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                                มังคลัตถทีปนี  แปล   
                                           เลม  ๒ 
                           พรรณนาความแหงคาถาที่ ๓ 
        [๑๑๕]  พึงทราบวินิจฉัยในคาถาท่ี  ๓:   ความเปนผูมีสุตะมาก 
ชื่อวา   พาหุสัจจะ.   ความเปนผูฉลาดในหัตถกรรมอยางใดอยางหน่ึง 
ชื่อวา  ศิลปะ.   แมในฎีกาแหงวาเสฏฐสูตร  ในมชัฌิมปณณาสก  ทาน 
ก็กลาววา    "ความเปนผูฉลาดในหัตถกรรม  ชื่อวา  ศลิปะ   เพราะ 
อรรถวา  อันบุคคลตองศึกษาดวยอุลายนั้น  ๆ."    กฎสําหรับฝกหัด 
กายวาจาและจิต   อธิบายวา  "เครื่องกัน   เครื่องหามกายวาจา 
และจิตเหลานั้น   จากอาบัติบาง   จาโทษเครื่องทุศีลบาง  จาก 
อกุศลกรรมบถบาง   ตามสมควร"   ชื่อวา   วินัย.   สวนในอรรถกถา 
ทั้งหลายมีสมันตปาสาทิกาเปนตน  ทานกลาวหมายเอาพระวินัยปฎก  
อยางเดียววา   " ก็อุบายน่ัน  ยอมฝกกายดวย   วาจาดวย  เพราะเกียดกัน 
เสียซึ่งอัชฌาจารทางกายและทางวาจา  เหตุนั้น   อุบายน่ันจึงชื่อวา 
วินัย.๑"    ในอรรถกถา๒ทานกลาววา   "บทวา  ศึกษาดีแลว คือ 
สําเหนียกแลวดวยดี.   บทวา    กลาวดีแลว   คือกลาวแลวดวยดี. 
ศัพทวา ยา  เปนศัพทแสดงอรรถไมจํากัด.  คําเปลง  คือคําเปนทาง   
 
๑. สมันตะ  ๑/๑๘๒  ปรมัตถโชติกา  ขุททกปาฐวณัณนา  ๑๔๘.  
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ชื่อวา  วาจา."    
        อรรถกถาแหงรูปกัณฑ๑วา   "  สทัทชาติใด   อันเขาพูดกัน  เหตุนั้น 
สัททชาตินั้น   ชื่อวาวาจา.   สัททชาติใด   อันเขาเปลง  เหตุนั้น 
สัททชาตินั้น   ชื่อวาวาจา.   การเปลงถอยคํา  ชื่อวาคําเปนทาง. 
ถอยคําน้ันดวย   เปนทางดวย  แหงเหลาชนผูประสงคจะทราบเอง  
และประสงคจะใหผูอ่ืนทราบเนื้อความ  แมเพราะเหตุนั้น   ชือ่วา 
พฺยปโถ."  
        อรรถกถาแหงมุ๒สาวาทสิกขาบทวา   "คําเปนทาง  ชื่อวา 
พฺยปโถ.   จรงิอยู   วาจาเทานั้น   เปนทางของชนท้ังหลายผูถึง 
ทิฏฐานุคติ  [คือเปนตัวอยาง]    แมของชนเหลาอ่ืน  ทานจึงเรียกวา  
พฺยปโถ." 
        อาเทศวาจาศัพทเปน  พฺยในเพราะปถศัพทหนปลาย  ดวยสูตร 
ในสัททนีติปกรณ   ตอนวาดวยสนธิกัปปะวา   " วาจาย  โพฺย  ปเถ 
[แปลงวาจาศัพทเปน พฺย  ในเพราะปถศัพท] "  กไ็ด   ดวยมหาพฤทธ์ิ 
ก็ได. 
        บทวา   เอต   ความวา  " เทพดา   ทานจงถือวา  'พาหุสัจจะ ๑   
ศิลปะ  ๑  วินัยที่ศึกษาดีแลว  ๑  วาจาสุภาษิต  ๑  กรรม  ๔  อยางนี้ 
เปนมงคลอยางสูงสุด"   ความสังเขปในคาถาท่ี  ๓  นี้  เทาน้ี.  สวน 
ความพิสดารในคาถาท่ี  ๓  นี ้  ดังตอไปนี้ :-   
 
๑.  อฏสาลินี  ๔๗๒.    ๒.  สมนฺต.  ๒/๒๘๓.  
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                                กถาวาดวยพาหุสัจจะ    
        [๑๑๖]   ความเปนผูมีสุตะมาก   ชื่อพาหุสัจจะ.   โดยอรรถ 
พาหุสัจจะ  ไดแกความเปนผูฉลาดในกิจน้ัน  ๆ  อันเกิดข้ึนเพราะเรียน 
บาง  เพราะฟงบาง  ซึ่งพระพุทธวจนะหรือศิลปะภายนอก   (พระ 
พุทธศาสนา)   ยกความเปนผูฉลาดในหัตถกรรม   ที่พระผูมีพระภาค 
ทรงถือเอาดวยสิปปศัพทอันจะตรัส  (ขางหนา)  เสีย.   พาหุสัจจะนั้น 
มี  ๒ อยาง  ดวยสามารถพาหุสัจจะของบรรพชิตและคฤหัสถ.  ใน  ๒ 
อยางนั้น  ความเปนผูทรงจําคําสอนของพระศาสดา   ที่พระผูมีพระ- 
ภาคทรงพรรณนาไวในอุรุเวลสูตรเปนตน   โดยนยัเปนอาทิอยางนี้วา 
"ภิกษุเปนพหุสูต   ทรงสุตะ   มีสุตะเปนที่สั่งสม  "   ดังน้ี   ชื่อวาพาหุสัจจะ 
ของบรรพชิต. 
        อุรุเวล๑สูตร  มาในปฐมปณณาสก   แหงจตุกกนิบาต   อังคุตตร- 
นิกาย. 
        [๑๑๗]  อรรถกถาแหงอุรุเวลสูตร๒นั้นวา  "สุตะ   คือนวังค- 
สัตถุศาสนของภิกษุนั้นมาก  อธิบายวา   เปนอันเธอเรียนแลว   ดวย 
สามารถอักขระเบื้องตนและเบื้องปลายแหงบาลีและอนุสนธิ.  ภิกษุนั้น 
ชื่อวา  พหุสสุตะ.  บทวา  สุตธโร  คือเปนผูรองรับสุตะไวได.  จริงอยู 
พระพุทธวจนะอันภิกษุใดเรียนแตบาลีประเทศน้ี   เลือนหายไปจาก 
บาลีประเทศน้ี  ไมคงอยู  ดุจนํ้าในหมอทะลุ   เธอ   ไมอาจจะกลาว 
 
๑.  องฺ. จตุกฺก   ๒๑/๒๕.   ๒.  มโนรถปูรณี.  ๒/๓๔๗. 
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หรือบอกสูตรหรือชาดกอยางหน่ึง  ในทามกลางบริษัท.   ภิกษุนี้   
หาชื่อวาผูทรงสุตะไม.  สวนพระพุทธวจนะอันภิกษุใดเรียนแลว  ยอม 
เปนอยางเวลาท่ีตนเรียนมาแลวน้ันแหละ   เมื่อเธอไมทําการสาธยาย 
ต้ัง  ๑๐  ป   ต้ัง  ๒๐  ป     ก็ไมเลือนหาย,   ภิกษุนี้   ชื่อวาผูทรง 
สุตะ.    บทวา   สุตสนฺนิจโย   ไดแกผูสั่งสมสุตะ.   ก็สุตะอัน 
ภิกษุใดสั่งสมไวในตูคือหทัย   ยอมคงอยู   ดุจรอยจารึกที่ศิลา  และ 
ดุจมันเหลวราช๑สีหที่เขาใสไวในหมอทองคํา   ภิกษุนี้   ชื่อวาผูมีสุตะ 
เปนที่สั่งสม." 
        ฎีกาแหงอุรุเวลสูตรนั้นวา   "พระปริยัติธรรม  ชื่อวาสุตะ 
เพราะเปนธรรมอันผูมีความตองการดวยการออกจากวัฏฏทุกขควร 
ฟง   ภิกษุใด   ทรงสุตะนั้น  เหตุนั้น  ภิกษุนั้น  ชื่อวาผูทรงสุตะ. 
สุตะมีบท ๆ   เดียว   ไมตกหลนไปแมอักษรเดียวส่ังสมอยู  เหตุนั้น 
สุตะนั้นชื่อวาส่ิงท่ีสั่งสมอยู   สุตะเปนสิ่งท่ีสั่งสมอยู   มใีนภิกษุนั้น 
เหตุนั้น   ภิกษุนั้นชื่อวามีสุตะเปนที่สั่งสมอยู  (ครบครัน) ๒ 

        ก็บุคคลผูเปนพหุสูต  เขาถึงโดยสุตะ   เปนผูอันพระศาสดาทรง 
สรรเสริญแลว.   จริงอยูพระผูมีพระภาคตรัสไวในอัปปสสุตสูตร  ใน  
ปฐมปณณาสก  แหงจตุกกนิบาต  อังคุตตรนิกาย๓วา- 
 
๑ Lion สิงโต.     ๒.  เชน  สุตะวาพุทฺโธ   ก็คงเปนบทวา พุทฺโธอยู  พุ   ไมหายไป 
หรือ  โธ  ไมเลือนไป  เธอทรงไวไดครบสุตะนั้น ๆ.  อนึง่  แม  สนฺนิจโย  จะเปนบทปลง 
หรือคุณบท  กใ็ช  สต  เปนประธานได  เพราะลิงคของสนฺนิจโย  เปนอยูอยางนัน้  เหมือน 
อยาง  สรณ  เปนคุณบทของพุทฺโธ.    ๓.  องฺ.  จตุกฺก.   ๑/๒๘.  
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                                   [นวังคสัตถุศาสน]  
        "ภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  ๔  จําพวกเหลาน้ี  มีปรากฏอยูในโลก.  
บุคคล  ๔  จําพวกเปนไฉน ?  คือ   บุคคลมีสุตะนอย  (ทั้ง)   ไมเขาถึง 
โดยสุตะ,   บุคคลมีสุตะนอย  (แต)   เขาถึงโดยสุตะ,   บุคคลมีสุตะ 
มาก  (แต)   ไมเขาถึงโดยสุตะ,   บุคคลมีสุตะมาก  (ทั้ง)   เขาถึง 
โดยสุตะ.   ภกิษุทั้งหลาย  ก็บุคคลเปนผูมีสุตะนอย  (ทั้ง)   ไมเขา 
ถึงโดยสุตะ   เปนอยางไร ?  ภิกษุทั้งหลาย   สุตะ   คือ   สุตตะ๑ 

เคยยะ   เวยยากรณะ   คาถา   อุทานะ  อิติวุตตกะ  ชาตกะ  อัพภูตธัมมะ 
เวทัลละ  ของบุคคลบางคนในศาสนาน้ี   มีนอย,   เขาหาเปนผูรูทั่วถึง 
อรรถ  รูทั่วถงึธรรม   แหงสุตะอันนอยนั่นแลว   ปฏิบัติธรรมสมควร 
แกธรรมไม,    อยางนี้แล   ภิกษุทั้งหลาย   บุคคลเปนผูมีสุตะนอย 
(ทั้ง)   ไมเขาถึงโดสุตะ.  ภิกษุทั้งหลาย   ก็บุคคลเปนผูมีสุตะนอย 
(แต)   เขาถึงโดยสุถตะ  เปนอยางไร ?  ภิกษุทั้งหลาย   สุตะ  คือ 
สุตตะ   เคยยะ  ฯลฯ  เวทัลละ  ของบุคคลบางคนในศาสนาน้ี   มีนอย, 
 
๑.  สุตตะ  ไดแกระเบียบคําท่ีแสดงเนื้อความไดเร่ืองหนึง่ ๆ.  เคยยะ  ไดแกระเบียบคําท่ี 
มีจุณณิยบทบางคาถาบางปนกัน.   เวยยากรณะ  ไดแกระเบียบคําท่ีมีจุณณิยบทลวน  ไม 
มีคาถาปน.   คาถา   ไดแกระเบียบคําท่ีผูกประพันธเปนคาถา  ตางโดยฉันทลักษณะและ 
พฤติลักษณะ.  อุทานะ  ไดแกระเบียบคําท่ีพระพุทธเจาเปนตน   ทรงเปลงดวยโสมนัส. 
อิตวิุตตกะ   ไดแกระเบียบคําท่ีพระพุทธเจาตรัสเปนรอยแกวในเบ้ืองตนแลว   ตรัสยา 
ขอความนั้น  (คํานิคม)  ในภายหลัง.  ชาตกะ  ไดแกระเบียบคําท่ีพระพุทธเจาตรัสแสดง 
บุรพจารีตเปนท่ีมาแลวในอดีต.    อัพภูตธัมมะ   ไดแกระเบียบคําท่ีแสดงความอัศจรรย. 
เวทัลละ  ไดแกระเบียบคําท่ีผูถามไดความรูแจง   และมีความยินดีถามตอ ๆ  ข้ึนไป 
รวมสุตะ  ๙  นี้   เรียกนวังคสัตถุศาสน.  
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(แต)    เขาเปนผูรูทั่วถึงอรรถ  รูทั่วถึงธรรม   แหงสุตะนอยน้ันแลว  
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม,  อยางนี้แล  ภิกษุทั้งหลาย   บุคคล  
เปนผูมีสุตะนอย   (แต)   เขาถึงโดยสุตะ.   ภิกษุทัง้หลาย   ก็บคุคล 
เปนผูมีสุตะมาก  (แต)   ไมเขาถึงโดยสุตะ   เปนอยางไร  ?  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  สตุะ  คือ  สุตตะ  เคยยะ  ฯลฯ   เวทัลละ  ของบุคคล 
บางคนในศาสนาน้ี   มีมาก,  (แต)   เขาหาเปนผูรูทั่วถึงอรรถ   รูทั่ว 
ถึงธรรม  แหงสุตะมากน้ันแลว  ปฏิบติัธรรมสมควรแกธรรมไม. 
อยางนี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลเปนผูมีสุตะมาก  (แต)  ไมเขาถึง 
โดยสุตะ.  ภิกษุทังหลาย  ก็บุคคลเปนผูมีสุตะมาก  (ทั้ง)   เขาถึง 
โดยสุตะ   เปนอยางไร ?  ภิกษุทั้งหลาย   สุตะ   คือ   สุตตะ   เคยยะ 
ฯลฯ  เวทัลละ   ของบุคคลบางคนในศาสนาน้ี   มมีาก,  (ทั้ง)  เขา 
ก็เปนผูรูทั่วถึงอรรถ   รูทัว่ถึงธรรม   แหงสุตะมากน้ันแลว  ปฏิบัติ 
ธรรมสมควรแกธรรม,   อยางนี้แล   ภิกษุทั้งหลาย   บุคคลเปนผูมี 
สุตะมาก  (ทั้ง)   เขาถึงโดยสุตะ.   ภิกษุทั้งหลาย   บุคคล  ๔   จําพวก 
เหลาน้ีแล  มปีรากฏอยูในโลก." 
        (พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา   ไดตรสัไวยากรณนี้   ครั้น 
แลวไดตรัสคําลงทาย   เปนประพันธคาถาอ่ืนตอไปวา  :-) 
        "ถาบุคคลแมมีสุตะนอย   (ทั้ง)  ไมต้ังมั่นอยู 
         ในศีล;   บัณฑิตทั้งหลายยอมติเตียนเขาโดย 
        สวนสอง   คือ   ทั้งโดยศีล   ทั้งโดยสุตะ.  ถา 
        บุคคลแมมีสุตะนอย  (แต)  ต้ังมัน่ดีอยูในศีล;  
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        บณัฑิตท้ังหลายยอมสรรเสริญเขาโดยศีล  (แต)   
        สุตะของเขาหาถึงพรอมไม.    ถาบุคคลแมม ี
        สุตะมาก   (แต)  ไมต้ังมั่นอยูในศีล,   บัณฑิต 
        ทั้งหลายยอมติเตียนเขาโดยศีล  (แต)  สุตะ 
        ของเขายอมถึงพรอม.   ถาบุคคลแมมีสุตะมาก 
        (ทั้ง)   ต้ังมั่นอยูในศีล   บัณฑิตท้ังหลายยอม 
        สรรเสรญิเขาโดยสวนสอง   คือ   ทั้งโดยศีล 
        ทั้งโดยสุตะ.    ใครเลาควรจะติเตียนบุคคลผูม ี
        สุตะมาก   ผูทรงธรรม  มีปญญา  เปนพุทธสาวก 
        ผูเปนดังแทงทองชมพูนุทน้ันได,    แมเหลา 
        เทพเจาก็ชมเขา   ถึงพรหมก็สรรเสริญ." 
         อรรถกถา๑แหงอัปปสสุตสูตรนั้น   วา  "บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา 
อนุปฺปนฺโน   แปลวา  ไมเขาถึง." 
        ฎีกาแหงอัปปสสุตสูตรนั้น  วา   " สองบทวา  อปฺปก   สุต 
ความวา   บรรดาสัตถุศาสนมีองค  ๙  องคอะไร ๆ  ก็ตาม  จัดเปนสุตะ 
(ทั้งน้ัน),  เพ่ือทรงแสดงองค  ๙  นี้นัน้  จึงตรัสวา  สุตตะ  เคยยะ 
เปนตน." 
        นัยอันมาในอรรถกถาแหงสูตรนั้นวา    "หลายบทวา  อตฺถ- 
ม ฺาย  ธมมฺมาย  ธมฺมานุธมมฺปฏิปนฺโน   มีความวา  เปนผู 
รูอรรถกถาและบาลีแลว   ปฏิบัติบุพพภาคปฏิปทาพรอมท้ังศีลอันเปน 
 
๑.  มโนรถปูรณี.  ๑/๓๒๘.  
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ธรรมสมควรแกนวโลกตุตรธรรม.   ในบุคคล  ๔  จําพวกนั้น   จําพวก  
ตน   พระผูมพีระภาคตรัสหมายเอาผูมีสุตะนอย   และเปนผูทุศีล,  
จําพวกที่  ๒  มีสุตะนอย  (แต)  เปนผูสิ้นอาสวะ,  จําพวกที่  ๓  มีสุตะ 
มาก (แต)  เปนผูทุศีล,  จําพวกที่ ๔  มสีุตะมาก  และเปนผูสิ้น 
อาสวะ." 
        อรรถกถาแหงสูตรนั้น  วา  " บทวา  อสมาหโิต  คือไมทําให 
บริบูรณ.   บาทคาถาวา  สีลโต  จ  สุเตน  จคือ  ทัง้โดยสวนศีล 
ทั้งโดยสวนสุตะ,  อธิบายวา  บัณฑิตท้ังหลายยอมติเตียนเขาอยางนี้ 
วา  "  ผูนี้ทุศลี (ทั้ง)  มีสุตะนอย."   บาทคาถาวา   ตสฺส  สมฺปชฺชเต 
สุต  ความวา  เพราะกิจคือสุตะอันบุคคลน้ันทําแลวดวยสุตะน้ี   ฉะน้ัน 
สุตะของเขาจึงชื่อวาถึงพรอม.   สองบทวา   นาสฺส   สมฺปชฺชเต 
ความวา   เพราะเขาไมทํากิจคือสุตะ   สุตะจึงไมถึงพรอม.   บทวา 
ธรฺมธร  ไดแกเปนผูรับรองธรรมคือสุตะ.   บทวา  สปฺป ฺ   คือมี 
ปญญาดี.  บาทคาถาวา  นิกฺข  ชมฺพูนทสฺเสว   ความวา  ทองคํา 
ธรรมชาติ  เรียกกันวา  ทองชมพูนุท,  ดุจแทงทองชมพูนุทนั้น, 
อธิบายวา  เหมือนลิ่มทองหนัก  ๕  สวุรรณ๑. 
        แมพระอานนทเถระ  อาศัยความท่ีตนเปนพหุสูต   จึงถึงความ 
เปนผูอันพระศาสดาทรงสรรเสริญวา  "ภิกษุทั้งหลาย  อานนทเปน 
ยอดของภิกษุสาวกท้ังหลายของเราผูเปนพหุสูต๒."   อน่ึงภิกษุผูเปน 
พหุสูต  ยอมเปนผูมีลาภเกิดข้ึนโดยไมยาก.  ในขอน้ัน  มีเรื่องดังตอ 
  
๑.  ตามมาตรา  ๕ สุวรรณ  เปน  ๑  นิกขะ.    ๒.  องฺ. เอก. ๒๐/๓๒.  
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ไปน้ี  (เปนอุทาหรณ):-  
                         [เรื่องพราหมณบูชาภิกษุผูพหุสูต] 
        ไดยินวา   พราหมณคนหน่ึง   คือวา   " การบูชาพระพุทธรัตนะ  
และพระสังฆรัตนะ  ก็ปรากฏอยู,  ธรรมรัตนะจะชื่อวาเปนอันบูชาแลว 
ดวยอยางไรหนอ  ? "  จึงเขาไปเฝาพระศาสดาทูลถามเนื้อความน้ัน. 
        พระศาสดา.   พราหมณ   ถาทานปรารถนาจะบูชาพระธรรม- 
รัตนะ  ก็จงบูชาภิกษุผูเปนพหุสูตรูปหน่ึงเถิด. 
        พราหมณ.  พระเจาขา  ขอพระองคตรัสบอกภิกษุผูเปนพหุสูต 
(ดวยเถิด). 
        พระศาสดา.  จงถามภิกษุสงฆเถิด. 
        เขาเขาไปหาภิกษุทั้งหลาย   กลาววา   "โปรดบอกภิกษุผูเปน 
พหุสูตทีเถิด  ขอรับ." 
        ภิกษุ.  พระอานนทเถระสิ  พราหมณ. 
        พราหมณบุชาพระเถระดวยจีวรอันมีราคาพันหนึ่ง   ฉะน้ีแล. 
เรื่อน้ีมาในอรรถกถา๑แหงมหาโคสิงคสาลสูตร. 
        [๑๒๑]   พาหุสัจจะของพหุสุตบุคคล  ชื่อวาเปนมงคล   เพราะ 
เปนเหตุแหงอิฏฐผลมีสรรเสริญเปนตน,   และชื่อวาเปนมงคล  แม 
เพราะเหตุแหงการละอกุศล   และการบรรลุกุศล   ดวยประการฉะน้ี. 
สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคตรัสไวในนคโรปมสูตร๒    ทุติยวรรค 
ทุติยปณณาสก   ในสัตตกนิบาต   อังคุตตรนิกาย  ดังนี้วา  "ภิกษุ 
 
๑.  ป.  สู.  ๒/๓๓๐.   ๒.  องฺ.   สตฺตก.  ๒๓/๑๑๑.  
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ทั้งหลาย   กอ็ริยสาวกผูสดับแลวแล   ยอมละอกุศลเสียได   ทํากุศล   
ใหเจริญ,   ยอมละกรรมอันมีโทษเสีย   ทํากรรมไมมีโทษใหเจริญ 
บริหารตนใหหมดจด." 
        [๑๑๒]   อรรถกถา๑แหงสูตรตนของสูตรทั้งหมด   ในทุกนิบาต 
อังคุตตรนิกาย   วา  "บรรดาคําเหลาน้ัน   ในคําวา   สุทฺธมตฺตาน 
ปริหรติ   นี้   ความหมดจดมี  ๒  อยาง  คือ  โดยปรยิาย  (โดย) 
เอกเทศ)  ๑   โดยนิปปรยิาย  (โดยสิ้นเชิง)  ๑.   ก็พระอริยสาวก 
บริหารตนอยูดวยสรณคมน   ชื่อวาบริหารตนใหหมดจดโดยปริยาย  ถึง 
บริหารตนอยูดวยศีล  ๕  ศีล ๑๐  จตุปาริสุทธิศีล   ปฐมฌาน  ทุติยฌาน 
ตติยฌาน   จตุตถฌาน   อากาสานัญจายตนฌาน   วิญญาณัญ- 
จายตนฌาน   อากิญจัญญายตนฌาน   เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
โสดาปตติมรรค  โสดาปตติผล   อรหัตตมรรค   กช็ื่อวาบริหารตนให 
หมดจดโดยปริยายเหมือนกัน.   (สวน)   ทานผูต้ังอยูในอรหัตตผล 
เปนพระขีณาสพยังเบญจขันธอันมีมูลขาดแลว   ใหอาบบาง   ใหเค้ียว 
บาง     ใหบริโภคบาง    ใหนั่งบาง    ใหนอนบาง   บัณฑิตพึงทราบ 
วา   บริหารคือปฏิบัติตนใหหมดจด   คือหมดมลทินโดยนิปปรยิาย 
โดยแท." 
        ฎีกาแหงปฐมสูตรนั้น   วา  "บทวา  ฉินฺนมูลเก   คือ  ชื่อวา 
มีมูลอันขาดเด็ดแลว    เพราะมูลคือตัณหาอันทานถอนข้ึนไดแลว 
 
๑.  มโน.  ปู.   ๒/๔.  
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(ดวยอรหัตตมรรค)."  
        อรรถกถา๑แหงอธิปเตยยสูตร   จตุตถวรรคปฐมปณณาสก   ใน 
ติกนิบาต   อังคุตตรนิกา   วา  "อธิบายวา  'ภิกษุยอมบริหาร  
คือปฏิบัติ   คุมครองตน  ทําใหหมดจดคือใหหมดมลทิน.   ก็ภิกษุนี้ 
บริหารตนใหหมดจดอยูดวยอรหัตตมรรค   ชื่อวาบริหารตนใหหมดจด 
โดยปริยา,  สวนทานผูบรรลุผลแลว   จึงชื่อวาบริหารตนใหหมดจด 
โดยนิปปริยาย." 
        ฎีกาแหงอธิปเตยยสูตรนั้นวา  "สองบทวา   นิมฺมล  กตฺวา 
ความวา   ทําใหปราศจากมลทิน   เพราะพรากเสียซึ่งมลทิน  มรีาคะ 
เปนตน.   บทวา  โคปยติ  คือยอมรักษาจากอนัตถะ   คือสังกิเลส. 
บทวา  อย   เปนตน   ความวา  ภิกษุผูปฏิบัติไดอยางนี้   ชื่อวาบริหาร 
ตนใหหมดจด   เพราะไมมีแมแหงกิเลสอันเปนเหตุไมบริสุทธิ์." 
        ทานมิไดพรรณนาถอยคําอะไร  ๆ ไว  ในอรรถกถาและฎีกาแหง 
นคโรปมสูตรเลย  เพราะทานพรรณนาไวแลวในเบื้องตนอยางนี้. 
        [๑๒๓]   อน่ึง   พาหุสัจจะ  ชื่อวาเปนมงคล   แมเพราะเปนเหตุ 
แหงการทําใหแจงซ่ึงปรมัตถสัจโดยลําดับ.    สมดังคําท่ีพระผูมีพระ 
ภาค    เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกพราหมณชื่อภารทวาชะ   ตรสัไววา 
"กุลบุตรผูเกิดศรัทธาแลว   ยอมเขาไปหา  (บัณฑิต),   ครั้นเขาไปหา 
แลว   ยอมน่ังใกล,   เมื่อน่ังใกล   ยอมเง่ียโสต,   เง่ียโสตแลว   ยอม 
สดับธรรม,   ครั้งสดับแลว   ยอมทรางธรรมไว,  ยอมพิจารณาเน้ือ 
 
๑.  มโน.   ป.  ๒/๑๖๙  
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ความแหงธรรมที่ทรงไวแลว,   เมื่อเขาพิจารณาเนื้อความอยู,   ธรรม  
ทั้งหลายยอมทนซึ่งความเพงพินิจ,    เมื่อความทนซ่ึงความเพงพินิจ  
แหงธรรม   มีอยู,   ความพอใจยอมเกิด,   เขาเกิดความพอใจแลว 
ยอมอุตสาหะ,   ครั้นอุตสาหะแลว   ยอมไตรตรอง,   ครั้นไตรตรอง 
แลว   ยอมต้ังความเพียร,   เขาเปนผูมีตนต้ังความเพียรแลว  ยอม 
ทําปรมัตถสัจใหแจงดวยกาย   และยอมเห็น   (แจง)   แทงตลอด 
ปรมัตถสัจน้ันดวยปญญา." 
        บาลีในจังกีสูตร๑  ปญจมวรค  มชัฌิมปณณาสก. 
        [๑๒๔]   อรรถกถา๒แหงจังกีสูตรนั้นวา  " บทวา  ปยิรุปาสติ 
คือน่ังในสํานัก.  บทวา  โสต  ไดแกโสตประสาท.  บทวา  ธมมฺ 
หมายเอาเทศนาธรรม.   บทวา  ธาเรติ   ไดแกทรงจําทําใหชํานาญ. 
บทวา  อุปปริกฺขติ   ความวา  ยอมพิจารณาโดยอรรถและโดยการณ. 
บทวา   นิชฌฺาน   คือยอมทนซ่ึงความสอดสอง,  อธิบายวา   ธรรม 
ทั้งหลายยอมปรากฏอยางน้ีวา   "ศีลอันพระผูมีพระภาคตรัสไวแลว 
ในที่นี้   สมาธิอันพระองคตรัสไวแลวในที่นี้"   ดังน้ีเปนตน.   ความ 
พอใจ  คือความเปนผูใครจะทํา   ชื่อวาความพอใจ.  บทวา  อุสฺสหติ 
คือยอมพยายาม.   บทวา  ตุลยติ   คือยอมพิจารณาดวยอํานาจ 
ไตรลักษณมีอนิจจลักษณะเปนตน.   บทวา  ปทหติ  คือ   ยอมเริ่มต้ัง 
ความเพียรอันนับเขาในมรรค.   คําวา----กาเยน  เจว   ปรมตฺถสจฺจ 
ความวา  ทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน   ดวยสหชาตนามกาย  และชําแรก 
 
๑.  ม.  ม.  ๑๓/๖๐๕.     ๒.  ป.  สู.  ๓/๓๙๑.  
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กิเลสทั้งหลาย   เห็นพระนิพพานน่ันแลแจมแจง   คือชัดเจนดวย  
ปญญา."  
        ฎีกาแหงจังกีสูตรนั้น   วา  "บทวา  ปยิรุปาสติ  คือเขาไปน่ัง 
ดวยอํานาจการอุปฏฐาน.   พระอรรถกถาจารยกลาววา  ' บทวา  โสต 
ไดแกโสตประสาท'  ดวยประสงควา 'ก็โสตประสาทน้ัน  อันบุคคลควร 
เง่ียเพ่ือสดับ.'  บทวา  ธาเรติ คือทรงจําไวดวยหทัย   ไดแกเก็บธรรม 
นั้นไวในหทัยนั้น.  บทวา   อตฺถโต   คือโดยใจความของธรรมตามท่ี 
ทรงไวแลว.   บทวา  การณโต  คือโดยยุกติ   ไดแกโดยเหตุอุทาหรณ 
โดยสมควร.   บทวา  โอโลกน  ความวา   ธรรมท้ังหลายยอมทน 
คือธารไดซึ่งความเปนสภาพ    อันจะพึงเห็นไดดวยปญญาจักษุตาม 
สภาพวา  "ขอน้ี  เปนอยางนี้."    ความทนไดนั้น   ก็คือกิริยาที่ 
เนื้อความปรากฏในจิต   เพราะบรรลุ   ดุจแววหางแหงปลากราย 
เพราะฉะนั้น   พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  "อิธ"   ดังน้ีเปนตน. 
ความพอใจในกุศล   กลาวคือความเปนผูใครจะทํา  ชื่อวากัตตุกัมยตา- 
ฉันทะ.  บทวา   วามติ   ความวา   ยอมทําความพยายาม   คือความ 
บากบ่ันดวยสามารถยังวิสุทธิ  ๔   ขางตนใหถึงพรอม.  บทวา  มคฺคปฺปธาน 
ความวา   ยอมเริ่มต้ังความเพียรชอบ  ๔  ประการอันนํามาซ่ึงมรรค 
คือนับเนื่องในมรรค     ไดแกยังความเพียรชอบ   ๔  ประการน้ันให 
บริบูรณ   ดวยอํานาจการต้ังความเพียร.   บทวา  ปรมตฺถสจฺจ 
ความวา  สัจจะชื่อวาปรมัตถ   เพราะเปนธรรมไมเปลา.   บทวา 
สหชาตนามกาเยน   ความวา  ปญญาท่ียังนิพพานใหถึงพรอมไดดวย  
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สหชาตนามกาย   ทํานิพพานที่ตนกําลังทําใหแจงนั้นนั่นแล   ใหแจม  
แจง   คือใหปรากฏ   ชื่อวาเห็นอยู   คือทําใหประจักษอยูดวยสัจฉิ- 
กิริยาภิสมัยนั้นนั่นแล.  
        [๑๒๕]   ความเปนผูฉลาดของเหลาคฤหัสถ   ซึ่งเกิดข้ึนเพราะ 
ฟงหรือเรียนศิลปะภายนอก   ชื่อวาพาหุสัจจะของคฤหัสถ.   แมใน 
พาหุสัจจะของคฤหัสถนั้น   พาหุสัจจะใดไมมีโทษ,  พาหุสัจจะน้ันก็จัด 
เปนมงคล  เพราะเปนเหตุนํามาซึ่งประโยชนสุขในโลกทั้ง  ๒.  ในขอน้ัน 
มีเรื่องดังตอไปนี้   (เปนอุทาหรณ)  :- 
                                  [เรื่องเสนกบัณฑิต] 
        ในอดีตกาล  พระโพธิสัตวเปนพราหมณนามวา  "เสนก"  ใน 
กรุงพาราณสี   เรียนสรรพศิลปะในกรงุตักกสิลาสําเร็จแลว   กลบัมา 
ยังกรุงพาราณสี.   ในกาลน้ัน   พระเจากรุงพาราณสีทรงพระนามวา 
"ชนก"    ไดพระราชทานตําแหนงอมาตย   พรอมดวยยศใหญแก 
พระโพธิสัตว.    พระโพธสัตวนั้นเปนอมาตยผูอนุศาสนอรรถธรรมของ 
พระราชา  ในวันแหงปกษทั้งหลาย   นั่นแสดงธรรมดวยพุทธลีลาบน 
ธรรมาสนที่ตกแตงในธรรมสภา     อันพระราชาเปนตนจัดเตรียมไว. 
ครั้งน้ัน   พราหมณแกคนหนึ่ง  เที่ยวขอทรัพยไดมาพนกหาปณะ   จึง 
ฝากไวในสกุลพราหมณสกุลหนึ่ง   แลวไปขออีก.   พราหมณสกุลนั้น 
ใชกหาปณะเสียแลว   เมือพราหมณแกนั้นกลับมา.   ไมอาจจะคืนให 
จึงไดใหธิดาของตนทําใหเปนบาทบริจาริกาแกพราหมณนั้น.   แกพา 
นางไปอยูในพราหมณคาม   ใกลกรุงพาราณสี.    ฝายพราหมณีนั้น  
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ไมอ่ิมดวยเมถุนกาม   เพราะตนยังเปนสาว   จึงทํามิจฉาจารกับ  
พราหมณหนุมคนหน่ึง  คิดวา  "ดวยอุบายอยางนี้   เราจักเปนผูปลอด 
ภัยทํา  (อะไร  ๆ  ไดตามชอบใจ) "   วันหน่ึง   จึงไดพูดกะพราหมณ  
ดังน้ี   วา  "ทานพราหมณ  ดิฉันไมอาจจะทําการงานในเรือนของ 
ทานได,   ทานจงเอาทรัพยที่ขอเขาไดมา   นําทาสหรือทาสีมาใหดําฉัน 
เถิด."    แกตกอยูในอํานาจของนางจึงรับวา   "ดลีะ"   ตะพายถุง 
หนังเต็มดวยสัตตุเที่ยวไปในคามนิคมเปนตน    เมื่อไดทรัพยถึง   ๗๐๐ 
กหาปณะแลวก็กลับมา   ในระหวางทาง  (ไดแวะ)   กินสัตตุที่โคนไม 
มีโพรงตนหน่ึง  ไมผูกปากถุง   ลงไปด่ืมน้ําแลว   ขณะนั้น   งูเหา 
ในตนไมมีโพรงตัวหนึ่ง    เลื้อยเขาถุงดวยกลิ่นสัตตุ  นอนขดขนดกิน 
สัตตุอยู.    พราหมณกลับมาไมทันดูขางใน   ผูกปากถุงตะพายแลวก ็
ออกเดิน   ไดยินคําท่ีรุกขเทพดาองคหน่ึงบอกวา  "พราหมณ   วันนี้ 
ถาทานจักพักอยูในระหวางทาง   ตัวทานเองจักตาย;  แตถาทานไปถึง 
เรือนวันนี้,   ภรรยาของทานก็จักตาย"   จึงหวาดกลัวแตมรณภัย   กําลัง 
คร่ําครวญอยู  ถึงประตูกรุงพาราณสีแลว.   กาลน้ัน  ไดเปนวันอุโบสถ 
ที่ ๑๕.  คนทัง้หลายถือของหอมและดอกไมเปนตนติดมือไป  เพ่ือฟง 
ธรรมของพระโพธิสัตว.  แกเห็นคนเหลาน้ัน  ถามทาบความน้ันแลว 
คิดวา   "ไดทราบวา   เสนกบัณฑิตเปนนักแสดงธรรม,  ทานคงจะ 
กลาวคําอะไร  ๆ    กําจัดความโศกของเราออกได,   แมเราก็ควรจะ 
ไปฟงธรรมในท่ีนั้น"   ดังน้ีแลว    ก็ไปกับคนเหลาน้ัน  ไดยืนรองไหอยูที่ 
ทายบริษัทดวยท้ังถุงสัตตุยังอยูที่คอ.   พระโพธสตัวเห็นแกเขา   คิดวา  
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"ความโศกท่ีสามารถใหเกิดน้ําตา   ภายในของพราหมณนั่น  นาจะมี  
(เปนแน)"   จึงถามถึงเหตุแหงความโศกน้ัน.   แกก็เลาคําท่ีเทพดา 
บอก  แลวถามวา  "ขาพเจาไดยินคําน้ี  จึงเศราโศก,  ทานบัณฑิต 
อะไรหนอ  จะเปนเหตุแหงความตายของขาพเจาแลภริยา  ?"   พระ 
โพธิสัตวใครครวญดู   กร็ูเหตุทั้งหมดไดดวยญาณ   คือความเปน  
ผูฉลาดในอุบายของตนทีเดียว   ดุจเห็นอยูดวยตาทิพย.    จึงถามวา 
"พราหมณ   ในถุงของทานนั่น   มีสัตตุไหม ?" 
        พราหมณ.   มี  ทานบัณฑิต. 
        เสนก.  ในเวลากินอาหารเชาวันน้ี  ทานกินสตัตุที่ไหน ?  
        พราหมณ.   ที่โคนไมในปา. 
        เสนก.   ทานกินสัตตุแลว   เมื่อจะไปด่ืมน้ํา   ผูกปากถุงหรือ 
เปลา ? 
        พราหมณ.  ไมไดผูก. 
        เสนก.  ถาอยางนั้น  ขาพเจาเขาใจวา  ในเวลาท่ีทานไปดื่มนํ้า 
งูเหาตัวหนึ่งไดกลิ่นสัตตุ   จึงเลื้อยเขาถุง,   วันนี้   ถาทานจักพักใน 
ระหวางทาง,    เมื่อจะกิจสัตตุในเวลาเย็น   จักสอดมือเขาไปในถุง 
เมื่อเชนนั้น  ทานก็จักถูกงูกัดมือตาย,  นี้เหตุแหงความตายของทาน ; 
ถาทานจักไปถึงเรือนในวันนี้,     ภรรยาของทานก็จักสอดมือเขาไป 
เพ่ือหยิบของในถุง,   เมื่อเชนนั้น   นางก็จักถูกงูกัดมอืตาย,   นี้เหตุ 
แหงความตายของนาง;   เทพดากลาวอยางนั้น   หมายถึงเหตุนี้; 
เพราะฉะนั้น   ทานจงยกถุงน้ันลงในทามกลางบริษัท   แลวแกปากถุง  
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ถอยออกไปยืน  (ใหหาง)  แลว   เอาทอนไมเคาะถุง."   พราหมณ  
ไดทําอยางนั้นแลว.   งูแผพังพานขูเสียงดัง  "ฟู ๆ"  เลื้อยออกแลว. 
ลําดับนั้น   หมองูคนหน่ึง  จับงูตัวนั้นไปปลอยเสียในปา.   พวกคน 
พากันราเริงยินดีวา "ทานเสกบัณฑิตนี้  พยากรณไดดั่งพระสัพพัญู 
พุทธเจา"  ดังน้ีแลว  ไดพากันโบกสบัดผา  ปรบมือ  และซองสาธุการ  
ต้ังหลายแสน.    เสียงสาธุการประการหน่ึงวาเสียงมหาปฐพีถลม,   ฝน 
แกว  ๗  ประการ   ก็ตกดังฝนลูกเห็บ   เพ่ือบูชาพระโพธิสัตว.  แม 
พราหมณก็บูชาพระโพธิสัตวนั้น   ดวยกหาปณะที่ตนไดมา.   พระ 
โพธิสัตวไมรับกหาปณะเหลาน้ัน   กลับเพ่ิมใหแกพราหมณ  (อีก) 
๓๐๐  กหาปณะ   เพ่ือใหครบพัน   แลวถามวา  "ใครใชทานไปขอ 
ทรัพย." 
        พราหมณ.  ภรรยาของขาพเจา   บัณฑิต 
        เสนก.   ภรรยาของทาน   แกหรอืสาว ? 
        พราหมณ.   ยังสาวอยู  บัณฑิต. 
        พระโพธิสัตวพูดชี้แจงวา  "ถาอยางนั้น   นาง  (คง)  ทํา 
มิจฉาจารกับชายอ่ืน   จึงใชทานไป,   ก็ถาทานจักนํากหาปณะเหลาน้ี 
ไปเรือน,   นางจักใหแกชายชู;    เพราะฉะนั้น   ทานพึงเก็บไวในท่ีไหนๆ 
นอกบานแลว   จึงเขาบาน"   ดังน้ีแลว   สงแกไป.   พราหมณทําตาม 
คําแนะนําอยางนั้นแลว (ไป)  ยืนอยูทีป่ระตูเรือนเรียกวา  "หลอนจา  !" 
ขณะนั้น   แมนางนั่งอยูกับชายชู   ไดยินเสียงของพราหมณ   จึง 
ดับประทีปเสีย   แลวเปดประตู,   เมื่อเขาเขาไปขางในแลว,   ก็นําชาย 
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ชูออกไปยืน   (แอบ)  อยูที่ริมประตู   แลวเขาไปสูเรือน   ถามวา  
"ทานไดอะไรมา  ?"   แกบอกวา  "ขาไดมาพันหน่ึง  เก็บไวที่โนน." 
นางไปบอกแกชายชู.   ชายชูนั้นก็ถือเอาทรัพยนั้นหลีกไป.   รุงข้ึน 
พราหมณไมเห็นทรัพยนั้น   จึงเขาไปหาพระโพธสัตวเลาเรื่อง  (นั้น).  
พระโพธิสัตวทราบความน้ันแลว   จึงใหคาใชจายแกพราหมณ   พอ  ๗ 
วัน   สั่งวา  "ในวันตน  ทานจงเชิญพราหมณมากินเลี้ยง  ๑๔  คน  คือ 
พราหมณกุลุปกะ   ของทาน  ๗  คน   ของภรรยาทาน  ๗  คน  นับแตวัน 
รุงข้ึนไป   จงลดเสียฝายละ  ๑  คน  ในวันที่ ๗   จงเชิญ  (เพียง) ๒ คน 
คือ   ของทาน  ๑  คน  ของภรรยา  ๑  คน,  ใน  ๒  คนนั้น  กลุปุกะของ 
ภรรยาทานคนใด  มาเรื่อยตลอด  ๗  วัน,   ทานจงบอกกุลุปกะคนน้ัน 
แกขาพเจา."   พราหมณทําตามนั้นแลว  บอกแกพระโพธิสัตว.   พระ 
โพธิสัตวจึงใชพวกบุรุษใหนําเอาตัวพราหมณนั้นมา   ถามวา  "ทาน 
เอากหาปณะพันหน่ึงของพราหมณนี้ไป    จากโคนไมตนโนนหรือ  ?" 
        พราหมณ.   ขาพเจามิไดเอาไป  บัณฑิต. 
        เสนก.  เราชื่อเสนกบัณฑิต,   ทานไมรูจักหรือ ? 
        พราหมณนั้นกลัว   จึงรับวา  "ขาพเจาเอาไปเก็บไวที่โนน." 
        พราหมณสัตวใชพวกบุรุษใหนําทรัพยนั้นมาแลว  ใหลงราชอาชญา 
แกพราหมณผูเปนโจร   ใหเนรเทศเสียจากพระนคร   แลวใหทรพัย 
พันหน่ึงนั้นพรอมดวยยศใหญแกพราหมณนอกน้ี   ใหแกกับปชาบดีอยู 
ในสํานักของตน. 
        พระโพธิสัตวนั้น   บําเพ็ญปรมัตถบารมีใหบริบูรณ   ดวยการ  
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เปลื้องพราหมณจากทุกข   ดวยประการฉะน้ี.   ดวยเหตุนั้น   พระผูมี- 
พระภาคจึงตรัสไวในจริยาปฎก๑   วา :- 
        "เราเมื่อพิจารณาดวยปญญา  จึงเปลื้องพราหมณ   
        จากทุกขได,   ผูอื่นที่จะเสมอกับเราดวยปญญา 
        ไมมี๒ ;  นี้เปนปญญาบารมีของเรา." 
        แมในอรรถกถาอัฏฐ๓สาลินี  ก็กลาววา  "ความเปนปญญาบารมี 
ของพระโพธิสัตวผูแสดงงูซึ่งอยูภายในถุง   ชื่อวาปรมัตถบารมี." 
        ก็การกลาว  (แก)  ปญหาเห็นปานนั้นดวยพระพุทธลีลา   หาใช 
กําลังแหงชาติไมเลย,   หาใชกําลังแหงโคตร   สกลุ  ประเทศ  ยศ 
และทรัพยไม ;  ที่แท  เปนกําลังของปญญา.  เพราะวา  บุรุษผูมีปญญา 
เจริญวิปสสนาแลว   ยอมเปดประตู   คืออริยมรรค   เขาสูนคร   คือ 
พระนิพพานได,    ยอมแทงตลอดสาวกบารมีญาณบาง    ปจเจก- 
สัมโพธิญาณบาง   สัมมาสัมโพธิญาณบาง.   จริงอยู   บรรดาธรรม 
อันยังผูปฏิบัติใหบรรลุพระนิพพานท้ังหลาย  ปญญาเทาน้ันประเสริฐ 
สุด,   ธรรมท่ีเหลือ  ลวนเปนบริวารของปญญาน้ัน. 
        ดวยเหตุนั้น  สรภังคศาสดาผูอันทาวสักกะจอมแหงเทพดา   ถาม 
อยางนี้วา  :- 
        "ทานผูฉลาดท้ังหลาย   กลาว   สลี  ๑   สริิ๑ 
        ธรรมของสัตบุรุษ  ๑   ปญญา  ๑   วาอะไร 
        ประเสรฐิกวากัน ?" 
 
๑.  อัฏฐสาลินี  ๙๔-๙๕.  วา  ป ฺาย  วจิินนฺโตห...    ๒.  ถาไมใชบุคคลเปนอัญญบทก็ 
วาธรรมอ่ืนของเราท่ีเสมอกับปญญาไมมี,   ๓.  ตทฏฏถา  ๙๕.  



ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาท่ี 20 

จึงกลาว  (แก)  วา:- 
        "ทานผูฉลาดท้ังหลาย   กลาววา   ปญญาแล  
        ประเสรฐิสุด   ดุจพระจันทร  (ราชานักษัตร) 
        ประเสรฐิล้ําดาราท้ังหลาย,  สีล  ๑  สิริ  ๑  ธรรม  
        ของสัตบุรุษ   ๑   ยอมเปนไปตามผูมีปญญา." 
                                     [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สีล  ไดแก   ศลีคือมรรยาท.  บทวา 
สิรึ  ไดแก  ความเปนใหญ.   คําวา  ปฺา  ห ิ  ความวา  ทานทาว 
สักกะ  ผูฉลาดทั้งหลาย  มีพระพุทธเจาเปนตน  กลาววา  "บรรดา 
ธรรม  ๔  ประการเหลาน้ี   คุณชาติที่ชื่อวาปญญาเทาน้ัน   ประเสริฐ 
สุด.   บาทคาถาวา   นกฺขตฺตราชาริว   ความวา   ดุจจันทรอันสูงสุด 
แหงดาราทั้งหลาย.  บทวา  อนฺวายิกา  ความวา  ธรรมแม  ๓ 
ประการนี้  ยอมไปตามผูมีปญญาอยางเดียว,  อธิบายวา  "เปน 
บริวารของปญญาเทาน้ัน." 
        เสนกบัณฑิตบรรลปุระโยชนในโลกน้ี  กลาวคือตําแหนงอมาตย 
เปนตนแลว    ไดทํากรรมอันเปนเหตุนํามาซึ่งประโยชนในโลกหนา 
ดวยการแสดงธรรมแกพวกมนุษย   และดวยการเปล้ืองพราหมณจาก 
ทุกข   เพราะตนเปนพหุสูต   ดังพรรณนามาฉะน้ีแล. 
        เรื่องเสนกบัณฑิต๑   มาในอรรถกถาสัตตุภัสตชาดก   สัตตก- 
นิบาต. 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ตทฏกถา.   ๕/๑๕๐.  
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        พึงประมวล     แมเรือ่งโอรสของพระเจาพรหมทัต     ผูทรง  
ศึกษาสรรพศิลปะ   และมนตอันเปนเหตุรูสรรพสําเนียง  (เสียงรอง 
ของสัตวทั้งปวง)   ในกรงุตักกสิลาแลว   เสด็จกลบัมา  อันพระราช- 
บิดาสถาปนาไวในภาวะแหงอุปราช  ภายหลังครองราชสมบัติ  ทรง 
ทําบุญ   มีทานเปนตน   มสีวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา   อันมาใน 
อรรถกถาปรนัตปชาดก   ในสัตตกนิบาตนั้นเหมือนกัน.  
                           กถาวาดวยพาหุสัจจะ  จบ.  



ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาท่ี 22 

                                  กถาวาดวยศิลปะ* 

        [๑๒๘]   ความเปนผูฉลาดในหัตถกรรมมี  ๒  อยาง   ดวย  
สามารถแหงศิลปะของบรรพชิตและคฤหัสถ  ชื่อวาศิลปะ. 
                                 [อนาคาริยศิลปะ] 
        ในศลิปะ  ๒  อยางนั้น     การตกแตงสมณบริขาร   มีการกะ 
และเย็บจีวรเปนตน   ที่พระผูมีพระภาคทรงพรรณนาไวในสัตตมสูตร๑ 

ทุติยวรรค    แหงทสกนิบาตอังคุตตรนิกาย    อยางนี้วา    "ภิกษุ 
ทั้งหลาย   ภิกษุในศาสนานี้   เปนผูขยันไมเกียจคราน  ในการงานอะไรท่ี 
จะพึงชวยกันทํา   ทั้งสูงท้ังตํ่า   ของเพ่ือนพรหมจารีดวยกัน   ประกอบ 
พรอมดวยปญญาเครื่องสอบสวน   อันเปนอุบายในการงานท่ีจะพึงชวย 
กันทําน้ัน   อาจทํา   อาจจัดได;   ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเปนผูขยัน  ฯ ล ฯ 
อาจจัดได  แมใด;   ธรรมแมนี้   ชื่อวานาถกรณธรรม "   ดังน้ี  ชื่อวา 
ศิลปะของบรรพชิต. 
        [๑๒๙]   อรรถกถาสัตตมสูตร๒นั้นวา    " บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา   อุจฺจาวจานิ  แปลวา  สูงและตํ่า.   การงานท่ีจะพึงออกปาก 
อยางนี้วา  "ขาพเจาจะทําอะไร  ? "  แลวจึงทํา   ชือ่วาการงานท่ีจะพึง 
ชวยกันทํา.   ในการงานท่ีสูงและตํ่าน้ัน   การงานเปนตนอยางนี้   คือ 
การทํา    การยอมจีวร  กรรม   (คือฉาบทา)   ปูนขาวท่ีพระเจดีย 
การงานท่ีจะพึงทําในโรงอุโบสถ  เรือนพระเจดีย   และเรือนตนโพธิ 
 
*  พระมหาทองดํา  จนฺทูปโม  ป.  ๗   (ปจจบัุนเปนท่ีพระธรรมดิลก)  วดับรมนิวาส 
แปล  ๑.  องฺ.  ทสก.  ๒๔/๒๖    ๒.  มโนรถปูรณี.  ๓๖๕.     
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ชื่อวาการงานสูง.   การงานเล็กนอย   มีการลางและทาเทาเปนตน 
ชื่อวาการงานตํ่า.   บทวา  ตตฺรุปายาย  แปลวา  ดําเนินเขาไปในการ  
งานที่พึงจะชวยกันทําน้ัน.   บทวา   อล  กาตุ   คือ   เปนผูสามารถทํา. 
บทวา   อล  สวธาตุ  คือ  สามารถจัด.   บทวา   นาถกรโณ  ไดแก 
ทําความเปนที่พ่ึงของตน,  อธิบายวา "ทําท่ีพ่ึง."  
        ฎีกาสัตตมสูตรนั้นวา  บทวา   อจฺุจนีจานิ   คือ   ใหญและ 
เล็ก.   บทวา  ตตฺรุปคมนิยา   ความวา   ดําเนินเขาไปในการงานที่ 
ใหญและเล็กน้ัน  ๆ  ดวยสามารถทําใหสําเร็จ   คือ   สมารถในอันยัง 
การงานน้ัน  ๆ  ใหเสร็จไป.   บทวา  ตตฺรุปายาย  ไดแกเปนอุบายใน 
การงานน้ัน  ๆ  ที่พึงทําใหสําเร็จ.   ภิกษุทานเรียกวานาถ   เพราะอรรถ 
วา  ปกปก   รักษา  คุมครอง  (ซึ่งตน)   ดวยธรรมน่ันเอง  เพราะมี 
ธรรมเปนที่พ่ึง,   ธรรมอันทําความเปนที่พ่ึงของภิกษุนั้น   เรยีกวา 
นาถกรณธรรม. 
        ก็ความน้ี   บัณฑิตพึงตรวจดู   แมในสังคีติสูตร   พรอมท้ัง 
อรรถกถาและฎีกา. 
        [๑๓๔]  ศิลปะของบรรพชิตน้ัน  พระผูมีพระภาคตรัสวาเปน 
มงคล  เพราะนํามาซึ่งประโยชนสุขในโลกทั้ง ๒   ทั้งแกตนท้ังแกคน 
เหลาอ่ืน.   ในขอน้ัน  มีเรื่องเหลาน้ี  (เปนอุทาหรณ). 
                              [เรื่องพระอานนทเถระ] 
        คราวหน่ึง    พระผูมีพระภาคเมื่อเสด็จจาริกไปในทักขิณาคิรี- 
ชนบท    ทอดพระเนตรเห็นนาแควนมคธ   รับสั่งวา   "อานนท  เธอ  
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อาจ    เพ่ือจะจัดจีวรมีรูปอยางนี้ไดหรือ ?"    ดังน้ีแลว   ไดเสด็จไปสู  
กรุงราชคฤห.   พระเถระ   เพราะเปนผูฉลาดในหัตถกรรม   จึงทูลวา 
"อาจ  พระเจาขา"   แลวจัด  (ทํา)   จีวรมีรูปอยางนั้นแสดงแด 
พระศาสดา.   พระศาสดาเมื่อจะทรงสรรเสริญทาน   ตรัสเรียกภิกษุ 
ทั้งหลายมาวา   "ภิกษุทั้งหลาย   อานนทเปนบัณฑิต  อานนทมีปญญา  
มาก   มารูทัว่ถึงความแหงคําท่ีเรากลาวแลวโดยสังเขปไดโดยพิสดาร  คือ 
มาทํากุสิบาง   คีเวยยกะบาง   ชังเฆยยกะบาง   พาหันตะบาง,  และจีวร 
ที่ทําเชนนั้นเปนของตัด   เศราหมองดวยศัสตรา  สมควรแกสมณะ  และ 
อันพวกโจรผูเปนขาศึกไมทําความเพงเล็งแลว.   ภิกษุทั้งหลาย  เรา 
อนุญาตสังฆาฏิตัด   อุตตราสงคตัด  อันตรวาสกตัด๑." 
                                        [แกอรรถ] 
        [๑๓๑]  บรรดา๒บทเหลาน้ัน   บทวา  ยตฺร  ห ิ  คือ  โย  (แปลวา 
พระอานนทใด).   แผนผายาว  มีอนุวาตเปนตน  ทั้งดานยาว  ทั้งดาน 
กวาง  ชื่อกุส.ิ   แผนผาส้ันในระหวาง ๆ  ชื่ออัฑฒกุสิ.  มณฑลใหญ 
ในกระทงหน่ึง   ๆ   ชื่อมณฑล.  มณฑลเล็ก   ชื่ออัฑฒมณฑล.  กระทง 
คือ   ขางละกระทงแหงวิวัฏฏะ   ในจีวร  ๕   ขัณฑ  (และ)  ๔   กระทง  คือ 
๒  ขาง ๆ ละ  ๒  กระทงแหงวิวัฏฏะ   ในจีวร  ๗  ขัณฑ  ชื่ออนุวิวัฏฏะ. 
แผนผาดามท่ีเย็บติดดวยดายอ่ืน   เพ่ือทําใหแนนในที่หุมคอ   ชื่อ 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๕/๒๐๒.    ๒.  สมันต.  ๓/๒๒๗.     
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คีเวยยกะ.   แผนผาท่ีเย็บติดเหมือนอยางนั้น  ในท่ีปกแขง   ชื่อ 
ชังเฆยยกะ.   อาจารยบางพวก   กลาววา  "แผนผาที่ติดไวตรงท่ีคอ 
(ชื่อคีเวยยกะ)   และตรงท่ีแขง  (ชื่อชังเฆยยกะ)"   กม็ี.   กระทง  
หน่ึง  ๆ  นอกอนุวิวัฏฏะ  ชื่อพาหันตะ.  
        สวนในมหาอรรถกถา๑   ทานกลาววา  "คําวา   พาหันตะ  นั่น 
เปนชื่อของชายท้ัง  ๒   (แหงจีวร)   ทีภิ่กษุเมื่อหมจีวรไดขนาดพอดี 
มวนเขามาพาดไวบนแขน   มีดานหนาอยูขางนอก   (หมายเอาลูกบวบ 
จีวร ?)." 
        พระผูมพีระภาค   ครั้นทรงแสดงจีวร  ๙  อยาง  ดวยสามารถ 
กุสเปนตนอยางนี้แลว  บัดนี้  เพ่ือจะแสดงวา  จีวรทั้งหมดน่ัน  ภิกษุ 
ตองตัด  จึงตรัสวา   ฉินฺนกฺจ   เปนตน.  พึงทราบวินิจฉัย  ในคํา 
เหลาน้ัน.  บทวา  ฉินฺนกฺจ  คือ  ชื่อวาจีวรที่ตัดแลว  โดยประการ 
มีกุสิเปนตน.  บทวา  ปจฺจตฺถิกาน  ไดแก  พวกโจรผูเปนขาศึกตอ 
พระศาสนา.   บทวา  อนภิชฺฌากต  คือ  ไมทําความเพงเล็งแลว, 
อธิบายวา  ไมอยากได.  เพราะฉะน้ัน  จีวรทั้ง  ๓  ผืนภิกษุควรตัด. 
ผิวาเม่ือภิกษุตัดจีวร  ๓  ผืนผาไมพอ  ก็ควรตัดแต  ๒  ผืน.  แมเมื่อ 
ตัด  ๒ ผืน  ก็ไมพอ  ควรตัดผืนเดียว.   แมเม่ือตัดผืนเดียว   ก็ไมพอ 
ก็ควรติดผาเพลาะ.  ในขอน้ันมีบาลี  ดังตอไปนี้  (เปนขออาง). 
                                  [บาลีในจีวรขันธกะ] 
         [๑๓๒]   ก็สมัยนั้นแล    เมื่อภิกษุรูปใดรูหน่ึงกําลังทําไตรจีวร 
 
๑.  สมนฺต.  ๓/๒๒๘   คัมภีรมหาอรรถกถา   ทานยกมากวางไวในสมันต.  ในบัดนี้  หา 
คัมภีรไมไดแลว  มีสักแตช่ือเทานั้น. 
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ผาท่ีเธอตัดทุกผืน   ไมพอ.   (เธอจึงแจงความน้ันแกภิกษุทั้งหลาย,   
พวกภิกษุทูลความน้ันแดพระผูมีพระภาค.   ทีนั้นแล   พระผูมีพระภาค 
รับสั่งใหหาภิกษุทั้งหลายมาแลว   ทรงอนุญาตวา)    "ภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตจีวรที่ตัดแลว  ๒  ผืน  ไมตัดผืน  ๑."   เธอตัดจีวร  ๒  ผืน 
ไมตัดผืน  ๑  ผาก็ยังไมพอ.  (เติมขอความเหมือนขางตน)   "ภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราอนุญาตจีวรที่ไมตัด  ๒  ผืน   ตัดผืน ๑. "   เธอไมตัด 
๒  ผืน  ตัดแตผืนเดียว   ผาก็ยังไมพอ.  (เติมขอความเหมือนขางตน) 
"ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหติด  แมผาเพลาะ ,  ภิกษุทั้งหลาย  ก็จีวร 
ที่ไมไดตัดทุกผืน  ภิกษุไมพึงทรง   ภกิษุใดขืนทรง   ภิกษุนั้นตอง 
ทุกกฏ๑." 
        อรรถ๒กถาจีวรขันธกะน้ันวา  "ในคําวา  อนฺวาธิกป   อาโรเปตุ 
คือ   ใหเพ่ิมผาดาม.   แตผาดามนี้  พึงเพ่ิมในเม่ือผาไมพอ.   ถาผาพอ 
จะเพ่ิมผาดาม  ไมควร;  จีวรทุกผืน  ตองตัดทั้งน้ัน." 
        อนุฎีกาวิมติวิโนทนี   ตอนแกดวยคณโภชนสิกขาบทวา   "บทวา 
อาคนิตุกปฏ   พระอรรถกถาจารยกลาวหมายเอาจีวรที่ไมตัด   ติด 
ผาเพลาะทํา." 
                                เรื่องพระอานนทเถระ   จบ. 
                                      [เรื่องภิกษุรูปหน่ึง] 
        [๑๓๓]  ในคราวน้ัน   อันตรวาสกของภิกษุรูปหน่ึงทะลุแลว. 
 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๕/๒๑๙.     ๒.  ๓/๒๓๐. 
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เธอคิดวา  " พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตไตรจีวรไว  (คือ)  ผาสังฆาฏิ 
๒  ชั้น   อุตตราสงคชั้นเดียว   อันตรวาสกชั้นเดียว, ก็อันตรวาสกของ  
เราผืนนี้ทะลุแลว   ถากระไร   เราพึงทาบผาปะ  (เมื่อเชนนี้)  โดยรอบ 
ก็จักเปน  ๒  ชั้น,   ตรงกลางจักเปนชั้นเดียว"   ดังน้ีแลว  จึงทาบผาปะ.   
พระศาสดาทรงทราบเร่ืองนั้น    จึงทําเหมือนเสด็จจาริกไปในวิหาร 
เสด็จเขาไปหาภิกษุนั้นแลว  ตรัสถามวา " ภิกษุ   เธอทําอะไร ? " 
        ภิกษุ.   ขาแตพระผูมีพระภาค  ขาพระองคทาบผาปะ   พระเจาขา. 
        พระศาสดาตรัสวา  " ดีละ  ๆ   ภิกษุ  ดีนักภิกษุ   เธอทาบผาปะ" 
ดังน้ีแลว  ตรสัเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลว  [ทรงอนุญาต]  วา "ภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราอนุญาตผาสังฆาฏิ  ๒  ชั้น  อุตตราสงคชั้นเดียว  อันตร- 
วาสกชั้นเดียว   แหงผาใหม  (และผา)  ที่ควรนับวาใหม,  สังฆาฏิ  ๔ 
ชั้น  อุตตราสงค  ๒  ชั้น   อันตรวาสก  ๒  ชั้น   แหงผาที่เก็บไวคางฤดู 
(ผาเกา)    พึงทําอุตสาหะในผาบังสุกุลตามตองการ,   พึงทําอุตสาหะใน 
ผาท่ีตกตามรานตลาด,  ภิกษุทังหลา  เราอนุญาตผาปะ  ผาชุน  รงัดุม 
ลูกดุม   ผาทาบทําใหมั่นคง๑." 
                                         [แกอรรถ] 
        [๑๓๔]   บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อหตกปฺปาน   ไดแก  (ผา) 
ที่ซักแลวครั้งเดียว.   บทวา  อุตุทธตาน  ไดแก  (ผา)  ที่เก็บไวคาง 
ฤดู   คือ  นาน.  มีคําท่ีตรัสไววา     "แหงผาเกาที่มีวัตถุอันไปแลว  (คือ 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๕/๒๐๖.  
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มีสีและดอกเลือนไปแลว).   บทวา  ปาปณิเก  ไดแก  ในผาเกาท่ีตก  
จากระหวางรานตลาด.   การแสวงหา  ชื่อวาอุตสาหะ.  แตผาบังสุกุล  
และผาท่ีตกตามรานตลาดน้ัน   ไมมีกาํหนด,   แม   ๑๐๐  ชั้น   ก็ควร. 
คําน้ีทั้งหมด   กลาวไวสําหรับภิกษุผูยินดีอยู.   บทวา   อคฺคฬ   ไดแก 
ทอนผา  (ใหม)   ที่รื้อ  (ผาเกา)  แลวทาบเขา.   บทวา  ตุนฺน  คือ 
ผาท่ีชุนดวยดาย.   บทวา   โอวฏฏกิ  คือ  เจาะทํา  (ใหเปนรู).   บทวา 
กณฺฑุสก   คือ   ลูกดุม.   บทวา   ทฬฺหีกมมฺ    ไดแก   ทอนผาท่ีไมรื้อ 
ทําใหเปนที่รองแลวทาบเขา.๑ 

                               เรื่องภิกษุรูปหน่ึง   จบ. 
          [๑๓๕]  ความเปนผูฉลาดในหัตถกรรมของทานเหลาน้ี    ที ่
ประกอบในฐานะ     ยอมนํามาซึ่งความสรรเสริญ   นับเขาใน 
ประโยชนเกือ้กูลในโลกน้ี   ดวยประการฉะน้ี   เหตุนั้น   จึงจัดเปน 
มงคล.    แตที่ประกอบในอัฏฐานะ   หาเปนมงคลไม   เพราะเปน 
เหตุนํามาซึ่งความติเตียน.   ในขอน้ัน   มีเรื่องดังตอไปนี้  (เปน 
อุทาหรณ). 
                                 [เรื่องพระโลลุทายี] 
        ดังไดสดับมา   พระโลลุทาย ี เปนคนละเอียด   และสามารถทํา 
จีวรกรรม.   ทานเย็บจีวรเพ่ือภิกษุณี   ผูเปนภรรยาเกาของตน  ยอม 
แลวทํารูปภาพอันตระการตา   ซึ่งสําเร็จแลวดวยปฏิภาณ   ที่ตรงกลาง 
พับแลว   กลาววา  "  เชิญเถิด   นองหญิง  เธอจงนําจีวรผืนนี้ไป 
 
๑.  สมันต.  ๓/๒๒๙.  
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เก็บตามท่ีพับไว   ในเวลาที่ภิกษุณีสงฆมารับโอวาท   จึงหมจีวรผืนนี้  
แลวเดินมาขางหลัง  ๆ."  นางไดทําตามคําส่ัง.   พวกมนุษยเห็นภิกษุณี  
นั้นแลวพากันยกโทษ   นางจึงบอกแกพวกภิกษุณีทั้งหลาย.   พวกภิกษุณี 
ก็บอกแกพวกภิกษุ     พวกภิกษุจึงทูลความน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุอุทายีโดยอเนกปริยาย     แลวทรง 
บัญญัติจีวรสิพพนสิกขาบท   ในภิกขุนีวัคค๑   วา  "  อน่ึง   ภิกษุใด 
เย็บเองก็ดี   ใหผูอ่ืนเย็บก็ดี  ซึ่งจีวร  เพ่ือภิกษุณีผูมิใชญาติ  ภิกษุนั้น 
เปนปาจิตตีย. 
 
                                        [แกอรรถ] 
        บทวา   ปฏิภาณจิตฺต  ไดแก   จิตรกรรมที่ทําดวยปฏิภาณของ 
ตน.   อธิบายวา   รูปสตรแีละบุรุษท่ีทําเมถุนธรรมคาง   อันทําดวย 
ดายสีตาง ๆ. 
                                 เรื่องพระโลลุทายี  จบ. 
                                      [อาคาริยศิลปะ] 
        [๑๓๖]  ชื่อวาศิลปะของคฤหัสถ   มีมากชนิด.   ในศิลปะเหลา 
นั้น   กิจการใด   เวนจาการเบียดเบียนชีวิตของสัตวอ่ืน   เวนจาก 
อกุศลกรรม  มีการงานของชางแกวและชางทองเปนตน  กิจการน้ัน   
จัดเปนมงคล   เพราะนํามาซึ่งปะโยชนในโลกน้ี.   ในขอน้ัน   มีเรื่อง 
ตอไปนี้   (เปนอุทาหรณ). 
  
๑.  วิ.   มหาวภิังค.  ๒/๒๒๘. 

 
   



ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาท่ี 30 

                                    [เรื่องชางแกว] 
        ในอดีตกาล    ในนิคมหน่ึง   ในกรุงพาราณสี   แควนกาสี  มี  
เศรษฐีคนหน่ึง  มีสมบัติมาก.   แตลําพังเงินที่เขาฝงไวก็มีถึง  ๔๐  โกฏิ. 
สวนภรรยาของเศรษฐีนั้น  ถึงแกกรรมแลวไปเกิดเปนนางหนู  (อยู) 
ที่หลังทรัพย   เพราะความหวงใยในทรัพย.  (ตอมา)  ตระกูลนั้นแม 
ทั้งหมด   ถึงความพินาศโดยลําดับ.   แมบานน้ันก็ถูกท้ิงหาท่ีหมาย 
ไมได.  ครั้งน้ัน  ชางแกวคนหน่ึง   ปรารถนาจะทุบหินเอาแกว   จึงรื้อหิน 
ในที่บานเกานั้นทุบ.   นางหนูตัวน้ันเที่ยวหากินอยู   เห็นชางแกวน้ัน 
บอย   ๆ  ก็เกดิความรักใคร   คิดวา  "ทรัพยของเรามากมาย  จะ 
ฉิบหายเสียโดยใชเหตุ,   เราจะรวมมืนกันกับนายคนน้ี   เค้ียวกิน 
(ใชสอย)   ทรัพยนั้น"   แลวคาบกหาปณะ  ๑  กหาปณะไปสูสํานักของ 
ชางแกวน้ัน.   ชางแกวเห็นนางหนูนั้น  เมื่อจะทักนางหนูดวยปยวาจา 
จึงกลาววา  "แม คาบกหาปณะมาทําไม ?"   นางหนูกลาววา  "พอ 
ทานจงถือเอาทรัพยนี้ไปใชสอยดวยตนเอง   (และ)  จงนําเนื้อมาให 
ฉันบาง."   ชางแกวน้ันนํากหาปณะไปสูเรือนแลว  ไดซื้อเน้ือมาให 
แกนางหนูนั้น.   นางหนูนั้นก็คาบเน้ือไปยังท่ีอยูของตน   แลวเค้ียวกิน. 
นางหนูนั้นไดนําทรัพยมาใหชางแกวนั้นนั่นแล  และรับเนื้อไปโดยนัยนี ้
ทุกวัน.  นางหนูนั้น  ไดคาบทรัพยแมทั้งหมดน้ัน  ไปใหแกชางแกวน้ัน 
นั่นแลโดยลาํดับ   ดวยประการฉะน้ี. 
        เรื่องชางแกว   มาในอรรถกถาพัพพุชาดก๑   วรรคที่  ๑๔   เอก- 
 
๑.  ชาตกฏกถา  ๒/๓๖๔.  
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นิบาต.  
        [๑๓๗]  แตเพราะทานกลาวไวโดยไมแปลกกนัวา   "ความเปน  
ผูฉลาดในหัตถกรรมอยางใดอยางหน่ึง   ชื่อศิลปะ"   ดังน้ี   ศิลปะแหง 
ชางสานเปนอาทิก็ดี    ศิลปะดีดกรวดก็ดี   อันมาในวิภังคแหงโอมสวาท- 
สิกขาบท  จึงนับเขาดวย.  ชางสานชื่อวานฬการ   ในคําวา  นฬการา- 
ทิสิปฺปฺเจว   นั้น.   แมศลิปะของชางสานน้ัน  ก็เปนมงคล   เพราะ 
นํามาซึ่งประโยชน.   ในขอน้ัน   มีเรื่องเหลาน้ี  (เปนอุทาหรณ). 
                        [เรื่องพระเถระผูถวายเส่ือลําแพน] 
        ในอดีตกาล   ชางสานคนหน่ึง  ในตีวรนคร  ถวายเสื่อลําแพน 
เพ่ือบูชาแดพระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ   เพราะกรรมน้ันจึง 
ทองเท่ียวไปแตในสุคติตลอด  ๙๔  กลัป   ในพุทธปุบาทกาลน้ี  เปน 
กุลบุตร   บวชในพระศาสนาแลว   บรรลุพระอรหัต.   ทานเมื่อ 
จะประกาศความไมขาดสาย   แหงความประพฤติในกาลกอนของตน 
จึงไดกลาวคาถาเหลานี้   ในวรรคที่  ๒๔  แหงอปทาน   วา :- 
        "ครั้งน้ัน   ขาพเจาเปนชางสาน   ในตีวรบรุี   อัน 
        นารื่นรม,  ประชุมชนในตีวรบุรนีั้น   เลื่อมใสใน 
        พระผูมพีระภาคพระนามวาสิทธัตถะ   ผูทรงยัง 
        โลกใหสวาง   พากนัแสวงหาเสื่อลําแพน   เพ่ือ 
        บชูาพระโลกนาถ.    ขาพเจาไดใหเส่ือลําแพน 
        แกทวยชนผูจะทําพุทธบูชา,  ตลอด  ๙๔  กัลป 
        ขาพเจาไมรูจักทุคติ    เพราะกรรมท่ีขาพเจา  
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         ไดทําไวในครั้งน้ัน   นี้เปนผลของ   (การถวาย)   
        เส่ือลําแพน.   ในกัลปที่  ๗๗   ขาพเจาไดเปน 
        พระเจาจักรพรรด์ิ   ผูทรงความรุงเรือง   สมบรูณ 
        ดวยแกว  ๗  ประการ   มีกําลังมาก.   ธรรมเหลา 
        นี ้ คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘  และอภิญญา ๖ 
        ขาพเจาทําใหแจงแลว,         คําส่ังสอนของพระ 
        พุทธเจา  ขาพเจาก็ไดทําแลว. " 
                       เรื่องพระเถระถวายเสื่อลําแพน   จบ. 
                          [เรื่องพระจามหาปนาทะ] 
             [๑๓๘]  ในอดีตกาล  ชางสานในกรุงพาราณสี  เมื่อไปนา 
พบพระปจเจกพุทธเจาองคหน่ึง     จึงสงพวกทาสและกรรมกรไป 
ดวยกําชับวา  "พวกเจาจงหวานเถิด"   สวนตนกลับ  นําพระปจเจก- 
พุทธเจาน้ันไปสูเรือน   ใหฉันแลวนําไปสูฝงแมน้ําคงคาอีก  พรอมกับ 
 ุบุตร   (ชวยกนั)   ทําบรรณศาลา  มีเชิงฝาสําเร็จดวยไมมะเด่ือ   มี 
ตัวฝาทําดวยไมออ   และทําท่ีจะกรม  แลวนิมนตพระปจเจกพุทธเจา 
นั้นใหจําพรรษาในที่นั้นตลอดไตรมาส.   บิดาและบุตรทั้ง ๒   ยังพระ 
ปจเจกพุทธเจาผูจําพรรษาแลว    ใหครองไตรจีวรแลวสงไป.   เขา 
ทั้ง  ๒  ไดยังพระปจเจกพุทธเจา  ๗  องคใหอยูในท่ีนั้น   แลวถวายไตร 
จีวรโดยทํานองนี้.   อาจารยบางพวกกลาววา   "บิดาและบุตรทั้ง  ๒ 
เปนชางสาน  กําลังขนไมไผอยูที่ฝงแมน้ําคงคา   พะพระปจเจกพุทธ- 
เจาแลวไดทําอยางนั้น  "    ดังน้ีก็มี.   ชนทั้ง  ๒ นัน้   ถึงแกกรรมแลว  
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บังเกิดในภพดาวดึงส   เสวยทิพยสมบัติในฉกามาพจรสวรรค   โดย    
อนุโลมและปฏิโลม.   ในเทพบุตรทั้ง   ๒   นั้น   บิดาไดอยูในเทวโลก 
นั่นเอง.   (สวน)   บุตรจะติจากเทวโลกนั้นแลว  บังเกิดในคัพโภทร 
ของพระราชเทวีพระนามวาสุเมธา    แหงพระราชาพระนามวาสุรุจิ 
ในกรุงมิถิลา   แควนวิเทหะ  โดยลวงไป   ๑๐   เดอืน  ก็ประสติู.  พระ 
ชนกชนน ี  ทรงขนานพระนามของพระราชกุมารน้ันวา   "มหา- 
ปนาทะ"   พระราชกุมารนั้น  ในเวลามีพระชนม   ๑๖   พรรษา  ทรง 
ถึงความสําเร็จในสรรพศิลปะทั้งหลายแลว     พระราชามีพระราช- 
โองการส่ังพวกอาจารยผูเชี่ยวชาญในการตรวจพ้ืนท่ีวา   "พอทั้งหลาย 
พวกทานจงหาชางมา   ใหสรางปราสาทเพ่ือบุตร  (ของเรา),  เรา 
จักอภิเษกเธอในราชสมบัติ."    อาจารยเหลาน้ันรับพระราชโองการแลว 
จึง  (ไป)   ตรวจดูภูมิประเทศ.   ขณะนั้น   อาสนะของทาวสักกะ 
แสดงอาการรอน  ดวยอานุภาพแหงบุญของพระราชกุมารน้ัน.   ทาว 
เธอทรงทราบเรื่องนั้น   จึงทรงสงวิศวกรรมเทพบุตรไป   ดวยเทพ- 
บัญชาวา  "ทานจงไปทําปราสาท."    วิศวกรรมเทพบุตรนั้น  จึง 
จําแลงเพศเปนนายชาง  ไปสูสํานักของพวกชาง  บอกวา  " พวกทาน 
บริโภคอาหารเชาแลวจงมา"   สงชางเหลาน้ันไป   ปราบพ้ืนดินดวย 
ไม.   ขณะนั้นนั่นเอง  ปราสาท  ๗  ชัน้แลวดวยแกว  ๗  ประการ  กวาง 
และยาวกึ่งโยชน   สูง  ๒๕  โยชน    ผุดข้ึนแลว   ที่พระผูมีพระภาค 
ตรัสหมายเอา   ในมหาปนาทชาดก๑    ติกนิบาต   วา :- 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ติก.  ๒๒/๑๐๖.   ตทฏกถา  ๔/๗๒.  
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        [๑๓๙]   " พระราชาพระนามวาปนาทะ   มีปราสาท 
        แลวดวยทอง   กวาง   ๑๖   ชั่วลูกธนู  ชนท้ังหลาย  
        กลาวสวนสูงถึงพันช่ัว   (ธนู),    ปราสาท  ๗ 
        ชั้น    สงูพันชั่วลูกธนู   สะพรั่งไปดวยธง   พราว 
        ไปดวยแกวสีเขียว,   นักฟอน  ๖  พัน  แบง   
        เปน  ๗  พวก  ไดฟอนในปราสาทน้ัน. " 
                                     [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ยูโป   แปลวา   ปราสาท.  บาท 
คาถาวา  ติริย   โสฬสุพฺเพโธ   คือ   โดยสวนกวาง  ไดเปนปราสาท 
กวาง  ๑๖  ชัว่ลูกธนู.   บาทคาถาวา  อจฺุจมาหุ   สหสฺสธา  คือ   กลาวถึง 
สวนสูง   ดวยคํานวณการไปแหงลูกธนูพันชั่ว.   กท็านแสดงประมาณ 
๒๕  โยชน   ดวยคํานวณการไปแหงลูกธนูพันชั่ว.   เพราะฉะนั้น  ทานจึง 
แสดงประมาณกึ่งโยชนไวดวยคํานวณการไปแหงลูกธนู  ๑๖  ชั่ว.  บทวา 
สหสฺสกณฺโฑ   คือ  สูงพันชั่วลูกธน.ู   บทวา   สตฺตเครฺฑุ   คือได 
เปนปราสาท  ๗  ชั้น.   บทวา  ธชาลุ  คือ  สมบูรณดวยธง. 
        บทวา  หริตามโย คือ  ติดรอบแลวดวยแกวมณีสีเขียว.  ปาฐะ 
ในอรรถกถาวา  " สสาลุ "  ก็ม.ี  อธิบายวา   ประกอบพรอมดวยบาน 
ประตูและหนาตาง  อันทําดวยแกวมณีสีเขียว.  นัยวา  คําวา  สส  เปน 
ชื่อบานประตูและหนาตาง.  บทวา  อนจฺจ  คือ   ฟอนเพ่ือใหพระชาชา 
เกิดความยินดี.  บทวา  ตตฺถ   ไดแก  ในปราสาทน้ัน  คือ  ในท่ี ๗  ชั้น  
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ของปราสาทน้ัน.   พวกฟอนชื่อวา   คนฺธ๑พฺพา.   บาทคาถาวา  
ฉ   สหสฺสานิ  สตฺตธา  ไดแต  นักฟอน  ๖  พัน (แบง)  เปน ๗  พวก.  
 
        [๑๔๐]   ทาวมหาปนาทะทรงทําบุญมีทานเปนตน   สวรรคต 
แลวเสด็จไปสูเทวโลกตามเดิม.    ปราสาทนั้นจมไปตามกระแสแมน้ํา 
มหาคงคาแลว.   ในที่ตรงหนาบันไดใกลปราสาทน้ัน  เขาสรางนครชื่อ 
ปยาคปติฏฐานะ,   ในที่ตรงยอดปราสาทน้ัน  มีบานชื่อโกฏิคาม.   ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ี  นฬการเทพบุตรนั้น  จุติจากเทวโลก  ไดเปนบุตร 
ของภัททิยเศรษฐีผูมีสมบัติ  ๘๐  โกฏิ  ในภัททิยนคร  ชื่อภัททชิกุมาร. 
กาลน้ัน   พระผูมีพระภาคทรงอาศัยภัททิยนคร  ประทับอยูที่ชาติ๒ยาวัน. 
ชาวพระนครไดสรางมณฑปสําหับถวายทาน   ที่ใจกลางพระนครแลว 
ถวายมหาทาน.   พระศาสดาทรงทําภัตตกิจในท่ีนั้นแลว  ไดทรงทํา 
อนุโมทนา.    แมภัททชิกมุาร   เขาไปเฝาพระศาสดาฟงธรรมอยู  ได 
บรรลุพระอรหัตแลว   ไปสูวิหารพรอมกับพระศาสดา  ไดเปนผูบรรพชา 
อุปสมบทแลว.   พระศาสดาเมื่อประทับอยูในที่นั้น ๗  วันแลว  เสด็จ 
จาริกไปถึงบานโกฏิคาม   ทรงทําภัตตกิจแลว  ไดทรงทําอนุโมทนา. 
ในกาลท่ีทรงทําอนุโมทนา  พระภัททชิเถระไปนอกบาน  อธิษฐานใจวา 
 
 
๑.  ตามคติศาสนาพราหมณ  เปนภูตจําพวก  ๑  เขาพวกเทพดาก็ได   เขาพวกมนุษย 
ก็ได  เพราะมีท่ีอยู  ท้ังในสวรรค  ท้ังในมนุษยโลก.  อีกนัยหนึ่ง  วามีโลกอยูสวนหนึง่ 
เรียกวาคนธรรพโลก   ชนจําพวกนี้  ชํานาญในการฟอนรํา   ขับรอง  และดนตรีปพาทย 
มีราชาเรียกวาจิตรรถหรือจิตเสน  แตในมหาสมัยสูตรเรียกวาธตรฐ  วิชาท่ีวาดวยการ 
ชนิดนี้   ตามคัมภีรของศาสนาพราหมณ  เรียกวา  คานธรรพเวท  พระภรตมุนี  เปนผู 
เรียบเรียง.  ๒.  ปาไมจันทน  หรือสวนมลิ.  
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"ในเวลาพระศาสดาเสด็จมาเทานั้น  เราจึงจักลุกรับ"  ดังน้ีแลว  นั่งเขา  
ฌานท่ีโคนไมใกลทาแมน้ําคงคา  แมเมื่อพระเถระผูแกกวามาก็หาลุกรับ 
ไม   ตอเวลาพระศาสดาเสด็จมาจึงลุกรับ.   พวกภิกษุปุถุชนจึงยกโทษ 
ทาน.  พระศาสดาประประทับยืนบนเรือขนาน  รบัสั่งวา   " มานี่  ภัททช ิ
เธอจงข้ึนเรือลําเดียวกับเรา."   พระเถระเหาะข้ึนไปยืนอยูบนเรือลํา  
เดียวกัน.  เวลาถึงกลางแมน้ําคงคา   พระศาสดาตรัสถามวา " ภัททชิ 
ปราสาทท่ีเธอครอบครองเมื่อครั้งเปนพระเจามหาปนาทะ   อยูที่ไหน ?  " 
ทานทูลวา  " จมอยูที่นี่  พระเจาขา "  แลวถวายบังคมพระศาสดา  ไป 
ดวยกําลังฤทธิ์  เอานิ้วเกี่ยวยอดปราสาทเหาะข้ึนไปในอากาศ  แสดง 
เพ่ือตัดความสงสัยของพวกปุถุชนแลวจึงปลอย.  ปราสาทประดิษฐาน 
อยู  ณ ที่เดิมนั่นเอง  จนทุกวันนี้  ก็หาอันตรธานไม.  ถามวา  " เพราะ 
เหตุไรจึงไมอันตรธาน ? "  แกวา  " เพราะอานุภาพแหงนฬการเทพบุตร 
ผูเปนบิดาในหนหลัง."   ดวยวา   เทพบุตรนั้นจักเปนพระเจาจักรพรรด์ิ 
พระนามวาสังขะในอนาคตกาล   ปราสาทนั้นจักผุดข้ึนเพ่ือเปนของ 
ใชสอยสําหรับทาวเธอ  เพราะฉะนั้นจึงไมอันตรธาน. 
        เบื้องหนาแตนี้  ควรทําคําท่ีทานกลาวไวในจักกวัตติสูตร  พรอม 
ทั้งอรรถกถา  ใหพิสดาร. สวนความสังเขปในเรื่องน้ี  ดังนี้  :- 
        พระราชานั้น  จักทรงครอบครองปราสาทนั้น   ทรงทราบวาพระ 
ผูมีพระภาคพระนามวาเมตไตรยทรงอุบัติแลว  มพีระราชประสงคจะ 
พระราชทานประสาทน้ันแลวทรงผนวช  จักทรงทาํพระดําริใหเกิดข้ึนวา 
"ขอปราสาทน้ี  จงกระจัดกระจายไปเถิด."   ปราสาทนั้นจักกระจัด  
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กระจายเปนทอนนอยทอนใหญ.   พระราชาจักมีพระราชหฤทัยไมเกี่ยว  
เกาะปราสาทน้ันเลย   จักทรงประกาศวา  " ผูใดปรารถนาเทาใด   ผูนั้น 
จงถือเอาเทานั้นเถิด "  แลวพระราชทานแกสมณพราหมณ  คนกําพรา 
คนเดินทาง  วณิพกและยกจก  ทรงผนวชในสํานักพระผูมีพระภาคพระ  
นามวาเมตไตรยแลว   บรรลุพระอรหัตแล. 
        เรื่องชางสาน  มาในอรรถกถาสุรจิุชาดก๑   ปกณิณกนิบาต  ใน 
อรรถกถามหาปนาทชาดก  และในอรรถกถาจักกวัตติสูตร๒. 
        [๑๔๑]  สวนศิลปะดีดกรวดท่ีประกอบในฐานะอันควร  ก็เปน 
มงคล,  ที่ประกอบในฐานะอันไมควร  ไมเปนมงคล.  เรื่องอันแสดง 
ความน้ัน  ดังตอไปนี้ :- 
                             [เรื่องบุรุษเปลี้ยนักดีดกรวด] 
        ในอดีตกาล  ในกรุงพาราณสี  ไดมีบุรุษเปลี้ยคนหนึ่ง  ฉลาด 
ในศิลปะดีดกรวด.  พวกเด็กชาวบานยกเขาข้ึนรถแลว  นําไปสูตนไทร 
ใหญ  ซึ่งต้ังอยูในท่ีใกลประตูพระนคร  ใหทรัพยกากณิกหนึ่งเปนตน 
แลวพูดวา  " แกจงทํารูปชาง,  จงทํารูปมา. "  เขาดีดกรวดแสดงรูป 
ตาง  ๆ  ที่ใบไทร.  พระราชาเสด็จสูที่พระอุทยาน  ถึงสถานท่ีนัน้.  พวก 
เด็กทั้งหมดหนีไปแลว   เพราะราชาทอดพระเนตรเห็นภาพแหงใบไมที่ทะล ุ
จึงตรัสถามวา  " ใบไมเหลาน่ัน  ใครทําอยางนี้ ? "  พวกเจาพนักงาน 
กราบทูลวา " บุรุษเปลี้ย   พระเจาขา. "  พระราชารบัสั่งใหหาเขามา 
 
๑.  ชาตกฏกถา  ๖/๓๐๐.    ๒.  สุ.  วิ.  ๓/๕๒.  
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แลว  ตรัสถามวา   " พอ  ปุโรหิตของเรา  เปนคนปากจัด  พูดมาก,  
เมื่อเขาเริ่มพูด  คนอ่ืนไมไดโอกาสเลย,  เธออาจทําใหเขาเงียบเสียง 
ไดไหม ? "    
        บุรุษเปลี้ย.   ขอเดชะ  เมื่อไดมูลแพะสักทะนานหนึ่ง  ก็จะอาจ 
ทําได  พระเจาขา. 
        พระราชาทรงนําบุรุษเปลี้ยไปสูพระราชมณเฑียร  (เรือน)  ให 
นั่งภายในมาน   ใหเจาะชองมานแลว  ใหวางมูลแพะแหงประมาณ 
ทะนานหนึ่งไวในที่ใกลเขาแลว  ใหปูอาสนะสําหรับปุโรหิตหันหนาตรง 
ชอง   ใหปุโรหิตนั้นผูมาในเวลาเขาเฝาน่ังบนอาสนะน้ันแลว  ตรัส 
สนทนา.   ปโุรหิตไมใหโอกาสแกผูอ่ืน   เริ่มสนทนกับพระราชา. 
ทันใดนั้น  บรุุษเปลี้ยก็ดีดมูลแพะทีละกอน ๆ เขาไปในปากของปุโรหิต 
นั้น.   ปุโรหิตจึงกลืนมูลแพะท่ี  (ดีด)   มาแลว ๆ  เหมือนขนมคลุกงา. 
พระราชาทรงทราบวามูลแพะเหลาน้ันหมดแลว   รับสั่งวา  " ทาน 
อาจารย   เพราะความเปนผูปากจัด   ทานจึงกลืนมูลแพะประมาณ 
ทะนานหน่ึง   ก็ยังหารูสึกอะไร ๆ  ไม,   ก็บัดนี้ทานจักไมอาจทํามูลแพะ 
ที่ยิ่งกวานี้ใหยอยได,   ไปเถิด  จงดื่มน้ําประยงคสํารอกเสีย  ทําตนให 
หายโรคเถิด."   จําเดิมแตนั้น  ปุโรหิตนั้น  เปนเหมือนมีปากอันปด 
ไว  ไมคอยจะพูดจากับพระราชาแมตรัสอยูดวย.  พระราชาทรงดําริวา 
" บุรุษเปลี้ยคนน้ี  ทําใหเราสบายหู "   แลวไดพระราชทางหมูบาน ๔ 
ตําบลใน ๔  ทิศ   มีสวยข้ึนประมาณแสนหน่ึงแกบุรุษเปลี้ย.  คราวน้ัน 
อมาตยบัณฑิตคนหน่ึง  เขาไปเฝาพระราชา   กราบทูลวา  " ขอเดชะ  
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ข้ึนชื่อวาศิลปะในโลก   บัณฑิตทั้งหลายควรเรียน  แมดวยศิลปะเพียง  
แตดีดกรวด  บุรุษเปลี้ยก็ยงัไดสมบัติ  (ถึงเพียง)  นี้,  จะกําหนดอานิสงส 
ของศิลปะอ่ืน  ๆ  อยางไรได"   ดังน้ีแลว เมือจะกลาวถึงคุณของศิลปะ 
จึงกลาวคาถาน้ีวา  
        " ขึ้นชือ่วาศิลปะ  แมอยางใดอยางหนึ่ง     ก ็
        ยังประโยชนใหสําเรจ็ได    ขอพระองคจงทอด 
        พระเนตรดูเถิด   บรุุษเปลี้ยไดหมูบานท้ัง  ๔  ทิศ 
        ก็เพราะดีดมูลแพะ  (เทาน้ัน)." 
                                       [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปสฺส   ความวา   ขาแตมหาราชเจา 
ขอพระองคจงทอดพระเนตรดูเถิด.  บทวา  อชปฺปหาเรน  คือ  เพราะ 
การดีดมูลแพะ. 
                                 เรื่องบุรุษเปลี้ย  จบ. 
                                [เรื่องภิกษุผูฆาหงส๑] 
        [๑๔๒]  บุรุษเปลี้ยนัน้นั่นแล  บัดนี้เปนกุลบุตรผูฉลาดในศิลปะ 
ดีดกรวดน่ันเอง   ในกรุงสาวัตถี   วันหนึ่งฟงธรรมแลวบรรพชา  ได 
อุปสมบทแลว.   วันหน่ึงภิกษุนั้นพาภิกษุหน่ึงรูปหน่ึงไปสูแมน้ําอจิรวดี 
อาบนํ้าแลวไดยืนอยูที่ฝงแมน้ํา.  ขณะนั้นเอง   หงส  ๑๒  ตัวบนิไปใน 
อากาศ. 
        เธอพูดกะภิกษุหนุมนั้นวา  " ผมจักเอากรวดดีดหงสตัวหลังน้ีที่ 
 
๑.  Swan  
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นัยนตา  ใหตกลงแทบเทา."   
        ภิกษุหนุม  กลาววา  " ทานจักไมอาจ. " 
        เธอพูดวา  " ถาอยางนั้นทานจงคอยดู "   แลวดีดกรวด  ๓  เหลี่ยม 
กอนหนึ่งไปขางหลังหงสตัวนั้น.  กอนกรวดไดทําเสียงดัง " หรุง  ๆ. " 
หงสเหลียวมาดูแลว.   ทันใดน้ันเอง   เธอก็ดีดกรวดกลมกอนหนึ่งตรง 
นัยนตาอีกขางหน่ึงของหงสที่เหลียวมาดูนั้น.   กอนกรวดทะลุนัยนตา 
แมอีกขางหน่ึงไปแลว.  หงสรองเสียงลั่น  ตกลงแทบเทาน่ันเอง.  พวก 
ภิกษุทราบความน้ัน  จึงทูลแดพระศาสดา.   พระศาสดาทรงติเตียนภิกษุ 
นั้นโดยอเนกปริยายแล. 
        เรื่องภิกษุผูฆาหงส  มาในอรรถกถาสาลิตตกชาดก.๑ 

                                  [เรื่องสัฏฐิกูฏเปรต] 
        [๑๔๓]  บุรุษคนหนึ่งเรียนศิลปะนั้น  ในสํานักของบุรุษเปล้ียนั้น 
นั่นแล.  ครั้งน้ัน  บุรุษเปลี้ยสั่งเขาวา  " พอ  ทานเมื่อจะทดลองศิลปะ 
จงตรวจดูใคร ๆ  ที่หามารดาบิดามิได  ซึ่งเม่ือประหารแลว  ไมมีปรับ 
สินไหม  เพราะเม่ือฆาแมโค  จะถูกปรับสินไหม  ๑๐๐, เมื่อฆาคน 
จะถูกปรับสินไหม  ๑๐๐๐."   เขาหอกรวดไวในพก  ตรวจหาคนเชนนั้น 
อยู  วันหน่ึงเห็นพระปจเจกพุทธเจา  นามวาสุเนตตะ  กําลังเขาไปสู 
พระนครเพ่ือบิณฑบาต  สําคัญวา  " ทานผูนี้   ไมมีมารดาบิดา "  จึง 
ดีดกรวดหมายชองหูขางขวาของทาน.   กอนกรวดเขาไปแลว  ทะลุ 
ออกทางหูซาย.   ทานเกิดทุกขเวทนา   ไมอาจเที่ยวไปบิณฑบาตได 
 
๑.  ชาตกฏกถา  ๒/๒๗๓.  
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จึง  (เหาะ)  ไปทางอากาศแลว  ปรินิพพานในบรรณศาลาของตน. 
พวกมนุษยในโคจรคามรู (วา) ทานไมมา  คิดวา  " ความไมอาสุกอะไร ๆ  
คงจักมี "  จึงพากันไปในที่นั้นเห็นทานปรินิพพานแลวตางก็คร่ําครวญ. 
บุรุษชั่วแมนั้น  จําทานไดในที่นั้น  จึงกลาววา  " ขาเจาเมื่อจะทดลอง 
ศิลปะของตน   จึงประหารทานผูนี้."  พวกมนุษยไดยินดังนั้น  จึงชวย  
กันทุบเขาใหตายแลว.  เขาไหมอยูในอเวจี   จนแผนดินนี้หนาข้ึนได 
ประมาณโยชนหน่ึง  แลวไดเปนสัฏฐิกฏเปรตที่เขาคิชฌกูฏ   ดวยเศษ 
ผลแหงกรรม,  สรีระของเปรตน้ัน (สูง)  ๓  คาวุต,  คอนเหล็กหกหมื่น 
อันไฟติดทั่ว  ลุกโชนแลว  กระหน่ําลงบนหระหมอมของเขาแลวทําลาย 
ศีรษะ,  ศีรษะที่แตกแลว  ๆ  กลับต้ังข้ึนไปอีก. 
             เรื่องสัฏฐิกูฏเปรต  มาในพาลวรรค  ธรรมบท. 
        [๑๔๔]  อีกประการหน่ึง  ในปกรณทั้งหลาย  มีสุทธวัคคฎีกา 
เปนตน  แมชางถาก  ทานก็เรียกวา  " ผูมีศิลปะ "  อยางนี้คือ 
        "ชางถาก  ๑  ชางทอ  ๑  ชางยอม ๑  ชางกัลบก ๑ 
        ชางหนงัเปนคํารบ  ๕  เรียกวาชาง   ผูมีศิลปะ." 
        แทจริง  ชางถากเปนตน  ทานเรียกชาง  เพราะทํา  คือสรางสิ่ง 
กอสรางมีการงานของชางถากเปนตน  และเรียกวาผูมีศิลปะ  เพราะ 
คนเหลาน้ีมีศิลปะ  เพราะฉะนั้น  แมการงานของชางถากจึงชื่อวาศิลปะ. 
จริงอยู  ศิลปะแมนั้น  จัดเปนมงคล  เพราะนํามาซึ่งประโยชน.  ในขอน้ัน 
มีเรื่องเหลานี้  (เปนอุทาหรณ).  
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                            [เรื่องพระเจากัฏฐวาหนะที่ ๑] 
        [๑๔๕]  พระราชกุมารโอรสขอพระเจาพิมพิสารพระนามวาโพธิ 
ใหสรางปราสาทชื่อโกกนท    มีรูปไมเหมือนปราสาทอ่ืนบนพ้ืนปฐพี  
เปนประหน่ึงวาลอยอยูในอากาศ  ตรัสถามชางวา  ปราสาทรูปอยาง  
นี้   ทานเคยนําหรือ  ?  หรือวาน้ี  เปนศิลปะอันแรกของทานโดยแท" 
        ชาง.  ขอเดชะ  เปนศิลปะอันแรกแทจริง. 
        พระราชกุมารทรงดําริวา  " ถาชางน้ีจักทําปราสาทรูปอยางนี้ 
แมแกผูอื่น,  ปราสาทน้ี  จักไมนาอัศจรรย,  ควรท่ีเราจะฆาชางนี้เสีย 
ตัดมือเทาของเขาเสีย  หรือควักนัยนตาของเขาเสีย "  ดังน้ีแลว  จึง 
ตรัสบอกเรื่องนั้นแกมาณพชื่อสัญชิกา๑บุตร     ปยสหายของพระองค. 
มาณพคิดวา  " ผูมีศิลปะ  หาคามิได,   เมื่อเราเห็นอยู  เขาจะอยา 
ฉิบหายเสียเลย"  ดังน้ีแลว  ไดใหสัญญา๒แกชาง.  ชางพูดวา  " นาย 
ทานบอกแกขาพเจา  (นับวา)  ทําการดีแลว  ขาพเจาจักรูกิจท่ีควรทํา 
ในเรื่องนี้. "  ตอมาวันหน่ึง  พระราชกมุารตรัสถามวา  " การงานใน 
ปราสาทสําเร็จแลวหรือ ? " 
        ชาง.  ยงัไมสําเร็จ  พระเจาขา  การงานยังเหลืออยูมาก. 
        พระราชกุมาร.   การงานชื่ออะไร  ?  ยังเหลืออยู. 
        นายชาง.  ขาพระองคจะทูลในภายหลัง  ขอพระองคไดโปรดให 
คนขนไมแหงท่ีไมมีแกนมากอนเถิด  พระเจาขา. 
        พระราชกุมารน้ัน  ก็ใหคนไมเหลาน้ันมาแลว. 
 
