจริงทางกายมี ๓ อยาง ๆ 
นี้แล.  ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย  ก็ธรรมจริยสมจริยา 
ทางวาจามี  ๔  อยางเปนไฉน ?  ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย 
บุคคลบางพวกในโลกนี ้ ยอมเปนผูละมุสาวาท  เวนขาดจากมุสาวาท, 
ไปในสภาก็ดี  ในบริษัทก็ดี  ในทามกลางหมูญาติก็ดี  ในทามกลาง 
เสนาก็ดี  ไปในทามกลางแหงราชตระกูลก็ดี  ถกูเขาอางเปนพยาน 
ซักถามวา  'แนะพอชาย  ทานจงมา,  ทานรูอยางใด  จงเบิกอยาง 
นั้น,  บุคคลน้ัน  เมื่อไมรูก็บอกวา ' ขาพเจาไมรู '  หรือเห็นก็บอกวา 
' ขาพเจารู '  เมื่อไมเห็นก็บอกวา  ' ขาพเจาไมเห็น '  หรือเห็นก็บอกวา 
'  ขาพเจาเห็น '  ยอมเปนผูไมกลาวสัมปชานมุสาวาท  เพราะเหตุแหงตน 
เพราะเหตุแหงความอ่ืน  หรือเพราะเหตุแหงอามิสเล็กนอย  ดวยประการ 
ฉะน้ี;  เปนผูละคําสอเสียด  เวนขาดจากกลาวสอเสียด,  ฟงขางนี้ 
แลวไมไปบอกขางโนน  เพ่ือทําลายชนหมูนี้,  หรอืฟงขางโนนแลว 
ไมมาบอกแกชนหมูนี้  เพ่ือทําลายชนขางโนน,  เปนผูสมานชนทั้งหลาย 
ที่แตกกันแลว  หรือสนับสนุนหมูชนที่พรักพรอมกันอยูแลว  เปนผูมี 
ชนผูสามัคคีเปนยิ่ง  ยินดแีลวในชนผูสามัคคี  ชื่นชมในชนผูพรอม 
เพรียง  ยอมเปนผูกลาววาจาเปนเครื่องทําชนใหสามัคคี  ดวยประการ  
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ฉะน้ี.  เปนผูละคําหยาบ  เวนขาดจากการกลาวคําหยาบ,  เปนผูกลาว  
วาจาไมมีโทษ  เสนาะโสต  เปนที่รัก จับใจ  เปนสํานวนชาวเมือง 
เปนถอยคําท่ีพอใจของชนเปนอันมาก  ชอบใจของชนเปนอันมาก;  เปน 
ผูละการกลาวเพอเจอ  เวนขาดจากการกลาวเพอเจอ  เปนผูมีปกติกลาว 
ในเวลาท่ีสมควร  กลาวคําจริง  กลาวอาศัยอรรถ  อาศัยธรรม  อาศัย 
วินัย  เปนผูกลาววาจามีหลักฐาน  กลาวตามกาล  กลาวคํามีที่อาง 
มีที่สุด  ประกอบดวยประโยชน.  ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย 
ธรรมจริยสมจริยาทางวาจามี ๔ อยาง ๆ นี้แล.  ดูกอนพราหมณและ 
คฤหบดีทั้งหลาย  ก็ธรรมจริยสมจริยาทางใจ  ๓  อยางเปนไฉน ?  ดูกอน 
พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย  บุคคลบางพวกในโลกน้ี  เปนผูมีมากไป 
ดวยความไมเพงเล็ง  เปนผูไมเพงเล็งทรัพยเปนอุปกรณเครื่องปลื้มใจ 
ของบุคคลอ่ืนวา  'ไฉนหนอ  ทรัพยของบุคคลอ่ืนจะพึงเปนของเรา'  อน่ึง 
ยอมเปนผูมีจิตไมพยาบาท  เปนผูมีความดําริในใจอันไมชั่วรายวา  'ขอ 
สัตวเหลาน้ี  จงอยามีเวรกัน  จงอยามีความคับแคน  จงเปนผูไมมีความ 
ทุกข  มีความสุขบริหารตนเถิด '  อน่ึง  ยอมเปนผูมีความเห็นชอบมีความ 
เห็นอันไมวิปริตวา  'ทานที่บุคคลใหแลวมีผล,  การบูชาที่บุคคลบูชา 
แลวมีผล,  การเซนสรวงท่ีบุคคลเซนสรวงแลวมีผล,  ผลและวิบากของ 
กรรมท้ังหลาย  ที่บุคคลทําดีทําชั่ว  มีอยู,  โลกน้ีม,ี  โลกหนามี,  มารดา 
มี,  บิดามี,  สัตวผูลอยมาเกิดมี,  สมณพราหมณผูดําเนินไปดีแลว  ผู 
ปฏิบัติชอบ  ผูประกาศทําใหแจงซ่ึงโลกน้ีและโลกหนาดวยปญญาอันยิ่ง 
เอง  มีอยูในโลก.  ' ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย  ธรรมจริยสม-  
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จริยาทางใจมี ๓ อยาง ๆ  นี้แล.  ดกูอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย  
สัตวบางพวกในโลกน้ี  เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก  ยอมเขาถึง 
สุคติโลกสวรรคอยางนี้  เพราะธรรมจริยสมจริงเปนเหตุแล.  ดกูอน 
พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย  ถาวาบุคคลเปนผูมีปกติประพฤติธรรม 
ประพฤติชอบ  พึงหวังวา  'ไฉนหนอ !  เบื้องหนาแตกายแตก 
ตายไป  เราจะพึงเขาถึงความเปนผูอยูรวมกับกษัตริยมหาศาลท้ังหลาย 
ก็ขอท่ีบุคคลนั้น  เบื้องหนาแตกายแตกตายไป  พึงเขาถึงความเปน 
ผูอยูรวมกับกษัตริยมหาศาล  เปนฐานะมีอยูแล.  คําท่ีเรากลาวน้ัน 
มีอะไรเปนเหตุ ?  เพราะเหตุวาบุคคลน้ัน  ยอมเปนผูมีปกติประพฤติธรรม 
ประพฤติชอบอยางน้ันแล.  ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย  ถาวา 
บุคคลเปนผูประพฤติธรรม  ประพฤติชอบเปนปกติ  พึงหวังไดวาไฉนหนอ 
เบื้องหนาแตกายแตกตายไปเราพึงเขาถงึความเปนผูอยูรวมกับพราหมณ- 
มหาศาล...  คฤหบดีมหาศาล... เทวดาเหลาจาตุมหาราชิกา...  เทวดา 
ชั้นดาวดึงส...  ชั้นยามา...  ชั้นดุสิต...   ชั้นนิมมานรดี...  ชั้นปรนมิมิต- 
วสวัดดี...  ชัน้พรหมกายิกะ...  ชั้นอาภา...  ชั้นปรติตาภา... 
ชั้นอัปปมาณาภา...   ชั้นอาภัสสรา...   ชั้นสุภา...   ชัน้ปริตตสุภา.. 
ชั้นอัปปมาณาสุภา...   ชั้นสุภกิณหา...   ชั้นเวหัปผละ...   ชั้นอวิหา... 
ชั้นอตัปป...   ชั้นสทุัสส...  ชั้นสุทัสสี...  ชั้นอกนิฏฐกะ... 
แหงเทวดาผูเขาถึงภพชื่ออากาสานัญจายตนะ...   วิญญาณัญจาย- 
ตนะ...  อากิญจัญญายตะ...เนวสัญญานาสัญญายตนะ  ก็ขอท่ีบุคคลน้ัน 
เบื้องหนาแตกายแตกตายไป  พึงเขาถึงความเปนผูอยูรวมกับพราหมณ-  
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มหาศาล ฯลฯ  เนวสัญญานาสัญญายตนะเปนฐานะมีอยูแล,  คําท่ีเรากลาว  
นั้น  มีอะไรเปนเหตุ ?  เพราะเหตุวาบุคคลน้ัน  ยอมเปนผูประพฤติ 
ธรรม  ประพฤติสม่ําเสมอ  ดวยประการอยางนั้นแล.  ดูกอนพราหมณ 
และคฤหบดีทั้งหลาย  ถาวาบุคคลเปนผูมีปกติประพฤติธรรม  ประพฤติ 
สม่ําเสมอ  พึงหวังวา  "ไฉนหนอ !  เราพึงทําใหแจง  บรรลุเจโตวิมุตติ 
ปญญาวิมุตติ อันชื่อวาหาอาสวะมิได  เพราะความส้ินไปแหงอาสวะ 
ทั้งหลาย  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนั้นแล,  ก็ขอซ่ึงบุคคล 
นั้นทําใหแจง  บรรลุเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันชื่อวาหาอาสวะมิได 
เพราะความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐ- 
ธรรมนั้น  เปนฐานะมีอยูแล,  คําท่ีกลาวนั้นมีอะไรเปนเหตุ ?  เพราะ 
เหตุวาบุคคลนั้นเปนผูมีปกติประพฤติธรรม  ประพฤติชอบอยางน้ีแล." 
                                     พระบาลี  จบ. 
                                      [อรรถกถา] 
           [๕๖]  นัยอันมาในอรรถกถาทุกนิบาต  อังคุตตรนิกายวา๑  "บท 
วา  ธมฺมจริยสมจริยเหตุ  คือ  มีความประพฤติสม่ําเสมอ  กลาวคือ 
ประพฤติธรรมเปนเหตุ,  อธิบายวา  เพราะเหตุแหงความประพฤติเสมอ 
กลาวคือประพฤติธรรมนัน้  ไดแก  มคีวามประพฤติเสมอ  กลาวคือ 
ประพฤติธรรมนั้นเปนปจจัย." 
           อรรถกถาสาเลยยกสูตรวา๒  "บทวา  ติวิธ  คือโดยสวนสาม. 
บทวา  กาเยน  คือ  ทางกายทวาร. 
 
๑.  มโน.  ปู.  องฺ.  ทุก. ๒/๑๘.  ๒.  ป.  สู. ๒/๔๔๔.  และมโน.  ปู.  องฺ.  ทุก.  ๒/๑๘.  
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           นัยอันมาในอรรถกถาสาเลยยกสูตร๑และทุกนิกาย  
วา  " ความประพฤติสม่ําเสมอ  หรือความประพฤติกรรมอันชอบ  เพราะ 
เหตุนั้น  ชื่อวาสมจริยา,  ความประพฤติธรรม  และความประพฤติ 
เสมอน้ัน  เพราะเหตุนั้น  ชื่อวาธรรมเจริญสมจริยา,  อธิบายวา  ความ 
ประพฤติสม่ําเสมอ  กลาวคือ  ความประพฤติธรรม." 
           [๕๗]  อรรถกถาจูฬหัตถิปโทปมสูตร  ในตติยวรรคแหงมูล- 
ปณณาสก๒  และอรรถกถาจตุตถปณณาสก  ในจตุกกนิบาต  อังคุตตร- 
นิกายวา๓ "สองบทวา  ปาณาติปาต  ปหาย  คือ  ละโทษเครื่องเปน 
ผูทุศีล  กลาวคือเจตนาอันยังสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป.  บทวา  ปฏิวิรโต 
ความวา  ยอมเปนผูงด  คือเวนขาดจากโทษเครื่องเปนผูทุศีลนั้น  จําเดิม 
แตเวลาท่ีตนละแลว.  สองบทวา  นิหิตทณฺโฑ  นหิิตสตฺโถ  ความวา 
ชื่อวาผูมีทอนไมอันวางแลว  และผูมีศัสตราอันวางแลว  เพราะไม 
ประพฤติถือเอาทอนไมหรือศัสตรา เพ่ือประโยชนแกอันเขาไปฆา 
สัตวอ่ืน,  ก็เครื่องอุปกรณที่เหลือท้ังหมดยกทอนไมเสีย  พึงทราบวา 
ศัสตรา  ในบทวา  นิกฺขิตฺตสตฺโถ  นี้  เพราะเปนเครื่องเบียดเบียนสัตว 
ทั้งหลาย.  กแ็ตวาไมเทาของคนแกก็ดี  ไมสีฟนกด็ี  มีดบางก็ดี  มีดพับ 
ก็ดี  ท่ีพวกภิกษุถือเที่ยวไป  หาใชของสําหรับทํารายผูอ่ืนไม,  เพราะ 
เหตุนั้น  ภิกษุเหลาน้ันยอมถึงความนับวา  เปนผูมีทอนไมอันวางแลวมี 
 
๑.  ป. สู.  ๒/๔๔.  และ  มโน.  ปู.  องฺ.  ทุก.  ๒/๑๘.  ๒. ป. สู. ๒/๒๗๗  และมโน. 
ปู.  องฺ.  ทุก.  ๒/๔๘๖.  ๓.  มโน.  ปู  ๒/๓๖.  แตอางคําแทในอรรถกถาติกนิบาตเลม 
เดียวกัน  หนา ๒๖๐.  
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ศัสตราอันวางแลวน่ันแล.  บทวา ลชฺช ี คือผูประกอบดวยความละอาย  
มีความเกลียดบาปเปนลักษณะ.  บทวา  ทยาปนฺโน  คือถึงความเอ็นดู 
ไดแกความเปนผูมีจิตเมตตา.  บทวา  สพฺพปฺปาณภูตหิตานุกมฺป  คือเปน 
ผูอนุเคราะหสรรพสัตวดวยความเกื้อกูล  อธิบายวา  ' ชื่อวาเปนผูมีจิต 
เกื้อกูลแกสัตวทั้งปวง  เพราะเปนผูมีความเอ็นดูนั้นแล.  บทวา  วิหรติ 
คือ  ยอมยังอัตภาพใหเปนไป  ไดแก  เลี้ยงอัตภาพ." 
           [๕๘]  อรรถกถาสาเลยยกสูตรวา๑  "ขอวา ยนฺต  ปรสฺส  คือ 
ทรัพยของบุคคลอ่ืน  อยางใดอยางหน่ึง.  บทวา  ปรวิตฺตุปกรณ  คือ 
วัตถุเปนอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจ ไดแก  ขาวของอันเปนบริขาร 
ที่ยังความยินดีใหเกิดข้ึนของบุคคลอ่ืนน้ันนั่นเอง. บทวา  คามคต  วา 
คือ  อันบุคคลเก็บไวภายในบานหรือ.  บทวา  อร ฺคต  วา  คือ 
หรืออันบุคคลเก็บไวในปา  คือในที่ทั้งหลายมีคาคบแหงตนไมและ 
ยอดภูเขาเปนตน.  บทวา  อทินฺน  คือ  อันบุคคลอ่ืนเหลาน้ันไมให 
ดวยกายหรือดวยวาจา.  วินิจฉัยในบทวา  เถยฺยสงฺขาต  นี้  บัณฑิตพึง 
ทราบตอไปน้ี :  โจร  เขาเรียกกันวา  ขโมย,  ความเปนแหงขโมย 
ชื่อวา  เถยฺย.  บทวา  เถยฺย  นั้น  เปนชือ่แหงจิตเครื่องลัก.  บทวา 
สงฺขาต  นั้น  โดยเนื้อความ  เปนชื่อแหงสวนอันหนึ่ง  เหมือน  สงฺขาต 
ศัพท   ในอุทาหรณทั้งหลายวา  "ก็สวนแหงธรรมเครื่องเน่ินชาท้ังหลาย 
มีสัญญาเปนเหตุ  ดังนี้เปนตน.  สวนนั้นดวย  ความเปนขโมยดวย 
เพราะฉะนั้น  ชื่อวา  เถยฺยสงฺขาต,  อธิบายวา  'สวนแหงจิตอันหน่ึง 
 
๑.  ป.  สุ.  ๒/๔๔๕  
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ซึ่งเปนสวนแหงจิตเปนขโมย."  ก็คําวา  เถยฺยสงฺขาต  นี้  เปนปฐมาวิภัตติ 
ลงในอรรถแหงตติยาวิภัตติ.  เพราะเหตุนั้น  บัณฑิตพึงเห็นโดยเนื้อ  
ความวา  เถยฺยสงฺขาเตน  ดังน้ี.  บทวา  มาตุรกฺขิตา  ความวา  หญิงผู 
เมื่อบิดาสูญหายหรือตายแลว  มารดาเลี้ยงดูมาดวยสังคหวัตถุมีอาหาร 
และผานุงผาหมเปนตน  รักษาไวดวยคิดวา 'เราจักใหธิดาของเราผู 
เจริญวัยในเรือนตระกูล'  หญิงน้ีชื่อวาหญิงอันมารดารักษาแลว.  หญิงท่ี 
บิดาปกครองเปนตน  ก็พึงทราบโดยอุบายน่ัน.  สวนวาตระกูลทั้งหลาย 
ที่เสมอกัน  พอเมื่อต้ังครรภข้ึนแลว  ทํากติกากันไววา  ' ถาวาฉันมี 
บุตรเปนชาย,  ทานมีบุตรเปนหญิง;  ธิดาของทานจักไมไดไปในตระกูล 
อ่ืน,  จงไดแกบุตรของฉันเถิด,  ดังนี้  หญิงผูที่มารดาบิดาหม้ันกันไวแลว 
แมในครรภอยางนี้  ชื่อวาหญิงมีสามี.  อนึ่ง  หญิงมีอาชญาอันอิสรชน 
มีพระราชาเปนตนต้ังไวเฉพาะชื่อก็ดี  เรือนก็ดี  ถนนก็ดี  อยางนี้วา 
' บุรุษใดลวงหญิงผูมีชื่ออยางนี้  อาชญามีประมาณเทาน้ีจักมีแกบุรุษนั้น 
ชื่อวาหญิงมีอาชญา (ในตัว).  สองบทวา  อนฺตมโส  มาลาคุฬปริกฺ- 
ขิตฺตาป  ความวา  โดยกําหนดที่สุดแหงกําหนดท้ังปวง  หญิงผูที่บุรุษ 
คนใดคนหน่ึง  โยนพวงมาลัยไปเหนือศีรษะแหงหญิงน้ัน  ดวยสําคัญ 
วา  'หญิงน้ีจักเปนภรรยาของเรา'  ดังน้ี  คลองแมดวยวัตถุสักวาพวง 
มาลัย.  สองบทวา  จาริตฺต  อาปชฺชิตา  คือ  ยอมเปนผูทําความกาว 
ลวงในหญิงเห็นปานน้ัน  ดวยสามารถแหงมิจฉาจารลักษณะ  อันพระ 
อรรถกถาจารยกลาวไวแลว  ในอรรถกถาแหงสัมมาทิฏฐสูตร.๑  บทวา 
 
๑.  ป.  สู.  ๑/๒๗๔.  
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สภคฺคโต  คือ  อยูในสภา.  บทวา  ปรสิคฺคโต คือ  อยูในหมูชาวบาน.  
บทวา  าติมชฺฌคโต  คือ  สถิตอยูในทามกลางบุคคลผูรับมฤดกทั้งหลาย. 
บทวา  ปูคมชฺฌคโต  คือ  อยูในทามกลางเสนาท้ังหลาย.  บทวา  ราชกุล- 
มชฺฌคโต  คือ  เขาไปในทามกลางราชตระกูล  ไดแกในทองพระโรง 
ใหญ.  บทวา  อภินีโต  คือ ถูกเขานําไปเพื่อจะซักถาม.  สองบทวา  สกฺข ี
ปุฏโ  คือ  ผูอันเขาอางใหเปนพยานแลวซักถาม.  คําวา  เอหมโฺภ  ปุริส 
นั้นเปนอาลปนะ.  ขอวา  อตฺตเหตุ  วา  ปรเหตุ  วา  ความวา  เพราะ 
เหตุแหงอวัยวะมีมือและเทาเปนตน  หรือเพราะเหตุแหงทรัพย  ของตน 
หรือของบุคคลอ่ืน.  ลาภพระผูมีพระภาคทรงพระประสงควา  อามิส 
ในบทวา  อามิสกิฺจิกฺขเหตุ  วา  นี้.  บทวา  กิฺจิกฺข  คือวัตถุพอ 
ดีพอราย  ไดแกวัตถุเล็กนอย.  อธิบายวา  เพราะเหตุแหงสินบน  โดย 
ที่สุดแมวัตถุเล็กนอยมีนกกระทา  นกคุม (นกกระจาบ)  เนยใสถวยหน่ึง 
และเนยขนกอนหนึ่งเปนตน.  บทวา  สมฺปชานมุสาภาสิตา  คือ  เปนผูรู 
ตัวอยูกระทําการกลาวเท็จ.  สองบทวา  อิเมส  เภทาย  คือ  ตนฟง 
คําในสํานักของชนเหลาใด  ที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ' อิโต '  เพ่ือ 
จะทําลายชนเหลาน้ัน.  สองบทวา  อมูส  เภทาย  คือ  เพ่ือจะทําลาย 
หมูชนที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ' อมตฺุร '  ซึ่งเปนผูมีเรื่องที่ตนฟงคําใน 
สํานัก (ของเขา)." 
           [๕๙]  อรรถกถาจูฬหัตถิปโทปมสูตร๑เปนตนวา  "หลายบทวา 
ภินฺนาน วา  สนฺธาตา  ความวา  เมื่อชน ๒  ฝายผูเปนมิตรกัน  หรือเปน 
 
๑.  ป.  สู.  ๒/๒๗๙.  
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ผูเกี่ยวของกัน  มีรวมอุปชฌายะเดียวกันเปนตน  แตกกันดวยเหตุ  
อยางใดอยางหนึ่งแลว  ธรรมจาริกสมจารีบุคคลเขาไปหาทีละฝายแลว 
พูดทําความสมานเปนตนวา   ' การอยาง  หาสมควรแกพวกทาน 
ผูเกิดในตระกูลเชนนี้ผูเปนพหุสูตรอยางนี้ไม '   ดังน้ี.  บทวา  อนุปฺปทาตา 
คือ  ผูสนับสนุนบุคคลท่ีปรองดองกันอยูนี้แลว;  อธิบายวา  'ธรรมจาริ- 
สมจารีบุคคลเห็นชนทั้ง ๒  ผูสามัคคีกันอยูแลว  พูดทําใหมั่นเขาวา 
' การอยางนี้การสมควรแกพวกทาน  ผูเกิดในตระกูลเห็นปานน้ัน 
ผูประกอบดวยคุณเห็นปานนี้'  ดังน้ีเปนตน.  ชื่อวา  เปนผูมีความ 
สามัคคีเปนท่ีมายินดี  เพราะวิเคราะหวา  ความสามัคคีเปนที่ยินดีของ 
บุคคลน้ัน  อธิบายวา  ' หมูชนผูสามัคคีกันไมมีในที่ใด  ยอมไม 
ปรารถนาแมเพ่ือจะอยูในท่ีนั้น.'  บาลีวา  'สมคฺคราโม' ดังน้ีบาง. 
เนื้อความ (ของบทวา  สมคฺคราโม)  ก็เหมือนกัน. บทวา  สมคฺครโต 
คือ  ผูยินดีแลวในชนทั้งหลายผูพรอมเพรียงกัน  อธิบายวา  ' ยอมไม 
ปรารถนาแมเพ่ือจะละชนผูสามัคคีกันเหลาน้ันไปในที่อ่ืน.'  ชื่อวาเปน 
ผูชื่นชมในชนผูสามัคคี  เพราะวิเคราะหวา  ธรรมจาริสมจารีบุคคล 
เห็นก็ดี  ไดยนิแลวก็ดี   ซึง่ชนผูสามัคคีกันทั้งหลาย  ยอมยินด.ี  คําวา 
สมคฺคกรณึ  วาจ  ภาสิตา  ความวา  ธรรมจาริสมจารีบุคคล  ยอมกลาว 
วาจาอันทําชนท้ังหลายใหเปนผูสามัคคีกัน  ซึ่งเปนวาจาแสดงคุณของ 
ความสามัคคีอยางเดียว  หากลาววาจาตรงกันขามจากน้ีไม." 
           [๖๐]  อรรถกถาสาเลยยกสูตร๑  และนิกเขปกัณฑวา  "คําวา 
 
๑.  ป.  สู.  ๒/๔๔๗.  อฏ. ๕๕๘.  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๓ - หนาท่ี 70 

ผรุส  วาจ  ปหาย  ความวา  ละเสียซึ่งวาจาขอนขอด  หยาบคาย  เจ็บ 
แสบแกคนอ่ืน  กระทบกระท่ังบุคคลอ่ืน  ใกลตอความโกรธ  ไมเปน 
ไปเพ่ือสมาธิ. 
           บรรดาวาจาเหลาน้ัน  วาจาขอนขอดดวยคําดาและคําขมเปนตน 
เพราะเปนวาจามีโทษ  เหมือนอยางปมท่ีเกิดข้ึนในตนไมมีแผลฉะนั้น 
ชื่อวา  วาจาขอนขอดดังปม.  คําพูดเสียหาย  ชื่อวา  วาจาหยาบ. 
วาจานั้นเปนวาจากลาแข็ง  ประดุจวาเขาไปบาดหูอยู  เหมือนอยาง 
ตนไมที่เสีย  ยอมเปนไมแข็ง  มีขุยไหลออกฉะนั้น.  เพราะเหตุนั้น 
ขาพเจาจึงกลาววา  กกฺกสา  ดังนี้.  วาจาเผ็ดรอน  คือวาจาไมเปน 
ที่พอใจของชนเหลาอ่ืน  เปนวาจามักยังโทษใหเกิดแกบุคคลท้ังหลาย 
อ่ืน  ชื่อวา วาจาเจ็บแสบแกคนอ่ืน.  วาจาอันกระทบกระท่ังบุคคล 
เหลาอ่ืน  คือวาจาท่ีทําความขัดใจ  ไมใหเพ่ือจะไป  แมแกผูใครจะไป 
เพราะเสียดสีในวัตถุอันเปนที่รักทั้งหลาย  ประดุจวาเรียวหนามอันงอ 
ชื่อวา  วาจากระทบกระท่ังบุคคลอ่ืน.  คําพูดที่ลอแหลมตอความโกรธ 
ชื่อวา  วาจาใกลความโกรธ.  วาจาอันไมเปนไปเพ่ือสมาธิ.  คําท้ังหลาย 
มีคําวา  อรฺฑกา  เปนตนเหลาน้ันทั้งหมด  เปนไวพจนของวจามีโทษ 
ดวยประการฉะน้ี." 
           [๖๑]  อรรถกถาแหงสูตร๑  มีจูฬหัตถิปโทปมสูตรเปนตน  วา 
" โทษ ทานกลาววา  เอฬ  ในบท  เนฬา  ดังนี้,  วาจา  ชื่อวา 
 
๑.  ป.  สู.  ๒/๒๗๙.  
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หาโทษมิได  เพราะวิเคราะหวา  โทษของวาจาน้ันไมมี,  อธิบายวา  
เปนวาจาไมมีโทษ.  บทวา  เนฬา  นั้น  เหมือน  เนฬ  ศัพทที่พระผูมี 
พระภาคตรัสไวในคาถานี้วา  เนฬงฺโค  เสตปจฺฉาโท  ดังนี้เปนตน. 
คําพูด  ชื่อวา  นําความสุขมาแกหู คือไมยังความเสียดแทงหู  ประดุจ 
วาถูกเข็มแทงใหเกิดข้ึน  เพราะเปนถอยคําไพเราะดวยพยัญชนะ  ชื่อวา 
วาจาที่สบายหู  ชื่อวา  วาจาเปนที่ต้ังแหงความรัก  เพราะวิเคราะหวา 
วาจานั้นไมยังความโกรธเกิด  ยังความรักใหเกิดทั่วสรีระ  เพราะเปน 
ถอยคําไพเราะดวยอรรถ.  ชื่อวา  เปนคําพูดจับใจ  เพราะวิเคราะห 
วา  วาจานั้นยอมถึงใจ  คือไมกระทบกระท่ัง  เขาไปถึงจิตโดยสะดวก. 
ชื่อวา  เปนวาจาของชาวเมือง  เพราะวิเคราะหวา  วาจานั้นมีอยู 
ในเมืองเพราะเปนวาจาบริบูรณดวยคุณ  เพราะวิเคราะหวา  วาจา 
นั้นเปนวาจาออนโยน  ประดุจวาหญิงผูเจริญในบุรี  ดังน้ีบาง.  เพราะ 
วิเคราะหวา  วาจานั่นเปนของชาวเมือง  ดังนี้บาง.  สองบทวา 
ปรสฺส  เอสา  มีความวา  เปนถอยคําของชาวเมืองทั้งหลาย.  ดวยวา 
ชนชาวเมืองทั้งหลาย  ยอมเปนผูมีถอยคําท่ีสมควร  คือ  เรียกคนผูพอ 
จะเปนบิดาไดวา  บิดา  ผูพอจะเปนมารดาไดวา  มารดา  ผูพอจะเปนพ่ี 
เปนนองได  ก็เรียกวา  พ่ี  นอง.  ชื่อวา  เปนวาจาอันชนเปนอันมากใคร 
เพราะวิเคราะหวา  ถอยคําเห็นปานน้ัน  ยอมเปนวาจาอันชนเปน 
อันมากชอบใจ.  ชื่อวาเปนวาจาเปนที่พอใจของชนเปนอันมาก เพราะ 
วิเคราะหวา  วาจานั้นเปนท่ีพอใจ  คือทําความเจริญใจแกชนเปนอันมาก 
เพราะเปนวาจาที่ชนทั้งหลายใคร."  
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           [๖๒]  บทวา  สมผฺปฺปลาป  มีความวา  วาจาอยางใดอยางหน่ึง 
เปนวาจาไมมีหลักฐาน  ไมมีที่อาง  ไมมีที่สุด  ไมประกอบดวยประโยชน 
ละวาจาเชนนั้นเสีย.  
                                [ธรรมกถึกยานไทร] 
           พระอรรถกถาจารย  กลาวไวใสอรรถกถาสาเลยยกสูตรวา๑ 

"บทวา  อนิธานวตึ  คือ  ซึ่งวาจาอันไมสมควรเพ่ือจะเก็บไวในหีบ 
คือหฤหัย.  บทวา  อนปเทส  คือ  เวนจากหลักอางคือสูตร.  บทวา 
อปริยนฺตวตึ  คือ  ซึ่งวาจาไมมีกําหนด.  พระธรรมกถึกยกสูตรหรือ 
ชาดกข้ึนแลว  ชกัอุปารัมภกภา  หรืออุปมา  หรือเรื่องของสูตร  หรือ 
ชาดกนั้นมาแลว  ไปกลาวเสียนอกเรื่อง,  สูตรหรือชาดกท่ีเธอยกข้ึนไว 
ก็เปนแตสักวายกข้ึนไวเทาน้ัน,  เธอยอมถึงซ่ึงความเปนผูอันชนทั้งหลาย 
พึงกลาววา  'พระธรรมกถึกรูปนี้แสดงสูตรอะไรหนอ ?  ชาดก 
อะไรหนอ ?  เราท้ังหลายไมเห็นที่สุด  หรือเง่ือนแหงสูตรหรือชาดก 
นั้นเลย.'  ยานไทรท้ังหลาย  ยอมยอมลงในที่กิ่งแหงไทรยอยยื่นไป ๆ, 
ถึงท่ีตนยอยลงแลว ๆ ยอมงอกงามข้ึนอีกเหมือนเดิม,  ไทรท้ังหลาย 
ยอมงอกงามออกไปดวยอาการอยางน้ี  ตลอดกึ่งประโยชนบาง  โยชนหน่ึง 
บาง,  ก็เม่ือกาลลวงไป ๆ  ตนเดิมตามเสีย,  หนอทั้งหลายนั่นแลยอม 
งอกข้ึนฉันใด;  แมพระธรรมกถึกนี้กฉั็นนั้น  ยอมเปนผูชื่อวานิโครธ- 
ธรรมกถึก (เธอ)  ทําสูตรหรือชาดกท่ียกข้ึนไวใหเปนแตสักวายกข้ึน 
ไวเทาน้ัน  เลี่ยงไป  (อธิบาย)  ขาง ๆ  เสีย.  ก็พระธรรมกถึกรปูใด 
 
๑.  ป. สู.  ๒/๔๔๘.  
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แมกลาวคํามาก ๆ  ยอมสามารถเพื่อจะชักมาใหชนทั้งหลายรูไดวา 'สูตร  
นี้มีเนื้อความอยางนี้.'  การกลาวของพระธรรมกถึกน้ันแลควร.  บทวา 
อนตฺถสฺหิต  คือ  หาอาศัยประโยชนไม." 
           [๖๓]  อรรถกถาจูฬหัตถิปโทปมสูตร๑เปนตนวา  "บุคคลชื่อวา 
กาลวาที  เพราะอรรถวา  ยอมกลาวในกาล,  อธิบายวา  ' บุคคลน้ันกําหนด 
กาลอันควรจะกลาวแลวจึงกลาว.'  ชื่อวาผูมีปกติกลาวคําจริง  เพราะ 
อรรถวา  ยอมกลาวคําที่จริง  คือคําแทไดแกคําเปนจริงอยางเดียว.  ชื่อวา 
ผูมีปกติกลาวอาศัยประโยชน  เพราะอรรถวา  บุคคลน้ันกลาวกระทํา 
ใหเปนคําอาศัยอรรถ  อันเปนทิฏฐธัมมิกะและสัมปรายิกะอยางเดียว. 
ชื่อวาผูมีปกติกลาวอาศัยธรรม  เพราะอรรถวา  บคุคลน้ันยอมกลาวทําให 
เปนคําอาศัยนวโลกุตรธรรม.  ชื่อวาผูมีปกติกลาวอาศัยวินัย  เพราะ 
อรรถวา  ยอมกลาวกระทําใหเปนคําอาศัยสังวรวินัย  และปหานวินัย. 
โอกาสเปนที่ต้ัง  บัณฑิตกลาววาหลักฐาน.  หลกัฐานของวาจานั้นมีอยู 
เหตุนั้น  วาจาน้ันชื่อวามีหลักฐาน,  ' อธิบายวา  ธรรมจาริกสมจารีบุคคล 
ยอมไมกลาววาจาอันควรท่ีจะพึงเก็บไวในหฤทัย.'  บทวา  กาเลน 
มีความวา  ก็ธรรมจาริสมจารีบุคคล  แมเมื่อกลาวคําเห็นปานน้ัน 
ยอมไมกลาวในกาลไมสมควร ดวยถอืวา  ' เราจักกลาวคํามีหลักฐาน' 
ดังน้ี  แตพิจารณากาลอันสมควรแลวจึงกลาว.  บทวา  สาปเทส  ความวา 
มีอุปมา  มีเหตุ.  บทวา  ปริยนฺตวตึ  มคีวามวา  ความกําหนดของ 
วาจานั้น  จะปรากฏไดโดยประการใด  ธรรมจารึกสมจารีบุคคลกลาว 
 
๑.  ป.  สู.  ๒/๒๘๐.  
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แสดงความกําหนด  โดยประการน้ัน.  บทวา  อตฺถส ฺหิต  คือ  
ชื่อวาเปนวาจาถึงพรอมดวยประโยชน  เพราะวาจาน้ัน  อันบุคคลผู 
จําแนกอยูโดยนัยแมเปนอันมาก  ไมพึงอาจเพ่ือจะใหกําหนดถือเอาได. 
อีกอยางหนึ่ง  มีความวา  ธรรมจาริกสมจารีบุคคล  ยอมกลาววาจาอันชื่อ 
วาประกอบดวยประโยชน  เพราะวาจานั้น  เปนวาจาประกอบดวย 
ประโยชน  ที่อรรถวาทีบุคคลกลาว.  พระผูมีพระภาคตรัสเปนคําอธิบาย 
ไววา  ธรรมจาริกสมจารีบุคคล  หายากคําอยางหน่ึงแลว  ไปกลาวเสีย 
อีกอยางหนึ่งไม." 
           [๖๔]  อรรถกถาภยเภรวสูตร๑วา  "บทวา  อภิชฺฌาลุ  คือ  ม ี
ปกติเพงเล็งภัณฑะของบุคคลอ่ืนทั้งหลาย." 
           อรรถกถาสาเลยยกสูตร๒วา  "สองบทวา  อภิชฺฌาตา  โหติ  คือ 
ยอมเปนผูแลดูดวยความเพงเล็ง.  ก็ศัพทในคําวา  อโห  วต  นั้น 
เปนนิบาต. ก็ความแตกกรรมบถ  ในมโนกรรมนี ้ ยอมไมมีดวย 
อาการสักวาแลดูความเพงเล็ง.  แตความแตกกรรมบถ  มีในเวลา 
ที่บุคคลนอมภัณฑะของบุคคลอ่ืนมาเพ่ือตน  ดวยคิดวา  'ไฉนหนอ ? 
สิ่งของบุคคลอ่ืนนี้จะพึงเปนของเรา,  เราพึงวางอํานาจใหเปนไปในทรัพย 
นั้น,  ดังน้ี.  ความขอน้ี  พระผูมีพระภาคทรงประสงคเอาแลวในคําวา 
อภิชฺฌาตา  โหติ  นี.้  บทวา  พฺยปนฺนจิตฺโต  คือเปนผูมีจิตพิบัติ 
ไดแก  มีจิตเปนธรรมชาติเสีย.  บทวา  ปทุฏมนสงฺกปฺโป  คือ  เปน 
ผูมีความดําริในจิตอันโทษประทุษรายแลว." 
 
๑.  ป.  สู.  ๑/๑๕๙.  ๒.  ป.  สู. ๒/๔๔๘. 
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           [๖๕]  อรรถกถา๑ภยเภรวสูตรวา  "บทวา พฺยาปนฺนจิตฺตา 
คือ  ผูมีจิตพิบัติ  เพราะการละเสียซึ่งความเปนปกติจิต.  ก็จิตไปตาม   
กิเลสแลว  ยอมละปกติภาพ  เปนจิตเสีย  ประดุจวาขาวและกับอันบูด 
ฉะน้ัน.  บทวา  ปทุฏมนสงฺกปฺปา  คือ  เปนผูมีความดําริในจิตท่ีถูก 
โทษประทุษรายแลว  ไดแก  เปนผูประกอบดวยความดําริในจิตอัน 
ไมเจริญ  คือ  อันยังความเสียหายใหเกิดข้ึนแกชนทั้งหลายอ่ืน." 
           คําวา  อนภิชฺฌาลุ  เปนตน  บัณฑิตพึงถือเอาโดยนัยอันตรงกัน 
ขามกับคําท่ีขาพเจากลาวแลว. 
           ก็พระอรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถาแหงปฏิสัมภิทามรรควา 
" บทวา  อเวรา  คือ  เวนจากเวร.  บทวา  อพฺยาปชฺฌา  คือ  เวนจาก 
พยาบาท.  บทวา  อนีติกา  คือ  หาทุกขมิได.  บาลวีา  อนีฆา  ดงัน้ี 
บาง.  คําวา  สุขี  อตฺตาน  ปริหรนฺตุ  มคีวามวา  สัตวทั้งหลายจงเปน 
ผูมีสุข  ยังอัตภาพใหเปนไปเถิด.  บณัฑิตพึงทราบสัมพันธแหงคําใน 
บทวา  อเวรา  เปนตนนั้นอยางนี้วา  ก็พระสารีบุตรแสดงความ 
ไมมีความคับแคน  อันมีความไมมีเวรน้ันเปนมูล  เพราะความหาเวร 
หมูชนนอกจากน้ี  ที่เนื่องดวยชนอ่ืน  ดวยบทวา  อเวรา.  แสดงความ 
ไมมีความคับแคน  อันมีความไมมีเวรน้ันเปนมูล  เพราะความหาเวร 
มิได  ดวยบทวา  อพฺาปชฺฌา.  แสดงความไมมีทุกข  อันมีความไม 
คับแคนนั้นเปนมูล  เพราะไมมีความคับแคน  ดวยบทวา  อนีฆา. 
แสดงความบริหารอัตภาพโดยความสุข  เพราะความไมมีทุกข  ดวย 
 
๑.  ป.  สู.  ๑/๑๕๙.  
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คําวา  สุขี  อตฺตาน  ปริหรนฺตุ." 
           [๖๖]  นัยอันมาแลวในอรรถกถาสัลเลขสูตร๑วา  "ความเห็นชอบ 
คืองาม  อันวิญูชนสรรเสริญแลวของบุคคลน้ันมีอยู  เหตุนั้น  บุคคล 
นั้น  ชื่อวา  สัมมาทิฏฐิก  (ผูมีความเห็นชอบ)  มีอธิบายวา  บุคคล 
ผูเปนสัมมาทิฏฐิกนั้น  เปนผูประกอบดวยทิฏฐิอันเปนกัมมัสสกตาญาณ 
มีเห็นวา  'ทานท่ีบุคคลใหแลวมีผล'  เปนตน  อันนบัเนื่องในกรรมบถ." 
           อรรถกถาสาเลยยกสูตร๒  และอรรถกถาตติยปณณาสก  ใน 
ติกนิบาต  อังคุตตรนิกายวา  "บุคคลผูมิจฉาทิฏฐ  หมายเอา 
ผลของทานไมมี  จึงกลาววา  นตฺถิ  ทินฺน  ดังน้ี.  มหายัญ  พระผูมี 
พระภาคตรัสวา  ยิฏ.  สักการะที่บุคคลพึงทําเพ่ือแขก  ทรงประสงค 
เอาในบทวา  หุต.  มิจฉาทิฏฐิกบุคคล  หมายเอา  ยิฏ  และ  หตุ 
ทั้ง ๒ นั้นวา  ไมมีผลถายเดียว  จึงหามเสีย.  บทวา  สุกตทุกฺกฏาน 
ความวา  แหงกรรมท่ีบุคคลทําดีและทําชั่วท้ังหลาย  คือแหงกุศลอกุศล 
กรรมท้ังหลาย.  มิจฉาทิฏฐิกบุคคลกลาววา  'ธรรมชาตที่เรียกวาผล 
หรือวิบาก  ยอมไมมี'  ดังนี้  ดวยบทวา  ผลวิปาโก.  คําวา  นตฺถิ 
อย  โลโก  มคีวามวา  โลกน้ีของบุคคลที่อยูในปรโลก  ยอมไมมี. 
คําวา  นตฺถิ  ปโร  โลโก  มคีวามวา  โลกหนาแมของบุคคลผูสถิต 
อยูในโลกน้ี  ยอมไมมี.  มิจฉาทิฏฐิกบุคคลแสดงวา  'สัตวทั้งหมด 
ยอมขาดสูญในภพนั้น ๆ เอง ' มิจฉาทิฏฐิกบุคคลกลาววา  ' นตฺถิ 
มาตา นตฺถิ  ปตา '  ดังน้ี  ดวยสามารถแหงความไมมีผลของการปฏิบัติ 
 
๑.  ป.  สู. ๑/๑๕๙.  ๒.  ป.  สู.  ๒/๔๔๙. 
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ชอบ  และปฏิบัติผิด  ในมารดาและบิดาเหลาน้ัน. มิจฉาทิฏฐิบุคคล  
กลาววา  'ธรรมดาวา  สัตวผูจุติแลวอุบัติข้ึน (อีก)  ยอมไมมี ' ดวย 
บทวา  นตฺถิ  สตฺตา  โอปปาติกา  ดังนี้." 
           อรรถกถา๑ทิฏ ุปาทานนิเทส  ในนิกเขปกัณฑวา  "สองบทวา 
สมฺมคฺคตา  สมฺมาปฏิปนฺนา  มีความวา  สมณะและพราหมณผูต้ัง 
อยูในธรรมทั้งหลาย  เปนผูปฏิบัติซึ่งปฏิปทาอันสมควร." 
           อรรถกถา๒สาเลยยกสูตรวา  "ขอวา  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา 
มีความวา  มิจฉาทิฏฐิบุคคลแสดงความไมมีแหงพระสัพพัญ ูพุทธวา 
' สมณพราหมรผูประกาศโลกน้ีและโลกหนาใหประจักษทั้งหด  ดวย 
ปญญาอันประเสริฐยิ่ง  ยอมไมมี." 
           คําวา  อตฺถิ  ทินฺน  เปนตน  บัณฑิตพึงถือเอาโดยปฏิปกขนัย 
กับคําท่ีขาพเจากลาวแลว." 

       [ความแตกตางกันแหงบุคคลผูเปนมหาศาล] 
           [๖๗]  ก็อรรถกถาปฐมวรรคในโกสลสังยตุวา  "ขัตติยมหา- 
ศาล  คือ  กษัตริยทั้งหลายผูสมบูรณดวยทรัพยเปนแกนสารมาก  ชื่อวา 
กษัตริยมหาศาล.  อธิบายวา  แทจริงกษัตริยเหลาใดมีทรัพยเปนทุน 
นอนประมาณ ๑๐๐ โกฏิเปนอยางตํ่า  มีกหาปณะประมาณ ๓ กมุภะ 
(เปนอยางนอย)  ทําใหเปนกองเก็บไวในทองพระคลัง  เพ่ือประโยชน 
แกการใชสอย,  กษัตริยเหลาน้ันชื่อวา  กษัตริยมหาศาล.  พราหมณเหลาใด 
มีทรัพยเปนทุนนอน (อยางตํ่า)  ประมาณ ๘๐ โกฏ ิ มีกหาปณะ 
 
๑.  อฏ.  สา. ๕๔๖.  ๒. ป. สู. ๒/๔๔๙.  ๓. สา. ป. ๑/๑๖๐.  
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ประมาณกุมภะครึ่ง  ทําใหเปนกองเก็บไวในทามกลางเรือน  เพ่ือ  
ประโยชนแกการใชสอย,  พราหมณเหลาน้ัน  ชื่อวา  พราหมณมหาศาล- 
คฤหบดีเหลาใดมีทรัพยเปนทุนนอน  ประมาณ  ๔๐  โกฏิ  มีกหาปณะ 
ประมาณ ๑ กุมภะ  ทําใหเปนกองเก็บไวในทามกลางเรือน  เพ่ือ 
ประโยชนแกการใชสอย,  คฤหบดีเหลาน้ัน  ชื่อวา  คฤหบดีมหาศาล. 
           อรรถกถา๑สาเลยยกสูตรวา  "คําวา  สหพฺยต  อุปปชฺเชยฺย 
คือ  พึงเขาถึงซ่ึงความเปนเพ่ือน.  สองบทวา  พฺรหฺมกายิกาน 
เทวาน  คือ  แหงเทพดาท้ังหลายผูอยูในชั้นปฐมฌาน.  เทพดาแผนก 
หน่ึงชื่อวา  อาภา  ในคําวา  อาภาน  เทวาน  ดังนี้ไมมี.  คําวา  อาภา 
นั่น  เปนชื่อวาของปริตตาภเทพดา  อัปปมาณภเทพเทวดา  และ  อาภัสสร- 
เทพดา.  สวนบทวา  ปริตฺตาภาน  เปนตน  เปนเครื่องถือเอาเทพดา 
เหลาน้ันแหละ  โดยประเภท  เพราะไมถือเอารวมกัน.  นัยแมในบท 
ทั้งหลายวา  สุภาน  ปริตฺตสุภาน  เปนตน  ก็เหมือนอยางนี้." 
           [๖๘]  อรรถกถาอากังเขยยสูตร  ในปฐมวรรค  แหงมูล- 
ปณณาสกวา๒  "สองบทวา  อาสวาน  ขยา  คือ  เพราะความส้ินไป 
แหงกิเลสทั้งปวง ดวยอรหัตมรรค.  บทวา  อนาสว  คือ 
ปราศจากอาสวะ.  ในสองบทวา  เจโตวิมุตฺตึ  ปฺาวิมุตฺตึ  นี ้
สมาธิที่สัมปยุตดวยอรหัตผล  พระผูมีพระภาคตรัสดวยเจโตศัพท 
และปญญาท่ีสัมปยุตดวยอรหัตผลน้ัน  พระผูมีพระภาคตรัสดวย 
ปญญาศัพท.  ก็ในธรรม ๒ อยางนั้น   สมาธิ  บัณฑิตพึงทราบวา 
 
๑.  ป.  สู. ๒/๔๔๙.  ๒.  ป.  สู.  ๑/๒๓๗. 
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เจโตวิมุตติ  เพราะเปนธรรมพนจากราคะ,  ปญญา  พึงทราบวา  
ปญญาวิมุตติ  เพราะพนจากวิชชา.  จริงอยู  พระผูมีพระภาคตรัส 
คําน้ีไววา  'ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สมาธิอันใดจะพึงมีได,  สมาธิอัน 
นั้นพึงเปนสมาธินทรีย  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ปญญาอันใดจะพึงมี 
ได,  ปญญาอันนั้นพึงเปนปญญินทรยี  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมาธิ 
ชื่อวา  เจโตวิมุตติ  เพราะสํารอกราคะ,  ปญญา  ชื่อวา  ปญญา- 
วิมุตติ  เพราะสํารอกอวิชชา  ดวยประการฉะน้ีแล'  อีกอยางหนึ่ง 
ในวิมุตติ ๒ อยางนั้น  ผลของสมถะ  บัณฑิตพึงทราบวา  เจโตวิมุตติ 
ผลของวิปสสนา  พึงทราบวา  ปญญาวิมุตติ.  สองบทวา  ทิฏเ  ว 
ธมฺเม  คือ  ในอัตภาพนี้เอง.  คําวา  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา 
คือ  ทําใหประจักษดวยปญญาดวยตนเอง,  อธิบายวา  รูดวยไมมีผูอ่ืน 
เปนปจจัย.  บทวา  อุปสมฺปชฺช  ไดแก  บรรลุ  คือ  ใหถึงพรอมแลว." 
                          [เทวโลก  ๒๖  ชั้น ] 
           [๖๙]  อรรถกถาเลยยกสูตรวา๑  "พระผูมีพระภาคทรงแสดง 
ความส้ินอาสวะแลว  ยังเทศนาใหจบลงดวยธรรมอันเปนยอด  คือ 
พระอรหัต  ดวยประการฉะน้ี.  ก็เทวโลก  บัณฑิตพึงรวบรวมเขา 
มาไวในธรรมสมจริยานิเทศนี้.  เทวโลก  ๑๘  ชั้น   คือ  พรหม- 
โลก ๙  ชั้น  ดวยสามารถแหงฌานภูมิ ๓ กอน,  สุทธาวาส  ๕ ชั้น 
เปน ๙ ดวยกันกับอรูปพรหม  ๔ ชั้น  เทวโลก  ๑๘ ชั้นเปน  เปน ๑๙ 
กับทั้งชั้นเวหัปผละ,  เพ่ิมอสัญญพรหมเขาเปนพรหม  ๒๐ ชัน้.  รวม 
 
๑.  ป.  สู.  ๒/๔๕๐.  
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กามาวจร ๖ ชั้นเขาดวย  ชื่อวาเปนเทวโลก  ๒๖ ชัน้  ดวยประการฉะน้ัน.  
พระผูมีพระภาคทรงแสดงความบังเกิดของเทพดาแมทั้งหมดนั้น  ดวย 
กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ.  ในเทวโลก ๒๖ ชั้นนัน้  ความเกิดข้ึน 
ในกามาวจร ๖ ชั้น  ยอมมีไดดวยผลของสุจริต ๓ ประการนั้นแล.  ก ็
กรรมบถเหลาน้ี  พระผูมีพระภาคตรัสดวยสามารถความเปนอุปนิสัย 
แหงเทวโลกเบ้ืองบน.  จริงอยู  กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ  ชื่อวา 
ศีล, การบริกรรมกสิณ  ยอมสําเร็จแกบุคคลผูมีศีลเทานั้น  เพราะ 
เหตุนั้น  บุคคลต้ังอยูในศีลแลวทําบรกิรรมกสิณ  ยังปฐมฌานให 
เกิดข้ึนแลว    ยอมบังเกิดในชั้นแหงฌาน,  บุคคลเจริญฌานชั้นสูง 
มีทุติยฌานเปนตน  ยอมบังเกิดในชั้นแหงฌาน  มีตติฌานเปนตน, 
บุคคลทํารูปวจรฌานใหเปนบาทเจริญวิปสสนาแลว  ต้ังอยูในอนาคามิ- 
ผล  ยอมบังเกิดในชั้นสุทธาวาส ๕ ชั้น,  บุคคลทํารูปวจรฌาน 
ใหเปนบาท  ยังอรูปาวจรสมาบัติใหเกิดข้ึนแลว  ยอมบังเกิดใน 
อรูปพรหม ๔ ชั้น,  บุคคลทํารูปฌานและอรูฌานใหเปนบาทแลว 
เจริญวิปสสนา  ยอมบรรลุพระอรหัต.  สวนภพเปนที่อยูแหงอสัญญ-ี 
สัตว  อันดาบสและปริพาชกทั้งหลาย  ผูเปนพาหริกบรรพชิต  ได 
ประพฤติกันมาแลว  เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคไมทรงแสดงไว 
ในสูตรนี้." 
                                      อรรถกถา  จบ 
           [๗๐]  ฎีกาสาเลยยกสูตรวา  "วิธ  ศัพท  มี โกฏฐาสศัพทเปน 
เนื้อความ  เหมือน  วิธ  ศัพทในประโยคท้ังหลายวา  เอกวิเธม  าณ-  
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วตฺถุ  เปนตน.  อน่ึง  วิธ ศัพทนั้น  มี ติ  ศัพทเปนบทหนา  พระผูมี  
พระภาคตรัสวา  'ติวิธ'  ดังน้ี  ดวยสามารถแหงความเปนปฐมา- 
วิภัตติ  เอกวจนะ  เพราะทําวิภัตติแลวจนะใหวิปลาส.  ก็แตวาเนื้อ 
ความ  บัณฑิตพึงเห็น  ดวยสามารถแหงความเปนตติยาวิภัตติ 
พหุวจนะ เพราะเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  ติวิธนฺติ 
ตีหิ  โกฏาเสหิ.  กายท่ีเคลื่อนไหว  พระผูมีพระภาคทรงประสงค 
วา  กาย  ในบทวา  กาเยน  นี.้  ก็โจปนกายน้ัน  ชือ่วา  เปนทวารของ- 
การประพฤติธรรม  เพราะเวนจากกายทวารน้ันเสีย  การประพฤติ 
ธรรมนั้นก็เปนไปไมได.  ก็บทวา  กาเยน  นั้น  เปนตติยาวิภัตติลง 
ในเหตุ. จริงอยู  วิญญัตินั้นเปนสมุฏฐานของเจตนากลาวคือการ 
ประพฤติธรรม,  ก็แตวาวิญญัตินั้น  หาเปนปจจัยของเจตนาโดยเปน 
ปจจัยแมอันหนึ่ง  ในบรรดาปจจัย ๒๔ อยางอันมาแลวในปกรณชื่อวา 
ปฏฐานไม,  ถึงดังน้ัน  ยอมเปนคําสักวาโวหาร  ราวกะวาเปนเหตุ 
ของเจตนาและเปนเครื่องทําเจตนาน้ัน  เพราะเจตนานั้น  บุคคลจะ 
พึงกําหนดไดดวยทวารน้ัน  เหตุนั้น  ความเปนไปของเจตนา  มีชื่อวา 
กายกรรมอันเปนไปอยู  เพราะความเปนไปแหงวิญญัตินั้น.  อีกอยาง 
หน่ึง  บทวา  กายทฺวาเรน  นั้น  เพราะถือเอาความวา  มีกายทวาร 
จึงเปนตติยาวิภัตติลงในอัตถัมภูต." 
           นัยอันมาแลวในฎีกาแหงทุกนิบาต  อังคุตตรนิกายวา  "ศัพท 
วา  สม  เปนศัพทแสดงภาวนปุงสกลิงค." 
           นัยอันมาแลวในฎีกาแหงสาเลยยกสูตรวา  "อีกอยางหนึ่ง   ความ  
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ประพฤติเชนกับ  คือ  สมควร  แกความเปนสมณะ  โดยอรรถวา  
สงบเสียซึ่งธรรมอันเปนขาศึก  เหตุนั้น  ความประพฤตินั้น  ชื่อวา 
ชอบ  คือ  สจุริต.  ความประพฤตินั้นแล  ชื่อวา  สมจริยา." 
           [๗๑]  ฎีกาแหงจูฬหัตถิปโทปมนูตร  และจตุกกนิบาต  อังคุตตร- 
นิกาย  วา  "บทวา  ปชหตฺิวา  คือ  ละดวยสามารถแหงการสมาทาน. 
พระอรรถกถาจารย  แสดงความท่ีปหานะและวิรัติเปนกิริยามีกาลไม 
เสมอกัน  ดวยคําน้ีวา  'ปหีนกาลโต.......วิรโต ว'  ดังน้ี.  มีปุจฉาวา 
ถาวาเมื่อพระอรรถกถาจารยถือเอาคําอยางนั้นแลว,  ศัพทวา  'ปหาย' 
เปนศัพทแสดงปุริมกาลอยางไร ?  มีวิสัชนาวา  ปหาย  ศัพท  เปน 
ศัพทแสดงปุริมกาลได  ดวยการเทียบเคียงซึ่งความท่ีกาลอันบุคคล 
พึงถือเอาอยางนั้น.  จริงอยู  เมื่ออาจารยเพงความท่ีธรรมทั้งหลาย 
ที่เปนปจจัย  และอาศัยปจจัยเกิดข้ึน  การถือเอาแมซึ่งธรรมที่เกิดข้ึน 
พรอมกัน  ยอมมีโดยความเกิดกอนและหลังไดเหมือนกัน  เพราะความ 
ที่ธรรมทั้งหลายเปนปจจัย  และอาศัยปจจัยเกิดข้ึน เหตุนั้น  การกลาว 
ปุริมกาลดวยปหานกิริยา  ในเพราะธรรมทั้งหลาย  มีหิริ  โอตตัปปะ 
และญาณเปนตน  อันเปนปจจัย  และการกลาวอปรกาลดวยวิรมณ- 
กิริยา  ในเพราะวิรัติทั้งหลายที่อาศัยปจจัยเกิดข้ึน  ยอมมีได  ดวย 
สามารถแหงอาการของการถือและความประพฤติ  เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  'ปหาย  ปฏิวิรโต'  ดังนี้.  อีกอยางหน่ึง 
บทวา  ปหาย  พระผูมีพระภาคตรัส   ดวยสามารถแหงการกระทําใน 
เวลาสมาทาน.  บทวา ปฏิวิรโต  ตรัสดวยสามารถแหงการประจวบ  
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วัตถุที่ตนจะพึงกาวลวงในภายหลัง.  อีกอยางหนึ่ง  บทวา  ปหาย  
บัณฑิตพึงทราบดวยสามารถแหงความเปนสมานกาล  ดุจสมานกาล 
ในประโยคอยางน้ีวา 
           'พระอาทิตยพออุทัยข้ึน  กําจัดความมืดเสียได  และประโยค 
วา  พระจันทรสองข้ึนไป  ยอมสวาง'  ดังน้ีเปนตน.  อีกอยางหนึ่ง 
คําวา  ปหาย  ปฏิวิริโต  นัน้  บัณฑิตพึงทราบความวา  สัตวอัน 
บุคคลยอมฆาดวยเจตนาธรรมนั่น  เหตุนั้น  เจตนาธรรมน่ันจึงชื่อวา 
ปาณาติบาต  คือ  สังกิเลสธรรมมีเจตนาเปนประธาน  อันประกอบ 
ดวยความไมละอาย  ไมกลัวตอบาป  โทสะ  โมหะและวิหิงสา  เปนตน 
อันเปนเหตุใหฆาสัตว.  ธรรมจาริสมจารีบุคคลละเสียซึ่งปาณาติบาต 
นั้น  ดวยอํานาจแหงการสมาทาน  ยอมเปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต 
นั้น.  พระอรรถกถาจารยแสดงความท่ีวิรัตินั้น  เปนกิริยาไมมีที่สุด 
ดวยอํานาจแหงกาลเปนตน  ดวยอวธารณศัพทในบทวา  วิรโต  ว. 
เหมือนอยางวา  ชนเหลาอ่ืนแมเปนผูมีวิรัติอันสมาทานแลว  ยอม 
ทําลายการสมาทานเสีย  เพราะเหตุวัตถุเปนที่รักมลีาภและชีวิตเปนตน 
เพราะตนเปนผูมีจิตไมมั่นคง  ฉันใด;  ธรรมจาริสมจารีบุคคลนี้หาเปน 
ฉันนั้นไม.  แตวาธรรมจาริกสมจารีบุคคลน้ี  ยอมเปนผูงดจําเดิมแตเวลา 
 ีที่ตนและแลว  จึงชื่อวาเปนผูเวนขาด  ฉะนั้นแล.  เน้ือความแมในคําวา 
อทินฺนาทาน  ปหาย  เปนตน  บัณฑิตพึงทราบโดยนัยนี้แหละ.  วัตถุ 
เปนเครื่องยังสัตวใหลมลงคือทอนไม  ชื่อวา  ทัณฑะ  ไดแกเครื่อง 
ประหารพิเศษ  มีไมคอนเปนตน  เพราะเหตุนั้น  เครื่องประหาร  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๓ - หนาท่ี 84 

