ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาที่ 1

มังคลัตถทีปนี แปล
เลม ๒
พรรณนาความแหงคาถาที่ ๓
[๑๑๕] พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๓: ความเปนผูมีสุตะมาก
ชื่อวา พาหุสัจจะ. ความเปนผูฉลาดในหัตถกรรมอยางใดอยางหนึ่ง
ชื่อวา ศิลปะ. แมในฎีกาแหงวาเสฏฐสูตร ในมัชฌิมปณณาสก ทาน
ก็กลาววา "ความเปนผูฉลาดในหัตถกรรม ชื่อวา ศิลปะ เพราะ
อรรถวา อันบุคคลตองศึกษาดวยอุลายนั้น ๆ." กฎสําหรับฝกหัด
กายวาจาและจิต อธิบายวา "เครื่องกัน เครื่องหามกายวาจา
และจิตเหลานั้น จากอาบัติบาง จาโทษเครื่องทุศีลบาง จาก
อกุศลกรรมบถบาง ตามสมควร" ชื่อวา วินัย. สวนในอรรถกถา
ทั้งหลายมีสมันตปาสาทิกาเปนตน ทานกลาวหมายเอาพระวินัยปฎก
อยางเดียววา " ก็อุบายนั่น ยอมฝกกายดวย วาจาดวย เพราะเกียดกัน
เสียซึ่งอัชฌาจารทางกายและทางวาจา เหตุนั้น อุบายนั่นจึงชื่อวา
วินัย. " ในอรรถกถา ทานกลาววา "บทวา ศึกษาดีแลว คือ
สําเหนียกแลวดวยดี. บทวา กลาวดีแลว คือกลาวแลวดวยดี.
ศัพทวา ยา เปนศัพทแสดงอรรถไมจํากัด. คําเปลง คือคําเปนทาง
๑

๒

๑. สมันตะ ๑/๑๘๒ ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวัณณนา ๑๔๘.
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ชื่อวา วาจา."
อรรถกถาแหงรูปกัณฑ วา " สัททชาติใด อันเขาพูดกัน เหตุนั้น
สัททชาตินั้น ชื่อวาวาจา. สัททชาติใด อันเขาเปลง เหตุนั้น
สัททชาตินั้น ชื่อวาวาจา. การเปลงถอยคํา ชื่อวาคําเปนทาง.
ถอยคํานั้นดวย เปนทางดวย แหงเหลาชนผูประสงคจะทราบเอง
และประสงคจะใหผูอื่นทราบเนื้อความ แมเพราะเหตุนั้น ชือ่ วา
พฺยปโถ."
อรรถกถาแหงมุ สาวาทสิกขาบทวา "คําเปนทาง ชื่อวา
พฺยปโถ. จริงอยู วาจาเทานั้น เปนทางของชนทั้งหลายผูถึง
ทิฏฐานุคติ [คือเปนตัวอยาง] แมของชนเหลาอื่น ทานจึงเรียกวา
พฺยปโถ."
อาเทศวาจาศัพทเปน พฺยในเพราะปถศัพทหนปลาย ดวยสูตร
ในสัททนีติปกรณ ตอนวาดวยสนธิกัปปะวา " วาจาย โพฺย ปเถ
[แปลงวาจาศัพทเปน พฺย ในเพราะปถศัพท] " ก็ได ดวยมหาพฤทธิ์
ก็ได.
บทวา เอต ความวา " เทพดา ทานจงถือวา 'พาหุสัจจะ ๑
ศิลปะ ๑ วินัยที่ศึกษาดีแลว ๑ วาจาสุภาษิต ๑ กรรม ๔ อยางนี้
เปนมงคลอยางสูงสุด" ความสังเขปในคาถาที่ ๓ นี้ เทานี้. สวน
ความพิสดารในคาถาที่ ๓ นี้ ดังตอไปนี้ :๑

๒

๑. อฏสาลินี ๔๗๒. ๒. สมนฺต. ๒/๒๘๓.
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กถาวาดวยพาหุสัจจะ
[๑๑๖] ความเปนผูมีสุตะมาก ชื่อพาหุสัจจะ. โดยอรรถ
พาหุสัจจะ ไดแกความเปนผูฉลาดในกิจนั้น ๆ อันเกิดขึ้นเพราะเรียน
บาง เพราะฟงบาง ซึ่งพระพุทธวจนะหรือศิลปะภายนอก (พระ
พุทธศาสนา) ยกความเปนผูฉลาดในหัตถกรรม ที่พระผูมีพระภาค
ทรงถือเอาดวยสิปปศัพทอันจะตรัส (ขางหนา) เสีย. พาหุสัจจะนั้น
มี ๒ อยาง ดวยสามารถพาหุสัจจะของบรรพชิตและคฤหัสถ. ใน ๒
อยางนั้น ความเปนผูทรงจําคําสอนของพระศาสดา ที่พระผูมีพระภาคทรงพรรณนาไวในอุรุเวลสูตรเปนตน โดยนัยเปนอาทิอยางนี้วา
"ภิกษุเปนพหุสูต ทรงสุตะ มีสุตะเปนที่สั่งสม " ดังนี้ ชื่อวาพาหุสัจจะ
ของบรรพชิต.
อุรุเวล สูตร มาในปฐมปณณาสก แหงจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย.
[๑๑๗] อรรถกถาแหงอุรุเวลสูตร นั้นวา "สุตะ คือนวังคสัตถุศาสนของภิกษุนั้นมาก อธิบายวา เปนอันเธอเรียนแลว ดวย
สามารถอักขระเบื้องตนและเบื้องปลายแหงบาลีและอนุสนธิ. ภิกษุนั้น
ชื่อวา พหุสสุตะ. บทวา สุตธโร คือเปนผูรองรับสุตะไวได. จริงอยู
พระพุทธวจนะอันภิกษุใดเรียนแตบาลีประเทศนี้ เลือนหายไปจาก
บาลีประเทศนี้ ไมคงอยู ดุจน้ําในหมอทะลุ เธอ ไมอาจจะกลาว
๑

๒

๑. องฺ. จตุกฺก ๒๑/๒๕. ๒. มโนรถปูรณี. ๒/๓๔๗.
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หรือบอกสูตรหรือชาดกอยางหนึ่ง ในทามกลางบริษัท. ภิกษุนี้
หาชื่อวาผูทรงสุตะไม. สวนพระพุทธวจนะอันภิกษุใดเรียนแลว ยอม
เปนอยางเวลาที่ตนเรียนมาแลวนั้นแหละ เมื่อเธอไมทําการสาธยาย
ตั้ง ๑๐ ป ตั้ง ๒๐ ป ก็ไมเลือนหาย, ภิกษุนี้ ชื่อวาผูทรง
สุตะ. บทวา สุตสนฺนิจโย ไดแกผสู ั่งสมสุตะ. ก็สุตะอัน
ภิกษุใดสั่งสมไวในตูคือหทัย ยอมคงอยู ดุจรอยจารึกที่ศิลา และ
ดุจมันเหลวราช สีหที่เขาใสไวในหมอทองคํา ภิกษุนี้ ชื่อวาผูมีสุตะ
เปนที่สั่งสม."
ฎีกาแหงอุรุเวลสูตรนั้นวา "พระปริยัติธรรม ชื่อวาสุตะ
เพราะเปนธรรมอันผูมีความตองการดวยการออกจากวัฏฏทุกขควร
ฟง ภิกษุใด ทรงสุตะนั้น เหตุนั้น ภิกษุนั้น ชื่อวาผูทรงสุตะ.
สุตะมีบท ๆ เดียว ไมตกหลนไปแมอักษรเดียวสั่งสมอยู เหตุนั้น
สุตะนั้นชื่อวาสิ่งที่สั่งสมอยู สุตะเปนสิ่งที่สั่งสมอยู มีในภิกษุนั้น
เหตุนั้น ภิกษุนั้นชื่อวามีสุตะเปนที่สั่งสมอยู (ครบครัน)
ก็บุคคลผูเปนพหุสูต เขาถึงโดยสุตะ เปนผูอันพระศาสดาทรง
สรรเสริญแลว. จริงอยูพระผูมีพระภาคตรัสไวในอัปปสสุตสูตร ใน
ปฐมปณณาสก แหงจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย วา๑

๒

๓

๑ Lion สิงโต. ๒. เชน สุตะวาพุทฺโธ ก็คงเปนบทวา พุทฺโธอยู พุ ไมหายไป
หรือ โธ ไมเลือนไป เธอทรงไวไดครบสุตะนั้น ๆ. อนึง่ แม สนฺนิจโย จะเปนบทปลง
หรือคุณบท ก็ใช สต เปนประธานได เพราะลิงคของสนฺนิจโย เปนอยูอยางนัน้ เหมือน
อยาง สรณ เปนคุณบทของพุทโฺ ธ. ๓. องฺ. จตุกฺก. ๑/๒๘.
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[นวังคสัตถุศาสน]
"ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก.
บุคคล ๔ จําพวกเปนไฉน ? คือ บุคคลมีสุตะนอย (ทั้ง) ไมเขาถึง
โดยสุตะ, บุคคลมีสุตะนอย (แต) เขาถึงโดยสุตะ, บุคคลมีสุตะ
มาก (แต) ไมเขาถึงโดยสุตะ, บุคคลมีสุตะมาก (ทั้ง) เขาถึง
โดยสุตะ. ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนผูมีสุตะนอย (ทั้ง) ไมเขา
ถึงโดยสุตะ เปนอยางไร ? ภิกษุทั้งหลาย สุตะ คือ สุตตะ
เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทานะ อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ
เวทัลละ ของบุคคลบางคนในศาสนานี้ มีนอย, เขาหาเปนผูรูทั่วถึง
อรรถ รูทั่วถึงธรรม แหงสุตะอันนอยนั่นแลว ปฏิบัติธรรมสมควร
แกธรรมไม, อยางนี้แล ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนผูมีสุตะนอย
(ทั้ง) ไมเขาถึงโดสุตะ. ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนผูมีสุตะนอย
(แต) เขาถึงโดยสุถตะ เปนอยางไร ? ภิกษุทั้งหลาย สุตะ คือ
สุตตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละ ของบุคคลบางคนในศาสนานี้ มีนอย,
๑

๑. สุตตะ ไดแกระเบียบคําที่แสดงเนื้อความไดเรื่องหนึง่ ๆ. เคยยะ ไดแกระเบียบคําที่
มีจุณณิยบทบางคาถาบางปนกัน. เวยยากรณะ ไดแกระเบียบคําที่มีจุณณิยบทลวน ไม
มีคาถาปน. คาถา ไดแกระเบียบคําที่ผูกประพันธเปนคาถา ตางโดยฉันทลักษณะและ
พฤติลักษณะ. อุทานะ ไดแกระเบียบคําที่พระพุทธเจาเปนตน ทรงเปลงดวยโสมนัส.
อิตวิ ุตตกะ ไดแกระเบียบคําที่พระพุทธเจาตรัสเปนรอยแกวในเบื้องตนแลว ตรัสยา
ขอความนั้น (คํานิคม) ในภายหลัง. ชาตกะ ไดแกระเบียบคําที่พระพุทธเจาตรัสแสดง
บุรพจารีตเปนที่มาแลวในอดีต. อัพภูตธัมมะ ไดแกระเบียบคําทีแ่ สดงความอัศจรรย.
เวทัลละ ไดแกระเบียบคําที่ผูถามไดความรูแจง และมีความยินดีถามตอ ๆ ขึ้นไป
รวมสุตะ ๙ นี้ เรียกนวังคสัตถุศาสน.
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(แต) เขาเปนผูรูทั่วถึงอรรถ รูทั่วถึงธรรม แหงสุตะนอยนั้นแลว
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม, อยางนี้แล ภิกษุทั้งหลาย บุคคล
เปนผูมีสุตะนอย (แต) เขาถึงโดยสุตะ. ภิกษุทงั้ หลาย ก็บคุ คล
เปนผูมีสุตะมาก (แต) ไมเขาถึงโดยสุตะ เปนอยางไร ? ภิกษุ
ทั้งหลาย สุตะ คือ สุตตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละ ของบุคคล
บางคนในศาสนานี้ มีมาก, (แต) เขาหาเปนผูรูทั่วถึงอรรถ รูท ั่ว
ถึงธรรม แหงสุตะมากนั้นแลว ปฏิบตั ิธรรมสมควรแกธรรมไม.
อยางนี้แล ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนผูมีสุตะมาก (แต) ไมเขาถึง
โดยสุตะ. ภิกษุทังหลาย ก็บุคคลเปนผูมีสุตะมาก (ทั้ง) เขาถึง
โดยสุตะ เปนอยางไร ? ภิกษุทั้งหลาย สุตะ คือ สุตตะ เคยยะ
ฯลฯ เวทัลละ ของบุคคลบางคนในศาสนานี้ มีมาก, (ทั้ง) เขา
ก็เปนผูรูทั่วถึงอรรถ รูทวั่ ถึงธรรม แหงสุตะมากนั้นแลว ปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรม, อยางนี้แล ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนผูมี
สุตะมาก (ทั้ง) เขาถึงโดยสุตะ. ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวก
เหลานี้แล มีปรากฏอยูในโลก."
(พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ไดตรัสไวยากรณนี้ ครั้น
แลวไดตรัสคําลงทาย เปนประพันธคาถาอื่นตอไปวา :-)
"ถาบุคคลแมมีสุตะนอย (ทั้ง) ไมตั้งมั่นอยู
ในศีล; บัณฑิตทั้งหลายยอมติเตียนเขาโดย
สวนสอง คือ ทั้งโดยศีล ทั้งโดยสุตะ. ถา
บุคคลแมมีสุตะนอย (แต) ตั้งมัน่ ดีอยูในศีล;
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บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญเขาโดยศีล (แต)
สุตะของเขาหาถึงพรอมไม. ถาบุคคลแมมี
สุตะมาก (แต) ไมตั้งมั่นอยูในศีล, บัณฑิต
ทั้งหลายยอมติเตียนเขาโดยศีล (แต) สุตะ
ของเขายอมถึงพรอม. ถาบุคคลแมมีสุตะมาก
(ทั้ง) ตั้งมั่นอยูในศีล บัณฑิตทั้งหลายยอม
สรรเสริญเขาโดยสวนสอง คือ ทั้งโดยศีล
ทั้งโดยสุตะ. ใครเลาควรจะติเตียนบุคคลผูมี
สุตะมาก ผูทรงธรรม มีปญญา เปนพุทธสาวก
ผูเปนดังแทงทองชมพูนุทนั้นได, แมเหลา
เทพเจาก็ชมเขา ถึงพรหมก็สรรเสริญ."
อรรถกถา แหงอัปปสสุตสูตรนั้น วา "บรรดาบทเหลานั้น บทวา
อนุปฺปนฺโน แปลวา ไมเขาถึง."
ฎีกาแหงอัปปสสุตสูตรนั้น วา " สองบทวา อปฺปก สุต
ความวา บรรดาสัตถุศาสนมีองค ๙ องคอะไร ๆ ก็ตาม จัดเปนสุตะ
(ทั้งนั้น), เพื่อทรงแสดงองค ๙ นี้นนั้ จึงตรัสวา สุตตะ เคยยะ
เปนตน."
นัยอันมาในอรรถกถาแหงสูตรนั้นวา "หลายบทวา อตฺถมฺาย ธมฺมมาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน มีความวา เปนผู
รูอรรถกถาและบาลีแลว ปฏิบัติบุพพภาคปฏิปทาพรอมทั้งศีลอันเปน
๑

๑. มโนรถปูรณี. ๑/๓๒๘.
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ธรรมสมควรแกนวโลกุตตรธรรม. ในบุคคล ๔ จําพวกนั้น จําพวก
ตน พระผูมพี ระภาคตรัสหมายเอาผูมีสุตะนอย และเปนผูทุศีล,
จําพวกที่ ๒ มีสุตะนอย (แต) เปนผูสิ้นอาสวะ, จําพวกที่ ๓ มีสุตะ
มาก (แต) เปนผูทุศีล, จําพวกที่ ๔ มีสุตะมาก และเปนผูสิ้น
อาสวะ."
อรรถกถาแหงสูตรนั้น วา " บทวา อสมาหิโต คือไมทําให
บริบูรณ. บาทคาถาวา สีลโต จ สุเตน จคือ ทัง้ โดยสวนศีล
ทั้งโดยสวนสุตะ, อธิบายวา บัณฑิตทั้งหลายยอมติเตียนเขาอยางนี้
วา " ผูนี้ทุศลี (ทั้ง) มีสุตะนอย." บาทคาถาวา ตสฺส สมฺปชฺชเต
สุต ความวา เพราะกิจคือสุตะอันบุคคลนั้นทําแลวดวยสุตะนี้ ฉะนั้น
สุตะของเขาจึงชื่อวาถึงพรอม. สองบทวา นาสฺส สมฺปชฺชเต
ความวา เพราะเขาไมทํากิจคือสุตะ สุตะจึงไมถึงพรอม. บทวา
ธรฺมธร ไดแกเปนผูรับรองธรรมคือสุตะ. บทวา สปฺปฺ คือมี
ปญญาดี. บาทคาถาวา นิกฺข ชมฺพูนทสฺเสว ความวา ทองคํา
ธรรมชาติ เรียกกันวา ทองชมพูนุท, ดุจแทงทองชมพูนุทนั้น,
อธิบายวา เหมือนลิ่มทองหนัก ๕ สุวรรณ .
แมพระอานนทเถระ อาศัยความที่ตนเปนพหุสูต จึงถึงความ
เปนผูอันพระศาสดาทรงสรรเสริญวา "ภิกษุทั้งหลาย อานนทเปน
ยอดของภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผูเปนพหุสูต ." อนึ่งภิกษุผูเปน
พหุสูต ยอมเปนผูมีลาภเกิดขึ้นโดยไมยาก. ในขอนั้น มีเรื่องดังตอ
๑

๒

๑. ตามมาตรา ๕ สุวรรณ เปน ๑ นิกขะ. ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๓๒.
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ไปนี้ (เปนอุทาหรณ):[เรื่องพราหมณบูชาภิกษุผูพหุสูต]
ไดยินวา พราหมณคนหนึ่ง คือวา " การบูชาพระพุทธรัตนะ
และพระสังฆรัตนะ ก็ปรากฏอยู, ธรรมรัตนะจะชื่อวาเปนอันบูชาแลว
ดวยอยางไรหนอ ? " จึงเขาไปเฝาพระศาสดาทูลถามเนื้อความนั้น.
พระศาสดา. พราหมณ ถาทานปรารถนาจะบูชาพระธรรมรัตนะ ก็จงบูชาภิกษุผูเปนพหุสูตรูปหนึ่งเถิด.
พราหมณ. พระเจาขา ขอพระองคตรัสบอกภิกษุผูเปนพหุสูต
(ดวยเถิด).
พระศาสดา. จงถามภิกษุสงฆเถิด.
เขาเขาไปหาภิกษุทั้งหลาย กลาววา "โปรดบอกภิกษุผูเปน
พหุสูตทีเถิด ขอรับ."
ภิกษุ. พระอานนทเถระสิ พราหมณ.
พราหมณบุชาพระเถระดวยจีวรอันมีราคาพันหนึ่ง ฉะนี้แล.
เรื่อนี้มาในอรรถกถา แหงมหาโคสิงคสาลสูตร.
[๑๒๑] พาหุสัจจะของพหุสุตบุคคล ชื่อวาเปนมงคล เพราะ
เปนเหตุแหงอิฏฐผลมีสรรเสริญเปนตน, และชื่อวาเปนมงคล แม
เพราะเหตุแหงการละอกุศล และการบรรลุกุศล ดวยประการฉะนี้.
สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคตรัสไวในนคโรปมสูตร ทุติยวรรค
ทุติยปณณาสก ในสัตตกนิบาต อังคุตตรนิกาย ดังนี้วา "ภิกษุ
๑

๒

๑. ป. สู. ๒/๓๓๐. ๒. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๑๑.

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาที่ 10

ทั้งหลาย ก็อริยสาวกผูสดับแลวแล ยอมละอกุศลเสียได ทํากุศล
ใหเจริญ, ยอมละกรรมอันมีโทษเสีย ทํากรรมไมมีโทษใหเจริญ
บริหารตนใหหมดจด."
[๑๑๒] อรรถกถา แหงสูตรตนของสูตรทั้งหมด ในทุกนิบาต
อังคุตตรนิกาย วา "บรรดาคําเหลานั้น ในคําวา สุทฺธมตฺตาน
ปริหรติ นี้ ความหมดจดมี ๒ อยาง คือ โดยปริยาย (โดย)
เอกเทศ) ๑ โดยนิปปริยาย (โดยสิ้นเชิง) ๑. ก็พระอริยสาวก
บริหารตนอยูดวยสรณคมน ชื่อวาบริหารตนใหหมดจดโดยปริยาย ถึง
บริหารตนอยูดวยศีล ๕ ศีล ๑๐ จตุปาริสุทธิศีล ปฐมฌาน ทุติยฌาน
ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนฌาน วิญญาณัญจายตนฌาน อากิญจัญญายตนฌาน เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
โสดาปตติมรรค โสดาปตติผล อรหัตตมรรค ก็ชื่อวาบริหารตนให
หมดจดโดยปริยายเหมือนกัน. (สวน) ทานผูตั้งอยูในอรหัตตผล
เปนพระขีณาสพยังเบญจขันธอันมีมูลขาดแลว ใหอาบบาง ใหเคี้ยว
บาง ใหบริโภคบาง ใหนั่งบาง ใหนอนบาง บัณฑิตพึงทราบ
วา บริหารคือปฏิบัติตนใหหมดจด คือหมดมลทินโดยนิปปริยาย
โดยแท."
ฎีกาแหงปฐมสูตรนั้น วา "บทวา ฉินฺนมูลเก คือ ชื่อวา
มีมูลอันขาดเด็ดแลว เพราะมูลคือตัณหาอันทานถอนขึ้นไดแลว
๑

๑. มโน. ปู. ๒/๔.
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(ดวยอรหัตตมรรค)."
อรรถกถา แหงอธิปเตยยสูตร จตุตถวรรคปฐมปณณาสก ใน
ติกนิบาต อังคุตตรนิกา วา "อธิบายวา 'ภิกษุยอมบริหาร
คือปฏิบัติ คุม ครองตน ทําใหหมดจดคือใหหมดมลทิน. ก็ภกิ ษุนี้
บริหารตนใหหมดจดอยูดวยอรหัตตมรรค ชื่อวาบริหารตนใหหมดจด
โดยปริยา, สวนทานผูบรรลุผลแลว จึงชื่อวาบริหารตนใหหมดจด
โดยนิปปริยาย."
ฎีกาแหงอธิปเตยยสูตรนั้นวา "สองบทวา นิมฺมล กตฺวา
ความวา ทําใหปราศจากมลทิน เพราะพรากเสียซึ่งมลทิน มีราคะ
เปนตน. บทวา โคปยติ คือยอมรักษาจากอนัตถะ คือสังกิเลส.
บทวา อย เปนตน ความวา ภิกษุผูปฏิบัติไดอยางนี้ ชื่อวาบริหาร
ตนใหหมดจด เพราะไมมีแมแหงกิเลสอันเปนเหตุไมบริสุทธิ์."
ทานมิไดพรรณนาถอยคําอะไร ๆ ไว ในอรรถกถาและฎีกาแหง
นคโรปมสูตรเลย เพราะทานพรรณนาไวแลวในเบื้องตนอยางนี้.
[๑๒๓] อนึ่ง พาหุสัจจะ ชื่อวาเปนมงคล แมเพราะเปนเหตุ
แหงการทําใหแจงซึ่งปรมัตถสัจโดยลําดับ. สมดังคําที่พระผูมีพระ
ภาค เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกพราหมณชื่อภารทวาชะ ตรัสไววา
"กุลบุตรผูเกิดศรัทธาแลว ยอมเขาไปหา (บัณฑิต), ครั้นเขาไปหา
แลว ยอมนัง่ ใกล, เมื่อนั่งใกล ยอมเงี่ยโสต, เงี่ยโสตแลว ยอม
สดับธรรม, ครั้งสดับแลว ยอมทรางธรรมไว, ยอมพิจารณาเนื้อ
๑

๑. มโน. ป. ๒/๑๖๙
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ความแหงธรรมที่ทรงไวแลว, เมื่อเขาพิจารณาเนื้อความอยู, ธรรม
ทั้งหลายยอมทนซึ่งความเพงพินิจ, เมื่อความทนซึ่งความเพงพินิจ
แหงธรรม มีอยู, ความพอใจยอมเกิด, เขาเกิดความพอใจแลว
ยอมอุตสาหะ, ครั้นอุตสาหะแลว ยอมไตรตรอง, ครั้นไตรตรอง
แลว ยอมตั้งความเพียร, เขาเปนผูมีตนตั้งความเพียรแลว ยอม
ทําปรมัตถสัจใหแจงดวยกาย และยอมเห็น (แจง) แทงตลอด
ปรมัตถสัจนั้นดวยปญญา."
บาลีในจังกีสูตร ปญจมวรค มัชฌิมปณณาสก.
[๑๒๔] อรรถกถา แหงจังกีสูตรนั้นวา " บทวา ปยิรุปาสติ
คือนั่งในสํานัก. บทวา โสต ไดแกโสตประสาท. บทวา ธมฺม
หมายเอาเทศนาธรรม. บทวา ธาเรติ ไดแกทรงจําทําใหชํานาญ.
บทวา อุปปริกฺขติ ความวา ยอมพิจารณาโดยอรรถและโดยการณ.
บทวา นิชฌ
ฺ าน คือยอมทนซึ่งความสอดสอง, อธิบายวา ธรรม
ทั้งหลายยอมปรากฏอยางนี้วา "ศีลอันพระผูมีพระภาคตรัสไวแลว
ในที่นี้ สมาธิอันพระองคตรัสไวแลวในที่นี้" ดังนี้เปนตน. ความ
พอใจ คือความเปนผูใครจะทํา ชื่อวาความพอใจ. บทวา อุสฺสหติ
คือยอมพยายาม. บทวา ตุลยติ คือยอมพิจารณาดวยอํานาจ
ไตรลักษณมีอนิจจลักษณะเปนตน. บทวา ปทหติ คือ ยอมเริ่มตั้ง
ความเพียรอันนับเขาในมรรค. คําวา----กาเยน เจว ปรมตฺถสจฺจ
ความวา ทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน ดวยสหชาตนามกาย และชําแรก
๑

๒

๑. ม. ม. ๑๓/๖๐๕. ๒. ป. สู. ๓/๓๙๑.
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กิเลสทั้งหลาย เห็นพระนิพพานนั่นแลแจมแจง คือชัดเจนดวย
ปญญา."
ฎีกาแหงจังกีสูตรนั้น วา "บทวา ปยิรุปาสติ คือเขาไปนั่ง
ดวยอํานาจการอุปฏฐาน. พระอรรถกถาจารยกลาววา ' บทวา โสต
ไดแกโสตประสาท' ดวยประสงควา 'ก็โสตประสาทนั้น อันบุคคลควร
เงี่ยเพื่อสดับ.' บทวา ธาเรติ คือทรงจําไวดวยหทัย ไดแกเก็บธรรม
นั้นไวในหทัยนั้น. บทวา อตฺถโต คือโดยใจความของธรรมตามที่
ทรงไวแลว. บทวา การณโต คือโดยยุกติ ไดแกโดยเหตุอุทาหรณ
โดยสมควร. บทวา โอโลกน ความวา ธรรมทั้งหลายยอมทน
คือธารไดซึ่งความเปนสภาพ อันจะพึงเห็นไดดวยปญญาจักษุตาม
สภาพวา "ขอนี้ เปนอยางนี้." ความทนไดนั้น ก็คือกิริยาที่
เนื้อความปรากฏในจิต เพราะบรรลุ ดุจแววหางแหงปลากราย
เพราะฉะนั้น พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา "อิธ" ดังนี้เปนตน.
ความพอใจในกุศล กลาวคือความเปนผูใครจะทํา ชื่อวากัตตุกัมยตาฉันทะ. บทวา วามติ ความวา ยอมทําความพยายาม คือความ
บากบั่นดวยสามารถยังวิสุทธิ ๔ ขางตนใหถึงพรอม. บทวา มคฺคปฺปธาน
ความวา ยอมเริ่มตั้งความเพียรชอบ ๔ ประการอันนํามาซึ่งมรรค
คือนับเนื่องในมรรค ไดแกยังความเพียรชอบ ๔ ประการนั้นให
บริบูรณ ดวยอํานาจการตั้งความเพียร. บทวา ปรมตฺถสจฺจ
ความวา สัจจะชื่อวาปรมัตถ เพราะเปนธรรมไมเปลา. บทวา
สหชาตนามกาเยน ความวา ปญญาที่ยังนิพพานใหถึงพรอมไดดวย

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาที่ 14

สหชาตนามกาย ทํานิพพานที่ตนกําลังทําใหแจงนั้นนั่นแล ใหแจม
แจง คือใหปรากฏ ชื่อวาเห็นอยู คือทําใหประจักษอยูดวยสัจฉิกิริยาภิสมัยนั้นนั่นแล.
[๑๒๕] ความเปนผูฉลาดของเหลาคฤหัสถ ซึ่งเกิดขึ้นเพราะ
ฟงหรือเรียนศิลปะภายนอก ชื่อวาพาหุสัจจะของคฤหัสถ. แมใน
พาหุสัจจะของคฤหัสถนั้น พาหุสัจจะใดไมมีโทษ, พาหุสัจจะนั้นก็จัด
เปนมงคล เพราะเปนเหตุนํามาซึ่งประโยชนสุขในโลกทั้ง ๒. ในขอนั้น
มีเรื่องดังตอไปนี้ (เปนอุทาหรณ) :[เรื่องเสนกบัณฑิต]
ในอดีตกาล พระโพธิสัตวเปนพราหมณนามวา "เสนก" ใน
กรุงพาราณสี เรียนสรรพศิลปะในกรุงตักกสิลาสําเร็จแลว กลับมา
ยังกรุงพาราณสี. ในกาลนั้น พระเจากรุงพาราณสีทรงพระนามวา
"ชนก" ไดพระราชทานตําแหนงอมาตย พรอมดวยยศใหญแก
พระโพธิสัตว. พระโพธสัตวนั้นเปนอมาตยผูอนุศาสนอรรถธรรมของ
พระราชา ในวันแหงปกษทั้งหลาย นั่นแสดงธรรมดวยพุทธลีลาบน
ธรรมาสนที่ตกแตงในธรรมสภา อันพระราชาเปนตนจัดเตรียมไว.
ครั้งนั้น พราหมณแกคนหนึ่ง เที่ยวขอทรัพยไดมาพนกหาปณะ จึง
ฝากไวในสกุลพราหมณสกุลหนึ่ง แลวไปขออีก. พราหมณสกุลนั้น
ใชกหาปณะเสียแลว เมือพราหมณแกนั้นกลับมา. ไมอาจจะคืนให
จึงไดใหธิดาของตนทําใหเปนบาทบริจาริกาแกพราหมณนั้น. แกพา
นางไปอยูในพราหมณคาม ใกลกรุงพาราณสี. ฝายพราหมณีนั้น
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ไมอิ่มดวยเมถุนกาม เพราะตนยังเปนสาว จึงทํามิจฉาจารกับ
พราหมณหนุมคนหนึ่ง คิดวา "ดวยอุบายอยางนี้ เราจักเปนผูปลอด
ภัยทํา (อะไร ๆ ไดตามชอบใจ) " วันหนึ่ง จึงไดพูดกะพราหมณ
ดังนี้ วา "ทานพราหมณ ดิฉันไมอาจจะทําการงานในเรือนของ
ทานได, ทานจงเอาทรัพยที่ขอเขาไดมา นําทาสหรือทาสีมาใหดําฉัน
เถิด." แกตกอยูในอํานาจของนางจึงรับวา "ดีละ" ตะพายถุง
หนังเต็มดวยสัตตุเที่ยวไปในคามนิคมเปนตน เมื่อไดทรัพยถึง ๗๐๐
กหาปณะแลวก็กลับมา ในระหวางทาง (ไดแวะ) กินสัตตุที่โคนไม
มีโพรงตนหนึ่ง ไมผูกปากถุง ลงไปดื่มน้ําแลว ขณะนั้น งูเหา
ในตนไมมีโพรงตัวหนึ่ง เลื้อยเขาถุงดวยกลิ่นสัตตุ นอนขดขนดกิน
สัตตุอยู. พราหมณกลับมาไมทันดูขางใน ผูกปากถุงตะพายแลวก็
ออกเดิน ไดยินคําที่รุกขเทพดาองคหนึ่งบอกวา "พราหมณ วันนี้
ถาทานจักพักอยูในระหวางทาง ตัวทานเองจักตาย; แตถาทานไปถึง
เรือนวันนี้, ภรรยาของทานก็จักตาย" จึงหวาดกลัวแตมรณภัย กําลัง
คร่ําครวญอยู ถึงประตูกรุงพาราณสีแลว. กาลนั้น ไดเปนวันอุโบสถ
ที่ ๑๕. คนทัง้ หลายถือของหอมและดอกไมเปนตนติดมือไป เพื่อฟง
ธรรมของพระโพธิสัตว. แกเห็นคนเหลานั้น ถามทาบความนั้นแลว
คิดวา "ไดทราบวา เสนกบัณฑิตเปนนักแสดงธรรม, ทานคงจะ
กลาวคําอะไร ๆ กําจัดความโศกของเราออกได, แมเราก็ควรจะ
ไปฟงธรรมในที่นั้น" ดังนี้แลว ก็ไปกับคนเหลานั้น ไดยืนรองไหอยูที่
ทายบริษัทดวยทั้งถุงสัตตุยังอยูที่คอ. พระโพธสัตวเห็นแกเขา คิดวา
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"ความโศกที่สามารถใหเกิดน้ําตา ภายในของพราหมณนั่น นาจะมี
(เปนแน)" จึงถามถึงเหตุแหงความโศกนั้น. แกก็เลาคําที่เทพดา
บอก แลวถามวา "ขาพเจาไดยินคํานี้ จึงเศราโศก, ทานบัณฑิต
อะไรหนอ จะเปนเหตุแหงความตายของขาพเจาแลภริยา ?" พระ
โพธิสัตวใครครวญดู ก็รูเหตุทั้งหมดไดดวยญาณ คือความเปน
ผูฉลาดในอุบายของตนทีเดียว ดุจเห็นอยูดวยตาทิพย. จึงถามวา
"พราหมณ ในถุงของทานนั่น มีสัตตุไหม ?"
พราหมณ. มี ทานบัณฑิต.
เสนก. ในเวลากินอาหารเชาวันนี้ ทานกินสัตตุที่ไหน ?
พราหมณ. ที่โคนไมในปา.
เสนก. ทานกินสัตตุแลว เมื่อจะไปดื่มน้ํา ผูกปากถุงหรือ
เปลา ?
พราหมณ. ไมไดผูก.
เสนก. ถาอยางนั้น ขาพเจาเขาใจวา ในเวลาที่ทานไปดื่มน้ํา
งูเหาตัวหนึ่งไดกลิ่นสัตตุ จึงเลื้อยเขาถุง, วันนี้ ถาทานจักพักใน
ระหวางทาง, เมื่อจะกิจสัตตุในเวลาเย็น จักสอดมือเขาไปในถุง
เมื่อเชนนั้น ทานก็จักถูกงูกัดมือตาย, นี้เหตุแหงความตายของทาน ;
ถาทานจักไปถึงเรือนในวันนี้, ภรรยาของทานก็จักสอดมือเขาไป
เพื่อหยิบของในถุง, เมื่อเชนนั้น นางก็จักถูกงูกัดมือตาย, นี้เหตุ
แหงความตายของนาง; เทพดากลาวอยางนั้น หมายถึงเหตุนี้;
เพราะฉะนั้น ทานจงยกถุงนั้นลงในทามกลางบริษัท แลวแกปากถุง
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ถอยออกไปยืน (ใหหาง) แลว เอาทอนไมเคาะถุง." พราหมณ
ไดทําอยางนั้นแลว. งูแผพังพานขูเสียงดัง "ฟู ๆ" เลื้อยออกแลว.
ลําดับนั้น หมองูคนหนึ่ง จับงูตัวนั้นไปปลอยเสียในปา. พวกคน
พากันราเริงยินดีวา "ทานเสกบัณฑิตนี้ พยากรณไดดั่งพระสัพพัญู
พุทธเจา" ดังนี้แลว ไดพากันโบกสบัดผา ปรบมือ และซองสาธุการ
ตั้งหลายแสน. เสียงสาธุการประการหนึ่งวาเสียงมหาปฐพีถลม, ฝน
แกว ๗ ประการ ก็ตกดังฝนลูกเห็บ เพื่อบูชาพระโพธิสัตว. แม
พราหมณก็บูชาพระโพธิสัตวนั้น ดวยกหาปณะที่ตนไดมา. พระ
โพธิสัตวไมรับกหาปณะเหลานั้น กลับเพิ่มใหแกพราหมณ (อีก)
๓๐๐ กหาปณะ เพื่อใหครบพัน แลวถามวา "ใครใชทานไปขอ
ทรัพย."
พราหมณ. ภรรยาของขาพเจา บัณฑิต
เสนก. ภรรยาของทาน แกหรือสาว ?
พราหมณ. ยังสาวอยู บัณฑิต.
พระโพธิสัตวพูดชี้แจงวา "ถาอยางนั้น นาง (คง) ทํา
มิจฉาจารกับชายอื่น จึงใชทานไป, ก็ถาทานจักนํากหาปณะเหลานี้
ไปเรือน, นางจักใหแกชายชู; เพราะฉะนั้น ทานพึงเก็บไวในที่ไหนๆ
นอกบานแลว จึงเขาบาน" ดังนี้แลว สงแกไป. พราหมณทําตาม
คําแนะนําอยางนั้นแลว (ไป) ยืนอยูทปี่ ระตูเรือนเรียกวา "หลอนจา !"
ขณะนั้น แมนางนั่งอยูกับชายชู ไดยินเสียงของพราหมณ จึง
ดับประทีปเสีย แลวเปดประตู, เมื่อเขาเขาไปขางในแลว, ก็นําชาย
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ชูออกไปยืน (แอบ) อยูท ี่ริมประตู แลวเขาไปสูเรือน ถามวา
"ทานไดอะไรมา ?" แกบอกวา "ขาไดมาพันหนึ่ง เก็บไวที่โนน."
นางไปบอกแกชายชู. ชายชูนั้นก็ถือเอาทรัพยนั้นหลีกไป. รุงขึ้น
พราหมณไมเห็นทรัพยนั้น จึงเขาไปหาพระโพธสัตวเลาเรื่อง (นั้น).
พระโพธิสัตวทราบความนั้นแลว จึงใหคาใชจายแกพราหมณ พอ ๗
วัน สั่งวา "ในวันตน ทานจงเชิญพราหมณมากินเลี้ยง ๑๔ คน คือ
พราหมณกุลุปกะ ของทาน ๗ คน ของภรรยาทาน ๗ คน นับแตวัน
รุงขึ้นไป จงลดเสียฝายละ ๑ คน ในวันที่ ๗ จงเชิญ (เพียง) ๒ คน
คือ ของทาน ๑ คน ของภรรยา ๑ คน, ใน ๒ คนนั้น กุลปุ กะของ
ภรรยาทานคนใด มาเรื่อยตลอด ๗ วัน, ทานจงบอกกุลุปกะคนนั้น
แกขาพเจา." พราหมณทําตามนั้นแลว บอกแกพระโพธิสัตว. พระ
โพธิสัตวจึงใชพวกบุรุษใหนําเอาตัวพราหมณนั้นมา ถามวา "ทาน
เอากหาปณะพันหนึ่งของพราหมณนี้ไป จากโคนไมตนโนนหรือ ?"
พราหมณ. ขาพเจามิไดเอาไป บัณฑิต.
เสนก. เราชื่อเสนกบัณฑิต, ทานไมรูจักหรือ ?
พราหมณนั้นกลัว จึงรับวา "ขาพเจาเอาไปเก็บไวที่โนน."
พราหมณสัตวใชพวกบุรุษใหนําทรัพยนั้นมาแลว ใหลงราชอาชญา
แกพราหมณผูเปนโจร ใหเนรเทศเสียจากพระนคร แลวใหทรัพย
พันหนึ่งนั้นพรอมดวยยศใหญแกพราหมณนอกนี้ ใหแกกับปชาบดีอยู
ในสํานักของตน.
พระโพธิสัตวนั้น บําเพ็ญปรมัตถบารมีใหบริบูรณ ดวยการ
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เปลื้องพราหมณจากทุกข ดวยประการฉะนี้. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสไวในจริยาปฎก วา :"เราเมื่อพิจารณาดวยปญญา จึงเปลื้องพราหมณ
จากทุกขได, ผูอื่นที่จะเสมอกับเราดวยปญญา
ไมมี ; นี้เปนปญญาบารมีของเรา."
แมในอรรถกถาอัฏฐ สาลินี ก็กลาววา "ความเปนปญญาบารมี
ของพระโพธิสัตวผูแสดงงูซึ่งอยูภายในถุง ชื่อวาปรมัตถบารมี."
ก็การกลาว (แก) ปญหาเห็นปานนั้นดวยพระพุทธลีลา หาใช
กําลังแหงชาติไมเลย, หาใชกําลังแหงโคตร สกุล ประเทศ ยศ
และทรัพยไม ; ที่แท เปนกําลังของปญญา. เพราะวา บุรุษผูมีปญญา
เจริญวิปสสนาแลว ยอมเปดประตู คืออริยมรรค เขาสูนคร คือ
พระนิพพานได, ยอมแทงตลอดสาวกบารมีญาณบาง ปจเจกสัมโพธิญาณบาง สัมมาสัมโพธิญาณบาง. จริงอยู บรรดาธรรม
อันยังผูปฏิบัติใหบรรลุพระนิพพานทั้งหลาย ปญญาเทานั้นประเสริฐ
สุด, ธรรมที่เหลือ ลวนเปนบริวารของปญญานั้น.
ดวยเหตุนั้น สรภังคศาสดาผูอันทาวสักกะจอมแหงเทพดา ถาม
อยางนี้วา :"ทานผูฉลาดทั้งหลาย กลาว สีล ๑ สิริ๑
ธรรมของสัตบุรุษ ๑ ปญญา ๑ วาอะไร
ประเสริฐกวากัน ?"
๑

๒

๓

๑. อัฏฐสาลินี ๙๔-๙๕. วา ปฺาย วิจินนฺโตห... ๒. ถาไมใชบุคคลเปนอัญญบทก็
วาธรรมอื่นของเราที่เสมอกับปญญาไมมี, ๓. ตทฏฏถา ๙๕.
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จึงกลาว (แก) วา:"ทานผูฉลาดทั้งหลาย กลาววา ปญญาแล
ประเสริฐสุด ดุจพระจันทร (ราชานักษัตร)
ประเสริฐล้ําดาราทั้งหลาย, สีล ๑ สิริ ๑ ธรรม
ของสัตบุรุษ ๑ ยอมเปนไปตามผูมีปญญา."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สีล ไดแก ศีลคือมรรยาท. บทวา
สิรึ ไดแก ความเปนใหญ. คําวา ปฺา หิ ความวา ทานทาว
สักกะ ผูฉลาดทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน กลาววา "บรรดา
ธรรม ๔ ประการเหลานี้ คุณชาติที่ชื่อวาปญญาเทานั้น ประเสริฐ
สุด. บาทคาถาวา นกฺขตฺตราชาริว ความวา ดุจจันทรอันสูงสุด
แหงดาราทั้งหลาย. บทวา อนฺวายิกา ความวา ธรรมแม ๓
ประการนี้ ยอมไปตามผูมีปญญาอยางเดียว, อธิบายวา "เปน
บริวารของปญญาเทานั้น."
เสนกบัณฑิตบรรลุประโยชนในโลกนี้ กลาวคือตําแหนงอมาตย
เปนตนแลว ไดทํากรรมอันเปนเหตุนํามาซึ่งประโยชนในโลกหนา
ดวยการแสดงธรรมแกพวกมนุษย และดวยการเปลื้องพราหมณจาก
ทุกข เพราะตนเปนพหุสูต ดังพรรณนามาฉะนี้แล.
เรื่องเสนกบัณฑิต มาในอรรถกถาสัตตุภัสตชาดก สัตตกนิบาต.
๑

๑. ขุ. ชา. ตทฏกถา. ๕/๑๕๐.
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พึงประมวล แมเรือ่ งโอรสของพระเจาพรหมทัต ผูทรง
ศึกษาสรรพศิลปะ และมนตอันเปนเหตุรูสรรพสําเนียง (เสียงรอง
ของสัตวทั้งปวง) ในกรุงตักกสิลาแลว เสด็จกลับมา อันพระราชบิดาสถาปนาไวในภาวะแหงอุปราช ภายหลังครองราชสมบัติ ทรง
ทําบุญ มีทานเปนตน มีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา อันมาใน
อรรถกถาปรันตปชาดก ในสัตตกนิบาตนั้นเหมือนกัน.
กถาวาดวยพาหุสัจจะ จบ.
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กถาวาดวยศิลปะ
[๑๒๘] ความเปนผูฉลาดในหัตถกรรมมี ๒ อยาง ดวย
สามารถแหงศิลปะของบรรพชิตและคฤหัสถ ชื่อวาศิลปะ.
[อนาคาริยศิลปะ]
ในศิลปะ ๒ อยางนั้น การตกแตงสมณบริขาร มีการกะ
และเย็บจีวรเปนตน ที่พระผูมีพระภาคทรงพรรณนาไวในสัตตมสูตร
ทุติยวรรค แหงทสกนิบาตอังคุตตรนิกาย อยางนี้วา "ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้ เปนผูขยันไมเกียจคราน ในการงานอะไรที่
จะพึงชวยกันทํา ทั้งสูงทั้งต่ํา ของเพื่อนพรหมจารีดวยกัน ประกอบ
พรอมดวยปญญาเครื่องสอบสวน อันเปนอุบายในการงานที่จะพึงชวย
กันทํานั้น อาจทํา อาจจัดได; ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูขยัน ฯ ล ฯ
อาจจัดได แมใด; ธรรมแมนี้ ชื่อวานาถกรณธรรม " ดังนี้ ชื่อวา
ศิลปะของบรรพชิต.
[๑๒๙] อรรถกถาสัตตมสูตร นั้นวา " บรรดาบทเหลานั้น
บทวา อุจฺจาวจานิ แปลวา สูงและต่ํา. การงานที่จะพึงออกปาก
อยางนี้วา "ขาพเจาจะทําอะไร ? " แลวจึงทํา ชือ่ วาการงานที่จะพึง
ชวยกันทํา. ในการงานที่สูงและต่ํานั้น การงานเปนตนอยางนี้ คือ
การทํา การยอมจีวร กรรม (คือฉาบทา) ปูนขาวที่พระเจดีย
การงานที่จะพึงทําในโรงอุโบสถ เรือนพระเจดีย และเรือนตนโพธิ
*

๑

๒

พระมหาทองดํา จนฺทูปโม ป. ๗ (ปจจุบันเปนที่พระธรรมดิลก) วัดบรมนิวาส
แปล ๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๖ ๒. มโนรถปูรณี. ๓๖๕.
*
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ชื่อวาการงานสูง. การงานเล็กนอย มีการลางและทาเทาเปนตน
ชื่อวาการงานต่ํา. บทวา ตตฺรุปายาย แปลวา ดําเนินเขาไปในการ
งานที่พึงจะชวยกันทํานั้น. บทวา อล กาตุ คือ เปนผูสามารถทํา.
บทวา อล สวธาตุ คือ สามารถจัด. บทวา นาถกรโณ ไดแก
ทําความเปนที่พึ่งของตน, อธิบายวา "ทําที่พึ่ง."
ฎีกาสัตตมสูตรนั้นวา บทวา อุจฺจนีจานิ คือ ใหญและ
เล็ก. บทวา ตตฺรุปคมนิยา ความวา ดําเนินเขาไปในการงานที่
ใหญและเล็กนั้น ๆ ดวยสามารถทําใหสําเร็จ คือ สมารถในอันยัง
การงานนั้น ๆ ใหเสร็จไป. บทวา ตตฺรุปายาย ไดแกเปนอุบายใน
การงานนั้น ๆ ที่พึงทําใหสําเร็จ. ภิกษุทานเรียกวานาถ เพราะอรรถ
วา ปกปก รักษา คุมครอง (ซึ่งตน) ดวยธรรมนัน่ เอง เพราะมี
ธรรมเปนที่พึ่ง, ธรรมอันทําความเปนที่พึ่งของภิกษุนั้น เรียกวา
นาถกรณธรรม.
ก็ความนี้ บัณฑิตพึงตรวจดู แมในสังคีติสูตร พรอมทัง้
อรรถกถาและฎีกา.
[๑๓๔] ศิลปะของบรรพชิตนั้น พระผูมีพระภาคตรัสวาเปน
มงคล เพราะนํามาซึ่งประโยชนสุขในโลกทั้ง ๒ ทั้งแกตนทั้งแกคน
เหลาอื่น. ในขอนั้น มีเรื่องเหลานี้ (เปนอุทาหรณ).
[เรื่องพระอานนทเถระ]
คราวหนึ่ง พระผูมีพระภาคเมื่อเสด็จจาริกไปในทักขิณาคิรีชนบท ทอดพระเนตรเห็นนาแควนมคธ รับสั่งวา "อานนท เธอ
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อาจ เพื่อจะจัดจีวรมีรูปอยางนี้ไดหรือ ?" ดังนี้แลว ไดเสด็จไปสู
กรุงราชคฤห. พระเถระ เพราะเปนผูฉลาดในหัตถกรรม จึงทูลวา
"อาจ พระเจาขา" แลวจัด (ทํา) จีวรมีรูปอยางนั้นแสดงแด
พระศาสดา. พระศาสดาเมื่อจะทรงสรรเสริญทาน ตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายมาวา "ภิกษุทั้งหลาย อานนทเปนบัณฑิต อานนทมีปญญา
มาก มารูทวั่ ถึงความแหงคําที่เรากลาวแลวโดยสังเขปไดโดยพิสดาร คือ
มาทํากุสิบาง คีเวยยกะบาง ชังเฆยยกะบาง พาหันตะบาง, และจีวร
ที่ทําเชนนั้นเปนของตัด เศราหมองดวยศัสตรา สมควรแกสมณะ และ
อันพวกโจรผูเปนขาศึกไมทําความเพงเล็งแลว. ภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตสังฆาฏิตัด อุตตราสงคตัด อันตรวาสกตัด ."
[แกอรรถ]
[๑๓๑] บรรดา บทเหลานั้น บทวา ยตฺร หิ คือ โย (แปลวา
พระอานนทใด). แผนผายาว มีอนุวาตเปนตน ทั้งดานยาว ทั้งดาน
กวาง ชื่อกุส.ิ แผนผาสั้นในระหวาง ๆ ชื่ออัฑฒกุสิ. มณฑลใหญ
ในกระทงหนึ่ง ๆ ชื่อมณฑล. มณฑลเล็ก ชื่ออัฑฒมณฑล. กระทง
คือ ขางละกระทงแหงวิวัฏฏะ ในจีวร ๕ ขัณฑ (และ) ๔ กระทง คือ
๒ ขาง ๆ ละ ๒ กระทงแหงวิวัฏฏะ ในจีวร ๗ ขัณฑ ชื่ออนุวิวัฏฏะ.
แผนผาดามที่เย็บติดดวยดายอื่น เพื่อทําใหแนนในที่หุมคอ ชื่อ
๑

๒

๑. วิ. มหา. ๕/๒๐๒. ๒. สมันต. ๓/๒๒๗.
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คีเวยยกะ. แผนผาที่เย็บติดเหมือนอยางนั้น ในที่ปกแขง ชื่อ
ชังเฆยยกะ. อาจารยบางพวก กลาววา "แผนผาที่ติดไวตรงที่คอ
(ชื่อคีเวยยกะ) และตรงที่แขง (ชื่อชังเฆยยกะ)" ก็มี. กระทง
หนึ่ง ๆ นอกอนุวิวัฏฏะ ชื่อพาหันตะ.
สวนในมหาอรรถกถา ทานกลาววา "คําวา พาหันตะ นั่น
เปนชื่อของชายทั้ง ๒ (แหงจีวร) ทีภ่ ิกษุเมื่อหมจีวรไดขนาดพอดี
มวนเขามาพาดไวบนแขน มีดานหนาอยูขางนอก (หมายเอาลูกบวบ
จีวร ?)."
พระผูมพี ระภาค ครั้นทรงแสดงจีวร ๙ อยาง ดวยสามารถ
กุสเปนตนอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะแสดงวา จีวรทั้งหมดนั่น ภิกษุ
ตองตัด จึงตรัสวา ฉินฺนกฺจ เปนตน. พึงทราบวินิจฉัย ในคํา
เหลานั้น. บทวา ฉินฺนกฺจ คือ ชื่อวาจีวรที่ตัดแลว โดยประการ
มีกุสิเปนตน. บทวา ปจฺจตฺถิกาน ไดแก พวกโจรผูเ ปนขาศึกตอ
พระศาสนา. บทวา อนภิชฺฌากต คือ ไมทําความเพงเล็งแลว,
อธิบายวา ไมอยากได. เพราะฉะนั้น จีวรทั้ง ๓ ผืนภิกษุควรตัด.
ผิวาเมื่อภิกษุตัดจีวร ๓ ผืนผาไมพอ ก็ควรตัดแต ๒ ผืน. แมเมื่อ
ตัด ๒ ผืน ก็ไมพอ ควรตัดผืนเดียว. แมเมื่อตัดผืนเดียว ก็ไมพอ
ก็ควรติดผาเพลาะ. ในขอนั้นมีบาลี ดังตอไปนี้ (เปนขออาง).
[บาลีในจีวรขันธกะ]
[๑๓๒] ก็สมัยนั้นแล เมื่อภิกษุรูปใดรูหนึ่งกําลังทําไตรจีวร
๑



๑. สมนฺต. ๓/๒๒๘ คัมภีรม หาอรรถกถา ทานยกมากวางไวในสมันต. ในบัดนี้ หา
คัมภีรไมไดแลว มีสักแตชอื่ เทานั้น.
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ผาที่เธอตัดทุกผืน ไมพอ. (เธอจึงแจงความนั้นแกภิกษุทั้งหลาย,
พวกภิกษุทูลความนั้นแดพระผูมีพระภาค. ทีนั้นแล พระผูมีพระภาค
รับสั่งใหหาภิกษุทั้งหลายมาแลว ทรงอนุญาตวา) "ภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตจีวรที่ตัดแลว ๒ ผืน ไมตดั ผืน 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 ภิกษุใดขืนทรง ภิกษุนั้นตอง
ทุกกฏ ."
อรรถ กถาจีวรขันธกะนั้นวา "ในคําวา อนฺวาธิกป อาโรเปตุ
คือ ใหเพิ่มผาดาม. แตผาดามนี้ พึงเพิ่มในเมื่อผาไมพอ. ถาผาพอ
จะเพิ่มผาดาม ไมควร; จีวรทุกผืน ตองตัดทั้งนั้น."
อนุฎีกาวิมติวิโนทนี ตอนแกดวยคณโภชนสิกขาบทวา "บทวา
อาคนิตุกปฏ พระอรรถกถาจารยกลาวหมายเอาจีวรที่ไมตัด ติด
ผาเพลาะทํา."
เรื่องพระอานนทเถระ จบ.
[เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง]
[๑๓๓] ในคราวนั้น อันตรวาสกของภิกษุรูปหนึ่งทะลุแลว.
๑

๒

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" ดังนี้แลว จึงทาบผาปะ.
พระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้น จึงทําเหมือนเสด็จจาริกไปในวิหาร
เสด็จเขาไปหาภิกษุนั้นแลว ตรัสถามวา " ภิกษุ เธอทําอะไร ? "
ภิกษุ. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคทาบผาปะ พระเจาขา.
พระศาสดาตรัสวา " ดีละ ๆ ภิกษุ ดีนักภิกษุ เธอทาบผาปะ"
ดังนี้แลว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลว [ทรงอนุญาต] วา "ภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตผาสังฆาฏิ ๒ ชั้น อุตตราสงคชั้นเดียว อันตรวาสกชั้นเดียว แหงผาใหม (และผา) ที่ควรนับวาใหม, สังฆาฏิ ๔
ชั้น อุตตราสงค ๒ ชั้น อันตรวาสก ๒ ชั้น แหงผาที่เก็บไวคางฤดู
(ผาเกา) พึงทําอุตสาหะในผาบังสุกุลตามตองการ, พึงทําอุตสาหะใน
ผาที่ตกตามรานตลาด, ภิกษุทังหลา เราอนุญาตผาปะ ผาชุน รังดุม
ลูกดุม ผาทาบทําใหมั่นคง ."
[แกอรรถ]
[๑๓๔] บรรดาบทเหลานั้น บทวา อหตกปฺปาน ไดแก (ผา)
ที่ซักแลวครั้งเดียว. บทวา อุตุทธตาน ไดแก (ผา) ที่เก็บไวคาง
ฤดู คือ นาน. มีคําที่ตรัสไววา "แหงผาเกาที่มีวัตถุอันไปแลว (คือ
๑

๑. วิ. มหา. ๕/๒๐๖.
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มีสีและดอกเลือนไปแลว). บทวา ปาปณิเก ไดแก ในผาเกาที่ตก
จากระหวางรานตลาด. การแสวงหา ชื่อวาอุตสาหะ. แตผาบังสุกุล
และผาที่ตกตามรานตลาดนั้น ไมมีกาํ หนด, แม ๑๐๐ ชั้น ก็ควร.
คํานี้ทั้งหมด กลาวไวสําหรับภิกษุผูยินดีอยู. บทวา อคฺคฬ ไดแก
ทอนผา (ใหม) ที่รื้อ (ผาเกา) แลวทาบเขา. บทวา ตุนฺน คือ
ผาที่ชุนดวยดาย. บทวา โอวฏฏกิ  คือ เจาะทํา (ใหเปนรู). บทวา
กณฺฑุสก คือ ลูกดุม. บทวา ทฬฺหีกมฺม ไดแก ทอนผาที่ไมรื้อ
ทําใหเปนที่รองแลวทาบเขา.
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง จบ.
[๑๓๕] ความเปนผูฉลาดในหัตถกรรมของทานเหลานี้ ที่
ประกอบในฐานะ ยอมนํามาซึ่งความสรรเสริญ นับเขาใน
ประโยชนเกือ้ กูลในโลกนี้ ดวยประการฉะนี้ เหตุนั้น จึงจัดเปน
มงคล. แตที่ประกอบในอัฏฐานะ หาเปนมงคลไม เพราะเปน
เหตุนํามาซึ่งความติเตียน. ในขอนั้น มีเรื่องดังตอไปนี้ (เปน
อุทาหรณ).
[เรื่องพระโลลุทายี]
ดังไดสดับมา พระโลลุทายี เปนคนละเอียด และสามารถทํา
จีวรกรรม. ทานเย็บจีวรเพื่อภิกษุณี ผูเปนภรรยาเกาของตน ยอม
แลวทํารูปภาพอันตระการตา ซึ่งสําเร็จแลวดวยปฏิภาณ ที่ตรงกลาง
พับแลว กลาววา " เชิญเถิด นองหญิง เธอจงนําจีวรผืนนี้ไป
๑

๑. สมันต. ๓/๒๒๙.
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เก็บตามที่พับไว ในเวลาที่ภิกษุณีสงฆมารับโอวาท จึงหมจีวรผืนนี้
แลวเดินมาขางหลัง ๆ." นางไดทําตามคําสั่ง. พวกมนุษยเห็นภิกษุณี
นั้นแลวพากันยกโทษ นางจึงบอกแกพวกภิกษุณีทั้งหลาย. พวกภิกษุณี
ก็บอกแกพวกภิกษุ พวกภิกษุจึงทูลความนั้นแดพระผูมีพระภาค.
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุอุทายีโดยอเนกปริยาย แลวทรง
บัญญัติจีวรสิพพนสิกขาบท ในภิกขุนีวัคค วา " อนึ่ง ภิกษุใด
เย็บเองก็ดี ใหผูอื่นเย็บก็ดี ซึ่งจีวร เพื่อภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุนั้น
เปนปาจิตตีย.
๑

[แกอรรถ]
บทวา ปฏิภาณจิตฺต ไดแก จิตรกรรมที่ทําดวยปฏิภาณของ
ตน. อธิบายวา รูปสตรีและบุรุษที่ทําเมถุนธรรมคาง อันทําดวย
ดายสีตาง ๆ.
เรื่องพระโลลุทายี จบ.
[อาคาริยศิลปะ]
[๑๓๖] ชื่อวาศิลปะของคฤหัสถ มีมากชนิด. ในศิลปะเหลา
นั้น กิจการใด เวนจาการเบียดเบียนชีวิตของสัตวอื่น เวนจาก
อกุศลกรรม มีการงานของชางแกวและชางทองเปนตน กิจการนั้น
จัดเปนมงคล เพราะนํามาซึ่งปะโยชนในโลกนี.้ ในขอนั้น มีเรื่อง
ตอไปนี้ (เปนอุทาหรณ).
๑. วิ. มหาวิภังค. ๒/๒๒๘.
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[เรื่องชางแกว]
ในอดีตกาล ในนิคมหนึ่ง ในกรุงพาราณสี แควนกาสี มี
เศรษฐีคนหนึ่ง มีสมบัติมาก. แตลําพังเงินที่เขาฝงไวก็มีถึง ๔๐ โกฏิ.
สวนภรรยาของเศรษฐีนั้น ถึงแกกรรมแลวไปเกิดเปนนางหนู (อยู)
ที่หลังทรัพย เพราะความหวงใยในทรัพย. (ตอมา) ตระกูลนั้นแม
ทั้งหมด ถึงความพินาศโดยลําดับ. แมบานนั้นก็ถูกทิ้งหาที่หมาย
ไมได. ครั้งนั้น ชางแกวคนหนึ่ง ปรารถนาจะทุบหินเอาแกว จึงรื้อหิน
ในที่บานเกานั้นทุบ. นางหนูตัวนั้นเที่ยวหากินอยู เห็นชางแกวนั้น
บอย ๆ ก็เกิดความรักใคร คิดวา "ทรัพยของเรามากมาย จะ
ฉิบหายเสียโดยใชเหตุ, เราจะรวมมืนกันกับนายคนนี้ เคี้ยวกิน
(ใชสอย) ทรัพยนั้น" แลวคาบกหาปณะ ๑ กหาปณะไปสูสํานักของ
ชางแกวนั้น. ชางแกวเห็นนางหนูนั้น เมื่อจะทักนางหนูดวยปยวาจา
จึงกลาววา "แม คาบกหาปณะมาทําไม ?" นางหนูกลาววา "พอ
ทานจงถือเอาทรัพยนี้ไปใชสอยดวยตนเอง (และ) จงนําเนื้อมาให
ฉันบาง." ชางแกวนั้นนํากหาปณะไปสูเรือนแลว ไดซื้อเนื้อมาให
แกนางหนูนั้น. นางหนูนั้นก็คาบเนื้อไปยังที่อยูของตน แลวเคี้ยวกิน.
นางหนูนั้นไดนําทรัพยมาใหชางแกวนั้นนั่นแล และรับเนื้อไปโดยนัยนี้
ทุกวัน. นางหนูนั้น ไดคาบทรัพยแมทั้งหมดนั้น ไปใหแกชางแกวนั้น
นั่นแลโดยลําดับ ดวยประการฉะนี้.
เรื่องชางแกว มาในอรรถกถาพัพพุชาดก วรรคที่ ๑๔ เอก๑

๑. ชาตกฏกถา ๒/๓๖๔.
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นิบาต.
[๑๓๗] แตเพราะทานกลาวไวโดยไมแปลกกันวา "ความเปน
ผูฉลาดในหัตถกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ชื่อศิลปะ" ดังนี้ ศิลปะแหง
ชางสานเปนอาทิก็ดี ศิลปะดีดกรวดก็ดี อันมาในวิภังคแหงโอมสวาทสิกขาบท จึงนับเขาดวย. ชางสานชื่อวานฬการ ในคําวา นฬการาทิสิปฺปฺเจว นั้น. แมศลิ ปะของชางสานนั้น ก็เปนมงคล เพราะ
นํามาซึ่งประโยชน. ในขอนั้น มีเรื่องเหลานี้ (เปนอุทาหรณ).
[เรื่องพระเถระผูถวายเสื่อลําแพน]
ในอดีตกาล ชางสานคนหนึ่ง ในตีวรนคร ถวายเสื่อลําแพน
เพื่อบูชาแดพระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ เพราะกรรมนั้นจึง
ทองเที่ยวไปแตในสุคติตลอด ๙๔ กัลป ในพุทธุปบาทกาลนี้ เปน
กุลบุตร บวชในพระศาสนาแลว บรรลุพระอรหัต. ทานเมื่อ
จะประกาศความไมขาดสาย แหงความประพฤติในกาลกอนของตน
จึงไดกลาวคาถาเหลานี้ ในวรรคที่ ๒๔ แหงอปทาน วา :"ครั้งนั้น ขาพเจาเปนชางสาน ในตีวรบุรี อัน
นารื่นรม, ประชุมชนในตีวรบุรนี ั้น เลื่อมใสใน
พระผูมพี ระภาคพระนามวาสิทธัตถะ ผูทรงยัง
โลกใหสวาง พากันแสวงหาเสื่อลําแพน เพื่อ
บูชาพระโลกนาถ. ขาพเจาไดใหเสื่อลําแพน
แกทวยชนผูจะทําพุทธบูชา, ตลอด ๙๔ กัลป
ขาพเจาไมรูจักทุคติ เพราะกรรมที่ขาพเจา
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ไดทําไวในครั้งนั้น นี้เปนผลของ (การถวาย)
เสื่อลําแพน. ในกัลปที่ ๗๗ ขาพเจาไดเปน
พระเจาจักรพรรดิ์ ผูทรงความรุงเรือง สมบูรณ
ดวยแกว ๗ ประการ มีกําลังมาก. ธรรมเหลา
นี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖
ขาพเจาทําใหแจงแลว, คําสั่งสอนของพระ
พุทธเจา ขาพเจาก็ไดทําแลว. "
เรื่องพระเถระถวายเสื่อลําแพน จบ.
[เรื่องพระจามหาปนาทะ]
[๑๓๘] ในอดีตกาล ชางสานในกรุงพาราณสี เมื่อไปนา
พบพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง จึงสงพวกทาสและกรรมกรไป
ดวยกําชับวา "พวกเจาจงหวานเถิด" สวนตนกลับ นําพระปจเจกพุทธเจานั้นไปสูเรือน ใหฉันแลวนําไปสูฝงแมน้ําคงคาอีก พรอมกับ
ุบุตร (ชวยกัน) ทําบรรณศาลา มีเชิงฝาสําเร็จดวยไมมะเดื่อ มี
ตัวฝาทําดวยไมออ และทําที่จะกรม แลวนิมนตพระปจเจกพุทธเจา
นั้นใหจําพรรษาในที่นั้นตลอดไตรมาส. บิดาและบุตรทั้ง ๒ ยังพระ
ปจเจกพุทธเจาผูจําพรรษาแลว ใหครองไตรจีวรแลวสงไป. เขา
ทั้ง ๒ ไดยังพระปจเจกพุทธเจา ๗ องคใหอยูในที่นั้น แลวถวายไตร
จีวรโดยทํานองนี้. อาจารยบางพวกกลาววา "บิดาและบุตรทั้ง ๒
เปนชางสาน กําลังขนไมไผอยูที่ฝงแมน้ําคงคา พะพระปจเจกพุทธเจาแลวไดทําอยางนั้น " ดังนี้ก็มี. 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 เดือน ก็ประสูติ. พระ
ชนกชนนี ทรงขนานพระนามของพระราชกุมารนั้นวา "มหาปนาทะ" พระราชกุมารนั้น ในเวลามีพระชนม ๑๖ พรรษา ทรง
ถึงความสําเร็จในสรรพศิลปะทั้งหลายแลว พระราชามีพระราชโองการสั่งพวกอาจารยผูเชี่ยวชาญในการตรวจพื้นที่วา "พอทั้งหลาย
พวกทานจงหาชางมา ใหสรางปราสาทเพื่อบุตร (ของเรา), เรา
จักอภิเษกเธอในราชสมบัติ." อาจารยเหลานั้นรับพระราชโองการแลว
จึง (ไป) ตรวจดูภูมิประเทศ. ขณะนั้น อาสนะของทาวสักกะ
แสดงอาการรอน ดวยอานุภาพแหงบุญของพระราชกุมารนั้น. ทาว
เธอทรงทราบเรื่องนั้น จึงทรงสงวิศวกรรมเทพบุตรไป ดวยเทพบัญชาวา "ทานจงไปทําปราสาท." วิศวกรรมเทพบุตรนั้น จึง
จําแลงเพศเปนนายชาง ไปสูสํานักของพวกชาง บอกวา " พวกทาน
บริโภคอาหารเชาแลวจงมา" สงชางเหลานั้นไป ปราบพื้นดินดวย
ไม. ขณะนั้นนั่นเอง ปราสาท ๗ ชัน้ แลวดวยแกว ๗ ประการ กวาง
และยาวกึ่งโยชน สูง ๒๕ โยชน ผุดขึ้นแลว ที่พระผูมีพระภาค
ตรัสหมายเอา ในมหาปนาทชาดก ติกนิบาต วา :๑

๑. ขุ. ชา. ติก. ๒๒/๑๐๖. ตทฏกถา ๔/๗๒.
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[๑๓๙] " พระราชาพระนามวาปนาทะ มีปราสาท
แลวดวยทอง กวาง ๑๖ ชั่วลูกธนู ชนทั้งหลาย
กลาวสวนสูงถึงพันชั่ว (ธนู), ปราสาท ๗
ชั้น สูงพันชั่วลูกธนู สะพรั่งไปดวยธง พราว
ไปดวยแกวสีเขียว, นักฟอน ๖ พัน แบง
เปน ๗ พวก ไดฟอนในปราสาทนั้น. "
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยูโป แปลวา ปราสาท. บาท
คาถาวา ติริย โสฬสุพฺเพโธ คือ โดยสวนกวาง ไดเปนปราสาท
กวาง ๑๖ ชัว่ ลูกธนู. บาทคาถาวา อุจฺจมาหุ สหสฺสธา คือ กลาวถึง
สวนสูง ดวยคํานวณการไปแหงลูกธนูพันชั่ว. ก็ทานแสดงประมาณ
๒๕ โยชน ดวยคํานวณการไปแหงลูกธนูพันชั่ว. เพราะฉะนั้น ทานจึง
แสดงประมาณกึ่งโยชนไวดวยคํานวณการไปแหงลูกธนู ๑๖ ชั่ว. บทวา
สหสฺสกณฺโฑ คือ สูงพันชั่วลูกธนู. 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 ฟอนเพื่อใหพระชาชา
เกิดความยินดี. บทวา ตตฺถ ไดแก ในปราสาทนั้น คือ ในที่ ๗ ชั้น

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาที่ 35

ของปราสาทนั้น. พวกฟอนชื่อวา คนฺธ พฺพา. บาทคาถาวา
ฉ สหสฺสานิ สตฺตธา ไดแต นักฟอน ๖ พัน (แบง) เปน ๗ พวก.
๑

[๑๔๐] ทาวมหาปนาทะทรงทําบุญมีทานเปนตน สวรรคต
แลวเสด็จไปสูเทวโลกตามเดิม. ปราสาทนั้นจมไปตามกระแสแมน้ํา
มหาคงคาแลว. ในที่ตรงหนาบันไดใกลปราสาทนั้น เขาสรางนครชื่อ
ปยาคปติฏฐานะ, ในที่ตรงยอดปราสาทนั้น มีบานชื่อโกฏิคาม. ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ นฬการเทพบุตรนั้น จุติจากเทวโลก ไดเปนบุตร
ของภัททิยเศรษฐีผูมีสมบัติ ๘๐ โกฏิ ในภัททิยนคร ชื่อภัททชิกุมาร.
กาลนั้น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยภัททิยนคร ประทับอยูที่ชาติ ยาวัน.
ชาวพระนครไดสรางมณฑปสําหับถวายทาน ที่ใจกลางพระนครแลว
ถวายมหาทาน. พระศาสดาทรงทําภัตตกิจในที่นั้นแลว ไดทรงทํา
อนุโมทนา. แมภัททชิกมุ าร เขาไปเฝาพระศาสดาฟงธรรมอยู ได
บรรลุพระอรหัตแลว ไปสูวิหารพรอมกับพระศาสดา ไดเปนผูบรรพชา
อุปสมบทแลว. พระศาสดาเมื่อประทับอยูในที่นั้น ๗ วันแลว เสด็จ
จาริกไปถึงบานโกฏิคาม ทรงทําภัตตกิจแลว ไดทรงทําอนุโมทนา.
ในกาลที่ทรงทําอนุโมทนา พระภัททชิเถระไปนอกบาน อธิษฐานใจวา
๒

๑. ตามคติศาสนาพราหมณ เปนภูตจําพวก ๑ เขาพวกเทพดาก็ได เขาพวกมนุษย
ก็ได เพราะมีที่อยู ทั้งในสวรรค ทั้งในมนุษยโลก. อีกนัยหนึ่ง วามีโลกอยูสวนหนึง่
เรียกวาคนธรรพโลก ชนจําพวกนี้ ชํานาญในการฟอนรํา ขับรอง และดนตรีปพาทย
มีราชาเรียกวาจิตรรถหรือจิตเสน แตในมหาสมัยสูตรเรียกวาธตรฐ วิชาที่วาดวยการ
ชนิดนี้ ตามคัมภีรของศาสนาพราหมณ เรียกวา คานธรรพเวท พระภรตมุนี เปนผู
เรียบเรียง. ๒. ปาไมจันทน หรือสวนมลิ.
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"ในเวลาพระศาสดาเสด็จมาเทานั้น เราจึงจักลุกรับ" ดังนี้แลว นั่งเขา
ฌานที่โคนไมใกลทาแมน้ําคงคา แมเมื่อพระเถระผูแกกวามาก็หาลุกรับ
ไม ตอเวลาพระศาสดาเสด็จมาจึงลุกรับ. พวกภิกษุปุถุชนจึงยกโทษ
ทาน. พระศาสดาประประทับยืนบนเรือขนาน รับสั่งวา " มานี่ ภัททชิ
เธอจงขึ้นเรือลําเดียวกับเรา." พระเถระเหาะขึ้นไปยืนอยูบนเรือลํา
เดียวกัน. เวลาถึงกลางแมน้ําคงคา พระศาสดาตรัสถามวา " ภัททชิ
ปราสาทที่เธอครอบครองเมื่อครั้งเปนพระเจามหาปนาทะ อยูที่ไหน ? "
ทานทูลวา " จมอยูที่นี่ พระเจาขา " แลวถวายบังคมพระศาสดา ไป
ดวยกําลังฤทธิ์ เอานิ้วเกี่ยวยอดปราสาทเหาะขึ้นไปในอากาศ แสดง
เพื่อตัดความสงสัยของพวกปุถุชนแลวจึงปลอย. ปราสาทประดิษฐาน
อยู ณ ที่เดิมนั่นเอง จนทุกวันนี้ ก็หาอันตรธานไม. ถามวา " เพราะ
เหตุไรจึงไมอันตรธาน ? " แกวา " เพราะอานุภาพแหงนฬการเทพบุตร
ผูเปนบิดาในหนหลัง." ดวยวา เทพบุตรนั้นจักเปนพระเจาจักรพรรดิ์
พระนามวาสังขะในอนาคตกาล ปราสาทนั้นจักผุดขึ้นเพื่อเปนของ
ใชสอยสําหรับทาวเธอ เพราะฉะนั้นจึงไมอันตรธาน.
เบื้องหนาแตนี้ ควรทําคําที่ทานกลาวไวในจักกวัตติสูตร พรอม
ทั้งอรรถกถา ใหพิสดาร. สวนความสังเขปในเรื่องนี้ ดังนี้ :พระราชานั้น จักทรงครอบครองปราสาทนั้น ทรงทราบวาพระ
ผูมีพระภาคพระนามวาเมตไตรยทรงอุบัติแลว มีพระราชประสงคจะ
พระราชทานประสาทนั้นแลวทรงผนวช จักทรงทําพระดําริใหเกิดขึ้นวา
"ขอปราสาทนี้ จงกระจัดกระจายไปเถิด." ปราสาทนั้นจักกระจัด
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กระจายเปนทอนนอยทอนใหญ. พระราชาจักมีพระราชหฤทัยไมเกี่ยว
เกาะปราสาทนั้นเลย จักทรงประกาศวา " ผูใดปรารถนาเทาใด ผูนั้น
จงถือเอาเทานั้นเถิด " แลวพระราชทานแกสมณพราหมณ คนกําพรา
คนเดินทาง วณิพกและยกจก ทรงผนวชในสํานักพระผูมีพระภาคพระ
นามวาเมตไตรยแลว บรรลุพระอรหัตแล.
เรื่องชางสาน มาในอรรถกถาสุรจุ ิชาดก ปกิณณกนิบาต ใน
อรรถกถามหาปนาทชาดก และในอรรถกถาจักกวัตติสูตร .
[๑๔๑] สวนศิลปะดีดกรวดที่ประกอบในฐานะอันควร ก็เปน
มงคล, ที่ประกอบในฐานะอันไมควร ไมเปนมงคล. เรื่องอันแสดง
ความนั้น ดังตอไปนี้ :[เรื่องบุรุษเปลี้ยนักดีดกรวด]
ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี ไดมีบุรุษเปลี้ยคนหนึ่ง ฉลาด
ในศิลปะดีดกรวด. พวกเด็กชาวบานยกเขาขึ้นรถแลว นําไปสูต นไทร
ใหญ ซึ่งตั้งอยูในที่ใกลประตูพระนคร ใหทรัพยกากณิกหนึ่งเปนตน
แลวพูดวา " แกจงทํารูปชาง, จงทํารูปมา. " เขาดีดกรวดแสดงรูป
ตาง ๆ ที่ใบไทร. พระราชาเสด็จสูที่พระอุทยาน ถึงสถานที่นนั้ . พวก
เด็กทั้งหมดหนีไปแลว เพราะราชาทอดพระเนตรเห็นภาพแหงใบไมที่ทะลุ
จึงตรัสถามวา " ใบไมเหลานั่น ใครทําอยางนี้ ? " พวกเจาพนักงาน
กราบทูลวา " บุรุษเปลี้ย พระเจาขา. " พระราชารับสั่งใหหาเขามา
๑

๒

๑. ชาตกฏกถา ๖/๓๐๐. ๒. สุ. วิ. ๓/๕๒.
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แลว ตรัสถามวา " พอ ปุโรหิตของเรา เปนคนปากจัด พูดมาก,
เมื่อเขาเริ่มพูด คนอื่นไมไดโอกาสเลย, เธออาจทําใหเขาเงียบเสียง
ไดไหม ? "
บุรุษเปลี้ย. ขอเดชะ เมื่อไดมูลแพะสักทะนานหนึ่ง ก็จะอาจ
ทําได พระเจาขา.
พระราชาทรงนําบุรุษเปลี้ยไปสูพระราชมณเฑียร (เรือน) ให
นั่งภายในมาน ใหเจาะชองมานแลว ใหวางมูลแพะแหงประมาณ
ทะนานหนึ่งไวในที่ใกลเขาแลว ใหปูอาสนะสําหรับปุโรหิตหันหนาตรง
ชอง ใหปุโรหิตนั้นผูมาในเวลาเขาเฝานั่งบนอาสนะนั้นแลว ตรัส
สนทนา. ปุโรหิตไมใหโอกาสแกผูอื่น เริ่มสนทนกับพระราชา.
ทันใดนั้น บุรุษเปลี้ยก็ดีดมูลแพะทีละกอน ๆ เขาไปในปากของปุโรหิต
นั้น. ปุโรหิตจึงกลืนมูลแพะที่ (ดีด) มาแลว ๆ เหมือนขนมคลุกงา.
พระราชาทรงทราบวามูลแพะเหลานั้นหมดแลว รับสั่งวา " ทาน
อาจารย เพราะความเปนผูปากจัด ทานจึงกลืนมูลแพะประมาณ
ทะนานหนึ่ง ก็ยังหารูสึกอะไร ๆ ไม, ก็บัดนี้ทานจักไมอาจทํามูลแพะ
ที่ยิ่งกวานี้ใหยอยได, ไปเถิด จงดื่มน้ําประยงคสํารอกเสีย ทําตนให
หายโรคเถิด." จําเดิมแตนั้น ปุโรหิตนั้น เปนเหมือนมีปากอันปด
ไว ไมคอยจะพูดจากับพระราชาแมตรัสอยูดวย. พระราชาทรงดําริวา
" บุรุษเปลี้ยคนนี้ ทําใหเราสบายหู " แลวไดพระราชทางหมูบาน ๔
ตําบลใน ๔ ทิศ มีสวยขึ้นประมาณแสนหนึ่งแกบุรุษเปลี้ย. คราวนั้น
อมาตยบัณฑิตคนหนึ่ง เขาไปเฝาพระราชา กราบทูลวา " ขอเดชะ
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ขึ้นชื่อวาศิลปะในโลก บัณฑิตทั้งหลายควรเรียน แมดวยศิลปะเพียง
แตดีดกรวด บุรุษเปลี้ยก็ยงั ไดสมบัติ (ถึงเพียง) นี้, จะกําหนดอานิสงส
ของศิลปะอื่น ๆ อยางไรได" ดังนี้แลว เมือจะกลาวถึงคุณของศิลปะ
จึงกลาวคาถานี้วา
" ขึ้นชือ่ วาศิลปะ แมอยางใดอยางหนึ่ง ก็
ยังประโยชนใหสําเร็จได ขอพระองคจงทอด
พระเนตรดูเถิด บุรุษเปลี้ยไดหมูบานทั้ง ๔ ทิศ
ก็เพราะดีดมูลแพะ (เทานั้น)."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปสฺส ความวา ขาแตมหาราชเจา
ขอพระองคจงทอดพระเนตรดูเถิด. บทวา อชปฺปหาเรน คือ เพราะ
การดีดมูลแพะ.
เรื่องบุรุษเปลี้ย จบ.
[เรื่องภิกษุผูฆาหงส ]
[๑๔๒] บุรุษเปลี้ยนัน้ นั่นแล บัดนี้เปนกุลบุตรผูฉลาดในศิลปะ
ดีดกรวดนั่นเอง ในกรุงสาวัตถี วันหนึ่งฟงธรรมแลวบรรพชา ได
อุปสมบทแลว. วันหนึ่งภิกษุนั้นพาภิกษุหนึ่งรูปหนึ่งไปสูแมน้ําอจิรวดี
อาบน้ําแลวไดยืนอยูที่ฝงแมน้ํา. ขณะนั้นเอง หงส ๑๒ ตัวบินไปใน
อากาศ.
เธอพูดกะภิกษุหนุมนั้นวา " ผมจักเอากรวดดีดหงสตัวหลังนี้ที่
๑

๑. Swan
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นัยนตา ใหตกลงแทบเทา."
ภิกษุหนุม กลาววา " ทานจักไมอาจ. "
เธอพูดวา " ถาอยางนั้นทานจงคอยดู " แลวดีดกรวด ๓ เหลี่ยม
กอนหนึ่งไปขางหลังหงสตัวนั้น. กอนกรวดไดทําเสียงดัง " หรุง ๆ. "
หงสเหลียวมาดูแลว. ทันใดนั้นเอง เธอก็ดีดกรวดกลมกอนหนึ่งตรง
นัยนตาอีกขางหนึ่งของหงสที่เหลียวมาดูนั้น. กอนกรวดทะลุนัยนตา
แมอีกขางหนึ่งไปแลว. หงสรองเสียงลั่น ตกลงแทบเทานั่นเอง. พวก
ภิกษุทราบความนั้น จึงทูลแดพระศาสดา. พระศาสดาทรงติเตียนภิกษุ
นั้นโดยอเนกปริยายแล.
เรื่องภิกษุผูฆาหงส มาในอรรถกถาสาลิตตกชาดก.
[เรื่องสัฏฐิกูฏเปรต]
[๑๔๓] บุรุษคนหนึ่งเรียนศิลปะนั้น ในสํานักของบุรุษเปลี้ยนั้น
นั่นแล. ครั้งนั้น บุรุษเปลี้ยสั่งเขาวา " พอ ทานเมื่อจะทดลองศิลปะ
จงตรวจดูใคร ๆ ที่หามารดาบิดามิได ซึ่งเมื่อประหารแลว ไมมีปรับ
สินไหม เพราะเมื่อฆาแมโค จะถูกปรับสินไหม ๑๐๐, เมื่อฆาคน
จะถูกปรับสินไหม ๑๐๐๐." เขาหอกรวดไวในพก ตรวจหาคนเชนนั้น
อยู วันหนึ่งเห็นพระปจเจกพุทธเจา นามวาสุเนตตะ กําลังเขาไปสู
พระนครเพื่อบิณฑบาต สําคัญวา " ทานผูนี้ ไมมีมารดาบิดา " จึง
ดีดกรวดหมายชองหูขางขวาของทาน. กอนกรวดเขาไปแลว ทะลุ
ออกทางหูซาย. ทานเกิดทุกขเวทนา ไมอาจเที่ยวไปบิณฑบาตได
๑

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 จนแผนดินนี้หนาขึ้นได
ประมาณโยชนหนึ่ง แลวไดเปนสัฏฐิกฏเปรตที่เขาคิชฌกูฏ ดวยเศษ
ผลแหงกรรม, สรีระของเปรตนั้น (สูง) ๓ คาวุต, คอนเหล็กหกหมื่น
อันไฟติดทั่ว ลุกโชนแลว กระหน่ําลงบนหระหมอมของเขาแลวทําลาย
ศีรษะ, ศีรษะที่แตกแลว ๆ กลับตั้งขึ้นไปอีก.
เรื่องสัฏฐิกูฏเปรต มาในพาลวรรค ธรรมบท.
[๑๔๔] อีกประการหนึ่ง ในปกรณทั้งหลาย มีสุทธวัคคฎีกา
เปนตน แมชางถาก ทานก็เรียกวา " ผูมีศิลปะ " อยางนี้คือ
"ชางถาก ๑ ชางทอ ๑ ชางยอม ๑ ชางกัลบก ๑
ชางหนังเปนคํารบ ๕ เรียกวาชาง ผูมีศิลปะ."
แทจริง ชางถากเปนตน ทานเรียกชาง เพราะทํา คือสรางสิ่ง
กอสรางมีการงานของชางถากเปนตน และเรียกวาผูมีศิลปะ เพราะ
คนเหลานี้มีศิลปะ เพราะฉะนั้น แมการงานของชางถากจึงชื่อวาศิลปะ.
จริงอยู ศิลปะแมนั้น จัดเปนมงคล เพราะนํามาซึ่งประโยชน. ในขอนั้น
มีเรื่องเหลานี้ (เปนอุทาหรณ).
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[เรื่องพระเจากัฏฐวาหนะที่ ๑]
[๑๔๕] พระราชกุมารโอรสขอพระเจาพิมพิสารพระนามวาโพธิ
ใหสรางปราสาทชื่อโกกนท มีรูปไมเหมือนปราสาทอื่นบนพื้นปฐพี
เปนประหนึ่งวาลอยอยูในอากาศ ตรัสถามชางวา ปราสาทรูปอยาง
นี้ ทานเคยนําหรือ ? หรือวานี้ เปนศิลปะอันแรกของทานโดยแท"
ชาง. ขอเดชะ เปนศิลปะอันแรกแทจริง.
พระราชกุมารทรงดําริวา " ถาชางนี้จักทําปราสาทรูปอยางนี้
แมแกผูอื่น, ปราสาทนี้ จักไมนาอัศจรรย, ควรที่เราจะฆาชางนี้เสีย
ตัดมือเทาของเขาเสีย หรือควักนัยนตาของเขาเสีย " ดังนี้แลว จึง
ตรัสบอกเรื่องนั้นแกมาณพชื่อสัญชิกา บุตร ปยสหายของพระองค.
มาณพคิดวา " ผูมีศิลปะ หาคามิได, เมื่อเราเห็นอยู เขาจะอยา
ฉิบหายเสียเลย" ดังนี้แลว ไดใหสัญญา แกชาง. ชางพูดวา " นาย
ทานบอกแกขาพเจา (นับวา) ทําการดีแลว ขาพเจาจักรูกิจที่ควรทํา
ในเรื่องนี้. " ตอมาวันหนึ่ง พระราชกุมารตรัสถามวา " การงานใน
ปราสาทสําเร็จแลวหรือ ? "
ชาง. ยังไมสําเร็จ พระเจาขา การงานยังเหลืออยูมาก.
พระราชกุมาร. การงานชื่ออะไร ? ยังเหลืออยู.
นายชาง. ขาพระองคจะทูลในภายหลัง ขอพระองคไดโปรดให
คนขนไมแหงที่ไมมีแกนมากอนเถิด พระเจาขา.
พระราชกุมารนั้น ก็ใหคนไมเหลานั้นมาแลว.
๑

๒

๑. แตในอรรถกถาธรรมบทวา ชื่อสัญชีวกบุตร. ๒. Signal
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ลําดับนั้น ชางจึงทูลพระราชกุมารนั้นวา " พระเจาขา จําเดิม
แตนี้ ใคร ๆ ไมควรมาสูสํานักของขาพระองค, เพราะวา เมื่อขาพระองคทําการงานที่ละเอียดอยู เมื่อพูดกับคนอื่น ความฟุงซานก็จะ
มี, แตในเวลาอาหาร ภริยาของขาพระองคเทานั้น จักนําอาหารมา
ให. " พระราชกุมารนั้นตรัสรับรองแลว ทรงวางอารักขาลอมเรือนไว
เพื่อประโยชนจะไมใหเขาหนีออกได. ฝายชาง นัง่ ในหองถากไมเหลา
นั้น ทําเปนนกครุฑแลว สั่งภริยาผูมาในเวลาอาหารวา " นี่แนะ
หลอน เธอจงขายของที่มีอยูในเรือน ใหหมดแลว เก็บเงินทองไว "
ในเวลาที่นกสําเร็จแลว สั่งวา " วันนี้ เธอควรพาเด็กแมทั้งหมดมา "
ภริยาไดทําตามสั่งแลว. ชางบริโภคอาหารเขาแลว พรอมทั้งบุตรและ
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 มีอนั เตวาสิกคนละพัน. คนเหลานั้น
ทั้งหมดมีประมาณ ๑๖,๐๑๗ คน ดวยประการฉะนี้. ชางไมเหลานั้น
ไปปา ทําปราสาทตาง ๆ หลากชนิดในที่นั้น ผูกแพลองมาสูกรุง
พาราณสี ตามแมน้ําคงคาแลวขายเลี้ยงชีวิต. วันหนึ่ง พวกเขาปรึกษากัน
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วา "พวกเราไมอาจเลี้ยงชีพดวยการชางไดเปนนิตย เพราะการงาน
อยางนี้ ในเวลาที่เราแกก็ทําไดยาก" จึงเอาไมไมมีแกน มีไมมะเดื่อ
เปนตน ทําเปนนกแลวเขาไปขางในของนกเหลานั้นพรอมดวยบุตร
และภริยา บินไปสูหินวันตประเทศ ยึดราชสมบัติในพระนคร (ซึ่ง
สรางขึ้น) ในปานั้น. ครัง้ นั้น ศิษย ๑๖ คนนั้น จึงอภิเษกอาจารย
ในราชสมบัติ สวนตนไดตั้งอยูในตําแหนงอํามาตย. พระราชานั้น
ปรากฏ (โดยพระนาม) วา "พระเจากัฏฐวาหนุ," แมพระนคร
นั้น ก็ชื่อวากัฏฐวาหนะ เพราะเปนนครอันทาวเธอทรงยึดไวแลว,
ถึงแควนทั้งสิ้น ก็ชื่อยางนั้น.
ตอมา พระเจากัฏฐวาหนะ ทรงสดับวา พระกัสสปพุทธเจา
ทรงอุบัติแลว จึงทรงสงอํามาตยผูใหญ ๑๖ คน พรอมทั้งบริวารไป
รับสั่งวา "ไปเถิด พอทั้งหลาย พวกทานจงรูประวัติ (เรื่อง)."
อมาตยเหลานั้น เมื่อจะไป กราบทูลวา "ถาพระพุทธเจาทรงอุบัติ
แลว ขาพระองคทั้งหลายจะไมกลับ, ถาไมทรงอุบัติ จึงจะกลับ."
ลําดับนั้น พระราชา จึงตรัสสั่งอํามาตยราชภาคิไนยของพระองคผู
หนึ่ง ซึ่งนับเนื่องในอมาตย ๑๖ นายวา "พอ เธอจงกลับมาบอก
ฉัน." เขาทูลรับพระราชโองการแลว. อมาตยแมทั้งหมดนั้น ไปถึง
กรุงพาราณสี ดวยการรอนแรมคืนเดียว ในที่ทุกสถาน. แตเมื่อ
อมาตยเหลานั้นไปถึง พระศาสดาปรินิพพานเสียแลว. พวกเขาคร่ํา
ครวญอยูวา " พุโธ (เสียแรง) พวกเรามาสิ้นระยะทางไกล เพียง
แตจะเห็น ก็ไมได " ใครจะทําโอวาทที่พระศาสดาประทานไว จึง
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บวชหมดทุกคน เวนแตอมาตยราชภาคิไนยนั้น. ฝายอมาตยราชภาคิไนย พาเอาพระบริโภคธาตุ กลาวคือ ธมกรกของพระศาสดา
และพระเถระรูปหนึ่ง ไปสูแควนกัฏฐวาหนะ. พระราชาทรงสดับ
ธรรมของพระเถระแลว ใหสรางวิหาร ใหประดิษฐานพระเจดีย
ทรงทําบุญมีทานเปนตน ดํารงอยูตลอดพระชนมายุแลว ทรงอุบัติ
ในเทวโลก. แมอมาตยผูบวชแลวเหลานั้น มรณภาพแลว ไดเปน
บริวารของพระราชานั้นนั่นเอง. เทพบุตรเหลานั้น ยังพุทธันดรหนึ่ง
ใหสิ้นไปแลวในเทวโลกทั้งหลาย, เมื่อพระศาสดาของเราทั้งหลาย
ยังไมทรงอุบัตินั้นแล, จุติแลวจากเทวโลก. ในเทพบุตรเหลานั้น
เทพบุตรผูอาจารย บังเกิดในสกุลปุโรหิตของพรเจามหาโกศล.
เขามีนามวา " พาวรี. " นอกนั้นบังเกิดในสกุลพราหมณ ในกรุง
สาวัตถี. ในชนเหลานั้น ในเบื้องตน อันเตวาสิกผูใหญ ๑๖ คน
ไดเรียนศิลปะในสํานักของพาวรีพราหมณ. อันเตวาสิกนอกนี้ เรียน
ในสํานักของอันเตวาสิกผูใหญ ๑๖ คน.
ในกาลนั้น พระเจามหาโกศลสวรรคตแลว. ปเสนทิกุมารเปน
พระราชา ไดพระราชทานตําแหนงที่พระราชบิดาของพระองค พระ
ราชทานและโภคะอื่น แกพาวรีพราหมณ. นัยวา ทาวเธอทรงศึกษ
ศิลปะ ในสํานักของพาวรีพราหมณ ครั้งเปนพระราชกุมาร. ตอมา
พาวรีพราหมณ ทูลขอพระบรมราชานุญาตแลว พรอมดวยพวก
ศิษยบรรพชาเปนดาบส ไปถึงฝงแมน้ําโคธาวรี แลวโดยลําดับ อยู
๑

๑. ในบาลี ปารายนวรรค สุตตนิบาต เปนโคธาวารี.
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ในที่นั้น เลี้ยงชีวิตดวยผลไมนอยใหญ. เมื่อพาวรีพราหมณกําลัง
อยูในที่นั้น พระศาสดาของเราทั้งหลายทรงอุบัติแลวในโลก. ตอ
มา พาวรีพราหมณสดับการอุบัติของพระพุทธเจา จึงสงอันเตวาสิก
ผูใหญ ๑๖ คน พรอมดวยบริวารทั้งหมดไป โดยนัยกอนนั้นแล.
อันเตวาสิกเหลานั้นไปแลว ฟงเทศนาของพระศาสดา บรรลุพระ
อรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ไดเปนเอหิภิกขุ เวนแตมาณพ
ชื่อปงคิยะ โดยนัยแหงคําที่ทานกลาวแลว ในปารายนวรรค ในที่สุด
แหงสุตตนิบาต. ก็ปงคิยมาณพนั้นเปนหลานของพาวรีพราหมณ นับ
เนื่องในอันเตวาสิกผูใหญ ๑๖ คน คิดวา " ลุงของเราไมไดฟงเทศนา
อันวิจิตรเห็นปานนี้" เพราะความฟุงซานดวยอํานาจความหวงใยนั้น
จึงไมอาจบรรลุพระอรหัตได เปน (เพียง) พระอนาคามีและเอหิภิกขุ แลวกลับมาบอกการอุบัติของพระพุทธเจาแกพาวรีพราหมณ
แลว นั่งพรรณนาพระคุณของพระศาสดา. แมพาวรีพราหมณก็นั่ง
ฟงคําพรรณนาพระคุณนั้นอยูเหมือนกัน. ขณะนั้นเอง พระศาสดา
ทรงทราบความแกกลาแหงญาณของทานทั้ง ๒ นัน้ ประทับยืนอู
ณ กรุงสาวัตถีนั่นเอง ทรงเปลงโอภาส (รัศมี) ดุจของคําไปแลว.
พระปงคิยะเห็นโอภาส คิดวา " นี้อะไร ? " เมื่อเหลียวไปดูแลเห็น
พระศาสดา เปนดังประทับยืนอยูตรงหนาของตน จึงกลาววา "พระ
ศาสดาเสด็จมาแลว." พาวรีพราหมณลุกจากอาสนะแลว ไดยืน
ประคองอัญชลี. พระศาสดาทรงแผโอภาสแสดงพระองคแกพาวรี
พราหมณ ทรงแสดงธรรมอันเปนสัปปายะแกทานทั้ง ๒ นั้นแลว.
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ในเวลาจบเทศนา พระปงคิยะเปนพระอรหันต, พาวรีพราหมณเปน
พระอนาคามี แล.
เรื่องพระเจากัฏฐวาหนะ มาในอรรถกถาปารายนวรรค .
กถาวาดวยศิลปะ จบ.
๑

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 ชื่อวาอนาคาริยวินัย (วินัยของบรรพชิต).
อนาคาริยวินัยนั้น ชื่อวาอันบรรพชิตศึกษาดีแลว เพราะไม
ตองโทษเครื่องเคราหมอง และเพราะทําตนใหตั้งอยูในคุณ คือ
มรรยาท ชื่อวาเปนมงคล เพราะนํามาซึ่งประโยชนสุขในโลกทั้ง ๒.
ก็ในคําเหลานี้ คําวา " การไมตองอาบัติ ๗ กอง ชื่อวาอนาคาริยวินัย " ขาพเจากลาว ดวยสามารถการกําหนดอนาคาริยวินัยอยาง
อุกฤษฏ. เพราะฉะนั้น ในอาบัติแมทั้ง ๗ กอง อาบัติกองใด ๆ
อันภิกษุใดแกลงตองแลว อาบัติกองนั้น ๆ อันภิกษุนั้นพึงแสดงคืน
เสียดวยวุฏฐานวิธี (อยูกรรม) และเทศนาวิธี (แสดง) ที่เดียว.
เพราะวากองอาบัติแมที่แกลงตองแลว อันภิกษุอยูกรรมเสียก็ดี แสดง
เสียก็ดี ยอมไมทําอันตราย[อันตรายิกธรรม]
ดวยเหตุนั้น ในอรรถกถา อริฏฐสิกขาบท ทานจึงกลาววา
๑

พระธรรมดิลก (ทองดํา จนฺทูปโม ป. ๗ ) วัดบรมนิวาส แปล ๑. สมันต.
๒/๔๖๓.