๑.  แตในอรรถกถาธรรมบทวา  ช่ือสัญชีวกบุตร.     ๒.  Signal  
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        ลําดับนั้น  ชางจึงทูลพระราชกุมารน้ันวา  " พระเจาขา  จําเดิม  
แตนี้   ใคร  ๆ  ไมควรมาสูสํานักของขาพระองค,  เพราะวา  เมื่อขา-  
พระองคทําการงานที่ละเอียดอยู  เมื่อพูดกับคนอ่ืน  ความฟุงซานก็จะ 
มี,  แตในเวลาอาหาร  ภรยิาของขาพระองคเทาน้ัน  จักนําอาหารมา 
ให. "  พระราชกุมารน้ันตรัสรับรองแลว  ทรงวางอารักขาลอมเรือนไว 
เพ่ือประโยชนจะไมใหเขาหนีออกได.  ฝายชาง   นัง่ในหองถากไมเหลา 
นั้น   ทําเปนนกครุฑแลว  สั่งภริยาผูมาในเวลาอาหารวา  " นี่แนะ 
หลอน  เธอจงขายของที่มีอยูในเรือน  ใหหมดแลว  เก็บเงินทองไว " 
ในเวลาท่ีนกสําเร็จแลว  สั่งวา  " วันนี้  เธอควรพาเด็กแมทั้งหมดมา " 
ภริยาไดทําตามส่ังแลว.  ชางบริโภคอาหารเขาแลว  พรอมท้ังบตุรและ 
ภริยา  นั่งในทองนกแลว  หนีออกทางหนาตางไปลงที่หิมวันตประเทศ 
สรางพระนครแลว  ครองราชสมบัติในพระนครนนั้น  ไดเปนพระราชา 
พระนามวากัฏฐวาหนะแลว. 
        เรื่องพระเจากัฏฐวาหนะ  มาในอัตตวรรคธรรมบท. 
                           [เรื่องพระเจากัฏฐวาหนะที่ ๒] 
        [๑๔๖]  ในอดีตกาลมีชางไมคนหนึ่งในกรุงพาราณสี  ไมมีศิษย 
ผูเปนที่ ๒  ในทานผูเปนอาจารยของตน.  ชางไมผูนั้นมีศิษย  ๑๖  คน 
ในศิษย  ๑๖  คนนั้น  แตละคน  ๆ มีอันเตวาสิกคนละพัน.  คนเหลาน้ัน 
ทั้งหมดมีประมาณ ๑๖,๐๑๗  คน  ดวยประการฉะน้ี.   ชางไมเหลาน้ัน 
ไปปา   ทําปราสาทตาง ๆ  หลากชนิดในท่ีนั้น   ผูกแพลองมาสูกรุง 
พาราณสี  ตามแมน้ําคงคาแลวขายเลี้ยงชีวิต.  วันหน่ึง  พวกเขาปรึกษากัน  
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วา  "พวกเราไมอาจเลี้ยงชีพดวยการชางไดเปนนิตย  เพราะการงาน   
อยางนี้  ในเวลาท่ีเราแกก็ทําไดยาก"  จึงเอาไมไมมีแกน  มีไมมะเด่ือ 
เปนตน   ทําเปนนกแลวเขาไปขางในของนกเหลานั้นพรอมดวยบุตร 
และภริยา  บนิไปสูหินวันตประเทศ  ยึดราชสมบติัในพระนคร  (ซึ่ง 
สรางข้ึน)  ในปานั้น.  ครัง้น้ัน  ศิษย  ๑๖  คนนั้น  จึงอภิเษกอาจารย 
ในราชสมบติั  สวนตนไดต้ังอยูในตําแหนงอํามาตย.  พระราชานั้น 
ปรากฏ  (โดยพระนาม)  วา  "พระเจากัฏฐวาหนุ,"  แมพระนคร 
นั้น  กช็ื่อวากัฏฐวาหนะ  เพราะเปนนครอันทาวเธอทรงยึดไวแลว, 
ถึงแควนทั้งส้ิน  กช็ื่อยางนั้น. 
        ตอมา  พระเจากัฏฐวาหนะ  ทรงสดับวา  พระกัสสปพุทธเจา 
ทรงอุบัติแลว  จึงทรงสงอํามาตยผูใหญ  ๑๖ คน  พรอมท้ังบริวารไป 
รับสั่งวา  "ไปเถิด  พอทั้งหลาย  พวกทานจงรูประวัติ   (เรื่อง)." 
อมาตยเหลานั้น  เมื่อจะไป  กราบทูลวา  "ถาพระพุทธเจาทรงอุบัติ 
แลว  ขาพระองคทั้งหลายจะไมกลับ,   ถาไมทรงอุบัติ  จึงจะกลับ." 
ลําดับนั้น  พระราชา  จึงตรัสสั่งอํามาตยราชภาคิไนยของพระองคผู 
หน่ึง  ซึ่งนับเนื่องในอมาตย  ๑๖  นายวา  "พอ  เธอจงกลับมาบอก 
ฉัน."  เขาทูลรับพระราชโองการแลว.  อมาตยแมทั้งหมดนั้น  ไปถึง 
กรุงพาราณสี  ดวยการรอนแรมคืนเดียว  ในท่ีทุกสถาน.  แตเมื่อ 
อมาตยเหลานั้นไปถึง  พระศาสดาปรินิพพานเสียแลว.  พวกเขาคร่ํา 
ครวญอยูวา  " พุโธ (เสียแรง)  พวกเรามาส้ินระยะทางไกล  เพียง 
แตจะเห็น  ก็ไมได "  ใครจะทําโอวาทท่ีพระศาสดาประทานไว  จึง  
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บวชหมดทุกคน   เวนแตอมาตยราชภาคิไนยนั้น.   ฝายอมาตยราช-  
ภาคิไนย   พาเอาพระบริโภคธาตุ   กลาวคือ  ธมกรกของพระศาสดา 
และพระเถระรูปหน่ึง  ไปสูแควนกัฏฐวาหนะ.  พระราชาทรงสดับ 
ธรรมของพระเถระแลว  ใหสรางวิหาร  ใหประดิษฐานพระเจดีย 
ทรงทําบุญมีทานเปนตน   ดํารงอยูตลอดพระชนมายุแลว  ทรงอุบัติ   
ในเทวโลก.  แมอมาตยผูบวชแลวเหลาน้ัน  มรณภาพแลว  ไดเปน 
บริวารของพระราชานั้นนั่นเอง.  เทพบุตรเหลาน้ัน  ยังพุทธันดรหน่ึง 
ใหสิ้นไปแลวในเทวโลกทั้งหลาย,    เมื่อพระศาสดาของเราทั้งหลาย 
ยังไมทรงอุบัตินั้นแล,   จุติแลวจากเทวโลก.  ในเทพบุตรเหลานั้น 
เทพบุตรผูอาจารย   บังเกิดในสกุลปุโรหิตของพรเจามหาโกศล. 
เขามีนามวา  " พาวรี. "   นอกน้ันบังเกิดในสกุลพราหมณ  ในกรุง 
สาวัตถี.   ในชนเหลาน้ัน  ในเบื้องตน  อันเตวาสิกผูใหญ   ๑๖  คน 
ไดเรียนศิลปะในสํานักของพาวรีพราหมณ.   อันเตวาสิกนอกนี้  เรียน 
ในสํานักของอันเตวาสิกผูใหญ ๑๖ คน. 
        ในกาลนั้น  พระเจามหาโกศลสวรรคตแลว.  ปเสนทิกุมารเปน 
พระราชา  ไดพระราชทานตําแหนงที่พระราชบิดาของพระองค  พระ 
ราชทานและโภคะอ่ืน   แกพาวรีพราหมณ.  นัยวา  ทาวเธอทรงศึกษ 
ศิลปะ  ในสํานักของพาวรีพราหมณ  ครั้งเปนพระราชกุมาร.  ตอมา 
พาวรีพราหมณ  ทูลขอพระบรมราชานุญาตแลว   พรอมดวยพวก 
ศิษยบรรพชาเปนดาบส  ไปถึงฝงแมน้ําโคธาวรี๑แลวโดยลําดับ  อยู 
 
๑.  ในบาลี  ปารายนวรรค  สุตตนิบาต  เปนโคธาวารี.  
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ในที่นั้น  เลี้ยงชีวิตดวยผลไมนอยใหญ.  เมื่อพาวรีพราหมณกําลัง  
อยูในที่นั้น   พระศาสดาของเราท้ังหลายทรงอุบัติแลวในโลก.  ตอ 
มา   พาวรีพราหมณสดับการอุบัติของพระพุทธเจา   จึงสงอันเตวาสิก 
ผูใหญ  ๑๖  คน   พรอมดวยบริวารท้ังหมดไป  โดยนัยกอนน้ันแล. 
อันเตวาสิกเหลาน้ันไปแลว   ฟงเทศนาของพระศาสดา   บรรลุพระ  
อรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย  ไดเปนเอหิภิกขุ  เวนแตมาณพ 
ชื่อปงคิยะ  โดยนัยแหงคําท่ีทานกลาวแลว  ในปารายนวรรค  ในที่สุด 
แหงสุตตนิบาต.  ก็ปงคิยมาณพนั้นเปนหลานของพาวรีพราหมณ  นับ 
เนื่องในอันเตวาสิกผูใหญ  ๑๖  คน  คิดวา  " ลุงของเราไมไดฟงเทศนา 
อันวิจิตรเห็นปานนี้"   เพราะความฟุงซานดวยอํานาจความหวงใยนั้น 
จึงไมอาจบรรลุพระอรหัตได   เปน  (เพียง)  พระอนาคามีและเอหิ- 
ภิกขุ   แลวกลับมาบอกการอุบัติของพระพุทธเจาแกพาวรีพราหมณ 
แลว   นั่งพรรณนาพระคุณของพระศาสดา.  แมพาวรีพราหมณก็นั่ง 
ฟงคําพรรณนาพระคุณน้ันอยูเหมือนกัน.  ขณะนั้นเอง  พระศาสดา 
ทรงทราบความแกกลาแหงญาณของทานท้ัง  ๒  นัน้  ประทับยนือู 
ณ  กรุงสาวัตถีนั่นเอง  ทรงเปลงโอภาส  (รัศมี)  ดจุของคําไปแลว. 
พระปงคิยะเห็นโอภาส  คิดวา  " นี้อะไร ? "  เมื่อเหลียวไปดูแลเห็น 
พระศาสดา  เปนดังประทับยืนอยูตรงหนาของตน  จึงกลาววา  "พระ 
ศาสดาเสด็จมาแลว."    พาวรีพราหมณลุกจากอาสนะแลว  ไดยืน 
ประคองอัญชล.ี   พระศาสดาทรงแผโอภาสแสดงพระองคแกพาวรี 
พราหมณ   ทรงแสดงธรรมอันเปนสัปปายะแกทานท้ัง  ๒  นั้นแลว.     
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ในเวลาจบเทศนา  พระปงคิยะเปนพระอรหันต,  พาวรีพราหมณเปน  
พระอนาคามี  แล. 
        เรื่องพระเจากัฏฐวาหนะ  มาในอรรถกถาปารายนวรรค๑. 
                                      กถาวาดวยศิลปะ  จบ.  
 
 
 
๑.  สุ.  ขุ.  ๒๕/๕๒๔.  ป. โช.  ๒/๕๒๙.  
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                                    กถาวาดวยวินัย  
                                    [วินัย  ๒  อยาง] 
        [๑๔๗]  ชื่อวาวินัยมี  ๒  อยาง   ดวยสามารถวินัยของบรรพชิต 
และคฤหัสถ. 
                                     [อนาคาริยวินัย] 
        ในวินัย ๒  อยางนั้น  การไมตองอาบัติ  ๗  กอง  ชื่อวาอนาคาริย- 
วินัย  (วินัยของบรรพชิต). 
        อนาคาริยวินัยนั้น  ชื่อวาอันบรรพชิตศึกษาดีแลว  เพราะไม 
ตองโทษเครื่องเคราหมอง  และเพราะทําตนใหต้ังอยูในคุณ  คือ 
มรรยาท  ชื่อวาเปนมงคล  เพราะนํามาซ่ึงประโยชนสุขในโลกท้ัง  ๒. 
ก็ในคําเหลานี้  คําวา  " การไมตองอาบัติ   ๗  กอง  ชื่อวาอนาคาริย- 
วินัย "   ขาพเจากลาว  ดวยสามารถการกําหนดอนาคาริยวินัยอยาง 
อุกฤษฏ.   เพราะฉะนั้น  ในอาบัติแมทั้ง ๗  กอง  อาบัติกองใด ๆ 
อันภิกษุใดแกลงตองแลว  อาบัติกองนั้น ๆ  อันภิกษุนั้นพึงแสดงคืน 
เสียดวยวุฏฐานวิธี (อยูกรรม)  และเทศนาวิธี  (แสดง)  ที่เดียว. 
เพราะวากองอาบัติแมที่แกลงตองแลว  อันภิกษุอยูกรรมเสียก็ด ี แสดง 
เสียก็ดี  ยอมไมทําอันตราย- 
                                      [อันตรายิกธรรม] 
        ดวยเหตุนั้น  ในอรรถกถา๑อริฏฐสิกขาบท  ทานจึงกลาววา 
 
* พระธรรมดิลก (ทองดํา  จนทฺูปโม  ป. ๗ )  วัดบรมนวิาส แปล    ๑. สมันต. 
๒/๔๖๓.  
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" ธรรมเหลาใด  ยอมทําอันตรายตอสวรรคและพระนิพพาน  (โมกษ)   
เหตุนั้น  ธรรมเหลาน้ัน  ชือ่วาอัตรายิกธรรม  (ธรรมอันทําอันตราย). 
อันตรายิกธรรมเหลาน้ันมี   ๕  อยาง   ดวยสามารถกรรม  กิเลส 
วิบาก  อุปวาทะ  และอาณาวีติกกมะ.   ในอันตรายิกธรรม  ๕  อยาง 
นั้น  ธรรมใหผลในภพเปนลําดับ  ๕  อยาง  ชื่อวาอันตรยิกธรรม  คือ 
กรรม.   กรรมของผูประทุษรายภิกษุณี  ก็เหมือนกัน.   แตภิกษุณี 
ทูสกกรรมน้ัน   ทําอันตรายตอพระพิพพานอยางเดียว  หาทําอันตราย 
ตอสวรรคไม.  ธรรมคือมิจฉาทิฏฐิอันดิ่ง   ชื่อวาอันตรายกธรรมคือ 
กิเลส.  ธรรมคือปฏิสนธิของจําพวกบัณเฑาะก  สตัวดิรัจฉาน  และ 
อุภโตพ๑ยัญชนก   ชื่อวาอันตรายิกธรรมคือวิบาก.   เจตนาธรรม 
เปนเหตุวารายพระอริยเจา   ชื่อวาอันตรายิกธรรมคืออุปวาทะ.   ก็ 
อุปวาทันตรายิกธรรมเหลาน้ัน    ยอมทําอันตรายตลอดเวลาที่ผูวา 
รายทั้งหลาย   ยังไมใหพระอริยเจาท้ังหลายอดโทษเทาน้ัน  เบื้อง 
หนาแตใหพระอริยเจาท้ังหลายอดโทษแลวน้ัน   หาทําอันตรายไม. 
อาบัติทั้งหลายที่ภิกษุแกลงตองแลว  ชื่อวาอันตรยิกธรรมคืออาณา- 
วีติกกมะ.   อาบัติแมเหลานั้นยอมทําอันตราย   ตลอดเวลาที่ภิกษุผู 
ตองอาบัติยังปฏิญญาความเปนภิกษุอยูก็ดี   ยังไมอยูกรรมก็ด ี  ยัง 
 
๑.  มี ๒ ประเภท  คือ  บุรุษอุภโตพยัญชนก  สตรีอุภโตพยัญชนก  ท้ัง ๒  ประเภท  มี 
นิมิตท้ังของบุรุษท้ังของสตรี  บุรุษอุภโตพยัญชนก  เม่ือรวมกับสตรี  นมิิตสตรีหาย 
ไป  นิมิตบุรุษปรากฏ   เม่ือรวมกับบุรุษ  นมิิตบุรุษหายไป  นิมิตสตรีปรากฏ  สตรี 
อุภโตพยัญชนก  ก็เชนเดียวกนั.  
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ไมแสดงเสียก็ดีเทาน้ัน,   เบื้องหนาแตเวลาท่ีอาบัติอันภิกษุทําคืนแลว  
ตามปจจัยนั้น  หาทําอันตรายไม."       
        [๑๔๘]  นัยอันมาในฎี๑กาอริฏฐสิกขาบทน้ันวา  "สภาพใดยอม 
ถึง  คือยอมมา  ในระหวาง  คือในทามกลางสันดานของสัตว  ดวย 
สามารถขัดขวางตอสมบัตินั้น ๆ  เหตุนั้น  สภาพนั้น   ชื่อวาอันตราย 
คืออนัตถะ  (ความฉิบหาย)  อันเปนไปในทิฏฐธรรม  (ปจจุบัน) 
เปนตน.   ธรรมซึ่งมีปกติทําอันตรายน้ัน  ชื่อวาอันตรายิกธรรม. 
เจตนาธรรมท่ีใหผลในภพเปนลําดับเปนสภาพ   ชื่อวาอันตรายิกธรรม. 
เจตนาธรรมท่ีใหผลในภพเปนลําดับเปนสภาพ   ชื่อวาอนันตริย- 
ธรรม.   อันตรยิกธรรมคือกรรม  ชื่อวากัมมันตรายิกธรรม.   คําท่ี 
พระอรรถกถาจารยกลาววา  ' (ภิกษุณีทูสกกรรม)  หาทําอันตรายตอ 
สวรรคไม'   เพราะไมมีลักษณะแหงมิจฉาจาร,   ดวยวาความท่ี 
ภิกษุณีเปนผูอันธรรม  รักษา  ไมมี.    ก็คําน้ัน  ทานกลาวไว 
ดวยสามารถภิกษุณีที่ดํารงอยูโดยปกติ.  แตภิกษุณีทูสกกรรม   ที่ 
บุคคลประพฤติ  (ใหเปนไป)   ในภิกษุณีผูเปนอริยะ  เปนกรรม 
ใหเปนไปในอุบายโดยแท.   ก็ในขอน้ี  มีนันทมาณพเปนอุทาหรณ. 
อีกอยางหนึ่ง  พระอรรถกถาจารย  ไมกลาวความที่ภิกษุณีทูสก- 
กรรม  เปนกรรมทําอันตรายตอสวรรค  ก็ดวยสามารถท่ีชนทั้ง  ๒  ม ี
ฉันทะรวมกัน.    แตทานกลาวความที่ภิกษุณีทูสกกรรมเปนกรรมทํา 
อันตรายตอพระนิพพาน  ก็เพราะประทุษรายขอปฏิบัติ.   อาจารยบาง 
พวกกลาววา     'ก็แมความที่ภิกษุณีทูสกกรรมเปนกรรมทําอันตราย 
 
๑.  สา.  ที.  ๓/๓๖๐.                                                                                                                               
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ตอสวรรค  ในเพราะประพฤติขมขืน  ใคร  ๆ  ไมอาจหามได.'  อเหตุก-  
ทิฏฐิ   อกิริยทิฏฐิ  และนัตถิกทิฏฐิแล   ทีถ่ึงความเปนทิฏฐิอันดิ่ง  
ชื่อวานิยตมิจฉาทิฏฐิธรรม.   ปฏิสนธจิิตตุปบาท   ชื่อวาปฏิสนธิธรรม. 
ก็ศัพทมีปณฑกศัพทเปนตน   ในคําวา  ปณฺฑกติรจฺฉานคตอุภโต- 
พฺยฺชนกานนั่น  เปนเพียงอุทาหรณ เพราะปฏิสนธิของอเหตุกสัตว 
แมทั้งมวล   เปนอันตรายิกธรรมคือวิบาก.  เจตนาเปนเครื่องวาราย 
พระอริยเจาทั้งหลาย   ชือ่วาอริยุปวาท.  สองบทวา   ตโต  ปร 
คือ  เบื้องหนาแตใหพระอริยเจาอดโทษ.  สองบทวา  "อาปนฺนา 
อาปตฺติโย"  ไดแก  อาบัติ  ๗  กอง  ทีภิ่กษุแกลงละเมิด.   กโ็ทษท่ี 
ภิกษุแกลงละเมิด  โดยทีสุ่ดแมทุกกฏและทุพภาษิต   ยอมทําอันตราย 
ตอสวรรคและมรรคผลได.   อาณาวีติกกมันตรายิกธรรม  ยอมทํา 
อันตรายตลอดเวลาที่ภิกษุตองอาบัติปาราชิกแลว   ยังปฏิญญาความ 
เปนภิกษุอยู  ตองครุกาบัตินอกน้ันแลวยังไมอยูกรรม  ตองลหุกาบัติ 
แลวยังไมแสดงเสียเทาน้ัน,  เบื้องหนาแตเวลาท่ีอาบัติ   อันภิกษุทําคืน 
แลวตามปจจัยนั้น  หาทําอันตรายไม." 
        [๑๔๙]  ฏีกา๑สมถักขันธกะ   คัมภีรจุลวรรค   วา  "ก็อาปตตา- 
ธิกรณใดเปนอกุศล    อาปตตาธิกรณแมนั้น    อันภิกษุผูตองอาบัติ 
แสดงแลวก็ดี   อยูกรรมแลวก็ดี  หาทําอันตรายไม.  เหมือนอยางวา 
กรรมคือเจตนาเปนเครื่องวารายพระอริยะแมเปนอกุศล   ยอมชื่อวา 
เปนอโหสิกรรมท่ีถึงความเปนกรรมอันหาวิบากมิไดเปนธรรมดา  เพราะ 
 
๑.  สา.  ที.  ๔/๓๖๙.  
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ความท่ีกรรมน้ัน   มีประโยคสมบัติ   อัน๑การแสดงโทษที่มีอยูแลว  
ยังพระอริยเจาใหอดโทษหามเสียแลว   ฉันใด  อาปตตาธิกรณแมนี้  
ก็ฉันนั้น  อันภิกษุผูตองอาบัติ  แสดงแลวก็ดี   อยูกรรมแลวก็ด ี
ชื่อวาไมทําอันตราย   เพราะอาปตตาธิกรณนั้น  ชื่อวาเปนรอโหสิ- 
กรรม  เหตุเปนกรรมชื่อวาหาวิบากมิไดเปนธรรมดา   เพราะความท่ี 
กรรมน้ันมีประโยคสมบัติ  อันการแสดงก็ดี  อันการอยูกรรมก็ดี 
หามเสียแลว.  ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ  พระผูมีพระภาคจึงตรัส   ความ 
ที่ภิกษุผูมีอาบัติเทาน้ัน  ตองไปอบายวา  ' ภิกษุทั้งหลาย  เรากลาว 
นรกบาง   กาํเนิดสัตวดิรัจฉานบาง  เพ่ือภิกษุผูมีอาบัติ." 
        [๑๕๐]  ในขอน้ัน  มเีรื่องนี้  (เปนอุทาหรณ). 
                             [เรื่องพระยานาคเอรกปตต] 
        ในศาสนาของพระพุทธเจาพระนามวากัสสป   ภิกษุหนุมรูป 
หนึ่ง  บําเพ็ญสมณธรรมในปาสอบหม่ืนป   วันหน่ึงข้ึนเรือไปในแมน้ํา 
คงคา   จับใบตะไครน้ําที่กอตะไครน้ําไวแลว   แมเม่ือเรือแลนไปโดย 
เร็ว  ก็ไมปลอย.   ใบตะไครน้ําขาดไป   เธอเขใจวา  " โทษนั้นเลก 
นอย "   ไมแสดงอาบัติ  ในเวลาใกลจะตาย   เปนเหมือนถูกใบตะไคร 
น้ํารัดที่คอ   แมประสงคจะแสดงอาบัตินั้น  ก็ไมเห็นภิกษุอ่ืน   เกิด 
วิปปฏิสาร  (ความรอนใจ)   วา  " ศลีของเราไมบริสุทธิ์ "  ดังน้ี  จุติ 
(จากภพนั้น)  แลวไดเปนพระยานาคของขนาดตัวเทาลําเรือโกลนลําหนึ่ง. 
 
๑.  ขมาปเนน   เปนอนภหิติกัตตา  ใน. . .ปฏิพาหิตตฺตา.  
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นามของพระยานาคน้ันวา  "เอรกปตต."   พระยานาคเอรกปตตนั้น 
คิดวา  "ดวยอุบายน้ี  เราจักไดฟงการอุบัติแหงพระพุทธเจาเปนแน"  
ดังน้ีแลว  ใหธิดาของตนเรียนเพลงขับแลว  (ลอยข้ึน)  แผพังพาน 
ใหญ   เหนือหลังนํ้าในแมน้ําคงคา  ยกธิดาข้ึนไวบนพังพานนั้นแลว 
ใหขับ  (เพลง)  ในวันอุโบสถบุกกึ่งเดือน.  ธิดาน้ัน  ฟอนขับอยูบน 
พังพานนั้น.  ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น  ตองการจะจับนาคมาณวิภา   จึงขับ  
ตอบดวยกําลังปญญาของตน ๆ.   พระยานาคปฏิเสธเพลงตอบนั้นเสีย. 
เมื่อนาคมาณวิกาน้ันขับอยูอยางนี้ทุกกึ่งเดือน  พุทธันดร  ๑  ลวงไป 
แลว.   ครั้งน้ัน  พระศาสดาทรงอุบัติในโลก  เมื่อทรงตรวจดู  (สัตว) 
โลกในเวลาใกลรุงวันหน่ึง  ทรงทราบเหตุนั้นแลว  เสด็จไปประทับ 
นั่ง  ณ  ควงไมซึกตนหน่ึง  ใกลกรุงพาราณสี  ทอดพระเนตรเห็นมาณพ 
ชื่ออุตตระกําลังเดินไปเพ่ือจะขับ  (เพลง)  ตอบ  จึงตรัสเรียกวา 
"เธอจงมาขางนี้  (กอน)."  เขาเขาไปเฝาพระศาสดา  อันพระศาสดา 
ตรัสถาม   จึงกราบทูลเพลงขับตอบของตน.  พระศาสดาตรัสวา 
"อุตตระ  นั่นไมใชเพลงขับตอบ"   ดงัน้ีแลว   โปรดใหเขาเรียน 
เพลงขับตอบ.  เขากําลังเรียนเพลงขับตอบน้ัน (ก็ได)  เปนโสดาบัน 
แลวจึงไดไป.    ครั้งน้ัน   นาคมาณวิกา    ขับ (เพลง)  ดวย  ๒ 
คาถาวา 
        [๑๕๑]  "ผูเปนใหญแหงอะไรเลา  ชื่อวาพระ 
        ราชา  ?  อยางไรเลา  พระราชา  ชือ่วามีธุลีบนพระ 
        เศียร  ?   อยางไรเลา   ชื่อวามีธุลไีปปราศแลว  ?  
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        อยางไร      เรียกวาคนพาล ?     คนพาลอันอะไร 
        พัดไป  ? บัณฑิตบรรเทาไดอยางไร  ?  บุคคลยอม  
        มีธรรมเปนที่เกษมจากโยคะ   อยางไร  ?,  ทานอัน 
        ขาพเจาถามแลว  จงบอกความน้ันแกขาพเจา." 
                                      [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  คําวา  กึ  ส ุ ความวา  บุคคลเปนอธิบดี 
แหงอะไร  ชื่อวาพระราชา.  คําวา  กึ  สุความวา  ก็อยางไรเลา 
พระราชา  ชือ่วามีธุลีบนพระเศียร.  คําวา  กถ  สุ  ความวา  อยางไร 
หนอ  พระราชานั้น  ชื่อวามีธุลีไปปราศแลว.  คําวา  กถ  ความวา 
ดวยเหตุไร  ทานจึงเรียกบุคคลวาคนพาล. 
        บทวา  วุยฺหติ   ความวา   คนพาลอันธรรมอะไร  พัดไป. 
บทวา  นุทติ  ความวา บัณฑิตยอมบรรเทาส่ิงไร   ดวยธรรมอะไร 
บุคคลชื่อวามีธรรมเปนที่เกษมจากโยคะ   เพราะธรรมอะไร.   นาค- 
มาณวิกากวางหมายถึงผูอยูเฉพาะหนาวา  อกฺขาห.ิ 
        ลําดับนั้น  อุตตรมาณพ  จึงขับตอบดวย  ๒  คาถาวา 
        [๑๕๒]   "ผูเปนใหญแหงทวาร  ๖  ชื่อวาพระราชา 
        พระราชาผูกําหนัด   ชื่อวามีธุลีบนพระเศียร,   ผู 
        ไมกําหนัด    ชื่อวามธีุลีไปปราศแลว,   ผูกําหนัด 
        อยู     เรียกวาคนพาล.    คนพาลอันโอฆะพัดไป, 
        บณัฑิตยอมบรรเทาไดดวยความเพียร,      ผูไม  
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        ประกอบดวยโยคะท้ังปวง    เรียกวาผูมีธรรม 
        เปนที่เกษมจากโยคะ." 
                                          [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ฉทฺวาราธิปติ   ความวา  บุคคล 
เปนใหญแหงทวาร ๖  เพราะทวารเหลาน้ัน  อันอารมณมีรูปเปนตน 
ครอบงําไมได  ชื่อวาพระราชา.  บทวา  รชมาโน  ความวา  พระ- 
ราชาผูกําหนัดอยูในอารมณทั้งหลายมีรูปเปนตน   ชื่อวามีธุลีบนพระ 
เศียร.    บทวา  อรช   ไดแกไมกําหนัดในอารมณเหลาน้ันนั่นเอง. 
บทวา  รช  แปลวา  กําหนัดอยู.   บทวา  โอเฆน  ไดแกโอฆะ  ๔ 
ประการ  มีกามโอฆะเปนตน.   สองบทวา  โยคา  นุทติ  ความวา 
 ุบัณฑิตยอมบรรเทาโอฆะนั้นได   ดวยความเพียรกลาวคือสัมมัปปธาน. 
บทวา  สพฺพโยควิสยุตฺโต  ไดแก  ไมประกอบดวยโยคะท้ังปวง 
มีกามโยคะเปนตน. 
        [๑๕๓]  พระยานาคพอไดยินเพลงตอบนั้นก็ดีใจ  " เราไมเคย 
ไดยินบทเชนนี้ตลอดพุทธันดร  ๑,   พระพุทธเจาทรงอุบัติในโลกแลว 
ละสิหนอ !  ทานผูเจริญ"   ดังน้ี ข้ึนจากนํ้าแลว  พรอมดวยอุตตรมาณพไป 
สํานักพระศาสดา  ถวายบังคมพระศาสดาแลวรองไห  กราบทูลความ 
ที่ตนอาศัยกรรมเพียงทําใบตะไครน้ําใหขาด  ตองบังเกิดในกําเนิดสัตว 
ดิรัจฉาน   แลวกราบทูล  (ตอไปอีก)  วา  "พระเจาขา  ขาพระองค 
ไมไดความเปนมนุษย  ไมไดฟงพระสัทธรรม ไมไดเห็นพระพุทธเจา  
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เชนพระองคตลอดพุทธันดร  ๑."  พระศาสดา  ตรัสวา  "มหาบพิตร 
ชื่อวาความเปนมนุษยเปนตน  สัตวไดดวยยากแท"  ดังน้ีแลว  เมื่อจะ  
ทรงแสดง  (ธรรม)  ตรัสคาถานี้   ในพุทธวรรคธรรมบทวา 
        [๑๔๕]  "การกลบัไดความเปนมนุษย  ไดยาก, 
        ชีวิต  (ความเปนอยู)  ของหมูสัตว  (ผูตองตาย) 
        ไดยาก,  การฟงพระสัทธรรม    ไดยาก,  การ 
        อบุัติแหงพระพุทธเจาท้ังหลาย  ไดยาก." 
                                       [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กิจฺโฉ  ความวา  ชื่อวาไดดวยลําบาก 
คือไดดวยยาก  เพราะตองไดดวยกุศลใหญ.  บทวา  มนุสฺสปฏิลาโภ 
แปลวา  การกลับไดความเปนมนุษย.  บทวา  กิจฉฺ  ความวา  ชือ่วา 
ไดดวยลําบาก   เพราะตองทําการงานมีกสิกรรมเปนตนสืบตอการ 
เลี้ยงชีวิตอยูเสมอบาง   เพราะชีวิตน้ันต้ังอยูชั่วกาลนิดหนอยบาง. 
        สอบบทวา  มจฺจาน   ชีวิต   คือ  แมชีวิตของสัตวทั้งหลาย. 
บทวา    กิจฉฺ   ความวา  แมการสดับพระสัทธรรม  ชื่อวาไดดวย 
ลําบาก  เพราะบุคคลผูแสดงธรรมไดดวยยาก   แมในกัลปเปนอเนก. 
บทวา  กิจฺโฉ  ความวา   แมการอุบัติแหงพระพุทธเจาท้ังหลาย  ชื่อ 
วาไดดวยลําบาก  คือไดดวยยากเหลือเกิน   เพราะอภินิหารสําเร็จ 
ไดดวยอุตสาหะใหญ   และเพราะทานผูมีอภินิหารอันสําเร็จแลวเกิดข้ึน 
หาไดยาก  แมในพันโกฏกิัลปเปนอเนก.  
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        พระยานาคสดับพระธรรมเทศนานั้นแลว,   นาจะได   (สาํเร็จ) 
ผลทีแรก  (คือโสดาปตติผล)   ในวันนั้น,  แตไมได  เพราะเปนสัตว  
ดิรัจฉาน.  พระยานาคน้ันไมไดรับความลําบาก  ในฐานะ  ๕  คือ 
ถือปฏิสนธิ   ลอกคราบ  การวางใจหย่ังลงสูความหลับ  เสพเมถุนดวย 
นางนาคผูมีชาติเสมอกัน   จุติ   เหมือนพวกนาคเหลาอ่ืน  ยอมได 
เพ่ืออันเท่ียวไปดวยรูแหงมาณพเหมือนกันแล. 
                            เรื่องพระยานาคเอรกปตต  จบ.   
        [๑๕๕]  เพราะฉะนั้น  ภิกษุตองอาบัติใด  ๆ  พึงปฏิบัติ  (ใหถูก 
ตอง)  ตามธรรมในอาบัตินั้น ๆ  ทีเดียว.  เพราะวา  ภิกษุเมื่อปฏิบัติ 
อยางนั้น  ยอมอาจบรรลุแมมรรคผลไดแท.  จริงอยางนั้น  พระศาสดา 
เมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปในแควนโกศล  ทอดพระเนตรเห็นตนไมมี 
โพรงตนใหญในระหวางทางถูกเพลิงไหมแลว   มพีระประสงคจะทรง 
แสดงธรรมเปรียบดวยกองเพลิง    ประทับนั่งท่ีโคนไมตนหน่ึงแลว 
ทรงแสดงอัคคิกขันโธปมสูตร๑  ในสตัตกนิบาตอังคุตตรนิกาย  โดย 
นัยเปนตนวา  "ภิกษุทั้งหลาย   ทานท้ังหลายเห็นกองเพลิงใหญโนน 
หรือไม  ?  " 
                                      [ภิกษุ  ๓  เหลา] 
        [๑๕๖]  นัยอันมาในอรรถกถา๒จูฬัจฉราสังฆาตสูตร  ในเอกนิบาต 
 
๑.  องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๑๖๙.     ๒.  มโน.  ปู.  ๑/๗๑.  
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อังคุตตรนิกายวา "นามกาย (คือ  เวทนา  สัญญา   สงัขาร   วิญญาณ) 
ของภิกษุ  ๖๐  รูป   กลัดกลุมแลว  เพราะสดับเทศนานั้น,  เมื่อนามกาย  
กลัดกลุมแลว  กรชกาย  (คือรูปขันธ)  ก็เรารอน.  เม่ือกรชกายนั้น 
เรารอนแลว  โลหิตอุนรวมกันเขาแลว  ก็พลุงออกมาจากปาก.  ไดทราบ 
วา  ภิกษุเหลาน้ันตองอาบัติปาราชิก.  ภิกษุ  ๖๐  รปู  (อีกพวกหน่ึง) 
คิดวา   ' การประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบรูณจนตลอดชีวิต  
ในพระพุทธศาสนา  ทําไดยาก'   ดังน้ีแลว  พากันสึก.  ไดทราบวา 
ภิกษุเหลาน้ัน  ประพฤติย่ํายีสิกขาบทเล็กนอย.  ภิกษุ  ๖๐  รูป  (อีก 
พวกหน่ึง)   สงญาณมุงตรงเทศนาของพระศาสดา   บรรลุพระอรหัต 
พรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย.  ไดทราบวา  ภิกษุเหลาน้ัน  ไดเปนผูมี 
ศีลบริสุทธิ์.  เทศนากัณฑนี้มีผลแกภิกษุแม  ๓  พวกน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
        ถามวา  '  เทศนากัณฑนี้มีผลแกภิกษุผูบรรลุพระอรหัต  ยกไว 
กอน.  ที่มีผลแกพวกภิกษุนอกน้ีอยางไร  ? ' 
        ตอบวา  ' ก็ผิวา  ภิกษุเหลาน้ันไมพึงสดับเทศนากัณฑนี้ไซร   ก ็
จะพึงเปนผูประมาทไมอาจจะละฐานะได  เพราะเหตุฉะน้ีนั้น  บาปน้ัน 
เมือเจริญ  (พอกพูน)  แกภิกษุเหลาน้ัน  จะพึงใหจบลงในอบายถาย 
เดียว,   แตภิกษุเหลาน้ันสดับเทศนากัณฑนี้แลว  เกิดความสังเวช 
ละฐานะได  ต้ังอยูในภูมิของสมเณร  บําเพ็ญศีล  ประกอบขวนขวาย 
ในโยนิโสมนสิการ   บางพวกไดเปนโสดาบัน,   บางพวกไดเปน 
สกทาคามี,  บางพวกไดเปนอนาคามี,  บางพวกบังเกิดในหมูเทพดา,  



ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาท่ี 59 

เทศนากัณฑไดมีผลแมแกพวกภิกษุผูตองอาบัติปาราชิก  ดวยประการ 
ฉะน้ี.   แมพวกภิกษุนอกน้ี  ถาไมพึงสดับเทศนากัณฑนี้ไซร   เมื่อ  
กาลลวงไป  ๆ  ก็จะพึงตองอาบัติสังฆาทิเสสบาง   ปาราชิกบาง,  แต 
ภิกษุเหลาน้ีสดับเทศนากัณฑนี้แลว   คิดวา    ' แหม !  พระพุทธ 
ศาสนาชางมีความขัดเกลาจริง   เราทั้งหลายไมอาจบําเพ็ญขอปฏิบัติ 
ใหบริบูรณตลอดชีวิตได   เราทั้งหลายจักสึกไปบําเพ็ญอุปาสกธรรม 
แลว   เปลื้องตนเสียจากทุกข'    ดังน้ีแลวสึกไป   ต้ังอยูในสรณ-  
ตรัยและเบญจศีล  บําเพ็ญอุปสกธรรม,   บางพวกไดเปนโสดาบัน, 
บางพวกเปนสกทาคามี,   บางพวกเปนอนาคามี,  บางพวกบังเกิด 
ในหมูเทพ,  เทศนากัณฑนี้ไดมีผลแมแกภิกษุเหลานั้น  ดังพรรณนา 
มาน้ี." 
        ฎีกาจูฬจัฉราสังฆาตสูตรนั้นวา  "เพ่ือแสดงวา  ' เมื่อกรชกาย 
กําเริบดวยความเดือดรอนในภายหลังอันมีกําลัง   ความเรารอนอยา 
ใหญยอมเกิดข้ึน'   พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  'เมื่อนามกา 
กลัดกลุมแลว  กรชกายกเ็รารอน.'  คําวา  นิธานคต  พระอรรถ- 
กถาจารยกลาวหมายเอาโลหิตที่ค่ังแลว.   สองบทวา  อุณฺห  โลหิต 
ความวา   โลหิตรอนพลุงออกมาแลว.  บทวา  าน  คือความ 
ปฏิญญาวาเปนภิกษุ.   สองบทวา  ต  ปาป  ความวา  บาปน้ัน  ชื่อ 
วาเจริญอยูอยางนั้น  ก็เพราะไมละความปฏิญญาวาเปนภิกษุ.  พระ 
อรรถกถาจารยเมื่อแสดงวา   ' โยนิโสมนสิการท่ีภิกษุแมผูแกลงตอง 
อันติมวัตถุ  (ปาราชิก)   แลว ใหเปนไปโดยอุบายอยู  ยอมเปนคุณ  
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นําประโยชนมาใหโดยแท '  ดังน้ีแลว  จึงกลาววา  'เกิดความสังเวช 
แลว'  เปนตน.  คําวา  อโห  สลูเลขิต   คือถึงแลว  ไดแกเปนไป 
แลวดวยความขัดเกลาเหลือเกิน."  
        อาบัติทั้งหลายแมที่แกลงตองแลว  ภิกษุอยูกรรมแลว  แสดง 
แลว  ยอมไมทําอันตรายดวยประการฉะน้ี.   จะปวยกลาวไปไย  ถึง 
อาบัติทั้งหลายที่ไมแกลงตองเลา. 
                         [อานาคาริยวินัย   อีกนัยหน่ึง] 
         [๑๕๗]  อีกอยางอนึ่ง  จตุปาริสุทธิศีล  ชื่อวาอนาคาริยวินัย. 
อนาคาริยวินัยนั้น     อันภิกษุผูศึกษาอยู   โดยประการท่ีต้ังอยูใน 
จตุปาริสุทธิศีลนั้นแลว  บรรลุพระอรหัต   ไดชื่อวาศึกษาดีแลว 
พึงทราบวา   เปนมงคล  เพราะเปนเหตุบรรลุสุขอันเปนโลกีย  และ 
โลกุตระ. 
                               [ปาฏิโมกขสังวรศีล] 
        ในจตุปาริสุทธิศีลนั้น   ปาฏิโมกขสังวรศีล  ยอมบริสุทธิ์  เมื่อ 
ภิกษุไมตองอาบัติอะไร ๆ ,   ปาฏิโมกขสังวรศีลนั้น  ยอมชื่อวาอัน 
ภิกษุผูไมตองอาบัตินั้น  ศึกษาดีแลว.  ปาฏิโมกขสงัวรศีลนั้น   ยอม 
นํามาแมซึ่งโลกุตรสุข  ดจุศีลของพระปธานิยเถระ. 
        [๑๕๘]   ดังไดสดับมา   งูมีพิษราย  กัดพระเถระ   ผูกําลังสดับ 
อริยวังสปฏิปทาอยูในเรือนเปนที่ทําความเพียรใกลตนกรรณิการ  ใน  
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ขัณฑเปลวิหาร.  พระเถระแมทราบแลว   ก็ยังมีจิตผองใส  นั่งฟง 
แตธรรมอยางเดียว.   กําลงัพิษไดกลาแข็งแลว.  ทานพิจารณาศีลต้ัง  
ตนแตมณฑลท่ีอุปสมบทมา  ทําปติใหเกิดข้ึนวา  " เรามีศีลบรสิุทธิ์." 
พิษกลับหายเขาไปสูปฐพีพรอมดวยจิตตุปบาท.   พระเถระไดเอกัคคตา 
จิต  เจริญวิปสสนาแลวบรรลุพระอรหัตในที่นั้นนั่นเอง. 
        เรื่องพระปธานิยเถระมาในอรรถกถาสัพพาสวสูตรเปนตน. 
        [๑๕๙]  คําน้ีขาพเจากลาวไว  ดวยสามารถปาฏิโมกขสังวรศีล  
อยางอุกฤษฏ. 
        ก็ในอรรถกถาทั้งหลาย  มีอรรถกถา๑รูปยสิกขาบทเปนตน  ทาน 
กลาววา  "ปฏิโมกขสังวรศีล  ชื่อวาเทสนาสุทธิ.  จริงอยู  ปาฏิโมกข- 
สังวรศีลนั้น   ทานเรียกวา ' เทสนาสุทธิ'  เพราะบริสุทธิ์ไดดวยการ 
แสดง,"  ในฎีการูปยสิกขาบทเปนตนนั้น  และในฎีกาปกรณวิเสส 
วสุทธิมรรค   ทานกลาววา  " ศลียอมบริสุทธิ์ไดดวยคุณชาตน่ัน 
เหตุนั้น  คุณชาตน่ัน  ชื่อวาเครื่องบริสุทธิ์   คุณชาตเครื่องบริสุทธิ์ 
คือการแสดงตามธรรม  ชือ่วาเทสนาสุทธิ.  และพึงเห็นการสงเคราะห 
แมวุฏฐานวิธี  (การอยูกรรม)  ดวยเทศนาวิธี  (การแสดง)  โดยแท 
ในคําวา  เทสนาสุทฺธิ  นี้.  สวนการแสดงอาบัติอันเปนมูล  ทานสงเคราะห 
ดวยสามรถปฏิญญาวาไมเปนภิกษุ"   ในฎีกาใหมทานกลาววา "การ 
อยูกรรมก็ด ี  การปฏญิญาวาไมเปนภิกษุ   ของภิกษุผูมีมูลอันขาด 
แลวก็ดี  ทานสงเคราะหเขาดวยเทสนาศัพท  ในคําวา  'เทสนาสุทฺธิ'  นี้. 
  
๑.  สมันต.  ๒/๒๒๙.  
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ดวยวา  ศีลของภิกษุแมอันภิกษุผูมีมูลขาดแลง  กําหนดรักษาอยาง  
ตํ่าดวยการใหออกจากอาบัติปาราชิก  ยอมชื่อวาบริสุทธิ์ได,  แม 
การไดมรรค  ยอมสําเร็จแกภิกษุเหลานั้น  ดวยศีลอันบริสุทธิ์นั้น." 
เพราะฉะนั้น  แมศีลของภิกษุผูตอง  (อาบัติ)  แลวออกดวยเทศนาวิธี 
เปนตน  ยอมนําสุขมาให  ดุจศีลของพระสุธรรมเถระ 
                             [เรื่องพระสุธรรมเถระ] 
        ดังไดสดับมา   พระสุธรรมเถระน้ัน  ดาทานจิตตคฤหบดีดวย 
วาทะวาขนมแดกงา  แลวไปสํานักของพระศาสดา  รับโอวาทของ 
พระศาสดาแลว   กลับมาแสดงอาบัติในที่ตอตาของทานจิตตคฤหบดี 
ยังจิตตคฤหบดีนั้นใหอดโทษแลว   เมื่ออยูในอัมพาฏการาม  ในกรุง 
มัจฉิกาสณฑนั้นนั่นแล   บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา  โดย 
ไมนานวันนัก. 
        เรื่องพระสุธรรมเถระ   มาแมในพาลวรรคธรรมบท. 
        [๑๖๐]  อีกอยางหนึ่ง   ภิกษุผูบําเพ็ญปฏิโมกขสังวรศีล  พึง 
เปนเชนพระเถระผูถูกพวกโจรมัดไวในดง. 
                              [เรื่องพระเถระรูปหน่ึง] 
        ดังไดสดับมา  พวกโจรในดงขางหิมวันตบรรพต  มัดพระเถระ 
รูปหน่ึงผูไมปรากฏดวยนามและโคตร  ดวยเถาหญานาง  หลายเสน 
แลวใหนอน     ดวยเกรงวา     "ทานมาแลว    จะบอกแกใคร  ๆ."  
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พระเถระนั้นนอนน่ิง  (ตามท่ีเขามัดไว)   เจริญวิปสสนาตลอดสัปดาหะ  
เปนพระอนาคามี  จุติ  ณ  ที่นั้นนั่นแล  บังเกิดในพรหมโลก. 
                                [เรื่องพระเถระรูหน่ึง] 
        [๑๖๑]  โจรอีกพวกหนึ่ง  มัดพระเถระรูปหน่ึงดวยเถาหัวดวน 
แลวใหนอนในดงในเกาะตัมพปณณิ.  พระเถระรปูนั้น  เมื่อไฟปา 
ลามมาอยู  กไ็มเด็ดเถา  (หัวดวน)  ออกเสีย   เจริญวิปสสนาเปน 
พระอริยชีวิต๑สมสีสี  ปรนิิพพานแลว.  เพราะฉะนั้น  กลุบุตรผูมีศรัทธา 
แมอ่ืน 
        เมื่อจะทําปาฏิโมกขสังวรศีลใหบริสุทธ  พึง 
        ยอมเสียสละชีวิต   ไมพึงทําลายสีลสังวร    อนั 
        พระโลกนารถทรงบัญญัติไว. 
                                   [อินทรียสังวรศีล] 
        [๑๖๒]   สวนวาอินทรียสังวรศีลยอมบริสุทธ เมื่อภิกษุพิจารณา 
เห็นอาทีนพในอสังวรและอนิสงสในสังวรโดยปกติ.  จริงอยู  ภิกษุนน 
เห็นอานิสงส  (ในสังวร)   โดยเปนความเกษม     และอาทีนพ     (ใน 
อสังวร)  โดยเปนภัย   ยอมบําเพ็ญศึกษาดวยดีซึ่งอินทรียสังวรศีลนน. 
        ก็อาทีนพและอานิ๒สงส  (ในสังวราสังวร)   พระผูมีพระภาคตรัส 
ไว  ในปฐมสังเคยย๓สูตร  สฬายตนวรรค  อยางนี้วา 
 
๑.  โดยพยัญชนะ  แปลวา  ผูมีอรหัตมรรคทําลายอวิชชาอันเปนศีรษะแหงกเิลสเสมอ 
(พรอม)   กับชีวิต  โดยอรรถ   หมายความวา  บรรลุพระอรหัตพรอมกับส้ินชีวิต. 
๒.  อาทีนพ  หมายถึงผลฝายชั่ว.   อานิสงส  หมายถึงผลฝายดี.    ๓.  ส  ส.  ๑๘/๘๘.  
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        "ภิกษุทั้งหลาย  ผัสสายตนะ  ๖  เหลาน้ี  อันภิกษุไมฝก  ไม  
คุมครอง  ไมรักษา  ไมสํารวมแลว  ยอมนํามาซึ่งทุกขอันยิ่ง.  ภิกษุ  
ทั้งหลาย   ผัสสายตนะ  ๖ เปนไฉน  ?  ภิกษุทั้งหลาย  ผัสสายตนะ  ๖ 
เหลาน้ี  คือ :- 
        ผัสสายตนะคือจักษุ   อันภิกษุไมฝก  ไมคุมครอง  ไมรักษา 
ไมสํารวมแลว  ยอมนํามาซึ่งทุกขอันยิ่ง. 
        ผัสสายตนะคือโสตะ  อันภิกษุไมฝก   ไมคุมครอง  ไมรักษา 
ไมสํารวมแลว  ยอมนํามาซึ่งทุกขอันยิ่ง. 
        ผัสสายตนะคือฆานะ   อันภิกษุไมฝก  ไมคุมครอง  ไมรักษา 
ไมสํารวมแลว  ยอมนํามาซึ่งทุกขอันยิ่ง. 
        ผัสสายตนะคือชิวหา  อันภิกษุไมฝก   ไมคุมครอง  ไมรักษา 
ไมสํารวมแลว  ยอมนํามาซึ่งทุกขอันยิ่ง. 
        ผัสสายตนะคือกาย   อันภิกษุไมฝก  ไมคุมครอง  ไมรักษา 
ไมสํารวมแลว  ยอมนํามาซึ่งทุกขอันยิ่ง. 
        ผัสสายตนะคือใจ  อันภิกษุไมฝก   ไมคุมครอง  ไมรักษา 
ไมสํารวมแลว  ยอมนํามาซึ่งทุกขอันยิ่ง. 
        ภิกษุทั้งหลาย  ผัสสายตนะ  ๖  เหลาน้ีแล  อันภิกษุไมฝก ไม 
คุมครอง  ไมรักษา  ไมสํารวมแลว  ยอมนํามาซึ่งทุกขอันยิ่ง. 
        ภิกษุทั้งหลาย  ผัสสายตนะ  ๖  เหลาน้ี   อันภิกษุฝกดี  คุมครอง 
ดี   รักษาดี  สํารวมดีแลว  ยอมนํามาซึ่งสุขอันยิ่ง.   ภิกษุทั้งหลาย 
ผัสสายตนะ  ๖ เหลาน้ีเปนไฉน ?    ภิกษุทั้งหลาย  ผัสสายตนะ ๖  
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เหลาน้ี  คือ:-  
        ผัสสายตนะคือจักษุ   อันภิกษุฝกดี   คุมครองดี  รกัษาดี  
สํารวมดีแลว  ยอมนํามาซึ่งสุขอันยิ่ง. 
        ผัสสายตนะคือโสตะ   อันภิกษุฝกดี   คุมครองดี  รักษาดี 
สํารวมดีแลว  ยอมนํามาซึ่งสุขอันยิ่ง. 
        ผัสสายตนะคือฆานะ   อันภิกษุฝกดี   คุมครองดี  รักษาดี 
สํารวมดีแลว  ยอมนํามาซึ่งสุขอันยิ่ง. 
        ผัสสายตนะคือชิวหา   อันภิกษุฝกดี   คุมครองดี  รักษาดี 
สํารวมดีแลว  ยอมนํามาซึ่งสุขอันยิ่ง. 
        ผัสสายตนะคือกาย   อันภิกษุฝกดี   คุมครองดี  รกัษาดี 
สํารวมดีแลว  ยอมนํามาซึ่งสุขอันยิ่ง. 
        ผัสสายตนะคือใจ   อันภิกษุฝกดี   คุมครองดี  รักษาดี 
สํารวมดีแลว  ยอมนํามาซึ่งสุขอันยิ่ง. 
        ภิกษุทั้งหลาย  ผัสสายตนะ  ๖  เหลาน้ีแล   อันภิกษุฝกดี 
คุมครองดี   รักษาดี   สํารวมดีแลว  ยอมนํามาซึ่งสุขอันยิ่ง." 
        [๑๖๓]  เหตุแหงผัสสะทั้งหลาย  อธิบายวา  "เหตุเปนที่ทั้งแหง 
การเกิดข้ึนแหงสัมผัส    มีจักษุสัมผัสเปนตน    ไดแก     อายตนะ 
ภายใน  มีจักษุเปนตน"   ชื่อวา   ผัสสายตนะ  ในปฐมสังเคยสูตรนั้น. 
บทวา  อทนฺตา   แปลวาไมฝกแลว.   บทวา  อสวุตา  ไดแก  ไม 
ปดแลว.  บทวา  ทุกฺขาธิวาหา  ไดแก   นํามาซึ่งทุกขอันยิ่ง  ตางโดย 
ทุกขมีทุกขของสัตวนรกเปนตน.   บาลีวา  "ทุกฺขาธิวาวหา"  กม็ี. 
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ความก็อยางน้ันเหมือนกัน.   บทวา  สขุาธิวาหา  ไดแก  นํามาซึ่งสุข 
อันยิ่ง  ตางโดยสุขมีสุขเกิดแตฌานและมรรคผลเปนตน.  
        [๑๖๔]  ก็อาทีนพ  (ในการไมสํารวมอินทรีย)  พระผูมีพระภาค 
ตรัสไวในอาทิตต๑ปริยายสูตร   สฬายตนวรรคน้ันนั่นแล  อยางนี้วา 
"ภิกษุทั้งหลาย    จักขุนทรีย    อันภิกษุทะลวงแลวดวยหลาวเหล็ก 
รอน  ลุกโชน  รุงโรจน  โชติชวงแลว  ยังประเสรฐิ  สวนการถอื   
นิมิตโดยอนุพยัญชนะ  ในรูปอันจะพึงรูสึกดวยจักษุ  ไมประเสริฐเลย, 
ภิกษุทั้งหลาย  วิญญาณกําหนัดดวยความยินดีนิมิตก็ดี   กําหนัดดวย 
ความยินดีอนุพยัญชนะกด็ี  เม่ือต้ังอยู  พึงต้ังอยูได  ฉวยวา  ภิกษุพึง 
ทํากาละเสียในสมัยนั้นไซร   ขอท่ีเธอพึงถึงคติ   ๒  อยาง  คือนรก 
หรือกําเนิดสัตวดิรัจฉานอยางใดอยางหนึ่ง   มีฐานะอยู  ภิกษุทั้งหลาย 
เราเห็นอาทีนพน้ีแล   จึงกลาวอยางนี้. 
        ภิกษุทั้งหลาย  โสตินทรีย  อันภิกษุยอนแลวดวยขอเหล็ก  คม 
ลุกโชน   รุงโรจน  โชติชวง  ยังประเสริฐ  ฯลฯ  ภิกษุทั้งหลาย 
เราเห็นอาทีนพน้ีแล  จึงกลาวอยางนี้. 
        ภิกษุทั้งหลาย   ฆานินทรีย    อันภิกษุควานแลวดวยมีตัดเล็บ   
คม  ลุกโชน  รุงโรจน  โชติชวง  ยังประเสริฐ  ฯลฯ  ภิกษุทั้งหลาย 
เราเห็นอาทีนพน้ีแล  จึงกลาวอยางนี้. 
        ภิกษุทั้งหลาย  ชิวหนทรีย  อันภิกษุตัดแลวดวยดวยมีดโกน  คม 
ลุกโชน   รุงโรจน  โชติชวง  ยังประเสริฐ  ฯลฯ  ภิกษุทั้งหลาย 
 
๑.  ส.  ส.  ๑๘/๒๑๐.  
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เราเห็นอาทีนพน้ีแล  จึงกลาวอยางนี้.  
        ภิกษุทั้งหลาย  กายินทรีย  อันภิกษุแทงแลวดวยหอก  คม 
ลุกโชน  รุงโรจน  โชติชวง  ยังประเสริฐ  ฯ ล ฯ  ภิกษุทั้งหลาย 
เราเห็นอาทีนพน้ีแล  จึงกลาวอยางนี้."   
        ภิกษุทั้งหลาย  ความเปนผูหลับ  ยังประเสริฐ  แตเรากลาว 
ความเปนผูหลับวา  เปนหมันสําหรับผูมีชีวิต,  เรากลาวความเปนผู 
หลับวา  เปนอันไมมีผลสําหรับผูมีชีวิต,   เรากลาวความเปนหลับ 
เปนความหลงใหลสําหรับผูมีชีวิต,   ภิกษุอํานาจแหงวิตกเห็นปานใด 
แลวพึงทําลายสงฆ  ภิกษุไมพึงตรึกถึงวิตกเปนปานนั้น,  ภิกษุทั้งหลาย 
เราเห็นอาทีนพน้ีแล  จึงกลาวอยางนี้." 
        [๑๖๕]  ฎีกา๑ปกรณวิเสสวิสุทธิมรรควา  "บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา  วร  แปลวา  ประเสริฐ.  บทวา  ตตฺตาย  คือ  อันไฟเผาแลว. 
บทวา  อาทิตฺตาย  คือ  ลกุแลวจําเดิมแตตน.  บทวา  สมฺปชฺชลิตาย 
คือ  โพลงทัว่แลวโดยรอบ.  บทวา  สฺโชติภูตาย  คือ  มีเปลวเปนอัน 
เดียวกัน.  บทวา  สมฺปลมิฏ  คือ  อันภิกษุถูกตองแลว  อธิบายวา 
ทะลวงแลวทุกอยาง.   พึงนํามาเชื่อมเขาดวยกันวา  น  เตฺวว  วร ' 
ดังน้ี.  การถอืนิมิต  มีศุภนิมิตเปนตน  ดวยสามารถยังกิเลสทั้งหลาย 
ใหปรากฏเนือง ๆ  ไดแกดวยสามารถทําใหปรากฏ  ดวยใหเกิดข้ึน 
ชื่อวาการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะ.   อีกอยางหนึ่ง   บทวา   อน-ุ 
พฺยฺชนโส   คือ   โดยการแยกถืออวัยวะเปนตนวามือและเทา.  การ 
 
๑.  ป.  มัญ.  ๑/๙๙.  
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ถือศุภนิมิต  ในรูปมีสตรแีละบุรุษเปนตน  ชื่อวาการถือนิมิต."   
        [๑๖๖]  นัยอันมาในอรรถกถาอาทิตตปริยายสูตร๑วา  "การถือ 
โดยอนุพยัญชนะ  และถอืโดยนิมิตวา  มืองาม  เทางาม  เปนอาทิ 
ชื่อวาถือนิมิต   โดยอนุพยัญชนะ.   อีกอยางหนึ่ง  การรวบถือ  ชื่อวา 
ถือโดยนิมิต.  การแยกถือ  ชื่อวาถือโดยอนุพยัญชนะ.   การรวบถือ 
ยอมถือรูปหมดทุกอยางเชนเดียวกับจระเข  (ฮุบ),  การแยกถือ  ยอม 
แยกถือสวนน้ัน  ๆ  ในอวัยวะทั้งหลาย  มีมือและเทาเปนตน.   บทวา 
นิมิตฺตสฺสาเทคธิต    คือ   อันสยบแลว  ไดแก  ติดแลว  ดวยความ 
ยินดีนิมิต.  กรรมวิญญาณ  ชื่อวา  วิฺาณ.  บทวา  อาทีนว  คือ 
ทุกขอันจะพึงเสวยในนรก  หลายแสนป.  บทวา  อโยสงฺกุนา  แปลวา 
ดวยหลาวเหล็ก,   โสตินทรีย  ชื่อวาอันภิกษุยอนแลว  ดวยสามารถ 
แทงชองหูทั้ง  ๒  แลวตอกลงไปท่ีแผนดิน.  ฆานินทรีย  ชื่อวาอันภิกษุ 
ควานแลว  ดวยสามารถสอดมีดตัดเล็บเขาไปแลว  งัดข้ึนตัดใหตกไป 
พรอมดวยโครงจมูก.  ชวิหินทรีย   ชือ่วาอันภิกษุตัดแลว  ดวยสามารถ 
ตัดโคนที่ตอกันใหตกไป.  บทวา  สตฺติยา  ความวา  กายินทรีย 
ชื่อวาอันภิกษุเชือดแลว   ดวยสามารถชําแหละกายประสาท  ดวย 
พราเลมใหญใหตกไป.   ความนอนหยั่งลงสูความหลับ  ชื่อวาความ 
เปนผูหลับ.   ภาวะคือวิตกท้ังหลายนําบาปกรรมมาจนถึงสังฆเภท 
(ทําลายสงฆ)   พระผูมีพระภาคทรงแสดง  ดวยสองบทน้ีวา  'สงฺฆ 
ภินฺเทยฺย." 
 
๑.  สา.  ป.  ๓/๖๑.  
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        [๑๖๗]  แมการถึงความพินาศในทิฏฐธรรม  ก็จัดวาเปนอาทีนพ.  
ในขอน้ัน  มีเรื่องนี้  (เปนอุทาหรณ).  
                                  [เรื่องหาริตดาบส] 
        ดังไดสดับมา   ในอดีตกาล   พระโพธิสัตวไดเปนพราหมณ  ม ี
สมบัติประมาณ   ๘๐  โกฏิ  ในกรุงพาราณสี.   ก็เพราะพระโพธิสัตว 
นั้นมีผิวพรรณดังทอง  มารดาบิดาจึงขนานนามเขาวา  "หาริต"  ดังน้ี. 
โดยที่บิดามารดาลวงไป  พระโพธิสัตวนั้น  ออกบรรพชาในหิมวันต- 
ประเทศ  ในวันที่ ๗  ทําฌานและอภิญญาใหบังเกิด  แลวอยูในสถาน 
ที่นั้นชานาน   ปรารถนาจะเสพรสเค็มและรสเปรี้ยว   จึงไปยังพระ 
อุทยานของพระเจากรุงพาราณสี  แลวอยู  (ในทีน่ั้น).   หาริตดาบส 
นั้น  อยูฉัน  (ภัตตาหาร)  ประจําในพระราชมนเทียร  ๑๒  ป.  พระ 
ราชา   เมื่อเสด็จไปปราบปจจันตชนบท   ทรงรับสัง่พระราชเทวีวา 
"เธออยาประมาทบุญเขตของเรา"  ดังน้ีแลว  จึงไดเสด็จไป.   ต้ังแต 
นั้นมาพระราชเทวีนั้น  ทรงอังคาสพระมหาสัตว  ดวยพระหัตถของ 
พระองค.   ตอมาวันหน่ึง  เมื่อพระมหาสัตวนั้นชักชาอยูพระนาง 
(ไดเสด็จไป)  ทรงสนานแลว   ทรงพระภูษาเน้ือเกลี้ยงแลว  ใหเปด 
สีหบัญชรออก   ทรงบรรทม  (เหนือพระแทน)  ใหลมโชยพระกาย 
ทรงไดยินเสียงผาคากกรอง   ของพระมหาสัตวผูมาทางอากาศ    จึง 
ทรงลุกข้ึนโดยเร็ว.   พระภูษาเนื้อเกล้ียง   พลัดหลุดแลว.  พระมหา- 
สัตวเห็นวิสภาคารมณ  กเ็กิดกิเลสข้ึน      มีฌานเสื่อมไปในขณะนั้น 
นั่นเอง   ไมอาจจะต้ังสติไวได   เสพอสัทธรรมกับพระราชเทวี  ฉัน  
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ภัตตาหารแลวก็  (กลับ)  เดินไปสูพระอุทยานดวยเทา.   ต้ังแตนั้น   
มา   พระมหาสัตวนั้น   กไ็ดทําอยางนั้นเหมือนกันทุกวัน  ๆ.   พระ 
มหาสัตวนั้นถึงความพินาศในทิฏฐธรรม   เพราะเหตุไมสํารวมอินทรีย 
ดวยประการฉะน้ี.  และกรรมของพระมหาสัตวนั้น   ไดปรากฏไป 
ทั่วพระนครแลว.   อมาตยทั้งหลาย  สงหนังสือไปทูลแดพระราชาวา 
"หาริตดาบส  ไดทําอยางนี้ ๆ"  ดังน้ี.  ทาวเธอไมทรงเชื่อถายเดียว 
ทรงปราบปจจันตชนบทแลว   เสด็จกลับมาแลว   เสด็จเขาไปสูพระ 
อุทยาน  ตรสัถามพระโพธิสัตว  พระโพธิสัตวทูล  (สารภาพ)  ตาม 
ความเปนจริง  เพราะเปนผูมีปกติกลาวแตคําจริงแลว  ทลู  (ขอพระ 
ราชทานโอกาส)  วา  "มหาบพิตร   ขอพระองคโปรดทําโอกาสแก 
อาตมาภาพกอน"   ดังน้ีแลว   เขาไปสูบรรณศาลา  เพงมณฑล  (วง) 
แหงกสิณ  ทําฌานใหเกิดข้ึนใหม   ออกจาก  (บรรณ)   ศาลา  นัง่ 
ในอากาศแสดงธรรมแดพระราชาแลว (กลับ)  ไปสูหิมวันตประเทศ 
นั่นแล  มฌีานไมเสื่อมแลว  ก็ไดเขาถึงพรหมโลก. 
        เรื่องหาริตดาบส   มาในอรรถกถา๑หาริตชาดก   นวกนิบาต. 
        [๑๖๘]  เรื่องโลมสกสัสปดาบส  มาในอรรถกถา๒โลมสกัสสป- 
ชาดก  นวกนิบาตน้ันนั่งเองก็ดี   เรื่องของชน  ๕  คน  ผูมีรูปเปนโคจร 
(อารมณ)  และเสียงเปนโคจรเปนตน  ซึ่งถูกพวกนางยักษิณีกินแลว 
เพราะเหตุไมสํารวมอินทรีย   และ  (เรื่อง)   ของโอรสพระเจากรุง 
พาราณสีทั้ง  ๒  พระองค  ผูไมแลดูแมซึ่งรูปทิพย  ที่นางยักษิณีทั้งหลาย 
 
๑-๒.   ชาตกฏกถา.  ๕/๒๕๘-๕/๓๘๐.  
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จําแลง  ดวยสามารถทําลายอินทรีย  แลวทํากิเลสใหเกิดข้ึน  เสด็จถึง   
กรุงตักกสิลาแลว   ไดผานราชสมบัติ  ซึ่งมาในอรรถกถา๑  ตักกสิล- 
ชาดกและปญจภีรุกชาดก    ในวรรคที่  ๑๐  และวรรคท่ี ๑๔  ตาม 
ลําดับแหงเอกนิบาตก็ดี  ก็พึงประมวล  (มาสาธก). 
        [๑๖๙]  อีกประการหนึ่ง  แมความเสื่อมจากโคจร  (คือธรรม 
เปนดุจอาหาร)   ของตน   ก็จัดวาเปนอาทีนพ.  ดวยเหตุนั้น  พระผู 
มีพระภาค    เมื่อทรงสอนภิกษุทั้งหลาย    ผูเวนการสํารวมอินทรีย 
ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  ชื่อวาภิกษุจะถือนิมิตในรปูเปนตน   ดวย 
สามารถศุภนิมิต  ไมควร,  เพราะถาเธอทํากาละเสียในสมัยนั้นไซร 
ก็จะบังเกิดในอบายมีนรกเปนตน   เพราะฉะน้ัน  ทานท้ังหลายอยาถือ 
ศุภนิมิตในรูปเปนตน"  ดังน้ีแลว  "เวลาท่ีทานทั้งหลายแลดูรปูก็ดี  เวลา 
ที่ไมแลดูก็ดี  มีอยู,  (แต)  ในเวลาแลดู  อยางพึงแลดูดวยสามารถ 
ศุภนิมิต   พึงแลดูดวยสามารถอศุภนิมิต,    อยางนี้   ทานท้ังหลาย 
จึงจักไมเสื่อมจากโคจรของตน.   ก็อะไรเลาเปนโคจรของทานทั้งหลาย 
สติปฏฐาน  ๔,  สัมมัปปธาน  ๔,  อรยิมรรคมีองค  ๘,  โลกุตตรธรรม  ๙ 
(นี้แลเปนโคจรของทานทั้งหลาย).    เพราะวา   เมื่อทานท้ังหลาย 
ประพฤติในโคจรนั้นอยู   มารจักไมไดชองโอกาส.   กถ็าทานท้ังหลาย 
ประพฤติในโคจรนั้นอยู   มารจักไมไดชองโอกาส.  ก็ถาทานท้ังหลาย 
ลุอํานาจกิเลส   จักแลดู  (รูปเปนตน)  ดวยสามารถศุภนิมิตไซร, 
ก็จักเส่ือมจากโคจรของตน  ดุจสุนัขจ้ิงจอก  ชื่อวา  ปูติมังสะ"  ดังน้ีแลว 
ทรงนําอดีตนิทานมา :- 
 
๑.  ชาตกฏกถา  ๒/๒๓๖-๒/๓๕๒.  



ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาท่ี 72 

                          [เรื่องสุนัขจ้ิงจอกชื่อปูติมังสะ] 
        [๑๗๐]  ดังไดสดับมา       ในอดีตกาล      ฝูงแพะหลายรอยตัว  
อยูใกลถ้ําแหงภูเขาในหิมวันตประเทศ.       ในระหวางแพะเหลาน้ัน 
นางแพะตัวหน่ึง  ชื่อเมณฑมาตา   เปนสัตวฉลาดหลักแหลมในอุบาย. 
สุนัขจ้ิงจอกชื่อปูติมังสะกับภริยาชื่อเวณี  ไดอยูในถ้ําแหงหนึ่ง  ไม 
ไกลจากสถานท่ีอยูของฝูงแพะเหลาน้ัน.   สุนัขจ้ิงจอกน้ันพรอมท้ังภริยา 
ไดกัดแพะกินเสียเปนอันมาก   ดวยอุบาย   ปรารถนาจะกินนางแพะ 
มีชื่อวาเมณฑมาตาน้ันอีก  จึงกลาวกะภริยาวา  "แกจง   (ทําที) 
เปนเพ่ือนกับนางแพะน้ัน,   เมื่อเกิดความคุนเคยกันแลว   ขาจักนอน 
ลวงวาตาย,   แกจงเขาไปหานางแพะน้ันแลวบอกวา  'ผัวของขาพเจา 
ตายเสียแลว,  ทั้งขาพเจาก็ไมมีที่พึง,   ยกทานเสีย   ผูอ่ืนที่เปน 
ญาติของขาพเจาไมมี,    มาเถิดไปดวยกัน,   เราจักชวยกับทําสรีรกิจ 
(ศพ)   ของเขา'  ดังน้ีแลว   จงพามา,    เมื่อแกพานางแพะน้ันมาถึง 
ขาจักโดดกัดมันที่คอใหตาย."   สุนัขจ้ิงจอกผูภริยาน้ันทําดังน้ัน  เมื่อ 
เกิดความคุนเคยกันแลว  ไดบอกนางแพะเหมือนอยางนั้น.   นางแพะ 
กลาววา  "พวกญาติของเรา  ถกูสามีของทานกินเสีย,  ขาพเจากลัวเขา, 
ไมอาจไปได."   นางสุนัขจ้ิงจอกพูดวา  "อยากลัวเลย  สุนัขตายจัก 
ทําอะไรได"   ดังน้ีแลว   พานางแพะมา.   สุนัขจ้ิงจอกไดยินฝเทาของ 
๒  นางนั้น  จึงชะเงอศีรษะข้ึนแลดูดวยหมายใจวา  "นางแพะมาหรือ 
ไมหนอ."   นางแพะเห็นสุนัขจ้ิงจอกน้ันทําอยางน้ัน   จึงกลาวติเตียน 
วา  "สุนัขจ้ิงจอกนี้ชั่วชาแท   นอนลวงวาตาย  เพราะหมายจะลวง  
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ขาเจามาฆาเสีย"   ดังน้ีแลว  ก็หนีกลบัไป.   นางสุนัขจ้ิงจอกไมอาจ   
ใหนางแพะกลับมาได   จึงเขาไปหาสุนัขจ้ิงจอก   เมื่อจะติเตียนสุนัข 
จ้ิงจอกนั้น จึงกลาวคาถาน้ีวา :- 
        [๑๗๑]  "เพ่ือน    แกลวงวาตายแลว  มองดู 
        (นางแพะ)   ในเวลาไมสมควร  ชางบาโฉดเขลา 
        ไรปญญารอบคอบเสียจริง  ๆ." 
                                      [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อวิจกฺขโณ  ไดแก   ปราศจาก 
ปญญาเครื่องพิจารณา.   บาทคาถาวา  อกาเลน  วิเปกฺขสิ  ความวา 
เมื่อนางแพะยังมาไมถึงสํานักของตนเท่ียว  แลดูแลว. 
        พระผูมพีระภาค   ครั้นทรงนําอดีตนิทานมาอยางน้ันแลว  ตรัส 
คาถาน้ีในปูติมังสชาดก  นวกนิบาตวา 
        "ภิกษุผูบัณฑิต    ไมควรเพงดูในกาลไมควร, 
        พึงเพงดูในกาลอันควร,  ภิกษุใด  เพงดูในกาลไม 
        ควร  ภกิษุนั้น  ยอมซบเซาเหมือนสุนัขจิ้งจอก 
        ชื่อปูติมงัสะ." 
                                          [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อกาเล  ไดแก    ในกาลปรารภกาม- 
คุณ  ยังจิตใหเกิดข้ึนดวยสามารถศุภนิมิต.   กาลนี้แล   ชื่อวากาลไมควร 
ที่ภิกษุแลดูรปู.   บทวา  กาเล  ไดแกในกาลท่ียึดรปู  (เปนอารมณ) 
ดวยสามารถอสุภกัมมัฏฐาน    ดวยสามารถอนุสสตกัมมัฏฐาน และ  
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ดวยสามารถกสิณ.   กาลนี้แล ชื่อวากาลควรท่ีภิกษุแลดูรูป.  บาทคาถา  
วา   ปูติมโสว  ฌายติ   ความวา  ภิกษุทั้งหลาย  สนุัขจ้ิงจอกชื่อ  
ปูติมังสะมองดูนางแพะในกาลไมควร   เสื่อมจากโคจร  (คืออาหาร) 
ของตนแลวซบเซาอยู   ฉันใด,   ภิกษุเพงดูรูปในกาลไมควร   ดวย 
อํานาจศุภนิมิต  เสื่อมจากโคจรมีสติปฏฐานเปนตนแลวยอมซบเซาคือ 
ยอมลําบาก  ทั้งในทิฏฐธรรม  ทั้งในสัมปรายภพ  ฉันนั้น. 
                        เรื่องสุนัขจ้ิงจอกชื่อปูติมังสะ  จบ. 
        [๑๗๒]  เพราะฉะน้ัน   ชื่อวาภิกษุ  ไมควรถอือารมณ  มีรูป 
เปนตนไว   ดวยสามารถการถือโดยอนุพยัญชนะ   และการถือโดย 
นิมิต  ถือเอาแตอารมณ  ตามท่ีไดเห็น  ไดสดับ  ไดทราบและเทานั้น 
พึงเปนดุจพระมหาติสสเถระผูบําเพ็ญอสุภกัมมัฏฐาน  ซึ่งอยูในเจติย- 
บรรพต. 
                               [เรื่องพระมหาติสสเถระ] 
        ดังไดสดับมา     พระมหาติสสเถระน้ัน     ไดเปนผูเจริญอัฏฐิก- 
กัมมัฏฐานโดยปกติ.   วันหน่ึง   ทานไดไปจากเจติยบรรพต  สูอนุราธบุรี 
เพ่ือบิณฑบาต.   ครั้งน้ัน  หญิงคนหนึ่งทะเลาะกับสามีแลว  เดิน 
ไปจากอนุราธบุรีสูเรือนญาติแตเชาตรู   พบพระเถระในระหวางทาง 
มีจิตวิปลาศ   จึงหัวเราะกากใหญ.   พระเถระกําลังเดินไปดวย 
มนสิการถึงอัฏฐิกกัมมัฏฐาน   นึกวา  "นั่นเสียงอะไร"   แลวแลดู 
ไปตามกระแสเสียงที่หัวเราะ   เพราะมนสิการท่ีเปนสวนเบื้องตน   ม ี
เสียงเปนหนาม   (ขาศึก)   กลับไดอัฏฐิกสัญญาในเพราะกระดูกฟน 
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ของหญิงน้ัน   ยังยืนอยูตามเดิม   บรรลุปฐมฌาน   ทําปฐมฌานน้ัน  
ใหเปนบาท   แลวเจริญวิปสสนา  ก็บรรลุพระอรหัต.  
        เรื่องพระติสสเถระผูเจริญอสุภกัมมัฏฐาน   มาในสีลนิเทสปกรณ 
วิเสสวิสุทธิมรรค. 
        [๑๗๓]  คําแมน้ํา  ขาพเจากลาวไว    ดวยสามารถอินทรียสงัวร- 
ศีลอยางอุกฤษฏ.   ชื่อวาจิตน้ัน   กลับกลอกเร็ว  เพราะฉะนั้น 
ภิกษุบรรเทาราคะอันเกิดข้ึน   ดวยมนสิการถึงอสุภกัมมัฏฐานแลว 
พึงทําอินทรียสังวรใหถึงพรอม   พึงเปนดุจพระวังคีสเถระผูบวชใหม. 
                                 [เรื่องพระวังคีลเถระ] 
        ดังไดสดับมา   พระวังคีสเถระนั้น  เมื่อเท่ียวบิณฑบาตกับพระ 
อานนทเถระ   พบหญิงผูหน่ึงก็เกิดราคะข้ึน   เลาเรื่องนั้นแกพระ 
อานนทเถระ    แลวกลาววา   "ขอทานชวยบอกอุบายดับระคะแก 
กระผม  (ดวยเถิด)."   พระอานนทเถระจึงบอกอุบายวา  "ถาอยาง 
นั้น  ทานอยางทําศุภนิมิตซ่ึงเปนเหตุเกิดราคะไวในใจ   จงอบรมจิต 
ดวยอสุภภาวนา."    พระวงัคีสเถระนั้นบรรเทาราคะไดดวยการทําอยาง 
นั้นแลว   จึงเที่ยวบิณฑบาต  (ตอไป).   ตอมา  แมพระวังคีสเถระนั้น 
ก็บรรลุพระอรหัต. 
        [๑๗๔]  แทจริง  อินทรียสังวรศีล  พระอรรถกถาจารยทั้งหลาย 
กลาววา  " สวรสุทฺธิ "   เพราะบริสุทธไดดวยสามารถอธิษฐานจิต 
วา   "เราจักไมทําอยางนี้อีก. "   พระฎกีาจารยผูแกอรรถกถานั้น 
กลาววา  "พระอรรถกถาจารย  กลาวศัพทวา  ' เอว '  ในคําวา 
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น  ปุเนว  นัน้  หมายถึงการลําลายสังวร"  เพราะฉะน้ัน  แมภิกษุอ่ืน 
ทําลายสังวรแลว  ก็พึงทําสังวรใหถึงพรอมใหม.   อีกประการหนึ่ง   
ภิกษุผูบําเพ็ญอินทรียสังวร   พึงเปนดุจพระจิตตคุตตเถระผูอยูในถ้ํา 
ชื่อกรัณฑกะ. 
                            [เรื่องพระจิตตคุตตเถระ] 
        ดังไดสดับมา   จิตรกรรม  (ภาพวิจิตร)   เรื่องออกอภิเนษ- 
กรมณ  ของพระพุทธเจา  ๗  พระองคที่นาเพลินใจ  ไดมีในถ้ําชื่อ 
กรัณฑกะ.   พระเถระอยูในถ้ําน้ันเกิน   ๖๐  พรรษา  ยังไมเคย  (เงย 
หนา)  ลืมตาข้ึนดูถ้ําเลย   เพราะทาน  (ทอดตา)  ดูเพียงชั่วเอก, 
เพราะฉะนั้น  ทานจึงไมรูแมวา   จิตรกรรมมีอยูในถ้ําน้ัน.  ถามวา 
"วัตรคือการชําระเสนาสนะ   พระผูมพีระภาคตรัสไววา  'ภิกษุพึง 
กวาดหยากไยลงจากเพดานกอน'  ดังน้ีมิใชหรือ ?  พระเถระไมชําระ 
เสนาสนะดอกหรือ ?"  ตอบวา  "ถูกแลว  พระเถระหาชําระเองไม 
พวกนิสิตมีอันเตวาสิกเปนตนตางหาก   ชําระเสนาสนะขอทาน." 
ภายหลังวันหนึ่ง   ภิกษุหลายรูปเที่ยวจริกไปในเสนาสนะ  เห็น 
จิตรกรรมแลว   จึงกลาววา  "จิตรกรรมนาเพลิดเพลินใจจริง  ทาน 
ขอรับ."    พระเถระกลาววา  "คุณ  ฉันอยูในที่นี้ตลอดกาลเพียงน้ัน 
ยังไมรูเลย,  อาศัยพวกคุณมีตา  ฉันจึงรูวันนี้เอง."   อน่ึง   ที่ประตู 
ถ้ําของพระเถระนั้น  ยังมีแมตนกากะทิงใหญอยู  (ตนหน่ึง).  แมตน 
กากะทิงนั้น   พระเถระไมเคยแลดูขางบนเลย.  เขาวาทุก ๆ  ป  พรเถระ 
เห็นเกสรของดอกกากะทิงน้ันรวงลงที่แผนดินนั่นแล  จึงรูวากากะทิง  
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นั้นมีดอกบานแลว.  พระราชาทรงสดับคุณสมบัติของพระเถระ  มี  
พระราชประสงคจะทรงไหว  ทรงสง  (พระราชสาสน)  ไปถึง  ๓  ครั้ง, 
เมื่อพระเถระไมมา   จึงรับสั่งใหผูกถันของหญิงท้ังหลายผูมีลูกออนใน  
มหาคามดวยผารัดถันแลว   ใหประทับตราดวยพระราชลัญจกรดวย 
พระราชโองการวา  "พระเถระยังไมมาตราบใด   ทารกทั้งหลายอยาได 
(ดื่ม)  น้ํานมตราบน้ัน."   พระเถระไปสูมหาคามเพ่ืออนุเคราะห 
ทารกทั้งหลาย.   พระราชาทรงสดับขาวน้ันแลว   ใหนําพระเถระมา 
ยังภายในบุรี   ทรงไหวใหฉันแลว   ตรัสวา  "ทานเจาขา   วันนี้ไม 
มีโอกาส,   พรุงน้ีขาพเจาจึงจักรับศีล"   ดังน้ีแลว   ทรงรับบาตรเสด็จ 
ตามสงไปไดหนอยหน่ึง   ทรงไหวแลว   เสด็จกลับพรอมดวยพระ 
ราชเทวี.   แมในวันรุงข้ึน  พระราชาทรงถวายทานอยางนั้นเหมือน 
กัน  ตรัสผัดวา  " พรุงน้ีขาพเจาจักรับศีล"    ดังน้ีแลว  ทรงยังเวลา 
ใหลวงไปดวยอุบายน้ันสัปดาหะ  ๑.   ฝายพระเถระ   ในเวลาท่ีพระ 
ราชาและพระราชเทวีทรงไหว   ถือเพียงอาการวาเปนสัตว,   แต 
ไมทําการจําแนกวา  "เปนสตรี  เปนบุรุษ,"  เพราะฉะนั้น  ในเวลา 
ที่พระราชาและพระราชเทวีนั้นทรงไหว  จึงไดกลาวเชนเดียวกันวา 
"จงมีสุขเถิด   มหาบพิตร."    พระเถระอยูในมหาคามสัปดาหะ  ๑ 
อันพระราชาทรงอนุญาตใหกลับไป  ดวยทรงพระดําริวา  "พระเถระ 
อยูในที่นี้ลําบาก"   ไปถึงถ้ําของตนแลว     ในตอนกลางคืนก็ข้ึน 
ที่จงกรม.   เทพดาผูสถิตอยูที่ตนกากะทิง   คิดวา  "แหม !  พระผู 
เปนเจารูปนี้มีศีลบริสุทธดีหนอ"   ดังน้ีแลว   ไดยนืถือประทีปดามแลว.  
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พระเถระกําลังจงกรม   ดวยมนสิการถึงกัมมัฏฐานอยูนั่นแล    ทํา 
ภูเขาทั้งส้ินใหสะเท้ือนสะทาน   บรรลุพระอรหัตในลําดับแหงมัชฌิมยาม.  
                       เรื่องพระจิตตคุตตเถระ   มาในสีลนทิเทส. 
                                      [อาชีวปาริสุทธิศีล] 
        [๑๗๕]  ก็อาชีวปาริสุทธิศีล   ยอมบริสุทธ   เม่ือภิกษุมีอาชีวะ 
(พยายามเครื่องอาศัยเปนอยู)  โดยชอบ. 
        ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคจึงตรัสไวในมหาสติปฏฐานสูตร๑ 

วา   "ภิกษุทัง้หลาย   ก็สมัมาอาชีวะเปนไฉน  ?    ภิกษุทั้งหลาย 
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ละมิจฉาอาชีวะ   เลี้ยงชวิีตดวยสัมมาอาชีวะ 
ภิกษุทั้งหลาย  นี้เรากลาววา  สัมมาอาชีวะ." 
        ในอรรถกถา๒มหาสติปฏฐานสูตรน้ัน  ทานกลาววา  "บทวา 
มิจฺฉาอาชีว  ไดแก   ทุจรติทางกายและวาจาที่ใหเปนไปเพ่ือประโยชน 
แกปจจัย   มขีาทนีรยะและโภชนียะเปนตน.   บทวา   สมฺมาอาชีเวน 
คือดวยอาชีพท่ีพระพุทธเจาทรงสรรเสริญแลว." 
        [๑๗๖]   ความท่ีมิจฉาอาชีวะมี  ๒  อยาง  โดยจําแนกเปนมิจฉา- 
อาชีวะทางกายและทางวาจา   ทานแสดงไวดวยกายวจีศัพท  ในบทวา 
กายวจีทุจฺจริต  นั้น.  ก็มิจฉาอาชีวะ  ๒  อยางนั้น พึงทราบตามนัย 
ที่ทานกลาวไวในอรรถกถาจัมมักขันธกะน่ันแล   วา   "กิจมีการหุง 
น้ํามันและดอกมาอริฏฐะเปนตน   ดวยสามารถอเนสนกรรมมเีวชกรรม 
 
๑.  ที.  มหา.  ๑๐/๓๔๘      ๒.  สุ.  วิ.  ๒/๕๓๕.  
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ที่ทําแกคนที่ทรงหามเปนตน   ชื่อวามิจฉาอาชีวะทางกาย.   กิจมีการ 
รับและการบอกสาสนเปนตน  ของพวกคฤหัสถ   ชื่อวามิจฉาอาชีวะ  
ทางวาจา." 
        [๑๗๗]  เภสัชที่ภิกษุทําแกคนที่ทรงหาม  คือบุคคท่ีไมทรง 
อนุญาต   อันควรกลาววา  " คนอ่ืน "  ชื่อวาเวชกรรมท่ีทําแกคน   
ที่ทรงหาม   ในบทวา  ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมาทิวเสน  นั้น.   จริงอยาง 
นั้น   พระอรรถกถาจารยกลาวไววา   "ภิกษุไมควรทํายาแกชนอ่ืน 
ผูมาขอ,  เมื่อทํา  ตองทุกกฏ"   ดังน้ีแลว   จึงแสดงวิธีเวชกรรมไวโดย 
พิสดาร  ในอรรถกถา๑เภสัชชกรณวัตถุ   ตติยปาราชิก.  ผูปรารถนา 
จะทราบความพิสดาร   พึงถือเอาจากอรรถกถานั้น.   ก็ความสังเขป 
ในมังคลัตถทีปนีนี้  ดังนี ้:- 
        คน  ๑๐  จําพวก  คือสหธรรมิก  ๕    ปณฑุปลาส  ๑  ไวยาวัจกร 
ของตน ๑  มารดาบิดา  ๒  คนบํารุงมารดาบิดา ๑,  ญาติ  ๑๐  จําพวก 
คือ  พ่ีชาย  ๑  นองชาย   ๑  พ่ีหญิง ๑  นองหญิง ๑  นาหญิง  ๑  ปา ๑ 
อาชาย  ๑  ลงุ  ๑  อาหญิง ๑  นาชาย  ๑,   คน  ๕  จําพวก   คือ  คน 
จรมา  ๑  โจร ๑  คนรบแพ  ๑  ผูเปนใหญ  ๑  คนทีพ่วกญาติสละแลว 
จําตองไป ๑,  เปนไขเขาไปสูวิหาร,    ภิกษุพึงทําเภสัชแกคนที่ทรง 
อนุญาต  ๒๕  จําพวกเหลาน้ี. 
        [๑๗๘]  ก็แมอนุชนมีบุตรนัดดาเปนตนของญาติเหลาน้ัน  ๗  ชั่ว 
เครือสกุล   ชื่อวาเปนญาติของภิกษุเหมือกัน   เพราะเน่ืองกับภิกษุนั้น 
 
๑.  สมันต.  ๑/๕๖๒.  
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เหตุนั้น    พระอรรถกถาจารยจึงสงเคราะหบุตรนัดดาเปนตนแมเหลา  
นั้น  ในคําวา  ทส  าตกา  นั้น.   ก็ภิกษุทําเภสัชแกชนแมเหลาน้ัน 
ควรอยู.   คนทั้งหลาย  คือ   พ่ีสะใภ   นองสะใภ  พ่ีเขย   นองเขย 
นาเขย   อาสะใภ  เหลาน้ีเปนตน  เปนไข,   ถาเขาเปนญาติ  (ของ 
ภิกษุ),   ทํายาแกญาติแมเหลาน้ัน   ก็ควร,   ถาเขามิใชญาติ,   พึงทํา 
ใหแกพวกญาติมีพ่ีชายเปนตน   ดวยส่ังวา  "จงใหในท่ีปฏิบัติของ  
พวกทาน,"   หรือพึงใหแกบุตรของเขา  ดวยส่ังวา  "จงใหแกมารดา 
บิดาของเจา."  สวนคนนอกจากที่กลาวมาแลวเหลาน้ัน  ชื่อวาชนอ่ืน 
เภสัชที่ภิกษุทําแกชนอ่ืนนั้น   ชื่อวาเวชกรรมท่ีทําแกคนที่ทรงหาม. 
ก็ภิกษุแมเม่ือจะทําแกชนอ่ืนนั้น   ชือ่วาเวชกรรมท่ีทําแกคนท่ีทรงหาม. 
ก็ภิกษุแมเม่ือจะทําแกคนท่ีทรงอนุญาต   พึงทําแกคน  ๑๐  จําพวกใน 
เบื้องตน      ดวยส่ิงของ    (คือเครื่องยา)    ของเขา     เมื่อของ ๆ  เขา 
นั้นไมมี  พึงทําดวยของ ๆ  ตน,   แมเม่ือของ  ๆ  ตนก็ไมมี   พึงแสวง 
หาดวยภิกขาจารวัตร,    เม่ือไมไดดวยอาการอยางน้ัน   พึงแสวงหา 
แตที่แหงญาติและคนปวารณาของตน   หรือของคนเหลาน้ัน,   แม 
เมื่อไมไดดวยอาการอยางน้ัน   พึงแสวงหาแมดวยอกตวิญญัติ.  การ 
ขอในสถานท่ีเขาไมไดทําปวารณาอยางนี้วา   "ทานเจาขา   ทานตอง 
การปจจัย  จงบอก"   ดังน้ี  ชื่อวาอกตวิญญัติ.   กภิ็กษุเมื่อจะทําใหแก 
พวกญาติของจากน้ัน  พึงทําดวยของ  ๆ เขาเทาน้ัน,  เมื่อของ  ๆ  เขา 
นั้นไมมี  พึงใหยืมของ  ๆ  ตน,   ถาเขาคือ   พึงรับเอา   ถาเขาไมคืน 
ไมควรทวง,  ดวยวา  ภิกษุแมขอของ  ๆ  พวกญาติแลวถือเอา   ยัง 
ควร,   เพราะฉะนั้น  ภิกษุใหนําจตุปจจัยของญาติเหลาน้ันมา  ไมเปน  
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อกตวิญญัติ     ทําเภสัช   ก็ไมเปนเวชกรรม   หรือใหของเพ่ือตองการ   
สงเคราะหสกุล   ก็ไมเปนอาบัติเพราะประทุษรายสกุล.      แตภิกษุ 
เมื่อไมหวังตอบแทน   พึงทํายาแกคน  ๕  จําพวก   มีคนจรมาเปนตน 
แมดวยของ  ๆ  ตน. 
        [๑๗๙]  แมในอนุฎีกาวิมติวิโนทนี  ทานกลาวา  "แมเม่ือจะ 
ทําเภสัชแกคนจรมาและโจรเปนตน    ไมปรารถนาลาภจากคนเหลา 
นั้นเพ่ือตน   พึงทําดวยต้ังใจวา  'ธรรมดามนุษยยอมอุปการะกัน.'  ก็ 
ภิกษุทําดวยหวังตอบแทน   มีโทษในเพราะอเนสนกรรมมีเวชกรรม 
และกุลทูสนกรรมเปนตน.  แตไมมีโทษในเพราะทําดวยต้ังใจวา  'เมื่อ 
เราทําอุปการะอยางนี้   ชนทั้งหลายรูคุณพระศาสนาแลวยอมเลื่อมใส 
หรืออุปการะแกพระสงฆ." 
        [๑๘๐]  เภสัชพิเศษ  ชื่อวา  อริฏ   ในบทวา   อริฏปจน 
นั้น.   ในอรรถกถา๑สุราปานสิกขาบท   ทานกลาววา   "ไดยินวา  ชน 
ทั้งหลายทํายาชื่ออริฏฐะดวยรสแหงผลไมมีผลมะขามปองเปนตน,  ยา 
อริฏฐะนั้นมีสีกลิ่นและรสคลายน้ําเมาทีเดียว   แตหาใชน้ําเมาไม." 
        [๑๘๑]  สิ่งใดยอมเกิดข้ึน  เพราะอาศัยอเนสนกรรมมีเวชกรรม 
ที่ทําแกคนที่ทรงหามเปนตน,   สิ่งน้ันท้ังหมดเปนอกัปปยะท้ังนั้น. 
ดวยเหตุนั้น   ในอรรถกถา๒ปฐมปวารณาสิกขาบท   ทานจึงกลาววา 
"อกัปปยโภชนะที่บังเกิดจากกุลทูสนกรรม   มีเวชกรรม  การอวด 
อุตตริมนุสสธรรม   และอกัปปยวัตถุมีรูปยะอันภิกษุยินดีแลวเปนตน 
 
๑.  สมนฺต.  ๒/๔๕๐.     ๒.  สมนฺต.   ๒/๔๐๒.  
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ชื่อวาอกัปปยโภชนะเกิดข้ึนเพราะอเนสนา  อันพระพุทธเจาทรงติเตียน."   
        [๑๘๒]  สวนกรรมของภิกษุผูเปนทูตของพวกคฤหัสถ   พึง 
ทราบโดยพิสดาร    ในอรรถกถา๑กุลทูสกสิกขาบท.   ก็ความสังเขปใน 
มังคลัตถทีปนีนี้   ดังน้ี :- 
        ภิกษุรับก็ดี   บอกก็ด ี  ซึ่งสาสนของคน  ๙  จําพวกเหลาน้ี  คือ 
สหธรรมิก  ๕  ปณฑุปลาส  ๑  ไวยาวัจกรของตน  ๑  มารดาบิดา  ๒ 
ควรอยู.   สวนของคนเหลาอ่ืน  เปนสาสนที่เปนกัปปยะเทาน้ัน  จึงควร. 
เพราะฉะนั้น   ภิกษุไมควรทําความรังเกียจในสาสนเชนนี้วา  "ทาน 
ทั้งหลาย   จงถวายบังคมพระบาทยุคลของพระผูมีพระภาค    ตามคํา 
ของขาพเจา"   ดังน้ีก็ดี  "ทานท้ังหลาย   จงไหวพระเจดีย   พระปฏิมา 
ตนโพธิ์  พระสังฆเถระ"   ดังน้ีก็ดี  "ทานท้ังหลาย  จงทําการบูชาดวย 
ของหอมและดอกไมที่พระเจดีย"   ดงัน้ีก็ดี   "ทานทั้งหลายจงเผดียง 
ภิกษุทั้งหลายใหประชุมกัน,   พวกขาพเจา  จักถวายทาน  จักฟงธรรม" 
ดังน้ีก็ดี.   เพราะสาสนเหลาน้ัน   เปนสาสนที่เปนกัปปยะ   ไมเกี่ยวของ 
ดวยคิหิกรรม.   ก็ภิกษุใด   รับสาสนอ่ืนจากสาสนที่เปนกัปปยะของ 
คนเหลาอ่ืน   เดินไป   ภิกษุนั้นเปนทุกกฏทุก  ๆ  กาว,   ภิกษุนั้นแม 
บริโภคโภชนะที่อาศัยกรรมนั้นไดมา    ก็เปนทุกกฏทุก  ๆ  คํากลืน. 
แทจริง  ปจจัยที่เกิดข้ึนเพราะกุลทูสกกรรม   ยอมไมควรแกสหธรรมิก 
ทั้ง  ๕   ยอมเปนเชนกับปจจัยที่เกิดข้ึน   เพราะอวดอุตริมนุสสธรรม 
อันไมจริง  และแลกเปลี่ยนดวยรูปยะแล.   ก็ภิกษุใด  บรโิภคปจจัยที่ 
 
๑.  สมนุต.  ๒/๑๒๗.  
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เกิดข้ึน   เพราะอเนสนกรรมมีทูตกรรมและเวชกรรมเปนตน   อาชีวะ  
ของภิกษุนั้น    ชื่อวาไมบริสุทธ.   เพราะฉะนั้น   อันภิกษุเมื่อจะเสพ  
ปจจัยที่มีความเกิดข้ึนบริสุทธอยางเดียว    พึงงดเวนปจจัยที่มีความ 
เกิดข้ึนไมบริสุทธิ์   ดุจอสรพิษเสีย. 
        [๑๘๓]  แลปจจัยทั้ง  ๒  นั้น   ทานกลาวไวในปกรณวิเสสวิ๑สุทธิ- 
มรรควา     "ปจจัยทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนจากสงฆหรือคณะ      ของภิกษุผู 
ไมกําหนดถือธุดงค   และเกิดข้ึนจากสํานักของพวกคฤหัสถผูเลื่อมใส 
ดวยคุณของภิกษุนั้นมีการแสดงธรรมเปนตน   ชื่อวาปจจัยที่มีความ 
เกิดข้ึนอันบริสุทธ,    สวนปจจัยที่เกิดจากสมณวัต   มีเที่ยวไป 
บิณฑบาตเปนตน    ชื่อวาปจจัยมีความเกิดข้ึนอันบริสุทธยิ่งทีเดียว. 
ปจจัยที่เกิดข้ึนจากสมณวัตร   มีเที่ยวบิณฑบาตเปนตน   ของภิกษุ 
ผูกําหนดถือธุดงค    และเกิดข้ึนจากสํานักของพวกคฤหัสถผูเลื่อมใส 
ในธุดงคคุณของภิกษุนั้น   โดยอนุโลมขอกําหนดธุดงค   ชื่อวาปจจัย 
มีความเกิดข้ึนอันบริสุทธ." 
        [๑๘๔]  นัยอันมาในฎีกา๒ปกรณวิเสสวิสุทธิมรรคนั้นวา  "ความ 
ที่คุณมีการแสดงธรรมเปนตน   เปนคุณอาศัยความบริสุทธิ์เปนสมุฏ- 
ฐาน   พระพุทธโฆษาจารยแสดงดวยกลาวถึงปจจัยท่ีมีความเกิดข้ึน 
อันบริสุทธ   เหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  'ธมมฺเทสนาทีหิ  จสฺส  คุเณห'ิ 
ดังน้ี.   ความเปนพหุสูต   การบําเพ็ญวัตรและความถึงพรอมดวย 
อิริยาบถเปนตน   ทานถือเอาดวยอาทิศัพท.   แมในคําวา  ธุตคุเณ 
 
๑.  วิ.  สุ.  ๑๕๐.      ๒.  ป.  ม ฺ.  ๑/๑๐๓.  
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จสฺส   นี้   กน็ัยนี้เหมือนกัน.   มิตรสหายและวัตรมีประพฤติบังสุกุล  
เปนตน   ทานถือเอาดวยอาทิศัพทวา   ปณฺฑปาตจริยาทีหิ.   บทวา 
ธูตงฺคนิยมานุโลเมน    คือดวยสามารถอนุโลม  ไดแกดวยสามารถ  
ไมขัดขวางตอขอปฏิบัติอันนิยมตามธุดงคนั้น ๆ." 
        [๑๘๕]  ก็อาชีวปาริสุทธิศีล       พระอรรถกถาจารยกลาววา 
"ปริเยฏ ิสุทฺธิ"     เพราะบริสุทธไดดวยการแสงหา   ของภิกษุผูละ 
อเนสนาแลว   ยังปจจัยทั้งหลายใหเกิดข้ึนโดยธรรมสม่ําเสมอ. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อเนสน  คือการดแสวงหาอันไมควร 
ไดแกการแสวงหาปจจัยที่ไมเหมาะ   ดวยสามารถอเนสนกรรม   ม ี
เวชกรรมตามท่ีกลาวแลวเปนตน    และดวยสามารถวจีทุจริตมีลอ 
ลวงเปนตน.   บทวา  ปหาย  แปลวา  เวนแลว,  อธิบายวาไมทํา, 
เพราะฉะนั้น     ธรรมดาภิกษุเมื่อจะทําอาชีวะใหหมดจด     แมอด 
อาหาร  ก็ไมพึงทําแมจิตในการแสวงหาอันไมควรใหเกิดข้ึน,   จะ 
ปวยกลาวไปไยถึงความด้ินรนทางกายและวาจาเลา,   ภิกษุพึงเปนดุจ 
พระมหาติสสเถระ  ผูอยูในจิรคุมพวิหาร. 
                              [เรื่องพระมหาติสสเถระ] 
        [๑๘๖]  ดังไดสดับมา  ในคราวทุพภิกขภัย   พระมหาติสสเถระ 
นั้น  เดินทางไป  มีกายลําบากออนแรง  เพราะขาดอาหาร  และ 
เพราะลําบากในหนทาง  จึง  (แวะ)  นอนท่ีโคนตนมะมวงซึ่งเผล็ดผล 
ตนหน่ึง.   ผลมะมวงเปนอันมากหลนอยูในที่นั้น ๆ.  ครั้งน้ัน  อุบาสก 
ผูเฒาคนหนึ่งพบพระเถระ   รูวาเมื่อยลา   จึงใหพระเถระดื่มอัมพปานะ  
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(น้ํามะมวง) แลว   ยกข้ึนสูหลังของตน  นําไปสูที่อยู  (ของทาน). 
พระเถระสอนตนวา  
        "อาบาสกน้ี    มิใชบิดา  มใิชมารดา,  มิใชญาติ, 
        มิใชพวกพองของทาน,    เขาทํากิจเชนนั้น  เพราะ 
        เหตุแหงทานมีศีล"   
        ดังน้ีแลว  เจริญวิปสสนาอยูบนหลังของอุบาสกนั้นนั่นเอง  บรรล ุ
พระอรหัตแลว. 
        เรื่องพระมหาติสสเถระผูฉันมะมวง    มาในฎีกาปกรณวิเสส- 
วิสุทธิมรรค. 
        [๑๘๗]  สวนปจจัยสันนิสสิตศีล   พระอรรถกถาจารยกลาววา 
"ปจฺจเวกฺขณสุทฺธิ"   เพราะบริสุทธไดดวยการพิจารณา. 
        เพราะฉะนั้น    ภิกษุเมื่ออาทีนพในการบริโภคปจจัยที่ยังมิได 
พิจารณา  พึงพิจารณาปจจัยทั้งหลาย. 
        ดังไดสดับมา   ภิกษุทั้งหลายในกาลกอน  โดยมากไมพิจารณา 
แลวบริโภคปจจัย  ๔   จึงไมพนจากนรก   และกําเนิดสัตวดิรัจฉาน. 
พระศาสดาทรงทราบเร่ืองนั้นแลว  ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  ชื่อวา 
ภิกษุไมพิจารณา   (กอน)   แลวบรโิภคปจจัย  ๔  ไมควร,   เพราะ 
ฉะน้ัน   ต้ังแตนี้ไป   ทานทั้งหลายพึงพิจารณา  (กอน)  แลวจึง 
บริโภค"    ดงัน้ี  เมื่อจะทรงแสดงปจจเวกขณวิธี   ทรงวางแบบไว 
โดยนัยเปนตนวา  "ภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้  พิจารณา 
โดยปญญาแลว   จึงเสพจีวร"   ตรัส  (ตอไป)  วา  "ชื่อวา    การ  
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บริโภคปจจัยที่ยังมิไดพิจารณา      ยอมเปนเชนกับบริโภคยาพิษอัน   
แรงกลา,    แมคนโบราณทั้งหลาย   ไมพิจารณา  ไมรูโทษแลวบริโภค 
ยาพิษ   เสวยทุกขอยางใหญ"  ดังน้ีแลว     ทรงนําอดีตนิทานมา  :- 
                     [เรื่องนักเลงสกาโกง  บรโิภคยาพิษ] 
        [๑๘๘]  ในอดีตกาล  พระโพธิสัตวไดเปนนักเลงสกา   มโีภค- 
สมบัติมากในกรุงพาราณสี.  ครั้งน้ัน  นักเลงสกาโกงอีกคนหน่ึง  กําลัง 
เลน  (สกา)  กับพระโพธิสัตวนั้น   เมือ่ตนมีชัย   กไ็มทําลายวงเลน, 
แตในเวลาจะปราชัย  กใ็สลูกสกาไวในปากแสรงพูดวา  "ลูกสกาหาย" 
ทําลายวงเลนแลวหลีกไป.  พระโพธสิัตวรูเรื่องนั้นแลว  ถือเอาลูกสกา 
ไปเรือนแลว    ยอมดวยยาพิษอยางแรงกลา    ตากใหแหงแลวแหงอีก 
ถือเอาลูกสกาเหลาน้ันไปสํานักของนักเลงสกาโกงน้ันแลวเลน  (สกา) 
กัน.   นักเลงสกาโกงน้ัน  กําลังเลน  ในเวลาท่ีตนจะปราชัยก็ใสสกา 
ลูกหนึ่งในปาก   สลบไปดวยกําลังยาพิษ   กลอกนัยนตา  คอพับ 
ลมลง.   พระโพธิสัตวปรารถนาจะใหชีวิตแกเขา   จึงใหยาสําหรับ 
สํารอกท่ีดองแลวดวยโอสถ   ใหสํารอกออกมา   ทําเขาใหหายโรค 
แลวไดใหโอวาทวา "ทานอยางไดทําอยางน้ีอีก." 
        เรื่องบรโิภคดวยมิไดพิจารณา          มาในอรรถ๑กถาลิตตชาดก 
ทสมวรรคเอกนิบาต. 
        [๑๘๙]  ภิกษุโดยมากแมอีก        เปนผูวางใจไมพิจารณาแลว 
บริโภคปจจัย  ๔    ที่หมูญาติมีมารดาบริดาพ่ีหญิงนองหญิงเปนตนถวาย 
 
๑.  ชาตกฏกถา.  ๒/๒๑๕.  
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ดวยเขาใจวา  "ในเวลาเราเปนคฤหัสถก็ดี   ในเวลาเปนบรรพชติก็ดี 
ปจจัยเหลาน้ีก็เปนของตองให"   ดังน้ี.   พระศาสดาทรงทราบเร่ืองนั้น 
แลว   ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  ชื่อวาภิกษุควรพิจารณา  (กอน)  
แลวบริโภคปจจัยที่แมหมูญาติถวายแลว,   เพราะเม่ือภิกษุไมพิจารณา 
(กอน)    แลวบริโภค   ทาํกาละแลว   ยอมไมพนจากอัตภาพ 
แหงยักษและเปรต,   ก็ชือ่วาการบริโภคปจจัยที่มิไดพิจารณา  ยอม   
เปนเชนกับการบริโภคยาพิษ,   เพราะยาพิษท่ีบุคคลผูคุนเคยก็ดี   ได 
คุนเคยก็ดี   ใหแลว  ยอมทําผูบริโภคใหตายไดทั้งนั้น,   แมในกาล 
กอน   ราชสีหตัวหน่ึง  บริโภคยาพิษท่ีผูคุนเคยใหแลวถึงความตาย" 
ดังน้ีแลว   ทรงนําอดีตนิทานมา  :- 
                            [เรื่องราชสีหบริโภคยาพิษ] 
        [๑๙๐]  ในอดีตกาล  พระโพธิสัตวไดเปนเศรษฐีมีสมบัติมาก 
ในกรุงพาราณสี.   คนเลี้ยงโคคนหน่ึงของพระโพธิสัตวนั้น   ในสมัยที่ 
(ทาง)   ยัดเยียดดวยขาวกลา   ตองฝูงโคไปปา  ปลูกโรงโคแลวอยู 
รักษาในปาน้ัน.    ครั้งน้ัน   ราชสีหตัวหนึ่งมีจิตปฏิพัทธในแมเนื้อ 
ตัวหนึ่ง    จึงอยูในที่ใกลแหงโรงโคของคนเลี้ยงโคนั้น    เมื่อแมโค 
ทั้งหลายผายผอมไป    เพราะหวาดเสียวตอราชสีห    น้ํานมไดนอย 
แลว.  ตอมา  เศรษฐีทราบเหตุนั้น  จึงสั่งคนเลี้ยงโควา  "ถาอยางนั้น 
เจาจงจับแมเนื้อน้ันโดยอุบายแลว   ยอมขนท่ีสรีระของแมเน้ือนั้นดวย 
ยาพิษทาใหแหงแลวแหงอีก  ลวงไป  ๒-๓  วัน  จึงปลอยแมเนื้อน้ันไป. 
คนเลี้ยงโคน้ัน  ไดทําตามคําส่ัง.      ราชสีหเห็นแมเนื้อน้ัน   ก็เลยี  
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สรีระของแมเนื้อน้ันดวยความรักใคร   ไดทํากาละแลว.  
        เรื่องบรโิภคยาพิษ  ดวยสามารถความคุนเคย  (พิศวาส)  มา 
ในอรรถกถา๑วิสสาสโภชนชาดก   ทสมวรรคเอกนิบาตน้ันเหมือนกัน. 
                                         [แกอรรถ] 
        [๑๙๑]  ในอรรถกถาทั้งหลาย  มีอรรถกถา๒รูปยสิกขาบทเปนตน 
        ทานกลาววา  "การบริโภคปจจัยท่ีมิไดพิจารณา  ของภิกษุผูมีศีล 
ชื่อวา  บริโภคหน้ี." 
        ฎีกา๓รูปยสิกขาบทน้ันวา  "เหมือนอยางวา   ลกูหนี้  ยอมไมได 
เพ่ือจะไปประเทศท่ีปรารถนา   ตามความชอบใจของตนได  ฉันใด, 
ภิกษุผูประกอบดวยการบริโภคหน้ี   ยอมไมได   เพ่ือออกไปจากโลก 
ฉันนั้น." 
        [๑๙๒]  เพราะฉะน้ัน  ภิกษุผูเห็นอาทีนพตามที่กลาวแลว  ควร 
พิจารณาปจจัยทั้งหลายโดยแท.    แตเมื่อจะพิจารณา   พึงพิจารณา 
ใน  ๓  กาล.  ในกาลท้ัง  ๓  นั้น    ในกาลไดพึงพิจารณาแมคราวเดียว 
ดวยธาตุปจจเวกขณะ  เปนตนวา  "จีวรนี้สักวาเปนธาตุ   เปนไปตาม 
ปจจัย"   ดังน้ีก็ได   ดวยปฏิกูลปจจเวกขณะ   เปนตนวา  "ก็จีวรเหลา 
นี้ทั้งหมด  เปนของไมนาเกลียด"     ดังน้ีก็ได.    แทจริง   การบริโภค 
ปจจัยที่พิจารณาอยางนั้นแลวเก็บไว    ตอจากกาลได   หาโทษมิได 
เลย     ดุจการใชสอยบาตรจีวรที่อธิษฐานแลวเก็บไว.   การพิจารณา 
ในกาลไดนั้น   เปนการแสดงความหมดจดในเบ้ืองตนแหงสติเครื่อง 
 
