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มังคลัตถทีปนี แปล
เลม ๔
พรรณนาความแหงคาถาที่ ๗*
[๒๖๑] พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๗ ดังนี้ : ความเปนผูหนัก
ชื่อวา คารว. ความเปนผูประพฤติถอมตน ชื่อวา นิวาต. ความ
สันโดษ ชื่อ สนฺตุฏี. ความรูอุปการะที่ทานทําแลว ชื่อวา กตฺ
ุตา. การฟงธรรมในสมัย ชื่อวา กาเลน ธมฺมสฺสวน.
บทวา เอต ความวา เทพดา ทานจงถือวา ความเคารพ ๑
ความประพฤติถอมตน ๑ ความยินดีดวยของที่มีอยู ๑ ความรูอุปการะที่
ทานทําแลว ๑ การฟงธรรม ๑ กรรม ๕ อยางมีความเคารพเปนตนนี้
เปนมงคลอันสูงสุด ดั่งนี้. ความสังเขปในคาถานี้ เทานี้.
สวนความพิสดารในคาถานี้ ดังตอไปนี้ :* พระมหาฉาย สุวฑฺฒโน ป. ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
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กถาวาดวยความเคารพ
[๒๖๒] บุคคลทั้งหลายที่ควรทําใหหนัก ชื่อวา ครู. เพราะ
ฉะนั้น ในปกรณสัททนีติ พระอัครวงศมหาเถระ จึงกลาววา "ครุ
ธาตุ เปนไปในความอันสูง. " บุคคลผูควรแกความเคารพมีมารดาและ
บิดาเปนตน ชื่อวา ครู. แทจริง บุคคลเหลานั้น ปราชญทั้งหลาย
เรียกวา ครู เพราะลอยเดน คือเฟองฟู ไดแกเปดเผย คือ เปน
ผูเลิศลอย คือปรากฏ. อีกอยางหนึ่ง มารดาและบิดาเปนตนเหลานั้น
ทานเรียกวา ครู เพราะอรรถวาเปนผูหนัก ดังฉัตรหิน. ภาวะแหงบุคคล
ผูหนัก ชื่อวา คารวะ ไดแก การทําใหหนัก ในคารวบุคคลมีมารดาและ
บิดาเปนตนเหลานั้น. เหตุนั้น ในอรรถกถา ทานจึงกลาววา " การทําให
หนัก คือความเปนผูมีความเคารพ ตามสมควร ในบุคคลเปนตนวาพระ
พุทธเจา พระปจเจกพุทธะ พระสาวกของพระตถาคต อาจารย อุปชฌายะ
มารดาบิดา พี่ชาย พี่หญิง ผูควรแกการประกอบความทําใหหนัก ชื่อ
วา ความเคารพ. "
[ คารวะเปนมงคล อคารวะไมเปนมงคล ]
ความเคารพนั้น พระผูมีพระภาค ตรัสวา เปนมงคล เพราะเปน
เหตุแหงอิฏฐผลมีไปสุคติเปนอาทิ. ก็ความที่อคารวะนั้นไมเปนมงคล
เปนอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว ดวยการตรัสความที่คารวะนั้น
เปนมงคล. ความจริง ความไมเคารพ พึงทราบวาเปนอมงคล
เพราะเปนเหตุแหงอนิฏฐผลมีไปทุคติเปนตน.
๑

๑.ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาวณฺณนา. ๑๕๘.

ประโยค๕ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๔ - หนาที่ 3

เหตุนั้น พระผูมีพระภาค เมือ่ จะทรงแสดงธรรมแกสุภมาณพ
จึงตรัสวา " มาณพ สตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้ เปนผูกระดาง
( เยอหยิ่ง ) ถือตัวจัด ไมกราบไหว บุคคลผูควรกราบไหว ไมลุกรับ
บุคคลผูควรลุกรับ ไมใหอาสนะ แกบุคคลผูควรแกอาสนะ ไมใหทาง
แกบุคคลผูควรแกทาง ไมสักการะ บุคคลผูควรสักการะ ไมทําความ
เคารพ ผูที่ตนควรทําความเคารพ ไมนับถือ บุคคลผูที่ตนควรนับถือ
ไมบูชา บุคคลผูที่ตนควรบูชา. บุคคลนั้นเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันตนใหบริบูรณแลวอยางนั้น สมาทานแลวอยางนั้น หากบุคคลนั้นไมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตกไซร ถาเขามาสู
ความเปนมนุษย เกิดในที่ใด ๆ ในภายหลัง ก็จะเปนผูมีตระกูลต่ําในที่
นั้น ๆ มาณพขอที่บุคคลเปนผูกระดาง ถือตัว ฯ ล ฯ ไมบูชาบุคคล
ที่ควรบูชาเปนปฏิปทาเปนไปเพื่อมีสกุลต่ํา.
มาณพ สวนสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้ ไมเปนผูเยอหยิ่ง ไม
เปนผูถือตัว ยอมกราบไหว บุคคลผูที่ตนควรกราบไหว ยอมลุกรับ
บุคคลผูที่ควรลุกรับ ยอมใหอาสนะ แกบุคคลผูค วรแกอาสนะ ยอมให
ทาง แกบุคคลผูควรแกทาง ยอมสักการะ บุคคลผูที่ควรสักการะ ยอมทํา
ความเคารพ บุคคลผูที่ควรทําความเคารพ ยอมนับถือบุคคลผูที่ควรนับ
ถือ ยอมบูชา บุคคลผูที่ควรบูชา. บุคคลนั้น เบื้องหนาแตตายเพราะกาย
แตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกรรมนั้น อันตนใหบริบูรณแลว
อยางนั้น สมาทานแลวอยางนั้น หากเขาจะไมเขาถึง ฯ ล ฯ เพราะกาย
๑

๑. ม. อุ. ๑๔/๓๘๒.
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แตกไซร ถาวา เขามาสูความเปนมนุษย เกิดในทีใ่ ด ๆ ในภายหลัง ก็
จะเปนผูมีสกุลสูงในที่นั้น ๆ มาณพ ขอที่บุคคลเปนผูไมเยอหยิ่ง ไมถือ
ตัว ฯ ล ฯ ยอมบูชา บุคคลผูที่ควรบูชา เปนปฏิปทาอันเปนไปเพื่อมี
สกุลสูง " ดังนี้.
บาลีจูฬกัมมวิภังคสูตร ในจตุตถวรรค อุปริปณณาสก.
[๒๖๓] นัยอันมาในอรรถ กถาจูฬกัมมวิภังคสูตรนั้นวา " บทวา
อภิวาเทตพฺพ คือ บุคคลผูควรแกการอภิวาท ไดแก พระพุทธเจา
พระปจเจกพุทธะ หรือพระอริยสาวก. แมในบุคคลที่ควรลุกรับเปนตน
ก็นัยนี้เหมือนกัน.
บทวา สมตฺเตน คือ อันตนใหบริบูรณแลว.
บทวา สมาทินฺเนน คือ อันตนถือเอาแลว คือลูบคลําแลว.
บทวา ยทิท ความวา กรรมคือความเปนผูกระดางมีความถือ
ตัวจัด นี้ใด ปฏิปทานี่. "
ฎีกาจูฬกัมมวิภังคสูตรนั้นวา " บทวา สมตฺเตน คือ อันอาจ
ไดแกสามารถ. อธิบายวา เพราะกรรมอันตนทํา คือสั่งสมไวแลว โดย
อาการที่กรรมนั้นสามารถในอันจะใหผล. ก็กรรมเชนนั้น ชื่อวาไม
บกพรองโดยกิจของตน เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา
" อันตนใหบริบูรณ " ดังนี้ การถือเอาคือการลูบคลําดวยตัณหาและทิฏฐิ
ชื่อวา สมาทาน ในบทวา สมาทินฺเนน นี้ ฉะนั้นพระอรรถกถาจารย
จึงกลาวคําวา " อันตนถือเอาแลว คือลูบคลําแลว. " ที่ชื่อวา ปฏิปทา
๑

๑. ป. สู. ๓/๖๔๘.
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เพราะเปนเครื่องดําเนินไปสูสุคติ หรือทุคติ แหงบุคคล ไดแกกรรม. "
[๒๖๔] อีกอยางหนึ่ง คารวะ ชื่อวา เปนมงคล เพราะเปน
เหตุบรรลุความเปนผูไมเสื่อม ( จากคุณมีสมถะและวิปสสนาเปนตน ).
เพราะเหตุนั้น เทพดาองคใดองคหนึ่ง จึงกลาวในสํานักพระผูมีพระภาค
วา " ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้ง ๗ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อ
ความไมเสื่อมแหงภิกษุ. ธรรม ๗ ประการนั้นเปนไฉน ? ธรรม ๗
ประการนั้น คือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพ
ในพระธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในพระสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพ
ในสิกขา ๑ ความเปนผูเคารพในสมาธิ ๑ ความเปนผูเคารพในความไม
ประมาท ๑ ความเปนผูเคารพในปฏิสันถาร ๑, ขาแตพระองคผูเจริญ
ธรรม ๗ ประการเหลานี้แล ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแหงภิกษุ "
ดังนั้น. เทพดานั้น ครั้นกลาวอยางนี้แลว ก็หายไปในที่นั้นนั่นเอง.
แมพระศาสดา ในวันรุงขึ้น ก็ไดตรัสบอกคําที่เทพดาองคนั้น
กลาว แกภิกษุทั้งหลาย แลวไดตรัสภาษิต ๒ คาถานี้ในอัปปมาทสูตร
ในจตุตถวรรค ปฐมปณณาสก ในสัตตกนิบาต อังคุตตรนิกาย วา
" ภิกษุมีพระศาสดาเปนที่เคารพ ๑ มีพระธรรม
เปนที่เคารพ ๑ มีความเคารพในพระสงฆอยางแรง
กลา ๑ มีความเคารพในสมาธิ ๑ มีความเพียร
เคารพยิ่งในในสิกขา ๑ มีความเคารพในความไม
ประมาท ๑ มีความเคารพในปฏิสันถาร ๑ ไมควร
เพื่อจะเสื่อม ตั้งอยูในที่ใกลพระนิพพานทีเดียว. "
๑

๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๒๙.
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[๒๖๕] อรรถกถา อปริหานสูตร ในจตุตถวรรค ปฐมปณณาสก
ในฉักกนิบาต อังคุตตรนิกายวา " บรรดาคารวะทั้ง ๗ นั้น การทําความ
เคารพในพระศาสดา ชือ่ วา สตฺถุคารวตา. ความเคารพในโลกุตรธรรม ๙ อยาง ชื่อวา ธมฺมคารวตา. ความเคารพในพระสงฆ ชื่อวา
สงฺฆคารวตา. การทําความเคารพในสิกขา ๓ ชื่อวา สิกฺขาคารวตา.
ความเคารพในความไมประมาท ชือ่ วา อปฺปมาทคารวตา. ความ
เคารพในปฏิสันถาร ๒ อยาง ดวยสามารถธรรมและอามิส ชื่อวา
ปฏิสณฺารคารวตา.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถา ดังตอไปนี้ ภิกษุ ชื่อวา สตฺถุครุ
เพราะมีพระศาสดาเปนที่เคารพ. ภิกษุ ชื่อวา ธมฺมครุ เพราะมีพระ
ธรรมเปนที่เคารพ. บทวา ติพฺพคารโว คือ มีความเคารพหนักแนน.
ภิกษุ ชื่อวา ปฏิสณฺารคารโว เพราะมีความเคารพในปฏิสันถาร. "
อรรถกถาอัปปมาทวรรคธรรมบทวา " บาทคาถาวา อภพฺโพ
ปริหานาย ความวา ภิกษุนั้น คือผูเห็นปานนั้น เปนผูไมควรเพื่อจะ
เสื่อมทรามจากธรรมคือสมถะและวิปสสนา หรือจากมรรคและผล คือ
วา จะเสื่อมจากมรรคและผลที่ตนบรรลุแลวก็หามิได ทั้งจะไมบรรลุ
มรรคผลที่ตนยังไมบรรลุก็หามิได.
บาทคาถาวา นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก ความวา ยอมมีในที่ใกล
แมแหงกิเลสนิพพาน แมแหงอนุปาทาปรินิพพานโดยแท. "
๑

๑. มโน. ปู. ๓/๑๒๙.
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[ ลักษณะไมเคารพในพระรัตนตรัย ]
[๒๖๖] ก็เพราะเมื่อความไมเคารพอันขาพเจากลาวไวกอนแลว
ความเคารพก็ยอมเปนอันเขาใจไดโดยงาย เหตุนั้น ขาพเจาจะประมวล
กถาแสดงความไมเคารพมาไวกอน. คํานี้ พระอรรถกถาจารยกลาว
ไวในอรรถกถา ฉักกนิเทส ในขุททกวิภังค และในอรรถกถา ฉักกนิเทส
ในสังคีติสูตรวา
" ภิกษุใด เมื่อพระศาสดายังทรงพระชนมอยู ไมไปสูท ี่บํารุง ใน
กาลทั้ง ๓ เมื่อพระศาสดาไมทรงฉลองพระบาท เสด็จจงกรมอยู ( เธอ )
สวมรองเทาจงกรมอยู เมื่อพระศาสดาเสด็จจงกรมอยู ณ ที่จงกรมต่ํา
( เธอ ) จงกรมในที่จงกรมสูง เมื่อพระศาสดาประทับอยูเบื้องต่ํา ( เธอ )
อยูเบื้องสูง หมคลุมบาทั้ง ๒ กั้นรม สวมรองเทา อาบน้ํา ถายอุจจาระ
หรือปสสาวะในที่เปนที่ทอดพระเนตรเห็นของพระศาสดา ก็หรือเมื่อ
พระศาสดาเสด็จปรินิพพานแลว ( เธอ ) ไมไปไหวพระเจดีย ทําอคารวกรรมทุกอยางดังที่กลาวไว ในที่เปนที่ทอดพระเนตรเห็นของพระศาสดา
ในที่เปนที่ปรากฏแหงเจดีย ภิกษุนี้ ชื่อวา ไมเคารพในพระศาสดา.
อนึ่ง ภิกษุใดเมื่อเขาปาวรองการฟงธรรม ไมไปโดยเคารพ ไมฟงธรรม
โดยเคารพ มัวหลับเสียหรือนั่งคุยกันเสีย ไมเรียน ไมทรงจํา ไมบอกโดย
เคารพ ภิกษุนี้ชื่อวาไมเคารพในธรรม. อนึ่ง ภิกษุใด อันพระเถระไม
เชื้อเชิญแสดงธรรมกลาวปญหา เดิน ยืน นั่ง เบียดเสียดเหลาภิกษุผูแก
เอาผาหรือมือรัดเขา หมคลุมบาทั้ง ๒ กั้นรม สวมรองเทาในทามกลาง
๑

๑. สัมโมหวิโนทนี. ๖๖๗.

๒

๒. สุ. วิ. ๓/๒๔๙.
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สงฆ ภิกษุนี้ชื่อวา ไมเคารพในสงฆ. แทจริง เมื่อภิกษุทําความไมเคารพ
แมในภิกษุรูปเดียว ก็ชื่อวาเปนอันทําความไมเคารพในสงฆเหมือนกัน. "
[๒๖๗] ฎีกาสังคีติสูตรวา " กรรมที่ภิกษุทําเฉพาะพระเจดีย
ก็เปนเชนเดียวกับทําเฉพาะพระศาสดาฉันใด กรรมที่ภิกษุทําขางหนาพระ
เจดีย ก็เปนเชนเดียวกับที่ทําขางหนาพระศาสดาฉันนั้นเหมือนกัน เพราะ
เหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา " ปรินพิ ฺพุเต วา ปน " เปนตน.
สองบทวา สกฺกจฺจ น คจฺฉติ คือ ยังความไมเคารพใหเกิดขึ้นเขา
ไปหา. เมื่อสวนหนึ่งแหงสิกขาอันภิกษุใหกําเริบแลว และเมื่อความไม
เคารพ อันภิกษุทําแลว สิกขา ยอมกําเริบ และความไมเคารพ ก็เปนอัน
ชื่อวาภิกษุทําแลว ในสิกขาบททั้งหลาย, การสมาทานสังวรยอมมีไดโดย
การประชุมกัน ความแตกแหงสังวรยอมมีโดยอวัยวะฉันใด เมื่อความไม
เคารพอันภิกษุทําแลว แมในภิกษุรูปเดียว ก็เปนอันนับวาทําความไม
เคารพในสงฆดวยฉันนั้นเหมือนกัน. "
[๒๖๘] อรรถกถา กัสสปสังยุต ในนิทานวรรควา " ภิกษุใด
เมื่อขึ้นสูลานพระเจดีย กั้นรม สวมรองเทา เดินมองดูไปทางอื่น
เจรจาไป ภิกษุนี้ ชื่อวาไมเคารพในพระศาสดา. ภิกษุใด เมื่อเขาปาวรอง
เวลาฟงธรรม อันพวกภิกษุหนุมและสามเณรหอมลอมนั่งอยูก็ดี ทํา
กิจเหลาอื่นมีนวกรรมเปนตนก็ดี นั่งหลับในโรงฟงธรรมก็ดี ก็หรือวา
เปนผูมีจิตฟุงซาน นั่งสนทนาเรื่องอื่นเสีย ภิกษุนี้ ชื่อวาไมเคารพใน
พระธรรม. ภิกษุใด ไปสูที่บํารุงพระเถระแลวไมไหวนั่งอยูกอดเขาดวย
๑

๑. สา. ป. ๒/๒๕๗.
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มือหรือรัดเขาดวยผา ก็หรือทําการคะนองมือ และเทาอยางอื่น อัน
พระเถระมิไดเชื้อเชิญพูดในสํานักของภิกษุผูแกทั้งหลาย ภิกษุนี้ ชื่อวา
ไมเคารพในพระสงฆ. "
[ ลักษณะความไมเคารพในสิกขา ]
อรรถกถา สังคีติสูตรวา " ก็ภิกษุไมยังสิกขา ๓ ใหบริบรู ณเทียว
ชื่อวา ไมเคารพในสิกขา. "
ฎีกาสังคีติสูตรวา " ภิกษุผูชื่อวา ไมทําใหบริบูรณในสิกขา แม
ดวยเหตุสักวาความไมเอื้อเฟอเทานั้น ชื่อวา ไมเคารพในสิกขา เพราะ
เหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา " ผูไมใหบริบูรณเทียว ชื่อ
วา ไมมีความเคารพในสิกขา. "
[ ลักษณะความไมเคารพในสมาธิ ]
อรรถกถา กัสสปสังยุตวา " ภิกษุผูไมยังสมาบัติ ๘ ใหเกิดขึ้น ก็หรือ
ไมทําความพยายามเพื่อตองการยังสมาบัติ ๘ นัน้ ใหเกิดขึ้น ชื่อวา ผูไม
เคารพในสมาธิ. "
[ ลักษณะความไมเคารพในความไมประมาท ]
อรรถกถา สังคีติสูตรวา " ภิกษุผูไมพอกพูนธรรมที่มีความไมประ
มาทเปนลักษณะ ชื่อวา ไมเคารพในความไมประมาท. ภิกษุผูไม
กระทําปฏิสันถารแมทั้ง ๒ อยาง ชื่อวา ไมเคารพในปฏิสันถาร.
ความเคารพ บัณฑิตพึงทราบดวยสามารถแหงนัยอันตรงกันขามกับ
คําที่กลาวแลว. "
๑

๒

๓

๑. สุ. วิ. ๓/๒๙๕. ๒. สา. ป. ๒/๒๙๕.
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ฎีกาสังคีติสูตรนั้นวา ธรรมทีม่ ีความไมประมาทเปนลักษณะ คือ
สัมมาปฏิบัติ. บทวา ทุวธิ  คือ มี ๒ อยาง ดวยสามารถธรรมและอามิส. "
[๒๖๙] บททั้ง ๒ คือ สันถาร ๑ ปฏิสนั ถาร ๑ โดยใจความ
เปนอันเดียวกัน. จริงอยางนั้น ในจตุตถรรค ตติปณณาสก ใน
ทุกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระผูมีพระภาค ไดตรัสปฐมสูตรไววา " ภิกษุ
ทั้งหลาย สันถาร ๒ ประการเหลานี้ ๒ ประการอะไรบาง ? คือ อามิสสันถาร ๑, ธัมมสันถาร ๑, ภิกษุทั้งหลาย สันถาร ๒ เหลานี้แล ภิกษุ
ทั้งหลาย บรรดาสันถาร ๒ ประการนี้ ธัมมสันถารเปนยอด " และ ทุติยสูตรมีอาทิวา " ภิกษุทั้งหลายปฏิสันถาร ๒ ประการเหลานี้ ๒ ประการ
อะไรบาง คือ อามิสปฏิสันถาร ๑ ธัมมปฏิสันถาร ๑ " ดังนี้.
[๒๗๐] อรรถกถา สูตรทั้ง ๒ นั้นวา " การปกปด ดวยสามารถ
ปกปดโทษของตนและของบุคคลอื่นดวยปจจัย ๔ ชื่อวา อามิสสันถาร.
การปกปดดวยธรรม ชือ่ วา ธัมมสันถาร. คําสักวาอุปสัคเปนความ
แปลกกันในสูตรที่ ๒. "
อรรถกถา สังคีติสูตรวา " โลกสันนิวาสนี้ เปนชองดวยเหตุ ๒
อยาง คือ ดวยอามิส ๑ ดวยธรรม ๑. การปกปดชองแหงโลกสันนิวาสนั้น ดวยอามิสและดวยธรรม โดยอาการที่ชองนั้นจะไมปรากฏได
เหมือนการปกปดตั่งดวยเครื่องลาฉะนั้น ชื่อวา ปฏิสันถาร. ก็บรรดา
ปฏิสันถาร ๒ อยางนี้ การสงเคราะหดวยอามิส ชื่อวาอามิสปฏิสันถาร.
ภิกษุผูทําอามิสปฏิสันถารนั้น แมไมถือเอาสวนเลิศแลว ใหแกมารดา
๑

๒

๓

๑. องฺ ทุก. ๒๐/๑๑๖. ๒. มโน. ปู. ๒/๗๗. ๓. สุ. วิ. ๓/๒๑๙.
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บิดา แกไวยาวัจกรผูรับใชภิกษุ แกพระราชา และแกพวกโจร ก็ควร.
เพราะวา เมื่อสวนเลิศอันภิกษุจับตองแลวให พระราชาและพวกโจร
ยอมทําความฉิบหายบาง ใหถึงความสิ้นชีวิตบาง, เมื่อสวนเลิศอันภิกษุ
มิไดจับตองใหไป พระราชาและโจรเหลานั้นยอมพอใจ. ก็ในการทํา
อามิสปฏิสันถารนี้ ควรแสดงเรื่องทั้งหลายมีเรื่องพระเจาโจรนาคเปนตน.
การสงเคราะหดวยธรรมอยางนี้คือ การใหอุทเทส การพรรณนาบาลี
การบอกธรรมโดยเคารพ ชื่อวา ธัมมปฏิสันถาร.
ฎีกาสังคีติสูตรนั้นวา " โลกสันนิวาสเปนชองดวยเหตุ ๒ อยางคือ
ดวยอามิสอันตนไมได ๑ ดวยธรรมอยางนั้น ๑. ก็การปก คือ การปด
ไดแก การอุดชองคือรู คือ ที่แตกราว อันมีอยูในระหวางตนและบุคคล
อื่น เพราะไมไดอามิสและธรรม ชือ่ วา ปฏิสันถาร.
สองบทวา อคฺค อคฺคเหตฺวา ไดแก ไมถอื เอาสวนเลิศเพื่อตน.
การแสดงบาลีและอรรถกถา ชื่อวา การใหอุทเทส. การพรรณนาเนื้อ
ความแหงบาลี ชื่อวา การพรรณนาบาลี. การกลาวธรรมดวยสามารถแหง
วิธีมีกลาวดวยเสียงและกลาวดวยบทเปนตน ชื่อวา การบอกซึง่ ธรรม. "
[๒๗๑] แมในนิกเขปกัณฑ พระธรรมเสนาบดี ก็ไดกลาวไว
วา " ในมาติกาที่ยกขึ้นตั้งไวนั้น ปฏิสันถารเปนไฉน ? ปฏิสนั ถารมี ๒
อยาง คือ อามิสปฏิสันถาร ๑ ธัมมปฏิสันถาร ๑. บุคคลบางคนใน
โลกนี้เปนผูตอนรับดวยอามิสปฏิสันถารบาง ดวยธรรมปฏิสนั ถารบาง นี้
พระผูมีพระภาคตรัสวา ปฏิสันถาร. "
๑

๑. อภิธมฺม. ๓๔/๓๓๓.
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[ วิธีสงเคราะหดวยอามิสและธรรม ]
[๒๗๒] อรรถกถา นิกเขปกัณฑวา " สองบทวา ปฏิสณฺารโก
โหติ ความวา ก็ชองของโลกสันนิวาสมีอยู ๒ ชองเทานั้น บุคคลเปน
ผูปดชอง ๒ ชองนั้น คือทําการปฏิสันถารไมขาด. ก็อันภิกษุผูทําการ
ปฏิสันถาร พอเห็นภิกษุอาคันตุกะกําลังเดินมา พึงตอนรับแลวรับบาตร
จีวร พึงใหอาสนะ พึงพัดดวยใบตาล พึงลางเทาแลวทาดวยน้ํามัน เมื่อ
เนยใสและน้ําออยมีอยู ก็พึงใหเภสัช พึงถามดวยน้ําดื่ม พึงชําระอาวาส.
อามิสปฏิสันถาร ชื่อวา อันภิกษุทําแลวโดยเอกเทศดวยประการดังนี้.
อนึ่ง ในเวลาเย็น เมื่อภิกษุอาคันตุกะแมผูออนกวา ไมมาสูที่บํารุงของ
ตนเลย ภิกษุผูปฏิสันถาร พึงไปสูสํานักของเธอ นั่งแลว อยาถาม
ปญหาในเรื่องอันมิใชวิสัย พึงถามปญหาในวิสัยของเธอ. อยาถามวา
" พวกทานเปนผูกลาวคัมภีรไหน ? " ควรถามวา "อาจารยและอุปชฌายะ
ใชคัมภีรไหน ? " ดังนี้แลว ถามปญหาในฐานะพอเหมาะ. ถาอาคันตุกะ
นั้นสามารถบอกได ทําไดดังนี้ นั่นเปนการดี หากเธอไมสามารถจะบอก
ได ควรบอกใหเสียเอง. ธัมมปฏิสันถาร ชื่อวา อันภิกษุทําแลวโดย
เอกเทศ ดวยประการดังนี้. ถาอาคันตุกะนั้นอยูในสํานักตน พึงพาเธอ
เที่ยวไปบิณฑบาตเนือง ๆ. ถาเธอไมอยากไป ในวันรุงขึ้น พึงพาเธอไป
ดวยการไปตามปกติ เที่ยวไปบิณฑบาตในบานหนึ่งแลว พึงสงกลับเสีย.
ถาภิกษุทั้งหลายเปนผูอันทายกนิมนตในทิศาภาคอื่น พึงพาภิกษุนั้นผู
ปรารถนาไปดวย. เมื่อเธอพูดวา " ทิศนั่นไมถูกใจกระผม " ดั่งนี้แลว
๑

๑. อฏ สา. ๕๖๐.
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ไมปรารถนาจะไปภิกษุเจาของถิ่นพึงสงพวกภิกษุที่เหลือไปแลว จึงพาเธอ
ไปเที่ยวบิณฑบาต. พึงใหอามิสที่ตนไดมาแกเธอ. อามิสปฏิสนั ถาร ชื่อวา
อันภิกษุทําแลวโดยเอกเทศ ดวยประการดังนี้. ถามวา ก็ภิกษุผูปฏิสันถาร
พึงใหอามิสที่ตนไดมาแกใคร ? แกวา พึงใหแกภิกษุอาคันตุกะกอน.
ถาภิกษุไขหรือภิกษุผูไมมีพรรษามีอยู พึงใหแมแกภิกษุเหลานั้น. พึงให
แกอาจารยและอุปชฌายะ. พึงใหแกคนผูถือสิ่งของ. สําหรับภิกษุผู
บําเพ็ญสาราณียธรรมพึงใหแกภิกษุอาคันตุกะผูมาแลว ๆ ตั้ง ๑๐๐ ครั้ง
ตั้ง ๑๐๐๐ ครั้ง ตั้งแต เถรอาสนลงมา. อนึ่ง อันภิกษุผูปฏิสันถารพึง
ใหแกภิกษุนั้น ๆ ผูยังมิได. ภิกษุผูปฏิสันถารออกไปนอกบาน พบคน
แก คนอนาถา หรือภิกษุ พึงใหแมแกคนเหลานั้น.
ในขอนั้น มีเรื่องดังตอไปนี้ ( เปนอุทาหรณ ) :[ ตัวอยางผูทําอามิสปฏิสันถาร ]
[๒๗๓] ดังไดสดับมา เมื่อบานภุตตสาลคามถูกพวกโจรปลน
พระเถรีขีณาสพรูปหนึ่ง ออกจากนิโรธสมาบัติในขณะนั้นเอง ใชนาง
ภิกษุณีสาวใหถือหอสิ่งของเดินทางไปพรอมกับมหาชน ในเวลาเที่ยง
ถึงประตูบานนังกุลนคร จึงนั่งพักอยูที่โคนไม.
ในสมัยนั้น พระมหานาคเถระ ผูอยูที่กาฬวัลลีมณฑป เที่ยว
บิณฑบาตในบานนังกุลนครแลว ออกมาพบพระเถรี จึงเอื้อถามดวย
ภัตตาหาร. พระเถรีนั้น กลาววา " บาตรของดิฉันไมมี." พระเถระ
กลาววา " นิมนตฉันดวยบาตรนี้แหละ " ดังนี้แลว ก็ไดถวายพรอม
ทั้งบาตร.
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พระเถระ ทําภัตกิจเสร็จแลวลางบาตร ถวายแกพระเถระกลาววา
" วันนี้ ทานจักลําบากดวยภิกขาจารกอน ตั้งแตวันนี้ไป ชื่อวา
ความเดือดรอนดวยภิกขาจาร จักไมมีแกทานเลย คุณพอ. " ตั้งแตนั้นมา
ชื่อวา บิณฑบาตที่มีราคาหยอนกวากหาปณะหนึ่ง ไมเคยเกิดขึ้น
แกพระเถระเลย. นี้ชื่อวา อามิสปฏิสันถาร.
[ ธัมมปฏิสันถาร ]
ภิกษุทําปฏิสันถารนี้ พึงตั้งอยูในฝกฝายแหงการสงเคราะหบอก
กัมมัฏฐานแกภิกษุนั้น. พึงกลาวสอนธรรม. พึงบรรเทาความรําคาญใจ.
พึงทํากิจที่ควรทําอันเกิดขึ้น. พึงใหอัพภาน วุฏฐานะ มานัต และปริวาส. ผูควรบรรพชา พึงใหบรรพชา. ผูควรอุปสมบท พึงใหอุปสมบท.
แมเมื่อภิกษุณี ผูหวังอุปสมบทในสํานักตน ก็ควรทํากรรมวาจาได.
นี้ชื่อวา ธัมปฏิสันถาร. "
ฎีกานิกเขปกัณฑนั้นวา " สองบทวา สงฺคหปกฺเข ตฺวา ความวา
อันภิกษุผูปรารถนาสงเคราะหเทานั้น ควรบอกให, อธิบายวา มิใชบอก
ใหเพราะเหตุเพียงลาภและสักการะเปนตน. การงานที่ควรทําโดยแทจัด
เปนกิจ. นอกนี้เปนแตกรณียะ. การออกจากอาบัติอื่นจากอัพภาน
เปนวุฏฐาน. "
[ อนามัฏฐบิณฑบาตควรใหแกมารดาบิดา ]
[๒๗๔] อรรถกถา เภสัชชกรณวัตถุในตติยปาราชิกวา " อนามัฏฐบิณฑบาต ภิกษุพึงให แมแกมารดาและบิดากอน. แมหากวา
๑

๑. สมนฺต. มหาวิภงฺค. ๑/๕๖๖.
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บิณฑบาตนั้นเปนของมีราคาตั้งกหาปณะ ก็ไมจัดวาเปนการยังศรัทธา
ไทยใหตกไป. ควรใหแมแกคนเหลานี้ คือ พวกคนอุปฏฐากมารดาบิดา
ไวยาวจักร บัณฑุปลาศ. บรรดาคนเหลานั้น สําหรับปณฑุปลาศ
แมจะใสภาชนะใหก็ควร. เวนบัณฑุปลาศนั้นเสีย จะใสภาชนะใหแก
คฤหัสถเหลาอื่น แมเปนมารดาบิดา ไมควร. เพราะเครื่องบริโภคของ
บรรพชิต ตัง้ อยูในฐานเปนเจดียของพวกคฤหัสถ. อนึ่ง พึงใหทั้งแก
โจรผูลือชื่อ ทั้งแกอิสรชนผูมาถึงเขา. เพราะเหตุไร ? เพราะวา
ทั้งโจรทั้งอิสรชนนั้น แมเมื่อไมใหบิณฑบาต ก็ยอมโกรธวา " ไมให "
แมเมื่อจับตองใหก็โกรธวา "ใหของที่เปนเดน." จริงอยู ทั้งโจรทั้งอิสรชน
นั้น โกรธแลว ยอมปลงชีวิตภิกษุเสียก็ได ยอมทําอันตรายแกพระ
ศาสนาก็ได. และในเรื่องนี้ พึงแสดงเรื่องพระเจาโจรนาคผูปรารถนา
ราชสมบัติเสด็จทองเที่ยวไป ( เปนอุทาหรณ ). ผูใดผูหนึ่งมาถึงวิหาร
จะเปนคนจร คนเข็ญใจ เปนโจร หรือเปนอิสรชน ภิกษุควรทําปฏิสันถารโดยแท.
[ วิธีทําปฏิสันถาร ]
ถามวา พึงทําอยางไร ? ตอบวา เห็นอาคันตุกะผูหมดสะเบียง
มาถึงวิหาร พึงใหน้ําดื่ม ดวยคําวา " เชิญรับประทานน้ํา " กอน. พึง
ใหน้ํามันทาเทา. อาคันตุกะผูมาในกาล พึงใหขาวยาคูและภัตร.
อาคันตุกะผูมาถึงในเวลาวิกาล ถาขาวสารมี พึงใหขาวสาร. ไมควร
พูดวา " ทานมาถึงใหคราวมิใชเวลา จงไปเสีย. " พึงใหที่นอน. อยามุง
หวัง ( อะไร ) เลย ควรทํากิจทุกอยาง. ไมควรใหความคิดเกิดขึ้นวา
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" ธรรมดามนุษยผูใหปจจัย ๔ เมื่อเราทําการสงเคราะหอยูอยางนี้ จัก
เลื่อมใสทําอุปการะบอย ๆ. แมวัตถุของสงฆ ก็ควรใหแกพวกโจรได. "
[๒๗๕] ฎีกา เภสัชชกรณวัตถุนั้นวา " บิณฑบาตอันภิกษุไดมา
จากมือของคนที่มิใชบรรพชิต มีสวนเลิศอันตนหรือบรรพชิตอื่นยังมิได
จับตอง ชื่อวา อนามัฏฐบิณฑบาต. "
นวฎีกา วา " บิณฑบาต มีสวนเลิศอันภิกษุยังมิไดจับตอง,
อธิบายวา อันใคร ๆ ยังมิไดบริโภค ชื่อวา อนามัฏฐบิณฑบาต.
บทวา ถาลเก ไดแก ในภาชนะที่ทําดวยสําริดเปนตน เปนของ
สงฆ. แมบาตร ทานก็สงเคราะหเขาในคํานี้ดวย. ดวยคําวา "ไมควร"
นี้ พระอรรถกถาจารย แสดงวา " เปนทุกกฏ. "
ฎีกา เภสัชชกรณวัตถุนั้นวา " บทวา ทามริกโจรสฺส ไดแก
โจรมีชื่อเสียงผูปรารถนาราชสมบัติ. ในคําวา "เรื่องแหงพระเจาโจรนาค"
นี้ พึงทราบขอความตอไปนี้ :ไดยินวา พระเถระ คิดวา " นัยวา เมื่อเราใหบิณฑบาตที่เรา
จับตอง แดพระเจาโจรนาค พระองคก็จักกริ้ว, อันจะใหสวนเลิศ
ที่เรายังมิไดจับตองเลา ก็ไมควร " ดังนี้แลว จึงหยิบเอาสวนบิณฑบาต
ดวยมือขางที่จับบาตรนั่นเอง แลวไดถวายภัตรในบาตรทั้งหมด. พระ
องคทรงพอพระทัยดวยภัตรนั้น. "
[๒๗๖] อรรถกถา นิกเขปกัณฑวา " ภิกษุผูทําปฏิสันถารดวย
๑

๒

๓

๑-๒. สา. ที. ๒/๔๒๗. ๓. อฏ. สา. ๕๖๒.
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ปฏิสันถาร ๒ อยางนี้ ยอมทําลาภที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ยอมทําลาภ
ที่เกิดแลวใหมั่นคง ยอมรักษาชีวิตของตนไวไดในที่ ๆ มีความ
รังเกียจ ดังพระเถระหยิบเอาสวนเลิศดวยมือขางที่จับบาตรนั่นเอง
แลวเทภัตรลงดวยบาตรนั่นแล ถวายแดพระเจาโจรนาคฉะนั้น. ก็ใน
การทําลาภที่ยังไมไดใหเกิดขึ้น ควรกลาวเรื่องมหาเภสัชชทานที่พระ
เจามหานาคผูเสด็จหนีไปจากฝงนี้ ( จากเมืองอนุราธ ) เสด็จถึงฟากฝงโนน
ทรงไดรับความสงเคราะหในสํานักพระเถระรูปหนึ่งแลว เสด็จกลับมา
ดํารงอยูในราชสมบัติอีก ใหเปนไปในปตตัมพังคณวิหารจนตลอดพระ
ชนมายุ. ในการทําลาภที่เกิดขึ้นแลวใหมั่นคง พึงกลาวเรื่องที่พวก
โจรไดรับปฏิสันถารจากมือพระทีฆภาณกอภัยเถระแลว ไมพากันปลน
ทรัพยในเจติยปพพตวิหาร. "
[๒๗๗] อรรถกถาเภสัชช ( กรณ ) วัตถุวา " เพื่อแสดง
อานิสงสปฏิสันถาร พระอรรถกถาจารย จึงกลาวเรื่องไวหลายเรื่องใน
มหาอรรถกถาโดยพิสดาร มีเปนตนอยางนี้ คือ เรื่องพระเจาโจรนาค
เรื่องพระเจามหานาค ผูเสด็จไปชมพูทวีปพรอมกับพระราชภาดา เรื่อง
อํามาตย ๔ นาย ในรัชกาลแหงพระเจาปตุราช เรื่องอภัยโจร. บรรดา
เรื่องเหลานั้น จะกลาวเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้ :[ เรื่องอภัยโจร ]
ดังไดสดับมา ในเกาะสีหล โจรชื่ออภัย มีบริวารประมาณ ๕๐๐
ตั้งซองอยู ณ ที่แหงหนึ่ง ยังประชาชนใหอพยพไปตลอดที่ประมาณ
๑. สมนฺต. มหาวิภงฺค. ๑/๕๖๗.
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๓ โยชนโดยรอบ. ชาวเมืองอนุราธขามแมน้ํากลัมพกนทีไมได. ในทาง
ไปเจติยคิรีวิหาร ขาดการสัญจรของประชาชนแลว.
ตอมาวันหนึ่ง พวกโจรไดพากันไปดวยหมายใจวา " จักปลน
เจติยคิรีวิหาร. " พวกคนในวัด แลเห็น จึงบอกแกพระทีฆภาณกอภัยเถระ.
พระเถระ ถามวา " เนยใสและน้ําออยเปนตน มีไหม ? "
พวกคนวัด. มี ขอรับ.
พระเถระ. พวกทานจงใหแกพวกโจร.
พระเถระ. ขาวสารมีไหม ?
พวกคนวัด. มี ขอรับ ขาวสาร ผักสด และโครส ที่เขา
นํามาเพื่อสงฆ.
พระเถระ. พวกทานจงจัดภัตรใหแกพวกโจร.
พวกคนวัด. ทําตามพระเถระสั่งแลว. พวกโจรบริโภคภัตรแลว
ถามวา " ใครทําการตอนรับนี้ ? "
พวกคนวัด. พระอภัยเถระ พระผูเปนเจา ของพวกเรา.
พวกโจร ไปสํานักของพระเถระ ไหวแลว กลาววา " พวก
กระผมมาดวยหมายใจวา " จักปลนเอาของสงฆและของเจดีย " แต
กลับเลื่อมใสดวยการปฏิสันถารนี้ของพวกทาน, ตั้งแตวันนี้ไป การ
รักษาที่ชอบธรรมในวิหาร จงเปนหนาที่ของพวกกระผม, พวกชาว
เมืองมาแลวจงใหทาน จงไหวพระเจดีย. ก็ตั้งแตวันนั้นมา เมื่อ
ชาวเมืองมาใหทาน พวกโจรนั้น ไปตอนรับถึงฝงน้ําทีเดียว คอยระวัง
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นําไปวิหาร เมื่อพวกชาวเมืองกําลังถวายทานอยู แมในวิหาร ก็พา
กันยืนทําการรักษาอยู. สวนชาวเมืองเหลานั้น ก็ใหภัตรที่เหลือจาก
ภิกษุทั้งหลายฉันแลวแกพวกโจร. แมในเวลากลับไป โจรเหลานั้น
ก็สงชาวเมืองถึงฝงน้ําแลวกลับ.
[ พระเถระถูกพวกภิกษุโพนทนา ]
ตอมาวันหนึ่ง เกิดคําคอนขอดขึ้นในหมูภิกษุวา " พระเถระ
ไดใหของ ๆ สงฆแกพวกโจร เพราะถือวาตัวเปนใหญ. " พระเถระ
สั่งใหทําการประชุมสงฆแลว กลาววา " พวกโจรพากันมา ดวย
หมายใจวา " จักปลนเอาทรัพยคาอาหารตามปกติของสงฆ และของ
เจดีย " เมื่อเปนเชนนั้น เราจึงไดทําปฏิสันถารแกพวกโจรเหลานั้น
มีประมาณเทานี้ ดวยคิดเห็นวา " พวกโจรจักไมปลน ดวยอาการ
อยางนี้ " พวกทานจงเอาของนั้นทั้งหมดรวมกันเขาแลวตีราคา ( และ )
เอาของที่พวกโจรไมปลนไปดวยเหตุนั้นรวมกันเขาแลวตีราคา ( เทียบ
กันดู )." ทรัพยที่พระเถระใหไปแมทั้งหมดจากทรัพยของสงฆนั้น มี
ราคาไมเทาเครื่องลาดอันวิจิตรดวยภาพอันงามผืนหนึ่ง ในเรือนพระ
เจดียเลย. ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลาย กลาววา " พระเถระทําปฏิสันถาร
เปนการทําดีแลว ใคร ๆ ไมไดเพื่อจะโจท เพื่อจะใหทานใหการ
ไมเปนสินใช ไมเปนอวหาร. ปฏิสนั ถารมีอานิสงสมากอยางนี้ ภิกษุผู
บัณฑิตกําหนดดังกลาวมานี้แลว ควรทําปฏิสันถาร."
ฎีกา เภสัชชกรณวัตถุนั้นวา " บทวา อุพฺพาเสตฺวา ความวา
*

* สา. ที. ๒/๔๒๘.
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อภัยโจรปลนตลอดที่ประมาณตั้ง ๓ โยชน โดยรอบ ไลพวกมนุษยให
หลบหนีไป ทําที่นั้นไมใหเปนที่อยูของคนพวกอื่น. ขอวา สงฺฆสฺส
อตฺถาย อาหฏา ไดแก นํามาแตทรัพยคาอาหารสําหรับหุงตม เพื่อ
ประโยชนแกวันนั้น. บทวา วรโปตฺถกจิตฺตตฺถรก ไดแก เครื่อง
ลาดอันวิจิตรดวยรูปภาพอยางเยี่ยมมีหลาก ๆ ชนิด. "
เรื่องอภัยโจร จบ.
[๒๗๘] ก็ในคําวา " ในรัชกาลของพระเจาปตุราช " นี้ มีกถา
ที่กลาวโดยพิสดารดังนี้ :[ เรื่องพระเจาปตุราช ]
ดังไดสดับมา พระเจาสัทธาติสสะ มีพระโอรส ๔ พระองค
คือ พระเจาลัญชติสสะ ๑ พระเจาถูลัตถนกะ ๑ พระเจาขัลลาฏนาค ๑
พระเจาวัฏฏคามณิอภัย ๑. บรรดาพระโอรสเหลานั้น พระเจา
ขัลลาฏนาค มีพระโอรสพระนามวา มหาจูฬิกะ. พระเจาวัฏฏคามณิอภัย มีพระโอรสพระนามวา มหานาค. ก็พระเจาวัฏฏคามณิอภัย
เสวยราชยแลว ทรงสถาปนาพระนัดดาของพระองคไวในตําแหนง
พระเจาลูกเธอ. เพราะฉะนั้น พระองคจึงปรากฏพระนามวา พระเจา
ปตุราช, เมื่อพระองคดํารงอยูในราชสมบัติได ๕ เดือน, มีทมิฬ ๕ คน
คือ จูฬหัตถะ พาหิยะ ปุนยมาร ปฬยมาร และทาธิยะ พากันยกมา
เพื่อชิงราชสมบัติ. พระราชา ทรงตอยุทธกับพวกทมิฬเหลานั้น ทรง
ปราชัย จึงพาคน ๓ คน คือ " พระนางอนุฬาเทวี ๑ พระเจาหลานพระ
นามวามหาจูฬิกะ ๑ พระโอรสมีพระนามวามหานาค ๑. เสด็จหนีไป.
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พระองคพรอมดวยพระโอรสและพระมเหสี ทรงซอนอยูในปาใกลเวสสคิรีวิหารในมลัยประเทศ.
ครั้งนั้น พระเถระองคหนึ่งชื่อวากุธิกกลมหาติสสะ ผูเปนกุลุปกะ
ของพระองค ไดถวายพระกระยาหารแดพระราชา. เพราะเหตุนั้น
พระมหานามเถระ จึงกลาวคําเปนคาถาไวในปริเฉทที่ ๓๔ แหงคัมภีร
มหาวงศวา
" ก็พระกุธิกกลมหาติสสเถระ ไดพบพระเจา
ปตุราช ในปาใกลเวสสคิรีวิหารนั้นแลว ไดเวน
อนามัฏฐบิณฑบาตทานแลว ถวายพระกระยาหาร
( แดทาวเธอ )."
[ แกอรรถ ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา ตหึ ตุ ต คือ พบพระราชา
นั้นในปาใกลเวสสคิรีวิหารนั้น.
บทวา ปาทา คือ ไดถวายแมซึ่งพระกระยาหาร. ขอวา อนามฏปณฺฑทาน วิวชฺชิย ความวา การแบงสวนบิณฑะจากบิณฑบาต
ที่เปนสัทธาไทยอันเขาถวาย เพื่อประโยชนแกตน ใหแกพวกคฤหัสถ
กอนนั่นแล ชื่อวา อนามัฏฐบิณฑบาต เวนอนามัฏฐบิณฑบาตทาน
นั้นเสีย. อธิบายวา ตนเองงดเสีย เพราะใครตอสิกขา แลวไดถวาย
พระกระยาหารแดพระราชา.
[๒๗๙] สวนพระราชา ประทับรวบรวมพลอยูในที่นั้น ๆ ใน
มลัยประเทศ ไดอมาตย ๘ นาย มีกวิสีสอมาตยและอุตติยอมาตย
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เปนตน ซึ่งโลกสมมติวา เปนนายทหารใหญ. อยูม าวันหนึ่ง พระราชา
กริ้วกวิสีสอมาตย จึงรับสั่งใหประหารเธอเสีย.
ครั้งนั้น อมาตยอื่น ๗ นาย โกรธพระราชาวา " พระราชาองค
นี้ ประทุษรายมิตร " ทิง้ ทาวเธอเสียแลว หนีไปตามความพอใจ
ถูกพวกโจรแยงชิงผา ( นุงหม ) ในกลางทาง จึงเอากิ่งไมมาปดบังแลว
เขาไปยังวิหารหัมพกัลลกะ. พระติสสเถระผูทรงนิกาย ๔ องคหนึ่ง ใน
วิหารนั้น เห็นอมาตยเหลานั้น จึงนําเอาผาและน้ําออยเปนตน ซึ่ง
ตนไดจากที่นิมนตในวันนั้นออกมาให ดวยคําวา " อุบาสก เมื่อมี
ความคุนเคยในภิกษุสงฆ พวกทานจงรับเอาของเหลานี้เถิด."
อมาตยเหลานั้น เรียกวา " ทานขอรับ พวกกระผมมีความ
คุนเคยในภิกษุสงฆ ทั้งมารดาและบิดาของพวกกระผมก็เปนอุบาสก
อุบาสิกา " ดังนี้แลว ก็ไดรับเอาของเหลานั้นไว.
พระเถระ ถามวา " พวกทานจะไปไหน ? "
อมาตยเหลานั้น บอกเรื่องทั้งหมดแลว. ทานถามวา " พระ
ราชาพระองคนั้น อันทานทั้งหลายอุปถัมภแลว จะสามารถทําการ
ยกยองพระศาสนาหรือไม ? "
อมาตยเหลานั้น เรียกวา " ทานขอรับ การทําการยกยองพระ
ศาสนาในทวีปนี้ของพระราชา ยกเสียทีเถิด, แมในชมพูทวีป พระ
องคกส็ ามารถทําไดโดยแท. "
พระเถระ ฟงคํานั้นแลว จึงคิดวา " พระเจาปตุราช ไดนาย
ทหารผูใหญที่ไมเปนขาศึกตอพระศาสนาเหลานี้และอุปถัมภแลว ได
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พรรคพวกแลว จักสามารถยกยองพระศาสนาได, ไดชนพวกอื่น
อุปถัมภ ก็จักไมสามารถ; เพราะฉะนั้น เราจักใหพระราชาทรงอด
โทษอมาตยเหลานี้เสีย ดังนี้แลว จึงพาอมาตยเหลานั้นไปยังสํานัก
พระราชาพรอมกับพระกุธิกกลมหาติสสเถระผูมาในวิหารนั้น. พระเถระ
๒ องคนั้น ใหพระราชาและอมาตยเหลานั้นอดโทษกันและกันแลว
ก็ไปสูที่เดิม.
ฝายพระราชา ประทับอยูในมลัยประเทศ ๑๔ ป กับ ๗ เดือน
แลว อันอมาตยเหลานั้นแวดลอม เสด็จมาจากมลัยประเทศนั้น ปลง
พระเจาทาธิยทมิฬผูครองราชสมบัติภายหลังทมิฬทั้งหมดแลว กลับเปน
พระราชาอีก จึงรับสั่งใหสรางอภัยคิรีวิหารขึ้น. ดังนั้น นักปราชญพึง
ทราบวา พระเจาวัฏฏคามณิอภัยทรงสรางอภัยคิรีวิหารในที่สุด ๔๔๓ ป
กับ ๑ เดือน นับแตพระสัมมาสัมพุทธเจาปรินิพพานมา ภายหลัง แต
มหาวิหารที่พระเจาเทวานัมปยติสสะทรงสรางไว ในปตน. ทาวเธอให
สรางวิหารนั้นสําเร็จแลวทรงอาราธนาพระกุธิกกลมหาติสสเถระผูถวาย
พระกระยาหารแดพระองคในกาลกอน แลวทรงมอบถวายวิหารนั้นแก
ทาน ทรงระลึกถึงอุปการะที่พระเถระทําไวในกาลกอนอยู จึงทรง
บํารุงโดยเคารพ.
เรื่องพระเจาปตุราช จบ.
[ เรื่องอมาตยของพระเจาปตุราช ]
[๒๘๐] อมาตย ๗ นายแมนนั้ แล ใหสรางวิหาร ๕ ตําบล.
แทจริง บรรดาอมาตยเหลานั้น อมาตย ชื่อ อุตติยะ ใหสรางทักษิณ-
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วิหารในทิศทักษิณแตเมืองอนุราธ. อมาตยชื่อ มูล ใหสรางมูลวิหาร
ในดานปุรัตถิมทิศ แตทกั ษิณวิหาร. อมาตยชื่อ สาลิยะ ใหสรางสาลิยวิหาร. อมาตยชื่อ ปพพตะ ใหสรางปพพตวิหาร. อมาตยชอื่ ติสสะ
ใหสรางอุตตรติสสวิหาร. อมาตยเหลานั้น ใหสรางวิหารทั้งหมด
สําเร็จแลว จึงอาราธนาพระมหาติสสเถระผูอยูในหัมพกัลลกวิหาร
ซึ่งเคยมีอุปการะแกตนมา แลวมอบวิหารเหลานั้นแกทาน. เพราะ
ฉะนั้น พระมหานามเถรเจา จึงกลาวคําเปนคาถาไวในคัมภีรมหาวงศวา
" ก็อมาตยเหลานั้น เรียนวา ดวยอํานาจปฏิสันถารของพระผูเปนเจาทั้งหลาย พวกขาพเจา
จึงขอถวายวิหารที่พวกขาพเจาใหสรางแลวแกพระผู
เปนเจาทั้งหลาย ดังนี้แลว ก็ไดมอบถวาย,
พระเถระ ใหภิกษุทั้งหลายนั้น ๆ อยูใ นวิหาร
ทั้งหมดตามสมควรแลว, อมาตยทั้งหลายไดถวาย
บริขารตาง ๆ อันควรแกสมณะแกพระสงฆแลว. "
[ แกอรรถ ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏิสณฺารวเสน ความวา ก็อมาตย
เหลานั้น เรียนวา " ทานผูเจริญ พวกขาพเจาขอถวายวิหารทั้งหลาย
ที่พวกขาพเจาใหสรางเสร็จแลว แกพระผูเปนเจาทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ปฏิสันถารทีพ่ ระผูเปนเจาทั้งหลายทําไวแกพวกขาพเจา ผูหาที่พึงมิได
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ในกาลกอน. "
บทวา สพฺพตฺถ ความวา พระเถระ ใหพวกภิกษุผูมีนิกาย ๕
นั้น ๆ อยูในวิหารทั้งหมดตามสมควร.
บทวา สมณารเห ความวา พวกอมาตยไดถวายปจจัย ๔
มีจีวรเปนตน อันสมควร คือเปนกัปปยะ แกสมณะทั้งหลาย แกสงฆ.
เรื่องอมาตยของพระเจาปตุราช จบ.
[ เรื่องพระเจาโจรนาค ]
[ ๒๘๑ ] ก็พระเจาปตุราช ทรงดํารงอยูในราชสมบัติใหมแลว
ทรงบําเพ็ญกุศลเปนอันมาก และรับสั่งใหจารพระพุทธวจนะคือพระ
ไตรปฎกลงในใบลาน ทรงดํารงอยูตลอดพระชนมายุแลว ก็เสด็จ
สวรรคต. เมื่อพระองคเสด็จสวรรคตแลว อมาตยทั้งหลายจึงอภิเษก
เจาชายมหาจูฬิกะผูเปนพระนัดดาของพระองคไวในราชสมบัติ.
ครั้งนั้น พระมหานาคผูเปนพระโอรสของพระองคกริ้ว เมื่อ
จะทรงทําโจรกรรมเพราะเหตุราชสมบัติ ประทับอยู ณ ที่นั้น ๆ ใน
ชนบท, พระองคทรงไดที่ประทับในวิหาร ทรงพอพระทัยแลว. สวน
ในวิหารใด ๆ ภิกษุทั้งหลายไมไดใหที่ประทับแดพระองค, พระองค
กริ้วทรงผูกเวรไว ในภายหลัง ไดครอบครองราชสมบัติแลว จึงใหรื้อ
วิหารนั้นเสียทั้งหมด.
เพราะเหตุนั้น พระมหานามเถระ จึงกลาวคําเปนคาถาไวใน
ปริเฉทที่ ๓๕ แหงคัมภีรมหาวงศวา
*

* มหาปฺุานิ บุญเปนอันมาก.
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" ครั้งนั้น โอรสของพระเจาวัฏฏคามณิอภัย
ไดประพฤติเปนโจร ในรัชสมัยแหงพระเจา
มหาจูฬิกะ ปรากฏนามวา 'โจรนาค' เมื่อพระ
เจามหาจูฬิกะทรงสละราชสมบัติแลว, เสด็จมา
ครองราชสมบัติ, พระองคเปนกษัตริยมีพระ
ปญญาโฉดเขลา รับสั่งใหรื้อวิหารทีพ่ ระองคไม
ไดประทับแรมในเวลาพระองคเปนโจรเสีย ๑๘
ตําบล "
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาคโต คือเสร็จมาจากชนบทสู
อนุราธบุรี.
บทวา เยสุ คือ ในวิหารทั้งหลายใด. พระเจามหาโจรนาคนั้นเปน
พระราชาชั่วชา ถูกพระเทวีของพระองคใหเสวยยาพิษเสด็จสวรรคต
แลวบังเกิดในโลกันตริกนรกแล.
เรื่องพระเจาโจรนาค จบ.
กถาวาดวยการปฏิสันถาร จบ.
[ ไมทําปฏิสันถารเปนอัปปมงคล ]
[๒๘๒] อีกอยางหนึ่ง ธรรมดาคฤหัสถ พึงเปนผูมีความเคารพ
ในพระพุทธเจาเปนตน เหมือนชาวนิคมชื่ออัสสปุระ ในอังคชนบท
ฉะนั้น.
นัยอันมาในอรรถกถา มหาอัสสปุรสูตรนั้นวา " ดังไดสดับมา
*

* ป. สู. ๒/๔๒๐.
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มนุษยทั้งหลายในนิคมนั้น มีศรัทธาเลื่อมใส เปนพุทธมามกะ ธรรมมามกะ สังฆมามกะ เห็นแมสามเณรผูบวชในวันนั้น ก็ทาํ ใหเปน
เชนพระเถระมีพรรษาตั้ง ๑๐๐ พบภิกษุสงฆผูเขาไปบิณฑบาตในเวลา
เชาแลว กําลังถือเครื่องอุปกรณนามีขาวปลูกและไถเปนตน เดินไป
นาก็ดี กําลังถือเครื่องมือมีขวานเปนตนเขาไปสูปาก็ดี ก็วางเครื่อง
อุปกรณเหลานั้นเสีย พากันปดกวาดสถานที่สําหรับนั่ง โรงฉัน ปะรํา
หรือโคนไม ปูอาสนะ จัดตั้งเชิงบาตรและน้ําดื่มไวเพื่อภิกษุสงฆ นิมนต
ภิกษุสงฆใหนั่ง ถวายขาวยาคูและของเคี้ยวเปนตน สงภิกษุสงฆผูทํา
ภัตกิจเสร็จแลวไป ตอจากนั้น จึงถือเอาเครื่องอุปกรณเหลานั้นไปนา
หรือปา ทํางานของตน ๆ. แมในทีท่ ํางาน ชื่อวา การปราศรัย
อยางอื่นไมมีแกชนเหลานั้นเลย. พวกเขายอมพูดสรรเสริญคุณภิกษุ
สงฆเทานั้นวา " บุคคล ๘ จําพวก คือ ทานผูตั้งอยูในมรรค ๔ ทานผู
ตั้งอยูในผล ๔ ชื่อวา อริยสงฆ, บุคคล ๘ จําพวกนั้น ประกอบ
ดวยศีลเชนนี้ ดวยมรรยาทเชนนี้ ดวยขอปฏิบัติเชนนี้ มีความละอาย
มีศีลเปนที่รกั มีคุณอันยิ่ง. " ชาวอัสสปุรนิคมเหลานั้น กลับจาก
งาน รับประทานอาหารเย็นแลว นั่งอยูที่ประตูเรือนก็ดี เขาไปยัง
หองนอนนั่งแลวก็ดี ยอมกลาวสรรเสริญคุณภิกษุสงฆอยางเดียว. พระ
ผูมีพระภาค ทรงเห็นการนอบนอมของมนุษยเหลานั้น เมื่อทรง
อาศัยนิคมนั้นอยู จึงทรงแสดงมหาอัสสปุรสูตร ในจตุตถวรรค มูล*

* ม. ม. ๑๒/๔๙๖.
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[ ๒๘๓ ] ฎีกามหาอัสสปุรสูตรนั้นวา " ในคําวา เอวรูเปน สีเลน
เปนตน พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ : พระอรรถกถาจารยกลาววาริตตสีล
ดวย สีล ศัพท. แสดงสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ
ดวย สีล ศัพทนั้น. แสดงจาริตตสีล ดวย อาจาร ศัพท. แสดง
กายสมาจารและวจีสมาจารอันบริสุทธิ์ดี ดวย อาจาร ศัพทนั้น. แสดง
สัมมาปฏิบัติอันสงเคราะหดวยสมถะ วิปสสนา และมรรคผล ดวย
ปฏิปตฺติ ศัพท. ดวยศัพทวา ลชฺชโิ น นี้ พระอรรถกถาจารย แสดง
เหตุอันเปนมูลแหงศีลและอาจาระตามที่กลาวแลว. ดวยบทวา เปสลา
นี้ พระอรรถกถาจารยแสดงความบริสุทธิ์. ดวยบทวา อุฬารคุณา
นี้ พระอรรถกถาจารย แสดงความบริบูรณแหงขอปฏิบัติ. พระ
อรรถกถาจารยกลาวคํานี้วา ภิกฺขุสงฺฆสฺเสว วณฺณ กเถนฺติ เพราะ
ความที่อุบาสกอุบาสิกาเหลานั้น เปนผูขวนขวายในเกียรติคุณของภิกษุ
ทั้งหลายโดยมาก. ก็ชนเหลานั้น เปนผูเลื่อมใสยิ่งจริง ๆ ทั้งในพระ
สัทธรรม ทัง้ ในพระสัมมาสัมพุทธะ. เหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึง
กลาววา " พุทฺธมามกา ธมฺมมามกา สงฺฆมามกา." จริงอยู ในวัตถุ
ทั้ง ๓ ชนทัง้ หลายเลื่อมใสยิ่งในวัตถุ ๑ ก็ชื่อวา เลื่อมใสยิ่ง แมในวัตถุ
๒ นอกนี้ เพราะความที่วัตถุทั้ง ๓ นั้นไมมีการแยกจากกันได."
[๒๘๔] สวนบรรพชิต ก็พึงเปนผูมีความเคารพกันและกัน
ประดุจสัตว ๓ สหายฉะนั้น.
๑

๒

๑. วาริตตสีล ไดแก ศีลที่พระพุทธเจาทรงหาม เปนสวนพุทธอาณา.
๒. จาริตตสีล ไดแก ศีลสวนจรรยาอันจะพึงประพฤติ.
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[ เรื่องสัตว ๓ สหายเคารพกัน ]
ดังไดสดับมา ในอดีตกาล มีสัตว ๓ สหาย คือ นกกะทา ๑ ลิง ๑
ชาง ๑ อาศัยตนไทรใหญตนหนึ่งอยู ในหิมวันตประเทศ. ชั้นเดิม
สัตว ๓ สหายนั้น ไมเคารพกันและกันอยู เพราะไมรูวา " ผูนี้แกกวา. "
ในวันหนึ่ง สัตวเหลานั้น คิดกันวา " พวกเราอยูกันดวยอาการ
อยางนี้ หาควรไม, อยากระนั้นเลย พวกเราทั้ง ๓ ผูใดแกกวา เรา
ทั้งหลาย พึงทําการกราบไหวเปนตนแกผูนั้น, ตั้งอยูในโอวาทของผู
นั้นเถิด " ดังนั้นแลว ก็ถามกันและกันวา " สหายทั้งหลาย พวกทาน
รูจักตนไทรนี้ ตั้งแตมันโตแคไหน ? "
ทีนั้น ชางตอบวา " สหายทั้งหลาย ในเวลากันเปนลูกชาง
นอย ๆ กันเดินไป กอไทรนี้อยูในระหวางขาทั้ง ๒ และในเวลาที่กัน
เติบโตขึ้น กิ่งยอดของไทรนี้ระสะดือกัน, อยางนี้ กันจึงรูจักไทรตนนี้
ตั้งแตมันยังเปนกอเล็ก ๆ. "
ลิงตอบวา " สหายทั้งหลาย กันเมื่อเปนลูกลิงนอยดื่มนมอยู
นั่งที่พื้นดิน ไมตองชะเงอคอเลย กัดกินยอดออนของไทรนี้ได, อยางนี้
กันจึงรูจักไทรตนนี้ ตั้งแตมันยังเล็ก ๆ. "
ลําดับนั้น นกกะทา ตอบวา " สหายทั้งหลาย ครั้งกอนตน
ไทรใหญนี้ มีอยูในที่โนน, กันกินผลของมันแลว ถายเว็จลง ณ ที่นี้
ตนไทรนี้เกิดแตเว็จนั้น อยางนี้ กันจึงรูจักไทรตนนี้ ตั้งแตเวลามัน
เกิด; ฉะนั้น กันจึงแกกวาทานทั้งหลาย. "
ตั้งแตนั้นมา ลิง ชางทั้ง ๒ นั้น ก็ออนนอมตอนกกะทานั้น ดวยการ
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สักการะเคารพและกราบไหวเปนตนได ตั้งอยูในโอวาทของนกกะทา
นั้น. แมนกกะทานั้น ก็ใหสัตวทั้ง ๒ ตั้งอยูในศีล ๕ แมตนเอง
ก็สมาทานศีล ๕ แลว. สัตวทั้ง ๓ นั้น ตั้งอยูในศีล ๕ มีความเคารพ
ยําเกรงกันและกัน ในเวลาสิ้นอายุ ก็เขาถึงเทวโลก. วัตรที่สตั วทั้ง ๓
สหายนั้น สมาทาน ไดชื่อวา ติตติรพรหมจรรยแลว.
ฝายพระศาสดา ครั้นทรงนําอดีตนิทานมาอยางนี้แลว เมื่อจะ
ตรัสสอนภิกษุทั้งหลาย จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย อันสัตวเหลานั้น
เปนเพียงสัตวดิรัจฉาน ยังมีความเคารพยําเกรงกันและกันอยู, สวน
พวกเธอ บวชแลวในธรรมวินัยอันเรากลาวดีแลวอยางนี้ เพราะเหตุไร
จึงไมเคารพยําเกรงกันและกันอยู ? " เมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงตรัส
คาถานี้ในติตติชาดก ในจตุตถวรรค เอกนิบาตวา
[ ๒๘๕ ] " นรชนเหลาใด ฉลาดในธรรม นอบนบ
บุคคลผูเจริญอยู นรชนเหลานั้น เปนผูควร
สรรเสริญในทิฏฐธรรม และสัมปรายภพของเขา
ก็เปนสุคติ. "
[ แกอรรถ ]
บรรดาบทเหลานั้น ในบทวา วุฑฺฒ นี้ ไดแก วุฑฒบุคคล ๓
จําพวก คือ ชาติวุฑฒะ, วยวุฑฒะ, คุณวุฑฒะ. บรรดาวุฑฒบุคคล ๓
จําพวกนั้น บุคคลผูถึงพรอมดวยชาติ ชื่อวา ชาติวุฑฒะ. บุคคลผู
ตั้งอยูในวัย ชื่อวา วยวุฑฒะ. บุคคลผูสมบูรณดวยคุณ ชื่อวา
*

* ชาตกฏกถา. ๑/๓๒๘.
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คุณวุฑฒะ. บรรดาวุฑฒบุคคล ๓ จําพวกนั้น บุคคลผูเจริญวัย สมบูรณ
ดวยคุณ พระผูมีพระภาค ทรงประสงควา วุฑฒะ ในบทวา วุฑฺฒ นี.้
บทวา อปจายนฺติ คือ ยอมบูชาดวยเชฏฐาปจายนกรรม.
สองบทวา ธมฺมสฺส โกวิทา ไดแก เฉียบแหลมในเชฏฐาปจายนธรรม. สองบทวา ทิฏเ ธมฺเม จ ไดแก ในอัตภาพนี้
แหละ. บทวา ปาสสา คือ ควรแกการสรรเสริญ.
บาทคาถาวา สมฺปราโย จ สุคฺคติ ความวา ภพชื่อวา
สัมปรายะ เพราะอรรถวา สัตวทั้งหลายพึงถึงในเบื้องหนาพรอม คือ
ละโลกนี้ไปแลวจึงถึง ไดแก ปรโลก อธิบายวา ปรโลกของนระ
เหลานั้น ยอมเปนสุคติแท. ก็ในพระคาถานี้ ประมวลใจความดังนี้วา
" ภิกษุทั้งหลาย สัตวเหลาใดเหลาหนึ่ง จะเปนกษัตริย พราหมณ
แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต หรือสัตวดิรัจฉานก็ตาม เปนผูฉลาด
คือเฉียบแหลมในเชฏฐาปจายนธรรม ทําความยําเกรงตอบุคคลผูเจริญ
โดยวัย ถึงพรอมแลวดวยคุณ สัตวเหลานั้น ยอมไดความสรรเสริญ
คือ ยกยอง ชมเชยวา " ประพฤติยําเกรงตอบุคคลผูเจริญที่สุด " ใน
อัตภาพนี้ และเพราะกายแตกไป ก็ยอ มบังเกิดในสวรรค. "
เรื่องสัตวผูเปนสหายกัน จบ.
กถาวาดวยบทวาความเคารพ จบ.
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กถาวาดวยความประพฤติถอมตน*
[๒๘๖] ทานกลาวไวในอรรถกถา วา " ความเปนผูมีใจออนนอม
คือความเปนผูประพฤติถอมตน ชื่อวา นิวาตะ ( ความประพฤติถอม
ตน ). บุคคลประกอบแลวดวยความเปนผูประพฤติถอมตนใด เปนผู
ขจัดมานะเสียได ขจัดความกระดางเสียได เปนผูเชนกับดวยทอนผา
สําหรับเช็คเทา เสมอดวยโคผูตัวเขาหัก และเปนผูเสมอดวยงูพิษที่ถูก
ถอนเขี้ยวแลว มีวาจาออนหวาน มีวาจานิ่มนวล มีวาจานาปลื้มใจ
นี้ชื่อวา นิวาต.
[๒๘๗] สวนในอรรถกถา ปญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ทาน
กลาววา " ( พระอริยสาวกทั้งหลายยอมเสพ ) บุคคลผูประพฤติ
ถอมตน. "
ฎีกาปญจกนิบาต อังคุตตรนิกายนั้นวา " ซึง่ บุคคลผูมีความนอบนอมเปนปกติ. "
อรรถกถา กุลทูสกสิกขาบทวา " บทวา สณฺหา ความวา
ละเอียด คือ ฉลาดเพื่อจะนอมเขาไปสูชนผูเปนอุบาสก ในฐานะ
อันควรอยางนี้วา " แม พอ พี่สาว. บทวา สขิลา ไดแก ประกอบ
ดวยความละมุนละมอม. คําวา สุขสมฺภาสา นี้ เปนคํากลาวถึงเหตุ
แหงคํากอน. จริงอยู พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ มีถอยคําไพเราะ
๑

๒

๓

* พระมหาเฉย ยโส ป. ธ. ๗ วัดสัมพันธวงศ. ( บัดนี้เปนพระเทพปญญามุนี ) แปล.
๑. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวัณณนา. ๑๕๙. ๒. มโน. ปู. ๓/๒๘. ๓. สมนฺต. ๒/๑๓๘.
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คือ มีถอยคํานํามาซึ่งความบันเทิง ไมมีโทษ ไพเราะโสต อันชาว
กิฏาคิรีชนบทเรียกวา สขิลา. "
อรรถกถา ทุกนิบาต อังคุตตรนิกายวา " ความที่บุคคลบันเทิงอยู
ดวยสามารถวาจาออนหวาน ชื่อวา สาขลฺย."
ฎีกาทุกนิบาต อังคุตตรนิกายนั้นวา " บุคคลผูมีวาจาออนหวาน
ทานเรียกวา สขิล. ภาระแหงบุคคลผูมีวาจาออนหวานนั้น ชือ่ วา
สาขลฺย คือ ความเปนผูมีวาจาออนหวาน. เพราะเหตุนั้น พระ
อรรถกถาจารย จึงกลาววา สณฺหวาจาวเสน สมฺโมทมานภาโว.
จริงอยู ชื่อวา ภาวะแหงบุคคลผูนาบันเทิงอยู ดวยสามารถวาจา
ออนหวาน ชื่อวา ความเปนผูมีวาจาออนหวาน. "
อรรถกถา สังคีติสูตรวา " ความเปนผูทั้งบันเทิง ทั้งออนโยน
ชื่อวา สาขลฺย. "
ฎีกาสังคีติสูตรนั้นวา " ความเปนแหงบุคคลผูบันเทิงเปนผูออน
โยน ชื่อวา มทฺทว คือ ภาวะแหงผูบันเทิงและออนโยน. "
บาลีนกเขปกัณฑวา " ความเปนผูมีวาจาออนหวาน ความเปน
ผูมีวาจากลมกลอม ความเปนผูมีวาจาไมหยาบคาย ในบุคคลนั้นใด,
นี้ เรา เรียกวา สาขลฺย. "
อรรถกถาบาลีนิกเขปกัณฑ นั้นวา " สองบทนั้นวา ยา ตตฺถ คือ
ในบุคคลนั้นใด. ความเปนผูมีวาจาเกลี้ยงเกลา ชื่อวา สณฺหวาจตา.
ความเปนผูมีวาจาออนโยน ชื่อวา สขิลวาจตา. ความเปนผูมีวาจา
๑

๒

๓

๔

๑. มโน. ปู. ๒/๗๙. ๒.สุ. วิ. ๓/๒๑๙. ๓. อภิ. ส. ๓๔/๓๓๓. ๔. อฏ. สา. ๕๕๙.
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ไมกลาแข็ง ชื่อวา อผรุสวาจตา. "
[๒๘๘] ความจริง แมใคร ๆ ( ก็ตาม ) เมื่อเห็นโทษแหง
ความเปนผูกระดาง ดวยอํานาจความถือตัวจัด พึงเปนผูมีความ
ประพฤติถอมตน ไมกระดาง, เพราะวา ความเปนผูกระดาง เปนเหตุ
แหงความฉิบหาย. " เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสวา
"นระใด กระดางโดยชาติ กระดางโดยทรัพย
และกระดางโดยโคตร ยอมดูหมิ่นญาติของตน
กรรม ๔ อยางของนระนั้น เปนทางแหงความ
เสื่อม. "
[ แกอรรถ ]
อรรถกถาปราภวสูตร นั้นวา " บรรดาบุคคล ๔ จําพวกนั้น
บุคคลผูใหมานะเกิดขึ้นวา " เราสมบูรณดวยชาติ " เปนผูพองขึ้น
เหมือนสูบที่เต็มดวยลม ไมออนนอมตอใคร ๆ ชื่อวา ผูกระดางโดย
ชาติ. ในบุคคลผูกระดางโดยทรัพยและโดยโคตร ก็นัยนี้ :
สองบทวา สฺาตึ อติมฺเติ ความวา ยอมดูหมิ่นแมญาติ
ของตนโดยชาติ, เหมือนพวกเจาสากิยะ ดูหมิ่นพระราชกุมารพระนาม
วา วิฑูฑภะ ฉะนั้น, อนึ่ง ยอมดูหมิ่นโดยทรัพยวา " ผูนี้ เปนคน
กําพรา เข็ญใจ " มิยอมทําแมสักวาสามีจิกรรม. ญาติเหลานั้นยอม
ปรารถนาความเสื่อมแกเขาถายเดียว. ดวยคาถานี้ พระผูมีพระภาค
ตรัสกรรม ๔ อยาง โดยวัตถุวา " เปนปากแหงความเสื่อมอยางเดียว
๑

๒

๑. ขุ. ส. ๒๕/๓๔๗.