พิเศษ  พระผูมีพระภาคทรงประสงคเอาแลว  ในบทวา  นิหิตทณฺโฑ  
นี้;  เหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  เปตฺวา  ทณฺฆ  สพฺพมฺป 
อวเสส  อุปกรณ.  การกลาวถึงการวางทอนไมและศัสตรา  ก็เพ่ือจะ 
แสดงความท่ีเครื่องเบียดเบียนผูอ่ืน  กลาวคือ  เครื่องลงโทษ  อัน 
ธรรมจาริกสมจารีบุคคลเวนเสียแลว  เพราะเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารย 
จึงกลาววา  'ปรุปฆาตตฺถาย'  ดังน้ีเปนตน.  หากลาวเพ่ือความเปน 
เครื่องเบียดเบียนไม.  แมความเกรงกลัวตอบาป  บัณฑิตพึงทราบวา 
พระอรรถกถาจารยกลาวแลวดวย  ลชัชาศัพท  อันพระผูมีพระภาคตรัส 
แลวในบทวา  สชฺชี  นี้.  ความละอายน้ัน  ของคนท่ีประกอบดวยความ 
รังเกียจบาป  จะเปนการไมกลัวบาป  หามีไม  (คือเปนการกลัวบาป 
(โอตฺตปฺป)  ไปในตัว)  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
ลชฺชี  ดังน้ีเทาน้ัน.  มีปุจฉาวา  เพราะเหตุไร ?  พระอรรถกถาจารย 
จึงกลาววา  ทย  เมตฺตจิตต  อาปนฺโน  ดังน้ี  ทยาศัพท  ยอมเปน 
ไปในอรรถแหงกรุณาศัพท  เหมือนอยางกรุณาศัพทในคําวา  'อทยา- 
ปนฺโน'  เปนตน  มิใชหรอื ?  มีวิสัชนาวา  ขอน้ันจริง,   ก็แตวา 
ทยาศัพทนี้  ทําผลสักวาอันตารักษาใหเปนกิจท่ีนําไปแลวในภายใน 
เปนไปอยูยอมเปนไปในอรรถแหงเมตราศัพท  และกรุณาศัพท  เพราะ 
เหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาว  ทยาศัพท  อันเปนไปในอรรถ 
แหงเมตตาศัพทไวในท่ีนี้.  ธรรมชาติใดท่ีบุคคลรักใคร  คือเย่ือใย  เหตุ 
นั้น  ธรรมชาตินั้น  ชื่อวา  เมตตา เมตตาของจิตน้ันอยู  เหตุนั้น 
จิตน้ัน  ชื่อวา  มีเมตตา,  จิตมีเมตตาของบุคคลน้ัน  (มีอยู)  เหตุนั้น 
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บุคคลน้ัน  ชือ่วามีจิตมีเมตตา,  ความเปนแหงบุคคลผูมีจิตมีเมตตานั้น  
ชื่อวา  เมตฺตจิตฺตตา  (ความเปนแหงบุคคลผูมีจิตมีเมตตา),  บัณฑิต 
พึงทราบเน้ือความดวยประการฉะนั้นแล.  พระผูมีพระภาคทรงแสดง 
ความท่ีวิรัตินั้นเปนกิริยาไมมีที่สุด  ดวยสามารถแหงสัตว  ดวยคําวา 
' สพฺพปฺปาณภูตหิตานุกมฺป '  นี้.  บทวา  ปาณภูเต  คือ  ซึ่ง 
สัตวทั้งหลาย.  บทวา  อนุกมฺปโก  คือ  ผูประพฤติซึ่งกรุณา.  ก็ 
เมตตา  ยอมมีปจจัยแปลกจากกรุณา  เพราะเหตุนั้น  พระอรรถ- 
กถาจารยจึงกลาววา  ตาย  เอว  ทยาปนฺนตาย  ดังนี้.  บัณฑิต 
พึงเห็นเน้ือความในคําวา 'ทย  เมตฺตจิตฺตต  อาปนฺโน  นั้น  อยางนี้ 
วา  ความเวนจากปาณาติบาต  ยอมสําเร็จได  ดวยธรรมเหลาใด 
พระอรรถกถาจารยแสดงความเปนผูประกอบดวยธรรมเหลาน้ัน  คือ 
ความละอาย  เมตตาและกรุณา  กับดวยธรรมเปนไปในเบ้ืองหลัง.' 
พระอาจารยกลาวปุจฉาในขอน้ีวา  พระผูมีพระภาคทรงทําศัพทแสดง 
เอกวจนะ  ในบทบาลีวา  'ปาณาติปาต ปหาย'  เพราะเหตุอะไร ? 
การเวนจากอันยังสัตวทั้งหลายไมมีสวนเหลือใหตกลวงไป  พระองค 
 ืทรงประสงคเอาในคําน้ี  มิใชหรือ ?  จริงอยางนั้น  พระองคตรัสวา   
' สพฺพปฺปาณภูตหิตานุกมฺป  วหิรติ '  ดังน้ี.  เพราะฉะนั้นนั่นแล 
พระอรรถกถจารยจึงกลาวในอรรถกถาวา  พระผูมีพระภาคควรทํา 
ศัพทแสดงเปนพหุวจนะวา  'สพฺเพ  ปาณภูเต  หิเตน  อนุกมฺปโก.' 
พึงทราบวิสัชนาวา  คําท่ีกลาวนั้นจริง,  ก็แตวา  พระผูมีพระภาค 
แมทรงทําศัพทในคําน้ันใหเปนศัพทแสดงเอกวจนะแตตนในพระบาลี  
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ดวยสามารถแหงความเปนสัตวเสมอกันโดยความเปนสัตวมีชีวิต  บุคคล  
จะรูไดวาเปนพหุวจนะ  ก็ดวยการสันนิษฐานศัพทนั่นแล  เพราะเหตุนั้น 
พระอรรถกถาจารยไมทําใหเปนศัพทเสมอกัน   จึงไดกลาวเน้ือความใน 
อรรถกถาดวยสามารถเปนพหุวจนะ  เพ่ือจะแสดงขอความน้ัน  ดวย 
ปรารถนาจะใหวจนะตางกัน.  บัณฑิตพึงทราบรูปความเล็กนอยโดยยิ่งวา 
พระอรรถกถาจารยทําความตางแหงวจนะนี้  เพ่ือจะแสดงความแปลก 
กันนี้วา  'สังวรสมาทาน  โดยความเปนสมาทานท่ัว ๆ ไป  ความตาง 
แหงสังวร  เปนอาการแปลกจากสังวรสมาทานน้ัน.'   บทวา  วิหรติ 
ความวา  ธรรมจาริสมจารีบุคคล  เปนผูมีประการตามท่ีกลาวแลว  ยอม 
บําบัดทุกขที่เกิดข้ึนในเพราะอิริยาบถอันหน่ึง  ดวยอิริยาบถอยางอ่ืน  นํา 
อัตภาพไป  คือ  ยอมยังอัตภาพใหเปนไป  ไดแกสืบไป.  เพราะเหตุนั้น 
พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  อิริยติ  ปาเลติ  ดงัน้ี" 
           [๗๒]  ฎีกาแหงสาเลยยกสูตรวา  "ศัพทวา  'ปรสฺส'  เปน 
ศัพทแสดงฉัฏฐีวิภัตติดดวยสามารถแหงทรัพยใด  ทรัพยนั้น  พระผูมี 
พระภาคทรงถือเอาความเปนทรัพยเสมอกัน  ดวยบทวา  ยนฺต 
ดังน้ี  เปนทรพัยที่พระผูมีพระภาคทรงประกาศดวยแสดงเปนฉัฏฐีวิภัตติ 
เพราะเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาวถึง  'ปรสนฺตก.'  อีกอยางหนึ่ง 
คําวา  ปรสฺส  ปรวิตฺตุปกรณ  นั้น  เปนบทสมาสอันเดียวกันนั่นเอง. 
อธิบายวา  'ทรัพยของบุคคลอ่ืนอันใดอันหน่ึง  หรอืทรัพยอันเปน 
อุปกรณ  แกทรัพยเครื่องปลื้มใจของบุคคลอ่ืน  โดยความเปนทรัพย 
ตางอยาง.'  สองบทวา  เตหิ  ปเรหิ  คือ  ทรัพยของบุคคลเหลาใด  
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อันบุคคลเหลาน้ัน (ไมใหแลว) ,  บุคคลอันเขาเรียกวาขโมยดวยสามารถ 
แหงจิตใด  จิตน้ันนชื่อวา  เถยฺย  เพราะเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึง 
กลาววา  'อวหรณจิตฺตสฺเสต  อธิวจน' ดังน้ี.  บุคคลยอมเปนผูถือเอา 
ทรัพยของคนอ่ืน  ดวยสวนแหงจิตเคร่ืองขโมย,  อธิบายวา  ยอมหาเปน 
ผูถือเอาดวยอํานาจแหงอาการอันบริสุทธ  มีความคุนเคยและขอยืมเปน 
ตนไม. วาศัพท  ในบทวา  มเต  วา  เปนวิกัปปตะอันอาจรายมิ 
ไดกลาวไวแลว.  เพราะเหตุนั้น  วาศัพทนั้น  จึงสงเคราะหเหตุมีความ 
เปนบรรพชติเปนตนเขาดวย.  พระอรรถกถาจารยกลาววา  เอเตนุปาเยน 
ดังน้ี  หมายเอาคํามีอาทิอยางนี้วา  'เมื่อมารดาตายเสียก็ดี  สญูหายไป 
เสียก็ดี  บิดารักษาธิดาใดไว  ธิดานั้น  ชื่อวาหญิงอันบิดาปกครอง  เมื่อ 
บิดามารดาทั้งสองไมมี  พ่ีนองชายยอมรักษาหญิงคนใดไว  หญิงคนน้ันชื่อ 
วา  เปนหญิงอันพ่ีนองชายรักษาแลว.'  บทวา  สภาคกุลานิ  คือ  ตระกูล 
 ืทั้งหลายท่ีเสมอภาคกัน  ดวยการทําอาวาหมงคลและวิวาหมงคล 
           [๗๓]  จริงอยู  พระผูมีพระภาคไมทรงแสดงคําน้ีวา  "โคตฺต- 
รกฺขิตา  ธมมฺรกฺขิตา  สารกฺขา"  ดังน้ี  ไวในพระบาลี,  แตคําวา 
สสฺสามิกา  มาในอาคตสถานแหงสารักขศัพท.  เหตุนั้น  พระฎีกา- 
จารยจึงกลาวไวในฎีกาสัมมาทิฏฐิสูตรเปนตนวา  "สสฺสามิกา  สารกฺขา 
ดังน้ี." 
           [๗๔]  ฎีกาสาเลยยกสูตรวา  "อิสรชนท้ังหลายมีพระราชาเปนตน 
ต้ังอาชญาไวเฉพาะถนนชื่อโนนหรือ  (หรือชื่อโนน.)   บทวา  สมฺมา 
ทิฏ ิสุตฺเต  คือบุคคลยอมเปนผูทําความกาวลวง  ดวยสามารถมิจฉาจาร- 
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ลักษณะท่ีพระอรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถาสัมมาทิฏฐิสูตร  อยาง 
นี้วา  'เจตนาเปนเหตุกาวลวงอคมนียฐาน  อันเปนไปทางกายทวาร  ดวย 
ความประสงคในอันเสพซ่ึงอสัทธรรม.'  บทวา  หตฺถปาททิเหตุ  คือ 
เพราะเหตุแหงการถูกตัดอวัยวะมีมือและเทาเปนตน.  บทวา  ธนเหตุ 
คือ  เพราะเหตุแหงการไดทรัพย  และเพราะเหตุแหงความเส่ือมทรัพย. 
โภคะมีอาหารและเครื่องนุงหมเปนตน  ชื่อวาลาภ.  ชื่อวา  ลาภ  เพราะ 
วิเคราะหวา  อันบุคคลยอมได.  บทวา  กิฺจิกข  คือ  ซึ่งอามิสมีประมาณ 
เล็กนอย.  เหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาวคําวา ย  วา  เปนตน 
บทวา  สมฺปชานนฺโต  ว  คือ  รูอยูทีเดียว  วาเปนคําเท็จ  ไดแก 
(รู) วาวัตถุนั้นเปนของไมจริง." 
           [๗๕]  ฎีกาจูฬหัตถิปโทปมสูตรเปนตนวา  "บทวา  อนุปฺปทาตา 
คือ  ผูตามเพ่ิมใหซึ่งกําลัง,  อีกอยางหน่ึงวา  ผูสวเสริมดวยสามารถการ 
คลอยตาม.  มีปุจฉาวา  ก็การคลอยตามและสงเสริมอะไร ?  บัณฑิต 
ยอมทราบวิสัชชนาวา  คลอยตามและสงเสริมความปรองดองกัน  เพราะ 
คําวา 'สมาหติาน'  พระผูมีพระภาคไดตรัสไวแลว.  เหตุนั้น  พระ- 
อรรถกถาจารยจึงกลาววา 'สนฺธานานุปฺปทาตา'  ดังน้ี.  อน่ึง  การสง 
เสริมก็ดี  การเพ่ิมใหก็ดี  การรักษาก็ดี  ซึ่งความปรองดองกัน  ดวย 
สามารถแหงอันคลอยตาม  ชื่อวายอมเปนอันกระทําใหมั่น  เหตุนั้น 
พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  'เทฺว  ชเน  สมคฺเค  ทิสฺวา'  ดังนี้เปนตน 
ชนทั้งหลาย  ยอมยินดียิ่ง  ในความปรองดองกันนี้  เหตุนั้น   ความ 
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ปรองดองกันนี้  ชื่อวา  อาราโม  คือ  ฐานะอันบุคคลพึงยินดี.  ก็อรรถน้ี  
แมปราศจาก  อา  อักษร  ก็ใชได;  เหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึง 
กลาว  บาลีวา  'สมคฺคราโม'  ดังนี้ก็มี.   เนื้อความ  (ของบท)  วา 
สมคฺคราโม  นั้นก็เหมือนอยางนี้แล. 
           [๗๖]  ฎีกาสาเลยยกสูตร  วา  "ปมทั้งหลายเชนกันปุมทีต่นไม 
เขาเรียกกันวา  อณฺฑกา,  ปุมเหลาน้ัน  แข็ง  ขรุขระ  และเปนของที่ 
เจาะไดยาก ฉันใด;  แมวาจาที่เปนแลวดวยสามารถแหงการกลาวขู 
และกลาวขม  ก็ฉันนั้นนัน่แล  เหตุนัน้  วาจาน้ันพระอรรถกถาจารย 
จึงกลาววา  อณฺฑกา.  เหตุนั้น  ทานจึงกลาวา  'ยถา  สโทเส  รุกเฺข' 
ดังน้ีเปนตน." 
           ฎีกาสังคีติสูตร  และทุกนิบาต  อังคุตตรนิกายวา  "ชนทั้งหลาย 
ยอมเรียกกอนยาง  หรือพืชมีเห็ด๑หัวงูเปนตน  อันเกิดข้ึนที่ไมเสีย  คือ  ม ี
แผล  วา  อณฑฺกา.  อน่ึง  กอนขุยหรือปม  แหงตนไมมีกระพ้ี  ที่พลุน 
เกิดข้ึนเหมือนปุม  ชื่อวา  อณฺฑกา.  กใ็นวจีกรรมนี้  บัณฑิตพึงเห็น 
วาจาที่ชื่อวา  อณฺฑกา  ดวยมีสวนเปรียบกับปุม  เพราะความเปน 
อาการมีอันใหถึงความพินาศ  และเปนวาจากลาแข็งเปนตน.  วาจาเขา 
ไปกระทบโสตท่ีเปนเหมือนกานบัว  พึงเห็นวาเปนวาจาหยาบ." 
           ฎีกาสาเลยยกสูตร  วา  "บทวา  กกฺกสา  คือ  หยาบน่ันเอง, 
ก็ความท่ีวาจาน้ันเปนวาจาหยาบน้ัน  เพราะมีพยาบาทเปนเครื่องหมาย 
ชื่อวาเปนวาจาเสียหาย  เพราะวาจานั้นเปนวาจาหยาบ.  เหตุนั้น 
 
๑.  อหิฉตฺต  เปนช่ือของเหด็ท่ัวไป จะแปลวา  'เห็ด'  เทานั้นก็ควร.  
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พระอรรถกถาจารยจึงกลาวคําวา 'ยถา  นาม'  เปนตน.  บทวา  
กฏกา  คือ  เปนวาจาอันบุคคลไมปรารถนาแลว.  บทวา  อมนาปา 
คือ  เปนวาจาไมเปนที่เจริญใจ.  เพราะเปนวาจาไมเปนที่เจริญใจนั้น 
นั่นแล  จึงเปนวาจายังโทษใหเกิด   คือ  เปนวาจายังโทษใหเกิดข้ึนในจิต. 
บทวา  มมฺเมสุ  คือ  ในอักโกสวัตถุทัง้หลายมีชาติเปนตน  เชนกับ 
ของรัก  เพราะทุกขเกิดข้ึนไดดวยความเสียดสี.  บทวา  ลคฺคนการี  คือ 
เปนวาจาทําความของ  ดวยความประสงควา  'เราจะพูดอยางนี้'  ดังน้ี 
หาเปนวาจาทําความของ  ดวยสามารถการไมทําความตกลงกันไม  ชื่อวา 
เปนวาจาใกลตอความโกรธ  เพราะเปนเหตุแหงความโกรธนั้น." 
           ฎีกาสังคีติสูตรและทุกนิบาต  อังคุตตรนิกาย  วา  "เปนวาจาเกิด 
ข้ึนเพราะความโกรธ คือ  เปนบริวารของความโกรธนั้น  ชื่อวาเปน 
วาจาใกลตอความโกรธ. 
           ฎีกาสาเลยยกสูตร  วา  "บทวา  สโทสวาจาย  คือ  บททั้งหลาย 
มี  อณฺฑกา  เปนตน  เปนชื่อของวาจามีโทษ  ดวยสามารถแหง 
อันยังโทษใหเกิดข้ึนแกตน." 
           [๗๗]  ฎีกาจูฬหัตถิปโทปมสูตรเปนตน  วา  "บทวา  เอตฺถ 
มีความวา  ในคาถาน้ี  วา 
              'ทานจงดูรถ  มสีวนอันหาโทษมิได  มีหลังคา 
              อันขาว  มีกําลังเดียว  ไมคับแคบ  ตัดกระแส 
              แหงตัณหาเสียได  ไมมีเครื่องผูแลนไปอยู.' 
           ก็ศีลพระผูมีพระภาคตรัสวา  เนฬงฺค  ในคาถาน้ี.  เหตุนั้นแล 
  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๓ - หนาท่ี 91 

จิตตคฤหบดีจึงกราบทูลวา  'คําวา  เนฬงฺค  นั้นแล  เปนชื่อของศีล 
ทั้งหลาย  พระเจาขา.'  สุกุมารา  ชื่อวาเปนวาจาออนโยน  
เพราะเปนวาจาไมหยาบ.  ปุรศัพท  ในคําวา  ปุรสฺส  เอสา  นั้น 
บัณฑิตพึงเห็นวา  เปนศัพทบงถึงชนผูอยูอาศัยในบุรีนั้น  ดุจคามศัพท 
ในประโยควา  คาโม  อาคโต  เปนตน;  เหตุนั้นแล   พระอรรถกถา- 
จารยจึงกลาววา  'นครวาสีน'  ดังน้ี.  วาจาชื่อวามนาปา  เพราะ 
วิเคราะหวา   ยังใจใหเอิบอาบ  คือ  ใหเจริญใจ.  เหตุนั้น  พระอรรถกถา- 
จารยจึงกลาววา  จิตฺตวุฑฺฒิกรา." 
           [๗๘]  ฎีกาสาเลยยกสูตร  วา  "บทวา  หทยมฺชุสาย  คือ 
ซึ่งวาจาที่ไมควรจะใฝใจเก็บไว  เพราะเปนวาจาไมมีประโยชน.  บทวา 
อนปเทส  คือ  ปราศจากท่ีอางคือสูตรวา  ' คําอยางนี้  พระผูมีพระภาค 
ตรัสไวแลวในสูตรโนน'  ดังน้ี.  บทวา  อปริจฺเฉท  คือ  ปราศจาก 
กําหนด.  ก็วาจา  ยอมเปนวาจาอันปราศจากกําหนด ดวยประการใด 
พระอรรถกถาจารยจึงกลาวคําวา สุตฺต  วา  ดังนี้  เปนตน  เพ่ือจะ 
แสดงประการน้ัน.  บทวา  อุปารมฺภ  คือ  คําอันเปนอนุโยค.  สูตร 
หรือชาดก ทีเ่วนจากความประกอบดวยพาหริกถาอันตนยกข้ึนไวแลว 
พระธรรมกถึก  ไมทาวถึงขอความอันเปนโครงของสูตรหรือชาดกน้ัน 
กลาวแตคําท่ีเปนภายนอกจากสูตรหรือชาดกน้ันอยางเดียว.  บทวา  สม-ฺ 
ปชฺชิตฺวา  คือ ถึงซ่ึงความงอกงาม.  บทวา ปเวณิชาตา  ว  คือ 
รากแหงไทรอันเปนเชื่อสายน่ันแล  ยอมงอกข้ึน.  บทวา  อาหริตฺวา 
คือ  นํามาแมซึ่งคําอ่ืนจากสูตรที่ตนยกข้ึนแลวใหเปนวาจาประกอบดวย  
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สูตรดวยสามรถแหงอันซักถาม  อุปมา  และเรื่อง.  บทวา  ชานาเปตุ  
มีความวา  พระธรรมกถึกใด  สามารถจะยังผูฟงใหรูไดวา  'สูตรนี้ 
มีเนื้อความเทาน้ี'  พระธรรมกถึกนั้นจะแสดง  ก็ควรอยู.  พระธรรม- 
กถึกนั้น  คือ  ผูเห็นปานน้ัน  แมแสดงมาก  ก็ควร.   บทวา  อนตฺถ- 
สฺหิต  คือ  ไมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตน  และบุคคลเหลาอ่ืน." 
           [๗๙]  ฎีกาจูฬาหัตถิปโทปมสูตรเปนตน  วา  "คําวา  กาลวาที 
เปนตน  เปนคําแสดงขอปฏิบัติของบุคคลผูเวนจากสัมผัปปลาป.  แทจริง 
วาจาแมประกอบดวยประโยชน  [แต]  ไมพึงเปนวาจานําประโยชน   
มาให  เพราะใชพูดในเวลาไมสมควร  เพราะเหตุนั้น  จึงอนุโลมเขา 
กับวาจาท่ียังผูฟงใหรูจักกาลอันไมเปนประโยชน;  เหตุนั้น  ผูจะละ 
สัมผัปปลาป  ควรหลีกเลีย่งความเปนผูกลาวในเวลาไมสมควรเสีย  เพราะ 
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  'กาลวาที.'  แมบุคคลผูเมื่อจะกลาว 
ในเวลาอันสมควร  ก็ควรเวนคําไมเปนจริงเสีย  เพราะไมยังประโยชนให 
สําเร็จท้ัง ๒ ฝาย  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  'ภูตวาที.'  พระ 
ผูมีพระภาคตรัสวา  'อตฺถวาที'  ดังน้ี  เพ่ือจะทรงแสดงวา  ก็บุคคลผูเมื่อ 
จะพูดคําจริง  ควรกลาวคําท่ีจะยังประโยชนเกื้อกูล  ในอธิโลกและปรโลก 
ใหถึงพรอมเทียว.  พระผูมีพระภาคตรสวา 'ธมฺมวาที'  ดังน้ี  เพ่ือทรง   
แสดงวา  'แมบุคคลผูกลาวคําท่ีเปนประโยชนอยู  ไมควรกลาวคําอาศัย 
โลกิยธรรมอยางเดียว  ควรกลาวใหเปนคําอาศัยโลกุตรธรรมดวย.' ก ็
เนื้อความ  จะเปนถอยคําอาศัยโลกกุตรธรรมไดดวยประการใด  พระผูมี 
พระภาคตรัสวา 'วินยวาที'  ดังน้ี (ก็)  เพ่ือทรงแสดงประการน้ัน.  เพราะ  
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วาเนื้อความท่ีบุคคลกลาวอยู  ดวยสามารถแหงสังวรวินัย  ๕ ประการ  
และปหานวินัย ๕ ประการ  ชื่อวายอมเปนเนื้อความอาศัยโลกุตรธรรม 
เพราะเปนเหตุใหบรรลุพระนิพพาน  เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
'นิธานวตึ  วาจ  ภาสิตา'  เพ่ือจะทรงแสดงวา  'ก็เน้ือความประกอบ 
ดวยคุณวิเศษแมอยางนี้  ที่พระธรรมกถึกกลาวอยู เม่ือความเปนผูฉลาด 
ในการแสดงมีอยู  ยอมไพเราะ  และจัดเปนผูทํากิจ  หาเปนไปโดย 
ประการอยางอ่ืนไม.  บัดนี้  พระผูมีพระภาคตรัสคําวา 'กาเลน'  ดังน้ี 
เปนตน  เพ่ือจะทรงประกาศความเปนผูฉลาดในเทศนานั้น.  วาจาเปน 
เครื่องประกอบเนื้อความในบทวา  กาเลน  เปนตนนี้  บัณฑิตพึงทราบ 
อยางนี้วา  ก็พระธรรมกถึก  กําหนดวิภาคแหงพยากรณมีเอกังสพยากรณ 
เปนตน  ในเรื่องแหงวาจาอันสอบสวนได  ดวยอํานาจแหงเหตุ  มีการ 
ถามเปนตน  ยังบุคคลเหลาอ่ืนใหต้ังอยูในธรรมตามเปนจริง  สมควร 
แกกําลังความรูดวยถอยคําอันจะยังผูฟงใหแจมแจงไดตามอนุรูปแกเหตุ 
นั้น ๆ  ดวยอุปมา  เหตุ  อุทาหรณ  และการเทียบเคียง  เปนถอยคํามี 
เคาความท่ีบุคคลจะประมาณและกําหนดได  เปนกถาอันสงเคราะห 
เขาดวยถอยคําท่ีไพบูลยิ่ง   ลึกโอฬาร  มีอรรถอันเยี่ยมและพิสดาร 
ทานจึงเรียกวาผูฉลาดในเทศนา." 
           [๘๐]  ฎีกาภยเภรวสูตร  วา  "ฌา ศัพท  มี  อภิ  เปนบทหนา 
มีความเพงเล็งเปนอรรถ  เพราะเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา 
"ปรภณฺฑานิ  อภิชฺฌายนสีลา." 
           ฎีกาสาเลยยกสูตร  วา  "โดยมาก  ความเพงเล็ง  ยอมมีได  ดวย  
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อํานาจแหงการเห็นทรัพยของบุคคลอ่ืน,  เพราะเหตุนั้น  พระอรรถกถา-  
จารยจึงกลาววา  'อภิชฺฌาย  โอโลเกตา  โหติ.'  อีกอยางหนึ่ง  บุคคล 
ยอมเพงเล็งวัตถุที่ตนมุงหมายแลวดวยอภิชฌา  ดุจบุคคลเห็นแมซึ่งวัตถุที่ 
เขาต้ังไวในท่ีใดที่หน่ึงโดยประจักษ  เพราะเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารย 
จึงกลาววา  'อภิชฺฌาย  โอโลเกตา  โหติ.  คําวา  กมฺมปถเภโท  น 
โหติ  ความวา  ความแตกกรรมบถ  ยอมไมมี  ดวยอาการสักวาความ 
โลภอยางเดียว  เพราะความโลภน้ัน  ไมเปนไปดวยสามารถแหงการ 
นอมมา.  ความแตกกรรมบถ  ยอมมีไดดวยวิธีใด  เพ่ือจะแสดงวิธีนั้น 
พระอรรถกถาจารย  จึงกลาวคําวา 'ยทา  ปน'  เปนตน.  บุคคลยอมนอม 
มาโดยความเปนทรัพยของตน  (ในกาลใด  ความแตกกรรมบถ  ยอมมี 
ในกาลน้ัน.)  บทวา  วิปนนฺจิตโต  คือ  ผูมีจิตอันพยาบาทใหถึงความ 
พิบัติแลว.   เหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาวา 'ปูติภูตจิตฺโต.' 
ดวยวา  ความพยาบาท  ยอมยังความเสียแหงจิตใหเกิดข้ึน  เหมือน 
ยาพิษยังโลหิตเสียใหเกิดข้ึน  ฉะนั้น.  สองบทวา  โทเสน  ทุฏจิตฺต- 
สงฺกปฺโป  มีความวา  ผูมีความดําริในจิต  อันความโกรธประทษุรายแลว 
ราวกะวาเภสัชมีสัปปเปนตน  อันยาพิษเขาแทรกแลว." 
           ฎีกาภยเภรวสูตรวา  "บทวา  ปกติภาววิชหเนน คือ  เพราะ 
ละความปกติ  กลาวคือ  ภวังคจิตอันบริสุทธิ์  และความเปนจิตไมมี 
โทษ.  ก็บุคคลผูมากไปดวยความเพงเล็ง  ยอมเปนผูละความท่ีจิตไมมี 
โทษ  เพราะยังธรรมมีโทษใหเกิดข้ึน.  บทวา  วิปนนฺจิตฺตา  คือ ชื่อ 
วาผูมีจิตเสีย  เพราะเปนผูมีจิต  อันความเปนคือความไมสะอาดคือกิเลส  
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ประทุษรายแลว.  เหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  'กิเลสานุ-  
คตฺหิ...ปูติก  โหติ.'  บทวา  ปทุฏจิตฺตสงฺกปฺปา  คือ  ผูมีความ 
ดําริในจิตอันโทษประทุษรายแลว  ประดุจวานํ้ามูตรเนาเจือแลวดวย 
ยาพิษ  ฉะนั้น." 
           [๘๑]  ฎีกาสัลเลขสูตร  วา  "บทวา  สมฺมา  คือ  ไมวิปริต 
ทิฏฐที่ชื่อวางาม  คือดี  เพราะไมวิปริตน่ันเอง  ชื่อวาอันวิญูชน 
สรรเสริญแลว  เพราะความเปนทิฏฐิอันวิญูชนทั้งหลาย  มีพระพุทธ- 
เจาเปนตน  สรรเสริญแลว.  ก็ทิฏฐินัน้  ชื่อวาถึงความเปนกรรมบถ 
ทีเดียว  เพราะความท่ีทิฏฐินั้นนับเนื่องในกรรมบถ." 
           ฎีกาสาเลยยกสูตร  และติกนิบาต  อังคุตตรนิกายวา  "มิจฉา- 
ทิฏฐิกบุคคลกลาวทานวา  ทินฺน  ดังน้ี  ดวยมุงเอาไทยธรรม  เพราะ 
เหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  'ทานสฺส  ผลาภาว  สนฺธาย 
วทติ.'  ก็มิจฉาทิฏฐิกบุคคล  หามวัตถุที่บุคคลใหแลวอยางไร,  นัยแม 
ในคําน้ีวา  'ยิฏ  หุต'  ก็เหมือนอยางน้ัน,  มหาทานอันทั่วไปแกชน 
ทั้งปวง  ชื่อวามหายาคะ.  สักการะที่บุคคลพึงทําเพ่ือแขก  ชื่อวาปโหนก- 
สักการะ.  ผลคืออานิสงศ  และผลอันไหลออก  ชื่อวาผล. ผลแมนกัน 
ชื่อวาวิบาก.  คําวา  ปรโลเก   ิตสฺส  อย  โลโก  นตฺถิ  มีความวา 
โลกนี้อันบุคคลผูสถิตอยูในปรโลก  จะพึงไดเพราะกรรม  ยอมไมมี. 
คําวา  อิธโลเก   ิตสฺสาป  ปรโลโก  นตฺถิ มีความวา  บุคคลผู 
สถิตอยูในอิธโลก  จะพึงไดปรโลกเพราะกรรมยอมไมมี.  มิจฉาทิฏฐิก- 
บุคคลกลาวเหตุ  ในความท่ีอิธโลกและปรโลกไมมีนั้น  วา  'สัตวทั้งหมด  
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ยอมขาดสูญในภพนั้น ๆ  เอง."  สัตวเหลาน้ีเกิดอยูในสถานใด ๆ  มีภพ  
กําเนิดและคติเปนตน,  ยอมขาดสูญ  คือยอมฉิบหาย  ดวยความพินาศ 
อันหาเชื้อมิได  ในสถานน้ัน ๆ.  บทวา  ผลาภาววเสน  คือ  มิจฉาทิฏฐิก- 
บุคคลกลาววา  มารดาบิดาไมมีนั้น  ดวยสามารถความไมมีผล  ของการ 
ปฏิบัติชอบ  และปฏิบัติผิดในมารดาและบิดา.  หากลาวดวยสามารถ 
ความไมมีมารดาและบิดาไม.  ทั้งจะกลาวดวยสามารถความไมมีการ 
ปฏิบัติชอบและปฏิบัติผิดในมารดาและบิดาเหลาน้ัน  ก็หามิได  เพราะ 
ความท่ีการปฏิบัติชอบและปฏิบัติผิด  ในมารดาและบิดาเหลาน้ันเปนกิจ 
ประจักษอยูแกโลก.  มิจฉาทิฏฐิกบุคคลกลาววา  'สัตวผูลอยมาเกิด 
ไมมี'  ดังน้ี  เพ่ือจะแสดงวา  'ธรรมดาวาความบังเกิดของสัตวเหลาน้ี 
เปนเหมือนความเกิดข้ึนแหงฟองนํ้า  หามีความจุติเปนเบื้องหนาแตอยาง 
เดียวไม'  เพราะเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  'จวิตฺวา 
อุปชฺชนกสตฺตา  นาม  นตฺถีติ  วทติ' พระอรรถกถาจารยกลาววา 
เย  อิม ฺจ...ทีเปติ  ดังน้ี  เพ่ือจะแสดงความประสงคของมิจฉาทิฏฐิก- 
บุคคล  วา 'ธรรมดาวา  บคุคลผูชื่อวา  สมณะ  เมื่อรูตามความเปน 
จริง  ไมควรบอกอะไรแกใคร ๆ ควรเปนผูสํารวม. ชื่อวาความโออวด 
จะพึงมีไดโดยประการอ่ืน.  ก็บุคคลอ่ืนจักบอกอะไรแกใครอ่ืนเลา ? 
ความเชื่อตอวาทะของตนอยางน้ัน  ยอมไมมีแกใคร ๆ เพราะความขาด 
สูญในสถานที่นั้น ๆ  นั่นเอง." 
           [๘๒]  ฎีกาโกสลสังยุต  วา "ดวยบทวา  มหาสารา  นี ้ พระ 
อรรถกถาจารยแสดงวา  พระผูมีพระภาคทรงอาเทส ร อักษรใหเปน  
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ล  อักษร  ตรสัวา 'มหาสาลา'  เหมือนอุทาหรณวา  ปุรตฺถิโย  [เปน] 
ปุลตฺถิโย.  บทวา  มหาสารปฺปตฺตา  คือ  มีทรัพยที่เปนแกนสารมาก 
ไดแก  มีทรพยประมาณ  ๑๐๐  โกฏ.ิ  อีกอยางหนึ่ง  ปาฐะก็อยางนี้  
เหมือนกัน.  อาจารยบางพวกกลาววา ๖ อัมพณะ  ชื่อวา ๑  ตุมพะ." 
           [๘๓]  พระอาจารยชื่อโมคคัลลานะ  กลาวไวในเวสสวรรค  วา 
"๑๐  อัมพณะ  เปน ๑ กุมภะ." 
           นัยฎกีาแหงเวสสวรรคนั้น  วา  "๑ ซองมือ  ชื่อวา  ๑  กฑุุวะ,  ๔ 
กุฑุวะ  เปน ๑ ปตถะ,  ๔ ปตถะ เปน ๑ อาฬหกะ.  อาจารยบางพวก 
กลาววาเปน ๑ ตุมพะ  บาง, ๔ อาฬาหกะ  เปน ๑ โทณะ,  ๑๑ โทณะ 
เปน ๑ อัมพณะ.  อาจารยบางพวกกลาววา  อัมมณะ  บาง,  ๑๐ อัมพณะ 
ประมาณ ๑๑๐ โทณะ  เปน ๑ กุมภะ.  พระอรรถกถาจารยแสดง 
เครื่องตวงอยางพิเศษชนิดหน่ึง  ชื่อวา  ปตถะ  โดยนามวา  ฆฏะ 
[หมอ]  ดวยบทวา กุมฺโภ. 
           [๘๔]  ฎีกาสาเลยยกสูตร  วา  "เทพดาใด   ยอมไปดวย  คือ 
ยอมไปรวมกัน  เหตุนั้น  เทพดานั้น  ชื่อวาผูไปรวม  คือผูเปนไป 
รวมกัน,  ความเปนแหงเทพดาผูเปนไปรวมกันนั้น  ชื่อวา  สหพฺยตา 
ไดแก  ความเปนไปรวมกัน  เพราะเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึง 
กลาววา  'สหภาว  อุปคจฺเฉยฺย.'  หมูคือพวกของพรหมทั้งหลาย  เหตุนั้น 
ชื่อวา  พรหมกาย  [หมูแหงพรหมท้ังหลาย],  เทพดาเหลาใดไปแลว 
ในหมูพรหมนั้น  เหตุนั้น  เทพดาเหลานั้น  ชื่อวา  พรหมกายิก 
[ ผูไปแลวในหมูพรหม]  เพราะเทพดาเหลาน้ัน  เปนผูนับเนื่องในหมู  
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แหงพรหมน้ัน.  ก็อันคําวา  พฺรหมฺกายิกา  นั้น  ควรเปนชื่อวาของหมู  
พรหมแมทั้งหมดก็จริง.  ถึงดังน้ัน  คําวา  พรฺหฺมกายิกา  นี้  เปนชื่อ 
ของพวกเทพดาที่เหลือจากเทพดาชั้นสูง  มีเทพดาชั้นทุติยฌานเปนตน 
นั้น  บัณฑิตพึงทราบโดยพลิพัททนัย  เพราะความท่ีเทพดาชั้นบน 
มีเทพดาชั้นทุติยฌานเปนตน  อันพระผูมีพระภาคทรงจัดไวในชั้นสูง 
ดวยคําวา อาภาน  เปนตน  เพราะเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึง 
กลาววา 'พฺรหฺมกายิาน  เทวานนฺติ  ปมชฺฌานภูมเิทวาน'  ดังนี้. 
เทพดาชื่อวาอาภาไมมีเปนแผนกหน่ึง  เพราะเทพดามีเทพดาชื่อ 
ปริตตาภาเปนตนนั่นแล  อันพระผูมีพระภาคตรัสรวมเขาเปนพวกเดียวกัน 
โดยความเสมอกันแหงความเปนผูมีรัศมี.  คําวา  อาภา  นั้น  เปนชื่อ 
ของเทพดาชื่อปริตตาภาเปนตน  เหมือนอยางคําวา  พฺรหมฺกายิกา  เปน 
ชื่อของพรหมปาริสัชช  พรหมปุโรหติ  และมหาพรหมท้ังหลาย  ฉะนั้น. 
พระอรรถกถาจารยรวมพระบาลีนี้  วา  อปฺปมาณาภาน  เทวาน  อาภส-ฺ 
สราน  เทวาน  เขาดวยอาทิศัพท  ในคําวา  ปริตฺตาภานนฺติอาทิ  ปน 
ดังน้ี.  สองบทวา  เอกโต  อคฺคเหตฺวา  คือ  ไมถือเอาปริตตาภาเทพดา 
เปนตน  โดยความเปนพวกเดียวกันวามีรัศมี  หรือวามีกายเปนสภาพอัน 
เดียวกัน  และมีสัญญาเปนธรรมชาติตางกัน.  ถือเอาโดยความตางกัน 
แหงเทพดาพวกนั้นเทาน้ัน  คือเทพดาพวกท่ีพระอรรถกถาจารยกลาววา 
อาภา  ดังนี้เทาน้ัน.  สองบทวา เภทโต  คหณ  คือ  ความแผก  ไดแก 
ความแปลกแหงเหตุ  คือ  ความที่เหตุเปนปจจัยตางกัน,  กําหนดเอาเทพดา 
ที่ชื่อวาปริตตาภาเปนตน  ดวยสามารถแหงความท่ีเหตุเปนปจจัยตางกัน 
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แลวน้ัน. " 
           [๘๕]  ฎีกาอากังเขยยสูตร  วา  "สองบทวา  'อาสวาน  ขยา'  คือ  
เพราะความถอนข้ึนไดเด็ดขาดซ่ึงอาสวะทั้งหลาย  ที่ยังเหลือจากอาสวะ 
อันพระอริยเจาใหสิ้นไปแลวดวยมรรคเบื้องตํ่า  ดวยพระอรหัตมรรค. 
ก็พระอรหัตมรรค  ยอมหายังอาสวะใหหมดไปอยางเดียวเทานั้นไม, 
ที่จริง  ยอมยังกิเลสทั้งหมดท่ีเหลืออยูใหสิ้นไปดวย;  เพราะเหตุนั้น 
พระอรรถกถาจารย  จึงกลาววา  'สพฺพกฺกิเลสาน  ขยา'  ดังน้ี.  แทจริง 
อาสว  ศัพท  ในคําวา  อาสวน  ขยา  นี้  เปนเพียงเครื่องเขาไปกําหนด. 
ชื่อวา  หาอาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ังหลาย  ไมเขาถึงความเปน 
อารมณได.  ก็แมเศษแหงอาสวะท้ังหลาย  ในคําวา  อาสวาน  ขยา  นี ้
ยอมไมมี;  เพราะเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  ' อาสวิร- 
หิต.'  อธิบายวา  สมาธิ  พระผูมีพระภาค  ตรัสโดยจิตเปนประธาน 
เหมือนอุทาหรณวา  นระผูมีปญญาต้ังอยูในศีล  พึงยังสมาธิและ 
ปญญาใหเจริญดังน้ี.  คําวา  ราคโต  วมิุตฺตตฺตา  อวิชฺชาย  วมิุตฺตตฺตา 
นี้  บัณฑิตพึงเห็นวา  เปนคําแสดงซ่ึงธรรม  อันสงบระงับจากธรรม 
ที่เปนขาศึกโดยตรง  เพราะบาปธรรม  อันสงบระงับจากธรรม 
สงบไมไหวติง.  บัดนี้  พระอรรถกถาจารยกลาววา  'วุตฺตฺเหต' 
เปนตน  เพ่ือจะแสดง  ความที่สมาธิและปญญาเปนธรรมท่ีเปนขาศึก 
ตอราคะอวิชชานั่นเอง  โดยที่มา.  บทวา  สมถผล  มีความวา  เจโตวิมุตติ 
ชื่อวาเปนผลของสมถะ  เพราะมีผลแมนกันกับผลแหงโลกุตตรสมถะ 
ที่มีกําลังอันสมถภาวนาซ่ึงเปนโลกิยะ  นําสงใหถึงวิปสสนา.  แมในคําวา  
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วิปสสฺสนาผล  นี ้ ก็นัยนี้เหมือนกัน.  บทวา  อตฺตนาเยว  เปนตน  คือ 
ทําเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ  ใหประจักษดวยปญญาของตน  อันพน  
จากการอาศัยผูอ่ืน  และถือเอานับผูอ่ืน  แลวไดบรรลุภาวนาอันมิได 
เลาเรียนจากคําของผูอ่ืน  ประดุจวาทําใหแจงดวยญาณ  มีสุตมยญาณ 
เปนตน,  อธิบายวา  หาใชดวยปญญาอันเปนญาณของพระสยัมภูไม." 
เหตุนั้นพระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  ' อปรปจฺจเยน  ตฺวา." 
           [๘๖]  ฎีกาสาเลยยกสูตรวา  "คําวา  อิติ  ภควา  อาสวกฺขย 
ทสฺเสตฺวา  ความวา  พระผูมีพระภาคเม่ือจะทรงจําแนกธรรมจริยสม- 
จริยา  ใหเปนขอปฏิบัติอันจะยังสัตวใหถึงสุคติ  อันอาศัยวัฏฏะ  ใหเปน 
ขอปฏิบัติอันจะยังสัตวใหถึงความส้ินอาสวะ  อันอาศัยวิวัฏฏะ  ชื่อวาทรง 
แสดงธรรมเปนที่สิ้นอาสวะ  ยังเทศนาใหจบลงดวยธรรมอันเปนยอด  คือ 
พระอรหัต  ดวยประการฉะน้ี.  สองบทวา  อิธ  ตฺวา  คือ  ชักมาไวใน 
ธรรมจริยสมจริยานิทเทสนี้.  สองบทวา  เทวโลกา  สมาเนตพฺพา  คือ 
บัณฑิตพึงรวบรวมเทวโลก  ๒๖ ชั้นมา.  สองบทวา  วีสติ  พฺรหฺมาโน 
มีความวา  พรหมโลก  ๒๐ ชั้น   ดวยสามารถแหงหมูพรหมที่นับเนื่อง 
ในภพน้ัน ๆ.  บทวา  กุสลกมฺมปเถหิ  มีความวา พระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงความบังเกิด (ในเทวโลก)  เพราะกุศลกรรมบถอันเปนกรรม- 
ปจจัย  และอุปนิสัย  (ทั้ง ๒)  และอันเปนอุปนิสัยปจจัยอยาง 
เดียว.  สองบทวา  ติณฺณ  สุจริตาน  คือ  แหงสุจริตอันเปนกามา- 
พจร ๓ ประการ.  ก็ศัพทวา  กามาวจร  ในบทสมาสน้ี  ทานกลาว 
โดยเพงมโนสุจริต.  พระอรรถกถาจารยแสดงดวยบทวา  วิปาเกเนว  
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นี้วา  ' ความเกิดยอมมีไดเพราะยังวิบากใหเกิดข้ึนเทาน้ัน,  หามีไดเพราะ  
เหตุสักวาความเปนอุปนิสัยไม.'  พระอรรถกถาจารยกลาวคําเปนตนวา 
' ทส  กุสสกมฺมปถา '  ดังนี้  เพ่ือจะขยายความท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา 
อุปนิสฺสยวเสน  อยางเดียว.  บัณฑิตพึงนําบทวา  สีเล  ปติฏาย 
มาสัมพันธเขา  แมในคําทั้งหลายวา  ทุติยาทีนิ  ภาเวตฺวา  เปนตน. 
มีปุจฉาวา  ก็เพราะเหตุไร ?  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  'อุป- 
นิสฺสยวเสน'  ไวในอธิการนี้  ในปฏิสมัภิทามรรค  พระสารีบุตร- 
เถรเจายกศีลไว  ในเพราะฌานแมที่พระโยคีไดแลว  โดยนัยเปนตนวา 
'การละนีวรณ  ดวยปฐมฌาน  ชื่อวา,  การงดเวน  ชื่อวาศีล, 
เจตนา  ชื่อวาศีล,  สังวร  ชื่อวาศีล,  ความไมกาวลวง  ชื่อวาศีล 
ดังน้ี  มิใชหรือ ?  เพราเหตุนั้น  ความเกิดแมของพวกเทวโลกชั้นบน 
เพราะวิบากดวยอํานาจแหงศีลนั้นจึงจะชอบ.  มีวิสัชนาวา  การท่ีพระ 
อรรถกถาจารยกลาววา  'อุปนิสฺสยวเสน'  ไวในอธิการน้ี  เพราะ 
ศีลนั้นเปนปริยายเทศนา.  ก็พระอรรถกถาจารยทั้งหลาย  ประกาศ 
ความท่ีศีลนั้นเปนปริยายเทศนาไวในวิสุทธิมรรค  และอรรถกถา 
แหงวิสุทธิมรรคนั้น  ดวยคําวา  'เอตฺถ  จ  ปหาน'  เปนตน. 
จริงอยางนั้น  แมในอธิการนี้  พระอรรถกถาจารยกลาวความเกิด 
อันประกาศความท่ีศีลนั้นเปนอุปนิสัยแหงรูปภพและอรูปภพ  ดวยคํา 
เปนตนวา  'กุสลกมฺมปถา  ห ิ สีล'  ดังน้ี.  พระอรรถกถาจารย 
กลาววา  'อสฺ ิภโว  ปน...  น  นิทฺทิฏโ'  ดังน้ี  ก็เพ่ือจะ 
เฉลยปญหาที่จะพึงมีวา  'ก็เพราะเหตุไร  พระผูมพีระภาคเมื่อจะทรง 
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จําแนกความแปลกกันแหงภพ  ดวยการประพฤติธรรมอันมีภาวนา  
เปนลักษณะ  จึงไมทรงรวมเอาอสัญญีภพเขามาไว  ในสาเลยยกสูตร 
นี้ดวยเลา ?" 
           [๘๗]  ธรรมจริยามาในสาเลยกสูตร  และเวรัฐชกสูตร๑  อัน 
เปนลําดับแหงสาอลยยกสูตรนั้น.  พระผูมีพระภาคทรงแสดงวา 
"อุปนิสัยคือศีล  ยอมยังสัตวใหบรรลุ  แมซึ่งพระอรหัตได"  ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
                        [อุปนิสัย ๓ ประการ] 
           สวนในอรรถกถาปฐมปณณาสก  ในขันธกวรรค  พระอรรถ- 
กถาจารยกลาววา  "อุปนิสัยเหลาน้ีมี ๓ คือ ทานูปนิสัย  สลีูปนสิัย 
ภาวนูปนิสัย.  ในอุปนิสัย ๓ อยางนั้น  ทานูปนิสัยและสีลูปนิสัย 
มีกําลังเพลา,  ภาวนูปนิสัย  มีกําลัง  (มาก).  เพราะวาทานูปนิสัย 
และสีลูปนิสยั  ยอมยังสัตวใหบรรลุได  (แตเพียง)  มรรค ๓ ผล ๓ 
(เทาน้ัน)  (สวน)  ภาวนูปนิสัยยอมยังสัตวใหบรรลุ  พระอรหัตได. 
ภิกษุผูยังต้ังอยูในอุปนิสัยอันมีกําลังเพลา  เมื่อพากเพียรพยายามไป 
ยอมจะตัดเครื่องผูกอันเปนสวนเบื้องตํ่าท้ัง ๕  เสียได  แลวยังมรรค 
และผล ๓  ประการใหเกิดไดดวยประการฉะน้ี"   แลวกลาวเรื่อง 
พระมิลกเถระ. 
                            [เรื่องพระมิลกเถระ] 
           [๘๘]  ไดยินวา  พระมิลกเถระน้ัน  เมื่อครั้งยังเปนคฤหัสถ 
 
๑. ม.  ม.  ๑๒/๕๒๘.  
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เลี้ยงชีวิตดวยการทําปาณาติบาต  วางขวากดักบวงและฟาทับเหวไวในปา  
อยางละ  ๑๐๐  สะสมบาปไวเปนอันมาก.  ตอมาวันหน่ึง  เธอบริโภค 
เนื้อปงแลวไปในที่ดักบวง  ถูกความกระหายครอบงํา  จึงเปดหมอนํ้า 
ที่ต้ังอยูในที่ใกลพระเถระผูอยูปารูปหน่ึงซ่ึงจงกรมอยู  เมื่อไมเห็นน้ํา 
แมสักวาพอชุบมือ  ก็โกรธแลวพูดวา  "ภิกษุ  ทานบริโภคภิกษา 
ที่พวกคฤหบดีใหแลวมัวแตนอน,  ไมตักน้ําไวในหมอน้ําพอเปนยาตา 
(บาง),  การท่ีทําอยางนี้ไมสมควรเลย."  พระเถระคิดวา  "หมอน้ํา 
เราไดตักไวเต็มแลว  ไฉนหนอ  นายมิลกะจึงไดกลาวอยางนี้ ?"  แลว 
เดินไปดู  เห็นหมอน้ําเต็มเปยม  จึงเอาสังขสําหรับตักน้ํา  ตักใหเต็ม 
แลวสงให.  เธอด่ืมน้ําครบ  ๓๒ สังข  แลวมีจิตสังเวชวา  "ชื่อวา 
หมอท่ีมีน้ําเต็มอยูแลวอยางนี้  อาศัยกรรมของเรา  จึงไดกลับเปน 
ประดุจวากระเบ้ืองรอน,  อัตภาพ (ของเรา)  ในอนาคตจักเปน 
อยางไรหนอ ?"  แลวพูดวา  "ขอทานจงยังกระผมใหบรรพชาเถดิ 
ขอรับ."  พระเถระบอกตจปญจกกัมมัฏฐานแลว  ยงัเธอใหบวช. 
สถานที่เธอฆาเนื้อและสุกรเปนอันมาก  และที่ ๆ เธอดักบวงและฟา- 
ทับเหวทั้งหลาย  ยอมปรากฏแกเธอผูทําสมณธรรมอยู  เมื่อเธอ 
ระลึกกรรมท่ีไดกระทําไวนั้น  ความเรารอนก็เกิดข้ึนในสรีระ.  จิต 
ยอมไมดําเนินไปสูวิถีแหงกัมมัฏฐาน  ประดุจวาโคโกง  ไมเดินไปตาม 
รอยไถฉะนั้น.  เธอถูกความไมยินดียิ่งบีบค้ัน  ดวยคิดวา  "เราจักทํา 
ประโยชนอะไรดวยความเปนภิกษุ"  แลวไปสูสํานักพระเถระ  ไหว 
แลวกลาววา  "กระผมไมสามารถจะกระทําสมณธรรมรับ."  พระ  
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เถระบอกวา  "เธอจงทําหัตถกรรมซิ."  เธอก็ไปตัดไมสดมีไมมะเด่ือ  
เปนตนมา  ทําใหเปนกองใหญแลวถามวา "บัดนี้  (จะให)  กระผม 
ทําอยางไร ? "  พระเถระบอกวา  "เธอจงเผากองไมนั้นเสีย."  เธอ 
ใสไฟเขาท้ัง ๔ ดาน  ก็ไมอาจจะใหไหมได.  พระเถระจึงกลาววา  "ถา 
กระนั้น  เธอหลีกไป"  แลวทําปฐพี  (ใหแยกออก) เปน ๒ ภาค 
แลว  นําเอาไฟมีประมาณเทาแสงห่ิงหอยมาแตอเวจี  ใสเขากองไม 
นั้น.  ทานเผากองไมใหญถึงเพียงนั้นชั่วขณะ  เหมือนเผาใบไมแหง 
ฉะน้ัน.  ลําดับนั้น  พระเถระครั้นแสดงอเวจี  ยังความสังเวชให 
เกิดแกเธอวา  "ถาวา  เธอจักสึก,  เธอจักไหมในอเวจีนั่น."  เธอ 
จําเดิมแตเวลาที่เห็นอเวจี  ก็ครั่นครามอยู  จึงไดถามวา  "พระพุทธ- 
ศาสนาเปนเหตุนําสัตวออกจากทุกขหรือ?  ขอรับ." 
           ถ.  เออ  อาวุโส. 
           ม.  เม่ือพระพุทธศาสนาเปนนิยยานิกะ  มิลกะจักทําการเปลื้อง 
ตนใหพนจงได,  ทานอยาไดวิตกเลยขอรับ.  จําเดิมแตนั้นมา  เธอทํา 
สมณธรรมพากเพียรพยายามบําเพ็ญวัตรปฏิบัติ  เมือ่ความงวงเบียดเบียน 
ก็วางฟางที่เปยกไวเหนือศีรษะ  นั่งหอยเทาท้ัง ๒ ลงไปในสระ.  วันหน่ึง 
เธอกรองน้ําแลววางหมอน้ําไวที่ขา  ไดยืนคอยนํ้าสะเด็ดขาดสาย.  ลําดับ 
นั้นแล  พระเถระใหอุเทศน้ีแกสามเณรวา:- 
              "ยศยอมเจริญแกบุคคลผูมีความหมั่น  มสีติ  ม ี
              การงานสะอาด  มีปกติใครครวญกอนแลวจึงทํา 
              สํารวมแลว  เปนอยูโดยธรรมและไมประมาท."  
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           เธอไดนอมคาถานั้นทั้ง ๔ บาทมาในตนน่ันแลวา  "อันคนผูชื่อวา   
มีความหม่ัน  ก็พึงเปนคนเชนเรา,  แมผูมีสติ  ก็เปนคนเชนกับเรา 
นี้แล ฯลฯ  แมผูไมประมาท  ก็เปนผูเชนเราเหมือนกัน"  ครั้นนอม 
คาถาน้ันมาในตนอยางนั้นแลว  ยืนอยูในยางกาวน้ันเอง  ตัดสังโยชน- 
ธรรมอันเปนสวนเบื้องตํ่าท้ัง ๕ เสียไดแลว  ยังมรรคและผลทั้ง ๓ ให 
บังเกิดข้ึน. 
                                   เรื่องมิลกเถระ  จบ. 
           [๘๙]  ฎีกาปฐมปณณาสก  ในขันธกวรรคนั้น  วา  "อุปนิสัย 
คือทาน  ชื่อวาทานูปนิสัย,  นัยแมในอุปนิสัยที่เหลือ  ก็เหมือน 
อยางนี้.  ในอุปนิสัย ๓ อยางนั้น  ทานูปนิสัย  ยอมมีไดเพราะความ 
ครอบงําเสีย  ซึ่งความโลภอันมีกําลัง  ในวัตถุทั้งหลายมีขาวเปนตน, 
เหตุนั้น  บุคคลผูมากไปดวยทานูปนิสัย  ประกอบวิปสสนาอยูเนือง ๆ 
ยอมบรรลุอนาคามิผลไดในไมชา  เพราะเปนผูมีความตระเตรียมอัน 
ไดกระทําไวแลว  ในเพราะการละเสียซึ่งกามราคะ.  บุคคลผูมี 
สีลูปนิสัยอันบริสุทธิ์ก็เหมือนกัน  คือ  เมื่อประกอบวิปสสนาเนือง ๆ 
ยอมบรรลุอนาคามิผลไดในไมชา  เพราะเปนผูมีความตระเตรียมอัน 
ไดทําไวแลว  ในเพราะอันเกลียดแตโทษคือกามคุณ.  มีคําถามสอด 
เขามาวา  ถาวาเมื่อทานูปนิสัยและสีลปูนิสัย  เปนเหตุใหบุคคล 
บรรลุอนาคามิผลไดในไมชาอยางนั้นไซร,  เพราะเหตุไร  อุปนสิัย 
ทั้ง ๒ เหลาน้ี  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 'มีกําลังเพลา ?'  พึงตอบวา 
'เพราะอุปนิสัยทั้ง ๒ นั้น  เปนปจจัยแหงวิชชูปมญาณอยางเดียว.  แทจริง  
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ทานูปนิสัยและสีลูปนิสัยน้ัน  จะเปนอุปนิสัยมีกําลังก็เพราะไดภาวนูปนิสัย  
เปนสหายน้ันเอง,  ภานูปนิสัยหาเปนสหายแหงอุปสัยทั้ง ๒ นั้น 
อยางเดียวไม,  อันภาวนา  ชื่อวาเปนอุปนิสัยมีกําลัง  เพราะเปนเหตุ 
ที่วิเศษของความตรัสรู  จริงอยางนั้น  ภาวนานั้น  เปนปจจัยอันสําคัญ 
ของวชิรูปมญาณ  ยอมยงัสัตวใหบรรลุพระอรหัตได.  บทวา  โส   นั้น 
บงพระมิลกเถระ.  สถานท่ีฆาเนื้อและสุกรเปนอันมาก  และที่ ๆ ดักบวง 
และฟาทับเหวทั้งหมด  ยอมปรากฏโดยขณะจิตอันหน่ึง.  จิตของเธอ 
ไมดําเนินไปในวิถีแหงกัมมัฏฐาน  เหมือนโคโกงไมเดินไปตามรอยไถ 
ฉะน้ัน. บทวา  ตตฺถ  คือ  ในกองไมสด.  บทวา  อทุกมณิกาน  คือ 
แหงสายนํ้าทั้งหลาย.  เธอชื่อวานอมคาถานั้นมาในตนนั่นแล  เพราะ 
ความท่ีธรรมทั้งหลายอันพระเถระกลาวแลว  ดวยคาถาในตอนตน 
เปนธรรมอันบริบูรณมีอยูในตนแตเวลาบรรพชาแลว.  เพราะเหตุนั้น 
พระมิลกเถระจึงกลาววา  'อุฏานวตา  นาม'  เปนตน.  ก็พระมิล- 
เถระนี้  เปนผูมีความเคารพมีความเชื่อฟงตอการศึกษา  เปนผูบําเพ็ญ 
วัตรและปฏิวัตร  มีศีลอันบริสุทธอยู;  เหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึง 
กลาวาว  'ทุพฺพลุปนิสฺสเย   ิโต'  ดังนี้." 
                        กถาวาดวยการประพฤติธรรม  จบ  
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                       กถาวาดวยการสงเคราะหญาติ 
                               [แกญาตกศัพท] 
           [๙๐]  พระอรรถกถาจารยกลาวไวในมังคลัตถกถานี้  วา  "ชน  
ผูเกี่ยวเนื่องกัน   ขางมารดาก็ดี  ขางบิดาก็ดี  กระทั่งยุคปตามหะท่ี ๗ 
(คือนับแตชั้นแหงปู  ยา  ตา  ยาย  ชั้นทวด  ลงมา  ๗ ชั่ว )  ชื่อวาญาติ." 
           อรรถกถา๑จังกีสูตร  และอรรถกถาปฐมวรรค  แหงทุติยปณณาสก 
ในติกนิบาต  อังคุตตรนิกกาย๒  และอรรถกถาจุตถวรรคแหง 
ตติปณณาสก  ในปญจนิบาต  อังคุตตรนิกายวา๓ "บรรดาคําเหลาน้ัน 
ในคําวา  'ยาว  สตฺตมา  ปตามหยุคา'  นั่น  พึงทราบวินิจฉัย  ดงัน้ี:- 
           บิดาของบิดา  (ปู)  ชื่อ  ปตามหะ,  ยุคแหงปตามหะ  ชื่อ 
ปตามหยุค.  ประมาณอยู  พระผูมีพระภาคตรัสวา  ยุค.  ก็คําวายุค  นั่น 
เปนเพียงคํากลาวเฉพาะเทาน้ัน,  แตโดยเนื้อความ  ปตามหะเทาน้ัน 
ชื่อ  ปตามหยุค.  บรรพบรุุษแมทั้งหมด  ถัดปตามหยุคนั้นข้ึนไป 
พระผูมีพระภาคทรงถือเอาดวยปตามหาศัพทนั้นแล." 
           ฎีกาจังกีสูตรวา  "บิดาและมารดา  ชื่อ  ปตโร,  บิดาและ 
มารดาของบิดาและมารดา  ชื่อ  ปตามหะ  (คือ  ปู  ยา  ตา  ยาย),  ยุค 
แหงปตามหะเหลาน้ัน  ชือ่  ปตามหยุค.  เหตุนั้น  บัณฑิตพึงเห็นเนื้อ 
ความในคําน้ีอยางนี้วา  'จนกระทั่งยุคแหงปตามหะที่ ๗.'  ก็ยุคศัพท 
ในบทวา  'ปตามหยุคา'  นั่น  บัณฑิตพึงเห็นโดยเอกเสสนัยวา  'ยุค 
และยุค  ชื่อ  ยุคา.'  โดยอธิบายอยางนี้แล  จึงจะเปนอันถือเอาถัดข้ึน 
 
๑.  ป. ส. ๓/๓๘๒.  ๒.  มโน.  ป.  ๒/๑๘๗.  ๓.  มโน.  ป.  ๓/๕๗.  
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ไปในยุคนั้น ๆ  แทจริง.  เหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  
'ตโต  อุทฺธ  สพฺเพป ปุพฺพปุริสา  ปตามหคฺคเณเนว  คหิตา.' 
อน่ึง  ปุริสศพัท  ในบทวา  'ปุพฺพปุริสา'  นั่น  พึงเห็นวา  'ทานทําแลว 
ดวยสามารถการแสดงบุรพชนชั้นสูงสุด.'  คําบาลีวา  มาติโต  กส็ําเร็จ 
เนื้อความอยางนี้แล." 
           [๙๑]  ฎีกาติกนิบาต  อังคุตตรนิกายวา  "บิดาและ...ยุคแหง 
ปตามหะเหลาน้ัน  ชื่อวา  ปตามหยุค.  เหตุนั้น  บัณฑิตพึงเห็นเนื้อความ 
ในคําน้ันอยางนี้วา  'จนกระทั่งยุคแหงปตามหะ  คือ  คูแหงปตามหะ๑ 

ที่ ๗.'  แตพระอรรถกถาจารยไมถือเอาคู  จึงกลาวไวในอรรถกถาวา 
' ยุคนฺติ  อายุปฺปมาณ  วุจจฺติ.'  ทานแสดงความท่ียุคศัพท  เปน 
ศัพทอันหาประโยชนมิไดวา  'ปตามหะเทาน้ัน  ชื่อวา  ปตามหยุค.' อน่ึง 
ปุริสศัพทในบทวา  ปุพฺพปุริสา  นั่น...ยอมสําเร็จเน้ือความอยางนี้แล." 
           ฎีกาปญจกนิบาต  อังคุตตรนิกายวา  "บิดาและ... เพราะ 
เหตุนั้น  บัณฑิตพึงเห็นเน้ือความในคําน้ันอยางนี้  วา "บิดาและ... 
จนกระทั่ง...คูแหงปตามหะ๒ที่ ๗.'  โดยอธิบายอยางนี้แล  แมมาตามหะ 
(ยา  ยาย)  ทานก็ถือเอาดวยปตามหศัพทนั่นเอง.  ในอรรถกถา 
 
๑.  เติม.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  พราหมณในโลกนี้  ยอมเปนผูเกิดมาดีแลวท้ัง ๒ ฝาย 
คือ  ท้ังฝายมารดา  ท้ังฝายบิดา  มีอุทรเปนท่ีถือปฏิสนธิบริสุทธ์ิดี... 
๒.  เติม.  ดกูอนภิกษุท้ังหลาย  พระราชาในโลกนี้  ผูเปนขัตติยชาต  ผูไดมุรธาภิเษก 
แลว  เปน  อุภโตสุชาติ  ท้ังฝายพระชนนี  ท้ังฝายพระชนก  มีพระอุทรเปนท่ีถือปฏิสนธิอันบริสุทธ์ิดี 
จนกระท่ังยุคแหงปตามหะ  คือคูแหงปตามหะท่ี ๗. 
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มาตามหศัพทนั้น  ทานมไิดยกข้ึนแสดงไวแผนกหนึ่ง.  ก็ยุคศพัทในบทวา  
ปตามหยุคา  นั้น  บัณฑิตพึงเห็นโดยเอกเสสนัยวา  'คูและคู  ชือ่วา 
ยุคา.'  โดยอธิบายอยางนี้แล...พระผูมีพระภาคทรงถือเอาดวยปตามห- 
ศัพทนั่นแล.  อน่ึง  ปุริสศพัทในบทวา  ปุพฺพปุริสา  นั่น...ยอม 
สําเร็จเนื้อความอยางนี้แล." 
           [๙๒]  ชนที่เนื่องกันเหลาน้ันทั้งหมด  ชื่อวาญาติ  ดวยอรรถวา 
พึงรูจักกัน.  เหตุนั้น  ในอรรถกถาทานจึงกลาววา  "ชนเหลาน้ี 
เขายอมรูจักวา  (เปนญาติ)  ของพวกเรา'  ดังน้ี  เหตุนั้น  'ชนเหลาน้ี 
ชื่อวาญาติ." 
           ฎีกาตติยวรรค  แหงทุติยปณณาสก  ในติกนบิาต  อังคุตตรนิกาย 
วา  "ชนเหลาใด  ยอมรูจัก  และเขาก็รูกันอยูอยางนี้วา  'ชนเหลาน้ี 
นับเขาในภายใน  (พวกพอง) ' ดังน้ีแล   เหตุนั้น  ' ชนเหลาน้ัน 
ชื่อวาญาติ." 
           อรรถกถก๑ปณฑรชาดก  วา  "บทวา  สปกฺขา  คือ  พวกญาติ 
ที่มีฝกฝายเสมอกัน  ม ี เปยยกะ  มาตุละ  ปตุจฉา  มาตุจฉา  เปนตน." 
           ฎีกานววรรค  วา  "ปูหรือตาของบิดามารดา  ชื่อ  เปยยกะ, 
พ่ีนองชายของมารดา  ชื่อ  มาตุละ,  พ่ีนองหญิงของบิดา  ชื่อปตุจฉา. 
พ่ีนองหญิงของมารดา  ชื่อ  มาตุจฉา."   
           [๙๓]  การเกื้อกูลพวกญาติเหลานั้น  ผูถูกความเส่ือมแหง 
โภคสมบัติ  หรือความเส่ือมเพราะพยาธิครอบงํา  ซึ่งมาสูสํานักตน  ดวย 
 