๑.  ชาตกฏกถา.  ๒/๒๒๗.    ๒.  สมนฺต.  ๒/๒๒๘.    ๓.  สา.ที.  ๑/๑๙๑.  
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พิจารณาเปนเบ้ืองหนา   หาใชหามการพิจารณาในกาลบริโภคเปน   
เบื้องหนาไม.   เพราะฉะน้ัน  ในการบริโภคควรพิจารณาอีก.  ก็ใน 
กาลบริโภคนั้น   พึงพิจารณาพรอมดวยการบริโภค   ดวยตังขณิก- 
ปจจเวกขณะวา   "เราพิจารณาโดยแยบคายแลวเสพจีวร"     ดังน้ี 
เปนตน. 
        [๑๙๓]  ก็ในอรรถกถาทั้งหลาย   ทานกลาววา   "จีวร  ภิกษุ 
พึงพิจารณาทุกขณะท่ีบริโภค,    บิณฑบาต   พึงพิจารณาทุกคํากลืน, 
เสนาสนะ   พึงพิจารณาทุกขณะท่ีบริโภค"  ดังน้ี. 
        ในฎีกา๑ปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค  ทานกลาววา  "จีวร  ภิกษุพึง 
พิจารณา  ในขณะที่เปลื้องจากกายแลวบริโภค,  เสนาสนะ  พึงพิจารณา 
ทุกขณะท่ีบริโภค   คือทุกขณะที่เขาไป." 
        สวนในอนุฎีกาวิมติวิโนทนี  แหงรูปยสิกขาบท   ทานกลาววา 
"บทวา   ปริโภเค   คือในขณะที่เปลื้องออกจากกายแลวบริโภค. 
บทวา   ปริโภเค   คือในขณะที่เขาไปภายในแตชายคา  และในขณะ 
นั่งและนอน." 
        [๑๙๔]  ถาภิกษุไมอาจจะพิจารณาในกาลบริโภคไดไซร,   ใน 
กาลภายหลังแตกาลบริโภค      พึงพิจารณาแมคราวเดียวดวยอตีต- 
ปจจเวกขณะวา    "วันนี้เราไมไดพิจารณาแลวบริโภคจีวรใด"  ดังน้ี 
เปนตน. 
        ก็ในฎีกาปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค   ทานกลาววา  "ภิกษุเมื่อ 
 
๑.  ป.  ม ฺ.  ๑/๑๐๘.  
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ไมอาจพิจารณาไดอยางนั้น   พึงพิจารณาวันหน่ึง  ๔  ครั้ง  ๓  ครั้ง   
๒  ครั้ง   หรอืครั้งเดียวก็ได    ดวยสามารถกาวิเสสตามท่ีกลาวแลว." 
        [๑๙๕]  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ตถา  ความวา  เพ่ือพิจารณา 
ในกาลบริโภค.   แตกอนฉันขาวก็ดี  ภายหลังฉันขาวก็ดี  สามยาม 
แหงราตรีก็ดี  อ่ืนจากกาลบริโภค  ชื่อวากาลวิเสสตามท่ีกลาวแลว.  ก ็
อตีตปจจเวกขณะน้ี    ยอมควรในปจจัยที่เหลือ  (คือ  จีวร,  บิณฑบาต, 
เสนาสนะ).   สวนเภสัช  ในกาลได   ภิกษุพิจารณาก็ตาม  ไม 
พิจารณาก็ตาม  ในกาลบรโิภค  ตองพิจารณาแท.  ดวยเหตุนั้น  ใน 
อรรถกถาทั้งหลาย  ทานจึงกลาววา  "ความเปนผูมีสติเปนปจจัย  ทั้ง 
ในกาลรับ   ทั้งในกาลบริโภคเภสัช  จึงควร.  แมเมื่อมีความเปนผูมี 
สติเปนปจจัยอยางนั้น  ภิกษุทําสติในกาลรับ   ไมทําในกาลบริโภค 
นั้นแล  เปนอาบัติ,  แตภิกษุไมทําสติในกาลรับ  ทําในกาลบริโภค 
ไมเปนอาบัติ." 
        [๑๙๖]  อนุฎีกาวิมติวิโนทนีวา  "คําวา  สติปจฺจยตา  วฏฏติ 
ความวา   ภิกษุไดความที่สติเปนเครื่องพิจารณาเปนปจจัย  ควรอยู. 
พระอรรถกถาจารยแสดงวา    'ภิกษุควรไดสติเปนเครื่องพิจารณา 
ทั้งในกาลรับ  ทั้งในกาลบริโภค  โดยแท.'   ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาว 
วา  ' ทําสติ '  ดังน้ีเปนอาทิ." 
        แมในฎีกาปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค  ทานก็กลาวไวอยางนั้นน่ันแล 
จึงกลาวดังน้ีอีกวา  "คําวา  เอว  สนฺเตป  ความวา  สติเปนเครื่อง 
พิจารณาในฐานะท้ัง  ๒  ควรแลวก็จริง,     แมเม่ือมีความเปนผูมีสติ  
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เปนปจจัยอยางนั้น.  ฝายอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา  'บทวา   สติ- 
ปจฺจยตา  คือ  เมื่อความท่ีสติเปนปจจัย  อธิบายวา  เมื่อปจจัย   แหง  
การบริโภคเภสัช  มีอยู.   คําวา  เอว  สนฺเตป  คือ  แมเมื่อปจจัย 
มีอยู.  คําน้ัน  เปนเพียงมติของอาจารยเหลาน้ัน.   จริงอยางนั้น  ปจจัย- 
สันนิสิตศีล   ยอมบริสุทธไดดีสติเปนเครื่องพิจารณา  หาบริสุทธ 
ไดดวยอาการสักวาความเปนเองแหงปจจัยไม."   
        ในอนุฎกีาวิมติวิโนทนี   ทานกลาววา  "ก็ในคําวา   สติปจฺจยตา 
ดังน้ี  อาจารยบางพวกกลาวความวา  'บทวา   สติปจฺจยตา   ความวา 
เมื่อปจจัยมีอยู  คือ  เมื่อเหตุแหงการบริโภคเภสัช  มีอยู  อยางนี้บาง' 
พึงถือเอาความของอาจารยบางพวก   แมเหลาน้ันอยางนี้วา  บทวา 
ปจฺจเย  คือ  เมื่อลักษณะสภาวะแหงปจจัยมีอยูดังน้ี   เพราะศีลไมบริสุทธ 
ไดดวยอาการสักวาความเปนเองแหงปจจัย.   พึงทราบความทําตาง ๆ 
กัน  แหงการขาดแหงศีลเลาน้ี    อยางนี้  คือ  ดวยคําวา  ปริโภเค 
อกโรนฺตสฺเสว   อาปตฺติ  นี้   พระอรรถกถาจารยแสดงการขาด 
แหงปาฏิโมกขสังวรศีล,   หาไดแสดงการขาดแหงปจจัยสันนิสิตศีลไม 
เพราะปจจัยสันนิสิตศีลนั้น  ปริสุทธไดดวยสติเปนเครื่องพิจารณาปจจัย 
ที่ลวงแลว  (คืออตีตปจจเวกขณะ),   ก็ทานแสดงการขาดแหงปจจัย 
สันนิสิตศีล   ในเพราะเภสัชนั้น  และในเพราะปจจัยนอกนั้น  ดวย 
การกลาวถึงการบริโภคหน้ีเปนอาทิ." 
        [๑๙๗]  ก็ในการขาดและไมขาดแหงปาฏิโมกขสังวรศีลนั้น  ม ี
สันนิษฐานดังน้ีวา  
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        "ตังขณิกปจจเวกขณะในเภสัช   ยอมรักษาศีลไวไดทั้ง  ๒  ประการ  
จากการขาด,    สวนอตีตปจจเวกขณะในเภสัชนั้น    ยอมรักษาไวได  
เฉพาะปจจัยสันนิสิตศีลอยางเดียว.     ปจจเวกขณะท้ัง  ๒  ประการ 
ในปจจัยนอกน้ันก็เหมือนกัน.   เพราะฉะน้ัน   ถาภิกษุทําตังขณิกปจจ- 
เวกขณะ  ในจตุปจจัยแลวไซร,   แมจะไมทําอตีตปจจเวกขณะ  ก็ควร. 
ถาไมทําตังขณิกปจจเวกขณะ   ก็ควรทําอตีตปจจเวกขณะโดยแท   เพ่ือ 
ทําศีลนอกนี้  (ปจจัยสันนิสิตศีล)  ใหบริสุทธ.  ก็ปาฏิโมกขสังวรศีล 
ซึ่งขาด  เพราะเหตุไมทําตังขณิกปจจเวกขณะในเภสัช  ยอมบรสิุทธ 
ไดดวยการแสดง  (อาบัติ).  ถาภิกษุไมทําปจจเวกขณะแมอะไร  ๆ ใน 
จตุปจจัยเสียเลย  ใหอรุณข้ึนมา,  ศีลยอมขาดโดยนัยที่กลาวแลว,  และ 
ภิกษุนั้น  ชื่อวาต้ังอยูในฐานบริโภคนี้." 
        [๑๙๘]  ก็ภิกษุผูบําเพ็ญปจจัยสันนิสิตศีล  พึงเปนดุจภาคิเนยย- 
สังฆรักขิตสามเณร. 
        ก็ภาคิเนยยสังฆรักขิตสามเณรน้ัน   พิจารณาโดยชอบแลวจึงฉัน 
ดวยเหตุนั้น  เธอจึงกลาววา 
        "อุปชฌายะกลาวกะขาพเจา  ผูฉันขาวสาลีอัน 
        เย็นสนทิวา  ' สามเณร  เธออยางไมสํารวมแลว 
        ยังลิ้นของตนใหไหมเลย.'  ขาพเจาฟงคําของ 
        พระอุปชฌายะแลว  ไดความสังเวชในครั้งน้ัน 
        นั่งเหนืออาสนะอันเดียว  ไดบรรลุพระอรหัต 
        แลว,      ขาพเจาน้ัน      มีความดําริบริบรูณ  
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        เหมือนพระจันทรวันเพ็ญ   มีสรรพอาสวะสุดส้ิน  
        บัดน้ีภพใหมยอมไมม.ี"   
        พระสังฆรักขิตเถระ  ผูเปนลุงของสามเณรน้ันนั่นแล   ชือ่วา 
อัปปชฌายะในคาถานั้น.   บทวา  สาลกิุร  แปลวา  ขาวสาลี.  บทวา 
สุนิพฺพุต  แปลวา  เย็นดี.  ทานกลาววา  อสฺโต   ดังน้ี  หมาย 
ถึงการไมพิจารณา. 
        เพราะฉะน้ัน   กุลบุตรแมอื่น  เมือ่ปรารถนา 
        ความสดุส้ินแหงทุกข   พิจารณาโดยแยบคาย 
        (กอน)    แลวพึงบริโภคปจจัยท้ังหลายแล. 
        อนาคาริยวินัยกลาวคือจตุปาริสุทธิศีล   ยอมชื่อวาอันบรรพชิต 
ผูทําศีลใหบริสุทธ  ศกึษาดีแลวอยางนี้  ดังพรรณนามาฉะน้ี,  อนา- 
คาริยวินัยนั้น  สามารถจะนําแมผลอันเลิศมาแกบรรพชิตน้ัน   ดุจพระ 
ติสสเถระผูอยูเง้ือมเขา.   เรื่องพระเถระนั้น  พึงถือเอาจากคาถา 
วรรณนาในพราหมณวรรควา  "อสสฏิฐ  คหฏเหิ"  เปนตนแล. 
                                 [อาคาริยวินัย] 
        [๑๙๙]  การเวนจากอกุศลกรรมบถ  ๑๐  ประการ      ชื่อวา 
อาคาริยวินัย   (วินัยของคฤหัสถ).     อาคาริยวินัยนั้น    ชื่อวาอัน 
คฤหัสถศึกษาดีแลว     เพราะไมตองโทษเครื่องเศราหมองในอกุศล- 
กรรมบถ  ๑๐  ประการน้ัน   และเพราะทําตนใหต้ังอยูในคุณ    คือ 
มรรยาท  ชื่อวาเปนมงคล   เพราะนําประโยชนสุขมาใหในโลกทั้ง  ๒.  
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                          [อกุศลกรรมบถ  ๑๐  ประการ] 
        บาปธรรมเหลาน้ี  คือ  ปาณาติบาต  อทินนาทาน  กาเมสุมิจฉา- 
จาร,     มุสาวาท    ปสุณวาจา    ผรุสวาจา    สัมผัปปลาป,     อภิชฌา 
พยาบาท     มิจฉาทิฏฐิ      ชื่อวาอกุศลกรรมบถ  ๑๐  ประการ     ใน 
อาคาริยวินัยนั้น.   ในอกศุลกรรมบถ  ๑๐  ประการนั้น   ปาณาติบาต 
ทานพรรณนาไวโดยวิเศษ  ในอรรถกถา๑ตติยปาราชิก.   อทินนาทาน 
ทานพรรณนาไวในอรรถกถา๒ทุติยปาราชิก.    กาเมสุมิจฉาจาร   ทาน 
พรรณนาไวในอรรถกถา๓สัญจริตตสิกขาบท  และในอรรถกถา๔สงคีติสูตร 
ในปาฏิกวรรค.   อกุศลกรรมบถ  ๗  ประการขางตน  ทานพรรณนา 
ไวในอรรถกถา๕พรหมชาลสูตร.  ๓  ประการขางปลาย   ทานพรรณนา 
ไวในอรรถกถา๖สังคีติสูตร   และในอรรถกถา๗สาเลยยกสูตรในมูล 
ปณณาสก.   ทั้ง  ๑๐  ประการ  ทานพรรณนาไวในอรรถกถา๘สมัมา 
ทิฏฐิสูตรในมูลปณณาสกนั่นเอง  และในอรรถกถา๙อัฏฐสาลินี.  เพราะ 
ฉะน้ัน  ขาพเจาจะถือเอานัยที่ทานกลาวไวในอรรถกถานั้น  ๆ  มากลาว 
กถาวาดวยกรรมบถ. 
                                        [ปาณาติบาต] 
        [๒๐๐]  วธกเจตนา (เจตนาผูฆา)  ของบุคคลผูมีความสําคัญ 
ในสัตวมีชีวิตวาสัตวมีชีวิต   อันยังความพยายามเปนเหตุเขาไปตัด 
 
๑.   สมันต.  ๑/๕๒๕    ๒.  สมันต.  ๑/๓๕๖.    ๓.  สมันต.  ๒/๔๗.   ๔.  สุ.  วิ.  ๓/๓๑๓. 
๕.  สุ.  วิ. ๑/๙๓.    ๖.  สุ.  วิ.  ๓/๖๑๔.    ๗.  ป.  สู.   ๒/๔๔๘.    ๘.   ป.  สู.  ๑/๒๗๒.   ๙.  อัฏฐ- 
สาลินี  ๑๘๐.  
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ชีวิติทรียใหต้ังข้ึน    เปนไปทางกายทวารและวจีทวาร   ทวารใด  
ทวารหน่ึง   ชื่อวาปาณาติบาต   บรรดาอกุศลกรรมบถ  ๑๐  ประการ 
นั้น.  ก็  คําวา  ปาณะ  ในบทวา  ปาณาติปาโต  นี้  โดยโวหารไดแก 
สัตว,   โดยปรมัตถไดแกชีวิตน๑ทรีย  ๒  ประการ. 
        จริงอยู   แมในอรรถกถา๒ตติยปาราชิก   ทานกลาวไววา  " รูป- 
ชีวิตินทรีย  และอรูปชีวิตินทรีย  ชื่อวาชีวิตินทรีย.  เมื่อรูปชีวิตินทรีย 
กําเริบแลว  แมอรูปชีวิตินทรียก็ยอมกําเริบ  เพราะเน่ืองกันกับรูป-  
ชีวิตินทรียนัน้. 
                              [โทษของปาณาติบาต] 
        บรรดาสัตวมีชีวิตผูเวนจากคุณ  มีสัตวดิรัจฉานเปนตน  ปาณา- 
ติบาตชื่อวามีโทษนอย   ในเพราะสัตวเล็ก,  ชื่อวามีโทษมาก   ใน 
เพราะสัตวใหญ.   เพราะเหตุไร  ?  เพราะประโยคใหญ.   แมเม่ือมี 
ประโยคเสมอกัน  กช็ื่อวามีโทษมาก  เพราะวัตถุใหญ.  บรรดาสัตว 
ผูมีคุณมีมนุษยเปนตน  ปาณาติบาตชื่อวามีโทษนอย  ในเพราะสัตว 
มีคุณนอย,   ชื่อวามีโทษมาก  ในเพราะสัตวมีคุณมาก.   ก็เม่ือมีสรีระ 
และคุณเสมอกัน  กช็ื่อวามีโทษนอย  เพราะกิเลสและความพยายาม 
ออน,  ชื่อวามีโทษมาก  เพราะกิเลสและความพยายามแรงกลา. 
        [๒๐๑]  ในฎีกาพรหมชาลสูตร ทานกลาววา  "พึงทราบความ 
ที่ปาณาติบาตนั้นชื่อวามีโทษมาก  เพราะปจจัยทั้งหลาย  มีความท่ี 
 
๑.  ในวิสุทธิมรรคภาค  ๓  หนา  ๑๕  อธิบายวา  ชีวิตินทรีย  มีอันตามเลี้ยงสหชรูปเปน 
ลักษณะ.   ๒.  สมันต.  ๑/๕๓๔.  
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ประโยคและวัตถุใหญเปนตน  เหตุที่เจตนาซึ่งเกิดเพราะปจจัยเหลาน้ัน 
มีกําลัง.  จริงอยู  ความที่ประโยคชื่อวาใหญ  ก็ดวยสามารถสันนิฏฐาปก- 
เจตนา  (เจตนาเปนเหตุใหสําเร็จ)  ที่ยังกิจใหสําเร็จ  ดวยสามารถทํา  
ประโยคตามท่ีคนผูฆามุงหมายใหสําเร็จไปโดยเร็ว  และที่มีอาเสวนะอัน 
ไดแลวจากชวนจิตซ่ึงเปนไปมากครั้ง.  แมเมื่อประโยคจะมีเสมอกันใน 
เพราะสัตวเล็กก็ดี   ในเพราะสัตวใหญก็ดี  ในกาลบางครั้ง  เจตนา   
ของคนผูฆาสัตวใหญ   ยอมเกิดข้ึนแรงกลา   เพราะฉะน้ัน  วัตถุจึง 
ชื่อวาใหญ.  ประโยคและวัตถุแมทั้งสองอยางนั้น  จะชื่อวาใหญ  ก ็
ดวยเจตนามีกําลังอยางเดียว    ดวยประการฉะน้ี.   เมื่อความท่ีสัตว 
อันจะพึงถูกฆามีคุณมากก็อยางนั้น    (คือเจตนาของผูฆาเกิดข้ึนแรง 
กลา).   แมอนุปการเจตนา  (เจตนาไมมีอุปการะ)   เพ่ือยังเขต 
วิเศษใหสําเร็จ    ยอมเกิดข้ึนมีกําลังและแรงกลา  เหมือนอุปการ- 
เจตนา  (เจตนามีอุปการะ)  ในสัตวผูมีคุณน้ัน  เหตุนั้น  พึงเห็นวา 
ปาณาติบาตน้ันมีโทษมาก.   เพราะฉะนั้น   แมเมือ่ความท่ีปจจัย  ม ี
ประโยคและวัตถุเปนตนไมใหญ   พึงทราบความท่ีปาณาติบาตชื่อวามี 
โทษมาก  กด็วยสามารถความท่ีเจตนาชื่อวามีกําลัง  เพราะปจจัยมีความ 
ที่สัตวอันจะพึงถูกฆามีคุณมากเปนตนเปนอาทินั่นเอง." 
        ฎีกาสัมมาทิฏฐิสูตรวา   "พึงทราบความท่ีปาณาติบาตชื่อวามี 
โทษมาก   เพราะปจจัยทั้งหลายมีความท่ีประโยคและวัตถุใหญเปนตน 
เหตุเจตนาซึ่งเกิดข้ึนเพราะปจจัยเหลานั้น  มีกําลัง.  (ขอความเหมือน 
ฎีกาพรหมชาลสูตรนี้)  ฯ ล ฯ     ประโยคและวัตถุแมสองอยางน้ันจะ  
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ชื่อวาใหญ     ก็ดวยเจตนามีกําลังอยางเดียว     ดวยประการฉะน้ี. 
เหตุนั้น   พึงทราบความท่ีปาณาติบาตมีโทษมาก     เพราะความท่ี  
เจตนามีกําลังเพราะปจจัยนั้น  ๆ  แมในปริบายอันผิดจากปจจัยตาม 
ที่ทานกลาวไวแลว.   อันที่จริงแมเมื่อมีปจจัย   มีประโยคและวัตถุ 
เปนตนไมใหญ   ความท่ีปาณาติบาตจะชื่อวามีโทษมาก  ก็เพราะสัตว 
อันจะพึงถูกฆาเปนผูมีคุณ   และชื่อวามีโทษนอย   ก็เพราะวิปริต   
(ผิดแผก)    จากน้ัน   พึงเห็นเหมือนอยางปาณาติบาตที่ชื่อวามีโทษ 
มากและมีโทษนอย   ในเพราะวัตถุใหญและไมใหญ.   พึงประกอบ 
ความท่ีปาณาติบาตชื่อวามีโทษนอย  เพราะกิเลส  ความพยายาม  และ 
ทั้ง  ๒  ออน  และชื่อวามีโทษมาก  เพราะกิเลส  ความพยายาม  และ 
ทั้ง  ๒  อยางแรงกลา." 
                                [องคของปาณาติบาต] 
        [๒๐๒]  ปาณาติบาตนั้น  มีองค  ๕  คือ  สัตวมีชีวิต  ๑  ความ 
เปนผูสําคัญวาสัตวมีชีวิต  ๑    จิตคิดจะฆา  ๑    ความพยายาม  ๑ 
สัตวตายดวยความพยายามนั้น  ๑. 
        ในฎีกาพรหมชาลสูตรเปนตน   ทานกลาวไววา  "ความเปนผู 
สําคัญวาสัตวมีชีวิตและจิตคิดจะฆา  เปนองคสวนเบื้องตน  (ก็ตาม) 
ความพยายาม  (เทาน้ัน)  อันวธกเจตนาใหต้ังข้ึน.   เพราะเจตนาอัน 
เปนเหตุทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไปมีองค  ๕  เหตุนั้น   ปาณาติบาต- 
เจตนานั้น  พึงเห็นวาไมพนจากองค  ๕."  
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                                    [อทินนาทาน] 
        [๒๐๓]  เถยยเจตนา  (เจตนาเครื่องเปนขโมย)   ของบุคคล  
ผูมีความสําคัญในพัสดุ   อันผูอ่ืนหวงแหน   วาเปนพัสดุอันผูอ่ืนหวง 
แหนแลว   อันยังความพยายามเปนเหตุถือเอาพัสดุที่ผูอ่ืนหวงแหนนั้น 
ใหต้ังข้ึน   เปนไปทางกายทวารและวจีวาร   ชื่อวาอทินนาทาน. 
ภัณฑะอันชนเหลาอ่ืน   คือเจาของภัณฑะท้ังหลายหวงแหน   ไมสะ 
ให  ยังรักษาคุมครองไว  ไมใหดวยกายก็ดี   ดวยวาจาก็ดี   ของ 
ตน  ชื่อวาพัสดุอันผูอ่ืนหวงแหนแลว    ในคําวา   ปรปริคฺคหิเต 
ปรปริคฺคหิตสฺ ิโน  นัน้.  
                              [โทษของอทินนาทาน] 
        อทินนาทานน้ัน  ชื่อวามีโทษนอย  ในเพราะของ ๆ ผูอ่ืนเลว 
ชื่อวามีโทษมาก   ในเพราะของ  ๆ ผูอ่ืนประณีต.   เพราะเหตุไร  ? 
เพราะพัสดุประณีต    แมเม่ือพัสดุเสมอกัน     ชื่อวามีโทษมาก  ใน 
เพราะเปนของ  ๆ  บุคคลผูยิ่งดวยคุณ,  ชื่อวามีโทษนอย     ในเพราะ 
เปนของ  ๆ  บุคคลผูมีคุณเลวกวาบุคคลผูยิ่งดวยคุณน้ัน  ๆ  เพราะเทียบ 
บุคคลผูยิ่งดวยคุณน้ัน  ๆ.   อีกอยางหนึ่ง  อทินนาทานชื่อวามีโทษนอย 
ในเพราะของ  ๆ  ผูอ่ืนเลก็,  ชื่อวามีโทษมาก  ในเพราะของผู  ๆ  อ่ืน 
ใหญ.   เพราะเหตุอะไร  ?   เพราะประโยคใหญ.   ก็แมเม่ือพัสดุและคุณ 
เสมอกัน    ชือ่วามีโทษนอย   เพราะกเิลสและความพยายามออน 
ชื่อวามีโทษมาก  เพราะกิเลสและความพยายามแรงกลา.  
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                             [องคของอทินนาทาน] 
        อทินนาทานน้ัน  มีองค  ๕  คือพัสดุอันผูอ่ืนหวงแหน  ๑  ความ 
เปนผูมีความสําคัญวา  เปนของอันผูอ่ืนหวงแหน  ๑  จิตคิดจะลัก  ๑ 
ความพยายาม  ๑  ลกัมาไดดวยความพยายามน้ัน  ๑.  
                                 [กาเมสุมิจฉาจาร] 
        [๒๐๔]  ก็ในอรรถ๑กถาสังคีติสูตร     ทานกลาววา        "บทวา 
กาเมสุ  คือในความประพฤติเอ้ือเฟอดวยดี  ในกรรมของคนคูกัน 
ทั้งหลาย.  อีกอยางหนึ่ง  ในสัตวอันเปนที่ต้ังแหงเมถุนธรรมท้ังหลาย. 
อาจาระอันทราม  ที่บัณฑิตติเตียนโดยสวนเดียว   ชื่อวามิจฉาจาร. 
ก็โดยลักษณะ  เจตนาเปนเหตุกาวลวงฐานะอันบุคคลไมพึงถึง  เปน 
ไปทางกายทวาร   ดวยประสงคอสัทธรรม  ชื่อวา  กาเมสุมิจฉาจาร." 
        ฎีกาสังคีติสูตรนั้นวา  "บทวา   เมถุนสมาจาเรสุ  ไดแกใน 
เมถุนสมาจาร  ๒  อยาง    ดวยสามารถสันโดษดวยภริยาของตนและ 
การถึงภริยาของผูอ่ืน.   กเ็มถุนสมาจารแม  ๒  อยางนั้น   ชื่อวากาม 
เพราะเปนธรรมอันบุคคลพึงใคร.   ในจําพวกสัตวที่เปนวัตถุแหงเมถุน. 
อาจาระอันบัณฑิตพึงติเตียน  ชื่อวามิจฉาจาร.   มิจฉาจารน้ัน   ชื่อวา 
นาติเตียน   เพราะเปนธรรมเลวทรามโดยสวนเดียวเทาน้ัน  เหตุนั้น 
พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา   'อาจาระอันทรามท่ีบัณฑิตติเตียนโดย 
สวนเดียว'  ดังน้ี.  บทวา   อสทฺธมฺมาธปฺิปาเยน  คือดวยมุงหมายในอัน 
 
๑.  สุ.  วิ.  ๓/๓๑๓.  
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เสพอสัทธรรม."   
        สตร ี ๒๐  จําพวก  มตีรีที่มารดารักษาเปนตน   ชื่อวาอคมนี- 
ยัฏฐานของพวกบุรุษ   ในบทวา  อคมนียฏานวติิกฺกมเจตนา   นั้น. 
สตรี  ๒๐  จําพวกนั้น  จักมีแจงในมงคลขอวา    การสงเคราะหบุตร 
และภริยานั้น.   ดวยเหตุนั้น  ในอนุฎกีาวิมติวิโนทนีแหงสัญจริตต- 
สิกขาบท  ทานจึงกลาวไววา  "แทจริง  บุรุษท้ังหลายยอมไมไดเพ่ือ 
จะถึง  (ลวง)  สตร ี ที่ผูปกครองเหลาใดเหลาหนึ่งคุมครองรักษาไว, 
เพราะฉะนั้น  บุรุษเลาน้ัน  ไป  (ถึง)  ในสตรี  ๘  จําพวกมีสตรีที่ 
มารดารักษาเปนตน   จึงเปนมิจฉาจารโดยแท   เพราะสตรีเหลานั้น 
อันผูปกครองท้ังหลายมีมารดาเปนตนรักษาไว   โดยประการท่ีเธอจะ 
สําเร็จการอยูรวมกับบุรุษไมได.  บรุุษไปในสตรี  ๑๒  จําพวกนอกจาก 
สตรี ๘  จําพวกนั้น  เปนมิจฉาจาร  (เหมือนกัน)  เพราะเขาไปใน 
ฐานะซ่ึงไมใชของ  ๆ  ตน  ทีช่นเหลาอ่ืนหามแลว. 
        ฎีกาสารัตถทีปนีวา  "เปนมิจฉาจาร   เพราะสตรีเหลาน้ัน 
ถูกบุรุษลกัผัสสะท่ีคนเหลาอ่ืนรักษาคุมคองแตะตองแลว." 
        [๒๐๕]  ก็ในสตรี  ๒๐  จําพวก  บุรุษเหลาอ่ืน  ชื่อวาเปนอคมนี- 
ยัฏฐานของสตรี  ๑๒  จําพวก  มีสตรีมีอารักขาเปนตน.   ดวยวาพวก 
สตรีที่บุรุษคนใดคนหน่ึงถือโดยความเปนภริยาเทานั้น   ไมไดเพ่ือจะ 
ถึงบุรุษอ่ืน,  เพราะฉะนั้น  สตร ี๑๒  จําพวกเหลาน้ันเทาน้ันชื่อวาเปน 
มิจฉาจาร    ในเพราะถึงบุรุษอ่ืน  เพราะตัวมีสามี.      จริงอยู     สตรี 
เหลาน้ันขโมยผัสสะซ่ึงเปนของสามี   ยังการอภิรมใหเกิดข้ึนแกบุรุษ  
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เหลาอ่ืน   เพราะฉะนั้น  สตรีเหลาน้ันจึงเปนมิจฉาจาร.  สวนสตรี  ๘ 
จําพวกนอกน้ีมีสตรีที่มารดารักษาเปนตน   ชื่อวาไมเปนมิจฉาจาร  
ในเพราะถึงบุรุษอ่ืน  เพราะตัวยังไมมีสามี.  อีกอยางหน่ึง  สตรเีหลาน้ัน 
ชื่อวาไมเปนมิจฉาจาร   เพราะตนมีผัสสะท่ีใคร  ๆ  หวงหามไมได 
และเพราะตนเปนเจาของแหงผัสสะเอง.   ผูปกครองทั้งหลายมีมารดา 
เปนตน   ยอมรักษาสตรีเหลาน้ันไว   เพ่ือชมเชยผัสสะของสตรี  
เหลาน้ันเองก็หามิได,   ผูปกครองเหลาน้ัน  ปองกันอนาจารอยาง 
เดียว  จึงหามการถึงบุรุษอ่ืนแหงสตรีเหลาน้ันเสีย,   เพราะฉะนั้น  ผู 
ปกครองท้ังหลายมีมารดาเปนตน   จึงหาชื่อวาเปนใหญในผัสสะของ 
สตรีเหลาน้ันไมแล. 
                           [โทษของกาเมสุมิจฉาจาร] 
        กาเมสุมิจฉาจารน้ัน  ชื่อวามีโทษนอย  ในเพราะอคมนียัฏฐาน 
เวนจากคุณมีศีลเปนตน,  ชื่อวามีโทษมาก  ในเพราะอคมนียัฏฐาน 
ถึงพรอมดวยคุณมีศีลเปนตน.    อีกอยางหน่ึง   กาเมสุมิจฉาจารที่ 
บุคคลประพฤติขมขืน   แมในอคมนียัฏฐานอันเวนจากคุณ   ก็ชือ่วา 
มีโทษมาก.   แมเม่ือชนทั้งสองมีฉันทะรวมกัน   กช็ื่อวามีโทษนอย 
เพราะกิเลสและความพยายามออน,   ชือ่วามีโทษมาก  เพราะกิเลส 
และความพยายามแรงกลา. 
                            [องคของกาเมสุมิจฉาจาร] 
        กาเมสุมิจฉาจารน้ัน   มีองค  ๔  คือ   วัตถุอันไมควรถึง  ๑  จิต    
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คิดจะเสพในวัตถุอันไมควรถึงนั้น  ๑  ความพยายามในอันเสพ  ๑  ยัง  
มรรคใหถึงมรรคหยุดอยู  ๑.  
        [๒๐๖]  ในฎีกาพรหมชาลสูตร    ทานกลาววา  "อาจารยบาง 
พวกกลาววา  ' แมเม่ือมีการยังมรรคใหถึงมรรคหยุดอยูในเพราะขม 
ขืนชําเรา   บรุุษถูกสตรีขมขืน  ยอมไมเปนมิจฉาจาร  เพราะไมมีความ 
พยายามติดตอ  ในอันเสพซ่ึงเกิดข้ึนกอน.'   อาจารยพวกหน่ึง  กลาววา 
'เมื่อจิตคิดจะเสพมีอยู     ความพยายามไมมี   ไมเปนประมาณ 
เพราะโดยมาก  สตรีไมมคีวามพยายามในอันเสพ  เมื่อเปนเชนนั้น 
แมสตรีมีจิตคิดจะเสพปรากฏข้ึน  ก็ไมพึงเปนมิจฉาจาร  เพราะไมมี 
ความพยายามในอันเสพ.   เพราะฉะนั้น   พึงเห็นสันนิษฐานวา 
'องค  ๔ ทานกลาวไวโดยอุกฤษฏ   ดวยสามารถบุรุษ'    ดังน้ี  ดวย 
ประสงควา   'เมื่อจะถือความโดยประการอ่ืน   ในเวลาท่ีสตรีทํา 
หนาที่บุรุษ   แมบุรุษก็ไมเปนมิจฉาจาร   เพราะไมมีความพยายามใน 
อันเสพ.'   ก็ในอธิการแหงองคกาเมสุมิจฉาจารน้ีมีสันนิษฐานดังน้ี :- 
        มิจฉาจารท่ีใหเปนไปตามชอบใจของตนมีองค ๓  ที่ใหเปนไป 
โดยพลการกม็ีองค  ๓.   เหตุนั้น  พึงเห็นวามีองค   ๔  เพราะถอืเอา 
โดยไมมีสวนเหลือ." 
        อรรถกถา๑อิติวุตตกะวา  " ในมิจฉาจารเหลานั้น   มิจฉาจาร 
ที่ใหเปนไปตามใจชอบของตน   มีองค  ๓,  ที่ใหเปนไปโดยพลการ 
ก็มีองค  ๓,   เหตุนั้น  พึงเห็นวา  มีองค  ๔  เพราะถือเอาโดยไมมีสวน 
 
๑.  ป.  อิติ. ๓๐๓.  
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เหลือ.   แตดวย  ๓  องคเทาน้ัน  ก็สําเร็จประโยชนได."  
                       [กายกรรมเปนไปทางทวาร  ๒] 
        [๒๐๗]  นัยอันมาในอรรถกถา๑อัฏฐสาสินีวา   "ก็กรรมตามที่ 
กลาวมาน้ัน  เปนกายกรรม  ๓  อยาง.   ในกายกรรม  ๓  อยางนั้น 
กายกรรม  ๒  มีปาณาติบาตเปนตน  เปนไปทางกายทวารและวจีทวาร 
มิจฉาจารเปนไปทางกายทวาร.   ก็กายกรรมที่เปนอกุศล   ยอมต้ังข้ึน 
ในกายทวารและวจีทวาร,    หาต้ังข้ึนในมโนทวารไม.  จริงอยู  เมื่อ 
บุคคลฆาสัตว  ถือเอาสิ่งของที่เจาของไมใหดวยมือของตน  ประพฤติ 
มิจฉาจาร   แมกรรมก็เปนกายกรรม,   แมทวารก็เปนกายทวาร.  แต 
เมื่อบุคคลส่ังวา  จงไปปลงผูมีชื่ออยางน้ีเสียจากชีวิต,   จงลักของมีชื่อ 
อยางนี้'   กรรมเปนกายกรรม,  สวนทวารเปนวจีทวาร.  กายกรรม 
ที่เปนอกุศล  ยอมต้ังข้ึนในกายทวารและวจีทวารน้ันแล  ดวยอาการ 
อยางนี้.   สวนอภิชฌา   พยาบาท  มิจฉาทิฏฐิ  ที่เกิดพรอมดวยจิต 
เหลาน้ัน  ยอมเปนไปในฝกฝายแหงเจตนาบาง  เปนอัพโพหาริก 
(ไมควรกลาว)  บาง." 
        [๒๐๘]  ฎีกาแหงอรรถกถาอัฏฐสาลินีนั้นวา    "อกุศลธรรม 
มีอภิชฌาเปนตน   ชื่อวาเปนไปในฝกฝายแหงเจตนา  ดวยสามารถ 
ความขวนขวายอันเปนไปวา  ' สัตวเหลาน้ีจงเดือดรอน,'   ดังนี้เปนตน 
เพราะไดโวหารวากายกรรมบาง   ชือ่วาเปนอัพโพหาริก  เพราะเวน 
จากโวหารวามโนกรรมบาง,  ในขอน้ันมีอาโปธาตุเปนตน  (ซึ่งเจือ 
 
๑.  อัฏ.  ๑๗๐.  
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อยู)   ในธาตุทั้งหลายมีปฐวีธาตุ  ซึ่งมีสัมภาระ  (เครื่องผสม)  เปนตน  
เปนอุทาหรณ."  
        อนุฎีกาแหงอรรถกาอัฏฐสาลินีนั้นวา   "เพ่ือจะแสดงประการ 
ที่ความขวนขวายเปนไปแลวเปนกรรมบถ   ทานจึงแสดงความเปน 
ไปแหงความขวนขวายวา  'สัตวเหลาน้ีจงเดือดรอน'   ดังน้ีเปนตน. 
อกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตน   ชื่อวาเปนไปในฝกฝายแหงเจตนา 
เพราะไดโวหารวากายกรรม   เหตุเจตนาที่เปนไปทางกายทวาร  เปน 
เหตุทํารวมกันโดยปกติ   ชื่อวาเปนอัพโพหารริกเพราะเวนจากโวหาร 
วามโนกรรม  เหตุอกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตน  ไมเปนไปดวย 
สามารถนอมของ  ๆ  ผูอ่ืนมาเพ่ือตน   และดวยความขวนขวายวา 
'สัตวเหลาน้ีจงเดือดรอน'   ดังน้ีเปนตน.  อีกอยางหน่ึง  อกุศลธรรม 
มีอภิชฌาเปนตน,   อธิบายวา  'อันใคร ๆ  ไมพึงกลาวดวยความ 
เปนกายกรรมมีปาณาติบาตเปนตน'   เพราะไมมีเจตนาอันถองแท. 
บทวา  เอตฺถ  (โยคอัพโพหาริกภาเว)  แปลวา  ในความท่ีอกุศลธรรม 
มีอภิชฌาเปนตน  ซึ่งเปนไปในฝกฝายแหงเจตนา  เปนอัพโพหาริก." 
                                กถาวาดวยกายกรรม  จบ.  
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                                        วจีกรรม 
                                       [มุสาวาท] 
        [๒๐๙]  วจีประโยคหรือกายประโยค  อันหักรานประโยชนของ 
ผูมุงกลาวใหคลาดเคลื่อนเปนเบื้องหนา  ชื่อวามุสา. 
        ในคําเหลาน้ัน  คําวา  อันหักรานประโยชน  ทานกลาวเพ่ือแสดง 
มุสาวาทท่ีถึงความเปนกรรมบถ.   ทานแสดงความท่ีสุสาศัพทเปน 
ประธานแหงกิริยา   ดวยศัพทมีวจีประโยคศัพทเปนตน.  เจตนาของ 
เขา  อันยังกายประโยคและวจีประโยค   ซึ่งเปนเครื่องกลาวใหคลาด 
เคลื่อนตอผูอ่ืนใหต้ังข้ึน  ดวยประสงคจะกลาวใหคลาดเคลื่อน  ชื่อวา 
มุสาวาท  เพราะวิเคราะหวา  "บุคคลยอมกลาวมุสา  อันเปนประโยค 
ตามท่ีกลาวแลว  คือใหผูอ่ืนรูแจงมุสา  (นั้น)  หรือยังมุสา  (นั้น) 
ใหต้ังข้ึนดวยเจตนานั่น."   ก็แลความประสงคในอันกลาวใหคลาดเคลื่อน 
ยอมได   ทั้งในขณะเบื้องตน   (คือกอนแตจะพูด)   ทั้งในขณะน้ัน 
(คือกําลังพูด).   จริงอยู   พระอุบาลีเถระกลาวคํานี้ไววา   "กอน 
(แตจะพูด)  ภิกษุยอมมีความรูตัววา  'เราจะพูดมุสา'  เมื่อกําลัง 
พูด   ยอมมีความรูตัววา  'เราพูดมุสาอยู.  ดังน้ี.   ความรูตัวท้ัง  ๒ 
นั่นแล  เปนองค,   สวนนอกน้ีจะมีก็ตาม   ไมมีกต็าม'   ขอน้ันไมเปน 
เหตุ. 
        [๒๑๐]  อีกนัยหน่ึง   เรื่องอันไมจริงไมแท  ชื่อวามุสา.    การ 
ยังผูอ่ืนใหทราบเรื่องนั้น  โดยความเปนเรื่องจริงเรื่องแท  ชื่อวาวาทะ. 
ก็เจตนาที่ยังวิญญัติ  (การเปลงถอยคํา)  อยางนั้นใหต้ังข้ึน  ของ  
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บุคคลผูประสงคจะยังผูอ่ืนใหทราบเรื่องอันไมจริง   โดยความเปน  
เรื่องจริง  ชื่อวามุสาวาท  เพราะวิเคราะหวา  "คําเท็จ  อันบุคคลยอม 
กลาว  คือ  ยอมพูด  ดวยเจตนานั่น."    ก็ในอธิการแหงมุสาวาทน้ันพึง 
เห็นสันนิษฐานวา  "ทานกลาวนัยที่ ๒  ไว  เพ่ือแสดงลักษณะน้ันให 
บริบูรณ  เพราะลักษณะมุสาวาทในนัยกอนยังไมแจมแจงพอ  และเพราะ 
มีความท่ีมุสาศัพทเปนศัพทบอกความที่จะพึงกลาวใหคลาดเคลื่อน." 
                              [โทษของมุสาวาท] 
        มุสาวาทน้ัน  ชื่อวามีโทษนอย  เพราะประโยชนที่มุสาวาที- 
บุคคลสหักรานนอย,  ชื่อวามีโทษมาก  เพราะประโยชนที่มุสาวาที- 
บุคคลหักรานมาก.   อีกอยางหน่ึง   ชือ่วามีโทษนอย   เพราะผูที่ 
มุสาวาทีบุคคลหักรานประโยชนนั้น  มีคุณนอย  ชื่อวามีโทษมาก 
เพราะผูนั้นมีคุณมาก.  ชื่อวามีโทษนอย  เพราะกิเลสออน  ชื่อวา 
มีโทษมาก   เพราะกิเลสแรงกลา. 
        [๒๑๑]   อีกนัยหน่ึง  สําหรับพวกคฤหัสถ  มุสาวาทท่ีเปนไป 
โดยนัยเปนตนวา  "ไมมี"  เพราะไมประสงคจะใหของ ๆ ตน  ชือ่วา 
มีโทษนอย,   มุสาวาทท่ีมุสาวาทีบุคคลเปนพยาน   กลาวเพ่ือหักราน 
ประโยชน   ชื่อวามีโทษมาก.   สําหรบัพวกบรรพชิต  มุสาวาทที 
เปนไปโดยปูรณกถานัย   เปนตนวา  "วันนี้น้ํามันในบานไหลไปดุจ 
แมน้ํา"  เพราะไดน้ํามันหรือเนยใสแมนิดหนอยแลว   ประสงคจะให 
หัวเราะกัน   ชื่อวามีโทษนอย,  แตมุสาวาทของพวกเธอ  ผูกลาวส่ิง 
ที่ตนมิไดเห็นนั่นแล    โดยนัยเปนตนวา     "ขาพเจาเห็น"     ชือ่วา  
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มีโทษมาก.     กถาที่เปนไปดวยสามารถการทําเรื่องที่ยังพรองเพราะ  
นอยใหเต็ม  ชื่อวาปูรณกถา.   วจีเภทท่ีเปนไปดวยไมประสงคจะให  
ของ  ๆ  ตนก็ดี  ดวยปูรณกถานัยก็ดี  ชื่อวามุสาวาท  ของมุสาวาที- 
บุคคลผูมุงกลาวใหคลาดเคลื่อนเปนเบื้องหนา   ก็จริง,   ถึงอยางนั้น 
เจตนาในมุสาวาทน้ัน    ยอมไมมีกําลัง     เหตุนั้น   ทานจึงกลาววา 
มีโทษนอย. 
        มุสาวาทน้ัน  มีองค  ๔  คือ  เรื่องไมจริง  ๑   จิตคิดจะกลาว 
ใหคลาดเคลื่อน  ๑  ความพยายามเกิดจากจิตน้ัน   ๑  ผูอ่ืนรูเรื่องน้ัน  ๑.  
        บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  ตชโฺช       คือสมควรแกจิตนั้น, 
อธิบายวา  สมควรแกการกลาวใหคลาดเคลื่อน.   ดวยบทวา  วายาโม 
ทานกลาว (มุง)  ถึงประโยค   ดวยยกวายามะเปนประธาน.  ทานกลาว 
วาผูอ่ืนรูเรื่องนั้น  เปนองคอันหน่ึง  เพราะแมเม่ือมุสาวาทีบุคคล  ทํา 
ความพยายามดวยประสงคในอันกลาวใหคลาดเคลื่อน,   แตเมื่อผูอ่ืน 
ไมรูเรื่องนั้น  การกลาวใหคลาดเคลื่อนก็ไมสําเร็จ.   สวนอาจารย 
บางพวกกลาววา  "มุสวาทมีองค  ๓  คือ   คําไมจริง  ๑  จิตคิดจะ 
กลาวใหคลาดเคลื่อน  ๑  ผูอ่ืนรูเรื่องนั้น  ๑.๐ 
                                      [ปสุณวาจา] 
        [๒๑๒]  เจตนาของผูมีจิตเศราหมอง     อันยงักายประโยคและ 
วจีประโยคใหต้ังข้ึน   เพ่ือทําลายชนเหลาอ่ืนก็ดี   เพ่ือประสงคจะทํา 
ตนใหเปนที่รัก  (ของผูอ่ืน)  ก็ด ี  ชื่อวาปสุณวาจา  เพราะวิเคราะหวา 
"ปสุณวาจีบุคคล  ยอมกลาวคําสอเสียด  ดวยเจตนานั่น."  
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        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   สงฺกลิิฏจิตฺตสฺส  ไดแกขอผูมี 
จิตถูกโลภะหรือโทสะบีบค้ัน  หรือของผูมีจิตถูกโลภะหรือโทสะแผดเผา,  
อธิบายวา   ของผูมีจิตถูกโลภะหรือโทสะประทุษราย. 
                                [โทษของปสุณวาจา] 
        ปสุณวาจานั้น   ชื่อวามีโทษนอย   เพราะบุคคลผูถูกปสุณวาจี- 
บุคคลทําความแตกกันมีคุณนอย,    ชื่อวามีโทษมาก  เพราะผูนั้นมี 
คุณมาก.   อีกอยางหนึ่ง  ปสุณวาจีบุคคลทําชนใดใหแตกจากชนใด, 
เมื่อชนทั้ง  ๒  ฝายนั้น  ยังไมแตกกัน  ปสุณวาจาน้ันชื่อวามีโทษนอย, 
เมื่อชนทั้ง  ๒  ฝายนั้นแตกกัน  ชื่อวามีโทษมาก.   อนึ่ง  ปสุณวาจานั้น 
ชื่อวามีโทษนอยและมีโทษมาก   ในเพราะความตางแหงความท่ีกิเลส 
ออนและแรงกลา. 
                                  [องคของปสุณวาจา] 
        ปสุณวาจานั้นมีองค  ๔  คือ  คนอ่ืนที่พึงทําลาย  ๑  ความเปน 
ผูมุงเพ่ือทําลายดวยประสงควา   "คนพวกน้ีจักเปนผูแตกตางกัน  ดวย 
อุบายอยางนี้"   ดังน้ีเปนเบ้ืองหนา   หรือความเปนผูปรารถนาจะทําตน 
ใหเปนที่รัก   ดวยประสงควา  "เราจักเปนที่รัก  จักเปนผูคุนเคย 
ดวยอุบายอยางนี้"   ดังน้ี  ๑  ความพยายามอันเกิดจากจิตน้ัน  ๑  ผูอ่ืน 
รูความนั้น ๑. 
        บรรดาองคเหลาน้ัน   ดวยองควา    ตทตฺถวิชานน    ดังน้ีนัน้ 
ทานแสดงวา   "ปสุณวาจีบุคคล  นอมนําคําสอเสียดไปแกผูใด,  ผูนั้น 
จะแตกกันก็ตาม ไมแตกกันก็ตาม,   การทําผูอ่ืนใหเขาใจเรื่องนั้นนั่นแล  
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เปนประมาณ."  แตเมื่อชนอ่ืนไมแตกกัน  กรรมบถไมขาด  (ตอ) 
เมื่อชนอ่ืนแตกกัน  จึงขาด.  
                                     [ผรุสวาจา] 
        [๒๑๓]  เจตนาหยาบโดยสวนเดียว  ที่ยังกายประโยคและวจี- 
ประโยค   อันเปนเหตุตัดเสียซึ่งคํารักของชนอ่ืนใหต้ังข้ึน  ชื่อวาผรุส- 
วาจา  เพราะวิเคราะหวา  "ผรุสวาจีบุคคล   ยอมกลาวคําหยาบดวย 
เจตนานั่น." 
        ในฎีกาพรหมชาลสูตร  ทานกลาววา  "เมื่อคําเหลื่อมล้ําเหลาใด 
พอถูกผรุสวาจาแตะตอง   จิตท่ีโทสะประทุษรายและความไมพอใจ 
กระทบเขาแลว   ประสบทุกขเหลื่อประมาณ   คําเหลื่อมล้ําเหลาน้ัน 
ชื่อวา  คํารัก.  ก็คํารักเหลาน้ัน  คืออะไร  ?   คืออักโกสวัตถุทั้งหลาย 
มีชาติเปนตน.   คํารักเหลาน้ัน  ยอมขาดก็ดี    ยอมแตกก็ดี   ดวยกาย 
ประโยคและวจีประโยคใด   กายประโยคและวจีประโยคนั้น  ชือ่วา 
เปนเหตุตัดเสียซึ่งคํารัก." 
        [๒๑๔] ถามวา   "ก็เจตนาท่ีหยาบโดยสวนเดียว  มีไดอยางไร ? " 
แกวา  "มิได    เพราะเปนผูมีจิตอันโทสะประทุษราย."  เพ่ือจะ 
ประกาศความเปนผูมีจิตอันโทสะประทุษราย  จะเลาเรื่องดังน้ี  :- 
                                [ตัวอยางปากรายใจดี] 
        ดังไดสดับมา   เด็กคนหนึ่ง     ไมเชื่อคําของมารดา    เขาไปปา 
มารดาเม่ือไมอาจจะใหเด็กนั้นกลับได   จึงดาวา    "ขอแมกระบือดุ 
จงไลตามมัน."  ครั้งน้ัน   แมกระบือในปาปรากฏแกเด็กนั้น   อยางนั้น  
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เหมือนกัน.   เด็ก  ไดทําสัจจกิริยาวา  "มารดาของขา  พูดเรื่องใด 
ดวยปาก  ของเรื่องนั้นอยามี  มารดาคิดเรื่องใดดวยจิต   ขอเรื่องนั้นจงมี."  
แมกระบือไดหยุดอยู  เหมือนถูกผูกในท่ีนั้นนั่นเอง.  
        วจีประโยค   แมเปนเหตุตัดเสียซึ่งคํารักอยางนั้น  ก็ยังไมชื่อวา 
เปนผรุสวาจา   เพราะเปนผูมีจิตออน.   จริงอยู  บางครั้งมารดาบิดา 
ยอมพูดกะบุตรทั้งหลายอยางน้ีวา  "ขอพวกโจรจงทําพวกมันใหเปน 
ทอนเล็กทอนนอยเถิด,"   แตทานก็ไมปรารถนา  แมแตจะใหกลีบ 
อุบลตกลงเบื้องบนของบุตรเหลาน้ัน.   อน่ึง  บางครั้ง  อาจารยและ 
อุปชฌายะทั้งหลาย   ยอมพูดกะพวกนิสิตอยางนี้วา   "พวกเหลาน้ี 
ไมมีความละอาย   ยอมพูดกะพวกนิสิตอยางนี้วา   "พวกเหลาน้ี, 
ก็แตทานยอมปรารถนาความถึงพรอม   ดวยปริยัติปฏิบัติและปฏิเวธ 
เพ่ือศิษยเหลาน้ัน. 
        [๒๑๕]  สวนในฎีกาพรหมชาลสูตร   ทานกลาวา  "วจีประยค 
ที่เปนไปเพราะเปนผูมีจิตออน  ไมชื่อวาเปนผรุสวาจา  เพราะยังไมถึง 
ความเปนกรรมบถ,   แตใคร ๆ  ไมอาจหามความเปนกรรมได." 
        เหมือนอยางวา  วจีประโยคที่เปนไปเพราะเปนผูมีจิตออน   ไม 
ชื่อวาเปนผรุสวาจา  ฉันใด,  วจีประโยคที่เปนไปเพราะเปนผูมีคําออน 
หวาน   ไมชือ่วาเปนผรุสวาจาก็หามิได   ฉันนั้น.   จริงอยู   คําพูดของ 
ผูประสงคจะใหเขาตายวา   "ทานท้ังหลาย  จงใหคนนี้นอนเปนสุข 
เถิด"  ไมชื่อวาเปนผรุสวาจาหามิได,   ที่แท   วาจาน้ันตองเปนผรุส- 
วาจาแน  เพราะเปนผูมีจิตหยาบ.  
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                                [โทษของผรุสวาจา] 
        ผรุสวาจานั้น   ชื่อวามีโทษนอย  เพราะคนผูถูกผรุสวาจีบุคคล  
มุงหมายใหเปนไป  มีคุณนอย,  ชื่อวามีโทษมาก   เพราะผูนั้นมีคุณ 
มาก.   อีกอยางหน่ึง  ผรุสวาจาที่ไมถึงความเปนกรรมบถ   ชื่อวามี 
โทษนอย,   ที่ถึงความเปนกรรมบถ  ชื่อวามีโทษมาก.  อน่ึง  ผรุสวาจา 
ชื่อวามีโทษนอยและมีโทษมาก  ในเพราะความแตกตางแหงความท่ี 
กิเลสออนและแรงกลา. 
        [๒๑๖]  ก็อาจารยบางพวกกลาววา   "ผรุสวาจาท่ีประกอบตอ 
หนาบุคคลผูที่ตนมุงหมายใหเปนไปอยางเดียว   จึงถึงที่สุด."  อาจารย 
พวกหน่ึงกลาววา  "ที่ประกอบแมลับหนา  ก็เปนผรุสวาจาเหมือน 
กัน."  ในคําของอาจารย  ๒  พวกน้ัน  พึงประกอบอธิบายดังนี้  "ใคร  ๆ 
อาจทราบกันไดวา  'เจตนาพึงมีกําลัง  เพราะความไมเคารพเปนตน 
มีกําลัง   และผูอ่ืนพึงรูเรื่องนั้น   ในเพราะประกอบตอหนา,  จะพึง 
เปนอยางนั้น  ในเพราะประกอบลับหนา  หามิได.   (นี้อธิบายของ 
เกจิอาจารย)   เหมือนอยางวา  กรขอขมาที่อริยุปวาทกบุคคลทําใน 
ปาชา  ในเมื่อพระอริยะท่ีตนดาถึงมรณภาพแลว  ยอมหามอุปวาทันตราย 
ได   ฉันใด  ผรุสวาจา  แมบุคคลประกอบในที่ลับหนา   ก็ยอมเปน 
ผรุสวาจาได  ฉันนั้นเหมือนกัน."   (นีอ้ธิบายของเอเกอาจารย). 
                                 [องคของผรุสวาจา] 
        ผรุสวาจานั้น  มีองค  ๓  คือ   คนอ่ืนที่พึงดา  ๑  จิตโกรธ  ๑ 
การดา  ๑.  
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        ในองคทั้ง  ๓  นั้น   ทานมุงหมายจิตโกรธ  ดวยประสงคในอันดา 
เทาน้ัน,   หาไดมุงหมายจิตโกรธดวยประสงคในอันใหตายไม.  เพราะเมื่อ  
มีจิตโกรธดวยประสงคในอันใหตาย  ก็ยอมกลายเปนพยาบาทไปแล. 
                                    [สัมผัปปลาป] 
        [๒๑๗]  อกุศลเจตนาท่ียังกายประโยคและวจีประโยค  ซึ่งเปน 
เครื่องยังผูอ่ืนใหรูสิ่งที่มิใชประโยชนใหต้ังข้ึน   ชือ่วาสัมผัปปลาป 
เพราะวิเคราะหวา  "สัมผัปปลาปบุคคล   ยอมเจรจาคําเพอเจอ  หา 
ประโยชนมไิด  ดวยเจตนาธรรมน่ัน." 
                               [โทษของสัมผัปปลาป] 
        สัมผัปปลาปน้ัน  ชือ่วามีโทษนอย  เพราะอาเสวนะนอย  ชื่อวา 
มีโทษมาก  เพราะอาเสวนะมาก.  การอบรม  การทําใหมาก  ชือ่วา 
อาเสวนะ.   อีกอยางหนึ่ง  สัมผัปปลาปนั้น  อันสมัผัปปลาปบุคคลให 
เปนไปแลว  เพ่ือใหผูใดถือเอา  เมื่อผูนั้นไมถือเอา  ชื่อวามีโทษนอย 
เมื่อผูนั้นถือเอา  ชื่อวามีโทษมาก,  อนึ่ง  สัมผัปปลาปนั้น  ชื่อวามี 
โทษนอยและมีโทษมาก   ในเพราะความแตกตางกันแหงความท่ีกิเลส 
ออนและแรงกลา. 
                               [องคของสัมผัปปลาป] 
        สัมผัปปลาปน้ัน   มีองค  ๒  คือ    ความเปนผูมุงพูดเรื่องอันหา  
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ประโยชนมไิด  มีเรื่องภารตยุทธ๑และเรื่องนํานางสีดา๒มาเปนตน  เปน 
เบื้องหนา  ๑  การพูดเรื่องเห็นปานน้ัน  ๑.    เมื่อผูอ่ืนยังไมถือเอาเรื่อง 
นั้นอยู  กรรมบถยังไมขาด  เมื่อเขาถือเอาเทาน้ัน  จึงขาด.  
        ในฎีกาสัมมาทิฏฐิสูตร    ทานกลาววา     "ก็สมัผัปปลาปทุกอยาง 
ยอมสําเร็จดวยองค  ๒." 
                           [วจีกรรมเปนไปทางทวาร  ๒] 
        [๒๑๘]  นัยอันมาในอรรถ๓กถาอฏัฐสาลินีวา   "ก็กรรมตามท่ี 
กลาวมาน่ัน  เปนวจีกรรม  ๔   อยาง  เปนไปทางทวาร  ๒.  จริงอยู  เมื่อ 
บุคคลกลาววจีทุจริตมีมุสาวาทเปนตน  ดวยมือและศีรษะ  กรรมเปน 
วจีกรรม,  สวนทวารเปนกายทวาร.   แตเมื่อบุคคลเปลงคํากลาววจีทุจริต 
เหลาน้ัน  แมกรรมก็เปนวจีกรรม,   แมทวารก็เปนวจีทวารเหมือนกน. 
วจีกรรมท่ีเปนอกุศล      ยอมต้ังข้ึนในกายทวารและวจีทวารเทานั้น 
หาต้ังข้ึนในมดนทวารไม   ดวยประการฉะน้ี.    สวนอภิชฌาพยาบาท 
และมิจฉาทิฏฐิทั้งหลาย   ที่เกิดพรอมกับจิตเหลาน้ัน  ยอมเปนไปใน 
ฝกฝายแหงเจตนาบาง  เปนอัพโพหาริกบาง." 
        ก็อกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตนในวจีกรรมน้ัน   ชื่อวาเปนไปใน 
ฝกฝาแหงเจตนา  เพราะไดโวหารวาวจีกรรม,   ชือ่วาเปนอัพโพหาริก 
เพราะเวนจากโวหารวามโนกรรม.   อีกอยางหนึ่ง   อกุศลธรรมมีอภิชฌา 
 
๑.  สงครามในระหวางกษัตริยภารตะ   คือวงศปาณฑพกับวงศโกรพ   ทํากันท่ีทุงกุรุ- 
เกษตร  เร่ืองราวพิสดารมาก.   ๒.  พระนารายณ  ปางอวตารเปนราม  พระลักษมี  ปาง 
อวตารเปนสีดา   ถูกทศกรรฐเจากรุงลงกาลักพาไป   รามตองทําสงคราม  ๑๔  ปจึงนํา 
สีดามาได   ท้ัง  ๒  เร่ืองนี้  เปนเร่ืองของพราหมณ  มีในคัมภีรพระเวท.  ๓.   อัฏ.  สา.  ๑๗๓.  
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เปนตน  ชื่อวาเปนอัพโพหาริก  ดวยสามารถวจีกรรมมีมุสาวาทเปนตน, 
อธิบายวา   อันใคร ๆ  ไมควรกลาว   ดวยความเปนวจีกรรมมีมุสาวาท  
เปนตน  เพราะเจตนาไมถองแท. 
                                  กถาวาดวยวจีกรรม  จบ. 
                                            มโนกรรม 
                                             [อภิชฌา] 
        [๒๑๙]  ธรรมชาติที่ชื่อวาอภิชฌา  เพราะอรรถวาเพงเล็ง  อธิบาย 
วา  เปนไปโดยความเปนผูมุงหนาตอภัณฑะของผูอ่ืนแลว   นอมไปใน 
ภัณฑะน้ัน. 
        ในฎีกาสังคีติสูตร  ทานกลาววา  "ศัพท  คือธาตุทั้งหลาย  ที่ 
บอกความแปลกออกไป  ก็ดวยสามารถอุปสัค   เหตุนั้น  ทานจึง 
กลาวความของบทวา  อภิชฺฌายติ  ดวยคําวา  ปรภณฺฑาภิมุข ี ดงัน้ี  
เปนตน. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  ในบทวา  ตนฺนินฺนตาย  นี้  พึงทราบอธิบาย 
อยางนี้วา  'โดยความเปนผูนอมไป   ดวยสามารถความละโมภใน 
ภัณฑะของผูอ่ืนนั้น.'  ศัพทคือ  ฌา  ธาตุ  แมมี  อภิ  เปนบทหนา  พึง 
เห็นวา  ลงในอรรถวาละโมภ,    อีกอยางหน่ึง  ศัพทคือธาตุทั้งหลาย 
บอกความแปลกออกไป  ก็ดวยสามารถอุปสัคน่ันเอง."  
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                                   [โทษของอภิชฌา] 
        พึงเห็นความท่ีอภิชฌาน้ันมีโทษนอยและมีโทษมาก  เหมือน  
อทินนาทานโดยนัยเปนตนวา  "อภิชฌานั้น  ชื่อวามีโทษนอย  ใน 
เพราะคนผูที่อภิชฌาลุบุคคลเพงเอาภัณฑะมีคุณนอย,  ชื่อวามีโทษมาก 
เพราะผูนั้นมีคุณมาก." 
                                   [องคของอภิชฌา] 
        อภิชฌานั้น  มีองค  ๒  คือ    ภัณฑะของผูอ่ืน ๑  การนอมมา 
เพ่ือตน  ๑. 
        ในฎีกาสังคีติสูตร   ทานกลาววา  "การนอมมาเพ่ือตน  พึง 
ทราบวา 'มีไดดวยจิตเทานั้น." 
        จริงอยู  เมื่อความโลภซ่ึงมีภัณฑะของบุคคลอ่ืนเปนที่ต้ัง  แม 
เกิดข้ึนแลว  อภิชฌาลุบุคคลยังไมนอมมาเพ่ือตน   ดวยคิดวา    "ไฉน 
หนอ  ของสิ่งน้ีจะพึงเปนของ  ๆ  เรา"  ตราบใด,   กรรมบถก็ยังไมขาด 
ตราบน้ัน. 
                                        [พยาบาท] 
        [๒๒๐]  สภาพท่ีชื่อวาพยาบาท  เพราะอรรถวา  "ยังประโยชน- 
สุขใหถึงความพินาศไป." 
        ในฎีกาสังคีติสูตร    ทานกลาวไววา    "บทวา  พฺยาปาทยติ 
ความวา  ความพยาบาทของบุคคลผูใหมันเกิดข้ึน  เมื่อพรอมกันเขา 
ยอมยังประโยชนสุขใหพินาศไป."  
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                                   [โทษของพยาบาท] 
        พึงเห็นความท่ีพยาบาทน้ัน  มีโทษนอยและมีโทษมากเหมือน  
ผรุสวาจา  โดยนัยเปนตนวา  "พยาบาทน้ัน  ชื่อวามีโทษนอย  ใน 
เพราะคนท่ีวิปนนจิตตบุคคลยังประโยชนสุข  ใหพินาศไป  มีคุณนอย, 
ชื่อวามีโทษมาก  เพราะผูนั้นมีคุณมาก." 
                                   [องคของพยาบาท] 
        พยาบาทน้ัน  มีองค  ๒  คือ  สัตวอ่ืน  ๑  ความคิดความพินาศ 
เพ่ือสัตวนั้น  ๑. 
        ก็เม่ือความโกรธ  ซึง่มีสัตวอ่ืนเปนที่ต้ัง  แมเกิดข้ึนแลว  วิปนน- 
จิตตบุคคลยังไมคิดความพินาศเพ่ือสัตวนั้นวา  "ไฉนหนอ  สัตวนี้พึง 
ขาดศูนยพินาศไป"   ตราบใด,  กรรมบถก็ยังไมขาดตราบน้ัน. 
        ในฎีกาสังคีติสูตรและสัมมาทิฏฐิสูตร  ทานกลาววา  "พระ 
อรรถกถาจารย  แสดงความคิดความพินาศโดยสวนเดียวเพื่อสัตวอ่ืน 
ดวยศัพทนี้วา  'อโห  วต'  ดังน้ี.  ก็เม่ือเปนเชนนั้น  พยาบาทน้ัน 
ยอมถึงความเปนกรรมบถ  เพราะความเปนไปแหงเจตนาอันทารุณ." 
                                      [มิจฉาทิฏฐิ] 
        [๒๒๑]  ธรรมชาติใด  ยอมเห็นผิด  เพราะไมมีการถือเอาตาม 
ความเปนจริง  เหตุนั้น  ธรรมชาตินั้น   ชื่อวาผูเห็นผิด. 
        ในฎีกาสังคีติสูตรเปนตน  ทานกลาววา  "บทวา   อถาภุจฺจคฺ- 
คหณาภาเวน  ความวา  เพราะไมมีการถือเอาตามจริง  ไดแก  เพราะ  
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ถือเอาสภาพไมเที่ยงเปนตน  โดยความเปนสภาพเที่ยงเปนตน.  คําวา 
มิจฺฉา  ปสฺสติ  คือ  เห็นไมแท." 
                                [โทษของมิจฉาทิฏฐิ] 
        มิจฉาทิฏฐินั้น   ชื่อวามีโทษนอย  เพราะอาเสวนะนอย,  ชื่อวา 
มีโทษมาก  เพราะอาเสวนะมาก.   อีกอยางหน่ึง  มิจฉาทิฏฐิที่ยังไมดิ่ง 
ชื่อวามีโทษนอง,  ที่ดิ่ง  ชื่อวามีโทษมาก. 
                                [องคของมิจฉาทิฏฐิ] 
        มิจฉาทิฏฐินั้น  มีองค  ๒  คือ  ความท่ีวัตถุวิปริตจากอาการท่ี 
มิจฉาทิฏฐิถือเอา  ๑   ความปรากฏแหงวัตถุนั้น  ดวยไมเปนโดย 
ประการที่มิจฉาทิฏฐิถือเอา  ๑. 
        ในฎีกาสังคีติสูตรเปนตน  ทานกลาววา   "บทวา   คหิตาการ- 
วิปรีตตา  แปลวา  ความที่วัตถุวิปริตจากอาการท่ีมิจฉาทิฏฐิถือเอาแลว. 
พระอรรถกถาจารย  กลาวสภาพตามเปนจริงของวัตถุนั้น  ดวยบทวา 
วตฺถุโน.  บทวา   ตถาภาเวน  ความวา  ความปรากฏแหงทิฏฐินั้น 
หรือแหงวัตถุนั้น  โดยอาการอันวิปริตจากอาการท่ีมิจฉาทิฏฐิถือเอา 
แลวน่ันเทียวแล  วา  ' ขอน้ีเปนอยางนี้  ไมเปนโดยประการอ่ืน 
จากน้ี." 
        อรรถกถาอัฏฐ๑สาลินีวา  "ในมิจฉาทิฏฐินั้น   กรรมบถยอม 
ขาดดวยนัตถิกทิฏฐิอเหตุกทิฏฐิและอกิริยทิฏฐิเทาน้ัน  หาขาดดวย 
ทิฏฐิเหลาอ่ืนไม." 
 
๑.  อัฏ.  สา.  ๑๘๖.  
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                      [มโนกรรมเปนไปทางไตรทวาร] 
        [๒๒๒]  นัยอันมาในอรรถกถา๑อัฏฐสาลินีวา   "ก็กรรมตามที่ 
กลาวมาน่ัน   เปนมโนกรรม  ๓  อยาง  เปนไปทางทวาร  ๓.  กใ็นกาลใด 
บุคคลมีจิตสหรคตดวยอภิชฌา   ยังองคคือกายใหไหว   ทํากายกรรม 
มีจับดวยมือเปนตน,   มีจิตสหรคตดวยพยาบาท  ยังองคคือกายให 
ไหวทํากายกรรมมีถือทอนไมเปนตน,   มีจิตสหรคตดวยมิจฉาทิฏฐิ 
ยังองคคือกายใหไหว  ทํากายกรรมมีการอภิวาทและประณมมือตอเทพ- 
เจาท้ังหลาย  ดวยมนสิการวา  'เทพเจาทั้งหลายมีพระขันธกุมารและ 
พระศิวะเปนตนประเสริฐท่ีสุด'   และการประพรมต่ังภูตเปนตน, 
ในกาลน้ัน  กรรมเปนมโนกรรม,  สวนทวารเปนกายทวาร.  และ 
เจตนาในมโนกรรมซ่ึงเปนไป  ทางกายทวารน้ี  เปนอัพโพหาริก.  อน่ึง 
ในกาลใด   บุคคลมีจิตสหรคตดวยอภิชฌา   ยังองคคือวาจาใหไหว 
ยอมเพงวัตถุเครื่องอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจของผูอ่ืนวา  'ไฉน 
หนอ  ของ ๆ  ผูอ่ืนจะพึงเปนของ  ๆ  เรา.'  มีจิตสหรคตดวยพยาบาท 
ยังองคคือวาจาใหไหว  พูดวา  'ขอสัตวเหลาน้ีจงเดือดรอน  จงถกู 
ฆา  หรืออยาไดมีแลว,'  มีจิตสหรคตดวยมิจฉาทิฏฐิ  ยังองคคือ 
วาจาใหไหว  พูดวา  'ทานท่ีทายกใหแลวไมมีผล'   ดังน้ีเปนตน  ใน 
กาลน้ัน   กรรมเปนมโนกรรม,  สวนทวารเปนวจีทวาร.  และเจตนา 
ในมโนกรรมซ่ึงเปนไปทางวจีทวารน้ี  เปนอัพโพหาริก.  อน่ึง  ในกาล 
ในมโนกรรมซ่ึงเปนไปทางวจีทวารน้ี  เปนอัพโพหาริก.  อน่ึง  ในกาล 
ใด  บุคคลไมยังองคคือกายและองคคือวาจาใหไหว  นั่งในท่ีลบัแลว 
 
๑.  อัฏ.  สา. ๑๗๕.  
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ยังจิตที่สหรคตดวยอภิชฌาพยาบาทและมิจฉาทิฏฐิใหเกิดข้ึน  ในกาล   
นั้น  แมกรรมก็เปนมโนกรรม,  แมทวารก็เปนมโนทวารเหมือนกัน. 
ก็ในท่ีนี้     เจตนาท่ีดี     ธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนาก็ดี  ยอมต้ังข้ึน 
ในมโนทวารอยางเดียว.  มโนกรรมทีเ่ปนอกุศล  ยอมต้ังข้ึนในทวาร 
ทั้ง  ๓  ดวยประการฉะน้ี." 
        [๒๒๓]  ฎีกาแหงอรรถกถาอัฏฐสาลินีวา  "พึงทราบวินิจฉัยใน 
สองบทวา  "ขนฺธสิวาทโย   เสฏา  ดังน้ี,  เทพกุมารท้ังหลายชื่อขันธะ๑ 

พระเปนเจาผูเปนใหญ  ชื่อวาศิวะ๒.  พึงทราบวา  พระอรรถกถาจารย 
กลาวสองบทวา  ขนฺธสวิาทโย  เสฏา  นี ้ ก็เพ่ือชี้แจงมิจฉาทิฏฐิ. 
ที่จริง  ทิฏฐิ  ๓  อยางมีนัตถิกทิฏฐิเปนตนนี่เอง  ที่ถึงความเปนกรรมบถ 
ชื่อวากรรม.  หลายบทวา  เจตนา  ปเนตฺถ  อพฺโพหาริกา  ความ 
วา  เจตนาแมต้ังข้ึนในกายทวารและวจีทวาร  ก็ไมไดโวหารวากาย- 
กรรมและวาวจีกรรม   เพราะเจตนานั้นมีอกุศลธรรมมีอภิชฌาเปน 
ตนเปนประธาน.  ก็เจตนานั้นโดยสภาพทีเดียว  เปนมโนกรรม  เพราะ 
บาลีวา  'ภิกษุทั้งหลาย  มโนสัญเจตนา  ๓  อยาง  เปนมโนกรรม 
ฝายอกุศล'    ดังน้ี,  เจตนาน้ัน  หาเปนฝกฝายแหงอกุศลธรรมมอีภิชฌา 
เปนตนไม  เหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงมิไดกลาวไววา 'อภิชฺฌา- 
 
๑.  คํานี้ควรเปน  ขันท  ตามสสกฤต  ทเปนสฺกนฺท  เทพผูนี้เปนโอรสพระศิวะ  เกดิ 
มาสําหรับสังหารทาวตารกาสูร  ผูครองนครตรีปุระ  (ในรามเกียรต์ิไทยเรียกทาวตรีปุรัม) 
๒.  เทพผูนี้  ในยุคไตรเทพไมปรากฏ  เพิ่งมาปรากฏในยคุรามายณ,  มหาภารต, 
เปนเทพผูทําลายลาง  พราหมณศาสนิกนกิายไศวะ  ถือวาเปนใหญกวาพระพรหม.  พระ 
วิษณุ.  ไทเราเรียกวาพระอิศวร  แตในฝายพราหมณขนานนามเปนอันมาก  เชนปศุบดี. 
อีศาน.  มเหศวร  เปนตน.  
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ทิปกฺขิกา   วา'  ดังน้ี.  คําวา  อิมสฺม ึ ปน  าเน  ดงัน้ี  ความวาใน 
เวลาท่ีไมยังองคคือกายและองคคือวาจาใหไหวแลวคิด  เจตนาก็ดี 
ธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนาก็ดี      ยอมต้ังข้ึนในมโนทวารอยางเดียว 
เพราะฉะนั้น  ความที่เจตนาเปนอัพโพหาริก  จักมีไดอยางไรเลา  ? 
อธิบายวา  ไมมี."   
        [๒๒๔]  อนุฎีกาแหงอรรถกถาอฏัฐสาลินีนั้นวา  "อาจารยบาง 
พวกพูดวา  'พระอรรถกถาจารยกลาววา  'บุคคลมีจิตสหรคตดวย 
มิจฉาทิฏฐิ   ยังองคคือกายใหไหว   ทาํกายกรรมมีการอภิวาทและ 
ประณมมือตอเทพเจาท้ังหลาย  ดวยมนสิการวา   'เทพเจาท้ังหลาย 
มีพระขันธกุมารและพระศิวะเปนตน  ประเสริฐที่สุด'  และการประ 
พรมต่ังภูตเปนตน'  ดังน้ี  ดวยสามารถแหงบุคคลผูถือ  (ลัทธิ)  วา 'การ 
เกิดข้ึนในสุคติและทุคติทั้งหลาย  ยอมไมมี  เพราะกรรมที่ทําดีและ 
ที่ทําชั่ว,  แตยอมมีไดเพราะเทพเจาท้ังหลายมีพระขันธกุมารและพระ 
ศิวะเปนตน'   ดังน้ีแลว  ยดึถือ  โดยนัยเปนตนวา 'ทานท่ีทายกให 
แลวยอมไมมีผล'   ดังน้ี.  ดวยบทวา  อภิชฺฌาทิปฺปธานตฺตา  นี้  พระ 
ฎีกาจารยแสดงวา  'แมเม่ืออกุศลธรรมมีอภิชฌาและพยาบาทเปนตน 
มีอยู,   ในกาลใด  เจตนาในกายทวารและวจีทวาร  ยอมมีกําลัง  อกุศล- 
ธรรมมีอภิชฌาและพยาบาทเปนตนนอกน้ี  หามีกําลังอยางนั้นไม,  ใน 
กาลน้ัน  เจตนายอมไดโวหารวากายกรรมและวาวจีกรรม  เพราะ 
เจตนาเปนประธาน.  ก็แลความที่เจตนานั้นเปนประธานน่ันแล  ยอม 
รูกันได   เพราะความสําเร็จแหงกายกรรมและวจีกรรมมีปาณาติบาต  
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เปนตน.   ก็ในกาลใด  อกศุลธรรมมีอภิชฌาเปนตนในทวารเหลาน้ัน  
นั่นแล  ยอมมีกําลัง,  เจตนาหามีกําลังอยางน้ันไม,  ในกาลน้ัน  เจตนา  
แมมีอยูในทวารเหลาน้ัน    ก็ไมไดโวหารวากายกรรมและวจีกรรม 
เพราะเจตนานั้นมิไดเปนประธาน.  สวนอกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตน 
ถึงเมื่อมีการยังองคคือกายและองคคือวาจาใหไหว   ทานก็เรียกวา 
มโนกรรมอยูนั่นเอง  ตามลักษณะกําหนดของตนน่ันแล  เพราะตน 
เปนประธาน.'  พระฎีกาจารย  ใสใจคําซักถามวา  'ผิวา  เจตนา 
มีอกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตนเปนประธานไซร,   ก็เม่ือเปนเชนนั้น 
อกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตน  ในทวารเหลาน้ันก็เปนกรรม,  ไมใช 
เจตนา,   เจตนานั้น   พึงเปนไปในฝกฝายแหงอกุศลธรรมมีอภิชฌา 
เปนตนหรือ ? '  ดังน้ี  จึงกลาวบาลีวา  'ติวิธา  ภิกขฺเว'  ดังน้ีเปนตน. 
เพราะอธิบายวา   'คําวา   เจตนาก็ดี  ธรรมสัมปยุตดวยเจตนาก็ดี 
ยอมต้ังข้ึนในมโนทวารอยางเดียว'    นี้แสดงความท่ีเจตนาในมโน- 
กรรม'  ดังน้ี  พระฎีกาจารย  จึงกลาววา  'ความท่ีเจตนาเปนอัพโพ- 
หาริก  จักมีไดอยางไรเลา ?   อธิบายวา  ไมมี.'   อันที่จริง  คําเพียงนี้วา 
'เจตนา   เปนเจตนากรรม,  อกุศลธรรมทั้งหลายมีอภิชฌาเปนตน 
เปนกรรมสัมปยุตดวยเจตนา '  ดังนี้เทาน้ัน   ที่แปลกกันในความท่ีเจตนา 
เปนมโนกรรมน้ี.   อน่ึง  ในความที่เจตนาเปนมโนกรรมน้ี  พึงเห็น 
สันนิฏฐานวา  'พระฎีกาจารยไมกลาววาเปนอัพโพหาริก  เพราะ 
ไมมีความสงสัยวา   ความท่ีเจตนาเปนกายกรรมและวจีกรรมพึงมีได  
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และเพราะกายกรรมและวจีกรรมเปนอกุศล  ไมเกิดข้ึนไดในมโนทวาร." 
                             กถาวาดวยมโนกรรม  จบ.  
        [๒๒๕]  บัดนี ้  ขาพเจาจะกลาววาทะ  ๓   อยางมีอกิริยาวาทะ 
เปนตน  เพ่ือเปนผูฉลาดในมิจฉาทิฏฐิที่มาแลวในกถาวาดวยมโนกรรม. 
                                       [อกิริยวาท] 
        ในวาทะทั้ง  ๓  นั้น  เจาลัทธิชื่อปูรณะ  กลาวอกิริยาวะทะมีอาทิ 
อยางนี้วา  "เมื่อบุคคลทําเอง  (หรือ)  ใหผูอ่ืนทํา  ตัดเอง  (หรือ)  ให 
ผูอ่ืนตัด  เบียดเบียนเอง  (หรือ)  ใหผูอ่ืนเบียดเบียน   เศราโศกเอง 
(หรือ)  ทําผูอ่ืนใหเศราโศก  ลําบากเอง  (หรือ) ทาํใหผูอ่ืนลําบาก 
ดิ้นรนเอง  (หรือ)  ทําผูอ่ืนใหดิ้นรน  ทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป  ถือเอา 
สิ่งของอันเจาของมิไดให  ตัดซึ่งที่ตอ  ปลนสดมภ  ทําการปลนในเรือน 
หลังเดียว  ดักอยูที่ทางเปล่ียว  ถึงภริยาของผูอ่ืน  พูดมุสา  เมื่อบุคคล 
ทําอยู  (อยางนี้)  บาปไมชือ่วาอันบุคคลทํา."  และเจาลัทธิปูรณะนั้น 
ชื่อวาเปนผูมีวาทะ  วาไมเปนอันทํา. 
                                       [อเหตุกวาท] 
        เจาลัทธิชื่อมักขลิ  กลาวอเหตุกวาทะมีอาทิอยางนี้วา  "เหตุ 
ไมมี  ปจจัยไมมี  เพ่ือความเศราหมองแหงสัตวทั้งหลาย,  สัตวทั้งหลาย 
ไมมีเหตุ  ไมมีปจจัย  เศราหมองเอง,   เหตุไมมี  ปจจัยไมมี  เพ่ือ 
ความบริสุทธ์ิแหงสัตวทั้งหลาย,  สัตวทั้งหายไมมีเหตุ  ไมมีปจจัย  
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บริสุทธเอง."  และเจาลัทธิมักขลินั้น  เปนผูมีความเห็นความบริสุทธิ์ 
แหงสังสารวัฏ   จึงกลาวความเศราหมองและความบริสุทธิ์แหงสัตว  
ทั้งหลายวา  ไมมีเหตุ 
                                       [นัตถิกวาท] 
        เจาลัทธิชื่ออชิตะ  กลาวนัตถิกวาทะมีอาทิอยางนี้วา  "ทานท่ี 
ทายกใหแลวไมมีผล  บชูาที่บุคคลบูชาแลวไมมีผล."  และเจาลัทธิ 
อชิตะนั้น  ชือ่วาเปนผูมีวาทะวาไมมี.  เจาลัทธิอชิตะน้ันนั่นแล  เปนผูมี 
วาทะวาขาดศูนยบาง,   จริงอยางนั้น  เจาลัทธิอชิตะน้ัน  กลาวความ 
ขาดศูนยอยางนี้วา  "สัตวทั้งหลาย  เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก 
ยอมขาดศูนย  ยอมหายไป  ยอมไมมี." 
        [๒๒๖]  อรรถกถา๑สามัญผลสูตรวา  "บรรดาบทเหลาน้ัน  บท 
วา  กรโต  ไดแก  ทําดวยมือของตน.  บทวา  การยโต  ไดแก  ให 
ทําดวยบังคับ.  บทวา  ฉนิฺทโต  ไดแก  ตัดอวัยวะมีมือเปนตน  ของ 
ชนเหลาอ่ืน.  บทวา  ปจโต ไดแก  เบียดเบียนดวยอาชญา.  สองบท 
วา  โสจโต  โสจาปยโต  ความวา  ทําเองบาง   ใชผูอ่ืนใหทําบาง 
ซึ่งความเศราโศก   ดวยทุจรตมีลักส่ิงของ  ๆ  ผูอ่ืนเปนตน.  สอง 
บทวา  กิลมโต  กิลมาปยโต  ความวา   ลําบากเองบาง  ทํา 
ผูอ่ืนใหลําบากบาง   ดวยทารุณกรรมมีการใหอดอาหารและกักขังไวใน 
เรือนจําเปนตน.  สองบทวา  ผนฺทโต  ผนฺทาปยโต  ความวา  ใน 
คราวที่มัดสัตวอ่ืนผูดิ้นรนอยู   ดิ้นรนเองบาง   ยังสัตวนั้นใหดิ้นรน 
 
๑.  สุ.  วิ.  ๑/๑๙๙  
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บาง.   คําวา   ปาณมติปาตาปยโต  ไดแก  ฆาเองก็ดี  ใชผูอ่ืนใหฆา  
ก็ดี    ซึ่งสัตวมีชีวิต.   พึงทราบความดวยสามารถการใชผูอ่ืนใหทํา  
เหมือนกันทุกอยางนี้.   บทวา  สนฺธึ  ไดแกที่ตอของเรือน. บท 
วา  นิลฺโลป  ไดแก  การปลนยกใหญ.  บทวา  เอกาคาริก  ไดแก 
การลอมเรือนหลังเดียวเทาน้ันแลวปลน.  บทวา  ปริปนฺเถ  ไดแกดัก 
อยูที่ทาง  เพ่ือแยงชิงพวกคนท่ีสัญจรมา  ๆ.   ดวยคําวา  กโรโต  น 
กริยติ  ปาป  เจาลัทธิบูรณะแสดง  (ลัทธิ)  วา  เมื่อบุคคลแมทํา  ดวย 
สําคัญวา  "เราทําบาปอยู  ดังนี้   บาปยอมไมชื่อวาอันบุคคลทํา, 
บาปไมมี,   แตสัตวยอมมีความสําคัญอยางนี้วา   "เราทั้งหลายทํา 
ดังน้ี.   เจาลัทธิปูรณะนั้น  ยอมปฏิเสธการทําบาปและบุญแมโดย 
ประการทั้งปวงทีเดียว.   พึงทราบวินิจฉัยในวาทะของเจาลัทธิมักขลิ 
 
ดังน้ี :-  ปจจัยเปนไวพจนของเหตุนั้นเอง.  เจาลัทธิมักขลินั้น  ยอม 
ปฏิเสธปจจัยแหงสังกิเลสมีกายทุจริตเปนตน  และปจจัยแหงวิสุทธิมีกาย 
สุจริตเปนตน   ที่มีอยูนั่นแล  แมดวยคําวาเหตุและปจจัยทั้ง ๒. 
        สวนความแหงคําท้ังหลายมีวา  นตฺถิ  ทินฺน  ดงัน้ีเปนตน พึงถือ 
เอาจากอรรถกถาสามัญผลสูตร  สาเลยยกสูตร และนิกเขปกัณฑ. 
        [๒๒๗]  ฎีกาสามัญผลสูตรนั้นวา  "บทวา  สหตฺถา  คือ  ทํา 
อยูดวยมือของตนเอง.   ในบทวา  สหตฺถา  นี้  แมประโยคทั้งหลายมี 
นิสสัคคิยประโยค  (ประโยคซัดไป)  และถาวรประโยค   (ประโยค 
วางไว)   เปนตน  พระอรรถกถาจารย  สงเคราะหเขาดวยการทําดวย 
มือของตนน่ันเอง.   บทวา  หตฺถาทีนิ  คือ  ซึ่งอวัยวะมีมือ   เทา  หู  
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และจมูกเปนตน.   การเผา  การบีบค้ัน  ชื่อวา  การเบียดเบียน เหตุ   
นั้น   พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  'เบียดเบียนอยูดวยอาชญา.'  
อีกอยางหนึ่ง  ในอรรถกถา๑ปปญจสูทนี  ทานกลาวความวา  'ขูอยู.' 
แตในที่นี้   พระอรรถกถาจารยสงเคราะหการขูการบริภาษดวยอาชญา 
อยางเดียว  จึงกลาววา  'เบียดเบียนอยูดวยอาชญา'   ดังน้ีเทาน้ัน. 
หลายบทวา  โสก  สย  กโรนฺตสฺส   ความวา  ทําเหตุแหงความเศรา 
โศกแกผูอ่ืนเอง  หรือยังความเศราโศกใหเกิดข้ึน.  (หรือวา)  ยังผูอ่ืน 
คือผูทําตามคําของตน๒  (ใหทําความเศราโศกแกผูอ่ืน),  คําวา  สยมฺป 
ผนฺทโต  ความวา  ดิ้นรนแมเอง  ดวยความพยายามในอันบีบค้ันผูอ่ืน. 
บทวา   อติปาตาปยโต  เปนไปท้ังในอรรถแหงกตัตุวาจกลวน   ทั้งใน 
อรรถแหงเหตุหัตตุวาจก   เหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา 
'ฆาเองก็ดี   ใชผูอ่ืนใหฆาก็ดี'   ดังน้ีง 
        บทวา  การณวเสน  แปลวา  ดวยสามารถการใชผูอ่ืนใหทํา. 
ฝาเรือนอันมีที่ตอต้ังอยูทั้งภายในท้ังภายนอก  ชื่อวา  ที่ตอของเรือน. 
การปลนอยางใหสิ้นเนื้อประดาตัว     เพราะไมเหลือวัตถุแมอะไร  ๆ 
ไว  ชื่อวา  ปลนสดมภ.   การปลนที่ประกอบคือทําในเรือนหลังเดียว 
ชื่อวา   ปลนเรือนหลังเดียว.  การทํารายกันที่ทางรอบดาน  คือทุกทิศ 
ชื่อวาทางเปลี่ยว.  บาปยอมไมชื่อวาอันบุคคลทํา  เพราะบาปนั้นไมมีอยู 
ในกาลกอน  ใคร  ๆ  ไมอาจจะใหเกิดข้ึนได  เพราะฉะนั้น  บาปจึงไมมี. 
        เจาลัทธิปูรณะใสใจคําซักถามวา  'ผิวา  เมื่อเปนอยางนั้นไซร 
 
๑.  ป.  ส.  ๓/๑๑๒.    ๒.  แกบท  ปเรห,ิ เชนกับมีบทต้ังวา  ปเรหีติ.  
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สัตวทั้งหลายจะประพฤติบาปไดอยางไร  ?'   จึงกลาววา  'แตสัตว  
ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา  'เราทั้งหลายทํา.'  ไดทราบวา  เจาลัทธิ   
ปูรณะนั้น  มคีวามเห็นอยางนี้วา  'กิริยามีความเบียดเบียนสัตวเหลาน้ี 
เปนตน  ยอมไมถึงตน  เพราะตนน้ันไมวิการ   เหตุเปนสภาพเท่ียง 
สวนสรีระไมเจตนา  เปรียบดุจทอนไม,   แมเม่ือสรีระนั้นบุคคลให 
กําเริบแลว  บาปอะไรก็ไมมี.'   บทวา    สพฺพถาป  คือ  โดยประการ 
ทั้งปวง   ที่เจาลัทธิปูรณะกลาวไวเปนตนวา 'กโรโต'  ดังน้ี.  อวธารณ 
ศัพท (คือ  เอว)  ในบทวา  กิริยเมว  ดังน้ี  มีอันไมหามวิบากใหกลับมา 
เปนอรรถ.  จริงอยู  เจาลัทธิใดหามกรรม,  โดยความ  เจาลัทธินั้น 
ก็ชื่อวา  หามวิบากดวยแท.  จริงอยางนั้น  พระอรรถกถาจารย  จัก 
กลาววา  แมผูหามกรรม  ดังน้ีเปนตน.  บทวา  อภุเยน  (โยค  เหตุ- 
ปจฺจยวจเนน)   แปลวา  ดวยคําวาเหตุและปจจัย.  บทวา  ลงฺกิเลส- 
ปจฺจยคือ  ซึ่งเหตุแหงสังกิเลส  ไดแกเหตุแหงธรรมเคร่ืองเศราหมอง. 
บทวา  วิสุทฺธิปจฺจย  คือ  ซึ่งเหตุแหงความหมดจด  คือแหงความ 
ผองแผวจากสังกิเลส." 
        [๒๒๘]  วาทเหลาน้ี  มาแลวในสามัญผลสูตร  ในสีลขันธ- 
วรรค  โดยพิสดารตามลําดับนี้.  สวนในอปณณกสูตร  ในปฐมวรรค 
มัชฌิมปณาสก   มาตามลําดับนี้    คือ   นัตถิกทฏิฐ    อกริิยทฏิฐิ 
อเหตุกทิฏฐิ.   เพราะฉะน้ัน   พระอรรถกถาจารยทั้งหลาย  เมื่อจะ 
สังวรรณนาความ  โดยสมควรแกลําดับแหงวาทะน้ัน  จึงกลาวไวใน 
อรรถกถา๑อปณณกสูตรนั้นวา  "ก็ในทิฏฐิ  ๓  อยางเหลาน้ี  นัตถิก- 
 
๑.  ป.  ส.  ๓/๑๑๕  
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ทิฏฐิหามวิบาก,  อกิริยทฏิฐิหามกรรม,  อเหตุกทิฏฐิหามท้ัง  ๒  ดังนี้  
เปนตน."  
        [๒๒๙]  อรรถกถา๑สามัญผลสูตรวา  "ในเจาลัทธิ  ๓  คนนั้น 
เจาลัทธิปูรณะกลาวอยูวา  'เมื่อบุคคลทําอยู  บาปไมชื่อวาอันบุคคล 
ทํา'   ดังน้ี  ชือ่วา  ยอมหามกรรม.   เจาลัทธิอชิตะกลาวอยูวา  'สัตว 
ทั้งหลาย  เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก  ยอมขาดศูนย'  ดังน้ี  ชื่อวา 
หามวิบาก.  เจาลัทธิมักขลิกกลาวอยูวา  'สัตวทั้งหลาย  ไมมีเหตุ 
ไมมีปจจัย  เศราหมองเอง  ผองใสเอง'  ดังน้ี  ชื่อวา  หามท้ัง  ๒  อยาง 
ในกรรมและวิบากท้ัง  ๒  นั้น  เจาลัทธิปูรณะ  แมหามแตกรรมก็เปน 
อันชื่อวา  หามถึงวิบาก.  เจาลัทธิอชิตะแมหามแตวิบาก  ก็เปนอันชื่อ 
วา  หามถึงกรรม,   โดยความ  เจาลัทธิเหลาน้ันแมทุกคน  เหตุหาม 
กรรมและวบิากท้ัง ๒ จึงชื่อวา  อเหตุกวาทะ  อกิริยวาทะ  และนัตถิก- 
วาทะ  ดวยประการฉะน้ี." 
        [๒๓๐]  ฎีกาสามัญผลสูตรนั้นวา  "เจาลัทธิปูรณะชื่อวา  หาม 
กรรม  เพราะเปนผูมีวาทะวา  'ไมเปนอันทํา.'   เจาลัทธิอชิตะชือ่วา 
หามวิบาก  เพราะปฏิเสธการเกิดข้ึนตอไปหมดทุกประการ.  เจาลัทธิ 
มักขลิชื่อวา  หามกรรมและวิบากแมทั้ง  ๒  เพราะแมผลอันเจาลัทธิผู 
หามเหตุโดยประการท้ังปวงนั้นเอง   หามเสียแลว.   อีกอยางหนึ่ง 
บทวา  อุภย  แปลวา  ทั้ง  ๒  คือ  ซึ่งกรรมและวิบาก.  จริงอยู  เจาลัทธิ 
 
๑.  สุ.  วิ. ๑/๑๐๗  ๒.  เหตุปฏิพาหเนน  เปนวิเสสนะของติตฺถกเรน  ก็ได  เปนเหตุก็ได 
เปนอนภหิิตกตัตาก็ได  ใน  ปฏิกฺขิตฺตตา.  
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มักขลินั้นกลาวอยูวา  'สัตวทั้งหลาย  ไมมีเหตุ  ไมมีปจจัย  เศรา  
หมองเอง  และผองใสเอง'  ดังน้ี  ชื่อวา  หามกรรมและวิบากท้ัง  ๒ 
อยางนั้น  เพราะกลาวความไมมีแมแหงวิบากเปนปจจัย  ของสังกิเลส  
และวิสุทธิทั้งหลายดุจกรรม.  วิบาก  ยอมชื่อวาอันเจาลัทธิปูรณะนั้น 
หามแลว   เพราะเมื่อกรรมไมมี  วิบากก็ไมมี.   กรรมยอมชื่อวา 
อันเจาลัทธิอชิตะนั้นหามแลว  เพราะเม่ือวิบากไมมี  กรรมกถ็ึงความ 
เปนกรรมหาประโยชนมไิด. 
        บทวา   อตฺถโต  คือ  โดยสรุป.    บทวา    อภุยปฏิพาหกา 
ความวา  เพราะวาทะทั้งหลายมาในบาลี  โดยความเปนวาทะแสดง 
ทิฏฐิ  ๓  อยางตาง  ๆ  กนั  เหตุนั้น  ทิฏฐิ  ๓  อยางนั่นแล  แตละอยางๆ 
ชื่อวาหามกรรมและวิบากท้ัง  ๒.   ก็คําวา  อุภยปฏหิาหกา  นี้  เปนคํา 
แสดงเหตุ.  คําวา  อเหตุกวาทา  เจว  เปนตน  เปนคําแสดงปฏิญญา. 
จริงอยู  เจาลัทธิใด  เปนนตัถิกทิฏฐิก  มีวาทะวาขาดศูนย  เพราะ 
หามเสียซึ่งวิบาก,  เจาลัทธินั้น   โดยความ  ก็คือเปนอกิริยทิฏฐิก 
เพราะหามเสียซึ่งกรรม,   และเปนอเหตุกทิฏฐิก   เพราะหามเสีย 
ซึ่งกรรมและวิบากท้ัง  ๒  อยาง.   นยัแมในเจาลัทธิ  ๒  คนที่เหลอื 
ก็อยางนี้เหมือนกัน." 
        [๒๓๑]  แมในฎีกานิกเขปกัณฑ  ทานครั้นแสดงวาทะ  ๓  อยาง 
ไวแลว  จึงกลาวอีกวา  "วาทะ  ๓  อยางนั้น  แปลกกันดังน้ีคือ  ใน 
วาทะ  ๓  ประการน้ัน  วาทะที่  ๑  ปฏิเสธเหตุแหงสังกิเลสเปนเครื่อง 
ผูก  และวิสทุธิเปนเครื่องพน,   วาทะท่ี  ๒  ปฏิเสธกรรม,  วาทะที่ ๓  
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ปฏิเสธวิบาก."   
        อนุฎีกานิกเขปกัณฑนั้นวา  "พระฎีกาจารยกลาวคําเปนตนวา 
ปุริมวาโท  ดงัน้ี  เพ่ือแสดงความแปลกกันแหงวาทะ  ๑  มีอเหตุกวาทะ 
เปนตน.   ก็กรรมที่พรอมดวยสัมภาระ   ตางโดยเปนกรรมไมนาํสัตว 
ออกจากทุกข  และกรรมนําสัตวออกจากทุกข  ชื่อวา  เปนเหตุแหง 
สังกิเลสและวิสุทธิ  เหตุนั้น  วาทะท่ี ๑  แมเมื่อปฏเิสธเหตุแหงสังกิเลส 
และวิสุทธิ  ก็ชื่อวา  ปฏิเสธกรรม. 
        สวนในอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี๑    ทานกลาววา  'แมวิบาก 
ก็ชื่อวาเปนเหตุแหงสังกิเลสและวิสุทธิ   เพราะวิบากเปนเหตุแหง 
สังกิเลสและวิสุทธิดุจกรรม  เหตุนั้น  เจาลัทธิมักขลิ  เมื่อกลาววา 'สัตว 
ทั้งหลายไมมีเหตุ'  เปนตน  ชื่อวา  หามแมกรรมและวิบากท้ัง  ๒." 
        [๒๓๒]  อรรถกถาสามัญผลสูตร  และอรรถกถา๒ทสมสูตรใน 
ตติยวรรคจตุกกนิบาตอังคุตตรนิกายวา  "ก็ชนเหลาใด   ถือลัทธิ 
ของเจาลัทธิ  ๓  คนนั้น  นั่งสาธยาย  พิจารณาอยู  ในสถานท่ีอยูกลาง 
คืนและสถานที่พักกลางวัน,   เมื่อชนเหลาน้ัน  สาธยายพิจารณาลัทธิ 
นั้นอยูวา  'เมื่อบุคคลทําอยู   บาปยอมไมชื่อวาอันบุคคลทํา,  เหตุ 
ไมมี  ปจจัยไมมี.  สัตวตายแลวยอมขาดศูนย'  ดังน้ี  มิจฉาสติ  ยอม 
ต้ังม่ันในอารมณนั้น,   จิตยอมมีอารมณเปนอันเดียว,  ชวนจิตท้ัง 
หลายยอมแลนไป.  ในชวนจิตท่ี ๑  ชนเหลาน้ัน  ยงัเปนผูแกไขได, 
ในชวนจิตท่ี  ๒  เปนตน  ก็อยางนั้น.  ในชวนจิตท่ี ๗  ชนเหลาน้ัน  แม 
 
๑.  สุ.  วิ.  ๑/๒๐๗.   ๒.  มโน.  ปู. ๒/๓๗๘.  



ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาท่ี 130 

พระพุทธเจาทั้งหลายก็แกไขไมได  ยอมเปนเชนเดียวกับอริฏฐภิกษุ  และ  
กัณฏก๒สามเณร.  บรรดาทัสสนะ  ๓  อยางนั้นคนบางคนหย่ังลงสูทัสสนะ 
เดียว, บางคน  ๒  ทัสสนะ,  บางคน ๓ ทัสสนะ.  เมื่อหยั่งลงสูทัสสนะเดียว 
ก็ตาม หยั่งลงสู  ๔-๓  ทสัสนะก็ตาม  เขายอมเปนนิยตมิจฉาทิฏฐิกทีเดียว. 
เขาถึงการหามทางสวรรค  และการหามทางพระนิพพาน  ไมควรเพ่ือจะ 
ไปแมสูสวรรค   ในลําดับแหงอัตภาพนั้น,   จะตองกลาวไปไยถึง 
พระนิพพานเลา,  สัตวผูนี้  เปนผูเฝาแผนดิน  ชื่อวาเปนตนในวัฏฏะ. 
โดยมากการออกจากภพของสัตวเห็นปานนี้ไมมี." 
        [๒๓๓]  อรรถกถาอปณณกสูตร๓วา  "ก็ชนเหลาใด   ถือลทัธ 
ของเจาลัทธิ  ๓  คนนั้น  ฯลฯ  สัตวผูนี้  เปนผูเฝาแผนดิน  ชื่อวาเปน 
ตนในวัฏฏะ. 
        ถามวา  'ก็สัตวผูนี้  ยอมด่ิงลงแตในอัตภาพเดียวเทาน้ัน  หรือ 
แมในอัตภาพอ่ืนดวย  ?' 
        ตอบวา  'ยอมด่ิงลงในอัตภาพเดียวเทาน้ัน.    แตดวยสามารถ 
อาเสวนะ  (คือการเสพจนคุน)  แมในภพอ่ืน  เขายอมชอบในทิฏฐิ 
นั้น  ๆ  ไดเหมือนกัน,  เพราะโดยมาก  ชื่อวาการออกจากภพของสัตว 
เห็นปานน้ี   ไมมี." 
        [๒๓๔] นัยอันมาในฎีกาอปณณกสูตรนั้นวา  "บทวา   สชฺฌา- 
ยนฺติ  คือ ยอมเรียนคัมภีรที่แสดงทิฏฐินั้นแลวสวด.  บทวา  วมี- 
 
๑.  ตนบัญญัติแหงสิกขาบทท่ี ๘  สัปปาณกวรรค.   ๒.  เรียก  กณัฑกะ  ก็มี เธอ 
เนื่องดวยเปนตนบัญญัติแหงสิกขาบทท่ี  ๑๐  วรรคเดียวกัน.  ๓.  ป.  ส.  ๓/๑๑๕.  
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สนฺติ  คือ  ยอมพิจารณาความของคัมภีรนั้น.   คําวา  เตส  เปนตน  
เปนคําแสดงอาการคือการพิจารณา.  สองบทวา   ตสฺมึ  อารมมฺเณ 
ความวา  ในอารมณแหงลัทธิที่เปนไปโดยนัยเปนตนวา  'เมื่อบุคคล  
ทําอยู   บาปไมชื่อวาอันบุคคลทํา'   อันแสดงความไมมีผลแหงกรรม 
ตามท่ีเจาลัทธินั้นกําหนดไวแลว.   บทวา  มิจฺฉาสติ  ไดแก  ตัณหา 
ที่สหรคตดวยลัทธินั้น   อันมิจฉาวิตกชักนําไปโดยชอบ   อันมจิฉา- 
วายามะสนับสนุน  ยึดธรรมท่ีไมใชธรรมมีเหตุนั้นเปนสภาพ  วาเปน 
ธรรมมีเหตุนั้นเปนสภาพ  ไดชื่อวา  มจิฺฉาสติ. 
        สองบทวา  จิตฺต  เอกคฺค  ความวา  มิจฉาสมาธิที่มีอารมณ 
เปนอันเดียว  เหมือนอยางแนวแน  เพราะละความเปนจิตมีอารมณ 
มาก  เหตุต้ังลงในอารมณนั้น  ดวยการไดปจจัยมีวิตกเปนตนตามท่ี 
กลาวแลว  พระอรรถกถาจารยกลาวดวยมุงถึงจิต.  บทวา  ชวนานิ 
ความวา   เมื่อวาระแหงชวนจิตอันเปนสวนเบื้องตน  เปนไปดวย 
อาการน้ันมากครั้ง  ชวนจิต  ๗  ดวง  ยอมแลนไปในวาระแหงชวนะ 
อันมีในที่สุดแหงชวนะท้ังปวง. 
         คําวา  ปเม  ชวเน  สเตกิจฺฉา  โหนฺติ  ตถา  ทุติยาทีสุ  นั้น 
เปนเพียงแสดงสภาวธรรม.  แตในขณะนั้น  ใคร  ๆ  ไมอาจทําชนเหลา 
นั้นใหถึงความเปนผูพอแกไขได.  บทวา  ตตฺถ  ไดแก  บรรดามิจฉา- 
ทัสสนะ  ๓  นั้น.   สองบทวา  เอก  ทสฺส  ความวา   ความถือม่ัน 
และความเสพคุน  อันผูใดใหเปนไปในทัสสนะหน่ึงเทาน้ัน  ผูนั้น  ชื่อ 
วาหยั่งลงสูทัสสนะเดียวเทาน้ัน,   แตความถือม่ันและความเสพคุนอัน  
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ผูใดใหเปนไปใน  ๒ ทัสสนะหรือแม  ๓  ทัสสนะ  ผูนั้น  ชื่อวา  หยั่งลง  
สู ๒  ทัสสนะ  (หรือ)  แม  ๓  ทัสสนะ.  ดวยคําวา  เอก   ทสฺสน  นี ้
พระอรรถกถาจารยแสดงวา  'ความท่ีบุคคลเปนผูมีทิฏฐิทุกอยาง  อัน 
สําเร็จแลวโดยความ   ซึง่แสดงโดยมุขคือความเปนทิฏฐิหามกรรม  
และวิบากท้ัง ๒  ในเบื้องตน  ยอมเปนบุรพภาค  แตเมื่อการหย่ังลงสู 
การกําหนดความเปนธรรมผิดมีอยู   สรรพทิฏฐิทัง้หลาย  ไมปะปนกัน 
เลยทีเดียว  เพราะไมเกิดข้ึนในคราวเดียวกัน  ดุจคุณวิเสสท่ีควรบรรล ุ
ซึ่งมีอารมณแตกตางกัน  เพราะการประชุมสําเร็จไดตามปจจัยของตน.' 
ดวยคําวา  เอกสฺมึ  โอกฺกนฺเตป  เปนตน  พระอรรถกถาจารยแสดง 
ความมีทิฏฐิทั้ง  ๓  มีกําลังเสมอกัน  และมีผลเสมอกัน.  เพราะฉะนั้น 
ทิฏฐิทั้ง  ๓  นั้น  เกิดข้ึนแกบุคคลคนหนึ่งแลว  กไ็มคละกันเลยทีเดียว. 
เมื่อทิฏฐิอยางหน่ึงใหผลแลว  ทฏิฐินอกจากน้ันก็พลอยเพิ่มใหกําลัง. 
คําวา  วฏฏขาณุ  นาม  นี ้ มีอรรถอันบัณฑิตพึงนําไป  (คือตองคิดนึก) 
หามีอรรถอันบัณฑิตนําไปแลว  (คือชดเจนแลว)   ไมเหตุนั้น เพ่ือจะเผย 
แสดงคําน้ัน  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  กิมฺปเนส  เปนตน.  ชื่อวา 
อกุศลนี้ ไมมกีําลังมีกําลัง  ทราม  หามีกําลังมากเหมือนกุศลไม  เหตุนั้น 
พระอรรถกถาอาจารยจึงกลาววา  'เอกสฺมึเยว  อตฺตภาเว  นิยโต.' 
        พระอรรถกถาจารยใสใจคําซักถามวา  'เมื่อถือความโดยประการ 
อ่ืน  แมการกาํหนดความเปนธรรมผิด  ก็พึงเปนไปไดถึงท่ีสุด  ดุจการ 
กําหนดความเปนธรรมถกู,  แตการกําหนดความเปนธรรมผิด  หาเปน 
ไปไดถึงท่ีสุดไม,  ผิวา  เมื่อเปนอยางน้ันไซร  วาจาทักทวงวาเปนตอ  
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ในวัฏฏะจะพึงมีไดอยางไร'    จึงกลาววา  'อาเสวนวเสน  ปน'  
เปนตน.  เพราะฉะนั้น  พึงทราบวาจาท่ีทักทวงวาเปนตอในวัฏฏะ  
เหมือนอยางพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา   'คนพาลจมลง 
แลวหนเดียว  กช็ื่อวาจบลงแลวโดยแท  ฉะน้ัน.'   ใคร ๆ ไมควร 
กลาววา  'แทจริง  นิยตมิจฉาทิฏฐิกบุคคลน้ี   อาศัยปจจัยเชนใดแลว 
หยั่งลงสูทัสสนะนั้น,  ในกาลไร  เขาอาศัยปจจัยที่เปนขาศึกตอปจจัย 
เชนนั้น  ก็ยกศีรษะข้ึนจากทัสสนะน้ันไมไดอีก'   ดังน้ี.  ดวยเหตุนั้น 
พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา 'เยภุยฺเยน  ดังนี้." 
                               [โทษของมิจฉาทิฏฐิ] 
        [๒๓๕]  ดังน้ัน  นิยตมิจฉาทิฏฐิ  พึงทราบวา  มีโทษมาก  แม 
กวาอนันตริยกรรม.  ดวยเหตุนั้น เพราะผูมีพระภาค  จึงตรัสไวใน 
เอกนิบาตอังคุตตรนิกายวา   "ภิกษุทั้งหลาย  เรายังไมเห็นธรรม 
อ่ืนแมอยางหน่ึง  ซึ่งมีโทษมากเหมือนอยางมิจฉาทิฏฐินี้เลย;  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  โทษท้ังหลายมีมิจฉาทิฏฐิเปนอยางยิ่ง." 
        อรรถกถา๑เอกนิบาตอังคุตตรนิกายนั้นวา  "มิจฉาทิฏฐิ  เปน 
อยางยิ่งแหงโทษเหลาน้ัน  เหตุนั้น  โทษเหลาน้ัน ชื่อวา  มีมจิฉาทิฏฐิ 
เปนอยางยิ่ง.  อธิบายวา  ก็อนันตริยกรรม  ๕  ชื่อวา  มีโทษมาก 
(แต)  มิจฉาทิฏฐิเหลาน้ัน  มีโทษมากแมกวาอนันตริยกรรมเหลาน้ัน. 
เพราะเหตุไร ?  เพราะอนันตริยกรรมเหลาน้ัน  มีกาํหนด.  จริงอยู 
อนันตริยกรรม  ๔  พระผูมีพระภาคตรัสวา  'ยังบุคคลผูทําใหบังเกิด 
ในนรก,'    แมกรรมคือการยังสงฆใหแตกกัน  ก็ยอมเปนกรรมยงั 
 
๑.  มโน.  ปู.  ๑/๑๒๒.  
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บุคคลผูทํา  ใหต้ังอยูในนรกชั่วกลัปเทาน้ัน.   อนันตริยกรรมเหลาน้ัน  
มีกําหนด  ทีสุ่ดก็ปรากฏอยูอยางนี้.  สวนนิยตมิจฉาทิฏฐิไมมีกําหนด  
เพราะนิยตมิจฉาทิฏฐินั้น  เปนมูลของวัฏฏะ,  ผูประกอบดวยนิยต- 
มิจฉาทิฏฐินั้น  ออกไปจากภาพไมได.  นิยตมิจฉาทิฏฐิบุคคลน้ันยอม 
ยังพวกชนท่ีสําคัญคําของเขาวา  ควรฟง  ใหปฏิบติัผิด,  ผูประกอบ 
ดวยนิยตมิจฉาทิฏฐินั้นแลว  ยอมไมมีสวรรค ไมมีมรรคเลย.  ใน 
เวลากัลปพินาศ    แมเม่ือมหาชนบังเกิดอยูในพรหมโลก  นิยตมิจฉา- 
ทิฏฐิกบุคคล  ไมบังเกิดในพรหมโลก (ไพลไป)  บงัเกิดที่หลังจักร-  
วาล.  ถามวา  'ก็หลังจักรวาลไฟไมไหมหรือ  ?'    ตอบวา  'ไหม.' 
อาจารยบางพวก  กลาววา  'แมเม่ือหลังจักรวาลน้ันถูกไฟไหม 
นิยตมิจฉาทิฏฐิกบุคคลน้ี  กถ็ูกไฟไหมอยูในโอกาสแหงหน่ึงในอากาศ 
นั่นเอง." 
        [๒๓๖]  ฎีกาเอกนิบาตอังคุตตรนิกายน้ันวา  "บทวา  ปรมา 
แปลวา  อยางยิ่ง.   อธิบายวา  ถึงความเปนโทษอยางอุกฤษฏ  เพราะ 
มิจฉาทิฏฐินั้นมีโทษมาก.  บทวา  เตส  ไดแกอนันตริยกรรมทั้งหลาย. 
การส้ินสุดดวยสามารถวิบาก  ชื่อวา  กําหนด.  นิยตมิจฉาทิฏฐินั้น 
เปนมูลแหงวัฏฏะ,  เพราะขอน้ัน  บุคคลผูประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ 
นั้น   จึงชื่อวา  เปนตอในวัฏฏะ  เหตุดงัน้ีนั้น  พระอรรถกถาจารยจึง 
กลาววา   'ตาย'    เปนตน.   พระอรรถกถาจารยกลาววา   'การ 
ออกจากภพ   ไมม'ี   ดังน้ี   เพราะถาวา   นิยตมิจฉาทิฏฐิกบุคคลยังไม 
 
๑.  ตอนนี้ คตศิาสนาพราหมณเขาแทรกแซง  ทําใหคติพระพุทธศาสนาที่นับถือกรรมหรือ 
เหตุผลมัวหมองไป  ผูมีปญญาพึงแหวกสัทธรรมปฏิรูป  ถือแตสัทธรรมแท เทอญ.  
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สละความยึดถือน้ัน  ๆ   กเ็ปนเหตุนําความเปนนิยตมิจฉาทิฏฐนั้น   
มาแมอีกได,   แตทานหาไดกลาวเพราะไมมีการออก  (จากภพ)  โดย 
ประการทั้งปวงไม.  ใคร ๆ ไมควรกลาววา 'แทจริง  นิยตมิจฉา- 
ทิฏฐิกบุคคลน้ี   อาศัยปจจัยเชนไรแลว   หยั่งลงสูทัสสนะน้ัน,  ในกาล 
ไร   เขาอาศัยปจจัยที่เปนขาศึกตอปจจัยเชนนั้น   ก็ยกศีรษะข้ึนจาก 
ทัสสนะนั้นไมไดอีก'   ดังน้ี.  บทวา ปฏ ิจกฺกวาเฬ  คือ  ขางหลังแหง 
จักรวาลท่ีไฟไหมอยู.  สองบทวา  เอกสฺมึ  โอกาเส  คือ  ในโอกาส 
แหงหน่ึง  ซึ่งเชนเดียวกับระหวางแหงจักรวาล   ทั้งท่ีไฟกําลังไหม 
ทั้งท่ีไฟยังไมไหม  อันมสีมญาวา  โลกันตริกนรก.  บางอาจารยกลาว 
วา  บทวา   ปจฺจติเยว   ไดแก  เมื่อจักรวาลถูไฟกําลังไหมก็ดี    ยัง 
ไมไหมก็ดี  นิยตมิจฉาทิฏฐิบุคคลน้ี  ยอมถูกไฟไหมเพราะกําลังกรรม 
ของตนโดยแท." 
        [๒๓๗]  อรรถกถา๑นิกเขปกัณฑวา "คําวา  ยา  จ  มิจฺฉาทิฏ ิ 
นิยตา  ความวา  บรรดาอเหตุวาทะ  อกิริยวาทะ  และนัตถิกวาทะ 
มิจฉาทิฏฐิอยางใดอยางหนึ่ง.   จริงอยู  แมพระพทุธเจา  ๑๐๐  พระ 
องคก็ดี  พันพระองคก็ดี.  ยอมไมอาจจะยังบุคคลผูถือทิฏฐินั้นต้ังอยู 
ใหตรัสรูได." 
        ก็ดวยสองบทวา  คเหตฺวา   ิต  นั่น  พระอรรถกถาจารยแสดงวา 
"ผิวา  มิจฉาทิฏฐิกบุคคลสละทิฏฐินั้นเสียได  แมมรรค  ธรรมดา 
ก็มิไดหามแกเขา.   ดวยเหตุนั้นนั่นแล   ในอรรถกถาที่มาท้ังหลาย 
 
๑.   อัฏ.  สา.  ๕๓๑.  
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ทานจึงกลาววา  "โดยมากออกจากภพไมได"   ดงัน้ี.  ดังน้ัน  นิยต-  
มิจฉาทิฏฐกบุคคล  อันผูปรารถนาความเจริญ   ควรเวนเสียใหไกลเพราะ 
เปนผูทําอันตรายแมแกบุคคลผูคบเขาได.   ดวยเหตุนั้น  ในอรรถกา  
สามัญผลสูตรเปนตน  ทานจึงกลาววา 
        "เพราะฉะน้ัน   กุลบตุรผูปรารถนาความเจริญ  ม ี
        ปญญาเห็นประจักษ   ควรเวนอกลัยาณชนเสีย 
        ใหไกลดุจ  บุคคลเวนงู  ซึ่งมีพิษท่ีเขี้ยว." 
        ฎีกาสามัญผลสูตรเปนตนนั้นวา  "บทวา  ตสมฺา  ความวา เพราะ 
เหตุที่อกัลยาณชนเปนปจจัย   แมแหงความเปนตอในสงสารอยางนั้น. 
บทวา   ภูติกาโม  ความวา  ผูหวังความเจริญดวยคุณท้ังหลาย 
เพ่ือตน   ดวยสามาถทิฏฐธัมมิกัตถ  (ประโยชนในปจจุบัน)  สัม- 
ปรายิกัตถ  (ประโยชนภายหนา)   และปรมัตถ  (ประโยชนอยางยิ่ง 
คือพระนิพพาน)." 
                            [กรรมบถขาดเพราะทิฏฐิ ๓] 
        [๒๓๘]  ดังนั้น  กรรมบถจึงขาดเพราะทิฏฐิ  ๓  นี้เทาน้ัน  หา 
ขาดเพราะทิฏฐิเหลาอ่ืนไม.  แมเม่ือเปนอยางนั้น  ใคร ๆ  ก็ไมควรถือ 
ทิฏฐิแมสักอยางหนึ่งเลย   เพราะเปนทิฏฐิยังสัตวใหถึงอบาย.  ดวย 
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาค  จึงตรัสไวในเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย  วา 
"ภิกษุทั้งหลาย   เราไมเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง   ซึ่งเปนเหตุที่สัตว 
ทั้งหลายเบ้ืองหนาแตตามเพราะกายแตก  เขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต 
 
๑.  สุ.  วิ.  ๑/๒๐๘.  
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นรก  เหมือนอยางมิจฉาทิฏฐินี้เลย,   ภิกษุทั้งหลาย  สัตวทั้งหลาย 
ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ   เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก  ยอมเขาถึง  
อบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก"  ดังน้ี. 
                         [มิจฉาทิฏฐิหามสวรรคและมรรค] 
        [๒๓๙]  อรรถกถา๑เอกนิบาต  อังคุตตรนิกายน้ันวา  "มิจฉาทิฏฐิ 
บางอยาง   ทั้งหามสวรรค  ทั้งหามมรรค.   บางอยางหามแตมรรค 
อยางเดียว  ไมหามสวรรค.  บางอยางไมหามสวรรค  ไมหามมรรค 
เลย.   ในมิจฉาทิฏฐิเหลานั้น  มิจฉาทิฏฐิ  ๓  อยางนี้  คือ  อเหตุกทิฏฐิ 
อันถือเอาที่สุดมีวัตถุ  ๑๐  หามแตมรรคอยางเดียว  ไมหามสวรรค. 
สักกายทิฏฐิมีวัตถุ  ๒๐  ไมหามสวรรค  ไมหามมรรคเลย.   ทาน 
อาจารยคานวิธีนี้แลว  กลาววา 'ชื่อวา  ทฏิฐิ  โดยที่สุดหมายเอา 
สักกายทิฏฐิซึ่งมีวัตถุ  ๒๐  ชื่อวา  สามารถนํามิจฉาทิฏฐิกบุคคลไปสู 
สวรรคได   ไมมี,  (มีแต)  จะใหจมลงในนรกโดยสวนเดียวเทาน้ัน' 
เพราะบาลีในพระสูตรนี้วา  'ภิกษุทั้งหลาย  สัตวทั้งหลายประกอบ 
ดวยมิจฉาทิฏฐิ'    ดังน้ีเปนตน.   เหมือนอยางวา   กอนหินและกอน 
กรวด  แมมขีนาดเทาเมล็ดถั่วเขียวและถั่วราชมาส   มีบุคคลโยนลงไป 
ในน้ํา   ชื่อวาลอยข้ึนไมมี,    ยอมจมลงไป  ณ   ภายใตโดยสวนเดียว 
เทาน้ันฉันใด,  มิจฉาทิฏฐิ  โดยที่สุดแมสักกายทิฏฐิ  ชื่อวาสามารถ 
เพ่ือนํามิจฉาทิฏฐกบุคคลไปสูสวรรค   ไมม,ี    ยอมใหจมลงในอบาย 
ทั้งหลาย  โดยสวนเดียวฉันนั้นเหมือนกัน." 
 
๑.  มโน.  ปู.  ๑/๕๑๘.  
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        [๒๔๐]  ฎีกาเอกนิบาต  อังคุตตรนิกายน้ันวา "พระอรรถกถา- 
จารย  กลาววา  'มิจฉาทิฏฐิ  ๓  อยางนี้   ทั้งหามสวรรค  ดังนี้  เพราะ  
มิจฉาทิฏฐิ  ๓  อยางนั้น  ชื่อวามีโทษมาก   เหตุถึงความเปนกรรมบถ. 
เมื่อมิจฉาทิฏฐิ  ๓  อยางนั้นหามสวรรค  ก็ไมมีคําท่ีตองพูดถึงในความ 
ที่มิจฉาทิฏฐิจะไมขัดขวางตอมรรค    เหตุนั้น   พระอรรถกถาจารย 
จึงกลาววา   'ทั้งหามมรรค'  ดังน้ี.  อธิบายวา   มิจฉาทิฏฐิอันถือเอา 
ที่สุด  ซึ่งมีวัตถุ  ๑๐  มีเหน็วาโลกเที่ยงเปนตน  ชื่อวาหามมรรคอยาง   
เดียว  เพราะเปนความเปนวิปริต,  (แต)   ไมชื่อวาหามสวรรคเพราะ 
ไมถึงความเปนกรรมบถ." 
        พึงทราบวินิจฉัยในคําวา   อิทมปฺน   วธาน  ดังน้ี  :-  พระอาจารย 
คานวิธีตามท่ีพระอรรถกถาจารยกลาวไวดวยประสงควา   'ขอท่ีวา 
'อันธรรมดาความเห็นวิปริต   ไมหามสวรรค  ไมหามมรรคเลย'  ดังน้ี 
นั้น   ผิด  เพราะผิดธรรม.   จริงอยู  เมือ่เปนอยางนั้น  การบรรลมุรรค 
พึงมีไดดวยท้ังสักกายทิฏฐิที่ละไมไดนั่นเอง   ดังน้ี'  เมื่อจะคานวาทะน้ัน 
วา  'เมื่อพระอรรถกถาจารยทั้งหลาย  กลาวความที่มิจฉาทิฏฐิไมขัด 
ขวางตอการเขาถึงสวรรควา   'ไมหามสวรรค'    ดังน้ี    ยอมเปนอัน 
อนุญาตแมความที่ทิฏฐินํามาซึ่งมรรค๑'   ดังน้ี   จึงกลาววา   'ชื่อวา 
ทิฏฐิที่ชื่อวาสามารถนํามิจฉาทิฏฐิกคุคคลไปสูสวรรค  ไมม'ี  ดังน้ี  เพราะ 
เหตุไร  ?   เพราะมิจฉาทิฏฐินั้นมีโทษหนักโดยสวนเดียว.  ดวยเหตุนั้น 
พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  '(มีแต)    ใหจมลงในนรกโดยสวน 
เดียวเทาน้ัน'  เปนตน." 
 
๑.  นาจะเปนวา...  นํามาซงสวรรค  (สคฺคาวหตาป).  
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                                    [สักกายทฏฐิ  ๒๐] 
        [๒๔๑]   สวนในอรรถกถา๑นิกเขปกัณฑ   ทานกลาวความน้ีไว 
วา  "ทิฏฐิในรูปขันธมี  ๔  คืออุจเฉททิฏฐิ  ๑  คือยอมตามเห็นรูป  
โดยความเปนตน,  สัสสตทิฏฐิ  ๓  คือ   ยอมตามเห็นตนวามีรูป  ๑  ยอม 
ตามเห็นรูปในตน  ๑  ยอมตามเห็นตนในรูป  ๑,       แมในเวทนาขันธ 
เปนตน   ก็นยันี้เหมือนกัน  ตกวา  สักกายทิฏฐิมีวัตถุ  ๒๐"  ดังน้ีแลว 
กลาวอีกวา  "สักกายทิฏฐิเหลาน้ันแมทั้งหมด  หามแตมรรค  (อยาง 
เดียว)   ไมหามสวรรค  อันมรรคทีแรก  (คือโสดาปตติมรรค)  พึง 
ฆาเสีย"  ดังน้ี. 
              กถาวาดวยวาทะ  ๓  มีอกิริยวาทะเปนตน  จบ. 
                            [อารมณของอกุศลกรรมบถ] 
        [๒๔๒]  บัดนี ้ จะแสดงกถาวาดวยอารมณของอกุศลกรรมบถ 
มีปาณาติบาตเปนตน. 
        ในอรรถกถาขุททกปาฐะ   ทานกลาวไวดวยสมารถเวร  ๕  วา 
"ก็บรรดาเวร  ๕  นั้น  ปาณาติบาต  มีชีวิตินทรียเปนอารมณ,  อทินนา- 
ทาน  อพรหมจรรย  และสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน  มีบรรดารปูธรรม 
ทั้งหลายมีสังขารมีรูปายตนะเปนตน  ยางใดอยางหน่ึงเปนอารมณ, 
มุสาวาท  ชื่อวามีสัตวเปนอารมณ  เพราะปรารภผูที่มุสาวาทีบุคคล 
พูดมุสาเปนไป.   อาจารยพวกหน่ึง  กลาววา  'แมพรหมจริยะ  ก ็
มีสัตวเปนอารมณ.'   อาจารยบางพวก  กลาววา  'และอทินนาทาน 
 
๑.  ปรมัตถโชติกา  ขุททกปาฐวรรณนา  ๒๒.  
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ก็ชื่อวามีสัตวเปนอารมณ   ในกาลเมื่อสัตวอันอทินนาทายีบุคคลพึง  
ลักไป.  ก็แตวา  ในสังขารและบัญญัติทั้ง  ๒  นั้น  อทินนาทายีบุคคล  
ทั้งหลาย  ยอมปรารภสัตวทั้งหลายดวยสามารถสังขาร   หาปรารภ 
ดวยสามารถบัญญัติไม." 
        [๒๔๓]  อรรถกถา๑อัฏฐสาลินีอรรถกถา๒สัมมาทิฏฐิสูตรและสังคีติ- 
สูตร๓  วา  "ปาณาติบาต  ชื่อวามีสังขารเปนอารมณ  เพราะมีชีวิตินทรีย 
เปนอารมณ,  อทินนาทาน  มีสัตวเปนอารมณบาง   มีสังขารเปน 
อารมณบาง,  มิจฉาจาร  มสีังขารเปนอารมณ  ดวยสามารถความ 
เปนภาพอันบุคคลพึงถูกตอง,   อาจารยพวกหน่ึง   กลาววา  'มีสัตว 
เปนอารมณ'    บาง,     มุสาวาท  มีสัตวเปนอารมณบาง  มีสังขาร 
เปนอารมณบาง,  ปสุณวาจา  ก็อยางนั้น,  ผรุสวาจา  มีสัตวเปน 
อารมณอยางเดียว,  สัมผัปปลาป   มีสตัวเปนอารมณบาง  มีสังขาร 
เปนอารมณบาง   ดวยสามารถรูป๔   เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  และ 
ธรรมารมณ,   อภิชฌาก็อยางนั้น,   พยาบาท  มีสัตวเปนอารมณอยาง 
เดียว,    มิจฉาทิฏฐิ  มีสังขารเปนอารมณ  ดวยสามารถบัญญัติบาง." 
        ๒๔๔  ฎีกาสัมมาทิฏฐิสูตรและสังคีติสูตรวา "คําวา  อทินนา- 
ทาน  มีสัตวเปนอารมณนี้  ผิดจากบาลีของผูถามปญหานี้วา  สิกขาบท 
ทั้ง  ๕  มีกามาวจรธรรม๕เปนอารมณโดยแท.    ดวยวา    วัตถใุด 
 
๑.   อัฏ.  สา.  ๑๘๖.   ๒.  ป.  สู.  ๑/๒๗๘.   ๓.  สุ.  วิ.  ๓/๓๑๕.   ๔.  ทิฏ=รูป  สุต 
=เสียง  มุต= กล่ิน.   รส.  โผฏฐัพพะ.  วิ ฺาต=ธรรมารมณ.  ๕.   ปริตตฺฺ=กามาวจร. 
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เปนอารมณของโทษเครื่องทุศีลมีปาณาติบาตเปนตน    วัตถนุั้นนั่นเอง   
ยอมเปนอารมณ    ของเจตนาเครื่องเวนจากโทษเคร่ืองทุศีลนั้น  ๆ, 
จริงอยู   เจตนาเครื่องเวนจากวัตถุอันจุพึงกาวลวงนั้นแล  ชื่อวาวิรัติแล. 
อีกอยางหนึ่ง  บทวา     สตฺตารมฺมณ   พระอรรถกถาจารย   กลาวมุง 
ถึงความท่ีอทินนาทาน  มีสังขาร  กลาวคือสัตวเปนอารมณเหมือนกัน 
เหตุนั้น  จึงไมมีความผิดอะไร.  จริงอยางนั้น   ทานกลาวไวในอรรถ- 
กถา๑ชื่อ   สัมโมหวิโนทนวีา  'สิกขาบทเหลาใด  พระผูมีพระภาคตรัส 
ไวในวิภังคแหงสิขาบทน้ีวา  'มีสัตวเปนอารมณ  สกิขาบทเหลานั้น 
ยอมทําสังขารท้ังหลายท่ีนับวาสัตวนั่นแล   ใหเปนอารมณ.'  แมใน 
สิขาบทอ่ืนจากอทินนาทานนี้  ก็นัยนี้. 
        อาจารยพวกหน่ึง   กลาววา   'มิจฉาจาร   ชื่อวามีสัตวเปน 
อารมณ   เพราะวิสภาควัตถุ  (สิ่งท่ีเปนขาศึก)   อันบุคคลพึงถือวา 
สตรี   บุรุษ.'    สัมผัปปลาป   มีสัตวเปนอารมณบาง   มีสังขารเปน 
อารมณบาง   ดวยสามารถรูป  เสียง  กลิ่น   รส  โผฏฐัพพะ  และธรรมา- 
รมณ  ในเพราะการพูดเพอเจอ   โดยนยัวา  'ขาพเจาเห็นคนผูหน่ึง 
ไดยิน  ๒   เสียง'    เปนตน.   ตถา   ศพัทในคําวา  ตถา  อภิชฺฌา   นี ้ ยอม 
ประมวลมาซ่ึงความแมนี้วา   ดวยสามารถรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
และธรรมารมณ.   แตหาใชประมวลมาซ่ึงความท่ีอภิชฌา  มีสตัว 
และสังขารเปนอารมณเทาน้ันไม    เพราะเพงเล็งไดดวยสามารถกิจ 
มีการเห็นเปนตน.   พระอรรถกถาจารยกลาวความท่ีมิจฉาทิฏฐินั้นมี 
 
๑.  สัม.  วิ.  ๕๐๐. 
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สังขารเปนอารมณ   ดวยประสงควา   'มิจฉาทิฏฐิแมที่เปนไปอยูวา   
สัตวทั้งหลายผูลอยเกิดยอมไมมี'    ดังน้ี  ยอมมีธรรมอันเปนไปในภูมิ 
๓  เปนอารมณโดยแท. 
        ถามวา  'ก็ธรรมอันเปนไปในภูมิ  ๓  ทั้งหมด  เปนอารมณของ 
มิจฉาทิฏฐิอยางไร  ?' 
        แกวา  'โดยทั่วไป  โดยความ     แมธรรมอันเปนรูปาวจรและ 
อรูปาวจรท้ังหลาย   อันมิจฉาทิฏฐิที่เปนไปอยูวา   'ผลวิบากแหง 
กรรมท้ังหลายท่ีบุคคลทําดีและทําชั่ว   ไมมี'  ดังน้ี  เปนอันถือเอาแลว 
ทีเดียว'. 
        กถาวาดวยอารมณของอกุศลกรรมบถมีปาณาติบาตเปนตน  จบ. 
                                    [วินิจฉัยกรรมบถ] 
        [๒๔๕]  สวนความของกัมมปถศัพท   ทานกลาวไวในอรรถกถา 
สังคีติสูตรวา "กรรมทั้งหลายน่ันเอง   ชื่อวา  กรรมบถ  เพราะเปน 
คลองแหงทุคติและสุคติทั้งหลาย." 
        ฎีกาสังคีติสูตรนั้นวา  "บทวา  ปถภูตตฺตา   คือ  เพราะชื่อวา 
เปนทาง   เหตุเปนอุบายเครื่องเปนไป  แหงทุคติและสุคติเหลานั้น." 
        ฎีกาสังคีติสูตรเปนตนวา  "ถามวา  เจตนา   พระผูมีพระภาค 
มิไดตรัสไวในจําพวกกรรมบถในพระอภิธรรม   เหตุนั้น   ความท่ี 
เจตนาทั้ง  ๗  เปนกรรมบถโดยลําดับ   ไมควรมิใชหรือ ?'  ตอบวา 
'ไมควรหามิได   เพราะกาไมตรัสไว   มีพระประสงคอยางอ่ืนเปน 
เหตุ.   แทจรงิ  การไมตรสัเจตนาไวในกองกรรมบถในพระอภิธรรม  
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นั้น     เปนเพราะเจตนาน้ันไมเปนกรรมบถ  หามิได.  แตเจตนายอม  
เปนกรรมบถไดในบางคราว   ไมไดเปนทุกคราวไป  เหตุนั้น  การไม  
ตรัสไว   จึงเปนเพราะภาวะแหงความท่ีเจตนาเปนกรรมบถยังไมแน. 
ก็ในกาลใด      เจตนาเปนกรรมบถ    ในกาลน้ัน     การสงเคราะห 
เจตนาวา   เปนกรรมบถ  ทานไมหาม.   พระอาจารยผูทวงกลาวใน 
อธิการแหงกรรมบถน้ีวา   'ผิวา   ความท่ีเจตนาเปนกรรมบถ  ชือ่วา 
ไมแน   เพราะไมมีความเปนกรรมบถทุกคราวไป   เหตุนั้น  จึงไม 
ตรัสเจตนาไวในกองกรรมบถไซร,    ความท่ีอกุศลธรรมทั้งหลายมี 
อภิชฌาเปนตนเปนกรรมบถ   กช็ื่อวา  ไมแน   เพราะความท่ีอกุศล- 
ธรรมทั้งหลายมีอภิชฌาเปนตน  ที่ยังไมถึงความเปนกรรมบถ  มีอยู 
เหตุนั้น   การไมตรัสอกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตนแมเหลาน้ัน  ไวในกอง 
กรรมบถ   กค็วรมิใชหรอื ?'    พระอาจารยผูเฉลยพึงกลาววา  'ไม 
ควร   เพราะอกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตนเหลาน้ัน   พระผูมีพระภาค 
ตรัสไวในพระอภิธรรมนั้น   เพราะเปนกรรมบถบาง   เพราะมีสวน 
เสมอดวยกรรมบถนั้นบาง.'    พระอาจารยผูทองพึงกลาววา  'ผิวา 
เมื่อเปนอยางนั้น   แมเจตนาก็ควรตรัสไวในพระอภิธรรมนั้น.'  พระ 
อาจารยผูเฉลยพึงกลาววา 'ขอน้ันก็จริง,   แตเจตนานั้น  เปนอกุศล- 
เจตนามีปาณาติบาตเปนตน  เหตุนั้น  ความท่ีเจตนานั้นเปนกรรมบถ 
ปรากฏแลว   เหตุนั้น  จึงไมพึงเปนเจตนาที่ตรัสไว.  จริงอยู  ความท่ี 
เจตนาเปนกรรมบถ   ปรากฏแลวโดยบาลีวา 'ภิกษุทั้งหลาย   เรา 
กลาวเจตนาวาเปนกรรม,  ภิกษุทั้งหลาย   กายสัญเจตนามี  ๓  อยาง  
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เปนกรรมฝายอกุศล'   ดังน้ีเปนตน,   กรรมน่ันแล  ที่เปนไปโดยความ   
เปนคลองแหงสุคติและทุคติ    และแหงสุขและทุกขของสัตวผูเกิดข้ึน  
ในสุคติและทุคตินั้น   จึงเรียกวากรรมบถ.   เหตุนั้น  ความที่เจตนานั้น 
เปนคลอง  (กรรมบถ)   จึงปรากฏแลว.   สวนความที่อกุศลธรรม 
มีอภิชฌาเปนตน   เปนสจุริตและทุจริต    ก็ดวยมีเจตนาเปนที่ประชุม 
และความท่ีอกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตน    เปนคลองแหงสุคติและ 
ทุคติและสุขและทุกขของสัตวผูเกิดข้ึนในสุคติและทุคตินั้น    ก็ดวย 
เปนธรรมอันเจตนาใหเกิดและใหเจริญแลว  เหตุนั้น   ความท่ีอกุศล- 
ธรรมมีอภิชฌาเปนตนเปนกรรมบถ   จึงไมปรากฏอยางนั้น  เหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคจึงไมตรัสเจตนาไวในพระอภิธรรมโดยความเปนกอง 
กรรมบถ   เพ่ือทรงแสดงอกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตนเหลาน้ันนั่นแล 
ตามสภาพน้ัน.   อีกอยางหนึ่ง   พึงเห็นสันนิษฐานวา  'พระผูมีพระภาค 
ไมตรัสเจตนากับอกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตนเหลาน้ัน  ก็เพราะเจตนา 
นั้นมีชาติไมแท." 
                           กถาวาดวยอกุศลกรรมบถ  จบ. 
                                      [กุศลกรรมบถ] 
        [๒๔๖]  การเวนจากอกุศลกรรมบถ  ๑๐  ประการน้ัน  โดยความ 
ไดแก  กุศลกรรมบถ  ๑๐  ประการ    ที่สัตบุรุษมีพระสารีบุตรเถระ 
เปนตนกลาวไวในสังคีติสูตรเปนอาทิ   อยางนี้คือ  เจตนาเครื่องเวน 
จากปาณาติบาต  ๑  จากอทินนาทาน ๑ จากกาเมสุมิจฉาจาร  ๑  จาก  
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มุสาวาท   ๑  จากปสุณวาจา  ๑   จากผรุสวาจา  ๑   เจตนาเครื่องเวน  
จากสัมผัปปลาป  ๑  อนภิชฌา  ๑  อพยาบาท  ๑   สัมมาทิฏฐิ  ๑.   ใน 
อกุศลกรรมบถและกุศลกรรมบถนั้น   ขาพเจาไดกลาวอกุศลกรรมบถ  
มีปาณาติบาตเปนตนไวแลว. 
        [๒๔๗]  ในอรรถกถา๑กูฏทันตสูตรสีลขันธวรรค   ทานกลาววา 
"วิรัติ   ชื่อวา  เวรมณี  ในสิกขาบทท้ังหลายมี  ปาณาติปาตา  เวรมณ ี
เปนตน"  ดังน้ีแลว  กลาวความที่เวรมณีนั้นมี  ๓  ประการ. 
        ฎีกากูฏทันตสูตรนั้นวา  "บาปธรรมมีปาณาติบาตเปนตน  ทาน 
เรียกวาเวร  เพราะเปนเหตุแหงเวร.   คุณชาติใดยอมขับไล  คือเปน 
ดังคุกคามอยูวา  'เมื่อเราต้ังอยู   ณ  ที่นี ้ เจาจะมาไดอยางไร'   ดังนี้  กําจัด 
เวรน้ันเสีย   เหตุนั้น  คุณชาตินั้น  ชื่อวา  เวรมณี  (ผูกําจัดเสียซึ่ง 
เวร).   อีกอยางหน่ึง  เมือพระอาจารยพึงกลาววา  วิรมณี  เพราะ 
วิเคราะหวา  'บุคคลยอมเวนจากบาปธรรมนั้น  ดวยคุณชาตินั่น'  ดังน้ี 
ทานกลาววา 'เวรมณ'ี    เพราะวิการ  อิ  อักษรเปน  เอ  อักษร  ตาม 
นัยอันมาในนิรุก๒ติปกรณ." 
        [๒๔๘]  แมในอรรถกถา๓สัมมาทิฏฐิสูตร   ทานกลาววา  "คุณ 
ชาติใด  ยอมขับไลเวร   อธิบายวา  ยอมละเวร  เหตุนั้น   คุณชาตินั้น 
ชื่อวาเวรมณี.   อีกอยางหนึ่ง   บุคคลยอมเวนจากเวร   ดวยคุณชาติ 
นั่นอันเปนเหตุ   เหตุนั้น   คุณชาตินั่น  ชื่อวา  เวรมณี  แมเพราะ 
วิการ   ว ิ อักษรเปน  เว   อักษร"  ดังน้ีแลว  กลาวความที่เวรมณีนั้น 
 
๑.  สุ.  วิ.  ๑/๓๓๗.   ๒.  ปกรณท่ีกลาวดวยภาษา (มคธ)  เรียกมหานิรุกติ  มีท้ังบาลี 
ท้ังฏีกา   ท้ังโยชนา.   ๓.  ป.  สู.  ๑/๒๘๐.   
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มี  ๓  ประการ.  
        ฎีกาสัมมาทิฏฐิสูตรนั้นวา  "บทวา   เวร   ไดแก   บาปธรรมมี 
ปาณาติบาตเปนตน.  จริงอยู  บาปธรรมน้ัน  ทานเรยีกวา  'เวร'  เพราะ  
เปนเหตุแหงเวร.   คุณชาติใด   ยอมขับไล  คือเปนดังคุกคามอยูวา 
'เมื่อเราต้ังอยู   ณ   ที่นี้  เจาจะมาไดอยาง'   ดังน้ี  กนัเวรน้ันเสีย  เหตุนั้น 
คุณชาตินั้น  ชื่อวา  เวรมณี.   ดวยเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึง 
กลาววา 'ยอมละ'   ดังน้ี.   เม่ือพระอาจารยควรกลาววา  วิรมณ ี
ทานกลาววา  'เวรมณ'ี    เพราะวิการ (วิ  อักษร)   เปน  เว  อักษร 
ตามนัยอันมาในนิรุกติปกรณ." 
        ๒๔๙  ความแหงเวรมณีศัพท  แมในอรรถกถา๑ขุททกปาฐะ 
ก็เชนนั้นเหมือนกัน.   ก็ใจความแหงเวรมณีศัพทนั้น   พึงทราบสันนิษ- 
ฐานดังน้ี  :- 
        สองบทวา  วิการสฺส   เวการ   เมื่อถือเอาความวา  อิ   อักษร 
เปนที่อาศัยอยูของ  ว  ศัพท  เปน  วิ  อักษร,  เอ   อักษรเปนที่อาศัยอยู 
ของ  ว  ศัพท   เปน  เว  อักษร   ก็เปนเชนเดียวกันกับสองบทน้ีวา 
อิการสฺส   เอการ.   พระอรรถกถาจารยจะใหกุลบุตรทราบการไมทํา 
ดวย  ป  ศัพทวา  กตฺวาป.   ดวยเหตุนั้น  จึงสําเร็จความวา  บาลีทั้ง  ๒ 
ชอบแลว. 
        จริงอยางนั้น  ในอรรถกถา๑ขุททกปาฐะ   ทานก็กลาววา "พุทธ- 
บริษัททั้งหลาย    ยอมทําการสาธยายโดย  ๒  อยางวา  'เวรมณ ี สิกขฺา- 
 
๑.  ปรมัตถโชติกา   ขุททกปาฐวรรณนา  ๑๘.  
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ปท,   วิรมณี  สิกฺขาปท."  
                                     [วิรัติ  ๓  อยาง] 
        [๒๕๐]  โลกิยวิรัติ  ๒  ประการ  คือสัมปตตวิรัติ  สมาทาน- 
วิรัติ  เสมอเปนอันเดียวกันในอรรถกถาท้ังปวง.    สวนโลกุตตรวิวัติ 
ในอรรถกถา๑กูฏทันตสูตร   ทานเรียกวา  "เสตุฆาตวิวัติ,"   ในอรรถ- 
กถานอกจากอรรถกถากูฏทันตสูตรนั้น   ทานเรียกวา  "สมุจเฉท- 
วิรัติ." 
        ฎีกาสูตรทั้งปวงวา  "วิรัติ  (เจตนาเปนเครื่องเวน)   จากวัตถ ุ
ที่มาถึงเขา  คือจากวัตถุที่จะพึงกาวลวงตามท่ีมาปรากฏ   (เฉพาะ 
หนา)   ของบุคคลผูมิไดสมาทานศีล   ชื่อวา  สัมปตตวิรัติ.   วิรติั 
(เจตนาเปนเครื่องเวน)  ที่เกิดข้ึนดวยสามารถการสมาทาน  ชือ่วา 
สมาทานวิรัติ." 
        ฎีกากูฏทันตสูตวา  "อริยมรรค  เรียกวา  เสตุ,  วิรัติที่นับเขา 
ในอริยมรรคท่ีชื่อวาเสตุนั้น  อันเปนเครื่องฆาบาปธรรมท้ังหลายเสียได 
ดวยสามารถสมุจเฉทปหาน  ชื่อวา  เสตุฆาตวิรัติ." 
        ฎีกาสัมมาทิฏฐิสูตรวา  "วิรัติอันเปนไปดวยสามารถถอนกิเลส 
ทั้งหลายข้ึนไดขาด  ชื่อวา  สมุจเฉทวิรัติ." 
        [๒๕๑]  อรรถกถา๒สัมมาทิฏฐิสูตรวา  "ก็โดยความ    วิรติัที่ 
สัมปยุตดวยกุศลจิต  ชื่อวา  เวรมณี." 
        อรรถกถา๓อัฏฐสาลินีก็กลาวไวอยางนั้น.   แมในอรรถถาทั้ง  ๒ 
 
๑.  สุ.  วิ.  ๑/๓๗๘.   ๒.  ป.  สุ.  ๑/๒๘๐.   ๓.  อัฏ.  สา.  ๑๘๘. 
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นั้น  ทานก็ไดแสดงโลกิยวิรัติและโลกตุตรวิรัติไวแลว.   
        สวนในอรรถกถา๑ขุททกปาฐะ  ทานเวนสมุจเฉทวิรัติกลาวคือ 
โลกุตตรวิรัติเสียแลว   กลาวแตวิรัติ  ๒  ประการนอกจากโลกุตตร- 
วิรัติเทาน้ัน   อยางนี้วา  "ชื่อวาเวรมณีนั้น   แมเปนโลกุตตระมอียู 
ก็จริง,   ถึงอยางน้ัน  เวรมณีนั้น  ที่เวนจากการประพฤติดวยสามารถ 
การสมาทานไมมี  เพราะผูสมาทานกลาวคําวา 'สมาทิยาม'ิ   ใน 
เวลาสมาทานสิกขาบทท้ังปวงนี้     เหตุนั้น  วิรัติทีส่ัมปยุตดวยกามา- 
วจรกุศลจิต   จึงชื่อวา  เวรมณี." 
        วิรัติ  ๓  ประการนัน้  พรอมดวยวิภาคแหงปกิรณกะมีอารมณ 
เปนตน  จักมีแจงในมงคลขอวา  "อารตี  วิรตี  ปาปา"   นั้นแล. 
                      [กุศลกรรมบถเปนไปในไตรทวาร] 
        [๒๕๒]  ก็กุศลกรรมบถตามท่ีกลาวไวแลวน้ัน  เปนกายกรรม 
วจีกรรมและมโนกรรมฝายกุศล  เปนไปในไตรทวาร.    ก็ในการใด 
บุคคลผูสมาทาน  เมื่อไมอาจจะกลาวได  ยอมรับเอาสิกขาบทท้ัง  ๓ 
ดวยมือและศีรษะ  (ซึ่งเปนการณยังผูอ่ืนใหรูได) วา "เรายอมเวน 
ขาดจากปาณาติบาต  จากอทินนาทาน  จากกาเมสุมิจฉาจาร"  ดังน้ี 
ในกาลน้ัน  แมกรรมเปนกายกรราม,   แมทวารก็เปนกายทวาร.   อน่ึง 
ในกาลใด   ผูสมาทานทําการเปลงวาจารับเอา,  ในกาลน้ัน  กรรมเปน 
กายกรรม,   สวนทวารเปนวจีทวาร.   อน่ึง   ในกาลใด  ผูสมาทานไม 
ยังองคคือกายและองคคือวาจาใหไหวแลว    รับเอาดวยใจอยางเดียว 
ในกาลน้ัน   กรรมเปนกายกรรม,   สวนทวารเปนมโนทวาร. 
 
๑.  ปรมัตถโชติกา  ขุททกปาฐวรรณนา.  ๑๘.  
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        แมบุคคลผูสมาทาน  รับเอาหมวด  ๔  แหงวจีกรรมอันเปนกุศล 
มี  มุสาวาทา  เวรมณี  เปนตน  ดวยทวารทั้งหลายมีกายทวารเปนตน  
ตามนัยที่พระอรรถกถาจารยกลาวไวแลวน่ันแล  ก็มินัยอยางนี้เหมือน 
กัน.   กายกรรมและวจีกรรมอันเปนกุศล  ยอมต้ังข้ึนในไตรทวารดวย 
ประการฉะน้ี.  สวนกุศลธรรมมีอนภิชฌาเปนตน   ซึ่งสหรคตดวยจิต 
เหลาน้ัน  ยอมเปนไปในฝกฝายแหงเจตนาบาง  เปนอัพโพหารริกบาง. 
        [๒๕๓]  ในฎีกาธัมมสังคณี  ทานกลาววา  "เจตนาอันเปน   
ขาศึกตออกุศลธรรมมีปาณาติบาตเปนตน   ซึ่งพิเศษจากวิรัติจาก 
ปาณาติบาตเปนตนเปนอาทิ    เพราะบาลีวา  'ภิกษุทั้งหลาย  กาย- 
สัญเจตนา  ๓   อยาง  เปนกายกรรมฝายกุศล'  ดังน้ีเปนตน  เหตุนั้น 
พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  'เปนไปในฝกฝายแหงเจตนาบาง' 
ดังน้ี  หาไดกลาววา 'เปนไปในฝกฝายแหงวิรัติ'  ไม." 
        [๒๕๔]  นัยอันมาในอรรถกถาอัฏฐสาลินี  พรอมท้ังฎีกาและ 
อนุฎีกาวา   "ก็เม่ือบุคคลมีจิตสหรคตดวยกุศลธรรมมีอนภิชฌาเปนตน 
ยังองคคือกายใหไหวแลวทํากิจมีกวาดลานพระเจดีย  บชูาดวยของ 
หอมและระเบียบเปนตน   และไหวพระเจดียเปนอาทิ,  กรรมเปน 
มโนกรรม,   สวนทวารเปนกายทวาร.  เมื่อบุคคลมีจิตสหรคตดวย 
อนภิชฌา   ยงัองคคือวาจาใหไหวไมเพงเล็งวา  'ไฉนหนอ   วตถุ 
เครื่องอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจของผูอ่ืน   อยาพึงมาเปนของ  ๆ 
เราเลย'  ดังน้ี,   มีจิตสหรคตดวยอพยาบาท  กลาวอยูวา  'ขอสัตว 
ทั้งปวงจงอยามีเวร  อยาเบียดเบียนกัน  อยางมีทุกข  มีสุขรักษาตนเถิด'  
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ดังน้ี,    มีจิตสหรคตดวยสัมมาทิฏฐิ   เปลงถอยคําเปนตนวา   'ทาน    
ที่ทายกใหแลวมีผล'  ดังนี้,  กรรมเปนมโนกรรม,  สวนทวารเปนวจี- 
ทวาร.   มโนกรรมอันเปนกุศล   ยอมต้ังข้ึนในกายทวารและวจีทวาร 
ดวยประการฉะน้ี.  สวนเจตนาในมโนกรรมอันเปนไปทางกายทวาร 
และวจีทวารน้ีเปนอัพโพหาริก,  อธิบายวา เจตนาน้ันแมต้ังข้ึนในกาย- 
ทวารและวจีทวาร   ก็ไมไดโวหารวากายกรรมและวาวจีกรรม  เพราะ 
เจตนานั้นมีกุศลธรรมมีอนภิชฌาเปนตนเปนประธาน.   ก็เจตนาน้ัน 
เปนมโนกรรมโดยสภาพทีเดียว   หาเปนไปในฝกฝายแหงกุศลธรรม 
มีอนภิชฌาเปนตนไม     เพราะบาลีวา     'ภิกษุทั้งหลาย    มโนสัญ- 
เจตนา  ๓  อยาง  เปนมโนกรรมฝายกศุล'   ดังน้ีเปนตน.  เพาะฉะนั้น 
แมในอรรถกถาอัฏสาลนิี  ทานก็ไมกลาววา  'เปนไปในฝกฝายแหง 
กุศลธรรมมอีนภิชฌาเปนตน.'    ก็เม่ือบุคคลไมยังองคคือกายและองค 
คือวาจาใหไหวแลวน่ันในที่ลับ    ยังจิตอันสหรคตดวยกุศลกรรมม ี
อนภิชฌาเปนตน   ใหเกดิข้ึนทางใจอยางเดียว  แมกรรมก็เปนมโน- 
กรรม,   แมทวารก็เปนมโนทวารเหมือนกัน.   มโนกรรมอันเปนกุศล 
ยอมต้ังข้ึนในมโนทวาร  ดวยประการฉะน้ี.   ก็เจตนาก็ดี   ธรรมอัน 
สัมปยุตดวยเจตนาก็ดี   ในท่ีนี้     ยอมต้ังข้ึนในมโนทวารอยางเดียว. 
เพราะฉะนั้น  ความที่เจตนาเปนอัพโพหาริกจึงไมมี.   ดวยวาแมเจตนา 
ในที่นั้น   ยอมไดโวหารวามโนกรรม.  ก็คําเพียงเทาน้ีวา  'เจตนาเปน 
เจตนากรรม   กุศลธรรมท้ังหลายมีอนภิชฌาเปนตน   เปนกรรมที่ 
สัมปยุตดวยเจตนา'   ดังน้ีเทาน้ัน   เปนความแปลกกัน  ในความท่ี  
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เจตนากับกุศลธรรมมีอนภิชฌาเปนตน   เปนมโนกรรมในมโนทวาร."  
               [เวนจากอกุศลกรรมบถไมใชเวนจากบาปหรือ ?] 
        [๒๕๕]  ในอธิการแหงกุศลกรรมบถนี้   อาจารยผูทวงกลาววา 
"การเวนจากบาป   พระผูมีพระภาคทรงถือเอาในมงคลขอวา  วินโย 
จ  สุสิกขฺิโต  นี้  มิใชหรือ ?'   พระองคยังจักตรัสมงคลขอวา   อารตี 
วิรตี  ปาปา  ดังน้ีอี  เพื่อประโยชนอะไร  ?'   อาจารยผูเฉลยกลาววา 
"การเวนจากอกุศลธรรมมีปาณาติบาตเปนตน  ที่พระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงโดยความเปนกรรมบถ    พระองคตรัสไวในมงคล  ขอวา 
'วินโย   จ   สสุิกฺขิโต'  นี้.   การเวนจากอกุศลธรรมมีปาณาติบาตเปน 
ตน  ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงดวยสามารถเวร  ๕  พระองคตรัสไว 
ในมงคลขอวา   อารตี  วริตี  ปาปา  นัน้.  อีกอยางหน่ึง  บรรดาเวร  ๕ 
เวร  ๔  ขางตน  ตรัสไวในสิคาลสูตรวา  เปนกรรมกิเลส.  สุราปานะ 
(การด่ืมสุรา)   ตรัสวาอบายมุข  (ปากแหงความเส่ือม)    แหงโภค 
ทรัพย,  เพราะฉะนั้น  พึงเห็นวา  คําวา  อารตี  วริตี  ปาปา  เปนตน 
พระองคตรัสเพ่ือทรงแสดงการเวนจากบาป   ดวยสามารถเทศนาใน 
สิคาลสูตร.  แมพระอรรถกถาจารยทั้งหลาย   ประสงคจะใหกุลบุตร 
ทราบความน้ี  จึงแสดงบาลีในสิคาลสูตรวา   "บุตรคฤหบดี  กรรม- 
กิเลสคือปาณาติบาตแล"  เปนตน  ในมงคลขอวา   อารตี  วริตี  ปาปา 
นั้น.  บาลีในสิคาลสูตรนั้น  จักมีแจงขางหนา. 
                 [กุศลกรรมบถไมใชการประพฤติธรรมหรือ ?] 
        อาจารยผูทวงกลาววา  "คําท่ีทานกลาวอยางนั้น  จงยกไวเถิด, 
(ก็)  ผูใด  เวนจาอกุศลกรรมบถ  โดยความ  ผูนั้น  ชื่อวา  ประพฤติ  
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ธรรมคือกุศลกรรมบถ.   ผูใด   ประพฤติธรรมคือกุศลกรรมบถนั้น  
โดยความ  ผูนั้น  ชื่อวา  เวนจากอกุศลกรรมบถมใิชหรือ ?  เมื่อเปน  
เชนนั้น   พระองคจักตรัสการประพฤติธรรมในมงคลขอน้ีวา  "ทานฺจ 
ธมฺมจริยา  จ' ไวอีกเพ่ือประโยชนอะไร  ?"   อาจารยผูเฉลยกลาว 
วา   "เวรมณี   ที่พระผูมีพระภาคตรัสวา  วินัย  เพ่ือทรงแสดงความ 
ที่วิรัตินั้นนั่นแล  เปนมงคล  ในมงคลขอวา  'วินโย  จ  สุสิกฺขิโต'  นี้ 
สวนเวรมณี   ที่พระผูมีพระภาคตรัสวา  ธรรมจริยา    เพ่ือทรงแสดง 
ความท่ีการประพฤติธรรมเปนมงคล    ในมงคลขอวา   'ทาน ฺจ 
ธมฺมจริยา  จ'  นั้น.    อีกอยางหน่ึง  โดยความ  ธรรมคืออกุศล- 
กรรมบถ  ๑๐   ประการน่ันเอง  ชื่อวา  ธรรมจริยา.   จริงอยู  ธรรมคือ 
กุศลกรรมบถ  ๑๐  ประการน้ัน   ในพระสูตรทั้งหลายมีสาเลยยกสูตร 
เปนตน  พระผูมีพระภาคทรงแสดงไวอยางนั้น  (เหมือนกัน)   เพราะ 
ฉะน้ัน  พึงเห็นวา  คําวา  ธมมฺจริยา  พระผูมีพระภาคตรัสไวดวย 
สามารถเทศนาในสาเลยยกสูตรเปนตน.   ในอธิการแหงธรรมจริยา 
นั้น   พระอรรถกถาจารยทั้งหลาย   แสดงบาลีในสาเลยยกสูตร 
เปนตนวา 'พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย   สัตวบางพวกในโลกน้ี 
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เพราะ 
เหตุแหงธรรมจริยสมจริยาแล'  ดังน้ีเปนตน." 
                           กถาวาดวยกุศลกรรมบถ จบ. 
        [๒๕๖]  ก็แลในกรรมบถท้ัง  ๒  นั้น  กุศลกรรมบถ  เรียกวา 
สุจริตบาง  อกุศลกรรมบถนอกจากน้ี  เรียกวา  ทุจริต.   ในสุจรติและ  
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ทุจริตท้ัง  ๒  นั้น    ทุจริตบุคคลไมควรทํา  เพราะเปนอกรณียกจิ,   
สุจริตนอกจากน้ี   บุคคลควรทํา  เพราะเปนกรณียกิจ.  จริงอยู  บุคคล 
เมื่อทํากรณียกิจ    ยอมไมถึงอาทีนพมีติเตียนตนเองเปนตน  เมื่อทํา 
อกรณียกิจ  ยอมถึงอาทีนพน่ัน.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค  จึง 
ตรัสไวในอานันท๑สูตรทุกนิบาตอังคุตตรนิกายวา   "อานนท   เรา 
กลาวกายทุจริต   วจีทุจริต  มโนทุจรติ    วาเปนอกรณีกิจโดยสวนเดียว. 
อานนท  เมื่อบุคคลทํากายทุจริต   วจีทุจริต  มโนทจุริต  ที่เรากลาววา 
เปนอกรณีกิจโดยสวนเดียว    อาทีนพดังตอไปนี้   อันผูนั้นพึง 
หวังได   คือ: 
        ๑.  แมตนเอง  ยอมติเตียนตนได. 
        ๒.  ผูรูใครครวญแลว  ยอมติเตียน. 
        ๓.  ชื่อเสียงอันชั่ว  ยอมกระฉอนไป. 
        ๔.  ยอมหลงทํากาลกิริยา. 
        ๕.  เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก   ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ 
วินิบาต   นรก"  ดังน้ี. 
        และวา  "อานนท   เรากลาวกายสุจริต   วจีสุจริต  มโนสจุริต 
วาเปนกรณียกิจโดยสวนเดียว.   อานนท   เมื่อบุคคลทํากายสุจริต 
วจีสุจริต   มโนสุจริต   ทีเ่รากลาววา  เปนกรณียกิจโดยสวนเดียว 
อานิสงสดังตอไปนี้  อันผูนั้นพึงหวังได  คือ : 
        ๑.   แมตนเอง  ยอมติเตียนตนไมได. 
 
๑.  อง.   ทุก.  ๒๐/๗๑.  
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        ๒.  ผูรูใครครวญแลว  ยอมสรรเสริญ.   
        ๓.  ชื่อเสียงอันดี  ยอมขจรไป. 
        ๔.  ยอมไมหลงทํากาลกิริยา. 
        ๕.  เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก    ยอมเขาถึงสุคติ   โลก 
สวรรค"  ดังน้ี. 
        [๒๕๗]  ในอรรถกถา  ทานกลาววินัย  ๒  อยาง  ดวยสามารถ 
วินัยของคฤหัสถและบรรพชิต   ดังพรรณนามาฉะน้ี. 
                                [วินัยอีกอยางหนึ่ง] 
        อีกอยางหนึ่ง  ความแมวา  วินัย  ไดแก  วินัยคืออาจารบัญญัติ 
ก็ถูก.  เพ่ือประกาศความน้ัน  พึงเห็นเรื่องดาบส  ๒    รูป  (ดังตอไป 
นี้):- 
                               [เรื่องดาบส  ๒  รปู] 
        ดังไดสดับมา   ในอดีตกาล  พระโพธิสัตวไดเปนดาบสชื่อวา 
คันธาระ   เปนผูไดฌานและอภิญญาโดยปกติ.   พระโพธิสัตวนั้น  ม ี
สหายผูหน่ึง  เปนดาบสชื่อวา  เวเทหะ.  ในดาบส  ๒  รูปนั้น  เวเทหดาบส 
ไดทําการส่ังสมเกลือไว.  คันธารดาบสทราบความน้ันแลว  ติเวเทห- 
ดาบสน้ันโดยอเนกประการ.  เธอทนการติไวไมได  โกรธตอพระ 
โพธิสัตวนั้น.   พระโพธสิัตว  เม่ือจะกลาวสอนเวเทหดาบสน้ัน  ดวย 
ความเอ็นดูเธอ   ไดกลาว  ๒  คาถาน้ี   ในคันธารชาดก๑สัตตกนิบาตวา 
        "ถาปญญาของตนเอง   หรือวินัยท่ีศึกษาดีแลว 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๒๒๔   ตทฏกถา.  ๗/๑๘๑. 
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        จะไมพึงมีไซร,   ชนเปนอันมากก็จะพึงเท่ียวไป   
        เหมือนกระบือ๑บอดเท่ียวไปในปา   กแ็ตเพราะ 
        สัตวบางเหลาในโลกนี้   เปนผูศึกษาดีแลวใน  
        สํานักอาจารย   ฉะนัน้   สัตวเหลาน้ัน  เปนผูม ี
        ปญญา  มีวินัยอันอาจารยและนําแลว   มใีจมัน่ 
        คงแลว  จึงเท่ียวไป." 
        [๒๕๘]  ความแหง  ๒  คาถาน้ันวา   "เวเทหสหาย  ถาปญญา 
ของตนหรือวินัยคืออาจารบัญญัติที่ศกึษาดีแลว   เพราะอาศัยบัณฑิต 
ผูใหโอวาท    จะไมพึงมีแกสัตวเหลาน้ีไซร.  เมื่อเปนเชนนั้น  ชนเปน 
อันมากเชนทาน  ก็จะพึงเท่ียวไปเหมือนกระบือบอด  ไมรูจักที่มี 
อาหารไมมีอาหาร   และที่มีอันตราย  หาอันตรายมิได  เที่ยวไปในปา 
อันเปนชัฏแหงหญาและเครือวัลลิ์เปนตน   ฉะน้ัน.   แตเพราะสัตวบาง 
พวกในโลกนี้  เวนจากปญญาของตน   ศึกษาดีแลวในอาจารบัญญัติ 
ในสํานักอาจารย  ฉะนั้น   สัตวเหลาน้ัน  ชื่อวา   มวิีนัยอันอาจารย 
แนะนําแลว   เพราะเปนผูอันอาจารยทั้งหลายแนะนําแลว  ในวินัยอัน 
สมควรแกตน  เปนผูมีใจม่ันคง  คือมีจิตมีอา๒รมณเดียวจึงเที่ยวไป." 
พระโพธิสัตวแสดงความน้ีวา  "ก็สัตวนี้  ที่ยังเปนคฤหัสถ  ควรศึกษา 
ขอศึกษาอันสมควรแกสกุลของตน,   ที่เปนบรรพชิต   ก็ควรศึกษาขอ 
ศึกษาอันสมควรแกบรรพชา.  เพราะวา   แมคฤหสัถทั้งหลายผูศึกษา 
 
๑.  หมายความวาตาบอด  ๒ ขาง.     ๒.  อคฺค  ศัพท  แปลไดเปนอันมาก  ตามความ 
เหมาะแกฐานะนั้น  ๆ  สําหรับในฐานะเชนนี้  อคฺค  แปลวา  อารมณ   ไมใชแปลวา  เลิศ.  
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ดี   ในการงานมีกสิกรรมและโครักขกรรมเปนตน  ซึ่งสมควรแกสกุล  
ของตน   เปนผูมีอาชีพสมบูรณแลว  ชื่อวา  เปนผูมั่นคงดีเที่ยวไป,  แม 
บรรพชิตผูศกึษาดีในมารยาท   มีกาวไปขางหนา   และถอยกลบัเปนตน 
อันนํามาซึ่งความเลื่อมใส   และในอธิสีลสิกขา   อธิจิตตสิกขา   และ 
อธิปญญาสิกขา   ซึ่งสมควรแกบรรพชา   ชื่อวา   เปนผูมีจิตม่ันคงดี 
แลวเที่ยวไป.   
        "ก็ความเปนพหุสูต  ๑  ศิลปะ  ๑  วินัยท่ีศึกษา 
        ดี  ๑  วาจาเปนสุภาษิต  ๑  นี้เปนมงคลอยางสูง 
        สุดในโลก." 
         เวเทหดาบส   ไดฟงโอวาทน้ันแลว   ต้ังอยูในโอวาทของพระ 
โพธิสัตวนั้น   ทําบริกรรมในกสิณตามนัยที่พระโพธิสัตวนั้นบอกแลว 
ไดเปนผูไดฌานและอภิญญาโดยปกติ.  ดาบสท้ัง  ๒  นั้น  ไดเปนผูเขา 
ถึงพรหมโลก.   ความสังเขปในมังคลัตถทีปนีนี้   เทาน้ี.  สวนความ 
พิสดารพึงถือเอาจากคันธารชาดกในสัตตกนิบาตน้ัน   เทอญ. 
                                 เรื่องดาบส  ๒  รปู จบ. 
                               กถาวาดวยบทวาวินัย  จบ.  
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                           กถาวาดวยวาจาเปนสุภาษิต* 

                                 [วินิจฉัยวาจาศัพท]  
        [๒๕๙]  ก็พึงทราบวินิจฉัยในมงคลขอวา  "วาจาเปนสุภาษิต  ๑" 
นี้ตอไป : 
        ในอรรถกถาสุภาสิตสูตร   สุตตนิบาต  และในฎีกาสุภาสิตสูตร 
ปญจกนิบาต  อังคุตตรนิกายทานกลาววา  "วาจาที่เจรจากันอันมาใน 
พากยมีอาทิอยางนี้วา   'วาจาท่ีพูด  วาจาที่เปลง คําเปนคลอง'  ดังน้ี 
ก็ดี   วา  'วาจาอันหาโทษมิได  สบายหู'   ดังน้ีก็ดี  ชื่อวาวาจา.   แต 
วิญญัติวาจา  อยางนี้วา 'ถากรรมอันบุคคลทําแลวดวยวาจา'    ดังนี้ 
ก็ดี,   วิรัติวาจา  อยางนี้วา  'ความงดจากวจีทุจริต  ๔  ฯ ล ฯ  นี้เรียก 
วา  สัมมาวาจา'   ดังน้ีก็ดี   เจตนาวาจาอยางน้ีวา   'ภิกษุทั้งหลาย 
วาจาหยาบอันบุคคลสองเสพ  เจริญ  ทําใหมากแลว   ยอมยังนรกให 
เปนไปพรอม'   ดังน้ีก็ดี  นี้ใด  มาโดยชื่อวา  วาจา,  วิญญัติวาจาเปน 
ตนนั้น  ไมทรงประสงคในบทวา  วาจา  นี้.   เพราะเหตุไร  ?  เพราะ 
ไมใชวาจาท่ีเขาพึงใชพูดกัน." 
        [๒๖๐]  ในคําเหลาน้ัน  สองคําวา  วาจา  คิรา  นี้  ถากลาว 
หมายถือวาจาอันมาในนิทเทสแหงวจีวิญญัติ   กถ็กู ;   ถากลาวหมาย 
ถึงวาจาอันมาในวิภังคแหงมุสาวาทสิกขาบท   ก็ไมถูก ;   เพราะวา  ใน 
 
*  พระมหาลัภ  ปยทสุสี   ป.  ๗  (ปจจบันเปนพระปยทัสสี)   วัดบรมนวิาส  แปล.  



ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาท่ี 158 

วิภังคแหงสิกขาบทน้ันเจตนายอมไดชื่อวา  วาจา ;  ดวยเหตุนั้น  ใน  
อรรถกถาแหงสิกขาบทน้ัน  ทานจึงกลาววา    "เจตนาท่ีนับเนื่องใน  
มิจฉาวาจา   อันยังถอยคําใหต้ังข้ึน  ชื่อวา  วาจา." 
        แมในฎีกาแหงสิกขาบทนั้น  ทานกลาววา  "บุคคลยอมกลาว 
ดวยเจตนานั่น  เหตุนั้น  เจตนาน่ัน   ชือ่วา  วาจา,  ไดแก  เจตนาอัน 
ยังถอยคําใหต้ังข้ึน." 
        วาจาศัพทที่เปนกรณสาธนะ   ยอมเปนไปในเจตนา.   ดวยเหตุ 
นั้น  ในฎีกาพรหมชาลสูตร  ทานจึงกลาววา  "เจตนาชื่อวา  ปสุณ- 
วาจา  เพราะอรรถวิเคราะหวา   บุคคลยอมกลาวคําสอเสียดดวย 
เจตนานั่น." 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  วตฺติ  แปลวา  ยอมกลาว.  ดวยเหตุ 
นั้น   ในสัททนีติปกรณ   พระอัครวงศาจารย   จึงกลาวไววา  "วจ  ธาตุ 
เปนไปในทางวาจาอันเปนเครื่องใหเขาใจ   (ความ),   บทกิริยาวา  วตฺติ 
วจติ  วจนฺติ  วจสิ  ดังน้ีเปนตน  เปนกัตตุวาจก.  ในบทเหลาน้ัน  บท 
วา  วตฺติ  แปลวา   ยอมกลาว,  และบทวา  วตฺติ   นี้  เปนอาขยาตบท." 
วาจาศัพทที่เปนกรณสาธนะน้ัน   พระผูมีพระภาคไมทรงประสงคใน 
มงคลขอน้ี. 
        สวนวาจาศัพทที่เปนกรรมสาธนะ   ยอมเปนไปในเสียง,  วาจา 
ศัพทที่เปนกรรมสาธนะนั้น  ทรงประสงคในมงคลขอน้ี.  ขาพเจาได 
กลาวไวในหนหลังแลวแล. 
        [๒๖๑]  พระอรรถกถาจารยทั้งหลายกลาวคาถาประพันธนี้ไว  
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ในวิสัยเปนที่กําหนดวจีกรรมวา 
        "ถากรรมอันบุคคลทําดวยวาจา   กรรมนั้น  ทาน 
        เรียกวา  'วจีกรรม'   วจีและวจีกรรมทานกําหนด  
        ซึ่งกันและกัน๑   (คือเปนอันเดียวกัน)." 
        เพราะเหตุฉะน้ีนั้น   ควรถึงความตกลงในมงคลขอนี้วา   "เสียง 
เทาน้ันชื่อวา  วาจา,  ไมใชเจตนา."   
        ก็คําใดที่ทานกลาวไวในอรรถกถา๒อัฏฐสาลินี    ในกถาวาดวย 
วจีกรรมทวารวา   "วาจาท่ีตรัสไวดังน้ีวา  'ภิกษุทั้งหลาย  วาจา 
อันประกอบดวยองค  ๔  ยอมเปนสุภาษิต,  หาเปนทุพภาษิตไม,  ไมมี 
โทษ  และวิญูชนทั้งหลายติเตียนไมได'   ชื่อวาเจตนาวาจา."   คําน้ัน 
ยอมผิดจากอรรถกถาตามท่ีกลาวแลว. 
        [๒๖๒]  สวนลกัษณะแหงสุภาษิต    พระผูมีพระภาคตรัสไวใน 
สุภาสิต๓สูตร  จตุตถปณณาสก  แหงปญจกนิบาต  อังคุตตรนิกายวา 
"ภิกษุทั้งหลาย   วาจาอันประกอบดวยองค  ๕   ยอมเปนสุภาษิต 
หาเปนทุพภาษิตไม,  ไมมีโทษ   และวิญูชนทั้งหลายติเตียนไมได 
องค  ๕  เปนไฉน ?  คือกลาวตามกาล ๑  กลาวแตวาจาสัตย  ๑  กลาว 
วาจาออนหวาน  ๑  กลาววาจาประกอบดวยประโยชน  ๑  กลาวดวย 
เมตตาจิต ๑. 
        ภิกษุทั้งหลาย  วาจาอันประกอบดวยองค  ๕  เหลาน้ีแล  ฯลฯ 
 
๑.-๒.  นัย.  อฏ.  สา.  ๑๖๓-๑๖๕    ๓.  องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๒๗๑.  
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และวิญูชนทั้งหลายติเตียนไมได"   ดังน้ี.   ในอรรถกถาสูตรนั้น  ทาน  
ไมไดกลาวคําอะไร  ๆ   ไวเลย.  
        [๒๖๓]  ฎีกาสูตรนัน้วา  "บทวา  องฺเคหิ  แปลวาดวยการณ 
ทั้งหลาย.   ธรรมชาตเหลาใดอันบุคคลยอมกําหนด  คือ  ยอมรูดวย 
ความเปนเหตุ  เหตุนั้น  ธรรมชาตเหลาน้ัน ชื่อวา  องค  ไดแก  การณ. 
ก็  องฺค   ศัพท   เปนไปในอรรถวาการณ.  คําวา  ปฺจหิ   เปนปญจมี 
วิภัตติ  ลงในเหตุ.   บทวา  สมนฺนาคตา  แปลวา  มาตามพรอมแลว 
คือเปนไปแลว.   วาจาท่ีเจรจากัน   ชือ่วา   วาจา.  บทวา   อนวชฺชา 
คือเวนจากโทษคือกิเลสมีราคะเปนตน.   ดวยบทน้ี   ทรงแสดงความ 
บริสุทธิแหงเหตุ   และความไมมีโทษในเพราะลุอํานาจมีถึงอคติ 
เปนตนแหงวาจานั้น,   ดวยวา  การถึงอคติ   อันบุคคลผูกลาววาจาที่พน 
จากราคะและโทสะ  ยกเสียไกลทีเดียว  เพราะเวนจากความยินดีและ 
ความยินราย. 
        บทวา  อนนุวชฺชา  คือ  พนจากความติ.   ดวยบทน้ี  ทรงแสดง 
วาความท่ีวาจานั้นไมถูกติ   ก็เพราะความถึงพรอมแหงอาการทั้งปวง. 
บทวา   วิฺูน  คือ  บณัฑิตทั้งหลาย.   ดวยบทน้ัน   ทรงแสดงวา 
'คนพาลท้ังหลาย  ไมเปนประมาณในเพราะการนินทาและสรรเสริญ.' 
เมื่อจะทรงแสดงองคเหลาน้ันโดยประจักษ   จึงตรัสย้ําวาจานั้น  ดวย 
พระพุทธพจนมีวา  'อิเมหิ  โข'  ดังน้ีเปนตน.  อน่ึง  ทรงปฏิเสธแมวาจา 
มีมุสาวาทเปนตน   อันประกอบดวยอวัยวะมีปฏิญญาเปนอาทิ   ดวย 
บทมีนามเปนตน  และดวยสมบัติคือ   ลิงค  วจนะ  วิภัตติ   กาลและการก  
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ที่ชนเหลาอ่ืนบัญญัติวา   เปนสุภาษิต.  อันที่จริง   วาจาเห็นปานน้ัน 
แมประกอบดวยคุณมีอวัยวะเปนตน   ยอมเปนทุพภาษิตแท  เพราะ  
นํามาซึ่งความพินาศแกตนดวย  แกชนเหลาอ่ืนดวย."   
        [๒๖๔]  ลักษณะแหงสุภาษิตตรัสไวโดยสวน  ๕  ในปญจกนิบาต 
อังคุตตรนิกาย  ดังพรรณนามาฉะน้ี.  สวนในสุภาสิตสูตร  ในตติย- 
วรรคสุตตนิบาต   ตรัสไวโดยสวน  ๔. 
        สมจริงดังคําท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไว   ในสภุาสิตสูตร๑นั้นวา 
"ภิกษุทั้งหลาย   วาจาอันประกอบดวยองค  ๔  เปนสุภาษิต,   หาเปน 
ทุพภาษิตไม  ไมมีโทษ  และวิญูชนทั้งหลายติเตียนไมได.   วาจาอัน 
ประกอบดวยองค ๔  เปนไฉน?   ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัย 
นี้   ยอมกลาวแตคําเปนสุภาษิตเทาน้ัน,   หากลาวคําเปนทุพภาษิตไม, 
กลาวแตคําเปนธรรมเทานั้น,  หากลาวคําไมเปนธรรมไม ;  กลาว 
แตคําเปนที่รักเทานั้น,   หากลาวคําอันไมเปนที่รักไม;   กลาวแตคํา 
สัตยเทาน้ัน,   หากลาวคําเหลาะแหละไม;   ภิกษุทั้งหลาย  วาจาอัน 
ประกอบดวยองค ๔  เหลาน้ีแหละเปนสุภาษิต  ไมเปนทุพภาษิต,  ไมมี 
โทษ  และวิญูชนทั้งหลายติเตียนไมได." 
        ก็แลพระผูมีพระภาค  ครั้งตรัสอยางนี้แลว  จึงตรัสคาถานี้อัน 
แสดงความนั้น  (ซ้ํา)  อีกวา: 
        "สัตบุรุษกลาวคําเปนสุภาษิตวาสูงสุด,   ภิกษุ 
        พึงกลาวคําเปนธรรม,    ไมพึงกลาวคําไมเปน 
 
๑.  ส. ส.  ๑๕/๒๗๗.  
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        ธรรม,  นั้นเปนขอท่ี  ๒;   พึงกลาวคําเปนที่รก,  
        ไมพึงกลาวคําไมเปนที่รัก  นั้นเปนขอท่ี  ๓;  พึง  
        กลาวคําสัตย,   ไมพึงกลาวคําเหลาะแหละ,  นั้น 
        เปนขอท่ี  ๔." 
        [๒๖๕]  อรรถกถา๑สุภาสิตสูตรนั้นวา  "บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา 
องฺเคหิ  คือ  ดวยเหตุ.  อีกอยางหนึ่ง  ดวยอวัยวะ.   ก็องค   ๔  มี 
เจตนาเครื่องเวนจากมุสาวาทเปนตน   เปนเหตุแหงวาจาเปนสุภาษิต, 
อาการ  ๔  มกีารกลาวคําสัตยเปนตน  เปนอวัยวะ  (แหงวาจาเปน 
สุภาษิต).  ก็  องฺค   ศัพท   ลงในอรรถวา  เหตุ.   บทวา  จตูหิ 
เปนปญจมีวิภัตติ,   องฺค  ศัพท  ลงในอรรถวาอวัยวะ,   บทวา 
จตูหิ  เปน  ตติยาวิภัตติ.๒ 

        บทวา  สมนฺนาคตา  แปลวา  มาตามพรอมแลว  คือ  เปน 
ไปและประกอบแลว.   บทวา  สุภาสิตา   แปลวา  กลาวดวยดีแลว. 
พระผูมีพระภาค   ทรงแสดงความท่ีวาจาเปนสุภาษิตน้ันนําประโยชน 
มาให  ดวยบทวา  สุภาสตา  นั้น.  บทวา  น  ทุพฺภาสิตา  แปลวา 
หากลาวชั่วไม.   ทรงแสดงความท่ีวาจาทุพภาษิตน้ัน  นําความพินาศ 
มาให   ดวยบทวา  น  ทพฺุภาลิตา  นั้น.  บทวา  อนวชฺชา  คือ  เวน 
จากโทษมีราคะเปนตน.  ทรงแสดงความบริสุทธิแหงเหตุ  และความ 
ไมมีโทษในเพราะลุอํานาจมีการถึงอคติเปนตนแหงวาจานั้น  ดวยบท 
 
๑.  สา.  ป.  ๑/๓๑๙.   ๒.  อวยวตฺเถ  กรณวจน  เรียงเปนรูปเปยยาล,  เรียงใหเต็มวา 
อวยวตฺเถ  องฺคสทฺโท,  จตูหตีิ  กรณวจน  



ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาท่ี 163 

วา   อนวชฺชา  นั้น.   
        บทวา  อนนุวชฺชา  จ  คือพนจากการติเตียน.  ทรงแสดงความ 
ถึงพรอมดวยอาการท้ังปวงแหงวาจาน้ัน  ดวยบทวา  อนนุวชฺชา  จ 
นั้น.  บทวา  วิฺูน  แปลวา  บัณฑิตท้ังหลาย.  ทรงแสดงวา  'คน 
พาลท้ังหลาย  ไมเปนประมาณ  ในเพราะนินทาและสรรเสริญ'  ดวย 
บทวา  วิฺูน  นั้น.   บทวา  อิธ  แปลวา  ในพระศาสนาน้ี. 
        คําวา  สุภาสิต  เยว  ภาสติ  นี้  เปนคําแสดงองค  ๔  อยางใด 
อยางหน่ึง  ดวยเทศนาเปนปุคคลาธิฏฐาน.  คําวา  โน  ทุพฺภาสิต  นี ้
เปนคําหามการกลาวคัดคานองคนั้นเทาน้ัน.    ทรงคานความเห็นวา 
'อกุศลธรรมท้ังหลายแมมีมุสาวาทเปนตน  บุคคลควรพูดในกาลบาง 
คราว'  ดวยคําวา   โน  ทุพฺภาสิต  นั้น.  อีกอยางหนึ่ง  ทรงแสดงการ 
ละมิจฉาวาจา   ดวยคําวา  โน  ทุพฺภาสิตา   นี้.   ทรงแสดงลักษณะแหง 
คําท่ีสัตบุรุษผูมีมิจฉาวาจาอันละไดแลวจะพึงกลาว   ดวยบทวา สุภา- 
สิต   นี ้ เหมอืนทรงแสดงการไมทําบาปและการยังกุศลใหถึงพรอม 
ฉะน้ัน.   แตเพ่ือกําหนดแสดงองค  พระผูมีพระภาคไมตรัสวาจาที่ไม 
ควรกลาวไวในกอน   ตรสัเฉพาะวาจาท่ีควรกลาวไวเทาน้ัน.    แมใน 
บททั้งหลายมีบทวา  ธมมฺ   เยว  เปนตน  ก็นัยนี.้ 
        ก็บรรดาคําเหลาน้ัน   คําแสดงเหตุไปตรง ๆ  เวนจากโทษมีวาจา 
สอเสียดเปนตนพระองคตรัสดวยคําวา  'สุภาสิต   เยว  ภาสติ  โน 
ทุพฺภาสิต'  นี้.   คําท่ีบุคคลกลาวดวยปญญา   เวนจากโทษคือกา 
กลาวเพอเจอ   ไมไปปราศจากธรรม   พระองคตรัสดวยคําวา  'ธมฺม  
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เยว  ภาสติ  โน  อธมฺม'   นี้.   คําเปนที่รักและคําสัตย  เวนจากวาจา  
หยาบและคําเหละแหละ  ตรัสดวยคําทั้ง  ๒   นอกจากนี้. 
        สองบทวา  อาหุ  สนโฺต   ความวา   สัตบุรุษท้ังหลายมีพระ 
พุทธเจาเปนตนตรัส   คือสรรเสริญคําสุภาษิตวา   'สูงสุดคือประเสริฐ 
สุด.'  คําวา  'ทุติย  ตติย  จตุตฺถ'   นี้   ตรัสเทียบลําดับบทที่ทรงชี้แจง 
ไวในกอน." 
        [๒๖๖]  วจีสุจริต  ๔  อยาง  มีเจตนาเครื่องเวนจากมุสาวาทเปน 
ตน  พึงเห็นวา  'เปนองคคือเหตุ'   แหงวาจาเปนสุภาษิต,   วจีสุจริต  ๔ 
อยางมีการกลาวคําสุภาษิตเปนตน   กพึ็งเห็นวา  'เปนองคคืออวัยวะ' 
(แหงวาจาเปนสุภาษิตนั้น). 
        แมในฎกีาแหงวจีกรรมทวารกถา    ทานก็กลาวองคคืออวัยวะ 
ไว  ๔  อยาง  คือ  "วาจาไมสอเสียด  กลาวคือการกลาวคําเปน 
สุภาษิต  ๑,   การไมกลาวเพอเจอ  กลาวคือการกลาวคําเปนธรรม  ๑, 
วาจาไมหยาบคาย   กลาวคือการกลาวคําเปนที่รัก  ๑,    การไมกลาว 
มุสา   กลาวคือการกลาวคําสัตย  ๑." 
        [๒๖๗]  เพราะฉะน้ัน   ผูเห็นอาทีนพแหงวจีทุจริตมีมุสาวาท 
เปนตน   พึงกลาวแตคําสุภาษิตเทาน้ัน.    ก็อาทีนพน้ันมาแลวแมใน 
สัพพลหุสสูตร   ในอัฏฐกนิบาต  อังคุตตรนิกาย. 
        จริงอยู  ในสัพพลหุส๑สูตรนั้น   พระผูมีพระภาคตรัสไววา  "ภิกษุ 
ทั้งหลาย  มสุาวาท   อันบุคคลสองเสพ  เจริญ  ทําใหมากแลว  ยอม 
 
๑.   องฺ.  ฉฏ.   ๒๓/๒๕๒.  
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ยังนรกใหเปนไปพรอม  ยังกําเนิดสัตวดิรัจฉานใหเปนไปพรอม  ยัง   
เปรตวิสัยใหเปนไปพรอม;    วิบากแหงมุสาวาทท่ีเบากวาวิบากท้ังปวง 
ยอมยังการกลาวตูดวยเรื่องไมจริงใหเปนไปพรอม  แกสัตวผูเกิดเปน 
มนุษย.   ภิกษุทั้งหลาย  วาจาสอเสียดที่บุคคลสองเสพ  เจริญ  ทาํ 
ใหมากแลว   ฯลฯ   ยังเปรตวิสัยใหเปนไปพรอม   วิบากแหงวาจา 
สอเสียดที่เบากวาวิบากท้ังปวง  ยอมยังการแตกจากมิตรใหเปนไป 
พรอม   แกสตัวผูเกิดเปนมนุษย.  ภิกษุทั้งหลาย  วาจาหยาบท่ีบุคคล 
สองเสพ  เจริญ  ทําใหมากแลว   ยอมยังนรกใหเปนไปพรอม  ฯลฯ 
วิบากแหงวาจาหยาบ   ที่เบากวาวิบากท้ังปวง   ยอมยังเสียงที่ไมนา 
พอใจใหเปนไปพรอม  แกสัตวผูเกิดเปนมนุษย.   ภิกษุทั้งหลาย  การ 
กลาวเพอเจอที่บุคคลสองเสพ  เจริญ   ทําใหมากแลว  ยอมยังนรกให 
เปนไปพรอม  ฯลฯ  วิบากแหงสัมผัปปลาปที่เบากวาวิบากท้ังปวง 
ยอมยังวาจาท่ีไมนาเชื่อใหเปนไปพรอม  แกสัตวผูเกิดเปนมนุษย." 
        [๒๖๘]  อรรถกถา๑สัพพลหุสสูตรนั้นวา  "บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา  สพฺพลหุโส  แปลวา  เบากวาวิบากท้ังปวง.  บทวา  อภูตพฺ- 
ภกฺขานสวตฺตนิโก       ความวา      มสุาวาท      ยอมยังการกลาวตู 
อันไมเปนจริงใหเปนไปพรอม  คือกรรมท่ีผูใดผูหน่ึงทําแลว  ยอม 
ตกไปเบื้องบนของผูนั้นเอง.   บทวา  มิตฺตเภทสวตฺตนิโก  ความวา 
ยอมยังการแตกจากมิตรทั้งหลายใหเปนไปพรอม  คือทําผูใด  ๆ  ให 
 
๑.  มโน.  ปู.  ๓/๒๙๑.  
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เปนมิตร  ผูนั้น ๆ ยอมแตกกันโดยแท.   
        บทวา   อมนาปสททสวตฺตนิโก  ความวา  วาจานั้นใด  ดุราย 
หยาบคาย   เผ็ดรอน  เสียดแทง   ตัดเสียซึ่งคํารัก.  เขา  (ผรุสวาจีบุคคล) 
ยอมไดฟงแตวาจานั้นเทาน้ัน   ในที ่ๆ  ตนไปแลว,   ไมไดการฟงเสียง 
อันนาพอใน   วิบากเห็นปานน้ีแล   ชื่อวา  เปนทางไปแหงผรุสวาจา. 
        บทวา  อนาเทยฺยวาจาสวตฺตนิโก   ความวา  ยอมยังคําท่ี 
ใคร  ๆ  ไมพึงเชื่อใหเปนไปพรอม.   เขา (สัมผัปปลาปบุคคล)  ยอมถึง 
ความเปนผูถูกคนอ่ืนกลาววา  'เหตุไรทานจึงพูด   ใครเขาจักเชื่อคํา 
ของทาน'   ดังน้ี.   วิบากน้ีเปนทางไปแหงสัมผัปปลาป." 
        [๒๖๙]  อน่ึง  อาทีนพของปสุณวาจา  พึงแสดงดวยเรื่องของ 
สูกรเปรต. 
        ดังไดสดับมา  ในกาลแหงพระพุทธเจาพระนามวา   กัสสป  พระ 
เถระ  ๒  รูป  คือ  พระมหาเถระ  มีพรรษา  ๖๐  พระอนุเถระ  มีพรรษา  ๕๙ 
อยูพรอมเพรียงกันประหน่ึงพ่ีนองอยูรวมทองมารดาเดียวกัน  ในอาวาส 
ใกลบานแหงหนึ่ง. 
        ทีนั้น  ภิกษุธรรมกถึงรูปหน่ึง   มายังอาวาสนั้น เห็นความถึง 
พรอมดวยภิกษาจาร  (วัตร)  ประสงคจะใหภิกษุทั้ง  ๒  รูปนั้นหนีไป 
จากอาวาสน้ัน  สวนตนจะไดอยูในอาวาสน้ัน  จึงกลาววา  "ทานขอรับ 
ต้ังแตวันที่กระผมมาแลว  พระอนุเถระพูดอยางนี้วา  'ทานสัตบุรุษ 
ทานเปนบุตรของสกุล,   พระมหาเถระน้ี  เปนอลชัช ี มีศลีไมนารัก,  
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ทานเมื่อจะทําการสมโภคกับพระมหาเถระนั่น  พึงไตรตรองแลวจึงทํา"  
ดังน้ีแลว  นําคํายุแหยไปแกพระมหาเถระแลว  นําคํายุแหยไปแมแกพระ 
อนุเถระอยางนั้นเหมือกันอีก.  พระเถระทั้ง  ๒  นั้น  แตกกันแลว  หลีก 
ไปจากอาวาสน้ัน  ไมไปโดยทางเดียวกัน   ตางอยู  ณ  ที ่ ๆ  ตนชอบใจ. 
        ตอมาภายหลัง   โดยกาลลวงไป  ๑๐๐  ป   ไดมารวมประชุมใน 
วิหารเดียวกัน  ในเสนาสนะเดียวกัน  จึงแสดงโทษกะกันและกัน  เปน  
ผูสามัคคีกันในวันนั้น  ปรึกษากันวา  "มาเถิด,  พวกเราจักขับไล 
พระธรรมกถึกนั้นออกจากวิหารน้ัน"   ไปยังวิหารน้ันแลว   ชี้นิว้วา 
"คุณไมสมควรจะอยู   ณ  ที่นี้." 
        พระธรรมกถึกนั้น  เมื่อไมอาจจะอยู  ณ  ที่นั้น  จึงหนีไป.  ทีนั้น 
สมณธรรมทีเ่ธอทําไวสองหมื่นป  ก็ไมอาจจะธารไวได.   เธอจุติจาก 
อัตภาพนั้น   ไหมในอเวจีพุทธันดร  ๑  ไดมาเปนสูกรเปรตที่เขาคิชฌ- 
กูฏในบัดนี้.   สรีระของเปรตนั้น ๓  คารุต   เชนกับสรีระของมนุษย, 
ศีรษะเชนกับศีรษะของสุกร.   หางของเปรตเกิดที่ปาก,   หมูหนอน 
พลานออกจากปากน้ันแล. 
                       เรื่องนี้มาในมรรควรรค  ธรรมบท. 
        [๒๗๐]  เพราะฉะน้ัน  ละวาจาสอเสียด  กลาวคือวาจาทุพภาษิต 
แลว  พึงกลาวแตวาจาไมสอเสียด  กลาวคือวาจาสุภาษิตเทาน้ัน.  แม 
พระวังคีสเถระ  เมื่อยังกุลบุตรใหทราบความน้ีนี่แล   จึงกลาวคาถา 
นี้   อันนับเขาในสุภาสิตสูตร  ตอพระพักตรพระผูมีพระภาควา  
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                "บุคคลพึงกลาววาจาท่ีเปนเครื่องไมทําตนให 
        เดือนรอน   และไมเปนเครื่องเบียดเบียนผูอื่น 
        เทาน้ัน;   วาจาน้ันแล   เปนสุภาษิต."  
                                          [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  น  ตาปเย  คือ  ไมพึงใหเดือดรอน 
เพราะวิปฏิสาร.    บทวา  น   วิหึเสยฺย   คือ   จะเปลง  (วาจา) 
ก็ไมพึงเบียดเบียนกันและกัน. 
        สองบทวา  สา  เว  วาจา  ความวา   วาจาน้ัน เปนสุภาษิตโดย 
สวนเดียวแนแท. 
        [๒๗๑]  สวนผูใด   เจรจาเพอเจอไรประโยชน   ผูนั้น  ชื่อวา 
อธัมมวาที.   อน่ึง  ผูพูดไมเปนธรรม  ชื่อวา  ยังพระสัทธรรมใหอันตร- 
ธาน.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค  จึงตรัสไวในเอกนิบาต๑  อังคุตตร- 
นิกายวา "ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหลาน้ันแมใด  แสดงอธรรมวา  'เปน 
ธรรม,'  ภิกษุแมเหลาน้ัน  ชื่อวา   ปฏิบติัเพ่ือไมเปนประโยชนเกือ้กูล 
แกชนมาก  เพ่ือไมเปนสุขแกชนมาก   เพ่ือความพินาศ   เพ่ือไมเปน 
ประโยชน  เพ่ือทุกข  แกชนเปนอันมาก  แกทวยเทพและมนุษย,   ภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุเหลาน้ัน  ชือ่วา  ประสบสิ่งที่มิใชบุญแมเปนอันมาก  ภิกษุ 
เหลาน้ัน   ชือ่วายังพระสัทธรรมใหอันตรธาน."   เพราะฉะนั้น  ละ 
สัมผัปปลาป   กลาวคือการกลาวคําไมเปนธรรมเสียแลว   ควรทํา 
การกลาววาจาไมเพอเจอ  กลาวคือการกลาวคําเปนธรรมเทานั้น. 
 
๑.  องฺ.  เอก.  ๒๐/๒๕  
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                                    [เรื่องปลากบิล] 
        ก็ในกาลของพระพุทธเจาพระนามวา   กัสสป  ไดมีภิกษุรูปหน่ึง 
ชื่อกบิล   เปนพหุสูต   ทรงพระไตรปฎก   มีบริวารมาก  และมีลาภ 
มาก.   เธอเมาดวยความเมาในความเปนพหุสูต  ถกูความทะยานอยาก 
ในลาภครอบงํา   ถือตัววาเปนผูฉลาด  กลาวกัปปยะท่ีพวกอ่ืนเขา 
กลาวกันวา  "เปนอกัปปยะ"  แมอันเหลาภิกษุผูมีศีลเปนที่รักตักเตือน 
อยูวา  "ทานกบิล   ทานอยาไดพูดอยางนี้"   ก็ยังขมขูดวยคําวา 
"พวกทานเปนเชนกับคนมือเปลา   จะรูอะไร ?   เมื่อภิกษุเหลานั้น 
ไมเชื่อถือคําของตน  ก็ไดดาและบริภาษดวยวาจาหยาบคาย.   เธอ 
จุติจากอัตภาพนั้นแลว   บังเกิดในอเวจี  ไหมในอเวจีนั้นพุทธันดร  ๑ 
ดวยเศษวิบากนั้น   บังเกิดในอเวจี  ไหมในอเวจีนั้นพุทธันดร  ๑ 
ดวยเศษวิบากนั้น   บังเกิดเปนปลาสีทองในแมน้ําอจิรวดี.  ปากของ 
ปลานั้นมีกลิน่เหม็น   เพราะผลแหงการที่เธอดาบริภาษภิกษุทั้งหลาย 
ในกาลกอน.   ปลานั้นจุติจากอัตภาพนั้นแลว   บังเกิดในอเวจีอยาง 
เดิมอีก. 
              เรื่องปลากบิล   มาในอรรถกถากบิลสูตรเปนตน. 
        [๒๗๒]  เพราะฉะน้ัน  ควรละวาจาหยาบคาย   กลาวคือคําไม 
เปนที่รักแลว  กลาวแตวาจาไมหยาบคาย  กลาวคือคําเปนที่รักเทาน้ัน 
แมพระศาสดา  ก็ทรงติเตียนภิกษุฉัพพัคคียผูกลาววาจาหยาบคายตรัสวา 
"ภิกษุทั้งหลาย  ชื่อวา  วาจาหยาบคาย  ทําความพินาศ  ไมเปนที่พอใจ 
แมแหงสัตวดิรัจฉาน,  ถึงในกาลกอนสัตวดิรัจฉานตัวหนึ่ง  ทําเจาของ 
ผูรองเรียกตนดวยคําหยาบคายใหแพ  (คนอ่ืน)  ดวยทรัพยต้ังพน"  
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ดังน้ีแลว  ทรงนําอดีตนิทานมาวา 
                                [เรื่องโคนันทิวิสาล] 
        ในอดีตกาล    พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดโค   ในกรุงตักกสิลา. 
ครั้งน้ัน   พราหมณผูหน่ึงไดโคนั้นในสํานักของชนผูใหทักษิณา  แต 
ในเวลาท่ียังเปนลูกโคออนอยู   จึงขนานนามวา  "นันทิวิสาล"  ต้ังไว 
ในตําแหนงเพียงดังบุตร     เลี้ยงดูดวยยาคูและภัพเปนตน. 
        โคนันทิวิสาลน้ัน  เจริญวัยแลว   สงสารพราหมณ  จึงกลาววา 
"ไปเถิด  พราหมณ   จงบอกวา  'โคพลิพัทธ  (โคถกึ,  มีกําลัง) 
ของขาพเจาจักลากเกวียน ๑๐๐  เลม  ซึ่งผูกติดกันไปได'    ดังนี้แลว  
จงทําการพนันดวยทรัพยพันหน่ึงกับโควินทเศรษฐี." 
        ฝายพราหมณ  ไปบอกอยางนั้นแลว  บรรทุกเกวียน  ๑๐๐  เลม 
ดวยทราบ  กรวด  และกอนหินเปนตน  จอดไวโดยลําดับ   ผูกติดตอ 
กันดวยเชือกสอดไมคํ้าไวใตลอ   เอาเชือกผูกปลายแอกอันหน่ึงท่ีธูป 
เกวียนเลมหนา   สอดไมคํ้าไว   โดยประการท่ีเม่ือโคตัวเดียวเข็นไป 
ปลายแอกจะไมกระดิก  ไมเขยื้อนไปขางโนนขางนี้แลว   จึงเทียมโค 
นันทิวิสาลท่ีปลายแอกอันหน่ึง  นั่งบนธูปคันเกวียน  เง้ือปะฏักข้ึน  รอง 
(ตวาด)  โคนั้นซึ่งไมโกง   ดวยวาทะวาโกง  วา  "เจาโคโกง  จง 
ไป,   เจาโคโกง  จงเข็นไป"  ดังน้ี. 
        โคนันทิวิสาล ไดยินเสียงที่ไมนาพอใจ  จึงไดยืนนิ่งอยูในที่นั้น 
นั่นเอง.   พราหมณแพ  (เขา)  ดวยทรัพยพันหน่ึง   ไปเรือนแลว  นอน 
เศราเสียใจ.   โคนันทิวิสาล  เที่ยวไปมาเห็นพราหมณนั้นเศราเสียใจ  



ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาท่ี 171 

จึงพูดวา  "ไปเถิด  พราหมณ  จงทําการพนันดวยทรัพย  ๒  พัน  
กับโควินทเศรษฐี,   แตอยารองเรียกขาพเจาดวยวาทะวาโกง  ดังนี้. 
พราหมณไปบอกอยางนั้นเหมือนเดิมแลว    กลาววา  "พอผูเจริญ 
จงไป,   พอผูเจริญ  จงเข็นไป"  ดังนี้.  โคนันทิวิสาลไดฟงเสียงที่นา     
พอใจ  จึงลากเกวียน  ๑๐๐  เลมที่ผูกติดกันไปไดดวยกําลังแรงตัวเดียว 
จอดเกวียนเลมที่จอดอยูหลังไว  ณ  ที่  ๆ  เกวียนเลมหนาจอดอยู,  เมื่อ 
กําไปจดถึงสวนของกําท่ีต้ังอยูกอนอีก   เกวียน  ๑๐๐  เลมเลื่อนไปได 
ก็จริงแล,   ถงึอยางนั้น  พระโพธิสัตวใหเกวียนเลมหลังจอดอยู  ณ  ที่ ๆ 
เกวียนเลมหนาจอดอยูแลว  ใหเลื่อนไปตลอดท่ีประมาณเกวียน  ๑๐๐ 
เลม.   ธรรมดาวา   การทํายอหยอนของพระโพธสัตวทั้งหลาย  ยอม 
ไมมี  ดังนี้. 
        พระผูมพีระภาค  ครั้นทรงนําอดีตนิทานมาอยางน้ีแลว   ตรัสวา 
"ภิกษุทั้งหลาย   ข้ึนชื่อวาคําหยาบคาย  ไมเปนทีพ่อใจของใคร ๆ 
เลย"   จึงตรัสคาถานี้   ในนันทิวิสาลชาดก๑  ในตติยวรรค  เอกนิบาตวา 
        [๒๗๓]   "บุคคลพึงกลาววาจาเปนที่เจริญใจเทาน้ัน, 
        ไมพึงกลาววาจาท่ีไมเปนที่เจริญใจ  ในกาลไหน ๆ. 
        เมื่อพราหมณกลาววาจาเปนที่เจริญใจ,   โคนันทิวิสาล 
        จึงเข็นภาระท่ีหนักไปได,          ทั้งยังพราหมณนั้น 
        ใหไดทรัพย,     และดวยการนั้น    โคนันทิวิสาลได 
        มีใจเบิกบานแลว." 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๑๐  ตทฏกถา.  ๒/๒๘๗  
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                                        [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  มนฺุเมว   ความวา  บุคคลเมื่อ 
สนทนากับผูอ่ืน   พึงกลาวแตปยวาจาท่ีไพเราะ  นาพอใจ  ออนหวาน  
ออนโยน  เวนจากโทษ  ๔  ประการ๑. 
        บทวา  อุทพฺพหิ  ความวา  โคนันทิวิสาล,  เมื่อพราหมณกลาว 
วาจาไมเปนท่ีพอใจ,   ก็ไมเข็นภาระไป,   ภายหลัง  เมื่อพราหมณ 
กลาววาจาเปนที่พอใจ,  จึงเข็นภาระหนักไปใหถึง  (ที่)  ได. 
        ก ็ ท  อักษรในคําวา  อุทพฺพห ิ นี ้ ทําการเชื่อมบทดวยสามารถ 
พยัญชนะสนธิ. 
        ในอรรถกถา๒ปาจิตตีย   ทานกลาวไววา  "บาทคาถาวา   เตน 
จตฺตมโน  อหุ  ความวา  โคนันทิวิสาลนั้น  ไดมีใจเบิกบานแลว  ดวย 
การไดทรัพยของพราหมณ  และกรรม  (การทํา)  ของตนน้ัน." 
        สวนในคัมภีรพระวินัย  พระอาจารยเขียนไววา : 
        "มนาปเมว   ภาเสยฺย,   นามนาป  กุทาจน, 
        มนาป  ภาสมานสฺส"   ดังน้ี. 
                                เรื่องโคนันทิวิสาล  จบ. 
        [๒๗๔]  พระศาสดา  ทรงติเตียนภิกษุเหลาน้ัน   จึงตรัสเรื่อง 
โคสารัมภะแมอีกวา. 
                                    [เรื่องโคสารัมภะ] 
        ในอดีตกาล  พระโพธิสัตวไดเปนโคพลิพัทธชือ่   สารัมภะ  ของ 
 
๑.  พูดไมเปนสุภาษิต  ๑  พดูไมเปนธรรม  ๑  พูดคําไมเปนท่ีรัก  ๑   พดูมุสา  ๑. 
๒.  สมันต.  ๒/๒๘๖  
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พราหมณผูหนึ่งในกรุงตักกสิลา  ดังนี้เปนตน.   เรื่องน้ีก็เหมือนเรื่อง 
กอน.  
        พระผูมพีระภาค   ครั้งตรัสอดีตนิทานแลว   ตรัสคาถานี้  ใน 
สารัมภชาดก  ในนวมวรรค๑เอกนิบาตน้ันนั่นแลวา 
        "บุคคลพึงเปลงแตวาจางามเทาน้ัน,   ไมพึงเปลง 
        วาจาลามกเลย.  การเปลงวาจางาม  ยังประโยชน 
        ใหสําเรจ็,   บุคคลเปลงวาจาลามก  ยอมเดือด 
        รอน." 
                                       [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กลฺยาณิเมว   ความวา  พึงเปลง  คือ 
 พึงปลอย  ไดแกพึงกลาววาจะอันงาม  หาโทษมิได  เวนจากโทษ  ๔ 
อยางเทานั้น. 
        บทวา  ปาปก  ความวา  และไมพึงเปลง  ไมพึงกลาววาจาลามก 
ไมเปนที่รัก  ไมเปนที่พอใจของชนเหลาอ่ืน. 
        บาทคาถาวา  โมกฺโข  กลฺยณิยา  สาธุ  ไดแก  การเปลงวาจา 
งามเทาน้ัน  เปนดี  เปนที่เจริญใจ. 
        บาทคาถาวา  มุตฺวา   ตปฺปติ  ปาปก  ความวา  บุคคลเปลง 
คือ  กลาววาจาลามก  คือหยาบคาย  ยอมเศราโศก  คือลําบาก. 
                               เรื่องโคสารัมภะ  จบ. 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๒๘.  ตทฏกถา  ๒.  ๖/๒๐๗.  
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                              [เรื่องบุตรเศรษฐี*] 
        [๒๗๕]  อน่ึง  ธรรมดาบุคคลมีปกติกลาวคํานารัก  มักไดลาภ  
เหลือเฟอกวาชนเหลาอ่ืน.   ในขอน้ัน   มีเรื่องนี้  (เปนอุทาหรณ) :-  
        ในอดีตกาล  บุตรเศรษฐี  ๔  คน  ในกรุงพาราณสี  พากันออก 
จากพระนคร  นั่งอยู  ณ  ที่แหงหน่ึง  เห็นพรานเน้ือผูหน่ึงไดเนื้อเปนอัน 
มาก  บรรทุกเต็มยานมาสูพระนครเพ่ือจะขาย  จึงขอชิ้นเนื้อน้ัน. 
        บรรดาบุตรเศรษฐี  ๔  คนนั้น  คนหน่ึงพูดวา  "เฮยพราน  จง 
ใหชิ้นเน้ือแกขา  (บาง)." 
        พรานตอบวา  "ธรรมดาผูจะขออะไร ๆ กะคนอ่ืน  ควรพูด 
ดวยคําท่ีนารัก,  วาจาของทานชางหยาบเสียจริง,  ก็วาจานั้นเปนเชน 
กับพังผืด   เพราะเปนวาจาหยาบ ;   เพราะฉะนั้น  เราจะใหพังผืด 
เชนกับวาจาของทาน"   ดังน้ีแลว  ไดใหชิ้นเน้ือท่ีเปนพังผืดอันไมมีรส 
(แกเขา). 
        บุตรเศรษฐีคนที่  ๒  พูดวา  "พ่ีชาย  ใหชิ้นเน้ือแกฉัน  (บาง)." 
        พรานตอบวา  "สหาย  คําพูดที่วา  'พ่ีชาย   พ่ีหญิง'   จัดเปน 
อวัยวะ   เพราะคําน้ันเปนเชนกับอวัยวะของมนุษยทั้งหลายในโลกนี,้ 
เพราะฉะนั้น   วาจาของทานน่ันเปนเชนกับอวัยวะ  เหตุนั้น  เราจะ 
ใหเนื้ออันสมควรแกวาจานั่นแล"   ดงัน้ีแลว   ไดใหเนื้อท่ีเปนอวัยวะ 
(แกเขา). 
        บุตรเศรษฐีคนที่ ๓  พูดวา "พอโปรดใหชิ้นเน้ือแกฉัน  (บาง)." 
 