๒. ปรมัตถโชติกา. สุตตนิบาตวัณณนา. ๑/๒๑๖.
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เทานั้นโดยลักษณะ. "
ก็ในคําวา สกฺยา วิย วิฑูฑภ นี้ ความวา เหมือนเจาสากิยะ
ทั้งหลายดูหมิ่นพระราชกุมารพระนามวา วิฑูฑภะ.
[ เรื่องพระเจาวิฑูฑภะฆาพวกสากิยราช ]
[๒๘๙] ไดยินวา เจาสากิยะพระนามวา มหานามะ ผูเปนพระ
เชฏฐภาดาของพระอนุรุทธะ พระโอรสของพระเจาอาของพระศาสดา
ทรงอยูกับดวยนางทาสีของพระองคชื่อมุณฑา ไดพระธิดาพระนามวา
วาสภขัตติยา ไดถวายพระธิดาผูมีพระชนม ๑๖ ป แดพระเจาปเสนทิโกศล. พระนางวาสภขัตติยานั้น อาศัยพระราชา ไดพระโอรสพระ
นามวา วิฑูฑภะ. วิฑูฑภราชกุมาร มีพระประสงคจะเฝาพระญาติของ
พระองค ในกาลที่มีพระชนมได ๑๖ ป จึงไปยังกรุงกบิลพัสดุ ประทับ
อยูในนครนั้น ๒-๓ วันแลว ก็เสด็จกลับ.
ครั้งนั้น ทาสีคนหนึ่ง อันเจาสากิยราชทั้งหลายบังคับ จึงพร่ําดา
วา " นี้แผนกระดานที่ลูกทาสีนั่ง " จึงลางแผนกระดานที่วิฑูฑภราชกุมารนั่ง ดวยน้ําเจือดวยนมสด.
ในขณะนั้น บุรุษของวิฑูฑภราชกุมารลืมอาวุธไว กลับไปเพื่อ
จะถือเอาอาวุธนั้น ไดยนิ เสียงดานั้นแลว จึงถาม ทราบความนั้นจาก
นางทาสีนั้นแลว ตามไปทันแลว บอกแกพวกพล. โกลาหลใหญ
เกิดขึ้นแลววา " เขาวา พระนางวาสภขัตติยา เปนธิดาของทาสี."
วิฑูฑภราชกุมาร ไดทรงสดับเสียงนั้นแลว ทรงผูกเวรไววา
" เจาสากิยะเหลานั่น จงลางแผนกระดานที่เรานั่งดวยน้ําเจือดวยนมสด
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กอน แตเราไดดํารงอยูในราชสมบัติแลว จักใหลางกระดานแผนนั้น
ดวยโลหิตในลําคอของเจาสากิยะเหลานั้น " ภายหลัง เปนพระราชา
แลว เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ ดวยพลนิกายเปนอันมาก แลวรับสั่งวา
" พนาย ทานทั้งหลายจงฆาพวกชนทั้งหมดที่อางวา 'เราทั้งหลายเปน
เจาสากิยะ' แตวาจงไวชีวิตแกเหลาชนผูอยูในสํานักของพระเจามหานามะ
ผูเปนพระเจาตา " ดังนีแ้ ลว ก็รับสั่งใหพลนิกายฆาพวกเจาสากิยะ
ทั้งหมด ตั้งตนแตเด็กที่ยังดื่มน้ํานม แลวใหลางกระดานแผนนั้น ดวย
โลหิตในลําคอของเจาสากิยะเหลานั้น. วงศแหงสากิยะไดถูกวิฑูฑภราชกุมารลางผลาญเสียดวยประการฉะนี้. เจาสากิยะเหลานั้น ถึงความพินาศ
ก็ดวยสามารถแหงความเปนผูมีมานะกระดางโดยชาติ ดวยประการฉะนี้
นี้เปนเนื้อความยอในปกรณนี้. สวนความพิสดาร พึงตรวจดูใน
อรรถกถาปุปผวรรค ธรรมบท และในอรรถกถาภัททสาลชาดก ใน
ทวาทสนิบาต .
เรื่องเจาสากิยะ จบ.
[ โทษแหงความมีมานะจัด ]
[๒๙๐] ก็ขึ้นชื่อวาบุคคลผูมีมานะจัด ยอมยังยศที่เกิดขึ้นแลว
ใหเสื่อมไปโดยถายเดียว. ในขอนั้น มีเรื่องตอไปนี้ ( เปนอุทาหรณ ) :[ เรื่องสุนัขจิ้งจอกอยากเปนราชาพาราณสี ]
ในอดีตกาล ปุโรหิตของพระเจาพาราณสี ไดเปนผูรูมนตชื่อ
ปฐวีชยะ. มนตสําหรับกลับใจ ทานเรียกวา " ปฐวีชยมนต "
*

* ชาตกฏกถา. ๖/๗๕.
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วันหนึ่ง ปุโรหิตนั้น คิดวา " เราจักทองมนต " จึงนั่งบนแผน
หินดาด ณ ที่เปนเนินแหงหนึ่งในปา ทําการทองแลวก็หลีกไป. ก็ใน
เวลาที่ปุโรหิตนั้นกําลังทําการทอง สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง นอนอยูในโพรง
แหงหนึ่ง ไดยินมนตนั้นแลวก็จําไดคลอง.
ไดยินวา สุนัขจิ้งจอกตัวนั้น ในอัตภาพที่ลวงแลวในลําดับ ได
เปนพราหมณผูหนึ่ง ผูมีมนตชื่อปฐวีชยะอันคลองแคลว. สุนขั จิ้งจอก
นั้น เขาไปสูปาแลว รายมนตนั้น บังคับสุนัขจิ้งจอกหลายรอยตัว
ทําสัตว ๔ เทาแมทั้งหมดมีชาง มา ราชสีห เสือโครง สุกรและเนื้อ
เปนตน ไวในอํานาจของตนแลว ( ตั้งตน ) เปนราชาชื่อ สัพพทาฐะ
ไดทํานางสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งใหเปนอัครมเหสีแลว. ราชสีหยืนอยูบน
หลังชาง ๒ เชือก. พระยาสุนัขจิ้งจอกชื่อสัพพทาฐะ นั่งบนหลังราชสีห
กับดวยนางสุนัขจิ้งจอกผูเปนอัครมเหสี. มันไดเปนผูมียศใหญแลว.
สิคาลราชนั้น มัวเมาแลวดวยความเปนผูมียศใหญ ยังมานะใหเกิดขึ้นวา
" เราจักยึดเอาราชสมบัติในกรุงพาราณสี " อันสัตว ๔ เทาทั้งหมด
แวดลอมไปแลว. บริษัทไดมีถึง ๑๒ โยชน. สิคาลราชนั้น จึงสงสาสน
ไปแดพระราชา โดยทูต ณ ที่ไมไกลแตพระนครวา " พระราชาจงให
ราชสมบัติ หรือจงใหการรบ. "
มนุษยทั้งหลาย พากันตกใจสะดุงกลัว จึงปดประตูพระนครแลว.
ปุโรหิต ปลอบพระราชาและมนุษยทั้งปวงใหเบาใจแลว กลาววา
" ทานทั้งหลายอยากลัวเลย, การรบกับดวยพระยาสุนัขจิ้งจอกนั้น จง
เปนภาระของเรา " แลวขึ้นสูปอมที่ประตู กลาววา " สัพพทาฐะผู
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สหาย ทานจักทําอุบายเชนไร จึงจักยึดเอาราชสมบัตินี้ได ? "
สิคาลราช กลาววา " เราจักใหพระยาราชสีหบันลือสีหนาท
ยังพวกมนุษยใหถึงความสิ้นชีวิตแลวจักถือเอา."
ปุโรหิตนั้น ( ทราบอุบายนั้นแลว ) ลงจากปอมแลวใหตีกลอง
เที่ยวปาวรองวา " ชนทั้งปวง จงอุดชองหู ( ของตน ๆ ) ดวยแปงถั่ว."
มนุษยทั้งหลาย ไดอุดชองหูของสัตว ๔ เทา โดยที่สุดจนกระทั่งแมว
และชองหูของตน ๆ แลว ดวยแปงถั่ว.
ปุโรหิต จึงขึ้นไปสูปอมอีก แลวกลาววา " สัพพทาฐะ ทาน
จักไมอาจใหพระยาราชสีหบันลือสีหนาทได. เพราะพระยาไกรสรสีหะ
เปนสัตวสมบูรณโดยชาติ มีเทาหนาและเทาหลังอันแดงดี จักไมทํา
ตามคําสั่งของสุนัขจิ้งจอกแกผูเชนกับดวยทาน, ถาวา ทานอาจ ก็จง
ใหพระยาราชสีหบันลือเถิด. "
สิคาลราชนั้น เปนสัตวมีมานะกระดาง กลาววา " สีหะเหลาอื่น
จงยกไวกอน, เราจักใหสีหะตัวที่เรานั่งอยูบนหลังนั่นแหละบันลือ "
แลวไดใหสัญญาดวยเทา. พระยาราชสีห บีบปากเขาที่กะพองชางแลว
บันลือสีหนาทที่สัตวอื่นใหเปนไปไมไดถึง ๓ ครัง้ . ชางทั้งหลายไดถงึ
ความสะดุง เหยียบศีรษะของสุนัขจิ้งจอกซึ่งตกลงมาที่แทบเทา ทําให
เปนจุณวิจุณ ใหถึงความสิ้นชีวิตแลว. ชางแมเหลานั้น ก็แทงกันและ
กันลมแลว. เวนราชสีหเสีย สัตว ๔ เทาที่เหลือทั้งหมด ไดตาย
ณ ที่นั้นนั่นเอง. สีหะทั้งหลายหนีไปสูปาแลว. กองเนื้อไดมีถึง ๑๒
โยชน. ปุโรหิต จึงใหตีกลองเที่ยวปาวรองวา " ชนทั้งหลายผูมีความ
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ตองการเนื้อ จงขนเอาเนื้อเถิด. " มนุษยทั้งหลาย เคี้ยวกินเนื้อแลว
ที่เหลือก็พากันตากไว ไดทําใหเปนเนื้อแหงแลว.
[ เหตุเกิดของเนื้อแหง ]
อาจารยทั้งหลายบางพวก กลาววา นัยวา การทําเนื้อแหงไดเกิด
ขึ้นในครั้งนั้น ก็ในหมวดธาตุมี ภู ธาตุเปนตน ทานกลาววา
" วลฺล ธาตุ เปนไปในอรรถวา ปองกัน, ชนทั้งหลาย ยอมกั้น คือ
ยอมปองกันรักษาสัตวทั้งหลายมีกาและเหยี่ยวเปนตน เพื่อตองการจะไม
ใหกินแตสวนแหงเนื้อนี้ เหตุนั้น สวนแหงเนื้อนี้ จึงชื่อวา วลฺลูโร
( เปนแดนรักษา ). วลฺลโู ร ศัพท ลง อูร ปจจัย โดยสัททนีติสูตร
วา " อูโร วิทาทิโต " ( อูร ปจจัย ยอมลงแตหนาธาตุมี วิทฺ ธาตุ
เปนตน ).
[๒๙๑] พระยาสุนัขจิ้งจอกนั้น ยังยศที่เกิดขึ้นใหเสื่อมไป แม
ตัวเอง ไดรบั ทุกขคือความตาม ดวยสามารถแหงความเปนผูมีมานะ
กระดาง ดวยประการฉะนี้. เพราะเหตุนั้น พระผูม ีพระภาค เมื่อจะ
ทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย จึงตรัสวา
" อันสุนัขจิ้งจอก มีมานะกระดาง มีความตองการ
ดวยบริวาร ถึงสมบัติอันใหญ ไดเปนราชาแหงสัตว
มีเขี้ยวงาทุกจําพวก, ในจําพวกมนุษยกเ็ หมือนกัน
ผูใดมีบริวาร ผูนั้นก็ยอมเปนใหญในบริวารนั้น
เหมือนสุนัขจิ้งจอก เปนใหญ แหงสัตวมีเขี้ยวงา
ทั้งหลาย ฉะนัน้ . "
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[ แกอรรถ ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มานถทฺโธ ความวา กระดางดวย
มานะที่เกิดขึ้นเหตุอาศัยบริวาร. บทวา อตฺถิโก คือ เปนผูมคี วาม
ตองการดวยบริวารแมยิ่งขึ้นไป
สองบทวา มหตึ ภูมึ คือ ซึ่งสมบัติใหญ.
บาทคาถาวา ราชาสิ สพฺพทาิน ความวา ไดเปนราชาของ
สัตวผูมีเขี้ยวงาทุกจําพวก.
หลายบทวา โส หิ ตตฺถ มหา ความวา บุรษุ นั้น คือ ผู
สมบูรณดวยบริวาร ยอมเปนผูใหญในบริวารเหลานั้น.
บาทคาถาวา สิคาโล วิย ทาิน ความวา ยอมเปนผูใหญ
เหมือนสุนัขจิ้งจอกไดเปนใหญแหงเหลาสัตวที่มีเขี้ยวงาฉะนั้น, เมื่อเปน
เชนนั้น บุรษุ นั้น ถึงมานะอาศัยบริวารนั้น ยอมถึงความพินาศ ดุจ
สุนัขจิ้งจอกฉะนั้น.
เรื่องสุนัขจิ้งจอก มาในอรรถกถาสัพพทาฐิชาดก
ในทสมวรรค ทุกนิบาต.
[ ความถอมตนเปนมงคล ]
[๒๙๒] ความเปนผูกระดาง พึงทราบวา เปนอวมงคล เพราะ
เปนเหตุแหงความพินาศ ดวยประการฉะนี้. สวนความประพฤติถอม
ตน กลาวคือความไมกระดาง ชื่อวา เปนมงคล เพราะเปนเหตุให
ไดคุณมียศเปนตน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสไวใน
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สิคาลสูตร วา
" บุคคลผูเปนบัณฑิตถึงพรอมดวยศีล ละเอียด
มีปฏิภาณ ( ไหวพริบ ) ประพฤติถอมตน และ
ไมกระดางเชนนั้น ยอมไดยศ. "
[ แกอรรถ ]
อรรถกถา สิคาลสูตรนั้นวา " บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปณฺฑิโต
ความวา เปนบัณฑิตในฐานะที่นอบนอมทิศทั้งหลาย. บทวา สณฺโห
ความวา เปนผูละเอียดดวยการเห็นอรรถอันสุขุม หรือดวยการกลาว
วาจาที่ออนหวาน. บทวา ปฏิภานวา ความวา เปนผูมีไหวพริบ ดวย
ฐานะที่นอบนอมทิศทั้งหลาย. บทวา นิวาตวุตฺตี แปลวา ประพฤติ
ต่ําตน. บทวา อตฺถทฺโธ ความวา เวนจากความเปนคนหัวดื้อ. "
โยชนาวา บทวา "ทิสานมสฺสนฏาเน ความวา ผูเปนบัณฑิต
คือผูฉลาดเฉียบแหลมในเหตุที่นอบนอมทิศตามที่กลาวแลว ทีต่ นเขาใจ
วาเปนปจจุปฏฐาน ( ผล ) ยอมไดยศ. "
ฎีกาสิคาลสูตรนั้นวา " ก็ในบทวา สณฺโห สณฺหคุโณ นี้ พระ
อรรถกถาจารย เพื่อจะแสดงวา ปญญาสุขุมละเอียด วาจาออนโยน
ดังนั้น เพราะประกอบดวยคุณอันละเอียด จึงกลาววา "สุขุม ฯ เป ฯ
ภณเนน วา" ดังนี้. บทวา ทิสานมสฺสนฏาเนน นี้ มีวินิจฉัยวา
บุคคลปฏิบัติอยูโดยนัยทีก่ ลาวแลว ชือ่ วา ยอมไหวทิศทั้งหลายตามที่
กลาวแลวดวยญาณใด ญาณนั้น เปนฐานะที่นอบนอมทิศทั้งหลาย
๑

๒

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๑๙.

๒. สุ. วิ. ๓/๑๖๕.
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บุคคลนั้น เปนผูมีปฏิภาณดวยญาณนั้น, อีกอยางหนึ่ง เขาปฏิบัติอยู
ซึ่งกิจอันเปนประโยชนดวยญาณนั้น ดวยสามารถประกอบขวนขวาย
พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา "ผูมีปฏิภาณ" ในคาถานี้. บทวา
นิวาตวุตฺตี คือ ผูประพฤตินบนอบเปนปกติ. บทวา อตฺถทฺโธ คือ
เปนผูกระดางหามิได. บทวา ถมฺภรหิโต ความวา เวนจากความเปน
คนหัวดื้อ ซึง่ มีความพองขึ้นแหงจิตเปนลักษณะ."
กถาวาดวยบทวาความประพฤติถอมตน จบ.
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กถาวาดวยความสันโดษ
[ ๒๙๓ ] ความสันโดษดวยปจจัยตามมีตามได ชื่อวา สนฺตุฏิ.
ในบทวา สนฺตุฏิ นั้น พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้: บุคคลชื่อวา เปน
ผูสันโดษ เพราะยินดีดวยปจจัยตามมีตามได. ก็บทวา ส เปนเพียง
อุปสัค. อีกอยางหนึ่ง บทวา ส นี้ ยอมประกอบอรรถไดถึง ๓ อยาง
คือ สก สนฺต สม. เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถา เมตตสูตร ในปฐมวรรค สุตตนิบาต พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา " ภิกษุ ชื่อวาผู
สันโดษ เพราะยินดีดวยสันโดษ ๑๒ อยาง. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุชื่อวา
ผูยินดี เพราะยอมยินดี. ภิกษุชื่อวา สนฺตุสฺสโก ( ผูสันโดษ ) เพราะ
อรรถวา ยินดีดวยปจจุบันของตน ยินดีดวยปจจุบันที่มีอยู ยินดีโดย
สม่ําเสมอ.
บรรดาอรรถ ๓ อยางนั้น ปจจัย ๔ ใด อันอุปชฌายะแสดงใน
มณฑลที่อุปสมบทวา 'ปณฺฑิยาโลปโภชน นิสฺสาย' เปนตน อัน
ตนเองรับแลว ปจจัยนั้น ชื่อวา สก ( ของตน ), ภิกษุไมแสดงวิการ
ทั้งในเวลารับ ทั้งในเวลาบริโภค ยังอัตภาพใหเปนไปดวยปจจัย ๔
นั้น ที่ดีหรือไมดี ซึ่งทายกถวายแลว โดยเคารพหรือไมเคารพก็ตาม
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ผูสันโดษดวยปจจัยของตน.
ปจจัย ๔ ใด ยอมเปนของอันตนไดแลว คือมีอยูแกตน ปจจัย
๔ นั้น ชื่อวา สนฺต ( มีอยู ), ภิกษุยินดีอยูดวยปจจัย ๔ นัน้ ซึ่งมี
*

๑

* พระมหาเฉย ยโส ป. ธ. ๗ วัดสัมพันธวงศ แปล. ( บัดนี้เปนพระเทพปญญามุนี ).
๑. ปรมัตถโชติกา สตตนิบาตวัณณนา ๒๔๕.
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อยูเทานั้น ไมปรารถนาปจจัยอื่นไปจากปจจัยนั้น ละความเปนคนมัก
มากเสีย พระผูมีพระภาค ตรัสวา 'ผูสันโดษดวยปจจัยที่มีอยู'.
การละความยินดีและความยินราย ในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ
ชื่อวา สม ( สม่ําเสมอ ), ภิกษุยินดีอยูในอารมณทั้งปวง โดย
ความสม่ําเสมอนั้น พระผูมีพระภาค ตรัสวา 'ผูสันโดษโดยสม่ํา
เสมอ."
[๒๙๔] แมในฎีกากัสสปสังยุต ทานก็กลาวไววา " บทวา
สนฺตุฏโ ความวา พระมหากัสสปะ สันโดษดวยปจจัยสูง ๆ ต่ํา ๆ
อันเปนของตน อันเปนของมีอยู หรืออันสม่ําเสมอ. "
ฎีกาเอกนิบาต อังคุตตรนิกายวา " ความยินดี ชื่อวา ตุฏิ
อีกอยางหนึ่ง ภิกษุชื่อวา สนฺตุฏิ เพราะมีความยินดีโดยสม่าํ เสมอ. "
ความเปนแหงบุคคลผูมีความยินดี โดยอาการอันสม่ําเสมอ หรือ
ผูสันโดษ ชือ่ วา สนฺตุฏ ิ. ณ ปจจัย ลงในอรรถแหงภาวะ โดยสูตร
วา " ณ วิสมาทีหิ ( ณ ปจจัย ยอมลงแตหนาศัพททั้งหลายมี วิสม
เปนตน )." อิ ปจจัย ยอมลงแตหนาลิงคที่เปนไปในอิตถีลิงค มี ณ
ปจจัยเปนที่สุด โดยสูตรวา " ณวณิกเณยฺยณนฺตูหิ ( อิ ปจจัยอัน
เปนไปในอิตถีลิงค ยอมลงแตหนาปจจัยทั้งหลาย ซึ่งมี ณว ณิก
เณยฺย ณ ปจจัย เปนที่สุด )."
[๒๙๕] สวนในอรรถกถากัสสปสังยุต สังคีติสูตร และจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระอรรถกถาจารยทั้งหลาย กลาวไววา
๑

๒

๓

๑. สา. ป. ๒/๒๐๓ ๒. สุ. วิ. ๓/๒๖๑. ๓. มโน. ปู. ๒/๓๖๒.
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บทวา อิตรีตเรน ความวา พระมหากัสสปะ ยินดีแลว ดวยปจจัย
ที่หยาบ ละเอียด เศราหมอง ประณีต ทน และเกา อยางใด
อยางหนึ่งหามิได, โดยที่แท เปนผูย ินดีแลวดวยปจจัยนอกนี้ ๆ คือ
ดวยปจจัยอยางใดอยางหนึ่ง บรรดาปจจัยทั้งหลายมีปจจัยอันตนไดแลว
อยางไรเปนตน."
ฎีกากัสสปสังยุตวา " อิตรีตรปจจัย ในบทวา อิตรีตเรน นั้น
มี ๒ อยาง คือ ปจจัยที่เกิดขึ้นโดยปกติ ๑ ที่เกิดขึ้นดวยญาณ ๑.
บรรดาอิตรีตรปจจัย ๒ อยางนั้น พระอรรถกถาจารย งดปจจัยที่เกิด
ขึ้นโดยปกติเสีย แสดงแตชนิดที่เกิดขึ้นดวยญาณอยางเดียว จึงกลาววา
น ถูลสุขมุ เปนตน."
ฎีกาสังคีติสูตร และจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกายวา " บทวา
อิตรีตเรน คือ ดวยปจจัยนอกนี้ ๆ. อิตร ศัพท เปนศัพทกลาว
อรรถไมนิยมโดยแนนอน เมื่อกลาวถึง ๒-๓ ครัง้ ยอมมีอรรถเสมอดวย
ยงฺกิฺจิ ศัพท เหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา เยน เกนจิ.
อิตรีตร ศัพทนี้นั้น กลาวถึงปจจัยอยางใดอยางหนึ่ง แมบรรดาปจจัย
ทั้งหลายมีปจจัยอันตนไดแลวอยางไรเปนตน เหมือน อิตรีตร ศัพท
ที่กลาวถึงปจจัยทั้งหลายมีปจจัยหยาบเปนตน อยางใดอยางหนึ่ง ฉะนั้น
เพราะกลาวโดยไมแนนอนนั่นเอง ดังนี้แล. บรรดาปจจัย ๒ อยางนั้น
พระอรรถกถาจารย เมื่อจะแสดงความที่พระมหากัสสปะ ปรารถนา
ปจจัยเฉพาะฝายที่ ๒ เทานั้น ในสูตรนี้ จึงกลาววา "อถโข เปนตน."
มีคําถามวา " ก็อิตรีตรปจจัยทั้งหลาย แมตามที่ไดแลวอยางไรเปนตน
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ก็เปนปจจัยหยาบเปนตนนั่นเองมิใชหรือ ? " มีคําแกวา "ขอนี้จริง. "
แมถึงกระนั้น ก็มีขอแปลกกันอยู เพราะความสันโดษ ในอิตรีตรปจจัยที่หยาบเปนตน ที่ตนไดแลวอยางไร ชื่อวา ยถาลาภสันโดษ
( ยินดีตามได ) แท, นอกนี้ไมชื่อวา ยถาลาภสันโดษ. เพราะ
สันโดษนอกนี้นั้น อาศัยสักวาปจจัย อันพระมหากัสสปะไมปรารถนา
โดยที่แท ทานปรารถนาสันโดษเปนที่อาศัยภาระคือความสมควรแก
กําลังกายของตน ดังนี้แล. พึงเห็นสันนิษฐานวา ก็ปจจัย ๓ อยาง
( ขางตน ) มีปจจัยที่หยาบเปนตน ยอมมีไดในจีวร. ปจจัยอยางกลาง
ทั่วไปแกปจจัย ๔ สวนปจจัยที่สุด ยอมมีไดทงั้ ในจีวร ทั้งในเสนาสนะ.
[๒๙๖] ก็ในฎีกาสามัญญผลสูตร กัสสปสังยุต และเอกนิบาต
อังคุตตรนิกาย ทานกลาวไววา " อีกอยางหนึ่ง วัตถุที่เลว
ทานเรียกวา นอกนี้ เพราะความเปนวัตถุอื่นจากวัตถุที่ประณีต, อนึ่ง
แมวัตถุที่ประณีต ก็ชื่อวา นอกนี้ เพราะความเปนวัตถุอื่นจากวัตถุ
ที่เลว, ก็ความที่วัตถุเปนของนอกนี้ สําเร็จแลวดวยความเพง. "
วัตถุนอกนี้ดวย นอกนี้ดวย ชื่อวา อิตรีตรปจจัย, อิตรีตร
นั่นเอง ชื่อวา ปจจัย, ความสันโดษดวยอิตรีตรปจจัยนั้น ชื่อวา
อิตรีตรปจจัยสันโดษ, อิตรีตรปจจัยสันโดษนั้น คือความไมโลภเทียว.
เหตุนั้น ในอรรถกถา เอกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระอรรถกถาจารย
จึงกลาววา " ความสันโดษกลาวคือความไมโลภ ชื่อวา สนฺตุฏิตา."
ฎีกาเอกนิบาต อังคุตตรนิกายนั้น และฎีกาสามัญญผลสูตรและ
*

* มโน. ปู. ๑/๘๑.
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กัสสปสังยุตวา " ภิกษุยอมยินดีดวยปจจัยมีจีวรเปนตน อันเลวหรือ
ประณีต ดวยธรรมใด ธรรมนั้น เปนไปอยางนั้น คือ ความไมโลภ
ชื่อวา อิตรีตรปจจัยสันโดษ."
[๒๙๗] สันโดษคือความไมโลภ มีอยางเดียวเทานั้น ก็จริงอยู
ถึงอยางนั้น โดยประเภทแหงอารมณ ยอมเปน ๔ อยาง ดวยอํานาจ
ปจจัย ๔, และเปน ๑๒ อยาง โดยประเภทแหง ๔ ติกะ ( ๓ หมวด ๆ
ละ ๔ ) เพราะทําวิภาควา สันโดษ ในปจจัย ๔ ปจจัยละ ๓ อยาง
ดวยสามารถยถาลาภสันโดษ ยถาพลสันโดษ และยถาสารูปปสันโดษ.
เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถาทั้งปวง พระอรรถกถาจารยทั้งหลาย
จึงกลาววา " สันโดษนัน้ มี ๑๒ อยาง."
[๒๙๘] จริงอยู พระอรรถกถาจารยทั้งหลายกลาวสันโดษ ๑๒
อยางไวในฐานะเหลานี้ คือ ในอรรถกถา สามัญญผลสูตร ทีฆนิกาย
ในอรรถกถา รถวินีตสูตร ในตติยวรรค มลปณณาสก ในมัชฌิมนิกาย,
ในอรรถกถา กัสสปสังยุต ในสังยุตตนิกาย, ในอรรถกถา เอกนิบาต
ในอังคุตตรนิกาย, ในอรรถกถา มงคลสูตร ในขุททกปาฐะและ
สุตตนิบาต ในขุททกนิกาย.
[ สันโดษ ๑๒ ]
อรรถกถา มงคลสูตร ในขุททกปาฐะเปนตน วา " ทานกลาว
สันโดษ ๑๒ อยางไวอยางไร ? ภิกษุในธรรมวินัยยี้ ไดจีวรดีหรือ
๑

๒
๓

๔

๕

๖

๑. สุ. วิ. ๑/๒๕๕. ๒. ป. สู. ๒/๑๘๙. ๓.มโน. ปู. ๑/๘๑. ๔. สา. ป. ๒/๒๐๓. ๕.ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวัณณนา ๑๕๙, สุตตนิบาตวัณณนา ๒๕๕. ๖. ปรมัตถโชติกา. ๒/๒๐๓.
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ไมดีก็ตาม เธอยอมยังอัตภาพใหเปนไปดวยจีวรนั้นเทานั้น ไม
ปรารถนาจีวรอื่น แมจะได ก็ไมรับ อาการของภิกษุนั้นนี้ ชื่อวา
ยถาลาภสันโดษ ( ยินดีตามที่ได ) ในจีวร. ก็ถาวา ภิกษุเปนผูอาพาธ
เมื่อหมจีวรหนักยอมคอมหรือลําบาก เธอเปลี่ยนจีวรที่หนักนั้น กับ
ภิกษุผูชอบพอกัน แลวยังอัตภาพใหเปนไปดวยจีวรเบา ชื่อวา เปน
ผูสันโดษแท. อาการของภิกษุนั้นนี้ ชือ่ วา ยถาพลสันโดษ ( ยินดีตาม
กําลัง ) ในจีวร. ภิกษุอื่นอีก เปนผูไดปจจัยอันประณีต, บรรดา
ปจจัยมีบาตรและจีวรเปนตน เธอไดจีวรที่มีคามากผืนในผืนหนึ่งแลว
คิดวา " จีวรนี้ สมควรแกพระเถระทั้งหลายผูบวชนาน จีวรนี้
สมควรแกภิกษุทั้งหลายผูเปนพหุสูต " แลวถวายจีวรมีคามากนั้นแก
พระเถระหรือภิกษุผูพหุสูตเหลานั้น แลวเสาะหาผาไมมีชายแตที่ไหน ๆ
คือ แตกองหยากเยื้อ หรือแตปา ดวยตน แมทําสังฆาฏิดวยผาไมมี
ชายเหลานั้น ใชสอยอยู ยอมเปนผูชอื่ วา สันโดษแท, อาการของภิกษุ
นั้นนี้ ชื่อวา ยถาสารูปปสันโดษ ( ยินดีตามสมควร ) ในจีวร.
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดบิณฑบาตเศราหมอง หรือประณีต
เธอยอมยังอัตภาพใหเปนไปดวยบิณฑบาตนั้นเทานั้น ไมปรารถนา
บิณฑบาตอื่น ถึงจะไดก็ไมรับ, อาการของภิกษุนั้นนี้ ชื่อวา
ยถาลาภสันโดษ ในบิณฑบาต. ก็ถาวา ภิกษุเปนผูอาพาธ, บริโภค
บิณฑบาตที่เศราหมองแลว ยอมถึงความแสลงโรคอยางหนัก เธอ
ถวายบิณฑบาตนั้นแกภิกษุผูชอบพอกัน แลวบริโภคเนยใส นมสม
น้ําผึ้ง และนมสดเปนตน จากมือของภิกษุผูชอบพอกันนั้น แมทํา
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สมณธรรมอยู ยอมเปนผูชื่อวาสันโดษแท, อาการของภิกษุนั้นนี้ ชื่อวา
ยถาพลสันโดษ ในบิณฑบาต. ภิกษุรูปอื่นอีก ไดบิณฑบาตที่ประณีต
เธอคิดวา " บิณฑบาตนี้ เหมาะสําหรับพระเถระทั้งหลายผูบวชนาน
และเหมาะสําหรับเพื่อนพรหมจรรยเหลาอื่น ทีเ่ วนบิณฑบาตประณีต
นี้เสีย ไมยังอัตภาพใหเปนไป " แลวถวายบิณฑบาตนั้นแกพระเถระ
เปนตนเหลานั้น แลวเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตดวยตน แมบริโภคอาหาร
ที่คลุกกัน ยอมเปนผูชื่อวา สันโดษแท, อาการของภิกษุนั้น นี้ชื่อวา
ยถาสารูปปสันโดษ ในบิณฑบาต.
อนึ่ง เสนาสนะ ยอมถึงแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เธอยินดีดวย
เสนาสนะนั้นเทานั้น ไมรับเสนาสนะอื่นแมที่ดีกวา ซึ่งถึง ( แกตน ) อีก
อาการของภิกษุนั้น นี้ชื่อวา ยถาลาภสันโดษ ในเสนาสนะ. ก็ถาวาภิกษุ
นั้น เปนผูอาพาธ, เมื่ออยูในเสนาสนะที่สงัดลม ยอมกระสับกระสาย
เหลือเกิน เพราะโรคดีเปนตน เธอแมถวายเสนาสนะนั้นแกภิกษุผู
ชอบพอกันแลว อยูในเสนาสนะอันโปรงเย็น ซึ่งถึงแกภิกษุผูชอบพอ
กันนั้น แมทาํ สมณธรรมอยู ยอมเปนผูชื่อวา สันโดษแท, อาการ
ของภิกษุนั้น นีช้ ื่อวา ยถาพลสันโดษ ในเสนาสนะ. ภิกษุรูปอื่นอีก
ยอมไมรับเสนาสนะที่ดี แมอันถึงแลว ( แกตน ), เธอคิดวา " ธรรมดา
เสนาสนะงาม ยอมเปนที่ตั้งแหงความประมาท ฉะนั้น ถีนมิทธะ
( ความงวงเหงา หาวนอน ) จึงครอบงํา แกภิกษุผูนั่งอยูในเสนาสนะ
ที่งามนั้นได และเมื่อภิกษุนั้น อันความหลับครอบงําแลว กลับตื่น
ขึ้นอีก วิตกทั้งหลายที่ลามกยอมฟุงขึ้น " ดังนี้ แลวงดเสนาสนะงามนั้น
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เสีย แมอยูในกลางแจง หรือโคนไม หรือกุฎีมุงดวยใบไม ทีใ่ ดที่
หนึ่ง ยอมชือ่ วา เปนผูสันโดษแท, อาการของภิกษุนั้นนี้ ชือ่ วา
ยถาสารุปปสันโดษ ในเสนาสนะ.
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดเภสัชสําหรับบําบัดไขที่เศราหมอง
หรือประณีต เธอยอมยังอัตภาพใหเปนไปดวยเภสัชนั้น. ไมปรารถนา
เภสัชอยางอื่น ถึงจะไดก็ไมรับ อาการของภิกษุนั้นนี้ ชื่อวา
ยถาลาภสันโดษ ในปจจัยสําหรับแกไข. ก็ถาวา เธออาพาธ มีความ
ประสงคดวยน้ํามัน ( แต ) ไดน้ําออย เธอถวายน้ําออยนั้นแกภิกษุผูชอบ
พอกัน แลวทําเภสัชดวยน้ํามัน จากมือของภิกษุผูชอบพอกันนั้น แมทํา
สมณธรรมอยู ยอมชื่อวาเปนผูสันโดษแท. อาการของภิกษุนั้น นีช้ ื่อวา
ยถาพลสันโดษ ในปจจัยสําหรับแกไข. ภิกษุรปู อื่นอีก เมื่อทายก
ใสสมอดองดวยน้ํามูตรในภาชนะใบหนึ่ง ใสเภสัชมีรสอรอย ๔ ไวใน
ภาชนะใบหนึ่ง แลวพูดวา " ทานผูเจริญ ทานจงถือเอาเถิด ถาทาน
ประสงค " ถาวา อาพาธของเธอ ยอมระงับไปดวยเภสัช ๒ อยาง
เหลานั้นแมอยางใดอยางหนึ่ง, ทีนั้น เธอจึงคิดถึงพระดํารัสที่พระผู
มีพระภาคตรัสไววา " ชื่อวา สมอดองดวยน้ํามูตรเนา อันพระพุทธเจาเปนตน ทรงสรรเสริญแลว และบรรพชานี้ อาศัยน้ํามูตรเนาเปน
ยา ทานพึงทําความอุตสาหะในสมอดองดวยน้ํามูตรเนานั้นตลอดชีวิต "
ดังนี้อยู หามจตุมธุรเภสัชเสีย ทําเภสัชดวยสมอดองดวยน้ํามูตรเนาอยู
ยอมชื่อวา เปนผูสันโดษอยางสูงแท, อาการของภิกษุนั้น นี้ชอื่ วา
ยถาสารุปปสันโดษ ในปจจัยสําหรับแกไข."
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[๒๙๙] อรรถกถาสามัญญผลสูตรเปนตน เห็นแปลกกันนิด
หนอย. แมอรรถกถาสามัญญผลสูตรนั้น ก็ควรตรวจดู
ในฎีกาสามัญญผลสูตรเปนตน ทานกลาวไววา " ความสันโดษ
ตามปจจัยตามได คือปจจัยสมควรแกลาภของตน ชื่อวา ยถาลาภสันโดษ. แมในสองบทที่เหลือ ก็มนี ัยนี้. ปจจัย ชื่อวา ลาภ เพราะ
อรรถวา อันภิกษุยอมได. ลาภใด ๆ ชื่อวา ลาภอยางไร. ความ
สันโดษดวยลาภอยางไร นั้นชื่อวา ยถาลาภสันโดษ. บทวา พล คือ
กําลังกาย. บทวา สารูปฺป คือ ความพอเหมาะแกภิกษุ. ชือ่ วาความ
ไมปรารถนาปจจัยอื่นจากปจจัยที่ตนไดแลวอยางไร พึงเปนอาการแหง
ความประพฤติแมเพื่อความเปนผูมักนอย เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย เมื่อจะแสดงความยอแหงสันโดษ ซึ่งไมผิดแปลกไปจากความ
ไมปรารถนานั้นเทานั้น จึงกลาววา " ลภนฺโตป น คณฺหาติ."
ในอรรถกถามงคลสูตรนี้ ทานกลาววา " อาพาธิโก โหติ."
[๓๐๐] สวนในอรรถกถาสามัญญผลสูตรเปนตน ทานกลาวไว
วา " ก็ภิกษุใด เปนผูทุรพลโดยปกติ หรือเปนผูถูกอาพาธและชรา
ครอบงํา ภิกษุนั้น เมื่อหมจีวรหนัก ยอมลําบาก."
สองบทวา ต ปริวตฺเตตฺวา ความวา เปลี่ยนจีวรนั้นดวยอํานาจ
ประโยชนวา " จีวรหนัก ไมนําความผาสุกมาให และนําความลําบาก
สรีระมาให แกภิกษุผูทุรพลโดยปกติเปนตน " หาไดเปลี่ยนดวยสามารถ
แหงความเปนผูมักมากไม. การใชสอยจีวรเบายอมไมเปนการผิดสันโดษ
เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา " ลหุเกน ยาเปนฺโตป
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สนฺตุฏโ ว โหติ " ดังนั้น.
ในอรรถกถามงคลสูตรนี้ ทานกลาวไววา " ไดจีวรมีคามาก. "
อรรถกถาสูตรนอกนี้วา " ไดจีวรมีคามาก หรือบาตรจีวรที่เบา."
ฎีกาสูตรนอกนี้นั้นวา " การไดจีวรมีคามาก หรือจีวรที่เบา
แลวสละจีวรมีคามากเปนตนเหลานั้นเสีย ถือเอาจีวรอื่นจากนั้น ยอม
ไมเปนการผิดจากสันโดษ เพราะความที่ตั้งอยูแลวในนัยแหงยถาสารูปปสันโดษ เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา
"เตส ฯ เป ฯ ธาเรนฺโตป สนฺตุฏโ ว โหติ." พึงทราบอธิบายแม
ในปจจัยที่เหลือ ดวยการถือเอา อป ศัพท ในนิทเทสแหงยถาพลสันโดษและยถาสารุปปสันโดษ ดวยประการฉะนี้."
[๓๐๑] ในอรรถกถามงคลสูตรนี้ ทานกลาวไววา " ภิกษุเปน
ผูอาพาธ ฉันบิณฑบาตเศราหมอง ยอมถึงความกําเริบแหงโรค
อยางหนัก. "
อรรถกถาแหงสูตรนอกนี้วา " ก็ภิกษุใด ไดบิณฑบาตที่เปน
ขาศึกโดยปกติ หรือที่แสลงแกพยาธิของตน ภิกษุนั้นไมมีความ
ผาสุกดวยบิณฑบาตใด ที่ตนบริโภคแลว เธอถวายบิณฑบาตนั้นแก
ภิกษุผูชอบพอกันแลว บริโภคโภชนะอันสบาย จากมือของภิกษุผูชอบ
พอกันนั้น."
ฎีกากัสสปสังยุตวา " บทวา ปกติ ไดแก เปนตนวามีโรค
ลมเปนปกติ. วิตกอันลามก ยอมปรากฏโดยพลัน แกภิกษุนั้นผูตื่นขึ้น
เพราะถูกความหลับครอบงํา."
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ในอรรถกถามงคลสูตรนี้ ทานกลาวไววา " ทําเภสัชดวย
น้ํามัน จากมือของภิกษุนั้น."
อรรถกถาแหงสูตรนอกนี้วา
" แมรับน้ํามันจากมือของภิกษุ
นั้นแลว หรือแสวงหาเภสัชอื่นนั่นเทียว แลวทําเภสัช."
ฎีกาสามัญญผลสูตรเปนตน วา " บทวา มุตฺตหรีตก ความวา
สมอที่เขาทิ้งแลว โดยความเปนของเนา อันบุคคลดองดวยมูตรโค.
สองบทวา พุทฺธาทีหิ วณฺณิต ความวา อันพระสัมมาสัมพุทธเจา
เปนตน ทรงสรรเสริญวา " บรรพชาอาศัยยาดองดวยน้ํามูตรเนา "
เปนตน เพือ่ จะทรงชักชวนภิกษุทั้งหลายในความเปนผูมักนอยและ
ความเปนผูสันโดษ. ภิกษุ ชื่อวา เปนผูสันโดษอยางยิ่งเทียว เพราะ
ประกอบดวยสันโดษอยางสูงสุด คืออยางอุกฤษฏ."
อรรถกถาเอกนิบาต อังคุตตรนิกาย และรถวินีตสูตร วา " บรรดา
สันโดษ ๓ อยาง ในปจจัยเฉพาะอยางเหลานี้ ยถาสารูปปสันโดษ
เทานั้น เปนเลิศ."
ฎีกาสูตรทั้ง ๒ นัน้ วา " ภิกษุชื่อวาเลิศ เพราะเปนไปในปจจัย
นั้น ๆ ดวยสามารถความยินดีอาศัยความสมควรนั่นแล."
กถาวาดวยสันโดษ ๑๒ จบ.
[๓๐๒] ( อรรถกถาสามัญญผลสูตร และจูฬหัตถิปโทปมสูตร
และอรรถกถาจตุตถปณณาสก ในจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย วา
๑

*

๒

๓

๑. มโน. ปู. ๑/๘๔. ๒. ป. สู. ๒/๑๗๙. ๓.สุ. วิ. ๑/๑๖๘. ๔.ป. สู. ๒/๒๖๑.
* ภายใน ( ) สนามหลวงออกบุพพภาค ป. ธ. ๗ พ.ศ. ๒๔๘๐.
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" อนึ่ง บริขาร ๘ คือ ไตรจีวร บาตร มีดนอยสําหรับเหลาไมสีฟน
เข็มเลมหนึ่ง ประคตเอว ผากรองน้ํา ยอมควรแกภิกษุผูประกอบดวย
ความสันโดษดวยปจจัยพอสมควร ๑๒ อยางนี้. จริงอยู แมทานพระ
โบราณาจารย ก็กลาวคํานี้ไววา
" บริขารเหลานี้ คือ ไตรจีวร บาตร มีดนอย
เข็ม และประคตเอว เปน ๘ ทั้งผากรองน้ํา
ยอมควรแกภิกษุผูประกอบความเพียร."
บริขารเหลานั้นทั้งหมด เปนเครื่องบริหารกายก็ได บริหารทอง
ก็ได. หากมีคําถามสอดเขามาวา บริขารเหลานั้น เปนเครื่อง
บริหารกายบริหารทองไดอยางไร ?" เฉลยวา " จะกลาวถึงจีวรกอน
จีวรยอมบริหาร คือ เลี้ยงกายในคราวที่นุงและหมเที่ยวไป ฉะนั้น จึง
ชื่อวา เปนเครื่องบริหารกาย ยอมบริหารคือเลี้ยงทอง ในคราวที่
กรองน้ําดวยมุมจีวรแลวดื่ม และในคราวที่หอถือไปซึ่งผลไมที่ควรเคี้ยว
ดวยชายจีวรนั่น ฉะนั้น จึงชื่อวา เปนเครื่องบริหารทอง. แมบาตร
ก็เปนเครื่องบริหารกาย ในคราวที่ตักน้ําดวยบาตรนั้นอาบและในคราว
ตักน้ําดวยบาตรนั้นทําการประพรมกุฏิ เปนเครื่องบริหารทองในคราว
ที่รับอาหารดวยบาตรนั้นฉัน. แมมดี นอย ยอมเปนเครื่องบริหารกาย
ในคราวที่เหลาไมสีฟน และในคราวที่ทําขาเตียงตั่งและคันกลด เปน
เครื่องบริหารทอง ในคราวตัดออยและปอกมะพราวเปนตน. แมเข็ม
ยอมเปนเครื่องบริหารกาย ในคราวที่เย็บจีวร เปนเครื่องบริหารทอง
ในคราวที่แทงขนมหรือผลไมฉัน. แมประคตเอวยอมเปนเครื่องบริหาร
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กาย ในคราวคาดเที่ยวไป เปนเครื่องบริหารทอง ในคราวมัดออย
เปนตนถือไป. แมผากรองน้ํา ยอมเปนเครื่องบริหารกาย ในคราวที่
กรองน้ําดวยผานั้นอาบ และในคราวที่กรองน้ําดวยผานั้น แลวกระทํา
การประพรมเสนาสนะ เปนเครื่องบริหารทอง ในคราวที่กรองน้ําดื่ม
และน้ําปานะ และในคราวที่ใชหองาขาวสารและขาวเมาเปนตน ดวย
ผานั้นแลวฉัน. นี้ประมาณบริขารของภิกษุผูมีบริขาร ๘ เทานั้น.
สวนภิกษุผูมีบริขาร ๙ เขาสูที่นอน ( จะมี ) เครื่องลาดสําหรับเสนาสนะนั้น หรือลูกกุญแจก็ควร. ภิกษุผูมีบริขาร ๑๐ ( จะมี ) ผา
นิสีทนะหรือแผนหนัง ก็ควร. ภิกษุผูมีบริขาร ๑๑ ( จะมี ) ไมเทาคนแก
หรือทะนานน้ํามัน ก็ควร. ภิกษุผูมีบริขาร ๑๒ ( จะมี ) รมหรือ
รองเทา ก็ควร. ในภิกษุเหลานี้ ภิกษุผูมีบริขาร ๘ เทานั้น ชื่อวา
ผูสันโดษ นอกนั้น ใคร ๆ ก็ไมควรกลาววา ไมสันโดษ เปนผูมักมาก
เปนผูแสวงใหญ. ภิกษุเหลานี้ทั้งหมด เปนผูมักนอย สันโดษ เลี้ยงงาย
มีความประพฤติเบาใจทีเดียว )."
[๓๐๓] ฎีกาสูตรเหลานั้นวา " ทานพระอรรถกถาจารย เมื่อจะ
แสดงวา การประมวลบริขารนอกนั้นเขาในบริขาร ๘ ยอมได
โดยไมแปลก ดวยทวงในเหตุมาตรวาจีวรและบิณฑบาต เปนเครื่อง
บริหารกายและทองตามลําดับ จึงกลาวคํามีอาทิวา " ภิกษุเหลานั้น
ทั้งหมด." บทวา เอเตป เปนตน อธิบายวา แมภิกษุผูมีบริขาร ๙
เปนตน ก็ชอื่ วาเปนผูมักนอย สันโดษเหมือนกัน ดวยวา จะเปน
ความมักมากหรือความไมสันโดษดวยบริขารเพียงเทานั้นหามิได."
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นัยอันมาในอรรถกถาแหงสูตรเหลานั้นวา " อันภิกษุผูมีบริขาร ๘
หอมีดนอยและเข็มไวในผากรองน้ํา เก็บไวในบาตรแลวคลองบาตรบน
จะงอยบา นุงหมไตรจีวร คาดประคตเอวแลว ยอมหลีกไปสบาย
ตามประสงค. เธอไมตองกลับมาเอาอะไรอีก. ฉะนั้นเทศนาในสามัญญผลสูตรเปนตน มาแลวดวยอํานาจภิกษุผูมีบริขาร ๘ เทานั้น หามา
แลวดวยอํานาจแหงภิกษุผูมีบริขาร ๙ เปนตนไม."
[๓๐๔] สันโดษมีถึง ๑๒ อยางก็จริง ถึงอยางนั้น ยนเขาก็เปน
๓ ดวยอํานาจสันโดษตามได สันโดษตามกําลัง และสันโดษตามสมควร.
ภิกษุผูสันโดษอยูดวยสันโดษ ๓ อยางเหลานั้น ชื่อวา ผูสันโดษดวย
ปจจัยพอสมควร. เหตุนนั้ ในอรรถกถาแหงอริยวงศ ๔ ในสังคีติสูตร
และอรรถกถาแหงอริยวังสสูตร ในปฐมปณณาสก แหงจตุกกนิบาต
อังคุตตรนิกาย พระอรรถกถาจารยกลาวไววา " ขาพเจากลาววา ภิกษุ
ยอมเปนผูสันโดษ คือ สันโดษดวยจีวรพอสมควร คือบรรดาจีวรตาม
ที่ไดแลวเปนตน ดวยจีวรชนิดใดชนิดหนึ่ง " ดังนี้ หมายถึงสันโดษ
๓ เหลานี้."
ฎีกาอริยวังสจตุกกะ ในสังคีติสูตร และอริยวังสสูตรนั้นวา
" คําวา อิเม ตโย สนฺโตเส นี้ พระอรรถกถาจารย กลาวดวย
สามารถสันโดษ ๓ เปนที่รวมแหงสันโดษทั้งหมด. ก็พระอรรถกถาจารย ยนคิลานปจจัยขางหนาเขาในบิณฑบาต แลวกลาวสันโดษไว
๕๐ ถวน คือ สันโดษในจีวร ๒๐ สันโดษในบิณฑบาต ๑๕ สันโดษ
ในเสนาสนะ ๑๕ สันโดษเหลานั้นแมทั้งหมด ยอมถึงการสงเคราะห
คือรวมลงในสันโดษ ๓ เหลานี้แล ตามสมควร."
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[๓๐๕] อรรถกถาสังคีติสูตร และจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย
วา " ก็ความสันโดษในจีวรมี ๒๐ อยาง คือ สันโดษในการตรึก
สันโดษในการเดินทาง สันโดษในการแสวงหา สันโดษในการได
เฉพาะ สันโดษในการรับพอประมาณ สันโดษในการเวนจากความ
โลเล สันโดษตามได สันโดษตามกําลัง สันโดษตามสมควร สันโดษ
ในน้ํา สันโดษในการซัก สันโดษในการทํา สันโดษในการกะประมาณ
สันโดษดวยดาย สันโดษดวยการเย็บ สันโดษในการยอม สันโดษในการ
ทํากัปปะ สันโดษในการใชสอย สันโดษในการเวนจากการสั่งสม สันโดษในการสละ. บรรดาสันโดษ ๒๐ เหลานัน้ อันภิกษุผูมีความยินดี
อยูจําพรรษาตลอดไตรมาสแลว ตรึกเพียงเดือนหนึ่ง ก็ควร. ดวยวา
เธอปวารณาแลว ยอมทําจีวรในเดือนเปนแดนเกิดจีวร. ภิกษุผูถือผา
บังสุกุลเปนวัตร ยอมทําไดโดยกึ่งเดือนเทานั้น. การตรึกสิ้นกาลเดือน
หนึ่งหรือกึ่งเดือน ดังนี้ ชื่อวา วิตักกสันโดษ.
[๓๐๖] ก็อันภิกษุผูยินดีดวยวิตักกสันโดษ พึงเปนเชนกับพระ
เถระผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร ผูอยูทปี่ าจีนขัณฑราชีวิหาร.
[ เรื่องพระเถระผูทรงผาบังสุกุล ]
ดังไดสดับมา พระเถระ มาดวยหวังวา " จักไหวพระเจดียใน
เจติยบรรพตวิหาร " ไหวพระเจดียแลว คิดวา " จีวรของเราเกา
เราจักไดในที่อยูของภิกษุมาก." ทานไปยังมหาวิหาร พบพระสังฆเถระ
แลว ถามถึงที่พัก แลวอยูในวิหารนั้น ในวันรุงขึ้น จึงถือเอาจีวร
*