๑.  ชาตกฏกถา.  ๗/๒๙๑. 
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ของกิน  ผานุงหม  ทรัพยและธัญญาหารเปนตน  ตามกําลัง  ชื่อวา  
การสงเคราะห.  การสงเคราะหญาตินั้น  พระผูมีพระภาคตรัสวาเปน 
มงคล  เพราะเปนเหตุบรรลุคุณพิเศษท้ังหลาย อันเปนไปในทิฏฐธรรม 
มีความสรรเสริญเปนตน   และเปนไปในสัมปรายภพ  มีการถึงสุคติ 
เปนตน.  เพราะฉะนั้น  การสงเคราะหญาตินั้น  บุคคลควรทําแท. 
อน่ึง  ผูทําญาตกสังคหะน้ัน  ชื่อวา  ทําตามเยี่ยงพระโพธิสัตว.  แทจริง 
พระโพธิสัตวทั้งหลาย  เมื่อจะประพฤติญาตัตถจริยา  ก็ไดทําการ 
สงเคราะหญาตินั่นแล.  ในขอน้ัน  มีเรื่องทั้งหลายเหลาน้ี  (เปน 
อุทาหรณ). 
                                  [เรื่องสุนัข] 
           [๙๔]  ในอดีตกาล  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนสุนัข  มี 
สุนัขเปนอันมากแวดลอม  อยูในปาชาใหญ.  ภายหลัง  วันหน่ึง 
พระเจาพาราณสี  เสด็จประพาสพระราชอุทยาน  ตลอดวันยังคํ่า 
เมื่อพระอาทิตยอัสดงคตแลว  จึงไดเสร็จเขาสูพระนครดวยพระราชรถ. 
คนทั้งหลายไดพักราชรถนั้นไวในพระลานหลวง.  เมื่อฝนตกอยูตลอด 
ราตรี  สุนัขที่เลี้ยงไวในราชสกุล  กพ็ากันลงจากพระราชมนเทียร 
กัดหนังหุมและหนังผูกราชรถ.  ในวันรุงข้ึน  คนทั้งหลายกราบทูล 
พระราชวา  "ขาแตสมมติเทพ  สุนัขทั้งหลายเขามาโดยทางทอนํ้า 
กัดหนังหุมและหนังผูกราชรถ.  พระราชาทรงสดับคําของคนเหลา 
นั้นแลว  กท็รงพิโรธตอสุนัขทั้งหลาย  จึงดํารัสวา  "พวกทานจงฆา 
สุนัขทั้งหลาย  ในสถานท่ีพวกทานพบเห็นแลวเสีย."  จําเดิมแตนั้นมา 
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ฝูงสุนัขมีภัยเกิดข้ึน  ถกูฆาเสียในสถานท่ีเขาพบเห็นเขา  ไดพากันหนี  
ไปสูสํานักของพระโพธิสัตว.  พระโพธิสัตวทราบเหตุนั้นแลว  ดําริวา 
"สุนัขภายนอกไมมีโอกาสจะเขาไปในสถานที่เขารักษาได,  กรรมน้ัน 
จักเปนกรรมของพวกสุนัข  ที่ทรงเลี้ยงไวในภายในพระราชาวังน่ันเอง" 
ใครจะทําญาติสังคหะ  จึงนึกถึงบารมีทั้งหลาย  ทําเมตตาภาวนาใหเปน 
ปุเรจาริกต้ังจิตอธิษฐานวา  "ขอใคร  ๆ  อยากลาขวางกอนดินหรือไม 
คอนใหถูกตัวขาพเจาไดเลย"   ดังน้ีแลว  เขาไปยังพระนครแตตัวเดียว. 
ลําดับนั้น คนที่ไดพบพระโพธิสัตวเขาแลวจะแลดูเพราะโกรธ  แมแต 
คนหน่ึงก็ไมมี.  พระโพธสิัตว  ว่ิงเขาไปถึงภายใตราชอาสนที่ประทับ 
ในทองพระโรง.  ขณะนั้น  พวกราชบุรุษปรารภจะไลพระโพธิสัตวนั้น. 
พระราชาทรงหามพวกเขาไว.  พระโพธิสัตวพักอยูครูหน่ึง  จึงออกจาก 
ใตพระแทน  ถวายบังคมพระราชาแลวทูลถามวา  "พระองครับสั่งให 
ฆาสุนัขทั้งหลายหรือ ?" 
           ร.  เออ  เราสั่งใหฆา. 
           พ.  ขาแตพระองคผูจอมแหงคน  สุนัขเหลาน้ัน  มีความผิด 
อยางไร ? 
           ร.  พวกมันกัด  หนังหุมหนังผูกรถ. 
           พ.  พระองคทรงรูจักสุนัขพวกท่ีกัดหรือ ? 
           ร.  เราไมรูจัก. 
           พ.  ขาแตสมมติเทพ  การท่ีพระองคไมทรงรูจักแลวรับสั่งใหฆา 
สุนัขในสถานท่ีเขาพบเห็นนั่นแล  ไมบังควรเสียเลย.  
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           ร.  เราสั่งใหฆาสุนัขวา  'พวกทานจงฆาสุนัขในสถานท่ีพบเห็น 
แลวท้ังหมดเทียว'  เพราะสุนัขทั้งหลายกัดหนังรถ.  
           พ.  กค็นเหลาน้ันฆาสุนัขทั้งหมดหรือ  หรอืวาพวกสุนัขที่ไมได 
ถูกฆา  ยังมีอยู ? 
           ร.  มอียู,  พวกสุนัขที่เลี้ยงไวในเรือนของเรา  ไมไดถูกฆา. 
พระโพธิสัตวกราบทูลวา  "ขาแตมหาบพิตร  เมื่อกีน้ี้เอง  พระองค 
รับสั่งวา 'เราสั่งใหฆาสุนัขวา  'พวกทานจงฆาสุนัขในสถานท่ีได 
พบเห็นแลว  ทั้งหมดทีเดียว'  ดังน้ี  บดันี้มารับสั่งอีกวา 'พวกสุนัข 
ที่เลี้ยงไวในเรือนของเรา  ไมไดถูกฆา'  เมื่อเปนเชนนั้น  พระองค 
มิถึงอคติ  ดวยอํานาจฉันทาคติเปนตนละหรือ ?  ข้ึนชื่อวาการถึงอคติ 
เปนการไมสมควร  และไมเปนราชธรรม;  อันธรรมดาพระราชา 
เปนผูสืบสวนเหตุและมิใชเหตุ  และเปนเหมือนตาชั่ง  จึงจะชอบ." 
พระราชา  ตรัสถามวา  "บัณฑิต  ก็ตัวทานรูหรือวา  'สุนัขพวก 
โนนกัดหนังรถ."  พระโพธิสัตวทูลตอบวา  "ทราบ  พระเจาขา  หนัง 
รถนั้นพวกสุนัขที่พระองคทรงเลี้ยงกัด;  ขอพระองคจงใหหาเปรียง 
และหญาแพรกมาสักหนอยหน่ึง  ขยํา (ใหเขากัน)  แลว  กรอกสุนัข 
เหลาน้ันเถิด."  พระราชาไดทรงทําอยางนั้นแลว.  สุนัขทั้งหลายก็ 
สํารอกเปรียงและหญาด่ืมแลว ๆ  กับหนังออกมา.  พระราชาทรง 
ปรีดาวา  "พยากรณของพญาสุนัขน้ี  ปานประหน่ึงวาพยากรณของ 
พระสัพพัญูพุทธเจา"  ทรงบูชาพระโพธิสัตวดวยเศวตฉัตร.  พระ 
โพธิสัตวแสดงธรรมแดพระราชา  ดวยธรรมจริยคาถา ๑๐ คาถา  วา 
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"ขาแตมหาบพิตรผูบรมกษัตริย  ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรม  ใน  
พระชนนีและพระชนกเถิด"  ดังน้ีเปนตน  แลวกลาววา  "ขอพระองค 
จงทรงเปนผูไมประมาทเถิด"  ยังพระราชาใหทรงตั้งอยูในเบญจศีล 
ถวายเศวตฉัตรคืนแดพระราชาแลวหลีกไป.  พระราชา  พระราชทาน 
อภัยแกสรรพสัตว  ใหต้ังนิตยภัตตทาน  ปานประหน่ึงวาพระกระยา- 
หารของพระองค  แกสุนัขทั้งส้ิน  ต้ังตนแตพระโพธิสัตวลงมา. 
ชนทั้งหลายต้ังอยูในโอวาทของพระโพธิสัตว  บําเพ็ญกุศลทั้งหลายมีทาน 
เปนตนแลว  ไดอุบัติในเทวโลก.  กุกกโุรวาท  ไดเปนไปประมาณ 
หม่ืนปแลวแล. 
           เรื่องสุนัข  ในอรรถกถากุกกุรชาดก  ในตติยวรรคแหงเอก- 
นิบาต  จบ.  
                                     [เรื่องกา] 
           [๙๕]  ในอดีตกาล  พระโพธิ์สัตวเสวยพระชาติเปนกา มีกา 
ประมาณ ๘ หม่ืนหอมลอม  อยูในสสุานใหญ.  ภายหลัง  วันหน่ึง 
ปุโรหิตของพระเจาพาราณสี  อาบน้ําท่ีแมน้ํานอกพระนครแลวเขา 
ไปพระนคร.   ขณะนั้น  มีกา ๒ ตัวจับอยูบนยอดซุมประตูพระนคร. 
ในกา ๒ ตัวน้ัน  ตัวหนึ่งพูดวา  "แนะเพ่ือน  เราจะถายเว็จรดหัว 
พราหมณคนน้ี."  กาอีกตัวหนึ่งหามวา  "อยาทําเลย,  คนนี้เปน 
อิสรชน,  การเปนเวรกับอิสรชน  รายนัก,  เพราะคนชนิดนี้โกรธ 
ข้ึนมาแลว  ก็จะฆากาพินาศส้ิน."  กาตัวน้ันไมเชื่อ  ขืนทําอยางนั้น. 
พราหมณโกรธแลวผูกเวรในกาทั้งหลาย. ภายหลงั  สตรีคนหน่ึง  
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ตกขาวเปลือกไวแลวรักษาอยู ไดตีแพะที่มากินขาวเปลือกดวยดุนไฟ.   
ไฟติดขนแพะนั้น.  แพะคิดวา  'เราจักใหไฟดับ'  ก็ว่ิงไปโรงชางโดยเร็ว 
สีตัวเขาท่ีกระทอมหญาแหงหนึ่งใกลโรงชาง.  กระทอมก็ลุกโชนข้ึน. 
เปลวไฟลุกข้ึนจากกระทอมติดโรงชาง.  เม่ือโรงชางไหมอยู  ชางเปน 
อันมาก  (ที่ถกูไฟไหม)  มรีางกายเปนแผล.  พวกหมอรักษาชาง 
ไมสามารถจะรักษาใหหายได  จึงกราบทูลแดพระราชา.  พระราชาจึง 
ดํารัสถามปุโรหิตวา  "ทานรูจักยาอะไร ๆ  ที่จะรักษาบางหรือ ?" 
           ปุโรหิต.  รูจักพระเจาขา  ไดน้ํามันเหลวของกา  (มารักษา) 
จึงจะควร.  
           ราชา.  ถาเชนนั้น  พวกทานจงฆากา เอาน้ํามันเหลวมาเถิด. 
           จําเดิมแตนั้นมา  พวกมนุษยพากันฆากาทั้งหลาย (ก็) ไมได 
น้ํามันเหลว  จึงทําใหเปนกองในท่ีนั้น ๆ นั่นแล.  มหาภัยไดเกิดข้ึน 
แกกาท้ังหลาย.  พระโพธสิัตวทราบเหตุนั้นแลว  ประสงคจะทําญาติ- 
สังคหะ  ระลึกถึงบารมีทั้งหลาย  ทําเมตตาบารมีใหเปนปุเรจาริก 
บินไปโดยเร็วรวดเดียว  ก็เขาไปทางชองพระแกลใหญที่เปดอยู  เขา 
ไปภายใตราชอาสน.  ขณะน้ัน  คนผูหน่ึงมุงจะจับพระโพธิ์สัตวนั้น. 
พระราชาทรงหามเขาไว.  พระโพธิสัตวพักอยูหนอยหนึ่งแลว  ก็ออก 
มาจากภายใตพระแทน  กราบทูลวา  "ขาแตพระมหาราชเจา  อัน 
ธรรมดาพระราชาครองราชย  ไมถึง  (อคติ)  ดวยอํานาจฉันทาคติ 
เปนตน  จึงจะชอบ,  ก็การงานใด ๆ  เปนกิจท่ีควรจะทรงกระทํา 
การงานน้ัน ๆทุกสิ่ง  ควรทรงพิจารณากอนแลวจึงทํา,  อน่ึง  การ  
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งานใด  เมื่อทรงทํา  จะสําเร็จประโยชนได,  การงานน้ันแล  ควร  
ทรงทํา;  การงานอันตรงกันขามจากน้ี  หาควรทรงทําไม,  แทจริง 
พระราชาทั้งหลายในปางกอน  ยอมไมทรงทําการงาน  ที่เมื่อทําลงไปไม 
สําเร็จประโยชน,  ปุโรหิตเปนคนลุอํานาจแหงเวร  จึงไดกลาวมุสาวาท, 
ชื่อวาน้ํามันเหลวของพวกกา  หามีไม." 
           พระราชาทรงสดับคําน้ันแลว  มีพระหฤหัยเส่ือมใส  ใหพระ 
โพธิสัตวนั้นจับที่พระภัทรบิฐทอง  ใหคนทาระหวางปกทั้งสองดวย 
น้ํามันอันหุงไดรอยครั้งพันครั้ง  ใหพระราชทานสุธาโภชนอันควรแก 
พระราชาในจานทอง  ใหน้ําด่ืมแลว  ดํารัสถามพระโพธิสัตวนั้นผูอ่ิมดี 
แลววา  "ดูกอนบัณฑิต  เพราะเหตุไร  กาท้ังหลายจึงไมมีน้ํามันเหลว ?" 
พระโพธิสัตวเมื่อจะแสดงธรรมประกาศเหตุแดพระราชา  ไดกลาวคาถา 
นี้ในกากชาดก  วรรคที่ ๑๔ แหงเอกนิบาต๑  วา 
              [๙๖]  "กาท้ังหลาย  ถูกชาวโลกท่ัวไปเบียดเบียน 
              แลว  มีใจหวาดเสียวอยูเปนนิตย  เหตุนั้น 
              น้ํามันเหลวของกาเหลาน้ัน  ผูเปนญาติของพวก 
              ขาพระพุทธเจา  จึงไมมี." 

                                      [แกอรรถ] 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อพฺุพิคฺคหทยา  มีความวา  ขาแต 
พระมหาราชเจา  ธรรมดากาท้ังหลาย  มีใจหวาดเสียว  คือ  ตอง 
ถึงความกลัวอยูเปนนิตย.  บทวา  สพฺพโลกวิเหสิตา  มีความวา 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๙๕.  ตทฏกถา.  ๒/๓๓๙.  
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อันชาวโลก  คือ  พวกมนุษยทั้งปวงเบียดเบียนแลว,  เหตุนั้น  คือ  
เพราะเหตุ ๒ ประการนี้  น้ํามันเหลวของกาเหลาน้ัน  ผูเปนญาติของ 
พวกขาพระพุทธเจา  ไดแกผูจักกัน  ของขาพระพุทธเจาท้ังหลาย 
ยอมไมมี,  แมในอดีตก็ไมเคยมี,  แมในอนาคตก็จักไมมี. 
           พระราชาทรงสดับคําน้ันแลว  ทรงบูชาพระโพธิสัตวดวยราช- 
สมบัติ.  พระโพธิสัตวถวายราชสมบัติคืนแดพระราชาตามเดิม  ยัง 
พระราชาใหทรงตั้งอยูในเบญจศีล  ทลูขอความไมมีภัยแกสรรพสัตว 
แลวหลีกไป.  พระราชาพระราชทานอภัยแกสรรพสัตวแลว  ทรงเริ่ม 
ต้ังทานประจําไวแกกาทั้งหลาย.  ใหหุงขางประมาณ ๑ อัมพณะแหง 
ขาวสาร  (ขาวสารราว ๑๑ ทะนาน)  ขนําดวยอาหารอันมีรสอรอย 
ตางๆ  แลวใหแกกาท้ังหลายทุกวัน.  สวนเครื่องเสวย  พระราชทาน 
แกพระโพธิสัตว  ฉะนี้แล. 
                                     เรือ่งกา  จบ 
           มหากปชาดก  ในทุติยวรรค  แหงสัตตกนิบาต๑ก็ดี  ภัททสาล- 
ชาดก  ในทวาทสกนิบาต๒ก็ดี   บัณฑิตควรแสดง  (ใหเปนอุทาหรณ 
ในเรื่องการสงเคราะหญาติเหมือนกัน). 
           [๙๗]  สวนบุคคลใดรวบรวมทรัพยไวไดมากแลว  ตนเองก็มิได 
บริโภค,  พวกญาติทั้งหลายก็มิไดสงเคราะห,  บุคคลน้ัน  นักปราชญ 
ยอมกลาวติวา  เปนผูเสมอกันกับนกมัยหกะ.  มีเรื่องอันแสดงขอ 
ความน้ัน  ดังตอไปนี้ :- 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๕๐๓.  ตทฏกถา.  ๕/๑๘๙.  ตทฏกถา.  ๖/๗๕.  
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                             [เรื่องนกมัยหกะ]  

           ในอดตีกาล  พระโพธิสัตว  (เกิด)  เปนบุตรเศรษฐี  มีทรพัย 
ประมาณ ๘๐ โกฏ ิ ในเมืองพาราณสี  โดยกาลลวงไปแหงมารดา 
บิดา  ไดสงเคราะหนองชาย  จายทรพัยสรางโรงทานไวใกลประตูบาน 
ใหทานใหญ  อยูครองเรือน  (เปนลําดับมา)  ในเวลาท่ีบุตรเดินได  เห็น 
โทษในกามและอานิสงสในบรรพชา  ไดมอบทรัพยทั้งส้ินพรอมกับ 
บุตรและภริยาใหนองชาย  แลวออกบวชเปนฤๅษี  บําเพ็ญฌานและ 
อภิญญาใหเกิดแลว  อยูในหิมวันตประเทศ.  ฝายนองชายของดาบส 
นั้น  ไดบุตรคนหน่ึง  จึงดําริวา  "เมื่อลูกของพ่ีชายเรายังมีชีวิตอยู 
ทรัพยจักเปน ๒ สวน,  เราจักฆาลูกของพ่ีชายเสีย"  วันหน่ึง  (เขา) 
ไดกดทารกนั้นใหจมในแมน้ําตายแลว  อาบนํ้าแลวไปสูเรือน  ถูกภริยา 
ของพ่ีชายถาม  ก็ตอบวา  "เด็กนั้นเลนอยูที่แมน้ํา,  ภายหลังฉันคน 
หาก็ไมพบ."  พ่ีสะใภรองไหแลว  ไดนิ่งอยู.  พระโพธิ์สัตวทราบเหตุ 
นั้นแลว  ดํารวิา  "เราจักทํากิจน้ีใหปรากฏ"  จึงเหาะไปสูเรือน 
นองชายทางอากาศ  ฉันโภชนะอยางดีที่นองชายถวายแลว  ถามวา 
"เด็กนั้นไปไหน ? "  นองชายตอบวา  "ตายเสียแลวในที่ที่เลนน้ํา 
ขอรับ."  พระโพธิสัตวกลาววา  "แนะคนชั่ว  กิจท่ีเจาทําแลว 
ไดปรากฏแกเรา,  เจาฆาเด็กนั้นเสียเพราะเหตุนี้  มิใชหรือ ?  ตัวเจา 
จะพึงสามารถรักษาทรัพยที่จะฉิบหายอยู  ดวยอํานาจภัยมีราชภัยเปน 
ตนไดละหรือ ?  อาการกระทําของนกท่ีชื่อวามัยหกะและของตัวเจา 
จะตางอะไรกัน"  เม่ือแสดงธรรมดวยพุทธลีลาแกนองชาย  ไดภาษิต 
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คาถาเหลาน้ี  ในมัยหกสกณุชาดก๑  วา  
              [๙๘]  "นกชื่อมัยหกะ  ที่เท่ียวไปตามขางเขา 
              และซอกเขา  บินขึ้นจับตนไมเลียบมีผลสุก  รอง 
              หวงอยูวา  ' ของเรา ๆ '  ดังน้ี.  เมื่อมันพร่ํา 
              อยูอยางน้ัน  ฝูงนกท้ังหลายตางพากันมากินผลไม- 
              เลียบแลวก็บินไป.  นกนั้นก็ยังบนเพออยูนั่นเอง 
              ฉันใด.  บุคคลบางคนในโลกน้ี  ก็ฉันนั้นเหมือน 
              กัน  รวบรวมทรพัยไวไดมากแลว  ไมบํารงุตน 
              เองและญาติทั้งหลายตามสวน;  เขาไมใชสอย 
              เปนคานุงหม  อาหาร ระเบียบ และเครื่องลบูไล 
              อะไร ๆ  และไมสงเคราะหหมูญาติ  สักครั้งเดียว. 
              เมื่อเขากําลังบนพร่ําหวงวา  "ของเรา ๆ " อยู 
              อยางน้ัน  พระราชาทั้งหลาย  หรือพวกโจรหรือ 
              พวกทายาท  ผูไมเปนที่รัก  มาเอาทรัพยไป. 
              คนน้ันก็ยังบนเพออยูนั่นเอง.  สวนปราชญอาศัย 
              โภคทรัพย  สงเคราะหญาติทั้งหลาย  เพราะ 
              เหตุนั้น ทานจึงไดรับเกียรติคุณ  ละโลกไปแลว 
              ยอมบันเทิงในสวรรค." 
                                          [แกอรรถ] 
           นัยอันมาในอรรถกถามัยหกสกุณชาดก๒  วา  "บรรดาบทเหลาน้ัน 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๒๐๔.  ตทฏกถา.  ๕/๙๔.  ๒.  ชาตกฏกถา.  ๕/๙๔.  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๓ - หนาท่ี 119 

บทวา  มยฺหโก  คือ  นกทีไ่ดชื่ออยางนั้น  ดวยสามารถการ  
รองวา  'มัยหัง ๆ'  [ของเรา ๆ].  ในบทวา  คิริสานุทรีจโร  ม ี
วิเคราะหวา  [นกใด]  ยอมเที่ยวไปขางเขาและในซอกขาทั้งหลาย 
เหตุนั้น  [นกนั้น]  ชื่อคิริสานุทรีจร  [ตัวเที่ยวไปท่ีขางและซอกแหง 
เขา].  สองบทวา  ปกฺก  ปปฺผลึ  คือ  ตนไมเลียบอันสะพรั่งไปดวย 
ผลตนหน่ึง  ในหิมวันตประเทศ.  บทวา  กนฺทติ  มีความวา  เที่ยว 
รองพร่ําอยูวา  "ของเรา ๆ"  เพ่ือจะหามฝูงนกท้ังหลายที่ลอมตนไม 
นั้นกินผลท่ีสุก.  บทวา  ตสฺเสว  ความวา  เมื่อมันรองพร่ําอยูอยางนั้น 
นั่นแหละ.  บาทคาถาวา  ภุตฺวาน  ปปฺผลึ  ยนฺติ  ความวา  ฝูงปกษี 
พากันกินผลเลียบตนนั้นแลว  ตางก็บินไปหาตนอ่ืนที่สมบูรณดวยผล. 
บทวา  วิลปเตว  ความวา  ฝายทวิชาตตัวน้ัน  ก็ยังรองพร่ําอยูนั่นเอง. 
บทวา  ยโถธึ  คือ  ตามสวน  ไดแกสวนใด   ๆ  [ทีต่นควรจะให] 
แกมารดาบิดาพ่ีนองชายหญิงบุตรและธิดาเปนตน  ดวยสามารถเปน 
เครื่องอุปโภคและบริโภค,  ยอมไมใหสวนน้ัน ๆ.  บทวา  สก ึ คือ 
ตนเองก็ไมบริโภคแมจนครั้งเดียว.  ความวา  ไมใชสอยของของตน 
ดังน้ีก็มี.  บทวา  น  สงฺคณฺหาติ  คือ  ไมสงเคราะห  (พวกญาติ) 
ดวยสามารถแหงวัตถุ  มีอาหารเครื่องนุงหมพืชพันธุและไถเปนตน. 
บทวา  วิลปเตว  ความวา  เมื่อพระราชาเปนตนเหลาน้ัน  ขนเอา 
ทรัพยไป  บรุุษน้ัน  ก็บนเพออยูถายเดียวเทาน้ัน.  บทวา  ธีโร  ไดแก 
บัณฑิต.  บทวา  สงฺคณฺหาติ  คือ  ยอมสงเคราะหญาติทั้งหลายผูทุรพล 
แมที่มาหาตน  ดวยการใหวัตถุมีอาหารเครื่องนุงหมพืชพันธุและไถ 
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เปนตน.  บทวา  เตน  มีความวา  สัปปุริสชนนั้น  ยอมไดชื่อเสียงและ  
การกลาวสรรเสริญตน  ในทามกลางบริษัท ๔ เพราะการสงเคราะห 
ญาตินั้น, ละโลกนี้ไปแลว  ยอมบันเทิงในสวรรค  คือ  เทพนคร. 
           [๙๙]  พระโพธิสัตว  ครั้นแสดงธรรมแกนองชายอยางน้ันแลว 
ใหทําทานที่นองชายไดเลิกเสีย  ใหคงเปนปกติแลว  ไปสูหิมวันต- 
ประเทศอยางเดิม  เปนผูมีฌานไมเสื่อม (ทํากาละแลว)  ก็ไดไปอุบัติ 
ยังพรหมโลก.  ฝายนองชายของพระโพธิ์สัตวนั้น  บัดนี ้ ไดเกดิเปน 
อาคันตุกเศรษฐี.  อาคันตุกเศรษฐีนั้น  มิไดทําบุญ  ตลอดชีพ  ทาํกาละ 
แลวไดเกิดในโรรุวนรก.  พวกราชบุรษุไดขยทรพยของอาคันตุกเศรษฐี 
ไรเลา๑  ซึ่งหาบุตรมิได  เขาสูทองพระคลังของพระเจาปเสนทิ  ๗  วัน 
๗ คืน. 
           สวนในโกสลสังยตุ๒  พระผูมีพระภาคตรัสวา  "ดูกอนมหา- 
บพิตร  เศรษฐีคฤหบดีคนนั้น  ปลงบุตรคนเดียวของพี่ชายเสียจาก 
ชีวิต  เพราะเหตุแหงทรัพย,  เพราะวิบากของกรรมนั้น  จึงถูกไหม 
ในนรกสิ้นปเปนอันมาก  คือส้ินหลายรอยป  หลายพันป  หลายแสนป, 
พวกราชบุรษุขนทรัพย  ที่หาบุตร  (จะรับ)  มิได  เขาสูพระคลังหลวง 
ต้ัง ๗ วันนี้  (ก็)  เพราะเศษวิบากของกรรมน้ันแล.  ดูกอนมหาบพิตร 
และวันนี้  เศรษฐีคฤหบดี  ก็ยังถกูไหมอยูในมหาโรรุวนรก." 
           [๑๐๐]  อรรถกถาโกสลสังยุต๓นั้นวา  "ขอวา  สาปเตยฺยสฺส 
การณา  ชีวิตา  โวโรเปสิ  มีความวา  ไดยินวา  ในกาลน้ัน เมื่อทรัพย 
 
๑.  แปลโดยอนุโลมสากังขคติ.  ๒.  ส.  ส.  ๑๕/๑๓๔.  ๓.  สา.  ป.  ส.  ส.  ๑/๑๘๙. 
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มิไดแบงปนกันเลย  มารดาบิดาและพ่ีชายของเศรษฐีนั้นไดทํากาละ  
แลว.  เขาสําเร็จการอยูรวมกับภริยาของพ่ีชายน้ันเอง.  ก็พ่ีชายของเขามี 
บุตรอยูคนหน่ึง.   คนทั้งหลายบอกเด็กนั้นผูเลนอยูที่ถนนวา  "ทาสคนน้ี 
ทาสีคนนี้  ยานน้ี  ทรัพยนี้  เปนของของเจา."  เด็กนั้นถือเอาถอยคําของ 
คนเหลาน้ัน  กลาวคําเปนตนวา  "คนนี้เปนทาสของเรา."  ลําดับนั้น 
อาวของเด็กนั้นจึงคิดวา  "เดี๋ยวน้ี  เด็กคนน้ียังพูดอยางนี้เทียว,  ใน 
เวลาเติบโตข้ึน  มันก็จะพึงใหแบงทรัพยสมบัติในทามกลาง;  เราจัก 
ทํากิจท่ีควรทําแกมันเสียแตในเวลาน้ีแหละ."  วันหนึ่ง  เขาถือมีดแลว 
พูดชวนเด็กนั้นวา  "มาซิลูก  ไปปากันเถอะ"  เขาพาเด็กนั้นไป 
สูปาแลว  ฆาเด็กนั้นผูรองอยู  ๆ  แลวท้ิงลงในหลุม  กลบไวดวย 
ดินรวน." 
           พระอรรถกถาจารย  กลาวไวในอรรถกถาชาดก  วา  "แม 
อาคันตุกเศรษฐีถึงความเปนเศรษฐีได  (ก็)  เพราะถวายบิณฑบาต 
แกพระปจเจกพุทธะนามวา  ตครสิขี  ดุจเศรษฐี  (ที่ฆาหลานในปา)  นี้." 
           เพราะเหตุนั้น  ถาเศรษฐีทั้ง ๒ นั่น  เปนคนเดียวกันโดยเนื้อ 
ความ,  อรรถแหงมัยหกสกุณชาดก  ก็ผิด;  ถาตางกัน  ก็นาจะถูก. 
คําวาน้ี  อันผูมีปรีชาพึงสอบสวนดู  เทอญ. 
                                     เรือ่งนกมัยหกะจบ. 
                        กถาวาดวยการสงเคราะหญาติ  จบ.  
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                     กถาวาดวยกรรมอันหาโทษมิได* 
           [๑๐๑]  พระอรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถา๑แหงมงคลสูตร 
นี้วา  "กรรมมีการสมทานองคอุโบสถ  การทําความขวนขวาย  
การปลูกสรางละเมาะไมในอารามและการสรางสะพานเปนตน  ชื่อวา 
กรรมอันหาโทษมิได." 
                        [อุโบสถกรรม ๒ อยาง] 
           บรรดากรรมเหลาน้ัน  อุโบสถกกรรมม ี๒ อยาง  ดวยอํานาจ 
ปกติอุโบสถและปฏิชาครอุโบสถ.  สมจริงตามนั้น  พระอรรถกถา- 
จารยกลาวไวในอรรถกถา๒ราชสูตร  ในปฐมปณณาสก  แหงติกนิบาต 
อังคุตตรนิกายวา  "สองบทวา  อุโปสถ  อุปวสนฺติ  ความวา 
ชนทั้งหลาย  ยอมอธิษฐานองคอุโบสถเดือนละ  ๘  ครั้ง.  บทวา 
ปฏิชาคโรนฺติ  ความวา  ยอมกระทําอุโบสถกรรมนั้น  ยอมทําดวยอํานาจการ 
รับและการสง  วันอุโบสถ ๔ วัน  ในกึ่งเดือน  (คือปกษ)  หน่ึง.  เมื่อ 
รับอุโบสถในดีถีที่ ๕  ยอมเปนผูรักษาอุโบสถในดิถีที่ ๔,  เมื่อสง 
ยอมเปนผูรักษาอุโบสถในดิถีที่ ๖.  เม่ือรับอุโบสถในดิถีที่ ๘  ยอมเปน 
ผูรักษาอุโบสถในดิถีที ่๗, เมื่อสง  ยอมเปนผูรักษาอุโบสถในดิถีที่ ๙. 
เมื่อรับอุโบสถใสดิถีที ่๑๔  ยอมเปนผูรักษาอุโบสถในถิดีที ่๑๓,  เมื่อ 
สงอุโบสถในดิถีที่ ๑๕  ยอมเปนผูรักษาอุโบสถในวันแรม ๑ คํ่า"  ดังน้ี 
 
*พระมหานาค  อุปนาโค  ป.  ธ.  ๙.  วัดบรมนิวาส  แปล. 
๑.  ปรมตฺถโชติกา  ขุทฺทกปาวณณฺนา  ๑๕๖.  ๒.  มโน.  ปู.  ๒/๑๕๗.  
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           [๑๐๒]  ฎีการาชสูตรนั้น  แกวา  "สองบทวา  อฏ  วาเร  
คือ  สิ้น  ๘  ครั้งอยางนี้  คือ  ในกึ่งเดือนหนึ่ง  ๔ ครั้ง  ในกึ่งเดือน 
นอกน้ีก็อยางนั้น.  บทวา  อธฏิหนฺติ  แปลวา  ยอมต้ังใจ 
บทวา  ปฏิชาคโรนฺติ  แปลวา  ยอมต่ืนโดยลําดับ.  จริงอยู  สัตว 
ทั้งหลาย  เมื่อทําบุญ  ชื่อวา  ยอมต่ืน เพราะความเปนผูขวยขวาย 
ในกิจที่ตนจะพึงทํา.  แตสัตวนอกน้ี  ชื่อวา  ยอมหลับ  เพราะความ 
เปนผูเบือนหนาเสียจากประโยชนของตนและประโยชนของผูอ่ืน.  การ 
รับอุโบสถในดิถีที่ ๑๕ คํ่า   ยอมมีไมได  เหมือนการสงอุโบสถในดิถ ี
ที่ ๑๔ คํ่า  เพราะไมมีวัน." 
           ปกรณชื่อสัททนีติ  แกวา  "ชาครธาตุ  เปนไปในความสิ้น 
ความหลับ,  รูปแหงหมวดธาตุมี  ภู  ธาตุ  เปนตนวา  'ชาครติ;' รปู 
แหงหมวดธาตุมี  ตนฺ  ธาตุเปนตนวา  ' ชาคโรติ." 
           [๑๐๓]  สวนในกาลอุโบสถน้ี  มีการสันนิษฐานดังน้ี: วัน ๘ วัน 
แหงเดือนหน่ึง  คือในชณุหปกษ  ๔ วัน  คือวัน  ๕ คํ่า  วัน ๘ คํ่า 
วัน ๑๔ คํ่า  วัน ๑๕ คํ่า  ในกาฬปกษก็อยางนั้น  จัดเปนกาลแหง 
ปกติอุโบสถ.  วัน  ๑๑ วันแหงเดือนหนึ่ง  คือ  ในชุณหปกษ ๕ วัน 
คือ  วัน ๔ คํ่า  วัน ๖ คํ่า  วัน ๗ คํ่า  วัน ๙ คํ่า  วัน ๑๓ คํ่า  และ 
ในกาฬปกษ  ๖ วัน  คือ วันคํ่า ๑ วัน ๔ คํ่า  วัน ๖ คํ่า  วัน ๗ คํ่า 
วัน ๙ คํ่า  วัน ๑๒ คํ่า  หรอื ๑๓ คํ่า  จัดเปนกาลแหงปฏิชาครอุโบสถ. 
๑๐ วันในเดือนขาด ๑๑ วันในเดือนเต็ม  ซึ่งอ่ืนจากวันเหลาน้ัน  ไมจัด 
เปนกาลแหงอุโบสถ.  
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           [๑๐๔]  การท่ีชนผูไมสมาทานอุโบสถรักษาศีล  ๕  ตลอดเดือน  
แมทั้งสิ้นก็ควร เพระเหตุนั้น เดือนท้ังสิ้นจึงจัดเปนกาลของศีล ๕ นั้น. 
แตศีล ๕ นี้  ทานกลาวไวดวยอํานาจแหงชนผูไมทําปาฏิหาริกปกษ. 
                        [ปาฏิหาริกปกขอุโบสถ] 
           สวนเดือนในฤดูฝน ๔ เดือน  จัดเปนกาลของชนผูทําปาฏิหาริก- 
ปกษนั้น.  เพราะเหตุนั้น  ในอรรถกถาราชสูตร๑  พระอรรถกถาจารยจึง 
กลาวไววา  "อุโบสถประจําส้ิน ๓ เดือน  ในภายในฤดูฝน  ชื่อวา 
ปาฏิหาริยปกษ,  เมื่อไมสามารถสิ้น ๓  เดือนแมนั้น  อุโบสถประจํา 
สิ้นเดือนหนึ่งในระหวางแหงวันปวารณาทั้ง ๒ ชื่อวา  ปาฏิหาริยปกษ. 
เมื่อไมสามารถส้ินเดือนหนึ่งแมนั้น  กึ่งเดือนหนึ่งจําเดิมแตวันปวารณา 
ตน  ก็ชื่อวา  ปาฏิหาริยปกษเหมือนกัน." 
           ฎีการาชสูตรนั้น  วา  "อุโบสถประจํา  ชื่อวา  ปาฏิหาริยปกษ 
เพราะจะตองนําไปตามลําดับ คือ  เพราะเราจะตองใหเปนไปทุก ๆ ป." 
           อรรถกถาอุตตราวิมานวา  "บทวา  ปาฏิหารกิปกฺขฺจ  ความ 
วา  ตลอดอุปนีหรณกปกษ  และปกษที่ปฏิบัติอุโบสถศีลดวยอํานาจ 
การรับและสงวัน  ๑๔ คํ่า  ๑๕ คํ่าและ ๘ คํ่า  แตเบื้องตนและที่สุด 
ตามลําดับ  อธิบายวา  และในวัน ๑๓ คํ่า  คํ่า ๑ ๗ คํ่า  และ ๙ คํ่า." 
           [๑๐๕]  อรรถกถา๒ธัมมิกสูตร  ในทุติยวรรค  แหงสุตตนิบาต 
วา  "๕  เดือนน้ี  คือ  เดือน  ๘  ในสวนเบื้องตน  แหงวันเขาพรรษา 
๓ เดือน  ในภายในพรรษา  เดือน ๑๒  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา 
 
๑.  มโน.  ปู.  ๒/๑๕๙.  ๒.  ป.  โช.  ขุ.  สุ.  ๒/๒๗๗.  
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ปาฏิหาริยปกษ.  อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา  'เดือน ๘ เดือน ๑๒  
และเดือน ๔  ๓  เดือนเทานั้น  (ชื่อวา ปาฏิหาริยปกษ)'  อีกพวกหนึ่ง 
กลาววา  'ปกษละ  ๔ วัน  กลาวคือ  วัน  ๑๓ คํ่า  วันคํ่า  ๑ วัน ๗ คํ่า 
และวัน ๙ คํ่า  ดวยอํานาจแหงวันตนและวันหลังแหงวันอุโบสถในปกษ 
(ชื่อวา  ปาฏหิาริยปกษ)' บัณฑิตชอบใจวิธีใด  พึงถือเอาวิธีนั้น 
ก็หรือวา  ผูใครบุญควรทําทุกวิธี." 
           [๑๐๖]  สวนคําใดท่ีกลาวไวในอรรถกถา๑คังคมาลชาดกใน 
อัฏฐกนิบาต  วา  "บุตรและทาระก็ดี ชนบริวารก็ดี  ของเศรษฐีนั้น 
โดยที่สุดแมคนเลี้ยงโคในเรือนน้ัน  ๆ  ทั้งหมด  ยอมเขาจําอุโบสถเดือน 
ละ ๖ วัน"  คําน้ัน  ทานกลาวหมายเอาอุโบสถท่ีไดโดยกาลอ่ืนจาก 
พุทธกาล.  นยัวา  ในครั้งน้ัน  การเขาจํากลาวคือการไมรับประทาน 
อาหารน่ันแหละ  เขาเรียกกันวา  อุโบสถ,  หาใชองค ๘ ไม.  จริง 
องค ๘ นั้น  ยอมหาไดในสมัยที่พระพุทธเจาอุบัติข้ึนเทาน้ัน." 
           [๑๐๗]  สวนในฏีกาคังคมาลชาดกน้ัน  ทานกลาววา  "เดือน 
หน่ึง  มีวันอุโบสถ  ๖ วัน  คือ  ในสุกกปกษ ๓ วัน  คือ  วันอมาวาสี 
วัน ๘ คํ่า  วัน ๑๑  คํ่า,  แมในกัณหปกษก็มี ๓ วัน คือ  เชนเดียวกัน." 
           แมในอรรถกถา๒เวสสันตรชาดก  ทานก็หมายเอาวันอุโบสถนอก 
พุทธกาลน้ีแหละ  กลาวไววา  "พระมหาสัตวข้ึนทรงคอชางตัวประเสริฐ 
เสด็จตรวจดูโรงทาน  ๖  แหง   เดือนละ ๖ ครั้ง." 
           ก็ในฎีกาคังคมาลชาดกนี้  แมวันบุรณมี  ทานก็ถือเอาดวยบท 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๒๔๔.  ตทฏกถา.  ๔/๒๙๐.  ๒.  ขุ.  ชา.  ๒๘๑๓๖๕.  ตทฏกถา.  ๑๐/๓๒๗. 
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นี้วา  อมาวาสี.  
           สวนในฎีกาสัคคกัณฑ  ทานกลาววา  "ก็วัน ๑๕ คํ่าท่ีเปน 
กาฬปกษ  ทานเรียกวา  อมาวสีบาง.  อมาวาสีบาง.  พระอาทิตย 
และพระจันทร  ยอมอยูรวมกัน  คือดวยกัน  ในดิถีใด,  ดิถีนั้น 
ชื่อวา  อมาวสี  และชื่อวา  อมาวาสี  เพราะทําทีฆะ.   อมาศัพท  มีสห 
ศัพท  เปนอรรถ  เปนอัพยยะ  [แจกดวยวิภัตตินามไมได]." 
           [๑๐๘]  บัณฑิตพึงถึงความตกลงในกาลอุโบสถน้ีไดวา "๘ วัน 
แหงเดือนหน่ึงมีวัน  ๕  คํ่าเปนตน  จัดเปนกาลแหงอุโบสถตามปกติ, 
๑๑ วันมีวัน ๔ คํ่าเปนตน  ซึ่งเปนเบื้องตนและเบื้องปลายของ 
วันทั้ง ๘  เหลาน้ัน  จัดเปนกาลแหงปาฏิหาริยอุโบสถ,  เดือนในฤดูฝน 
แมทั้งสิ้น  จัดเปนกาลแหงปาฏิหาริยอุโบสถ "  ดวยประการฉะน้ี. 
           สวนอาจารยบางพวกกลาววา  "การกระทําอุโบสถในวันใด 
วันหน่ึง  ก็ใชได."  คําน้ันไมเหมาะ  เพราะวันที่บัณฑิตกําหนดไวจะ 
 ึถึงความเปนวันไรประโยชน.  ดวยวา  เมื่อเปนเชนนี้  วันที่บัณฑิต 
กําหนดไววา  วัน ๑๔  คํ่าเปนตน  พึงเปนวันไมมีประโยชน,  แตวันที่ 
บัณฑิตกําหนดไวนั่น  หาเปนวันไรประโยชนไม.  เหตุนั้น  ในอรรถ- 
กถาอุตตาวิมาน  พระอรรถกถาจารยจึงไมแสดงความท่ีอุโบสถกรรม 
นั้น  เปนกิจอันบุคคลพึงทําในวันที่ทานกําหนดไวเทาน้ันอยางนี้  วา 
'อุโบสถกรรมนั้น  บุคคลควรพึงทําในวันเหลาใด,  อุโบสถกรรมเชน 
ใด  ควรรกัษาโดยอาการใด,  นางอุตตราเมื่อจะแสดงวันนั้นอุโบสถ- 
กรรมเชนนัน้และอาการน้ัน  จึงกลาวคําวา  'จาตุทฺทสึ'  เปนตน." 
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           [๑๐๙]  แมในอรรถกถา๑ธัมมิกสูตร  พระอรรถกถาจารยก็กลาว 
วา  "บัดนี้  พระผูมีพระภาค  เมื่อจะทรงแสดงกาลอุโบสถ  จึงตรัสวา  
'ตโต  จ  ปกขฺสฺส'  เปนตน." 
           บาลีในธัมมิกสูตร๒นั้น  ดังตอไปนี้ :- 
              "ก็แล  วิญูชนผูมีใจเสื่อมใสแลว  เขาจํา 
              อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ทําใหมีองคครบ- 
              เต็มท่ี  ตลอดวัน  ๑๔ คํ่า  วัน ๑๕ คํ่าและวัน ๘ คํ่า 
              แหงปกษ  และตลอดปาฏิหาริกปกษ"  ดงัน้ี. 
           อรรถกถา๓ธัมมิกสตูรนั้น  วา  "ศัพทวา  ตโต  ในคาถาน้ันเปน 
นิบาตลงในอรรถสักวาทําบทใหเต็ม.  บทวา  ปกฺขสฺสุปวสฺสุโปสถ 
นั่น  บัณฑิตพึงประกอบเขากับบทเบ้ืองปลายวา  "เขาจําอุโบสถ  คือ 
เขาไปจําอุโบสถประกอบดวยองค ๘ นั่นแล  ตลอด ๓ วันนี้   คือ 
วัน ๑๔ คํ่า  ๑๕ คํ่า  วัน ๘ คํ่า  แหงปกษ."  บทวา  ปกฺขสฺสุปวสฺสุ- 
โปสถ  นั่น  บัณฑิตพึงเชื่อมเขาอยางน้ีวา  "วิญูชนผูมีใจเสื่อมใสแลว 
ไมปลอยปละละเลยอุโบสถประกอบดวยองค ๘ แมจนวันเดียว  ทําให 
มีรูป (องค)  ครบเต็มที่  คือใหมีองคบริบูรณดี  ชื่อวาเขาจําอุโบสถ 
ประกอบดวยองค ๘  (ทําใหองคครบครัน)  ตลอดปาฏิหาริย- 
ปกษดวย." 
           [๑๑๐]  อรรถกถา๔ภยเภรวสูตร  ในมูลปณณาสก  วา  "บทวา 
จาตุทฺทสี  ไดแก  ราตรีหน่ึงอันเปนที่เต็มแหง ๑๔ วัน  จําเดิม 
 
๑.  ๓.  ป.   โช. ๒/๒๒๗.  ๒. ขุ. สุ.  ๒๕/๔๐๕.  ๔.  ป. สุ ๑/๑๖๓.  
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แตวันตนแหงปกษ.  วัน ๑๕ คํ่า  และวัน  ๘  คํ่าก็เหมือนกัน.  บทวา  
ปกฺขสฺส  ความวา ๖ ราตรี  แบงราตรีเหลาน้ันแหงสุกกปกษและ 
กัณหปกษใหเปน  (ปกษละ)  สาม ๆ.   เพราะฉะนั้น  คําวา  ปกษ 
บัณฑิตควรประกอบเขา ในบททุกบทวา  "ปกฺขสฺส  จาตุทฺทสี 
ปกฺขสฺส  ปจฺทสี  ปกฺขสสฺ  อฏมี"  ดังน้ี. 
           ฎีกาภยเภรวสูตรนั้นวา  "สองบทวา  ปมทิวสโต  ปภติ 
คือ  จําเดิมแตวันคํ่า ๑ อันเปนวันตน." 
           วัน ๕ คํ่า  มิไดมาในบาลีก็จริง  แตวันนั้น  กค็วรถือเอาดวยแท 
เพราะความเปนวันที่พระธรรมสังคาหาทั้งหลายต้ังไว.  เนื้อความน้ี 
จักแจมแจงในมงคลน้ีวา  "กาเลน  ธมมฺสสวน." 
                               กถาวาดวยกาลอุโบสถ  จบ. 
                                  [องคอุโบสถ ๘ ประการ] 
           [๑๑๑]  ก็องค ๘ แหงอุโบสถน้ัน  มีเจตนาเปนเครื่องงดเวนจาก 
การทําชีวิตสัตวใหตกลวงไปเปนตน.  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค 
เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกนางวิสาขา  จึงตรัสไวในทุติยวรรค๑  แหง 
ทุติยปณณาสก  ในติกนนิาต  อังคุตตรนิกายวา 
              "บุคคลไมพึงฆาสัตว  ไมพึงถือเอาส่ิงของที่ 
              เขามิไดให  ไมพึงกลาวเท็จ  ไมพึงเปนผู  
              ด่ืมนํ้าเมา  พึงงดเวนจากเมถุนอันเปนความ 
              ประพฤติไมประเสริฐ  ไมพึงบริโภคโภชนะผิด  
 
๑.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๒๗๖.  
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              เวลาในราตรี  ไมพึงทัดทรวงดอกไม ไมพึงลูบไล 
              ของหอมและพงึนอนบทเตียง   บนพ้ืน  หรือบน 
              ที่ซึง่เขาปูลาด  บัณฑิตทั้งหลายกลาวอุโบสถท่ี  
              ประกอบดวยองค ๘ นี้แลวา  อันพระพุทธเจา 
              ผูถึงท่ีสุดทุกข  ทรงประกาศไวแลว." 
                               บาลีอุโบสถสูตร  จบ. 
           บาลีธมัมิกสูตร  ในทุติยวรรคแหงสุตตนิบาต  ก็เหมือนกัน. 
           [๑๑๒]  อรรถกถา๑ธัมมิกสูตร  วา  "บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา 
อพฺรหฺมตริยา  คือ  อันเปนความประพฤติไมประเสริฐ.  บทวา  เมถุนา 
คือ  จากการถึงพรอมแหงเมถุนธรรม." 
           อรรถกถาชื่อกังขาวิตรณี  วา  "สองบทวา  เมถุน  ธมฺม   ไดแก 
ธรรมของคน ๒ คน  ผูเชนเดียวกัน  โดยความกลัดกลุมแหงราคะ." 
           ฎีกากังขาวิตรณีนั้น  วา  "ธรรมนี้เปนธรรมของชนคูทั้งหลาย 
เพราะถึงภาวะเชนเดียวกัน  โดยความกลัดกลุมแหงราคะ  ฉะนั้น 
ธรรมนั่นแหละ  พระผูมพีระภาคจึงตรัสวา เมถุน  เหตุนั้น  พระ 
อรรถกถาจารยจึงกลาวคําวา 'ราคปริยุฏาเนน'  เปนตน.  บรรดา 
บทเหลาน้ัน  บทวา  ราคปริยุฏเนน  แปลวา  โดยความกลัดกลุม 
แหงราคะ.  อธิบายวา  โดยความเปนผูมีจิตถูกความเปนไปแหงความ 
กําหนัดในเมถุนรึงรัดแลว.  อัชฌาจาร  (การละเมิดประเวณี)  ชือ่วา 
ธมฺโม." 
 
๑.  ป.  โช.  ๒/๒๒๖. 
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           ฎีกาจูฬหัตถิโทปสตูร  วา  "ธรรมนี้เปนธรรมของชนคู  คือ  
เปนสอง ๆ โดยอาการท่ีกลาวแลว  เหตุนั้น  ชื่อวา  เมถุน." 
           [๑๑๓]  อรรถกถา๑ธัมมิกสูตร  วา  "บาทคาถาวา  รตฺตึ  น 
ภุ ฺเชยฺย  วิกาลโภชน  ความวา  ไมพึงบริโภคทั้งในกลางคืน,  ไมพึง 
บริโภคโภชนะเกินเวลาไปแลวท้ังในกลางวัน.  แมวัตถุมีจุรณเครื่องลูบ 
ไลเปนตน  บัณฑิตพึงทราบวา   พระผูมีพระภาคทรงถือเอาแลวดวย 
คันธศัพท  ในคํานี้วา  น จ คนฺธ  ดังนีเ้หมือนกัน.  บทวา  มฺเจ 
ไดแก  เตียงที่ควร.  บทวา  สนฺถเต  ไดแก  ที่เขาปูลาดดวยเครื่อง 
ลาดอันควร  มีเสื่อออนเปนตน.  อนึ่ง (การท่ีนอน)  บนพ้ืนแมที่ 
ลาดดวยผาขนสัตวเปนตน ก็ควร." 
           [๑๑๔]  อรรถกถา๒อุโบสถสูตร  วา  "บาทคาถาวา  มฺเจ 
ฉมาย  ว  สเยถ  สนฺถเต  ความวา  พึงนอนบนเตียงท่ีควร  ซึ่ง 
มีเทาประมาณศอกกํามา  หรือบนพ้ืนที่โบกฉาบดวยปูนขาวเปนตน 
หรือบนท่ีปูลาดอันเขาลาดหญา  ใบไม  และฟางเปนตนกระทําไว." 
           อรรถกถา๓ธัมมิกสตูร  วา  "บทวา  อฏงคิก  คือ  ไมพนไป 
จากองค ๘ เหมือนดนตรีซึ่งประกอบดวย๔องค  ๕  ฉะนั้น.  บทวา 
ทุกฺขนฺตคุนา  คือ  ผูถึงท่ีสุดแหงวัฏฏทุกขแลว." 
 
๑.  ป.  โช.  ๒/๒๒๑.  ๒.  มโน.  ปู.  ๒/๒๖๔.  ๓.  ป.  โช.  ๒/๒๒๗.  ๔.  คือ  ๑.  อาตต 
กลองหุมหนาเดียว.  ๒.  วีตต  กลองหุมหนงั  ๒ หนา  ภ.  อาตตวิตต  กลองหุมทุกดาน 
(บัณเฑาะว  รํามะนา).  ๔.  สุสิร  เคร่ืองเหา  (ป,  แตร,  หรือขลุย).  ๕.  ฆน  โลหะแผน 
(ฉาบ,  ฉ่ิง,  หรือฆอง).       
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           [๑๑๕]  อรรถกถา๑ขุททกปาฐะ  วา  "บรรดาองคเหลาน้ัน  เจตนา 
เปนเหตุกาวลวงฐานะ  โดยประสงคจะสองเสพสัทธรรม  ซึ่งเปนไป  
ทางกายทวาร  ชื่อ  อพรหมจรรย." 
           ฎีกาพรหมชาลสูตร  วา "เจตนาที่ยังการจดมรรคดวยมรรค 
ใหต้ังข้ึน  ซึ่งเปนไปทางกายทวาร  โดยประองคจะเสพอสัทธรรม 
ชื่อ  อพรหมจรรย.  อพรหมจรรยนั้นมีองค ๒ คือ  จิตประกอบดวย 
ความเปนผูใครเพ่ือจะเสพ ๑  การจดมรรคดวยมรรค ๑." 
           อรรถกถาชื่อกังขาวิตรณี  วา  "อพรหมจรรยนั้นมีองค ๒ คือ 
จิตคิดจะเสพ ๑ การยังมรรคใหจดดวยมรรค ๑." 
           อรรถกถา๒ขุททกปาฐะ  วา  "ก็อพรหมจรรยมีองค ๔ คือ 
อัชฌาจรณียวัตถุ  (วัตถุทีจ่ะพึงประพฤติลวง  คือ  มรรคท้ัง ๓)  ม ี
อยู ๑ จิตคิดจะเสพในอัชฌาจรณียวัตถุนั้น  เปนธรรมชาติปรากฏ 
แลว ๑  ประโยค  (คือ)  ความพยายาม) อันเปนปจจัยแหงการเสพ 
ก็สมบูรณ ๑ การยินดี ๑." 
           [๑๑๖]  มรรค ๓๐  ชื่อวา  อัชฌาจรณียวัตถุ.  สมจริงดังคําท่ี 
พระอรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถาชื่อกังขาวิตรณี  วา "ก็ผูหญิง 
มี ๓ จําพวก  ดวยอํานาจแหงหญิงมนุษย  อมนุษย  และสัตวดิรัจฉาน. 
มรรคของหญิงเหลาน้ันแบงเปนพวกละ ๓  ดวยอํานาจวัจจมรรค 
ปสสาวมรรค  และมุขมรรค  เปน ๙.  ของจําพวกอุภโตพยัญชนก 
 
๑.  ปรมตฺถโชติกา  ขุทฺทกปาวณณฺนา  ๒๐.  ๒.  ปรมตฺถโชติกา  ขุทฺทกปาวณฺณนา  ๒๗.  
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ก็เชนนั้น.  สวนมรรคของบุรุษแบงเปนพวกละ  ๒  ดวยอํานาจวัจจ-  
มรรคและมุขมรรค  เปน  ๖.  ขอพวกบัณเฑาะกก็เชนนั้น รวมเปน 
มรรค  ๓๐  ดวยอาการอยางน้ี."  คําท่ีเหลือท่ีขาพเจาจะพึงกลาวใน 
สิกขาบทน้ี  และในสิกขบทท่ี ๑ ที่ ๒  ที ่๔ และที่ ๕  บัณฑิตพึงทราบ 
ตามนัยที่ขาพเจากลาวแลวในอาคาริยวินัยในหนหลัง. 
           [๑๑๗]  อรรถกถา๑วิกาลโภชนสิกขบท  วา  "ดวยบทวา  กาโล 
ทานประสงคเอากาลเปนท่ีฉันของพวกภิกษุ. ก็กาลน้ัน  โดยกําหนด 
อยางตํ่าท่ีสุด  ยอมเปนเวลาเที่ยง.  เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ  ในบท 
ภาชนะแหงสิกขาบทน้ัน  พระอุบาลีจึงกลาววา '  ชื่อวา  วิกาล (ไดแก) 
เมื่อกาลเที่ยงลวงเลยไปแลวจนถึงอรุณข้ึน.'  แมเวลาเที่ยงตรง  ก็ยัง 
ถึงความสงเคราะหเขาในกาล.  ก็จําเดิมแตเวลาเทียงตรงนั้นไป  ภิกษุ 
ไมสามารถเพ่ือจะขบเค้ียวหรือฉันได  (แต)  พึงสามารถเพ่ือจะด่ืม 
โดยดวนได  แตภิกษุผูรังเกียจ  ไมควรทํา." 
           ฏีกาพรหมชาลสูตร  จูฬหัตถิโทปสูตร  และอุโบสถสูตร 
วา  "จําเดิมแตอรุณข้ึนจนถึงเวลาเท่ียง  นี้จัดเปนกาลบริโภคที่พระ 
อริยเจาท้ังหลาย  มีพระพทุธเจาเปนตน สั่งสมอบรมมาแลว,  อ่ืน 
จากน้ันจัดเปนวิกาล." 
           ฎีกามหาขันธก  วา  "วัตถุทีช่ื่อวาโภชนะ  เพราะอรรถวา 
อันบุคคลพึงบริโภค  คือ  วัตถุที่เปนยาวกาลิกทุกชนิด  มีขาวตมและขาว 
สวยเปนตน. เหมือนอยางวา   การบรโิภคในกลางคืน  ในคําวา 
 
๑.  สมนฺต.  ๒/๔๑๒. 
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"รตฺตูปรโต๑"  นี ้ ทานกลาววา  รตฺติ เพราะลบบทเบื้องหลังฉันใด 
การกลืนกินโภชนะในคําวา 'วิกาลโภชนา' นี้  ทานก็กลาววา  โภชน 
'เพราะลบบทเบ้ืองหลังฉันนั้น.  การกลืนกินโภชนะในวิกล  ชื่อวิกาล- 
โภชนะ."  
           [๑๑๘]  อรรถกถาชื่อกังขาวิตรณี  วา  "ในวิกาลโภชนสกิขาบท 
นี้  มีองค ๓ เหลาน้ี  คือ  ความท่ีเวลาเปนวิกาล ๑  ความท่ีวัตถุเปน 
ยาวกาลิก ๑ การกลืนกิน ๑. " 
           อรรถกถา๒ขุททกปาฐะ  วา  "วิกาลโภชนะมีองค ๔ คือ  เวลา 
วิกาล  ๑  วัตถุเปนยาวกาลิก ๑  การกลืนกิน ๑  ความเปนผูไมใช 
คนบา ๑.  การจําแนกองค  แมแหงสิกขาบทท่ีเหลือ  ก็พึงทราบโดย 
ทํานองนี้." 
           ก็องควา  "ความเปนผูไมใชคนบา"  นั่น ด.ี  สมจริงดังท่ี 
พระผูมีพระภาคตรัสไววา  "ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูเปนบา." 
           [๑๑๙]  สวนองคที่ ๗  มีนัจจคีตเปนตน  บัณฑิตพึงตรวจดูโดย 
พิสดารในอรรถกถาขุททกปาฐะและพรหมชาลสูตรเปนตน.  สวนใน 
อธิการน้ี  มีความยอดังตอไปนี้ :- 
           อรรถกถา๓พรหมชาลสูตรและอุโบสถสูตร  วา  "ก็การประกอบ 
ดวยตนเองก็ดี  การใหผูอ่ืนประกอบก็ดี  ซึ่งการฟอนเปนตน  การดู 
 
๑.  ผูงดเวนจากโภชนะในเวลากลางคือ.  รตฺติ  โภชน  รตฺต  ตโต  อุปโต  รตฺตูปรโต. 
๒.  ปรมตฺถโชติกา  ขุทฺทกปาวณณฺนา  ๓๒. 
๓.  สมงฺคลวิลาสินี  ๑/๑๐๓.  มโน. ป.  ๒/๒๖๓.  
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ซึ่งการฟอนเปนตน  ที่เขาประกอบแลวก็ดี  ไมสมควรแกภิกษุภิกษุณี  
ทั้งหลายเลย." 
           อรรถกถา๑ขุททกปาฐะ  วา  "ก็เม่ือบุคคลเขาไปโดยความประสงค 
จะดูแลวดูอยูนั่นแหละ  ความละเมิดจึงมีไดในสิกขบทน้ี.  แตเมื่อ 
ดูการฟอนเปนตน  ซึ่งมาในโอกาสท่ีตน  ยืน  นั่ง  และนอนก็ด ี กําลัง 
เดินไปเห็นการฟอนเปนตน   ซึ่งมาสูคลอง  (จักษุ)  เขาก็ดี  ความ 
เศราหมองพึงมีได  ความละเมิดหามีไม." 
           [๑๒๐]  ฎีกาพรหมชาลสูตร  จูฬหัตถิปโทปมสูตรและอุโบสถสูตร 
วา  "การฟงเพลงขับที่ไมเปนขาศึก  ควรในบางคราว.  จริงอยางนั้น 
พระอรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถาขุททกปาฐะชื่อ  ปรมัตถโชติกา 
วา 'เพลงขับท่ีประกอบดวยธรรม  ควร,  ธรรมท่ีประกอบดวยเพลงขับ 
ไมควร." 
           จริงอยู  การท่ีฟงเพลงขับซึ่งไมเปนขาศึก  ก็ควร.  เพราะเหตุ 
นั้น  ในอรรถกถา๒สักกปญหสูตร  ทานจึงกลาวไววา  "เมื่อบุคคลฟง 
เสียง  แมที่มีอักขระอันวิจิตรมีพยัญชนะอันวิจิตรใด  ราคะเปนตน 
ยอมเกิดข้ึน  เสียงเห็นปานน้ัน ๆ บุคคลไมควรเสพ.  แตเมื่อบุคคล 
ฟงเสียงที่อาศัยอรรถ  อาศัยธรรม  แมเปนเพลงขับของนางกุมภทาสี 
ความเสื่อมใสยอมเกิดข้ึนได หรือความเบ่ือหนายยอมปรากฏ  เสียง 
เห็นปานน้ัน ๆ  ควรเสพ." 
           [๑๒๑]  ฎีกาสักกปญหสูตรนั้นวา  "พระอรรถกถาจารยหมาย 
 
๑.  ปรมตฺถโชติกา  ขทฺทกปาวณณฺนา  ๓๔.  ๒.  ส. วิ.  ๒/๔๔๕ 
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ถึงเพลงขับที่ปรากฏข้ึน  โดยความเปนเพลงขับที่ไพเราะจับจิต  ดวย  
อํานาจแหงการกําหนดท่ีเปนไปอยางนั้น  เพราะความเปนที่ประชุม 
แหงเพลงขับอันวิจิตร  ดวยอํานาจแหงการรอยกรองซึ่งกาพย  และ 
เพลงขับมีเพลงขับของนักฟอนเปนตน  และดวยอํานาจแหงการรองสง 
จึงกลาววา  ' ย จิตฺตกฺขจิตฺตพฺยฺชนมฺป...  อุปฺปชฺชนฺติ.' 
บทวา  อตฺถนิสฺสิต  คือ  อาศัยประโยชนอันเปนไปในภพหนา.  บทวา 
ธมฺมนิสฺสิต  คือ  อาศัยธรรมอันไมอันไมกลับแลว  (คือนิพพาน).  ความ 
เชื่อในพระรัตนตรัยก็ดี  ความเชื่อในกรรมและผลของกรรมกด็ี  ชื่อ 
วา  ปสาโท.  บทวา  นิพฺพิทา  วา  คือ  หรือวาความเบ่ือหนาย 
จากวัฏฏะ  ดวยอํานาจแหงอนิจจสัญญาเปนตน." 
           สวนคําใดเขียนไว  ในคัมภีรอรรถกถา๑ขุททกปาฐะ  วา  "ก็ใน 
องคที่ ๗ นี้  เพลงขับแมที่ประกอบดวยธรรมก็ตาม  ยอมไมควร,  สวน 
ธรรมอันประกอบดวยเพลงขับ  ยอมควร"  ดังน้ี :  คําน้ัน  ยอมไมสม 
ดวยคําท่ีทานนํามาในฎีกาพรหมชาลสูตรเปนตน. 
           [๑๑๒]  สวนในองคที่ ๘  พึงทราบวินิจฉัน  ดังตอไปนี้ :  อรรถ- 
กถา๒พรหมชาลสูตรและอุโบสถสูตร  วา  "ที่นอนอันเกินประมาณ 
ชื่อวา  อุจจาสยนะ.  ที่นอนท่ีปูลาดดวยเครื่องปูลาดอันไมสมควร  ชื่อวา 
มหาสยนะ." 
           ฎีกาพรหมชาลสูตรและอุโบสถสูตรนั้นวา  "ที่นอนสูงแนะท่ีนอน 
ใหญ  พระผูมีพระภาคทรงประสงคเอาที่นอนซ่ึงเวนจากสมณสารูป 
 