*  พระมหาฉาย  สุวฑฺฒโน  ป.  ๗  วัดบวรนิเวศวิหาร  แปล.  
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        พรานตอบวา   
        [๒๗๖]  "บุตรเมื่อเรยีกวา   พอ  ยอมทําหัวใจ 
        ของบิดาใหหว่ันไหว,  วาจา  (ของทาน)  เชน 
        กบัหัวใจ,  สหาย  เราจะใหเน้ือหวัใจแกทาน." 
ดังน้ีแลว  ไดใหเนื้ออันอรอยพรอมกับหัวใจ. 
        บุตรเศรษฐีคนที่  ๔  พูดวา    "สหาย  ขอทานจงใหชิ้นเน้ือแก 
ขาพเจา  (บาง)."   
        พรานตอบวา   "สหายของบุรุษใดไมมีในบาง,     บานน้ันของ 
บุรุษน้ัน   ก็เหมือนปาอันไมมีมนุษยนั่นเอง.   ดังนั้น  วาจาของทานนี้ 
เปนเชนกับสมบัติของตนท้ังหมด.  เพราะฉะนั้น เราจะใหเนื้อซ่ึงเปน 
ของเราน้ี  พรอมท้ังยานนอยท้ังหมดทีเดียวแกทาน"  ดังน้ีแลว  ไดขับ 
ยานนอยไปเรือนของบุตรเศรษฐีนั้นพรอมกับเขา  ไดใหแลว. 
        แมบุตรเศรษฐี    ก็ไดทําสักการะและนับถือแกพรานนั้น    สั่ง 
คนใหเชิญบุตรและภริยาของเขามาปลดเปลื้องออกจากงานของพรานให 
อยูในทามกลางกองทรัพย๑    ของตน     ไดเปนสหายผูมิแตกราวกัน 
กับพรานน้ันตลอดชีวิตแล. 
        เรื่องบุตรเศรษฐี มาในมังสลาภิชาดก๒  ในทุติยวรรค   จตุกกนิบาต 
                           [พระวังคีสเถระแสดงสุภาษิต] 
        [๒๗๗]  เพราะฉะน้ัน  บุคคลควรพูดแตคําท่ีนารักอยางเดียว. 
แมพระวังคีสเถระ  เมื่อยงักุลบุตรใหเขาใจความน้ีนี่แล  จึงกลาวคาถา 
 
๑.  กุฏมพะ  หมายเอาทรัพยท่ีเปนปกแผน  ตกทอดมาแตบุรพชน.   ๒.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๑๓๘. 
ตทฏกถา.  ๔/๒๘๖.  
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นี้อันนับเขาในสุภาสิตสูตร๑เฉพาะพระพักตรพระผูมีภาควา 
        "บุคคลควรพูดแตวาจาท่ีนารักอยางเดียว   ซึง่เหลา 
        ชนพากนัชื่นชม  (และ)  ซึ่งไมถือคําชั่วหยาบ  
        ทั้งหลายของชนเหลาอื่น  พูด  (แตวาจาท่ีนารัก)." 
                                      [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปฏินนฺทิตา  ความวา อันชนทั้งหลาย 
ไปสูที่เฉพาะหนา  รักใครสนิทดวยดวงใจอันรื่นเริง. 
        สองบทวา  ย  อนาทาย  ความวา  บุคคลเมื่อจะกลาวคําใด 
ไมถือคําหยาบ   คําเลย  คําไมนารัก  คํานาเกลียด  ไดแก คําหยาบ 
คายของชนเหลาอ่ืน  กลาวแตคํานานัก  ซึ่งไพเราะโดยอรรถและ 
พยัญชนะแทจริง,   ควรพูดแตวาจานารักนั้นอยางเดียว  ดังนี้. 
        [๒๗๘]  อนึ่ง  บุคคลผูมักพูดเท็จ  ยอมเสื่อมจากลาภท่ีตนได 
แลวบาง  จากลาภอันตนควรจะไดบาง   และยอมประสพทุกข.  ก็ใน 
ขอน้ีมีพราหมณผูรูมนตเสกมะมวงเปนตน  เปนอุทาหรณ :- 
                     [เรื่องพราหมณผูรูมนตเสกมะมวง] 
        ดังไดสดับมา  ในอดีตกาล  พระโพธิสัตว  (เกิด)   เปนคนจัณฑาล 
ในบานคนจัณฑาล   ในนครปจจันตชนบท   เปนบัณฑิตเฉลียวฉลาด 
รอบรูมนตสําหรับทํามะมวงใหมีผลใหสมัยมิใชกาล. 
        พระโพธิสัตวนั้น   ไปปาแตเชาตรู   ยืนอยู  ณ   ที่สุดจากตนมะมวง 
ออกไป  ๗  กาว  จึงรายมนต   เอาน้ําซองมือหนึ่งสาดตน  (มะมวง). 
 
๑.   ส.  ส.  ๑๕/๒๗๗.  
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ในทันใดนั่นเอง  ใบเกา  ๆ  ก็หลนไป,   และใบใหม  ๆ  งอกออก.   ดอก 
ทั้งหลายบานแลวหลนลง,    ผลทั้งหลายเผล็ดออกสุกโดยกาลครูเดียว 
เทาน้ัน  มีรสอรอยโอชะเชนกับผลไมทิพยหลนไป.   พระโพธสิัตวนั้น   
กินเทาท่ีตองการแลว   ใชหาบ  ๆ มาสูเรือน  ขายเลี้ยงบุตรและภริยา. 
        ทีนั้น   พราหมณผูหนึ่ง  เรียนมนตในสํานักของพระโพธิสัตว 
นั้น   อันพระโพธิสัตวกําชับวา   "พอ  มนตนี้หาคามิได  ทานอาศัย 
มนตนี้จําไดทรัพยเปนอันมาก,    ทานถูกผูใดผูหน่ึงถามแลว  อยาปด  
บังเราไว   จงบอกวา  'มนตขาพเจาเรียนมาแตสํานักคนจัณฑาล'   ดังน้ี, 
ผิวา   ทานละอาย  จักบอกโดยประการอ่ืนเสีย,  ก็จักไมไดผลของ 
มนตเลย"  ดงัน้ีแลว  รับรองวา  "ดีละ"   ไหวพระโพธิสัตวนั้นแลว 
ไปถึงกรุงพาราณสีโดยลําดับ   บํารุงพระราชาดวยผลมะมวง  ได 
ทรัพยเปนอันมาก. 
        ตอมาวันหน่ึง  พระราชาตรัสถามวา  "มาณพ   เจาเรียนมนต 
ในสํานักใคร  ?" 
        พราหมณนั้นละอายที่จะพูดวา  "ในสํานักคนจัณฑาล"  จึงได 
ทูลมุสาวา    "ในสํานักของอาจารยทิศาปาโมกข    ในกรุงตักกสิลา." 
มนตก็เส่ือมไปในขณะนั้นนั่นเอง.   เขาไมรูเลย   วันหน่ึง  อันพระราชา 
เสด็จไปพระราชอุทยานตรัสวา  "มาณพ  เจาจงนํามะมวงมา"  จึง 
รายมนต   เมือ่มนตไมปรากฏ   จึงรูวามนตเสื่อม  ละอายใจ  ถกูพระ 
ราชาตรัสถามหนักเขา   ไมอาจจะอําพรางไวได  จึงทูลตามความ 
เปนจริง.  
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        พระราชาทรงกริ้ว   ตรัสสั่งวา   "เจาท้ังหลาย  จงจับเจาน่ี  
ที่คอ  ไลออกไป."   พวกราชบุรุษทําตามพระดํารัสน้ัน  กลาววา  "ทาน  
จงเขาไปหาอาจารยของทาน  แลวทําทานใหโปรดปราน,   ถาทานได 
มนตอีกไซร,  พึงมาในท่ีนี้.  ถาไมได,  ก็อยามาในท่ีนี้เลย." 
        พราหมณนั้น  เปนผูไมมีที่พึง  เขาไปหาพระโพธิสัตว   ขอมนต 
นั้นใหม,  อันพระโพธิสัตวนั้นพูดวา   "เราไมใหมนตแกคนมักพูดเท็จ 
เชนทาน,   มนตจักมีแตที่ไหน  ?  จงไปเสีย,   ทานไมชอบใจเรา"   จึง 
คิดวา  "ประโยชนอะไรของเราดวยชีวิต"   ดังน้ีแลว  เขาไปปา  ถึง 
ความตายอยางไมมีที่พ่ึงแล. 
                         เรื่องพราหมณผูรูมนตเสกมะมวง 
                  มาในอรรถกถา๑อัมพชาดก   ในเตรสนิบาต. 
                                  [เรื่องบุตรเศรษฐี] 
        [๒๗๙]  ในอดีตกาล  ไดมีบุตรเศรษฐี  ๓  คน  ในกรุงพาราณสี. 
ก็ดอกปทุมทั้งหลายในสระแหงหน่ึงภายในพระนครบานอยู,   และ 
บุรุษจมูกว่ินผูหน่ึงเฝาสระนั้นอยู. 
        ภายหลงัวันหน่ึง  บุตรเศรษฐีเหลาน้ัน  ตองการจะประดับดอก 
ไมเลนมหรสพ  ปรึกษากันวา  "พวกเราจักกลาวยกยองบุรุษจมูกว่ิน 
ดวยคําไมจริงขอดอกไม    ดังนี้แลว ไดเขาไปหาเขา  ยืนอยู. 
        ในบุตรเศรษฐี  ๓  คนนั้น   คนหน่ึงเม่ือจะขอ  กลาวคาถาน้ีวา 
        "ผมและหนวดที่เขาโกนแลว  ๆ  ยอมงอกขึ้น 
 
๑.  ขู.  ชา.  ๒๗/๓๔๒.   ตทฏกถา.  ๖/๑๔๗.  
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                 ได  ฉันใด,  ขอจมูกของทานจงงอกขึ้น  ฉันนั้น. 
                  ทานอันขาพเจาขอแลว    จงใหดอกปทุมแก 
                ขาพเจาเถิด."  
        คนที่  ๒  เมื่อจะขอ  กลาวคาถาน้ีวา   
                "พืชท่ีเก็บไวในฤดูสารท  หวานลงในนา  ยอม 
                งอกขึ้นได  ฉันใด.   ขอจมูกของทานจงงอกขึ้น 
                ฉนันั้น.   ทานอันขาพเจาขอแลว  จงใหดอก 
                ปทุมแกขาพเจาเถิด." 
                                        [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   สารทิก  ไดแก  พืชอันสมบูรณดวย 
แกน   ที่เขาถือเอาเก็บไวในสารทสมัย. 
        บุรุษน้ันโกรธ  ไมใหดอกปทุมแกบุตรเศรษฐี  ๒  คนนั้น.  ทีนั้น 
บุตรเศรษฐีคนท่ี  ๓  เมื่อจะขอ  ไดกลาวคาถาน้ีวา 
                "แมทั้ง  ๒  คนน่ันคิดวา  'ทานผูนี้จักใหดอก 
                ปทุม  (ดวยอบุายน้ี)  บาง'  จึงพากันพูดพลาม, 
                คนทั้ง  ๒  นั้นจะพูด  (อยางน้ัน)  ก็ตาม  ไมพูด 
                กต็าม,  จมูกของทานก็งอกขึ้นไมไดเลย,  สหาย 
                แมทานอันขาพเจาขอแลว  จงใหดอกปทุมแก 
                ขาพเจาเถิด." 
                                      [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บาทคาถาวา     อุโภป  ปลปนฺเตเต 
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ความวา แมคนทั้ง  ๒  นัน่พูดเท็จ.  คําวา  อป  ปทฺมานิ  ความวา  
คิดวา   "บุรษุน้ีจักใหดอกปทุมทั้งหลายแกพวกเราบางเปนแน"  จึง 
กลาวอยางนั้น."  
        บาทคาถาวา  วชฺชุ  วา  เต  น  วา  วชฺชุ  ความวา  คนเหลา 
นั้นจะพึงพูดก็ตาม  ไมพูดก็ตาม   อยางนี้วา  "ขอจมูกของทานจง 
งอกข้ึน,"  ชื่อวาคําพูดของคนเหลาน้ันไมเปนประมาณ,   จมูกยอม 
งอกข้ึนไมไดแมโดยประการท้ังปวง,    สวนขาพเจาไมอาศัยจมูกของ 
ทานพูดอะไร  ๆ,  ขอแตอยางเดียว;  สหาย  ทานอันขาพเจาขอแลว 
จงใหดอกปทุมทั้งหลายแกขาพเจาน้ันเถิด. 
        บุรุษน้ันฟงคําน้ันแลว  กลาววา  "คนทั้ง  ๒  นั่นพูดมุสาวาท, 
ทานพูดแตความจริง;   ขาพเจาใหดอกปทุมอันสมควรแกทาน"  ดังน้ี 
แลว  ไดใหดอกปทุมกําใหญแลวแล. 
        เรื่องบุตรเศรษฐี  มาในอรรถกถา๑ปทุมชาดก  ในทุติยวรรค  ติกนิบาต. 
        [๒๘๐]  ในคําวา   และประสบทุกข  นี้  พึงกลาวกักการุชาดก๒ 

ในจตุกกนิบาต  และเจติชาดก๓ในอัฏฐกนิบาต;  เพราะฉะนั้น   บุคคล 
ควรกลัวแตมุสาวาท  เหมือนกินนร  ๒  ตน  ในอดีตกาล. 
                                 [เรื่องกินนร  ๒  ตน] 
        ดังไดสดับมา  พรานชาวกรุงพาราณสีคนหน่ึง  ไปปาหิมพานต 
นํากินนร  ๒   ผัวเมียมาถวายพระเจากรุงพาราณสี   อันทาวเธอตรัสถาม 
วา "กินนรเหลาน้ีมีคุณอยางไร ?"   ทูลวา  "พระเจาขา    กินนร  ๒ 
 
๑.  ข.  ชา.  ๒๗/๑๐๕.  ตทฏถา.  ๔/๖๐.    ๒.  ข.  ชา.  ๒๗/๑๔๕.  ตทฏกถา.  ๔/๓๓๕. 
๓.  ข.  ชา.  ๒๗/๒๖๔.  ตทฏกถา.  ๕/๓๙๒.  
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ตนน่ี  ยอมขับรองดวยเสียงอันไพเราะ,   และฟอนรํานาพอใจ;  แม 
มนุษยทั้งหลายก็ไมรูที่จะขับรองและฟอนรําไดอยางนี้."    
        พระราชาทรงยินดี  ไดพระราชทานทรัพยเปนอันมากแกพราน 
แลว  ตรัสกะเหลากินนรวา "จงขับรองฟอนรําไป."   กินนรเหลาน้ัน 
คิดวา  "ถาพวกเราขับรอง  จักไมอาจทําพยัญชนะใหบริบูรณไซร,  ก็ 
จะชื่อวาขับรองไมไพเราะ,   พระราชาจักทรงติ  จักทรงฆาพวกเราเสีย, 
ก็แลเมื่อพวกเรากลาวมากไป  ก็จะกลายเปนมุสาวาท"   ดังน้ีแลว  แม 
ถูกพระราชาตรัสบอย  ๆ  ก็ไมขับรอง  ไมฟองรํา  เพราะกลัวมุสาวาท. 
พระราชาทรงกริ้ว   ตรัสสั่งวา  "ทานทั้งหลายจงฆากินนรเหลาน้ี 
แลวอยางเน้ือนํามา." 
        กินนรไดฟงพระดํารัสนั้น  คิดวา  "พระราชากริ้วแลว  จักทรง 
ฆาพวกเราอยางไมตองสงสัย,   ควรเราจะกราบทูลในบัดนี้"  จึงกลาว 
คาถาน้ีวา   
                [๒๘๑]  "คําท่ีเปนทุพภาษิตต้ังแสน    ก็ไมถึง 
                แมเส้ียวหนึ่งแหงคําท่ีเปนสุภาษิต,     กินนร๑รังเกียจ 
                คําทุพภาษิต      หมนหมองอยู;       เพราะเหตุนั้น 
                กนินร๒จึงน่ิงไมขับ  หาใชเปนเพราะความเขลาไม." 
                                       [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   สงฺกมาโน  ความวา  รังเกียจคํา 
 
๑.  นี้ตามนยัแกอรรถ   (อรรถกถา).    ตามทางไวยากรณ  ควรใชประธานวา    อห 
เพราะคําวา  กิเลเส   ลง   เอ  วัตตมานาวิภัตติ  อัตตโนบท   อุตตมบุรุษ.   ๒.  กินนฺโร= 
กิมฺปุริโส  กิมฺปุริโส=กินฺนโร.  
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ทุพภาษิตอยางนี้วา  "เราเมื่อกลาว  พึงกลาวคําทุพภาษิตในกาลบาง  
ครั้ง."   บทวา  กิเลเส  ไดแก  หมนหมอง  คือลําบากใจ. 
        บทวา  ตสฺมา   ความวา  ดวยเหตุนั้น   จึงไมขับรอง  แดพระ 
องค.   บทวา  น  พาลยา  แปลวา  เพราะความเปนผูเขลาหามิได. 
        พระราชา  ทรงยินดตีอกินนรีแลว  ตรัสวา   "จงปลอยกินนรี 
ไป,   จงนําไปปาหิมพานตเถิด,  จงปงกินนรในเวลากินอาหารเชา  ใน 
เวลาเชา."   
        กินนรไดฟงพระดํารัสนั้นแลว   คิดวา  "พระราชานี้จักทรงฆาเรา 
ผูไมพูดเสียแนนอน,   ควรเราจะกราบทูลในบัดนี้"  จึงกราบทูลวา 
"มหาราชเจา  ธรรมดาฝูงสัตวเลี้ยงที่มีหญาเปนภักษา   มีเมฆ  (ฝน) 
เปนที่พ่ึง,   สวนเหลามนุษยชื่อวา  มีสัตวเลี้ยงเปนที่พึง  เพราะอาศัย 
ปญจโครส๑เลี้ยงชีวิต.   สวนขาพระองคมีพระองคเปนที่พ่ึง,    พระองค 
เปนที่พํานักของขาพระองค.   สวนภรยิาของขาพระองคก็มีขาพระองค 
เปนที่พ่ึง   ขาพระองคเปนที่พํานักของภริยานั้น.  ก็พวกขาพระองค 
มีชีวิตอยู   ยอมไมทอดท้ิงกันและกัน,  เพราะฉะนั้น  ถาพระองคทรง 
ประสงคจะสงภริยาไปปาหิมพานตไซร,   ขอพระองคทรงฆาขาพระองค 
เสียกอนแลวจึงสงภริยาไปภายหลัง." 
        พระราชทรงยินดีแมตอกินนรแลว  จึงยังกินนรทั้ง  ๒  นัน้ใหนั่ง 
 
๑.  มีคาถากึ่งคาถาวา  ขีร   ทธิ  ฆต  ตกฺก  โนนีต  ปฺจโครโส  รสโค  ๕  คือ  ขีร 
นมสด  ทธิ  นมสม  ฆต   (สปป)  เนยใส  ตกฺก  เปรียง  โนนีต  (นวนีต)  เนยขน.  
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อยูในกรงทอง  ตรัสสั่งใหพรานผูนั้นแลมาแลว   ตรัสวา  "เจาจง 
ไปปลอยไว  ณ  ที่  ๆ  จับมาเถิด."  พรานนั้นไดทําตามพระดํารัสสั่งน้ัน.  
กินนร  ๒  ผัวเมียนั้น  ไมกลาวคําทุพภาษิตเพราะกลัวมุสาวาท   อาศัย 
คําสุภาษิตของตนแท  ๆ  พนจากมรณทุกขแลว   ดังพรรณนามาฉะน้ี. 
                เพราะฉะน้ัน  บุคคลผูมีปญญาดี  ปรารถนาพน 
                จากมรณะ  พึงละคําเหลาะแหละ   พูดแตคํา 
                จรงิแล. 
        เรื่องกินนร  มาในอรรถกถา๑ตักการิยชาดก  ในเตรสนิบาต. 
                            [พระวังคีสเถระอางคําสุภาษิต] 
        [๒๘๒]  แมพระวังคีสเถระ  เมื่อจะยังกุลบุตรใหเขาใจความนี้ 
นี่แล  จึงกลาวคาถาน้ี   ซึ่งนับเขาในสุภาสิตสูตร๒เฉพาะพระพักตรพระ 
ผูมีพระภาควา 
                "คําสัตยแล   เปนวาจาไมตาย,  นี่เปนธรรมเกา, 
                สตับุรุษท้ังหลายต้ังมั่นแลว    ในคําสัตยอันเปน 
                ประโยชนดวย  เปนธรรมดวย." 
                                          [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อมตา  ความวา  คําสัตย  ชื่อวา 
วาจาไมตาย  เพราะเปนวาจายังประโยชนใหสําเร็จ.  สมจริงดังพระ 
ดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสไวในอาฬวกสูตร๓วา   "คําสัตยแล    ยัง 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๓๕๖   ตทฏกถา.   ๖/๒๙๔   ๒.  ส.   ส.  ๑๕/๒๗๗.   ๓.  ส  ส.  ๑๕/๓๑๔  
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ประโยชนใหสําเร็จกวารสทั้งหลาย  ดังน้ี.   
        บาทคาถาวา  เอส   ธมฺโม  สนนตฺโน   ความวา   ธรรมท่ีชื่อวา 
วาจาสัตย  เปนธรรม   คือจริยาประเพณีเกา.   ความจริง   คําสัตยนี้ 
นี่แล   คนเกาท้ังหลายประพฤติกันมาแลว.   ดวยวา  คนเกาเหลาน้ัน 
ไมกลาวคําเหลาะแหละเลย.   ดวยเหตุนั้นแล   พระวังคีสเถระจึงกลาว 
วา  "สัตบุรุษท้ังหลายต้ังมั่นแลวในคําสัตยอันเปนประโยชนดวย  เปน 
ธรรมดวย"  ดังน้ี.   สัตบุรุษเหลาน้ัน   พึงทราบวา  "ในประโยชนและ 
ธรรมเหลาน้ัน    เปนผูชื่อวาต้ังมั่นแลวในประโยชนของตนและชน 
เหลาอ่ืน  ก็เพราะต้ังอยูในคําสัตยนั้นแล,  และชื่อวาเปนผูต้ังมั่นแลว 
ในธรรม  ก็เพราะเปนผูต้ังม่ันในประโยชนนั่นเอง." 
        อีกอยางหนึ่ง  บททั้ง  ๒   เปนวิเสสนะของสัจจะ  สัตบุรุษท้ังหลาย 
ต้ังม่ันแลวในคําสัตย.   ในคําสัตยเชนไร ?   ในคําสัตยที่เปนประโยชน 
ดวย   เปนธรรมดวย.    คําสัตยชื่อวา   เปนประโยชน    เพราะไมไป 
ปราศจากประโยชนของชนเหลาอ่ืน.   มีคําอธิบายวา  "ยอมทําความ 
ไมผิด."   ชื่อวา  เปนธรรม  ก็เพราะแมเมื่อคําสัตยทําความไมผิดอยู 
ไมไปปราศจากธรรม.    มคํีาอธิบายวา    "คําสัตยยอมยังกิจท่ีประกอบ 
ดวยธรรมเทาน้ันใหสําเร็จ." 
        [๒๘๓]   ก็ธรรมดา   บุคคลผูพูดคําสัตย  ยอมนําประโยชนมาให 
ทั้งแกตนท้ังแกชนเหลาอ่ืน   เหมือนอธิมุตตกสามเณรและมหาสุตต- 
โสมบัณฑิตเปนตน,   ในบุคคลท้ัง  ๒  นั้น   เรื่องอธิมุตตกสามเณรกลาว  
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ไวแลวในอธิการแหงการเสพบัณฑิตนั่นแล.   เรื่องมหาสุตโสม๑บัณฑิต 
ก็พึงตรวจดูในอสีตินิบาต.  
                               [เรื่องสตีผูรักษาคําสัตย] 
        ดังไดสดับมา   ในกาลกอน   สตีคนหน่ึงไมไดใหทาน,   ไมทํา 
การบูชา   ไมสดับธรรมเลย   รักษาเพียงคําสัตยอยางเดียว  ทํากาละแลว 
ไปบังเกิดในเทวโลก. 
        ทีนั้น  ทานพระมหาโมคคัลลานะ  จาริกไปในเทวโลก  ยนือยูใกล 
ประตูวิมานของเทพธิดานั้น   ถามนางผูมาสํานักตนวา  "สมบัติของ 
เธอมาก,  เธอทํากุศลอะไร  จึงไดสมบัตินี้  ?"  นางละอายใจ   เพราะ 
สมบัตินั้นตนไดดวยกรรมเล็กนอย     แมไมปรารถนาจะบอก    ถูก 
พระเถระถามบอยเขา    ไมอาจจะปกปดไวได    จึงเรียนวา    "ดิฉัน 
รักษาเพียงคําสัตย." 
        พระเถระสดับคําน้ันแลว   มาถวายบังคมพระศาสดาในพระ 
เชตวันแลว   ทูลถามวา   "พระเจาขา   บุคคลอาจไดทิพยสมบัติดวย 
คุณเพียงพูดแตคําสัตยไดหรือ ?" 
        พระศาสดา   ตรัสวา   "โมคคัลลานะ     เหตุไฉนเธอจึงถามเรา 
เลา  ?  ความขอน้ีเทพธิดาบอกแกเธอแลวมิใชหรือ ?"   ดังน้ีแลว  จึง 
ตรัสวา   "สตัวทั้งหลายแมกลาวแตเพียงคําสัตย   ยอมไปเทวโลกได 
เหมือนกัน." 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๘/๑๓๐  ตทฏกถา.   ๘/๒๔๒.  
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        เรื่องนี้มาในกถาพรรณนาคาถาวา   สจฺจ  ภเณ  น  กุชฺเฌยฺย 
เปนตน   ในโกธวรรคธรรมบท.  
                               [วาจาสุภาษิตเปนมงคล] 
        [๒๘๔]  ดังนั้น  วาจาที่ประกอบดวยองคคืออวัยวะ  ๔  มีกลาวคํา 
สุภาษิตเปนตน   จึงชื่อวาเปนสุภาษิต.  วาจาสุภาษิตน้ัน   จัดเปนมงคล 
เพราะนํามาซ่ึงโลกิยสุขและโลกุตรสุข.   ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาวไว 
ในอรรถกถา๑สุภาสิตสูตรวา   "พระผูมีพระภาค  เมื่อตรัสวา  "ภิกษุ 
ทั้งหลาย   วาจาปะกอบดวยองค   ๔  เหลาน้ีแล   เปนสุภาษิต"  ดังน้ี 
ชื่อวา   ทรงปฏิเสธวาจาท่ีประกอบดวยอวัยวะมีปฏิญญาเปนอาทิ  และ 
สมบัติคือนาม  ลิงค  วจนะ  วิภัตติ  กาล  และการก  ซึ่งชนเหลาอ่ืน 
บัญญัติแกชนเหลาอ่ืนวา  "เปนสุภาษิต"  โดยธรรม.  แทจริง  วาจา 
ประกอบดวยทุจริตมีคําสอเสียดเปนตน     แมถึงพรอมดวยอวัยวะ 
เปนตน  ก็ชือ่วาเปนทุพภาษิต   เพราะนํามาซึ่งความพินาศแกตนและ 
ชนเหลาอ่ืน.    สวนวาจาประกอบดวยองค  ๔  นี,้   แมถาเปนวาจานับ 
เขาในภาษาของชาวมิลักขะ๒  หรือนับเขาในเพลงขับของเด็กหญิงผูนํา 
หมอน้ํา ;   ถงึอยางนั้น  กช็ื่อวาเปนสุภาษิตอยูนั่นเอง    เพราะนํามาซึ่ง 
โลกิยสุขและโลกุตรสุข. 
 
๑.  สา.  ป.  ๑/๓๑๙.    ๒.  มิลักขะ  ไดแก  คนพ้ืนบานพืน้เมือง  อยูในอินเดียมากอน 
ถูกพวกอรยิกะรุกราน   ดวยอางวาเปนคนปาเถ่ือนไมมีอารยธรรม  เรียกวา  ทัสยุ  หรือทาส 
ก็มี.  



ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาท่ี 187 

                   [เพลงขับที่เปนสุภาษิตอาจใหบรรลุคุณพิเศษ] 
        ก็ในขอนี้   มีภิกษุนักวิปสสนาประมาณ  ๖๐  รูป  กําลังเดินทาง 
ไดสดับเด็กหญิงชาวสีหลผูเฝาขาวกลาท่ีขางทางในเกาะสีหล   ผูขับ 
เพลงขับอันประกอบดวยชาติ  ชรา  พยาธิ  มรณะ  ดวยภาษาสีหล  
นั้นแล  แลวบรรลุพระอรหัตเปนอุทาหรณ. 
        อีกอุทาหรณหน่ึง  ภิกษุชื่อวา  ติสสะ  ผูปรารภวิปสสนา   กําลัง 
เดินไปโดยทางใกลสระปทุม  สดับเดก็หญิงผูหักปทุมในสระปทุม  ขับ 
เพลงขับอยูดังน้ีวา 
        [๒๘๕]  "ดอกปทุมชื่อโกกนท๑  บานแลวในเวลา 
        เชา  ถูกแสงพระอาทิตยแผดเผา  (ใหเหี่ยวแหงไป) 
        ฉันใด,  สัตวทั้งหลายผูถึงความเปนมนุษย  ยอม 
        เหี่ยวแหงไปดวยกําลังชราฉันนั้น." 
ดังน้ีแลว  บรรลุพระอรหัต. 
        อน่ึง  บรุุษผูหน่ึงในพุทธันดร  (เวลาวางพระพุทธเจา)  ๑  กลับ 
จากปาพรอมกับบุตร  ๗  คน     ฟงเพลงขับของสตีผูหน่ึงซึ่งกําลังเอา 
สากตําขาวสารดังน้ีวา 
                "สรีระนี่อาศัยหนังมีผิวเหีย่วแหง  ถูกชราย่ํายีแลว, 
                สรรีะนี่ถึงความเปนอามิส  คือเหย่ือของมฤตยู   ยอม 
                ตกไปเพราะมรณะ,  สรีระนี่เปนที่อยูของหมูหนอน 
                เต็มไปดวยซากศพตาง  ๆ,   สรีระนี่เปนภาชนะของ 
 
๑.  บัวแตง  (รตฺตุปฺปล)  A  red  lotus.   
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                ไมสะอาด,  สรีระนี่เสมอดวยทอนไม"  
แลวพิจารณาอยู    ก็บรรลปุจเจกโพธิญาณพรอมกับบุตรทั้งหลาย. 
แมเทพดาและมนุษยเหลาอ่ืน  บรรลุอริยภูมิดวยอุบายเชนนี้  เปน 
อุทาหรณ.  
        ก็ขอท่ีภิกษุ  ๕๐๐  รปู   สดับคาถาอันพระผูมีพระภาคผูฉลาดใน 
อาสยานุสยญาณ๑  ตรัสโดยนัยวา   "สงัขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง" 
เปนตนแลว  บรรลุพระอรหัต,  และเทพดาและมนุษยเปนอเนก  สดับ 
กถาอันประกอบดวยขันธอายตนะเปนอาทิในพระสูตรแลว  บรรลุพระ 
อรหัต  ไมนาอัศจรรย." 
                                          [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  คําวา   อนจฉฺริย   ปเนต  ย  ความวา  ขอท่ี 
สดับพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสแลว   จึงบรรลุพระอรหัต  ไม 
นาอัศจรรยเลย.   สวนขอท่ีสดับเพลงขับซึ่งเด็กหญิงเปนตนกลาวแลว 
บรรลุพระอรหัต  นาอัศจรรยเหลือเกิน.   อธิบายวา   ขอน้ัน  ยงั 
กุลบุตรทั้งหลายใหเขาใจความท่ีแมเพลงขับเชนนั้น  ก็เปนสุภาษิต. 
        [๒๘๖]  ก็เพราะเสียงน่ันเอง  ชื่อวา   วาจา  โดยนัยที่กลาว 
แลวในหนหลังในมงคลขอวา  สุภาสิตา   จ  ยา  วาจา  นี,้  หาใชเจตนา 
และวิรัติไม  ฉะน้ัน  วาจาน้ีจึงไมนับเขาในมงคลขอวาวินัยนี้.   เพราะ 
ในอาคาริยวินัย   เจตนามีเจตนาเปนเครื่องเวนจากการพูดเท็จเปนตน 
 
๑.  ญาณท่ีรูจักอัธยาศัยดีช่ัวของสรรพสัตว.  
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ก็ดี  วิรัติก็ด ี  ยอมควร,   เสียงไมควร,  ความขอน้ีแมในอรรถกถา  
อัฏฐสาลินี  ทานก็กลาวไวแลว.   เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาค  
จึงตรัสวาจาสุภาษิตไวโดยความเปนมงคลแผนกหนึ่ง.  แตคําใดทาน 
กลาวไวในอรรถกถา๑วา  "ก็เพราะวาจาสุภาษิตน้ี   นับเขาในวินัย๒ 

นั่นเอง;   ฉะน้ัน   พระผูมีพระภาคจึงไมทรงสงเคราะหวาจาสุภาษิตน่ัน 
ดวยวินัยศัพท  พึงสงเคราะหแตวินัย  (อยางเดียว)"  ดังน้ี,  บรรดาคํา 
ทั้ง  ๒  นั้น  ในคําวา   นับเขาในวินัย  พึงคนหาเหตุ. 
        พระอรรถกถาจารยแสดงความท่ีวาจาสุภาษิตน้ัน   เปนวาจาท่ี 
พระผูมีพระภาคพึงตรัสไวโดยความเปนมงคลแผนกหนึ่ง  ดวยคําน้ีวา 
เอต  อสงฺคณฺหิตฺวา.   สองบทวา  วินโย  สงฺคเหตพฺโพ  ความวา 
ควรสงเคราะหวินัย  ๒   อยางตามท่ีกลาวมาแลวน่ันแล  ดวยวินัยศัพท, 
ไมควรสงเคราะหวาจาสุภาษิต.   พึงเห็นสันนิษฐานวา  "พระอรรถ- 
กถาจารยยอมแสดงแมความที่วาจาสุภาษิตนั้น   ไมนับเขาในวินัยดวย 
สองบทน้ี"  ดังน้ี. 
        สวนในอรรถกถา๓   ทานกลาวคําเพียงเทาน้ีเทาน้ันวา    "แมววาจา 
สุภาษิตนี้   พึงทราบวาเปนมงคล   เพราะนํามาซึ่งประโยชนสขุในโลก 
ทั้ง  ๒." 
                                    กถาในนัยที่ ๑  จบ. 
 
๑-๓.  ปรมัตถโชติกา  ขุททกปาฐวณัณนา  ๒๔๙.   ๒.  ไมนับเขาในวนิัย  ?.  
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                                         [นัยที่ ๒] 
        [๒๘๗]  อีกนัยหน่ึง  วาจาเปนเคร่ืองแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน 
พึงทราบวา  เปนวาจาสุภาษิต   ในมงคลขอน้ี.   ความจริง   วาจา  
สุภาษิตนั้น  พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนมงคล    เพราะเปนปจจัยแหง 
ประโยชนสขุในโลกทั้ง  ๒   และบรรลุพระนิพพานแหงสัตวทั้งหลาย 
เหมือนการอยูในประเทศอันสมควรฉะนั้น.   แทจริง  พระพุทธพจน 
ทานก็กลาววา   เปนสุภาษิต  เพราะเปนวาจาสูงสุดแหงวาจาทั้งปวง 
โดยความเปนวาจาอันเกษม. 
          [พระวังคีสเถระวาพระพุทธพจนเปนวาจาสูงสุด] 
        แมพระวังคีสเถระ  เมื่อจะยังกุลบุตรใหเขาใจความน้ีนี่แล   จึง 
กลาวคาถานี้  อันนับเขาในสุภาสิตสูตร  เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระ 
ภาควา 
        "พระพุทธเจา  ตรัสพระวาจาใดอันเกษม  เพ่ือ 
        บรรลุพระนิพพาน  เพื่อทําท่ีสุดทุกข,  พระวาจา 
        นั้นแล  เปนวาจาสูงสุดแหงวาจาท้ังหลาย." 
                                       [แกอรรถ] 
        นัยอันมาในอรรถกถา๑สุภาสิตสูตรนั้นวา    "บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา  เขม  คือ  ไมมีภัย ไดแก  ไรอุปทวะ.   เพ่ือเฉลยคํายอนถามวา 
เพราะเหตุไร   ทานจึงกลาววา. . .  พระนิพพานเปนตน.   อธิบายวา 
ชื่อวา  เกษม เพราะวาจานั้นใหบรรลกุิเลสนิพพาน  และเปนไปเพ่ือทํา 
 
๑.  สา.  ป.  ๑/๓๑๙.  
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ที่สุดวัฏฏทุกข.  อีกอยางหนึ่ง  พระพุทธเจาตรัสพระวาจาใด  ชื่อวา   
เกษม  เพราะประกาศมรรคอันเกษม.   ก็ตรัสเพ่ือประโยชนอะไร ? 
ตรัสเพ่ือบรรลุพระนิพพาน  คือเพ่ือถึงกิเลสนิพพาน (และ)  เพ่ือทําท่ี  
สุดทุกข  คือเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอมตนิพพาน   อันนบัวาที่สุดแหงทุกขใน 
วัฏฏะ.   วาจาน้ันแลสูงสุด    คือประเสริฐสุดแหงวาจาทั้งปวงโดยสวน 
เดียวแทจริง." 
               [จํานวนผูไดดื่มอมฤตรสเพราะฟงวาจาสุภาษิต] 
        [๒๘๘]  นัยอันมาในอรรถกถา๑     เอกนิบาตอังคุตตรนิกายวา 
"พรหม  ๑๘  โกฏิกับพระอัญญาโกณฑัญญเถระ  ฟงธัมมจักกัปป- 
วัตตนสูตรแลวด่ืมน้ําอมฤต.   พระปญจวัคคิยเถระ   ฟงอนัตตลักขณ- 
สูตรในวันดิถีที่  ๕  ต้ังอยูในพระอรหัต.    บรุุษ  ๕๕  คนมียศกุลบุตร 
เปนตน  ฟงเทศนาของพระศาสดาแลว  ต้ังอยูในพระอรหัต.  ภัทท- 
วัคคิยกุมาร  ๓๐  คน  ฟงเทศนาของพระศาสดาในชัฏดงฝาย   ไดต้ังอยู 
ในผลทั้ง  ๓   เบื้องตํ่า.  ชฎิลพันหน่ึง  ฟงอาทิตตปริยายสูตรในคยาสีส- 
ประเทศ  ต้ังอยูในพระอรหัต.  พราหมณและคฤหบดี  ๑๑  นหุต  (๑๑ 
หม่ืน)  มีพระเจาพิมพิสารเปนประมุข  ฟงเทศนาของพระศาสดาใน 
สวนตาลหนุม  ต้ังอยูในพระโสดาปตติผล,  นหุตหน่ึง  (หม่ืนหน่ึง)  ต้ัง 
อยูในสรณะ.   สัตวแปดหม่ืนสี่พัน  ดื่มน้ําอมฤตในเวลาจบอนุโมทนา 
ดวยติโรกุฑฑสูตร.    ในสมาคมแหงนายสุมนมาลาการก็เหมือนกัน. 
 
๑.  มโน.  ปู.  ๑/๑๕๗.  
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ในสมาคมแหงชางธนบาล   สัตวหม่ืนหน่ึงดื่มน้ําอมฤต.   ในสมาคม 
แหงขทิรังคชาดก   ในสมาคมแหงชัมพุกาชีวก   และในสมาคมแหง  
อานันทเศรษฐี   สัตวแปดหมื่นสี่พันดื่มน้ําอมฤต.   ในวันที่ตรัสปารา- 
ยนสูตร  สัตว  ๑๔  โกฏ.ิ  ในวันแสดงยมกปาฏิหาริย  สัตว ๒๐  โกฏ.ิ 
เมื่อพระศาสดาทรงแสดงพระอภิธรรมในดาวดึงสภพ  สัตว  ๘๐  โกฏิ. 
ในวันเสด็จลงจากเทวโลก  สัตว   ๓๐  โกฏ.ิ   ในสกักปญหสูตร  เทพดา 
แปดหม่ืนดื่มน้ําอมฤต.   ในสถานท้ัง  ๔  นี ้ คือ  ในมหาสมัยสูตร  ๑ 
มงคลสูตร ๑  จูฬราหุโลวาทสูตร  ๑  สมจิตตปฏิปทาสูตร  ๑  สัตวผูได 
บรรลุอภิสมยั  กําหนดไมได."   
        [๒๘๙]  อรรถกถาธมัมจักกัปปวัตตนสูตร  ในมหาวรรค   สังยุตต- 
นิกายวา  "พระอัญญาโกณฑัญญเถระ  ต้ังอยูในโสดาปตติผล  พรอม 
กับพรหม  ๑๘  โกฏิ." 
        อรรถกถา๑มหาสมัยสูตรวา  "เทพดาประมาณแสนโกฏิ  บรรล ุ
พระอรหัต,   เทพดาผูบรรลุมรรค  ๓  พนที่จะนับได." 
        อรรถกถามงคลสูตรก็เหมือนกัน. 
        อรรถกถา๒จูฬราหุโลวาทสูตร  ในอุปริปณณาสกวา  "เทพดา 
บางเหลาไดเปนพระโสดาบัน,   บางเหลาเปนพระสกทาคามี,  บาง 
เหลาเปนพระอนาคามี,  บางเหลาเปนพระขีณาสพ.  ก็แลจะกําหนด 
นับเทพดาเหลาน้ันวา 'มีประมาณเทาน้ี'  ไมไดเลย." 
 
๑.  สุ.  วิ.  ๒/๓๙๐.   ๒.  ป.  สู.  ๓/๗๔๒.  
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        อรรถกถา๑ราหุลสูตร   ในเอกนิบาต  อังคุตตรนิกายวา  "ใน  
เวลาจบเทศนา  พระราหุลเถระ  บรรลุพระอรหัต  พรอมกับเทพดา  
ประมาณแสนโกฏ.ิ  เทพดาผูเปนพระโสดาบัน  สกทาคามี  และอนาคามี 
นับไมได." 
        อรรถกถา๒สมจิตตสูตร  ในทกุนบิาต  อังคุตตรนิกายวา "ใน 
เวลาจบเทศนา  เทพดาประมาณแสนโกฏ ิ บรรลพุระอรหัต.  เทพดา 
ผูเปนพระโสดาบันเปนตน   กําหนดไมไดเลย.  เทพดาแสนโกฏิ  บรรล ุ
พระอรหัต   ในมหาสมยสูตร  ในมงคลสูตร  และจูฬราหุโลวาท- 
สูตร   ก็เหมือนในสมาคมน้ี.    เทพดาและมนุษยเปนพระโสดาบัน 
เปนตน   กําหนดไมไดเลย." 
        [๒๙๐]  อรรถกถา๓ปราภวสูตร   ในปฐมวรรค  สุตตนิบาตวา 
"ในเวลาจบเทศนา  เทพดาผูฟงทางเสื่อมท้ังหลาย  (ปราภวสูตร) 
เริ่มต้ังความเพียรโดยปญญา  ตามสมควรแกความสังเวชที่เกิดข้ึนแลว 
บรรลโุสดาปตติผล  สกทาคามิผล  และอนาคามิผล   พนที่จะนับ.  ดัง 
ทานกลาวไววา 
        "เทพดาประชุมกันในสถานเหลาน้ัน   คือ   ใน 
        มหาสมยสูตร  ๑   มงคลสูตร  ๑  สมจิตตสูตร ๑ 
        ธมัมจักกัปปวัตตนสูตร  ๑  ปราภวสูตร  ๑  มาก 
        มายประมาณไมได,  ก็การตรัสรูธรรมในสถาน 
        เหลาน้ี   ใคร  ๆ  ไมพึงนับโดยคํานวณ.'" 
 
๑.  มโน.  ป.  ๑/๒๘๒.    ๒.  มโน.  ปู.  ๒/๕๑.   ๓.  ปรมัตถโชติกา  ขุ.  สุ.  ๑/๒๑๙.  
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        เพราะฉะนั้น   พระพทุธพจนมีธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเปนตน 
ตามท่ีกลาวมา  พึงเห็นวา  เปนวาจาสุภาษิตโดยพิเศษแล. 
                                      นัยที่  ๒  จบ.    
                        กถาวาดวยวาจาเปนสุภาษิต  จบ. 
        พระผูมพีระภาคตรัสมงคล   ๔  ประการ  คือ  "ความเปนพหุสูต ๑ 
ศิลปะ  ๑  วินัยที่ศึกษาดี  ๑  วาจาเปนสุภาษิต  ๑"    ดวยคาถานี้  ดัง 
พรรณนามาฉะนี้.  แมคําเปนคาถานี้   ก็เปนปฐยาวัตรแล. 
                      พรรณนาความแหงคาถาที่  ๓  จบ.  
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                           พรรณนาความแหงคาถาที่  ๔* 

        [๒๙๑]  พึงทราบวินิจฉัยในคาถาท่ี  ๔:-  
        การบํารุงมารดาบิดา  ชื่อวา   มาตาปตุปฏฐาน.  คําวา  ปุตฺต- 
ทารสฺส  เปนจตุตถีวิภัตติ  ลงในสัมปทาน.   อาจารยบางพวกกลาววา 
"เปนฉัฏฐีวิภัตติลงในกรรม"   ก็มี.   ทานกลาวไวในอรรถกถาวา 
ปุติตานฺจ  ทารานฺจ   เพ่ือแสดงวา  ในบทวา  ปุตฺตทารสฺส  แมนี้ 
พึงถือเอาความวา  ปุตฺตทาราน  เหมือนในประโยคน้ีวา  ปุพฺเพ 
สุจิณฺณานิ  กตฺวา  ต  ปจฺจเวกฺขติ   ทานถือเอาความในอรรถแหง 
พหุวจนะวา  ตานิ  ดวยสามารถเอกวจนะวา  ต  ฉะนั้น.  การสงเคราะห 
ชื่อวา  สังคหะ.  บทวา  อนากุลา   ไดแก  อันเวนจากความเปน 
การงานอากูล.   การงานท้ังหลายน้ันแล  ชื่อวา  กมัมันตะ. 
        บทวา  เอต  ความวา  "เทพดา  ทานจงถือวา  'การบํารุง 
มารดาบิดา  ๑  การสงเคราะหบุตรและภริยา ๑  การงานอันไมอากูล  ๑ 
กรรม  ๓  อยางมีการบํารุงเปนตนนี้  เปนมงคลอันสูงสุด'  ดังน้ี." 
        ความสังเขปในคาถาท่ี ๔  นี้เทาน้ี.   สวนความพิสดารในคาถา 
ที่ ๔   นี ้ ดังตอไปนี้. 
 
*  พระมหาอู   นิสฺสโภ   ป.  ๗  วัดบวรนิเวศวิหาร  แปล. 
๑.  ปรมัตถโชติกา  ขุททกปาฐกัณณนา  ๑๕๐.  
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                         กถาวาดวยการบํารุงมารดาบิดา* 

               [๒๙๒]  สตรีผูยังบุตรใหเกิด  ชื่อวา  มารดา.  บรุุษผูยังบุตรให 
เกิด  ชื่อวา  บิดา.  บรรดามารดาบิดาเหลานั้น  มารดาเทาน้ัน เปนผู 
ทํากิจท่ีทําไดยาก ;    เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเปนดาบสช่ือโสณ-  
บัณฑิต   เมื่อจะประกาศความท่ีมารดาเปนผูทํากิจท่ีทําไดยากแดพระ 
ราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้น  จึงกลาวคาถาเหลาน้ีไวในโสณนันทชาดก 
สัตตตินิบาตวา 
                                [อุปการคุณของมารดา] 
        "มารดาเมื่อหวังผลคือบุตร    ยอมนอบนอม 
        เทพดา  ถามถึงฤกษ   ฤดู    และปทั้งหลาย.  เมือ่ 
        มารดาอาบแลว  ในเพราะฤดู,   สัตวเกิดในครรภ 
        ยอมกาวลง,   ดวยเหตุนั้น มารดา  ทานจึงเรียก 
        วา  'โทหฬินี  (หญิงแพทอง),'   ดวยเหตุนั้น 
        ทานจึงเรียกวา  'สุหทา  (หญิงมีใจดี).'   มารดา 
        นั้น  ถนอม   (ครรภ)  ปหนึ่งหรือหยอนปหน่ึง 
        แลว  จงึคลอด  ดวยเหตุนั้น ๆ  ทานจึงเรียกวา 
        'ชนยนฺตี  ชเนตฺตี  (ผูยังบุตรใหเกิด).'  มารดา 
 
*  พระมหาอู  นิสฺสโภ  ป.  ๗  วัดบวรนิเวศวิหาร  แปล 
๑.  ข.  ชา.  ๒๘/๔๗  ตทฏกถา.  ๘/๑๗๙.  
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        ปลอบโยนบุตรผูรองไหดวยนํ้านม     ดวยเพลง 
        ขับ    และดวยเครื่องกกคืออวัยวะ,     ดวยเหตุนั้น 
        ทานจึงเรียกวา   'โตเสนฺตี    (ผูยังบุตรใหยินดีหรือ  
        ปลอบโยน).'    แตนั้น     เมื่อลมและแดดแรงกลา 
        มารดาทําความหวั่นใจ  คอยแลดูบุตรผูยังเปนทารก   
        ไมเดียงสา,   ดวยเหตุนั้น  ทานจึงเรียกวา  โปเสนฺตี 
        (ผูเลี้ยง).  ทรัพยของมารดาอันใดมีอยู  และทรัพย 
        ของบิดาอันใดมีอยู,   มารดายอมคุมครองทรพัย 
        แมทั้ง  ๒  นั้นไวเพ่ือบุตรน่ัน  ดวยหวังวา  เออก็ 
        ทรัพยทั้งหมดน้ี  ควรเปนของบตุรเรา.'  มารดา 
        เมื่อใหบุตรสําเหนียกวา  'อยางน้ีลูก  อยางโนนลูก 
        เปนตน  ยอมเดือดรอนดวยประการฉะนี้,   เมื่อ 
        บุตรถึงความเปนหนุมแลว  มารดารูวา  บุตรมัวเมา 
        ในภริยาของผูอื่น  ในเวลาคํ่าคืน  ไมกลับมาใน 
        เวลาเย็น  ยอมเดือดรอน  ดวยประการฉะน้ี. 
                                        [แกอรรถ] 
        [๒๙๓]  บรรดาบทเหลาน้ันบทวา  ปุตฺตผล  ไดแก  ผล 
กลาวคือ   บตุร. 
        บทวา   นมสฺสติ  ความวา  ยอมทําการนอบนอม  คือออนวอน  
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เทพดาวา  "ขอบุตรจงเกิดข้ึนแกขาพเจา."   
        บทวา  ปุจฺฉติ  ความวา  ยอมถามฤกษทั้งหลายอยางนี้วา 
"บุตรเกิดดวยฤกษไหน   จึงมีอายุยืน ?  โดยฤกษไหน  จึงมีอายุ  
สั้น ?,"  และถามฤดูและปอยางนี้วา  "บรรดาฤดูทัง้  ๖๑  บุตรเกดิในฤดู 
ไหน  และในปไหน  จึงมีอายุยืน ?  ในฤดูและปไหน  จึงมีอายุสั้น ?" 
        บทวา  อุตุสิ  ความวา  เมื่อระดูเกิดข้ึนแลว  ชือ่วา  อาบใน 
เพราะฤดู.  บทวา   คพฺภสสฺ  ไดแก  สตัวผูเกิดในครรภ. 
        บทวา  อวกฺกโม  ไดแก  ความกาวลง  คือความเกิด  ยอมมี, 
อธิบายวา  ครรภยอมต้ังในทอง.   ในบทวา  อวกฺกโม  นี ้ พึงทราบ 
ความโดยนัยที่พระผูมีพระภาคตรัสไวในมหาตัณหาสังขยสูตร๒วา  "ภิกษุ 
ทั้งหลาย   ก็เพราะปจจัย  ๓  อยางประชุมกันแล  สตัวเกิดในครรภ 
ยอมกาวลง." 
        บทวา  เตน  ความวา  ดวยสัตวเกิดในครรภนั้น    มารดานั้น 
จึงเปนหญิงแพทอง.   บทวา  เตน  ความวา  ในกาลน้ัน  ความสิเนหา 
ในสัตวผูเกิดในทองของมารดาน้ัน   ยอมเกิดข้ึน  ดวยเหตุนั้น  ทาน 
จึงเรียกวา   สุหทา. 
        บทวา  เตน  ความวา  ดวยเหตุนั้น  มารดานั้น ทานจึงเรียกวา 
ชนยนฺตี  และ  ชเนตฺตี. 
        บทวา  ถนกฺขีเรน    ความวา  ดวยนํ้านม  กลาวคือนํ้าอันเกิด 
 
๑.  คิมฺห  ฤดูรอน=เดือน  ๖-๗.   วสฺสาน   ฤดูฝน=เดือน  ๘-๙   สรท  ฤดูอบอาว= 
เดือน  ๑๐-๑๑.  เหมนฺต  ฤดหูมิะ=เดือน  ๑๒-๑.  สิสิร  ฤดูหนาว=เดือน  ๒-๓.   สวฺสนฺต 
ฤดูใบไมผลิ=เดือน  ๔-๕.     ๒.  ม.   ม.  ๑๒/๑๘๗.  
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แตถัน  และดวยเพลงขับ  (กลอม).    
        บทวา  องฺคปาวุรเณน  ความวา   และเม่ือใหบุตรนอนใน 
ระหวางถันแลว   ยังสัมผัสแหงสรีระใหแผไป  ชื่อวา  ยอมปลอบโยน 
ดวยเครื่องกก  กลาวคืออวัยวะ.  บทวา  โตเสติ  ความวา  เมื่อยัง 
บุตรใหยินยอม  ชื่อวา  ปลอบโยน. 
        บทวา  มมมฺ   กตฺวา  ความวา  ทําความรักใคร  (หวั่นใจ) 
อยางนี้วา  "โอ๑   ลมพัด  แดดกราดเบ้ืองบนลูกของเรา"  คอย 
ดูอยูดวยท้ังดวงในอันแนบสนิท. 
        คําวา  อภุยมฺเปตสฺส  ความวา   มารดา  ไมแสดงทรัพยแม 
ทั้ง  ๒  นั้นแกชนเหลาอ่ืน  ยอมคุมครองไวในสถานท้ังหลายมีหองม่ัน 
คง  (ปลอดภัย)  เปนตน  เพ่ือประโยชนแกบุตรนั้น. 
        คําวา  เอว  ปุตฺต,  อทุ  ปุตฺต   ความวา  มารดาเม่ือใหบุตร 
สําเหนียกวา   "ลูกผูบอดเขลา   เจาจงเปนผูไมประมาทในสกุล 
ทั้งหลายมีราชสกุลเปนตนอยางนี้,   และจงทําการงานอยางโนน"  ชื่อวา 
ยอมเดือดรอน    คือลําบากดวยประการฉะนี้.   เมื่อบุตรถึงความ 
เปนหนุม.   มารดารูวาบุตรนั้นมัวเมาในภริยาของผูอ่ืนในเวลาคํ่าคืน 
ไมกลับมาในเวลาเย็น  มีนัยนตาทั้ง ๒  คลอดดวยนํ้าตา  มองหาบุตรอยู 
ชื่อวายอมเดือดรอนดวยประการฉะนี้แล. 
 
๑.  มังคลัตถทีปนี  ฉบับพิมพคร้ังแรก  เม่ือ  พ.ศ.  ๒๔๕๙  บาลีวา  อหมีติ  ท่ีแปลวา 
เรา  และเชิงอรรถวา  มยฺหมีติ  ท่ีแปลวาของเรา  ฉบับชําระใหม  พิมพเม่ือ  พ.ศ.  ๒๔๗๔ 
บาลีวา  อโห  ดังท่ีแปลนี้.  
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                         [มารดาบิดาเปนพรหมของบุตร] 
        [๒๙๔]  อีกอยางหนึ่ง  มารดาบิดาท้ัง  ๒  นั้น  ทานเรียกวา  "พรหม 
บุรพเทพ   บรุพาจารย    และอาหุไนยบุคคล"     (ของบุตร).   เปรียบ 
เหมือนทาวมหาพรหม  ยอมไมละภาวนาทั้ง  ๔  ในหมูสัตว   ฉันใด; 
มารดาบิดาก็มิไดละภาวนาทั้ง  ๔  ในบุตรฉันนั้น.  จริงอยู  เมื่อบุตรอยู 
ในทอง,   มารดาบิดาน้ัน   เกิดเมตตาจิตข้ึนในบุตรวา  "เมื่อไรหนอ 
เราจึงจักเห็นลูกนอย  ไมมีโรค ?" 
        อน่ึง  ในกาลใด   บตุรนั้นยังออน   นอนหงายอยู  ถูกสัตว 
ทั้งหลายมีเล็นเปนตนกัด   หรือถูกการนอนเปนทุกขบีบค้ัน  รองไหอยุ, 
ในกาลน้ัน   ทานท้ัง  ๒  ก็เกิดความกรุณาข้ึน  เพราะไดสดับเสียงบุตร 
นั้น.  อน่ึง  ในเวลาบุตรว่ิงมาว่ิงไปเลนไดก็ดี   ในเวลาบุตรต้ังอยูในวัย 
งาม  (นาดูนาชม)  ก็ด ี  ทานท้ัง  ๒  กม็ีจิตออนโยน  บันเทิง   เบิกบาน 
เพราะมองดูบุตรนอย,   ในกาลน้ัน ทานท้ัง  ๒   ยอมไดความบันเทิง 
(มุทิตา). 
        อน่ึง  ในกาลใด   บตุรนั้นทําการเลี้ยงภริยา  แยกครองเรือน 
ในกาลน้ัน ทานท้ัง  ๒  ก็เกิดความมัธยัสถข้ึนวา  "บัดนี้  ลูกนอยของ 
เรา  อาจเพ่ือจะเลี้ยง  (ตน)  ไดโดยธรรมดา  (ตามลําพัง)  ของตน," 
ในกาลน้ัน   ทานท้ัง  ๒  ยอมไดความวางเฉย  (อุเบกขา). 
        มารดาบิดาท้ัง  ๒  นั้น   ทานเรียกวา  พรหม   เพราะทานมีความ 
ประพฤติเชนกับพรหม   เพราะไดพรหมวิหารในบุตรทั้งหลายครบ  ๔ 
อยางตามกาล   ดวยประการฉะน้ี.  
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                       [มารดาบิดาเปนบุรพเทพของบุตร] 
        เหมือนอยางวา  วิสุทธิเทพกลาวคือพระขีณาสพ  ไมคํานึงถึง 
ความผิดอันพวกชนพาลทําแลว    หวังแตความเสื่อมไปแหงความ 
พินาศและความเกิดข้ึนแหงความเจริญ   ปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขแก 
พวกเขาโดยสวนเดียวแท  ๆ,   และยอมนําความท่ีสักการะทั้งหลาย 
ของพวกเขามีผลานิสงสมาก   เพราะเปนทักษิไณยบุคคล   ฉันใด ; 
มารดาและบิดาแมนั้น  กฉั็นนั้น  ไมคํานึงถึงความผิดของบุตรทั้งหลาย 
ปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขแกบุตรเหลาน้ันโดยสวนเดียวเทาน้ัน   เปนผู 
สมควรแกทักษิณา   นําความท่ีสักการะของบุตรเหลาน้ันอันเขาทํา 
แลวในตน   มีผลานิสงสมาก ;  เพราะฉะนั้น  ทานทั้ง  ๒  นั้นจึงชื่อวาเทพ 
เพราะเปนผูมีความประพฤติเชนดังเทพ. 
        อน่ึง   เพราะบุตรทั้งหลายรูจักเทพเหลาอ่ืน   ดวยสามารถ 
ทานท้ัง  ๒  นั้นกอนแลวปฏิบัติอยู   ยอมไดรับผลแหงการปฏิบัติ ; ฉะน้ัน 
สมมติเทพ  อุปตติเทพ  และวิสุทธิเทพเหลาอ่ืน  จึงชื่อวา  ปจฉาเทพ. 
สวนมารดาบิดา  ทานเรียกวา  บุรพเทพ  เพราะทานเปนผูมีอุปการะ 
กอนกวาเทพเหลาอ่ืน. 
                      [มารดาบิดาเปนบุรพาจารยของบุตร] 
        อน่ึง   เพราะมารดาและบิดาเหลาน้ัน   ยังบุตรใหยึดถือ     ให 
สําเหนียกอยู  จําเดิมแตเวลาท่ีบุตรเกิด    ดวยนัยเปนตนวา    "จงน่ัง 
อยางนี้,  ยืนอยางนี้"   และวา    "คนนี้  เจาควรเรียกวา  'พอ"  ตอมา 
ภายหลัง   อาจารยเหลาอ่ืนจึงใหศึกษาศิลปะทั้งหลายมีศิลปะในเพราะ  
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ชางเปนตน,   อาจารยเหลาอ่ืนใหสรณะและศีล,   เหลาอ่ืนใหบรรพชา,  
เหลาอ่ืนใหเลาเรียนพุทธวจนะ,   เหลาอ่ืนใหอุปสมบท,  เหลาอ่ืนให 
บรรลุมรรคผล;  อาจารยเหลาน่ันแมทั้งหมด  ชื่อวา  ปจฉาจารย  ดวย  
ประการดังน้ี;  ฉะน้ัน  มารดาบิดา  ทานจึงเรียกวาบุรพาจารย    เพราะ 
เปนอาจารยกอนอาจารยทั้งหมด. 
                  [มารดาบิดาเปนอาหุไนยบุคคลของบุตร] 
        อน่ึง   เพราะมารดาบิดาน้ัน   ควรซ่ึงวัตถุมีขาวและน้ําเปนตน 
อันบุตรทั้งหลายนํามาบูชา  ตอนรับ  จัดแตง  คือเปนผูสมควรเพ่ืออัน 
รับขาวและนํ้าเปนตนนั้น;  ฉะน้ัน  มารดาบิดา  ทานจึงเรียกวา  อาหุไนย- 
บุคคล  (ของบุตร). 
        ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค   จึงตรัสไวในสพรหมสูตร๑  ใน 
ติกนิบาต  และจตุกกนิบาต   อังคุตตรนิกาย  วา  "ภิกษุทั้งหลาย 
คําวา  พรหมนั่น   เปนชื่อของมารดาบิดา,   คําวาบุรพเทพ...คําวา 
บุรพาจารย...    คําวา  อาหุไนยบุคคลน่ัน   เปนชื่อของมารดาบิดา. 
ขอน้ันเปนเพราะเหตุอะไร  ?   ภิกษุทั้งหลาย   เพราะมารดาบิดามี 
อุปการะมา  บํารุงเลี้ยง  แสดงโลกน้ีแกบุตรทั้งหลาย." 
        [๒๙๕]  พระผูมีพระภาค  ไดตรัสคําไวยากรณนี้,   พระสุคตผู 
พระศาสดา  ครั้นตรัสคําไวยากรณนี้แลว   ภายหลงัไดตรัสคํานิคมน่ัน 
อ่ืนอีกตอไปวา 
 
๑.  องฺ.   ติก.  ๒๐/๑๖๘.  องฺ.  จตุกฺก  ๒๑/๒๙.  
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        "มารดาบิดาผูอนุเคราะหประชา  (บุตร)  ทาน 
        เรียกวาพรหม    บรุพาจารย     แลอาหุไนยบคุคล  
        ของบุตรท้ังหลาย." 
                                      [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน ในบทวา   อาหุเนยฺยา  พึงทราบวิเคราะหดังน้ี 
วัตถุใด  อันบุตรพึงนํามาบุชา  คือเม่ือหวังผลวิเศษ  พึงนํามาแมแต 
ที่ไกลแลวใหในมารดาบิดาผูมีคุณ  เหตุนั้น   วัตถุนั้น  ชื่อวา  อาหุนะ 
คือขาวและนํ้าเปนตน,   มารดาบิดา  ยอมควรซ่ึงวัตถุอันบุตรพึงนํามา 
บูชานั้น  เพราะเปนเขตอุปการะ  เหตุนั้น  ชื่อวา  อาหุไนย. 
        บัดนี ้ พระผูมีพระภาค   เพ่ือจะทรงแสดงเหตุ  ในความท่ีมารดา 
บิดาน้ันเปนพรหมเปนตน  จึงตรัสวา  ต  กิสฺส  เหตุ เปนตน. 
        บรรดาคําเหลาน้ัน  คําวา  ต  กิสสฺ  เหตุ  ความวา  ขอน้ัน  คือ 
ชื่อของมารดาบิดาวา  พรหม  เปนตน  (มี)  เพราะเหตุไร ? 
        บทวา  พหุการา ไดแกมีอุปการะมาก.  ก ็ การ  ศัพทในบทวา 
พหุการา  นี้  แมเวน   อุป  ศัพท   ก็บงความวา  อุปการะ. 
         พระผูมีพระภาค   เพื่อจะทรงแสดงความท่ีมารดาบิดาเปนผูมี 
อุปการะมากโดยอาการตาง  ๆ  จึงตรัสวา  อาปาทกา  เปนตน. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อาปาทกา ความวา  ผูบํารุง  คือ 
เลี้ยงชีวิต.    ชีวิตของบุตรทั้งหลายอันมารดาบิดานั้นบํารุงเลี้ยง    สืบ 
ตอใหเปนไปโดยตอเนื่องกัน.  
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        [๒๙๖]  สวนในอรรถกถา๑ทุกนิบาต   อังคุตตรนิกาย   ทานกลาว  
ไววา  "บทวา  อาปาทกา  คือ  ผูใหเจริญ  ไดแก  ผูเลี้ยงดู.   จริงอยู 
บุตรทั้งหลาย  มารดาบิดา  ทั้งใหเจริญ  ทั้งเลี้ยงดู."  
        บทวา  โปสกา  ความวา  ผูยังมือและเทาใหเจริญ  ใหดื่ม 
โลหิตในหทัยเลี้ยง.   จริงอยู  บุตรทั้งหลาย  อันมารดาบิดานั้นปรน 
ปรือ   คือเลี้ยง.  ไดแก  ประคับประคองดวยขาวและน้ําเปนตน. 
        ในฎีกาทุกนิบาตอังคุตตรนิกายวา  "บทวา   หทยโลหิต  ไดแก 
น้ํานม.  จริงอยู  โลหิต  ยอมถึงการแปรไปโดยเปนน้ํานม." 
        บทวา  ทสฺเสตาโร     ความวา   กถ็ามารดาบิดาพึงจับบุตร 
ทั้งหลายท่ีเทาท้ัง  ๒  แลว  เหว่ียงไปในปา   ในน้ํา  หรือในเหว  ในวันที ่
บุตรเกิดแลวน่ันเทียว,   บุตรเหลาน้ันไมพึงเห็นอิฏฐารมณในโลกน้ี, 
การท่ีบุตรเหลาน้ันเห็นอารมณนั้นไดอาศัยมารดาบิดา  เพราะมารดาบิดา 
ไมทําอยางนั้น  เลี้ยงดูไว  เหตุนั้น  มารดาบิดาน้ันจึงชื่อวาผูแสดงโลกนี้. 
        สองบทวา  ปชาย  อนุกมฺปกา  ความวา   ผูอนุเคราะหบุตร 
ของตน.   จรงิอยู   มารดาบิดาน้ัน   ตัดชีวิตของสัตวเหลาอ่ืนบาง  สละ 
พัสดุอยางใดอยางหนึ่งอันเปนของตนบาง  ประคับประคอง  คุมคอง 
ประชา  (บุตร)   ของตนไว.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมพีระภาคจึงตรัสคํา 
นั่นวา  ปชาย  อนุกมฺปกา.   ก็คาถาน้ีมาแมในโสณนันทชาดกแลว. 
                          [การทําปฏิการแกมารดาบิดา] 
        [๒๙๗]  ดังน้ัน  ความที่มารดาบิดาน้ัน  เปนผูมีอุปการะมาก 
 
๑.  มโน.  ปู.  ๒/๓๖.  
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พระผูมีภาคทรงแสดงวา  เปนเหตุแหงความเปนพรหมเปนตน  อันเปน  
เหตุที่บุตรไมอาจทําตอบแทนแกมารดาบิดาน้ัน   ใหสิ้นสุดโดยประการ  
ไร ๆ  ดวยอุปการะอันเปนโลกิยะไดเลย.     ก็ถาบุตรวางมารดาไว 
บนจะงอยบาขวา   บิดาไวบนจะงอยปาซาย   ดวยหมายจักทําตอบ 
แทนแกทาน  พึงประคับประคองในอวัยวะทั้งปวง  ทําการบํารุงทาน    
ผูดํารงอยูบนจะงอยบาท้ัง ๒  นั้นนั่นแล   ดวยกิจมีการอบกลิ่นเปนตน, 
แมมารดาบิดานั้น   พึงนั่งถายปสสาวะและอุจจาระบนจะงอยบาทั้ง ๒ 
ของบุตรนั้นแล,  บุตรนั้น   ถึงทําอยูอยางนั้นตลอด  ๑๐๐  ป  ก็ไมอาจ 
ทําตอบแทนแกทานไดเลย.   แมถาบุตรพึงสถาปนาบิดาไวในความเปน 
พระเจาจักรพรรด์ิ   มารดาไวในความเปนพระอัครมเหสีของพระเจา 
จักรพรรดิไซร,  แมอยางนั้น  ก็ไมอาจทําตอบแทนไดเหมือนกัน. 
        สวนบุตรใด   ต้ังมารดาบิดาผูถึงพรอมดวยอธรรมมีความเปน 
ผูไมมีศรัทธาเปนตน  ไวในธรรมท้ังหลายมีความถึงพรอมดวยศรัทธา 
เปนตน,  บุตรนั้น  ชื่อวา  อาจทําตอบแทนได  ดวยเหตุมีประมาณ 
เทาน้ี.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค  จึงตรัสไวในมาตาปตุคุณสูตร๑ 

ในทุกนิบาต  อังคุตตรนิกายวา  "ภิกษุทั้งหลาย  เราไมกลาวการทํา 
ตอบแทนไดงายแกทานท้ัง  ๒.  ทานท้ัง  ๒  เปนไฉน ?  (ทานท้ัง ๒)  คือ 
มารดาและบิดา.  บุตรพึงประคับประคองมารดาดวยบาขางหน่ึง,  พึง 
ประคับประคองบิดาดวยบาขางหน่ึง,   เขามีอายุ  ๑๐๐  ป  เปนอยู  (ม ี
ชีวิต)  ๑๐๐  ป.   และเขาพึงทําการบํารุงมารดาบิดานั้นดวยการอบกลิ่น 
 
๑.   องฺ.  ทุก.  ๒๐/๘๗.  
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การนวด  การใหอาบนํ้า  และการดัด,  และทานท้ัง  ๒  นั้น    พึงถาย   
ปสสาวะและอุจจาระบนบาท้ัง  ๒  นัน้นั่นแล  ;   ภิกษุทั้งหลาย  กิจอยาง 
นั้น  ยังไมเปนอันบุตรทําแลวหรือทําตอบแทนแลวแกมารดาบิดาเลย. 
ภิกษุทั้งหลาย  อน่ึง  บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติ  อัน 
เปนอิสราธิปตยแหงแผนดินใหญนี้   อันมีรัตนะ  ๗  ประการมากมาย, 
ภิกษุทั้งหลาย  กิจอยางนั้นยังไมเปนอันบุตรทําแลวหรือทําตอบแทน 
แลวแกมารดาบิดาเลย.   ขอน้ันเปนเพราะเหตุอะไร ?  ภิกษุทั้งหลาย 
เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก   บํารงุเลี้ยง   แสดงโลกน้ีแกบตุร 
ทั้งหลาย.     ภิกษุทั้งหลาย       ก็บุตรใดแล      ยังมารดาบิดาผูไมมี 
ศรัทธา   ใหสมาทานดํารงต้ังอยูในสัทธาสัมปทา,  ยังมารดาบิดาผูทุศีล 
ใหสมาทานดํารงต้ังอยูในจาคสัมปทา,       ยังมารดาบิดาผูตระหนี่  ให 
สมาทานดํารงต้ังอยูในสีลสัมปทา,   ยังมารดาบิดาผูมีปญญาทราม 
ใหสมาทานดํารงต้ังอยูในปญญสัมปทา,  ภิกษุทั้งหลาย  ดวยเหตุมี 
ประมาณเทานี้แล   กิจน้ัน  จึงชื่อวาเปนอันบุตรทําแลว  ทําตอบแทน 
แลว  และทํายิ่งแลว  แกมารดาบิดา." 
        [๒๙๘]  บรรดาบทเหลาน้ัน   สองบทวา  มาตุ  จ  ปตุ  จ  ไดแก 
มารดาผูใหเกิดและบิดาผูใหเกิด.  บทวา  ปริหเรยฺย  ความวา  พึงวาง 
มารดาไวบนจะงอยบาขางหน่ึงคือขางขวาแลวประคับประคองปรนนิบัติ. 
        ในฎีกาทุกนิบาต   อังคุตตรนิกาย    ทานกลาววา   "บรรดามารดา 
บิดา  มารดาเทาน้ัน  มีอุปการะมากกวา  เหตุนั้น  พระอาจารยทั้งหลาย 
จึงกลาวจะงอยบาขาขวาสําหรับมารดาน้ันเทาน้ัน   เพราะมารดาน้ัน  
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เปนผูอันบุตรจะพึงทําตอบแทน  โดยความเปนประธาน."    
        นัยอันมาในอรรถกถา๑มาตาปตุคุณสูตรนั้นวา   "บทวา    อเสน 
ความวา    บตุรพึงวางบิดาไวบนจะงอยบาขางหน่ึงคือขางซาย  แลว 
ประคับประคอง. 
        บทวา  วสฺสสตายุโก   ความวา   มีอายุประมาณ  ๑๐๐  ป, 
อธิบายวา   เกิดในกาบแหงคนมีอายุ  ๑๐๐  ป.    บทวา  วสฺสสตชีวี 
ความวา   เปนอยู  ๑๐๐  ปเต็ม. 
        สองบทวา   โส  จ  เนส ความวา  ก็บุตรนั้นพึงทําการบํารุง 
มารดาบิดาน้ัน  ผูดํารงอยูบนจะงอยบาท้ัง ๒  ของตนน่ันแล  ดวยการ 
อบกลิ่น  การนวด  การใหอาบนํ้า  และการดัด. 
        สองบทวา  เต จ  ตตฺเถว  ความวา และมารดาบิดาน้ัน  นั่ง 
อยูบนจะงอยบาเหลาน้ันน่ันแลของบุตรนั้นเทียว   พึงถายปสสาวะและ 
อุจจาระ. 
        สองบทวา  อิสฺสราธปิจฺเจ  รชฺเช  ความวา  ในความเปนพระ 
เจาจักรพรรด์ิ.   บทวา  สมาทเปติ  แปลวา  ใหถือเอา.  ในพระสูตรนี้ 
พระผูมีพระภาคตรัสศรัทธา   ศลี  จาคะ  และปญญา  เจือดวยโลกิยะ 
และโลกุตระ.   ภิกษุเชนพระธรรมเสนาบดีเทียว  พึงทราบวา  ชื่อวา 
ยอมยังบิดาและมารดา  ใหต้ังอยูในธรรมท้ังหลายมีศรัทธาเปนตนนั้น." 
        [๒๙๘]  การปรนนิบติัดวยสักการะ  และการทาํความนอบนอม 
ชื่อวา  การบํารุง.   ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสไวในสพรหมก๒- 
 
๑.  มโน.  ป.  ๒/๓๕.   ๒.  องฺ.  ติก. ๒๐/๑๖๘.  
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สูตรและโสณนันทชาดก๑วา  
        "เพราะฉะน้ันแล           บณัฑิตพึงนมัสการและ 
        สักการะมารดาบิดาน้ัน  ดวยขาว  น้ํา  ผา  ทีน่อน 
        การอบกลิ่น     การใหอาบนํ้า     และการลางเทา 
        ทั้ง  ๒." 
                                   [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  นมสเฺสยฺย  ความวา  พึงทําความ 
นอบนอม,  อธิบายวา  ไปสูที่บํารุงในเวลาเย็น  (และ)  ในเวลาเชา 
พึงทําความนอบนอมดวยคิดวา  "สองทานน้ีเปนบุญเขตอันยอดเยี่ยม 
ของเรา." 
        บทวา   สกฺกเรยฺย   ไดแก  พึงตอนรับดวยสักการะ.  บัดนี ้
พระผูมีพะภาค   เมื่อจะทรงแสดงสักการะนั้น   จึงตรัสคําวา  อนฺเนน 
เปนตน.  
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อนฺเนน  คือดวยยาคู   ภัต  และ 
ของเค้ียว.  บทวา   ปาเนน   คือ   ดวยนํ้าด่ืม  ๘  อยาง.  บทวา  วตฺเถน 
คือ  ดวยผานุงและผาหม.  บทวา  สยเนน  คือ  ดวยเตียงและต่ัง. 
        บทวา  อุจฺฉาทเนน  คือ  ไดแก  ดวยการอบกลิน่  คือ  การ 
กําจัดกลิ่นเหม็น  แลวทําใหมีกลิ่นหอม. 
        [๓๐๐]  สวนในฎีกา๒ปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค   ทานกลาววา 
"การไลทา  (ดวยของหอม)  ชื่อวา  การอบกลิ่น." 
 
๑.  ข.  ฃา.  ๒๘/๕๗.  ตทฏกถา.   ๘/๑๗๙.   ๒.  ป.  มัญ.  ๑/๑๒๔.  
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        บทวา   นหาปเนน  คือ  ดวยการรดตัว  ใหอาบดวยนํ้าอุนใน  
ฤดูหนาว  ดวยนํ้าเย็นในฤดูรอน.  
        บาทคาถาวา  ปาทาน  โธวเนน  จ  คือ  ดวยการลางเทาดวย 
น้ําเย็นและน้ําอุน  และดวยการทาดวยนํ้ามัน.  พึงสงเคราะหการนวด 
และการดัด  ที่พระผูมีพระภาคมิไดตรัสไวในคาถากึ่งนี้  ดวย  จ  ศัพท. 
        ดวยเหตุนั้น   ในอรรถกถา๑มาตาปตุคุณสูตร  ทานจึงกลาววา 
"พึงทําการบํารุงดวยการนวดมือ  (และ)  ดวยการดัด  กลาวคือดึง 
มาดึงไปซ่ึงอวัยวะทั้งหลายมีมือและเทาเปนตน  เพ่ือบรรเทาความ 
เมื่อยขบ." 
        สวนในฎี๒กาปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค  ทานกลาววา  "การบีบ 
ขยํา  ชื่อวา  การนวด." 
        [๓๐๑]  บรรดาคฤหัสถและบรรพชิตเหลาน้ัน  คฤหัสถพึงบํารุง 
มารดาบิดาแมดวยการนมัสการ,   บรรพชิตพึงบํารุงดวยสักการะ 
อยางเดียว.  จริงอยู  แมภิกษุ  พึงบํารุงมารดาบิดาแท.  เพราะโทษ 
ในการบํารุงน้ี  ไมมี. 
        ดวยเหตุนั้น  ในอรรถกถา๓เภสัชชกรณวัตถุ   ในตติยปาราชิก 
ทานจึงกลาววา "ก็ถาภิกษุนํามารดาไปยังวิหาร  ปรนนิบัติอยูไซร, 
อยาถูกตอง    พึงทําบริกรรมทุกอยาง,   พึงใหของเค้ียวของบริโภค 
ดวยมือตนเอง.   สวนบิดา  ภิกษุพึงทํากิจท้ังหลายมีการใหอาบนํ้าและ 
การนวดเปนตน  บํารุงดวยมือของตน  เหมือนอยางบํารุงสามเณร 
 
๑.  มโน.  ปู.  ๒/๓๕.   ๒.  ป. มัญ.  ๑/๑๒๔.  ๓.  สมันต.  ๑/๕๖๒. 
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ฉะน้ัน."  
        [๓๐๒]  ก็ในอรรถกถาเภสัชชกรณวัตถุนี้  เพ่ือจะแสดงวา  
"ภิกษุแมถูกตองดวยความรักอาศัยเรือน๑วา  'ผูนี้เปนมารดาของเรา' 
เปนอาบัติทุกกฎอยางเดียว"   ทานจึงกลาววา  "อนามสนฺเตน." 
        ดวยเหตุนั้น  ในอรรถกถา๒กายสังสัคคสิกขาบท ทานจึงกลาว 
ความน้ีไววา    "ถาภิกษุเห็นมารดาถูกกระแสน้ําพัดไป   ไมควรถูก 
ตองดวยมือทีเดียว;  พึงวาง  (สง)   เรอื  แผนกระดาน  ทอนกลวย หรือ 
ทอนไมไปขางหนา,  เมื่อเรือเปนตนนั้นไมมี,   แมผากาสวะก็ควรวาง 
ไว,   แตไมควรพูดวา 'จงจับที่ผากาสาวะนี้,'   เมื่อมารดาจับผากาสาวะ 
แลว,     จึงฉุดมาดวยทําในใจวา      'เราฉุดบริขาร.'     ถามารดากลัว 
ไซร,   พึงไปขางหนา  ๆ  ปลอบโยน.  ถามารดาถูกน้ําพัด   ข้ึนคอหรือ 
จับมือภิกษุผูเปนบุตรโดยเร็วไซร,   ภิกษุไมควรสลัดเสียดวยกลาววา 
'จงหลักไป   หญิงแก,   ควร (ชวยสง)   ใหถึงบก.  ถามารดาดก 
หลม   ตกบอไซร;   ภิกษุพึงโยนเชือกหรือผาลงไปในที่นั้น   เมื่อมารดา 
จับเชือกหรือผาแลว   พึงสาวข้ึน,   แตไมควรถูกตองเลย." 
        [๓๐๓]  ภิกษุแมทําเภสัชแกมารดาบิดาเหลานั้น   ก็ไมเปนเวชช- 
กรรม   แมในเพราะการใหอนามัฏฐบิณฑบาต๓เปนตน   ก็ไมเปนการ 
ยังสัทธาไทยใหตกไป. 
        ดวยเหตุนั้น     ในอรรถกถาเภสัชชกรณวัตถุ    ทานจึงกลาววา 
 
๑.  ความรักฉันมารดากับบุตร  บุตรกับมารดา  ปราศจากราคตัณหา,  ๒.  สมันต.  ๒/๓๓. 
๓.  ไดแก  บิณฑบาตท่ีภิกษุยงัมิไดแตะตอง. 
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"ถามารดาบิดาเปนใหญ  ไมหวังตอบแทน  (ปฏกิาร),  ไมทํา  (ปฏ-ิ  
การ)  ก็ควร.   แตถาทานท้ัง  ๒  ดํารงอยูแมในราชสมบัติแลว  ยังหวัง 
ตอบแทน  (ปฏิการ)  อยู,    ไมทํา  (ปฏิการ)  ไมควร.  อนามัฏฐบิณฑ-  
บาต   ภิกษุกค็วรใหแกมารดาบิดา,   แมหากจะมีราคาต้ังหาปณะ, 
ก็ไมเปนการทําสัทธาไทยใหตกไป."    
        อนุฎีกาวิมติวิโนทนีวา  "ในคําวา  อกาตุ  น  วฏฏติ  นี ้ อาจารย 
บางพวกกลาวอาบัติทุกกฎ.  พึงถือวาการหามดวย  อ  อักษรในคําวา 
อกาตุ  น  วฏฏติ  นี้    ทานประกอบดวยสามารถความเปนกรรม 
ไมสมควรเทาน้ัน,   หาประกอบดวยสามารถความเปนอาบัติไม." 
        ฎีกาสารัตถ๑ทีปนีวา  "บิณฑบาตอันภิกษุไดแลวจากมือของผู 
ไมใชบรรพชิต  (คฤหัสถ)  มียอดอันตนหรือภิกษุอ่ืนยังมิไดถือเอา 
แลว  ชื่อวา  อนามัฏฐบิณฑบาต." 
        [๓๐๔]  บาลีในจีวรขันธกะ๒วา   "ก็สมัยนั้นแล  จีวรเปนอันมาก 
เกิดข้ึนแกภิกษุรูปหน่ึง.  กภิ็กษุนั้นใครจะใหจีวรนั้นแกมารดาบิดา. 
        (ลําดับนั้นแล  ภิกษุนั้น   บอกความน่ันแกภิกษุทั้งหลาย).   ภิกษุ 
ทั้งหลายทูลความน่ันแดพระผูมีพระภาค.   พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
ภิกษุทั้งหลายมาแลว  ทรงอนุญาตวา 'ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุ 
ให (สิ่งของ ๆ ตนแกทาน)  ดวยถือวามารดาบิดา  เราจะพึงวาอะไร  ? 
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตเพ่ือให   (สิง่ของ  ๆ  ตน)  แกมารดาบิดา; 
ภิกษุทั้งหลาย   แตภิกษุไมพึงทําสัทธาไทยใหตกไป;   ภิกษุใดขืนทํา 
 
๑.  สา.  ที.  ๓/๔๒๗.    ๒.  วิ.  มหา.  ๕/๒๒๐.  
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สัทธาไทยใหตกไป,  ภิกษุนั้นตองทุกกฏ."   
        อรรถกถา๑จีวรขันธกะน้ันวา  "พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  น  จ 
ภิกฺขเว  สทฺธาเทยฺยนี้,  ภิกษุเมื่อให  (สิ่งของ ๆ ตน)แกหมูญาติ 
นอก  (จากมารดาบิดา)  นั้น  ชื่อวา  ยอมทําสัทธาไทยใหตกไปโดย 
แท.  สวนมารดาบิดา  แมถาดํารงอยูในราชสมบัติแลว   ยังปรารถนา 
(ปฏิการ)  อยู  ภิกษุพึงให." 
        นัยอันมาในอรรถกถา๒กุลทูลกสิกขาบทวา  "กภิ็กษุเมื่อใหผลไม 
ก็ดี   ดอกไมก็ดี  อันเปนของ  ๆ  ตนแกมารดาบิดา  นําไปใหเองก็ดี 
ใหคนอ่ืนนําไปใหก็ดี   เรยีกมาใหเองก็ดี   ในคนอ่ืนเรียกมาใหก็ดี   ยอม 
ควร,  เมื่อจะใหแกหมูญาตินอกน้ัน  ใหคนอ่ืนเรียกมาใหอยางเดียว 
จึงควร.  บรรดาวัตถุเหลานั้น  เมื่อจะใหดอกไม  ใหเพ่ือบูชาพระรัตน- 
ตรัยเทานั้น จึงควร.  แตใหแมแกใคร   ๆ  เพ่ือประโยชนแกการประดับ 
หรือเพ่ือประโยชนแกการบูชาวัตถุมีศิวลิงคเปนตน  ไมควร." 
        อนุฎีกาวิมติวิโนทนีวา   "ใหสิ่งของแกมารดาบิดาดวยคิดวา 
'ทานท้ัง  ๒  จักขายส่ิงของน้ีเลี้ยงชีพ.'   ยอมควร,  แตใหสิ่งของแก 
หมูญาตินอกน้ัน  ใหเปนของยืมเทาน้ัน  จึงควร." 
        [๓๐๕]  เพราะฉะนั้น   แมภิกษุก็ควรบํารุงมารดาบิดาน้ันแท 
โดยนัยตามท่ีกลาวแลว.  แมในบาลี  พระผูมีพระภาคก็ตรัสไวโดยไม 
แปลกกันวา  "มาตาปตุอุปฏฐาน."  แตการบํารุงใดท่ีพระอรรถกถา- 
จารยทั้งหลายกลาวไว  ดวยสามารถแหงคฤหัสถในที่สุด      (แหง 
 
๑.  สมันต.  ๓/๒๓๙.    ๒.  สมันต.  ๒/๑๔๓.  
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มังคลัตถทีปนี)  วา  "บุตรทั้งหลายยังไมละความเปนคฤหัสถเพียงใด;  
ชําระคาหน้ีเกาดวยการบํารุงมารดาบิดาเพียงนั้น."   การบํารุงน้ัน  พึง 
เห็นวา  ทานกลาวไวเพ่ือแสดงวา  "ชื่อวา  การบํารุงมารดาบิดา  เปน 
วัตรของคฤหัสถ."  ไมควรเห็นวา ทานกลาวไวเพ่ือแสดงวา  "การ 
บํารุง  (มารดาบิดา)  อันบรรพชิตไมควรทํา."  อน่ึง  พึงเห็นวา  คําน่ัน  
ทานกลาวไวเพ่ือแสดงวา  "ธรรมดาผูบวชพึงเปนผูไมมีหน้ี"  ดังน้ี; 
เพราะฉะนั้น  มารดาบิดาอันบุตรแมคนใดคนหนึ่งควรบํารุงแท. 
ดวยวา   บุตรปฏิบัติผิดในมารดาบิดา  ยอมประสบทุกข  ในขอน้ีมี 
มิตตวินทุกะเปนตน  เปนอุทาหรณ. 
                                      [เรื่องมิตตวินทุกะ] 
        [๓๐๖]  ดังไดสดับมา  ในกาลแหงพระพุทธเจาพระนามวา  กัสสป 
บุตรของเศรษฐีมีสมบัติ  ๘๐  โกฏิ  ในกรุงพาราณสี  ไดมีชื่อวา  มิตต- 
วินทุกะ  เปนผูทุศีล  ไมมีศรัทธา.  สวนมารดาบิดาของเขาเปนโสดาบัน. 
        ในกาลตอมา  เมื่อบิดาถึงแกกรรมแลว  เขากลาววา  "แม 
ฉันจักทําการคาขายทางเรือ." 
        มารดา.  ลูก  เจาเปนลูกคนเดียว  (ของแม),  แมทรัพยใน 
เรือนน้ีก็มีมาก,  สมุทรมีอาทีนพ  (โทษ)   หลายอยาง,  เจาอยาไปเลย. 
        เขาขืนจะไปอยางเดียว  พูดวา  "แมไมอาจหามฉันได"  แม 
ถูกมารดาจับที่มือไว  ก็สลัดมือออกตีมารดาใหลมลงทําชอง  (ได 
โอกาส)  แลนเรือไปยังสมุทร.  ในวันที่ ๗  เพราะอาศัยมิตตวินทุกะ 
เรือไดหยุดไมเคลื่อนไหว.  สลากที่ชนท้ังหลายเลือก (จับ)   ดวยคิดวา  
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"ในเรือน้ีจักมีคนกาฬกัณณี"  ก็ตกในมือของมิตตวินทุกะน้ันนั่นแล 
ถึง  ๓  ครั้ง.    
        ทีนั้น   พวกมนุษยจึงใหแพแกเขา  โยนเขาไปท่ีหลังสมุทร. 
เขาไปดวยแพนั้น  ถึงเกาะแหงหนึ่งโดยลําดับ  ไดเห็นนคร  ๆ  หน่ึงมี 
ประตู  ๔  ประตูบนเกาะน้ัน.  นัยวา  ประเทศน้ันชื่ออุสสทนรก  เปน 
สถานที่เสวยกรรมกรณของสัตวผูเกิดในนรกเปนอันมาก.   แตนรกน่ัน 
ปรากฏแกมติตวินทุกะเหมือนนครอันเขาประดับประดา   ดวยกําลัง 
แหงกรรมคือการใหประหารมารดา.    เขาคิดวาจักเปนพระราชาใน 
นครน้ี  จึงเขาไป   ไดเห็นสัตวนรกตนหนึ่งมีจักรอันคมทูนอยูบนศีรษะ 
คร่ําครวญอยู. 
        ลําดับนั้น  จักรอันคมบนศีรษะของสัตวนรกน้ัน  ไดปรากฏแก 
มิตตวินทุกะเปนเหมือนดอกปทุม  เครือ่งจองจํา  ๕  อยางที่อก  (ของ 
สัตวนรก)  ไดปรากฏเหมือนเครื่องประดับอก,   โลหิตท่ีไหลออก 
จากสรีระ  (ของสัตวนรก)  ไดปรากฏเปนจันทนเครื่องลูบไล, 
เสียงคร่ําครวญ  (ของสัตวนรก)  ไดปรากฏเปนเหมือนเสียงเพลงขับ. 
เขาเขาไปใกลสัตวนรกนัน้แลว   กลาววา    "บรุุษผูเจริญ  ทานทัด 
ดอกปทุมนานแลว.   จงใหดอกปทุมนั่นแกฉันเถิด." 
        สัตวนรก.  สหายเอย  นี ้ ไมใชดอกปทุมดอก,   มันเปนจักร 
อันคม. 
        มิตตวินทุกะ.  ทานกลาวอยางนั้น   ดวยตองการจะไมใหแกฉัน. 
        สัตวนรก  คิดวา    "กรรมของเราท่ีจักสิ้นแลว,   บุรุษแมคนนี้  
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พึงตีมารดาเหมือนอยางเรามาแลว;  เพราะฉะนั้น  เราจักใหจักรอันคม 
แกเขา"   ดังน้ีแลว   พูดวา  "มาเถิดผูเจริญ  ทานจงรับดอกปทุมนี้"  
แลวโยนจักรอันคมน้ันไวบนศีรษะของเขา.  จักรนัน้หมุนประหน่ึงบด 
กระหมอม.  
        ในขณะนั้น    มิตตวินทุกะทราบวาส่ิงน้ันเปนจักรอันคม  จึงกลาว 
วา  "ทานจงรับเอาจักรอันคมของทานเถิด"   ดังน้ีแลว  ประสบเวทนา 
คร่ําครวญแลว.   สัตวนรกนอกน้ีหายไปแลว.   สวนมิตตวินทุกะ  เสวย 
ทุกขอยูในนรกนั้นสิ้นเวลานาน   เพราะผลแหงอกุศลกรรมคือการให 
ประหารมารดา   เมื่อวิบากแหงกรรมส้ินแลว,   จึงละจักรอันคมไป 
ตามกรรมแล. 
        เรื่องมิตตวินทุกะ  มาในอรรถกถาจตุททวารชาดก๑  ทสกนิบาต. 
                             [เรื่องพระมหาโมคคัลลานะ] 
        [๓๐๗]  ในอดีตกาล  บุรุษคนหนึ่ง  ในเมืองพาราณสี  เชื่อคําของ 
ภรรยา  ตองการจะฆามารดาบิดาของตน   นําทานท้ัง  ๒  ไปดวยยาน 
นอย  ในเวลาถึงกลางดง   จึงกลาววา  "พวกโจรอยู  ณ  ที่นี,้   ฉันจัก 
ลงไป"  จึงวางเชือกไวในมือของบิดา  ลงไปทําอาการดุจพวกโจรต้ัง 
ข้ึนแลว  โบยมารดาบิดา.  ทานท้ัง  ๒  นั้น  เวนจากการเห็นรูป  เพราะ 
เปนผูเสียจักษุ  จําบุตรไมได  จึงคร่ําครวญเพ่ือเปนโยชนแกบุตรอยาง 
เดียววา  "ลูก   พวกโจรชือ่โนนกําลังฆาเราทั้ง  ๒,   เจาจงหลีกไปเสีย." 
เขาคิดวา    "มารดาบิดาน้ีถูกเราโบยอยู     ยังคร่ําครวญเพ่ือประโยชน 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๒๗๑.   ตทฏกถา.  ๕/๔๑๙.  
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แกเราฝายเดียว,  เราทํากรรมไมสมควร"   ดังน้ีแลว   ปลอดทานท้ัง  ๒  
นวดมือและเทา  พูดวา  "แมและพอ   โจรหนีไปแลว"  จึงนํากลับ  
มายังเรือนของตนตามเดิมอีก.   ดวยกรรมน้ัน  เขาไหมในนรกสิ้น 
เวลาชานาน   ดวยเศษวิบาก  ถูกโจรทุบใหละเอียดแลวถึงความตาย 
ตลอด  ๑๐๐  อัตภาพ    ในอัตภาพที่สุด  เปนพระมหาโมคคัลลานะ 
ถูกพวกโจรประหารดวยกําลังแหงกรรมนั้นนั่นแล   ปรินิพพานแลว. 
        เรื่องพระมหาโมคคัลลานะ   มาในอรรถกถา๑สรภังคชาดก. 
        [๓๐๘]  สวนการปรนนิบัตินั้น   ของบุตรนั้น  ผูปฏิบัติชอบดวย 
การปรนนิบติัการท่ีกลาวแลวในมารดาและบิดาเหลาน้ัน ยอมนํามา 
ซึ่งประโยชนสุขในโลกท้ัง  ๒.  ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสไวในสพรหมกสูตร  และโสณนันทชาดก๒วา 
        "เพราะการปรนนิบติัในมารดาบดิาน้ันแล  บณัฑิต 
        ทั้งหลายยอมสรรเสริญเขาในโลกนี้นี่เอง,  เขาละ 
        ไปแลว  ยอมบันเทิงในสวรรค." 
                                          [แกอรรถ] 
        ทานแกไวในฎีกาติกนิบาต  อังคุตตรนิกายวา  "บรรดาคําเหลาน้ัน 
คําวา  น   ในคําน้ีวา  ตาย  นเปนเพียงนิบาต.    ความวา  เพราะ 
การปรนนิบติัในมารดาบิดาน้ัน   คือ  เพราะการปรนนิบัติเปนเหตุ. 
        สองบทวา  น  ปสสนฺติความวา  มนุษยทั้งหลายผูเปนบัณฑิต 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๕๓๕.  ตทฏกถา.  ๗/๓๕๖. 
๒.  ขุ.  ชา.  ๒๘/๕๗.  ตทฏกถา.  ๘/๑๗๙.  



ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาท่ี 217 

ยอมสรรเสรญิเขา   คือผูบํารุงมารดาบิดาในโลกนี้นี่เอง   โดยนัย 
เปนตนอยางน้ีวา  "บุคคลผูนี้  เกื้อกูลมารดา  เกื้อกูลบิดา  ยอมบําเพ็ญ  
ขอปฏิบัติอันยังสัตวใหเปนไปในสวรรค."    
        บทวา  เปจฺจ  ความวา  ผูบํารุงมารดาบิดาน้ัน  ไปสูปรโลกแลว 
ดํารงอยูในสวรรค  บันเทงิท่ัว   ราเริง  จําเดิมแตตน  ปราโมทยเพลิด 
เพลินอยูโดยประการตาง  ๆ  ดวยทิพยสมบัติทั้งหลาย. 
        [๓๐๙]  ก็ชื่อวาผูบํารุงมารดาบิดา  แมพระศาสดาก็ทรงสรรเสริญ 
แลว.   ในขอนั้น  มีเรื่องเหลาน้ี  (เปนอุทาหรณ) :- 
                           [เรื่องภิกษุเลี้ยงมารดาบิดา] 
        ดังไดสดับมา  บุตรเศรษฐีคนหน่ึง  ในกรุงสาวัตถี  ฟงเทศนา 
ของพระศาสดาแลว  ไดบรรพชาอุปสมบท  เลาเรียนธรรม  ๕  ปแลว 
เรียนกัมมัฏฐานในสํานักพระอุปชฌายะ    ออกจากพระเชตวันไปยัง 
ปจจันตคาม  อาศัยบานนั้นอยูในปา.   สวนมารดาบิดาของเธอ  จําเดิม 
แตเวลาท่ีเธอบวชแลว  ทรัพยสมบัติก็รอยหรอลงโดยลําดับ   ถงึความ 
เปนผูนาสงสารอยางยิ่ง   มีมือถือภาชนะเที่ยวขอทาน  อาศัยฝาเรือน 
ของชนอ่ืนอยู. 
        ก็ในกาลตอมา  ภิกษุนั้น  ไดสดบัวา  มารดาบิดาของตนประสพ 
ทุกข  จึงคิดวา  "เราแมพยายามอยูในปาส้ิน  ๑๒  ป  ก็ไมอาจบรรล ุ
มรรคและผลได.  เราเปนคนอาภัพ,   เราจะตองการอะไรดวยการ 
บรรพชา,   เราเปนคฤหัสถ  เลี้ยงมารดาบิดาและใหทาน  ก็จักเปนผู 
มีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนาได"   ดงัน้ีแลว  ออกจากปา  ถึงกรง  
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สาวัตถีโดยลาํดับ   คิดวา   "วันนี้  เราเฝาพระศาสดาฟงธรรมแลว 
พรุงน้ีจึงจักเยี่ยมมารดาบิดาแตเชาตรู"   ดังน้ีแลว  เขาไปยังพระเชตวัน.  
        ก็ในวันนั้น   พระศาสดา  ทรงตรวจดู  (สัตว)   โลก  ในเวลา 
ใกลรุง  ทรงเห็นอุปนิสัยแหงปฐมมรรคของภิกษุนั้นแลว,  เมื่อเธอ  
มาน่ังแลว   ทรงพรรณนาคุณของมารดาบิดาดวยมาตาปตุโปสกสูตร. 
เธอฟงพระสูตรนั้นแลว  คิดวา  "เรามาดวยต้ังใจวา  จักเปนคฤหัสถ 
เลี้ยงมารดาบิดา,  แตพระศาสดาตรัสวา  'บุคคลเปนบรรพชิต  ก็ชื่อวา 
อุปการะมารดาบิดาได;'   ถาเราไมเฝาพระศาสดาแลวไปเสีย  พึง 
เลื่อมจากการบรรพชาเห็นปานน้ี,   ก็บัดนี้   เราจักเลี้ยงมารดาบิดาน้ัน 
ทั้งเปนบรรพชิต." 
        ในวันรุงข้ึน   เธอถึงสลากยาคูและสลากภัตอันถึงแลวกอน 
เขาไปบาน   ถือเอายาคูและภัตใหแกมารดาบิดาแลว  สวนตนเที่ยว 
บิณฑบาต   ทําภัตกิจแลว  ทําที่อยูสําหรับมารดาบิดาน้ัน  จําเดิม 
แตนั้น  ก็ปรนนิบัติ  (มารดาบิดา)  เนืองนิตย.   ก็เธอใหปกขิกภัต 
เปนตน  อันตนไดแลวแกมารดาบิดานั้นแลว  สวนตนเที่ยวบิณฑบาต 
เมื่อได  (บิณฑบาต)  ก็บรโิภค,  เมื่อไมได  ก็ไมบรโิภค.  ก็วันที่ได 
ภิกษาของทาน   มีนอย,  วันที่ไมได  มีมากกวา.  เธอไดผาวัสสาวาสิก 
(ผาจํานําพรรษา)  หรือผาชนิดใดชนิดหน่ึงแมอ่ืน  ก็ใหแกมารดาบิดา 
นั้นนั่นแล  ทาํการปะผาทอนเกาท่ีมารดาบิดานั้นใชสอยแลว  ยอม 
ใชสอยเอง.  
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        ทานถูกความกังวลในการบํารุงมารดาบิดาบีบค้ันอยางนั้น   ได 
เปนผูซูบผอม  มีผิวพรรณหมนหมองแลว.   
        ภิกษุทั้งหลายพบเธอ   จึงถาม   สดับความน้ันแลว   ติเตียนเธอ 
แลวทูลแดพระศาสดา.  พระศาสดา   รับสั่งใหเรียกเธอมาแลว  ทั้งทรง 
ทราบอยู   กร็ับสั่งใหทูลความน้ัน ประทานสาธุการ  มีพระประสงค 
จะทรงประกาศบุพพจริยาของพระองค  จึงตรัสถามวา  "ภิกษุ  คน 
ทั้งหลายท่ีเธอเลี้ยงเปนอะไรแกเธอ ?'  ภิกษุ  ทูบวา  "เปนมารดา 
บิดาของขาพระองค  พระเจาขา." 
        ทีนั้น   พระศาสดา   ประทานสาธุการ  ๓  ครัง้แกเธอวา  "สาธุ 
สาธุ"  แลวตรัสวา   "เธอตั้งอยูในมรรคท่ีเราดําเนินแลว.   แมเรา 
เมื่อประพฤติบุพพจริยา ก็เลี้ยงมารดาบิดาแลว"  ตรสัสุวรรณสาม- 
ชาดก๑  ในมหานิบาตแลว  ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  ชื่อวา  การเลี้ยง 
มารดาบิดา   เปนวงศของบัณฑิตทั้งหลาย"  ดังน้ีแลว  ทรงประกาศ 
สัจจะท้ังหลาย. 
        ในเวลาจบสัจจะ  ภิกษุนั้น  ไดเปนพระโสดาบันแลว. 
        [๓๐๑]  บัณฑิตพึงกลาวในท่ีทุกสถานวา  "ภิกษุแมอีกรูปหน่ึง 
ก็ปรนนิบัติมารดาบิดา     อยางนั้นเหมือนกัน."        แมพระศาสดา 
ก็ประทานสาธุการแกเธอ   ตรัสสุตนชาดก๒ในสัตตกนิบาต  ทรงประกาศ 
สัจจะท้ังหลาย.     ในเวลาจบสัจจะ      ภิกษุแมนั้นไดเปนพระโสดาบัน 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๘/๑๘๕.  ตทฏกถา.  ๙/๑๑๕. 
๒.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๒๑๓.  ตทฏกถา.  ๕/๑๒๘.  
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แลว.   พระศาสดา  ประทานสาธุการแกภิกษุแมอีกรูปหน่ึง  ตรสัวา  
"ภิกษุ  เธอรกัษาวงศของโบราณกบัณฑิตทั้งหลายไวได,  เพราะวา 
โบราณกบัณฑิตท้ังหลาย   แมบังเกิดในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน   กไ็ด  
ใหชีวิตแกมารดาบิดา"   ดงัน้ีแลว  ตรสันันทิยมิคชาดก๑  ในฉักกนิบาต- 
ประทานสาธุการแกภิกษุแมอีกรูปหน่ึง  ตรัสคิชฌชาดก  ในสัตตก- 
นิบาต.   ประทานสาธุการแกภิกษุแมอีกรูปนึ่ง     ตรัสวา     "ภิกษุ 
ทั้งหลาย    เธอทั้งหลายอยายกโทษภิกษุนี้,     แมโบราณกบัณฑิต 
ทั้งหลาย  ก็ไดทําอุปการะแมแกหมูชนผูมิใชญาติ   ดวยสามารถคุณ 
(ความดี),     ก็การทําอุปการะแกมารดาบิดา  เปนภาระของภิกษุนี้" 
ดังน้ีแลว   ตรัสคิชฌชาดก๒  ในทุกนบิาต.   ประทานสาธุการแกภิกษุ 
แมอีกรูปหน่ึง  ตรัสวา   "ภิกษุ  โบราณกบัณฑิตทั้งหลายเปนสัตว 
ดิรัจฉาน  ใหมารดาบิดาผูชรานอนในรัง  แลวนําเหย่ือมาดวยจุงอย 
ปากเลี้ยงแลว"   ดังน้ีแลว  ตรัสเกทารชาดก๓  ในปกิณณกนิบาต.  ประทาน 
สาธุการแกภิกษุแมอีกรูปหน่ึง   ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลาย 
อยายกโทษภิกษุนั่น,       (เพราะวา)         โบราณกบัณฑิตท้ังหลาย 
เปนสัตวดิรัจฉาน   พลัดพรากจากมารดาแลวก็ซูบผอม  เพราะไมมี 
อาหารส้ิน   ๗  วัน   แมไดโภชนะอันควรแกพระราชา  ก็คิดวา  'เรา 
ทั้งหลายเวนจากมารดา  จักไมบริโภค'  เห็นมารดาเทาน้ัน  จึงรับ 
เอาเหยื่อ  ดังนี้แลว  ตรัสมาตุโปสชาดก๔   ในอกาทสกนิบาต  แลว 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๑๙๘.   ตทฏกถา.  ๕/๕๗.   ๒.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๕๗.  ตทฏถา. 
๓/๖๕.   ๓.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๓๖๖.   ตทฏกถา.  ๖/๒๔๘.   ๔.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๓๐๓ 
ตทฏกถา.  ๖/๑.  



ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาท่ี 221 

ประกาศสัจจะทั้งหลาย  ในเวลาจบสัจจะ  ภิกษุทั้ง  ๕  แมเหลาน้ัน  
ไดเปนพระโสดาบัน.  ผูบาํรุงมารดาบิดา  เปนผูแมอันพระศาสดาทรง 
สรรเสริญ  ยอมบรรลุประโยชนตน   ดวยประการฉะน้ี. 
                         [ผูบํารุงมารดาบิดายอมพนภัย] 
        [๓๑๑]  ก็ธรรมดาบคุคลผูบํารุงมารดาบิดา  แมถูกยิงแลวดวย 
ลูกศรกําซาบดวยยาพิษ   ยอมพนจากทุกขคือมรณะได  ดุจสุวรรณ- 
สามโพธิสัตว,  แมไปสูสํานักของยักษ  ยอมพน  (จากทุกขคือมรณะ) 
ได  ดุจพระโพธิสัตวผูเข็ญใจชื่อ   สุตนะ  แมดํารงอยูในสถานท่ีอันเขา 
รักษาแลว  ยอมพน  (จากทุกขคือมรณะ)  ได  ดุจพระโพธิสัตวผูเปน 
เนื้อชื่อ   นันทิยะ,  แมติดในบอง  ก็พน  (จากทุกขคือมรณะ) ได  ดุจ 
พระโพธิสัตวผูเปนพระยาแรงและพระยานกแขกเตา,   แมถูกผูกดวย 
เครื่องผูก  ยอมพน  (จากทุกขคือมรณะ)  ได   ดุจพระโพธิสัตวผูเปน 
พระยาชาง.  ในขอน้ัน  มีเรื่องเหลาน้ี  (เปนอุทาหรณ)  :-  
                              [เรื่องสุวรณสามดาบส] 
        ในอดีตกาล  พระโพธิสัตวเปนดาบสชื่อสุวรรณสาม  อยูใน 
อาศรมท่ีทาวสักกะประทาน  ใกลฝงแมน้ําชื่อมิคสัมมตา  ในกรงุ 
พาราณสี  ปรนนิบัติมารดาบิดาของตนผูมีจักษุบอดโดยเคารพ. 
        ในกาลนั้น  พระราชาในกรุงพาราณสีพระนามวา  ปลยักษ  ทรง 
มอบราชสมบัติแกพระมารดา  ดวยความโลภในเน้ือมฤค  พระองค 
เดียวเทาน้ัน  เสด็จไปสูปาหิมพานต  ทรงฆาเนื้อท้ังหลายแลว  เสวย 
เนื้อพลางเสด็จเที่ยวไป   ถึงท่ีนั้น  ทรงพบรอยเทาเนื้อท่ีทาตักน้ําด่ืม  
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ของสามดาบส  ทรงทําซุมดวยกิ่งไมซอนพระองคอยูแลว  ทรงเห็น     
สามดาบสอันหมูมฤคแวดลอมมาอาบนํ้าแลว  กลับไปในเวลาเย็น  จึง 
ยิงดวยลูกศรอันกําซาบดวยยาพิษ.   พระโพธิสัตวลมลง   นอนสอด 
หาบุคคลผูทําผิด  ไดกลาววาจาอยางออนหวาน. 
        พระราชา  ทรงสดับวาจานั้น  ทรงดําริวา   "ผูนี้    แมถูกเรายิง 
ลมลงแลว    ยังไมดา   ไมบริภาษเรา,   กลับรองกรียกดวยถอยคําอัน 
นารัก"   ดังน้ีแลว  เสด็จไปยังที่ใกลสามดาบสน้ัน   เห็นสามดาบสน้ัน 
ประสพทุกขแลว  พระองคเองทรงกันแสง. 
        ในกาลนั้น   เทพธิดาผูอยูประจําเขาคันธมาทนชื่อ   วสุนธรี  เคย 
เปนมารดาของพระมหาสัตวในอัตภาพท่ี  ๗  รูเหตุนั้นแลว  คิดวา  "ถา 
เราจักไมไป  ณ  ที่นั้นไซร,  พอสามบุตรของเราจักตาย,  เมื่อเขาตาย 
แลว,   มารดาบิดาของพอสามก็จักไมมีอาหารซูบผอมตาย,  แมพระ 
ราชาก็จักมีพระหฤทัยแตกสวรรคต;  แตเมื่อเราไปแลว,  พระราชา 
จักเสด็จไปสูอาศม  นํามารดาบิดาของพอสามมา,  มารดาบิดาของ 
พอสามน้ันมาแลว  จักทําสัจจกิริยา,  ถึงเราก็จักทํา;  บุตรของเรา 
จักได  (รอด)  ชีวิตดวยอาการอยางน้ี,  แมมารดาบิดาของเขาก็จัก 
กลับไดจักษุ.  แมพระราชา จักทรงสดับเทศนาของพอสามแลวเสด็จ 
ไปสูพระนคร  ทรงทําบุญทั้งหลายมีทางเปนตน  ครองราชสมบัติ 
โดยธรรม  แลวจักเกิดข้ึนในสวรรค"  ดังน้ีแลว  ไป  ณ ที่นั้น  มีกาย 
ไมปรากฏ     ยืนอยูในอากาศ    กลาววา    "มหาราชเจา  พระองค 
จงทรงเลี้ยงมารดาบิดาของพอสามท้ัง ๒  ผูมีจักษุบอดน้ันเหมือนพอ  
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สามเถิด  เมื่อเปนเชนนั้น  พระองคจักไปสุคติ"   
        พระราชา  ทรงสดับคําน้ันแลว  เสด็จไปยังอาศรม  เพ่ือบํารุง 
มารดาบิดาของสามดาบสน้ัน  ตรัสบอกเรื่องราวน้ันทั้งหมด  เมื่อ 
มารดาบิดาของสามดาบสทูลวา  "มหาราชเจา   ถาอยางนั้น  ขอ 
พระองคโปรดนําขาพระเจาท้ัง  ๒  ไป  ณ  ที่นั้นดวยเถิด"   ไดทรงทํา 
อยางนั้นแลว.  
        มารดาบิดาของสามดาบสน้ันมาแลว  ไดทําสัจจกิริยา  ดวย 
คาถา  ๗  คาถามีอาทิวา 
        [๓๑๒]  "พอสามนีม้ีปกติประพฤติธรรมในกาล 
        กอนดวยสัจจะใด,  ดวยการกลาวสัจจะนั่น  ขอ 
        ยาพิษในกายของพอสาม  จงสูญหาย." 
                                      [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สจฺเจน  ไดแก  ดวยสภาอันเปนจริง. 
บทวา  ธมฺมจารี  ไดแกผูมีปกติประพฤติธรรมคือกุศลกรรมบถ  ๑๐. 
        สามดาบสนอนพลิกตัวแลว.  ทนีั้น  แมเทพยดา  ไดทําสัจจกิริยา 
ดวย  ๒  คาถา  เปนตนวา 
        "เราอยูที่เขาคันธมาทนสิ้นกาลนาน, ใคร  ๆ  อื่น 
        ผูเปนที่รักกวาพอสามของแมไมมีเลย,  ดวยการ 
        กลาวสัจจะนั่น  ขอยาพิษในการของพอสาม  จง 
        สูญหายไป."  
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        ในเวลาจบสัจจกิริยาของเทพธิดานั้น      สามดาบสเปนผูหาโรค 
ลุกข้ึนได.    ความอัศจรรยทั้งปวงคือ    ความหายโรค  ๑    การกลับได  
จักษุแหงมารดาบิดา  (ของสามดาบส)  ๑  อรุณข้ึน  ๑  ความที่ชนท้ัง ๔ 
นั้นปรากฏในอาศรมดวยอานุภาพแหงเทพดา  ๑  ไดมีในขณะเดียวกัน. 
        ลําดับนั้น   พระโพธสิัตว   เมื่อจะแสดงธรรมแกพระราชา    ได 
กลาวคาถาวา 
                [๓๑๓]  "นรชนใด  เลี้ยงมารดาหรือบิดาโดย 
                ธรรม,         แมเทพยดาท้ังหลายก็ยอมชวยแกไข 
                นรชนผูเลี้ยงมารดาบิดาน้ัน.   นรชนใดเลี้ยงมารดา 
                หรือบิดาโดยธรรม,       นักปราชญทั้งหลายยอม 
                สรรเสริญนรชนน้ันในโลกนี้นี่เอง,  เขาละไปแลว 
                ยอมบันเทิงในสวรรค." 
        ก็แลครัง้กลาวอยางน้ันแลว  กลาวอีกวา  "มหาราช  ถาพระองค 
ทรงปรารถนาเสด็จไปสูเทวโลก   เสวยทิพยสมบัติเปนอันมากใน 
เทวโลกนั้นไซร,    ขอพระองคจงทรงประพฤติในธรรมจริยา  ๑๐ 
ประการเหลาน้ี,    เมื่อแสดง   (ธรรมถวาย)    จึงไดกลาวคาถาอัน 
แสดงราชธรรมจริยา  ๑๐  ประการวา 
                [๓๑๔]  "มหาราชผูกษัตริย   ขอพระองคทรง 
                ประพฤติธรรมในพระมารดาพระบิดา,   ราชะ 
                ดวยวา  พระองคครั้งทรงประพฤติธรรมในโลก 
                นีแ้ลว  จักเสด็จไปสูสวรรค.  
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        มหาราชผูกษัตริย  ขอพระองคทรงประพฤติ 
ธรรมในพระโอรสและพระชายา,---- ----  
        มหาราชผูกษัตริย  ขอพระองคทรงประพฤติ 
ธรรมในมิตรและอมาตยทั้งหลาย,---- ---- 
        มหาราช              ขอพระองคทรงประพฤติ 
ในสัตวพาหนะและในพลนิกาย,---- ----   
        มหาราช            ขอพระองคทรงประพฤติ 
ในชาวบานและชาวนิคม,---- ---- 
        มหาราช            ขอพระองคทรงประพฤติ 
ในชาวแวนแควนและชาวชนบท,---- ---- 
        มหาราช           ขอพระองคทรงประพฤติ 
ในสมณะและพราหมณทัง้หลาย,---- ---- 
        มหาราชผูกษัตริย  ขอพระองคทรงประพฤติ 
ธรรมในเนื้อและนกท้ังหลาย,---- ---- 
        มหาราช  ขอพระองคทรงประพฤติธรรม, 
(ดวยวา)  ธรรมอันพระองคทรงประพฤติดีแลว 
นําสุขมาให,   ราชะ  พระองคทรงประพฤติดีแลว 
ธรรมในโลกนี้แลว  จักเสด็จไปสูสวรรค. 
        มหาราช      ขอพระองคทรงประพฤติธรรม 
เถิด,   เทพยดาท้ังหลายมีพระอินทรเปนประธาน 
พรอมทั้งพรหม   บรรลุทิพยได  เพราะธรรมอัน  
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        ตนประพฤติแลว  ราชะ  พระองคอยาทรงประมาท  
        ธรรมเลย." 
                                        [แกอรรถ] 
        [๓๑๕]  ทานกลาวความแหงคาถาเหลาน่ันไวในอรรถกถา๑สกุณ- 
ชาดก  ในจัตตาฬีสนิบาตอยางน้ีวา 
        "บรรดาคาถาเหลาน้ัน   พึงทราบวินิจฉันในคาถาที่ ๑.   บทวา 
ธมฺม  ไดแก  ธรรมคือการบํารุงมารดาบิดา.  พระราชา  เมื่อเสด็จลุกข้ึน 
แตเชาตรู   ทรงทําการบริหารพระสรีระทุกอยาง  ทําการใหน้ําบวน 
ปากและไมสีฟนแกพระมารดาพระบิดา  ชื่อวา  ทรงประพฤติธรรมใน 
มารดาบิดาน้ัน. 
        สวนในพระโอรสและพระชายา   เมื่อทรงหามพระโอรสธิดา 
จากความชั่ว  ใหต้ังอยูในความดี  ใหเลาเรียนศิลปะ  ทรงทําอาวาห- 
วิวาหมงคล  ดวยสามารถสกุลอันสมควรกัน  ในเวลาท่ีพระโอรสธิดา 
เจริญวัยแลว   และทรงมอบทรัพยใหในสมัย  ชื่อวา  ทรงประพฤติ 
ธรรมในพระโอรสทั้งหลาย.  เมื่อทรงยกยอง  ไมดูหม่ิน  ไมประพฤติ 
ลวงพระชายา   มอบใหความเปนใหญ  เพ่ิมใหเครื่องประดับ  ชื่อวา 
ทรงประพฤติธรรมในพระชายาทั้งหลาย. 
        ก็เม่ือทรงสงเคราะหมิตรและอมาตยทั้งหลาย  ดวยสังคหวัตถุ  ๔ 
ไมทรงกลาวใหคลาด  ชื่อวา   ทรงประพฤติธรรมในมิตรและอมาตย 
เหลาน้ัน. 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๕๓๐.  ตทฏกถา.  ๗/๓๓๑.  
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        เมื่อพระราชทานส่ิงของที่ควรพระราชทาน  ทรงปูนบําเหน็จ  
แกสัตวพาหนะมีชางมาเปนตน  และพลนิกาย ไมทรงใชชางมาเปนตน  
ในการงานท้ังหลาย  ในเวลาแก  ชื่อวา  ทรงประพฤติธรรมในสัตว 
พาหนะและพลนิกาย. 
        เมื่อไมทรงเบียดเบียนชาวบานและชาวนิคม  ดวยอาชญาและ 
สวยท้ังหลายเลย  ชื่อวา  ทรงประพฤติธรรมในชาวบานและชาวนิคม. 
        เมื่อทรงทําชาวแวนแควนและชาวชนบทใหลําบา       ดวยเหตุ 
อันไมสมควร  ไมต้ังพระราชหฤทัย  อันประดวยประโยชนเกื้อ 
กูลไว   ชื่อวา  ทรงประพฤติธรรมในชาวแวนแควนและชาวชนบท 
นั้น.  แตเมื่อไมทรงบีบค้ัน  และทรงแผไปดวยพระราชหฤทัยอัน 
ประกอบดวยประโยชนเกื้อกูล   ชื่อวา  ทรงประพฤติธรรมในชาว 
แวนแควนและชาวชนบทนั้น. 
        เมื่อพระราชทานปจจัย  ๔  แกสมณะและพราหมณเทียว  ชื่อวา 
ทรงประพฤติธรรมในสมณะและพราหมณเหลานั้น. 
        เมื่อพระราชทานอภัยแกสัตว ๔  เทาและนกทุกจําพวก  ชื่อวา 
ทรงประพฤติธรรมในเนื้อและนกทั้งหลาย. 
        บทวา  ธมฺโม  ไดแก   ธรรม  คือการประพฤติชอบที่บุคคล 
ประพฤติดีแลว. 
        บทวา   สุขมาวโห  ความวา  ยอมนํามาซึ่งความสุขในกุล- 
สัมปทา  ๓  ในกายสวรรค  ๖  ชั้น.   บทวา  สุจิณฺเณน  ไดแก  เพราะ 
สุจริตมีกายสุจริตเปนตน  อันบุคคลประพฤติดีแลวในโลกน้ี.  
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        สองบทวา  ทิว  ปตฺตา  ความวา  บรรลุทิพย  กลาวคือเทวโลก  
และพรหมโลก    คือเปนผูไดยศอันเปนทิพยในเทวโลกและพรหมโลก  
นั้น. 
        บาทคาถาวา  มา  ธมฺม   ราช  ปามโท  ความวา  "มหาราช 
เพราะฉะนั้น  พระองคถึงจะทรงสละพระชนม  กอ็ยาทรงประมาท 
ธรรม." 
        พระราชาทรงสดับคําน้ันแลว  มีพระราชหฤทัยยินดี  ทรงรับ  
ศีล  ๕  ทรงไหวพระโพธิสัตว  เสด็จไปยังพระนครของพระองค  ทรง 
ทําบุญมีทานเปนตน  และทรงรักษาศีล  ๕  ทรงครองราชสมบัติโดย 
ธรรม  ในกาลท่ีสุดแหงพระชนมายุ  ไดเสด็จเขาถึงสวรรค. 
        ฝายพระโพธิสัตว   ยังฌานและอภิญญาใหบังเกิดแลว  เขาถึง 
พรหมโลกพรอมกับมารดาบิดา. 
                           เรื่องสุวรรณสามดาบส  จบ. 
                            [เรื่องคนตกยากชื่อสุตนะ] 
        [๓๑๖]  ในอดีตกาล  ในกรุงพาราณสี  พระโพธิสัตวเปนคนตก 
ยากชื่อ  สุตนะ  ทําการจางเลี้ยงมารดาบิดา  เมื่อบิดาถึงแกกรรมแลว 
เลี้ยงมารดา. 
        ในกาลนั้น   พระเจากรุงพาราณสี   ทรงพอพระราชหฤทัยใน 
การเลาเนื้อ    วันหน่ึง เสด็จเขาไปปาแลว  ทรงบัญชาวา "เนื้อหนี 
ไปทางที่ที่ผูใดยืนอยู;  สินไหมยอมมีแกผูนั้น." 
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        ทีนั้น   เนื้อทรายตัวหน่ึง  เดินไปยังที่พระราชาประทับยืนอยู. 
พระราชาทรงพาดลูกศรเพ่ือยิงเนื้อทรายนั้น.    มันมีมายาแหงเนื้ออัน   
เรียนแลว  รูวาลูกศรพุงมาตรงสีขาง  ก็ลมกลิ้งประหน่ึงวาถูกยิงดวย 
ลูกศร.  พระราชา  ทรงเขาพระราชหฤทัยวา   เนื้อถกูเรายิงแลวจึง 
เสด็จว่ิงไปจะจับ.  เนื้อลกุข้ึนว่ิงหนีไป   อมาตยทั้งหลายหัวเราะเยย 
พระราชา.  
        พระราชา   ทรงติดตามเนื้อน้ันไป  ทรงฟนดวยพระขรรคให 
เปน  ๒  ทอนแลว  คลองไวที่ไม  (คาน)  ทรงนําหาบเสด็จมา  บรรทม 
ที่โคนตนไทรในระหวางทาง  ทรงลุกข้ึนแลว  ก็เริม่จะเสด็จไป. 
        ยักษชื่อวา  มฆเทพ  บังเกิดที่ตนไทรน้ัน  จับพระหัตถพระ 
องคไวดวยขูวา "หยุดกอน  !  หยุดกอน  !   ทานเปนภักษาของเรา." 
        พระราชาทรงหวาดกลัว  ตรัสถามวา "ทานจักกินเฉพาะใน 
วันนี้หรือจักกินเปนเนืองนิตย." 
        ยักษ  กลาววา  "  เมือ่ได  ก็จักกนิเปนเนืองนิตย." 
        พระราชา  ตรัสวา  "ในวันนี้  ทานจงกินเนื้อนี้  แลวจงปลอย 
ขาพเจาไป,  พรุงน้ีเปนตนไป  ขาพเจาจะสงมนุษยมาทีละคน  พรอม 
กับถาดภัตทีละถาด ๆ." 
        ยักษ  กลาววา  "ถาเชนนั้น  ทานจงอยาลืม,   ในวันที่ทานไมสง 
มนุษยและภัตมา  ขาพเจาจักกินทานทีเดียว"  ดังน้ีแลว รับปฏญิญา 
ปลอยพระราชานั้นไป.  
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ฝายพระราชา    ตรัสวา  "ขาพเจาเปนพระเจากรุงพาราณสี,  
อะไร  ๆ  ของเรา  ชื่อวา  ไมมี  ยอมไมมี"  แลวเสด็จเขาสูพระนคร 
จําเดิมแตวันที่ ๒    ใหนํามนุษยออกไปจากเรือนจําทีละคน  ๆ  ใหถือ 
ถาดภัตน้ันไปสงแกยักษ.   ยักษบริโภคภัตแลวกินมนุษยนั้น. 
        ในกาลตอมา  พวกมนุษยในเรือนจําก็หมด.  พระราชา  ทรง 
หวาดกลัวแตภัยคือมรณะ  ทรงวางหอกหาปณะหันหน่ึงไวบนคอ 
ชาง  ใหเที่ยวตีกลองประกาศวา  "ใคร ๆ  สามารถถือเอาภัตใหแก 
ยักษได  จงถือเอากหาปณะพันหน่ึงนี้." 
        พระโพธิสัตว  สดับคําน้ันแลว  รบัเอาหอกหาปณะพันหน่ึงน้ัน 
แลว  ใหแกมารดา   เขาไปเฝาพระราชา  ถวายบังคมแลว  อันพระ 
ราชาตรัสถามวา  "พอจะนําภัตไปหรือ ?"  กราบทูลวา   "ถูกแลว 
พระเจาขา." 
        พระราชา.   เจาไดอะไรจึงควร  ? 
        พระโพธิสัตว.   ไดฉลองพระบาททอง  ฉัตร  และพระขรรค 
ของพระองคจึงควร. 
        พระราชา.  เพราะอะไร ? 
        พระโพธิสัตว.  พระเจาขา   ธรรมดาอมนุษยทั้งหลาย  ยอม 
กลัวบุคคลผูมีอาวุธในมือเทาน้ัน ;  เพราะฉะนั้น  ขาพระองคมีพระ 
ขรรคในมือ   ไมยืนอยูบนพ้ืนที่อันเปนของมัน  จักยืนบนฉลองพระ 
บาททอง,   ไมยืนในรมไมของมัน   จักยืนใตรมฉัตร;   เพราะวายักษ 
นั้น   ยอมไดเพ่ือจะกินบุคคลผูยืนอยูบนพ้ืนที่และรมไมอันเปนของตน.  
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        พระราชา.  เจาไดอะไรอีก  จึงควร  ?    
        พระโพธิสัตว.   พระเจาขา  การนําโภชนะปอน  ไปดวยถาด 
ดิน  ไมสมควรแกบุรุษผูเปนบัณฑิตชื่อเชนเขาพระองค ;   เพราะฉะนั้น 
ขาพระองคไดพระกระยาหารสําหรับเสวยของพระองค  เต็มถาดทอง 
จึงควร.  
        พระราชา.  ใหพระราชทานส่ิงของน้ันทุกอยาง   แลวมอบ 
คนใชแกพระโพธิสัตวนั้น.  พระโพธสิัตวใหเขาถือเอาเครื่องอุปกรณ 
ทั้งหลายไปในสํานักของยักษนั้น  พักพวกมนุษย  (ที่ไปดวย)  ในที่ไม 
ไกลตนไม  แลวสวมฉลองพระบาททอง    กั้นเศวตฉัตรเหนือศีรษะ 
รับภาชนะภัตไปยังที่ใกลตนไม  เอาปลายดาบคอนถาดภัต   ยืนอยู 
ที่สุดเงา  (ไม)  เทาน้ัน  ไดใหภัตแกยักษแลว. 
        ยักษคิดวา  "เราจักลวงบุรุษนี้  แลวเค้ียวกินเขาผูเขามาสูรมไม" 
ดังน้ีแลว   จึงพูดวา "เชิญมาเถิด,  พอมาณพ  เราทั้ง  ๒  จักกินดวยกัน." 
        พระโพธิสัตว   กลาววา  "ถาทานจักกินเราไซร  ใคร  ๆ  ก็คิด 
วา 'บุรุษชื่อสุตนะผูเลี้ยงมารดาถูกยักษกินแลว'   ชื่อวาผูนําภิกษา 
มาเพ่ือทานจักไมมี,   เมื่อเปนเชนนี้  ทานก็จักไดโภชนะโดยยากต้ังแต 
บัดนี้ไป,  ทานจักไมไดเพ่ือจับพระราชาแมของขาพเจา.  เพราะเหตุ 
ไร ?   เพราะเรายืนอยูนอกตนไม  ทานจักไมอาจเพ่ือจะกินแมซึ่งเรา 
ได.  เพราะเราไมยืนอยูในที่ของทาน   ยืนอยูบนฉลองพระบาท  (ตาง 
หาก),  เราไมยืนอยูในรมไมของทาน  ยืนอยูในรมฉัตร  (ตางหาก); 
กถาทานจะตอสูกับเราไซร,   เราจักตัดทานดวยพระขรรคใหเปน  ๒  
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ทอน,   ดวยวา   ในวันนี้  เราเตรียมมาเสร็จสรรพเพ่ือเรื่องนี้เทาน้ัน."  
        ยักษ  คิดวา  "บุรุษน้ีพูดถูกตอง"  มีจิตเลื่อมใสแลว    บริโภค  
ภัตแลว  พูดวา 
        "มาณพ   ทานจงถือเอาพระขรรค  ฉัตร  และ 
        ถาดไปเสียเถิด,   มารดาของทานจงเห็นความ 
        สวัสดี,  และตัวทานจงเห็นมารดา." 
        พระโพธิสัตว  กลาววา  "สหาย  แมในกาลกอน  ทานทําบาป 
ไว   จึงเกิดเปนยักษ,  ต้ังแตนี้ไป  อยาทําบาปทั้งหลายมีปาณาติบาต 
เปนตนเลย"   กลาวอานิสงสในศีลและโทษในความเปนผูทุศีล  ใหยักษ 
นั้นต้ังอยูในศีล  ๕  แลวชวนวา  "ทานจะตองการอะไรดวยการอยูปา, 
ยังพรนครแลว. 
        พระราชา  เสด็จตอนรับพระโพธิสัตว  ใหยกัษนั่งท่ีประตูแหง 
พะนคร   ทําใหเปนผูมีลาภมีภัตอันเลิศเปนตน  เสด็จเขาไปสูพระ 
นครแลว  ทรงแตงต้ังใหพระโพธิสัตวเปนเสนาบดี  ทรงต้ังอยูในโอวาท 
ของพระโพธิสัตวนั้น ไดเขาถึงสวรรคแลว. 
                                    เรือ่งสุต๑นะ  จบ. 
                                  [เรื่องเน้ือนันทิยะ] 
        [๓๑๗]  ในอดีตกาล  พระเจาโกศลในกรุงสาเกต  แควนโกศล 
ไดทรงพอพระราชหฤทัยในการเลาเนื้อ.     ทาวเธอไมใหพวกมนุษยทํา 
 
๑.   ขุ.  ชา. ๒๗/๒๑๓.  ตทฏกถา.  ๕/๑๒๘.  
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กิจท้ังหลายมีกสิกรรมเปนตน  ทรงมมีนุษยเปนบริวาร  ไดเสด็จไป  
ลาเนื้อทุกวัน.  
        ภายลังวันหน่ึง  มนุษยทั้งหลายประชุมปรึกษากันวา  "ทํา 
ไฉนหนอ ?   พวกเราพึงลอมอุทยานอัญชนวัน   ติดประตูไว  ตอน 
เนื้อท้ังหลายออกมาจากปา   ใหเขาไปในอุทยานน้ันแลวปดประตูเสีย 
กราบทูลแดพระราชา  แลวพึงทําการงานของตน"  ดังน้ีแลว  จัดแจง 
อุทยานเสร็จแลว  เขาไปปา  ลอมท่ีมปีระมาณโยชนหน่ึงไว. 
        ในกาลนั้น  พระโพธิสัตวเปนเนื้อชื่อ  นันทิยะ  พามารดาบิดา 
ไปยูในพุมไมเล็ก  ๆ พุมหนึ่ง  เห็นมนุษยเหลาน้ันแลว  คิดวา  "ใน 
วันนี้เราควรสละชีวิตใหชีวิตแกมารดาบิดา     แลวกลาววา     'ทาน 
ทั้งหลายพึงเปนอยูดวยอุบายอยางหน่ึง'   ฉันจักใหชีวิตแกทานท้ังหลาย, 
เมื่อพุมไมพอถูกพวกมนุษยฟาดแลวเทาน้ัน ฉันจักว่ิงออกไป;  เมื่อ 
เปนเชนนั้น;   มนุษยเหลานั้นสําคัญวา  'ในพุมไมเล็กนี้จักมีเนื้อตัวเดียว 
เทาน้ัน'   จักไมเขามายังพุมไม  ไมเห็นทานท้ัง  ๒,   ขอทานท้ัง  ๒ 
จงเปนผูไมประมาทเถิด"  ใหมารดาบิดาอดโทษแลว  เตรียมจะว่ิงไป 
เมื่อพุมไมพอถูกพวกมนุษยฟาดแลวเทาน้ัน,   ก็ออกจากพุมไมนั้นเขาไป 
ในระหวางเน้ือทั้งหลาย.  มนุษยแมเหลาน้ัน  ก็มคีวามสําคัญอยางนั้น 
เหมือนกัน  จึงไมเขาไปยังพุมไมนั้น  ตอนเนื้อท้ังหลายใหเขาไปยัง 
อุทยานแลว  กราบทูลแดพระราชา  ไดไปสูที่อยูของตน 
        ต้ังแตวันนั้น  พระราชาเสด็จไปยิงเนื้อตัวหน่ึงเองทีเดียว  แลว 
ทรงถือมา  หรือในกาลบางที  ทรงสงคนไปใหนํามา.  เนื้อเหลาน้ัน  
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ต้ังวาระกันแลว.  เนื้อตัวหน่ึงถึงวาระ  ยอมยืนอยู  ณ  สวนขางหน่ึง.   
พระราชาทรงยิงเนื้อน้ันแลวทรงถือเอา.  
        ภายหลงัวันหน่ึง   วาระของเน้ือนันทิยะถึงแลว.  ก็ในวันนั้น 
พระราชาเสด็จไปเองทีเดียว  ทรงเริม่ที่จะยิงแลว.   เนื้อนันทิยะทําเมตตา 
ใหเปนปุเรจาริก  (เปนเบื้องหนา)  ไดยืนนิ่งอยูแลว.   ดวยอานุภาพ 
แหงเมตตาของเน้ือนันทิยะน้ัน  พระราชาไมอาจท่ีจะปลอยลูกศรไปได 
ทรงทิ้งธนูแลว  ตรัสวา "ธนูนี้แมเปนทอนไมไมมีจิต  ยังรูคุณของ 
เจากอน,   เราแมเปนมนุษยมีจิต   ก็ไมรูคุณของเจา ;   เจาจงอดโทษ 
แกเรา,  เราใหอภัยแกเจาละ." 
        พระโพธิสัตว.   มหาราช   พระองคพระราชทานอภัยแก 
ขาพระองคกอน,  สวนหมูเนื้อในอุทยานน้ี  จักทําอยางไร ? 
        พระราชา.  เราใหอภัยแมแกหมูเนื้อน่ัน. 
        พระมหาสัตว  ใหพระราชาพระราชทานอภัยแกสัตวทุกจําพวก 
คือเนื้อในปา  นกที่บินไปในอากาศ   และปลาที่วายไปในแมน้ํา  แลว 
ใหพระราชดํารงอยูในศีล  ๕  อยางนี้แลว  จึงทูลวา  "มหาราช 
ธรรมดาพระราชาทรงละการถึงอคติ   ไมทรงยังราชธรรม  ๑๐  ใหกําเริบ 
ครองราชสมบัติโดยธรรมจึงควร"  ดงัน้ีแลว  เมื่อจะแสดงราชธรรม  ๑๐ 
ไดกลาว  ๒  คาถาวา 
        [๓๑๘]  "ขอพระองคจงพิจารณาเห็นธรรมอนั 
        เปนกุศล   ซึ่งต้ังอยูในพระองค  เหลาน้ีคือ 
        ทาน  ๑  ศีล ๑   บริจาค  ๑  ความเปนผูซื่อตรง  ๑  
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        ความเปนผูออนโยน ๑  ตปะ  ๑  ความไมโรธ ๑ 
        ความไมเบียดเบียน ๑  ความอดทน  ๑  ความ  
        ไมยินราย  ๑  แตนั้น ปติและโสมนัสไมนอย 
        ยอมเกดิแกพระองค." 
                                      [แกอรรถ] 
        ความแหงคาถาเหลาน้ี   ทานกลาวไวในอรรถกถา๑มหาหังสชาดก 
อยางนี้วา  "บรรดาธรรม  ๑๐  อยางเหลาน้ัน  เจตนาพรอมดวยวัตถุ 
ชื่อวา   ทาน.  ศลี  ๕  ศลี  ๑๐  ชื่อวา ศลี.   การสละไทยธรรม  ชือ่วา 
บริจาค.   ความเปนผูซื่อตรง  ชื่อวา  อาชชวะ.  ความเปนผูออนโยน 
ชื่อวา  มัททวะ.     อุโบสถกรรม   ชื่อวา  ตปะ.  ธรรมอันมีเมตตา 
เปนบุรพภาค   ชื่อวา  อักโกธะ.  ธรรมมีกรุณาเปนบุรพภาค   ชื่อวา 
อวิหีสา.  ความยับยั้ง  ชื่อวา  ขันติ.  ความไมยินราย  ชื่อวา  อวิโรธนะ." 
        พระโพธิสัตว   อยูในสํานักของพระราชา  ๒-๓   วันแลว  ให 
ตีกลองทองเท่ียวไปในพระนคร  เพ่ือประกาศอภัยทานแกสรรพสัตว 
ทูลวา  "มหาราช   ขอพระองคจงไมประมาทเถิด"  ดังน้ีแลว  ไป 
เพ่ือตองการเห็นมารดาบิดาแล. 
                            เรื่องเน้ือนันทิยะ  จบ. 
                                    [เรื่องแรง] 
        [๓๑๙]  ในอดีตกาล  พระโพธิสัตวเปนแรง  พักมารดาบิดาผูเฒา 
มีจักษุเสียไวในคิชฌคูหา  (ถ้ําแรง)  นําอาหารวัตถุมีเนื้อโคเปนตน 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๗๗.   ตทฏกถา.  ๘/๒๔๒.  
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มาเลี้ยง.  
        ครั้งน้ัน  พรานคนหน่ึงชื่อ  นิลิยะ  ดับบวงไวในปาชาใกลกรุง 
พาราณสี   มไิดกําหนด  (สัตวชนิดใด).   พระโพธสิัตวติดบวงน้ัน 
หวลระลึกถงึมารดาบิดาของตน  รําพันดวยภาษามนุษยวา  "มารดา  
บิดาของเรา   จักยังอัตภาพใหเปนไปไดอยางไรหนอ  เมื่อไมทราบ 
แมความที่เราเกิดติดบวง  จักเปนผูไมมีที่พ่ึง  หมดปจจัย  ชะรอยจะซูบ 
ผอมตายอยูในถ้ําแหงภูเขานั่นเอง." 
        พราน  สดับเสียงรําพันนั้นแลว   จึงกลาววา 
        [๓๒๐]  "ชาวโลกพูดกันวา  'แรงแลเห็นซากศพ 
        ไดไกลถึง  ๑๐๐  โยชน'   ดูกระไรอยู;   เหตุไร 
        เจาแมมาใกลขายและบวงแลวก็ไมรู ?" 
                                     [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ยนฺนุ  ความวา  คําน้ีใด  ชาวโลก 
พูดกันวา "แรงยอมแลเห็นซากศพท่ีต้ังอยูเกิน  ๑๐๐  โยชนได"  คําน้ี 
นั้น  ดูกระไรอยู.   เหตุไร  เจาแมมาใกลขายและบวงนี้แลว  ก็ไมรู 
คือ  แมมาใกลแลว  ก็ไมทราบ  ? 
        พระโพธิสัตว  กลาววา 
        "ในกาลใด   สัตวมคีวามเสื่อม  ในเพราะจะสิ้น 
        ชีวิต;   ในกาลน้ัน   แมมาใกลขายและบวงแลว 
        ก็ไมรู." 
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                                    [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปราภโว  ไดแก  พินาศ.  บทวา 
โปโส  ไดแก  สัตว.  
        พรานฟงธรรมกถาของพระโพธิสัตวนั้นแลวชอบใจวา  "พระยา 
แรงฉลาด  เมื่อรําพันก็หารําพันเพ่ือตนไม,  ยอมราํพันเพ่ือมารดาบิดา, 
พระยาแรงน้ีไมควรท่ีเราจะฆา"   ดังน้ีแลว  แกบวงออกจากเทาดวย 
จิตรักใครแลว  สั่งวา 
        "เจาจงเลี้ยงมารดาบิดา  ผูเฒา   ซึ่งอาศัยอยูที่ 
        ซองเขา  เจาผูซึ่งเราอนุญาตพรอมแลว  จงเหน็ 
        ความสวัสดีในหมูญาติเถิด." 
        พระโพธิสัตวพนจากทุกขคือมรณะแลว  เมื่อจะทําอนุโมทนา 
จึงกลาววา 
        "พราน  ทานจงเพลิดเพลินพรอมดวยญาติทุกคน 
        เหมือนอยางน้ัน  ขาพเจาจักเลี้ยงมารดาบิดาผูเฒา 
        ซึ่งอาศัยอยูที่ซอกเขา" 
ดังน้ีแลว  คาบเนื้อเต็มปากบินไป  ไดใหแกมารดาบิดาแลวแล. 
                        เรื่องแรง๑  มาในสัตตกนิบาต. 
                                       [เรื่องแรง] 
        [๓๒๑]  ในอดีตกาล  พระโพธิสัตวเปนแรง   เลี้ยงมารดาบิดา 
อยูที่คิชฌบรรพต  (ภูเขาแรง). 
 
๑.  ขุ.  ชา. ๒๗/๒๑๔.    ตทฏกถา.  ๕/๑๓๕.  
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        ครั้งหนึ่ง  ไดมีลมฝนใหญ.  ฝูงแรงไมอาจทนลมฝนนั้นได  จึง  
บินไปยังกรุงพาราณสี   สั่นสะทานเพราะความหนาว   จับเจาอยูที่ใกล 
กําแพงบาง   ที่ใกลคูบาง.  
        ครั้งน้ัน   เศรษฐีกรุงพาราณสี   ออกจากพระนครไป  พบแรง 
เหลาน้ันลําบากอยู  จึงใหมันประชุมกนั  ณ  ที่แหงหน่ึง  แลวใหสุมไฟ 
สงคนไปสูปาชา  ใหนําเนื้อโคมาใหแรงเหลาน้ันแลว  เริ่มต้ังกองรักษา. 
        ฝูงแรง  เมื่อลมฝนหายแลว,   มีตัวกระปรี้กระเปราแลว  บนิไป 
สูภูเขา  (เดิม)  นั่นแล  ปรกึษากันวา  "เศรษฐีกรุงพาราณสี   ทํา 
อุปการะแกพวกเราแลว,   ก็พวกเราทําอุปการะตอบแกทานผูชื่อวามี 
อุปการะอันทําแลว   ยอมควร,  เพราะฉะนั้น  ต้ังแตนี้  บรรดาพวกเรา 
ผูใดไดสิ่งใด  เปนผาหรืออาภรณ  (ก็ตาม)  ผูนั้นพึงใหสิ่งน้ันตกลงที่ 
เรือนของเศรษฐี."      ต้ังแตนั้นมา    ฝูงแรงเหลาน้ัน    แลเห็นความ 
เผอเรอของพวกมนุษยผูตากผาและอาภรณไวที่แดดแลว   ก็รบีโฉบเอา 
(บินไป)  ใหตกลงท่ีบานของเศรษฐี. 
        เศรษฐี    ทราบวาส่ิงของทั้งหลายมีผาเปนตน    อันแรงท้ังหลาย 
นํามาแลวจึงเก็บสิ่งของเหลาน้ันไวแผนกหนึ่งตางหาก.   พวกมนุษย 
กราบทูลแดพระราชาวา "ฝูงแรงปลนพระนคร." 
        พระราชา      รับสั่งใหดักขายและบวงในท่ีนั้น  ๆ      เพ่ือจับแรง. 
พระโพธิสัตวติดบวงแลว.   พวกมนุษยจับพระโพธิสัตวนั้น  แสดงแด 
พระราชา.   พระราชา  ตรัสถาม  ทรงสดับเหตุนั้นท้ังหมดแลว  ตรัส 
ถามอีกโดยนัยวา  "ยนฺนุ  คิชฺโฌ  โยชนสต"  เปนตน,  ฝายแรง  
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(โพธิสัตว)   ก็แสดงธรรม  (ถวาย)  โดยนัยวา  "ยทา      ปราภโว 
โหติ"  เปนตน  อันพระราชาทรงอินดีปลอยแลว  ไดไปยังสํานักของ 
มารดาบิดา.   พระราชา  รบัสั่งใหมหาเศรษฐีคืนสิ่งของท้ังหลายแก 
เจาของทุก ๆ  คนแล.  
                             เรื่องแรง๑   มาในทุกนิบาต. 
                              [เรื่องพระยานกแขกเตา] 
        [๓๒๒]  ในอดีตกาล  ในดานทิศบูรพาและทิศอุดร๒  แตกรุงราช 
คฤห  ไดมีบานพราหมณชื่อสาลินทิยะ,  ในดานทิศบูรพาและทิศอุดร 
แตสาลินทิยคามน้ัน  เปนนาแควนมคธ,   ในดานทิศบุรพาและทิศ 
อุดรแตนาแควนมคธน้ัน   เปนปาไมง้ิวใหญ  ใกลสานุบรรพตลูกหนึ่ง 
นกแขกเตาเปนอันมาก  อยูในปาไมง้ิวน้ัน. 
        ครั้งน้ัน  พระโพธิสตัว  เปนพระยานกแขกเตา  มีสรีระประมาณ 
เทาดุมเกวียน  นําอาหารมาจากปาหิมพานต  เลี้ยงมารดาบิดา.  ทีนั้น 
พราหมณคนหนึ่งชื่อ   โกสิยโคตร  เปนชาวสาลินทิยคาม  ใหหวาน 
ขาวสาลีในนา  ประมาณพันกรีส  ต้ังคนรักษานาไวคนหน่ึง. 
        พระยานกแขกเตา  พรอมดวยบริวาร  ลงในนาน้ัน.  คนรกัษานา 
ไมสามารถจะหามนกแขกเตาท่ีลงในท่ีนั้น  ๆ  ได.   ฝูงนกแขกเตานอก 
นั้นกินตามตองการแลว  ก็บินไปแตปากเปลา  ๆ.  สวนพระยานก 
แขกเตา  ทํารวงขาวสาลีเปนอันมากรวมกันเขาแลว  เอาปากคาบบิน 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๒๐.   ตทฏกถา.  ๒/๗๕.   ๒.  แปลตามนัยสมเด็จพระสังฆราชเจา 
วัดราชบพิธ.  
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ไป.   คนรักษานาไปบอกแกพราหมณ  พราหมณจึงสั่งวา  "ถาอยาง  
นั้น  เจาจงฟนขนหางมา  ดักบวงไว  ณ  ที่พระยานกแขกเตาลง  จับมัน 
ทั้งเปนนํามา."  คนรักษานาทําดังน้ัน  ไดพระยานกแขกเตาแลว  แสดง  
แกพราหมณ. 
        พราหมณเห็นพระยานกแขกเตานั้นแลว   เกดิความรักเปนกําลัง 
ใหพระโพธิสัตวจับที่ตักแลวพูดวา   "นกแขกเตา  เจากินขาวสาล ี
ตามตองการแลว  ยังเอาจะงอยปากคาบไป,  ยุงขาวเจามีหรือหนอ  ? 
หรือเจาทําเวรในขา." 
        พระยานกแขกเตา  ฟงคําถามน้ันแลว  กลาวคาถานี้   ในเกทาร๑- 
ชาดก  ปกิณณกนิบาต  ดวยวาจามนุษยอันไพเราะวา 
        [๓๒๓]  "เวรของขาพเจากับทานไมม,ี  ยุงขาวของ 
        ขาพเจาก็ไมม,ี   ขาพเจาถึงโกฏิสิมพลีแลว  ยอม 
        เปลื้องหน้ีบางใหหน้ี  (ใหกู)  บาง  ฝงขุมทรพัย 
        ไวในท่ีนั้นบาง,   จงทราบอยางน้ีเถิด  ทาน 
        โกสิยพราหมณ." 
                                     [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อิณ  ความวา  ขาพเจานําขาวสาลี 
ของทานไปแลว  ยอมเปลื้องหน้ีบาง  ใหหน้ีบาง. 
        บทวา  โกฏิสิมฺพลึ  ไดแก  ปาไมง้ิว  มีชื่ออยางนั้น. 
        บทวา  นิธึป  ความวา  ยอมฝง  คือเก็บขุมทรัพยอันมีปกติ 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๓๖๖.   ตทฏกถา.   ๖/๓๔๙.  
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ติดตาม  (ตน)  ไวในที่นั้น  คือ  ในปาไมง้ิวอยางหน่ึง.   
        ก็แลครัน้กลาวอยางนั้นแลว   ถูกพราหมณถาม  เมื่อจะทําความ 
นั้นใหปรากฏ  จึงกลาววา 
        "ทานโกสิยพราหมณ   นกท้ังหลายเปนลูกนอย 
        ของขาพเจา   มขีนปกยังไมงอก,    นกเหลาน้ัน 
        อันขาพเจาเลี้ยงแลว    จักเลี้ยงขาพเจา;    เพราะ 
        ฉะนั้น  ขาพเจาจึงใหหน้ีแกนกเหลาน้ัน.   อนึ่ง 
        มารดาบิดาของขาพเจาแกเฒา     ผานความเปน 
        หนุมสาวแลว,         ขาพเจานําขาสาลีไปดวย 
        จะงอยปาก    เพ่ือมารดาบิดาเหลาน้ัน       ยอม 
        เปลื้องหน้ีที่ทานทําแลวในกอน.   นกแมเหลา 
        อื่น   ซึง่มีขนปกเหีย้นเกรียน  ทพุพลภาพสิ้นดี 
        กม็ีอยูในท่ีนั้น,     ขาพเจาตองการบุญ     จึงให 
        (ขาวสาลี)  แกนกเหลาน้ัน,     บัณฑิตทั้งหลาย 
        เรียกบญุกรรมนั้นวา  'ขุมทรัพย." 
                                     [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  หาตูน  แปลวา  นําไปแลว. 
        สองบทวา  ต  นิธ ึ ความวา บัณฑิตท้ังหลาย  เรียกวาบุญกรรม 
นั้น ชื่อวา  ขุมทรัพยอันมีปกติติดตาม  (ตน). 
        พราหมณฟงคํานั้นแลว  มีจิตใจเลื่อมใส  กลาววา  "ต้ังแตนี้ไป 
เจาพรอมดวยญาติทั้งหลาย  จงไรภัยบริโภคขาวสาลีเถิด"  ดังน้ีแลว  
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มอบนาท้ังหมดใหแลว  แกเครื่องผูกออกจากเทา.   
        พระโพธิสัตว  เพราะความท่ีรูประมาณ จึงรับเพียง  ๘  กรสี 
เทาน้ัน   คืนนาท่ีเหลือใหแกพราหมณนั่นแลอีกแลว  ใหโอวาทวา 
"ทานจงเปนผูไมประมาทเถิด  ทานมหาพราหมณ"  คาบรวงขาวสาลี 
ไปสูสํานักของมารดาบิดา. 
        ฝายพราหมณ  ปกหลักลงในนาประมาณ  ๘  กรีสแลว  ไดพูด 
กะคนรักษานาวา   "อยาหามนกท้ังหลายที่คาบเอาขาวสาลีแตเขตนี้" 
ต้ังแตนั้น  นกแขกเตาท้ังหลาย  ไดคาบเอา  (ขาสาลี)  แตเขตน้ันแล. 
                           เรื่องพระยานกแขกเตา  จบ. 
                                  [เรื่องพระยาชาง] 
        [๓๒๔]  ในอดีตกาล  พระโพธิสตัว  เปนพระยาชางเผือกปลอด 
มีชางประมาณแปดหม่ืนเปนบริวาร  เลี้ยงมารดาผูตาบอดของตนอยู 
ในปาหิมพานต. 
        ในกาลตอมา  พระยาชางนั้นละโขลง  พามารดาไปสูเชิงเขาชื่อ 
จัณโฑรณะ  พักมารดาไวในถ้ําแหงภูเขา  ซึ่งต้ังอยูติดสระปทุมสระหนึ่ง 
เลี้ยงดูแลว. 
        ครั้งน้ัน  พรานชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่ง  หลงทางสิ้น  ๗  วัน 
คร่ําครวญพลาง  ถึงท่ีนั้นแลว.  พระยาชาง ใหเขาน่ังบนหลังของตน 
ดวยความกรุณา  นําไปพักไวในถิ่นแหงมนุษยแลวจึงกลับ.  พรานผู 
ชั่วชาแมนั้น  ไปยังกรุงพาราณสีแลว  กราบทูลแดพระราชา. 
        ก็ในกาลน้ัน  ชางมงคลของพระราชาลมแลว.  พระราชาทรง  
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สงควาญชางไปกับพรานน้ัน  ใหนําพระโพธิสัตวมาแลว  ทรงพักไว 
ในโรงชางมงคล  ทรงถือขงกินอันมีรสเลิศตาง  ๆ  ไป  ใหพระราช-  
ทานแกพระยาชางนั้น.  พระโพธิสัตว   คิดวา  "เราเวนมารดา  จักไม 
รับอาหาร,"   แมเม่ือพระราชาตรัสวา "พระยาชาง  จงรับฟอนหญา" 
ก็ไมรับฟอง  (หญา)  ทลูวา  "ขอเดชะ  ขาพระองคเลี้ยงมารดาผู 
ตาบอด,   มาดาของขาพระองคเวนขาพระองค  จักถึงความส้ินชีวิต, 
ขาพระองคเวนมารดาน้ันเสีย  ก็ไมมคีวามตองการดวยอิสริยยศ,  วันนี้ 
เปนวันที่  ๗  แหงมารดาของขาพระองค  ผูไมไดอาหาร." 
        พระราชาทรงสดับคําน้ันแลว  ตรัสวา   
        "ทานท้ังหลาย          จงปลอยมหานาคท่ีเลี้ยง 
        มารดา;    ขอมหานาคจงพรอมหนากับมารดา 
        พรอมดวยญาติทั้งหมดเถิด." 
                                      [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  โยย  ตัดบทเปน  โย  อย. 
        บทวา  สเมตุ  ไดแก  จงมาพรอม. 
        ลําดับนั้น      พระโพธิสัตว   พนจากเครื่องผูกแลว   แสดงธรรม 
แดพระราชาหนอยหน่ึง     ดวยกถาวาดวยทศราชธรรมแลว      ถวาย 
โอวาทวา    "ขอเดชะ    ขอพระองคจงเปนผูไมประมาทเถิด"       ผูอัน 
มหาชนบูชาแลวดวยวัตถุทั้งหลายมีของหอมและระเบียบเปนตน  ออก 
ไปจากพระนคร  ถึงสํานักของมารดาในวันนั้นเอง. 
        พระราชา  ทรงเลื่อมใสในคุณของพะโพธิสัตว  รับสั่งใหสราง  
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บาน  ณ  ทีใ่กลสระปทุม  ทรงตั้งวัตร  (การบํารุง)  เนืองนิตย.  ในกาล  
ตอมา  เมื่อมารดาของพระโพธิสัตวนั้นลมลงแลว,  โปรดเกลา ฯ  ใหทํา 
สรีรกิจมารดาของพระโพธิสัตวนั้น  ทรงทําอาศรมบทชื่อ  กรัณฑกะแลว 
เสด็จไปยังพระนคร.   
        กฤ็ษีประมาณ  ๕๐๐  ลงจากปาหิมพานต  อยู ณ  ที่นั้น.   พระราชา 
ใหพระราชทานวัตร   (การบํารุง)  นั้นแกฤษีเหลาน้ัน.  เมื่อพระโพธิ- 
สัตวลมแลว,   ใหสรางรูป  (ดวยศิลา)   มีประมาณเทาพระโพธิสัตว 
นั้น  แลวโปรดใหทําสักการะใหญ  ชาชมพูทวีป  ไดประชุมกนัทํา 
การฉลองชางทุก  ๆ  ปแล. 
                                 เรื่องพระยาชาง๑  จบ. 
        [๓๒๕]  พระโพธิสตัวเหลาน้ัน  มีสุวรรณสามเปนตน  พนจาก 
ทุกขนั้น ๆ  แลวประสบประโยชนสขุ  ดวยอุปนิสัยแหงกรรม  คือ 
การเลี้ยงมารดาบิดา  ดวยประการฉะน้ี  ;  เพราะฉะนั้น 
        "บุคคลเมื่อปรารถนาความพนจากทุกข  เล็ง 
        เห็นประโยชนของตน   พึงทําการเลี้ยงพรหม 
        (คือมารดาบิดา)     อนัเปนกิจสูงสุด  ในกาล 
        ทุกเมื่อเหมือนพระโพธิสัตวเหลาน้ัน." 
อีกอยางหนึ่ง  ธรรมดาวา  ผูเลี้ยงมาดาบิดา  เมื่อแวนแควนแมถูก 
ศัตรูใหพินาศอยู.  ยอมพนจากอันตรายไดจริง.   ขอน้ัน  มีเรื่องตอไปน้ี 
(เปนอุทาหรณ)  :- 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๓๐๓.  ตทฏกถา.  ๖/๑.  
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                               [เรื่องรามบุรุษผูเลี้ยงมารดา] 
        [๓๒๖]  ในอดีตกาล   พระโพธิสตัว  เปนบุตรปุโรหิตของพระ 
เจากรุงพาราณสี  ไดมีนามวา  โชติปาละ  เพราะในวันเกิด  อาวุธ 
ทุก  ๆ  อยางลุกโพลงขึ้น. 
        ในกาลตอมา  โชติปาละน้ัน  แสดงศิลปธนูมีประการตาง  ๆ  แด 
พระราชา  โดยนัยดังกลาวไวในอรรถกถาสรภังคชาดก๑  ต้ังแตนั้นจึง 
ปรากฏชื่อวา  สรภังคะ. 
        วันหน่ึง  สรภังคโพธิสัตวนั้น  ไมใหใครรู  (เรื่อง)  เขาไปปา 
แตผูเดียว  แลวบวชเปนฤษี  ในอาศรมท่ีทาวสักกะประทาน  ในสวน 
มะขวิด  มีเนื้อท่ีประมาณ  ๓๐  โยชน  แทบฝงแมน้ําโคธาวรี  ทําฌาน 
และอภิญญาใหบังเกิดไดในวันที่ ๗.   ตอมา  พระราชาทั้งหลายมีพระ 
เจากรุงพาราณสีเปนตน   ก็ทรงผนวชในสํานักของสรภังคดาบสน้ัน 
พรอมดวยชาวแวนแควน.  อาศรมในสวนมะขวิด  เต็มแนนแลว. 
        ทีนั้น   อันเตวาสิกผูใหญของสรภังคดาบสรูปหน่ึงชื่อ  กสิวัจฉะ 
ปรารถนาอยูสงัด  จึงไปจากท่ีนั้น  อาศัยพระนครของพระเจาทัณฑกี 
ชื่อวา  กุมภวดีปุระ  ในกลิงครัฐ ผูอันเสนาบดีบํารุงแลว  อยูในพระ 
ราชอุทยาน. 
        ครั้งน้ัน       พระเจาทัณฑกี         รับสั่งใหถอดฐานันดรของหญิง 
แพศยาคนหน่ึง.  ต้ังแตนั้นมา  นางก็ทําสันถวกรรมกับบุรุษน้ัน  ๆ แสวง 
หาฐานนันดรอยู   วันหน่ึง   ไปยังพระราชอุทยาน  พบดาบสน้ัน  จึง 
 
๑.  ขุ.  ชา. ๒๗/๕๓๕.  ตทฏกถา.  ๗/๓๕๖.  



ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาท่ี 246 

กลาววา    "เราพบคนกาฬกัณณีนี้นี่เอง   พวกทานจงนํานํ้ามา.    ฉัน  
จักลางตาทั้ง  ๒"  ดังน้ีแลว   เค้ียวไมชาํระฟน   บวนกอนเขฬะใหตกลง  
ที่สรีระของดาบส    ทิ้งไมชําระฟนลงที่ลนชะฎา   ราดแมน้ําบวนปาก 
ลงบนศีรษะของดาบสน้ันแลว  ออกไป. 
        วันนั้นนั่นเอง  พระราชาโปรดเกลา  ฯ   ใหพระราชทานฐานันดร 
เติมนั่นแล  แกหญิงแพศยานั้น.   นางสําคัญฐานันดรที่ตนไดแลวเพราะ 
อาศัยกุศลอันทําไวในกอนวา    "ตนไดแลว  ดวยการทําเขฬะใหตกลง 
ที่สรีระของดาบส." 
        โดยกาลลวงไป  ๒-๓  วันจากน้ัน  พระราชทรงริฐานันดรของ 
ปุโรหิต.    ปโุรหิตน้ัน    เขาไปหาหญิงแพศยา    ถามวา     "เธอทํา 
อะไร  จึงไดฐานันดรคืน ?"   ไดฟงวา  "ทํากรรมชือ่น้ีในที่นั้น"  ไป 
ทําเหมือนอยางนั้น ก็เผอิญไดฐานันดรเดิมคืนในวันนั้นเหมือนกัน. 
แมปุโรหิตน้ัน ไดฐานันดรนั้นดวยผลแหงบุญแลว  ก็สําคัญวา  "ได 
แลวดวยการทําเขฬะใหตกลง." 
        โดยกาลลวงไป  ๒-๓  วันจากน้ัน  ปจจันตชนบทของพระราชา 
จลาจล.   พระราชามีพระราชประสงคจะปราบปจจันตชนบทใหราบ 
คาบ  ทรงเชื่อคําของปุโรหิต    จึงทรงบังคับมนุษยทั้งหมดวา   "พวก 
ทานจงทําเขฬะใหตกลงท่ีสรีระของชฎิลโกงน่ัน."   มนุษยเหลาน้ันแม 
ทั้งหมด  พรอมกับพระราชา ไดทําเหมือนอยางนั้นแลว.  ของอันนา 
เกลียดทั้งหลายมีเขฬะเปนตน  ลาดทัว่สรีระของดาบส. 
        สวนเสนาบดี  ไดสดับ  (เรื่องนี้)   ภายหลังชนทั้งหมด  จึงรีบไป  
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ยังอุทยาน  เข่ียของอันนาเกลียดทั้งหมดนั้นออกแลว  ใหดาบสอาบนํ้า   
แลว  เรียนวา  "ทานขอรับ  กรรมที่ไมสมควรอันชนเหลาน้ันทําแลว 
ผลอะไรจักมีแกชนเหลาน้ัน." 
        ดาบส    กลาววา    "ความประทุษรายแหงใจของอาตมา    ไมมี, 
แตเทพดา  โกรธนักหนา,  ในวันที่ ๗  แตวันนี้ไป  เทพดาทั้งหลายจัก 
ทําแวนแควนทั้งสิ้น  ไมใหเปนแวนแควน;  เพราะฉะนั้น  ทานจงไปภาย 
นอกแวนแควนเสียภายใน  ๗  วันเถดิ."  เสนาบดีนั้นไดทําอยางนั้นแลว. 
        สวนพระราชา  พอเสด็จไปถึงเทาน้ัน  ก็ปราบปจจันตชนบทให 
ราบคาบไดแลว   เสด็จกลบัเขาสูพระนคร.   ในวันนั้นเอง   เทพดา 
ทั้งหลาย  (บนัดาล)  ใหฝนน้ําตกลง. 
        พวกมนุษยไดมีในเบิกบานวา  "ต้ังแตเวลาท่ีพวกเราทํารายตอ 
ชฎิลโกงแลว    พระราชาของพวกเราก็มีแตทรงพระเจริญถายเดียว, 
เฉพาะในวันท่ีพระองคทรงปราบปจจันตชนบทราบคาบ  เสด็จมาแลว 
ฝนก็ตก." 
        ลําดับนั้น   เทพดาทั้งหลาย  (บันดาล)  ใหฝนดอกมะลิ  ฝนมาสก 
ฝนกหาปณะ   และฝนเครื่องประดับมีเครื่องประดับมือเครื่องประดับ 
เทาเปนตน๑   ตกลงแลว.  เพราะเหตุนั้น  พวกมนุษยจึงดีใจอยางยิ่ง 
เปลงวาจาดวยใจเบิกบาน  มีความนิยม  (คลอย) ตามในบาปอัน 
พระราชทรงทําแลว. 
        ครั้งน้ัน เทพดาทั้งหลาย  (บันดาล) ใหฝนอาวุธมีคมขางเดียว 
 
๑.   แปลตามศัพทวา ซ่ึงภณัฑะอันทําแลว   มีภัณฑะอันเขาถึงซงมือและภณัฑะอันเขาถึง 
ซ่ึงเทาเปนตน.  
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เปนตน  ฝนถานเพลิงอันปราศจากเปลว  ฝนแผนหินประมาณเทาเรือน 
ยอด  และฝนทรายตกลงแลว  ไดทําแวนแควนใหดอนสูงได  ๘๐  ศอก.  
ก็เม่ือแวนแควนยังไมทันพินาศ,   สรภังคดาบสทราบเหตุนั้น    สง 
ดาบสรุนหนุม  ๒  รูปไป  ใหนํากิสวัจฉดาบสมาทางอากาศดวยวอเตียง. 
        สวนเสนาบดี  ออกไปตามลําพังเอง.  ก็น้ําด่ืมและหญาสําหรับ 
สัตวดิรัจฉานผูไมนิยม  (คลอย)  ตามในกรรมน้ัน  ก็มิไดม,ี   สตัว 
ดิรัจฉานเลานั้นจึงไปตามสถานท่ีซึ่งมีน้ําด่ืมและหญา  ยังไมทันถึง  
วันที่  ๗  กถ็งึภายนอกแวนแควน. 
        ก็บรุุษคนหน่ึงชื่อราม  อันเทพดาท้ังหลายชวยนําออกไปภายนอก 
จากแวนแควนนั้น.  ดวยเหตุนั้น   ในอรรถกถา๑ชยทิสชาดกในตึสนิบาต 
ทานจึงกลาววา 
        "ดังไดสดับมา  บุรษุชาวกรุงพาราณสีคนหน่ึงชื่อ  ราม  เปนผู 
เลี้ยงมารดา  บํารุงมารดาบิดาอยู  ไปเพ่ือตองการคาขาย  ถึงพระ 
นครชื่อ  กุมภวดีปุระ  ในแควนของพระเจาทัณฑกีแลว   เมื่อแวน 
แควนทั้งสิ้นถูกฝน  ๙  อยางใหพินาศไปอยู    ระลกึถึงคุณของมารดา 
บิดา.   ขณะนั้น  เทพดาทั้งหลายไดนําเขามามอบใหมารดาโดยความ 
สวัสดี  เพราะผลแหงกรรมคือการบํารุงมารดา."   สวนชนเหลาอ่ืน 
นอกจากบุรุษนั้นแมทั้งหมด  ถึงความพินาศแลวแล. 
        เรื่องรามบุรุษผูเลี้ยงมารดา  มาในอรรถกถา๒อุปาลิสูตร  มัชฌิม- 
ปณณาสก  และในอรรถกถา๓สรภัคชาดก. 
 
๑.  ชาตกฏกถา.  ๗/๒๐๖.    ๒.  ป.  สู.  ๓/๕๖.    ๓.  ชาตกฏกถา.  ๗/๓๕๖.   
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        [๓๒๗]  เพราะฉะน้ัน  ธรรมดาบุตร  พึงเปนผูมีจิตม่ันคงใน 
อุปฏฐานกรรม  เหมือนอุบาสกผูเลี้ยงมารดา.  อน่ึง  พึงปฏิบัติโดย 
ประการที่จะพึงไดเพ่ือบํารุงมารดาบิดาเหมือนนันทบัณฑิต.  
                          [เรื่องอุบาสกผูเลี้ยงมารดา] 
        ดังไดสดับมา  อุบาสกคนหน่ึง  ในกรุงสาวัตถี  เมื่อบิดาตาย 
แลว  มีมารดาเปนดังเทพดา  ปรนนิบติัมารดาดวยกิจมีการใหน้ําลาง 
หนา  (หรือบวนปาก)   และไมชําระฟนเปนตน  และดวยวัตถุมียาคู 
และภัตเปนตน. 
        สวนมารดา  พูดแกเขาบอย  ๆ  (เพ่ือใหมีภรรยา)  เมือเขาไม 
ปรารถนาอยูนั่นเอง  ก็ขืนนําสตรีรุนสาวมาแลวมอบให.   เขาสําเร็จ 
การอยูรวมกับสตรีนั้น.  แมสตีนั้นก็บํารุงมารดาของอุบาสกน้ันโดย 
เคารพ.   ตอมาประสงคจะใหสามีนํามารดานั้นออกไปเสียภายนอก 
วันหน่ึง  พูดกะสามีวา  "นาย   เมื่อนายไปภายนอก,  มารดาของ 
นายดาฉัน."  เขาไดนิ่งเสีย.  ต้ังแตนั้น  นางเมื่อจะใหยาคู  ยอม 
ใหยาคูที่รอนจัดหรือเย็นจัด   เค็มจัดหรือจืดจัด.   เมื่อแมผัวกลาววา 
"รอนนัก  เค็มนัก  แม"  กเ็ติมน้ําเย็นลงไป  เมื่อแมผัวกลาวอีกวา 
"เย็นนัก  ไมเค็มเลย'  ก็สงเสียงเอ็ดอึงวา    "เม่ือตะกี้นี้เอง   พูดวา 
'รอนนัก  เค็มนัก'    แลวยังกลาววา   'เย็นนัก  ไมเค็มเลย,'   ใครจัก 
อาจใหแกยินดีได,"  แมน้ําสําหรับอาบ  นางก็ทําใหรอนจัด  แลวราด 
ลงที่หลัง,  เมื่อแมผัวกลาววา "รอนจริง"  ก็เติมน้ําเย็นลงไป  เมื่อ  
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แมผัวกลาววา  "เย็นจริง"   ก็พูดวา  "เม่ือตะกี้นี้เอง  พูดวา  ' รอน   
จริง'  แลวก็ยังกลาวอีกวา  'เย็นจริง,'   ใครจักอาจอดทนความดูหม่ิน 
(จูจ้ี)   ขอแกได." 
        นางทําการทะเลาะกับแมผัวอยางนั้นแลว  พูดกะสามีวา   "ดิฉัน 
ไมอาจจะอยูในเรือนหลังเดียวกับมารดาผูกาฬกัณณีเห็นปานน้ีได.  ขอ 
นายจงใหมารดานั้นอยูเสียภายนอกเถิด." 
        เขาพูดวา   "นางผูเจริญ    หลอนยงัรุนสาว    ไปในท่ีใดท่ีหน่ึง 
แลว   ก็อาจเปนอยูไดกอน;   สวนมารดาของฉัน   ทุพลภาพ,   ฉัน 
เทาน้ัน  เปนที่พ่ึงของมารดาน้ัน;  หลอนจงออกไปสูสกุลของตนเถิด." 
นางคิดวา  "ถาเราจักไปสูสกุล;  อยูเปนหญิงหมาย  จักประสพทุกข" 
ดังน้ีแลว  กลัว  ไมไป (ต้ังใจ)  ปรนนิบัติใหแมผัวชอบใจ  โดยนัย 
กอนน้ันแล. 
        ภายหลงัวันหน่ึง  อุบาสก  ไปสูพระเชตวัน  เพ่ือฟงธรรม  ถวาย 
บังคมพระศาสดาแลว  นั่งอยู  ณ  สวนขางหน่ึง  อันพระศาสดาตรัสถาม 
วา      "อุบาสก  เธอไมประมาทในบุญกรรม,    บําเพ็ญกรรมคือการ 
บํารุงมารดาอยูหรือ? "    กราบทูลวา  "อยางนั้น  พระเจาขา"    แลว 
กราบทูลเรื่องทั้งหมด. 
        พระศาสดา  ตรัสวา "อุบาสก  เธอไมเชื่อคําของสตรีนั้นในกาล 
บัดนี้เทาน้ัน  แตในกาลกอน  เธอครามารดาของเธอออกไป  เพราะคํา 
ของสตรีนั่นแลว  ไดอาศัยเรา  จึงนํามารดานั้นกลับสูเรือนปรนนิบัติอีก"  
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ดังน้ีแลว  ตรสักัจจานีชาดก๑ในอัฏฐกนิบาต ประกาศสัจจะท้ังหลายแลว. 
        ในเวลาจบสัจจะ  อุบาสกไดเปนโสดาบัน.  
                         เรื่องอุบาสกผูเลี้ยงมากดา  จบ. 
                                  [เรื่องนางกัจจานี] 
        [๓๒๘]  ในอดีตกาล  บุรุษคนหนึง่  ในกรุงพาราณสี  เมื่อบิดา 
ตายแลว  มีมารดาเปนดังเทพดา  ปรนนิบัติมารดาชื่อ  กัจจานี  โดย 
นัยดังกลาวแลวน่ันแล.  เรื่องทั้งหมด  ก็เหมือนเรื่องที่กลาวแลว. 
        ครั้งน้ัน  บุรุษน้ัน เชือ่คําของภริยา พูดกะมารดาวา   "แม   ออก 
ไปจากท่ีนี้  จงอยูในที่ตามที่ชอบใจเถิด."  นางรองให พลางออกไป 
อาศัยสกุลมั่งค่ังสกุลหน่ึง  ทําการรับจางเลี้ยงชีวิตโดยลําบาก. 
        ก็ในเวลาท่ีนางออกไปแลว  ลูกสะใภมีครรภ  ตอมาก็คลอด 
บุจร  พูดกะสามีวา  "เมื่อมารดาของนายอยูในเรือน,  ดิฉันไมได 
บุตร,  บัดนี้  ดิฉันไดบุตรแลว;  ดวยเหตุนี้  นายจงทราบวามารดา 
ของนายน้ันเปนกาฬกัณณี." 
        ฝายนางกัจจานี  ไดยินวา    "ขาววา    ในเวลาท่ีเราถูกเขาครา 
ออก (จากเรือน)  แลว  ลกูสะใภไดบุตร"     จึงคิดวา       "ธรรมคือ 
ความออนนอมตอผูใหญ    และธรรมคือความสุจริต  ๓  อยางในโลกน้ี 
จักเปนธรรมตายแลวแนแท;    เพราะถาธรรมไมพึงตายไซร,   คนโบย 
ครามารดาออกไปแลว   ก็ไมพึงไดบุตร    ไมพึงอยูเปนสุข;   เราจักให 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๒๓๘.  ตทฏกถา.  ๕/๒๑๖.  
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มตกภัตแกธรรม"  ดังน้ีแลว  ไปสูปาชา  เอาศีรษะมนุษย  ๓  ศรีษะ 
ทํากอนเสา  ติดไฟ  เริ่มชาวขาวสาร.    
        ขณะนั้นเอง  ทาวสักกเทวราช  ทรงตรวจดูโลก  เห็นนางกัจจานี 
นั้นประสพทุกข  ประสงคจะใหมตกภัตแกธรรม  ดวยสําคัญวา 
"ธรรมตายแลว"  จําแลงเพศเปนพราหมณเขาไปหานาง   ตรสัวา 
"ธรรมไมตาย"    สถิตอยูในอากาศ  ตรัสวา "กัจจานี  อยากลัว 
เลย  บุตรหลานและลูกสะใภของทานจักมาพาทานกลับไปดวยอานุภาพ 
ของเรา"  แลวเสด็จไปสูสถานของพระองคนั้นแล. 
        ชนทั้ง  ๓  มีบุตรเปนตนแมเหลาน้ัน  หวนระลึกถึงคุณของนาง 
กัจจานีนั้น  ดวยอานุภาพของทาวสักกะ  จึงเดินทางสายท่ีไปสูปาชา 
พบนางในระหวางทาง  จึงหมอบลงแทบเทาทั้ง  ๒  ใหนางอดโทษแลว 
นํามาสูเรือน  ต้ังแตนั้น  อยูรวมกันดวยความพรอมเพรียงแล. 
                                 เรื่องนางกัจจานี  จบ. 
                               [เรื่องดาบส  ๒  พ่ีนอง] 
        [๓๒๙]  มรอดีตกาล  ดาบสพ่ีนอง ๒  รูป  คือ  ผูพ่ีชื่อ  โสณบัณฑิต 
ผูนองชื่อ   นนัทบัณฑิต  เลี้ยงมาดาบิดาอยูในหิมวันตประเทศ. 
        บรรดาดาบส  ๒  รปูนั้น  ดาบสผูพ่ีไปแมสูที่ไกลได   เพราะมี 
อภิญญา  ๕  นําผลไมมีรสอรอยมาให  (มารดาบิดา)  ภายหลัง.  สวน 
ดาบสผูนอง  นําผลไมอยางใดอยางหน่ึงในท่ีใกลมาใหกอน.  ดาบส 
ผูนองนั้น  แมถูกดาบสผูพ่ีกลาววา  "อยางทําอยางน้ัน"  ก็ไมเชือ่ฟงคํา.  
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ลําดับนั้น   ดาบสผูพ่ี  กลาววา  "นันทะ   เธออันใคร  ๆ  ไมควร   
สั่งสอน  ไมทําตามคําของบัณฑิตทั้งหลาย,  ธรรมดามารดาบิดา  เปน 
ภาระของพี่,  พ่ีผูเดียวจักปรนนิบัติมารดาบิดาเหลาน้ัน;   เธออยาอยู 
ในที่นี้,  จงไปเสียในที่อ่ืน." 
        นันทดาบสไมอาจดํารงอยูได   เขาสูบรรณศาลาของตนแลว 
เพงกสิณ  ทําฌานและอภิญญาใหบังเกิดไดในวันนั้นเอง  แลวคิดวา 
"เราจักพาพระราชา ๑๐๑  (มา)  ใหพ่ีชายอดโทษแลว  ขอเพ่ือบํารุง 
มารดาบิดา"  ดังน้ีแลว  เขาไปเฝาพระเจากรุงพาราณสี  พระนามวา 
มโนชะ  ดวยฤทธิ์  ทูลวา  "มหาบพิตร  อาตมภาพจักยึดราชสมบัติ 
ในชมพูทวีปทั้งสิ้นดวยกําลังของตน  แลวถวายแดพระองค,   ขอเชิญ 
พระองคเสด็จออกไปในวันนี้ทีเดียว."  พระราชาไดทรงทําอยางนั้น. 
        ถาความรอนมีแกกองทัพ   นันทดาบสก็ทํารมแลวทําใหเย็น, 
เมื่อฝนตก  ก็ไมใหฝนรั่วรดเบ้ืองบน,  หามไดทั้งรอนท้ังหนาวท้ังลม 
ทําส่ิงกดขวางมีตอเปนตนในหนทางใหหายไป  ทําทางใหราบเรียบ 
เหมือนมณฑลกสิณ. 
        นันทดาบสน้ัน  ลาดแผนหนังในอากาศแลวน่ัง  อันกองทัพแวด 
ลอมแลว  ไปสูแควนโกศลกอน  สงทูตไปวา  "พระเจาโกศลจะให 
การรบแกพวกเราหรือจะยอมอยูในอํานาจ  (ของพวกเรา)  เลา  ?" 
        พระเจาโกศลกริ้วแลว  เสด็จออกเพ่ือตอยุทธ.   นันทดาบส 
ขึงหนังสือ  ทําใหใหญในระหวางกองทัพท้ัง  ๒  ฝาย   รับลูกศรท่ีเขา 
ยิงมาแลว  ๆ.  บรรดานักรบเหลาน้ัน  แมคนหน่ึงชื่อวาถูกยิงดวยลูกศร  
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ไมมีเลย.   นกัรบเหลาน้ัน   มีลูกศรส้ินแลว   ก็หมดอุตสาหะ   ไดยืน 
เฉยอยู.    
        นันทดาบส  ทลูพระเจาโกศลวา    "พระองคอยาทรงกลัว    ราช- 
สมบัติของพระองคจักคงเปนของพระองคอยางเดิม;      แตขอพระองค 
จงอยูในอํานาจของพระเจามโนชะอยางเดียว."   
        ฝายพระเจาโกศลน้ันทรงรับแลว      แวดลอมพระเจากรุงพาราณสี 
ไดเสด็จไปยังแควนอังคะ.  โดยนัยนี ้ สิ้นเวลา  ๗  ป  ๗  เดือนและ  ๗ วัน 
นันทดาบสจึงยึดเอาราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้น       ถวายแดพระเจา 
มโนชะ   ไดทําพระเจาโนชะนั้นใหเปนหัวหนาแหงพระราชา ๑๐๑  แลว 
พาพระราชาเหลาน้ันทั้งหมดมาสูสํานักของดาบสผูพ่ี  ใหดาบสผูพ่ีนั้น 
อดโทษแลว  ขอการเลี้ยงมารดาบิดา. 
        แมพระโพธิสัตว  มจิีตยินดีแลว  พูดวา  "บัดนี้  พ่ีอดโทษแก 
เธอ  เธอจักไดเพ่ือปรนนิบัติคนหน่ึงในมารดาบิดา  (ทั้ง  ๒)."  ลําดับ 
นั้น  มารดา  กลาวแกพระโพธิสัตวนั้นวา  "พอโสณบัณฑิต   นอง 
ของพอจากไปนาน,   นองของพอน้ันจงบํารุงแม,  พอจงบํารุงบิดา." 
        พระโพธิสัตว  รับคําของมารดาแลว    พูดวา     "นันทะ    สวน 
อันเจริญท่ีสุดเธอไดแลว,  เธอพึงเปนผูไมประมาท  ปรนนิบัติ  (มารดา)" 
ดังน้ีแลว  เมื่อจะประกาศคุณของมารดา     ไดกลาวคาถา  ๒  คาถา    ใน 
โสณนันทชาดก๑วา 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๘/๕๗.  ตทฏกถา  ๘/๑๗๙.  
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        [๓๓๐]  "ฤษ ี   มารดาเปนผูเอ็นดู  เปนที่พ่ึง  ให  
        น้ํานมแกเราท้ัง  ๒  มากอน,  และเปนมรรคา 
        แหงโลกสวรรค,   มารดายอมเลือกเธอ  ฤษ ี
        มารดาใหน้ํานมมากอน  เปนผูคุมครอง  ผู 
        ประกอบบุญเปนมรรคาแหงโลกสวรรค,  มารดา 
        ยอมเลอืกเธอ." 
                                         [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อนุกมฺปกา  ไดแก  ผูมีหฤทัยออนโยน. 
        สองบทวา   ปุพฺเพ  รสทที   ไดแก   ผูใหรสกลาคือนํ้านม 
แกตนมากอนเทียว. 
        บทวา  วรเต  ความวา  มารดาไมปรารถนาพี่,  ปรารถนาเธอ. 
        คําวา  อเิส  เปนอาลปนะ  (คําสําหรับรองเรียก),  ความวา 
นันทดาบสผูเจริญ. 
        บทวา  โคตฺตี  แปลวา  ผูคุมครอง. 
        บทวา  ปฺุุปสฺหิตา  ไดแกผูเขาไปอาศัยบุญ  คือผูใหบญุ. 
        ๓๓๑  บัดนี้  พระโพธิสัตว  เม่ือจะแสดง  (ความนี้)  แกบริษัท 
พรอมดวยพระราชวา    "บุคคล  เมื่อปฏิบัติผิดในมารดาบิดา   ยอม 
ประสพผลอันไมเปนประโยชนเกื้อกูลนี,้  เมื่อปฏิบัติชอบ  (ในมารดา 
บิดา)  ยอมประสพผลอันเปนประโยชนเกื้อกูลนี้"  ดังน้ี  ไดกลาวคาถา๑ 

เหลาน้ีวา 
 
๑.  ขุ. ชา.  ๒๘/๖๖.  ตทฏกถา.  ๗/๒๐๕.  
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        "คนท่ีมารดาเลี้ยงมาแลวโดยอยากอยางน้ี  ไม  
        ปรนนบิัติมารดา,   เขาประพฤติผิดในมารดา 
        ยอมเขาถึงนรก.   คนที่บิดาเลี้ยงมาแลวโดย 
        ยากอยางน้ี  ไมปรนนิบัติบิดา,  เขาประพฤติ 
        ผิดในบดิา  ยอมเขาถึงนรก.  ขาพเจาไดฟงมา 
        วา  'แมทรัพยของผูปรารถนาทรัพย,  ยอมฉบิ 
        หาย'  บาง,  'เขาไมปรนนิบัติมารดายอมประสพ  
        ความลาํบาก'  บาง, 'เขาไมปรนนิบัติบิดา...บาง, 
        บณัฑิตผูรูแจง  ปรนนิบัติมารดา  พึงไดสุข  ๓ 
        อยาง  คือ  ความเพลิดเพลิน  ๑   ความบันเทิง  ๑ 
        ความราเริงสนุกสนานทุกเมื่อ  ๑  ----  ปรนนบิัติ 
        บิดา----ธรรมเครื่องสงเคราะหเหลาน้ี  คือ  การ 
        ให ๑    การกลาวคําเปนที่รัก  ๑  การประพฤติ 
        ประโยชนในโลกนี้  ๑     ความเปนผูมีตนสม่ํา 
        เสมอในธรรมทั้งหลายในท่ีนั้น ๆ  ตามสมควร ๑ 
        ยังเปนไปอยูในโลก       ก็เหมือนลิม่สลักรถที ่
        กําลังแลนไป;  ถาธรรมเครื่องสงเคราะหเหลาน้ี 
        ไมพึงมไีซร;  มารดาไมพึงไดการนับถือหรือการ 
        บชูา   เพราะเหตุแหงบุตร   หรือบิดาก็ไมพึงได 
        การนับถือหรือการบูชา  เพราะเหตุแหงบุตร,  ก็ 
        เพราะบัณฑิตท้ังหลายพิจารณาเห็นชอบซึ่งธรรม  
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        เครื่องสงเคราะหเหลาน้ีอยู;   ฉะน้ัน  บณัฑิต 
        เหลาน้ันจึงถึงความเปนใหญ  และเปนผูอัน  
        ปวงชนพึงสรรเสริญ." 
                                      [แกอรรถ] 
        [๓๓๒]  อรรถกถา๑ชาดกวา  "บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กิจฺฉา- 
ภโต  ความวา  ผูอันมารดาเลี้ยงแลว  คือประคับประคองแลวโดย 
ยาก.  คําวา  มิจฺฉ  จริตฺวาน  คือ  ไมปรนนิบัติมารดา. 
        บทวา  ธนมฺป  ความวา  ขาพเจาไดฟงมาวา  'แมทรัพยที่เกิด 
ข้ึนแลว   ของผูปรารถนาทรัพย  เมื่อเขาไมปรนนิบัติมารดา  ยอม 
ฉิบหาย.'    บทวา  กิจฺฉ  วา  ความวา  ทรัพยยอมฉิบหายบาง เขา 
ยอมประสพทุกขบาง  ดวยประการฉะนี้. 
        สองบทวา  ลพฺภเมต   วิชานตา  ความวา  บัณฑิตปรนนิบัติ 
มารดาแลว  พึงไดสุขมีความเพลิดเพลินเปนตนในโลกน้ีและในเทวโลก 
นั่น,  อธิบายวา  ผูเชนนั้นอาจได  (สุขน้ัน). 
          บทวา  ทานฺจ  ความวา  บุตรพึงใหทานแกมารดาบิดา  พึง 
กลาวคําเปนท่ีรัก,   พึงประพฤติประโยชนดวยสามารถชวยกิจที่เกิดข้ึน 
ใหสําเร็จ  พึงทําความเปนผูมีตนสมํ่าเสมอในธรรมคือความประพฤติ 
ออนนอมตอผูใหญทั้งหลาย  ดวยสามารถสามีจิกรรมมีการกราบไว 
เปนตน   แกมารดาบิดาผูไปในที่นั้น  ๆ  คือในทามกลางบริษัทหรือ 
 
๑.  ชาตกฏกถา  ๘/๒๐๘.  
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ในที่ลับ,   ทําสามีจิกรรมทั้งหลายมีการกราบไหวเปนตนในที่ลับแลว  
จะมิตองทําในบริษัทมิได,  ตองเปนผูสม่ําเสมอในท่ีทั้งปวงทีเดียว." 
        อรรถกถา๑สิคาลสูตร  วา  "สองบทวา  ตตฺถ  ตตฺถ  คือ  ใน 
บุคคลน้ัน  ๆ.   บาทคาถาวา  รถสฺสาณีว  ยายโต  ความวา  เมื่อลิ่ม 
สลักมีอยู  รถก็แลนไปได,   เมื่อลิ่มสลักไมมี   รถยอมแลนไปไมได 
ฉันใด;   เมื่อธรรมเครื่องสงเคราะหเหลาน้ียังมีอยู  โลกก็เปนไปได, 
เมื่อธรรมเครื่องสงเคราะหเหลาน้ันไมมี   โลกก็เปนไปไมได  ฉันนั้น."  
        ฎีกาสิคาลสูตรนั้น  วา  "สองบทวา  ตสฺมึ  ตสมฺึ  ความวา 
ในบุคคลน้ัน  ๆ  คือผูควรสงเคราะห    ดวยธรรมเครื่องสงเคราะห 
ทั้งหลายมีทางเปนตน,  เมือลิ่มสลักที่อยูหัวเพลา.  บทวา  ยายโต 
แปลวา  แลนไปอยู." 
        บาทคาถาวา  เอเต  จ  สงฺคหา  นาสฺสุ  ความวา  ถาธรรม 
เครื่องสงเคราะห  ๔  อยางน้ี  ไมพึงมีไซร. 
        บาทคาถาวา  น  มาตา  ปุตฺตการณา  ความวา  ผิวา   มารดา 
ไมพึงทําธรรมเคร่ืองสงเคราะหเหลาน่ันแกบุตรไซร,   ก็ไมพึงไดการ 
นับถือหรือการบูชา  เพราะเหตุแหงบุตร. 
        สอบบทวา  สงฺคหา  เอเต  เปนปฐมาวิภัตติ  ลงในทุติยาวิภัตติ. 
บาลีวา  สงฺคเห  เอเห  ดังน้ีก็มี. 
        [๓๓๓]  ในฎีกาสิคาลสูตร  ทานกลาววา  "บทวา  ปุตฺตการณา 
คือ  มีบุตรเปนนิมิต.  จริงอยู   มารดาบิดาไมพึงไดการนับถือหรือ 
 
๑.  สุ.  วิ.  ๓/๑๘๘.  
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การบูชามีบุตรเปนเหตุ  คืออันบุตรพึงทํา.  บทวา  อุปโยควจเน  แปล 
วา  ในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ.  อรรถะ  ชื่อวา  วจนะ  เพราะวิเคราะหวา  
'อันเขากลาว.'   อีกอยางหน่ึง๑  (บทวา  อุปโยควจเน  แปลวา  ครัน้เมื่อ 
ทุติยาวิภัตติอันพระองคพึงตรัส.  บทวา  ปจฺจตฺต แปลวา  ปฐมาวิภัตติ." 
        บทวา  สมฺมเวกฺขนติฺความวา  เห็นชอบอยู  คือพิจารณา 
เห็นธรรมเครื่องสงเคราะหเหลาน้ัน อันบุคคลควรทําโดยชอบทีเดียว. 
        บทวา  มหตฺต  คือ  ซึ่งความเปนผูประเสริฐ.  
        บทวา  ปาสสา  คือ  อันชาวโลกพึงสรรเสริญ.   อธิบายวา 
"บัณฑิตเหลาน้ัน  อันปวงชนพึงสรรเสริญอยางน้ีวา  'ยอมประพฤติ 
ในบุคคลท่ีควรสงเคราะหนั้น ๆ ตามควร." 
        พระราชาทั้งหลาย  พรอมดวยบริษัท  ทรงสดับคําน้ันแลว  ทรง 
เลื่อมใส  อันพระมหาสัตวใหต้ังอยูในเบญจศีลแลว  โอวาทวา "พระ 
องคจงเปนผูไมประมาทในกุศลทั้งหลายมีทานเปนตน"  ทรงไหวพระ- 
มหาสัตวนั้นแลว   เสด็จไปสูพระนครของตน  ๆ  ครองราชสมบัติโดย 
ธรรมแลว  เขาถึงเทวโลก. 
        ดาบสพ่ีนองแมทั้ง  ๒  บํารุงมารดาบิดาตลอดชีวิตแลว  เขาถึง 
พรหมโลก.  
                              เรื่องดาบส  ๒  พ่ีนอง  จบ. 
 
๑.  คือตั้งอรรถอุปโยควจเน  ๒  คร้ัง  คร้ังแรกแกเปนอุปโยคตฺเถ  คร้ังท่ี ๒  แกเปน 
ลักขณวนัตะ  แตไมไดวางบทต้ังไว.  วางแตวาศัพทไว  เพื่อแสดงอีกวกิัปหนึ่ง.  สวน 
ปจฺจตฺต  ตอไปก็เปนอีกทอนหนึ่งไมเกยีวกับทอนนี้.  
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                     [บุตรบํารุงมารดาบิดาดวยฐานะ  ๕] 
        [๓๓๔] การบํารุงมารดาบิดาตามท่ีกลาวแลว   พระผูมีพระ 
ภาคตรัสวา  "เปนมงคล"  เพราะนํามาซ่ึงอิฐผลท้ังหลายมีความ 
สรรเสริญเปนตนในโลกนี้   ดวยประการนี้แล. 
        อีกนัยหนึ่ง  การบํารงุ ๕  อยาง  ดวยสามรถการเลี้ยง  การชวย 
ทํากิจ  ดํารงวงศสกุล  ประพฤติสมควรซ่ึงความเปนผูรับทรัพยมรดก 
และตามเพ่ิมใหซึ่งทักษิณา  ชื่อวา   การบํารุง.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมี 
พระภาค   เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกคฤหบดีบุตรชือ่  สิคาลกะ  จึง 
ตรัสวา  "คฤหบดีบุตร  ทศิเบ้ืองหนาคือมารดาบิดา  อันบุตรพึงบํารุง 
ดวยฐานะ  ๕  คือ  เราอันทานเลี้ยงแลวจักเลี้ยงทาน ๑  จักทํากิจของ 
ทาน ๑  จักดาํรงวงศสกุล  ๑  จักปฏิบัติซึ่งความเปนผูรับทรัพยมรดก ๑ 
ก็อีกอยางหน่ึง  เมื่อทานถึงแกกรรมลวงลับไปแลว  จักตามเพ่ิมใหซึ่ง 
ทักษิณา  ๑"   คฤหบดีบุตร  ทิศเบ้ืองหนาคือมารดาบิดา  อันบุตรพึง 
บํารุงดวยฐานะ  ๕  เหลาน้ีแล๑." 
        [๓๓๕]  บรรดาบทเหลาน้ัน ในบทน้ีวา เนหิ  พึงทราบวินิจฉัย 
ดังน้ี:  ผลยอมต้ังอยูในการณนั้น  เพราะความท่ีผลนั้นเปนไปเนื่อง 
ดวยการณนั้น  เหตุนั้น  การณนั้น  ชือ่วา  ฐานะ  (เปนที่ต้ัง)  คือ 
เหตุ;  ดวยเหตุนั้น  ในอรรถกถา  ทานจึงกลาววา  การเณหิ. ความ 
ที่มารดาบิดาเปนทิศเบ้ืองหนา  เพราะบัณฑิตเปนสมกันโดยเนอความ. 
จริงอยางนั้น  มารดาบิดาเหลาน้ัน ชื่อวา  ทิศเบ้ืองหนา  เพราะเปนผูต้ัง 
 
๑.  ที.  ปา.  ๑๑/๒๕๓.  
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อยูเบื้องหนาแหงบุตรทั้งหลาย   และเพราะแสดงคืออางโดยความเปน 
ผูมีอุปการะ  (แกบุตรทั้งหลาย).   
        ดวยเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารย  จึงกลาววา "มารดาบิดา 
พึงทราบวา 'ทิศเบ้ืองหนา'  เพราะทานเปนผูมีอุปการะมากอน." 
        บทวา  ภโต  ความวา  เราอันมารดาบิดาเหลานี้เลี้ยงมาแลว. 
ก็การเลี้ยงนั้น  เปนกิจอันมารดาบิดาใหเปนไปแลว ดวยการนําปจจัย 
แหงสุขเขาไป  และดวยนําปจจัยแหงทุกขออกไป   จําเดิมแตกาล 
ที่บุตรเกิด,  เพราะฉะนั้น  พระอรรถกถาจารย  เพ่ือจะแสดงการเลี้ยง 
นั้น  จึงกลาววา  "(เรา)  อันมารดาบิดาใหดื่มน้ํานม  ยังมือและเทา 
ใหเจริญ  เอาปากดูน้ํามูก  ใหอาบนํ้า  แตงตัวเลี้ยงดู  ประคับประคอง 
แลว." 
        บทวา  เน  ความวา  เราจักเลี้ยงมารดาบิดาเหลาน้ัน  ผูแก  ดวย 
กิจมีการลางเทา  ใหอาบนํ้า   ใหยาคูและภัตเปนตน. 
        สองบทวา  กิจฺจ  เนสความวา  เราจักพักกิจของตนไวแลว 
ไปทํากิจท่ีเกิดข้ึนในราชสกุลเปนตน  ของมารดาบิดา. 
        ในฐานะน้ีวา  กุลวส  เปสฺสาม ิ  พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :  เพราะ 
เหตุที่การไมใหสมบัติของมารดาบิดามีนาเปนตนใหฉิบหาย  รักษาไว 
เปนเหตุแหงการต้ังม่ันสืบ  ๆ  ไป   (แหงวงศสกุล)   ของมารดาบิดา 
เหลาน้ัน ;  อน่ึง  เพราะเหตุที่การสืบตอไป  (แหงสกุล)  ของมารดา 
บิดาเหลาน้ัน  ยอมเปนอันบุตรนําไปแลว   ดวยการนํามารดาบิดาออก 
จากวงศที่ไมต้ังอยูในธรรมอันเปนไปโดยนัยเปนตนอยางนี้วา  "พวก 
เราพึงฆาบุรุษคนหนึ่ง   ผูเสมอกับตนดวยสมบัติมีสกุลและประเทศ  
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เปนตนแลว   นํากําไลมณีที่ผูกไวที่คอหรือท่ีมือไป"   แลวใหเลกิละ 
ความยึดถือนั้นเสีย  ต้ังไวในวงศที่ประพฤติธรรมอันเปนไปแลวดวย  
การงดเวนจากอกุศลกรรมมีการเบียดเบียนเปนตน     และดวยการไม 
ตัดทอนทานท่ีมารดาบิดาเหลาน้ันใหแลว ;   เหตุนั้น  พระอรรถกถาจารย 
เพ่ือจะแสดงความน้ัน  จึงกลาววา  "บุตรไมใหสมบัติของมารดาบิดา 
มีนา  เงิน  ทอง  เปนตน  ฉิบหายไป  รักษาไวก็ดี  นํามารดาบิดาไป 
จากวงศที่ไมต้ังอยูในธรรมแลว   ต้ังไวในวงศที่ต้ังอยูในธรรมกด็ี   ไม 
ตัดทอนภัตท้ังหลายมีสลากภัตเปนตน  อันวงศสกุลนํามาแลวใหเปน 
ไปอยูก็ดี  ชือ่วา  ดํารงวงศสกุล."  
        ในฐานะน้ีวา      ทายชฺช    ปฏิปชฺชามิ     พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี : 
เพราะเหตุที่บุตรประพฤติ    โดยความเปนผูควรแกอันไดรับความเปน 
ทายาทชื่อวา  ปฏิบัติ  ความเปนผูรับทรัพยมรดก.  บุตร  (ประพฤติอยางอ่ืน) 
นอกน้ี  ไมเชือ่วา  ปฏิบัติความเปนผูรับทรัพยมรดก;  ฉะน้ัน  พระอรรถ- 
กถาจารย  เพ่ือจะแสดงความน้ัน  จึงกลาวา  "มารดาบิดาถึงความ 
ตัดเด็ก  (บุตร)  ทั้งหลายผูไมประพฤติในโอวาทของตน  ปฏิบติัผิด 
ทําไมใหเปนบุตร,   บุตรเหลาน้ัน  ยอมไมควรแกความเปนทายาท 
ยอมทําบุตรทั้งหลายผูประพฤติอยูในโอวาท   ใหเปนเจาของสมบต 
ในสกุล." 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   สองบทวา  วินิจฺฉย  ปตฺวา  ความวา  ถึง 
การตัดอันมาแลวอยางนี้วา  "ก็เราสละบุตรละ." 
        บทวา  ทกฺขิณ  ความวา  เราจักทําการใหสวนบุญแกมารดา  
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บิดาเหลาน้ัน  ตามเพ่ิมใหทาน  จําเดิมแตวันที่ ๓.  
        ถาคําถามพึงมีวา  "เพ่ืออะไร  ?"  คําตอบพึงมีวา "เพ่ือใหทาน 
นั้นถึงแกมารดาบิดาเหลาน้ัน."  ถามวา  "ก็ทานน่ัน  ยอมถึงแกมารดา 
บิดาผูลวงลับไปแลวหรือ ?"  ก็ในปญหานี้  ขาพเจาไมจําตองกลาว 
แก  เพราะพระผูมีพระภาคเอง  ทรงพยากรณไวแลว. 
                          [เรื่องชาณุสโสณีพราหมณ] 
        [๓๓๖]  ดังไดสดับมา  พราหมณคนหน่ึงชื่อ   ชาณุสโสณี  เขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคแลว  ทลูถามอยางนี้วา  "พระโคดมผูเจริญ 
พวกเขาพระองคแลชื่อวา พราหมณ  ยอมใหทานท้ังหลาย  ยอมทํา 
บุญท้ังหลายท่ีเชื่อแลวทํา  อุทิศวา 'ขอทานน้ีจงสําเร็จแกญาติสาโลหิต 
ทั้งหลายผูลวงลับไปแลว,  ขอญาติสาโลหิตท้ังหลายผูลวงลับไปแลว 
จงบริโภคทานนี้'  พระโคดมผูเจริญ   ทานน้ัน  ยอมสําเร็จแกญาติ- 
สาโลหิตท้ังหลายผูลวงลับไปแลวไดแลหรือ ?  ญาติสาโลหิตผูลวงลับ 
ไปแลวเหลาน้ัน  ยอมบรโิภคทานน้ันแลหรือ  ?" 
        พระผูมพีระภาคง   พราหมณ  ทานยอมสําเร็จไดในฐานะแล. 
ยอมไมสําเร็จในอัฏฐานะ. 
        พราหมณ.   พระโคดมผูเจริญ   ก็ฐานะเปนไฉน ?     อัฏฐานะ 
เปนไฉน  ? 
        พระผูมพีระภาค.    พราหมณ     คนบางคนในโลกนี้เปนผูมีปกติ 
ทําสัตวมีชีวิตใหตกลวง  ฯ ล ฯ   เปนผูมีความเห็นผิด  ผูนั้น  เบ้ืองหนา 
แตตายเพราะกายแตก   ยอมเขาถึงนรก ;   อาหารใดสําหรับสัตวนรก 
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เขายอมยังอัตภาพใหเปนในนรกนั้น    ดวยอาหารน้ัน,      เขาดํารง  
อยูไดในนรกนั้นดวยอาหารน้ัน,   พราหมณ  ทานน้ันยอมไมสําเร็จแก 
เขาผูดํารงอยูในฐานะใด,  ฐานะแมนี้แล เปนอัฏฐานะ.  
        พราหมณ  ก็คนบางคนในโลกน้ี  เปนผูมีปกติทําสัตวมีชีวิตให 
ตกลวงไป  ฯลฯ  ผูนั้น  เบือ้งหนาแตตายเพราะกายแตก  ยอมเขาถึง 
กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ;   อาหารใดสําหรับสตัวทั้งหลายผูเกิดในกําเนิด 
สัตวดิรัจฉาน;   เขายอมยังอัตภาพใหเปนไปในกําเนิดสัตวดิรัจฉานน้ัน 
ดวยอาหารน้ัน ฯลฯ   ฐานะแมนี้แล  เปนอัฏฐานะ. 
        พราหมณ   ก็คนบางคนในโลกน้ี  เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต 
ฯลฯ  เปนผูมีความเห็นชอบ,   ผูนั้น  เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก 
ยอมเขาถึงความเปนสหายของมนุษยทั้งหลาย;  อาหารใดสําหรับพวก 
มนุษย;  เขายอมยังอัตภาพใหเปนไปในมนุษยโลกน้ันดวยอาหารน้ัน, 
เขายอมดํารงอยูในมนุษยโลกดวยอาหารน้ัน;   พราหมณ   ทานนั้น 
ยอมไมสําเร็จแกเขาผูดํารงอยูในฐานะใด,  ฐานะแมนี้แล  เปนอัฏฐานะ. 
        พราหมณ  ก็คนบางคนในโลกน้ีเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต 
ฯลฯ   ผูนั้น  เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก  ยอมเขาถึงความเปน 
สหายแหงทวยเทพ,  อาหารใดสําหรับทวยเทพ,   เขายอมยัง 
อัตภาพใหเปนในเทวโลกนั้นดวยอาหารน้ัน ฯลฯ  ฐานะแมนี้แล 
เปนอัฏฐานะ. 
        พราหมณ  ก็คนบางคนในโลกน้ี  เปนผูมีปกติทําสัตวมีชีวิต 
ใหตกลวง ฯลฯ  เปนผูมีความเห็นผิด,  ผูนั้น  เบื้องหนาแตตายเพราะ  
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กายแตก     ยอมเขาถึงเปรตวิสัย,    อาหารใดสําหรับผูเกิดในเปรต- 
วิสัย,   เขายอมยังอัตภาพนั้นใหเปนไปในเปรตวิสัยนั้นดวยอาหารน้ัน, 
เขายอมดํารงอยูไดในเปรตวิสัยนั้นดวยอาหารน้ัน,   อีกอยางหนึ่ง  
มิตรและอามาตยหรือญาติสาโลหิตของเขา  ตามสงใหซึ่งทานใดแต 
มนุษยโลกน้ี,    เขายอมยังอัตภาพใหเปนไปในเปรตวิสัยนั้นดวยทาน 
นั้น,   เขายอมดํารงอยูไดในเปรตวิสัยนั้นดวยทานน้ัน;   พราหมณ 
ทานน้ัน  ยอมสําเร็จแกเขาผูดํารงอยูในฐานะใด,  ฐานะนี้แล   เปน 
ฐานะ.  
        พราหมณ.    พระโคดมผูเจริญ  กถ็าญาติสาโลหิตน้ันผูลวงลับ 
ไปแลว  ไมเขาถึงฐานะนั้นไซร  ใครจะบริโภคทานนั้น ? 
        พระผูมพีระภาค.   พราหมณ  ญาติสาโลหิตของเขาแมเหลา 
อ่ืน   ผูลวงลับไปแลว  เปนผูเขาถึงฐานะนั้น,   พวกเขายอมบริโภค 
ทานน้ัน. 
        พราหมณ.      พระโคดมผูเจริญ      กถ็าญาติสาโลหิตน้ันนั่นแล 
ผูลวงลับไปแลว  เปนผูไมเขาถึงฐานะนั้น,   และญาติสาโลหิตของเขา 
เหลาอ่ืนผูลวงลับไปแลว  ก็ไมเขาถึงฐานะนั้น,   ใครจะบริโภคทานน้ัน. 
        พระผูมพีระภาค.   พราหมณ   ฐานะที่จะพึงวางจากญาติ- 
สาโลหิตผูลวงลับไปแลว  โดยกาลชานานนี้   เปนอัฏฐานะแล  ไมใช 
โอกาส,  พราหมณ  อยางไรเสีย  แมทายกก็เปนผูไมไรผล. 
        ชาณุสโสณิสูตร๑   มาในทสกนิบาตอังคุตตรนิกาย. 
 