* มโน. ปู. ๒/๓๖๓.
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มาไหวพระเถระ.
พระเถระกลาววา " อะไร ? ผูมีอายุ."
ทานตอบวา " ทานผูเจริญ กระผมจะไปยังประตูบาน."
พระเถระ กลาววา " ผูมีอายุ แมเราก็จักไป."
ทานรับวา " ดีละ ขอรับ " แลวจึงเดินไปยืนอยูที่ซุมประตูแหง
มหาโพธิ คิดวา " เราจะไดจีวรที่ชอบใจ ในทีอ่ ยูของคนที่มีบุญ
ทั้งหลาย " แลวคิดวา " ความตรึกของเราไมบริสุทธิ์ " จึงกลับเสียจาก
ที่นั้นเอง, ในวันรุงขึ้น ไปสูที่ใกลเนินชื่อเปณณัมพะ, ในวันรุงขึ้น
กลับจากประตูดานทิศเหนือแหงมหาเจดียเหมือนอยางนั้น แมในวันที่ ๔
ก็ไดไปยังสํานักพระเถระ.
พระเถระคิดวา " การตรึกของภิกษุนี้จักไมบริสุทธิ์ " ดังนี้แลว
ถือเอาจีวร ถามปญหา เขาไปสูบานภิกษุนั้นนั่นเอง.
ก็ในราตรีนั้น มนุษยคนหนึ่ง ถูกอุจจาระบีบครั้นแลว ถาย
อุจจาระรดผาสาฎกนั่นเอง แลวทิ้งผาสาฎกนั้นไวในกองหยากเยื่อ. พระ
เถระผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร เห็นผาสาฎกนั้นอันแมลงวันหัวเขียวทั้ง
หลายไตตอมกลุม ประครองอัญชลีขึ้นแลว.
พระมหาเถระ ถามวา " ผูมีอายุ ทําไมทานประครองอัญชลี
แกกองหยากเยื่อ."
พระเถระนั้น ตอบวา " ทานผูเจริญ กระผมมิไดประคองอัญชลี
แกกองหยากเยื่อ กระผมประคองแกพระทศพลผูพระบิดาของกระผม
ทานผูเจริญ พระทศพลผูทรงสลัดสัตวเล็กนอยประมาณตุมพะหนึ่งแลว
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ถือเอาผาบังสุกุล ที่เขาหอ ( สรีระ ) นางปุณณทาสีทิ้งแลว จากปาชา
ทรงทํากรรมที่ทําไดดวยยากแลว."
พระมหาเถระ คิดวา " ความตรึกของพระเถระผูถือผาบังสุกุล
เปนวัตร บริสุทธิ์แลว." แมพระเถระผูถือบังสุกุลเปนวัตร ก็ยืนอยู
ณ ที่นั้นนั่นเอง เจริญวิปสสนา บรรลุผลทั้ง ๓ แลว ถือเอาผาสาฎก
ผืนนั้น กระทําเปนจีวรหมแลว ไปสูป าจีนขัณฑราชีวิหาร ไดบรรลุ
พระอรหัตอันเปนผลที่เลิศแลว.
[๓๐๗] ก็การทีภ่ ิกษุเมื่อจะไปเพื่อตองการจีวร ไมคิดวา " เรา
จักไดในที่ไหน ?" ไปโดยมีพระกัมมัฏฐานเปนใหญเทานั้น ชื่อวา
คมนสันโดษ ( สันโดษในการไป ). ก็การทีภ่ ิกษุเมื่อจะแสวงหา
( จีวร ) ไมแสวงหากับดวยภิกษุธรรมดา พาภิกษุผูมีความละอายมีศีล
เปนที่รักไปแสวงหา ชื่อวา ปริเยสนสันโดษ ( สันโดษในการแสวง
หา ). การทีภ่ ิกษุแสวงหาอยูอยางนั้น เห็นจีวรที่ทายกนํามาแตที่ไกล
ไมตรึกอยางนี้วา " จีวรนั้น จักเปนที่ชอบใจ จีวรนั้น จักไมเปนที่
ชอบใจ " แลวยินดีดวยจีวรที่หยาบหรือละเอียดเปนตน ที่ตนไดแลว
อยางไรเทานั้น ชื่อวา ปฏิลาภสันโดษ ( สันโดษในการไดเฉพาะ ).
การที่ภิกษุแมเมื่อถือเอาจีวรที่ตนไดแลวอยางนั้น ยินดีดวยจีวรสักวา
เพียงพอแกตนเองวา " ผามีประมาณเทานี้ จักมีเพื่อจีวร ๒ ชั้น
ผามีประมาณเทานี้ จักมีเพื่อจีวรชั้นเดียว " ดังนี้เทานั้น ชื่อวา มัตตปฏิคคหณสันโดษ ( สันโดษในการถือเอาแตพอดี ). อนึ่ง การที่ภิกษุ
แสวงหาจีวรอยู ไมคิดวา " เราจักไดจีวรเปนที่ชอบใจ ที่ประตูเรือน
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ของคนโนน " แลวเที่ยวไปตามลําดับประตู ชื่อวาโลลุปปวิวัชชนสันโดษ ( สันโดษในการเวนความโลเลเสีย ).
การทีภ่ ิกษุอาจเพื่อยังอัตภาพใหเปนไป ดวยจีวรที่เศราหมอง
หรือประณีตอยางใดอยางหนึ่ง ยังอัตภาพใหเปนไปดวยจีวรอันตนได
แลวอยางนั้นแล ชื่อวา ยถาลาภสันโดษ ( สันโดษในปจจัยตามได ).
การรูจักกําลังของตนแลว ยังอัตภาพใหเปนไปดวยจีวรที่เปนเครื่อง
สามารถจะใหเปนไปได ชื่อวา ยถาพลสันโดษ ( สันโดษในปจจัยตาม
กําลัง ). การที่ภิกษุถวายจีวรที่ชอบใจแกภิกษุอื่นแลว ยังอัตภาพให
เปนไปดวยจีวรอยางใดอยางหนึ่งของตน ชื่อวา ยถาสารุปปสันโดษ
( สันโดษในปจจัยตามสมควร ). การไมเลือกวา " น้ําในที่ไหนชอบใจ
ในที่ไหนไมชอบใจ " ดังนั้น แลวซัก ( จีวร ) ดวยน้ําที่สมควรซักไดอยาง
ใดอยางหนึ่ง ชื่อวา อุทกสันโดษ ( สันโดษในน้ํา ). ภิกษุควรเวนน้ํา
ที่ขุนดวยดินเหลือ ยางไมและน้ํามีใบไมเนา. อันการที่ภิกษุผูจะซัก
( จีวร ) ไมทุบดวยไมคอนเปนตน ขยําดวยมือซัก ชื่อวา โธวนสันโดษ
( สันโดษในการซัก ). อนึ่ง จะซักจีวรที่ไมสะอาดแมดวยน้ําที่ใสใบไม
ตมน้ํารอน ก็ควร. การที่ภิกษุซักทําอยูอยางนั้น ไมยังจิตใหกําเริบวา
" จีวรนี้หยาบ จีวรนี้ละเอียด " ดังนีแ้ ลว กระทําโดยทํานองที่พอเหมาะ
นั่นแล ชื่อวา กรณสันโดษ ( สันโดษในการทํา ). การทําจีวรพอปด
มณฑล ๓ เทานั้น ชื่อวา ปริมาณสันโดษ ( สันโดษในประมาณ ).
อนึ่ง การที่ไมเที่ยวไปโดยคิดวา " เราจักแสวงหาดายที่ชอบ
ใจ " เพื่อตองการทําจีวร แลวถือเอาดายชนิดใดชนิดหนึ่งนั่นแล
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ที่บุคคลนํามาวางไวที่ถนนเปนตน หรือที่ศาลเทพารักษ หรือที่บุคคล
นํามาวางไวแทบเทา แลวทํา ชื่อวา สุตตสันโดษ ( สันโดษในดาย ).
ก็ในเวลาติดผากุสิ พึงสอยเย็บ ๗ ครั้ง ในที่มีประมาณนิ้วหนึ่ง. ดวย
วา เมื่อเธอทําอยูอยางนี้ ภิกษุใด ไมเปนสหาย แมวัตตเภทก็ไมมี
แกภิกษุนั้น. แตในที่ประมาณ ๓ นิ้ว ก็ควรสอยเย็บ ๗ ครั้ง. เมื่อ
เธอทําอยูอยางนี้ แมภิกษุผูเดินทาง ก็พึงเปนสหายแท. ภิกษุใดไมเปน
สหาย วัตตเภทยอมมีแกภิกษุนั้น. นีช้ ื่อวา สิพพนสันโดษ ( สันโดษใน
การเย็บ ). ก็ภิกษุผูจะยอม ( จีวร ) ไมควรเที่ยวแสวงหาน้ํายอมไทรดํา
เปนตน. เธอไดย้ํายอมอยางใดบรรดาน้ํายอมมีน้ํายอมไมพะยอมขาว
เปนตน ก็พงึ ยอมดวยน้ํายอมนั้น. เมือ่ ไมได ( อยางนั้น ) พึงถือเอาน้ํา
ยอมที่พวกชาวบานถือเอาปอในปาแลวทิ้งไว หรือกากน้ํายอมที่พวก
ภิกษุตมทิ้งไว แลวจึงยอม นี้ชื่อวา รชนสันโดษ ( สันโดษในน้ํา
ยอม ). การที่ภิกษุถือเอาสีเขียว สีเปอกตม สีดํา สีคล้ํา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ทํากัปปะ ( พินทุ ) อันปรากฏอยูแกบุคคลผูนั่งอยูบนหลังชาง ชื่อวา กัปปสันโดษ ( สันโดษในกัปปะ ). การใชสอยดวยสามารถพอปกปดอวัยวะ
ที่ยังความละอายใหกําเริบเทานั้น ชือ่ วา ปริโภคสันโดษ ( สันโดษใน
การใชสอย ).
พระมหาสิวเถระ กลาววา " ก็ภิกษุไดผาแลว แตยังไมได
ดายหรือเข็มหรือผูทํา จะเก็บไวก็ควร, เมื่อไดเข็มเปนตน จะเก็บไว
ไมควร, แมจีวรที่ทําแลว ถาเธอประสงคจะใหแกสหธรรมิกมี
อันเตวาสิกเปนตน, ก็อันเตวาสิกเหลานั้นยังอยูไมพรอมกัน จะเก็บไว
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จนกวาจะมา ก็ควร, เมื่ออันเตวาสิกเปนตนพอมาถึงแลว ควรให
( ทีเดียว ), เมื่อไมอาจจะให ควรอธิษฐานไว. เมื่อจีวรอื่นมีอยู จะ
อธิษฐานแมเปนผาปูนอนก็ควร. ดวยวา จีวรที่ไมอธิษฐานนั่นแล ยอม
เปนสันนิธิแท, จีวรที่อธิษฐานแลว ไมเปนสันนิธิ." นี้ชื่อวาสันนิธิปริวัชชนสันโดษ ( สันโดษในการเวนการสะสม ). อนึ่ง อันภิกษุ
เมื่อจะสละ ไมควรใหเพราะเห็นแกหนา, พึงตั้งอยูในสาราณียธรรม
แลวสละให ดังนี้ นี้ชื่อวา วิสัชชนสันโดษ ( สันโดษในการสละ ).
[ สันโดษในจีวร ๒๐ จบ ].
[ สันโดษในบิณฑบาต ๑๕ ]
สวนสันโดษในบิณฑบาต ๑๕ คือ วิตกั กสันโดษ คมนสันโดษ
ปริเยสนสันโดษ ปฏิลาภสันโดษ ปฏิคคหณสันโดษ มัตตปฏิคคหณสันโดษ โลลุปปวิวัชชนสันโดษ ยถาลาภสันโดษ ยถาพลสันโดษ
ยถาสารูปปสันโดษ อุปการสันโดษ ปริมาณสันโดษ บริโภคสันโดษ
สันนิธิปริวัชชนสันโดษ วิสัชชนสันโดษ.
บรรดาสันโดษเหลานั้น ภิกษุผูยินดีลางหนาแลวตรึกอยู. อนึ่ง
ภิกษุผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร เที่ยวไปกับดวยหมูแลว ใน
เวลาอุปฏฐากพระเถระในเวลาเย็น เมื่อพระเถระถามวา " พรุงนี้
พวกเราจะเที่ยวบิณฑบาตที่ไหน ? " เรียนวา " ในบานโนน ขอรับ "
คิดถึงที่เพียงเทานั้น จําเดิมแตนั้นไป ไมพึงตรึก. ภิกษุผูเที่ยวไป
รูปเดียว พึงยืนตรึกในโรงสําหรับตรึก. เมื่อตรึกจําเดิมแตนั้นไป
ยอมเปนผูคลาดเคลื่อนนอกเหนือไปจากอริยวงศ. นี้ชื่อวา วิตักก-
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สันโดษ. ก็ภิกษุเมื่อเขาไปบิณฑบาต ไมพึงคิดวา " เราจักได ณ ที่
ไหน ? " พึงไปดวยมีพระกัมมัฏฐานเปนใหญ. นีช้ ื่อวา คมนสันโดษ.
เมื่อแสวงหา ไมพาภิกษุพอดีพอรายไป พึงพาภิกษุผูมีละอาย มีศีล
เปนที่รักเทานั้น ไปแสวงหา. นี้ชื่อวา ปริเยสนสันโดษ. ภิกษุเห็น
อาหารที่เขานํามาแตไกล ไมพึงยังจิตใหเกิดขึ้นวา " นั่นนาชอบใจ
นั่นไมนาชอบใจ." นี้ชื่อวา ปฏิลาภสันโดษ. ภิกษุไมพึงคิดวา " เรา
จักรับบิณฑบาตที่นาชอบใจนี้ จักไมรับบิณฑบาตที่ไมนาชอบใจนี้ "
ดังนี้แลว รับบิณฑบาตอยางใดอยางหนึ่งแตพออัตภาพใหเปนไป
เทานั้น. นีช้ อื่ วา ปฏิคคหณสันโดษ.
อนึ่ง ในการรับบิณฑบาตนี้ ไทยธรรมมีมาก, ( แต ) ทายก
ปรารถนาจะถวายนอย, ก็ควรรับแตนอย. แมไทยธรรมมีมาก, ทั้ง
ทายกก็ปรารถนาจะถวายมาก, ก็ควรรับแตพอดีเทานั้น. ไทยธรรม
มีไมมาก ทายกปรารถนาจะถวายแตนอย, ก็ควรรับแตนอย. ไทยธรรมมีไมมาก แตทายกปรารถนาจะถวายมาก ก็ควรรับแตพอดี
เทานั้น. เพราะวา ภิกษุเมื่อไมรูประมาณในการรับ ยอมขจัดความ
เลื่อมใสของพวกมนุษยเสีย ยอมยังศรัทธาไทยของเขาใหตกไป ยอม
ไมทําตามคําสอน ยอมไมอาจประคองจิตแมของมารดาผูบังเกิดเกลา.
ตอรูประมาณแลวจึงควรรับ ดวยประการฉะนี้ อาการอยางวา
มานี้ ชื่อวา มัตตปฏิคคหณสันโดษ. ภิกษุไมควรไปสูตระกูลที่
มั่งคั่งเทานั้น พึงไปตามลําดับประตู. นีช้ ื่อวา โลลุปปวิวัชชนสันโดษ.
ยถาลาภสันโดษเปนตน มีนัยดังกลาวแลวในจีวรนั่นเอง. การทราบ
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อุปการะอยางนี้วา " เราบริโภคบิณฑบาตแลว จักตามรักษาสมณธรรม " ดังนี้แลว บริโภค ชื่อวา อุปการสันโดษ. ภิกษุไมพึงรับ
ประเคนบิณฑบาตที่ทายกบรรจุเต็มบาตรแลวนํามา. เมื่ออนุปสัมบัน
มีอยู พึงใหอนุปสัมบันนั้นรับ, เมื่อไมมี พึงใหทายกนําไป แลวถือ
เอาแตสิ่งที่พอรับประเคนได. นี้ชื่อวา ปริมาณสันโดษ. การฉันดวย
คิดอยางนี้วา " การฉันนี้ เปนเหตุบรรเทาความหิวเสียได การออก
จากทุกข ยอมมีไดเพราะการฉันนี้ " ดังนี้ ชื่อวา ปริโภคสันโดษ.
ภิกษุไมพึงเก็บหอมรอมริบไวฉัน อาการดังวามานี้ ชื่อวา สันนิธิปริวัชชนสันโดษ. ภิกษุไมเห็นแกหนา ตั้งอยูในสาราณียธรรมพึงสละ.
นี้ชื่อวา วิสัชชนสันโดษ.
แมในเสนาสนะ ก็มีสันโดษ ๑๕ มีวิตักกสันโดษเปนตน. สันโดษ
เหลานั้น พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในบิณฑบาตนั่นแล. สวน
คิลานปจจัย เขากันไดกับบิณฑบาตนั่นเอง. ในคิลานปจจัยนั้น
ภิกษุพึงยินดีดวยยถาลาภสันโดษ ยถาพลสันโดษ และยถาสารูปปสันโดษเทานั้น.
อรรถกถาสันโดษ ๕๐ จบ.
[๓๐๘] ฎีกาสังคีติสูตร และจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกายนั้นวา
" บทวา สาทกภิกฺขุนา ไดแก อันภิกษุผูยินดีจีวรของคฤหบดี. บท
วา เอกมาสมตฺต ความวา จะตรึกประมาณ ๑ เดือน ที่รกู ันวา
เปนเดือนทําจีวร ควรอยู, อธิบายวา จะตรึกถัดจากนั้นไป ไมควร.
จริงอยู การปฏิบัติในพระศาสนา ยอมเปนไปเพื่อตองการขมความ
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อยากไดวัตถุแมทั้งหมด เพราะเหตุนั้น ภิกษุผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร
ยอมทําได โดยกึ่งเดือนเทานั้น เพราะความที่การไดเปนของไมเนื่อง
ดวยผูอื่น. แตพระผูมีพระภาคทรงอนุญาตไวประมาณ ๑ เดือน เพราะ
การไดของภิกษุผูยินดีดวยคฤบดีจีวรนอกนี้ เนื่องดวยผูอื่น การ
ตรึกเพียงหนึ่งเดือนหรือกึ่งเดือนดังพรรณนามาฉะนี้ ชื่อวา วิตักกสันโดษ
ความที่การตรึกเปนไปชั่วเวลาที่ทานกําหนดไว. ภิกษุแมปรารถนา
พระมหาเถระเปนสหายของตนในการแสวงหานั้น กลาวดวยความเคารพ
อยางหนักอยางนี้วา ทานผูเจริญ กระผมจักไปสูประตูบาน ดังนี้.
ฝายพระเถระ ทราบอัธยาศัยของเธอแลว กลาววา ผูมีอายุ แมเรา
ก็จักไป. พระเถระ ถามปญหาดวยหวังวา โอกาสแหงความตรึก
จงอยามีแกภิกษุนี้ ดังนี้แลว เขาไปสูบาน.
บทวา อุจฺจารปลิพุทฺโธ คือ ผูอันอุจจาระเบียดเบียนแลว.
ในกาลนั้น พระปงสุกูลิกเถระ ยืนอยู ณ ที่นั้นนั่นเอง เจริญวิปสสนา
แลวบรรลุผล ๓ เพราะความที่กิเลสทั้งหลายอันทานขมไดแลว โดย
ความที่แหงกําลังปติและโสมนัสอันเกิดขึ้นในพระตถาคต
โดยมุขคือ
การระลึกถึงทุกกรกิรยิ าของพระผูมีพระภาคมีกําลัง. แมการคิดวา
'เราจักได ณ ที่ไหน' ดังนี้ เปนเบื้องตนแหงความหวังลาภ เพราะเหตุ
นั้น ในคมนสันโดษนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา อจินฺตตฺวา.
จะกลาวไปไยถึงการคิดเปนตนอยางนี้วา งเราจักไดของดี จักไดของ
ที่นาชอบใจ.ง
เมื่อจะหลีกเลี่ยงคําซักถามวา 'ก็ภิกษุควรไปอยางไร ?' ดังนี้
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พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา กมฺมฏานสีเสเนว คมน ดังนี้.
เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึงแสดงวา 'ไมควรคิดแม
อะไร ๆ เพราะอาศัยจีวรเลย.' ภิกษุผูมีศีลไมเปนที่รัก พึงเปนปจจัย
แหงการแสวงหาแมที่ไมควร เหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาว
วา เปสล ภิกฺขุ คเหตฺวา ดังนี้.
บทวา อาหริยมาน ความวา ซึ่งผาที่ตกอยูในปาชา อัน
บุรุษไร ๆ ทราบวา ภิกษุเหลานี้ เที่ยวไปแสวงหาผาบังสุกุล ดังนี้
แลวนํามาจากปาชานั้น.
หลายบทวา เอว ลทฺธ คณฺหนฺตสฺสาป ความวา แมไมยัง
ปฏิลาภสันโดษใหกําเริบเลย ถือเอาอยูซึ่งจีวรอันตนไดแลวอยางนั้น.
สองบทวา อตฺตโน ปโหนกมตฺเตเนว ความวา โดยประมาณ
ที่จะเพียงพอแกตนนั่นแล เพื่อประโยชนแกผาบังสุกุลชั้นเดียวหรือ ๒
ชั้น ตามที่ตนไดแลว. พระอรรถกถาจารย ยอมหามความหวัง
เฉพาะตอไป ดวย เอว ศัพทอันเปนอวธารณะ. การที่ภิกษุผูเที่ยวไป
เพื่อภิกษาในบานเที่ยวไปตามลําดับประตู เหมือนเที่ยวไปตามลําดับ
ตรอก ชื่อวา โลลุปปวิวัชชนะ เพราะความโลเลในจีวรอันเธอยก
ขึ้นเสียไกลแลว.
บทวา ยาเปตุ แปลวา ยังอัตภาพใหเปนไป. บทวา โธวนูปเคน แปลวา ควรแกการซัก. บทวา ปณฺณานิ ไดแก ใบมะมวง
และใบหวาเปนตน.
บทวา อโกเปตฺวา คือไมยังสันโดษใหกําเริบ. บทวา ปโห-
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นกนีหาเรเนว ความวา การถือเอาผาเนื้อหยาบและละเอียดเปนตน
ตามที่ไดแลวกระทํา โดยทํานองที่จะเพียงพอแกไตรจีวรมีอันตรวาสก
เปนตน ทีต่ นประสงคจะทํานั่นแล.
บทวา ติมณฺฑลปฺปฏิจฺฉาทนมตฺตสฺเสว ความวา ทําจีวร
พอปกปดมณฑล ๓ เทานั้น อยางนี้ คือ ถาเปนผานุง ปดมณฑลสะดือ
มณฑลเขา ถาผานอกนี้ ปดมณฑลหลุมคอ มณฑลเขา. ก็ประมาณ
นั้น โดยอรรถ ยอมเปนประมาณดังกลาวแลว โดยที่สุดอยางต่ําแหง
ไตรจีวรนั่นแล. บทวา อวิจริตฺวา แปลวา ไมเทีย่ วไปแลว.
บทวา กุสิพนฺธนกาเล ความวา ในเวลาประกอบมณฑล
เย็บเขากัน. สองบทวา สตฺต วาเร สิ้นวาระที่เย็บ ๗ ครั้ง.
การไมกระทําความแปลกอะไร ๆ ดวยการแสดงกัปปพินทุ ชื่อ
วา กัปปสันโดษ. เพื่อจะแสดงประโยชนในการบริโภคจีวรโดยตรง
นั่นแลวา 'การบริโภคจีวรยอมสําเร็จ เพราะใหถึงประโยชนมีการ
บําบัดเสียไดซึ่งความหนาวเปนตน' พระอรรถกถาจารย จึงกลาว
วา หิริโกปนปฺปฏิจฺฉาทนมตฺตวเสน ดังนี้. เพราะเหตุนั้น พระ
ผูมีพระภาค จึงตรัสวา 'เพียงเพื่อจะปกปดอวัยวะเครื่องยังหิริให
กําเริบ.'
บทวา วฏฏติ ความวา สันโดษยอมไมกําเริบกอน เพราะ
ยังไมไดสัมภาระและทักขิไณยบุคคล.
สองบทวา สาราณียธมฺเม ตฺวา ความวา ดํารงอยูในความ
เปนผูมีการบริโภคโดยทั่วไป กับภิกษุทั้งหลายผูมีศีล. ปณฑปาติก-
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ภิกษุ ยอมตรึกวา 'วันนี้เราจักเที่ยวบิณฑบาต ณ ที่ไหนหนอแล.'
เมื่อพระเถระถามวา 'พรุงนี้ พวกเราจักเที่ยวบิณฑบาต ณ ที่ไหน ?'
คําวา 'ในบานโนน ขอรับ'" นี้เปนการใหคําตอบก็จริง ถึงดังนั้น
พระอรรถกถาจารย ก็กลาววา เอตฺตก จินฺเตตฺวา ดังนี้ เพราะ
หมายเอาจิตเปนเหตุคิดแลวจึงกลาว.
สองบทวา ตโต ปฏาย ความวา จําเดิมแตกาลที่เธอยืน
ตรึกอยูในโรงเปนที่ตรึก คือวา ถัดจากกาลนั้นไป.
คําวา อริยวสา จุโต โหติ นี้ พึงถือเอาดวยสามารถแหงภิกษุ
ผูตั้งอยูในอริยวงศแมทั้ง ๓.
ไมพึงถือเอาดวยสามารถแหงภิกษุผู
ประพฤติขอเดียวเทานั้น. จริงอยู ภิกษุแมทั้งหมดผูตั้งอยูในอริยวงศ
ยอมไดเพื่อจะตรึกคราวเดียวเทานั้น, นอกนั้น ยอมไมได.
บทวา ปริพาหิโร คือ เปนผูอยูภายนอกจากความเปนผูตั้งอยู
ในอริยวงศ. วิตักกสันโดษนี้นั้น ยอมไมกําเริบ และยอมหมดจด
ดวยมนสิการพระกัมมัฏฐาน. แมในสันโดษเหลาอื่นจากวิตักกสันโดษ
นี้ ก็นัยนี้เหมือนกัน. เพราะเหตุนั้นนั่นแล พระอรรถกถาจารย จึง
กลาววา กมฺมานสีเสน คฏนฺตพฺพ ดังนี้. เอว ศัพทในบทวา
คเหตพฺพเมว นี้ ประกอบในฐานะไมควร, พึงประกอบวา
ยาปนมตฺตเมว คเหตพฺพ ดังนี้.
บทวา เอตฺถ คือ ในการรับบิณฑบาตนี้. บทวา อปฺป ความ
วา ควรรับเอาแตนอย แมโดยประมาณพอยังอัตภาพใหเปนไป
แหงตน เพื่อยังจิตข องทายกใหยินดี.
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บทวา ปมาเณเนว คือ พึงรับแตนอย โดยประมาณพอยัง
อัตภาพใหเปนไปแหงตนเทานั้น. พระอรรถกถาจารย เพื่อจะแสดง
เหตุในคํานี้วา อปฺป คเหตพฺพ ปมาเณน คเหตพฺพ ดังนี้ จึงกลาว
คําวา ปฏิคคฺ หณสฺมึ เปนตน.
บทวา มกฺเขติ แปลวา ยอมทําลาย. บทวา วินิปาเตติ คือ
ยอมใหพินาศ เพราะประกอบผิดไปในฐานะอันไมควร. บทวา สาสน
คือคําสั่งสอน ไดแก คําพร่ําสอน ของพระศาสดา.
บทวา น กโรติ คือ ยอมไมปฏิบัติ. การเที่ยวไปตามลําดับ
ประตู เหมือนภิกษุผูเที่ยวไปตามลําดับตรอก ชือ่ วา โลลุปปวิวัชชนสันโดษ เหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา ทฺวารปฺปฏิปาฏิยา
คนฺตพฺพ ดังนี้.
บทวา หราเปตฺวา ไดแก นําสวนเกินออกเสีย.
การบริโภค ชื่อวา นิสสรณะ เพราะเปนเครื่องสลัดออกจาก
ความกําหนัดในอาหาร ของภิกษุ คือ ความเปนผูมีความตองการจะ
บรรเทาความหิว. ก็ประโยชนมีการตั้งอยูแหงกายเปนตน มาแลวโดย
การถึงความตองการนั่นเอง เหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาว
วา ชิฆจฺฉาย ฯ เป ฯ สนฺโตโส นาม ดังนี้. อธิบายวา ไมพึงเก็บ
หอมรอมริบไวกินแมในวันนั้น. สวนประโยชนนอกนี้ พระผูมีพระ
ภาคทรงหามไวแลว ดวยสิกขาบทนั่นแล.
สองบทวา สาราณียธมฺเม ิเตน ความวา ผูตั้งอยูในความ
เปนผูมีการบริโภคสาธารณะกับภิกษุทั้งหลายผูมีศีล.
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สองบทวา ปณฑ
ฺ ปาเต วุตฺตนเยเนว ความวา สันโดษใน
เสนาสนะเหลานั้น พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในบิณฑบาตนั่นแล
ตามสมควร โดยนัยเปนตนวา 'ภิกษุผูยินดี ยอมตรึกวา 'วันนี้ เรา
จักอยู ณ ทีไ่ หน ?' ภิกษุเมื่อตรึกนอกจากนั้น ยอมเปนผูเคลื่อน เปน
ผูเหินหาง จากอริยวงศ. อนึ่ง คําทั้งหมดมีอาทิอยางนี้วา 'แมเมื่อ
แสวงหาเสนาสนะ ไมพึงคิดวา 'เราจักได ณ ที่ไหน ?' แลว พึงไปดวย
มุงพระกัมมัฏฐานเปนใหญเทานั้น ดังนี้' ก็มีนัยเหมือนนัยกอนนั่นแล.
เมื่อมีคําถามวา 'ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาค เมื่อทรง
แสดงสันโดษในปจจัย ในสังคีติสูตรนี้ จึงไมทราบจัดสันโดษในคิลานปจจัยเขาดวย ? พระอรรถกถาจารย เมื่อจะแสดงคําเฉลยวา 'ก็ขอ
นั้น ทานไมควรเห็นอยางนั้น.' จึงกลาววา คิลานปฺปจฺจโย ปน
ปณฺฑปาตเยว ปวิฏโ ดังนี้. อธิบายวา 'เพราะความที่แหงคิลานปจจัยนั้น เปนของเสมอกัน ( กับบิณฑบาต ) โดยความเปนของอัน
ภิกษุพึงกลืนกิน.'
เมื่อมีคําถามวา 'ถาวา เมื่อถือเอาความเชนนั้น พึงปรารถนา
สันโดษ ๑๕ อยาง แมมีวิตักกสันโดษเปนตน แมในคิลานปจจัยนั้น
เหมือนในบิณฑบาตสิ ?' พระอรรถกถาจารย เมื่อจะแสดงคําเฉลย
วา 'ไมควรปรารถนา' ดังนี้ จึงกลาววา ตตฺถ เปนตน.
ฎีกาแหงสันโดษ ๕๐ จบ.
[๓๐๙] ในอรรถกถา มงคลสูตรนี้ พระอรรถกถาจารย กลาว
๑

๑. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวัณณนา ๑๖๒.
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ไววา " สันโดษนี้แมทั้งหมด ซึ่งมีประเภทตามที่กลาวมานี้ พระผูมี
พระภาค ตรัสใหชื่อวา สนฺตุฏี. สนฺตุฏี นั้น พึงทราบวา เปน
มงคล เพราะเปนเหตุบรรลุการละบาปธรรมทั้งหลายมีความมักมาก
ความมักใหญ และความปรารถนาลามกเปนตน เพราะความเปน
เหตุแหงสุคติ เพราะความเปนคุณอุดหนุนอริยมรรค และเพราะ
ความเปนเหตุแหงความเจริญมีความไมขัดของในทิศทั้ง ๔ เปนตน. "
อรรถกถา ขุททกวิภังค วา " ภาวะคือความปรารถนาเกินซึ่ง
ลาภของตน ของบรรพชิตผูไมสันโดษดวยปจจัยมีจีวรเปนตน อันตน
ไดแลวนั้น ๆ ก็หรือของคฤหัสถผูไมสันโดษแลวดวยรูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ อันตนไดแลวนั้น ๆ ชื่อวา อติจฉฺ ตา. แมคําวา
อตฺริจฺฉตา ก็เปนชื่อของ อติจฺฉตา นั่นเอง. "
[๓๑๐] ฎีกาขุททกวิภังคนั้นวา " มีวิเคราะหวา 'ผูใด ยอม
ปรารถนาเกิน เหตุนั้น ผูนั้น ชื่อวา อติจฺจิจฺโฉ ( ผูปรารถนาเกิน ).'
ครั้นเมื่อคําวา ความเปนแหงบุคคลผูปรารถนาเกินนั้นชื่อวา อติจฺจิจฺฉตา
ดังนี้ อันพระอรรถกถาจารยควรจะกลาว แตลบ จ อักษรเสีย จึงกลาว
วา อติจฺฉตา ดังนี้. ก็ อติจฺฉตา นั่นเอง อันพระอรรถกถาจารย
กลาววา อตฺริจฺฉตา เหตุนั้น พึงทราบบทสําเร็จแมในคําวา อตฺริจฺฉตา
นั้น โดยวิธีอันมาในเนรุตติปกรณ. อีกอยางหนึ่ง ความปรารถนา
ในปจจัยนั้น ๆ กาวลวงปจจัยตามที่ตนไดแลว ชื่อวา อตฺรจิ ฺฉตา.
อตฺริจฺฉตา นั้นนั่นแล พระอรรถกถาจารยกลาววา อติจฺฉตา เพราะ
๑

๑. สมฺโมหวิโนทนี. ๖๑๔.
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ทําการอาเทศ ตรฺ อักษรใหเปน ต อักษร."
อนุฎีกาขุททกวิภังคนั้นวา " บทวา เนรุตฺติวิธาเนน ความวา
โดยการแปลง ตฺร อักษรใหถึงความเปน ต อักษร. "
ฎีกาเอกนิบาต อังคุตตรนิกายเปนตนวา " ความปรารถนาใน
ปจจัยนั้น ๆ ชื่อวา อตฺรจิ ฺฉตา. "
อรรถกถารถวินีตสูตร และเอกนิบาต อังคุตตรนิกาย เปนตนวา
" ความปรารถนาลาภของชนอื่น ของบุคคลผูไมเบื่อแลวในลาภของตน
ชื่อวา อตฺรจิ ฺฉตา. "
[๓๑๑] จริงอยู วัตถุที่ตนไดแลว แมเปนของประณีต ก็ยอม
ปรากฏแกบคุ คลผูปรารถนาเกินดุจของเลว, วัตถุที่คนอื่นได แมเปน
ของเลว ก็ยอมปรากฏดุจของประณีต. ขาวตมที่เขาตมไว หรือ
ภัตรหรือขนมในภาชนะเดียวกัน ที่เขาใสลงในบาตรของตน ยอม
ปรากฏดุจของเลว ( สวน ) ที่ใสลงในบาตรของภิกษุอื่น ยอมปรากฏ
ดุจของประณีต. ก็ความปรารถนาเกินนี้ ยอมมีไดทั้งคฤหัสถแลว
บรรพชิต ทัง้ สัตวดิรัจฉาน. ในขอนั้น มีเรื่องเหลานี้ ( เปนอุทาหรณ ).
ไดยินวา กุฎมพีคนหนึ่ง นิมนตภิกษุณี ๓๐ รูปแลว ไดถวาย
ภัตรพรอมทั้งขนม. พระสังฆเถรี ใหเปลี่ยนขนมในบาตรของภิกษุณี
ทั้งหลายแลว ภายหลัง ก็ไดเคี้ยวกินขนมที่ตนไดแลวนั่นเอง.
เรื่องนี้มาในอรรถกถา ขุททกวิภังค.
๑

๒

๓

๑. ป. สู. ๒/๑๘๕. ๒. มโน. ปู. ๑/๗๘. ๓. สมฺโมหวิโนทนี. ๖๑๕.
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[ เรื่องพระราชบุตร ]
[๓๑๒] ในอดีตกาล พระราชโอรสของพระเจากรุงพาราณสี
ถูกพระราชบิดาเนรเทศ จึงพาพระนางอสิตาภู ผูเปนพระเทวีของตน
เขาไปปาหิมพานต เสวยปลาเนื้อและผลไม อยูในบรรณศาลา.
พระราชกุมารนั้น เห็นนางกินนรีตนหนึ่ง มีจิตปฏิพัทธแลว
จึงละพระเทวี เดินติดตามรอยเทาของนางกินนรีไป.
พระเทวี ทรงดําริวา " พระราชกุมารนี้ ไมนับถือเรา จึงติดตาม
นางกินนรีไป " แลวเขาไปหาดาบสรูปหนึ่ง เรียนกสิณบริกรรมยังฌาน
และอภิญญาใหเกิดแลว ไดมายืนอยูแทบประตูบรรณศาลาของตน.
ฝายพระราชกุมารนั้น ติดตามนางกินนรีอยู ไมเห็นหนทางที่
นางไป หมดความหวังแลว ก็กลับมา. พระเทวี เห็นเธอมาอยู จึง
เหาะขึ้นในอากาศ ไปแลว ณ ที่อื่น. ในกาลทีพ่ ระเทวีไปแลว พระ
ราชกุมารนั้น คร่ําครวญอยู กลาวคาถานี้ในอสิตาภูชาดก ในนวมวรรคทุกนิบาตวา
" บุคคลผูปรารถนาเกิน ยอมเสื่อมจากประโยชน เหมือนเราเสื่อมแลวจากพระนางอสิตาภูเทวี
ฉะนัน้ เพราะความโลภจัด และเพราะความเมา
ดวยสามารถแหงความโลภจัด. "
[ แกอรรถ ]
บรรดาบทเหลานั้น บาทคาถาวา อตฺริจฺฉ อติโลเภน ความวา
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๓/๓๐๗.
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ความทะยานอยากไมมีที่สิ้นสุด กลาวคือความปรารถนาในกามคุณ
นั้น ๆ พระราชกุมารตรัสวา อตฺริจฉฺ า, ความโลภที่เปนไปลวง
พระราชกุมารตรัสวา อติโลโภ.
บทวา อติโลภมเทน จ ความวา ชื่อวา ความเมาดวยอํานาจ
ความโลภจัด เพราะยังความเมาวาตัวเปนบุรุษใหเกิดขึ้น. มีคํา
อธิบายอันพระราชกุมารตรัสไวดังนี้วา " บุคคลผูปรารถนาจัดดวย
สามารถแหงความอยากเกินไป ยอมเสื่อมจากประโยชน เหมือน
เราเสื่อมแลวจากพระนางอสิตาภูราชธิดาฉะนั้น เพราะความโลภจัด
และเพราะความเมาดวยสามารถแหงความอยากไดเกินไป."
[๓๑๓] จําเดิมแตนั้น พระราชกุมารนั้น อยูในปาแตผูเดียว
เทานั้น โดยกาลลวงไปแหงพระราชบิดา ไดเสด็จไปรับราชสมบัติแลว.
สวนในอรรถกถาแหงวิภังค พระอรรถกถาจารย กลาวไววา
" เทพดาผูสิงอยูที่ตนไม " กลาวคาถานี้วา
" บุคคลผูปรารถนาจัดนั้น ยอมเสื่อมจากประโยชนของตน ดุจพระราชกุมารปรารถนานาง
จันทกินนรี เสือ่ มแลวจากพระนางอสิตาภู ฉะนั้น
เพราะความโลภจัด และเพราะความเมาดวย
สามารถแหงความโลภจัด."
เทพดา ไดทําการเยาะเยยกับดวยพระราชาวา " บุคคลผู
ปรารถนาเกิน ยอมเสื่อมจากประโยชนของตน คือ ยังประโยชน
๑

๑. สมฺโมหวิโนทนี. ๖๑๕.
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ของตนใหยอยยับไปเพราะความโลภจัด เหมือนพระราชกุมารปรารถนา
นางจันทกินนรี เสื่อมแลวจากพระนางอสิตาภูราชเทวีฉะนั้น. "
ฎีกาวิภังคนั้นวา " บทวา อตฺริจฺฉ ความวา ปรารถนาเกิน
คือปรารถนาลวง. เพราะเหตุไร ? เพราะความโลภจัด และเพราะ
ความเมาดวยสามารถแหงความโลภจัด กลาวคือความปรารถนา
ดวยสามารถความอยากไดเกินไป. ประโยชนของตน เทพดากลาว
วา อตฺตา. สองบทวา หายติ ชิยฺยติ ความวา ประโยชนทตี่ นยึดถือ
ไว หรือประโยชนที่ตนถึงแลว เหตุนั้น จึงชื่อวา อตฺตา. อธิบาย
วา ยังประโยชนที่ยึดถือไวแลวหรือถึงแลวนั้นใหยอยยับไป เหมือน
พระราชกุมารปรารถนานางจันทกินนรี แลวเสื่อมจากพระนางอสิตาภู
ฉะนั้น. "
อนุฎีกาวิภังคนั้นวา " ในสองบทวา อตฺตหิต อตฺตา นี้ พระฎีกาจารย กลาวนิเทส ดวยการลบบทเบื้องปลาย เหมือนอุทาหรณ
วา รูปภโว รูป และวา ภีมเสโน ภีโม. พึงทราบบทสําเร็จโดยนัย
แหงนิรุตติปกรณวา อาทินฺโน ปตฺโต วา อตฺโถติ อตฺตา ดังนี้. "
คําทั้งหมดนั้น ยอมผิดจากบาลีชาดกตามที่กลาวแลว พรอมทั้ง
อรรถกถา.
เรือ่ งพระราชบุตร จบ.
[ ๓๑๔ ] นัยอันมาในอรรถกถาขุททกวิภังค และสังคีติสูตร วา
" ในกาลแหงพระกัสสปพุทธเจา บุตรเศรษฐี ชือ่ มิตตวินทุกะ
๑

๑. สมฺโมหวิโนทนี. ๖๑๖. ๒. สุ. วิ. ๓/๒๔๐.

๒
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เปนคนไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใส อันมารดากลาววา " พอ วันนี้ เจา
จงสมาทานอุโบสถ ฟงธรรมในวิหารตลอดคืนยังรุง แมจักใหทรัพย
พันหนึ่งแกเจา " เพราะความโลภในทรัพย จึงสมาทานอุโบสถกําหนด
วา " ที่นี้จักไมมีภัยแตไหน " แลวนอนหลับ ณ ภายใตธรรมาสน
ตลอดคืนยังรุง เวลาเชา ก็ไปสูเรือน รับเอาทรัพยพันหนึ่งทันทีแลว
ดื่มขาวยาคู. เขาปรารถนาจะแลนเรือไปยังสมุทร ดวยหวังวา " เรา
จักรวบรวมทรัพย. " ลําดับนั้น มารดาหามเขาวา " พอ ในตระกูล
นี้มีทรัพยถึง ๔๐ โกฏิ อยาไปเลย. " เขาไมเชื่อ จะไปใหได. มารดา
ไดยืนขวางหนาไว. เขาโกรธ คิดวา " มารดานี้ยังยืนขวางหนาอยูได "
จึงขามมารดาที่ตนประหารใหลมลงดวยเทา แลวเดินไป. เมื่อเขา
ขึ้นเรือไปอยู ในวันที่ ๗ เรือไดหยุดแลว. มนุษยทั้งหลายจึงใหจับ
สลากสําหรับกาฬกัณณี. สลากนั้น ตกถึงเขาคนเดียวถึง ๓ หน.
มนุษยเหลานั้น จึงใหแพแกเขาแลวโยนลงในสมุทร. เขาไปถึงเกาะ
แหงหนึ่ง เสวยสมบัติอยูกับพวกนางเวมานิกเปรต แมนางเวมานิกเปรตเหลานั้น กลาวหามอยูวา " ทานอยาไดไปทางอื่น ๆ เลย "
( ก็ยังขืนไป ) เมื่อชมสมบัติทวีคณ
ู นั้น ๆ ไปพลาง ไดเห็นเปรต
ตนหนึ่งผูทรงจักรกรดโดยลําดับ. จักรนั้นไดปรากฏแกเขาดุจดอก
ปทุม. นายมิตตวินทุกะออนวอนวา " ทานจงใหดอกปทุมนั้น
แกขาพเจา. " เปรตนั้น กลาววา " นาย นี้ไมใชดอกปทุม มัน
เปนจักรกรด. " เขากลาววา ทานไมปรารถนาจะใหแกขาพเจา จึง
ลวงขาพเจา ขาพเจาไมเคยเห็นดอกปทุมหรือ ? เปรตนอกนี้ คิด
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วา " แมบุรษุ นี้ คงทํากรรมเชนกับกรรมที่เราทํา จึงปรารถนาจะ
เสวยผลของกรรมนั้น " แลวสวมจักรลงบนกระหมอมของเขา แลว
หนีไป.
[๓๑๕] ฎีกาสังคีติสูตรวา " อธิบายวา เพราะความโลภใน
ทรัพย ไมใชเพราะความพอใจในธรรม. ชื่อวา หาภัยแตที่ไหนมิได
เพราะความเปนสภาพที่ใคร ๆ จะไมพึงปลุกใหลุกขึ้น. มารดาหามไว
ดวยประสงควา " ชื่อวา การไปในสมุทร มีอันตรายมาก." สองบทวา
อนฺตร กตฺวา ความวา ทํามารดาไวในระหวางเทาทั้ง ๒ ดวยสามารถ
แหงการขามไป. เรือไดหยุดแลว เพราะลมไมพัด ดวยกําลังกรรม
อันลามกของนายมิตตวินทุกะนั้น. นายมิตตวินทุกะนั้น เสวยสมบัติอยู
ดวยอานุภาพแหงอุโบสถกรรม อันตนรักษาแลว ตลอดวันหนึ่ง
อันพวกนางเวมานิกเปรตอื่น ๆ กลาวหามแลว เหมือนนางเวมานิกเปรตพวกกอน กลาวหามวา " ทานอยาไดไปทางอื่น ๆ เลย " เหตุนั้น
พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา ตาหิ ปรโต ปรโต มา อคมาสีติ
วุจฺจมาโน ดังนี้. บทวา ขุรจกฺกธร ความวา ซึ่งบุรุษ คนหนึ่ง
ผูทรงจักรอันคมเหมือนคมมีดโกน. จักรกรดนั้น ไดปรากฏแลว
ดวยกําลังกรรมอัมลามก.
[๓๑๖] ครั้งนั้น พระโพธิสัตว ( เกิด ) เปนเทวราชองคหนึ่ง
เที่ยวจาริกไปในอุสสทนรก ไดถึงที่นั้น. นายมิตตวินทุกะ เห็นพระ
โพธิสัตวนั้นแลว ถามวา " ขาแตเทวราชเจา จักรนี้ ยอมครอบ
บดอยู ดุจเครื่องบด ๆ เมล็ดงาฉะนั้น ขาพเจาทําบาปอะไรไวหนอ ? "
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ลําดับนั้น พระโพธิสัตว เมื่อจะแสดงกรรมที่เขาทําไวแกเขา
จึงกลาว ๓ คาถา ในจตุททวารชาดก ในทสกนิบาตวา
" เพื่อน ทานไดทรัพยตั้ง ๒๐ แสน มิใชนิด
หนอย มิไดทําตามคําของญาติทั้งหลายผูเอ็นดู
แลนเรือไปสูสมุทรสาครอันกวางใหญ ซึ่งมีความ
สําเร็จนอย ไดเสวยสมบัติกับดวยนางเวมานิกเปรต ๔ นาง แลวไดประสพ ๘ นาง เสวย
สมบัติกับดวยนางเวมานิกเปรต ๘ นาง แลวได
ประสพ ๑๖ นาง แลวไดเสวยสมบัติกับดวยนาง
เวมานิกเปรต ๑๖ นาง แลวไดประสพ ๓๒ นาง
ออกจะมักมากไป จึงไดมายินดีจักร จักรยอมพัด
ผันบนกระหมอมของทานซึง่ เปนคนอันความอยาก
ขจัดแลว."
[ แกอรรถ ]
[๓๑๗] อรรถกถาชาดกวา " บรรดาบทเหลานั้น บทวา ลทฺธา
ความวา ทานทําอุโบสถกรรม และรับเอาทรัพยพันหนึ่ง จากสํานัก
ของมารดา เมื่อทําการคาขาย ไดทรัพยพันหนึ่ง และทรัพยอีกมาก
มายตั้ง ๒๐ แสน.
บทวา นากริ ความวา ไมสันโดษดวยทรัพยนั้น แลนเรือไป
สูสมุทร แมมารดากลาวโทษในสมุทรหามอยู ก็มิไดทําตามคําโดย
ชอบของญาติทั้งหลายผูอนุเคราะห ไดแลนเรือไปสูสมุทรอันกวาง
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๕/๔๒๓.
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ใหญ อันสามารถจะใหเรือโลดขึ้น ( จมได ). บทวา อปฺปสิทฺธิย
คือ มีความสําเร็จนอย ไดแก มีความพินาศมาก. สองบทวา จตุพฺภิ
อฏ ความวา ดวยผลแหงอุโบสถกรรม ที่ทําไววันหนึ่ง เพราะ
อาศัยมารดา ทานจึงไดหญิง ๔ คน ในวิมานแกวผนึก; ตอจากนั้น
ไดหญิง ๘ คน ในวิมานเงิน ไดหญิง ๑๖ คน ในวิมานแกวมณี ได
หญิง ๓๒ คน ในวิมานทอง.
[๓๑๘] ฎีกาสังคีติสูตรวา " บทวา จตุพฺภิ ความวา กับดวยนาง
เวมานิกเปรต ๔ คน ผูเชนกับนางอัปสร. สองศัพทวา สมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา เปนคําที่เหลือ ( อันควรนํามาเชื่อมเขา ). บทวา อฏชฺฌคมา ความวา ไดประสพนางเวมานิกเปรต ๘ คน ที่วิเศษกวานั้น
โดยคุณมีรูปเปนตน. บทวา อตฺริจฺฉ ความวา ชื่อวา ปรารถนา
ในกามคุณนั้น ๆ เพราะความเปนผูประกอบดวยความโลภจัด ที่นับวา
ปรารถนาเกินสวน. "
อรรถกถาชาดกวา " สองบทวา อตฺริจฺฉ จกฺกมาสโท
ความวา ทานเปนคนชั่ว ไมสันโดษดวยทรัพยตามที่ไดแลว ชื่อวา
ปรารถนาเกินสวน เพราะความเปนผูประกอบดวยความปรารถนาเกิน
กลาวคือความละโมบอันลวงเลยทรัพยที่ไดแลว ๆ อยางนี้วา " เราจักได
เกิน คือยิ่งขึ้นไปกวา " เพราะความที่อุโบสถกรรมนั้นสิ้นแลว จึงลวง
เลยหญิง ๓๒ คน ไปถึงเมืองเปรตนี้ ไดรับจักรกรดดวยผลแหงอกุศล
คือใหการประหารมารดานั้น. ปาฐะวา อติจฺฉ ก็มี. อธิบายวา
ปรารถนาจนเกินไป.
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ฎีกาสังคีติสูตรวา " บทวา จกฺก ไดแก จักรอันคมดุจมีดโกน.
บทวา อาสโท ความวา ยอมมายินดี เพราะความที่อกุศลกรรม
นั้น เปนเหตุนําความพินาศมาให.
ฎีกาวิภังควา " บทวา อิจฺฉาหตสฺส คือ ผูอันความอยาก
เบียดเบียนแลว.
อรรถกถาชาดกวา " บทวา ภมติ ความวา จักรนี้ เมื่อจะ
บดกระหมอมของทานนั้น ผูเปนคนอันความอยากขจัดแลว ในบัดนี้
หมุนอยูบนกระหมอม ดุจจักรของชางหมอฉะนั้น.
เรื่องมิตตวินทุกะ พึงตรวจดูแมในมิตตวินทุกชาดก ในนวมวรรคเอกนิบาต และในทุติยวรรคปญจกนิบาต.
[ เรื่องหมี ]
[ ๓๑๙ ] ในอดีตกาล หมีแมตัวหนึ่ง อยูในพุมไมใกลบรรณศาลาของดาบสผูหนึ่ง ถูกความอยากจัดครอบงําแลว ออกจากปา
ไปสูปจจันตคาม เขาไปสูพุมไมแลว. มนุษยทั้งหลาย มีธนูและทอนไม
เปนตนในมือ ลอมพุมไมนั้นแลว ตีหมีนั้นซึ่งออกหนีไปอยู ดวยธนู
และทอนไม. หมีนั้น ศีรษะแตก มีเลือดไหล ไปสูที่อยูของตนแลว
คิดวา " ทุกขนี้ เกิดขึ้นแกเรา ดวยสามารถแหงความโลภ คือความอยาก
เกินไป, บัดนี้ เราขมความอยากไมไดแลว จักไมจับอาหารเลย " ดังนี้
แลวไปสูอาศรม อธิษฐานองคอุโบสถแลวก็นอนอยู อันดาบสถามวา
" วันนี้ เจารักษาอุโบสถเพื่อตองการอะไร ? " จึงกลาว ๒ คาถานี้ใน
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ปญจุโปสถชาดก ในปกิรณกวรรควา
"ขาพเจาดูหมิ่น ( ละเลย ) ที่อยูอาศัยของตน
ไดไปสูที่ชุมนุมชน เพราะความเปนผูมักมาก.
ชนทั้งหลายออกจากบานนั้นแลว พากันโบย
ขาพเจาดวยเกาทัณฑ. ขาพเจานั้น ศีรษะแตก
มีอวัยวะเปอนดวยเลือด จึงกลับมาสูที่อยูที่ตน
เคยอยู. เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงรักษาอุโบสถ
ขอความเปนผูมักมาก อยาไดมาอีกเลย. "
[ แกอรรถ ]
อรรถกถาชาดกวา " บรรดาบทเหลานั้น บทวา อติหีฬยาโน
คือ ดูหมิ่น ไดแก ติเตียนอยู. บทวา โกทณฺฑเกน ไดแก ดวย
คันธนู และดวยไมคอนทั้งหลาย.
อรรถกถา ขุททกวิภังควา "ขาพเจาไดไปสูชนบทชื่อ มลตะ."
ฎีกาวิภังควา "บทวา อติเหฬยาโน แปลวา ดูหมิ่นอยู.
บทวา มลต ไดแก สูช นบทที่มีชอื่ อยางนั้น หรือสูกลางแจง. บทวา
โกทณฺฑเกน คือ ดวยคันแหงเกาทัณฑ. บางอาจารย กลาววา
" ดวยไมตะบอง." บทวา รุหิรมกฺขติ .ฺโค แปลวา มีตัวอันเลือด
ติดแลว."
เรื่องหมี จบ.
กถาวาดวยเรื่องแหงการเปนผูมักมาก จบ.
๑

๒

๑. ชาตกฏกถา. ๖/๓๒๒.

๒. สมฺโมหวิโนทนี. ๖๑๗.
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[ ๓๒๐ ] อรรถกถา เอกนิบาตอังคุตตรนิกายวา "ที่ชื่อวา มหิจ-ฺ
ฉตา ไดแก ความโลภใหญ ที่ทานหมายกลาวไววา บรรดาธรรม
เหลานั้น ความเปนผูอยากใหญ เปนไฉน ? คือ ความใครยิ่ง ๆ
ขึ้นไป ของบรรพชิตผูไมสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชชบริขารตามมีตามได หรือของคฤหัสถผูไมสันโดษดวย
กามคุณ ๕, ความอยาก คือ ความเปนไปแหงความอยาก ความเปนผู
ปรารถนาใหญ ความยินดี ความกําหนัดนักแหงจิตเห็นปานนี้ใด, นี้เรา
กลาววา มหิจฺฉตร ดังนี้."
ฎีกาเอกนิบาตอังคุตตรนิกายนั้นวา "ความอยากของบุคคลนั่น
ใหญ เหตุนั้น บุคคลนั่น ชื่อวา มหิจโฺ ฉ. ความเปนแหงบุคคลผูมี
ความอยากใหญนั้น ชื่อวา มหิจฺฉตา. ทีช่ ื่อวา มหาโลโภ ไดแก
ความโลภมีอารมณมาก เพราะกําหนัดเฉพาะวัตถุใหญและวัตถุมาก.
ดวยคําวา อิตรีตร เปนตน ทานกลาวความเปนผูปรารถนาใหญที่
เกิดขึ้นแกบรรพชิตทั้งหลาย. คําวา ปฺจหิ วา กามคุเณหิ เปนตน
ทานกลาวดวยสามารถแหงคฤหัสถทั้งหลาย.
อรรถกถา วิภังควา "ความเปนผูใครโดยวิเศษ ชื่อวา ภิยฺโยกมฺยตา. ความอยากดวยสามารถแหงความปรารถนา, ความอยาก
นั่นแล ชื่อวาความเปนไปแหงความอยาก หรืออาการแหงความอยาก."
ฎีกาเอกนิบาตอังคุตตรนิกายวา "ความเปนไปดวยความอยาก
ชื่อวา อิจฺฉาคต. ความเปนผูปรารถนาใหญ ชื่อวา มหิจฺฉตา. แต
๑

๒

๑. มโน. ปู. ๑/๗๘.

๒. สมฺโมหวิโนทนี. ๖๑๔.
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โดยอรรถ ความเปนผูปรารถนาใหญนี้ ก็คือราคะนั่นเอง เหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ราโค สาราโค เปนตน.
อรรถกถาชื่ออัฏฐสาลินีวา "สภาพใด ยอมกําหนัดนัก เหตุนั้น
สภาพนั้น ชื่อวา สาราโค."
อรรถกถา วิภังควา "บุคคลยอมปรารถนาวัตถุใหญ ก็หรือ
วา ความปรารถนาของบุคคลนั้นใหญ เหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อวา
มหิจฺโฉ ( ผูม ีความปรารถนาวัตถุใหญ หรือผูมีความปรารถนาใหญ ).
ความเปนแหงบุคคลผูมีความปรารถนาใหญนั้น ชือ่ วา มหิจฺฉตา.
[๓๒๑] อรรถกถารถวินีตสูตร และเอกนิบาต อังคุตตรนิกาย วา
"ก็ความยกยองคุณที่มีอยู และความเปนผูไมรูจักประมาณ ในการรับ
ชื่อวา มหิจฉฺ ตา. แม มหิจฺฉตา นั้น มาแลวโดยนัยนี้วา "คนบาง
คนในโลกนี้ เปนผูมีศรัทธา ยอมปรารถนาวา " ชนจงรูเราวา เปนผูมี
ศรัทธา, เปนผูมีศีล " ยอมปรารถนาวา " ชนจงรูเ ราวา เปนผูมีศีล "
ดังนี้แล."
ฎีการถวินีตสูตร และเอกนิบาต อังคุตตรนิกายนั้นวา " การตั้ง
อยูในอิจฉาจาร แลวประกาศคุณมีศีลและธุดงคธรรมเปนตน ที่มีอยู
ในตน ชื่อวา สนฺตคุณปฺปภาวนตา. แมความเปนผูไมรูจักประมาณ
ในการรับ ยอมมีแกบุคคลเชนนั้น. สัมพันธวา แมความเปนผู
ไมรูจักประมาณนั้น ก็มาแลวในอภิธรรมเหมือนกัน."
๑

๒

๑. สมฺโมหวิโนทนี. ๖๑๘. ๒. ป. สู. ๒/๑๘๖. ๓. มโน. ปู. ๑/๗๘.

๓
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[๓๒๒] อรรถกถา วิภังควา "จริงอยู บุคคลผูมีความปรารถนา
ใหญ ยอมเปนผูปรารถนาจะประกาศ ศีล หรือคันถะ หรือธุดงคคุณ
โดยที่สุดแมสักวาการอยูในปา ของตน แมมีประมาณเล็กนอย แก
มหาชนผูรูนั่นเทียว เหมือนพอคาผูหอของไวดวยชายพก หรือเอาหอ
เครื่องประดับดวยมือแลว ใสของที่ควรใสลงแมในพก เมื่อมหาชน
เห็นอยูนั่นแล ยอมจัดแจงขายดวยปากวา เชิญรับ ( ซื้อ ) สิง่ โนน ๆ
ฉะนั้น. ก็แลครั้นประกาศแลว ไมพูดวา พอละ ยอมรับปจจัยทั้งหลาย
ที่เขานําเขามาแมดวยเกวียน. จริงอยู สภาพ ๓ อยาง อันใคร ๆ
ไมอาจจะใหเต็มได คือไฟไมอาจใหเต็มไดดวยเชื้อ มหาสมุทรไม
อาจใหเต็มไดดวยน้ํา คนมักมาก ไมอาจใหเต็มไดดวยปจจัยทั้งหลาย."
"บุคคลใหปจจัยทั้งหลายเปนอันมาก ก็ไมพึงยังแม
สภาพทั้ง ๓ เหลานี้ คือ กองไฟ ๑ มหาสมุทร ๑
แมคนมักมาก ๑ ใหเต็มได."
ฎีกาวิภังคนั้นวา "ยอมเปนผูใครเพื่อจะประกาศแกมหาชนผูรู
อยูนั่นแล ยิง่ ๆ ขึ้น ประดุจวาคอยเตือนอยู. บทวา ปจฺจเย ไดแก
ซึ่งปจจัยมีเชื้อเปนตน."
อนุฎีกาวา " บทวา อุปาทานาทิปฺปจฺจเย ความวา ปจจัยอัน
เปนเหตุใหเต็ม มีเชื้อ น้าํ และจีวรเปนตน.
[๓๒๓] ก็บุคคลผูมักมาก ยอมไมอาจเพื่อจะเอาใจ แมของ
มารดาผูบังเกิดเกลาได จะปวยกลาวไปไยถึงพวกอุปฏฐากเลา. ในขอ
๑

๑.สมฺโมหวิโนทนี. ๖๑๘.
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นั้น มีเรื่องเหลานี้ ( เปนอุทาหรณ ).
[ เรื่องภิกษุหนุม ]
ไดยินวา ภิกษุหนุมรูปหนึ่ง ชอบขนมแปง. ครั้งนั้น มารดา
ของเธอ จะทดลองการปฏิบัติ คิดวา "ถาบุตรของเรารูจักประมาณ
ในการรับไซร เราจักถวายขนมแกเธอ ตลอดไตรมาสทั้งสิ้น" ในวัน
เขาพรรษา ไดถวายขนมอันหนึ่งกอน เมื่อเธอฉันขนมอันนั้นแลว
ไดถวายอันที่ ๒ เมื่อฉันอันที่ ๒ นั้นแลว ไดถวายอันที่ ๓. ภิกษุหนุม
ไมพูดวา "พอละ" ( ไดแต ) ฉันเทานั้น. มารดารูค วามที่เธอไมรูจัก
ประมาณ คิดวา "ขนมสําหรับไตรมาสทั้งสิ้น อันบุตรของเราฉัน
ในวันนี้เทานั้น" ตั้งแตวันที่ ๒ แมขนมอันหนึ่ง ก็มิไดถวาย.
เรื่องภิกษุหนุม จบ.
[ เรื่องพระเจาติสสะ ]
[ ๓๒๔ ] แมพระเจาติสสมหาราช เมื่อจะถวายทานแกภิกษุสงฆ
ในเจติยบรรพตทุก ๆ วัน อันชาวชนบทกราบทูลวา "ขาแตมหาราช
ทําไมพระองคจึงทรงคบแตที่เดียวเทานั้น พระองคถวายทานในที่อื่น
จะไมควรหรือ ?" ในวันที่ ๒ รับสั่งใหถวายมหาทาน ในเมืองอนุราชบุรีแลว.
แมภิกษุรูปหนึ่ง ยอมไมรูจักประมาณในการรับ. ขาทนียะและ
โภชนียะ ทีภ่ ิกษุรูปหนึ่ง ๆ รับประเคนแลว ๒-๓ คนจึงยกขึ้นได.
ในวันที่ ๒ พระราชา รับสั่งใหนิมนตภิกษุสงฆในเจติบรรพต
ในเวลาภิกษุเหลานั้นมาถึงพระราชวัง จึงตรัสวา "ทานทั้งหลายจงให

ประโยค๕ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๔ - หนาที่ 86

บาตร."
ภิกษุ ถวายพระพรวา "อยาเลย มหาบพิตร ภิกษุทั้งหลายจัก
รับภิกษุโดยประมาณของตน" ดังนี้แลว มิไดใหบาตรจนรูปเดียว.
ภิกษุทุกรูป ไดรับภิกษาพอควรแกประมาณเทานั้น.
พระราชา รับสั่งวา "ดูเถิดทานทั้งหลาย บรรดาภิกษุทั้งหลาย
ของพวกทาน แมองคหนึ่ง ก็ไมรูประมาณ, วานนี้ ไมมีอะไรเหลือ
เลย. วันนี้ ทานรับเอาแตนอย ของยังเหลือมากมาย ทรงพอพระ
หฤทัยในความที่ภิกษุในเจติยบรรพตเหลานั้นรูจักประมาณ และไมทรง
พอพระหฤทัยในความที่ภิกษุนอกนี้ ไมรูจักประมาณ.
เรื่องพระเจาติสสะ จบ.
ทัง้ ๒ เรื่อง มาในอรรถกถาขุททกวิภังค
[ เรื่องถูลนันทาภิกษุณี ]
[๓๒๕] อุบาสกคนใดคนหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี ปวารณาภิกษุณี
สงฆดวยกระเทียมแลว สั่งคนรักษาไรวา " ถาวา ภิกษุณีทั้งหลายมา,
เธอจงถวายกระเทียมแกภิกษุณีรูปละ ๒-๓ จุก. ตอมาวันหนึ่ง ภิกษุณี
ชื่อถูลนันทา พรอมทั้งบริวารไปสูไร ไมรูจักประมาณ ใหขนเอา
กระเทียมไปเปนอันมาก. ฝายคนรักษาไร ติเตียนแลว.
พระศาสดา ทรงทราบเรื่องนั้น ทรงติเตียนถูลนันทาภิกษุณีแลว
ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อวา บุคคลผูมักมาก ยอมไมเปนที่รัก
ไมเปนที่พอใจ แมของมารดาผูบังเกิดเกลา ทั้งไมอาจเพื่อจะยังมหาชน
ผูยังไมเลื่อมใสใหเลื่อมใส ยังผูเลื่อมใสแลวใหเลือ่ มใส โดยประมาณ

ประโยค๕ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๔ - หนาที่ 87

โดยยิ่ง ทั้งไมอาจเพื่อจะยังลาภที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น หรือเพือ่ จะทําลาภ
ที่เกิดแลวใหมั่นคง. สวนบุคคลผูมักนอย ยอมสามารถ," แลวตรัสวา
"ภิกษุทั้งหลาย ถูลนันทาภิกษุณี ไมใชมักมากแตบัดนี้เทานั้น ถึงใน
กาลกอน ก็มักมากเหมือนกัน " ดังนี้แลว ทรงนําอดีตนิทานมาวา :[๓๒๖] ในอดีตกาล พราหมณคนหนึ่ง ในกรุงพาราณสี ทํา
กาละแลว เกิดในกําเนิดหงสทอง. หงสทองนั้น ใครครวญดูดวย
ญาณเครื่องระลึกชาติ เห็นภรรยาและพวกธิดา รับจางชนเหลาอื่นเลี้ยง
ชีวิตอยู ดวยความรักใครในภรรยาและธิดาเหลานั้น จึงไป ณ ที่นั้น เลา
เรื่องราวทั้งหมดแลว ใหขนปกขนหนึ่งแกแมลูกเหลานั้นสั่งวา "ตั้งแต
วันนี้ไป พวกทานอยาทําการรับจางชนเหลาอื่นเลย จงขายขนนี้เลี้ยง
ชีวิตตามสบาย" ดังนี้ แลวหลีกไป. ไดยินวา ขนปกนั้นสําเร็จดวยทอง
เปนของควรที่จะบุและหลอมได. หงสนั้น ไดไปใหขนปกทีละขนใน
ระหวาง ๆ โดยทํานองนี้. พราหมณีและธิดาทั้งหลายไดเปนผูร่ํารวยขึ้น
แลว. ตอมาวันหนึ่ง นางพราหมณีกลาววา " แมทั้งหลาย ชือ่ วาจิต
ของพวกสัตวดิรัจฉาน รูไดยาก, บางครั้ง บิดาของเจา ไมพึงมา
ณ ที่นี้. คราวนี้ ในเวลาที่เขามา พวกเราจงจับถอนขนปกใหหมด.
พวกธิดา ไดหามมารดานั้นไว. ก็ในวันรุงขึ้น เมื่อหงสนั้นมาแลว
นางพราหมณีนั้น ไดทาํ เหมือนอยางวา เพราะความที่ตนเปนคนมัก
มาก. ชนปกทั้งหมด ไดเปนเชนกับขนปกนกยาง เพราะความที่นาง
พราหมณีถือเอาโดยพลการ เวนความชอบใจของหงส หงสไมสามารถ
จะบินไปได. นางพราหมณี ขังหงสนั้นไวในตุมใหญ เลี้ยงดูแลว. ขนปก
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หงสนั้นที่ขึ้นใหม ไดกลายเปนขนขาวแลว. หงสนั้น มีปกอันงอก
ขึ้นดีแลว ก็บินไปสูที่ของตน ไมกลับมาอีกเลย.
[ ๓๒๗ ] พระศาสดา ครั้นทรงนําอดีตนิทานมาแลว ตรัสวา
"ภิกษุทั้งหลาย ถูลนันทาภิกษุณี มิใชมักมากแตในบัดนี้เทานั้น. แมใน
กาลกอน ไดมักมากเหมือนกัน ก็แลเพราะความเปนผูมักมาก นางจึง
เสื่อมจากทอง ในครั้งกอน, อนึ่ง ในบัดนี้ ก็เสื่อมจากกระเทียมอยาง
นั้น เพราะความที่ตนเปนผูมักมาก; เหตุนั้น ตั้งแตวันนี้ไป นางจัก
ไมไดเพื่อเคี้ยวกระเทียม และแมภิกษุณีที่เหลือ อาศัยถูลนันทาภิกษุณี
นั้น ก็เหมือนถูลนันทาภิกษุณี, เพราะเหตุนั้น ภิกษุแมไดมากก็ควรรูจัก
ประมาณแท, แตไดนอย ก็ควรทําความสันโดษ ดวยปจจัยตามที่ได
เทานั้น, ไมควรปรารถนายิ่งขึ้นไป," แลวตรัสคาถานี้ ในสุวรรณหังสชาดก ในจุททสมวรรค เอกนิบาตวา
"ไดสิ่งใด พึงพอใจดวยสิ่งนั้น เพราะผูโลภจัด
เปนผูลามก เขาจับพระยาหงสแลว จึงเสื่อม
จากทอง."
[ แกอรรถ ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตุฏพฺพ แปลวา พึงยินดี.
ก็แลพระผูมีพระภาค ครั้นตรัสอยางนั้นแลว ทรงบัญญัติสิกขาบท
วา "อนึ่ง ภิกษุณีใด พึงฉันกระเทียม ภิกษุณีนนั้ ตองอาบัติปาจิตตีย."
เรื่องถูลนันทาภิกษุณี จบ.
[๓๒๘] แมเรื่องสุนัขจิ้งจอกที่เห็นชางตายเชือกหนึ่ง แลวเขาไป
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๒/๓๖๓.
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ภายในทองทางทวารหนักของชางนั้น ดวยอํานาจแหงความมักมาก
เมื่อทวารปด ไมอาจเพื่อจะออกได อยูเปนทุกขในทองชางนั้น ตลอด
กาลนาน ในวันหนึ่ง เมื่อฝนตก ทวารเปด จึงออกไปสูอาศรมของ
ดาบสองคหนึ่ง สมาทานองคอุโบสถ เพื่อตองการขมความโลภแลว
นอนอยู ในอรรถกถาปญจุโปสถชาดก ควรประมวลมา ( แสดงดวย ).
กถาวาดวยเรื่องแหงความเปนผูมักมาก จบ.
[ ๓๒๙ ] อรรถกถา รถวินีตสูตร และเอกนิบาต อังคุตตรนิกาย
วา "ก็ความประกาศคุณที่ไมมี และความเปนผูไมรูจักประมาณใน
การรับ ชื่อวา ปาปจฺฉตา. ปาปจฺฉตา นั้น มาแลวในพระอภิธรรม
นั่นแล โดยนัยเปนตนวา "บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมีศรัทธา
คิดวา " ขอชนจงรูจักเราวา มีศรัทธา " ดังนี้. บุคคลผูประกอบดวยความ
เปนผูปรารถนาลามกนั้น ยอมตั้งอยู ในความเปนคนลอลวงแท."
ฎีการถวินีตสูตร และเอกนิบาตอังคุตตรนิกายนั้นวา "ความ
ปรารถนาชั่ว คือ ลามก เลวทราม เพราะประกาศคุณที่ไมมีอยู ชื่อวา
ปาปจฺฉตา การประกาศคุณที่ไมมีในตนประดุจวามีอยู แกชนเหลาอื่น
ชื่อวา ความประกาศคุณที่ไมมี.
[๓๓๐] ก็ในคําเปนตนวา อสฺสทฺโธ สมาโน นี้พึงทราบวินิจฉัยดังนี้: "ผูใ ดไมศรัทธา ยอมแสดงอาการดุจดังมีศรัทธา, ไมใชพระขีณาสพ ยอมแสดงอาการดุจดังพระขีณาสพ, ผูนั้น ชื่อวา ปาปจฺโฉ,
ยอมแสดงอยางไร ? คือภิกษุผูไมมีศรัทธาในเวลาพวกมนุษยมาสูวิหาร
๑

๑. ป. สู. ๒/๑๘๕.

