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39 ภาค ๕



ค�ำน�ำ 

 สาเหตุการเกิดขึ้นแห่งพระสูตรทั้งปวง มี ๔ ประการ คือ (๑) อัตตัชฌาสยะ เกิดเพราะ

อัธยาศัยของพระพุทธองค์เอง ได้แก่ ทวยตานุปัสสนาสูตรเป็นต้น (๒) ปรัชฌายสะ เกิดเพราะ

อัธยาศัยของบุคคลอื่น ได้แก่ เมตตสูตรเป็นต้น (๓) อัตถุปปัตติ เกิดเพราะเกิดเรื่องราวขึ้น ได้แก่ 

อุรัคคสูตรเป็นต้น และ (๔) ปุจฉาวสิกะ เกิดเพราะอ�านาจค�าทูลถาม ได้แก่ วัมมิกสูตรเป็นต้น แม้

มงคลสูตร ก็จัดอยู่ในประเภทนี้ เพราะเป็นพระสูตรที่เทวดาเข้ามาเฝ้าทูลถามปัญหามงคล ว่าอะไร

เป็นมงคล

 มงคลสูตร เป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นด้วยอ�านาจค�าทูลถามของเทวดา ที่มีความสงสัยในเรื่อง

มงคล ว่าอะไรกันหนอเป็นมงคล ทั้งมนุษย์และเทวดา ไม่มีใครสามารถที่จะตัดสินลงไปว่า สิ่งนี้เป็น

มงคล บางท่านก็เชื่อตามเจ้าลัทธินั้นๆ บางท่านก็ไม่เชื่อใครเลย ซึ่งเรื่องมงคลนี้ เกิดขึ้นครั้งแรก 

ในถิ่นมนุษย์ และตั้งอยู่ยาวนานถึง ๑๒ ปี มีการพูดคุยซักถามกันในวงสนทนา แต่ก็ไม่มีใครสามารถ

ที่จะตัดสินได้ ปัญหาเรื่องมงคลนี้ ได้กระจายไปยังหมู่เทวดาในหมื่นจักรวาฬ

 ต่อมา เทวดาชั้นสุทธาวาสทราบจิตของพวกมนุษย์ จึงเที่ยวประกาศไปในถิ่นมนุษย์ว่า 

“ผ่านไปอีก ๑๒ ปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก แล้วจะตรัสมงคล” เมื่อถึงเวลาดัง

กล่าว เทวดาชั้นดาวดึงส์จึงมาประชุมกัน พากันเข้าไปเฝ้าท้าวสักกะ ท้าวเธอจึงชวนเหล่าเทวดามา

เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วทูลถามปัญหาเรื่องมงคลดังกล่าว

 พระพุทธองค์จึงตรัสมงคล ๓๘ ประการ ด้วยคาถา ๑๐ คาถา เป็นข้อปฏิบัติส�าหรับคฤหัสถ์

และบรรพชิต โดยเริ่มตั้งแต่เรื่องการคบคน พระองค์ทรงแนะน�าให้เลือกคบ ตรัสการไม่คบคนพาล

ก่อน เพื่อป้องกันโทษที่จะเกิดขึ้นจากการคบคนพาล เมื่อตรัสห้ามการคบคนพาลแล้ว จะให้คบใคร

จึงตรัสเรื่องการคบบัณฑิตต่อมา คบแล้วจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง จนถึงตรัสเรื่องจิตที่ไม่เศร้า

โศก จิตไม่มีกิเลสซึ่งเป็นดุจธุลี และจิตเกษม เป็นมงคลข้อสุดท้าย

 เมื่อพระพุทธองค์ตรัสมงคล ๓๘ ประการจบลง เทวดาจ�านวนแสนโกฏิบรรลุธรรมเป็นพระ

อรหันต์ มนุษย์และเทวดาจ�านวนนับไม่ถ้วน บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นต้น

  ฉะนั้น มงคล ๓๘ ประการนี้ จึงเหมาะส�าหรับทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต เพื่อน�าไปเป็น

แนวทางในการด�าเนินชีวิต ประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางของมงคลที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้

เพื่อให้บรรลุผลคือความส�าเร็จและความเจริญในชีวิตของแต่ละบุคคล

(ก)



 มีพระพุทธคุณอยู่บทหนึ่งที่ว่า “สตฺถา  เทวมนุสฺสาน�” เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 

มงคลสูตรนี้เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นครูของเทวดา เพราะว่าพระสูตรนี้ เทวดา

เป็นผู้ทูลถามปัญหามงคล แล้วพระองค์ก็ตรัสมงคล ๓๘ ประการด้วยคาถา ๑๐ คาถา เวลาจบพระ

เทศนาปัญหาเรื่องมงคลนี้ เหล่าเทวดาแสนโกฏิบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ เทวดาและมนุษย์ที่เป็น

อริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้น เกินกว่าที่จะนับได้ (มงฺ. ๑/๒๑๒) ซึ่งการบรรลุธรรมที่เกิดจากการ

ฟังนี้ ไปสอดคล้องกับวิมุตตายตนสูตร ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ ที่กล่าวถึงสาเหตุแห่งความหลุด

พ้นไว้ ๕ ประการ คือ (๑) การฟังธรรม (๒) การแสดงธรรม (๓) การสาธยายธรรม (๔) การไตร่ตรอง

ธรรม และ(๕) การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน

 เหตุในการบรรลุธรรมข้อแรก คือ “การฟังธรรม” ซึ่งการฟังธรรมในกาลอันสมควร ก็

เป็นมงคลข้อที่ ๒๖ ในมงคลสูตร ที่ว่า “กาเลน  ธมฺมสฺสวน�” การฟังธรรมในกาลอันสมควร ก็เป็น

มงคลอันสูงสุด ในเรื่องการฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมนี้ มีตัวอย่างบุคคลมากมายในสมัยพุทธกาล มี

ทั้งบรรพชิต ฆราวาส เทวดา และพรหม เช่น พระอัญญาโกณฑัญญะ ฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตร 

บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน พระสารีบุตรสมัยที่เป็นอุปติสสปริพาชก ฟังธรรมจากพระอัสสชิเถระ 

บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน แม้แต่ฟังธรรมกับคฤหัสถ์ ก็ยังมีคนบรรลุธรรม เช่น พระนางสามาวดี

กับบริวารที่ฟังธรรมจากนางขุชชุตตรา บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นต้น

 จึงสรุปได้ว่า การประพฤติตนตามแนวทางแห่งมงคลที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในมงคลสูตร 

เป็นเหตุแห่งการถึงความส�าเร็จและความเจริญในชีวิต เป็นเหตุให้ได้รับสมบัติอันน่าใคร่ทุกอย่าง

ตามที่ปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นมนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติ หรือแม้แต่นิพพานสมบัติก็ส�าเร็จได้

 ฉะนัน้ มงคลสตูร จงึเป็นอกีพระสตูรหน่ึงทีม่คีวามส�าคญัยิง่ต่อพทุธศาสนิกชน ทัง้คฤหสัถ์

และบรรพชติ ตามตวัอยา่งบางประการทีก่ลา่วมาแลว้ เน้ือหารสาระในมงคลสตูรน้ี มปีระโยชน์

มากมาย บุคคลใดประสงค์จะประสบผลส�าเร็จและความเจริญในการด�าเนินชีวิต ก็ควรศึกษามงคล 

สูตรนี้และน�ามงคลแต่ละข้อไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน ก็จะได้รับอิฏฐผลตามที่ปราถรนา 

 

      พระมหาธติพิงศ ์อุตฺตมปญฺโŸ

(ข)



ค�ำชี้แจง

 คมัภรีม์งัคลตัถทปีนีน้ี พระสริมิงัคลาจารย ์ นกัปราชญช์าวเชยีงใหม ่ เป็นผูแ้ต่งขึน้ โดย

น�าพระบาลจีากพระไตรปิฎก เลม่ที ่๒๕ มงฺคลสตฺุตปาล ิประมาณหน่ึงหน้า มาอธบิายขยายความ 

เน้ือหาทีน่�ามาอธบิาย มทีัง้ไวยากรกณ์ วตุโตทยั อรรถกถา ฏกีา และอนุฏกีา เป็นทีย่อมรบัของนกั

ปราชญท์างพทุธศาสนา ฝ่ายเถรวาท นานาประเทศ เป็นหนงัสอืทีม่คี�าอธบิายโดยอา้งองิหลกัฐาน

จากแหลง่ต่างๆ พรอ้มทัง้มตีวัอยา่งประกอบดว้ย ฉะนัน้ จงึเป็นหนงัสอืทีม่ปีระโยชน์ต่อพทุธบรษิทั

อยา่งมาก ซึง่ภกิษุสามเณรกนิ็ยมน�าไปเทศน์สัง่สอนชาวประชาอยูเ่นืองๆ ในงานต่างๆ ไมว่า่เป็น

งานมงคล หรอืแมแ้ต่อวมงคลกต็าม นอกจากนัน้แลว้ ยงัใชเ้ป็นหลกัสตูรส�าหรบัผูศ้กึษาบาลสีนาม

หลวง ประโยค ป.ธ. ๔, ๕ และประโยค ป.ธ. ๗ อกีดว้ย

 ในการแปลมงัคลตัถทปีนีน้ี ใชห้นงัสอื “มงฺคลตฺถทปีนี  ปโม  ภาโค” ฉบบัมหาวทิยาลยั

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เน่ืองจากพจิารณาดแูลว้ มกีารพมิพท์ีป่ราณตี มหีวัขอ้ มวีรรค มี

เครือ่งหมายค�าพดู มยีอ่หน้าเป็นตน้ ท�าใหส้งัเกตไดง้า่ย เป็นตน้ฉบบัในการแปล

 สว่นอืน่ๆ ทีแ่ตกต่างกนั กม็อียูบ่า้ง เชน่ในฉบบัมหามกุฎราชวทิยาลยั ใชเ้ป็น เอกนิบาต 

ซึง่คลอ้ยตามพระไตรปิฎกฉบบัสยามรฐั สว่นฉบบัอืน่ๆ ใชเ้ป็น เอกกนิบาต เมือ่พจิารณาตามหลกั

ฐานและกฎเกณฑต์ามไวยากรณ์แลว้ ควรมรีปูเป็น เอกกนิบาต เพราะแปลวา่ หมวดหน่ึง ไมใ่ช่

แปลวา่ หน่ึง ดตูารางประกอบดงัต่อไปน้ี

 ฉบบัมหามกุฏราชวทิยาลยั  ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัและอืน่ๆ

 เอกนิบาต    เอกกนิบาต

 ทกุนิบาต    ทกุนิบาต

 ตกินิบาต    ตกินิบาต ฯลฯ

 นอกจากนัน้ บางทีม่กีารน�าเน้ือหามาจากคมัภรีอ์ืน่ๆ เชน่ พระไตรปิฎก เมือ่ตรวจสอบ 

ไมต่รงกบัหลกัฐาน กจ็ะใชค้�าทีป่รากฏคมัภรีน์ัน้ๆ เป็นตน้ฉบบัในการน�ามาแปล

 และในการแปล ถา้เป็นประโยคทีย่าก เชน่น�าเน้ือหามาจากไวยากรณ์ วตุโตทยั หรอืแมแ้ต่

อรรถกถา ฎกีา อนุฎกีา กจ็ะท�าการตดัตกแต่งประโยคใหค้รบสมบรูณ์เสยีก่อน เพือ่นกัศกึษาใหม ่

ไดเ้หน็โครงสรา้งของประโยคและรปูค�าศพัท ์ จะไดแ้ปลไดง้า่ยและเขา้ใจเน้ือหาของประโยคทีแ่ปล

ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้

(ค)



 ฉะนัน้ ผูศ้กึษาทีป่ระสงคจ์ะน�าไปเป็นแนวทางในการสอบบาลสีนามหลวง กค็วรปรบัตาม

ความเหมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ๆ เพือ่จะไมม่ปีัญหาในการสอบ และสมตามความมุง่หวงัในกจิ 

ทีป่รารถนาได้

 มงคลทัง้ ๓๘ ประการนัน้ สรปุเป็นขอ้ๆ ไดด้งัน้ี

มงคล ๓๘ ประกำร 

๑. อเสวนา  จ  พาลาน� การไมค่บคนพาล

๒. ปณฺฑติานญฺจ  เสวนา การคบบณัฑติ

๓. ปชูา  จ  ปชูนียาน� การบชูาบุคคลผูค้วรบชูา

๔. ปฏริปูเทสวาโส  จ การอยูใ่นถิน่อนัสมควร

๕. ปพฺุเพ  จ  กตปญฺุตา เคยท�าบุญไวใ้นชาตปิางก่อน

๖. อตฺตสมฺมาปณธิ ิ จ การตัง้ตน(จติ)ไวช้อบ

๗. พาหสุจฺจญฺจ ความมพีหสูตู

๘. สปิปฺญฺจ เป็นผูม้ศีลิปวทิยา

๙. วนิโย  จ  สสุกฺิขโิต มวีนิยั ศกึษากฎระเบยีบต่างๆ อยา่งดี

๑๐. สภุาสติา  จ  ยา  วาจา มวีาจาสภุาษติ

๑๑. มาตาปิตุอุปฏฺาน� การบ�ารงุมารดาและบดิา

๑๒. ปตฺุตสฺส  สงฺคโห สงเคราะหบ์ุตร

๑๓. ทารสฺส  สงฺคโห สงเคราะหภ์รรยาหรอืสามี

๑๔. อนากุลา  จ  กมฺมนฺตา ท�าการงานไมใ่หค้ัง่คา้ง 

๑๕. ทานญฺจ ใหท้าน

๑๖. ธมฺมจรยิา  จ ประพฤตธิรรม

๑๗. าตกานญฺจ  สงฺคโห สงเคราะหห์มูญ่าติ

๑๘. อนวชฺชานิ  กมฺมานิ ท�าการงานทีไ่มม่โีทษ

๑๙. อารต ี วริต ี ปาปา การงดเวน้จากการท�าบาป

๒๐. มชฺชปานา  จ  สญฺโม การงดเวน้จากการดืม่น�้าเมา

๒๑. อปปฺมาโท  จ  ธมฺเมส ุ ไมป่ระมาทในธรรมทัง้หลาย

(ฆ)



๒๒. คารโว  จ มคีวามเคารพ

๒๓. นิวาโต  จ มคีวามออ่นน้อมถ่อมตน

๒๔. สนฺตุฏฺ ี  จ มคีวามสนัโดษ

๒๕. กตญฺญตุา มคีวามกตญัญรููค้ณุบุคคลอืน่

๒๖. กาเลน  ธมฺมสฺสวน� การฟังธรรมในกาลอนัสมควร

๒๗. ขนฺต ี จ มคีวามอดทน

๒๘. โสวจสฺสตา มคีวามเป็นผูว้า่งา่ย

๒๙. สมณานญฺจ  ทสฺสน� ไดเ้หน็พระสมณะทัง้หลาย

๓๐. กาเลน  ธมฺมสากจฺฉา สนทนาธรรมในกาลอนัสมควร

๓๑. ตโป  จ บ�าเพญ็ตบะ 

๓๒. พฺรหฺมจรยิญฺจ ประพฤตพิรหมจรรย์

๓๓. อรยิสจฺจาน  ทสฺสน� การเหน็อรยิสจั

๓๔. นิพฺพานสจฺฉกิริยิา   จ ท�าพระนิพพานใหแ้จง้

๓๕. ผฏฺุสฺส  โลกธมฺเมห ิ จตฺิต�  ยสฺส  น  กมฺปต ิ    มจีติไมห่วัน่ไหว เมือ่ถกูโลกธรรมกระทบ

๓๖. อโสก� ไมม่คีวามเศรา้โศก

๓๗. วริช� มจีติปราศจากกเิลส

๓๘. เขม� มจีติเกษม

 สว่น เน้ือหาสาระของมงคลแต่ละขอ้ พรอ้มกบัค�าอธบิาย และตวัอยา่งประกอบนัน้ ผูห้วงั

ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุ ทัง้ในโลกน้ี โลกหน้า และปรารถนาพระนิพพาน พงึศกึษาตาม

แนวทางทีพ่ระสริมิงัคลาจารย ์ทา่นไดอ้ธบิายไวใ้นคมัภรีม์งัคลตัถทปีนีเถดิ และน�ามงคลทีไ่ดศ้กึษา

ดแีลว้ ไปประพฤตปิฏบิตั ิกจ็ะเกดิประโยชน์ทัง้ต่อตนเอง สงัคม ประเทศชาต ิและชาวโลก สมกบัที่

พระพทุธองคท์รงเป็นครขูองเทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย ทีท่รงมุง่หวงัประโยชน์ต่อสตัวโ์ลกทัง้มวล

(ง)



 



29 ภาค ๕
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30 ภาค ๕
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โครงสร้างในมังคลตัถทีปนี
	 การที่จะแปลหนังสืออะไรสักเล่มที่เกี่ยวกับเนื้อหาทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้แปลได้

ง่ายขึ้นและเข้าใจความหมายของเนื้อหาสาระ สิ่งแรกที่ผู้ศึกษาต้องรู้คือโครงสร้างของหนังสือ

เล่มนั้นๆ เสียก่อน ฉะนั้น ในเบื้องต้นจะขอแนะน�าเกี่ยวกับโครงสร้างในมังคลัตถทีปนี 

 หนังสือมังคลัตถทีปนีเล่มนี้ เป็นผลงานการเรียบเรียงของพระสิริมังคลาจารย์ ชาว

เชียงใหม่  แต่งขึ้นในราวพุทธศักราช ๒๐๒๐ - ๒๑๐๐ โดยท่านได้รวบรวมเนื้อหาที่เป็นสาระ

จากแหล่งที่มาต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากพระบาลีไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 

คัมภีร์สัททาวิเสส ซึ่งเป็นคัมภีร์กลุ่มพื้นฐานพระไตรปิฎก เช่น ไวยากรณ์ วุตโตทัย เป็นต้น 

งานเขียนชิ้นนี้เปรียบเสมือนหนังสือวิทยานิพนธ์ มีการอ้างอิงที่มาชัดเจน สามารถไปสืบค้น

จากแหล่งที่มาได้จริงๆ ดังนั้น ผู้ศึกษาต้องรู้จักคัมภีร์ที่อ้างอิงด้วย จึงจะช่วยให้การแปลง่าย

ขึ้น ที่ว่ารู้นี้ หมายถึง เข้าใจเนื้อหาของคัมภีร์นั้นๆ ดีพอสมควร

 หลักการที่ผู้ศึกษาต้องรู้และเข้าใจในการที่จะแปลมังคลัตถทีปนี มีดังต่อไปนี้ 

 ๑. วิธีการแปลอรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา

 ๒. วิธีอ้างหลักฐานจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฏีกา และอนุฎีกา

 ๓. วิธีอ้างหลักฐานจากกลุ่มสัททาวิเสส เช่น สัททนีติปกรณ์, พาลาวตาร, พาลา- 

วตารฎีกา, วิสุทธิมรรคฎีกา, วุตโตทัย, ฉันทวุตติปทีป เป็นต้น   

 ๔. วิธีการแปลรูปวิเคราะห์

  ๔.๑ วิธีการแปลเฉพาะรูปวิเคราะห์เท่านั้น

  ๔.๒ วิธีการแปลรูปวิเคราะห์ที่มีค�าอธิบายเพิ่มเติม

  ๔.๓ วิธีการแปลรูปวิเคราะห์ที่เป็นการแปลออก

  ๔.๔ วิธีการแปลรูปวิเคราะห์ที่เป็นการแปลเข้า เช่น มีประธานอยู่ต้นประโยค,  

มี “วุจฺจติ, วุจฺจนฺติ, ภเว, สิยา, สิยุ� เป็นต้น อยู่ท้ายประโยค

  ๔.๕ วิธีการแปลรูปวิเคราะห์ที่มีการอ้างหลักฐาน

  ๔.๖ วิธีการแปลรูปวิเคราะห์ที่มีรูปแบบผสมกันหลายอย่าง

 สิ่งเหล่านี้ คือส่วนส�าคัญที่ผู้ศึกษาต้องท�าความเข้าใจเป็นเบื้องแรก ถ้าประสงค์จะ

แปลคัมภีร์มังคลัตถทีปนีให้เข้าใจ และง่ายขึ้นไปตามล�าดับ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น จะได้

อธิบายพร้อมกับแสดงตัวอย่างประกอบในแต่ละประเด็น



(2) มังคลัตถทีปนีแปล

 ก่อนที่ผู้ศึกษาจะเริ่มลงมือแปลมังคลัตถทีปนี อันดับแรก ควรศึกษารูปแบบการน�า

เสนอข้อมูลในหนังสือเสียก่อน โดยพระสิริมังคลาจารย์ท่านได้น�าพระบาลี มงคลสูตร จาก

พระไตรปิฎก ขุททกปาฐะ ขุททกนิกาย พระสุตตันตปิฏก เล่มที่ ๒๕ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรง

ตรัสไว้แก่ทวยเทพทั้งหลายที่เข้ามาเฝ้าทูลถามมงคล และพระสังคีติกาจารย์ท่านได้รวบรวม

ไว้เป็นบทตั้ง แล้วได้น�าค�าอธิบายมาจากอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา สัททาวิเสส ซึ่งเป็นคัมภีร์

กลุ่มพื้นฐานพระไตรปิฎกมาอธิบายเสริม เพื่อเพิ่มความกระจ่างและความเข้าใจในธรรมะที่

พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ และยังมีตัวอย่างจากที่ต่างๆ มาสนับสนุนในมงคลแต่ละข้อให้เห็น

ความหมายที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น

 สิ่งที่ท�าให้การแปลมังคลัตถทีปนี หรือที่เรียกสั้นว่า “มงคล” เป็นสิ่งที่ยาก มาจาก

สาเหตุใหญ่ ๓ ประการ คือ (๑) อรรถกถา ฏีกา อนุฎีกา (๒) กลุ่มสัททาวิเสส และ (๓) รูป

วิเคราะห์

 (๑) อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา เป็นงานเขียนเฉพาะ ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ซึ่ง

แตกต่างจากงานเขียนบาลีทั่วๆ ไป ตามปกติแล้ว การแปลอรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา ก็เป็น

เรื่องที่ยากอยู่แล้ว เมื่อมีการอ้างหลักฐานเข้ามา ก็เป็นสาเหตุท�าให้การแปลมังคัลตถทีปนีนี้  

มีความยากเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก

 (๒) กลุ่มสัททาวิเสส เป็นกลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์ วุตโตทัย และอื่นๆ ที่นักศึกษาไม่

เคยรู้จัก ไม่เคยเห็นมาก่อน ทั้งไม่ทราบเนื้อหาของคัมภีร์นั้นๆ ก็ท�าให้ยากต่อการแปลและ

ท�าความเข้าใจ ยิ่งถ้ามีการอ้างหลักฐานเข้ามาอีก ก็จะยิ่งเพิ่มความยากมากขึ้น

 (๓) รูปวิเคราะห์ โดยทั่วไปนักศึกษามักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการแปลรูปวิเคราะห์อยู่

แล้ว ยิ่งถ้ามีรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเข้ามาอีก เช่นมีค�าอธิบายเพิ่มเติม มีการอ้างหลักฐานจากแหล่ง

ต่างๆ ถ้าอ้างเพียงที่เดียว ก็ยากอยู่แล้ว ถ้ามีการอ้างที่มาถึง ๒ ที่เป็นต้น ก็จะยิ่งเพิ่มความ

ยากให้อีกเป็นมโหฬาร 

 ฉะนั้น สิ่งที่ผู้ศึกษาต้องรู้และต้องท�าความเข้าใจ มีดังต่อไปนี้

	 ๑.	 วิธีการแปลอรรถกถา	ฎีกา	และอนุฎีกา	เช่น 

 เอกํ		สมยนฺติ  เอก�  กาล�  เอกสฺมึ  วา  กาเล ฯ

 “เอกํ		สมยนฺติ  (ปททฺวยสฺส)  “เอก�  กาล�  เอกสฺมึ  วา  กาเล”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เอกํ	 	กาลํ ในกาลหนึ่ง  วา หรือว่า  เอกสฺมึ	 	กาเล  



(3)โครงสร้างในมังคลัตถทีปนี

ในกาลหนึ่ง”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  “เอกํ	 	สมยนฺต ิ ว่า “เอก�  

สมย�” ดังนี้ ฯ

 สองบทว่า “เอกํ		สมยํ” ความว่า กาลหนึ่ง หรือในกาลหนึ่ง

 สาวตฺถิยนฺติ  ปุพฺเพ  สวตฺถสฺส  นาม  อิสิโน  นิวาสนฏฺานตฺตา  สาวตฺถีติ  ลทฺธนามเก   

นคเร ฯ  สมีปตฺเถ  เหตฺถ  ภุมฺม� ฯ

 “สาวตฺถิยนฺติ  (ปทสฺส)  “(ตสฺส  นครสฺส)  ปุพฺเพ  สวตฺถสฺส  นาม  อิสิโน  นิวาสนฏฺานตฺตา   

‘สาวตฺถีติ  ลทฺธนามเก  นคเร”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  สมีปตฺเถ  หิ  เอตฺถ  (“สาวตฺถิยนฺติ  ปเท)  ภุมฺม�  (โหติ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “นคเร ใกล้เมือง  ลทฺธนามเก อันมีชื่ออันถูกได้แล้ว   

‘สาวตฺถีติ ว่า ‘สาวัตถี’ ดังนี้  (ตสฺส		นครสฺส)		ปุพฺเพ		สวตฺถสฺส		นาม		อิสิโน		นิวาสนฏฺ-	

านตฺตา เพราะความที่- แห่งเมืองนั้น -เป็นที่เป็นที่อยู่ ของฤษี ชื่อว่าสวัตถะ ในกาลก่อน”  

(อิติ)	ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สาวตฺถิยนฺติ ว่า “สาวตฺถิย�” ดังนี้ ฯ  ห ิจริงอยู่  ภุมฺม ํอ.สัตตมีวิภัตติ  

(โหติ) ย่อมลง  สมีปตฺเถ ในอรรว่าใกล้  เอตฺเถ		(“สาวตฺถิยนฺติ		ปเท)	ในบทว่า “สาวตฺถิย�” ดังนี้ นี้ ฯ 

 บทว่า “สาวตฺถิยํ” ความว่า ใกล้เมืองที่มีชื่ออันได้แล้วว่า ‘สาวัตถี’ เพราะเป็นสถาน

ที่อยู่อาศัยของฤษีชื่อว่าสวัตถะมาก่อน, ความจริง ในบทว่า “สาวตฺถิยํ” นี้ ลงสัตตมีวิภัตติ 

ในอรรถว่าใกล้

   วิหรตตีิ  เอก�  อิริยาปถพาธน�  อปเรน  อิริยาปเถน  วิจฺฉินฺทิตฺวา  อปริปตนฺต�   

อตฺตภาว�  หรติ  ปวตฺเตติ ฯ

 “วิหรตตีิ  (ปทสฺส)  “เอก�  อิริยาปถพาธน�  อปเรน  อิริยาปเถน  วิจฺฉินฺทิตฺวา  อปริปตนฺต�  (กตฺวา) 

อตฺตภาว�  หรติ  ปวตฺเตติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วิจฺฉินฺทิตฺวา ทรงตัดแล้ว  อิริยาปถพาธนํ ซึ่งความ

เบียดเบียนซึ่งอิริยาบถ  เอกํ อย่างหนึ่ง  อิริยาปเถน ด้วยอิริยาบถ  อปเรน	อย่างอื่นอีก  

หรติ	ย่อมน�าไป  อตฺตภาวํ คือว่า ยังอัตภาพ  ปวตฺเตต ิ ย่อมให้เป็นไปทั่ว  (กตฺวา) ทรง

กระท�า  อปริปตนฺต ํไม่ให้ตกไปรอบอยู่”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “วิหรตีติ ว่า “วิหรติ” 

ดังนี้ ฯ



(4) มังคลัตถทีปนีแปล

 บทว่า “วิหรติ” ความว่า ทรงบ�าบัดการเบียดเบียนอิริยาบถอย่างหนึ่ง ด้วยอิริยาบถ

อย่างอื่น ทรงน�าไป คือท�าให้อัตภาพเป็นไป ท�ามิให้ตกไป

-----------------

 ๒.	 อ้างหลักฐานจากพระไตรปิฎก	อรรถกถา	ฏีกา	อนุฎีกา

 ๒.๑ อ้างหลักฐานจากพระไตรปิฎก

   “ทิฏฺเ  ธมฺเม  จ  โย  อตฺโถ   โย  จตฺโถ  สมฺปรายิโก  

  อตฺถาภิสมยา  ธีโร    ปณฺฑิโตติ  ปวุจฺจตีติ  

  เอว�  โกสลส�ยุตฺเต  อุโภอตฺถสุตฺเต  วุตฺตตฺตา  เย  เทฺว  อตฺเถ  ปฏิลภนฺติ  ตทตฺถปฺ-

ปฏิลาภาย  ปฏิปชฺชนฺติ  เต  ปณฺฑิตา  นาม ฯ (ข้อ ๑๙ หน้า ๑๕ ฉบับมหาจุฬา)

  (วจนสฺส  ภควตา)  

   “ทิฏฺเ  ธมฺเม  จ  โย  อตฺโถ   โย  จ  อตฺโถ  สมฺปรายิโก  (สนฺติ),  

  (เตสุ  ทิฏฺธมฺมสมฺปรายิเกสุ)  อตฺถาภิสมยา  ธีโร  (ปุคฺคเลน)  ‘ปณฺฑิโตติ  ปวุจฺจตีติ  

  เอว�  โกสลส�ยุตฺเต  อุโภอตฺถสุตฺเต  วุตฺตตฺตา  เย  (ชนา)  เทฺว  อตฺเถ  ปฏิลภนฺติ  ตทตฺถปฺ- 

ปฏิลาภาย  ปฏิปชฺชนฺติ,  เต  (ชนา)  ปณฺฑิตา  นาม ฯ

  เย		(ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  ปฏิลภนฺติ ย่อมได้เฉพาะ  อตฺเถ ซึ่งประโยชน์ ท.  

เทฺว ๒  ปฏิปชฺชนฺต ิ คือว่าย่อมปฏิบัติ  ตทตฺถปฺปฏิลาภาย เพื่ออันได้เฉพาะซึ่งประโยชน์ 

ทั้ง ๒ นั้น,  เต		(ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  ปณฺฑิตา		นาม ชื่อว่าบัณฑิต  (วจนสฺส		ภควตา)		

วุตฺตตฺตา เพราะความที่ แห่งพระด�ารัส เป็นพระด�ารัส อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้แล้ว   

อุโภอตฺถสุตฺเต ในอุโภอัตถสูตร  โกสลสํยุตฺเต ในโกสลสังยุต  เอวํ	อย่างนี้  อิติ ว่า

“โย		อตฺโถ อ.ประโยชน์ใด  ธมฺเม ในธรรม  ทิฏฺเ อันสัตว์

เห็นแล้ว  จ ด้วย,  โย		อตฺโถ อ.ประโยชน์ใด  สมฺปรายิโก อัน

เป็นไปในภพหน้า 	จ ด้วย  (สนฺติ) มีอยู่,  ธีโร อ.นักปราชญ์  

(ปุคฺคเลน) อันบุคคล 	ปวุจฺจติ ย่อมเรียก  “ปณฺฑิโตติ ว่า

เป็นบัณฑิต’ ดังนี้  อตฺถาภิสมยา เพราะการรู้ยิ่งซึ่งประโยชน์ 

(เตสุ	 	ทิฏฺธมฺมสมฺปรายิเกสุ) ในธรรมอันสัตว์เห็นแล้วและ

อันเป็นไปในภพหน้า ท. เหล่านั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ



(5)โครงสร้างในมังคลัตถทีปนี

  พวกชนเหล่าใดย่อมได้ประโยชน์ ๒ อย่าง คือย่อมปฏิบัติเพื่ออันได้ประโยชน์ ๒ 

อย่างนั้น พวกชนเหล่านั้น ชื่อว่าบัณฑิต เพราะพระด�ารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ใน 

อุโภอัตถสูตร โกสลสังยุต อย่างนี้ว่า

“ประโยชน์ใด ในภพนี้และภพหน้า มีอยู่ ธีรชนท่านเรียกว่า 

‘บัณฑิต’ เพราะรู้ประโยชน์ในภพนี้และภพหน้าเหล่านั้น” 

 ๒.๒ อ้างหลักฐานจากอรรถกถา เช่น

  เตนฏฺกถาย�  ปณฺฑนฺตีติ  ปณฺฑิตา  ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ  อตฺเถสุ  าณ- 

คติยา  คจฺฉนฺตีติ  อธิปฺปาโยติ ฯ 

  เตน  (อฏฺกถาจริเยน)  อฏฺกถาย�  “(เย  ชนา)  ปณฺฑนฺตีติ  (เต  ชนา)  ปณฺฑิตา,  ‘ทิฏฺ- 

ธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ  อตฺเถสุ  าณคติยา  คจฺฉนฺตีติ  อธิปฺปาโยติ  (วจน�  วุตฺต�) ฯ

  เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.ค�า  อิติ ว่า  “(เย		ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  ปณฺฑนฺติ		

ย่อมด�าเนินไป,  อธิปฺปาโย อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘คจฺฉนฺติ	ย่อมด�าเนินไป  อตฺเถสุ ในประโยชน์ 

ท.  ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ อันเป็นไปในธรรมอันสัตว์เห็นแล้วและในภพหน้า  าณคติยา 

ด้วยญาณคติ’  อิติ ดังนี้,  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต		ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  ปณฺฑิตา ชื่อว่า

บัณฑิต”  อิติ ดังนี้  (อฏฺกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวไว้แล้ว  (อฏฺกถายํ)  

ในอรรถกถา ฯ

  เพราะฉะนั้น ในอรรถกถา พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวไว้ว่า “พวกชนเหล่าใด 

ย่อมด�าเนินไป, อธิบายว่า ‘ไปในประโยชน์ทั้งหลายที่เป็นไปในภพนี้และภพหน้า ด้วยญาณ

คติ’ ดังนี้, เพราะเหตุนั้น พวกชนเหล่านั้น จึงชื่อว่าบัณฑิต”

 ๒.๓ อ้างหลักฐานจากฎีกา เช่น

  - ระบุฎีกา

  กิเลสาน�  สมุจฺฉินฺทวเสน  ปวตฺตา  วิรติ  สมุจฺเฉทวิรตีติ  สมฺมาทิฏฺสิุตฺตฏีกา ฯ 

(ข้อ ๒๕๐ หน้า ๑๘๗ ฉบับมหาจุฬา)

  สมฺมาทิฏฺสิุตฺตฏีกา อ.ฎีกาแห่งสัมมาทิฏฐิสูตร 	 อิต ิ ว่า  “วิรต ิ อ.การงดเว้น   

ปวตฺตา อันเป็นไปแล้ว  สมุจฺฉินฺทวเสน ด้วยสามารถแห่งการตัดขาด  กิเลสานํ ซึ่งกิเลส ท.  
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สมุจฺเฉทวิรติ ชื่อว่าสมุจเฉทวิรัติ”  อิติ ดังนี้ ฯ

  ฎกีาสัมมาทิฏฐิสูตรว่า “การงดเว้นที่เป็นไปด้วยสามารถตัดกิเลสทั้งหลายให้ขาด

ได้ ชื่อว่าสมุจเฉทวิรัติ

 - ไม่ระบุฎีกา แต่กล่าวต่อจากอรรถกถา

  - วุตฺตฺจ  จตุกฺกงฺคุตฺตรสฺส  ปมปณฺณาสเก  อปฺปสฺสุตสุตฺเต  “จตฺตาโรเม   

ภิกฺขเว  ปุคฺคลา  สนฺโต  ส�วิชฺชมานา  โลกสฺมึ,  กตเม  จตฺตาโร,  อปฺปสฺสุโต  สุเตน   