๑.  องฺ.  ทสก.  ๒๔/๒๙๐.  
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        [๓๓๗]  นัยอันมาในอรรถกถา๑ชาณุสโสณิสูตรนั้นวา "บรรดา 
บทเหลาน้ัน  คําวา  อสฺสุ  ในบทวา  มยมสฺสุ  นี้  เปนเพียงนิบาต. 
        บทวา  สทฺธานิ  ไดแก  บญุท่ีบุคคลพึงเชื่อแลวจึงทํา.  บทวา 
เปตาน  ไดแก  ผูตายแลว.  บทวา  อุปกปฺปตุ  ไดแก   จงถึง.  บทวา 
าเน  ไดแก   ในโอกาส.  บทวา  อฏาเน   ไดแก   ในที่มิใชโอกาส 
        กรรมเปนเหตุบังเกิดในนรกนั้นนั่นแหละ  ชือ่วา  อาหารของ 
สัตวผูเกิดในนรก.  เพราะสัตวเหลาน้ันนั่นแหละ  ชื่อวา  อาหารของ  
สัตวผูเกิดในนรก.     เพราะสัตวเหลานั้นยอมยังอัตภาพใหเปนไปในนรก  
นั้นดวยกรรมน้ันนั่นแล.   สวนอาหารของสัตวทั้งหลายผูเกิดในกําเนิด 
สัตวดิรัจฉาน  พึงทราบดวยสามารถวัตถุมีหญาและใบไมเปนตน. 
        อาหารของพวกมนุษย   พึงทราบดวยสามารถขางสุกและขนม 
กุมมาสเปนตน.   ของทวยเทพทั้งหลาย  พึงทราบดวยสามารถสุธา- 
โภชน  (โภชนะสะอาด ?)  เปนตน.   ของสัตวทั้งหลายผูเกิดในเปรต- 
วิสัย  พึงทราบดวยสามารถของไมสะอาดมีน้ําลาย  น้ํามูกเปนตน. 
        หลายบทวา  ย  วา  ปนสฺส  อิโต  ความวา   อีกอยางหนึ่ง 
ปยชนทั้งหลายมีมิตรเปนตนของเขา   เมื่อใหทานใดแตมนุษยโลกน้ี 
ชื่อวา  ยอมตามสงให.  กส็ัตวทั้งหลายที่เกิดในเปรตวิสัยนั่นแล  ยอม 
เปนผูเขาไปอาศัยทานท่ีคนอ่ืนใหเปนอยู,    ทานท่ีคนเหลาอ่ืนใหแกสัตว 
เหลาอ่ืน  ยอมไมสําเร็จ  (แกเขา). 
        สองบทวา  ทายโกป  อนิปฺผโล  ความวา  ทานน้ัน  อันทายก 
มุงหมายผูใดใหแลว   จะสําเร็จก็ตาม    ไมสําเร็จก็ตาม    แกผูนัน้,  ทายก 
ก็ไมอาจเปนผูไรผล,  ทายกยอมไดผลแหงทานนั้นแนนอน.   ก็พราหมณ 
 
๑.  มโน.  ป.  ๓/๔๒๗.  
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มีลทธิวา  'ทายกยอมไมไดผลแหงทานท่ีใหแลวอยางนั้น'    เพราะ  
ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคจึงตรัสอยางน้ัน."   
        [๓๓๘]  ก็ผิวา  เมื่อญาติทั้งหลาย  แมกลาววา  "ขอทานน้ี 
จงสําเร็จแกหมูญาติของขาพเจา"   เปรตท้ังหลาย  (สัตวผูลวงลับไป 
แลว)  เหลาน้ัน   ไปในที่นั้นแลวอนุโมทนาไซร,  ทานน้ัน ยอมถึงแก 
เปรตเหลาน้ัน  และเปรตเหลาน้ันยอมไดสมบติั.   ก็ในขอน้ี   มพีวก 
เปรตผูเคยเปนพระญาติของพระเจาพิมพิสารเปนอุทาหรณ  (ดังตอ 
ไปน้ี) :- 

[เรื่องเปรตผูเคยเปนพระญาติของพระเจาพิมพิสาร] 
        ดังไดสดับมา  ในกปัที่  ๙๒  แตภัททกัปนี้  พระศาสดา  พระ 
นามวา  ปุสสะ  ทรงอุบัติในกรุงกาสี.   พระบิดาของพระองคเปนพระ 
ราชาพระนามวา   ชยเสนะ.   พระมารดาเปนพระราชเทวีพระนามวา 
สิริมา.   พระกนิษฐภาดาของพระองค  เปนพระราชโอรสตางพระ 
มารดากัน  ๓  พระองค.   ก็ขุนคลังของพระราชโอรสท้ัง  ๓  พระองค 
นั้นคนเดียวกัน,   ขุนสวยในชนบทกค็นเดียวกัน. 
        ครั้งน้ัน  พระราชโอรสท้ังหลาย  มีพระประสงคจะทรงบํารุง 
พระศาสดาผูเปนพระเชษฐภาดาของพระองคตลอดไตรมาส  จึงทูล 
ขอ  (อนุญาต)  พระราชา.  แมพระราชาก็ทรงอนุญาตแลว.   พระ 
ราชโอรสเหลาน้ัน  ทรงสงพระหัตถเลขาไปแกขุนสวยในชนบทของ 
พระองควา  "จงสรางวิหารสําหรับพระศาสดา  (เสร็จแลว)   จงบอก 
เรา."  เขาจัดการสรางเสร็จแลวอยางนั้น  จึงใหคนกราบทูล.  
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        พระราชโอรสทั้งหลาย   ทรงนําเสด็จพระศาสดาไปสูชนบทของ 
พระองค   ทรงมอบถวายวิหารแลว   รบัสั่งกะรุนคลังและขุนสวยวา 
"พวกทานจงรับทานวัตร   (คาใชจายในทาน)   ชื่อมีประมาณเทาน้ี  
จัดของควรเค้ียวและของควรฉันทุกอยางใหพรอมมูล   แกพระผูมีพระ 
ภาคซ่ึงมีภิกษุเกาหมื่นรูปเปนบริวาร   และแกพวกเราพรอมท้ังบริวาร 
ทุก  ๆ  วัน  เพราะต้ังแตนี้ไป  เราจักไมพูดอะไร  ๆ"   ทรงพาบุรุษพันหนึ่ง 
ไป  ทรงสมาทานศีล  ๑๐  ทรงนุงผากาสายะ  ประทับอยูในวิหารน่ันเอง 
ตลอดไตรมาส.    
        ต้ังแตนั้นมา   ชนทั้งหลายมีขุนคลังเปนตน  อันพระราชโอรส 
เหลาน้ันทรงบัญชาสั่งแลว   รับทานวัตร   แลวถวายทานตามวาระ. 
        ก็บรรดาชนเหลาน้ัน  ขุนคลังพรอมดวยภริยา  มีศรัทธาเลือ่มใส 
แลว  ไดถวายโดยเคารพ.   แมขุนสวยก็ไดถวายโดยเคารพเหมือนกัน 
พรอมดวยบุรุษชาวชนบท  ๑๑  นหุต. 
        บรรดาบุรุษ  ๑๑  นหุตเหลาน้ัน   บุรุษชาวชนบทบางพวกมี 
ประมาณแปดหม่ืนสี่พันคน   ไดเปนผูมีจิตอันโลภเปนตนกระทบกระท่ัง 
แลว.  พวกเขาทําอันตรายแกทาน  กินไทยธรรมดวยตนบาง  ไดให 
แกพวกลูก  ๆ  บาง  และเอาไฟเผาโรงภัตเสีย     พวกเขาบังเกิดใน 
นรกแลว. 
        สวนพระราชโอรสท้ังหลายพรอมท้ังบริพาร  ขุนคลัง ขุนสวย 
บังเกิดในสวรรค.    เมื่อชน ๒  คณะเหลาน้ันจากสวรรคเขาถึงสวรรค 
จากนรกเขาถึงนรกอยูอยางนั้น  ๙๒  กัปลวงไปแลว.   ครั้นในกาล  
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แหงพระกัสสปพุทธเจาในกัปนี้   ชนพวกมีจิตอันโลภเปนตนกระทบ 
กระทั่งแลวน้ัน  บังเกิดในหมูเปรตแลว. 
        ครั้งน้ัน  พวกมนุษยถวายทาน  เพ่ือประโยชนแกเปรตผูเปน 
ญาติของตน  อุทิศวา  "ขอทานน้ีจงสําเร็จแกญาติทั้งหลายของพวก 
ขาพเจา."   เปรตเหลาน้ันยอมไดสมบัติ.   
        ครั้นเปรตพวกน้ีเห็นสมบัตินั้นแลว   จึงทูลถามพระกัสสปพุทธ- 
เจาวา  "พระองคผูเจริญ  ทําไมหนอ   พวกขาพระองคจะพึงได 
สมบัติเห็นปานนั้นบาง ?" 
        พระกัสสปพุทธเจา  ตรัสวา  "ในกาลน้ี  พวกเจายังไมได  ใน 
อนาคตกาล  ญาติของพวกเจาจักเปนพระราชาพระนามวา  พิมพิสาร 
ในกาลแหงพระโคดมพุทธเจา,   พระเจาพิมพิสารนั้น   จักถวายทาน 
แดพระพุทธเจาน้ันแลวทรงอุทิศผล  (ทาน)  แกพวกเจา,   ครั้งน้ัน 
พวกเจาจึงจักได."     เปรตเหลาน้ันหวังเฉพาะพระเจาพิมพิสารอยู 
ยังพุทธันดร  ๑  ใหสิ้นไปแลว. 
        ก็ในพุทธุปบาทกาลน้ี  พระราชโอรสท้ัง  ๓  นั้น  พรอมท้ังบริพาร 
จุติจากสวรรคแลว  บังเกิดในสกุลพราหมณแควนมคธ   ไดเปนชฎิล 
มีอุรุเวลกัสสปเปนตน.   ขุนคลังไดเปนมหาเศรษฐีชื่อวิสาขะ.  สวน 
ภริยาของขุนคลังนั้น  ไดเปนธิดาเศรษฐีชื่อธัมมทินนา.   ขุนสวยได 
เปนพระเจาพิมพิสาร.  บริษัทนอกน้ันแมทั้งหมด  ไดเปนบริพารของ 
พระราชา. 
        ครั้นพระศาสดาทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว  เสด็จไปสู  
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อุทยานลัฏฐิวัน  (สวนตาลหนุม)  โดยลําดับ  ทรงทําพระเจาพิมพสาร  
ผูเสด็จเขาเฝาในวันนั้นนั่นแล  พรอมท้ังพราหมณและคฤหบดีชาว  
มคธรวม ๑๑  นหุต  ใหดาํรงอยูในโสดาปตติผลในอุทยานน้ัน   อัน 
พระราชาทรงนิมนตแลว   ทรงรับมหาทานในพระราชมณเฑียรใน 
วันที่ ๒. 
        เปรตเหลาน้ัน  ไดยนืลอมดวยหวังวา  "บัดนี้  พระราชาจักทรง 
อุทิศทานแกพวกเรา,  บัดนี้ พระราชาจักทรงอุทิศทานแกพวกเรา." 
พระราชา  ครั้นถวายทานแลว  มัวแตทรงดําริถึงท่ีประทับอยูของพระ 
ศาสดาวา  "พระผูมีพระภาค  ควรประทับอยู  ณ  ที่ไหนหนอ ?"  จึง 
มิไดทรงอุทิศทานน้ันแกใคร  ๆ.  เปรตท้ังหลายหมดหวังแลว ในราตรี 
ไดเปลงเสียงพิลึกนากลัวอยางยิ่งใกลพระราชนิเวศน. 
        เมื่อรุงราตรี  พระราชา เสด็จเขาไปเฝาพระศาสดา   กราบทูล 
วา  "หมอมฉันไดสดับเสียงเห็นปานน้ี,  เหตุอะไร  จักมีแกหมอมฉัน 
พระเจาขา ?" 
        พระศาสดา  ตรัสวา  "มหาบพิตร   พระองคอยางทรงกลัวเลย 
เหตุเลวทรามอะไร ๆ จักไมมีแกพระองคดอก"  ดังน้ีแล   ตรัสบอก 
ความท้ังหมด. 
        พระราชา.  ก็เม่ือหมอมฉันถวายทานบัดนี้,   เปรตเหลาน้ันพึง 
ไดรับ  (ผล)  หรือ  พระเจาขา  ? 
        พระศาสดา.  ไดสิ   มหาบพิตร. 
        พระราชา  ทรงนิมนตพระศาสดา  เพ่ือเสวยในวันนี้แลว  เสด็จ  
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ไปสูพระราชมณเฑียร  ทรงตระเตรียมทานเสร็จแลว  รับสั่งใหกราบ  
ทูลกาล (เสด็จมาเสวยแดพระศาสดา).  พระศาสดา  มีภิกษุสงฆแวด  
ลอมแลว  เสด็จไปยังพระราชมณเทียร  ประทับนั่งแลว. 
        เปรตแมเหลาน้ัน  หวังวา   "วันนี้  พวกเราพึงได  (อะไร ๆ) 
บางเปนแน"  ดังน้ีแลว  มาสูเรือนแหงญาติในกาลกอน  ดวยสําคัญ 
วาเรือนของตน  ไดยืนอยู  ณ  ที่ทั้งหลายมีภายนอกฝาเปนตน,   เปรต 
เหลาน้ัน   เสวยผลแหงความริษยาและความตระหน่ีอยู  บางพวกมี 
หนวดและผมรุมรามมีหนาดํา  มีเสนเอ็นหยอน  และอวัยวะใหญนอย 
หอยยอย   ผอม   หยาบ  และดําเหมือนกับตนตาลท่ีถูกไฟปาไหมแลว 
ต้ังอยู  ณ  ทีน่ั้น ๆ,  บางพวกมีสีระอันเปลวเพลิงต้ังข้ึนแตทอง  เพราะ 
การสีแหงไมสีไฟคือความระหายแลวแลบออกจากปากเผาอยู,  บาง 
พวก  ไมไดรสอยางอ่ืน  (นอก)  จากรสคือความหิวระหาย  เพราะแม 
ได  (น้ําและโภชนะ)  แลว  ก็เปนผูไมสามารถบริโภคนํ้าและโภชนะได 
ตามตองการ  เพราะความท่ีตนเปนผูมีชองคอประมาณเทาปลายเข็ม 
และเพราะเปนผูมีทองมีอาการดุจภูเขา,  บางพวก  ไดของสกปรกม ี
เลือด  หนอง  และไขขอเปนอาทิ  อันไหลออกจากปาก  (แผล)  ฝ 
และตอมซ่ึงแตกแลวของกันและกันหรือของสัตวเหลาอ่ืน  ลิ้มเลียอยู 
ปานดังน้ําอมฤต.   พระศาสดา   ไดทรงทําโดยประการท่ีเปรตเหลานั้น 
ทั้งหมด  ซึ่งมีรูปอันแปลก  ไมนาดู  และมีสรีระอันนากลัวอยางยิ่ง  ได 
ปรากฏแลวแดพระราชา. 
        พระราชา  เมื่อจะถวายทักษิโณทก   ทรงอุทิศวา  "ขอทานนี้  
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จงสําเร็จแกญาติทั้งหลายของขาพเจา."   
        ในขณะนั้นเอง  สระโบกขรณีที่ดาดาษดวยปทุมชาติ  บังเกิด 
เพ่ือเปรตเหลาน้ันแลว.  เปรตเหลาน้ัน  อาบและด่ืม  (น้ํา)  ในสระ 
โบกขรณีนั้น      มีความกระวนกระวายความลําบากและความระหาย 
สงบระงับแลว  มีวรรณะเพียงดังทองคํา. 
        พระราชา    ถวายยาคุของเค้ียวและของบริโภคทั้งหลายแลว 
ทรงอุทิศให  (อีก).   ยาคูของเค้ียวและของบริโภคท้ังหลายอันเปน 
ทิพย   บังเกดิเพ่ือเปรตเหลาน้ันในขณะน้ันเหมือนกัน.  เปรตเหลาน้ัน 
บริโภคอาหารวัตถุมียาคูเปนตนเหลานั้นแลว  ไดมีอินทรียกระปรี้ 
กระเปรา  แลว.  
        พระราชา  ถวายผาและเสนาสนะแลว  ทรงอทุิศให  (อีก).  เครื่อง 
อลังการวิธีทั้งหลายมีผา   ยาน  ปราสาท  ผาปูนอน  และที่นอนอันเปน 
ทิพยเปนตน   บังเกิดเพ่ือเปรตเหลาน้ันแลว. 
        ก็สมบติันั้นทั้งหมดน้ันแล   ของเปรตเหลาน้ัน  ยอมปรากฏได 
โดยประการใด  พระศาสดาทรงอธิษฐานโดยประการน้ัน.  พระราชา 
ทอดพระเนตรเห็นสมบัตินั้นแลว  ไดมีพระราชหฤทัยเบิกบานอยางยิ่ง. 
        ลําดับนั้น  พระศาสดา  เสวยพระกระยาหารเสร็จแลว  เมือ่จะ 
ทรงทําอนุโมทนา  (และ)   เมื่อจะทรงแสดงความท่ีเปรตท้ังหลายมา 
ยืนอยูในที่นั้น ๆ  แดพระราชา  ตรัสคาถาที่  ๑  วา 
        [๓๓๙]  "เปรตท้ังหลายพากันมาสูเรือนของตน  ๆ 
        ยืนอยู  ณ  ภายนอกฝาบาง  ที่ทาง  ๔  แพรงและ  ๓  
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        แพรงบาง  ที่บานประตู๑บาง."  
                                        [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ติโรกุฑฺเฑสุ  ความวา  เปรตเหลาน้ัน 
ยืนอยู  คือสําเร็จการยืนอยู   ณ  ที่ภายนอกทั้งหลายอันเปนสวนอ่ืนแหง 
กําแพงและฝาเรือน. 
        ในบทวา  สนฺธฺสิงฺฆาฏเกสุ  นี ้ พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี   ตรอกมี 
มุม  ๔  พระผูมีพระภาคตรัสวา  สนฺธิ  แมที่ตอแหงเรือน  ที่ตอแหงฝา 
และที่ตอแหงหนาตาง  (กรอบหนาตาง)   พระผูมีพระภาคก็ตรัสวา  สนฺธิ; 
ตรอกมีมุม  ๓  ชื่อวา สิงฺฆาฏก. 
        บทวา  ทฺวารพาหาสุ  ความวา  ยืนพิงพาหาประตูพระนครและ 
ประตูเรือน  (หลวง). 
        เรือนของญาติในกาลกอนก็ดี   เรือนท่ีเคยอยูอาศัยมาแลวดวย 
ความท่ีตนเปนเจาของก็ดี   เรือนท้ัง ๒  ประเภทน้ันก็ดี  ชื่อวา  เรอืน 
ของตนในสองบทวา  สก  ฆร  นี้.  เพราะเหตุที่เปรตเหลาน้ันมาดวย 
ความสําคัญวาเรือนของตน ๆ,  ฉะน้ัน  พระองคจึงตรัสอยางน้ัน. 
        [๓๔๐]  บัดนี้  พระศาสดา  เมื่อจะทรงแสดงความท่ีญาติคนไร ๆ 
ในเมื่อขาวและน้ําเปนตนแมมีมาก   ไมมีสักวาความระลึกถึงเปรต 
เหลาน้ัน ๆ  ผูเท่ียวหวังตอญาติทั้งหลายวา  "ญาติทั้งหลาย   พึงให 
อะไร  ๆ  อุทศิพวกเราบางหนอ"   เพราะปจจัยแหงกรรมอันมีผลเผ็ด 
 
๑.  ทฺวารพาหา,  อภิธานัปปทีปกา  แกวา  กปาฏ,   กวาฏ  เปนช่ือของทฺวารพาหา 
โดยนัยนี้แปลวา  บานประตู.    แตพจนานกุรมฉบับชิเดอรส  แปลวา  door-post.  
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รอนอยางยิ่งที่เปรตเหลานั้นทําแลว   จึงตรัสคาถาท่ี  ๒  วา  
        "เมื่อขาวและนํ้ามีมาก  เมือ่ขัชชโภชนะอันหมู 
        ญาติเขาไปต้ังไวแลว   ญาติคนไร  ๆ  ของเปรต 
        เหลาน้ัน   ยอมไมระลึกถึง    เพราะกรรมของ 
        สัตวทั้งหลายเปนปจจัย." 
                                        [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปหูเต  ไดแก   ไมนอย  คือมาก.  เพราะ 
ทานอาเทศ  พ  อักษรใหเปน  ป  อักษร. 
        บทวา  อนฺนปานมฺห ิ ไดแก  เมื่อของกินและของดื่ม  (มีอยู). 
        บทวา  ขชฺชโภชฺเช   ไดแก  เมื่อของเค้ียวและของลิ้ม. 
        บทวา  อุปฏ ิเต  คือ  อันหมูญาติเขาไปต้ังไวแลว  คือ  จัดแจง 
ไวแลว  ไดแก  ตระเตรียมไว. 
        บทวา  โกจิ  ความวา  มารดาก็ดี  บิดาก็ดี  บุตรก็ดี  ของสัตว 
เหลาน้ัน  คือผูเขาถึงเปรตวิสัย  ยอมไมระลึกถึง. 
        ถามวา   "เพราะเหตุไร ?"   ตอบวา   "เพราะกรรมเปนปจจัย 
คือ   เพราะกรรมคือความตระหนี่มีอันหามซ่ึงขาวและน้ําเปนตนเปน 
ประเภทอันตนทําแลวเปนเหตุ.  จริงอยู  กรรมนั้น   ของสัตวเหลาน้ัน 
ยอมไมใหญาติทั้งหลายระลึกถึง  ดังนีแ้ล. 
        [๓๔๑]  บัดนี้    พระผูมีพระภาค        เมื่อทรงสรรเสริญทาน 
ที่พระราชถวายอุทิศใหญาติทั้งหลายผูลวงลับไปแลว   จึงตรัสคาถา 
ที่  ๓  วา  
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        "ชนเหลาใดเปนผูอนุเคราะห  ชนเหลาน้ันยอม  
        ใหน้ําและโภชนะอันสะอาด  ประณีต  สมควร 
        ตามกาล  เพ่ือญาติทั้งหลายเหมอืนอยางน้ัน." 
                                       [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   เอว  ไดแกอยางที่พระองคถวายแลว 
มหาบพิตร. 
        บทวา  ททนฺติ  ความวา  ปยชนมีบุตรเปนตนเหลาน้ัน  ยอมให 
 ึคืออุทิศ  มอบใหวา   "ทานน้ีจงสําเร็จแกหมูญาติของเรา." 
บทวา  าตีน  ไดแกหมูญาติผูเขาถึงเปรตวิสัย. 
        บทวา  เย  ไดแก  ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง  คือบุตรธิดาและพ่ีนอง 
ชาย.  บทวา  อนุกมฺปกา  ไดแก  ผูมุงประโยชน  คือแสวงหา 
ประโยชนเกือ้กูล.  บทวา  สุจึ  ไดแกอันหมดจด  คือ  ชอบใจ  ประกอบ 
ดวยธรรม  ไดมาโดยชอบธรรม.  บทวา  ปณีต  ไดแก  อันยอดเยี่ยม 
คือประเสริฐ. 
        บทวา  กาเลน  ไดแก  ในกาลท่ีเปรตท้ังหลายมายืนอยูในที่ 
ทั้งหลายมีภายนอกฝาเปนตน  หรือในกาลควรบริโภคของพระทักขิ- 
ไณยบุคคลท้ังหลาย. 
        บทวา  กปฺปย  ไดแก  อันสมควร  คือเหมาะ  ควรแกการบริโภค 
ของพระอริยะท้ังหลาย.   บทวา  ปานโภชน  ไดแก  น้ําด่ืมและของ 
บริโภค.  ในคาถาท่ี  ๓  นี้  พระผูมีพระภาคตรัสไทยธรรมแมทุกอยาง 
ดวยมุขคือนํ้าและโภชนะ.  
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        [๓๔๒]  บัดนี ้ พระผูมีพระภาค เมื่อจะทรงแสดงประการท่ีทาน 
อันพระราชถวายแลว  เปนอันพระราชทานแกเปรตเหลาน้ัน  จึงตรัส  
กึ่งเบื้องตนแหงคาถาท่ี  ๔  วา 
        "ขอทานนี้แล  จงสําเร็จแกญาติทั้งหลาย,  ขอญาติ 
        ทั้งหลายจงประสพสุข." 
                                       [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อิท  เปนคําชี้แจงถึงไทยธรรม. 
        คําวา  โว  เปนเพียงนิบาต.  อาจารยบางพวกกลาววา  โน กม็ี. 
ความวา  ของเราทั้งหลาย.  บทวา  ตีน  ความวา  จงสําเร็จแก 
ญาติทั้งหลายผูเขาถึงเปรตวิสัย. 
        บทวา  สุขิตา  ความวา  ขอญาติทั้งหลายผูเขาถึงเปรตวิสัย 
เหลาน้ัน  จงเสวยทานน้ีเปนสุขเถิด. 
        [๓๔๓]  บัดนี ้  เพราะเหตุที่แมเมื่อทายกกลาววา   "ขอทานน้ี 
จงสําเร็จแกญาติทั้งหลายของเราเถิด,"   กรรมอันคนอ่ืนทําแลว  ยอม 
ใหผลแกคนอ่ืนก็หาไม,   แตวาวัตถุที่เขาอุทิศใหอยางนั้น  ยอมเปน 
ปจจัยแหงกุศลกรรมของพวกเปรตโดยส้ินเชิง;   ฉะน้ัน   พระผูมีพระ 
ภาค   เมื่อจะทรงแสดงประการท่ีกุศลกรรมจะยังผลใหบังเกิดในขณะ 
นั้น  ในเมือวัตถุนั้นนั่นแล  เขาอุทิศใหแกเปรตเหลาน้ัน  จึงตรัสกึ่ง 
เบื้องหลังแหงคาถาท่ี  ๔  และกึ่งเบื้องตนแหงคาถาท่ี  ๕  วา 
        "ก็ญาติผูลวงลับไปแลวเหลาน้ัน       มาประชมุ 
        รวมกัน   ในท่ีถวายทานน้ันแลว  อนุโมทนาโดย  
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        เคารพ  ในเมื่อขาวและนํ้ามีมาก."  
                                      [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   สองบทวา  เต  าติปตา  สัมพันธกัน. 
        บทวา  ตตฺถ  ไดแกในที่  ๆ  เขาใหทานน้ัน.  บทวา  สมาคมฺตฺวา 
ความวา  มาโดยรอบ  คือ  ประชุมกัน  ไดแก  เปนอันเดียวกัน. 
        บทวา  สมาคตา  ความวา  เปนผูมาพรอมกัน  เพ่ือประโยชน 
นี้วา  "ญาติของเราเหลาน้ี   จักอุทิศทานเพ่ือประโยชนแกพวกเรา." 
        บทวา  อนฺนปานมฺห ิ ความวา  ในเมื่อขาวและน้ํา  อันญาติ 
ทั้งหลาย  อุทิศใหแกตนน้ัน  มีมาก. 
        บาทคาถาวา  สกฺกจจฺ  อนุโมทเร  ความวา  ญาติผูลวงลับไป 
ทั้งหลาย  เชือ่ม่ันซึ่งกรรมและผล  (แหงกรรม)  ไมละการทําความ 
ยําเกรง  และมีจิตไมฟุงซาน  ยอมบันเทิง  คืออนุโมทนา  ไดแก  เปน 
ผูเกิดปติและโสมนัสวา  "ทานของเราน้ี  จงมีเพ่ือประโยชนสุข." 
        [๓๔๔]  บัดนี ้ พระผูมีพระภาค  เมื่อจะทรงแสดงอาการคือการ 
ชมเชนปรารภญาติของเปรตเหลานั้น   ผูเสวยผลแหงกุศลกรรมอัน 
อาศัยญาติทั้งหลายบังเกิด    จึงตรัสกึ่งเบื้องหลังแหงคาถาท่ี  ๕  และ 
กึ่งเบื้องตนแหงคาถาท่ี  ๖  วา 
        "เราไดสมบัติเพราะเหตุแหงญาติเหลาใด,   ขอญาติ 
        เหลาน้ันของเรา  จงเปนอยูตลอดกาลนาน การ 
        บชูาเรา  เปนอันญาติทั้งหลายทําแลว  และทายก 
        ก็เปนผูไมไรผล."  
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                                    [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา  จิร  ชีวนฺตุ  ความวา จงเปนอยู 
ตลอดกาลนา  คือเปนผูมีอายุยืน. 
        สองบทวา  โน  าตี  แปลวา  หมูญาติของเรา.  บทวา เหตุ 
ไดแก  เพราะเหตุแหงญาติเหลาใด   คืออาศัยญาติเหลาใด. 
        บทวา  ลภาม  เส  ความวา เราไดสมบัติเชนนี้. 
        ก็เปรตเหลาน้ัน  เมื่ออางสมบัติอันตนไดแลวในขณะน้ัน  จึง 
กลาวอยางนั้น.   จริงอยู   ทักษิณาจะยังผลใหบังเกิดในขณะน้ันนั่นเอง 
แกเปรตท้ังหลายได  ก็เพราะองค  ๓  อยาง  คือ  เพราะการอนุโมทนา 
แหงตน  ๑  เพราะการอุทิศแหงทายกท้ังหลาย  ๑   เพาะความถึงพรอม 
แหงทักขิไณยบุคคล  ๑.  บรรดาเหตุ  ๓  อยางนั้น  ทายกเปนเหตุพิเศษ. 
ดวยเหตุนั้น   เปรตเหลาน้ัน   จึงกลาววา    เยส    เหตุ    ลภาม    เส 
เปนตน. 
        บทวา  กตา  ความวา อันทายกท้ังหลายเมื่ออุทิศทานน้ีอยางนี้ 
วา     "ขอทานน้ี   จงสําเร็จแกญาติทั้งหลายของเรา"      ชื่อวา     ทําแลว 
และทายกเหลาน้ัน  ชื่อวา  เปนผูไมไรผล   เพราะกรรมใหผลในสันดาน 
เปนที่บังเกิดแหงกรรมอันสําเร็จดวยการบริจาค. 
        [๓๔๕]  บัดนี ้   พระผูมีพระภาค    เมื่อจะแสดงความไมมีแหง 
เหตุเปนเครื่องไดสมบัติ  มีกสิกรรมและโครักขกรรมเปนตนอยางอ่ืน 
ในเปรตวิสัยนั้น   และความเปนคือการยังอัตภาพใหเปนไปดวยทาน 
ที่เขาใหแลวแตมนุษยโลกน้ี   ของเหลาสัตวผูเขาถึงเปรตวิสัย  จึงตรัส  
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คาถาท่ี  ๗  กบักึ่งเบ้ืองหลังแหงคาถาที่  ๖  วา 
        "ก็ในเปรตวิสัยน้ัน     ไมมีกสิกรรม,      โครักข- 
        กรรมในเปรตวิสัยน้ันก็ไมมี.  วณิชชกรรมเชนนั้น 
        ก็ไมม,ี  การซ้ือขายดวยเงิน   ก็ไมม,ี   สัตวทั้งหลาย 
        ผูถึงกาลลวงลับไปแลว   ยอมยังอัตภาพใหเปน 
        ไปในเปรตวิสัยน้ัน  ดวยทานอันเขาใหแลวแต 
        มนุษยโลกน้ี." 
                                        [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  น  ห ิ ตตฺถ  ความวา  มหาบพิตา 
ก็ในเปรตวิสัยนั้น ไมมีกสิกรรม. 
        คําวา  โครกฺเขตฺถ  ความวา  ในเปรตวิสัยนั่น  แมโครกัขา 
กลาวคือกรรมเครื่องเลี้ยงชีพดวยการรกัษาโคทั้งหลายแลว  ขายปญจ- 
โครส  ก็ไมมี.  อธิบายวา   พวกเปรตอาศัยกสิกรรมและโครักขกรรมใด 
พึงไดสมบัติ.  แมกสิกรรมและโครักกรรมนั้น  กไ็มมีง 
        บทวา  ตาทิสี  ความวา  เปรตเหลาน้ัน  อาศัยวณิชชกรรม 
เชนใดพึงไดสมบัติ,  แมวณิชชกรรมเชนนั้น  ก็ไมมี.  บทวา  กยากย 
ความวา  เปรตเหลาน้ัน  อาศัยการซื้อขายเชนใด  พึงไดสมบัติ,  แม 
การซ้ือขายดวยเงินคือดวยกหาปณะเชนนั้น  ก็ไมม.ี 
        บทวา  ยาเปนฺติ  ความวา  ยอมยังอัตภาพใหดําเนินไป  คือ 
ใหเปนไป  ดวยทานอันญาติทั้งหลายหรือมิตรและอมาตยทั้งหลายให 
แลวแตมนุษยโลกน้ี.  
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        บทวา  เปตา  ไดแก  สัตวทั้งหลายผูเขาถึงเปรตวิสัย.   
        บทวา  กาลคตา  ไดแก  ผูไปแลวโดยมรณกาลของตน.  บาลี 
วา  กาลกตา  ดังนี้ก็มี.  ความวา  มีกาละอันทําแลว  คือมีมรณะอัน 
ทําแลว.    บทวา  ตหึ  ไดแก  ในเปรตวิสัยนั้น. 
        [๓๔๖]  บัดนี้  พระผูมีพระภาค  เมื่อจะทรงประกาศความตาม 
ที่ตรัสแลวดวยอุปมา  ๒  ขอ  จึงตรัส  ๒  คาถาวา 
        "น้ําฝนตกบนท่ีดอน   ยอมไหลสูที่สุม   ฉันใด, 
        ทาท่ีบุคคลใหแลวแตโลกนี้  ยอมสําเร็จแกเปรต 
        ทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน.  หวง๑น้ําเต็ม  (ดวยนํ้า) 
        ยอมยังสาคาใหเต็มเปยมไดฉันใด  ทานท่ีบุคคลให 
        แลวแตโลกนี้  ยอมสําเร็จแกเปรตท้ังหลายฉัน 
        นั้นเหมอืนกัน." 
                                         [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อุนฺนเต  ไดแก  บนที่ดอน  คือบน 
ภูมิภาคอันสูง.  บทวา  วฏุ  ไดแก  น้ํา (ฝน)  อันเมฆท้ังหลายให 
ตกแลว. 
        สองบทวา  นินฺน  ปวตฺตติ  ความวา  ยอมไหลไป  คือบาไป 
สูภูมิภาคอันลุม. 
        บทวา  อุปกปฺปติ  ไดแก  ยอมบังเกิด   คือปรากฏ  ไดแก  ไม 
 
๑.  ศัพทนี้   เทียบกับสสกฤต   โดยพยัญชนะแปลวา  ประเทศเปนท่ีนํามาซงนํ้า    โดย 
อรรถหมายถึงเมฆหรือกอนฝน.   ท่ีแกอรรถวาแมน้ําใหญนาจะผิด  เพราะแมน้ําจะทําทะเล 
ใหเปยมไมได  นอกจากเมฆคือกานฝนท่ีซับซอนกันอยูในอากาศ  และหล่ังลงมาเทานั้น.  
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พรากจากการเกิดผล,  ดวยวา  เปตโลก  เปนที่ต้ังแหงการสําเร็จแหง 
ทาน   เหมือนท่ีลุมเปนที่ต้ังแหงการไหลไป  (รวม)  แหงนํ้า.  
        ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาค    จึงตรัสวา  "พราหมณ    ทาน 
นั้น  ยอมสําเร็จแกสัตวผูดํารงอยูในฐานะใด  ฐานะน้ีแล  เปนฐานะ." 
        มหานที  ชื่อวา หวงน้ํา.  บทวา  ปูรา  ไดแก  เต็มดวยน้ําท่ีไหล 
บามาจากลําธาร  ระแหง  หวย  คลอง  หนอง  บึง.  
        [๓๔๗]  เพราะเหตุที่เปรตท้ังหลายอันความหวังครอบงําแลววา 
"เราจักไดอะไร  ๆ  จากเรือนน้ี"  แมมายังเรือนของพวกญาติแลว ก ็
ไมอาจขอวา  "ขอพวกทานจงใหวัตถุชื่อน้ี  แกพวกขาพเจา"  ได 
ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาค  เมื่อจะทรงแสดงวา  "กุลบุตรเมื่อหวนระลึกถึง 
วัตถุเปนเครื่องหวนระลึกถึงเหลาน้ี   พึงใหทักษิณาแกเปรตเหลาน้ัน" 
จึงตรัสคาถาท่ี  ๑๐  วา 
        "กุลบุตร  เมื่อหวนระลึกถึงอุปการะอันทานทําแลว 
        ในกอนวา    'ผูนั้นไดใหสิ่งน้ีแกเรา,  ไดชวยทํา 
        กิจนีข้องเรา,   พวกนั้นไดเปนญาติ   มิตรและ 
        เพ่ือนของเรา,   พึงใหทักษิณาเพ่ือทานผูลวงลับ 
        ไปแลว." 
                                       [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    สองบทวา   ทกขฺิณ  ทชชฺา    ความวา 
กุลบุตรเมื่อหวนระลึก   คือตามระลึกถึงอุปการะอันทานทําแลวในกอน 
ทั้งหมดอยางน้ีวา   "ผูนั้น   ไดใหทรัพยหรือขาวเปลือกชื่อน้ีแกเรา"  วา  
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"ผูนั้น   ไดชวยทํากิจชื่อนี้ของเรา,"   วา  "คนโนน  ชื่อวา  เปนญาติ 
ของเรา  เพราะเปนผูเนื่องกันขางมารดาหรือขางบิดา,"  วา  "คนโนน 
ชื่อวา  เปนมิตร  เพราะเปนผูสามารถชวยตานทาน  (เหตุภัยทั้งปวง)  
ดวยสามารถความรัก"  และวา  "คนโนน  เปนเพ่ือนเลนฝุนรวมกัน 
ของเรา"   พึงให  คือพึงมอบใหทานเพ่ือทานผูลวงลับไปแลว.  บาลีวา 
ทกฺขิณา   ทชฺชา  ดังนี้  กม็ี.     
        ในบทวา  ทชฺชา   นัน้  พึงทราบวิเคราะหดังน้ี :   สมบัติใด  อัน 
เขาพึงให  เหตุนั้น  สมบัตินั้น  ชื่อวา  ทชฺชา  (สมบติัอันเขาพึงให). 
สมบัติอันเขาพึงใหนั้น  คืออะไร  ?   คือ  ทักษิณาเพ่ือทานผูลวงลับไป 
แลว.   ทักษิณานั้น  ใครพึงให  ?   อันกุลบุตรผูหวนระลึก,  อธิบายวา 
ผูตามระลึกถึงอุปการะอันทานทําแลวในกอน  โดยนัยวา  "ผูนั้น  ไดให 
สิ่งน้ีแกเรา"  เปนตน. 
        ก็บทวา  อนุสฺสร  นี ้ เปนปฐมาวิภัตติ  ลงในอรรถแหง 
ตติยาวิภัตติ  ดังนี้แล. 
        [๓๔๘]  พระศาสดา  เมื่อจะทรงแสดงวา  "ก็สัตวเหลาใด  มัว 
แตเปนผูมีทุกข  มีความรองไหและความเศราโศก  เพราะญาติตายไป 
เปนตน  เปนเบื้องหนาอยูนั่นแล  ไมใหอะไร ๆ  เพ่ือประโยชนแกญาติ 
เหลาน้ัน,  ความรองไหและความเศราโศกเปนตนนั้นของสัตวเหลาน้ัน 
ยอมเปนเหตุใหตนเดือดรอนอยางเดียวเทาน้ัน,   ความรองไหเปนตน 
นั้น   หายังประโยชนสักหนอยหน่ึงใหสําเร็จแกหมูญาติผูละไปแลวไม" 
ดังน้ี  จึงตรัสคาถาที่  ๑๑  วา  
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        "ความรองไหก็ดี   ความเศราโศกก็ดี   ความ 
        คร่ําครวญอยางอื่นใดก็ดี  ใคร  ๆ  ไมควรทําโดยแท  
        เพราะความรองไหเปนตนนั้น  ไมสําเร็จประโยชน 
        แกญาติผูละไปแลว   ญาติทั้งหลายยอมดํารงอยู 
        อยางน้ัน." 
                                       [แกอรรถ] 
        ความไหลออกแหงน้ําตาของชนผูรองไหทั้งหลาย  ชื่อวา  ความ 
รองให  ในคาถานั้น.  พึงสัมพันธคําท่ีเหลือวา  น   หิ  กาตพฺพ. 
        ความสรอยเศรา  คือความแหงจิต  ไดแก  ความเหี้ยมเกรียม 
ภายใน  ชื่อวา  ความเศราโศก.   สองบทวา  ยา  ว ฺา  ไดแก  อ่ืนใด 
จากความรองไหและความเศราโศกก็ดี.  ความรําพัน   คือความพร่ํา 
เพอดวยวาจา  โดยนัยวา  "บุตรนอยคนเดียว  เจาไป  ณ  ที่ไหน"  ดังน้ี 
เปนอาทิ  ของบุคคลผูอันความเส่ือมแหงญาติถูกตองแลว   ชื่อวา 
ความคร่ําครวญ.   อธิบายวา   ความพร่ําเพอดวยวาจาแมนั้น  อันใครๆ 
ไมควรทํา.  วา  ศัพทในบทท้ังปวง  เปนวิกัปปตถะ. 
        บาทคาถาวา  น  ต  เปตสฺส  อตฺถาย  ความวา  เพราะเหตุที่ 
ความรองไหเปนตนนั้นทั้งหมด  ยอมไมเปนไปเพ่ืออุปการะแกบุคคลผูทํา 
กาละแลว  ฉะน้ัน  ความรองไหเปนตนนั้น อันใคร  ๆ  ไมควรทําเลย, 
จริงอยางนั้น   ญาติทั้งหลายยอมดํารงอยูอยางนั้น    อธิบายวา     หารู 
แจงไม. 
        [๓๔๙]   พระผูมีพระภาค  ครั้งทรงแสดงความท่ีความรองไห  
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เปนตน  เปนการหาประโยชนมิได  ดวยประการฉะน้ีแล  บัดนี ้ เมื่อ 
จะทรงแสดงความท่ีทักษิณาอันพระราชาถวายแลวมีประโยชน  จึงตรัส 
คาถาท่ี  ๑๒  วา  
        "อันทักษิณาน้ีแล  อนัพระองคถวายแลว  ชื่อวา 
        ต้ังไวดีแลวในสงฆ  ยอมสําเร็จโดยฐานะเพ่ือประ- 
        โยชนแกชนนั้นตลอดกาลนาน." 
                                       [แกอรรถ] 
        พระผูมพีระภาค  เมื่อจะทรงแสดงทานท่ีพระราชาถวายแลวใน 
ครั้งน้ันโดยประจักษ  จึงตรัสดวยคําวา  อย   ในคาถาน้ัน.  จ  ศพัท  ลง 
ในพยติเรกโชดก.  ดวย  จ  ศัพทนั้น  พระองคทรงสองความแปลกกัน 
ที่จะตรัสวา "ความรองไหเปนตน   หาเปนประโยชนสักนอยหนึ่งแกชน 
ผูละไปแลวไม  ฉันใด,  ทักษิณานี้  จะไมมีประโยชนแกชนผูละไป 
แลวน้ันฉันนั้น  หามิได.  อันทักษิณาน้ี  ยอมมีประโยชนแกชนผูละไป 
แลวน้ันสิ้นกาลนาน"  ดังนี้.   ศัพทวา  โข  ลงในอวธารณะ. 
        สองบทวา ทกฺขิณา  ทินฺนา  ความวา   มหาบพิตร  ทานท่ี 
พระองคอุทิศใหหมูพระญาติของพระองคในวันน้ี.    เพราะเหตุที่สงฆ 
เปนเนื้อนาบุญของโลกอยางยอดเยี่ยม  ฉะนั้น  ทักษิณา  จึงชื่อวา 
พระองคทรงต้ังไวดีแลวในสงฆ. 
        คําวา  หิตายสฺส  คือ  เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกชนนั้น   คือ  ชน 
ผูละไปแลว  ตลอดราตรีนาน  คือตลอดกาลนาน. 
        สองบทวา านโส   อุปกปฺปติ  ความวา  ยอมมี  คือยอมถึง  
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พรอม  ไดแก  ยอมเผล็ดผลในขณะน้ันนั่นเอง.   มคํีาอธิบายวา  โดยกาล 
ไมนาน  ดังนี้.   เหมือนอยางวา  การพยากรณปญหา    ยอมแจมแจงใน  
ขณะนั้นนั่นแล   พระองคยอมตรัสวา   ก็การพยากรณปญหานั้น    ยอม 
แจมแจงเฉพาะพระตถาคตโดยฐานะ๑ดังน้ี  ฉันใด  แมในคาถาน้ี  ทักษิณา 
สําเร็จอยูในขณะนั้น  พระองคตรัสแลววา  ยอมสําเร็จโดยฐานะ  ดังนี้ 
ฉันนั้น.   
        อีกอยางหนึ่ง  ฐานะใด  อันพระองคตรัสวา  "พราหมณ  ทาน 
นั้น  ยอมสําเร็จแกสัตวผูดํารงอยูในฐานะใด  ฐานะน้ีแล  เปนฐานะ," 
ทักษิณาสําเร็จอยูในฐานะน้ัน  ตางโดยฐานะแหงเปรตมิขุปปปาสิก- 
วันตเปรต  ปรทัตตูปชีวีเปรต   และนชิฌามตัณหิกเปรตเปนตน  พระ 
องคตรัสวา "ยอมสําเร็จโดยฐานะ"  ดังน้ี   เหมือนบุคคลผูใหกหาปณะ 
อยู  ชาวโลกยอมกลาวันในโลกวา  "บคุคลน้ัน  ใหกหาปณะ"  ดังน้ี 
ฉะน้ัน.  ก็ในอรรถวิกัปนี ้  บทวา  อุปกปฺปติ  ไดแก   ยอมมีปรากฏ 
มีคําอธิบายวา  ยอมบังเกิด  ดังนี้. 
        [๓๕๐]  บัดนี้  พระศาสดา  เมื่อจะทรงสรรเสริญพระราชาดวย 
พระคุณตามท่ีเปนจริง  จึงตรัสคาถาที่สุดวา 
        "ญาติธรรมนี้นั้น   เปนอันพระองคทรงเผยออกแลว 
        การบูชาเพ่ือชนผูละไปแลว  อันพระองคทรงทําแลว 
        อยางโอฬาร   และกําลังของภิกษทุั้งหลาย   อนั 
        พระองคทรงตามเพ่ิมใหแลว   บญุมิใชนอย   ชื่อวา 
        อันพระองคทรงขวนขวายแลว." 
 
๑.  ม.  ม.  ๑๓/๙๓   แตบาลีแหงนี้  เปน  านโสเวต.  
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                                       [แกอรรถ] 
        การทํากิจอันญาติทั้งหลายพึงทํา   เพ่ือญาติทั้งหลาย  ชื่อวา  
ญาติธรรม   ในคาถาท่ีสุดนั้น. 
        บทวา   นิทสฺสิโต  ความวา  มหาบพิตร  ญาติธรรม  อันพระ 
องคเม่ือถวายทักษิณานี้   ชื่อวา   ทรงเผยออกแลว   คือทําตัวใหเปน 
ตัวอยาง  ไดแกใหปรากฏแกชนหมูมากแลวอยางนี้วา  "ญาติธรรม 
แมอันพระองคพึงใหบริบูรณ  ดวยการทํากิจอันญาติทั้งหลายพึงทําเพ่ือ 
หมูญาติอยางนั้นนั่นแล  ไมพึงทําตนใหเดือดรอนดวยการรองใหเปนตน 
อันหาประโยชนมิได." 
        บทวา  อุฬารา  ความวา  การบูชา  เพ่ือเหลาชนผูลวงลับไปแลว 
สมบูรณ  คือสําเร็จ ไดแก  อันพระองคยังเปรตชนเหลานั้นใหบรรล ุ
ทิพยสมบัติ  ชื่อวา  ทรงทาํแลว. 
        บทวา  พล  ความวา  กําลังกายของภิกษุทั้งหลาย  อันพระ 
องคผูทรงยังสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข  ใหอ่ิมหนําดวยอาหารมี 
ขาวและนํ้าเปนตน  ชื่อวา  ตามเพ่ิมให.  บทวา  ปสุต  ความวา  บุญ 
อันพระองคผูยังเจตนาเครื่องบริจาคมีคุณ   มีการอนุเคราะหเปนตน 
เปนบริวารใหบังเกิด  ชื่อวา  สั่งสมไวแลว   ดังน้ี. 
        [๓๕๑]  พระศาสดา  ทรงยังเทศนาใหจบลงดวยคาถานี้แลว.  ใน 
เวลาจบเทศนา  สัตวแปดหม่ืนสี่พันผูสังเวชแลวเพราะการพรรณนาถึง 
โทษแหงการเขาถึงเปรตวิสัย  เริ่มต้ังความเพียรโดยแยบคาย  ไดบรรล ุ
โทษแหงการเขาถึงเปรตวิสัย  เริ่มต้ังความเพียรโดยแยบคาย  ไดบรรล ุ
ธรรมแลว.     พระศาสดา     ตรัสติโรกุฑฑสูตรนี้แล     แกเทพดาและ  
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มนุษยทั้งหลายแตวันที่  ๒  จนถึงวันที่  ๗   การบรรลุธรรมไดมีเชนนั้น 
เหมือนกัน.  
        คาถา  ๑๓  คาถาน้ี  พระธรรมสังคาหกาจารย  รอยกรองไวใน 
เปตวัตถุ  โดยชื่อวา  ติโรกุฑฑเปตวัตถุ  ในขุททกปาฐะ  โดยชือ่วา 
ติโรกุฑฑสูตร  ดวยประการฉะน้ี.   
                                   ติโรกุฑฑสูตร๑  จบ. 
        [๓๕๒]  พระผูมีพระภาค  ตรัสไวในติโกรุฑฑสูตรนี้  และใน 
สิคาลสูตรวา  "บุคคลควรใหทานอุทิศญาติผูลวงลับไปแลว"  ดวย 
ประการฉะน้ี. 
        แตบุคคลผูตองการบุญ  ไมควรคิดวา  "ชนเหลาน้ัน   เปนญาติ 
ก็ตาม  ไมเปนญาติก็ตาม"   ควรใหอุทิศผูหน่ึงโดยแท  พึงเปนดุจ 
มหาชนมีอนาถบณฑิกเศรษฐีเปนตน. 
                             [เรื่องปฏฐธีตลิกเปรต] 
        ดังไดสดับมา  หญิงพ่ีเลี้ยงของเด็กหญิง  ธิดาของธิดา  (หลาน 
หญิง)  ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เอาแปง  (ปน)  ตุกตาแลว   ไดให 
ดวยกลาววา  "หนูจงถือเอตุกตานี้เลน."   เด็กหญิงทําความสําคัญ 
ในตุกตานั้นวาธิดาใหเกิดข้ึนแลว  เลนอยู. 
        ครั้นวันหนึ่ง  เมื่อเขาเลนอยู,  ตุกตานั้นพลัดตกแตก  เพราะ 
ความพลั้งเผลอ.  เด็กหญงิรองไหวา  "ลูกของฉันตายเสียแลว." 
        ครั้งน้ัน  พระศาสดา  ไดประทับอยูในเรือน.  แมเศรษฐี  ก็นั่ง 
 
๑.  ขุ.  ขุ.   ๒๕/๙.  
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(เฝา)  อยูในที่ใกลพระศาสดา.  หญิงพ่ีเลี้ยงอุมเด็กหญิงซึ่งกําลังรองให 
ไปยังสํานักของเศรษฐี  บอกความน้ันแลว  เศรษฐีใหเด็กหญิงน้ันนั่งบน  
ตัก  ปลอบวา  "ตาจักถวายทานเพื่อธิดาของหนู"   ดังน้ีแลว  กราบทูลความ 
นั้นแดพระศาสดา  แลวกราบทูล  (อีก)   วา  "พระเจาขา  ขาพระองคอยาก 
จะถวายทานอุทิศตุกตาแปง  ซึ่งเปนธิดาของหลายหญิงขาพระองค,  ขอ 
พระองคมีภิกษุ  ๕๐๐  รปูเปนบริวารโปรดทรงรบัเพ่ือฉันในวันพรุงน้ี." 
        พระศาสดา  ทรงรับแลว  ในวันที่  ๒  เสด็จไป  เรือนน้ันทรงทํา 
ภัตกิจเสร็จแลว  เมื่อจะทรงทําอนุโมทนา  ไดตรัสคาถาเหลานี้วา 
        [๓๕๓]  "บุคคลผูไมมีความตระหนี่ทําการอยางใด   
        อยางหน่ึงใหเปนอารมณ   ปรารภบุรพชนท่ีลวงลับ 
        ไปแลว  วัตถุเทพดา  หรือทาวมหาราชโลกบาลผูมี 
        ยศท้ัง  ๔  คือ  ทาวกุเวร  ๑  ทาวธตรฐ  ๑  ทาววิรูปกษ  ๑ 
        ทาววิรฬุหก  ๑  แลวพึงถวายทาน.  บุรพชนและวัตถุ- 
        เทพดาเปนทายกยอมไมไรผล.      การรองให  ความ 
        เศราโศกหรือการคร่าํครวญอยางอื่นใด      ใคร  ๆ 
        ไมควรทําโดยแท    เพราะการรองไหเปนตนนั้น 
        ไมเปนไปเพ่ือประโยชนแกชนผูลวงลับไปแลวญาติ 
        ทั้งหลาย      ก็คงดํารงอยูอยางน้ัน.       อันทกัษิณา 
        นี้แล    อันบุคคลใหแลว   ชื่อวา    ต้ังไวดีแลวใน  
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        สงฆ   ยอมสําเร็จโดยฐานะเพ่ือประโยชนแกชนนั้น 
        ตลอดกาลนาน."  
                                      [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บาทคาถาวา   ย  กิฺจารมฺมณ   กตฺวา 
ความวา  ปรารภ   คือเจาะจงเหตุอยางใดอยางหน่ึง  ในเหตุทั้งหลาย 
มีมงคลเปนตน  ชื่อวา  การอยางใดอยางหน่ึง. 
        บทวา  ทชฺชา  แปลวา  พึงให.  บทวา  อมจฺฉรี  ความวา  ชื่อวา 
อมัจฉรี  เพราะไมมีความตระหน่ีอันมีความไมอดทนความท่ีสมบัติของตน 
สาธารณดวยชนเหลาอ่ืนเปนลักษณะ.  อธิบายวา  ผูมีปกติปริจาค  ทํา 
มลทินแหงจิต  มีมัจฉริยะและโลภเปนตนใหหางไกลแลว  พึงถวายทาน. 
        บาทคาถาวา  ปุพฺเพ  เปเต  ว  อารพฺภ  ความวา   เจาะจงมารดา 
บิดาผูเปนบรุพชนหรือ. 
        บทวา  วตฺถุเทวตา  ความวา  ปรารภเทพดาผูสถิตอยูในที่ 
ทั้งหลายมีที่เรือนเปนตน. 
        ดวยคําวา  อถวา  นี้  พระผูมีพระภาคทรงแสดงวา     บุคคล 
พึงปรารภชนพวกใดพวกหนึ่ง  มีเทพดาและมนุษยเปนตนแมเหลาอ่ืน 
ถวายทาน. 
        บรรดาเทพดาเหลาน้ัน   พระผูมีพระภาค   เมื่อจะทรงแสดงเทพดา 
ที่ปรากฏบางพวกกอน  ตรัสวา   จตฺตาโร  ว  มหาราเช  แลว  เมื่อจะ 
ทรงระบุเทพดาเหลาน้ันโดยชื่ออีก  จึงตรัสวา  กุเวร  เปนตน. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   กุเวร  ไดแก  ทาวเวสสวัณ.  บทวา  
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ธตรฏ  เปนตน  เปนชื่อแหงทาวโลกบาลท้ัง  ๓  ที่เหลือ.  
        สองบทวา  เต  เจว  ปูชิตา  ความวา  ทาวมหาราชและบุรพชน 
ผูลวงลับไปแลว  และวัตถุเทพดาเหลาน้ัน  ยอมเปนผูอันเขานับถือแลว 
ดวยกิริยาคือการอุทิศ.   
        บทวา  อนิปฺผลา  ความวา  และเขาผูทายถวายทาน  ยอม 
เปนผูไมไรผล    คือเปนผูมีสวนแหงผลทานของตนน้ันแล  ดวยกิจ 
มาตรวา  การอุทิศแกชนเหลาอ่ืน. 
        สองคาถาวา  น  หิ  รุณฺณ  วา  โสโก  วา  เปนตน  พึงทราบ 
โดยนัยแหงคําท่ีกลาวแลวในติโรกุฑฑสูตร. 
        [๓๕๔]  สวนในอรรถกถาปฏฐธีตลิกเปตวัตถุ  ทานกลาววา 
"ก็ทานน้ัน  ยอมสําเร็จโดยฐานะ  คือยอมเผล็ดผลในขณะน้ันน่ันเอง 
อธิบายวา  ไมใชในกาลอ่ืน.   จริงอยู  ขอที่เมื่อเขาถวายทานอุทิศพวก 
เปรต  ถาพวกเปรตอนุโมทนา  พวกเปรตก็ไดบริโภค  (สมบัติ)  ดวย 
ผลของทานน้ันในทันใดนั่นเอง   เปนธรรมดาในความสําเร็จแหงทานที่ 
เขาอุทิศใหนั้น. 
        พระศาสดา  ครั้นทรงแสดงธรรมอยางนั้นแลว  ทรงทํามหาชน 
ใหมีจิตยินดียิ่งในทานอุทิศพวกเปรตแลว  ทรงลกุจากอาสนะ  เสด็จ 
หลีกไป. 
        ในวันรุงข้ึน  ภริยาเศรษฐีและพวกญาตินอกน้ัน      ก็ประพฤติ 
ตามเศรษฐี  พวกเขาบําเพ็ญทานใหเปนไปอยางนั้นประมาณเดือน   ๑.  
พระศาสดา   อันพระเจาปเสนทิทูลถามวา    "พระเจาขา   เหตุไรภิกษุ  
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ทั้งหลาย  จึงไมมาสูเรือนของหมอมฉันถึงประมาณเดือน  ๑ ?"   ตรัส-  
บอกความน้ันแลว.  แมพระราชา  เมื่อทรงประพฤติตามเศรษฐีทรง  
บําเพ็ญมหาทานใหเปนไปแลว. 
        ฝายชาวเมือง   เมื่อประพฤติตามพระราชานั้น    ก็บําเพ็ญ 
มหาทานใหเปนไปประมาณเดือน ๑.  มหาทานอันมีตุกตาแปงเปนมูล 
ยอมเปนไปอยางน้ันสิ้น  ๒   เดือนแล.  
                              เรื่องปฏฐธีตลิกเปรต  จบ. 
        [๓๕๕]  เจตนาเครื่องอนุโมทนาแมของเปรตทั้งหลาย  ยอม 
เปนคุณชาตใหผลในขณะน้ันได   จะปวยกลาวไปไยถึงเจตนาเครื่อง 
อนุโมทนาของมนุษยทั้งหลายเลา ?   ในขอน้ัน  มีเรื่องเหลาน้ี  (เปน 
อุทาหรณ):- 
                                        [อุบาสก] 
        ดังไดสดับมา  ในกาลแหงพระกัสสปพุทธเจา  มีอุบาสกโสดาบัน 
ผูหน่ึง  ลงเรือไปพรอมกับกุฎมพีชางกัลบกคนหนึ่ง.  ในวันที ่ ๗  เรือ 
อัปปางในทามกลางสมุทร.  เขาทั้ง  ๒  นอน  (เกาะ)  แผนกระดานแผน 
หน่ึง  ไปถึงเกาะ  ๆ  หน่ึง. 
        ในคน  ๒  คนนั้น  ชางกัลบก  ฆานกแลวปงกิน  ใหแกแกอุบาสก 
บาง.  อุบาสก  กลาววา  "ฉันพอ"  ไมกินแลวคิดวา  "ในที่นี้เวน 
พระไตรสรณะเสียแลว   ที่พ่ึงอยางอ่ืนของเราก็ไมมี."   เมื่อเขากําลัง 
ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอยูอยางนั้น,   พระยานาคท่ีบังเกิดที่เกาะนั้น  
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นิรมิตรสรีระของตัวเปนเรือลําใหญ  เต็มดวยรัตนะ   ๗  ประการ  เทพดา 
ประจําสมุทรเปนนายเรือ   สถิตอยูในเรือ  โฆษณาวา  "คนที่ตอง  
การไปชมพูทวีปมีไหม ?"  
        อุบาสก  บอกวา  "ขาเจาท้ังหลายจักไป,"  เมื่อเทพดาพูดวา 
"ทานจงลงมาเรือ"  กําลังลง  (เรือ)  จึงเรียกชางกัลบกมา  (ลงดวย). 
เทพดา   กลาวา  "คนนั้น  ไมมีคุณคือศีลและอาจาระ,  เพราะฉะน้ัน 
คนนั่น  ไมควรลงเรือลําน้ี." 
        อุบาสก  กลาววา   "เอาเถอะ  ขาพเจาใหสวนบุญจากทานนอน 
ตนใหแลว  จากศีลอันตนรักษาแลว  และจากภาวนาอันตนอบรมแลว 
แกคนนั่น."  ชางกัลบก  กลาววา  "ขาพเจาอนุโมทนา." 
        ครั้งน้ัน  เทพดา  ใหเขาดํารงอยูในเรือแลว  นาํเรือน้ันไปสู 
กรุงพาราณสี  ต้ังทรัพยไวในเรือนของเขาทั้ง  ๒  แลว  ไดไปสูวิมานของ 
ตนทีเดียว. 
               เรื่องอุบาสก  มาในอรรถกถาสีลานิสังสชาดก๑ 

                           ในจุตตถวรรค   ทุกนิบาต. 
                               [เรื่องสังขพราหมณ] 
             [๓๕๖] ในอดีตกาล  กรุงพาราณสี  ไดมีนามวา  กรุงโมฬินี. 
ครั้งน้ัน   พระโพธิสัตวเปนพราหมณชื่อสังขะ  ในกรุงโมฬินี  ไปเพ่ือ 
ตองการคาขายทางเรือ   พบพระปจเจกพุทธเจารูปน่ึงในระหวางทาง 
ซึ่งทรงเหยียบทรายรอนเชนถานเพลิง   เพราะลมและแดดแรงกลา 
มาอยู  มีจิตยินดีวา  "บุญเขตของเรามาแลว"  จึงเรียนวา  "ทานเจาขา 
 
๑.  ชาดกฏกถา.  ๓/๑๔๖.  
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ขอทานจงสวมรองเทาเหลาน้ี  กั้นรมไป"   แลวถวายรมและรองเทา  
ไปสูทาเรือแลวลงเรือ.  
        ในวันที ่๗  เรืออับปาง.  พระโพธิสัตวพาบุรุษผูอุปฏฐาก  (คน 
รับใช)  คนหนึ่งไป  เอาน้ํามันทาท่ัวสรีระแลว  กินนํ้าตาลกรวดผง 
กับเนยใสจนพอแกความตองการแลว  ใหบรุุษผูอุปฏฐากน้ันกินบางแลว 
ปนข้ึนปลายไมเสากระโดงกับบุรุษผูอุปฏฐากน้ัน  กระโดดข้ึนไปตก 
ณ  ที่สุดประมาณอุสภะ  ๑  เริ่มที่จะขามสมุทร.    เม่ือเขากําลังขามอยู 
นั่นแล  ลวงไปได  ๗  วัน. 
        ครั้งน้ัน  เทพธิดานามวา  มณีเมขลา  ผูรักษาสมุทร  ปรารถนา 
จะชวยพระโพธิสัตว   จึงเนรมิตเรือสําเร็จดวยรตนะ  อันเต็มดวยรตนะ 
๗  ประการ  แลวอุมพระโพธิสัตวนั้นใหดํารงอยูบนเรือ  (แต)  มิได 
แลเหลียวถึงอุปฏฐากเลย,  พระโพธิสัตวไดใหสวนบุญจากกัลยาณกรรม 
อันตนทําแลวแกเขา.  เขาอนุโมทนาสวนบุญน้ันแลว. 
        ครั้งน้ัน  เทพดาก็ใหอุปฏฐานน้ันดํารงอยูบนเรือ  นําเรือน้ันไป 
สูกรุงโมฬิน ี ยังทรัพยใหต้ังอยูในเรือนของพระโพธิสัตวแลว  ไดไปยัง 
วิมานของตนทีเดียว. 
        เรื่องนี้ทานกลาวไวในอรรถกถาสังขพราหมณชกดก๑  ทสกนิบาต. 
                            [ปตติทานและปตตานุโมทนา] 
         [๓๕๗]  เพราะฉะน้ัน  กลุบุตร  เมื่อจะส่ังสมบุญกิริยาอันชื่อวา 
 
๑.  ชาตกฏกถา.  ๕/๔๓๘.  
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ปตติทานเอง  และจะยังบุญกิริยาอันชือ่วา  ปตตานุโมทนา  ใหเกิดแก  
ชนเหลาอ่ืน  พึงทําทานอุทิศเปรตทั้งหลายโดยแท.       อีกอยางหนึ่ง  
ทําบุญอยางใดอยางหน่ึงตามปกติของตนแลว  พึงอุทิศสวนบุญแกชน 
เหลาอ่ืนแล   เหมือนพระเจาจักรพรรดิพระนามวา  ติโลกวิชัย   ผูเปน 
พระโพธิสัตว. 
        ดังไดสดับมา    พระเจาจักรพรรดิติโลภวิชัยน้ัน     เมือจะทรงยง 
ชนทั้งหลายใหถือเอาบุญสมบัติอันพระองคทรงทําแลว  จึงไดตรัส  ๔ 
คาถา๑ในพุทธปทานวา 
        [๓๕๘]  "กุศลกรรมอยางใดอยางหน่ึง  เปนกิรยิา 
        อันจะพึงทําทางกาย  วาจา  และใจ   อันเปนเหตุ 
        ใหถึงสุคติในเทพชั้นไตรทศ  ขาพเจาทําแลว. 
                สตัวเหลาใด  มีสัญญา  มีอยู  และสัตว 
        เหลาใด  ไมมีสัญญา  มีอยู  ขอสตัวเหลาน้ัน 
        ทั้งหมด  จงเปนผูมีสวนเสวยผลบุญท่ีขาพเจา 
        ทําแลวเถิด. 
                บญุท่ีขาพเจาทําแลวน่ัน  อันสัตวเหลาใดรู 
        ชัดแลว  ขอสัตวเหลาน้ัน  จงเปนผูมีสวน  เสวย 
        ผลบุญท่ีขาพเจาใหแลว,  สวนบรรดาสัตวเหลา 
        นั้น  สัตวเหลาใด  ไมรู,  ขอทวยเทพดา  พึงไป 
        ประกาศแกสัตวเหลาน้ัน. 
         
๑.  ขุ.  อป.   ๓๒/๖.  
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                สตัวเหลาใดท้ังหมดในโลก   มีอาหารเปน 
        เหตุเปนอยู,  ขอสัตวเหลาน้ันทั้งหมด  จงได  
        โภชนะที่ชอบใจตามความคิดของขาพเจา." 
                                        [แกอรรถ] 
        นัยอันมาในอรรถกถาอปทานวา  "บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา 
มม  แปลวา  อันขาพเจา. 
        บาทคาถาวา  กาเยน  วาจามนสา  ความวา  กุศลกรรมอยางใด 
อยางหน่ึง  เปนกิริยา  กลาวคือกุศลอันพึงทําดวยไตรทวาร  มอียู. 
        บทวา  ติทเส  ไดแก  ภพดาวดึงส. 
        บทวา  สุคต  ไดแก  อันควรแกการเกิดข้ึนในสุคติ.  อธิบายวา 
กุศลกรรมทัง้หมดน้ันอันขาพเจาทําแลว. 
        ไดยินวา    ทาวเธอจุติจากอัตภาพแหงพระเจาจักรพรรดิติโลกวิชัย 
แลว  จักเกิดข้ึนในหมูเทพดาชั้นดาวดึงส.  ดวยเหตุนั้น  พระองค 
จึงตรัสคําวา  สุคต  นั้น. 
        สองบทวา  สฺ ิโน  อตฺถิ  ความวา  สัตวเหลาใด  ทรงนาม 
วามนุษย  เทพดา  หรือพรหม  มีอยู. 
        บทวา  อสฺ ิโน  ความวา  และสัตวเหลาใด  เวนจากสัญญา 
คือเปนสัตวไมมีสัญญา  มอียู. 
        บทวา  มยฺห  ความวา  สัตวเหลาน้ันทั้งหมด  จงเปนผูมีสวน 
เสวยผลบุญที่ขาพเจาทําแลว,  อธิบายวา  จงมีสวนแหงบุญเสวยเถิด. 
        บทวา  เย  ความวา  บุญที่ขาพเจาทําแลวน้ัน  อันสัตวเหลาใด  
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รูชัดแลวคือรูดีแลว;   สัตวเหลาน้ัน  จงมีสวนเสวยผลบุญท่ีขาพเจา  
ใหแลวเถิด.  
        สองบทวา  เย  จ  ตตฺถ  ความวา    สวนบรรดาสัตวเหลาน้ัน 
สัตวเหลาใด  ไมรูบุญที่ขาพเจาทําแลวนั้น. 
        บทวา  นิเวทยุ   ความวา  ขอทวยเทพดาพึงไป  (ประกาศ) 
ใหสัตวทั้งหลายทราบ หรือพึงบอกแกสัตวเหลาน้ัน  'คนโนนทําบุญ 
ชื่อน้ีแลว  ไดใหสวนบุญแกพวกทาน.' 
        บาทคาถาวา  ชีวนฺตหารเหตุกา  ความวา  สัตวเหลาน้ันทั้งหมด 
ในโลก  ดํารงอยูไดเพราะอาหาร  คืออาศัยอาหารเปนอยู. 
        บทวา  สพฺเพ  ไดแก  สัตวเหลาน้ันทั้งหมด.  บทวา  เจตสา 
ความวา  จงไดโภชนะที่ชอบใจ   ตามความคิดหรือตามบุญฤทธิ์ของ 
ขาพเจา." 
                          [ประโยชนแหงการถือโภคทรัพย] 
        [๓๖๐]  พระผูมีพระภาค  ตรัสทานท่ีบุคคลพึงใหแกพระทักขิ- 
ไณยบุคคล  เพ่ือประโยชนแกมารดาบิดาผูทํากาละไวในสิคาลสูตรดวย 
ประการฉะน้ี,   หาไดตรัสดวยสามารถการทําพลีกรรมเพ่ือมารดาบิดา 
เหลาน้ันไม,   แมไมตรัสดวยสามารถการทําพลีกรรมก็จริง,  ถึงอยางนั้น 
บุตรจะทําแมพลีกรรมเพือ่มารดาบิดาผูทํากาละแลว  ก็ควร. 
        ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค เมื่อจะทรงโอวาทอนาถบิณฑิก- 
เศรษฐี  จึงตรัส  (คาถาเหลานี้)  ไวในอาทิยสูตร๑  ในปญจกนิบาต 
 
๑.  องฺ.  ปณฺจก.  ๒๒/๕๐.  
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อังคุตตรนิกาย  วา   
        "นระผูจะตองตายเปนธรรมดา     เมื่อระลึกถึง 
        ประโยชนนี้วา   'โภคะท้ังหลายเราบริโภคแลว   
        คนท่ีควรเลี้ยงเราก็เลี้ยงแลว,    อันตรายท้ังหลาย 
        เราก็ผานพนแลวแล;    ทักษิณาท่ีมีผลในเบื้องบน 
        เราก็ใหแลว,    อนึ่ง  พลี  ๕  อยาง  เราก็ทําแลว 
        ทานผูมศีีลท้ังหลาย    ผูสํารวมแลว    ประพฤติ 
        พรหมจรรย   เรากบ็ํารุงแลว,      บัณฑิตผูครอง 
        เรือน  พึงปรารถนาโภคะเพ่ือประโยชนใด  ประ- 
        โยชนนัน้เราก็บรรลแุลว,     กรรมที่ไมทําตนให 
        เดือดรอนเราก็ทําแลว'    ดังน้ี    ต้ังอยูในอรยิธรรม 
        ทวยเทพดา  ยอมสรรเสริญเขาในโลกน้ีแล    เขา 
        ละไปแลว   ยอมบันเทิงในสวรรค." 
                                       [แกอรรถ] 
        [๓๖๑]  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ภุตฺตา  ความวา  โภคะทั้งหลาย 
เราบริโภคแลว. 
        บทวา  ภจฺจา  ความวา     บุคคลที่ควรเลี้ยง   คือ     มารดาบิดา 
บุตร  ภริยา  ทาส  กรรมกร  และมิตรอมาตย   เราก็เลี้ยง   คืออุดหนุน 
ไดแก  ชุบเลีย้งแลว.  ส ุ อักษรในบทวา  อาปาทา  สุ  นี้  เปนเพียงนิบาต. 
        มีคําอธิบายวา  "อันตรายท้ังหลาย  คือเสนียดจัญไรท้ังหลาย  



ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาท่ี 298 

อันเกิดแตไฟ  น้ํา  พระราชา  โจร  และบุคคลผูรับมรดกที่ไมรกักัน  
เราผานพนแลว   คือเราไดปดแลว  ไดแกหามดวยการปดทางแหง 
อันทรายเหลาน้ัน   ดวยโภคทั้งหลาย."  จริงอยู  เมือ่อันตรายท้ังหลาย 
เกิดข้ึนแตไฟเปนตน,  บุคคลเม่ือทําการบริจาคทรัพยเพ่ือประโยชนแก 
เหตุทั้งหลายมีการใหชวยดับไฟที่ติดเรือนเปนตน  ชื่อวายอมปดคือหาม 
ทางแหงอันตรายเหลาน้ัน  ดวยโภคะท้ังหลาย. 
        บทวา  อุทฺธคฺา  พึงทราบวิเคราะหดังน้ี:   ผลแหงทักษิณานั้น 
(ไป)  ในเบื้องบน   ดวยสามารถการใหผลในภูมิสูง ๆ  ข้ึนไป  กลาว 
คือกามสวรรค  ๖  ชั้น   เหตุนั้น  ทักษิณานั้นชื่อวา  มีผลในเบื้องบน. 
ก็ผลแหงกรรม  ชื่อวา  อัคคะ,  ผลนั้นในทักษิณานี้มีปรกติไปในเบื้องบน 
เหตุนั้น  ขาพเจาจึงกลาววา  "อุทฺธมคฺคมสฺสา." 
        บทวา  ทินฺนา  ไดแก  เราใหแลวดวยโภคะทั้งหลาย. 
        สองบทวา  ป ฺจ  พลี  ความวา  พลี  ๕  อยาง  เราทําแลวดวย 
โภคะท้ังหลาย. 
        [๓๖๒]  พระผูมีพระภาคตรัสคํานี้ไวในจุณณิยบท๑วา  "คฤหบดี 
ก็ขออ่ืนยังมีอยูอีก,   อริยสาวก   ยอมเปนผูทําพลี  ๕  อยางคือ  ญาติพลี 
(สงเคราะหญาติ)  อติถพิลี  (ตอนรบัแขก)  ปุพพเปตพลี  (ทําบุญ 
อุทิศผูตาย)   ราชพลี    (เสียภาษีอากรแกราชการ)    เทวตาพลี 
(ทําบุญอุทิศเทวดา)   ดวยโภคะท้ังหลายท่ีตนไดมาดวยความเพียรคือ 
ความหม่ัน  รวบรวมไวดวยกําลังแขน   อันตนใหเหง่ือไหลโซมใหเกิด 
 
๑.  องฺ.  ปฺจก.   ๒๒/๙  
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ข้ึนอันชอบธรรม  ไดมาโดยธรรม."    
        [๓๖๓]  อรรถกถา๑จุณณิยบทนั้นวา  "บทวา  อุฏานวิริยาธิ- 
คเตหิ  ไดแก   อันตนไดมาแลวดวยความเพียร   กลาวคือความหม่ัน. 
        บทวา   พาหาพลปริจิเตหิ  ไดแก  อันตนรวบรวมดวยกําลังแขน. 
        บทวา  เสทาวกฺขิตฺเตหิ  ไดแก   อันตนยังเหง่ือใหไหลแลว  ๆ 
ใหเกิดข้ึน.  บทวา  ธมฺมิเกหิ  ไดแก  อันประกอบดวยธรรม. 
        บทวา  ธมฺมลทฺเธห ิ ไดแก  อันตนบําเพ็ญกุศลธรรม  ๑๐ 
ประการแลวจึงได.  บทวา  าติพลึ  ไดแก  การสงเคราะหหมูญาติ. 
        บทวา  อติถิพลึ  ไดแก  การตอนรับแขก.  บทวา  ปุพฺพเปต- 
พลึ  ไดแก  การทําบุญอุทิศเหลาญาติผูไปสูปรโลก.  บทวา  ราชพลึ 
ไดแก  การเสียภาษีอากรท่ีควรทําแกพระราชา.   บทวา  เทวตาพลึ 
ไดแก  การทําบุญอุทิศที่ควรทําแกเทพดาทั้งหลาย. 
        คําวา  พลึ  ทั้งหมดน้ี  เปนชื่อแหงทานที่บุคคลพึงใหแกมนุษย 
และอมนุษยเหลาน้ัน  ๆ ดวยสามารถทานตามสมควร." 
        [๓๖๔]  บทวา  อุปฏ ิตา  ไดแก  อันเราบํารุงแลวดวยโภคะ 
ทั้งหลาย.  บทวา  ยทตฺถ  ไดแก  เพ่ือประโยชนใด  มีการบริโภคเอง 
เปนตน.   บทนี้เปนจตุตถีวิภัตติ,     อีกอยางหนึ่ง  ความวา    เพ่ือทํา 
อรรถะ  คือประโยชนใด. 
        สองบทวา ฆรมาวส  ไดแก  อยูครองเรือน. 
        บทวา  อนนุตาปย  ความวา  กรรมที่ชื่อวาเวนจากความ 
 
๑.  มโน.  ปู. ๓/๒๙.  
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เดือนรอน   เพราะทําประโยชนนั้น  อันเราทําแลว.   
        บทวา  เอต  ความวา  บุคคลผูเปนอุบาสก  ซึ่งจะตองตายเปน 
ธรรมดา  เมือ่ระลึก  คือนึกถึงประโยชนนี้  คือท่ีอันพระผูมีพระภาค 
ตรัสแลวโดยนัยวา  ภุตฺตา  โภคา  เปนตน  ดวยประการฉะน้ีนั่น. 
        บทวา  อริยธมฺเม  ไดแก  ต้ังอยูแลวในธรรมคือศีล  ๕.  แทจริง 
ศีล  ๕  ชื่อวา   อริยธรรม  เพราะเปนธรรมท่ีพระอริยะท้ังหลายใคร 
คือเพราะเปนที่รักของพระอริยะท้ังหลาย.   ก็พระอริยะท้ังหลาย  แม 
ไปสูภพอ่ืน  ก็ไมละศีล  ๕   นั้น. 
        มีคําตรัสอธิบายไว  ดังน้ีวา  "คฤหบดี  อุบาสกผูเชนทาน  เมื่อ 
จะถือเอาโภคะทั้งหลาย  พึงถือเอาโภคะทั้งหลายดวยเหตุ  ๕   อยาง 
คือ  'เราจักทําตนและมารดาบิดา  บุตร  ภริยา  ทาส  กรรมกร  และ 
บุรุษท้ังหลาย  ใหไดรับความสุขดวยโภคะเหลาน้ี'  อยางหน่ึง,  'จักทํา 
มิตรอมาตยทั้งหลาย   ใหไดรับความสุขดวยโภคะเหลาน้ี'    อยางหน่ึง, 
เมื่ออันตรายท้ังหลายเกิดข้ึนจากวัตถุทั้งหลายมีไฟเปนตน  จักปดทางแหง 
อันตรายเหลาน้ัน  ดวยโภคะทั้งหลายแลว  ทําตนใหสวัสดี'  อยางหน่ึง, 
'จักต้ังทักษิณาอันมีผล  (ไป)  ในเบื้องบน  ในสมณพราหมณผูประพฤติ 
ธรรมทั้งหลายดวยโภคะเหลาน้ี'   อยางหน่ึง,  'จักทําพลีกรรม  ๕  อยาง 
ดวยโภคะเหลาน้ี'   อยางหน่ึง.   อุบาสกนั้น  มโีภคะอันถือเอาแลวอยางนี้ 
เมื่อทําปะโยชนที่ตนปรารถนา  โภคะท้ังหลาย  ชื่อวา  ยอมละความ 
เดือนรอนอันมีวิปฏิสารเปนลักษณะเสียได.   และแมศีลของอุบาสก 
ผูละความเดือดรอนไดแลว  ยอมหมดจด.  อน่ึงแมทวยเทพก็สรรเสริญ  
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เขาผูปฏิบัติอยูอยางนั้น,  เขาละไปแลว  ยอมบันเทิงในสวรรคแล.  
        เพราะฉะนั้น   คฤหัสถผูระลึกถงึโอวาทของพระสุคตนี้อยู จึง 
ควรทําแมพลีกรรมเพ่ือหมูญาติผูทํากาละแลว      ดวยการเวนจาก 
ปาณาติบาตเปนตนโดยแทแล. 
                   [มารดาบิดาอนุเคราะหบุตรดวยฐานะ  ๕] 
        [๓๖๕]  ดังนั้น   การบํารุงมีการเลี้ยงเปนตน  ชื่อวาเปนมงคล 
เพราะเปนเหตุแหงประโยชนเกื้อกูลในปจจุบัน  ๕  อยาง  ดวยสามารถ 
การหามจากความชั่ว  ใหต้ังอยูในความดี   ใหศึกษาศิลปะ  จัดการ 
ดวยภริยาที่สมควร  และใหทรัพยมรดก. 
        ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค  จึงตรัสวา  "คฤหบดีบุตร  ทิศ 
เบื้องหนาคือมารดาบิดา  อันบุตรบํารุงแลวดวยฐานะ  ๕  เหลาน้ีแล 
ยอมอนุเคราะหบุตรดวยฐานะ  ๕ คือ :   ยอมหามจากความชั่ว,  ให 
ต้ังอยูในความดี,  ใหศึกษาศิลปะ,  จัดการดวยภริยาที่สมควร,  มอบ 
ทรัพยมรดกใหในสมัย.  คฤหบดีบุตร   ทิศเบ้ืองหนาคือมารดาบิดา 
อันบุตรบํารุงแลวดวยฐานะ  ๕  เหลาน้ี     ยอมอนุเคราะหบุตรดวย 
ฐานะ  ๕  เหลาน้ีแล๑." 
                                  [หามจากความชั่ว] 
        [๓๖๖]  บรรดาฐานะ  ๕  เหลาน้ัน  ในฐานะท่ี ๑  นี้วา  ปาปา 
นิวาเรนฺติ  พึงทราบวินิจฉัยดังนี้:  ชื่อวา  การหามจากความชั่วมีอนาคต 
 
๑.  ที. ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๓.  
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เปนอารมณ.   เพราะการหามแมจากวัตถุที่ประจวบเขา   พึงมีไดทั้งเม่ือ 
วีติกกมะยังเปนอนาคตทีเดียว,  ไมพึงมี   ในเมื่อวีติกกมะยังเปนไปอยู  
(ปจจุบัน),  แตการทําความชั่ว  อันบุตรใหบังเกิดแลว  มกีิริยาสกัวา 
การติเตียนเปนเครื่องตอบแทน;  ดวยเหตุนั้น  ในอรรถกถา  ทานจึง 
กลาววา  "มารดาบิดากลาวอาทีนพอันมีในปจจุบันและสัมปรายภพ 
แหงบาปธรรมมีปาณาติบาตเปนตนแลว  หามวา  'พอ  เจาอยาทํา 
บาปกรรมเห็นปานน้ีนะ'  ยอมติเตียนแมบาปกรรมท่ีบุตรทําแลว." 
                               [ใหต้ังอยูในความดี] 
        [๓๖๗]  ในฐานะท่ี  ๒  วา  กลฺยาเณ  นิเวเสนติฺ  พึงทราบวินิจฉัย 
ดังน้ี:  มารดาบิดาแมใหรางวัลแลว (แนะนํา)  ยังบุตรใหต้ังอยู  คือ 
ใหดํารงอยูในกุศลกิจท้ังหลายมีการสมาทานศีลเปนตน  เหมือนอนาถ- 
บิณฑิกเศรษฐี  และมารดาของมิตตวินทุกะในกาลของพระกัสสป- 
พุทธเจา. 
                                  [เรื่องกาฬกุมาร] 
        [๓๖๘]  ดังไดสดับมา   อนาถบิณฑิกเศรษฐีไมอาจจะหามกุมาร 
ชื่อกาฬะ  ผูเปนบุตรของตน  ซึ่งไมทํากรรมคือการเฝาพระพุทธเจา 
การฟงธรรม  และการขวนขวาย  (กิจ)    ของสงฆ   จึงพูดวา  "พอ 
เจาจงเปนผูรักษาอุโบสถ    ฟงธรรมในวิหารแลวมา,     พอจักให 
ทรัพย  ๑๐๐  กหาปณะแกเจา."   เพราะความโลภในทรัพย  เขาจึงเปน  
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ผูรักษาอุโบสถ   ไปสูวิหารแลว  เปนผูไมมีความตองการดวยการฟง 
ธรรม  หลับอยูในที่ผาสุกแลวไปบานแตเชาตรู   เมื่อไมไดทรัพย  ๑๐๐ 
กหาปณะ  ก็ไมบริโภคภัต  เมื่อไดเทานั้น  จึงบริโภค.    
        รุงข้ึนวันหน่ึง    เศรษฐี   พูดวา         "พอ   เจาจงเรียนบทธรรม 
บทหน่ึงในสํานักพระศาสดาไดแลวจึงมา,   พอจักใหทรัพยพันกหาปณะ 
แกเจา."   เขาปรารถนาจะเรียนบทเดียวเทาน้ันแลวหนีไป. 
        พระศาสดา  ไดทรงทําอาการท่ีเขากําหนดไมได.   เขากําหนด 
บทนั้นไมได  จึงคิดวา  "จักเรียนบทขาหนา"  ยืนฟงอยู  เปนพระ 
โสดาบันแลว  วันรุงข้ึน  กลับมาเรือนพรอมกับพระศาสดาทีเดียว  นึก 
ละอาย  เพราะเศรษฐีใหทรัพยขางหนาพระศาสดา   ไมปรารถนาจะ 
รับหอทรัพยพันกหาปณะ  แมที่บิดาใหแลว. 
        เรื่องกาฬกุมาร  มาในคาถาวรรณนาวา  ปพฺยา   เอกรชฺเชน 
เปนตน  ในโลกวรรค  ธรรมบท. 
                                 [เรื่องมิตตวินทุกะ] 
        [๓๖๙]  แมมารดาของมิตตวินทุกะ   ก็กลาววา     "พอ   ความ 
เปนมนุษยไดยาก  เจาก็ไดแลว;  เจาจงใหทาน  รักษาศีล  ทําอุโบสถ- 
กรรม  ฟงธรรม"   เมื่อเขากลาววา  "แม  ฉันไมมีความตองการ 
ดวยบุญกรรมมีทานเปนตน,   แมอยาไดกลาวอะไร  ๆ  กะฉันเลย,  ฉัน 
จักไปตามกรรม,"   จึงกลาววา  "พอ    วันนี้   เจาจงเปนผูรักษา 
อุโบสถ  ฟงธรรมในวิหารตลอดคืนยังรุงแลวจึงมา,   แมจักใหทรัพย 
แกเจาพันหน่ึง."  
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        แมมิตตวินทุกะ   เพราะความโลภในทรัพย  จึงรักษาอุโบสถ  
ยังกลางวันใหลวงไปในวิหาร,   แมบทธรรมบทหน่ึงไมกระทบหูไดดวย 
ประการใด,   ก็นอนหลับในประเทศแหงหน่ึงดวยประการนั้นในราตรี, 
แลวไดไปสูบานแตเชาตรู.    
        สวนมารดาของเขา  คิดวา  "วันนี้  บุตรของเราฟงธรรมแลว 
จักนําพระธรรมถึกมา"   จึงจัดของฉันมียาคูและภัตเปนตน  มองดู 
ทางมาของเขา   เห็นเขามาผูเดียว  จึงกลาววา   "พอ  เจาไมนําพระ 
ธรรมกถึกมาดอกหรือ  ?"   เขาตอบวา  "ฉันไมมีความตองการดวย 
พระธรรมกถึก"   เมื่อไมไดหอทรัพยพันหน่ึง  ก็ไมบริโภคภัต  เมื่อได 
เทาน้ัน  จึงบริโภค. 
        ตอมา   เขาทําการคาขายทางเรือ   ถูกพวกมนษุยปลอยบนหลัง 
สมุทร  โดยนัยที่กลาวแลวในหนหลงั  ไปดวยแพ  วันหน่ึง  เหน็นาง 
เวมานิกเปรต  ๔  นาง  ในวิมานแกวผลึก  ๘  นาง  ในวิมานเงิน 
๑๖  นาง  ในวิมานแกวมณี  นางเปรต  ๓๒  นาง  ในวิมานทอง  ตามลําดับ 
เพราะผลแหงอุโบสถกรรม   อันมีผลที่สัตวพึงเสวยในทิฏฐธรรมซึ่ง 
เขาทําแลว  เสวยทิพยสมบัติกับนางเปรตเหลาน้ัน. 
                       เรื่องมาในอรรถกถา๑จตุทวารชาดก. 
        มารดาบิดาท้ัง  ๒  นั้น    ยังบุตรใหต้ังอยูในความดี   ดวยความ 
อนุเคราะหบุตร  ดวยประการฉะน้ี. 
                                  [ใหศึกษาศิลปะ] 
        [๓๗๐]  ในฐานะท่ี  ๓    วา   สิปฺป  นี้   พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี : 
 
๑.  ชาตกฏกถา.  ๕/๔๑๙.  
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มารดาบิดาทราบวา  บุตรต้ังอยูในโอวาทของตนแลว   จึงใหศึกษา  
ศิลปะมีมุทธาและคณนาเปนตน  อันไปตามวงศ.  ก็ความเปนตาง ๆ 
กันแหงศิลปะ  มีมุทธาและคณนาเปนตน  ทานกลาวไวในคัมภีรอ่ืน.   
จริงอยางนั้น  ทานกลาวไวในอรรถกถา๑มหาทุกขักขันธสูตรวา "การ 
ต้ังสัญญาไว  ที่ขอน้ิวมือ  แลวนับดวยปลายนิ้วมือ  ชื่อวา  มุทธา.  การ 
นับไมขาดสาย  ชื่อวา  คณนา.   การนับประมวล  (นับรวม)  ทีช่น 
ทั้งหลายแลดูนาแลว   ทราบไดวา  'ในนานี้  จักมีขาวเปลือกประมาณ 
เทาน้ี'  แลดูตนไมแลว  ทราบไววา  'ตนไมนี้  จักมผีลประมาณ 
เทาน้ี.'   แลดูอากาศแลว  ทราบไดวา  'นก๒ในอากาศเหลาน้ี  จักมี 
ชื่อประมาณเทาน้ัน,'  ชื่อวาสังขยาน." 
        [๓๗๑]  ฎีกามหาทุกขักขันธสูตรนั้นวา  "สองบทวา  สฺ 
เปตฺวา   ความวา  การทําสัญญาโดยนัยวา  'เมื่อเราจับขอน้ิวมือน้ี 
แลว  เปน  ๑๐๐,   เมื่อเราจับขอน้ิวมือนี้  เปนพันหน่ึง'  ดังน้ีเปนตน 
แลวนับ.    การนับเปนลําดับไปดวยวิธีมี  ๑,๒,  เปนตนมี  ๙  เปนที่สุด 
ชื่อวา  อัจฉิททคณนา.   การนับเปนหมวดดวยวิธีมีบวกและคูณเปนตน 
ชื่อวา  ปณฑคณนา.   ดวยเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารย   จึงกลาวคํา 
เปนตนวา  'เขตฺต  โอโลเกตฺวา." 
        อรรถกถา๓โอมสวาทสิกขาบทวา    "การนับดวยปลายนิ้วมือ 
ชื่อวา   มุทธา.   การนับมกีารนับไมขาดสายเปนตน  ชื่อวา  คณนา." 
 
๑.  ป.  สู.  ๒/๗๔.   ๒.  อิเม  ควรเปน  อิธ  เหมือนความ  ๒  ทอนขางตน    แตใน 
อรรถกถานั้นปรากฏเปน  อิเม  เหมือนกัน  จึงแปลอยางนั้น.   ๓.  สมันต.  ๒/๒๘๖.  
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        ฎีกาโอมสวาทสิกขาบทนั้นวา    "การนับดวยการอน้ิวมือเขา 
เหมือนชนทั้งหลายมีชนชาวปาสิกะ  (ปารฺซี,  เปอรฺเซีย)  และมิลักขะ  
(ทัสยุ,ทมิฬ)  เปนตน  ชื่อวา   หัตถมุทธาคณนา.   การนับดวยสามารถ 
วิธีมี  ๙  เปนที่สุด  ชื่อวา  อัจฉิททคณนา.  การนับประมวล  อันเปน 
ไปดวยสามารถวิธีมีบวก  คูณ  ลบ  หาร  เปนตน  ทานถือเอาดวยอาทิ 
ศัพท.  การนับประมวลน้ัน  สําหรับผูใดคลองแคลว   ผูนั้น  แมเห็น 
ตนไม   ก็ทราบไดวา 'ตนไมนี้มีใบประมาณเทาน้ี."   
        นัยอันมาในอรรถกถาอังคุตตรนิกายวา  "การนับไมขาดสาย 
ชื่อวา  มุทธา.   การนับประมวล  ชื่อวา  คณนา." 
        ฎีกาอังคุตตรนิกายน้ันวา  "อีกอยางหนึ่ง   การต้ังสัญญาไวที่ 
ขอน้ิวมือท้ังหลายแลวนับดวยปลายนิ้วมือ  ชื่อวา  มุทธา.   การนับไม 
ขาดสายดวยสามารถวิธีมี  ๑,  ๒,  ๓,  เปนตน  ชื่อวา  คณนา." 
        อาทิศัพทวา  อจฺฉิททฺกาทิ   พระอรรถกถาจารยใสเขาไวใน 
อรรถกถาโอมสวาทสิกขาบทนั้น  ก็เพ่ือถือเอาการนับประมวล  เพราะ 
การนับประมวลน้ัน  ไมไดมาในพระวินัยแผนกหน่ึง. 
        มารดาบิดา   ยังบุตรใหศึกษาแตศิลปะอันหาโทษมิไดมีประการ 
ดังกลาวแลว  ดวยประการฉะนี้. 
                              [จัดการดวยภริยาที่สมควร] 
         [๓๗๒]  ในฐานะท่ี  ๔  วา  ปฏิรเูปน       พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี :  
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ดวยภริยาที่สมควร  คือคูควรกันดวยสกุล  มรรยาท  รูป   โภคะ  และ 
บริวารเปนตน. 
                             [มอบทรัพยมรดกใหในสมัย] 
        ในฐานะท่ี  ๕  วา  สมเย  ทายชฺช  นิยฺยาเทนฺติ  พึงทราบ 
วินิจฉัยดังนี้:   มารดาบิดา   ยอมใหทรพัยในสมัย.  ก็ในคําวา  สมเย  นั้น 
สมัยมี  ๒  คือ  นิจจสมัย  ๑  กาลสมัย  ๑.  บรรดาสมัยทั้ง  ๒  นัน้  สมัยเปน 
นิตย  ชื่อวา  นิจจสมัย  คือกาลเปนที่ทําเนือง ๆ.  ก็  นิจฺจ  ศัพทนี้  ม ี
อภิณฺห  เปนอรรถ  ดุจ  นจิฺจ  ศัพทในประโยคท้ังหลายมีวา  "มีดโกน 
อันชางกัลบกสบัดเปนนิตย  (เนือง  ๆ),"    สมัยคือกาลอันสมควรซ่ึง 
มาถึงแลว  ชือ่วา  กาลสมัย. 
        มารดาบิดาเมื่อใหโอวาทวา  "เจาจงลุกข้ึน  ขมักเขมนถือเอา 
โภคะน้ี,   โภคะน้ี   จงเปนเสบียง  (ตนทุน)   ของเจา,  เจาจงทํากุศลดวย 
โภคะน้ี"  ชื่อวาใหในนิจจสมัย  ในสมัยทั้ง  ๒  นั้น.   เมื่อใหในสมัยมี 
สมัยไวจัก  สมัยอาวาหมงคลและวิวาหมงคลเปนตน  ชื่อวา  ใหในกาล 
สมัย.   ในกาลสมัยเหลนัน้  การไวจุก   ยอมมีในเวลาเปนเด็ก  อาวาห 
มงคลและวิวาหมงคล   ยอมมีในเวลาท่ีบุตรธิดาถึงความเปนหนุมสาว. 
        อีกอยางหนึ่ง    มารดาบิดา   แมเมื่อใหโอวาทแกบุตรผูนอนบน 
เตียงเปนที่ตายในปจฉิมกาลวา   "เจาจงทํากุศลดวยโภคะนี้"    ชื่อวา 
ใหในสมัย.   บุตรบํารุงมารดาบิดาท้ัง  ๒  นั้นอยู   ดวยสามารถฐานะมี  
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การเลี้ยงเปนตน   ยอมกลบัไดประโยชนเกื้อกูลมกีารหามจากความชั่ว   
เปนตน  ดวยประการฉะน้ี;     เพราะฉะนั้น   มารดาบิดาท้ัง   ๒  นั้น 
อันบุตรควรบํารุงแมอยางนั้นโดยแท. 
                   [มารดาบิดาเห็นฐานะ  ๕  จึงอยากไดบุตร] 
        [๓๗๔]  แทจริง  แมมารดาบิดา   เมื่อเห็นฐานะทั้งหลายมีการ 
เลี้ยงเปนตน  จึงปรารถนาบุตร.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค  เมื่อจะ 
ทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย  จึงตรัส  (คาถาเหลาน้ี)  ในปุตตสูตร๑ 

ปญจกนิบาต  อังคุตตรนิกาย  วา 
        "บัณฑติท้ังหลาย   เมื่อเห็นฐานะ  ๕  คือ  บุตร 
        อันเราเลี้ยงแลวจักเลี้ยงเรา  ๑   จักชวยทํากิจของ 
        เรา  ๑   สกุลวงศพึงดํารงอยูไดนาน  ๑  บุตรจะ 
        ปฏบิัติความเปนทายาท  ๑  อกีอยางหนึ่ง  จักตามเพ่ิม 
        ใหทักษณิาแกเราผูลวงลับไปแลว  จึงปรารถนาบุตร. 
                บณัฑิตท้ังหลาย  เมื่อเห็นฐานะ  ๕  เหลาน้ีจึง 
        ปรารถนาบุตร.  เพราะฉะน้ัน  บุตรท้ังหลายผูสงบ 
        เปนสัตบุรุษ   ผูกตัญูกตเวที   เมื่อหวนระลกึถึง 
        อุปการะท่ีทานทําแลวในกอน   ยอมเลี้ยงมารดา 
        บิดา   ชวยทํากิจท้ังหลายของทานเหมือนกตัญู 
        กตเวทีบุคคล  ชวยทํากิจของบรพุการีชนท้ังหลาย 
 
๑.  องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๔๖.  
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        ฉะนั้น,   บุตรผูทําตามโอวาท  เลีย้งทานผูเล้ียง 
        (ตน)   มาแลวไมทําสกุลวงศใหเสื่อม  มีศรัทธา  
        ถึงพรอมดวยศีล   ยอมเปนผูนาสรรเสริญ." 
                                       [แกอรรถ] 
        [๓๗๕]  อรรถกถา๑ปุตตสูตรนั้นวา  "บรรดาบทเหลาน้ันสองบทวา 
ภโต  วา  โน  ความวา  บุตร  อันเรา  (ทั้ง  ๒)  เลี้ยงแลว  คือประคับ 
ประคองแลว   ดวยการอุปถัมภทั้งหลายมีใหดื่มน้ํานม  ยังมือและ 
เทาใหเจริญเปนตน  จักเลี้ยงเรา  (ทั้ง  ๒)   ในเวลาท่ีเราเปนคนแกดวย 
การอุปถัมภทั้งหลายมีการลางเทาใหอาบน้ําใหยาคูและภัคเปนตน.  สอง 
บทวา  กิจฺจ  วา  โน   ความวา   บุตรจักพักการงานของตนไวแลว 
ไปทํากิจของเรา  (ทั้ง ๒)  อันเกิดข้ึนแลวในที่ตาง  ๆ  มีราชสกลุเปนตน. 
บทวา  กุลวโส  ความวา   เมื่อบุตรรักษาสมบัติของเรา  (ทั้ง  ๒) 
มีนา  สวน  เงิน  และทองเปนตนไวไมใหเสียหายอยู.   สกลุวงศพึง 
ดํารงอยู,   อธิบายวา  จักต้ังอยูสิ้นกาลนาน  อีกอยางหน่ึง  บุตรจัก 
ไมตัดทอนภัตท้ังหลายมีสลากภัตเปนตน   อันเรา  (ทั้ง  ๒)     ใหเปน 
ไปแลว   คงเปนไป  (ตามเดิม),   สกุลวงศของเรา  (ทั้ง  ๒)  จักต้ังม่ัน 
สิ้นกาลนานแมดวยอาการอยางนี้. 
        บทวา  ทายชฺช   ความวา  บุตรเมื่อทําตนใหเปนผูสมควรแก 
ความเปนทายาท   ดวยการปฏิบัติสมควรแกสกุลวงศ  ชื่อวา  ยอม 
 
๑.  มโน.  ปู.  ๓/๒๘  
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ปฏิบัติความเปนผูรับทรัพยมรดกของเรา  (ทั้ง ๒).    
        บทวา  ทกฺขิณ   ความวา  บุตรจักจําปตติทานแลว  ตามเพ่ิม 
ใหทานจําเดิมแตวันที่ ๓.    ในที่นี้บุตรทั้งหลาย  พึงทราบวาผูสงบ  เปน 
สัตบุรุษ  เพราะการปฏิบัติชอบในมารดาบิดา  (ทั้ง  ๒). 
        บาทคาถาวา   ปุพฺเพ  กตมนุสฺสร   ความวา   เมื่อระลึกถึงคุณ 
อันมารดาบิดาทํากอนกวา.   บทวา  โอวาทการี  ไดแก  ผูทําโอวาท 
อันมารดาบิดาใหไวแลว.  บทวา  ภตโปสี  ไดแกผูเลี้ยงมารดาบิดา 
ซึ่งเลี้ยงตนมาแลว.  บทวา  ปสสิโย  ความวา  บุตรยอมเปนผูอัน 
มหาชนควรสรรเสริญในปจจุบันโดยแท." 
                      กถาวาดวยการบํารุงมารดาบิดา   จบ.  
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                     กถาวาดวยการสงเคราะหบุตรและภริยา* 

                                    [บุตร  ๓  จําพวก] 
        [๓๗๖]  ธรรมดาบุตรมี  ๓  จําพวก.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมพีระภาค  
จึงตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  บุตร  ๓  จําพวกเหลาน้ี   มีปรากฏอยูใน 
โลก.   บุตร  ๓  จําพวกเปนไฉน ?   คือ  อภิชาตบุตร  อนุชาตบุตร 
อวชาตบุตร. 
        ภิกษุทั้งหลาย   ก็อดิชาตบุตรเปนอยางไร  ?     ภิกษุทั้งหลาย 
มารดาบิดาของบุตรในโลกน้ี  ไมถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ  ไมถึง 
พระธรรมเปนสรณะ  ไมถึงพระสงฆเปนสรณะ  ไมงดเวนจากปาณา- 
ติบาต  อทินนาทาน  กามมิจฉาจา  มุสาวาท,  ไมงดเวนจากน้ําเมา 
คือสุราและเมรัย  อันเปนที่ต้ังแหงความประมาท,  เปนผูทุศีล  มบีาป- 
ธรรม,  สวนบุตรของเขา  ถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ  ถึงพระธรรม 
เปนสรณะ   ถึงพระสงฆเปนสรณะ   งดเวนจาปาณาติบาต ฯ ล ฯ  งด 
เวนจากน้ําเมาคือสุราและเมรัย   อันเปนที่ต้ังแหงความประมาท  มีศลี 
มีกัลยาณธรรม,  ภิกษุทั้งหลาย  อติชาตบุตรอยางนี้แล. 
        ภิกษุทั้งหลาย     ก็อนุชาตบุตรเปนอยางไร ?    ภิกษุทั้งหลาย 
มารดาบิดาของบุตรในโลกน้ี   ถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ  ฯ ล ฯ   มีศีล 
มีกัลยาณธรรม;   และบุตรของเขา  ก็เปนผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ 
 
*  พระมหาอู  นิสฺสโภ  ป.  ๗    วัดบวรนิเวศวหิาร  แปล.     
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ฯ ล ฯ  เปนผูมีศีล   มีกลัยาณธรรม,   ภิกษุทั้งหลาย  อนุชาตบุตร  
อยางนี้แล.   
        ภิกษุทั้งหลาย   ก็อวชาตบุตรเปนอยางไร  ?     ภิกษุทั้งหลาย 
มารดาบิดาของบุตรในโลกน้ี  เปนผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ  ฯลฯ 
มีศีล   มีกลัยาณธรรม;   สวนบุตรของเขา   ไมถึงพระพุทธเจาเปน 
สรณะ  ฯลฯ   เปนผูทุศีล   มีบาปธรรม,   ภิกษุทั้งหลาย  อวชาตบุตร 
อยางนี้แล. 
        ภิกษุทั้งหลาย  บุตร  ๓  จําพวกเหลาน้ีแล   มีปรากฏอยูในโลก." 
(พระผูมีพระภาค)  ไดตรัสความน้ีแลว,  จึงตรัสคําเปนคาถานี้ในความ 
ขอ  (ตโยปุตตสูตร)  นั้น  ดังน้ีวา 
        "บัณฑติท้ังหลาย   ยอมปรารถนาอติชาตบุตร 
        อนุชาตบุตร  ไมปรารถนาอวชาตบุตรผูตัดสกุล; 
        บุตรเหลาน้ีแล  มีอยูพรอมในโลก.  บุตรเหลาใด 
        เปนอุบาสก  มีศรัทธา   ถึงพรอมดวยศีล   รู 
        ถวยคํา  (ของยาจก)   ปราศจากความตระหน่ี, 
        บุตรเหลาน้ัน   ยอมไพโรจนในบริษัทท้ังหลาย 
        เหมือนพระจันทรพนจากกอนเมฆ  ไพโรจนอยู." 
                       ตโยปุตตสูตร๑   ในอิติวุตตกะ  จบ. 
        [๓๗๗]  นัยอันมาในอรรถกถาต๒โยปุตตสูตรนั้นวา "บุตรผูเกิด 
แตตน  บุตรผูเกิดแตยก  หรือแมบุตรที่เขาใหเปนตน  ชื่อวา  บตุร. 
 