๒. มโน. ปู. ๑/๗๘.

๒
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ในวันฉลองวิหาร ยอมกวาดวิหาร เทหยากเยื่อ รูวามนุษยเหลานั้น
เห็นแลว ไปสูลานพระเจดีย กวาดแลว เทหยากเยื่อ เกลี่ยทรายให
เสนอ ซักอาสนะ รดน้ําที่ตนโพธิ์. พวกมนุษยเห็นเธอแลว เขาใจวา
'ชะรอยจะไมมีภิกษุรูปอื่นรักษาวิหาร พระเถระผูม ีศรัทธานี้เทานั้น
ยอมรักษาวิหาร' ในเวลาไป นิมนตแลวจึงไป. แมภิกษุผูไมเปน
พระขีณาสพ เห็นพวกเด็กชาวบานแลว ถามวา 'มารดาบิดาของพวก
เจากลาวอะไรกะเรา ?' เมื่อพวกเด็กตอบวา เขากลาววา 'ทานเปน
พระอรหันตขอรับ' คิดวา 'พวกคฤหบดีผูฉลาด เราไมอาจจะลวงได
จึงแสดงความที่แหงตนเปนดุจพระขีณาสพ.' ก็แมบาปบุคคลเหลาอื่นมี
พระอรหันตตุม และพระอรหันตยานไทรเปนตน ก็พึงทราบในปาปจฉตา
นิเทสนี้.
[ เรื่องอรหันตตุม ]
[๓๓๑] ไดยินวา คนโกหกผูห นึ่ง ฝงตุมไวภายในหอง ในเวลา
มนุษยทั้งหลายมา ยอมเขาไป ( ซอน ). มนุษยทั้งหลายถามวา " พระ
เถระไปไหน ? " เมื่อพวกศิษยบอกวา " ทานอยูภายในหอง " แมเขา
ไปคนหาอยูก็ไมเห็น จึงออกไป.
ในขณะนั้น คนโกหกนั้น ออกจากตุม นั่งอยูบนตั่ง. มนุษย
เหลานั้น กลาววา "พระเถระไมมี" เมื่อพวกศิษยบอกวา " พระ
เถระอยูภายในหองนั่นแหละ " จึงกลับเขาไป เห็นเขาแลว ถามวา
"ทานผูเจริญ ทีแรก พวกผมไมเห็น จึงออกไป ทานไปไหน ? "
เขายอมแสดงความที่ตนเปนดุจพระขีณาสพดวยคําวา "ธรรมดาสมณะ
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ทั้งหลาย ยอมไปสูที่ ๆ ตนปรารถนา ๆ."
เรื่องอรหันตตุม จบ.
[ เรื่องอรหันตยานไทร ]
[๓๓๒] คนโกหกอีกคนหนึ่ง อยูในบรรณศาลาใกลภูเขาลูกหนึ่ง
ขางหลังบรรณศาลาของเขานั่นแล มีตนไทรอยูตนหนึ่ง. ยานของมันยื่น
ไปตั้งอยูในแผนดินสวนอื่นอีก. มนุษยทั้งหลาย ไปตามทางแลวยอม
นิมนตคนโกหกนั้น. เขาถือบาตรและจีวรลงไปตามยานไทร แสดงตนที่
ประตูบาน.
มนุษยทั้งหลายมาภายหลัง ถามวา " ทานผูเจริญ ทานมาโดย
ทางไหน ?" เขาแสดงความที่ตนเปนดุจพระขีณาสพ ดวยคําวา
"ชื่อวาทางมาของสมณะทั้งหลาย ไมควรจะถาม, สมณะทั้งหลายยอม
มาสูที่ ๆ ตนปรารถนา ๆ นั่นแล. "
ครั้งนั้น อุบาสกคนหนึ่ง คอยจับ เห็นเขาลงไปตามยานไทร
แลว ตัดยานไทรขางหลัง เหลือไวโดยประมาณเล็กนอย. คนโกหก
ไมรูเหตุนั้น ลงไปตามยานไทร ตกลงแลว. บาตรดินแตกแลว.
เขาคิดวา "มนุษยทั้งหลายรู ( เรื่อง ) เราแลว" จึงออกแลวหนีไป.
เรื่องอรหันตยานไทร จบ.
สวนความพิสดารในเรื่องนี้ พึงถือเอาจากอรรถกถาขุททกวิภังค
เถิด.
กถาวาดวยเรื่องแหงความเปนผูปรารถนาลามก จบ.
[๓๓๓] ในอรรถกถาทั้งหลาย พระอรรถกถาจารย แสดงแม
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ความไมประมาณ ของภิกษุผูมีความปรารถนาลามกและมักมากไว
ดวยประการฉะนี้. จริงอยู ปาปบุคคลเหลานั้น ยอมยังความปรารถนา
ลามกและความมักมากใหเกิดขึ้น เพราะความไมรูประมาณในการรับ,
เหตุนั้น บุคคลผูเปนปฏิคาหก พึงเปนผูรูจักประมาณ. เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาค เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย จึงตรัสไวใน
ปฏิคคาหกสูตร ในเตรสมวรรค ในเอกธรรมบาลี ในเอกนิบาต อังคุตตรนิกายวา "ภิกษุผูเปนปฏิคาหก พึงรูประมาณ."
อรรถกถาปฏิคคาหก สูตรนั้นวา "บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา
มตฺตา ชานิตพฺพา ความวา บุคคลผูรับ พึงรูประมาณ. พึงรูอยางไร ?
จริงอยู บุคคลผูเปนปฏิคาหกนั้น พึงทราบอํานาจของทายก พึงทราบ
อํานาจแหงไทยธรรม พึงทราบกําลังของตน."
ฎีกาปฏิคคาหกสูตรนั้นวา "อัธยาศัยอันตางโดยความกวางขวาง
และไมกวางขวาง ชื่อวา อํานาจ ของทายก. ความที่วัตถุมีนอยหรือ
มากนั้นเอง ชื่อวา อํานาจ แหงไทยธรรม. ประมาณพอยังอัตภาพให
เปนไป ชื่อวา กําลังของตน."
[๓๓๔] ก็ผูใด รูป ระมาณ ผูนั้น ชื่อวา เปนผูมักนอยในปจจัย
ในบรรดาบุคคลผูมักนอย ๔ จําพวกเหลานี้ คือ ผูมักนอยในปจจัย ๑
ผูมักนอยในธุดงค ๑ ผูม ักนอยในปริยัติ ๑ ผูมักนอยในมรรคผลที่
บรรลุ ๑ เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาวไวในอรรถกถา
๑

๒

๑. องฺ. เอก. ๒๐/๔๕. คําวา "เตรสมวรรค" ไมมี ที่ถูกตองเปน "ตติยววรค."
๒. มโน. ปู. ๑/๕๒๕.
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อัปปจฉตาสูตร ในสัตตมวรรค ในเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย และในอรรถกถารถวินีตสูตร วา "บุคคลผูมีความปรารถนานอยในปจจัย ๔ ชื่อวา
ผูมักนอยในปจจัย. ผูมักนอยในปจจัยนั้น ยอมรูอ ํานาจของทายก ยอมรู
อํานาจแหงไทยธรรม ยอมรูกําลังของตน. ก็ถาวา ไทยธรรมมีมาก
ทายกประสงคจะถวายแตนอย ยอมรับแตนอย ดวยอํานาจแหงทายก
ไทยธรรมมีนอย ทายกประสงคจะถวายมาก ยอมรับแตนอยดวยอํานาจ
แหงไทยธรรม. ถึงไทยธรรมมีมาก แมทายกก็ปรารถนาจะถวายมาก
เธอรูกําลังของตนแลว ยอมรับเอาแตพอประมาณเทานั้น."
อรรถกถา ทสุตตรสูตร ในปาฏิกวรรควา "ผูมักนอยในปจจัย
เมื่อทายกถวายมาก ยอมรับแตนอย, เมื่อทายกถวายนอย ยอมรับให
นอยลง หรือไมรับเลย, ไมเปนผูรับจนไมเหลือ."
[๓๓๕] อรรถกถาปฏิคคาหกสูตร วา "จริงอยู ภิกษุผูรูจัก
ประมาณ รับอยูดวยอาการอยางนั้น ชื่อวา ยอมบําเพ็ญอัปปจฉปฏิปทา.
ลาภที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้นแกเธอ ที่เกิดขึ้นแลว ยอมถาวร, ชน
ทั้งหลายผูยังไมเลื่อมใสยอมเลื่อมใส ผูเลื่อมใสแลวยอมถึงความเลื่อมใส
ยิ่งขึ้น, ภิกษุนั้น ยอมเปนดุจดวงตาของมหาชน, ยอมทําพระศาสนา
ใหดํารงอยูไดนานดวย.
ในขอนั้น มีเรื่องเหลานี้ ( เปนอุทาหรณ ) :[๓๓๖] ไดยินวา ในโรหณชนบท ภิกษุหนุมรูปหนึ่งในกุฬุมพริยวิหาร ในสมัยหาภิกษุไดยาก ยอมไดภัตรทัพพีเดียว เพื่อตองการ
๑

๒

๓

๔

๑. มโน. ปู. ๑/๘๐. ๒. ป. สู. ๒/๑๘๗. ๓.สุ. วิ. ๓/๓๓๑. ๔. มโน. ปู. ๑/๕๒๕.
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ฉันในเรือนของกุลบุตรคนหนึ่ง ชื่อลัมพกัณณกะ ( ผูหูยาว ) ในบาน
นั้น และไดภัตรทัพพีหนึ่งเทานั้น เพื่อตองการถือไป.
วันหนึ่ง ภิกษุนั้น เห็นภิกษุอาคันตุกะรูปหนึ่ง ในเรือนนั้น จึง
ไดถือเอาภัตรทัพพีเดียวเทานั้น. ครั้งนั้น กุลบุตรนั้นเลื่อมใสตอเธอ
เพราะเหตุนั้น จึงบอกแกมิตรและอมาตยทั้งหลาย ณ ประตูพระราชวังวา
"พระผูเปนเจาผูเขาไปยังสกุลของพวกขาพเจา ชื่อเห็นปานนี้." ชน
เหลานั้นแมทั้งหมด เลือ่ มใสแลวในอัปปจฉคุณของเธอ จึงเริ่มตั้งภัตร
ประจํา ๖๐ ที่ โดยวันเดียวเทานั้น. ภิกษุผูมีความมักนอย ยอมยังลาภที่
ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ดวยประการฉะนี้.
[๓๓๗] ก็พระเจาสัทธาติสสมหาราช ทรงทดลองติสสอมาตย
มหาดเล็ก รับสั่งใหแกงนกกะทาตัวหนึ่งแลวใหนํามา. ครั้นในคราวเสวย
ทาวเธอทรงดําริวา "เราใหสวนเลิศแลวจึงจักบริโภค" ดังนีแ้ ลว
ทรงถวายเนื้อนกกะทาแกสามเณร ในบริเวณกัณฑกสลวิหาร เมื่อ
สามเณรนั้น รับแตหนอยเดียวเทานั้น ทรงเลื่อมใสในอัปปจฉคุณของ
สามเณรนั้น แลวตรัสวา "พอ ขาพเจาเลื่อมใส ขอถวายภัตรประจําแก
พอ ๘ ที่.
สามเณร. มหาบพิตร อาตมภาพถวายแกอุปชฌายะ.
พระราชา. ขาพเจาถวายภัตรประจําแมอื่นอีก ๘ ที่.
สามเณร. อาตมภาพถวายภัตรเหลานั้นแกอาจารย.
พระราชา. ขาพเจาถวายภัตรแมอื่นอีก.
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สามเณร. อาตมภาพถวายภัตรเหลานั้น แกสหธรรมิกผูรวม
อุปชฌายะกัน.
พระราชา. ขาพเจาถวายภัตรแมอื่นอีก.
สามเณร. อาตมภาพถวายภัตรเหลานั้นแกภิกษุสงฆ.
พระราชา. ขาพเจาถวายภัตรแมอื่นอีก ๘ ที่.
สามเณรรับแลว. ลาภที่เกิดขึ้นแกทานผูมีความมักนอย ยอมถาวร
ดวยประการฉะนี้.
[๓๓๘] ไดยินวา ทีฆพราหมณเชิญพราหมณทั้งหลายใหบริโภค
ใหภัตรคนละ ๕ ขัน ก็ไมอาจจะใหพราหมณเหลานั้น อิ่มหนําได.
วันหนึ่ง พราหมณนั้น ไดทราบเรื่องวา นัยวา "ธรรมดาสมณะ
ทั้งหลาย เปนผูมักนอย" เพื่อจะทดลองดู จึงใหคนถือภัตรไปวิหารใน
เวลาภิกษุสงฆทําภัตกิจ เห็นภิกษุประมาณ ๓๐ รูป กําลังอยูในหอฉัน
จึงถือเอาขันขาวขันหนึ่ง ไปสูที่ใกลพระสังฆเถระ. พระเถระไดเอานิ้ว
ควักหยิบเอาไวหนอยหนึ่งเทานั้น. โดยทํานองนี้นั่นเอง ขาวขันเดียว
ไดทั่วถึงแกภิกษุทุกรูป.
ลําดับนั้น พราหมณ คิดวา "ไดยินวา สมณะเหลานี้มีคุณ
จริงทีเดียว" เลื่อมใสในความเปนผูมักนอยแลว สละทรัพยพันหนึ่ง
สรางพระเจดียไวในวิหารนั้นนั่นแล. ชนทั้งหลาย ผูยังไมเลื่อมใส ยอม
เลื่อมใส ดวยประการฉะนี้.
[๓๓๙] ในคํานี้วา ปสนฺนา ภิยฺโย ปสาทมาปชฺชนฺติ ไม
มีกิจดวยเรื่อง ( ที่จะยกขึ้นเปนอุทาหรณ ). อันความเลื่อมใส ยอม
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เจริญโดยยิ่งแกชนผูเลื่อมใสแลวโดยแท เพราะเห็นภิกษุผูมีความมักนอย
ก็มหาชน เห็นภิกษุทั้งหลายผูมีความมักนอย เชนกับดวยพระมัชฌันติกเถระเปนตนแลว ยอมสําคัญเพื่อจะเปนผูมักนอย เพราะเหตุนั้น ภิกษุ
ผูมีความมักนอย จึงชื่อวา เปนดุจดวงตาของมหาชน.
[๓๔๐] อนึ่ง ภิกษุผูมีความมักนอย ชื่อวา ยอมทําพระศาสนา
ใหดํารงอยูไดนาน โดยพระดํารัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ความเปนผู
มักนอย ยอมเปนไปเพื่อดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไม
อันตรธาน แหงพระสัทธรรม . "
[๓๔๑] ฎีกาปฏิคคนาหกสูตรนั้นวา "บทวา อนุปฺปนฺนสฺส ความ
วาลาภที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลนั้น. สองบทวา จกฺขุภูโต โหติ
ความวา ยอมเปนดุจดวงตาของมหาชน. บทวา จิรฏิติก ความวา
ยอมทําพระศาสนาใหดํารงอยูไดนาน ดวยการยังลาภที่ยังไมเกิดใหเกิด
ขึ้น และดวยการยังความเลื่อมใสใหเกิดขึ้นแกมหาชน. บทวา กุฬุมฺพริยวิหาเร คือ ในวิหารทีต่ ิดอยูกับบานชื่อ กุฬุมพริยะ. บทวา
ภฺุชนตฺถาย ความวา เพื่อตองการนั่งฉันในเรือนนั้นนั่นเอง. สองบท
วา คเหตฺวา คมนตฺถาย ความวา เพื่อตองการรับเอาไปในภายนอก
จากเรือน. บทวา ธุวภตฺตานิ ไดแก ภัตรเนืองนิตย. บทวา จูฬุปฏาก คือ ผูทําการขวนขวาย. สองบทวา อปฺปจฺโฉ ภวิตุ ความวา
มหาชน ยอมสําคัญเพื่อจะเปนผูมักนอยเอง ดวยการถึงทิฏฐานุคติ
( ดําเนินตามอยางที่เห็นแลว ).
๑

๑. องฺ. เอก. ๒๐/๒๔.
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[๓๔๒] บาลีอัปปจฉตาสูตร ในบทสมวรรค เอกนิบาต อังคุตตรนิกาย ( มี ) ดังนี้วา " ภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมักนอย ( ยอมเปน
ไป ) เพื่อความดํารงมั่นแหงพระสัทธรรม " ดังนี้เปนตน.
เพราะเหตุนั้นภิกษุผูใครเพื่อความดํารงอยูไดนานแหงพระศาสนา
พึงเปนผูมักนอย สันโดษ เหมือนพระนิคมวาสีติสสเถวะและกัณหดาบส
ฉะนั้น.
[ เรื่องพระติสสเถระ ]
[ ๓๔๓ ] ไดยินวา พระติสสเถระ เปนกุลบุตรในบานนิคม ซึ่ง
ไมไกลจากกรุงสาวัตถี บรรพชาแลว เปนผูมักนอย สันโดษ เที่ยวไป
บิณฑบาตประจําอยูแตในเรือนญาติเทานั้น. ภิกษุทั้งหลาย กลาววา
" พระติสสเถระนี้ อยูคลุกคลีดวยญาติ เมื่อทายกทั้งหลายมีทานอนาถบิณฑิกะเปนตนถวายมหาทานก็ดี เมือ่ พระเจาโกศลทรงถวายอสทิสทาน
ก็ดี ยอมไมมาสูกรุงสาวัตถีเลย " ดังนี้แลว กราบทูลแดพระศาสดา.
พระศาสดา มีพระประสงคจะประทานสาธุการแกทาน รับสั่ง
ใหเรียกทานมา แลวตรัสถาม. ทานกราบทูลวา " ขาพระองคไมไดมา
ดวยคิดวา " เราอาศัยพวกญาติเหลานั้น ยอมไดอาหารพอที่จะพึงกลืน
กินได, เมื่อเราไดอาหารพอยังอัตภาพใหเปนไปแลว จะประโยชนอะไร
ดวยการแสวงหาอาหารอีก."
พระศาสดา ตรัสวา " ดีละ ดีละ " แลวตรัสวา " ภิกษุ
ทั้งหลาย ชือ่ วา ความเปนผูมักนอยนี้ เปนแบบแผนประเพณีของเรา "
๑

๑. องฺ เอก. ๒๐/๒๔.
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ดังนี้แลว ตรัสจูฬสุวกชาก แลวตรัสวา " ธรรมดาภิกษุ พึงเปนผู
มักนอยเหมือนนิคมคามวาสีติสสะเถิด " แลวตรัสคาถาในอัปปมาทวรรค
ธรรมบทวา " อปฺปมาทรโต ภิกขฺ ุ " เปนตน.
ในกาลจบคาถา พระติสสเถระ บรรลุพระอรหัต พรอมดวย
ปฏิสัมภิทาแลว.
[ เรื่องกัณหดาบส ]
[๓๔๔] แมกัณหดาบส ทําตนชางนาวตนหนึ่ง ในประเทศ
หิมพานต ใหเปนโคจรคาม ไมสรางบรรณศาลา อยูที่โคนไมนั้นนั่นเอง.
พระดาบสนั้น มีความมักนอยอยางยิ่ง อยู ณ ที่นนั้ เทานั้น ไมไป
ในที่อื่นแมเพื่อผลาผล ในเวลาตนไมเผล็ดผลก็เคี้ยวกินผล ในเวลาผลิ
ดอกก็เคี้ยวกินดอก ในเวลามีใบ ก็เคีย้ วกินใบ ในเวลามีกะเทาะเปลือก
ก็เคี้ยวกินกะเทาะเปลือก.
ในวันหนึ่ง พระดาบสนั้น เมือ่ จะถือเอาผลไมทั้งหลายของ
ตนไมนั้น ไมลุกขึ้นถือเอาในประเทศแหงใดแหงหนึ่ง ดวยความประพฤติโลเล นั่งอยูที่เดิมนั่นเอง เอื้อมมือไปเก็บเอาผลไมซึ่งอยู ณ ที่
ประมาณศอกหนึ่ง ไมเลือกวานาชอบใจหรือไมนาชอบใจ แมในผลไม
เหลานั้น ถือเอาผลที่มาถึงเขาเทานั้น. ดวยเดชแหงศีลของพระดาบสผู
มีความสันโดษอยางยิ่งอยางนี้นั้น. อาสนะของทาวสักกะไดเกิดรอนแลว.
ประทานพรแกทาน ทรงทําตนไมนั้น ใหมีผลไมวายมีรสอรอย แลว
เสด็จไปยังสถานของตนตามเดิม.
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เรื่องกัณหดาบส มาในกัณหชาดก ในทสกนิบาต.
เรื่องผูมักนอยในปจจัย จบ.
[๓๔๕] อรรถกถาทสุตตรสูตร วา " ภิกษุผูมีความมักนอยใน
ธุดงค ยอมไมใหชนเหลาอื่นรูวา ตนรักษาธุดงค เหมือนพระเถระผู
พี่ชาย ในพระเถระ ๒ พี่นอง.
[ เรื่องพระเถระ ๒ พี่นอง ]
พระเถระพี่นองกัน ๒ รูป อยูในเจติยบรรพต. รูปนองถือเอา
ทอนออยที่อุปฐากสงไป ( ถวาย ) ไดไปยังสํานักของพระเถระผูพี่กลาว
วา " ทานผูเจริญ ขอทานจงทําการบริโภค." ก็เวลานั้นไดเปนเวลาที่
พระเถระทําภัตกิจลางปากเสร็จแลว. พระเถระ กลาววา " อยาเลย
ผูมีอายุ." พระเถระผูนอง กลาววา " ทานผูเจริญ ทานเปนผูรักษา
เอกาสนิกธุดงค ( ธุดงคของผูถือฉันในอาสนะเดียว ) และหรือ ?" พระ
เถระ กลาววา " เธอจงนําทอนออยมา ผูมีอายุ " แมเปนผูรักษาเอกาสนิกธุดงคอยูถึง ๕๐ ป ปกปดธุดงคไว ทําการบริโภคแลว อธิษฐาน
ธุดงคใหม แลวก็ไป.
เรื่องพระเถระ ๒ พี่นอง มาในอรรถกถาเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย
และรถวินีตสูตร .
เรื่องพระมหากุมารกัสสปเถระผูรักษาโสสานิกธุดงค ( ธุดงคของ
ผูถืออยูในปาชาเปนวัตร ) ก็ควรตรวจดูในอรรถกถาเหลานั้น.
เรื่องภิกษุผูมีความมักนอยในธุดงค จบ
๑

๒

๓

๔

๑. ชาตกฏกถา. ๕/๔๒๗. ๒. สุ. วิ. ๓/๓๓๑. ๓. มโน. ปู. ๑/๘๐. ๔. ป. สู. ๒/๑๘๗.
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[๓๔๖] อรรถกถาทสุตตรสูตร วา " ภิกษุผูมีความมักนอยใน
ปริยัติ แมเปนผูทรงพระไตรปฎก ก็ไมประสงคจะใหใคร ๆ รูวาตนเปน
พหุสูต เหมือนพระติสสเถระชาวเมืองสาเกตฉะนั้น."
อรรถกถาเอกนิบาต อังคุตตรนิกาย เปนตนวา " ไดยนิ วา พระ
เถระ คิดวา ขณะไมมี ไมทําโอกาส ในอุเทสและปริปุจฉา อัน
ศิษยทั้งหลายตักเตือนวา ทานผูเจริญ ทานจักไดขณะเปนที่มรณภาพ
เมื่อไร ? " จึงละคณะไปสูวิหารใกลฝงสมุทรมีทรายขาวดังดอกกัณณิการ
เปนผูมีอุปการะแกภิกษุผูเถระ ผูใหม และปานกลาง ในวิหารนั้น
ตลอดภายในพรรษา ในวันอุโบสถ วันมหาปวารณา ยังชนชาวชนบท
ใหเอิกเกริกดวยธรรมกถา แลวก็ไป.
ฎีกาเอกนิบาตอังคุตตรนิกายเปนตนนั้นวา " สองบทวา อุปกาโร
หุตฺวา ความวา เปนผูอุปการะดวยการเรียนและสอบถามเปนตน ดวย
สามารถปริยัติธรรม. สองบทวา ชนปท โขเภตฺวา ความวา ยัง
มหาชนผูประชุมใหเอิกเกริกแลว ดวยสามารถการยังขนใหชชู ัน และ
ใหสาธุการ และยกทอนผาขึ้นเปนตน และยังมหาชนนอกนีใ้ หกระฉอน
ดวยสามารถโกลาหลวา อยางไรหนอแล ? เราจักไดฟงธรรมใน
สํานักของพระผูเปนเจา. ถาวา พระเถระพึงปรารถนาจะใหมหาชนรู
วาตนเปนพหุสูต พระเถระก็พึงยังชาวชนบทใหกระฉอนกลาวธรรมใน
เบื้องตนทีเดียว. บทวา คโต ความวา " พระเถระไปแลวกอนอรุณ
( ขึ้น ) เทียว เพราะความที่ตนเปนผูมีความมักนอยในปริยัติ โดย
๑

๒

๑. สุ. วิ. ๓/๓๓๑. ๒. มโน. ปู. ๑/๘๑.
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ความที่เกรงมหาชนจะรูวา พระเถระผูกระทําธรรมกถาในกลางคืน คือ
รูปนี้."
เรื่องภิกษุผูมีความมักนอยในปริยัติ จบ.
[๓๔๗] อรรถกถาทสุตตรสูตร วา " ภิกษุมีความมักนอยใน
อธิคม ยอมไมใหคนอื่นรูวาตนไดบรรลุมรรคผล เปนเหมือนพระ
มัชฌันติกเถระ."
อรรถกถาเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย เปนตนวา " ไดยินวา พระเถระ
ไดเปนพระมหาขีณาสพ. ก็บาตรและจีวรของทาน มีราคาประมาณ
บาทหนึ่งเทานั้น. ทานไดเปนพระสังฆเถระในวันฉลองวิหารของพระ
เจาอโสกธรรมราช. ครัง้ นั้น พวกมนุษย เห็นความที่ทานปอนเกินไป
จึงกลาววา ' ทานผูเจริญ ขอทานจงอยูขางนอกหนอยหนึ่ง.' พระเถระ
คิดวา ' เมื่อพระขีณาสพ ผูเชนกับดวยเรา ไมทําการสงเคราะหแก
พระราชา รูปอื่นใครเลา จักทําได ? ' จึงดําลงในแผนดิน ผุดขึ้นรับกอน
ขาวที่พระราชายกขึ้นถวายพระสังฆเถระนั่นแล."
ฎีกาเอกนิบาตอังคุตตรนิกายเปนตนนั้นวา " บทวา อติลูขภาว
ความวา มนุษยทั้งหลาย เห็นความปอนเหลือเกิน ดวยสามารถแหง
บาตรและจีวรแลว คิดวา วันนี้ เปนวันมงคล พระราชา ควรทํา
พระผูเปนเจาผูมีบาตรและจีวรอันสะอาดอยางดี ใหเปนหัวหนา " จึง
กลาววา ' ทานผูเจริญ ขอทานจงอยูขางนอกหนอยหนึ่ง.' เมื่อพวกมนุษย
ไมรูนั่นเอง พระเถระดําลงในแผนดิน ผุดขึ้นรับทันที. ถาพระเถระ
๑

๒

๑. สุ. วิ. ๓/๓๓๑. ๒. มโน. ปู. ๑/๗๙.
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พึงปรารถนาวา ขอชนทัง้ หลาย จงรูวาเราเปนพระขีณาสพ, มนุษย
ทั้งหลายก็ไมพึงกลาวกะพระเถระนั้นวา " ขอทานจงอยูขางนอก." แต
วาความคิดอยางนั้นนั่นแล ไมพึงเกิดขึ้น แกพระขีณาสพทั้งหลายเลย.
เรื่องภิกษุผูมีความมักนอยในอธิคม จบ.
[๓๔๘] อันภิกษุเหลานั้นแมทั้งหมด ทานกลาววา เปนผูมี
ความมักนอย เพราะไมมีความปรารถนาในปจจัยเปนตน. ก็ อปฺป
ศัพท ในคําวา อปฺปจฺฉา นี้ เปนอรรถแหง อภาว.
เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถาเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย ทานจึงกลาว
ไววา " บทวา อปฺปจฺฉสฺส แปลวา ผูไมมีความปรารถนา. ก็ใน
บทวา อปฺปจฺฉสฺส นี้ พยัญชนะเปนประหนึ่งวามีสวนเหลืออยู สวน
เนื้อความ ไมมีสวนเหลือเลย. ก็พระขีณาสพนั้น พระผูมีพระภาคไม
ตรัสวา อปฺปจฺโฉ เพราะความปรารถนามีประมาณเล็กนอยยังมีอยูแตพระผูมีพระภาค ตรัสวา อปฺปจฺโฉ ก็เพราะไมมีความปรารถนา
คือ เพราะมีความไมโลภอันตนเสพมากแลวบอย ๆ นั่นเอง.
[๓๔๙] ฎีกาเอกนิบาตอังคุตตรนิกายนั้นวา อปฺป ศัพท เปน
อรรถแหง อภาว เหมือน อปฺป ศัพทในประโยคเปนตนวา อปฺปาพาโธ
อปฺปาตงฺโก. เหตุนั้น ทานจึงกลาววา อนิจฺฉสฺส. จริงอยู พระผูมีพระ
ภาคทรงหมายเอาความไมมีแหงอาพาธ อันตางดวยอาพาธมีโรคตาโรค
ในทองเปนตน ซึ่งปรากฏในโลก จึงตรัสวา อปฺปาพาโธ อปฺปาต.ฺโก.
บัดนี้ เพื่อจะทําเนื้อความที่กลาวมาแลวนั่นแล ใหเดนขึ้นกวาเดิม ทาน
๑

๑. มโน. ปู. ๑/๗๘.
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จึงกลาววา เอตฺถ หิ เปนตน. พยัญชนะเปนประหนึ่งวามีสวนเหลืออยู
เพราะ อปฺป ศัพท ปรากฏอยูแมในอรรถวาเล็กนอย. สวนเนื้อความ
ไมมีสวนเหลือเลย เพราะความที่ทานประสงคเอาความไมมีแหงความ
ปรารถนาในปจจัย โดยประการทั้งปวง. เหตุนั้น ทานจึงกลาววา
น หิ เปนตน.
ความที่ อปฺป ศัพทเปนอรรถแหง อภาว พึงตรวจดูในอรรถกถารถวินีตสูตร และทสุตตรสูตร และในฎีกาแหงสูตรนั้น.
หมวด ๔ แหงอัปปจฉภิกษุ จบ.
[ ๓๕๐ ] ภิกษุผูใครจะบําเพ็ญปฏิปทาอันเนื่องดวยความมักนอย
ในปจจัย พึงเปนผูรูจักประมาณในการรับ ดวยอาการอยางนี้. จริงอยู
ภิกษุผูเปนอยูดวยอาการอยางนั้น ชื่อวา เปนผูสันโดษ, และบาปธรรม
ทั้งหลายมีความเปนผูปรารถนาเกินเปนตน อันภิกษุผูสันโดษยอมละเสีย
ได. เหตุนั้น ความสันโดษของภิกษุนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสวา
" เปนมงคล." ก็ภิกษุทั้งหลายเปนผูสันโดษ ไปสูสุคติ นับไมถวน.
ประโยชนอะไรดวยเรื่อง ( ที่จะนํามาสาธก ). ก็ภิกษุผูตั้งอยูในความ
สันโดษ ยอมบรรลุอริยมรรค. เหตุนั้น ความสันโดษนั้นของภิกษุนั้น
พระผูมีพระภาค จึงตรัสวา " เปนเครื่องอุดหนุนอริยมรรค. ก็ในเรื่องนี้
มีพระเถระผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ซึ่งอยูในปาจีนขัณฑราชีวิหารเปน
อุทาหรณ เรื่อง ขาพเจาไดกลาวไวแลวแล ในจีวรสันโดษใน
หนหลัง.
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[๓๕๑] ก็ธรรมดาภิกษุผูสันโดษ ยอมเปนผูประพฤติดังนอแรด.
เหตุนั้น ในอรรถกถาสามัญผลสูตร เปนตน ทานจึงกลาวไววา " ภิกษุผู
สันโดษนั้น บริโภคเสนาสนะที่ตนปรารถนาแลว ๆ คือราวปา โคนไม
ชายปา ยืนคนเดียว นั่งคนเดียว อยูค นเดียวไมมีเพื่อนในอิริยาบถ
ทั้งปวง ดุจลูกศรที่พนไปจากสาย และดุจชางซับมันหลีกไปจากโขลง
ฉะนั้น ยอมถึงความเปนผูเหมือนนอแรด ที่ทานพรรณนาไวอยางนี้วา
" ภิกษุผูสันโดษ ยอมเปนผูอยูเปนสุขในทิศ
ทั้ง ๔ และเปนผูไมกระทบกระทั่ง สันโดษอยู
ดวยปจจัยนอกนี้ ๆ ( ตามมีตามได ) ครอบงํา
เสียซึ่งอันตรายทั้งหลาย ไมหวาดเสียว เปน
ผูเดียว เชนกับนอแรด พึงเที่ยวไป."
ถามวา ' ใครเลาพรรณนาไว ?' แกวา พระปจเจกสัมพุทธะ
องคหนึ่ง พรรณนาไว.
ไดยินวา พระปจเจกสัมพุทธะองคนั้น เปนเจากรุงพาราณสี
ประทับนั่งบนราชบัลลังก ยังวิปสสนาใหเจริญแลว บรรลุปจ เจกโพธิญาณ
ไดทรงภาษิตอุทานคาถาวา จาตุทฺทิโส เปนอาทิ. คาถานั้นมาแลวใน
ขัคควิสาณสูตร ในปฐมวรรคสุตตนิบาต.
[๓๕๒] อรรถกถาขัคควิสาณสูตร วา " บรรดาบทเหลานั้น
บทวา จาตุทฺทิโส ความวา ผูมีปกติอยูตามสบายในทิศทั้ง ๔. พรหมวิหาร
ภาวนา อันภิกษุนั้นแผไปแลว โดยนัยวา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ
๑

๒

๓

๑. สุ. วิ. ๑/๒๕๗. ๒ ขุ. สุ. ๒๕/๓๓๓. ๓. ปรมตฺถโชติกา สุตฺตนิปาตวณฺณนา ๑/๑๐๖.
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เปนตน. ทิศ ๔ ของบุคคลผูสันโดษนั้น มีอยู แมเพราะเหตุนั้น บุคคล
ผูสันโดษนั้น ชื่อวา จาตุทฺทิโส. บุคคลผูสันโดษ ชื่อวา อปฺปกิโฆ
เพราะวิเคราะหวา ยอมไมเดือดรอน เพราะภัย ในสัตวหรือในสังขาร
ในที่ไหน ๆ ในทิศเหลานั้น. บทวา สนฺตุสฺสมาโน ความวา เปนผู
สันโดษดวยสามารถแหงสันโดษ ๑๒ อยาง. บทวา อิตรีตเรน คือ
ดวยปจจัยที่สูง ๆ ต่ํา ๆ. ในคําวา ปริสฺสยาน สหิตา นี้พึงทราบ
วินิจฉัยดังนี้ อันตรายทั้งหลาย ยอมเบียดเบียนโดยรอบ คือ ยอมยังกาย
และจิตใหสะดุงจึงชื่อวา ปริสฺสยานิ. อีกอยางหนึ่ง อันตรายทั้งหลาย ถึง
พรอมแกกายและจิตนั้น จึงชื่อวา ปริสฺสยานิ, คําวา ปริสฺสยานิ นี้เปน
ชื่ออันตรายทางกายและจิต ซึ่งเปนไปในภายนอกมีสีหะและเสือโครงเปน
ตน และซึ่งเปนไปภายในมีกามฉันทเปนตน. บุคคลผูสันโดษ ยอมครอบ
งําอันตรายเหลานั้นไดดวยอธิวาสนขันติ และดวยธรรมทั้งหลายมีความ
เพียรเปนตน เหตุนั้นจึงชื่อวา ครอบงําอันตรายทั้งหลายเสียได. ชื่อวา
ไมหวาดเสียว เพราะไมมีภัยอันจะทําใหเปนผูกระดาง
ฎีกาจูฬหัตถิปโทปมสูตร และจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกายวา
" เปนผูเดียว คือ ไมมีสหาย ไปแลวนัน่ เทียว, อธิบายวา ชื่อวาเปน
ผูเชนกับนอแรด เพราะความเปนผูเชนกับเขาเนื้ออันไดนามวาแรด พึง
เที่ยวไป."
อรรถกถาขัคควิสาณสูตร วา " นอแรด ชื่อวา ขคฺควิสาณ.
กปฺป ศัพท เปนอรรถแหงปฏิภาค ( สวนเปรียบ ). พระปจเจกพุทธะ
๑

๑. ป. โช. ขุ. สุ. ๑/๘๐.
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กลาวคําอธิบายนี้ไววา เชนกับดวยนอแรด. "
[๓๕๓] เนื้อความนี้วา " อีกอยางหนึ่ง ภิกษุผูไมสันโดษ ยอม
เสื่อมจากทรัพยบาง จากชีวิตบาง, ผูสันโดษ ยอมไมเสื่อม " ดังนี้ พึง
แสดงดวยชรูทปานชาดก ในปฐมวรรค ติกนิบาต. จริงอยู ทรัพยของ
บุคคลผูสันโดษ แมหายแลว ก็ยอมมีเปนปกติอีก.
ในขอนั้น มีเรื่องนี้ ( เปนอุทาหรณ )
[ เรื่องพระยานกแขกเตา ]
ในอดีตกาล พระโพธิสัตว ( เกิด ) เปนพระยานกแขกเตา ใน
ปาไมมะเดื่อ ริมฝงคงคา เมื่อผลแหงตนไมของตนหมดแลว ก็จิกกิน
หนอ ใบ เปลือก หรือกะเทาะซึ่งยังเหลืออยูเทานั้น แลวดื่มน้าํ ใน
แมน้ําคงคา เปนผูมักนอยสันโดษอยางเยี่ยม ยอมไมไปในประเทศอื่น.
ดวยคุณแหงความเปนผูมักนอยสันโดษของพระยานกแขกเตานั้น ภพ
ของทาวสักกะไหวแลว. ทาวสักกะ ทรงทราบเหตุนั้นแลว เพื่อจะทรง
ทดลองพระยานกแขกเตานั้น ทรงยังตนไมนั้นใหแหงไป ดวยอานุภาพ
ของพระองค. ตนไม ไดมีสักวาตอ เปนชองปรุ เมื่อลมพัด เปลงเสียง
ออกดุจถูกเคาะ ไดตั้งอยูแลว. ขุยทั้งหลาย ไหลออก จากชองของ
ตนไมนั้น. พระยานกแขกเตา จิกกินขุยเหลานั้น ไมไป ณ ที่อื่น ไม
พรั่นพรึงตอลมและแดด จับอยูบนปลายตอไมมะเดื่อแลว. ทาวสักกะ
ทรงเลื่อมใสตักเอาน้ําในแมน้ําคงคามารดตอไมนั้น. ในทันใดนั้นนั่นเอง
ตนไมไดถึงพรอมดวยกิ่งและคาคบ มีผลอรอยผุดขึ้นแลวแล.
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๔/๒๙.
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เรือ่ งพระยานกแขกเตา
มาในอรรถกถาจูฬสุวกชาดก ในนวกนิบาต.
[๓๕๔] เพราะเหตุนั้น ภิกษุผูประสงคความดํารงอยูไดนาน
แมแหงพระศาสนา พึงเปนผูสันโดษเถิด. เพราะความเปนผูสันโดษ
ยอมเปนไปเพื่อความไมพินาศแหงพระศาสนา, ความเปนผูไมสันโดษ
ยอมเปนไปเพื่อความพินาศ.
เพราะเหตุนั้น ในทสมวรรค เอกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระ
ผูมีพระภาค จึงตรัสไววา " ภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นแมธรรมอัน
หนึ่งอื่น ซึ่งจะเปนไปเพื่อความเลือนหาย เพื่ออันตรธานแหงสัทธรรม
อยางนี้ เหมือนความเปนผูไมสันโดษนี้เลย ภิกษุทั้งหลาย, ภิกษุ
ทั้งหลาย ความเปนผูไมสันโดษ ยอมเปนไป เพื่อความเลือนหาย
เพื่ออันตรธานแหงสัทธรรม " และตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย เราไม
เล็งเห็นแมธรรมอันหนึ่งอื่น ซึ่งจะเปนไป เพื่อความตั้งมั่น เพื่อความ
ไมเลือนหาย เพื่อไมอันตรธานแหงสัทธรรม อยางนี้ เหมือนความ
เปนผูสันโดษนี้เลย ภิกษุทั้งหลาย, ภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูสันโดษ
ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น ฯ ล ฯ แหงสัทธรรม."
[๓๕๕] อรรถกถา สูตรทั้ง ๒ นั้นวา " บรรดาบทเหลานั้น
บทวา สทฺธมฺมสฺส คือ แหงธรรมดี อธิบายวา แหงพระศาสนา.
บทวา สมฺโมสาย คือ เพื่อความพินาศ. บทวา อนฺตรธานาย ไดแก
เพื่อความไมปรากฏ. บทวา ิติยา คือ เพื่อดํารงอยูนาน. คําวา
๑

๒

๓

๑. ชาตกฏกถา. ๕/๓๕๕. ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๒๔. ๓. มโน. ปู. ๑/๘๘
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อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย พึงทราบโดยนัยอันตรงกันขามกับคําที่
กลาวแลวนั่นแล. "
ฎีกาสูตรทั้ง ๒ นัน้ วา " ในบทวา วุตฺตปฺปฏิปกฺขนเยน นี้ พึง
ถือเอาเนื้อความ ดวยคําเปนตนอยางนี้วา เพื่อความไมพินาศ."
[๓๕๖] ก็พระดํารัสนั่นทั้งหมด พระผูมีพระภาคตรัสหมายเอา
ความเปนผูสันโดษ และความเปนผูไมสันโดษ ในปจจัยมีจีวรเปนตน
อันความเปนผูสันโดษ ในธรรมอันหาโทษมิได มีทาน ศีล เปนตน
ไมชอบ, ความเปนผูไมสันโดษในธรรมเหลานั้นนั่นแล ชอบ. เหตุนั้น
พระผูมีพระภาค เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย จึงตรัสไว
ในตติปณณาสก แหงทุกทุกนิบาต อังคุตตรนิกาย วา "อสนฺตฏุ ิตา จ
กุสเลสุ ธมฺเมสุ" เปนตน.
[๓๕๗] ในอรรถกถา ทุกนิบาต อังคุตตรนิกายนั้น ทานกลาวไว
วา " ความเปนผูไมสันโดษ ในกุศลธรรมทั้งหลาย เวนแตการบรรลุ
พระอรหัต ชื่อวา อสนฺตุฏิตา."
ฏีกาตติปณณาสกนั้นวา " สองบทวา อฺตฺร อรหตฺตปฺปตฺตา ไดแก เวนการบรรลุพระอรหัต."
บาลีนกิ เขปกัณฑ วา " ขอวา อสนฺตุฏิตา จ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
ความวา ความใครอยางยิ่ง แหงบุคคลผูไมสันโดษ ดวยการเจริญ
กุศลธรรมทัง้ หลายใด."
ฎีกาสังคีติสูตรวา " สองบทวา กุสลาน ธมฺมาน คือ ซึ่ง
๑

๒

๓

๑. องฺ. ทุก. ๒๐/๑๑๙. ๒. มโน. ปู. ๒/๘๐. ๓. อภิ. ส. ๓๔/๓๓๘.
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ธรรมไมมีโทษทั้งหลายมีศีลเปนตน บทวา ภาวนาย ไดแก ดวย
การใหเกิดขึ้น และดวยการเจริญ. บทวา อสนฺตุฏสฺส ความวา
ผูสันโดษ ดวยอํานาจแหงการถึงความทอแท ดวยคิดวา ดวย
เหตุเพียงเทานี้ก็พอ, ดวยเหตุเพียงเทานี้ก็พอ. ความปรารถนาใน
การใหเกิดยิ่ง ๆ ขึ้น ชือ่ ภิยฺโยกมฺยตา. "
[๓๕๘] อรรถกถา นิกเขปกัณฑวา " ความใครโดยวิเศษ ชื่อวา
ภิยฺโยกมฺยตา. บุคคลบางคนในโลกนี้ เบื้องตนเทียว ยอมถวาย
ปกขิกภัต ( ภัตรประจําปกข ) บาง สลากภัตบาง, เขาเปนผูไมสันโดษ
ดวยการถวายนั้น จึงถวายธุวภัต ( ภัตรประจํา ) สังฆภัท ( ภัทรเพื่อสงฆ )
ผาจํานําพรรษา สรางอาวาส ถวายปจจัย ๔ เพิ่มขึ้น, เปนผูไมสันโดษ
แมในการถวายนั้น ยอมรับสรณะ สมาทานศีล ๕ เปนผูไมสันโดษ
แมในการกระทํานั้น ยอมบวช ครั้นบวชแลว ยอมเรียนนิกายหนึ่ง
๒ นิกาย พุทธวจนะคือพระไตรปฎก ยอมยังสมาบัติ ๘ ใหเกิด
เจริญวิปสสนาแลว ยอมถือเอาพระอรหัต, จําเดิมแตการบรรลุพระ
อรหัต เขายอมชื่อวาเปนผูสันโดษใหญ. ก็ความใครโดยวิเศษในพระ
อรหัตอยางวามานี้ ชื่อวา ภิยฺโยกมฺยตา."
อรรถกถา สังคีติสูตรวา " ก็บคุ คลผูพรอมเพรียงดวยความใคร
อยางยิ่งนั้น บําเพ็ญศีลแลว ยอมยังฌานใหเกิด, ไดฌานแลว ยอม
ปรารภวิปสสนา, ปรารภวิปสสนาแลว ถือเอาพระอรหัต ยอมไมถึง
ความหยุดเสียในระหวาง."
๑

๒

๑. อฏ. สา. ๕๗๑. ๒. สุ. วิ. ๓/๒๒๔.
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[๓๕๙] เพราะเหตุนั้น กุลบุตรไมควรทําความเปนผูสันโดษ
ดวยการยังกุศลใหเกิดขึ้น. เพราะวา บุคคลเมื่อทําบุญบอย ๆ ยอม
บรรลุแมซึ่งสุขอันเปนโลกุตระ เหมือนพราหมณคนในคนหนึ่งชาวเมือง
สาวัตถี ฉะนั้น.
[ เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง ]
ไดยินวา วันหนึ่ง พราหมณนั้น ออก ( จากบาน ) แตเชาตรู
แลดูภิกษุทั้งหลายผูกําลังครองจีวรอยู ในที่แหงหนึ่งซึ่งมีหญางอกขึ้น
เห็นมุมจีวรของภิกษุรูปหนึ่งระที่หญา ชุมดวยหยาดน้ําคาง จึงคิดวา
"เราควรทําที่นี้ใหปราศจากหญา" ในวันรุงขึ้น จึงเอาจอบถากที่
นั้น ทําใหเปนที่เหมือนกับมณฑลลาน แมในวันรุงขึ้น ก็ไปในที่นั้น
เห็นมุมจีวรของภิกษุรูปหนึ่ง ตกลงทีพ่ ื้นดินเปอนดวยฝุนจึงคิดวา " เรา
ควรเกลี่ยทรายลงในที่นี้ " แลวก็ไดกระทําอยางนั้น.
ตอมาวันหนึ่ง ในเวลากอนภัตร แดดรอนจัด. แมในครั้งนั้น
พราหมณนั้นก็ไปในที่นั้น เห็นเหงื่อไหลออกจากสรีระของภิกษุทั้งหลาย
ผูกําลังครองจีวร จึงใหสรางมณฑปขึ้นในที่นั้น.
ตอมาอีกวันหนึ่ง ฝนไดตกพรําแตเชา. แมในกาลนั้น พราหมณ
นั้น ก็ไปในที่นั้น เห็นภิกษุทั้งหลายมีจีวรเปยก จึงใหรื้อมณฑป ให
สรางศาลาลงในที่นั้น ใครจะทําการฉลองศาลา จึงนิมนตพระศาสดาพรอมดวยภิกษุสงฆ ใหประทับในศาลานั้น แลวถวายทาน
ในเวลาเสร็จภัตกิจ จึงกราบทูลกรรมที่ตนกระทําทั้งหมด ตั้งแตตน
แดพระศาสดา.
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พระศาสดา ทรงแสดงวา " พราหมณ ธรรมดาบัณฑิต กระทํา
กุศลอยูทีละนอย ๆ ในขณะ ๆ ยอมขจัดมลทินของตนเสียโดยลําดับ
ไดโดยแท " ดังนี้แลว จึงตรัสคาถานี้ในมลวรรค ธรรมบทวา
[๓๖๐] " ผูม ีปญญา ควรขจัดมลทินของตน
ทีละนอย ๆ ในขณะ ๆ โดยลําดับไป เหมือน
ชางทองชําระสนิมแหงเงินฉะนั้น. "
[ แกอรรถ ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุปุพฺเพน คือ โดยอนุกรม ไดแก
โดยลําดับ. บทวา เมธาวี ความวา ผูประกอบดวยปญญาอันรุงเรือง
ในธรรม กระทํากุศลทีละนอย ๆ ในขณะ ๆ คือในโอกาส ๆ.
บาทคาถาวา กมฺมาโร รชตสฺเสว ความวา เหมือนชางทอง
ชําระสนิมแหงทองฉะนั้น.
บทวา นิทฺธเม ความวา พึงขจัด คือพึงปดเปามลทินคือราคะ
เปนตนของตน, อธิบายวา เหมือนอยางวา ชางทองหลอมทองแลว
บุไลสนิมออกคราวเดียวเทานั้น ยอมไมอาจเพื่อจะทําเครื่องประดับ
แปลก ๆ ได แตเมื่อหลอม บุไลสนิมออกบอย ๆ แตนั้น ยอมทํา
ใหเปนเครื่องประดับหลาก ๆ ไดหลายชนิด ฉันใด ผูเปนบัณฑิต
กระทํากุศลอยูบอย ๆ ขจัดมลทินของตนไดแลว ยอมเปนผูมีมลทิน
อันขจัดแลว คือหากิเลสมิได ฉะนั้น.
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ในอวสานแหงคาถา พราหมณนั้น ไดเปนโสดาบันแลว.
เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง จบ.
กถาวาดวยบทวาความสันโดษ จบ.
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กถาวาดวยความกตัญู*
[๓๖๑] ความรูอุปการะ อันผูใ ดผูหนึ่งทําแลว นอยหรือมาก
ก็ตาม โดยความระลึกถึงบอย ๆ ชือ่ วา กตฺุตา. อีกนัยหนึ่ง บุญ
ทั้งหลายนั่นแล ชื่อวามีอุปการะมากแกสัตวทั้งหลาย เพราะปองกัน
ทุกขมีทุกขในนรกเปนตนได ; เพราะฉะนั้น ความระลึกถึงอุปการะแม
แหงบุญเหลานั้น ก็พึงทราบวา กตฺุตา. บุคคลผูกตัญูในบทวา
กตฺุตา นั้น ยอมเปนผูหาไดยาก. เพราะเหตุนั้น ในปฐมวรรค
แหงตติปณณาสก ในทุกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระผูมีพระภาค
จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จําพวกนี้ หาไดยากในโลก,
๒ จําพวกนั้น ใครบาง ? คือ บุคคลผูบุพพการี ๑ บุคคลผูกตัญูกตเวที ๑, บุคคล ๒ จําพวกนี้แล ภิกษุทั้งหลาย หาไดยากในโลก."
[๓๖๒] อรรถกถา ทุกนิบาต อังคุตตรนิกายนั้นวา " บรรดา
บุคคล ๒ จําพวกนั้น บุคคลผูทําอุปการะกอน ชื่อวา บุพพการี. บุคคล
ผูรูอุปการะบุพพการีนั้นทําแลว ทํา ( ตอบ ) ในภายหลัง ชือ่ วา
กตัญูกตเวที. บรรดาบุคคล ๒ จําพวกนั้น บุคคลผูบุพพการี ยอม
ทําความสําคัญวา เราใหหนี้. บุคคลผูทําภายหลัง ยอมทําความ
สําคัญวา เราใชหนี้. "
๑

๒

๓

* พระมหาเฉย ยโส ป. ธ. ๗ ( บัดนี้เปนพระเทพปญญามุนี ) วัดสัมพันธวงศ แปล.
๑. อีกมติหนึ่งวา ความระลึกถึงอุปการะแมแหงบุญเหลานั้น โดยปองกันทุกขในนรกเปนตน
ไดไรเลา ก็พึงทราบวา กตฺุตา. ๒. องฺ. ทุก. ๒๐/๑๐๘. ๓. มโน. ปู. ๒/๗๓.
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ฎีกาทุกนิบาต อังคุตตรนิกายนั้น และฎีกาบุคคลบัญญัติวา
" ขอวา อิณ เทมีติ สฺ กโรติ ความวา เปนดุจทําความสําคัญ
อยางนั้น."
ก็ในคําวา สฺ กโรติ นี้ แมเนื้อความเวนจาก วิย ศัพท
ก็ถูกอยางนั้นเหมือนกัน. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาค ผูเปนพระยา
นกแขกเตา เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกพราหมณผูโกสิยโคตร จึงตรัสไว
ในเกทารชาดก วา
" โกสิยะ นกทั้งหลาย มีขนปกยังไมงอก เปนลูก
นอยของเรา มีอยู, ลูกนอยของเราเหลานั้น อันเรา
เลี้ยงแลว จักเลี้ยงเรา, เพราะฉะนั้น เราจึงใหหนี้
แกลกู นกเหลานั้น, มารดาบิดาของเราแกชราแลว
ผานวัยหนุมสาวแลว, เรานํา (รวงขาวสาลีของทาน)
ไปดวยจะงอยปากเพื่อทานทั้ง ๒ นั้น จะเปลื้อง
หนี้ ที่ทานกระทําไวในกอนได."
[ ๓๖๓ ] อรรถกถา บุคคลบัญญัติวา "บทวา ทุลฺลภา คือมิใช
หาไดงาย. บุคคลผูทํากอนนั่นแล ชือ่ วา บุพพการี. บทวา กตเวที
ความวา ประกาศอุปการะอันทานทําแลว คือ ทําใหผูอื่นรู ไดแก ให
ปรากฏ. บุคคล ๒ พวกนั้น พึงแสดงดวยคฤหัสถและบรรพชิต. ก็ใน
พวกคฤหัสถ มารดาบิดา ชื่อวา บุพพการี. สวนบุตรธิดา ปฏิบัติมารดา
บิดา และกระทําสามีจิกรรมมีการกราบไหวเปนตน แกมารดาบิดานั้น
๑

๒

๑.ชาตกฏกถา. ๖/๒๕๔. ๒. ป. ที. ๗๑.
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ชื่อวา กตเวที. ในพวกบรรพชิต อาจารยและพระอุปชฌายะ ชื่อวา
บุพพการี. อันเตวาสิกและสัทธิวิหาริก ปฏิบัติในอาจารยและพระ
อุปชฌายะ และกระทําสามีจิกรรมมีกราบไหวเปนตน แกอาจารย
และพระอุปชฌายะนั้น ชื่อวา กตเวที. เพื่อประโยชนแกอันประกาศชน
เหลานั้นใหปรากฏ ควรกลาวเรื่องพระโสณเถระผูเลี้ยงดูพระอุปชฌายะ
เปนตน.
อีกนัยหนึ่ง เมื่อบุคคลอื่นไมไดทําอุปการะเลย บุคคลผูไ มเพง
ถึงอุปการะอันผูอื่นทําไวในตนแลว กระทํา ชื่อวา บุพพการี เปรียบ
เหมือนมารดาบิดาจําพวก ๑ อาจารยและพระอุปชฌายะจําพวก ๑.
บุคคลนั้น ชื่อวา หาไดยาก เพราะสัตวทั้งหลาย ถูกตัณหาครอบงํา.
บุคคลผูรูอยู ใหผูอื่นรูอยู ซึ่งอุปการะอันผูอื่นทําแลวในตนโดยความ
เปนอุปการะ ใหเปนไปสมควรแกอุปการะ ที่ผูอื่นกระทําแลว ชื่อวา
กตัญูกตเวที เปรียบเหมือนผูปฏิบัติชอบ ในมารดาบิดา อาจารยและ
พระอุปชฌายะ. แมบุคคลนั้น ก็ชื่อวา หาไดยาก เพราะสัตวทั้งหลาย
ถูกอวิชชาครอบงํา. อีกอยางหนึ่ง บุคคลผูเผื่อแผโดยไมมีเหตุ ชื่อวา
บุพพการี. บุคคลผูเผื่อแผโดยมีเหตุ ชื่อวา กตัญูกตเวที. ผูก ระทํา
โดยไมเพงถึงเหตุมีเปนตนอยางนี้วา บุคคลนี้ จักทํา ( ตอบแทน )
แกเรา ชื่อวา บุพพการี. ผูกระทําโดยเพงถึงเหตุมีเปนตนอยางนี้วา
บุคคลนี้ จักทํา ( ตอบแทน ) แกเรา ชื่อวา กตัญูกตเวที. บุคคลผู
มืดมา สวางไป ชื่อวา บุพพการี. บุคคลผูสวางมาสวางไป ชือ่ วา
กตัญูกตเวที. ผูแสดง ชื่อวา บุพพการี. ผูปฏิบัติ ชื่อวา กตัญู-
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กตเวที. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวา บุพพการี ในโลกกับ
ทั้งเทวโลก. พระอริยสาวก ชื่อวา กตัญูกตเวที."
[ ๓๖๔ ] บรรดาบทเหลานั้น ในบทวา อาจริยุปชฺฌายา นี้ พึง
ทราบวินิจฉัยดังนี้ :- ลักษณะแหงอาจารยและพระอุปชฌายะ อัน
นิโครธสามเณรผูเปนพระขีณาสพ ถูกพระเจาอโศกธรรมราชตรัสถาม
แกไวแลว. จริงอยู พระธรรมสังคาหกาจารย กลาวคํานี้ไวในนิทานกถาวา " พระเจาอโศกธรรมราช ตรัสถามวา พอเณร ผูที่ชอื่ วา
พระอุปชฌายะนี้ ไดแกคนเชนไร ? สามเณร ถวายพระพรวา มหาบพิตร ผูที่เห็นโทษนอยใหญ แลวตักเตือน และใหระลึกอยู ชื่อวา
พระอุปชฌายะ. พระเจาอโศกธรรมราช ตรัสถามวา " พอเณร ผูที่
ชื่อวาอาจารยนี้ ไดแกคนเชนไร ? " สามเณร ถวายพระพรวา " มหาบพิตร ผูที่ใหอันเตวาสิกและสัทธิวิหาริกตั้งอยูในธรรมที่ควรศึกษาใน
พระศาสนานี้ ชื่อวา อาจารย."
[๓๖๕] ฎีกานิทานกถานั้นวา " บุคคลผูชื่อวา พระอุปชฌายะ
เพราะเขาไปเพงโทษนอยใหญ. เหตุนั้น นิโครธสามเณร จึงกลาววา
'วชฺชาวชฺช ทิสฺวา โจเทตา สาเรตา จ.' บรรดาบทเหลานั้น
บทวา วชฺชาวชฺช ไดแก โทษนอยและใหญ."
ฎีกามหาขันธกะวา " ก็ อ อักษรนี้ มี วุฑฺฒิ เปนอรรถ เหมือน
อ อักษรในคําวา ผลาผล เปนตน."
ฎีกานิทานกถาวา " บทวา โจเทตา ความวา ผูกลาวตักเตือน
วา กรรมนี้ เธอทําไมดี คํานี้ เธอพูดไมดี เปนตน. บทวา สาเรตา

ประโยค๕ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๔ - หนาที่ 117

ความวา เมื่อเขาระลึกถึงโทษของตนไมได ก็ยงั สติใหเกิดขึ้น อีกอยาง
หนึ่ง ความวา ใหระลึก คือ ใหประพฤติในสัมมาปฏิบัติ. บุคคลชื่อวา
อาจารย เพราะใหศิษยศึกษามรรยาท โดยนัยเปนตนวา เธอพึงทองพระพุทธพจนอยางนี้, พึงกาวไปอยางนี้, พึงถอนกลับอยางนี้, เปนตน เหตุ
นั้น นิโครธสามเณร จึงกลาววา อิมสฺมึ สาสเน สิกฺขิตพฺพธมฺเมสุ
ปติฏาเปตา. พุทธวจนะทั้งสิ้น และธรรมทัง้ หลายมีศีลเปนตน
ชื่อวา ธรรมควรศึกษา ในบทวา สิกฺขิตพฺพธมฺเมสุ นั้น."
แมโดยอรรถ บรรดาอาจารยและพระอุปชฌายะเหลานี้ ครูชื่อวา
พระอุปชฌายะ. เทานั้น ในอรรถกถา มหาขันธกะ ทานจึงกลาวไววา
"บทวา อนุปชฺฌายกา ความวา ผูเวนจากครูผูคอยเพงโทษนอยใหญ"
แลวจึงกลาววา "ในคําวา 'อุปสัมปทาเปกขะ อันภิกษุทั้งหลายพึงใหถือ
พระอุปชฌายกอน' ดังนี้ มีวิเคราะหวา ชื่อวา พระอุปชฌาย เพราะ
เขาไปเพงโทษนอยใหญ" ดังนี้.
ฎีกามหาขันธกะนั้นวา " ดวยคําวา 'ชื่อวา พระอุปชฌาย
เพราะเขาไปเพงโทษนอยใหญ' นี้ พระอรรถกถาจารย แสดงวา
อุปชฺฌา ศัพท มีอรรถเสมอกันกับ อุปชฺฌาย ศัพท."
นวฎีกาวา " ดวยบทวา อุปชฺฌา นี้ พระอรรถกถาจารย ยอม
แสดงวา อุปชฺฌา ศัพท เปน อา การันต มีอรรถเสมอกันกับ
อุปชฺฌาย ศัพท. อีกอยางหนึ่ง พึงเห็นสันนิษฐานวา อุปชฺฌา ศัพท
นั่นเอง ทานลบ ย อักษรเสีย กลาวไวอยางนั้น ในทุติยาวิภัตติและ
๑

๑. สมนฺต. ๓/๓๔.
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ปฐมาวิภัตติ เพราะความที่ อุปชฺฌา ศัพท ประกอบในตติยาวิภัตติ
เปนตน ไมได."
[๓๖๖] ผูชื่อวา อาจารย เพราะอันศิษยพึงประพฤติโดยเอื้อเฟอ.
อาจารยนั้น มี ๔ จําพวก. เหตุนั้น ในญาติปลิโพธกถา ( กถา
แสดงความกังวลดวยญาติ ) ในปกรณวิเศษชื่อวาวิสุทธิมรรค พระพุทธโฆษาจารย จึงกลาวเนื้อความไววา " อาจารย ๔ จําพวก คือ
ปพพชาจารย ๑ อุปสัมปทาจารย ๑ นิสสยาจารย ๑ อุทเทสาจารย ๑."
ก็บรรดาอาจารย ๔ จําพวกนี้ อาจารยผูสอนธรรม ชือ่ วา
อุทเทสาจารย. เหตุนั้น ในฎีกามหาขันธกะ พระฎีกาจารย จึงกลาว
ไววา " อาจารยผูใหสิกขาบททั้งหลาย นีช้ ื่อวา ปพพชาจารย. อาจารย
ผูสวดกรรมวาจาในการอุปสมบท นีช้ ื่อวา อุปสัมปทาจารย. อาจารย
ผูใหอุทเทสหรือปริปุจฉา นีช้ ื่อวา ธรรมาจารย."
สวนอาจารยผูที่ภิกษุนั่งกระโหยงในที่ใกล กลาวคําถือนิสัย ๓
ครั้งวา " ทานผูเจริญ ขอทานจงเปนอาจารยของผม, ผมจะอยู
อาศัยทานผูมีอายุ " ดังนี้ นี้ชื่อวา นิสสยาจารย.
[๓๖๗] ก็ในคําวา อนฺเตวาสิกสทฺธิวิหาริกา นี้ พึงทราบ
วินิจฉัยดังนี้ : สามเณรและภิกษุผูถือพระอุปชฌายอุปสมบท กลาวคือ
นิสัยในสํานักของภิกษุใดวา " ทานผูเจริญ ขอทานจงเปนอุปชฌายะ
ของผม " ดังนี้, ภิกษุนั้น ชื่อวา เปนพระอุปชฌายะของสามเณรและ
ภิกษุเหลานั้น, เธอเหลานั้น เปนสัทธิวิหาริก ของภิกษุผูพระอุปชฌายะ

ประโยค๕ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๔ - หนาที่ 119

นั้น. ก็อันเตวาสิก มี ๔ จําพวก ดวยสามารถอาจารย คือ ปพพชันเตวาสิก ๑ อุปสัมปทันเตวาสิก ๑ นิสสยันเตวาสิก ๑ ธัมมันเตวาสิก ๑. สวนคําวา " ผูป ระพฤติสมควรแกอุปการะที่คนอื่นทําแลว "
นี้ ยอมสมดวยอรรถกถาติกนิบาต อังคุตตรนิกาย.
[๓๖๘] จริงอยู ในอรรถกถา ติกนิบาต อังคุตตรนิกายนั้น ทาน
กลาวไววา "บุคคลผูรูกรรมอันบุพพการีนั้นทําแลววา 'คนนี้ทําอุปการะ
แกเรา' แลวทําใหเขารู คือใหปรากฏ กระทําตอบแทน ชือ่ วา
กตัญูกตเวที."
ฎีกาติกนิบาต อังคุตตรนิกายนั้นวา " บุคคลผูรูอยู ใหผูอื่นรูอยู
ซึ่งอุปการะที่บุพพการีทําในตน โดยความเปนอุปการะ ใหเปนไป
สมควรแกอุปการะที่ผูอื่นกระทําแลว ชื่อวา กตัญูกตเวที เหตุนั้น
ทานจึงกลาววา อิมินา มยฺห กต เปนตน."
ฎีกาบุคคลบัญญัติวา " บุคคลผูมีจิตประกอบดวยความเกื้อกูล
ซึ่งเปนไป เวนจากเหตุ ชื่อวา อการณวจฺฉโล ( ผูเผื่อแผโดย
ไมมีเหตุ ). บุคคลผูไมเพงประโยชนแมเปนอนาคต ก็ชื่อวากตัญู
บุคคลเหมือนกัน ( แต ) ไมชื่อวา บุพพการี เพราะเทียบเคียงอุปการะ
ที่เขาทําแลวนั้น อันตนไดรับในกอน เหตุนั้น ทานจึงกลาววา กริสฺสติ
เม ดังนี้เปนตน."
อนุฎีกาวา " บทวา ปุริมคฺคหิต ความวา อันตนรับกอน
ดวยคิดวา 'ผูนี้จักทําแกเรา' เปนตน. สองบทวา ต กต ความวา
๑

๑. มโน. ปู. ๒/๓๐๗.
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อุปการะนั้น คือเชนนั้น."
[๓๖๙] อรรถกถา สังคีติสูตรวา " บทวา ตโม แปลวา เปน
ผูมืดแลว. บทวา ตมปรายโน มีวิเคราะหวา ความมืดนั่นเองเปนที่
ไป คือ เปนทางไปในเบื้องหนาของบุคคลนั้น เหตุนั้น บุคคลนั้น
ชื่อวา ตมปรายโน ( ผูมคี วามมืดเปนที่ไปในเบื้องหนา ). ในบท
ทั้งปวง ก็พึงทราบอรรถอยางนี้. ก็บรรดาบุคคล ๓ จําพวกนี้ บุคคล
จําพวกที่ ๑ เกิดในตระกูลจัณฑาลเปนตน ซึ่งเปนตระกูลชั้นต่ํา หา
เลี้ยงชีพฝดเคือง มีอัตภาพเลว ( ทั้ง ) ยอมบําเพ็ญทุจริต ๓. บุคคล
จําพวกที่ ๒ ก็เปนผูเชนนั้น ( แต ) บําเพ็ญสุจริต ๓. บุคคลจําพวกที่ ๓
เกิดในตระกูลกษัตริยเปนตน ซึ่งเปนตระกูลโอฬาร มีขาวน้ํามาก
มีอัตภาพสมบูรณ ( แต ) บําเพ็ญทุจริต ๓. บุคคลจําพวกที่ ๔ ก็เปน
ผูเชนนั้น ( ทั้ง ) บําเพ็ญสุจริต ๓."
ฎีกาสังคีติสูตรนั้นวา " บทวา ตโม ความวา ชื่อวา เปนผู
มืด เพราะความเปนผูไมปรากฏ. เหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึง
กลาววา อนฺธการภูโต. บทวา อนฺธการภูโต ความวา เปนผูดุจ
ความมืด เปนแลว คือ เกิดแลว, อีกอยางหนึ่ง ถึงความตั้งลงใน
ความมืด โดยความเปนผูไมปรากฏ. บทวา ตมเมว ความวา ความ
มืดมีลักษณะดังกลาวแลวนั่นเอง เปนที่ไป คือ เปนทางไป ไดแก เปน
ที่ตั้งลงขางหนา คือเบื้องหนา. ดวยคําวา นีเจ ฯ เป ฯ นิพฺพตฺเตตฺวา
นี้ พระอรรถกถาจารย ยอมแสดงความที่บุคคลนั้นเปนผูมืด. ดวยคํา
๑

๑. สุ. วิ. ๓/๒๘๓.
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วา ตีณิ ทุจฺจริตานิ ปริปูเรติ นี้ พระอรรถกถาจารย ยอมแสดง
ความที่บุคคลนั่นเปนผูมีความมืดเปนที่ไปในเบื้องหนา. ในสองบท
นอกนี้ พึงทราบเนื้อความตามแนวแหงนัยที่กลาวแลว เพราะถึงความ
เปนผูปรากฏ."
[๓๗๐] อรรถกถา ตติยวรรค ในโกสลสังยุต และอรรถกถา
ทุติยปณณาสก ในจตุกกนิบาตอังคุตตรนิกายวา " บุคคลชื่อวา ตโม
เพราะประกอบดวยความมืด มีเกิดในตระกูลต่ําในภายหลังเปนตน.
ชื่อวาเปนผูมีความมืดเปนที่ไปในเบื้องหนา เพราะเขาถึงความมืดใน
นรกอีก ดวยกายทุจริตเปนตน. แมดวยบททั้ง ๒ ดังวามานี้ พระผูมีพระภาคตรัสความมืดแหงขันธนั่นเอง. บุคคลผูประกอบดวยความ
รุงเรือง มีเกิดในตระกูลมั่งคั่งในภายหลังเปนตน ชื่อวา โชติ อธิบายวา
เปนผูสวางไสว. ชื่อวา เปนผูมีความรุงเรืองเปนที่ไปในเบื้องหนา
เพราะเขาถึงความรุงเรือง คือเกิดในสวรรคอีก ดวยกายสุจริตเปนตน.
ฎีกาตติยวรรค ในโกสลสังยุตเปนตนนั้นวา " ชื่อวา เปนผูมืด
เพราะเปนผูราวกะวามืด เพราะความไมปรากฏ เหตุมีเกิดในตระกูลต่ํา
ในภายหลังเปนตน. บุคคลชื่อวา มืด เพราะประกอบดวยความมืด
นั้น. ทานกลาวโวหารวามืดของบุคคล เพราะประกอบดวยความมืด
เหมือนอุทาหรณวา บุคคลชื่อวามีความตระหนี่ เพราะประกอบ
ดวยความตระหนี่. เหตุนั้น บทวา ตโม จึงมีเนื้อความวา เปน
ผูมืด คือราวกะวากระทําความเปนคนบอด เกิดแลว เพราะความไม
ปรากฏ หรือวา ถึงความตั้งลงในความมืด. ชื่อวา เปนผูมีความมืด
๑

๑. สา. ป. ๑/๑๙๐. ๒. มโน. ปู. ๒/๔๑๘.