อนุปปนฺโน  อปฺปสฺสุโต  สุเตน  อุปปนฺโน  พหุสฺสุโต  สุเตน  อนุปปนฺโน  พหุสฺสุโต  สุเตน   

อุปปนฺโน ฯ เปฯ

  จ	 จริงอยู่  (วจนํ)	 อ.พระด�ารัส  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ปุคฺคลา 

อ.บุคคล ท.  จตฺตาโร สี่  อิเม เหล่านี้  สนฺโต มีอยู่  สํวิชฺชมานา ปรากฏอยู่  โลกสฺมึ ในโลก,   

(ปุคฺคลา) อ.บุคคล ท.  จตฺตาโร สี่  กตเม เป็นไฉน ?  อปฺปสฺสุโต		(ปุคฺคโล) อ.บุคคล ผู้มี

สุตะน้อย  อนุปปนฺโน ไม่เข้าถึงแล้ว  สุเตน โดยสุตะ,  อปฺปสฺสุโต		(ปุคฺคโล) อ.บุคคล ผู้มี 

สุตะน้อย  อุปปนฺโน เข้าถึงแล้ว  สุเตน โดยสุตะ,  พหุสฺสุโต		(ปุคฺคโล) อ.บุคคล ผู้มีสุตะมาก   

อนุปปนฺโน ไม่เข้าถึงแล้ว  สุเตน โดยสุตะ,  พหุสฺสุโต	 	 (ปุคฺคโล) อ.บุคคล ผู้มีสุตะมาก   

อุปปนฺโน เข้าถึงแล้ว  สุเตน โดยสุตะ ฯลฯ”  อิติ ดังนี้  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  

วุตฺต ํ ตรัสแล้ว  อปฺปสฺสุตสุตฺเต ในอัปปัสสุตสูตร  ปมปณฺณาสเก ในปฐมปัณณาสก์   

จตุกฺกงฺคุตฺตรสฺส แห่งจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย ฯ    

  สมจริงดังพระด�ารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอัปปัสสุตสูตร ปฐมปัณณาสก์ 

จตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จ�าพวกเหล่านี้ มีปรากฏอยู่ใน

โลก, ๔ จ�าพวกเป็นไฉน ? คือ บุคคลผู้มีสุตะน้อย ไม่เข้าถึงโดยสุตะ, บุคคลผู้มีสุตะน้อย เข้า

ถึงโดยสุตะ, บุคคลผู้มีสุตะมาก ไม่เข้าถึงโดยสุตะ, บุคคลผู้มีสุตะมาก เข้าถึงโดยสุตะ ฯลฯ

 

  - ตตฺถ  อนุปปนฺโนติ  อนุปคโตติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

  ตพฺพณฺณนา อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาแห่งอัปปัสสุตสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ)		

อ.อรรถ  อิติ ว่า  ‘อนุปคโต ผู้ไม่เข้าถึงแล้ว’  อิติ ดังนี้  ตตฺถ	 	 (ปเทสุ)	 	 “อนุปปนฺโนติ		

(ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า ‘อนุปปนฺโน’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ



(7)โครงสร้างในมังคลัตถทีปนี

  อรรถกถาแห่งอัปปัสสุตสูตรนั้นว่า “บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ‘อนุปปนฺโน’ แปล

ว่า ผู้ไม่เข้าถึง

  - อปฺปกํ		สุตนฺติ  นวงฺเค  สตฺถุสาสเน  กิฺจิเทว  องฺค�  สุต�  โหติ,  ตเทต�  นวงฺค�  

ทสฺเสตุ�  ‘สุตฺต�  เคยฺยนฺติอาทิ  วุตฺตนฺติ  ตฏฺฏีกา ฯ (ข้อ ๑๑๘ หน้า ๑๑๓-๔ ฉบับมหาจุฬา)

  - “อปฺปกํ	 	สุตนฺติ  (ปททฺวยสฺส)  “นวงฺเค  สตฺถุสาสเน  กิฺจิ  เอว  องฺค�  สุต�  โหติ,   

(ภควตา)  ต�  เอต�  นวงฺค�  ทสฺเสตุ�  ‘สุตฺต�  เคยฺยนฺติอาทิ  (วจน�)  วุตฺตนฺติ  ตฏฺฏีกา ฯ

  ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งอัปปัสสุตสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  ‘นวงฺเค		

สตฺถุสาสเน		กิฺจิ		เอว		องฺคํ อ.- ในสัตถุศาสน์ อันมีองค์ ๙ -องค์อะไรๆ นั่นเทียว  สุต ํเป็น

สุตะ  โหติ ย่อมเป็น,  (วจนํ) อ.พระด�ารัส  ‘สุตฺตํ		เคยฺยนฺติอาทิ มี ‘สุตฺต� เคยฺย�’ ดังนี้เป็นต้น  

(ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสแล้ว  ทสฺเสตุํ เพื่ออันทรงแสดง  (สตฺถุสาสนํ) 

ซึ่งสัตถุศาสน์  นวงฺคํ อันมีองค์ ๙  ตํ		เอตํ นั้น’  อิติ ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่ง

บท  ‘อปฺปกํ		สุตนฺติ ว่า ‘อปฺปก�  สุต�’ ดังนี้  (อิติ) ดังนี้ ฯ

  ฎีกาแห่งอัปปัสสุตสูตรนั้นว่า “สองบทว่า ‘อปฺปกํ		สุตํ’ ความว่า ในบรรดาสัตถุ-

ศาสน์ที่มีองค์ ๙ องค์อะไรๆ ก็เป็นสุตะ, พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระด�ารัสว่า ‘สุตฺต�  เคยฺย�’ 

ดังนี้เป็นต้น เพื่อจะทรงแสดงสัตถุศาสน์ที่มีองค์ ๙ นั้น”

 ๒.๔ อ้างหลักฐานจากอนุฎีกา เช่น

  อเหตุกวาทาทีน�  วิเสส�  ทสฺเสตุ�  “ปุริมวาโทติอาทิ  วุตฺต� ฯ  อนิยฺยานิกนิยฺยานิก- 

เภท�  ปน  สสมฺภารกมฺม�  พนฺธโมกฺขเหตูติ  พนฺธโมกฺขาน�  เหตุ�  ปฏิเสเธนฺโตปิ  กมฺม�   

ปฏิเสเธติ ฯ  สุมงฺคลวิลาสินิยมฺปน  วิปากสฺส  กมฺมสสฺส  วิย  สงฺกิเลสวิสุทฺธีน�  เหตุภาวโต   

วิปาโกปิ  พนฺธโมกฺขเหตูติ  อเหตูติ  วทนฺโต  อุภยมฺปิ  ปฏิพาหตีติ  วุตฺตนฺติ  ตทนุฏีกา ฯ (ข้อ 

๒๓๑ หน้า ๑๗๘ ฉบับมหาจุฬา, อนุฎีกานิกเขปกัณฑ์)

  ตทนุฏีกา อ.อนุฎีกาแห่งนิกเขปกัณฑ์นั้น  อิติ ว่า  “ปุริมวาโทติอาทิ	 	 (วจนํ) 

อ.ค�า ว่า “ปุริมวาโท” ดังนี้เป็นต้น  (ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  ทสฺเสตุํ		

เพื่ออันแสดง  วิเสส ํ ซึ่งความแตกต่างกัน  อเหตุกวาทาทีนํ	 	 (วาทานํ) แห่งวาทะ ท. มี 

อเหตุกวาทะเป็นต้น ฯ  ปน ก็  สสมฺภารกมฺม ํอ.กรรมอันเป็นไปกับด้วยสัมภาระ  อนิยฺยานิก-	
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นิยฺยานิกเภทํ อันต่างกันโดยเป็นกรรมไม่น�าสัตว์ออกไปจากทุกข์และเป็นกรรมที่น�าสัตว์

ออกจากทุกข์  พนฺธโมกฺขเหต ุ เป็นเหตุแห่งการผูกพันและความหลุดพ้น  (โหติ) ย่อมเป็น  

อิติ เพราะเหตุนั้น  (ปุริมวาโท) อ.วาทะอันมีในก่อน  ปฏิเสเธนฺโตปิ แม้เมื่อปฏิเสธ  เหตุํ ซึ่ง

เหตุ  พนฺธโมกฺขานํ แห่งการผูกพันและความหลุดพ้น  ปฏิเสเธติ ชื่อว่าย่อมปฏิเสธ  กมฺมํ	

ซึ่งกรรม ฯ  ปน ส่วนว่า  (วจนํ) อ.ค�า  อิติ ว่า  ‘วิปาโกปิ แม้ อ.วิบาก  พนฺธโมกฺขเหตุ เป็น

เหตุแห่งความผูกพันและความหลุดพ้น  วิปากสฺส		เหตุภาวโต เพราะความที่แห่งวิบากเป็น

เหตุ  สงฺกิเลสวิสุทฺธีนํ แห่งสังกิเลสและวิสุทธิ ท.  กมฺมสฺส		วิย ราวกะ แห่งกรรม  (โหติ)	

ย่อมเป็น  อิติ เพราะเหตุนั้น  มกฺขลิ อ.เจ้าลัทธิชื่อว่ามักขลิ  วทนฺโต เมื่อกล่าว  อิติ	ว่า   

‘(สตฺตา) อ.สัตว์ ท.  อเหตู เป็นผู้ไม่มีเหตุ  (โหนฺติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  ปฏิพาหติ ชื่อว่า

ย่อมห้าม  อุภยมฺปิ	 	 (กมฺมวิปากํ) ซึ่งกรรมและวิบาก แม้ทั้งสอง”  อิติ ดังนี้  (อฏฺกถา-	

จริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  สุมงฺคลวิลาสินิยํ ในสุมังคลวิลาสินี”  อิติ	

ดังนี้ ฯ

  อนุฎกีาแห่งนิกเขปกัณฑ์นั้นว่า “ค�าว่า ‘ปุริมวาโท’ ดังนี้เป็นต้น พระฎีกาจารย์

กล่าวไว้เพื่อจะแสดงความแตกต่างกันระหว่างวาทะทั้งหลายมีอเหตุกวาทะเป็นต้น. ก็กรรมที่

พร้อมกับสัมภาระ ต่างกันโดยเป็นกรรมน�าสัตว์ออกจากทุกข์และไม่น�าออกจากทุกข์ เป็นเหตุ

แห่งการผูกพันและความหลุดพ้น เพราะฉะนั้น วาทะแรก แม้จะปฏิเสธเหตุแห่งการผูกพันและ

ความหลุดพ้น ก็ชื่อว่าย่อมปฏิเสธกรรม.  ส่วนในอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี พระอรรถกถาจารย์ 

กล่าวไว้ว่า ‘แม้วิบาก จะเป็นเหตุแห่งความผูกพันและความหลุดพ้น เพราะว่าวิบากเป็นแห่ง

ความเศร้าหมองและความหมดจด ดุจกรรม เพราะฉะนั้น เจ้าลัทธิชื่อว่ามักขลิ เมื่อจะกล่าวว่า 

‘สัตว์ทั้งหหลาย เป็นผู้ไม่มีเหตุ’ ดังนี้ ชื่อว่าย่อมห้ามกรรมและวิบากแม้ทั้งสองอย่าง” 

 ๒.๔ อ้างหลักฐานจากพระไตรปิฎก อรรถกถา และฏีกา ที่ใช้ค�าว่า “ตพฺพณฺณนา, 

ตฏฺฏีกา”

  พระบาลีลักขณสูตร ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย

  เอว�  พาล�  นิสฺสาย  จตสฺสนฺนมฺปิ  ปริสาน�  ภยาทิก�  อาคจฺฉติ ฯ  เตนาห   

ติกงฺคุตฺตเร  สพฺพปฺปเม  ลกฺขณสุตฺเต  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  นฬาคารา  วา  ติณาคารา  

วา  อคฺคิ  มุตฺโต  กูฏาคารานิปิ  ฑหติ  อุลฺลิตฺตาวลิตฺตานิ  นิวาตานิ  ผุสิตคฺคฬานิ  ปิหิต- 

วาตปานานิ,  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ยานิ  กานิจิ  ภยานิ  อุปฺปชฺชนฺติ  สพฺพานิ  ตานิ  พาลโต   
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อุปฺปชฺชนฺติ  โน  ปณฺฑิตโต  เย  เกจิ  อุปทฺทวา  ฯเปฯ  เย  เกจิ  อุปสคฺคา  อุปฺปชฺชนฺติ   

สพฺเพ  เต  พาลโต  อุปฺปชฺชนฺติ  โน  ปณฺฑิตโต  อิติ  โข  ภิกฺขเว  สปฺปฏิภโย  พาโล   

อปฺปฏิภโย  ปณฺฑิโต  สอุปทฺทโว  พาโล  อนุปทฺทโว  ปณฺฑิโต  สอุปสคฺโค  พาโล  อนุปสคฺโค   

ปณฺฑิโต  นตฺถิ  ภิกฺขเว  ปณฺฑิตโต  ภย�  นตฺถิ  ปณฺฑิตโต  อุปทฺทโว  นตฺถิ  ปณฺฑิตโต   

อุปสคฺโคติ ฯ

  (ทุกฺขการณํ) อ.เหตุแห่งทุกข์  ภยานิกํ มีภัยเป็นต้น  อาคจฺฉติ ย่อมมา  ปริสานํ  

แก่บริษัท ท.  จตสฺสนฺนํป ิแม้ ๔  นิสฺสาย เพราะอาศัย  พาลํ ซึ่งคนพาล  เอวํ	ด้วยประการ

ฉะนี้ ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัสแล้ว  ลกฺขณสุตฺเต	

ในลักขณสูตร  สพฺพปฺปเม อันเป็นสูตรแรกในสูตรทั้งปวง  ติกงฺคุตฺตเร ในติกนิบาต อังคุตตร- 

นิกาย  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อคฺคิ อ.ไฟ  มุตฺโต อันพ้นแล้ว  นฬาคารา		วา จาก

เรือนไม้อ้อหรือ  ติณาคารา		วา หรือว่าจากเรือนหญ้า  ฑหต ิย่อมไหม้  กูฏาคารานิปิ แม้

ซึ่งเรือนยอด ท.  อุลฺลิตฺตาวลิตฺตานิ	อันบุคคลฉาบแล้วในภายในและภายนอก  นิวาตานิ 

อันมีลมไปปราศแล้ว  ผุสิตคฺคฬานิ อันมีบานประตูอันกระทบแล้ว  ปิหิตวาตปานานิ มีช่อง

เป็นที่ดื่มกินซึ่งลมอันปิดแล้ว  เสยฺยถาปิ แม้ฉันใด,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ภยานิ อ.ภัย ท.  

ยานิ		กานิจิ เหล่าใดเหล่าหนึ่ง  อุปฺปชฺชนฺต ิจะเกิดขึ้น,  ตานิ		(ภยานิ) อ.ภัย ท. เหล่านั้น   

สพฺพานิ ทั้งปวง  อุปฺปชฺชนฺต ิย่อมเกิดขึ้น  พาลโต จากคนพาล,  โน		(อุปฺปชฺชนฺติ) ย่อม

ไม่เกิดขึ้น  ปณฺฑิตโต จากบัณฑิต,  อุปทฺทวา อ.อุปัทวะ ท.  เย	 	 เกจิ เหล่าใดเหล่าหนึ่ง   

อุปฺปชฺชนฺต ิจะเกิดขึ้น,  เต		(อุปทฺทวา) อ.อุปัทวะ ท. เหล่านั้น  สพฺเพ ทั้งปวง  อุปฺปชฺชนฺต ิ 

ย่อมเกิดขึ้น  พาลโต จากคนพาล,  โน	 	 (อุปฺปชฺชนฺติ) ย่อมไม่เกิดขึ้น  ปณฺฑิตโต จาก

บัณฑิต,  อุปสคฺคา อ.อุปสัค ท.  เย		เกจิ เหล่าใดเหล่าหนึ่ง  อุปฺปชฺชนฺต ิจะเกิดขึ้น,  เต			

(อุปสคฺคา) อ.อุปสัค ท. เหล่านั้น  สพฺเพ ทั้งปวง  อุปฺปชฺชนฺต ิย่อมเกิดขึ้น  พาลโต จากคน

พาล,  โน		(อุปฺปชฺชนฺติ) ย่อมไม่เกิดขึ้น  ปณฺฑิตโต จากบัณฑิต  เอวเมว		โข ฉันนั้นนั่นเทียว

แล,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  พาโล อ.คนพาล  สปฺปฏิภโย เป็นผู้เป็นไปกับด้วยภัยเฉพาะหน้า  

(โหติ) ย่อมเป็น,  ปณฺฑิโต อ.บัณฑิต  อปฺปฏิภโย เป็นผู้ไม่มีภัยเฉพาะหน้า  (โหติ) ย่อมเป็น,  

พาโล อ.คนพาล  สอุปทฺทโว เป็นผู้เป็นไปกับด้วยอุปัทวะ  (โหติ) ย่อมเป็น,  ปณฺฑิโต อ.บัณฑิต  

อนุปทฺทโว เป็นผู้ไม่มีอุปัทวะ  (โหติ) ย่อมเป็น,  พาโล อ.คนพาล  สอุปสคฺโค เป็นผู้เป็นไปกับ

ด้วยอุปสัค  (โหติ) ย่อมเป็น,  ปณฺฑิโต	อ.บัณฑิต  อนุปสคฺโค เป็นผู้ไม่มีอุปสัค  (โหติ)	ย่อมมี  

อิติ		โข ด้วยประการฉะนี้แล,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ภยํ	อ.ภัย  นตฺถิ ย่อมไม่มี  ปณฺฑิตโต  

จากบัณฑิต,  อุปทฺทโว อ.อุปัทวะ  นตฺถิ ย่อมไม่มี  ปณฺฑิตโต จากบัณฑิต,  อุปสคฺโค  
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อ.อุปสัค  นตฺถิ ย่อมไม่มี  ปณฺฑิตโต จากบัณฑิต”  อิติ ดังนี้ ฯ        

  เหตุแห่งทุกข์มีภัยเป็นต้น ย่อมมาแก่บริษัททั้ง ๔ เพราะอาศัยคนพาล ด้วย

ประการฉะนี้.  เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ในลักขณสูตร ซึ่งเป็นสูตรแรก

ก่อนสูตรทั้งปวง ในติกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ไฟที่หลุดมาจากเรือน

ไม้อ้อหรือเรือนหญ้า ย่อมไหม้แม้เรือนยอดทั้งหลาย ที่บุคคลฉาบทาทั้งภายในและภายนอก 

ที่อับลม มีบานประตูที่มิดชิด ถูกปิดหน้าต่างไว้แล้ว แม้ฉันใด, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภัยเหล่า

ใดเหล่าหนึ่งจะเกิดขึ้น, ภัยเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมเกิดขึ้นจากคนพาล หาเกิดจากบัณฑิตไม่, 

อุปัทวะเหล่าใดเหล่าหนึ่ง จะเกิดขึ้น, อุปัทวะเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมเกิดขึ้นจากคนพาล หาเกิด

จากบัณฑิตไม่, อุปสัคเหล่าใดเหล่าหนึ่ง จะเกิดขึ้น, อุปสัคเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมเกิดขึ้นจาก

คนพาล หาเกิดจากบัณฑิตไม่ ฉันนั้นเหมือนกัน.  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนพาลมีภัยเฉพาะ

หน้า บัณฑิตหาภัยเฉพาะมิได้, คนพาลมีอุปัทวะเฉพาะหน้า บัณฑิตหาอุปัทวะเฉพาะมิได้, 

คนพาลมีอุปสัคเฉพาะหน้า บัณฑิตหาอุปสัคเฉพาะมิได้ ด้วยประการฉะนี้แล, ดูก่อนภิกษุทั้ง

หลาย ภัยไม่มีจากบัณฑิต อุปัทวะไม่มีจากบัณฑิต อุปสัคไม่มีจากบัณฑิต” 

  อรรถกถาแห่งลักขณสูตร

  ตตฺถ  นฬาคารา		วาติ  นเฬหิ  ฉนฺนปริจฺฉนฺนา  อคารา,  เสสสมฺภารา  ปเนตฺถ   

รุกฺขมยา  โหนฺติ  ฯ  ติณาคาเรปิ  เอเสว  นโย ฯ  กูฏาคารานีติ  กูฏสงฺคหิตานิ  อคารานิ ฯ   

อุลฺลิตฺตาวลิตฺตานีติ  อนฺโต  จ  พหิ  จ  ลิตฺตานิ ฯ  นิวาตานีติ  นิวาริตวาตปฺปเวสานิ ฯ   

ผุสิตคฺคฬานีติ  เฉเกหิ  วฑฺฒกีหิ  กตตฺตา  ปิฏฺสิงฺฆาตสฺมึ  สุฏฺุผุสิตกวาฏานิ  ฯ  ปิหิต-	

วาตปานานีติ  ยุตฺตวาตปานานิ ฯ  อิมินา  ปททฺวเยน  กวาฏวาตปานาน�  นิจฺจ�  ปิหิตตฺต�   

อกเถตฺวา  สมฺปตฺติเยว  กถิตา ฯ  อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ  ปน  ตานิ  ปิถิยนฺติ  จ  วิวริยนฺติ  จ ฯ  

พาลโต		อุปฺปชฺชนฺตตีิ  พาลเมว  นิสฺสาย  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  ภยนตฺิ  จิตฺตุตฺราโส ฯ  อุปทฺทโวติ  

อเนกคฺคตากาโร ฯ  อุปสคฺโคติ  อุปสฏฺากาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ลคฺคนากาโรติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

  ตพฺพณฺณนา อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาแห่งลักขณสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อคารา จากเรือน  ฉนฺนปริจฺฉนฺนา อันอันบุคคลมุงบังแล้ว  นเฬหิ ด้วยไม้

อ้อ ท.,  ปน แต่ว่า  เสสสมฺภารา อ.สัมภาระที่เหลือ ท.  รุกฺขมยา เป็นสัมภาระอันส�าเร็จด้วย

ไม้  เอตฺถ		(อคาเร) ในเรือนนี้  (โหนฺติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  ตตฺถ		(ปเทสุ)		“นฬาคารา		วาติ		

(ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้น -บทว่า ‘นฬาคารา  วา’ ดังนี้ ฯ  นโย อ.นัย  ติณาคาเรปิ แม้
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ในเรือนอันบุคคลมุงแล้วด้วยหญ้า  เอโสว นี้นั่นเทียว ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  ‘อคารานิ  

ซึ่งเรือน ท.  กูฏสงฺคหิตานิ	อันอันบุคคลสงเคราะห์แล้วด้วยยอด’ 	อิต ิดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

‘กูฏาคารานีติ ว่า ‘กูฏาคารานิ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  ‘ลิตฺตานิ อันอันบุคคล

ฉาบแล้ว  อนฺโต		จ ในภายในด้วย  พหิ		จ ในภายนอกด้วย’  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

‘อุลฺลิตฺตาวลิตฺตานีติ ว่า ‘อุลฺลิตฺตาวลิตฺตานิ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  ‘นิวาริต-	

วาตปฺปเวสนานิ อันมีการเข้าไปแห่งลมอันถูกห้ามแล้ว’  อิติ ดังนี้  ปทสฺส แห่งบท   

‘นิวาตานีติ ว่า ‘นิวาตานิ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  ‘สุฏฺุผุสิตกวาฏานิ อันบาน

ประตูอันกระทบแล้วด้วยดี  ปิฏฺสิงฺฆาตสฺมึ ที่กรอบเช็ดหน้า  (อคารานํ)		เฉเกหิ		วฑฺฒกีหิ		

กตตฺตา เพราะความที่ แห่งเรือน ท. เป็นเรือน อันนายช่างไม้ ท. ผู้ฉลาด กระท�าแล้ว’  อิติ 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ผุสิตคฺคฬานีติ ว่า ‘ผุสิตคฺคฬานิ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ)	อ.อรรถ  อิติ ว่า  

‘ยุตฺตวาตปานานิ อันมีช่องเป็นที่ดื่มกินซึ่งลมอันถูกประกอบแล้ว’  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  ‘ปิหิตวาตปานานีติ ว่า ‘ปิหิตวาตปานานิ’ ดังนี้ ฯ  กวาฏวาตปานานํ		นิจฺจํ		ปิหิตตฺตํ			

อกเถตฺวา		สมฺปตฺติ	 	เอว อ.การ ไม่ตรัส ซึ่งความที่ แห่งบานประตูและช่องเป็นที่ดื่มกินซึ่ง

ลม ท. เป็นของอันบุคคลปิดแล้ว เป็นนิจ ถึงพร้อมแล้วนั่นเทียว  (ภควตา) อันพระผู้มีพระ

ภาคเจ้า  กถิตา ตรัสแล้ว  อิมินา		ปททฺวเยน ด้วยหมวดสองแห่งบทนี้ ฯ  ปน แต่ว่า  ตานิ			

(กวาฏวาตปานานิ) อ.บานประตูและช่องเป็นที่ดื่มกินซึ่งลม ท. เหล่านั้น  (ปุคฺคเลน) อัน

บุคคล  ปิถิยนฺติ	 	จ ย่อมปิดด้วย  วิวริยนฺติ	 	จ ย่อมเปิดด้วย  อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ ในขณะ

อันบุคคลทั้งปรารถนาแล้วทั้งปรารถนาแล้ว ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  ‘อุปฺปชฺชนฺต ิย่อม

เกิดขึ้น  นิสฺสาย เพราะอาศัย  พาลํ		เอว ซึ่งคนพาลนั่นเทียว’  อิติ ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่ง

หมวดสองแห่งบท 	 ‘พาลโต		อุปฺปชฺชนฺตีติ	ว่า ‘พาลโต  อุปฺปชฺชนฺติ’ ดังนี้ ฯ  จิตฺตุตฺราโส 

อ.ความสะดุ้งแห่งจิต  ภยนฺต ิชื่อว่าภัย ฯ  อเนกคฺคตากาโร อ.อาการคือความที่แห่งบุคคล

เป็นผู้มีอารมณ์มิใช่หนึ่ง  อุปทฺทโวติ ชื่อว่าอุปัทวะ ฯ  อุปสฏฺากาโร อ.อาการอันติดขัด   

ลคฺคนากาโร คือว่า อ.อาการคืออันข้อง  ตตฺถ		ตตฺถ		(อารมฺมเณ) ในอารมณ์นั้นๆ  อุปสคฺโคติ  

ชื่อว่าอุปสัค”  อิติ ดังนี้ ฯ

  อรรถกถาแห่งลักขณสูตรนั้นว่า “บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ‘นฬาคารา		วา’ ความ

ว่า จากเรือนที่เขามุงบังด้วยไม้อ้อทั้งหลาย, แต่สัมภาระที่เหลือ เป็นของส�าเร็จด้วยไม้ในเรือน

นั้น. นัยแม้ในเรือนหญ้า นี้นั่นแหละ.  บทว่า ‘กูฏาคารานิ’ ความว่า เรือนทั้งหลายที่สงเคราะห์

เอาเรือนยอด. บทว่า ‘อุลฺลิตฺตาวลิตฺตานิ’ ความว่า ที่เขาฉาบไว้ทั้งภายในและภายนอก. บท
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ว่า ‘นิวาตานิ’ ความว่า ห้ามการพัดเข้าแห่งลม.  บทว่า ‘ผุสิตคฺคฬานิ’ ความว่า บานประตู

ที่กรอบเช็ดหน้าอันสนิทดี เพราะเป็นของอันนายช่างผู้ฉลาดทั้งหลายท�าไว้. บทว่า ‘ปิหิต-	

วาตปานานิ’ ความว่า ที่เขาติดหน้าต่างไว้. ความไม่ตรัสถึงความที่บานประตูและหน้าต่าง 

ถูกปิดไว้เป็นนิจ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยสองบทนี้. แต่บานประตูและหน้าต่างเหล่า

นั้น ถูกปิดและถูกเปิด ในทุกๆ ขณะที่เขาปรารถนา. สองบทว่า ‘พาลโต		อุปฺปชฺชนฺติ’ ความ

ว่า ย่อมเกิดขึ้น เพราะอาศัยคนพาลเท่านั้น. ความสะดุ้งจิต ชื่อว่าภัย. อาการคือความมีจิต

ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าอุปัทวะ. อาการติดขัด คืออาการขัดข้องในอารมณ์นั้นๆ ชื่อว่าอุปสัค”

  ฏีกาแห่งลักขณสูตร

  ฉนฺนปริจฺฉนฺนาติ  นเฬหิ  ติณจฺฉทนสงฺเขเปน  อุปริ  ฉาเทตฺวา  เตหิเยว  ทารุ-

กุฑฺฑกนิยาเมน  ปริโต  ฉาทิตา ฯ  ภยนตฺิ  ภีตเจตโส  พฺยโถติ  อาห  ‘จิตฺตุตฺราโสติ ฯ   

อุปทฺทโวติ  อนฺตราโย ฯ  ตสฺส  ปน  วิกฺเขปการณตฺตา  วุตฺต�  ‘อเนกคฺคตากาโรติ ฯ 		

อุปสคฺโคติ  อุปสชฺชน�  เทวโตปปฬาทินา  อปฺปฏิการวิฆาตาปตฺติ,  สา  ปน  ยสฺมา   

ปฏิการาภาเวน  วิหฺมานสฺส  กิฺจิ  กาตุ�  อสมตฺถสฺส  โอสีทนการณ�,  ตสฺมา  วุตฺต�  ‘ตตฺถ  

ตตฺถ  ลคฺคนากาโรติ  ตฏฺฏีกา ฯ

  ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งลักขณสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  ‘นเฬหิ			

ติณจฺฉทนสงฺเขเปน		อุปริ		ฉาเทตฺวา		เตหิเยว		ทารุกุฑฺฑกนิยาเมน		ปริโต		ฉาทิตา อัน

บุคคล มุงแล้ว ในเบื้องบน ด้วยไม้อ้อ โดยท�านองแห่งการมุงด้วยหญ้า มุงแล้ว ด้วยไม้อ้อ ท. 

เหล่านั้นนั่นเทียว ในเบื้่องบน โดยท�านองแห่งฝาไม้’  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ฉนฺน-	

ปริจฺฉนฺนาติ ว่า “ฉนฺนปริจฺฉนฺนา” ดังนี้ ฯ  พฺยโถ อ.ความสะดุ้ง  ภีตเจตโส แห่งใจของบุคคล

ผู้กลัวแล้ว  ภยนฺต ิชื่อว่าภัย  อิติ เพราะเหตุนั้น  (อฏฺกถาจริโย)	อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห 

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  ‘จิตฺตุตฺราโส อ.ความสะดุ้งแห่งจิต’  อิติ ดังนี้ ฯ  อนฺตราโย อ.อันตราย  

อุปทฺทโวติ ชื่อว่าอุปัทวะ ฯ  ปน ก็  (วจนํ) อ.ค�า  อิติ ว่า  ‘อเนกคฺคตากาโร อ.อาการคือ

ความที่แห่งจิตมีอารณ์มิใช่หนึ่ง’  อิติ ดังนี้  (อฏฺกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺตํ	

กล่าวแล้ว  ตสฺส	 	 (อนฺตรายสฺส)	 	วิกฺเขปการณตฺตา เพราะความที่ แห่งอันตรายนั้น เป็น

เหตุแห่งความฟุ้งซ่าน ฯ  อุปสชฺชน ํอ.ความขัดข้อง  อปฺปฏิการวิฆาตาปตฺติ คือว่า อ.การ

ถึงซึ่งความคับแค้นเพราะกระท�าตอบแทนไม่ได้  เทวโตปปีฬนาทินา		(การเณน) เพราะเหตุ 

มีการบีบคั้นแห่งเทวดาเป็นต้น  อุปสคฺโคติ ชื่อว่าอุปสัค,  ปน ก็  สา		(วิฆาตาปตฺติ) อ.การ 
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ถึงซึ่งความคับแค้นนั้น  โอสีทนการณํ เป็นเหตุแห่งการจมลง  อสมตฺถสฺส		(ปุคฺคลสฺส) แห่ง

บุคคล ผู้ไม่สามารถ  วิหฺมานสฺส ผู้เดือดร้อนอยู่  กาตุํ เพื่ออันกระท�า  กิฺจิ ซึ่งอะไรๆ  

ปฏิการาภาเวน เพราะความไม่มีแห่งการกระท�าตอบแทน  (โหติ) ย่อมเป็น  ยสฺมา เพราะ

เหตุใด,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.ค�า  อิติ ว่า  ‘ลคฺคนากาโร อ.อาการคืออันข้อง  

ตตฺถ		ตตฺถ		(อารมฺมเณ) ในอารมณ์นั้นๆ’  อิติ ดังนี้  (อฏฺกถาจริเยน) อันพระอรรถกถา-

จารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว”  อิติ	ดังนี้ ฯ      

  ฎีกาแห่งลักขณสูตรนั้นว่า “บทว่า ‘ฉนฺนปริจฺฉนฺนา’ ความว่า ที่เขาใช้ไม้อ้อทั้ง

หลายมุงบังในเบื้องบน โดยท�านองอย่างมุงด้วยหญ้า แล้วใช้ไม้อ้อเหล่านั้นนั่นแหละมุงโดย

รอบ โดยท�านองแห่งฝาไม้.  ความสะดุ้งแห่งใจของบุคคลผู้กลัว ชื่อว่าภัย เพราะฉะนั้น พระ

อรรถกถาจารย์กล่าวว่า ‘ความสะดุ้งแห่งจิต’.  อันตราย ชื่อว่าอุปัทวะ.  ก็พระอรรถกถาจารย์

กล่าวว่า ‘อาการคือความมีจิตฟุ้งซ่าน’ ดังนี้ เพราะว่าอันตรายนั้น เป็นเหตุแห่งความฟุ้งซ่าน.  