*
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" ธรรมเหลาใด ยอมทําอันตรายตอสวรรคและพระนิพพาน (โมกษ)
เหตุนั้น ธรรมเหลานั้น ชือ่ วาอัตรายิกธรรม (ธรรมอันทําอันตราย).
อันตรายิกธรรมเหลานั้นมี ๕ อยาง ดวยสามารถกรรม กิเลส
วิบาก อุปวาทะ และอาณาวีติกกมะ. ในอันตรายิกธรรม ๕ อยาง
นั้น ธรรมใหผลในภพเปนลําดับ ๕ อยาง ชื่อวาอันตรยิกธรรม คือ
กรรม. กรรมของผูประทุษรายภิกษุณี ก็เหมือนกัน. แตภิกษุณี
ทูสกกรรมนัน้ ทําอันตรายตอพระพิพพานอยางเดียว หาทําอันตราย
ตอสวรรคไม. ธรรมคือมิจฉาทิฏฐิอันดิ่ง ชื่อวาอันตรายกธรรมคือ
กิเลส. ธรรมคือปฏิสนธิของจําพวกบัณเฑาะก สัตวดิรัจฉาน และ
อุภโตพ ยัญชนก ชื่อวาอันตรายิกธรรมคือวิบาก. เจตนาธรรม
เปนเหตุวารายพระอริยเจา ชื่อวาอันตรายิกธรรมคืออุปวาทะ. ก็
อุปวาทันตรายิกธรรมเหลานั้น ยอมทําอันตรายตลอดเวลาที่ผูวา
รายทั้งหลาย ยังไมใหพระอริยเจาทั้งหลายอดโทษเทานั้น เบื้อง
หนาแตใหพระอริยเจาทั้งหลายอดโทษแลวนั้น หาทําอันตรายไม.
อาบัติทั้งหลายที่ภิกษุแกลงตองแลว ชื่อวาอันตรยิกธรรมคืออาณาวีติกกมะ. อาบัติแมเหลานั้นยอมทําอันตราย ตลอดเวลาที่ภิกษุผู
ตองอาบัติยังปฏิญญาความเปนภิกษุอยูก็ดี ยังไมอยูกรรมก็ดี ยัง
๑

๑. มี ๒ ประเภท คือ บุรุษอุภโตพยัญชนก สตรีอุภโตพยัญชนก ทั้ง ๒ ประเภท มี
นิมิตทั้งของบุรุษทั้งของสตรี บุรุษอุภโตพยัญชนก เมื่อรวมกับสตรี นิมิตสตรีหาย
ไป นิมิตบุรุษปรากฏ เมื่อรวมกับบุรุษ นิมิตบุรุษหายไป นิมิตสตรีปรากฏ สตรี
อุภโตพยัญชนก ก็เชนเดียวกัน.
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ไมแสดงเสียก็ดีเทานั้น, เบื้องหนาแตเวลาที่อาบัติอันภิกษุทําคืนแลว
ตามปจจัยนั้น หาทําอันตรายไม."
[๑๔๘] นัยอันมาในฎี กาอริฏฐสิกขาบทนั้นวา "สภาพใดยอม
ถึง คือยอมมา ในระหวาง คือในทามกลางสันดานของสัตว ดวย
สามารถขัดขวางตอสมบัตินั้น ๆ เหตุนั้น สภาพนั้น ชื่อวาอันตราย
คืออนัตถะ (ความฉิบหาย) อันเปนไปในทิฏฐธรรม (ปจจุบัน)
เปนตน. ธรรมซึ่งมีปกติทําอันตรายนั้น ชื่อวาอันตรายิกธรรม.
เจตนาธรรมที่ใหผลในภพเปนลําดับเปนสภาพ ชื่อวาอันตรายิกธรรม.
เจตนาธรรมที่ใหผลในภพเปนลําดับเปนสภาพ ชื่อวาอนันตริยธรรม. อันตรยิกธรรมคือกรรม ชื่อวากัมมันตรายิกธรรม. คําที่
พระอรรถกถาจารยกลาววา ' (ภิกษุณีทูสกกรรม) หาทําอันตรายตอ
สวรรคไม' เพราะไมมีลักษณะแหงมิจฉาจาร, ดวยวาความที่
ภิกษุณีเปนผูอันธรรม รักษา ไมมี. ก็คํานั้น ทานกลาวไว
ดวยสามารถภิกษุณีที่ดํารงอยูโดยปกติ. แตภิกษุณีทูสกกรรม ที่
บุคคลประพฤติ (ใหเปนไป) ในภิกษุณีผูเปนอริยะ เปนกรรม
ใหเปนไปในอุบายโดยแท. ก็ในขอนี้ มีนันทมาณพเปนอุทาหรณ.
อีกอยางหนึ่ง พระอรรถกถาจารย ไมกลาวความที่ภิกษุณีทูสกกรรม เปนกรรมทําอันตรายตอสวรรค ก็ดวยสามารถที่ชนทั้ง ๒ มี
ฉันทะรวมกัน. แตทานกลาวความที่ภิกษุณีทูสกกรรมเปนกรรมทํา
อันตรายตอพระนิพพาน ก็เพราะประทุษรายขอปฏิบัติ. อาจารยบาง
พวกกลาววา 'ก็แมความที่ภิกษุณีทูสกกรรมเปนกรรมทําอันตราย
๑

๑. สา. ที. ๓/๓๖๐.
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ตอสวรรค ในเพราะประพฤติขมขืน ใคร ๆ ไมอาจหามได.' อเหตุกทิฏฐิ อกิริยทิฏฐิ และนัตถิกทิฏฐิแล ทีถ่ ึงความเปนทิฏฐิอันดิ่ง
ชื่อวานิยตมิจฉาทิฏฐิธรรม. ปฏิสนธิจิตตุปบาท ชื่อวาปฏิสนธิธรรม.
ก็ศัพทมีปณฑกศัพทเปนตน ในคําวา ปณฺฑกติรจฺฉานคตอุภโตพฺยฺชนกานนั่น เปนเพียงอุทาหรณ เพราะปฏิสนธิของอเหตุกสัตว
แมทั้งมวล เปนอันตรายิกธรรมคือวิบาก. เจตนาเปนเครื่องวาราย
พระอริยเจาทั้งหลาย ชือ่ วาอริยุปวาท. สองบทวา ตโต ปร
คือ เบื้องหนาแตใหพระอริยเจาอดโทษ. สองบทวา "อาปนฺนา
อาปตฺติโย" ไดแก อาบัติ ๗ กอง ทีภ่ ิกษุแกลงละเมิด. ก็โทษที่
ภิกษุแกลงละเมิด โดยทีส่ ุดแมทุกกฏและทุพภาษิต ยอมทําอันตราย
ตอสวรรคและมรรคผลได. อาณาวีติกกมันตรายิกธรรม ยอมทํา
อันตรายตลอดเวลาที่ภิกษุตองอาบัติปาราชิกแลว ยังปฏิญญาความ
เปนภิกษุอยู ตองครุกาบัตินอกนั้นแลวยังไมอยูกรรม ตองลหุกาบัติ
แลวยังไมแสดงเสียเทานั้น, เบื้องหนาแตเวลาที่อาบัติ อันภิกษุทําคืน
แลวตามปจจัยนั้น หาทําอันตรายไม."
[๑๔๙] ฏีกา สมถักขันธกะ คัมภีรจุลวรรค วา "ก็อาปตตาธิกรณใดเปนอกุศล อาปตตาธิกรณแมนั้น อันภิกษุผูตองอาบัติ
แสดงแลวก็ดี อยูกรรมแลวก็ดี หาทําอันตรายไม. เหมือนอยางวา
กรรมคือเจตนาเปนเครื่องวารายพระอริยะแมเปนอกุศล ยอมชื่อวา
เปนอโหสิกรรมที่ถึงความเปนกรรมอันหาวิบากมิไดเปนธรรมดา เพราะ
๑

๑. สา. ที. ๔/๓๖๙.
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ความที่กรรมนั้น มีประโยคสมบัติ อัน การแสดงโทษที่มีอยูแลว
ยังพระอริยเจาใหอดโทษหามเสียแลว ฉันใด อาปตตาธิกรณแมนี้
ก็ฉันนั้น อันภิกษุผูตองอาบัติ แสดงแลวก็ดี อยูกรรมแลวก็ดี
ชื่อวาไมทําอันตราย เพราะอาปตตาธิกรณนั้น ชื่อวาเปนรอโหสิกรรม เหตุเปนกรรมชื่อวาหาวิบากมิไดเปนธรรมดา เพราะความที่
กรรมนั้นมีประโยคสมบัติ อันการแสดงก็ดี อันการอยูกรรมก็ดี
หามเสียแลว. ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ พระผูมีพระภาคจึงตรัส ความ
ที่ภิกษุผูมีอาบัติเทานั้น ตองไปอบายวา ' ภิกษุทั้งหลาย เรากลาว
นรกบาง กําเนิดสัตวดิรัจฉานบาง เพื่อภิกษุผูมีอาบัติ."
[๑๕๐] ในขอนั้น มีเรื่องนี้ (เปนอุทาหรณ).
[เรื่องพระยานาคเอรกปตต]
ในศาสนาของพระพุทธเจาพระนามวากัสสป ภิกษุหนุมรูป
หนึ่ง บําเพ็ญสมณธรรมในปาสอบหมื่นป วันหนึ่งขึ้นเรือไปในแมน้ํา
คงคา จับใบตะไครน้ําที่กอตะไครน้ําไวแลว แมเมื่อเรือแลนไปโดย
เร็ว ก็ไมปลอย. ใบตะไครน้ําขาดไป เธอเขใจวา " โทษนั้นเลก
นอย " ไมแสดงอาบัติ ในเวลาใกลจะตาย เปนเหมือนถูกใบตะไคร
น้ํารัดที่คอ แมประสงคจะแสดงอาบัตินั้น ก็ไมเห็นภิกษุอื่น เกิด
วิปปฏิสาร (ความรอนใจ) วา " ศีลของเราไมบริสุทธิ์ " ดังนี้ จุติ
(จากภพนั้น) แลวไดเปนพระยานาคของขนาดตัวเทาลําเรือโกลนลําหนึ่ง.
๑

๑. ขมาปเนน เปนอนภิหติกัตตา ใน. . .ปฏิพาหิตตฺตา.
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นามของพระยานาคนั้นวา "เอรกปตต." พระยานาคเอรกปตตนั้น
คิดวา "ดวยอุบายนี้ เราจักไดฟงการอุบัติแหงพระพุทธเจาเปนแน"
ดังนี้แลว ใหธิดาของตนเรียนเพลงขับแลว (ลอยขึ้น) แผพังพาน
ใหญ เหนือหลังน้ําในแมน้ําคงคา ยกธิดาขึ้นไวบนพังพานนั้นแลว
ใหขับ (เพลง) ในวันอุโบสถบุกกึ่งเดือน. ธิดานั้น ฟอนขับอยูบน
พังพานนั้น. ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น ตองการจะจับนาคมาณวิภา จึงขับ
ตอบดวยกําลังปญญาของตน ๆ. พระยานาคปฏิเสธเพลงตอบนั้นเสีย.
เมื่อนาคมาณวิกานั้นขับอยูอยางนี้ทุกกึ่งเดือน พุทธันดร ๑ ลวงไป
แลว. ครั้งนัน้ พระศาสดาทรงอุบัติในโลก เมื่อทรงตรวจดู (สัตว)
โลกในเวลาใกลรุงวันหนึ่ง ทรงทราบเหตุนั้นแลว เสด็จไปประทับ
นั่ง ณ ควงไมซึกตนหนึ่ง ใกลกรุงพาราณสี ทอดพระเนตรเห็นมาณพ
ชื่ออุตตระกําลังเดินไปเพื่อจะขับ (เพลง) ตอบ จึงตรัสเรียกวา
"เธอจงมาขางนี้ (กอน)." เขาเขาไปเฝาพระศาสดา อันพระศาสดา
ตรัสถาม จึงกราบทูลเพลงขับตอบของตน. พระศาสดาตรัสวา
"อุตตระ นั่นไมใชเพลงขับตอบ" ดังนี้แลว โปรดใหเขาเรียน
เพลงขับตอบ. เขากําลังเรียนเพลงขับตอบนั้น (ก็ได) เปนโสดาบัน
แลวจึงไดไป. ครั้งนั้น นาคมาณวิกา ขับ (เพลง) ดวย ๒
คาถาวา
[๑๕๑] "ผูเปนใหญแหงอะไรเลา ชื่อวาพระ
ราชา ? อยางไรเลา พระราชา ชือ่ วามีธุลีบนพระ
เศียร ? อยางไรเลา ชื่อวามีธุลไี ปปราศแลว ?
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อยางไร เรียกวาคนพาล ? คนพาลอันอะไร
พัดไป ? บัณฑิตบรรเทาไดอยางไร ? บุคคลยอม
มีธรรมเปนที่เกษมจากโยคะ อยางไร ?, ทานอัน
ขาพเจาถามแลว จงบอกความนัน้ แกขาพเจา."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น คําวา กึ สุ ความวา บุคคลเปนอธิบดี
แหงอะไร ชื่อวาพระราชา. คําวา กึ สุความวา ก็อยางไรเลา
พระราชา ชือ่ วามีธุลีบนพระเศียร. คําวา กถ สุ ความวา อยางไร
หนอ พระราชานั้น ชื่อวามีธุลีไปปราศแลว. คําวา กถ ความวา
ดวยเหตุไร ทานจึงเรียกบุคคลวาคนพาล.
บทวา วุยฺหติ ความวา คนพาลอันธรรมอะไร พัดไป.
บทวา นุทติ ความวา บัณฑิตยอมบรรเทาสิ่งไร ดวยธรรมอะไร
บุคคลชื่อวามีธรรมเปนที่เกษมจากโยคะ เพราะธรรมอะไร. นาคมาณวิกากวางหมายถึงผูอยูเฉพาะหนาวา อกฺขาหิ.
ลําดับนั้น อุตตรมาณพ จึงขับตอบดวย ๒ คาถาวา
[๑๕๒] "ผูเปนใหญแหงทวาร ๖ ชื่อวาพระราชา
พระราชาผูกําหนัด ชื่อวามีธุลีบนพระเศียร, ผู
ไมกําหนัด ชื่อวามีธุลีไปปราศแลว, ผูกําหนัด
อยู เรียกวาคนพาล. คนพาลอันโอฆะพัดไป,
บัณฑิตยอมบรรเทาไดดวยความเพียร, ผูไม
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ประกอบดวยโยคะทั้งปวง เรียกวาผูมีธรรม
เปนที่เกษมจากโยคะ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฉทฺวาราธิปติ ความวา บุคคล
เปนใหญแหงทวาร ๖ เพราะทวารเหลานั้น อันอารมณมีรูปเปนตน
ครอบงําไมได ชื่อวาพระราชา. บทวา รชมาโน ความวา พระราชาผูกําหนัดอยูในอารมณทั้งหลายมีรูปเปนตน ชื่อวามีธุลีบนพระ
เศียร. บทวา อรช ไดแกไมกําหนัดในอารมณเหลานั้นนั่นเอง.
บทวา รช แปลวา กําหนัดอยู. บทวา โอเฆน ไดแกโอฆะ ๔
ประการ มีกามโอฆะเปนตน. สองบทวา โยคา นุทติ ความวา
ุบัณฑิตยอมบรรเทาโอฆะนั้นได ดวยความเพียรกลาวคือสัมมัปปธาน.
บทวา สพฺพโยควิสยุตฺโต ไดแก ไมประกอบดวยโยคะทั้งปวง
มีกามโยคะเปนตน.
[๑๕๓] พระยานาคพอไดยินเพลงตอบนั้นก็ดีใจ " เราไมเคย
ไดยินบทเชนนี้ตลอดพุทธันดร ๑, พระพุทธเจาทรงอุบัติในโลกแลว
ละสิหนอ ! ทานผูเจริญ" ดังนี้ ขึ้นจากน้ําแลว 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" ดังนี้แลว เมื่อจะ
ทรงแสดง (ธรรม) ตรัสคาถานี้ ในพุทธวรรคธรรมบทวา
[๑๔๕] "การกลับไดความเปนมนุษย ไดยาก,
ชีวิต (ความเปนอยู) ของหมูสัตว (ผูตองตาย)
ไดยาก, การฟงพระสัทธรรม ไดยาก, การ
อุบัติแหงพระพุทธเจาทั้งหลาย ไดยาก."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิจฺโฉ ความวา ชื่อวาไดดวยลําบาก
คือไดดวยยาก เพราะตองไดดวยกุศลใหญ. บทวา มนุสฺสปฏิลาโภ
แปลวา การกลับไดความเปนมนุษย. บทวา กิจฉฺ  ความวา ชือ่ วา
ไดดวยลําบาก เพราะตองทําการงานมีกสิกรรมเปนตนสืบตอการ
เลี้ยงชีวิตอยูเสมอบาง เพราะชีวิตนั้นตั้งอยูชั่วกาลนิดหนอยบาง.
สอบบทวา มจฺจาน ชีวิต คือ แมชีวิตของสัตวทั้งหลาย.
บทวา กิจฉฺ  ความวา แมการสดับพระสัทธรรม ชื่อวาไดดวย
ลําบาก เพราะบุคคลผูแสดงธรรมไดดวยยาก แมในกัลปเปนอเนก.
บทวา กิจฺโฉ ความวา แมการอุบัติแหงพระพุทธเจาทั้งหลาย ชื่อ
วาไดดวยลําบาก คือไดดวยยากเหลือเกิน เพราะอภินิหารสําเร็จ
ไดดวยอุตสาหะใหญ และเพราะทานผูมีอภินิหารอันสําเร็จแลวเกิดขึ้น
หาไดยาก แมในพันโกฏิกัลปเปนอเนก.
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พระยานาคสดับพระธรรมเทศนานั้นแลว, นาจะได (สําเร็จ)
ผลทีแรก (คือโสดาปตติผล) ในวันนั้น, แตไมได เพราะเปนสัตว
ดิรัจฉาน. พระยานาคนั้นไมไดรับความลําบาก ในฐานะ ๕ คือ
ถือปฏิสนธิ ลอกคราบ การวางใจหยั่งลงสูความหลับ เสพเมถุนดวย
นางนาคผูมีชาติเสมอกัน จุติ เหมือนพวกนาคเหลาอื่น ยอมได
เพื่ออันเที่ยวไปดวยรูแหงมาณพเหมือนกันแล.
เรื่องพระยานาคเอรกปตต จบ.
[๑๕๕] เพราะฉะนั้น ภิกษุตองอาบัติใด ๆ พึงปฏิบัติ (ใหถูก
ตอง) ตามธรรมในอาบัตินั้น ๆ ทีเดียว. เพราะวา ภิกษุเมื่อปฏิบัติ
อยางนั้น ยอมอาจบรรลุแมมรรคผลไดแท. จริงอยางนั้น พระศาสดา
เมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปในแควนโกศล ทอดพระเนตรเห็นตนไมมี
โพรงตนใหญในระหวางทางถูกเพลิงไหมแลว มีพระประสงคจะทรง
แสดงธรรมเปรียบดวยกองเพลิง ประทับนั่งที่โคนไมตนหนึ่งแลว
ทรงแสดงอัคคิกขันโธปมสูตร ในสัตตกนิบาตอังคุตตรนิกาย โดย
นัยเปนตนวา "ภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายเห็นกองเพลิงใหญโนน
หรือไม ? "
[ภิกษุ ๓ เหลา]
[๑๕๖] นัยอันมาในอรรถกถา จูฬัจฉราสังฆาตสูตร ในเอกนิบาต
๑

๒

๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๖๙. ๒. มโน. ปู. ๑/๗๑.
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อังคุตตรนิกายวา "นามกาย (คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ)
ของภิกษุ ๖๐ รูป กลัดกลุมแลว เพราะสดับเทศนานั้น, เมื่อนามกาย
กลัดกลุมแลว กรชกาย (คือรูปขันธ) ก็เรารอน. เมื่อกรชกายนั้น
เรารอนแลว โลหิตอุนรวมกันเขาแลว ก็พลุงออกมาจากปาก. ไดทราบ
วา ภิกษุเหลานั้นตองอาบัติปาราชิก. ภิกษุ ๖๐ รูป (อีกพวกหนึ่ง)
คิดวา ' การประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบรู ณจนตลอดชีวิต
ในพระพุทธศาสนา ทําไดยาก' ดังนี้แลว พากันสึก. ไดทราบวา
ภิกษุเหลานั้น ประพฤติย่ํายีสิกขาบทเล็กนอย. ภิกษุ ๖๐ รูป (อีก
พวกหนึ่ง) สงญาณมุงตรงเทศนาของพระศาสดา บรรลุพระอรหัต
พรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย. ไดทราบวา ภิกษุเหลานั้น ไดเปนผูมี
ศีลบริสุทธิ์. เทศนากัณฑนี้มีผลแกภิกษุแม ๓ พวกนี้ ดวยประการ
ฉะนี้.
ถามวา ' เทศนากัณฑนี้มีผลแกภิกษุผูบรรลุพระอรหัต ยกไว
กอน. ที่มีผลแกพวกภิกษุนอกนี้อยางไร ? '
ตอบวา ' ก็ผิวา ภิกษุเหลานั้นไมพึงสดับเทศนากัณฑนี้ไซร ก็
จะพึงเปนผูประมาทไมอาจจะละฐานะได เพราะเหตุฉะนี้นั้น บาปนั้น
เมือเจริญ (พอกพูน) แกภิกษุเหลานั้น จะพึงใหจบลงในอบายถาย
เดียว, แตภิกษุเหลานั้นสดับเทศนากัณฑนี้แลว เกิดความสังเวช
ละฐานะได ตั้งอยูในภูมิของสมเณร บําเพ็ญศีล ประกอบขวนขวาย
ในโยนิโสมนสิการ บางพวกไดเปนโสดาบัน, บางพวกไดเปน
สกทาคามี, บางพวกไดเปนอนาคามี, บางพวกบังเกิดในหมูเทพดา,
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เทศนากัณฑไดมีผลแมแกพวกภิกษุผูตองอาบัติปาราชิก ดวยประการ
ฉะนี้. แมพวกภิกษุนอกนี้ ถาไมพึงสดับเทศนากัณฑนี้ไซร เมื่อ
กาลลวงไป ๆ ก็จะพึงตองอาบัติสังฆาทิเสสบาง ปาราชิกบาง, แต
ภิกษุเหลานี้สดับเทศนากัณฑนี้แลว คิดวา ' แหม ! พระพุทธ
ศาสนาชางมีความขัดเกลาจริง เราทั้งหลายไมอาจบําเพ็ญขอปฏิบัติ
ใหบริบูรณตลอดชีวิตได เราทั้งหลายจักสึกไปบําเพ็ญอุปาสกธรรม
แลว เปลื้องตนเสียจากทุกข' ดังนี้แลวสึกไป ตัง้ อยูในสรณตรัยและเบญจศีล บําเพ็ญอุปสกธรรม, บางพวกไดเปนโสดาบัน,
บางพวกเปนสกทาคามี, บางพวกเปนอนาคามี, บางพวกบังเกิด
ในหมูเทพ, เทศนากัณฑนี้ไดมีผลแมแกภิกษุเหลานั้น ดังพรรณนา
มานี้."
ฎีกาจูฬจั ฉราสังฆาตสูตรนั้นวา "เพื่อแสดงวา ' เมื่อกรชกาย
กําเริบดวยความเดือดรอนในภายหลังอันมีกําลัง ความเรารอนอยา
ใหญยอมเกิดขึ้น' พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา 'เมื่อนามกา
กลัดกลุมแลว กรชกายก็เรารอน.' คําวา นิธานคต พระอรรถกถาจารยกลาวหมายเอาโลหิตที่คั่งแลว. สองบทวา อุณฺห โลหิต
ความวา โลหิตรอนพลุงออกมาแลว. บทวา าน คือความ
ปฏิญญาวาเปนภิกษุ. สองบทวา ต ปาป ความวา บาปนั้น ชื่อ
วาเจริญอยูอยางนั้น ก็เพราะไมละความปฏิญญาวาเปนภิกษุ. พระ
อรรถกถาจารยเมื่อแสดงวา ' โยนิโสมนสิการที่ภิกษุแมผูแกลงตอง
อันติมวัตถุ (ปาราชิก) แลว ใหเปนไปโดยอุบายอยู ยอมเปนคุณ
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นําประโยชนมาใหโดยแท ' ดังนี้แลว จึงกลาววา 'เกิดความสังเวช
แลว' เปนตน. คําวา อโห สลูเลขิต คือถึงแลว ไดแกเปนไป
แลวดวยความขัดเกลาเหลือเกิน."
อาบัติทั้งหลายแมที่แกลงตองแลว ภิกษุอยูกรรมแลว แสดง
แลว ยอมไมทําอันตรายดวยประการฉะนี้. จะปวยกลาวไปไย ถึง
อาบัติทั้งหลายที่ไมแกลงตองเลา.
[อานาคาริยวินัย อีกนัยหนึ่ง]
[๑๕๗] อีกอยางอนึ่ง จตุปาริสุทธิศีล ชื่อวาอนาคาริยวินัย.
อนาคาริยวินัยนั้น อันภิกษุผูศึกษาอยู โดยประการที่ตั้งอยูใน
จตุปาริสุทธิศีลนั้นแลว บรรลุพระอรหัต ไดชื่อวาศึกษาดีแลว
พึงทราบวา เปนมงคล เพราะเปนเหตุบรรลุสุขอันเปนโลกีย และ
โลกุตระ.
[ปาฏิโมกขสังวรศีล]
ในจตุปาริสุทธิศีลนั้น ปาฏิโมกขสังวรศีล ยอมบริสุทธิ์ เมื่อ
ภิกษุไมตองอาบัติอะไร ๆ , ปาฏิโมกขสังวรศีลนั้น ยอมชื่อวาอัน
ภิกษุผูไมตองอาบัตินั้น ศึกษาดีแลว. ปาฏิโมกขสังวรศีลนั้น ยอม
นํามาแมซึ่งโลกุตรสุข ดุจศีลของพระปธานิยเถระ.
[๑๕๘] ดังไดสดับมา งูมีพิษราย กัดพระเถระ ผูกําลังสดับ
อริยวังสปฏิปทาอยูในเรือนเปนที่ทําความเพียรใกลตนกรรณิการ ใน
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ขัณฑเปลวิหาร. พระเถระแมทราบแลว ก็ยังมีจิตผองใส นั่งฟง
แตธรรมอยางเดียว. กําลังพิษไดกลาแข็งแลว. ทานพิจารณาศีลตั้ง
ตนแตมณฑลที่อุปสมบทมา ทําปติใหเกิดขึ้นวา " เรามีศีลบริสุทธิ์."
พิษกลับหายเขาไปสูปฐพีพรอมดวยจิตตุปบาท. พระเถระไดเอกัคคตา
จิต เจริญวิปสสนาแลวบรรลุพระอรหัตในที่นั้นนั่นเอง.
เรื่องพระปธานิยเถระมาในอรรถกถาสัพพาสวสูตรเปนตน.
[๑๕๙] คํานี้ขาพเจากลาวไว ดวยสามารถปาฏิโมกขสังวรศีล
อยางอุกฤษฏ.
ก็ในอรรถกถาทั้งหลาย มีอรรถกถา รูปยสิกขาบทเปนตน ทาน
กลาววา "ปฏิโมกขสังวรศีล ชื่อวาเทสนาสุทธิ. จริงอยู ปาฏิโมกขสังวรศีลนั้น ทานเรียกวา ' เทสนาสุทธิ' เพราะบริสุทธิ์ไดดวยการ
แสดง," ในฎีการูปยสิกขาบทเปนตนนั้น และในฎีกาปกรณวิเสส
วสุทธิมรรค ทานกลาววา " ศีลยอมบริสุทธิ์ไดดวยคุณชาตนั่น
เหตุนั้น คุณชาตนั่น ชื่อวาเครื่องบริสุทธิ์ คุณชาตเครื่องบริสุทธิ์
คือการแสดงตามธรรม ชือ่ วาเทสนาสุทธิ. และพึงเห็นการสงเคราะห
แมวุฏฐานวิธี (การอยูกรรม) ดวยเทศนาวิธี (การแสดง) โดยแท
ในคําวา เทสนาสุทฺธิ นี้. สวนการแสดงอาบัติอันเปนมูล ทานสงเคราะห
ดวยสามรถปฏิญญาวาไมเปนภิกษุ" ในฎีกาใหมทานกลาววา "การ
อยูกรรมก็ดี การปฏิญญาวาไมเปนภิกษุ ของภิกษุผูมีมูลอันขาด
แลวก็ดี ทานสงเคราะหเขาดวยเทสนาศัพท ในคําวา 'เทสนาสุทฺธิ' นี้.
๑

๑. สมันต. ๒/๒๒๙.
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ดวยวา ศีลของภิกษุแมอันภิกษุผูมีมูลขาดแลง กําหนดรักษาอยาง
ต่ําดวยการใหออกจากอาบัติปาราชิก ยอมชื่อวาบริสุทธิ์ได, แม
การไดมรรค ยอมสําเร็จแกภิกษุเหลานั้น ดวยศีลอันบริสุทธิ์นั้น."
เพราะฉะนั้น แมศีลของภิกษุผูตอง (อาบัติ) แลวออกดวยเทศนาวิธี
เปนตน ยอมนําสุขมาให ดุจศีลของพระสุธรรมเถระ
[เรื่องพระสุธรรมเถระ]
ดังไดสดับมา พระสุธรรมเถระนั้น ดาทานจิตตคฤหบดีดวย
วาทะวาขนมแดกงา แลวไปสํานักของพระศาสดา รับโอวาทของ
พระศาสดาแลว กลับมาแสดงอาบัติในที่ตอตาของทานจิตตคฤหบดี
ยังจิตตคฤหบดีนั้นใหอดโทษแลว เมื่ออยูในอัมพาฏการาม ในกรุง
มัจฉิกาสณฑนั้นนั่นแล บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา โดย
ไมนานวันนัก.
เรื่องพระสุธรรมเถระ มาแมในพาลวรรคธรรมบท.
[๑๖๐] อีกอยางหนึ่ง ภิกษุผูบําเพ็ญปฏิโมกขสังวรศีล พึง
เปนเชนพระเถระผูถูกพวกโจรมัดไวในดง.
[เรื่องพระเถระรูปหนึ่ง]
ดังไดสดับมา พวกโจรในดงขางหิมวันตบรรพต มัดพระเถระ
รูปหนึ่งผูไมปรากฏดวยนามและโคตร ดวยเถาหญานาง หลายเสน
แลวใหนอน ดวยเกรงวา "ทานมาแลว จะบอกแกใคร ๆ."
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พระเถระนั้นนอนนิ่ง (ตามที่เขามัดไว) เจริญวิปสสนาตลอดสัปดาหะ
เปนพระอนาคามี จุติ ณ ที่นั้นนั่นแล บังเกิดในพรหมโลก.
[เรื่องพระเถระรูหนึ่ง]
[๑๖๑] โจรอีกพวกหนึ่ง มัดพระเถระรูปหนึ่งดวยเถาหัวดวน
แลวใหนอนในดงในเกาะตัมพปณณิ. พระเถระรูปนั้น เมื่อไฟปา
ลามมาอยู ก็ไมเด็ดเถา (หัวดวน) ออกเสีย เจริญวิปสสนาเปน
พระอริยชีวิต สมสีสี ปรินิพพานแลว. เพราะฉะนั้น กุลบุตรผูม ีศรัทธา
แมอื่น
เมื่อจะทําปาฏิโมกขสังวรศีลใหบริสุทธ พึง
ยอมเสียสละชีวิต ไมพึงทําลายสีลสังวร อัน
พระโลกนารถทรงบัญญัติไว.
[อินทรียสังวรศีล]
[๑๖๒] สวนวาอินทรียสังวรศีลยอมบริสุทธ เมื่อภิกษุพิจารณา
เห็นอาทีนพในอสังวรและอนิสงสในสังวรโดยปกติ. จริงอยู ภิกษุนน
เห็นอานิสงส (ในสังวร) โดยเปนความเกษม และอาทีนพ (ใน
อสังวร) โดยเปนภัย ยอมบําเพ็ญศึกษาดวยดีซึ่งอินทรียสังวรศีลนน.
ก็อาทีนพและอานิ สงส (ในสังวราสังวร) พระผูมีพระภาคตรัส
ไว ในปฐมสังเคยย สูตร สฬายตนวรรค อยางนี้วา
๑

๒

๓

๑. โดยพยัญชนะ แปลวา ผูมีอรหัตมรรคทําลายอวิชชาอันเปนศีรษะแหงกิเลสเสมอ
(พรอม) กับชีวิต โดยอรรถ หมายความวา บรรลุพระอรหัตพรอมกับสิ้นชีวิต.
๒. อาทีนพ หมายถึงผลฝายชั่ว. อานิสงส หมายถึงผลฝายดี. ๓. ส ส. ๑๘/๘๘.
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"ภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ เหลานี้ อันภิกษุไมฝก ไม
คุมครอง ไมรักษา ไมสํารวมแลว ยอมนํามาซึ่งทุกขอันยิ่ง. ภิกษุ
ทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ เปนไฉน ? ภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖
เหลานี้ 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 เหลานี้แล อันภิกษุไมฝก ไม
คุมครอง ไมรักษา ไมสํารวมแลว ยอมนํามาซึ่งทุกขอันยิ่ง.
ภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ เหลานี้ อันภิกษุฝกดี คุมครอง
ดี รักษาดี สํารวมดีแลว ยอมนํามาซึ่งสุขอันยิ่ง. ภิกษุทั้งหลาย
ผัสสายตนะ ๖ เหลานี้เปนไฉน ? ภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖
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เหลานี้ คือ:ผัสสายตนะคือจักษุ อันภิกษุฝกดี คุมครองดี รักษาดี
สํารวมดีแลว ยอมนํามาซึ่งสุขอันยิ่ง.
ผัสสายตนะคือโสตะ อันภิกษุฝกดี คุมครองดี รักษาดี
สํารวมดีแลว ยอมนํามาซึ่งสุขอันยิ่ง.
ผัสสายตนะคือฆานะ อันภิกษุฝกดี คุมครองดี รักษาดี
สํารวมดีแลว ยอมนํามาซึ่งสุขอันยิ่ง.
ผัสสายตนะคือชิวหา อันภิกษุฝกดี คุมครองดี รักษาดี
สํารวมดีแลว ยอมนํามาซึ่งสุขอันยิ่ง.
ผัสสายตนะคือกาย อันภิกษุฝกดี คุมครองดี รักษาดี
สํารวมดีแลว ยอมนํามาซึ่งสุขอันยิ่ง.
ผัสสายตนะคือใจ อันภิกษุฝกดี คุมครองดี รักษาดี
สํารวมดีแลว ยอมนํามาซึ่งสุขอันยิ่ง.
ภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ เหลานี้แล อันภิกษุฝกดี
คุมครองดี รักษาดี สํารวมดีแลว ยอมนํามาซึ่งสุขอันยิ่ง."
[๑๖๓] เหตุแหงผัสสะทั้งหลาย อธิบายวา "เหตุเปนที่ทั้งแหง
การเกิดขึ้นแหงสัมผัส มีจักษุสัมผัสเปนตน ไดแก อายตนะ
ภายใน มีจักษุเปนตน" ชื่อวา ผัสสายตนะ ในปฐมสังเคยสูตรนั้น.
บทวา อทนฺตา แปลวาไมฝกแลว. บทวา อสวุตา ไดแก ไม
ปดแลว. บทวา ทุกฺขาธิวาหา ไดแก นํามาซึ่งทุกขอันยิ่ง ตางโดย
ทุกขมีทุกขของสัตวนรกเปนตน. บาลีวา "ทุกฺขาธิวาวหา" ก็มี.
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ความก็อยางนั้นเหมือนกัน. บทวา สุขาธิวาหา ไดแก นํามาซึ่งสุข
อันยิ่ง ตางโดยสุขมีสุขเกิดแตฌานและมรรคผลเปนตน.
[๑๖๔] ก็อาทีนพ (ในการไมสํารวมอินทรีย) พระผูมีพระภาค
ตรัสไวในอาทิตต ปริยายสูตร สฬายตนวรรคนั้นนั่นแล อยางนี้วา
"ภิกษุทั้งหลาย จักขุนทรีย อันภิกษุทะลวงแลวดวยหลาวเหล็ก
รอน ลุกโชน รุงโรจน โชติชวงแลว ยังประเสริฐ สวนการถือ
นิมิตโดยอนุพยัญชนะ ในรูปอันจะพึงรูสึกดวยจักษุ ไมประเสริฐเลย,
ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณกําหนัดดวยความยินดีนิมิตก็ดี กําหนัดดวย
ความยินดีอนุพยัญชนะก็ดี เมื่อตั้งอยู พึงตั้งอยูได ฉวยวา ภิกษุพึง
ทํากาละเสียในสมัยนั้นไซร ขอที่เธอพึงถึงคติ ๒ อยาง คือนรก
หรือกําเนิดสัตวดิรัจฉานอยางใดอยางหนึ่ง มีฐานะอยู ภิกษุทั้งหลาย
เราเห็นอาทีนพนี้แล จึงกลาวอยางนี้.
ภิกษุทั้งหลาย โสตินทรีย อันภิกษุยอนแลวดวยขอเหล็ก คม
ลุกโชน รุงโรจน โชติชว ง ยังประเสริฐ ฯลฯ ภิกษุทั้งหลาย
เราเห็นอาทีนพนี้แล จึงกลาวอยางนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ฆานินทรีย อันภิกษุควานแลวดวยมีตัดเล็บ
คม ลุกโชน รุงโรจน โชติชวง ยังประเสริฐ ฯลฯ ภิกษุทั้งหลาย
เราเห็นอาทีนพนี้แล จึงกลาวอยางนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ชิวหนทรีย อันภิกษุตัดแลวดวยดวยมีดโกน คม
ลุกโชน รุงโรจน โชติชว ง ยังประเสริฐ ฯลฯ ภิกษุทั้งหลาย
๑

๑. ส. ส. ๑๘/๒๑๐.
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เราเห็นอาทีนพนี้แล จึงกลาวอยางนี้.
ภิกษุทั้งหลาย กายินทรีย อันภิกษุแทงแลวดวยหอก คม
ลุกโชน รุงโรจน โชติชวง ยังประเสริฐ ฯ ล ฯ ภิกษุทั้งหลาย
เราเห็นอาทีนพนี้แล จึงกลาวอยางนี้."
ภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูหลับ ยังประเสริฐ แตเรากลาว
ความเปนผูหลับวา เปนหมันสําหรับผูมีชีวิต, เรากลาวความเปนผู
หลับวา เปนอันไมมีผลสําหรับผูมีชีวิต, เรากลาวความเปนหลับ
เปนความหลงใหลสําหรับผูมีชีวิต, ภิกษุอํานาจแหงวิตกเห็นปานใด
แลวพึงทําลายสงฆ ภิกษุไมพึงตรึกถึงวิตกเปนปานนั้น, ภิกษุทั้งหลาย
เราเห็นอาทีนพนี้แล จึงกลาวอยางนี้."
[๑๖๕] ฎีกา ปกรณวิเสสวิสุทธิมรรควา "บรรดาบทเหลานั้น
บทวา วร แปลวา ประเสริฐ. บทวา ตตฺตาย คือ อันไฟเผาแลว.
บทวา อาทิตฺตาย คือ ลุกแลวจําเดิมแตตน. บทวา สมฺปชฺชลิตาย
คือ โพลงทัว่ แลวโดยรอบ. บทวา สฺโชติภูตาย คือ มีเปลวเปนอัน
เดียวกัน. บทวา สมฺปลิมฏ คือ อันภิกษุถูกตองแลว อธิบายวา
ทะลวงแลวทุกอยาง. พึงนํามาเชื่อมเขาดวยกันวา น เตฺวว วร '
ดังนี้. การถือนิมิต มีศุภนิมิตเปนตน ดวยสามารถยังกิเลสทั้งหลาย
ใหปรากฏเนือง ๆ ไดแกดวยสามารถทําใหปรากฏ ดวยใหเกิดขึ้น
ชื่อวาการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะ. อีกอยางหนึ่ง บทวา อนุพฺยฺชนโส คือ โดยการแยกถืออวัยวะเปนตนวามือและเทา. การ
๑

๑. ป. มัญ. ๑/๙๙.
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ถือศุภนิมิต ในรูปมีสตรีและบุรุษเปนตน ชื่อวาการถือนิมิต."
[๑๖๖] นัยอันมาในอรรถกถาอาทิตตปริยายสูตร วา "การถือ
โดยอนุพยัญชนะ และถือโดยนิมิตวา มืองาม เทางาม เปนอาทิ
ชื่อวาถือนิมิต โดยอนุพยัญชนะ. อีกอยางหนึ่ง การรวบถือ ชื่อวา
ถือโดยนิมิต. การแยกถือ ชื่อวาถือโดยอนุพยัญชนะ. การรวบถือ
ยอมถือรูปหมดทุกอยางเชนเดียวกับจระเข (ฮุบ), การแยกถือ ยอม
แยกถือสวนนั้น ๆ ในอวัยวะทั้งหลาย มีมือและเทาเปนตน. บทวา
นิมิตฺตสฺสาเทคธิต คือ อันสยบแลว ไดแก ติดแลว ดวยความ
ยินดีนิมิต. กรรมวิญญาณ ชื่อวา วิ
ฺ าณ. บทวา อาทีนว คือ
ทุกขอันจะพึงเสวยในนรก หลายแสนป. บทวา อโยสงฺกุนา แปลวา
ดวยหลาวเหล็ก, โสตินทรีย ชื่อวาอันภิกษุยอนแลว ดวยสามารถ
แทงชองหูทั้ง ๒ แลวตอกลงไปที่แผนดิน. ฆานินทรีย ชื่อวาอันภิกษุ
ควานแลว ดวยสามารถสอดมีดตัดเล็บเขาไปแลว งัดขึ้นตัดใหตกไป
พรอมดวยโครงจมูก. ชิวหินทรีย ชือ่ วาอันภิกษุตัดแลว ดวยสามารถ
ตัดโคนที่ตอกันใหตกไป. บทวา สตฺติยา ความวา กายินทรีย
ชื่อวาอันภิกษุเชือดแลว ดวยสามารถชําแหละกายประสาท ดวย
พราเลมใหญใหตกไป. ความนอนหยั่งลงสูความหลับ ชื่อวาความ
เปนผูหลับ. ภาวะคือวิตกทั้งหลายนําบาปกรรมมาจนถึงสังฆเภท
(ทําลายสงฆ) พระผูมีพระภาคทรงแสดง ดวยสองบทนี้วา 'สงฺฆ
ภินฺเทยฺย."
๑

๑. สา. ป. ๓/๖๑.
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[๑๖๗] แมการถึงความพินาศในทิฏฐธรรม ก็จัดวาเปนอาทีนพ.
ในขอนั้น มีเรื่องนี้ (เปนอุทาหรณ).
[เรื่องหาริตดาบส]
ดังไดสดับมา ในอดีตกาล พระโพธิสัตวไดเปนพราหมณ มี
สมบัติประมาณ ๘๐ โกฏิ ในกรุงพาราณสี. ก็เพราะพระโพธิสัตว
นั้นมีผิวพรรณดังทอง มารดาบิดาจึงขนานนามเขาวา "หาริต" ดังนี้.
โดยที่บิดามารดาลวงไป พระโพธิสัตวนั้น ออกบรรพชาในหิมวันตประเทศ ในวันที่ ๗ ทําฌานและอภิญญาใหบังเกิด แลวอยูในสถาน
ที่นั้นชานาน ปรารถนาจะเสพรสเค็มและรสเปรี้ยว จึงไปยังพระ
อุทยานของพระเจากรุงพาราณสี แลวอยู (ในทีน่ ั้น). หาริตดาบส
นั้น อยูฉัน (ภัตตาหาร) ประจําในพระราชมนเทียร ๑๒ ป. พระ
ราชา เมื่อเสด็จไปปราบปจจันตชนบท ทรงรับสัง่ พระราชเทวีวา
"เธออยาประมาทบุญเขตของเรา" ดังนี้แลว จึงไดเสด็จไป. ตัง้ แต
นั้นมาพระราชเทวีนั้น ทรงอังคาสพระมหาสัตว ดวยพระหัตถของ
พระองค. ตอมาวันหนึ่ง เมื่อพระมหาสัตวนั้นชักชาอยูพระนาง
(ไดเสด็จไป) ทรงสนานแลว ทรงพระภูษาเนื้อเกลี้ยงแลว ใหเปด
สีหบัญชรออก ทรงบรรทม (เหนือพระแทน) ใหลมโชยพระกาย
ทรงไดยินเสียงผาคากกรอง ของพระมหาสัตวผูมาทางอากาศ จึง
ทรงลุกขึ้นโดยเร็ว. พระภูษาเนื้อเกลี้ยง พลัดหลุดแลว. พระมหาสัตวเห็นวิสภาคารมณ ก็เกิดกิเลสขึ้น มีฌานเสื่อมไปในขณะนั้น
นั่นเอง ไมอาจจะตั้งสติไวได เสพอสัทธรรมกับพระราชเทวี ฉัน
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ภัตตาหารแลวก็ (กลับ) เดินไปสูพระอุทยานดวยเทา. ตั้งแตนั้น
มา พระมหาสัตวนั้น ก็ไดทําอยางนั้นเหมือนกันทุกวัน ๆ. พระ
มหาสัตวนั้นถึงความพินาศในทิฏฐธรรม เพราะเหตุไมสํารวมอินทรีย
ดวยประการฉะนี้. และกรรมของพระมหาสัตวนั้น ไดปรากฏไป
ทั่วพระนครแลว. อมาตยทั้งหลาย สงหนังสือไปทูลแดพระราชาวา
"หาริตดาบส ไดทําอยางนี้ ๆ" ดังนี้. ทาวเธอไมทรงเชื่อถายเดียว
ทรงปราบปจจันตชนบทแลว เสด็จกลับมาแลว เสด็จเขาไปสูพระ
อุทยาน ตรัสถามพระโพธิสัตว พระโพธิสัตวทูล (สารภาพ) ตาม
ความเปนจริง เพราะเปนผูมีปกติกลาวแตคําจริงแลว ทูล (ขอพระ
ราชทานโอกาส) วา "มหาบพิตร ขอพระองคโปรดทําโอกาสแก
อาตมาภาพกอน" ดังนี้แลว เขาไปสูบรรณศาลา เพงมณฑล (วง)
แหงกสิณ ทําฌานใหเกิดขึ้นใหม ออกจาก (บรรณ) ศาลา นัง่
ในอากาศแสดงธรรมแดพระราชาแลว (กลับ) ไปสูหิมวันตประเทศ
นั่นแล มีฌานไมเสื่อมแลว ก็ไดเขาถึงพรหมโลก.
เรื่องหาริตดาบส มาในอรรถกถา หาริตชาดก นวกนิบาต.
[๑๖๘] เรื่องโลมสกัสสปดาบส มาในอรรถกถา โลมสกัสสปชาดก นวกนิบาตนั้นนั่งเองก็ดี เรื่องของชน ๕ คน ผูมีรูปเปนโคจร
(อารมณ) และเสียงเปนโคจรเปนตน ซึ่งถูกพวกนางยักษิณีกินแลว
เพราะเหตุไมสํารวมอินทรีย และ (เรื่อง) ของโอรสพระเจากรุง
พาราณสีทั้ง ๒ พระองค ผูไมแลดูแมซึ่งรูปทิพย ที่นางยักษิณีทั้งหลาย
๑

๒

๑-๒. ชาตกฏกถา. ๕/๒๕๘-๕/๓๘๐.
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จําแลง ดวยสามารถทําลายอินทรีย แลวทํากิเลสใหเกิดขึ้น เสด็จถึง
กรุงตักกสิลาแลว ไดผานราชสมบัติ ซึ่งมาในอรรถกถา ตักกสิลชาดกและปญจภีรุกชาดก ในวรรคที่ ๑๐ และวรรคที่ ๑๔ ตาม
ลําดับแหงเอกนิบาตก็ดี ก็พึงประมวล (มาสาธก).
[๑๖๙] อีกประการหนึ่ง แมความเสื่อมจากโคจร (คือธรรม
เปนดุจอาหาร) ของตน ก็จัดวาเปนอาทีนพ. ดวยเหตุนั้น พระผู
มีพระภาค เมื่อทรงสอนภิกษุทั้งหลาย ผูเวนการสํารวมอินทรีย
ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวาภิกษุจะถือนิมิตในรูปเปนตน ดวย
สามารถศุภนิมิต ไมควร, เพราะถาเธอทํากาละเสียในสมัยนั้นไซร
ก็จะบังเกิดในอบายมีนรกเปนตน เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายอยาถือ
ศุภนิมิตในรูปเปนตน" ดังนี้แลว "เวลาที่ทานทั้งหลายแลดูรปู ก็ดี เวลา
ที่ไมแลดูก็ดี มีอยู, (แต) ในเวลาแลดู อยางพึงแลดูดวยสามารถ
ศุภนิมิต พึงแลดูดวยสามารถอศุภนิมิต, อยางนี้ ทานทั้งหลาย
จึงจักไมเสื่อมจากโคจรของตน. ก็อะไรเลาเปนโคจรของทานทั้งหลาย
สติปฏฐาน ๔, สัมมัปปธาน ๔, อริยมรรคมีองค ๘, โลกุตตรธรรม ๙
(นี้แลเปนโคจรของทานทั้งหลาย). เพราะวา เมื่อทานทั้งหลาย
ประพฤติในโคจรนั้นอยู มารจักไมไดชองโอกาส. ก็ถาทานทั้งหลาย
ประพฤติในโคจรนั้นอยู มารจักไมไดชองโอกาส. ก็ถาทานทั้งหลาย
ลุอํานาจกิเลส จักแลดู (รูปเปนตน) ดวยสามารถศุภนิมิตไซร,
ก็จักเสื่อมจากโคจรของตน ดุจสุนัขจิ้งจอก ชื่อวา ปูติมังสะ" ดังนี้แลว
ทรงนําอดีตนิทานมา :๑

๑. ชาตกฏกถา ๒/๒๓๖-๒/๓๕๒.
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[เรื่องสุนัขจิ้งจอกชื่อปูติมังสะ]
[๑๗๐] ดังไดสดับมา ในอดีตกาล ฝูงแพะหลายรอยตัว
อยูใกลถ้ําแหงภูเขาในหิมวันตประเทศ. ในระหวางแพะเหลานั้น
นางแพะตัวหนึ่ง ชื่อเมณฑมาตา เปนสัตวฉลาดหลักแหลมในอุบาย.
สุนัขจิ้งจอกชื่อปูติมังสะกับภริยาชื่อเวณี ไดอยูในถ้ําแหงหนึ่ง ไม
ไกลจากสถานที่อยูของฝูงแพะเหลานั้น. สุนัขจิ้งจอกนั้นพรอมทั้งภริยา
ไดกัดแพะกินเสียเปนอันมาก ดวยอุบาย ปรารถนาจะกินนางแพะ
มีชื่อวาเมณฑมาตานั้นอีก จึงกลาวกะภริยาวา "แกจง (ทําที)
เปนเพื่อนกับนางแพะนั้น, เมื่อเกิดความคุนเคยกันแลว ขาจักนอน
ลวงวาตาย, แกจงเขาไปหานางแพะนั้นแลวบอกวา 'ผัวของขาพเจา
ตายเสียแลว, ทั้งขาพเจาก็ไมมีที่พึง, ยกทานเสีย ผูอื่นที่เปน
ญาติของขาพเจาไมมี, มาเถิดไปดวยกัน, เราจักชวยกับทําสรีรกิจ
(ศพ) ของเขา' ดังนี้แลว จงพามา, เมื่อแกพานางแพะนั้นมาถึง
ขาจักโดดกัดมันที่คอใหตาย." สุนัขจิ้งจอกผูภริยานั้นทําดังนั้น เมื่อ
เกิดความคุนเคยกันแลว ไดบอกนางแพะเหมือนอยางนั้น. นางแพะ
กลาววา "พวกญาติของเรา ถูกสามีของทานกินเสีย, ขาพเจากลัวเขา,
ไมอาจไปได." นางสุนัขจิ้งจอกพูดวา "อยากลัวเลย สุนัขตายจัก
ทําอะไรได" ดังนี้แลว พานางแพะมา. สุนัขจิ้งจอกไดยินฝเทาของ
๒ นางนั้น จึงชะเงอศีรษะขึ้นแลดูดวยหมายใจวา "นางแพะมาหรือ
ไมหนอ." นางแพะเห็นสุนัขจิ้งจอกนั้นทําอยางนั้น จึงกลาวติเตียน
วา "สุนัขจิ้งจอกนี้ชั่วชาแท นอนลวงวาตาย เพราะหมายจะลวง
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ขาเจามาฆาเสีย" ดังนี้แลว ก็หนีกลับไป. นางสุนัขจิ้งจอกไมอาจ
ใหนางแพะกลับมาได จึงเขาไปหาสุนัขจิ้งจอก เมื่อจะติเตียนสุนัข
จิ้งจอกนั้น จึงกลาวคาถานี้วา :[๑๗๑] "เพื่อน แกลวงวาตายแลว มองดู
(นางแพะ) ในเวลาไมสมควร ชางบาโฉดเขลา
ไรปญญารอบคอบเสียจริง ๆ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อวิจกฺขโณ ไดแก ปราศจาก
ปญญาเครื่องพิจารณา. บาทคาถาวา อกาเลน วิเปกฺขสิ ความวา
เมื่อนางแพะยังมาไมถึงสํานักของตนเที่ยว แลดูแลว.
พระผูมพี ระภาค ครั้นทรงนําอดีตนิทานมาอยางนั้นแลว ตรัส
คาถานี้ในปูติมังสชาดก นวกนิบาตวา
"ภิกษุผูบัณฑิต ไมควรเพงดูในกาลไมควร,
พึงเพงดูในกาลอันควร, ภิกษุใด เพงดูในกาลไม
ควร ภิกษุนั้น ยอมซบเซาเหมือนสุนัขจิ้งจอก
ชื่อปูติมงั สะ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อกาเล ไดแก ในกาลปรารภกามคุณ ยังจิตใหเกิดขึ้นดวยสามารถศุภนิมิต. กาลนี้แล ชื่อวากาลไมควร
ที่ภิกษุแลดูรปู . บทวา กาเล ไดแกในกาลที่ยึดรูป (เปนอารมณ)
ดวยสามารถอสุภกัมมัฏฐาน ดวยสามารถอนุสสตกัมมัฏฐาน และ
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ดวยสามารถกสิณ. กาลนี้แล ชื่อวากาลควรที่ภิกษุแลดูรูป. บาทคาถา
วา ปูติมโสว ฌายติ ความวา ภิกษุทั้งหลาย สุนัขจิ้งจอกชื่อ
ปูติมังสะมองดูนางแพะในกาลไมควร เสื่อมจากโคจร (คืออาหาร)
ของตนแลวซบเซาอยู ฉันใด, ภิกษุเพงดูรูปในกาลไมควร ดวย
อํานาจศุภนิมิต เสื่อมจากโคจรมีสติปฏฐานเปนตนแลวยอมซบเซาคือ
ยอมลําบาก ทั้งในทิฏฐธรรม ทั้งในสัมปรายภพ ฉันนั้น.
เรื่องสุนัขจิ้งจอกชื่อปูติมังสะ จบ.
[๑๗๒] เพราะฉะนั้น ชื่อวาภิกษุ ไมควรถืออารมณ มีรูป
เปนตนไว ดวยสามารถการถือโดยอนุพยัญชนะ และการถือโดย
นิมิต ถือเอาแตอารมณ ตามที่ไดเห็น ไดสดับ ไดทราบและเทานั้น
พึงเปนดุจพระมหาติสสเถระผูบําเพ็ญอสุภกัมมัฏฐาน ซึ่งอยูในเจติยบรรพต.
[เรื่องพระมหาติสสเถระ]
ดังไดสดับมา พระมหาติสสเถระนั้น ไดเปนผูเจริญอัฏฐิกกัมมัฏฐานโดยปกติ. วันหนึ่ง ทานไดไปจากเจติยบรรพต สูอนุราธบุรี
เพื่อบิณฑบาต. ครั้งนั้น หญิงคนหนึ่งทะเลาะกับสามีแลว เดิน
ไปจากอนุราธบุรีสูเรือนญาติแตเชาตรู พบพระเถระในระหวางทาง
มีจิตวิปลาศ จึงหัวเราะกากใหญ. พระเถระกําลังเดินไปดวย
มนสิการถึงอัฏฐิกกัมมัฏฐาน นึกวา "นั่นเสียงอะไร" แลวแลดู
ไปตามกระแสเสียงที่หัวเราะ เพราะมนสิการที่เปนสวนเบื้องตน มี
เสียงเปนหนาม (ขาศึก) กลับไดอัฏฐิกสัญญาในเพราะกระดูกฟน
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ของหญิงนั้น ยังยืนอยูตามเดิม บรรลุปฐมฌาน ทําปฐมฌานนั้น
ใหเปนบาท แลวเจริญวิปสสนา ก็บรรลุพระอรหัต.
เรื่องพระติสสเถระผูเจริญอสุภกัมมัฏฐาน มาในสีลนิเทสปกรณ
วิเสสวิสุทธิมรรค.
[๑๗๓] คําแมน้ํา ขาพเจากลาวไว ดวยสามารถอินทรียสังวรศีลอยางอุกฤษฏ. ชื่อวาจิตนั้น กลับกลอกเร็ว เพราะฉะนั้น
ภิกษุบรรเทาราคะอันเกิดขึ้น ดวยมนสิการถึงอสุภกัมมัฏฐานแลว
พึงทําอินทรียสังวรใหถึงพรอม พึงเปนดุจพระวังคีสเถระผูบวชใหม.
[เรื่องพระวังคีลเถระ]
ดังไดสดับมา พระวังคีสเถระนั้น เมื่อเที่ยวบิณฑบาตกับพระ
อานนทเถระ พบหญิงผูหนึ่งก็เกิดราคะขึ้น เลาเรื่องนั้นแกพระ
อานนทเถระ แลวกลาววา "ขอทานชวยบอกอุบายดับระคะแก
กระผม (ดวยเถิด)." พระอานนทเถระจึงบอกอุบายวา "ถาอยาง
นั้น ทานอยางทําศุภนิมิตซึ่งเปนเหตุเกิดราคะไวในใจ จงอบรมจิต
ดวยอสุภภาวนา." พระวังคีสเถระนั้นบรรเทาราคะไดดวยการทําอยาง
นั้นแลว จึงเที่ยวบิณฑบาต (ตอไป). ตอมา แมพระวังคีสเถระนั้น
ก็บรรลุพระอรหัต.
[๑๗๔] แทจริง อินทรียสังวรศีล พระอรรถกถาจารยทั้งหลาย
กลาววา " สวรสุทฺธิ " เพราะบริสุทธไดดวยสามารถอธิษฐานจิต
วา "เราจักไมทําอยางนี้อีก. " พระฎีกาจารยผูแกอรรถกถานั้น
กลาววา "พระอรรถกถาจารย กลาวศัพทวา ' เอว ' ในคําวา
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น ปุเนว นัน้ หมายถึงการลําลายสังวร" เพราะฉะนั้น แมภิกษุอื่น
ทําลายสังวรแลว ก็พึงทําสังวรใหถึงพรอมใหม. อีกประการหนึ่ง
ภิกษุผูบําเพ็ญอินทรียสังวร พึงเปนดุจพระจิตตคุตตเถระผูอยูในถ้ํา
ชื่อกรัณฑกะ.
[เรื่องพระจิตตคุตตเถระ]
ดังไดสดับมา จิตรกรรม (ภาพวิจิตร) เรื่องออกอภิเนษกรมณ ของพระพุทธเจา ๗ พระองคที่นาเพลินใจ ไดมีในถ้ําชื่อ
กรัณฑกะ. พระเถระอยูในถ้ํานั้นเกิน ๖๐ พรรษา ยังไมเคย (เงย
หนา) ลืมตาขึ้นดูถ้ําเลย เพราะทาน (ทอดตา) ดูเพียงชั่วเอก,
เพราะฉะนั้น ทานจึงไมรูแมวา จิตรกรรมมีอยูในถ้ํานั้น. ถามวา
"วัตรคือการชําระเสนาสนะ พระผูมพี ระภาคตรัสไววา 'ภิกษุพึง
กวาดหยากไยลงจากเพดานกอน' ดังนี้มิใชหรือ ? พระเถระไมชําระ
เสนาสนะดอกหรือ ?" ตอบวา "ถูกแลว พระเถระหาชําระเองไม
พวกนิสิตมีอันเตวาสิกเปนตนตางหาก ชําระเสนาสนะขอทาน."
ภายหลังวันหนึ่ง ภิกษุหลายรูปเที่ยวจริกไปในเสนาสนะ เห็น
จิตรกรรมแลว จึงกลาววา "จิตรกรรมนาเพลิดเพลินใจจริง ทาน
ขอรับ." พระเถระกลาววา "คุณ ฉันอยูในที่นี้ตลอดกาลเพียงนั้น
ยังไมรูเลย, อาศัยพวกคุณมีตา ฉันจึงรูวันนี้เอง." อนึ่ง ที่ประตู
ถ้ําของพระเถระนั้น ยังมีแมตนกากะทิงใหญอยู (ตนหนึ่ง). แมตน
กากะทิงนั้น พระเถระไมเคยแลดูขางบนเลย. เขาวาทุก ๆ ป พรเถระ
เห็นเกสรของดอกกากะทิงนั้นรวงลงที่แผนดินนั่นแล จึงรูวากากะทิง
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นั้นมีดอกบานแลว. พระราชาทรงสดับคุณสมบัติของพระเถระ มี
พระราชประสงคจะทรงไหว ทรงสง (พระราชสาสน) ไปถึง ๓ ครั้ง,
เมื่อพระเถระไมมา จึงรับสั่งใหผูกถันของหญิงทั้งหลายผูมีลูกออนใน
มหาคามดวยผารัดถันแลว ใหประทับตราดวยพระราชลัญจกรดวย
พระราชโองการวา "พระเถระยังไมมาตราบใด ทารกทั้งหลายอยาได
(ดื่ม) น้ํานมตราบนั้น." พระเถระไปสูมหาคามเพื่ออนุเคราะห
ทารกทั้งหลาย. พระราชาทรงสดับขาวนั้นแลว ใหนําพระเถระมา
ยังภายในบุรี ทรงไหวใหฉันแลว ตรัสวา "ทานเจาขา วันนี้ไม
มีโอกาส, พรุงนี้ขาพเจาจึงจักรับศีล" ดังนี้แลว ทรงรับบาตรเสด็จ
ตามสงไปไดหนอยหนึ่ง ทรงไหวแลว เสด็จกลับพรอมดวยพระ
ราชเทวี. แมในวันรุงขึ้น พระราชาทรงถวายทานอยางนั้นเหมือน
กัน ตรัสผัดวา " พรุงนี้ขาพเจาจักรับศีล" ดังนี้แลว ทรงยังเวลา
ใหลวงไปดวยอุบายนั้นสัปดาหะ ๑. ฝายพระเถระ ในเวลาทีพ่ ระ
ราชาและพระราชเทวีทรงไหว ถือเพียงอาการวาเปนสัตว, แต
ไมทําการจําแนกวา "เปนสตรี เปนบุรุษ," เพราะฉะนั้น ในเวลา
ที่พระราชาและพระราชเทวีนั้นทรงไหว จึงไดกลาวเชนเดียวกันวา
"จงมีสุขเถิด มหาบพิตร." พระเถระอยูในมหาคามสัปดาหะ ๑
อันพระราชาทรงอนุญาตใหกลับไป ดวยทรงพระดําริวา "พระเถระ
อยูในที่นี้ลําบาก" ไปถึงถ้ําของตนแลว ในตอนกลางคืนก็ขึ้น
ที่จงกรม. เทพดาผูสถิตอยูที่ตนกากะทิง คิดวา "แหม ! พระผู
เปนเจารูปนี้มีศีลบริสุทธดีหนอ" ดังนี้แลว ไดยนื ถือประทีปดามแลว.
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พระเถระกําลังจงกรม ดวยมนสิการถึงกัมมัฏฐานอยูนั่นแล ทํา
ภูเขาทั้งสิ้นใหสะเทื้อนสะทาน บรรลุพระอรหัตในลําดับแหงมัชฌิมยาม.
เรื่องพระจิตตคุตตเถระ มาในสีลนิทเทส.
[อาชีวปาริสุทธิศีล]
[๑๗๕] ก็อาชีวปาริสุทธิศีล ยอมบริสุทธ เมื่อภิกษุมีอาชีวะ
(พยายามเครื่องอาศัยเปนอยู) โดยชอบ.
ดวยเหตุนั้น พระผูม ีพระภาคจึงตรัสไวในมหาสติปฏ ฐานสูตร
วา "ภิกษุทงั้ หลาย ก็สมั มาอาชีวะเปนไฉน ? ภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ละมิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตดวยสัมมาอาชีวะ
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรากลาววา สัมมาอาชีวะ."
ในอรรถกถา มหาสติปฏฐานสูตรนั้น ทานกลาววา "บทวา
มิจฺฉาอาชีว ไดแก ทุจริตทางกายและวาจาที่ใหเปนไปเพื่อประโยชน
แกปจจัย มีขาทนีรยะและโภชนียะเปนตน. บทวา สมฺมาอาชีเวน
คือดวยอาชีพที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญแลว."
[๑๗๖] ความที่มิจฉาอาชีวะมี ๒ อยาง โดยจําแนกเปนมิจฉาอาชีวะทางกายและทางวาจา ทานแสดงไวดวยกายวจีศัพท ในบทวา
กายวจีทุจฺจริต นั้น. ก็มิจฉาอาชีวะ ๒ อยางนั้น พึงทราบตามนัย
ที่ทานกลาวไวในอรรถกถาจัมมักขันธกะนั่นแล วา "กิจมีการหุง
น้ํามันและดอกมาอริฏฐะเปนตน ดวยสามารถอเนสนกรรมมีเวชกรรม
๑

๒

๑. ที. มหา. ๑๐/๓๔๘ ๒. สุ. วิ. ๒/๕๓๕.
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ที่ทําแกคนที่ทรงหามเปนตน ชื่อวามิจฉาอาชีวะทางกาย. กิจมีการ
รับและการบอกสาสนเปนตน ของพวกคฤหัสถ ชื่อวามิจฉาอาชีวะ
ทางวาจา."
[๑๗๗] เภสัชที่ภิกษุทําแกคนที่ทรงหาม คือบุคคที่ไมทรง
อนุญาต อันควรกลาววา " คนอื่น " ชื่อวาเวชกรรมที่ทําแกคน
ที่ทรงหาม ในบทวา ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมาทิวเสน นั้น. จริงอยาง
นั้น พระอรรถกถาจารยกลาวไววา "ภิกษุไมควรทํายาแกชนอื่น
ผูมาขอ, เมื่อทํา ตองทุกกฏ" ดังนี้แลว จึงแสดงวิธีเวชกรรมไวโดย
พิสดาร ในอรรถกถา เภสัชชกรณวัตถุ ตติยปาราชิก. ผูปรารถนา
จะทราบความพิสดาร พึงถือเอาจากอรรถกถานั้น. ก็ความสังเขป
ในมังคลัตถทีปนีนี้ ดังนี้ :คน ๑๐ จําพวก คือสหธรรมิก ๕ ปณฑุปลาส ๑ ไวยาวัจกร
ของตน ๑ มารดาบิดา ๒ คนบํารุงมารดาบิดา ๑, ญาติ ๑๐ จําพวก
คือ พี่ชาย ๑ นองชาย ๑ พี่หญิง ๑ นองหญิง ๑ นาหญิง ๑ ปา ๑
อาชาย ๑ ลุง ๑ อาหญิง ๑ นาชาย ๑, คน ๕ จําพวก คือ คน
จรมา ๑ โจร ๑ คนรบแพ ๑ ผูเปนใหญ ๑ คนทีพ่ วกญาติสละแลว
จําตองไป ๑, เปนไขเขาไปสูวิหาร, ภิกษุพึงทําเภสัชแกคนที่ทรง
อนุญาต ๒๕ จําพวกเหลานี้.
[๑๗๘] ก็แมอนุชนมีบุตรนัดดาเปนตนของญาติเหลานั้น ๗ ชั่ว
เครือสกุล ชื่อวาเปนญาติของภิกษุเหมือกัน เพราะเนื่องกับภิกษุนั้น
๑

๑. สมันต. ๑/๕๖๒.
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เหตุนั้น พระอรรถกถาจารยจึงสงเคราะหบุตรนัดดาเปนตนแมเหลา
นั้น ในคําวา ทส าตกา นั้น. ก็ภิกษุทําเภสัชแกชนแมเหลานั้น
ควรอยู. คนทั้งหลาย คือ พี่สะใภ นองสะใภ พี่เขย นองเขย
นาเขย อาสะใภ เหลานี้เปนตน เปนไข, ถาเขาเปนญาติ (ของ
ภิกษุ), ทํายาแกญาติแมเหลานั้น ก็ควร, ถาเขามิใชญาติ, พึงทํา
ใหแกพวกญาติมีพี่ชายเปนตน ดวยสัง่ วา "จงใหในที่ปฏิบัติของ
พวกทาน," หรือพึงใหแกบุตรของเขา ดวยสั่งวา "จงใหแกมารดา
บิดาของเจา." สวนคนนอกจากที่กลาวมาแลวเหลานั้น ชื่อวาชนอื่น
เภสัชที่ภิกษุทําแกชนอื่นนั้น ชื่อวาเวชกรรมที่ทําแกคนที่ทรงหาม.
ก็ภิกษุแมเมื่อจะทําแกชนอื่นนั้น ชือ่ วาเวชกรรมที่ทําแกคนที่ทรงหาม.
ก็ภิกษุแมเมื่อจะทําแกคนที่ทรงอนุญาต พึงทําแกคน ๑๐ จําพวกใน
เบื้องตน ดวยสิ่งของ (คือเครื่องยา) ของเขา เมื่อของ ๆ เขา
นั้นไมมี พึงทําดวยของ ๆ ตน, แมเมื่อของ ๆ ตนก็ไมมี พึงแสวง
หาดวยภิกขาจารวัตร, เมื่อไมไดดวยอาการอยางนั้น พึงแสวงหา
แตที่แหงญาติและคนปวารณาของตน หรือของคนเหลานั้น, แม
เมื่อไมไดดวยอาการอยางนั้น พึงแสวงหาแมดวยอกตวิญญัติ. การ
ขอในสถานที่เขาไมไดทําปวารณาอยางนี้วา "ทานเจาขา ทานตอง
การปจจัย จงบอก" ดังนี้ ชื่อวาอกตวิญญัติ. ก็ภิกษุเมื่อจะทําใหแก
พวกญาติของจากนั้น พึงทําดวยของ ๆ เขาเทานั้น, เมื่อของ ๆ เขา
นั้นไมมี พึงใหยืมของ ๆ ตน, ถาเขาคือ พึงรับเอา ถาเขาไมคืน
ไมควรทวง, ดวยวา ภิกษุแมขอของ ๆ พวกญาติแลวถือเอา ยัง
ควร, เพราะฉะนั้น ภิกษุใหนําจตุปจจัยของญาติเหลานั้นมา ไมเปน
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อกตวิญญัติ ทําเภสัช ก็ไมเปนเวชกรรม หรือใหของเพื่อตองการ
สงเคราะหสกุล ก็ไมเปนอาบัติเพราะประทุษรายสกุล. แตภิกษุ
เมื่อไมหวังตอบแทน พึงทํายาแกคน ๕ จําพวก มีคนจรมาเปนตน
แมดวยของ ๆ ตน.
[๑๗๙] แมในอนุฎีกาวิมติวิโนทนี ทานกลาวา "แมเมื่อจะ
ทําเภสัชแกคนจรมาและโจรเปนตน ไมปรารถนาลาภจากคนเหลา
นั้นเพื่อตน พึงทําดวยตั้งใจวา 'ธรรมดามนุษยยอมอุปการะกัน.' ก็
ภิกษุทําดวยหวังตอบแทน มีโทษในเพราะอเนสนกรรมมีเวชกรรม
และกุลทูสนกรรมเปนตน. แตไมมีโทษในเพราะทําดวยตั้งใจวา 'เมื่อ
เราทําอุปการะอยางนี้ ชนทั้งหลายรูคุณพระศาสนาแลวยอมเลื่อมใส
หรืออุปการะแกพระสงฆ."
[๑๘๐] เภสัชพิเศษ ชื่อวา อริฏ ในบทวา อริฏปจน
นั้น. ในอรรถกถา สุราปานสิกขาบท ทานกลาววา "ไดยินวา ชน
ทั้งหลายทํายาชื่ออริฏฐะดวยรสแหงผลไมมีผลมะขามปองเปนตน, ยา
อริฏฐะนั้นมีสีกลิ่นและรสคลายน้ําเมาทีเดียว แตหาใชน้ําเมาไม."
[๑๘๑] สิ่งใดยอมเกิดขึ้น เพราะอาศัยอเนสนกรรมมีเวชกรรม
ที่ทําแกคนที่ทรงหามเปนตน, สิ่งนั้นทั้งหมดเปนอกัปปยะทั้งนั้น.
ดวยเหตุนั้น ในอรรถกถา ปฐมปวารณาสิกขาบท ทานจึงกลาววา
"อกัปปยโภชนะที่บังเกิดจากกุลทูสนกรรม มีเวชกรรม การอวด
อุตตริมนุสสธรรม และอกัปปยวัตถุมีรูปยะอันภิกษุยินดีแลวเปนตน
๑

๒

๑. สมนฺต. ๒/๔๕๐. ๒. สมนฺต. ๒/๔๐๒.
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ชื่อวาอกัปปยโภชนะเกิดขึ้นเพราะอเนสนา อันพระพุทธเจาทรงติเตียน."
[๑๘๒] สวนกรรมของภิกษุผูเปนทูตของพวกคฤหัสถ พึง
ทราบโดยพิสดาร ในอรรถกถา กุลทูสกสิกขาบท. ก็ความสังเขปใน
มังคลัตถทีปนีนี้ ดังนี้ :ภิกษุรับก็ดี บอกก็ดี ซึ่งสาสนของคน ๙ จําพวกเหลานี้ คือ
สหธรรมิก ๕ ปณฑุปลาส ๑ ไวยาวัจกรของตน ๑ มารดาบิดา ๒
ควรอยู. สวนของคนเหลาอื่น เปนสาสนที่เปนกัปปยะเทานั้น จึงควร.
เพราะฉะนั้น ภิกษุไมควรทําความรังเกียจในสาสนเชนนี้วา "ทาน
ทั้งหลาย จงถวายบังคมพระบาทยุคลของพระผูมีพระภาค ตามคํา
ของขาพเจา" ดังนี้ก็ดี "ทานทั้งหลาย จงไหวพระเจดีย พระปฏิมา
ตนโพธิ์ พระสังฆเถระ" ดังนี้ก็ดี "ทานทั้งหลาย จงทําการบูชาดวย
ของหอมและดอกไมที่พระเจดีย" ดังนี้ก็ดี "ทานทั้งหลายจงเผดียง
ภิกษุทั้งหลายใหประชุมกัน, พวกขาพเจา จักถวายทาน จักฟงธรรม"
ดังนี้ก็ดี. เพราะสาสนเหลานั้น เปนสาสนที่เปนกัปปยะ ไมเกี่ยวของ
ดวยคิหิกรรม. ก็ภิกษุใด รับสาสนอื่นจากสาสนที่เปนกัปปยะของ
คนเหลาอื่น เดินไป ภิกษุนั้นเปนทุกกฏทุก ๆ กาว, ภิกษุนั้นแม
บริโภคโภชนะที่อาศัยกรรมนั้นไดมา ก็เปนทุกกฏทุก ๆ คํากลืน.
แทจริง ปจจัยที่เกิดขึ้นเพราะกุลทูสกกรรม ยอมไมควรแกสหธรรมิก
ทั้ง ๕ ยอมเปนเชนกับปจจัยที่เกิดขึ้น เพราะอวดอุตริมนุสสธรรม
อันไมจริง และแลกเปลี่ยนดวยรูปยะแล. ก็ภิกษุใด บริโภคปจจัยที่
๑

๑. สมนุต. ๒/๑๒๗.