๒
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เปนที่ไปในเบื้องหนา เพราะความมืดมีลักษณะดังกลาวแลวนั่นเอง
เปนที่ไป คือ เปนทางที่ไป ไดแกเปนที่ตั้งลงในเบื้องหนา คือขางหนา
ของเขา ดังนี้แล. ดวย ตม ศัพทแมทั้ง ๒ พระอรรถกถาจารย กลาว
ความมืดแหงขันธเทานั้น มิไดกลาวความมืดคืออันธการ, อนึ่ง ใน
บทวา ขนฺธตโม นี้ พึงเห็นความเกิดแหงขันธที่เวนจากสมบัตินั่นเอง.
บุคคลชื่อวา โชติ เพราะยอมรุงเรือง โดยความปรากฏเหตุมีเปนตนวา
เกิดในสกุลมัง่ คั่งในภายหลัง. คําทั้งหมดเปนตนวาประกอบดวยความ
สวางนั้น พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว."
ฎีกาบุคคลบัญญัติวา " บุคคลผูมืดมา มีสวางเปนที่ไปใน
เบื้องหนา ไมอาศัยผลบุญเปนอยูเลย ทําบุญทั้งหลาย เพราะฉะนั้น
ทานจึงกลาววา บุพพการี."
อนุฎีกาวา " ผูอาศัยผลบุญเปนอยู ตั้งอยูในฝายกตัญู เหตุนั้น
พระฎีกาจารย จึงกลาววา ปฺุผล อนูปชีวนฺโต." ฎีกาทุกนิบาต
อังคุตตรนิกาย ก็เหมือนกัน.
[๓๗๑] บุคคลผูก ตัญู ยอมเปนผูหาไดยากอยางนี้. บุคคล
ยอมเปนผูหาไดยาก ดวยสวนใด, แมความเปนผูกตัญู ก็หาไดยาก
ดวยสวนนั้น. ก็ความเปนผูกตัญูของบุคคลนั้น ยอมใหถึงความเปน
ผูควรสรรเสริญวา บุคคลนี้ หาไดยาก. เพราะเหตุนั้นนั่นแล ความ
เปนผูกตัญูนั้น จึงชื่อวา เปนมงคล. เหตุนั้น ในอรรถกถา ทานจึง
กลาววา 'ความเปนผูกตัญูนั้น บัณฑิตพึงทราบวา เปนมงคล
๑

๑. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวัณณนา ๑๖๒.
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เพราะความเปนเหตุแหงการบรรลุคณ
ุ วิเศษมีประการตางๆ มีความเปน
ผูควรสรรเสริญวา " เปนสัตบุรุษ " เปนตน. ความจริงบุคคลผู
กตัญู ยอมเปนผูหาไดยากทีเดียว ไมใชหาไดงาย เหมือนบุคคลผู
อกตัญู. เพราะวาบุคคลผูอกตัญูมีมาก ดังนี้แล.
บรรดาบุคคลทั้ง ๒ จําพวกนั้น บุคคลผูกตัญู ยอมบรรลุ
ประโยชนมคี วามสรรเสริญเปนตนในโลกนี,้ บุคคลผูอกตัญู ยอม
บรรลุสิ่งอันไมเปนประโยชนมีนินทาเปนตนในโลกนี้.
ในขอนั้น มีเรื่องเหลานี้ ( เปนอุทาหรณ ) :[ เรื่องพระเจาประทุม ]
[๓๗๒] ในอดีตกาล พระเจากรุงพาราณสี ไดมีพระราชโอรส ๗
พระองค. บรรดาพระราชโอรส ๗ พระองคนั้น พระราชกุมารพระ
นามวา ประทุม ซึ่งเปนพระเชฏฐาของพระกุมารทั้งหมด เปนพระ
โพธิสัตว. พระราชา ทรงแคลงพระหฤทัยในพระโอรสเหลานั้นวา
" โอรสเหลานี้ พึงฆาเราแลวชิงเอาแมซึ่งราชสมบัติ " จึงตรัสวา
" พอทั้งหลาย พวกเจาอยาอยูในพระนครนี้เลย จงไปในที่อื่น โดย
กาลลวงไปแหงเรา จึงมารับเอาราชสมบัติเถิด."
พระราชโอรสเหลานั้น หลีกไปกับดวยปชาบดีของตน ๆ เมื่อ
ไมไดพระกระยาหารและน้ําในที่กันดารแหงหนึ่ง ในระหวางทาง จึง
ฆาภริยาของพระราชโอรสคนเล็กที่สุด แลวแบง ( เนื้อ ) เปน ๑๓
สวน พากันเสวยแลว.
สวนพระโพธิสัตว ไดเหลือเนื้อไวสวนหนึ่ง ใน ๒ สวนที่ตน
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และภริยาไดแลว เสวยแตสวนเดียวเทานั้น กับดวยภริยา. พระราชกุมารเหลานั้น ไดฆาหญิง ๖ คนเสวย ( เนื้อ ) ใน ๖ วันโดยนัยนี้.
แมพระโพธิสัตว ก็เหลือเนื้อไววันละสวน ๆ ทุก ๆ วัน. ในวันที่ ๗
สวนของพระโพธิสัตว ไดเหลือ ๖ สวนแลว ดวยประการฉะนี้.
พระโพธิสัตวนั้น ไดใหเนื้อ ๖ สวน แกพระราชกุมารเหลานั้น
ผูใครจะฆาภริยาของตนแลว ตรัสวา " พอทั้งหลาย วันนี้จงเคี้ยวกิน
สวนเหลานี้, พรุงนี้ เราทั้งหลายจักรู " ในเวลาพระราชกุมาร
เหลานั้นหลับ จึงพาภริยาหนีไป ไดแบกภริยาผูไมอาจจะเดินไปไดดวย
พระอังสา ไดออกจากที่กันดารในเวลาอรุณขึ้น เมื่อภริยากลาววา
" นาย ดิฉันกระหาย " เมื่อไมไดน้ํา จึงฟนพระชานุเบื้องขวา ดวย
พระขรรค แลวใหภริยาดื่มโลหิต. ผัวเมียทั้ง ๒ นั้น ถึงมหาคงคา
โดยลําดับ สรางบรรณศาลาอยูที่คุงแหงแมน้ําคงคาแลว.
ในกาลนั้น มนุษยทั้งหลาย ( จับ ) โจรผูประพฤติผิดตอพระ
ราชาคนหนึ่ง ตัดมือ เทา หู และจมูกแลว เอาใสในเรือโกลนลํา
หนึ่ง ลอยไปในแมน้ําคงคา. บุรุษดวน ทําเสียงครวญคราง ถึงที่
นั้นแลว.
พระโพธิสัตว ไดยินเสียงนั้น จึงยกบุรุษนั้นขึ้น ดวยความกรุณา
พาไปสูบรรณศาลา ไดทําการรักษาแผล ดวยการชะดวยน้ําฝาดและ
ทายาเปนตน. ฝายภริยาของพระโพธิสัตวนั้น รังเกียจบุรุษดวน จึงเดิน
ถมน้ําลายไป. พระโพธิสตั ว ใหบุรุษดวนกับภริยาอยูในอาศรมแลว
ตนเองก็นําผลาผลมาเลี้ยงดู.
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ภริยานั้น มีจิตปฏิพัทธในบุรษุ ดวน ประพฤติผิดกับดวยบุรุษ
ดวนนั้น ปรารถนาจะฆาพระโพธิสัตวดวยอุบาย จึงกลาววา " นาย
ดิฉันเมื่อนั่งบนบาของพระองค ออกจากทางกันดาร เห็นภูเขาลูกหนึ่ง
จึงบวงสรวงวา " ขาแตเจาแมเทพบรรพต ถาวาดิฉันกับสามีไมมี
อันตราย จักไดชีวิตไซร ดิฉันจะทําพลีกรรมแกเจาแม, บัดนี้ดิฉันจัก
ทําพลีกรรมแกเทพดานั้น " ดังนี้แลว พาพระโพธิสัตวไปในที่นั้นกลาว
วา " นาย ทานเทานั้น เปนอุตตมเทพ, ดิฉันทําปทักษิณไหวทาน
กอนแลว จักทําพลีกรรมแกเทพดาภายหลัง " ใหพระโพธิสัตวยืน
บายพระพักตรไปทางเหว บูชาแลวดวยดอกไมทั้งหลาย ยืนอยูเบื้องพระ
ปฤษฎางค เปนเหมือนตองการไหว ประหารที่พระปฤษฎางค ผลัก
พระโพธิสัตวใหตกลงในเหว แลวไดกลับไปยังที่พักของบุรุษดวน.
ฝายพระโพธิสัตว เมื่อตกลงไป ไดตกลงที่พุมไมไมมีหนามพุม
หนึ่ง บนยอดตนมะเดื่อ เมื่อไมอาจจะไปในที่อื่นได จึงนั่งเสวยผล
มะเดื่ออยูที่คาคบ.
ยังมีพระยาเหี้ยตัวหนึ่ง มีสรีระใหญ เคยขึ้นจากเชิงบรรพต
มากินผลของตนไมนั้น. พระยาเหี้ยนั้น ขึ้นมาเพื่อจะกินผลไม เห็น
พระโพธิสัตวแลว ถึงความวิสาสะกับดวยพระโพธิสัตวนั้น ถามถึงเหตุ
ที่พระโพธิสัตวนั้นมาในที่นั้น ทราบเรื่องนั้นแลว จึงใหพระโพธิสัตว
นั้นนั่งบนหลังของตน พาขึ้นจากเหว ออกจากปา พักไวในทางใหญ
แลวก็เขาไปสูปาตามเดิม.
พระโพธิสัตว ไปสูปจจันตคาม พักอยูในที่นั้น โดยกาลลวงไป
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แหงพระราชบิดา ทรงรับราชสมบัติ เปนพระราชาพระนามวาประทุม
รับสั่งใหสรางโรงทาน ๖ แหง ไดทรงสละทรัพยใหทานวันละ ๖ แสน
ทุก ๆ วัน.
ฝายหญิงชั่วนั้น แบกบุรุษดวนนั้นขึ้นบา ออกจากปา เที่ยว
ขอทานไปในถิ่นมนุษย เลี้ยงบุรุษดวนนั้นอยู ถูกมนุษยทั้งหลายถามวา
" บุรุษนี้ เปนอะไรของแม ?" จึงกลาววา " ดิฉันเปนลูกสาวของลุง
ของเขา, เขาเปนลูกอาของดิฉัน, ญาติทั้งหลายไดยกดิฉันใหแกเขา
นี่เลย, ดิฉันนั้น เลี้ยงสามีของตนแมผูถึงโทษที่ควรฆา จึงไดเที่ยว
ขอทานเลี้ยงดูอยู." มนุษยทั้งหลาย สําคัญวา " หญิงนี้เปนผูบําเพ็ญ
บดีวัตร ( วัตรในสามี ) จึงใหยาคูและภัตรมากกวาแลวและใหกระเชา
หวายอยางแข็งแรง ดวยบอกวา " แมจงใหสามีของแมนั่งในกระเชา
นี้ไปเถิด." ฝายหญิงชั่วนั้น ทําอยางนั้น เที่ยวไปอยู ถึงเมืองพาราณสี
เที่ยวบริโภคอยูในโรงทานทั้งหลาย.
พระโพธิสัตว พระราชทานทานวัตถุแกยาจก ๘ คนบาง ๑๐ คน
บาง ในโรงทาน ดวยพระหัตถของพระองค เมื่อเสด็จกลับ ไดทอด
พระเนตรเห็นหญิงนั้นในทางเสด็จ จึงตรัสถามวา " นั่นอะไร ? "
ราชบุรุษ กราบทูลวา "ขาแตสมมติเทพ หญิงผูบําเพ็ญบดีวัตรคนหนึ่ง."
ทาวเธอรับสั่งใหเรียกหญิงนั้นมาแลว ทรงจําได จึงใหนําชายดวนออก
จากกระเชาแลวตรัสถาม. หญิงนั้นไดกราบทูลโดยนัยกอนนั้นแล.
พระราชาตรัสวา " เจามิใชหรือ ? เปนภริยาของพระประทุมกุมาร ซึ่งเปนธิดาของพระราชาองคโนน มีชื่อโนน ดื่มโลหิตในเขา.
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ของเราแลว มีจิตปฏิพัทธในชายดวนคนนั้น ผลักเราใหตกลงไปในเหว,
บัดนี้ เจานั้น ถือเอาความตายไวที่หนาผาก เขาใจเราวา 'ตายแลว'
จึงไดมา " ดังนี้แลว จึงรับสั่งบังคับพวกอํามาตยวา " พวกทานจงเอา
สากทุบชายดวนนี้ใหตาย, จงตัดหูและจมูกของหญิงชั่วนี้." พระโพธิสัตวนั้น ไมอาจอดกลั้นความโกรธไวได จึงทรงบังคับการลงอาญา
แกชนทั้ง ๒ นั้นอยางนั้นก็จริง ถึงกระนั้น ก็หาไดรับสั่งใหกระทํา
อยางนั้นไม. พระราชา ทรงทําความโกรธใหเบาบางลงแลว รับสั่ง
ใหผูกอยางมั่นคง จนหญิงชั่วนั้นไมอาจจะปลงกระเชาลงจากศีรษะได
แลวรับสั่งใหใสบุรุษดวนลงในกระเชานั้น ใหเนรเทศเสียจากแควนของ
พระองค.
เรื่องพระเจาประทุม มาในอรรถกถาจูฬปทุมชาดก
ในปญจมวรรค ทุกนิบาต.
[ เรื่องตักกบัณฑิต ]
[๓๗๓] ในอดีตกาล พระโพธิสัตวเปนดาบส อยูดว ยสุขอัน
เกิดแตฌาน ในบรรณศาลา ใกลฝงแมน้ําคงคา.
ในกาลนั้น ธิดาเศรษฐีในกรุงพาราณสี นามวา ทุฏฐกุมารี
เปนหญิงดุราย หยาบคาย ดาตีพวกกรรมกร. ตอมาวันหนึ่ง พวก
กรรมกรพานางไป ดวยกลาววา " พวกเราจักเลนในแมน้ําคงคา " แลว
ก็พากันทิ้งนางในแมน้ําคงคานั้น. นางรองอยู ถูกน้ําพัดไป ถึงที่ใกล
ศาลาของพระโพธิสัตว ในเวลาเที่ยงคืน. พระดาบส ยกนางขึ้น ดวย
๑

๑ ชาตกฏกถา. ๓/๑๕๔.

ประโยค๕ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๔ - หนาที่ 128

ความเอ็นดูในนาง แลวกอไฟให เมื่อความหนาวหายแลวไดใหผลาผล
แลวถามวา " เจาอยูในเมืองไหน ?"
ธิดาเศรษฐี. ดิฉันอยูเมืองพาราณสี.
ดาบส. เชิญนางไปเดี๋ยวนี้เถิด.
นางคิดวา " เราจักใหดาบสนี้ถึงความทําลายศีล แลวพาเขาไป "
กระทําตามนั้นแลวจึงไดไป.
แมดาบส มีศลี ทําลายแลว มีฌานเสื่อมแลว ไดไปยังปจจันตคาม
แหงหนึ่งกับดวยหญิงนั้น ขายเปรียงเลี้ยงหญิงนั้นอยู. เหตุนั้น ชน
ทั้งหลาย จึงไดขนานนามพระโพธิสัตวนั้นวา " ตักกบัณฑิต "
ก็มนุษยทั้งหลาย ไดใหสะเบียงแกพระโพธิสัตวนั้น แลวกลาววา
" ขอทานจงบอกการที่ประกอบดีหรือชั่วแกพวกขาพเจา อยูในที่นี้เถิด "
ดังนี้แลว ก็ใหอยูในกระทอมใกลประตูบาน.
ตอมาวันหนึ่ง พวกโจรปลนบานนั้น ไดพาเอาภริยาของ
ตักกบัณฑิตไป. หัวหนาโจร ทํานางใหเปนภริยาแลว. นางตองการ
จะใหนายโจรฆาตักกบัณฑิต จึงสงขาวไปบอกแกตักกบัณฑิตนั้นวา
" ฉันถูกพวกโจรพามา อยูเปนทุกข, ขอทานจงมานําฉันไป " เห็น
ตักกบัณฑิตนั้นมาในที่นั้นแลว จึงกลาววา " ถาวา เราทั้ง ๒ จักพา
กันไปในบัดนี้, โจรก็จักติดตามฆาเราทั้ง ๒ เสีย เราจักไปในกลางคืน
เถิด " แลวใหตักกบัณฑิตนั้นนั่ง ( ซอน ) อยูในซุม ในเวลาหัวหนา
โจรมาดื่มสุราเมาแลวในเวลาเย็น จึงบอก ( เรื่องนั้นแกนายโจรแลว ).
โจรจับตักกบัณฑิตนั้น ใหลมลง แลวถองดวยศอกเปนตน ตามพอใจ
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แลวผูกใหนอนลง.
ตักกบัณฑิตนั้น ถูกโจรถองอยู ไมกลาวคําอะไร ๆ อื่น กลาว
แตคํานี้เทานั้นวา "คนโกรธ คนอกตัญู คนสอเสียด คนผูประทุษ
รายมิตร." ฝายโจร นอนตื่นขึ้นแลว เมื่อสรางสุรา จึงเริ่มจะถองตักกบัณฑิตนั้นอีก. แมตักบัณฑิตก็กลาวอยูอยางนั้น.
ฝายโจร คิดวา " บุรุษนี้ กลาวแตคํานี้เทานั้น มิไดกลาวคําอื่น
นี้เรื่องอะไร ?" จึงถาม ไดฟงความเปนไปทั้งหมดแลว คิดวา " หญิงนี้
ปฏิบัติผิดในทานผูมีอุปการะเห็นปานนี้. มันพึงทําอันตรายแมแกเรา
เราควรฆาหญิงนี้เสีย " ปลุกหญิงนัน้ ใหลุกขึ้นแลว กลาววา " มาเถิด
เราจักฆาบุรุษนั้น " ถึงนอกบานแลว จึงฆาหญิงนั้นเสีย แลวพาตักกบัณฑิตไปสูเรือน กลาววา " บัดนี้ ทานจักไป ณ ที่ไหน ?"
ตักกบัณฑิต กลาววา " เราจักบวชอยูในปา."
นายโจร กลาววา " แมเราก็จักบวช."
ชนทัง้ ๒ นั้น ครั้นบวชแลว ยังฌานและอภิญญาใหเกิดแลว
ก็เปนผูเขาถึงพรหมโลก.
เรื่องตักกบัณฑิต มาในอรรถกถา ตักกชาดก
ในสัตตมวรรค เอกนิบาต.
[ เรื่องชน ๔ คน ]
[๓๗๔] ในอดีตกาล พระโพธิสัตวเปนดาบส อยูในบรรณศาลา ใกลฝง แมน้ําคงคา.
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๒/๘๙.
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ในกาลนั้น พระโอรสของพระเจากรุงพาราณสี ไดมีพระนามวา
ทุฏฐกุมาร เปนคนกักขฬะ หยาบคาย ไมเปนที่ชอบใจของชนทั้งปวง
ประดุจธุลีตกเขาตา แลวดุจปศาจผูมาเพื่อจะเคี้ยวกิน.
วันหนึ่ง พระราชโอรสนั้น ทรงเลนอยูในแมน้ําคงคา ไดตรัส
วา "มาเถิด พนาย พวกทานจงนําเราไปสูทามกลางแมน้ํา แลวจง
นํากลับ" ราชบุรุษเหลานั้น นําเธอไปทิ้งแลวก็หนีไป. พระราชกุมาร
นั้น อันน้ําพัดไปอยู เห็นทอนไมทอนหนึ่ง จึงนั่งกันแสงไปบนทอนไม
นั้น.
ในกาลนั้น เศรษฐีชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่ง ฝงทรัพย ๔๐ โกฏิ
ไวริมฝงแมน้ํา เพราะความอยากในทรัพย ( ตายไปแลว ) เกิดเปนงู
อยูที่หลังแหงทรัพย.
แมเศรษฐีคนอื่นอีก ฝงทรัพย ๓๐ โกฏิไวในประเทศนั้นเหมือนกัน เพราะความอยากในทรัพย ( ตายไปแลว ) เกิดเปนหนูในที่นั้น
นั่นแล. ที่อยูของสัตวเหลานั้น จมลงน้ําไป. สัตวเหลานั้น ออก ( จาก )
รู ไปแลว เห็นทอนไมที่พระราชกุมารนั่งมานั้น จึงขึ้นไปนอนบน
หลังทอนไมนั้นเหมือนกัน. ก็ที่ฝงแมน้ํา มีตนงิ้วอยูตนหนึ่ง. ลูกนก
แขกเตาตัวหนึ่ง อยูที่งิ้วนั้น. ตนไมโคนลงบนหลังน้ํา. ลูกนกแขกเตา
เห็นทอนไมนั้นแลว ก็เขาเกาะแอบอยู.
ชนทัง้ ๔ นั้น ไปโดยอาการอยางนั้น ไดถึงที่ใกลบรรณศาลาของ
ดาบส ในเวลาเที่ยงคืน. ดาบส ไดยินเสียงกันแสงของพระราชบุตร
จึงไปยังฝงน้ํา ดวยความเอ็นดูในสัตวทั้ง ๔ นั้น จึงยกสัตวเหลานั้นขึ้น
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นําไปสูอาศรม กอไฟอังสรีระของ ๓ สัตวมีงูเปนตนกอน ดวยคิดวา
"สัตวเหลานี้มีกําลังนอยกวา" ภายหลังจึงอังสรีระของพระราชบุตร
แมเมื่อใหอาหาร ก็ใหแก ๓ สัตวมงี ูเปนตนนั่นแลกอน ภายหลังจึงได
ใหผลาผลแกพระราชบุตรนั้น.
พระราชกุมาร คิดวา "ดาบสโกงคนนี้ ไมนับถือเรา ทําความ
นับถือแกพวกสัตวดิรัจฉาน" ผูกอาฆาตในดาบสนั้น พักอยูได ๒-๓
วันแลว เมื่อจะไป คิดวา "เราจักฆาดาบสนี้ ผูม าสูสํานักของตน"
จึงกลาววา "ทานผูเจริญ เมื่อขาพเจาไดดํารงในราชสมบัติแลว ขอ
ทานพึงมา ขาพเจาจักอุปฏฐากทานดวยปจจัย ๔" ดังนี้แลว ก็หลีกไป.
สวนงู เมื่อจะไป ไหวดาบสนั้นแลว กลาววา " ทานผูเจริญ
ทานไดทําอุปการะแกขาพเจามาก, ขาพเจาไดฝงทรัพยมีประมาณเทา
นี้ไวในที่โนน เมื่อทานมีกิจดวยทรัพย พึงไปในที่นั้น เรียกวา 'ทีฆะ "
ดังนี้แลว ก็หลีกไป.
แมหนู กลาวอยางนั้นเหมือนกันแลว กลาววา "เมื่อทานมีกิจ
ดวยทรัพย, ขอทานไปในที่นั้น พึงเรียกวา 'อุนทูระ" ดังนี้แลวก็
หลีกไป.
แมลูกนกแขกเตา ไหวพระดาบสแลว กลาววา "ทานผูเจริญ
ทรัพยของขาพเจาไมมี, แตเมื่อทานตองการดวยขาวสาลีสุก พึงไปที่
อยูของขาพเจา" ดังนี้แลว ก็หลีกไป.
พระราชบุตร ไปแลวตอกาลไมนานเทาไร ก็ดํารงอยูในราชสมบัติ. พระโพธิสัตว ใครจะทดลอง ๓ สัตวมีงูเปนตนกอน จึงไปสู
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ที่อยูของสัตวเหลานั้น. แมสัตวเหลานั้น ก็ออกจากที่อยูของตน ๆ มา
ไหวพระโพธิสัตวนั้น. พระโพธิสัตวนั้นกลับจากที่นั้นแลว ก็ใครจะ
ทดลองพระราชา จึงไปสูพระราชอุทยาน พักอยูในที่นั้น ในวันรุงขึ้น
เขาไปสูพระนครดวยภิกขาจารวัตร.
ในขณะนั้น พระราชา ประทับบนคอชางตัวประเสริฐ กําลัง
กระทําประทักษิณพระนคร พอทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตวนั้นแต
ไกล ทรงดําริวา "ดาบสโกงรูปนี้ ใครจะกินอยูในสํานักของเราจึงได
มา เราจักใหตัดศีรษะของมันเสีย จนกวามันยังไมประกาศคุณที่ตนได
ทําแลวแกเรา ในทามกลางบริษัท" ดังนี้แลว จึงรับสั่งบังคับพวก
ราชบุรุษ. ราชบุรุษเหลานั้น ไปไหวพระโพธิสัตวแลว ประหารทุก ๆ
ทาง ๔ แพรง นําไปสูตะแลงแกง ( ที่ฆาคน ). ในที่ ๆ ถูกประหาร
แลว ๆ พระโพธิสัตวนั้น ไดกลาวคาถานี้เทานั้นวา
[๓๗๕] "จริงทีเดียว ไดยินวา นระทั้งหลาย
บางพวก ในโลกนี้ กลาววา ไมที่ลอยน้ําไป
ประเสริฐกวา, นระบางคนไมประเสริฐเลย."
[ แกอรรถ ]
บรรดาบทเหลานั้น บาทคาถาวา สจฺจ กิเรวมาหสุ ความวา
ไดยินวา เขายอมพูดกัน จริงแททีเดียว.
บาทคาถาวา นรา เอกจฺจิยา อิธ ความวา บุรุษผูบัณฑิต
บางพวกในโลกนี้.
บาทคาถาวา กฏ ปลฺลวิต เสยฺโย ความวา ไมแหงที่ลอย

ประโยค๕ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๔ - หนาที่ 133

อยูในแมน้ํา อันบุคคลยกขึ้นวางไวบนบกยังดีกวา. เพราะเหตุไร ?
เพราะไมแหงนั้น ยอมมีอุปการะ เพื่อตองการใชหุงตมยาคูและภัตร
เปนตนก็ได เพื่อตองการใชผิงแกเหลาชนผูกระสับกระสายอยูดวย
ความหนาวก็ได เพื่อตองการใชบําบัดอันตรายแมเหลาอื่นก็ได.
บาทคาถาวา น เตฺวเวกจฺจิโย นโร ความวา สวนนระบางคน คือบุรุษชั่ว ผูมักประทุษรายมิตร อกตัญู อันน้ําพัดไปอยู อัน
เราจับที่มือ ยกขึ้นแลว ไมดีเลยทีเดียว. จริงอยางนั้น เรายกบุรุษชั่ว
นี้ขึ้นแลว จึงไดนําความทุกขมา.
บรรดาบุรุษเหลานั้น เหลาชนผูเ ปนบัณฑิต ไดฟงคํานั้นแลว
ถามวา "ขาแตบรรพชิตผูเจริญ มีคณ
ุ อะไร ที่ทานไดทําไวแกพระ
ราชาของพวกขาพเจาหรือ ?" พระโพธิสัตวนั้น บอกความเปนไป
ทั้งหมดแลว.
มนุษยทั้งหลาย ฟงคํานั้นแลว โกรธวา "พระราชาองคนี้เปน
ผูประทุษรายมิตร ยอมไมรูแมสักวาคุณของผูใหชีวิตแกตน พวกเรา
อาศัยพระราชานั้น จักไดความสุขแตที่ไหน ? ทานทั้งหลายจงจับมันไว"
ดังนี้แลว ตางก็พากันลุกฮือขึ้นโดยรอบ สําเร็จโทษพระราชานั้น ผู
ประทับอยูบนคอชางนั่นเอง ดวยหลาว หอก กอนหิน และไมคอน
เปนตน จับเทาทั้ง ๒ ลากไปทิ้งไวที่หลังคู แลวอภิเษกพระโพธิสัตว
( เปนพระราชา ). พระโพธิสัตวนั้น ทรงครองราชยโดยธรรม เสด็จ
ไปยังที่อยูของ ๓ สัตวมีงูเปนตนเหลานั้น ทรงรับเงิน ๗๐ โกฏิอันงูและ
หนูถวายแลว และพา ๓ สัตวเหลานั้นไป, ในภายหลังรับสั่งใหทําปลอง
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ทอง เพื่อประโยชนเปนที่อยูของงู, ถ้ําแกวผลึกเพื่อประโยชนเปน
ที่อยูของหนู, กรงทอง เพื่อประโยชนเปนที่อยูของนกแขกเตา แลว
รับสั่งใหพระราชทานขาวตอกมีรสหวานแกงูและนกแขกเตา ขาวสาร
แหงขาวสาลีอันหอม แกหนู ดังนี้แล.
เรื่องชน ๔ คน มาในอรรถกถา สัจจังกิรชาดก
ในอัฏฐมวรรค เอกนิบาต.
[ เรื่องชน ๓ คน ]
[ ๓๗๖ ] ในอดีตกาล มหาเศรษฐีในกรุงราชคฤห นําธิดาของ
เศรษฐีในชนบทมาเพื่อประโยชนแกบุตรของตน. แตหญิงนั้นเปนหมัน
เมื่อจะแสดงอาการดังหญิงมีครรภ จึงทุบหลังมือและเทาทําใหบวมขึ้น
แสดงความโตขึ้นแหงทอง ดวยการพันดวยทอนผาทุก ๆ วัน ยังหญิง
พี่เลี้ยงคนหนึ่งใหรูกิจนั้น โดยลวงไป ๙ เดือน จึงอําลาพอผัวและแม
ผัววา "บัดนี้ ดิฉันจักไปสูเรือนของบิดาในชนบท คลอด ( ลูก ) "
ดังนี้แลว ก็หลีกไป.
ครั้งนั้น หญิงเข็ญใจคนหนึ่ง เดินทางไปกับดวยพวกเกวียน
คลอดบุตรไวที่โคนตนไทรตนหนึ่ง ในระหวางทาง เมื่อพวกเกวียนไป
แตเชาตรู จึงคิดวา "เราเวนพวกเกวียน ก็ไมสามารถเดินทางไปได"
จึงทิ้งรกและบุตรไวในที่นั้นนั่นเองแลวก็ไป. เทพดาทั้งหลายรักษาทารก
ไว. ไดยินวา ทารกนั้น เปนพระโพธิสัตวนั่นแล.
ฝายธิดาเศรษฐี ถึงที่นั่นแลว คิดวา "เราจักทําสรีรกิจ" จึง
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๒/๑๒๙.
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ไปยังโคนตนไทรกับดวยหญิงพี่เลี้ยงนั้น เห็นทารกมีสีดังทอง จึงกลาววา
"แม กิจของเราสําเร็จแลว" เปลื้องเอาทอนผาออกเสีย ทาประเทศ
แหงพก ( ทองนอย ) ดวยเลือดและมลทินแหงครรภ บอกความที่ตน
คลอดบุตรแกปริชน แลวอุมเอาทารกกลับจากที่นั้นนั่นแล. มารดาบิดา
ไดตั้งชื่อของเด็กนั้นวา นิโครธ.
ในวันนั้นนั่นแล แมหญิงสะใภของอนุเศรษฐี ไปสูเรือนแหง
ตระกูล เพื่อตองการจะคลอด ไดคลอดบุตร ณ ภายใตกิ่งไมแหงหนึ่ง
ในระหวางทางแลวก็กลับ. ชนทั้งหลาย ตั้งชื่อเด็กนั้นวา สาขะ.
ในวันนั้นนั่นเอง ถึงภริยาของชางชุนผูอาศัยมหาเศรษฐีอยู ก็
คลอดบุตรในระหวางผาทอนเกา. ชนทั้งหลาย จึงตั้งชื่อเด็กนั้นวา
โปติกะ.
มหาเศรษฐี ใหนําเด็กทั้ง ๒ นั้นมา ในวันที่นิโครธกุมารเกิด
เลี้ยงใหเติบโตพรอมดวยนิโครธกุมารนั้นเหมือนกัน. เด็กเหลานั้น
เติบโตเจริญวัยดวยกัน ไปเมืองตักกสิลา เรียนศิลปสําเร็จแลว
เที่ยวจาริกไปในชนบท ถึงที่ใกลกรุงพาราณสีโดยลําดับ จึงนอนอยู
ณ โคนตนไมตนหนึ่ง.
ก็ที่ตนไมนั้น มีไกหลายตัวอาศัยอยู. บรรดาไกเหลานั้น ไกตัว
อยูขางบน ถายเว็จรดสรีระของไกตัวอยูขางลาง. ไกตัวอยูขางลาง
ถามวา ใครถายเว็จนี้ลง ?"
ไกตัวขางบน. อยาโกรธเลย เพื่อน กันไมรู จึงไดถายลง.
ไกตัวขางลาง. เฮย เจาเขาใจวาสรีระของเราเปนที่ถายเว็จ
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ของตัวหรือ เจาไมรูประมาณของเราหรือ ? ก็ผูใด ฆาเราแลวกินเนื้อ
ผูนั้นจะไดทรัพยพันหนึ่งแตเชาตรู.
ไกตัวขางบน. เฮย เจาแมเมื่อเราบอกวา "ไมรู" ก็ยังโกรธ
ทํามานะดวยเหตุเพียงเทานี้, ก็ผูใดฆาเรา แลวกินเนื้อล่ํา ผูนั้นจะได
เปนพระราชาแตเชาตรู, ผูใดกินเนื้อทามกลาง ผูนั้น จะไดเปนเสนาบดี,
ผูใด กินเนื้อติดกระดูก ผูนั้น จะไดเปนนายคลัง.
โปติกมาณพ ลุกขึ้นในเวลาใกลรุงนั่งนวดเทาของนิโครธกุมารอยู
ไดยินคําของไก ๒ ตัวนั้น จึงคอย ๆ ไตขึ้นไป จับเอาไกตัวขางบน
ฆาแลว ปงที่ถานเพลิง ใหเนื้อล่ําแกนิโครธ ใหเนื้อกลางแกสาขะ
ตนเองกินเนื้อติดกระดูก แลวบอกเรือ่ งเปนไปทั้งหมด.
มาณพทั้ง ๓ นั้น เขาไปสูกรุงพาราณสีในเวลาอาหารเชา บริโภค
ขาวปายาสในเรือนของพราหมณคนหนึ่งแลว ออกจากเรือน เขาไปสู
พระราชอุทยาน. นิโครธกุมารนอนอยูบนแผนศิลา. สองคนนอกนี้
นอนขางนอก.
ในกาลนั้น พระเจากรุงพาราณสีสวรรคตได ๗ วันแลว. ครั้งนั้น
พวกอมาตยมีปุโรหิตเปนตน ไดปลอยบุสสรถแลว.
ในฎีกากัสสปสังยุต ทานกลาวไววา "รถมงคลชื่อวา บุสสรถ."
บุสสรถไปถึงพระราชอุทยานแลว ไดตั้งเปนเกยหยุดอยู. ปุโรหิต
ตรวจดูลักษณะที่พระบาทแลว จึงไดใหประโคมดนตรีขึ้นทั้งหมด อภิเษก
นิโครธใหดํารงอยูเหนือกองรตนะ ในพระราชอุทยานนั้นนั่นเอง.
พระเจานิโครธนั้น พระราชทานตําแหนงเสนาบดีแกสาขกุมาร
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แลวเสด็จเขาสูพระนคร. แมโปติกะ ก็เขาไปกับดวยพระราชานั้น
เหมือนกัน.
วันหนึ่ง พระราชา ทรงระลึกถึงมารดาบิดาได จึงสงโปติกะ
ผูเดียวไปกรุงราชคฤห ดวยรับสั่งวา "ทานจงไปพามารดาบิดาทั้ง ๒
นั้นมา." โปติกะนั้นไปแลว เมื่อทานทั้ง ๒ นั้นไมมา, จึงกลับแตผู
เดียวเทานั้น คิดวา "เราจักระงับความเมื่อยลาในการเดินทางที่เรือน
ของเสนาบดี ภายหลังจึงจักไปเฝาพระราชา" ดังนี้แลว ก็ไปที่เรือน
ของเสนาบดีนั้น ไดใหคนไปบอกวา "โปติกะสหายของทานมาหา."
สาขเสนาบดี ไดผูกเวรไวในโปติกะนั้นวา "โปติกะนี้ ไมให
ความเปนพระราชาแกเรา ( ไป ) ใหแกนิโครธกุมาร." เหตุนนั้ เขา
พอไดฟงคําของทูตจึงโกรธแลว กลาววา "ใครเปนสหายของเจา
คนนี้ ? มันเปนคนบา ลูกทาสี, พวกทานจงจับมันไว" ใหคนใชทุบตี
โปติกะดวยมือ เทา เขา และศอก ใหจับคอไสไปแลว.
สวนโปติกะ คิดวา "สาขะนี้ เปนคนอกตัญู ประทุษราย
มิตร, นิโครธบัณฑิต เปนคนกตัญู เปนสัตบุรุษ, เราจะไปสํานัก
ของนิโครธบัณฑิตเทานั้น" แลวไปกราบทูลความที่มารดาบิดาไมมา
แดพระราชา.
ฝายเสขเสนาบดี คิดวา "โปติกะ พึงยุยงเราในสํานักพระราชา
แตเมื่อเราไปแลว มันจักไมอาจกราบทูลคําอะไร ๆ ได" จึงไปใน
สํานักของพระราชานั้นเหมือนกัน. โปติกะ ไดกราบทูลกรรมที่สาขเสนาบดีนั้นกระทําแลว แดพระราชา.
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พระราชา ทรงสดับคํานั้นแลว กริ้ว จึงรับสั่งใหฆาสาขะนั้น.
โปติกะทูลหามไววา
"ขาแตมหาราช ขอพระองคทรงอดโทษ
อสัตบุรุษเถิด."
พระราชา ทรงอดโทษแกสาขะแลว มีพระประสงคจะพระราชทานตําแหนงเสนาบดีแกโปติกะนั่นแล เมื่อโปติกะนั้นไมปรารถนา
อยู จึงไดพระราชทานตําแหนงภัณฑาคาริก ควรแกอันวิจารณเสนา
ทั้งปวง. นัยวา ตําแหนงนั้น ไมไดเคยมีมากอน, เพิ่งเกิดขึ้นจําเดิม
แตกาลนั้น.
ในกาลอื่น โปติกภัณฑาคาริก เจริญดวยบุตรและธิดา เมื่อจะ
สอนบุตรและธิดา จึงกลาวคาถานี้ในนิโครธชาดก ในทสกนิบาตวา
[๓๗๗] บุคคลควรคบนิโครธบัณฑิตเทานั้น ไม
ควรคบหาสาขะเสนาบดี, ตายใน ( สํานักของ )
นิโครธประเสริฐกวา, มีชีวิตอยู ( ในสํานักของ )
สาขะ จะประเสริฐอะไร ?"
เรื่องชน ๓ คน จบ.
[๓๗๘] บุคคลผูอกตัญู ยอมถึงอนิฏฐผลมีนินทาเปนตน ดวย
ประการฉะนี้. สวนบุคคลผูกตัญู แมพระศาสดา ก็ทรงสรรเสริญ
ในขอนั้นมีเรื่องนี้ ( เปนอุทาหรณ ) :[ เรื่องราธพราหมณ ]
ไดยินวา ในกรุงราชคฤห พราหมณแกชื่อราธะ อันบุตรและ
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๕/๔๗๖.
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ภริยาไมนับถือ จึงไปสูพระเวฬุวัน ขอบรรพชา. ภิกษุบางพวก ไม
ปรารถนาจะใหบวช ดวยอางวา " พราหมณนี้แก."
พระศาสดา ทรงทราบเหตุนั้นแลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย
ใครระลึกถึงอุปการะของพราหมณนั้นได ?"
ในพระดํารัสนั้น บทวา อธิการ ไดแก การกระทํายิ่ง. มีคํา
อธิบายวา ไดวา สักการะ.
ครั้งนั้น พระมหาสารีบุตรผูมีอายุ กราบทูลวา "ขาแตพระ
องคผูเจริญ พราหมณนั้น ไดสั่งใหเขาถวายอาหารประมาณทัพพี
หนึ่ง แกขาพระองคผูเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต ในกรุงราชคฤหนี้
ขาพระองคระลึกถึงอุปการะนี้แลของพราหมณนั้นได พระเจาขา."
พระศาสดา ตรัสวา "ดีละ ดีละ สารีบุตร, สารีบุตร ก็
สัตบุรุษทั้งหลาย เปนผูกตัญู เปนผูกตเวที, สารีบุตร ถากระนั้น
เธอจงใหพราหมณนั้นบรรพชาเถิด จงใหอุปสมบทเถิด."
พระเถระ ใหพราหมณนั้นบวชแลว พาไปยังอาวาสใกลหมูบาน.
พระเถระ ใหทั้งอาวาส ทั้งบิณฑบาตอันประณีตที่ถึงแกตน แกพระ
ราธเถระนั่นแล ซึ่งเปนผูมีลาภฝดเคือง เพราะความที่ทานบวชยังไม
นาน ( ใหม ) ในอาวาสนั้น สวนตน เที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต. พระ
ราธเถระ ไดเสนาสนะและโภชนะเปนที่สบาย เรียนกัมมัฏฐานใน
สํานักของพระเถะนั่นเอง ตอกาลไมนานเลย ก็ไดบรรลุพระอรหัต.
เรื่องราธพราหมณ มาในอรรถกถา เอตทัคควรรค.
๑

๑. มโน. ปู. ๑/๓๕๔.
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ในเอกนิบาต อังคุตตรนิกาย และในมหาขันธกะ.
[๓๗๙] ครั้งนั้น ไดเกิดสนทนากันขึ้นในทามกลางสงฆวา "พระ
สารีบุตรเถระ เปนผูกตัญูกตเวที."
พระศาสดา ทรงสดับคํานั้นแลวตรัสวา "แมในกลางกอน สารีบุตรนี้ เปนชาง ก็เปนผูกตัญูกตเวทีเหมือนกัน" แลวตรัส
อลีนจิตตชาดก ในปฐมวรรคทุกนิบาต. เหตุนั้น ภิกษุ พึงเปนผูกตัญู
เหมือนพระธรรมเสนาบดีและพระอานนทเถระ.
[ เรื่องพระอานนทเถระ ]
ไดยินวา พระเถระ มีสัทธิวิหาริกประมาณ ๕๐๐ รูป บรรดาสัทธิวิหาริกเหลานั้น ภิกษุหนุมรูปหนึ่ง เปนผูมีอุปการะมากแกพระเถระ
ยอมกวาดบริเวณ ตั้งน้ําฉันและน้ําใชไว ถวายไมชําระฟน น้ําลาง
หนา และน้ําอาบ ยอมชําระเว็จกุฎี เรือนไฟ และเสนาสนะ ยอม
ทําการนวดมือนวดเทาและนวดหลังเปนตน. สวนพระเถระ ไดใหผา
สาฎก ๕๐๐ ผืนทั้งหมด ซึ่งพระเจาโกศลทรงเลื่อมใสในธรรมกถา
ของตนถวายแลว แกภิกษุหนุมนั้นรูปเดียว ดวยสามารถพอใจวา
" ภิกษุหนุมนี้เทานั้น มีอุปการะมาก."
ภิกษุหนุมนั้น ไดแบงผาสาฎกเหลานั้นทั้งหมด ถวายแกภิกษุ
ผูรวมอุปชฌายะของตน. ภิกษุเหลานั้น ทําเปนจีวรนุงและหมแลว
ไปสูสํานักของพระศาสดา ถวายบังคมแลว กราบทูลวา "ขาแต
พระองคผูเจริญ ชื่อวาการใหเพราะเห็นแกหนา ยังมีแกพระโสดาบัน
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๓/๒๓.
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หรือ ?"
พระศาสดา. ไมมี ภิกษุทั้งหลาย.
ภิกษุ. ขาแตพระองคผูเจริญ พระอานนทเถระ พระอุปช ฌายะ
ของขาพระองคทั้งหลาย ไดใหผา ๕๐๐ ผืนแกภิกษุหนุมรูปเดียวเทานั้น
แมภิกษุหนุมนั้น ก็ไดใหผาที่ตนได แกพวกขาพระองค.
พระศาสดา ตรัสวา " ภิกษุทงั้ หลาย อานนทมิไดใหเพราะเห็น
แกหนา, แตภิกษุนั้น มีอุปการะมากแกเธอ; เพราะฉะนั้น เธอจึงได
ใหแกภิกษุผูมีอุปการะแกตน ดวยสามารถแหงอุปการะ ดวยสามารถ
แหงคุณ ดวยสามารถแหงความพอใจ ดวยเธอคิดวา 'ธรรมดา
การทําอุปการะตอบแกผูทําอุปการะ ยอมควร' เพราะความที่ตน
เปนผูกตัญูกตเวที, แมบัณฑิตในปางกอนทั้งหลาย ก็ไดกระทํา
อุปการะตอบ แกเหลาชนผูทําอุปการะแกตนเหมือนกัน " แลวตรัส
คุณชาดก ในปฐมวรรคทุกนิบาต. ถึงคําวาสิคาลชาดก ก็เปนชื่อแหง
คุณชาดกนี้เหมือนกัน.
พระศาสดา ครั้นตรัสดวยประการอยางนั้นนั่นแลแลว จึงตรัส
ติริติวัจฉชาดก ในปฐมวรรค ติกนิบาตอีก. เรื่องอดีตในชาดกทั้ง ๒
ควรตรวจดูในชาดก.
เรื่องพระอานนทเถระ จบ.
[ ๓๘๐ ] อีกอยางหนึ่ง สัมปรายภพของบุคคลผูกตัญู เปน
สุคติ, ของบุคคลผูอกตัญู เปนทุคติ ดังนี้แล. เนื้อความนี้ พึง
๑

๒

๑. ชาตกฏกถา. ๓/๓๐. ๒. ชาตกฏกถา. ๔/๕๒.
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แสดงดวยอกตัญุตาสูตร ที่ ๓ แหงทุติยวรรค ในปญจมปณณาสก
จตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย, แทจริง บุคคลผูอกตัญู ยอมเปนผู
มีทุคติเปนที่ไปในเบื้องหนาแท.
ในขอนั้น มีเรื่องนี้ ( เปนอุทาหรณ ) :[ เรื่องพรานปา ]
ในอดีตกาล พรานปาชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่ง แสวงหาเครื่อง
เลี้ยงชีพสําหรับตนอยูในหิมวันตประเทศ หลงทาง เดินรองไหคร่ํา
ครวญไป.
ในกาลนั้น พระโพธิสัตว [ เกิด ] เปนชางเผือกปลอด นาม
วา พระยาสีลวนาค เพราะความเปนสัตวมีศีล ไดยินเสียงคร่ําครวญ
ของบุรุษนั้น อันความกรุณาตักเตือนแลว จึงใหพรานปาผูนั้นนั่งบน
หลัง นําออกจากปา สงใหถึงถิ่นมนุษยแลว กลาววา " บุรุษผูเจริญ
ทานจงไปโดยทางนี้ ก็ทา นแมถูกใคร ๆ ถามถึงที่อยูของเรา จงอยา
บอกแกใคร ๆ."
ก็พรานปานั้น เปนคนมักประทุษรายมิตร เปนคนอกตัญู ใน
เวลานั่งบนหลังพระโพธิสัตวนั่นเอง ไดกําหนดจําเครื่องหมายคือ
ตนไมและภูเขาไว ถึงกรุงพาราณสีแลว พบพวกชางงา กลาววา
"ผูเจริญ ทานไดแมงาชางเปนแลว จะพึงรับไหม ?" ไดฟงวา
"ชื่อวางาชางเปน มีราคามากกวางาชางตาย" จึงถือเอาเสบียงและ
เลื่อยอันคม เขาไปหาพระโพธิสัตว ของาแลว.
พระโพธิสัตว ใหพรานปานั้นตัดงาทอนปลาย ๒ ขางแลว เอา
๑

๑. องฺ. ติก. ๒๑/๓๐๗.
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งวงจับงาทั้ง ๒ นั้นไว กระทําปณิธานวา "เราจะใหดวยคิดวา 'งา
เหลานี้ ไมเปนที่รักของเรา' หามิได แตสัพพัญุตญาณของเรา
เปนที่รักกวางาทั้ง ๒ นี้โดยรอยเทา พันเทา แสนเทา, การใหงาของ
เรานั้น จงเปนไปเพื่อประโยชนบรรลุสัพพัญุตญาณเถิด" ดังนี้แลว
ก็ไดให ( งานั้นไป ).
พรานปานั้น ถือเอางานั้นกลับไป ขายแลว เมื่อมูลคานั้นสิ้น
แลว จึงไปของาที่เหลืออีก. ถึงพระยาชาง ก็ไดใหแกเขาแลว
แมเมื่อมูลคานั้นสิ้นแลว พรานปานั้นก็กลับไปขออีก ถึงพระยาชาง
ก็กลาววา "ดีละ" แลวก็เทาลงดังโคหมอบ.
ฝายพรานปาผูอกตัญูนั้น ขึ้นสูกะพองพระยาชาง ยันที่สุดงา
ทั้ง ๒ ดวยสันเทา เพิกเนื้อออกแลว ไดเอาเลื่อย ๆ โคนงา สําเร็จ
แลวก็หลีกไป.
เมื่อพรานปานั้น พอละคลองแหงการเห็นของพระยาชาง แผนดินใหญ แมสามารถจะทรงเขาสิเนรุและเขายุคันธรเปนตน ซึ่งมี
ภาระหนักไวได ก็เปนราวกะวาไมอาจจะทรงกองแหงความไมมีคุณ
ของพรานปานั้น จึงไดแยกออกใหชอ ง. ในทันใดนั้นนั่นเอง เปลว
ไฟในอเวจีแลบออก รวบจับคนอกตัญู ผูมักประทุษรายมิตรนั้น.
ลําดับนั้นรุกขเทพดา ผูสิงอยูในราวไพรนั้น ไดกลาวคาถานี้
ในสีลวชาดก ในอัฏฐมวรรค เอกนิบาตวา
[๓๘๑] "ถาวา อิสรชน พึงใหสมบัติในปฐพี
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๒/๑๒๔.
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ทั้งหมดแกคนอกตัญู ผูคอยจองโทษเปนนิตย
ก็ไมพึงยังเขาใหยินดีไดเลย."

[ แกอรรถ ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อกตฺุสฺส คือผูไมรูคุณอันเขา
ทําไวแกตน. บทวา โปสสฺส แปลวาบุรุษ. บทวา วิวรทสฺสิโน
ความวา คอยแลดูชองคือโอกาสอยูนั่นเอง.
บาทคาถาวา สพฺพฺเจ ปวึ ทชฺชา ความวา แมถาวา พึง
ใหจักรพรรดิสมบัติทั้งสิ้น ก็หรือวา พึงพลิกแผนดินใหญนขี้ ึ้นแลว
ใหโอชาแหงแผนดิน.
บาทคาถาวา เนว น อภิราธเย ความวา ใคร ๆ แมกระทํา
อยูอยางนั้น ก็ไมพึงอาจเพื่อใหยินดีหรือเลื่อมใสได.
พระยาชาง ดํารงอยูตราบเทาอายุแลว ก็ไปตามยถากรรม.
เรื่องพรานปา จบ.
บุคคลผูอกตัญู ยอมมีทุคติเปนที่ไปในเบื้องหนา ดวยประการฉะนี้. สวนบุคคลผูกตัญู เขาถึงสุคติแลวนับไมถวน. ประโยชน
อะไรดวยเรื่อง ( อุทาหรณ ) ดังนี้แล.
กถาวาดวยบทวา ความกตัญู จบ.
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กถาวาดวยการฟงธรรม
[๓๘๒] อรรถกถา วา " ในกาลใด จิตสหรคตดวยอุทธัจจะ
หรือถูกอกุศลวิตกมีกามวิตกเปนตนอยางใดอยางหนึ่งครอบงํา การ
ฟงธรรมเพื่อบรรเทาวิตกเหลานั้นในกาลนั้น ชื่อวา การฟงธรรมโดย
กาล."
[ วิตก ๓ ]
อรรถกถา ติก ในสังคีติสูตรวา " ความตรึกเกี่ยวดวยกาม ชื่อ
วา กามวิตก. ความตรึกเกี่ยวดวยพยาบาท ชื่อวา พยาบาทวิตก.
ความตรึกเกี่ยวดวยวิหิงสา ชื่อวา วิหิงสาวิตก. บรรดาวิตก ๓ นั้น
วิตก ๒ ยอมเกิดขึ้นทั้งในสัตว ทั้งในสังขาร. จริงอยู กามวิตก
ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลผูตรึกถึงสัตว หรือ สังขารอันเปนที่รักใครชอบใจ.
พยาบาทวิตก ยอมเกิดขึ้นตั้งแตโกรธแลวแลดู จนถึงใหสตั วหรือ
สังขารอันไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจพินาศไป. วิหิงสาวิตก ยอม
ไมเกิดขึ้นในสังขาร. เพราะวา สังขาร ชื่อวา อันใคร ๆ พึงใหถึง
ทุกขไมมี. แตวิหิงสาวิตกนั้น ยอมเกิดขึ้นในสัตวทั้งหลาย ในเวลาที่
คิดวา " ขอสัตวเหลานี้จงถูกฆา หรือจงขาดสูญ จงฉิบหาย หรือ
อยาไดมีแลว."
๑

๒

* พระมหาเฉย ยโส ป. ธ. ๗ ( บัดนี้เปนพระเทพปญญามุนี ) วัดสัมพันธวงศ แปล.
๑. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวัณณนา ๑๒๖. ๒. สุ. วิ. ๓/๒๒๖.
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ฎีกาติกในสังคีติสูตรนั้นวา "ในคําวา กามปฺปฏิสยุตฺโต นี้
กามมี ๒ อยาง คือวัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑. บรรดากาม ๒ อยาง
นั้น ควรประกอบความวา 'วิตกเกี่ยวดวยกามทั้งหลาย ดวยสามารถ
กระทําใหเปนอารมณในฝายวัตถุกาม ( จัดเปนวัตถุกามวิตก ) แตใน
ฝายกิเลสกาม เกี่ยวดวยกาม ดวยสามารถการประจวบ' ( จัดเปน
กิเลสกามวิตก ). ในบทวา พฺยาปาทปฺปฏิสยุตฺโต เปนตน พึงทราบ
ความดวยสามารถการประจวบ. เมื่อจะถือเอาความวา 'วิตก' แม
เกี่ยวดวยวัตถุแหงพยาบาท ก็ชื่อวา เกี่ยวดวยพยาบาท ดังนี้ ยอม
ไมไดโยชนาแมโดยประการทั้ง ๒ ทีเดียว. นัยแมในคําวา เกี่ยวดวย
วิหิงสานี้ ก็นัยนั้นเหมือนกัน. เจตนา ชื่อวา วิหสึ า เพราะเปนเครื่อง
เบียดเบียนสัตวทั้งหลาย อีกอยางหนึ่ง เปนความเบียดเบียน
สัตวทั้งหลาย, พึงทราบอรรถแหงศัพทอยางนี้วา 'วิตกเกี่ยวดวย
วิหิงสานั้น ชื่อวา วิหิงสาปฏิสังยุต.' การปรารภสังขารทั้งหลาย
อันไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจ แลวเกิดพยาบาทวิตก พึงแสดงดวย
สามารถกระทบวัตถุอันมิใชฐานะ. เพื่อแสดงเขตแดนแหงพยาบาทวิตก
พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา 'ยาว วินาสนา. ก็ปาณาติบาตเทานั้น
ยอมมีในเพราะการใหสัตวพินาศ ดังนี้แล. ถามวา เพราะเหตุไร ?
พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา สังขาร ชื่อวาอันบุคคลพึงใหถึง
ทุกขไมมี' สังขารทั้งหลายเหลาใด ที่รูกันแลววา สัตว อันทาน
ปรารถนาวา เปนสังขารอันบุคคลพึงใหถงึ ทุกขได แมสังขารเหลานั้น
โดยอรรถก็คือสังขารนั่นเองมิใชหรือ ? แกวา 'ขอนั้นจริง.' แตวา
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สังขารเหลาใดเนื่องดวยอินทรีย ยอมเสวยทุกข เพราะเปนสภาพมี
วิญญาณ เพราะฉะนั้น สังขารเหลานั้น จึงเปนอารมณแหงวิหิงสาวิตก
อันทานปรารถนาแลว ยอมรูกันวาสัตว. แตสังขารเหลาใด ไมเสวย
ทุกข เพราะไมประกอบดวยลักษณะดังกลาวแลว พระอรรถกถาจารย
หมายเอาสังขารเหลานั้น จึงกลาววา 'วิหิงสาวิตก ไมเกิดขึ้นใน
สังขารทั้งหลาย.' อนึ่ง วิหงิ สาวิตกยอมเกิดขึ้นในที่ใด และยอม
เกิดขึ้นดวยประการใด เพื่อจะแสดงที่นั้นและประการนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา 'อิเม สตฺตา' เปนตน.
[ วันธัมมัสสวนะโดยปกติ ]
[๓๘๓] อรรถกถา วา " อาจารยพวกอื่น กลาววา การฟง
ธรรมในวันที่ ๕ ๆ ชื่อวาการฟงธรรม โดยกาล. สมดังที่พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวไววา พระอนุรุทธเถระผูมีอายุ กราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ขาพระองคทั้งหลาย ยอมประชุมกันดวย
กถาอันประกอบดวยธรรมตลอดคืนยังรุง อันมีในวันที่ ๕ แล."
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฺจาหิก เปนตน พระเถระนั้น กลาว
ในสํานักพระศาสดา ในจูฬโคสิงคสูตร ในจตุตถวรรค มูลปณณาสก.
อรรถกถา0 จูฬโคสิงคสูตรวา " บทวา ปฺจาหิก โข ปน
ความวา การฟงธรรมนี้ ในวันที่ ๓ คือ ในวันที่ ๑๔ ในวันที่ ๑๕
ในวันที่ ๘ ชื่อวา การฟงธรรมโดยปกติเทียว. พระเถระทั้ง ๓ ทําการ
ฟงธรรมโดยปกตินั้นไมใหขาด, ในวันที่ ๕ พระเถระทั้ง ๒ สรงน้ํา
๑

๒

๓

๑. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวัณณนา ๑๖๒. ๒. ม. ๑๒/๓๘๖. ๓. ป. สู. ๓/๓๒๗.
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ในเวลายังไมพลบค่ําแลว ยอมไปที่อยูของพระอนุรุทธเถระ, พระ
เถระแมทั้ง ๓ นั่งในที่นนั้ แลว ถามปญหากะกันและกัน ในปฎก ๓
ปฎกใดปฎกหนึ่ง แกปญหากะกันและกัน เมื่อพระเถระทั้ง ๓ รูปนั้น
สนทนากันอยูอยางนี้นั่นเทียว อรุณขึ้น. พระอนุรุทธเถระหมายเอา
การฟงธรรมโดยปกตินั้น จึงกลาวคํานี้วา ปฺจาหิก โข ปน เปนตน."
ฎีกาจูฬโคสิงคสูตรนั้นวา " สองบทวา ต อขณฺฑ ความวา
ทําการฟงธรรมในวันแมทั้ง ๓ นั้นไมใหขาดดวยสามารถการประพฤติ.
บทวา เอต เปนคําบงถึงคําวา ปฺจาหิก โข ปน เปนตน.
การฟงธรรมมีในวันที่ ๕ ๆ เหตุนั้น จึงชื่อวา ปฺจาหิก ( มีในวัน
คํารบ ๕ )."
[๓๘๔] อีกอยางหนึ่ง บุคคลเขาไปหากัลยาณมิตรทั้งหลาย
แลว อาจเพื่อจะฟงธรรมอันจะบรรเทาความสงสัยของตนเสียไดใน
กาลใด การฟงธรรมแมในกาลนั้น พึงทราบวา " การฟงธรรมโดย
กาล." เหตุนั้น พระผูมพี ระภาค เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกภิกษุ
ทั้งหลาย จึงตรัสไวในปาปณิกสูตร ในทุติยวรรค ปฐมปณณาสก
ในติกนิบาตอังคุตตรนิกายวา " ภิกษุเขาไปหาภิกษุผูเปนพหุสูตเหลา
นั้นตลอดกาลโดยกาล ยอมไตถาม ยอมสอบสวนวา ผูเจริญ
พระพุทธพจนนี้อยางไร ? ความแหงพระพุทธพจนนี้อยางไร ? ภิกษุ
ผูพหุสูตเหลานั้น ยอมเปดเผยธรรมที่ยังไมเปดเผย ยอมกระทําธรรม
ที่เรายังมิไดกระทําใหตื้นแลวใหตื้น และยอมบรรเทาความสงสัยใน
ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความสงสัยมีอยางมิใชนอย แกภิกษุนั้น."
๑

๑. องฺ. ติก. ๒๐/๑๔๓.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา เต ความวา ภิกษุเขาไปหาภิกษุ
ทั้งหลาย ผูเปนพหุสูต ผูเปนกัลยาณมิตร ตลอดกาลโดยกาล.
ทานกลาวไวในอรรถกถา ปาปณิกสูตรนั้นวา " บทวา ปริปุจฺฉติ
ความวา ยอมถามถึงประโยชนและสิ่งมิใชประโยชน คือเหตุและ
มิใชเหตุ. บทวา ปริปฺหติ ความวา ยอมไตรตรอง คือ ยอม
พิจารณาถึงธรรมอันตนยังไมรูวา เราจักถามบทชื่อนี้."
ฎีกาปาปณิกสูตรนั้นวา " บทวา ปริปจฺฉติ ความวา ยอม
ถามพระพุทธพจนที่ควรถาม โดยสวนทั้งหมด. เหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา อตฺถานตฺถ การณาการณ ปุจฺฉติ บทวา
ปริปฺหติ ไดแก ยอมพิจารณา."
[ วันอุโบสถโดยปกติ ]
[๓๘๕] สวนในอรรถกถา คิลานสูตร ในตติยวรรค ปฐมปณณาสก ในติกนิบาต อังคุตตรนิกาย ทานกลาวไววา " การกลาว
ธรรม พระผูมีพระภาค ทรงอนุญาตไวเดือนหนึ่ง ๘ ครั้ง."
ชื่อวา วาระ ๘ ในอรรถกถาคิลานสูตรนั้น ไดแก วันอุโบสถ
โดยปกติ ๘ วัน คือ ในชุณหปกข ( ขางขึ้น ) ๔ วัน คือ วันที่ ๕
ที่ ๘ ที่ ๑๔ ที่ ๑๕, แมในกาฬปกข ( ขางแรม ) ก็เหมือนกัน คือ
วันที่ ๕ ที่ ๘ ที่ ๑๔ วันดับ. ถามวา ดิถีที่ ๕ ไมไดมาในบาลี
ทั้งปวงมิใชหรือ ?" แกวา " จริง แตดิถีที่ ๕ นั้น พระธรรมสังคาหกาจารยตั้งไว."
๑

๒

๑. มโน. ปู. ๒/๑๐๙.