ความขัดข้อง คือการประสบความคับแค้นเพราะท�าคืนไม่ได้ เพราะเหตุมีถูกเทวดาบีบคั้น

เป็นต้น ชื่อว่าอุปสัค,  ก็ การประสบความคับแค้นนั้น เป็นเหตุแห่งความท้อแท้แห่งบุคคลผู้ไม่

สามารถ ผู้เดือดร้อนอยู่ เพื่อจะท�าอะไรๆ เพราะไม่มีการท�าโต้ตอบ เพราะเหตุใด, เพราะเหตุ

นั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า ‘อาการคือความข้องในอารมณ์นั้นๆ” 

-----------------

 ๓.		อ้างหลักฐานจากคัมภีร์กลุ่มสัททาวิเสส

  ๓.๑ อ้างหลักฐานจากสัททนีติปกรณ์ (พระอัครวงศาจารย์) เช่น

  สทฺทนีติยมฺปิ  ปฑิ  คติย�  สุขุเมสุปิ  อตฺเถสุ  ปณฺฑติ  คจฺฉติ  ทุกฺขาทีน�   

ปฬนาทิก�ปิ  อาการ�  ชานาตีติ  ปณฺฑา  ปณฺฑาย  อิโต  คโต  ปวตฺโตติ  ปณฺฑิโต  อถวา   

สฺชาตา  ปณฺฑา  เอตสฺสาติ  ปณฺฑิโต  ปณฺฑติ  าณคติยา  คจฺฉตีติ  ปณฺฑิโตติ  วุตฺต� ฯ

  (อคฺคว�สาจริเยน)  สทฺทนีติยมฺปิ  “ปฑิ  คติย�  (วตฺตติ),  (ยา  ปฺา)  สุขุเมสุปิ  อตฺเถสุ  ปณฺฑติ   

คจฺฉติ  ทุกฺขาทีน�  (อริยสจฺจาน�)  ปฬนาทิก�ปิ  อาการ�  ชานาตีติ  (สา  ปฺา)  ปณฺฑา,  (โย  ปุคฺคโล)  

ปณฺฑาย  อิโต  คโต  ปวตฺโตติ  (โส  ปุคฺคโล)  ปณฺฑิโต,  อถวา  สฺชาตา  ปณฺฑา  เอตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  

อิติ  (เอโส  ปุคฺคโล)  ปณฺฑิโต,  (โย  ปุคฺคโล)  ปณฺฑติ  าณคติยา  คจฺฉตีติ  (โส  ปุคฺคโล)  ปณฺฑิโตติ  

(วจน�)  วุตฺต� ฯ
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  (วจนํ) อ.ค�า  อิติ ว่า  “ปฑ ิอ.ปฑิธาตุ  (วตฺตติ) ย่อมเป็นไป  คติยํ ในอรรถว่าไป,  

(ยา		ปฺา) อ.ปัญญาใด  ปณฺฑต ิย่อมด�าเนินไป  คจฺฉติ คือว่าย่อมไป  อตฺเถสุ ในประโยชน์ 

ท.  สุขุเมสุปิ แม้อันละเอียด  ชานาติ คือว่าย่อมรู้  อาการํ ซึ่งอาการ  ปีฬนาทิกํปิ แม้อันมี

การบีบคั้นเป็นต้น  (อริยสจฺจานํ) แห่งอริยสัจ ท.  ทุกฺขาทีนํ มีทุกข์เป็นต้น  อิติ เพราะเหตุนั้น  

(สา		ปฺา) อ.ปัญญานั้น  ปณฺฑา ชื่อว่าปณฺฑา,  (โย		ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  อิโต ไปแล้ว  คโต 

คือว่าด�าเนินไปแล้ว  ปวตฺโต คือว่าเป็นไปแล้ว  ปณฺฑาย ด้วยปัญญาอันชื่อว่าปัณฑา  อิติ 

เพราะเหตุนั้น  (โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น  ปณฺฑิโต ชื่อว่าบัณฑิต,  อถวา อีกอย่างหนึ่ง  ปณฺฑา 

อ.ปัญญาอันชื่อว่าบัณฑา  สฺชาตา เกิดพร้อมแล้ว  เอตสฺส		(ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคลนั่น  อิติ 

เพราะเหตุนั้น  (เอโส		ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั่น  ปณฺฑิโต ชื่อว่าบัณฑิต,  (โย		ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด   

ปณฺฑต ิย่อมด�าเนินไป  คจฺฉติ คือว่าย่อมไป  าณคติยา ด้วยญาณคติ  อิติ เพราะเหตุนั้น  

(โส		ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  ปณฺฑิโต ชื่อว่าบัณฑิต”  อิติ ดังนี้  (อคฺควํสาจริเยน) อันพระ 

อัครวงศาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  สทฺทนีติยมฺปิ แม้ในคัมภีร์สัททนีติ ฯ

  แม้ในสัททนีติปกรณ์ พระอัครวงศาจารย์ก็กล่าวไว้ว่า “ปฑิธาตุ ย่อมเป็นไปใน

อรรถว่าไป, ปัญญาใดย่อมด�าเนินไป คือไปในประโยชน์ทั้งหลายที่แม้อันละเอียด คือรู้อาการ

แม้มีการบีบคั้นเป็นต้น แห่งอริยสัจมีทุกข์เป็นต้น เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้น ชื่อว่าปัณฑา, 

บุคคลใด ไป คือด�าเนินไป ได้แก่เป็นไป ด้วยปัญญาอันชื่อว่าปัณฑา เพราะเหตุนั้น บุคคล

นั้น ชื่อว่าบัณฑิต, อีกอย่างหนึ่ง ปัญญาชื่อว่าบัณฑา เกิดพร้อมแล้ว แก่บุคคลนั่น เพราะเหตุ

นั้น บุคคลนั่น ชื่อว่าบัณฑิต, บุคคลใด ย่อมด�าเนินไป คือย่อมไป ด้วยญาณคติ เพราะเหตุนั้น 

บุคคลนั้น ชื่อว่าบัณฑิต”

 

 ๓.๒ อ้างหลักฐานจากคัมภีร์วุตโตทัย (พระสังฆรักขิตมหาเถระ) เช่น

  ปฺยาวตฺต�  นามาย�  คาถา ฯ

     สเมสุ		สินฺธุโต		เชน					 ปฺยาวตฺตํ		ปกิตฺติตนฺติ  

  หิ  วุตฺโตทเย  วุตฺต� ฯ

  ปฺยาวตฺต�  นาม  อย�  คาถา ฯ

     “สเมสุ		(ปาเทสุ)		สินฺธุโต		(ปเรน)		เชน		ปฺยาวตฺตํ		ปกิตฺติตนฺติ  

  (วจน�  สงฺฆรกฺขิตตฺเถเรน)  หิ  วุตฺโตทเย  วุตฺต� ฯ
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    อยํ		คาถา อ.คาถานี้  ปฺยาวตฺตํ		นาม ชื่อว่าปัฐยาวัตร ฯ  ห ิจริงอยู่  (วจนํ) 

อ.ค�า  อิติ ว่า  

“ปฺยาวตฺต ํอ.ปัฐยาวัตร  ปกิตฺติต ํถูกกล่าวแล้ว  เชน ด้วย

ชคณะ  (ปเรน)	อันเป็นเบื้องหลัง  สินฺธุโต จาก ๔ พยางค์  

สเมสุ	 	 (ปาเทสุ) ในบาท ท. อันเป็นคู่”  อิติ	ดังนี้  (สงฺฆ-

รกฺขิตตฺเถเรน) อันพระสังฆรักขิตะผู้เถระ  วุตฺต ํกล่าวไว้แล้ว  

วุตฺโตทเย ในคัมภีร์วุตโตทัย ฯ

  คาถานี้ ชื่อว่าปัฐยาวัตร. สมจริงดังค�าที่พระสังฆรักขิตมหาเถระกล่าวไว้ในคัมภีร์ 

วุตโตทัยว่า

“ปัฐยาวัตร ถูกกล่าวไว้ด้วย ชคณะหลังจาก ๔ พยางค์แรก ใน

สมบาททั้งหลาย (บาทที่ ๒ กับบาทที่ ๔)”

 ๓.๓ อ้างหลักฐานจากคัมภีร์ฉันทวุตติปทีป (พระญาณมงคลกิตติเถระ) เช่น

  ตตฺถ  คาถายาติ  อกฺขรปท�  นิยมิตฺวา  กถิเตน  วจเนนาตฺยฏฺกถาย�  วุตฺต� ฯ  

ตตฺถ  ปาทสงฺขาเต  ปเท  อกฺขโร  อกฺขรปทนฺตฺยตฺโถ  ยุชฺชติ ฯ  ตถา  หิ

     เอกปาทกฺขรานํปิ					 นิยโม		ฉนฺทลกฺขณํ		

			 	 	 จตุปฺปาทคลานนฺตุ			 นิยโม		วุตฺติลกฺขณนฺติ

  ฉนฺทวุตฺติปฺปทีเป  วุตฺต� ฯ    

  ตตฺถ  (“เอกมนฺตํ		ติา		โข		สาติ  วจเน  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ 

  (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  ตตฺถ		(“เอกมนฺตํ		ติา		โข		สาติ		วจเน) ในค�าว่า  

“เอกมนฺต�  ติา  โข  สา” ดังนี้นั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ

  บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในค�าว่า “เอกมนฺต�  ติา  โข  สา” ดังนี้นั้น  

 

	 	 “คาถายาติ  (ปทสฺส)  “อกฺขรปท�  นิยมิตฺวา  กถิเตน  วจเนน”  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  (วจน�  

อฏฺกถาจริเยน)  อฏฺกถาย�  วุตฺต�  ฯ  

  (วจนํ) อ.ค�า  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วจเนน ด้วยค�า  อกฺขรปทํ			

นิยมิตฺวา		กถิเตน อันถูกก�าหนด ซึ่งอักษรในบาท แล้วจึงกล่าว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส)	แห่ง
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บท  “คาถายาติ ว่า “คาถาย” ดังนี้  อฏฺกถาจริเยน อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺตํ	กล่าว

แล้ว  อฏฺกถายํ ในอรรถกถา ฯ

  พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ในอรรถกถาว่า “บทว่า ‘คาถาย’ ความว่า ด้วยค�าที่

ถูกก�าหนดอักษรในแต่ละบาทแล้วจึงกล่าว

  ตตฺถ  (“อกฺขรปทนฺติ  วจเน)  “ปาทสงฺขาเต  ปเท  อกฺขโร  อกฺขรปท�”  อิติ  อตฺโถ  ยุชฺชติ ฯ   

ตถา  หิ  (าณมงฺคลตฺเถเรน)

     “เอกปาทกฺขรานํปิ					 นิยโม		ฉนฺทลกฺขณํ		(โหติ),		

			 	 	 จตุปฺปาทคลานํ		ตุ			 นิยโม		วุตฺติลกฺขณํ		(โหติ)”		อิติ

  (วจน�)  ฉนฺทวุตฺติปฺปทีเป  วุตฺต�  ฯ  

  อตฺโถ อ.เนื้อความ  อิติ ว่า  “อกฺขโร อ.อักษร  ปเท ในบท  ปาทสงฺขาเต อัน

อันบัณฑิตกล่าวว่าบาท  อกฺขรปทํ ชื่อว่าอักขรบท”  อิติ ดังนี้  ตตฺถ		(“อกฺขรปทนฺติ		วจเน) 

ในค�าว่า “อกฺขรปท�” ดังนี้นั้น  ยุชฺชต ิย่อมสมควร ฯ  ห ิเหมือนอย่างว่า  (วจนํ)	อ.ค�า  อิติ ว่า  

“นิยโม อ.การก�าหนด  เอกปาทกฺขรานํปิ แม้ซึ่งอักษรใน

บาทหนึ่ง ท.  ฉนฺทลกฺขณํ เป็นลักขณะของฉันท์  (โหติ)	

ย่อมเป็น,  ต ุ ส่วนว่า  นิยโม อ.การก�าหนด  จตุปฺปาท-

คลานํ ซึ่งครุและลหุในบาทสี่ ท.  วุตฺติลกฺขณํ เป็นลักษณะ

ของคาถา  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  

  (าณมงฺคลตฺเถเรน) อันพระญาณมงคลผู้เถระ  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  ฉนฺทวุตฺติปฺ-

ปทีเป	ในคัมภัร์ฉันท์ชื่อว่าฉันทวุตติปทีป  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ   

  เนื้อความว่า “ในบทว่า ‘อกฺขรปทํ’ นั้น อักษรในบทกล่าวคือบาท ชื่อว่าอักขร

บท” ดังนี้ ก็ควร.  เหมือนอย่างค�าที่พระญาณมงคลเถระกล่าวไว้ในฉันทวุตติปทีปว่า  

“การก�าหนดพยางค์ในบาทหนึ่งๆ เป็นลักขณะของฉันท์,  

ส่วนการก�าหนดครุและลหุในบาททั้งสี่ เป็นลักษณะของ

คาถา” ดังนี้ ก็ควร 
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 ๓.๔ อ้างหลักฐานจากคัมภีร์พาลาวตาร และฎีกาของคัมภีร์พาลาวตาร เช่น

  อปิจ  อกฺขรนิยโม  ฉนฺท�  ครุลหุนิยโม  ภเว  วุตฺตีติ  สนฺธิพาลาวตาเร  เจว   

ยชมานรวิโตยภูมิชลนโสมมารุตนภสงฺขาเตหิ  ย  ร  ต  ภ  ช  ส  ม  นาติ  อิเมหิ  

อกฺขเรหิ  นิยโม  อุปลกฺขิโต  วิธิวิเสโส  อวชฺช�  ฉาเทตีติ  ฉนฺท�  นาม  ภเว  ครูหิ  จ   

ลหูหิ  จ  นิยโม  วุจฺจติ  เอตายาติ  วุตฺติ  นาม  ภเวติ  ตฏฺฏีกายฺจ  วุตฺตตฺตา  อกฺขโรว  ปท�  

อกฺขรปทนฺตฺยตฺโถ  ยุชฺชติ ฯ

  อปิจ  (ตสฺส  “อกฺขรปทนฺติ  วจนสฺส  าณมงฺคลตฺเถเรน)  “อกฺขรนิยโม  ฉนฺท�  ครุลหุนิยโม  

ภเว  วุตฺตีติ  สนฺธิพาลาวตาเร  เจว  ยชมานรวิโตยภูมิชลนโสมมารุตนภสงฺขาเตหิ  ย  ร  ต  ภ  ช  ส  ม  

นาติ  อิเมหิ  อกฺขเรหิ  นิยโม  อุปลกฺขิโต  วิธิวิเสโส  ‘(ปกรณ�)  อวชฺช�  ฉาเทตีติ  (วิคฺคเหน)  ฉนฺท�  นาม   

ภเว,  ครูหิ  จ  ลหูหิ  จ  นิยโม  ‘(กถา)  วุจฺจติ  เอตาย  (คาถาย)’  อิติ  (วิคฺคเหน)  วุตฺติ  นาม  ภเวติ   

ตฏฺฏีกาย�  จ  วุตฺตตฺตา  “อกฺขโรว  ปท�  อกฺขรปท�”  อิติ  อตฺโถ  ยุชฺชติ ฯ

  อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  อตฺโถ อ.เนื้อความ  อิติ ว่า  “อกฺขโรว อ.อักษรเทียว  

ปทํ เป็นบท  อกฺขรปทํ ชื่อว่าอักขรบท”  อิติ ดังนี้  (ตสฺส	 	 “อกฺขรปทนฺติ	 	 วจนสฺส		

าณมงฺคลตฺเถเรน)		วุตฺตตฺตา เพราะความที่- แห่งค�าว่า “อกฺขรปท�” ดังนี้นั้น -เป็นค�า อัน

พระญาณมงคลผู้เถระ กล่าวแล้ว  สนฺธิพาลาวตาเร ในคัมภัร์พาลาวตารในสนธิกัณฑ์  อิติ 

ว่า  “อกฺขรนิยโม อ.การก�าหนดซึ่งอักษร  ฉนฺทํ มีชื่อว่าฉันท์  (ภเว) พึงเป็น,  ครุลหุนิยโม 

อ.การก�าหนดซึ่งครุและลหุ  วุตฺต ิมีชื่อว่าคาถา  ภเว พึงเป็น”  อิติดังนี้  เจว ด้วยนั่นเทียว  

ตฏฺฏีกายํ ในฏีกาของคัมภัร์พาลาวตารในสนธิกัณฑ์นั้น  อิติ	ว่า “นิยโม อ.การก�าหนด  วิธิ-	

วิเสโส คือว่า อ.วิธีพิเศษ  อุปลกฺขิโต อันถูกก�าหนดแล้ว 	อิเมหิ	 	อกฺขเรหิ	ด้วยอักษร ท. 

เหล่านี้  ยรตภชสมน	อิติ คือ ย, ร, ต, ภ, ช, ส, ม และ น  ยชมานรวิโตยภูมิชลนโสม-

มารุตนภสงฺขาเตหิ อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่ายชมาน (ผู้บูชายัญ), รวิ (พระอาทิตย์), โตย 

(น�้า), ภูมิ (แผ่นดิน), ชลน (ไฟ), โสม (พระจันทร์), มารุต (ลม) และ นภ (ท้องฟ้า)  ฉนฺทํ		นาม 

มีชื่อว่าฉันท์  (วิคฺคเหน) เพราะวิเคราะห์  อิติ ว่า  “(ปกรณํ) อ.ปกรณ์  ฉาเทติ ย่อมปกปิด  

อวชฺช ํซึ่งโทษ”  อิติ ดังนี้  ภเว พึงเป็น,  นิยโม อ.การก�าหนด  ครูหิ		จ ด้วยครุ ท. ด้วย  ลหูหิ		

จ ด้วยลหุ ท. ด้วย  วุตฺติ		นาม มีชื่อว่าคาถา  (วิคฺคเหน) เพราะวิเคราะห์  อิติ ว่า  “(กถา) 

อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว  วุจฺจติ ย่อมถูกกล่าว  เอตาย		(คาถาย) ด้วยคาถานั่น”  อิติ ดังนี้  

ภเว พึงเป็น”  อิติ ดังนี้  จ ด้วย  ยุชฺชต ิย่อมสมควร ฯ
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  อีกอย่างหนึ่ง เนื้อความว่า “บทคืออักษร ชื่อว่าอักขรบท” ดังนี้ เพราะค�าว่า 

“อกฺขรปทํ” นั้น พระญาณมงคลเถระกล่าวไว้ในคัมภัร์พาลาวตารตอนว่าด้วยสนธิว่า “การ

ก�าหนดพยางค์ พึงมีชื่อว่าฉันท์, การก�าหนดครุและลหุ พึงมีชื่อว่าคาถา” ดังนี้ และกล่าวไว้

ในฏีกาของคัมภัร์พาลาวตารตอนว่าด้วยสนธิว่า “การก�าหนด คือว่าวิธีพิเศษที่ถูกจดจ�าด้วย

อักษรเหล่านี้ คือ ย, ร, ต, ภ, ช, ส, ม และ น กล่าวคือ ยชมาน (ผู้บูชายัญ), รวิ (พระอาทิตย์), 

โตย (น�้า), ภูมิ (แผ่นดิน), ชลน (ไฟ), โสม (พระจันทร์), มารุต (ลม) และ นภ (ท้องฟ้า) พึง

มีชื่อว่าฉันท์ เพราะวิเคราะห์ว่า ‘ปกปิดโทษ’ ดังนี้, การก�าหนดด้วยครุและลหุ พึงมีชื่อว่า

คาถา(พฤติ) เพราะวิเคราะห์ว่า ‘เป็นเครื่องอันเขากล่าว’ ดังนี้ ก็ย่อมควร

----------------

 ๔.	 วิธีการแปลรูปวิเคราะห์

  ๔.๑ มีเฉพาะรูปวิเคราะห์เท่านั้น

  - สุขุเมสุปิ  อตฺเถสุ  ปณฺฑติ  คจฺฉติ  ทุกฺขาทีน�  ปฬนาทิก�ปิ  อาการ�  ชานาตีติ 

ปณฺฑา ฯ

   (ยา  ปฺา)  สุขุเมสุปิ  อตฺเถสุ  ปณฺฑติ  คจฺฉติ  ทุกฺขาทีน�  (อริยสจฺจาน�)  ปฬนาทิก�ปิ   

อาการ�  ชานาตีติ  (สา  ปฺา)  ปณฺฑา ฯ (ปฑิ  คติย� + อ)

   (ยา	 	ปฺา)   อ.ปัญญาใด  ปณฺฑต ิ ย่อมด�าเนินไป  คจฺฉติ คือว่าย่อมไป  

อตฺเถสุ ในประโยชน์ ท.  สุขุเมสุปิ แม้อันละเอียด  ชานาติ คือว่าย่อมรู้  อาการํ ซึ่งอาการ  

ปีฬนาทิกํปิ แม้อันมีการบีบคั้นเป็นต้น  ทุกฺขาทีนํ	 	 (อริยสจฺจานํ) แห่งอริยสัจ ท. มีทุกข์

เป็นต้น  อิติ เพราะเหตุนั้น  (สา		ปฺา)   อ.ปัญญานั้น  ปณฺฑา ชื่อว่าบัณฑา ฯ

  ปัญญาใดย่อมด�าเนินไป คือไปในประโยชน์ทั้งหลายแม้ที่ละเอียด ได้แก่ย่อม

รู้อาการแม้มีการบีบคั้นเป็นต้น แห่งอริยสัจมีทุกข์เป็นต้น เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้น ชื่อว่า

ปัณฑา

    - ปณฺฑาย  อิโต  คโต  ปวตฺโตติ  ปณฺฑิโต ฯ 

    (โย  ปุคฺคโล)  ปณฺฑาย  อิโต  คโต  ปวตฺโตติ  (โส  ปุคฺคโล)  ปณฺฑิโต ฯ (ปณฺฑา + อิต)
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    (โย		ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  อิโต ด�าเนินไปแล้ว  คโต คือว่าไปแล้ว  ปวตฺโต คือ

ว่าเป็นไปแล้ว  ปณฺฑาย ด้วยปัญญาชื่อว่าบัณฑา  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส		ปุคฺคโล) อ.บุคคล

นั้น  ปณฺฑิโต ชื่อว่าบัณฑิต ฯ

  บุคคลใด ด�าเนินไปแล้ว คือไปแล้ว ได้แก่เป็นไปแล้ว ด้วยปัญญาที่ชื่อว่าบัณฑา 

เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่าบัณฑิต

  - สฺชาตา  ปณฺฑา  เอตสฺสาติ  ปณฺฑิโต ฯ 

    สฺชาตา  ปณฺฑา  เอตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  อิติ  (เอโส  ปุคฺคโล)  ปณฺฑิโต ฯ (ปณฺฑา + อิต) 

    ปณฺฑา อ.ปัญญาชื่อว่าบัณฑา  สฺชาตา เกิดพร้อมแล้ว  เอตสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	

แก่บุคคลนั่น  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เอโส		ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั่น  ปณฺฑิโต ชื่อว่าบัณฑิต.  

  ปัญญาชื่อว่าบัณฑาเกิดขึ้นแก่บุคคลนั่น เพราะเหตุนั้น บุคคลนั่น ชื่อว่าบัณฑิต

  - ปณฺฑติ  าณคติยา  คจฺฉตีติ  ปณฺฑิโต ฯ

    (โย  ปุคฺคโล)  ปณฺฑติ  าณคติยา  คจฺฉตีติ  (โส  ปุคฺคโล)  ปณฺฑิโต ฯ (ปฑิ  คติย� + ต)

   (โย	 	 ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  ปณฺฑต ิ ย่อมด�าเนินไป  คจฺฉติ คือว่าย่อมไป   

าณคติยา ด้วยการด�าเนินไปด้วยปัญญา  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส		ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  

ปณฺฑิโต ชื่อว่าบัณฑิต. (ผู้ด�าเนินชีวิตด้วยปัญญา)

  บุคคลใด ย่อมด�าเนินไป คือว่าย่อมไปด้วยการด�าเนินไปด้วยปัญญา (ญาณคติ) 

เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่าบัณฑิต 

 

  ๔.๒ วิธีการแปลรูปวิเคราะห์ที่มีค�าอธิบาย (มี อตฺโถ, อธิปฺปาโย, วุตฺต�  โหติ)

  - พลนฺตีติ  พาลา,  อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน  ชีวนฺติ  น  เสฏฺเน  ปฺาชีวิเตนาติ  

อธิปฺปาโย ฯ

  (เย  ชนา)  พลนฺตีติ  (เต  ชนา)  พาลา,  ‘อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน  (การเณน)  ชีวนฺติ,  น  

เสฏฺเน  ปฺาชีวิเตน  (ชีวนฺติ)’  อิติ  อธิปฺปาโย ฯ
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  (เย		ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  พลนฺติ ย่อมเป็นอยู่,  อธิปฺปาโย อ.อธิบาย  อิติ 

ว่า  ‘ชีวนฺต ิย่อมเป็นอยู่  (การเณน) เพราะเหตุ  อสฺสิตปฺปสฺสิตมตฺเตน สักว่าการหายใจ

เข้าและการหายใจออก  (ชีวนฺติ) ย่อมเป็นอยู่  ปฺาชีวิเตน ด้วยการเป็นอยู่ด้วยปัญญา  

เสฏฺเน อันประเสริฐที่สุด  น	หามิได้’  อิติ ดังนี้,  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต		ชนา) อ.ชน ท. 

เหล่านั้น  พาลา ชื่อว่าคนพาล ฯ

  พวกชนเหล่าใด ย่อมเป็นอยู่, อธิบายว่า ‘ย่อมเป็นอยู่เพราะเหตุสักว่าการหายใจ

เข้าและการหายใจออก หาเป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐสุดไม่’ ดังนี้, เพราะเหตุนั้น พวกชน

เหล่านั้น จึงชื่อว่าคนพาล

  - ปณฺฑนฺตีติ  ปณฺฑิตา,  ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ  อตฺเถสุ  าณคติยา  คจฺฉนฺตีติ  

อธิปฺปาโย ฯ

  (เย  ชนา)  ปณฺฑนฺตีติ  (เต  ชนา)  ปณฺฑิตา,  ‘ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ  อตฺเถสุ  าณคติยา   

คจฺฉนฺตีติ  อธิปฺปาโย ฯ

  (เย		ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  ปณฺฑนฺติ	ย่อมด�าเนินไป,  อธิปฺปาโย อ.อธิบาย  

อิติ ว่า  ‘คจฺฉนฺติ	ย่อมด�าเนินไป  อตฺเถสุ ในประโยชน์ ท.  ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ อันเป็น

ไปในธรรมอันสัตว์เห็นแล้วและในภพหน้า  าณคติยา ด้วยญาณคติ’  อิติ ดังนี้,  อิติ เพราะ

เหตุนั้น  (เต		ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  ปณฺฑิตา ชื่อว่าบัณฑิต ฯ

  พวกชนเหล่าใด ย่อมด�าเนินไป, อธิบายว่า ‘ย่อมด�าเนินไปในประโยชน์ทั้งหลาย

ที่เป็นไปในภพนี้และภพหน้า ด้วยญาณคติ’ ดังนี้, เพราะเหตุนั้น พวกชนเหล่านั้น จึงชื่อว่า

บัณฑิต 

  - พลติ  อสฺสสติ  เจว  ปสฺสสติ  จาติ  พาโล,  อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน  ชีวติ  น  

เสฏฺเน  ปฺาชีวิเตนาติ  วุตฺต�  โหติ ฯ

  (โย  ปุคฺคโล)  พลติ  อสฺสสติ  เจว  ปสฺสสติ  จาติ  (โส  ปุคฺคโล)  พาโล,  ‘อสฺสสิตปฺปสฺสิต- 

มตฺเตน  (การเณน)  ชีวติ  น  เสฏฺเน  ปฺาชีวิเตน  (ชีวติ)’  อิติ  (วจน�  อคฺคว�สาจริเยน)  วุตฺต�  โหติ ฯ

  (โย		ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  พลติ ย่อมเป็นอยู่  อสฺสสติ		เจว คือว่า ย่อมหายใจ
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เข้าด้วยนั่นเทียว  ปสฺสสติ		จ คือว่า ย่อมหายใจออกด้วย,  (วจนํ) อ.ค�า  อิติ ว่า  ‘ชีวต ิย่อม

เป็นอยู่  (การเณน) เพราะเหตุ  อสฺสสิตปฺปสฺสิตมตฺเตน สักว่าการหายใจเข้าและการหายใจ

ออก  (ชีวติ) ย่อมเป็นอยู่  ปฺาชีวิเตน ด้วยการเป็นอยู่ด้วยปัญญา  เสฏฺเน อันประเสริฐ

ที่สุด  น หามิได้’  อิติ ดังนี้  (อคฺควํสาจริเยน)		วุตฺต ํเป็นค�าอธิบาย อันพระอัครวงศาจารย์  

กล่าวไว้แล้ว  โหติ ย่อมเป็น,  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส		ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  พาโล ชื่อว่า 

พาล ฯ

  บุคคลใด ย่อมเป็นอยู่ คือย่อมหายใจเข้าและหายใจออก, มีค�าที่ท่านอธิบายไว้ว่า 

‘ย่อมเป็นอยู่เพราะเหตุสักว่าหายใจเข้าและหายใจออก หาเป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐสุด

ไม่’ ดังนี้ เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่าพาล

  - มงฺคนฺติ  อิเมหิ  สตฺตาติ  มงฺคลานิ,  อิทฺธึ  วุฑฺฒิฺจ  ปาปุณนฺตีติ  อตฺโถ ฯ

    มงฺคนฺติ  อิเมหิ  (การเณหิ)  สตฺตาติ  (อิมานิ  การณานิ)  มงฺคลานิ,  ‘อิทฺธึ  (จ)  วุฑฺฒึ  จ   

ปาปุณนฺตีติ  อตฺโถ ฯ

  สตฺตา อ.สัตว์ ท.  มงฺคนฺติ ย่อมบรรลุถึง,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘ปาปุณนฺติ  

ย่อมบรรลุถึง  อิทฺธึ		(จ) ซึ่งความส�าเร็จด้วย  วุฑฺฒึ		จ ซึ่งความเจริญด้วย’  อิติ ดังนี้,  อิเมหิ			

(การเณหิ)	ด้วยเหตุ ท. เหล่านี้  อิติ เพราะเหตุนั้น  (อิมานิ		การณานิ) อ.เหตุ ท. เหล่านี้   

มงฺคลานิ ชื่อว่ามงคล ฯ

  เหล่าสัตว์ ย่อมบรรลุถึง, อธิบายว่า ‘ย่อมบรรลุถึงความส�าเร็จและความเจริญ’, 

ด้วยเหตุเหล่านี้ เพราะเหตุนั้น เหตุเหล่านี้ จึงชื่อว่ามงคล

  ๔.๓ วิธีการแปลรูปวิเคราะห์ที่แปลออก

  - พลนฺตีติ  พาลา ฯ

  (เย  ชนา)  พลนฺตีติ  (เต  ชนา)  พาลา ฯ

  (เย		ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  พลนฺติ ย่อมเป็นอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต		ชนา) 

อ.ชน ท. เหล่านั้น  พาลา ชื่อว่าคนพาล ฯ

  พวกชนเหล่าใด ย่อมเป็นอยู่ เพราะเหตุนั้น พวกชนเหล่านั้น จึงชื่อว่าคนพาล



(22) มังคลัตถทีปนีแปล

  - ปณฺฑนฺตีติ  ปณฺฑิตา ฯ

  (เย  ชนา)  ปณฺฑนฺตีติ  (เต  ชนา)  ปณฺฑิตา ฯ

  (เย		ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  ปณฺฑนฺติ	ย่อมด�าเนินไป  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต		

ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  ปณฺฑิตา ชื่อว่าบัณฑิต ฯ

  พวกชนเหล่าใด ย่อมด�าเนินไป เพราะเหตุนั้น พวกชนเหล่านั้น ชื่อว่าบัณฑิต

  - พลติ  อสฺสสติ  เจว  ปสฺสสติ  จาติ  พาโล ฯ

  (โย  ปุคฺคโล)  พลติ  อสฺสสติ  เจว  ปสฺสสติ  จาติ  (โส  ปุคฺคโล)  พาโล ฯ

  (โย		ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  พลติ ย่อมเป็นอยู่  อสฺสสติ		เจว คือ ย่อมหายใจเข้า

ด้วยนั่นเทียว  ปสฺสสติ		จ คือ ย่อมหายออกด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส		ปุคฺคโล) อ.บุคคล

นั้น  พาโล ชื่อว่าพาล ฯ

  บุคคลใด ย่อมเป็นอยู่ คือว่าย่อมหายใจเข้าและหายใจออก เพราะเหตุนั้น บุคคล

นั้น ชื่อว่าพาล

  - มงฺคนฺติ  อิเมหิ  สตฺตาติ  มงฺคลานิ ฯ

  มงฺคนฺติ  อิเมหิ  (การเณหิ)  สตฺตาติ  (อิมานิ  การณานิ)  มงฺคลานิ ฯ

  สตฺตา อ.สัตว์ ท.  มงฺคนฺติ ย่อมบรรลุถึง  อิเมหิ		(การเณหิ)	ด้วยเหตุ ท. เหล่า

นี้  อิติ เพราะเหตุนั้น  (อิมานิ		การณานิ) อ.เหตุ ท. เหล่านี้  มงฺคลานิ ชื่อว่ามงคล ฯ

  เหล่าสัตว์ ย่อมบรรลุถึง ด้วยเหตุเหล่านี้ เพราะเหตุนั้น เหตุเหล่านี้ จึงชื่อว่ามงคล

  ๔.๔ วิธีการแปลรูปวิเคราะห์ที่แปลเข้า เช่น มีประธานอยู่ต้นประโยค, มี “วุจฺจติ, 

วุจฺจนฺติ, ภเว, สิยา, สิยุ� เป็นต้น อยู่ท้ายประโยค

  - เอเต,  มโน  ปุพฺพงฺคโม  เอเตสนฺติ  มโนปุพฺพงฺคมา ฯ

  เอเต  (ธมฺมา),  มโน  ปุพฺพงฺคโม  เอเตส�  (ธมฺมาน�  โหติ)  อิติ  (วิคฺคเหน)  มโนปุพฺพงฺคมา ฯ 
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  เอเต	 	 (ธมฺมา) อ.ธรรม ท. เหล่านั่น  มโนปุพฺพงฺคมา ชื่อว่ามีใจเป็นสภาพ

ถึงก่อน  (วิคฺคเหน) เพราะวิเคราะห์  อิติ ว่า  “มโน อ.ใจ  ปุพฺพงฺคโม เป็นสภาพถึงก่อน   

เอเตสํ		(ธมฺมานํ) แห่งธรรม ท. เหล่านั่น  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

  ธรรมเหล่านั่น ชื่อว่ามีใจเป็นสภาพถึงก่อน เพราะวิเคราะห์ว่า “ใจเป็นสภาพถึง

ก่อนแห่งธรรมเหล่านั่น”

  - ยชมานรวิโตยภูมิชลนโสมมารุตนภสงฺขาเตหิ  ย  ร  ต  ภ  ช  ส  ม  นาติ  อิเมหิ  

อกฺขเรหิ  นิยโม  อุปลกฺขิโต  วิธิวิเสโส  อวชฺช�  ฉาเทตีติ  ฉนฺท�  นาม  ภเว ฯ

  ยชมานรวิโตยภูมิชลนโสมมารุตนภสงฺขาเตหิ  ย  ร  ต  ภ  ช  ส  ม  นาติ  อิเมหิ  อกฺขเรหิ  

นิยโม  อุปลกฺขิโต  วิธิวิเสโส  ‘(อกฺขรนิยมน�)  อวชฺช�  ฉาเทตีติ  (วิคฺคเหน)  ฉนฺท�  นาม  ภเว ฯ

  นิยโม อ.การก�าหนด  วิธิวิเสโส คือ อ.วิธีพิเศษ  อุปลกฺขิโต อันถูกก�าหนดแล้ว 	

อิเมหิ	 	อกฺขเรหิ	ด้วยอักษร ท. เหล่านี้  ยรตภชสมน	อิต ิ คือ ย, ร, ต, ภ, ช, ส, ม และ 

น  ยชมานรวิโตยภูมิชลนโสมมารุตนภสงฺขาเตหิ อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่ายชมาน (ผู้

บูชายัญ), รวิ (พระอาทิตย์), โตย (น�้า), ภูมิ (แผ่นดิน), ชลน (ไฟ), โสม (พระจันทร์), มารุต 

(ลม) และ นภ (ท้องฟ้า)  ฉนฺทํ	 	นาม มีชื่อว่าฉันท์  (วิคฺคเหน) เพราะวิเคราะห์  อิติ ว่า   

“(อกฺขรนิยมนํ) อ.การก�าหนดซึ่งพยางค์  ฉาเทติ ย่อมปกปิด  อวชฺช ํ ซึ่งโทษ”  อิติ ดังนี้  

ภเว พึงเป็น ฯ

  การก�าหนด คือวิธีพิเศษที่ถูกจดจ�าด้วยอักษรเหล่านี้ คือ ย, ร, ต, ภ, ช, ส, ม และ 

น กล่าวคือ ยชมาน (ผู้บูชายัญ), รวิ (พระอาทิตย์), โตย (น�้า), ภูมิ (แผ่นดิน), ชลน (ไฟ), โสม 

(พระจันทร์), มารุต (ลม) และ นภ (ท้องฟ้า) พึงมีชื่อว่าฉันท์ เพราะวิเคราะห์ว่า ‘ปกปิดโทษ’