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาที่ 83

เกิดขึ้น เพราะอเนสนกรรมมีทูตกรรมและเวชกรรมเปนตน อาชีวะ
ของภิกษุนั้น ชื่อวาไมบริสุทธ. เพราะฉะนั้น อันภิกษุเมื่อจะเสพ
ปจจัยที่มีความเกิดขึ้นบริสุทธอยางเดียว พึงงดเวนปจจัยที่มีความ
เกิดขึ้นไมบริสุทธิ์ ดุจอสรพิษเสีย.
[๑๘๓] แลปจจัยทั้ง ๒ นั้น ทานกลาวไวในปกรณวิเสสวิ สุทธิมรรควา "ปจจัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากสงฆหรือคณะ ของภิกษุผู
ไมกําหนดถือธุดงค และเกิดขึ้นจากสํานักของพวกคฤหัสถผูเลื่อมใส
ดวยคุณของภิกษุนั้นมีการแสดงธรรมเปนตน ชื่อวาปจจัยที่มีความ
เกิดขึ้นอันบริสุทธ, สวนปจจัยที่เกิดจากสมณวัต มีเที่ยวไป
บิณฑบาตเปนตน ชื่อวาปจจัยมีความเกิดขึ้นอันบริสุทธยิ่งทีเดียว.
ปจจัยที่เกิดขึ้นจากสมณวัตร มีเที่ยวบิณฑบาตเปนตน ของภิกษุ
ผูกําหนดถือธุดงค และเกิดขึ้นจากสํานักของพวกคฤหัสถผูเลื่อมใส
ในธุดงคคุณของภิกษุนั้น โดยอนุโลมขอกําหนดธุดงค ชื่อวาปจจัย
มีความเกิดขึ้นอันบริสุทธ."
[๑๘๔] นัยอันมาในฎีกา ปกรณวิเสสวิสุทธิมรรคนั้นวา "ความ
ที่คุณมีการแสดงธรรมเปนตน เปนคุณอาศัยความบริสุทธิ์เปนสมุฏฐาน พระพุทธโฆษาจารยแสดงดวยกลาวถึงปจจัยที่มีความเกิดขึ้น
อันบริสุทธ เหตุนั้น ทานจึงกลาววา 'ธมฺมเทสนาทีหิ จสฺส คุเณหิ'
ดังนี้. ความเปนพหุสูต การบําเพ็ญวัตรและความถึงพรอมดวย
อิริยาบถเปนตน ทานถือเอาดวยอาทิศัพท. แมในคําวา ธุตคุเณ
๑

๒

๑. วิ. สุ. ๑๕๐. ๒. ป. มฺ. ๑/๑๐๓.
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จสฺส นี้ ก็นัยนี้เหมือนกัน. มิตรสหายและวัตรมีประพฤติบังสุกุล
เปนตน ทานถือเอาดวยอาทิศัพทวา ปณฺฑปาตจริยาทีหิ. บทวา
ธูตงฺคนิยมานุโลเมน คือดวยสามารถอนุโลม ไดแกดวยสามารถ
ไมขัดขวางตอขอปฏิบัติอันนิยมตามธุดงคนั้น ๆ."
[๑๘๕] ก็อาชีวปาริสุทธิศีล พระอรรถกถาจารยกลาววา
"ปริเยฏิสุทฺธิ" เพราะบริสุทธไดดวยการแสงหา ของภิกษุผูละ
อเนสนาแลว ยังปจจัยทั้งหลายใหเกิดขึ้นโดยธรรมสม่ําเสมอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อเนสน คือการดแสวงหาอันไมควร
ไดแกการแสวงหาปจจัยที่ไมเหมาะ ดวยสามารถอเนสนกรรม มี
เวชกรรมตามที่กลาวแลวเปนตน และดวยสามารถวจีทุจริตมีลอ
ลวงเปนตน. บทวา ปหาย แปลวา เวนแลว, อธิบายวาไมทํา,
เพราะฉะนั้น ธรรมดาภิกษุเมื่อจะทําอาชีวะใหหมดจด แมอด
อาหาร ก็ไมพึงทําแมจิตในการแสวงหาอันไมควรใหเกิดขึ้น, จะ
ปวยกลาวไปไยถึงความดิ้นรนทางกายและวาจาเลา, ภิกษุพึงเปนดุจ
พระมหาติสสเถระ ผูอยูใ นจิรคุมพวิหาร.
[เรื่องพระมหาติสสเถระ]
[๑๘๖] ดังไดสดับมา ในคราวทุพภิกขภัย พระมหาติสสเถระ
นั้น เดินทางไป มีกายลําบากออนแรง เพราะขาดอาหาร และ
เพราะลําบากในหนทาง จึง (แวะ) นอนที่โคนตนมะมวงซึ่งเผล็ดผล
ตนหนึ่ง. ผลมะมวงเปนอันมากหลนอยูในที่นั้น ๆ. ครั้งนั้น อุบาสก
ผูเฒาคนหนึ่งพบพระเถระ รูวาเมื่อยลา จึงใหพระเถระดื่มอัมพปานะ
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(น้ํามะมวง) แลว ยกขึ้นสูหลังของตน นําไปสูที่อยู (ของทาน).
พระเถระสอนตนวา
"อาบาสกนี้ มิใชบิดา มิใชมารดา, มิใชญาติ,
มิใชพวกพองของทาน, เขาทํากิจเชนนั้น เพราะ
เหตุแหงทานมีศีล"
ดังนี้แลว เจริญวิปสสนาอยูบนหลังของอุบาสกนั้นนั่นเอง บรรลุ
พระอรหัตแลว.
เรื่องพระมหาติสสเถระผูฉันมะมวง มาในฎีกาปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค.
[๑๘๗] สวนปจจัยสันนิสสิตศีล พระอรรถกถาจารยกลาววา
"ปจฺจเวกฺขณสุทฺธิ" เพราะบริสุทธไดดวยการพิจารณา.
เพราะฉะนั้น ภิกษุเมื่ออาทีนพในการบริโภคปจจัยที่ยังมิได
พิจารณา พึงพิจารณาปจจัยทั้งหลาย.
ดังไดสดับมา ภิกษุทั้งหลายในกาลกอน โดยมากไมพิจารณา
แลวบริโภคปจจัย ๔ จึงไมพนจากนรก และกําเนิดสัตวดิรัจฉาน.
พระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวา
ภิกษุไมพิจารณา (กอน) แลวบริโภคปจจัย ๔ ไมควร, เพราะ
ฉะนั้น ตั้งแตนี้ไป ทานทั้งหลายพึงพิจารณา (กอน) แลวจึง
บริโภค" ดังนี้ เมื่อจะทรงแสดงปจจเวกขณวิธี ทรงวางแบบไว
โดยนัยเปนตนวา "ภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณา
โดยปญญาแลว จึงเสพจีวร" ตรัส (ตอไป) วา "ชื่อวา การ
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บริโภคปจจัยที่ยังมิไดพิจารณา ยอมเปนเชนกับบริโภคยาพิษอัน
แรงกลา, แมคนโบราณทั้งหลาย ไมพิจารณา ไมรูโทษแลวบริโภค
ยาพิษ เสวยทุกขอยางใหญ" ดังนี้แลว ทรงนําอดีตนิทานมา :[เรื่องนักเลงสกาโกง บริโภคยาพิษ]
[๑๘๘] ในอดีตกาล พระโพธิสัตวไดเปนนักเลงสกา มีโภคสมบัติมากในกรุงพาราณสี. ครั้งนัน้ นักเลงสกาโกงอีกคนหนึ่ง กําลัง
เลน (สกา) กับพระโพธิสัตวนั้น เมือ่ ตนมีชัย ก็ไมทําลายวงเลน,
แตในเวลาจะปราชัย ก็ใสลูกสกาไวในปากแสรงพูดวา "ลูกสกาหาย"
ทําลายวงเลนแลวหลีกไป. พระโพธิสัตวรูเรื่องนั้นแลว ถือเอาลูกสกา
ไปเรือนแลว ยอมดวยยาพิษอยางแรงกลา ตากใหแหงแลวแหงอีก
ถือเอาลูกสกาเหลานั้นไปสํานักของนักเลงสกาโกงนั้นแลวเลน (สกา)
กัน. นักเลงสกาโกงนั้น กําลังเลน ในเวลาที่ตนจะปราชัยก็ใสสกา
ลูกหนึ่งในปาก สลบไปดวยกําลังยาพิษ กลอกนัยนตา คอพับ
ลมลง. พระโพธิสัตวปรารถนาจะใหชีวิตแกเขา จึงใหยาสําหรับ
สํารอกที่ดองแลวดวยโอสถ ใหสํารอกออกมา ทําเขาใหหายโรค
แลวไดใหโอวาทวา "ทานอยางไดทําอยางนี้อีก."
เรื่องบริโภคดวยมิไดพิจารณา
มาในอรรถ กถาลิตตชาดก
ทสมวรรคเอกนิบาต.
[๑๘๙] ภิกษุโดยมากแมอีก เปนผูวางใจไมพิจารณาแลว
บริโภคปจจัย ๔ ที่หมูญาติมีมารดาบริดาพี่หญิงนองหญิงเปนตนถวาย
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๒/๒๑๕.
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ดวยเขาใจวา "ในเวลาเราเปนคฤหัสถก็ดี ในเวลาเปนบรรพชิตก็ดี
ปจจัยเหลานี้ก็เปนของตองให" ดังนี้. พระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้น
แลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวาภิกษุควรพิจารณา (กอน)
แลวบริโภคปจจัยที่แมหมูญาติถวายแลว, เพราะเมื่อภิกษุไมพิจารณา
(กอน) แลวบริโภค ทํากาละแลว ยอมไมพนจากอัตภาพ
แหงยักษและเปรต, ก็ชอื่ วาการบริโภคปจจัยที่มิไดพิจารณา ยอม
เปนเชนกับการบริโภคยาพิษ, เพราะยาพิษที่บุคคลผูคุนเคยก็ดี ได
คุนเคยก็ดี ใหแลว ยอมทําผูบริโภคใหตายไดทั้งนั้น, แมในกาล
กอน ราชสีหตัวหนึ่ง บริโภคยาพิษที่ผูคุนเคยใหแลวถึงความตาย"
ดังนี้แลว ทรงนําอดีตนิทานมา :[เรื่องราชสีหบริโภคยาพิษ]
[๑๙๐] ในอดีตกาล พระโพธิสัตวไดเปนเศรษฐีมีสมบัติมาก
ในกรุงพาราณสี. คนเลี้ยงโคคนหนึ่งของพระโพธิสัตวนั้น ในสมัยที่
(ทาง) ยัดเยียดดวยขาวกลา ตองฝูงโคไปปา ปลูกโรงโคแลวอยู
รักษาในปานั้น. ครั้งนั้น ราชสีหตวั หนึ่งมีจิตปฏิพัทธในแมเนื้อ
ตัวหนึ่ง จึงอยูในที่ใกลแหงโรงโคของคนเลี้ยงโคนั้น เมื่อแมโค
ทั้งหลายผายผอมไป เพราะหวาดเสียวตอราชสีห น้ํานมไดนอย
แลว. ตอมา เศรษฐีทราบเหตุนั้น จึงสั่งคนเลี้ยงโควา "ถาอยางนั้น
เจาจงจับแมเนื้อนั้นโดยอุบายแลว ยอมขนที่สรีระของแมเนื้อนั้นดวย
ยาพิษทาใหแหงแลวแหงอีก ลวงไป ๒-๓ วัน จึงปลอยแมเนื้อนั้นไป.
คนเลี้ยงโคนั้น ไดทําตามคําสั่ง. ราชสีหเห็นแมเนื้อนั้น ก็เลีย
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สรีระของแมเนื้อนั้นดวยความรักใคร ไดทํากาละแลว.
เรื่องบริโภคยาพิษ ดวยสามารถความคุนเคย (พิศวาส) มา
ในอรรถกถา วิสสาสโภชนชาดก ทสมวรรคเอกนิบาตนั้นเหมือนกัน.
[แกอรรถ]
[๑๙๑] ในอรรถกถาทั้งหลาย มีอรรถกถา รูปย สิกขาบทเปนตน
ทานกลาววา "การบริโภคปจจัยที่มิไดพิจารณา ของภิกษุผูมีศีล
ชื่อวา บริโภคหนี้."
ฎีกา รูปย สิกขาบทนั้นวา "เหมือนอยางวา ลูกหนี้ ยอมไมได
เพื่อจะไปประเทศที่ปรารถนา ตามความชอบใจของตนได ฉันใด,
ภิกษุผูประกอบดวยการบริโภคหนี้ ยอมไมได เพื่อออกไปจากโลก
ฉันนั้น."
[๑๙๒] เพราะฉะนั้น ภิกษุผูเห็นอาทีนพตามที่กลาวแลว ควร
พิจารณาปจจัยทั้งหลายโดยแท. แตเมื่อจะพิจารณา พึงพิจารณา
ใน ๓ กาล. ในกาลทั้ง ๓ นั้น ในกาลไดพึงพิจารณาแมคราวเดียว
ดวยธาตุปจจเวกขณะ เปนตนวา "จีวรนี้สักวาเปนธาตุ เปนไปตาม
ปจจัย" ดังนี้ก็ได ดวยปฏิกูลปจจเวกขณะ เปนตนวา "ก็จีวรเหลา
นี้ทั้งหมด เปนของไมนาเกลียด" ดังนี้ก็ได. แทจริง การบริโภค
ปจจัยที่พิจารณาอยางนั้นแลวเก็บไว ตอจากกาลได หาโทษมิได
เลย ดุจการใชสอยบาตรจีวรที่อธิษฐานแลวเก็บไว. การพิจารณา
ในกาลไดนั้น เปนการแสดงความหมดจดในเบื้องตนแหงสติเครื่อง
๑

๒

๓

๑. ชาตกฏกถา. ๒/๒๒๗. ๒. สมนฺต. ๒/๒๒๘. ๓. สา.ที. ๑/๑๙๑.
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พิจารณาเปนเบื้องหนา หาใชหามการพิจารณาในกาลบริโภคเปน
เบื้องหนาไม. เพราะฉะนั้น ในการบริโภคควรพิจารณาอีก. ก็ใน
กาลบริโภคนั้น พึงพิจารณาพรอมดวยการบริโภค ดวยตังขณิกปจจเวกขณะวา "เราพิจารณาโดยแยบคายแลวเสพจีวร" ดังนี้
เปนตน.
[๑๙๓] ก็ในอรรถกถาทั้งหลาย ทานกลาววา "จีวร ภิกษุ
พึงพิจารณาทุกขณะที่บริโภค, บิณฑบาต พึงพิจารณาทุกคํากลืน,
เสนาสนะ พึงพิจารณาทุกขณะที่บริโภค" ดังนี้.
ในฎีกา ปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค ทานกลาววา "จีวร ภิกษุพึง
พิจารณา ในขณะที่เปลื้องจากกายแลวบริโภค, เสนาสนะ พึงพิจารณา
ทุกขณะที่บริโภค คือทุกขณะที่เขาไป."
สวนในอนุฎีกาวิมติวิโนทนี แหงรูปยสิกขาบท ทานกลาววา
"บทวา ปริโภเค คือในขณะที่เปลื้องออกจากกายแลวบริโภค.
บทวา ปริโภเค คือในขณะที่เขาไปภายในแตชายคา และในขณะ
นั่งและนอน."
[๑๙๔] ถาภิกษุไมอาจจะพิจารณาในกาลบริโภคไดไซร, ใน
กาลภายหลังแตกาลบริโภค พึงพิจารณาแมคราวเดียวดวยอตีตปจจเวกขณะวา "วันนี้เราไมไดพิจารณาแลวบริโภคจีวรใด" ดังนี้
เปนตน.
ก็ในฎีกาปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค ทานกลาววา "ภิกษุเมื่อ
๑

๑. ป. มฺ. ๑/๑๐๘.
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ไมอาจพิจารณาไดอยางนั้น พึงพิจารณาวันหนึ่ง ๔ ครั้ง ๓ ครั้ง
๒ ครั้ง หรือครั้งเดียวก็ได ดวยสามารถกาวิเสสตามที่กลาวแลว."
[๑๙๕] บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตถา ความวา เพื่อพิจารณา
ในกาลบริโภค. แตกอนฉันขาวก็ดี ภายหลังฉันขาวก็ดี สามยาม
แหงราตรีก็ดี อื่นจากกาลบริโภค ชื่อวากาลวิเสสตามที่กลาวแลว. ก็
อตีตปจจเวกขณะนี้ ยอมควรในปจจัยที่เหลือ (คือ จีวร, บิณฑบาต,
เสนาสนะ). สวนเภสัช ในกาลได ภิกษุพิจารณาก็ตาม ไม
พิจารณาก็ตาม ในกาลบริโภค 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 ' ดังนี้เปนอาทิ."
แมในฎีกาปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค ทานก็กลาวไวอยางนั้นนั่นแล
จึงกลาวดังนี้อีกวา "คําวา เอว สนฺเตป ความวา สติเปนเครื่อง
พิจารณาในฐานะทั้ง ๒ ควรแลวก็จริง, แมเมื่อมีความเปนผูมีสติ
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เปนปจจัยอยางนั้น. ฝายอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา 'บทวา สติปจฺจยตา คือ เมื่อความที่สติเปนปจจัย อธิบายวา เมื่อปจจัย แหง
การบริโภคเภสัช มีอยู. คําวา เอว สนฺเตป คือ แมเมื่อปจจัย
มีอยู. คํานั้น เปนเพียงมติของอาจารยเหลานั้น. จริงอยางนั้น ปจจัยสันนิสิตศีล ยอมบริสุทธไดดีสติเปนเครื่องพิจารณา หาบริสุทธ
ไดดวยอาการสักวาความเปนเองแหงปจจัยไม."
ในอนุฎกี าวิมติวิโนทนี ทานกลาววา "ก็ในคําวา สติปจฺจยตา
ดังนี้ อาจารยบางพวกกลาวความวา 'บทวา สติปจฺจยตา ความวา
เมื่อปจจัยมีอยู คือ เมื่อเหตุแหงการบริโภคเภสัช มีอยู อยางนี้บาง'
พึงถือเอาความของอาจารยบางพวก แมเหลานั้นอยางนี้วา บทวา
ปจฺจเย คือ เมื่อลักษณะสภาวะแหงปจจัยมีอยูดังนี้ เพราะศีลไมบริสุทธ
ไดดวยอาการสักวาความเปนเองแหงปจจัย. พึงทราบความทําตาง ๆ
กัน แหงการขาดแหงศีลเลานี้ อยางนี้ คือ ดวยคําวา ปริโภเค
อกโรนฺตสฺเสว อาปตฺติ นี้ พระอรรถกถาจารยแสดงการขาด
แหงปาฏิโมกขสังวรศีล, หาไดแสดงการขาดแหงปจจัยสันนิสิตศีลไม
เพราะปจจัยสันนิสิตศีลนั้น ปริสุทธไดดวยสติเปนเครื่องพิจารณาปจจัย
ที่ลวงแลว (คืออตีตปจจเวกขณะ), ก็ทานแสดงการขาดแหงปจจัย
สันนิสิตศีล ในเพราะเภสัชนั้น และในเพราะปจจัยนอกนั้น ดวย
การกลาวถึงการบริโภคหนี้เปนอาทิ."
[๑๙๗] ก็ในการขาดและไมขาดแหงปาฏิโมกขสังวรศีลนั้น มี
สันนิษฐานดังนี้วา
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"ตังขณิกปจจเวกขณะในเภสัช ยอมรักษาศีลไวไดทั้ง ๒ ประการ
จากการขาด, สวนอตีตปจจเวกขณะในเภสัชนั้น ยอมรักษาไวได
เฉพาะปจจัยสันนิสิตศีลอยางเดียว. ปจจเวกขณะทั้ง ๒ ประการ
ในปจจัยนอกนั้นก็เหมือนกัน. เพราะฉะนั้น ถาภิกษุทําตังขณิกปจจเวกขณะ ในจตุปจจัยแลวไซร, แมจะไมทําอตีตปจจเวกขณะ ก็ควร.
ถาไมทําตังขณิกปจจเวกขณะ ก็ควรทําอตีตปจจเวกขณะโดยแท เพื่อ
ทําศีลนอกนี้ (ปจจัยสันนิสิตศีล) ใหบริสุทธ. ก็ปาฏิโมกขสังวรศีล
ซึ่งขาด เพราะเหตุไมทําตังขณิกปจจเวกขณะในเภสัช ยอมบริสุทธ
ไดดวยการแสดง (อาบัติ). ถาภิกษุไมทําปจจเวกขณะแมอะไร ๆ ใน
จตุปจจัยเสียเลย ใหอรุณขึ้นมา, ศีลยอมขาดโดยนัยที่กลาวแลว, และ
ภิกษุนั้น ชื่อวาตั้งอยูในฐานบริโภคนี้."
[๑๙๘] ก็ภิกษุผูบําเพ็ญปจจัยสันนิสิตศีล พึงเปนดุจภาคิเนยยสังฆรักขิตสามเณร.
ก็ภาคิเนยยสังฆรักขิตสามเณรนั้น พิจารณาโดยชอบแลวจึงฉัน
ดวยเหตุนั้น เธอจึงกลาววา
"อุปชฌายะกลาวกะขาพเจา ผูฉ ันขาวสาลีอัน
เย็นสนิทวา ' สามเณร เธออยางไมสํารวมแลว
ยังลิ้นของตนใหไหมเลย.' ขาพเจาฟงคําของ
พระอุปช ฌายะแลว ไดความสังเวชในครั้งนั้น
นั่งเหนืออาสนะอันเดียว ไดบรรลุพระอรหัต
แลว, ขาพเจานั้น มีความดําริบริบรู ณ
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เหมือนพระจันทรวันเพ็ญ มีสรรพอาสวะสุดสิ้น
บัดนี้ภพใหมยอมไมม.ี "
พระสังฆรักขิตเถระ ผูเปนลุงของสามเณรนั้นนั่นแล ชือ่ วา
อัปปชฌายะในคาถานั้น. บทวา สาลิกุร แปลวา ขาวสาลี. บทวา
สุนิพฺพุต แปลวา เย็นดี. ทานกลาววา อสฺโต ดังนี้ หมาย
ถึงการไมพิจารณา.
เพราะฉะนั้น กุลบุตรแมอื่น เมือ่ ปรารถนา
ความสุดสิ้นแหงทุกข พิจารณาโดยแยบคาย
(กอน) แลวพึงบริโภคปจจัยทั้งหลายแล.
อนาคาริยวินัยกลาวคือจตุปาริสุทธิศีล ยอมชื่อวาอันบรรพชิต
ผูทําศีลใหบริสุทธ ศึกษาดีแลวอยางนี้ ดังพรรณนามาฉะนี้, อนาคาริยวินัยนั้น สามารถจะนําแมผลอันเลิศมาแกบรรพชิตนั้น ดุจพระ
ติสสเถระผูอยูเงื้อมเขา. เรื่องพระเถระนั้น พึงถือเอาจากคาถา
วรรณนาในพราหมณวรรควา "อสสฏิฐ คหฏเหิ" เปนตนแล.
[อาคาริยวินัย]
[๑๙๙] การเวนจากอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ชื่อวา
อาคาริยวินัย (วินัยของคฤหัสถ). อาคาริยวินัยนั้น ชื่อวาอัน
คฤหัสถศึกษาดีแลว เพราะไมตองโทษเครื่องเศราหมองในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนัน้ และเพราะทําตนใหตั้งอยูในคุณ คือ
มรรยาท ชื่อวาเปนมงคล เพราะนําประโยชนสุขมาใหในโลกทั้ง ๒.
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[อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ]
บาปธรรมเหลานี้ คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร, มุสาวาท ปสุณวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาป, อภิชฌา
พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ ชื่อวาอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ใน
อาคาริยวินัยนั้น. ในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนั้น ปาณาติบาต
ทานพรรณนาไวโดยวิเศษ ในอรรถกถา ตติยปาราชิก. อทินนาทาน
ทานพรรณนาไวในอรรถกถา ทุติยปาราชิก. กาเมสุมิจฉาจาร ทาน
พรรณนาไวในอรรถกถา สัญจริตตสิกขาบท และในอรรถกถา สงคีติสูตร
ในปาฏิกวรรค. อกุศลกรรมบถ ๗ ประการขางตน ทานพรรณนา
ไวในอรรถกถา พรหมชาลสูตร. ๓ ประการขางปลาย ทานพรรณนา
ไวในอรรถกถา สังคีติสูตร และในอรรถกถา สาเลยยกสูตรในมูล
ปณณาสก. ทั้ง ๑๐ ประการ ทานพรรณนาไวในอรรถกถา สัมมา
ทิฏฐิสูตรในมูลปณณาสกนั่นเอง และในอรรถกถา อัฏฐสาลินี. เพราะ
ฉะนั้น ขาพเจาจะถือเอานัยที่ทานกลาวไวในอรรถกถานั้น ๆ มากลาว
กถาวาดวยกรรมบถ.
[ปาณาติบาต]
[๒๐๐] วธกเจตนา (เจตนาผูฆา) ของบุคคลผูมีความสําคัญ
ในสัตวมีชีวิตวาสัตวมีชีวิต อันยังความพยายามเปนเหตุเขาไปตัด
๑

๒

๓

๔

๕
๖

๗

๘

๙

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. อัฏฐสาลินี ๑๘๐.
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ชีวิติทรียใหตั้งขึ้น เปนไปทางกายทวารและวจีทวาร ทวารใด
ทวารหนึ่ง ชื่อวาปาณาติบาต บรรดาอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ
นั้น. ก็ คําวา ปาณะ ในบทวา ปาณาติปาโต นี้ โดยโวหารไดแก
สัตว, โดยปรมัตถไดแกชีวิตน ทรีย ๒ ประการ.
จริงอยู แมในอรรถกถา ตติยปาราชิก ทานกลาวไววา " รูปชีวิตินทรีย และอรูปชีวติ ินทรีย ชื่อวาชีวิตินทรีย. เมื่อรูปชีวติ ินทรีย
กําเริบแลว แมอรูปชีวิตินทรียก็ยอมกําเริบ เพราะเนื่องกันกับรูปชีวิตินทรียนนั้ .
[โทษของปาณาติบาต]
บรรดาสัตวมีชีวิตผูเวนจากคุณ มีสัตวดิรัจฉานเปนตน ปาณาติบาตชื่อวามีโทษนอย ในเพราะสัตวเล็ก, ชื่อวามีโทษมาก ใน
เพราะสัตวใหญ. เพราะเหตุไร ? เพราะประโยคใหญ. แมเมื่อมี
ประโยคเสมอกัน ก็ชื่อวามีโทษมาก เพราะวัตถุใหญ. บรรดาสัตว
ผูมีคุณมีมนุษยเปนตน ปาณาติบาตชื่อวามีโทษนอย ในเพราะสัตว
มีคุณนอย, ชื่อวามีโทษมาก ในเพราะสัตวมีคุณมาก. ก็เมื่อมีสรีระ
และคุณเสมอกัน ก็ชื่อวามีโทษนอย เพราะกิเลสและความพยายาม
ออน, ชื่อวามีโทษมาก เพราะกิเลสและความพยายามแรงกลา.
[๒๐๑] ในฎีกาพรหมชาลสูตร ทานกลาววา "พึงทราบความ
ที่ปาณาติบาตนั้นชื่อวามีโทษมาก เพราะปจจัยทั้งหลาย มีความที่
๑

๒

๑. ในวิสุทธิมรรคภาค ๓ หนา ๑๕ อธิบายวา ชีวิตินทรีย มีอันตามเลี้ยงสหชรูปเปน
ลักษณะ. ๒. สมันต. ๑/๕๓๔.
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ประโยคและวัตถุใหญเปนตน เหตุที่เจตนาซึ่งเกิดเพราะปจจัยเหลานั้น
มีกําลัง. จริงอยู ความที่ประโยคชื่อวาใหญ ก็ดวยสามารถสันนิฏฐาปกเจตนา (เจตนาเปนเหตุใหสําเร็จ) ที่ยังกิจใหสําเร็จ ดวยสามารถทํา
ประโยคตามที่คนผูฆามุงหมายใหสําเร็จไปโดยเร็ว และที่มีอาเสวนะอัน
ไดแลวจากชวนจิตซึ่งเปนไปมากครั้ง. แมเมื่อประโยคจะมีเสมอกันใน
เพราะสัตวเล็กก็ดี ในเพราะสัตวใหญก็ดี ในกาลบางครั้ง เจตนา
ของคนผูฆาสัตวใหญ ยอมเกิดขึ้นแรงกลา เพราะฉะนั้น วัตถุจึง
ชื่อวาใหญ. ประโยคและวัตถุแมทั้งสองอยางนั้น จะชื่อวาใหญ ก็
ดวยเจตนามีกําลังอยางเดียว ดวยประการฉะนี้. เมื่อความที่สัตว
อันจะพึงถูกฆามีคุณมากก็อยางนั้น (คือเจตนาของผูฆาเกิดขึ้นแรง
กลา). แมอนุปการเจตนา (เจตนาไมมีอุปการะ) เพื่อยังเขต
วิเศษใหสําเร็จ ยอมเกิดขึ้นมีกําลังและแรงกลา เหมือนอุปการเจตนา (เจตนามีอุปการะ) ในสัตวผูมีคุณนั้น เหตุนั้น พึงเห็นวา
ปาณาติบาตนั้นมีโทษมาก. เพราะฉะนั้น แมเมือ่ ความที่ปจจัย มี
ประโยคและวัตถุเปนตนไมใหญ พึงทราบความที่ปาณาติบาตชื่อวามี
โทษมาก ก็ดวยสามารถความที่เจตนาชื่อวามีกําลัง เพราะปจจัยมีความ
ที่สัตวอันจะพึงถูกฆามีคุณมากเปนตนเปนอาทินั่นเอง."
ฎีกาสัมมาทิฏฐิสูตรวา "พึงทราบความที่ปาณาติบาตชื่อวามี
โทษมาก เพราะปจจัยทั้งหลายมีความที่ประโยคและวัตถุใหญเปนตน
เหตุเจตนาซึ่งเกิดขึ้นเพราะปจจัยเหลานั้น มีกําลัง. (ขอความเหมือน
ฎีกาพรหมชาลสูตรนี้) ฯ ล ฯ ประโยคและวัตถุแมสองอยางนั้นจะ
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ชื่อวาใหญ ก็ดวยเจตนามีกําลังอยางเดียว ดวยประการฉะนี้.
เหตุนั้น พึงทราบความที่ปาณาติบาตมีโทษมาก เพราะความที่
เจตนามีกําลังเพราะปจจัยนั้น ๆ แมในปริบายอันผิดจากปจจัยตาม
ที่ทานกลาวไวแลว. อันที่จริงแมเมื่อมีปจจัย มีประโยคและวัตถุ
เปนตนไมใหญ ความที่ปาณาติบาตจะชื่อวามีโทษมาก ก็เพราะสัตว
อันจะพึงถูกฆาเปนผูมีคุณ และชื่อวามีโทษนอย ก็เพราะวิปริต
(ผิดแผก) จากนั้น พึงเห็นเหมือนอยางปาณาติบาตที่ชื่อวามีโทษ
มากและมีโทษนอย ในเพราะวัตถุใหญและไมใหญ. พึงประกอบ
ความที่ปาณาติบาตชื่อวามีโทษนอย 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 (เทานั้น) อันวธกเจตนาใหตั้งขึ้น. เพราะเจตนาอัน
เปนเหตุทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไปมีองค ๕ เหตุนั้น ปาณาติบาตเจตนานั้น พึงเห็นวาไมพนจากองค ๕."
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[อทินนาทาน]
[๒๐๓] เถยยเจตนา (เจตนาเครื่องเปนขโมย) ของบุคคล
ผูมีความสําคัญในพัสดุ อันผูอื่นหวงแหน วาเปนพัสดุอันผูอื่นหวง
แหนแลว อันยังความพยายามเปนเหตุถือเอาพัสดุที่ผูอื่นหวงแหนนั้น
ใหตั้งขึ้น เปนไปทางกายทวารและวจีวาร ชื่อวาอทินนาทาน.
ภัณฑะอันชนเหลาอื่น คือเจาของภัณฑะทั้งหลายหวงแหน ไมสะ
ให ยังรักษาคุมครองไว ไมใหดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ของ
ตน ชื่อวาพัสดุอันผูอื่นหวงแหนแลว ในคําวา ปรปริคฺคหิเต
ปรปริคฺคหิตสฺิโน นัน้ .
[โทษของอทินนาทาน]
อทินนาทานนั้น ชื่อวามีโทษนอย ในเพราะของ ๆ ผูอื่นเลว
ชื่อวามีโทษมาก ในเพราะของ ๆ ผูอ ื่นประณีต. เพราะเหตุไร ?
เพราะพัสดุประณีต แมเมื่อพัสดุเสมอกัน ชื่อวามีโทษมาก ใน
เพราะเปนของ ๆ บุคคลผูยิ่งดวยคุณ, ชื่อวามีโทษนอย ในเพราะ
เปนของ ๆ บุคคลผูมีคุณเลวกวาบุคคลผูยิ่งดวยคุณนั้น ๆ เพราะเทียบ
บุคคลผูยิ่งดวยคุณนั้น ๆ. อีกอยางหนึ่ง อทินนาทานชื่อวามีโทษนอย
ในเพราะของ ๆ ผูอื่นเล็ก, ชื่อวามีโทษมาก ในเพราะของผู ๆ อื่น
ใหญ. เพราะเหตุอะไร ? เพราะประโยคใหญ. ก็แมเมื่อพัสดุและคุณ
เสมอกัน ชือ่ วามีโทษนอย เพราะกิเลสและความพยายามออน
ชื่อวามีโทษมาก เพราะกิเลสและความพยายามแรงกลา.
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[องคของอทินนาทาน]
อทินนาทานนั้น มีองค ๕ คือพัสดุอันผูอื่นหวงแหน ๑ ความ
เปนผูมีความสําคัญวา เปนของอันผูอื่นหวงแหน ๑ จิตคิดจะลัก ๑
ความพยายาม ๑ ลักมาไดดวยความพยายามนั้น ๑.
[กาเมสุมิจฉาจาร]
[๒๐๔] ก็ในอรรถ กถาสังคีติสูตร ทานกลาววา "บทวา
กาเมสุ คือในความประพฤติเอื้อเฟอดวยดี ในกรรมของคนคูกัน
ทั้งหลาย. อีกอยางหนึ่ง ในสัตวอันเปนที่ตั้งแหงเมถุนธรรมทัง้ หลาย.
อาจาระอันทราม ที่บัณฑิตติเตียนโดยสวนเดียว ชื่อวามิจฉาจาร.
ก็โดยลักษณะ เจตนาเปนเหตุกาวลวงฐานะอันบุคคลไมพึงถึง เปน
ไปทางกายทวาร ดวยประสงคอสัทธรรม ชื่อวา กาเมสุมิจฉาจาร."
ฎีกาสังคีติสูตรนั้นวา "บทวา เมถุนสมาจาเรสุ ไดแกใน
เมถุนสมาจาร ๒ อยาง ดวยสามารถสันโดษดวยภริยาของตนและ
การถึงภริยาของผูอื่น. ก็เมถุนสมาจารแม ๒ อยางนั้น ชื่อวากาม
เพราะเปนธรรมอันบุคคลพึงใคร. ในจําพวกสัตวที่เปนวัตถุแหงเมถุน.
อาจาระอันบัณฑิตพึงติเตียน ชื่อวามิจฉาจาร. มิจฉาจารนั้น ชื่อวา
นาติเตียน เพราะเปนธรรมเลวทรามโดยสวนเดียวเทานั้น เหตุนั้น
พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา 'อาจาระอันทรามที่บัณฑิตติเตียนโดย
สวนเดียว' ดังนี้. บทวา อสทฺธมฺมาธิปฺปาเยน คือดวยมุงหมายในอัน
๑

๑. สุ. วิ. ๓/๓๑๓.
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เสพอสัทธรรม."
สตรี ๒๐ จําพวก มีตรีที่มารดารักษาเปนตน ชื่อวาอคมนียัฏฐานของพวกบุรุษ ในบทวา อคมนียฏานวิติกฺกมเจตนา นั้น.
สตรี ๒๐ จําพวกนั้น จักมีแจงในมงคลขอวา การสงเคราะหบุตร
และภริยานั้น. ดวยเหตุนั้น ในอนุฎกี าวิมติวิโนทนีแหงสัญจริตตสิกขาบท ทานจึงกลาวไววา "แทจริง บุรุษทั้งหลายยอมไมไดเพื่อ
จะถึง (ลวง) สตรี ที่ผูปกครองเหลาใดเหลาหนึ่งคุมครองรักษาไว,
เพราะฉะนั้น บุรุษเลานั้น ไป (ถึง) ในสตรี ๘ จําพวกมีสตรีที่
มารดารักษาเปนตน จึงเปนมิจฉาจารโดยแท เพราะสตรีเหลานั้น
อันผูปกครองทั้งหลายมีมารดาเปนตนรักษาไว โดยประการที่เธอจะ
สําเร็จการอยูรวมกับบุรุษไมได. บุรุษไปในสตรี ๑๒ จําพวกนอกจาก
สตรี ๘ จําพวกนั้น เปนมิจฉาจาร (เหมือนกัน) เพราะเขาไปใน
ฐานะซึ่งไมใชของ ๆ ตน ทีช่ นเหลาอื่นหามแลว.
ฎีกาสารัตถทีปนีวา "เปนมิจฉาจาร เพราะสตรีเหลานั้น
ถูกบุรุษลักผัสสะที่คนเหลาอื่นรักษาคุมคองแตะตองแลว."
[๒๐๕] ก็ในสตรี ๒๐ จําพวก บุรุษเหลาอื่น ชื่อวาเปนอคมนียัฏฐานของสตรี ๑๒ จําพวก มีสตรีมีอารักขาเปนตน. ดวยวาพวก
สตรีที่บุรุษคนใดคนหนึ่งถือโดยความเปนภริยาเทานั้น ไมไดเพื่อจะ
ถึงบุรุษอื่น, เพราะฉะนั้น สตรี ๑๒ จําพวกเหลานั้นเทานั้นชื่อวาเปน
มิจฉาจาร ในเพราะถึงบุรุษอื่น เพราะตัวมีสามี. จริงอยู สตรี
เหลานั้นขโมยผัสสะซึ่งเปนของสามี ยังการอภิรมใหเกิดขึ้นแกบุรุษ
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เหลาอื่น เพราะฉะนั้น สตรีเหลานั้นจึงเปนมิจฉาจาร. สวนสตรี ๘
จําพวกนอกนี้มีสตรีที่มารดารักษาเปนตน ชื่อวาไมเปนมิจฉาจาร
ในเพราะถึงบุรุษอื่น เพราะตัวยังไมมีสามี. อีกอยางหนึ่ง สตรีเหลานั้น
ชื่อวาไมเปนมิจฉาจาร เพราะตนมีผัสสะที่ใคร ๆ หวงหามไมได
และเพราะตนเปนเจาของแหงผัสสะเอง. ผูปกครองทั้งหลายมีมารดา
เปนตน ยอมรักษาสตรีเหลานั้นไว เพื่อชมเชยผัสสะของสตรี
เหลานั้นเองก็หามิได, ผูปกครองเหลานั้น ปองกันอนาจารอยาง
เดียว จึงหามการถึงบุรุษอื่นแหงสตรีเหลานั้นเสีย, เพราะฉะนั้น ผู
ปกครองทั้งหลายมีมารดาเปนตน จึงหาชื่อวาเปนใหญในผัสสะของ
สตรีเหลานั้นไมแล.
[โทษของกาเมสุมิจฉาจาร]
กาเมสุมิจฉาจารนั้น ชื่อวามีโทษนอย ในเพราะอคมนียัฏฐาน
เวนจากคุณมีศีลเปนตน, ชื่อวามีโทษมาก ในเพราะอคมนียัฏฐาน
ถึงพรอมดวยคุณมีศีลเปนตน. อีกอยางหนึ่ง กาเมสุมิจฉาจารที่
บุคคลประพฤติขมขืน แมในอคมนียัฏฐานอันเวนจากคุณ ก็ชอื่ วา
มีโทษมาก. แมเมื่อชนทั้งสองมีฉันทะรวมกัน ก็ชื่อวามีโทษนอย
เพราะกิเลสและความพยายามออน, ชือ่ วามีโทษมาก เพราะกิเลส
และความพยายามแรงกลา.
[องคของกาเมสุมิจฉาจาร]
กาเมสุมิจฉาจารนั้น มีองค ๔ คือ วัตถุอันไมควรถึง ๑ จิต
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คิดจะเสพในวัตถุอันไมควรถึงนั้น ๑ ความพยายามในอันเสพ ๑ ยัง
มรรคใหถึงมรรคหยุดอยู ๑.
[๒๐๖] ในฎีกาพรหมชาลสูตร ทานกลาววา "อาจารยบาง
พวกกลาววา ' แมเมื่อมีการยังมรรคใหถึงมรรคหยุดอยูในเพราะขม
ขืนชําเรา บุรุษถูกสตรีขม ขืน ยอมไมเปนมิจฉาจาร เพราะไมมีความ
พยายามติดตอ ในอันเสพซึ่งเกิดขึ้นกอน.' อาจารยพวกหนึ่ง กลาววา
'เมื่อจิตคิดจะเสพมีอยู ความพยายามไมมี ไมเปนประมาณ
เพราะโดยมาก สตรีไมมคี วามพยายามในอันเสพ เมื่อเปนเชนนั้น
แมสตรีมีจิตคิดจะเสพปรากฏขึ้น ก็ไมพึงเปนมิจฉาจาร เพราะไมมี
ความพยายามในอันเสพ. เพราะฉะนั้น พึงเห็นสันนิษฐานวา
'องค ๔ ทานกลาวไวโดยอุกฤษฏ ดวยสามารถบุรุษ' ดังนี้ ดวย
ประสงควา 'เมื่อจะถือความโดยประการอื่น ในเวลาที่สตรีทํา
หนาที่บุรุษ แมบุรุษก็ไมเปนมิจฉาจาร เพราะไมมีความพยายามใน
อันเสพ.' ก็ในอธิการแหงองคกาเมสุมิจฉาจารนี้มีสันนิษฐานดังนี้ :มิจฉาจารที่ใหเปนไปตามชอบใจของตนมีองค ๓ ที่ใหเปนไป
โดยพลการก็มีองค ๓. เหตุนั้น พึงเห็นวามีองค ๔ เพราะถือเอา
โดยไมมีสวนเหลือ."
อรรถกถา อิติวุตตกะวา " ในมิจฉาจารเหลานั้น มิจฉาจาร
ที่ใหเปนไปตามใจชอบของตน มีองค ๓, ที่ใหเปนไปโดยพลการ
ก็มีองค ๓, เหตุนั้น พึงเห็นวา มีองค ๔ เพราะถือเอาโดยไมมีสวน
๑

๑. ป. อิติ. ๓๐๓.
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เหลือ. แตดวย ๓ องคเทานั้น ก็สําเร็จประโยชนได."
[กายกรรมเปนไปทางทวาร ๒]
[๒๐๗] นัยอันมาในอรรถกถา อัฏฐสาสินีวา "ก็กรรมตามที่
กลาวมานั้น เปนกายกรรม ๓ อยาง. ในกายกรรม ๓ อยางนั้น
กายกรรม ๒ มีปาณาติบาตเปนตน เปนไปทางกายทวารและวจีทวาร
มิจฉาจารเปนไปทางกายทวาร. ก็กายกรรมที่เปนอกุศล ยอมตั้งขึ้น
ในกายทวารและวจีทวาร, หาตั้งขึ้นในมโนทวารไม. จริงอยู เมื่อ
บุคคลฆาสัตว ถือเอาสิ่งของที่เจาของไมใหดวยมือของตน ประพฤติ
มิจฉาจาร แมกรรมก็เปนกายกรรม, แมทวารก็เปนกายทวาร. แต
เมื่อบุคคลสั่งวา จงไปปลงผูมีชื่ออยางนี้เสียจากชีวิต, จงลักของมีชื่อ
อยางนี้' กรรมเปนกายกรรม, สวนทวารเปนวจีทวาร. กายกรรม
ที่เปนอกุศล ยอมตั้งขึ้นในกายทวารและวจีทวารนั้นแล ดวยอาการ
อยางนี้. สวนอภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ ที่เกิดพรอมดวยจิต
เหลานั้น ยอมเปนไปในฝกฝายแหงเจตนาบาง เปนอัพโพหาริก
(ไมควรกลาว) บาง."
[๒๐๘] ฎีกาแหงอรรถกถาอัฏฐสาลินีนั้นวา "อกุศลธรรม
มีอภิชฌาเปนตน ชื่อวาเปนไปในฝกฝายแหงเจตนา ดวยสามารถ
ความขวนขวายอันเปนไปวา ' สัตวเหลานี้จงเดือดรอน,' ดังนี้เปนตน
เพราะไดโวหารวากายกรรมบาง ชือ่ วาเปนอัพโพหาริก เพราะเวน
จากโวหารวามโนกรรมบาง, ในขอนั้นมีอาโปธาตุเปนตน (ซึ่งเจือ
๑

๑. อัฏ. ๑๗๐.
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อยู) ในธาตุทั้งหลายมีปฐวีธาตุ ซึ่งมีสัมภาระ (เครื่องผสม) เปนตน
เปนอุทาหรณ."
อนุฎีกาแหงอรรถกาอัฏฐสาลินีนั้นวา "เพื่อจะแสดงประการ
ที่ความขวนขวายเปนไปแลวเปนกรรมบถ ทานจึงแสดงความเปน
ไปแหงความขวนขวายวา 'สัตวเหลานี้จงเดือดรอน' ดังนี้เปนตน.
อกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตน ชื่อวาเปนไปในฝกฝายแหงเจตนา
เพราะไดโวหารวากายกรรม เหตุเจตนาที่เปนไปทางกายทวาร เปน
เหตุทํารวมกันโดยปกติ ชื่อวาเปนอัพโพหารริกเพราะเวนจากโวหาร
วามโนกรรม เหตุอกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตน ไมเปนไปดวย
สามารถนอมของ ๆ ผูอนื่ มาเพื่อตน และดวยความขวนขวายวา
'สัตวเหลานี้จงเดือดรอน' ดังนี้เปนตน. อีกอยางหนึ่ง อกุศลธรรม
มีอภิชฌาเปนตน, อธิบายวา 'อันใคร ๆ ไมพึงกลาวดวยความ
เปนกายกรรมมีปาณาติบาตเปนตน' เพราะไมมีเจตนาอันถองแท.
บทวา เอตฺถ (โยคอัพโพหาริกภาเว) แปลวา ในความที่อกุศลธรรม
มีอภิชฌาเปนตน ซึ่งเปนไปในฝกฝายแหงเจตนา เปนอัพโพหาริก."
กถาวาดวยกายกรรม จบ.
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วจีกรรม
[มุสาวาท]
[๒๐๙] วจีประโยคหรือกายประโยค อันหักรานประโยชนของ
ผูมุงกลาวใหคลาดเคลื่อนเปนเบื้องหนา ชื่อวามุสา.
ในคําเหลานั้น คําวา อันหักรานประโยชน ทานกลาวเพื่อแสดง
มุสาวาทที่ถึงความเปนกรรมบถ. ทานแสดงความที่สุสาศัพทเปน
ประธานแหงกิริยา ดวยศัพทมีวจีประโยคศัพทเปนตน. เจตนาของ
เขา อันยังกายประโยคและวจีประโยค ซึ่งเปนเครื่องกลาวใหคลาด
เคลื่อนตอผูอื่นใหตั้งขึ้น ดวยประสงคจะกลาวใหคลาดเคลื่อน ชื่อวา
มุสาวาท เพราะวิเคราะหวา "บุคคลยอมกลาวมุสา อันเปนประโยค
ตามที่กลาวแลว คือใหผอู ื่นรูแจงมุสา (นั้น) หรือยังมุสา (นั้น)
ใหตั้งขึ้นดวยเจตนานั่น." ก็แลความประสงคในอันกลาวใหคลาดเคลื่อน
ยอมได ทั้งในขณะเบื้องตน (คือกอนแตจะพูด) ทั้งในขณะนั้น
(คือกําลังพูด). จริงอยู พระอุบาลีเถระกลาวคํานี้ไววา "กอน
(แตจะพูด) ภิกษุยอมมีความรูตัววา 'เราจะพูดมุสา' เมื่อกําลัง
พูด ยอมมีความรูตัววา 'เราพูดมุสาอยู. ดังนี้. ความรูตัวทั้ง ๒
นั่นแล เปนองค, สวนนอกนี้จะมีก็ตาม ไมมีกต็ าม' ขอนั้นไมเปน
เหตุ.
[๒๑๐] อีกนัยหนึ่ง เรื่องอันไมจริงไมแท ชื่อวามุสา. การ
ยังผูอื่นใหทราบเรื่องนั้น โดยความเปนเรื่องจริงเรื่องแท ชื่อวาวาทะ.
ก็เจตนาที่ยังวิญญัติ (การเปลงถอยคํา) อยางนั้นใหตั้งขึ้น ของ
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บุคคลผูประสงคจะยังผูอื่นใหทราบเรื่องอันไมจริง โดยความเปน
เรื่องจริง ชื่อวามุสาวาท เพราะวิเคราะหวา "คําเท็จ อันบุคคลยอม
กลาว คือ ยอมพูด ดวยเจตนานั่น." ก็ในอธิการแหงมุสาวาทนั้นพึง
เห็นสันนิษฐานวา "ทานกลาวนัยที่ ๒ ไว เพื่อแสดงลักษณะนั้นให
บริบูรณ เพราะลักษณะมุสาวาทในนัยกอนยังไมแจมแจงพอ และเพราะ
มีความที่มุสาศัพทเปนศัพทบอกความที่จะพึงกลาวใหคลาดเคลื่อน."
[โทษของมุสาวาท]
มุสาวาทนั้น ชื่อวามีโทษนอย เพราะประโยชนที่มุสาวาทีบุคคลสหักรานนอย, ชื่อวามีโทษมาก เพราะประโยชนที่มุสาวาทีบุคคลหักรานมาก. อีกอยางหนึ่ง ชือ่ วามีโทษนอย เพราะผูที่
มุสาวาทีบุคคลหักรานประโยชนนั้น มีคุณนอย ชื่อวามีโทษมาก
เพราะผูนั้นมีคุณมาก. ชื่อวามีโทษนอย เพราะกิเลสออน ชื่อวา
มีโทษมาก เพราะกิเลสแรงกลา.
[๒๑๑] อีกนัยหนึ่ง สําหรับพวกคฤหัสถ มุสาวาทที่เปนไป
โดยนัยเปนตนวา "ไมมี" เพราะไมประสงคจะใหของ ๆ ตน ชือ่ วา
มีโทษนอย, มุสาวาทที่มุสาวาทีบุคคลเปนพยาน กลาวเพื่อหักราน
ประโยชน ชื่อวามีโทษมาก. สําหรับพวกบรรพชิต มุสาวาทที
เปนไปโดยปูรณกถานัย เปนตนวา "วันนี้น้ํามันในบานไหลไปดุจ
แมน้ํา" เพราะไดน้ํามันหรือเนยใสแมนิดหนอยแลว ประสงคจะให
หัวเราะกัน ชื่อวามีโทษนอย, แตมุสาวาทของพวกเธอ ผูกลาวสิ่ง
ที่ตนมิไดเห็นนั่นแล โดยนัยเปนตนวา "ขาพเจาเห็น" ชือ่ วา
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มีโทษมาก. กถาที่เปนไปดวยสามารถการทําเรื่องที่ยังพรองเพราะ
นอยใหเต็ม ชื่อวาปูรณกถา. วจีเภทที่เปนไปดวยไมประสงคจะให
ของ ๆ ตนก็ดี ดวยปูรณกถานัยก็ดี ชื่อวามุสาวาท ของมุสาวาทีบุคคลผูมุงกลาวใหคลาดเคลื่อนเปนเบื้องหนา ก็จริง, ถึงอยางนั้น
เจตนาในมุสาวาทนั้น ยอมไมมีกําลัง เหตุนั้น ทานจึงกลาววา
มีโทษนอย.
มุสาวาทนั้น มีองค ๔ คือ เรื่องไมจริง ๑ จิตคิดจะกลาว
ใหคลาดเคลื่อน ๑ ความพยายามเกิดจากจิตนั้น ๑ ผูอื่นรูเรื่องนั้น ๑.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตชฺโช คือสมควรแกจิตนั้น,
อธิบายวา สมควรแกการกลาวใหคลาดเคลื่อน. ดวยบทวา วายาโม
ทานกลาว (มุง) ถึงประโยค ดวยยกวายามะเปนประธาน. ทานกลาว
วาผูอื่นรูเรื่องนั้น เปนองคอันหนึ่ง เพราะแมเมื่อมุสาวาทีบุคคล ทํา
ความพยายามดวยประสงคในอันกลาวใหคลาดเคลื่อน, แตเมื่อผูอื่น
ไมรูเรื่องนั้น การกลาวใหคลาดเคลื่อนก็ไมสําเร็จ. สวนอาจารย
บางพวกกลาววา "มุสวาทมีองค ๓ คือ คําไมจริง ๑ จิตคิดจะ
กลาวใหคลาดเคลื่อน ๑ ผูอื่นรูเรื่องนั้น ๑.๐
[ปสุณวาจา]
[๒๑๒] เจตนาของผูมีจิตเศราหมอง อันยังกายประโยคและ
วจีประโยคใหตั้งขึ้น เพื่อทําลายชนเหลาอื่นก็ดี เพื่อประสงคจะทํา
ตนใหเปนที่รัก (ของผูอื่น) ก็ดี ชื่อวาปสุณวาจา เพราะวิเคราะหวา
"ปสุณวาจีบุคคล ยอมกลาวคําสอเสียด ดวยเจตนานั่น."
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สงฺกลิ ิฏจิตฺตสฺส ไดแกขอผูมี
จิตถูกโลภะหรือโทสะบีบคั้น หรือของผูมีจิตถูกโลภะหรือโทสะแผดเผา,
อธิบายวา ของผูมีจิตถูกโลภะหรือโทสะประทุษราย.
[โทษของปสุณวาจา]
ปสุณวาจานั้น ชื่อวามีโทษนอย เพราะบุคคลผูถูกปสุณวาจีบุคคลทําความแตกกันมีคุณนอย, ชื่อวามีโทษมาก เพราะผูนั้นมี
คุณมาก. อีกอยางหนึ่ง ปสุณวาจีบุคคลทําชนใดใหแตกจากชนใด,
เมื่อชนทั้ง ๒ ฝายนั้น ยังไมแตกกัน ปสุณวาจานั้นชื่อวามีโทษนอย,
เมื่อชนทั้ง ๒ ฝายนั้นแตกกัน ชื่อวามีโทษมาก. อนึ่ง ปสุณวาจานั้น
ชื่อวามีโทษนอยและมีโทษมาก ในเพราะความตางแหงความที่กิเลส
ออนและแรงกลา.
[องคของปสุณวาจา]
ปสุณวาจานั้นมีองค ๔ คือ คนอืน่ ที่พึงทําลาย ๑ ความเปน
ผูมุงเพื่อทําลายดวยประสงควา "คนพวกนี้จักเปนผูแตกตางกัน ดวย
อุบายอยางนี้" ดังนี้เปนเบื้องหนา หรือความเปนผูปรารถนาจะทําตน
ใหเปนที่รัก ดวยประสงควา "เราจักเปนที่รัก จักเปนผูคุนเคย
ดวยอุบายอยางนี้" ดังนี้ ๑ ความพยายามอันเกิดจากจิตนั้น ๑ ผูอื่น
รูความนั้น ๑.
บรรดาองคเหลานั้น ดวยองควา ตทตฺถวิชานน ดังนี้นนั้
ทานแสดงวา "ปสุณวาจีบุคคล นอมนําคําสอเสียดไปแกผูใด, ผูนั้น
จะแตกกันก็ตาม ไมแตกกันก็ตาม, การทําผูอื่นใหเขาใจเรื่องนั้นนั่นแล
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เปนประมาณ." แตเมื่อชนอื่นไมแตกกัน กรรมบถไมขาด (ตอ)
เมื่อชนอื่นแตกกัน จึงขาด.
[ผรุสวาจา]
[๒๑๓] เจตนาหยาบโดยสวนเดียว ที่ยังกายประโยคและวจีประโยค อันเปนเหตุตัดเสียซึ่งคํารักของชนอื่นใหตั้งขึ้น ชื่อวาผรุสวาจา เพราะวิเคราะหวา "ผรุสวาจีบุคคล ยอมกลาวคําหยาบดวย
เจตนานั่น."
ในฎีกาพรหมชาลสูตร ทานกลาววา "เมื่อคําเหลื่อมล้ําเหลาใด
พอถูกผรุสวาจาแตะตอง จิตที่โทสะประทุษรายและความไมพอใจ
กระทบเขาแลว ประสบทุกขเหลื่อประมาณ คําเหลื่อมล้ําเหลานั้น
ชื่อวา คํารัก. ก็คํารักเหลานั้น คืออะไร ? คืออักโกสวัตถุทั้งหลาย
มีชาติเปนตน. คํารักเหลานั้น ยอมขาดก็ดี ยอมแตกก็ดี ดวยกาย
ประโยคและวจีประโยคใด กายประโยคและวจีประโยคนั้น ชือ่ วา
เปนเหตุตัดเสียซึ่งคํารัก."
[๒๑๔] ถามวา "ก็เจตนาที่หยาบโดยสวนเดียว มีไดอยางไร ? "
แกวา "มิได เพราะเปนผูมีจิตอันโทสะประทุษราย." เพื่อจะ
ประกาศความเปนผูมีจิตอันโทสะประทุษราย จะเลาเรื่องดังนี้ :[ตัวอยางปากรายใจดี]
ดังไดสดับมา เด็กคนหนึ่ง ไมเชื่อคําของมารดา เขาไปปา
มารดาเมื่อไมอาจจะใหเด็กนั้นกลับได จึงดาวา "ขอแมกระบือดุ
จงไลตามมัน." ครั้งนั้น แมกระบือในปาปรากฏแกเด็กนั้น อยางนั้น
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เหมือนกัน. เด็ก ไดทําสัจจกิริยาวา "มารดาของขา พูดเรื่องใด
ดวยปาก ของเรื่องนั้นอยามี มารดาคิดเรื่องใดดวยจิต ขอเรื่องนั้นจงมี."
แมกระบือไดหยุดอยู เหมือนถูกผูกในที่นั้นนั่นเอง.
วจีประโยค แมเปนเหตุตัดเสียซึ่งคํารักอยางนั้น ก็ยังไมชื่อวา
เปนผรุสวาจา เพราะเปนผูมีจิตออน. จริงอยู บางครั้งมารดาบิดา
ยอมพูดกะบุตรทั้งหลายอยางนี้วา "ขอพวกโจรจงทําพวกมันใหเปน
ทอนเล็กทอนนอยเถิด," แตทานก็ไมปรารถนา แมแตจะใหกลีบ
อุบลตกลงเบื้องบนของบุตรเหลานั้น. อนึ่ง บางครั้ง อาจารยและ
อุปชฌายะทั้งหลาย ยอมพูดกะพวกนิสิตอยางนี้วา "พวกเหลานี้
ไมมีความละอาย ยอมพูดกะพวกนิสิตอยางนี้วา "พวกเหลานี้,
ก็แตทานยอมปรารถนาความถึงพรอม ดวยปริยัตปิ ฏิบัติและปฏิเวธ
เพื่อศิษยเหลานั้น.
[๒๑๕] สวนในฎีกาพรหมชาลสูตร ทานกลาวา "วจีประยค
ที่เปนไปเพราะเปนผูมีจิตออน ไมชื่อวาเปนผรุสวาจา เพราะยังไมถึง
ความเปนกรรมบถ, แตใคร ๆ ไมอาจหามความเปนกรรมได."
เหมือนอยางวา วจีประโยคที่เปนไปเพราะเปนผูมีจิตออน ไม
ชื่อวาเปนผรุสวาจา ฉันใด, วจีประโยคที่เปนไปเพราะเปนผูมีคาํ ออน
หวาน ไมชอื่ วาเปนผรุสวาจาก็หามิได ฉันนั้น. จริงอยู คําพูดของ
ผูประสงคจะใหเขาตายวา "ทานทั้งหลาย จงใหคนนี้นอนเปนสุข
เถิด" ไมชื่อวาเปนผรุสวาจาหามิได, ที่แท วาจานั้นตองเปนผรุสวาจาแน เพราะเปนผูมีจิตหยาบ.
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[โทษของผรุสวาจา]
ผรุสวาจานั้น ชื่อวามีโทษนอย เพราะคนผูถูกผรุสวาจีบุคคล
มุงหมายใหเปนไป มีคุณนอย, ชื่อวามีโทษมาก เพราะผูนั้นมีคุณ
มาก. อีกอยางหนึ่ง ผรุสวาจาที่ไมถึงความเปนกรรมบถ ชื่อวามี
โทษนอย, ที่ถึงความเปนกรรมบถ ชื่อวามีโทษมาก. อนึ่ง ผรุสวาจา
ชื่อวามีโทษนอยและมีโทษมาก ในเพราะความแตกตางแหงความที่
กิเลสออนและแรงกลา.
[๒๑๖] ก็อาจารยบางพวกกลาววา "ผรุสวาจาที่ประกอบตอ
หนาบุคคลผูที่ตนมุงหมายใหเปนไปอยางเดียว จึงถึงที่สุด." อาจารย
พวกหนึ่งกลาววา "ที่ประกอบแมลับหนา ก็เปนผรุสวาจาเหมือน
กัน." ในคําของอาจารย ๒ พวกนั้น พึงประกอบอธิบายดังนี้ "ใคร ๆ
อาจทราบกันไดวา 'เจตนาพึงมีกําลัง เพราะความไมเคารพเปนตน
มีกําลัง และผูอื่นพึงรูเรื่องนั้น ในเพราะประกอบตอหนา, จะพึง
เปนอยางนั้น ในเพราะประกอบลับหนา หามิได. (นี้อธิบายของ
เกจิอาจารย) เหมือนอยางวา กรขอขมาที่อริยุปวาทกบุคคลทําใน
ปาชา ในเมื่อพระอริยะที่ตนดาถึงมรณภาพแลว ยอมหามอุปวาทันตราย
ได ฉันใด ผรุสวาจา แมบุคคลประกอบในที่ลับหนา ก็ยอมเปน
ผรุสวาจาได ฉันนั้นเหมือนกัน." (นีอ้ ธิบายของเอเกอาจารย).
[องคของผรุสวาจา]
ผรุสวาจานั้น มีองค ๓ คือ คนอื่นที่พึงดา ๑ จิตโกรธ ๑
การดา ๑.
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ในองคทั้ง ๓ นั้น ทานมุงหมายจิตโกรธ ดวยประสงคในอันดา
เทานั้น, หาไดมุงหมายจิตโกรธดวยประสงคในอันใหตายไม. เพราะเมื่อ
มีจิตโกรธดวยประสงคในอันใหตาย ก็ยอมกลายเปนพยาบาทไปแล.
[สัมผัปปลาป]
[๒๑๗] อกุศลเจตนาที่ยังกายประโยคและวจีประโยค ซึ่งเปน
เครื่องยังผูอื่นใหรูสิ่งที่มิใชประโยชนใหตั้งขึ้น ชือ่ วาสัมผัปปลาป
เพราะวิเคราะหวา "สัมผัปปลาปบุคคล ยอมเจรจาคําเพอเจอ หา
ประโยชนมไิ ด ดวยเจตนาธรรมนั่น."
[โทษของสัมผัปปลาป]
สัมผัปปลาปนั้น ชือ่ วามีโทษนอย เพราะอาเสวนะนอย ชื่อวา
มีโทษมาก เพราะอาเสวนะมาก. การอบรม การทําใหมาก ชือ่ วา
อาเสวนะ. อีกอยางหนึ่ง สัมผัปปลาปนั้น อันสัมผัปปลาปบุคคลให
เปนไปแลว เพื่อใหผูใดถือเอา เมื่อผูนั้นไมถือเอา ชื่อวามีโทษนอย
เมื่อผูนั้นถือเอา ชื่อวามีโทษมาก, อนึ่ง สัมผัปปลาปนั้น ชื่อวามี
โทษนอยและมีโทษมาก ในเพราะความแตกตางกันแหงความที่กิเลส
ออนและแรงกลา.
[องคของสัมผัปปลาป]
สัมผัปปลาปนั้น มีองค ๒ คือ ความเปนผูมุงพูดเรื่องอันหา
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ประโยชนมไิ ด มีเรื่องภารตยุทธ และเรื่องนํานางสีดา มาเปนตน เปน
เบื้องหนา ๑ การพูดเรื่องเห็นปานนั้น ๑. เมื่อผูอื่นยังไมถือเอาเรื่อง
นั้นอยู กรรมบถยังไมขาด เมื่อเขาถือเอาเทานั้น จึงขาด.
ในฎีกาสัมมาทิฏฐิสูตร ทานกลาววา "ก็สมั ผัปปลาปทุกอยาง
ยอมสําเร็จดวยองค ๒."
[วจีกรรมเปนไปทางทวาร ๒]
[๒๑๘] นัยอันมาในอรรถ กถาอัฏฐสาลินีวา "ก็กรรมตามที่
กลาวมานั่น เปนวจีกรรม ๔ อยาง เปนไปทางทวาร ๒. จริงอยู เมื่อ
บุคคลกลาววจีทุจริตมีมุสาวาทเปนตน ดวยมือและศีรษะ กรรมเปน
วจีกรรม, สวนทวารเปนกายทวาร. แตเมื่อบุคคลเปลงคํากลาววจีทุจริต
เหลานั้น แมกรรมก็เปนวจีกรรม, แมทวารก็เปนวจีทวารเหมือนกน.
วจีกรรมที่เปนอกุศล ยอมตั้งขึ้นในกายทวารและวจีทวารเทานั้น
หาตั้งขึ้นในมดนทวารไม ดวยประการฉะนี้. สวนอภิชฌาพยาบาท
และมิจฉาทิฏฐิทั้งหลาย ที่เกิดพรอมกับจิตเหลานั้น ยอมเปนไปใน
ฝกฝายแหงเจตนาบาง เปนอัพโพหาริกบาง."
ก็อกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตนในวจีกรรมนั้น ชื่อวาเปนไปใน
ฝกฝาแหงเจตนา เพราะไดโวหารวาวจีกรรม, ชือ่ วาเปนอัพโพหาริก
เพราะเวนจากโวหารวามโนกรรม. อีกอยางหนึ่ง อกุศลธรรมมีอภิชฌา
๑

๒

๓

๑. สงครามในระหวางกษัตริยภารตะ คือวงศปาณฑพกับวงศโกรพ ทํากันที่ทุงกุร-ุ
เกษตร เรื่องราวพิสดารมาก. ๒. พระนารายณ ปางอวตารเปนราม พระลักษมี ปาง
อวตารเปนสีดา ถูกทศกรรฐเจากรุงลงกาลักพาไป รามตองทําสงคราม ๑๔ ปจึงนํา
สีดามาได ทั้ง ๒ เรื่องนี้ เปนเรื่องของพราหมณ 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 เปนไปโดยความเปนผูมุงหนาตอภัณฑะของผูอื่นแลว นอมไปใน
ภัณฑะนั้น.
ในฎีกาสังคีติสูตร ทานกลาววา "ศัพท คือธาตุทั้งหลาย ที่
บอกความแปลกออกไป ก็ดวยสามารถอุปสัค เหตุนั้น ทานจึง
กลาวความของบทวา อภิชฺฌายติ ดวยคําวา ปรภณฺฑาภิมุขี ดังนี้
เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น ในบทวา ตนฺนินฺนตาย นี้ พึงทราบอธิบาย
อยางนี้วา 'โดยความเปนผูนอมไป ดวยสามารถความละโมภใน
ภัณฑะของผูอื่นนั้น.' ศัพทคือ ฌา ธาตุ แมมี อภิ เปนบทหนา พึง
เห็นวา ลงในอรรถวาละโมภ, อีกอยางหนึ่ง ศัพทคือธาตุทั้งหลาย
บอกความแปลกออกไป ก็ดวยสามารถอุปสัคนั่นเอง."
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[โทษของอภิชฌา]
พึงเห็นความที่อภิชฌานั้นมีโทษนอยและมีโทษมาก เหมือน
อทินนาทานโดยนัยเปนตนวา "อภิชฌานั้น ชื่อวามีโทษนอย ใน
เพราะคนผูที่อภิชฌาลุบุคคลเพงเอาภัณฑะมีคุณนอย, ชื่อวามีโทษมาก
เพราะผูนั้นมีคุณมาก."
[องคของอภิชฌา]
อภิชฌานั้น มีองค ๒ คือ ภัณฑะของผูอื่น ๑ การนอมมา
เพื่อตน ๑.
ในฎีกาสังคีติสูตร ทานกลาววา "การนอมมาเพื่อตน พึง
ทราบวา 'มีไดดวยจิตเทานั้น."
จริงอยู เมื่อความโลภซึ่งมีภัณฑะของบุคคลอื่นเปนที่ตั้ง แม
เกิดขึ้นแลว อภิชฌาลุบุคคลยังไมนอมมาเพื่อตน ดวยคิดวา "ไฉน
หนอ ของสิ่งนี้จะพึงเปนของ ๆ เรา" ตราบใด, กรรมบถก็ยังไมขาด
ตราบนั้น.
[พยาบาท]
[๒๒๐] สภาพที่ชื่อวาพยาบาท เพราะอรรถวา "ยังประโยชนสุขใหถึงความพินาศไป."
ในฎีกาสังคีติสูตร ทานกลาวไววา "บทวา พฺยาปาทยติ
ความวา ความพยาบาทของบุคคลผูใหมันเกิดขึ้น เมื่อพรอมกันเขา
ยอมยังประโยชนสุขใหพินาศไป."
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[โทษของพยาบาท]
พึงเห็นความที่พยาบาทนั้น มีโทษนอยและมีโทษมากเหมือน
ผรุสวาจา โดยนัยเปนตนวา "พยาบาทนั้น ชื่อวามีโทษนอย ใน
เพราะคนที่วิปนนจิตตบุคคลยังประโยชนสุข ใหพนิ าศไป มีคุณนอย,
ชื่อวามีโทษมาก เพราะผูนั้นมีคุณมาก."
[องคของพยาบาท]
พยาบาทนั้น มีองค ๒ คือ สัตวอื่น ๑ ความคิดความพินาศ
เพื่อสัตวนั้น ๑.
ก็เมื่อความโกรธ ซึง่ มีสัตวอื่นเปนที่ตั้ง แมเกิดขึ้นแลว วิปนนจิตตบุคคลยังไมคิดความพินาศเพื่อสัตวนั้นวา "ไฉนหนอ สัตวนี้พึง
ขาดศูนยพินาศไป" ตราบใด, กรรมบถก็ยังไมขาดตราบนั้น.
ในฎีกาสังคีติสูตรและสัมมาทิฏฐิสูตร ทานกลาววา "พระ
อรรถกถาจารย แสดงความคิดความพินาศโดยสวนเดียวเพื่อสัตวอื่น
ดวยศัพทนี้วา 'อโห วต' ดังนี้. ก็เมื่อเปนเชนนั้น พยาบาทนั้น
ยอมถึงความเปนกรรมบถ เพราะความเปนไปแหงเจตนาอันทารุณ."
[มิจฉาทิฏฐิ]
[๒๒๑] ธรรมชาติใด ยอมเห็นผิด เพราะไมมีการถือเอาตาม
ความเปนจริง เหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อวาผูเห็นผิด.
ในฎีกาสังคีติสูตรเปนตน ทานกลาววา "บทวา อถาภุจฺจคฺคหณาภาเวน ความวา เพราะไมมีการถือเอาตามจริง ไดแก เพราะ
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ถือเอาสภาพไมเที่ยงเปนตน โดยความเปนสภาพเที่ยงเปนตน. คําวา
มิจฺฉา ปสฺสติ คือ เห็นไมแท."
[โทษของมิจฉาทิฏฐิ]
มิจฉาทิฏฐินั้น ชื่อวามีโทษนอย เพราะอาเสวนะนอย, ชื่อวา
มีโทษมาก เพราะอาเสวนะมาก. อีกอยางหนึ่ง มิจฉาทิฏฐิที่ยังไมดิ่ง
ชื่อวามีโทษนอง, ที่ดิ่ง ชื่อวามีโทษมาก.
[องคของมิจฉาทิฏฐิ]
มิจฉาทิฏฐินั้น มีองค ๒ คือ ความที่วัตถุวิปริตจากอาการที่
มิจฉาทิฏฐิถือเอา ๑ ความปรากฏแหงวัตถุนั้น ดวยไมเปนโดย
ประการที่มิจฉาทิฏฐิถือเอา ๑.
ในฎีกาสังคีติสูตรเปนตน ทานกลาววา "บทวา คหิตาการวิปรีตตา แปลวา ความที่วัตถุวิปริตจากอาการที่มิจฉาทิฏฐิถือเอาแลว.
พระอรรถกถาจารย กลาวสภาพตามเปนจริงของวัตถุนั้น ดวยบทวา
วตฺถุโน. บทวา ตถาภาเวน ความวา ความปรากฏแหงทิฏฐินั้น
หรือแหงวัตถุนั้น โดยอาการอันวิปริตจากอาการที่มิจฉาทิฏฐิถือเอา
แลวนั่นเทียวแล วา ' ขอนี้เปนอยางนี้ ไมเปนโดยประการอื่น
จากนี้."
อรรถกถาอัฏฐ สาลินีวา "ในมิจฉาทิฏฐินั้น กรรมบถยอม
ขาดดวยนัตถิกทิฏฐิอเหตุกทิฏฐิและอกิริยทิฏฐิเทานั้น หาขาดดวย
ทิฏฐิเหลาอื่นไม."
๑

๑. อัฏ. สา. ๑๘๖.
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[มโนกรรมเปนไปทางไตรทวาร]
[๒๒๒] นัยอันมาในอรรถกถา อัฏฐสาลินีวา "ก็กรรมตามที่
กลาวมานั่น เปนมโนกรรม ๓ อยาง เปนไปทางทวาร ๓. ก็ในกาลใด
บุคคลมีจิตสหรคตดวยอภิชฌา ยังองคคือกายใหไหว ทํากายกรรม
มีจับดวยมือเปนตน, มีจิตสหรคตดวยพยาบาท ยังองคคือกายให
ไหวทํากายกรรมมีถือทอนไมเปนตน, มีจิตสหรคตดวยมิจฉาทิฏฐิ
ยังองคคือกายใหไหว ทํากายกรรมมีการอภิวาทและประณมมือตอเทพเจาทั้งหลาย ดวยมนสิการวา 'เทพเจาทั้งหลายมีพระขันธกุมารและ
พระศิวะเปนตนประเสริฐที่สุด' และการประพรมตั่งภูตเปนตน,
ในกาลนั้น กรรมเปนมโนกรรม, สวนทวารเปนกายทวาร. และ
เจตนาในมโนกรรมซึ่งเปนไป ทางกายทวารนี้ เปนอัพโพหาริก. อนึ่ง
ในกาลใด บุคคลมีจิตสหรคตดวยอภิชฌา ยังองคคือวาจาใหไหว
ยอมเพงวัตถุเครื่องอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจของผูอื่นวา 'ไฉน
หนอ ของ ๆ ผูอื่นจะพึงเปนของ ๆ เรา.' มีจิตสหรคตดวยพยาบาท
ยังองคคือวาจาใหไหว พูดวา 'ขอสัตวเหลานี้จงเดือดรอน จงถูก
ฆา หรืออยาไดมีแลว,' มีจิตสหรคตดวยมิจฉาทิฏฐิ ยังองคคือ
วาจาใหไหว พูดวา 'ทานที่ทายกใหแลวไมมีผล' ดังนี้เปนตน ใน
กาลนั้น กรรมเปนมโนกรรม, สวนทวารเปนวจีทวาร. และเจตนา
ในมโนกรรมซึ่งเปนไปทางวจีทวารนี้ เปนอัพโพหาริก. อนึง่ ในกาล
ในมโนกรรมซึ่งเปนไปทางวจีทวารนี้ เปนอัพโพหาริก. อนึง่ ในกาล
ใด บุคคลไมยังองคคือกายและองคคือวาจาใหไหว นั่งในที่ลบั แลว
๑

๑. อัฏ. สา. ๑๗๕.
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ยังจิตที่สหรคตดวยอภิชฌาพยาบาทและมิจฉาทิฏฐิใหเกิดขึ้น ในกาล
นั้น แมกรรมก็เปนมโนกรรม, แมทวารก็เปนมโนทวารเหมือนกัน.
ก็ในที่นี้ เจตนาที่ดี ธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนาก็ดี ยอมตั้งขึ้น
ในมโนทวารอยางเดียว. มโนกรรมทีเ่ ปนอกุศล ยอมตั้งขึ้นในทวาร
ทั้ง ๓ ดวยประการฉะนี้."
[๒๒๓] ฎีกาแหงอรรถกถาอัฏฐสาลินีวา "พึงทราบวินิจฉัยใน
สองบทวา "ขนฺธสิวาทโย เสฏา ดังนี้, เทพกุมารทั้งหลายชื่อขันธะ
พระเปนเจาผูเปนใหญ ชื่อวาศิวะ . พึงทราบวา พระอรรถกถาจารย
กลาวสองบทวา ขนฺธสิวาทโย เสฏา นี้ ก็เพื่อชี้แจงมิจฉาทิฏฐิ.
ที่จริง ทิฏฐิ ๓ อยางมีนัตถิกทิฏฐิเปนตนนี่เอง ที่ถึงความเปนกรรมบถ
ชื่อวากรรม. หลายบทวา เจตนา ปเนตฺถ อพฺโพหาริกา ความ
วา เจตนาแมตั้งขึ้นในกายทวารและวจีทวาร ก็ไมไดโวหารวากายกรรมและวาวจีกรรม เพราะเจตนานั้นมีอกุศลธรรมมีอภิชฌาเปน
ตนเปนประธาน. ก็เจตนานั้นโดยสภาพทีเดียว เปนมโนกรรม เพราะ
บาลีวา 'ภิกษุทั้งหลาย มโนสัญเจตนา ๓ อยาง เปนมโนกรรม
ฝายอกุศล' ดังนี้, เจตนานั้น หาเปนฝกฝายแหงอกุศลธรรมมีอภิชฌา
เปนตนไม เหตุนั้น พระอรรถกถาจารยจึงมิไดกลาวไววา 'อภิชฺฌา๑

๒

๑. คํานี้ควรเปน ขันท ตามสสกฤต ทเปนสฺกนฺท เทพผูนี้เปนโอรสพระศิวะ เกิด
มาสําหรับสังหารทาวตารกาสูร ผูครองนครตรีปุระ (ในรามเกียรติ์ไทยเรียกทาวตรีปุรัม)
๒. เทพผูนี้ ในยุคไตรเทพไมปรากฏ เพิ่งมาปรากฏในยุครามายณ, มหาภารต,
เปนเทพผูทําลายลาง พราหมณศาสนิกนิกายไศวะ ถือวาเปนใหญกวาพระพรหม. พระ
วิษณุ. ไทเราเรียกวาพระอิศวร แตในฝายพราหมณขนานนามเปนอันมาก เชนปศุบดี.
อีศาน. มเหศวร เปนตน.
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ทิปกฺขิกา วา' ดังนี้. คําวา อิมสฺมึ ปน าเน ดังนี้ ความวาใน
เวลาที่ไมยังองคคือกายและองคคือวาจาใหไหวแลวคิด เจตนาก็ดี
ธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนาก็ดี ยอมตั้งขึ้นในมโนทวารอยางเดียว
เพราะฉะนั้น ความที่เจตนาเปนอัพโพหาริก จักมีไดอยางไรเลา ?
อธิบายวา ไมมี."
[๒๒๔] อนุฎีกาแหงอรรถกถาอัฏฐสาลินีนั้นวา "อาจารยบาง
พวกพูดวา 'พระอรรถกถาจารยกลาววา 'บุคคลมีจิตสหรคตดวย
มิจฉาทิฏฐิ ยังองคคือกายใหไหว ทํากายกรรมมีการอภิวาทและ
ประณมมือตอเทพเจาทั้งหลาย ดวยมนสิการวา 'เทพเจาทั้งหลาย
มีพระขันธกุมารและพระศิวะเปนตน ประเสริฐที่สุด' และการประ
พรมตั่งภูตเปนตน' ดังนี้ ดวยสามารถแหงบุคคลผูถือ (ลัทธิ) วา 'การ
เกิดขึ้นในสุคติและทุคติทั้งหลาย ยอมไมมี เพราะกรรมที่ทําดีและ
ที่ทําชั่ว, แตยอมมีไดเพราะเทพเจาทั้งหลายมีพระขันธกุมารและพระ
ศิวะเปนตน' ดังนี้แลว ยึดถือ โดยนัยเปนตนวา 'ทานที่ทายกให
แลวยอมไมมีผล' ดังนี้. ดวยบทวา อภิชฺฌาทิปฺปธานตฺตา นี้ พระ
ฎีกาจารยแสดงวา 'แมเมื่ออกุศลธรรมมีอภิชฌาและพยาบาทเปนตน
มีอยู, ในกาลใด เจตนาในกายทวารและวจีทวาร ยอมมีกําลัง อกุศลธรรมมีอภิชฌาและพยาบาทเปนตนนอกนี้ หามีกําลังอยางนั้นไม, ใน
กาลนั้น เจตนายอมไดโวหารวากายกรรมและวาวจีกรรม เพราะ
เจตนาเปนประธาน. ก็แลความที่เจตนานั้นเปนประธานนั่นแล ยอม
รูกันได เพราะความสําเร็จแหงกายกรรมและวจีกรรมมีปาณาติบาต
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เปนตน. ก็ในกาลใด อกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตนในทวารเหลานั้น
นั่นแล ยอมมีกําลัง, เจตนาหามีกําลังอยางนั้นไม, ในกาลนั้น เจตนา
แมมีอยูในทวารเหลานั้น ก็ไมไดโวหารวากายกรรมและวจีกรรม
เพราะเจตนานั้นมิไดเปนประธาน. สวนอกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตน
ถึงเมื่อมีการยังองคคือกายและองคคือวาจาใหไหว ทานก็เรียกวา
มโนกรรมอยูนั่นเอง ตามลักษณะกําหนดของตนนั่นแล เพราะตน
เปนประธาน.' พระฎีกาจารย ใสใจคําซักถามวา 'ผิวา เจตนา
มีอกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตนเปนประธานไซร, ก็เมื่อเปนเชนนั้น
อกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตน ในทวารเหลานั้นก็เปนกรรม, ไมใช
เจตนา, เจตนานั้น พึงเปนไปในฝกฝายแหงอกุศลธรรมมีอภิชฌา
เปนตนหรือ ? ' ดังนี้ จึงกลาวบาลีวา 'ติวิธา ภิกขฺ เว' ดังนี้เปนตน.
เพราะอธิบายวา 'คําวา เจตนาก็ดี ธรรมสัมปยุตดวยเจตนาก็ดี
ยอมตั้งขึ้นในมโนทวารอยางเดียว' นี้แสดงความที่เจตนาในมโนกรรม' ดังนี้ พระฎีกาจารย จึงกลาววา 'ความที่เจตนาเปนอัพโพหาริก จักมีไดอยางไรเลา ? อธิบายวา ไมมี.' อันที่จริง คําเพียงนี้วา
'เจตนา เปนเจตนากรรม, อกุศลธรรมทั้งหลายมีอภิชฌาเปนตน
เปนกรรมสัมปยุตดวยเจตนา ' ดังนี้เทานั้น ที่แปลกกันในความที่เจตนา
เปนมโนกรรมนี้. อนึ่ง ในความที่เจตนาเปนมโนกรรมนี้ พึงเห็น
สันนิฏฐานวา 'พระฎีกาจารยไมกลาววาเปนอัพโพหาริก เพราะ
ไมมีความสงสัยวา ความที่เจตนาเปนกายกรรมและวจีกรรมพึงมีได
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และเพราะกายกรรมและวจีกรรมเปนอกุศล ไมเกิดขึ้นไดในมโนทวาร."
กถาวาดวยมโนกรรม จบ.
[๒๒๕] บัดนี้ ขาพเจาจะกลาววาทะ ๓ อยางมีอกิริยาวาทะ
เปนตน เพื่อเปนผูฉลาดในมิจฉาทิฏฐิที่มาแลวในกถาวาดวยมโนกรรม.
[อกิริยวาท]
ในวาทะทั้ง ๓ นั้น เจาลัทธิชื่อปูรณะ กลาวอกิริยาวะทะมีอาทิ
อยางนี้วา "เมื่อบุคคลทําเอง (หรือ) ใหผูอื่นทํา ตัดเอง (หรือ) ให
ผูอื่นตัด เบียดเบียนเอง (หรือ) ใหผูอนื่ เบียดเบียน เศราโศกเอง
(หรือ) ทําผูอื่นใหเศราโศก ลําบากเอง (หรือ) ทําใหผูอื่นลําบาก
ดิ้นรนเอง (หรือ) ทําผูอื่นใหดิ้นรน ทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป ถือเอา
สิ่งของอันเจาของมิไดให ตัดซึ่งที่ตอ ปลนสดมภ ทําการปลนในเรือน
หลังเดียว ดักอยูที่ทางเปลี่ยว ถึงภริยาของผูอื่น พูดมุสา เมื่อบุคคล
ทําอยู (อยางนี้) บาปไมชอื่ วาอันบุคคลทํา." และเจาลัทธิปูรณะนั้น
ชื่อวาเปนผูมีวาทะ วาไมเปนอันทํา.
[อเหตุกวาท]
เจาลัทธิชื่อมักขลิ กลาวอเหตุกวาทะมีอาทิอยางนี้วา "เหตุ
ไมมี ปจจัยไมมี เพื่อความเศราหมองแหงสัตวทั้งหลาย, สัตวทั้งหลาย
ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เศราหมองเอง, เหตุไมมี ปจจัยไมมี เพื่อ
ความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย, สัตวทั้งหายไมมีเหตุ ไมมีปจจัย
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บริสุทธเอง." และเจาลัทธิมักขลินั้น เปนผูมีความเห็นความบริสุทธิ์
แหงสังสารวัฏ จึงกลาวความเศราหมองและความบริสุทธิ์แหงสัตว
ทั้งหลายวา ไมมีเหตุ
[นัตถิกวาท]
เจาลัทธิชื่ออชิตะ กลาวนัตถิกวาทะมีอาทิอยางนี้วา "ทานที่
ทายกใหแลวไมมีผล บูชาที่บุคคลบูชาแลวไมมีผล." และเจาลัทธิ
อชิตะนั้น ชือ่ วาเปนผูมีวาทะวาไมมี. เจาลัทธิอชิตะนั้นนั่นแล เปนผูมี
วาทะวาขาดศูนยบาง, จริงอยางนั้น เจาลัทธิอชิตะนั้น กลาวความ
ขาดศูนยอยางนี้วา "สัตวทั้งหลาย เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก
ยอมขาดศูนย ยอมหายไป ยอมไมมี."
[๒๒๖] อรรถกถา สามัญผลสูตรวา "บรรดาบทเหลานั้น บท
วา กรโต ไดแก ทําดวยมือของตน. บทวา การยโต ไดแก ให
ทําดวยบังคับ. บทวา ฉินฺทโต ไดแก ตัดอวัยวะมีมือเปนตน ของ
ชนเหลาอื่น. บทวา ปจโต ไดแก เบียดเบียนดวยอาชญา. สองบท
วา โสจโต โสจาปยโต ความวา ทําเองบาง ใชผูอื่นใหทําบาง
ซึ่งความเศราโศก ดวยทุจรตมีลักสิ่งของ ๆ ผูอนื่ เปนตน. สอง
บทวา กิลมโต กิลมาปยโต ความวา ลําบากเองบาง ทํา
ผูอื่นใหลําบากบาง ดวยทารุณกรรมมีการใหอดอาหารและกักขังไวใน
เรือนจําเปนตน. สองบทวา ผนฺทโต ผนฺทาปยโต ความวา ใน
คราวที่มัดสัตวอื่นผูดิ้นรนอยู ดิ้นรนเองบาง ยังสัตวนั้นใหดิ้นรน
๑

๑. สุ. วิ. ๑/๑๙๙
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บาง. คําวา ปาณมติปาตาปยโต ไดแก ฆาเองก็ดี ใชผูอื่นใหฆา
ก็ดี ซึ่งสัตวมีชีวิต. พึงทราบความดวยสามารถการใชผูอื่นใหทํา
เหมือนกันทุกอยางนี้. บทวา สนฺธึ ไดแกที่ตอของเรือน. บท
วา นิลฺโลป ไดแก การปลนยกใหญ. บทวา เอกาคาริก ไดแก
การลอมเรือนหลังเดียวเทานั้นแลวปลน. บทวา ปริปนฺเถ ไดแกดัก
อยูที่ทาง เพื่อแยงชิงพวกคนที่สัญจรมา ๆ. ดวยคําวา กโรโต น
กริยติ ปาป เจาลัทธิบูรณะแสดง (ลัทธิ) วา เมื่อบุคคลแมทํา ดวย
สําคัญวา "เราทําบาปอยู ดังนี้ บาปยอมไมชื่อวาอันบุคคลทํา,
บาปไมมี, แตสัตวยอมมีความสําคัญอยางนี้วา "เราทั้งหลายทํา
ดังนี้. เจาลัทธิปูรณะนั้น ยอมปฏิเสธการทําบาปและบุญแมโดย
ประการทั้งปวงทีเดียว. พึงทราบวินิจฉัยในวาทะของเจาลัทธิมักขลิ
ดังนี้ :- ปจจัยเปนไวพจนของเหตุนั้นเอง. เจาลัทธิมักขลินั้น ยอม
ปฏิเสธปจจัยแหงสังกิเลสมีกายทุจริตเปนตน และปจจัยแหงวิสุทธิมีกาย
สุจริตเปนตน ที่มีอยูนั่นแล แมดวยคําวาเหตุและปจจัยทั้ง ๒.
สวนความแหงคําทั้งหลายมีวา นตฺถิ ทินฺน ดังนี้เปนตน พึงถือ
เอาจากอรรถกถาสามัญผลสูตร สาเลยยกสูตร และนิกเขปกัณฑ.
[๒๒๗] ฎีกาสามัญผลสูตรนั้นวา "บทวา สหตฺถา คือ ทํา
อยูดวยมือของตนเอง. ในบทวา สหตฺถา นี้ แมประโยคทั้งหลายมี
นิสสัคคิยประโยค (ประโยคซัดไป) และถาวรประโยค (ประโยค
วางไว) เปนตน พระอรรถกถาจารย สงเคราะหเขาดวยการทําดวย
มือของตนนั่นเอง. บทวา หตฺถาทีนิ คือ ซึ่งอวัยวะมีมือ เทา หู
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และจมูกเปนตน. การเผา การบีบคั้น ชื่อวา การเบียดเบียน เหตุ
นั้น พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา 'เบียดเบียนอยูดวยอาชญา.'
อีกอยางหนึ่ง ในอรรถกถา ปปญจสูทนี ทานกลาวความวา 'ขูอยู.'
แตในที่นี้ พระอรรถกถาจารยสงเคราะหการขูการบริภาษดวยอาชญา
อยางเดียว จึงกลาววา 'เบียดเบียนอยูดวยอาชญา' ดังนี้เทานั้น.
หลายบทวา โสก สย กโรนฺตสฺส ความวา ทําเหตุแหงความเศรา
โศกแกผูอื่นเอง หรือยังความเศราโศกใหเกิดขึ้น. (หรือวา) ยังผูอื่น
คือผูทําตามคําของตน (ใหทําความเศราโศกแกผูอื่น), คําวา สยมฺป
ผนฺทโต ความวา ดิ้นรนแมเอง ดวยความพยายามในอันบีบคั้นผูอื่น.
บทวา อติปาตาปยโต เปนไปทั้งในอรรถแหงกัตตุวาจกลวน ทั้งใน
อรรถแหงเหตุหัตตุวาจก เหตุนั้น พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา
'ฆาเองก็ดี ใชผูอื่นใหฆาก็ดี' ดังนี้ง
บทวา การณวเสน แปลวา ดวยสามารถการใชผูอื่นใหทํา.
ฝาเรือนอันมีที่ตอตั้งอยูทั้งภายในทั้งภายนอก ชื่อวา ที่ตอของเรือน.
การปลนอยางใหสิ้นเนื้อประดาตัว เพราะไมเหลือวัตถุแมอะไร ๆ
ไว ชื่อวา ปลนสดมภ. การปลนที่ประกอบคือทําในเรือนหลังเดียว
ชื่อวา ปลนเรือนหลังเดียว. การทํารายกันที่ทางรอบดาน คือทุกทิศ
ชื่อวาทางเปลี่ยว. บาปยอมไมชื่อวาอันบุคคลทํา เพราะบาปนั้นไมมีอยู
ในกาลกอน ใคร ๆ ไมอาจจะใหเกิดขึ้นได เพราะฉะนั้น บาปจึงไมมี.
เจาลัทธิปูรณะใสใจคําซักถามวา 'ผิวา เมื่อเปนอยางนั้นไซร
๑

๒

๑. ป. ส. ๓/๑๑๒. ๒. แกบท ปเรหิ, เชนกับมีบทตั้งวา ปเรหีติ.
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สัตวทั้งหลายจะประพฤติบาปไดอยางไร ?' จึงกลาววา 'แตสัตว
ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา 'เราทั้งหลายทํา.' ไดทราบวา เจาลัทธิ
ปูรณะนั้น มีความเห็นอยางนี้วา 'กิริยามีความเบียดเบียนสัตวเหลานี้
เปนตน ยอมไมถึงตน เพราะตนนั้นไมวิการ เหตุเปนสภาพเที่ยง
สวนสรีระไมเจตนา เปรียบดุจทอนไม, แมเมื่อสรีระนั้นบุคคลให
กําเริบแลว บาปอะไรก็ไมมี.' บทวา สพฺพถาป คือ โดยประการ
ทั้งปวง ที่เจาลัทธิปูรณะกลาวไวเปนตนวา 'กโรโต' ดังนี้. อวธารณ
ศัพท (คือ เอว) ในบทวา กิริยเมว ดังนี้ มีอันไมหา มวิบากใหกลับมา
เปนอรรถ. จริงอยู เจาลัทธิใดหามกรรม, โดยความ เจาลัทธินั้น
ก็ชื่อวา หามวิบากดวยแท. จริงอยางนั้น พระอรรถกถาจารย จัก
กลาววา แมผูหามกรรม ดังนี้เปนตน. บทวา อุภเยน (โยค เหตุปจฺจยวจเนน) แปลวา ดวยคําวาเหตุและปจจัย. บทวา ลงฺกิเลสปจฺจยคือ ซึ่งเหตุแหงสังกิเลส ไดแกเหตุแหงธรรมเครื่องเศราหมอง.
บทวา วิสุทฺธิปจฺจย คือ ซึ่งเหตุแหงความหมดจด คือแหงความ
ผองแผวจากสังกิเลส."
[๒๒๘] วาทเหลานี้ มาแลวในสามัญผลสูตร ในสีลขันธวรรค โดยพิสดารตามลําดับนี้. สวนในอปณณกสูตร ในปฐมวรรค
มัชฌิมปณาสก มาตามลําดับนี้ คือ นัตถิกทิฏฐ อกิริยทิฏฐิ
อเหตุกทิฏฐิ. เพราะฉะนั้น พระอรรถกถาจารยทั้งหลาย เมื่อจะ
สังวรรณนาความ โดยสมควรแกลําดับแหงวาทะนั้น จึงกลาวไวใน
อรรถกถา อปณณกสูตรนั้นวา "ก็ในทิฏฐิ ๓ อยางเหลานี้ นัตถิก๑

๑. ป. ส. ๓/๑๑๕
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ทิฏฐิหามวิบาก, อกิริยทิฏฐิหามกรรม, อเหตุกทิฏฐิหามทั้ง ๒ ดังนี้
เปนตน."
[๒๒๙] อรรถกถา สามัญผลสูตรวา "ในเจาลัทธิ ๓ คนนั้น
เจาลัทธิปูรณะกลาวอยูวา 'เมื่อบุคคลทําอยู บาปไมชื่อวาอันบุคคล
ทํา' ดังนี้ ชือ่ วา ยอมหามกรรม. เจาลัทธิอชิตะกลาวอยูวา 'สัตว
ทั้งหลาย เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมขาดศูนย' ดังนี้ ชื่อวา
หามวิบาก. เจาลัทธิมักขลิกกลาวอยูวา 'สัตวทั้งหลาย ไมมีเหตุ
ไมมีปจจัย เศราหมองเอง ผองใสเอง' ดังนี้ ชื่อวา หามทั้ง ๒ อยาง
ในกรรมและวิบากทั้ง ๒ นั้น เจาลัทธิปูรณะ แมหามแตกรรมก็เปน
อันชื่อวา หามถึงวิบาก. เจาลัทธิอชิตะแมหามแตวิบาก ก็เปนอันชื่อ
วา หามถึงกรรม, โดยความ เจาลัทธิเหลานั้นแมทุกคน เหตุหาม
กรรมและวิบากทั้ง ๒ จึงชื่อวา อเหตุกวาทะ อกิริยวาทะ และนัตถิกวาทะ ดวยประการฉะนี้."
[๒๓๐] ฎีกาสามัญผลสูตรนั้นวา "เจาลัทธิปูรณะชื่อวา หาม
กรรม เพราะเปนผูมีวาทะวา 'ไมเปนอันทํา.' เจาลัทธิอชิตะชือ่ วา
หามวิบาก เพราะปฏิเสธการเกิดขึ้นตอไปหมดทุกประการ. เจาลัทธิ
มักขลิชื่อวา หามกรรมและวิบากแมทั้ง ๒ เพราะแมผลอันเจาลัทธิผู
หามเหตุโดยประการทั้งปวงนั้นเอง หามเสียแลว. อีกอยางหนึ่ง
บทวา อุภย แปลวา ทั้ง ๒ คือ ซึ่งกรรมและวิบาก. จริงอยู เจาลัทธิ
๑

๑. สุ. วิ. ๑/๑๐๗ ๒. เหตุปฏิพาหเนน เปนวิเสสนะของติตฺถกเรน ก็ได เปนเหตุก็ได
เปนอนภิหิตกัตตาก็ได ใน ปฏิกฺขิตฺตตา.
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มักขลินั้นกลาวอยูวา 'สัตวทั้งหลาย ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เศรา
หมองเอง และผองใสเอง' ดังนี้ ชื่อวา หามกรรมและวิบากทั้ง ๒
อยางนั้น เพราะกลาวความไมมีแมแหงวิบากเปนปจจัย ของสังกิเลส
และวิสุทธิทั้งหลายดุจกรรม. วิบาก ยอมชื่อวาอันเจาลัทธิปูรณะนั้น
หามแลว เพราะเมื่อกรรมไมมี วิบากก็ไมมี. กรรมยอมชื่อวา
อันเจาลัทธิอชิตะนั้นหามแลว เพราะเมื่อวิบากไมมี กรรมก็ถึงความ
เปนกรรมหาประโยชนมไิ ด.
บทวา อตฺถโต คือ โดยสรุป. บทวา อุภยปฏิพาหกา
ความวา เพราะวาทะทั้งหลายมาในบาลี โดยความเปนวาทะแสดง
ทิฏฐิ ๓ อยางตาง ๆ กัน เหตุนั้น ทิฏฐิ ๓ อยางนั่นแล แตละอยางๆ
ชื่อวาหามกรรมและวิบากทั้ง ๒. ก็คําวา อุภยปฏิหาหกา นี้ เปนคํา
แสดงเหตุ. คําวา อเหตุกวาทา เจว เปนตน เปนคําแสดงปฏิญญา.
จริงอยู เจาลัทธิใด เปนนัตถิกทิฏฐิก มีวาทะวาขาดศูนย เพราะ
หามเสียซึ่งวิบาก, เจาลัทธินั้น โดยความ ก็คือเปนอกิริยทิฏฐิก
เพราะหามเสียซึ่งกรรม, และเปนอเหตุกทิฏฐิก เพราะหามเสีย
ซึ่งกรรมและวิบากทั้ง ๒ อยาง. นัยแมในเจาลัทธิ ๒ คนที่เหลือ
ก็อยางนี้เหมือนกัน."
[๒๓๑] แมในฎีกานิกเขปกัณฑ ทานครั้นแสดงวาทะ ๓ อยาง
ไวแลว จึงกลาวอีกวา "วาทะ ๓ อยางนั้น แปลกกันดังนี้คือ ใน
วาทะ ๓ ประการนั้น วาทะที่ ๑ ปฏิเสธเหตุแหงสังกิเลสเปนเครื่อง
ผูก และวิสทุ ธิเปนเครื่องพน, วาทะที่ ๒ ปฏิเสธกรรม, วาทะที่ ๓
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ปฏิเสธวิบาก."
อนุฎีกานิกเขปกัณฑนั้นวา "พระฎีกาจารยกลาวคําเปนตนวา
ปุริมวาโท ดังนี้ เพื่อแสดงความแปลกกันแหงวาทะ ๑ มีอเหตุกวาทะ
เปนตน. ก็กรรมที่พรอมดวยสัมภาระ ตางโดยเปนกรรมไมนาํ สัตว
ออกจากทุกข และกรรมนําสัตวออกจากทุกข ชื่อวา เปนเหตุแหง
สังกิเลสและวิสุทธิ เหตุนั้น วาทะที่ ๑ แมเมื่อปฏิเสธเหตุแหงสังกิเลส
และวิสุทธิ ก็ชื่อวา ปฏิเสธกรรม.
สวนในอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี ทานกลาววา 'แมวิบาก
ก็ชื่อวาเปนเหตุแหงสังกิเลสและวิสุทธิ เพราะวิบากเปนเหตุแหง
สังกิเลสและวิสุทธิดุจกรรม เหตุนั้น เจาลัทธิมักขลิ เมื่อกลาววา 'สัตว
ทั้งหลายไมมีเหตุ' เปนตน ชื่อวา หามแมกรรมและวิบากทั้ง ๒."
[๒๓๒] อรรถกถาสามัญผลสูตร และอรรถกถา ทสมสูตรใน
ตติยวรรคจตุกกนิบาตอังคุตตรนิกายวา "ก็ชนเหลาใด ถือลัทธิ
ของเจาลัทธิ ๓ คนนั้น นั่งสาธยาย พิจารณาอยู ในสถานที่อยูกลาง
คืนและสถานที่พักกลางวัน, เมื่อชนเหลานั้น สาธยายพิจารณาลัทธิ
นั้นอยูวา 'เมื่อบุคคลทําอยู บาปยอมไมชื่อวาอันบุคคลทํา, เหตุ
ไมมี ปจจัยไมมี. สัตวตายแลวยอมขาดศูนย' ดังนี้ มิจฉาสติ ยอม
ตั้งมั่นในอารมณนั้น, จิตยอมมีอารมณเปนอันเดียว, ชวนจิตทั้ง
หลายยอมแลนไป. ในชวนจิตที่ ๑ ชนเหลานั้น ยังเปนผูแกไขได,
ในชวนจิตที่ ๒ เปนตน ก็อยางนั้น. ในชวนจิตที่ ๗ ชนเหลานั้น แม
๑