๒. มโน. ปู ๒/๑๑๒
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สมจริงดังที่ทานกลาวไวในอรรถกถา ภยเภรวสูตรวา " ไดยินวา
ในกาลกอน เมื่อพระผูมีพระภาคยังไมทรงอุบัติก็ดี ทรงอุบัติแลว
แตยังไมเสด็จปรินิพพานก็ดี ทานมิไดกําหนดดิถีที่ ๕ ไวเลย แตเมื่อ
พระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานแลว พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย
คิดวา การฟงธรรม จะมีก็โดยกาลนาน. แตนั้น จึงสมมติ
ตั้งวันธัมมัสสวนะไววา ปฺจมี. จําเดิมแตนั้นมา วันปญจมีนนั้ จึง
เกิดเปนวันอันทานกําหนดแลว. ( แต ) วันปญจมีนั้น พระผูมีพระ
ภาคมิไดทรงถือเอาในสูตรนี้ เพราะไมเปนไปในกาลทุกเมื่อ ดวย
ประการฉะนี้."
บทวา จาตุทฺทสี นี้ ยอมไดแมในปกขทั้ง ๒. เหตุนั้น ใน
อรรถกถา ภยเภรวสูตรนั่นแล ทานจึงกลาววา " ราตรีหนึ่ง เปนที่
เต็มแหงวัน ๑๔ ค่ํา จําเดิมแตวันที่หนึ่งแหงปกข ชื่อวา จาตุทฺทสี.
วันปญจทสีและวันอัฏฐมี ก็เหมือนกัน. บทวา ปกฺขสฺส คือ แหง
สุกกปกขและกัณหปกขมี ๖ ราตรี เพราะปนราตรีเหลานั้นใหเปน
ปกขละ ๓ ราตรี, เหตุนั้น ควรประกอบคําวาปกข ในที่ทุกแหงวา
ปกฺขสฺส จาตุทฺทสี, ปกฺขสฺส ปฺจทสี, ปกฺขสฺส อฏมี."
ฎีกาภยเภรวสูตรนั้นวา " ขอวา ปมทิวสโต ปภูติ คือ
จําเดิมแตวันปาฏิบทแรก."
[๓๘๖] เพราะฉะนั้น การฟงธรรมแมในวันทั้งหลาย ๘ แหง
เดือน ก็ชื่อวา การฟงธรรมโดยกาล ดังนี้แล. การฟงธรรมโดย
๑

๒

๑. ป. สู. ๑/๑๖๔

๒. ป. สู. ๑/๒๖๓.
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กาลนั้นนั่น ชื่อวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุบรรลุคุณวิเศษมีประการ
ตาง ๆ มีละนีวรณได และไดอานิสงส ๔ และบรรลุความสิ้นไปแหง
อาสวะเปนตน. สมจริงดังพระผูมีพระภาคตรัสไววา "ภิกษุทั้งหลาย
ในสมัยใด อริยสาวก กระทําใหมีประโยชน กระทําไวในใจ กําหนด
ดวยใจทั้งปวง มีโสตเงี่ยลง ฟงธรรมอยู ในสมัยนั้น นีวรณทงั้ ๕
ยอมไมมีแกอริยสาวกนี้ ในสมัยนัน้ โพชฌงค ๗ ยอมถึงความ
เจริญเต็มที่."
บาลีโพชฌงคสังยุต ในมหา ( วาร ) วรรค .
[๓๘๗] อรรถกถา กัสสปสังยุตวา " บทวา อฏิกตฺวา ความวา
ทําตนใหมีประโยชนดวยธรรมนั้น, อีกอยางหนึ่ง ทําธรรมนัน้ ให
มีประโยชน ดวยคิดวา ธรรมนี้ เปนประโยชนแกเรา. บทวา
มนสิกตฺวา คือ ตั้งไวในจิต. สองบทวา สพฺพเจตสา สมนฺนาหริตฺวา ความวา ไมปลอยจิตใหออกไปภายนอก แมนอยหนึ่งกําหนด
ดวยจิตเปนเครื่องกําหนดทั้งหมด. บทวา โอหิตโสโต คือตั้งโสต
ลงแลว."
ฎีกากัสสปสังยุตนั้นวา " จิตเปนเครื่องฟง ตั้งแตตนจนถึง
ที่สุด พระอรรถกถาจารยประสงควา ใจทั้งปวง เหตุนั้น จึงกลาววา
จิตฺตสฺส โถกมฺป พหิ คนฺตุ อเทนฺโต ดังนี้. พระอรรถกถาจารย ยอมแสดงความตั้งมั่นดวยคําวา สพฺพเจโต นั้น. ขอวา
สพฺเพน ฯ เป ฯ สมนฺนาหริตฺวา ความวา กําหนดธรรมเทานั้น
๑

๒

๑. ส. มหา. ๑๙/๑๓๔.

๒. สา. ป. ๒/๒๔๙.
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ดวยจิตเปนเครื่องกําหนดทั้งปวง ซึ่งเปนไปในระหวาง ๆ จําเดิมแต
เริ่มแรกจนถึงจบเทศนา. บทวา ปตโสโต ความวา มีโสต
ตั้งลงในธรรม."
[๓๘๘] อรรถกถา โพชฌงคสังยุตวา " ขอวา ปฺจ นีวรณา
ตสฺมึ สมเย น โหนฺติ สตฺต โพชฺฌงฺคา ตสฺมึ สมเย ภาวนา
ปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ความวา ก็เมื่อพระอริยสาวรฟงธัมมัสสวนะอัน
เปนที่สบาย นีวรณ ๕ ยอมตั้งอยูในที่ไกล. ก็ถาวา ทานยอมอาจเพื่อ
จะยังคุณวิเศษใหเกิดขึ้นไดในที่นั้นนั่นเอง โพชฌงค ๗ ของทานยอม
ถึงความเจริญเต็มที่ ดวยประการฉะนี้. ถาวาไมอาจ, จําเดิมแตนั้น
ทานไปสูที่พักกลางคืนและที่พักกลางวัน ไมละปตินั้นนั่นแล ขม
นีวรณ ๕ ไดแลว จักยังคุณวิเศษใหเกิดขึ้น, แมไมอาจใหคุณวิเศษ
เกิดขึ้นในที่นั้นได ยังไมละปตินั้นนั่นแล ระหวางภายใน ๗ วัน ขม
นีวรณไดแลว จักยังคุณวิเศษใหเกิดขึ้น. พระผูมีพระภาค ทรงหมาย
เอาเหตุที่กลาวแลวนี้ จึงตรัสคํานี้วา ปฺจ นีวรณา ฯ เป ฯ ภาวนา
ปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ดังนี้. จริงอยู โพชฌงคอันพระอริยสาวกไดคราว
เดียว ดวยอํานาจการฟงธรรมมีปติและปราโมทยเปนปจจัย อาศัยความ
เปนผูยินดีในการงานเปนตน ยอมเสื่อมได. แตโพชฌงคทั้งหลาย แม
เมื่อไดฤดูเปนที่สบายเปนตนเห็นปานนั้นแลวเกิดขึ้นอีก พระผูมีพระภาค
ยอมตรัสวา ยอมถึงความเจริญเต็มที่ในสมัยนั้น."
[๓๘๙] ฎีกาโพชฌงคสังยุตนั้นวา " นีวรณ ๕ ชื่อวา ยอม
๑

๑. สา. ป. ๓/๒๓๕.
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มีในที่ไกล เพราะไมมีโอกาสตั้งลง. สองบทวา ตเมว ปตึ ความวา
ชื่อวา ไมละปติอันเกิดขึ้นแลว ดวยสามารถการฟงธรรมเปนที่สบาย
โดยกําหนดอาการอันเกิดขึ้นแหงปตินั้นในคราวนั้น เพราะในปตินั้น
เกิดขึ้นบอย ๆ. เหตุนั้น พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา ปฺจ นีวรเณ
วิกฺขมฺภิตฺวา ดังนี้. สองบทวา อิท สนฺธาย ความวา ธรรมปติ
นั้น ไมเสื่อมอยูตลอดวันมีประมาณเทาใด เปนธรรมชาติไดปจจัยแลว
ยอมนําคุณวิเศษมาตลอดวันมีประมาณเทานั้น. พระอรรถกถาจารย
หมายเอาเนื้อความนี้ จึงกลาวคํานี้วา ปฺจ นีวรณา ตสฺมึ สมเย
น โหนฺติ เปนตน. คําวา ปติปฺปาโมชฺชปฺปจฺจยา ฯ เป ฯ นสฺสนฺติ
ความวา ยอมไมปรากฏ เพราะไมเปนไป ดวยสามารถปจจัยอัน
เปนขาศึก. แมโพชฌงคที่เกิดขึ้นดวยสามารถปจจัยมีสวนเสมอกัน
พระผูมีพระภาค ยอมตรัสวา 'ในสมัยนั้น ยอมถึงความเจริญเต็มที่'
เพราะเปนไปดวยสามารถยังกิจใหสําเร็จ."
[ อานิสงสการฟงธรรม ]
[๓๙๐] การฟงธรรม ยอมเปนเหตุใหบรรลุการละนีวรณได
ดวยประการฉะนี้. ไดยินวา พราหมณประมาณ ๕๐๐ คน บวชแลว
ยอมไมไปเพื่อจะฟงธรรม ดวยคิดวา " พระสัมมาสัมพุทธเจาเมื่อตรัส
ดวยลิงค วจนะ วิภัตติ บท และพยัญชนะเปนตน จักตรัสแตสิ่งที่เรา
รูแลวเทานั้น, ที่พวกเราไมรู พระองคจักตรัสอะไรได ?"
พระศาสดา ทรงสดับประพฤติเหตุนั้น รับสั่งใหเรียกพวกเธอ
มาแลว เมื่อทรงแสดงวา " เพราะเหตุไร เธอทั้งหลายจึงทําอยาง
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นี้ ? เธอทั้งหลายจงฟงธรรม โดยเคารพ เมื่อเธอฟง และสาธยาย
ธรรมโดยเคารพ พึงหวังอานิสงสเหลานี้ มีประมาณเทานี้ " ดังนี้
จึงตรัสโสตานุคตสูตร ในปญจมวรรค จตุตถปณณาสก ในจตุกกนิบาต
อังคุตตรนิกายวา " ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายอันไปตามโสต อัน
ภิกษุอบรมดวยวาจา เพงอยูดวยใจ แทงตลอดดวยตีดวยทิฏฐิ อานิสงส ๔ พึงหวังได. อานิสงส ๔ คืออะไรบาง ? ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ
คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ. ธรรม
เหลานั้นของเธอ ยอมไปตามโสต อันเธออบรมดวยวาจา เพงดวยใจ
แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ. ภิกษุนั้น มีสติหลงลืม ทํากาลอยู ยอม
เขาถึงหมูเทพพวกใดพวกหนึ่ง. บทแหงธรรมยอมปรากฏแกภิกษุ ( ผูทํา
กาละ ) นั้น ผูมีสุขในหมูเทพนั้น. ภิกษุทั้งหลาย สติเกิดขึ้นชา,ภิกษุนั้น
มีสติ จะเปนผูถึงคุณวิเศษพลันทีเดียว. ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย
ไปตามโสต ฯ ล ฯ อันภิกษุแทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ นี้อานิสงสที่ ๑
อันภิกษุพึงหวังได.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ขออื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก, ภิกษุยอมเลาเรียน
ธรรม คือ สุตตะ ฯ ล ฯ ยอมเขาถึงหมูเทพ. บทธรรมทั้งหลายยอม
ไมปรากฏแกภิกษุนั้น ผูม ีสุขในหมูเทพนั้นเลยทีเดียวแล ก็แตวาภิกษุ
ผูมีฤทธิ์ ถึงความเปนผูชํานาญทางใจ ยอมแสดงธรรมแกเทพบริษัท
ได. ภิกษุนั้น ยอมมีความคิดอยางนี้วา ธรรมวินัยนั้นนี้แล ซึ่งเปน
๑

๑. องฺ. จตกฺก. ๒๑/๒๕๑.
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ที่ประพฤติพรหมจรรยในกาลกอนของเรา." ภิกษุทั้งหลาย สติเกิดขึ้น
ชา, ทีนั้น ภิกษุนั้น มีสติ จะเปนผูถึงคุณวิเศษโดยพลันทีเดียว.
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผูฉลาดในเสียงกลอง. เขาเดิน
ไปแลวในทางไกล พึงไดยินเสียงกลอง, ความสงสัยหรือความแคลงใจ
วา 'เสียงกลองหรือ ๆ มิใชเสียงกลองหนอแล' ดังนี้ ไมพึงมีแก
บุรุษนั้นเลยทีเดียวแล, โดยที่แท บุรุษนั้น พึงถึงความตกลงวา
'เสียงกลอง' ทีเดียว ฉันใด, ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุกฉ็ ันนั้นเหมือนกัน
แล เลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ฯ ล ฯ ทีนั้น ภิกษุนนั้ มีสติ จะ
เปนผูถึงคุณวิเศษโดยพลันทีเดียว. ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย
ที่ไปตามโสด ฯ ล ฯ อันภิกษุแทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ, นี้เปนอานิสงส
ที่ ๒ อันภิกษุพึงหวังได.
ภิกษุทั้งหลาย ขออื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก, ภิกษุยอมเลาเรียน
ธรรม คือ สุตตะ ฯ ล ฯ ยอมเขาถึงหมูเทพ, บทธรรมทั้งหลายยอม
ไมปรากฏแกภิกษุนั้น ผูม ีสุขในหมูเทพนั้นเลยทีเดียวแล, ทั้งภิกษุผูมี
ฤทธิ์ ถึงความเปนผูชํานาญทางใจ ก็มิไดแสดงธรรมแกเทพบริษัท.
ก็แตวา เทพบุตร ยอมแสดงธรรมแกเทพบริษัทแล, ภิกษุนั้น จะมี
ความคิดอยางนี้วา 'ธรรมวินัยนั้นนี้แล ฯ ล ฯ จะเปนผูถึงคุณวิเศษ'
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผูฉลาดในเสียงสังข เขาไดเดินไป
แลวในทางไกล ฯ ล ฯ ทีนั้น ภิกษุนนั้ มีสติ จะเปนผูถึงคุณวิเศษ
พลันทีเดียว. ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายอันเปนไปตามโสต ฯ ล ฯ
อันภิกษุแทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ, นี้เปนอานิสงส ขอที่ ๓ อันภิกษุ
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พึงหวังได.
ภิกษุทั้งหลาย ขออื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก, ภิกษุยอมเลาเรียน
ธรรม คือ สุตตะ ฯ ล ฯ ยอมเขาถึงหมูเทพ. บทธรรมทั้งหลาย
ยอมไมปรากฏแกภิกษุนั้น ผูมีสุขในหมูเทพนั้นเลยทีเดียวแล, ทั้ง
ภิกษุผูมีฤทธิ์ ถึงความเปนผูชํานาญทางใจ ฯ ล ฯ ทั้งเทพบุตรก็ยอม
ไมแสดงธรรมแกเทพบริษัท. ก็แลเทพบุตรผูโอปปาติกะ ยอมตักเตือน
เทพบุตรผูโอปปาติกะ ( ดวยกัน ) วา 'ทานผูนิรทุกข ทานระลึก
ไดอยูหรือ ? ซึ่งที่ที่พวกเราไดประพฤติพรหมจรรย ( รวมกัน ) ในกาล
กอน' ดังนี้. โอปปาติกเทพบุตรนั้น กลาวอยางนี้วา 'ทานผูนิรทุกข
เราระลึกไดอยู, ทานผูนิรทุกข เราระลึกไดอยู' ดังนี้. ภิกษุทั้งหลาย
สติเกิดขึ้นชา, แตเธอมีสติ จะเปนผูถึงคุณวิเศษ พลันทีเดียว.
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนสหายเลนฝุนดวยกัน ๒ คน บางครั้ง
บางคราว พวกเขามาประจวบกันและกันในที่บางแหง, สหายพึงกลาว
กะสหายนั่นนั้นอยางนี้วา 'เพื่อน ทานระลึกถึงแมกิจนี้ไดไหม ?
เพื่อน ทานระลึกถึงแมกิจนี้ไดไหม ?' ดังนี้ สหายนั้น พึงกลาวอยางนี้
วา 'เพื่อน เราระลึกไดอยู เพื่อน เราระลึกไดอยู' ดังนี้ ฉันใด,
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ยอมเลาเรียน ธรรม คือ
สุตตะ ฯ ล ฯ ก็แลเห็นโอปปาติกเทพบุตร ยอมตักเตือนโอปปาติกเทพบุตร ( ดวยกัน ) วา 'ทานผูนิรทุกข ทานระลึกไดหรือ ? ฯ ล ฯ
โดยที่แท เธอมีสติ จะเปนผูถึงคุณวิเศษพลันทีเดียว.' ภิกษุทั้งหลาย
ธรรมทั้งหลาย อันไปตามโสต ฯ ล ฯ อันภิกษุแทงตลอดดวยดีดวย
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ทิฏฐิ, นี้เปนอานิสงสขอที่ ๔ อันภิกษุพึงหวังได.
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายอันไปตามโสต อันภิกษุอบรม
ดวยวาจา เพงดวยใจ แทงตลอดดวยดี ดวยทิฏฐิ อานิสงส ๔ เหลานี้
อันภิกษุพึงหวังได " ดังนี้.
[๓๙๑] อรรถกถา โสตานุคตสูตรนั้นวา " บทวา โสตานุคตาน
ความวา อันภิกษุตั้งโสตประสาทลงแลว กําหนดดวยโสตคือญาณ.
สองบทวา อานิสสา ปาฏิกงฺขา ความวา คุณานิสงสอันเธอพึง
หวังได. สองบทวา ธมฺม ปริยาปุณาติ ความวา ยอมเลาเรียนธรรม
อันเปนแบบแผน ซึ่งเปนคําสอนของพระศาสดามีองค ๙ มีสุตตะ
เคยยะ เปนตน. บทวา โสตานุคตา ไดแก ไปตามโสต คือเขาไป
สูโสต. บทวา มนสานุเปกฺขิตา แปลวา ตรวจตราดวยจิต. สอง
บทวา ทิฏิยา สุปฺปฏิวทิ ฺธา ความวา แทงตลอด คือ ทําใหประจักษดวยดี ดวยปญญา โดยผลและโดยเหตุ. คําวา มุฏสฺสติ กาล กุร-ุ
มาโน นี้ พระผูมีพระภาคตรัสไว เพราะความไมมีสติเปนเครื่อง
ระลึกถึงพระพุทธพจนก็หามิได, แตตรัสหมายถึงการทํากาละของปุถุชน.
แทจริงปุถุชน ชื่อวา มีสติหลงลืมทํากาละ. บทวา อุปปชฺชติ ความ
วาดํารงอยูในศีลอันบริสทุ ธิ์ ยอมเกิดในเทวโลก. บทวา ธมฺมปทาป
ลปนฺติ ความวา ธรรมคือพระพุทธพจน ที่หลงลืมดวยการทอง คือ
ไมคลองปาก ในกาลกอน ของภิกษุผูมีสุขซึ่งเกิดในภพที่สุดทั้งหมด
ยอมกระจาง คือ ยอมปรากฏ ไดแก ปรากฏเดนขึ้น ดุจเงาในกระจก
๑

๑. มโน. ปู. ๒/๔๗๐.
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อันใส. ขอวา ทนฺโธ ภิกขฺ เว สตุปฺปาโท ความวา ความเกิดขึ้น
แหงสติเปนเครื่องระลึกถึงพระพุทธพจนนั้นเอง ชา คือ หนัก. ขอวา
อถ โส สโต ขิปฺปเยว วิเสสคามี โหติ ความวา ยอมจะถึงพระ
นิพพาน. ขอวา อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต ความวา พระขีณาสพ
ผูสมบูรณดวยฤทธิ์ ถึงความเปนผูมีความชํานาญแหงจิต. วา ศัพท
ในคําวา อย วา โส ธมฺมวินโย นี้ มีวภิ าวนะเปนอรรถ. บทวา
ยตฺถ คือในธรรมวินัยใด. สองบทวา พฺรหฺมจริย อจรึ ความวา เรา
อยูประพฤติพรหมจรรย. พระผูมีพระภาคตรัสวา พฺรหฺมจริย อจรึ
นี้ ดวยสามารถการระลึกถึงพระพุทธพจนวา พระพุทธพจนแมนี้
อันเราเรียนแลวในกอน. บทวา เทวปุตฺโต ความวา เทพบุตรผูเปน
ธรรมกถึกองคหนึ่ง เหมือนปญจาลจัณฑเทพบุตร, ทาวหัตถกมหาพรหม และเหมือนทาวสนังกุมารมหาพรหม. คําวา โอปปาติโก
โอปปาติก ความวา เทพบุตรผูเกิดกอน ยอมใหเทพบุตรผูเกิดภาย
หลังระลึกได. ดวยคําวา สหปสุกีฬกา นี้ พระผูมีพระภาคยอมทรง
แสดงความที่สหายทั้ง ๒ นั้น ทําความคุนเคยกันมาสิ้นกาลนาน. บทวา
สมาคจฺเฉยฺยุ ความวา พึงมาพบหนากันที่ศาลา หรือที่โคนตนไม.
ขอวา เอว วเทยฺย ความวา สหายผูนั่งอยูกอนในศาลาหรือที่โคน
ตนไม พึงกลาวกะสหายผูมาภายหลังอยางนั้น."
[๓๙๒] ฎีกาโสตานุคตสูตรนั้นวา " บทวา โสตานุคตาน
ความวา อันไปตามโสตประสาทแลวทรงจํา คือ ช่ําชอง ไดแกคลอง
ปาก. ก็ธรรมทั้งหลายที่เปนแลวอยางนั้น ชื่อวา ยอมเปนอันภิกษุ

ประโยค๕ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๔ - หนาที่ 159

เงี่ยโสตประสาทลงแลว กําหนดดวยดี ดวยโสตคือญาณ เหตุนั้น
พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา ปสาทโสต เปนตน. จริงอยู พระ
พุทธพจนอันภิกษุบางรูปเรียนแลว ทรงจําไว ช่ําชอง ไมเคลื่อนคลาด
( แต ) ชื่อวา กําหนดไวดวยดียังไมได. ภิกษุนั้น เมื่อใคร ๆ พูดวา
'ทานจงกลาวสูตรหรือชาดกโนน' ดังนี้ ยอมกลาววา 'เราทองแลว
เทียบเคียงแลว ซักซอมแลว จักรู' ( แต ) สําหรับบางรูป ทรงจํา
ไวได ช่ําชอง เปนเชนกับภวังคโสต. เมื่อใคร ๆ กลาววา 'ทาน
จงกลาวสูตรหรือชาดกโนน' ยอมยกขึ้นกลาวสูตรหรือชาดกนั้นได
ทันที. พระอรรถกถาจารย หมายเอาคําที่กลาวมานั้น จึงกลาวคํานี้
วา าณโสเตน ววตฺถาปตาน ดังนี้. บทวา วลฺเชติ ความวา
ทําใหคลองปาก จําทรงได ดวยสามารถเบื้องตนและเบื้องปลายแหง
บาลีและอนุสนธิ. สองบทวา วจสา ปริจิตา ความวา ทองดวยปาก
ดวยสามารถแหงสุตตทสกะ วัคคทสกะ ปณณาสกทสกะ. อธิบายวา
กําหนดโดยนัยวา ลวงไปแลว ๑๐ สูตร ลวงไปแลว ๑๐ วรรค
ดังนี้เปนตน แลวทองดวยปาก. ในบทวา วจสา ปริจิตา นี้ พระ
ผูมีพระภาค ทรงประสงคการอบรมทางวาจา ดวยสามารถแหงวรรค
เปนตน, แตหาไดทรงพระประสงคการอบรมทางวาจา แหงสวนหนึ่ง
ของสูตร และเพียงสูตรไม. บทวา มนสานุเปกฺขิตา ความวา เพง
คือคิด โดยสวน ชื่อวาเพงดวยใจ. เมื่อภิกษุใด คิดอยูดวยใจ ซึ่ง
พระพุทธพจนที่ตนทองแลวดวยวาจา พระพุทธพจน ยอมปรากฏใน
ที่นั้น ๆ คือ ปรากฏแจมแจง ดุจรูป ปรากฏแจมแจงแกบุคคลผูยืน
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ตามไฟดวงใหญไวฉะนั้น. พระผูมีพระภาค ทรงหมายเอาภิกษุนั้น
จึงตรัสคํานี้ไววา สุปฺปฏิวิทฺธา ดังนี้. อธิบายวา แทงตลอดดวยดี
คือ ตามเปนจริง กระทํามิใหรกชัฏ คือ มิใหคลุมเครือ."
[๓๙๓] การฟงธรรม ยอมเปนเหตุใหบรรลุอานิสงส ๔ ดวย
ประการฉะนี้. ก็ชนทั้งหลายพอไดฟงธรรมแลวก็บรรลุธรรมเปนที่สิ้น
อาสวะ นับไมถวน. เหตุนั้น ใคร ๆ ไมพึงเปนผูเกียจครานฟงธรรม,
อนึ่ง พึงเปนเชนกับดวยภิกษุหนุมเปนตน ผูเดินทางไกลฉะนั้น .
[ เรื่องภิกษุหนุม ]
ไดยินวา ภิกษุหนุมรูปหนึ่ง ผูอ ยูในติสสมหาวิหาร ในมหาคาม
ไดทราบวา " พระมหาชาตกภาณกเถระ จักกลาวเรื่องมหาเวสสันดร
ซึ่งประดับดวยคาถา ๑ พัน ในทีฆวาปวิหาร " จึงออกจากที่นั้น มา
สิ้นทาง ๙ โยชน โดยวันเดียวเทานั้น.
ในขณะนั้นนั่นเอง พระเถระ เริ่มธรรมกถา. ภิกษุหนุมกําหนด
จําคาถาที่สุด กับดวยคาถาเริ่มแรกเทานั้นได เพราะความที่ตนเกิด
ความกระวนกระวายในกาย เหตุที่มาแตทางไกล.
ลําดับนั้น ในการที่พระเถระ กลาววา อิทมโวจ แลวลุกขึ้น
ภิกษุหนุมนั้น ไดยืนรองไหอยูวา " การมาของเราเปลาประโยชน
เสียแลว. "
ครั้งนั้น มนุษยคนหนึ่ง บอกแกพระเถระวา " ทานผูเจริญ
ภิกษุหนุมรูปหนึ่ง มาจากติสสมหาวิหาร เพื่อฟงธรรมกถาของทาน
๑

๑. อีกมติหนึ่งวา อนึ่ง ถึงจะเดินทางไปไกล ก็พึงฟงเหมือนภิกษุหนุมเปนตนฉะนั้น
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เธอไดยืนรองไหวา การมาของเราเปลาประโยชนเสียแลว เพราะ
ความเปนผูมีกายกระวนกระวาย. "
พระเถระ กลาววา " ทานจงไป จงบอกเธอใหเขาใจวา พรุงนี้
เราจักกลาวอีก " แลวกลาวในวันที่ ๒. ภิกษุหนุม ฟงธรรมกถานั้นแลว
ไดเปนโสดาบัน.
เรื่องภิกษุหนุม จบ.
[ เรื่องหญิงใหบุตรดื่มนม ]
[๓๙๔] หญิงอีกคนหนึ่ง อยูในบานอุลภโกลกัณณิ ใหบุตร
นอยดื่มนมอยู ไดทราบวา " พระมหาอภัยเถระผูกลาวทีฆนิกาย จัก
กลาวอริยวังสปฏิปทา " ไปสิ้นทาง ๕ โยชน เขาไปสูวิหาร ใน
เวลาพระเถระผูกลาวในกลางวันนั่งแลวนั่นแล ใหบุตรนอนที่แผนดิน
แลวก็ไดยืนฟงธรรมของพระเถระผูกลาวในกลางวัน ไดยืนฟงแม
บทภาณดวย. เมื่อพระเถระผูกลาวบทลุกขึ้นแลว พระมหาอภัยเถระ
ผูกลาวทีฆนิกาย ก็เริ่มมหาอริยวังสปฏิปทาอันประกอบดวยสันโดษใน
ปจจัย ๔ และมีภาวนาเปนที่มายินดี. หญิงนั้นไดยืนประคอง ( อัญชลี )
อยู แมพระเถระ ก็กลาวธรรมจนอรุณขึ้น. อรุณขึ้น ๑ คําของพระ
เถระวา อิทมโวจ ๑ การบรรลุโสดาปตติผลของอุบาสิกา ๑ ไดมี
ในขณะเดียวกันนั่นแล.
เรื่องหญิงใหบุตรดื่มนม จบ.
ทั้ง ๒ เรื่องนี้ พระอรรถกถาจารย กลาวไวในอรรถกถา ฐานสูตร
๑

๑. มโน. ปู. ๒/๑๗๔.
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ในปญจมวรรคปฐมปณณาสก ในติกนิบาต อังคุตตรนิกาย.
[๓๙๕] ฎีกาฐานสูตรนั้นวา "บทวา คาถาสหสฺส คือ มีคาถา
พันหนึ่ง. บทวา ปฏานคาถาย ความวา ดวยคาถาเริ่ม คือ ดวย
คาถาตน. ชือ่ วาปฏฐานคาถา เพราะคาถานั้นเริ่มแรก. ภิกษุหนุม
นั้น กําหนดธรรมกถาที่พระเถระกลาวในระหวางแหงคาถาตนและคาถา
ปลายทั้ง ๒ ( ทามกลาง ) ไมได เพราะความเปนผูมีกายเหน็ดเหนื่อย.
บทภาณจัดเปนธรรมกถาในเวลาเย็น. บทวา ปคฺคณฺหาติ ความวา
หญิงนั้น ทําใหประจักษ รับเอาอยู ไดแก ฟงโดยเคารพ."
[๓๙๖] การฟงธรรมของบุคคลผูถึงพรอมดวยอุปนิสัย ยอมเปน
เหตุบรรลุมรรคในทิฎฐธรรมแท ดวยประการฉะนี้, สวนบุคคลผู
เวนจากอุปนิสัย ยอมเปนเหตุใหบรรลุมรรคในอนาคต. ก็ในขอนี้
มีสัจจกนิครนถเปนตน เปนอุทาหรณ :[ เรื่องสัจจกนิครนถ ]
ไดฟงวานิครนถชื่อ สัจจกะ ในกรุงเวสาลี เปนบัณฑิต มีวาจา
ฉลาดยังพระราชกุมารทั้งหลายใหศึกษาศิลปะอยู. ในครั้งนั้น เขากลัววา
" ทองของเราพึงแตก เพราะเต็มนักดวยปญญา " จึงรัดทองดวยแผน
เหล็ก เที่ยวไปอยู. แมคําวาอัคคิเวสสนะ ก็เปนชื่อของนิครนถนั้น
เหมือนกัน. วันหนึ่ง เขาเขาไปเฝาพระศาสดา ไดฟงจูฬสัจจกสูตร รุงขึ้นอีกวันหนึ่ง เขาไปเฝา ไดฟงมหาสัจจกสูตร. สูตรเหลานั้น
อยูในจตุตถวรรค มูลปณณาสก.
๑

๑. ม. ม. ๑๒/๔๓๓. ม. มู. ๑๒/๔๓๗.
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สัจจกนิครนถนั้น ไดฟงสูตรเหลานั้นแลว ก็ไมไดบรรลุอภิสมัย
เลย ไมไดบวช ไมไดตั้งอยูในสรณะ. ถามวา " เพราะเหตุไร พระ
ผูมีพระภาค จึงแสดงธรรมแกเขา ?" แกวา " เพราะเพื่อประโยชน
จะใหเปนวาสนาในอนาคต." แทจริง พระผูมีพระภาค ยอมทรง
เห็นวา " อุปนิสัยของสัจจกนิครนถนี้ ในบัดนี้ทีเดียว ยังไมมี, แตวา
โดยกาลที่เราปรินิพพานลวงไปได ๒๑๘ ป ศาสนาจักตั้งมั่นอยูที่ตัมพปณณิทวีป, สัจจกนิครนถนี้ จักเกิดในเรือนแหงสกุลในเกาะนั้น เมื่อ
ถึงเวลาแลว จักบรรพชา เรียนพระไตรปฎก เจริญวิปสสนาแลว
จักบรรลุพระอรหัต พรอมดวยปฏิสัมภิทา เปนพระมหาขีณาสพชื่อ
วากาฬพุทธรักขิต." พระผูมีพระภาค ทรงเห็นเหตุนี้แลว จึงทรง
แสดงธรรม เพื่อประโยชนจะใหเปนวาสนาในอนาคต.
สวนสัจจกนิครนถนั้น เมื่อพระศาสนาตั้งมั่นลงในตัมพปณณีทวีปเหมือนดังนั้นแลว ก็จุติจากเทวโลก เกิดในตระกูลอํามาตย
ตระกูลหนึ่ง ในบานเปนที่ภิกษาจาร แหงทักขิณาคิรีวิหาร เมื่อถึง
เวลาแลว บรรพชา เรียนพระพุทธวจนะคือพระไตรปฎก บริหารคณะ
อยู อันภิกษุสงฆหมูใหญแวดลอมแลว ไปเพื่อเยี่ยมพระอุปชฌายะ.
พระอุปชฌายะมีประสงคจะเตือนทาน จึงมิไดกระทําแมสักวาการ
ปราศรัยดวย. ทานลุกขึน้ ในเวลาใกลรุง เขาไปหาพระอุปชฌายะ
เรียนถามวา " ทานผูเจริญ เมื่อกระผมทําการเรียนคันถธุระมา
( เยี่ยม ) แลว ทานก็ไมกระทําแมสักวาการปราศรัยดวย กระผมมี
โทษผิดอยางไร ?"
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พระเถระ กลาววา " พุทธรักขิตผูมีอายุ คุณอยาทําความสําคัญ
วา กิจแหงบรรพชิตของเราถึงที่สุดแลวดวยเหตุเพียงเทานี้ทีเดียว."
พระพุทธรักขิต. ทานผูเจริญ กระผมจะทําอยางไร ?
พระอุปชฌายะ. คุณจงบรรเทาคณะ ( หลีกออกจากหมู ) ทําลาย
ความเนิ่นชาเสีย กระทําสมณธรรมเถิด.
พระพุทธรักขิตนั้น ตั้งอยูในโอวาทของพระอุปชฌายะนั้นแลว
กระทําอยางนั้น ก็ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา. นี้เปน
ความสังเขปในมังคลัตถทีปนีนี้. สวนความพิสดาร พึงตรวจดูใน
อรรถกถา มหาสัจจกสูตร.
เรื่องสัจจกนิครนถ จบ.
แมเรื่องมัณฑก เทวบุตร ในปญจมรรควิมานวัตถุ ก็ควรกลาว.
[๓๙๗] อนึ่ง กุลบุตรบางคน คิดวา " ธรรมนี้ลกึ ซึง้ ยอม
ไมแจมแจงกะเราผูฟงอยู " ดังนี้แลว ยอมไมปรารถนาจะฟงธรรมอัน
ลึกซึ้ง. ขอนั้น ไมสมควร. เพราะวา แมธรรมอันลึกซึ้ง ก็ควรฟงแท,
แมจะมีสักวาบาลี ก็ควรฟง. ดวยวา การฟงธรรมแมเชนนั้น ยอม
เปนวาสนาไปในอนาคต.
ก็ในขอนี้ มีงูเหลือมเปนตน เปนอุทาหรณ :[ เรื่องงูเหลือม ]
ไดยินวา ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวากัสสป งูเหลือม
ตัวหนึ่ง เมือ่ ถือเอานิมิตในเสียงของพวกภิกษุนักอภิธรรมผูพากันทอง
๑

๒

๑. ป. สู. ๒/๓๘๓

๒. สุ. ขุ. วิมาน. ๒๖/๕๑. เปนมณฺฑุก.

ประโยค๕ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๔ - หนาที่ 165

อายตนกถาอยู กระทํากาละแลว บังเกิดในสวรรค เสวยสมบัติอยู
ในสวรรค จนถึงเวลาที่พระศาสดาของพวกเราเสด็จปรินิพพาน เมื่อ
พระศาสดาเสด็จปรินิพพานแลว บังเกิดในตระกูลพราหมณ. เขา
เจริญวัยแลว บวชในศาสนาของอาชีวก เปนอาชีวกชื่อ ชนโสณะ
ไดเปนผูประจําตระกูลของพระอัครมเหสีของพระเจาพินทุสาร พระ
นามวา ธรรมา.
ในกาลนั้น พระนางธรรมาเทวีทรง ( พระครรภ ) อโสกกุมาร
อยู ทรงเกิดแพพระอุทรอยางนี้วา " เราปรารถนาจะเหยียบพระจันทร
ดวยเทาขางหนึ่ง พระอาทิตยดวยเทาขางหนึ่ง เคี้ยวกินดวงดาวกอน
วลาหก รากดิน และหมูไ มในปา."
พระราชา ทรงสดับเรื่องนั้นแลว เพราะความที่พระองคทรง
ฉลาดในอุบาย จึงรับสั่งใหทําขนมเบื้องใหญ ๒ อันแลว ตรัสวา
" นี้พระจันทร นี้พระอาทิตย " แลวรับสั่งใหทําขนมตมมีสัณฐาน
เหมือนดาว ขนมแดกงาซึ่งมีอาการดังกอนวลาหก และขนมของกัด
เปนดังรูปหมูไม ใหชําระพระลานหลวงแลว ใหปูลาด เสื่อลําแพนซึ่ง
มีชองขางบน แลวทรงเอาขนมของกัดที่ฟูขึ้น ๆ จากชองเสื่อลําแพน
แลวตรัสวา " นี้รากดิน " รับสั่งใหทาํ แกพระเทวีตามพระประสงค.
แมพระเทวี ก็ไดทรงทําตามพระประสงคแลว. การแพพระอุทร
ไดหายไป.
พระราชา มีพระประสงคจะทรงทราบความสําเร็จ ( ผล ) แหงการ
แพพระอุทร จึงตรัสถามชนโสณอาชีวก, ชนโสณอาชีวกนั้น กราบ
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ทูลแดพระราชาเพียงเทานี้เทานั้นวา " มหาราช พระเทวีจักไดพระ
โอรสประเสริฐ สมบูรณดวยพระธัญญลักษณะ " แลวเขาเฝาพระเทวี
อีก กราบทูลอยางนี้วา " ขาแตพระเทวี พระโอรสของพระองคจัก
เปนพระราชา การที่พระองศทรงเหยียบพระจันทรและพระอาทิตยไว
เปนบุรพนิมิตแหงความที่พระราชา ๑๐๑ ในชมพูทวีปทั้งสิ้น จักเปน
ขาเฝาของพระราชกุมารนั้น, การเสวยดาว จักเปนบุรพนิมิตแหง
การประหารพระภาดาตางพระมาดาซึ่งรวมมรดกอันไมเปนที่รัก การที่
เสวยลาหก จักเปนบุรพนิมิตแหงการตัดลัทธิผิด แลวยกยองพระพุทธศาสนา การที่เสวยรากดิน จักเปนบุรพนิมิตแหงความแผอาณาไปใน
ที่ประมาณโยชนหนึ่ง ณ ภายใตแผนดิน การเสวยหมูไมในปา กลาว
คือหมูไมและชัฏในปา จักเปนบุรพนิมิตแหงการแผอาณาไปในที่ประมาณโยชนหนึ่งในเบื้องบนอากาศ. ชนโสณอาชีวกนั้นไปสูที่ ๑๐๐ โยชน
แตที่นั้น แลวอยู ณ ที่แหงหนึ่ง.
ในกาลอื่น อโสกกุมาร ดํารงอยูในราชสมบัติแลว ทรงสดับ
เรื่องทั้งหมดอันพระมารดาตรัสเลา มีพระประสงคจะทําสักการะแก
ชนโสณอาชีวก จึงสงราชบุรุษทั้งหลายไปกับดวยวอทอง.
ชนโสณอาชีวกนั้น อันราชบุรุษเหลานั้นนํามาอยู เห็นที่อยูของ
พระอัสสคุตตเถระในระหวางทาง คิดวา " ประเทศนี้ เปนโอกาสที่อยู
ของพวกบรรพชิต " จึงลงจากวอไปสูที่นั้น ไดเห็นสัตวทั้งหลายมีราชสีห
และเสือโครงเปนตน ไมเบียดเบียนกันและกัน กลับไดเมตตาจิต
ประชุมกันเปนพวก ๆ อยู ณ ที่นั้น ๆ ดวยอานุภาพเมตตาของพระ
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เถระ จึงถามวา " สัตวเหลานี้ชื่ออะไร ?"
พระเถระ ตรวจดูคุณสมบัติอันเปนบุรพเหตุของชนโสณะนั้นอยู
ไดเห็นการฟงอายตนกถาในกาลกอน คิดวา " นัน้ นั่นแล เปนอุปนิสัย
ของเขา " จึงกลาววา " ผูมีอายุ สัตวเหลานี้ชื่อวา อายตนะ." อาชีวกนั้น
ไดฟงบทวา " อายตนะ " ยังหิริโอตตัปปะใหตั้งขึ้นแลวนั่งกระโหยง
ขึ้น. พระเถระ ไดใหผาอาบน้ําแกเธอ. เธอบรรพชาในสํานักพระเถระ
เรียนกัมมัฏฐาน เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว.
เรื่องงูเหลือม มาในฎีกาคัมภีรมหาวงศ.
แมเรื่องคางคาวหนู ในอรรถกถาอัฏฐสาลินี ก็ควรกลาว.
[ เรื่องนางคางคาวหนู ]
[๓๙๘] ดังไดสดับมา ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวา
กกุสันธะ แมไกตัวหนึ่ง อยูในที่ใกลอาสนศาลา. แมไกนั้น
ไดฟงเสียงธรรมของภิกษุผูเจริญวิปสสนารูปหนึ่ง ผูสาธยายวิปสสนา
กัมมัฏฐานอยู ถือเอานิมิตในเสียงวา " นั่นธรรม " ถูกเหยี่ยว
ตัวหนึ่งฆา จุติแลว เกิดเปนราชธิดามีนามวา อุพพรี บวชในสํานัก
นางปริพาชิกาทั้งหลาย.
ในกาลตอมา นางเขาไปสูเว็จกุฎี เห็นกลุม หนอนแลว ยังปุฬุวกสัญญาใหเกิดขึ้น ไดปฐมฌาน จุติจากอัตภาพนั้น เกิดในพรหมโลก
จุติจากพรหมโลกนั้น เกิดในตระกูลเศรษฐี ตอกาลไมนานเทาไร ก็
จุติ เกิดเปนนางลูกสุกร ในกรุงราชคฤห ในพุทธุปบาทกาลนี้.
พระศาสดา ทอดพระเนตรเห็นนางลูกสุกรนั้น จึงทรงแยมพระ
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โอฐ อันพระอานนทเถระทูลถามแลว ตรัสบอกเนื้อความทั้งหมด
ทรงแสดงคาถาในตัณหาวรรค ธรรมบทวา " ยถาป มูเล อนุปทฺทเว ทฬฺเห " เปนตน.
สวนนางลูกสุกรนั้น จุติจากอัตภาพนั้น เกิดเปนราชธิดาใน
สุวรรณภูมิ จุติจากนั้น เกิดในบานวนวาสี จุติจากนั้น เกิดในกรุง
พาราณสี จุติจากนั้น เกิดเปนธิดาของพอคามา ที่ทาสุปปารกะ จุติ
จากนั้น เกิดเปนธิดาของนายเรือ ที่ทากาวีระ จุติจากนั้น เกิดเปน
ธิดาของอิสรชน ในอนุราธบุรี จุติจากนั้น ไดเกิดเปนธิดาของสุมนกุฏมพี นามวาสุมนา ในบานโสกันต ในทิศใตแหงอนุราธบุรีนั่นเอง.
นางไดเกิดถึง ๑๒ ชาติ ( จําเดิม ) แตมีอัตภาพเปนแมไก จนถึงมี
อัตภาพเปนธิดาของกุฏมพี ดวยประการฉะนี้.
ในกาลตอมา นางไปสูเรือนของมหาอํามาตย ชื่อลกุณฏกอติอัมพร ของพระเจาทุฏฐคามิณี. ในกาลนั้น พระมหาอตุลเถระ อยู
ในโกฏิปพพตมหาวิหาร เที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตในบานนั้น เห็นนาง
แลว เรียกภิกษุทั้งหลายมา กลาววา " ผูมีอายุ นางลูกสุกรเกิดแลว
ไดถึงความเปนภริยาของมหาอํามาตย นาอัศจรรยหนอ " นางไดสดับ
คํานั้นแลว ทราบอัตภาพในอดีตของตนไดดวยญาณเปนเครื่องระลึก
ชาติ เกิดความสังเวช ออนวอนสามี บวชในสํานักภิกษุณีทั้งหลาย
ไดฟงมหาสติปฏฐานสูตร ในติสสมหาวิหาร ไดเปนโสดาบัน ในกาล
ตอมา ไดฟงอาสีวิโสปมสูตร ในกัลลกมหาวิหาร บรรลุพระอรหัตแลว.
เรื่องแมไก มาในอรรถกถาธรรมบท.
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[๓๙๙] การฟงธรรม อันบุคคลอบรมโดยชอบแลว ยอมให
ถึงพระอรหัต ดวยประการฉะนี้. เพราะเหตุนั้น ในปญจมวรรค ตติยปณณาสก ในจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระผูมีพระภาค จึงตรัส
ไววา " ภิกษุทั้งหลาย กาล ๔ เหลานี้ อันบุคคลอบรมโดยชอบอยู
ประพฤติโดยชอบอยู ยอมใหถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายโดย
ลําดับ. กาล ๔ อยางอะไรบาง ? คือ ฟงธรรมโดยกาล ๑ สนทนา
ธรรมโดยกาล ๑ แสดงธรรมโดยกาล ๑ เจริญวิปสสนาโดยกาล ๑.
เหลานี้แล ภิกษุทั้งหลาย กาล ๔ อยาง ฯ ล ฯ ยอมใหถึงความสิ้น
ไปแหงอาสวะทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนเมล็ดใหญ
ตกลงอยูเบื้องบนภูเขา น้ําไหลไปตามที่ลุม ยอมยังลําธารแหงภูเขา
ระแหง หวย และแควใหเต็ม, ลําธารแหงภูเขาระแหง หวย และ
แควเต็มแลว ยอมบาไปตามหนอง, หนองเต็มแลว ยอมบาไปตาม
บึง, บึงเต็มแลว ยอมบาไปตามแมน้ํานอย, แมน้ํานอยเต็มแลว ยอม
บาไปตามแมน้ําใหญ, แมน้ําใหญเต็มแลว ยอมบาไปตามสมุทรสาคร
ฉันใด, ภิกษุทั้งหลาย กาล ๔ เหลานั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ ล ฯ
ยอมใหถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย " ดังนี้.
สัตตมสูตร จบ.
[๔๐๐] อรรถกถา สัตตมสูตรนั้นวา " บทวา กาลา นี้ เปนชื่อ
แหงกุศลกรรมทั้งหลายที่เปนไปในกาลนั้น ๆ คือ ในวันฟงธรรม.
กาลเหลานั้น อันบุคคลเจริญอยู และประพฤติตามอยู. สองบทวา
๑

๒

๑. องฺ. จตุกฺก ๒๑/๑๘๘. ๒. มโน. ป. ๒/๔๓๙.
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อาสวาน ขย ไดแก พระอรหัต."
ฎีกาสัตตมสูตรนั้นวา " โดยปรมัตถ การประกอบกิจมีภาวนา
เปนตน แหงกาลซึ่งไมมีอยูเปนสภาพ ยอมไมสาํ เร็จ เหตุนั้น พระ
อรรถกถาจารย จึงกลาววา กาลาติ ตสฺมึ ตสฺมึ ฯ เป ฯ เอต
อธิวจน ดังนี้. แทจริง กุศลธรรมที่บุคคลประพฤติพรอมดวยกาล
อันทานกลาวดวย กาล ศัพทในบทวา กาลา นี้ เพราะไมมีกิจอื่นอีก."
[๔๐๑] อรรถกถา จตุตถสูตร ปญจมวรรค ในทุติยปณณาสก
ติกนิบาต อังคุตตรนิกายวา " บทวา ถูลผุสิตเก คือ มีเมล็ดใหญในคําวา ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้: ประเทศ
แหงภูเขาที่น้ําอันไดนามวา ก เซาะแลว คือ อันน้ําทําลายแลว ซึ่ง
โลกเรียกกันวา นิตัมพะบาง นทีนิกุญชะบาง ชือ่ วา กันทระ. ประเทศ
แหงแผนดิน เมื่อฝนไมตกตลอด ๘ เดือน ก็แตกระแหง ชื่อวา
ปทระ. เหมืองเล็กที่ไหลไปสูหนอง ชื่อวา สาขา. บอเล็ก ชือ่ วา
กุสุพภะ. บอใหญชื่อวา มหาโสพภะ. แมน้ํานอย ชื่อวา กุนนที. แมน้ํา
ใหญมีคงคาและยมุนาเปนตน ชื่อวา มหานที."
ฎีกาจตุตถสูตรนั้นวา " พระอรรถกถาจารย กลาววา กนฺทโร
ดังนี้ เพราะกระทําอธิบายวา ประเทศแหงภูเขาที่ถูกน้ําชื่อวา ก เซาะ
แลว. ประเทศแหงภูเขาที่ชาวโลกเรียกวา นิตมฺโพ ดังนี้บาง เพราะ
ความเปนประเทศเกิดแลวแตแมน้ํา โดยความเกิดแหงน้ําตามที่ลุม.
ที่ชาวโลกเรียกวา นทีนกิ ฺุโช ดังนี้บาง เพราะความเปนแดนเกิด
๑

๑. มโน. ป. ๒/๒๙๖.
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กอนแหงแมน้ํา. สองบทวา อฏ มาเส ความวา ตลอด ๘ เดือน
ดวยสามารถเหมันตฤดูและคิมหฤดู. หวงน้ํานอย ชื่อวา สาขา เพราะ
เปนดุจกิ่ง. หนองนอย ชื่อวา กุสุพภะ เพราะทําอาเทส โอ อัษร
เปน อุ อักษร. น้ํายอมไหลมาจากประเทศที่สูงเบื้องบน ยอมขังอยู
และไหลไปในชลาลัยใด, ชลาลัยนั้น ชื่อวา กุสุพภะ คือ บอนอย.
แมน้ํานอยที่ไหลออกจากเชิงบรรพตเปนตน ชื่อวา แมน้ํานอย."
[๔๐๒] ก็บุคคลใด ไมฟงธรรมโดยเคารพ บุคคลนั้น ชื่อวา
ยอมปฏิบัติเพื่อความเสื่อมสูญแหงพระศาสนา, สวนผูฟงอยูโดยเคารพ
ชื่อวา ยอมปฏิบัติ เพื่อความไมเสื่อมสูญแหงพระศาสนา.
เหตุนั้น ในปฐมวรรค จตุตถปณณาสก ปญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระผูมีพระภาค จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ นี้ ยอม
เปนไปเพื่อความเลือนหาย เพื่ออันตรธานแหงสัทธรรม. ๕ ประการ
เปนไฉน ? ภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไมฟง ธรรม
โดยเคารพ ยอมไมเรียนธรรมโดยเคารพ ยอมไมทรงจําธรรมโดยเคารพ
ยอมไมไตรตรองอรรถแหงธรรมที่ทรงจําไวไดโดยเคารพ รูอรรถรูธรรม
แลว ยอมไมปฏิบัติธรรมตามสมควรแกธรรม โดยเคารพ. ภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๕ นีแ้ ล ยอมเปนไป ฯ ล ฯ" ดังนี้.
จตุตถสูตร จบ.
อรรถกถา จตุตถสูตรนั้นวา " ขอวา น สกฺกจฺจ ธมฺม สุณนฺติ
ความวา เปนผูไมเงี่ยโสตลง กระทํากิจที่ทําดีแลว ฟงอยู. บทวา
๑

๒

๑. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๙๗.

๒. มโน. ป. ๓/๖๕.
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น ปริยาปุณนฺติ ความวา แมเลาเรียนธรรมตามที่ฟงแลว ก็ยอมไม
เลาเรียนโดยเคารพ."
กถาวาดวยการฟงธรรมโดยกาล จบ.
[๔๐๓] พระผูมีพระภาค ตรัสมงคล ๕ ประการ คือ ความ
เคารพ ความถอมตัว ความสันโดษ ความกตัญู การฟงธรรมโดย
กาล ดวยพระคาถานี้ ดวยประการฉะนี้. แมคําเปนคาถานี้ ก็เปน
ปฐยาวัตร.
ก็อาจารยบางพวก กลาววา ในบาท ที่ ๓ น คณะวา มสว ดังนี้
เพราะพระโบราณาจารยกลาวไววา " ปฺจม ลหุ สพฺพตฺถ ( อักษร
ที่ ๕ ในบาททั้งปวงเปนลหุ )." เหมือนอยางวา ในบาทคาถาวา
สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ นี้ พระผูมีพระภาคทรงปรารถนาอักษร
ที่ ๕ เปนครุ เพราะลงนิคหิตอาคม ฉันใด แมในพระคาถาวา กาเลน
ธมฺมสฺสวน นี้ ก็ฉนั นั้น พระผูมีพระภาค ทรงปรารถนาอักษรที่ ๕
เปนครุ เพราะทํา ส อักษรซอนกัน ๒ ตัว. ก็เมื่อถือเอาความเชนนั้น
ก็เปน ภ คณะวา มสฺสว. คําวา ปฺจม ลหุ สพฺพตฺถ ( อักษรที่ ๕
ในบาททั้งปวงเปนลหุ ) นี้ ทานมิไดกลาวไวในวุตโตทัยเลย.
ก็เมื่ออาจารยกลาววา ปฏาเร สพฺพเค ปาเท ( ในปฏฐารนัย
เมื่อบาทมีครุลวน ) ดังนี้ จึงปรารถนาปฏฐารนัยที่เปนปฐมเปนครุลวน
ในพฤทธิทั้งปวง, ในบาทคาถาที่ ๓ นั้น อักษรที่ ๕ เปนลหุ จักมีแต
ที่ไหน ? ในปฐมปฏฐารนัยนี้วา โม โม โค โค วิชฺชมุ ฺมาลา
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(ม คณะ ๒ หมูก็ดี ครุ ๒ ตัวก็ดี มีอยูในพฤทธิใด พฤทธินนั้ ชื่อวา
วิชชุมมาลา ) ดังนี้เปนตน เปนนิทัสสนะ. เหตุนั้น คําวา ปฺจม
ลหุ สพฺพตฺถ นี้ ไมพึงเชื่อโดยความเปนสาระ.
พรรณนาความแหงคาถาที่ ๗ จบ.
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พรรณนาความแหงคาถาที่ ๘*
[๔๐๔] พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๘ ดังนี้ : ความอดทน ชื่อ
วา ขนฺติ. ความเปนแหงบุคคลผูวางาย ชื่อวา โสวจสฺสตา. การเพง
ดูทานผูมีกิเลสอันระงับแลวทั้งหลาย ชื่อวา การเห็นสมณะ.
บทวา กาเลน คือ ในกาลอันถึงความเปนกาลอันควร. การ
สนทนา คือการพูดกันถึงธรรม ชื่อวา ธมฺมสากจฺฉา.
บทวา เอต ความวา เทพดา ทานจงถือวา 'ความอดทน ๑
ความเปนผูวางาย ๑ การเห็นสมณะ ๑ การสนทนาธรรม ๑' กรรม ๔
อยางมีความอดทนเปนตนนี้ เปนมงคลอันสูงสุด. ความสังเขปในคาถา
นี้เทานี้. สวนความพิสดารในคาถานี้ ดังตอไปนี้ :* พระมหานาค อุปนาโค ป. ธ. ๙ วัดบรมนิวาส แปล.
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กถาวาดวยความอดทน*
[๔๐๕] ทานกลาวไวในอรรถกถา วา " ภิกษุผูประกอบดวย
ความอดทน คือความอดกลั้นใด ยอมเปนผูไมมีอาการผิดแปลก
เปนประหนึ่งวาไมไดยิน และเปนประหนึ่งวาไมเห็นบุคคลผูดาอยูดวย
อักโกสวัตถุ ๑๐ หรือผูเบียดเบียนอยูดวยการฆาและการจองจําเปนตน
ดุจขันติวาทีดาบสฉะนั้น ยอมทําไวในใจโดยความเปนผูเจริญ เพราะ
ความไมมีความผิดยิ่งไปกวานั้น ดุจทานพระปุณณเถระฉะนั้น ความ
อดทนคือความอดกลั้นนั้น ชื่อวา ขันติ."
[๔๐๖] บรรดาอุทาหรณทั้ง ๒ เรื่องนั้น จะกลาวถึงขันติวาทีดาบส ดังตอไปนี้ :[ เรื่องขันติวาทีดาบส ]
ในอดีตกาล พระโพธิสัตว เปนพราหมณชื่อ กุณฑะ ในกรุง
พาราณสี บวชเปนดาบสอยูในหิมวันตประเทศเปนเวลานาน เพื่อจะ
เสพของเค็มและของเปรี้ยว จึงไปสูกรุงพาราณสี อันเสนาบดีบํารุง
พักอยูในพระราชอุทยาน.
ตอมาวันหนึ่ง พระราชา ทรงพระนามวา กลาปุ เสวยน้ําจัณฑ
มึนเมาเสียพระสติ มีพวกนักฟอนหอมลอม เสด็จไปสูพระราชอุทยาน
ไดทรงนิทรา ทอดพระเศียรลงบนตักของหญิงซึ่งเปนที่รัก และพอ
พระหฤทัยคนหนึ่ง.
๑

* พระมหานาค อุปนาโค ป. ธ. ๙ วัดบรมนิวาส แปล.
๑. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวัณณนา ๑๖๓.
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ครั้งนั้น หญิงพวกอื่น ตางพากันทอดทิ้งพระราชาเสีย เที่ยวไป
ในพระราชอุทยาน เห็นพระโพธิสัตวนั่งอยูที่โคนไมรังซึ่งมีดอกบาน
สะพรั่ง จึงไหวทานแลว นั่งฟงธรรมอยู.
พระราชา ทรงตื่นบรรทมขึ้น เมื่อไมทอดพระเนตรเห็นหญิง
เหลานั้น จึงกริ้ว ทรงถือพระขรรคเสด็จไป. ทีนนั้ หญิงที่ทรงโปรด
ปรานมากคนหนึ่ง ไดควาเอาพระขรรคจากพระหัตถของทาวเธอไปเสีย.
พระราชา ตรัสถามวา " สมณะ ทานมีปกติกลาวอะไร ?"
ดาบส. มีปกติกลาวขันติ มหาบพิตร.
พระราชา. ชื่อวา ขันติ นั้นคืออะไร ?
ดาบส. คือความไมโกรธ ในเมื่อคนอื่นดาอยู ประหารอยู และ
ดูหมิ่นอยู.
พระราชา. ตรัสวา " บัดนี้ เราจะเห็นความที่ขันติของทานมีอยู "
รับสั่งใหเรียกคนฆาโจรมาแลว ตรัสวา " เจาจงคราดาบสชั่วคนนี้ใหลม
ลงบนแผนดิน ในการประหารสักสองพันครั้งในทั้ง ๔ ขาง คือ ขาง
หนา ขางหลัง และในขางทั้ง ๒. " เขาไดทําตามรับสั่งแลว. พระราชา
ตรัสถามอีกวา " ทานมีปกติกลาวอะไร ? "
ดาบส. มีปกติกลาวขันติ มหาบพิตร ก็พระองคทรงสําคัญวา
'ขันติมีอยูในระหวางหนังของอาตมภาพ หรือ ?' ขันตินี้ ไมมใี น
ระหวางหนังนี้ แตขันตินี้ ตั้งอยูภายในหทัยอันลึกของอาตมภาพ.
พระราชา. เจาจงตัดมือและเทาของดาบสนี้.
เขาไดทําตามรับสั่งแลว. พระราชา จึงตรัสถามแมอีก.
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ดาบส. มีปกติกลาวขันติ มหาบพิตร ก็พระองคทรงสําคัญวา
ขันติมีอยูที่ปลายมือปลายเทาของอาตมภาพ หรือ ? ขันตินี้ ไมมีที่
ปลายมือปลายเทานี้.
พระราชา. เจาจงตัดหูและจมูกของดาบสนี้.
เขาไดทําตามรับสั่งแลว. พระราชา ตรัสถามอยางนั้นนั่นแลอีก
เมื่อดาบสนั้นทูลโดยนัยดังกลาวแลว จึงกริ้ว เอาพระปราษณีกระทืบ
ลงตรงกลางอกของพระโพธิสัตวแลวเสด็จหลีกไป ถูกแผนดินสูบที่
ประตูพระราชอุทยานนั่นเอง เกิดในอเวจีแลว.
ก็เมื่อพระราชานั้น พอเสด็จหลีกไปแลว เสนาบดี เช็ดโลหิต
ของพระโพธิสัตว พยุงใหนั่งลงแลว เรียนอยางนี้วา " ทานผูเจริญ
ถาทานมีประสงคจะโกรธ ก็พึงโกรธตอพระราชาผูทําความผิดในทาน
เทานั้น อยาโกรธตอผูอื่นเลย." ดาบส ไดฟงคํานั้น จึงกลาวคาถานี้
ในขันติวาทิชาดก ในทุติวรรค จตุกกนิบาตวา
[ ๔๐๗ ] " พระราชาพระองคใด รับสั่งใหตัดมือ
เทา หู และจมูกของเราแลว ขอพระราชาพระ
องคนั้น จงดํารงพระชนมชีพอยูตลอดกาลนาน
เถิด เพราะคนเชนเราหาโกรธไม."
[ แกอรรถ ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มาทิสา ความวา บัณฑิตผูประกอบ
ดวยกําลังคือขันติเชนกับเรา ยอมไมโกรธวา " บุคคลนี้ดา ประหาร
๑

๑.ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๗. ตทฏกถา. ๔/๒๗๘.
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ดูหมิ่น ตัดเรา." ดาบส ครั้นกลาวอยางนี้แลว ไดทํากาละในที่นั้น
นั่นแล ในวันนั้นนั่นเอง.
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสไวในชาดกนั้นนั่นแลวา
" สมณะผูแสดงขันติ ไดมีแลวในกาลที่ลว งมาแลว
พระเจากาสี ไดตัดสมณะนั้นผูดํารงมั่นอยูในขันติ."
อรรถกถาชาดกนั้นวา " บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตีตมทฺธาเน คือ ในระยะกาลที่ลวงมาแลว. บทวา ขนฺติทีปโน คือ
ผูสรรเสริญขันติกลาวคือความอดกลั้น. บทวา อเฉทยิ คือ รับสั่ง
ใหฆา."
[๔๐๘] กลาวอุทาหรณในสองบทวา อายสฺมา ปุณฺณตฺเถโร
ดังตอไปนี้ :ดังไดสดับมา กุฏม พีชื่อ ปุณณะ ในแควนสุนาปรันตะ ไปสู
กรุงสาวัตถี เพื่อคาขายทางเกวียน ฟงเทศนาของพระศาสดาแลว มี
ประสงคจะบวช จึงใหเรียกนายภัณฑาคาริกมา พูดวา " ทานจงให
ทรัพยทั้งหมดนี้ แกนองชายของเราผูชื่อวา จูฬปุณณะ " แลวมอบ
ทรัพยทั้งหมดให บวชในสํานักของพระศาสดา ไดเปนผูมุงหนาตอ
กัมมัฏฐาน.
ทีนั้น เมื่อทานอยูในกรุงสาวัตถี ทําในใจถึงกัมมัฏฐานอยู
กัมมัฏฐานนั้น ก็ไมปรากฏ. ลับดับนั้น ทานจึงคิดวา " ชนบทนี้
ไมเปนที่สบาย " มีประสงคจะไปยังแควนสุนาปรันตะเทานั้น จึงเขา
ไปเฝาพระศาสดา ทูลขอพระโอวาท.
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พระศาสดา ประทานโอวาทแกทาน โดยนัยที่กลาวไวใน
ปุณโณวาทสูตร ในปญจมวรรค อุปริปณณาสก และในจตุตถวรรค
ทุติยปณณาสก สฬายตนวรรค แลวจึงตรัสถามวา " เธอจักอยูใน
ชนบทไหน ? "
พระปุณณะ. ขาแตพระองคผูเจริญ ชนบทชื่อสุนาปรันตะ มีอยู
ขาพระองคจักอยูในชนบทนั้น.
ลําดับนั้น พระศาสดา ทรงทราบวา ทานเปนผูประกอบดวย
อธิวาสนขันติ จึงรับสั่งใหพระปุณณเถระบันลือสีหนาทในฐานะทั้ง ๗
ประทานสาธุการแกทานแลว จึงทรงอนุญาตการไปในชนบทนั้น
[๔๐๙] ในปุณโณวาทสูตร นั้น มีพระบาลีดังนี้ : พระผูมีพระ
ภาค ตรัสถามวา " ปุณณะ พวกมนุษยชาวสุนาปรันตะดุรายแล
ปุณณะ พวกมนุษยชาวสุนาปรันตะหยาบคายแล ปุณณะ ถาพวกมนุษย
ชาวสุนาปรันตะ จักดา จักกลาวขูเธอ ปุณณะ เธอจักมีอุบายอยางไร
ในขอนั้น."
พระปุณณะ กราบทูลวา " ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษย
ชาวสุนาปรันตะ จักดา จักกลาวขูขาพระองค ขาพระองคจักมีความคิด
ในขอนั้นอยางนี้วา 'พวกมนุษยชาวสุนาปรันตะนี้ดีหนอ พวกมนุษย
ชาวสุนาปรันตะนี้ดีจริงหนอ เพราะพวกมนุษยเหลานี้ ไมใหการ
ประหารแกเราดวยฝามือ' ขาแตพระผูมีพระภาค ในขอนี้ ขาพระองค
จักมีความคิดอยางนี้ ขาแตพระสุคต ในขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิด
๑

๒

๑. ชาตกฏกถา. ๔/๒๗๙.