๑.  ปรมตฺถโชติ  ขุทฺทปาฐวณฺณนา  ๓๕.  ๒.  สุ.  วิ.  ๑/๑๐๔  มโน.  ป.  ๒/๒๖๓. 
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เพราะเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา 'ปมาณาติกฺกนนฺต 
อกปฺปยตฺถต."  
           อรรถกถา๑ขุททกปาฐะ  วา  "ที่นอนอันไมสมควร  และเครื่อง 
ปูลาดอันไมสมควร  ชื่อวา  มหาสยนะ." 
           ฎีกาพรหมชาลสูตรเปนตน  วา "คําวา  อุจฺจา  เปนศัพทพิเศษ 
ศัพทหน่ึง  ซึ่งมีเนื้อความเสมอกับอุจจศัพท.  บุคคลยอมนอนบนท่ีนั่น 
เหตุนั้น  ที่นั่น  ชื่อวา  เปนที่นอน  คือ  อาสันทิ  เปนตน.  ก็อาสนะ 
ทานสงเคราะหดวย  สยนศัพท  ในบทวา  อุจฺจาสยนมหาสยน  นั่น." 
           [๑๒๓]  อรรถกถา๒จัมมขันธกะ  วา  "อาสนะท่ีเกินประมาณ 
ชื่อวา  อาสันทิ."  พระบาลี๓เสนสสนขันธกะ  วา "ภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตต่ัง ๔ เหลี่ยม๔แมสูง." 
           อรรถกถา๕เสนสสนขันธกะน้ันวา  "ต่ัง ๔ เหลี่ยมจตุรัส  พระ 
ผูมีพระภาคตรัสเรียกวา  อาสันทิก.  กเ็พราะบาลีวา  อุจฺจกมฺป 
อาสนฺทิก  ต่ังยาวโดยสวนขางหน่ึงน่ันแหละ  มีเทาประมาณ ๘ นิ้ว 
จึงควร.  อน่ึง  อาสันทิ ๔ เหลี่ยมจตุรัส  แมเกินประมาณ  ก็พึงทราบ 
วา  ควร." 
           ฎีกาชือ่วิมติวิโนทนี  วา  "ต่ัง ๔ เหลี่ยมเทากัน  (ทั้ง ๔ ดาน) 
ชื่อวา  จตุรสสฺป.  คําวา  ปมาณาติกฺกนฺโตป  ทานกลาวหมายเอา 
 
๑.  ปรมตฺถโชติกา  ขุทฺทกปาวณณฺนา  ๓๕.  ๒.  สมนฺต.  ๓/๑๘๓.  ๓.  วิ.    จุลฺลวคฺต. 
๗/๙๑.  ๔.  อาสนฺทิก.  เกาอ้ีเล็กหรือท่ีส่ังชนิดหนึ่งไมมีท่ีวางแขนไมมีท่ีพิงหลัง 
๕.  สมนฺต.  ๓/๓๕๔. 
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ต่ัง ๔ เหลี่ยมเทากันเหมือนกัน.  สวนแมต่ัง  สัตตังคะ๑  และ  ปญจังคะ ๔ 
เหลี่ยมรีมีเทาสูง  ยอมไมควร."  
           [๑๒๔]  จริงอยู  เทาเตียงและต่ังมีประมาณ ๘ นิ้ว  โดยน้ิวพระ 
สุคตเทาน้ัน  จึงควร.  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  "อน่ึง๒ 

ภิกษุผูจะใหทําเตียงหรือต่ังใหม  พึงทําใหมีเทาได  ๘ นิ้ว  โดยน้ิวสุคต 
เวนไวแตแมแครเบื้องลาง  เมื่อภิกษุทําใหเกินประมาณน้ัน  เปน 
ปาจิตตีย  มีอันใหตัดเปนวินัยกรรม." 
           [๑๒๕]  ก็เพราะพระอรรถกถาจารยกลาวไว  ในอรรถกถากุฏ-ิ 
การสิกขาบท  ในกังขาวิตรณี  วา  "๓  คืบของบุรุษกลางคนในบัดนี้ 
ชื่อวา  คืบพระสุคต ๑  เปนศอกคืบโดยศอกชางไม"  เพราะฉะน้ัน 
๓ นิ้วแหงบุรุษกลางคน  จึงเปน  ๑ นิ้ว ของพระศาสดา  เหตุนั้น  ๘  นิ้ว 
ของพระศาสดา  จึงเปน ๒๔ นิ้วของบุรุษกลางคน.  ๒๔ นิ้วนั้นเปน 
ศอกกําหนึ่ง.  เหตุนั้น  ในฎีกาอุโบสถสูตร ทานจึงกลาวไววา  
บทวา  มุฏ ิหตฺถปาทเก  คือ  มีเทาประมาณศอกกําหนึ่ง  นับ 
จากพ้ืนเทาจนถึงท่ีสุดเบ้ืองลางแหงแมแคร.  ก็แล  ศอกกําท่ีมีชือ่วา 
ศอกชางไมในบัดนี้  เพราะฉะน้ัน  บัณฑิตพึงถึงความตกลงในอธิการน้ีวา 
ของบุรุษตามปกติ  เปน  ๑ นิ้วของบุรุษกลางคน  คืบ  ศอก  แขนและ 
วา  ก็เชนนั้น  เพราะฉะนั้น  บัณฑิตพึงถึงความตกลงในอธิการน้ีวา 
"ศอกกําของบุรุษกลางคน  เปนศอกกํากับ ๑ คืบของบุรุษตามปกติ." 
           [๑๒๖]  สวนเชิงรองเทาเตียง  ๘น้ิว  โดยนิว้ของมนุษย 
 
๑.  สัตตังคะ  ท่ีนั่งมีองค ๗ คือ  ขา ๔ พนกัพิง ๑ ท่ีวางแขน ๒. ปญจังคะ  ท่ีนั่งมีองค ๕ คือ 
ขา ๔ พนักพิง  ๑. ๒. วิ.  มหาวิภงฺค.  ๒/๕๐๑.  
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(นิ้วสามัญ)  เทาน้ันจึงควร.  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสไว  
ในเสนาสน๑ขันธกะวา  "ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงใชเชิงรองเทาเตียง 
สูง,  ภิกษุใดพึงใชสอย  เปนอุบัติทุกกฏแกภิกษุนั้น.  ภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตเชิงรองเทาเตียง ๘ นิ้วเปนอยางยิ่ง." 
           สวนในอรรถกถา๒เสนาสนขันธกะน้ัน  วา  "๘ นิ้ว  คือ  นิว้อัน 
เปนประมาณของมนุษยนั่นแล." 
           เพราะเหตุนี้  เตียงและตั่งอ่ืนจากอาสันทิ ๔ เหลี่ยมจตุรัสเสมอ 
กัน  มีเทาสูงเกินกวาศอกกํากับคืบ ๑ และเตียงมีเทารองสูงเกินกวา 
๘ นิ้ว  ชื่อวา  ที่นอนสูง.  เตียงและต่ังนั้น   ชื่อวา  ที่นอนใหญ. 
สมควร  จะสูงก็ตาม  ไมสูงก็ตาม  เตียงและต่ังน้ัน  ชื่อวา  ทีน่อนใหญ. 
ที่นอนสูงและนอนใหญแมทั้ง ๒ นั้น  ยอมไมควร.   
           เพราะเหตุนั้น  ในอรรถกถา๓ขุททกปาฐะ  ทานจึงกลาวไววา 
"ที่นอนสูงและท่ีนอนใหญแมทั้ง ๒ นั้น  ยอมไมควร  โดยปรยิายไร  
แกภิกษุผูยินดี." 
           [๑๒๗]  ก็เครื่องปูลาดที่ไมควร  ซึ่งเขาปูลาดบนเตียงและตั่ง 
ยอมไมควร  อยางอ่ืนไมควรหามิได.  เหตุนั้น  ในอรรถกถา๔ธัมมิก- 
สูตรทานจึงกลาวไววา  "ก็  (การท่ีนอน)  บนพ้ืนแมที่ลาดดวยพรม๕ 

เปนตน  ควรอยู." 
           ฎีกาพรหมชาลสูตรและอุโบสถสูตร  วา  "ก็เม่ือท่ีรองอัน 
 
๑.  วิ.  จุลฺลวคฺค.  ๗/๙๒.  ๒.  สมนฺต.  ๓/๓๕๕.  ๓.  ปรมตฺถโชติกา  ขุทฺทกปาวณฺณนา. 
๓๕.  ๔.  ป.  โช.  ข.  สุ.  ๒/๒๖.  ๕.  โคณกะ  เคร่ืองปลาดวยขนแกะมีขนยาว  ผาขนสัตว. 
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พระองคทรงหามแลว  กิรยิา  (การน่ังนอน)  ที่ใชสอยซึ่งท่ีรองนั้น  
ก็เปนอันทรงหามดวย  เพราะฉะนั้น  พระองคจึงตรัสวา  'อุจจฺาสยน- 
มหาสยนา'  ดังน้ี.  แตโดยเน้ือความ การงดเวนจากการนั่งการนอน 
อันเปนการใชสอยที่นอนสูงท่ีนอนใหญนั้น  บัณฑิตพึงทราบวา  พระองค 
ทรงแสดงไวแลว." 
           [๑๒๘]  เพราะรวมองคที่ ๗ และที่ ๘ ทั้ง ๒ องคเปนองคเดียว 
กัน  จึงมีองค ๘ ดวยประการฉะน้ี.  เหตุนั้น  ในอรรถกถา๑ขุททกปาฐะ 
ทานจึงกลาวไววา  "๒ องคเบื้องตนและองคที่ ๔ และที่ ๕  ทั่วไป 
แกอุบาสกและสามเณรดวยอํานาจเปนนิจจศีล.  องคแมทั้งมดรวม 
องคที่ ๗ และที่ ๘ ของอุบาสกเปนองคหน่ึงดวยอํานาจอุโบสถ  เวน 
องคสุดทายแหงองคทั้งหมด  ทั่วไปกบัพวกสามเณร.  แตองคสุดทาย 
แหงองคทั้งหมด เปนองคพิเศษ  สําหรับสามเณรเทาน้ัน." 
           สวนในปกรณวิเสสชื่อวิสุทธิมรรค๒  ทานกลาววา  "ศีลของ 
คฤหัสถดังน้ี  คือ  สําหรบัอุบาสกและอุบาสิกา  สิกขาบทมี ๕ ดวย 
อํานาจเปนนิจจศีล  หรือเมื่อมีอุตสาหะก็พึงรักษาท้ัง  ๑๐ สิกขาบท 
(และ)  ม ี๘ ดวยอํานาจเปนองคอุโบสถ." 
           ฎีกาปกรณวิเสสชื่อวิสุทธิมรรคน้ัน  วา  "สองบทวา  สติ  วา 
อุสฺสาเห  คือ  เมื่อความอุตสาหะเพ่ือจะพยายามรักษาศีลมีอยู.  ดวย 
บทวา  ทส  พระพุทธโฆษาจารย  กลาวถึงศีลที่สามเณรจะพึงรักษา 
ดุจศีลของฆฏิการอุบาสกเปนตน." 
 
๑.  ปรมตฺถโชติกา  ขทฺทกปาวณณฺนา  ๑๗.  ๒.  วิสทฺธิมรรค  สีลนิทฺเทส.  ๑/๑๘.  
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           ในฎีกามหาขันธกะ  แกวา  "กคํ็าใดท่ีทานกลาวไวในอรรถกถา  
ชื่อขุททกปาฐะน้ีวา  'แตองคสุดทายแหงองคทั้งหมด  เปนองคพิเศษ 
สําหรับสามเณรเทาน้ัน'  คําน้ันยอมไมสมกับคํานี้วา  'หรือวาเมื่อมี 
ความอุตสาหะ  ก็พึงรักษาทั้ง ๑๐ สิกขาบท'  ดังน้ี." 
                               กถาวาดวยองค ๘ จบ. 
           [๑๒๙]  อรรถกถาอุโบสถสูตร  วา  "ก็บุคคลผูจะเขาจําอุโบสถ- 
ศีลนั้นพึงต้ังใจวา  ' พรุงน้ีเราจักรักษาอุโบสถ '  แลวตรวจตราการ 
กระทํา๒อาหารเปนตนเสียแตในวันนี้ทีเดียว  ดวยพูดวา  " พวกทานพึง 
ทําส่ิงน้ีและส่ิงน้ี.'  ในวันอุโบสถ  พึงเปลาวาจาสมาทานองคอุโบสถใน 
สํานักของภิกษุหรือภิกษุณี  ของอุบาสกหรืออุบาสิกา  ผูรูจักลกัษณะ 
ของศีล ๑๐  แตเชาตรู.  แตเมื่อไมรูบาลี  พึงอธิษฐานวา  'พวกทานพึง 
อธิษฐานอุโบสถท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติไว.'  เมื่อไมไดผูอ่ืน  พึง 
อธิษฐานดวยตนเองก็ได,  แตควรทําการเปลงวาจาโดยแท.  เมื่อเขา 
จําอุโบสถ  ไมควรจัดแจงการงานที่เกี่ยวกับการเบียดเบียนผูอ่ืน.  ควร 
ทําการนับอายุและวัยใหกาลลวงไป.  อน่ึง  พึงเปนผูราวกะภิกษุผูมี 
ภัตรเปนประจํา  ไดอาหารในเรือนบรโิภคแลว  พึงไปสูวิหารฟงธรรม 
หรือพึงมนสิการของบรรดาอารมณ  ๓๘  อารมณอยางใดอยางหนึ่ง." 
           [๑๓๐]  ฎีกาอุโบสถสูตรนั้นวา  "จําเดิมแตการสมาทานศีล  ผู 
รักษาอุโบสถไมควรทํากิจอะไร ๆ อยางอ่ืน  ควรใหกาลลวงไปดวยการ 
ฟงธรรมหรือมนสิการกัมมัฏฐาน  เพราะเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารย 
 
๑.  มโน.  ปู.  ๒/๒๖๔.  ๒.  วิ  บทหนา  ธา  ธาตุ  ในความกระทํา,  อภิ.  สูจิ.  หนา  ๘๐๑. 
ขอ  ๑๖๘. 

  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๓ - หนาท่ี 141 

จึงกลาววา  ตมฺปน  อุปวสนฺเตน  ฯ  เป ฯ  วิจาเรตพฺพ.  ในสอง  
บทวา  วาจ  ภินฺทิตฺวา  พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี :  ผูรกัษาอุโบสถ  พึง 
ทําการกําหนดกาลวา  '(เราจักรักษาอุโบสถ)  ตลอดคืนนี้  และ  
ตลอดวันนี้'  แลวทําโดยรวมกันดวยอํานาจองคอุโบสถวา  'ขาพเจา 
สมาทานสิกขาทาน ๘ '  แลวทําการเปลงวาจาสมาทานองคอุโบสถเฉพาะ 
องคตามบาลีอยางนี้วา  'ปาณาติปาตา  เวรมณีสิกฺขาปท  สมาทิยามิ 
ฯ  เป  ฯ  อุจจฺาสยนมหมาสยนา  เวรมณีสิกฺขาปท  สมาทิยาม'ิ 
แตเมื่อไมรูบาลี  พึงสมาทานเฉพาะองคดวยภาษาของตน  หรือดวย 
อํานาจอธิษฐานโดยรวมกันวา  ' ขาพเจาอธิษฐานอุโบสถท่ีพระพุทธเจา 
ทรงบัญญัติไวแลว'  เมื่อไมไดผูอ่ืนอธิษฐานเองก็ได.  แทจริง 
ศีลของอุบาสกอันบุคคลผูรักษาอุโบสถสมาทานรวมกันก็ดี  สมาทานใน 
สํานักผูอ่ืนก็ดี  กช็ื่อวาสมาทานแลว  สมาทานรวมกันก็ดี  สมาทาน 
เฉพาะองคก็ดี  ก็เปนอันสมาทานเหมือนกัน.   ถามวา  ความแตกตาง 
กันจะมีไดอยางไรเลา ?  แกวา  เมื่อสมาทานรวมกัน  วิรัติก็อยางเดียว 
เทาน้ัน  เจตนาก็มีดวงเดียวเหมือนกัน.  แตวิรัติและเจตนาน้ัน  ทํากิจ 
ของวิรัติและเจตนาท้ังหมด  เพราะเหตุนั้น  สิกขาบททั้งหมด  จัดวา 
อันผูรักษาอุโบสถสมาทานแลวโดยแท  ดวยการสมาทานรวมกันแมนั้น. 
อน่ึง  เมื่อสมาทานเฉพาะองค  วิรัติและเจตนาท่ีตางๆ  กัน ยอมเกิด 
ข้ึนตามหนาที่ดวยอํานาจกิจ.  กใ็นการสมาทานทุกอยาง  ควรทําการ 
เปลงวาจาโดยแม. 
           บทวา  ปโรปโรธปฏิสยุตฺตา  คือ  ที่เกี่ยวกับการเบียดเบียน 
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ผูอ่ืน."     
                   กถาวาดวยการสมาทานองคอุโบสถ  จบ. 
           [๑๓๑]   การสมาทานองคอุโบสถน้ัน  ชื่อวาเปนมงคล  เพราะเปน 
เหตุแหงความเกิดในสวรรคเปนตน.  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค 
จึงตรัสไววา  "วิสาขา  ผูใดพังครองอราชยเปนอิสราธิบดีแหงมหา- 
ชนบท ๑๖ เหลาน้ี  ซึ่งมีรตนะ ๗ ประการมากมาย,  คือ  อังคะ  มคธะ 
กาสี  โกศล  วัชชี  มัลละ  เจตี  วังสะ  กุรุ  ปญจาละ  มัจฉะ  สุรเสนะ 
อัสสกะ  อวันตี  คันธาระ  กัมโพชะ;  การครองราชยของผูนั้นนั่น 
ยอมไมถึงเสี้ยวท่ี ๑๖ แหงอุโบสถซ่ึงประกอบดวยองค ๘. 
           ขอน้ัน  เพราะเหตุไร ? 
           วิสาขา  ราชสมบัติที่เปนของมนุษยเปนของเล็กนอย  เพราะ 
นําเขาไปเปรียบเทียบสุขอันเปนทิพย; 
           วิสาขา ๕๐ ปซึ่งเปนของมนุษย  เปนคืนหน่ึงและวันหน่ึง 
ของเทพดาชั้นจาตุมหาราช,  ๓๐ ราตร ี โดยราตรีนัน้เปนเดือนหนึ่ง, 
๑๒ เดือนโดยเดือนน้ันเปนปหน่ึง,  ๕๐๐ ปอันเปนทิพยโดยปนั้น  เปน 
ประมาณอายุของเทพดาชั้นจาตุมหาราช.  วิสาขา  กคื็อขอท่ีสตรีหรือ 
บุรุษบางคนในโลกนี ้ เขาจําอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ แลว  พึง 
เขาถึงความเปนผูรวมกันของเทพดาชั้นจาตุมหาราช  เบื้องหนาแต 
ตายเพราะกายแตก  เปนฐานะที่สมควรจะมีไดแล.  วิสาขา  ก็เรา 
หมายเอาความเขาถึงความเปนผูรวมกันของเทพดาชั้นจาตุมหาราช 
นั่น  จึงกลาวคํานี้วา  'ราชสมบัติอันเปนของมนุษยเปนของเล็กนอย  
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เพราะนําเขาไปเปรียบสุขอันเปนทิพย.'   
           วิสาขา ๑๐๐  ปอันเปนของมนุษย  เปนคืนหน่ึงและวันหน่ึง 
ของเทพดาชั้นดาวดึงส ;  ฯลฯ  พันปอันเปนทิพยโดยปนั้น  เปน 
ประมาณอายุของเทพดาชั้นดาวดึงส.   วิสาขา  ก็ขอท่ีสตรีหรือบุรุษ 
บางคนในโลกนี้  เขาจําอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ แลว  พึงเขา 
ถึงความเปนผูรวมกันของเทพดาชั้นดาวดึงส  เบื้องหนาแตตายไป 
เพราะกายแตกเปนฐานะท่ีสมควรจะมีไดแล.  วิสาขา  ก็เราหมายเอาความ 
เขาถึงความเปนผูรวมกันของเทพดาชั้นดาวดึงสนั่นจึงกลาวคํานี้วา 
' ราชสมบัติอันเปนของมนุษยเปนของเล็กนอย  เพราะนําเขาไปเปรียบ 
เทียบสุขอันเปนทิพย.' 
           วิสาขา ๒๐๐ ปอันเปนของมนุษย  เปนคืนหน่ึงและวันหน่ึง 
ของเทพดาน้ันยาม  ฯลฯ  สองพันปอันเปนทิพยโดยปนั้น  เปน 
ประมาณอายุของเทพดาชั้นยาม.  วิสาขา  ก็ขอท่ีสตรีหรือบุรุษบาง 
คนในโลกน้ี  เขาจําอุโบสถอันประกอบดวย ๘ แลว  พึงเขาถึง 
ความเปนผูรวมกันของเทพดาชั้นยาม  เบื้องหนาแตตายไป  เพราะ 
กายแตก  เปนฐานท่ีควรจะมีไดแล. วิสาขา  ก็เราหมายเอาความ 
เขาถึงความเปนผูรวมของเทพดาชั้นยามน้ันจึงกลาวคําน้ีวา  'ราช- 
สมบัติอันเปนของมนุษยเปนของเล็กนอย  เพราะนําเขาไปเปรียบเทียบ 
สุขอันเปนทิพย.' 
           วิสาขา  ๔๐๐  ปอันเปนของมนุษย  เปนคืนหน่ึงและวันหน่ึง 
ของเทพดาชั้นดุสิต  ฯลฯ  สองพันปอันเปนทิพยโดยปนั้น  เปนประมาณ  
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 ึอายุของเทวดาชั้นดุสิต.  วิสาขา  ก็ขอท่ีสตรีหรือบุรุษบางคนในโลก  
นี้  เขาจําอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ แลว  พึงเขาถึงความเปนผู 
รวมกันของเทพดาชั้นดุสิต  เบื้องหนาแตตายไป  เพราะกายแตก  เปน 
ฐานะที่สมควรจะมีได.  วิสาขา   ก็เราหมายเอาความเขาถึงความ 
เปนผูรวมกันของเทพดาชั้นดุสิตน่ัน  จึงกลาวคําน้ีวา  '  ราชสมบัติอัน 
เปนของมนุษยเปนของเล็กนอย  เพราะนําเขาไปเปรียบเทียบสุขอัน 
เปนทิพย.' 
           วิสาขา ๘๐๐ ปอันเปนของมนุษย  เปนคืนหน่ึงและวันหน่ึง 
ของเทพดาชั้นนิมมานรดี;  ฯลฯ   แปดพันปอันเปนทิพยโดยปนั้น 
เปนประมาณอายุของเทพดาชั้นนิมานรดี.  วิสาขา  ก็ขอท่ีสตรีหรือบุรุษ 
บางคนในโลกนี้  เขาจําอุโบสถอันประกอบดวยองค  ๘ แลว  พึงเขาถึง 
ความเปนผูรวมกันของเทพดาชั้นนิมมานรดี  เบื้องหนาแตตายไป  เพราะ 
กายแตก  เปนฐานะที่ควรจะมีไดแล.  วิสาขา  ก็เราหมายเอาความ 
เขาถึงความเปนผูรวมกันของเทพดาชั้นนิมมานรดีนั่น  จึงกลาวคํานี้วา 
' ราชสมบัติอันเปนของมนุษยเปนของเล็กนอย  เพราะนําเขาไปเปรียบ 
เทียบสุขอันเปนทิพย.' 
           วิสาขา  พันหกรอยปอันเปนของมนุษย  เปนคืนหน่ึงและวัน 
หน่ึง  ของเทพดาชั้นปรนิมมิตวสวัดดี ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้นเปนเดือน 
หน่ึง, ๑๒ เดือนโดยเดือนน้ันเปนปหน่ึง  หม่ืนหกพันปอันเปนทิพยโดย 
ปนั้น  เปนประมาณอายุของเทพดาชั้นปรนิมมิตวสวัดดี.  วิสาขา  ก็ขอท่ี 
สตรีหรือบุรษุบางคนในโลกน้ี  เขาจําอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ แลว  
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พึงเขาถึงความเปนผูรวมกันของเทพดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี  เบ้ืองหนา  
แตตายไปเพราะกายแตก  เปนฐานะที่สมควรจะมีไดแล.  วิสาขา  ก็เรา 
หมายเอาความเขาถึงความเปนผูรวมกันของเทพดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี 
นั้น  จึงกลาวคํานี้แลวา  'ราชสมบัติกันอันเปนของนุษยเปนของเล็กนอย 
เพราะนําเขาไปเปรียบเทียบสุขอันเปนทิพย." 
                                 บาลอุีโบสถสูตร๑  จบ. 
           [๑๓๒]  อรรถกถา๒อุโบสถสูตรนั้นวา  "บทวา  ปหูตรตฺต- 
รตนาน  คือ  ประกอบดวยรตนะ  กลาวคือ  วัตถุอันยังความยินดีให 
เกิดมากมาย.  อธิบายวา  เต็มดวยรตนะ ๗ ประการมีประมาณเพียง 
สะเอว  ทําพ้ืนชมพูทวีปทั้งสิ้นใหเปนเชนกับหนากลอง. 
           บทวา  อิสฺสริยาธิปจฺจ  คือ  โดยความเปนอิสระ  และโดย 
ความเปนอธิบดี,  มิใชโดยเปนพระราชาชั้นตํ่า.  อกีอยางหน่ึง 
ความเปนอธิบดี  คือ  ความเปนอิสระ  ชื่อวา ความเปนอิสสราธิบดี 
เพราะในราชสมบัตินี้  ไมมีกรรมอันเปนไปกับดวยความโหดราย. 
           สองบทวา  รชฺช  การเรยฺย  คือ  พึงครองจักรพรรดิราชเห็น 
ปานน้ัน.  คําเปนตนวา  องฺคาน  เปนชือ่ของชนบทเหลาน้ัน. 
           หลายบทวา  กล  นาคฺฆติ  โสฬสึ  ความวา  ยอมไมถึง 
สวนหนึ่งจาก  ๑๖  สวนนั้น  ซึ่งแบงบุญแหงอุโบสถท่ีบุคคลเขาจําส้ิน 
วันหน่ึงและคืนหน่ึงใหเปน ๑๖ สวน.  อธิบายวา  ผลคือวิบากแหง 
เสี้ยวท่ี ๑๖ แหงอุโบสถส้ินราตรีหน่ึง  ยังมากกวาจักรพรรดิราชนั้น. 
 
๑.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๒๖๓.  ๒.  มโน.  ปู.  ๒/๒๖๓.  
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บทวา  กปณ  คือ  นิดหนอย."  
           [๑๓๓]  ฎีกาอุโบสถสูตรนั้น  วา  "รัตตศัพท  เปนปริยายแหง 
รตนศัพท  เพราะเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  ' บทวา 
ปหูตรตฺตรตนาน  คือ  ประกอบดวยรัตนะ  กลาวคือ  วัตถุอันยัง 
ความยินดีใหเกิดมากมาย.'  แตในพระบาลีปรากฏปาฐะวา  ปหูต- 
สตฺตรตานาน  ก็ม.ี 
           สองบทวา  เภริตลสทิส  กตฺวา  คือ  ทําใหเสมอดุจหนากลอง. 
           หลายบทวา  ตโต  เอก  ภาค  น   อคฺฆติ  คือ  จักรพรรดิราช 
ตามท่ีกลาวแลว  ยอมไมถงึสวนหนึ่งจากสวนท่ี ๑๖ นั้น.  สองบทวา 
ตโต  พหุตร  คือมากกวาสิริแหงจักรพรรดิราช. 
           ในบทวา   จาติมมฺหาราชิกาน  เปนตน  พึงทราบวินิจฉัย 
ดังตอไปนี้ :  ๙  ลานปเปนประมาณอายุของเทพดาชั้นจาตุมหาราช  โดย 
การคํานวณของมนุษย.  ๓ โกฏิ ๖ ลานป  เปนประมาณอายุของ 
เทพดาชั้นดาวดึงส.  ๑๔ โกฏ ิ๔ ลานป  เปนประมาณอายุของเทพดา 
ชั้นยาม.  ๕๗  โกฏ ิ๖ ลานป  เปนประมาณอายุของเทพดาชั้นดุสิต. 
๒๓๐ โกฏิ ๔ ลานป  เปนประมาณอายุของเทพดาชั้นนิมมานรดี. 
๙๒๑ โกฏิ ๖ ลานป  เปนประมาณอายุของเทพดาชั้นปรนิมมติวสวัดดี." 
                                  [เรื่องปุโรหิต] 
           [๑๓๔]  ในอดีตกาล  พระโพธิสัตวเปนพระเจาพาราณสี  พระ 
องคเองมิไดทรงประมาท   ในทานศีลและอุโบสถกรรม  ทรงชักชวน 
อมาตยเปนตนแมที่เหลือ  ในทานเปนตน.  ฝายปุโรหิตของพระองค  
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อันพระองคทรงตั้งไวในตําแหนงวินิจฉัย  เปนผูกินเน้ือ๑หลังของผูอ่ืน 
ดวยการกินสินบนจึงไมสมาทาน.   ในวันอุโบสถวันหน่ึงตอนกลางวัน 
เขารับสินบททําคดีโกงแลวไปสูที่บํารุงพระราชา  ถูกพระราชตรัส  
ถามวา  "อาจารย  แมทานก็รักษาอุโบสถหรือ ?"  จึงทูลเท็จวา 
"พระพุทธเจาขา"  แลวลงจากปราสาทไป.  ทีนั้น  อมาตยคนหน่ึง 
โจทเขาวา  "ทานไมรักษาอุโบสกมิใชหรือ ?"  เขาพูดวา  "เรา 
บริโภคในเวลาเทาน้ัน  ไปสูเรือนแลวบวนปากอธิษฐานอุโบสถตอน 
เย็นจักไมบริโภค,  จักรักษาศีลตอนกลางคืน,  เมื่อเปนเชนนี้อุโบสถ- 
กรรมกึ่งหนึง่จักมีแกเรา"  ดังน้ีแลวไปสูเรือน  ไดทําเหมือนอยางนั้น. 
           ในวันอุโบสถหนึ่งอีก  หญิงมีศลีคนใดคนหน่ึงเปนความ๒  เมื่อ 
ไมไดเมื่อจะไปสูเรือนคิดวา  "เราจักไมกาวลวงอุโบสถกรรม"  เม่ือ 
กาลจวนเขามา  จึงเริ่มจะบวนปาก.  เขาราบความท่ีหญิงน้ันเปนผู 
รักษาอุโบสถ  จึงพูดวา  "ทานจงเค้ียวกินผลมะมวงนี้แลวรักษา 
อุโบสถเถิด"  แลวไดใหผลมะมวงแกหญิงน้ัน.  กรรมของปุโรหิตมี 
เพียงเทาน้ี.  ในกาลตอมา  เขาทํากาละแลว  ไดเปนเวมานิกเปรต  ม ี
นางเทพกัญญาหมื่นหกพันหอมลอม  ในวิมานทองคําในปาไมมะมวง 
ประมาณ ๓ โยชนใกลฝงคงคาในหิมวันตประเทศ.  ก็เขาเสวยสมบัติ 
ในเวลากลางคืนเทาน้ัน  เม่ืออรุณข้ึน ก็เขาไปสูปามะมวง.  ในขณะ 
ที่เขาเขาไปน่ันเอง  อัตภาพอันเปนทิพยก็อันตรธาน.  อัตภาพมี 
 
๑.  ปฏ ิมสิโก  หมายถึงผูพพิากษาท่ีไมยุตธิรรม  An  unfair  judge นัยหนึ่ง 
หมายถึงผูติเตียนผูอ่ืนลับหลัง  One  who  talks behind  person's back. 
๒.  อฏฏ  กโรนฺติ  ทําอยูซ่ึงคดี.  
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ประมาณเทาตนตาล ๘๐ ศอกเกิดข้ึน (แทน).  สรีระทั้งส้ินก็ไหม  ได 
เปนประหน่ึงดอกทองกวาวที่บานเต็มที่แลว.  ในมือท้ัง ๒ มีนิ้วขางละ  
นิ้วเทาน้ัน.  ที่นิ้วน้ัน  มีเล็บประมาณเทาจอบใหญ.  เขาก็เอาเล็บ 
เหลาน้ันผาเนื้อหลังของตนควักข้ึน ๆ เค้ียวกิน  ไดรับความเจ็บปวด 
รองลั่น  เสวยทุกขอยู.  เมือ่พระอาทิตยอัสดงคตแลว  สรีระนัน้ก็ 
อันตรธาน,  สรีระอันเปนทิพยก็เกิดข้ึน ๆ  (แทน).  หญิงฟอนรําอันเปน 
ทิพย  ผูประดับประดาตกแตงแลว  กถ็ือเครื่องดนตรีนานาชนิดมา 
หอมลอมเขา.  เขาไดเสวยสมบัติใหญข้ึนสูทิพยปราสาทในอัมพวันอัน 
นารื่มรมย.  เขาไดอัมพวันประมาณ ๓ ประโยชน  เพราะผลแหงการใหผล 
มะมวงแกหญิงผูรักษาอุโบสถ,  ควักเน้ือหลังเค้ียวกิน เพราะผลแหง 
การถือเอาสินบทแลวทําคดีโกง,  เสวยยศใหญในราตรี  เพราะผลแหง 
อุโบสถกรรมกึ่งหนึ่ง  ดวยประการฉะน้ี.  แมพระศาสดาเมื่อจะทรง 
แสดงธรรมแกอุบาสก  ผูรักษาอุโบสถ  จึงตรัสวา  "อุบาสกท้ังหลาย 
พวกทานผูเขาจําอุโบสถทําดีแลว  โบราณกบัณฑิกทั้งหลายเสวยยศ 
ใหญแลวโดยลําดับ  เพราะผลแหงอุโบสถกรรมกึง่หนึ่ง"  แลวทรง 
ใหเรื่อง  พิสดาร  แลวตรสักิงฉันทชาดก๑  ซึ่งเปนชาดกแรกของชาดก 
ทั้งปวง  ในติงสนิบาต  ทรงประกาศสัจจะท้ังหลายแลว.  ในกาลจบ 
สัจจะ  บรรดาอุบาสกท้ังหลาย  อุบาสกบางพวก  ไดเปนโสดาบัน, 
บางพวก  ไดเปนสกทาคามี,  บางพวก  ไดเปนอนาคามีแลว. 
                               เรื่องปุโรหิต  จบ. 
 
๑.  ชาตกฏกถา.  ๗/๗๑๗.  
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                                [เรื่องพระเจาอุทัย]  
           [๑๓๕]  ในอดีตกาล  ในเมืองพาราณสี  ไดมีเศรษฐีชื่อสุจิปริวาร 
มีสมบัติประมาณ  ๙๐  โกฏิ ยินดียิ่งในบุญมีทานเปนตน.  บุตรภรรยา 
ก็ดี  บริวารชนก็ดี  ของเขา โดยที่สุด  คนเลี้ยงโคในเรือนน้ัน  ทุกคน 
เขาจําอุโบสถเดือนละ ๖ วัน.  คราวนัน้  บุรุษเข็ญในเลี้ยงชีพดวยการ 
รับจางคนหนึ่ง  เขาไปหาเศรษฐีนั้นไหวแลวไดยืนอยู. 
           เศรษฐี.  พอมหาจําเริญ ทานมาทําไม ? 
           บุรุษ.  เพ่ือประสงคจะทําการงานเพ่ือคาจางในเรือนของทาน. 
           เศรษฐีพูดไวในวันที่พวกลูกจางเหลาอ่ืนมาแลวน่ันแหละวา "พวก 
ทานเมื่อจะทํางานในเรือนน้ี  สามารถรักษาศีลได  ก็จงทํางานเถิด." 
แตเศรษฐีมิไดทําสัญญาในอันบอกการรักษาศีลแกเขา  พูดวา  "ดีละ 
พอ  ทานจงทําตามความรูของตนเพ่ือคาจางเถิด."  บุรุษน้ัน  ต้ัง 
แตนั้นก็เปนคนวางาย  มิไดคํานึงถึงความลําบากของตน  ทํากิจทุก 
อยาง  ไปสูที่ทํางานแตเชาตรูแลวกลับมาเวลาเย็น.  ตอมาวันหน่ึง 
เศรษฐีสั่งสาวใชวา  "วันนี้เปนวันอุโบสถ,  เจาจงหุงขาวใหพวก 
กรรมกรในเรือนแตเชาตรู,  พวกเขาจักบริโภคแตเชาทีเดียว  แลว 
จักเปนผูรักษาอุโบสถ."  นางไดทําอยางนั้นแลว.  สวนบุรุษเข็ญใจนั้น 
ลุกข้ึนแตเชาไปสูที่ทําการงาน.  ใคร ๆ  ก็มิไดบอกวันอุโบสถแกเขา. 
ชนทั้งหมดมีเศรษฐีเปนตน  บรโิภคแตเชาตรู  เปนผูรักษาอุโบสถ 
นั่งคํานึงถึงศีลในที่ของตนอยู.  บรุุษเข็ญใจทําการงานวันยังคํ่ากลับมา    
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ในเวลาพระอาทิตยอัสดงคต  เมื่อเขานอมภัตรมาให  จึงถามวา  "ใน  
วันอ่ืนในเวลานี้ไดมีเสียงเอ็ดตะโร,  วันนี้พวกเขาไปที่ไหนกัน ?" 
           นางทาสี.  พอ  ทุกคนเขารักษาอุโบสถ  ไปยังท่ีของตนแลว. 
           เขาคิดวา  "ในระหวางผูมีศีลมีประมาณเทาน้ี  เราคนเดียว 
จักไมอยูเปนคนทุศีลละ "  จึงไมบริโภคภัตร เขาไปหาเศรษฐี  ถาม 
วา  "นาย  เมือ่ผมอธิษฐานในวันอุโบสถเดี๋ยวน้ี  อุโบสถกรรมจักมี 
หรือไมมี ?" 
           เศรษฐี.  พอ  เพราะเหตุที่ทานไมอธิษฐานแตเชาตรู  จึงไมมี 
อุโบสถกรรมทั้งหมด,  แตมีอุโบสถกรรมกึ่งหนึ่ง. 
           เขาคิดวา  "แมเพียงเทาน้ีก็ชางเถิด"  จึงสมาทานศีลในสํานัก 
ของเศรษฐี  อธิษฐานอุโบสถ  ไปสูที่ของตนนอนคํานึงถึงศีลอยูแลว. 
ความน้ันลมในทองต้ังข้ึนแกเขาในลําดับแหงปจฉิมยาม  เพราะความ 
ที่เขาเปนผูอดอาหารตลอดวันยังคํ่า.  เศรษฐีนําเภสัชตาง ๆ  มาแลว 
พูดวา  "ทานจงบริโภคเสียเถิด."  เขาคิดวา  "เราจักไมทําลาย 
อุโบสถ"  แลวพูดวา  "ผมสมาทานทําใหมีชีวิตเปนที่สุด"  แลวไม 
บริโภค.  เวทนามีกําลังเกิดข้ึนแลว.  เขาไมสามรถจะตั้งสติไวไดใน 
เวลาอรุณข้ึน. ทีนั้นชนท้ังหลายพูดกันวา  "เขาจักตายเดี๋ยวน้ี"  จึง 
นําเขาออกไปใหนอนในเรือนเล็ก.๑  ในขณะนั้น  พระเจาพาราณสีทรง 
ทําประทักษิณพระนครเสด็จมาถึงท่ีนั้น.  บุรุษเข็ญใจเห็นพระราชาแลว 
ยังความโลภใหเกิดข้ึน  ปรารถนาราชสมบัติแลว  จุติไปถือปฏิสนธิ 
 
๑.  Outhouse.  
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ในพระครรภของพระอัครมเหสีของพระราชานั้น  เพราะผลแหงอุโบสถ-  
กรรมกึ่งหนึง่   โดยลวงไป ๑๐ เดือน  ก็ประสูติ.  พระชนกและชนนี 
ไดทรงขนานนามพระราชากุมารน้ันวา  "อุทัยกุมาร."  พระองคทรง 
เจริญวัยแลวถึงความสําเร็จในศีลปะทั้งปวง  ทรงระลึกถึงบุรพกรรม 
ของพระองคไดดวยญาณเครื่องระลึกชาติ  จึงทรงเปลงอุทานเนือง ๆ 
วา  "นี้  เปนผลแหงกรรมมีประมาณเล็กนอยของเรา."  อุทัยกุมารน้ัน 
โดยลวงลับไปแหงพระชนก  ไดรับราชสมบัติแลวปรากฏพระนามวา 
"พระเจาอุทัย." 
           แมพระศาสดา  เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกพวกอุบาสกผูรักษา 
อุโบสถ   ตรสัวา  "อุบาสกท้ังหลาย  พวกทานเมื่อรักษาอุโบสถ 
นับวา  ทํากรรมดีแลว,  บัณฑิตในปางกอนท้ังหลาย  อาศัยอุโบสถ 
กรรมกึ่งหนึง่  ไดยศใหญแลว"  ดังน้ี  จึงทรงใหเรื่องนี้พิสดารแลว 
ตรัสคังคมาลชาดก.๑ 

                            
                                 เรื่องพระเจาอุทัย  จบ. 
           [๑๓๖]  เรื่องแมของลูกจางผูอาศัยอนาถบัณฑิกเศรษฐีเลี้ยงชีวิต 
ดวยการรับจาง  เกิดเปนเทพดาท่ีตนไทรในราวปา  เพราะผลแหง 
อุโบสถกรรมกึ่งหนึ่ง  ก็ควรกลาว.  เรื่องนั้นควรตรวจดูในอรรถกถา 
แหงคาถาวา  "อปฺปมาโท  อมต  ปท"  เปนตน  ในอัปปมาวรรค 
แหงธรรมบท. 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๒๔๔  ตทฏกถา.  ๕/๒๙๐. 
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                         [เรื่องพระเจาสาธินะ]  
           [๑๓๗]  ในอดีตกาล  พระโพธิสัตวเปนพระราชาทรงพระนาม 
วา  สาธินะ  ในเมืองมิถิลา  รับสั่งใหสรางโรงทานไว  ๖  แหง  ทรงให 
มหาทานเปนไปดวยการบริจาคทรัพย ๖ แสนทุกวัน  ทรงรักษาศีล ๕ 
บาง  ทรงเขาจําอุโบสถบาง.  แมพวกชาวแวนแควนก็ต้ังอยูในโอวาท 
ของทาวเธอ  ทําบุญมีทานเปนตน  ตายไป ๆ ก็ไปเกิดในเทพบุรีทั้งน้ัน 
ไปสูสุธรรมเทวสภานั่งแลว  ตางพรรณนาคุณแหงศีลและอาจาระ 
เปนตนของพระราชาอยูทีเดียว.  ฝายเทวดาที่เหลือฟงคุณกถานั้นแลวได 
มีประสงคจะเห็นพระราชา.  ทาวสักกะทรงทราบใจทวยเทพเหลา 
นั้น  จึงทรงบัญชามาตลิเทพบุตรวา  "ทานจงไป  นําพระเจาสนธินะมา 
ดวยเวชยันตรถ"  มาตลิเทพบุตรนั้นก็ไปสูเมืองมิถิลา  นําพระองคมา. 
ทวยเทพพรอมดวยพระอินทรเห็นพระองคแลวตางราเริงยินดี  ทําการ 
ตอนรับแลว.  ทีนั้น  ทาวสักกะไดแบงเทพนคร  นางอัปสร ๒ โกฏ-ิ 
ครึ่งและเวชยันตปราสาทครึ่งหนึ่งใหแกทาวเธอ.  เมื่อพระเจาสาธินะ 
นั้นเสวยทิพยสมบัติอยู ๗๐๐ ปลวงไปแลว  โดยการนับอยางมนุษย. 
ตอมาบุญอันเปนเหตุอยูในเทวโลกโดยอัตภาพน้ันของทางเธอส้ินแลว 
ความไมยินดีก็เกิดข้ึน.  ทาวสักกะทรงทราบเหตุนั้น  จึงทรงบัญชามาตลิ- 
เทพบุตรวา  "ทานจงไป  จงนําพระเจาสาธินะไปสูเมืองมิถิลา  ใหลง 
ที่อุทยาน."  มาตลิเทพบุตรไดทําอยางนั้นแลว.  นายอุยยานบาลเห็นทาว 
เธอทูลถามแลว  ไดกราบทูลแกพระเจานารทะ.  นยัวา  พระเจานารทะ 
เปนพระปนัดดาท่ี ๗  ของทาวเธอ.  ทราบวาความน้ันเปนกาลแหงสัตว 
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ผูมีอายุ ๗๐๐ ปแล.  ก็พระโพธิสัตว ใหกาลมีประมาณเทาน้ีลวงไป  
เพราะผลบุญของตน.  ฝายพระเจานารทะเสด็จมาถวายบังคมพระองค 
ทูลอัญเชิญดวยราชสมบัติแลว.  ทาวเธอจึงตรัสวา  "พอ  เราไมมี 
ความตองการดวยราชสมบัติ,  เพราะวาเรามาในท่ีนี้เพ่ือตองการราชสม- 
บัติก็หาไม,  (แต)  เรามาเพ่ือตองการทําบุญ,  เพราะฉะนั้น  เราจึงมี 
ประสงคที่จะใหทานซ่ึงหยุดเสียต้ัง ๗๐๐ ปโดย ๗ วันเทาน้ัน."  พระ- 
เจานารทะทูลวา  "ดีละ"  แลวทรงจัดแจงมหาทาน.  พระโพธิสัตว 
ทรงใหทานตลอด ๗ วัน  ในวันที ่๗ สวรรคตแลวบังเกิดในภพดาวดึงส 
นั่นเอง. 
           แมพระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมแกอุบาสกท้ังหลายผูรักษา 
อุโบสถ  จึงตรัสวา "อุบาสกทั้งหลาย  ชื่อวาอุโบสถกรรม  ควรท่ีคนพึง 
ขาจํา,  โบราณกบัณฑิตท้ังหลายอาศัยอุโบสถกรรมของตนไปสูเทวโลก 
ดวยท้ังสรีระของมนุษยทีเดียวแลวอยูเปนเวลานาน"  ดังน้ี  แลวตรัส 
สาธินราชชาดก๑ที่  ๑๑  ในปกิรณกวรรค  ทรงประกาศสัจจะ.  ในกาลจบ 
สัจจะ  บรรดาอุบาสกท้ังหลาย  อุบาสกบางพวก  ไดเปนโสดาบัน บาง 
พวกไดเปนสกทาคามี.  
                             เรื่องพระเจาสาธินะ  จบ. 
                          [ผูรักษาอุโบสกเพื่อขมกิเลส] 
           [๑๓๘]  ในอดีตกาล  ดาบสคนหน่ึงในหิมวันตประเทศ  อาศัย 
ชาติ จึงเปนผูตกอยูในอํานาจแหงมานะ  ไมสามารถใหฌานเกดิข้ึนได. 
 
๑.  วุ.  ชา.  ๒๗/๓๙๗.  ตทฏกถา  ๖/๓๕๔.  
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ในวันหน่ึง  เขาคิดวา  "มานะของเราน้ีเจริญข้ึนอยู  จักนําเขาไปสู  
นรก,  บัดนี้เรายังขมมานะน้ีไมได   จักไมไปเพ่ือประโยชนแกผลาผล" 
จึงสมาทานอุโบสถเพื่อขมมานะน่ังแลว.  ฝายนกพิราบตัวหนึ่งถูกความ 
เรารอนดวยอํานาจราคะแผดเผาอยู  จึงคิดวา  "บัดนี้เรายังขมราคะนี้ 
ไมได  จักไมไปเพ่ือหากิน"  จึงไปสูสํานักของดาบส  สมาทานอุโบสถ 
เพ่ือขมราคะ  นอนในที่ควรขางหน่ึง.  ฝายงูตัวหนึ่งก็สมาทานอุโบสถ 
เพ่ือขมความโกรธ,  ฝายสุนัขจ้ิงจอกตัวหนึ่งก็สมาทานอุโบสถเพื่อขม 
ความโลภ,  ฝายหมีตัวหนึ่งก็สมาทานอุโบสถเพื่อขมความอยากไดจัด 
ตางนอนในที่ควรขางหน่ึงเหมือนอยางนั้น.  บัณฑิตพึงเห็นวา  "อุโบสถ- 
กรรมยอมเปนไปเพ่ือขมบาปได  ดวยประการฉะนี้."  แมศาสดา 
เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกพวกอุบาสกผูรักษาอุโบสถจึงตรัสวา  "อุบาสก 
ทั้งหลาย  พวกทานทํากรรมดีแลว,  ธรรมดาอุโบสกนั่นเปนวงศของ 
โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย,  ดวยวาโบราณกบัณฑิตท้ังหลายเขาจําอุโบสถ 
เพ่ือขมกิเลสมีราคะเปนตน"  ดังน้ีแลว  ตรัสปญจุโปสถชาดก๑ที ่๗ ใน 
ปกิรณกวรรคแลว. 
                                       เรื่องชน ๕ คน จบ. 
                                    กถาวาดวยอุโบสถ จบ. 
           [๑๓๙]  สวนการทําการขวนขวายยอมไดดวยอํานาจการทําวัตต- 
ปฏิบัติเปนตนแกชนผูแกกวา.  เพราะเหตุนั้น  ในอรรถกถาหมวด ๓ 
ในสังคีติสูตร๒  ทานจึงกลาววา  "บัณฑิตพึงทราบกรรมที่เกี่ยวกับการ 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๓๘๔.  ตทฏกถา.  ๖๑๓๕๔.  ๒.  สุ.  วิ.  ๓๑๒๔๖.  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๓ - หนาท่ี 155 

ขวนขวายดวยอํานาจการทําวัตตปฏิบัติแกทานผูแกกวา  ๑  ดวยอํานาจ  
การเห็นภิกษุผูเขาไปสูบางเพ่ือบิณฑบาต  รับบาตรแลวชักชวนชนชาว 
บานแลวนอมนําภิกษามาใน ๑  ดวยอํานาจการไดยินวา  ' ทานจงไป นํา 
บาตรของพวกภิกษุมา '  แลวรีบไปนําบาตรมาเปนตน ๑." 
           ฎีกาสังคีติสูตรนั้น วา  "บุคคลยอมเปนผูขวนขวายในวัตตปฏิบัติ 
แกผูเจริญกวาโดยวัยและโดยคุณ  ดวยเจตนาใด  เจตนานั้นชื่อวา 
เวยยาวัจจะ  (เจตนาเปนเหตุขวนขวาย)  เวยยาวัจจะน่ันแหละ  ชื่อเวยยา- 
วัจจสหคตะ.  อีกอยางหนึ่ง  กรรมอันไปแลว  คือเปนไปแลวกับดวย 
อํานาจการยังวัตตปฏิบัติ  กลาวคือ  เจตนาเปนเหตุขวนขวายใหต้ังข้ึน 
เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  เวยยาวัจจสหคตะ  (กรรมอันเปนไปกับดวย 
เจตนาเปนเหตุขวนขวาย)  เวยยาวัจจะท่ีบุคคลใหเปนไปแลวอยางนั้น 
เปนบุญกิริยาวัตถุ  (วัตถุเปนที่ต้ังแหงการบําเพ็ญบุญ)." 
           [๑๔๐]  เวยยาวัจจะแมนั้น  ชื่อวาเปนมงคล  เพราะเปนเหตุแหง 
การไดพาหนะอันวิเศษ.  ในขอน้ันมีเรื่องดังน้ีตอไปนี้  (เปนเครื่องสาธก). 
                           [เรื่องพระเจาจัณฑปชโชต] 
           ในอดตีกาล  อิสรชนคนหน่ึงอาบน้ํา  ณ  ภายนอกเมืองแลวเดิน 
มาอยู  ไดพบพระปจเจกพุทธเจาองคหน่ึงในระหวางทาง.  นัยวาทาน 
เที่ยวไปเพ่ือบิณฑบาตในเมืองไมไดภิกษา  เพราะความท่ีชาวพระนคร 
ทั้งส้ินถูกมารดลใจ  จึงออกไปดวยบาตรเปลา.๑  อิสรชนเห็นทานแลว 
จึงไหวถามวา  "ทานผูเจริญ  ทานไดอะไร ๆ บางหรือ ?" 
 
๑.  ยถาโธเตน  อันตนลางแลวอยางไร.  
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           พระปจเจกพุทธ.  ผูมีอายุ เราเที่ยวไปแลวจึงออกมา.  
           เขาคิดวา  "พระผูเปนเจาไมตอบคําท่ีเราถาม  พูดคําอ่ืนเสีย 
ทานคงจักยังไมไดอะไร ๆ"  จึงตรวจดูบาตรเห็นเปลา  เปนผูแกลวกลา 
(แต)  ไมกลาท่ีจะรับบาตร  เพราะความไมรูวาภัตรในเรือนสําเร็จแลว 
หรือยังไมสําเร็จ  เรียนวา  "ทานผูเจริย  นิมนตทานรอสักหนอย" 
แลวรีบไปยังเรือน  รูวาภัตรสําเร็จแลว  จึงสงอุปฐากคนหน่ึงไป  ดวยส่ัง 
วา  "ไปเถิด  พอ  จงไป  นําบาตรของพระผูเปนเจามาโดยเร็ว."  เขา 
ว่ิงไปนําบาตรมาแลว.  ฝายอิสรชนบรรจุภัตรจนเต็มบาตร  แลวพูดวา 
"ทานจงใหภัตรนี้ถึงพรอม (ถวาย)  แกพระผูเปนเจาโดยเร็ว,  ฉันจะ 
ใหสวนบุญจากภัตรนี้แกทาน."  เขาไปโดยเร็วแลวถวายบาตรแกพระ- 
ปจเจกพุทธเจา   ไหวแลวเรียนวา  "ทานผูเจริญขาพเจาไปและมา 
ดวยฝเทาอันเร็ว  ดวยคิดวา  ' เวลาจวนแลว'  เพราะผลแหงฝเทาของ 
ขาพเจาน่ัน  ขอพาหนะที่สามารถไปได ๕๐ โยชน  ๖๐ โยชน  ๑๐๐ 
โยชน  และ ๑๒๐ โยชนจงเกิดข้ึน,  เมื่อขาพเจากําลังมาและกําลังไป 
สรีระเรารอนเพราะแสงแดด,  เพราะผลแหงสรีระที่เรารอนเพราะ 
แสงแดดน้ัน  ขออาชญาของขาพเจาจงเปนเชนกับแสงพระอาทิตย 
ในที่ ๆ  ขาพเจาเกิดแลว,  นายใหสวนบุญแกขาพเจาในบิณฑบาตน้ี, 
เพราะผลแหงสวนบุญนั้น  ขอขาพเจาพึงเปนผูมีสวนแหงธรรมที่ทาน 
เห็นแลว." 
           พระปจเจกพุทธเจากลาววา  "ขอความปรารถนาจงสําเร็จอยางนั้น 
เถิด"  จึงอนุโมทนาดวยคาถาของพระปจเจกพุทธเจาแลวหลีกไป.  เขา 
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ทองเท่ียวไปอยู  ในพุทธปุบาทน้ี  ไดเปนพระราชาทรงพระนามวา  
จัณฑปชโชตในอุชเชนีนคร.  พาหนะ ๕  อยางเกิดข้ึนแกพระองค  เพราะ 
ผลแหงกรรมน้ันนั่นแหละ  คือ  ชางพังเชือกหน่ึงชื่อภัททวดี  วันหน่ึง 
ไปได ๕๐ โยชน  ทาสชือ่กากะไปได  ๖๐  โยชน  มา ๒ ตัวคือชื่อ 
เวลกังสิ ๑ มุญชเกสิ ๑  ไปได  ๑๐๐ โยชน  ชางชื่อนาฬาคิรีไปได 
๑๒๐ โยชน. 
           เรื่องพระเจาจัณฑปชโชต  ในในอรรถกถาแหงคาถาวา  "อปฺป- 
มาโท  อมต  ปท"  เปนตน.  
           [๑๔๑]  ถึงการบอกทางแกยาจก  กช็ื่อวาเวยยาวัจจะ.  เวยยา- 
วัจจะ  แมนั้น  กช็ื่อวาเปนมงคล  เพราะเปนเหตุแหงการไดฝามือวิเศษ 
เปนตน.  ในขอน้ันมีเรื่องดังตอไปนี้  (เปนเครื่องสาธก). 
                                   [เรื่องชางชุน] 
           ในอดตีกาล  ในเมอืงอสิตัญชะในอุตตราปถชบท  พระเจามหา- 
กังสะไดมีพระราชาธิดาทรงพระนามวา  เทวคัพภา.  พระราชธิดาน้ัน 
อาศัยพระราชกุมารทรงพระนามวา  อุปสาคระ  ผูเปนพระโอรส  ของ 
พระราชาทรงพระนามวา มหาสาคระ  ผูเปนอธิบดีในอุตตรชนบท 
ทรงไดพระโอรส ๑๑พระองค  คือ  พระราชธิดาทรงพระนามวาอัญ- 
ชนเทวี ๑ พระโอรสทรงพระนามวา  วาสุเทพ ๑ พลเทพ ๑ จันท- 
เทพ ๑ สุริยเทพ ๑ อัคคิเทพ  ๑  วรุณเทพ ๑ อัชชุน ๑ ปชชุน ๑ 
ฆตบัณฑิต ๑ อังกุระ  ๑  บรรดาพระโอรสเหลาน้ัน   พระภาดาท้ัง ๑๐  
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มีพระวาสุเทพเปนตน  ปลงพระชนมพระราชาทั้งหมดในนคร ๖ หม่ืน  
๓ พัน  ในชมพูทวีปทั้งสิ้นมีเมืองอสิตัญชะเปนตน  มีเมืองทวารวดีเปน 
ที่สุดแลว ประทับอยูในเมืองทวารดี  ทรงแบงราชสมบัติออกเปน ๑๐ 
สวน  มิไดทรงระลึกถึงพระเชฏฐภคินีเลย.  เมื่อพระราชาเหลานั้น 
ทรงระลึกไดใหม  ตรัสวา  "พวกเราจะแบงใหเปน ๑๑ สวน"  พระเจา 
อังกุระผูเปนพระกนิฏฐาของพระราชาทุกพระองค  จึงตรัสวา  "ขอพระ- 
เจาพ่ีทั้งหลายจงใหสวนของฉันแกพระพี่นางนั้นเถิด,  ฉันจักทําการคาขาย 
เลี้ยงชีพ,  ขอพระเจาพ่ีทั้งหลาย  จงสละภาษีในชนบทของตนแกฉัน 
อยางเดียว."  พระราชาเหลาน้ันตางตรัสวา "ดีละ"  พระราชทาน 
สวนของพระเจาอังกุระน้ันแกพระภคินี  ประทับอยูที่เมืองทวารวดี 
กับพระภคินีนั้น.  ความสังเขปในเรื่องน้ีเพียงเทาน้ี.  สวนความพิสดาร 
บัณฑิตพึงตรวจดูในฆตบัณฑิตชาดก๑  ในทสกนิบาต. 
           [๑๔๒]  ก็พระเจาอังกุระเมื่อทรงทําการคาขายไดทรงถวายมหา- 
ทานเปนนิตย.  ก็พระองคมีทาสคนหนึ่งเปนผูรักษาเรือนคลังไดเปนคน 
มุงประโยชน.  พระเจาอังกุระไดทรงนํากุลธิดาคนหนึ่งมาพระราชทาน 
แกเขา. เขาเมื่อบุตรยังอยูในครรภนั่นเองไดทํากาละแลว. ก็เมื่อบุตรของ 
เขาเจริญวัยแลว การวินิจฉันไดเกิดข้ึนในราชตระกูลวา  "เด็กคนน้ีเปน 
ทาสหรือไมเปนทาส."  พระนางอัญชนเทวีทรงสดับคํานั้นแลว  ทรงทํา 
การอุปมาดวยแมโคนม  ตรัสวา  "แมบุตรของมารดาผูเปนไทก็คงเปน 
ไทแท"  แลวทรงเปลื้องจากความเปนทาส.  แตเด็กไมอาจอยูในท่ีนั้น 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๓๐๐.  ตทฏกถา. ๕/๕๒๗.  
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ได  เพราะละอาย  จึงไปยังโรรุนวนคร  รับเอาธิดาของนายชางชุนใน  
ที่นั้น (ไวเปนภรรยา)  แลวสําเร็จการอยูในที่ใกลเรือนของเศรษฐี 
ชื่อ  อสัยหะ  เลี้ยงชีวิตดวยการงานของนายชางชุน.  ในคราวน้ันอสัยห- 
มหาเศรษฐีใหมหาทานเปนไปแลวแกมหาชน.  ถาวายาจกเหลาใด 
ไมรูจักทางไปยังเรือนของอสัยหเศรษฐี,  ยาจกเหลาน้ันยอมถามนายชาง 
ชุนนั้น.  แมเขาก็คิดวา  "เราเพราะคาท่ีมิไดทําบุญไวในปางกอน  จึง 
เปนผูไมสามารถใหอะไร ๆ แกชนทั้งหลายเชนนี้ในบัดนี้,  แตเราเมื่อ 
แสดงโรงทานแกชนเหลาน้ี  ใหปติเกิดข้ึนดวยการบอกอุบายแหงลาภ 
จะประสบบุญมากแมดวยเหตุเพียงเทาน้ี"  ยังความเอ้ือเฟอและความ 
เคารพใหเกิดข้ึนแลว  เหยียดแขนขวาแสดงวา  "ขอพวกทานไปในที่ 
นั้นแลวจงไดสิ่งที่ควรไดเถิด." 
           ในกาลตอมา  เขาทํากาละแลวเกิดเปนภุมมเทวดาที่ตนไทรตน 
หน่ึงซึ่งมีเงาทึบ๑มียานหลายพัน  มีประมาณ ๔ โยชนโดยยาว  กวางและ 
สูง  ในทะเลทรายอันกันดาร,๒  มือขวาของเขาไดเปนที่อํานวยสิ่งท่ี 
ใคร (ใหสําเร็จ).  ครั้นในกาลตอมา  พระเจาอังกุระทรงเอาเกวียน 
๕๐๐ เลมเข็นสิ่งของไปเพ่ือคาขาย  เสด็จถึงท่ีกันดารน้ัน  ทรงหลงทาง 
เสด็จเที่ยวไปในท่ีนั้นนั่นเองต้ังหลายวัน  ไดมีหญานํ้าและอาหารหมด 
เกลี้ยง. ทีนั้น  รกุขเทพดาระลึกถึงอุปการะที่พระเจาอังกุระ  ทรงทํา 
แกตนในกาลกอน  จึงแสดงตนไทรของตนแดพระเจาอังกระน้ัน.  พระ- 
เจาอังกุระทอดพระเนตรเห็นตนไทรนั้นทรงราเริงยินดี   จึงทรงสําเร็จ 
 
๑.  สนฺท.  dense.  thick.  ทึบ.  หนา.  ๒. มรุ.  adeser,  aregiou  destitute 
of  water.  ทะเลทราย,  แดนที่ขาดแคลนนํ้า.  
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การประทับแรม ณ ภายใตตนไทร.  เทพดาเหยียดมือขวาออกแลว  
ในชั้นแรกใหชนทุกคนอ่ิมหนําดวยน้ําด่ืม.  ตอจากนั้นคนใด ๆ ตองการ 
สิ่งใด ๆ ก็ไดใหสิ่งน้ัน ๆ  แกคนนั้น ๆ,  พระเจาอังกุระทอดพระเนตร 
เห็นเทพดาน้ัน  เมื่อจะตรัสคาถานี้ในเรื่องอังกุระเปรต๑  วา 
           [๑๔๓]  "ฝามือของทานเปนทองลวน  มีธารแต 
           นิ้วท้ัง ๕ เปนแดนไหลออกแหงรสอรอย,  ผลบุญ 
           สําเร็จท่ีฝามือของทาน  เพราะการประพฤติอัน 
           ประเสริฐอะไร ?" 
                                     [แกอรรถ] 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา  ปาณิ  เต  ไดแก  มือขวาของ 
ทาน.  บทวา  สพฺพโสวณฺโณ  คือ  สําเร็จแลวดวยทองโดยประกร 
ทั้งปวง.  บทวา  ปฺจธาโร  คือ  ชื่อวา  มีธารแตนิ้วท้ัง ๕ เพราะอรรถ 
วิเคราะหวา  "ธารแหงวัตถุที่ชนเหลาอ่ืนใครจากน้ิวท้ัง ๕ ของเทพดา 
นั่นมีอยู." บทวา  มธุสฺสโว ไดแก  เปนแดนไหลออกแหงรสอรอย. 
ดวยวา  รสตางชนิดอันตางโดยรสหวานเผ็ดและฝาดเปนตน  ยอมหลั่ง 
 ีคือไหลออกาจากธารแตนิ้วทั้ง ๕ นั้น.  สองบทวา  เกน เต  ความวา 
ผลบุญท่ีมือของทานน้ี  คือเห็นปานน้ี  ยอมสําเร็จ  คือเผล็ดในบัดนี้  เพราะ 
ความประพฤติอันประเสริฐเชนไร ? ขอทานจงบอกเหตุนั้น.  ก็ผลบุญ 
พระเจาอังกุระทรงประสงคเอาวา  "บุญ"  ในคาถาน้ี เพราะลบบทหลัง. 
           ทีนั้น  เทพดาทูลบอกเนื้อความน้ีแดทาวเธอวา  "ในชาติกอน 
 
๑.  ขุ.  เปต.  ๒๖/๑๘๙.  
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ขาพระองคเปนนายชางชุนในโรรุวนคร  สําเร็จการอาศัยอยูในที่ใกล  
เรือนของมหาเศรษฐีชื่อวาอสัยหะ  และวัตถุที่ควรใหนอยหน่ึงก็ไมมีแก 
ขาพระองค  พวกยาจกไมรูจักทางไปโรงทานของอสัยหเศรษฐี  จึงถาม 
ขาพระองค  ขาพระองคไดบอกทางแกพวกเขา"  ดังน้ีแลว  เมื่อจะ 
แสดงวา  "ผลนี้ยอมเผล็ดเพราะกรรมนั้น"  จึงกลาวคาถาวา 
              [๑๔๔]  "ฝามือใหสิ่งท่ีใคร  เพราะเหตุนั้น, 
              ฝามือเปนแดนไหลออกแหงรสอรอย  เพราะเหตุ- 
              นั้น,  ผลบุญยอมสําเร็จท่ีฝามือของขาพระองค 
              เพราะการประพฤติอันประเสริฐนั้น" 
                                        [แกอรรถ] 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บาทคาถาวา  เตน  ปาณิ กามทโท  ความวา 
มือของขาพระองคในบัดน้ีหลั่งออกซึ่งส่ิงท่ีใคร  คือ  ใหสิ่งท่ีตองการ ๆ 
ดุจตนกัลปพฤกษ  เพราะเหตุนั้น  คือเพราะเหตุสักวาการอนุโมทนา 
ทานท่ีผูอ่ืนทําแลวในคราวนั้นโดยเคารพ.  มือของขาพระองคเปนสภาพ 
ใหสิ่งท่ีใคร  และเปนแดนไหลออกแหงรสอรอย  คือเปนแดนไหลออก 
แหงวัตถุที่นาปรารถนา. 
           [ ๑๔๕]  ในอรรถกถาอังกุรเปตวัตถุ  พระอรรถกถาจารยแสดง 
เขตแหง ต ศัพทอยางนี้ไวในคาถาน้ีแลว  กลาววา  "มือน้ีใหสิ่งท่ีใคร 
ดวยเหตุสักวาการบอกทางไปสูเรือนของทานบดี  ซึ่งมีการอนุโมทนาบุญ 
ที่ผูอ่ืนทําแลวเปนเบื้องตน"  ดังน้ี  ไวในคาถาขางหนาอีก. 
           ฎีกามหาสีหนาสูตร  วา  "บทคาถาวา  เตน เม  พฺรหมฺจริเยน  
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คือ ดวยการประพฤติอันประเสริฐ  กลาวคือกรรมคือความเปนผูขวน  
ขวายทางกายตามท่ีกลาวแลว  ของขาพระองคนั้น. 
           ก็ความเปนผูขวนขวาย  ชื่อวาพรหมจรรยในคาถาน้ี.  และเนื้อ 
ความน้ีจักแจมในมงคลน้ีวา  "ตโป  จ  พฺรหมฺจริยฺจ." 
           พระเจาอังกุระทรงสดับคําน้ันแลวเสด็จหลีกไปตามพระประสงค. 
ความสังเขปในที่นี้เพียงเทาน้ี.   สวนความพิสดาร  พึงตรวจดูในเรื่อง 
อังกุรเปรต. 
                                 เรื่องนายชางชุน  จบ. 
                                   เวยยาวัจจกถา  จบ. 
           [๑๔๖]  แมกิจมีการปลูกสวน  ละเมาะไม  และทําสะพานเปนตน 
ก็ชื่อวาเปนมงคล  เพราะเปนเหตุแหงการเกิดในสวรรค.  ในขอน้ัน 
มีเรื่องเหลานี้  (เปนเครื่องสาธก). 
                                     [เรื่องอุบาสก] 
           อุบาสกคนหน่ึงในเมืองสาวัตถี  ทําที่อันขรุขระใหราบเรียบใน 
ทางเปนที่มาสูบานเพ่ือบิณฑบาตแกภิกษุทั้งหลาย,  นําหนามออก 
ถางกองไมและพุมไม, ในหนาน้ําทอดสะพานในเหมืองท้ังหลาย,  ในที่ไม 
มีละเมาะไมก็ปลูกตนไมมีเงาไว,  ขุดเดินในที่ขังนํ้าท้ังลายข้ึน  ทําที่ขัง 
น้ําเหลาน้ันใหกวางและลึก  ทําทาใหพรอมมูล,  ถวายทานตามสมควร 
แกสมบัติ  และรักษาศีล.  ในกาลตอมา  อุบาสกน้ันทํากาละแลว 
บังเกิดในวิมานทองประมาณ ๑๒ โยชน  ในภพดาวดึงส.  ทาน 
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พระมหาโมคคัลลานเถระเขาไปหาเทวบุตรนั้นแลว  สอบถามดวยคาถา  
ทั้งหลายวา 
              [๑๔๗]  "วิมานมเีสาแลวดวยแกวน้ี  สูงได  ๑๒ 
              โยชนโดยรอบ,  เรือนยอด ๗๐๐ กวางขวาง  ม ี
              เสาแลวดวยแกวไพฑูรย  ปูลาดดวยเครื่องลาดอัน 
              งาม  ดูงดงาม;  ทานยอมอยูยอมด่ืมและยอมเคี้ยว 
              กินในวิมานนั้น,  พิณอันเปนทิพยซึ่งไพเราะก็ 
              ประสานเสียงอยู,  การคุณ ๕  มรีสเปนทิพยก็มีใน 
              วมิานนี้,  อนึ่งเหลานารีผูประดับดวยเครื่องอาภรณ 
              ทองคําก็ฟอนอยู;  ทานมีวรรณะเชนนั้นเพราะบุญ         
              กรรมอะไร ?  ผลแหงสุจริต  ยอมสําเร็จแกทาน 
              ในที่นี้  และโภคะเหลาใดเหลาหนึ่ง  อันนาพึงใจ 
              ยอมเกิดขึ้นแกทาน  เพราะทานบุญกรรมอะไร ?  เทพ- 
              เจา  อาตมภาพ  ขอถามทานผูมีอานุภาพมาก  ทานม ี
              (ครั้ง)  เปนมนุษย  ไดทําบุญอะไรไว ?  ทานมี 
              อานุภาพรุงเรือนอยางน้ี   และวรรณะของทาน  ยอม 
               สองสวางไปท่ัวทุกทิศ  เพราะบุญกรรมอะไร ?"  
                                     [แกอรรถ] 
           อรรถกถากักกฏรสทายกวิมาน  ในปญจมวรรควา  "บรรดาบท 
เหลาน้ัน  บทวา  อุจฺจ  คือ  สูงลิบ.  บทวา  มณิถูณ  คือ  มีเสาสาํเร็จ 
 
   



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๓ - หนาท่ี 164 

 ดวยมณี  มีทบัทิม๑เปนตน.  บทวา  สมนฺตโต  คือ  แมทั้ง ๔ ดาน. 
บทวา  รุจิตรตฺถตา  คือ  ปูลาดดวยแผนทองคําบนพ้ืนนั้น ๆ.  ดวย  
สองบทวา  ปวสี  ขาทส ิ พระมหาโมคคัลลานะกลาวหมายเอานํ้าหอม 
และสุธาโภชนที่ใชสอยอยูตลอดกาลทุกเม่ือ.  บทวา ปวทนฺติ  ความวา 
บรรเลงอยู.  บาทคาถาวา ทิพฺพรสา  กามคุเณตฺถ  ปฺจ  ความวา 
กามคุณ  ๕ ซึ่งมีรสเปนทิพยมิใชนอย  มีอยูพรอมมูลในวิมานน้ีคือใน 
วิมานของทานี้.  บทวา  สวุณฺณฉนฺนา  คือ  ประดับดวยเครื่องอาภรณ 
แลวดวยทองคํา." 
           [๑๔๘]  นยัอรรถกถาปฏฐวิมานอันเปนเรื่องแรกแหงเรื่องทั้งปวง 
วา "บทวา  เกน  เปนตติยาวิภัตติใชในอรรถแหงเหตุ. ความวา 
เพราะเหตุไร ?  ทานกลาวอธิบายไววา  เพราะบุญอันพิเศษเชนไร 
ที่เปนเหตุ ?  บทวา  เต  คือ  ของทาน.  บทวา  เอตาทิโส  ไดแก 
เชนนี้  ความวา  ดังที่ปรากฏอยูในบัดนี้.  ฉวีวรรณ ชื่อวา  วัณณะ. 
อธิบายวา  วรรณะแหงสรีระซึ่งสามารถแผไปได ๑๒ โยชน. บาท 
คาถาวา  เกน  เต  อิธ  อิชฌฺติ  คือ  ผลแหงสุจริตอันโอฬารซึ่งทาน 
ไดอยูในที่นี้  ในบัดนี้  ยอมสําเร็จ  คือยอมเผล็ดผลแกทาน  เพราะบุญ 
อันเลอเลิศอะไร ?  บทวา  อุปฺปชฺชชนติฺ  แปลวา  เกิด.  อธิบายวา 
ยอมเปนไปเบื้องบน ๆ (สูง ๆ ข้ึนไป)  ดวยอํานาจไมขาดสาย.  เครื่อง 
อุปกรณแหงทรัพยเครื่องปลื้มใจอันพิเศษ  มีผาและอาภรณเปนตน 
ที่ไดนามวาโภคะ   เพราะอรรถวา  อันบุคคลจะตองใชสอย  ชื่อวาโภคะ 
ศัพทวา  เย  เปนศัพทแสดงไขความไมนิยมโดยความเปนทรัพยทั่วไป. 
 