๒

๑. สุ. วิ. ๑/๒๐๗. ๒. มโน. ปู. ๒/๓๗๘.
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พระพุทธเจาทั้งหลายก็แกไขไมได ยอมเปนเชนเดียวกับอริฏฐภิกษุ และ
กัณฏก สามเณร. บรรดาทัสสนะ ๓ อยางนั้นคนบางคนหยั่งลงสูทัสสนะ
เดียว, บางคน ๒ ทัสสนะ, บางคน ๓ ทัสสนะ. เมื่อหยั่งลงสูทัสสนะเดียว
ก็ตาม หยั่งลงสู ๔-๓ ทัสสนะก็ตาม เขายอมเปนนิยตมิจฉาทิฏฐิกทีเดียว.
เขาถึงการหามทางสวรรค และการหามทางพระนิพพาน ไมควรเพื่อจะ
ไปแมสูสวรรค ในลําดับแหงอัตภาพนั้น, จะตองกลาวไปไยถึง
พระนิพพานเลา, สัตวผูนี้ เปนผูเฝาแผนดิน ชื่อวาเปนตนในวัฏฏะ.
โดยมากการออกจากภพของสัตวเห็นปานนี้ไมมี."
[๒๓๓] อรรถกถาอปณณกสูตร วา "ก็ชนเหลาใด ถือลัทธ
ของเจาลัทธิ ๓ คนนั้น ฯลฯ สัตวผูนี้ เปนผูเฝาแผนดิน ชื่อวาเปน
ตนในวัฏฏะ.
ถามวา 'ก็สัตวผูนี้ ยอมดิ่งลงแตในอัตภาพเดียวเทานั้น หรือ
แมในอัตภาพอื่นดวย ?'
ตอบวา 'ยอมดิ่งลงในอัตภาพเดียวเทานั้น. แตดวยสามารถ
อาเสวนะ (คือการเสพจนคุน) แมในภพอื่น เขายอมชอบในทิฏฐิ
นั้น ๆ ไดเหมือนกัน, เพราะโดยมาก ชื่อวาการออกจากภพของสัตว
เห็นปานนี้ ไมมี."
[๒๓๔] นัยอันมาในฎีกาอปณณกสูตรนั้นวา "บทวา สชฺฌายนฺติ คือ ยอมเรียนคัมภีรที่แสดงทิฏฐินั้นแลวสวด. บทวา วีม๒

๓

๑. ตนบัญญัติแหงสิกขาบทที่ ๘ สัปปาณกวรรค. ๒. เรียก กัณฑกะ ก็มี เธอ
เนื่องดวยเปนตนบัญญัติแหงสิกขาบทที่ ๑๐ วรรคเดียวกัน. ๓. ป. ส. ๓/๑๑๕.
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สนฺติ คือ ยอมพิจารณาความของคัมภีรนั้น. คําวา เตส เปนตน
เปนคําแสดงอาการคือการพิจารณา. สองบทวา ตสฺมึ อารมฺมเณ
ความวา ในอารมณแหงลัทธิที่เปนไปโดยนัยเปนตนวา 'เมื่อบุคคล
ทําอยู บาปไมชื่อวาอันบุคคลทํา' อันแสดงความไมมีผลแหงกรรม
ตามที่เจาลัทธินั้นกําหนดไวแลว. บทวา มิจฺฉาสติ ไดแก ตัณหา
ที่สหรคตดวยลัทธินั้น อันมิจฉาวิตกชักนําไปโดยชอบ อันมิจฉาวายามะสนับสนุน ยึดธรรมที่ไมใชธรรมมีเหตุนั้นเปนสภาพ วาเปน
ธรรมมีเหตุนั้นเปนสภาพ ไดชื่อวา มิจฺฉาสติ.
สองบทวา จิตฺต เอกคฺค ความวา มิจฉาสมาธิที่มีอารมณ
เปนอันเดียว เหมือนอยางแนวแน เพราะละความเปนจิตมีอารมณ
มาก เหตุตั้งลงในอารมณนั้น ดวยการไดปจจัยมีวิตกเปนตนตามที่
กลาวแลว พระอรรถกถาจารยกลาวดวยมุงถึงจิต. บทวา ชวนานิ
ความวา เมื่อวาระแหงชวนจิตอันเปนสวนเบื้องตน เปนไปดวย
อาการนั้นมากครั้ง ชวนจิต ๗ ดวง ยอมแลนไปในวาระแหงชวนะ
อันมีในที่สุดแหงชวนะทั้งปวง.
คําวา ปเม ชวเน สเตกิจฺฉา โหนฺติ ตถา ทุติยาทีสุ นั้น
เปนเพียงแสดงสภาวธรรม. แตในขณะนั้น ใคร ๆ ไมอาจทําชนเหลา
นั้นใหถึงความเปนผูพอแกไขได. บทวา ตตฺถ ไดแก บรรดามิจฉาทัสสนะ ๓ นั้น. สองบทวา เอก ทสฺส ความวา ความถือมั่น
และความเสพคุน อันผูใดใหเปนไปในทัสสนะหนึ่งเทานั้น ผูนั้น ชื่อ
วาหยั่งลงสูทัสสนะเดียวเทานั้น, แตความถือมั่นและความเสพคุนอัน
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ผูใดใหเปนไปใน ๒ ทัสสนะหรือแม ๓ ทัสสนะ ผูนั้น ชื่อวา หยั่งลง
สู ๒ ทัสสนะ (หรือ) แม ๓ ทัสสนะ. ดวยคําวา เอก ทสฺสน นี้
พระอรรถกถาจารยแสดงวา 'ความที่บุคคลเปนผูมีทิฏฐิทุกอยาง อัน
สําเร็จแลวโดยความ ซึง่ แสดงโดยมุขคือความเปนทิฏฐิหามกรรม
และวิบากทั้ง ๒ ในเบื้องตน ยอมเปนบุรพภาค แตเมื่อการหยั่งลงสู
การกําหนดความเปนธรรมผิดมีอยู สรรพทิฏฐิทงั้ หลาย ไมปะปนกัน
เลยทีเดียว เพราะไมเกิดขึ้นในคราวเดียวกัน ดุจคุณวิเสสที่ควรบรรลุ
ซึ่งมีอารมณแตกตางกัน เพราะการประชุมสําเร็จไดตามปจจัยของตน.'
ดวยคําวา เอกสฺมึ โอกฺกนฺเตป เปนตน พระอรรถกถาจารยแสดง
ความมีทิฏฐิทั้ง ๓ มีกําลังเสมอกัน และมีผลเสมอกัน. เพราะฉะนั้น
ทิฏฐิทั้ง ๓ นั้น เกิดขึ้นแกบุคคลคนหนึ่งแลว ก็ไมคละกันเลยทีเดียว.
เมื่อทิฏฐิอยางหนึ่งใหผลแลว ทิฏฐินอกจากนั้นก็พลอยเพิ่มใหกําลัง.
คําวา วฏฏขาณุ นาม นี้ มีอรรถอันบัณฑิตพึงนําไป (คือตองคิดนึก)
หามีอรรถอันบัณฑิตนําไปแลว (คือชดเจนแลว) ไมเหตุนั้น เพื่อจะเผย
แสดงคํานั้น พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา กิมฺปเนส เปนตน. ชื่อวา
อกุศลนี้ ไมมกี ําลังมีกําลัง ทราม หามีกําลังมากเหมือนกุศลไม เหตุนั้น
พระอรรถกถาอาจารยจึงกลาววา 'เอกสฺมึเยว อตฺตภาเว นิยโต.'
พระอรรถกถาจารยใสใจคําซักถามวา 'เมื่อถือความโดยประการ
อื่น แมการกําหนดความเปนธรรมผิด ก็พึงเปนไปไดถึงที่สุด ดุจการ
กําหนดความเปนธรรมถูก, แตการกําหนดความเปนธรรมผิด หาเปน
ไปไดถึงที่สุดไม, ผิวา เมื่อเปนอยางนั้นไซร วาจาทักทวงวาเปนตอ
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ในวัฏฏะจะพึงมีไดอยางไร' จึงกลาววา 'อาเสวนวเสน ปน'
เปนตน. เพราะฉะนั้น พึงทราบวาจาที่ทักทวงวาเปนตอในวัฏฏะ
เหมือนอยางพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา 'คนพาลจมลง
แลวหนเดียว ก็ชื่อวาจบลงแลวโดยแท ฉะนั้น.' ใคร ๆ ไมควร
กลาววา 'แทจริง นิยตมิจฉาทิฏฐิกบุคคลนี้ อาศัยปจจัยเชนใดแลว
หยั่งลงสูทัสสนะนั้น, ในกาลไร เขาอาศัยปจจัยที่เปนขาศึกตอปจจัย
เชนนั้น ก็ยกศีรษะขึ้นจากทัสสนะนั้นไมไดอีก' ดังนี้. ดวยเหตุนั้น
พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา 'เยภุยฺเยน ดังนี้."
[โทษของมิจฉาทิฏฐิ]
[๒๓๕] ดังนั้น นิยตมิจฉาทิฏฐิ พึงทราบวา มีโทษมาก แม
กวาอนันตริยกรรม. ดวยเหตุนั้น เพราะผูมีพระภาค จึงตรัสไวใน
เอกนิบาตอังคุตตรนิกายวา "ภิกษุทั้งหลาย เรายังไมเห็นธรรม
อื่นแมอยางหนึ่ง ซึ่งมีโทษมากเหมือนอยางมิจฉาทิฏฐินี้เลย; ภิกษุ
ทั้งหลาย โทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเปนอยางยิ่ง."
อรรถกถา เอกนิบาตอังคุตตรนิกายนั้นวา "มิจฉาทิฏฐิ เปน
อยางยิ่งแหงโทษเหลานั้น เหตุนั้น โทษเหลานั้น ชื่อวา มีมจิ ฉาทิฏฐิ
เปนอยางยิ่ง. อธิบายวา ก็อนันตริยกรรม ๕ ชื่อวา มีโทษมาก
(แต) มิจฉาทิฏฐิเหลานั้น มีโทษมากแมกวาอนันตริยกรรมเหลานั้น.
เพราะเหตุไร ? เพราะอนันตริยกรรมเหลานั้น มีกาํ หนด. จริงอยู
อนันตริยกรรม ๔ พระผูมีพระภาคตรัสวา 'ยังบุคคลผูทําใหบังเกิด
ในนรก,' แมกรรมคือการยังสงฆใหแตกกัน ก็ยอมเปนกรรมยัง
๑

๑. มโน. ปู. ๑/๑๒๒.
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บุคคลผูทํา ใหตั้งอยูในนรกชั่วกัลปเทานั้น. อนันตริยกรรมเหลานั้น
มีกําหนด ทีส่ ุดก็ปรากฏอยูอยางนี้. สวนนิยตมิจฉาทิฏฐิไมมีกําหนด
เพราะนิยตมิจฉาทิฏฐินั้น เปนมูลของวัฏฏะ, ผูประกอบดวยนิยตมิจฉาทิฏฐินั้น ออกไปจากภาพไมได. นิยตมิจฉาทิฏฐิบุคคลนั้นยอม
ยังพวกชนที่สําคัญคําของเขาวา ควรฟง ใหปฏิบตั ิผิด, ผูประกอบ
ดวยนิยตมิจฉาทิฏฐินั้นแลว ยอมไมมีสวรรค ไมมีมรรคเลย. ใน
เวลากัลปพินาศ แมเมื่อมหาชนบังเกิดอยูในพรหมโลก นิยตมิจฉาทิฏฐิกบุคคล ไมบังเกิดในพรหมโลก (ไพลไป) บังเกิดที่หลังจักรวาล. ถามวา 'ก็หลังจักรวาลไฟไมไหมหรือ ?' ตอบวา 'ไหม.'
อาจารยบางพวก กลาววา 'แมเมื่อหลังจักรวาลนั้นถูกไฟไหม
นิยตมิจฉาทิฏฐิกบุคคลนี้ ก็ถูกไฟไหมอยูในโอกาสแหงหนึ่งในอากาศ
นั่นเอง."
[๒๓๖] ฎีกาเอกนิบาตอังคุตตรนิกายนั้นวา "บทวา ปรมา
แปลวา อยางยิ่ง. อธิบายวา ถึงความเปนโทษอยางอุกฤษฏ เพราะ
มิจฉาทิฏฐินั้นมีโทษมาก. บทวา เตส ไดแกอนันตริยกรรมทั้งหลาย.
การสิ้นสุดดวยสามารถวิบาก ชื่อวา กําหนด. นิยตมิจฉาทิฏฐินั้น
เปนมูลแหงวัฏฏะ, เพราะขอนั้น บุคคลผูประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ
นั้น จึงชื่อวา เปนตอในวัฏฏะ เหตุดงั นี้นั้น พระอรรถกถาจารยจึง
กลาววา 'ตาย' เปนตน. พระอรรถกถาจารยกลาววา 'การ
ออกจากภพ ไมม'ี ดังนี้ เพราะถาวา นิยตมิจฉาทิฏฐิกบุคคลยังไม
๑. ตอนนี้ คติศาสนาพราหมณเขาแทรกแซง ทําใหคติพระพุทธศาสนาที่นับถือกรรมหรือ
เหตุผลมัวหมองไป ผูมีปญญาพึงแหวกสัทธรรมปฏิรูป ถือแตสัทธรรมแท เทอญ.
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สละความยึดถือนั้น ๆ ก็เปนเหตุนําความเปนนิยตมิจฉาทิฏฐนั้น
มาแมอีกได, แตทานหาไดกลาวเพราะไมมีการออก (จากภพ) โดย
ประการทั้งปวงไม. ใคร ๆ ไมควรกลาววา 'แทจริง นิยตมิจฉาทิฏฐิกบุคคลนี้ อาศัยปจจัยเชนไรแลว หยั่งลงสูท ัสสนะนั้น, ในกาล
ไร เขาอาศัยปจจัยที่เปนขาศึกตอปจจัยเชนนั้น ก็ยกศีรษะขึ้นจาก
ทัสสนะนั้นไมไดอีก' ดังนี้. บทวา ปฏิจกฺกวาเฬ คือ ขางหลังแหง
จักรวาลที่ไฟไหมอยู. สองบทวา เอกสฺมึ โอกาเส คือ ในโอกาส
แหงหนึ่ง ซึ่งเชนเดียวกับระหวางแหงจักรวาล ทั้งที่ไฟกําลังไหม
ทั้งที่ไฟยังไมไหม อันมีสมญาวา โลกันตริกนรก. บางอาจารยกลาว
วา บทวา ปจฺจติเยว ไดแก เมื่อจักรวาลถูไฟกําลังไหมก็ดี ยัง
ไมไหมก็ดี นิยตมิจฉาทิฏฐิบุคคลนี้ ยอมถูกไฟไหมเพราะกําลังกรรม
ของตนโดยแท."
[๒๓๗] อรรถกถา นิกเขปกัณฑวา "คําวา ยา จ มิจฺฉาทิฏิ
นิยตา ความวา บรรดาอเหตุวาทะ อกิริยวาทะ และนัตถิกวาทะ
มิจฉาทิฏฐิอยางใดอยางหนึ่ง. จริงอยู แมพระพุทธเจา ๑๐๐ พระ
องคก็ดี พันพระองคก็ดี. ยอมไมอาจจะยังบุคคลผูถือทิฏฐินั้นตั้งอยู
ใหตรัสรูได."
ก็ดวยสองบทวา คเหตฺวา ิต นั่น พระอรรถกถาจารยแสดงวา
"ผิวา มิจฉาทิฏฐิกบุคคลสละทิฏฐินั้นเสียได แมมรรค ธรรมดา
ก็มิไดหามแกเขา. ดวยเหตุนั้นนั่นแล ในอรรถกถาที่มาทั้งหลาย
๑

๑. อัฏ. สา. ๕๓๑.

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาที่ 136

ทานจึงกลาววา "โดยมากออกจากภพไมได" ดังนี้. ดังนั้น นิยตมิจฉาทิฏฐกบุคคล อันผูปรารถนาความเจริญ ควรเวนเสียใหไกลเพราะ
เปนผูทําอันตรายแมแกบุคคลผูคบเขาได. ดวยเหตุนั้น ในอรรถกา
สามัญผลสูตรเปนตน ทานจึงกลาววา
"เพราะฉะนั้น กุลบุตรผูปรารถนาความเจริญ มี
ปญญาเห็นประจักษ ควรเวนอกัลยาณชนเสีย
ใหไกลดุจ บุคคลเวนงู ซึ่งมีพิษที่เขี้ยว."
ฎีกาสามัญผลสูตรเปนตนนั้นวา "บทวา ตสฺมา ความวา เพราะ
เหตุที่อกัลยาณชนเปนปจจัย แมแหงความเปนตอในสงสารอยางนั้น.
บทวา ภูติกาโม ความวา ผูหวังความเจริญดวยคุณทั้งหลาย
เพื่อตน ดวยสามาถทิฏฐธัมมิกัตถ (ประโยชนในปจจุบัน) สัมปรายิกัตถ (ประโยชนภายหนา) และปรมัตถ (ประโยชนอยางยิ่ง
คือพระนิพพาน)."
[กรรมบถขาดเพราะทิฏฐิ ๓]
[๒๓๘] ดังนั้น กรรมบถจึงขาดเพราะทิฏฐิ ๓ นี้เทานั้น หา
ขาดเพราะทิฏฐิเหลาอื่นไม. แมเมื่อเปนอยางนั้น ใคร ๆ ก็ไมควรถือ
ทิฏฐิแมสักอยางหนึ่งเลย เพราะเปนทิฏฐิยังสัตวใหถึงอบาย. ดวย
เหตุนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสไวในเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย วา
"ภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ซึ่งเปนเหตุที่สัตว
ทั้งหลายเบื้องหนาแตตามเพราะกายแตก เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
๑. สุ. วิ. ๑/๒๐๘.
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นรก เหมือนอยางมิจฉาทิฏฐินี้เลย, ภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย
ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก" ดังนี้.
[มิจฉาทิฏฐิหามสวรรคและมรรค]
[๒๓๙] อรรถกถา เอกนิบาต อังคุตตรนิกายนั้นวา "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 ทิฏฐิ โดยที่สุดหมายเอา
สักกายทิฏฐิซึ่งมีวัตถุ ๒๐ ชื่อวา สามารถนํามิจฉาทิฏฐิกบุคคลไปสู
สวรรคได ไมมี, (มีแต) จะใหจมลงในนรกโดยสวนเดียวเทานั้น'
เพราะบาลีในพระสูตรนี้วา 'ภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายประกอบ
ดวยมิจฉาทิฏฐิ' ดังนี้เปนตน. เหมือนอยางวา กอนหินและกอน
กรวด แมมขี นาดเทาเมล็ดถั่วเขียวและถั่วราชมาส มีบุคคลโยนลงไป
ในน้ํา ชื่อวาลอยขึ้นไมมี, ยอมจมลงไป ณ ภายใตโดยสวนเดียว
เทานั้นฉันใด, มิจฉาทิฏฐิ โดยที่สุดแมสักกายทิฏฐิ ชื่อวาสามารถ
เพื่อนํามิจฉาทิฏฐกบุคคลไปสูสวรรค ไมม,ี ยอมใหจมลงในอบาย
ทั้งหลาย โดยสวนเดียวฉันนั้นเหมือนกัน."
๑

๑. มโน. ปู. ๑/๕๑๘.
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[๒๔๐] ฎีกาเอกนิบาต อังคุตตรนิกายนั้นวา "พระอรรถกถาจารย กลาววา 'มิจฉาทิฏฐิ ๓ อยางนี้ ทั้งหามสวรรค ดังนี้ เพราะ
มิจฉาทิฏฐิ ๓ อยางนั้น ชื่อวามีโทษมาก เหตุถึงความเปนกรรมบถ.
เมื่อมิจฉาทิฏฐิ ๓ อยางนั้นหามสวรรค ก็ไมมีคําที่ตองพูดถึงในความ
ที่มิจฉาทิฏฐิจะไมขัดขวางตอมรรค เหตุนั้น พระอรรถกถาจารย
จึงกลาววา 'ทั้งหามมรรค' ดังนี้. อธิบายวา มิจฉาทิฏฐิอันถือเอา
ที่สุด ซึ่งมีวัตถุ ๑๐ มีเห็นวาโลกเที่ยงเปนตน ชื่อวาหามมรรคอยาง
เดียว เพราะเปนความเปนวิปริต, (แต) ไมชื่อวาหามสวรรคเพราะ
ไมถึงความเปนกรรมบถ."
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา อิทมฺปน วธาน ดังนี้ :- พระอาจารย
คานวิธีตามที่พระอรรถกถาจารยกลาวไวดวยประสงควา 'ขอที่วา
'อันธรรมดาความเห็นวิปริต ไมหามสวรรค ไมหามมรรคเลย' ดังนี้
นั้น ผิด เพราะผิดธรรม. จริงอยู เมือ่ เปนอยางนั้น การบรรลุมรรค
พึงมีไดดวยทั้งสักกายทิฏฐิที่ละไมไดนั่นเอง ดังนี้' เมื่อจะคานวาทะนั้น
วา 'เมื่อพระอรรถกถาจารยทั้งหลาย กลาวความที่มิจฉาทิฏฐิไมขัด
ขวางตอการเขาถึงสวรรควา 'ไมหามสวรรค' ดังนี้ ยอมเปนอัน
อนุญาตแมความที่ทิฏฐินํามาซึ่งมรรค ' ดังนี้ จึงกลาววา 'ชื่อวา
ทิฏฐิที่ชื่อวาสามารถนํามิจฉาทิฏฐิกคุคคลไปสูสวรรค ไมม'ี ดังนี้ เพราะ
เหตุไร ? เพราะมิจฉาทิฏฐินั้นมีโทษหนักโดยสวนเดียว. ดวยเหตุนั้น
พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา '(มีแต) ใหจมลงในนรกโดยสวน
เดียวเทานั้น' เปนตน."
๑

๑. นาจะเปนวา... นํามาซงสวรรค (สคฺคาวหตาป).
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[สักกายทฏฐิ ๒๐]
[๒๔๑] สวนในอรรถกถา นิกเขปกัณฑ ทานกลาวความนี้ไว
วา "ทิฏฐิในรูปขันธมี ๔ คืออุจเฉททิฏฐิ ๑ คือยอมตามเห็นรูป
โดยความเปนตน, สัสสตทิฏฐิ ๓ คือ ยอมตามเห็นตนวามีรูป ๑ ยอม
ตามเห็นรูปในตน ๑ ยอมตามเห็นตนในรูป ๑, แมในเวทนาขันธ
เปนตน ก็นยั นี้เหมือนกัน ตกวา สักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐" ดังนี้แลว
กลาวอีกวา "สักกายทิฏฐิเหลานั้นแมทั้งหมด หามแตมรรค (อยาง
เดียว) ไมหา มสวรรค อันมรรคทีแรก (คือโสดาปตติมรรค) พึง
ฆาเสีย" ดังนี้.
กถาวาดวยวาทะ ๓ มีอกิริยวาทะเปนตน จบ.
[อารมณของอกุศลกรรมบถ]
[๒๔๒] บัดนี้ จะแสดงกถาวาดวยอารมณของอกุศลกรรมบถ
มีปาณาติบาตเปนตน.
ในอรรถกถาขุททกปาฐะ ทานกลาวไวดวยสมารถเวร ๕ วา
"ก็บรรดาเวร ๕ นั้น ปาณาติบาต มีชีวิตินทรียเปนอารมณ, อทินนาทาน อพรหมจรรย และสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน มีบรรดารูปธรรม
ทั้งหลายมีสังขารมีรูปายตนะเปนตน ยางใดอยางหนึ่งเปนอารมณ,
มุสาวาท ชื่อวามีสัตวเปนอารมณ เพราะปรารภผูที่มุสาวาทีบุคคล
พูดมุสาเปนไป. อาจารยพวกหนึ่ง กลาววา 'แมพรหมจริยะ ก็
มีสัตวเปนอารมณ.' อาจารยบางพวก กลาววา 'และอทินนาทาน
๑

๑. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวรรณนา ๒๒.
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ก็ชื่อวามีสัตวเปนอารมณ ในกาลเมื่อสัตวอันอทินนาทายีบุคคลพึง
ลักไป. ก็แตวา ในสังขารและบัญญัตทิ ั้ง ๒ นั้น อทินนาทายีบุคคล
ทั้งหลาย ยอมปรารภสัตวทั้งหลายดวยสามารถสังขาร หาปรารภ
ดวยสามารถบัญญัติไม."
[๒๔๓] อรรถกถา อัฏฐสาลินีอรรถกถา สัมมาทิฏฐิสูตรและสังคีติสูตร วา "ปาณาติบาต ชื่อวามีสังขารเปนอารมณ เพราะมีชีวิตินทรีย
เปนอารมณ, อทินนาทาน มีสัตวเปนอารมณบาง มีสังขารเปน
อารมณบาง, มิจฉาจาร มีสังขารเปนอารมณ ดวยสามารถความ
เปนภาพอันบุคคลพึงถูกตอง, อาจารยพวกหนึ่ง กลาววา 'มีสัตว
เปนอารมณ' บาง, มุสาวาท มีสัตวเปนอารมณบาง มีสังขาร
เปนอารมณบาง, ปสุณวาจา ก็อยางนั้น, ผรุสวาจา มีสัตวเปน
อารมณอยางเดียว, สัมผัปปลาป มีสตั วเปนอารมณบาง มีสังขาร
เปนอารมณบาง ดวยสามารถรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ
ธรรมารมณ, อภิชฌาก็อยางนั้น, พยาบาท มีสัตวเปนอารมณอยาง
เดียว, มิจฉาทิฏฐิ มีสังขารเปนอารมณ ดวยสามารถบัญญัตบิ าง."
๒๔๔ ฎีกาสัมมาทิฏฐิสูตรและสังคีติสูตรวา "คําวา อทินนาทาน มีสัตวเปนอารมณนี้ ผิดจากบาลีของผูถามปญหานี้วา สิกขาบท
ทั้ง ๕ มีกามาวจรธรรม เปนอารมณโดยแท. ดวยวา วัตถุใด
๑

๒

๓

๔

๕

๑. อัฏ. สา. ๑๘๖. ๒. ป. สู. ๑/๒๗๘. ๓. สุ. วิ. ๓/๓๑๕. ๔. ทิฏ=รูป สุต
=เสียง มุต= กลิ่น. รส. โผฏฐัพพะ. วิฺาต=ธรรมารมณ. ๕. ปริตตฺ ฺ=กามาวจร.
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เปนอารมณของโทษเครื่องทุศีลมีปาณาติบาตเปนตน วัตถุนั้นนั่นเอง
ยอมเปนอารมณ ของเจตนาเครื่องเวนจากโทษเครื่องทุศีลนั้น ๆ,
จริงอยู เจตนาเครื่องเวนจากวัตถุอันจุพึงกาวลวงนั้นแล ชื่อวาวิรัติแล.
อีกอยางหนึ่ง บทวา สตฺตารมฺมณ พระอรรถกถาจารย กลาวมุง
ถึงความที่อทินนาทาน มีสังขาร กลาวคือสัตวเปนอารมณเหมือนกัน
เหตุนั้น จึงไมมีความผิดอะไร. จริงอยางนั้น ทานกลาวไวในอรรถกถา ชื่อ สัมโมหวิโนทนีวา 'สิกขาบทเหลาใด พระผูมีพระภาคตรัส
ไวในวิภังคแหงสิขาบทนี้วา 'มีสัตวเปนอารมณ สิกขาบทเหลานั้น
ยอมทําสังขารทั้งหลายที่นับวาสัตวนั่นแล ใหเปนอารมณ.' แมใน
สิขาบทอื่นจากอทินนาทานนี้ ก็นัยนี้.
อาจารยพวกหนึ่ง กลาววา 'มิจฉาจาร ชื่อวามีสัตวเปน
อารมณ เพราะวิสภาควัตถุ (สิ่งที่เปนขาศึก) อันบุคคลพึงถือวา
สตรี บุรุษ.' สัมผัปปลาป มีสัตวเปนอารมณบาง มีสังขารเปน
อารมณบาง ดวยสามารถรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ ในเพราะการพูดเพอเจอ โดยนัยวา 'ขาพเจาเห็นคนผูหนึ่ง
ไดยิน ๒ เสียง' เปนตน. ตถา ศัพทในคําวา ตถา อภิชฺฌา นี้ ยอม
ประมวลมาซึ่งความแมนี้วา ดวยสามารถรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
และธรรมารมณ. แตหาใชประมวลมาซึ่งความที่อภิชฌา มีสตั ว
และสังขารเปนอารมณเทานั้นไม เพราะเพงเล็งไดดวยสามารถกิจ
มีการเห็นเปนตน. พระอรรถกถาจารยกลาวความที่มิจฉาทิฏฐินั้นมี
๑

๑. สัม. วิ. ๕๐๐.
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สังขารเปนอารมณ ดวยประสงควา 'มิจฉาทิฏฐิแมที่เปนไปอยูวา
สัตวทั้งหลายผูลอยเกิดยอมไมมี' ดังนี้ ยอมมีธรรมอันเปนไปในภูมิ
๓ เปนอารมณโดยแท.
ถามวา 'ก็ธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ ทั้งหมด เปนอารมณของ
มิจฉาทิฏฐิอยางไร ?'
แกวา 'โดยทั่วไป โดยความ แมธรรมอันเปนรูปาวจรและ
อรูปาวจรทั้งหลาย อันมิจฉาทิฏฐิที่เปนไปอยูวา 'ผลวิบากแหง
กรรมทั้งหลายที่บุคคลทําดีและทําชั่ว ไมมี' ดังนี้ เปนอันถือเอาแลว
ทีเดียว'.
กถาวาดวยอารมณของอกุศลกรรมบถมีปาณาติบาตเปนตน จบ.
[วินิจฉัยกรรมบถ]
[๒๔๕] สวนความของกัมมปถศัพท ทานกลาวไวในอรรถกถา
สังคีติสูตรวา "กรรมทั้งหลายนั่นเอง ชื่อวา กรรมบถ เพราะเปน
คลองแหงทุคติและสุคติทั้งหลาย."
ฎีกาสังคีติสูตรนั้นวา "บทวา ปถภูตตฺตา คือ เพราะชื่อวา
เปนทาง เหตุเปนอุบายเครื่องเปนไป แหงทุคติและสุคติเหลานั้น."
ฎีกาสังคีติสูตรเปนตนวา "ถามวา เจตนา พระผูมีพระภาค
มิไดตรัสไวในจําพวกกรรมบถในพระอภิธรรม เหตุนั้น ความที่
เจตนาทั้ง ๗ เปนกรรมบถโดยลําดับ ไมควรมิใชหรือ ?' ตอบวา
'ไมควรหามิได เพราะกาไมตรัสไว มีพระประสงคอยางอื่นเปน
เหตุ. แทจริง การไมตรัสเจตนาไวในกองกรรมบถในพระอภิธรรม

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาที่ 143

นั้น เปนเพราะเจตนานั้นไมเปนกรรมบถ หามิได. แตเจตนายอม
เปนกรรมบถไดในบางคราว ไมไดเปนทุกคราวไป เหตุนั้น การไม
ตรัสไว จึงเปนเพราะภาวะแหงความที่เจตนาเปนกรรมบถยังไมแน.
ก็ในกาลใด เจตนาเปนกรรมบถ ในกาลนั้น การสงเคราะห
เจตนาวา เปนกรรมบถ ทานไมหาม. พระอาจารยผูทวงกลาวใน
อธิการแหงกรรมบถนี้วา 'ผิวา ความที่เจตนาเปนกรรมบถ ชือ่ วา
ไมแน เพราะไมมีความเปนกรรมบถทุกคราวไป เหตุนั้น จึงไม
ตรัสเจตนาไวในกองกรรมบถไซร, ความที่อกุศลธรรมทั้งหลายมี
อภิชฌาเปนตนเปนกรรมบถ ก็ชื่อวา ไมแน เพราะความที่อกุศลธรรมทั้งหลายมีอภิชฌาเปนตน ที่ยังไมถึงความเปนกรรมบถ มีอยู
เหตุนั้น การไมตรัสอกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตนแมเหลานั้น ไวในกอง
กรรมบถ ก็ควรมิใชหรือ ?' พระอาจารยผูเฉลยพึงกลาววา 'ไม
ควร เพราะอกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตนเหลานั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสไวในพระอภิธรรมนั้น เพราะเปนกรรมบถบาง เพราะมีสวน
เสมอดวยกรรมบถนั้นบาง.' พระอาจารยผูทองพึงกลาววา 'ผิวา
เมื่อเปนอยางนั้น แมเจตนาก็ควรตรัสไวในพระอภิธรรมนั้น.' พระ
อาจารยผูเฉลยพึงกลาววา 'ขอนั้นก็จริง, แตเจตนานั้น เปนอกุศลเจตนามีปาณาติบาตเปนตน เหตุนั้น ความที่เจตนานั้นเปนกรรมบถ
ปรากฏแลว เหตุนั้น จึงไมพึงเปนเจตนาที่ตรัสไว. จริงอยู ความที่
เจตนาเปนกรรมบถ ปรากฏแลวโดยบาลีวา 'ภิกษุทั้งหลาย เรา
กลาวเจตนาวาเปนกรรม, ภิกษุทั้งหลาย กายสัญเจตนามี ๓ อยาง
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เปนกรรมฝายอกุศล' ดังนี้เปนตน, กรรมนั่นแล ที่เปนไปโดยความ
เปนคลองแหงสุคติและทุคติ และแหงสุขและทุกขของสัตวผูเกิดขึ้น
ในสุคติและทุคตินั้น จึงเรียกวากรรมบถ. เหตุนั้น ความที่เจตนานั้น
เปนคลอง (กรรมบถ) จึงปรากฏแลว. สวนความที่อกุศลธรรม
มีอภิชฌาเปนตน เปนสุจริตและทุจริต ก็ดวยมีเจตนาเปนที่ประชุม
และความที่อกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตน เปนคลองแหงสุคติและ
ทุคติและสุขและทุกขของสัตวผูเกิดขึ้นในสุคติและทุคตินั้น ก็ดวย
เปนธรรมอันเจตนาใหเกิดและใหเจริญแลว เหตุนั้น ความที่อกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตนเปนกรรมบถ จึงไมปรากฏอยางนั้น เหตุนั้น
พระผูมีพระภาคจึงไมตรัสเจตนาไวในพระอภิธรรมโดยความเปนกอง
กรรมบถ เพื่อทรงแสดงอกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตนเหลานั้นนั่นแล
ตามสภาพนั้น. อีกอยางหนึ่ง พึงเห็นสันนิษฐานวา 'พระผูมีพระภาค
ไมตรัสเจตนากับอกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตนเหลานั้น ก็เพราะเจตนา
นั้นมีชาติไมแท."
กถาวาดวยอกุศลกรรมบถ จบ.
[กุศลกรรมบถ]
[๒๔๖] การเวนจากอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนั้น 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] ในอรรถกถา กูฏทันตสูตรสีลขันธวรรค ทานกลาววา
"วิรัติ ชื่อวา เวรมณี ในสิกขาบททั้งหลายมี ปาณาติปาตา เวรมณี
เปนตน" ดังนี้แลว กลาวความที่เวรมณีนั้นมี ๓ ประการ.
ฎีกากูฏทันตสูตรนั้นวา "บาปธรรมมีปาณาติบาตเปนตน ทาน
เรียกวาเวร เพราะเปนเหตุแหงเวร. คุณชาติใดยอมขับไล คือเปน
ดังคุกคามอยูวา 'เมื่อเราตั้งอยู ณ ที่นี้ เจาจะมาไดอยางไร' ดังนี้ กําจัด
เวรนั้นเสีย เหตุนั้น คุณชาตินั้น ชื่อวา เวรมณี (ผูกําจัดเสียซึ่ง
เวร). อีกอยางหนึ่ง เมือพระอาจารยพึงกลาววา วิรมณี เพราะ
วิเคราะหวา 'บุคคลยอมเวนจากบาปธรรมนั้น ดวยคุณชาตินั่น' ดังนี้
ทานกลาววา 'เวรมณี' เพราะวิการ อิ อักษรเปน เอ อักษร ตาม
นัยอันมาในนิรุก ติปกรณ."
[๒๔๘] แมในอรรถกถา สัมมาทิฏฐิสูตร ทานกลาววา "คุณ
ชาติใด ยอมขับไลเวร อธิบายวา ยอมละเวร เหตุนั้น คุณชาตินั้น
ชื่อวาเวรมณี. อีกอยางหนึ่ง บุคคลยอมเวนจากเวร ดวยคุณชาติ
นั่นอันเปนเหตุ เหตุนั้น คุณชาตินั่น ชื่อวา เวรมณี แมเพราะ
วิการ วิ อักษรเปน เว อักษร" ดังนีแ้ ลว กลาวความที่เวรมณีนั้น
๑

๒

๓

๑. สุ. วิ. ๑/๓๓๗. ๒. ปกรณที่กลาวดวยภาษา (มคธ) เรียกมหานิรุกติ มีทั้งบาลี
ทั้งฏีกา ทั้งโยชนา. ๓. ป. สู. ๑/๒๘๐.
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มี ๓ ประการ.
ฎีกาสัมมาทิฏฐิสูตรนั้นวา "บทวา เวร ไดแก บาปธรรมมี
ปาณาติบาตเปนตน. จริงอยู บาปธรรมนั้น ทานเรียกวา 'เวร' เพราะ
เปนเหตุแหงเวร. คุณชาติใด ยอมขับไล คือเปนดังคุกคามอยูวา
'เมื่อเราตั้งอยู ณ ที่นี้ เจาจะมาไดอยาง' ดังนี้ กันเวรนั้นเสีย เหตุนั้น
คุณชาตินั้น ชื่อวา เวรมณี. ดวยเหตุนั้น พระอรรถกถาจารยจึง
กลาววา 'ยอมละ' ดังนี้. เมื่อพระอาจารยควรกลาววา วิรมณี
ทานกลาววา 'เวรมณี' เพราะวิการ (วิ อักษร) เปน เว อักษร
ตามนัยอันมาในนิรุกติปกรณ."
๒๔๙ ความแหงเวรมณีศัพท แมในอรรถกถา ขุททกปาฐะ
ก็เชนนั้นเหมือนกัน. ก็ใจความแหงเวรมณีศัพทนั้น พึงทราบสันนิษฐานดังนี้ :สองบทวา วิการสฺส เวการ เมื่อถือเอาความวา อิ อักษร
เปนที่อาศัยอยูของ ว ศัพท เปน วิ อักษร, เอ อักษรเปนที่อาศัยอยู
ของ ว ศัพท เปน เว อักษร ก็เปนเชนเดียวกันกับสองบทนี้วา
อิการสฺส เอการ. พระอรรถกถาจารยจะใหกุลบุตรทราบการไมทํา
ดวย ป ศัพทวา กตฺวาป. ดวยเหตุนั้น จึงสําเร็จความวา บาลีทั้ง ๒
ชอบแลว.
จริงอยางนั้น ในอรรถกถา ขุททกปาฐะ ทานก็กลาววา "พุทธบริษัททั้งหลาย ยอมทําการสาธยายโดย ๒ อยางวา 'เวรมณี สิกขฺ า๑

๑

๑. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวรรณนา ๑๘.
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ปท, วิรมณี สิกฺขาปท."
[วิรัติ ๓ อยาง]
[๒๕๐] โลกิยวิรัติ ๒ ประการ คือสัมปตตวิรัติ สมาทานวิรัติ เสมอเปนอันเดียวกันในอรรถกถาทั้งปวง. สวนโลกุตตรวิวัติ
ในอรรถกถา กูฏทันตสูตร ทานเรียกวา "เสตุฆาตวิวัติ," ในอรรถกถานอกจากอรรถกถากูฏทันตสูตรนั้น ทานเรียกวา "สมุจเฉทวิรัติ."
ฎีกาสูตรทั้งปวงวา "วิรัติ (เจตนาเปนเครื่องเวน) จากวัตถุ
ที่มาถึงเขา คือจากวัตถุที่จะพึงกาวลวงตามที่มาปรากฏ (เฉพาะ
หนา) ของบุคคลผูมิไดสมาทานศีล ชื่อวา สัมปตตวิรัติ. วิรตั ิ
(เจตนาเปนเครื่องเวน) ที่เกิดขึ้นดวยสามารถการสมาทาน ชือ่ วา
สมาทานวิรัติ."
ฎีกากูฏทันตสูตวา "อริยมรรค เรียกวา เสตุ, วิรัติที่นับเขา
ในอริยมรรคที่ชื่อวาเสตุนั้น อันเปนเครื่องฆาบาปธรรมทั้งหลายเสียได
ดวยสามารถสมุจเฉทปหาน ชื่อวา เสตุฆาตวิรัติ."
ฎีกาสัมมาทิฏฐิสูตรวา "วิรัติอันเปนไปดวยสามารถถอนกิเลส
ทั้งหลายขึ้นไดขาด ชื่อวา สมุจเฉทวิรัติ."
[๒๕๑] อรรถกถา สัมมาทิฏฐิสูตรวา "ก็โดยความ วิรตั ิที่
สัมปยุตดวยกุศลจิต ชื่อวา เวรมณี."
อรรถกถา อัฏฐสาลินีก็กลาวไวอยางนั้น. แมในอรรถถาทั้ง ๒
๑

๒

๓

๑. สุ. วิ. ๑/๓๗๘. ๒. ป. สุ. ๑/๒๘๐. ๓. อัฏ. สา. ๑๘๘.
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นั้น ทานก็ไดแสดงโลกิยวิรัติและโลกุตตรวิรัติไวแลว.
สวนในอรรถกถา ขุททกปาฐะ ทานเวนสมุจเฉทวิรัติกลาวคือ
โลกุตตรวิรัตเิ สียแลว กลาวแตวิรัติ ๒ ประการนอกจากโลกุตตรวิรัติเทานั้น อยางนี้วา "ชื่อวาเวรมณีนั้น แมเปนโลกุตตระมีอยู
ก็จริง, ถึงอยางนั้น เวรมณีนั้น ที่เวนจากการประพฤติดวยสามารถ
การสมาทานไมมี เพราะผูสมาทานกลาวคําวา 'สมาทิยามิ' ใน
เวลาสมาทานสิกขาบททั้งปวงนี้ เหตุนั้น วิรัติทสี่ ัมปยุตดวยกามาวจรกุศลจิต จึงชื่อวา เวรมณี."
วิรัติ ๓ ประการนัน้ พรอมดวยวิภาคแหงปกิรณกะมีอารมณ
เปนตน จักมีแจงในมงคลขอวา "อารตี วิรตี ปาปา" นั้นแล.
[กุศลกรรมบถเปนไปในไตรทวาร]
[๒๕๒] ก็กุศลกรรมบถตามที่กลาวไวแลวนั้น เปนกายกรรม
วจีกรรมและมโนกรรมฝายกุศล เปนไปในไตรทวาร. ก็ในการใด
บุคคลผูสมาทาน เมื่อไมอาจจะกลาวได ยอมรับเอาสิกขาบททั้ง ๓
ดวยมือและศีรษะ (ซึ่งเปนการณยังผูอื่นใหรูได) วา "เรายอมเวน
ขาดจากปาณาติบาต จากอทินนาทาน จากกาเมสุมิจฉาจาร" ดังนี้
ในกาลนั้น แมกรรมเปนกายกรราม, แมทวารก็เปนกายทวาร. อนึ่ง
ในกาลใด ผูสมาทานทําการเปลงวาจารับเอา, ในกาลนั้น กรรมเปน
กายกรรม, สวนทวารเปนวจีทวาร. อนึ่ง ในกาลใด ผูสมาทานไม
ยังองคคือกายและองคคือวาจาใหไหวแลว รับเอาดวยใจอยางเดียว
ในกาลนั้น กรรมเปนกายกรรม, สวนทวารเปนมโนทวาร.
๑

๑. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวรรณนา. ๑๘.
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แมบุคคลผูสมาทาน รับเอาหมวด ๔ แหงวจีกรรมอันเปนกุศล
มี มุสาวาทา เวรมณี เปนตน ดวยทวารทั้งหลายมีกายทวารเปนตน
ตามนัยที่พระอรรถกถาจารยกลาวไวแลวนั่นแล ก็มินัยอยางนี้เหมือน
กัน. กายกรรมและวจีกรรมอันเปนกุศล ยอมตั้งขึ้นในไตรทวารดวย
ประการฉะนี้. สวนกุศลธรรมมีอนภิชฌาเปนตน ซึ่งสหรคตดวยจิต
เหลานั้น ยอมเปนไปในฝกฝายแหงเจตนาบาง เปนอัพโพหารริกบาง.
[๒๕๓] ในฎีกาธัมมสังคณี ทานกลาววา "เจตนาอันเปน
ขาศึกตออกุศลธรรมมีปาณาติบาตเปนตน ซึ่งพิเศษจากวิรัติจาก
ปาณาติบาตเปนตนเปนอาทิ เพราะบาลีวา 'ภิกษุทั้งหลาย กายสัญเจตนา ๓ อยาง เปนกายกรรมฝายกุศล' ดังนี้เปนตน เหตุนั้น
พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา 'เปนไปในฝกฝายแหงเจตนาบาง'
ดังนี้ หาไดกลาววา 'เปนไปในฝกฝายแหงวิรัติ' ไม."
[๒๕๔] นัยอันมาในอรรถกถาอัฏฐสาลินี พรอมทั้งฎีกาและ
อนุฎีกาวา "ก็เมื่อบุคคลมีจิตสหรคตดวยกุศลธรรมมีอนภิชฌาเปนตน
ยังองคคือกายใหไหวแลวทํากิจมีกวาดลานพระเจดีย บูชาดวยของ
หอมและระเบียบเปนตน และไหวพระเจดียเปนอาทิ, กรรมเปน
มโนกรรม, สวนทวารเปนกายทวาร. เมื่อบุคคลมีจิตสหรคตดวย
อนภิชฌา ยังองคคือวาจาใหไหวไมเพงเล็งวา 'ไฉนหนอ วตถุ
เครื่องอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจของผูอื่น อยาพึงมาเปนของ ๆ
เราเลย' ดังนี้, มีจิตสหรคตดวยอพยาบาท กลาวอยูวา 'ขอสัตว
ทั้งปวงจงอยามีเวร อยาเบียดเบียนกัน อยางมีทุกข มีสุขรักษาตนเถิด'
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ดังนี้, มีจิตสหรคตดวยสัมมาทิฏฐิ เปลงถอยคําเปนตนวา 'ทาน
ที่ทายกใหแลวมีผล' ดังนี้, กรรมเปนมโนกรรม, สวนทวารเปนวจีทวาร. มโนกรรมอันเปนกุศล ยอมตั้งขึ้นในกายทวารและวจีทวาร
ดวยประการฉะนี้. สวนเจตนาในมโนกรรมอันเปนไปทางกายทวาร
และวจีทวารนี้เปนอัพโพหาริก, อธิบายวา เจตนานั้นแมตั้งขึ้นในกายทวารและวจีทวาร ก็ไมไดโวหารวากายกรรมและวาวจีกรรม เพราะ
เจตนานั้นมีกุศลธรรมมีอนภิชฌาเปนตนเปนประธาน. ก็เจตนานั้น
เปนมโนกรรมโดยสภาพทีเดียว หาเปนไปในฝกฝายแหงกุศลธรรม
มีอนภิชฌาเปนตนไม เพราะบาลีวา 'ภิกษุทั้งหลาย มโนสัญเจตนา ๓ อยาง เปนมโนกรรมฝายกุศล' ดังนี้เปนตน. เพาะฉะนั้น
แมในอรรถกถาอัฏสาลินี ทานก็ไมกลาววา 'เปนไปในฝกฝายแหง
กุศลธรรมมีอนภิชฌาเปนตน.' ก็เมื่อบุคคลไมยังองคคือกายและองค
คือวาจาใหไหวแลวนั่นในที่ลับ ยังจิตอันสหรคตดวยกุศลกรรมมี
อนภิชฌาเปนตน ใหเกิดขึ้นทางใจอยางเดียว แมกรรมก็เปนมโนกรรม, แมทวารก็เปนมโนทวารเหมือนกัน. มโนกรรมอันเปนกุศล
ยอมตั้งขึ้นในมโนทวาร ดวยประการฉะนี้. ก็เจตนาก็ดี ธรรมอัน
สัมปยุตดวยเจตนาก็ดี ในที่นี้ ยอมตั้งขึ้นในมโนทวารอยางเดียว.
เพราะฉะนั้น ความที่เจตนาเปนอัพโพหาริกจึงไมมี. ดวยวาแมเจตนา
ในที่นั้น ยอมไดโวหารวามโนกรรม. ก็คําเพียงเทานี้วา 'เจตนาเปน
เจตนากรรม กุศลธรรมทั้งหลายมีอนภิชฌาเปนตน เปนกรรมที่
สัมปยุตดวยเจตนา' ดังนี้เทานั้น เปนความแปลกกัน ในความที่
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เจตนากับกุศลธรรมมีอนภิชฌาเปนตน เปนมโนกรรมในมโนทวาร."
[เวนจากอกุศลกรรมบถไมใชเวนจากบาปหรือ ?]
[๒๕๕] ในอธิการแหงกุศลกรรมบถนี้ อาจารยผูทวงกลาววา
"การเวนจากบาป พระผูม ีพระภาคทรงถือเอาในมงคลขอวา วินโย
จ สุสิกขฺ ิโต นี้ มิใชหรือ ?' พระองคยังจักตรัสมงคลขอวา อารตี
วิรตี ปาปา ดังนี้อี เพื่อประโยชนอะไร ?' อาจารยผูเฉลยกลาววา
"การเวนจากอกุศลธรรมมีปาณาติบาตเปนตน ที่พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงโดยความเปนกรรมบถ พระองคตรัสไวในมงคล ขอวา
'วินโย จ สุสิกฺขิโต' นี้. การเวนจากอกุศลธรรมมีปาณาติบาตเปน
ตน ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงดวยสามารถเวร ๕ พระองคตรัสไว
ในมงคลขอวา อารตี วิรตี ปาปา นัน้ . อีกอยางหนึ่ง บรรดาเวร ๕
เวร ๔ ขางตน ตรัสไวในสิคาลสูตรวา เปนกรรมกิเลส. สุราปานะ
(การดื่มสุรา) ตรัสวาอบายมุข (ปากแหงความเสื่อม) แหงโภค
ทรัพย, เพราะฉะนั้น พึงเห็นวา คําวา อารตี วิรตี ปาปา เปนตน
พระองคตรัสเพื่อทรงแสดงการเวนจากบาป ดวยสามารถเทศนาใน
สิคาลสูตร. แมพระอรรถกถาจารยทั้งหลาย ประสงคจะใหกุลบุตร
ทราบความนี้ จึงแสดงบาลีในสิคาลสูตรวา "บุตรคฤหบดี กรรมกิเลสคือปาณาติบาตแล" เปนตน ในมงคลขอวา อารตี วิรตี ปาปา
นั้น. บาลีในสิคาลสูตรนั้น จักมีแจงขางหนา.
[กุศลกรรมบถไมใชการประพฤติธรรมหรือ ?]
อาจารยผูทวงกลาววา "คําที่ทานกลาวอยางนั้น จงยกไวเถิด,
(ก็) ผูใด เวนจาอกุศลกรรมบถ โดยความ ผูนั้น ชื่อวา ประพฤติ
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ธรรมคือกุศลกรรมบถ. ผูใด ประพฤติธรรมคือกุศลกรรมบถนั้น
โดยความ ผูนั้น ชื่อวา เวนจากอกุศลกรรมบถมิใชหรือ ? เมื่อเปน
เชนนั้น พระองคจักตรัสการประพฤติธรรมในมงคลขอนี้วา "ทานฺจ
ธมฺมจริยา จ' ไวอีกเพื่อประโยชนอะไร ?" อาจารยผูเฉลยกลาว
วา "เวรมณี ที่พระผูมีพระภาคตรัสวา วินัย เพื่อทรงแสดงความ
ที่วิรัตินั้นนั่นแล เปนมงคล ในมงคลขอวา 'วินโย จ สุสิกฺขิโต' นี้
สวนเวรมณี ที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ธรรมจริยา เพื่อทรงแสดง
ความที่การประพฤติธรรมเปนมงคล ในมงคลขอวา 'ทานฺจ
ธมฺมจริยา จ' นั้น. อีกอยางหนึ่ง โดยความ ธรรมคืออกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนั่นเอง ชื่อวา ธรรมจริยา. จริงอยู ธรรมคือ
กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนั้น ในพระสูตรทั้งหลายมีสาเลยยกสูตร
เปนตน พระผูมีพระภาคทรงแสดงไวอยางนั้น (เหมือนกัน) เพราะ
ฉะนั้น พึงเห็นวา คําวา ธมฺมจริยา พระผูมีพระภาคตรัสไวดวย
สามารถเทศนาในสาเลยยกสูตรเปนตน. ในอธิการแหงธรรมจริยา
นั้น พระอรรถกถาจารยทั้งหลาย แสดงบาลีในสาเลยยกสูตร
เปนตนวา 'พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย สัตวบางพวกในโลกนี้
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะ
เหตุแหงธรรมจริยสมจริยาแล' ดังนี้เปนตน."
กถาวาดวยกุศลกรรมบถ จบ.
[๒๕๖] ก็แลในกรรมบถทั้ง ๒ นั้น กุศลกรรมบถ เรียกวา
สุจริตบาง อกุศลกรรมบถนอกจากนี้ เรียกวา ทุจริต. ในสุจริตและ
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ทุจริตทั้ง ๒ นั้น ทุจริตบุคคลไมควรทํา เพราะเปนอกรณียกิจ,
สุจริตนอกจากนี้ บุคคลควรทํา เพราะเปนกรณียกิจ. จริงอยู บุคคล
เมื่อทํากรณียกิจ ยอมไมถึงอาทีนพมีติเตียนตนเองเปนตน เมื่อทํา
อกรณียกิจ ยอมถึงอาทีนพนั่น. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาค จึง
ตรัสไวในอานันท สูตรทุกนิบาตอังคุตตรนิกายวา "อานนท เรา
กลาวกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต วาเปนอกรณีกิจโดยสวนเดียว.
อานนท เมื่อบุคคลทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ที่เรากลาววา
เปนอกรณีกิจโดยสวนเดียว อาทีนพดังตอไปนี้ อันผูนั้นพึง
หวังได คือ:
๑. แมตนเอง ยอมติเตียนตนได.
๒. ผูรใู ครครวญแลว ยอมติเตียน.
๓. ชื่อเสียงอันชั่ว ยอมกระฉอนไป.
๔. ยอมหลงทํากาลกิริยา.
๕. เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก" ดังนี้.
และวา "อานนท เรากลาวกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
วาเปนกรณียกิจโดยสวนเดียว. อานนท เมื่อบุคคลทํากายสุจริต
วจีสุจริต มโนสุจริต ทีเ่ รากลาววา เปนกรณียกิจโดยสวนเดียว
อานิสงสดังตอไปนี้ อันผูนั้นพึงหวังได คือ :
๑. แมตนเอง ยอมติเตียนตนไมได.
๑

๑. อง. ทุก. ๒๐/๗๑.
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๒. ผูรใู ครครวญแลว ยอมสรรเสริญ.
๓. ชื่อเสียงอันดี ยอมขจรไป.
๔. ยอมไมหลงทํากาลกิริยา.
๕. เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติ โลก
สวรรค" ดังนี้.
[๒๕๗] ในอรรถกถา ทานกลาววินัย ๒ อยาง ดวยสามารถ
วินัยของคฤหัสถและบรรพชิต ดังพรรณนามาฉะนี้.
[วินัยอีกอยางหนึ่ง]
อีกอยางหนึ่ง ความแมวา วินัย ไดแก วินัยคืออาจารบัญญัติ
ก็ถูก. เพื่อประกาศความนั้น พึงเห็นเรื่องดาบส ๒ รูป (ดังตอไป
นี้):[เรื่องดาบส ๒ รูป]
ดังไดสดับมา ในอดีตกาล พระโพธิสัตวไดเปนดาบสชื่อวา
คันธาระ เปนผูไดฌานและอภิญญาโดยปกติ. พระโพธิสัตวนั้น มี
สหายผูหนึ่ง เปนดาบสชื่อวา เวเทหะ. ในดาบส ๒ รูปนั้น เวเทหดาบส
ไดทําการสั่งสมเกลือไว. คันธารดาบสทราบความนั้นแลว ติเวเทหดาบสนั้นโดยอเนกประการ. เธอทนการติไวไมได โกรธตอพระ
โพธิสัตวนั้น. พระโพธิสัตว เมื่อจะกลาวสอนเวเทหดาบสนั้น ดวย
ความเอ็นดูเธอ ไดกลาว ๒ คาถานี้ ในคันธารชาดก สัตตกนิบาตวา
"ถาปญญาของตนเอง หรือวินัยที่ศึกษาดีแลว
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๒๔ ตทฏกถา. ๗/๑๘๑.
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จะไมพงึ มีไซร, ชนเปนอันมากก็จะพึงเที่ยวไป
เหมือนกระบือ บอดเที่ยวไปในปา ก็แตเพราะ
สัตวบางเหลาในโลกนี้ เปนผูศึกษาดีแลวใน
สํานักอาจารย ฉะนัน้ สัตวเหลานั้น เปนผูมี
ปญญา มีวินัยอันอาจารยและนําแลว มีใจมัน่
คงแลว จึงเที่ยวไป."
[๒๕๘] ความแหง ๒ คาถานั้นวา "เวเทหสหาย ถาปญญา
ของตนหรือวินัยคืออาจารบัญญัติที่ศกึ ษาดีแลว เพราะอาศัยบัณฑิต
ผูใหโอวาท จะไมพึงมีแกสัตวเหลานี้ไซร. เมื่อเปนเชนนั้น ชนเปน
อันมากเชนทาน ก็จะพึงเที่ยวไปเหมือนกระบือบอด ไมรูจกั ที่มี
อาหารไมมีอาหาร และที่มีอันตราย หาอันตรายมิได เที่ยวไปในปา
อันเปนชัฏแหงหญาและเครือวัลลิ์เปนตน ฉะนั้น. แตเพราะสัตวบาง
พวกในโลกนี้ เวนจากปญญาของตน ศึกษาดีแลวในอาจารบัญญัติ
ในสํานักอาจารย ฉะนั้น สัตวเหลานั้น ชื่อวา มีวินัยอันอาจารย
แนะนําแลว เพราะเปนผูอันอาจารยทั้งหลายแนะนําแลว ในวินัยอัน
สมควรแกตน เปนผูมีใจมั่นคง คือมีจิตมีอา รมณเดียวจึงเที่ยวไป."
พระโพธิสัตวแสดงความนี้วา "ก็สัตวนี้ ที่ยังเปนคฤหัสถ ควรศึกษา
ขอศึกษาอันสมควรแกสกุลของตน, ที่เปนบรรพชิต ก็ควรศึกษาขอ
ศึกษาอันสมควรแกบรรพชา. เพราะวา แมคฤหัสถทั้งหลายผูศึกษา
๑

๒

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
บรรพชิตผูศกึ ษาดีในมารยาท มีกาวไปขางหนา และถอยกลับเปนตน
อันนํามาซึ่งความเลื่อมใส และในอธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และ
อธิปญญาสิกขา ซึ่งสมควรแกบรรพชา ชื่อวา เปนผูมีจิตมั่นคงดี
แลวเที่ยวไป.
"ก็ความเปนพหุสูต ๑ ศิลปะ ๑ วินัยที่ศึกษา
ดี ๑ วาจาเปนสุภาษิต ๑ นี้เปนมงคลอยางสูง
สุดในโลก."
เวเทหดาบส ไดฟง โอวาทนั้นแลว ตั้งอยูในโอวาทของพระ
โพธิสัตวนั้น ทําบริกรรมในกสิณตามนัยที่พระโพธิสัตวนั้นบอกแลว
ไดเปนผูไดฌานและอภิญญาโดยปกติ. ดาบสทั้ง ๒ นั้น ไดเปนผูเขา
ถึงพรหมโลก. ความสังเขปในมังคลัตถทีปนีนี้ เทานี้. สวนความ
พิสดารพึงถือเอาจากคันธารชาดกในสัตตกนิบาตนั้น เทอญ.
เรื่องดาบส ๒ รูป จบ.
กถาวาดวยบทวาวินัย จบ.
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กถาวาดวยวาจาเปนสุภาษิต
[วินิจฉัยวาจาศัพท]
[๒๕๙] ก็พึงทราบวินิจฉัยในมงคลขอวา "วาจาเปนสุภาษิต ๑"
นี้ตอไป :
ในอรรถกถาสุภาสิตสูตร สุตตนิบาต และในฎีกาสุภาสิตสูตร
ปญจกนิบาต อังคุตตรนิกายทานกลาววา "วาจาที่เจรจากันอันมาใน
พากยมีอาทิอยางนี้วา 'วาจาที่พูด วาจาที่เปลง คําเปนคลอง' ดังนี้
ก็ดี วา 'วาจาอันหาโทษมิได สบายหู' ดังนี้ก็ดี ชื่อวาวาจา. แต
วิญญัติวาจา อยางนี้วา 'ถากรรมอันบุคคลทําแลวดวยวาจา' ดังนี้
ก็ดี, วิรัติวาจา อยางนี้วา 'ความงดจากวจีทุจริต ๔ ฯ ล ฯ นี้เรียก
วา สัมมาวาจา' ดังนี้ก็ดี เจตนาวาจาอยางนี้วา 'ภิกษุทั้งหลาย
วาจาหยาบอันบุคคลสองเสพ เจริญ ทําใหมากแลว ยอมยังนรกให
เปนไปพรอม' ดังนี้ก็ดี นี้ใด มาโดยชื่อวา วาจา, วิญญัติวาจาเปน
ตนนั้น ไมทรงประสงคในบทวา วาจา นี้. เพราะเหตุไร ? เพราะ
ไมใชวาจาที่เขาพึงใชพูดกัน."
[๒๖๐] ในคําเหลานั้น สองคําวา วาจา คิรา นี้ ถากลาว
หมายถือวาจาอันมาในนิทเทสแหงวจีวิญญัติ ก็ถกู ; ถากลาวหมาย
ถึงวาจาอันมาในวิภังคแหงมุสาวาทสิกขาบท ก็ไมถูก ; เพราะวา ใน
*

*

พระมหาลัภ ปยทสุสี ป. ๗ (ปจจบันเปนพระปยทัสสี) วัดบรมนิวาส แปล.
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วิภังคแหงสิกขาบทนั้นเจตนายอมไดชื่อวา วาจา ; ดวยเหตุนั้น ใน
อรรถกถาแหงสิกขาบทนั้น ทานจึงกลาววา "เจตนาที่นับเนื่องใน
มิจฉาวาจา อันยังถอยคําใหตั้งขึ้น ชื่อวา วาจา."
แมในฎีกาแหงสิกขาบทนั้น ทานกลาววา "บุคคลยอมกลาว
ดวยเจตนานั่น เหตุนั้น เจตนานั่น ชือ่ วา วาจา, ไดแก เจตนาอัน
ยังถอยคําใหตั้งขึ้น."
วาจาศัพทที่เปนกรณสาธนะ ยอมเปนไปในเจตนา. ดวยเหตุ
นั้น ในฎีกาพรหมชาลสูตร ทานจึงกลาววา "เจตนาชื่อวา ปสุณวาจา เพราะอรรถวิเคราะหวา บุคคลยอมกลาวคําสอเสียดดวย
เจตนานั่น."
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วตฺติ แปลวา ยอมกลาว. ดวยเหตุ
นั้น ในสัททนีติปกรณ พระอัครวงศาจารย จึงกลาวไววา "วจ ธาตุ
เปนไปในทางวาจาอันเปนเครื่องใหเขาใจ (ความ), บทกิริยาวา วตฺติ
วจติ วจนฺติ วจสิ ดังนี้เปนตน เปนกัตตุวาจก. ในบทเหลานั้น บท
วา วตฺติ แปลวา ยอมกลาว, และบทวา วตฺติ นี้ เปนอาขยาตบท."
วาจาศัพทที่เปนกรณสาธนะนั้น พระผูมีพระภาคไมทรงประสงคใน
มงคลขอนี้.
สวนวาจาศัพทที่เปนกรรมสาธนะ ยอมเปนไปในเสียง, วาจา
ศัพทที่เปนกรรมสาธนะนั้น ทรงประสงคในมงคลขอนี้. ขาพเจาได
กลาวไวในหนหลังแลวแล.
[๒๖๑] พระอรรถกถาจารยทั้งหลายกลาวคาถาประพันธนี้ไว
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ในวิสัยเปนที่กําหนดวจีกรรมวา
"ถากรรมอันบุคคลทําดวยวาจา กรรมนั้น ทาน
เรียกวา 'วจีกรรม' วจีและวจีกรรมทานกําหนด
ซึ่งกันและกัน (คือเปนอันเดียวกัน)."
เพราะเหตุฉะนี้นั้น ควรถึงความตกลงในมงคลขอนี้วา "เสียง
เทานั้นชื่อวา วาจา, ไมใชเจตนา."
ก็คําใดที่ทานกลาวไวในอรรถกถา อัฏฐสาลินี ในกถาวาดวย
วจีกรรมทวารวา "วาจาที่ตรัสไวดังนี้วา 'ภิกษุทั้งหลาย วาจา
อันประกอบดวยองค ๔ ยอมเปนสุภาษิต, หาเปนทุพภาษิตไม, ไมมี
โทษ และวิญูชนทั้งหลายติเตียนไมได' ชื่อวาเจตนาวาจา." คํานั้น
ยอมผิดจากอรรถกถาตามที่กลาวแลว.
[๒๖๒] สวนลักษณะแหงสุภาษิต พระผูมีพระภาคตรัสไวใน
สุภาสิต สูตร 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 เหลานี้แล ฯลฯ
๑

๒

๓

๑.-๒. นัย. อฏ. สา. ๑๖๓-๑๖๕ ๓. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๒๗๑.
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และวิญูชนทั้งหลายติเตียนไมได" ดังนี้. ในอรรถกถาสูตรนั้น ทาน
ไมไดกลาวคําอะไร ๆ ไวเลย.
[๒๖๓] ฎีกาสูตรนัน้ วา "บทวา องฺเคหิ แปลวาดวยการณ
ทั้งหลาย. ธรรมชาตเหลาใดอันบุคคลยอมกําหนด คือ ยอมรูด วย
ความเปนเหตุ เหตุนั้น ธรรมชาตเหลานั้น ชื่อวา องค ไดแก การณ.
ก็ องฺค ศัพท เปนไปในอรรถวาการณ. คําวา ปฺจหิ เปนปญจมี
วิภัตติ ลงในเหตุ. บทวา สมนฺนาคตา แปลวา มาตามพรอมแลว
คือเปนไปแลว. วาจาที่เจรจากัน ชือ่ วา วาจา. บทวา อนวชฺชา
คือเวนจากโทษคือกิเลสมีราคะเปนตน. ดวยบทนี้ ทรงแสดงความ
บริสุทธิแหงเหตุ และความไมมีโทษในเพราะลุอํานาจมีถึงอคติ
เปนตนแหงวาจานั้น, ดวยวา การถึงอคติ อันบุคคลผูกลาววาจาที่พน
จากราคะและโทสะ ยกเสียไกลทีเดียว เพราะเวนจากความยินดีและ
ความยินราย.
บทวา อนนุวชฺชา คือ พนจากความติ. ดวยบทนี้ ทรงแสดง
วาความที่วาจานั้นไมถูกติ ก็เพราะความถึงพรอมแหงอาการทั้งปวง.
บทวา วิ
ฺ ูน คือ บัณฑิตทั้งหลาย. ดวยบทนั้น ทรงแสดงวา
'คนพาลทั้งหลาย ไมเปนประมาณในเพราะการนินทาและสรรเสริญ.'
เมื่อจะทรงแสดงองคเหลานั้นโดยประจักษ จึงตรัสย้ําวาจานั้น ดวย
พระพุทธพจนมีวา 'อิเมหิ โข' ดังนี้เปนตน. อนึง่ ทรงปฏิเสธแมวาจา
มีมุสาวาทเปนตน อันประกอบดวยอวัยวะมีปฏิญญาเปนอาทิ ดวย
บทมีนามเปนตน และดวยสมบัติคือ ลิงค วจนะ วิภัตติ กาลและการก
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ที่ชนเหลาอื่นบัญญัติวา เปนสุภาษิต. อันที่จริง วาจาเห็นปานนั้น
แมประกอบดวยคุณมีอวัยวะเปนตน ยอมเปนทุพภาษิตแท เพราะ
นํามาซึ่งความพินาศแกตนดวย แกชนเหลาอื่นดวย."
[๒๖๔] ลักษณะแหงสุภาษิตตรัสไวโดยสวน ๕ ในปญจกนิบาต
อังคุตตรนิกาย ดังพรรณนามาฉะนี้. สวนในสุภาสิตสูตร ในตติยวรรคสุตตนิบาต ตรัสไวโดยสวน ๔.
สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคตรัสไว ในสุภาสิตสูตร นั้นวา
"ภิกษุทั้งหลาย วาจาอันประกอบดวยองค ๔ เปนสุภาษิต, หาเปน
ทุพภาษิตไม ไมมีโทษ และวิญูชนทั้งหลายติเตียนไมได. วาจาอัน
ประกอบดวยองค ๔ เปนไฉน? ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ ยอมกลาวแตคําเปนสุภาษิตเทานั้น, หากลาวคําเปนทุพภาษิตไม,
กลาวแตคําเปนธรรมเทานั้น, หากลาวคําไมเปนธรรมไม ; กลาว
แตคําเปนที่รักเทานั้น, หากลาวคําอันไมเปนที่รักไม; กลาวแตคํา
สัตยเทานั้น, หากลาวคําเหลาะแหละไม; ภิกษุทั้งหลาย วาจาอัน
ประกอบดวยองค ๔ เหลานี้แหละเปนสุภาษิต ไมเปนทุพภาษิต, ไมมี
โทษ และวิญูชนทั้งหลายติเตียนไมได."
ก็แลพระผูมีพระภาค ครั้งตรัสอยางนี้แลว จึงตรัสคาถานี้อัน
แสดงความนั้น (ซ้ํา) อีกวา:
"สัตบุรุษกลาวคําเปนสุภาษิตวาสูงสุด, ภิกษุ
พึงกลาวคําเปนธรรม, ไมพึงกลาวคําไมเปน
๑

๑. ส. ส. ๑๕/๒๗๗.
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ธรรม, นั้นเปนขอที่ ๒; พึงกลาวคําเปนที่รก,
ไมพึงกลาวคําไมเปนที่รัก นั้นเปนขอที่ ๓; พึง
กลาวคําสัตย, ไมพึงกลาวคําเหลาะแหละ, นั้น
เปนขอที่ ๔."
[๒๖๕] อรรถกถา สุภาสิตสูตรนั้นวา "บรรดาบทเหลานั้น บทวา
องฺเคหิ คือ ดวยเหตุ. อีกอยางหนึ่ง ดวยอวัยวะ. ก็องค ๔ มี
เจตนาเครื่องเวนจากมุสาวาทเปนตน เปนเหตุแหงวาจาเปนสุภาษิต,
อาการ ๔ มีการกลาวคําสัตยเปนตน เปนอวัยวะ (แหงวาจาเปน
สุภาษิต). ก็ องฺค ศัพท ลงในอรรถวา เหตุ. บทวา จตูหิ
เปนปญจมีวิภัตติ, องฺค ศัพท ลงในอรรถวาอวัยวะ, บทวา
จตูหิ เปน ตติยาวิภัตติ.
บทวา สมนฺนาคตา แปลวา มาตามพรอมแลว คือ เปน
ไปและประกอบแลว. บทวา สุภาสิตา แปลวา กลาวดวยดีแลว.
พระผูมีพระภาค ทรงแสดงความที่วาจาเปนสุภาษิตนั้นนําประโยชน
มาให ดวยบทวา สุภาสตา นั้น. บทวา น ทุพฺภาสิตา แปลวา
หากลาวชั่วไม. ทรงแสดงความที่วาจาทุพภาษิตนั้น นําความพินาศ
มาให ดวยบทวา น ทุพฺภาลิตา นั้น. บทวา อนวชฺชา คือ เวน
จากโทษมีราคะเปนตน. ทรงแสดงความบริสุทธิแหงเหตุ และความ
ไมมีโทษในเพราะลุอํานาจมีการถึงอคติเปนตนแหงวาจานั้น ดวยบท
๑

๒

๑. สา. ป. ๑/๓๑๙. ๒. อวยวตฺเถ กรณวจน เรียงเปนรูปเปยยาล, เรียงใหเต็มวา
อวยวตฺเถ องฺคสทฺโท, จตูหตี ิ กรณวจน
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วา อนวชฺชา นั้น.
บทวา อนนุวชฺชา จ คือพนจากการติเตียน. ทรงแสดงความ
ถึงพรอมดวยอาการทั้งปวงแหงวาจานั้น ดวยบทวา อนนุวชฺชา จ
นั้น. บทวา วิฺูน แปลวา บัณฑิตทั้งหลาย. ทรงแสดงวา 'คน
พาลทั้งหลาย ไมเปนประมาณ ในเพราะนินทาและสรรเสริญ' ดวย
บทวา วิฺูน นั้น. บทวา อิธ แปลวา ในพระศาสนานี้.
คําวา สุภาสิต เยว ภาสติ นี้ เปนคําแสดงองค ๔ อยางใด
อยางหนึ่ง ดวยเทศนาเปนปุคคลาธิฏฐาน. คําวา โน ทุพฺภาสิต นี้
เปนคําหามการกลาวคัดคานองคนั้นเทานั้น. ทรงคานความเห็นวา
'อกุศลธรรมทั้งหลายแมมีมุสาวาทเปนตน บุคคลควรพูดในกาลบาง
คราว' ดวยคําวา โน ทุพภฺ าสิต นั้น. อีกอยางหนึ่ง ทรงแสดงการ
ละมิจฉาวาจา ดวยคําวา โน ทุพฺภาสิตา นี้. ทรงแสดงลักษณะแหง
คําที่สัตบุรุษผูมีมิจฉาวาจาอันละไดแลวจะพึงกลาว ดวยบทวา สุภาสิต นี้ เหมือนทรงแสดงการไมทําบาปและการยังกุศลใหถึงพรอม
ฉะนั้น. แตเพื่อกําหนดแสดงองค พระผูมีพระภาคไมตรัสวาจาที่ไม
ควรกลาวไวในกอน ตรัสเฉพาะวาจาที่ควรกลาวไวเทานั้น. แมใน
บททั้งหลายมีบทวา ธมฺม เยว เปนตน ก็นัยนี.้
ก็บรรดาคําเหลานั้น คําแสดงเหตุไปตรง ๆ เวนจากโทษมีวาจา
สอเสียดเปนตนพระองคตรัสดวยคําวา 'สุภาสิต เยว ภาสติ โน
ทุพฺภาสิต' นี้. คําที่บุคคลกลาวดวยปญญา เวนจากโทษคือกา
กลาวเพอเจอ ไมไปปราศจากธรรม พระองคตรัสดวยคําวา 'ธมฺม
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เยว ภาสติ โน อธมฺม' นี้. คําเปนที่รักและคําสัตย เวนจากวาจา
หยาบและคําเหละแหละ ตรัสดวยคําทั้ง ๒ นอกจากนี้.
สองบทวา อาหุ สนฺโต ความวา สัตบุรุษทั้งหลายมีพระ
พุทธเจาเปนตนตรัส คือสรรเสริญคําสุภาษิตวา 'สูงสุดคือประเสริฐ
สุด.' คําวา 'ทุติย ตติย จตุตฺถ' นี้ ตรัสเทียบลําดับบทที่ทรงชี้แจง
ไวในกอน."
[๒๖๖] วจีสุจริต ๔ อยาง มีเจตนาเครื่องเวนจากมุสาวาทเปน
ตน พึงเห็นวา 'เปนองคคือเหตุ' แหงวาจาเปนสุภาษิต, วจีสุจริต ๔
อยางมีการกลาวคําสุภาษิตเปนตน ก็พึงเห็นวา 'เปนองคคืออวัยวะ'
(แหงวาจาเปนสุภาษิตนั้น).
แมในฎีกาแหงวจีกรรมทวารกถา ทานก็กลาวองคคืออวัยวะ
ไว ๔ อยาง คือ "วาจาไมสอเสียด กลาวคือการกลาวคําเปน
สุภาษิต ๑, การไมกลาวเพอเจอ กลาวคือการกลาวคําเปนธรรม ๑,
วาจาไมหยาบคาย กลาวคือการกลาวคําเปนที่รัก ๑, การไมกลาว
มุสา กลาวคือการกลาวคําสัตย ๑."
[๒๖๗] เพราะฉะนั้น ผูเห็นอาทีนพแหงวจีทุจริตมีมุสาวาท
เปนตน พึงกลาวแตคําสุภาษิตเทานั้น. ก็อาทีนพนั้นมาแลวแมใน
สัพพลหุสสูตร ในอัฏฐกนิบาต อังคุตตรนิกาย.
จริงอยู ในสัพพลหุส สูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสไววา "ภิกษุ
ทั้งหลาย มุสาวาท อันบุคคลสองเสพ เจริญ ทําใหมากแลว ยอม
๑

๑. องฺ. ฉฏ. ๒๓/๒๕๒.
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ยังนรกใหเปนไปพรอม ยังกําเนิดสัตวดิรัจฉานใหเปนไปพรอม ยัง
เปรตวิสัยใหเปนไปพรอม; วิบากแหงมุสาวาทที่เบากวาวิบากทั้งปวง
ยอมยังการกลาวตูดวยเรื่องไมจริงใหเปนไปพรอม แกสัตวผูเกิดเปน
มนุษย. ภิกษุทั้งหลาย วาจาสอเสียดที่บุคคลสองเสพ เจริญ ทํา
ใหมากแลว ฯลฯ ยังเปรตวิสัยใหเปนไปพรอม วิบากแหงวาจา
สอเสียดที่เบากวาวิบากทั้งปวง ยอมยังการแตกจากมิตรใหเปนไป
พรอม แกสตั วผูเกิดเปนมนุษย. ภิกษุทั้งหลาย วาจาหยาบที่บุคคล
สองเสพ เจริญ ทําใหมากแลว ยอมยังนรกใหเปนไปพรอม ฯลฯ
วิบากแหงวาจาหยาบ ที่เบากวาวิบากทั้งปวง ยอมยังเสียงที่ไมนา
พอใจใหเปนไปพรอม แกสัตวผูเกิดเปนมนุษย. ภิกษุทั้งหลาย การ
กลาวเพอเจอที่บุคคลสองเสพ เจริญ ทําใหมากแลว ยอมยังนรกให
เปนไปพรอม ฯลฯ วิบากแหงสัมผัปปลาปที่เบากวาวิบากทั้งปวง
ยอมยังวาจาที่ไมนาเชื่อใหเปนไปพรอม แกสัตวผูเกิดเปนมนุษย."
[๒๖๘] อรรถกถา สัพพลหุสสูตรนั้นวา "บรรดาบทเหลานั้น
บทวา สพฺพลหุโส แปลวา เบากวาวิบากทั้งปวง. บทวา อภูตพฺภกฺขานสวตฺตนิโก ความวา มุสาวาท ยอมยังการกลาวตู
อันไมเปนจริงใหเปนไปพรอม คือกรรมที่ผูใดผูหนึ่งทําแลว ยอม
ตกไปเบื้องบนของผูนั้นเอง. บทวา มิตฺตเภทสวตฺตนิโก ความวา
ยอมยังการแตกจากมิตรทั้งหลายใหเปนไปพรอม คือทําผูใด ๆ ให
๑

๑. มโน. ปู. ๓/๒๙๑.
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เปนมิตร ผูนั้น ๆ ยอมแตกกันโดยแท.
บทวา อมนาปสททสวตฺตนิโก ความวา วาจานั้นใด ดุรา ย
หยาบคาย เผ็ดรอน เสียดแทง ตัดเสียซึ่งคํารัก. เขา (ผรุสวาจีบุคคล)
ยอมไดฟงแตวาจานั้นเทานั้น ในที่ ๆ ตนไปแลว, ไมไดการฟงเสียง
อันนาพอใน วิบากเห็นปานนี้แล ชื่อวา เปนทางไปแหงผรุสวาจา.
บทวา อนาเทยฺยวาจาสวตฺตนิโก ความวา ยอมยังคําที่
ใคร ๆ ไมพึงเชื่อใหเปนไปพรอม. เขา (สัมผัปปลาปบุคคล) ยอมถึง
ความเปนผูถูกคนอื่นกลาววา 'เหตุไรทานจึงพูด ใครเขาจักเชื่อคํา
ของทาน' ดังนี้. วิบากนี้เปนทางไปแหงสัมผัปปลาป."
[๒๖๙] อนึ่ง อาทีนพของปสุณวาจา พึงแสดงดวยเรื่องของ
สูกรเปรต.
ดังไดสดับมา ในกาลแหงพระพุทธเจาพระนามวา กัสสป พระ
เถระ ๒ รูป คือ พระมหาเถระ มีพรรษา ๖๐ พระอนุเถระ มีพรรษา ๕๙
อยูพรอมเพรียงกันประหนึ่งพี่นองอยูรวมทองมารดาเดียวกัน ในอาวาส
ใกลบานแหงหนึ่ง.
ทีนั้น ภิกษุธรรมกถึงรูปหนึ่ง มายังอาวาสนั้น เห็นความถึง
พรอมดวยภิกษาจาร (วัตร) ประสงคจะใหภิกษุทั้ง ๒ รูปนั้นหนีไป
จากอาวาสนั้น สวนตนจะไดอยูในอาวาสนั้น จึงกลาววา "ทานขอรับ
ตั้งแตวันที่กระผมมาแลว พระอนุเถระพูดอยางนี้วา 'ทานสัตบุรุษ
ทานเปนบุตรของสกุล, พระมหาเถระนี้ เปนอลัชชี มีศลี ไมนารัก,
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ทานเมื่อจะทําการสมโภคกับพระมหาเถระนั่น พึงไตรตรองแลวจึงทํา"
ดังนี้แลว นําคํายุแหยไปแกพระมหาเถระแลว นําคํายุแหยไปแมแกพระ
อนุเถระอยางนั้นเหมือกันอีก. พระเถระทั้ง ๒ นั้น แตกกันแลว หลีก
ไปจากอาวาสนั้น ไมไปโดยทางเดียวกัน ตางอยู ณ ที่ ๆ ตนชอบใจ.
ตอมาภายหลัง โดยกาลลวงไป ๑๐๐ ป ไดมารวมประชุมใน
วิหารเดียวกัน ในเสนาสนะเดียวกัน จึงแสดงโทษกะกันและกัน เปน
ผูสามัคคีกันในวันนั้น ปรึกษากันวา "มาเถิด, พวกเราจักขับไล
พระธรรมกถึกนั้นออกจากวิหารนั้น" ไปยังวิหารนั้นแลว ชี้นวิ้ วา
"คุณไมสมควรจะอยู ณ ที่นี้."
พระธรรมกถึกนั้น เมื่อไมอาจจะอยู ณ ที่นั้น จึงหนีไป. ทีนั้น
สมณธรรมทีเ่ ธอทําไวสองหมื่นป ก็ไมอาจจะธารไวได. เธอจุติจาก
อัตภาพนั้น ไหมในอเวจีพุทธันดร ๑ ไดมาเปนสูกรเปรตที่เขาคิชฌกูฏในบัดนี้. สรีระของเปรตนั้น ๓ คารุต เชนกับสรีระของมนุษย,
ศีรษะเชนกับศีรษะของสุกร. หางของเปรตเกิดที่ปาก, หมูหนอน
พลานออกจากปากนั้นแล.
เรื่องนี้มาในมรรควรรค ธรรมบท.
[๒๗๐] เพราะฉะนั้น ละวาจาสอเสียด กลาวคือวาจาทุพภาษิต
แลว พึงกลาวแตวาจาไมสอเสียด กลาวคือวาจาสุภาษิตเทานั้น. แม
พระวังคีสเถระ เมื่อยังกุลบุตรใหทราบความนี้นี่แล จึงกลาวคาถา
นี้ อันนับเขาในสุภาสิตสูตร ตอพระพักตรพระผูมีพระภาควา
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"บุคคลพึงกลาววาจาที่เปนเครื่องไมทําตนให
เดือนรอน และไมเปนเครื่องเบียดเบียนผูอื่น
เทานั้น; วาจานั้นแล เปนสุภาษิต."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ตาปเย คือ ไมพึงใหเดือดรอน
เพราะวิปฏิสาร. บทวา น วิหึเสยฺย คือ จะเปลง (วาจา)
ก็ไมพึงเบียดเบียนกันและกัน.
สองบทวา สา เว วาจา ความวา วาจานั้น เปนสุภาษิตโดย
สวนเดียวแนแท.
[๒๗๑] สวนผูใด เจรจาเพอเจอไรประโยชน ผูนั้น ชื่อวา
อธัมมวาที. อนึ่ง ผูพูดไมเปนธรรม ชื่อวา ยังพระสัทธรรมใหอันตรธาน. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสไวในเอกนิบาต อังคุตตรนิกายวา "ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นแมใด แสดงอธรรมวา 'เปน
ธรรม,' ภิกษุแมเหลานั้น ชื่อวา ปฏิบตั ิเพื่อไมเปนประโยชนเกือ้ กูล
แกชนมาก เพื่อไมเปนสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศ เพื่อไมเปน
ประโยชน เพื่อทุกข แกชนเปนอันมาก แกทวยเทพและมนุษย, ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้น ชือ่ วา ประสบสิ่งที่มิใชบุญแมเปนอันมาก ภิกษุ
เหลานั้น ชือ่ วายังพระสัทธรรมใหอนั ตรธาน." เพราะฉะนั้น ละ
สัมผัปปลาป กลาวคือการกลาวคําไมเปนธรรมเสียแลว ควรทํา
การกลาววาจาไมเพอเจอ กลาวคือการกลาวคําเปนธรรมเทานั้น.
๑

๑. องฺ. เอก. ๒๐/๒๕
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[เรื่องปลากบิล]
ก็ในกาลของพระพุทธเจาพระนามวา กัสสป ไดมีภิกษุรูปหนึ่ง
ชื่อกบิล เปนพหุสูต ทรงพระไตรปฎก มีบริวารมาก และมีลาภ
มาก. เธอเมาดวยความเมาในความเปนพหุสูต ถูกความทะยานอยาก
ในลาภครอบงํา ถือตัววาเปนผูฉลาด กลาวกัปปยะที่พวกอื่นเขา
กลาวกันวา "เปนอกัปปยะ" แมอันเหลาภิกษุผูมีศีลเปนที่รักตักเตือน
อยูวา "ทานกบิล ทานอยาไดพูดอยางนี้" ก็ยังขมขูดวยคําวา
"พวกทานเปนเชนกับคนมือเปลา จะรูอะไร ? เมื่อภิกษุเหลานั้น
ไมเชื่อถือคําของตน ก็ไดดาและบริภาษดวยวาจาหยาบคาย. เธอ
จุติจากอัตภาพนั้นแลว บังเกิดในอเวจี ไหมในอเวจีนั้นพุทธันดร ๑
ดวยเศษวิบากนั้น บังเกิดในอเวจี ไหมในอเวจีนั้นพุทธันดร ๑
ดวยเศษวิบากนั้น บังเกิดเปนปลาสีทองในแมน้ําอจิรวดี. ปากของ
ปลานั้นมีกลิน่ เหม็น เพราะผลแหงการที่เธอดาบริภาษภิกษุทั้งหลาย
ในกาลกอน. ปลานั้นจุติจากอัตภาพนั้นแลว บังเกิดในอเวจีอยาง
เดิมอีก.
เรื่องปลากบิล มาในอรรถกถากบิลสูตรเปนตน.
[๒๗๒] เพราะฉะนั้น ควรละวาจาหยาบคาย กลาวคือคําไม
เปนที่รักแลว กลาวแตวาจาไมหยาบคาย กลาวคือคําเปนที่รักเทานั้น
แมพระศาสดา ก็ทรงติเตียนภิกษุฉัพพัคคียผูกลาววาจาหยาบคายตรัสวา
"ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวา วาจาหยาบคาย ทําความพินาศ ไมเปนที่พอใจ
แมแหงสัตวดิรัจฉาน, ถึงในกาลกอนสัตวดิรัจฉานตัวหนึ่ง ทําเจาของ
ผูรองเรียกตนดวยคําหยาบคายใหแพ (คนอื่น) ดวยทรัพยตั้งพน"
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ดังนี้แลว ทรงนําอดีตนิทานมาวา
[เรื่องโคนันทิวิสาล]
ในอดีตกาล พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดโค ในกรุงตักกสิลา.
ครั้งนั้น พราหมณผูหนึ่งไดโคนั้นในสํานักของชนผูใหทักษิณา แต
ในเวลาที่ยังเปนลูกโคออนอยู จึงขนานนามวา "นันทิวิสาล" ตั้งไว
ในตําแหนงเพียงดังบุตร เลี้ยงดูดวยยาคูและภัพเปนตน.
โคนันทิวิสาลนั้น เจริญวัยแลว สงสารพราหมณ จึงกลาววา
"ไปเถิด พราหมณ จงบอกวา 'โคพลิพัทธ (โคถึก, มีกําลัง)
ของขาพเจาจักลากเกวียน ๑๐๐ เลม ซึ่งผูกติดกันไปได' ดังนี้แลว
จงทําการพนันดวยทรัพยพันหนึ่งกับโควินทเศรษฐี."
ฝายพราหมณ ไปบอกอยางนั้นแลว บรรทุกเกวียน ๑๐๐ เลม
ดวยทราบ กรวด และกอนหินเปนตน จอดไวโดยลําดับ ผูกติดตอ
กันดวยเชือกสอดไมค้ําไวใตลอ เอาเชือกผูกปลายแอกอันหนึ่งที่ธูป
เกวียนเลมหนา สอดไมค้ําไว โดยประการที่เมื่อโคตัวเดียวเข็นไป
ปลายแอกจะไมกระดิก ไมเขยื้อนไปขางโนนขางนี้แลว จึงเทียมโค
นันทิวิสาลที่ปลายแอกอันหนึ่ง นั่งบนธูปคันเกวียน เงื้อปะฏักขึ้น รอง
(ตวาด) โคนั้นซึ่งไมโกง ดวยวาทะวาโกง วา "เจาโคโกง จง
ไป, เจาโคโกง จงเข็นไป" ดังนี้.
โคนันทิวิสาล ไดยินเสียงที่ไมนาพอใจ จึงไดยืนนิ่งอยูในที่นั้น
นั่นเอง. พราหมณแพ (เขา) ดวยทรัพยพันหนึ่ง ไปเรือนแลว นอน
เศราเสียใจ. โคนันทิวิสาล เที่ยวไปมาเห็นพราหมณนั้นเศราเสียใจ
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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
กําไปจดถึงสวนของกําที่ตั้งอยูกอนอีก เกวียน ๑๐๐ เลมเลื่อนไปได
ก็จริงแล, ถึงอยางนั้น พระโพธิสัตวใหเกวียนเลมหลังจอดอยู ณ ที่ ๆ
เกวียนเลมหนาจอดอยูแลว ใหเลื่อนไปตลอดที่ประมาณเกวียน ๑๐๐
เลม. ธรรมดาวา การทํายอหยอนของพระโพธสัตวทั้งหลาย ยอม
ไมมี ดังนี้.
พระผูมพี ระภาค ครั้นทรงนําอดีตนิทานมาอยางนี้แลว ตรัสวา
"ภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อวาคําหยาบคาย ไมเปนทีพ่ อใจของใคร ๆ
เลย" จึงตรัสคาถานี้ ในนันทิวิสาลชาดก ในตติยวรรค เอกนิบาตวา
[๒๗๓] "บุคคลพึงกลาววาจาเปนที่เจริญใจเทานั้น,
ไมพึงกลาววาจาที่ไมเปนที่เจริญใจ ในกาลไหน ๆ.
เมื่อพราหมณกลาววาจาเปนที่เจริญใจ, โคนันทิวิสาล
จึงเข็นภาระที่หนักไปได,
ทั้งยังพราหมณนั้น
ใหไดทรัพย, และดวยการนั้น โคนันทิวิสาลได
มีใจเบิกบานแลว."
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๐ ตทฏกถา. ๒/๒๘๗
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มนฺุเมว ความวา บุคคลเมื่อ
สนทนากับผูอื่น พึงกลาวแตปยวาจาที่ไพเราะ นาพอใจ ออนหวาน
ออนโยน เวนจากโทษ ๔ ประการ .
บทวา อุทพฺพหิ ความวา โคนันทิวิสาล, เมื่อพราหมณกลาว
วาจาไมเปนที่พอใจ, ก็ไมเข็นภาระไป, ภายหลัง เมื่อพราหมณ
กลาววาจาเปนที่พอใจ, จึงเข็นภาระหนักไปใหถึง (ที่) ได.
ก็ ท อักษรในคําวา อุทพฺพหิ นี้ ทําการเชื่อมบทดวยสามารถ
พยัญชนะสนธิ.
ในอรรถกถา ปาจิตตีย ทานกลาวไววา "บาทคาถาวา เตน
จตฺตมโน อหุ ความวา โคนันทิวิสาลนั้น ไดมีใจเบิกบานแลว ดวย
การไดทรัพยของพราหมณ และกรรม (การทํา) ของตนนั้น."
สวนในคัมภีรพระวินัย พระอาจารยเขียนไววา :
"มนาปเมว ภาเสยฺย, นามนาป กุทาจน,
มนาป ภาสมานสฺส" ดังนี้.
เรื่องโคนันทิวิสาล จบ.
[๒๗๔] พระศาสดา ทรงติเตียนภิกษุเหลานั้น จึงตรัสเรื่อง
โคสารัมภะแมอีกวา.
[เรื่องโคสารัมภะ]
ในอดีตกาล พระโพธิสัตวไดเปนโคพลิพัทธชอื่ สารัมภะ ของ
๑

๒

๑. พูดไมเปนสุภาษิต ๑ พูดไมเปนธรรม ๑ พูดคําไมเปนที่รัก ๑ พูดมุสา ๑.
๒. สมันต. ๒/๒๘๖
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พราหมณผูหนึ่งในกรุงตักกสิลา ดังนี้เปนตน. เรื่องนี้ก็เหมือนเรื่อง
กอน.
พระผูมพี ระภาค ครั้งตรัสอดีตนิทานแลว ตรัสคาถานี้ ใน
สารัมภชาดก ในนวมวรรค เอกนิบาตนั้นนั่นแลวา
"บุคคลพึงเปลงแตวาจางามเทานั้น, ไมพึงเปลง
วาจาลามกเลย. การเปลงวาจางาม ยังประโยชน
ใหสําเร็จ, บุคคลเปลงวาจาลามก ยอมเดือด
รอน."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กลฺยาณิเมว ความวา พึงเปลง คือ
พึงปลอย ไดแกพึงกลาววาจะอันงาม หาโทษมิได เวนจากโทษ ๔
อยางเทานั้น.
บทวา ปาปก ความวา และไมพึงเปลง ไมพึงกลาววาจาลามก
ไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจของชนเหลาอื่น.
บาทคาถาวา โมกฺโข กลฺยณิยา สาธุ ไดแก การเปลงวาจา
งามเทานั้น เปนดี เปนที่เจริญใจ.
บาทคาถาวา มุตฺวา ตปฺปติ ปาปก ความวา บุคคลเปลง
คือ กลาววาจาลามก คือหยาบคาย ยอมเศราโศก คือลําบาก.
เรื่องโคสารัมภะ จบ.
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๘. ตทฏกถา ๒. ๖/๒๐๗.
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[เรื่องบุตรเศรษฐี ]
[๒๗๕] อนึ่ง ธรรมดาบุคคลมีปกติกลาวคํานารัก มักไดลาภ
เหลือเฟอกวาชนเหลาอื่น. ในขอนั้น มีเรื่องนี้ (เปนอุทาหรณ) :ในอดีตกาล บุตรเศรษฐี ๔ คน ในกรุงพาราณสี พากันออก
จากพระนคร นั่งอยู ณ ที่แหงหนึ่ง เห็นพรานเนื้อผูหนึ่งไดเนื้อเปนอัน
มาก บรรทุกเต็มยานมาสูพระนครเพื่อจะขาย จึงขอชิ้นเนื้อนั้น.
บรรดาบุตรเศรษฐี ๔ คนนั้น คนหนึ่งพูดวา "เฮยพราน จง
ใหชิ้นเนื้อแกขา (บาง)."
พรานตอบวา "ธรรมดาผูจะขออะไร ๆ กะคนอื่น ควรพูด
ดวยคําที่นารัก, วาจาของทานชางหยาบเสียจริง, ก็วาจานั้นเปนเชน
กับพังผืด เพราะเปนวาจาหยาบ ; เพราะฉะนั้น เราจะใหพังผืด
เชนกับวาจาของทาน" ดังนี้แลว ไดใหชิ้นเนื้อที่เปนพังผืดอันไมมีรส
(แกเขา).
บุตรเศรษฐีคนที่ ๒ พูดวา "พี่ชาย ใหชิ้นเนือ้ แกฉัน (บาง)."
พรานตอบวา "สหาย คําพูดที่วา 'พี่ชาย พี่หญิง' จัดเปน
อวัยวะ เพราะคํานั้นเปนเชนกับอวัยวะของมนุษยทั้งหลายในโลกนี,้
เพราะฉะนั้น วาจาของทานนั่นเปนเชนกับอวัยวะ เหตุนั้น เราจะ
ใหเนื้ออันสมควรแกวาจานั่นแล" ดังนี้แลว ไดใหเนื้อที่เปนอวัยวะ
(แกเขา).
บุตรเศรษฐีคนที่ ๓ พูดวา "พอโปรดใหชิ้นเนื้อแกฉัน (บาง)."
*

*

พระมหาฉาย สุวฑฺฒโน ป. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
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พรานตอบวา
[๒๗๖] "บุตรเมื่อเรียกวา พอ ยอมทําหัวใจ
ของบิดาใหหวั่นไหว, วาจา (ของทาน) เชน
กับหัวใจ, สหาย เราจะใหเนื้อหัวใจแกทาน."
ดังนี้แลว ไดใหเนื้ออันอรอยพรอมกับหัวใจ.
บุตรเศรษฐีคนที่ ๔ พูดวา "สหาย ขอทานจงใหชิ้นเนื้อแก
ขาพเจา (บาง)."
พรานตอบวา "สหายของบุรุษใดไมมีในบาง, บานนั้นของ
บุรุษนั้น ก็เหมือนปาอันไมมีมนุษยนั่นเอง. ดังนั้น วาจาของทานนี้
เปนเชนกับสมบัติของตนทั้งหมด. เพราะฉะนั้น เราจะใหเนื้อซึ่งเปน
ของเรานี้ พรอมทั้งยานนอยทั้งหมดทีเดียวแกทาน" ดังนี้แลว ไดขับ
ยานนอยไปเรือนของบุตรเศรษฐีนั้นพรอมกับเขา ไดใหแลว.
แมบุตรเศรษฐี ก็ไดทําสักการะและนับถือแกพรานนั้น สั่ง
คนใหเชิญบุตรและภริยาของเขามาปลดเปลื้องออกจากงานของพรานให
อยูในทามกลางกองทรัพย ของตน ไดเปนสหายผูมิแตกราวกัน
กับพรานนั้นตลอดชีวิตแล.
เรื่องบุตรเศรษฐี มาในมังสลาภิชาดก ในทุติยวรรค จตุกกนิบาต
[พระวังคีสเถระแสดงสุภาษิต]
[๒๗๗] เพราะฉะนั้น บุคคลควรพูดแตคําที่นารักอยางเดียว.
แมพระวังคีสเถระ เมื่อยังกุลบุตรใหเขาใจความนี้นี่แล จึงกลาวคาถา
๑

๒

๑. กุฏมพะ หมายเอาทรัพยที่เปนปกแผน ตกทอดมาแตบุรพชน. ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๘.
ตทฏกถา. ๔/๒๘๖.
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นี้อันนับเขาในสุภาสิตสูตร เฉพาะพระพักตรพระผูมีภาควา
"บุคคลควรพูดแตวาจาที่นารักอยางเดียว ซึง่ เหลา
ชนพากันชื่นชม (และ) ซึ่งไมถอื คําชั่วหยาบ
ทั้งหลายของชนเหลาอื่น พูด (แตวาจาที่นารัก)."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏินนฺทิตา ความวา อันชนทั้งหลาย
ไปสูที่เฉพาะหนา รักใครสนิทดวยดวงใจอันรื่นเริง.
สองบทวา ย อนาทาย ความวา บุคคลเมื่อจะกลาวคําใด
ไมถือคําหยาบ คําเลย คําไมนารัก คํานาเกลียด ไดแก คําหยาบ
คายของชนเหลาอื่น กลาวแตคํานานัก ซึ่งไพเราะโดยอรรถและ
พยัญชนะแทจริง, ควรพูดแตวาจานารักนั้นอยางเดียว ดังนี้.
[๒๗๘] อนึ่ง บุคคลผูมักพูดเท็จ ยอมเสื่อมจากลาภที่ตนได
แลวบาง จากลาภอันตนควรจะไดบาง และยอมประสพทุกข. ก็ใน
ขอนี้มีพราหมณผูรูมนตเสกมะมวงเปนตน เปนอุทาหรณ :[เรื่องพราหมณผูรูมนตเสกมะมวง]
ดังไดสดับมา ในอดีตกาล พระโพธิสัตว (เกิด) เปนคนจัณฑาล
ในบานคนจัณฑาล ในนครปจจันตชนบท เปนบัณฑิตเฉลียวฉลาด
รอบรูมนตสําหรับทํามะมวงใหมีผลใหสมัยมิใชกาล.
พระโพธิสัตวนั้น ไปปาแตเชาตรู ยืนอยู ณ ที่สุดจากตนมะมวง
ออกไป ๗ กาว จึงรายมนต เอาน้ําซองมือหนึ่งสาดตน (มะมวง).
๑

๑. ส. ส. ๑๕/๒๗๗.