๒. ม. อุ. ๑๔/๔๘๒. ส. สฬา. ๑๘/๗๗.
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อยางนี้."
พระผูมีพระภาค. ปุณณะ ก็ถา พวกมนุษยชาวสุนาปรันตะจักให
การประหารแกเธอดวยฝามือ ปุณณะ ก็ในขอนั้น เธอจักมีอุบาย
อยางไร ?
พระปุณณะ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตะ จักใหการประหารแกขาพระองคดวยฝามือเลา ขาพระองคจักมี
ความคิดในขอนั้นอยางนี้วา 'พวกมนุษยชาวสุนาปรันตะนี้ดีหนอ พวก
มนุษยชาวสุนาปรันตะนี้ดีจริงหนอ เพราะพวกมนุษยเหลานี้ ไมใหการ
ประหารแกเราดวยกอนดิน' ขาแตพระผูมีพระภาค ในขอนี้ ขาพระองค
จักมีความคิดอยางนี้ ขาแตพระสุคต ในขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิด
อยางนี้.
พระผูมีพระภาค. ปุณณะ ก็ถา พวกมนุษยชาวสุนาปรันตะ จัก
ใหการประหารแกเธอดวยกอนดิน ปุณณะ ก็ในขอนั้น เธอจักมีอุบาย
อยางไร ?
พระปุณณะ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตะ
จักใหการประหารแกขาพระองคดวยกอนดิน ขาพระองคจักมีความคิด
ในขอนั้นอยางนี้วา 'พวกมนุษยชาวสุนาปรันตะนี้ดีหนอ พวกมนุษย
ชาวสุนาปรันตะนี้ดีจริงหนอ เพราะพวกมนุษยเหลานี้ ไมใหการ
ประหารแกเราดวยทอนไม' ขาแตพระผูมีพระภาค ในขอนี้ ขาพระองค
จักมีความคิดอยางนี้ ขาแตพระสุคต ในขอนี้ขาพระองค จักมีความ
คิดอยางนี้.
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พระผูมีพระภาค. ปุณณะ ก็ถา พวกมนุษยชาวสุนาปรันตะ จัก
ใหการประหารแกเธอดวยทอนไม ปุณณะ ก็ใหขอนั้น เธอจักมีอุบาย
อยางไร ?
พระปุณณะ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตะ
จักใหการประหารแกขาพระองคดวยทอนไม ขาพระองค จักมีความ
คิดในขอนั้นอยางนี้วา 'พวกมนุษยชาวสุนาปรันตะนี้ดีหนอ พวกมนุษย
ชาวสุนาปรันตะนี้ดีจริงหนอ เพราะพวกมนุษยเหลานี้ ไมใหการประหารแกเราดวยศัสตรา' ขาแตพระผูมีพระภาค ในขอนี้ ขาพระองค
จักมีความคิดอยางนี้ ขาแตพระสุคต ในขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิด
อยางนี้.
พระผูมีพระภาค. ปุณณะ ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตะจักให
การประหารแกเธอดวยศัสตรา ปุณณะ ก็ในขอนั้น เธอจักมีอุบาย
อยางไร ?
พระปุณณะ. ขาพระองคผูเจริญ ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตะ จักใหการประหารแกขาพเจาพระองคดวยศัสตรา ขาพระองคจักมี
ความคิดในขอนั้นอยางนี้วา งพวกมนุษยชาวสุนาปรันตะนี้ดีหนอ พวก
มนุษยชาวสุนาปรันตะนี้ดีจริงหนอ เพราะพวกมนุษยเหลานี้ ไมปลง
เราเสียจากชีวิตดวยศัสตราอันคม' ขาแตพระผูมีพระภาค ในขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้ ขาแตพระสุคต ในขอนี้ ขาพระองคจัก
มีความคิดอยางนี้.
พระผูมีพระภาค. ปุณณะ ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตะ จัก
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ปลงเธอเสียจากชีวิต ดวยศัสตราอันคม ปุณณะ ก็ในขอนั้น เธอจัก
มีอุบายอยางไร ?
พระปุณณะ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตะ
จักปลงขาพระองคเสียจากชีวิต ดวยศัสตราอันคม ขาพระองคจักมี
ความคิดในขอนั้นอยางนี้วา 'มีอยูแล พวกสาวกของพระผูมีพระภาค
อึดอัดอยู ระอาอยู เกลียดอยู ดวยกายและดวยชีวิต ยอมแสวงหา
ศัสตราอันจะนําเสีย ( ซึ่งชีวิต ) ศัสตราอันจะนําเสีย (ซึ่งชีวิต ) นี้นั้น
ขาพระองคมิไดแสวงหาเลย ไดแลว' ขาแตพระผูมีพระภาค ในขอนี้
ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้ ขาแตพระสุคต ในขอนี้ ขาพระองค
จักมีความคิดอยางนี้.
พระผูมีพระภาค. ดีละ ดีละ ปุณณะ เธอประกอบดวยความ
สงบคือความขมใจนี้ จักอาจ เพื่อจะอยูในสุนาปรันตชนบทไดแล
ปุณณะ บัดนี้ เธอจงสําคัญกาลที่จะไปเถิด.
[๔๑๐] อรรถกถา ปุณโณวาทสูตรนั้นวา " บรรดาบทเหลานั้น
บทวา จณฺฑา ไดแก ดุรา ย คือชั่วชา. บทวา ผรุสา ไดแก กักขฬะ
( กลาแข็ง ). บทวา อกฺโกสิสฺสนฺติ ความวา จักดาดวยเรื่องสําหรับ
ดา ๑๐ อยาง. บทวา ปริภาสิสฺสนฺติ คือ จักคุกคามวา 'ชื่อวา
สมณะอยางไร พวกเราจักทํากรรมอยางนี้และอยางนี้แกทาน.' บทวา
เอวเมตฺถ ความวา ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้ ในเรื่องนี้. บทวา
ทณฺเฑน คือ ดวยทอนไมยาว ๔ ศอก หรือดวยไมคอนปุม.
๑

๑. ป. สู. ๓/๗๒๗.
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บทวา สตฺเถน คือ ดวยศัสตรามีคมขางเดียวเปนตน. บทวา สตฺถหารก ความวา ยอมแสวงหาศัสตราอันจะนําชีวิตไป. พระเถระ
หมายเอาการแสวงหาศัสตราอันจะนําเสีย ( ซึ่งชีวติ ) ของพวกภิกษุผู
ฟงอสุภกถา ในวัตถุแหงตติยปาราชิกแลว เกลียดอยูดวยอัตภาพ จึง
กลาวคํานี้. ขันติพึงทราบวา ทม ในบทวา ทมูปสเมน นี.้ คําวา
อุปสม ก็เปนไวพจนของคําวา ทม นั้นนั่นเอง."
[๔๑๑] ฎีกาสฬายตนวรรควา " บทวา ทุฏฐ า คือ มักโกรธ
ก็มนุษยเหลานั้น พระอรรถกถาจารย กลาววา ผูดรุ าย เพราะความ
เปนผูถูกโทสะประทุษรายแลว. บทวา กิพฺพิสา คือ ลามก. บทวา
ผรุสา ความวา ชื่อวา ผูหยาบชา เพราะไมมีความเยื่อใย ดวยอํานาจ
ความเลื่อมใสแมสักหนอยเดียว อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ผูหยาบคาย
เพราะกลาวคําหยาบ. ก็มนุษยชาวสุนาปรันตะเหลานั้นเปนเชนนั้น
จึงชื่อวา ผูหยาบชา เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เปนผูกักขฬะ.
สองบทวา อิทฺจ เต ความวา มนุษยเหลานั้น จักคุกคามดวยการ
แสดงภัยวา พวกเราจักทํากรรมอันไมนาปรารถนามีอยางนี้ คือ
ตัดมือ ตัดเทา ตัดจมูกเปนตน ชื่อนี้ดว ย แกทาน. บทวา ฆฏิกมุคฺคเรน ไดแก ดวยทอนไมสั้น. นัยวา มนุษยเหลานั้น ยอมแสดง
อาการคือปุมที่ขางปลายของทอนไมนั้น. เพราะฉะนั้น ทานจึง
กลาววา ไมคอนปุม. ดวยเครื่องศัสตรามีคมขางเดียวเปนตน. เครื่อง
ประหารชื่อวา ศัสตรา เพราะห้ําหั่น คือ เบียดเบียนสัตวทั้งหลาย.
ศัสตรานั้นนั่นแลดวย ชือ่ วา หารกะ เพราะนําเสียซึ่งชีวิตดวย เหตุนั้น
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จึงชื่อวา สตฺถหารก ( ศัสตราอันนําเสีย [ ซึ่งชีวิต ] ). ขันติ บัณฑิต
พึงทราบวา ทม เพราะขม คือ ระงับไวซึ่งความไมอดทน. เพราะ
เหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาว " คําวา อุปสม เปนไวพจน
ของคําวา ทม นั่นเอง."
ฎีกาอุปริปณณาสกวา " สภาพใด ยอมขม คือ ปราบปรามบาปธรรมมีพยาบาทความเบียดเบียน ความถือตัว และความกระดางเปนตน
เหตุนั้น สภาพนั้น ชื่อวา ทมะ คือขันติ เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา 'ขันติ พึงทราบวาทมะ.' สภาพนั้นชื่อวา ทมะ
เพราะอรรถวา กําจัดบาปธรรมมีพยาบาทเปนตน และชื่อวา อุปสมะ
เพราะอรรถวา เขาไปสงบบาปธรรมมีพยาบาทเปนตน เหลานั้นนั่นแล
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ทั้งขมทั้งเขาไปสงบ ไดแกอธิวาสนขันติ."
พระเถระ ครั้นบันลือสีหนาทอันประกอบดวยขันติดวยคําเปนตน
วา " พวกมนุษยชาวสุนาปรันตะนี้ดีหนอ " ในฐานะทั้ง ๗ เหลานี้
คือ ในการดา ในการบริภาษ ในการประหารดวยฝามือ ในการ
ประหารดวยกอนดิน ในการประหารดวยทอนไม ในการประหาร
ดวยศัสตรา ในการปลงลงจากชีวิต ของชนเหลาอื่นแลว จึงถวาย
บังคมพระผูมีพระภาค ไปในแควนสุนาปรันตะนั้น เขาจําพรรษาอยู
ในมกุฬการาม บรรลุวิชชา ๓ ภายในพรรษานั้นนั่นเอง ปรินิพพาน
แลว. ความยอในมงคลนี้เพียงเทานี้. สวนความพิสดาร พึงตรวจดู
ในปุณโณวาทสูตร พรอมทั้งอรรถกถาและฎีกา.
[๔๑๒] ความอดทนคือความอดกลั้น ที่เกิดขึ้นกับบุคคลผูเชน
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พระปุณณเถระและขันติวาทีฤษี ชื่อวา ขันติ ดวยประการฉะนี้.
แมในอรรถกถา สังคีติสูตร ทานก็กลาวไววา " ความอดทน
คือความอดกลั้น ที่พระผูมีพระภาคตรัสไวอยางนี้วา 'ในมาติกาที่
ยกขึ้นตั้งไววา ขันตินั้น ขันติเปนไฉน ? คือ ความอดทน ความเปน
คือความอดทน ความเปนคือความอดกลั้น ความเปนผูไมดุราย การ
ไมปลูกน้ําตา ความที่จิตเบิกบานอันใด, นี้ เรากลาววา ขันติ. "
ฎีกาสังคีติสูตรนั้นวา " ความอดกลั้น ชื่อวา ความอดทน
คือความเปนคืออันยกกรรมชั่ว และคําพูดชั่วของชนเหลาอื่นไวเหนือตน
อดทนโดยไมทําการโกรธตอบ. ความไมโกรธ ชื่อวา ความเปนผูไม
ดุราย. การไมใหน้ําตาเกิดในนัยนตาทั้ง ๒ ของชนเหลาอื่น ดวยอํานาจ
ความเกรี้ยวกราด ชื่อวา การไมปลูกน้ําตา. ความเปนผูมีใจเปนของตน
แหงจิต ชื่อวา ความเปนผูมีใจเบิกบาน คือภาวะแหงใจที่ไมพยาบาท
อันเปนของตน ชื่อวา ความเปนผูมีใจเปนของตน. อีกอยางหนึ่ง
อารมณอันเนื่องดวยจิต ชื่อวา จิต. ความเปนผูมีใจเปนของตน ดวย
ใจอันสหรคตดวยปติ ซึง่ ถือเอาโดยความเปนธรรมชาติแนวแน เกิด
ขึ้นในระหวางแหงจิตนั้น ชื่อวา ความเปนผูมีใจเปนของตน. อีก
อยางหนึ่ง บุคคลมีใจเปนของตน ความเปนแหงบุคคลมีใจเปนของ
ตนนั้น ชื่อวา ความเปนผูมีใจเปนของตน. ความเปนผูมีใจเปนของ
ตนนั้น หามีแกสัตวไม เพราะฉะนั้น เพื่อจะหามบุคคลเปนตน
ทานจึงกลาววา แหงจิต.
๑

๒

๑. สุ. วิ. ๓/๒๑๙. ๒. อภิ. ธมฺม. ๓๔/๓๓๓.
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[๔๑๓] ฎีกาสัพพาสวสูตร ในมูลปณณาสกวา " ขันติ ชื่อวา
อธิวาสนา เพราะเปนเครื่องอดกลั้น คืออดทนแหงบุคคล ไดแก
อโทสะ อันเปนไปโดยอาการคืออดทนตอหนาวเปนตน หรือไดแก
กุศลขันธ ๔ มีอโทสะนั้นเปนประธาน."
ขันตินั้นดวย เปนเครื่องอดกลั้นดวย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา
อธิวาสนขันติ.
สวนในฎีกาทุกนิบาต อังคุตตรนิกาย ทานกลาวไววา " ความ
อดทนมีความอดกลั้นเปนลักษณะ ชือ่ วา อธิวาสนขันติ."
[๔๑๔] อรรถกถา สัพพาสวสูตรวา " ขันตินี้ ยอมอดกลั้น คือ
ยอมยกขึ้นซึ่งธรรมชาติมีความหนาวเปนตน ใหอยูเหนือตนทีเดียว
ไดแกหาเปนคุณชาตไมอดกลั้น สลัดเสียหามิได เพราะฉะนั้น ทานจึง
กลาววา ความอดกลั้น."
ฎีกาสัพพาสวสูตรนั้นวา " ขันติอันอดกลั้นธรรมชาติมีความหนาว
เปนตนที่เขามาถึงแลว ยอมเปนประหนึ่งวาใหความหนาวเปนตน
เหลานั้นอยูเหนือตน เหตุนั้น ทานจึงกลาววา อาโรเปตฺวา วาเสติเยว.
บทวา น นิรสฺสติ คือ ไมกําจัด. ก็ผใู ด ไมทนความหนาวเปนตน,
ผูนั้น ยอมเปนราวกับวาสลัด คือกําจัดอยูซึ่งความหนาวเปนตนนั้น."
ดวยอาทิศัพทในบทวา สีตาทโย นี้ ทานถือเอาปจจัยทั้งหลาย
มีทุกขเวทนาอันบังเกิดแตความรอน สัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด
สัตวเลื้อยคลาน ความหิวระหาย และคําเปนคลองที่เขากลาวชั่ว
เปนตน.
๑

๑. ป. สู. ๑/๑๑๐.
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[๔๑๕] ก็บุคคลใดอดทน คืออดกลั้นความหนาวได ยอมไม
หวั่นไหวดวยความหนาวแมมีประมาณนอย ดุจบุรุษผูขลาด ยอมไม
ละกัมมัฏฐาน บุคคลนั้น ชื่อวา เปนผูอดทนตอความหนาวได ดุจ
พระโลมสนาคเถระฉะนั้น.
[ เรื่องพระโลมสนาคเถระ ]
ดังไดสดับมา พระเถระ เมื่ออยูในเรือนอันเปนที่กระทําความ
เพียร ในถ้าํ ชื่อปยังคุ ที่เจติยบรรพต ในคราวหิมะตกในระหวาง
เดือนที่ ๘ พิจารณาโลกันตริกนรก มิไดละกัมมัฏฐานเลย ยับยั้งอยู
ในที่กลางแจง. ก็ผูใดทนความรอนแมมีประมาณยิ่งได ผูนั้นนั่นแล
เปนดุจพระเถระ ผูนี้ชื่อวา ผูอดทนตอความรอนได.
ดังไดสดับมา พระเถระ นั่งใสใจถึงกัมมัฏฐานอยู ณ ภายนอก
ที่จงกรม ในเวลาภายหลังภัตรในหนารอน. แมเหงื่อก็ไหลออกจาก
รักแรทั้ง ๒ ของทาน. ทีนั้น พวกอันเตวาสิก ไดเรียนทานวา " ทาน
ขอรับ นิมนตทานนั่งในที่นี้เถิด โอกาสเย็นดี."
พระเถระ กลาววา " คุณ ฉันนั่งในที่นี้ เพราะกลัวตอความ
รอนนั่นเอง " แลวก็นั่งพิจารณาอเวจีมหานรกเรื่อยไป.
เรื่องพระโลมสนาคเถระ จบ.
[๔๑๖] ฎีกาสัพพาสวสูตรนั้นวา " การละเลยกัมมัฏฐาน ชื่อ
วา ความหวั่นไหวของภิกษุผูเจริญกัมมัฏฐาน เพราะเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา 'ยอมหวั่นไหว ยอมปวนปน ยอมละกัมมัฏฐาน. สองบทวา
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อุณฺห สหติ ความวา แลเมื่อจะอดทนความรอน ก็ไมอดทน ดุจ
พวกสมณะเปลือยเปนตน' โดยที่แท ยอมอดทนโดยไมละกัมมัฏฐาน
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา 'ผูนั้นนั่นแล ยอมเปนดุจพระเถระ.'
บทวา พหิจงฺกเม คือ ในที่จงกรมภายนอกจากที่เรน. เพราะกลัวตอ
ความรอนนั่นเอง พระเถระจึงกลาว. สองบทวา 'อวีจิมหานิรย
ปจฺจเวกฺขิตฺวา' ไดแก พิจารณาอยางนี้วา 'อเวจีมหานรกแมนั้น
เราไดเสวยสิ้นหลายคราวแลว. สวนความรอนนี้ ยังเบากวาอเวจีมหานรกนั้น."
[๔๑๗] ก็บุคคลใด เมื่อไมไดอาหารหรือน้ําดื่ม ๒-๓ วาระ
พิจารณาถึงการเกิดในเปตวิสัยของตน ในสงสารมีที่สุดอันใคร ๆ
รูไมไดก็ดี ถูกสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม และแดดมากยิ่งกระทบแลว
พิจารณาถึงการเกิดในกําเนิดสัตวดิรัจฉานก็ดี ถูกสัมผัสแหงสัตวเลื้อย
คลานกระทบแลว พิจารณาถึงอัตภาพในปางกอนอันเคยกลิ้งเกลือก
อยูในปากสัตวรายมีราชสีหและเสือโครงเปนตน ในสงสารมีที่สุดอัน
ใคร ๆ ไมรูแลว ตั้งหลายคราวก็ดี แลวไมหวั่นไหว ไมละกัมมัฏฐาน
เสีย ดุจพระปธานิยเถระฉะนั้น บุคคลนี้ ชื่อวา อดทนตอความหิว
เปนตนได.
[ เรื่องพระปธานิยเถระ ]
[๔๑๘] ดังไดสดับมา งูมีพิษรายขบพระเถระผูกําลังฟงอริยวงศ
ในเรือนเปนที่ทําความเพียรชื่อกัณณิการ ในขัณฑเวลวิหาร. พระเถระ
ทราบแลว มีจิตเลื่อมใสนั่งฟงธรรมเฉยทีเดียว. กําลังพิษไดกลาแข็ง.
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พระเถระ พิจารณาศีล ตั้งตนแตโรงเปนที่อุปสมบท ใหปติเกิดขึ้นวา
" เราเปนผูมีศีลบริสุทธ." พิษกลับเขาไปสูแผนดินพรอมกับการเกิด
ขึ้นแหงจิต. พระเถระ ไดความแนวแนแหงจิตในที่นั้นนั่นเอง เจริญ
วิปสสนาแลวบรรลุพระอรหัต.
เรื่องพระปธานิยเถระ จบ.
[๔๑๙] ฎีกาสัพพาสวสูตรนั้นวา " บทวา ปริสุทฺธสีโลมฺหิ
ความวา พระเถระ คิดวา 'เราเปนผูมีศีลบริสุทธิ'์ ไมคํานึงถึง
ความตายแมในที่ทั้งปวง ใหปติซึ่งมีความไมเดือดรอนเปนมูลเกิดขึ้น
แลว. บทวา สหจิตฺตุปฺปาทา คือ พรอมกับการเกิดขึ้นแหงปติอัน
ซาบซานทีเดียว. สองบทวา วิส นิวตฺติตฺวา ความวา พิษถูกกําลัง
ปติทับถมแลว จึงไดแลนกลับออกทางปากแผลที่งูขบนั่นเอง. บทวา
ตตฺเถว คือ ในที่ ๆ ถูกงูขบนั่นเอง. สองบทวา อจิตฺเตกคฺคต ลภิตฺวา
คือ บรรลุความตั้งมั่นโดยนัยเปนตนวา 'กายของภิกษุผูมีใจประกอบ
ดวยปติยอมระงับ " ดังนี้.
เรื่องพระเถระ ๒ รูปตามที่กลาวแลว มาในอรรถกถา สัพพาสวสูตร.
[ เรื่องพระเถระผูถือบิณฑบาตเปนวัตร ]
[๔๒๐] ดังไดสดับมา ภิกษุ ๓๐ รูป เขาจําพรรษาอยูในวิหาร
ชื่อครวาลอังคณะ ในวันอุโบสถ ยอมแสดงมหาอริยวงศซึ่งมีความ
๑

๑.ป. สู. ๑/๑๐๗.
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สันโดษในปจจัย ๔ และภาวนาเปนที่มายินดี ทุกกึ่งเดือน. พระเถระผู
ถือบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง มาโดยสวนภายหลัง จึงนั่งในที่ ๆ
กําบัง. ทีนนั้ งูขวางคอนตัวหนึ่ง ฉกทานประหนึ่งวาหนีบเนื้อปลีแขง
ไวดวยคีม. พระเถระคิดวา " วันนี้เราจักไมทําอันตรายการฟงธรรม "
จึงจับงูขวางคอนใสไวในถุง ฟงธรรมเฉยอยู. การขึ้นไปแหงอรุณ ๑
การขมพิษไดแลวบรรลุผล ๓ ของพระเถระ ๑ การที่พิษถอยกลับเขา
สูแผนดินโดยที่ซึ่งงูกัดนั้นเอง ๑ การจบธรรมกถาของพระเถระผู
ธรรมกถึก ๑ ไดมีแลวในขณะเดียวกันทีเดียว. พระเถระแกถุงออกแลว
ปลอยงูขวางคอนไป.
เรื่องพระเถระผูถือบิณฑบาตเปนวัตร มาในอรรถกถา ฐานสูตร
ในปญจมวรรค ปฐมปณณาสก ในติกนิบาต อังคุตตรนิกาย.
[๔๒๑] ฎีกาฐานสูตรนั้นวา " บทวา ปจฺฉาภาเคน คือ โดย
ขางเบื้องหลังของพระเถระผูธรรมกถึก. งูขวางคอนชื่อวา โคณสะ.
พระเถระ คิดวา 'เราจักไมทําอันตรายแกการฟงธรรม' โดยประสงควา
'ในเพราะอันตรายแหงการฟงธรรม อันตรายแหงการไดสวรรค
และมรรค พึงมีแกชนเปนอันมาก.' บทวา วิส ความวา ขมกําลัง
แหงพิษ ดวยเดชแหงวิปสสนา."
[๔๒๒] ก็บุคคลใด ฟงถอยคําที่เขากลาวชั่ว ดวยอํานาจแหง
การดา แลวพิจารณาคุณแหงขันติ ยอมไมประหวั่นดุจพระทีฆภาณกอภัยเถระฉะนั้น, บุคคลนี้ ชื่อวา ผูอดทนตอถอยคําซึ่งเขากลาว
ชั่วได.
๑

๑. มโน. ปู. ๒/๑๗๓.
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[ เรื่องพระทีฆภาณกอภัยเถวะ ]
ดังไดสดับมา พระเถระ แสดงปฏิปทาแหงมหาอริยวงศ เพราะ
ความเปนปฏิปทาของภิกษุผูมีความสันโดษในปจจัย และมีภาวนา
เปนที่มายินดี. ชาวบานหมูใหญทั้งหมดพากันมา. สักการะมากมาย
เกิดแกพระเถระแลว. พระมหาเถระองคใดองคหนึ่ง ไมสามารถจะ
ทนได จึงดาทานดวยคําเปนตนวา " พระทีฆภาณกะ ยอมทําความ
โกลาหลตลอดคืนยังรุงดวยอางวา 'เรากลาวอริยวงศ." ก็พระเถระ
ทั้ง ๒ เมื่อไปสูวิหารของตน ไดไปโดยทางเดียวกันตลอดระยะทางมี
ประมาณ ๑ คาวุต. พระมหาเถระนั้นก็ดาทานเรื่อยไปตลอดคาวุตทั้งสิ้น.
ลําดับนั้น พระทีฆภาณกเถระ ยืนอยูทางแยกที่จะไปสูวิหาร
ของพระเถระทั้ง ๒ ไหวทานแลว เรียนวา " ทานขอรับ นัน่ ทาง
ของทาน. " พระมหาเถระนั้น ทําเปนไมไดยิน เดินไปเสีย.
ฝายพระเถระ ไปถึงวิหารแลว ถูกพวกอันเตวาสิกถามวา
" ทานขอรับ ทานมิไดกลาวคําอะไรกะพระมหาเถระผูบริภาษอยูตลอด
คาวุตทั้งสิ้นดอกหรือ ?" จึงกลาววา " คุณ ความอดทนนั่นแล
เปนภาระของเรา, ความไมอดทนหาใชไม, เราไมเห็นการพรากจาก
กัมมัฏฐานแมในชั่วขณะยกเทาขางหนึ่งเลย."
เรื่องพระทีฆภาณกอภัยเถระ จบ.
[๔๒๓] ฎีกาสัพพาสวสูตรนั้นวา " ความสันโดษในปจจัย
ทั้งหลายดวย ภาวนาดวย ชื่อวา เปนที่มายินดีของภิกษุนั่น เพราะ
ความเปนฐานะอันบุคคลพึงยินดี เหตุนั้น จึงชื่อวา ผูมีความสันโดษ
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ในปจจัยและภาวนาเปนที่มายินดี. ความเปนแหงภิกษุผูมีความ
สันโดษในปจจัยและภาวนาเปนที่มายินดีนั้น ชื่อวา ปจฺจยสนฺโตสภาวนารามตา ( ความเปนผูมีความสันโดษในปจจัยและภาวนาเปน
ที่มายินดี ). ดวยความเปนผูมีความสันโดษในปจจัยและภาวนาเปนที่
มายินดีนั้น."
[๔๒๔] อนึ่ง บุคคลใด อดกลั้นทุกขเวทนาไดโดยแท ยอมไม
ประหวั่น ดุจพระปธานิยเถระที่จิตตลดาบรรพต, บุคคลนี้ ชือ่ วา
อดทนตอเวลา.
[ เรื่องพระปธานิยเถระ ]
ดังไดสดับมา เมื่อพระเถระยับยั้งอยูดวยความเพียรตลอดคืน
ยื่นอยู ลมในทองเกิดขึ้นแลว. ทานเมื่อไมสามารถจะใหลมในทองนั้น
สงบได จึงกลิ้งมากลิ้งไป. พระเถระผูถือบิณฑบาตเปนวัตรยืนอยู
ขางที่จงกรม กลาวกะทานนั้นวา " คุณ ธรรมดาบรรพชิต ยอมเปน
ผูมีความอดกลั้นเปนปกติ." ทานเรียนวา " ดีละ ขอรับ " จึงอดกลั้น
นอนนิ่งแนไป. ลมผาดวงหทัยตลอดสะดือ. พระเถระ ขมเวทนา
ไดแลว พิจารณาอยู เปนพระอนาคามีโดยครูเดียวเทานั้นปรินิพพาน
แลว.
เรื่องพระปธานิยเถระ จบ.
[๔๒๕] ฎีกาสัพพาสวสูตรนั้นวา " พระเถระเปนพระอนาคามี
ในเมื่อลมเริ่มจะผาดวงหทัยนั่นเอง โดยครูเดียว คือโดยทันใด. บทวา
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ปรินิพฺพายิ คือ บรรลุพระอรหัตปรินิพพานแลว."
เรื่องพระเถระ ๒ รูปดังที่กลาวแลว มาในอรรถกถา สัพพาสวสูตร.
แมเรื่องของพระเถระรูปใดรูปหนึ่ง ผูอดกลั้นเวทนาแลวบรรลุ
พระอรหัต พรอมดวยปฏิสัมภิทาเปนสม สีสี ปรินิพพานแลว ใน
อรรถกถา มหาสติปฏฐานสูตร ในทีฆนิกายมหาวรรค และในอรรถกถา
สติปฏฐานสูตร ในมูลปณณาสก บัณฑิตก็ควรกลาว.
[๔๒๖] บุคคลผูป ระกอบดวยอธิวาสนขันติ บรรลุคุณตามที่
กลาวแลวอยางนี้. เพราะฉะนั้น ขันตินั้นของบุคคลนั้น พึงทราบวา
เปนมงคล เพราะเปนเหตุแหงการบรรลุคุณตามที่กลาวแลว แลว
ความสรรเสริญได. ดวยวา บุคคลเชนนั้น ยอมเปนผูอันฤษี เทพดา
และพระพุทธเจาพึงสรรเสริญ. จริงดังนั้น สรภังคดาบส เมือ่ จะ
แสดงธรรมแกทาวสักกเทวราช จึงไดกลาวคาถานี้ในสรภังคชาดก วา
๑

๒

๓

๔

๕

๑. ป. สู. ๑/๘๑. ๒. หมายถึงทานที่มีศีรษะทั้งทั้ง ๒ คือ กิเลสสีสี ศีรษะคือกิเลส ซึ่งได
แกอวิชชา ๑ ปวัตตสีสี ศีรษะคือชีวิตินทรีย ๑ ถึงความสิน้ ไปพรอมกัน. ทานจําแนกไว
เปน ๓ จําพวก คือ อิริยาปถสมสีสี ๑ โรคสมสีสี ๑ ชีวิตสมสีสี ๑. ทานที่อธิษฐาน
อิริยาบถทั้ง ๔ มียืนเปนตนอยางใดอยางหนึ่งแลวไมผลัดเปลี่ยน เจริญวิปสสนาไปจนกวา
จะบรรลุอรหัต การบรรลุอรหัตกับการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถของทานมีพรอมกัน นีเ้ รียกวา
อิริยาปถสมสีสี. ทานที่เกิดเปนโรคขึ้นแลว เจริญวิปสสนาพรอมกับโรคที่เปนนั้น การบรรลุ
อรหัตและการหายโรคของทานมีพรอมกัน นี้เรียกวา โรคสมสีสี. ทานที่บรรลุอรหัตแลว
ปรินิพพานพรอมกับที่บรรลุ นี้เรียกวาชีวิตสมสีสี. อาจารยบางพวกกลาววา ทานที่ปรินิพพาน
ในอิริยาบถที่อธิษฐานไว และในโรคที่เปน เรียกวา อิรยิ าปถสมสีสี และโรคปถสมสีสี
ดังนี้ก็มี. สา. ป. ๑/๒๑๕. สทฺ. ปา. ๔๘. ๓.สุ. วิ. ๒/๔๕๒. ๔. ป. สู. ๑/๓๑๐.
๕. ชาตกฏกถา. ๗/๓๕๖.
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" บุคคลฆาความโกรธไดแลว ยอมไมเศราโศก
ในกาลไหน ๆ, ฤษีทั้งหลายยอมสรรเสริญการ
ละความลบหลู, บุคคลควรอดทนคําหยาบคาย
ที่เขากลาวแลวของชนทั้งปวง, สัตบุรุษทั้งหลาย
กลาวความอดทนนั้นวาสูงสุด."
[ แกอรรถ ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา โกธ วธิตฺวา ความวา ทิ้ง
ความโกรธได ยอมไมเศราโศก ความจริง บุคคลเมื่อจะเศราโศก
ยอมเศราโศกเพราะปฏิฆจิตเทานั้น. เพราะไมมีความโกรธ ความ
โศกจักมีแตที่ไหน. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา " ยอมไมเศราโศก
ในกาลไหน ๆ."
บทวา มกฺขปฺปหาน ความวา ฤษีทั้งหลายยอมสรรเสริญการ
ละความลบหลูกลาวคือความเปนคนอกตัญู ซึ่งมีความลบหลูคุณ
ที่ผูอื่นทําแลวแกตนเปนลักษณะ.
บทวา สพฺเพส ความวา ควรอดทนถอยคําหยาบของชนแม
ทั้งหมด ทั้งชั้นต่ํา ชั้นกลาง และชั้นสูง.
สองบทวา เอต ขนฺตึ ความวา ความอดทนตอถอยคําของ
ชนทั้งหมดใด, สัตบุรุษทั้งหลาย คือบัณฑิตในปางกอนทั้งหลายกลาว
แลว คือยอมกลาวความอดทนนั้นวา สูงสุด. ก็เพราะความเปนผู
ประเสริฐเปนตนของสัตวทั้งหลาย ใคร ๆ หาอาจรูไดดวยเหตุเพียง
วาการเห็นรูปไม, เพราะแมสัตบุรุษยอมปรากฏเที่ยวไปดวยรูปพรรณ
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แหงบุคคลผูลามกก็มี. ก็ในขอนี้ มีพระมัชฌันติกเถระเปนอุทาหรณ.
เพราะฉะนั้น ความอดทนตอถอยคําของชนทั้งหลาย ทานจึงกลาววา
สูงสุด.
[๔๒๗] ก็ผูใด อันตนรูวา " ผูนี้เลวกวาเรา " ความอดทน
ตอคําหยาบของผูนั้น เปนของสูงสุดกวา ( อยางอื่น ). เพราะเหตุนั้น
สรภังคดาบสจึงกลาววา
" บุคคล พึงอดทนถอยคําของผูประเสริฐได
เพราะความกลัวแล, อนึ่ง พึงอดทนถอยคํา
ของผูเสมอกันได เพราะเหตุแหงความแขงดี
กัน, สวนผูใดในโลกนี้ พึงอดทนถอยคําของ
ผูเลวได, สัตบุรุษทั้งหลายกลาวความอดทน
นั้นของบุคคลนัน้ วา สูงสุด."
อรรถกถา ชาดกวา " บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา เอต ขนฺตึ
ความวา สวนความอดทนตอถอยคําของคนผูต่ําโดยชาติและโคตร
เปนตนนี้ใด, บัณฑิตในปางกอนทั้งหลาย ยอมกลาวความอดทนนั่นวา
สูงสุด. อธิบายวา สวนความอดทนตอถอยคําของคนผูประเสริฐโดย
ชาติเปนตนเพราะความกลัว ของคนเสมอกันเพราะเห็นโทษในเพราะ
การแขงดี มีการทําใหยิ่งกวาเหตุเปนลักษณะนั่นใด, ขันตินี่ หาชื่อวา
อธิวาสนขันติไม."
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๓/๓๘๐.
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[๔๒๘] เรื่องเคยมีมาแลว สงครามระหวางอสูรและเทพดาได
มีแลว. พวกเทพดาชนะแลว จึงมัดจอมอสูรชื่อเวปจิตติ นํามาสู
สํานักของทาวสักกะ. ทาวเวปจิตตินั้น ดาทาวสักกะผูเปนจอมของ
เทพดาดวยอักโกสวัตถุ ๑๐ เหลานี้วา " ทานเปนโจร ทานเปนคนพาล
ทานเปนคนหลง ทานเปนโค ทานเปนลา ทานเปนอูฐ ทานเปนสัตว
นรก ทานเปนสัตวดิรัจฉาน สุคติของทานไมมี ทุคติเทานั้นเปนที่
หวังของทาน " และบริภาษดวยคําเปนตนวา " แนะทาวสักกะแก
ทานจักไมชนะตลอดกาลทั้งปวงดอก, เมื่อใด ความชนะจักมีแก
พวกอสูร, เมื่อนั้น เราจักมัดแมซึ่งทานอยางนี้ ใหนอนที่ประตูแหง
ภพของพวกอสูรแลวจักโบย." ทาวสักกะผูมีชัยชนะแลว มิไดทรง
ใสใจถึงคํานั้น เพราะความที่พระองคเปนผูมีพระอัธยาศัยตั้งมั่นใน
ขันติและโสรัจจะตลอดกาลนาน.
ลําดับนั้น มาตลิเทพบุตร คิดวา " ทาวสักกะนี่ ยอมอดกลั้น
คําหยาบเหลานี้เพราะทรงกลัว หรือวาเพราะความที่พระองคทรง
ประกอบดวยอธิวาสนขันติ " จึงทูลถามเนื้อความนั้น.
[๔๒๙] ทีนั้น ทาวสักกะ ตรัสวา " เราหาไดอดทน ( ถอยคํา )
ของทาวเวปจิตติเพราะความกลัวไม เพราะความออนกําลังก็หามิได "
แลวตรัสวา
" ประโยชนทั้งหลาย มีประโยชนของตนเปน
อยางยิ่ง, ( ประโยชนอะไร ) ยิ่งกวาขันติไปยอม
ไมม,ี ผูใดแล เปนผูมีกําลัง ยอมอดกลัน้
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( ถอยคํา ) ของผูออนกําลังได, บัณฑิตทั้งหลาย
กลาวขันตินั้น ชองบุคคลนั้นวายิ่ง, เพราะคน
ออนกําลัง ยอมรุกรานไดเปนนิตย."
[ แกอรรถ ]
อรรถกถา สักกสังยุตนั้นวา " บรรดาบทเหลานั้น บทวา
สทตฺถปรมา คือ มีประโยชนของตนเปนอยางยิ่ง. บาทคาถาวา
ขนฺตฺยา ภิยโฺ ย น วิชฺชติ ความวา บรรดาประโยชนทั้งหลายมี
ประโยชนของตนเปนอยางยิ่งนั้น ประโยชนทยี่ ิ่งกวาขันติยอมไมมี.
สองบทวา ตมาหุ ปรม ความวา ผูใดมีกําลัง ยอมอดกลั้นได,
บัณฑิตทั้งหลายกลาวขันตินั้นของบุคคลนั้นวา ยิ่ง."
ฎีกาสักกสังยุตนั้นวา " ประโยชนอยางอื่นยิ่งกวาขันติ ชื่อวา
ไมมี เพราะหามอนัตถะอันเปนอารมณของประโยชนนั้นโดยระหวาง
แลว ไมละประโยชนเกือ้ กูล ซึ่งเปนไปในทิฏฐธรรมและเปนไปใน
สัมปรายภพ. บัณฑิตทั้งหลายกลาวขันติวา ยิ่ง เพราะครอบงําซึ่งปจจัย
อันเปนขาศึกซึ่งมีกําลังอันประเสริฐเสียได เปนไป."
ความสังเขปในมงคลนี้เพียงเทานี้. สวนความพิสดาร พึงตรวจดู
ในสักกสังยุต.
สวนฎีกาอนุมานสูตร ทานกลาววา " บทวา อปสาเทติ
คือ ยอมรุกราน หรือคุกคาม."
เพราะฉะนั้น ในคําวา นิจฺจ ขิปติ ทุพฺพโล นี้ บทวา ขิปติ
จะอธิบายวา ยอมรุกราน คือยอมขู ก็ใชได.
๑

๑. สา. ป. ๑/๔๐๒.
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[๔๓๐] ดังไดสดับมา พราหมณพี่นองชาย ๔ คน โกรธพระ
ศาสดา จึงดาพระศาสดาโดยประการตาง ๆ โดยนัยดังที่กลาวแลว
ในพราหมณสังยุต อันพระศาสดาทรงแนะนําใหเรียบรอย บวชแลว
ตอกาลไมนานเลย ก็บรรลุพระอรหัต.
ภิกษุทั้งหลาย พูดกันวา " คุณ พระพุทธคุณนาอัศจรรย
หนอ, ก็พระศาสดา แมถูกพราหมณเหลานั้นดาแลว มิไดตรัสคํา
อะไรเลย กลับเปนที่พึ่งพิงของพวกเขาเหลานั้นเสียอีก." พระศาสดา
ทรงสดับคํานั้นแลว ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย เรา เพราะความเปนผู
ประกอบดวยกําลังคือขันติ ไมประทุษรายในบุคคลผูประทุษราย จึง
เปนที่พึ่งพิงของมหาชนโดยแท " ดังนี้แลว จึงตรัสคาถานี้ในพราหมณวรรคธรรมบทวา
" ผูใด ไมประทุษรายบุคคลผูดา ผูประหารและ
จองจํา ยอมอดกลั้นไวได เราเรียกผูนั้น ซึ่ง
มีกําลังคือขันติ มีหมูพล ( คือขันติ ) วา เปน
พราหมณ."
[ แกอรรถ ]
อรรถกถาธรรมบทวา " บรรดาบทเหลานั้น บทวา อทุฏโ
เปนตน ความวา ผูใด มีใจไมโกรธ อดกลั้นไวได ซึ่งการดาดวย
อักโกสวัตถุ ๑๐ การโบยดวยฝามือเปนตน และการจองจําดวย
เครื่องจองจําคือขื่อเปนตนนั่น เราเรียกผูนั้นคือผูเห็นปานนั้น ผูชื่อวา
มีกําลังคือขันติ เพราะความเปนผูประกอบดวยกําลังคือขันติ ผูชื่อวา
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มีหมูพล เพราะความเปนผูประกอบดวยกองพลคือขันติที่เปนกองทัพ
โดยแท เพราะเกิดขึ้นบอย ๆ วา เปนพราหมณ."
อรรถกถา วาเสฏฐสูตร ในมัชฌิมปณณาสกวา บทวา ติติกฺขติ
คือ ยอมอดทน. บทวา ขนฺติพล ไดแก กําลังคืออธิวาสนขันติ.
ก็อธิวาสนขันตินั้น ซึ่งเกิดขึ้นคราวเดียว ยังหาชื่อวาเปนหมูพลไม
แตเกิดขึ้นบอย ๆ ยอมเปนได. ก็อธิวาสนขันตินั้น ชื่อวาเปนหมูพล
เพราะความที่ขันตินั้นมีอยู."
ฎีกาวาเสฏฐสูตรนั้นวา " ขันติมีความอดกลั้นเปนลักษณะ
เปนกําลังของจิตนั้นมีอยู เหตุนั้น จิตนั้น ชื่อวา มีขันติเปนกําลัง.
สองบทวา ตสฺสา อตฺถิตาย ไดแก เพราะความที่ขันติซึ่งเกิดขึ้น
บอย ๆ นั้น คือเสนากลาวคือขันติ อันกําจัดมารและเสนามาร อัน
ตนเขาไปสั่งสมไวโดยเกิดขึ้นเนือง ๆ มีอยู. หมูพล คือ กองพล ของ
จิตนั้นมีอยู เหตุนั้น จิตนั้น ชื่อวา มีหมูพล.
ฎีกาขัตติยวรรควา " หมวดสามแหงศัพทมีจักกศัพทเปนตน
ยอมเปนไปในเสนาดวย ในองคแหงเสนาดวย โดยความเปนของ
เสมอกัน. การชิงชัยอันเสนายอมกระทําดวยวัตถุใด เหตุนั้น วัตถุนั้น
ชื่อวา จักร. พล ธาตุ เปนไปในความปองกัน. อน ธาตุ ลงใน
อรรถวาสงเสียง ลง อีก ปจจัย.
[ ๔๓๑ ] บุคคลผูประกอบดวยขันติ ยอมเปนผูอันฤษีเปนตน
สรรเสริญแลว ดวยอาการอยางนี้. เพราะฉะนั้น บุคคลไมควรโกรธ
๑

๑. ป. ส. ๓/๔๐๐.
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ตอบ ตอคนผูโกรธตน ; เพราะผูโกรธตอบผูโกรธ ยอมเปนคนเลว.
เพราะเหตุนั้น ทาวสักกะ จึงตรัสวา
" ผูใดโกรธตอบผูโกรธ ผูนนั้ ยอมเปนผูลามก
กวาผูนั้นนั่นแล เพราะความโกรธนั้น, ผูไม
โกรธตอบบุคคลผูโกรธอยู ยอมชนะสงคราม
อันบุคคลชนะไดดวยยาก."
อรรถกถา สักกสังยุตวา " บรรดาบทเหลานั้น บาทคาถาวา
ตสฺเสว เตน ปาปโย ความวา ผูใด ยอมโกรธตอบบุคคลผูโกรธ
ผูนั้น พึงเปนผูลามกกวาบุคคลนั้นนั่นแล เพราะความโกรธนั้น.
[๔๓๒] เพราะฉะนั้น บุคคลเมื่อเล็งเห็นโทษแหงความไมอดทน
ควรตั้งอยูในอธิวาสนขันติ. เพราะผูตั้งอยูในอธิวาสนขันตินั้นนั่นแล
ยอมเปนผูได ชื่อวาผูสงบเสงี่ยมเปนตน. เนื้อความนี้ ควรแสดงดวย
เรื่องแหงหญิงแมเจาเรือนชื่อ เวเทหิกา.
[ เรื่องนางเวเทหิกา ]
ดังไดสดับมา ในอดีตกาล ในกรุงสาวัตถี ไดมีหญิงแมเจาเรือน
ชื่อ เวเทหิกา เปนผูสงบเสงี่ยม ถอมตน สงบระงับ. กิตติศัพทอัน
งามของนางไดฟุงขจรไปอยางนี้วา " นางเวเทหิกา เปนผูสงบเสงี่ยม
นางเวเทหิกา เปนผูถอมตัว นางเวเทหิกา เปนผูสงบระงับ." ก็นาง
๑

๒

๑. สา. ป. ๑/๔๐๓. ๒. ใน สา. ป. วา "เตน โกเธน ตสฺเสว ปาป โหติ. กตรสฺสาติ
โย กุทฺธ ปฏิกชุ ฺฌติ." แปลตามนี้วา "ความลามกยอมมีแกบุคคลนั้นนัน่ แล เพราะความ
โกรธนั้น. ถามวา แกใคร ? แกวา แกบุคคลผูโกรธตอบบุคคลผูโกรธ.
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ไดมีทาสีคนหนึ่งชื่อ กาฬี เปนหญิงขยัน ไมเกียจคราน จัดแจงการงานดี. ทาสีนั้น คิดวา " แมเจาของเรา ยอมไมทําความโกรธซึ่ง
มีอยูใหปรากฏหรือหนอ หรือวาความโกรธไมมี ? ถากระไร เราพึง
ทดลองแมเจาดู ดังนี้แลว จึงลุกขึ้นในเวลาสาย.
นางเวเทหิกา. ชะ นางกาฬี ทําไมเจาจึงลุกขึ้นในเวลาสาย ?
เจามีความไมสบายหรือ ?
นางกาฬี. แมเจา ดิฉันไมมีความไมสบายอะไรดอก.
นางเวเทหิกา กลาววา " เหม ถาเจาไมมีความไมสบายอะไร
เพราะเหตุไร เจาจึงลุกขึ้นสายเลา ? อีทาสีชั่ว " จึงโกรธนอยใจ
ไดทําหนานิ่ว.
ทีนั้น นางกาฬี คิดวา " ความโกรธมีอยู ณ ภายในของแมเจา
ของเราแท มิใชไมม,ี ถากระไร เราพึงทดลองใหมากยิ่งขึ้นไปเถิด "
ในวันรุงขึ้น จึงลุกขึ้นสายกวาเกา. นางเวเทหิกา ยิ่งโกรธหนักขึ้น
ควาเอากลอนประตู ประหารเขาที่ศีรษะ. ศีรษะแตก. นางกาฬี มี
ศีรษะแตก มีโลหิตไหลอาบ จึงโพนทนาแกหญิงผูอยูใกลเคียงวา
" แมเจาทั้งหลาย ขอพวกทานจงดูความกระทําของหญิงผูสงบเสงี่ยม
เถิด, แมเจาทั้งหลาย ขอพวกทานจงดูความกระทําของหญิงผูถอมตัว
เถิด, แมเจาทั้งหลาย ขอพวกทานจงดูความกระทําของหญิงผูสงบ
ระงับเถิด." โดยกาลอื่นจากนั้น กิตติศัพทอันชั่วของนางเวเทหิกา
ก็ฟุงขจรไปอยางนี้วา " นางเวเทหิกา ดุราย นางเวเทหิกา ไมถอมตัว
นางเวเทหิกา ไมสงบระงับ."
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[๔๓๓] คุณมีอยูประมาณเทาใด โทษก็เกิดขึ้นทวีคูณกวาคุณ
เทานั้น. ธรรมดาคุณยอมคอย ๆ มา. โทษ โดยวันเดียวเทานั้นก็ยอม
กระพือไปได. แมพระผูมีพระภาค มีพระประสงคจะทรงแสดงโทษ
ของความไมอดทนแกภิกษุทั้งหลายแลว ทรงประกอบไวในความ
อดทน จึงทรงนําอดีตนิทานนี้มาตรัสอีกเหมือนกันวา " อยางนั้นนั่นแล
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเปนผูเสงี่ยมเจียมตัว
ถอมตัวนักถอมตัวหนา สงบระงับ ตลอดเวลาที่ถอยคําอันไมเปนที่
พอใจยังไมกระทบเขา, ภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล ถอยคําอันไมเปน
ที่พอใจกระทบภิกษุ ในกาลนั้น อันทานทั้งหลายพึงทราบวา ภิกษุ
เปนผูสงบเสงี่ยม, พึงทราบวา เปนผูถอมตัว พึงทราบวา เปน
ผูสงบ "
เรื่องนางเวเทหิกา มาในกกจุปมสูตร
ในตติยวรรค มูลปณณาสก.
[๔๓๔] อรรถกถา กกจุปมสูตรนั้นวา " บทวา โสรตา คือ
ประกอบดวยความเปนผูสงบเสงี่ยม. บทวา นิวาตา คือ ประพฤติ
ถอมตัว. บทวา อุปสนฺตา คือระงับ. บทวา ทกฺขา ไดแก ฉลาด
ในการงานมีการหุงขาว ปูที่นอน จุดประทีปเปนตน. บทวา อนลสา
คือ หมั่นขยัน. บทวา สุสวิหิตกมฺมนฺตา คือ มีการงานอันตั้งไว
แลวดวยดี. บทวา ปฏิวิสฺสกาน ไดแก ผูอยูรอบ ๆ เรือน. บทวา
๑

๒

๑. ม. ม. ๑๒/๒๕๒.

๒. ป. ส. ๒/๑๓๑.
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อุชฺฌาเปสิ คือ ใหเขาดูถูก. บทวา จณฺฑี ไดแก ผูไมสงบเสงี่ยม
คือ หยาบชา. บทวา โสรตโสรโต ไดแก เปนผูสงบเสงี่ยมยิ่งนัก,
คือยอมถึงความเปนผูอันเขาจะพึงกลาวไดวา เปนพระโสดาบันหรือ
หนอ เปนพระสกทาคามี เปนพระอนาคามี เปนพระอรหันตหรือ
หนอ. บทวา ผุสนฺติ ความวา ถอยคํามาสูคลอง ถูกตองหรือ
กระทบกระทั่งอยู. หลายบทวา อถ ภิกฺขุ โสรโตติ เวทิตพฺโพ
ความวา ในกาลนั้น ภิกษุผูตั้งอยูในอธิวาสนขันติ พึงทราบวา เปน
ผูสงบเสงี่ยม."
ฎีกากกจุปมสูตรนั้นวา " บทวา โสรจฺเจน ไดแก ดวยความ
ระวัง. บทวา นิวาตวุตฺติ ไดแก มักเปนผูทําความนบนอบ. บทวา
นิพฺพุตา ไดแก มีความเรารอนเพราะทุจริตอันดับแลว. บทวา
อุฏาหิกา ไดแก มีความเพียรเปนเหตุลุกขึ้น ( ทําการงาน ) บทวา
กิพฺพิสา ไดแก ต่ําชา."
กถาวาดวยบทวาความอดทน จบ.
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กถาวาดวยความเปนผูวางาย*
[๔๓๕] ทานกลาวไวในอรรถกถา วา " ความเปนคืออันบุคคล
ผูถูกกลาวอยูโดยชอบธรรม
ไมถงึ ความกลบเกลื่อนหรือความเปน
ผูนิ่งเฉย หรือการคิดถึงคุณและโทษ กระทําความเอื้อเฟอ ความ
เคารพ ความถอมตัว อยางเหลือเกินไวเบื้องหนา กระทําคําพูดวา
ดีละ ดังนี้ ชื่อวา ความเปนผูวางาย."
ในบทวา โสวจสฺสตา นั้น มีการจําแนกดังนี้: สุวโจ โสวจสฺส โสวจสฺสตา. พึงทราบวินิจฉัยในคํานั้น ดังตอไปนี้: บุคคล
ผูอันเขาพึงวากลาวโดยงาย ชื่อวา สุวโจ. เจตนาที่เปนไปดวยอํานาจ
ความเอื้อเฟอ ของบุคคลผูวางาย ชื่อวา โสวจสฺส. ความมีอยู
แหงบุคคลผูวางาย ชื่อวา โสวจสฺสตา. เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถา
ทุกะในสังคีติสูตร ทานจึงกลาวไววา " การวากลาวไดยาก ในบุคคล
ผูถือรั้น ผูยนิ ดีในการขัดคอ ผูไมเอื้อเฟอนั้น มีอยู เหตุนั้น บุคคลนี้
ชื่อวา เปนผูวายาก. กรรมของบุคคลผูวายากนั้น ชื่อวา โทวจสฺส.
ความเปนแหงกรรมของบุคคลผูวายากนั้น ชื่อวา โทวจสฺสตา.
ความเปนผูวายากนั้น โดยเนื้อความ ก็คือสังขารขันธ. อาจารยบาง
พวกกลาววา ความเปนผูวายากนี้ เปนชื่อของขันธทั้ง ๔ ที่เปน
๑

๒

* พระมหานาค อปนาโค ป. ธ. ๙ วัดบรมนิวาส แปล.
๑. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวัณณนา ๑๖๕. ๒. ส. วิ. ๓/๒๑๕.
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ไปโดยอาการนี้. ความเปนผูวางาย พึงทราบโดยปฏิปกขนัยแหง
คําดังที่กลาวแลว."
[๔๓๖] ฎีกาสังคีติสูตรนั้นวา " บทวา วิปฺปฏิกูลคฺคาหิมฺหิ คือ
ผูถือแผกไปจากการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม. กรรมอันเปนขาศึก
ตอการปฏิบัติธรรมสมควรแตธรรมนั้นนั่นแล คือความปฏิบัติชั่ว
เปนที่พอใจ คือเปนที่ปรารถนา ของบุคคลนั้น เหตุนั้น บุคคลนั่น
ชื่อวา มีความยินดีในการขัดคอ. ในบุคคลผูยินดีในการขัดคอนั้น
ก็บุคคลผูเปนเชนนี้ ยอมเปนผูเวนจากความเอื้อเฟอและความเคารพ
ในระเบียบแหงศาสนาอันเปนโอวาท และในผูสั่งสอน เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ผูไมเอื้อเฟอ. สองบทวา ตสฺส กมฺม ความวา เจตนา
อันเปนไปดวยอํานาจความไมเอื้อเฟอของบุคคลผูวายากนั้น ชื่อวา
โทวจสฺส. สองบทวา ตสฺส ภาโว คือ ความมีกรรมของบุคคลผูวายาก
ตามที่กลาวแลวนั้น ชื่อวา โทวจสฺสตา. เพราะเหตุนั้นนั่นแล
ทานจึงกลาววา 'ความเปนผูวายากนั้น โดยเนื้อความก็คือสังขารขันธ.'
ก็ทานกลาวอยางนี้ เพราะความที่สังขารขันธมีเจตนาเปนประธาน.
บทวา เอเตนากาเรน ความวา โดยอาการคือความเปนผูไมรับโดย
เบื้องขวา. พึงทราบความเปนผูวางายโดยปฏิปกขนัยแหงคําที่กลาว
แลว ดวยคําเปนตนวา 'การวากลาวไดงาย ในบุคคลผูรับโดยเบื้องขวา
ผูยินดีในการคลอยตาม เปนไปกับดวยความเอื้อเฟอนั่นมีอยู เหตุนั้น
บุคคลนั้น ชื่อวา ผูวางาย."
[๔๓๗] ความเปนผูวางายนั้น ทานกลาววา " เปนธรรม
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กระทําที่พึ่ง." เพราะเหตุนั้น พระผูม ีพระภาค จึงตรัสไวในสูตรที่ ๗
ในทุติยวรรค ทสกนิบาต อังคุตตรนิกาย วา " ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปน
ผูวางาย ประกอบดวยธรรมอันกระทําความเปนผูวางาย อดทน รับ
อนุสาสนีโดยเบื้องขวา, ธรรมแมนี้ ก็เปนธรรมกระทําที่พึ่ง."
[๔๓๘] อรรถกถา สัตตมสูตรนั้น และอรรถกถา ทสกะ ใน
สังคีติสูตรวา " บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุวโจ ความวา เปนผูอัน
เขาพึงวากลาว คือ พึงพร่าํ สอนไดโดยงาย. บทวา ขโม ความวา
ถูกเขากลาวดวยคําหนัก หยาบคาย กลาแข็ง ก็ทนได คือไมโกรธ.
สองบทวา ปทกฺขิณคฺคาหี อนุสาสนึ ความวา ไมทําเหมือนบุคคล
บางคนผูอันเขาสั่งสอนอยู ยอมรับโดยขางซาย คือ ยอมโตเถียง หรือ
ไมฟงเดินไปเสีย แลวกลาววา งทานขอรับ ขอทานจงวากลาว จง
พร่ําสอนเถิด, เมื่อพวกทาน ไมวากลาว คนอื่นใครเลาจักวากลาวง
ดังนี้ ชื่อวา รับขางขวา."
ฎีกาสัตตมสูตรและสังคีติสูตรนั้นวา " บทวา ขโม คือ ผูอดทน.
เพื่อจะแสดงความที่ภิกษุนั้นเปนผูอดทนนั้นนั่นแล ทานจึงกลาวคําเปนตนวา คาฬฺเหน. บทวา วามโต คือ โดยผิด หรือโดยไมแยบคาย.
บทวา ปฏิปฺผรติ คือ ยอมตั้งอยูโดยความเปนขาศึก. บทวา ปทกฺขิณ
คือ ยอมรับโดยชอบ หรือโดยแยบคาย.
อรรถกถา อนุมานสูตร ในทุตยิ วรรค มูลปณณาสกวา " บทวา
ปฏิปฺผรติ ไดแก เปนผูโกรธตอบ คือ เปนขาศึก ตั้งอยู."
๑

๒

๓

๔

๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๖. ๒. มโน. ปู. ๓/๓๖๕. ๓.สุ. วิ. ๓/๓๑๑. ๔.ป. สุ. ๒/๘๗.
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ฎีกาอนุมานสูตรนั้นวา " ปฏิ ศัพท เปนปริยายแหง ปจฺจตฺถิก
ศัพท. ความพยายาม ชือ่ วา การแผไป ไดแก การตั้งลงโดยอาการ
อยางนั้น ในที่นี้ เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา บทวา ปฏิปฺผรติ
ไดแก เปนผูโกรธตอบ คือเปนขาศึก ตั้งอยู."
[๔๓๙] ความเปนผูวางายนั้น พระผูมีพระภาค ตรัสวา เปน
มงคล เพราะเปนเหตุแหงการไดโอวาทานุสาสนีจากสํานักของเพื่อน
พรหมจารีทั้งหลาย และเพราะเปนเหตุแหงการบรรลุคุณคือการละ
โทษได. เพราะเหตุนั้น พระมหาโมคคัลลานเถระ เมื่อจะแสดงธรรม
แกภิกษุทั้งหลาย จึงกลาวไวในอนุมานสูตร วา " ผูมีอายุ แมถา
ภิกษุ ปวารณาไววา 'ขอทานผูมีอายุจงวากลาวผมเถิด ผมเปนผูอัน
ทานผูมีอายุทั้งหลายควรวากลาวได.' แตเธอเปนผูวายาก ประกอบ
ดวยธรรมอันทําความเปนผูวายาก ไมอดทน มีปกติไมรับอนุสาสนี
โดยเบื้องขวา, ทีนั้นแล เพื่อนพรหมจารียอมไมสําคัญเธอวาควร
วากลาวได ยอมไมสําคัญเธอวาควรพร่ําสอนได และยอมไมสําคัญ
ความคุนเคยอันตนควรถึงในบุคคลนั้น " และวา " ผูมีอายุ แมถา
ภิกษุ ไมปวารณาไววา ขอทานผูมีอายุจงวากลาวผมเถิด ผมเปนผู
อันทานผูมีอายุทั้งหลายควรวากลาวได. แตเธอเปนผูวางาย ประกอบ
ดวยธรรมอันทําความเปนผูวางาย อดทน มีปกติรับอนุสาสนีโดย
เบื้องขวา, ทีนั้นแล เพื่อนพรหมจารียอมสําคัญเธอวา ควรวากลาวได
ยอมสําคัญเธอวา ควรพร่ําสอนได และยอมสําคัญความคุนเคย อัน
๑

๑. ม. ม. ๑๒/๑๘๙.๑๙๑.
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ตนควรถึงในบุคคลนั้น " ดังนี้.
[ ๔๔๐ ] อรรถกถา อนุมานสูตรนั้นวา " บรรดาบทเหลานั้น
สองบทวา อปฺปทกฺขิณคฺคาหี อนุสาสนึ ความวา ผูใดอันชนเหลา
อื่นวากลาวอยู จึงพูดวา 'พวกทานวากลาวผมเพราะเหตุไร ? ผมรูจัก
สิ่งที่ควรและไมควร ที่มีโทษและไมมีโทษ เปนประโยชนและมิใช
ประโยชนของตนได,' ผูนี้ ชื่อวา ไมรับอนุสาสนีโดยเบื้องขวา ชื่อวา
รับโดยเบื้องซาย; เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา 'มีปกติไมรับ
( อนุสาสนี ) โดยเบื้องขวา."
ฎีกาอนุมานสูตรนั้นวา " ผูมีการรับโดยเบื้องขวาเปนปกติ ชื่อวา
ปทกฺขิณคฺคาหี. ผูมีปกติรับโดยเบื้องขวา หามิได ชื่อวาผูมีปกติไมรับ
โดยเบื้องขวา. บทวา วามโต แปลวา ขางซาย, อธิบายวา โดยปริยาย
อันตรงกันขามจากคําที่กลาวแลว."
บรรดาธรรมเหลานั้น ธรรม ๑๖ ประการมีความเปนผูปรารถนา
ลามกเปนตน ชื่อวาธรรมเปนเครื่องกระทําความเปนผูวายาก เพราะ
เปนเหตุกระทําความเปนผูวายาก. ธรรม ๑๖ ประการมีความเปนผู
ปรารถนานอยเปนตน ชื่อวา ธรรมเปนเครื่องกระทําความเปนผูวางาย
เพราะมีนัยอันตรงกันขาม จากธรรมเปนเครื่องกระทําความเปนผูวายาก
นั้น. ธรรมทั้งหมดเหลานั้น พึงตรวจดูในอนุมานสูตร .
[๔๔๑] ก็ธรรมดาคนวางาย ชื่อวา ยอมปฏิบัติเพื่อละโทษทั้ง
ของตนทั้งของคนอื่น. เพราะฉะนั้น ความเปนผูวางายของบุคคลนั้น
๑

๒

๑. ป. สู. ๒/๘๗.