  - ครูหิ  จ  ลหูหิ  จ  นิยโม  วุจฺจติ  เอตายาติ  วุตฺติ  นาม  ภเว ฯ

   ครูหิ  จ  ลหูหิ  จ  นิยโม  ‘(กถา)  วุจฺจติ  เอตาย  (คาถาย)’  อิติ  (วิคฺคเหน)  วุตฺติ  นาม  ภเว ฯ 

  นิยโม อ.การก�าหนด  ครูหิ		จ ด้วยครุ ท. ด้วย  ลหูหิ		จ ด้วยลหุ ท. ด้วย  วุตฺติ			

นาม มีชื่อว่าคาถา  (วิคฺคเหน) เพราะวิเคราะห์  อิติ ว่า  “(กถา) อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว  

วุจฺจติ ย่อมถูกกล่าว  เอตาย		(คาถาย) ด้วยคาถานั่น”  อิติ ดังนี้  ภเว พึงเป็น ฯ
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   การก�าหนดด้วยครุและลหุ พึงมีชื่อว่าคาถา(พฤติ) เพราะวิเคราะห์ว่า ‘เป็นเครื่อง

อันเขากล่าว’ ดังนี้

  ๔.๕ วิธีการแปลรูปวิเคราะห์ที่มีการอ้างหลักฐาน

  - สทฺทนีติยมฺปิ  ปฑิ  คติย�  สุขุเมสุปิ  อตฺเถสุ  ปณฺฑติ  คจฺฉติ  ทุกฺขาทีน�   

ปฬนาทิก�ปิ  อาการ�  ชานาตีติ  ปณฺฑา  ปณฺฑาย  อิโต  คโต  ปวตฺโตติ  ปณฺฑิโต  อถวา   

สฺชาตา  ปณฺฑา  เอตสฺสาติ  ปณฺฑิโต  ปณฺฑติ  าณคติยา  คจฺฉตีติ  ปณฺฑิโตติ  วุตฺต� ฯ

  (อคฺคว�สาจริเยน)  สทฺทนีติยมฺปิ  “ปฑิ  คติย�  (วตฺตติ),  (ยา  ปฺา)  สุขุเมสุปิ  อตฺเถสุ   

ปณฺฑติ  คจฺฉติ  ทุกฺขาทีน�  (อริยสจฺจาน�)  ปฬนาทิก�ปิ  อาการ�  ชานาตีติ  (สา  ปฺา)  ปณฺฑา,  

(โย  ปุคฺคโล)  ปณฺฑาย  อิโต  คโต  ปวตฺโตติ  (โส  ปุคฺคโล)  ปณฺฑิโต,  อถวา  สฺชาตา  ปณฺฑา   

เอตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  อิติ  (เอโส  ปุคฺคโล)  ปณฺฑิโต,  (โย  ปุคฺคโล)  ปณฺฑติ  าณคติยา  คจฺฉตีติ  (โส  

ปุคฺคโล)  ปณฺฑิโตติ  (วจน�)  วุตฺต� ฯ

  (วจนํ) อ.ค�า  อิติ ว่า  “ปฑ ิอ.ปฑิธาตุ  (วตฺตติ) ย่อมเป็นไป  คติยํ ในอรรถว่าไป,  

(ยา		ปฺา) อ.ปัญญาใด  ปณฺฑต ิย่อมด�าเนินไป  คจฺฉติ คือว่าย่อมไป  อตฺเถสุ ในประโยชน์ 

ท.  สุขุเมสุปิ แม้อันละเอียด  ชานาติ คือว่าย่อมรู้  อาการํ ซึ่งอาการ  ปีฬนาทิกํปิ แม้อันมี

การบีบคั้นเป็นต้น  (อริยสจฺจานํ) แห่งอริยสัจ ท.  ทุกฺขาทีนํ มีทุกข์เป็นต้น  อิติ เพราะเหตุนั้น  

(สา		ปฺา) อ.ปัญญานั้น  ปณฺฑา ชื่อว่าปณฺฑา,  (โย		ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  อิโต ไปแล้ว  คโต 

คือว่าด�าเนินไปแล้ว  ปวตฺโต คือว่าเป็นไปแล้ว  ปณฺฑาย ด้วยปัญญาอันชื่อว่าปัณฑา  อิติ 

เพราะเหตุนั้น  (โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น  ปณฺฑิโต ชื่อว่าบัณฑิต,  อถวา อีกอย่างหนึ่ง  ปณฺฑา 

อ.ปัญญาอันชื่อว่าบัณฑา  สฺชาตา เกิดพร้อมแล้ว  เอตสฺส		(ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคลนั่น  อิติ 

เพราะเหตุนั้น  (เอโส		ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั่น  ปณฺฑิโต ชื่อว่าบัณฑิต,  (โย		ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด   

ปณฺฑต ิย่อมด�าเนินไป  คจฺฉติ คือว่าย่อมไป  าณคติยา ด้วยญาณคติ  อิติ เพราะเหตุนั้น  

(โส		ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  ปณฺฑิโต ชื่อว่าบัณฑิต”  อิติ ดังนี้  (อคฺควํสาจริเยน) อันพระ 

อัครวงศาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  สทฺทนีติยมฺปิ แม้ในคัมภีร์สัททนีติ ฯ

  แม้ในสัททนีติปกรณ์ พระอัครวงศาจารย์ก็กล่าวไว้ว่า “ปฑิธาตุ ย่อมเป็นไปใน

อรรถว่าไป, ปัญญาใดย่อมด�าเนินไป คือไปในประโยชน์ทั้งหลายที่แม้อันละเอียด คือรู้อาการ

แม้มีการบีบคั้นเป็นต้น แห่งอริยสัจมีทุกข์เป็นต้น เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้น ชื่อว่าปัณฑา, 

บุคคลใด ไป คือด�าเนินไป ได้แก่เป็นไป ด้วยปัญญาอันชื่อว่าปัณฑา เพราะเหตุนั้น บุคคล
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นั้น ชื่อว่าบัณฑิต, อีกอย่างหนึ่ง ปัญญาชื่อว่าบัณฑา เกิดพร้อมแล้ว แก่บุคคลนั่น เพราะเหตุ

นั้น บุคคลนั่น ชื่อว่าบัณฑิต, บุคคลใด ย่อมด�าเนินไป คือย่อมไป ด้วยญาณคติ เพราะเหตุนั้น 

บุคคลนั้น ชื่อว่าบัณฑิต”

  ๔.๖ วิธีการแปลรูปวิเคราะห์ที่มีรูปแบบผสมกันหลายอย่าง

  - เตนฏฺกถาย�  วุตฺต�  “พลนฺตีติ  พาลา,  อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน  ชีวนฺติ  น  

เสฏฺเน  ปฺาชีวิเตนาติ  อธิปฺปาโยติ ฯ

  เตน  (อฏฺกถาจริเยน)  อฏฺกถาย�  (วจน�)  วุตฺต�  “(เย  ชนา)  พลนฺตีติ  (เต  ชนา)  พาลา,  

‘อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน  (การเณน)  ชีวนฺติ,  น  เสฏฺเน  ปฺาชีวิเตน  (ชีวนฺติ)’  อิติ  อธิปฺปาโยติ ฯ

  เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.ค�า  อิติ ว่า  “(เย		ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  พลนฺติ  

ย่อมเป็นอยู่,  อธิปฺปาโย อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘ชีวนฺต ิ ย่อมเป็นอยู่  (การเณน) เพราะเหตุ   

อสฺสิตปฺปสฺสิตมตฺเตน สักว่าการหายใจเข้าและการหายใจออก  (ชีวนฺติ) ย่อมเป็นอยู่  

ปฺาชีวิเตน ด้วยการเป็นอยู่ด้วยปัญญา  เสฏฺเน อันประเสริฐที่สุด  น	หามิได้’  อิติ ดังนี้,  

อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต		ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  พาลา ชื่อว่าพาล”  อิติ ดังนี้  (อฏฺกถา-	

จริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวไว้แล้ว  อฏฺกถายํ ในอรรถกถา ฯ

    เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวไว้ในอรรถกถาว่า “พวกชนเหล่าใด 

ย่อมเป็นอยู่, อธิบายว่า ‘ย่อมเป็นอยู่เพราะเหตุสักว่าการหายใจเข้าและการหายใจออก หา

เป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐสุดไม่’ ดังนี้, เพราะเหตุนั้น พวกชนเหล่านั้น จึงชื่อว่าพาล”

  - สทฺทนีติยมฺปิ  “พล  ปาณเน  ปาณน�  ชีวน�  สสนฺจ  พลติ  อสฺสสติ  เจว  ปสฺสสติ   

จาติ  พาโล,  อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน  ชีวติ  น  เสฏฺเน  ปฺาชีวิเตนาติ  วุตฺต�  โหตีติ  วุตฺต� ฯ 

  - (อคฺคว�สาจริเยน)  สทฺทนีติยมฺปิ  “พล  ปาณเน  (วตฺตติ),  ปาณน�  ชีวน�  (จ)  สสน�  จ,   

(โย  ปุคฺคโล)  พลติ  อสฺสสติ  เจว  ปสฺสสติ  จาติ  (โส  ปุคฺคโล)  พาโล,  ‘อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน   

(การเณน)  ชีวติ  น  เสฏฺเน  ปฺาชีวิเตน  (ชีวติ)’  อิติ  (วจน�  อคฺคว�สาจริเยน)  วุตฺต�  โหตีติ  (วจน�)  

วุตฺต� ฯ

       (วจนํ) อ.ค�า  อิติ ว่า  “พล อ.พลธาตุ  (วตฺตติ) ย่อมเป็นไป  ปาณเน ในอรรถ

การเป็นอยู่,  ปาณนํ อ.ปราณ  ชีวนํ		(จ) คือ อ.การเป็นอยู่ด้วย  สสนํ		จ คือ อ.การหายใจ
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ด้วย,  (โย		ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  พลติ ย่อมเป็นอยู่  อสฺสสติ		เจว คือว่า ย่อมหายใจเข้าด้วย

นั่นเทียว  ปสฺสสติ		จ คือว่า ย่อมหายใจออกด้วย,  (วจนํ) อ.ค�า  อิติ ว่า  ‘ชีวต ิย่อมเป็นอยู่   

(การเณน) เพราะเหตุ  อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน สักว่าการหายใจเข้าและการหายใจออก  

(ชีวติ) ย่อมเป็นอยู่  ปฺาชีวิเตน ด้วยการเป็นอยู่ด้วยปัญญา  เสฏฺเน อันประเสริฐที่สุด  

น หามิได้’  อิติ ดังนี้  (อคฺควํสาจริเยน)		วุตฺต ํเป็นค�าอธิบาย อันพระอัครวงศาจารย์ กล่าว

ไว้แล้ว  โหติ ย่อมเป็น,  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส		ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  พาโล ชื่อว่าพาล”  

อิติ ดังนี้  (อคฺควํสาจริเยน) อันพระอัครวงศาจารย์  วุตฺต ํกล่าวไว้แล้ว  สทฺทนีติยมฺปิ แม้

ในปกรณ์ชื่อว่าสัททนีติ ฯ

     แม้ในสัททนีติปกรณ์ พระอัครวงศาจารย์ก็กล่าวไว้ว่า “พลธาตุ ย่อมเป็นไปใน

อรรถปราณ, ปราณ คือการเป็นอยู่ และการหายใจ, บุคคลใด ย่อมเป็นอยู่ คือย่อมหายใจเข้า

และหายใจออก, มีค�าที่ท่านอธิบายไว้ว่า ‘ย่อมเป็นอยู่เพราะเหตุสักว่าหายใจเข้าและหายใจ

ออก หาเป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐสุดไม่’ ดังนี้ เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่าพาล” ดังนี้

  - เตนฏฺกถาย�  “ปณฺฑนฺตีติ  ปณฺฑิตา,  ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ  อตฺเถสุ  าณ-

คติยา  คจฺฉนฺตีติ  อธิปฺปาโยติ ฯ

  เตน  (อฏฺกถาจริเยน)  อฏฺกถาย�  “(เย  ชนา)  ปณฺฑนฺตีติ  (เต  ชนา)  ปณฺฑิตา,  ‘ทิฏฺธมฺมิก- 

สมฺปรายิเกสุ  อตฺเถสุ  าณคติยา  คจฺฉนฺตีติ  อธิปฺปาโยติ  (วจน�  วุตฺต�) ฯ

  เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.ค�า  อิติ ว่า  “(เย		ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  ปณฺฑนฺติ		

ย่อมด�าเนินไป,  อธิปฺปาโย อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘คจฺฉนฺติ	ย่อมด�าเนินไป  อตฺเถสุ ในประโยชน์ 

ท.  ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ อันเป็นไปในธรรมอันสัตว์เห็นแล้วและในภพหน้า  าณคติยา 

ด้วยญาณคติ’  อิติ ดังนี้,  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต		ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  ปณฺฑิตา ชื่อว่า

บัณฑิต”  อิติ ดังนี้  (อฏฺกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวไว้แล้ว  (อฏฺกถายํ)  

ในอรรถกถา ฯ

  เพราะฉะนั้น ในอรรถกถา พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวไว้ว่า “พวกชนเหล่าใด 

ย่อมด�าเนินไป, อธิบายว่า ‘ย่อมด�าเนินไปในประโยชน์ทั้งหลายที่เป็นไปในภพนี้และภพหน้า 

ด้วยญาณคติ’ ดังนี้, เพราะเหตุนั้น พวกชนเหล่านั้น จึงชื่อว่าบัณฑิต”

-----------------
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ถอดชิ้นส่วน

“โครงสร้างในมังคลตัถทีปนี”
ออกมาศกึษา

-------------

ตัวอย่างที่	๑

 - เตนฏฺกถาย�  วุตฺต�  “พลนฺตีติ  พาลา,  อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน  ชีวนฺติ  น  เสฏฺเน  

ปฺาชีวิเตนาติ  อธิปฺปาโยติ ฯ

 ในตัวอย่างข้างบนนี้ ถอดชิ้นส่วนออก ก่อนประกอบโครงสร้าง มี ๔ ขั้นตอน ดังนี้

 ๑. รูปวิเคราะห์

  - พลนฺตีติ  พาลา ฯ

  (เย  ชนา)  พลนฺตีติ  (เต  ชนา)  พาลา ฯ

  (เย		ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  พลนฺติ ย่อมเป็นอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต		ชนา)	

อ.ชน ท. เหล่านั้น  พาลา ชื่อว่าพาล ฯ

  ชนเหล่าใด ย่อมเป็นอยู่ เหตุนั้น ชนเหล่านั้น ชื่อว่าพาล

 ๒. ค�าอธิบาย (อตฺโถ, อธิปฺปาโย, .....ติ  วุตฺต�  โหติ)

  - “อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน  ชีวนฺติ  น  เสฏฺเน  ปฺาชีวิเตนาติ  อธิปฺปาโย ฯ

  “อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน  (การเณน)  ชีวนฺติ,  น  เสฏฺเน  ปฺาชีวิเตน  (ชีวนฺติ)”   

อิติ  อธิปฺปาโย ฯ

  อธิปฺปาโย อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “ชีวนฺต ิ ย่อมเป็นอยู่  (การเณน) เพราะเหตุ  

อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน สักว่าการหายใจเข้าและการหายใจออก,  (ชีวนฺติ) ย่อมเป็นอยู่  

ปฺาชีวิเตน	ด้วยการเป็นอยู่ด้วยปัญญา  เสฏฺเน อันประเสริฐที่สุด  น หามิได้”  อิติ  

ดังนี้ ฯ
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  อธิบายว่า “ย่อมเป็นอยู่เพราะเหตุสักว่าหายใจเข้าและหายใจออก หาเป็นอยู่ด้วย

ปัญญาอันประเสริฐไม่”

 ๓. รูปวิเคราะห์และค�าอธิบาย 

  - พลนฺตีติ  พาลา,  “อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน  ชีวนฺติ  น  เสฏฺเน  ปฺาชีวิเตนาติ   

อธิปฺปาโย ฯ

  (เย  ชนา)  พลนฺตีติ  (เต  ชนา)  พาลา,  “อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน  (การเณน)  ชีวนฺติ,  น  

เสฏฺเน  ปฺาชีวิเตน  (ชีวนฺติ)”  อิติ  อธิปฺปาโย ฯ

  (เย		ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  พลนฺติ ย่อมเป็นอยู่,  อธิปฺปาโย อ.อธิบาย  อิติ 

ว่า  “ชีวนฺต ิย่อมเป็นอยู่  (การเณน) เพราะเหตุ  อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน สักว่าการหายใจ

เข้าและการหายใจออก,  (ชีวนฺติ) ย่อมเป็นอยู่  ปฺาชีวิเตน ด้วยการเป็นอยู่ด้วยปัญญา  

เสฏฺเน อันประเสริฐที่สุด  น หามิได้”  อิติ ดังนี้, 	อิต ิเพราะเหตุนั้น  (เต		ชนา) อ.ชน ท. 

เหล่านั้น  พาลา ชื่อว่าพาล ฯ

  ชนเหล่าใด ย่อมเป็นอยู่, อธิบายว่า “ย่อมเป็นอยู่เพราะเหตุสักว่าหายใจเข้าและ

หายใจออก หาเป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐไม่” ดังนี้ เพราะเหตุนั้น ชนเหล่านั้น ชื่อว่าพาล 

 ๔. รูปวิเคราะห์ ค�าอธิบาย และหลักฐานอ้างอิง

  - เตนฏฺกถาย�  วุตฺต�  “พลนฺตีติ  พาลา,  ‘อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน  ชีวนฺติ  น  

เสฏฺเน  ปฺาชีวิเตนาติ  อธิปฺปาโยติ ฯ

  เตน  (อฏฺกถาจริเยน)  อฏฺกถาย�  (วจน�)  วุตฺต�  “(เย  ชนา)  พลนฺตีติ  (เต  ชนา)  พาลา,  

‘อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน  (การเณน)  ชีวนฺติ,  น  เสฏฺเน  ปฺาชีวิเตน  (ชีวนฺติ)’  อิติ  อธิปฺปาโยติ ฯ

  เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.ค�า  อิติ ว่า  “(เย		ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  พลนฺติ  

ย่อมเป็นอยู่,  อธิปฺปาโย อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘ชีวนฺต ิ ย่อมเป็นอยู่  (การเณน) เพราะเหตุ   

อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน สักว่าการหายใจเข้าและการหายใจออก  (ชีวนฺติ) ย่อมเป็นอยู่  

ปฺาชีวิเตน ด้วยการเป็นอยู่ด้วยปัญญา  เสฏฺเน อันประเสริฐที่สุด  น	หามิได้’  อิติ ดังนี้,  

อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต		ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  พาลา ชื่อว่าพาล”  อิติ ดังนี้  (อฏฺกถา-	

จริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวไว้แล้ว  อฏฺกถายํ ในอรรถกถา ฯ
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    เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวไว้ในอรรถกถาว่า “พวกชนเหล่าใด 

ย่อมเป็นอยู่, อธิบายว่า ‘ย่อมเป็นอยู่เพราะเหตุสักว่าการหายใจเข้าและการหายใจออก หา

เป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐสุดไม่’ ดังนี้, เพราะเหตุนั้น พวกชนเหล่านั้น จึงชื่อว่าพาล”

----------------

ตัวอย่างที่	๒

 - สทฺทนีติยมฺปิ  “พล  ปาณเน  ปาณน�  ชีวน�  สสนฺจ  พลติ  อสฺสสติ  เจว  ปสฺสสติ   

จาติ  พาโล,  อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน  ชีวติ  น  เสฏฺเน  ปฺาชีวิเตนาติ  วุตฺต�  โหตีติ  วุตฺต� ฯ 

 ในตัวอย่างข้างบนนี้ ถอดชิ้นส่วนออก ก่อนประกอบโครงสร้าง มี ๕ ขั้นตอน ดังนี้

 ๑. แสดงธาตุ อรรถของธาตุ และประกอบค�าศัพท์

  - พล  ปาณเน  ปาณน�  ชีวน�  สสนฺจ ฯ

  พล  ปาณเน  (วตฺตเต),  ปาณน�  ชีวน�  (จ)  สสน�  จ ฯ

  พล อ.พลธาตุ  (วตฺตเต) ย่อมเป็นไป  ปาณเน ในอรรถว่าปราณ,  ปาณนํ	

อ.ปราณ  ชีวนํ		(จ) คือ อ.การเป็นอยู่ด้วย  สสนํ		จ คือ อ.การหายใจด้วย ฯ

  พลธาตุ ย่อมเป็นไปในอรรถว่าปราณ, ปราณ คือการเป็นอยู่และการหายใจ

 

 ๒. รูปวิเคราะห์

  - พลติ  อสฺสสติ  เจว  ปสฺสสติ  จาติ  พาโล ฯ

  (โย  ปุคฺคโล)  พลติ  อสฺสสติ  เจว  ปสฺสสติ  จาติ  (โส  ปุคฺคโล)  พาโล ฯ

  (โย		ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  พลติ ย่อมเป็นอยู่  อสฺสสติ		เจว คือว่า ย่อมหายใจ

เข้าด้วยนั่นเทียว  ปสฺสสติ		จ คือว่า ย่อมหายออกด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส		ปุคฺคโล) 

อ.บุคคลนั้น  พาโล ชื่อว่าพาล ฯ

  บุคคลใดย่อมเป็นอยู่ คือย่อมหายใจเข้าและหายใจออก เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น 

ชื่อว่าพาล
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 ๓. ค�าอธิบาย (อธิปฺปาโย, อตฺโถ, .....ติ  วุตฺต�  โหติ)

  - อสฺสสิตปฺปสฺสิตมตฺเตน  ชีวติ  น  เสฏฺเน  ปฺาชีวิเตนาติ  วุตฺต�  โหติ ฯ

  ‘อสฺสสิตปฺปสฺสิตมตฺเตน  (การเณน)  ชีวติ  น  เสฏฺเน  ปฺาชีวิเตน  (ชีวติ)’  อิติ  (วจน�  

อคฺคว�สาจริเยน)  วุตฺต�  โหติ ฯ

  (วจนํ) อ.ค�า  อิติ ว่า  ‘ชีวต ิย่อมเป็นอยู่  (การเณน) เพราะเหตุ  อสฺสสิตปฺปสฺสสิต-	

มตฺเตน สักว่าการหายใจเข้าและการหายใจออก  (ชีวติ) ย่อมเป็นอยู่  ปฺาชีวิเตน ด้วย

การเป็นอยู่ด้วยปัญญา  เสฏฺเน อันประเสริฐที่สุด  น หามิได้’  อิติ ดังนี้  (อคฺควํสาจริเยน)		

วุตฺต ํเป็นค�าอธิบาย อันพระอัครวงศาจารย์ กล่าวไว้แล้ว  โหติ ย่อมเป็น ฯ  

  มีค�าอธิบายที่พระอัครวงศาจารย์กล่าวไว้ว่า “ย่อมเป็นอยู่ เพราะเหตุสักว่าหายใจ

เข้าและหายใจออก หาเป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐไม่”

 ๔. รูปวิเคราะห์และค�าอธิบาย

  - พลติ  อสฺสสติ  เจว  ปสฺสสติ  จาติ  พาโล,  อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน  ชีวติ  น  

เสฏฺเน  ปฺาชีวิเตนาติ  วุตฺต�  โหติ ฯ

  (โย  ปุคฺคโล)  พลติ  อสฺสสติ  เจว  ปสฺสสติ  จาติ  (โส  ปุคฺคโล)  พาโล,  ‘อสฺสสิตปฺปสฺสสิต- 

มตฺเตน  (การเณน)  ชีวติ  น  เสฏฺเน  ปฺาชีวิเตน  (ชีวติ)’  อิติ  (วจน�  อคฺคว�สาจริเยน)  วุตฺต�  โหติ ฯ

  (โย		ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  พลติ ย่อมเป็นอยู่  อสฺสสติ		เจว คือว่า ย่อมหายใจเข้า

ด้วยนั่นเทียว  ปสฺสสติ		จ คือว่า ย่อมหายใจออกด้วย,  (วจนํ) อ.ค�า  อิติ ว่า  ‘ชีวต ิย่อมเป็น

อยู่  (การเณน) เพราะเหตุ  อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน สักว่าการหายใจเข้าและการหายใจ

ออก  (ชีวติ) ย่อมเป็นอยู่  ปฺาชีวิเตน ด้วยการเป็นอยู่ด้วยปัญญา  เสฏฺเน อันประเสริฐ

ที่สุด  น หามิได้’  อิติ ดังนี้  (อคฺควํสาจริเยน)		วุตฺต ํเป็นค�าอธิบาย อันพระอัครวงศาจารย์  

กล่าวไว้แล้ว  โหติ ย่อมเป็น,  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส		ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  พาโล ชื่อว่า 

พาล ฯ

  บุคคลใด ย่อมเป็นอยู่ คือย่อมหายใจเข้าและหายใจออก, มีค�าที่ท่านอธิบายไว้ว่า 

‘ย่อมเป็นอยู่เพราะเหตุสักว่าหายใจเข้าและหายใจออก หาเป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐสุด

ไม่’ ดังนี้ เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่าพาล  
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 ๕. แสดงธาตุ ประกอบค�าศัพท์ รูปวิเคราะห์ ค�าอธิบาย และหลักฐานอ้างอิง

  - สทฺทนีติยมฺปิ  “พล  ปาณเน  ปาณน�  ชีวน�  สสนฺจ  พลติ  อสฺสสติ  เจว  ปสฺสสติ   

จาติ  พาโล,  อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน  ชีวติ  น  เสฏฺเน  ปฺาชีวิเตนาติ  วุตฺต�  โหตีติ   

วุตฺต� ฯ

  (อคฺคว�สาจริเยน)  สทฺทนีติยมฺปิ  “พล  ปาณเน  (วตฺตติ),  ปาณน�  ชีวน�  (จ)  สสน�  จ,   

(โย  ปุคฺคโล)  พลติ  อสฺสสติ  เจว  ปสฺสสติ  จาติ  (โส  ปุคฺคโล)  พาโล,  ‘อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน   

(การเณน)  ชีวติ  น  เสฏฺเน  ปฺาชีวิเตน  (ชีวติ)’  อิติ  (วจน�  อคฺคว�สาจริเยน)  วุตฺต�  โหตีติ  (วจน�)  

วุตฺต� ฯ

       (วจนํ) อ.ค�า  อิติ ว่า  “พล อ.พลธาตุ  (วตฺตติ) ย่อมเป็นไป  ปาณเน ในอรรถ

การเป็นอยู่,  ปาณนํ อ.ปราณ  ชีวนํ		(จ) คือ อ.การเป็นอยู่ด้วย  สสนํ		จ คือ อ.การหายใจ

ด้วย,  (โย		ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  พลติ ย่อมเป็นอยู่  อสฺสสติ		เจว คือว่า ย่อมหายใจเข้าด้วย

นั่นเทียว  ปสฺสสติ		จ คือว่า ย่อมหายใจออกด้วย,  (วจนํ) อ.ค�า  อิติ ว่า  ‘ชีวต ิย่อมเป็นอยู่   

(การเณน) เพราะเหตุ  อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน สักว่าการหายใจเข้าและการหายใจออก  

(ชีวติ) ย่อมเป็นอยู่  ปฺาชีวิเตน ด้วยการเป็นอยู่ด้วยปัญญา  เสฏฺเน อันประเสริฐที่สุด  

น หามิได้’  อิติ ดังนี้  (อคฺควํสาจริเยน)		วุตฺต ํเป็นค�าอธิบาย อันพระอัครวงศาจารย์ กล่าว

ไว้แล้ว  โหติ ย่อมเป็น,  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส		ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  พาโล ชื่อว่าพาล”  

อิติ ดังนี้  (อคฺควํสาจริเยน) อันพระอัครวงศาจารย์  วุตฺต ํกล่าวไว้แล้ว  สทฺทนีติยมฺปิ แม้

ในปกรณ์ชื่อว่าสัททนีติ ฯ

     แม้ในสัททนีติปกรณ์ พระอัครวงศาจารย์ก็กล่าวไว้ว่า “พลธาตุ ย่อมเป็นไปใน

อรรถว่าปราณ, ปราณ คือการเป็นอยู่ และการหายใจ, บุคคลใด ย่อมเป็นอยู่ คือย่อมหายใจ

เข้าและหายใจออก, มีค�าที่ท่านอธิบายไว้ว่า ‘ย่อมเป็นอยู่เพราะเหตุสักว่าหายใจเข้าและ

หายใจออก หาเป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐสุดไม่’ ดังนี้ เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่า

พาล” ดังนี้

----------------
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ตัวอย่างที่	๓

 - เตนฏฺกถาย�  “ปณฺฑนฺตีติ  ปณฺฑิตา,  ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ  อตฺเถสุ  าณคติยา  

คจฺฉนฺตีติ  อธิปฺปาโยติ ฯ

 ในตัวอย่างข้างบนนี้ ถอดชิ้นส่วนออก ก่อนประกอบโครงสร้าง มี ๔ ขั้นตอน ดังนี้

 ๑. รูปวิเคราะห์

  - ปณฺฑนฺตีติ  ปณฺฑิตา ฯ

  (เย  ชนา)  ปณฺฑนฺตีติ  (เต  ชนา)  ปณฺฑิตา ฯ

  (เย		ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  ปณฺฑนฺติ	ย่อมด�าเนินไป  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต		

ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  ปณฺฑิตา ชื่อว่าบัณฑิต ฯ

  พวกชนเหล่าใด ย่อมด�าเนินไป เพราะเหตุนั้น พวกชนเหล่านั้น ชื่อว่าบัณฑิต

 ๒. ค�าอธิบาย

  - ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ  อตฺเถสุ  าณคติยา  คจฺฉนฺตีติ  อธิปฺปาโย ฯ

  “ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ  อตฺเถสุ  าณคติยา  คจฺฉนฺตีติ  อธิปฺปาโย ฯ

  อธิปฺปาโย อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “คจฺฉนฺติ	ย่อมด�าเนินไป  อตฺเถสุ ในประโยชน์ ท.  

ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ อันเป็นไปในธรรมอันสัตว์เห็นแล้วและในภพหน้า  าณคติยา  

ด้วยญาณคติ”  อิติ ดังนี้ ฯ

  อธิบายว่า “ไปในประโยชน์ทั้งหลายที่เป็นไปในภพนี้และภพหน้า ด้วยญาณคติ” 

ดังนี้

 ๓. รูปวิเคราะห์และค�าอธิบาย

  - ปณฺฑนฺตีติ  ปณฺฑิตา,  ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ  อตฺเถสุ  าณคติยา  คจฺฉนฺตีติ  

อธิปฺปาโย ฯ
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  (เย  ชนา)  ปณฺฑนฺตีติ  (เต  ชนา)  ปณฺฑิตา,  ‘ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ  อตฺเถสุ  าณคติยา   

คจฺฉนฺตีติ  อธิปฺปาโย ฯ

  (เย		ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  ปณฺฑนฺติ	ย่อมด�าเนินไป,  อธิปฺปาโย อ.อธิบาย  

อิติ ว่า  ‘คจฺฉนฺติ	ย่อมด�าเนินไป  อตฺเถสุ ในประโยชน์ ท.  ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ อันเป็น

ไปในธรรมอันสัตว์เห็นแล้วและในภพหน้า  าณคติยา ด้วยญาณคติ’  อิติ ดังนี้,  อิติ เพราะ

เหตุนั้น  (เต		ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  ปณฺฑิตา ชื่อว่าบัณฑิต ฯ

  พวกชนเหล่าใด ย่อมด�าเนินไป, อธิบายว่า ‘ไปในประโยชน์ทั้งหลายที่เป็นไปใน

ภพนี้และภพหน้า ด้วยญาณคติ’ ดังนี้, เพราะเหตุนั้น พวกชนเหล่านั้น จึงชื่อว่าบัณฑิต

 ๔. รูปวิเคระห์ ค�าอธิบาย และหลักฐานอ้างอิง

  - เตนฏฺกถาย�  “ปณฺฑนฺตีติ  ปณฺฑิตา,  ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ  อตฺเถสุ  าณ-

คติยา  คจฺฉนฺตีติ  อธิปฺปาโยติ ฯ

  เตน  (อฏฺกถาจริเยน)  อฏฺกถาย�  “(เย  ชนา)  ปณฺฑนฺตีติ  (เต  ชนา)  ปณฺฑิตา,  ‘ทิฏฺธมฺมิก- 

สมฺปรายิเกสุ  อตฺเถสุ  าณคติยา  คจฺฉนฺตีติ  อธิปฺปาโยติ  (วจน�  วุตฺต�) ฯ

  เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.ค�า  อิติ ว่า  “(เย		ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  ปณฺฑนฺติ		

ย่อมด�าเนินไป,  อธิปฺปาโย อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘คจฺฉนฺติ	ย่อมด�าเนินไป  อตฺเถสุ ในประโยชน์ 

ท.  ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ อันเป็นไปในธรรมอันสัตว์เห็นแล้วและในภพหน้า  าณคติยา 

ด้วยญาณคติ’  อิติ ดังนี้,  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต		ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  ปณฺฑิตา ชื่อว่า

บัณฑิต”  อิติ ดังนี้  (อฏฺกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวไว้แล้ว  (อฏฺกถายํ)  

ในอรรถกถา ฯ

  เพราะฉะนั้น ในอรรถกถา พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวไว้ว่า “พวกชนเหล่าใด 

ย่อมด�าเนินไป, อธิบายว่า ‘ไปในประโยชน์ทั้งหลายที่เป็นไปในภพนี้และภพหน้า ด้วยญาณ

คติ’ ดังนี้, เพราะเหตุนั้น พวกชนเหล่านั้น จึงชื่อว่าบัณฑิต”

-----------------
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ตัวอย่างที่	๔

	 - อปิจ  อกฺขรนิยโม  ฉนฺท�  ครุลหุนิยโม  ภเว  วุตฺตีติ  สนฺธิพาลาวตาเร  เจว  ยชมาน-

รวิโตยภูมิชลนโสมมารุตนภสงฺขาเตหิ  ย  ร  ต  ภ  ช  ส  ม  นาติ  อิเมหิ  อกฺขเรหิ  นิยโม   

อุปลกฺขิโต  วิธิวิเสโส  อวชฺช�  ฉาเทตีติ  ฉนฺท�  นาม  ภเว  ครูหิ  จ  ลหูหิ  จ  นิยโม  วุจฺจติ   

เอตายาติ  วุตฺติ  นาม  ภเวติ  ตฏฺฏีกายฺจ  วุตฺตตฺตา  อกฺขโรว  ปท�  อกฺขรปทนฺตฺยตฺโถ   

ยุชฺชติ ฯ

 ในตัวอย่างข้างบนนี้ ถอดชิ้นส่วนออก ก่อนประกอบโครงสร้าง มี ๖ ขั้นตอน ดังนี้

 ๑.  รูปวิเคราะห์

  - อวชฺช�  ฉาเทตีติ  ฉนฺท�  นาม ฯ

  (ย�  อกฺขรนิยมน�)  อวชฺช�  ฉาเทตีติ  (ต�  อกฺขรนิยมน�)  ฉนฺท�  นาม ฯ

  (ยํ	 	อกฺขรนิยมนํ) อ.การก�าหนดซึ่งพยางค์ใด  ฉาเทติ	ย่อมปกปิด  อวชฺช ํซึ่ง

โทษ  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตํ		อกฺขรนิยมนํ) อ.การก�าหนดซึ่งพยางค์นั้น  ฉนฺทํ		นาม ชื่อว่า

ฉันท์ ฯ

  การก�าหนดพยางค์ใดย่อมปกปิดโทษ เพราะเหตุนั้น การก�าหนดพยางค์นั้น ชื่อ

ว่าฉันท์

 ๒. รูปวิเคราะห์และประโยคครอบวิเคราะห์ 

  - ยชมานรวิโตยภูมิชลนโสมมารุตนภสงฺขาเตหิ  ย  ร  ต  ภ  ช  ส  ม  นาติ  อิเมหิ

อกฺขเรหิ  นิยโม  อุปลกฺขิโต  วิธิวิเสโส  อวชฺช�  ฉาเทตีติ  ฉนฺท�  นาม  ภเว ฯ

  ยชมานรวิโตยภูมิชลนโสมมารุตนภสงฺขาเตหิ  ย  ร  ต  ภ  ช  ส  ม  นาติ  อิเมหิ  อกฺขเรหิ  