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาที่ 177

ในทันใดนั่นเอง ใบเกา ๆ ก็หลนไป, และใบใหม ๆ งอกออก. ดอก
ทั้งหลายบานแลวหลนลง, ผลทั้งหลายเผล็ดออกสุกโดยกาลครูเดียว
เทานั้น มีรสอรอยโอชะเชนกับผลไมทิพยหลนไป. พระโพธิสัตวนั้น
กินเทาที่ตองการแลว ใชหาบ ๆ มาสูเ รือน ขายเลี้ยงบุตรและภริยา.
ทีนั้น พราหมณผูหนึ่ง เรียนมนตในสํานักของพระโพธิสัตว
นั้น อันพระโพธิสัตวกําชับวา "พอ มนตนี้หาคามิได ทานอาศัย
มนตนี้จําไดทรัพยเปนอันมาก, ทานถูกผูใดผูหนึ่งถามแลว อยาปด
บังเราไว จงบอกวา 'มนตขาพเจาเรียนมาแตสํานักคนจัณฑาล' ดังนี้,
ผิวา ทานละอาย จักบอกโดยประการอื่นเสีย, ก็จักไมไดผลของ
มนตเลย" ดังนี้แลว รับรองวา "ดีละ" ไหวพระโพธิสัตวนั้นแลว
ไปถึงกรุงพาราณสีโดยลําดับ บํารุงพระราชาดวยผลมะมวง ได
ทรัพยเปนอันมาก.
ตอมาวันหนึ่ง พระราชาตรัสถามวา "มาณพ เจาเรียนมนต
ในสํานักใคร ?"
พราหมณนั้นละอายที่จะพูดวา "ในสํานักคนจัณฑาล" จึงได
ทูลมุสาวา "ในสํานักของอาจารยทิศาปาโมกข ในกรุงตักกสิลา."
มนตก็เสื่อมไปในขณะนั้นนั่นเอง. เขาไมรูเลย วันหนึ่ง อันพระราชา
เสด็จไปพระราชอุทยานตรัสวา "มาณพ เจาจงนํามะมวงมา" จึง
รายมนต เมือ่ มนตไมปรากฏ จึงรูวามนตเสื่อม ละอายใจ ถูกพระ
ราชาตรัสถามหนักเขา ไมอาจจะอําพรางไวได จึงทูลตามความ
เปนจริง.
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พระราชาทรงกริ้ว ตรัสสั่งวา "เจาทั้งหลาย จงจับเจานี่
ที่คอ ไลออกไป." พวกราชบุรุษทําตามพระดํารัสนั้น กลาววา "ทาน
จงเขาไปหาอาจารยของทาน แลวทําทานใหโปรดปราน, ถาทานได
มนตอีกไซร, พึงมาในที่นี้. ถาไมได, ก็อยามาในที่นี้เลย."
พราหมณนั้น เปนผูไมมีที่พึง เขาไปหาพระโพธิสัตว ขอมนต
นั้นใหม, อันพระโพธิสัตวนั้นพูดวา "เราไมใหมนตแกคนมักพูดเท็จ
เชนทาน, มนตจักมีแตที่ไหน ? จงไปเสีย, ทานไมชอบใจเรา" จึง
คิดวา "ประโยชนอะไรของเราดวยชีวิต" ดังนี้แลว เขาไปปา ถึง
ความตายอยางไมมีที่พึ่งแล.
เรื่องพราหมณผูรูมนตเสกมะมวง
มาในอรรถกถา อัมพชาดก ในเตรสนิบาต.
[เรื่องบุตรเศรษฐี]
[๒๗๙] ในอดีตกาล ไดมีบุตรเศรษฐี ๓ คน ในกรุงพาราณสี.
ก็ดอกปทุมทั้งหลายในสระแหงหนึ่งภายในพระนครบานอยู, และ
บุรุษจมูกวิ่นผูหนึ่งเฝาสระนั้นอยู.
ภายหลังวันหนึ่ง บุตรเศรษฐีเหลานั้น ตองการจะประดับดอก
ไมเลนมหรสพ ปรึกษากันวา "พวกเราจักกลาวยกยองบุรุษจมูกวิ่น
ดวยคําไมจริงขอดอกไม ดังนี้แลว ไดเขาไปหาเขา ยืนอยู.
ในบุตรเศรษฐี ๓ คนนั้น คนหนึ่งเมื่อจะขอ กลาวคาถานี้วา
"ผมและหนวดที่เขาโกนแลว ๆ ยอมงอกขึ้น
๑

๑. ขู. ชา. ๒๗/๓๔๒. ตทฏกถา. ๖/๑๔๗.
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ได ฉันใด, ขอจมูกของทานจงงอกขึ้น ฉันนั้น.
ทานอันขาพเจาขอแลว จงใหดอกปทุมแก
ขาพเจาเถิด."
คนที่ ๒ เมื่อจะขอ กลาวคาถานี้วา
"พืชที่เก็บไวในฤดูสารท หวานลงในนา ยอม
งอกขึ้นได ฉันใด. ขอจมูกของทานจงงอกขึ้น
ฉันนั้น. ทานอันขาพเจาขอแลว จงใหดอก
ปทุมแกขาพเจาเถิด."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สารทิก ไดแก พืชอันสมบูรณดวย
แกน ที่เขาถือเอาเก็บไวในสารทสมัย.
บุรุษนัน้ โกรธ ไมใหดอกปทุมแกบุตรเศรษฐี ๒ คนนั้น. ทีนั้น
บุตรเศรษฐีคนที่ ๓ เมื่อจะขอ ไดกลาวคาถานี้วา
"แมทั้ง ๒ คนนั่นคิดวา 'ทานผูนี้จักใหดอก
ปทุม (ดวยอุบายนี้) บาง' จึงพากันพูดพลาม,
คนทั้ง ๒ นั้นจะพูด (อยางนั้น) ก็ตาม ไมพูด
ก็ตาม, จมูกของทานก็งอกขึ้นไมไดเลย, สหาย
แมทานอันขาพเจาขอแลว จงใหดอกปทุมแก
ขาพเจาเถิด."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บาทคาถาวา อุโภป ปลปนฺเตเต
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ความวา แมคนทั้ง ๒ นัน่ พูดเท็จ. คําวา อป ปทฺมานิ ความวา
คิดวา "บุรษุ นี้จักใหดอกปทุมทั้งหลายแกพวกเราบางเปนแน" จึง
กลาวอยางนั้น."
บาทคาถาวา วชฺชุ วา เต น วา วชฺชุ ความวา คนเหลา
นั้นจะพึงพูดก็ตาม ไมพูดก็ตาม อยางนี้วา "ขอจมูกของทานจง
งอกขึ้น," ชื่อวาคําพูดของคนเหลานั้นไมเปนประมาณ, จมูกยอม
งอกขึ้นไมไดแมโดยประการทั้งปวง, สวนขาพเจาไมอาศัยจมูกของ
ทานพูดอะไร ๆ, ขอแตอยางเดียว; สหาย ทานอันขาพเจาขอแลว
จงใหดอกปทุมทั้งหลายแกขาพเจานั้นเถิด.
บุรุษนัน้ ฟงคํานั้นแลว กลาววา "คนทั้ง ๒ นั่นพูดมุสาวาท,
ทานพูดแตความจริง; ขาพเจาใหดอกปทุมอันสมควรแกทาน" ดังนี้
แลว ไดใหดอกปทุมกําใหญแลวแล.
เรื่องบุตรเศรษฐี มาในอรรถกถา ปทุมชาดก ในทุติยวรรค ติกนิบาต.
[๒๘๐] ในคําวา และประสบทุกข นี้ พึงกลาวกักการุชาดก
ในจตุกกนิบาต และเจติชาดก ในอัฏฐกนิบาต; เพราะฉะนั้น บุคคล
ควรกลัวแตมุสาวาท เหมือนกินนร ๒ ตน ในอดีตกาล.
[เรื่องกินนร ๒ ตน]
ดังไดสดับมา พรานชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่ง ไปปาหิมพานต
นํากินนร ๒ ผัวเมียมาถวายพระเจากรุงพาราณสี อันทาวเธอตรัสถาม
วา "กินนรเหลานี้มีคุณอยางไร ?" ทูลวา "พระเจาขา กินนร ๒
๑

๒

๓

๑. ข. ชา. ๒๗/๑๐๕. ตทฏถา. ๔/๖๐. ๒. ข. ชา. ๒๗/๑๔๕. ตทฏกถา. ๔/๓๓๕.
๓. ข. ชา. ๒๗/๒๖๔. ตทฏกถา. ๕/๓๙๒.

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาที่ 181

ตนนี่ ยอมขับรองดวยเสียงอันไพเราะ, และฟอนรํานาพอใจ; แม
มนุษยทั้งหลายก็ไมรูที่จะขับรองและฟอนรําไดอยางนี้."
พระราชาทรงยินดี ไดพระราชทานทรัพยเปนอันมากแกพราน
แลว ตรัสกะเหลากินนรวา "จงขับรองฟอนรําไป." กินนรเหลานั้น
คิดวา "ถาพวกเราขับรอง จักไมอาจทําพยัญชนะใหบริบูรณไซร, ก็
จะชื่อวาขับรองไมไพเราะ, พระราชาจักทรงติ จักทรงฆาพวกเราเสีย,
ก็แลเมื่อพวกเรากลาวมากไป ก็จะกลายเปนมุสาวาท" ดังนี้แลว แม
ถูกพระราชาตรัสบอย ๆ ก็ไมขับรอง ไมฟองรํา เพราะกลัวมุสาวาท.
พระราชาทรงกริ้ว ตรัสสั่งวา "ทานทั้งหลายจงฆากินนรเหลานี้
แลวอยางเนื้อนํามา."
กินนรไดฟงพระดํารัสนั้น คิดวา "พระราชากริ้วแลว จักทรง
ฆาพวกเราอยางไมตองสงสัย, ควรเราจะกราบทูลในบัดนี้" จึงกลาว
คาถานี้วา
[๒๘๑] "คําที่เปนทุพภาษิตตั้งแสน ก็ไมถึง
แมเสี้ยวหนึ่งแหงคําที่เปนสุภาษิต, กินนร รังเกียจ
คําทุพภาษิต หมนหมองอยู; เพราะเหตุนั้น
กินนร จึงนิ่งไมขับ หาใชเปนเพราะความเขลาไม."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สงฺกมาโน ความวา รังเกียจคํา
๑

๒

๑. นี้ตามนัยแกอรรถ (อรรถกถา). ตามทางไวยากรณ ควรใชประธานวา อห
เพราะคําวา กิเลเส ลง เอ วัตตมานาวิภัตติ อัตตโนบท อุตตมบุรุษ. ๒. กินนฺ โร=
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 ทรงยินดีตอกินนรีแลว ตรัสวา "จงปลอยกินนรี
ไป, จงนําไปปาหิมพานตเถิด, จงปงกินนรในเวลากินอาหารเชา ใน
เวลาเชา."
กินนรไดฟงพระดํารัสนั้นแลว คิดวา "พระราชานี้จักทรงฆาเรา
ผูไมพูดเสียแนนอน, ควรเราจะกราบทูลในบัดนี้" จึงกราบทูลวา
"มหาราชเจา ธรรมดาฝูงสัตวเลี้ยงที่มีหญาเปนภักษา มีเมฆ (ฝน)
เปนที่พึ่ง, สวนเหลามนุษยชื่อวา มีสัตวเลี้ยงเปนที่พึง เพราะอาศัย
ปญจโครส เลี้ยงชีวิต. สวนขาพระองคมีพระองคเปนที่พึ่ง, พระองค
เปนที่พํานักของขาพระองค. สวนภริยาของขาพระองคก็มีขาพระองค
เปนที่พึ่ง ขาพระองคเปนที่พํานักของภริยานั้น. ก็พวกขาพระองค
มีชีวิตอยู ยอมไมทอดทิ้งกันและกัน, เพราะฉะนั้น ถาพระองคทรง
ประสงคจะสงภริยาไปปาหิมพานตไซร, ขอพระองคทรงฆาขาพระองค
เสียกอนแลวจึงสงภริยาไปภายหลัง."
พระราชทรงยินดีแมตอกินนรแลว จึงยังกินนรทั้ง ๒ นัน้ ใหนั่ง
๑

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." พรานนั้นไดทําตามพระดํารัสสั่งนั้น.
กินนร ๒ ผัวเมียนั้น ไมกลาวคําทุพภาษิตเพราะกลัวมุสาวาท อาศัย
คําสุภาษิตของตนแท ๆ พนจากมรณทุกขแลว ดังพรรณนามาฉะนี้.
เพราะฉะนั้น บุคคลผูมีปญญาดี ปรารถนาพน
จากมรณะ พึงละคําเหลาะแหละ พูดแตคํา
จริงแล.
เรื่องกินนร มาในอรรถกถา ตักการิยชาดก ในเตรสนิบาต.
[พระวังคีสเถระอางคําสุภาษิต]
[๒๘๒] แมพระวังคีสเถระ เมื่อจะยังกุลบุตรใหเขาใจความนี้
นี่แล จึงกลาวคาถานี้ ซึ่งนับเขาในสุภาสิตสูตร เฉพาะพระพักตรพระ
ผูมีพระภาควา
"คําสัตยแล เปนวาจาไมตาย, นี่เปนธรรมเกา,
สัตบุรุษทั้งหลายตั้งมั่นแลว ในคําสัตยอันเปน
ประโยชนดวย เปนธรรมดวย."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อมตา ความวา คําสัตย ชื่อวา
วาจาไมตาย เพราะเปนวาจายังประโยชนใหสําเร็จ. สมจริงดังพระ
ดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสไวในอาฬวกสูตร วา "คําสัตยแล ยัง
๑

๒

๓

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๓๕๖ ตทฏกถา. ๖/๒๙๔ ๒. ส. ส. ๑๕/๒๗๗. ๓. ส ส. ๑๕/๓๑๔
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ประโยชนใหสําเร็จกวารสทั้งหลาย ดังนี้.
บาทคาถาวา เอส ธมฺโม สนนฺตโน ความวา ธรรมทีช่ ื่อวา
วาจาสัตย เปนธรรม คือจริยาประเพณีเกา. ความจริง คําสัตยนี้
นี่แล คนเกาทั้งหลายประพฤติกันมาแลว. ดวยวา คนเกาเหลานั้น
ไมกลาวคําเหลาะแหละเลย. ดวยเหตุนั้นแล พระวังคีสเถระจึงกลาว
วา "สัตบุรุษทั้งหลายตั้งมั่นแลวในคําสัตยอันเปนประโยชนดว ย เปน
ธรรมดวย" ดังนี้. สัตบุรุษเหลานั้น พึงทราบวา "ในประโยชนและ
ธรรมเหลานั้น เปนผูชื่อวาตั้งมั่นแลวในประโยชนของตนและชน
เหลาอื่น ก็เพราะตั้งอยูในคําสัตยนั้นแล, และชื่อวาเปนผูตั้งมั่นแลว
ในธรรม ก็เพราะเปนผูตั้งมั่นในประโยชนนั่นเอง."
อีกอยางหนึ่ง บททั้ง ๒ เปนวิเสสนะของสัจจะ สัตบุรุษทั้งหลาย
ตั้งมั่นแลวในคําสัตย. ในคําสัตยเชนไร ? ในคําสัตยที่เปนประโยชน
ดวย เปนธรรมดวย. คําสัตยชื่อวา เปนประโยชน เพราะไมไป
ปราศจากประโยชนของชนเหลาอื่น. มีคําอธิบายวา "ยอมทําความ
ไมผิด." ชื่อวา เปนธรรม ก็เพราะแมเมื่อคําสัตยทําความไมผิดอยู
ไมไปปราศจากธรรม. มีคําอธิบายวา "คําสัตยยอมยังกิจที่ประกอบ
ดวยธรรมเทานั้นใหสําเร็จ."
[๒๘๓] ก็ธรรมดา บุคคลผูพูดคําสัตย ยอมนําประโยชนมาให
ทั้งแกตนทั้งแกชนเหลาอื่น เหมือนอธิมุตตกสามเณรและมหาสุตตโสมบัณฑิตเปนตน, ในบุคคลทั้ง ๒ นั้น เรื่องอธิมุตตกสามเณรกลาว
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ไวแลวในอธิการแหงการเสพบัณฑิตนั่นแล. เรื่องมหาสุตโสม บัณฑิต
ก็พึงตรวจดูในอสีตินิบาต.
[เรื่องสตีผูรักษาคําสัตย]
ดังไดสดับมา ในกาลกอน สตีคนหนึ่งไมไดใหทาน, ไมทํา
การบูชา ไมสดับธรรมเลย รักษาเพียงคําสัตยอยางเดียว ทํากาละแลว
ไปบังเกิดในเทวโลก.
ทีนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ จาริกไปในเทวโลก ยืนอยูใกล
ประตูวิมานของเทพธิดานั้น ถามนางผูมาสํานักตนวา "สมบัติของ
เธอมาก, เธอทํากุศลอะไร จึงไดสมบัตินี้ ?" นางละอายใจ เพราะ
สมบัตินั้นตนไดดวยกรรมเล็กนอย แมไมปรารถนาจะบอก ถูก
พระเถระถามบอยเขา ไมอาจจะปกปดไวได จึงเรียนวา "ดิฉัน
รักษาเพียงคําสัตย."
พระเถระสดับคํานั้นแลว มาถวายบังคมพระศาสดาในพระ
เชตวันแลว ทูลถามวา "พระเจาขา บุคคลอาจไดทิพยสมบัติดวย
คุณเพียงพูดแตคําสัตยไดหรือ ?"
พระศาสดา ตรัสวา "โมคคัลลานะ เหตุไฉนเธอจึงถามเรา
เลา ? ความขอนี้เทพธิดาบอกแกเธอแลวมิใชหรือ ?" ดังนี้แลว จึง
ตรัสวา "สัตวทั้งหลายแมกลาวแตเพียงคําสัตย ยอมไปเทวโลกได
เหมือนกัน."
๑

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. วาจาสุภาษิตนั้น จัดเปนมงคล
เพราะนํามาซึ่งโลกิยสุขและโลกุตรสุข. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไว
ในอรรถกถา สุภาสิตสูตรวา "พระผูมีพระภาค เมื่อตรัสวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย วาจาปะกอบดวยองค ๔ เหลานี้แล เปนสุภาษิต" ดังนี้
ชื่อวา ทรงปฏิเสธวาจาที่ประกอบดวยอวัยวะมีปฏิญญาเปนอาทิ และ
สมบัติคือนาม ลิงค วจนะ วิภัตติ กาล และการก ซึ่งชนเหลาอื่น
บัญญัติแกชนเหลาอื่นวา "เปนสุภาษิต" โดยธรรม. แทจริง วาจา
ประกอบดวยทุจริตมีคําสอเสียดเปนตน แมถึงพรอมดวยอวัยวะ
เปนตน ก็ชอื่ วาเปนทุพภาษิต เพราะนํามาซึ่งความพินาศแกตนและ
ชนเหลาอื่น. สวนวาจาประกอบดวยองค ๔ นี,้ แมถาเปนวาจานับ
เขาในภาษาของชาวมิลักขะ หรือนับเขาในเพลงขับของเด็กหญิงผูนํา
หมอน้ํา ; ถึงอยางนั้น ก็ชื่อวาเปนสุภาษิตอยูนั่นเอง เพราะนํามาซึ่ง
โลกิยสุขและโลกุตรสุข.
๑

๒

๑. สา. ป. ๑/๓๑๙. ๒. มิลักขะ ไดแก คนพื้นบานพืน้ เมือง อยูในอินเดียมากอน
ถูกพวกอริยกะรุกราน ดวยอางวาเปนคนปาเถื่อนไมมีอารยธรรม เรียกวา ทัสยุ หรือทาส
ก็มี.
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[เพลงขับที่เปนสุภาษิตอาจใหบรรลุคณ
ุ พิเศษ]
ก็ในขอนี้ มีภิกษุนักวิปสสนาประมาณ ๖๐ รูป กําลังเดินทาง
ไดสดับเด็กหญิงชาวสีหลผูเฝาขาวกลาที่ขางทางในเกาะสีหล ผูขับ
เพลงขับอันประกอบดวยชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ดวยภาษาสีหล
นั้นแล แลวบรรลุพระอรหัตเปนอุทาหรณ.
อีกอุทาหรณหนึ่ง ภิกษุชื่อวา ติสสะ ผูปรารภวิปสสนา กําลัง
เดินไปโดยทางใกลสระปทุม สดับเด็กหญิงผูหักปทุมในสระปทุม ขับ
เพลงขับอยูดังนี้วา
[๒๘๕] "ดอกปทุมชื่อโกกนท บานแลวในเวลา
เชา ถูกแสงพระอาทิตยแผดเผา (ใหเหี่ยวแหงไป)
ฉันใด, สัตวทั้งหลายผูถึงความเปนมนุษย ยอม
เหี่ยวแหงไปดวยกําลังชราฉันนั้น."
ดังนี้แลว บรรลุพระอรหัต.
อนึ่ง บุรุษผูหนึ่งในพุทธันดร (เวลาวางพระพุทธเจา) ๑ กลับ
จากปาพรอมกับบุตร ๗ คน ฟงเพลงขับของสตีผูหนึ่งซึ่งกําลังเอา
สากตําขาวสารดังนี้วา
"สรีระนี่อาศัยหนังมีผิวเหีย่ วแหง ถูกชราย่ํายีแลว,
สรีระนี่ถึงความเปนอามิส คือเหยื่อของมฤตยู ยอม
ตกไปเพราะมรณะ, สรีระนี่เปนที่อยูของหมูหนอน
เต็มไปดวยซากศพตาง ๆ, สรีระนี่เปนภาชนะของ
๑

๑. บัวแตง (รตฺตุปฺปล) A red lotus.
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ไมสะอาด, สรีระนี่เสมอดวยทอนไม"
แลวพิจารณาอยู ก็บรรลุปจเจกโพธิญาณพรอมกับบุตรทั้งหลาย.
แมเทพดาและมนุษยเหลาอื่น บรรลุอริยภูมิดวยอุบายเชนนี้ เปน
อุทาหรณ.
ก็ขอที่ภิกษุ ๕๐๐ รูป สดับคาถาอันพระผูมีพระภาคผูฉลาดใน
อาสยานุสยญาณ ตรัสโดยนัยวา "สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง"
เปนตนแลว บรรลุพระอรหัต, และเทพดาและมนุษยเปนอเนก สดับ
กถาอันประกอบดวยขันธอายตนะเปนอาทิในพระสูตรแลว บรรลุพระ
อรหัต ไมนา อัศจรรย."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น คําวา อนจฺฉริย ปเนต ย ความวา ขอที่
สดับพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสแลว จึงบรรลุพระอรหัต ไม
นาอัศจรรยเลย. สวนขอที่สดับเพลงขับซึ่งเด็กหญิงเปนตนกลาวแลว
บรรลุพระอรหัต นาอัศจรรยเหลือเกิน. อธิบายวา ขอนั้น ยัง
กุลบุตรทั้งหลายใหเขาใจความที่แมเพลงขับเชนนั้น ก็เปนสุภาษิต.
[๒๘๖] ก็เพราะเสียงนั่นเอง ชื่อวา วาจา โดยนัยที่กลาว
แลวในหนหลังในมงคลขอวา สุภาสิตา จ ยา วาจา นี,้ หาใชเจตนา
และวิรัติไม ฉะนั้น วาจานี้จึงไมนับเขาในมงคลขอวาวินัยนี้. เพราะ
ในอาคาริยวินัย เจตนามีเจตนาเปนเครื่องเวนจากการพูดเท็จเปนตน
๑

๑. ญาณที่รูจักอัธยาศัยดีชวั่ ของสรรพสัตว.
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ก็ดี วิรัติก็ดี ยอมควร, เสียงไมควร, ความขอนี้แมในอรรถกถา
อัฏฐสาลินี ทานก็กลาวไวแลว. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาค
จึงตรัสวาจาสุภาษิตไวโดยความเปนมงคลแผนกหนึ่ง. แตคําใดทาน
กลาวไวในอรรถกถา วา "ก็เพราะวาจาสุภาษิตนี้ นับเขาในวินัย
นั่นเอง; ฉะนั้น พระผูมีพระภาคจึงไมทรงสงเคราะหวาจาสุภาษิตนั่น
ดวยวินัยศัพท พึงสงเคราะหแตวินัย (อยางเดียว)" ดังนี,้ บรรดาคํา
ทั้ง ๒ นั้น ในคําวา นับเขาในวินัย พึงคนหาเหตุ.
พระอรรถกถาจารยแสดงความที่วาจาสุภาษิตนั้น เปนวาจาที่
พระผูมีพระภาคพึงตรัสไวโดยความเปนมงคลแผนกหนึ่ง ดวยคํานี้วา
เอต อสงฺคณฺหิตฺวา. สองบทวา วินโย สงฺคเหตพฺโพ ความวา
ควรสงเคราะหวินัย ๒ อยางตามที่กลาวมาแลวนั่นแล ดวยวินัยศัพท,
ไมควรสงเคราะหวาจาสุภาษิต. พึงเห็นสันนิษฐานวา "พระอรรถกถาจารยยอมแสดงแมความที่วาจาสุภาษิตนั้น ไมนับเขาในวินัยดวย
สองบทนี้" ดังนี้.
สวนในอรรถกถา ทานกลาวคําเพียงเทานี้เทานั้นวา "แมววาจา
สุภาษิตนี้ พึงทราบวาเปนมงคล เพราะนํามาซึ่งประโยชนสุขในโลก
ทั้ง ๒."
กถาในนัยที่ ๑ จบ.
๑

๒

๓

๑-๓. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวัณณนา ๒๔๙. ๒. ไมนับเขาในวินัย ?.
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[นัยที่ ๒]
[๒๘๗] อีกนัยหนึ่ง วาจาเปนเครื่องแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น
พึงทราบวา เปนวาจาสุภาษิต ในมงคลขอนี้. ความจริง วาจา
สุภาษิตนั้น พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนมงคล เพราะเปนปจจัยแหง
ประโยชนสุขในโลกทั้ง ๒ และบรรลุพระนิพพานแหงสัตวทั้งหลาย
เหมือนการอยูในประเทศอันสมควรฉะนั้น. แทจริง พระพุทธพจน
ทานก็กลาววา เปนสุภาษิต เพราะเปนวาจาสูงสุดแหงวาจาทั้งปวง
โดยความเปนวาจาอันเกษม.
[พระวังคีสเถระวาพระพุทธพจนเปนวาจาสูงสุด]
แมพระวังคีสเถระ เมื่อจะยังกุลบุตรใหเขาใจความนี้นี่แล จึง
กลาวคาถานี้ อันนับเขาในสุภาสิตสูตร เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระ
ภาควา
"พระพุทธเจา ตรัสพระวาจาใดอันเกษม เพือ่
บรรลุพระนิพพาน เพื่อทําที่สุดทุกข, พระวาจา
นั้นแล เปนวาจาสูงสุดแหงวาจาทั้งหลาย."
[แกอรรถ]
นัยอันมาในอรรถกถา สุภาสิตสูตรนั้นวา "บรรดาบทเหลานั้น
บทวา เขม คือ ไมมีภัย ไดแก ไรอุปท วะ. เพื่อเฉลยคํายอนถามวา
เพราะเหตุไร ทานจึงกลาววา. . . พระนิพพานเปนตน. อธิบายวา
ชื่อวา เกษม เพราะวาจานั้นใหบรรลุกิเลสนิพพาน และเปนไปเพื่อทํา
๑

๑. สา. ป. ๑/๓๑๙.
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ที่สุดวัฏฏทุกข. อีกอยางหนึ่ง พระพุทธเจาตรัสพระวาจาใด ชื่อวา
เกษม เพราะประกาศมรรคอันเกษม. ก็ตรัสเพื่อประโยชนอะไร ?
ตรัสเพื่อบรรลุพระนิพพาน คือเพื่อถึงกิเลสนิพพาน (และ) เพื่อทําที่
สุดทุกข คือเพื่อทําใหแจงซึ่งอมตนิพพาน อันนับวาที่สุดแหงทุกขใน
วัฏฏะ. วาจานั้นแลสูงสุด คือประเสริฐสุดแหงวาจาทั้งปวงโดยสวน
เดียวแทจริง."
[จํานวนผูไดดื่มอมฤตรสเพราะฟงวาจาสุภาษิต]
[๒๘๘] นัยอันมาในอรรถกถา เอกนิบาตอังคุตตรนิกายวา
"พรหม ๑๘ โกฏิกับพระอัญญาโกณฑัญญเถระ ฟงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแลวดื่มน้ําอมฤต. พระปญจวัคคิยเถระ ฟงอนัตตลักขณสูตรในวันดิถีที่ ๕ ตั้งอยูในพระอรหัต. บุรุษ ๕๕ คนมียศกุลบุตร
เปนตน ฟงเทศนาของพระศาสดาแลว ตั้งอยูในพระอรหัต. ภัททวัคคิยกุมาร ๓๐ คน ฟงเทศนาของพระศาสดาในชัฏดงฝาย ไดตั้งอยู
ในผลทั้ง ๓ เบื้องต่ํา. ชฎิลพันหนึ่ง ฟงอาทิตตปริยายสูตรในคยาสีสประเทศ ตั้งอยูในพระอรหัต. พราหมณและคฤหบดี ๑๑ นหุต (๑๑
หมื่น) มีพระเจาพิมพิสารเปนประมุข ฟงเทศนาของพระศาสดาใน
สวนตาลหนุม ตั้งอยูในพระโสดาปตติผล, นหุตหนึ่ง (หมื่นหนึ่ง) ตั้ง
อยูในสรณะ. สัตวแปดหมื่นสี่พัน ดื่มน้ําอมฤตในเวลาจบอนุโมทนา
ดวยติโรกุฑฑสูตร. ในสมาคมแหงนายสุมนมาลาการก็เหมือนกัน.
๑

๑. มโน. ปู. ๑/๑๕๗.
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ในสมาคมแหงชางธนบาล สัตวหมื่นหนึ่งดื่มน้ําอมฤต. ในสมาคม
แหงขทิรังคชาดก ในสมาคมแหงชัมพุกาชีวก และในสมาคมแหง
อานันทเศรษฐี สัตวแปดหมื่นสี่พันดื่มน้ําอมฤต. ในวันที่ตรัสปารายนสูตร สัตว ๑๔ โกฏิ. ในวันแสดงยมกปาฏิหาริย สัตว ๒๐ โกฏิ.
เมื่อพระศาสดาทรงแสดงพระอภิธรรมในดาวดึงสภพ สัตว ๘๐ โกฏิ.
ในวันเสด็จลงจากเทวโลก สัตว ๓๐ โกฏิ. ในสักกปญหสูตร เทพดา
แปดหมื่นดื่มน้ําอมฤต. ในสถานทั้ง ๔ นี้ คือ ในมหาสมัยสูตร ๑
มงคลสูตร ๑ จูฬราหุโลวาทสูตร ๑ สมจิตตปฏิปทาสูตร ๑ สัตวผูได
บรรลุอภิสมัย กําหนดไมได."
[๒๘๙] อรรถกถาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในมหาวรรค สังยุตตนิกายวา "พระอัญญาโกณฑัญญเถระ ตั้งอยูในโสดาปตติผล พรอม
กับพรหม ๑๘ โกฏิ."
อรรถกถา มหาสมัยสูตรวา "เทพดาประมาณแสนโกฏิ บรรลุ
พระอรหัต, เทพดาผูบรรลุมรรค ๓ พนที่จะนับได."
อรรถกถามงคลสูตรก็เหมือนกัน.
อรรถกถา จูฬราหุโลวาทสูตร ในอุปริปณณาสกวา "เทพดา
บางเหลาไดเปนพระโสดาบัน, บางเหลาเปนพระสกทาคามี, บาง
เหลาเปนพระอนาคามี, บางเหลาเปนพระขีณาสพ. ก็แลจะกําหนด
นับเทพดาเหลานั้นวา 'มีประมาณเทานี้' ไมไดเลย."
๑

๒

๑. สุ. วิ. ๒/๓๙๐. ๒. ป. สู. ๓/๗๔๒.
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อรรถกถา ราหุลสูตร ในเอกนิบาต อังคุตตรนิกายวา "ใน
เวลาจบเทศนา พระราหุลเถระ บรรลุพระอรหัต พรอมกับเทพดา
ประมาณแสนโกฏิ. เทพดาผูเปนพระโสดาบัน สกทาคามี และอนาคามี
นับไมได."
อรรถกถา สมจิตตสูตร ในทุกนิบาต อังคุตตรนิกายวา "ใน
เวลาจบเทศนา เทพดาประมาณแสนโกฏิ บรรลุพระอรหัต. เทพดา
ผูเปนพระโสดาบันเปนตน กําหนดไมไดเลย. เทพดาแสนโกฏิ บรรลุ
พระอรหัต ในมหาสมยสูตร ในมงคลสูตร และจูฬราหุโลวาทสูตร ก็เหมือนในสมาคมนี้. เทพดาและมนุษยเปนพระโสดาบัน
เปนตน กําหนดไมไดเลย."
[๒๙๐] อรรถกถา ปราภวสูตร ในปฐมวรรค สุตตนิบาตวา
"ในเวลาจบเทศนา เทพดาผูฟงทางเสื่อมทั้งหลาย (ปราภวสูตร)
เริ่มตั้งความเพียรโดยปญญา ตามสมควรแกความสังเวชที่เกิดขึ้นแลว
บรรลุโสดาปตติผล สกทาคามิผล และอนาคามิผล พนที่จะนับ. ดัง
ทานกลาวไววา
"เทพดาประชุมกันในสถานเหลานั้น คือ ใน
มหาสมยสูตร ๑ มงคลสูตร ๑ สมจิตตสูตร ๑
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ๑ ปราภวสูตร ๑ มาก
มายประมาณไมได, ก็การตรัสรูธ รรมในสถาน
เหลานี้ ใคร ๆ ไมพึงนับโดยคํานวณ.'"
๑

๒

๓

๑. มโน. ป. ๑/๒๘๒. ๒. มโน. ปู. ๒/๕๑. ๓. ปรมัตถโชติกา ขุ. สุ. ๑/๒๑๙.
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เพราะฉะนั้น พระพุทธพจนมีธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเปนตน
ตามที่กลาวมา พึงเห็นวา เปนวาจาสุภาษิตโดยพิเศษแล.
นัยที่ ๒ จบ.
กถาวาดวยวาจาเปนสุภาษิต จบ.
พระผูมพี ระภาคตรัสมงคล 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] พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๔:การบํารุงมารดาบิดา ชื่อวา มาตาปตุปฏฐาน. คําวา ปุตฺตทารสฺส เปนจตุตถีวิภัตติ ลงในสัมปทาน. อาจารยบางพวกกลาววา
"เปนฉัฏฐีวิภัตติลงในกรรม" ก็มี. ทานกลาวไวในอรรถกถาวา
ปุติตานฺจ ทารานฺจ เพื่อแสดงวา ในบทวา ปุตฺตทารสฺส แมนี้
พึงถือเอาความวา ปุตฺตทาราน เหมือนในประโยคนี้วา ปุพฺเพ
สุจิณฺณานิ กตฺวา ต ปจฺจเวกฺขติ ทานถือเอาความในอรรถแหง
พหุวจนะวา ตานิ ดวยสามารถเอกวจนะวา ต ฉะนั้น. การสงเคราะห
ชื่อวา สังคหะ. บทวา อนากุลา ไดแก อันเวนจากความเปน
การงานอากูล. การงานทั้งหลายนั้นแล ชื่อวา กัมมันตะ.
บทวา เอต ความวา "เทพดา ทานจงถือวา 'การบํารุง
มารดาบิดา ๑ การสงเคราะหบุตรและภริยา ๑ การงานอันไมอากูล ๑
กรรม ๓ อยางมีการบํารุงเปนตนนี้ เปนมงคลอันสูงสุด' ดังนี้."
ความสังเขปในคาถาที่ ๔ นี้เทานี้. สวนความพิสดารในคาถา
ที่ ๔ นี้ ดังตอไปนี้.
*

พระมหาอู นิสฺสโภ ป. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
๑. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐกัณณนา ๑๕๐.

*
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กถาวาดวยการบํารุงมารดาบิดา
[๒๙๒] สตรีผูยังบุตรใหเกิด ชื่อวา มารดา. บุรุษผูยังบุตรให
เกิด ชื่อวา บิดา. บรรดามารดาบิดาเหลานั้น มารดาเทานั้น เปนผู
ทํากิจที่ทําไดยาก ; เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเปนดาบสชื่อโสณบัณฑิต เมื่อจะประกาศความที่มารดาเปนผูทํากิจที่ทําไดยากแดพระ
ราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้น จึงกลาวคาถาเหลานี้ไวในโสณนันทชาดก
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) ปหนึ่งหรือหยอนปหนึ่ง
แลว จึงคลอด 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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ปลอบโยนบุตรผูรองไหดวยน้ํานม ดวยเพลง
ขับ และดวยเครื่องกกคืออวัยวะ, ดวยเหตุนั้น
ทานจึงเรียกวา 'โตเสนฺตี (ผูยังบุตรใหยินดีหรือ
ปลอบโยน).' แตนั้น เมื่อลมและแดดแรงกลา
มารดาทําความหวั่นใจ คอยแลดูบุตรผูยังเปนทารก
ไมเดียงสา, ดวยเหตุนั้น ทานจึงเรียกวา โปเสนฺตี
(ผูเลี้ยง). ทรัพยของมารดาอันใดมีอยู และทรัพย
ของบิดาอันใดมีอยู, มารดายอมคุมครองทรัพย
แมทั้ง ๒ นั้นไวเพือ่ บุตรนั่น ดวยหวังวา เออก็
ทรัพยทั้งหมดนี้ ควรเปนของบุตรเรา.' มารดา
เมื่อใหบุตรสําเหนียกวา 'อยางนี้ลูก อยางโนนลูก
เปนตน ยอมเดือดรอนดวยประการฉะนี้, เมื่อ
บุตรถึงความเปนหนุมแลว มารดารูวา บุตรมัวเมา
ในภริยาของผูอื่น ในเวลาค่ําคืน ไมกลับมาใน
เวลาเย็น ยอมเดือดรอน ดวยประการฉะนี้.
[แกอรรถ]
[๒๙๓] บรรดาบทเหลานั้นบทวา ปุตฺตผล ไดแก ผล
กลาวคือ บุตร.
บทวา นมสฺสติ ความวา ยอมทําการนอบนอม คือออนวอน
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เทพดาวา "ขอบุตรจงเกิดขึ้นแกขาพเจา."
บทวา ปุจฺฉติ ความวา ยอมถามฤกษทั้งหลายอยางนี้วา
"บุตรเกิดดวยฤกษไหน จึงมีอายุยืน ? โดยฤกษไหน จึงมีอายุ
สั้น ?," และถามฤดูและปอยางนี้วา "บรรดาฤดูทงั้ ๖ บุตรเกิดในฤดู
ไหน และในปไหน จึงมีอายุยืน ? ในฤดูและปไหน จึงมีอายุสั้น ?"
บทวา อุตุสิ ความวา เมื่อระดูเกิดขึ้นแลว ชือ่ วา อาบใน
เพราะฤดู. บทวา คพฺภสฺส ไดแก สัตวผูเกิดในครรภ.
บทวา อวกฺกโม ไดแก ความกาวลง คือความเกิด ยอมมี,
อธิบายวา ครรภยอมตั้งในทอง. ในบทวา อวกฺกโม นี้ พึงทราบ
ความโดยนัยที่พระผูมีพระภาคตรัสไวในมหาตัณหาสังขยสูตร วา "ภิกษุ
ทั้งหลาย ก็เพราะปจจัย ๓ อยางประชุมกันแล สัตวเกิดในครรภ
ยอมกาวลง."
บทวา เตน ความวา ดวยสัตวเกิดในครรภนั้น มารดานั้น
จึงเปนหญิงแพทอง. บทวา เตน ความวา ในกาลนั้น ความสิเนหา
ในสัตวผูเกิดในทองของมารดานั้น ยอมเกิดขึ้น ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงเรียกวา สุหทา.
บทวา เตน ความวา ดวยเหตุนั้น มารดานั้น ทานจึงเรียกวา
ชนยนฺตี และ ชเนตฺตี.
บทวา ถนกฺขีเรน ความวา ดวยน้ํานม กลาวคือน้ําอันเกิด
๑

๒

๑. คิมฺห ฤดูรอน=เดือน ๖-๗. วสฺสาน ฤดูฝน=เดือน ๘-๙ สรท ฤดูอบอาว=
เดือน ๑๐-๑๑. เหมนฺต ฤดูหมิ ะ=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 และเมื่อใหบุตรนอนใน
ระหวางถันแลว ยังสัมผัสแหงสรีระใหแผไป ชื่อวา ยอมปลอบโยน
ดวยเครื่องกก กลาวคืออวัยวะ. บทวา โตเสติ ความวา เมื่อยัง
บุตรใหยินยอม ชื่อวา ปลอบโยน.
บทวา มมฺม กตฺวา ความวา ทําความรักใคร (หวั่นใจ)
อยางนี้วา "โอ ลมพัด แดดกราดเบื้องบนลูกของเรา" คอย
ดูอยูดวยทั้งดวงในอันแนบสนิท.
คําวา อุภยมฺเปตสฺส ความวา มารดา ไมแสดงทรัพยแม
ทั้ง ๒ นั้นแกชนเหลาอื่น ยอมคุมครองไวในสถานทั้งหลายมีหองมั่น
คง (ปลอดภัย) เปนตน เพื่อประโยชนแกบุตรนั้น.
คําวา เอว ปุตฺต, อทุ ปุตฺต ความวา มารดาเมื่อใหบุตร
สําเหนียกวา "ลูกผูบอดเขลา เจาจงเปนผูไมประมาทในสกุล
ทั้งหลายมีราชสกุลเปนตนอยางนี้, และจงทําการงานอยางโนน" ชื่อวา
ยอมเดือดรอน คือลําบากดวยประการฉะนี้. เมื่อบุตรถึงความ
เปนหนุม. มารดารูวาบุตรนั้นมัวเมาในภริยาของผูอื่นในเวลาค่ําคืน
ไมกลับมาในเวลาเย็น มีนัยนตาทั้ง ๒ คลอดดวยน้ําตา มองหาบุตรอยู
ชื่อวายอมเดือดรอนดวยประการฉะนี้แล.
๑

๑. มังคลัตถทีปนี ฉบับพิมพครั้งแรก เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๙ บาลีวา อหมีติ ที่แปลวา
เรา และเชิงอรรถวา มยฺหมีติ ที่แปลวาของเรา ฉบับชําระใหม พิมพเมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๔
บาลีวา อโห ดังที่แปลนี้.

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาที่ 200

[มารดาบิดาเปนพรหมของบุตร]
[๒๙๔] อีกอยางหนึ่ง มารดาบิดาทั้ง ๒ นั้น ทานเรียกวา "พรหม
บุรพเทพ บุรพาจารย และอาหุไนยบุคคล" (ของบุตร). เปรียบ
เหมือนทาวมหาพรหม ยอมไมละภาวนาทั้ง ๔ ในหมูสัตว ฉันใด;
มารดาบิดาก็มิไดละภาวนาทั้ง ๔ ในบุตรฉันนั้น. จริงอยู เมื่อบุตรอยู
ในทอง, มารดาบิดานั้น เกิดเมตตาจิตขึ้นในบุตรวา "เมื่อไรหนอ
เราจึงจักเห็นลูกนอย ไมมีโรค ?"
อนึ่ง ในกาลใด บุตรนั้นยังออน นอนหงายอยู ถูกสัตว
ทั้งหลายมีเล็นเปนตนกัด หรือถูกการนอนเปนทุกขบีบคั้น รองไหอยุ,
ในกาลนั้น ทานทั้ง ๒ ก็เกิดความกรุณาขึ้น เพราะไดสดับเสียงบุตร
นั้น. อนึ่ง ในเวลาบุตรวิ่งมาวิ่งไปเลนไดก็ดี ในเวลาบุตรตั้งอยูในวัย
งาม (นาดูนาชม) ก็ดี ทานทั้ง ๒ ก็มีจิตออนโยน บันเทิง เบิกบาน
เพราะมองดูบุตรนอย, ในกาลนั้น ทานทั้ง ๒ ยอมไดความบันเทิง
(มุทิตา).
อนึ่ง ในกาลใด บุตรนั้นทําการเลี้ยงภริยา แยกครองเรือน
ในกาลนั้น ทานทั้ง ๒ ก็เกิดความมัธยัสถขึ้นวา "บัดนี้ ลูกนอยของ
เรา อาจเพื่อจะเลี้ยง (ตน) ไดโดยธรรมดา (ตามลําพัง) ของตน,"
ในกาลนั้น ทานทั้ง ๒ ยอมไดความวางเฉย (อุเบกขา).
มารดาบิดาทั้ง ๒ นั้น ทานเรียกวา พรหม เพราะทานมีความ
ประพฤติเชนกับพรหม เพราะไดพรหมวิหารในบุตรทั้งหลายครบ ๔
อยางตามกาล ดวยประการฉะนี้.
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[มารดาบิดาเปนบุรพเทพของบุตร]
เหมือนอยางวา วิสุทธิเทพกลาวคือพระขีณาสพ ไมคํานึงถึง
ความผิดอันพวกชนพาลทําแลว หวังแตความเสื่อมไปแหงความ
พินาศและความเกิดขึ้นแหงความเจริญ ปฏิบัติเพือ่ ประโยชนสุขแก
พวกเขาโดยสวนเดียวแท ๆ, และยอมนําความที่สักการะทั้งหลาย
ของพวกเขามีผลานิสงสมาก เพราะเปนทักษิไณยบุคคล ฉันใด ;
มารดาและบิดาแมนั้น ก็ฉันนั้น ไมคํานึงถึงความผิดของบุตรทั้งหลาย
ปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขแกบุตรเหลานั้นโดยสวนเดียวเทานั้น เปนผู
สมควรแกทักษิณา นําความที่สักการะของบุตรเหลานั้นอันเขาทํา
แลวในตน มีผลานิสงสมาก ; เพราะฉะนั้น ทานทั้ง ๒ นั้นจึงชื่อวาเทพ
เพราะเปนผูมีความประพฤติเชนดังเทพ.
อนึ่ง เพราะบุตรทั้งหลายรูจักเทพเหลาอื่น ดวยสามารถ
ทานทั้ง ๒ นั้นกอนแลวปฏิบัติอยู ยอมไดรับผลแหงการปฏิบัติ ; ฉะนั้น
สมมติเทพ อุปตติเทพ และวิสุทธิเทพเหลาอื่น จึงชื่อวา ปจฉาเทพ.
สวนมารดาบิดา ทานเรียกวา บุรพเทพ เพราะทานเปนผูมีอุปการะ
กอนกวาเทพเหลาอื่น.
[มารดาบิดาเปนบุรพาจารยของบุตร]
อนึ่ง เพราะมารดาและบิดาเหลานั้น ยังบุตรใหยึดถือ ให
สําเหนียกอยู จําเดิมแตเวลาที่บุตรเกิด ดวยนัยเปนตนวา "จงนั่ง
อยางนี้, ยืนอยางนี้" และวา "คนนี้ เจาควรเรียกวา 'พอ" ตอมา
ภายหลัง อาจารยเหลาอื่นจึงใหศึกษาศิลปะทั้งหลายมีศิลปะในเพราะ
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ชางเปนตน, อาจารยเหลาอื่นใหสรณะและศีล, เหลาอื่นใหบรรพชา,
เหลาอื่นใหเลาเรียนพุทธวจนะ, เหลาอื่นใหอุปสมบท, เหลาอื่นให
บรรลุมรรคผล; อาจารยเหลานั่นแมทั้งหมด ชื่อวา ปจฉาจารย ดวย
ประการดังนี้; ฉะนั้น มารดาบิดา ทานจึงเรียกวาบุรพาจารย เพราะ
เปนอาจารยกอนอาจารยทั้งหมด.
[มารดาบิดาเปนอาหุไนยบุคคลของบุตร]
อนึ่ง เพราะมารดาบิดานั้น ควรซึ่งวัตถุมีขาวและน้ําเปนตน
อันบุตรทั้งหลายนํามาบูชา ตอนรับ จัดแตง คือเปนผูสมควรเพื่ออัน
รับขาวและน้ําเปนตนนั้น; ฉะนั้น มารดาบิดา ทานจึงเรียกวา อาหุไนยบุคคล (ของบุตร).
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสไวในสพรหมสูตร ใน
ติกนิบาต และจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย วา "ภิกษุทั้งหลาย
คําวา พรหมนั่น เปนชื่อของมารดาบิดา, คําวาบุรพเทพ...คําวา
บุรพาจารย... คําวา อาหุไนยบุคคลนั่น เปนชื่อของมารดาบิดา.
ขอนั้นเปนเพราะเหตุอะไร ? ภิกษุทั้งหลาย เพราะมารดาบิดามี
อุปการะมา บํารุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แกบุตรทั้งหลาย."
[๒๙๕] พระผูมีพระภาค ไดตรัสคําไวยากรณนี้, พระสุคตผู
พระศาสดา ครั้นตรัสคําไวยากรณนี้แลว ภายหลังไดตรัสคํานิคมนั่น
อื่นอีกตอไปวา
๑

๑. องฺ. ติก. ๒๐/๑๖๘. องฺ. จตุกฺก ๒๑/๒๙.
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"มารดาบิดาผูอนุเคราะหประชา (บุตร) ทาน
เรียกวาพรหม บุรพาจารย แลอาหุไนยบุคคล
ของบุตรทั้งหลาย."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น ในบทวา อาหุเนยฺยา พึงทราบวิเคราะหดังนี้
วัตถุใด อันบุตรพึงนํามาบุชา คือเมื่อหวังผลวิเศษ พึงนํามาแมแต
ที่ไกลแลวใหในมารดาบิดาผูมีคุณ เหตุนั้น วัตถุนั้น ชื่อวา อาหุนะ
คือขาวและน้ําเปนตน, มารดาบิดา ยอมควรซึ่งวัตถุอันบุตรพึงนํามา
บูชานั้น เพราะเปนเขตอุปการะ เหตุนั้น ชื่อวา อาหุไนย.
บัดนี้ พระผูมีพระภาค เพื่อจะทรงแสดงเหตุ ในความที่มารดา
บิดานั้นเปนพรหมเปนตน จึงตรัสวา ต กิสฺส เหตุ เปนตน.
บรรดาคําเหลานั้น คําวา ต กิสสฺ เหตุ ความวา ขอนั้น คือ
ชื่อของมารดาบิดาวา พรหม เปนตน (มี) เพราะเหตุไร ?
บทวา พหุการา ไดแกมีอุปการะมาก. ก็ การ ศัพทในบทวา
พหุการา นี้ แมเวน อุป ศัพท ก็บงความวา อุปการะ.
พระผูมีพระภาค เพื่อจะทรงแสดงความที่มารดาบิดาเปนผูมี
อุปการะมากโดยอาการตาง ๆ จึงตรัสวา อาปาทกา เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาปาทกา ความวา ผูบํารุง คือ
เลี้ยงชีวิต. ชีวิตของบุตรทั้งหลายอันมารดาบิดานั้นบํารุงเลี้ยง สืบ
ตอใหเปนไปโดยตอเนื่องกัน.
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[๒๙๖] สวนในอรรถกถา ทุกนิบาต 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 ก็ถามารดาบิดาพึงจับบุตร
ทั้งหลายที่เทาทั้ง ๒ แลว เหวี่ยงไปในปา ในน้ํา หรือในเหว ในวันที่
บุตรเกิดแลวนั่นเทียว, บุตรเหลานั้นไมพึงเห็นอิฏฐารมณในโลกนี,้
การที่บุตรเหลานั้นเห็นอารมณนั้นไดอาศัยมารดาบิดา เพราะมารดาบิดา
ไมทําอยางนั้น เลี้ยงดูไว เหตุนั้น มารดาบิดานั้นจึงชื่อวาผูแสดงโลกนี้.
สองบทวา ปชาย อนุกมฺปกา ความวา ผูอนุเคราะหบุตร
ของตน. จริงอยู มารดาบิดานั้น ตัดชีวิตของสัตวเหลาอื่นบาง สละ
พัสดุอยางใดอยางหนึ่งอันเปนของตนบาง ประคับประคอง คุมคอง
ประชา (บุตร) ของตนไว. ดวยเหตุนั้น พระผูมพี ระภาคจึงตรัสคํา
นั่นวา ปชาย อนุกมฺปกา. ก็คาถานี้มาแมในโสณนันทชาดกแลว.
[การทําปฏิการแกมารดาบิดา]
[๒๙๗] ดังนั้น ความที่มารดาบิดานั้น เปนผูมีอุปการะมาก
๑

๑. มโน. ปู. ๒/๓๖.
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พระผูมีภาคทรงแสดงวา เปนเหตุแหงความเปนพรหมเปนตน อันเปน
เหตุที่บุตรไมอาจทําตอบแทนแกมารดาบิดานั้น ใหสิ้นสุดโดยประการ
ไร ๆ ดวยอุปการะอันเปนโลกิยะไดเลย. ก็ถาบุตรวางมารดาไว
บนจะงอยบาขวา บิดาไวบนจะงอยปาซาย ดวยหมายจักทําตอบ
แทนแกทาน พึงประคับประคองในอวัยวะทั้งปวง ทําการบํารุงทาน
ผูดํารงอยูบนจะงอยบาทั้ง ๒ นั้นนั่นแล ดวยกิจมีการอบกลิ่นเปนตน,
แมมารดาบิดานั้น พึงนั่งถายปสสาวะและอุจจาระบนจะงอยบาทั้ง ๒
ของบุตรนั้นแล, บุตรนั้น ถึงทําอยูอยางนั้นตลอด ๑๐๐ ป ก็ไมอาจ
ทําตอบแทนแกทานไดเลย. แมถาบุตรพึงสถาปนาบิดาไวในความเปน
พระเจาจักรพรรดิ์ มารดาไวในความเปนพระอัครมเหสีของพระเจา
จักรพรรดิไซร, แมอยางนั้น ก็ไมอาจทําตอบแทนไดเหมือนกัน.
สวนบุตรใด ตั้งมารดาบิดาผูถึงพรอมดวยอธรรมมีความเปน
ผูไมมีศรัทธาเปนตน ไวในธรรมทั้งหลายมีความถึงพรอมดวยศรัทธา
เปนตน, บุตรนั้น ชื่อวา อาจทําตอบแทนได ดวยเหตุมีประมาณ
เทานี้. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสไวในมาตาปตุคุณสูตร
ในทุกนิบาต อังคุตตรนิกายวา "ภิกษุทั้งหลาย เราไมกลาวการทํา
ตอบแทนไดงายแกทานทั้ง ๒. ทานทั้ง ๒ เปนไฉน ? (ทานทั้ง ๒) คือ
มารดาและบิดา. บุตรพึงประคับประคองมารดาดวยบาขางหนึ่ง, พึง
ประคับประคองบิดาดวยบาขางหนึ่ง, เขามีอายุ ๑๐๐ ป เปนอยู (มี
ชีวิต) ๑๐๐ ป. และเขาพึงทําการบํารุงมารดาบิดานั้นดวยการอบกลิ่น
๑

๑. องฺ. ทุก. ๒๐/๘๗.
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การนวด การใหอาบน้ํา และการดัด, และทานทั้ง ๒ นั้น พึงถาย
ปสสาวะและอุจจาระบนบาทั้ง ๒ นัน้ นั่นแล ; ภิกษุทั้งหลาย กิจอยาง
นั้น ยังไมเปนอันบุตรทําแลวหรือทําตอบแทนแลวแกมารดาบิดาเลย.
ภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติ อัน
เปนอิสราธิปตยแหงแผนดินใหญนี้ อันมีรัตนะ ๗ ประการมากมาย,
ภิกษุทั้งหลาย กิจอยางนั้นยังไมเปนอันบุตรทําแลวหรือทําตอบแทน
แลวแกมารดาบิดาเลย. ขอนั้นเปนเพราะเหตุอะไร ? ภิกษุทั้งหลาย
เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บํารุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แกบตุ ร
ทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลาย ก็บุตรใดแล ยังมารดาบิดาผูไมมี
ศรัทธา ใหสมาทานดํารงตั้งอยูในสัทธาสัมปทา, ยังมารดาบิดาผูทุศีล
ใหสมาทานดํารงตั้งอยูในจาคสัมปทา, ยังมารดาบิดาผูตระหนี่ ให
สมาทานดํารงตั้งอยูในสีลสัมปทา, ยังมารดาบิดาผูมีปญญาทราม
ใหสมาทานดํารงตั้งอยูในปญญสัมปทา, ภิกษุทั้งหลาย ดวยเหตุมี
ประมาณเทานี้แล กิจนั้น จึงชื่อวาเปนอันบุตรทําแลว ทําตอบแทน
แลว และทํายิ่งแลว แกมารดาบิดา."
[๒๙๘] บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา มาตุ จ ปตุ จ ไดแก
มารดาผูใหเกิดและบิดาผูใหเกิด. บทวา ปริหเรยฺย ความวา พึงวาง
มารดาไวบนจะงอยบาขางหนึ่งคือขางขวาแลวประคับประคองปรนนิบัติ.
ในฎีกาทุกนิบาต อังคุตตรนิกาย ทานกลาววา "บรรดามารดา
บิดา มารดาเทานั้น มีอุปการะมากกวา เหตุนั้น พระอาจารยทั้งหลาย
จึงกลาวจะงอยบาขาขวาสําหรับมารดานั้นเทานั้น เพราะมารดานั้น
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เปนผูอันบุตรจะพึงทําตอบแทน โดยความเปนประธาน."
นัยอันมาในอรรถกถา มาตาปตุคุณสูตรนั้นวา "บทวา อเสน
ความวา บุตรพึงวางบิดาไวบนจะงอยบาขางหนึ่งคือขางซาย แลว
ประคับประคอง.
บทวา วสฺสสตายุโก ความวา มีอายุประมาณ ๑๐๐ ป,
อธิบายวา เกิดในกาบแหงคนมีอายุ ๑๐๐ ป. บทวา วสฺสสตชีวี
ความวา เปนอยู ๑๐๐ ปเต็ม.
สองบทวา โส จ เนส ความวา ก็บุตรนั้นพึงทําการบํารุง
มารดาบิดานั้น ผูดํารงอยูบนจะงอยบาทั้ง ๒ ของตนนั่นแล ดวยการ
อบกลิ่น การนวด การใหอาบน้ํา และการดัด.
สองบทวา เต จ ตตฺเถว ความวา และมารดาบิดานั้น นั่ง
อยูบนจะงอยบาเหลานั้นนั่นแลของบุตรนั้นเทียว พึงถายปสสาวะและ
อุจจาระ.
สองบทวา อิสฺสราธิปจฺเจ รชฺเช ความวา ในความเปนพระ
เจาจักรพรรดิ์. บทวา สมาทเปติ แปลวา ใหถือเอา. ในพระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคตรัสศรัทธา ศีล จาคะ และปญญา เจือดวยโลกิยะ
และโลกุตระ. ภิกษุเชนพระธรรมเสนาบดีเทียว พึงทราบวา ชื่อวา
ยอมยังบิดาและมารดา ใหตั้งอยูในธรรมทั้งหลายมีศรัทธาเปนตนนั้น."
[๒๙๘] การปรนนิบตั ิดวยสักการะ และการทําความนอบนอม
ชื่อวา การบํารุง. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสไวในสพรหมก ๑

๒

๑. มโน. ป. ๒/๓๕. ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๑๖๘.
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สูตรและโสณนันทชาดก วา
"เพราะฉะนั้นแล
บัณฑิตพึงนมัสการและ
สักการะมารดาบิดานั้น ดวยขาว น้ํา ผา ทีน่ อน
การอบกลิ่น การใหอาบน้ํา และการลางเทา
ทั้ง ๒."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นมสฺเสยฺย ความวา พึงทําความ
นอบนอม, อธิบายวา ไปสูที่บํารุงในเวลาเย็น (และ) ในเวลาเชา
พึงทําความนอบนอมดวยคิดวา "สองทานนี้เปนบุญเขตอันยอดเยี่ยม
ของเรา."
บทวา สกฺกเรยฺย ไดแก พึงตอนรับดวยสักการะ. บัดนี้
พระผูมีพะภาค เมื่อจะทรงแสดงสักการะนั้น จึงตรัสคําวา อนฺเนน
เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนฺเนน คือดวยยาคู ภัต และ
ของเคี้ยว. บทวา ปาเนน คือ ดวยน้าํ ดื่ม ๘ อยาง. บทวา วตฺเถน
คือ ดวยผานุงและผาหม. บทวา สยเนน คือ ดวยเตียงและตั่ง.
บทวา อุจฺฉาทเนน คือ ไดแก ดวยการอบกลิน่ คือ การ
กําจัดกลิ่นเหม็น แลวทําใหมีกลิ่นหอม.
[๓๐๐] สวนในฎีกา ปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค ทานกลาววา
"การไลทา (ดวยของหอม) ชื่อวา การอบกลิ่น."
๑

๒

๑. ข. ฃา. ๒๘/๕๗. ตทฏกถา. ๘/๑๗๙. ๒. ป. มัญ. ๑/๑๒๔.
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บทวา นหาปเนน คือ ดวยการรดตัว ใหอาบดวยน้ําอุนใน
ฤดูหนาว ดวยน้ําเย็นในฤดูรอน.
บาทคาถาวา ปาทาน โธวเนน จ คือ ดวยการลางเทาดวย
น้ําเย็นและน้ําอุน และดวยการทาดวยน้ํามัน. พึงสงเคราะหการนวด
และการดัด ที่พระผูมีพระภาคมิไดตรัสไวในคาถากึ่งนี้ ดวย จ ศัพท.
ดวยเหตุนั้น ในอรรถกถา มาตาปตุคุณสูตร ทานจึงกลาววา
"พึงทําการบํารุงดวยการนวดมือ (และ) ดวยการดัด กลาวคือดึง
มาดึงไปซึ่งอวัยวะทั้งหลายมีมือและเทาเปนตน เพื่อบรรเทาความ
เมื่อยขบ."
สวนในฎี กาปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค ทานกลาววา "การบีบ
ขยํา ชื่อวา การนวด."
[๓๐๑] บรรดาคฤหัสถและบรรพชิตเหลานั้น คฤหัสถพึงบํารุง
มารดาบิดาแมดวยการนมัสการ, บรรพชิตพึงบํารุงดวยสักการะ
อยางเดียว. จริงอยู แมภิกษุ พึงบํารุงมารดาบิดาแท. เพราะโทษ
ในการบํารุงนี้ ไมมี.
ดวยเหตุนั้น ในอรรถกถา เภสัชชกรณวัตถุ ในตติยปาราชิก
ทานจึงกลาววา "ก็ถาภิกษุนํามารดาไปยังวิหาร ปรนนิบัติอยูไซร,
อยาถูกตอง พึงทําบริกรรมทุกอยาง, พึงใหของเคี้ยวของบริโภค
ดวยมือตนเอง. สวนบิดา ภิกษุพึงทํากิจทั้งหลายมีการใหอาบน้ําและ
การนวดเปนตน บํารุงดวยมือของตน เหมือนอยางบํารุงสามเณร
๑

๒

๓

๑. มโน. ปู. ๒/๓๕. ๒. ป. มัญ. ๑/๑๒๔. ๓. สมันต. ๑/๕๖๒.
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ฉะนั้น."
[๓๐๒] ก็ในอรรถกถาเภสัชชกรณวัตถุนี้ เพื่อจะแสดงวา
"ภิกษุแมถูกตองดวยความรักอาศัยเรือน วา 'ผูนี้เปนมารดาของเรา'
เปนอาบัติทุกกฎอยางเดียว" ทานจึงกลาววา "อนามสนฺเตน."
ดวยเหตุนั้น ในอรรถกถา กายสังสัคคสิกขาบท ทานจึงกลาว
ความนี้ไววา "ถาภิกษุเห็นมารดาถูกกระแสน้ําพัดไป ไมควรถูก
ตองดวยมือทีเดียว; พึงวาง (สง) เรือ แผนกระดาน ทอนกลวย หรือ
ทอนไมไปขางหนา, เมื่อเรือเปนตนนั้นไมมี, แมผากาสวะก็ควรวาง
ไว, แตไมควรพูดวา 'จงจับที่ผากาสาวะนี้,' เมื่อมารดาจับผากาสาวะ
แลว, จึงฉุดมาดวยทําในใจวา 'เราฉุดบริขาร.' ถามารดากลัว
ไซร, พึงไปขางหนา ๆ ปลอบโยน. ถามารดาถูกน้ําพัด ขึ้นคอหรือ
จับมือภิกษุผูเปนบุตรโดยเร็วไซร, ภิกษุไมควรสลัดเสียดวยกลาววา
'จงหลักไป หญิงแก, ควร (ชวยสง) ใหถึงบก. ถามารดาดก
หลม ตกบอไซร; ภิกษุพึงโยนเชือกหรือผาลงไปในที่นั้น เมื่อมารดา
จับเชือกหรือผาแลว พึงสาวขึ้น, แตไมควรถูกตองเลย."
[๓๐๓] ภิกษุแมทําเภสัชแกมารดาบิดาเหลานั้น ก็ไมเปนเวชชกรรม แมในเพราะการใหอนามัฏฐบิณฑบาต เปนตน ก็ไมเปนการ
ยังสัทธาไทยใหตกไป.
ดวยเหตุนั้น ในอรรถกถาเภสัชชกรณวัตถุ ทานจึงกลาววา
๑

๒

๓

๑. ความรักฉันมารดากับบุตร บุตรกับมารดา ปราศจากราคตัณหา, ๒. สมันต. ๒/๓๓.
๓. ไดแก บิณฑบาตที่ภิกษุยงั มิไดแตะตอง.
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"ถามารดาบิดาเปนใหญ ไมหวังตอบแทน (ปฏิการ), ไมทํา (ปฏิการ) ก็ควร. แตถาทานทั้ง ๒ ดํารงอยูแมในราชสมบัติแลว ยังหวัง
ตอบแทน (ปฏิการ) อยู, ไมทํา (ปฏิการ) ไมควร. อนามัฏฐบิณฑบาต ภิกษุกค็ วรใหแกมารดาบิดา, แมหากจะมีราคาตั้งหาปณะ,
ก็ไมเปนการทําสัทธาไทยใหตกไป."
อนุฎีกาวิมติวิโนทนีวา "ในคําวา อกาตุ น วฏฏติ นี้ อาจารย
บางพวกกลาวอาบัติทุกกฎ. พึงถือวาการหามดวย อ อักษรในคําวา
อกาตุ น วฏฏติ นี้ ทานประกอบดวยสามารถความเปนกรรม
ไมสมควรเทานั้น, หาประกอบดวยสามารถความเปนอาบัติไม."
ฎีกาสารัตถ ทีปนีวา "บิณฑบาตอันภิกษุไดแลวจากมือของผู
ไมใชบรรพชิต (คฤหัสถ) มียอดอันตนหรือภิกษุอื่นยังมิไดถือเอา
แลว ชื่อวา อนามัฏฐบิณฑบาต."
[๓๐๔] บาลีในจีวรขันธกะ วา "ก็สมัยนั้นแล จีวรเปนอันมาก
เกิดขึ้นแกภิกษุรูปหนึ่ง. ก็ภิกษุนั้นใครจะใหจีวรนั้นแกมารดาบิดา.
(ลําดับนั้นแล ภิกษุนั้น บอกความนั่นแกภิกษุทั้งหลาย). ภิกษุ
ทั้งหลายทูลความนั่นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาแลว ทรงอนุญาตวา 'ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุ
ให (สิ่งของ ๆ ตนแกทาน) ดวยถือวามารดาบิดา เราจะพึงวาอะไร ?
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อให (สิง่ ของ ๆ ตน) แกมารดาบิดา;
ภิกษุทั้งหลาย แตภิกษุไมพึงทําสัทธาไทยใหตกไป; ภิกษุใดขืนทํา
๑

๒

๑. สา. ที. ๓/๔๒๗. ๒. วิ. มหา. ๕/๒๒๐.
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สัทธาไทยใหตกไป, ภิกษุนั้นตองทุกกฏ."
อรรถกถา จีวรขันธกะนั้นวา "พึงทราบวินิจฉัยในคําวา น จ
ภิกฺขเว สทฺธาเทยฺยนี้, ภิกษุเมื่อให (สิ่งของ ๆ ตน)แกหมูญาติ
นอก (จากมารดาบิดา) นั้น ชื่อวา ยอมทําสัทธาไทยใหตกไปโดย
แท. สวนมารดาบิดา แมถาดํารงอยูในราชสมบัติแลว ยังปรารถนา
(ปฏิการ) อยู ภิกษุพึงให."
นัยอันมาในอรรถกถา กุลทูลกสิกขาบทวา "ก็ภิกษุเมื่อใหผลไม
ก็ดี ดอกไมก็ดี อันเปนของ ๆ ตนแกมารดาบิดา นําไปใหเองก็ดี
ใหคนอื่นนําไปใหก็ดี เรียกมาใหเองก็ดี ในคนอื่นเรียกมาใหก็ดี ยอม
ควร, เมื่อจะใหแกหมูญาตินอกนั้น ใหคนอื่นเรียกมาใหอยางเดียว
จึงควร. บรรดาวัตถุเหลานั้น เมื่อจะใหดอกไม ใหเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเทานั้น จึงควร. แตใหแมแกใคร ๆ เพื่อประโยชนแกการประดับ
หรือเพื่อประโยชนแกการบูชาวัตถุมีศิวลิงคเปนตน ไมควร."
อนุฎีกาวิมติวิโนทนีวา "ใหสิ่งของแกมารดาบิดาดวยคิดวา
'ทานทั้ง ๒ จักขายสิ่งของนี้เลี้ยงชีพ.' ยอมควร, แตใหสิ่งของแก
หมูญาตินอกนั้น ใหเปนของยืมเทานั้น จึงควร."
[๓๐๕] เพราะฉะนั้น แมภิกษุก็ควรบํารุงมารดาบิดานั้นแท
โดยนัยตามที่กลาวแลว. แมในบาลี พระผูมีพระภาคก็ตรัสไวโดยไม
แปลกกันวา "มาตาปตุอุปฏฐาน." แตการบํารุงใดที่พระอรรถกถาจารยทั้งหลายกลาวไว ดวยสามารถแหงคฤหัสถในที่สุด (แหง
๑

๒

๑. สมันต. ๓/๒๓๙. ๒. สมันต. ๒/๑๔๓.
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มังคลัตถทีปนี) วา "บุตรทั้งหลายยังไมละความเปนคฤหัสถเพียงใด;
ชําระคาหนี้เกาดวยการบํารุงมารดาบิดาเพียงนั้น." การบํารุงนั้น พึง
เห็นวา ทานกลาวไวเพื่อแสดงวา "ชื่อวา การบํารุงมารดาบิดา เปน
วัตรของคฤหัสถ." ไมควรเห็นวา ทานกลาวไวเพื่อแสดงวา "การ
บํารุง (มารดาบิดา) อันบรรพชิตไมควรทํา." อนึ่ง พึงเห็นวา คํานั่น
ทานกลาวไวเพื่อแสดงวา "ธรรมดาผูบ วชพึงเปนผูไมมีหนี้" ดังนี้;
เพราะฉะนั้น มารดาบิดาอันบุตรแมคนใดคนหนึ่งควรบํารุงแท.
ดวยวา บุตรปฏิบัติผิดในมารดาบิดา ยอมประสบทุกข ในขอนี้มี
มิตตวินทุกะเปนตน เปนอุทาหรณ.
[เรื่องมิตตวินทุกะ]
[๓๐๖] ดังไดสดับมา ในกาลแหงพระพุทธเจาพระนามวา กัสสป
บุตรของเศรษฐีมีสมบัติ ๘๐ โกฏิ ในกรุงพาราณสี ไดมีชื่อวา มิตตวินทุกะ เปนผูทุศีล ไมมีศรัทธา. สวนมารดาบิดาของเขาเปนโสดาบัน.
ในกาลตอมา เมื่อบิดาถึงแกกรรมแลว เขากลาววา "แม
ฉันจักทําการคาขายทางเรือ."
มารดา. ลูก เจาเปนลูกคนเดียว (ของแม), แมทรัพยใน
เรือนนี้ก็มีมาก, สมุทรมีอาทีนพ (โทษ) หลายอยาง, เจาอยาไปเลย.
เขาขืนจะไปอยางเดียว พูดวา "แมไมอาจหามฉันได" แม
ถูกมารดาจับที่มือไว ก็สลัดมือออกตีมารดาใหลมลงทําชอง (ได
โอกาส) แลนเรือไปยังสมุทร. ในวันที่ ๗ เพราะอาศัยมิตตวินทุกะ
เรือไดหยุดไมเคลื่อนไหว. สลากที่ชนทั้งหลายเลือก (จับ) ดวยคิดวา
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"ในเรือนี้จักมีคนกาฬกัณณี" ก็ตกในมือของมิตตวินทุกะนั้นนั่นแล
ถึง ๓ ครั้ง.
ทีนั้น พวกมนุษยจึงใหแพแกเขา โยนเขาไปที่หลังสมุทร.
เขาไปดวยแพนั้น ถึงเกาะแหงหนึ่งโดยลําดับ ไดเห็นนคร ๆ หนึ่งมี
ประตู ๔ ประตูบนเกาะนั้น. นัยวา ประเทศนั้นชื่ออุสสทนรก เปน
สถานที่เสวยกรรมกรณของสัตวผูเกิดในนรกเปนอันมาก. แตนรกนั่น
ปรากฏแกมติ ตวินทุกะเหมือนนครอันเขาประดับประดา ดวยกําลัง
แหงกรรมคือการใหประหารมารดา. เขาคิดวาจักเปนพระราชาใน
นครนี้ จึงเขาไป ไดเห็นสัตวนรกตนหนึ่งมีจักรอันคมทูนอยูบนศีรษะ
คร่ําครวญอยู.
ลําดับนั้น จักรอันคมบนศีรษะของสัตวนรกนั้น ไดปรากฏแก
มิตตวินทุกะเปนเหมือนดอกปทุม เครือ่ งจองจํา ๕ อยางที่อก (ของ
สัตวนรก) ไดปรากฏเหมือนเครื่องประดับอก, โลหิตที่ไหลออก
จากสรีระ (ของสัตวนรก) ไดปรากฏเปนจันทนเครื่องลูบไล,
เสียงคร่ําครวญ (ของสัตวนรก) ไดปรากฏเปนเหมือนเสียงเพลงขับ.
เขาเขาไปใกลสัตวนรกนัน้ แลว กลาววา "บุรุษผูเจริญ ทานทัด
ดอกปทุมนานแลว. จงใหดอกปทุมนั่นแกฉันเถิด."
สัตวนรก. สหายเอย นี้ ไมใชดอกปทุมดอก, มันเปนจักร
อันคม.
มิตตวินทุกะ. ทานกลาวอยางนั้น ดวยตองการจะไมใหแกฉัน.
สัตวนรก คิดวา "กรรมของเราที่จักสิ้นแลว, บุรุษแมคนนี้
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พึงตีมารดาเหมือนอยางเรามาแลว; เพราะฉะนั้น เราจักใหจักรอันคม
แกเขา" ดังนี้แลว พูดวา "มาเถิดผูเจริญ ทานจงรับดอกปทุมนี้"
แลวโยนจักรอันคมนั้นไวบนศีรษะของเขา. จักรนัน้ หมุนประหนึ่งบด
กระหมอม.
ในขณะนั้น มิตตวินทุกะทราบวาสิ่งนั้นเปนจักรอันคม จึงกลาว
วา "ทานจงรับเอาจักรอันคมของทานเถิด" ดังนี้แลว ประสบเวทนา
คร่ําครวญแลว. สัตวนรกนอกนี้หายไปแลว. สวนมิตตวินทุกะ เสวย
ทุกขอยูในนรกนั้นสิ้นเวลานาน เพราะผลแหงอกุศลกรรมคือการให
ประหารมารดา เมื่อวิบากแหงกรรมสิ้นแลว, จึงละจักรอันคมไป
ตามกรรมแล.
เรื่องมิตตวินทุกะ มาในอรรถกถาจตุททวารชาดก ทสกนิบาต.
[เรื่องพระมหาโมคคัลลานะ]
[๓๐๗] ในอดีตกาล บุรุษคนหนึ่ง ในเมืองพาราณสี เชื่อคําของ
ภรรยา ตองการจะฆามารดาบิดาของตน นําทานทั้ง ๒ ไปดวยยาน
นอย ในเวลาถึงกลางดง จึงกลาววา "พวกโจรอยู ณ ที่น,ี้ ฉันจัก
ลงไป" จึงวางเชือกไวในมือของบิดา ลงไปทําอาการดุจพวกโจรตั้ง
ขึ้นแลว โบยมารดาบิดา. ทานทั้ง ๒ นั้น เวนจากการเห็นรูป เพราะ
เปนผูเสียจักษุ จําบุตรไมได จึงคร่ําครวญเพื่อเปนโยชนแกบุตรอยาง
เดียววา "ลูก พวกโจรชือ่ โนนกําลังฆาเราทั้ง ๒, เจาจงหลีกไปเสีย."
เขาคิดวา "มารดาบิดานี้ถูกเราโบยอยู ยังคร่ําครวญเพื่อประโยชน
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๗๑. ตทฏกถา. ๕/๔๑๙.
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แกเราฝายเดียว, เราทํากรรมไมสมควร" ดังนี้แลว ปลอดทานทั้ง ๒
นวดมือและเทา พูดวา "แมและพอ โจรหนีไปแลว" จึงนํากลับ
มายังเรือนของตนตามเดิมอีก. ดวยกรรมนั้น เขาไหมในนรกสิ้น
เวลาชานาน ดวยเศษวิบาก ถูกโจรทุบใหละเอียดแลวถึงความตาย
ตลอด ๑๐๐ อัตภาพ ในอัตภาพที่สุด เปนพระมหาโมคคัลลานะ
ถูกพวกโจรประหารดวยกําลังแหงกรรมนั้นนั่นแล ปรินิพพานแลว.
เรื่องพระมหาโมคคัลลานะ มาในอรรถกถา สรภังคชาดก.
[๓๐๘] สวนการปรนนิบัตินั้น ของบุตรนั้น ผูปฏิบัติชอบดวย
การปรนนิบตั ิการที่กลาวแลวในมารดาและบิดาเหลานั้น ยอมนํามา
ซึ่งประโยชนสุขในโลกทั้ง ๒. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสไวในสพรหมกสูตร และโสณนันทชาดก วา
"เพราะการปรนนิบตั ิในมารดาบิดานั้นแล บัณฑิต
ทั้งหลายยอมสรรเสริญเขาในโลกนี้นี่เอง, เขาละ
ไปแลว ยอมบันเทิงในสวรรค."
[แกอรรถ]
ทานแกไวในฎีกาติกนิบาต อังคุตตรนิกายวา "บรรดาคําเหลานั้น
คําวา น ในคํานี้วา ตาย นเปนเพียงนิบาต. ความวา เพราะ
การปรนนิบตั ิในมารดาบิดานั้น คือ เพราะการปรนนิบัติเปนเหตุ.
สองบทวา น ปสสนฺติความวา มนุษยทั้งหลายผูเปนบัณฑิต
๑

๒

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๕๓๕. ตทฏกถา. ๗/๓๕๖.
๒. ขุ. ชา. ๒๘/๕๗. ตทฏกถา. ๘/๑๗๙.
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ยอมสรรเสริญเขา คือผูบํารุงมารดาบิดาในโลกนี้นี่เอง โดยนัย
เปนตนอยางนี้วา "บุคคลผูนี้ เกื้อกูลมารดา เกื้อกูลบิดา ยอมบําเพ็ญ
ขอปฏิบัติอันยังสัตวใหเปนไปในสวรรค."
บทวา เปจฺจ ความวา ผูบํารุงมารดาบิดานั้น ไปสูปรโลกแลว
ดํารงอยูในสวรรค บันเทิงทั่ว ราเริง จําเดิมแตตน ปราโมทยเพลิด
เพลินอยูโดยประการตาง ๆ ดวยทิพยสมบัติทั้งหลาย.
[๓๐๙] ก็ชื่อวาผูบํารุงมารดาบิดา แมพระศาสดาก็ทรงสรรเสริญ
แลว. ในขอนั้น มีเรื่องเหลานี้ (เปนอุทาหรณ) :[เรื่องภิกษุเลี้ยงมารดาบิดา]
ดังไดสดับมา บุตรเศรษฐีคนหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี ฟงเทศนา
ของพระศาสดาแลว ไดบรรพชาอุปสมบท เลาเรียนธรรม ๕ ปแลว
เรียนกัมมัฏฐานในสํานักพระอุปชฌายะ ออกจากพระเชตวันไปยัง
ปจจันตคาม อาศัยบานนั้นอยูในปา. สวนมารดาบิดาของเธอ จําเดิม
แตเวลาที่เธอบวชแลว ทรัพยสมบัติก็รอยหรอลงโดยลําดับ ถึงความ
เปนผูนาสงสารอยางยิ่ง มีมือถือภาชนะเที่ยวขอทาน อาศัยฝาเรือน
ของชนอื่นอยู.
ก็ในกาลตอมา ภิกษุนั้น ไดสดับวา มารดาบิดาของตนประสพ
ทุกข จึงคิดวา "เราแมพยายามอยูในปาสิ้น ๑๒ ป ก็ไมอาจบรรลุ
มรรคและผลได. เราเปนคนอาภัพ, เราจะตองการอะไรดวยการ
บรรพชา, เราเปนคฤหัสถ เลี้ยงมารดาบิดาและใหทาน ก็จักเปนผู
มีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนาได" ดังนี้แลว ออกจากปา ถึงกรง
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สาวัตถีโดยลําดับ คิดวา "วันนี้ เราเฝาพระศาสดาฟงธรรมแลว
พรุงนี้จึงจักเยี่ยมมารดาบิดาแตเชาตรู" ดังนี้แลว เขาไปยังพระเชตวัน.
ก็ในวันนั้น พระศาสดา ทรงตรวจดู (สัตว) โลก ในเวลา
ใกลรุง ทรงเห็นอุปนิสัยแหงปฐมมรรคของภิกษุนั้นแลว, เมื่อเธอ
มานั่งแลว ทรงพรรณนาคุณของมารดาบิดาดวยมาตาปตุโปสกสูตร.
เธอฟงพระสูตรนั้นแลว คิดวา "เรามาดวยตั้งใจวา จักเปนคฤหัสถ
เลี้ยงมารดาบิดา, แตพระศาสดาตรัสวา 'บุคคลเปนบรรพชิต ก็ชื่อวา
อุปการะมารดาบิดาได;' ถาเราไมเฝาพระศาสดาแลวไปเสีย พึง
เลื่อมจากการบรรพชาเห็นปานนี้, ก็บัดนี้ เราจักเลี้ยงมารดาบิดานั้น
ทั้งเปนบรรพชิต."
ในวันรุง ขึ้น เธอถึงสลากยาคูและสลากภัตอันถึงแลวกอน
เขาไปบาน ถือเอายาคูและภัตใหแกมารดาบิดาแลว สวนตนเที่ยว
บิณฑบาต ทําภัตกิจแลว ทําที่อยูสําหรับมารดาบิดานั้น จําเดิม
แตนั้น ก็ปรนนิบัติ (มารดาบิดา) เนืองนิตย. ก็เธอใหปกขิกภัต
เปนตน อันตนไดแลวแกมารดาบิดานั้นแลว สวนตนเที่ยวบิณฑบาต
เมื่อได (บิณฑบาต) ก็บริโภค, เมื่อไมได ก็ไมบริโภค. ก็วันที่ได
ภิกษาของทาน มีนอย, วันที่ไมได มีมากกวา. เธอไดผาวัสสาวาสิก
(ผาจํานําพรรษา) หรือผาชนิดใดชนิดหนึ่งแมอื่น ก็ใหแกมารดาบิดา
นั้นนั่นแล ทําการปะผาทอนเกาที่มารดาบิดานั้นใชสอยแลว ยอม
ใชสอยเอง.
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ทานถูกความกังวลในการบํารุงมารดาบิดาบีบคั้นอยางนั้น ได
เปนผูซูบผอม มีผิวพรรณหมนหมองแลว.
ภิกษุทั้งหลายพบเธอ จึงถาม สดับความนั้นแลว ติเตียนเธอ
แลวทูลแดพระศาสดา. พระศาสดา รับสั่งใหเรียกเธอมาแลว ทั้งทรง
ทราบอยู ก็รับสั่งใหทูลความนั้น ประทานสาธุการ มีพระประสงค
จะทรงประกาศบุพพจริยาของพระองค จึงตรัสถามวา "ภิกษุ คน
ทั้งหลายที่เธอเลี้ยงเปนอะไรแกเธอ ?' ภิกษุ ทูบวา "เปนมารดา
บิดาของขาพระองค พระเจาขา."
ทีนั้น พระศาสดา ประทานสาธุการ ๓ ครัง้ แกเธอวา "สาธุ
สาธุ" แลวตรัสวา "เธอตั้งอยูในมรรคที่เราดําเนินแลว. แมเรา
เมื่อประพฤติบุพพจริยา ก็เลี้ยงมารดาบิดาแลว" ตรัสสุวรรณสามชาดก ในมหานิบาตแลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวา การเลี้ยง
มารดาบิดา เปนวงศของบัณฑิตทั้งหลาย" ดังนี้แลว ทรงประกาศ
สัจจะทั้งหลาย.
ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุนั้น ไดเปนพระโสดาบันแลว.
[๓๐๑] บัณฑิตพึงกลาวในที่ทุกสถานวา "ภิกษุแมอีกรูปหนึ่ง
ก็ปรนนิบัติมารดาบิดา อยางนั้นเหมือนกัน." แมพระศาสดา
ก็ประทานสาธุการแกเธอ ตรัสสุตนชาดก ในสัตตกนิบาต ทรงประกาศ
สัจจะทั้งหลาย. ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุแมนั้นไดเปนพระโสดาบัน
๑