๒. ม. มู. ๑๒/๑๘๙.
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จึงเปนเหตุใหบรรลุคุณคือการละโทษเสียได. อีกอยางหนึ่ง ความเปน
ผูวางาย ชื่อวา เปนมงคล เพราะความเปนผูไมไกลจากการบรรลุ
คุณวิเศษ. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอรรถกถา เมตตสูตรวา
" ก็บุคคลใด ถูกผูอื่นกลาววา 'สิ่งนี้ ทานไมควรทํา' ยอมพูดวา
'ทานเห็นหรือ ? ทานไดยินหรือ ? ทานเปนอะไรของผมจึงกลาว ?
ทานเปนอุปชฌายะ เปนอาจารย เปนเพื่อนเห็น เปนเพื่อนคบหรือ ?'
ดังนี้บาง, ยอมเบียดเบียนโดยความเปนผูนิ่งเสียบาง, รับแลวไม
กระทําตามนั้นบาง, บุคคลนั้น ยอมอยูในที่ไกลจากการบรรลุคุณวิเศษ.
สวนผูใด อันเขาวากลาวอยู ยอมพูดวา 'ดีละ ขอรับ ทานพูดดีแลว
ธรรมดาโทษของตน ยอมเปนสภาพอันตนเห็นไดยาก, ทานเห็น
กรรมเห็นปานนี้แลว พึงอาศัยความเอ็นดูวากลาวผมแมอีก, ตอกาล
นาน ผมจึงไดโอวาทจากสํานักของทาน' และยอมปฏิบัติตามสมควร
แกโอวาทที่ทานสอน, ผูนั้น ยอมอยูในที่ไมไกลจากการบรรลุคุณวิเศษ.
เพราะฉะนั้น บุคคลรับคําของบุคคลอื่นอยางนี้แลว กระทํา ( ตาม )
อยู จึงชื่อวา เปนคนวางาย."
[ คนวางาย ๒ จําพวก ]
[๔๔๒] ก็แลคนวางายมี ๒ จําพวก บางพวกควรสรรเสริญ
บางพวกไมควรสรรเสริญ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัส
ไวในกกจูปมสูตร วา " ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใด เปนผูวางาย ถึงความ
เปนผูวางาย เพราะเหตุแหงจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน๑

๒

๑. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวัณณนา ๒๖๘. ๒๖๙. ๒. ม. มู. ๑๒/๒๕๕.
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ปจจัยเภสัชชบริขาร เราหาเรียกภิกษุนั้นวา เปนผูวางายไม. ขอนั้น
เพราะเหตุไร ? ภิกษุทั้งหลาย เพราะวา ภิกษุนั้น เมื่อไมไดจีวร
ฯ ล ฯ บริขารนั้น หาเปนผูวางายไม หาถึงความเปนผูวางายไม.
ภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุใดและ สักการะจําเพาะธรรมอยู ทําความ
เคารพธรรมอยู นอบนอมธรรมอยู ยอมเปนผูวางาย ยอมถึงความ
เปนผูวางาย, เราเรียกภิกษุนั้นวา เปนผูวางาย. ภิกษุทั้งหลาย เพราะ
เหตุนั้น พวกเธอพึงศึกษาในธรรมวินัยนี้อยางนี้วา 'พวกเราสักการะ
จําเพาะธรรม กระทําความเคารพธรรม นอบนอมธรรม จักเปน
ผูวางาย จักถึงความเปนผูวางาย' ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษา
อยางนี้แล."
[๔๔๓] อรรถกถา กกจูปมสูตรนั้นวา บรรดาบทเหลานั้น
สองบทวา โย จีวร ฯ เป ฯ ปริกฺขารเหตุ ความวา ภิกษุใด เมื่อ
ไดวัตถุที่ประณีต ๆ มีจีวรเปนตนเหลานี้ ยอมกระทําการบริกรรมเทา
และการบริกรรมหลังเปนตน โดยกลาวคําเดียวเทานั้น. บทวา อลภมาโน
ไดแก เมื่อไมไดเหมือนที่ตนไดในคราวกอน. สองบทวา ธมฺมเยว
สกฺกโรนฺโต ไดแก กระทําธรรมเทานั้น ใหเปนทีส่ ักการะ คือให
เปนหนาที่อันตนทําดีแลว. บทวา ครุกโรนฺโต ไดแก กระทําใหเปน
ที่เคารพ คือ ใหหนัก. บทวา อปจายมาโน ไดแก แสดงความ
นอบนอม คือ ความประพฤติถอมตัว ตอธรรมโดยแท."
[๔๔๔] เพราะฉะนั้น บุคคลควรกระทําความเคารพธรรม เปน
ผูวางาย ดุจพระราธเถระเถิด.
๑

๑. ป. สู. ๒/๑๓๒.
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[ เรื่องพระราธเถระ ]
ดังไดสดับมา พระเถระนั้น บวชในสํานักของพระสารีบุตรเถระ
โดยนัยดังกลาวแลวในกตัญุตากถา. พระเถระ พาทานไปสูอาวาส
ใกลบาน อยูใ นที่นั้นกลาวสอน พร่ําสอนทานเนือง ๆ วา " สิง่ นี้ เธอ
ควรทํา สิ่งนี้ เธอไมควรทํา." ทานไดเปนผูวางาย มีปกติรบั
( โอวาท ) โดยเบื้องขวา; เพราะฉะนั้น ทานเมื่อปฏิบัติตามโอวาท
ที่พระเถระสอนอยู โดย ๒-๓ วันเทานั้น ก็ไดบรรลุพระอรหัต.
พระเถระพาทานไปถวายบังคมพระศาสดา นั่งแลว ถูกตรัสถามวา
" สารีบุตร อันเตวาสิกของเธอวางายแลหรือ ? " จึงทูลวา " ถูกแลว
พระเจาขา เธอเปนผูวางายเหลือเกิน เมื่อขาพระองคกลาวโทษอะไร ๆ
อยู ไมเคยโกรธเลย."
พระศาสดา เมื่อจะทรงทําพระราธเถระนั้น ใหเปนตัวอยาง
แลว ตรัสสอนภิกษุทั้งหลาย จึงตรัสวา " ภิกษุทงั้ หลาย ธรรมดาภิกษุ
ควรเปนผูวางาย เหมือนราธะ แมอนั เขาแสดงโทษกลาวสอนอยู ก็
ไมพึงโกรธ " เมื่อจะตรัสสอนโดยปริยายแมอื่นอีก จึงตรัสวา
" ก็ผูใหโอวาท ภิกษุควรเห็น เหมือนผูบอกขุมทรัพยให " อธิบายวา
" เหมือนอยางวา มนุษยผูเข็ญใจ ไมทําความโกรธในบุคคลผูคุกคาม
ก็ตาม โบยก็ตาม ดวยพูดวา 'เจาจงถือเอาทรัพยนี้' แลวแสดง
ขุมทรัพยให ยอมมีแตบนั เทิงเทานั้น ฉันใด, เมื่อบุคคลเห็นปานนั้น
เห็นโทษอันไมสมควร หรือความพลั้งพลาดแลว บอกอยู ภิกษุไมควร
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ทําความโกรธ ควรยินดีโดยแท คือควรปวารณาเสียทีเดียววา
'ทานขอรับ ทานตั้งอยูในตําแหนงอาจารยและพระอุปชฌายะของผม
กลาวสอนอยู นับวาทํากรรมใหญแลว ขอทานพึงกลาวสอนผมแม
อีก' ดังนี้ ฉันนั้นเหมือนกัน."
เรื่องพระราธเถระ มาในอรรถกถาคาถาวา นิธีนว ปวตฺตาร
เปนตน ในบัณฑิตวรรคธรรมบท.
[๔๔๕] บุคคลผูว างาย ยอมประสบความสุขดวยประการฉะนี้.
ในอธิการวาดวยการประสบความสุขของบุคคลผูวางายนี้ ควรกลาว
ติปลลัตถชาดก ในทุติยวรรค เอกนิบาต และภิสปุปผชาดก ในทุติยวรรค
ฉักกนิบาต. สวนบุคคลผูวายาก ยอมประสบความทุกข. ในอธิการ
วาดวยการประสบความทุกขของบุคคลผูวายากนี้ ควรกลาวเวฬุกชาดก เวทัพพชาดก ในปญจมวรรค เอกนิบาต โคธชาดก ใน
ปณณรสมวรรค เอกนิบาตนั้นเหมือนกัน และอินทสมานโคตตชาดก
ในทุติยวรรค ทุกนิบาต.
[๔๔๖] ก็ผูใด ทําตามถอยคําของผูกลาวสอน เพราะความที่
ตนเปนผูวางาย, ผูนั้น ยอมประสบสุข. ผูใดไมทาํ ผูนั้น ยอมประสบ
ทุกข. ก็ในขอนี้ มีเรื่องพอคา ๕๐๐ คนในอดีตกาลเปนอุทาหรณ:๑

๓

๒

๔

๕

๖

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๖ ชาตกฏกถา. ๑/๒๔๓. ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๒๐๗. ชาตกฏกถา. ๖/๒๘๖.
๓. ชาตกฏกถา. ๒/๑๕. ๔. ชาตกฏกถา. ๒/๒๘. ๕. ชาตกฏกถา. ๒/๓๗๙.
๖. ชาตกฏกถา. ๓/๕๓.
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[ เรื่องพอคา ๕๐๐ ]
ในอดีตกาล ไดมเี มืองยักษชื่อสิรีสวัตถุ ในตัมพปณณิทวีป.
เมื่อพวกพอคาที่มีเรืออับปางมาถึงแลว ยักษิณีทั้งหลายในเมืองนั้น
ตางพากันใหยาคูและภัตรเปนตนแกพอคาเหลานั้น แลวถามวา " พวก
ทานพากันมาในเมืองนี้ดวยการงานอะไร ? "
พวกพอคา. พวกเราเรืออับปาง จึงไดมาในเมืองนี้.
ยักษิณีเหลานั้น กลาววา " ดีละ พอทูลหัวทั้งหลาย เมื่อ
พวกสามีของพวกดิฉันขึ้นเรือไป ลวง ๓ ปแลว พวกเขาคงจักตาย
แลว แมพวกทานก็เปนพอคาเหมือนกัน พวกดิฉันจักเปนภริยาของ
พวกทาน " ดังนี้แลว ประเลาประโลมพวกพอคาเหลานั้นนําไปสูเมือง
ยักษ ถาพวกมนุษยที่จับไดคราวกอนมีอยู ก็เอาโซวิเศษลามพวก
มนุษยเหลานั้น ขังไวในเรือนจํา กระทําพวกที่จับมาไดภายหลัง
ใหเปนสามีของตน ๆ, แตเมื่อไมไดพวกมนุษยผูมีเรืออับปางในที่เปน
ที่อยูของตน ก็เที่ยวซอกซอนไปยังฝงแหงสมุทรอยางนี้ คือ สูฝงแหง
สมุทรชื่อกัลยาณีฝงโนน สูฝงแหงสมุทรชื่อนาคทวีป จากฝงนี้. นี้เปน
ธรรมดาของยักษิณีเหลานั้น.
ตอมาวันหนึ่ง พวกพอคา ๕๐๐ คน เรืออับปาง จึงพากันวาย
ขึ้นในที่ใกลเมืองของยักษิณีเหลานั้น. พวกนาง จึงพากันประเลา
ประโลมพอคาเหลานั้นนํามา ผูกพวกมนุษยที่จับไวไดคราวกอนขังไวใน
เรือนจําเสีย. ทีนั้น ยักษิณีหัวหนา ก็ทําหัวหนาพอคาใหเปนสามี
ยักษิณีที่เหลือ ก็ทําพวกพอคาที่เหลือใหเปนสามี ในตอนกลางคืน
เมื่อพอคาเหลานั้นหลับแลว จึงลุกไปเคี้ยวกินพวกมนุษยในเรือนจํา
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แลวกลับมา. หัวหนาพอคาคอยจับอยู รูวาภริยาของตนเปนยักษิณี
แลว จึงบอกแกพวกพอคาเหลาอื่นวา " มาเถิดพวกทาน พวกเรา
จักหนีกัน."
บรรดาพอคาเหลานั้น พอคา ๒๕๐ คน ไมยอมไป ดวยอางวา
" พวกเราจักไมอาจละยักษิณีเหลานี้ได." หัวหนาพอคานั้น พาพอคา
๒๕๐ คน ผูทําตามถอยคําของตนหนีไปแลว.
ก็ในกาลนั้น พระโพธิสัตว เปนพระยามาวลาหก ขาวปลอด
มีฤทธิ์เหาะได ไปสูตัมพปณณิทวีป จากหิมวันตประเทศ เคี้ยวกิน
ขาวสาลีอันเกิดเองแลวจึงไป, แมเมื่อจะไป ก็ยอมพูดวาจาของมนุษย
ที่เต็มเปยมดวยกรุณา ๓ ครั้งวา " ผูต องการจะไปชนบทมีอยูหรือ ? "
พอคาเหลานั้น ไดยินคําของมานั้น จึงประคองอัญชลี พูดวา
" พวกเราจักไป."
มา. ถากระนั้น พวกทานจงขึ้นหลังของเรา.
ทีนั้น พอคาบางพวก ขึ้นหลัง บางพวก จับหาง บางพวก
ไดประคองอัญชลียืนอยู. มานั้น นําพอคาทั้งหมด โดยที่สุดแมผู
ยืนประคองอัญชลีไปดวยอานุภาพของตน ใหตั้งอยูในที่ของตน ๆ
แลว ก็ไปสูท ี่ของตนตามเดิม, สวนมนุษย ๒๕๐ คน ผูไมหนีไป
เหลานั้น ก็ถูกพวกยักษิณีเคี้ยวกิน ในกาลที่พอคาเหลาอื่นมีเรือ
อับปางมาถึง.
[๔๔๗] ฝายพระศาสดา ครั้นทรงแสดงอดีตนิทานนี้แลว จึง
ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย พอคาที่ไปสูอํานาจของยักษิณีเหลานั้น ถึง
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ความสิ้นชีวิตแลว, พอคาผูทําตามคําของพระยามาวลาหก ตั้งอยูใน
ที่ของตน ๆ แลวฉันใด, บริษัท ๔ ผูไมทําตามโอวาทของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ยอมถึงทุกขใหญในที่เปนที่ทํากรรมดวยเครื่องจองจํา ๕ อยาง
ในอบาย ๔, สวนบริษัทผูกระทําตามโอวาท ถึงฐานะเหลานี้คือ
กุศล สมบัติ ๓ อยาง สวรรคอันนาใคร ๖ พรหมโลก ๒๐ ชัน้
และอมตมหานิพพานแลว ยอมเสวยสุขใหญฉันนั้นเหมือนกัน " แลว
ตรัส ๒ คาถา ในปญจมวรรค ทุกนิบาต วา
" นระเหลาใดจัก ไมกระทําตามโอวาสที่พรรพุทธเจาทรงแสดงแลว, นระเหลานั้น จักถึงความ
ปนป ดุจพวกพอคาถูกผีเสื้อประเลาประโลมแลว
ถึงความปนปฉะนั้น, สวนนระเหลาใดจักกระทําตาม
โอวาทที่พระพุทธเจาทรงแสดงแลว, นระเหลานั้น
จักถึงฝงแหงความสวัสดี ดุจพวกพอคาที่พระยา
มาวลาหกนํามาแลว ถึงฝงแหงความสวัสดีฉะนั้น."
[ แกอรรถ ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น กาหนฺติ แปลวา จักไมกระทํา.
บาทคาถาวา พฺยสนนฺเต คมิสสฺ นฺติ ความวา นระเหลานั้น
๑

๒

๓

๑. คือ ตรึงตะปูเหล็กอันลุกโชนที่มือขวา ๑ มือซาย ๑ เทาขวา ๑ เทาซาย ๑ กลาง
อก ๑ ม. อุ. ๑๔/๓๑๕. ๒. ในอรรถกถาชาดกวา ติสฺโส กุล ... แปลวา
กุลสมบัติ ๓ ซึ่งนาจะไดแกตระกูลมหาศาล ๓ คือ ตระกูลขัตติยมหาศาล ๑ ตระกูล
พราหมณมหาศาล ๑ ตระกูลคฤหบดีมหาศาล ๑ ซึ่งนับวาเปนตระกูลทีส่ ูง.
๓. ชาตกฏกถา. ๓/๑๗๒.
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จักถึงความพินาศอยางใหญ.
บาทคาถาวา รกฺขสีหิว วาณิชา ความวา ดุจพวกพอคา
ถูกพวกผีเสื้อประเลาประโลมแลว.
บาทคาถาวา โสตฺถิปาร คมิสสฺ นฺติ ความวา จักถึงพระนิพพาน
โดยไมมีอันตราย.
บาทคาถาวา วลาเหเนว วาณิชา ความวาดุจพวกพอคาผู
อันมาวลาหกกลาววา 'พวกทานจงมาเถิด' แลวทําตามถอยคําของพระ
ยามาวลาหกนั้น. อธิบายวา เหมือนอยางวา พอคาเหลานั้นไปฝงสมุทร
ไดถึงที่ของตน ๆ แลวฉันใด, นระทั้งหลายผูทําตามโอวาทของพระพุทธเจาเปนตน ยอมถึงฝงแหงสงสารคือพระนิพพานได ฉันนั้น.
เรื่องพอคา มาในอรรถกถาวลาหกชาดก.
[๔๔๘] เพราะฉะนั้น บุคคลเมื่อระลึกถึงสุคโตวาทนี้ พึงเปน
ผูวางายเถิด ไมพึงเปนผูวายาก. อีกอยางหนึ่ง บุคคลผูมุงความตั้ง
มั่นแหงพระศาสนา ก็พงึ เปนผูวางายโดยแท. เพราะความเปนผูวา
งาย ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมสูญแหงพระศาสนา, สวนความ
เปนผูวายาก ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ. เพราะฉะนั้น พระผูมี
พระภาค จึงตรัสไวในสูตรที่ ๖ ในปฐมวรรค จตุตถปณณาสก ใน
ปญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย วา " ภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เราจะพึง
กลาวอยางอื่นยังมีอยูอีก ภิกษุทั้งหลายยอมเปนผูวายาก ประกอบ
ดวยธรรมเปนเครื่องกระทําความเปนผูวายาก ไมอดทน มีปกติไม
๑

๑. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๙๙, ๒๐๐.
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รับอนุสาสนีโดยเบื้องขวา, ภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่ ๒ นี้ ยอมเปน
ไปเพื่อเสื่อมสูญ เพื่ออันตรธานแหงสัทธรรม " และวา " ภิกษุ
ทั้งหลาย ก็คําที่เราจะพึงกลาวอยางอื่นยังมีอยูอีก ภิกษุทั้งหลาย
เปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมเปนเครื่องกระทําความเปนผูวางาย
อดทน มีปกติรับอนุสาสนีโดยเบื้องขวา, ภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่ ๒
นี้ ยอมเปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพือ่ ความ
ไมอันตรธานแหงสัทธรรม."
กถาวาดวยบทวาความเปนผูวางาย จบ.
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กถาวาดวยการเห็นสมณะ*
[๔๔๙] การเขาไปหา การบํารุง การระลึกถึง การไดยิน
และการเห็น บรรพชิตผูมีกิเลสอันสงบแลว ผูมีกาย วาจา จิต และ
ปญญาอันอบรมแลว ผูป ระกอบดวยการฝกอยางสูง ชื่อวา การเห็น
สมณะ. กิจมีการเขาไปหาเปนตนแมทั้งหมด พระผูมีพระภาคตรัส
วา การเห็น โดยเทศนาอยางต่ํา. กิจมีการเขาไปหาเปนตนนั้น พึง
ทราบวา เปนมงคล. ถามวา เพราะเหตุไร ? แกวา เพราะความเปน
กิจมีอุปการะมาก. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสไวใน
โพชฌงคสังยุต ในมหา ( วาร ) วรรควา " ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เหลานั้นใด เปนผูถึงพรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยสมาธิ ถึงพรอม
ดวยปญญา ถึงพรอมดวยวิมุตติ ถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะ,
ภิกษุทั้งหลาย แมการเห็นภิกษุเหลานั้น เรายอมกลาววามีอุปการะ
มาก. แมการฟงภิกษุเหลานั้น เรา ฯ ล ฯ แมการเขาไปหาภิกษุ
เหลานั้น เรา ฯ ล ฯ แมการเขาไปนั่งใกลภิกษุเหลานั้น เรา ฯ ล ฯ
แมการระลึกถึงภิกษุเหลานั้น เรา ฯ ล ฯ ภิกษุทั้งหลาย แมการ
บวชตามภิกษุเหลานั้น เราก็กลาววามีอุปการะมาก. ขอนั้นเปนเพราะ
เหตุไร ? ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุฟงธรรมของภิกษุทั้งหลายผูเห็นปาน
นั้นแลว ยอมหลีกออกอยูดวยการหลีกออก ๒ อยาง คือ การหลีก
๑

* พระมหานาค อุปนาโค ป. ธ. ๙ วัดบรมนิวาส แปล.
๑. ส. มหา. ๑๙/๙๘.
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ออกดวยกาย ๑ การหลีกออกดวยจิต ๑. ภิกษุนนั้ เมื่อหลีกออก
อยางนั้นอยู ยอมระลึกเนือง ๆ ยอมตรึกตรองเนือง ๆ ซึ่งธรรมนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใด ภิกษุหลีกออกอยางนั้นอยู ระลึกเนือง ๆ
อยู ตรึกตรองเนือง ๆ อยู ซึ่งธรรมนั้น, สติสัมโพชฌงคยอมเปนอัน
ภิกษุปรารถนาแลวในสมัยนั้น. ในสมัยใด ภิกษุใหสติสัมโพชฌงคเกิด
ขึ้น, ในสมัยนั้น สติสัมโพชฌงค ยอมถึงความเจริญเติมที่แกภิกษุเธอมีสติอยางนั้นอยู ยอมเลือกเฟน ไตรตรอง ถึงการพิจารณา
ธรรมนั้นดวยปญญา. ภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใด ภิกษุมีสติอยางนั้น
อยู ยอมเลือกเฟน ไตรตรอง ถึงการพิจารณาธรรมนั้นดวยปญญา.
ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ยอมเปนอันภิกษุปรารภแลวในสมัยนัน้ ฯ ล ฯ
ยอมถึงความเจริญเต็มที่. เมื่อเธอเลือกเฟน ไตรตรอง ถึงการ
พิจารณาธรรมนั้นอยูดวยปญญา ความเพียร ไมยอ หยอน ยอมเปน
อันเธอปรารภแลว. ภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใด เมื่อภิกษุเลือกเฟน
ธรรมนั้นดวยปญญาอยู ฯ ล ฯ ไมยอ หยอน. วิรยิ สัมโพชฌงค ยอม
เปนอันภิกษุปรารภแลวในสมัยนั้น ฯ ล ฯ ยอมถึงความเจริญเต็มที่.
ปติหาอามิสมิได ยอมเกิดขึ้นแกเธอผูมีความเพียรอันปรารภแลว. ภิกษุ
ทั้งหลาย ในสมัยใด ปตหิ าอามิสมิได เกิดขึ้นแกภิกษุผูมีความเพียร
อันปรารภแลว, ปติสัมโพชฌงค ยอมเปนอันภิกษุปรารภแลวในสมัย
นั้น ฯ ล ฯ ยอมถึงความเจริญเต็มที่. ทั้งกาย ทั้งจิต ของเธอผูมีใจ
ประกอบดวยปติ ยอมสงบ. ภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใด ทั้งกายของ
เธอผูมีใจประกอบดวยปติ ฯ ล ฯ ยอมสงบ. ปสสัทธิสัมโพชฌงค
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ยอมเปนอันภิกษุปรารภแลวในสมัยนั้น ฯ ล ฯ ยอมถึงความเจริญเต็มที่.
จิตของเธอผูมีกายอันสงบแลว ผูมคี วามสุข ยอมตั้งมั่น. ภิกษุ
ทั้งหลาย ในสมัยใด จิตของภิกษุผูมีกายอันสงบแลว ผูมีความสุข
ยอมตั้งมั่น, สมาธิสัมโพชฌงค ยอมเปนอันภิกษุปรารภแลวในสมัย
นั้น ฯ ล ฯ ยอมถึงความเจริญเต็มที่. เธอยอมเพงจิตที่ตั้งมั่นแลว
อยางนั้นดวยดี. ภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใด ภิกษุยอ มเปนผูเพงจิตที่ตั้ง
มั่นแลวอยางนั้นดวยดี, ในสมัยนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมเปน
อันภิกษุปรารภแลว. ในสมัยใด ภิกษุใหอุเบกขาสัมโพชฌงคเกิดขึ้น,
ในสมัยนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมถึงความเจริญเต็มที่แกภิกษุ."
บาลีในสัมปนนสีลสูตร จบ.
[๔๕๐] บาลีในสัมปนนสีลสูตร ในปฐมวรรค จตุกกนิบาต ใน
อิติวุตตกะวา " ภิกษุทั้งหลาย แมการเห็นภิกษุเหลานั้น ฯ ล ฯ แม
การไดยินภิกษุเหลานั้น ฯ ล ฯ แมการเขาไปหาภิกษุเหลานั้น ฯ ล ฯ
แมการเขาไปนั่งใกลภิกษุเหลานั้น ฯ ล ฯ แมการระลึกถึงเนือง ๆ ซึ่ง
ภิกษุเหลานั้น ฯ ล ฯ ภิกษุทั้งหลาย แมการบวชตามภิกษุเหลานั้น
เรายอมกลาววา มีอุปการะมาก. ขอนั้น เพราะเหตุไร ? ภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อภิกษุสรองเสพ คบหา เขาไปนั่งใกลภิกษุทั้งหลายเห็น
ปานนั้น ศีลขันธแมที่ยังไมเต็ม ก็ยอมถึงความเจริญเต็มที่. แมสมาธิขันธที่ยังไมเต็ม ---- แมปญญาขันธที่ยังไมเต็ม ----- แมวิมุตติขันธที่
ยังไมเต็ม ---- แมวิมุตติญาณทัสสนขันธที่ยังไมเต็ม ก็ยอมถึงความ
๑

๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๓๑๒.
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เจริญเต็มที่."
[๔๕๑] อรรถกถา โพชฌงคสังยุตวา " ศีลทั้งที่เปนโลกิยะ
และโลกุตระของพระขีณาสพ พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาแลวใน
บทวา สีลสมฺปนฺนา นี้. อธิบายวา สมบูรณดวยศีลนั้น. ถึงในสมาธิ
และปญญา ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. สวนวิมุตติ ก็คือผลวิมุตตินั่นเอง.
วิมุตติญาณทัสสนะ ไดแก ปจจเวกขณญาณ. เมือ่ ถือเอาเนื้อความ
อยางนี้ บรรดาธรรมเหลานี้ ธรรม ๓ อยางมีศีลเปนตน ( ทรงถือ
เอา ) ทั้งโลกิยะและโลกุตระ, วิมุตติเปนโลกุตระอยางเดียว, วิมุตติญาณทัสสนะเปนโลกิยะอยางเดียว. บทวา ทสฺสนมฺปห ตัดบท
เปน ทสฺสนมฺป อห. ก็การเห็นนั้นนั่น มี ๒ อยาง คือการเห็น
ดวยจักษุ ๑ การเห็นดวยญาณ ๑. บรรดาการเห็นทั้ง ๒ อยางนั้น การ
เห็นคือการแลดูพระอริยเจาทั้งหลาย ดวยจักษุอันเลื่อมใส ชื่อวา
การเห็นดวยจักษุ. สวนการเห็นลักษณะที่พระอริยเจาทั้งหลายเห็น
แลว และการแทงตลอดลักษณะที่พระอริยเจาทั้งหลายแทงตลอดแลว
ดวยฌานหรือดวยมรรคและผล ชื่อวา การเห็นดวยญาณ."
[๔๕๒] อรรถกถา อิติวุตตกะวา " ก็การบรรลุธรรมอันทําความ
เปนพระอริยเจา และการบรรลุความเปนพระอริยเจา ดวยวิปสสนา
มรรค และผล ชื่อวา การเห็นดวยญาณ."
อรรถกถาสัมปนนสีลสูตรทั้ง ๒ นั้นวา " ก็บรรดาการเห็นทั้ง ๒
นี้การเห็นดวยจักษุ พระผูมีพระภาคทรงประสงคเอาในอรรถนี้. เพราะ
๑

๒

๑. สา. ป. ๓/๒๒๔. ๒. ป. ที. อิติ. ๔๓๓. ๓. สา. ป. ๓/๒๒๔.
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แมการแลดูพระอริยเจาทั้งหลายดวยจักษุอันเลื่อมใส ก็มีอปุ การะ
มากเหมือนกัน. บทวา
ความวา การไดยินดวยหู เมื่อเขา
กลาววา พระขีณาสพชื่อโนน อยูใ นแวนแควน หรือในชนบท ใน
บาน หรือในนิคม ในวิหาร หรือในถ้ําชื่อโนน. แมการฟงนี้ ก็มี
อุปการะมากเหมือนกัน. บทวา
ไดแก การเขาไปหา
พระอริยเจาทั้งหลายดวยจิตเห็นปานนี้วา 'เราจักถวายทาน, จักถาม
ปญหา, จักฟงธรรม, หรือจักทําสักการะ.' บทวา ปยิรูปาสน
ไดแก การเขาไปนั่งใกลเพื่อถามปญหา. อธิบายวา การไดยินคุณ
ของพระอริยเจาทั้งหลายแลว เขาไปหาทาน นิมนตแลวถวายทาน
แลวถามปญหาโดยนัยเปนตนวา 'ทานขอรับ อยางไรชื่อวากุศล ? "
[๔๕๓] อรรถกถา อิติวุตตกะวา " การทํากิจมีการรับใชเปนตน
ก็ชื่อวา การเขาไปนั่งใกลเหมือนกัน. บทวา อนุสฺสรณ ไดแก การ
ระลึกถึงเนือง ๆ ซึ่งอารมณคือคุณวิเศษมีทิพพวิหารเปนตน ของ
พระอริยเจาเหลานั้นวา 'เดี๋ยวนี้ พระอริยเจาทั้งหลายยับยั้งอยูดวย
สุขอันเกิดจากฌาน วิปส สนา มรรค และผล ในที่ทั้งหลายมีพุมไม
ที่เรน และมณฑปเปนตน หรือวา การระลึกถึงโอวาทที่ตนไดแลว
จากสํานักของพระอริยเจาเหลานั้น แลวระลึกถึงเนือง ๆ อยางนี้วา
'ทานกลาวศีลในที่นี้ สมาธิในที่นี้ วิปสสนาในที่นี้ มรรคในที่นี้ ผล
ในที่นี้' ของบุคคลผูนั่งในที่พักกลางคืนและพักกลางวัน."
[๔๕๔] อรรกถา สังยุตวา " บทวา อนุสฺสรณ ไดแก การ
สวน

อุปสงฺกมน

๑

๒

๑. ป. ที. อิติ. ๔๓๓.

๒. สา. ป. ๓/๒๒๕.
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ระลึกถึงเนือง ๆ วา บัดนี้พระอริยเจาทั้งหลาย ยอมยับยั้งอยูดวย
สุขอันเกิดจากฌานวิปสสนามรรคและผล ในที่ทั้งหลายมีที่เรน ถา
และมณฑปเปนตน. หรือการระลึกถึงโอวาทที่ตนไดแลวจากสํานัก
ของพระอริยเจาเหลานั้นอยางนี้วา ฯ ล ฯ ผลในทีน่ ี้ ดังนี้ ของบุคคล
ผูนั่งในที่พักกลางคืนและที่พักกลางวัน. บทวา อนุปฺปพฺพชฺช ไดแก
การทําจิตใหเลื่อมใสในพระอริยเจาทั้งหลาย แลวออกจากเรือนบวช
ในสํานักของทาน. การบวชแมของบุคคลผูทําจิตใหเลื่อมใสในพระอริยเจาทั้งหลายแลวบวชในสํานักของทานนั่นแล หวังโอวาทานุสาสนี
ของทานนั่นแล เที่ยวไปอยู ก็ชื่อวาการบวชตาม. การบวชแมของ
บุคคลผูหวังโอวาทานุสาสนี ในสํานักของบรรพชิตเหลาอื่นเที่ยวไป
อยู ก็ชื่อวาการบวชตาม. การบวชแมของบุคคลผูบวชในสํานักของ
บรรพชิตเหลาอื่นทีเดียว ดวยความเลื่อมใสในบรรพชิตเหลาอื่น มุง
หวังโอวาทานุสาสนีของบรรพชิตเหลาอื่นเหมือนกัน เที่ยวไปอยู ยอม
ไมชื่อวาการบวชตาม."
อรรถกถา อิติวุตตกะวา " การบวชแมของบุคคลผูบวชในที่อื่น
ดวยความเลื่อมใสในพระอริยเจาทั้งหลาย แลวมุงหวังโอวาทานุสาสนี
ในสํานักของพระอริยเจาทั้งหลาย เทีย่ วไปอยู ก็ชื่อวา การบวชตาม
เหมือนกัน."
[๔๕๕] อรรถกถา โพชฌงคสังยุตวา " ก็บรรดากุลบุตร
ทั้งหลายผูบวชแลวอยางนี้ กุลบุตรผูบ วชตามพระมหากัสสปเถระ ได
๑

๒

๑. ป. ที. อิติ. ๔๓๔.

๒. สา. ป. ๓/๓๒๕.
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มีประมาณแสนคนกอน. ผูบวชตามพระจันทคุตตเถระ ผูเปนสัทธิวิหาริกของพระเถระนั่นแล ก็มีประมาณเทานั้นกอน. ผูบวชตาม
พระสุริยคุตตเถระ ผูเปนสัทธิวิหาริกของพระจันทคุตตเถระแมนั้น ก็
มีประมาณเทานั้น. ผูบวชตามพระอัสสคุตตเถระ ผูเปนสัทธิวิหาริก
ของพระสุริยคุตตเถระนั้น ก็มีประมาณเทานั้น. ผูบวชตามพระ
โยนกธัมมรักขิตเถระ ผูเปนสัทธิวิหาริกของพระอัสสคุตตเถระแมนั้น
ก็มีประมาณเทานั้น. ก็สัทธิวิหาริกของพระโยนกธัมมรักขิตเถระนั้น
เปนพระกนิฏฐภาดาของพระเจาอโศก ไดมีนามวา พระติสสเถระ.
กุลบุตรผูบวชตามทาน ไดมีประมาณ ๒ โกฏิครึ่ง ( ๒๕ ลาน ).
สวนสําหรับกุลบุตรผูบวชตามพระมหินทเถระ ไมมีการกําหนดนับ.
ก็กุลบุตรผูบวชอยูดวยความเลื่อมใสในพระศาสดาในลังกาทวีป จน
ถึงทุกวันนี้ ลวนชื่อวาบวชตามพระมหินทเถระทั้งนั้นโดยแท. สอง
บทวา ต ธมฺม ไดแก ธรรมคือโอวาทานุสาสนีของทานนั้น. บทวา
อนุสฺสรติ แปลวา ยอมระลึกถึง. บทวา อนุวิตกฺเกติ ไดแก ยอม
กระทําธรรมใหเปนสภาพอันวิตกกระทบถูกตองแลว. บทวา อารทฺโธ
คือ ยอมเปนธรรมบริบรู ณ. คําเปนตนวา ปวิจินติ ทั้งหมดพระผูมีพระภาคตรัสไวดวยอํานาจการใหญาณเที่ยวไป ( สอดสอง ) ใน
ธรรมนั้น. อีกอยางหนึ่ง บทวา ปวิจินติ ไดแกเลือกเฟนลักษณะ
ของธรรมเหลานั้น ๆ. บทวา ปริจรติ คือใหญาณเที่ยวไปในธรรม
นั้น. บทวา ปริวิมสมาปชฺชติ คือ ยอมถึงการพิจารณา คือการ
ตรวจตรา ไดแกการคนควา."
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[๔๕๖] ฎีกาโพชฌงคสังยุตวา " วาจาชอบ การงานชอบ
การเลี้ยงชีวิตชอบ ที่นับเนื่องในมรรคผล และธรรมทั้งหลายมี
เจตนาเปนตน ซึ่งอื่นจากสัมมาวาจาเปนตนนั้น อันถึงความขัดเกลา
( กิเลส ) ชือ่ วาโลกุตรศีลของพระขีณาสพ. สวนโลกิยสีล นับเนื่อง
ในอัพยากฤตฝายกิริยา โลกิยศีลนั้น ชื่อวา จาริตตสีล. ก็จาริตตสีล
ไมมีการเกิดขึ้นโดยแท เพราะไมมีความเปนไปดวยสามารถการงดเวน
อาจารยบางพวกกลาววา 'ศีลที่เปนไปในสวนเบื้องตน ชื่อวา
โลกิยศีล.' การเห็นลักษณะเฉพาะตัวแหงสภาวธรรมทั้งหลาย อัน
ปจจัยปรุงแตง ดวยตีรณปริญญา ( ปญญาเครื่องกําหนดรูดวยการ
พิจารณา ) และการเห็นสามัญญลักษณะมีความไมเที่ยงเปนตน ดวย
ตีรณปริญญา ชื่อวาการเห็นลักษณะ. จริงอยูบุคคลแมเมื่อละอยู ชื่อ
วายอมเห็นสภาวธรรมเหลานั้น โดยอาการคือความเปนธรรมอันบุคคล
พึงละ. การเห็นลักษณะอันแทจริงแหงพระนิพพาน ดวยมรรคจิต
และผลจิตก็ดี การเห็นธรรมที่ควรเวนดวยฌาน ดวยฌานจิตก็ดี
การเห็นปฐวีกสิณเปนตน ดวยอภิญญาจิตก็ดี ก็ชื่อวา ญาณทัสสนะ
เหมือนกัน. พระผูมีพระภาค. ทรงพระประสงคเอาจักขุทัสสนะ
เพราะพระองคทรงถือเอาการฟงและการเขาไปนั่งใกลไวขางหนา. บท
วา ปฺหาปยิรุปาสน ไดแก การเขาไปนั่งใกลดวยอํานาจการถาม
ปญหา เพราะการถามทั้งสิ้นเปนกิจอันการเขาไปหานั่นแลตักเตือน
แลว ( สําเร็จดวยการเขาไปหา ). เพื่อจะแสดงวา 'การระลึกถึงคุณ
มีศีลเปนตนตามที่ตนไดฟงมาแลว โดยประการสําคัญก็คือไมตางจาก
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โอวาทที่ตนไดแลว จากสํานักของพระอริยเจานั้น ในที่พักกลางคืน
และที่พักกลางวันแมนั้น ดวยอํานาจแหงคุณ ชื่อวาการระลึกถึงพระ
อริยเจาทั้งหลาย' พระอรรถกถาจารย จึงกลาวคํามีวา ฌานวิปสฺสนา
เปนตน. สองบทวา อฺเส สนฺติเก คือ ในสํานักของบรรพชิตผู
นับเนื่องในศาสนาเหลาอื่นจากพระอริยเจาทั้งหลายนั่นแล. เพราะ
เหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา อนุปฺปพฺพชฺชา นาม.
บทวา อฺเสุ ไดแกในพวกบรรพชิตมีดาบสและปริพาชกเปนตน
ซึ่งอื่นจากบรรพชิตผูนับเนื่องในศาสนา. พระอรรถกถาจารยกลาววา
'ไมชื่อวาบวชตามพระอริยเจาทั้งหลาย' ดังนี้ เพราะการบรรพชานั้น
เปนการบรรพชาภายนอก. กุลบุตรทั้งหลายผูบวชตาม ไดมีประมาณ
แสนหนึ่ง เพราะการบรรพชาของพระมหากัสสปะ เปนการนําความ
เลื่อมใสมาโดยรอบดาน แกคนผูราเริงแลว. คําวา ลงฺกาทีเป
เปนคํากําหนดเอาชนผูอาศัยโดยมุงถึงที่เปนที่อาศัย. ดวยวา การบวช
หาเนื่องดวยเกาะไม โดยที่แท เนื่องดวยอาจารยผูอาศัยอยูในเกาะ,
กุลบุตรทั้งหลาย ชื่อวา ยอมบวชตามพระมหินทเถระทีเดียวโดยแท
เพราะการบวชของพระมหินทเถระนั้น มาแลวโดยลําดับ ๆ ดวยประการ
ฉะนั้น. บทวา สรติ ไดแกยอมคิด คือยอมกระทําธรรมคือโอวาทานุศาสนีนั้นไวในจิต. สองบทวา วิตกฺกาหต กโรติ ไดแกยอมกระทํา
เนื้อความนั้นใหเปนของอันความตรึกใหสําเร็จแลว ดวยการตรึกอยาง
รอบคอบบอย ๆ. บทวา อารทฺโธ คือ เปนธรรมอันภิกษุใหสําเร็จ
แลว. ก็การยังธรรมนั้นใหสําเร็จนั้น ก็คือการทําใหบริบูรณนนั่ เอง
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เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา ปริปุณฺโณ โหติ. บทวา
ตตฺถ คือในธรรมตามที่กลาวแลว. บทวา าณจารวเสน คือ ดวย
อํานาจแหงความเปนไปแหงญาณ. หลายบทวา เตส เตส ธมฺมาน
ไดแก รูปธรรมและอรูปธรรมซึ่งมาแลวในธรรมคือโอวาทนั้น. บท
วา ลกฺขณ ไดแกลักษณะของตน และลักษณะคือความเปนของ
เสมอกัน. บทวา ปวิจินติ คือ ยอมถึงการสอดสองโดยนัยเปนตน
วา นี้รูป. สองบทวา าณ จราเปติ คือ ใหญาณเปนไป โดยนัย
เปนตนวา ไมเที่ยง ไมยั่งยืน ทําลาย เปอยพัง. หลายบทวา
วีมสน ฯ เป ฯ อาปชฺชติ คือ ยอมถึงการเห็นคือการไตรตรอง
ความเปนของไมเที่ยงเปนตน ดุจบุคคลถึงความเห็นแจงซึ่งเหลารูปสัตวและเหลาอรูปสัตวนั่นแล โดยแจมแจง."
[๕๕๗] อรรถกถา อิติวุตตกะวา "บัดนี้ พระผูมีพระภาคตรัส
คําเปนตนวา ตถารูเป ก็เพื่อทรงแสดงเหตุเปนเครื่องอันพระองค
ตรัสวาการเห็นเปนตน ซึ่งพระอริยเจาเหลานั้น เปนของมีอุปการะ
มาก. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตถารูเป คือ ในพระอริยเจาผู
สมบูรณดวยศีลเชนนั้น. เพราะการเห็น การไดยนิ และการระลึก
ถึงเนือง ๆ มีการเขาไปหาและการเขาไปนั่งใกลเปนอรรถ ฉะนั้น
เพื่อจะทรงแสดงแตการเขาไปหาและการเขาไปนั่งใกลเทานั้น ไมพาด
พิงถึงการเห็น การไดยนิ และการระลึกถึงเนือง ๆ นั้น จึงตรัสวา
'เมื่อบุคคลสรองเสพอยู คบอยู เขาไปนั่งใกลอยู.' ก็กุลบุตรทั้งหลาย
๑

๑. ป. ที. อิติ. ๔๓๕.
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มีศรัทธาเกิดขึ้นในพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะการเห็น การไดยิน
และการระลึกถึงเนือง ๆ เขาไปหา เขาไปนั่งใกลพระอริยเจาเหลานั้น
แลวถามปญหา ไดสวนานุตตริยะแลว จักใหคุณมีศีลเปนตนที่ยัง
ไมบริบูรณใหบริบูรณขึ้น. จริงอยางนั้น พระผูม ีพระภาค ไดตรัสไว
วา ผูมีศรัทธาเกิดขึ้นแลว ยอมเขาไปหา ครั้นเขาไปหาแลว ยอม
เขาไปนั่งใกล ' เปนตน. พึงทราบการจําแนกเนื้อความแหงบทแม
ทั้ง ๓ วา 'บรรดาบทเหลานั้น บทวา เสวโต คือ เขาไปหาตลอด
กาล โดยกาล ดวยอํานาจการทําวัตรและปฏิวัตร. บทวา ภชโต
คือ คบอยู ดวยอํานาจความภักดี ดวยความรักใคร. บทวา
ปริยุปาสโต คือ เขาไปนั่งใกล ดวยการถามปญหาและดวยการ
กระทําตามขอปฏิบัติ.' ความบริบูรณแหงวิมุตติญาณทัสสนะ พึงทราบ
ดวยความเกิดขึ้นแหงปจจเวกขณญาณที่ ๑๙. "
[๔๕๘] เพราะฉะนั้น บุคคลเห็นภิกษุทั้งหลายแลว โดยที่สุด
พึงแลดูดวยจิตเลื่อมใส. เพราะฉะนั้น ในอรรถกถา พระอรรถกถาจารย จึงกลาวไววา " กุลบุตรผูใ ครประโยชนเกื้อกูล เห็นภิกษุ
ทั้งหลายผูมีศีลมาถึงประตูเรือนแลว, ถาไทยธรรมมีอยู พึงตอนรับ
ดวยไทยธรรมตามกําลัง, ถาไมมี พึงทําเบญจางคประดิษฐไหว, เมื่อ
ทําเบญจางคประดิษฐนั้นไมสําเร็จ พึงประคองอัญชลีนมัสการ, แมเมื่อ
ประคองอัญชลีนมัสการนั้นไมสําเร็จ ควรแลดูดว ยจักษุอันเจือดวยความ
๑

๒

๑. ม. ม. ๑๓/๖๐๕. ๒. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวัณณนา ๑๖๕. ๒. มโน. ปู ๒/๒๙๕.
ในที่นี้ปรากฏเปน อุปสนฺเตหิ แปลวา เขาไปสงบแลว. ๒. ป. สู. ๒/๓๒๒.
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รัก ดวยจิตอันเลื่อมใส."
อรรถกถาสูตรที่ ๔ ปญจมวรรค ในทุติยปณณาสก ติกนิบาต
อังคุตตรนิกาย วา "บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปยจกฺขูหิ คือ ดวย
จักษุอันประกอบดวยเมตตาอันเลื่อมใส."
อรรถกถา จูฬโคสิงคสูตรวา "จักษุเปนเหตุใหเขาไปตั้งจิตประกอบดวยเมตตาแลวและดู ชื่อวา ปยจักษุ."
ฎีกาสูตรทั้ง ๒ นั้นวา "จักษุอันแสดงถึงความเปนผูเปนที่รัก
ชื่อวา ปยจักษุ."
[๔๕๙] ทานกลาวไวในอธิการนี้วา ก็เพราะบุญแมมีการเห็น
อยางนี้เปนมูลเหตุ โรคก็ดี โทษก็ดี ความฝาฟางก็ดี ตอก็ดี ยอม
ไมมีในนัยนตาตลอดพันชาติเปนอเนก นัยนตายอมเปนธรรมชาติ
ผอนใส มีสริ ิดวยวรรณะ ๔ เชนเดียวกับบานประตูแกวมณี ซึ่ง
เทพธิดาเปดไวแลว ในวิมานแกว บุคคลยอมเปนผูไดสมบัติทุกชนิด
ในเทพดาและในมนุษยตลอดกาลประมาณแสนกัป. ก็ขอทีบ่ ุคคลเปน
มนุษย มีชาติแหงคนมีปญญา พึงเสวยวิบากสมบัติเห็นปานนี้ เพราะ
บุญซึ่งสําเร็จดวยการเห็นสมณะ อันตนใหเปนไปแลวโดยชอบ ( และ )
ขอที่พระอาจารยทั้งหลายพรรณนาวิบากสมบัติไวอยางนั้น แหงการ
เห็นสมณะ อันเหตุสักวายังศรัทธาใหเกิดขึ้นแลวอยางเดียว แมของ
สัตวดิรัจฉานทั้งหลาย ไมเปนของนาอัศจรรยเลย " ดังนี้แลวแสดง
คาถาไวโดยประการอื่น. สวนในอรรถกถา จูฬสีหนาทสูตร ในทุติยวรรค
๑

๒

๑

๒

๑. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวัณณนา ๑๖๕-๑๖๖. ๒. ป. สู. ๒/๒๒.
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มูลปณณาสก ทานกลาวไวโดยพิสดาร.
[ เรื่องนกฮูก ]
[๔๖๐] จริงอยู ในอรรถกถาจูฬสีหนาทสูตรนั้น ทานกลาว
ไววา "ดังไดสดับมา พระผูมีพระภาค ทรงอาศัยอยูในถ้ําอินทศาล
ที่เขาเวทยิกะ. ครั้งนั้น นกฮูกตัวหนึ่ง เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จเขา
ไปสูบานเพื่อบิณฑบาต ยอมบินตามไปครึ่งทาง เมื่อพระองคเสด็จ
ออกมา ยอมกระทําการตอนรับตลอดครึ่งทาง. วันหนึ่ง นกฮูกตัวนั้น
ลงจากภูเขา ไหวพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งมีภิกษุสงฆแวดลอม ประทับนั่ง
ในตอนเย็น ประนมปกทั้ง ๒ ประคองอัญชลี กมศีรษะลง ไดยืน
นมัสการพระทศพลอยูแลว. พระผูมีพระภาค ทอดพระเนตรดูมัน
แลว ก็ไดทรงทําการแยมพระสรวล. พระอานนทเถระ ทูลถามวา
'พระเจาขา อะไรหนอแลเปนเหตุ ? อะไร เปนปจจัยแหงการ
ทรงทําการแยมพระสรวลใหปรากฏ.'
พระผูมีพระภาค ตรัสวา 'อานนท เธอจงดูนกฮูกตัวนี้ มัน
ยังจิตใหเลื่อมใสในเราและในภิกษุสงฆแลว จักทองเที่ยวไปในเทพดา
และมนุษยตลอดแสนกัป จักไดเปนพระปจจัยพุทธะ นามวา โสมนัส.'
( รุกขเทพดา กลาววา ) :[๔๖๑] แนะนกฮูก ผูมีนัยนตากลม ผูอยูที่
เขาเวทยิกะมาเปนเวลานาน ทานเปนผูถึงสุขแลว
๑

๑. สีส เหฏา กตฺวา ทําศีรษะไวภายใต.
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แนะนกฮูก ผูเปนเจา ทานเห็นพระพุทธเจาผู
ประเสริฐ ผูเสด็จลุกขึ้นในกาล.
นกฮูกนั้น ยังจิตใหเลื่อมใสในเรา และ
ในภิกษุสงฆผูเยี่ยมแลว จะไมไปสูทุคติตลอด
แสนกัป. เขาเคลื่อนจากเทวโลกแลวอันกุศลมูลตักเตือนแลว จักเปนพระปจเจกพุทธะผู
มีญาณหาที่สุดมิได ปรากฏ ( ชื่อ ) วาโสมนัส."
อรรถกถา จบ.
ฎีกาจูฬสีหนาทสูตรนั้นวา "นกฮูกไดยืนนมัสการอยู เพราะ
บําเพ็ญบารมีแหงปจเจกโพธิตลอด ๑ อสงไขยหามิได แตเพราะความ
ที่นกนั้นมีจิตเลื่อมใสในพระผูมีพระภาค ดวยความคุนเคยในพระพุทธศาสนา. คาถาวา อุลูก เปนตน รุกขเทพดากลาว. บทวา กาลุฏิต
ไดแก เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับกลางวันในตอนเย็น. บาทคาถาวา
ทุคฺคเตโส น คจฺฉติ ความวา นกฮูกนั้น จักไมไปสูทุคติ."
เรื่องนกฮูก จบ.
[๔๖๒] เพราะฉะนั้น บุคคลเมื่อเห็นสมณะ พึงเขาไปตั้ง
กุศลจิตเทานั้นไว ไมควรเขาไปตั้งจิตคิดประทุษราย. เพราะผูมีจิต
คิดประทุษราย ยอมประสพทุกข คนนอกนี้ ยอมประสพสุข.
ในขอนั้น มีเรื่องเหลานี้ ( เปนอุทาหรณ ) :๑

๒

๑ คําวา โกสิย โดยมากเปนชื่อของพระอินทร และเปนชื่อของโคตรเชน โกสิยโคตร แตที่เปน
ชื่อนกฮูกก็มี ซึ่งทานจําแนกไว ๔ ชื่อ คือ อุหุงฺกาโร ๑ อุลูโก ๑ โกสิโย ๑ วายสาริ ๑.
๒. แปลตามฉบับไทยซึ่งมี โน. แตฉบับสีหลไมมี โน. ถาไมมี จ ศัพทก็เปนสมุจจัย.
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[ เรื่องนันทยักษ ]
ดังไดสดับมา คราวหนึ่ง พระอัครสาวกทั้ง ๒ อยูในวิหารมี
ชื่อวา กโปตกันทระ. บรรดาพระอัครสาวกทั้ง ๒ นั้น ทานพระ
สารีบุตรมีผมอันปลงแลวใหม ๆ เขาสมาบัติ นั่งอยู ณ ที่กลางแจง ใน
ราตรีชุณหปกข ( ขางขึ้น ).
ทีนั้น ยักษตนหนึง่ ชื่อ นันทะ เหาะไปทางอากาศกับยักษตน
หนึ่ง เห็นพระเถระนั่งอยูอยางนั้น จึงยังจิตคิดประทุษรายใหเกิดขึ้น.
นัยวา ยักษนั้นผูกอาฆาตไวในพระเถระในชาติกอ น. เพราะเหตุนั้น
จิตคิดประทุษรายจึงเกิดขึ้นแกเขาเพราะเห็นพระเถระ. เขาเปนผูมี
จิตคิดประทุษราย มีประสงคจะประหารพระเถระที่ศีรษะ จึงบอก
เนื้อความนั้นแกยักษนอกนี้ แมถูกยักษตนนั้นหามแลว ก็ไมเอือ้ เฟอ
ถอยคําเลย ใหความอุตสาหะเกิดขึ้นแลว ยืนอยูในอากาศนั่นเอง
ไดใหการประหารที่ศีรษะเต็มแรง. ไดเปนการประหารอยางถนัดยิ่ง.
ยักษนั้น พึงยังชางมีประมาณ ๗ ศอกหรือมีประมาณ ๗ ศอกคืบให
ฟุบลงได หรือพึงทําลายยอดเขาที่ใหญไดดวยการประหารนั้น. แต
ความวิการอะไร มิไดมีแกศีรษะ อันกําลังแหงสมาบัติของพระเถระ
ค้ําชูไว. เพราะยักษไดประหารทาน ในเวลาที่ทา นยังมิไดออกจาก
สมาบัติ.
พระมหาโมคคัลลานะ เห็นยักษนั้นผูประหารอยูอยางนั้น ดวย
จักษุอันเปนทิพย จึงเขาไปหาพระเถระ. และพระเถระนั้นก็ออกจาก
สมาบัติ ในกาลพรอมกับการเขาไปหาเหมือนกัน.
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ครั้งนั้น พระมหาโมคคัลลานะ ถามถึงความเปนไปแหงสรีระ
กะทาน. ทานกลาววา "โมคคัลลานะผูมีอายุ เราพอทนได. โมคคัลลานะผูมีอายุ เราพอยังอัตภาพใหเปนไปได, ก็แตวา ที่ศีรษะมี
ทุกขเล็กนอย."
ถามวา "ก็เพราะเหตุไร เมื่อสรีระอันกําลังแหงสมาบัติค้ําชู
แลว ที่ศรี ษะของพระเถระจึงมีทุกขเล็กนอย ?"
แกวา "เพราะความที่ทา นออก ( จากสมาบัติ ) โดยกาลไม
นานเลย."
จริงอยู ทุกขที่ไมปรากฏอยูในภายในแหงสมาบัติ ปรากฏแลว
หนอยหนึ่ง เพราะความเปนสภาพอาศัยกาย ดุจทุกขที่เกิดขึ้นเพราะ
ยุงเปนตน ไมปรากฏอยูแกบุคคลผูเขาถึงความหลับ [ หลับสนิท ]
ปรากฏแกเขาผูตื่นแลวเพียงเล็กนอยฉะนั้น.
ในขณะนั้นนั่นเอง ยักษมีความเรารอยมากเกิดขึ้นในสรีระ
กลาวอยูวา "เรารอน เรารอน" ตกลงบนแผนดินจากอากาศ
แผนดินก็ใหชอง [ แผนดินสูบ ] ถูกเปลวไปในอเวจีนรกตั้งขึ้นครา
พาไปสูนรกแลว.
ถามวา "ก็ยกั ษนั้นเขาไปสูนรกโดยอัตภาพแหงยักษนั่นแล
หรือ ? "
แกวา "ก็เพราะกําลังแหงบาปกรรมที่เปนทิฏฐธรรมเวทนีย
ซึ่งไดมีแลวในยักษนี้
เขาจึงเสวยทุกขใหญในอัตภาพแหงยักษ
๑

๑. อันบุคคลพึงเสวยในปจจุบัน ( ทันตาเห็น ).
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แตเพราะกรรมที่เปนอุปชชเวทนีย ซึ่งเปนอนันตริยกรรม เขาจึงเขา
ถึงนรกในลําดับแหงจุติ.
เรื่องนันทยักษ มาในสารีปุตตสูตร ในวรรคที่ ๔ แหงอุทาน .
[ เรื่องพราหมณชาวเมืองปาฏลีบุตร ]
[๔๖๓] ดังไดสดับมาพราหมณคนหนึ่ง นั่งอยูที่ศาลาใกลประตู
เมืองปาฏลีบุตร ไดยินคาถาพรรณนาคุณของพระมหานาคเถระ ผูมี
ปกติอยูในกาฬวัลลีมณฑปวิหารในโรหณชนบท มีประสงคจะเห็นทาน
จึงไปสูฝงแหงสมุทร ขึน้ เรือ ถึงที่อยูของพระเถระโดยลําดับ จึงยึดเอา
ที่พักในเรือนใกล ๆ ในบานจูฬนคร จัดแจงอาหารเพื่อพระเถระแลว
ลุกขึ้นแตเชา ไปยังที่อยูของพระเถระ ยืนอยู ณ ที่สุด เห็นพระเถระ
แตไกลยืนอยู ณ ที่นั้นนัน่ แลไหวคราวหนึ่ง เขาไปใกล จับที่ขอเทาจน
แนน แลวไหวอีก เรียนวา " ใตเทาสูง ขอรับ."
ก็พระเถระไมสูงนัก ไมต่ํานัก ไดขนาดพอดี. เพราะฉะนั้น
เขาจึงกลาวอีกวา "ใตเทาไมสูงนักดอก ขอรับ แตคุณทั้งหลาย
ของใตเทาฟุงไปโดยที่สุด ๆ แหงสมุทรซึ่งมีสีเพียงดังเมฆ กลบพื้น
ชมพูทวีปทั้งสิ้นฟุงไป, กระผมนั่งที่ประตูเมืองปาฏลีบุตร ไดยินกถา
พรรณนาคุณของใตเทา จึงมาจากที่นั้น."
เขาถวายบิณฑบาตแกพระเถระ จัดแจงบาตรและจีวรของตน
บวชในสํานักของพระเถระ ตั้งอยูในโอวาทของทาน โดย ๒-๓ วัน
เทานั้น ก็ไดบรรลุพระอรหัต.
๑

๒

๑. อันบุคคลพึงเสวยในเวลาที่เกิดขึ้น.

๒. ขุ. อุ. ๒๕/๑๓๑.
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เรื่องพราหมณชาวเมืองปาฏลีบุตร มาในอรรถกถา ฐานสูตร ใน
ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย.
บัณฑิตควรกลาวเรื่องนายพรานสุนัขชื่อ โกกะ ในปาปวรรค
ธรรมบท ในอธิการวาดวยจิตคิดประทุษราย. ในอธิการวาดวย
จิตไมคิดประทุษราย ควรกลาวเรื่องเหลานี้ คือ เรื่องมาณพ ๗ คน
ในวรรคที่ ๕ แหงวิมานวัตถุ เรื่องมัฏฐกุณฑลี ในวรรคที่ ๗ แหง
วิมานวัตถุ นั้นนั่นแล และเรื่องบุรุษผูเปนโรคเรื้อนชื่อ สุปปพุทธะ ใน
วรรคที่ ๕ แหงอุทาน .
กถาวาดวยการเห็นสมณะ จบ.
๑

๒

๓

๔

๑. มโน. ปู. ๒/๑๗๑. ๒. ขุ. วิมาน. ๒๖/๙๔. ๓. ขุ. วิมาน. ๒๖/๑๓๙.
๔. ขุ. อุ. ๒๕/๑๔๕-๑๔๙.
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กถาวาดวยการสนทนาธรรม*
[๔๖๔] ทานกลาวไวในอรรถกถา มงคลสูตรนี้วา "ชื่อวา การ
สนทนาธรรมตามกาล ขาพเจาจะกลาว ( ดังตอไปนี้ ): ในเวลาพลบ
ค่ําหรือในเวลาใกลรุง ภิกษุผูเรียนพระสูตร ๒ รูป ยอมสนทนาพระ
สูตรกะกันและกัน, ภิกษุผูทรงพระวินัย ยอมสนทนาพระวินัย, ภิกษุ
ผูเรียนพระอภิธรรม ยอมสนทนาพระอภิธรรม, ภิกษุผูกลาวชาดก ยอม
สนทนาชาดก, ภิกษุผูเรียนอรรถกถา ยอมสนทนาอรรถกถา. หรือ
ภิกษุยอมสนทนากันในกาลนั้น ๆ เพื่อจะชําระจิตที่หดหูฟุงซาน และที่
ถูกวิจิกิจฉาครอบงํา นี้ชื่อวา การสนทนาธรรมตามกาล. การสนทนา
ธรรมตามกาลนั้น ทานกลาววา เปนมงคล เพราะเปนเหตุแหงคุณ
ทั้งหลายมีความฉลาดในอาคมเปนตน."
[๔๖๕] บรรดาบททั้ง ๒ นัน้ เพื่อจะแสดงอรรถแหงบทวา กาเลน
นั้น ทานจึงกลาววา ปโทเส วา ปจฺจูเส วา. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา ปโทเส ความวา ในกาลเปนเบื้องตนแหงราตรี คือ ในกาล
เริ่มตนแหงราตรี.
สมจริงดังคําที่ทานกลาวไวในฎีกาสัคคกัณฑวา "กาลเบื้องตน
แหงกลางคืน คือ ราตรี ชื่อวา ปโทส ตามรูปศัพท วาง ป ศัพท
ไวเบื้องตน และรัสสะศัพทที่มิใชประธาน. อีกอยางหนึ่ง ชนทั้งหลาย
๑

* พระมหาเพียร เขมวีโร ป. ธ. ๙ วัดกันมาตุยาราม แปล.
๑. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวัณณนา ๑๖๖.
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ยอมเลิกการงานทุกอยางในกาลใด เหตุนั้น กาลนั้น ชื่อวา เปนที่
เลิกการงานแหงชนทั้งหลาย ( เวลาพลบค่ํา )."
บทวา ปจฺจูเส คือ ในกาลอันสวางแลว.
สมจริงดังคําที่ทานกลาวไวในฎีกาสัคคกัณฑวา "อุส ธาตุเปนไป
ในความกําจัด. กาลใด ยอมกําจัดซึ่งความมืด เหตุนั้น กาลนัน้
ชื่อวา กําจัดความมืด ( เวลาใกลรุง ) คือ เบื้องตนแหงวัน."
ทานกลาวนัยที่ ๒ ไวดวยคําเปนตนวา ลีนุทฺธต ดังนี้ ก็เพื่อ
แสดงวา "จิตยอมหดหูในกาลใด ยอมฟุงซานในกาลใด และถูก
วิจิกิจฉาครอบงํา คือถูกวิจิกิจฉานั้นประทุษรายแลวในกาลใจ การ
สนทนาธรรมแมในกาลนั้น ๆ ชื่อวา การสนทนาธรรมตามกาล."
[๔๖๖] สวนในอรรถกถา จตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย ทาน
กลาวไววา " บทวา กาเลน ไดแก ในกาลอันเหมาะอันสมควร.
การสนทนากัน อันเปนไป ดวยสามารถการถามปญหาและแกปญหา
ชื่อวา การสนทนาธรรม."
[๔๖๗] ก็เมื่อควรจะตรัสวา สงฺกจฺฉา ( แต ) ตรัสวา สากจฺฉา
ดังนี้ ก็เพราะทําการลบนิคหิต และทีฆะสระในเบื้องตน ดุจในศัพท
วา สารตฺโต เปนตน. เพราะเหตุนั้น ในสนธิกัปปสัททนีติปกรณ
ทานพระอัครวงศมหาเถระ จึงกลาวสูตรพรอมทั้งอุทาหรณไว ดวย
คําเปนตนวา "เมื่อลบนิคหิตเบื้องปลายที่ ส ศัพทแลว ทีฆะสระตน.
สรตฺโต เปน สารตฺโต, สาราโค ก็เหมือนกันอยางนั้น."
๑

๑. มโน. ปู. ๒/๔๓๘.
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สวนในกิพพิธานสัททนีติปกรณ ทานพระอัครวงศมหาเถระ
กลาวสูตรวา "รุชาทิโต โส" ( แตหนาธาตุมี รุช ธาตุเปนตน ลง ส
ปจจัย ) แลวแสดงอุทาหรณวา "สหกถน สากจฺฉา" ( การสนทนา
กัน ชื่อวา สากัจฉา ). เพราะเหตุนั้น แมการอาเทศ สห ศัพทเปน
ส โดยสูตรนิบาต ก็ควร. สองบทวา สหกจฺฉา สงฺกจฺฉา มี
เนื้อความดังนี้วา การพูดดวยกัน นัน่ เอง. ก็ ส ศัพท ปรากฏวา
มี สห ศัพทเปนอรรถ. เพราะเหตุนั้น ในฎีกาสนธิพาลาวตาร ทาน
จึงกลาววา "การประกอบพยัญชนะ ๒ หรือ ๓ ตัว เขาดวยสระ
ตัวเดียว ชื่อวา สังโยค. ก็ ส ศัพทนี้ มี สห ศัพทเปนอรรถ
ดุจในอุทาหรณวา ปุพฺเพว สนฺนิวาเสน เปนตน."
[๔๖๘] ก็ในบทวา อาคมพฺยตฺติอาทีน นี้ นิกายเปนที่ประชุม
แหงสูตร ชือ่ วา อาคม. เพราะฉะนัน้ ในฎีกาสีลขันธวรรคและมูลปณณาสกเปนตน ทานจึงกลาววา "ก็ อาคม พระอาจารยบัญญัติ
เพราะถือเอาสูตรทั้งหลาย. เหมือนการเรียกรองวา พระสูตร เพราะ
เปนที่ประชุมอรรถและพยัญชนะ ฉันใด การเรียกรองวา อาคม ก็
เพราะเปนที่ประชุมสูตรฉันนั้น. ชื่อวา อาคม เพราะเปนที่มา หรือ
เปนเหตุมา หรือเปนแดนมา แหงประโยชนตนและประโยชนผูอื่น
เปนตน."
โดยอรรถ นิกาย ๕ ชื่อวา อาคม. เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถา
ปาปณิกสูตร ในติกนิบาต อังคุตตรนิกาย ทานจึงกลาววา " ๑ นิกาย
ชื่อวา ๑ อาคม ๒ นิกาย ชื่อวา ๒ อาคม ๓ นิกาย ชื่อวา ๓ อาคม
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๔ นิกาย ชือ่ วา ๔ อาคม ๕ นิกาย ชื่อวา ๕ อาคม."
ความฉลาด คือความเฉียบแหลม ในอาคมทั้งหลาย ชื่อวา
ความฉลาดในอาคม. ความฉลาดในอาคมนั้น เปนตนแหงคุณทั้งหลาย
เหลาใด คุณทั้งหลายเหลานั้น ชื่อวา มีความฉลาดในอาคมเปนตน.
แหงคุณทั้งหลายมีความฉลาดในอาคมเปนตนเหลานั้น. แมพระอรหัต
ทานก็ถือเอาแลวดวยอาทิศัพท.
ก็การสนทนาธรรม ยอมเปนเหตุบรรลุแมซึ่งพระอรหัตโดยแท.
พระสูตรวา "ภิกษุทั้งหลาย กาล ๔ เหลานั้น อันบุคคลอบรมอยู
โดยชอบ" ดังนี้เปนตน เปนเครื่องสาธกในขอนี้. พระสูตรนั้น
ขาพเจาไดแสดงไวในธัมมัสสวนกถาในหนหลังแลวนั้นแล.
กถาวาดวยบทวาการสนทนาธรรม จบ.
แมในพระคาถานี้ พระผูมีพระภาคก็ตรัสมงคล ๔ ขอ คือความ
อดทน ๑ ความเปนผูวางาย ๑ การเห็นสมณะ ๑ การสนทนาธรรม ๑
ดวยประการฉะนี้. แมคําเปนคาถานี้ ก็เปนปฐยาวัตรแล.
พรรณนาความแหงคาถาที่ ๘ จบ.