นิยโม  อุปลกฺขิโต  วิธิวิเสโส  ‘(อกฺขรนิยมน�)  อวชฺช�  ฉาเทตีติ  (วิคฺคเหน)  ฉนฺท�  นาม  ภเว ฯ

  นิยโม อ.การก�าหนด  วิธิวิเสโส คือ อ.วิธีพิเศษ  อุปลกฺขิโต อันถูกก�าหนดแล้ว 	

อิเมหิ		อกฺขเรหิ	ด้วยอักษร ท. เหล่านี้  ยรตภชสมน	อิต ิคือ ย, ร, ต, ภ, ช, ส, ม และ น   

ยชมานรวิโตยภูมิชลนโสมมารุตนภสงฺขาเตหิ อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่ายชมาน (ผู้บูชา 

ยัญ), รวิ (พระอาทิตย์), โตย (น�้า), ภูมิ (แผ่นดิน), ชลน (ไฟ), โสม (พระจันทร์), มารุต (ลม) 
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และ นภ (ท้องฟ้า)  ฉนฺทํ		นาม มีชื่อว่าฉันท์  (วิคฺคเหน) เพราะวิเคราะห์  อิติ ว่า “(อกฺขร-	

นิยมนํ) อ.การก�าหนดซึ่งซึ่งพยางค์  ฉาเทติ ย่อมปกปิด  อวชฺช ํซึ่งโทษ”  อิติ ดังนี้  ภเว  

พึงเป็น ฯ

  การก�าหนด คือว่าวิธีพิเศษที่ถูกจดจ�าด้วยอักษรเหล่านี้ คือ ย, ร, ต, ภ, ช, ส, ม 

และ น กล่าวคือ ยชมาน (ผู้บูชายัญ), รวิ (พระอาทิตย์), โตย (น�้า), ภูมิ (แผ่นดิน), ชลน (ไฟ), 

โสม (พระจันทร์), มารุต (ลม) และ นภ (ท้องฟ้า) พึงมีชื่อว่าฉันท์ เพราะวิเคราะห์ว่า ‘ปกปิด

โทษ’ ดังนี้

 ๓. รูปวิเคราะห์

  - วุจฺจติ  เอตายาติ  วุตฺติ  นาม ฯ

   (กถา)  วุจฺจติ  เอตาย  (คาถาย)’  อิติ  (เอสา  คาถา)  วุตฺติ  นาม ฯ

  (กถา) อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว  วุจฺจติ ย่อมถูกกล่าว  เอตาย	 	 (คาถาย) ด้วย

คาถานั่น”  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เอสา		คาถา) อ.คาถานั่น  วุตฺติ		นาม ชื่อว่าวุตติ (พฤติ)

  วาจาเป็นเครื่องอันเขากล่าวคาถา เพราะเหตุนั้น คาถานั่น ชื่อว่าพฤติ

 ๔. รูปวิเคราะห์และประโยคครอบวิเคราะห์

  - ครูหิ  จ  ลหูหิ  จ  นิยโม  วุจฺจติ  เอตายาติ  วุตฺติ  นาม  ภเว ฯ

   ครูหิ  จ  ลหูหิ  จ  นิยโม  ‘(กถา)  วุจฺจติ  เอตาย  (คาถาย)’  อิติ  (วิคฺคเหน)  วุตฺติ  นาม  ภเว ฯ 

  นิยโม อ.การก�าหนด  ครูหิ		จ ด้วยครุ ท. ด้วย  ลหูหิ		จ ด้วยลหุ ท. ด้วย  วุตฺติ			

นาม มีชื่อว่าคาถา  (วิคฺคเหน) เพราะวิเคราะห์  อิติ ว่า  “(กถา) อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว  

วุจฺจติ ย่อมถูกกล่าว  เอตาย		(คาถาย) ด้วยคาถานั่น”  อิติ ดังนี้  ภเว พึงเป็น ฯ

   การก�าหนดด้วยครุและลหุ พึงมีชื่อว่าคาถา(พฤติ) เพราะวิเคราะห์ว่า ‘เป็นเครื่อง

อันเขากล่าว’ ดังนี้



(36) มังคลัตถทีปนีแปล

 ๕. รูปวิเคราะห์

  - อกฺขโรว  ปท�  อกฺขรปท� ฯ

  อกฺขโรว อ.อักษรเทียว  ปทํ เป็นบท  อกฺขรปทํ ชื่อว่าอักขรบท ฯ

  อกัษรนั่นแหละ เป็นบท ชื่อว่าอักขรบท

 ๖. รูปวิเคราะห์ ประโยคครอบวิเคราะห์ และหลักฐานอ้างอิง ๒ แหล่ง

  - อปิจ  อกฺขรนิยโม  ฉนฺท�  ครุลหุนิยโม  ภเว  วุตฺตีติ  สนฺธิพาลาวตาเร  เจว   

ยชมานรวิโตยภูมิชลนโสมมารุตนภสงฺขาเตหิ  ย  ร  ต  ภ  ช  ส  ม  นาติ  อิเมหิ  อกฺขเรหิ  นิยโม   

อุปลกฺขิโต  วิธิวิเสโส  อวชฺช�  ฉาเทตีติ  ฉนฺท�  นาม  ภเว  ครูหิ  จ  ลหูหิ  จ  นิยโม  วุจฺจติ   

เอตายาติ  วุตฺติ  นาม  ภเวติ  ตฏฺฏีกายฺจ  วุตฺตตฺตา  อกฺขโรว  ปท�  อกฺขรปทนฺตฺยตฺโถ   

ยุชฺชติ ฯ

   อปิจ  (ตสฺส  “อกฺขรปทนฺติ  วจนสฺส  าณมงฺคลตฺเถเรน)  “อกฺขรนิยโม ฉนฺท�  ครุลหุนิยโม  ภเว  

วุตฺตีติ  สนฺธิพาลาวตาเร  เจว  ยชมานรวิโตยภูมิชลนโสมมารุตนภสงฺขาเตหิ  ย  ร  ต  ภ  ช  ส  ม  นาติ  อิเมหิ  

อกฺขเรหิ  นิยโม  อุปลกฺขิโต  วิธิวิเสโส  ‘(อกฺขรนิยมน�)  อวชฺช�  ฉาเทตีติ  (วิคฺคเหน)  ฉนฺท�  นาม  ภเว,  ครูหิ  จ   

ลหูหิ  จ  นิยโม  ‘(กถา)  วุจฺจติ  เอตาย  (คาถาย)’  อิติ  (วิคฺคเหน)  วุตฺติ  นาม  ภเวติ  ตฏฺฏีกาย�  จ  วุตฺตตฺตา   

“อกฺขโรว  ปท�  อกฺขรปท�”  อิติ  อตฺโถ  ยุชฺชติ ฯ

  อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  อตฺโถ อ.เนื้อความ  อิติ ว่า  “อกฺขโรว อ.อักษรเทียว  ปทํ 

เป็นบท  อกฺขรปทํ ชื่อว่าอักขรบท”  อิติดังนี้  (ตสฺส		“อกฺขรปทนฺติ		วจนสฺส		าณมงฺคลตฺ-

เถเรน)		วุตฺตตฺตา เพราะความที่- แห่งค�าว่า “อกฺขรปท�” ดังนี้นั้น เป็นค�า อันพระญาณมงคลผู้

เถระ กล่าวแล้ว  สนฺธิพาลาวตาเร ในคัมภีร์พาลาวตารในสนธิกัณฑ์  อิติ ว่า  “อกฺขรนิยโม  

อ.การก�าหนดซึ่งอักษร  ฉนฺทํ มีชื่อว่าฉันท์  (ภเว) พึงเป็น,  ครุลหุนิยโม อ.การก�าหนดซึ่ง

ครุและลหุ  วุตฺต ิมีชื่อว่าคาถา  ภเว พึงเป็น”  อิติ ดังนี้  เจว ด้วยนั่นเทียว  ตฏฺฏีกายํ ในฏี

กาของคัมภีร์พาลาวตารในสนธิกัณฑ์นั้น  อิติ	ว่า “นิยโม อ.การก�าหนด  วิธิวิเสโส คือ อ.วิธี

พิเศษ  อุปลกฺขิโต อันถูกก�าหนดแล้ว 	อิเมหิ		อกฺขเรหิ	ด้วยอักษร ท. เหล่านี้  ยรตภชสมน	

อิติ คือ ย, ร, ต, ภ, ช, ส, ม และ น  ยชมานรวิโตยภูมิชลนโสมมารุตนภสงฺขาเตหิ อัน 

อันบัณฑิตกล่าวแล้วว่ายชมาน (ผู้บูชายัญ), รวิ (พระอาทิตย์), โตย (น�้า), ภูมิ (แผ่นดิน), ชลน 

(ไฟ), โสม (พระจันทร์), มารุต (ลม) และ นภ (ท้องฟ้า)  ฉนฺทํ		นาม มีชื่อว่าฉันท์  (วิคฺคเหน) 



(37)โครงสร้างในมังคลัตถทีปนี

เพราะวิเคราะห์  อิติ ว่า  “(อกฺขรนิยมนํ) อ.การก�าหนดซึ่งพยางค์  ฉาเทติ ย่อมปกปิด  อวชฺช ํ 

ซึ่งโทษ”  อิติ ดังนี้  ภเว พึงเป็น,  นิยโม อ.การก�าหนด  ครูหิ		จ ด้วยครุ ท. ด้วย  ลหูหิ		จ 

ด้วยลหุ ท. ด้วย  วุตฺติ	 	นาม มีชื่อว่าคาถา  (วิคฺคเหน) เพราะวิเคราะห์  อิติ ว่า  “(กถา) 

อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว  วุจฺจติ ย่อมถูกกล่าว  เอตาย		(คาถาย) ด้วยคาถานั่น”  อิติ ดังนี้  

ภเว พึงเป็น”  อิติ ดังนี้  จ ด้วย  ยุชฺชต ิย่อมสมควร ฯ

  อีกอย่างหนึ่ง เนื้อความว่า “บทคืออักษร ชื่อว่าอักขรบท” ดังนี้ เพราะค�าว่า 

“อกฺขรปทํ” นั้น พระญาณมงคลเถระกล่าวไว้ในคัมภีร์พาลาวตารตอนว่าด้วยสนธิว่า “การ

ก�าหนดพยางค์ พึงมีชื่อว่าฉันท์, การก�าหนดครุและลหุ พึงมีชื่อว่าคาถา” ดังนี้ และกล่าวไว้

ในฏีกาของคัมภีร์พาลาวตารตอนว่าด้วยสนธิว่า “การก�าหนด คือว่าวิธีพิเศษที่ถูกจดจ�าด้วย

อักษรเหล่านี้ คือ ย, ร, ต, ภ, ช, ส, ม และ น กล่าวคือ ยชมาน (ผู้บูชายัญ), รวิ (พระอาทิตย์), 

โตย (น�้า), ภูมิ (แผ่นดิน), ชลน (ไฟ), โสม (พระจันทร์), มารุต (ลม) และ นภ (ท้องฟ้า) พึง

มีชื่อว่าฉันท์ เพราะวิเคราะห์ว่า ‘ปกปิดโทษ’ ดังนี้, การก�าหนดด้วยครุและลหุ พึงมีชื่อว่า

คาถา(พฤติ) เพราะวิเคราะห์ว่า ‘เป็นเครื่องอันเขากล่าว’ ดังนี้ ก็ย่อมควร

------------------
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โครงสร้างในมังคลตัถทีปนี
	 การที่จะแปลหนังสืออะไรสักเล่มที่เกี่ยวกับเนื้อหาทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้แปลได้

ง่ายขึ้นและเข้าใจความหมายของเนื้อหาสาระ สิ่งแรกที่ผู้ศึกษาต้องรู้คือโครงสร้างของหนังสือ

เล่มนั้นๆ เสียก่อน ฉะนั้น ในเบื้องต้นจะขอแนะน�าเกี่ยวกับโครงสร้างในมังคลัตถทีปนี 

 หนังสือมังคลัตถทีปนีเล่มนี้ เป็นผลงานการเรียบเรียงของพระสิริมังคลาจารย์ ชาว

เชียงใหม่  แต่งขึ้นในราวพุทธศักราช ๒๐๒๐ - ๒๑๐๐ โดยท่านได้รวบรวมเนื้อหาที่เป็นสาระ

จากแหล่งที่มาต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากพระบาลีไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 

คัมภีร์สัททาวิเสส ซึ่งเป็นคัมภีร์กลุ่มพื้นฐานพระไตรปิฎก เช่น ไวยากรณ์ วุตโตทัย เป็นต้น 

งานเขียนชิ้นนี้เปรียบเสมือนหนังสือวิทยานิพนธ์ มีการอ้างอิงที่มาชัดเจน สามารถไปสืบค้น

จากแหล่งที่มาได้จริงๆ ดังนั้น ผู้ศึกษาต้องรู้จักคัมภีร์ที่อ้างอิงด้วย จึงจะช่วยให้การแปลง่าย

ขึ้น ที่ว่ารู้นี้ หมายถึง เข้าใจเนื้อหาของคัมภีร์นั้นๆ ดีพอสมควร

 หลักการที่ผู้ศึกษาต้องรู้และเข้าใจในการที่จะแปลมังคลัตถทีปนี มีดังต่อไปนี้ 

 ๑. วิธีการแปลอรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา

 ๒. วิธีอ้างหลักฐานจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฏีกา และอนุฎีกา

 ๓. วิธีอ้างหลักฐานจากกลุ่มสัททาวิเสส เช่น สัททนีติปกรณ์, พาลาวตาร, พาลา- 

วตารฎีกา, วิสุทธิมรรคฎีกา, วุตโตทัย, ฉันทวุตติปทีป เป็นต้น   

 ๔. วิธีการแปลรูปวิเคราะห์

  ๔.๑ วิธีการแปลเฉพาะรูปวิเคราะห์เท่านั้น

  ๔.๒ วิธีการแปลรูปวิเคราะห์ที่มีค�าอธิบายเพิ่มเติม

  ๔.๓ วิธีการแปลรูปวิเคราะห์ที่เป็นการแปลออก

  ๔.๔ วิธีการแปลรูปวิเคราะห์ที่เป็นการแปลเข้า เช่น มีประธานอยู่ต้นประโยค,  

มี “วุจฺจติ, วุจฺจนฺติ, ภเว, สิยา, สิยุ� เป็นต้น อยู่ท้ายประโยค

  ๔.๕ วิธีการแปลรูปวิเคราะห์ที่มีการอ้างหลักฐาน

  ๔.๖ วิธีการแปลรูปวิเคราะห์ที่มีรูปแบบผสมกันหลายอย่าง

 สิ่งเหล่านี้ คือส่วนส�าคัญที่ผู้ศึกษาต้องท�าความเข้าใจเป็นเบื้องแรก ถ้าประสงค์จะ

แปลคัมภีร์มังคลัตถทีปนีให้เข้าใจ และง่ายขึ้นไปตามล�าดับ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น จะได้

อธิบายพร้อมกับแสดงตัวอย่างประกอบในแต่ละประเด็น
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โครงสร้างในมังคลตัถทีปนี
	 การที่จะแปลหนังสืออะไรสักเล่มที่เกี่ยวกับเนื้อหาทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้แปลได้

ง่ายขึ้นและเข้าใจความหมายของเนื้อหาสาระ สิ่งแรกที่ผู้ศึกษาต้องรู้คือโครงสร้างของหนังสือ

เล่มนั้นๆ เสียก่อน ฉะนั้น ในเบื้องต้นจะขอแนะน�าเกี่ยวกับโครงสร้างในมังคลัตถทีปนี 

 หนังสือมังคลัตถทีปนีเล่มนี้ เป็นผลงานการเรียบเรียงของพระสิริมังคลาจารย์ ชาว

เชียงใหม่  แต่งขึ้นในราวพุทธศักราช ๒๐๒๐ - ๒๑๐๐ โดยท่านได้รวบรวมเนื้อหาที่เป็นสาระ

จากแหล่งที่มาต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากพระบาลีไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 

คัมภีร์สัททาวิเสส ซึ่งเป็นคัมภีร์กลุ่มพื้นฐานพระไตรปิฎก เช่น ไวยากรณ์ วุตโตทัย เป็นต้น 

งานเขียนชิ้นนี้เปรียบเสมือนหนังสือวิทยานิพนธ์ มีการอ้างอิงที่มาชัดเจน สามารถไปสืบค้น

จากแหล่งที่มาได้จริงๆ ดังนั้น ผู้ศึกษาต้องรู้จักคัมภีร์ที่อ้างอิงด้วย จึงจะช่วยให้การแปลง่าย

ขึ้น ที่ว่ารู้นี้ หมายถึง เข้าใจเนื้อหาของคัมภีร์นั้นๆ ดีพอสมควร

 หลักการที่ผู้ศึกษาต้องรู้และเข้าใจในการที่จะแปลมังคลัตถทีปนี มีดังต่อไปนี้ 

 ๑. วิธีการแปลอรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา

 ๒. วิธีอ้างหลักฐานจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฏีกา และอนุฎีกา

 ๓. วิธีอ้างหลักฐานจากกลุ่มสัททาวิเสส เช่น สัททนีติปกรณ์, พาลาวตาร, พาลา- 

วตารฎีกา, วิสุทธิมรรคฎีกา, วุตโตทัย, ฉันทวุตติปทีป เป็นต้น   

 ๔. วิธีการแปลรูปวิเคราะห์

  ๔.๑ วิธีการแปลเฉพาะรูปวิเคราะห์เท่านั้น

  ๔.๒ วิธีการแปลรูปวิเคราะห์ที่มีค�าอธิบายเพิ่มเติม

  ๔.๓ วิธีการแปลรูปวิเคราะห์ที่เป็นการแปลออก

  ๔.๔ วิธีการแปลรูปวิเคราะห์ที่เป็นการแปลเข้า เช่น มีประธานอยู่ต้นประโยค,  

มี “วุจฺจติ, วุจฺจนฺติ, ภเว, สิยา, สิยุ� เป็นต้น อยู่ท้ายประโยค

  ๔.๕ วิธีการแปลรูปวิเคราะห์ที่มีการอ้างหลักฐาน

  ๔.๖ วิธีการแปลรูปวิเคราะห์ที่มีรูปแบบผสมกันหลายอย่าง

 สิ่งเหล่านี้ คือส่วนส�าคัญที่ผู้ศึกษาต้องท�าความเข้าใจเป็นเบื้องแรก ถ้าประสงค์จะ

แปลคัมภีร์มังคลัตถทีปนีให้เข้าใจ และง่ายขึ้นไปตามล�าดับ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น จะได้

อธิบายพร้อมกับแสดงตัวอย่างประกอบในแต่ละประเด็น
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สารบัญ
หน้า

ค�าน�า	 	 	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 (ก-ข)

ค�าชี้แจง	 	 	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 (ค-จ)

ค�าอนุโมทนา	 	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 (ฉ-ช)

โครงสร้างในมังคลัตถทีปนี	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 (๑-๓๘)

มงฺคลสุตฺต		 	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	(๓๙-๔๔)

ปณามคาถา	 	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๑

อุปฺปตฺติกถา	 	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๕

สุตฺตววตฺถาน	 	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๒๑

ปุจฺฉาคาถายตฺถวณฺณนา	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๒๓

ปฅมคาถายตฺถวณฺณนา	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๕๓

๑-๒.	พาลปณฺฑิตเสวนาเสวนกถา	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๕๖

	 ๑.	 สุกวตฺถุ	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๗๐

	 ๒.	 มหิฬามุขวตฺถุ	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๘๔

	 ๓.	 ปณฺฑววตฺถุ	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๘๘

	 ๔.	 อมฺพวตฺถุ	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๙๐

	 ๕.	 ปุตฺโตวาทกตาปสวตฺถุ	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๑๐๙

	 	 -	พาลปณฺฑิตลกฺขณ	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๑๑๗

	 ๖.	 ภยาทิวตฺถุ	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๑๑๙

	 	 -	พาลปณฺฑิตวิเสส	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๑๒๗

	 ๗.	 ฉนฺนตฺเถรวตฺถุ	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๑๒๙

	 	 -	ปณฺฑิตพาลเสวนา	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๑๓๒

	 ๘.		 อกิตฺติปณฺฑิตวตฺถุ	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๑๓๔

	 	 -	ปณฺฑิตพาลทสฺสน	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๑๔๖

	 	 -	พาลปณฺฑิตทสฺสี	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๑๔๙

	 ๙.	 วิพฺภนฺติกวตฺถุ	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๑๔๙
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	 	 -	พาลปณฺฑิตเสวนาเสวนตฺถ	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๒๑๗

๓.	 ปูชากถา	 	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๒๒๗

	 -	ปูชเนยฺยปูชากถา	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๒๒๙

	 ๑.	 สุมนมาลาการวตฺถุ	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๒๓๐

	 ๒.	 สุธาปิณฺฑิยตฺเถรวตฺถุ	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๒๔๐

	 ๓.	 โกสาตกีเทวตาวตฺถุ	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๒๕๔

	 ๔.	 ปญฺจปาปาวตฺถุ	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๒๗๕

	 ๕.	 ปทุมวตีวตฺถุ	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๒๘๗

	 ๖.	 จตุริตฺถีวตฺถุ	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๒๙๖

	 ๗.	 ลาชเทวธีตาวตฺถุ	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๒๙๙

	 ๘.	 สารีปุตฺตมาตุลพฺราหฺมณวตฺถุ	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๓๐๗

	 	 -	อามิสปฏิปตฺติปูชาวิเสส	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๓๑๓

	 ๙.	 ติสฺสตฺเถรวตฺถุ	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๓๒๒



	 ๑๐.	 อตฺตทตฺถตฺเถรวตฺถุ	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๓๒๘

	 	 -	ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺน	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๓๓๓
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มงฺคลตฺถทีปนิยา  

ปโม ภาโค

ภาโค อ.ภาค  ปโม ที่ ๑  มงฺคลตฺถทีปนิยา แห่งคัมภีร์มังคลัตถทีปนี

(มยา) อันข้าพเจ้า(พระสิริมังคลาจารย์)  

(วุจฺจเต) จะกล่าว ฯ

มังคลัตถทีปนี 

ภาค ๑   

ปณามคาถา

ปณามคาถา อ.คาถาอันเป็นเครื่องแสดงซึ่งการนอบน้อม  

(มยา) อันข้าพเจ้า(พระสิริมังคลาจารย์)  

(วุจฺจเต) จะกล่าว ฯ

คาถาแสดงความนอบน้อม(พระรัตนตรัย)

  [๑]   พุทฺโธ  โย  มงฺคลตฺถีนํ   มงฺคลํ  อิติ  วิสฺสุโต  

     เทสโก  มงฺคลตฺถานํ   มงฺคลนฺตํ  นมามิหํ ฯ  

     ธมฺโม  โย  มงฺคลตฺถีนํ   มงฺคลํ  อิติ  วิสฺสุโต

     โชตโก  มงฺคลตฺถานํ   มงฺคลนฺตํ  นมามิหํ ฯ

     สงฺโฆ  โย  มงฺคลตฺถีนํ   มงฺคลํ  อิติ  วิสฺสุโต  

     การโก  มงฺคลตฺถานํ   มงฺคลนฺตํ  นมามิหํ ฯ



2 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑ [ปณาม

     อิจฺเจวํ  มงฺคลานมฺเม   ปณาโม  สุกโต  อหุ  

     ตพฺพาหสา  อหํ  หุตฺวา   อนฺตรายวินาสโก  

     มงฺคลทีปกํ  ยนฺตํ   มงฺคเลน  สุเทสิตํ

     มงฺคลสุตฺตนาเมน   วิสฺสุตํ  อติอาณกํ

     มงฺคลตฺถญฺจ  ปาณีนํ   กถิตสฺสิธ  เกนจิ

     โกฏิลกฺเขสุ  ยสฺสาณา   จกฺกวาเฬสุ  ปตฺถฏา

     นานาคนฺเถสุ  สารตฺถํ   วิโลเกตฺวา  ตมาทิย  

     ตสฺสตฺถํ  ทีปยิสฺสามิ   ตํ  สุณาถ  สมาหิตาติ ฯ

โย  พุทฺโธ อ.พระพุทธเจ้าพระองค์ใด  วิสฺสุโต ทรงปรากฏ

แล้ว  มงฺคลํ  อิติ ว่าเป็นมงคล  มงฺคลตฺถีนํ  (ชนานํ) แก่

ชน ท. ผู้มีความต้องการด้วยมงคล  เทสโก เป็นผู้แสดง  

มงฺคลตฺถานํ ซึ่งอรรถแห่งมงคล ท.  (โหติ) ย่อมเป็น,  อหํ 

อ.ข้าพเจ้า(พระสิริมังคลาจารย์)  นมามิ ขอนอบน้อม  ตํ  

(พุทฺธํ) ซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น  มงฺคลํ ผู้เป็นมงคล ฯ

 โย  ธมฺโม อ.พระธรรมใด  วิสฺสุโต ปรากฏแล้ว  มงฺคลํ  อิติ 

ว่าเป็นมงคล  มงฺคลตฺถีนํ  (ชนานํ) แก่ชน ท. ผู้มีความ

ต้องการด้วยมงคล  โชตโก เป็นสภาพแสดง  มงฺคลตฺถานํ 

ซึ่งอรรถแห่งมงคล ท.  (โหติ) ย่อมเป็น,  อหํ อ.ข้าพเจ้า(พระ

สิริมังคลาจารย์)  นมามิ ขอนอบน้อม  ตํ  (ธมฺมํ) ซึ่งพระ

ธรรมนั้น  มงฺคลํ อันเป็นมงคล ฯ

 โย  สงฺโฆ อ.พระสงฆ์ใด  วิสฺสุโต ปรากฏแล้ว  มงฺคลํ  อิติ 

ว่าเป็นมงคล  มงฺคลตฺถีนํ  (ชนานํ) แก่ชน ท. ผู้มีความ

ต้องการด้วยมงคล  การโก เป็นผู้กระทํา มงฺคลตฺถานํ ซึ่ง

อรรถแห่งมงคล ท.  (โหติ) ย่อมเป็น,  อหํ อ.ข้าพเจ้า(พระ 

สิริมังคลาจารย์)  นมามิ ขอนอบน้อม  ตํ  (สงฺฆํ) ซึ่งพระ

สงฆ์นั้น  มงฺคลํ ผู้เป็นมงคล ฯ
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 ปณาโม อ.การนอบน้อม  เม  สุกโต เป็นกิริยา- อัน

ข้าพเจ้า -กระทําดีแล้ว   (รตนตฺตยานํ) แก่พระรัตนตรัย ท.   

มงฺคลานํ อันเป็นมงคล  อหุ ได้เป็นแล้ว  เอวํ อย่างนี้  อิติ 

ด้วยประการฉะนี้

 อหํ อ.ข้าพเจ้า  อนฺตรายวินาสโก เป็นผู้ยังอันตรายให้

พินาศ  ตพฺพาหสา ด้วยอานุภาพแห่งการนอบน้อมซึ่งพระ

รัตนตรัยนั้น  หุตฺวา เป็น  วิโลเกตฺวา เลือกแล้ว  สารตฺถํ 

ซึ่งอรรถอันเป็นสาระ  นานาคนฺเถสุ ในคัมภีร์ต่างๆ ท.  

อาทิย ถือเอาแล้ว  ตํ  (สารตฺถํ) ซึ่งอรรถอันเป็นสาระนั้น  

ทีปยิสฺสามิ จักแสดง  อตฺถํ ซึ่งอรรถ  ตสฺส  (สุตฺตสฺส) 

ของ-,  ยํ  ตํ  (สุตฺตํ) อ.พระสูตรนั้นใด  มงฺคลทีปกํ อัน

แสดงซึ่งมงคล  (พุทฺเธน) อันพระพุทธเจ้า  มงฺคเลน ผู้เป็น

มงคล  สุเทสิตํ ทรงแสดงไว้ดีแล้ว  อติอาณกํ อันมีอาชญา

ยิ่งนัก  วิสฺสุต ํปรากฏแล้ว  มงฺคลสุตฺตนาเมน โดยชื่อว่า

มงคลสูตร  (จ) ด้วย,  อาณา อ.อาชญา  ยสฺส  (สุตฺตสฺส) 

แห่งพระสูตรใด  เกนจิ  กถิตสฺส อัน- อันใครๆ -กล่าวแล้ว  

อิธ  (โลเก) ในโลกนี้  มงฺคลตฺถํ เพื่อเป็นมงคล  ปาณีนํ 

แก่สัตว์ ท.    ปตฺถฏา แผ่ไปแล้ว  จกฺกวาเฬสุ ในจักรวาล 

ท.  โกฏิลกฺเขส ุอันมีแสนโกฏิเป็นประมาณ,  -พระสูตรนั้น,  

(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  สมาหิตา ตั้งมั่นดีแล้ว  สุณาถ จงฟัง  

ตํ  (มงฺคลตฺถํ) ซึ่งอรรถแห่งมงคลสูตรนั้น  อิติ ดังนี้แล ฯ

 พระพุทธเจ้าพระองค์ใด ทรงปรากฏว่าเป็นมงคล แก่เหล่า

ชน ผู้มีความต้องการด้วยมงคล เป็นผู้แสดงอรรถแห่ง

มงคลทั้งหลาย ข้าพเจ้า(พระสิริมังคลาจารย์) ขอนอบน้อม

พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงเป็นมงคล

 พระธรรมใด ที่ปรากฏว่าเป็นมงคล แก่เหล่าชนผู้มีความ

ต้องการด้วยมงคล เป็นสิ่งที่ส่องอรรถแห่งมงคลทั้งหลาย 
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ข้าพเจ้า (พระสิริมังคลาจารย์) ขอนอบน้อมพระธรรมนั้น 

อันเป็นมงคล

 พระสงฆ์หมู่ใด ผู้ปรากฏว่าเป็นมงคล แก่เหล่าชนผู้มีความ

ต้องการด้วยมงคล เป็นผู้กระทําอรรถแห่งมงคลทั้งหลาย 

ข้าพเจ้า(พระสิริมังคลาจารย์) ขอนอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้น 

ผู้เป็นมงคล

 ข ้าพเจ ้าได ้เป ็นผู ้กระทําการนอบน้อมดีแล ้วแด่พระ

รัตนตรัยที่เป็นมงคลอย่างนี้ ด้วยประการฉะนี้

 ด ้วยอานุภาพแห่งการนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยนั้น 

ข้าพเจ้า(พระสิริมังคลาจารย์)เป็นผู้ทําอันตรายให้พินาศ

ได้แล้ว เลือกถือเอาอรรถที่เป็นสาระในคัมภีร์ต่างๆ ทั้ง

หลายนั้นแล้ว จักแสดงอรรถของพระสูตรที่แสดงมงคล ที่

พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นมงคลทรงแสดงไว้ดีแล้ว มีอาชญา

ยิ่งนัก ปรากฏโดยชื่อว่า “มงคลสูตร” และพระสูตรที่มี

อาชญาที่ใครๆ กล่าวไว้ในโลกนี้ เพื่อเป็นมงคลแก่เหล่า

สัตว์ ซึ่งแผ่ไปในแสนโกฏิจักรวาล ขอท่านทั้งหลายจงมี

สมาธิตั้งใจฟังอรรถแห่งมงคลสูตรนั้นเถิด ดังนี้แล ฯ

----------------------
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อุปฺปตฺติกถา

อุปฺปตฺติกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งการเกิดขึ้น  (มยา) อันข้าพเจ้า  

(วุจฺจเต) จะกล่าว ฯ

เรื่องว่าด้วยการเกิดขึ้น(แห่งมงคล)

[๒]   สุตฺตตฺถํ  สํวณฺณยนฺเตน  หิ  ปมํ  สุตฺตุปฺปตฺตึ  ววตฺถานญฺจ  วตฺวา  ปจฺฉา  อตฺโถ   

สํวณฺณิยเต,  ตสฺมา  สุตฺตุปฺปตฺยาทิ  วุจฺจเต ฯ  สพฺพสุตฺตานญฺหิ  อตฺตชฺฌาสยา   

ปรชฺฌาสยา  อตฺถุปฺปตฺติกา  ปุจฺฉาวสิกา  จาติ  จตุพฺพิธา  อุปฺปตฺติ  โหติ ฯ

 สุตฺตตฺถํ  สํวณฺณยนฺเตน  (อฏฺฅกถาจริเยน)  หิ  ปมํ  สุตฺตุปฺปตฺตึ  (จ)  ววตฺถานํ  จ  วตฺวา  

ปจฺฉา  อตฺโถ  สํวณฺณิยเต,  ตสฺมา  (มยา)  สุตฺตุปฺปตฺยาทิ  (วจนํ)  วุจฺจเต ฯ  สพฺพสุตฺตานํ  หิ   

“อตฺตชฺฌาสยา  ปรชฺฌาสยา  อตฺถุปฺปตฺติกา  ปุจฺฉาวสิกา  จาติ  จตุพฺพิธา  อุปฺปตฺติ  โหติ ฯ 

 ห ิดังจะกล่าวโดยพิสดาร  อตฺโถ อ.เนื้อความ  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถา-

จารย์  สํวณฺณยนฺเตน ผู้เมื่อจะสังวัณณนา  สุตฺตตฺถ ํซึ่งเนื้อความแห่งพระสูตร  วตฺวา  

กล่าวแล้ว  สุตฺตุปฺปตฺตึ  (จ) ซึ่งเหตุเกิดขึ้นแห่งพระสูตรด้วย  ววตฺถานํ  จ ซึ่งการ

กําหนดด้วย  ปม ํก่อน  สํวณฺณิยเต ย่อมสังวัณณนา  ปจฺฉา ในภายหลัง,  ตสฺมา  

เพราะเหตุนั้น  สุตฺตุปฺปตฺยาทิ  (วจนํ) อ.คํา มีเหตุเกิดขึ้นแห่งพระสูตรเป็นต้น  (มยา) 

อันข้าพเจ้า  วุจฺจเต จะกล่าว ฯ  ห ิจริงอยู่  อุปฺปตฺต ิอ.เหตุเกิดขึ้น  สพฺพสุตฺตาน ํ

แห่งพระสูตรทั้งปวง ท.  จตุพฺพิธา อันมีอย่าง ๔  อิติ คือ  “อตฺตชฺฌาสยา  (จ) เพราะ

อัธยาศัยของตนด้วย  ปรชฺฌาสยา  (จ) เพราะอัธยาศัยของบุคคลอื่นด้วย  อตฺถุปฺปตฺ

ติกา  (จ) เพราะการเกิดขึ้นแห่งเรื่องด้วย  ปุจฺฉาวสิกา  จ เพราะอํานาจแห่งคําถาม

ด้วย”  โหติ ย่อมมี ฯ

 ความพิสดารว่า พระอรรถกถาจารย์เมื่อจะสังวัณณนาเนื้อความพระสูตร กล่าวเหตุ

เกิดแห่งพระสูตรและการกําหนดก่อน ภายหลังจึงสังวัณณนาเนื้อความ, เพราะฉะนั้น 

คํามีเหตุเกิดแห่งพระสูตรเป็นต้น ข้าพเจ้าจะกล่าวไว้.  ความจริง เหตุเกิดแห่งพระ

สูตรทั้งปวง มี ๔ อย่าง คือ “(๑) เกิดเพราะอัธยาศัยของตน (๒) เกิดเพราะอัธยาศัย

ของผู้อื่น (๓) เกิดเพราะเรื่องเกิดขึ้น และ (๔) เกิดเพราะอํานาจแห่งคําถาม”.
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 ตตฺถ  ทฺวยตานุปสฺสนาทีนํ  สุตฺตานํ  อตฺตชฺฌาสยโต  อุปฺปตฺติ  เมตฺตสุตฺตาทีนํ  