๑.  ปทุมราค,  ทับทิม,  พลอยสีแดง,  มีสีดุจดอกบัวหลวง. 
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ศัพทวา  เกจิ  เปนศัพทแสดงไขความไมนิยม  ทาวถึงความแตกตาง 
แหงประการ.  ทานสงเคราะหรวบรวมโภคะทั้งหลายเชนนั้น  ตางดวย  
สิ่งของอันประณีตกวาเปนตน  ที่เทพบุตรไดอยูในวิมานน้ันโดยไมมีสวน 
เหลือ ดวยบทแมทั้ง  ๒.  ก็นิเทศน้ี  รวบรวมความโดยไมมีสวนเหลือ 
ดุจอุทาหรณวา  "เย  เกจิ  สงฺขารา"  (สังขารทั้งหลายเหลาใดเหลา 
หน่ึง).  สองบทวา  มนโส  ปยา  คือ  อันใจพึงรักใคร,  อธิบายวาเปน 
ที่รักของใจ.  ก็ดวยสองบทน้ีวา  เอตาทิโส  วณฺโณ  ในคาถาน้ี  ทาน 
แสดงวรรณสมบัติซึ่งนับเน่ืองในอัตภาพของเทพบุตรนั้น  อันมพิีเศษ 
ดังกลาวแลวในหนหลัง.  ดวยบทวา  โภคา  นี้  ทานแสดงกาม- 
คุณสมบัติมีรูป  เสียง  กลิน่  รส  โผฏฐัพพะ  อันเปนทิพยเปนประเภท 
ซึ่งเปนที่ต้ังแหงเครื่องอุปโภคและบริโภค. ดวยสองบทวา  มนโส 
ปยา  นี้  ทานแสดงความท่ีรูปเปนตนเหลาน้ัน  เปนของนาปรารถนา 
นาใครและนาพอใจ.   ดวยสองบทวา  อิธ  อิชฺฌติ  นี้  ทานแสดง 
สมบัติคืออายุ  ยศ  สุข  และความเปนใหญซึ่งเปนทิพย.  บทวา  ปุจฺฉาม ิ
คือ  เราขอต้ังปญหา.  อธิบายวา  เราตองการทราบ.  ก็คํา๑ถามนี้ 
มีสมบัติที่พระเถระเห็นแลวเปนเครื่องเทียบเคียงแล.  บทวา   มนุสส- 
ภูโต  ไดแก  เปน คือเกิดในมนุษย  หรอืวา  ถึงความเปนมนุษย. 
สองบทวา  กิมกาสิ  ปฺุ  ความวา  ทานไดทําส่ังสมกุศลกรรม 
 
๑.  คําถามมี ๓ อยาง  คือ ๑.  อทิฏโชตนา  ปุจฺฉา  คําถามสองถึงสงท่ีไมเห็น.  ๒.  ทิฏ- 
สสนฺทนา  ปุจฺฉา  คําถามเทีบยเคียงส่ิงท่ีเห็นแลว  ๓.  วมิติจฺเฉทนา  ปุจฺฉา  คําถามตัดถาม 
สงสัย.  บางแหงมี  ๕  โดยเติม  อนุมติ  ปุจฺฉา  คําถามตามความเห็นชอบ  ๑.  กเถตุกมฺยตา 
ปุจฺฉา  คําถามตองการแกเอง ๑.  สุ.  วิ .  ๑/๙๒.  
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อันเปนสุจริตซ่ึงไดนามวา  บุญ  เพราะยังผลใหเกิดในภพท่ีเขาบูชาและ  
เพราะฟองคือชําระสันดานเปนที่เกิดแหงตนอะไร  คือเชนไร  ในกุศล- 
กรรมมีทานศีลเปนตนเปนประเภท ๆ  อธิบายวา  ยังกุศลกรรม 
เชนไร  ใหเกิด ?  บทวา  ชลิตานุภาโว  คือมีบุญฤทธิ์รุงเรืองอยูโดย 
ประการทั้งปวง." 
           [๑๔๙]  เทวบุตรถกูพระเถระอยางนี้  เมื่อจะพยากรณปญหา 
ไดกลาวคาถาเหลานี้วา 
              "ขาพเจา  (ครั้ง)  เปนมนุษย  ในพวกมนุษย  ได 
              ทําทางเดินในหนทาง  ในปา  และปลูกตนไมเนา 
              รื่นรมยไว  ทานผูศีล  ไดเปนที่รักของขาพเจา,  
              ขาพเจามีจิตเสื่อมใส  ไดใหทานคือขาวและน้ําอัน 
              ไพบูลโดยเคารพ;  ขาพเจามีวรรณะเชนนี้เพราะ 
              กรรมนั้น  ผลสุจริตยอมสุจรติแกขาพเจาในท่ีนี้ 
              เพราะกรรมนั้น,  อนึ่ง  โภคะอันนาพึงใจเหลาใด 
              เหลาหนึ่งยอมเกดิขึ้นแกขาพเจา  เพราะกรรมน้ัน. 
              ขาพเจามีอานุภาพขึ้นแกขาพเจา  และวรรณะของ 
              ขาพเจายอมสองสวางไปท่ัวทุกทิศ  เพราะกรรม 
              นั้น." 
           [๑๕๐]  อรรถกถามณิถูณวิมาน  ในสัตตมวรรค  วา  "บรรดา 
บทเหลาน้ัน  บทวา  วิวเน  ไดแก  ในปา.  บทวา  อารามรุกขฺานิ 
ไดแก  ตนไมอันเปนที่รื่นรมย,  อีกอยางหนึ่ง  ไดแกตนไมในสวน. 
อธิบายวา  ทําสวนแลวปลูกตนไมไวในสวนนั้น."  
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           อรรถกถาอุตตรวิมาน  ในฉัฏฐวรรค  วา  "คําท่ีเหลือวา  
ปริจฺจชนฺโต  พึงนํามาเชื่อมเขา  ดวยสองบทวา  อนฺนฺจ  ปานฺจ. 
อีกนัยหน่ึง  พึงประกอบคําวา  ขาพเจาไดในใหทานอันไพบูล.   ถามวา 
ใหอยางไร ?  แกวา  ใหโดยเคารพ.  ถามวา  ทานเชนไร ?  แกวา 
ทาน  คือ  ขาวและน้ํา." 
                     เรื่องอุบาสกในอรรถกถามณิถูณวิมาน  จบ. 
           [๑๕๑]  ทานกลาวไวในอรรถกถาเสรีสกวิมาน  ในสัตตมวรรค 
นั่นแหละ  วา  "ในอดีตกาล  ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวา 
กัสสป   พระขีณาสพองคหน่ึง  เที่ยวบิณฑบาตไปในบางแหงใดแหงหน่ึง 
ไดทําภัตกิจในประเทศแหงหนึ่งในภายนอกบานทุกวัน.   คนเลี้ยงโค 
คนหน่ึง  เห็นทานแลวคิดวา  'พระผูเปนเจายอมลําบากเพราะแสงแดด' 
แลวมีจิตเสื่อมใส  ไดทําปะรํากิ่งไมดวยเสาไมซึก ๔ ตนถวาย.  อาจารย 
บางพวกกลาววา  ' เขาปลูกตนซึกในที่ใกลปะรํา  ดงัน้ีก็มี.'  เขาทํา 
กาละแลว  ดวยบุญกรรมอันนั้นนั่นแหละ  จึงเกิดในพวกเทพดาชั้น 
จาตุมหาราช.   ปาไมซึก  อันงดงามอยูทุกกาลดวยดอก  ซึ่งถึงพรอม 
ดวยสีและกลิ่น  อันสองถึงกรรมในปางกอนของเทพบุตรนั้น   เกิดข้ึน 
แทบประตูวิมาน.  เพราะเหตุนั้น  วิมานน้ันจึงปรากฏชื่อวา  'เสรีสกะ.' 
ก็เทพบุตรนั้นทองเท่ียวไปในเทพดาและมนุษยตลอดพุทธันดร ๑ ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ี  เปนผูชือ่วา  ควัมปติ  ในบรรดาสหายคฤหัสถ ๔ คน 
ของพระยสเถระ  มีวิมละเปนตน  ดํารงอยูในพระอรหัต  เพราะ 
พระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาค."  
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           [๑๕๒]  สวนในอรรถกถา๑ปายาสิสูตร  ในมหาวรรค  ในทีฆ- 
นิกาย  ทานกลาวไววา  "ไดยินวา  พระเถระ  ในกาลเปนมนุษย  
ครั้งกอน  เปนหัวหนาของเด็กเลี้ยงโค  ชําระโคนตนไมซึกใหญแลวเกลี่ย 
ทรายลง  นิมนตพระเถระผูถือการเที่ยวบัณฑบาตเปนวัตรรูปหน่ึง  ให 
นั่งโคนตนไม  ถวายอาหารท่ีตนไดแลว  จุติจากน้ันแลว  ดวยอานุภาพ 
แหงกรรมน้ัน  จึงบังเกิดในวิมานเงินน้ัน.  ตนซึกไดต้ังอยูแทบประตู 
วิมาน.  ตนซกึนั้นยอมเผล็ดผลโดย  ๕๐ ป.  ทีนั้น  เทพบุตรถึงความ 
สังเวชวา  ' ๕๐  ปลวงแลว.'  เทพบุตรนั้นเกิดในหมูมนุษย  ในกาล 
แหงพระผูมีพระภาคของเราท้ังหลาย  ฟงธรรมกถาของพระศาสดา 
แลวบรรลุพระอรหัต." 
           ฎีกาปายาสิสูตรนั้น  วา  "บทวา  ตสฺสานุภาเวน  คือ  ดวย 
อานุภาพแหงทานนั้น.  ตนซึกอันเปนทิพย สมบูรณดวยลําตน  คาคบ 
กิ่งและใบ  เปนแดนซานออกแหงรัศมี  แสดงผลเปนที่ฟูใจ  ชือ่วา 
สิรีสรุกฺข.  บทวา  อฏาส ิ ความวา  ตนซึกนั้น  ไดเกิด  ต้ังอยูแลว 
ที่ประตูวิมาน  แสดงวา  ผลเปนเหมือนกับกรรม."๒ 

                                  เรื่องคนเลี้ยงโค  จบ. 
           [๑๕๓]  กรรมอันหาโทษมิได  มีการสมาทานองคอุโบสถเปนตน 
บัณฑิตพึงทราบวาเปนมงคล  เพราะเปนเหตุแหงการไดหิตสุขมีการเกิด 
ในสวรรคเปนตน  มีประการตาง ๆ ดวยประการฉะน้ี. 
                     กถาวาดวยกรรมอันหาโทษมิได  จบ. 
 
๑.  สุ.  วิ.  ๒๑๕๔๙. 
๒.  ผลสฺส  กมฺมสริกฺขต  ซ่ึงความท่ีแหงผลอันบัณฑิตพึงเห็นสมดวนกรรม.  
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           ดวยคาถาแมนี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมวด ๔ แหงมงคลไว  
คือ  ทาน ๑ การประพฤติธรรม ๑ การสงเคราะหญาติ ๑ กรรมอันหา 
โทษมิได ๑ ดังพรรณนามาฉะน้ี.  ในคาถาท่ี ๕ นี้  บาทตนมี ๙ อักษร, 
บาทท่ี ๒ ถูกตองดวยลักษณะแหงบทท่ี ๒ ของปฐยาวัตร,  กึ่งคาถา 
ที่ ๒ เปนปฐยาวัตรแล. 
                          พรรณนาความแหงคาถาที่ ๕ จบ.  
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                       พรรณนาความแหงคาถาที่ ๖* 
           [๑๕๔]  พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๖.  การงด  ชื่อวา  อารติ.  
การเวน  ชื่อวา  วิรติ.  อีกอยางหน่ึง  ชนทั้งหลายยอมเวน  ดวยเจตนา 
นั่น  เหตุนั้น  เจตนานั่น  ชื่อวาวิรัติ.  บทวา  ปาปา  คือ  จากบาป  ไดแก 
จากอกุศล.  บทวา  มชฺชปานา  คือ  จากการด่ืม  ไดแก  จากการ 
กลืนกิน  สุราและเมรัย  ที่ชื่อวามัชชะ  เพราะอรรถวาเปนที่ต้ังแหง 
ความเมา.  ความสํารวม  ชื่อวา  สฺม.  ความไมเลิกเลอ  ชื่อวา 
ความไมประมาท.  บทวา  ธมฺเมส  คือ  ในกุศลธรรมท้ังหลาย. 
บทวา  เอต  เปนตน  มีความวา  "เทพดา  ทานจงถือวา การงด 
การเวนจากบาป ๑  ความสํารวมจากการด่ืมน้ําเมา ๑ ความไมประมาท 
ในธรรมท้ังหลาย  ๑ กรรม ๓ อยาง  มีการเวนจากบาปเปนตนนี้ 
เปนมงคลอยางสูงสุด." 
           ความสังเขปในคาถาท่ี ๖ นี้  มีเพียงเทาน้ี. 
           สวนความพิสดารในคาถาท่ี ๖ นี้  มีดังตอไปนี้ :- 
    กถาวาดวยการเวนจากบาปและความสํารวมจากการด่ืมน้ําเมา 
                                        [วิรัติ ๓] 
           [๑๕๕]  ความไมยินดียิ่งดวยใจน่ันเอง  แหงบุคคลผูมีปกติเห็น 
โทษในบาป  ชื่ออารติ.   การเวน  (จากบาป)  ทางกายและวาจา 
 
* พระมหาลัภ  ปยทสฺสี  ป. ธ.  ๘  วัดบรมนวิาส  แปล.  (ภายหลังเปน  พระปยทัสสี)  
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ดวยสามารถแหงกรรมและทวาร  ชื่อวิรัติ.  วิรัตินั้นมี ๓ อยาง  คือ  
สัมปตตวิวัติ ๑ สมาทานวิรัติ ๑ สมุจเฉทวิรัติ ๑.  บดันี้ขาพเจาจะยน 
กลาววิรัติ ๓ อยาง  ตามนัยที่พระอรรถกถาจารยกลาวไว  ในอรรถกถา 
อัฏฐสาลินี ๑  เปนตน. 
           [๑๕๖]  นัยอันมาในอรรถกถาอัฏฐ๒สาลินีและสัมมาทิฏฐิสูตร๓  วา 
"บรรดาวิรัติทั้ง ๓ นั้น  วิรัติซึ่งเกิดข้ึนแกชนทั้งหลาย  ผูมิไดสมาทาน 
สิกขาบท  (เปนแต)  พิจารณาถึงฐานะท้ังหลายของตน  มีชาติ  วัย 
และพาหุสัจจะเปนตนแลว  ไมกาวลวงวัตถุที่มาถึงเขา  ดวยคิดวา 
'การทําเชนนี้  ไมสมควรแกเรา ' ดังน้ี  บัณฑิตพึงทราบวา ' สัมปตต- 
วิรัติ ' ดุจวิรัติที่เกิดข้ึนแกอุบาสกชื่อจักกนะในเกาะสีหล  ฉะนั้น. 
                       [อุทาหรณสัมปตตวิรัติ] 
           ไดยินวา  ในกาลท่ีจักกนะอุบาสกนั้นยังเปนทารกนั่นแล  โรค 
เกิดข้ึนแกมารดา.  และหมอบอกวา  'การท่ีไดเนื้อกระตายสด  (มา 
ปรุงยา)  จึงจะควร.'  ลําดับนั้น  พ่ีชายของเขาใชนายจักกะไป  ดวย 
สั่งวา  'พอ  เจาจงไปนา หามาเถิด.'  เขาไปท่ีนาน้ันแลว.  ครั้งน้ัน 
กระตายตัวอน่ึง  มาเพ่ือกินขาวกลาออน  พบนายจักกะเขา  จึงว่ิงไป 
โดยเร็ว ถกูเถาวัลลิ์พันแลวไดรองเสียงดัง  'กิร ิ กริิ.'  นายจักกนะ 
ไดยินเสียงนั้นแลว  ก็ไปจับเอา  ก็ไปจับเอา ดวยต้ังใจวา  ' จักทํายาใหมารดา' 
(แต)  คิดวา  'ขอท่ีเราพึงปลงสัตวอ่ืนจากชีวิต  เพราะเหตุชีวิต 
ของมารดา  หาควรแกเราไม'  แลวพูดวา  ' เจาจงไป  กินหญาและน้ํา 
 
๑.  ๒.  อฏสาลินี.  ๑๘๘.  ๓.  ป.  สู.  ๑/๒๗๐.  
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กับพวกกระตายในปาเถิด '  ดังน้ีแลวปลอยไป.  เขา  (กลับ)  ไป  
เรือน  ถกูพ่ีชายถาม  ก็บอกความเปนไปนั้น  ถูกพ่ีชายน้ันตอวา  จึง 
ไปสูใกลมารดาแลวไดยืนกลาวคําสัตยเปนตนวา  'ต้ังแตกาลท่ีขาพเจา 
เกิดมาโดยชาติ  ยังไมรูสึกวา  แกลงปลงสัตวจากชีวิตเลย.'  ทันทีนั้นเอง 
มารดาของเขาไดเปนผูหายจากโรคแลว." 
           ฎีกาสัมมาทิฏฐิสูตร  วา  "เนื้อกระตายที่ยังเปน ๆ ชื่อวา 
เนื้อกระตายสด  เพราะเปนเนื้อท่ีเจือดวยเลือด.  จักกนะอุบาสกนั้น 
ปลอยกระตายไป  เพราทําใหเสมอกันในสัตวทุกจําพวก.  เขากลาว 
คําสัตยวา 'เพราะการกลาวคําสัตยนี้  ขอโรคแหงมารดาเรา  จงสงบ 
เถิด." 
           [๑๕๗]  อรรถกถา๑กุฏทันตสูตร  วา  "ผูใดมิไดรับสิกขาบท 
ทั้งหลาย  อนุสรณถึงฐานะทั้งหลายของตน  มีชาติ  โคตร  สกลุ  และ 
ประเทศเปนตนอยางเดียวแลว  ไมทําอกุศลกรรมมีปาณาติบาตเปนตน 
หลีกเลี่ยงวัตถุมีมาถึงเขาแลวได  ดวยคิดวา  ' นี้  เปนการไมสมควร 
แกเรา '  ชื่อวา  งด  เวน  จากวัตถุนั้น,  การเวนนั้น  ของผูนั้น 
บัณฑิตพึงทราบวา  'สัมปตตาวิรัติ.'  สวนวิรัติของผูรับสิกขาบททั้ง 
หลาย  โดยนัยอยางนี้วา ' ในกาลมีวันนี้เปนตนไป  ขาพเจาจะไมฆา 
สัตว  แมเพราะเหตุแหงชีวิต '  ดังน้ีเปนตนก็ดี  วา  'ขาพเจาจะเวนจาก 
ปาณาติบาต '  ดังน้ีเปนตนก็ดี  วา  ' ขาพเจาสมาทานเจตนาเครื่องเวน ' 
ดังน้ีก็ดี พึงทราบวา  'สมาทานวิรัติ." 
 
๑.  สุ.  วิ.  ๑/๔๔๒ 

    



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๓ - หนาท่ี 173 

           ฎีกากูฏทันตสูตรนั้น  วา  "บทวา  ปริหรติ  คือ  ยอมเวนดวย  
สามารถการไมกาวลวง.  อิติศัพทในบทวา  น  หนามิ  นี ้ มีอาทศิัพท 
เปนอรรถ.  บัณฑิตจึงควรนําการสงเคราะหสิกขาบททั้งหลาย  มีอาทิ 
อยางนี้วา  'อทินฺน  นาทิยามิ'  ดังน้ี  ดวยอิติศัพทนั้น.  อีกอยางหน่ึง 
พึงทําการสงเคราะหสิกขาบทท้ังหลายเชนนั้นเขาดวยวาศัพท  (ก็ได) 
เหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  ' สิกฺขาปทานิ  คณฺหนฺตสฺส' 
ดังน้ี." 
           [๑๕๘]  นยัอรรถกถา๑สัมมาทิฏฐิสูตรเปนตน  วา  "ก็วิรัติซึ่ง 
เกิดข้ึนแกชนทั้งหลาย  ผูสมาทานสิกชาบทแลว  ยอมสละแมชีวิต 
ของตน  ทั้งในเวลาสมาทานสิกขาบท  ทั้งในเวลาอื่นจากน้ัน  ไมกาว 
ลวงวัตถุอยู  พึงทราบวา  'สมาทานวิรัติ'  ดุจวิรัติของอุบาสกชาวบาน 
ใกลเขาทันตรวัฑฒมานะ  ฉะนั้น. 

                         [อุทาหรณสมาทานวิรัติ] 
           ไดยินวา  อุบาสกน้ัน  รับสกิขาบทในสํานักของพระปงคลพุทธ- 
รักขิตเถระผูอยูในอัมพริยวิหารแลว  ไถนา  เมื่อโคหายแสวงหาโค 
นั้นอยู  ไดข้ึนไปยังภูเขาชื่อทันตรวัฑฒมานะแลว.  งูใหญบทภูเขานั้น 
ไดรัดเขาไว.  เขาคิดวา  'จักตัดศีรษะมันเสียดวยมีดอันคมเลมนี้' 
คิดแลวคิดอีกต้ัง ๓ ครั้ง  อยางนี้วา  ' การท่ีเรารับสิกขาบทในสํานัก 
ของครูผูนาสรรเสริญ  แลวพึงทําลายเสีย  หาสมควรแกเราไม'  ดังนี้ 
แลว  ตัดสินใจวา  'เราจะยอมสละชีพ,  จะไมยอมสละสิกขาบท' 
 
๑.  ป.  สู.  ๑/๒๗๐. 
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แลวท้ังพราโตอันคมท่ีแบกอยูบทปาเสียในปา.  งูใหญไดคลายออกไป  
ในทันทีนั้นเหมือนกัน." 
           ฎีกาสัมมาทิฏฐิสูตร  วา  "งูเหลือม  ชื่อวางูใหญ.  งูนั้นได 
คลายไปแลว   เพราะเดชแหงศีล." 
           [๑๕๙]  อรรถกถา๑สัมมาทิฏฐิสูตรเปนตน  วา  "ก็แมความคิด 
วา  'เราจักฆาสัตว'  ดังน้ี  ยอมไมเกิดข้ึนแกพระอริยบุคคลท้ังหลาย 
จําเดิมแตการเกิดข้ึนแหงวิรัติใด วิรัตินั้นสัมปยุตดวยอริยมรรค  บัณฑิต 
พึงทราบวา  'สมุจเฉทวิรัติ." 
           ก็ในคําเหลาน้ี  ดวยคําวา  "จิตฺตมฺป  น  อุปฺปชฺชติ"  ดังนี้แลว 
พระอรรถกถาจารยแสดงวา  "จิตเปนเหตุกอเวร ๕ เขาไปสงบแลว 
นั่นแล."  เพราะเหตุนั้น  ในอรรถกถา๒ทานจึงกลาววา  "ภัย  เวรท้ัง ๕ 
ของพระอริยสาวก  เปนอันสงบแลว  จําเดิมแตความเปนไปแหงวิรัติใด 
วิรัตินั้นสัมปยุตดวยอริยมรรค  ชื่อวา  สมุจเฉทวิรัติ." 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  เจตนาเปนเหตุกอภัยและเวรท้ังหลาย  ชื่อ 
วา  ภัย  เวร. 
                                   วิรติั  ๓  อยางยอ  จบ 
                                    [กรรมกิเลส ๔ อยาง] 
           [๑๖๐]  อกุศล ๔ อยาง  กลาวคือกรรมกิเลส  ชื่อวาบาป.  สม 
ดังคําท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวในสิคาลสูตร๓  ดังนีว้า  "กรรมกิเลส ๔ 
เหลาไหน  เปนบาปธรรมอันพระอริยาสาวกน้ันละไดแลว.  ดูกอน 
 
๑.  ป.  สู.  ๑/๒๗๐.  ๒.  ป.  โช.  ขุ.  ๑๕๗.  ๓.  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๑๙.  
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คฤหบดีบุตร  คือ  ปาณาติบาตแลว  เปนกรรมกิเลส  อทินนทาน  
เปนกรรมกิเลส  กาเมสุ  มิจฉาจาร  เปนกรรมกิเลส  มุสาวาท  เปน 
กรรมกิเลส,  กรรมกิเลส ๔ เหลาน้ี  เปนบาปกรรมอันพระอริยสาวก 
นั้นละไดแลว  ดังนี้.  พระผูมีพระภาคไดตรัสคํานี้แลว  พระสุคตผูพระ 
ศาสดา  ครั้นคําน้ีแลว  จึงไดตรัสคาถาพันธอยางอ่ืนในภายหลัง  วา 
              "บัณฑิตทั้งหลายยอมไมสรรเสริญกรรม ๔ อยาง 
              คือ  ปาณาติบาต ๑  อทินนาทาน ๑ มุสาวาท ๑ 
              การถึงภริยาของชายอื่น ๑ ทีบ่ัณฑิตกลาว  [วา 
              เปนกรรมกิเลส]." 
           ฎีกาสิคาลสูตรนั้น  วา  "บทวา  กตมสฺส  ตัดบทเปน  กตเม 
อสฺส." 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อสฺส  ไดแก  อันพระอริยาสกผู 
เปนโสดาบัน. 
           [๑๖๑]  พระอรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถาสิคาลสูตรนั้น 
วา  "บทวา  กมฺมกฺกิเลสา  นี ้ มีวินิจฉัยวา  สัตวทั้งหลายยอมเศรา 
หมอง  เพราะกรรมเหลาน้ัน  เหตุนั้น  กรรมเหลาน้ัน  พระผูมพีระภาค 
จึงตรัสวา กรรมกิเลส"  แลวกลาวตอไปวา "กรรมนั้นดวย  ชื่อวา 
เปนกิเลส  เพราะความเปนกรรมท่ีสมัปยุตดวยกิเลสดวย  เหตุนั้น 
จึงชื่อวากิเลส.  จริงอยู  คนมีกิเลสเทาน้ัน  ยอมฆาสัตว,  ผูไมมี 
กิเลส  หาฆาไม  เหตุนั้น  ปาณาติบาต  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
 
๑.  สุ.  วิ  ๓/๑๖๕.  
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กรรมกิเลส.  นัยแมในอทินนาทานเปนตน  ก็อยางนี้เหมือนกัน.  บทวา  
อถาปร ไดแก คาถาพันธแมอ่ืนอีก  คือ  ที่แสดงเนื้อความน้ันแล." 
           [๑๖๒]  ฎีกาสิคาลสูตรนั้น  วา  "กิเลสทั้งหลายท่ีเปนตัวกรรม 
ชื่อวากรรมกเิลส.  บทวา  กิลิสฺสนฺติ  แปลวา  เศราหมอง  คือ  หมน 
หมอง,  กิเลสวา สัตวทั้งหลายเปนผูถูกกรรมกิเลสน้ันเบียดเบียน 
และเผาผลาญแลว.  บทวา  ตสฺมา  มีอรรถวา  เพราะความท่ีกรรม 
นั้นมีความเศราหมองเปนนิมิต.  สองบทวา  กิเลสสมฺปยุตฺตตฺา 
กิเลโส  พระอรรถกถาจารยกลาวความท่ีกรรมเปนไปกับดวยกิเลส 
เพราะประกอบดวยกิเลสนั้น  เหมือนอุทาหรณวา  'ปฐมฌาน  มีปติ 
และสุข'  และวา  'ผาเขียว'  ดังน้ี.  ก็ความท่ีกรรมสัมปยุตดวยกิเลส 
ในบทวา  กมฺมกฺกิเลสา  นี้  บัณฑิตพึงทราบโดยความในกรรมมี 
อรรถเปนอยางเดียวกันกับกิเลสนั้น  ไมพึงทราบโดยความเปนกรรม 
ซึ่งเกิดข้ึนในขณะเดียวกันเปนตน.  ก็เพราะทําอธิบายอยางน้ี  ความ 
ที่กรรมคือปาณาติบาต  เปนธรรมชาติเศราหมองแลว  แมเพราะ 
ทิฏฐิมานะและโลภะเปนตน  จึงเปนอันสําเร็จแลว.  ความท่ีมิจฉาจาร 
เปนบาปธรรมเศราหมองแลว  เพราะโทสะเปนตน  ก็เหมือนกัน. 
เหตุนั้น  ทานจึงกลาวคําเปนตนวา  สกฺกิเลโสเยว  ดังน้ี.  สวนการ 
ยักเรียกกรรมเหลาน้ันวากิเลส  ยอมไดแมโดยซึ่งหนาทีเดียว  ดวย 
สามารถแหงเนื้อความท่ีกลาวไวในกอน.  บทวา  ตทตถฺปริทีปกเมว 
คือ  แสดงเนื้อความท่ีพระผูมีพระภคตรัสไว  โดยนัยเปนตนวา 
' ปาณาติปาโต  โข '  ดังน้ีนั่นเอง.  เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาวา  'ถา 
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เมื่อเปนเชนน้ี  เหตุไรพระผูมีพระภาคจึงตรัสซ้ําอีก '  พระอรรถ-  
กถาจารยจึงกลาววา  คาถาพฺนธ  ดังนี้.  อธิบายวา  พระผูมีพระภาค 
ไดตรัสคําผูกเปนคาถาไว  เพ่ือถือเอาเน้ือความน้ันไดโดยสะดวก." 
           [๑๖๓]  เพราะพระบาลีวา  กมฺมกฺกิเลสา  ดังนี้  จึงควรถือเอา 
อกุศลธรรมมีปาณาติบาตเปนตน  ที่ถึงความเปนกรรมบถเทาน้ัน  ไม 
ควรถือเอาอกุศลธรรมที่เปนเพียงทุจริตเลย.  เพราะอกุศลไมเปนกาย- 
กรรมและวจีกรรมท่ีจะพึงกลาววา "ทุจริต"  ก็มี.  เหตุนั้น  พระ 
อรรถกถาจารยจึงกลาวไวในอรรถกถา๑อัฏฐสาลินี  วา  "ก็อกุศลถึงความ 
ไหวในกายทวารและวจีทวารแลว  แมยังไมถึง  (ความเปน)  กรรมบถ 
มีอยู,  และที่ถึงความฟุงข้ึนในมโนทวารแลว  แมยงัไมถึง  [ความเปน] 
กรรมบถก็ม,ี  บัณฑิตทั้งหลาย  ถือเอาอกุศลอันยังไมถึงความเปนกรรม- 
บถนั้น  จึงไดจัดใหเปนฝกฝายแหงทวารน้ัน ๆ เทาน้ัน.  ในคําน้ัน 
มีนัยดังตอไปนี้ : - 
           บุคคลคิดวา  จักไปลาเน้ือ  เตรียมธนู  ฟนสาย  ลับหอก  บริโภค 
อาหาร  นุงหมผา;  เพราะเหตุเพียงเทานี้แล  อกุศลเปนธรรมชาติถึง 
ความไหวในกายทวาร.  เขาเที่ยวไปในปาส้ินทั้งวัน  ไมไดโดยที่สุด 
แมสักกระตายและตุน,  ถามวา  'อกุศลนี้  จะชื่อวาเปนกายกรรมหรือไม 
เปน ?'  แกวา  ' ไมเปน.'  เพราะเหตุไร  จึงไมเปน ?  เพราะยังไมถึง 
กรรมบถ.  แตอกุศลนั้น  พึงทราบวา  ชื่อวาเปนกายทุจริตอยาง 
เดียว.  นัยแมในประโยคท้ังหลาย  มีการจับปลาเปนตน  ก็เชนนี้ 
 
๑.  อฏสาลินี ๑๗๐.    
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เหมือนกัน.  พึงทราบวินิจฉัยแมในวจีทวาร  (ตอไป)  เม่ือบุคคล  
สั่งวา  'เราจักไปลาเนื้อ,  ทานทั้งหลายจงจัดธนูเปนตนโดยเร็ว, 
แลวไมไดอะไร ๆ ในปาโดยนัยกอนเหมือนกัน,  อกุศลถึงความไหว 
ในวจีทวารแมโดยแท  ถึงกระน้ัน ยังไมจัดเปนวจีกรรม  เพราะยัง 
ไมถึงความเปนกรรมบถ,  แตพึงทราบวา  ชื่อวาเปนวจีทุจริตอยางเดียว. 
แตพอเมื่อวธกเจตนาเกดิข้ึนแลวในมโนทานเทาน้ัน  ยอมมีดวยอํานาจพยาบาท 
หามีดวยอํานาจปาณาติบาตไม.  เพราะกายกรรม   อันเปนอกุศล  ยอม 
ต้ังข้ึนในกายทวารและวจีทวาร  หาต้ังข้ึนในมโนทวารไม.  วจีกรรม 
อันเปนอกุศล  ก็อยางนั้น.  สวนมโนกรรม  อันเปนอกุศล  ต้ังข้ึน 
ในทวารแมทั้ง ๓.  กายกรรม  วจีกรรม และมโนกรรม  ฝายกุศล 
ก็เหมือนอยางนั้น." 
                  [เจตนาเบ้ืองตนไมเปนกายกรรม] 
           [๑๖๔]  ฎีกาอรรถกถาอัฏฐสาลินีนั้นวา  "เจตนาอันยังประโยค 
ใหสําเร็จ  ที่ถึงความเปนกรรมบถแล  พระผูมีพระภาคตรัสวา  'กรรม' 
โดยพระบาลีวา  'ภิกษุทั้งหลาย  ความคิดอานทางกาย ๓ ประการ 
เปนกายกรรมฝายอกุศล'  ดังน้ีเปนตน  เพราะเหตุนั้น  เจตนาอันมีใน 
เบื้องตนทั้งหมด  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  ไมเปนกายกรรม 
คําวา  อาณาเปตฺวา  ฯ เป ฯ อลภนฺตสฺส  พระอรรถกถาจารยกลาว 
หมายถึงความท่ีสัตวนั้น  อันผูถูกบังคับมิไดฆา.  อธิบายวา  อกุศลนั้น 
ชื่อวาวจีทุจริต เพราะความท่ียังไมเปนกรรมบถ."  
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           ก็การงดเวนจากบาปนั้น  อันขาพเจายนกลาว จบ.  
                                [แกสุราเมรัย] 
           [๑๖๕]  วัตถุเปนเหตุความเมา  ๑๐ อยาง  ดวยสามารถ  
แหงสุรา ๕ อยาง  และเมรัย ๕ อยาง  ชื่อวานํ้าเมา.  สมตามคําท่ีพระ 
ผูมีพระภาคเจาตรัสไวในวิภังคแหงสุราปาน๑สิกขาบท  วา  "สรุาแปง 
สุราขนม  สรุาขาวสุก  สุราใสเชื้อ  สรุาผสมเครื่องปรุง  ชื่อวาสุรา. 
น้ําดองดองไม  น้ําดอกไมผลไม  น้ําดอกนํ้าหวาน น้ําดองนํ้าออย  น้ํา- 
ดองผสมเครื่องปรุง  ชื่อวาเมรัย." 
           [๑๖๖] ฎีกาชื่อสารัตถ๒ทีปนี  และฎีกาสิคาลสูตร  วา  "สรุาท่ี 
เขาใสแปงลงในภาชนะแลว  เติมน้ําพอเหมาะแกแปงน้ันขยํา  ทํา  ชื่อวา 
สุราแปง.  สรุาท่ีเขาใสขนมก็ดี  ขาวสุกก็ดี  ลงในภาชนะแลว  เติมน้ํา 
พอเหมาะแกขนมหรือขาวสุกนั้น  แลวขยําทําอยางนั้น  ทานเรียกวา 
สุราขนม  สรุาขาวสุก. ก็พืชของสุรานั้น  ชื่อวาเชื้อ.  สรุาท่ีเขาใส 
เชื้อท่ีเรียกวาแปงเหลาบาง  ทํา  ชื่อวาสุราใสเชื้อ.  สุราท่ีเขาผสม 
ดวยเครื่องปรุงตาง ๆ  มีผลสมอไทยและเมล็ดพันธุผักกาดเปนตน 
ชื่อวา  สุราผสมเครื่องปรุง." 
           ฎีกาวิมติวิโนทนี  วา  "สุราท่ีเขาใสวัตถุมีแปงและขนมเปนตน 
แลว  ใสเชื้อสุรามีหนอขาวเปลือกเปนตน  ที่นับวาเชื้อ  ทําชื่อวา 
สุราใสเชื้อ.  สุราประกอบดวยเครื่องปรุงหลายอยาง  มีเมล็ดพันธุ- 
ผักกาดเปนตน  ชื่อวา  สุราผสมเครื่องปรุง." 
 
๑.  มหาวภิงฺค.  ๒/๓๘๕. ๒.  สารตฺถทีปนี. ๓/๓๕๑. 

  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๓ - หนาท่ี 180 

           [๑๖๗]  อรรถกถาสุราปานสิกขาบทวา๑  "ปานชาตท่ีใสเชื้อแปง 
ชื่อวาสุรา  ปานชาตท่ีทําดวยรสแมแหงมะพราวเปนตน  ยอมถึงการ  
นับวาสุราเหมือนกัน.  อาจารยบางพวกกลาววา   เม่ือตักนํ้าใสแหง 
สุราท่ีเขาใสเชื้อน้ันแลแลว  สุราท่ีเหลอืก็ถึงการนับวาเมรัยทันที.  น้ํา 
ดองที่เขาทําดวยรสแหงดอกมะซางเปนตน  ชื่อวานํ้าดองดอกไม. 
น้ําดองที่เขาขยําผลองุนเปนตน  ทําดวยผลองุนเปนตนเหลาน้ัน  ชื่อวา 
น้ําดองผลไม.  น้ําดองท่ีเขาทําดวยรสชาติของผลองุนทั้งหลาย  ชื่อวา 
น้ําดองน้ําหวาน.  อาจารยบางพวกกลาววา  เขาทําดวยนํ้าหวานแหง 
แมลงผ้ึงบาง. 
           [๑๖๘]  ฎีกาแหงอรรถกถาทั้งหมดตามท่ีกลาวแลว  วา  "รส 
ดอกมะซาง  ตาล  และมะพราวเปนตน  ที่หมักไวนาน  ชื่อวานํ้าดอง 
ดอกไม.  รสผลไมมีขนุนเปนตน  ที่หมักไวนาน  ชื่อวานํ้าดองผลไม. 
รสผลองุน  (ที่หมักไวนาน)  ชื่อวาน้ําดองนํ้าหวาน.  รสนํ้าออยงบ 
(ที่หมักไวนาน)  ชื่อวาน้ําดองนํ้าออย. รสของเครื่องปรุงตางๆ  มีสมอ- 
ไทย  มะขามปอม  และของเผ็ดเปนตน  ที่หมักไวนาน  ชื่อวานํ้าดอง 
ผสมเครื่องปรุง." 
           ฎีกาสิคาลสูตรพรอมท้ังอรรถกถา  วา  "วัตถุแมทั้ง ๑๐ อยาง 
แมทั้งหมดน้ัน  ชื่อวาน้ําเมา  ดวยสามารถเปนเหตุแหงความเมา  เพราะ 
ทําวิเคราะหวา  "ยอมยังบุคคลผูดื่มใหเมา." 
           [๑๖๙]  อรรถกถา๒ขุททกปาฐะ  วา  "สุราและเมรัยทั้ง ๒ อยาง 
 
๑.  สมนฺต.  ๒/๔๕๐.  ๒.  ป.  โช.  ขุ.  ขุง  ๒๑.  
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นั่นแล  ชื่อวานํ้าเมา  เพราะอรรถกถวาเปนที่ต้ังแหงความเมา,  ก็หรือ  
ปานะอะไร ๆ  แมอยางอ่ืน  อันเปนที่ต้ังแหงความเมา  มีอยู  ปานะน้ัน 
ก็ชื่อวามัชชะ,  บุคคลเปนผูมึนเมาแลว  เพราะปานะใดอันตนด่ืมแลว 
ปานะน้ี  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา  มัชชะ." 
           อรรถกถา๑อามกธัญญเปยยาล  ในมหาวรรค  สังยุตตนิกาย  วา 
"สุราและเมรัยทั้ง ๒ อยางนั้นนั่นแล  ปรือปานะแมอยางอ่ืน  ซึ่งพน 
จากสุราและนํ้าดอง อันเปนที่ต้ังแหงความาเมา  ชื่อวา  มัชชะ." 
           ฎีกาอามกธัญญเปยยาลน้ัน  วา  "บทวา  สรุาสววินิมุตฺต  คือ 
พนจากสุราและเมรัยตามที่กลาวแลว." 
           [๑๗๐]  เจตนาเปนเหตุดื่ม  กลาวคือ  เปนที่ต้ังแหงความประมาท 
ชื่อวาปานะ.  จริงอยางนั้น พระอรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถา-๒ 

อามกธัญญเปยยาลวา  "เจตนาเปนเหตุดื่มน้ําเมาน้ัน  ขอบุคคลท้ังหลาย 
ชื่อวาปมาทัฏฐานะ  เพราะเปนเหตุแหงความประมาณ."  อรรถกถา- 
ขุททกปาฐะ และสิคาลสูตร  ก็เหมือนกันนั้น. 
           การเวน  ชื่อวา  สยโม.  เหตุนั้นพระอรรถกถาจารยจึงกลาวไว 
ในอรรถกถาวา  "ชื่อวาการสํารวจจากการด่ืมน้ําเมา  ขาพเจาจะกลาว. 
คําวา  มชฺชปานสฺโม  นี่  เปนชื่อแหงเจตนาเครื่องเวนจากฐานะ 
เปนที่ต้ังแหงความประมาท  เพราะน้ําเมาคือสุราและเมรัย." 
           การสํารวมจากการด่ืมน้ําเมา  อันขาพเจายนกลาว จบ. 
 
๑.  ๒.  สา.  ป.  ๓/๔๑๕. 
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         [ไมจัดสุราเมรยมัชชปานะเขาในอกุศลกรรมบถ]   
           [๑๗๑]  เหมือนอยางวา  สุราปานะ  (การด่ืมสุรา)  พระผูมี 
พระภาคไมทรงถือเอาในคํานี้วา  กรรมกิเลส  ในสิคาลสูตรนั้นฉันใด 
แมในมงคลขอวา  อารตี  วิรตี ปาปา  นี้  บัณฑิตไมควรถือเอาสุรา- 
ปานะน้ัน  ในบทวา  ปาปา  นี้  ฉันนั้น.  เหตุในเพราะการไมทรงจัด 
สุราปานะน้ันเขาในสิคาลสูตรนั้น  มนีัยดังท่ีพระฎีกาจารยกลาวไวใน 
ฎีกาสิคาลสูตรนั้นแล.  กอ็าจารยผูรจนาคัมภีรฎีกากลาวอยางน้ี วา 
"สุราปานะ  อันอุบาสกท้ังหลายพึงเวนขาด  โดยความเปนเวร ๕ ก็ 
จริง  ถึงอยางนั้นพระผูมีพระภาคทรงเวนสุราปานะน้ันเสีย  ตรัสหมาย 
เอากุศลธรรมมีปาณาติบาตเปนตนเทาน้ัน  วา'กรรมกิเลส ๔'  เพราะ 
ทรงประสงคจะตรัสขางหนา  โดยความท่ีสุราปานะน้ันเปนทางแหง 
ความเสื่อมโภคะ"  แลวกลาวอีกวา  "อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาว 
วา  "และเพราะความท่ีสุราปานะนั้นไมเปนกรรมบถแผนกหนึ่ง'  ดังน้ี. 
อาจารยบางพวกกลาววา 'แมการด่ืมสุรา  มาแลวโดยความเปนกรรมบถ 
แผนกหนึ่ง  เพราะพระบาลีวา  'ภิกษุทั้งหลาย  การดื่มสุราอันบุคคล 
สองเสพแลว  อบรมแลว  ทําใหมากแลว  ยอมเปนกรรมยังสัตวให 
เปนไปในนรก  ดังน้ีเปนตน.'  จริงอยางนั้น  การด่ืมสุราน้ันเปนทุจริต 
เที่ยงในความเปนทางสําหรับยังสัตวใหไปสูสุคติ.'  ตามมติของเกจิ- 
อาจารยเหลานั้น  กรรมบถพึงเปน  ๑๑ อยาง  เพราะเหตุนั้น  บัณฑิต 
พึงเห็นการผนวกสุราปานะเขาในกรกรมบถทั้งหลายท่ีพระผูมีพระภาคตรัส 
ไวแลวน่ันและ  ดวยสามารถความเปนอุปการและเปนสภาคกัน  เพราะ 
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เหตุนั้น  คําวา  วิสุ  อกมมฺปถภาวโต  จ  ดังนี้นั่น  เปนคําทีอปรา-  
จารยกลาวดีแลว."  ก็ในมงคลขอวา  อารตี  วิรตี  ปาปา นี้  แม 
การด่ืมสุรา  จะเปนบาปก็จริง,  ถึงกระน้ันพระผูมีพระภาคประสงคจะ 
ตรัสกรรมกิเลสนอกจากการด่ืมสุราน้ันโดยความเปนบาปแลว  ตรัสการ 
ดื่มสุราน้ันโดยความเปนมัชชปานะไวขางหนา;  ฉะน้ัน  บัณฑิตพึง 
เห็นสันนิษฐานวา ไมควรถือเอาสุราปานะน้ัน  ในบทวา  ปาปา  นี.้ 
อน่ึง  วิรัติมีเมถุนวิรัติเปนตนก็ดี  มรรคก็ดี  ชื่อวาพรหมจรรยในคาถา 
ที่ ๙ วา  ตโป  จ  พรหฺฺมจริยา ฺจ  นี ้ ก็จริง,  ถึงอยางนั้น  พรหม- 
จรรยอันเหลือจากมรรคน้ัน  ชื่อวา  อันพระผูมีพระภาคทรงถือเอาแลว 
เพราะความท่ีมรรค  พระองคทรงถือเอาแลวขางหนา  ดวยอรยิสัจจ- 
ทัสสนะ  ฉันใด;  ขออุปไมยอันเปนเคร่ืองยังอรรถใหถึงพรอมน้ี  บัณฑิต 
พึงเห็นฉันนั้น. 
           [๑๗๒]  เจตนาเปนเหตุกอเวร ๕  มีปาณาติบาตเปนตน  พระ 
ผูมีพระภาคตรัสไวดวยบทท้ัง ๒ วา  ' ปาปา  มชชฺปานา.'  เจตนา 
เปนเหตุงดเวนจากเวร ๕ นั้น  ตรัสไวดวยบทท้ัง ๒ วา วิรติ  สยโม 
ดวยประการฉะน้ี.  บรรดาเวร ๕ นั้น  บาปธรรม ๔  มีปาณาติบาต 
เปนตน  ผูศึกษาพึงทราบตามนัยที่ขาพเจากลาวแลว  ในอาคาริยวินัย 
ในหนหลัง.   อีกอยางหนึ่ง  พึงทราบแมโดยนัยที่พระอรรถกถาจารย 
กลาวไวในมหาขันธ๑วรรณนา. แมจริง  ในมหาขันธกวรรณนาน้ัน 
ทานกลาวไววา  " เหมือนอยางอาบัติตางๆ  มีแกภิกษุทั้งหลาย  ใน 
 
๑.  สมนฺต.  ๓/๘๕.   
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เพราะโทษมีปาณาติบาตเปนตนฉันใด,  จะมีแกสามเณรทั้งหลายฉันนั้น  
หามิได.  เพราะสามเณรฆามดดํามดแดงก็ดี  บี้ไขเรือดก็ดี  ยอมถึงความ 
เปนผูอันภิกษุพึงนาสนะเสียทีเดียว.  สรณคมนก็ดี  การถืออุปชฌายก็ดี 
การถือเสนาสนะก็ดี  ของเธอ  ยอมระงับไปในขณะน้ันนั่นเอง.  เธอ 
ยอมไมไดลาภสงฆ.  เพียงแตเพศอยางเดียวเทาน้ัน  เปนลักษณะท่ียัง 
เหลืออยู.  เธอไมเปนสมณะ  เพราะวัตถุแมมาตรวาเสนหญา  ใน 
อทินนทานสิกขาบท  (ไมเปนสมณะ)  เพราะปฏิบัติผิดในมรรคทั้ง ๓ 
มรรคใดมรรคหนึ่ง  ในอพรหมจริยสิกขาบท  (ไมเปนสมณะ)  ใน 
เพราะกลาวมุสา  แมดวยประสงคจะหัวเราะเลน  ในมุสาวาทสิกขาบท." 
           [๑๗๓]  ทานกลาวไวในฎีกาวิมติวิโนทนี  วา  "พระอรรถกถา- 
จารยแสดงการขาดพรรษา  ดวยสองบทน้ีวา  เสนาสนคฺคาโห  จ 
ปฏิปฺปสฺสมฺภติ  ดังนี้.  บณัฑิตพึงทราบวา  ก็การถอืเสนาสนะแม 
ของอุปสัมบันทั้งหลาย  ชื่อวายอมระงับ  เพราะตองปาราชิกาบัติ 
(การถือเสนาสนะของสามเณร  ยอมระงับ)  เพราะอันกําจัดเสียซึ่งคุณ 
เครื่องเปนสามเณร  มีสรณคมนเปนตน,  พวกเธอยอมไมไดแมซึ่ง 
ลาภสงฆ." 
           [๑๗๔]  สวนการดื่มน้ําเมา  ผูศึกษาพึงทราบโดยนัยที่ทานกลาว 
ไว  ในอรรถกถา๑ขุททกปาฐะ  วา  "เจตนาเปนตนเหตุกลืนกิน  น้ําเมาคือ 
สุราและเมรัย  เปนไปทางกายทวาร  ดวยประสงคในอันดื่ม  พึงทราบ 
วา  สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน.  ก็สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน  มีองค ๔ 
 
๑.  ปง  โช.  ขุ.  ขุ.  ๒๑.  
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เหลาน้ี  คือ  บรรดาสุราเปนตน  น้ําดื่มอยางใดอยางหน่ึง  ซึ่งเปนที่ต้ัง   
แหงความเมา ๑  จิตมีความเปนผูใครจะด่ืมปรากฏ ๑  ผูดื่มถึงความ 
พยายามอันเกิดแตจิตน้ัน  ๑  น้ําเมาท่ีดื่มแลวไหลเขาไป ๑." 
           สวนในฎีกาสุราปานสิกขาบท  กลาวไวดวยสามารถการด่ืมสุรา 
ของภิกษุ  วา  "ก็ในสุราปานสิกขาบทน้ี  มีองค ๒ เหลาน้ี  คือ  ความ 
เปนน้ําเมา ๑  การด่ืมน้ําเมาน้ัน ๑." 
           [๑๗๕]  ก็คําใดท่ีพระอรรถกถาจารยกลาวไว  ในอรรถกถ-๑ 

สุราปานสิกขสบท  วา  "ก็ในสุราปานสิกขาบทน้ี  บัณฑิตพึงทราบ 
ความท่ีการด่ืมน้ําเมาเปนอจิตตกะ  เพราะไมรูวัตถุ  (ก็เปนอาบัติ). 
ความท่ีการด่ืมน้ําเมาน้ัน  ชื่อวาเปนโลกวัชชนะ  เพราะความเปนน้ําเมา 
อันบุคคลพึงดื่มดวยจิตอันเปนอกุศลแท."  ในคําน้ัน ความท่ีการด่ืม 
สุราเปนอติตตกะ  ยอมมีไดดวยสามารถแหงภิกษุ.  เพราะเหตุนั้นแล 
ทานจึงกลาวไว  ในอรรถกถา๒มหาขันธกะ  วา  "กใ็นเพราะการดื่ม 
น้ําเมา  สําหรับภิกษุผูแมไมรู  ดื่มน้ําเมาต้ังแตพืช  ตองปาจิตตีย 
สวนสามเณรตอรู  แลวด่ืม  จึงถึงสีลเภท  (ศีลขาด),  ไมรูแลวด่ืม  ไม 
ถึงสีลเภท.  การด่ืมน้ําเมา  สําหรับพวกสามเณร  เปนสจิตตกะ  เปน 
วัตถุแหงปาราชิก." 
           ทานกลาวไวในฎีกาวิมติวิโนทนี  แหงสุราปานสิกขาบทนั้น  วา 
"สามเณรไมรู  ดื่มอยู  ยอมไมถึงการขาดศีลทั้งหมด  มีปาณาติปาตา 
เวรมณี  เปนตน  และการขาดสรณะ.  แตอกุศล  บณัฑิตพึงเห็นวา 
 
๑.  สมนฺต  ๒/๔๕๐.  ๒.  สมนฺต.  ๓/๘๖.  
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การขาดศีล  คือเจตนาเครื่องเวนจากการด่ืมสุราเทานั้น  ยอมมี  ดุจ  
การขาดศีลในเพราะการทัดทรงระเบียบ (ดอกไม)  เปนตน." 
           [๑๗๖]  ก็หากจะพึงมีคําถามวา  "ศีลคือเจตนาเครื่องเวนจาก 
การด่ืมสุรา  ยอมขาด,  เมื่อเชนนั้น  ศลีนอกนั้นทําไมไมขาดเลา ?"  พึง 
แกวา  "ก็การด่ืมสุรา  พระอรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถาวา  ' เปน 
วัตถุแหงปาราชิก '  และศีลไร ๆ  ยอมไมมีแกสามาเณรผูเปนปาราชิก 
เลย."  แมในอรรถกถา๑ขุททกปาฐะ  ทานก็กลาวไว  วา "ก็บรรดา 
สิกขาบท ๕ ขอขางตน  สําหรับพวกสามเณร  เมื่อขอหนึ่งขาด 
แลว  สิกขาบทท่ีเหลือท้ังหมด  ก็เปนอันขาดดวย.  เพราะสิกขา- 
บท ๕ ขอขางตนนั้น  ต้ังอยูในฐานะปาราชิก."  เพราะฉะนั้น บัณฑิต 
พึงวิจารณาคําวา  "สุราปานเวรมณีสีลเภโท  ว  โหติ." 
           [๑๗๗]  ในอรรถกถา๒สุราปานสิกขาบท  ทานกลาววา  "ไมเปน 
อาบัติ  ในเพราะยาดองวิเศษ  ชื่ออรฏิฐะ  ซึ่งไมเปนน้ําเมา. เลากัน 
มาวา  ชนทั้งหลายทํายาดองวิเศษ  ชื่ออริฏฐะ  ดวยรสมะขามปอม 
เปนตนนั่นเอง  ยาดองวิเศษชื่ออริฏฐะนั้น  มีสีกลิน่และรสคลายน้ํา 
เมา  แตไมเปนน้ําเมา (คือไมเมา).  สวนรสใดท่ีเขาใสเครื่องปรุง 
จัดเปนเมา  รสน้ันไมควร  ต้ังแตพืช." 
           ฎีกาวิมติวิโนทนีแหงนุราปานสิกขาบทน้ัน  วา  "บทวา  พีชโต 
คือ  ต้ังแตเวลาที่เขาใสแปงเปนตนตามท่ีกลาวแลวลงในภาชนะ  เพ่ือ 
ตองการใหเปนน้ําเมา." 
 