๒

๑. ขุ. ชา. ๒๘/๑๘๕. ตทฏกถา. ๙/๑๑๕.
๒. ขุ. ชา. ๒๗/๒๑๓. ตทฏกถา. ๕/๑๒๘.
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แลว. พระศาสดา ประทานสาธุการแกภิกษุแมอีกรูปหนึ่ง ตรัสวา
"ภิกษุ เธอรักษาวงศของโบราณกบัณฑิตทั้งหลายไวได, เพราะวา
โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย แมบังเกิดในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ก็ได
ใหชีวิตแกมารดาบิดา" ดังนี้แลว ตรัสนันทิยมิคชาดก ในฉักกนิบาตประทานสาธุการแกภิกษุแมอีกรูปหนึ่ง ตรัสคิชฌชาดก ในสัตตกนิบาต. ประทานสาธุการแกภิกษุแมอีกรูปนึ่ง ตรัสวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยายกโทษภิกษุนี้, แมโบราณกบัณฑิต
ทั้งหลาย ก็ไดทําอุปการะแมแกหมูชนผูมิใชญาติ ดวยสามารถคุณ
(ความดี), ก็การทําอุปการะแกมารดาบิดา เปนภาระของภิกษุนี้"
ดังนี้แลว ตรัสคิชฌชาดก ในทุกนิบาต. ประทานสาธุการแกภิกษุ
แมอีกรูปหนึ่ง ตรัสวา "ภิกษุ โบราณกบัณฑิตทั้งหลายเปนสัตว
ดิรัจฉาน ใหมารดาบิดาผูชรานอนในรัง แลวนําเหยื่อมาดวยจุงอย
ปากเลี้ยงแลว" ดังนี้แลว ตรัสเกทารชาดก ในปกิณณกนิบาต. ประทาน
สาธุการแกภิกษุแมอีกรูปหนึ่ง ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
อยายกโทษภิกษุนั่น, (เพราะวา) โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย
เปนสัตวดิรัจฉาน พลัดพรากจากมารดาแลวก็ซูบผอม เพราะไมมี
อาหารสิ้น ๗ วัน แมไดโภชนะอันควรแกพระราชา ก็คิดวา 'เรา
ทั้งหลายเวนจากมารดา จักไมบริโภค' เห็นมารดาเทานั้น จึงรับ
เอาเหยื่อ ดังนี้แลว ตรัสมาตุโปสชาดก ในอกาทสกนิบาต แลว
๑

๒

๓

๔

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.
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ประกาศสัจจะทั้งหลาย ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุทั้ง ๕ แมเหลานั้น
ไดเปนพระโสดาบัน. ผูบาํ รุงมารดาบิดา เปนผูแมอันพระศาสดาทรง
สรรเสริญ ยอมบรรลุประโยชนตน ดวยประการฉะนี้.
[ผูบํารุงมารดาบิดายอมพนภัย]
[๓๑๑] ก็ธรรมดาบุคคลผูบํารุงมารดาบิดา แมถูกยิงแลวดวย
ลูกศรกําซาบดวยยาพิษ ยอมพนจากทุกขคือมรณะได ดุจสุวรรณสามโพธิสัตว, แมไปสูสํานักของยักษ ยอมพน (จากทุกขคือมรณะ)
ได ดุจพระโพธิสัตวผูเข็ญใจชื่อ สุตนะ แมดํารงอยูในสถานที่อันเขา
รักษาแลว ยอมพน (จากทุกขคือมรณะ) ได ดุจพระโพธิสัตวผูเปน
เนื้อชื่อ นันทิยะ, แมติดในบอง ก็พน (จากทุกขคือมรณะ) ได ดุจ
พระโพธิสัตวผูเปนพระยาแรงและพระยานกแขกเตา, แมถูกผูกดวย
เครื่องผูก ยอมพน (จากทุกขคือมรณะ) ได ดุจพระโพธิสัตวผูเปน
พระยาชาง. ในขอนั้น มีเรื่องเหลานี้ (เปนอุทาหรณ) :[เรื่องสุวรณสามดาบส]
ในอดีตกาล พระโพธิสัตวเปนดาบสชื่อสุวรรณสาม อยูใน
อาศรมที่ทาวสักกะประทาน ใกลฝงแมน้ําชื่อมิคสัมมตา ในกรุง
พาราณสี ปรนนิบัติมารดาบิดาของตนผูมีจักษุบอดโดยเคารพ.
ในกาลนั้น พระราชาในกรุงพาราณสีพระนามวา ปลยักษ ทรง
มอบราชสมบัติแกพระมารดา ดวยความโลภในเนื้อมฤค พระองค
เดียวเทานั้น เสด็จไปสูปาหิมพานต ทรงฆาเนื้อทั้งหลายแลว เสวย
เนื้อพลางเสด็จเที่ยวไป ถึงที่นั้น ทรงพบรอยเทาเนื้อที่ทาตักน้ําดื่ม
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ของสามดาบส ทรงทําซุมดวยกิ่งไมซอนพระองคอยูแลว ทรงเห็น
สามดาบสอันหมูมฤคแวดลอมมาอาบน้ําแลว กลับไปในเวลาเย็น จึง
ยิงดวยลูกศรอันกําซาบดวยยาพิษ. พระโพธิสัตวลมลง นอนสอด
หาบุคคลผูทําผิด ไดกลาววาจาอยางออนหวาน.
พระราชา ทรงสดับวาจานั้น ทรงดําริวา "ผูนี้ แมถูกเรายิง
ลมลงแลว ยังไมดา ไมบริภาษเรา, กลับรองกรียกดวยถอยคําอัน
นารัก" ดังนี้แลว เสด็จไปยังที่ใกลสามดาบสนั้น เห็นสามดาบสนั้น
ประสพทุกขแลว พระองคเองทรงกันแสง.
ในกาลนั้น เทพธิดาผูอยูประจําเขาคันธมาทนชื่อ วสุนธรี เคย
เปนมารดาของพระมหาสัตวในอัตภาพที่ ๗ รูเหตุนั้นแลว คิดวา "ถา
เราจักไมไป ณ ที่นั้นไซร, พอสามบุตรของเราจักตาย, เมื่อเขาตาย
แลว, มารดาบิดาของพอสามก็จักไมมีอาหารซูบผอมตาย, แมพระ
ราชาก็จักมีพระหฤทัยแตกสวรรคต; แตเมื่อเราไปแลว, พระราชา
จักเสด็จไปสูอาศม นํามารดาบิดาของพอสามมา, มารดาบิดาของ
พอสามนั้นมาแลว จักทําสัจจกิริยา, ถึงเราก็จักทํา; บุตรของเรา
จักได (รอด) ชีวิตดวยอาการอยางนี้, แมมารดาบิดาของเขาก็จัก
กลับไดจักษุ. แมพระราชา จักทรงสดับเทศนาของพอสามแลวเสด็จ
ไปสูพระนคร ทรงทําบุญทั้งหลายมีทางเปนตน ครองราชสมบัติ
โดยธรรม แลวจักเกิดขึ้นในสวรรค" ดังนี้แลว ไป ณ ที่นั้น มีกาย
ไมปรากฏ ยืนอยูในอากาศ กลาววา "มหาราชเจา พระองค
จงทรงเลี้ยงมารดาบิดาของพอสามทั้ง ๒ ผูมีจักษุบอดนั้นเหมือนพอ
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สามเถิด เมื่อเปนเชนนั้น พระองคจักไปสุคติ"
พระราชา ทรงสดับคํานั้นแลว เสด็จไปยังอาศรม เพื่อบํารุง
มารดาบิดาของสามดาบสนั้น ตรัสบอกเรื่องราวนั้นทั้งหมด เมื่อ
มารดาบิดาของสามดาบสทูลวา "มหาราชเจา ถาอยางนั้น ขอ
พระองคโปรดนําขาพระเจาทั้ง ๒ ไป ณ ที่นั้นดวยเถิด" ไดทรงทํา
อยางนั้นแลว.
มารดาบิดาของสามดาบสนั้นมาแลว ไดทําสัจจกิริยา ดวย
คาถา ๗ คาถามีอาทิวา
[๓๑๒] "พอสามนีม้ ีปกติประพฤติธรรมในกาล
กอนดวยสัจจะใด, ดวยการกลาวสัจจะนั่น ขอ
ยาพิษในกายของพอสาม จงสูญหาย."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สจฺเจน ไดแก ดวยสภาอันเปนจริง.
บทวา ธมฺมจารี ไดแกผมู ีปกติประพฤติธรรมคือกุศลกรรมบถ ๑๐.
สามดาบสนอนพลิกตัวแลว. ทีนั้น แมเทพยดา ไดทําสัจจกิริยา
ดวย ๒ คาถา เปนตนวา
"เราอยูที่เขาคันธมาทนสิ้นกาลนาน, ใคร ๆ อื่น
ผูเปนที่รักกวาพอสามของแมไมมีเลย, ดวยการ
กลาวสัจจะนั่น ขอยาพิษในการของพอสาม จง
สูญหายไป."
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ในเวลาจบสัจจกิริยาของเทพธิดานั้น สามดาบสเปนผูหาโรค
ลุกขึ้นได. ความอัศจรรยทั้งปวงคือ ความหายโรค ๑ การกลับได
จักษุแหงมารดาบิดา (ของสามดาบส) ๑ อรุณขึ้น ๑ ความที่ชนทั้ง ๔
นั้นปรากฏในอาศรมดวยอานุภาพแหงเทพดา ๑ ไดมีในขณะเดียวกัน.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตว เมื่อจะแสดงธรรมแกพระราชา ได
กลาวคาถาวา
[๓๑๓] "นรชนใด เลี้ยงมารดาหรือบิดาโดย
ธรรม, แมเทพยดาทั้งหลายก็ยอมชวยแกไข
นรชนผูเลี้ยงมารดาบิดานั้น. นรชนใดเลี้ยงมารดา
หรือบิดาโดยธรรม, นักปราชญทั้งหลายยอม
สรรเสริญนรชนนั้นในโลกนี้นี่เอง, เขาละไปแลว
ยอมบันเทิงในสวรรค."
ก็แลครัง้ กลาวอยางนั้นแลว กลาวอีกวา "มหาราช ถาพระองค
ทรงปรารถนาเสด็จไปสูเทวโลก เสวยทิพยสมบัติเปนอันมากใน
เทวโลกนั้นไซร, ขอพระองคจงทรงประพฤติในธรรมจริยา ๑๐
ประการเหลานี้, เมื่อแสดง (ธรรมถวาย) จึงไดกลาวคาถาอัน
แสดงราชธรรมจริยา ๑๐ ประการวา
[๓๑๔] "มหาราชผูกษัตริย ขอพระองคทรง
ประพฤติธรรมในพระมารดาพระบิดา, ราชะ
ดวยวา พระองคครั้งทรงประพฤติธรรมในโลก
นีแ้ ลว จักเสด็จไปสูสวรรค.
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มหาราชผูกษัตริย ขอพระองคทรงประพฤติ
ธรรมในพระโอรสและพระชายา,---- ---มหาราชผูกษัตริย ขอพระองคทรงประพฤติ
ธรรมในมิตรและอมาตยทั้งหลาย,---- ---มหาราช
ขอพระองคทรงประพฤติ
ในสัตวพาหนะและในพลนิกาย,---- ---มหาราช
ขอพระองคทรงประพฤติ
ในชาวบานและชาวนิคม,---- ---มหาราช
ขอพระองคทรงประพฤติ
ในชาวแวนแควนและชาวชนบท,---- ---มหาราช
ขอพระองคทรงประพฤติ
ในสมณะและพราหมณทงั้ หลาย,---- ---มหาราชผูกษัตริย ขอพระองคทรงประพฤติ
ธรรมในเนื้อและนกทั้งหลาย,---- ---มหาราช ขอพระองคทรงประพฤติธรรม,
(ดวยวา) ธรรมอันพระองคทรงประพฤติดีแลว
นําสุขมาให, ราชะ พระองคทรงประพฤติดีแลว
ธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จไปสูสวรรค.
มหาราช ขอพระองคทรงประพฤติธรรม
เถิด, เทพยดาทั้งหลายมีพระอินทรเปนประธาน
พรอมทั้งพรหม บรรลุทิพยได เพราะธรรมอัน
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ตนประพฤติแลว ราชะ พระองคอยาทรงประมาท
ธรรมเลย."
[แกอรรถ]
[๓๑๕] ทานกลาวความแหงคาถาเหลานั่นไวในอรรถกถา สกุณชาดก ในจัตตาฬีสนิบาตอยางนี้วา
"บรรดาคาถาเหลานั้น พึงทราบวินิจฉันในคาถาที่ ๑. บทวา
ธมฺม ไดแก ธรรมคือการบํารุงมารดาบิดา. พระราชา เมื่อเสด็จลุกขึ้น
แตเชาตรู ทรงทําการบริหารพระสรีระทุกอยาง ทําการใหน้ําบวน
ปากและไมสีฟนแกพระมารดาพระบิดา ชื่อวา ทรงประพฤติธรรมใน
มารดาบิดานั้น.
สวนในพระโอรสและพระชายา เมื่อทรงหามพระโอรสธิดา
จากความชั่ว ใหตั้งอยูในความดี ใหเลาเรียนศิลปะ ทรงทําอาวาหวิวาหมงคล ดวยสามารถสกุลอันสมควรกัน ในเวลาที่พระโอรสธิดา
เจริญวัยแลว และทรงมอบทรัพยใหในสมัย ชื่อวา ทรงประพฤติ
ธรรมในพระโอรสทั้งหลาย. เมื่อทรงยกยอง ไมดูหมิ่น ไมประพฤติ
ลวงพระชายา มอบใหความเปนใหญ เพิ่มใหเครื่องประดับ ชื่อวา
ทรงประพฤติธรรมในพระชายาทั้งหลาย.
ก็เมื่อทรงสงเคราะหมิตรและอมาตยทั้งหลาย ดวยสังคหวัตถุ ๔
ไมทรงกลาวใหคลาด ชื่อวา ทรงประพฤติธรรมในมิตรและอมาตย
เหลานั้น.
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๕๓๐. ตทฏกถา. ๗/๓๓๑.
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เมื่อพระราชทานสิ่งของที่ควรพระราชทาน ทรงปูนบําเหน็จ
แกสัตวพาหนะมีชางมาเปนตน และพลนิกาย ไมทรงใชชางมาเปนตน
ในการงานทั้งหลาย ในเวลาแก ชื่อวา ทรงประพฤติธรรมในสัตว
พาหนะและพลนิกาย.
เมื่อไมทรงเบียดเบียนชาวบานและชาวนิคม ดวยอาชญาและ
สวยทั้งหลายเลย ชื่อวา ทรงประพฤติธรรมในชาวบานและชาวนิคม.
เมื่อทรงทําชาวแวนแควนและชาวชนบทใหลําบา ดวยเหตุ
อันไมสมควร ไมตั้งพระราชหฤทัย อันประดวยประโยชนเกื้อ
กูลไว ชื่อวา ทรงประพฤติธรรมในชาวแวนแควนและชาวชนบท
นั้น. แตเมื่อไมทรงบีบคั้น และทรงแผไปดวยพระราชหฤทัยอัน
ประกอบดวยประโยชนเกื้อกูล ชื่อวา ทรงประพฤติธรรมในชาว
แวนแควนและชาวชนบทนั้น.
เมื่อพระราชทานปจจัย ๔ แกสมณะและพราหมณเทียว ชื่อวา
ทรงประพฤติธรรมในสมณะและพราหมณเหลานั้น.
เมื่อพระราชทานอภัยแกสัตว ๔ เทาและนกทุกจําพวก ชื่อวา
ทรงประพฤติธรรมในเนื้อและนกทั้งหลาย.
บทวา ธมฺโม ไดแก ธรรม คือการประพฤติชอบที่บุคคล
ประพฤติดีแลว.
บทวา สุขมาวโห ความวา ยอมนํามาซึ่งความสุขในกุลสัมปทา ๓ ในกายสวรรค ๖ ชั้น. บทวา สุจิณฺเณน ไดแก เพราะ
สุจริตมีกายสุจริตเปนตน อันบุคคลประพฤติดีแลวในโลกนี้.
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สองบทวา ทิว ปตฺตา ความวา บรรลุทิพย กลาวคือเทวโลก
และพรหมโลก คือเปนผูไดยศอันเปนทิพยในเทวโลกและพรหมโลก
นั้น.
บาทคาถาวา มา ธมฺม ราช ปามโท ความวา "มหาราช
เพราะฉะนั้น พระองคถึงจะทรงสละพระชนม ก็อยาทรงประมาท
ธรรม."
พระราชาทรงสดับคํานั้นแลว มีพระราชหฤทัยยินดี ทรงรับ
ศีล ๕ ทรงไหวพระโพธิสัตว เสด็จไปยังพระนครของพระองค ทรง
ทําบุญมีทานเปนตน และทรงรักษาศีล ๕ ทรงครองราชสมบัติโดย
ธรรม ในกาลที่สุดแหงพระชนมายุ ไดเสด็จเขาถึงสวรรค.
ฝายพระโพธิสัตว ยังฌานและอภิญญาใหบังเกิดแลว เขาถึง
พรหมโลกพรอมกับมารดาบิดา.
เรื่องสุวรรณสามดาบส จบ.
[เรื่องคนตกยากชื่อสุตนะ]
[๓๑๖] ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตวเปนคนตก
ยากชื่อ สุตนะ ทําการจางเลี้ยงมารดาบิดา เมื่อบิดาถึงแกกรรมแลว
เลี้ยงมารดา.
ในกาลนั้น พระเจากรุงพาราณสี ทรงพอพระราชหฤทัยใน
การเลาเนื้อ วันหนึ่ง เสด็จเขาไปปาแลว ทรงบัญชาวา "เนื้อหนี
ไปทางที่ที่ผูใดยืนอยู; สินไหมยอมมีแกผูนั้น."
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ทีนั้น เนื้อทรายตัวหนึ่ง เดินไปยังที่พระราชาประทับยืนอยู.
พระราชาทรงพาดลูกศรเพื่อยิงเนื้อทรายนั้น. มันมีมายาแหงเนื้ออัน
เรียนแลว รูว าลูกศรพุงมาตรงสีขาง ก็ลมกลิ้งประหนึ่งวาถูกยิงดวย
ลูกศร. พระราชา ทรงเขาพระราชหฤทัยวา เนื้อถูกเรายิงแลวจึง
เสด็จวิ่งไปจะจับ. เนื้อลุกขึ้นวิ่งหนีไป อมาตยทั้งหลายหัวเราะเยย
พระราชา.
พระราชา ทรงติดตามเนื้อนั้นไป ทรงฟนดวยพระขรรคให
เปน ๒ ทอนแลว คลองไวที่ไม (คาน) ทรงนําหาบเสด็จมา บรรทม
ที่โคนตนไทรในระหวางทาง ทรงลุกขึ้นแลว ก็เริม่ จะเสด็จไป.
ยักษชื่อวา มฆเทพ บังเกิดที่ตนไทรนั้น จับพระหัตถพระ
องคไวดวยขูวา "หยุดกอน ! หยุดกอน ! ทานเปนภักษาของเรา."
พระราชาทรงหวาดกลัว ตรัสถามวา "ทานจักกินเฉพาะใน
วันนี้หรือจักกินเปนเนืองนิตย."
ยักษ กลาววา " เมือ่ ได ก็จักกินเปนเนืองนิตย."
พระราชา ตรัสวา "ในวันนี้ ทานจงกินเนื้อนี้ แลวจงปลอย
ขาพเจาไป, พรุงนี้เปนตนไป ขาพเจาจะสงมนุษยมาทีละคน พรอม
กับถาดภัตทีละถาด ๆ."
ยักษ กลาววา "ถาเชนนั้น ทานจงอยาลืม, ในวันที่ทานไมสง
มนุษยและภัตมา ขาพเจาจักกินทานทีเดียว" ดังนี้แลว รับปฏิญญา
ปลอยพระราชานั้นไป.
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ฝายพระราชา ตรัสวา "ขาพเจาเปนพระเจากรุงพาราณสี,
อะไร ๆ ของเรา ชื่อวา ไมมี ยอมไมมี" แลวเสด็จเขาสูพระนคร
จําเดิมแตวันที่ ๒ ใหนํามนุษยออกไปจากเรือนจําทีละคน ๆ ใหถือ
ถาดภัตนั้นไปสงแกยักษ. ยักษบริโภคภัตแลวกินมนุษยนั้น.
ในกาลตอมา พวกมนุษยในเรือนจําก็หมด. พระราชา ทรง
หวาดกลัวแตภัยคือมรณะ ทรงวางหอกหาปณะหันหนึ่งไวบนคอ
ชาง ใหเที่ยวตีกลองประกาศวา "ใคร ๆ สามารถถือเอาภัตใหแก
ยักษได จงถือเอากหาปณะพันหนึ่งนี้."
พระโพธิสัตว สดับคํานั้นแลว รับเอาหอกหาปณะพันหนึ่งนั้น
แลว ใหแกมารดา เขาไปเฝาพระราชา ถวายบังคมแลว อันพระ
ราชาตรัสถามวา "พอจะนําภัตไปหรือ ?" กราบทูลวา "ถูกแลว
พระเจาขา."
พระราชา. เจาไดอะไรจึงควร ?
พระโพธิสัตว. ไดฉลองพระบาททอง ฉัตร และพระขรรค
ของพระองคจึงควร.
พระราชา. เพราะอะไร ?
พระโพธิสัตว. พระเจาขา ธรรมดาอมนุษยทั้งหลาย ยอม
กลัวบุคคลผูมีอาวุธในมือเทานั้น ; เพราะฉะนั้น ขาพระองคมีพระ
ขรรคในมือ ไมยืนอยูบนพื้นที่อันเปนของมัน จักยืนบนฉลองพระ
บาททอง, ไมยืนในรมไมของมัน จักยืนใตรมฉัตร; เพราะวายักษ
นั้น ยอมไดเพื่อจะกินบุคคลผูยืนอยูบนพื้นที่และรมไมอันเปนของตน.
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พระราชา. เจาไดอะไรอีก จึงควร ?
พระโพธิสัตว. พระเจาขา การนําโภชนะปอน ไปดวยถาด
ดิน ไมสมควรแกบุรุษผูเปนบัณฑิตชื่อเชนเขาพระองค ; เพราะฉะนั้น
ขาพระองคไดพระกระยาหารสําหรับเสวยของพระองค เต็มถาดทอง
จึงควร.
พระราชา. ใหพระราชทานสิ่งของนั้นทุกอยาง แลวมอบ
คนใชแกพระโพธิสัตวนั้น. พระโพธิสัตวใหเขาถือเอาเครื่องอุปกรณ
ทั้งหลายไปในสํานักของยักษนั้น พักพวกมนุษย (ที่ไปดวย) ในที่ไม
ไกลตนไม แลวสวมฉลองพระบาททอง กั้นเศวตฉัตรเหนือศีรษะ
รับภาชนะภัตไปยังที่ใกลตนไม เอาปลายดาบคอนถาดภัต ยืนอยู
ที่สุดเงา (ไม) เทานั้น ไดใหภัตแกยักษแลว.
ยักษคิดวา "เราจักลวงบุรุษนี้ แลวเคี้ยวกินเขาผูเขามาสูรมไม"
ดังนี้แลว จึงพูดวา "เชิญมาเถิด, พอมาณพ เราทั้ง ๒ จักกินดวยกัน."
พระโพธิสัตว กลาววา "ถาทานจักกินเราไซร ใคร ๆ ก็คิด
วา 'บุรุษชื่อสุตนะผูเลี้ยงมารดาถูกยักษกินแลว' ชื่อวาผูนําภิกษา
มาเพื่อทานจักไมมี, เมื่อเปนเชนนี้ ทานก็จักไดโภชนะโดยยากตั้งแต
บัดนี้ไป, ทานจักไมไดเพื่อจับพระราชาแมของขาพเจา. เพราะเหตุ
ไร ? เพราะเรายืนอยูนอกตนไม ทานจักไมอาจเพื่อจะกินแมซึ่งเรา
ได. เพราะเราไมยืนอยูในที่ของทาน ยืนอยูบนฉลองพระบาท (ตาง
หาก), เราไมยืนอยูในรมไมของทาน ยืนอยูในรมฉัตร (ตางหาก);
กถาทานจะตอสูกับเราไซร, เราจักตัดทานดวยพระขรรคใหเปน ๒

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาที่ 232

ทอน, ดวยวา ในวันนี้ เราเตรียมมาเสร็จสรรพเพื่อเรื่องนี้เทานั้น."
ยักษ คิดวา "บุรุษนี้พูดถูกตอง" มีจิตเลื่อมใสแลว บริโภค
ภัตแลว พูดวา
"มาณพ ทานจงถือเอาพระขรรค ฉัตร และ
ถาดไปเสียเถิด, มารดาของทานจงเห็นความ
สวัสดี, และตัวทานจงเห็นมารดา."
พระโพธิสัตว กลาววา "สหาย แมในกาลกอน ทานทําบาป
ไว จึงเกิดเปนยักษ, ตั้งแตนี้ไป อยาทําบาปทั้งหลายมีปาณาติบาต
เปนตนเลย" กลาวอานิสงสในศีลและโทษในความเปนผูทุศีล ใหยักษ
นั้นตั้งอยูในศีล ๕ แลวชวนวา "ทานจะตองการอะไรดวยการอยูปา,
ยังพรนครแลว.
พระราชา เสด็จตอนรับพระโพธิสัตว ใหยกั ษนั่งที่ประตูแหง
พะนคร ทําใหเปนผูมีลาภมีภัตอันเลิศเปนตน เสด็จเขาไปสูพระ
นครแลว ทรงแตงตั้งใหพระโพธิสัตวเปนเสนาบดี ทรงตั้งอยูในโอวาท
ของพระโพธิสัตวนั้น ไดเขาถึงสวรรคแลว.
เรือ่ งสุต นะ จบ.
[เรื่องเนื้อนันทิยะ]
[๓๑๗] ในอดีตกาล พระเจาโกศลในกรุงสาเกต แควนโกศล
ไดทรงพอพระราชหฤทัยในการเลาเนื้อ. ทาวเธอไมใหพวกมนุษยทํา
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๑๓. ตทฏกถา. ๕/๑๒๘.
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กิจทั้งหลายมีกสิกรรมเปนตน ทรงมีมนุษยเปนบริวาร ไดเสด็จไป
ลาเนื้อทุกวัน.
ภายลังวันหนึ่ง มนุษยทั้งหลายประชุมปรึกษากันวา "ทํา
ไฉนหนอ ? พวกเราพึงลอมอุทยานอัญชนวัน ติดประตูไว ตอน
เนื้อทั้งหลายออกมาจากปา ใหเขาไปในอุทยานนั้นแลวปดประตูเสีย
กราบทูลแดพระราชา แลวพึงทําการงานของตน" ดังนี้แลว จัดแจง
อุทยานเสร็จแลว เขาไปปา ลอมที่มปี ระมาณโยชนหนึ่งไว.
ในกาลนั้น พระโพธิสัตวเปนเนื้อชื่อ นันทิยะ พามารดาบิดา
ไปยูในพุมไมเล็ก ๆ พุมหนึ่ง เห็นมนุษยเหลานั้นแลว คิดวา "ใน
วันนี้เราควรสละชีวิตใหชีวิตแกมารดาบิดา แลวกลาววา 'ทาน
ทั้งหลายพึงเปนอยูดวยอุบายอยางหนึ่ง' ฉันจักใหชีวิตแกทานทั้งหลาย,
เมื่อพุมไมพอถูกพวกมนุษยฟาดแลวเทานั้น ฉันจักวิ่งออกไป; เมื่อ
เปนเชนนั้น; มนุษยเหลานั้นสําคัญวา 'ในพุมไมเล็กนี้จักมีเนื้อตัวเดียว
เทานั้น' จักไมเขามายังพุมไม ไมเห็นทานทั้ง ๒, ขอทานทั้ง ๒
จงเปนผูไมประมาทเถิด" ใหมารดาบิดาอดโทษแลว เตรียมจะวิ่งไป
เมื่อพุมไมพอถูกพวกมนุษยฟาดแลวเทานั้น, ก็ออกจากพุมไมนั้นเขาไป
ในระหวางเนื้อทั้งหลาย. มนุษยแมเหลานั้น ก็มคี วามสําคัญอยางนั้น
เหมือนกัน จึงไมเขาไปยังพุมไมนั้น ตอนเนื้อทั้งหลายใหเขาไปยัง
อุทยานแลว กราบทูลแดพระราชา ไดไปสูที่อยูของตน
ตั้งแตวันนั้น พระราชาเสด็จไปยิงเนื้อตัวหนึ่งเองทีเดียว แลว
ทรงถือมา หรือในกาลบางที ทรงสงคนไปใหนํามา. เนื้อเหลานั้น
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ตั้งวาระกันแลว. เนื้อตัวหนึ่งถึงวาระ ยอมยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง.
พระราชาทรงยิงเนื้อนั้นแลวทรงถือเอา.
ภายหลังวันหนึ่ง วาระของเนื้อนันทิยะถึงแลว. ก็ในวันนั้น
พระราชาเสด็จไปเองทีเดียว ทรงเริม่ ที่จะยิงแลว. เนื้อนันทิยะทําเมตตา
ใหเปนปุเรจาริก (เปนเบื้องหนา) ไดยืนนิ่งอยูแลว. ดวยอานุภาพ
แหงเมตตาของเนื้อนันทิยะนั้น พระราชาไมอาจที่จะปลอยลูกศรไปได
ทรงทิ้งธนูแลว ตรัสวา "ธนูนี้แมเปนทอนไมไมมีจิต ยังรูคุณของ
เจากอน, เราแมเปนมนุษยมีจิต ก็ไมรูคุณของเจา ; เจาจงอดโทษ
แกเรา, เราใหอภัยแกเจาละ."
พระโพธิสัตว. มหาราช พระองคพระราชทานอภัยแก
ขาพระองคกอน, สวนหมูเนื้อในอุทยานนี้ จักทําอยางไร ?
พระราชา. เราใหอภัยแมแกหมูเนื้อนั่น.
พระมหาสัตว ใหพระราชาพระราชทานอภัยแกสัตวทุกจําพวก
คือเนื้อในปา นกที่บินไปในอากาศ และปลาที่วายไปในแมน้ํา แลว
ใหพระราชดํารงอยูในศีล ๕ อยางนี้แลว จึงทูลวา "มหาราช
ธรรมดาพระราชาทรงละการถึงอคติ ไมทรงยังราชธรรม ๑๐ ใหกําเริบ
ครองราชสมบัติโดยธรรมจึงควร" ดังนี้แลว เมื่อจะแสดงราชธรรม ๑๐
ไดกลาว ๒ คาถาวา
[๓๑๘] "ขอพระองคจงพิจารณาเห็นธรรมอัน
เปนกุศล ซึ่งตั้งอยูในพระองค เหลานี้คือ
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
ยอมเกิดแกพระองค."
[แกอรรถ]
ความแหงคาถาเหลานี้ ทานกลาวไวในอรรถกถา มหาหังสชาดก
อยางนี้วา "บรรดาธรรม ๑๐ อยางเหลานั้น เจตนาพรอมดวยวัตถุ
ชื่อวา ทาน. ศีล ๕ ศีล ๑๐ ชื่อวา ศีล. การสละไทยธรรม ชือ่ วา
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
ตีกลองทองเที่ยวไปในพระนคร เพื่อประกาศอภัยทานแกสรรพสัตว
ทูลวา "มหาราช ขอพระองคจงไมประมาทเถิด" ดังนี้แลว ไป
เพื่อตองการเห็นมารดาบิดาแล.
เรื่องเนื้อนันทิยะ จบ.
[เรื่องแรง]
[๓๑๙] ในอดีตกาล พระโพธิสัตวเปนแรง พักมารดาบิดาผูเฒา
มีจักษุเสียไวในคิชฌคูหา (ถ้ําแรง) นําอาหารวัตถุมีเนื้อโคเปนตน
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๗๗. ตทฏกถา. ๘/๒๔๒.
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มาเลี้ยง.
ครั้งนั้น พรานคนหนึ่งชื่อ นิลิยะ ดับบวงไวในปาชาใกลกรุง
พาราณสี มิไดกําหนด (สัตวชนิดใด). พระโพธิสัตวติดบวงนั้น
หวลระลึกถึงมารดาบิดาของตน รําพันดวยภาษามนุษยวา "มารดา
บิดาของเรา จักยังอัตภาพใหเปนไปไดอยางไรหนอ เมื่อไมทราบ
แมความที่เราเกิดติดบวง จักเปนผูไมมีที่พึ่ง หมดปจจัย ชะรอยจะซูบ
ผอมตายอยูในถ้ําแหงภูเขานั่นเอง."
พราน สดับเสียงรําพันนั้นแลว จึงกลาววา
[๓๒๐] "ชาวโลกพูดกันวา 'แรงแลเห็นซากศพ
ไดไกลถึง ๑๐๐ โยชน' ดูกระไรอยู; เหตุไร
เจาแมมาใกลขายและบวงแลวก็ไมรู ?"
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยนฺนุ ความวา คํานี้ใด ชาวโลก
พูดกันวา "แรงยอมแลเห็นซากศพที่ตั้งอยูเกิน ๑๐๐ โยชนได" คํานี้
นั้น ดูกระไรอยู. เหตุไร เจาแมมาใกลขายและบวงนี้แลว ก็ไมรู
คือ แมมาใกลแลว ก็ไมทราบ ?
พระโพธิสัตว กลาววา
"ในกาลใด สัตวมคี วามเสื่อม ในเพราะจะสิ้น
ชีวิต; ในกาลนั้น แมมาใกลขายและบวงแลว
ก็ไมรู."
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปราภโว ไดแก พินาศ. บทวา
โปโส ไดแก สัตว.
พรานฟงธรรมกถาของพระโพธิสัตวนั้นแลวชอบใจวา "พระยา
แรงฉลาด เมื่อรําพันก็หารําพันเพื่อตนไม, ยอมรําพันเพื่อมารดาบิดา,
พระยาแรงนี้ไมควรที่เราจะฆา" ดังนี้แลว แกบว งออกจากเทาดวย
จิตรักใครแลว สั่งวา
"เจาจงเลี้ยงมารดาบิดา ผูเฒา ซึ่งอาศัยอยูที่
ซองเขา เจาผูซึ่งเราอนุญาตพรอมแลว จงเห็น
ความสวัสดีในหมูญาติเถิด."
พระโพธิสัตวพนจากทุกขคือมรณะแลว เมื่อจะทําอนุโมทนา
จึงกลาววา
"พราน ทานจงเพลิดเพลินพรอมดวยญาติทุกคน
เหมือนอยางนั้น ขาพเจาจักเลี้ยงมารดาบิดาผูเฒา
ซึ่งอาศัยอยูที่ซอกเขา"
ดังนี้แลว คาบเนื้อเต็มปากบินไป ไดใหแกมารดาบิดาแลวแล.
เรื่องแรง มาในสัตตกนิบาต.
[เรื่องแรง]
[๓๒๑] ในอดีตกาล พระโพธิสัตวเปนแรง เลี้ยงมารดาบิดา
อยูที่คิชฌบรรพต (ภูเขาแรง).
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๑๔. ตทฏกถา. ๕/๑๓๕.
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ครั้งหนึ่ง ไดมีลมฝนใหญ. ฝูงแรงไมอาจทนลมฝนนั้นได จึง
บินไปยังกรุงพาราณสี สั่นสะทานเพราะความหนาว จับเจาอยูที่ใกล
กําแพงบาง ที่ใกลคูบาง.
ครั้งนั้น เศรษฐีกรุงพาราณสี ออกจากพระนครไป พบแรง
เหลานั้นลําบากอยู จึงใหมันประชุมกัน ณ ที่แหงหนึ่ง แลวใหสุมไฟ
สงคนไปสูปาชา ใหนําเนื้อโคมาใหแรงเหลานั้นแลว เริ่มตั้งกองรักษา.
ฝูงแรง เมื่อลมฝนหายแลว, มีตัวกระปรี้กระเปราแลว บินไป
สูภูเขา (เดิม) นั่นแล ปรึกษากันวา "เศรษฐีกรุงพาราณสี ทํา
อุปการะแกพวกเราแลว, ก็พวกเราทําอุปการะตอบแกทานผูชื่อวามี
อุปการะอันทําแลว ยอมควร, เพราะฉะนั้น ตั้งแตนี้ บรรดาพวกเรา
ผูใดไดสิ่งใด เปนผาหรืออาภรณ (ก็ตาม) ผูนั้นพึงใหสิ่งนั้นตกลงที่
เรือนของเศรษฐี." ตั้งแตนั้นมา ฝูงแรงเหลานั้น แลเห็นความ
เผอเรอของพวกมนุษยผูตากผาและอาภรณไวที่แดดแลว ก็รบี โฉบเอา
(บินไป) ใหตกลงที่บานของเศรษฐี.
เศรษฐี ทราบวาสิ่งของทั้งหลายมีผาเปนตน อันแรงทั้งหลาย
นํามาแลวจึงเก็บสิ่งของเหลานั้นไวแผนกหนึ่งตางหาก. พวกมนุษย
กราบทูลแดพระราชาวา "ฝูงแรงปลนพระนคร."
พระราชา รับสั่งใหดักขายและบวงในที่นั้น ๆ เพื่อจับแรง.
พระโพธิสัตวติดบวงแลว. พวกมนุษยจับพระโพธิสัตวนั้น แสดงแด
พระราชา. พระราชา ตรัสถาม ทรงสดับเหตุนั้นทั้งหมดแลว ตรัส
ถามอีกโดยนัยวา "ยนฺนุ คิชฺโฌ โยชนสต" เปนตน, ฝายแรง
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(โพธิสัตว) ก็แสดงธรรม (ถวาย) โดยนัยวา "ยทา ปราภโว
โหติ" เปนตน อันพระราชาทรงอินดีปลอยแลว ไดไปยังสํานักของ
มารดาบิดา. พระราชา รับสั่งใหมหาเศรษฐีคืนสิ่งของทั้งหลายแก
เจาของทุก ๆ คนแล.
เรื่องแรง มาในทุกนิบาต.
[เรื่องพระยานกแขกเตา]
[๓๒๒] ในอดีตกาล ในดานทิศบูรพาและทิศอุดร แตกรุงราช
คฤห ไดมีบา นพราหมณชื่อสาลินทิยะ, ในดานทิศบูรพาและทิศอุดร
แตสาลินทิยคามนั้น เปนนาแควนมคธ, ในดานทิศบุรพาและทิศ
อุดรแตนาแควนมคธนั้น เปนปาไมงิ้วใหญ ใกลสานุบรรพตลูกหนึ่ง
นกแขกเตาเปนอันมาก อยูในปาไมงิ้วนั้น.
ครั้งนั้น พระโพธิสตั ว เปนพระยานกแขกเตา มีสรีระประมาณ
เทาดุมเกวียน นําอาหารมาจากปาหิมพานต เลี้ยงมารดาบิดา. ทีนั้น
พราหมณคนหนึ่งชื่อ โกสิยโคตร เปนชาวสาลินทิยคาม ใหหวาน
ขาวสาลีในนา ประมาณพันกรีส ตั้งคนรักษานาไวคนหนึ่ง.
พระยานกแขกเตา พรอมดวยบริวาร ลงในนานั้น. คนรักษานา
ไมสามารถจะหามนกแขกเตาที่ลงในที่นั้น ๆ ได. ฝูงนกแขกเตานอก
นั้นกินตามตองการแลว ก็บินไปแตปากเปลา ๆ. สวนพระยานก
แขกเตา ทํารวงขาวสาลีเปนอันมากรวมกันเขาแลว เอาปากคาบบิน
๑

๒

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." คนรักษานาทําดังนั้น ไดพระยานกแขกเตาแลว แสดง
แกพราหมณ.
พราหมณเห็นพระยานกแขกเตานั้นแลว เกิดความรักเปนกําลัง
ใหพระโพธิสัตวจับที่ตักแลวพูดวา "นกแขกเตา เจากินขาวสาลี
ตามตองการแลว ยังเอาจะงอยปากคาบไป, ยุงขาวเจามีหรือหนอ ?
หรือเจาทําเวรในขา."
พระยานกแขกเตา ฟงคําถามนั้นแลว กลาวคาถานี้ ในเกทาร ชาดก ปกิณณกนิบาต ดวยวาจามนุษยอันไพเราะวา
[๓๒๓] "เวรของขาพเจากับทานไมม,ี ยุงขาวของ
ขาพเจาก็ไมม,ี ขาพเจาถึงโกฏิสิมพลีแลว ยอม
เปลื้องหนี้บางใหหนี้ (ใหกู) บาง ฝงขุมทรัพย
ไวในทีน่ ั้นบาง, จงทราบอยางนี้เถิด ทาน
โกสิยพราหมณ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิณ ความวา ขาพเจานําขาวสาลี
ของทานไปแลว ยอมเปลื้องหนี้บาง ใหหนี้บาง.
บทวา โกฏิสิมฺพลึ ไดแก ปาไมงิ้ว มีชื่ออยางนั้น.
บทวา นิธึป ความวา ยอมฝง คือเก็บขุมทรัพยอันมีปกติ
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๓๖๖. ตทฏกถา. ๖/๓๔๙.
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ติดตาม (ตน) ไวในที่นั้น คือ ในปาไมงิ้วอยางหนึ่ง.
ก็แลครัน้ กลาวอยางนั้นแลว ถูกพราหมณถาม เมื่อจะทําความ
นั้นใหปรากฏ จึงกลาววา
"ทานโกสิยพราหมณ นกทั้งหลายเปนลูกนอย
ของขาพเจา มีขนปกยังไมงอก, นกเหลานั้น
อันขาพเจาเลี้ยงแลว จักเลี้ยงขาพเจา; เพราะ
ฉะนั้น ขาพเจาจึงใหหนี้แกนกเหลานั้น. อนึ่ง
มารดาบิดาของขาพเจาแกเฒา ผานความเปน
หนุม สาวแลว, ขาพเจานําขาสาลีไปดวย
จะงอยปาก เพื่อมารดาบิดาเหลานั้น ยอม
เปลื้องหนี้ที่ทานทําแลวในกอน. นกแมเหลา
อื่น ซึง่ มีขนปกเหีย้ นเกรียน ทุพพลภาพสิ้นดี
ก็มีอยูในที่นั้น, ขาพเจาตองการบุญ จึงให
(ขาวสาลี) แกนกเหลานั้น, บัณฑิตทั้งหลาย
เรียกบุญกรรมนั้นวา 'ขุมทรัพย."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หาตูน แปลวา นําไปแลว.
สองบทวา ต นิธึ ความวา บัณฑิตทั้งหลาย เรียกวาบุญกรรม
นั้น ชื่อวา ขุมทรัพยอันมีปกติติดตาม (ตน).
พราหมณฟงคํานั้นแลว มีจิตใจเลื่อมใส กลาววา "ตั้งแตนี้ไป
เจาพรอมดวยญาติทั้งหลาย จงไรภัยบริโภคขาวสาลีเถิด" ดังนี้แลว
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มอบนาทั้งหมดใหแลว แกเครื่องผูกออกจากเทา.
พระโพธิสัตว เพราะความที่รูประมาณ จึงรับเพียง ๘ กรีส
เทานั้น คืนนาที่เหลือใหแกพราหมณนั่นแลอีกแลว ใหโอวาทวา
"ทานจงเปนผูไมประมาทเถิด ทานมหาพราหมณ" คาบรวงขาวสาลี
ไปสูสํานักของมารดาบิดา.
ฝายพราหมณ ปกหลักลงในนาประมาณ ๘ กรีสแลว ไดพูด
กะคนรักษานาวา "อยาหามนกทั้งหลายที่คาบเอาขาวสาลีแตเขตนี้"
ตั้งแตนั้น นกแขกเตาทั้งหลาย ไดคาบเอา (ขาสาลี) แตเขตนั้นแล.
เรื่องพระยานกแขกเตา จบ.
[เรื่องพระยาชาง]
[๓๒๔] ในอดีตกาล พระโพธิสตั ว เปนพระยาชางเผือกปลอด
มีชางประมาณแปดหมื่นเปนบริวาร เลี้ยงมารดาผูตาบอดของตนอยู
ในปาหิมพานต.
ในกาลตอมา พระยาชางนั้นละโขลง พามารดาไปสูเชิงเขาชื่อ
จัณโฑรณะ พักมารดาไวในถ้ําแหงภูเขา ซึ่งตั้งอยูติดสระปทุมสระหนึ่ง
เลี้ยงดูแลว.
ครั้งนั้น พรานชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่ง หลงทางสิ้น ๗ วัน
คร่ําครวญพลาง ถึงที่นั้นแลว. พระยาชาง ใหเขานั่งบนหลังของตน
ดวยความกรุณา นําไปพักไวในถิ่นแหงมนุษยแลวจึงกลับ. พรานผู
ชั่วชาแมนั้น ไปยังกรุงพาราณสีแลว กราบทูลแดพระราชา.
ก็ในกาลนั้น ชางมงคลของพระราชาลมแลว. พระราชาทรง
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สงควาญชางไปกับพรานนั้น ใหนําพระโพธิสัตวมาแลว ทรงพักไว
ในโรงชางมงคล ทรงถือขงกินอันมีรสเลิศตาง ๆ ไป ใหพระราชทานแกพระยาชางนั้น. พระโพธิสัตว คิดวา "เราเวนมารดา จักไม
รับอาหาร," แมเมื่อพระราชาตรัสวา "พระยาชาง จงรับฟอนหญา"
ก็ไมรับฟอง (หญา) ทูลวา "ขอเดชะ ขาพระองคเลี้ยงมารดาผู
ตาบอด, มาดาของขาพระองคเวนขาพระองค จักถึงความสิ้นชีวิต,
ขาพระองคเวนมารดานั้นเสีย ก็ไมมคี วามตองการดวยอิสริยยศ, วันนี้
เปนวันที่ ๗ แหงมารดาของขาพระองค ผูไมไดอาหาร."
พระราชาทรงสดับคํานั้นแลว ตรัสวา
"ทานทั้งหลาย
จงปลอยมหานาคที่เลี้ยง
มารดา; ขอมหานาคจงพรอมหนากับมารดา
พรอมดวยญาติทั้งหมดเถิด."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โยย ตัดบทเปน โย อย.
บทวา สเมตุ ไดแก จงมาพรอม.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตว พนจากเครื่องผูกแลว แสดงธรรม
แดพระราชาหนอยหนึ่ง ดวยกถาวาดวยทศราชธรรมแลว ถวาย
โอวาทวา "ขอเดชะ ขอพระองคจงเปนผูไมประมาทเถิด" ผูอัน
มหาชนบูชาแลวดวยวัตถุทั้งหลายมีของหอมและระเบียบเปนตน ออก
ไปจากพระนคร ถึงสํานักของมารดาในวันนั้นเอง.
พระราชา ทรงเลื่อมใสในคุณของพะโพธิสัตว รับสั่งใหสราง
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บาน ณ ทีใ่ กลสระปทุม ทรงตั้งวัตร (การบํารุง) เนืองนิตย. ในกาล
ตอมา เมื่อมารดาของพระโพธิสัตวนั้นลมลงแลว, โปรดเกลา ฯ ใหทํา
สรีรกิจมารดาของพระโพธิสัตวนั้น ทรงทําอาศรมบทชื่อ กรัณฑกะแลว
เสด็จไปยังพระนคร.
ก็ฤษีประมาณ ๕๐๐ ลงจากปาหิมพานต อยู ณ ที่นั้น. พระราชา
ใหพระราชทานวัตร (การบํารุง) นั้นแกฤษีเหลานั้น. เมื่อพระโพธิสัตวลมแลว, ใหสรางรูป (ดวยศิลา) มีประมาณเทาพระโพธิสัตว
นั้น แลวโปรดใหทําสักการะใหญ ชาชมพูทวีป ไดประชุมกันทํา
การฉลองชางทุก ๆ ปแล.
เรื่องพระยาชาง จบ.
[๓๒๕] พระโพธิสตั วเหลานั้น มีสุวรรณสามเปนตน พนจาก
ทุกขนั้น ๆ แลวประสบประโยชนสุข ดวยอุปนิสัยแหงกรรม คือ
การเลี้ยงมารดาบิดา ดวยประการฉะนี้ ; เพราะฉะนั้น
"บุคคลเมื่อปรารถนาความพนจากทุกข เล็ง
เห็นประโยชนของตน พึงทําการเลี้ยงพรหม
(คือมารดาบิดา) อันเปนกิจสูงสุด ในกาล
ทุกเมื่อเหมือนพระโพธิสัตวเหลานั้น."
อีกอยางหนึ่ง ธรรมดาวา ผูเลี้ยงมาดาบิดา เมื่อแวนแควนแมถูก
ศัตรูใหพินาศอยู. ยอมพนจากอันตรายไดจริง. ขอนั้น มีเรื่องตอไปนี้
(เปนอุทาหรณ) :๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๓๐๓. ตทฏกถา. ๖/๑.
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[เรื่องรามบุรุษผูเลี้ยงมารดา]
[๓๒๖] ในอดีตกาล พระโพธิสตั ว เปนบุตรปุโรหิตของพระ
เจากรุงพาราณสี ไดมีนามวา โชติปาละ เพราะในวันเกิด อาวุธ
ทุก ๆ อยางลุกโพลงขึ้น.
ในกาลตอมา โชติปาละนั้น แสดงศิลปธนูมีประการตาง ๆ แด
พระราชา โดยนัยดังกลาวไวในอรรถกถาสรภังคชาดก ตั้งแตนั้นจึง
ปรากฏชื่อวา สรภังคะ.
วันหนึ่ง สรภังคโพธิสัตวนั้น ไมใหใครรู (เรื่อง) เขาไปปา
แตผูเดียว แลวบวชเปนฤษี ในอาศรมที่ทาวสักกะประทาน ในสวน
มะขวิด มีเนื้อที่ประมาณ ๓๐ โยชน แทบฝงแมน้ําโคธาวรี ทําฌาน
และอภิญญาใหบังเกิดไดในวันที่ ๗. ตอมา พระราชาทั้งหลายมีพระ
เจากรุงพาราณสีเปนตน ก็ทรงผนวชในสํานักของสรภังคดาบสนั้น
พรอมดวยชาวแวนแควน. อาศรมในสวนมะขวิด เต็มแนนแลว.
ทีนั้น อันเตวาสิกผูใหญของสรภังคดาบสรูปหนึ่งชื่อ กิสวัจฉะ
ปรารถนาอยูสงัด จึงไปจากที่นั้น อาศัยพระนครของพระเจาทัณฑกี
ชื่อวา กุมภวดีปุระ ในกลิงครัฐ ผูอันเสนาบดีบํารุงแลว อยูในพระ
ราชอุทยาน.
ครั้งนั้น พระเจาทัณฑกี รับสั่งใหถอดฐานันดรของหญิง
แพศยาคนหนึ่ง. ตั้งแตนั้นมา นางก็ทําสันถวกรรมกับบุรุษนั้น ๆ แสวง
หาฐานนันดรอยู วันหนึง่ ไปยังพระราชอุทยาน พบดาบสนั้น จึง
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๕๓๕. ตทฏกถา. ๗/๓๕๖.
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กลาววา "เราพบคนกาฬกัณณีนี้นี่เอง พวกทานจงนําน้ํามา. ฉัน
จักลางตาทั้ง ๒" ดังนี้แลว เคี้ยวไมชาํ ระฟน บวนกอนเขฬะใหตกลง
ที่สรีระของดาบส ทิ้งไมชําระฟนลงที่ลนชะฎา ราดแมน้ําบวนปาก
ลงบนศีรษะของดาบสนั้นแลว ออกไป.
วันนั้นนั่นเอง พระราชาโปรดเกลา ฯ ใหพระราชทานฐานันดร
เติมนั่นแล แกหญิงแพศยานั้น. นางสําคัญฐานันดรที่ตนไดแลวเพราะ
อาศัยกุศลอันทําไวในกอนวา "ตนไดแลว ดวยการทําเขฬะใหตกลง
ที่สรีระของดาบส."
โดยกาลลวงไป ๒-๓ วันจากนั้น พระราชทรงริฐานันดรของ
ปุโรหิต. ปุโรหิตนั้น เขาไปหาหญิงแพศยา ถามวา "เธอทํา
อะไร จึงไดฐานันดรคืน ?" ไดฟงวา "ทํากรรมชือ่ นี้ในที่นั้น" ไป
ทําเหมือนอยางนั้น ก็เผอิญไดฐานันดรเดิมคืนในวันนั้นเหมือนกัน.
แมปุโรหิตนั้น ไดฐานันดรนั้นดวยผลแหงบุญแลว ก็สําคัญวา "ได
แลวดวยการทําเขฬะใหตกลง."
โดยกาลลวงไป ๒-๓ วันจากนั้น ปจจันตชนบทของพระราชา
จลาจล. พระราชามีพระราชประสงคจะปราบปจจันตชนบทใหราบ
คาบ ทรงเชื่อคําของปุโรหิต จึงทรงบังคับมนุษยทั้งหมดวา "พวก
ทานจงทําเขฬะใหตกลงที่สรีระของชฎิลโกงนั่น." มนุษยเหลานั้นแม
ทั้งหมด พรอมกับพระราชา ไดทําเหมือนอยางนั้นแลว. ของอันนา
เกลียดทั้งหลายมีเขฬะเปนตน ลาดทัว่ สรีระของดาบส.
สวนเสนาบดี ไดสดับ (เรื่องนี้) ภายหลังชนทั้งหมด จึงรีบไป

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาที่ 247

ยังอุทยาน เขี่ยของอันนาเกลียดทั้งหมดนั้นออกแลว ใหดาบสอาบน้ํา
แลว เรียนวา "ทานขอรับ กรรมที่ไมสมควรอันชนเหลานั้นทําแลว
ผลอะไรจักมีแกชนเหลานั้น."
ดาบส กลาววา "ความประทุษรายแหงใจของอาตมา ไมมี,
แตเทพดา โกรธนักหนา, ในวันที่ ๗ แตวันนี้ไป เทพดาทั้งหลายจัก
ทําแวนแควนทั้งสิ้น ไมใหเปนแวนแควน; เพราะฉะนั้น ทานจงไปภาย
นอกแวนแควนเสียภายใน ๗ วันเถิด." เสนาบดีนั้นไดทําอยางนั้นแลว.
สวนพระราชา พอเสด็จไปถึงเทานั้น ก็ปราบปจจันตชนบทให
ราบคาบไดแลว เสด็จกลับเขาสูพระนคร. ในวันนั้นเอง เทพดา
ทั้งหลาย (บันดาล) ใหฝนน้ําตกลง.
พวกมนุษยไดมีในเบิกบานวา "ตั้งแตเวลาที่พวกเราทํารายตอ
ชฎิลโกงแลว พระราชาของพวกเราก็มีแตทรงพระเจริญถายเดียว,
เฉพาะในวันที่พระองคทรงปราบปจจันตชนบทราบคาบ เสด็จมาแลว
ฝนก็ตก."
ลําดับนั้น เทพดาทั้งหลาย (บันดาล) ใหฝนดอกมะลิ ฝนมาสก
ฝนกหาปณะ และฝนเครื่องประดับมีเครื่องประดับมือเครื่องประดับ
เทาเปนตน ตกลงแลว. เพราะเหตุนั้น พวกมนุษยจึงดีใจอยางยิ่ง
เปลงวาจาดวยใจเบิกบาน มีความนิยม (คลอย) ตามในบาปอัน
พระราชทรงทําแลว.
ครั้งนั้น เทพดาทั้งหลาย (บันดาล) ใหฝนอาวุธมีคมขางเดียว
๑

๑. แปลตามศัพทวา ซึ่งภัณฑะอันทําแลว มีภัณฑะอันเขาถึงซงมือและภัณฑะอันเขาถึง
ซึ่งเทาเปนตน.
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เปนตน ฝนถานเพลิงอันปราศจากเปลว ฝนแผนหินประมาณเทาเรือน
ยอด และฝนทรายตกลงแลว ไดทําแวนแควนใหดอนสูงได ๘๐ ศอก.
ก็เมื่อแวนแควนยังไมทันพินาศ, สรภังคดาบสทราบเหตุนั้น สง
ดาบสรุนหนุม ๒ รูปไป ใหนํากิสวัจฉดาบสมาทางอากาศดวยวอเตียง.
สวนเสนาบดี ออกไปตามลําพังเอง. ก็น้ําดื่มและหญาสําหรับ
สัตวดิรัจฉานผูไมนิยม (คลอย) ตามในกรรมนั้น ก็มิไดม,ี สัตว
ดิรัจฉานเลานั้นจึงไปตามสถานที่ซึ่งมีน้ําดื่มและหญา ยังไมทันถึง
วันที่ ๗ ก็ถงึ ภายนอกแวนแควน.
ก็บรุ ุษคนหนึ่งชื่อราม อันเทพดาทั้งหลายชวยนําออกไปภายนอก
จากแวนแควนนั้น. ดวยเหตุนั้น ในอรรถกถา ชยทิสชาดกในตึสนิบาต
ทานจึงกลาววา
"ดังไดสดับมา บุรษุ ชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งชื่อ ราม เปนผู
เลี้ยงมารดา บํารุงมารดาบิดาอยู ไปเพื่อตองการคาขาย ถึงพระ
นครชื่อ กุมภวดีปุระ ในแควนของพระเจาทัณฑกีแลว เมื่อแวน
แควนทั้งสิ้นถูกฝน ๙ อยางใหพินาศไปอยู ระลึกถึงคุณของมารดา
บิดา. ขณะนั้น เทพดาทั้งหลายไดนําเขามามอบใหมารดาโดยความ
สวัสดี เพราะผลแหงกรรมคือการบํารุงมารดา." สวนชนเหลาอื่น
นอกจากบุรุษนั้นแมทั้งหมด ถึงความพินาศแลวแล.
เรื่องรามบุรุษผูเลี้ยงมารดา มาในอรรถกถา อุปาลิสูตร มัชฌิมปณณาสก และในอรรถกถา สรภัคชาดก.
๑

๒

๓

๑. ชาตกฏกถา. ๗/๒๐๖. ๒. ป. สู. ๓/๕๖. ๓. ชาตกฏกถา. ๗/๓๕๖.
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[๓๒๗] เพราะฉะนั้น ธรรมดาบุตร พึงเปนผูมีจิตมั่นคงใน
อุปฏฐานกรรม เหมือนอุบาสกผูเลี้ยงมารดา. อนึ่ง พึงปฏิบัติโดย
ประการที่จะพึงไดเพื่อบํารุงมารดาบิดาเหมือนนันทบัณฑิต.
[เรื่องอุบาสกผูเลี้ยงมารดา]
ดังไดสดับมา อุบาสกคนหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี เมื่อบิดาตาย
แลว มีมารดาเปนดังเทพดา ปรนนิบตั ิมารดาดวยกิจมีการใหน้ําลาง
หนา (หรือบวนปาก) และไมชําระฟนเปนตน และดวยวัตถุมียาคู
และภัตเปนตน.
สวนมารดา พูดแกเขาบอย ๆ (เพื่อใหมีภรรยา) เมือเขาไม
ปรารถนาอยูนั่นเอง ก็ขืนนําสตรีรุนสาวมาแลวมอบให. เขาสําเร็จ
การอยูรวมกับสตรีนั้น. แมสตีนั้นก็บํารุงมารดาของอุบาสกนั้นโดย
เคารพ. ตอมาประสงคจะใหสามีนํามารดานั้นออกไปเสียภายนอก
วันหนึ่ง พูดกะสามีวา "นาย เมื่อนายไปภายนอก, มารดาของ
นายดาฉัน." เขาไดนิ่งเสีย. ตั้งแตนั้น นางเมื่อจะใหยาคู ยอม
ใหยาคูที่รอนจัดหรือเย็นจัด เค็มจัดหรือจืดจัด. เมื่อแมผัวกลาววา
"รอนนัก เค็มนัก แม" ก็เติมน้ําเย็นลงไป เมื่อแมผัวกลาวอีกวา
"เย็นนัก ไมเค็มเลย' ก็สงเสียงเอ็ดอึงวา "เมื่อตะกี้นี้เอง พูดวา
'รอนนัก เค็มนัก' แลวยังกลาววา 'เย็นนัก ไมเค็มเลย,' ใครจัก
อาจใหแกยินดีได," แมน้ําสําหรับอาบ นางก็ทําใหรอนจัด แลวราด
ลงที่หลัง, เมื่อแมผัวกลาววา "รอนจริง" ก็เติมน้ําเย็นลงไป เมื่อ
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แมผัวกลาววา "เย็นจริง" ก็พูดวา "เมื่อตะกี้นี้เอง พูดวา ' รอน
จริง' แลวก็ยังกลาวอีกวา 'เย็นจริง,' ใครจักอาจอดทนความดูหมิ่น
(จูจี้) ขอแกได."
นางทําการทะเลาะกับแมผัวอยางนั้นแลว พูดกะสามีวา "ดิฉัน
ไมอาจจะอยูในเรือนหลังเดียวกับมารดาผูกาฬกัณณีเห็นปานนี้ได. ขอ
นายจงใหมารดานั้นอยูเสียภายนอกเถิด."
เขาพูดวา "นางผูเจริญ หลอนยังรุนสาว ไปในที่ใดที่หนึ่ง
แลว ก็อาจเปนอยูไดกอน; สวนมารดาของฉัน ทุพลภาพ, ฉัน
เทานั้น เปนที่พึ่งของมารดานั้น; หลอนจงออกไปสูสกุลของตนเถิด."
นางคิดวา "ถาเราจักไปสูสกุล; อยูเปนหญิงหมาย จักประสพทุกข"
ดังนี้แลว กลัว ไมไป (ตั้งใจ) ปรนนิบัติใหแมผัวชอบใจ โดยนัย
กอนนั้นแล.
ภายหลังวันหนึ่ง อุบาสก ไปสูพ ระเชตวัน เพื่อฟงธรรม ถวาย
บังคมพระศาสดาแลว นั่งอยู ณ สวนขางหนึ่ง อันพระศาสดาตรัสถาม
วา "อุบาสก เธอไมประมาทในบุญกรรม, บําเพ็ญกรรมคือการ
บํารุงมารดาอยูหรือ? " กราบทูลวา "อยางนั้น พระเจาขา" แลว
กราบทูลเรื่องทั้งหมด.
พระศาสดา ตรัสวา "อุบาสก เธอไมเชื่อคําของสตรีนั้นในกาล
บัดนี้เทานั้น แตในกาลกอน เธอครามารดาของเธอออกไป เพราะคํา
ของสตรีนั่นแลว ไดอาศัยเรา จึงนํามารดานั้นกลับสูเรือนปรนนิบัติอีก"
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ดังนี้แลว ตรัสกัจจานีชาดก ในอัฏฐกนิบาต ประกาศสัจจะทั้งหลายแลว.
ในเวลาจบสัจจะ อุบาสกไดเปนโสดาบัน.
เรื่องอุบาสกผูเลี้ยงมากดา จบ.
[เรื่องนางกัจจานี]
[๓๒๘] ในอดีตกาล บุรุษคนหนึง่ ในกรุงพาราณสี เมื่อบิดา
ตายแลว มีมารดาเปนดังเทพดา ปรนนิบัติมารดาชื่อ กัจจานี โดย
นัยดังกลาวแลวนั่นแล. เรื่องทั้งหมด ก็เหมือนเรื่องที่กลาวแลว.
ครั้งนั้น บุรุษนั้น เชือ่ คําของภริยา พูดกะมารดาวา "แม ออก
ไปจากที่นี้ จงอยูในที่ตามที่ชอบใจเถิด." นางรองให พลางออกไป
อาศัยสกุลมั่งคั่งสกุลหนึ่ง ทําการรับจางเลี้ยงชีวิตโดยลําบาก.
ก็ในเวลาที่นางออกไปแลว ลูกสะใภมีครรภ ตอมาก็คลอด
บุจร พูดกะสามีวา "เมื่อมารดาของนายอยูในเรือน, ดิฉันไมได
บุตร, บัดนี้ ดิฉันไดบุตรแลว; ดวยเหตุนี้ นายจงทราบวามารดา
ของนายนั้นเปนกาฬกัณณี."
ฝายนางกัจจานี ไดยินวา "ขาววา ในเวลาที่เราถูกเขาครา
ออก (จากเรือน) แลว ลูกสะใภไดบุตร" จึงคิดวา "ธรรมคือ
ความออนนอมตอผูใหญ และธรรมคือความสุจริต ๓ อยางในโลกนี้
จักเปนธรรมตายแลวแนแท; เพราะถาธรรมไมพึงตายไซร, คนโบย
ครามารดาออกไปแลว ก็ไมพึงไดบุตร ไมพึงอยูเปนสุข; เราจักให
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๓๘. ตทฏกถา. ๕/๒๑๖.
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มตกภัตแกธรรม" ดังนี้แลว ไปสูปาชา เอาศีรษะมนุษย ๓ ศรีษะ
ทํากอนเสา ติดไฟ เริ่มชาวขาวสาร.
ขณะนั้นเอง ทาวสักกเทวราช ทรงตรวจดูโลก เห็นนางกัจจานี
นั้นประสพทุกข ประสงคจะใหมตกภัตแกธรรม ดวยสําคัญวา
"ธรรมตายแลว" จําแลงเพศเปนพราหมณเขาไปหานาง ตรัสวา
"ธรรมไมตาย" สถิตอยูในอากาศ ตรัสวา "กัจจานี อยากลัว
เลย บุตรหลานและลูกสะใภของทานจักมาพาทานกลับไปดวยอานุภาพ
ของเรา" แลวเสด็จไปสูสถานของพระองคนั้นแล.
ชนทั้ง ๓ มีบุตรเปนตนแมเหลานั้น หวนระลึกถึงคุณของนาง
กัจจานีนั้น ดวยอานุภาพของทาวสักกะ จึงเดินทางสายที่ไปสูปาชา
พบนางในระหวางทาง จึงหมอบลงแทบเทาทั้ง ๒ ใหนางอดโทษแลว
นํามาสูเรือน ตั้งแตนั้น อยูรวมกันดวยความพรอมเพรียงแล.
เรื่องนางกัจจานี จบ.
[เรื่องดาบส ๒ พีน่ อง]
[๓๒๙] มรอดีตกาล ดาบสพี่นอง ๒ รูป คือ ผูพี่ชื่อ โสณบัณฑิต
ผูนองชื่อ นันทบัณฑิต เลี้ยงมาดาบิดาอยูในหิมวันตประเทศ.
บรรดาดาบส ๒ รูปนั้น ดาบสผูพี่ไปแมสูที่ไกลได เพราะมี
อภิญญา ๕ นําผลไมมีรสอรอยมาให (มารดาบิดา) ภายหลัง. สวน
ดาบสผูนอง นําผลไมอยางใดอยางหนึ่งในที่ใกลมาใหกอน. ดาบส
ผูนองนั้น แมถูกดาบสผูพี่กลาววา "อยางทําอยางนั้น" ก็ไมเชือ่ ฟงคํา.
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ลําดับนั้น ดาบสผูพี่ กลาววา "นันทะ เธออันใคร ๆ ไมควร
สั่งสอน ไมทําตามคําของบัณฑิตทั้งหลาย, ธรรมดามารดาบิดา เปน
ภาระของพี่, พี่ผูเดียวจักปรนนิบัติมารดาบิดาเหลานั้น; เธออยาอยู
ในที่นี้, จงไปเสียในที่อื่น."
นันทดาบสไมอาจดํารงอยูได เขาสูบรรณศาลาของตนแลว
เพงกสิณ ทําฌานและอภิญญาใหบังเกิดไดในวันนั้นเอง แลวคิดวา
"เราจักพาพระราชา ๑๐๑ (มา) ใหพี่ชายอดโทษแลว ขอเพื่อบํารุง
มารดาบิดา" ดังนี้แลว เขาไปเฝาพระเจากรุงพาราณสี พระนามวา
มโนชะ ดวยฤทธิ์ ทูลวา "มหาบพิตร อาตมภาพจักยึดราชสมบัติ
ในชมพูทวีปทั้งสิ้นดวยกําลังของตน แลวถวายแดพระองค, ขอเชิญ
พระองคเสด็จออกไปในวันนี้ทีเดียว." พระราชาไดทรงทําอยางนั้น.
ถาความรอนมีแกกองทัพ นันทดาบสก็ทํารมแลวทําใหเย็น,
เมื่อฝนตก ก็ไมใหฝนรั่วรดเบื้องบน, หามไดทั้งรอนทั้งหนาวทั้งลม
ทําสิ่งกดขวางมีตอเปนตนในหนทางใหหายไป ทําทางใหราบเรียบ
เหมือนมณฑลกสิณ.
นันทดาบสนั้น ลาดแผนหนังในอากาศแลวนั่ง อันกองทัพแวด
ลอมแลว ไปสูแควนโกศลกอน สงทูตไปวา "พระเจาโกศลจะให
การรบแกพวกเราหรือจะยอมอยูในอํานาจ (ของพวกเรา) เลา ?"
พระเจาโกศลกริ้วแลว เสด็จออกเพื่อตอยุทธ. นันทดาบส
ขึงหนังสือ ทําใหใหญในระหวางกองทัพทั้ง ๒ ฝาย รับลูกศรที่เขา
ยิงมาแลว ๆ. บรรดานักรบเหลานั้น แมคนหนึ่งชื่อวาถูกยิงดวยลูกศร

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาที่ 254

ไมมีเลย. นักรบเหลานั้น มีลูกศรสิน้ แลว ก็หมดอุตสาหะ ไดยืน
เฉยอยู.
นันทดาบส ทูลพระเจาโกศลวา "พระองคอยาทรงกลัว ราชสมบัติของพระองคจักคงเปนของพระองคอยางเดิม; แตขอพระองค
จงอยูในอํานาจของพระเจามโนชะอยางเดียว."
ฝายพระเจาโกศลนั้นทรงรับแลว แวดลอมพระเจากรุงพาราณสี
ไดเสด็จไปยังแควนอังคะ. โดยนัยนี้ สิ้นเวลา ๗ ป ๗ เดือนและ ๗ วัน
นันทดาบสจึงยึดเอาราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้น ถวายแดพระเจา
มโนชะ ไดทําพระเจาโนชะนั้นใหเปนหัวหนาแหงพระราชา ๑๐๑ แลว
พาพระราชาเหลานั้นทั้งหมดมาสูสํานักของดาบสผูพี่ ใหดาบสผูพี่นั้น
อดโทษแลว ขอการเลี้ยงมารดาบิดา.
แมพระโพธิสัตว มีจิตยินดีแลว พูดวา "บัดนี้ พี่อดโทษแก
เธอ เธอจักไดเพื่อปรนนิบัติคนหนึ่งในมารดาบิดา (ทั้ง ๒)." ลําดับ
นั้น มารดา กลาวแกพระโพธิสัตวนั้นวา "พอโสณบัณฑิต นอง
ของพอจากไปนาน, นองของพอนั้นจงบํารุงแม, พอจงบํารุงบิดา."
พระโพธิสัตว รับคําของมารดาแลว พูดวา "นันทะ สวน
อันเจริญที่สุดเธอไดแลว, เธอพึงเปนผูไมประมาท ปรนนิบัติ (มารดา)"
ดังนี้แลว เมื่อจะประกาศคุณของมารดา ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ใน
โสณนันทชาดก วา
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๘/๕๗. ตทฏกถา ๘/๑๗๙.
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[๓๓๐] "ฤษี มารดาเปนผูเอ็นดู เปนที่พึ่ง ให
น้ํานมแกเราทั้ง ๒ มากอน, และเปนมรรคา
แหงโลกสวรรค, มารดายอมเลือกเธอ ฤษี
มารดาใหน้ํานมมากอน เปนผูคุมครอง ผู
ประกอบบุญเปนมรรคาแหงโลกสวรรค, มารดา
ยอมเลือกเธอ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุกมฺปกา ไดแก ผูมีหฤทัยออนโยน.
สองบทวา ปุพฺเพ รสทที ไดแก ผูใหรสกลาคือน้ํานม
แกตนมากอนเทียว.
บทวา วรเต ความวา มารดาไมปรารถนาพี่, ปรารถนาเธอ.
คําวา อิเส เปนอาลปนะ (คําสําหรับรองเรียก), ความวา
นันทดาบสผูเจริญ.
บทวา โคตฺตี แปลวา ผูคุมครอง.
บทวา ปฺุุปสฺหิตา ไดแกผูเขาไปอาศัยบุญ คือผูใหบญ
ุ .
๓๓๑ บัดนี้ พระโพธิสัตว เมื่อจะแสดง (ความนี้) แกบริษัท
พรอมดวยพระราชวา "บุคคล เมื่อปฏิบัติผิดในมารดาบิดา ยอม
ประสพผลอันไมเปนประโยชนเกื้อกูลนี,้ เมื่อปฏิบัติชอบ (ในมารดา
บิดา) ยอมประสพผลอันเปนประโยชนเกื้อกูลนี้" ดังนี้ ไดกลาวคาถา
เหลานี้วา
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๘/๖๖. ตทฏกถา. ๗/๒๐๕.
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"คนที่มารดาเลี้ยงมาแลวโดยอยากอยางนี้ ไม
ปรนนิบัติมารดา, เขาประพฤติผิดในมารดา
ยอมเขาถึงนรก. คนที่บิดาเลี้ยงมาแลวโดย
ยากอยางนี้ ไมปรนนิบัติบิดา, เขาประพฤติ
ผิดในบิดา ยอมเขาถึงนรก. ขาพเจาไดฟงมา
วา 'แมทรัพยของผูปรารถนาทรัพย, ยอมฉิบ
หาย' บาง, 'เขาไมปรนนิบัติมารดายอมประสพ
ความลําบาก' บาง, 'เขาไมปรนนิบัติบิดา...บาง,
บัณฑิตผูรูแจง ปรนนิบัติมารดา พึงไดสุข ๓
อยาง คือ ความเพลิดเพลิน ๑ ความบันเทิง ๑
ความราเริงสนุกสนานทุกเมื่อ ๑ ---- ปรนนิบัติ
บิดา----ธรรมเครื่องสงเคราะหเหลานี้ คือ การ
ให ๑ การกลาวคําเปนที่รัก ๑ การประพฤติ
ประโยชนในโลกนี้ ๑ ความเปนผูมีตนสม่ํา
เสมอในธรรมทั้งหลายในที่นั้น ๆ ตามสมควร ๑
ยังเปนไปอยูในโลก ก็เหมือนลิม่ สลักรถที่
กําลังแลนไป; ถาธรรมเครื่องสงเคราะหเหลานี้
ไมพึงมีไซร; มารดาไมพึงไดการนับถือหรือการ
บูชา เพราะเหตุแหงบุตร หรือบิดาก็ไมพึงได
การนับถือหรือการบูชา เพราะเหตุแหงบุตร, ก็
เพราะบัณฑิตทั้งหลายพิจารณาเห็นชอบซึ่งธรรม
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เครื่องสงเคราะหเหลานี้อยู; ฉะนั้น บัณฑิต
เหลานัน้ จึงถึงความเปนใหญ และเปนผูอัน
ปวงชนพึงสรรเสริญ."
[แกอรรถ]
[๓๓๒] อรรถกถา ชาดกวา "บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิจฺฉาภโต ความวา ผูอันมารดาเลี้ยงแลว คือประคับประคองแลวโดย
ยาก. คําวา มิจฺฉ จริตฺวาน คือ ไมปรนนิบัติมารดา.
บทวา ธนมฺป ความวา ขาพเจาไดฟงมาวา 'แมทรัพยที่เกิด
ขึ้นแลว ของผูปรารถนาทรัพย เมื่อเขาไมปรนนิบัติมารดา ยอม
ฉิบหาย.' บทวา กิจฺฉ วา ความวา ทรัพยยอมฉิบหายบาง เขา
ยอมประสพทุกขบาง ดวยประการฉะนี้.
สองบทวา ลพฺภเมต วิชานตา ความวา บัณฑิตปรนนิบัติ
มารดาแลว พึงไดสุขมีความเพลิดเพลินเปนตนในโลกนี้และในเทวโลก
นั่น, อธิบายวา ผูเชนนั้นอาจได (สุขนั้น).
บทวา ทานฺจ ความวา บุตรพึงใหทานแกมารดาบิดา พึง
กลาวคําเปนที่รัก, พึงประพฤติประโยชนดวยสามารถชวยกิจที่เกิดขึ้น
ใหสําเร็จ พึงทําความเปนผูมีตนสม่ําเสมอในธรรมคือความประพฤติ
ออนนอมตอผูใหญทั้งหลาย ดวยสามารถสามีจิกรรมมีการกราบไว
เปนตน แกมารดาบิดาผูไปในที่นั้น ๆ คือในทามกลางบริษัทหรือ
๑

๑. ชาตกฏกถา ๘/๒๐๘.
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ในที่ลับ, ทําสามีจิกรรมทั้งหลายมีการกราบไหวเปนตนในที่ลับแลว
จะมิตองทําในบริษัทมิได, ตองเปนผูสม่ําเสมอในที่ทั้งปวงทีเดียว."
อรรถกถา สิคาลสูตร วา "สองบทวา ตตฺถ ตตฺถ คือ ใน
บุคคลนั้น ๆ. บาทคาถาวา รถสฺสาณีว ยายโต ความวา เมื่อลิ่ม
สลักมีอยู รถก็แลนไปได, เมื่อลิ่มสลักไมมี รถยอมแลนไปไมได
ฉันใด; เมื่อธรรมเครื่องสงเคราะหเหลานี้ยังมีอยู โลกก็เปนไปได,
เมื่อธรรมเครื่องสงเคราะหเหลานั้นไมมี โลกก็เปนไปไมได ฉันนั้น."
ฎีกาสิคาลสูตรนั้น วา "สองบทวา ตสฺมึ ตสฺมึ ความวา
ในบุคคลนั้น ๆ คือผูควรสงเคราะห ดวยธรรมเครื่องสงเคราะห
ทั้งหลายมีทางเปนตน, เมือลิ่มสลักที่อยูหัวเพลา. บทวา ยายโต
แปลวา แลนไปอยู."
บาทคาถาวา เอเต จ สงฺคหา นาสฺสุ ความวา ถาธรรม
เครื่องสงเคราะห ๔ อยางนี้ ไมพึงมีไซร.
บาทคาถาวา น มาตา ปุตฺตการณา ความวา ผิวา มารดา
ไมพึงทําธรรมเครื่องสงเคราะหเหลานั่นแกบุตรไซร, ก็ไมพึงไดการ
นับถือหรือการบูชา เพราะเหตุแหงบุตร.
สอบบทวา สงฺคหา เอเต เปนปฐมาวิภัตติ ลงในทุติยาวิภัตติ.
บาลีวา สงฺคเห เอเห ดังนี้ก็มี.
[๓๓๓] ในฎีกาสิคาลสูตร ทานกลาววา "บทวา ปุตฺตการณา
คือ มีบุตรเปนนิมิต. จริงอยู มารดาบิดาไมพึงไดการนับถือหรือ
๑

๑. สุ. วิ. ๓/๑๘๘.
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การบูชามีบุตรเปนเหตุ คืออันบุตรพึงทํา. บทวา อุปโยควจเน แปล
วา ในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ. อรรถะ ชื่อวา วจนะ เพราะวิเคราะหวา
'อันเขากลาว.' อีกอยางหนึ่ง (บทวา อุปโยควจเน แปลวา ครัน้ เมื่อ
ทุติยาวิภัตติอันพระองคพึงตรัส. บทวา ปจฺจตฺต แปลวา ปฐมาวิภัตติ."
บทวา สมฺมเวกฺขนฺติความวา เห็นชอบอยู คือพิจารณา
เห็นธรรมเครื่องสงเคราะหเหลานั้น อันบุคคลควรทําโดยชอบทีเดียว.
บทวา มหตฺต คือ ซึ่งความเปนผูประเสริฐ.
บทวา ปาสสา คือ อันชาวโลกพึงสรรเสริญ. อธิบายวา
"บัณฑิตเหลานั้น อันปวงชนพึงสรรเสริญอยางนี้วา 'ยอมประพฤติ
ในบุคคลที่ควรสงเคราะหนั้น ๆ ตามควร."
พระราชาทั้งหลาย พรอมดวยบริษัท ทรงสดับคํานั้นแลว ทรง
เลื่อมใส อันพระมหาสัตวใหตั้งอยูในเบญจศีลแลว โอวาทวา "พระ
องคจงเปนผูไมประมาทในกุศลทั้งหลายมีทานเปนตน" ทรงไหวพระมหาสัตวนั้นแลว เสด็จไปสูพระนครของตน ๆ ครองราชสมบัติโดย
ธรรมแลว เขาถึงเทวโลก.
ดาบสพี่นองแมทั้ง ๒ บํารุงมารดาบิดาตลอดชีวิตแลว เขาถึง
พรหมโลก.
เรื่องดาบส ๒ พี่นอ ง จบ.
๑

๑. คือตั้งอรรถอุปโยควจเน ๒ ครั้ง ครั้งแรกแกเปนอุปโยคตฺเถ ครั้งที่ ๒ แกเปน
ลักขณวันตะ แตไมไดวางบทตั้งไว. วางแตวาศัพทไว เพื่อแสดงอีกวิกัปหนึ่ง. สวน
ปจฺจตฺต ตอไปก็เปนอีกทอนหนึ่งไมเกียวกับทอนนี้.