ปรชฺฌาสยโต  อุรคฺคสุตฺตาทีนํ  อตฺถุปฺปตฺติโต  วมฺมิกสุตฺตาทีนํ  ปุจฺฉาวสโต  ฯ  ตาสุ  

ปุจฺฉาวสิกุปฺปตฺติ  อิธาธิปฺเปตา  ฯ  มงฺคลสุตฺตมฺปิ  หิ  ปุจฺฉาวสโต  อุปฺปชฺชเตว  ฯ

ตตฺถ  (จตูสุ  อุปฺปตฺตีสุ)  ทฺวยตานุปสฺสนาทีนํ  สุตฺตานํ  อตฺตชฺฌาสยโต  อุปฺปตฺติ  (โหติ),  

เมตฺตสุตฺตาทีนํ  (สุตฺตานํ)  ปรชฺฌาสยโต  (อุปฺปตฺติ  โหติ),  อุรคฺคสุตฺตาทีนํ  (สุตฺตานํ)   

อตฺถุปฺปตฺติโต  (อุปฺปตฺติ  โหติ),  วมฺมิกสุตฺตาทีนํ  (สุตฺตานํ)  ปุจฺฉาวสโต (อุปฺปตฺติ  โหติ) ฯ  ตาสุ  

(อุปฺปตฺตีสุ)  ปุจฺฉาวสิกุปฺปตฺติ  (อฏฺฅกถาจริเยน)  อิธ  (มงฺคลสุตฺเต)  อธิปฺเปตา  ฯ  มงฺคลสุตฺตมฺปิ  หิ   

ปุจฺฉาวสโต  อุปฺปชฺชติ  เอว  ฯ

   ตตฺถ  (จตูสุ  อุปฺปตฺตีสุ)  อุปฺปตฺต ิ อ.- ในเหตุเกิด ท. ๔ เหล่านั้นหนา -การเกิด

ขึ้น  อตฺตชฺฌาสยโต เพราะอัธยาศัยของตน  สุตฺตานํ แห่งพระสูตร ท. ทฺวยตา- 

นุปสฺสนาทีนํ มีทวยตานุปัสสนาสูตรเป็นต้น  (โหติ) ย่อมมี,  (อุปฺปตฺติ) อ.การ

เกิดขึ้น  ปรชฺฌาสยโต เพราะอัธยาศัยของบุคคลอื่น  (สุตฺตานํ) แห่งพระสูตร 

ท.  เมตฺตสุตฺตาทีนํ มีเมตตสูตรเป็นต้น  (โหติ) ย่อมมี,  (อุปฺปตฺติ) อ.การเกิดขึ้น   

อตฺถุปฺปตฺติโต เพราะการเกิดขึ้นแห่งเรื่อง  (สุตฺตานํ) แห่งพระสูตร ท.  อุรคฺค- 

สุตฺตาทีนํ มีอุรัคคสูตรเป็นต้น  (โหติ) ย่อมมี,  (อุปฺปตฺติ) อ.การเกิดขึ้น  ปุจฺฉาวสโต  

เพราะอํานาจแห่งคําถาม  (สุตฺตานํ) แห่งพระสูตร ท.  วมฺมิกสุตฺตาทีนํ มีวัมมิก

สูตรเป็นต้น  (โหติ) ย่อมมี ฯ  ตาสุ  (อุปฺปตฺตีสุ)  ปุจฺฉาวสิกุปฺปตฺต ิอ.- ในเหตุเกิด 

ท. เหล่านั้นหนา -เหตุเกิดเพราะอํานาจแห่งการทูลถาม  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระ

อรรถกถาจารย์  อธิปฺเปตา ประสงค์เอาแล้ว  อิธ  (มงฺคลสุตฺเต) ในมงคลสูตรนี้ ฯ  ห ิ

จริงอยู่  มงฺคลสุตฺตมฺปิ แม้ อ.มงคลสูตร  อุปฺปชฺชติ  เอว ย่อมเกิดขึ้น  ปุจฺฉาวสโต 

เพราะอํานาจแห่งคําทูลถามนั่นเทียว ฯ

 ในบรรดาเหตุเกิด ๔ อย่างเหล่านั้น พระสูตรทั้งหลายมีทวยตานุปัสสนาสูตรเป็นต้น 

เกิดเพราะอัธยาศัยของตน, พระสูตรทั้งหลายมีเมตตสูตรเป็นต้น เกิดเพราะอัธยาศัย

ของผู้อื่น, พระสูตรทั้งหลายมีอุรัคคสูตรเป็นต้น เกิดเพราะเกิดเรื่องขึ้น, พระสูตรทั้ง

หลายมีวัมมิกสูตรเป็นต้น เกิดเพราะคําถาม.  บรรดาเหตุเกิดเหล่านั้น เหตุเกิดเพราะ

อํานาจคําทูลถาม พระอรรถกถาจารย์ประสงค์เอาในมงคลสูตรนี้.  ความจริง แม้มงคล

สูตร ก็เกิดเพราะอํานาจคําทูลถามนั่นแหละ.
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[๓]   ตตฺรายมนุปุพฺพีกถา

 ตตฺร  (มงฺคลวตฺถุสฺมึ)  อยํ  อนุปุพฺพีกถา ฯ  

 อนุปุพฺพีกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลําดับ  ตตฺร  (มงฺคลวตฺถุสฺมึ) ในเรื่องแห่ง

มงคลนั้น  อยํ นี้ ฯ

 มีเรื่องเล่าตามลําดับในเรื่องมงคลนั้น ดังต่อไปนี้

 ..............................................................................................................................

 ชมฺพุทีเป  กิร  ตตฺถ  ตตฺถ  นครทฺวารสณฺาคารสภาทีสุ  มหาชนา  สนฺนิปติตฺวา  

หิรญฺญสุวณฺณํ  ทตฺวาปิ  นานปฺปการํ  สีตาหรณาทิกํ  พาหิรกานํ  กถํ  กถาเปนฺติ ฯ  

เอเกกา  กถา  จาตุมฺมาสจฺจเยน  นิฏฺาติ ฯ  ตตฺเถกทิวสํ  มงฺคลกถา  อุทปาทิ  กินฺนุ  

โข  มงฺคลํ  กึ  ทิฏฺํ  มงฺคลํ  สุตํ  มงฺคลํ  มุตํ  มงฺคลํ  โก  มงฺคลํ  ชานาตีติ ฯ

 ชมฺพุทีเป  กิร  ตตฺถ  ตตฺถ  นครทฺวารสณฺาคารสภาทีสุ  (าเนสุ)  มหาชนา  สนฺนิปติตฺวา  

หิรญฺญสุวณฺณํ  ทตฺวาปิ  (อญฺญมญฺญํ)  นานปฺปการํ  สีตาหรณาทิกํ  พาหิรกานํ  (ชนานํ)  กถํ  

กถาเปนฺติ ฯ  เอเกกา  กถา  จาตุมฺมาสจฺจเยน  นิฏฺาติ ฯ  ตตฺถ  (าเน)  เอกทิวสํ  มงฺคลกถา  

อุทปาทิ  “กินฺนุ  โข  มงฺคลํ  (โหติ),  กึ  (ปุคฺคเลน)  ทิฏฺํ  (รูปํ)  มงฺคลํ  (โหติ),  (ปุคฺคเลน)  สุตํ  

(สทฺทชาตํ)  มงฺคลํ  (โหติ),  (ปุคฺคเลน)  มุตํ  (อารมฺมณํ)  มงฺคลํ  (โหติ),  โก  มงฺคลํ  ชานาตีติ ฯ 

 กิร ได้ยินว่า  มหาชนา อ.มหาชน ท.  สนฺนิปติตฺวา ประชุมกันแล้ว  (าเนสุ) ใน

ที่ ท.  นครทฺวารสณฺาคารสภาทีสุ มีประตูเมือง ศาลาว่าราชการ และหอประชุม

เป็นต้น  ตตฺถ  ตตฺถ เหล่านั้นๆ  ทตฺวาปิ แม้ให้แล้ว  หิรญฺญสุวณฺณํ ซึ่งเงินและ

ทอง  (อญฺญมญฺญํ) ยังกันและกัน  กถาเปนฺติ ย่อมให้กล่าว  กถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่อง

กล่าว  นานปฺปการํ อันมีประการต่างๆ  (ชนานํ) ของชน ท.  พาหิรกานํ ผู้มีอยู่ใน

ภายนอกพระศาสนา  สีตาหรณาทิกํ มีการนํานางสีดามาเป็นต้น ฯ  กถา อ.วาจา

เป็นเครื่องกล่าว  เอเกกา เรื่องหนึ่งๆ  นิฏฺาติ ย่อมจบ  จาตุมฺมาสจฺจเยน โดยอัน

ล่วงไปแห่งเดือน ๔ ฯ  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  มงฺคลกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่ง

มงคล  อุทปาทิ ได้เกิดขึ้นแล้ว  ตตฺถ  (าเน) ในที่นั้น  อิติ ว่า  “กินฺนุ  โข อ.อะไร

หนอแล  มงฺคลํ เป็นมงคล  (โหติ) ย่อมเป็น,  (รูปํ) อ.รูป  (ปุคฺคเลน)  ทิฏฺํ อัน-  
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อันบุคคล -เห็นแล้ว  มงฺคลํ เป็นมงคล  (โหติ) ย่อมเป็น  กึ หรือ,  (สทฺทชาตํ) อ.เสียง  

(ปุคฺคเลน)  สุต ํ อัน- อันบุคคล -ได้ยินแล้ว  มงฺคลํ เป็นมงคล  (โหติ) ย่อมเป็น,   

(อารมฺมณํ) อ.อารมณ์  (ปุคฺคเลน)  มุต ํ อัน- อันบุคคล -รู้แล้ว  มงฺคลํ เป็นมงคล  

(โหติ) ย่อมเป็น,  โก อ.ใคร  ชานาติ ย่อมรู้  มงฺคลํ ซึ่งมงคล”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ได้ทราบมาว่า มหาชนประชุมกันในที่นั้นๆ มีประตูเมือง ศาลาว่าราชการ และหอ

ประชุมเป็นต้น ถึงขนาดให้เงินและทองกัน ให้กันและกันเล่าเรื่องอันมีประการต่างๆ 

ของพวกชนภายนอกพระศาสนามีเรื่องการนํานางสีดามาเป็นต้น.  แต่ละเรื่อง ผ่านไป 

๔ เดือน จึงจะจบ.  วันหนึ่ง เรื่องมงคลเกิดขึ้นในที่ประชุมนั้นว่า “อะไรหนอ เป็นมงคล, 

รูปที่เห็นแล้วหรือเป็นมงคล หรือว่า เสียงที่ได้ยินแล้ว เป็นมงคล หรือว่า อารมณ์ที่รู้

แล้ว เป็นมงคล, มีใครทราบมงคลบ้างไหม”

 ..............................................................................................................................

 อเถโก  ทิฏฺมงฺคลิโก  นาม  ปุริโส  อาห  “อหํ  มงฺคลํ  ชานามิ,  ทิฏฺํ  โลเก  มงฺคลํ  

ทิฏฺํ  นาม  อภิมงฺคลสมฺมตํ  รูปํ,  เสยฺยถีทํ ?  อิเธกจฺโจ  กาลสฺเสวุฏฺาย  วาตสกุณํ  

วา  ปสฺสติ  เวฬุวลฏฺ ึ วา  คพฺภินึ  วา  กุมารเก  วา  อลงฺกตปฺปฏิยตฺเต  ปุณฺณฆฏํ  

วา  อลฺลโรหิตมจฺฉํ  วา  อาชญฺญํ  วา  อาชญฺญรถํ  วา  อุสภํ  วา  คาวึ  วา  กปิลํ  วา,  

ยํ  วา  ปนญฺญมฺปิ  กิญฺจิ  เอวรูปํ  อภิมงฺคลสมฺมตํ  รูปํ  ปสฺสติ,  อิทํ  วุจฺจติ  ทิฏฺ- 

มงฺคลนฺติ ฯ

 อถ  เอโก  ทิฏฺมงฺคลิโก  นาม  ปุริโส  อาห  “อหํ  มงฺคลํ  ชานามิ,  (ปุคฺคเลน)  ทิฏฺํ  (รูปํ)  

โลเก  มงฺคลํ  (โหติ),  ทิฏฺํ  นาม  อภิมงฺคลสมฺมตํ  รูปํ,  “เสยฺยถีทํ  (ปุคฺคเลน  ทิฏฺํ  รูปํ  โลเก  

มงฺคลํ  โหตีติ  ปุจฺฉา).  “อิธ  (โลเก)  เอกจฺโจ  (ปุคฺคโล)  กาลสฺส  เอว  อุฏฺาย  วาตสกุณํ  วา  

ปสฺสติ  เวฬุวลฏฺ ึ วา  คพฺภินึ  วา  กุมารเก  วา  อลงฺกตปฺปฏิยตฺเต  ปุณฺณฆฏํ  วา  อลฺลโรหิต-

มจฺฉํ  วา  อาชญฺญํ  วา  อาชญฺญรถํ  วา  อุสภํ  วา  คาวึ  วา  กปิลํ  วา  (ปสฺสติ),  ยํ  วา  ปน  

อญฺญมฺปิ  กิญฺจิ  เอวรูปํ  อภิมงฺคลสมฺมตํ  รูปํ  ปสฺสติ,  อิทํ  (รูปํ  ปณฺฑิเตน)  วุจฺจติ  ทิฏฺมงฺคลนฺติ   

(วิสฺสชฺชนนฺติ) ฯ  

 อถ ครั้งนั้น  ปุริโส อ.บุรุษ  ทิฏฺมงฺคลิโก  นาม ชื่อว่าทิฏฐมังคลิกะ  เอโก คนหนึ่ง  

อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.กระผม  ชานามิ ย่อมรู้  มงฺคลํ ซึ่งมงคล,  (รูปํ) อ.รูป  
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(ปุคฺคเลน)  ทิฏฺํ อัน- อันบุคคล -เห็นแล้ว  มงฺคลํ เป็นมงคล  โลเก ในโลก  (โหติ) 

ย่อมเป็น,  รูป ํอ.รูป  อภิมงฺคลสมฺมตํ อันถูกสมมุติแล้วว่าเป็นมงคลยิ่ง  ทิฏฺํ  นาม 

ชื่อว่ารูปอันถูกเห็นแล้ว,  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  อิติ ว่า  “(รูปํ) อ.รูป  (ปุคฺคเลน)  ทิฏฺํ 

อัน- อันบุคคล -เห็นแล้ว  มงฺคลํ เป็นมงคล  โลเก ในโลก  (โหติ) ย่อมเป็น  เสยฺยถีทํ 

อย่างไรนี้”  (อิติ) ดังนี้ ฯ

 (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  อิติ ว่า  “เอกจฺโจ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล บางคน  อิธ  (โลเก) ใน

โลกนี้  อุฏฺาย ลุกขึ้นแล้ว  กาลสฺส  เอว โดยกาลนั่นเทียว  ปสฺสต ิย่อมเห็น  วาต-

สกุณํ  วา ซึ่งนกแอ่นลมหรือ  เวฬุวลฏฺ ึ วา หรือว่า ซึ่งมะตูมอ่อน  คพฺภินึ  วา ซึ่ง

หญิงมีครรภ์หรือ  กุมารเก  วา หรือว่า ซึ่งเด็ก ท.  อลงฺกตปฺปฏิยตฺเต ผู้ทั้งประดับ

แล้วทั้งตกแต่งแล้ว  ปุณฺณฆฏํ  วา ซึ่งหม้ออันเต็มแล้วหรือ  อลฺลโรหิตมจฺฉํ  วา หรือ

ว่า ซึ่งปลาตะเพียนสด  อาชญฺญํ  วา ซึ่งม้าอาชาไนยหรือ  อาชญฺญรถํ  วา หรือว่า 

ซึ่งรถอันเทียมแล้วด้วยม้าอาชาไนย  อุสภํ  วา ซึ่งโคอุสภะหรือ  คาวึ  วา หรือว่า ซึ่ง

แม่โค  กปิลํ  วา   ซึ่งโคแดงหรือ  วา  ปน ก็หรือว่า  ปสฺสต ิย่อมเห็น  รูปํ ซึ่งรูป   

อภิมงฺคลสมฺมตํ อันถูกสมมุติว่าเป็นมงคลยิ่ง  เอวรูปํ อันมีอย่างนี้เป็นรูป  กิญฺจิ 

อะไรๆ  อญฺญมฺป ิแม้อื่น  ย ํใด,  อิทํ  (รูปํ) อ.รูปนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจติ 

ย่อมเรียก  ทิฏฺมงฺคลํ ว่ารูปที่เห็นแล้วเป็นมงคล”  อิติ ดังนี้”  (อิติ) ดังนี้ ฯ      

 ทีนั้น ชายคนหนึ่งชื่อว่าทิฏฐมังคลิกะกล่าวว่า “ผมรู้มงคล, รูปที่เห็นแล้ว เป็นมงคลใน

โลก, รูปที่ถูกสมมุติว่าเป็นมงคลยิ่ง ชื่อว่ารูปที่เห็นแล้ว, ถามว่า “รูปที่เห็นแล้ว เป็น

มงคลในโลก อย่างไร?” 

 แก้ว่า “บุคคลบางคนในโลกนี้ ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ เห็นนกแอ่นลมบ้าง ผลมะตูมอ่อน

บ้าง หญิงมีครรภ์บ้าง เด็กๆ ผู้ที่ประดับแล้วตกแต่งแล้วบ้าง หม้อนํ้าที่เต็มบ้าง ปลา

ตะเพียนสดบ้าง ม้าอาชาไนยบ้าง รถเทียมม้าอาชาไนยบ้าง โคอุสภะบ้าง แม่โคบ้าง 

โคแดงบ้าง, ก็หรือว่าเห็นรูปที่ถูกสมมุติว่าเป็นมงคลยิ่งเห็นปานนี้อะไรๆ แม้อื่นใด, นี้ 

เรียกว่าทิฏฐมงคล”

 ..............................................................................................................................
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 ตํ  สุตฺวา  สุตมงฺคลิโก  นาเมโก  ปุริโส  อาห  “จกฺขุ  นาเมตํ  โภ  สุจิมฺปิ  อสุจิมฺปิ  

สุนฺทรมฺปิ  อสุนฺทรมฺปิ  มนาปมฺปิ  อมนาปมฺปิ  ปสฺสติ,  ยทิ  เตน  ทิฏฺํ  มงฺคลํ  สิยา,  

สพฺพมฺปิ  มงฺคลํ  สิยา,  ตสฺมา  น  ทิฏฺํ  มงฺคลํ,  อปิจ  โข  ปน  สุตํ  มงฺคลํ  สุตํ  

นาม,  อภิมงฺคลสมฺมโต  สทฺโท,  เสยฺยถีทํ ?  อิเธกจฺโจ  กาลสฺเสวุฏฺาย  วฑฺฒาติ  วา   

วฑฺฒมานาติ  วา  ปุณฺณาติ  วา  ปุสฺสาติ  วา  สุมนาติ  วา  สิรีติ  วา  สิริวฑฺฒาติ  วา  

อชฺช  สุนกฺขตฺตํ  สุมุหุตฺตํ  สุทิวสํ  สุมงฺคลนฺติ  เอวรูปํ  วา  ยงฺกิญฺจิ  อภิมงฺคลสมฺมตํ  

สทฺทํ  สุณาติ.  อิทํ  วุจฺจติ  สุตมงฺคลนฺติ ฯ

 ตํ  (วจนํ)  สุตฺวา  สุตมงฺคลิโก  นาม  เอโก  ปุริโส  อาห  “จกฺขุ  นาม  เอตํ  โภ  สุจิมฺปิ  อสุจิมฺปิ   

สุนฺทรมฺปิ  อสุนฺทรมฺปิ  มนาปมฺปิ  อมนาปมฺปิ  (รูปํ)  ปสฺสติ,  ยทิ  เตน  (จกฺขุนา)  ทิฏฺํ  (รูปํ)   

มงฺคลํ  สิยา,  สพฺพมฺปิ  (รูปํ)  มงฺคลํ  สิยา,  ตสฺมา  น  (จกฺขุนา)  ทิฏฺํ  (รูปํ)  มงฺคลํ  (โหติ) ฯ  

อปิจ  โข  ปน  (ปุคฺคเลน)  สุตํ  (สทฺทชาตํ)  มงฺคลํ  (โหติ),  สุตํ  นาม  อภิมงฺคลสมฺมโต  สทฺโท ฯ   

“เสยฺยถีทํ  (ปุคฺคเลน  สุตํ  สทฺทชาตํ  โลเก  มงฺคลํ  โหตีติ  ปุจฺฉา) ฯ  “อิธ  (โลเก)  เอกจฺโจ  

(ปุคฺคโล)  กาลสฺส  เอว  อุฏฺาย  ‘วฑฺฒาติ  วา  ‘วฑฺฒมานาติ  วา ‘ปุณฺณาติ  วา  ‘ปุสฺสาติ  วา  

‘สุมนาติ  วา  ‘สิรีติ  วา  ‘สิริวฑฺฒาติ  วาติ  สุณาติ,  อชฺช  สุนกฺขตฺตํ  สุมุหุตฺตํ  สุทิวสํ  สุมงฺคลํ  

(โหติ)’  อิติ  เอวรูปํ  วา  ยงฺกิญฺจิ  อภิมงฺคลสมฺมตํ  สทฺทํ  สุณาติ.  อิทํ  (สทฺทชาตํ  ปณฺฑิเตน)  

วุจฺจติ  สุตมงฺคลนฺติ  (วิสฺสชฺชนํ”  อิติ) ฯ  

 ปุริโส อ.บุรุษ  เอโก คนหนึ่ง  สุตมงฺคลิโก  นาม ชื่อว่าสุตมังคลิกะ  สุตฺวา ฟังแล้ว  

ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “โภ ดูก่อนท่านผู้เจริญ  เอตํ  จกฺขุ  

นาม ชื่อ อ.จักษุนั่น  ปสฺสต ิย่อมเห็น  (รูปํ) ซึ่งรูป  สุจิมฺป ิอันสะอาดบ้าง  อสุจิมฺปิ 

อันไม่สะอาดบ้าง  สุนฺทรมฺปิ อันดีบ้าง  อสุนฺทรมฺปิ อันไม่ดีบ้าง  มนาปมฺป ิอันยังใจ

ให้เอิบอาบบ้าง  อมนาปมฺปิ อันไม่ยังใจให้เอิบอาบบ้าง,  ยทิ ผิว่า  (รูปํ) อ.รูป  เตน   

(จกฺขุนา)  ทิฏฺํ  อัน- อันจักษุนั้น -เห็นแล้ว  มงฺคลํ เป็นมงคล  สิยา พึงเป็นไซร้,  

(รูปํ) อ.รูป  สพฺพมฺป ิแม้ทั้งหมด  มงฺคลํ เป็นมงคล  สิยา พึงเป็น,  ตสฺมา เพราะเหตุ

นั้น  (รูปํ) อ.รูป  (เตน  จกฺขุนา) อัน- อันจักษุนั้น -เห็นแล้ว  มงฺคลํ เป็นมงคล  (โหติ) 

ย่อมเป็น  น หามิได้ ฯ  ปน แต่ว่า  อปิจ  โข อีกอย่างหนึ่งแล  (สทฺทชาตํ) อ.เสียง   

(ปุคฺคเลน)  สุต ํอัน- อันบุคคล -ได้ยินแล้ว  มงฺคลํ เป็นมงคล  (โหติ) ย่อมเป็น,  สทฺโท  

อ.เสียง  อภิมงฺคลสมฺมโต อันถูกสมมุติแล้วว่าเป็นมงคลยิ่ง  สุตํ  นาม ชื่อว่าเสียงที่
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ฟังแล้ว ฯ  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  (อิติ) ว่า “(สทฺทชาตํ) อ.เสียง  (ปุคฺคเลน  สุตํ) อัน-  

อันบุคคล -ฟังแล้ว  (มงฺคลํ) เป็นมงคล  (โลเก) ในโลก  (โหติ) ย่อมเป็น  เสยฺยถีทํ 

อย่างไรนี้”  (อิติ) ดังนี้ ฯ  

 (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  อิติ ว่า  “เอกจฺโจ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล บางคน  อิธ  (โลเก) ใน

โลกนี้  อุฏฺาย ลุกขึ้นแล้ว  กาลสฺส  เอว โดยกาลนั่นเทียว  สุณาติ ย่อมฟัง  วฑฺฒาติ   

วา ว่า ‘จงเจริญ’ ดังนี้หรือ  วฑฺฒมานาติ  วา หรือว่า ว่า ‘เจริญอยู่’ ดังนี้  ปุณฺณาติ  วา  

ว่า ‘เต็มแล้ว’ ดังนี้หรือ ปุสฺสาติ  วา หรือว่า ว่า ‘ขาว’  ดังนี้  สุมนาติ  วา ว่า ‘ใจดี’ 

ดังนี้หรือ  สิรีติ  วา หรือว่า ว่า ‘สิริ’ ดังนี้  สิริวฑฺฒาติ  วา ว่า ‘เจริญด้วยสิริ’ ดังนี้หรือ

วา หรือว่า  สุณาติ ย่อมฟัง  สทฺทํ ซึ่งเสียง  อภิมงฺคลสมฺมตํ อันถูกสมมุติแล้วว่า

เป็นมงคลยิ่ง  ยงฺกิญฺจิ อย่างใดอย่างหนึ่ง  เอวรูปํ อันมีอย่างนี้เป็นรูป  อิติ ว่า  ‘อชฺช 

อ.วันนี้  สุนกฺขตฺตํ เป็นวันฤกษ์ดี  สุมุหุตฺต ํเป็นวันขณะดี  สุทิวสํ เป็นวันดี  สุมงฺคลํ 

เป็นวันมงคลดี  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้,  อิทํ  (สทฺทชาตํ) อ.เสียงนี้  (ปณฺฑิเตน) 

อันบัณฑิต  วุจฺจติ ย่อมเรียก  สุตมงฺคลํ ว่าเสียงที่ฟังแล้วเป็นมงคล”  อิติ ดังนี้”  (อิติ) 

ดังนี้ ฯ

 ชายคนหนึ่งชื่อว่าสุตมังคลิกะ ได้ฟังคํานั้นแล้ว ก็กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ขึ้นชื่อว่าจักษุ

นั่น ย่อมเห็นรูปที่สะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้าง ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง น่าชอบใจบ้าง ไม่น่า

ชอบใจบ้าง, ถ้าแม้นว่า รูปที่จักษุนั้นเห็นแล้วจะพึงเป็นมงคลไซร้, ก็จะพึงเป็นมงคล

ไปเสียทุกอย่าง, เพราะฉะนั้น รูปที่จักษุนั้นเห็นแล้ว จึงไม่เป็นมงคล, ก็แต่ว่า อีกอย่าง

หนึ่ง เสียงที่บุคคลฟังแล้ว เป็นมงคล, เสียงที่ถูกสมมุติว่าเป็นมงคลยิ่ง ชื่อว่าเสียงที่ฟัง

แล้ว, ถามว่า “เสียงที่บุคคลฟังแล้ว ย่อมเป็นมงคลในโลก อย่างไร ?” 

     แก้ว่า “บุคคลบางคนในโลกนี้ ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ ย่อมฟังว่า ‘จงเจริญ’ ดังนี้บ้าง ว่า ‘กําลัง

เจริญ’ ดังนี้บ้าง ว่า ‘เต็มแล้ว’ ดังนี้บ้าง ว่า ‘ขาว’ ดังนี้บ้าง ว่า ‘ใจดี’ ดังนี้บ้าง ว่า ‘สิริ’ 

ดังนี้บ้าง ว่า ‘สิริเจริญ’ ดังนี้บ้าง หรือว่าย่อมฟังเสียงที่ถูกสมมุติว่าเป็นมงคลยิ่งอย่าง

ใดอย่างหนึ่งเห็นปานนี้ว่า ‘วันนี้ ฤกษ์ดี ยามดี วันดี มงคลดี’ ดังนี้, เสียงนี้ บัณฑิตย่อม

เรียกว่า ‘สุตมงคล’ ดังนี้ 
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 ตํ  สุตฺวา  มุตมงฺคลิโก  นาเมโก  ปุริโส  อาห  “โสตํ  นาเมตํ  โภ  สาธุมฺปิ  อสาธุมฺปิ  

มนาปมฺปิ  อมนาปมฺปิ  สุณาติ,  ยทิ  เตน  สุตํ  มงฺคลํ  สิยา,  สพฺพมฺปิ  มงฺคลํ  สิยา.  

ตสฺมา  น  สุตํ  มงฺคลํ.  อปิจ  โข  ปน  มุตํ  มงฺคลํ  มุตํ  นาม  อภิมงฺคลสมฺมตํ  คนฺธรส-

โผฏฺพฺพํ.  เสยฺยถีทํ.  อิเธกจฺโจ  กาลสฺเสวุฏฺาย  ปทุมคนฺธาทิปุปฺผคนฺธํ  วา  ฆายติ  

ปุสฺสทนฺตกฏฺํ  วา  ขาทติ  ปวึ  วา  อามสติ  หริตสสฺสํ  วา  อลฺลโคมยํ  วา  กจฺฉปํ   

วา  ติลวาหํ  วา  ปุปฺผํ  วา  ผลํ  วา  อามสติ  ปุสฺสมตฺติกาย  วา  สมฺมา  ลิมฺปติ   

ปุสฺสสาฏกํ  วา  นิวาเสติ  ปุสฺสเวนํ  วา  ธาเรติ,  ยํ  วา  ปนญฺญมฺปิ  กิญฺจิ  เอวรูปํ  

อภิมงฺคลสมฺมตํ  คนฺธํ  วา  ฆายติ  รสํ  วา  สายติ  โผฏฺพฺพํ  วา  ผุสติ.  อิทํ  วุจฺจติ  

มุตมงฺคลนฺติ ฯ

 ตํ  (วจนํ)  สุตฺวา  มุตมงฺคลิโก  นาม  เอโก  ปุริโส  อาห  “โสตํ  นาม  เอตํ  โภ  สาธุมฺปิ  อสาธุมฺปิ   

มนาปมฺปิ  อมนาปมฺปิ  (สทฺทํ)  สุณาติ,  ยทิ  เตน  (โสเตน)  สุตํ  (สทฺทชาตํ)  มงฺคลํ  สิยา,  

สพฺพมฺปิ  (สทฺทชาตํ)  มงฺคลํ  สิยา.  ตสฺมา  น  (โสเตน)  สุตํ  (สทฺทชาตํ)  มงฺคลํ  (โหติ).  อปิจ  โข  

ปน  (ปุคฺคเลน)  มุตํ  (อารมฺมณํ)  มงฺคลํ  (สิยา),  มุตํ  นาม  อภิมงฺคลสมฺมตํ  คนฺธรสโผฏฺพฺพํ ฯ  

‘เสยฺยถีทํ  (ปุคฺคเลน  มุตํ  อารมฺมณํ  มงฺคลํ  โหติ’  อิติ  ปุจฺฉา) ฯ  ‘อิธ  (โลเก)  เอกจฺโจ  (ปุคฺคโล)   

กาลสฺส  เอว  อุฏฺาย  ปทุมคนฺธาทิปุปฺผคนฺธํ  วา  ฆายติ  ปุสฺสทนฺตกฏฺํ  วา  ขาทติ  ปวึ  วา  

อามสติ  หริตสสฺสํ  วา  อลฺลโคมยํ  วา  กจฺฉปํ  วา  ติลวาหํ  วา  ปุปฺผํ  วา  ผลํ  วา  อามสติ   

ปุสฺสมตฺติกาย  วา  สมฺมา  ลิมฺปติ  ปุสฺสสาฏกํ  วา  นิวาเสติ  ปุสฺสเวนํ  วา  ธาเรติ,  ยํ  วา  ปน  

อญฺญมฺปิ  กิญฺจิ  เอวรูปํ  อภิมงฺคลสมฺมตํ  คนฺธํ  วา  ฆายติ  รสํ  วา  สายติ  โผฏฺพฺพํ  วา  ผุสติ, 

อิทํ  (อารมฺมณํ  ปณฺฑิเตน)  วุจฺจติ  มุตมงฺคลนฺติ’  (วิสฺสชฺชนํ)”  อิติ ฯ  

 เอโก  ปุริโส อ.บุรุษคนหนึ่ง  มุตมงฺคลิโก  นาม ชื่อว่ามุตมังคลิกะ  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  

(วจนํ) ซึ่งคํานั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “โภ ดูก่อนท่านผู้เจริญ  เอตํ  โสตํ  นาม 

ชื่อ อ.หูนั่น  สุณาติ ย่อมฟัง  (สทฺทํ) ซึ่งเสียง  สาธุมฺป ิ อันดีบ้าง  อสาธุมฺปิ อัน

ไม่ดีบ้าง  มนาปมฺป ิอันเป็นที่ยังใจให้เอิบอาบบ้าง  อมนาปมฺปิ อันไม่เป็นที่ยังใจให้

เอิบอาบบ้าง,  ยทิ ผิว่า  (สทฺทชาตํ) อ.เสียง  เตน  (โสเตน)  สุตํ อัน อันหูนั้น ฟัง

แล้ว  มงฺคลํ เป็นมงคล  สิยา พึงเป็นไซร้,  (สทฺทชาตํ) อ.เสียง  สพฺพมฺป ิแม้ทั้งหมด  

มงฺคลํ เป็นมงคล  สิยา พึงเป็น,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (สทฺทชาตํ) อ.เสียง  (โสเตน)   

สุต ํอัน อันหู ฟังแล้ว  มงฺคลํ เป็นมงคล  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้,  ปน ก็  อปิจ  
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โข อีกอย่างหนึ่งแล  (อารมฺมณํ) อ.อารมณ์  (ปุคฺคเลน)  มุต ํ อัน อันบุคคล รู้แล้ว  

มงฺคลํ เป็นมงคล  (สิยา) พึงเป็น,  คนฺธรสโผฏฺพฺพํ อ.กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ   

อภิมงฺคลสมฺมตํ อันถูกสมมุติแล้วว่าเป็นมงคลยิ่ง  มุตํ  นาม ชื่อว่าอารมณ์ที่ถูกรู้

แล้ว,  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  (อิติ) ว่า  ‘(ปุคฺคเลน  มุตํ  อารมฺมณํ) อ.อารมณ์ อันอัน

บุคคล รู้แล้ว  (มงฺคลํ) เป็นมงคล  (โหติ) ย่อมเป็น  เสยฺยถีทํ อย่างไรนี้ ?’  (อิติ) ดังนี้,   

(วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  อิติ ว่า  ‘เอกจฺโจ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล บางคน  อิธ  (โลเก)  

ในโลกนี้  อุฏฺาย ลุกขึ้นแล้ว  กาลสฺส  เอว โดยกาลนั่นเทียว  ฆายติ ย่อมสูดดม  

ปทุมคนฺธาทิปุปฺผคนฺธํ ซึ่งกลิ่นแห่งดอกไม้มีกลิ่นแห่งดอกปทุมเป็นต้น  วา หรือ  

วา หรือว่า  ขาทติ ย่อมเคี้ยวกิน  ปุสฺสทนฺตกฏฺํ ซึ่งไม้ชําระฟันขาว  อามสติ ย่อม

จับต้อง  ปว ึซึ่งแผ่นดิน  วา หรือ  วา หรือว่า  อามสติ ย่อมจับต้อง  หริตสสฺสํ  วา  

ซึ่งข้าวกล้าอันเขียวสดหรือ  อลฺลโคมยํ  วา หรือว่า ซึ่งโคมัยสด  กจฺฉปํ  วา ซึ่งเต่า

หรือ  ติลวาหํ  วา หรือว่า ซึ่งเกวียนเป็นเครื่องนําไปซึ่งงา  ปุปฺผํ  วา ซึ่งดอกไม้หรือ  

ผลํ  วา หรือว่า ซึ่งผลไม้  ลิมฺปติ ย่อมพอก  ปุสฺสมตฺติกาย ด้วยดินสอพอง  สมฺมา 

โดยชอบ  วา หรือ  วา หรือว่า  นิวาเสติ ย่อมนุ่ง  ปุสฺสสาฏกํ ซึ่งผ้าขาว  วา หรือว่า  

ธาเรติ ย่อมทรงไว้  ปุสฺสเวน ํซึ่งผ้าโพกขาว,  วา  ปน ก็หรือว่า  ฆายติ ย่อมสูด

ดม  คนฺธํ ซึ่งกลิ่น  วา หรือ  วา หรือว่า  สายต ิย่อมลิ้ม  รส ํซึ่งรส  วา หรือว่า  ผุสต ิ

ย่อมสัมผัส  โผฏฺพฺพํ ซึ่งโผฏฐัพพะ  อภิมงฺคลสมฺมตํ อันถูกสมมุติว่าเป็นมงคลยิ่ง  

เอวรูปํ อันมีอย่างนี้เป็นรูป  กิญฺจิ อะไรๆ  อญฺญมฺปิ แม้อื่น  ย ํใด,  อิทํ  (อารมฺมณํ) 

อ.อารมณ์นี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจติ ย่อมเรียก  มุตมงฺคลนฺติ ว่าอารมณ์ที่

ทราบแล้วเป็นมงคล’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ชายคนหนึ่งชื่อว่ามุตมังคลิกะ ฟังคํานั้นแล้ว กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ชื่อว่าหูนั่นย่อม

ได้ยินเสียงที่ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง น่าพอใจบ้าง ไม่น่าพอใจบ้าง, ถ้าเสียงที่หูนั้นได้ยินแล้ว 

พึงเป็นมงคลไซร้, ก็จะพึงเป็นมงคลไปเสียทุกอย่าง, เพราะฉะนั้น เสียงที่หูนั้นได้ยิน

แล้ว จึงไม่เป็นมงคล, ก็อีกอย่างหนึ่งแล อารมณ์ที่รู้แล้ว เป็นมงคล, กลิ่น รส และ

โผฏฐัพพะ ที่ถูกสมมุติว่าเป็นมงคลยิ่ง ชื่อว่าอารมณ์ที่รู้แล้ว. ถามว่า ‘อารมณ์ที่รู้แล้ว 

เป็นมงคล อย่างไร? แก้ว่า ‘บุคคลบางคนในโลกนี้ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ สูดดมกลิ่นดอกไม้

มีกลิ่นดอกปทุมเป็นต้นบ้าง เคี้ยวไม้ชําระฟันสีขาวบ้าง จับต้องแผ่นดินบ้าง จับต้อง

ข้าวกล้าที่เขียวขจีบ้าง โคมัยสดบ้าง เต่าบ้าง เกวียนบรรทุกงาบ้าง ดอกไม้บ้าง ผลไม้
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บ้าง ลูบไล้ดินสอพองอย่างถูกวิธีบ้าง นุ่งผ้าขาวบ้าง โพกผ้าขาวบ้าง ก็หรือว่า ย่อมสูด

ดมกลิ่น ลิ้มรส หรือถูกต้องสัมผัส ที่สมมุติว่าเป็นมงคลยิ่งเห็นปานนี้ อะไรๆ แม้อื่นใด, 

นี้ เรียกว่ามุตมงคล”. 