๑.  ป.  โช.  ขุ.  ขุ.  ๒๓.  ๒.  สมนฺต.  ๒/๔๕๐. 
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           ฎีกาสุราปานสิกชาบท  วา  "บทวา  พีชโต  คือ  จําเดิมแต  
กาลท่ีเขาจัดแจงเครื่องปรุงใสลงในภาชนะ  และแตกาลเม่ือรสแหง 
ดอกตาลและมะพราวเปนตนทีเขารองไว  รสนั้นยังใหม ๆ ทีเดียว. 
สวนยาดองวิเศษที่เขาปรุงดวยเภสัชหลายอยาง  ไมเปนน้ําเมา  ชื่อวา 
โลณโสจิรกสุตตะ." 
           ก็คําวา  อภินวกาลโต  ในฎีกาสุราปานสิกขาบทนั้น  ยอมผิด 
จากคําน้ีวา  จิรปาริวาสิโต.  เพราะรสแหงดอกไมที่เกิดข้ึนใหม ๆ 
นั่น  ไมควรจะกลาววา  ที่เขาดองไวนานเลย  ดังนี้แล. 
           [๑๗๘]  ก็กรรมกเิลส ๔ ประการตามท่ีกลาวแลว  เปนเจตนา 
โดยธรรมเทยีว.  เหตุนั้น  ในอรรถกถา๑สัมมาทิฏฐิสูตรเปนตน  พระ 
อรรถกถาจารยทั้งหลายจึงกลาวไว  ในอธิการแหงอกุศลกรรมบถวา 
"กรรมบถ ๗ ขอโดยลําดับ  เปนเจตนาธรรม"  ดังน้ี. 
           บทวา  สตฺต  ไดแก  กรรมบถ ๗ ขอ  ดวยสามารถแหงกาย- 
กรรม ๓ และวจีกรรม ๔. 
                                 กถาวาดวยเวร ๕ จบ. 
                               [อารมณของกรรมบถ] 
           [๑๗๙]  แมเจตนาเปนเหตุเวนจากเวร ๕ นั้น  ก็พึงทราบโดยนัย 
ที่ขาพเจากลาวไวแลว  ในอธิการแหงอกุศลกรรมบถในหนหลงัน่ันเถิด. 
สวนอารมณของเวรมณีนั้น  ทานกลาวไวในอรรถกถาทั้งหลายแลว. 
จริงอยางนั้น  พระอรรถกถาจารยทั้งหลายหมายเอาโลกิยวิรัติ  จึงกลาว 
ไวในอรรถกถา๒สัมมาทิฏฐิสูตรเปนตนวา  "อารมณแหงบาปธรรม 
 
๑.  ๒.  ม.  มู.  ๑๒/๘๕.  
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ทั้งหลายมีปาณาติบาตเปนตนนั่นแล  เปนอารมณแหงกุศลกรรมบถ  
เหลาน้ีเหมือนกัน.  เพราะวาการเวน  จากวัตถุที่จะพึงกาวลวงนั้นแล 
เปนกิริยา  ชือ่วาเวรมณี." 
           อรรถกถา๑กูฏทันตสูตร  วา "บรรดาวิรุติ ๓ อยางนั้น  วิรัติ ๒ 
อยางขางตน  ทําวัตถุมีชีวิตนทรียเปนตน  ที่ตนจะพึงกาวลวงดวย 
สามารถแหงกิริยา  มีการปลง (ชีวิต)  เปนตน  ใหเปนอารมณเปนไป. 
วิรัติขอหลัง (สมุจเฉทวิรัติ)  มีพระนพิพานเปนอารมณอยางเดียว." 
           [๑๘๐]  สมาทานวิรัติแมในสิกขาบทท้ังหมด  ยอมควรในเวลา 
ที่เวนจากวัตถุอันมาถึงเขา  ในภายหลงัแตขณะที่รับสิกขาบทเทาน้ัน, 
หาควรในขณะท่ีรับสิกขาบทน้ันไม.  เพราะในขณะน้ัน  สมาทานวิรัติ 
มีอกุศลที่ตนจะพึงเวนเปนอารมณอยางเดียว.  เพราะเหตุนั้นนั่นแลใน 
อรรถกถา๒ขุททกปาฐะ  ทานจึงกลาววา  "อาจารยผูโจทกกลาวในคําวา 
วิรมโต  นี ้ วา  'บุคคลเมื่อจะเวนจากอกุศลธรรมทัง้หลาย  มีปาณา- 
ติบาตเปนตน  ชื่อวายอมเวนจากบาปธรรมอะไร ? '  ขาพเจาจะเฉลย. 
บุคคลเมื่อจะเวนดวยสามารถสมาทานวิรัติ  ชื่อวาเวนจากอกุศลมีปาณา- 
ติบาตเปนตน  ของตนหรือของคนเหลาอ่ืนกอน.  ปรารภอะไร ? 
ตนเวนจากอกุศลใด  ปรารภอกุศลนั้นแหละ.  เมื่อจะเวนแมดวยสามารถ 
สัมปตตวิรัติ  ก็ชื่อวาเวนจากอกุศลมีประการดังกลาวแลวเหมือนกัน. 
ปรารภอะไร ?  ปรารภอารมณแหงปาณาติบาตเปนตนที่กลาวแลว 
นั่นแล." 
 
๑.  ที.  สี.  ๙/๑๖๒.  ๒.  ป.  โช.  ขุ.  ขุ.  ๒๘.  
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           สวนอาจารยบางพวกกลาววา  "บุคคลปรารภสังขารกลาวคือ  
น้ําเมาแลว  ยอมเวนจากฐานะเปนที่ต้ังแหงความประมาทเพราะนํ้าเมา. 
บรรดาสัตวและสังขารทั้งหลาย  สัตวและสังขารใด  อันตนพึงลักและ 
พึงหักเสีย   บุคคลปรารภสัตวและสังขารนั้น  เวนจากอทินนาทาน 
และมุสาวาท  ปรารภแตสตัวและสังขารน้ัน  เวนจากปาณาติบาต 
และอพรหมจรรย."   คําอาจารยบางพวกนั้น  ถูกโดยออม. 
           อาจารยพวกอ่ืนจากเกจิอาจารยนั้น  กลาววา  "เมื่อเปนเชนนั้น 
บุคคลคิดกิจอื่น (แต)  ทํากิจอ่ืน,  อน่ึง ตนละอกุศลใด  ไมพึงรูอกุศล 
นั้น"  ดังน้ี  เมื่อไมพอใจ  จึงกลาววา  "ตนละอกุศลเฉพาะขอใด  ปรารภ 
อกุศลมีปาณาติบาตเปนตนขอนั้นของตนน่ันแล  แลวเวนได."  คําของ 
อาจารยพวกอ่ืนจากเกจิอาจารยนั้นไมถูก.  เพราะเหตุไร ?  เพราะความ 
ที่อกุศลมีปาณาติบาตเปนตนนั้น  ไมมีอารมณเปนปจจุบัน  และเพราะ 
ไมมีอารมณเปนภายนอก.  ก็ความท่ีสิกขาบทท้ังหลายมีอารมณเปน 
ปจจุบันและเปนภายนอก  พระผูมีพระภาคตรัสไวในวิภังค๑ปาฐะ  อยางนี้ 
วา  "ปจฺจุปฺปนฺนารมฺณา  พหิทฺธารมมฺณา  (ธรรมทั้งหลาย  ม ี
อารมณเปนปจจุบัน  มีอารมณเปนภายนอก)"  ดังน้ี.  พระพุทธพจนนั้น 
ยอมไมเหมาะแกผูปรารภอกุศลมีปาณาติบาตเปนตนนั้น  ของตนเวนอยู. 
อน่ึง  คําใดท่ีอาจารยกลาวไววา  "อฺ  จินฺเตนฺโต"  เปนตน. 
คําน้ันไมถูก.  เพราะบุคคลประพฤติอยู  ดวยสามารถแหงกายยังกิจ 
ใหสําเร็จ  บัณฑิตยอมไมเรียกวา  "คิดกิจอ่ืน  (แต)  ทํากิจอ่ืน" 
 
๑.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๓๙๗. 
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หรือวา  "ตนละอกุศลชนิดใด,  ยอมไมรูอกุศลชนิดนั้น ดังน้ี."  
              ก็พระอริยบุคคลผูต้ังในมรรค  ปรารภอมตธรรม 
              ละบาปทั้งปวง  พึงเปนอุทาหรณในเรื่องน้ีได. 
           เนื้อความแมทั้งหมดนี้  ขาพเจาไดจากอรรถกถาขุททกปาฐะ. 
           [๑๘๑]  แมในอรรถกถา๑สัมมาทิฏฐิสูตรเปนตน  พระอรรถกถา- 
จารยทั้งหลายหมายเอาการท้ัง วา  "กรรมบถทั้งหลายมีโทษเครื่อง 
ทุศีลเปนอารมณ  และมีชวิีตทรียเปนตนเปนอารมณ  ยอมละโทษ 
เครื่องทุศีลไดอยางไร ?.  จึงกลาววา  "เหมือนอยางวา  อริยมรรค 
มีนิพพานเปนอารมณ  ยอมละกิเลสทั้งหลายได  ฉันใด;  กรรมบถ 
ทั้งหลายน่ัน  แมมีชีวิตนทรียเปนตนเปนอารมณ  พึงทราบวา  ยอมละ 
โทษเครื่องทุศีลทั้งหลาย  มีปาณาติบาตเปนตนได  ฉันนั้น." 
           [๑๘๒]  นัยอรรถกถาขุททกปาฐะ วา  "แมสิกขาบทท้ังหลาย 
นั่น  อันสามารถรสมาทานอยู  ในสํานักของภิกษุเทาน้ัน  จึงเปนอัน 
สมทาน.  สวนอุบาสก  (และอุบาสิกา)  สมาทานรวมกัน  (ทุก 
สิกขาบท)  กด็ี  เฉพาะองค  (คือทีละสิกขาบท)  ก็ด ี ดวยตนหรอื 
ในสํานักของผูอื่น  ก็เปนอันสมาทาน. 
           ถ.  ก็เอกัชฌสมาทานและปจเจกสมาทาน  ตางกันอยางไร ? 
           วิ.  เมื่ออุบาสก  (อุบาสิกา)  สมาทานรวมกัน  วิรัติก็ด ี เจตนา 
ก็ดี  เปนอันเดียวกันเทียว,  แตความท่ีวิรัติและเจตนาเหลาน้ันเปน ๕ 
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติ  ดวยสามารถกิจ.  เมื่ออุบาสก  (อุบาสิกา) 
 
๑.  ป.  สุ.  ๑/๒๘๒.  ๒.  ป.  โช.  ขุ.  ขุ.  ๒๓.  
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สมาทานอยูเฉพาะองค  วิรัติก็ดี  เจตนาก็ดี  ก็  (แยก)  เปน ๕  
ดวย.  ก็บรรดาสิกขาบท  ๕  ขางตนนี้  ของสามเณรท้ังหลาย  เมื่อ 
สิกขาบทขอหน่ึงทําลายแลว  สกิขาบทแมทั้งหมด  ก็เปนอันทําลาย. 
เพราะวาสิกขาบททั้ง ๕ นั้น ต้ังอยูในฐานะปาราชิก.  สิกขาบทน้ันใด 
เปนวิติกกมะ  อันสามเณรเหลาน้ันกาวลวงแลว  กรรมพันธุยอมมี  
เฉพาะสิกขาบทนั้นเทาน้ัน.  สวนสําหรับพวกคฤหัสถ  เมื่อสิกขาบท 
ขอหนึ่งทําลายแลว  ก็เปนอันทําลายเฉพาะขอเดียวเทาน้ัน,  เพราะ 
เหตุที่ศีลประกอบดวยองค ๕ จะสําเร็จแกคฤหัสถเหลาน้ันไดอีก  (ก็) 
ดวยการสมาทานสิกขาบทเหลาน้ันนั่นแล.  ขอน้ันใด  แมที่คฤหัสถ 
เหลาน้ันกาวลวงแลว,  กรรมพันธุก็มีเฉพาะขอน้ันเทาน้ัน. 
           สวนอาจารยอีกพวกหนึ่ง  กลาววา  "บรรดาสิกขาบทท่ีพวก 
คฤหัสถสมาทานเปนแผนก ๆ  เมื่อขอหนึ่งทําลายแลว  ก็เปนอัน 
ทําลายเฉพาะขอเดียวเทานั้น.  แตเมื่อคฤหัสถเหลาน้ันสมาทานรวม 
กันอยางวามานั้นวา  'ขาพเจาสมาทานศีลประกอบดวยองค ๕'  ดังน้ี 
เมื่อสิกขาบทขอหนึ่งทําลายแลว  สิกขาบทแมทั้งหมดก็เปนอันทําลาย. 
เพราะเหตุไร ?  เพราะความท่ีการสมาทานไมแยกกัน." 
           [๑๘๓]  ก็คําวา  "อปเร"  นั่น  พระอรรถกถาจารยกลาวหมาย 
เอาอาจารยผูกลาวคัมภีรทีฆนิกาย.  จริงอยางนั้น  ในอรรถกถา๑กูฏ- 
ทันตสูตร  พระอรรถกถาจารยกลาวไว  วา  "ผูใดรบัสิกขาบท ๕ โดย 
รวมกัน,  เมื่อสิกขาบทขอหนึ่งของผูนั้น ทําลายแลว  สกิขาบทแม 
 
๑.  สุ.  วิ.  ๑/๖๓.  
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ทั้งหมด  ก็เปนอันทําลาย,  ผูใดรับทีละขอ ๆ,  ผูนั้นลวงสิกขาบทใด,  
สิกขาบทน้ันเทาน้ัน  ยอมทําลาย." 
           ฎีกากูฏทันตสูตรนั้น  วา  "สกิขาบทแมทั้งหมด  ยอมเปนอัน 
ทําลาย  เพราะความเปนสิกขาบทท่ีสมาทานรวมกัน.  สิกขาบทน้ัน 
เทาน้ัน  ชื่อวาทําลาย  เพราะความเปนสิกขาบทท่ีสมาทานเปนแผนก ๆ. 
ก็วิธีนั่น  ทานกลาวดวนสามารถคฤหัสถ." 
           [๑๘๔]  โลกิยวิรติัเทาน้ัน  มีอาการทําลายเปนสภาพ,  โลกุตร- 
วิรัติ  หามีการทําลายเปนสภาพไม  ดวยประการฉะนี้,  ดวยเหตุ 
นั้นแล  ในอรรถกถา๑กูฏทันตสูตร  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา 
"ก็ธรรมดาความทําลายแหงเสตุฆาตวิรัติ  ยอมไมมี.  เพราะพระอริย- 
สาวก  ยอมไมฆาสัตว  ไมดื่มสุรา  แมเพราะเหตุแหงชีวิต  แมในระหวาง 
ภพ.   แมถา  ชนท้ังหลายเจือสุราและน้ํานม  กรอกเขาในปากของทาน, 
น้ํานมเทานั้นยอมไหลเขาไป,  สุราหาไหลเขาไปไม;  เหมือนอยางที่ 
เลากันมาวา  เมื่อนํ้าเจือนํ้านม  (ที่บุคคลกรอกเขาไปในปาก)  ของ 
นกกะเรียนทั้งหลาย  น้ํานมเทานั้นไหลเขาไป,  น้ําหาไหลเขาไปไม. 
การท่ีน้ําไมไหลเขาไปในปากของนกกะเรียนนี้  พึงทราบวา  สําเร็จโดย 
กําเนิด.  การที่สุราไมไหลเขาไปในปากของพระอริยสาวกนอกน้ีพึงทาบ 
วา  สําเร็จโดยธรรมดา." 
           ฎีกากูฏทันตสูตรนั้น  วา  "ชื่อวาการทําลายแหงเสตุฆาตวิรัติ 
ไมมี  เพราะมีการไมกําเริบเปนสภาพ  เหตุตัดไดเด็ดขาดซ่ึงธรรมเปน 
 
๑.  ส. วิ. ๑/๓๖๓.  
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ปฏิปกษ.  เพราะเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาวคําวา  ภวนฺตเรป 
เปนตน.  
           บทวา  โยนิสิทฺธ  ความวา  สําเร็จโดยชาติ  ประหนึ่งความ 
ที่มนุษยผูมีอวัยวะยาวไปในทางสูง  สัตวดิรัจฉานยาวไปทางขวางนั่นแล. 
ความสําเร็จตามธรรมดา  คือตามสภาพน่ันเอง  ชื่อวาสําเร็จโดยธรรมดา 
ดุจศีลสําเร็จแกพระมารดาพระโพธิสัตว  ในเมื่อพระโพธิสัตวอยูในครรภ. 
อีกอยางหนึ่ง  ความสําเร็จโดยธรรมดาแหงมรรค  คือตามอานุภาพ 
แหงอริยมรรค  ชื่อวาสําเร็จโดยธรรมดา." 
           ก็เพราะเหตุที่วิรัติเปนประธานในการงดเวนจากเวรน้ัน ๆ เหตุนั้น 
เจตนาชื่อวาเวรมณีในสิกขาบทท้ังปวง  ทานจึงกลาววาวิรัติ.  อนึ่ง 
แมเจตนา  ก็ชื่อวาเวรมณี.  ดวยเหตุนั้นแล  พระอรรถกถาจารยจึง 
กลาวไวในอรรถกถา๑สัมมาทิฏฐิสูตรเปนตน  วา  "บรรดากรรมบถ 
แมทั้ง ๑๐ นัน่ ๗ ขอโดยลําดับ  ยอมควรท้ังเจตนา  ทั้งวิรัติ." 
           [๑๘๕]  โจทกาจารยกลาวทวงในมงคลขอนี้วา  "เจตนาเครื่อง 
เวนจากเวรน้ัน  ๆ  พระผูมีพระภาคตรัสไวดวยบทวา  วิรตี  นีแ้ลว 
มิใชหรือ ?  เพ่ือประโยชนอะไร  จึงตรัสวา  อารตี  ไว (อีกเลา) ?" 
ปริหารกาจารยเฉลยวา  "ที่ตรัสวา  อารตี ไว (อีก)  (ก็)  เพ่ือทรง 
แสดงความท่ีจิตไมยินดียิ่งในบาป."  เหตุนั้น  พระอรรถกถาจารย 
จึงกลาวไวในอรรถกถา  วา  "ความไมยินดียิ่งดวยในนั่นแล  ของ 
ผูมีปกติเห็นโทษในบาป  ชื่ออารติ."  แทจริง แมเหตุสักวาจิตตุปบาท 
 
๑.  ป.  สู.  ๑/๒๗๐. 
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(ความเกิดข้ึนแหงจิต)  ดวยสามารถการงดจากบาป  ยอมมีอุปการมาก.  
เหตุนั้นแล  พระผูมีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงธรรมแกพระมหาจุนทเถระ 
จึงทรงแสดงสัลเลข๑ปฏิบติั  ดวยอาการ ๔๔ มีอาทอิยางนี้วา  "จุนทะ 
ก็แลธรรมเครื่องขัดเกลาในศาสนาน้ีอันเธอท้ังหลายควรทํา.  เธอท้ัง 
หลายควรทําธรรมเครื่องขัดเกลาวา  'ชนเหลาอ่ืนจักเปนผูเบียดเบียนกัน 
เราทั้งหลายจักเปนผูไมเบียดเบียนกัน ในเพราะเรื่องนี้,'  เธอทั้งหลาย 
ทําธรรมเครื่องขัดเกลาวา 'ชนเหลาอ่ืนจักเปนผูมักฆาสัตว,  เราทั้งหลาย 
จักเวนขาดจากการฆาสัตว  ในเพราะเรื่องนี้."  ดังน้ีแลว  เมื่อจะ 
ทรงแสดงความท่ีแมจิตตุปบาทในธรรมเครื่องขัดเกลานั้น  เปนอาการ 
มีอุปการมากอีก  จึงตรัสคําเปนตนวา  "จุนทะ  เรากลาวแมจิตตุปบาทแล 
วามีอุปการมากในกุศลธรรมทั้งหลาย   จะกลาวไปไยในการทําเนือง ๆ 
ดวยกาย  ดวยวาจา;  จุนทะ  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องน้ี  เธอท้ังหลาย 
พึงใหจิตเกิดข้ึนวา  'ชนเหลาอ่ืนจักเปนผูเบียดเบียนกัน,  เราทั้งหลาย 
จักเปนผูไมเบียดเบียนกัน  ในเพราะเรื่องนี้;  พึงใหจิตเกิดข้ึนวา 
' ชนเหลาอ่ืนจักเปนผูมักฆาสัตว,  เราทั้งหลายจักเปนผูเวนจากการ 
ฆาสัตว  ในเพราะเรื่องนี้." 
           [๑๘๖]  นัยอรรถกถกา๒สัลเลขสูตรนั้น  วา  "บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา  อิธ นัน่  เปนบทแสดงเรื่องมีวิหิงสาเปนตน.  สองศัพท 
โข  ปน  สักวาเปนนิบาต.  บทวา  โว  เปนฉัฏฐีวิภัตติ  ลงในอรรถ 
แหงตติยาวิภัตติ.  ความยอในสัลเลขสูตรนั้นดังน้ีวา  'เรากลาวเร่ืองมี 
 
๑.  ม.  ม.  ๑๒/๗๕.  ๒.  ป.  สู.  ๑/๒๔๙.  
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วิหิงสาเปนตนนั่นใด  โดยนัยวา  'ชนเหลาอ่ืนจักเปนผูเบียดเบียนกัน  
เปนอาทิ,  จุนทะ  เธอท้ังหลายพึงทําธรรมเครื่องขัดเกลาในเรื่องนี้.' 
พระผูมีพระภาคทรงประสงคจะยังเนื้อความท่ีตรัสไวโดยยอมใหพิสดาร  จึง 
ตรัสคําวา  'ปเร  วิหึสกา'  เปนตน. 
                        [จิตตุปบาทมีอุปการมาก] 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปเร  ไดแก  บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ผูประกอบสัลเลข๑ธรรมน้ี.  บทวา  วหิึสกา  ความวา  จักเปนผู 
เบียดเบียนสัตวทั้งหลาย ดวยฝามือ  หรือดวยวัตถุมีกอนดินเปนตน. 
บทวา  มยเมตฺถ  ความวา  สวนเราทั้งหลายจักเปนผูไมเบียดเบียนกัน 
ในเพราะเรื่องที่สัตวเหลาอ่ืนนั่นแหละเปนผูเบียดเบียนกัน  คือจักให 
ความไมเบียดเบียนเกิดข้ึนอยู.  ขอวา  อิติ  สลฺเลโข  กรณีโย  ความ 
วา  ธรรมเครือ่งขัดเกลา  กลาวคืออวิหงสา  อันเธอทั้งหลายพึงทํา 
อยางนี้.  เพราะวา  อวิหิงสา  พระผูมีพระภาคตรัสวาสัลเลขะ  เพราะ 
วิเคราะหวา  ธรรมใด  ยอมขัดเกลา  คือยอมตัด  วิหิงสาเสียได.  นัยใน 
อาการท้ังหมด  ก็เชนนี.้  ดวยบทวา  อนุวิธิยนาสุ  พระผูมีพระ 
ภาคทรงแสดงวา  'ก็จะกลาวอะไรในการประกอบเนือง ๆ ดวยกาย 
และวาจา  คือในการทําซ่ึงธรรมเหลาน้ันดวยกาย  หรือการส่ังดวยวาจา 
วา  'ทานท้ังหลายจงทํา'  หรือกิจมีการเลาเรียนและการสอบถามเปน 
ตน  เหมือนจิตดวงแรกท่ีเกิดข้ึนฉะน้ันนั่นแล.  เพราะวา  การประกอบ 
เนือง ๆ  นั้น  มีอุปการมากโดยสวนเดียวแท.' 
 
๑.  สลฺเลขมนุยุตฺตาติ  ยุตฺตตร.  
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           ถ.  ก็เหตุไฉน  แมจิตตุปบาทในกุศลธรรมเหลาน้ีจึงมีอุปการมาก?   
           ต.  เพราะเปนเหตุนําประโยชนและความสุขมาใหโดยสวนเดียว; 
และเพราะเปนเหตุแหงการประกอบเนือง ๆ ดวย. 
           แทจริง  ความเกิดข้ึนแหงจิตวา  ' จักใหทาน'  ดังน้ี  ยอมเปน 
อาการนําประโยชนและความสุขมาใหโดยสวนเดียว  ดวยตนเองบาง 
เปนเหตุแหงการประกอบเนือง ๆ  บาง.  ก็เพราะความท่ีตนเปนผูม ี
จิตเกิดข้ึนอยางนี้แล  ในวันที่ ๒  เขาจึงตระเตรียมพิธีอยางใหญ 
ทํามณฑปใหญ  ถวายทานแกภิกษุรอยรูป  หรือพันรูป  สั่งพวกบริวาร- 
ชนวา  'พวกทานจงนิมนต  จงบูชา  จงอังคาส  ภิกษุสงฆ'  ดังน้ี. 
ความเกิดข้ึนแหงจิตวา  'จักถวายจีวร  เสนาเสนะ เภสัช  แกสงฆ' 
ดังน้ี  ยอมเปนเหตุ  นําประโยชนและความสุขมาใหโดยสวนเดียว 
ดวยตนเองบาง  เปนเหตุแหงกาประกอบเนือง ๆ  บาง.  ก็เพราะ 
ความเปนผูมีจิตเกิดข้ึนแลวอยางนี้แล  เขาจึงตกแตงถวายเอง  และ 
ใหคนอ่ืนถวายจีวรเปนตน.  นัยในกุศลทั้งหลายมีสรณคมนเปนตน  ก ็
เชนนี้.  ก็บุคคลยังจิตใหเกิดข้ึนวา  'จะถึงสรณะ'  ดังน้ีกอน ภาย 
หลังจึงรับสรณะดวยกายหรือดวยวาจา. อนึ่ง  ยังจิตใหเกิดข้ึนวา 
'จักสมาทานศีลมีองค ๕ มีองค ๘  หรอืมีองค ๑๐'  ดังน้ีกอน  แลว 
สมาทานดวยกายหรือดวยวาจา  (ในภายหลัง).  ยังจิตใหเกิดข้ึน 
วา  'เราบวชแลวจักต้ังอยูในศีล ๔'  ดังนี้กอน  แลวบําเพ็ญศีลที่ 
ควรบําเพ็ญดวยกายหรือดวยวาจา  (ในภายหลัง).  ยงัจิตใหเกิดข้ึน 
ข้ึนวา  'จักเรียนพุทธพจน'  ดังน้ีกอน  แลวเรียน ๑ นิกาย  หรือ  
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๒-๓-๔ หรือ ๕ นิกาย  ดวยกายหรือดวยวาจา.  รูปความแหงจิตตุป-  
บาทอันบัณฑิตพึงนําไป  ดวยสามารถการสมาทานธุดงค  เรียน 
กัมมัฏฐาน  บริกรรมกสิณ  ฌาน  สมาบัติ  วิปสสนา  มรรค  ผล 
ปจเจกโพธิญาณ  และสมัมาสัมโพธิญาณ  โดยนยัที่กลาวมาอยางนี้. 
 ก็จิตตุปบาทวา  ' จักเปนพระพุทธเจา '  ดังน้ี  เปนอาการนําประโยชน 
และความสุขมาใหโดยสวนเดียว  (ทั้ง)  เปนเหตุแหงการประกอบ 
เนือง ๆ ดวย.  ก็เพราะความเปนผูมีจิตเกิดข้ึนแลวอยางนี้แล  โดย 
สมัยอ่ืนอีก  เขาจึงบําเพ็ญบารมีทั้งหลาย  ดวยกานหรือดวยวาจา 
สิ้น ๔ อสงไขยยิ่งดวยแสนกัลป  จึงยังโลก (นี้)  พรอมท้ังเทวโลก 
ใหขามอยูเที่ยวไป.  แมจิตตุปบาทในกุศลธรรมทัง้ปวงยอมมีอุปการ 
มากอยางนี้,  สวนการประกอบเนือง ๆ  ดวยกายและวาจา  บัณฑิต 
พึงทราบวา  มีอุปการมากยิ่งนักแล.  พระผูมีพระภาคครั้นทรงแสดง 
ความท่ีแมจิตตุปบาทในกุศลธรรมทัง้หลาย  เปนคุณธรรมมีอุปการ 
มากอยางนี้แลว  บัดนี้เม่ือจะทรงชักชวน  [เวไนยสัตวทั้งหลาย]  ใน 
จิตตุปบาทน้ัน  จึงตรัสคําวา  'ตสฺมาติห  จุนฺท'  เปนตน." 
           [๑๘๗]  ฎีกาสัลเลขสูตรนั้น  วา  "บทวา  อากาเรหิ  คือ  โดย 
ประการ ๔๔ มีการไมเบียดเบียนเปนตน.  สองบทวา  กุสเลสุ  ธมฺเมส ุ
คือ  ในธรรมอันหาโทษมิไดตามท่ีกลาวแลว  มีอวิหิงสาเปนตน.  บท 
วา  วิหึสาทิวตฺถุ  ความวา  ในวัตถุแหงอกุศลมีความเบียดเบียนเปนตน 
ที่ขาพเจากลาวนั่น.  การประกอบจิตตุปบาทเนือง ๆ ดวยกายาและวาจา 
ชื่อวาอนุวิธิยนา.  สองบทวา  เตส  ธมมฺาน  คือ  ซึ่งธรรม  
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ทั้งหลายมีความไมเบียดเบียนเปนตน  อีกอยางหนึ่ง  หมายเอาธรรมที ่
ใหเปนไปดวยสามารถจิตตุปบาทเหลานั้น.   บัดนี ้ เพ่ือแสดงเนื้อความ 
ตามท่ีกลาวไวโดยพิสดาร  พระอรรถกถาจารยจึงเริ่มคําวา 'กสฺมา 
ปน'  เปนตน.  คําวา กาเยน  พระอรรถกถาจารยกลาวไว  ดวย 
สามารถแหงผูไมอาจจะประกาศ [ ขอ ]  สรณคมนไดดวยวาจา.  นัย 
แมในคําวา  สีล  กาเยน  สมาทิยติ  [ สมาทานศีลดวยกาย ]  ก็เชนนี ้
เหมือนกัน." 
                    ความสังเขปในมังคลัตถทีปนี  เพียงนี้. 
           สวนความพิสดาร  ผูศึกษาพึงตรวจดูในสัลเลขสูตร  ในปฐม- 
วรรค  แหงมลูปณณาสก  เถิด.  แมจิตตุปบาท  ดวยสามารถการงด 
จากบาป  ก็เปนคุณธรรมีอุปการมาก  ดวยประการฉะน้ี,  เพราะ 
เหตุนั้นแล  ความท่ีจิตตุปบาทน้ันเปนมงคล  จึงสมควร;  ฉะนั้น  คํา 
วา  อารตี นี้  พระผูมีพระภาคจึงตรัสไวแลว  ดังนี้แล. 
              กถาแสดงวิภาคแหงปกิรณกะมีอารมณเปนตน 
                                แหงววิรัติทั้งหลาย  จบ. 
           [๑๘๘]  อรรถกถา๑ขุททกปาฐะ  วา  "ก็ในสิกขาบท  ๕ เหลาน้ี 
ปาณาติบาต  อทินนาทาน  อพรหมจรยิา  เปนกายกรรมอยางเดียว 
ถึงความเปนกรรมบถทั้งน้ัน.  มุสาวาท  เปนวจีกรรมอยางเดียว.  แต 
มุสาวาททีหักประโยชน ยอมถึงความเปนกรรมบถ;  นอกนี้เปนกรรม 
เทาน้ัน.  สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน  เปนกายกรรมอยางเดียว.  อน่ึง 
 
๑.  ป.  โช. ขุ.  ขุ.  ๒๘.  
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บรรดาเวรมณี ๕ เหลาน้ี  เวรมณีทั้ง ๔ เปนกายกรรมท้ังนั้น.  กิริยา 
ที่เวนจากมุสาวาท  เปนวจีกรรม." 
           [๑๘๙]  บรรดาเวรเจตตนาและมัชชปานะเหลาน้ัน  เวรเจตนา 
(เจตนาเปนเหตุกอเวร)  ยอมอํานวยทุกขอันสัตวพึงเสวยในอบาย 
ในทุคติ  และอํานวยความเปนผูมีอายุนอยเปนตนในสุคติ.  เพราะ 
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสไวในสัพพลหุสสูตร๑  ในอัฏฐกนิบาต 
อังคุตตรนิกาย  วา  "ภิกษุทั้งหลาย  ปาณาติบาต  อันบุคคลสองเสพ 
เจริญ ทําใหมากแลว  ยอมอํานวยผลใหเกิดในนรก  ในกําเนิด 
ดิรัจฉาน  ในปตติวิสัย,  วิบากแหงปาณาติบาตที่เบาวาวิบากท้ังปวง 
ยอมอํานวยความเปนผูมีอายุนอยใหแกผูเกิดเปนมนุษย.  ภิกษุทั้งหลาย 
อทินนาทาน  อันบุคคลสองเสพแลว...  อํานวยใหเกิดในปตติวิสัย, 
วิบากแหงอทินนทานท่ีเบากวาวิบากท้ังปวง   ยอมอํานวยความเสื่อม 
โภคะใหแกผูเกิดเปนมนุษย,  ภิกษุทั้งหลาย  กาเมสุมิจฉาจาร  อันบุคคล 
สองเสพแลว...วิบากการเมสุมิจฉาจารที่เบากวาวิบากท้ังปวง  ยอมอํานวย 
เวรพรอมท้ังศัตรูใหแกผูเกิดเปนมนุษย. ภิกษุทั้งหลาย  มุสาวาท 
อันบุคคลสองเสพแลว...วิบากแหงมุสาวาทท่ีเบากวาวิบากท้ังปวง  ยอม 
อํานวยการกลาวตูดวยคําไมจริง  ใหแกผูเกิดเปนมนุษย.  ภิกษุทั้งหลาย 
การด่ืมสุราและเมรัย  อันบุคคลสองเสพแลว...วิบากแหงการด่ืมสุรา 
และเมรัยที่เบากวาวิบากท้ังปวง  ยอมอํานวยความเปนคนบา  ใหแก 
ผูเกิดเปนมนุษย." 
 
๑.  องฺ  อฏก.  ๒๓/๒๕๑.. 
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           [๑๙๐]  อรรถกถา๑สัพพลหุสสูตรนั้น  วา  "บรรดาบทเหลาน้ัน 
เจตนาเปนเหตุฆาสัตว ชื่อวาปาณาติบาต.  บทวา  สพฺพลหุโส คือ  
เพลากวาวิบากท้ังปวง.  บทวา  อปฺปายุกสวตฺตนิโก  ความวา  บุคคล 
เปนผูมีอายุนอย  เพราะวิบากแหงกรรมนิดหนวยน้ัน,  คือ  เมื่อปฏิสนธ ิ
มาตรวาชนกกรรมให  (ผล)  แลว  เขายอมยอมยับไป  หรือมาตร 
วาคลอดจากทองมารดาแลว  ก็ยอยยับไป.  ก็วิบากเชนนี้  จะเปนผล 
ของกรรมอะไรอยางอ่ืน  หามิได,  วิบากนั่นเปนทางสําหรับปาณาติบาต 
นั่นแล ไปแลว.  บทวา  โภคพฺยสนสวตฺตนิโก  ความวา  ทรัพย 
แมเพียงกากริกหนึ่ง  ไมติดอยูในมือได  โดยประการใด  วิบากแหง 
อทินนาทาน  ยอมอํานวยความวอดวายแหงโภคะให  โดยประการน้ัน. 
บทวา  สปตฺตเวรสําวตฺตนิโก  ความวา  วิบากแหงกาเมสุมิจฉาจาร 
ยอมอํานวยเวรพรอมท้ังเหลาขาศึกให.  แทจริงขาศึกของกาเมสุมิจฉา- 
จารีบุคคลน้ัน  ยอมมีมาก  และผูใด ๆ  พบเขาเขา  ผูนั้น ๆ ยอมยังเวร 
นั่นแหละใหเกิดข้ึน  คือไมใหดับในเขา.  ก็ผลเห็นปานน้ี  เปนผล 
แหงความผิดในภัณฑะท่ีคนอ่ืนรักษาคุมครอง. บทวา  อภูตพฺภกฺ- 
ขานสวตฺตนิโก  ความวา  วิบากแหงมุสาวาทยอมยังการกลาวตูอันไม 
จริง  ใหเปนไป,  คือกรรมท่ีผูใดผูหน่ึงทําก็ตกไปในเบื้องบนของ 
มุสาวาทีบุคคลน้ันทั้งน้ัน.  บทวา  อุมมฺตฺตกสวตฺตนิโก  ความวา 
วิบากแหงสุราเมรยปานะ  ยอมยังความเปนบาใหเปนไป.  จริงอยู 
มนุษยเปนบาก็ดี  มีจิตฟุงซานก็ดี  เปนบานํ้าลายก็ดี  ก็เพราะวิบาก 
 
๑.  มโน.  ปู.  ๓/๒๙๑.  
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แหงสุราเมรยปานะน้ัน,  นี้  เปนผลแหงการด่ืมสุรา."  
           [๑๙๑]  สวนโทษของการด่ืมน้ําเมา  มาแลวโดยพิสดาร  ใน 
กุมภชาดก๑  และใน สิคาลสูตร.๒  จริงอยางนั้น  พระผูมีพระภาคตรัส 
ไวในสิคาลสูตร  วา  "คฤหบดีบุตร  การประกอบเนือง ๆ ซึ่งการด่ืม 
น้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาณแล  เปนทาง 
เสื่อมแหงโภคะทั้งหลาย"  ดังน้ีแลว  เพ่ือทรงแสดงโทษของการด่ืม 
น้ําเมาน้ัน  จึงตรัสวา "คฤหบดีบุตร  โทษในการประกอบเนือง ๆ 
ซึ่งการด่ืมสุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท  เหลาน้ีมี ๖ 
ประการแล  คือ  เปนเหตุเสื่อมทรัพยที่เห็นทันตา ๑ เปนเหตุกอความ 
ทะเลาะ ๑  เปนบอเกิดของโรคาทั้งหลาย ๑  เปนเหตุกอความเสียชื่อ 
ใหเกิด ๑ เปนเหตุเปดเผยอวัยวะที่ลับ ๑ บทที่คํารบ ๖ วา  เปนเหตุ 
ทําปญญาใหถอยกําลัง ๑." 
           [๑๙๒]  อรรถกถา๓สิคาลสูตรนั้นวา  "บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา 
อปายมุข  แปลวา  เปนปากแหงความพินาศ.  การหมั่นประกอบ คือ 
ทําบอย ๆ  ซึง่การด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัย  อันเปนที่ต้ังแหงความ 
ประมาทน้ัน  ชื่อวาอนุโยค.  ก็เพราะเม่ือบุคคลประกอบเนือง  ๆ  ซึ่ง 
การด่ืมน้ําเมาน่ัน  โภคะท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนแลว  ยอมเสื่อมไป  และ 
ที่ยังไมเกิด  ยอมไมเกิดข้ึน;  ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
'โภคาน  อปายมุข.'  บทวา  สนฺทิฏ ิกา  คืออันบุคคลพึงเห็นเอง 
 
๑.  ขุ.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๔๗๗.  ๒.  ที. ปาฏิ.  ๑๑/๑๙๖.  ๓.  ส.  วิ.  ๓/๗๔.  
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ไดแกปรากฏในโลกนี้.  บทวา  ธนชานิ  แปลวา  เปนเหตุเสื่อมทรัพย.  
บทวา  กลหปฺปวฑฺฒนี ความวา  เปนเหตุกอความทะเลาะดวยวาจา 
และความทะเลาะดวยกาย  มีประหมัดกันเปนตน.  สองบทวา 
โรคาน  อายตน  คือ  เปนเขตแหงโรคน้ัน ๆ  มีโรคตาเปนตน. 
บทวา  อกิตฺติสฺชนนี  ความวา  จริงอยู  คนพาลด่ืมสุราแลว 
ประหารมารดาก็ได,  บิดาก็ได,  พูดคําท่ีไมควรพูดอยางอ่ืนไดมาก, 
ทําส่ิงท่ีไมควรทํา;  เพราะกรรมน้ัน  ยอมถูกการติเตียนบาง อาชญาบาง 
ถูกตัดอวัยวะมีมือและเทาเปนตนบาง  ยอมถึงความเสียชื่อท้ังในโลกนี ้
ทั้งในโลกหนา.  สุราน้ันของชนเหลานั้นจึงชื่อวาเปนเหตุกอความเสียชื่อ 
ใหเกิด  ดวยประการฉะน้ี.  บทวา  โกปนนิทฺทสนี  ความวา 
เพราะที่ลับอันบุคคลเปดอยู  ยอมยังความละอายใหกําเริบ  เหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ' โกปน.'  ก็พวกคนเมาเพราะเมาสุรา 
ยอมเที่ยวเปดอวัยวะนั้น,  ดวยเหตุนั้น  สุราน้ันของชนเหลาน้ัน  พระ- 
ผูมีพระภาคจึงตรัสวา  ' โกปนนิทฺทสนี '  เพราะเปนเหตุเปดเผย 
อวัยวะที่ยังความละอายใหกําเริบ.  สองบทวา  ปฺาย  ทุพฺพลีกรณี 
ความวา  สุรานั้นยอมทํากัมมัสสกตาปญญาใหทุรพล  เหมือนสุราของ 
พระสาคตเถระฉะน้ัน;  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
' ปฺาย  ทพฺุพลีกรณี '  แตสุราไมสามารถทํามรรคปญญาใหทุรพลได 
เพราะสุราน้ันไมไหลเขาไปสูภายในปาก   ของทานผูบรรลุมรรคแลว 
นั่นเอง.  สองบทวา  ฉฏ  ปท  ไดแก  เหตุคํารบ ๖." 
           [๑๙๓]  ฎีกาสิคาลสูตรนั้น  วา  "โภคะยอมเส่ือม  คือยอมเสีย 
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อีกอยางหนึ่ง  โภคะท้ังหลายยอมเสื่อม  เพราะโทษน่ัน  เหตุนั้น  โทษ  
นั่น  ชื่อวาเปนเหตุเสื่อมแหงโภคะทั้งหลาย.  อีกอยางหนึ่ง  การประกอบ 
เนือง ๆ  ซึ่งการดื่มสุรา  เปนปากคืออบาย  ไดแกเปนประตูแหงอบาย 
เหตุนั้น  การประกอบเนือง ๆ  ซึ่งการดื่มสุราน้ัน  ชื่อวาอบายมุข. 
แมในบทวา  วินาสมุข  นี ้ ก็นัยนี้แหละ. ที่ต้ังแหงความประมาท 
ในเพราะน้ําเมาคือสุราและเมรัย  ชื่อวาสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน. 
ความเปนผูพรอมมูลดวยการประกอบเนือง ๆ  ซึง่สุราเมรยมัชชปมา- 
ทัฏฐานน้ัน  ชื่อวาอนุโยค.  ดวยเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา 
' ปุนปปฺปุน  กรณ.' ความวา  ประพฤติเนือง ๆ,  โภคะท้ังหลายที่เกิด 
ข้ึนแลวน่ันแล  ชื่อวายอมเสื่อม  เพราะทําความฉิบหาย  ดวยความฉิบ 
หายเพราะการด่ืม. และที่ยังไมเกิดข้ึน  ชื่อวายอมไมเกิด  เพราะความ 
ที่คนเมาแลวไมมีการขวนขวายในการงานท้ังหลาย.  บทวา  โภคาน 
ไดแกกามคุณท้ังหลายที่ไดชื่อวาโภคะ  เพราะอรรถวา  อันบุคคลพึง 
บริโภค.  ผลใดอันผูดื่มสุรา  พึงเห็นเอง เหตุนั้น  ผลนั้น  ชื่อวา 
สันทิฏฐ  (ที่เห็นไดเอง)  สันทิฏฐนั่นแหละเปน  สันทิฏฐิก.  ก็ 
พระผูมีพระภาคทรงทํานิเทสดวยสามารถแหงอิตถีลิงค  ดวยทรงเพง 
ถึงธนชานิศัพท.  ในบทวา   สนฺทิฏ ิก นี้  มีเนื้อความดังน้ีวา  'เปน 
ไปในทิฏฐธรรม,  เพราะเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา 
อิธโลกภาวินี.'  อีกอยางหน่ึง   ความเสื่อมทรัพยนั้น  อันบุคคลพึง 
เห็นพรอมกัน  คือรวมกนั  (กับการดืม่สุราน้ัน )  เหตุนั้น  จึงชื่อวา 
สนทฺิฏ ิกา.  อธิบายวา  ปรากฏผลในเวลาพรอมกับการดื่ม.  (สุราน้ัน) 
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ชื่อวาเปนเหตุกอความทะเลาะ  เพราะความท่ีคนเมามักไมเห็นโทษใน  
การทะเลาะ.  ชื่อวาเปนเขต  (ของโรค)  เพราะความเปนสถานที่ 
เกิดข้ึน.  อีกอยางหน่ึง  บทวา  อายตน  แปลวา  เปนเหตุ,  อธิบาย 
วา  เปนอากร.  คนผูดื่มสุราท้ังหลาย  ชื่อวายอมถึงความเสียชื่อทั้งใน 
ปรโลก  เพราะการประสบกรรม  อันยังความเสียชื่อใหเปนไป.  อีกนัย 
หน่ึง  กรรมในท่ีลับอันบุคคลไมพึงทําโดยความเปนของเปดเผย  ชื่อ 
วาโกปนะ.  บัณฑิตพึงเห็นความในขอน้ีอยางนี้วา  'ก็ชนผูเมาเพราะ 
เมาสุราแลว  ในเวลาท่ีตนยังไมเมา  ปกปดกรรมเชนนั้นที่ตนทําไว 
ในกอนเที่ยวไป  ในเวลาท่ีเมาแลว  ยอมเปดเผย  คือทําใหปรากฏ  แม 
แกเหลาชนผูเปนขาศึก  ดวยเหตุนั้น  สุราน้ัน  ของชนเหลาน้ัน 
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  'โกปนนิทฺทสนี'  เพราะการเปดเผยอวัยวะ 
อันเปนเหตุยังหิริใหกําเริบนั้น.  บทวา  กมฺมสฺสกตปฺป ฺ  พึงเห็น 
สักวาเปนอุทาหรณ.  ใคร  ๆ  ก็สามารถจะรูไดวา  'สุรายอมทําปญญา 
อันเปนโลกียบางอยางใหมีกําลังเพลาโดยแท.'  จริงอยางนั้น  พระอรรถ- 
กถาจารยกลาวคําวา  ' มคฺคปฺปฺมฺปน'  เปนตน  ก็เพ่ือรับรองเนื้อ 
ความน้ัน  โดยมุขคือพยดิเรก  (คือมีเนื้อความตรงกันขาม).  ดวยคําวา 
อนฺโตมุขเมว  นปฺปวิสติ  นี้  พระอรรถกถาจารยกลาวถึงภาวะของ 
การท่ีสุราทํามรรคปญญาใหถอยกําลัง  เปนโทษถกูมรรคปญญายก 
ไวเสียไกลแลว. 
           ถามวา  ก็การท่ีสุราทําลายความเปนผูสามารถ  ในเพราะการทํา 
ปญญาน้ัน  ใหถอยกําลังอยางนั้น  เปนอันพระอรรถกถาจารยไมทัก  
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ทวงแลว  เพราะความท่ีการไมกระทบสุรา  ของพระอริยเจาท้ังหลาย  
อันทานทวงแลวมิใชหรอื ?" 
           แกวา  "ขอน้ีหาเปนอยางนั้นไม,  เพราะทานกลาวความน้ีไว 
แลววา  ' ชื่อวาแมการเขาไปประกอบ  (คือเสพ)  สุราน้ัน  ยอมไมมี 
แกทานเหลานั้น  การทํากจิ  จักมีแตที่ไหน.'  ก็ถาการประกอบสุรา 
นั้นพึงมีไดในกาลบางครั้ง  ดวยสามารถการกําหนดฐานะอันไมควร 
(คือเขาใจผิด),  แมกระนัน้  สุราน้ันกช็ื่อวาไมอาจทํามรรคปญญา 
นั้นใหถอยกาํลังไดแมนอยหนึ่งเลย  เพราะความท่ีมรรคปญญานั้นต้ัง 
มั่นดีแลว  โดยเปนคุณชาตไกลจากธรรมอันเปนขาศึกโดยชอบแท. 
ดวยเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  'มคฺคปฺป ฺมฺปน 
ทุพฺพล  กาตุ  น  สกฺโกติ.' และพึงเห็นสันนิษฐานในอธิการแหง 
การกระทําปญญาใหถอยกําลังน้ี  โดยธรรมเปนประธานคือมรรคปญญา 
วา  'ความท่ีสุราเปนธรรมชาติไมสามารถ  ในการยังปญญาอันเปน 
โลกิยะและโลกุตระแมทั้งหมด  ของพระอริยเจาทั้งหลาย  ใหถึง 
ความเปนคุณชาตถอยกําลังได  อันพระอรรถกถาจารยแสดงไวแลว.' 
ผลยอมสําเร็จดวยธรรมชาตนั่น  เหตุนั้น  ธรรมชาตนั้น  ชื่อวา 
เครื่องถึง คือ  เปนเหตุ." 
           ก็กุมภชาดก  บัณฑิตพึงตรวจดู  ในตึสนิบาต. 
           [๑๙๔]*  เจตนาผูกอเวร  ชื่อวาเปนอวมงคล  เพราะเปนเหตุ 
นํามาซึ่งอนิฏฐผลมีทุกขอันเปนไปในอบายเปนตน  ดวยประการฉะน้ี. 
 
*  พระมหาทองดี  วิตฺตาสโภ  ป. ธ.  ๗  วดับรมนิวาส  แปล. 
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สวนเจตนาผูขับไลเวร  ชือ่วาเปนมงคล  เพราะตรงกันขามจากเจตนา  
ผูกอเวรน้ัน. ดวยเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาวไวในอรรถกถา๑ 

วา  "ความงดและความเวนจากบาปน้ันแมทั้งหมดน่ัน  พระผูมพีระภาค 
ตรัสวา  ชื่อวามงคล  เพราะเปนเหตุแหงการละมีการละภัยและ 
เวร  อันเปนไปในทิฏฐธรรมและเปนไปในสัมปรายภพเปนตน  และ 
บรรลุคุณวิเศษมีประการตาง ๆ.  ก็เพราะเหตุที่บุคคลผูมักดื่มน้ําเมา 
ยอมไมรูอรรถไมรูธรรม  ยอมทําอันตรายแกมารดา  แกบิดา  ยอม 
ทําอันตรายแมแกพระพุทธะ  พระปจเจกพุทธะ  และสาวกของพระตถาคต 
ยอมถูกครหาในทิฏฐธรรม  ถึงทุคติในสัมปรายภพ  ถึงความเปนบาใน 
ภพตอ ๆ  ไป,  สวนผูสํารวมจากการด่ืมน้ําเมา  ยอมถึงความเขาไปสงบ 
โทษเหลาน้ัน  และคุณสมบัติอันตรงขามจากโทษน้ัน  เพราะฉะนั้น 
ความสํารวมจากการด่ืมน้ําเมาน้ี  บัณฑิตพึงทราบวาเปนมงคล." 
           [๑๙๕]  จริงอยู  แมพระผูมีพระภาคเมื่อทรงแสดงธรรมแก 
ทานอนาถบิณฑิกะ  ก็ตรสัไวในปฐมภย๒สูตร  ในจตุตถวรรค  แหง 
นิทานวรรคอยางนี้วา  "ภัยเวร  ๕  อยางอะไรบาง ยอมเปนอันสงบ 
ระงับแลว ?  คหบดี  บุคคลผูมีปกติยังสัตวมีปราณใหตกลวงไป  ยอม 
ประสพภัยเวรใด  อันเปนไปในทิฏฐธรรมบาง  ยอมประสพภัยเวรอัน 
เปนไปในสัมปรายภพบาง  ยอมเสวยทุกขโทมนัสอันเปนไปในจิตบาง 
เพราะปาณาติบาตเปนปจจัย,  ภัยเวรนั้น  สําหรับผูเวนขาดแลวจาก 
ปาณาติบาต  เปนอันสงบระงับไดดวยประการฉะนั้น,  คหบดี  บุคคลผูมี 
 
๑.  ป.  โช. ขุ.  ขุ.  ๑๕๗.  ๒.  ส.   นิ.  ๑๖/๘๒. 
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ปกติถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมให  ยอมประสพภัพเวรใด...  เพราะ 
อทินนาทานเปนปจจัย...  คหบดี  บุคคลผูมีปกติประพฤติผิดในกาม  
ทั้งหลาย  ยอมประสพภัยเวรใด...  เพราะกาเมสุมิจฉาจารเปนปจจัย... 
คหบดี  บุคคลผูมีปกติพูดเท็จ  ยอมประสพภัยเวรใด...  เพราะมุสาวาท 
เปนปจจัย...  คหบดี  บุคคลผูมีปกติดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย  ยอม 
ประสพภัยเวรใด  อันเปนไปในทิฏฐธรรมบาง  ยอมประสพภัยเวร 
อันเปนไปในสัมปรายภพบาง  ยอมเสวยทุกขโทมนัสอันเปนไปในจิต 
บาง  เพราะเหตุเปนที่ต้ังแหงความประมาทในเพราะนํ้าเมาคือสุราและ 
เมรัยเปนปจจัย,  ภัยเวรน้ัน  สําหรับผูเวนขาดแลว  จากเหตุเปนท่ีต้ัง 
แหงความประมาทในเพราะนํ้าเมาคือสุราและเมรัย  เปนอันสงบระงับได 
ดวยประการฉะน้ี.  ภัยเวร ๕ อยางเลานี้  ยอมเปนอันสงระงับ 
ไดแลว." 
           [๑๙๖]  อรรถกถา๑ปฐมภยสูตรนั้น  วา  "ประชุมบทเหลาน้ัน 
สองบทวา  ภยานิ  เวรานิ  ไดแก  เจตนาผูกอภัยและเวร.  บทวา 
ปาณาติปาตปฺปจฺจยา คือ  เพราะกรรมคือปาณาติบาตเปนเหตุ.  สอง 
บทวา  ภย  เวร  โดยเนื้อความ  เปนบทเดียวกัน.  ก็ข้ึนชื่อวาเวร 
นั่น  ยอมมี ๒ อยาง  คือ  เวรภายนอก  เวรภายใน.  จริงอยู  บิดา 
ของชายคนหน่ึง  เปนผูถูกเจาน่ันฆาแลว.  เขาคิดวา  'ไดยินวา 
บิดาของเราถูกเจาน่ันฆาแลว,  แมเราก็จักฆามันใหได  ดังนี้แลว  ยอม 
ถือศัสตราท่ีตนลับแลวเที่ยงไป.  เจตนาผูกอเวรที่เกิดแลวในสนัดาน 
 
๑.  สา.  ป.  ๒/๙๒.  
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ของเขาอันใด,  เจตนากรรมน้ี  ชื่อวาเวรภายนอก.  สวนเจตนาของ  
ชายนอกนี้อันในวา  "ไดยินวา  เจาคนนี้  ยอมเที่ยวไปโดยหวังวา 
'  จักฆาเรา '  เรานี่แหละจักฆามันกอน  ยอมเกิดข้ึน,  เจตนากรรมน้ี 
ชื่อวาเวรภายใน. ถึงเวรท้ัง ๒ นี้  ก็ยังเปนเวรอันเปนไปในทิฏฐธรรม 
เทาน้ันกอน.  สวนเจตนาของนายนิรยบาลผูเห็นเขาผูเกิดในนรกแลว 
จับอยูซึ่งคอนเหล็กอันลกุโพลงแลวดวยคิดวา  ' เราจักประหารเจาน้ี ' 
อันใดยอมเกิดข้ึน,  เจตนากรรมน้ีของนายนิรยบาลน้ัน  ชื่อวาเวรภาย 
นอกซ่ึงเปนไปในสัมปรายภพ.  เจตนาของสัตวนรกนั้นอันใดวา  'นาย 
นิรยบาลผูนี้กําลังมาดวยคิดวา  ' จักประหารเราผูไมมีโทษ '  เรานี้แหละ 
จักประหารมันกอนกวา '  ยอมเกิดข้ึน.  เจตนากรรมน้ีของสัตวนรก 
นั้น  ชื่อวาเวรภายใน  ซึ่งเปนไปในสัมปรายภพ.  ก็เวรภายนอกนั่น 
พระอรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถาวา  ' เวรของบุคคล."  สอง 
บทวา  ทุกขฺ  โทมนสฺส  โดยเน้ือความ  เปนอันเดียวกันนั่นเอง. 
ก็เน้ือความในบาทท่ีหน่ึงนี้  ขาพเจากลาวไวฉันใด,  เนื้อความแมใน 
บทที่เหลือท้ังหลาย  บัณฑิตพึงทราบฉันนั้น.  ความเกิดข้ึนแหงเวร 
บัณฑิตพึงทราบโดยนัยเปนตนวา 'ภัณฑะของเราอันผูนี้ลักแลว  ความ 
เปนผูมีปกติประพฤติลวงในภริยาและบุตรของเรา  อันผูนี้ถึงแลว, 
ประโยชนของเรา  อันผูนี้พูดมุสาหักแลว,  กรรมชื่อน้ีอันผูเมาแลว 
เพราะความเมาสุราทําแลว." 
           [๑๙๗]  ฎีกาปฐมภยสูตรนั้น  วา  "เจตนาท้ังหลาย  อันนาํภัย 
และเวรมา  ชื่อวา  ภยเวรเจตนาโย,  อีกอยางหนึ่ง เจตนาท่ีไดชื่อ 
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วาภัย  เพราะอรรถวา  อันบุคคลพึงแลว,  ที่ไดชื่อวาเวร  เพราะ  
อรรถวาเปนเหตุประสพเวร.   จริงอยู  บาปธรรมท้ังหลาย  ม ี
ปาณาติบาตเปนตน  ยอมเปนไปแกผูใด  และอันบคุคลยอมใหเปนไป 
เจาะจงผูใด  ยอมเปนบาปธรรมนําภัยและเวรมาแกบุคคลท้ัง ๒ เหลาน้ัน 
เพราะอันนํามาซึ่งภัยและเวรน้ันนั่นแล  จึงเปนบาปธรรมอันบคุคล 
พึงกลัวและยังเวรใหเกิด  ดังนี้แล.  บทวา  ปาณาติบาตกมฺมการณา 
คือเพราะการทํากรรมลามกคือปาณาติบาตเปนเหตุ  ความยินราย 
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวาเวร.  เวรนั้นนั่นแล  ชือ่วาภัย  เพราะความ 
เปนเวรอันบุคคลพึงกลัว  เหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา ' ภย 
เวรนฺติ  อตฺถโต  เอก.'  เวรนี้  ชื่อวาเวรภายนอก  เพราะเปนเวรภาย 
นอก  จากบุคคลผูทําเวร  อันเปนตนเคาแหงเวรนั้น,  ดวยเหตุนั้นนั่น 
แหละ  พระอรรถกถาจารยจึงกลาวหมายเอาเวรอันเกิดข้ึนแลวแกบุคคล 
ผูทําเวรนั้นวา  ' อิท  อชฌฺตฺติกวร  นาม.'  อธิบายวา ' เจตนายอม 
เกิดข้ึนแกบุคคลผูทําเวรซ่ึงเปนตนเคาแหงเวร  อันอาศัยซึ่งเวรภายนอก 
นั้น  แมผูไมสามารถจะประหาร.'  จริงอยู  สัตวนรกทั้งหลาย ยอมไม 
สามารถจะประหารตอบพวกนายนิรยบาล.  ดวยคําวา  นิรยปาลสฺส 
เจตนา  อุปฺปชฺชติ  นี้  พระอรรถกถาจารยยอมแสดงวา  'ในนรกมี 
นายนิรยบาลอยูจริง.'  คําวา  ยมฺปเนต  พาหิรเวร   ความวา  เวรภาย 
นอกน้ีใด   ทัง้ท่ีเปนไปในทิฏฐธรรม  ทั้งที่เปนไปในสัมปรายภพ, เวร 
ภายนอกน้ัน  พระอรรถกถาจารยกลาววา  'เวรของบุคคล.'  บทวา 
เสสปเทสุ  ไดแก  ในสวนท่ีเหลือท้ังหลาย  อันมาแลวโดยนัยวา 
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'อทินฺนาทายี'  เปนตน.  บทวา  ภคฺโค  คือ  ประโยชนอันบุคคลน้ี 
ใหฉิบหายแลว.  
           ก็ปปฐมภยสูตรนั่นแล  ทานรอยกรองไวแลวในทสกนิบาต  อัง- 
คุตตรนิกาย  โดยชื่อวาเวรสูตร๑สูตร,  เพราะฉะนั้น  ปฐมภยสูตรนั้น  ผูศึกษา 
ทั้งหลายควรตรวจดู  ในทสกนิบาต  อังคุตตรนิกายน้ันดวย. 
           [๑๙๘]  เวรเจตนาท้ัง ๕  อันบุคคลพึงกลัวดวยประการฉะน้ี 
เพราะฉะนั้น  อันบุคคลผูกลัว  พึงเวนจากเวรท้ัง ๕ นั้นเสีย  เพราะ 
บุคคลเมื่อทําอยางนั้น  พระผูมีพระภาคตรัสวา  ' ชื่อวายอมกลัวแต 
สิ่งท่ีควรกลัว,  บุคคลน้ัน  ชื่อวาผูงมงาย.'  สวนบุคคลใดกลัวแตสิ่งท่ี 
ไมควรกลัว,  บุคคลน้ัน  ชื่อวาผูงมงาย.  ดวยเหตุนั้น  พระอรรถกถา- 
จารยจึงกลาวไวในอรรถกถาพราหมณธัมมิกสูตร๒  ในทุติยวรรคแหง 
สุตตนิบาต  วา "ไดยินวา  สัตว  ๔  จําพวก คือ  ไสเดือน  นางนก 
ตอยติวิด  นางนกกะเรียน  (และ)  พราหมณ  ยอมกลัวส่ิงท่ีไมควรกลัว." 
           [๑๙๙]  ไดยินวา  ไสเดือนท้ังหลาย  มีปกติกินดิน  (แต)  ไม 
กินดินมาก  เพราะกลัวแผนดินใหญจะหมดเสีย.  ฝูงนางนกตอยติวิด 
นอนหงายอยูบนฟองไข  เพราะกลัวอากาศจะตกทับ.  นางนกกะเรียน 
ไมเอาเทาทั้ง ๒ เหยียบพ้ืนดินโดยเรียบรอย (เต็มฝาเทา)  เพราะกลัว 
แผนดินจะถลม.  พวกพราหมณ  ยอมแสวงหาภริยา  เพราะกลัว 
ตระกูลวงศจะขาดสูญ  ก็ในเรื่องของผูกลัวส่ิงท่ีไมควรกลัวน้ี  พระ- 
โบราณาจารยทั้งหลายกลาวไววา 
 
๑.  องฺ.  ทสก.  ๒๔/๑๙๕.  ๒.  ป.  โช.  ขุ.  สุ. ๒/๑๔๗.  
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              "ชน (สัตว)  ผูงมงาย  ๔ จําพวกเหลาน้ี  คือ 
              ไสเดือน ๑  นางนกตอยติวิด ๑ นกกะเรียน ๑ 
              พราหมณผูหนกัในธรรมเนยีม ๑ ยอมกลัวส่ิงท่ีไม  
              ควรกลัว." 
           [๒๐๐]  เพราะฉะน้ัน  อันบุคคลพึงเปนผูไมงมงาย  ละเวรแลว 
สมาทานเจตนาผูขับไลเวร.  เพราะวาบุคคลผูทําอยูอยางนั้น  ชือ่วา 
ผูมีศีล.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค  เมื่อทรงแสดงธรรมแกทาน 
อนาถปณฑิกะ  จึงตรัสไวในเวร*สูตร  ในปญจกนิบาต  อังคุตตรนิกายวา 
              "นระใด  ยอมทาํสัตวมีปราณ  ใหตกลวงไป ๑ 
              กลาวมุสาวาท ๑  ถือเอาส่ิงของท่ีเขาไมใหแลว 
              ในโลก ๑ ถึงทาระของชายอื่น ๑,  อนึ่ง  นระใด 
              ยอมประกอบเนือง ๆ  ซึ่งการด่ืมสุราและเมรัย, 
              นระน้ันไมละเวรท้ัง ๕ แลว  บัณฑิตเรียกวา 'ผู 
              ทุศลี'  เขามีปญญาทราม  ยอมเขาถึงนรก  เพราะ 
              ความแตกแหงกาย,  นระใด  ไมทําสัตวมีปราณ 
              ใหตกลวงไป  ไมกลาวมุสาวาท  ไมถึงเอาส่ิง 
              ของท่ีเขาไมใหแลวในโลก  ไมถึงทาระของชาย 
              อื่น,  อนึ่ง  นระใด  ไมประกอบเนือง ๆ  ซึ่งการ 
              ด่ืมสุราและเมรัย,  นระนั้น  ละเวรท้ัง ๕ แลว 
              บณัฑิตเรียกวา ' ผูมีศีล,'  เขามีปญญา ยอม 
 