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาที่ 260

[บุตรบํารุงมารดาบิดาดวยฐานะ ๕]
[๓๓๔] การบํารุงมารดาบิดาตามที่กลาวแลว พระผูมีพระ
ภาคตรัสวา "เปนมงคล" เพราะนํามาซึ่งอิฐผลทั้งหลายมีความ
สรรเสริญเปนตนในโลกนี้ ดวยประการนี้แล.
อีกนัยหนึ่ง การบํารุง ๕ อยาง ดวยสามรถการเลี้ยง การชวย
ทํากิจ ดํารงวงศสกุล ประพฤติสมควรซึ่งความเปนผูรับทรัพยมรดก
และตามเพิ่มใหซึ่งทักษิณา ชื่อวา การบํารุง. ดวยเหตุนั้น พระผูมี
พระภาค เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกคฤหบดีบุตรชือ่ สิคาลกะ จึง
ตรัสวา "คฤหบดีบุตร ทิศเบื้องหนาคือมารดาบิดา อันบุตรพึงบํารุง
ดวยฐานะ ๕ คือ เราอันทานเลี้ยงแลวจักเลี้ยงทาน ๑ จักทํากิจของ
ทาน ๑ จักดํารงวงศสกุล ๑ จักปฏิบัติซึ่งความเปนผูรับทรัพยมรดก ๑
ก็อีกอยางหนึ่ง เมื่อทานถึงแกกรรมลวงลับไปแลว จักตามเพิ่มใหซึ่ง
ทักษิณา ๑" คฤหบดีบุตร ทิศเบื้องหนาคือมารดาบิดา อันบุตรพึง
บํารุงดวยฐานะ ๕ เหลานี้แล ."
[๓๓๕] บรรดาบทเหลานั้น ในบทนี้วา เนหิ พึงทราบวินิจฉัย
ดังนี้: ผลยอมตั้งอยูในการณนั้น เพราะความที่ผลนั้นเปนไปเนื่อง
ดวยการณนั้น เหตุนั้น การณนั้น ชือ่ วา ฐานะ (เปนที่ตั้ง) คือ
เหตุ; ดวยเหตุนั้น ในอรรถกถา ทานจึงกลาววา การเณหิ. ความ
ที่มารดาบิดาเปนทิศเบื้องหนา เพราะบัณฑิตเปนสมกันโดยเนอความ.
จริงอยางนั้น มารดาบิดาเหลานั้น ชื่อวา ทิศเบื้องหนา เพราะเปนผูตั้ง
๑

๑. ที. ปา. ๑๑/๒๕๓.
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อยูเบื้องหนาแหงบุตรทั้งหลาย และเพราะแสดงคืออางโดยความเปน
ผูมีอุปการะ (แกบุตรทั้งหลาย).
ดวยเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา "มารดาบิดา
พึงทราบวา 'ทิศเบื้องหนา' เพราะทานเปนผูมีอุปการะมากอน."
บทวา ภโต ความวา เราอันมารดาบิดาเหลานี้เลี้ยงมาแลว.
ก็การเลี้ยงนั้น เปนกิจอันมารดาบิดาใหเปนไปแลว ดวยการนําปจจัย
แหงสุขเขาไป และดวยนําปจจัยแหงทุกขออกไป จําเดิมแตกาล
ที่บุตรเกิด, เพราะฉะนั้น พระอรรถกถาจารย เพื่อจะแสดงการเลี้ยง
นั้น จึงกลาววา "(เรา) อันมารดาบิดาใหดื่มน้ํานม ยังมือและเทา
ใหเจริญ เอาปากดูน้ํามูก ใหอาบน้ํา แตงตัวเลี้ยงดู ประคับประคอง
แลว."
บทวา เน ความวา เราจักเลี้ยงมารดาบิดาเหลานั้น ผูแก ดวย
กิจมีการลางเทา ใหอาบน้ํา ใหยาคูและภัตเปนตน.
สองบทวา กิจฺจ เนสความวา เราจักพักกิจของตนไวแลว
ไปทํากิจที่เกิดขึ้นในราชสกุลเปนตน ของมารดาบิดา.
ในฐานะนี้วา กุลวส เปสฺสามิ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ : เพราะ
เหตุที่การไมใหสมบัติของมารดาบิดามีนาเปนตนใหฉิบหาย รักษาไว
เปนเหตุแหงการตั้งมั่นสืบ ๆ ไป (แหงวงศสกุล) ของมารดาบิดา
เหลานั้น ; อนึ่ง เพราะเหตุที่การสืบตอไป (แหงสกุล) ของมารดา
บิดาเหลานั้น ยอมเปนอันบุตรนําไปแลว ดวยการนํามารดาบิดาออก
จากวงศที่ไมตั้งอยูในธรรมอันเปนไปโดยนัยเปนตนอยางนี้วา "พวก
เราพึงฆาบุรุษคนหนึ่ง ผูเสมอกับตนดวยสมบัติมีสกุลและประเทศ
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เปนตนแลว นํากําไลมณีที่ผูกไวที่คอหรือที่มือไป" แลวใหเลิกละ
ความยึดถือนั้นเสีย ตั้งไวในวงศที่ประพฤติธรรมอันเปนไปแลวดวย
การงดเวนจากอกุศลกรรมมีการเบียดเบียนเปนตน และดวยการไม
ตัดทอนทานที่มารดาบิดาเหลานั้นใหแลว ; เหตุนั้น พระอรรถกถาจารย
เพื่อจะแสดงความนั้น จึงกลาววา "บุตรไมใหสมบัติของมารดาบิดา
มีนา เงิน ทอง เปนตน ฉิบหายไป รักษาไวก็ดี นํามารดาบิดาไป
จากวงศที่ไมตั้งอยูในธรรมแลว ตั้งไวในวงศที่ตั้งอยูในธรรมก็ดี ไม
ตัดทอนภัตทั้งหลายมีสลากภัตเปนตน อันวงศสกุลนํามาแลวใหเปน
ไปอยูก็ดี ชือ่ วา ดํารงวงศสกุล."
ในฐานะนี้วา ทายชฺช ปฏิปชฺชามิ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :
เพราะเหตุที่บุตรประพฤติ โดยความเปนผูควรแกอันไดรับความเปน
ทายาทชื่อวา ปฏิบัติ ความเปนผูรับทรัพยมรดก. บุตร (ประพฤติอยางอื่น)
นอกนี้ ไมเชือ่ วา ปฏิบัติความเปนผูรับทรัพยมรดก; ฉะนั้น พระอรรถกถาจารย เพื่อจะแสดงความนั้น จึงกลาวา "มารดาบิดาถึงความ
ตัดเด็ก (บุตร) ทั้งหลายผูไมประพฤติในโอวาทของตน ปฏิบตั ิผิด
ทําไมใหเปนบุตร, บุตรเหลานั้น ยอมไมควรแกความเปนทายาท
ยอมทําบุตรทั้งหลายผูประพฤติอยูในโอวาท ใหเปนเจาของสมบต
ในสกุล."
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา วินิจฺฉย ปตฺวา ความวา ถึง
การตัดอันมาแลวอยางนี้วา "ก็เราสละบุตรละ."
บทวา ทกฺขิณ ความวา เราจักทําการใหสวนบุญแกมารดา
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บิดาเหลานั้น ตามเพิ่มใหทาน จําเดิมแตวันที่ ๓.
ถาคําถามพึงมีวา "เพื่ออะไร ?" คําตอบพึงมีวา "เพื่อใหทาน
นั้นถึงแกมารดาบิดาเหลานั้น." ถามวา "ก็ทานนั่น ยอมถึงแกมารดา
บิดาผูลวงลับไปแลวหรือ ?" ก็ในปญหานี้ ขาพเจาไมจําตองกลาว
แก เพราะพระผูมีพระภาคเอง ทรงพยากรณไวแลว.
[เรื่องชาณุสโสณีพราหมณ]
[๓๓๖] ดังไดสดับมา พราหมณคนหนึ่งชื่อ ชาณุสโสณี เขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคแลว ทูลถามอยางนี้วา "พระโคดมผูเจริญ
พวกเขาพระองคแลชื่อวา พราหมณ ยอมใหทานทั้งหลาย ยอมทํา
บุญทั้งหลายที่เชื่อแลวทํา อุทิศวา 'ขอทานนี้จงสําเร็จแกญาติสาโลหิต
ทั้งหลายผูลวงลับไปแลว, ขอญาติสาโลหิตทั้งหลายผูลวงลับไปแลว
จงบริโภคทานนี้' พระโคดมผูเจริญ ทานนั้น ยอมสําเร็จแกญาติสาโลหิตทั้งหลายผูลวงลับไปแลวไดแลหรือ ? ญาติสาโลหิตผูลวงลับ
ไปแลวเหลานั้น ยอมบริโภคทานนั้นแลหรือ ?"
พระผูมพี ระภาคง พราหมณ ทานยอมสําเร็จไดในฐานะแล.
ยอมไมสําเร็จในอัฏฐานะ.
พราหมณ. พระโคดมผูเจริญ ก็ฐานะเปนไฉน ? อัฏฐานะ
เปนไฉน ?
พระผูมพี ระภาค. พราหมณ คนบางคนในโลกนี้เปนผูมีปกติ
ทําสัตวมีชีวิตใหตกลวง ฯ ล ฯ เปนผูมีความเห็นผิด ผูนั้น เบือ้ งหนา
แตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงนรก ; อาหารใดสําหรับสัตวนรก
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เขายอมยังอัตภาพใหเปนในนรกนั้น ดวยอาหารนั้น, เขาดํารง
อยูไดในนรกนั้นดวยอาหารนั้น, พราหมณ ทานนั้นยอมไมสําเร็จแก
เขาผูดํารงอยูในฐานะใด, ฐานะแมนี้แล เปนอัฏฐานะ.
พราหมณ ก็คนบางคนในโลกนี้ เปนผูมีปกติทําสัตวมีชีวิตให
ตกลวงไป ฯลฯ ผูนั้น เบือ้ งหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึง
กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ; อาหารใดสําหรับสัตวทั้งหลายผูเกิดในกําเนิด
สัตวดิรัจฉาน; เขายอมยังอัตภาพใหเปนไปในกําเนิดสัตวดิรัจฉานนั้น
ดวยอาหารนั้น ฯลฯ ฐานะแมนี้แล เปนอัฏฐานะ.
พราหมณ ก็คนบางคนในโลกนี้ เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต
ฯลฯ เปนผูมีความเห็นชอบ, ผูนั้น เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก
ยอมเขาถึงความเปนสหายของมนุษยทั้งหลาย; อาหารใดสําหรับพวก
มนุษย; เขายอมยังอัตภาพใหเปนไปในมนุษยโลกนั้นดวยอาหารนั้น,
เขายอมดํารงอยูในมนุษยโลกดวยอาหารนั้น; พราหมณ ทานนั้น
ยอมไมสําเร็จแกเขาผูดํารงอยูในฐานะใด, ฐานะแมนี้แล เปนอัฏฐานะ.
พราหมณ ก็คนบางคนในโลกนี้เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต
ฯลฯ ผูนั้น เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงความเปน
สหายแหงทวยเทพ, อาหารใดสําหรับทวยเทพ, เขายอมยัง
อัตภาพใหเปนในเทวโลกนั้นดวยอาหารนั้น ฯลฯ ฐานะแมนี้แล
เปนอัฏฐานะ.
พราหมณ ก็คนบางคนในโลกนี้ เปนผูมีปกติทําสัตวมีชีวิต
ใหตกลวง ฯลฯ เปนผูมีความเห็นผิด, ผูนั้น เบื้องหนาแตตายเพราะ
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กายแตก ยอมเขาถึงเปรตวิสัย, อาหารใดสําหรับผูเกิดในเปรตวิสัย, เขายอมยังอัตภาพนั้นใหเปนไปในเปรตวิสัยนั้นดวยอาหารนั้น,
เขายอมดํารงอยูไดในเปรตวิสัยนั้นดวยอาหารนั้น, อีกอยางหนึ่ง
มิตรและอามาตยหรือญาติสาโลหิตของเขา ตามสงใหซึ่งทานใดแต
มนุษยโลกนี,้ เขายอมยังอัตภาพใหเปนไปในเปรตวิสัยนั้นดวยทาน
นั้น, เขายอมดํารงอยูไดในเปรตวิสัยนั้นดวยทานนั้น; พราหมณ
ทานนั้น ยอมสําเร็จแกเขาผูดํารงอยูในฐานะใด, ฐานะนี้แล เปน
ฐานะ.
พราหมณ. พระโคดมผูเจริญ ก็ถาญาติสาโลหิตนั้นผูลวงลับ
ไปแลว ไมเขาถึงฐานะนั้นไซร ใครจะบริโภคทานนั้น ?
พระผูมพี ระภาค. พราหมณ ญาติสาโลหิตของเขาแมเหลา
อื่น ผูล วงลับไปแลว เปนผูเขาถึงฐานะนั้น, พวกเขายอมบริโภค
ทานนั้น.
พราหมณ. พระโคดมผูเจริญ ก็ถาญาติสาโลหิตนั้นนั่นแล
ผูลวงลับไปแลว เปนผูไมเขาถึงฐานะนั้น, และญาติสาโลหิตของเขา
เหลาอื่นผูลวงลับไปแลว ก็ไมเขาถึงฐานะนั้น, ใครจะบริโภคทานนั้น.
พระผูมพี ระภาค. พราหมณ ฐานะที่จะพึงวางจากญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลว โดยกาลชานานนี้ เปนอัฏฐานะแล ไมใช
โอกาส, พราหมณ อยางไรเสีย แมทายกก็เปนผูไมไรผล.
ชาณุสโสณิสูตร มาในทสกนิบาตอังคุตตรนิกาย.
๑

๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๙๐.
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[๓๓๗] นัยอันมาในอรรถกถา ชาณุสโสณิสูตรนั้นวา "บรรดา
บทเหลานั้น คําวา อสฺสุ ในบทวา มยมสฺสุ นี้ เปนเพียงนิบาต.
บทวา สทฺธานิ ไดแก บุญที่บุคคลพึงเชื่อแลวจึงทํา. บทวา
เปตาน ไดแก ผูตายแลว. บทวา อุปกปฺปตุ ไดแก จงถึง. บทวา
าเน ไดแก ในโอกาส. บทวา อฏาเน ไดแก ในที่มิใชโอกาส
กรรมเปนเหตุบังเกิดในนรกนั้นนั่นแหละ ชือ่ วา อาหารของ
สัตวผูเกิดในนรก. เพราะสัตวเหลานั้นนั่นแหละ ชื่อวา อาหารของ
สัตวผูเกิดในนรก. เพราะสัตวเหลานั้นยอมยังอัตภาพใหเปนไปในนรก
นั้นดวยกรรมนั้นนั่นแล. สวนอาหารของสัตวทั้งหลายผูเกิดในกําเนิด
สัตวดิรัจฉาน พึงทราบดวยสามารถวัตถุมีหญาและใบไมเปนตน.
อาหารของพวกมนุษย พึงทราบดวยสามารถขางสุกและขนม
กุมมาสเปนตน. ของทวยเทพทั้งหลาย พึงทราบดวยสามารถสุธาโภชน (โภชนะสะอาด ?) เปนตน. ของสัตวทั้งหลายผูเกิดในเปรตวิสัย พึงทราบดวยสามารถของไมสะอาดมีน้ําลาย น้ํามูกเปนตน.
หลายบทวา ย วา ปนสฺส อิโต ความวา อีกอยางหนึ่ง
ปยชนทั้งหลายมีมิตรเปนตนของเขา เมื่อใหทานใดแตมนุษยโลกนี้
ชื่อวา ยอมตามสงให. ก็สัตวทั้งหลายที่เกิดในเปรตวิสัยนั่นแล ยอม
เปนผูเขาไปอาศัยทานที่คนอื่นใหเปนอยู, ทานที่คนเหลาอื่นใหแกสัตว
เหลาอื่น ยอมไมสําเร็จ (แกเขา).
สองบทวา ทายโกป อนิปฺผโล ความวา ทานนั้น อันทายก
มุงหมายผูใดใหแลว จะสําเร็จก็ตาม ไมสําเร็จก็ตาม แกผูนนั้ , ทายก
ก็ไมอาจเปนผูไรผล, ทายกยอมไดผลแหงทานนั้นแนนอน. ก็พราหมณ
๑

๑. มโน. ป. ๓/๔๒๗.
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มีลทธิวา 'ทายกยอมไมไดผลแหงทานที่ใหแลวอยางนั้น' เพราะ
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสอยางนั้น."
[๓๓๘] ก็ผิวา เมื่อญาติทั้งหลาย แมกลาววา "ขอทานนี้
จงสําเร็จแกหมูญาติของขาพเจา" เปรตทั้งหลาย (สัตวผูลวงลับไป
แลว) เหลานั้น ไปในที่นั้นแลวอนุโมทนาไซร, ทานนั้น ยอมถึงแก
เปรตเหลานั้น และเปรตเหลานั้นยอมไดสมบัติ. ก็ในขอนี้ มีพวก
เปรตผูเคยเปนพระญาติของพระเจาพิมพิสารเปนอุทาหรณ (ดังตอ
ไปนี้) :-

[เรื่องเปรตผูเคยเปนพระญาติของพระเจาพิมพิสาร]
ดังไดสดับมา ในกัปที่ ๙๒ แตภัททกัปนี้ พระศาสดา พระ
นามวา ปุสสะ ทรงอุบัติในกรุงกาสี. พระบิดาของพระองคเปนพระ
ราชาพระนามวา ชยเสนะ. พระมารดาเปนพระราชเทวีพระนามวา
สิริมา. พระกนิษฐภาดาของพระองค เปนพระราชโอรสตางพระ
มารดากัน ๓ พระองค. ก็ขุนคลังของพระราชโอรสทั้ง ๓ พระองค
นั้นคนเดียวกัน, ขุนสวยในชนบทก็คนเดียวกัน.
ครั้งนั้น พระราชโอรสทั้งหลาย มีพระประสงคจะทรงบํารุง
พระศาสดาผูเปนพระเชษฐภาดาของพระองคตลอดไตรมาส จึงทูล
ขอ (อนุญาต) พระราชา. แมพระราชาก็ทรงอนุญาตแลว. พระ
ราชโอรสเหลานั้น ทรงสงพระหัตถเลขาไปแกขุนสวยในชนบทของ
พระองควา "จงสรางวิหารสําหรับพระศาสดา (เสร็จแลว) จงบอก
เรา." เขาจัดการสรางเสร็จแลวอยางนั้น จึงใหคนกราบทูล.
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พระราชโอรสทั้งหลาย ทรงนําเสด็จพระศาสดาไปสูชนบทของ
พระองค ทรงมอบถวายวิหารแลว รับสั่งกะรุนคลังและขุนสวยวา
"พวกทานจงรับทานวัตร (คาใชจายในทาน) ชื่อมีประมาณเทานี้
จัดของควรเคี้ยวและของควรฉันทุกอยางใหพรอมมูล แกพระผูมีพระ
ภาคซึ่งมีภิกษุเกาหมื่นรูปเปนบริวาร และแกพวกเราพรอมทั้งบริวาร
ทุก ๆ วัน เพราะตั้งแตนี้ไป เราจักไมพูดอะไร ๆ" ทรงพาบุรุษพันหนึ่ง
ไป ทรงสมาทานศีล ๑๐ ทรงนุงผากาสายะ ประทับอยูในวิหารนั่นเอง
ตลอดไตรมาส.
ตั้งแตนั้นมา ชนทั้งหลายมีขุนคลังเปนตน อันพระราชโอรส
เหลานั้นทรงบัญชาสั่งแลว รับทานวัตร แลวถวายทานตามวาระ.
ก็บรรดาชนเหลานั้น ขุนคลังพรอมดวยภริยา มีศรัทธาเลือ่ มใส
แลว ไดถวายโดยเคารพ. แมขุนสวยก็ไดถวายโดยเคารพเหมือนกัน
พรอมดวยบุรุษชาวชนบท ๑๑ นหุต.
บรรดาบุรุษ ๑๑ นหุตเหลานั้น บุรุษชาวชนบทบางพวกมี
ประมาณแปดหมื่นสี่พันคน ไดเปนผูมีจิตอันโลภเปนตนกระทบกระทั่ง
แลว. พวกเขาทําอันตรายแกทาน กินไทยธรรมดวยตนบาง ไดให
แกพวกลูก ๆ บาง และเอาไฟเผาโรงภัตเสีย พวกเขาบังเกิดใน
นรกแลว.
สวนพระราชโอรสทัง้ หลายพรอมทั้งบริพาร ขุนคลัง ขุนสวย
บังเกิดในสวรรค. เมื่อชน ๒ คณะเหลานั้นจากสวรรคเขาถึงสวรรค
จากนรกเขาถึงนรกอยูอยางนั้น ๙๒ กัปลวงไปแลว. ครั้นในกาล
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แหงพระกัสสปพุทธเจาในกัปนี้ ชนพวกมีจิตอันโลภเปนตนกระทบ
กระทั่งแลวนั้น บังเกิดในหมูเปรตแลว.
ครั้งนั้น พวกมนุษยถวายทาน เพื่อประโยชนแกเปรตผูเปน
ญาติของตน อุทิศวา "ขอทานนี้จงสําเร็จแกญาติทั้งหลายของพวก
ขาพเจา." เปรตเหลานั้นยอมไดสมบัติ.
ครั้นเปรตพวกนี้เห็นสมบัตินั้นแลว จึงทูลถามพระกัสสปพุทธเจาวา "พระองคผูเจริญ ทําไมหนอ พวกขาพระองคจะพึงได
สมบัติเห็นปานนั้นบาง ?"
พระกัสสปพุทธเจา ตรัสวา "ในกาลนี้ พวกเจายังไมได ใน
อนาคตกาล ญาติของพวกเจาจักเปนพระราชาพระนามวา พิมพิสาร
ในกาลแหงพระโคดมพุทธเจา, พระเจาพิมพิสารนั้น จักถวายทาน
แดพระพุทธเจานั้นแลวทรงอุทิศผล (ทาน) แกพวกเจา, ครั้งนั้น
พวกเจาจึงจักได." เปรตเหลานั้นหวังเฉพาะพระเจาพิมพิสารอยู
ยังพุทธันดร ๑ ใหสิ้นไปแลว.
ก็ในพุทธุปบาทกาลนี้ พระราชโอรสทั้ง ๓ นั้น พรอมทัง้ บริพาร
จุติจากสวรรคแลว บังเกิดในสกุลพราหมณแควนมคธ ไดเปนชฎิล
มีอุรุเวลกัสสปเปนตน. ขุนคลังไดเปนมหาเศรษฐีชื่อวิสาขะ. สวน
ภริยาของขุนคลังนั้น ไดเปนธิดาเศรษฐีชื่อธัมมทินนา. ขุนสวยได
เปนพระเจาพิมพิสาร. บริษัทนอกนั้นแมทั้งหมด ไดเปนบริพารของ
พระราชา.
ครั้นพระศาสดาทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว เสด็จไปสู
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อุทยานลัฏฐิวัน (สวนตาลหนุม) โดยลําดับ ทรงทําพระเจาพิมพสาร
ผูเสด็จเขาเฝาในวันนั้นนั่นแล พรอมทั้งพราหมณและคฤหบดีชาว
มคธรวม ๑๑ นหุต ใหดาํ รงอยูในโสดาปตติผลในอุทยานนั้น อัน
พระราชาทรงนิมนตแลว ทรงรับมหาทานในพระราชมณเฑียรใน
วันที่ ๒.
เปรตเหลานั้น ไดยนื ลอมดวยหวังวา "บัดนี้ พระราชาจักทรง
อุทิศทานแกพวกเรา, บัดนี้ พระราชาจักทรงอุทิศทานแกพวกเรา."
พระราชา ครั้นถวายทานแลว มัวแตทรงดําริถึงที่ประทับอยูของพระ
ศาสดาวา "พระผูมีพระภาค ควรประทับอยู ณ ที่ไหนหนอ ?" จึง
มิไดทรงอุทิศทานนั้นแกใคร ๆ. เปรตทั้งหลายหมดหวังแลว ในราตรี
ไดเปลงเสียงพิลึกนากลัวอยางยิ่งใกลพระราชนิเวศน.
เมื่อรุงราตรี พระราชา เสด็จเขาไปเฝาพระศาสดา กราบทูล
วา "หมอมฉันไดสดับเสียงเห็นปานนี้, เหตุอะไร จักมีแกหมอมฉัน
พระเจาขา ?"
พระศาสดา ตรัสวา "มหาบพิตร พระองคอยางทรงกลัวเลย
เหตุเลวทรามอะไร ๆ จักไมมีแกพระองคดอก" ดังนี้แล ตรัสบอก
ความทั้งหมด.
พระราชา. ก็เมื่อหมอมฉันถวายทานบัดนี้, เปรตเหลานั้นพึง
ไดรับ (ผล) หรือ พระเจาขา ?
พระศาสดา. ไดสิ มหาบพิตร.
พระราชา ทรงนิมนตพระศาสดา เพื่อเสวยในวันนี้แลว เสด็จ
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ไปสูพระราชมณเฑียร ทรงตระเตรียมทานเสร็จแลว รับสั่งใหกราบ
ทูลกาล (เสด็จมาเสวยแดพระศาสดา). พระศาสดา มีภิกษุสงฆแวด
ลอมแลว เสด็จไปยังพระราชมณเทียร ประทับนั่งแลว.
เปรตแมเหลานั้น หวังวา "วันนี้ พวกเราพึงได (อะไร ๆ)
บางเปนแน" ดังนี้แลว มาสูเรือนแหงญาติในกาลกอน ดวยสําคัญ
วาเรือนของตน ไดยืนอยู ณ ที่ทั้งหลายมีภายนอกฝาเปนตน, เปรต
เหลานั้น เสวยผลแหงความริษยาและความตระหนี่อยู บางพวกมี
หนวดและผมรุมรามมีหนาดํา มีเสนเอ็นหยอน และอวัยวะใหญนอย
หอยยอย ผอม หยาบ และดําเหมือนกับตนตาลที่ถูกไฟปาไหมแลว
ตั้งอยู ณ ทีน่ ั้น ๆ, บางพวกมีสีระอันเปลวเพลิงตั้งขึ้นแตทอง เพราะ
การสีแหงไมสีไฟคือความระหายแลวแลบออกจากปากเผาอยู, บาง
พวก ไมไดรสอยางอื่น (นอก) จากรสคือความหิวระหาย เพราะแม
ได (น้ําและโภชนะ) แลว ก็เปนผูไมสามารถบริโภคน้ําและโภชนะได
ตามตองการ เพราะความที่ตนเปนผูมีชองคอประมาณเทาปลายเข็ม
และเพราะเปนผูมีทองมีอาการดุจภูเขา, บางพวก ไดของสกปรกมี
เลือด หนอง และไขขอเปนอาทิ อันไหลออกจากปาก (แผล) ฝ
และตอมซึ่งแตกแลวของกันและกันหรือของสัตวเหลาอื่น ลิ้มเลียอยู
ปานดังน้ําอมฤต. พระศาสดา ไดทรงทําโดยประการที่เปรตเหลานั้น
ทั้งหมด ซึ่งมีรูปอันแปลก ไมนาดู และมีสรีระอันนากลัวอยางยิ่ง ได
ปรากฏแลวแดพระราชา.
พระราชา เมื่อจะถวายทักษิโณทก ทรงอุทิศวา "ขอทานนี้
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จงสําเร็จแกญาติทั้งหลายของขาพเจา."
ในขณะนั้นเอง สระโบกขรณีที่ดาดาษดวยปทุมชาติ บังเกิด
เพื่อเปรตเหลานั้นแลว. เปรตเหลานั้น อาบและดื่ม (น้ํา) ในสระ
โบกขรณีนั้น มีความกระวนกระวายความลําบากและความระหาย
สงบระงับแลว มีวรรณะเพียงดังทองคํา.
พระราชา ถวายยาคุของเคี้ยวและของบริโภคทั้งหลายแลว
ทรงอุทิศให (อีก). ยาคูของเคี้ยวและของบริโภคทั้งหลายอันเปน
ทิพย บังเกิดเพื่อเปรตเหลานั้นในขณะนั้นเหมือนกัน. เปรตเหลานั้น
บริโภคอาหารวัตถุมียาคูเปนตนเหลานั้นแลว ไดมีอินทรียกระปรี้
กระเปรา แลว.
พระราชา ถวายผาและเสนาสนะแลว ทรงอุทิศให (อีก). เครื่อง
อลังการวิธีทั้งหลายมีผา ยาน ปราสาท ผาปูนอน และที่นอนอันเปน
ทิพยเปนตน บังเกิดเพื่อเปรตเหลานั้นแลว.
ก็สมบัตินั้นทั้งหมดนั้นแล ของเปรตเหลานั้น ยอมปรากฏได
โดยประการใด พระศาสดาทรงอธิษฐานโดยประการนั้น. พระราชา
ทอดพระเนตรเห็นสมบัตินั้นแลว ไดมีพระราชหฤทัยเบิกบานอยางยิ่ง.
ลําดับนั้น พระศาสดา เสวยพระกระยาหารเสร็จแลว เมือ่ จะ
ทรงทําอนุโมทนา (และ) เมื่อจะทรงแสดงความที่เปรตทั้งหลายมา
ยืนอยูในที่นั้น ๆ แดพระราชา ตรัสคาถาที่ ๑ วา
[๓๓๙] "เปรตทั้งหลายพากันมาสูเรือนของตน ๆ
ยืนอยู ณ ภายนอกฝาบาง ที่ทาง ๔ แพรงและ ๓
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แพรงบาง ที่บานประตู บาง."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ติโรกุฑฺเฑสุ ความวา เปรตเหลานั้น
ยืนอยู คือสําเร็จการยืนอยู ณ ที่ภายนอกทั้งหลายอันเปนสวนอื่นแหง
กําแพงและฝาเรือน.
ในบทวา สนฺธฺสิงฺฆาฏเกสุ นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ ตรอกมี
มุม ๔ พระผูมีพระภาคตรัสวา สนฺธิ แมที่ตอแหงเรือน ที่ตอแหงฝา
และที่ตอแหงหนาตาง (กรอบหนาตาง) พระผูมีพระภาคก็ตรัสวา สนฺธิ;
ตรอกมีมุม ๓ ชื่อวา สิงฺฆาฏก.
บทวา ทฺวารพาหาสุ ความวา ยืนพิงพาหาประตูพระนครและ
ประตูเรือน (หลวง).
เรือนของญาติในกาลกอนก็ดี เรือนที่เคยอยูอาศัยมาแลวดวย
ความที่ตนเปนเจาของก็ดี เรือนทั้ง ๒ ประเภทนั้นก็ดี ชื่อวา เรือน
ของตนในสองบทวา สก ฆร นี้. เพราะเหตุที่เปรตเหลานั้นมาดวย
ความสําคัญวาเรือนของตน ๆ, ฉะนั้น พระองคจึงตรัสอยางนั้น.
[๓๔๐] บัดนี้ พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงความที่ญาติคนไร ๆ
ในเมื่อขาวและน้ําเปนตนแมมีมาก ไมมีสักวาความระลึกถึงเปรต
เหลานั้น ๆ ผูเที่ยวหวังตอญาติทั้งหลายวา "ญาติทั้งหลาย พึงให
อะไร ๆ อุทศิ พวกเราบางหนอ" เพราะปจจัยแหงกรรมอันมีผลเผ็ด
๑

๑. ทฺวารพาหา, อภิธานัปปทีปกา แกวา กปาฏ, กวาฏ เปนชื่อของทฺวารพาหา
โดยนัยนี้แปลวา บานประตู. แตพจนานุกรมฉบับชิเดอรส แปลวา door-post.
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รอนอยางยิ่งที่เปรตเหลานั้นทําแลว จึงตรัสคาถาที่ ๒ วา
"เมื่อขาวและน้ํามีมาก เมือ่ ขัชชโภชนะอันหมู
ญาติเขาไปตั้งไวแลว ญาติคนไร ๆ ของเปรต
เหลานัน้ ยอมไมระลึกถึง เพราะกรรมของ
สัตวทั้งหลายเปนปจจัย."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปหูเต ไดแก ไมนอย คือมาก. เพราะ
ทานอาเทศ พ อักษรใหเปน ป อักษร.
บทวา อนฺนปานมฺหิ ไดแก เมื่อของกินและของดื่ม (มีอยู).
บทวา ขชฺชโภชฺเช ไดแก เมื่อของเคี้ยวและของลิ้ม.
บทวา อุปฏิเต คือ อันหมูญาติเขาไปตั้งไวแลว คือ จัดแจง
ไวแลว ไดแก ตระเตรียมไว.
บทวา โกจิ ความวา มารดาก็ดี บิดาก็ดี บุตรก็ดี ของสัตว
เหลานั้น คือผูเขาถึงเปรตวิสัย ยอมไมระลึกถึง.
ถามวา "เพราะเหตุไร ?" ตอบวา "เพราะกรรมเปนปจจัย
คือ เพราะกรรมคือความตระหนี่มีอันหามซึ่งขาวและน้ําเปนตนเปน
ประเภทอันตนทําแลวเปนเหตุ. จริงอยู กรรมนั้น ของสัตวเหลานั้น
ยอมไมใหญาติทั้งหลายระลึกถึง ดังนีแ้ ล.
[๓๔๑] บัดนี้ พระผูมีพระภาค เมื่อทรงสรรเสริญทาน
ที่พระราชถวายอุทิศใหญาติทั้งหลายผูลวงลับไปแลว จึงตรัสคาถา
ที่ ๓ วา
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"ชนเหลาใดเปนผูอนุเคราะห ชนเหลานั้นยอม
ใหน้ําและโภชนะอันสะอาด ประณีต สมควร
ตามกาล เพื่อญาติทั้งหลายเหมือนอยางนั้น."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอว ไดแกอยางที่พระองคถวายแลว
มหาบพิตร.
บทวา ททนฺติ ความวา ปยชนมีบุตรเปนตนเหลานั้น ยอมให
ึคืออุทิศ มอบใหวา "ทานนี้จงสําเร็จแกหมูญาติของเรา."
บทวา าตีน ไดแกหมูญ
 าติผูเขาถึงเปรตวิสัย.
บทวา เย ไดแก ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง คือบุตรธิดาและพี่นอง
ชาย. บทวา อนุกมฺปกา ไดแก ผูมุงประโยชน คือแสวงหา
ประโยชนเกือ้ กูล. บทวา สุจึ ไดแกอันหมดจด คือ ชอบใจ ประกอบ
ดวยธรรม ไดมาโดยชอบธรรม. บทวา ปณีต ไดแก อันยอดเยี่ยม
คือประเสริฐ.
บทวา กาเลน ไดแก ในกาลที่เปรตทั้งหลายมายืนอยูในที่
ทั้งหลายมีภายนอกฝาเปนตน หรือในกาลควรบริโภคของพระทักขิไณยบุคคลทั้งหลาย.
บทวา กปฺปย ไดแก อันสมควร คือเหมาะ ควรแกการบริโภค
ของพระอริยะทั้งหลาย. บทวา ปานโภชน ไดแก น้ําดื่มและของ
บริโภค. ในคาถาที่ ๓ นี้ พระผูมีพระภาคตรัสไทยธรรมแมทุกอยาง
ดวยมุขคือน้ําและโภชนะ.
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[๓๔๒] บัดนี้ พระผูมีพระภาค เมื่อจะทรงแสดงประการที่ทาน
อันพระราชถวายแลว เปนอันพระราชทานแกเปรตเหลานั้น จึงตรัส
กึ่งเบื้องตนแหงคาถาที่ ๔ วา
"ขอทานนี้แล จงสําเร็จแกญาติทั้งหลาย, ขอญาติ
ทั้งหลายจงประสพสุข."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิท เปนคําชี้แจงถึงไทยธรรม.
คําวา โว เปนเพียงนิบาต. อาจารยบางพวกกลาววา โน ก็มี.
ความวา ของเราทั้งหลาย. บทวา ตีน ความวา จงสําเร็จแก
ญาติทั้งหลายผูเขาถึงเปรตวิสัย.
บทวา สุขิตา ความวา ขอญาติทั้งหลายผูเขาถึงเปรตวิสัย
เหลานั้น จงเสวยทานนี้เปนสุขเถิด.
[๓๔๓] บัดนี้ เพราะเหตุที่แมเมื่อทายกกลาววา "ขอทานนี้
จงสําเร็จแกญาติทั้งหลายของเราเถิด," กรรมอันคนอื่นทําแลว ยอม
ใหผลแกคนอื่นก็หาไม, แตวาวัตถุที่เขาอุทิศใหอยางนั้น ยอมเปน
ปจจัยแหงกุศลกรรมของพวกเปรตโดยสิ้นเชิง; ฉะนั้น พระผูม ีพระ
ภาค เมื่อจะทรงแสดงประการที่กุศลกรรมจะยังผลใหบังเกิดในขณะ
นั้น ในเมือวัตถุนั้นนั่นแล เขาอุทิศใหแกเปรตเหลานั้น จึงตรัสกึ่ง
เบื้องหลังแหงคาถาที่ ๔ และกึ่งเบื้องตนแหงคาถาที่ ๕ วา
"ก็ญาติผูลวงลับไปแลวเหลานั้น มาประชุม
รวมกัน ในที่ถวายทานนั้นแลว อนุโมทนาโดย
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เคารพ ในเมื่อขาวและน้ํามีมาก."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา เต าติปตา สัมพันธกัน.
บทวา ตตฺถ ไดแกในที่ ๆ เขาใหทานนั้น. บทวา สมาคมฺตฺวา
ความวา มาโดยรอบ คือ ประชุมกัน ไดแก เปนอันเดียวกัน.
บทวา สมาคตา ความวา เปนผูมาพรอมกัน เพื่อประโยชน
นี้วา "ญาติของเราเหลานี้ จักอุทิศทานเพื่อประโยชนแกพวกเรา."
บทวา อนฺนปานมฺหิ ความวา ในเมื่อขาวและน้ํา อันญาติ
ทั้งหลาย อุทิศใหแกตนนั้น มีมาก.
บาทคาถาวา สกฺกจฺจ อนุโมทเร ความวา ญาติผูลวงลับไป
ทั้งหลาย เชือ่ มั่นซึ่งกรรมและผล (แหงกรรม) ไมละการทําความ
ยําเกรง และมีจิตไมฟุงซาน ยอมบันเทิง คืออนุโมทนา ไดแก เปน
ผูเกิดปติและโสมนัสวา "ทานของเรานี้ จงมีเพื่อประโยชนสุข."
[๓๔๔] บัดนี้ พระผูมีพระภาค เมื่อจะทรงแสดงอาการคือการ
ชมเชนปรารภญาติของเปรตเหลานั้น ผูเสวยผลแหงกุศลกรรมอัน
อาศัยญาติทั้งหลายบังเกิด จึงตรัสกึ่งเบื้องหลังแหงคาถาที่ ๕ และ
กึ่งเบื้องตนแหงคาถาที่ ๖ วา
"เราไดสมบัติเพราะเหตุแหงญาติเหลาใด, ขอญาติ
เหลานัน้ ของเรา จงเปนอยูตลอดกาลนาน การ
บูชาเรา เปนอันญาติทั้งหลายทําแลว และทายก
ก็เปนผูไ มไรผล."
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา จิร ชีวนฺตุ ความวา จงเปนอยู
ตลอดกาลนา คือเปนผูมีอายุยืน.
สองบทวา โน าตี แปลวา หมูญ
 าติของเรา. บทวา เหตุ
ไดแก เพราะเหตุแหงญาติเหลาใด คืออาศัยญาติเหลาใด.
บทวา ลภาม เส ความวา เราไดสมบัติเชนนี้.
ก็เปรตเหลานั้น เมื่ออางสมบัติอันตนไดแลวในขณะนั้น จึง
กลาวอยางนั้น. จริงอยู ทักษิณาจะยังผลใหบังเกิดในขณะนั้นนั่นเอง
แกเปรตทั้งหลายได ก็เพราะองค ๓ อยาง คือ เพราะการอนุโมทนา
แหงตน ๑ เพราะการอุทิศแหงทายกทั้งหลาย ๑ เพาะความถึงพรอม
แหงทักขิไณยบุคคล ๑. บรรดาเหตุ ๓ อยางนั้น ทายกเปนเหตุพิเศษ.
ดวยเหตุนั้น เปรตเหลานั้น จึงกลาววา เยส เหตุ ลภาม เส
เปนตน.
บทวา กตา ความวา อันทายกทั้งหลายเมื่ออุทิศทานนี้อยางนี้
วา "ขอทานนี้ จงสําเร็จแกญาติทั้งหลายของเรา" ชื่อวา ทําแลว
และทายกเหลานั้น ชื่อวา เปนผูไมไรผล เพราะกรรมใหผลในสันดาน
เปนที่บังเกิดแหงกรรมอันสําเร็จดวยการบริจาค.
[๓๔๕] บัดนี้ พระผูมีพระภาค เมื่อจะแสดงความไมมีแหง
เหตุเปนเครื่องไดสมบัติ มีกสิกรรมและโครักขกรรมเปนตนอยางอื่น
ในเปรตวิสัยนั้น และความเปนคือการยังอัตภาพใหเปนไปดวยทาน
ที่เขาใหแลวแตมนุษยโลกนี้ ของเหลาสัตวผูเขาถึงเปรตวิสัย จึงตรัส
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คาถาที่ ๗ กับกึ่งเบื้องหลังแหงคาถาที่ ๖ วา
"ก็ในเปรตวิสัยนั้น ไมมีกสิกรรม, โครักขกรรมในเปรตวิสัยนั้นก็ไมมี. วณิชชกรรมเชนนั้น
ก็ไมม,ี การซื้อขายดวยเงิน ก็ไมม,ี สัตวทั้งหลาย
ผูถึงกาลลวงลับไปแลว ยอมยังอัตภาพใหเปน
ไปในเปรตวิสัยนั้น ดวยทานอันเขาใหแลวแต
มนุษยโลกนี้."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น หิ ตตฺถ ความวา มหาบพิตา
ก็ในเปรตวิสัยนั้น ไมมีกสิกรรม.
คําวา โครกฺเขตฺถ ความวา ในเปรตวิสัยนั่น แมโครักขา
กลาวคือกรรมเครื่องเลี้ยงชีพดวยการรักษาโคทั้งหลายแลว ขายปญจโครส ก็ไมมี. อธิบายวา พวกเปรตอาศัยกสิกรรมและโครักขกรรมใด
พึงไดสมบัติ. แมกสิกรรมและโครักกรรมนั้น ก็ไมมีง
บทวา ตาทิสี ความวา เปรตเหลานั้น อาศัยวณิชชกรรม
เชนใดพึงไดสมบัติ, แมวณิชชกรรมเชนนั้น ก็ไมมี. บทวา กยากย
ความวา เปรตเหลานั้น อาศัยการซื้อขายเชนใด พึงไดสมบัติ, แม
การซื้อขายดวยเงินคือดวยกหาปณะเชนนั้น ก็ไมม.ี
บทวา ยาเปนฺติ ความวา ยอมยังอัตภาพใหดําเนินไป คือ
ใหเปนไป ดวยทานอันญาติทั้งหลายหรือมิตรและอมาตยทั้งหลายให
แลวแตมนุษยโลกนี.้
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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
"น้ําฝนตกบนที่ดอน ยอมไหลสูท ี่สุม ฉันใด,
ทาที่บุคคลใหแลวแตโลกนี้ ยอมสําเร็จแกเปรต
ทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน. หวง น้ําเต็ม (ดวยน้ํา)
ยอมยังสาคาใหเต็มเปยมไดฉันใด ทานที่บุคคลให
แลวแตโลกนี้ ยอมสําเร็จแกเปรตทั้งหลายฉัน
นั้นเหมือนกัน."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุนฺนเต ไดแก บนที่ดอน คือบน
ภูมิภาคอันสูง. บทวา วุฏ ไดแก น้ํา (ฝน) อันเมฆทั้งหลายให
ตกแลว.
สองบทวา นินฺน ปวตฺตติ ความวา ยอมไหลไป คือบาไป
สูภูมิภาคอันลุม.
บทวา อุปกปฺปติ ไดแก ยอมบังเกิด คือปรากฏ ไดแก ไม
๑

๑. ศัพทนี้ เทียบกับสสกฤต โดยพยัญชนะแปลวา ประเทศเปนที่นํามาซงน้ํา โดย
อรรถหมายถึงเมฆหรือกอนฝน. ที่แกอรรถวาแมน้ําใหญนาจะผิด เพราะแมน้ําจะทําทะเล
ใหเปย มไมได นอกจากเมฆคือกานฝนที่ซับซอนกันอยูใ นอากาศ และหลั่งลงมาเทานั้น.
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พรากจากการเกิดผล, ดวยวา เปตโลก เปนที่ตั้งแหงการสําเร็จแหง
ทาน เหมือนที่ลุมเปนที่ตั้งแหงการไหลไป (รวม) แหงน้ํา.
ดวยเหตุนั้น พระผูม ีพระภาค จึงตรัสวา "พราหมณ ทาน
นั้น ยอมสําเร็จแกสัตวผูดํารงอยูในฐานะใด ฐานะนี้แล เปนฐานะ."
มหานที ชื่อวา หวงน้ํา. บทวา ปูรา ไดแก เต็มดวยน้ําที่ไหล
บามาจากลําธาร ระแหง หวย คลอง หนอง บึง.
[๓๔๗] เพราะเหตุที่เปรตทั้งหลายอันความหวังครอบงําแลววา
"เราจักไดอะไร ๆ จากเรือนนี้" แมมายังเรือนของพวกญาติแลว ก็
ไมอาจขอวา "ขอพวกทานจงใหวัตถุชื่อนี้ แกพวกขาพเจา" ได
ฉะนั้น พระผูมีพระภาค เมื่อจะทรงแสดงวา "กุลบุตรเมื่อหวนระลึกถึง
วัตถุเปนเครื่องหวนระลึกถึงเหลานี้ พึงใหทักษิณาแกเปรตเหลานั้น"
จึงตรัสคาถาที่ ๑๐ วา
"กุลบุตร เมื่อหวนระลึกถึงอุปการะอันทานทําแลว
ในกอนวา 'ผูนั้นไดใหสิ่งนี้แกเรา, ไดชวยทํา
กิจนีข้ องเรา, พวกนั้นไดเปนญาติ มิตรและ
เพื่อนของเรา, พึงใหทักษิณาเพื่อทานผูลวงลับ
ไปแลว."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา ทกฺขิณ ทชฺชา ความวา
กุลบุตรเมื่อหวนระลึก คือตามระลึกถึงอุปการะอันทานทําแลวในกอน
ทั้งหมดอยางนี้วา "ผูนั้น ไดใหทรัพยหรือขาวเปลือกชื่อนี้แกเรา" วา
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"ผูนั้น ไดชว ยทํากิจชื่อนี้ของเรา," วา "คนโนน ชื่อวา เปนญาติ
ของเรา เพราะเปนผูเนื่องกันขางมารดาหรือขางบิดา," วา "คนโนน
ชื่อวา เปนมิตร เพราะเปนผูสามารถชวยตานทาน (เหตุภัยทั้งปวง)
ดวยสามารถความรัก" และวา "คนโนน เปนเพื่อนเลนฝุนรวมกัน
ของเรา" พึงให คือพึงมอบใหทานเพื่อทานผูลวงลับไปแลว. บาลีวา
ทกฺขิณา ทชฺชา ดังนี้ ก็มี.
ในบทวา ทชฺชา นัน้ พึงทราบวิเคราะหดังนี้ : สมบัติใด อัน
เขาพึงให เหตุนั้น สมบัตินั้น ชื่อวา ทชฺชา (สมบัติอันเขาพึงให).
สมบัติอันเขาพึงใหนั้น คืออะไร ? คือ ทักษิณาเพื่อทานผูลวงลับไป
แลว. ทักษิณานั้น ใครพึงให ? อันกุลบุตรผูหวนระลึก, อธิบายวา
ผูตามระลึกถึงอุปการะอันทานทําแลวในกอน โดยนัยวา "ผูนั้น ไดให
สิ่งนี้แกเรา" เปนตน.
ก็บทวา อนุสฺสร นี้ เปนปฐมาวิภัตติ ลงในอรรถแหง
ตติยาวิภัตติ ดังนี้แล.
[๓๔๘] พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงวา "ก็สัตวเหลาใด มัว
แตเปนผูมีทุกข มีความรองไหและความเศราโศก เพราะญาติตายไป
เปนตน เปนเบื้องหนาอยูนั่นแล ไมใหอะไร ๆ เพื่อประโยชนแกญาติ
เหลานั้น, ความรองไหและความเศราโศกเปนตนนั้นของสัตวเหลานั้น
ยอมเปนเหตุใหตนเดือดรอนอยางเดียวเทานั้น, ความรองไหเปนตน
นั้น หายังประโยชนสักหนอยหนึ่งใหสําเร็จแกหมูญาติผูละไปแลวไม"
ดังนี้ จึงตรัสคาถาที่ ๑๑ วา
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"ความรองไหก็ดี ความเศราโศกก็ดี ความ
คร่ําครวญอยางอื่นใดก็ดี ใคร ๆ ไมควรทําโดยแท
เพราะความรองไหเปนตนนั้น ไมสําเร็จประโยชน
แกญาติผูละไปแลว ญาติทั้งหลายยอมดํารงอยู
อยางนัน้ ."
[แกอรรถ]
ความไหลออกแหงน้ําตาของชนผูรองไหทั้งหลาย ชื่อวา ความ
รองให ในคาถานั้น. พึงสัมพันธคําที่เหลือวา น หิ กาตพฺพ.
ความสรอยเศรา คือความแหงจิต ไดแก ความเหี้ยมเกรียม
ภายใน ชื่อวา ความเศราโศก. สองบทวา ยา วฺา ไดแก อืน่ ใด
จากความรองไหและความเศราโศกก็ดี. ความรําพัน คือความพร่ํา
เพอดวยวาจา โดยนัยวา "บุตรนอยคนเดียว เจาไป ณ ที่ไหน" ดังนี้
เปนอาทิ ของบุคคลผูอันความเสื่อมแหงญาติถูกตองแลว ชื่อวา
ความคร่ําครวญ. อธิบายวา ความพร่ําเพอดวยวาจาแมนั้น อันใครๆ
ไมควรทํา. วา ศัพทในบททั้งปวง เปนวิกัปปตถะ.
บาทคาถาวา น ต เปตสฺส อตฺถาย ความวา เพราะเหตุที่
ความรองไหเปนตนนั้นทั้งหมด ยอมไมเปนไปเพื่ออุปการะแกบุคคลผูทํา
กาละแลว ฉะนั้น ความรองไหเปนตนนั้น อันใคร ๆ ไมควรทําเลย,
จริงอยางนั้น ญาติทั้งหลายยอมดํารงอยูอยางนั้น อธิบายวา หารู
แจงไม.
[๓๔๙] พระผูมีพระภาค ครั้งทรงแสดงความที่ความรองไห
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เปนตน เปนการหาประโยชนมิได ดวยประการฉะนี้แล บัดนี้ เมื่อ
จะทรงแสดงความที่ทักษิณาอันพระราชาถวายแลวมีประโยชน จึงตรัส
คาถาที่ ๑๒ วา
"อันทักษิณานี้แล อันพระองคถวายแลว ชื่อวา
ตั้งไวดีแลวในสงฆ ยอมสําเร็จโดยฐานะเพื่อประโยชนแกชนนั้นตลอดกาลนาน."
[แกอรรถ]
พระผูมพี ระภาค เมื่อจะทรงแสดงทานที่พระราชาถวายแลวใน
ครั้งนั้นโดยประจักษ จึงตรัสดวยคําวา อย ในคาถานั้น. จ ศัพท ลง
ในพยติเรกโชดก. ดวย จ ศัพทนั้น พระองคทรงสองความแปลกกัน
ที่จะตรัสวา "ความรองไหเปนตน หาเปนประโยชนสักนอยหนึ่งแกชน
ผูละไปแลวไม ฉันใด, ทักษิณานี้ จะไมมีประโยชนแกชนผูละไป
แลวนั้นฉันนั้น หามิได. อันทักษิณานี้ ยอมมีประโยชนแกชนผูละไป
แลวนั้นสิ้นกาลนาน" ดังนี้. ศัพทวา โข ลงในอวธารณะ.
สองบทวา ทกฺขิณา ทินฺนา ความวา มหาบพิตร ทานที่
พระองคอุทิศใหหมูพระญาติของพระองคในวันนี้. เพราะเหตุที่สงฆ
เปนเนื้อนาบุญของโลกอยางยอดเยี่ยม ฉะนั้น ทักษิณา จึงชื่อวา
พระองคทรงตั้งไวดีแลวในสงฆ.
คําวา หิตายสฺส คือ เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนนั้น คือ ชน
ผูละไปแลว ตลอดราตรีนาน คือตลอดกาลนาน.
สองบทวา านโส อุปกปฺปติ ความวา ยอมมี คือยอมถึง
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พรอม ไดแก ยอมเผล็ดผลในขณะนั้นนั่นเอง. มีคําอธิบายวา โดยกาล
ไมนาน ดังนี้. เหมือนอยางวา การพยากรณปญหา ยอมแจมแจงใน
ขณะนั้นนั่นแล พระองคยอมตรัสวา ก็การพยากรณปญหานั้น ยอม
แจมแจงเฉพาะพระตถาคตโดยฐานะ ดังนี้ ฉันใด แมในคาถานี้ ทักษิณา
สําเร็จอยูในขณะนั้น พระองคตรัสแลววา ยอมสําเร็จโดยฐานะ ดังนี้
ฉันนั้น.
อีกอยางหนึ่ง ฐานะใด อันพระองคตรัสวา "พราหมณ ทาน
นั้น ยอมสําเร็จแกสัตวผูดํารงอยูในฐานะใด ฐานะนี้แล เปนฐานะ,"
ทักษิณาสําเร็จอยูในฐานะนั้น ตางโดยฐานะแหงเปรตมิขุปปปาสิกวันตเปรต ปรทัตตูปชีวีเปรต และนิชฌามตัณหิกเปรตเปนตน พระ
องคตรัสวา "ยอมสําเร็จโดยฐานะ" ดังนี้ เหมือนบุคคลผูใหกหาปณะ
อยู ชาวโลกยอมกลาวันในโลกวา "บุคคลนั้น ใหกหาปณะ" ดังนี้
ฉะนั้น. ก็ในอรรถวิกัปนี้ บทวา อุปกปฺปติ ไดแก ยอมมีปรากฏ
มีคําอธิบายวา ยอมบังเกิด ดังนี้.
[๓๕๐] บัดนี้ พระศาสดา เมื่อจะทรงสรรเสริญพระราชาดวย
พระคุณตามที่เปนจริง จึงตรัสคาถาที่สุดวา
"ญาติธรรมนี้นั้น เปนอันพระองคทรงเผยออกแลว
การบูชาเพื่อชนผูละไปแลว อันพระองคทรงทําแลว
อยางโอฬาร และกําลังของภิกษุทั้งหลาย อัน
พระองคทรงตามเพิ่มใหแลว บุญมิใชนอย ชื่อวา
อันพระองคทรงขวนขวายแลว."
๑

๑. ม. ม. ๑๓/๙๓ แตบาลีแหงนี้ เปน านโสเวต.
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[แกอรรถ]
การทํากิจอันญาติทั้งหลายพึงทํา เพื่อญาติทั้งหลาย ชื่อวา
ญาติธรรม ในคาถาที่สุดนั้น.
บทวา นิทสฺสิโต ความวา มหาบพิตร ญาติธรรม อันพระ
องคเมื่อถวายทักษิณานี้ ชื่อวา ทรงเผยออกแลว คือทําตัวใหเปน
ตัวอยาง ไดแกใหปรากฏแกชนหมูมากแลวอยางนี้วา "ญาติธรรม
แมอันพระองคพึงใหบริบูรณ ดวยการทํากิจอันญาติทั้งหลายพึงทําเพื่อ
หมูญาติอยางนั้นนั่นแล ไมพึงทําตนใหเดือดรอนดวยการรองใหเปนตน
อันหาประโยชนมิได."
บทวา อุฬารา ความวา การบูชา เพื่อเหลาชนผูลวงลับไปแลว
สมบูรณ คือสําเร็จ ไดแก อันพระองคยังเปรตชนเหลานั้นใหบรรลุ
ทิพยสมบัติ ชื่อวา ทรงทําแลว.
บทวา พล ความวา กําลังกายของภิกษุทั้งหลาย อันพระ
องคผูทรงยังสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ใหอมิ่ หนําดวยอาหารมี
ขาวและน้ําเปนตน ชื่อวา ตามเพิ่มให. บทวา ปสุต ความวา บุญ
อันพระองคผูยังเจตนาเครื่องบริจาคมีคุณ มีการอนุเคราะหเปนตน
เปนบริวารใหบังเกิด ชื่อวา สั่งสมไวแลว ดังนี้.
[๓๕๑] พระศาสดา ทรงยังเทศนาใหจบลงดวยคาถานี้แลว. ใน
เวลาจบเทศนา สัตวแปดหมื่นสี่พันผูสังเวชแลวเพราะการพรรณนาถึง
โทษแหงการเขาถึงเปรตวิสัย เริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคาย ไดบรรลุ
โทษแหงการเขาถึงเปรตวิสัย เริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคาย ไดบรรลุ
ธรรมแลว. พระศาสดา ตรัสติโรกุฑฑสูตรนี้แล แกเทพดาและ
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มนุษยทั้งหลายแตวันที่ ๒ จนถึงวันที่ ๗ การบรรลุธรรมไดมีเชนนั้น
เหมือนกัน.
คาถา ๑๓ คาถานี้ พระธรรมสังคาหกาจารย รอยกรองไวใน
เปตวัตถุ โดยชื่อวา ติโรกุฑฑเปตวัตถุ ในขุททกปาฐะ โดยชือ่ วา
ติโรกุฑฑสูตร ดวยประการฉะนี้.
ติโรกุฑฑสูตร จบ.
[๓๕๒] พระผูมีพระภาค ตรัสไวในติโกรุฑฑสูตรนี้ และใน
สิคาลสูตรวา "บุคคลควรใหทานอุทิศญาติผูลวงลับไปแลว" ดวย
ประการฉะนี้.
แตบุคคลผูตองการบุญ ไมควรคิดวา "ชนเหลานั้น เปนญาติ
ก็ตาม ไมเปนญาติก็ตาม" ควรใหอุทิศผูหนึ่งโดยแท พึงเปนดุจ
มหาชนมีอนาถบณฑิกเศรษฐีเปนตน.
[เรื่องปฏฐธีตลิกเปรต]
ดังไดสดับมา หญิงพี่เลี้ยงของเด็กหญิง ธิดาของธิดา (หลาน
หญิง) ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เอาแปง (ปน) ตุกตาแลว ไดให
ดวยกลาววา "หนูจงถือเอตุกตานี้เลน." เด็กหญิงทําความสําคัญ
ในตุกตานั้นวาธิดาใหเกิดขึ้นแลว เลนอยู.
ครั้นวันหนึ่ง เมื่อเขาเลนอยู, ตุกตานั้นพลัดตกแตก เพราะ
ความพลั้งเผลอ. เด็กหญิงรองไหวา "ลูกของฉันตายเสียแลว."
ครั้งนั้น พระศาสดา ไดประทับอยูในเรือน. แมเศรษฐี ก็นั่ง
๑

๑. ขุ. ขุ. ๒๕/๙.
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(เฝา) อยูในที่ใกลพระศาสดา. หญิงพีเ่ ลี้ยงอุมเด็กหญิงซึ่งกําลังรองให
ไปยังสํานักของเศรษฐี บอกความนั้นแลว เศรษฐีใหเด็กหญิงนั้นนั่งบน
ตัก ปลอบวา "ตาจักถวายทานเพื่อธิดาของหนู" ดังนี้แลว กราบทูลความ
นั้นแดพระศาสดา แลวกราบทูล (อีก) วา "พระเจาขา ขาพระองคอยาก
จะถวายทานอุทิศตุกตาแปง ซึ่งเปนธิดาของหลายหญิงขาพระองค, ขอ
พระองคมีภิกษุ ๕๐๐ รูปเปนบริวารโปรดทรงรับเพื่อฉันในวันพรุงนี้."
พระศาสดา ทรงรับแลว ในวันที่ ๒ เสด็จไป เรือนนั้นทรงทํา
ภัตกิจเสร็จแลว เมื่อจะทรงทําอนุโมทนา ไดตรัสคาถาเหลานี้วา
[๓๕๓] "บุคคลผูไมมีความตระหนี่ทําการอยางใด
อยางหนึ่งใหเปนอารมณ ปรารภบุรพชนที่ลว งลับ
ไปแลว วัตถุเทพดา หรือทาวมหาราชโลกบาลผูมี
ยศทั้ง ๔ คือ ทาวกุเวร ๑ ทาวธตรฐ ๑ ทาววิรูปกษ ๑
ทาววิรฬ
ุ หก ๑ แลวพึงถวายทาน. บุรพชนและวัตถุเทพดาเปนทายกยอมไมไรผล. การรองให ความ
เศราโศกหรือการคร่าํ ครวญอยางอื่นใด ใคร ๆ
ไมควรทําโดยแท เพราะการรองไหเปนตนนั้น
ไมเปนไปเพื่อประโยชนแกชนผูลวงลับไปแลวญาติ
ทั้งหลาย ก็คงดํารงอยูอยางนั้น. อันทักษิณา
นี้แล อันบุคคลใหแลว ชื่อวา ตั้งไวดีแลวใน
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สงฆ ยอมสําเร็จโดยฐานะเพื่อประโยชนแกชนนั้น
ตลอดกาลนาน."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บาทคาถาวา ย กิฺจารมฺมณ กตฺวา
ความวา ปรารภ คือเจาะจงเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ในเหตุทั้งหลาย
มีมงคลเปนตน ชื่อวา การอยางใดอยางหนึ่ง.
บทวา ทชฺชา แปลวา พึงให. บทวา อมจฺฉรี ความวา ชื่อวา
อมัจฉรี เพราะไมมีความตระหนี่อันมีความไมอดทนความที่สมบัติของตน
สาธารณดวยชนเหลาอื่นเปนลักษณะ. 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 มีเทพดาและมนุษยเปนตนแมเหลาอื่น
ถวายทาน.
บรรดาเทพดาเหลานั้น พระผูมีพระภาค เมื่อจะทรงแสดงเทพดา
ที่ปรากฏบางพวกกอน ตรัสวา จตฺตาโร ว มหาราเช แลว เมื่อจะ
ทรงระบุเทพดาเหลานั้นโดยชื่ออีก จึงตรัสวา กุเวร เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุเวร ไดแก ทาวเวสสวัณ. บทวา
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ธตรฏ เปนตน เปนชื่อแหงทาวโลกบาลทั้ง ๓ ที่เหลือ.
สองบทวา เต เจว ปูชิตา ความวา ทาวมหาราชและบุรพชน
ผูลวงลับไปแลว และวัตถุเทพดาเหลานั้น ยอมเปนผูอันเขานับถือแลว
ดวยกิริยาคือการอุทิศ.
บทวา อนิปฺผลา ความวา และเขาผูทายถวายทาน ยอม
เปนผูไมไรผล คือเปนผูมีสวนแหงผลทานของตนนั้นแล ดวยกิจ
มาตรวา การอุทิศแกชนเหลาอื่น.
สองคาถาวา น หิ รุณฺณ วา โสโก วา เปนตน พึงทราบ
โดยนัยแหงคําที่กลาวแลวในติโรกุฑฑสูตร.
[๓๕๔] สวนในอรรถกถาปฏฐธีตลิกเปตวัตถุ ทานกลาววา
"ก็ทานนั้น ยอมสําเร็จโดยฐานะ คือยอมเผล็ดผลในขณะนั้นนั่นเอง
อธิบายวา ไมใชในกาลอืน่ . จริงอยู ขอที่เมื่อเขาถวายทานอุทิศพวก
เปรต ถาพวกเปรตอนุโมทนา พวกเปรตก็ไดบริโภค (สมบัติ) ดวย
ผลของทานนั้นในทันใดนั่นเอง เปนธรรมดาในความสําเร็จแหงทานที่
เขาอุทิศใหนั้น.
พระศาสดา ครั้นทรงแสดงธรรมอยางนั้นแลว ทรงทํามหาชน
ใหมีจิตยินดียิ่งในทานอุทิศพวกเปรตแลว ทรงลุกจากอาสนะ เสด็จ
หลีกไป.
ในวันรุง ขึ้น ภริยาเศรษฐีและพวกญาตินอกนั้น ก็ประพฤติ
ตามเศรษฐี พวกเขาบําเพ็ญทานใหเปนไปอยางนั้นประมาณเดือน ๑.
พระศาสดา อันพระเจาปเสนทิทูลถามวา "พระเจาขา เหตุไรภิกษุ
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ทั้งหลาย จึงไมมาสูเรือนของหมอมฉันถึงประมาณเดือน ๑ ?" ตรัสบอกความนั้นแลว. แมพระราชา เมื่อทรงประพฤติตามเศรษฐีทรง
บําเพ็ญมหาทานใหเปนไปแลว.
ฝายชาวเมือง เมื่อประพฤติตามพระราชานั้น ก็บําเพ็ญ
มหาทานใหเปนไปประมาณเดือน ๑. มหาทานอันมีตุกตาแปงเปนมูล
ยอมเปนไปอยางนั้นสิ้น ๒ เดือนแล.
เรื่องปฏฐธีตลิกเปรต จบ.
[๓๕๕] เจตนาเครื่องอนุโมทนาแมของเปรตทั้งหลาย ยอม
เปนคุณชาตใหผลในขณะนั้นได จะปวยกลาวไปไยถึงเจตนาเครื่อง
อนุโมทนาของมนุษยทั้งหลายเลา ? ในขอนั้น มีเรื่องเหลานี้ (เปน
อุทาหรณ):[อุบาสก]
ดังไดสดับมา ในกาลแหงพระกัสสปพุทธเจา มีอุบาสกโสดาบัน
ผูหนึ่ง ลงเรือไปพรอมกับกุฎมพีชางกัลบกคนหนึ่ง. ในวันที่ ๗ เรือ
อัปปางในทามกลางสมุทร. เขาทั้ง ๒ นอน (เกาะ) แผนกระดานแผน
หนึ่ง ไปถึงเกาะ ๆ หนึ่ง.
ในคน ๒ คนนั้น ชางกัลบก ฆานกแลวปงกิน ใหแกแกอุบาสก
บาง. อุบาสก กลาววา "ฉันพอ" ไมกินแลวคิดวา "ในที่นี้เวน
พระไตรสรณะเสียแลว ที่พึ่งอยางอื่นของเราก็ไมมี." เมื่อเขากําลัง
ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอยูอยางนั้น, พระยานาคที่บังเกิดที่เกาะนั้น
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นิรมิตรสรีระของตัวเปนเรือลําใหญ เต็มดวยรัตนะ ๗ ประการ เทพดา
ประจําสมุทรเปนนายเรือ สถิตอยูในเรือ โฆษณาวา "คนที่ตอง
การไปชมพูทวีปมีไหม ?"
อุบาสก บอกวา "ขาเจาทั้งหลายจักไป," เมื่อเทพดาพูดวา
"ทานจงลงมาเรือ" กําลังลง (เรือ) จึงเรียกชางกัลบกมา (ลงดวย).
เทพดา กลาวา "คนนั้น ไมมีคุณคือศีลและอาจาระ, เพราะฉะนั้น
คนนั่น ไมควรลงเรือลํานี้."
อุบาสก กลาววา "เอาเถอะ ขาพเจาใหสวนบุญจากทานนอน
ตนใหแลว จากศีลอันตนรักษาแลว และจากภาวนาอันตนอบรมแลว
แกคนนั่น." ชางกัลบก กลาววา "ขาพเจาอนุโมทนา."
ครั้งนั้น เทพดา ใหเขาดํารงอยูในเรือแลว นําเรือนั้นไปสู
กรุงพาราณสี ตั้งทรัพยไวในเรือนของเขาทั้ง ๒ แลว ไดไปสูวมิ านของ
ตนทีเดียว.
เรื่องอุบาสก มาในอรรถกถาสีลานิสังสชาดก
ในจุตตถวรรค ทุกนิบาต.
[เรื่องสังขพราหมณ]
[๓๕๖] ในอดีตกาล กรุงพาราณสี ไดมีนามวา กรุงโมฬินี.
ครั้งนั้น พระโพธิสัตวเปนพราหมณชื่อสังขะ ในกรุงโมฬินี ไปเพื่อ
ตองการคาขายทางเรือ พบพระปจเจกพุทธเจารูปนึ่งในระหวางทาง
ซึ่งทรงเหยียบทรายรอนเชนถานเพลิง เพราะลมและแดดแรงกลา
มาอยู มีจิตยินดีวา "บุญเขตของเรามาแลว" จึงเรียนวา "ทานเจาขา
๑

๑. ชาดกฏกถา. ๓/๑๔๖.
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ขอทานจงสวมรองเทาเหลานี้ กั้นรมไป" แลวถวายรมและรองเทา
ไปสูทาเรือแลวลงเรือ.
ในวันที่ ๗ เรืออับปาง. พระโพธิสัตวพาบุรุษผูอุปฏฐาก (คน
รับใช) คนหนึ่งไป เอาน้ํามันทาทั่วสรีระแลว กินน้ําตาลกรวดผง
กับเนยใสจนพอแกความตองการแลว ใหบรุ ุษผูอุปฏฐากนั้นกินบางแลว
ปนขึ้นปลายไมเสากระโดงกับบุรุษผูอุปฏฐากนั้น กระโดดขึ้นไปตก
ณ ที่สุดประมาณอุสภะ ๑ เริ่มที่จะขามสมุทร. เมื่อเขากําลังขามอยู
นั่นแล ลวงไปได ๗ วัน.
ครั้งนั้น เทพธิดานามวา มณีเมขลา ผูรักษาสมุทร ปรารถนา
จะชวยพระโพธิสัตว จึงเนรมิตเรือสําเร็จดวยรตนะ อันเต็มดวยรตนะ
๗ ประการ แลวอุมพระโพธิสัตวนั้นใหดํารงอยูบนเรือ (แต) มิได
แลเหลียวถึงอุปฏฐากเลย, พระโพธิสัตวไดใหสวนบุญจากกัลยาณกรรม
อันตนทําแลวแกเขา. เขาอนุโมทนาสวนบุญนั้นแลว.
ครั้งนั้น เทพดาก็ใหอุปฏฐานนั้นดํารงอยูบนเรือ นําเรือนัน้ ไป
สูกรุงโมฬินี ยังทรัพยใหตั้งอยูในเรือนของพระโพธิสัตวแลว ไดไปยัง
วิมานของตนทีเดียว.
เรื่องนี้ทานกลาวไวในอรรถกถาสังขพราหมณชกดก ทสกนิบาต.
[ปตติทานและปตตานุโมทนา]
[๓๕๗] เพราะฉะนั้น กุลบุตร เมื่อจะสั่งสมบุญกิริยาอันชื่อวา
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๕/๔๓๘.
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ปตติทานเอง และจะยังบุญกิริยาอันชือ่ วา ปตตานุโมทนา ใหเกิดแก
ชนเหลาอื่น พึงทําทานอุทิศเปรตทั้งหลายโดยแท. อีกอยางหนึ่ง
ทําบุญอยางใดอยางหนึ่งตามปกติของตนแลว พึงอุทิศสวนบุญแกชน
เหลาอื่นแล เหมือนพระเจาจักรพรรดิพระนามวา ติโลกวิชัย ผูเปน
พระโพธิสัตว.
ดังไดสดับมา พระเจาจักรพรรดิติโลภวิชัยนั้น เมือจะทรงยง
ชนทั้งหลายใหถือเอาบุญสมบัติอันพระองคทรงทําแลว จึงไดตรัส ๔
คาถา ในพุทธปทานวา
[๓๕๘] "กุศลกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เปนกิรยิ า
อันจะพึงทําทางกาย วาจา และใจ อันเปนเหตุ
ใหถึงสุคติในเทพชั้นไตรทศ ขาพเจาทําแลว.
สัตวเหลาใด มีสัญญา มีอยู และสัตว
เหลาใด ไมมีสัญญา มีอยู ขอสัตวเหลานั้น
ทั้งหมด จงเปนผูมีสว นเสวยผลบุญที่ขาพเจา
ทําแลวเถิด.
บุญที่ขาพเจาทําแลวนั่น อันสัตวเหลาใดรู
ชัดแลว ขอสัตวเหลานั้น จงเปนผูมีสวน เสวย
ผลบุญที่ขาพเจาใหแลว, สวนบรรดาสัตวเหลา
นั้น สัตวเหลาใด ไมรู, ขอทวยเทพดา พึงไป
ประกาศแกสัตวเหลานั้น.
๑

๑. ขุ. อป. ๓๒/๖.
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สัตวเหลาใดทั้งหมดในโลก มีอาหารเปน
เหตุเปนอยู, ขอสัตวเหลานั้นทั้งหมด จงได
โภชนะที่ชอบใจตามความคิดของขาพเจา."
[แกอรรถ]
นัยอันมาในอรรถกถาอปทานวา "บรรดาบทเหลานั้น บทวา
มม แปลวา อันขาพเจา.
บาทคาถาวา กาเยน วาจามนสา ความวา กุศลกรรมอยางใด
อยางหนึ่ง เปนกิริยา กลาวคือกุศลอันพึงทําดวยไตรทวาร มีอยู.
บทวา ติทเส ไดแก ภพดาวดึงส.
บทวา สุคต ไดแก อันควรแกการเกิดขึ้นในสุคติ. อธิบายวา
กุศลกรรมทัง้ หมดนั้นอันขาพเจาทําแลว.
ไดยินวา ทาวเธอจุติจากอัตภาพแหงพระเจาจักรพรรดิติโลกวิชัย
แลว จักเกิดขึ้นในหมูเทพดาชั้นดาวดึงส. ดวยเหตุนั้น พระองค
จึงตรัสคําวา สุคต นั้น.
สองบทวา สฺิโน อตฺถิ ความวา สัตวเหลาใด ทรงนาม
วามนุษย เทพดา หรือพรหม มีอยู.
บทวา อสฺิโน ความวา และสัตวเหลาใด เวนจากสัญญา
คือเปนสัตวไมมีสัญญา มีอยู.
บทวา มยฺห ความวา สัตวเหลานั้นทั้งหมด จงเปนผูมีสวน
เสวยผลบุญที่ขาพเจาทําแลว, อธิบายวา จงมีสวนแหงบุญเสวยเถิด.
บทวา เย ความวา บุญที่ขาพเจาทําแลวนั้น อันสัตวเหลาใด
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รูชัดแลวคือรูด ีแลว; สัตวเหลานั้น จงมีสวนเสวยผลบุญที่ขาพเจา
ใหแลวเถิด.
สองบทวา เย จ ตตฺถ ความวา สวนบรรดาสัตวเหลานั้น
สัตวเหลาใด ไมรูบุญที่ขาพเจาทําแลวนั้น.
บทวา นิเวทยุ ความวา ขอทวยเทพดาพึงไป (ประกาศ)
ใหสัตวทั้งหลายทราบ หรือพึงบอกแกสัตวเหลานั้น 'คนโนนทําบุญ
ชื่อนี้แลว ไดใหสวนบุญแกพวกทาน.'
บาทคาถาวา ชีวนฺตหารเหตุกา ความวา สัตวเหลานั้นทั้งหมด
ในโลก ดํารงอยูไดเพราะอาหาร คืออาศัยอาหารเปนอยู.
บทวา สพฺเพ ไดแก สัตวเหลานั้นทั้งหมด. บทวา เจตสา
ความวา จงไดโภชนะที่ชอบใจ ตามความคิดหรือตามบุญฤทธิ์ของ
ขาพเจา."
[ประโยชนแหงการถือโภคทรัพย]
[๓๖๐] พระผูมีพระภาค ตรัสทานที่บุคคลพึงใหแกพระทักขิไณยบุคคล เพื่อประโยชนแกมารดาบิดาผูทํากาละไวในสิคาลสูตรดวย
ประการฉะนี้, หาไดตรัสดวยสามารถการทําพลีกรรมเพื่อมารดาบิดา
เหลานั้นไม, แมไมตรัสดวยสามารถการทําพลีกรรมก็จริง, ถึงอยางนั้น
บุตรจะทําแมพลีกรรมเพือ่ มารดาบิดาผูทํากาละแลว ก็ควร.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาค เมื่อจะทรงโอวาทอนาถบิณฑิกเศรษฐี จึงตรัส (คาถาเหลานี้) ไวในอาทิยสูตร ในปญจกนิบาต
๑

๑. องฺ. ปณฺจก. ๒๒/๕๐.
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อังคุตตรนิกาย วา
"นระผูจะตองตายเปนธรรมดา เมื่อระลึกถึง
ประโยชนนี้วา 'โภคะทั้งหลายเราบริโภคแลว
คนที่ควรเลี้ยงเราก็เลี้ยงแลว, อันตรายทั้งหลาย
เราก็ผานพนแลวแล; ทักษิณาที่มีผลในเบื้องบน
เราก็ใหแลว, อนึ่ง พลี ๕ อยาง เราก็ทําแลว
ทานผูมศี ีลทั้งหลาย ผูสํารวมแลว ประพฤติ
พรหมจรรย เราก็บํารุงแลว, บัณฑิตผูครอง
เรือน พึงปรารถนาโภคะเพื่อประโยชนใด ประโยชนนนั้ เราก็บรรลุแลว, กรรมที่ไมทําตนให
เดือดรอนเราก็ทําแลว' ดังนี้ ตั้งอยูในอริยธรรม
ทวยเทพดา ยอมสรรเสริญเขาในโลกนี้แล เขา
ละไปแลว ยอมบันเทิงในสวรรค."
[แกอรรถ]
[๓๖๑] บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภุตฺตา ความวา โภคะทั้งหลาย
เราบริโภคแลว.
บทวา ภจฺจา ความวา บุคคลที่ควรเลี้ยง คือ มารดาบิดา
บุตร ภริยา ทาส กรรมกร และมิตรอมาตย เราก็เลี้ยง คืออุดหนุน
ไดแก ชุบเลีย้ งแลว. สุ อักษรในบทวา อาปาทา สุ นี้ เปนเพียงนิบาต.
มีคําอธิบายวา "อันตรายทั้งหลาย คือเสนียดจัญไรทั้งหลาย
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อันเกิดแตไฟ น้ํา พระราชา โจร และบุคคลผูรับมรดกที่ไมรกั กัน
เราผานพนแลว คือเราไดปดแลว ไดแกหามดวยการปดทางแหง
อันทรายเหลานั้น ดวยโภคทั้งหลาย." จริงอยู เมือ่ อันตรายทั้งหลาย
เกิดขึ้นแตไฟเปนตน, บุคคลเมื่อทําการบริจาคทรัพยเพื่อประโยชนแก
เหตุทั้งหลายมีการใหชวยดับไฟที่ติดเรือนเปนตน ชื่อวายอมปดคือหาม
ทางแหงอันตรายเหลานั้น ดวยโภคะทั้งหลาย.
บทวา อุทฺธคฺา พึงทราบวิเคราะหดังนี้: ผลแหงทักษิณานั้น
(ไป) ในเบื้องบน ดวยสามารถการใหผลในภูมิสูง ๆ ขึ้นไป กลาว
คือกามสวรรค ๖ ชั้น เหตุนั้น ทักษิณานั้นชื่อวา มีผลในเบื้องบน.
ก็ผลแหงกรรม ชื่อวา อัคคะ, ผลนั้นในทักษิณานี้มีปรกติไปในเบื้องบน
เหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาววา "อุทฺธมคฺคมสฺสา."
บทวา ทินฺนา ไดแก เราใหแลวดวยโภคะทั้งหลาย.
สองบทวา ปฺจ พลี ความวา พลี ๕ อยาง เราทําแลวดวย
โภคะทั้งหลาย.
[๓๖๒] พระผูมีพระภาคตรัสคํานี้ไวในจุณณิยบท วา "คฤหบดี
ก็ขออื่นยังมีอยูอีก, อริยสาวก ยอมเปนผูทําพลี ๕ อยางคือ ญาติพลี
(สงเคราะหญาติ) อติถพิ ลี (ตอนรับแขก) ปุพพเปตพลี (ทําบุญ
อุทิศผูตาย) ราชพลี (เสียภาษีอากรแกราชการ) เทวตาพลี
(ทําบุญอุทิศเทวดา) ดวยโภคะทั้งหลายที่ตนไดมาดวยความเพียรคือ
ความหมั่น รวบรวมไวดวยกําลังแขน อันตนใหเหงื่อไหลโซมใหเกิด
๑

๑. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๙
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ขึ้นอันชอบธรรม ไดมาโดยธรรม."
[๓๖๓] อรรถกถา จุณณิยบทนั้นวา "บทวา อุฏานวิริยาธิคเตหิ ไดแก อันตนไดมาแลวดวยความเพียร กลาวคือความหมั่น.
บทวา พาหาพลปริจิเตหิ ไดแก อันตนรวบรวมดวยกําลังแขน.
บทวา เสทาวกฺขิตฺเตหิ ไดแก อันตนยังเหงื่อใหไหลแลว ๆ
ใหเกิดขึ้น. บทวา ธมฺมิเกหิ ไดแก อันประกอบดวยธรรม.
บทวา ธมฺมลทฺเธหิ ไดแก อันตนบําเพ็ญกุศลธรรม ๑๐
ประการแลวจึงได. บทวา าติพลึ ไดแก การสงเคราะหหมูญาติ.
บทวา อติถิพลึ ไดแก การตอนรับแขก. บทวา ปุพฺพเปตพลึ ไดแก การทําบุญอุทิศเหลาญาติผูไปสูปรโลก. บทวา ราชพลึ
ไดแก การเสียภาษีอากรที่ควรทําแกพระราชา. บทวา เทวตาพลึ
ไดแก การทําบุญอุทิศที่ควรทําแกเทพดาทั้งหลาย.
คําวา พลึ ทั้งหมดนี้ เปนชื่อแหงทานที่บุคคลพึงใหแกมนุษย
และอมนุษยเหลานั้น ๆ ดวยสามารถทานตามสมควร."
[๓๖๔] บทวา อุปฏิตา ไดแก อันเราบํารุงแลวดวยโภคะ
ทั้งหลาย. บทวา ยทตฺถ ไดแก เพื่อประโยชนใด มีการบริโภคเอง
เปนตน. บทนี้เปนจตุตถีวิภัตติ, อีกอยางหนึ่ง ความวา เพือ่ ทํา
อรรถะ คือประโยชนใด.
สองบทวา ฆรมาวส ไดแก อยูครองเรือน.
บทวา อนนุตาปย ความวา กรรมที่ชื่อวาเวนจากความ
๑

๑. มโน. ปู. ๓/๒๙.
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เดือนรอน เพราะทําประโยชนนั้น อันเราทําแลว.
บทวา เอต ความวา บุคคลผูเปนอุบาสก ซึ่งจะตองตายเปน
ธรรมดา เมือ่ ระลึก คือนึกถึงประโยชนนี้ คือที่อันพระผูมีพระภาค
ตรัสแลวโดยนัยวา ภุตฺตา โภคา เปนตน ดวยประการฉะนี้นั่น.
บทวา อริยธมฺเม ไดแก ตั้งอยูแลวในธรรมคือศีล ๕. แทจริง
ศีล ๕ ชื่อวา อริยธรรม เพราะเปนธรรมที่พระอริยะทั้งหลายใคร
คือเพราะเปนที่รักของพระอริยะทั้งหลาย. ก็พระอริยะทั้งหลาย แม
ไปสูภพอื่น ก็ไมละศีล ๕ นั้น.
มีคําตรัสอธิบายไว ดังนี้วา "คฤหบดี อุบาสกผูเชนทาน เมื่อ
จะถือเอาโภคะทั้งหลาย พึงถือเอาโภคะทั้งหลายดวยเหตุ ๕ อยาง
คือ 'เราจักทําตนและมารดาบิดา บุตร ภริยา ทาส กรรมกร และ
บุรุษทั้งหลาย ใหไดรับความสุขดวยโภคะเหลานี้' อยางหนึ่ง, 'จักทํา
มิตรอมาตยทั้งหลาย ใหไดรับความสุขดวยโภคะเหลานี้' อยางหนึ่ง,
เมื่ออันตรายทั้งหลายเกิดขึ้นจากวัตถุทั้งหลายมีไฟเปนตน จักปดทางแหง
อันตรายเหลานั้น ดวยโภคะทั้งหลายแลว ทําตนใหสวัสดี' อยางหนึ่ง,
'จักตั้งทักษิณาอันมีผล (ไป) ในเบื้องบน ในสมณพราหมณผูประพฤติ
ธรรมทั้งหลายดวยโภคะเหลานี้' อยางหนึ่ง, 'จักทําพลีกรรม ๕ อยาง
ดวยโภคะเหลานี้' อยางหนึ่ง. อุบาสกนั้น มีโภคะอันถือเอาแลวอยางนี้
เมื่อทําปะโยชนที่ตนปรารถนา โภคะทั้งหลาย ชื่อวา ยอมละความ
เดือนรอนอันมีวิปฏิสารเปนลักษณะเสียได. และแมศีลของอุบาสก
ผูละความเดือดรอนไดแลว ยอมหมดจด. อนึ่งแมทวยเทพก็สรรเสริญ
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เขาผูปฏิบัติอยูอยางนั้น, เขาละไปแลว ยอมบันเทิงในสวรรคแล.
เพราะฉะนั้น คฤหัสถผูระลึกถึงโอวาทของพระสุคตนี้อยู จึง
ควรทําแมพลีกรรมเพื่อหมูญาติผูทํากาละแลว ดวยการเวนจาก
ปาณาติบาตเปนตนโดยแทแล.
[มารดาบิดาอนุเคราะหบุตรดวยฐานะ ๕]
[๓๖๕] ดังนั้น การบํารุงมีการเลี้ยงเปนตน ชื่อวาเปนมงคล
เพราะเปนเหตุแหงประโยชนเกื้อกูลในปจจุบัน ๕ อยาง ดวยสามารถ
การหามจากความชั่ว ใหตั้งอยูในความดี ใหศึกษาศิลปะ จัดการ
ดวยภริยาที่สมควร และใหทรัพยมรดก.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสวา "คฤหบดีบุตร ทิศ
เบื้องหนาคือมารดาบิดา อันบุตรบํารุงแลวดวยฐานะ ๕ เหลานี้แล
ยอมอนุเคราะหบุตรดวยฐานะ ๕ คือ : ยอมหามจากความชั่ว, ให
ตั้งอยูในความดี, ใหศึกษาศิลปะ, จัดการดวยภริยาที่สมควร, มอบ
ทรัพยมรดกใหในสมัย. คฤหบดีบุตร ทิศเบื้องหนาคือมารดาบิดา
อันบุตรบํารุงแลวดวยฐานะ ๕ เหลานี้ ยอมอนุเคราะหบุตรดวย
ฐานะ ๕ เหลานี้แล ."
[หามจากความชั่ว]
[๓๖๖] บรรดาฐานะ ๕ เหลานัน้ ในฐานะที่ ๑ นี้วา ปาปา
นิวาเรนฺติ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้: ชื่อวา การหามจากความชั่วมีอนาคต
๑

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๓.
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เปนอารมณ. เพราะการหามแมจากวัตถุที่ประจวบเขา พึงมีไดทั้งเมื่อ
วีติกกมะยังเปนอนาคตทีเดียว, ไมพึงมี ในเมื่อวีติกกมะยังเปนไปอยู
(ปจจุบัน), แตการทําความชั่ว อันบุตรใหบังเกิดแลว มีกิริยาสักวา
การติเตียนเปนเครื่องตอบแทน; ดวยเหตุนั้น ในอรรถกถา ทานจึง
กลาววา "มารดาบิดากลาวอาทีนพอันมีในปจจุบันและสัมปรายภพ
แหงบาปธรรมมีปาณาติบาตเปนตนแลว หามวา 'พอ เจาอยาทํา
บาปกรรมเห็นปานนี้นะ' ยอมติเตียนแมบาปกรรมที่บุตรทําแลว."
[ใหตั้งอยูในความดี]
[๓๖๗] ในฐานะที่ ๒ วา กลฺยาเณ นิเวเสนฺติ พึงทราบวินิจฉัย
ดังนี้: มารดาบิดาแมใหรางวัลแลว (แนะนํา) ยังบุตรใหตั้งอยู คือ
ใหดํารงอยูในกุศลกิจทั้งหลายมีการสมาทานศีลเปนตน เหมือนอนาถบิณฑิกเศรษฐี และมารดาของมิตตวินทุกะในกาลของพระกัสสปพุทธเจา.
[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.
รุงขึ้นวันหนึ่ง เศรษฐี พูดวา "พอ เจาจงเรียนบทธรรม
บทหนึ่งในสํานักพระศาสดาไดแลวจึงมา, พอจักใหทรัพยพันกหาปณะ
แกเจา." เขาปรารถนาจะเรียนบทเดียวเทานั้นแลวหนีไป.
พระศาสดา ไดทรงทําอาการที่เขากําหนดไมได. เขากําหนด
บทนั้นไมได จึงคิดวา "จักเรียนบทขาหนา" ยืนฟงอยู เปนพระ
โสดาบันแลว วันรุงขึ้น กลับมาเรือนพรอมกับพระศาสดาทีเดียว นึก
ละอาย เพราะเศรษฐีใหทรัพยขางหนาพระศาสดา ไมปรารถนาจะ
รับหอทรัพยพันกหาปณะ แมที่บิดาใหแลว.
เรื่องกาฬกุมาร มาในคาถาวรรณนาวา ปพฺยา เอกรชฺเชน
เปนตน ในโลกวรรค ธรรมบท.
[เรื่องมิตตวินทุกะ]
[๓๖๙] แมมารดาของมิตตวินทุกะ ก็กลาววา "พอ ความ
เปนมนุษยไดยาก เจาก็ไดแลว; เจาจงใหทาน รักษาศีล ทําอุโบสถกรรม ฟงธรรม" เมื่อเขากลาววา "แม ฉันไมมีความตองการ
ดวยบุญกรรมมีทานเปนตน, แมอยาไดกลาวอะไร ๆ กะฉันเลย, ฉัน
จักไปตามกรรม," จึงกลาววา "พอ วันนี้ เจาจงเปนผูรักษา
อุโบสถ ฟงธรรมในวิหารตลอดคืนยังรุงแลวจึงมา, แมจักใหทรัพย
แกเจาพันหนึ่ง."
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แมมิตตวินทุกะ เพราะความโลภในทรัพย จึงรักษาอุโบสถ
ยังกลางวันใหลวงไปในวิหาร, แมบทธรรมบทหนึ่งไมกระทบหูไดดวย
ประการใด, ก็นอนหลับในประเทศแหงหนึ่งดวยประการนั้นในราตรี,
แลวไดไปสูบานแตเชาตรู.
สวนมารดาของเขา คิดวา "วันนี้ บุตรของเราฟงธรรมแลว
จักนําพระธรรมถึกมา" จึงจัดของฉันมียาคูและภัตเปนตน มองดู
ทางมาของเขา เห็นเขามาผูเดียว จึงกลาววา "พอ เจาไมนําพระ
ธรรมกถึกมาดอกหรือ ?" เขาตอบวา "ฉันไมมีความตองการดวย
พระธรรมกถึก" เมื่อไมไดหอทรัพยพันหนึ่ง ก็ไมบริโภคภัต เมื่อได
เทานั้น จึงบริโภค.
ตอมา เขาทําการคาขายทางเรือ ถูกพวกมนุษยปลอยบนหลัง
สมุทร โดยนัยที่กลาวแลวในหนหลัง ไปดวยแพ วันหนึ่ง เห็นนาง
เวมานิกเปรต ๔ นาง ในวิมานแกวผลึก ๘ นาง ในวิมานเงิน
๑๖ นาง ในวิมานแกวมณี นางเปรต ๓๒ นาง ในวิมานทอง ตามลําดับ
เพราะผลแหงอุโบสถกรรม อันมีผลที่สัตวพึงเสวยในทิฏฐธรรมซึ่ง
เขาทําแลว เสวยทิพยสมบัติกับนางเปรตเหลานั้น.
เรื่องมาในอรรถกถา จตุทวารชาดก.
มารดาบิดาทั้ง ๒ นั้น ยังบุตรใหตั้งอยูในความดี ดวยความ
อนุเคราะหบุตร ดวยประการฉะนี้.
[ใหศึกษาศิลปะ]
[๓๗๐] ในฐานะที่ ๓ วา สิปปฺ  นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๕/๔๑๙.
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มารดาบิดาทราบวา บุตรตั้งอยูในโอวาทของตนแลว จึงใหศึกษา
ศิลปะมีมุทธาและคณนาเปนตน อันไปตามวงศ. ก็ความเปนตาง ๆ
กันแหงศิลปะ มีมุทธาและคณนาเปนตน ทานกลาวไวในคัมภีรอื่น.
จริงอยางนั้น ทานกลาวไวในอรรถกถา มหาทุกขักขันธสูตรวา "การ
ตั้งสัญญาไว ที่ขอนิ้วมือ แลวนับดวยปลายนิ้วมือ ชื่อวา มุทธา. การ
นับไมขาดสาย ชื่อวา คณนา. การนับประมวล (นับรวม) ทีช่ น
ทั้งหลายแลดูนาแลว ทราบไดวา 'ในนานี้ จักมีขาวเปลือกประมาณ
เทานี้' แลดูตน ไมแลว ทราบไววา 'ตนไมนี้ จักมีผลประมาณ
เทานี้.' แลดูอากาศแลว ทราบไดวา 'นก ในอากาศเหลานี้ จักมี
ชื่อประมาณเทานั้น,' ชื่อวาสังขยาน."
[๓๗๑] ฎีกามหาทุกขักขันธสูตรนั้นวา "สองบทวา สฺ
เปตฺวา ความวา การทําสัญญาโดยนัยวา 'เมื่อเราจับขอนิ้วมือนี้
แลว เปน ๑๐๐, เมื่อเราจับขอนิ้วมือนี้ เปนพันหนึ่ง' ดังนี้เปนตน
แลวนับ. การนับเปนลําดับไปดวยวิธีมี ๑,๒, เปนตนมี ๙ เปนที่สุด
ชื่อวา อัจฉิททคณนา. การนับเปนหมวดดวยวิธีมีบวกและคูณเปนตน
ชื่อวา ปณฑคณนา. ดวยเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาวคํา
เปนตนวา 'เขตฺต โอโลเกตฺวา."
อรรถกถา โอมสวาทสิกขาบทวา "การนับดวยปลายนิ้วมือ
ชื่อวา มุทธา. การนับมีการนับไมขาดสายเปนตน ชื่อวา คณนา."
๑

๒

๓

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 "การนับดวยการอนิ้วมือเขา
เหมือนชนทั้งหลายมีชนชาวปาสิกะ (ปารฺซี, เปอรฺเซีย) และมิลักขะ
(ทัสยุ,ทมิฬ) เปนตน ชื่อวา หัตถมุทธาคณนา. การนับดวยสามารถ
วิธีมี ๙ เปนที่สุด ชื่อวา อัจฉิททคณนา. การนับประมวล อันเปน
ไปดวยสามารถวิธีมีบวก คูณ ลบ หาร เปนตน ทานถือเอาดวยอาทิ
ศัพท. การนับประมวลนั้น สําหรับผูใ ดคลองแคลว ผูนั้น แมเห็น
ตนไม ก็ทราบไดวา 'ตนไมนี้มีใบประมาณเทานี้."
นัยอันมาในอรรถกถาอังคุตตรนิกายวา "การนับไมขาดสาย
ชื่อวา มุทธา. การนับประมวล ชื่อวา คณนา."
ฎีกาอังคุตตรนิกายนั้นวา "อีกอยางหนึ่ง การตั้งสัญญาไวที่
ขอนิ้วมือทั้งหลายแลวนับดวยปลายนิ้วมือ ชื่อวา มุทธา. การนับไม
ขาดสายดวยสามารถวิธีมี ๑, ๒, ๓, เปนตน ชื่อวา คณนา."
อาทิศัพทวา อจฺฉิททฺ กาทิ พระอรรถกถาจารยใสเขาไวใน
อรรถกถาโอมสวาทสิกขาบทนั้น ก็เพื่อถือเอาการนับประมวล เพราะ
การนับประมวลนั้น ไมไดมาในพระวินัยแผนกหนึ่ง.
มารดาบิดา ยังบุตรใหศึกษาแตศิลปะอันหาโทษมิไดมีประการ
ดังกลาวแลว ดวยประการฉะนี้.
[จัดการดวยภริยาที่สมควร]
[๓๗๒] ในฐานะที่ ๔ วา ปฏิรเู ปน พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :
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ดวยภริยาที่สมควร คือคูควรกันดวยสกุล มรรยาท รูป โภคะ และ
บริวารเปนตน.
[มอบทรัพยมรดกใหในสมัย]
ในฐานะที่ ๕ วา สมเย ทายชฺช นิยฺยาเทนฺติ พึงทราบ
วินิจฉัยดังนี้: มารดาบิดา ยอมใหทรัพยในสมัย. ก็ในคําวา สมเย นั้น
สมัยมี ๒ คือ นิจจสมัย ๑ กาลสมัย ๑. บรรดาสมัยทั้ง ๒ นัน้ สมัยเปน
นิตย ชื่อวา นิจจสมัย คือกาลเปนที่ทําเนือง ๆ. ก็ นิจฺจ ศัพทนี้ มี
อภิณฺห เปนอรรถ ดุจ นิจฺจ ศัพทในประโยคทั้งหลายมีวา "มีดโกน
อันชางกัลบกสบัดเปนนิตย (เนือง ๆ)," สมัยคือกาลอันสมควรซึ่ง
มาถึงแลว ชือ่ วา กาลสมัย.
มารดาบิดาเมื่อใหโอวาทวา "เจาจงลุกขึ้น ขมักเขมนถือเอา
โภคะนี้, โภคะนี้ จงเปนเสบียง (ตนทุน) ของเจา, เจาจงทํากุศลดวย
โภคะนี้" ชื่อวาใหในนิจจสมัย ในสมัยทั้ง ๒ นั้น. เมื่อใหในสมัยมี
สมัยไวจัก สมัยอาวาหมงคลและวิวาหมงคลเปนตน ชื่อวา ใหในกาล
สมัย. ในกาลสมัยเหลนนั้ การไวจุก ยอมมีในเวลาเปนเด็ก อาวาห
มงคลและวิวาหมงคล ยอมมีในเวลาที่บุตรธิดาถึงความเปนหนุมสาว.
อีกอยางหนึ่ง มารดาบิดา แมเมื่อใหโอวาทแกบุตรผูนอนบน
เตียงเปนที่ตายในปจฉิมกาลวา "เจาจงทํากุศลดวยโภคะนี้" ชื่อวา
ใหในสมัย. บุตรบํารุงมารดาบิดาทั้ง ๒ นั้นอยู ดวยสามารถฐานะมี
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การเลี้ยงเปนตน ยอมกลับไดประโยชนเกื้อกูลมีการหามจากความชั่ว
เปนตน ดวยประการฉะนี้; เพราะฉะนั้น มารดาบิดาทั้ง ๒ นั้น
อันบุตรควรบํารุงแมอยางนั้นโดยแท.
[มารดาบิดาเห็นฐานะ ๕ จึงอยากไดบุตร]
[๓๗๔] แทจริง แมมารดาบิดา เมื่อเห็นฐานะทั้งหลายมีการ
เลี้ยงเปนตน จึงปรารถนาบุตร. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาค เมื่อจะ
ทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย จึงตรัส (คาถาเหลานี้) ในปุตตสูตร
ปญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย วา
"บัณฑิตทั้งหลาย เมื่อเห็นฐานะ ๕ คือ บุตร
อันเราเลี้ยงแลวจักเลี้ยงเรา ๑ จักชวยทํากิจของ
เรา ๑ สกุลวงศพึงดํารงอยูไดนาน ๑ บุตรจะ
ปฏิบัติความเปนทายาท ๑ อีกอยางหนึ่ง จักตามเพิ่ม
ใหทักษิณาแกเราผูลวงลับไปแลว จึงปรารถนาบุตร.
บัณฑิตทั้งหลาย เมื่อเห็นฐานะ ๕ เหลานี้จึง
ปรารถนาบุตร. เพราะฉะนั้น บุตรทั้งหลายผูสงบ
เปนสัตบุรุษ ผูกตัญูกตเวที เมื่อหวนระลึกถึง
อุปการะที่ทานทําแลวในกอน ยอมเลี้ยงมารดา
บิดา ชวยทํากิจทั้งหลายของทานเหมือนกตัญู
กตเวทีบุคคล ชวยทํากิจของบรุพการีชนทั้งหลาย

๑

๑. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๔๖.
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ฉะนั้น, บุตรผูทําตามโอวาท เลีย้ งทานผูเลี้ยง
(ตน) มาแลวไมทําสกุลวงศใหเสื่อม มีศรัทธา
ถึงพรอมดวยศีล ยอมเปนผูนาสรรเสริญ."
[แกอรรถ]
[๓๗๕] อรรถกถา ปุตตสูตรนั้นวา "บรรดาบทเหลานั้นสองบทวา
ภโต วา โน ความวา บุตร อันเรา (ทั้ง ๒) เลี้ยงแลว คือประคับ
ประคองแลว ดวยการอุปถัมภทั้งหลายมีใหดื่มน้ํานม ยังมือและ
เทาใหเจริญเปนตน จักเลี้ยงเรา (ทั้ง ๒) ในเวลาที่เราเปนคนแกดวย
การอุปถัมภทั้งหลายมีการลางเทาใหอาบน้ําใหยาคูและภัคเปนตน. สอง
บทวา กิจฺจ วา โน ความวา บุตรจักพักการงานของตนไวแลว
ไปทํากิจของเรา (ทั้ง ๒) อันเกิดขึ้นแลวในที่ตาง ๆ มีราชสกุลเปนตน.
บทวา กุลวโส ความวา เมื่อบุตรรักษาสมบัติของเรา (ทั้ง ๒)
มีนา สวน เงิน และทองเปนตนไวไมใหเสียหายอยู. สกุลวงศพึง
ดํารงอยู, อธิบายวา จักตั้งอยูสิ้นกาลนาน อีกอยางหนึ่ง บุตรจัก
ไมตัดทอนภัตทั้งหลายมีสลากภัตเปนตน อันเรา (ทั้ง ๒) ใหเปน
ไปแลว คงเปนไป (ตามเดิม), สกุลวงศของเรา (ทั้ง ๒) จักตั้งมั่น
สิ้นกาลนานแมดวยอาการอยางนี้.
บทวา ทายชฺช ความวา บุตรเมื่อทําตนใหเปนผูสมควรแก
ความเปนทายาท ดวยการปฏิบัติสมควรแกสกุลวงศ ชื่อวา ยอม
๑

๑. มโน. ปู. ๓/๒๘
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ปฏิบัติความเปนผูรับทรัพยมรดกของเรา (ทั้ง ๒).
บทวา ทกฺขิณ ความวา บุตรจักจําปตติทานแลว ตามเพิ่ม
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 พระผูมพี ระภาค
จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย บุตร ๓ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูใน
โลก. บุตร ๓ จําพวกเปนไฉน ? คือ อภิชาตบุตร อนุชาตบุตร
อวชาตบุตร.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อดิชาตบุตรเปนอยางไร ? ภิกษุทั้งหลาย
มารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ ไมถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ไมถึง
พระธรรมเปนสรณะ ไมถึงพระสงฆเปนสรณะ ไมงดเวนจากปาณาติบาต อทินนาทาน กามมิจฉาจา มุสาวาท, ไมงดเวนจากน้ําเมา
คือสุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท, เปนผูทุศีล มีบาปธรรม, สวนบุตรของเขา ถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ถึงพระธรรม
เปนสรณะ ถึงพระสงฆเปนสรณะ งดเวนจาปาณาติบาต ฯ ล ฯ งด
เวนจากน้ําเมาคือสุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท มีศลี
มีกัลยาณธรรม, ภิกษุทั้งหลาย อติชาตบุตรอยางนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อนุชาตบุตรเปนอยางไร ? ภิกษุทั้งหลาย
มารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ ถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ฯ ล ฯ มีศีล
มีกัลยาณธรรม; และบุตรของเขา ก็เปนผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ
*