 เต  ตโย  อญฺญมญฺญํ  สญฺญาเปตุํ  นาสกฺขึสุ ฯ  ตทญฺเญสุ  ปน  มนุสฺเสสุ  เอกจฺเจ  

เตสํ  วจนํ  คณฺหึสุ,  เอกจฺเจ  น  คณฺหึสุ,  เย  น  คณฺหึสุ,  เต  เตหิ  สทฺธึ  วิวทึสุ ฯ  

เย  ทิฏฺมงฺคลิกสฺส  วจนํ  คณฺหึสุ,  เต  ‘ทิฏฺํเยว  มงฺคลนฺติ  คตา,  เย  อิตเรสํ  วจนํ  

คณฺหึสุ,  เต  สุตํเยว  มงฺคลํ,  มุตํเยว  มงฺคลนฺติ  คตา ฯ  เอวมยํ  มงฺคลกถา  สกล- 

ชมฺพุทีเป  ปากฏา ฯ

 เต  ตโย  (ปุริสา)  อญฺญมญฺญํ  สญฺญาเปตุํ  น  อสกฺขึสุ ฯ  ตทญฺเญสุ  ปน  มนุสฺเสสุ  เอกจฺเจ   

(มนุสฺสา)  เตสํ  (ติณฺณํ  ปุริสานํ)  วจนํ  คณฺหึสุ,  เอกจฺเจ  (มนุสฺสา)  น  คณฺหึสุ,  เย  (มนุสฺสา)   

น  คณฺหึสุ,  เต  (มนุสฺสา)  เตหิ  (คณฺหกมนุสฺเสหิ)  สทฺธึ  วิวทึสุ ฯ  เย  (มนุสฺสา)  ทิฏฺมงฺคลิกสฺส  

วจนํ  คณฺหึสุ,  เต  (มนุสฺสา  ‘ปุคฺคเลน)  ทิฏฺํ  เอว  (รูปํ)  มงฺคลํ  (โหติ)’  อิติ  คตา,  เย  (มนุสฺสา)  

อิตเรสํ  (สุตมงฺคลิกมุตมงฺคลิกานํ)  วจนํ  คณฺหึสุ,  เต  (มนุสฺสา  ‘ปุคฺคเลน)  สุตํ  เอว  (สทฺทชาตํ)  

มงฺคลํ  (โหติ,  ปุคฺคเลน)  มุตํ  เอว  (อารมฺมณํ)  มงฺคลํ  (โหติ)’  อิติ  คตา ฯ  เอวํ  อยํ  มงฺคลกถา  

สกลชมฺพุทีเป  ปากฏา ฯ

 (ปุริสา) อ.บุรุษ ท.  ตโย สาม  เต เหล่านั้น  น  อสกฺขึสุ ไม่ได้อาจแล้ว  อญฺญมญฺญํ   

สญฺญาเปตุํ เพื่ออัน ยังกันและกัน ให้ยินยอมได้ ฯ  ปน ส่วนว่า  ตทญฺเญสุ   

มนุสฺเสสุ  เอกจฺเจ  (มนุสฺสา) อ.- ในมนุษย์ ท. เหล่าอื่นจากบุรุษ ๓ คนนั้นหนา -

มนุษย์ ท. บางพวก  คณฺหึสุ ถือเอาแล้ว  วจนํ ซึ่งคํา  เตสํ  (ติณฺณํ  ปุริสานํ) ของ

บุรุษ ท. สาม เหล่านั้น,  เอกจฺเจ  (มนุสฺสา) อ.มนุษย์ ท. บางพวก  น  คณฺหึสุ ไม่ถือ

เอาแล้ว,  เย  (มนุสฺสา) อ.มนุษย์ ท. เหล่าใด  น  คณฺหึสุ ไม่ถือเอาแล้ว,  เต  (มนุสฺสา) 

อ.มนุษย์ ท. เหล่านั้น  วิวทึสุ ถกเถียงกันแล้ว  สทฺธึ กับ  เตหิ  (คณฺหกมนุสฺเสหิ) 

ด้วยมนุษย์ผู้ถือเอา ท. เหล่านั้น ฯ  เย  (มนุสฺสา) อ.มนุษย์ ท. เหล่าใด  คณฺหึสุ ถือเอา

แล้ว  วจนํ ซึ่งคํา  ทิฏฺมงฺคลิกสฺส ของนายทิฏฐมังคลิกะ,  เต  (มนุสฺสา) อ.มนุษย์ ท. 

เหล่านั้น  คตา ถึงแล้ว  อิติ ว่า “(ปุคฺคเลน)  ทิฏฺํ  เอว  (รูปํ) อ.รูป อันอันบุคคล เห็น

แล้วนั่นเทียว  มงฺคลํ เป็นมงคล  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้,  เย  (มนุสฺสา) อ.มนุษย์ 

ท. เหล่าใด  คณฺหึสุ ถือเอาแล้ว  วจนํ ซึ่งคํา  อิตเรสํ  (สุตมงฺคลิกมุตมงฺคลิกานํ) 
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ของนายสุตมังคลิกะและมุตมังคลิกะ ท. นอกนี้,  เต  (มนุสฺสา) อ.มนุษย์ ท. เหล่านั้น  

คตา ถึงแล้ว  อิติ ว่า  “(ปุคฺคเลน)  สุตํ  เอว  (สทฺทชาตํ) อ.เสียง อันอันบุคคล ฟัง

แล้วนั่นเทียว  มงฺคลํ เป็นมงคล  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้,  อิติ ว่า  “(ปุคฺคเลน)   

มุตํ  เอว  (อารมฺมณํ) อ.อารมณ์ อัน อันบุคคล ทราบแล้วนั่นเทียว  มงฺคลํ เป็นมงคล  

(โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  อยํ  มงฺคลกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งเรื่องมงคล  

นี้  ปากฏา ปรากฏแล้ว  สกลชมฺพุทีเป ในชมพูทวีปทั้งสิ้น  เอวํ ด้วยประการฉะนี้ ฯ

 ชายทั้ง ๓ คนเหล่านั้น ไม่สามารถที่จะทําให้กันและกันยินยอมกันได้.  ส่วนในบรรดา

พวกมนุษย์เหล่าอื่นจากนั้น บางพวกถือเอาคําของชายทั้ง ๓ เหล่านั้น. บางพวกไม่

ถือเอา.  พวกใดไม่ถือเอา,  พวกนั้น ก็จะโต้เถียงกับพวกที่ถือเอาเหล่านั้น.  พวกใดถือ

เอาคําของนายทิฏฐมังคลิกะ,  พวกนั้นก็ถึงความตกลงใจว่า “รูปที่เห็นแล้วนั่นแหละ 

เป็นมงคล”,  พวกใดถือเอาคําของชายอีก ๒ คนนอกนี้,  พวกนั้นก็ถึงความตกลงใจ

ว่า “เสียงที่ได้ยินแล้วนั่นแหละ เป็นมงคล, อารมณ์ที่รู้แล้วนั่นแหละ เป็นมงคล”. เรื่อง

มงคลนี้ปรากฏไปทั่วชมพูทวีป ด้วยประการฉะนี้.

 ..............................................................................................................................

[๔]   อถ  สกลชมฺพุทีเป  มนุสฺสา  คุมฺพคุมฺพา  หุตฺวา  “กึ  นุ  โข  มงฺคลนฺติ  มงฺคลานิ  

จินฺตยึสุ ฯ  เตสํ  มนุสฺสานํ  อารกฺขเทวตาปิ  มนุสฺสโต  ตํ  กถํ  สุตฺวา  ตเถว  มงฺคลานิ  

จินฺตยึสุ ฯ  เอเตเนว  อุปาเยน  มนุสฺสานํ  อารกฺขเทวตานํ  มิตฺตา  ภุมฺมเทวตา  ตาสํ  

มิตฺตา  อากาสฏฺกเทวตา  ตาสํ  มิตฺตา  จาตุมฺมหาราชิกา  เทวตา  ฯเปฯ  สุทสฺสี- 

เทวตานํ  มิตฺตา  อกนิฏฺเทวตาติ  ตโต  ตโต  ตํ  กถํ  สุตฺวา  คุมฺพคุมฺพา  หุตฺวา   

เทวพฺรหฺมาโน  มงฺคลานิ  จินฺตยึสุ ฯ

 อถ  สกลชมฺพุทีเป  มนุสฺสา  คุมฺพคุมฺพา  หุตฺวา  “กึ  นุ  โข  มงฺคลนฺติ  มงฺคลานิ  จินฺตยึสุ ฯ   

เตสํ  มนุสฺสานํ  อารกฺขเทวตาปิ  มนุสฺสโต  ตํ  กถํ  สุตฺวา  ตเถว  มงฺคลานิ  จินฺตยึสุ ฯ  เอเตเนว   

อุปาเยน  มนุสฺสานํ  อารกฺขเทวตานํ  มิตฺตา  ภุมฺมเทวตา  ตาสํ  (ภุมฺมเทวตานํ)  มิตฺตา   

อากาสฏฺกเทวตา  ตาสํ  (อากาสฏฺฅเทวตานํ)  มิตฺตา  จาตุมฺมหาราชิกา  เทวตา  ฯเปฯ  สุทสฺสี- 

เทวตานํ  มิตฺตา  อกนิฏฺเทวตา  (ตถา  เอว  มงฺคลานิ  จินฺตยึสุ)  อิติ  ตโต  ตโต  (มิตฺตโต)   

ตํ  กถํ  สุตฺวา  คุมฺพคุมฺพา  หุตฺวา  เทวพฺรหฺมาโน  มงฺคลานิ  จินฺตยึสุ ฯ  
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 อถ ครั้งนั้น  มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  สกลชมฺพุทีเป ในชมพูทวีปทั้งสิ้น  คุมฺพคุมฺพา 

เป็นพวกๆ  หุตฺวา เป็นแล้ว  จินฺตยึส ุคิดแล้ว  มงฺคลานิ ซึ่งมงคล ท.  อิติ ว่า  “กึ  

นุ  โข อ.อะไรหนอแล  มงฺคลํ เป็นมงคล  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  อารกฺข- 

เทวตาปิ แม้ อ.เทวดาผู้อารักขา ท.  เตสํ  มนุสฺสาน ํของมนุษย์ ท. เหล่านั้น  สุตฺวา  

ฟังแล้ว  ตํ  กถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวนั้น  มนุสฺสโต จากมนุษย์  จินฺตยึส ุ คิด

แล้ว  มงฺคลานิ ซึ่งมงคล ท.  ตถา  เอว เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว ฯ  ภุมฺมเทวตา 

อ.เทวดาผู้อยู่ที่ภาคพื้น ท.  มิตฺตา ผู้เป็นมิตร  อารกฺขเทวตานํ ของเทวดาอารักษ์ 

ท.  มนุสฺสาน ํของมนุษย์ ท.  อากาสฏฺกเทวตา อ.เทวดาผู้ดํารงอยู่ในอากาศ ท.  

มิตฺตา ผู้เป็นมิตร  ตาสํ  (ภุมฺมเทวาตานํ) ของเทวดาผู้อยู่ที่ภาคพื้น ท. เหล่านั้น  

เทวตา อ.เทวดา ท.  จาตุมฺมหาราชิกา  ผู้อยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกา  มิตฺตา ผู้เป็น

มิตร  ตาสํ  (อากาสฏฺกเทวตานํ) ของเทวดาผู้ดํารงอยู่ในอากาศ ท. เหล่านั้น  ฯลฯ   

อกนิฏฺเทวตา อ.เทวดาชั้นอกนิษฐ์ ท.  มิตฺตา ผู้เป็นมิตร  สุทสฺสีเทวตานํ ของ

เทวดาชั้นสุทัสสี ท.  (จินฺตยึสุ) คิดแล้ว  (มงฺคลานิ) ซึ่งมงคล ท.  (ตถา  เอว) เหมือน

อย่างนั้นนั่นเทียว  เอเตน  เอว  อุปาเยน ด้วยอุบายนี้นั่นเทียว,  เทวพฺรหฺมาโน 

อ.เทวดาและพรหม ท.  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  กถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวนั้น  ตโต  ตโต   

(มิตฺตโต) จากมิตรนั้นๆ  คุมฺพคุมฺพา เป็นพวกๆ  หุตฺวา เป็นแล้ว  จินฺตยึส ุคิดแล้ว  

มงฺคลานิ ซึ่งมงคล ท.  อิติ ด้วยประการฉะนี้ ฯ

 ครั้งนั้น พวกมนุษย์ในชมพูทวีปทั้งสิ้น พากันคิดมงคลกันเป็นกลุ่มว่า “อะไรหนอ เป็น

มงคล”.  แม้เทวดาอารักษ์ของพวกมนุษย์เหล่านั้น ฟังคํานั้นจากมนุษย์ ก็ได้พากัน

คิดมงคลทั้งหลาย เหมือนกันอย่างนั้นแหละ.  โดยอุบายนี้นั่นแหละ พวกภุมมเทวดา

ผู้เป็นมิตรของพวกเทวดาผู้อารักษ์ของพวกมนุษย์ พวกอากาสัฏฐเทวดาผู้เป็นมิตร

ของพวกภุมมเทวดา เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาผู้เป็นมิตรของพวกอากาสัฏฐเทวดา 

ฯลฯ  พวกอกนิฏฐเทวดาผู้เป็นมิตรของพวกสุทัสสีเทวดา ก็ได้พากันคิดมงคลเหมือน

อย่างนั้นนั่นแหละ, พวกเทวดาและพรหม ฟังคํานั้นๆ จากเพื่อนๆ ต่อๆ กันมา ต่างพา

กันคิดมงคลทั้งหลายเป็นกลุ่มๆ ด้วยประการฉะนี้.

 เอวํ  ยาวทสสหสฺสจกฺกวาเฬสุ  สพฺพตฺถ  มงฺคลจินฺตา  อุทปาทิ ฯ  อุปฺปนฺนา  จ  สา   

“อิทํ  มงฺคลนฺติ  วินิจฺฉยมปฺปตฺตาเยว  ทฺวาทส  วสฺสานิ  อฏฺาสิ ฯ  ตทา  สพฺเพ   
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เทวมนุสฺสา  เปตฺวา  อริยสาวเก  ทิฏฺสุตมุตวเสน  ติธา  ภินฺนา ฯ  เอโกปิ  “อิทเมว  

มงฺคลนฺติ  ยถาภุจฺจโต  นิฏฺงฺคโต  นาโหสิ ฯ  อถ  สุทฺธาวาสเทวา  มนุสฺสานํ  จิตฺตํ  

ญตฺวา  “ทฺวาทสนฺนํ  วสฺสานํ  อจฺจเยน  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  มงฺคลํ  กถยิสฺสตีติ  มนุสฺสปเถ  

วิจริตฺวา  อาโรเจนฺติ ฯ  อถ  ทฺวาทสวสฺสจฺจเยน  ตาวตึสา  เทวตา  สมาคนฺตฺวา  สกฺกํ   

เทวินฺทํ  อุปสงฺกมิตฺวา  “มาริส  มงฺคลปญฺหา  สมุฏฺติา,  เอเก   ทิฏฺํ  มงฺคลนฺติ  วทนฺติ,   

เอเก  สุตํ,  เอเก  มุตํ,  ตตฺถ  มยญฺจ  อญฺเญ  จ  อนิฏฺงฺคตา,  สาธุ  วต  โน  ตฺวํ   

ยถาสภาวโต  พฺยากโรหีติ  อาหํสุ  ฯ  สกฺโก  “อยํ  มงฺคลกถา  กตฺถ  ปมํ  สมุฏฺติาติ  

ปุจฺฉิ ฯ  “มนุสฺสโลเกติ ฯ  “กตฺถ  วสติ  ภควาติ  ฯ  “มนุสฺสโลเกติ  ฯ  สกฺโก  “เตนหิ  เอถ  

มาริสา  ตํ  ภควนฺตํ  ปุจฺฉามาติ  วตฺวา  “ตฺวํ  ภควนฺตํ  ปุจฺฉาติ  เอกํ  เทวปุตฺตํ  อาณาเปตฺวา   

เทวคณมาทาย   เชตวนํ  อาคญฺฉิ ฯ  อถ  โส  เทวปุตฺโต  ภควนฺตํ  อภิวาเทตฺวา   

เอกมนฺตํ  ตฺวา  มงฺคลปญฺหํ  ปุจฺฉิ ฯ  ภควา  ตสฺส  ตํ  ปญฺหํ  วิสฺสชฺเชนฺโต  อิมํ   

สุตฺตมภาสีติ ฯ

 เอวํ  ยาวทสสหสฺสจกฺกวาเฬสุ  สพฺพตฺถ  (ฅาเนสุ)  มงฺคลจินฺตา  อุทปาทิ ฯ  อุปฺปนฺนา  จ  สา  

(มงฺคลจินฺตา)   “อิทํ  (วตฺถุ)  มงฺคลํ (โหติ)”  อิติ  วินิจฺฉยมปฺปตฺตาเยว  ทฺวาทส  วสฺสานิ  อฏฺาสิ ฯ  

ตทา  สพฺเพ  เทวมนุสฺสา  เปตฺวา  อริยสาวเก  ทิฏฺสุตมุตวเสน  ติธา  ภินฺนา ฯ  เอโกปิ  (ปุคฺคโล)  

“อิทํ  เอว  (วตฺถุ)  มงฺคลํ  (โหติ)”  อิติ  ยถาภุจฺจโต  นิฏฺงฺคโต  น  อโหสิ ฯ  อถ  สุทฺธาวาสเทวา  

มนุสฺสานํ  จิตฺตํ  ญตฺวา  “ทฺวาทสนฺนํ  วสฺสานํ  อจฺจเยน  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  มงฺคลํ  กถยิสฺสตีติ   

มนุสฺสปเถ  วิจริตฺวา  อาโรเจนฺติ ฯ  อถ  ทฺวาทสวสฺสจฺจเยน  ตาวตึสา  เทวตา  สมาคนฺตฺวา  สกฺกํ   

เทวินฺทํ  อุปสงฺกมิตฺวา  “มาริส  มงฺคลปญฺหา  สมุฏฺติา,  เอเก   (ชนา) “(ปุคฺคเลน)  ทิฏฺํ  (รูปํ)  มงฺคลํ  

(โหติ)”  อิติ  วทนฺติ,  เอเก  (ชนา ) “(ปุคฺคเลน)  สุตํ  (สทฺทชาตํ  มงฺคลํ  โหติ),  เอเก  (ชนา)  “(ปุคฺคเลน)  มุตํ  

(อารมฺมณํ  มงฺคลํ  โหติ),  ตตฺถ  (มงฺคลวตฺถุมฺหิ)  มยํ  จ  อญฺเญ  (ชนา)  จ  อนิฏฺงฺคตา,  สาธุ  วต  โน  ตฺวํ   

ยถาสภาวโต  พฺยากโรหีติ  อาหํสุ  ฯ  สกฺโก  “อยํ  มงฺคลกถา  กตฺถ  (ฅาเน)  ปมํ  สมุฏฺติาติ  ปุจฺฉิ ฯ  

(เทวตา)  “(อยํ  มงฺคลกถา)  มนุสฺสโลเก (ปฅมํ  สมุฏฺฅิตา)”  อิติ   (อาหํสุ) ฯ  (สกฺโก)  “กตฺถ  (ฅาเน)  

วสติ  ภควาติ   (ปุจฺฉิ) ฯ  (เทวตา)  “(ภควา)  มนุสฺสโลเก  (วสติ)”  อิติ   (อาหํสุ) ฯ  สกฺโก  “เตนหิ  (ตุมฺเห)  

เอถ  มาริสา,  (มยํ)  ตํ  ภควนฺตํ  ปุจฺฉามาติ  วตฺวา  “ตฺวํ  ภควนฺตํ  ปุจฺฉาติ  เอกํ  เทวปุตฺตํ  อาณาเปตฺวา   

เทวคณํ  อาทาย   เชตวนํ  อาคญฺฉิ ฯ  อถ  โส  เทวปุตฺโต  ภควนฺตํ  อภิวาเทตฺวา   

เอกมนฺตํ  ตฺวา  มงฺคลปญฺหํ  ปุจฺฉิ ฯ  ภควา  ตสฺส  (เทวปุตฺตสฺส)  ตํ  ปญฺหํ  วิสฺสชฺเชนฺโต  อิมํ   

สุตฺตํ  อภาสีติ ฯ
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 มงฺคลจินฺตา อ.การคิดซึ่งมงคล  อุทปาทิ ได้เกิดขึ้นแล้ว  สพฺพตฺถ  (าเนสุ) ในที่ 

ท. ทั้งปวง  ยาวทสสหสฺสจกฺกวาเฬสุ ในจักรวาลหมื่นหนึ่งเพียงใด ท.  เอวํ ด้วย

ประการฉะนี้ ฯ  จ ก็  สา  (มงฺคลจินฺตา) อ.การคิดซึ่งมงคลนั้น  อุปฺปนฺนา อันเกิด

ขึ้นแล้ว  อปฺปตฺตา  เอว ไม่ถึงแล้วนั่นเทียว  วินิจฺฉยํ ซึ่งการวินิจฉัย  อิติ ว่า  “อิทํ  

(วตฺถุ) อ.เรื่องนี้  มงฺคลํ เป็นมงคล  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  อฏฺาสิ ได้ตั้งอยู่แล้ว  

วสฺสานิ สิ้นปี ท.  ทฺวาทส สิบสอง ฯ  ตทา ในกาลนั้น  เทวมนุสฺสา อ.เทวดาและ

มนุษย์ ท.  สพฺเพ ทั้งปวง  เปตฺวา เว้น  อริยสาวเก ซึ่งพระอริยสาวก ท.  ภินฺนา 

แตกกันแล้ว  ติธา โดยส่วนสาม  ทิฏฺสุตมุตวเสน ด้วยสามารถแห่งทิฏฐมงคล สุต- 

มงคล และมุตมงคล ฯ  เอโกปิ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล แม้หนึ่ง  นิฏฺงฺคโต เป็นผู้ถึงแล้ว

ซึ่งการตัดสินใจ  ยถาภุจฺจโต ตามความเป็นจริงอย่างไร  อิติ ว่า  “อิทํ  เอว  (วตฺถุ) 

อ.เรื่องนี้นั่นเทียว  มงฺคลํ เป็นมงคล  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  น  อโหสิ ไม่ได้มี

แล้ว ฯ  อถ ครั้งนั้น  สุทฺธาวาสเทวตา อ.เทวดาผู้อยู่ในชั้นสุทธาวาส ท.  ญตฺวา รู้

แล้ว  จิตฺตํ ซึ่งจิต  มนุสฺสานํ ของมนุษย์ ท.  วิจริตฺวา  อาโรเจนฺติ ย่อมเที่ยวบอก

แล้ว  มนุสฺสปเถ ในถิ่นของมนุษย์  อิติ ว่า  “สมฺมาสมฺพุทฺโธ อ.พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

กถยิสฺสติ จักตรัสบอก  มงฺคลํ ซึ่งมงคล  อจฺจเยน ในกาลอันล่วงไป  วสฺสานํ แห่ง

ปี ท.  ทฺวาทสนฺน ํสิบสอง”  อิติ ดังนี้ ฯ  อถ ครั้งนั้น  เทวตา อ.เทวดา ท.  ตาวตึสา  

ผู้อยู่ในชั้นดาวดึงส์  สมาคนฺตฺวา มาพร้อมกันแล้ว  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไปเฝ้าแล้ว  

สกฺกํ ซึ่งท้าวสักกะ  เทวินฺทํ ผู้เป็นจอมแห่งเทพ  อาหํสุ กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “มาริส 

ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์  มงฺคลปญฺหา อ.ปัญหาในเรื่องมงคล  สมุฏฺติา ตั้งขึ้นพร้อม

แล้ว,  เอเก  (ชนา) อ.ชน ท. พวกหนึ่ง  วทนฺติ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  ‘(ปุคฺคเลน)  

ทิฏฺํ  (รูปํ) อ.รูป อัน อันบุคคล เห็นแล้ว  มงฺคลํ เป็นมงคล  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ 

ดังนี้,  เอเก  (ชนา) อ.ชน ท. พวกหนึ่ง  (วทนฺติ) ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  ‘(ปุคฺคเลน)  สุตํ   

(สทฺทชาตํ) อ.เสียง อัน อันบุคคล ฟังแล้ว  (มงฺคลํ) เป็นมงคล  (โหติ) ย่อมเป็น’  (อิติ) ดังนี้,   

เอเก  (ชนา) อ.ชน ท. พวกหนึ่ง  (วทนฺติ) ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  ‘(ปุคฺคเลน)  มุตํ   

(อารมฺมณํ) อ.อารมณ์ อัน- อันบุคคล -ทราบแล้ว  (มงฺคลํ) เป็นมงคล  (โหติ) ย่อม

เป็น’  (อิติ) ดังนี้,  มยํ  จ อ.ข้าพเจ้า ท. ด้วย  อญฺเญ  (ชนา)  จ อ.ชน ท. เหล่าอื่น

ด้วย  อนิฏฺงฺคตา ไม่ถึงแล้วซึ่งการตัดสิน  ตตฺถ  (มงฺคลวตฺถุมฺหิ) ในเรื่องมงคลนั้น,   

สาธุ  วต ขอประทานวโรกาสหนอ  ตฺว ํ อ.พระองค์  พฺยากโรหิ ขอจงพยากรณ์   
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ยถาสภาวโต ตามสภาวะอย่างไร  โน แก่ข้าพเจ้า ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ  สกฺโก อ.ท้าว

สักกะ  ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  มงฺคลกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งมงคล

นี้  สมุฏฺติา ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว  กตฺถ  (าเน) ในที่ไหน  ปม ํครั้งแรก”  อิติ ดังนี้ ฯ  

(เทวตา) อ.เทวดา ท.  (อาหํสุ) กราบทูลแล้วว่า  “(อยํ  มงฺคลกถา) อ.วาจาเป็นเครื่อง

กล่าวซึ่งมงคลนี้  (สมุฏฺติา) ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว  มนุสฺสโลเก ในมนุษยโลก  (ปมํ) 

ครั้งแรก”  อิติ ดังนี้ ฯ  (สกฺโก) อ.ท้าวสักกะ  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภควา 

อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  วสต ิย่อมประทับอยู่  กตฺถ  (าเน) ในที่ไหน”  อิติ ดังนี้ ฯ  

(เทวตา) อ.เทวดา ท.  (อาหํสุ) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “(ภควา) อ.พระผู้มีพระภาค

เจ้า  (วสติ) ย่อมประทับอยู่  มนุสฺสโลเก ในมนุษยโลก”  อิติ ดังนี้ ฯ  สกฺโก อ.ท้าว

สักกะ  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “มาริสา ดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ ท.  เตนหิ ถ้าอย่างนั้น   

(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  เอถ จงมา,  (มยํ) อ.เรา ท.  ปุจฺฉาม จะทูลถาม  ตํ  (มงฺคลกถํ) 

ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งมงคลนั้น  ภควนฺตํ กะพระผู้มีพระภาคเจ้า”  อิติ ดังนี้  

อาณาเปตฺวา ทรงรับสั่งแล้ว  เทวปุตฺตํ ซึ่งเทพบุตร  เอกํ ตนหนึ่ง  (วจเนน) ด้วย

พระดํารัส  อิติ ว่า  “ตฺว ํอ.ท่าน  ปุจฺฉ จงทูลถาม  ภควนฺตํ กะพระผู้มีพระภาคเจ้า”  

อิติ ดังนี้  อาทาย ทรงพาเอาแล้ว  เทวคณํ ซึ่งหมู่แห่งเทวดา  อาคญฺฉิ เสด็จมา

แล้ว  เชตวน ํสู่พระวิหารชื่อว่าเชตวัน ฯ  อถ ครั้งนั้น  โส  เทวปุตฺโต อ.เทพบุตรนั้น   

อภิวาเทตฺวา ถวายบังคมแล้ว  ภควนฺตํ ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า  ตฺวา ยืนอยู่แล้ว  

เอกมนฺตํ ณ ที่สมควร  ปุจฺฉิ ทูลถามแล้ว  มงฺคลปญฺหํ ซึ่งปัญหาในมงคล ฯ  ภควา 

อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  วิสฺสชฺเชนฺโต เมื่อทรงแก้  ตํ  ปญฺหํ ซึ่งปัญหานั้น  ตสฺส   

(เทวปุตฺตสฺส) ของเทพบุตรนั้น  อภาสิ ได้ตรัสแล้ว  อิมํ  สุตฺต ํซึ่งพระสูตรนี้  อิติ 

ดังนี้แล ฯ

 การคิดเรื่องมงคลได้เกิดขึ้นในทุกที่ตลอดในหมื่นจักรวาล ด้วยประการฉะนี้. ก็ การคิด

เรื่องมงคลนั้นที่เกิดขึ้นแล้ว ยังตัดสินไม่ได้เลยว่า “สิ่งนี้ เป็นมงคล” ได้ตั้งอยู่ถึง ๑๒ ปี.  

คราวนั้น พวกมนุษย์และเทวดาทั้งหมด เว้นพระอริยสาวก แตกกันเป็น ๓ กลุ่ม คือ 

ทิฏฐมงคล สุตมงคล และมุตมงคล. บุคคลแม้แต่คนเดียว ได้เป็นผู้ถึงการตกลงใจตาม

ความเป็นจริงว่า “สิ่งนี้เท่านั้น เป็นมงคล” ไม่มีเลย.  ทีนั้น พวกเทวดาชั้นสุทธาวาส

รู้จิตของพวกมนุษย์ พากันเที่ยวบอกในถิ่นมนุษย์ว่า “ผ่านไป ๑๒ ปี พระสัมมาสัม-

พุทธเจ้าจักตรัสมงคล”.  ครั้งนั้น ผ่านไป ๑๒ ปี พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์มาประชุม
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กัน เข้าไปเฝ้าท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพ กราบทูลว่า “ขอเดชะท่านผู้นิรทุกข์ ปัญหาใน

เรื่องมงคลได้ตั้งขึ้นแล้ว, พวกหนึ่ง ย่อมกล่าวว่า ‘รูปที่เห็นแล้ว เป็นมงคล’, พวกหนึ่ง

กล่าวว่า ‘เสียงที่ได้ยินแล้ว เป็นมงคล’, พวกหนึ่งกล่าวว่า ‘อารมณ์ที่รู้แล้ว เป็นมงคล’, 

ทั้งพวกข้าพเจ้า ทั้งพวกชนเหล่าอื่น ยังตกลงกันไม่ได้ในปัญหาเรื่องมงคลนั้น, ขอ

ประทานวโรกาส ขอพระองค์จงพยากรณ์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตามความเป็นจริงเถิด”.  

ท้าวสักกะตรัสถามว่า “เรื่องมงคลนี้ตั้งขึ้นในที่ไหนครั้งแรก”.  พวกเทวดากราบทูลว่า 

“ในมนุษยโลก”.  ท้าวสักกะตรัสถามต่อว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ ที่ไหน”.  

พวกเทวดากราบทูลว่า “ในมนุษยโลก”.  ท้าวสักกะตรัสว่า “ดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทั้ง

หลาย เชิญมากันเถอะ พวกเราจะทูลถามปัญหาในเรื่องมงคลนั้นกับพระผู้มีพระภาค

เจ้ากัน” แล้วรับสั่งเทพบุตรตนหนึ่งว่า “เชิญท่านทูลถามกับพระผู้มีพระภาคเจ้า” พา

เอาหมู่เทวดามาสู่พระเชตวัน.  ทีนั้น เทพบุตรนั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า 

แล้วยืน ณ ที่สมควร ทูลถามปัญหาในเรื่องมงคล.  พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะทรงแก้

ปัญหานั้น ได้ตรัสพระสูตรนี้ ดังนี้แล.