*  องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๒๒๙.  
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              เขาถึงสุคติ  เพราะความแตกแหงภาย."  
           [๒๐๑]  ในคาถาเหลาน้ัน  คาถากึ่งขางตนมาแลวในมลวรรค 
แหงพระธรรมบทก็มี.  นยัอรรถกถาพระธรรมบทวา  "บทวา  ปาณ 
ไดแก  อินทรียคือชีวิตของสัตวอ่ืน.  บทวา อติมาเปติ  คือ  ยอม 
เขาไปตัด.  บทวา  มุสาวาท  คือ  ซึ่งการพูดเท็จอันหักประโยชนของ 
ผูอ่ืน.  บทวา โลเก  ไดแกในสัตวโลก.  สองบทวา  อทินฺน  อาทิยติ 
ความวา  ยอมถือเอา  คือยอมลัก  สิ่งของที่ผูอ่ืนไมใหแลวดวยกาย 
และวาจา  คือท่ีผูอ่ืนหวงแหน.  บทวา  ปรทาร  ไดแก  ซึ่งทาระคือ 
ภริยาของชายอ่ืน.  บทวา  คจฺฉติ  ความวา  ยอมเขาถึงดวยอํานาจ 
อัชฌาจาร. อธิบายวา ยอมผิดในภัณฑะอันเปนทาระของชายอ่ืน  คือ 
ในภัณฑะอันคนอ่ืนรักษาและคุมครองแลว. บทวา  สุราเมรยปาน 
ไดแก  การด่ืมสุราและเมรัย.  บทวา  อนุยุ ฺชติ  ไดแก  ยอมเสพ 
คือกระทําใหมาก. 
           [๒๐๒]  เพราะเหตุที่พระอาจารยทั้งหลายกลาวไวในหมวดแหง 
ธาตุ  มี  จุรธาตุ  เปนตนวา  "มาป  ธาตุ  เปนไปในความสราง  ดัง 
อุทาหรณในประโยควา  "ปณฺณสาล  มาเปติ  (ยอมสรางบรรณศาลา)" 
ดังน้ีบาง,  วา  โย  ปาณมติมาเปติ  (นระใด  ยอมทําลายสัตวมีปราณ) 
ดังน้ีบาง.  เพราะฉะนั้น  ปาฐะวา  มาเปติ  ดังนี้และ  ควรกวา. 
           สวนผูใดไมกลัวแตเวร  ยอมทําเวรนั้นบอย ๆ,  ผูนั้นยอมถึง 
ทุกข  มีทุกขอันเปนไปในทิฏฐธรรมเปนตน.  เรื่องเหลาน้ีเปนนิทัสสนะ 
ในการถึงโทษของนระน้ัน.  
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                          [เรื่องนายโคฆาตก] 
           [๒๐๓]  ไดยินวา  คนฆาโคในกรุงสาวัตถีคนหนึ่งชื่อนันทะ  ทํา  
การของคนฆาโคเลี้ยงชีวิตดวยการขายเนื้ออยูต้ัง ๕๕ ป  ไม (เคย) 
ถวายขาวตมหรือขาวเสวยแมมาตรวาทัพพีหน่ึง  แกพระพุทธเจา  หรือ 
พระสาวกจนวันเดียว.  ก็เขาเวนจากเนื้อแลว  ยอมไมรับประทาน 
[ อาหาร ]  เพราะฉะน้ัน  ในวันหน่ึง  เขาขายเน้ืออ่ืนในตอนกลางวัน 
เสร็จแลว  ไดใหเนื้อชิ้นหน่ึงแกภริยาดวยส่ังวา  "เธอจงปงชิ้นเนื้อน้ี 
เพ่ือประโยชนแกฉัน."  แลวก็ไดไปอาบน้ํา.  ทีนั้น  สหายของเขาคน 
หน่ึงมาเรือนเขาแลว  พูดวา  "จงปนเนื้อใหฉันหนอยหน่ึงเถิด,  แขก 
มาเรือนฉัน."  เมื่อภริยาของนายนันทะบอกวา  "เนื้ออ่ืนที่ควรจะ 
ขายไมมี,  ก็เน้ือชิ้นนี้  เปนเนื้ออันสหายของทานจะพึงรับประทาน" 
จึงกลาววา  "จงใหเนื้อชิ้นน้ันแกฉันเถิด"  ถึงเมื่อภริยาของเขาไมให 
ก็ถือเอาชิ้นเนื้อน้ันโดยพลการแลวหลกีไป.  นายโคฆาตก  [กลบั]  มา 
ฟงเนื้อความน้ันแลว  ถือมีดสอดมือเขาไปในปากของโคตัวหน่ึงซ่ึงยืน 
อยู ณ  ขางหลังเรือน  ดึงลิ้นออกแลวตัดเอาไปปงที่ถานเพลิง  [สุก 
แลว]  เริ่มจะรับประทาน.  ในขณะสักวาอันเขารับประทานขาวกอน 
หน่ึง  แลวใสเนื้อชิ้นหน่ึงเขาไปในปากนั่นเอง  ลิ้นไดขาดตกลงไปใน 
ชามขาว.  เขาไดรับวิบากท่ีพึงเห็นคลายกับกรรม  [ ที่ตนทํา ]  ในขณะ 
นั้นเอง  ดวยประการฉะน้ัน. ฝายโคน้ันนั่นแล  มเีลือดไหลออกจากปาก 
ก็ตายแลวในที่นั้นแล. นายโคฆาตกแมนั้น  เที่ยวรองครางอยูในทาม 
กลางเรือน  เหมือนโค  ทาํกาละแลวเกิดในอเวจี.  
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           เรื่องนายโคฆาตกชื่อนันทะ  มาในมลวรรคแหงธรรมบท.  
           แมเรื่องนายจุนทสูกริก  ในยมกวรรคแหงธรรมบทน้ันเหมือนกัน 
บัณฑิตก็ควรประมวลมา [แสดง]. 
                               [มตกภัตตชาดก] 
           [๒๐๔]  ในอดีตกาล  พราหมณผูเปนอาจารยทิศาปาโมกขในกรุง 
พราราณสี  ฆาแพะตัวหน่ึงแลวไดใหมตกภัต [ภัตเพ่ือคนตาย]  เพราะ 
กรรมน้ัน  พราหมณนั้นถูกตัดศีรษะ  ๔๙๙ อัตภาพ  ในอัตภาพที่ครบ 
๕๐๐  เกิดเปนแพะของพราหมณเชนนั้นแหละ.  แมพราหมณนั้นตองการ 
จะทํามตกภัตจึงเริ่มจะฆาแพะนั้น.  แพะระลึกถึกกรรมที่ตนทําไวได 
ดวยญาณเปนเครื่องระลึกชาติ  หัวเราะแลวกลับรองไห  ถูกพราหมณ 
ถาม  จึงบอกกรรมที่ตนทําไวแลวกลาววา  "ขาพเจาดีใจวา  'วันนี้ 
เราจักพนจากทุกขเห็นปานน้ี'  จึงไดหัวเราะ,  ขาพเจากลับรองไหก็ 
เพราะการุณยในทานวา  'แมพราหมณนี้  ฆาเราแลว  จักไดรับการ 
ตัดศีรษะตลอด  ๕๐๐  ชาติ เหมือนเรา."  พราหมณพูดวา "แพะ  เจา 
อยากลัวเลย,  เราจักไมฆาเจา."      เมื่อแพะพูดวา  "เมื่อทานจะฆา 
ก็ตาม  ไมฆาก็ตาม  ขาพเจาก็ไมอาจจะพนจากความตายในวันน้ีไปได" 
จึงปลอยแพะนั้นไปแลวคิดวา  "เราจักไมใหใคร ๆ ฆาแพะตัวนี้ได" 
ดังน้ีแลว  กพ็าพวกอันเตวาสิกเท่ียวไปกับแพะนั้นแหละ.  ฝายแพะ 
พอพราหมณปลอยแลวเทาน้ัน  ก็ชูคอข้ึนที่พุมไมอันเกิดอาศัยหินดาด 
กอนหนึ่งแลว  ก็เริ่มจะกินใบไม.  ในขณะน้ันเอง  อสนีไดตกลงท่ีหิน 
 คาดน้ัน.  สะเก็ดหินสะเก็ดหน่ึงแตกกระเด็นไปตัดคอที่แพะเหยียดออก  
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แลว.  แพะนั้นไดทํากาละแลว ณ ที่นั้นเอง.  
           เรื่องพราหมณฆาแพะ  มาในอรรถกถามตกภัตตชาดก*  ในทุติย- 
วรรค  แหงเอกนิบาต. 
                    กถาวาดวยเรื่องในปาณาติบาต  จบ 
                              [สีลวีมังสกชาดก] 
           [๒๐๕]  พราหมณคนหน่ึงชื่อสีลวีมังสกะ  ในกรุงสาวัตถี  เปนผู 
ถึงสรณะ ๓ มีศีล ๕ ไมขาด อาศัยพระเจาโกศลเปนอยู.  พระราชา 
[กับ]  ดวยพราหมณเหลาอ่ืน  ยอมทําความนับถือแกพราหมณนั้น 
ดวยคิดวา  "พราหมณผูนี้มีศีล."  วันหนึ่ง  พราหมณนั้นคิดวา  "พระ 
ราชาทรงอาศัยความถึงพรอมดวยชาติ  โคตร  สกลุ  ประเทศ  และศิลปะ 
ของเราแลวจึงทรงทําความนับถือ  หรอืทรงอาศัยความถึงพรอมดวยศีล 
จึงทรงทําหนอแล ? เราจักทดลองดู"  ไปสูที่บํารุงของพระราชาแลว 
เมื่อจะ  [ กลบั ]  ไปสูเรือน  ไมบอกเลาเลย  ไดหยบิกหาปณะอันหน่ึง 
แตแผนกระดานของเหรัญญิกคนหน่ึงไปแลว.  เหรัญญิกไมพูดอะไร 
นั่ง [ เฉย ]  แลว  เพราะความเคารพในพราหมณ.  ในวันที่ ๒ พราหมณ 
หยิบเอาไป  ๒  กหาปณะ.  เหรัญญิกกอ็ดกลั้นอยางนั้นเหมือนกัน.  ใน 
วันที่ ๓ พราหมณหยิบกหาปณะไปกํามือหนึ่ง.  เหรัญญิกโกรธและ 
รองตะโกน ๓ ครั้งวา  "เราจับโจรปลนทรัพยไดแลว."  พวกมนุษย 
พากันมาขางโนนบางขางนี้บาง  พูดวา  "บัดนี้ทานทําทีเปนผูมีศีลเที่ยวไป 
แลวตลอดกาลนาน"  ใหประหาร ๒-๓ ทีจองจํา [ เอาไป ]  ทูลเสนอ 
 
* ชาตกฏกถา.  ๑/๒๕๑.  
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แตพระราชา. พระราชาทรงมีวิปปฏิสารรับสั่งวา  "พราหมณ  เพราะ  
เหตุไร  ทานจึงทํากรรมของคนทุศีลเห็นปานน้ี ?"  แลวรับสั่งวา  "พวก 
เธอจงไป  จงลงอาชญาหลวงแกเขาเถิด."  พราหมณกราบทูลวา 
"ขาแตพระมหาราชเจา  ขาพระพุทธเจาไมใชโจร, แทจริง  ขาพระ- 
พุทธเจาไดทําอยางนี้เพราะเหตุนี้"  ดังน้ีแลว  กราบทูลวา  "บัดนี ้ ขา 
พระพุทธเจาทราบโดยถองแทวา  'พระองคทรงอาศัยศีลเทาน้ัน  จึงไดทํา 
ความนับถือแกขาพระพุทธเจา  หาใชทรงอาศัยชาติเปนตนไม'  แลว 
กราบทูลวา 'จริงอยางนั้น  บัดนี้พระองครับสั่งใหลงพระราชอาชญาแก 
ขาพระพุทธเจา,  ดวยเหตุนี้  ขาพระพุทธเจาน้ันจึงลงสันนิษฐานวา 
'ในโลกน้ี  ศลีเทานั้น  สูงสุด,  ศีลเปนประมุข'  อน่ึง  ขาพระพุทธเจา 
เมื่อจะทํากรรมอันสมควรแกศีลนี ้ ดํารงอยูในเรือนบริโภคกิเลสท้ังหลาย 
อยู  จักไมอาจทําได"  ดังน้ีแลว  ทลูขอพระบรมราชานุญาตวา  "ขา 
พระพุทธเจาจักบวชในสํานักพระศาสดาในวันนี้แหละ,  ขาแตสมมติเทพ 
ของพระองคโปรดพระราชทานการบรรพชาแกขาพระพุทธเจาเถิด"  แลว 
ไปสูพระเชตวัน  ทูลขอบรรพชากะพระศาสดา  ไดบรรพชาและอุปสม- 
บทแลว  ไมสละกัมมัฏฐาน  เจริญวิปสสนา  บรรลุพระอรหัตแลว.  ก ็
การโบยแลวจองจําพราหมณนั้นอันใด  การโบยแลวจองจําน้ันบัณฑิต 
พึงเห็นวา  "เปนผลของอทินนาทาน." 
           เรื่องพราหมณมาในอรรถกถา*สีลวีมังสกชาดก  ในนวมรรคแหง 
เอกนิบาต. 
 
*  ชาตกฏกถา.  ๒/๑๙๙.  
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           แมเรื่องอันเปนอดีต  ในนวมวรรค แหงเอกนิบาต   นั้นเหมือนกัน 
บัณฑิตก็ควรประมวลมา  [ แสดง ]   
                                 [เรื่องดาบสโกหก] 
           [๒๐๖]  ในอดีตกาล  ในกรุงพาราณสี  มีดาบสโกหกคนหน่ึง 
เขาไปอาศัยหมูบานตําบลหน่ึง  พักอยูในบรรณศาลาอันกุฎมพีคนหน่ึง 
สรางถวายในปา  ยอมฉันในเรือนของกุฎมพีนั้นเนืองนิตย.  กฎุมพี 
เชื่อวา  "ดาบสน้ีมีศีล"  เพราะความกลัวโจร  จึงนําทองคํา ๑๐๐ 
นิกขะไปยังบรรณศาลของดาบสน้ัน  แลวฝงไวในแผนดิน  กลาว 
[ มอบหมาย ]  วา  "ทานชวยดูแลทรัพยนี้ดวยขอรับ."  ดาบสตอบวา 
"ผูมีอายุ  อันธรรมดาบรรพชิตทั้งหลาย  ทําอยางนั้นยอมไมเหมาะ, 
ข้ึนชื่อวาความโลภในวัตถุของบุคคลอ่ืน  ยอมไมมี  แกพวกอาตมา." 
กุฎมพีนั้นกลาววา  "ดีละ"  แลวหลีกไป.  ดาบสโกหกคิดวา  "เรา 
อาจจะเลี้ยงชีวิตดวยทองคํามีประมาณเทาน้ีได"  ใหเวลาลวงไป ๒-๓ 
วันแลว  จึงลกัเอาทองคําน้ันไปเก็บไวในที่แหงหนึ่งในระหวางทาง 
มาแลว  ในวันรุงข้ึนทําภัตกิจในเรือนของกุฎมพีนั้นแลวพูดวา  "ผูมี 
อายุ  อาตมาอาศัยทานอยูนานแลว,  ก็เม่ือบรรพชิตทั้งหลายอยูใน 
ทีเดียวนานนัก  ยอมมีการเกี่ยวของกับดวยพวกมนุษย,  ก็ข้ึนชื่อวา 
ความเกี่ยวของ  เปนมลทินของบัณฑิตท้ังหลาย, เพราะฉะนั้นอาตมา 
จะไปละ"  แมอันกุฎมพีนั้นออนวอนแลว ๆ เลา ๆ ก็ไมอยู  ไปได 
หนอยหน่ึงแลวคิดวา  "ควรท่ีเราจะลวงกุฎมพีนี้"  แลววางหญาไว 
ในระหวางชะฎากลับไป.  กุฎมพีถามวา  "ทานกลบัทําไม  ขอรับ ?"  
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ดาบสบอกวา  "ผูมีอายุ   หญาเสนหน่ึง  [ตก]   จากหลังคาเรือนของทาน  
ติดที่ชะฎาของอาตมา,  อาตมาจึงมาโดยคิดวา  'ข้ึนชื่อวาอทินนาทาน 
ไมสมควรแกพวกบรรพชิต."  กุฎมพีพูดวา  "ทิ้งมันเสียแลวนิมนตไป 
เถิด  ขอรับ"  แลวเสื่อมใสวา  "พระผูเปนเจาของเราไมถือเอาของ ๆ 
ผูอ่ืนจนชั้นเสนหญา,  แม  พระผูเปนเจาของเรารังเกียจ  [ จริง ]  นมัส- 
การแลว  จึงสงไป.  คราวนั้น  พระโพธิสัตวไปปจจันตบทเพื่อตอง 
การสินคา  ซื้อของกินในเรือนน้ัน  ฟงคําของดาบสแลวคิดวา  "สิ่งของ 
อะไร ๆ  ของกุฎมพีนี้จักถูกดาบสชั่วนี้ลักเอาแลวเปนแน"  ถามกุฎมพี 
ฟงเนื้อความน้ันแลว  บอกวา  "ถาอยางนั้น  จงไปเร็วเถิด  เพ่ือน 
จงตรวจดูของที่ฝงไวนั้น."  กุฎมพี  ไปบรรณศาลาแลวไมเห็นทองคํา 
จึงรีบมาบอกวา  "ไมมี เพ่ือน"  ชนท้ัง ๒ นั้นติดตามดาบสน้ันไป 
โดยเร็ว  ตอยเตะดาบสโกหกดวยมือและเทา  ใหนําเอาทองคํามาคืน 
แลว  ในวัตถสุักวาหญา  (เสนเดียว)  แตทองคําของเขาต้ัง ๑๐๐ นิกขะ 
นี้  ทานลักเอาไปไดไมยักของ"  ดังน้ีแลว  ใหโอวาทวา "ทานอยา 
ไดทํากรรมเห็นปานน้ีอีกนะ  ชฎลิโกง"  ดังนี้แลว  ปลอยดาบสโกหก 
นั้นแลว [ก็]  กลับ  [ไปยังนิวาสสถานแหงตน]. 
           เรื่องดาบสโกหก  มาในอรรถกถา*กุหกชาดก  ในนวมวรรคแหง 
เอกนิบาตน้ันเหมือนกัน. 
                       กถาวาดวยเรื่องในอทินนาทาน  จบ. 
 
*  ชาตกฏกถา.  ๒/๒๐๘.  
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                       [โทษของกามมิจฉาจาร]  
           [๒๐๗]  ในอดีตกาล  พระราชโอรส ๔ พระองคในกรุงสาวัตถี 
ประพฤติผิดในมาตุคาม  ที่ชนเหลาอ่ืนรักษาคุมครองแลว  ระเริงใจอยู 
ทํากรรมลามกเปนอันมาก  ทํากาละแลว  เกิดในโลหกุมภีทั้ง ๔ ในที ่
ใกลเคียงแหงกรุงสาวัตถี.  พระราชโอรสเหลาน้ันไหมอยูในน้ําแสบอัน 
เดือดปุดข้ึนเปนฟอง  [ จมลง ]  ไปขางลางพ้ืนหมอโดยกาลประมาณ 
๓ หม่ืนป  เมือ่ข้ึนมาขางบน  เห็นปากหมอโดยกาลประมาณ ๓ หม่ืนป 
เหมือนกัน  คิดวา  "เมื่อไรหนอแล  เราท้ังหลายจักพนจากทุกขนี้ ? " 
แมประสงคจะกลาวคาถา ๔ คาถาใหบริบูรณ  ก็ไมสามารถเพ่ือจะทํา 
อยางนั้นได  จึงกลาวแตคนละ ๑  อักษรวา  "ทุ  ส น  โส"  เทาน้ัน 
แลวไดจมลงอีก.  ในสัตวนั้น ๔ นั้น  สัตวที่กลาว  ทุ อักษรแลวจมลง 
ไดเปนผูประสงคจะกลาวอยางนี้วา 
           [๒๐๘]  ทุชชฺีวิตมชีวิมหฺา      เยส โน  น  ททามฺห  เส 
              วิชชฺมาเนสุ  โภเคสุ  ทีป     นากมฺห  อตฺตโน 
           เราทั้งหลายใด  เมือ่โภคะทั้งหลายมีอยู  ยอมไมใหทาน  ไมได 
ทําท่ีพ่ึงแกตนแลว  ดวยเหตุนั้น  เราทั้งหลายจึงเปนอยูลําเค็ญ. 
                                         [แกอรรถ] 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ทชฺุชีวิต  ความวา  สัตวทั้งหลาย 
เมื่อประพฤติทุจริต ๓ อยาง  ชื่อวา  ยอมเปนอยูลําเค็ญ  คือเปนอยู 
ลามก.  สัตวนั้นหมายความเปนอยูนั้นนั่นแหละ  จึงกลาวอยางนั้น. 
สองบทวา  เยส  โน  ความวา  เราทั้งหลาย  เมื่อไทยธรรม  และ  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๓ - หนาท่ี 220 

เมื่อปฏิคาหก  มีอยูนั่นแหละ  ยอมไมใหทาน. สองบทวา  ทีป  นากมฺห 
แปลวา  ไมทาํแลว ซึ่งท่ีพ่ึง.  
           สัตวตัวที่กลาว  ส  อักษรแลวจมลง  ไดเปนผูประสงคจะกลาว 
อยางนี้วา  
           [๒๐๙]  "สฏ ี  วสฺสสหสฺสานิ  ปริปุณณาน ิสพฺพโส 
                   นิรเย  ปจฺจมานาน          กทา  อนฺโต  ภวิสฺสติ." 
           เมื่อเราทั้งหลาย ไหมอยูในนรกสิ้น ๖ หม่ืนปปริบูรณโดยอาการ 
ทั้งปวง  ที่สุดจักมีในกาลไร. 
                                     [แกอรรถ] 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สพฺพโส  แปลวา  โดยอาการ 
ทั้งปวง.  บทวา  ปริปุณฺณานิ  คือ  ไมหยอน  ไมยิง่.  บทวา   ปจฺจมานาน 
ความวา  เมื่อเราทั้งหลาย  ไหมอยูในนรกนี้. 
           สัตวตัวที่กลาว น  อักษรแลวจมลง  ไดเปนผูประสงคจะกลาว 
อยางนี้วา 
           [๒๑๐]  "นตฺถิ  อนโฺต  กุโต  อนโฺต    น  อนฺโต  ปฏิทิสฺสติ 
                   ตทา  หิ  ปกต  ปาป                มม  ตุยฺห ฺจ  มาริส." 
           ที่สุดยอมไมมี  ทีสุ่ดจักมีแตที่ไหน  ที่สุดจักไมปรากฏ  เพ่ือนยาก 
เพราะบาปอันเราและทาน  ทําไวแลวในครั้งน้ัน. 
                                         [แกอรรถ] 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา  นตฺถิ  อนฺโต  ความวา  การ 
กําหนดเวลาอยางนี้วา  "ความพนจักมีแกพวกเราชื่อในเวลาโนน"  
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ยอมไมมี.  บทวา  กุโต  ความวา  ที่สุดจักปรากฏ   เพราะเหตุไร ? 
บทวา  น  อนฺโต  ความวา  ที่สุดแหงทุกขจักไมปรากฏแกพวกเรา  
แมผูประสงคจะเห็นที่สุด.   บทวา  ตทา  ห ิ คือ  ในกาลน้ัน,  ปาฐะวา 
ตถา หิ ก็มี  ความวา  พวกเราทําบาปไวโดยอาการที่ไมอาจเพ่ือจะ 
เห็นที่สุดแหงทุกขนั้นได.  บทวา  ปกต  ความวา  บาป  คือ  กรรม 
ที่บัณฑิตเกลียด  อันเราดวย  อันทานดวย  ทําไวแลว  คือทําไวมาก 
มายทีเดียว.  บทวา  มาริส  แปลวา  ผูเชนกับดวยเรา.  บทวา  มาริส 
นั่น  เปนคําสําหรับรองเรียกผูที่รักกนั. 
           สัตวตัวที่กลาว โส  อักษรและจมลง  ไดเปนผูประสงคจะกลาว 
อยางนี้วา 
           [๒๑๑] "โสห  นูน  อิโต  คนฺตฺวา  โยนึ  ลทฺธาน  มานุส ึ
                   วทฺ ู*  สีลสมฺปนฺโน  กาหามิ  กุสล  พหู" 
           เรานั้นไปจากท่ีนี้แลว   ไดกําเนิดที่เปนของมนุษยแลว  เปนผูรู 
วาทะของยาจก  สมบูรณดวยศีล  จักทํากุศลใหมากแนแท. 
                                               [แกอรรถ] 
           ศัพทวา  นูน  ในคาถาน้ัน  เปนนิบาต  ลงในอรรถวา  สวนเดียว 
อธิบายวา  เรานั้นไปจากที่นี้แลว  ไดกําเนิดเปนของมนุษย เปนผูรู 
วาทะของยาจก สมบูรณดวยศีล  จักทํากุศลใหมากโดยสวนเดียว 
เทาน้ัน. 
           คราวนั้น  พระเจาโกศล  ทรงสดับเสียงของสัตวนรกเหลานั้น 
 
*  ยาจกาน  วท  วจน  ชานาตีติ  วทฺู  อภิธานปฺปทีปกา  สูจิ.  หนา ๗๘๑.  
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ในกาลอันเปนสวนหนึ่งแหงราตรีแลวตกพระหฤทย ในวันที่ ๒  จึงเสด็จไป  
ยังสํานักพระศาสดาทูลเลา  (เรื่องถวาย)  แลว.  พระศาสดาทรงทํา 
เรื่องนั้นใหเปนอัตถุปบัติเหตุ  จึงทรงแสดงโลหกุมภีชาดก*  ในทุติย- 
วรรคแหงจตุกกนิบาต. 
                                เรื่องพระราชโอรส  จบ. 
           ถึงเรือ่งพระนางมัลลิกา  ในชราวรรค  แหงธรรมบท  บณัฑิต 
ก็ควรประมวลมา  (แสดง). 
                         กถาวาดวยเรื่องในมิจฉาจาร  จบ 
           [๒๑๒]  ในอดีตกาล  มหรสพใหญไดมีแลว  ในกรุงพาราณสี. 
พวกนาคครุฑและพวกภุมมัฏฐกเทพดาเปนอันมาก  พากันมาดูการ 
มหรสพแลว.  ก็เทพบุตร ๔ องค  ตางทําดอกฟกทิพยใหเปนเทริด 
บทศีรษะแลวมาแมจากดาวดึงส  เพ่ือดูมหรสพ  ไดยืนแลวในอากาศ 
ณ  เบื้องบนพระลานหลวง  ดวยท้ังกายอันปรากฏอยู.  กลิ่นดอกไมทิพย 
หอมตลบไปท่ัวพระนครพาราณสีซึ่งมีประมาณ ๑๒ โยชน.  มนุษย 
ทั้งหลายและดูเห็นเทพบุตรเหลาน้ันแลว  จึงขอดอกไมทิพยกะเทพบุตร 
เหลาน้ัน.  เทพบุตรเหลานั้นเมื่อจะแสดงวา "ดอกไมเหลาน้ีไมสมควร 
แกพวกทุศีล,  แตชนเหลาใด  ประกอบแลวดวยคุณเหลาน้ี,  ดอกไม 
ทั้งหลายน่ันสมควรแกชนเหลาน้ัน"  ไดกลาวคาถา ๔ คาถาโดยลําดับ 
ก็ในเทพบุตรเหลาน้ัน  เทพบุตรผูเปนหัวหนา  กลาวอยางนี้วา 
              "ผูใดยอมไมลัก  (สิ่งของของผูอ่ืน)  ดวยกาย 
 
*  ชาตกฏกถา.  ๒/๒๘๐. 
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              ยอมไมพูดมุสาดวยวาจา  ไดยศแลวไมพึงเมา,  
              ผูนัน้แล  ยอมควรเพื่ออันขอซึ่งดอกฟก." 
                                    [แกอรรถ] 
           [๒๑๓]    บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  นาวหเร  ความวา  ยอม 
ไมลักแมซึ่งเสนหญาอันเปนของของผูอ่ืน.  บทวา  มุสา  เปนตน  ความ 
วา  อนึ่ง  แมสละชีวิตอยู   ก็ไมกลาวมุสาวาทดวยวาจา.  จริงอยู  คําวา 
มุสา  นั่น  เปนยอดแหงเทศนาทีเดียว.  ใน ๒ บาทคาถานั่น  มีอธิบาย 
ดังน้ีวา  "ก็ผูใดยอมไมทําอกุศลกรรมบถ  ๑๐ อยาง  ทางกายทวาร 
วจีทวาร  และมโนทวาร."  บาทคาถาวา  ยโส  ลทฺธา  นมชฺเชยฺย 
ความวา  อนึ่ง  ผูใด  ไดอิสริยยศแลว  ไมพึงเมาดวยความเมาอิสริยยศ 
ถึงความประมาณ.  บทวา  สเว  เปนตน  ความวา  บุคคลผูประกอบ 
แลวดวยคุณเหลาน้ีนั้น  ยอมควรเพ่ืออันขอและเพื่อประดับซึ่งดอกไม 
ทิพยชื่อกักการุ  (ฟก),  อธิบายวา  ขาพเจาจักใหแกบุคคลน้ัน. 
           สวนเทพบุตรองคที่ ๒ กลาววา 
              [๒๑๔]  "ผูใดพึงแสวงทรัพยเครื่องปลื้มใจโดย 
              ธรรม  ไมพึงลักทรัพยดวยการลวง   ไดโภคะท้ัง 
              หลายแลวไมพึงเมา,  ผูนั้นแล  ยอมควรเพ่ืออันขอ 
              ซึ่งดอกฟก." 
                                       [แกอรรถ] 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา  ธมฺเมน วตฺิต  ความวา  พึง  
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แสวงหา  คือพึงเสาะหา ซึ่งทรัพยเครื่องปลื้มใจมีทองและเงินเปนตน  
ดวยอาชีพอันบริสุทธ.  บทวา  นิกตฺยา  แปลวา  ดวยการลวง.  บทวา 
โภเค  คือ  ซึง่โภคะทั้งหลายมีผาและอาภรณเปนตน. 
           สวนเทพบุตรองคที่ ๓ กลาววา 
              [๒๑๕]  "จิตของผูใดไมเปนเพียงดังขมิ้น และ 
              ศรทัธาของผูใดไมคลี่คลาย  และผูใดไมพึงบริโภค 
              โภชนะมีรสอรอยแตผูเดียว,  ผูนั้นและ ยอมควร 
              เพ่ืออันขอซึ่งดอกฟก." 
                                         [แกอรรถ] 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อหาลิทฺท  ความวา  จิตของบุคคล 
ใดไมเปนธรรมชาติเสมอดวยขมิ้น  คือยอมไมจืดจางเร็ว  เหมือนนํ้า 
ยอมแหงขมิ้น   ไดแก  เปนธรรมชาติมั่นคงทีเดียว.  บทวา  อววิราคินี 
คือ  กําหนดกรรมหรือวิบาก.  อีกอยางหนึ่ง  ศรัทธาของบุคคลผูเชื่อ 
อยูซึ่งคํา  ยอมไมคลี่คลาย คือ  ไมทําลายเพราะเหตุเพียงเล็กนอยเทาน้ัน. 
สองบทวา  เอโก สาทุ  ความวา  บุคคลใดไมกันพวกยาจกหรือบุคคล 
เหลาอ่ืนผูควรแกการแจกไวภายนอกแลว  ยอมบริโภคโภชนะมีรสอรอย 
แตผูเดียว  คือแจกแลวจึงบริโภค. 
           สวนเทพบุตรองคที่ ๔ กลาววา 
              [๒๑๖]  "ผูใดยอมไมวาสัตบุรุษท้ังหลาย  ตอหนา 
              หรอืลับหลัง  พูดอยางใดทําอยางน้ัน,  ผูนั้นแล            
              ยอมควรเพ่ืออันขอซึ่งดอกฟก."  
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                                  [แกอรรถ]   
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สนฺเต  ความวา  บุคคลใด  ไมวา 
คือไมดาบุรุษท้ังหลายผูสงบระงับแลว  คือ  บุรษุผูเปนบัณฑิตประกอบ 
แลวดวยคุณมีศีลเปนตน.  บทวา  ยถาวาที  ความวา  ยอมพูดสิ่งใด 
ดวยวาจา  ยอมทําสิ่งน้ันน่ันแหละดวยกาย. 
           [๒๑๗]  กใ็นเวลาจบคาถาแหงเทพบุตรนั้น ๆ  ปุโรหิต  คิดวา 
"บรรดาคุณเหลาน้ี  คุณแมอยางหน่ึงไมมีแกเรา.  เราจะทําการกลาว 
มุสาขอเครื่องประดับเหลาน้ันถือเอามาประดับ  โดยอุบายอยางน้ี  ชน 
จักรูเราวา  'ปุโรหิตน้ีสมบูรณดวยคุณ'  ดังน้ีแล  ไดทําอยางนั้น. 
เทพบุตรแมเหลาน้ัน  ใหเทริดดอกไม ๔ สํารับแกเขาแลว  ไปสูเทว- 
โลก.  ในกาลแหงเทพบุตรเหลาน้ันไปแลว.  เขาถึงเวทนาแลว 
แลวในศีรษะของปุโรหิต.  ศรีษะของเขาเปนดุจถูกเหล็กแหลมอันคม 
เสียบแลว  และเปนดุจถูกยนตเหล็กบีบแลว.  เขาถึงเวทนาแลว 
คร่ําครวญอยูดวยเสียงดัง  กลาววา  "ขาพเจาพูดมุสาวาท  ถือเอา 
เทริดดอกไมเหลาน้ีประดับแลว,  ทานท้ังหลายชวยนํามันออกจาศีรษะ 
ของขาพเจาเถิด."  มนุษยทั้งหลาย  แมชวยกันนําเทริดดอกไมเหลาน้ัน 
ออก  ก็ไมสามารถนําออกได.  ดอกไมไดเปนเหมือนถูกตรึงดวยแผน 
เหล็ก.  พวกมนุษยจึงอุมเขาไปสูเรือน. เขาคร่ําครวญแลวส้ิน ๗ วัน 
โดยกาลลวงไป ๗ วัน  พระราชาทรงดําริวา  "ปุโรหิตทุศีล อยาตาย 
เสียเลย"  จึงรับสั่งใหทํากรมหรสพอีก.  เทพบุตรแมเหลาน้ันก็มาตาย 
พระราชารับสั่งใหนําปุโรหิตมาแลว  ทรงยังเทพบุตรเหลาน้ันใหอดโทษ  
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แกเขา.  เทพบุตรทั้งหลาย  ติเตียนเขาในทามกลางบริษัทวา  "ดอกไม 
เหลาน้ี  ไมสมควรแกทานผูทุศีลเลย.'  ทานไดเปนผูมีความสําคัญวา  
' เราจักลวงเทพบุตรเหลาน้ี,'  ผลแหงมุสาวาทของตนอันทานไดแลว" 
ดังน้ีแลว  เปลื้องเทริดออกจากศีรษะของเขาแลวไปสูที่ของตนตามเดิม. 
           เรื่องพราหมณมักพูดมุสา  มาในอรรถกถา๑กักการุชาดก  ในตติย- 
วรรค  แหงจตุกกนิบาต. 
           [๒๑๘]  ในอดีตกาล  ชีเปลือยคนหนึ่งชื่อวากรัมปยะ  อาศัย 
บานชื่อวากรัมปยปฏฏนะ  พักอยูในทีใ่กลสมุทร.  พญานาคตัวหน่ึง 
ชื่อวาปณฑระก็ดี  พญาครุฑก็ดี  ยอมมาสูที่บํารุงของชีเปลือยน้ัน. 
วันหน่ึง บรรดาสัตวทั้ง ๒ นั้น  พญาครุฑมากอนแลวพูดวา  "ทาน 
ผูเจริญ  ญาติทั้งหลายของพวกขาพเจา  เมื่อจับพวกนาค  ยอม 
ฉิบหายเสียเปนอันมาก,  พวกขาพเจายังไมรูวิธีจับนาค,  นัยวาเหตุแหง 
ความลับของนาคเหลาน้ันมีอยู,  ขอทานชวยถามพญานาคนั้นแลว 
บอกแกพวกขาพเจาดวย"  แลวหนีไป.  ชีเปลือยน้ันรับวา  "ดีละ" 
แลวถามเหตุแหงความลับนั้นกะพญานาคบอย ๆ.  พญานาคไมบอกส้ิน 
๒  วัน  ในวันที่ ๓ เมื่อชีเปลือยน้ันพูดวา  "เราจักไมบอกแกใคร ๆ 
ทานจงเปนผูไมมีความกลัว  บอกเถิด " กลาววา  "ทานผูเจริญ 
ถากระน้ันทานอยาบอกแกผูอ่ืน"  ดังน้ีแลว  ถือเอาคําปฏิญญาแลว 
บอกเหตุแหงความลับของตนแกชีเปลือยผูทุศีลผูมักพูดมุสาน้ันวา "ทาน 
ผูเจริญ  ขาพเจาท้ังหลาย  กลืนหินกอนใหญ ๆ  เปนผูหนักนอน 
 
๑.  ชาตกฏกถา. ๔/๓๓๕.  
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แลว  ในเวลาที่พวกครุฑมา  ก็หันหนาแยกฟนแลวปรารถนาจะกัดครุฑ  
เหลาน้ัน,  ครุฑเหลาน้ันมาแลวยอมจับศีรษะของพวกขาพเจา  เมื่อ 
ครุฑเหลาน้ันพยายามเพ่ือจะยกพวกขาพเจา  ผูมีภาระหนักนอนแลว 
นั่นแล  น้ํายอมทวม,  ครุฑเหลาน้ันจมลงไปตามในภายในนํ้านั่นเอง, 
ครุฑเปนอันมาก ยอมฉิบหายเพราะเหตุนี้,  เมื่อครุฑเหลาน้ันจะ 
จับพวกขาพเจา  ประโยชนอะไรดวยศีรษะที่พวกครุฑจับแลว  พวกครุฑ 
จับที่หางทําพวกขาพเจาใหมีศีรษะลงเบ้ืองลาง  ใหสํารอกอาหารท่ีพวก 
ขาพเจารับไว  ทําใหพวกขาพเจาเบาแลว  ยอมอาจไปได"  ดังน้ี 
แลว  หลีกไป.  เมื่อพญานาคน้ันหลีกไปแลว  พญาครุฑก็มา.  ชีเปลือย 
นั้นที่หาง  ทําใหมีศีรษะ ณ เบื้องลาง  ใหสํารองอาหารท่ีตนรับไวแลว 
บินไปสูอากาศในวันนั้นเอง.  พญานาคหอยศีรษะลง  ณ  เบื้องลาง  พูด 
วา "เราเองไมรักษาความลับบอกแกผูทุศีล  จึงนําทุกขมาใหเรา"  ดังน้ี 
แลวคร่ําครวญโดยประการตาง ๆ.  พญาครุฑติเตียนพญานาคนั้นวา 
"ทานบอกความลับของตนแกชีเปลือย,  บัดนี้  จะคร่ําครวญเพ่ืออะไร ?" 
เมื่อพญานาคน้ันขอชีวิต  ไดใหชีวิตแกพญานาคนั้นแลว.  สัตวทั้ง  ๒ นั้น 
ไดเปนผูพรอมเพรียงกัน  ราเริงอยู  เปนมิตรไมแตกกันต้ังแตนั้นมา. 
สวนพญานาคโกรธตอชีเปลือย  ไปสูอาศรมบทของชีเปลือยน้ันแลว 
ติเตียนชีเปลือยน้ันโดยประการตางๆ  เมื่อจะแชงกลาวคาถานี้ใน 
ปณฑรกชาดก๑  ในติงสนิบาตวา 
 
๑.  ชาตกฏกถา.  ๗๑๒๘๓.  
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              [๒๑๙]  "ทานผูประทุษรายตอมิตรผูไมประทุษราย  
              เปนผูประทุษรายและเปนผูสอเสียด,  ดวยการกลาว 
              คําสัตวนี้  ขอศีรษะของทานจงแตกโดย ๗ เส่ียง." 
                                  [แกอรรถ] 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บท  อทุฏสฺส  ความวา  ผูเจริญ 
ทานเปนผูประทุษรายตอมิตร.  ดวยคําสัตยนี้วา  "ทานเปนผูประทุษราย 
และเปนผูสอเสียด,"  เมื่อพญานาคเห็นอยูนั่นเอง  ศีรษะของชีเปลือย 
แตกแลวโดย ๗ เสี่ยง.  แผนดินไดใหชองแกชีเปลือยน้ัน  ในที่แหงเขา 
นั่งแลวน่ันแล.  ชีเปลือยน้ัน  พูดมุสา  ถูกแผนดินสูบเขาไปสูแผนดิน 
เกิดในอเวจีแลว  ดวยประการฉะน้ี. 
                            เรื่องชีเปลือยกรัมปยะ  จบ 
                       กถาวาดวยเรื่องในมุสาวาท  จบ. 
           [๒๒๐]  ในอดีตกาล  พระราชาในกรุงพาราณสีพระองคหนึ่ง 
เวนจากน้ําเมาแลวไมอาจแมเพ่ือทรงประพฤติราชกิจ  แมเพ่ือเสวย 
พระกระยาหารอันปราศจากเน้ือ. ในพระนคร  ในวันอุโบสถท้ังหลาย 
ไมมีการฆาสัตว.  คนทําครัวซ้ือเนื้อในดิถีที่ ๑๓  แหงปกษนั่นเองแลว 
เก็บไว.  (วันหนึ่ง)  เน้ือน่ัน  คนทําครัวเก็บไวไมดี  สุนัขทั้งหลาย 
จึงเค้ียวกินเสีย. คนทําครัวไมไดเนื้อในวันอุโบสถ  ไมอาจนําพระ 
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กระยาหารเขาไปถวายพระราชา จึงทูลเนื้อความน้ันแดพระเทวีแลว.   
พระนางดํารัสวา  "พอ  บตุรของเราเปนที่รัก  เปนที่พอพระทัยของ 
ในหลวง,  ในหลวงทอดพระเนตรเธอแลว  ทรงจุมพิตคลอเคลียเธออยู 
ยอมไมทรงทราบ  แมความที่พระกระยาหารของพระองคมีเนื้อหรือไมมี, 
เราจะยังบุตรใหนั่งท่ีพระอูรุของในหลวง,  เจาควรนําพระกระยาหาร 
เขาไปในเวลาที่ทรงเยาหยอกกับพระโอรสของพระองค"  แลวไดทรงทํา 
อยางนั้นแลว.  คนทําครัวนอมพระกระยาหารเขาไปในเวลานั้น. พระ 
ราชา  ทรงเมาแลวเพราะความเมาน้ําจัณฑ  ไมเห็นเนื้อในถาดจึงตรัส 
ถามวา  "เนื้ออยูไหน?"  คนทําครัวกราบทูลวา  "ขาแตสมมติเทพ  วันนี ้
เปนวันอุโบสถ,  ขาพระพุทธเจาไมไดเนื้อ."  พระราชาตรัสวา  "ชื่อวา 
เนื้อสําหรับเราหาไดยาก"  ดังน้ีแลว  ทรงรัดพระศอกพระโอสร  ใหถึง 
ชีพิตักษัยแลว  โยนไปขางหนาคนทําอยางนั้นแลว.  แมคนหน่ึงก็มิได 
แลวนํามาโดยเร็ว."  คนทาํครัวไดทําอยางนั้นแลว.  แมคนหน่ึงก็มิได 
อาจจะรองไห  หรือจะกราบทูลได  เพราะกลัวพระราชา.  พระราชา 
เสวยพระกระยาหารดวยมังสะพระโอรส  ผทมแลว  ในเวลาจวนรุง 
ทรงตื่น สรางเมาแลว  รับสั่งวา  "พวกเจาจงนําบุตรของเรามา."  ขณะนั้น 
พระเทวีทรงคร่ําครวญพลางทูลวา  "ขาแตสมมติเทพ  วานน้ี  ฝาพระ 
บาททรงทําพระโอรสใหสิ้นพระชนม  เสวยพระกระยาหารดวยมังสะ 
พระโอรส."  พระราชทรงกันแสงเพราะความโศกในพระโอรส  เห็น 
โทษในการด่ืมน้ําเมาวา  "ทุกขนี้เกิดข้ึนแลวแกเราเพราะอาศัยการดื่ม 
สุรา" ทรงหยิบฝุนแลวเช็ดพระพักตร  อธิษฐานวา  "ต้ังแตนี้ไป  เรา  
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ยังไมบรรลพุระอรหัตเพียงใด,  จักไมดื่มชื่อซ่ึงสุราอันเปนเหตุแหงความ  
พินาศเห็นปานนี้เพียงนั้น."  ต้ังแตนั้นมา  ทางเธอก็ไมทรงดื่มชื่อ 
ซึ่งนํ้าเมา.  
           เรื่องพระราชาผูเสวยพระโอรส  มาในอรรถกถาธัมมัทธชชาดก๑ 

ในสัตตมวรรคแหงทุกนิบาต. 
                   [เรื่องหลานอนาถบิณฑิกเศรษฐี] 
           [๒๒๑]  หลานของอนาถบิณฑิกเศรษฐียังเงินประมาณ ๔๐ โกฏ ิ
อันเปนของบิดามารดาใหฉิบหาย  ดวยการใชจายใหสิ้นเปลืองไปเพราะ 
การด่ืม (สุรา)  แลวไดไปสูสํานักของเศรษฐี, แมเศรษฐี,  แมเศรษฐีนั้นก็ไดให 
เงินเขาพันกหาปณะ  ดวยส่ังวา  "เจาจงทําการคาขาย."  เขายัง 
ทรัพยแมนั้นใหฉิบหายแลว  ไดไปอีก.  เศรษฐีใหอีก  ๕๐๐ กหาปณะ 
เมื่อเขายังทรัพยแมนั้นใหฉิบหายแลงมาหาอีก  จึงใหผาสาฎกเน้ือหยาบ 
๒ ผืน  และใหไสคอไลเขาผูยังผาสาฎกเน้ือหยาบแมนั้นใหฉิบหายแลว 
มาหาอีกใหออกไปแลว.  เขาเปนคนอนาถา  อาศัยฝาเรือนคนอ่ืน  ได 
ทํากาละแลว.  คนทั้งหลายพากันลากศพนี้นั้นไปท้ิง  ณ  ภายนอก.  แม 
เศรษฐีก็ไปสูวิหาร  ทูลเลาประวัติของหลายทั้งหมดน้ันถวายพระศาสดา 
แลว.  พระศาสดาตรัสวา  "ในกาลกอน  เราแมใหหมอ  อันใหซึ่ง 
สมบัติอันสัตวพึงใครทุกอยาง  ก็ไมไดอาจ  ใหบุรุษใดอ่ิมหนําได, 
ทานจักยังบุรุษน้ันใหอ่ิมหนําไดอยางไร ?"  ดังน้ีแลว  ทรงชักอดีต- 
นิทานมา (ตรัสวา) 
 
๑.  ชาตกฏกถา.  ๓/๒๔๘. 
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                               [เรื่องนักเลงสุรา]  
           [๒๒๒]  ในอดีตกาล  ในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตวเปนเศรษฐี 
มีทรัพยฝงไวในดินประมาณ ๔๐ โกฏิ  ทําบุญท้ังหลายมีทานเปนตน 
จุติ  (จากอัตภาพน้ัน)  แลว  ไดเปนทาวสักกเทวราช.  ก็บุตรของ 
พระโพธิสัตวนั้นมีความเดียวเทาน้ัน.  เมื่อบิดาทํากาละแลว  เขาใหปลูก 
ปะรํา  มีมหาชนหอมลอมดื่มสุราแลว.  เขาใหทรัพย  (ทลีะ)  พัน ๆ 
แกคนทั้งหลายผูทําการโลดเตน  การระบํา  ฟอนรําและขับรองเปนตน 
ถึงความเปนนักเลงมีนักเลงหญิง  นักเลงสุราและนักเลงกินเนื้อเปนอาทิ 
หมกมุนอยูในการมหรสพมีการฟอนรํา  การขับรองและการประโคม 
เปนตน  เปนผูประมาทแลว  เที่ยวไปอยู  ยังทรัพยมีประมาณ ๔๐ โกฏ ิ
และภัณฑะอันเปนเครื่องอุปกรณแกเครื่องอุปโภคและบริโภคใหฉิบหาย 
แลว  ตอกาลไมนานเลย  เปนคนตกยาก  กําพรา  นุงผาเกาเที่ยวไปแลว 
ทาวสักกะทรงทราบความท่ีเขาเปนคนตกยาก  จึงเสด็จมา  เพราะความ 
รักในบุตร  พระราชทาน  หมอที่ใหสมบัติอันสัตวพึงใครทุกอยางแลว 
ตรัสวา  "พอ  หมอนี้จะไมแตกโดยวิธีใด  เจาจงรักษามันไวโดยวิธีนั้น, 
ดวยวาเม่ือหมอน้ีมีอยูแกเจา  ชื่อวาการกําหนดแหงทรัพยจักไมมี,  เจาจง 
อยาประมาท"  ดังน้ีแลว  เสด็จไปสูสถานที่ของพระองคตามเดิม.  ต้ังแต 
นั้นมา  เขาเท่ียวด่ืมสุราอยู.  ตอมาวันหน่ึง  เขามาแลว  โยนแลวรับ ๆ 
หมอนั้น  ในอากาศอยู  (รับ)  พลาดไปครั้งหนึ่ง.  หมอตกลงมา 
บนพ้ืนแตกแลว. จําเดิมแตนั้นมาเขาเปนคนเข็ญใจอีก  นุงผาเกาแลว 
มีมือถือกระเบื้องอาศัยฝาเรือนคนอ่ืน  ไดกระทํากาละแลว.  
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           [๒๒๓]  พระศาสดาครั้นทรงนําอดีตนิทานนี้มาแลว  เมื่อจะ  
ทรงแสดงธรรมแกเศรษฐี  ไดทรงภาษิตพระคาถา ๓ คาถา  ใน 
ภัทรฆฏ๑ชาดก  ในปญจมวรรคแหงติกนิบาตวา 
              "นักเลงน้ันไดหมอชื่อกูฏะ  ที่ใหสมบัติอันสัตว 
              พึงใครทุกอยางแลว  ยังตามรกัษาไวไดเพียงใด, 
              เขายอมถึงสุขเพียงน้ัน.  เมือ่ใดเขาเมาและเซอ 
              แลวทําลายหมอเสีย  เพราะความประมาท  เมื่อนั้น 
              เขา  บางคราวเปนคนเปลือย  บางคราวนุงผาเกา 
              เปนคนเขลา  ยอมเดือนรอนในภายหลัง,  บุคคล 
              ใดไดทรัพยแลว  ยอมใชสอยดวยความประมาท, 
              บุคคลน้ันมีปญญาทราม  ยอมเดือดรอนในภายหลัง 
              เหมอืนนักเลงทําลายหมอแลว  ยอมเดือดรอนใน 
              ภายหลัง  ฉะนั้น." 
                                           [แกอรรถ] 
           [๒๒๔]  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สพฺพกามทท ความวา 
ซึ่งหมออันสามารถจะใหวัตถุกามท้ังปวง. บทวา  กูฏ  เปนไวพจน 
ของหมอ.  บทวา  ยาว  ไดแก  ตลอดกาลมีประมาณเทาใด.  บทวา 
อนุปาเลติ  คือ  ยอมรักษา.  บทวา  มตฺโต  คือ  เมาแลว  ดวย 
ความเมาเพราะสุรา.  บทวา  ทิตฺโต  คือ  เซอแลว  เพราะเซอะ.  บาท 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๑๒๑.  ตทฏกถา.  
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พระคาถาวา  ปมาทา  กมุภฺมพฺภิทา  ไดแก ทําลายแลวซ่ึงหมอ  
เพราะความประมาท.  สองบทวา  นคฺโค  จ  โปตฺโก จ  ความวา 
บางคราวเปนคนเปลือย  บางคราวเปนคนนุงผาเกา  เพราะเปนผูนุง 
ผาเกาและผาข้ีริ้ว.  บทวา  ปมตฺตา  ความวา  ดวยความประมาท. 
บทวา  ตปฺปติ  คือ  ยอมเศราโศก. 
                                 เรื่องนักเลงสุรา  จบ. 
           เรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพยมาก  ในชราวรรคแหงพระธรรมบทก็ดี 
กุมภชาดกในติงสนิบาตก็ดี  บัณฑิตพึงประมวลมา (แสดง). 
                       กถาวาดวยเรื่องการด่ืมนํ้าเมา  จบ. 
           ก็เรื่องตามท่ีขาพเจากลาวแลวทั้งหมดน่ัน  พระอาจารยไดแลว 
จากท่ีตาง ๆ.  สวนเรื่องตอไปนี้  พระอาจารยไดแลวจากที่เดียวกัน. 
                         [เรื่องยักษิณีผูประพฤตินอกใจ] 
           [๒๒๕]  ในอดีตกาล  พระอัครมเหสีของพระเจาพาราณสี  ประ- 
พฤตินอกใจ  ถูกพระราชาตรัสถาม  จึงทําการสบถวา  "ถาหมอมฉัน 
ประพฤตินอกพระหฤหัยพระองค,  หมอนฉัน  จักเปนนางยักษิณี 
มีหนาเหมือนมา"  ดังน้ีแลว  (ครั้น)  ทํากาละแลว  [ เกิด] เปนยักษิณี 
มีหนาเหมือนมา  ในถ้ําท่ีเรนที่เชิงภูเขาแหงหน่ึง  อุปฐากทาวเวสวัณ 
สิ้น ๓ ปแลว  ไดเพ่ือจะเค้ียวกินมนุษยทั้งหลาย ในที่ประมาณ ๓๐ 
โยชนโดยสวนยาว ประมาณ ๕ โยชนโดยสวนกวาง.  วันหน่ึง  นาง 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๔๗๗.  ตทฏกถา.  ๗/๑๙๑.  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๓ - หนาท่ี 234 

จับพราหมณรูปเสวยไดแลวใหนอนบนหลัง  นําไปสูคูหาไดรับสัมผัส  
ของชาย  ยังความรักในพราหมณนั้นใหใหเกิดข้ึนดวยอํานาจกิเลส  ไม 
เค้ียงกินพราหมณนั้น  ทําเขาใหเปนสามี  ต้ังแตนั้นมา  เมื่อจับมนุษย 
ได  กถ็ือเอาวัตถุทั้งหลายมีผาขาวสารและน้ํามันเปนตน  ใหโภชนะมี 
รสเลิศตางๆ  แกเขา  สวนตนเค้ียวกินเนื้อมนุษย.  อนึ่ง  ในเวลาท่ี 
ไปหาอาหาร  เพราะกลัวพราหมณนั้นจะหนีไป  จึงเอาสิลากอนใหญ 
ปดประตูแลวจึงไป.  ในกาลน้ัน  พระโพธิสัตวเกิดในทองของนาง 
โดยที่ลวงไป ๑๐ เดือนนางคลอดบุตร  เปนผูมีความสิเนหาเปน 
กําลัง  ในบิดาและบุตรเหลาน้ัน  ทําบดิาและบุตรทั้ง ๒ นั้นไวในภายใน 
ปดประตูแลวจึงไป.  พระโพธิสัตวถึงความเจริญแลวโดยลําดับ  วันหน่ึง 
ในกาลแหงนางไปแลว  จึงผลักสิลาออกแลว  ไดทําบิดาไวภายนอก. 
นางมาแลว  ฟง  (คําของบุตร) วา  "แม  หนูผลักสลิาออก,  พวก 
ฉัน  ไมอาจน่ังในท่ีมืดได"  ก็ไมพูดอะไร ๆเพราะความรักในบุตร. 
ครั้นวันหน่ึง  กุมารถามวา  "พอ  หนาของแมและของพอของฉัน 
ไมเหมือนกัน,  เหตุอะไร ?"  บิดาตอบวา  "พอ  แมของเจาเปนยักษิณี, 
เราทั้ง ๒ เปนมนุษย."  กมุารฟงคําน้ันแลว  วันหนึ่งเมื่อมารดาไปแลว, 
พาบิดาหนีไป.  ยักษิณีมาแลวไมเห็นคนทั้ง ๒ นั้น  จึงว่ิงไปดวยกําลัง 
เร็วเหมือนลม  พบคนท้ัง ๒ นั้นพากลบัแลว.  รุงข้ึน  แมอีก ๒-๓ วัน 
พอลูกพากันหนีไปเหมือนอยางนั้น  นางก็พามาได.  พระโพธสิัตวคิดวา 
"อันโอกาสที่กําหนดไวพึงมีแกมารดาของเรา;  อยากระน้ันเลย  เราพึง 
ถามเขตแหงที่ซึ่งเปนไปแลวแหงอาชญาแหงมารดาของเรานั้น  แลวพึง  
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หนีลวงเขตน้ันไป.  ดังนีแ้ลว  จึงถามถึงเขตนั้น.  แมนางก็บอกแกเขา  
แลว.  โดยกาลลวงไป ๒-๓ วัน  พระโพธิสัตวนั้นทําบิดาไวบนคอ 
ว่ิงไปดวยกําลังเร็วดุจลม  ถึงฝงแมน้ําเปนเขตกําหนด  ไปสูทามกลาง 
แมน้ําแลว.  แมนางก็ติดตามไปยืนทีฝงแมน้ํา  แมออนวอน ๒ พอลูกนั้น 
โดยประการตางๆ  ก็ไมอาจจะใหกลับได  แมถูกทุกขเห็นปานน้ันครอบ 
งําแลว  ประสงคจะใหมนตเพราะความรักในบุตร  จึงกลาวอยางนี้วา 
"พอ  ถาเจาจักไมกลับ  ชือ่วาเปนผูอยูในมนุษยโลก  เปนทุกข,  เพราะ 
ผูไมรูศิลปะไมอาจเลี้ยงชีพได;  แมรูวิชา  ชื่อจินดา๑มณีอยูอยางหน่ึง, 
ดวยอานุภาพ  แหงวิชาชื่อจินดามณีนั้น   บุคคลอาจเพ่ือจะไปตามรอยเทา 
ของชนท้ังหลายแมผูลักของแลว  ไปแลวในที่สุด ๑๒ ปได,  วิชาชื่อ 
จินดามณีนี้จักเปนเครื่องเลี้ยงชีพของเจา;  พอ  เจาจงเรียนมนตอันหา 
คามิไดเถิด."  พระโพธิสัตวยืนอยูในทามกลางแมน้ําเทียว  ไหวมารดา 
เรียนมนตแลว  ไหวมารดานั้น  (อีก)  กลาววา  "ไปเถิด  แม." 
ยักษิณีนั้นกลาววา  "พอ เมื่อทานท้ัง ๒ ไมกลับ  ชีวิตของแมก็คงไมมี." 
ดังน้ีแลว  ตีอก  มีหทัยแตก  เพราะความโศกถึงบุตร  ตายแลวลมลง 
ในที่นั้นนั่นแล.  พระอัครมเหสีนั้น  ในกาลกอน ทาํมิจฉาจาร  กลาว 
มุสาแลว  เปนยักษิณี  เพราะกําลังแหงการสบถ  ถงึความตายอยาง- 
อนาถาแลว  ดวยประการฉะน้ี. 
                         เรื่องยักษิณีผูประพฤตินอกใจ  จบ. 
 