*

พระมหาอู นิสฺสโภ ป. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
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ฯ ล ฯ เปนผูมีศีล มีกลั ยาณธรรม, ภิกษุทั้งหลาย อนุชาตบุตร
อยางนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อวชาตบุตรเปนอยางไร ? ภิกษุทั้งหลาย
มารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ เปนผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ฯลฯ
มีศีล มีกลั ยาณธรรม; สวนบุตรของเขา ไมถึงพระพุทธเจาเปน
สรณะ ฯลฯ เปนผูทุศีล มีบาปธรรม, ภิกษุทั้งหลาย อวชาตบุตร
อยางนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย บุตร ๓ จําพวกเหลานี้แล มีปรากฏอยูในโลก."
(พระผูมีพระภาค) ไดตรัสความนี้แลว, จึงตรัสคําเปนคาถานี้ในความ
ขอ (ตโยปุตตสูตร) นั้น ดังนี้วา
"บัณฑิตทั้งหลาย ยอมปรารถนาอติชาตบุตร
อนุชาตบุตร ไมปรารถนาอวชาตบุตรผูตัดสกุล;
บุตรเหลานี้แล มีอยูพ รอมในโลก. บุตรเหลาใด
เปนอุบาสก มีศรัทธา ถึงพรอมดวยศีล รู
ถวยคํา (ของยาจก) ปราศจากความตระหนี,่
บุตรเหลานั้น ยอมไพโรจนในบริษัททั้งหลาย
เหมือนพระจันทรพนจากกอนเมฆ ไพโรจนอยู."
ตโยปุตตสูตร ในอิติวุตตกะ จบ.
[๓๗๗] นัยอันมาในอรรถกถาต โยปุตตสูตรนั้นวา "บุตรผูเกิด
แตตน บุตรผูเกิดแตยก หรือแมบุตรที่เขาใหเปนตน ชื่อวา บุตร.
๑

๒

๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๗๘. ๒. ป. ที. ขุ. อิติ. ๒๘๙, ๓๐๖, ๓๐๙.
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บุตรผูเกิดลวงมารดาบิดาดวยคุณทั้งหลายของตน, อธิบายวา มีคุณ
ยิ่งกลามารดาบิดาเหลานั้น ชื่อวา อติชาตบุตร. บุตรผูเกิดพอสมควร
แกมารดาบิดาดวยคุณทั้งหลาย, อธิบายวา มีคุณเสมอดวยมารดาบิดา
เหลานั้น ชื่อวา อนุชาตบุตร. บุตรผูเกิดไมเสมอมารดาบิดาดวย
คุณทั้งหลาย, อธิบายวา มีคุณเลวกวามารดาบิดาเหลานั้น ชื่อวา
อวชาตบุตร. ก็บุตร ยอมเปนผูยิ่ง ผูเสมอ และผูเลยกวามารดาบิดา
ดวยคุณเหลาใด; พระผูมีพระภาค เพื่อจะทรงจําแนกคุณเหลานั้น
แสดง จึงตรัสคําวา กถฺจ ภิกขฺ เว เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น 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 คือผูตั้งอยูหางไกล
เพราะสมาทานสิกขาบท. ในทุก ๆ บทที่เหลือ ก็นัยนี้.
บทวา สีลวา ไดแก ผูมีศีล ๕ ตามที่กลาวแลว.
บทวา กลฺยาณธมฺโม ไดแกผูมีธรรมดี อธิบายวา ชื่อวา
ผูมีปญญาถึงพรอม เพราะความถึงพรอมดวยทิฏฐิอันเปนเครื่องแสดง
สรณคมน.
ก็บุตรใด เมื่อมารดาบิดา เปนผูไมมีศรัทธา และไมมีศีล แม
ตนเองก็เปนผูเชนนั้น, บุตรแมนั้น พึงทราบวาอวชาตบุตรทีเดียว.
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เพราะอธรรมทั้งหลายมีอสัทธิยะเปนตน พระผูมีพระภาค ตรัส
ไว ในลักษณะแหงความเปนอวชาตบุตรในตโยปุตตสูตรนี้, ก็อธรรม
มีอสัทธิยะเปนตนเหลานั้น ยอมมีพรอมในอวชาตบุตรนั้น พระผูมี
พระภาคตรัสความที่บุตรเปนผูชื่อวาอติชาตบุตรเปนตน เพราะเทียบเคียง
มารดาบิดา.
บทวา กุลคนฺธโน แปลวา ผูตัดสกุล คือผูยังสกุลใหพินาศ.
ก็ คนฺธ ศัพทในบทวา กุลคนฺธโน นี้ มีการตัดเปนอรรถ ดุจ คนฺธ
ศัพทในประโยคทั้งหลายมีประโยควา อุปฺปลคนฺธปจฺจตฺถิกา เปนตน
(แปลวา ขาศึกผูตัดหัวใจ เพียงดังดอกอุบล).
บทวา โลกสฺมึ ความวา บุตรเหลานั้น มีอติชาตบุตรเปนตน
นั่นแล ชื่อวาบุตร ในสัตวโลกนี้. บุตรพนจากบุตร ๓ จําพวกนี้
ยอมไมมี. ก็บรรดาบุตร ๓ จําพวกนี้ บุตรเหลาใด ชื่อวา อุบาสก
เพราะถึงพรอมดวยสรณคมน เปนผูฉลาดในกรรมดวยญาณเครื่อง
รูความที่สัตวมีกรรมเปนของ ๆ ตน, ก็บุตรเหลานั้นเปนบัณฑิตคือมี
ปญญาถึงพรอม คือบริบูรณดวยศีล ๕ ศีล ๑๐. บุตรเหลาใด รูคําพูด
ของพวกยาจก คือทราบความประสงคของยาจกเหลานั้น ดวยดาร
เห็นอาการแหงหนา (หรือปาก) เทานั้น เหตุนั้น บุตรเหลานั้น
ชื่อวาวทัญู. อีกอยางหนึ่ง บุตรเหลาใด ไดยินคําพูดของยาจกเหลานั้น
วา "โปรดให (ทาน)" แลวคิดวา "ชนเหลานี้ ไมใหทานใน
กาลกอน จึงเปนอยางนี้, สวนเราไมควรเปนอยางนี้ ดังนี้แลว ยอม
ทราบความนั้นดวยการบริจาคแกยาจําเหลานั้น เหตุนั้น บุตรเหลานั้น
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ชื่อวา วทัญู. อีกอยางหนึ่ง บุตรเหลาใด ยอมทราบคําพูด อัน
แสดงคุณ มีความที่สัตวเปนผูมีกรรมเปนของ ๆ ตนเปนตน ของ
บัณฑิตทั้งหลาย เหตุนั้น บุตรเหลานัน้ ชื่อวา วทัญู. อาจารย
บางพวกกลาววา ปทฺู ก็ม.ี ความวา ผูมอบใหเสมอ คือผูมี
ปกติบริจาค.
บทวา อพฺภฆนา ความวา บุตรเหลานั้น ยอมไพโรจน คือ
รุงเรือง ไดแก งดงามในบริษัททั้งหลายมีอุบาสกบริษัทเปนตน และ
ในบริษัททั้งหลายมีขัตติยบริษัทเปนตน เหมือนพระจันทรพนจากกอน
กลาวคือหมอก หรือจากกลีบเมฆ ไพโรจนอยู."
[๓๗๘] บาลีปณฑรชาดก ในตึสนิบาต วา "ก็บุตรมี ๓ จําพวก
บุตรอื่นไมมีเลย, คือ บุตรผูมีปกติอยูภายใน (สํานัก) บุตรที่เขาให
บุตรเกิดแตตน."
อรรถกถา ปณฑรชาดกนั้นวา "บทวา อฺโ ความวา
ชื่อวา บุตรอื่น คือจําพวกที่ ๔ ยอมไมมี.
บทวา อนฺเตวาสี ไดแกบุตรผูเรียนศิลปะบาง ฟงปญหาบาง
อยูในสํานัก.
บทวา ทินฺนโก ไดแกบุตรที่คนเหลาอื่นใหแลว ดวยกลาว
วา 'ผูนี้ จงเปนบุตรของทาน."
บุตร ๔ จําพวก
[๓๗๙] อรรถกถา กัฏฐหารชาดกในเอกนิบาตวา "ก็ชื่อวา
๑

๒

๓

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 บุตรทีเ่ ขาให. บรรดาบุตร ๔ จําพวกนั้น บุตรผู
อาศัยตนเกิด ชื่อวา อัตรชะ, บุตรผูเกิดในที่ทั้งหลาย คือบนหลัง
ที่นอน บนบัลลังก ที่อกเปนตน ชือ่ วา เขตรชะ, บุตรผูเรียนศิลปะ
ในสํานัก ชือ่ วา อันเตวาสิก. บุตรที่เขาใหเพื่อตองการใหเลี้ยง
ชื่อวา ทินนกะ."
แตในมงคลกถานี้ ทานยอมไดแตบุตรที่อาศัยตนเกิด อันตาง
โดยประเภทมีอติชาตบุตรเปนตน. ดวยเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย
จึงกลาวไวในอรรถกถา วา "บุตรก็ดี ธิดาก็ดี ซึ่งเกิดแตตน ยอม
ถึงการนับวา 'บุตร' ทั้งนั้น."
[ภริยา ๒๐ จําพวก]
[๓๘๐] ภริยา ๒๐ จําพวก พระอุบาลีเถระกลาวไวในวิภังคแหง
สัญจริตตสิกขาบทอยางนี้วา "สตีที่มารดารักษา สตรีที่บิดารักษา
สตรีที่มารดาบิดารักขา สตรีที่พี่ (นอง) ชายรักษา สตรีที่พี่ (นอง)
หญิงรักษา สตรีที่ญาติรักษา สตรีทโี่ คตรรักษา สตรีที่ธรรมรักษา
สตรีมีอารักขา สตรีมีอาชญารอบ สตรีที่ซื้อมาดวยทรัพย สตรีที่
อยูดวยความพอใจ สตรีที่อยูดวยโภคะ สตรีที่อยูดวยแผนผา สตรี
ที่จุมนิ้วมือในภาชนะน้ํา สตรีที่บุรุษปลงเทริดลง สตรีที่เปนทั้งทาสี
๑

๑. ป. โช. ๑๕๒.
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ทั้งภริยา สตรีที่เปนทั้งผูทําการงานทั้งภริยา สตรีที่ธงนํามา สตรีที่
บุรุษอยูรวมเพียงครูหนึ่ง" ชื่อวา ภริยา.
[แกอรรถ]
[๓๘๑] อรรถกถา วิภังคแหงสัญจริตตสิกขาบทนั้นวา "บรรดา
บทเหลานั้น บทวา มาตุรกฺขิตา ไดแก สตรีที่มารดารักษา คือ
มารดารักษาโดยประการที่จะสําเร็จการอยูรวมดวยบุรุษไมได. ดวย
เหตุนั้น แมในบทภาชนะ แหงสัญจริตตวิภังคนั้น พระอุบาลีเถระ จึง
กลาววา 'มารดา ยอมรักษา คุมครอง ยังตนใหทําความเปนใหญ ยัง
อํานาจใหเปนไป.'
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รกฺขติ ความวา ยอมไมใหไปใน
ที่ไหน ๆ. บทวา โคเปติ ความวา ยอมกักไวในที่คุมครองโดยประการ
ที่บุรุษเหลาอื่นจะไมเห็น.
สองบทวา อิสฺสริย กาเรติ ความวา หามการอยูตามอําเภอใจ
แหงสตรีนั้น ประพฤติขม ขี่.
สองบทวา วส วตฺเตติ ความวา ยังอํานาจของตนใหเปน
ไปในเบื้องบนแหงสตรีนั้นอยางนี้วา 'เจาจงทําสิ่งนี้, อยางไดทําสิ่ง
นี้.' แมสตรีทั้งหลายมีสตรีที่บิดารักษาเปนตน พึงทราบโดยนัยนั้น.
โคตรหรือธรรมยอมรักษาไมได. แตวา สตรีอันชนผูมีโคตรเสมอ
กัน และอันชนผูประพฤติธรรมรวมกัน คือ ชนผูบ วชอุทิศพระศาสดา
พระองคเดียวกัน และชนผูนับเนื่องในคณะเดียวกันรักษาแลว ทาน
๑

๒

๑. สมันต. ๒/๒๕๐. ๒. วิ. มหาวิภงฺค. ๑/๓๐๓.
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เรียกวา 'สตรีผูอันโคตรรักษา สตรีผอู ันธรรมรักษา.' สตรีเปนไป
กับดวยอารักขาชื่อวา สตรีมีอารักขา. สตรีเปนไปกับดวยอาชญา
รอบ ชื่อวา สตรีมีอาชญารอบ."
[๓๘๒] ฎีกา วิภังคแหงสัญจริตตสิกขาบทนั้น วา "บทวา เสริวิหาร
ไดแก การเที่ยวไปตามความพอใจของตน. 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.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สโคตฺเตหิ ไดแก ผูมีโคตรเสมอกัน
อธิบายวา ผูเกิดในวงศเดียวกัน.
บทวา สหธมฺมิเกหิ ความวา ผูมีธรรมอันพึงประพฤติรวม
กันในศาสนาของพระศาสดาพระองคเดียวกัน หรือผูมีธรรมแหง
สกุลที่เสมอกัน. ดวยเหตุนั้นนั่นแล พระอรรถกถาจารย จึงกลาวคํา
วา เอก สตฺถาร เปนตน ในคําเหลานั้น ดวยคํานี้วา เอก สตฺถาร
อุทฺทิสฺส ปพฺพชิเตหิ พระอรรถกถาจารยกลาวถึงชนทั้งหลายมีชน
ผุนุงหมผาขาวและปริพาชกเปนตน.
บทวา เอกคณปริยาปนฺเนหิ ไดแก อันชนผูน ับเนื่องในคณะ
เดียวกันมีชางดอกไมเปนตน."
๑

๑. สา. ที. ๓/๔๔.
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ฎีกาสังคีติสูตรและสัมมาทิฏฐิสูตร วา "สตรีอันชนผูมีโคตร
เสมอกันรักษาแลว ชื่อวา โคตฺตรกฺขิตา, สตรีอันชนผูมีธรรมรวม
กันรักษาแลว ชื่อวา ธมฺมรกฺขิตา, สตรีมีสามี ชือ่ วา สารกฺขา,
พระราชาทรงตั้งอาชญาไวในเพราะละเมิดสตรีใด สตรีนั้น ชื่อวา
สปริทณฺฑา."
[๓๘๓] นัยอันมาในอรรถกถา สัญจริตตสิกขาบท วา "สตรีที่
เขาซื้อมาดวยทรัพยนอยบางมากบาง ชื่อวา ธนกฺกีตา. ก็เพราะสตรี
นั้น เพียงเขาซื้อมาดวยทรัพยเทานั้น ยังไมชื่อวาภริยา, แตที่ชื่อวา
ภริยา ก็เพราะเปนผูที่เขาซื้อมาเพื่อประโยชนแกการอยูรวม; ฉะนั้น
ในนิทเทส แหงบทวา ธนกฺกีตา นั้น พระอุบาลีเถระจึงกลาววา 'บุรุษ
ซื้อมาดวยทรัพยแลวใหอยู.' สตรีใด ยอมอยูดวยความพอใจ คือ
ดวยความยินดีของตน เหตุนั้น สตรีนนั้ ชื่อวา ฉนฺทวาสินี. แต
เพราะเหตุที่สตรีนั้น ยอมเปนภริยาดวยเหตุสักวาความพอใจของตน
ฝายเดียวก็หาไม แตชื่อวาเปนภริยา เพราะเปนผูอันบุรุษรับรองแลว
ฉะนั้น ในนิทเทส แหงบทวา ฉนฺทาสินี นั้น พระอุบาลีเถระ จึง
กลาววา 'บุรษุ ที่รัก ยอมยังสตรีที่รักใหอยู.' สตรีใด ยอมอยูดวย
โภคะ เหตุนั้น สตรีนั้น ชื่อวา โภควาสินี. คําวา โภควาสินี
นั่นเปนชื่อแหงสตรีในชนบท ผูไดอุปกรณแหงเรือนมีครกสากเปนตน
แลวเขาถึงความเปนภริยา. สตรีใด ยอมอยูดวยแผนผา เหตุนั้น
สตรีนั้น ชื่อวา ปฏวาสินี. คําวา ปฏวาสินี นั่น เปนชื่อแหงสตรี
๑

๒

๓

๑. สมันต. ๒/๕๐. ๒. วิ. มหาวิภงฺค. ๑/๓๐๔. ๓. วิ. มหาวิภงฺค. ๑/๓๐๔.
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เข็ญใจ ผูไดวัตถุเพียงผานุงหรือผาหมแลวเขาถึงความเปนภริยา.
คําวา โอทปตฺตกินี นั่น เปนชื่อแหงสตรีผูที่หมูญาติยังมือ
ของคูบาวสาวใหจุมลงในถาดน้ําถาดเดียวกัน แลวกลาววา 'เจาทั้ง ๒
จงปรองดองไมแตกกันดุจน้ํานี้เถิด' ดังนี้แลว กําหนดถือเอา.
เทริด (ของเทินบนศีรษะ) ของสตรีนั้น อันบุรุษนําลง คือ ปลงลง
แลว เหตุนั้น สตรีนั้น ชื่อวา โอภตจุมฺพฏา คือบรรดาสตรีทั้งหลาย
มีสตรีหาบฟนเปนตนคนใดคนหนึ่ง. คําวา โอภตจุมฺพฏา นัน่ เปน
ชื่อแหงสตรีผูที่บุรุษยกเทริดลงจากศีรษะแลวใหอยูในเรือน.
บทวา ทาสี จ ไดแกสตรีเปนทั้งทาสีเปนทั้งภริยาของตนเอง.
สตรีผูทํางานในเรือนเพื่อคาจาง ชื่อวา สตรีทําการงาน; บุรุษบางคน
ไมมีความตองการดวยภริยาของตน สําเร็จการครองเรือนกับสตรีนั้น
สตรีนี้ ทานเรียกวา 'สตรีผูทําการงานดวย เปนภริยาดวย.' สตรี
ผูอันธงนํามาแลว ชื่อวา ธชาหฏา, มีคําอธิบายวา 'สตรี อันกองทัพ
ผูยกธงขึ้นแลว ไปโจมตีเขตแดนปรปกษแลวนํามา.' บุรุษบางคน
ทําสตรีนั้นใหเปนภริยา, สตรีนี้ ชื่อวา ธชาหฏา. สตรีที่บรุ ุษพึงอยู
รวมในกาลเพียงครูหนึ่ง ชื่อวา มุหุตตฺ ิกา อธิบายวา สตรีที่บุรษุ อยู
รวมในขณะ นั้น."
[๓๘๔] ฎีกา สัญจริตตสิกขาบทนั้นวา "สองบทวา ธเนน
กีตา ไดแก สตรีอันบุรุษซื้อมาแลวดวยทรัพย เพือ่ ความเปนภริยา
ดวยเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาวคําวา ยสฺมา ปน เปนตน.
๑

๒

๑. หญิงแพศยา. ๒. สา. ที. ๓/๔๕.
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บทวา โภเคน ไดแก เพราะโภคะเปนเหตุ. จริงอยู สตรี
ผูอยูเพื่อโภคะ ทานเรียกวา โภควาสินี.
บทวา ลภิตฺวา ไดแก ได (เครื่องอุปกรณเรือน) จากมือของ
บุรุษผูใหสตรีนั้นอยู. สตรีที่บุรุษจับถาดน้ําแลวถือเอา ชื่อวา โอทปตฺตกินี. ดวยเหตุนั้น พระอรรถกถาจารยจึงกลาวคําวา อุภินฺน
เปนตน.
ในคําวา ธเชน อาหฏา นี้ พระอรรถกถาจารยกลาวกองทัพ
นั่นแลดวย ธช ศัพท เพราะประกอบดวยธง. มีคําอธิบายวา 'สตรี
อันกองทัพผูยกธงขึ้นแลวนํามา.' ดวยเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย
จึงกลาวคําวา อุสฺสิตทฺธชาย เปนตน."
ภริยาเหลานั้นแมทั้งหมด พระผูมีพระภาคตรัสวา "ทาระ"
ในมงคลขอนี้. ดวยเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา "ภริยา
๒๐ จําพวก ภริยาคนในคนหนึ่ง ชื่อวา ทาระ.'
[การบํารุงภริยาดวยฐานะ ๕]
[๓๘๕] บุตรและทาระ ชื่อวา ปุตฺตทาร. (การสงเคราะห)
บุตรและภริยานั้น. บรรดาบุตรและภริยานั้น การทําอุปการะดวยฐานะ
ทั้งหลายมีการหามจากความชั่วเปนตน ชื่อวา การสงเคราะหบุตร,
การสงเคราะหบุตรนั้น ขาพเจาไดกลาวไวในหนหลังแลวแล.
การทําอุปการะดวยฐานะทั้งหลายมีการนับถือเปนตน ชือ่ วา
การสงเคราะหภริยา. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสวา

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาที่ 322

" คฤหบดีบุตร ทิศเบื้องหลังคือภริยา อันสามีพึงบํารุงดวยฐานะ ๕
คือ: ดวยการนับถือ ดวยการไมดูหมิ่น ดวยการไมประพฤติลวงดวย
การมอบความเปนใหญให ดวยการเพิ่มใหเครื่องประดับ, คฤหบดีบุตร ทิศเบื้องหลังคือภริยา อันสามีพึงบํารุงดวยฐานะ ๕ เหลานี้แล ."
[๓๘๖] บรรดาทิศ ๖ เหลานั้น บุตรและภริยา พึงทราบวา
"ทิศเบื้องหลัง" ดวยสามารถการติดตามไปขางหลัง.
[การนับถือ]
ในฐานะที่ ๑ วา สมฺมานนาย นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้. การ
ยกยอง ชื่อวา การนับถือ. การยกยองนั้น มี ๓ อยาง คือ มีการ
ประพฤติประโยชนเปนลักษณะ ๑ มีการใหเปนลักษณะ ๑ มีการ
กลาวถอยคํานารักเปนลักษณะ ๑ ในการยกยอง ๓ อยางนั้น ๒ อยาง
นอกนี้ ทานสงเคราะหดวยฐานะที่ ๔ ที่ ๕ นั่นแล. เพราะฉะนั้น
พระอรรถกถาจารย เพื่อจะแสดงการยกยองมีการกลาวถอยคํานารักเปน
ลักษณะ จึงกลาวไวในอรรถกถา วา "ดวยการกลาวถอยคํายกยอง
อยางนี้วา 'แนะแมเทพ แนะแมดิส."
[การไมดูหมิ่น]
ในฐานะที่ ๒ วา อวิมานนาย นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้: ความ
นับถือไปปราศแลว ชื่อวา ความดูหมิ่น. ความดูหมิ่นหามิได ชื่อวา
ความไมดูหมิ่น คือไมทําความดูหมิ่น. ดวยเหตุนั้น ในอรรถกถา
ทานจึงกลาววา "ดวยการไมกลาวเบียดเบียนดูหมิ่น อยางที่คน
๑

๒

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๔ ๒. สุ. วิ. ๓/๑๘๔.
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ทั้งหลายทุบตี เบียดเบียนทาสและกรรมกรเปนตนวากลาวฉะนั้น."
ดวยวา ชนขางเคียงทั้งหมด ยอมดูหมิ่นชนคือสตรีผูถูกสามีดูหมิ่น
แลวโดยแท.
[ไมประพฤตินอกใจ]
ในฐานะที่ ๓ วา อนติจริยาย นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ : สามี
ลวงเกินภริยานั้นแลว บําเรอกับสตรีอื่นภายนอก ชื่อวา ประพฤติ
ลวงภริยานั้น เพราะประพฤติดูหมิ่น ไมนําพาสตรีแมเรือนของตน
นั้น ดวยการไมทําอยางนั้น.
[มอบความเปนใหญให]
ในฐานะที่ ๔ วา อิสฺสริยโวสฺสคฺเคน นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :
ก็สตรีทั้งหลาย ไดเครื่องประดับแมเชนกับเครื่องประดับชื่อ มหาลดา
แลว (แต) เมื่อไมไดจัดภัต ยอมโกรธ, เมื่อสามีวางทัพพีไวในมือ
แลว มอบเรือนครัวใหดวยกลาววา "หลอนจงทําตามชอบใจของ
หลอนเถิด," ความเปนใหญทุก ๆ อยาง ยอมเปนอันชื่อวาสามีมอบให
แลว, ดวยการทําอยางนั้น. ก็การงานมีกสิกรรมและวาณิชกรรมเปนตน
แมที่สามีตั้งอยูในเรือนนั่นแลพึงจัด ยอมไมเปนภาระของกุลสตรี (สตรี
ในสกุล), เปนภาระของสามีผูเดียว ; แตสมบัติที่สามีหามาไดแตการ
งานนั้น ยอมเปนของอันภริยานั้น จะตองเก็บทําเปนอันคุมครอง
ดวยดี. เพราะฉะนั้น พระอรรถกถาจารย เมื่อจะแสดงการมอบความ
เปนใหญอันสมควรแกสตรีแมเรือน จึงกลาววา ภตฺตเคเห วิสฺสฏเ.
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อธิบายวา ก็เมื่อเปนเชนนั้น สตรีแมเรือนเหลานั้น ยอมสําคัญวา
"เมื่อเรือนนั้นอันสามีมอบใหแลว, ความเปนใหญทุก ๆ อยาง ยอม
ชื่อวา เปนอันสามีมอบใหแลว."
[ใหเครื่องประดับ]
ในฐานะที่ ๕ วา อลงฺการานุปฺปทาเนน นี้ พึงทราบวินิจฉัย
ดังนี้ : ธรรมดาสตรีทั้งหลาย ยอมไมยินดีแมดวยการไดเครื่องประดับ
อันไพบูลยมีคามากเหมือนการไดบุตรเลย เหตุนั้น การยังสตรีเหลานั้น
ใหยินดี (ในการไดเครื่องประดับ) จึงไมใชเหตุ ; เพราะฉะนั้น การ
ใหเครื่องประดับอันสมควรแกสมบัตินั่นแล ควรแลว เหตุนั้น พระ
อรรถกถาจารยจึงกลาววา "ดวยการใหเครื่องประดับอันสมควรแก
สมบัติของตน."
[วินิจฉัยการสงเคราะหบุตรและภริยา]
[๓๘๗] ในมาติกา พระผูมีพระภาค ตรัสวา "บุตรและภริยา
พึงทราบวา เปนทิศเบื้องหลัง" แมก็จริง; ถึงอยางนั้น การสงเคราะห
บุตร พระองคก็ทรงแสดงแลวดวยคําวา ปาปา นิวาเรนฺติ เปนตน;
เพราะฉะนั้น การสงเคราะหบุตรนั้น พึงเห็นวา "พระองคไมทรง
ทํานิทเทสดวยสามารถบุตร ทรงทําดวยสามารถภริยา กลาวคือทาระ
อยางเดียว." ดวยเหตุนั้นแล ในฎีกาสิงคาลสูตร ทานจึงกลาววา
"เพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาค แมทรงอุเทสวา 'บุตรและภริยาเปน
ทิศเบื้องหลัง' (แตก็) ทรงวิสัชนาทิศเบื้องหลังดวยสามารถทาระ
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อยางเดียว, หาวิสัชนาดวยสามารถบุตรไม เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุ
วา บุตรทั้งหลาย ยอมเปนผูอันบิดาผูเมื่ออนุเคราะหมารดาของตน ใน
เวลาที่ตนเปนเด็กนั่นแล ชื่อวา อนุเคราะห เอ็นดูแลว, สวนในเวลา
ที่บุตรถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว บิดาพึงอนุเคราะหบุตรเหลานั้นดวย
วิธีใด, วิธีนี้นั้นพระผูรูเดียงสาแลว ก็ทรงแสดงแลวในวาระแหงทิศแรก
โดยนัยวา ปาปา นิวาเรนฺติ เปนตน เหตุนั้น ประโยชนอะไรดวย
การวิสัชนาอีก."
สวนในคัมภีรอรรถกถาในมงคลขอนี้ อาจารยทั้งหลายเขียนไววา
"พระผูมีพระภาค ทรงสงเคราะหบุตรและภริยา ทีท่ รงยกขึ้นแสดงใน
มาติกานี้วา ปจฺฉิมา ทิสา ปุตฺตทารา เวทิตพฺพา นี้ ดวย ภริยา
ศัพท." ปุตฺต ศัพท ในคําวา ปุตฺตทาร นั้นทานเขียนดวยความ
พลั้งเผลอ, ความวา "ทรงสงเคราะหทาระดวย ภริยา ศัพท" ดังนี้
จึงจะถูก. ก็บุตรและภริยา พึงทราบวาเปนทิศเบื้องหลัง ดวยสามารถ
การติดตามไปเบื้องหลัง.
[ภริยาอนุเคราะหสามีดวยฐานะ ๕]
[๓๘๘] ดังนั้น การสงเคราะหดวยฐานะทั้งหลายมีความนับถือ
เปนตน จึงชื่อวา เปนมงคล เพราะเปนเหตุแหงประโยชนเกื้อกูลอัน
เปนไปในทิฏฐธรรม มีความเปนผูจัดการงานดีเปนตน. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา "คฤหบดีบุตร ทิศเบื้องหลังคือภริยา
อันสามีบํารุงดวยฐานะ ๕ อยางเหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหสามีดวย
ฐานะ ๕ อยาง คือ เปนผูจัดการงานดี ๑ เปนผูสงเคราะหปริชน (คน
ิ
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ขางเคียง) ดี ๑ เปนผูไมประพฤติลวง (นอกใน) ๑ รักษาทรัพย
ที่สามีนํามาแลว ๑ เปนผูขยันไมเกียจคราน ในการงานทั้งปวง ๑
คฤหบดีบุตร ทิศเบื้องหลังคือภริยา อันสามีบํารุงดวยฐานะ ๕ อยาง
เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหสามีดวยฐานะ ๕ อยางเหลานี้แล ."
[จัดการงานดี]
[๓๘๙] บรรดาฐานะ ๕ อยางนั้น ในฐานะที่ ๑ วา สุสวิหิตกมฺมนฺตา นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้: วิธีแหงการจัดอาหารและการ
ตรวจตรา ชือ่ วา การงานอันสตรีในสกุลพึงจัด. ดวยเหตุนั้น พระ
อรรถกถาจารย จึงกลาวไวในอรรถกถา วา "เปนผูจัดการงานดวยดี
แลว ดวยไมใหลวงเวลาแหงการหุงตมยาคูและภัตเปนตน ทํากิจนั้น ๆ
ใหดี."
[สงเคราะหชนขางเคียง]
ในฐานะ ๒ วา สุสงฺคหิตปริชนา นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :
พระอรรถกถาจารย กลาววา "เปนผูสงเคราะหปริชน ดวยฐานะ
ทั้งหลายมีความนับถือเปนตน และดวยสังคหวิธีมีสงของฝากไปให
เปนตน" เพื่อแสดงวา "เพราะเหตุที่ชนภายในเรือน อันสตรีแม
เรือนพึงสงเคราะหเปนนิตยโดยแท ฉะนั้น ชนภายในเรือนนั้น ทาน
จึงไมประสงคในฐานะนี้. สวนชนผูเปนญาติของสามีและของตน ชื่อ
วา ปริชน ในฐานะนี้, ปริชนนั้น อันสตรีแมเรือนพึงสงเคราะหดวย
กลาววาจาไพเราะ ดวยใหโภชนะเปนตน และดวยสงสิ่งของเปนที่รัก
๑

๒

๑. ที. ปฏิ. ๑๐/๒๐๔. ๒. สุ. วิ. ๓/๑๘๔
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ไปใหในวันมหรสพเปนตน เพื่อเปนบรรณาการอันเกิดขึ้นในที่นั้นเอง
จากที่อื่น ตามสมควร."
[ไมประพฤตินอกใจ]
ฐานะที่ ๓ วา อนติจารินี คือ ภริยาไมละทิ้งสามีแลวปรารถนา
บุรุษอื่นแมดวยใจ.
[รักษาทรัพยที่สามีหามาได]
ฐานะที่ ๔ วา สมฺภต คือ ทรัพยที่สามีทําการงานมีกสิกรรม
และพาณิชกรรมเปนตน นํามาแลว อธิบายวา ทรัพยที่สามีใหเขาไป
สูภายในเรือนจากภายนอก.
[ขยันไมเกียจครานในการงาน]
ในฐานะที่ ๕ วา ทกฺขา นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ : ชือ่ วา สตรี
แมเรือนพึงปรารถนาความเปนผูฉลาดในกรตกแตงอาหารกอน, และ
พึงปรารถนาความประกอบขวนขวายในการตกแตงอาหารนั้น, แต
นั้น พึงปรารถนาความประกอบขวนขวายในกิจนอยใหญ อันเกี่ยว
กับชนคือสตรีของสามี, แตนั้น พึงปรารถนาความประกอบและขวนขวายในกิจอันควรทําแกบุตรและปริชน. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไว
ในอรรถกถา วา "เปนผูฉลาด ละเอียดละออในกิจมีการตกแตงยาคู
และภัตเปนตน."
บทวา อนลสา คือ ปราศจากความเกียจคราน. ทานกลาวไว
ในอรรถกถาวา "สตรีอื่นผูเกียจคราน เปนผูนั่งแฉะในที่ ๆ ตนนั่ง ยืน
๑

๑. สุ. วิ. ๓/๑๘๕.
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แฉะในที่ ๆ ตนยืน ฉันใด, ภริยาไมเปนฉันนั้น มีจิตเบิกบาน ยังกิจ
ทั้งมวลใหสําเร็จ" เพื่อแสดงความเปนผูปราศจากความเกียจคราน
นั้นนั่นแล โดยอรรถอันตรงกันขามและโดยอรรถอันคลอยตาม.
[การสงเคราะหอีกนัยหนึ่ง]
[๓๙๐] อีกนัยหนึ่ง 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 โดยนัยกอนนั่นแล.
[๓๙๑] จริงอยางนั้น ทาวสักกเทวราช มีพระประสงคจะเสด็จ
ไปสูอุทยาน เสด็จลงจากเวชยันตปราสาท ทรงทําอัญชลีนอบนอม
ทิศทั้ง ๑๐, พระมาตลีเห็นอาการอยางนั้นแลว ทูลถามวา "ขาแต
เทพเจา พระองคทรงนอบนอมใคร ? ทาวสักกะนั้น เมื่อจะตรัสแก
พระมาตลีนั้น จึงตรัสคาถา นี้ในปฐมสักกนมัสสนสูตร ในทุติวรรค
๑

๑. ส. ส. ๕๑/๓๔๔.
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"มาตลี คฤหัสถเหลาใด ทาบุญ มีศีล เปน
อุบาสก เลี้ยงภริยาโดยธรรม ; เรานอบนอม
คฤหัสถเหลานั้น."
[แกอรรถ]
อรรถกถา ปฐมสักกนมัสสนสูตรนั้นวา "บรรดาบทเหลานั้น
บทวา ปฺุกรา คือ ผูทําบุญเปนตนอยางนี้วา ใหปจจัย ๔ บูชา
ดวยดอกคําและดอกมะลิ และตามประทีปพันหนึ่ง
บทวา สีลวนฺโต คือ ตั้งอยูในความเปนอุบาสก ประกอบ
ดวยศีล ๕ บาง ศีล ๑๐ บาง.
บาทคาถาวา ธมฺเมน ทาร โปเสนฺติ คือ ไมทําการทุจริต
มีขุดอุโมงคเปนตน เลี้ยงบุตรภริยาดวยการงานทั้งหลาย มีกสิกรรม
โครักขกรรมและพาณิชกรรมเปนตน ที่เปนธรรม."
ฎีกาปฐมสักกนมัสสนสูตรนั้นวา "พระอรรถกถาจารย สงเคราะห
วัตถุเปนที่ตั้งแหงการทําบุญที่เหลือ ดวย อาทิ ศัพทวา 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 สดับคํานั้นแลว นอบนอมคฤหัสถแม
เหลานั้นอยู กลาวคาถา นี้วา
๑

๒

๑. สา. ป. ๑/๔๑๓. ๒. ส. ส. ๑๕/๓๔๔.

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาที่ 330

"ขาแตทาวสักกะ พระองคทรงนอบนอม
คฤหัสถเหลาใด, เขาวาคฤหัสถเหลานั้น เปน
ผูประเสริฐในโลก; ขาแตทาววาสวะ พระองค
ทรงนอบนอมคฤหัสถเหลาใด แมขาพระองค
ก็นอบนอมคฤหัสถเหลานั้น."
ความสังเขปในมังคลัตภทีปนีนี้ มีเพียงเทานี้. สวนความพิสดาร
พึงตรวจดูในพระสูตร. การสงเคราะหบุตรและภริยา ชื่อวา เปน
มงคล เพราะเปนเหตุแหงความเปนผูอันเทพดาทั้งหลายพึงนอบนอม
ดวยประการฉะนี้.
[๓๙๓] บรรดามารดาบิดาและบุตรเหลานั้น บุตรทั้งหลาย ชื่อ
วา คหปตัคคิ ของมารดาและบิดา, สวนมารดาบิดา ชื่อวา อาหุไนยัคคิ ของบุตรทั้งหลาย. ดวยเหตุนั้น พระผูมพี ระภาค เมื่อจะทรง
แสดงธรรมแกอุคคตสรีรพราหมณ จึงตรัสไวในทุติยัคคิสูตร ใน
สัตตกนิบาต อังคุตตรนิกายวา "พราหมณ ก็อาหุไนยัคคิเปนไฉน ?
พราหมณ ในโลกนี้ ชนเหลานั้นใด ยอมชื่อวา มารดาบาง บิดา
บาง ของบุตรนั้น, พราหมณ ชนคือมารดาบิดานี้ เราเรียกวา
อาหุไนยัคคิ. ขอนั้นเปนเหตุแหงอะไร ? พราหมณ เพราะวาชน
(บุตร) นี้มาแลว เกิดแลวแตมารดาบิดานี้ ; พราหมณ เพราะฉะนั้น
อาหุไนยัคคินี้ อันบุตรควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา บริหารให
เปนสุขโดยชอบ. พราหมณ ก็คหปตัคคิเปนไฉน ? พราหมณ ใน
๑

๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔๖.
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โลกนี้ ชนเหลานั้นใด ยอมชื่อวาบุตรบาง ภริยาบาง ทาสบาง คนใช
บาง ของมารดาและบิดานั้น พราหมณ หมูช นมีบุตรและภริยา
เปนตนนี้ เราเรียกวา คหปตัคคิ. พราหมณ เพราะฉะนั้น คหปตัคคิ
นี้ อันมารดาบิดาควรสักการะ ฯลฯ บริหารใหเปนสุขโดยชอบ."
[๓๙๔] อรรถกถา ทุติยัคคิสูตรนั้นวา "บรรดาบทเหลานั้น
สองบทวา อโต หย ความวา ก็ชนนี้ (มาแลว, เกิดแลว) แต
มารดาบิดานี้. บทวา อาหุโต แปลวา มาแลว. บทวา สมฺภูโต
แปลวา เกิดขึ้นแลว."
อรรถกถา ปฐมัคคิสูตร ในสัตตกนิบาต อังคุตตรนิกายนั้นนั่นแล
วา "บุตรทั้งหลายปฏิบัติผิดในมารดาบิดาเหลานั้น ยอมบังเกิดใน
อบายทั้ง ๔ มีนรกเปนตน, เพราะฉะนั้น มารดาบิดา ยอมไมตามเผา
แมก็จริง, ถึงอยางนั้น ก็ยอมเปนปจจัยแหงการตามเผา, มารดาบิดา
พระผูมีพระภาค ตรัสเรียกวา 'อาหุไนยยัคคิ' ดวยอรรถวาตามเผา
นั่นแล ดวยประการฉะนี้."
ฎีกาปฐมัคคิสูตร "ของคํานับ คือ ของบูชาโดยเอื้อเฟอ ชื่อวา
อาหุนะ ไดแกสักการะ."
อรรถกถาปฐมัคคิสูตร วา "ชนเหลาใด ยอมควรซึ่งของคํานับ
เหตุนั้น ชนเหลานั้น ชื่อวา อาหุไนย. แทจริง มารดาบิดา ยอม
ควรซึ่งของคํานับ เพราะเปนผูมีอุปการะมาก แกบตุ รทั้งหลาย."
อรรถกถาทุติยัคคิสูตร วา "บทวา คหปตคฺคิ ไดแก หมูชนมี
๑

๒

๓

๔

๑-๔. มโน. ป. ๓/๒๙๕. ๒-๓. มโน. ปู. ๓/๒๐๔.
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บุตรและภริยาเปนตนนี้. เพราะเหตุที่หมูชนมีบุตรและภริยาเปนตนนั้น
เปนดุจ คฤหบดี คือดุจเจาของเรือน ยอมไป คือยอมเที่ยวไป, ฉะนั้น
พระผูมีพระภาค จึงเรียกวา คหปตัคคิ."
[ไฟ ๗ อยาง]
[๓๙๕] สวนในอรรถกถาปฐมัคคิสูตร ที่พระผูมีพระภาคทรง
จําแนกแสดงอยางนี้วา "ภิกษุทั้งหลาย ไฟ ๗ อยางเหลานี้ ไฟ ๗
อยางเปนไฉน ? ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ ไฟคืออาหุไนย
ไฟคือทักขิไณย ไฟคือคฤหบดี ไฟอันเกิดแตไม ภิกษุทั้งหลาย ไฟ ๗
อยางเหลานี้แล , ทานกลาวไววา "ก็เจาของเรือน พระผูมีพระภาค ตรัส
เรียกวา คหปตัคคิ. เจาของเรือนนั้น ชื่อวา มีอุปการะมากแกมาตุคาม
เพราะมอบใหวัตถุมีที่นอน ผา และเครื่องประดับเปนตน, มาตุคาม
เมื่อประพฤติลวงเจาของเรือนนั้น ยอมบังเกิดในอบาย ๔ มีนรก
เปนตน, เพราะฉะนั้น เจาของเรือนแมนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัส
วา 'คหปตัคคิ' ดวยอรรถวา ตามเผา โดยนัยกอนนั่นแล."
[เรื่องสตรีประพฤตินอกใจ]
[๓๙๖] แมในอรรถกถา สังคีติสูตร ทานกลาวอยางนั้นเหมือน
กัน แลวกลาวอีกวา "ในกาลแหงพระกัสสปพุทธเจา ภริยาของ
อุกาสกผูโสดาบัน ประพฤตินอกใจ (สามี). เขาเห็นภรรยานั้นโดย
ประจักษ จึงกลาววา 'เหตุไร หลอนจึงทําอยางนั้น ?' นางกลาววา
'ถาดิฉันทํากรรมเห็นปานนี้ไซร, สุนัขตัวนี้ จงรุมกัดดิฉัน" ดังนี้
๑

๒

๓

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. สุนขั ที่พระราชาทรงตัดอีก
ไดเปน ๔ ตัว. ทรงตัดอีก ไดเปน ๘ ตัว. ทรงตัดอีก ไดเปน ๑๖ ตัว.
นางทูลวา "ขาแตพระสวามี พระองคทรงทําอะไร ?" ทาวเธอตรัสวา
"เรื่องนี้ เปนอยางไร?" นางทูลวา "ขอพระองคจงอยาทรงทํา
อยางนั้น จงทรงถมกอนพระเขฬะลงบนพื้นดินแลว ทรงขยี้ดวย
พระบาท." ทาวเธอไดทรงทําอยางนั้น. สุนัขทั้งหลายหายไปแลว
วันนั้น กรรมของนางสิ้นแลว พระราชา ทรงมีวิปฏิสาร เริม่ จะ
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 อันปรากฏขึ้นดวยอนุภาพแหงบาปกรรม
ของตนพึงกัดกิน. บทวา วฺเจตฺวา ทานกลาวหมาเอาการไมให
พระราชานั้นทรงทราบแลว ไปสูที่ทํา (กรรม). บทวา ปฏปฏ ไดแก
ทําเสียงดังปฏะปฏะ. บทวา ปฏปฏ นั้น เปนเครื่องแสดงการร่ํารอง.
นัยวา ก็การประกอบในอันถม (กอนเขฬะ) เพื่อความหายไปแหง
สุนัขนั้น ก็คือการถมกอนเขฬะลงบนพื้นดินแลวขยี้ดวยเทา. ดวยเหตุ
นั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา 'ทาวเธอไดทรงทําอยางนั้น.
สุนัขหายไป."
เรื่องสตรีประพฤตินอกใจ จบ.
[๓๙๘] เรื่องนี้ มาทั้งในฎีกาปฐมัคคิสูตร ทั้งในอรรถกถา และ
ฎีกาสังคีติสูตร ดวยสามารถแหงการทําโดยอยางเดียวกัน. สวนที่มา
ในอรรถกถากัณณมุณฑเปตวัตถุ ในเปตวัตถุโดยพิสดาร มีแปลกกัน
นิดหนอย. ก็ที่แปลกกันในอรรถกถากัณณมุณฑเปตวัตถุนั้นมาวา
"พระราชา ทรงดํารําวา 'สุนัขตัวนี้ จักเปนศัตรูของสตรีนั้น, ดังนี้
แลว ทรงยิงดวยลูกศรอันกําซาบดวยยาพิษ ปลงสุนัขจากชีวิตแลว,"
เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พึงถึงความตกลงกันวา "โดยนัย อันมาใน
อรรถกถาสังคีติสูตรและปฐมัคคิสูตร เจาของเรือน ชื่อวา คหปตัคคิ
ของภริยา. โดยนัยอันมาในอรรถกถาทุติยัคคิสูตร บุตรแลภริยา ชื่อวา
คหปตัคคิของเจาของเรือน" แล.
กถาวาดวยการสงเคราะหบุตรและภริยา จบ
๑

๑. สุ. วิ. ๓/๒๐๔.
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กถาวาดวยการงานไมอากูล
[๓๙๙] ทานกลาวไวในอรรถกถา มงคลสูตรนี้วา "อุบายเครื่อง
เลี้ยงชีวิตมีกสิกรรม โครักขกรรม และพาณิชกรรมเปนตน ชือ่ วา
การงาน.
อรรถกถา มหาทุกขักขันธสูตร ในมูลปณณาสกวา "กรรมคือ
การได ชื่อวา กสิกรรม. ทางแหงการคาขายมีการคาขายดวย (กําลัง)
แขง และการคาขายดวยเกวียนเปนตน ชื่อวา พาณิชกรรม. กรรม
คือการเปนอยูดวยการรักษาโคของตนหรือของชนอื่น แลวขายปญจโครส ชื่อวา โครักขกรรม."
ฎีกามหาทุกขักขันธสูตรนั้นวา "การไถ ชื่อวา กสิ เหตุนั้น
อุบายเครื่องเลี้ยงชีวิตอันเนื่องดวยการไถทั้งหมด พระศาสดาทรงถือเอา
ดวย กสิ ศัพท เหตุนั้น พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา กรรมคือการไถ
ชื่อวา กสิกรรม. ทานกลาวการคาขายดวยสามารถหมูพอคาผูไปดวย
(กําลัง) แขง ดวยบทวา ชงฺฆวณิชฺชา. กลาวการคาขายดวย
สามารถพอคาผูไปดวยเกวียน ดวยบทวา สกฏวณิชฺชา. การซื้อขาย
ดวยสามารถการคาขายทางเรือเปนตน พึงสงเคราะหดวย อาทิ ศัพท.
ทางการคาขาย ชื่อวา วณิชฺชปถ, อธิบายวา การซื้อขายพึงสงเคราะห
ดวยสมรถการใหและการรับ."
*

๑

๒

พระมหามานิต มานิโต ป. ๖ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
๑. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวัณณนา ๑๕๓. ๒. ป. สู. ๒/๗๔.

*
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[๔๐๐] แตในวาเสฏฐสูตร ในมัชฌิมปณณาสก โครกฺข ศัพท
มาในที่แหง กสิ ศัพท. สมจริงตามที่พระผูมีพระภาคตรัสไวในสูตร
นั้นวา
"วาเสฏฐะ ทานจงรูอยางนี้วา ในหมูมนุษย
มนุษยผูใดผุหนึ่ง ยอมอาศัยโครักขกรรมเลีย้ ง
ชีวิต, มนุษยนั้น เปนชาวนา หาใชเปน
พราหมณไม."
อรรถกถา วาเสฏฐสูตรนั้นวา "บทวา โครกฺข ไดแก การ
รักษานา. มีคําอธิบายวา 'กสิกรรม' เพราะคําวา โค เปนชื่อแหง
แผนดิน เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสอยางนั้น."
ฎีกาวาเสฏฐตรนั้นวา "การทวงความที่ โครกฺข ศัพทและ
กสิ ศัพทมีอรรถเสมอกันเปนกิริยาซึ่งตั้งลงโดยแปลกกัน เหตุนั้น
พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา 'บทวา โครกฺข ไดแก การรักษา
นา.' เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา 'เพราะคําวา โค เปนชื่อแหง
แผนดิน."
เพราะฉะนั้น โครกฺข ศัพท และ กสิ ศัพททั้ง ๒ มารวมกัน
ในที่ใด ในที่นั้น โครกฺข ศัพท พึงรูวาเปนอยางอื่น (ตาง) จาก
กสิ ศัพท, โครกฺข ศัพทเทานั้น มาในที่ใด ในทีน่ ั้น โครกฺข ศัพท
นั้น พึงรูโดยการทําทั่วไป.
[๔๐๑] ก็เหตุมีการลวงเวลาเปนตน ชื่อวา ความที่การงาน
๑

๒

๑. ม. มู. ๑๓/๖๔๔. ๒. ป. สู. ๓/๓๙๙.
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เหลานั้นอากูล. ดวยเหตุนั้น ในอรรถกถา ทานจึงกลาววา "การ
งานทั้งหลาย ชื่อวา เวนจากความเปนการงานอากูลมีการลวงเวลา
การทําไมสมควร การไมทํา และการทํายอหยอนเปนตน เพราะ
ความที่บุคคลเปนผูรูจักกาล เปนผูทําสมควร เปนผูไมเกียจคราน
ความถึงพรอมดวยความเพียรคือความหมั่น และเพาะความที่การงาน
ไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อมเสีย." ในเหตุทั้งหลายมีความเปนผูรูกาล
เปนตนนั้น ผูใดไมยังกาลที่ตนพึงทําใหเสื่อมเสียไปแลวทําการงาน ผู
นั้น ชื่อวา ผูรูจักกาล. อนึ่ง ผูทํา (การงาน) ใหสมควรแกทรัพย
ที่ตนพึงได ชื่อวา ผูทําสมควร. ดวยวา ผูเชนนี้ ยอมประสพทรัพย
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาค เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกอาฬวกยักษ
จึงตรัสไวในยักขสังยุต วา
[๔๐๒] "บุคคลผูมีธรุ ะ ผูห มั่น ทําสมควร ยอมหา
ทรัพยได."
อรรถกถา ยักขสังยุตนั้นวา "ในกึ่งคาถานั้น พึงทราบวินิจฉัย
ดังนี้ : บุคคลชื่อวา เปนผูทําสมควร เพราะไมยังโอกาสมีประเทศ
และกาลเปนตนใหเสื่อม ทําสมควร คือใหเปนอุบายแกการบรรลุทรัพย
อันเปนโลกิยะหรือโลกุตตระ. บทวา ธุรวา ไดแกผูมีธุระอันไม
ทอดทิ้ง ดวยสามารถความเพียรทางจิต. บทวา อุฏาตา ความวา
ผูถึงพรอมดวยความหมั่น มีความบากบั่นไมยอหยอน ดวยสามารถ
ความเพียรทางกาย โดยนัยวา
๑

๒

๑. ส. ส. ๑๕/๓๑๖. ๒. สา. ป. ส. ๑/๓๙๐.
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'ผูใด ไมสําคัญหนาวและรอนยิ่งไปกวาหญา' เปนตน.
สองบทวา วินฺทเต ธน ความวา ผูนั้น ยอมไดโลกิยทรัพย
ดังคนใชของจูฬกเศรษฐีไดทรัพยนับไดสี่แสนชั่วเวลาไมนาน เพราะ
หนูเพียงตัวเดียว และยอมไดโลกุตตรทรัพย ดังพระมหาติสสเถระ
ผูเฒา."
[๔๐๓] ฎีกายักขสังยุตนั้น วา "ในคําวา เทสกาลาทีนิ
อหาเปตฺวา เปนตน พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ : ในประเทศใด ในกาลใด
บุคคลอาศัยชนผูมีวัยเสมอกันเปนตนแลว พึงพิจารณากิจของตน
บุคคลผุปรารถนาความเจริญแกตน ไมลวงเลยประเทศและกาลเปนตน
เหลานั้น พิจารณากิจของตนทั้งสิ้นวา 'ประเทศที่เราอยูในบัดนี้ ชื่อนี้
กาล (ชื่อ) นี้ ชนเหลานี้เปนมิตรของเรา ชนเหลานี้เปนสหายของเรา
เราเปนเชนนี้ ดวยชาติ สกุล ประเทศ กําลัง โภคะ และบริวารเปนตน
บัดนี้ เราควรเริ่มกิจของตน บัดนี้ เรายังไมควรเริ่มกิจของตน' ดังนี้
แลว พึงดําเนินการ. ดวยวา บุคคลเมื่อปฏิบัติเชนนี้ ชื่อวา ทําสมควร
คือเหมาะแกการจะไดโลกิยทรัพย. สวนอุบายอันเหมาะแกการจะได
โลกุตตรทรัพย พึงทราบดวยสามารถเหตุมีการชําระศีลเปนตน. ที่ชื่อวา
ธุระ เพราะเปนดังแอก โดยความเปนของอันบุคคลพึงนําไป ไดแก
ภาระ. แตในบทวา ธุรวา นี้ ความเพียร ชื่อวา ธุระ เพราะ
เปนเครื่องชวยธุระนั้นของผูรับธุระอยู ธุระอันดียิ่งนั้น มีอยูแ ก
บุคคลนั้น เหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อวา มีธุระ. พระอรรถกถาจารย
กลาวใหแปลกออกไปวา 'ดวยอํานาจแหงความเพียรทางใจ' เพราะ
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ความเพียรทางกาย พระผูมีพระภาคตรัสอยูดวยบทวา อุฏาตา. บุคคล
ชื่อวา มีธุระไมทองทิ้ง เพราะความเปนผูเอาธุระ. ชื่อวา มีความ
บากบั่นไมยอหยอน เพราะความเปนผูไมเกียจคราน.
บทวา น จิรสฺเสว ไดแก ในภายใน ๔ เดือนเทานั้น.
บทวา จตุสฺสตหสฺสสงฺขย ความวา คนใชของจูฬกเศรษฐี
ไดทรัพยนับไดสี่แสน ดวยตนทุนคือหนูตัวเดียว โดยการนับอยางนี้ คือ
สองแสนโดยลําดับแหงการผนวก (เขาทั้งแต) กากณิกหนึ่ง ๘ กหาปณะ
๑๖ กหาปณะ ๒๔ กหาปณะ และพันกหาปณะ (และอีก) สองแสน
ดวยสามารถการไดธิดาของจูฬกมหาเศรษฐี ฉันใด, แมบุคคลอื่น
ผูทําสมควร มีธุระ หมั่น ยอมหาทรัพยไดฉันนั้น."
ในขอนัน้ มีเรื่องเหลานี้ (เปนอุทาหรณ) :[เรื่องจูฬกเศรษฐี]
[๔๐๔] ในอดีตกาล พระโพธิสัตวเปนเศรษฐีชื่อจูฬกะ ในกรุง
พาราณสี ไดเปนผูรูนิมิตทั้งปวง.
วันหนึ่ง ทานจูฬกเศรษฐีนั้น ไปยังราชสํานัก พบหนูตาย
ตัวหนึ่งในระหวางถนน ตรวจดูดาวนักษัตรในขณะนั้นแลวกลาววา
"กุลบุตรผูมจี ักษุ ถือเอาหนูตัวนี้แลว อาจเลี้ยงดูภริยา และประกอบ
การงานได."
บุรุษเข็ญใจคนหนึ่ง เปนคนใชของทานเศรษฐีนั้น ไดยินคํานั้น
จึงถือเอาหนูนั้น จําหนายในตลาด เพื่อประโยชนแกแมว ไดทรัพย
กากณิกหนึ่ง ซื้อน้ําออยดวยทรัพยกากณิกหนึ่งนั้น ถือเอาหมอน้ํา
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ดื่มไป ไดใหน้ําออยและน้ําดื่มแกพวกชางจัดดอกไมซึ่งกําลังมาจาก
ปา. พวกชางจัดดอกไมเหลานั้น ไดใหดอกไมคนละกําแกเขา. เขา
ซื้อน้ําออยดวยมูลคาคือดอกไม ถือเอาหมอน้ําดื่ม ไปยังสวนดอกไม
ในวันรุงขึ้น. วันนั้น พวกชางจัดดอกไม ไดใหพุมดอกไมซึ่งเก็บ
ไดครึ่งหนึ่งแกเขา. เขาไดทรัพย ๘ กหาปณะโดยอุบายนี้ ตอกาล
ไมนานเลย.
ในวันมีลมและฝนอีกวันหนึ่ง ไมแหง กิ่งไม และใบแกเปน
อันมากในราชอุทยาน รวงลงเพราะลม. คนเฝาอุทยานไมอาจจะขนทิ้ง
ได. เขาไปในที่นั้น กลาว (กะคนเฝาอุทยาน) วา "ถาทานจักให
ฟนและใบไมเหลานี้แกขาพเจา ๆ ก็จักนําออกไป." คนเฝาอุทยาน
ไดใหแกเขาแลว. เขาไปยังสนามเลนของพวกเด็ก ใหน้ําออย (แก
พวกเด็ก) แลวใหชวยขนฟนออกไปโดยครูเดียว แลวใหทําเปนกอง
ไวที่ประตูอุทยาน.
ครั้งนั้น ชางหมอหลวงใหทรัพย ๑๖ กหาปณะแลภาชนะมีตุม
เปนตนแกเขา ถือเอาฟนเหลานั้น เพื่อประโยชนแกการเผาภาชนะ
ดิน. ทรัพย ๒๔ กหาปณะเกิดแกเขาดวยอาการอยางนี้. เขาตั้งตุม
น้ําดื่มไวใกลประตูพระนคร บํารุงพวกคนขนหญา ๕๐๐ คนดวยน้ําดื่ม.
คนขนหญาเหลานั้น กลาววา "สหาย ทานมีอุปการะมากแกเรา ๆ
จะทําอะไรแกทาน." เขากลาววา "ทานทั้งหลายจักชวยทํา ในเมื่อ
กิจของขาพเจาเกิดขึ้น" แลวพิจารณาดูทางโนนทางนี้ ไดทําความ
สนิทสนมเปนมิตรกับพอคาผูประกอบการงานทั้งทางน้ําทั้งทางบก.
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ครั้งนั้น พอคาผูประกอบการงานทางบก บอกวา "พรุงนี้
พอคามาจักนํามามา ๕๐๐ ตัว." เขาฟงคํานั้นแลว กลาวกะพวกคน
ขนหญาวา "วันนี้ ขอพวกทานจงใหฟอนหญาแกขาพเจาคนละฟอน
และเมื่อขาพเจายังไมไดขายหญา ขอพวกทานจงอยาขาย." พวกคน
ขนหญา กลาววา "ดีละ" แลวไดใหฟอนหญา ๕๐๐ ฟอนกองไว
ใกลเรือนของบุรุษเข็ญใจนั้น. พอคามาไมไดหญาจากที่อื่น ก็ใหทรัพย
พันหนึ่งแกเขา แลวรับเอาหญาไป.
แตนั้นมา โดยลวงไป ๒-๓ วัน พอคาผูประกอบการงานทาง
น้ํา บอก (แกเขา) วา "เรือมาจอดที่ทาแลว." เขาเชารถเชาพรอม
ทั้งมวลบริวาร ดวยทรัพย ๘ กหาปณะ ไปยังทาเรือดวยยศใหญ
ใหแหวนวงหนึ่งเปนมัดจําแก (นาย) เรือแลวนั่งอยูที่ภายในศาลา.
ในฎีกาเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย ทานกลาวไววา "บทวา
สจฺจการ ไดแก การทําที่นําความเปนสัตยมา คือสินจางที่บุคค
กลาววา 'เมื่อตนถือเอาภัณฑะแลว ไมพึงให (จําหนางสินคา) แก
ชนเหลาอื่น' พึงให."
ครั้งนั้น พอคาประมาณ ๑๐๐ คน มาแลว ไดใหทรัพยแสน
หนึ่งแกเขา คือ (ให) คนละพัน เดินทางทางเรือรวมกับเขา แลว
ใหทรัพยอีกแสนหนึ่งแกเขา ไดรับเอาสินคาทั้งหมดในเรือ. เขารับ
เอาทรัพยสองแสนไป ใหทรัพยแสนหนึ่งแกจูฬกเศรษฐี ดวยคิดวา
เราควรเปนคนกตัญู แลวบอกเรื่องที่เปนมาทั้งหมด.
ทานเศรษฐี คิดวา "บัดนี้ ไมควรที่เราจะใหเด็กเชนนี้ทําการ
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รับใชเรา" ไดยกธิดาของตนใหแกเขา. บุรุษเข็ญใจนั้น ไดรับตําแหนง
เศรษฐี (แทน) โดยกาลลวงไปแหงทานเศรษฐี. ผูหมั่น ทําสมควร
ยอมไดโลกิยทรัพย ดวยประการฉะนี้.
เรื่องคนใชทานจูฬกเศรษฐี มาใหอรรถกถาจูฬกเสฏฐีชาดก
ในปฐมวรรคเอกนิบาต ในอรรถกถาเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย และ
ในอรรถกถาอัปปมาทวรรค.
[เรื่องพระมหาติสสเถระ]
[๔๐๕] ดังไดสดับมา พระมหาติสสเถระผูเฒา ทําขอวัตร วา
"เราจักอยูดวยอิริยาบถ ๓ (เวนการนอน)" ในเวลาถีนมิทธะ
ีครอบงํา ทําเทริดฟางใหเปยกน้ําทําไวบนศีรษะ แชน้ําประมาณ
เพียงคอ หามถีนมิทธะอยู ไดบรรลุพระอรหัตโดย ๑๒ ป.
เรื่องนี้มาในอรรถกถาอาฬวกสูตร.
[๔๐๖] อนึ่ง ผูใด หลับตลอดทั้งวัน ไมทําการงาน แมในกลาง
คืน ก็ไมลุกขึ้นทําการงานนั้น เปนผูเมาสุราเปนนิตยกาล เปนนักเลง
หญิงเปนตน ผูนั้น ยอมทําการงานใหอากูล เพราะความที่ตนเปนคน
เกียจคราน. จริงอยู การไมทํางานนั่นเอง ชื่อวา ความที่การงาน
เหลานั้นอากูล. และผูเชนนั้น ยอมไมอาจจะดํารงการครองเรือนอยูได.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสไวในสิคาลสูตร วา
"ผูหลับในกลางวันเปนปกติ เกลียดการลุกขึน้
ในกลางคืน เมาเปนนิตย เปนนักเลง ไมอาจ
ครองเรือนไดเลย."
๑

๒

๑. ชาตกฏกถา ๑/๑๗๕. ๒. ที. ปาฏิ. ๑๐/๑๙๙.
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[แกอรรถ]
[๔๐๗] อรรถกถา สิคาลสูตรนั้น วา "บรรดาบทเหลานั้น บาท
คาถาวา รตฺตึ อุฏานเทสฺสินา ไดแก ผูไมลุกขึน้ ในกลางคืนเปน
ปกติ."
ฎีกาสิคาลสูตรนั้น วา "เมื่อพระอาทิตยยังไมขึ้น ก็ไมเริ่มการ
งาน ในกลางคืน ก็ไมลกุ ขึ้นเปนปกติ."
สองบทวา นิจฺจ มตฺเตน ความวา ผูเมาดวยน้ําเมาคือสุรา
ตลอดกาลเปนนิตย.
บทวา โสณฺเฑน ความวา ผูเปนนักเลงหญิงเปนตน. จริงอยู
พระอรรถกถาจารยกลาวไวในอธิการแหงจุณณิยบทอยางนี้วา "บทวา
โสณฺฑา ไดแก นักเลงหญิง นักเลง (กิน) ภัต นักเลง (กิน) ขนม
นักเลง (กิน) เงา. บทวา ปปาสา ไดแกนักเลงดื่ม." เพราะฉะนั้น
ในที่นี้จึงมิไดกลาวคําอะไรไว.
ฎีกาจุณณิยบทนั้นวา "บทวา อิตถฺ ีโสณฺฑา ความวา นักเลงหญิง
ทั้งหลาย คือผูเดือดรอนมีการสมโภคกับหญิงนิมิต. นักเลงภัตเปนตน
ก็พึงทราบอยางนั้น.
บทวา ปปาสา ไดแกผูระหายในการดื่มสุรายิ่ง ๆ ขึ้น, ดวย
เหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา 'นักเลงดื่ม."
[๔๐๘] เพราะฉะนั้น คฤหัสถผูอยูครองเรือนไมควรเปนผูชอบ
หลับ และเปนนักเลง. เพราะผูเปนเชนนั้น ยอมไดรับทุกข. ในขอ
๑

๑. สุ. วิ. ๓/๑๗๔.
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นั้น มีเรื่องเหลานี้ (เปนอุทาหรณ) :[เรื่องมาณพผูเกียจคราน]
ในอดีตกาล อันเตวาสิกของอาจารยทิศาปาโมกขคนหนึ่ง ใน
กรุงตักกสิลา เปนผูเกียจคราน ชอบหลับ.
วันหนึ่ง เขาไปปาเพื่อตองการฟน พรอมกับมาณพเหลาอื่น
เห็นไมกุมตนใหญสําคัญวา "นั่น ตนไมแหง คิดวา เราหลับสักครู
กอน แลวจึงจะถือเอาภายหลัง" นอนกรน หยั่งลงสูความหลับ.
มาณพนอกนี้ ถือเอาฟนไป ไดเอาเทาประหาร (เตะ) เขาที่
หลังแลวไป. เขาลุกขึ้น ขยี้นัยนตา ยังไมหายงวง ขึ้นตนกุม ดึงกิ่งที่
อยูขางหนาของตนมาหัก ยังที่สุดแหงกิ่งที่หักแลวตั้ง (ลัด) ขึ้น ให
ตํานัยนตาเขาแลว เอามือขางหนึ่งปดนัยนตานั้น อีกขางหนึ่งหอบฟน
เปยก ลงจากตนไม ไปยังบานโดยเร็ว.
เรือ่ งมาณพผูเกียจคราน มาในอรรถกถา วรุณชาดก
ในอัฏฐมวรรค เอกนิบาต.
[เรื่องนักเลงสุรา]
[๔๐๙] ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี มาณพคนหนึ่ง เปนบุตร
แหงสกุลพราหมณผูรักษาศีล ๕ ไดเที่ยวไปกับนักเลงหนุมรุนเดียวกัน
เปนปกติ. เมือ่ นักเลงเหลานั้นดื่มสุรา เขาเองไมดื่ม. นักเลงทั้งหลาย
คิดวา "มาณพนี้ ไมดื่มสุรา จะไมใหคาสุราแกพวกเรา" ตองการ
จะออกอุบายใหเขาดื่มสุรา ในวัน (มี) มหรสพ ไดหอสุราอยางแรง
๑

๑. ชาตกฏกถา ๒/๑๑๙.
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ไวในใบบัวในสวน เวลาดื่ม ใหเติมน้ํานมแกมาณพ แลวใหบรุ ุษ
ทั้งหลายนํามาดวยกลาววา 'จงนําน้ําหวานแหงใบบัวมา' ทําหอ
ใบบัวใหเปนชองที่ภายใต วางไวที่ปาก. มาณพของสุรานั้น ดวย
สําคัญวา น้ําหวานแหงใบบัว ดื่มและเคี้ยวกินเนื้อ ไดเปนผูเมาแลว.
มาณพทั้งหลาย บอกวา "น้ํานั้นหาใชน้ําหวานแหงใบบัวไม,
นั่นคือสุรา." เขากลาววา "เราไมรูจักรส (สุรา) อันหวานถึงเพียงนี้
ผูเจริญ จงนําสุรามา." มาณพทั้งหลาย บอกวา "สุราหมดแลว"
เขาใหแหวนแกนักเลงสุราเหลานั้น ดื่มสุราที่ชนพวกนั้นนํามารวมกับ
เขา เมาไปยังเรือน นอนแลว. บิดาแมหามเขาบอย ๆ ก็ไมอาจจะ
หามได นําเขาไปยังศาล (วินิจฉัย) ทําเขาไมใหเปนบุตร (ตาม
กฏหมาย) แลวใหไลออก (จากบาน). แมเปนเชนนั้น เขาก็หางด
การดื่มสุราไม ไมทําการงาน. ภายหลังมีมือถือภาชนะสําหรับขอทาน
(กปาละ) เทีย่ วภิกขาจารอาศัยฝาเรือนคนอื่นทํากาลกิริยา.
เรื่องนักเลงสุรา มาในอรรถกถามหาสุตโสมชาดก .
[๔๑๐] อนึ่ง ผูใด อางวาหนาวนักเปนตน แลวไมทําการงาน.
อางอยางไร ? เมื่อมนุษยทั้งหลายลุกขึ้นแตเชาตรู 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

๑. ชาตกฏกถา ๘/๒๔๒.
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ความที่ตนเกียจคราน. จริงอยู ผูเชนนั้นยอมเสื่อมจากโภคะ ดวย
เหตุนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสวา "(ผูใด) ไมทําการงานดวย
อางวา หนาวนัก รอนนัก เย็นนัก เชานัก หิวนัก ไมทําการงาน
อางวา ระหายนัก, เมื่อผูนั้นมากไปดวยการอางกินอยางนั้นอยู โภคะ
ทั้งหลายที่ยังไมเกิดขึ้น ยอมไมเกิดขึ้น และโภคะทั้งหลายที่เกิดขึ้น
แลว ยอมถึงความสิ้นไป." แทจริง ทรัพยทั้งหลายยอมลวงเลย
ผูเชนนั้น. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสวา
[๔๑๑] "ประโยชนทั้งหลาย ยอมลวงเลยมาณพ
ผูสละการงาน ดวยอางกิจอยางนี้วา เวลานีห้ นาว
นัก เวลานี้รอนนัก เวลานี้เย็นนัก."
[แกอรรถ]
อรรถกถาสิคาสูตรนั้นวา "บรรดาบทเหลานั้น บาทคาถา
วา อติสายมิท อหุ ความวา ผูใด กลาวอยางนี้วา เวลานี้เปน
เวลาเย็นนักแลว เปนตน แลวไมทําการงาน.
บาทคาถาวา อิติ วิสฺสฏกมฺมนฺเต ไดแก ผูก ลาวอยางนั้น
แลวสละการงานเสีย.
บาทคาถาวา อตฺถา อจฺเจนฺติ มาณเว ความวา ประโยชน
ทั้งหลาย ยอมลวงเลยบุคคลเห็นปานนี้ คือ ไมตงั้ อยูในบุคคล
เหลานั้น."
ฎีกาสิคาลสูตรนั้นวา "ทรัพยทั้งหลาย ชื่อวาประโยชน. บท
วา อติกฺกมนฺติ ไดแก ยอมปราศจากไป. อีกอยางหนึ่ง กิจทั้งหลาย
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ชื่อวา ประโยชน. บทวา อติกฺกมนฺติ ไดแก ลวงกาลเสียแลว.
แมการลวงไปแหงกิจเหลานั้น โดยความก็คือการลวงไปแหงทรัพย
ทั้งหลายนั่นเอง."
[๔๑๒] อนึ่ง ผูใด ไมคํานึงถึงหนาวเปนตน ยอมไมทํา
การงานใหอากูลเพราะความที่ตนไมเกียจคราน, ผูนั้นทําทรัพยเปน
อันมากใหเกิดขึ้น ยอมประสบสุข. ก็ในเรื่องนี้ มีพระเจาอัฑฒมาสก
เปนตน เปนอุทาหรณ :[เรื่องพระเจาอัฑฒมาสก]
[๔๑๓] ในอดีตกาล มีคนรับจางคนหนึ่ง อยูใกลประตูดาน
ทิศอุดรแหงกรุงพาราณสี. เขาเก็บทรัพยครึ่งมาสกที่ทําการรับจางตักน้ํา
ไดมาไว ในระหวางแผนอิฐแหงกําแพง ทําการรับจางอยูถึงประตู
ดานทักษิณ สําเร็จการอายูรวมกับสตรีกําพราผูทําการรับจางตักน้ํา
(เชนเดียวกัน) เปนอยูในที่นั้น. แมนางก็ไดทรัพยครึ่งมาสกเหมือนกัน.
ครั้นถึงวันมีมหรสพวันหนึ่ง นางกลาวกะสามีวา "นาย มหรสพ
เลนอยูในพระนคร ถาทรัพยอะไร ๆ มีอยู แมเราพึงเลน (บาง)."
สามี กลาว (ตอบ) วา "ฉันมีทรัพยอยูครึ่งมาสก ฉันเก็บมัน
ไวในระหวางแผนอิฐ ใกลประตูดานทิศอุดร ทีฝ่ งทรัพยของฉันอยู
ในที่สุด ๑๒ โยชนจากที่นี้ ก็ทรัพยอะไร ๆ ในมือหลอนมีอยูหรือ ?
นางกลาววา "นาย ทรัพยครึ่งมาสกของดิฉันมีอยู" ดังนี้แลว
กลาววา "ทรัพยของทานครึ่งมาสก ของดิฉันครึ่งมาสก รวมเปน
หนึ่งมาสก เราจักถือเอาดอกไมดวยทรัพยสวนหนึ่ง ของหอมดวย

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาที่ 348

ทรัพยสวนหนึ่ง สุราดวยทรัพยสวนหนึ่ง จากทรัพยมาสกหนึ่งนั้น
แลวจึงเลน, นายจงไปนําทรัพยอันมีอยูของนายมา." เขายินดีและ
ราเริง รองเพลงพลางหลีกไป.
ก็เขามีกําลังดังชาง ลวงหนทาง ๖ โยชน เหยียบทราบอัน
รอนดุจลาดไวดวยถานเพลิงที่ปราศจากเถา ในเวลาเที่ยง บรรลุถึง
พระลานหลวง.
ครั้งนั้น พระเจากรุงพาราณสีพระนามวา อุทัย ประทับยืนอยู
ที่พระบัญชร เห็นเขาเดินไปอยางนั้น ทรงดําริวา "ทําไมหนอ
เจาคนนั้น ไมคํานึงถึงแดดเห็นปานนั้น ยินดีและราเริงรองเพลงพลาง
หลีกไป, เราจักถามมันดู" แลวรับสั่งใหเรียกบุรุษนั้นมาถาม. เขา
กราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดแลว ทูลวา "เทวะ ความรารอนอาศัย
กาม ยอมแผดเผาขาพระพุทธเจาผูระลึกถึงถอยคําของภริยา, ความ
เรารอนอาศัยพระอาทิตย หาแผดเผาขาพระพุทธเจาไดไม."
พระราชา. เพราะอะไร เจาจึงไมคํานึงถึงแดด ยินดีแลวรอง
เพลงอยู ?
บุรุษ. เทวะ ขาพระพุทธเจา คิดวา "เราจักนําทรัพยที่เก็บ
ไวนั้นมาแลว จักอภิรมกับภริยานั้น" ดวยเหตุนี้ ขาพระพุทธเจา
จึงราเริง รองเพลงอยู.
พระราชา. ทรัพยทฝี่ งไวของเจา มีประมาณถึงแสนหรือ ?
บุรุษ. หามิได พระเจาขา.
พระราชา (ตรัสถาม) ลดลงโดยลําดับ ตรัสถามวา "ทรัพย
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ของเจามีประมาณมาสกหนึ่งหรือ ?"
บุรุษ. หามิได พระเจาเขา.
พระราชา. มีครึ่งมาสกหรือ ?
บุรุษ. อยางนั้น พระเจาขา.
พระราชา. บุรุษผูเจริญ ถาอยางนั้น เจาอยาไปในที่นั้น ใน
แดดเห็นปานนี้ เราจะใหทรัพยครึ่งมาสกแกเจา.
บุรุษ. เทวะ ขาพระพุทธเจาแมรับเอาทรัพยที่พระองคพระราชทานแลว ก็จักไมทําทรัพยนอกนี้ใหฉิบหาย, ขาพระพุทธเจาจักไม
ลดละการไปของขาพระพุทธเจา จักถือเอาทรัพยนั้นใหได.
พระราชา ทรงเพิ่ม (ทรัพย) โดยลําดับ ตรัสวา "บุรุษผูเจริญ
เจาจงกลับ เราจักใหทรัพย ๑ มาสก ๒ มาสก ฯลฯ ทรัพย ๑๐๐ โกฏิ
ทรัพยอันกําหนดไมได" ดังนี้แลว, เมื่อบุรุษนั้นกลาว (ยืนยัน)
อยูอยางนั้นนั่นแหละ จึงทรงประเลาประโลมดวยฐานันดรศักดิ์มี
ตําแหนงเศรษฐีเปนตน. เมื่อเขายังกลาว (ยืนยัน) อยูอยางนั้น ตรัส
วา "เราจักใหราชสมบัติครึ่งหนึ่งแกเจา" เมื่อเขารับรอง ทรงบัญชา
สั่งวา "ทานทั้งหลายจงไปปลงผมและหนวดของสหายเรา ใหอาบน้ํา
แลวประดับประดา นํามา." อมาตยทั้งหลายทําอยางนั้นแลวนํามา.
พระราชทรงแบงราชสมบัติเปน ๒ สวน ไดพระราชทานราชสมบัติ
ครึ่งหนึ่งแกเขา. เขาจึงไดนามวา พระเจาอัฑฒมาสก.
เรื่องพระเจาอัฑฒมาสก
มาในอรรถกถา ภังคมาลชาดก อัฏฐกนิบาต.
๑

๑. ชาตกฏกถา ๕/๒๙๐.

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาที่ 350

[๔๑๔] เรื่องอื่น (นอก) จากนั้น จักมีแจงในบทวา ขนฺติ.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสวา
"ก็ผูใด เมื่อทํากิจแหงบุรุษ ไมสําคัญหนาว
และรอนยิ่งไปกวาหญา ผูนั้น ยอมไมเสื่อม
ไปจากสุข."
อรรถกถา สิคาลสูตรวา "บรรดาบทเหลานั้น คําวา ติณา ภิยฺโย
ความวา ใหยิ่งแมกวาหญา."
ฎีกาอาฬวกสูตรวา "บาทคาถาวา ติณา ภิยฺโย น มฺติ
ความวา ดูหมิ่นอยูดุจหญา ครอบงําเสีย เปนไปอยู."
อรรถกถา สิคาลสูตรวา "บาทคาถาวา โส สุขา น วิหายติ
ความวา บุรษุ นั้น ยอมไมละสุข คือพรั่งพรอมดวยสุขนั่นเอง."
[๔๑๕] เพราะฉะนั้น ผูอยูครองเรือน อยาคํานึงถึงหนาวเปนตน
แลวพึงสั่งสมโภคทรัพยใหโดยลําดับ. ดวยวา เมือ่ บุคคลทําอยางนั้น
โภคะยอมมีมาก ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสวา
"เมื่อบุคคลรวบรวมโภคทรัพยทั้งหลาย เพิม่
ขึ้นอยูดุจแมลงผึ้ง โภคทรัพยทั้งหลายของเขา
ยอมถึงความพอกพูน ดุจจอมปลวก อันปลวก
ทั้งหลายกอเพิ่มขึ้นอยู."
อรรถกถา สิคาลสูตรนั้นวา "บรรดาบทเหลานั้น บทวา สหรมานสฺส ความวา ผูไมเบียดเบียนทั้งตนเอง ทั้งผูอื่น รวบรม
๑

๒

๓

๑-๒. สุ. วิ. ๓/๑๗๔. ๓. สุ. วิ. ๓/๑๘๗.
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โภคทรัพย คือ ทําใหเปนกองโดยธรรม.
บาทคาถาวา ภมรสฺเสว อิรียโต ความวา ทํากอบโภคะใหญ
โดยลําดับ เหมือนแมลงผึ้งไมเบียดเบียนสีและกลิ่นดอกไม นําเกสร
ไปดวยจะงอยปากบาง ดวยปกบาง ทํารวงผึ้งประมาณเทาลอโดยลําดับ
ฉะนั้น.
บาทคาถาวา โภคสฺส นิจย ยนฺติ ความวา โภคะของเขา
ยอมถึงการพอกพูน ดุจจอมปลวกอันตัวปลวกทั้งหลายชวยกันพอกพูน
โดยลําดับ.
ดวยเหตุนั้น พระผูม ีพระภาค จึงตรัสวา วมฺมิโกวุปจียติ.
อธิบายวา ยอมถึงการพอกพูน เหมือนจอมปลวกอันตัวปลวกชวยกัน
กอเพิ่มขึ้นฉะนั้น."
ฎีกาสิคาลสูตรนั้นวา "พระอรรถกถาจารย เมื่อจะแสดงวา
การสั่งสมโภคะของผูนั้น ประกอบดวยธรรม คือเขาถึงญาณ ดวย
บาทคาถานี้วา ภมรสฺเสว อิรียโต จึงกลาวคําวา 'อตฺตานมฺป' เปนตน.
สองบทวา ราสึ กโรนฺตสฺส ความวา ผูเพิ่มพูน คือรวบรวม
โดยประการที่โภคทรัพยมีทรัพยและขาวเปลือกเปนตน ของเขาจะ
เปนกอน คือเปนกองตั้งอยู.
บทวา จกฺกปฺปมาณ ไดแก ประมาณเทาลอรถ.
บทวา นิจย ไดแก ความเจริญ คือความเพิ่มพูน. อาจารย
บางพวกกลาววา 'โภคา สนฺนิจย ยนฺติ' ดังนี้."
[๔๑๖] บรรดาการงานเหลานั้น กสิกรรมที่บคุ คลประกอบ
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ชอบแลว ยอมนําประโยชนมาในโลกทั้ง ๒.
ในขอนัน้ มีเรื่องนี้ (เปนอุทาหรณ) :[เรื่องเมณฑกเศรษฐี]
ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี เศรษฐีคนหนึ่ง ไปสูราชุปฏ ฐาน
พบปุโรหิต ถามถึงนักษัตรฤกษ ทราบวา โดยลวงไป ๓ ป (นับ)
จากปนี้ ฉาตกภัย (อดอยาก) จะมีทั่วชมพูทวีป เกณฑใหคนทํางาน
ทํากสิกรรมเปนอันมากแลวใหทําฉาง ๑๒๕๐ หลัง.
ในอรรถกถา เสลสุตร ทานกลาวความวา "สิบสามรอยทั้งกึ่ง
ชื่อ (รอย) สิบสามทั้งกึ่ง คือ ๑,๒๐๐ และ ๕๐ (=๑๒๕๐)."
ทานเศรษฐีนั้น บรรจุฉางเหลานั้นและตุมเปนตน ดวยขาว
เปลือก ฝงสวนที่เหลือเหลานั้นไวในหลุม 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. ชนเหลานั้น เมื่อขาวเปลือก
ในหลุมหมดไปแลว ทําดินเหนียวที่ฝาเรือนใหเปยกแลว ยังอัตภาพ
ใหเปนไป (เลี้ยงชีพ) ดวยขาวเปลือกที่ไดจากดินเหนียวนั้น.
สวนภริยาของทานเศรษฐี ทําดินเหนียวที่เหลือในที่แหงฝาให
๑

๑. ป. สูง ๓/๓๖๖.
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เปยก ไดขาวเปลือกครึ่งอาฬหกะแลวทุบ ไดขาวสารทะนานหนึ่ง ใส
ขาวสารนั้นไวในหมอ ฝงไวในแผนดินเพราะกลัวโจร วันหนึง่ เมื่อ
เศรษฐีไปสูราชสํานักกลับมาแลว กลาววา "นางผูเจริญ ฉันหิว
มีอะไรบาง ?" จึงนําขาวสารนั้นออกมาหุงภัต แบงเปน ๕ สวน
นอมสวนหนึ่งใหแกเศรษฐี.
ขณะนั้น พระปจเจกพุทธเจารูปหนึ่ง อกจากนิโรธ ตรวจดู
ดวยทิพยจักษุรูวา "ฉาตกภัยเกิดขึ้นทั่วชมพูทวีป และขาวสุกแหง
ขาวสารทะนานหนึ่ง เขาหุงแลวเพื่อชน ๕ คนในเรือนของเศรษฐี เขา
แมทั้ง ๕ คนมีศรัทธา จักทําการสงเคราะหเรา" จึงมาจากเขาคันธมาทน แสดงตนแกเขา. ชนทั้งหมดนั้น ถวายสวนแหงภัตของตน ๆ
กลาววา "ทานเจาขา ตั้งแตนี้ไป ขาพเจาทั้งหลายไมพึงเห็นฉาตกภัยเชนนี้ (อีก)" แลวไดทําความปรารถนาตามสมควรแกความ
ปรารถนา.
ก็บรรดาชนเหลานั้น เศรษฐี ปรารถนาวา "ตั้งแตนี้ไป ขาพเจา
พึงสามารถจะใหพืชและขาวเปลือกแกชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น ไมพึงทําการ
งานดวยมือของตนเปนอยู สาย (ทอธาร) แหงขาวสาลีแดงพึงตกลง
เต็มฉางทั้งหมด ในขณะที่ขาพเจาใหชําระฉาง ๑๒๕๐ หลัง อาบศีรษะ
นั่งที่ประตูฉางเหลานั้น แลวแหงนดู ณ เบื้องบน, ผูนี้เทานั้น จงเปน
ภริยา ผูนี้เทานั้น จงเปนบุตร ผูนี้เทานั้น จงเปนสะใภ (และ) ผูนี้
เทานั้นจงเปนทาส ในที่ ๆ ขาพเจาเกิดแลว ๆ."
ภรรยา ปรารถนาวา "เมื่อขาพเจาทํา (วาง) ขาวสาลีครึ่ง
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อาฬหกะไวเบื้องหนา ใหภัตแกชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น ขาพเจายัง
ไมลุกขึ้นเพียงใด ที่ซึ่งขาพเจาถือเอา ๆ (ขาวสาลีในครึ่งอาฬหกะ)
จงบริบูรณ (เต็มอยู อยาพรอง) อยูเพียงนั้น ชนเหลานี้เทานั้น
จงเปนสามี บุตร สะใภ และทาสของขาพเจา."
บุตร ปรารถนาวา "เมื่อขาเจาถือเอาถุงทรัพยพันหนึ่ง แมให
ทรัพยแกชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น ถุงทรัพยจงบริบูรณอยู ชนเหลานี้
เทานั้น จงเปนมารดาบิดา ภริยา และทาสของขาพเจา."
บุตรสะใภ ปรารถนาวา "เมื่อขาพเจาทํา (วาง) กะบุงขาว
เปลือกไวเบื้องหนา ใหพืชและขาวเปลือกแกชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น
ความที่พืชและขาวเปลือกสิ้นไปอยาปรากฏเลย, ชนเหลานี้เทานั้น
จงเปนมารดาบิดา สามี และทาสของขาพเจา."
ทาส ปรารถนาวา "เมื่อขาพเจาไถอยู รอยไถ ๗ รอย ประมาณ
เทารางไม คือ ขางนี้ ๓ รอย ขางนี้ ๓ รอย ตรงกลาง ๑ รอย
จงไป, ชนเหลานี้เทานั้น จงเปนนายของขาพเจา."
วันนั้น ทาสนั้น อาจจะปรารถนาตําแหนงเสนาบดีแลวได
ก็จริง, ถึงอยางนั้น เขาปรารถนาอยางนี้ เพราะยังรักในนาย
ทั้งหลาย.
ในที่สุดแหงคําของคนแมทั้งหมด พระปจเจกพุทธเจา กลาววา
"จงเปนอยางนั้น" แลวทําอนุโมทนาดวยคาถา ของพระปจเจกพุทธเจา อธิษฐานวา "คนเหลานี้จงเห็นเรา" แลวไปแบงภัตนั้นใหพอ
๑

๑. อิจฺฉิต ปตฺถิต ตุมิห ฯ เป ฯ มณิ โชติรโส ยถา.

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒ - หนาที่ 355

แกพระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ รูปดวยอานุภาพของตน. แมชนเหลานั้น
ไดยืนแลดูทานอยู.
ครั้งนั้น ภริยาของทานเศรษฐี คิดวา "ภัตหมดแลว" ลาง
หมอปดเก็บไวแลว. แมเศรษฐี ถูกความหิวเบียดเบียนหลับแลว ตื่น
ขึ้น กลาววา "นางผูเจริญ ฉันหิวเหลือเกิน ขาวตังในหมอมีอยู
หรือ ?" นางลุกขึ้นไปเปดหมอขาว. ในทันใดนั้นเอง หมอขาวก็เต็ม
ดวยขาวมีสีเชนดอกมะละตูม. นางเห็นขาวนั้นแลว กลาววา "นาย
จงลุกขึ้นบริโภคเถิด" แลวใหภัตแกบิดาและบุตรทั้ง ๒ เมื่อชน
เหลานั้นบริโภคเสร็จแลวลุกขึ้น (ตน) บริโภคพรอมกับสะใภ ไดให
ภัตแกนายปุณณะ. ที่ซึ่งเขาคดเอาแลว ๆ ไมหมดไปเลย, ที่ซึ่ง
เขาคดเอาดวยทัพพีคราวเดียวเทานั้น ปรากฏอยู. วันนั้นนั่นเอง ฉาง
เปนตน เต็มโดยทํานองที่เคยเต็มมาแลว. ครั้งนั้น เศรษฐี ไดใหพืช
และขาวเปลือกแกชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น.
เขาจุติจากมนุษยโลกนั้น ไปบังเกิดในเทวโลก ทองเที่ยวไปใน
สุคติ บัดนี้ เกิดเปนเมณฑกเศรษฐี ในภัททิยนคร. แมภริยาของ
เขา ก็บังเกิดในสกุลที่มโี ภคะมาก, ลายดอกปทุมเกิดที่ฝามือฝาเทา
เบื้องซายของนาง ลายจันทรเกิดที่ฝามือฝาเทาอีกขางหนึ่ง ดวยเหตุนั้น
นางจึงไดชื่อวา จันทปทุมา. นางเจริญวัยแลว ก็ไปสูเรือนของทาน
เมณฑกเศรษฐี. แมบุตร สะใภ และทาส ก็ไดเปนบุตร สะใภ
และทาสของเขา (ทั้ง ๒).
บรรดาชนเหลานั้น บุตรชื่อธนญชัย เปนบิดานางวิสาขา สะใภ
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ชื่อสุมนเทวี เปนมารดานางวิสาขา. ชนเหลานั้นทั้งหมด พิจารณาดู
บุญของตนอยู. บุญทั้งปวงนั้น สําเร็จตามที่ไดปรารถนาไวแลว.
เรื่องเมณฑกเศรษฐี มาในอรรถกถา แหงคาถาวา สุทสฺส
วชฺชมฺเสเปนตน ในมลวรรคธรรมบท.
[๔๑๗] กสิกรรมที่บคุ คลประกอบแลวโดยชอบ เปนเหตุนํา
ประโยชนมาใหในโลกทัง้ ๒ แกชนเหลานี้ ดวยประการฉะนี้. ใน
กรรมนอกจากกสิกรรมนัน้ ก็นัยนี.้ ก็การงานเหลานั้น ชื่อวา เปน
มงคล เพราะนําประโยชนมาใหในโลกทั้ง ๒.
สวนในอรรถกถา ทานกลาวคําเพียงนี้เทานั้นวา "การงาน
เหลานั้น ซึ่งบุคคลประกอบไดอยางนี้ ก็เพราะตน บุตรและภรรยาหรือ
กรรมกรเปนผูฉลาด พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนมงคล เพราะเปน
เหตุแหงการไดความเจริญแหงทรัพย และขาวเปลือก ในทิฏฐธรรม
เทียว." ก็ความที่การงานเหลานั้นเปนเหตุแหงการไดประโยชนใน
ปรโลก มีอยูแท.
มงคล ๔ ประการ คือ การบํารุงมารดาบิดา การสงเคราะห
บุตรและภริยา การงานไมอากูล พระผูมีพระภาค ตรัสดวยคาถา
แมนี้ ดวยประการฉะนี้. แมคําเปนคาถานี้ ก็ชื่อวา ปฐยาวัตรแล.
พรรณนาความแหงคาถาที่ ๔ จบ.
๑

๑. ธมฺมปทฏกถา ภาค ๗/๓๑๖.