๑.  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๗๘.   ๒.  ป.  ที.  ขุ.  อิติ.  ๒๘๙,  ๓๐๖,  ๓๐๙.  
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บุตรผูเกิดลวงมารดาบิดาดวยคุณท้ังหลายของตน,   อธิบายวา   มีคุณ  
ยิ่งกลามารดาบิดาเหลาน้ัน  ชื่อวา  อติชาตบุตร.   บตุรผูเกิดพอสมควร 
แกมารดาบิดาดวยคุณท้ังหลาย,   อธิบายวา  มีคุณเสมอดวยมารดาบิดา 
เหลาน้ัน  ชื่อวา  อนุชาตบุตร.   บุตรผูเกิดไมเสมอมารดาบิดาดวย 
คุณท้ังหลาย,  อธิบายวา   มีคุณเลวกวามารดาบิดาเหลาน้ัน  ชื่อวา 
อวชาตบุตร.  ก็บุตร  ยอมเปนผูยิ่ง  ผูเสมอ  และผูเลยกวามารดาบิดา 
ดวยคุณเหลาใด;   พระผูมีพระภาค  เพ่ือจะทรงจําแนกคุณเหลานั้น   
แสดง  จึงตรัสคําวา  กถฺจ  ภิกขฺเว  เปนตน. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อปฺปฏิวิรตา  ไดแก  ผูชื่อวา  ไมงด 
เวน   เพราะไมมีสมาทานวิรัติและสัมปตตวิรัติ. 
        บทวา  ทุสฺสีลา  ไดแกผูชื่อวา  ไมมีศีล   เพราะไมมีคุณแมสักวา 
ศีล  ๕  เพราะไมมีสมาทานวิรัติและสัมปตตวิรัตินั้นนั่นแล. 
        บทวา  ปาปธมฺมา  ไดแก  ผูมีธรรมลามก  คือ  มีอาจาระเลว 
ทราม.   บทวา  ปฏิวิรโต  ไดแกชื่อวา  ผูงดเวน  คือผูต้ังอยูหางไกล 
เพราะสมาทานสิกขาบท.  ในทุก  ๆ  บทที่เหลือ  ก็นัยนี้. 
        บทวา   สีลวา  ไดแก  ผูมีศีล  ๕  ตามท่ีกลาวแลว. 
        บทวา  กลฺยาณธมฺโม  ไดแกผูมีธรรมดี  อธิบายวา  ชื่อวา 
ผูมีปญญาถึงพรอม   เพราะความถึงพรอมดวยทิฏฐิอันเปนเครื่องแสดง 
สรณคมน. 
        ก็บุตรใด  เมื่อมารดาบิดา  เปนผูไมมีศรัทธา  และไมมีศีล  แม 
ตนเองก็เปนผูเชนนั้น,  บุตรแมนั้น  พึงทราบวาอวชาตบุตรทีเดียว.  
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เพราะอธรรมท้ังหลายมีอสัทธิยะเปนตน      พระผูมีพระภาค     ตรัส 
ไว  ในลกัษณะแหงความเปนอวชาตบุตรในตโยปุตตสูตรนี้,  ก็อธรรม 
มีอสัทธิยะเปนตนเหลาน้ัน   ยอมมีพรอมในอวชาตบุตรนั้น   พระผูมี  
พระภาคตรัสความท่ีบุตรเปนผูชื่อวาอติชาตบุตรเปนตน  เพราะเทียบเคียง 
มารดาบิดา.   
        บทวา  กุลคนฺธโน  แปลวา  ผูตัดสกุล  คือผูยังสกุลใหพินาศ. 
ก็  คนฺธ   ศัพทในบทวา   กุลคนฺธโน  นี้  มีการตัดเปนอรรถ  ดุจ  คนฺธ 
ศัพทในประโยคท้ังหลายมีประโยควา  อุปฺปลคนฺธปจฺจตฺถิกา  เปนตน 
(แปลวา  ขาศึกผูตัดหัวใจ  เพียงดังดอกอุบล). 
        บทวา  โลกสฺมึ  ความวา  บุตรเหลาน้ัน  มีอติชาตบุตรเปนตน 
นั่นแล  ชื่อวาบุตร  ในสตัวโลกน้ี.  บตุรพนจากบุตร  ๓  จําพวกนี้ 
ยอมไมมี.   กบ็รรดาบุตร  ๓  จําพวกนี้  บุตรเหลาใด  ชื่อวา  อุบาสก 
เพราะถึงพรอมดวยสรณคมน    เปนผูฉลาดในกรรมดวยญาณเครื่อง 
รูความที่สัตวมีกรรมเปนของ  ๆ  ตน,   ก็บุตรเหลาน้ันเปนบัณฑิตคือมี 
ปญญาถึงพรอม คือบริบูรณดวยศีล  ๕  ศลี  ๑๐.   บตุรเหลาใด  รูคําพูด 
ของพวกยาจก  คือทราบความประสงคของยาจกเหลาน้ัน  ดวยดาร 
เห็นอาการแหงหนา  (หรือปาก)  เทาน้ัน  เหตุนั้น  บุตรเหลาน้ัน 
ชื่อวาวทัญู.  อีกอยางหน่ึง  บุตรเหลาใด  ไดยินคําพูดของยาจกเหลาน้ัน 
วา  "โปรดให  (ทาน)"      แลวคิดวา     "ชนเหลาน้ี    ไมใหทานใน 
กาลกอน  จึงเปนอยางนี้,   สวนเราไมควรเปนอยางนี้  ดังนี้แลว  ยอม 
ทราบความน้ันดวยการบริจาคแกยาจําเหลาน้ัน  เหตุนั้น  บุตรเหลาน้ัน  
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ชื่อวา  วทัญู.   อีกอยางหน่ึง  บุตรเหลาใด  ยอมทราบคําพูด  อัน 
แสดงคุณ  มีความที่สัตวเปนผูมีกรรมเปนของ  ๆ   ตนเปนตน  ของ  
บัณฑิตทั้งหลาย  เหตุนั้น  บุตรเหลาน้ัน ชื่อวา   วทัญู.   อาจารย 
บางพวกกลาววา   ปทฺู  ก็ม.ี   ความวา  ผูมอบใหเสมอ  คือผูมี 
ปกติบริจาค.   
        บทวา  อพฺภฆนา  ความวา  บุตรเหลาน้ัน  ยอมไพโรจน  คือ 
รุงเรือง  ไดแก  งดงามในบริษัททั้งหลายมีอุบาสกบริษัทเปนตน  และ 
ในบริษัททั้งหลายมีขัตติยบริษัทเปนตน  เหมือนพระจันทรพนจากกอน 
กลาวคือหมอก  หรือจากกลีบเมฆ  ไพโรจนอยู." 
        [๓๗๘]  บาลีปณฑรชาดก๑  ในตึสนิบาต  วา  "ก็บุตรมี  ๓  จําพวก 
บุตรอ่ืนไมมีเลย,  คือ  บุตรผูมีปกติอยูภายใน  (สํานัก)   บุตรที่เขาให 
บุตรเกิดแตตน." 
        อรรถกถา๒ปณฑรชาดกนั้นวา   "บทวา  อฺโ   ความวา 
ชื่อวา   บุตรอ่ืน   คือจําพวกที่  ๔  ยอมไมมี. 
        บทวา  อนฺเตวาสี  ไดแกบุตรผูเรียนศิลปะบาง   ฟงปญหาบาง 
อยูในสํานัก. 
        บทวา  ทินฺนโก  ไดแกบุตรที่คนเหลาอ่ืนใหแลว   ดวยกลาว 
วา 'ผูนี้  จงเปนบุตรของทาน." 
บุตร  ๔  จําพวก 
        [๓๗๙]  อรรถกถา๓กฏัฐหารชาดกในเอกนิบาตวา  "ก็ชื่อวา 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๕๑๗.   ๒.  ชาตกฏกถา  ๗/๒๙๖   ๓.  ชาตกฏกถา  ๑/๒๐๖. 
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บุตรนี้   มี  ๔  จําพวก  คือ  บุตรอาศัยตนเกิด  บุตรเกิดในเขต   บุตร   
ผูมีปกติอยูภายใน  บุตรทีเ่ขาให.   บรรดาบุตร  ๔  จําพวกนั้น  บุตรผู 
อาศัยตนเกิด  ชื่อวา  อัตรชะ,  บุตรผูเกิดในที่ทั้งหลาย  คือบนหลัง 
ที่นอน  บนบัลลังก  ที่อกเปนตน  ชือ่วา  เขตรชะ,  บุตรผูเรียนศิลปะ 
ในสํานัก  ชือ่วา  อันเตวาสิก.     บุตรที่เขาใหเพ่ือตองการใหเลี้ยง 
ชื่อวา  ทินนกะ." 
        แตในมงคลกถานี้  ทานยอมไดแตบุตรที่อาศัยตนเกิด  อันตาง 
โดยประเภทมีอติชาตบุตรเปนตน.   ดวยเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารย 
จึงกลาวไวในอรรถกถา๑วา  "บุตรก็ดี  ธิดาก็ดี  ซึ่งเกิดแตตน  ยอม 
ถึงการนับวา 'บุตร'   ทั้งน้ัน." 
                                 [ภรยิา  ๒๐  จําพวก] 
        [๓๘๐]  ภริยา  ๒๐  จําพวก  พระอุบาลีเถระกลาวไวในวิภังคแหง 
สัญจริตตสิกขาบทอยางนี้วา  "สตีที่มารดารักษา  สตรีที่บิดารักษา 
สตรีที่มารดาบิดารักขา  สตรีที่พ่ี  (นอง)  ชายรักษา  สตรีที่พ่ี  (นอง) 
หญิงรักษา  สตรีที่ญาติรักษา  สตรีทีโ่คตรรักษา  สตรีที่ธรรมรักษา 
สตรีมีอารักขา  สตรีมีอาชญารอบ   สตรีที่ซื้อมาดวยทรัพย  สตรีที่ 
อยูดวยความพอใจ  สตรีที่อยูดวยโภคะ  สตรีที่อยูดวยแผนผา  สตร ี
ที่จุมนิ้วมือในภาชนะนํ้า  สตรีที่บุรุษปลงเทริดลง  สตรีที่เปนทั้งทาสี 
 
๑.  ป.  โช.  ๑๕๒.  
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ทั้งภริยา  สตรีที่เปนทั้งผูทําการงานท้ังภริยา  สตรีที่ธงนํามา  สตรีที่ 
บุรุษอยูรวมเพียงครูหน่ึง"  ชื่อวา  ภริยา.  
                                      [แกอรรถ] 
        [๓๘๑]  อรรถกถา๑วิภังคแหงสัญจริตตสิกขาบทนั้นวา "บรรดา 
บทเหลาน้ัน  บทวา  มาตุรกฺขิตา  ไดแก  สตรีที่มารดารักษา  คือ 
มารดารักษาโดยประการที่จะสําเร็จการอยูรวมดวยบุรุษไมได.    ดวย 
เหตุนั้น  แมในบทภาชนะ๒แหงสัญจริตตวิภังคนั้น  พระอุบาลีเถระ  จึง 
กลาววา  'มารดา  ยอมรักษา  คุมครอง   ยังตนใหทําความเปนใหญ  ยัง 
อํานาจใหเปนไป.' 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  รกขฺติ   ความวา  ยอมไมใหไปใน 
ที่ไหน  ๆ.  บทวา  โคเปติ  ความวา   ยอมกักไวในที่คุมครองโดยประการ 
ที่บุรุษเหลาอ่ืนจะไมเห็น. 
        สองบทวา  อิสฺสริย  กาเรติ  ความวา  หามการอยูตามอําเภอใจ 
แหงสตรีนั้น  ประพฤติขมข่ี. 
        สองบทวา  วส  วตฺเตติ  ความวา  ยังอํานาจของตนใหเปน 
ไปในเบื้องบนแหงสตรีนั้นอยางนี้วา   'เจาจงทําส่ิงนี้,   อยางไดทําสิ่ง 
นี้.'    แมสตรีทั้งหลายมีสตรีที่บิดารักษาเปนตน  พึงทราบโดยนัยนั้น. 
โคตรหรือธรรมยอมรักษาไมได.   แตวา    สตรีอันชนผูมีโคตรเสมอ 
กัน  และอันชนผูประพฤติธรรมรวมกนั คือ  ชนผูบวชอุทิศพระศาสดา 
พระองคเดียวกัน  และชนผูนับเนื่องในคณะเดียวกันรักษาแลว  ทาน 
 
๑.  สมันต.  ๒/๒๕๐.    ๒.  วิ.  มหาวิภงฺค.  ๑/๓๐๓.  
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เรียกวา  'สตรีผูอันโคตรรักษา  สตรีผูอันธรรมรักษา.'   สตรีเปนไป 
กับดวยอารักขาชื่อวา  สตรีมีอารักขา.   สตรีเปนไปกับดวยอาชญา  
รอบ  ชื่อวา   สตรีมีอาชญารอบ." 
        [๓๘๒]  ฎีกา๑วิภังคแหงสัญจริตตสิกขาบทน้ัน  วา  "บทวา  เสริวิหาร   
ไดแก  การเท่ียวไปตามความพอใจของตน.  บทวา  วส  ไดแก  ยง 
อาชญา.  โคตรมีโคตมโคตรเปนตน  ชื่อวา  โคตร.  ธรรมแหงชน 
ทั้งหลายมีชนผูนุงหมผาขาวและปริพาชกเปนตน  หรือแหงสกุลนั้น ๆ 
ชื่อวาธรรม.  โคตฺต  ศัพท  ยอมเปนไปในผูมีโคตรทั้งหลาย  และ 
ธมฺม  ศัพท  ยอมเปนไปในชนผูมีปกติประพฤติธรรมทั้งหลาย  เหตุ 
นั้น พระอรรถกถาจารยจึงกลาวคําวา  สโคตฺเตหิ  เปนตน. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สโคตฺเตหิ  ไดแก  ผูมีโคตรเสมอกัน 
อธิบายวา  ผูเกิดในวงศเดียวกัน. 
        บทวา  สหธมมฺิเกหิ  ความวา  ผูมีธรรมอันพึงประพฤติรวม 
กันในศาสนาของพระศาสดาพระองคเดียวกัน    หรือผูมีธรรมแหง 
สกุลที่เสมอกัน.   ดวยเหตุนั้นนั่นแล  พระอรรถกถาจารย  จึงกลาวคํา 
วา  เอก  สตฺถาร  เปนตน  ในคําเหลาน้ัน  ดวยคําน้ีวา  เอก  สตฺถาร 
อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิเตหิ  พระอรรถกถาจารยกลาวถึงชนทั้งหลายมีชน 
ผุนุงหมผาขาวและปริพาชกเปนตน. 
        บทวา  เอกคณปริยาปนฺเนหิ  ไดแก  อันชนผูนับเน่ืองในคณะ 
เดียวกันมีชางดอกไมเปนตน." 
 
๑.  สา.  ที.   ๓/๔๔.  



ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาท่ี 319 

        ฎีกาสังคีติสูตรและสัมมาทิฏฐิสูตร  วา   "สตรีอันชนผูมีโคตร 
เสมอกันรักษาแลว  ชื่อวา  โคตฺตรกฺขิตา,   สตรีอันชนผูมีธรรมรวม  
กันรักษาแลว  ชื่อวา  ธมมฺรกฺขิตา,   สตรีมีสามี  ชือ่วา  สารกฺขา, 
พระราชาทรงต้ังอาชญาไวในเพราะละเมิดสตรีใด  สตรีนั้น  ชื่อวา 
สปริทณฺฑา."   
        [๓๘๓]  นัยอันมาในอรรถกถา๑สัญจริตตสิกขาบท  วา  "สตรีที่ 
เขาซื้อมาดวยทรัพยนอยบางมากบาง  ชื่อวา  ธนกกฺีตา.   ก็เพราะสตรี 
นั้น   เพียงเขาซื้อมาดวยทรัพยเทาน้ัน  ยังไมชื่อวาภริยา,   แตที่ชื่อวา 
ภริยา  ก็เพราะเปนผูที่เขาซ้ือมาเพ่ือประโยชนแกการอยูรวม;  ฉะนั้น 
ในนิทเทส๒แหงบทวา  ธนกฺกีตา  นั้น  พระอุบาลีเถระจึงกลาววา  'บุรุษ 
ซื้อมาดวยทรัพยแลวใหอยู.'   สตรีใด  ยอมอยูดวยความพอใจ  คือ 
ดวยความยินดีของตน  เหตุนั้น  สตรีนัน้ ชื่อวา   ฉนฺทวาสินี.  แต 
เพราะเหตุที่สตรีนั้น   ยอมเปนภริยาดวยเหตุสักวาความพอใจของตน 
ฝายเดียวก็หาไม   แตชื่อวาเปนภริยา  เพราะเปนผูอันบุรุษรับรองแลว 
ฉะน้ัน  ในนิทเทส๓แหงบทวา  ฉนฺทาสินี  นั้น  พระอุบาลีเถระ   จึง 
กลาววา 'บุรษุท่ีรัก  ยอมยังสตรีที่รักใหอยู.'  สตรีใด  ยอมอยูดวย 
โภคะ  เหตุนั้น  สตรีนั้น  ชื่อวา   โภควาสินี.   คําวา  โภควาสินี 
นั่นเปนชื่อแหงสตรีในชนบท  ผูไดอุปกรณแหงเรือนมีครกสากเปนตน 
แลวเขาถึงความเปนภริยา.   สตรีใด   ยอมอยูดวยแผนผา  เหตุนั้น 
สตรีนั้น  ชื่อวา  ปฏวาสินี.  คําวา  ปฏวาสินี  นั่น  เปนชื่อแหงสตรี 
 
๑.  สมันต. ๒/๕๐.   ๒.  วิ.  มหาวภิงฺค.   ๑/๓๐๔.   ๓.  วิ.  มหาวภิงฺค.  ๑/๓๐๔.  
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เข็ญใจ  ผูไดวัตถุเพียงผานุงหรือผาหมแลวเขาถึงความเปนภริยา.   
        คําวา  โอทปตฺตกินี  นั่น   เปนชื่อแหงสตรีผูที่หมูญาติยังมือ 
ของคูบาวสาวใหจุมลงในถาดน้ําถาดเดียวกัน  แลวกลาววา  'เจาทั้ง ๒ 
จงปรองดองไมแตกกันดุจน้ําน้ีเถิด'   ดังน้ีแลว  กําหนดถือเอา. 
เทริด  (ของเทินบนศีรษะ)   ของสตรีนั้น  อันบุรุษนําลง  คือ  ปลงลง  
แลว  เหตุนั้น  สตรีนั้น  ชื่อวา  โอภตจุมฺพฏา  คือบรรดาสตรีทั้งหลาย 
มีสตรีหาบฟนเปนตนคนใดคนหน่ึง.  คําวา  โอภตจุมฺพฏา   นัน่เปน 
ชื่อแหงสตรีผูที่บุรุษยกเทริดลงจากศีรษะแลวใหอยูในเรือน. 
        บทวา  ทาสี   จ   ไดแกสตรีเปนทั้งทาสีเปนท้ังภริยาของตนเอง. 
สตรีผูทํางานในเรือนเพ่ือคาจาง  ชื่อวา   สตรีทําการงาน;  บุรุษบางคน 
ไมมีความตองการดวยภริยาของตน  สําเร็จการครองเรือนกับสตรีนั้น 
สตรีนี้  ทานเรียกวา  'สตรีผูทําการงานดวย  เปนภรยิาดวย.'  สตรี 
ผูอันธงนํามาแลว ชื่อวา  ธชาหฏา, มีคําอธิบายวา  'สตรี  อันกองทัพ 
ผูยกธงข้ึนแลว  ไปโจมตีเขตแดนปรปกษแลวนํามา.'  บุรุษบางคน 
ทําสตรีนั้นใหเปนภริยา,   สตรีนี้  ชื่อวา  ธชาหฏา.  สตรีที่บรุุษพึงอยู 
รวมในกาลเพียงครูหน่ึง  ชื่อวา  มุหุตฺติกา  อธิบายวา  สตรีที่บุรษุอยู 
รวมในขณะ๑นั้น." 
        [๓๘๔]  ฎีกา๒สัญจรติตสิกขาบทน้ันวา     "สองบทวา  ธเนน 
กีตา  ไดแก  สตรีอันบุรุษซื้อมาแลวดวยทรัพย  เพ่ือความเปนภริยา 
ดวยเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารย  จึงกลาวคําวา  ยสฺมา  ปน  เปนตน. 
 
๑.  หญิงแพศยา.    ๒.  สา.  ที. ๓/๔๕.  
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        บทวา  โภเคน   ไดแก  เพราะโภคะเปนเหตุ.  จริงอยู  สตรี 
ผูอยูเพ่ือโภคะ  ทานเรียกวา  โภควาสินี.    
        บทวา  ลภิตฺวา  ไดแก  ได  (เครื่องอุปกรณเรือน)  จากมือของ 
บุรุษผูใหสตรีนั้นอยู.  สตรีที่บุรุษจับถาดน้ําแลวถือเอา  ชื่อวา  โอท- 
ปตฺตกินี.  ดวยเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาวคําวา  อุภินฺน 
เปนตน. 
        ในคําวา  ธเชน  อาหฏา  นี ้ พระอรรถกถาจารยกลาวกองทัพ 
นั่นแลดวย  ธช  ศัพท  เพราะประกอบดวยธง.  มีคําอธิบายวา  'สตรี 
อันกองทัพผูยกธงข้ึนแลวนํามา.'   ดวยเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารย 
จึงกลาวคําวา  อุสฺสิตทฺธชาย  เปนตน." 
        ภริยาเหลาน้ันแมทั้งหมด  พระผูมีพระภาคตรัสวา  "ทาระ" 
ในมงคลขอนี้.  ดวยเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย  จึงกลาววา "ภริยา 
๒๐  จําพวก  ภริยาคนในคนหน่ึง  ชื่อวา  ทาระ.' 
                             [การบํารุงภริยาดวยฐานะ  ๕] 
        [๓๘๕]  บุตรและทาระ  ชื่อวา   ปุตฺตทาร.  (การสงเคราะห) 
บุตรและภริยานั้น.  บรรดาบุตรและภริยานั้น  การทําอุปการะดวยฐานะ 
ทั้งหลายมีการหามจากความชั่วเปนตน  ชื่อวา  การสงเคราะหบุตร, 
การสงเคราะหบุตรนั้น  ขาพเจาไดกลาวไวในหนหลังแลวแล. 
        การทําอุปการะดวยฐานะท้ังหลายมีการนับถอืเปนตน  ชือ่วา 
การสงเคราะหภริยา.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค  จึงตรัสวา  
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" คฤหบดีบุตร  ทิศเบ้ืองหลังคือภริยา  อันสามีพึงบํารุงดวยฐานะ  ๕ 
คือ:   ดวยการนับถือ  ดวยการไมดูหม่ิน   ดวยการไมประพฤติลวงดวย  
การมอบความเปนใหญให  ดวยการเพ่ิมใหเครื่องประดับ,  คฤหบดี- 
บุตร  ทิศเบ้ืองหลังคือภริยา   อันสามีพึงบํารุงดวยฐานะ  ๕  เหลาน้ีแล๑." 
        [๓๘๖]  บรรดาทิศ  ๖  เหลาน้ัน  บุตรและภริยา  พึงทราบวา 
"ทิศเบ้ืองหลัง"  ดวยสามารถการติดตามไปขางหลัง. 
                                      [การนับถือ] 
        ในฐานะท่ี  ๑  วา  สมฺมานนาย  นี้  พึงทราบวินิจฉัยดังนี้.  การ 
ยกยอง  ชื่อวา  การนับถือ.  การยกยองนั้น  ม ี ๓  อยาง  คือ    มกีาร 
ประพฤติประโยชนเปนลกัษณะ  ๑  มกีารใหเปนลักษณะ ๑   มกีาร 
กลาวถอยคํานารักเปนลักษณะ ๑  ในการยกยอง  ๓  อยางนั้น  ๒  อยาง 
นอกน้ี  ทานสงเคราะหดวยฐานะท่ี ๔  ที ่ ๕  นั่นแล.  เพราะฉะน้ัน 
พระอรรถกถาจารย  เพ่ือจะแสดงการยกยองมีการกลาวถอยคํานารักเปน 
ลักษณะ  จึงกลาวไวในอรรถกถา๒  วา "ดวยการกลาวถอยคํายกยอง 
อยางนี้วา 'แนะแมเทพ  แนะแมดิส." 
                                     [การไมดูหม่ิน] 
        ในฐานะท่ี  ๒  วา  อวิมานนาย  นี้  พึงทราบวินิจฉัยดังนี้:   ความ 
นับถือไปปราศแลว  ชื่อวา  ความดูหม่ิน.  ความดูหมิ่นหามิได  ชื่อวา 
ความไมดูหมิ่น  คือไมทําความดูหม่ิน.   ดวยเหตุนั้น  ในอรรถกถา 
ทานจึงกลาววา  "ดวยการไมกลาวเบียดเบียนดูหม่ิน   อยางที่คน 
 
๑.  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๔    ๒.  สุ.  วิ.  ๓/๑๘๔.  
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ทั้งหลายทุบตี     เบียดเบยีนทาสและกรรมกรเปนตนวากลาวฉะน้ัน." 
ดวยวา  ชนขางเคียงทั้งหมด  ยอมดูหมิ่นชนคือสตรีผูถูกสามีดูหม่ิน  
แลวโดยแท. 
                                 [ไมประพฤตินอกใจ] 
        ในฐานะท่ี  ๓  วา  อนติจริยาย  นี้  พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :   สามี 
ลวงเกินภริยานั้นแลว  บําเรอกับสตรีอ่ืนภายนอก  ชื่อวา  ประพฤติ 
ลวงภริยานั้น   เพราะประพฤติดูหม่ิน  ไมนําพาสตรีแมเรือนของตน 
นั้น  ดวยการไมทําอยางนั้น. 
                                [มอบความเปนใหญให] 
        ในฐานะท่ี   ๔  วา  อิสฺสริยโวสฺสคฺเคน  นี้  พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี : 
ก็สตรีทั้งหลาย  ไดเครื่องประดับแมเชนกับเครื่องประดับชื่อ  มหาลดา 
แลว  (แต)  เมื่อไมไดจัดภัต  ยอมโกรธ,   เมื่อสามีวางทัพพีไวในมือ 
แลว  มอบเรอืนครัวใหดวยกลาววา  "หลอนจงทําตามชอบใจของ 
หลอนเถิด,"  ความเปนใหญทุก ๆ อยาง   ยอมเปนอันชื่อวาสามีมอบให 
แลว,  ดวยการทําอยางนั้น.  ก็การงานมีกสิกรรมและวาณิชกรรมเปนตน 
แมที่สามีต้ังอยูในเรือนน่ันแลพึงจัด  ยอมไมเปนภาระของกุลสตรี  (สตร ี
ในสกุล),  เปนภาระของสามีผูเดียว ;  แตสมบัติที่สามีหามาไดแตการ 
งานนั้น   ยอมเปนของอันภริยานั้น  จะตองเก็บทําเปนอันคุมครอง 
ดวยดี.  เพราะฉะน้ัน  พระอรรถกถาจารย  เมื่อจะแสดงการมอบความ 
เปนใหญอันสมควรแกสตรีแมเรือน จึงกลาววา  ภตฺตเคเห  วิสฺสฏเ.  
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อธิบายวา  ก็เมื่อเปนเชนนั้น  สตรีแมเรอืนเหลาน้ัน   ยอมสําคัญวา  
"เมื่อเรือนน้ันอันสามีมอบใหแลว,  ความเปนใหญทุก  ๆ  อยาง  ยอม 
ชื่อวา  เปนอันสามีมอบใหแลว." 
                                  [ใหเครื่องประดับ] 
        ในฐานะท่ี  ๕  วา  อลงฺการานุปฺปทาเนน  นี้  พึงทราบวินิจฉัย 
ดังน้ี :   ธรรมดาสตรีทั้งหลาย  ยอมไมยินดีแมดวยการไดเครื่องประดับ 
อันไพบูลยมีคามากเหมือนการไดบุตรเลย  เหตุนั้น  การยังสตรีเหลาน้ัน 
ใหยินดี  (ในการไดเครื่องประดับ)  จึงไมใชเหตุ ;  เพราะฉะนั้น  การ 
ใหเครื่องประดับอันสมควรแกสมบัตินั่นแล  ควรแลว  เหตุนั้น  พระ 
อรรถกถาจารยจึงกลาววา  "ดวยการใหเครื่องประดับอันสมควรแก 
สมบัติของตน." 
                      [วินิจฉัยการสงเคราะหบุตรและภริยา] 
        [๓๘๗]  ในมาติกา  พระผูมีพระภาค  ตรัสวา  "บุตรและภริยา 
พึงทราบวา  เปนทิศเบ้ืองหลัง"  แมก็จริง;   ถึงอยางนั้น  การสงเคราะห 
บุตร  พระองคก็ทรงแสดงแลวดวยคําวา  ปาปา  นวิาเรนฺติ  เปนตน; 
เพราะฉะนั้น  การสงเคราะหบุตรนั้น  พึงเห็นวา  "พระองคไมทรง 
ทํานิทเทสดวยสามารถบุตร  ทรงทําดวยสามารถภริยา  กลาวคือทาระ 
อยางเดียว."  ดวยเหตุนั้นแล  ในฎีกาสิงคาลสูตร  ทานจึงกลาววา 
"เพราะเหตุนี้  พระผูมีพระภาค  แมทรงอุเทสวา  'บุตรและภริยาเปน 
ทิศเบ้ืองหลัง'    (แตก็)    ทรงวิสัชนาทิศเบ้ืองหลังดวยสามารถทาระ   
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อยางเดียว,  หาวิสัชนาดวยสามารถบุตรไม   เพราะเหตุไร ?  เพราะเหตุ 
วา  บุตรทั้งหลาย  ยอมเปนผูอันบิดาผูเมื่ออนุเคราะหมารดาของตน  ใน  
เวลาท่ีตนเปนเด็กนั่นแล  ชื่อวา  อนุเคราะห  เอ็นดูแลว,  สวนในเวลา 
ที่บุตรถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว  บิดาพึงอนุเคราะหบุตรเหลานั้นดวย 
วิธีใด,  วิธีนี้นั้นพระผูรูเดียงสาแลว   กท็รงแสดงแลวในวาระแหงทิศแรก 
โดยนัยวา  ปาปา  นิวาเรนฺติ  เปนตน  เหตุนั้น  ประโยชนอะไรดวย 
การวิสัชนาอีก."    
        สวนในคัมภีรอรรถกถาในมงคลขอน้ี  อาจารยทั้งหลายเขียนไววา 
"พระผูมีพระภาค  ทรงสงเคราะหบุตรและภริยา  ทีท่รงยกข้ึนแสดงใน 
มาติกาน้ีวา  ปจฺฉิมา  ทิสา  ปุตฺตทารา  เวทิตพฺพา  นี้  ดวย  ภริยา 
ศัพท."  ปุตฺต  ศัพท  ในคําวา  ปุตฺตทาร   นั้นทานเขียนดวยความ 
พลั้งเผลอ,  ความวา  "ทรงสงเคราะหทาระดวย  ภริยา  ศัพท"  ดังน้ี 
จึงจะถูก.  กบ็ุตรและภริยา  พึงทราบวาเปนทิศเบ้ืองหลัง  ดวยสามารถ 
การติดตามไปเบื้องหลัง. 
                         [ภริยาอนุเคราะหสามีดวยฐานะ  ๕] 
        [๓๘๘]  ดังน้ัน  การสงเคราะหดวยฐานะท้ังหลายมีความนับถือ 
เปนตน  จึงชื่อวา  เปนมงคล  เพราะเปนเหตุแหงประโยชนเกื้อกูลอัน 
เปนไปในทิฏฐธรรม  มคีวามเปนผูจัดการงานดีเปนตน.  ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา  "คฤหบดีบุตร  ทิศเบื้องหลังคือภริยา 
อันสามีบํารุงดวยฐานะ  ๕  อยางเหลาน้ีแลว  ยอมอนุเคราะหสามีดวย 
ฐานะ  ๕  อยาง  คือ  เปนผูจัดการงานดี  ๑  เปนผูสงเคราะหปริชน (คน 
 ิ  
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ขางเคียง)  ดี  ๑   เปนผูไมประพฤติลวง  (นอกใน)  ๑   รักษาทรพัย 
ที่สามีนํามาแลว  ๑  เปนผูขยันไมเกียจคราน  ในการงานท้ังปวง ๑  
คฤหบดีบุตร  ทิศเบ้ืองหลังคือภริยา  อันสามีบํารุงดวยฐานะ  ๕  อยาง 
เหลาน้ีแลว  ยอมอนุเคราะหสามีดวยฐานะ  ๕  อยางเหลาน้ีแล๑." 
                                       [จัดการงานดี] 
        [๓๘๙]  บรรดาฐานะ  ๕  อยางนั้น   ในฐานะที่  ๑  วา  สุสวิหิต- 
กมฺมนฺตา  นี้  พึงทราบวินิจฉัยดังนี้:   วิธีแหงการจัดอาหารและการ 
ตรวจตรา  ชือ่วา  การงานอันสตรีในสกุลพึงจัด.  ดวยเหตุนั้น  พระ 
อรรถกถาจารย  จึงกลาวไวในอรรถกถา๒วา  "เปนผูจัดการงานดวยดี 
แลว  ดวยไมใหลวงเวลาแหงการหุงตมยาคูและภัตเปนตน  ทํากิจน้ัน ๆ 
ใหดี." 
                                 [สงเคราะหชนขางเคียง] 
        ในฐานะ  ๒ วา  สุสงฺคหิตปริชนา  นี้   พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี : 
พระอรรถกถาจารย  กลาววา  "เปนผูสงเคราะหปริชน  ดวยฐานะ 
ทั้งหลายมีความนับถือเปนตน   และดวยสังคหวิธีมีสงของฝากไปให 
เปนตน"   เพ่ือแสดงวา  "เพราะเหตุที่ชนภายในเรือน  อันสตรีแม 
เรือนพึงสงเคราะหเปนนิตยโดยแท  ฉะน้ัน  ชนภายในเรือนน้ัน ทาน 
จึงไมประสงคในฐานะน้ี.  สวนชนผูเปนญาติของสามีและของตน  ชื่อ 
วา  ปริชน  ในฐานะน้ี,   ปริชนนั้น   อันสตรีแมเรือนพึงสงเคราะหดวย 
กลาววาจาไพเราะ  ดวยใหโภชนะเปนตน   และดวยสงสิ่งของเปนที่รัก 
 
๑.  ที.  ปฏิ.  ๑๐/๒๐๔.    ๒.  สุ.  วิ.  ๓/๑๘๔  



ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาท่ี 327 

ไปใหในวันมหรสพเปนตน  เพ่ือเปนบรรณาการอันเกิดข้ึนในที่นั้นเอง 
จากท่ีอ่ืน  ตามสมควร."  
                                     [ไมประพฤตินอกใจ] 
        ฐานะที่  ๓  วา  อนติจารินี   คือ  ภริยาไมละทิ้งสามีแลวปรารถนา 
บุรุษอ่ืนแมดวยใจ.   
                                 [รักษาทรัพยที่สามีหามาได] 
        ฐานะที่  ๔  วา  สมภฺต  คือ  ทรพัยที่สามีทําการงานมีกสิกรรม 
และพาณิชกรรมเปนตน  นํามาแลว  อธิบายวา  ทรัพยที่สามีใหเขาไป 
สูภายในเรือนจากภายนอก. 
                               [ขยันไมเกียจครานในการงาน] 
        ในฐานะท่ี  ๕  วา  ทกฺขา  นี ้  พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี :   ชือ่วา  สตรี 
แมเรือนพึงปรารถนาความเปนผูฉลาดในกรตกแตงอาหารกอน,  และ 
พึงปรารถนาความประกอบขวนขวายในการตกแตงอาหารน้ัน,  แต 
นั้น  พึงปรารถนาความประกอบขวนขวายในกิจนอยใหญ   อันเกี่ยว 
กับชนคือสตรีของสามี,   แตนั้น  พึงปรารถนาความประกอบและขวน- 
ขวายในกิจอันควรทําแกบุตรและปรชิน.  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาวไว 
ในอรรถกถา๑วา   "เปนผูฉลาด  ละเอียดละออในกิจมีการตกแตงยาคู 
และภัตเปนตน." 
        บทวา  อนลสา  คือ  ปราศจากความเกียจคราน.  ทานกลาวไว 
ในอรรถกถาวา  "สตรีอ่ืนผูเกียจคราน  เปนผูนั่งแฉะในท่ี  ๆ  ตนนั่ง  ยืน 
 
๑.  สุ.  วิ.  ๓/๑๘๕.  
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แฉะในท่ี  ๆ  ตนยืน  ฉันใด,  ภริยาไมเปนฉันนั้น  มีจิตเบิกบาน  ยังกิจ 
ทั้งมวลใหสําเร็จ"   เพ่ือแสดงความเปนผูปราศจากความเกียจคราน  
นั้นนั่นแล  โดยอรรถอันตรงกันขามและโดยอรรถอันคลอยตาม. 
                            [การสงเคราะหอีกนัยหน่ึง] 
        [๓๙๐]  อีกนัยหน่ึง  การสงเคราะหดวยการให   การกลาวถอย 
คําไพเราะ  และการประพฤติประโยชนที่เปนธรรม  ชื่อวา   การ 
สงเคราะห   การสงเคราะหนี้เปนอยางไร  ?   คือการใหสะเบียงในวัน 
อุโบสถ    การใหดูนักษัตรฤกษในวันนักษัตรฤกษ   การทํามงคลใหใน 
วันมงคล  การแนะนําและพร่ําสอนในประโยชนทั้งหลาย  อันเปนไปใน 
ทิฏฐธรรมและเปนไปในสัมปรายภพ.  การสงเคราะหนั้น  พึงทราบวา 
เปนมงคล   เพราะเปนเหตุแหงประโยชนเกื้อกูลอันเปนไปในทิฏฐธรรม 
เพราะเปนเหตุแหงประโยชนเกื้อกูลอันเปนไปในสัมปรายภพ  เหตุการ 
สงเคราะหนั้นเปนธรรม   และเพราะเปนเหตุแหงความเปนผูแมอัน 
เทพดาทั้งหลายพึงนอบนอม  โดยนัยกอนน่ันแล. 
        [๓๙๑]  จริงอยางนั้น  ทาวสักกเทวราช  มีพระประสงคจะเสด็จ 
ไปสูอุทยาน   เสด็จลงจากเวชยันตปราสาท   ทรงทําอัญชลีนอบนอม 
ทิศทั้ง  ๑๐,   พระมาตลีเห็นอาการอยางนั้นแลว  ทลูถามวา    "ขาแต 
เทพเจา  พระองคทรงนอบนอมใคร ?  ทาวสักกะนั้น  เม่ือจะตรัสแก 
พระมาตลีนั้น   จึงตรัสคาถา๑นี้ในปฐมสักกนมัสสนสูตร  ในทุติวรรค 
 
๑.  ส.  ส.  ๕๑/๓๔๔.  
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                "มาตลี  คฤหสัถเหลาใด  ทาบุญ  มีศีล  เปน 
        อบุาสก  เลี้ยงภริยาโดยธรรม ;  เรานอบนอม   
        คฤหัสถเหลาน้ัน." 
                                        [แกอรรถ] 
        อรรถกถา๑ปฐมสักกนมัสสนสูตรนั้นวา   "บรรดาบทเหลานั้น 
บทวา  ปฺุกรา  คือ  ผูทําบุญเปนตนอยางนี้วา   ใหปจจัย  ๔  บูชา 
ดวยดอกคําและดอกมะลิ  และตามประทีปพันหน่ึง 
        บทวา  สีลวนฺโต  คือ  ต้ังอยูในความเปนอุบาสก  ประกอบ 
ดวยศีล  ๕  บาง  ศีล  ๑๐  บาง. 
        บาทคาถาวา  ธมฺเมน  ทาร  โปเสนฺติ  คือ  ไมทําการทุจริต 
มีขุดอุโมงคเปนตน  เลี้ยงบุตรภริยาดวยการงานท้ังหลาย  มีกสกิรรม 
โครักขกรรมและพาณิชกรรมเปนตน  ที่เปนธรรม." 
        ฎีกาปฐมสักกนมัสสนสูตรนั้นวา  "พระอรรถกถาจารย  สงเคราะห 
วัตถุเปนที่ต้ังแหงการทําบุญท่ีเหลือ  ดวย  อาทิ   ศพัทวา  เอวมาทิ. 
ดวยศีล  ๕  ดวยสามารถนิจศีล,   ดวยศีล  ๑๐  ดวยสามารถนิยมศีล. 
พระอรรถกถาจารยแสดงดวย  ป  ศัพทวา  'ดวยศีล  ๘  ดวยสามารถ 
อุโบสถศีล  นอยกวาศีล  ๑๐  นั้น.'    บทวา  ธมฺมิเกหิ  ไดแก  ไมไป 
ปราศจากธรรม  คือเปนธรรม." 
        [๓๙๒]  พระมาตลี  สดับคําน้ันแลว   นอบนอมคฤหัสถแม 
เหลาน้ันอยู  กลาวคาถา๒นี้วา 
 
๑.  สา.  ป.  ๑/๔๑๓.    ๒.  ส.  ส.  ๑๕/๓๔๔.  
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        "ขาแตทาวสักกะ         พระองคทรงนอบนอม  
        คฤหัสถเหลาใด,    เขาวาคฤหัสถเหลาน้ัน  เปน  
        ผูประเสริฐในโลก;   ขาแตทาววาสวะ  พระองค 
        ทรงนอบนอมคฤหัสถเหลาใด  แมขาพระองค 
        ก็นอบนอมคฤหัสถเหลาน้ัน." 
        ความสังเขปในมังคลัตภทีปนีนี้  มีเพียงเทาน้ี.  สวนความพิสดาร 
พึงตรวจดูในพระสูตร.   การสงเคราะหบุตรและภริยา  ชื่อวา  เปน 
มงคล  เพราะเปนเหตุแหงความเปนผูอันเทพดาท้ังหลายพึงนอบนอม 
ดวยประการฉะน้ี. 
        [๓๙๓]  บรรดามารดาบิดาและบุตรเหลาน้ัน  บุตรทั้งหลาย  ชื่อ 
วา  คหปตัคคิ  ของมารดาและบิดา,  สวนมารดาบิดา  ชื่อวา   อาหุ- 
ไนยัคคิ  ของบุตรทั้งหลาย.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมพีระภาค  เมื่อจะทรง 
แสดงธรรมแกอุคคตสรีรพราหมณ  จึงตรัสไวในทุติยัคคิสูตร๑   ใน 
สัตตกนิบาต  อังคุตตรนิกายวา  "พราหมณ   ก็อาหุไนยัคคิเปนไฉน ? 
พราหมณ  ในโลกน้ี  ชนเหลาน้ันใด  ยอมชื่อวา  มารดาบาง  บิดา 
บาง  ของบุตรนั้น,    พราหมณ    ชนคือมารดาบิดาน้ี    เราเรียกวา 
อาหุไนยัคคิ.  ขอน้ันเปนเหตุแหงอะไร  ?   พราหมณ  เพราะวาชน 
(บุตร)  นี้มาแลว  เกิดแลวแตมารดาบิดาน้ี  ;  พราหมณ เพราะฉะนั้น 
อาหุไนยัคคินี้  อันบุตรควรสักการะ เคารพ  นับถอื  บูชา  บรหิารให 
เปนสุขโดยชอบ.   พราหมณ  ก็คหปตัคคิเปนไฉน  ?   พราหมณ  ใน 
 
๑.  องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๔๖.  
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โลกนี ้ ชนเหลาน้ันใด  ยอมชื่อวาบุตรบาง  ภริยาบาง  ทาสบาง  คนใช 
บาง    ของมารดาและบิดาน้ัน    พราหมณ      หมูชนมีบุตรและภริยา  
เปนตนนี้  เราเรียกวา คหปตัคคิ.  พราหมณ  เพราะฉะนั้น   คหปตัคคิ 
นี้  อันมารดาบิดาควรสักการะ  ฯลฯ  บริหารใหเปนสุขโดยชอบ."  
        [๓๙๔]  อรรถกถา๑ทติุยัคคิสูตรนั้นวา  "บรรดาบทเหลาน้ัน 
สองบทวา  อโต  หย  ความวา  ก็ชนนี ้ (มาแลว,  เกิดแลว)  แต 
มารดาบิดาน้ี.  บทวา  อาหุโต  แปลวา  มาแลว.  บทวา  สมฺภูโต 
แปลวา  เกิดข้ึนแลว." 
        อรรถกถา๒ปฐมัคคิสูตร  ในสัตตกนิบาต  อังคุตตรนิกายน้ันนั่นแล 
วา  "บุตรทั้งหลายปฏิบัติผิดในมารดาบิดาเหลาน้ัน  ยอมบังเกิดใน 
อบายท้ัง  ๔  มีนรกเปนตน,  เพราะฉะน้ัน  มารดาบิดา  ยอมไมตามเผา 
แมก็จริง,   ถงึอยางนั้น  กย็อมเปนปจจัยแหงการตามเผา,  มารดาบิดา 
พระผูมีพระภาค  ตรัสเรียกวา  'อาหุไนยยัคคิ'      ดวยอรรถวาตามเผา 
นั่นแล  ดวยประการฉะน้ี." 
        ฎีกาปฐมัคคิสูตร  "ของคํานับ  คือ  ของบูชาโดยเอ้ือเฟอ  ชื่อวา 
อาหุนะ  ไดแกสักการะ." 
        อรรถกถาปฐมัคคิสูตร๓วา  "ชนเหลาใด  ยอมควรซ่ึงของคํานับ 
เหตุนั้น  ชนเหลานั้น  ชื่อวา  อาหุไนย.   แทจริง  มารดาบิดา  ยอม 
ควรซ่ึงของคํานับ  เพราะเปนผูมีอุปการะมาก  แกบตุรทั้งหลาย." 
        อรรถกถาทุติยัคคิสูตร๔วา  "บทวา  คหปตคฺคิ  ไดแก  หมูชนม ี
 
๑-๔.  มโน.  ป.  ๓/๒๙๕.   ๒-๓.   มโน.  ปู.  ๓/๒๐๔.  
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บุตรและภริยาเปนตนนี้.   เพราะเหตุที่หมูชนมีบุตรและภริยาเปนตนนั้น  
เปนดุจ  คฤหบดี  คือดุจเจาของเรือน  ยอมไป  คือยอมเที่ยวไป,  ฉะน้ัน 
พระผูมีพระภาค  จึงเรียกวา  คหปตัคคิ." 
                                      [ไฟ  ๗  อยาง] 
        [๓๙๕]  สวนในอรรถกถาปฐมัคคิสูตร๑    ที่พระผูมีพระภาคทรง 
จําแนกแสดงอยางนี้วา  "ภิกษุทั้งหลาย  ไฟ  ๗  อยางเหลาน้ี  ไฟ  ๗ 
อยางเปนไฉน  ?   ไฟคือราคะ  ไฟคือโทสะ  ไฟคือโมหะ  ไฟคืออาหุไนย 
ไฟคือทักขิไณย  ไฟคือคฤหบดี  ไฟอันเกิดแตไม  ภิกษุทั้งหลาย  ไฟ ๗ 
อยางเหลาน้ีแล๒,  ทานกลาวไววา  "ก็เจาของเรือน  พระผูมีพระภาค  ตรัส 
เรียกวา   คหปตัคคิ.  เจาของเรือนน้ัน ชื่อวา  มีอุปการะมากแกมาตุคาม 
เพราะมอบใหวัตถุมีที่นอน  ผา  และเครื่องประดับเปนตน,   มาตุคาม 
เมื่อประพฤติลวงเจาของเรือนน้ัน    ยอมบังเกิดในอบาย    ๔    มีนรก 
เปนตน,   เพราะฉะนั้น  เจาของเรือนแมนั้น  พระผูมีพระภาค  จึงตรัส 
วา  'คหปตัคคิ'    ดวยอรรถวา  ตามเผา  โดยนัยกอนนั่นแล." 
                             [เรื่องสตรีประพฤตินอกใจ] 
        [๓๙๖]  แมในอรรถกถา๓สังคีติสูตร  ทานกลาวอยางนั้นเหมือน 
กัน  แลวกลาวอีกวา  "ในกาลแหงพระกัสสปพุทธเจา  ภริยาของ 
อุกาสกผูโสดาบัน  ประพฤตินอกใจ  (สามี).  เขาเห็นภรรยานั้นโดย 
ประจักษ  จึงกลาววา  'เหตุไร  หลอนจึงทําอยางนั้น ?'   นางกลาววา 
'ถาดิฉันทํากรรมเห็นปานน้ีไซร,   สุนัขตัวนี้  จงรุมกัดดิฉัน"  ดังน้ี 
 
๑.  มโน.  ปู.  ๓/๒๐๔.     ๒.  องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๔๒.     ๓.  สุ.  วิ.  ๓/๒๔๑.  
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ทํากาละแลว   บังเกิดเปนนางเวมานิกเปรต  ใกลสระชื่อกัณณมุณฑะ 
กลางวันเสวยสมบัติ,  กลางคืนเสวยทุกข.  
        พระเจากรุงพาราณสี  เมื่อเสด็จไปลาเนื้อ  เสด็จเขาปา  ถึงสระ 
กัณณมุณฑะโดยลําดับ  เสวยสมบัติกับนางเวมานิกเปรตนั้น.  นางลวง 
ทาวเธอ  (ใหทรงเชื่อแลว)   เสวยทุกขในกลางคืน.   
        ทาวเธอทรงทราบแลว  ทรงดําริวา  "นางนี้ไป  ณ  ที่ไหนหนอ  ?" 
จึงเสด็จไปขางหลัง ๆ  ประทับยืนอยูในที่ไมไกล  ทรงเห็นสุนัขตัวหนึ่ง 
ออกจากสระกัณณมุณฑะ  กัดนางดัง  ปฏะ   ปฏะ   จึงตัดสุนัขนั้นออก 
เปน  ๒  ทอนดวยดาบ.   สุนัขไดเปน  ๒  ตัว. สุนขัที่พระราชาทรงตัดอีก 
ไดเปน  ๔  ตัว.  ทรงตัดอีก  ไดเปน  ๘  ตัว.  ทรงตดัอีก  ไดเปน ๑๖  ตัว. 
นางทูลวา  "ขาแตพระสวามี  พระองคทรงทําอะไร ?"  ทาวเธอตรัสวา 
"เรื่องนี้  เปนอยางไร?"   นางทูลวา  "ขอพระองคจงอยาทรงทํา 
อยางนั้น  จงทรงถมกอนพระเขฬะลงบนพ้ืนดินแลว  ทรงขยี้ดวย 
พระบาท."   ทาวเธอไดทรงทําอยางนั้น.  สุนัขทั้งหลายหายไปแลว 
วันนั้น  กรรมของนางสิ้นแลว  พระราชา  ทรงมวิีปฏิสาร  เริม่จะ 
เสด็จไป.  นางทูลวา  "ขาแตพระสวามี  กรรมของหมอมฉันสิ้นแลว. 
ขอพระองคอยาไดเสด็จไป."  พระราชา  มิไดทรงฟงเลย  เสด็จไปแลว. 
        [๓๙๗]  ฎีกาสังคีติสูตรวา  "บทวา  โส  ไดแก  ผูเปนเจาของ 
เรือน  คือภัศดา.  บทวา  ปุริมนเยเนว  ความวา  เพราะเปนปจจัย 
แหงการตามเผา.  บทวา  อติจาร  ไดแก  ประพฤติลวงเกินสามี  คือ 
ประพฤติผิด (ในสามี).   สองบทวา  รตฺตึ  ทุกฺข   ความวา ชื่อวา  ทุกข  
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เพราะความเปนผูถูกสุนัข   อันปรากฏข้ึนดวยอนุภาพแหงบาปกรรม 
ของตนพึงกัดกิน.   บทวา   วฺเจตฺวา   ทานกลาวหมาเอาการไมให  
พระราชานั้นทรงทราบแลว  ไปสูที่ทํา  (กรรม).   บทวา  ปฏปฏ  ไดแก 
ทําเสียงดังปฏะปฏะ.  บทวา  ปฏปฏ  นั้น  เปนเครื่องแสดงการร่ํารอง. 
นัยวา  ก็การประกอบในอันถม  (กอนเขฬะ)  เพ่ือความหายไปแหง 
สุนัขนั้น  ก็คือการถมกอนเขฬะลงบนพื้นดินแลวขยี้ดวยเทา.  ดวยเหตุ 
นั้น  พระอรรถกถาจารย  จึงกลาววา  'ทาวเธอไดทรงทําอยางนั้น. 
สุนัขหายไป." 
                           เรื่องสตรีประพฤตินอกใจ  จบ.   
        [๓๙๘]  เรื่องนี้  มาทั้งในฎีกาปฐมัคคิสูตร  ทั้งในอรรถกถา๑และ 
ฎีกาสังคีติสูตร  ดวยสามารถแหงการทําโดยอยางเดียวกัน.  สวนท่ีมา 
ในอรรถกถากัณณมุณฑเปตวัตถุ  ในเปตวัตถุโดยพิสดาร  มีแปลกกัน 
นิดหนอย.   ก็ที่แปลกกันในอรรถกถากัณณมุณฑเปตวัตถุนั้นมาวา 
"พระราชา  ทรงดํารําวา   'สุนัขตัวนี้   จักเปนศัตรูของสตรีนั้น,  ดังนี้ 
แลว  ทรงยิงดวยลูกศรอันกําซาบดวยยาพิษ  ปลงสุนัขจากชีวิตแลว," 
เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้  พึงถึงความตกลงกันวา  "โดยนัย  อันมาใน 
อรรถกถาสังคีติสูตรและปฐมัคคิสูตร  เจาของเรือน  ชื่อวา คหปตัคคิ 
ของภริยา.   โดยนัยอันมาในอรรถกถาทุติยัคคิสูตร  บุตรแลภรยิา  ชื่อวา 
คหปตัคคิของเจาของเรือน"  แล. 
                   กถาวาดวยการสงเคราะหบุตรและภริยา  จบ 
 
๑.  สุ.  วิ.  ๓/๒๐๔.  
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                            กถาวาดวยการงานไมอากูล* 

        [๓๙๙]  ทานกลาวไวในอรรถกถา๑มงคลสูตรนี้วา  "อุบายเครื่อง 
เลี้ยงชีวิตมีกสิกรรม  โครกัขกรรม  และพาณิชกรรมเปนตน  ชือ่วา 
การงาน. 
        อรรถกถา๒มหาทุกขักขันธสูตร  ในมูลปณณาสกวา  "กรรมคือ 
การได  ชื่อวา  กสิกรรม. ทางแหงการคาขายมีการคาขายดวย  (กําลัง) 
แขง  และการคาขายดวยเกวียนเปนตน  ชื่อวา  พาณิชกรรม.   กรรม 
คือการเปนอยูดวยการรักษาโคของตนหรือของชนอ่ืน  แลวขายปญจ- 
โครส  ชื่อวา  โครกัขกรรม." 
        ฎีกามหาทุกขักขันธสูตรนั้นวา  "การไถ  ชื่อวา  กสิ  เหตุนั้น 
อุบายเครื่องเลี้ยงชีวิตอันเนื่องดวยการไถท้ังหมด  พระศาสดาทรงถือเอา 
ดวย  กส ิ ศพัท  เหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  กรรมคือการไถ 
ชื่อวา  กสิกรรม.  ทานกลาวการคาขายดวยสามารถหมูพอคาผูไปดวย 
(กําลัง)  แขง  ดวยบทวา  ชงฺฆวณิชฺชา.   กลาวการคาขายดวย 
สามารถพอคาผูไปดวยเกวียน  ดวยบทวา  สกฏวณิชฺชา.  การซ้ือขาย 
ดวยสามารถการคาขายทางเรือเปนตน  พึงสงเคราะหดวย  อาทิ  ศัพท. 
ทางการคาขาย  ชื่อวา  วณิชฺชปถ,  อธิบายวา  การซ้ือขายพึงสงเคราะห 
ดวยสมรถการใหและการรับ." 
 
*  พระมหามานิต  มานิโต  ป. ๖  วัดบวรนิเวศวิหาร  แปล. 
๑.  ปรมัตถโชติกา  ขุททกปาฐวัณณนา  ๑๕๓.   ๒.  ป.  สู.  ๒/๗๔.  
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        [๔๐๐]  แตในวาเสฏฐสูตร๑  ในมชัฌิมปณณาสก  โครกขฺ  ศัพท 
มาในท่ีแหง  กสิ  ศัพท.   สมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวในสูตร 
นั้นวา    
        "วาเสฏฐะ   ทานจงรูอยางน้ีวา  ในหมูมนษุย 
        มนุษยผูใดผุหน่ึง  ยอมอาศัยโครักขกรรมเลีย้ง 
        ชีวิต,     มนุษยนั้น   เปนชาวนา     หาใชเปน 
        พราหมณไม." 
        อรรถกถา๒วาเสฏฐสูตรนั้นวา  "บทวา  โครกฺข  ไดแก  การ 
รักษานา.  มคํีาอธิบายวา 'กสิกรรม'   เพราะคําวา  โค  เปนชื่อแหง 
แผนดิน  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสอยางนั้น." 
        ฎีกาวาเสฏฐตรน้ันวา  "การทวงความที่  โครกฺข  ศัพทและ 
กสิ  ศัพทมีอรรถเสมอกันเปนกิริยาซึ่งต้ังลงโดยแปลกกัน  เหตุนั้น 
พระอรรถกถาจารย  จึงกลาววา  'บทวา  โครกฺข  ไดแก  การรักษา 
นา.'    เพราะฉะนั้น   ทานจึงกลาววา  'เพราะคําวา   โค  เปนชื่อแหง 
แผนดิน." 
        เพราะฉะนั้น  โครกฺข  ศัพท  และ  กสิ  ศัพททั้ง  ๒  มารวมกัน 
ในที่ใด  ในท่ีนั้น  โครกขฺ  ศัพท  พึงรูวาเปนอยางอ่ืน  (ตาง)  จาก 
กสิ  ศัพท,  โครกฺข  ศัพทเทาน้ัน  มาในท่ีใด  ในท่ีนั้น โครกฺข  ศัพท 
นั้น  พึงรูโดยการทําท่ัวไป. 
        [๔๐๑]  ก็เหตุมีการลวงเวลาเปนตน   ชื่อวา    ความท่ีการงาน 
 
๑.  ม.  มู.  ๑๓/๖๔๔.  ๒.  ป.  สู.  ๓/๓๙๙.  
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เหลาน้ันอากูล.  ดวยเหตุนั้น  ในอรรถกถา  ทานจึงกลาววา  "การ 
งานทั้งหลาย  ชื่อวา  เวนจากความเปนการงานอากูลมีการลวงเวลา  
การทําไมสมควร  การไมทํา  และการทํายอหยอนเปนตน  เพราะ 
ความท่ีบุคคลเปนผูรูจักกาล  เปนผูทําสมควร  เปนผูไมเกียจคราน 
ความถึงพรอมดวยความเพียรคือความหม่ัน  และเพาะความท่ีการงาน 
ไมเปนที่ต้ังแหงความเส่ือมเสีย."   ในเหตุทั้งหลายมีความเปนผูรูกาล   
เปนตนนั้น  ผูใดไมยังกาลที่ตนพึงทําใหเสื่อมเสียไปแลวทําการงาน ผู 
นั้น  ชื่อวา  ผูรูจักกาล.  อนึ่ง  ผูทํา  (การงาน)  ใหสมควรแกทรัพย 
ที่ตนพึงได  ชื่อวา  ผูทําสมควร.  ดวยวา ผูเชนนี้  ยอมประสพทรัพย 
ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค  เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกอาฬวกยักษ 
จึงตรัสไวในยักขสังยุต๑วา 
        [๔๐๒]  "บุคคลผูมีธรุะ  ผูหมั่น  ทําสมควร  ยอมหา 
ทรัพยได." 
        อรรถกถา๒ยักขสังยุตน้ันวา    "ในกึ่งคาถานั้น  พึงทราบวินิจฉัย 
ดังน้ี :   บุคคลชื่อวา  เปนผูทําสมควร  เพราะไมยังโอกาสมีประเทศ 
และกาลเปนตนใหเสื่อม  ทําสมควร  คือใหเปนอุบายแกการบรรลุทรัพย 
อันเปนโลกิยะหรือโลกุตตระ.  บทวา  ธุรวา   ไดแกผูมีธุระอันไม 
ทอดท้ิง  ดวยสามารถความเพียรทางจิต.  บทวา  อุฏาตา  ความวา 
ผูถึงพรอมดวยความหม่ัน  มีความบากบ่ันไมยอหยอน  ดวยสามารถ 
ความเพียรทางกาย  โดยนัยวา 
 
๑.  ส.  ส.  ๑๕/๓๑๖.   ๒.  สา.  ป.  ส.  ๑/๓๙๐.  
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        'ผูใด  ไมสําคัญหนาวและรอนยิ่งไปกวาหญา'   เปนตน.  
        สองบทวา  วินฺทเต  ธน  ความวา  ผูนั้น  ยอมไดโลกิยทรพัย 
ดังคนใชของจูฬกเศรษฐีไดทรัพยนับไดสี่แสนชั่วเวลาไมนาน  เพราะ 
หนูเพียงตัวเดียว  และยอมไดโลกุตตรทรัพย  ดังพระมหาติสสเถระ 
ผูเฒา."     
        [๔๐๓]  ฎีกายักขสังยุตน้ัน  วา      "ในคําวา      เทสกาลาทีนิ 
อหาเปตฺวา  เปนตน  พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี :    ในประเทศใด  ในกาลใด 
บุคคลอาศัยชนผูมีวัยเสมอกันเปนตนแลว  พึงพิจารณากิจของตน 
บุคคลผุปรารถนาความเจริญแกตน  ไมลวงเลยประเทศและกาลเปนตน  
เหลาน้ัน  พิจารณากิจของตนท้ังส้ินวา  'ประเทศท่ีเราอยูในบัดนี้  ชื่อน้ี 
กาล  (ชื่อ)  นี้  ชนเหลาน้ีเปนมิตรของเรา  ชนเหลาน้ีเปนสหายของเรา 
เราเปนเชนนี้  ดวยชาติ  สกุล  ประเทศ  กําลัง  โภคะ  และบริวารเปนตน 
บัดนี้  เราควรเริ่มกิจของตน  บัดนี้  เรายังไมควรเริ่มกิจของตน'  ดังน้ี 
แลว  พึงดําเนินการ.  ดวยวา  บุคคลเมื่อปฏิบัติเชนนี้  ชื่อวา  ทําสมควร 
คือเหมาะแกการจะไดโลกิยทรัพย.   สวนอุบายอันเหมาะแกการจะได 
โลกุตตรทรพัย  พึงทราบดวยสามารถเหตุมีการชําระศีลเปนตน.  ที่ชื่อวา 
ธุระ  เพราะเปนดังแอก  โดยความเปนของอันบุคคลพึงนําไป  ไดแก 
ภาระ.  แตในบทวา  ธุรวา  นี้  ความเพียร  ชื่อวา  ธุระ  เพราะ 
เปนเครื่องชวยธุระนั้นของผูรับธุระอยู    ธรุะอันดียิ่งนั้น    มีอยูแก 
บุคคลน้ัน  เหตุนั้น  บุคคลน้ัน  ชื่อวา  มีธุระ.  พระอรรถกถาจารย 
กลาวใหแปลกออกไปวา  'ดวยอํานาจแหงความเพียรทางใจ'   เพราะ   
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ความเพียรทางกาย  พระผูมีพระภาคตรัสอยูดวยบทวา  อุฏาตา.  บุคคล 
ชื่อวา  มีธุระไมทองทิ้ง  เพราะความเปนผูเอาธุระ.  ชื่อวา   มีความ 
บากบ่ันไมยอหยอน  เพราะความเปนผูไมเกียจคราน.   
        บทวา  น   จิรสฺเสว  ไดแก  ในภายใน  ๔  เดือนเทาน้ัน. 
        บทวา  จตุสฺสตหสฺสสงฺขย  ความวา  คนใชของจูฬกเศรษฐี 
ไดทรัพยนับไดสี่แสน  ดวยตนทุนคือหนูตัวเดียว  โดยการนับอยางนี้  คือ 
สองแสนโดยลําดับแหงการผนวก  (เขาทั้งแต)  กากณิกหนึ่ง  ๘  กหาปณะ 
๑๖  กหาปณะ  ๒๔  กหาปณะ  และพันกหาปณะ  (และอีก)  สองแสน 
ดวยสามารถการไดธิดาของจูฬกมหาเศรษฐี     ฉันใด,       แมบุคคลอ่ืน 
ผูทําสมควร  มีธุระ  หม่ัน  ยอมหาทรัพยไดฉันนั้น." 
        ในขอน้ัน  มีเรื่องเหลาน้ี  (เปนอุทาหรณ) :- 
                                 [เรื่องจูฬกเศรษฐี] 
        [๔๐๔]  ในอดีตกาล  พระโพธิสัตวเปนเศรษฐีชื่อจูฬกะ  ในกรุง 
พาราณสี  ไดเปนผูรูนิมิตท้ังปวง. 
        วันหน่ึง  ทานจูฬกเศรษฐีนั้น  ไปยังราชสํานัก  พบหนูตาย 
ตัวหนึ่งในระหวางถนน  ตรวจดูดาวนักษัตรในขณะนั้นแลวกลาววา 
"กุลบุตรผูมจัีกษุ  ถือเอาหนูตัวน้ีแลว  อาจเลี้ยงดูภริยา  และประกอบ 
การงานได." 
        บุรุษเข็ญใจคนหน่ึง  เปนคนใชของทานเศรษฐีนั้น  ไดยินคําน้ัน 
จึงถือเอาหนูนั้น  จําหนายในตลาด  เพ่ือประโยชนแกแมว  ไดทรัพย 
กากณิกหนึ่ง    ซื้อนํ้าออยดวยทรัพยกากณิกหนึ่งนั้น    ถือเอาหมอนํ้า  
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ดื่มไป  ไดใหน้ําออยและน้ําด่ืมแกพวกชางจัดดอกไมซึ่งกําลังมาจาก   
ปา.  พวกชางจัดดอกไมเหลาน้ัน  ไดใหดอกไมคนละกําแกเขา.  เขา 
ซื้อนํ้าออยดวยมูลคาคือดอกไม  ถือเอาหมอนํ้าด่ืม  ไปยังสวนดอกไม 
ในวันรุงข้ึน.   วันนั้น   พวกชางจัดดอกไม   ไดใหพุมดอกไมซึ่งเก็บ 
ไดครึ่งหนึ่งแกเขา.   เขาไดทรัพย   ๘  กหาปณะโดยอุบายน้ี   ตอกาล 
ไมนานเลย. 
        ในวันมลีมและฝนอีกวันหน่ึง  ไมแหง  กิ่งไม  และใบแกเปน 
อันมากในราชอุทยาน  รวงลงเพราะลม.  คนเฝาอุทยานไมอาจจะขนท้ิง 
ได.  เขาไปในท่ีนั้น  กลาว  (กะคนเฝาอุทยาน) วา    "ถาทานจักให 
ฟนและใบไมเหลาน้ีแกขาพเจา ๆ ก็จักนําออกไป."   คนเฝาอุทยาน 
ไดใหแกเขาแลว.   เขาไปยังสนามเลนของพวกเด็ก  ใหน้ําออย  (แก 
พวกเด็ก)  แลวใหชวยขนฟนออกไปโดยครูเดียว  แลวใหทําเปนกอง 
ไวที่ประตูอุทยาน. 
        ครั้งน้ัน  ชางหมอหลวงใหทรัพย  ๑๖  กหาปณะแลภาชนะมีตุม 
เปนตนแกเขา  ถือเอาฟนเหลาน้ัน  เพ่ือประโยชนแกการเผาภาชนะ 
ดิน.   ทรัพย  ๒๔  กหาปณะเกิดแกเขาดวยอาการอยางน้ี.   เขาต้ังตุม 
น้ําด่ืมไวใกลประตูพระนคร  บํารุงพวกคนขนหญา  ๕๐๐  คนดวยนํ้าดื่ม. 
คนขนหญาเหลาน้ัน  กลาววา  "สหาย  ทานมีอุปการะมากแกเรา  ๆ 
จะทําอะไรแกทาน."   เขากลาววา   "ทานท้ังหลายจักชวยทํา  ในเม่ือ 
กิจของขาพเจาเกิดข้ึน"     แลวพิจารณาดูทางโนนทางนี้   ไดทําความ 
สนิทสนมเปนมิตรกับพอคาผูประกอบการงานท้ังทางน้ําท้ังทางบก.  
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        ครั้งน้ัน  พอคาผูประกอบการงานทางบก  บอกวา  "พรุงน้ี   
พอคามาจักนํามามา  ๕๐๐ ตัว."   เขาฟงคําน้ันแลว  กลาวกะพวกคน  
ขนหญาวา  "วันนี้  ขอพวกทานจงใหฟอนหญาแกขาพเจาคนละฟอน 
และเม่ือขาพเจายังไมไดขายหญา  ขอพวกทานจงอยาขาย."   พวกคน 
ขนหญา  กลาววา  "ดีละ"   แลวไดใหฟอนหญา  ๕๐๐  ฟอนกองไว 
ใกลเรือนของบุรุษเข็ญใจน้ัน.  พอคามาไมไดหญาจากท่ีอ่ืน  ก็ใหทรัพย 
พันหน่ึงแกเขา  แลวรับเอาหญาไป. 
        แตนั้นมา  โดยลวงไป  ๒-๓  วัน  พอคาผูประกอบการงานทาง 
น้ํา  บอก  (แกเขา)  วา  "เรือมาจอดท่ีทาแลว."  เขาเชารถเชาพรอม 
ทั้งมวลบริวาร  ดวยทรัพย  ๘  กหาปณะ  ไปยังทาเรือดวยยศใหญ 
ใหแหวนวงหนึ่งเปนมัดจําแก  (นาย)   เรือแลวน่ังอยูที่ภายในศาลา. 
        ในฎีกาเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย  ทานกลาวไววา  "บทวา 
สจฺจการ   ไดแก  การทําท่ีนําความเปนสัตยมา  คือสินจางที่บุคค 
กลาววา  'เมื่อตนถือเอาภัณฑะแลว  ไมพึงให  (จําหนางสินคา)  แก 
ชนเหลาอ่ืน'   พึงให." 
        ครั้งน้ัน  พอคาประมาณ  ๑๐๐  คน   มาแลว  ไดใหทรัพยแสน 
หน่ึงแกเขา  คือ  (ให)  คนละพัน   เดนิทางทางเรือรวมกับเขา  แลว 
ใหทรัพยอีกแสนหนึ่งแกเขา  ไดรับเอาสินคาทั้งหมดในเรือ.  เขารับ 
เอาทรัพยสองแสนไป   ใหทรัพยแสนหน่ึงแกจูฬกเศรษฐี  ดวยคิดวา 
เราควรเปนคนกตัญู  แลวบอกเรื่องที่เปนมาทั้งหมด. 
        ทานเศรษฐี  คิดวา  "บัดนี้  ไมควรท่ีเราจะใหเด็กเชนนี้ทําการ  
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รับใชเรา"  ไดยกธิดาของตนใหแกเขา.  บุรุษเข็ญใจนั้น  ไดรับตําแหนง  
เศรษฐี  (แทน)  โดยกาลลวงไปแหงทานเศรษฐี.  ผูหม่ัน  ทําสมควร 
ยอมไดโลกิยทรัพย  ดวยประการฉะน้ี.  
        เรื่องคนใชทานจูฬกเศรษฐี   มาใหอรรถกถาจูฬกเสฏฐีชาดก๑ 

ในปฐมวรรคเอกนิบาต  ในอรรถกถาเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย  และ 
ในอรรถกถาอัปปมาทวรรค. 
                              [เรื่องพระมหาติสสเถระ] 
        [๔๐๕]  ดังไดสดับมา  พระมหาติสสเถระผูเฒา  ทําขอวัตร  วา 
"เราจักอยูดวยอิริยาบถ  ๓  (เวนการนอน)"  ในเวลาถีนมิทธะ 
 ีครอบงํา  ทําเทริดฟางใหเปยกน้ําทําไวบนศีรษะ  แชน้ําประมาณ 
เพียงคอ  หามถีนมิทธะอยู ไดบรรลุพระอรหัตโดย  ๑๒  ป. 
                        เรื่องนี้มาในอรรถกถาอาฬวกสูตร. 
        [๔๐๖]  อน่ึง  ผูใด  หลับตลอดทั้งวัน ไมทําการงาน แมในกลาง 
คืน   ก็ไมลุกข้ึนทําการงานนั้น  เปนผูเมาสุราเปนนิตยกาล  เปนนักเลง 
หญิงเปนตน  ผูนั้น   ยอมทําการงานใหอากูล  เพราะความท่ีตนเปนคน 
เกียจคราน.   จริงอยู  การไมทํางานน่ันเอง  ชื่อวา  ความที่การงาน 
เหลาน้ันอากูล.  และผูเชนนั้น  ยอมไมอาจจะดํารงการครองเรือนอยูได. 
ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค  จึงตรัสไวในสิคาลสูตร๒วา 
        "ผูหลับในกลางวันเปนปกติ  เกลียดการลุกขึน้ 
        ในกลางคืน  เมาเปนนิตย  เปนนักเลง  ไมอาจ 
        ครองเรอืนไดเลย." 
 
๑.  ชาตกฏกถา  ๑/๑๗๕.   ๒.  ที.  ปาฏิ.  ๑๐/๑๙๙.  
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                                       [แกอรรถ] 
        [๔๐๗]  อรรถกถา๑สคิาลสูตรนั้น  วา  "บรรดาบทเหลาน้ัน  บาท 
คาถาวา  รตฺตึ  อุฏานเทสฺสินา  ไดแก  ผูไมลุกข้ึนในกลางคืนเปน 
ปกติ." 
        ฎีกาสิคาลสูตรนั้น   วา   "เมื่อพระอาทิตยยังไมข้ึน   ก็ไมเริ่มการ 
งาน  ในกลางคืน  ก็ไมลกุข้ึนเปนปกติ." 
        สองบทวา  นิจฺจ  มตฺเตน  ความวา  ผูเมาดวยน้ําเมาคือสุรา 
ตลอดกาลเปนนิตย. 
        บทวา  โสณฺเฑน  ความวา ผูเปนนักเลงหญิงเปนตน.  จริงอยู 
พระอรรถกถาจารยกลาวไวในอธิการแหงจุณณิยบทอยางนี้วา  "บทวา 
โสณฺฑา  ไดแก  นักเลงหญิง  นักเลง  (กิน)  ภัต  นกัเลง  (กิน)  ขนม 
นักเลง  (กิน)  เงา. บทวา  ปปาสา  ไดแกนักเลงด่ืม."  เพราะฉะนั้น 
ในที่นี้จึงมิไดกลาวคําอะไรไว. 
        ฎีกาจุณณิยบทนั้นวา  "บทวา  อิตฺถีโสณฺฑา   ความวา  นักเลงหญิง 
ทั้งหลาย  คือผูเดือดรอนมีการสมโภคกับหญิงนิมิต.   นักเลงภัตเปนตน 
ก็พึงทราบอยางนั้น. 
        บทวา  ปปาสา  ไดแกผูระหายในการด่ืมสุรายิ่ง  ๆ  ข้ึน,  ดวย 
เหตุนั้น   พระอรรถกถาจารย  จึงกลาววา  'นักเลงด่ืม." 
        [๔๐๘]  เพราะฉะนั้น  คฤหัสถผูอยูครองเรือนไมควรเปนผูชอบ 
หลับ  และเปนนักเลง.  เพราะผูเปนเชนนั้น  ยอมไดรับทุกข.   ในขอ 
 
๑.  สุ.  วิ.  ๓/๑๗๔.  
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นั้น  มีเรื่องเหลาน้ี  (เปนอุทาหรณ) :-  
                              [เรื่องมาณพผูเกียจคราน] 
        ในอดีตกาล  อันเตวาสิกของอาจารยทิศาปาโมกขคนหน่ึง  ใน 
กรุงตักกสิลา  เปนผูเกียจคราน  ชอบหลับ. 
        วันหน่ึง    เขาไปปาเพ่ือตองการฟน     พรอมกับมาณพเหลาอ่ืน 
เห็นไมกุมตนใหญสําคัญวา  "นั่น  ตนไมแหง  คิดวา  เราหลับสักครู 
กอน  แลวจึงจะถือเอาภายหลัง"  นอนกรน      หยั่งลงสูความหลับ. 
        มาณพนอกน้ี  ถือเอาฟนไป   ไดเอาเทาประหาร  (เตะ)   เขาท่ี 
หลังแลวไป.   เขาลุกข้ึน  ขยี้นัยนตา  ยังไมหายงวง  ข้ึนตนกุม  ดึงกิ่งท่ี 
อยูขางหนาของตนมาหัก  ยังที่สุดแหงกิ่งท่ีหักแลวต้ัง  (ลัด)  ข้ึน  ให 
ตํานัยนตาเขาแลว  เอามือขางหน่ึงปดนัยนตาน้ัน อีกขางหนึ่งหอบฟน 
เปยก  ลงจากตนไม  ไปยังบานโดยเร็ว. 
                เรือ่งมาณพผูเกียจคราน  มาในอรรถกถา๑วรุณชาดก 
                              ในอัฏฐมวรรค  เอกนิบาต. 
                                    [เรื่องนักเลงสุรา] 
        [๔๐๙]  ในอดีตกาล  ในกรุงพาราณสี มาณพคนหน่ึง  เปนบุตร 
แหงสกุลพราหมณผูรักษาศีล  ๕  ไดเที่ยวไปกับนักเลงหนุมรุนเดียวกัน 
เปนปกติ.  เมือ่นักเลงเหลาน้ันดื่มสุรา  เขาเองไมดื่ม.  นักเลงท้ังหลาย 
คิดวา  "มาณพนี้   ไมดื่มสุรา  จะไมใหคาสุราแกพวกเรา"    ตองการ 
จะออกอุบายใหเขาดื่มสุรา  ในวัน  (มี)  มหรสพ  ไดหอสุราอยางแรง 
 
๑.  ชาตกฏกถา  ๒/๑๑๙.  
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ไวในใบบัวในสวน  เวลาด่ืม  ใหเติมน้ํานมแกมาณพ  แลวใหบรุุษ  
ทั้งหลายนํามาดวยกลาววา  'จงนํานํ้าหวานแหงใบบัวมา'  ทําหอ  
ใบบัวใหเปนชองท่ีภายใต  วางไวที่ปาก.  มาณพของสุราน้ัน  ดวย 
สําคัญวา  น้ําหวานแหงใบบัว  ดื่มและเค้ียวกินเนื้อ  ไดเปนผูเมาแลว.   
        มาณพท้ังหลาย  บอกวา  "น้ําน้ันหาใชน้ําหวานแหงใบบัวไม, 
นั่นคือสุรา."  เขากลาววา  "เราไมรูจักรส  (สรุา)  อันหวานถึงเพียงนี้ 
ผูเจริญ  จงนําสุรามา."    มาณพท้ังหลาย  บอกวา   "สุราหมดแลว" 
เขาใหแหวนแกนักเลงสุราเหลาน้ัน    ดื่มสุราท่ีชนพวกน้ันนํามารวมกับ 
เขา  เมาไปยังเรือน  นอนแลว.  บิดาแมหามเขาบอย ๆ  ก็ไมอาจจะ 
หามได  นําเขาไปยังศาล   (วินิจฉัย)   ทําเขาไมใหเปนบุตร   (ตาม 
กฏหมาย)  แลวใหไลออก  (จากบาน).  แมเปนเชนนั้น  เขาก็หางด 
การด่ืมสุราไม  ไมทําการงาน.  ภายหลังมีมือถือภาชนะสําหรับขอทาน 
(กปาละ)  เท่ียวภิกขาจารอาศัยฝาเรือนคนอ่ืนทํากาลกิริยา. 
           เรื่องนักเลงสุรา  มาในอรรถกถามหาสุตโสมชาดก๑. 
        [๔๑๐]  อน่ึง  ผูใด  อางวาหนาวนักเปนตน  แลวไมทําการงาน. 
อางอยางไร  ?  เมื่อมนุษยทั้งหลายลุกข้ึนแตเชาตรู  กลาววา   "ผู 
เจริญ  มาเถิด  เราทั้งหลายจะไป  (ทํา)  งาน,"  เขากลาว  (ตอบ) 
วา  "หนาวนัก  กระดูกจะแตก  ทานทั้งหลายไปเถิด  เราจักรูภาย 
หลัง"   นั่งผิงไฟอยู  ไมไปทําการงาน.  นัยแมในขออางมีรอนนัก 
เปนตน  ก็เชนเดียวกัน.  ผูนั้น  ชื่อวา ทําการงานใหอากูล  เพราะ 
 
๑.  ชาตกฏกถา  ๘/๒๔๒.  
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ความท่ีตนเกียจคราน.  จรงิอยู  ผูเชนนั้นยอมเสื่อมจากโภคะ  ดวย 
เหตุนั้น พระผูมีพระภาค  จึงตรัสวา  "(ผูใด)  ไมทําการงานดวย  
อางวา  หนาวนัก  รอนนัก  เย็นนัก  เชานัก  หิวนัก  ไมทําการงาน 
อางวา  ระหายนัก,  เมื่อผูนั้นมากไปดวยการอางกินอยางนั้นอยู  โภคะ 
ทั้งหลายท่ียังไมเกิดข้ึน  ยอมไมเกิดข้ึน  และโภคะทั้งหลายท่ีเกิดข้ึน 
แลว  ยอมถึงความส้ินไป."     แทจริง    ทรัพยทั้งหลายยอมลวงเลย 
ผูเชนนั้น.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค  จึงตรัสวา   
        [๔๑๑]  "ประโยชนทั้งหลาย  ยอมลวงเลยมาณพ 
        ผูสละการงาน  ดวยอางกิจอยางน้ีวา  เวลาน้ีหนาว 
        นัก  เวลานี้รอนนัก  เวลานี้เย็นนัก." 
                                       [แกอรรถ] 
        อรรถกถาสิคาสูตรนั้นวา    "บรรดาบทเหลานั้น   บาทคาถา 
วา  อติสายมิท  อห ุ ความวา  ผูใด  กลาวอยางนี้วา  เวลาน้ีเปน 
เวลาเย็นนักแลว  เปนตน  แลวไมทําการงาน. 
        บาทคาถาวา  อิติ  วสิฺสฏกมมฺนเฺต  ไดแก  ผูกลาวอยางนั้น 
แลวสละการงานเสีย. 
        บาทคาถาวา  อตฺถา  อจฺเจนฺติ  มาณเว  ความวา   ประโยชน 
ทั้งหลาย  ยอมลวงเลยบุคคลเห็นปานน้ี  คือ    ไมต้ังอยูในบุคคล 
เหลาน้ัน." 
        ฎีกาสิคาลสูตรนั้นวา  "ทรัพยทั้งหลาย  ชื่อวาประโยชน.  บท 
วา  อติกฺกมนฺติ  ไดแก  ยอมปราศจากไป.  อีกอยางหน่ึง  กิจท้ังหลาย  
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ชื่อวา  ประโยชน.  บทวา  อติกฺกมนฺติ  ไดแก  ลวงกาลเสียแลว. 
แมการลวงไปแหงกิจเหลาน้ัน    โดยความก็คือการลวงไปแหงทรัพย  
ทั้งหลายน่ันเอง."   
        [๔๑๒]  อน่ึง     ผูใด    ไมคํานึงถึงหนาวเปนตน     ยอมไมทํา 
การงานใหอากูลเพราะความท่ีตนไมเกียจคราน,   ผูนั้นทําทรัพยเปน 
อันมากใหเกิดข้ึน  ยอมประสบสุข.   ก็ในเรื่องนี้   มีพระเจาอัฑฒมาสก 
เปนตน  เปนอุทาหรณ  :- 
                              [เรื่องพระเจาอัฑฒมาสก] 
        [๔๑๓]  ในอดีตกาล  มีคนรับจางคนหน่ึง  อยูใกลประตูดาน 
ทิศอุดรแหงกรุงพาราณสี.   เขาเก็บทรัพยครึ่งมาสกที่ทําการรับจางตักน้ํา 
ไดมาไว  ในระหวางแผนอิฐแหงกําแพง  ทําการรับจางอยูถึงประตู 
ดานทักษิณ   สําเร็จการอายูรวมกับสตรีกําพราผูทําการรับจางตักน้ํา 
(เชนเดียวกัน)  เปนอยูในท่ีนั้น.  แมนางก็ไดทรัพยครึ่งมาสกเหมือนกัน. 
        ครั้นถึงวันมีมหรสพวันหน่ึง  นางกลาวกะสามีวา  "นาย  มหรสพ 
เลนอยูในพระนคร   ถาทรัพยอะไร   ๆ  มีอยู  แมเราพึงเลน  (บาง)." 
        สามี  กลาว  (ตอบ)  วา  "ฉันมีทรัพยอยูครึ่งมาสก  ฉันเก็บมัน 
ไวในระหวางแผนอิฐ  ใกลประตูดานทิศอุดร    ทีฝ่งทรัพยของฉันอยู 
ในที่สุด   ๑๒  โยชนจากท่ีนี้   ก็ทรพัยอะไร  ๆ  ในมือหลอนมีอยูหรือ ? 
        นางกลาววา  "นาย  ทรัพยครึ่งมาสกของดิฉันมีอยู"  ดังน้ีแลว 
กลาววา  "ทรัพยของทานครึ่งมาสก  ของดิฉันครึ่งมาสก  รวมเปน 
หน่ึงมาสก  เราจักถือเอาดอกไมดวยทรัพยสวนหนึ่ง  ของหอมดวย  
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ทรัพยสวนหนึ่ง  สุราดวยทรัพยสวนหนึ่ง  จากทรัพยมาสกหน่ึงนั้น 
แลวจึงเลน,  นายจงไปนําทรัพยอันมีอยูของนายมา."   เขายินดีและ  
ราเริง  รองเพลงพลางหลีกไป.   
        ก็เขามีกําลังดังชาง   ลวงหนทาง  ๖  โยชน   เหยียบทราบอัน 
รอนดุจลาดไวดวยถานเพลิงท่ีปราศจากเถา   ในเวลาเที่ยง   บรรลุถึง 
พระลานหลวง. 
        ครั้งน้ัน  พระเจากรุงพาราณสีพระนามวา  อุทัย  ประทับยืนอยู 
ที่พระบัญชร      เห็นเขาเดินไปอยางนั้น     ทรงดําริวา   "ทําไมหนอ 
เจาคนนั้น  ไมคํานึงถึงแดดเห็นปานน้ัน  ยินดีและราเริงรองเพลงพลาง 
หลีกไป,  เราจักถามมันดู"  แลวรับสั่งใหเรียกบุรุษน้ันมาถาม.  เขา 
กราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดแลว  ทลูวา   "เทวะ  ความรารอนอาศัย 
กาม  ยอมแผดเผาขาพระพุทธเจาผูระลึกถึงถอยคําของภริยา,   ความ 
เรารอนอาศัยพระอาทิตย  หาแผดเผาขาพระพุทธเจาไดไม." 
        พระราชา.  เพราะอะไร  เจาจึงไมคํานึงถึงแดด  ยินดีแลวรอง 
เพลงอยู ? 
        บุรุษ.  เทวะ  ขาพระพุทธเจา  คิดวา  "เราจักนําทรัพยที่เก็บ 
ไวนั้นมาแลว  จักอภิรมกบัภริยานั้น"  ดวยเหตุนี้   ขาพระพุทธเจา 
จึงราเริง  รองเพลงอยู. 
        พระราชา.  ทรัพยทีฝ่งไวของเจา      มีประมาณถึงแสนหรือ  ? 
        บุรุษ.  หามิได  พระเจาขา. 
        พระราชา  (ตรัสถาม)  ลดลงโดยลําดับ  ตรัสถามวา  "ทรพัย  
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ของเจามีประมาณมาสกหน่ึงหรือ ?" 
        บุรุษ.  หามิได  พระเจาเขา.  
        พระราชา.  มีครึ่งมาสกหรือ  ? 
        บุรุษ.  อยางนั้น  พระเจาขา.   
        พระราชา.  บุรุษผูเจริญ  ถาอยางนั้น  เจาอยาไปในที่นั้น  ใน 
แดดเห็นปานนี้  เราจะใหทรัพยครึ่งมาสกแกเจา. 
        บุรุษ.  เทวะ  ขาพระพุทธเจาแมรับเอาทรัพยที่พระองคพระราช- 
ทานแลว  กจั็กไมทําทรัพยนอกน้ีใหฉิบหาย,   ขาพระพุทธเจาจักไม 
ลดละการไปของขาพระพุทธเจา  จักถือเอาทรัพยนั้นใหได. 
        พระราชา  ทรงเพ่ิม  (ทรัพย)  โดยลําดับ  ตรัสวา  "บุรุษผูเจริญ 
เจาจงกลับ  เราจักใหทรัพย  ๑  มาสก  ๒  มาสก  ฯลฯ  ทรัพย  ๑๐๐  โกฏ ิ
ทรัพยอันกําหนดไมได"   ดังน้ีแลว,     เมื่อบุรุษน้ันกลาว     (ยนืยัน) 
อยูอยางนั้นน่ันแหละ    จึงทรงประเลาประโลมดวยฐานันดรศักดิ์มี 
ตําแหนงเศรษฐีเปนตน.   เม่ือเขายังกลาว  (ยืนยัน)  อยูอยางนั้น  ตรัส 
วา  "เราจักใหราชสมบัติครึ่งหนึ่งแกเจา"   เมื่อเขารับรอง  ทรงบัญชา 
สั่งวา  "ทานทั้งหลายจงไปปลงผมและหนวดของสหายเรา  ใหอาบนํ้า 
แลวประดับประดา    นํามา."    อมาตยทั้งหลายทําอยางนั้นแลวนํามา. 
พระราชทรงแบงราชสมบัติเปน  ๒  สวน     ไดพระราชทานราชสมบัติ 
ครึ่งหนึ่งแกเขา.  เขาจึงไดนามวา  พระเจาอัฑฒมาสก. 
                                 เรื่องพระเจาอัฑฒมาสก 
                 มาในอรรถกถา๑ภังคมาลชาดก  อัฏฐกนิบาต. 
 
๑.   ชาตกฏกถา  ๕/๒๙๐.  
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        [๔๑๔]  เรื่องอ่ืน  (นอก)  จากน้ัน  จักมีแจงในบทวา ขนฺติ.    
ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค  จึงตรัสวา 
        "ก็ผูใด  เมื่อทํากิจแหงบุรุษ  ไมสําคัญหนาว 
        และรอนยิ่งไปกวาหญา  ผูนั้น  ยอมไมเสื่อม 
        ไปจากสุข." 
        อรรถกถา๑สิคาลสูตรวา  "บรรดาบทเหลาน้ัน  คําวา  ติณา  ภิยฺโย 
ความวา  ใหยิ่งแมกวาหญา." 
        ฎีกาอาฬวกสูตรวา  "บาทคาถาวา  ติณา  ภิยฺโย  น  มฺติ 
ความวา  ดูหม่ินอยูดุจหญา  ครอบงําเสีย  เปนไปอยู." 
        อรรถกถา๒สิคาลสูตรวา  "บาทคาถาวา โส  สุขา  น  วหิายติ 
ความวา  บุรษุน้ัน  ยอมไมละสุข  คือพรั่งพรอมดวยสุขนั่นเอง." 
        [๔๑๕]  เพราะฉะนั้น  ผูอยูครองเรือน  อยาคํานึงถึงหนาวเปนตน 
แลวพึงสั่งสมโภคทรัพยใหโดยลําดับ.   ดวยวา  เมือ่บุคคลทําอยางน้ัน 
โภคะยอมมีมาก  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค   จึงตรัสวา 
        "เมื่อบคุคลรวบรวมโภคทรัพยทั้งหลาย  เพ่ิม 
        ขึ้นอยูดุจแมลงผ้ึง   โภคทรัพยทั้งหลายของเขา 
        ยอมถึงความพอกพูน  ดุจจอมปลวก  อันปลวก 
        ทั้งหลายกอเพ่ิมขึ้นอยู." 
        อรรถกถา๓สิคาลสูตรนั้นวา  "บรรดาบทเหลานั้น   บทวา  สหร- 
มานสฺส  ความวา  ผูไมเบียดเบียนทั้งตนเอง  ทั้งผูอ่ืน  รวบรม 
 
๑-๒.  สุ.  วิ.  ๓/๑๗๔.   ๓.  สุ.  วิ.  ๓/๑๘๗.  
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โภคทรัพย  คือ  ทําใหเปนกองโดยธรรม.   
        บาทคาถาวา  ภมรสเฺสว  อิรียโต  ความวา   ทํากอบโภคะใหญ 
โดยลําดับ  เหมือนแมลงผ้ึงไมเบียดเบียนสีและกลิ่นดอกไม  นําเกสร 
ไปดวยจะงอยปากบาง   ดวยปกบาง  ทํารวงผ้ึงประมาณเทาลอโดยลําดับ 
ฉะน้ัน. 
        บาทคาถาวา  โภคสฺส   นิจย   ยนฺติ   ความวา  โภคะของเขา 
ยอมถึงการพอกพูน   ดุจจอมปลวกอันตัวปลวกท้ังหลายชวยกนัพอกพูน 
โดยลําดับ. 
        ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาค  จึงตรัสวา   วมฺมิโกวุปจียติ. 
อธิบายวา  ยอมถึงการพอกพูน  เหมือนจอมปลวกอันตัวปลวกชวยกัน 
กอเพ่ิมข้ึนฉะนั้น." 
        ฎีกาสิคาลสูตรนั้นวา  "พระอรรถกถาจารย  เม่ือจะแสดงวา 
การส่ังสมโภคะของผูนั้น  ประกอบดวยธรรม   คือเขาถึงญาณ  ดวย 
บาทคาถานี้วา  ภมรสฺเสว  อิรียโต  จึงกลาวคําวา  'อตฺตานมฺป'  เปนตน. 
        สองบทวา   ราสึ   กโรนฺตสฺส   ความวา  ผูเพ่ิมพูน  คือรวบรวม 
โดยประการที่โภคทรัพยมีทรัพยและขาวเปลือกเปนตน   ของเขาจะ 
เปนกอน  คือเปนกองต้ังอยู. 
        บทวา  จกฺกปฺปมาณ   ไดแก  ประมาณเทาลอรถ. 
        บทวา  นิจย  ไดแก  ความเจริญ  คือความเพ่ิมพูน.  อาจารย 
บางพวกกลาววา  'โภคา  สนฺนิจย  ยนฺติ'  ดังน้ี." 
        [๔๑๖]  บรรดาการงานเหลาน้ัน  กสิกรรมท่ีบคุคลประกอบ  
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ชอบแลว  ยอมนําประโยชนมาในโลกท้ัง  ๒.  
        ในขอน้ัน  มีเรื่องนี้  (เปนอุทาหรณ)  :- 
                                   [เรื่องเมณฑกเศรษฐี] 
        ในอดีตกาล  ในกรุงพาราณสี   เศรษฐีคนหน่ึง  ไปสูราชุปฏฐาน 
พบปุโรหิต  ถามถึงนักษัตรฤกษ   ทราบวา  โดยลวงไป  ๓  ป  (นับ) 
จากปนี้  ฉาตกภัย  (อดอยาก)   จะมีทั่วชมพูทวีป  เกณฑใหคนทํางาน 
ทํากสิกรรมเปนอันมากแลวใหทําฉาง  ๑๒๕๐  หลัง. 
        ในอรรถกถา๑เสลสุตร  ทานกลาวความวา  "สิบสามรอยท้ังกึ่ง 
ชื่อ  (รอย)  สิบสามท้ังกึ่ง  คือ  ๑,๒๐๐  และ  ๕๐  (=๑๒๕๐)." 
        ทานเศรษฐีนั้น   บรรจุฉางเหลานั้นและตุมเปนตน   ดวยขาว 
เปลือก  ฝงสวนท่ีเหลือเหลาน้ันไวในหลุม   ขยํา  (ผสม)  สวนที่ 
เหลือจากนั้นดวยดินเหนียว   ใหทาฝาเรือน  เมื่อเวลาภัยมาถึง  เมื่อ 
ขาวเปลือกที่เก็บไวในฉางและตุมเปนตนหมดแลว  กลาววา  "พอเอย 
พวกเจาจงไปเปนอยูตามปรารถนาเถิด."   มนุษยทั้งหลาย   หลีกไป 
ตามปรารถนาแลว. 
        ก็ในเรือน  (ของเศรษฐี)   คน  ๕  คนยังเหลืออยู  คือ  เศรษฐี, 
ภริยา,  บุตร,  สะใภ,  และทาสชื่อปุรณะ.  ชนเหลาน้ัน  เมื่อขาวเปลือก 
ในหลุมหมดไปแลว  ทําดนิเหนียวท่ีฝาเรือนใหเปยกแลว  ยังอัตภาพ 
ใหเปนไป  (เลี้ยงชีพ)  ดวยขาวเปลือกท่ีไดจากดินเหนียวน้ัน. 
        สวนภรยิาของทานเศรษฐี  ทําดินเหนียวท่ีเหลือในที่แหงฝาให 
 
๑.  ป.  สูง  ๓/๓๖๖.  
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เปยก  ไดขาวเปลือกครึ่งอาฬหกะแลวทุบ  ไดขาวสารทะนานหน่ึง  ใส  
ขาวสารน้ันไวในหมอ  ฝงไวในแผนดินเพราะกลัวโจร  วันหน่ึง  เมื่อ 
เศรษฐีไปสูราชสํานักกลับมาแลว  กลาววา   "นางผูเจริญ    ฉันหิว 
มีอะไรบาง ?"   จึงนําขาวสารน้ันออกมาหุงภัต   แบงเปน  ๕  สวน 
นอมสวนหนึ่งใหแกเศรษฐี.   
        ขณะนั้น   พระปจเจกพุทธเจารูปหน่ึง  อกจากนิโรธ   ตรวจดู 
ดวยทิพยจักษุรูวา  "ฉาตกภัยเกิดข้ึนทั่วชมพูทวีป   และขาวสุกแหง 
ขาวสารทะนานหน่ึง  เขาหุงแลวเพ่ือชน  ๕  คนในเรือนของเศรษฐี  เขา 
แมทั้ง ๕  คนมีศรัทธา  จักทําการสงเคราะหเรา"  จึงมาจากเขาคันธ- 
มาทน  แสดงตนแกเขา.  ชนทั้งหมดน้ัน  ถวายสวนแหงภัตของตน  ๆ 
กลาววา  "ทานเจาขา  ต้ังแตนี้ไป  ขาพเจาท้ังหลายไมพึงเห็นฉาตก- 
ภัยเชนนี้  (อีก)"   แลวไดทําความปรารถนาตามสมควรแกความ 
ปรารถนา. 
        ก็บรรดาชนเหลาน้ัน  เศรษฐี  ปรารถนาวา  "ต้ังแตนี้ไป  ขาพเจา 
พึงสามารถจะใหพืชและขาวเปลือกแกชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น  ไมพึงทําการ 
งานดวยมือของตนเปนอยู  สาย  (ทอธาร)  แหงขาวสาลีแดงพึงตกลง 
เต็มฉางทั้งหมด  ในขณะที่ขาพเจาใหชําระฉาง  ๑๒๕๐  หลัง  อาบศีรษะ 
นั่งท่ีประตูฉางเหลาน้ัน  แลวแหงนดู  ณ  เบื้องบน,  ผูนี้เทาน้ัน  จงเปน 
ภริยา  ผูนี้เทาน้ัน  จงเปนบุตร  ผูนี้เทาน้ัน  จงเปนสะใภ  (และ)  ผูนี ้
เทาน้ันจงเปนทาส  ในที่  ๆ  ขาพเจาเกิดแลว  ๆ." 
         ภรรยา  ปรารถนาวา     "เม่ือขาพเจาทํา   (วาง)   ขาวสาลีครึ่ง  
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อาฬหกะไวเบื้องหนา     ใหภัตแกชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น    ขาพเจายัง 
ไมลุกข้ึนเพียงใด  ที่ซึ่งขาพเจาถือเอา  ๆ  (ขาวสาลีในครึ่งอาฬหกะ)  
จงบริบูรณ   (เต็มอยู   อยาพรอง)   อยูเพียงนั้น    ชนเหลาน้ีเทานั้น 
จงเปนสามี  บุตร  สะใภ  และทาสของขาพเจา."   
        บุตร  ปรารถนาวา  "เมื่อขาเจาถือเอาถุงทรัพยพันหน่ึง  แมให 
ทรัพยแกชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น  ถุงทรพัยจงบริบูรณอยู  ชนเหลาน้ี 
เทาน้ัน  จงเปนมารดาบิดา  ภริยา  และทาสของขาพเจา." 
        บุตรสะใภ   ปรารถนาวา   "เมื่อขาพเจาทํา   (วาง)    กะบุงขาว 
เปลือกไวเบ้ืองหนา    ใหพืชและขาวเปลือกแกชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น 
ความท่ีพืชและขาวเปลือกส้ินไปอยาปรากฏเลย,    ชนเหลาน้ีเทาน้ัน 
จงเปนมารดาบิดา  สามี  และทาสของขาพเจา." 
        ทาส  ปรารถนาวา  "เมื่อขาพเจาไถอยู   รอยไถ  ๗  รอย  ประมาณ 
เทารางไม    คือ    ขางน้ี  ๓  รอย     ขางน้ี  ๓  รอย  ตรงกลาง  ๑   รอย 
จงไป,  ชนเหลาน้ีเทาน้ัน  จงเปนนายของขาพเจา." 
        วันนั้น   ทาสน้ัน   อาจจะปรารถนาตําแหนงเสนาบดีแลวได 
ก็จริง,     ถึงอยางนั้น     เขาปรารถนาอยางนี้    เพราะยังรักในนาย 
ทั้งหลาย. 
        ในที่สุดแหงคําของคนแมทั้งหมด  พระปจเจกพุทธเจา  กลาววา 
"จงเปนอยางนั้น"   แลวทําอนุโมทนาดวยคาถา๑ของพระปจเจกพุทธ- 
เจา   อธิษฐานวา    "คนเหลาน้ีจงเห็นเรา"   แลวไปแบงภัตน้ันใหพอ 
 
๑.  อิจฺฉิต  ปตฺถิต  ตุมิห  ฯ เป ฯ  มณิ  โชตริโส  ยถา.  
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แกพระปจเจกพุทธเจา  ๕๐๐   รูปดวยอานุภาพของตน.  แมชนเหลาน้ัน 
ไดยืนแลดูทานอยู.    
        ครั้งน้ัน  ภริยาของทานเศรษฐี    คิดวา  "ภัตหมดแลว"     ลาง 
หมอปดเก็บไวแลว.  แมเศรษฐี  ถูกความหิวเบียดเบียนหลับแลว  ต่ืน 
ข้ึน  กลาววา  "นางผูเจริญ  ฉันหิวเหลือเกิน  ขาวตังในหมอมีอยู 
หรือ ?"    นางลุกข้ึนไปเปดหมอขาว.  ในทันใดนั้นเอง  หมอขาวก็เต็ม 
ดวยขาวมีสีเชนดอกมะละตูม.   นางเห็นขาวนั้นแลว  กลาววา  "นาย 
จงลุกข้ึนบริโภคเถิด"   แลวใหภัตแกบิดาและบุตรทั้ง  ๒  เมื่อชน 
เหลาน้ันบริโภคเสร็จแลวลุกข้ึน  (ตน)  บรโิภคพรอมกับสะใภ  ไดให 
ภัตแกนายปุณณะ.  ที่ซึ่งเขาคดเอาแลว  ๆ  ไมหมดไปเลย,   ที่ซึ่ง 
เขาคดเอาดวยทัพพีคราวเดียวเทานั้น  ปรากฏอยู.  วันนั้นนั่นเอง  ฉาง 
เปนตน  เต็มโดยทํานองท่ีเคยเต็มมาแลว.  ครั้งน้ัน  เศรษฐี  ไดใหพืช 
และขาวเปลือกแกชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น. 
        เขาจุติจากมนุษยโลกนั้น  ไปบังเกิดในเทวโลก  ทองเที่ยวไปใน 
สุคติ  บัดนี้  เกิดเปนเมณฑกเศรษฐี  ในภัททิยนคร.  แมภริยาของ 
เขา   ก็บังเกิดในสกุลท่ีมโีภคะมาก,   ลายดอกปทุมเกิดที่ฝามือฝาเทา 
เบื้องซายของนาง  ลายจันทรเกิดที่ฝามือฝาเทาอีกขางหน่ึง  ดวยเหตุนั้น 
นางจึงไดชื่อวา  จันทปทุมา.   นางเจริญวัยแลว  กไ็ปสูเรือนของทาน 
เมณฑกเศรษฐี.   แมบุตร  สะใภ  และทาส  ก็ไดเปนบุตร  สะใภ 
และทาสของเขา  (ทั้ง  ๒). 
        บรรดาชนเหลาน้ัน  บุตรชื่อธนญชัย  เปนบดิานางวิสาขา  สะใภ  
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ชื่อสุมนเทวี  เปนมารดานางวิสาขา.   ชนเหลาน้ันทั้งหมด  พิจารณาดู 
บุญของตนอยู.  บุญท้ังปวงน้ัน  สําเร็จตามท่ีไดปรารถนาไวแลว.  
        เรื่องเมณฑกเศรษฐี  มาในอรรถกถา๑แหงคาถาวา   สุทสฺส 
วชฺชมฺเสเปนตน  ในมลวรรคธรรมบท.   
        [๔๑๗]  กสิกรรมที่บคุคลประกอบแลวโดยชอบ  เปนเหตุนํา 
ประโยชนมาใหในโลกท้ัง  ๒  แกชนเหลาน้ี  ดวยประการฉะน้ี. ใน 
กรรมนอกจากกสิกรรมน้ัน  ก็นัยนี.้  กก็ารงานเหลานั้น  ชื่อวา  เปน 
มงคล  เพราะนําประโยชนมาใหในโลกท้ัง  ๒. 
        สวนในอรรถกถา  ทานกลาวคําเพียงนี้เทาน้ันวา  "การงาน 
เหลาน้ัน  ซึ่งบุคคลประกอบไดอยางนี้  ก็เพราะตน  บุตรและภรรยาหรือ 
กรรมกรเปนผูฉลาด  พระผูมีพระภาคตรัสวา  เปนมงคล  เพราะเปน 
เหตุแหงการไดความเจริญแหงทรัพย  และขาวเปลือก  ในทิฏฐธรรม 
เทียว."   ก็ความท่ีการงานเหลาน้ันเปนเหตุแหงการไดประโยชนใน 
ปรโลก  มีอยูแท. 
        มงคล  ๔  ประการ  คือ  การบํารุงมารดาบิดา  การสงเคราะห 
บุตรและภริยา   การงานไมอากูล  พระผูมีพระภาค  ตรัสดวยคาถา 
แมนี้  ดวยประการฉะน้ี.   แมคําเปนคาถานี้ ก็ชื่อวา  ปฐยาวัตรแล. 
                       พรรณนาความแหงคาถาที่  ๔  จบ. 
 
๑.  ธมฺมปทฏกถา  ภาค ๗/๓๑๖. 