๑.  แกวสารพดันึก.  
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           [๒๒๖]  ครั้งน้ัน  พระโพธิสัตวทําเชิงตะกอนเผามารดา  ยังกอง  
ฟอนใหดับแลว  ทําการบูชาดวยดอกไม  ไหวแลวรองไห  พาบิดา 
ไปยังกรุงพาราณสี  ยืนทีป่ระตูพระราชวัง   ใหคนทูลแดพระราชาวา 
"มาณพผูฉลาดในรอยเทามาแลว"  เม่ือพระราชารับสั่งวา  "จงมา." 
เขาไปถวายบังคมแลว  อันทาวเธอตรัสถาม  ก็กราบทูลศิลปะที่ตนรู 
เมื่อทาวเธอรับสั่งวา  "ถากระน้ัน  เจาจงอุปฐากเรา,"  จึงกราบทูลวา 
"เมื่อขาพระพุทธเจาไดทรัพยพันหน่ึงทุกวัน  จักอปุฐาก."  พระราชา 
ตรัสวา  "ไดซิ"  ดังน้ีแลว  รับสั่งใหพระราชาทานทรัพยพันหน่ึงทุกวัน. 
ตอมาวันหน่ึง  ปุโรหิตกราบทูลวา  "ขาแตมหาราช  เราทั้งหลาย 
ไมทราบวา  "ศิลปะชนิดนั้นของบุรุษนี้มีหรือไมมี,  เราทั้งหลาย 
จักทดลองเขาดูกอน."  พระราชาทรงยินยอมแลว.  พระราชาและ 
ปุโรหิตแมทั้ง ๒ นั้น  เมือ่จะทําโจรกรรม  จึงลักเอาของสําคัญคือแกว 
ลงจากปราสาท  เจาะในภายในพระราชนิเวศน  ๓ ครั้ง  พาดบันได 
แลวลงไป ณ  ภายนอก  โดยท่ีสุดกําแพง  เขาไปสูโรงวินิจฉัย แลวกลับ 
มาอีก  พาดบันไดแลว  ลงทางที่สุดกําแพง  ไปสูฝงสระโบกขรณี 
กระทําประทักษิณ ๓ ครัง้แลว  ลงสูสระ  ซอนหอภัณฑะไวในภายในสระ 
โบกขรณีแลว  ข้ึนสูปราสาท. ในวันรุงข้ึน  ขาวเซ็งแซเปนอันเดียวกัน 
เกิดข้ึนวา  "ไดยินวา  พวกโจรลักแกวจากพระราชนิเวศน."  พระราชา 
ทําท่ีเปนไมทรงทราบ  รบัสั่งใหเรียกพระโพธิสัตวมาแลว  ตรสัวา 
"เจาจงคนหาโจร."  พระโพธิสัตวนั้น กราบทูลวา  "ดีละ  พระ 
เจาขา"  ดังน้ีแลว  ไหวมารดา  รายมนตแลว  ยืนอยูในทองพระโรง  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๓ - หนาท่ี 237 

กราบทูลวา  "ขาแตมหาราช  รอยเทาของโจร ๒ คน  ยอมปรากฏ"  
ดังน้ีแลว  ไปในที่ทุกแหง  ตามสายแหงรอยเทาของชนท้ัง ๒ นั้น 
นําหอภัณฑะดุจอันตนวางไวออกมาแสดงแดพระราชา  แลวกราบทูลวา 
"  ขาแตมหาราช  โจร ๒ คนนี้  ขาพระพุทธเจารูจักแลว." 
           พระราชา.  เจาอาจจะจับโจรท้ังหลายมาใหไดหรือ ? 
           พระโพธิสัตว.  ขาแตสมมติเทพ  พวกโจรอยูที่นี่เอง  หาไกลไม. 
           พระราชา. ก็ใครเปนโจร,  ก็ใครเปนโจร ? 
           พระโพธิสัตว. ขาแตสมมติเทพ  ผูใดปรารถนา  ผูนั้นแหละ 
เปนโจร,  ชางเถอะ  จะประโยชนอะไรดวยโจรท้ังหลาย จําเดิมแต 
กาลท่ีพระองคทรงไดหอภัณฑะแลว. 
           พระราชา.  พอ  เราใหทรัพยเจาวันละ ๑ พัน,  เจาตองจับโจร 
ใหฉัน.  
           พระโพธิสัตว  เพราะความเอ็นดูพระราชา  แมปรารถนาจะ 
ปกปดโจรกรรมของทาวเธอ  ถกูทาวเธอถามแลว ๆ เลา ๆ  จึงนําเรื่อง 
อดีตมา ๘ เรื่อง. 
                                           [เรื่องที่ ๑]  
           [๒๒๗]  ในอดีตกาล  นักฟอนชาวบานในท่ีไมไกลแตกรุง 
พาราณสีคนหนึ่งชื่อปาตลี เมาสุราแลว  ขามแมน้ํา  ถูกนํ้าพัดลอยไป 
แลว  กลาววา  "น้ําเปนที่พ่ึงอาศัยของมหาชน  ยังสังหารเราใหตาย" 
ดังน้ีแลว  ไดทํากาละแลว.  
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                                          [เรื่องที่ ๒]  
           [๒๒๘]  ในอดีตกาล  ชางหมอ  ชาวบานใกลประตูกรุงพาราณสี 
คนหน่ึง  ถือเอาดินเหนียวในหลุมแหงหน่ึง  เพ่ือประสงคจะทําภาชนะ. 
ในขณะนั้นเอง  ฝนตกลงมาแลว.   น้ําหลากมาทวม  พัดเชิงหลมุให 
พังลงแลว.  กระหมอมของเขาแตกแลว  เพราะเหตุที่ดินเชิงหลุมพังน้ัน 
เขาคร่ําครวญวา  "มหาปฐพีอันเปนที่พ่ึงอาศัยของมหาชน  ทําลาย 
ศีรษะของเราแลว." 
                                          [เรื่องที่ ๓] 
           [๒๒๙]  ในอดีตกาล  บุรุษคนหนึ่งในกรุงพาราณสี  เมื่อไฟไหม 
เรือน  ไมอาจจะออก  (จากเรือน)  ไดกลาววา  "ไฟซึ่งเปนที่พ่ึงอาศัย 
ของมหาชน  ยอมไหมเรา"  ดังน้ีแลว  ไดทํากาละแลว  (ในเรือนน้ัน). 
                                          [เรื่องที่ ๔] 
           [๒๓๐]  ในอดีตกาล  บุรุษคนหนึ่งในกรุงพาราณสีนั้นน่ันแหละ 
รับประทานมากเกินไป  ไมอาจจะยังอาหารใหยอยได  จึงกลาววา 
"ภัตรอันเปนที่พ่ึงอาศัยของมหาชน  ยอมสังหารเราใหตาย" ดังน้ี 
แลว  ก็ตาย. 
                                          [เรื่องที่ ๕] 
           [๒๓๑]  ในอดีตกาล  ลมกําเริบข้ึนแลว  รงัควานตัวของบุรุษ 
คนหน่ึงในกรุงพาราณสีนั้นเหมือนกัน.  บุรุษน้ันคร่ําครวญวา  "ลม 
อันเปนที่พ่ึงอาศัยของมหาชนในฤดูรอน  ยอมผลาญตัวของเรา."  
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                                          [เรื่องที่ ๖]  
           [๒๓๒]  ในอดีตกาล  ในหิมวันตประเทศ  มีไมใหญตนหน่ึงเปน 
ที่อยูอาศัยของนกหลายพัน.  กิ่ง ๒ กิ่งของตนไมใหญนั้น  สกีนัและกัน 
ยังควันและจุณแหงไฟใหตกไปแลว.  นกทั้งหลายเห็นควันและจุณแหงไฟ 
นั้นแลว  กลาววา  "ตนไปใหญนี้เปนที่พ่ึงอาศัยของพวกเรา  บัดนี้ 
มันยังภัยใหเกิดข้ึนแลว"  ดังน้ีแลว  หลีกไปเสีย. 
                                       [เรื่องที่ ๖ จบ] 
                                          [เรื่องที่ ๗] 
                              [เรื่องหญิงสะใภฆาแมผัว] 
           [๒๓๓]  ในอดีตกาล  กลุบุตรคนหน่ึงในบานชื่อกาสี เมื่อบิดา 
ทํากาละแลว  ไดปฏิบัติมารดา.  มารดานําหญิงคนหน่ึงมาเพ่ือเขา 
ผูไมปรารถนาอยูนั่นแล.  ก็หญิงน้ันพามารดาของตนไปอยูในที่นั้น 
ทีแรกก็ทําใหแมผัวรักใคร  ภายหลังเจริญดวยบุตรแลธิดา  ก็ปรารถนา 
จะฆาแมผัวนั้น  จึงบอกแกสามี. 
           สามี.  ก็ชื่อวาการฆามนุษยเปนกรรมหนัก,  พวกเราจะฆาทาน 
อยางไรได ? 
           ภริยา.  นาย  ในกาลท่ีทานหลับ  พวกเราจะเอาทานกับทั้งเตียง 
นั่นแล ทิ้งลงในแมน้ําที่มีจระเขราย  ในตอนหลังเรือนของพวกเรา, 
ทีนั้น  จระเขทั้งหลาย  จักกัดกินทาน. 
           สามี.  แนะนางผูเจริญ  มารดาของเธอนอนอยูที่ไหน ?  
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           ภริยา.  ทานนอนอยูในที่ใกลมารดาของพ่ี.  
           สามี.  ถากระน้ัน  เธอจงไป  ผูกเชือกที่เตียงที่มารดาของฉัน 
นอนแลว  จงกระทําเครื่องหมายไว. 
           นางไดกระทําอยางนั้นแลว. 
           สามีนอกน้ีแลว "หลอนจงรอหนอย,  พวกมนุษยจงนอน 
กอน"  ดังน้ีแลว  ทําทีเหมือนนอนหลับแลว  ไปผูกเชือกนั้นที่เตียง 
มารดาของภริยาแลวปลุกภริยาข้ึน.  แมทั้ง ๒ ภริยาสามีนั้น  ยกมารดา 
ของภริยานั้นข้ึนพรอมเตียงนั่นแลไปทิ้งในแมน้ํา.  จระเขทั้งหลาย 
กัดกินมารดาน้ันแลว. ในวันรุงข้ึน  ภริยานั้นรูวามารดาสับเปลี่ยนกัน 
กลาววา  "นาย  มารดาของฉัน  พ่ีฆาเสียแลว,  บัดนี้  พวกเราจักทํา 
เชิงตะกอนในปาชาแลวจักใสมารดาของพ่ีเขาไปในไฟใหตาย (บาง). 
สามีนั้นรับรองวา  "ดีละ."  ทั้ง ๒ ภริยาสามีนั้น นํามารดานั้น 
ผูกําลังหลับไปวางไว  (บนเชิงตะกอนน้ัน).  ลําดับนั้นสามีพูดวา 
"แนะ นางผูเจริญ  เธอนําไฟมาแลวหรือ ?" 
           ภริยา.  ฉันลืมเสียแลว  นาย. 
           สามี.  ถากระน้ัน  เธอจงไปเอามา. 
           ภริยา.  ฉันไมกลา  นาย  ถึงเม่ือพ่ีไปแลว  ฉันก็ไมอาจจะอยูได 
เราไปกันทั้ง ๒  คนเถิด. เมื่อภริยาสามีทั้ง ๒ นั้นไปแลว  หญิงแก 
ถูกลมโชยใหต่ืนข้ึนแลว  รูวา  "เจาพวกน้ีใครจะฆาเรา  ไปเพ่ือ 
ตองการไฟ  จึงคิดวา  'พวกมันไมรูกําลังของเรา"  ดังน้ีแลว  ยังซาก 
ศพหนึ่งใหนอนบนเตียงแลว  เอาผาเกา ๆ คลุมแลวก็ไป  เขาไปสูถ้ํา  
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ที่เรนแหงหนึ่งในปาชานั้นนั่นเอง.  หญิงแกนั้นพาสะใภมาเพ่ือตองการ  
เปนที่พ่ึงอาศัยแกตน  กลบัมีภัยเกิดข้ึนแตสะใภนั้น  ดวยประการฉะน้ี. 
๒ ภริยาสามีนอกน้ีนําไฟมาแลว  เผาซากศพ  ดวยสําคัญวาหญิงแก 
แลวหลีกไป.  ก็ในท่ีซอนในถ้ําน้ัน  โจรคนหน่ึงซอนหอภัณฑะไวกอน. 
โจรน้ันมาเพ่ือจะถือเอาหอภัณฑะน้ัน  เห็นหญิงแกแลว  มีความสําคัญ 
วายักษิณี  เขาใจวา  "หอภัณฑะของเราอันอมนุษยหวงแหนแลว" 
จึงไปนําเอาหมอผีมา. หมอทํามนตพลางเขาไปสูถ้ํา. 
           หญิงแก.  เราไมใชยักษิณี  ทานจงมา  เราทั้ง ๒ จักแบงทรัพยนี้ 
           หมอ.  เราพึงเชื่อไดอยางไร ? 
           หญิงแก.  ทานจงแลบลิ้นของทานบทลิ้นของเรา. 
           หมอนั้นไดทําอยางนั้นแลว.  หญิงแกนั้นกัดลิ้นของหมอนั้นใหขาด 
แลว.  หมอรองวา  นี้ยักษิณีแนละ  ดังนี้แลว  หนีไป.  แมโจรก็หนีแลว. 
ในวันรุงข้ึน  หญิงแกนั้นถือเอาหอรัตนะตางๆ  ไปสูเรือน. หญงิสะใภ 
เห็นทรัพยนั้นเขา  ถามวา  "แม  ทานไดทรัพยนี้ในท่ีไหน ?" 
           หญิงแก.  แม  พวกชนที่ถูกเผาบนเชิงตะกอนไมในปาชา  ยอม 
ไดทรัพยเชนนี้. 
           หญิงสะใภ.  แมดฉัินก็อาจจะไดหรือ แม ? 
           หญิงแก.  เจาเปนเชนเราก็จักได. หญิงสะใภนั้นเปนคนขลา 
พูดกับสามีผูเขลาเพราะโลภในทรัพย  ใหเผาตนเสียในปาชาน้ัน  ได 
กระทํากาละแลว.   หญิงสะใภนั้นถึงความตายเองทีเดียว  เพราะ  
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ปรารถนาจะใหผูอ่ืนตาย  ดวยประการฉะน้ี.  
                      เรื่องหญิงสะใภฆาแมผัว  จบ. 
                                  [เรื่องที่ ๘] 
           [๒๓๔] ในอดีตกาล  บุรุษในกรุุงพาราณสีคนหนึ่ง  ปรารถนา 
บุตร  ไดบุตรนั้นแลว  เลีย้งดูดวยคิดวา  บุตรนี้จักเลี้ยงเราในเวลา 
ชราภาพ.  แตบุตรไลบุรษุน้ันผูถึงชราภาพแลวออกจากเรือน ดวย 
พูดวา  พอไมอาจทํางานได  จงออกจาเรือนน้ี.  บุรษุน้ัน 
เลี้ยงชีวิตอยูดวยการขอทานโดยฝดเคียง  จึงคร่ําครวญวา  ภัยเกิด 
ข้ึนแลวแกเราเพราะบุตรที่เราเลี้ยง  ดวยคิดวา  'บุตรจะเปนที่พึงอาศัย 
ของเราในเวลาแก.' 
           พระโพธิสัตวนั้น  ครั้นนําอดีตนิทานท้ังหลายมา  (แสดง)  อยาง 
นี้แลว  จึงกราบทูลวา  "คนผูหน่ึงซึ่งเปนที่พ่ึงอาศัยของมหาชน  ดุจ 
วัตถุมีน้ําเปนตน  เปนที่พ่ึงอาศัยของมหาชน  และดุจตนไมเปนที่พึง 
อาศัยของฝูงนก  และดุจหญิงสะใภเปนที่พ่ึงอาศัยของแมผัว และดุจ 
บุตรเปนที่พ่ึงอาศัยของบิดา  ไดลักหอภัณฑะแลว  ขาแตสมมติเทพ 
ขอพระองคจงทรงทราบวา  'คนชื่อโนนเปนโจร'  เพราะเหตุนี้." 
พระราชารับสั่งวา  ถากระน้ัน เธอจงประกาศในทามกลางบริษัทวา 
"ผูนั้นเปนโจร  และผูโนนเปนโจร."   พระโพธิสัตวกลาววา 
พระราชาพระองคนี้  ไมทรงยอมใหรักษาพระองค,  บัดนี้  เราจัก 
จับโจร  ดังนี้แลว  กลาววา  "ทานผูเจริญท้ังหลาย ทานท้ังหลาย 
จงฟงคําของขาพเจา,  พระราชาและปุโรหิตไดทําโจรกรรม,  จําเดิม  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๓ - หนาท่ี 243 

แตนี้ไป  ทานทั้งหลายจงรักษาทรัพยและขาวเปลือกอันเปนของของตน."  
พวกมนุษยฟงคําน้ันแลวพูดกันวา  "พระราชานี้ทรงมุงแตจะยกโทษ 
ไวเหนือคนอ่ืน  จึงทรงซอนหอภัณฑะของพระองคไวในสระโบกขรณี 
เองทีเดียว  แลว  (แสรง)  ใหแสวงหาโจร,  พวกเราจงสังหาร 
พระราชาผูเลวทรามนั้นใหตาย  เพ่ือมิใหทําโจรกรรมอีกต้ังแตนี้ไป" 
ดังน้ีแลว  มมีือถือทอนไมและพลองเปนตน  ลุกข้ึนตีพระราชาพรอมท้ัง 
ปุโรหิตใหถงึความส้ินชีวิตในที่นั้นเองแลว. จึงอภิเษกพระโพธิสัตวไว 
ในราชาสมบัติ. 
           บรรดาชนเหลาน้ัน  นักฟอนชื่อปาตลีถึงความตายอันนาอนาถ 
เพราะโทษแหงสุรา,  หญิงสะใภถึงความตามอยางนาอนาถ  เพราะ 
โทษแหงปาณาติบาตในกาลเปนสวนเบื้องตน,  พระราชาและปุโรหิต 
ทั้ง ๒ นี้ถึงความตายอยางนาอนาถ  เพราะโทษแหงอทินนาทาน 
ฉะน้ีแล. 
           ก็เรื่องท้ังหมดตามท่ีกลาวมาแลวน้ี  บัณฑิตพึงถือเอาโดยพิสดาร 
จากอรรถกถาปทกุสลชาดก๑  ในนวานิบาต. 
           [๒๓๕]  บุคคลผูกอเวรยอมถึงทุกขดังพรรณนาฉะนี้.  เพราะ- 
ฉะน้ัน  บุคคลผูกลัวแตเวร  จึงควรเวนจากเวร.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมี 
พระภาค  เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกพระสารีบุตรเถระ  จึงตรัสไวใน 
คิหิสูตร๒  ในจตุตถปณณาสกแหงปญจกนิบาต  อังคุตตรนิกาย วา 
 
๑.  ชาตกฏกถา.  ๕/๓๖๔ง  ๒.  องฺ.  ป ฺจก.  ๒๒/๒๓๘.  
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              "บัณฑิตเห็นภัยในนรกทั้งหลายแลว  พึงงด  
              เวนบาปท้ังหลายเสีย,  พึงสมาทานอริยธรรม 
              แลวงดเวน.  เมื่อความบากบัน่มีอยู  ชนไมพึง 
              เบียดเบียนสัตว  และรูอยูไมพึงพูดมุสา  และ 
              ไมพึงหยิบฉวยของที่เขาไมให,  และพึงเปนผู 
              ยินดีดวยภรรยาของตน  พึงงดภรรยาของคน 
              อื่น  และไมพึงด่ืมเมรัยสุราอนัยังจิตใหหลง." 
           อรรถกถา*คิหิสูตรน้ัน  วา  "ศลี  ๕  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
อริยธรรม  ในคําวา  อริยธมฺม  สมาทาย  นี้.  สองบทวา  เมรย 
วารุณึ  ความวา  ซึ่งเมรัย ๔ อยาง  และสุรา ๕ อยาง. 
           [๒๓๖]  เพราะฉะน้ัน  กุศลเจตนาผูขับไลเวรกลาวคืออริยธรรม 
อันสาธุชนควรสมาทานแท.  เพราะบุคคลเมื่อสมาทานกุศลเจตนาผู 
ขับไลเวรน้ัน  ชื่อวายอมใหทานกลาวคือวิรัติ  อันมีผลมากกวา.  จริง 
อยางนั้น  พระผูมีพระภาคตรัสทาน ๔ อยางไวในกูฏทันสูตร  โดย 
ชื่อวายัญ  อยางนี้วา  "ยัญกลาวคือการใหภัตเปนนิตย มีผลมาก 
กวายัญโดยปกติ,  ยัญกลาวคือการใหวิหาร  มีผลมากกวายัญกลาวคือการ 
ใหภัตเปนนิตยนั้น,  ยัญกลาวคือการถึงสรณะมีผลมากกวายัญกลาวคือ 
การใหวิหารน้ัน,  ยัญกลาวคือศีล ๕  มผีลมากกวายัญกลาวคือการถึง 
สรณะน้ัน." 
           [๒๓๗]  กใ็นอรรถกถากูฏทันตสูตรนั้น ทานกลาวเน้ือความวา 
 
*  มโน.  ปู.  ๓/๗๕. 
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"เพราะการถึงสรณะ  เปนของ  ชื่อวา  ยัญ  ดวยอํานาจแหงการบริจาค  
ชีวิตแดพระรัตนะทั้ง ๓ ยอมใหสมบัติในสวรรค  ฉะน้ัน  การถึง 
สรณะน้ันจึงมีผลมาก  แมกวาวิหารทาน.  อน่ึง  เบญจศีลนั้น  ชือ่วา 
มีผลมากแมกวาสรณคมนนั้น  เพราะความไมมีแหงทาน  เชนกับ 
ดวยศีล  ๕"  ดังน้ีแลว  เพ่ือจะยังเนื้อความน้ันใหสําเร็จโดยบาลี  จึง 
แสดงบาลีวา "ภิกษุทั้งหลาย  ทาน ๕ เหลาน้ี  เปนมหาทาน  เปน 
ทานท่ีบัณฑิตรูวาเลิศ รูกนัมานาน  รูกันวาเปนวงศ  (แหงอริยะ) 
เปนของเกา  อันสมณะหรือพราหมณผูเปนวิญูทั้งหลาย  ไมลบ 
ลางแลว  ไมเคยลบลางแลว  ไมรังเกียจอยู  จักไมรังเกียจ  ไมคัด     
คานแลว.  ทาน ๕  เปนไฉน ?  ภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกในศาสนาน้ี 
ละปาณาติบาตแลว  ยอมเปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต,  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  อรยิสาวกผูเวนขาดจากปาณาติแลว  ยอมใหความไมมีภัย 
ความไมมีเวร  ความไมเบียดเบียน  แกสัตวทั้งหลายหาประมาณมิได 
ครั้นใหความไมมีภัย  ความไมมีเวร  ความไมเบียดเบียน  แกสตัวทั้ง 
หลายหาประมาณมิไดแลว  ยอมเปนผูมีสวนแหงความไมมีภัย  ความไม 
มีเวร  ความไมเบียดเบียนหาประมาณมิได,  ภิกษุทั้งหลาย ทานน้ี 
เปนมหาทาน  เปนทานอันบัณฑิตรูวาเลิศ  รูกันมานาน  รูกนัวาเปนวงศ 
(แหงอริยะ)  เปนของเกา  อันสมณะหรือพราหมณผูเปนวิญูทั้งหลาย 
ไมลบลางแลว  ไมเคยลบลางแลว  ไมรังเกียจอยู  จักไมรังเกียจ ไมคัด 
คานแลว.  ภิกษุทั้งหลาย  ก็ขออ่ืนยังมีอยูอีก  อริยสาวก  ละอทินนาทาน 
แลว...  ละกาเมสุมิจฉาจารแลว...  ละมุสาวาทแลว...  ละเหตุ 
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เปนที่ต้ังแหงความประมาท  ในเพราะน้ําเมา  คือ  สุราและเมรัยแลว...  
ภิกษุทั้งหลาย  ทาน ๕ เหลาน้ีแล  เปนมหาทาน...   อันสมณะหรือ 
พราหมณผูเปนวิญูทั้งหลายไมลบลางแลว..."  ดังน้ีแลว  กลาวคือ 
วา  "ก็ศีล ๕ นี้  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา  ยญั  เพราะความ 
เปนศีลที่พระอริยสาวกสมาทานแลว  ดวยต้ังจิตวา  "เราจักสละ 
ความรักตนและความรักชีวิตแลว  รักษา." 
           [๒๓๘]  ฎกีากูฏทันสูตรนั้น  วา  "(ทานท้ังหลาย)  ชื่อวา 
อัคคัญญะ  เพราะความเปนทานอันบัณฑิตรูแลววา  เลิศ.  ชื่อวา 
รัตตัญญะ  เพราะความเปนทานท่ีรูกันแลวโดยราตรีนาน.  ชื่อวา 
วังสัญญะ  เพราะความเปนทานรูกันแลววา  เปนวงศของอารยชน 
ทั้งหลาย  คือของสาธุชนทั้งหลาย.  ชือ่วาโปราณะ  เพราะทานท้ังหลาย 
นั่นเปนของพวกคนโบราณคือบุรุษตนเดิมทั้งหลาย. ชื่อวาอสังกิณณะ 
เพราะทานเหลานั้นอันสาธุชนทั้งหลายไมลบลาง คือไมปลอยวาง 
ไมทอดท้ิงแลว  โดยประการท้ังปวง  คือแมโดยประการไร ๆ. 
อน่ึง  ทานเหลาน้ันมีนัยดังนี้  ทานเหลาน้ันอันสาธุชนทั้งหลาย  ไมลบ 
ลางแลว  ในอดีตฉันใด  ในบัดนี้และในอนาคตก็ไมลบลางฉันนั้น 
เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  "อสงฺกิณณฺปุพฺพานิ  น 
สงฺกิยนฺติ  น  สงฺกิยิสฺสนติ." เพราะความเปนทานท่ีไมลบลางนั้น 
นั่นแล  จึงชือ่วา  ไมคัดคาน  คือไมปฏิเสธแลว.  ดวยวาในกาลไหน ๆ 
สมณะและพราหมณผูเปนวิญูทั้งหลาย ยอมไมอํานวยบาปธรรม 
มีความเบียดเบียนเปนตน.  หลายบทวา  อปรมิาณาน  สตฺตาน  
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อภย  เทติ  ความวา  ชื่อวายอมใหความไมมีภัยแกหมูสัตวแมทั้งส้ิน  
เพราะความเปนผูมีอาชญาในสรรพสัตว  อันวางเสียแลว.  เพราะภัย 
แตอริยสาวก  ยอมไมมีแกใคร ๆ.  บทวา  อเวร  แปลวา  ความ 
ไมมีเวร.  บทวา  อพฺยาปชฺฌ  แปลวา  ความเปนผูไมมีทุกข. 
           [๒๓๙]  พระอาจารยผูโจทกพึงทวงวา  "เบญจศีล  เปนไปใน 
กาลท้ังปวง, อน่ึง  เบญจศีลนั้น  ไมเปนบอเกิดแหงวิมุตติโดยสวน 
เดียว,  สวนสรณคมน  มกีารอุบัติแหงพระพุทธเจาเปนเหตุ  เปน 
บอเกิดแหงวิมุตติโดยสวนเดียวเทียว  มิใชหรือ ?  อยางไรพระผูมี 
พระภาคเจาจึงตรัสวา  เบญจศีลมีผลมากกวาสรณคมนไวในกูฏทันต- 
สูตรนั้น ?"  ขาพเจาจะเฉลย.  ความที่เบญจศีลมีผลมากกวาสรณคมน 
นั้น   พระผูมีพระภาคมิไดตรัสหมายเอาเพียงเบญจศีลอยางเดียว.  แต 
พระองคตรัสหมายเอาเบญจศีลท่ีบุคคลต้ังอยูในสรณะแลวจึงรักษา. 
ดวยเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาวไว  ในอรรถกถา*กูฏทันต- 
สูตรวา  "สรณคมนนั้นแล  ประเสริฐกวาเบญจศีลก็จริง,  ถึงดังน้ัน 
เบญจศีลนี้  พระผูมีพระภาคตรัสวา  มีผลมาก  ดวยอํานาจศีลที่บุคคล 
ต้ังอยูในสรณะแลวจึงรักษา." 
           ฎีกากูฏทันตสูตรนั้น  วา  "บทวา  เชฏก  คือสูงสุด.  ดวย 
สองบทวา  สรเณ  ปติฏาย  นี ้ พระอรรถกถาจารยกลาววา  ศีลนั้น 
อันสรณคมนปรุงแตงแลว. 
           อรรถกถากถาวัตถุ วา  "วิรัติชื่อวาทาน  เพราะอรรถวา  บั่นรอน 
 
* สุ.  วิ. ๑/๓๗๙. 
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และเพราะอรรถวาตัด.  จริงอยูวิรัตินั้น  เมื่อเกิดข้ึน  ชื่อวายอมบ่ันรอน   
และยอมตัดเจตนาเครื่องทุศีล  กลาวคือ  เหตุมีเหตุเปนแดนกลัวและ 
เหตุเปนแดนขลาดเปนตน  เพราะเหตุนั้น  วิรัตินัน้ จึงชื่อวาทาน." 
           หมวดแหงธาตุมี  ทิวธาตุ  เปนตน  วา ทา ธาตุ  เปนไปในอรรถ 
วา  บั่นรอน  รูปสําเร็จ ทิยติ. 
           ฎีกากูฏทันตสูตร  วา  "ความท่ีมีศีลเปนคุณชาต  ชื่อวาทาน 
เพราะความเปนอภัยทาน,  อีกอยางหน่ึง  บุคคลยอมเลี้ยงคือยอม 
รักษาหมูสัตว  ไมมีสวนเหลือ  ดวยเจตนากรรมน้ัน เหตุนั้น 
เจตนากรรมน้ัน  ชื่อวา  ทาน  คือศีล." 
           หมวดแหงธาตุมี  ภูธาตุ  เปนตน  วา  เท  ธาตุ  เปนไปในอรรถ 
วาเลี้ยง,  เจตนากรรมใด ยอมเลี้ยงคือยอมรักษา  เพราะเหตุนั้น 
เจตนากรรมน้ัน  ชื่อวาผูเลี้ยง  คือเจตนากรรมผูรักษา. 
           กถาวาดวยการงดเวนจากบาปและความสําเร็จจากการด่ืมน้ําเมา. 
                                                  จบ.  
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                         กถาวาดวยความไมประมาท*  
           [๒๔๐]  ธรรมอยางหน่ึงเปนขาศึกแกความประมาท  ชือ่วา 
ความไมประมาท. บรรดาความประมาทและความไมประมาทท้ัง ๒ 
นั้น  อาการคือความมัวเมา  ชื่อวา  ความประมาท.  จริงอยู 
พระผูมีพระภาคตรัสคํานี้ไววา  "บรรดาความประมาทและความไม 
ประมาทท้ัง ๒ นั้น  ความประมาทเปนไฉน ?  การปลอย  การสงเสริม 
การปลอยจิตไปในกายทุจริตก็ดี  ในวจีทุจริตก็ดี  ในมโนทุจริตก็ดี  ใน 
เบญจกามคุณ  ก็ด ี ชื่อวา  ความประมาท,  อีกอยางหนึ่ง  ความไมมี 
การทําโดยเคารพ  ความไมมีการทําโดยติดตอ   ความไมมีการทําไม 
หยุด  ความประพฤติยอหยอน  ความหมดความพอใจ  ความทอดธุระ 
ความไมต้ังมั่น  ความไมประกอบเนือง ๆ  ไมเสพ  ไมเจริญ  ไมทํา 
ใหมาก  ในการบําเพ็ญกุศลธรรม  ชื่อวาความประมาท  ความประมาท 
เลินเลอ  มัวเมา  เห็นปานน้ัน  เรากลาววาความประมาท. 
                             บาลีขุททกวัตถุวิวภังค๑  จบ. 
           [๒๔๑]  อรรถกถาวิภังคปกรณวา  "สองบทวา  จิตฺตสฺส 
โวสฺสคฺโค  คือ  ความไมขม  (จิต)  ดวยสติ  แลวสงจิตไปใน 
ฐานะมีประมาณเทาน้ีเหลาน้ี  อธิบายวา  "ความเวนจากสติ."  บทวา 
โวสฺสคฺคานุปฺปทาน  ไดแก  การสงเสริมซึ่งการปลอย,  อธิบายวา 
"ความปลอย  (จิตไป) บอย ๆ."  การไมทําโดยเคารพ  ดวย 
 
* พระมหาอู  นิสฺสโภ ป. ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร  แปล. 
๑.  อภิ.  วภิงฺ.  ๓๕/๔๗๒.      ๒.  สมฺ.  วิ.  ๖๑๒. 
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สามารถแหงการทําโดยไมเคารพแกบุคคลก็ดี  แกไทยธรรมกด็ี ในการ  
เจริญกุศลธรรม มีทานเปนตนเหลาน้ี  ชื่อวา  อสกกฺจฺจกิริยตา. 
           ฎีกาฉัฏฐวรรค  ในเอกนิบาตอังคุตตรนิกายวา  "การไมทําโดย 
เคารพแกบุคคลก็ดี  แกไทยธรรมก็ด ี ในการประพฤติกุศลธรรมมี 
ทานเปนตนเหลาน้ี  ชื่อวา  อสกฺกจฺจกริยิตา.   ความมีแหงความติด 
ตอ  ชื่อวา  สาตจฺจ  การทําโดยมีความติดตอ  ชื่อวา  สาตจฺจกิริยา, 
สาตจฺจกิริยา  นั้นแล  ชื่อวา  ความมีการทําติดตอ,  ความมีการทํา 
ติดตอก็หาไม  ชื่อวา  ความไมมีการทําติดตอ.  บทวา  อนฏ ิตกิริยตา 
คือมิใชความมีการทําไมหยุด  ไดแกมิใชการทําเสมอ ๆ ชื่อวาความไม 
มีการทําไมหยุด. 
           [๒๔๒]  อรรถกถา*วิภังคปกรณวา  "ไมใชการทําไมหยุด ชื่อ 
วา ความไมมีการทําไมหยุด.  ธรรมดาก้ิงกา  ว่ิงไปหนอยหน่ึงแลว 
หยุดอยูหนอยหน่ึง  ไมว่ิงเรื่อยไป  ฉันใด  บุคคลใดใหทานก็ดี  ทํา 
การบูชาก็ดี  ฟงธรรมก็ดี  บําเพ็ญสมณธรรมก็ด ี วันหน่ึงแลว  ตอ 
กาลนาน  จึงทําอีก  หายังกุศลธรรมเหลาน้ันใหเปนไปเนืองนิตยไม 
ฉันนั้นเหมือนกัน.  กิริยานั้น  ของบุคคลน้ัน  พระผูมีพระภาคตรัสวา 
ความไมมีการทําไมหยุด. บทวา  ความเปนผูประพฤติยอหยอน 
คือ  ชื่อวา  ความเปนผูประพฤติยอหยอน  เพราะไมมีความขยันกลาว 
คือความทําเสมอ ๆ.  ความเปนผูมีความพอใจดวยสามารถแหงความ 
เพียงในการบําเพ็ญกุศลอันวางเสียแลว  ชื่อวา  นกิฺขิตฺตจฺนฺทตา 
 
*  สมฺ.  วิ.  ๖๑๒.  
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ความปลงเสียซึ่งธุระดวยสามารถแหงความเพียง  ชื่อวา  นิกฺขตฺิต- 
ธุรตา,  อธิบายวา  'ความเปนผูมีใจทอถอย.'  ความไมมีความต้ังอยู 
ในการบําเพ็ญกุศล  ชื่อวา อนธิฏาน." 
           ฎีกาเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย  วา  "การไมประกอบเนือง ๆ 
ชื่อวา  อนนุโยโค. ความไมมีแหงกิจท้ังหลาย  มีการเสพมากเปนตน 
ในกุศลธรรมท้ังหลาย  ชือ่วา  อาการมีความไมเสพมากเปนตน.  ศัพทวา 
ปมาโท  เปนศัพทแสดงโดยสรูป.    ศพัทวา  ปมชชฺนา  เปนศัพท 
แสดงอาการ.  ศัพทวา  ปมชฺชิตตฺต  เปนศัพทแสดงภาวะ." 
           [๒๔๓]  อรรถกถา*วิภังคปกรณ  วา  "ความเลินเลอ  ชือ่วา 
ประมาท.  คําวา  โย  เอวรูโป  ปมาโท  นี้  ชื่อวาเปนคําแสดงอาการ 
เพราะความไมมีที่สุดแหงกระบวนอรรถและกระบวนพยัญชนะ.  พระ 
ผูมีพระภาคตรัสอธิบายคําน้ีไววา  'ความประมาทท่ีเราแสดงมาแลว 
ต้ังแตตน  อนึ่ง ความประมาทแมอยางอ่ืนที่มีอาการอยางนั้นมีชาติ 
อยางนั้น  อันถึงความนับวา  ' เลินเลอ '  ดวยสามารถแหงอาการ 
เลินเลอ  วา  ' ความประมาท '  ดวยสามารถแหงความเปนธรรมชาติ 
มัวเมา  เรากลาววา ' ความประมาท '  ก็ความประมาทน้ี  บัณฑิต 
พึงทราบโดยลักษณะวา  มีความปลอยสติไปในเบญจกามคุณเปนลักษณะ, 
มีความปลอยสติไปในเบญจกามคุณน้ันเหมือนกันเปนอาการ." 
           [๒๔๔]  ในความประมาทและความไมประมาทท้ัง ๒ นั้น  ความ 
 
*สมฺ.  วิ.  ๖๑๓.  
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ประมาทยอมเปนไปเพ่ือความเกิดข้ึนแหงอกุศล  และเพ่ือความเสื่อม  
แหงกุศล;  ความไมประมาทยอมเปนไป  เพ่ือความเกิดข้ึนแหงกุศล 
และเพ่ือความเสื่อมแหงอกุศล.  ดวยเหตุนั้น  ในฉัฏฐวรรคแหงเอกนิบาต 
อังคุตตร๑นิกาย  พระผูมีพระภาคจึงตรัสไววา  "ภิกษุทั้งหลาย 
เราไมพิจารณาเห็นธรรมแมสักอยางหน่ึงอื่น  อันเปนเหตุเกิดข้ึนแหง 
อกุศลธรรมทั้งหลายท่ียังไมเกิดข้ึนก็ดี  เปนเหตุเสื่อมแหงกุศลธรรม 
ทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนแลวก็ดี เหมือนความประมาทน้ีนะ  ภิกษุทั้งหลาย. 
ภิกษุทั้งหลาย  (เพราะวา)  เม่ือบุคคลประมาทแลว  อกุศลธรรม 
ทั้งหลายอันยังไมเกิด  ก็เกิดข้ึน  และอกุศลธรรมทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนแลว 
ยอมเสื่อมไป."  และตรัสวา  ภิกษุทั้งหลาย  เราไมพิจารณาเห็น 
ธรรมแมสักอยางหน่ึงอ่ืน  อันเปนเหตุเกิดข้ึนแหงกุศลธรรมทัง้หลาย 
อันยังไมเกิดข้ึนก็ดี  เปนเหตุเสื่อมแหงอกุศลธรรมทั้งหลายท่ีเกิดข้ึน 
แลวก็ดี  เหมอืนความไมประมาทน้ีนะ  ภิกษุทั้งหลาย.  ภิกษุทั้งหลาย 
(เพราะวา)  เม่ือบุคคลไมประมาทแลว  กุศลธรรมท้ังหลายอันยังไม 
เกิด ยอมเกิดข้ึน  และอกศุลธรรมท้ังหลายที่เกิดข้ึนแลวยอมเสื่อมไป." 
           [๒๔๕]  อรรถกถา๒แหงสูตรทั้ง ๒ นั้น  วา  "ความประมาทน้ี 
วินิจฉัยในคําวา  ยถยิท  ภกิฺขเว  ปมาโท  นี้  ดังตอไปนี้ :- 
           บทวา  ภิกขฺเว  เปนอาลปนะ.  ความวา  "ความประมาทน้ี 
ฉันใด."  อาการแหงความมัวเมา  ชื่อวาความประมาท.  คําวา 
อุปฺปนฺนา  จ  กุสลา  ธมมฺา  ปริหายนฺติ  นี ้ พระผูมพีระภาค 
 
๑.  องฺ.  เอก.  ๒๐/๑๓.  ๒.  มโน.  ปู.  ๑/๗๗.  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๓ - หนาท่ี 253 

ตรัสดวยสามารถแหงฌานและวิปสสนา.  ก็เม่ือมรรคและผลเกิดข้ึน  
คราวเดียวแลว  ชื่อวาความเส่ือมอีกยอมไมมี.  ความไมประมาท 
บัณฑิตพึงทราบโดยความพิสดาร  ดวยสามารถแหงความเปนปฏิปกษ 
ตอความประมาท." 
           [๒๔๖]  ฎีกาแหงสูตรทั้ง ๒ นั้น  วา  "บทวา  อิท  เปนบท 
แสดงดวยความคลาดเคลื่อนแหงลิงค,  อีกอยางหนึ่ง  บทวา  อิท  นั้น 
เปนบทนิบาต  เหมือนอยางบท  อิท  ในศัพททั้งหลายวา  ยทิท  เปนตน 
เพราะเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  ' อย  ปมาโทติ 
อตฺโถ.'  การถึงความเลิกเลอ  ชื่อวาอาการแหงความมัวเมา.  พระ 
ผูมีพระภาคทรงแสดงวาความประมาทเปนธรรมมีโทษ  ดวยบทวา 
ปริหายนฺติ  นี้.  บทวา  ปริหายนฺติ  นีน้ั้น  ทรงแสดงดวยสามารถ 
แหงโลกิยธรรม  หาทรงแสดงดวยสามารถแหงโลกตุรธรรมไม 
เพราะเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา ' อุปฺปนฺนา ฯ เป ฯ 
อิท '  เปนตน.  บุคคลยอมมัวเมาดวยธรรมน่ันหามิได  เหตุนั้น 
ธรรมนั่นจึงชื่อวา  อัปปมาท  (ธรรมอันมิใชธรรมเปนเหตุมัวเมา) 
คือธรรมอันเปนปฏิปกษตอความประมาท  ไดแกความไมอยูปราศจาก 
สติ.  คําวา  ไมประมาทน่ัน  โดยเน้ือความ  เปนชื่อแหงสติอันต้ังม่ัน 
อยูเปนนิตย.  สวนความประมาท  บัณฑิตพึงเห็นวา  เปนจิตตุปบาท 
สวนอกุศล  เปนปฏิปกษตอสติ  หรือสติและสัมปชัญญะ.  ดวยเหตุ 
นั้น  พระอรรถกถจารยจึงกลาววา  ' บัณฑิตพึงทราบอัปปมาทโดย 
พิสดาร ดวยสามารถแหงความเปนปฏิปกษตอความประมาท."  
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           [๒๔๗]  ความไมประมาทน้ีมีอุปการะมากในธรรมหาโทษมิได  
เพราะเปนไปแมเพ่ือยังกุศลใหเกิดข้ึน  ดวยประการฉะน้ี.  ดวยเหตุนั้น 
พระธรรมเสนาบดี  เมื่อจะแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย  จึงกลาววา 
"ทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมอยางหน่ึงมีอุปการะมาก.  ธรรมอยางหน่ึง 
มีอุปการะมากเปนไฉน ?  (คือ)  ความไมประมาทในกุศลธรรมท้ังหลาย. 
ธรรมอยางหน่ึงน้ี  เปนธรรมมีอุปการะมาก." 
                       บาลีทสุตตรสูตร๑  มาในปาฏิกวรรค. 
           [๒๔๘]  อรรถกถาท๒สุตตรสูตรนั้น  วา  "บรรดาบทเหลาน้ัน 
พระเถระกลาวความไมประมาท  ซึ่งมีอุปการะเปนประโยชนทัว่ไป 
 ดวยบาลีวา 'อปฺปมาโท  กสุเลสุ  ธมฺเมสุ.'  จริงอยู  ชื่อวาความ 
ไมประมาทนี้มีอุปการะมากในธรรมท้ังปวง  ที่ชื่อวาเปนกุศลธรรม 
เพราะอรรถวา  หาโทษมิได  คือในการบําเพ็ญศีล,  ในการสํารวม 
อินทรีย,  ในความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ,  ในการประกอบ 
เนือง ๆ ซึ่งความเพียงของบุคคลผูต่ืนอยู,  ในธรรม ๗ ประการ,  ใน 
อันยังวิปสสนาใหถือเอาซ่ึงครรภ  (เพ่ือคลอดมรรคผล)  ในปฏิสัมภิทา 
๔  มีอรรถปฏิสัมภิทาเปนตน,  ในธรรมขันธ ๕  มีศีลขันธเปนตน,  ใน 
ฐานะและมิใชฐานะ,  ในสมาบัติเปนเครื่องอยูอันใหญ,  ในอริยาสัจ,ใน 
โพธิปกขิยธรรม  มีสติปฏฐานเปนตน,  ในวิชชา  ๘  มีวิปสสนาญาณ 
เปนตน.  ดวยเหตุนั้นนั่นแล  พระผูมีพระภาคเมื่อจะทรงเปรียบเทียบ 
อัปปมาทธรรมนั้น  ดวยอุปมามีพระศาสดาและรอยเทาชางเปนตน 
 
๑.  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๘๘.   ๒.  สุ.  วิ.  ๓/๓๒๐.  
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โดยนัยเปนตนวา  'ภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายมีประมาณเทาใด  
ไมมีเทาก็ดี ๒ เทาก็ดี  ๔ เทาก็ดี  เทามากก็ดี  มีรปูก็ดี  ไมมีรปูก็ดี 
มีสัญญาก็ดี  ไมมีสัญญาก็ดี  มีสัญญากไ็มใชไมมีสัญญาก็ไมใชก็ดี, 
พระตถาคต  บัณฑิตกลาววา  เปนยอดของสัตวเหลาน้ันฉันใด; ภิกษุ 
ทั้งหลาย  กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งนั้นทั้งหมด  มีความไมประมาท 
เปนมูล  ประชุมลงในความไมประมาท,  ความไมประมาท  บณัฑิต 
กลาววาเปนยอดแหงกุศลธรรมเหลาน้ันฉันนั้นนั่นแล'  ทรงชมเชยความ 
ไมประมาทนั้นมีประการตาง ๆ  ไว  ในอัปปมาทวรรค  ในสังยุตตนิกาย. 
พระเถระรวบรวมความไมประมาทน้ันทั้งหมด  ดวยบทอันเดียวเทาน้ัน 
แลว กลาววา  ' อปฺปมาโท  กุสเลส ุ ธมเฺมส.'  ก็ความที่ความ 
ไมประมาทนั้นเปนธรรมมีอุปการะมาก  บัณฑิตพึงแสดงแมโดยอัปป- 
มาทวรรคในพระธรรมบท.  แมดวยเรื่องพระเจาอโศกก็ควรแสดงได. 
ความยอวา  พระเจาอโศกทรงสดับกถาของนิโครธสามเณรวา ' ความ 
ไมประมาทเปนทางอมตธรรม '  เปนตนแลว  ตรสัวา  ' หยุดเทานั้น 
เถิด  พอ  พอกลาวพุทธวจนะ  คือพระไตรปฎกแกโยมแลว'  ทรง 
เสื่อมใสในสามเณร  รับสัง่ใหสรางวิหารแปดหมื่นสี้พันแลว.  ความท่ี 
ความไมประมาทมีอุปการะมาก  อันภิกษุผูบริบูรณดวยเรี่ยวแรง  ควร 
กลาวแสดงแมดวยพระไตรปฎก  ดวยประการฉะนี้.  พระธรรมกถึก 
เมื่อจะนําสูตร  หรือคาถาอันใดอันหน่ึงมาเพ่ือแสดงความไมประมาท 
ใคร ๆ ไมควรกลาววา  ' ทานต้ังอยูในฐานะอันไมควร   นํามา' 
เปนผูแลนไปแลวโดยท่ีใชทา.'  ในการชักสูตรหรือคาถามาเพ่ือแสดง 
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ความไมประมาทนี้  เรี่ยวแรงและกําลังของพระธรรมกถึกนั่นแลเปน 
ประมาณ." 
           [๒๔๙]  ฎีกาทสุตตรสูตรนั้น  วา  "สองบทวา  สพฺพตฺถก 
อุปารก  คือ  มีอุปการะแกความปฏิบัติชอบอันมีประโยชนทั่วไปแล. 
ลําดับนี้  พระอรรถกถาจารยกลาววา  ' อย ฺหิ '  เปนตน  เพ่ือจะ 
แสดงเนื้อความนั้นโดยพิสดาร.  บทวา  วิปสฺสนาคพฺคฺคณฺหาปเน 
ความวา  วิปสสนาชั้นสูงยอมแกกลา  เปนปญญาเฉียบแหลมและ 
สละสลวย  ยอมสืบตอดวยมรรคฉันใด ;  การเจริญวิปสสนาอัน 
เปนสวนเบื้องตนก็ฉันนั้น.  บทวา อตฺถปฺปฏิสมฺภิทาทีสุ  คือ  ใน 
ปฏิสัมภิทาท้ังหลาย  มีอรรถปฏิสัมภิทาเปนตน  อันโยคาวจรพึง 
ใหสําเร็จ.  อธิบายวา  เปนเครื่องเพ่ิมพูน  และเปนเครื่องอุดหนุน 
ปฏิสัมภิทาเหลาน้ัน.   แมบทอ่ืนจากบทนี้ก็เหมือนนัยนี้.  บทวา 
านาาเนสุ  คือ  ในฐานะและอฐานะ  อันบุคคลพึงรู.  บทวา 
มหาวิหารสมาปตฺติย  คือ ในวิหารสมาบัติมีฌานเปนตนใหญ.  พระ 
อรรถกถาจารยสงเคราะห  วิปสสนาญาณท้ังหลายมีฤทธ์ิทางใจเปนตน 
ดวยอาทิศัพท  ในบทวา  วิปสฺสนาาณาทีสุ.  สองบทวา  อฏสุ 
วิชฺชาสุ  คือ  ในวิชชา  ๘  ประการอันมาแลวในอัมพัฏฐ*สูตร.  วาจา 
เปนเครื่องประกอบวา  ' ดวยเหตุนั้นน่ันแล พระผูมีพระภาคจึงทรง 
ชมเชย.'  บทวา  น  ไดแก  ความไมประมาท. บทวา  ถาม- 
สมฺปนฺเนน คือ  ผูประกอบดวยกําลังแหงญาณ.  บทวา  ทีเปตฺวา 
 
* ที. สี.  ๙/๑๑๔. 
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คือ  ประกาศแลววา   "ความไมประมาทมีอุปการะมากในการยัง  
กุศลธรรมทัง้ลายใหถึงพรอมแมดวยประการอยางนี้,  มีอุปการมาก 
แมดวยประการอยางนี้."  พระอรรถกถาจารยกลาวคําวา  ' ยงฺกิฺจิ ' 
เปนตน  เพ่ือแสดงวา  ' การกลาวชักเน้ือความ  อันเปนฝกฝายธรรม 
อันหาโทษมิไดอยางใดอยางหนึ่ง  มารวมลงในความไมประมาทก็ควร." 
           [๒๕๐]  อรรถกถา*อัปปมาทวรรค  ในมหาวรรคสังยุต  วา 
" บัณฑิตพึงเห็นความ  ในคําวา  ' เอวเมว  โข '  นี้วา  ' ความไม 
ประมาทเปนตัวการ  เปนยอด  แหงกุศลธรรมท้ังมวล  เหมือนพระ 
สัมมาสัมพุทธเจาเปนยอดแหงสรรพสัตวฉะน้ัน.' ถามวา  ' ก็ความ 
ไมประมาทนั่นเปนเพียงโลกิยะ,  สวนกุศลธรรมท้ังหลาย  เปนถึง 
โลกุตระ  (กม็ี),  อน่ึง  ความไมประมาณนี้เปนกามาวจรเทาน้ัน 
ไมประมาทนี้เปนยอดแหงธรรมเหลาน้ันไดอยางไร ?'  แกวา  เปน 
ยอดแหงกุศลธรรมเหลาน้ัน  เพราะอรรถวา  เปนเหตุใหได.  จริงอยู 
กุศลธรรมเหลาน้ัน  อันบคุคลยอมไดดวยความไมประมาท;  เพราะเหตุ 
นั้น  ความไมประมาทน้ัน  จึงชื่อวาเปนยอดแหงกุศลธรรมเหลาน้ัน. 
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสคําน้ีวา  ' สพฺเพ  เต  อปฺปมาท- 
มูลกา '  เปนตน." 
           อรรถกถาทุติยวรรค  ในทสกนิบาต  อังคุตตรนิกาย  ก็อยางนั้น. 
           [๒๕๑]  ฎีกา  ๒  สูตรนั้น  วา  "ความไมประมาทเปนไปดวย 
 
*  สา.  ป.  ๓/๒๑๕.  
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สามารถแหงการเวนธรรมที่ควรเวน  และการยังธรรมที่ควรใหถึง  
พรอม  ใหถงึพรอมน้ัน ๆ วา  ' อกุศลธรรมเหลาน้ี  บุคคลควรละ 
กุศลธรรมเหลาน้ี  ควรใหถึงพรอม '  ดังน้ี  ชื่อวาความไมประมาท 
อันเปนตัวการ.  บทวา  เอโส  โยค  อปปฺมาโท.  ความไมประมาท 
อันเปนโลกิยะอยางเดียว  หาเปนโลกุตระไม.  ก็พระอรรถกถาจารย 
กลาวความไมประมาทน่ันเอง  ดวยคําวา  อยฺจ  เอโส.  บทวา  เตส 
คือ  แหงธรรมอันเปนไปในภูมิ ๔ ทั้งหลาย.  บทวา  ปฏิลาภกตฺเถน 
คือ เพราะอรรถวาเปนเหตุใหได." 
           [๒๕๒]  บทวา  สตฺถุหตฺถิปทาทีหิ  คือ  ดวยอุปมา ๑๐ ประการ 
กลาวคือ  พระตถาคต  รอยเทาชาง  ยอดแหงเรือนยอด  กระลําพัก 
จันทรแดง  ดอกมะลิ  พระเจาจักรพรรดิ  รัศมีพระจันทร  พระอาทิตย 
และผาของชาวกาสี.  ขออุปมานั้นทั้งหมด  ผูปรารถนาพึงคนดูในมหา- 
วรรคสังยุต.๑  ขออุปมาดวยรอยเทาชางในมหาวรรคสังยุตน้ัน  พึงทราบ 
ดังตอไปนี้วา  "ภิกษุทั้งหลาย  ปทชาตของสัตวทั้งหลายผูเที่ยงไปบนพ้ืน 
ปฐพีทุกจําพวก  ยอมถึงความรวมลงในรอยเทาชางชาวโลกยอมกลาว 
วา  รอยเทาชาง  เปนยอดแหงรอยเทาของสรรพสัตวเหลาน้ัน  เพราะ 
รอยเทาชางเปนของใหญ  ฉันใด;  ภิกษุทั้งหลาย  กุศลธรรมทัง้หลายทุก 
ประเภท  มีความไมประมาทเปนมูล   รวมลงในความไมประมาท, ความ 
ไมประเภท  บัณฑิตยอมกลาววา  เปนยอดแหงกุศลธรรมเหลาน้ัน 
ฉันนั้นนั่นแล." 
           [๒๕๓]  อรรถกถามหาวารวรรคสังยุต๒  และทสกนิบาต๓  อัง- 
 
๑.  ส.  มหาวาร. ๑๙/๖๕.  ๒. สา.  ป.  ๓๑๒๑๕.  ๓. มโน. ปู.  ๓/๓๖๔. 
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คุตตรนิกาย  และอรรถกถามหาหัตถิปโทปม๑สูตร  ในมูลปณณาสก  
วา  "บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ชงฺคลาน  คือ  ผูมปีกติสัญจรไปบน 
พ้ืนปฐพี.  บทวา  ปาณาน  คือ  แหงพวกสัตวมีเทา.  รอยเทา  ชื่อวา 
ปทชาต.  สองบทวา  สโมธาน  คจฺแนติฺ  คือ  ยอมถึงความต้ังลง 
ไดแกรวมลง.  บทวา  อคฺคมกฺขายติ  คือ  อันชาวโลกยอมกลาววา 
เปนเลิศ. สองบทวา  ยทิท  มหนฺตตฺเตน  คือ  รอยเทาชางนี้อันชาว 
โลกยอมกลาววา  เปนยอด  เพราะความเปนรอยเทาใหญ  อธิบายวา 
หากกลาววาเปนยอดดวยสามารถแหงคุณไม." 
           ฎีกามหาวาวรรคสังยุตเปนตนน้ันวา  "บทวา  ชงฺคลาน  คือ 
ผูมีปกติเที่ยวไปบนแผนดิน.  ก็ ชงฺคล  ศัพทในบทวา  ชงฺคลาน  นี้ 
เปนศัพทบรรยายถึงแผนดิน  โดยความเปนธรรมชาติเสมอกันดวยความ 
เปนของแข็งกระดาง  หาเปนศัพทบอกประเทศอันไกลซึ่งมิไดปรากฏไม 
ดวยเหตุนั้น พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  'ปวีตลส ฺจารีน." 
คําวา  สปาทกปฺปาณาน  พระอรรถกถาจารยกลาวใหพิเศษออกไป 
เพราะทานกําลังกลาวถึงรอยเทาอยู.  บทวา  สโมธาน คือ  ซึ่งความเปน 
แหงอันหยั่งลงในภายใน.  ดวยเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาว 
วา  'โอธาน  อุปกฺเขป.'  อธิบายวา  บุคคลพึงนําเขาไปรวมลง." 
           [๒๕๔]  ความไมประมาท  บคุคลควรบําเพ็ญแท  เพราะความ 
ไมประมาทนั้น  เปนธรรมมีอุปการะมาก  ดวยประการฉะน้ี.  แทจริงบุคคล 
ผูบําเพ็ญความไมประมาทนั้น  บอมบรรลุมีความไมกลัวตอมรณะ 
เปนตน.  ดวยเหตุนั้น  ในตติยปณณาสกแหงจตุกกนิบาตอังคุตตร๒นิกาย 
 
๑.  ป. สู.  ๒/๒๙๓.  ๒.  องฺ จตกฺก.  ๒๑/๑๖๐. 
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พระผูมีพระภาคจึงตรัสไววา  "ภิกษุทั้งหลาย  ความไมประมาทอันภิกษุ  
ควรบําเพ็ญดวยฐานะ ๔.  ภิกษุทั้งหลาย  ความไมประมาทอันภิกษุควร 
บําเพ็ญดวยฐานะ ๔ เปนไฉน ?  ภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงละกาย- 
ทุจริตเจริญกายสุจริต  และอยางประมาทในการละกายทุจริต  เจริญกาย- 
สุจริตน้ันประการ ๑  ภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงละวจีทุจริต  เจริญ 
วจีสุจริต  และอยางประมาทในการละวจีทุจริต  เจริญวจีสุจริต  และอยา 
ประมาทในการละมโนทุจริต  เจริญมโนสุจริตน้ันประการ ๑  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงละความเห็นผิด  เจริญความเห็นถูก  และอยา 
ประมาทในการละความเห็นผิด  เจริญความเห็นถูกนั้นประการ ๑  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  ในกาลใดแล  ภิกษุมาละกายทุจริต  เจริญกายสุจริตแลว 
ละวจีทุจริต   เจริญวจีสุจริตแลว  ละมโนทุจริต  เจริญมโนสุจริตแลว 
ละความเห็นผิด  เจริญความเห็นถูกแลว,  ในกาลน้ันเธอยอมไมกลัว 
มัจจุผูทําท่ีสุดซึ่งจะมีในภพหนา"  และตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย 
ความไมประมาทเปนธรรมรักษาจิตดวยสติ*  อันภิกษุควรทําในฐานะ 
๔ ตามสมควรแกตน.  ภิกษุทั้งหลาย  ความไมประมาทเปนธรรมรักษา 
จิตดวยสติ  อันภิกษุควรทําในฐานะ ๔ ตามสมควรแกตนน้ันเปนไฉน ? 
ภิกษุทั้งหลาย  ความไมประมาทเปนธรรมรักษาจิตดวยสติ  อันภิกษุควร 
ทําตามสมควรแกตนวา  ' จิตของเราอยากําหนัดในธรรมเปนที่ต้ังแหง 
ความกําหนัด, ...  จิตของเราอยาขัดเคืองในธรรมเปนที่ต้ังแหงความขัด 
 
* ความไมประมาท  คือการระวังรักษาใจดวยสติ  ก็วา. 
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เคือง,  ...จิตของเราอยาหลงในธรรมเปนที่ต้ังแหงความหลง,  ความ  
ไมประมาทเปนธรรมรักษาจิตดวยสติอันภิกษุควรทําตามสมควรแกตนวา 
จิตของเราอยามัวเมาในธรรมเปนที่ต้ังแหงความมัวเมา.  ภิกษุทั้งหลาย 
ในกาลในแล  จิตของภิกษุไมกําหนัดในธรรมเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด 
เพราะจิตของเธอปราศจากราคะแลว,  จิต  (ของภิกษุ)  ไมขัดเคืองใน 
ธรรมเปนที่ต้ังแหงความขัดเคือง  เพราะจิตของเธอปราศจากโทสะแลว, 
จิต (ของภิกษุ)  ไมหลงในธรรมเปนที่ต้ังแหงความหลง  เพราะจิตของ 
เธอปราศจากโมหะแลว;  จิต (ของภิกษุ)  ไมมัวเมาในธรรมเปนที่ต้ัง 
แหงความมัวเมา  เพราะจิตของเธอปราศจากความมัวเมาแลว;   ในกาล 
นั้นเธอยอมไมสะทกสะทานหว่ันไหวคลอนแคลน  ไมถึงความสะดุง  และ 
ไมคลอยไปตาม  แมเพราะคําของสมณะ (ผูมีวาทะอยางอ่ืน)  เปนเหตุ." 
           [๒๕๕] อรรถกถาฐานสูตร*  วา  "บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา 
ยโต  โข  คือ  ในกาลใดแล.  บทวา  สมฺปรายิกสฺส  นั่น  สักวาเปนเทศนา.  
ก็พระขีณาสพ  ยอมไมกลัว  ตอมรณะ อันจะมีในสัมปรายภพและใน 
ทิฏฐธรรม.  ก็พระขีณาสพนั้น  พระผูมีพระภาคทรงประสงคเอาในที่นี้. 
แตควรอาจารยบางพวกกลาววา  ' พระผูมีพระภาคทรงประสงคเอาพระอริย- 
บุคคลแมทั้งหมด  ต้ังแตพระโสดาบันข้ึนไป  เพราะบาลีวา 
' สมมฺาทิฏ ิ  ภาวิตา." 
           อรรถกถาอารักขสูตร*  วา  "บทวา  อตฺตรูเปน  ไดแก  ตาม 
สมควร  คือพอสมแกตน.  อธิบายวา  ตามความใครตอประโยชน. 
 
* มโน. ปู. ๒/๔๒๘. 
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บทวา  รชนีเยสุ  ไดแก  เปนปจจัยแหงราคะ. บทวา  ธมฺเมส ุคือ 
ในสภาพท้ังหลาย.  อธิบายวา  ในอิฏฐารมณทั้งหลาย.  นัยในบทท้ังปวง  
บัณฑิตพึงทราบอยางนี้.  บทวา นจฺฉมภฺติ  คือ  ยอมไมสะทกสะทาน 
ดวยสามารถแหงทิฏฐิ.  แมในบทที่เหลือท้ังหลาย ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
หลายบทวา น จ ปน  สมณวจนเหตุป  คจฺฉติ  ความวา  ภิกษุหาละ 
ความเห็นของตนแลว  โอนไปดวยสามารถแหงทิฏฐิของเขา  แม 
เพราะถอยคําของสมณะท้ังหลายผูมีปกติกลาวอยางอ่ืนเปนเหตุไม.  แม 
ในที่นี้  พระผูมีพระภาคก็ทรงประสงคเอาพระขีณาสพเหมือนกัน." 
           [๒๕๖]  ความไมประมาทน่ัน  เปนธรรมมีอุปการะมากในธรรม 
อันหาโทษมิไดทั้งหลาย  ยอมนําคุณมีความไมกลัวตอมรณะเปนตนมา 
ใหแกบุคคลผูบําเพ็ญความไมประมาทนั้น  ดวยประการฉะน้ี,  เพราะ 
เหตุนั้น  ความไมประมาท  จึงชื่อวาเปนมงคล.  แมในอรรถกถาทาน 
หมายเอาเน้ือความน้ีแล  จึงกลาววา  "ความไมประมาทนั้น  ชื่อวาเปน 
มงคล  เพราะเปนเหตุบรรลุกุศลธรรมมีประการตาง ๆ หรือเพราะเปน 
เหตุใหบรรลอุมตธรรม"  ดังน้ีแลว  แสดงบทแหงพระสูตรวา  "เมื่อ 
บุคคลไมประมาท  เปนผูมีความเพียรเครื่องยังกิเลสใหเรารอน"  และวา 
"ความไมประมาทเปนทางอมตะ" อยางนี้เปนตน.  บรรดาบทแหง 
พระสูตรทั้ง ๒ นั้น  สองบทวา อปฺปมตฺตสฺส  อาตาปโนน้ี  มาในพระ 
สูตรหลายแหง.  อีกอยางหน่ึง  สองบทน่ัน พระผูมีพระภาคตรัสไวใน 
วิมุตติสูตร* ในปญจกนิบาต  อังคุตตรนิกายวา  "เมื่อบุคคลไม 
 
* องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๑๑.  
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ประมาทแลว  เปนผูมีความเพียงเครื่องเผากิเลส  มตีนอันสงไปแลวอยู  
จิตอันยังไมพน   ยอมพนได,  หรืออาสวะที่ยังไมสิ้น  ยอมถึงความ 
สิ้นไป." 
           [๒๕๗]  อรรถกถาพระสูตร  อันมาในอัฏฐกนิบาต อังคุตตร- 
นิกายเปนตน วา  "ชื่อวา  เปนผูไมประมาท  เพราะความไมอยูปราศ- 
จากสติ.  ชื่อวา  ผูมีความเพียงเครื่องเผากิเลส  เพราะเผากิเลสดวย 
ความเพียร.   ชื่อวา  ผูมีตนอันสงไปแลว  อธิบายวา  ผูมีตนอันแนวไป 
แลว  เพราะเปนผูไมเยื่อใยในกายและชีวิต." 
           ฎีกาพระสูตรนั้น  วา "ความเพียร  ชื่อวาอาตาปะ  เพราะอรรถวา 
เปนเครื่องเผาและเปนเครื่องผลาญกิเลสทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้น  พระ 
อรรถกถาจารยจึงกลาววา  'วีริยาตาเปน  อาตาปโน.'  อธิบายวา 
ผูมีความเพียร.  บทวา  เปสิตตฺตสฺส  คือ  ผูมีจิตอันมุงไปสูความสําเร็จ 
แหงประโยชนตามท่ีตนประสงค." 
           [๒๕๘]  คําอันเปนคาถานี้  วา 
              "ความไมประมาทเปนทางอมตะ,  ความประมาท 
              เปนทางแหงมัจจุ,  บุคคลผูไมประมาทแลวชื่อวา 
              ยอมไมตาย,  ผูประมาทยอมเปนเหมือนคนตายแลว." 
           พระผูมีพระภาคตรัสไวในพระธรรมบทก็ม.ี  รกุขเทวดาผูสิงอยู 
ที่ตนมะพลับอันมีปม  เมื่อจะโอวาทแกพระเจาปญจาละ  ไดกลาวไว 
ในภัณฑุติณฑุกชาดก  ในที่สุดแหงติงสนิบาตก็มี. 
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           [๒๕๙]  อรรถกถาชาดก*นั้นวา  "บรรดาบทเหลาน้ัน  ความไม  
อยูปราศจากสติ  ชื่อวาความไมประมาท.  สองบทวา  อมต ปท  คือ 
เปนทางเครื่องถึง  ไดแกเปนเหตุบรรลุอมตะ  คือพระนิพพาน.  สองบทวา 
มจฺจุโน  ปท  คือ  เปนเหตุแหงมรณะ.  ก็บุคคลผูประมาท  เมื่อไม 
สามารถที่เจริญวิปสสนาบรรลุความเปนผูไมมีปฏิสนธิได  ชื่อวายอม 
เกิดและตายอยูในสงสารรํ่าไป;  เพราะเหตุนั้น  ความประมาทจึงชื่อวา 
เปนทางแหงความตาย.  บทวา  น มียนฺติ  ความวา  บุคคลผูไมประ- 
มาทเจริญวิปสสนาแลว  ถึงความเปนผูไมมีปฏิสนธิ  ชื่อวายอมไมตาย 
เพราะความเปนผูไมเกิดในสงสารซํ้า ๆ ซาก ๆ.  สองบทวา  เย  ปมตฺตา 
เปนตน ความวา  ขาแตมหาราช  บุคคลเหลาใดเปนผูประมาทแลว 
พระองคพึงเห็นบุคคลเหลาน้ัน  เหมือนคนตายแลว. 
           ถามวา  เพราะเหตุไร  (คนผูประมาทจึงเหมือนคนตายแลว ?) 
           ตอบวา  เพราะเขามิไดยังกิจใหสําเร็จ.  อธิบายวา  ก็ความรําพึง 
ความปรารถนา  หรือความต้ังใจวา  ' เราจักใหทาน  จักรักษาศีล  จักทํา 
อุโบสถกรรม  จักทํากรรมอันดีงาม'  ดังน้ี  ยอมไมมีแมแกบุคคลผู 
ตายแลว  เพราะเปนผูปราศจากวิญญาณ.  แมบุคคลผูประมาทแลว 
ก็ไมมีความรําพึงเปนตนเหลาน้ัน  เพราะไมมีความไมประมาท  เพราะ 
เหตุดังนี้นั้น  แมชนทั้ง ๒ ประเภทน่ัน  จึงเปนเชนเดียวกันแท." 
           อรรถกถาธรรมบท  วา  "แมความคิดสักครั้งหน่ึงวา  ' เราจัก 
ใหทาน  จักรกัษาศีล  จักทําอุโบสถกรรม' ยอมไมเกิดข้ึนแกบุคคลผู 
 
*  ชาตกฏกถา.  ๗/๓๑๙. 
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ประมาทซ่ึงเปนคฤหัสถกอน,  แมผูเปนบรรพชิตกม็ิไดเกิดความคิดสัก  
ครั้งหนึ่งวา  ' เราจักบําเพ็ญวัตรมีอาจริยวัตรและอุปชฌายวัตรเปนตน 
จักสมาทานธุดงคทั้งหลาย  จักเจริญภาวนา,'  บุคคลผูประมาทเหลาน้ัน 
จะมีอะไรเปนเหตุใหตางจากคนผูตายแลวเลา ?" 
                           กถาวาดวยความไมประมาท  จบ. 
           [๒๖๐]  พระผูมีพระภาคตรัสมงคล ๓ ประการ คือ  การเวน 
จากบาป ๑ การสํารวมจากการด่ืม (น้ําเมา)  ๑ ความไมประมาท ๑ 
ดวยพระคาถาแมนี้  ดวยประการดังนี้.  ก็ภิกษุทั้งหลายในบัดนี้โดยมาก 
ยอมสวดตามอํานาจ  น  คณะวา  รติวิ.  แต น  คณะ  ยอมไมถูก 
เพราะความท่ีคําวา  "น  สฺนาทิมฺหา"  เปนคําท่ีอาจารยหามแลวใน 
คําน้ีวา  ส  คณะ  และ น  คณะ  ยอมไมมีแตหนาอักษรตัวตนในบาท 
ทั้งหลายท่ีมี ๘  อักษร,  ย คณะ  ยอมมีไดแตหนา ๔ อักษรในพฤทธ์ิใด 
พฤทธิ์นั้นชื่อวา "วัตตฉันท."  ช  คณะ  วา  "รตีวิ"  นั่นแล  ยอมใชได 
เพราะทานไมหาม.  แม ย คณะ วา  "รตีปา"  ยอมถูก เพราะคําวา 
"โยณฺณวา."  และยอมสมดวย ย คณะ  วา  "จ ธมเฺม."  แมคํา 
เปนคาถานี้ก็เปนปฐยาวัตรแล. 
                             พรรณนาความแหงคาถาที่ ๖ จบ. 