อยนฺตาเวตฺถ  อุปฺปตฺติกถา ฯ

อุปฺปตฺติกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งการเกิดขึ้น  เอตฺถ  มงฺคลกถายํ 

ในวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งมงคลนี้  อยํ นี้  ตาว ก่อน ฯ

เรื่องการเกิดขึ้นในเรื่องมงคลนี้ เพียงเท่านี้ก่อน
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สุตฺตววตฺถานํ

สุตฺตววตฺถานํ อ.การกําหนดซึ่งพระสูตร  (มยา) อันข้าพเจ้า  (วุจฺจเต) จะกล่าว ฯ 

การกําหนดพระสูตร

[๕]   ตตฺถ  เอวมฺเม  สุตนตฺฺยาทิ  นิทานวจนํ  ปมมหาสงฺคีติกาเล  ธมฺมํ  สงฺคายนฺเตน   

มหากสฺสปตฺเถเรน  ปุฏฺเน  อานนฺทตฺเถเรน  ปญฺจนฺนํ  อรหนฺตสตานํ  วุตฺตํ ฯ  

พหู  เทวา  มนุสฺสา  จาติ  เอกคาถา  เทวตาย ฯ  อเสวนา  จ  พาลานนฺตฺยาทิกา   

เอกาทสคาถา  ภควตา ฯ  อิทมโวจ  ภควา  อตฺตมนา  สา  เทวตา  ภควโต   

ภาสิตํ  อภินนฺทิตฺวา  ภควนฺตํ  อภิวาเทตฺวา  ตตฺเถวนฺตรธายีติ  นิคมวจนมฺปิ  

อานนฺทตฺเถเรน  วุตฺตํ ฯ  ตเทตํ  สพฺพมฺปิ  สโมธาเนตฺวา  มงฺคลสุตฺตนฺติ  วุจฺจติ ฯ  

กิมตฺถํ  นิทานนิคมวจนนฺติ  เจ ฯ  สุตฺตสฺส  ติวิธกลฺยาณปริปูรณตฺถํ ฯ  มงฺคลสุตฺตมฺปิ   

หิ  นิทาเนน  อาทิกลฺยาณํ  นิคเมน  ปริโยสานกลฺยาณํ  ตทุภยมชฺเฌน  มชฺเฌ- 

กลฺยาณนฺติ ฯ   

 ตตฺถ  (มงฺคลสุตฺเต)  “เอวมฺเม  สุตนตฺฺยาทิ  นิทานวจนํ  ปมมหาสงฺคีติกาเล  ธมฺมํ   

สงฺคายนฺเตน  มหากสฺสปตฺเถเรน  ปุฏฺเน  อานนฺทตฺเถเรน  ปญฺจนฺนํ  อรหนฺตสตานํ  วุตฺตํ ฯ   

“พหู  เทวา  มนุสฺสา  จาติ  เอกคาถา  เทวตาย  (วุตฺตํ)  ฯ  อเสวนา  จ  พาลานนฺตฺยาทิกา   

เอกาทสคาถา  ภควตา  (วุตฺตํ) ฯ  “อิทมโวจ  ภควา  อตฺตมนา  สา  เทวตา  ภควโต   

ภาสิตํ  อภินนฺทิตฺวา  ภควนฺตํ  อภิวาเทตฺวา  ตตฺเถวนฺตรธายีติ  นิคมวจนมฺปิ อานนฺทตฺ- 

เถเรน  วุตฺตํ ฯ  ตํ  เอตํ  สพฺพมฺปิ  (วจนํ  ปณฺฑิเตน)  สโมธาเนตฺวา  ‘มงฺคลสุตฺตนฺติ  วุจฺจติ ฯ  

“กิมตฺถํ  นิทานนิคมวจนํ  (โหติ)”  อิติ  เจ  (ปุจฺฉา  สิยา) ฯ  “สุตฺตสฺส  ติวิธกลฺยาณปริปูรณตฺถํ  

(นิทานนิคมวจนํ  โหติ)”  (อิติ  วิสฺสชฺชนํ  สิยา) ฯ  มงฺคลสุตฺตมฺปิ  หิ  นิทาเนน  อาทิกลฺยาณํ   

นิคเมน  ปริโยสานกลฺยาณํ  ตทุภยมชฺเฌน  มชฺเฌกลฺยาณํ  (โหติ) อิติ ฯ   

 นิทานวจนํ อ.คําขึ้นต้น  “เอวมฺเม  สุตนฺตฺยาทิ มี “เอวมฺเม  สุตํ” ดังนี้เป็นต้น  ตตฺถ  

(มงฺคลสุตฺเต) ในมงคลสูตรนั้น  อานนฺทตฺเถเรน อันพระอานนท์ผู้เถระ  ปมมหา-

สงฺคีติกาเล  ธมฺมํ  สงฺคายนฺเตน  มหากสฺสปตฺเถเรน  ปุฏฺเน ผู้- อันพระมหา

กัสสปะผู้เถระ ผู้สังคายนาอยู่ ซึ่งพระธรรม ในกาลเป็นที่สังคายนาใหญ่ครั้งแรก -ถาม

แล้ว  วุตฺตํ กล่าวแล้ว  อรหนฺตสตานํ แก่ร้อยแห่งพระอรหันต์ ท.  ปญฺจนฺนํ ห้า ฯ   
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เอกคาถา อ.คาถาหนึ่ง  “พหู  เทวา  มนุสฺสา  จาติ ว่า “พหู  เทวา  มนุสฺสา  จ” 

ดังนี้เป็นต้น  เทวตาย อันเทวดา  (วุตฺตํ) กล่าวแล้ว ฯ  เอกาทสคาถา อ.พระคาถา 

๑๑ ท.  “อเสวนา  จ  พาลานนฺตฺยาทิกา มีว่า “อเสวนา  จ  พาลานํ” ดังนี้เป็นต้น  

ภควตา อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  (วุตฺตํ) ตรัสแล้ว ฯ  นิคมวจนมฺปิ แม้ อ.คําลงท้าย   

“อิทมโวจ  ภควา  อตฺตมนา  สา  เทวตา  ภควโต  ภาสิตํ  อภินนฺทิตฺวา  ภควนฺตํ   

อภิวาเทตฺวา  ตตฺเถวนฺตรธายีติ ว่า “อิทมโวจ  ภควา  อตฺตมนา  สา  เทวตา  ภควโต  

ภาสิตํ  อภินนฺทิตฺวา  ภควนฺตํ  อภิวาเทตฺวา  ตตฺเถวนฺตรธายิ” ดังนี้  อานนฺทตฺเถเรน 

อันพระอานนท์ผู้เถระ  วุตฺต ํกล่าวแล้ว ฯ  ตํ  เอตํ  (วจนํ) อ.คํานั่นนั้น  สพฺพมฺป ิแม้

ทั้งหมด  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  สโมธาเนตฺวา ประมวลแล้ว  วุจฺจติ ย่อมเรียก  

“มงฺคลสุตฺตนฺติ ว่าเป็นมงคลสูตร ฯ  เจ หากว่า  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  อิติ ว่า  “นิทาน- 

นิคมวจนํ อ.คําขึ้นต้นและคําลงท้าย  กิมตฺถํ มีประโยชน์อะไร  (โหติ) ย่อมมี”  อิติ 

ดังนี้  (สิยา) พึงมีไซร้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  (อิติ) ว่า  “(นิทานนิคมวจนํ) อ.คํา

ขึ้นต้นและคําลงท้าย  สุตฺตสฺส  ติวิธกลฺยาณปริปูรณตฺถํ มีประโยชน์ในการยังความ

งามอันมีอย่างสาม ของพระสูตร ให้เต็มรอบ (โหติ) ย่อมมี”  อิติ ดังนี้  (สิยา) พึงมี ฯ   

ห ิ จริงอยู่  มงฺคลสุตฺตมฺปิ แม้ อ.มงคลสูตร  อาทิกลฺยาณํ เป็นพระสูตรอันงามใน

เบื้องต้น  นิทาเนน เพราะคําขึ้นต้น  ปริโยสานกลฺยาณํ เป็นพระสูตรอันงามในที่สุด

รอบ  นิคเมน เพราะคําลงท้าย  มชฺเฌกลฺยาณํ เป็นพระสูตรอันงามในท่ามกลาง   

ตทุภยมชฺเฌน เพราะคําท่ามกลางแห่งคําขึ้นต้นและคําลงท้ายทั้งสองนั้น  (โหติ) 

ย่อมเป็น  อิติ ดังนี้แล ฯ

 ในมงคลสูตรนั้น คําขึ้นต้นว่า “เอวมฺเม  สุตํ” ดังนี้เป็นต้น พระอานนทเถระ ถูกพระ

มหากัสสปเถระผู้ขณะทําการสังคายนาพระธรรมในคราวสังคายนาใหญ่ครั้งแรกถาม 

กล่าวไว้แก่พระอรหันต์ ๕๐๐ รูป.  คาถาแรกว่า “พหู  เทวา  มนุสฺสา  จ” ดังนี้เป็นต้น 

เทวดากล่าวไว้.  คาถา ๑๑ คาถา มี “อเสวนา  จ  พาลานํ” ดังนี้เป็นต้น พระผู้มีพระ

ภาคเจ้าตรัสไว้.  แม้คําลงท้ายว่า “อิทมโวจ  ภควา  อตฺตมนา  สา  เทวตา  ภควโต   

ภาสิตํ  อภินนฺทิตฺวา  ภควนฺตํ  อภิวาเทตฺวา  ตตฺเถวนฺตรธายิ” ดังนี้เป็นต้น พระ

อานนทเถระ ก็ได้กล่าวไว้.  ประมวลคํานั้นแม้ทั้งหมดรวมเรียกว่า “มงคลสูตร”.  หาก

จะมีคําถามว่า “คําขึ้นต้นและคําลงท้าย มีประโยชน์อะไร ?”. พึงแก้ว่า “เพื่อความ

บริบูรณ์แห่งความงาม ๓ อย่าง ของพระสูตร”.  แท้จริง แม้มงคลสูตร งามในเบื้องต้น 
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เพราะคําขึ้นต้น งามในที่สุด เพราะคําลงท้าย งามในท่ามกลาง เพราะคําในท่ามกลาง

แห่งคําขึ้นต้นและคําลงท้ายทั้งสองนั้น.  

อิทเมตฺถ  สุตฺตววตฺถานํ ฯ

สุตฺตววตฺถานํ อ.การกําหนดซึ่งพระสูตร  เอตฺถ  (มงฺคลสุตฺเต) ในมงคลสูตรนี้  

อิทํ นี้ ฯ

นี้ เป็นการกําหนดพระสูตรในมงคลสูตรนี้

----------------------

ปจฺุฉาคาถายตฺถวณฺณนา

นิทานสฺส  จ  ปุจฺฉาคาถาย  จ  อตฺถวณฺณนา

อตฺถวณฺณนา อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความ  

นิทานสฺส  จ แห่งคําขึ้นต้นด้วย  ปุจฺฉาคาถาย  จ แห่งคาถาอันเป็นคําถามด้วย  

(มยา) อันข้าพเจ้า  (วุจฺจเต) จะกล่าว ฯ

พรรณนาเนื้อความแห่งคําขึ้นต้นและคาถาทูลถาม

[๖]   อิทานิ  ยนฺตํ  มงฺคลสุตฺตสฺส  ปุจฺฉาวสโต  อุปฺปตฺตึ  วิภาเวนฺเตน  วุตฺตํ  นิทานํ   

ตสฺเสวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  ตตฺถ  “เอวมฺเม  สุตนตฺิ  เอตฺถ  มยาสทฺทตฺโถ   เมสทฺโท   

โสตทฺวารวิญฺญาณตฺโถ  สุตํสทฺโท  อาการนิทสฺสนาวธารณตฺโถ  เอวํสทฺโท ฯ   

อาการตฺเถน  เหเตน  เถโร  นานานยปริปุณฺณํ  ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธคมฺภีรํ  สพฺพ- 

สตฺเตหิ  สกสกภาสานุรูปมุปลกฺขณียสภาวํ  สตฺถุ  วจนํ ฯ  ตํ  สพฺพปฺปกาเรน  โก   

สมตฺโถ  วิญฺญาตุํ  อถ  โข  มยาปิ  เอเกนากาเรน  สุตํ  โสตวิญฺญาณปุพฺพงฺคมาย   

โสตวิญฺญาณวีถิยา  อุปธาริตนฺติ  ทีเปติ ฯ  นิทสฺสนตฺเถน  อิทานิ  วตฺตพฺพํ  สกลํ   

สุตฺตํ  นิทสฺเสติ ฯ  โส  หิ  นาหํ  สยมฺภู  น  มยา  อิทํ  สจฺฉิกตนฺติ  อตฺตานํ   

ปริโมเจนฺโต  “เอวมฺเม  สุตนตฺฺยาห ฯ  มยา  เอวํ  อิทํ  วุจฺจมานํ  สุตฺตํ  สุตนฺตฺยตฺโถ ฯ   

อวธารณตฺเถน  ตมตฺถโต  พฺยญฺชนโต  วา  อนูนมนธิกํ  เอวํ  น  อญฺญถา   
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ทฏฺพฺพนฺติ  ทีเปติ ฯ  โส  หิ  อตฺตโน  ธารณพลํ  ทสฺเสนฺโต  สตฺตานํ  โสตุกมฺยตํ  

ชเนนฺโต  “เอวมฺเม  สุตนฺตฺยาห ฯ  ตํ  เม  สุตํ  เอวํ  อีทิสเมวาตฺยตฺโถ ฯ

 อิทานิ  ยํ  ตํ  มงฺคลสุตฺตสฺส  ปุจฺฉาวสโต  อุปฺปตฺตึ  วิภาเวนฺเตน  (อานนฺทตฺเถเรน)  วุตฺตํ  นิทานํ,   

(ปณฺฑิเตน)  ตสฺส  (นิทานสฺส)  เอวํ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  (นิทาเน)  “เอวมฺเม  สุตนตฺิ   

เอตฺถ  (วจเน)  มยาสทฺทตฺโถ   เมสทฺโท  (โหติ),  โสตทฺวารวิญฺญาณตฺโถ  สุตํสทฺโท  (โหติ),  อาการ-

นิทสฺสนาวธารณตฺโถ  (โหติ)  เอวํสทฺโท ฯ  อาการตฺเถน  หิ  เอเตน  (เอวํสทฺเทน)  เถโร  “นานา-

นยปริปุณฺณํ  ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธคมฺภีรํ  สพฺพสตฺเตหิ  สกสกภาสานุรูปมุปลกฺขณียสภาวํ  สตฺถุ  

วจนํ,  ตํ  (สตฺถุ  วจนํ)  สพฺพปฺปกาเรน  โก  สมตฺโถ  (โหติ)  วิญฺญาตุํ,  อถ  โข  (ตํ  สตฺถุ  วจนํ)  มยาปิ   

เอเกน  อากาเรน  สุตํ  โสตวิญฺญาณปุพฺพงฺคมาย  โสตวิญฺญาณวีถิยา  อุปธาริตนฺติ  ทีเปติ ฯ  

(เถโร)  นิทสฺสนตฺเถน  (เอวํสทฺเทน)  อิทานิ  วตฺตพฺพํ  สกลํ  สุตฺตํ  นิทสฺเสติ ฯ  โส  (เถโร)  หิ  

“น  อหํ  สยมฺภู  (อมฺหิ),  น  มยา  อิทํ  (สุตฺตํ)  สจฺฉิกตนฺติ  อตฺตานํ  ปริโมเจนฺโต  “เอวมฺเม   

สุตนตฺิ  อาห ฯ  “มยา  เอวํ  อิทํ  วุจฺจมานํ  สุตฺตํ  สุตนฺติ  อตฺโถ ฯ  (เถโร)  อวธารณตฺเถน  (เอวํ

สทฺเทน)  “ตํ  (สุตฺตํ)  อตฺถโต  พฺยญฺชนโต  วา  อนูนํ  อนธิกํ  (หุตฺวา  ปณฺฑิเตน)  เอวํ  น  อญฺญถา 

ทฏฺพฺพนฺติ  ทีเปติ ฯ  โส  (เถโร)  หิ  อตฺตโน  ธารณพลํ  ทสฺเสนฺโต  สตฺตานํ  โสตุกมฺยตํ   

ชเนนฺโต  “เอวมฺเม  สุตนฺติ  อาห ฯ  “ตํ  (สุตฺตํ)  เม  สุตํ  เอวํ  อีทิสํ  เอว”  อิติ  อตฺโถ ฯ

 อิทานิ ในกาลนี้  นิทานํ อ.คําขึ้นต้น  (อานนฺทตฺเถเรน) อันพระอานนท์ผู้เถระ  มงฺคล-

สุตฺตสฺส  ปุจฺฉาวสโต  อุปฺปตฺตึ  วิภาเวนฺเตน ผู้เมื่อ- ยังการเกิดขึ้น ด้วยสามารถ

แห่งการถาม แห่งมงคลสูตร -ให้แจ่มแจ้ง  ยํ  ต ํนั้นใด  วุตฺต ํกล่าวแล้ว,  อตฺโถ อ.เนื้อ

ความ  ตสฺส  (นิทานสฺส) แห่งคําขึ้นต้นนั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ  

พึงทราบ  เอวํ อย่างนี้ ฯ  เมสทฺโท อ.เมศัพท์  ตตฺถ  นิทาเน  “เอวมฺเม  สุตนฺติ  

เอตฺถ  (วจเน) ใน- ในคําขึ้นต้นนั้น -คํานี้ว่า “เอวมฺเม  สุตํ” ดังนี้  มยาสทฺทตฺโถ มี 

มยาศัพท์เป็นอรรถ  (โหติ) ย่อมเป็น,  สุตํสทฺโท อ.สุตํศัพท์  โสตทฺวารวิญฺญาณตฺโถ  

มีวิญญาณในโสตทวารเป็นอรรถ  (โหติ) ย่อมเป็น,  เอวํสทฺโท อ.เอวํศัพท์  อาการ- 

นิทสฺสนาวธารณตฺโถ มีอาการ นิทัสสนะ และอวธารณะเป็นอรรถ  (โหติ) ย่อมเป็น 

ฯ  ห ิจริงอยู่  เถโร อ.พระเถระ  ทีเปติ ย่อมแสดง  อิติ ว่า  “วจนํ อ.พระดํารัส  สตฺถุ 

ของพระศาสดา  นานานยปริปุณฺณํ อันเต็มรอบแล้วด้วยนัยต่างๆ  ธมฺมตฺถเทสนา

ปฏิเวธคมฺภีรํ อันลุ่มลึกด้วยธรรม อรรถ เทศนา และปฏิเวธ  สพฺพสตฺเตหิ  สกสก-
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ภาสานุรูปํ  อุปลกฺขณียสภาวํ อันมีสภาพ อันสัตว์ทั้งปวง ท. พึงเข้าไปกําหนด ตาม

สมควรแก่ภาษาของตนๆ,  โก อ.ใคร  สมตฺโถ เป็นผู้สามารถ  วิญฺญาตุํ เพื่ออันรู้  

ตํ  (สตฺถุ  วจนํ) ซึ่งพระดํารัส ของพระศาสดา นั้น  สพฺพปฺปกาเรน โดยประการทั้ง

ปวง  (โหติ) ย่อมเป็น,  อถ  โข ที่แท้แล  (ตํ  สตฺถุ  วจนํ) อ.พระดํารัส ของพระศาสดา 

นั้น  มยาป ิ แม้อันข้าพเจ้า  สุต ํฟังแล้ว  เอเกน  อากาเรน ด้วยอาการอย่างหนึ่ง   

อุปธาริตํ ทรงจําไว้แล้ว  โสตวิญฺญาณวีถิยา ด้วยวิถีแห่งโสตวิญญาณ  โสต-

วิญฺญาณปุพฺพงฺคมาย อันมีโสตวิญญาณเป็นสภาพถึงก่อน”  อิติ ดังนี้  เอเตน  (เอวํ

สทฺเทน) ด้วยเอวํศัพท์นั่น  อาการตฺเถน อันมีอรรถอาการะ ฯ  (เถโร) อ.พระเถระ   

นิทสฺเสติ ย่อมแสดง  สุตฺต ํ ซึ่งพระสูตร  สกลํ ทั้งสิ้น  วตฺตพฺพ ํ อันพึงถูกกล่าว   

อิทานิ ในกาลนี้  (เอวํสทฺเทน) ด้วยเอวํศัพท์  นิทสฺสนตฺเถน อันมีอรรถนิทัสสนะ ฯ  

ห ิจริงอยู่  โส  (เถโร) อ.พระเถระนั้น  ปริโมเจนฺโต เมื่อจะเปลื้อง  อตฺตานํ ซึ่งตน  อิติ 

ว่า  “อหํ อ.ข้าพเจ้า  สยมฺภ ูเป็นพระสยัมภู  (อมฺหิ) ย่อมเป็น  น หามิได้,  อิทํ  (สุตฺตํ)  

อ.พระสูตรนี้  มยา อันข้าพเจ้า  สจฺฉิกตํ กระทําให้แจ้งแล้ว  น หามิได้”  อิติ ดังนี้  

อาห กล่าวแล้ว  “เอวมฺเม  สุตนฺต ิว่า “เอวมฺเม  สุตํ” ดังนี้ ฯ  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  

“สุตฺต ํอ.พระสูตร  วุจฺจมานํ อันถูกกล่าวอยู่  อิทํ นี้  เอวํ อย่างนี้  มยา อันข้าพเจ้า  

สุต ํฟังแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ  (เถโร) อ.พระเถระ  ทีเปติ ย่อมแสดง  อิติ ว่า  “ตํ  (สุตฺตํ) 

อ.พระสูตรนัั้ัน  อนูนํ เป็นพระสูตรอันไม่หย่อน  อนธิกํ เป็นพระสูตรอันไม่ยิ่ง  อตฺถโต  

โดยอรรถ  วา หรือว่า  พฺยญฺชนโต โดยพยัญชนะ  (หุตฺวา) เป็น  (ปณฺฑิเตน)  

อันบัณฑิต  น  ทฏฺพฺพํ ไม่พึงเห็น  อญฺญถา โดยประการอื่น  เอวํ อย่างนี้”  อิติ 

ดังนี้  (เอวํสทฺเทน) ด้วยเอวํศัพท์  อวธารณตฺเถน อันมีอรรถอวธารณะ ฯ  ห ิจริงอยู่  

โส  (เถโร) อ.พระเถระนั้น  ทสฺเสนฺโต เมื่อจะแสดง  ธารณพลํ ซึ่งกําลังแห่งการทรง

จํา  อตฺตโน ของตน  โสตุกมฺยต ํยังความเป็นผู้ใคร่เพื่ออันฟัง  ชเนนฺโต ให้เกิดขึ้น

อยู่  สตฺตานํ แก่สัตว์ ท.  อาห กล่าวแล้ว  “เอวมฺเม  สุตนฺต ิว่า “เอวมฺเม  สุตํ” ดังนี้

เป็นต้น ฯ  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “ตํ  (สุตฺตํ) อ.พระสูตรนั้น  เม อันข้าพเจ้า  สุตํ 

ฟังแล้ว  เอวํ อย่างนี้  อิทีสํ  เอว คือว่า เช่นนี้นั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ

  บัดนี้ พระอานนทเถระผู้เมื่อจะทําเรื่องเกิดแห่งมงคลสูตร ด้วยอํานาจคําถาม ให้

กระจ่าง จึงกล่าวคําขึ้นต้นใด, เนื้อความแห่งคําขึ้นต้นนั้น บัณฑิตพึงทราบอย่างนี้.  ใน

คําขึ้นต้นนั้น เมศัพท์ในคําว่า “เอวมฺเม  สุตํ” นั่น มีอรรถของมยาศัพท์,  สุตํศัพท์ มี
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โสตทวารวิญญาณเป็นอรรถ, เอวศํัพท์ มีอรรถอาการะ นิทัสสนะ และอวธารณะ.  ที่

จริง ด้วยเอวํศัพท์ที่มีอรรถอาการะ พระเถระย่อมแสดงว่า “พระดํารัสของพระศาสดา 

เต็มไปด้วยนัยต่างๆ ลึกด้วยธรรม อรรถ เทศนา และปฏิเวธ มีสภาวะที่สรรพสัตว์จะ

พึงเข้าไปกําหนดตามสมควรแก่ภาษาของตนๆ, ใครจะสามารถรู้พระดํารัสของพระ

ศาสดานั้น โดยทุกประการได้, ที่แท้ แม้ข้าพเจ้า ก็ฟังพระดํารัสของพระศาสดานั้น

มา ด้วยอาการอย่างหนึ่ง ทรงไว้ด้วยโสตวิญญาณวิถี ที่มีโสตวิญญาณเป็นหัวหน้า”.  

พระเถระย่อมชี้แจงพระสูตรทั้งสิ้นที่พึงถูกกล่าวในบัดนี้ ด้วยเอวํศัพท์ ที่มีอรรถ 

นิทัสสนะ.  ที่จริง พระเถระเมื่อจะเปลื้องตนว่า “ข้าพเจ้าหาใช่เป็นพระสยัมภูไม่, พระ

สูตรนี้ ข้าพเจ้าก็มิได้กระทําให้แจ้ง” ดังนี้ จึงกล่าวว่า “เอวมฺเม  สุตํ”.  อธิบายว่า 

“พระสูตรที่กําลังกล่าวอยู่นี้อย่างนี้ ข้าพเจ้าก็ฟังมา”.  พระเถระย่อมแสดงว่า “พระสูตร

นั้น ไม่หย่อนและไม่ยิ่งเกิน โดยอรรถ โดยพยัญชนะ บัณฑิตไม่พึงเห็นโดยประการอื่น

อย่างนี้” ดังนี้ ด้วยเอวํศัพท์ที่มีอรรถอวธารณะ. ความจริง พระเถระนั้น เมื่อจะแสดง

กําลังแห่งการทรงจําของตน และเมื่อจะทําความเป็นผู้ใคร่ฟังให้เกิดขึ้นแก่สัตว์ทั้ง

หลาย จึงกล่าวว่า “เอวมฺเม  สุตํ” ดังนี้. อธิบายว่า “พระสูตรนั้น ข้าพเจ้าฟังแล้วอย่าง

นี้ คือเช่นนี้นั่นแหละ” 

 ..............................................................................................................................

[๗]   เอกํ  สมยนฺติ  เอกํ  กาลํ  เอกสฺมึ  วา  กาเล ฯ

 “เอกํ  สมยนฺติ  (ปททฺวยสฺส)  “เอกํ  กาลํ  เอกสฺมึ  วา  กาเล”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เอกํ  กาลํ ในกาลหนึ่ง  วา หรือว่า  เอกสฺมึ  กาเล ใน

กาลหนึ่ง”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  “เอกํ  สมยนฺต ิว่า “เอกํ  

สมยํ” ดังนี้ ฯ

 สองบทว่า “เอกํ  สมยํ” ความว่า กาลหนึ่ง หรือในกาลหนึ่ง

 ..............................................................................................................................

   สาวตฺถิยนฺติ  ปุพฺเพ  สวตฺถสฺส  นาม  อิสิโน  นิวาสนฏฺานตฺตา  สาวตฺถีติ  ลทฺธนามเก   

นคเร ฯ  สมีปตฺเถ  เหตฺถ  ภุมฺมํ ฯ
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 “สาวตฺถิยนฺติ  (ปทสฺส)  “(ตสฺส  นครสฺส)  ปุพฺเพ  สวตฺถสฺส  นาม  อิสิโน  นิวาสนฏฺานตฺตา  

สาวตฺถีติ  ลทฺธนามเก  นคเร”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  สมีปตฺเถ  หิ  เอตฺถ  “สาวตฺถิยนฺติ  ปเท)  ภุมฺมํ  

(โหติ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “นคเร ใกล้เมือง  ลทฺธนามเก อันมีชื่ออันถูกได้แล้ว   

‘สาวตฺถีติ ว่า ‘สาวัตถี’ ดังนี้  (ตสฺส  นครสฺส)  ปุพฺเพ  สวตฺถสฺส  นาม  อิสิโน   

นิวาสนฏฺานตฺตา เพราะความที่ แห่งเมืองนั้น เป็นที่เป็นที่อยู่ ของฤษี ชื่อว่า 

สวัตถะ ในกาลก่อน”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สาวตฺถิยนฺติ ว่า “สาวตฺถิยํ”  

ดังนี้ ฯ  ห ิจริงอยู่  ภุมฺม ํอ.สัตตมีวิภัตติ  (โหติ) ย่อมลง  สมีปตฺเถ ในอรรถว่าสมีปะ 

(ใกล้)  เอตฺถ  (“สาวตฺถิยนฺติ  ปเท) ในบทว่า “สาวตฺถิยํ” นี้ ฯ

 บทว่า “สาวตฺถิยํ” ความว่า ใกล้เมืองที่มีชื่ออันได้แล้วว่า ‘สาวัตถี’ เพราะเป็นสถาน

ที่อยู่อาศัยของฤษีชื่อว่าสวัตถะมาก่อน, ความจริง ในบทว่า “สาวตฺถิยํ” นี้ ลงสัตตมี

วิภัตติในอรรถว่าใกล้

 ..............................................................................................................................  

   วิหรตตีิ  เอกํ  อิริยาปถพาธนํ  อปเรน  อิริยาปเถน  วิจฺฉินฺทิตฺวา  อปริปตนฺตํ   

อตฺตภาวํ  หรติ  ปวตฺเตติ ฯ

 “วิหรตตีิ  (ปทสฺส)  “เอกํ  อิริยาปถพาธนํ  อปเรน  อิริยาปเถน  วิจฺฉินฺทิตฺวา  อปริปตนฺตํ  (กตฺวา)   

อตฺตภาวํ  หรติ  ปวตฺเตติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วิจฺฉินฺทิตฺวา ทรงตัดแล้ว  อิริยาปถพาธนํ ซึ่งความ

เบียดเบียนซึ่งอิริยาบถ  เอกํ อย่างหนึ่ง  อิริยาปเถน ด้วยอิริยาบถ  อปเรน อย่างอื่น

อีก  หรติ ย่อมนําไป  อตฺตภาวํ  ปวตฺเตต ิคือว่า ยังอัตภาพ ย่อมให้เป็นไปทั่ว  (กตฺวา)  

ทรงกระทํา  อปริปตนฺต ํไม่ให้ตกไปรอบอยู่”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “วิหรตีติ  

ว่า “วิหรติ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “วิหรติ” ความว่า ทรงบําบัดการเบียดเบียนอิริยาบถอย่างหนึ่ง ด้วยอิริยาบถ

อย่างอื่น ทรงนําไป คือทําให้อัตภาพเป็นไป ทํามิให้ตกไป

 ..............................................................................................................................
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   เชตวเนติ  เชเตน  นาม  ราชกุมาเรน  โรปิตสํวฑฺฒิตตฺตา  เชตสฺส  วนนฺติ  เชตวนนฺติ   

ลทฺธนามเก ฯ

 “เชตวเนติ  (ปทสฺส)  “(ตสฺส  วนสฺส)  เชเตน  นาม  ราชกุมาเรน  โรปิตสํวฑฺฒิตตฺตา  เชตสฺส  

วนนฺติ  (วิคฺคเหน)  ‘เชตวนนฺติ  ลทฺธนามเก”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ลทฺธนามเก อันมีชื่ออันถูกได้แล้ว  ‘เชตวนนฺติ ว่า  

‘เชตวัน’ ดังนี้  (วิคฺคเหน) เพราะวิเคราะห์  อิติ ว่า  ‘วน ํอ.สวน  เชตสฺส ของพระราช-

กุมารพระนามว่าเชต   (ตสฺส  วนสฺส)  เชเตน  นาม  ราชกุมาเรน  โรปิตสํวฑฺฒิตตฺตา  

เพราะความที่ แห่งป่านั้น เป็นป่า อันพระราชกุมาร พระนามว่าเชต ทรงปลูกแล้วและ

ให้เจริญดีแล้ว’  (อิติ) ดังนี้”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “เชตวเนติ ว่า “เชตวเน” 

ดังนี้ ฯ

 บทว่า “เชตวเน” ความว่า ที่ได้ชื่อว่าเชตวัน เพราะวิเคราะห์ว่า ‘สวนของพระราช-

กุมารพระนามว่าเชต เพราะสวนนั้น พระราชกุมารพระนามว่าเชต ทรงปลูกและให้

เจริญเติบโตแล้ว’.

 ..............................................................................................................................

   อนาถปิณฺฑิกสฺสาติ  อนาถานํ  ปิณฺโฑ  เอตฺถ  อตฺถีติ  อนาถปิณฺฑิโกติ  ลทฺธนามกสฺส   

คหปติโน  ฯ

 “อนาถปิณฺฑิกสฺสาติ  (ปทสฺส)  “อนาถานํ  (ชนานํ)  ปิณฺโฑ  เอตฺถ  (เสฏฺมิฺหิ)  อตฺถีติ  (วิคฺคเหน)   

อนาถปิณฺฑิโกติ  ลทฺธนามกสฺส  คหปติโน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “คหปติโน ของคฤหบดี  ลทฺธนามกสฺส ผู้มีชื่ออันถูกได้

แล้ว  ‘อนาถปิณฺฑิโกติ ว่า ‘อนาถบิณฑิกะ’ ดังนี้  (วิคฺคเหน) เพราะวิเคราะห์  อิติ ว่า  

‘ปิณฺโฑ อ.ก้อนข้าว  อนาถานํ  (ชนานํ) เพื่อชน ท. ผู้ไม่มีที่พึ่ง  อตฺถิ มีอยู่  เอตฺถ  

(เสฏฺมิฺหิ) ในเศรษฐีนี้’  (อิติ) ดังนี้”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อนาถปิณฺฑิกสฺสาติ  

ว่า “อนาถปิณฺฑิกสฺส” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อนาถปิณฺฑิกสฺส” ความว่า คฤหบดีผู้มีชื่ออันได้แล้วว่า ‘อนาถบิณฑิกะ’ ดังนี้ 

เพราะวิเคราะห์ว่า ‘ก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาทั้งหลายมีอยู่ในเศรษฐีนี้.
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   อาราเมติ  เตน  จตุปฺปญฺญาสโกฏิหิรญฺญปริจฺจาเคน  นิฏฺาปิเต  มหาวิหาเร ฯ

 “อาราเมติ  (ปทสฺส)  “เตน  จตุปฺปญฺญาสโกฏิหิรญฺญปริจฺจาเคน  (อนาถปิณฺฑิเกน)  นิฏฺาปิเต  

มหาวิหาเร”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มหาวิหาเร ในมหาวิหาร  (อนาถปิณฺฑิเกน)  นิฏฺาปิเต  

อัน- อันเศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ -ให้สําเร็จแล้ว  เตน  จตุปฺปญฺญาสโกฏิหิรญฺญ-

ปริจฺจาเคน ด้วยการบริจาคซึ่งเงินห้าสิบสี่โกฏินั้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“อาราเมติ ว่า “อาราเม” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อาราเม” ความว่า ในมหาวิหารที่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีให้สําเร็จแล้ว 

ด้วยการบริจาคเงิน ๕๔ โกฏินั้น.

 ..............................................................................................................................

[๘]   อถาติ  อวิจฺเฉทตฺเถ  นิปาโต ฯ

 “อถาติ  (สทฺโท)  อวิจฺเฉทตฺเถ  นิปาโต  (โหติ) ฯ  

 (สทฺโท) อ.ศัพท์  “อถาติ ว่า “อถ” ดังนี้  นิปาโต เป็นนิบาต  อวิจฺเฉทตฺเถ ในอรรถ

ไม่ขาดสาย  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 ศัพท์ว่า “อถ” เป็นนิบาตใช้ในอรรถไม่ขาดสาย.

 ..............................................................................................................................

 โขติ  อธิการนฺตรนิทสฺสนตฺเถ ฯ 

 “โขติ  (สทฺโท)  อธิการนฺตรนิทสฺสนตฺเถ  (นิปาโต  โหติ) ฯ 

 (สทฺโท) อ.ศัพท์  “โขต ิว่า “โข” ดังนี้  (นิปาโต) เป็นนิบาต  อธิการนฺตรนิทสฺสตฺเถ 

ในอรรถว่าแสดงซึ่งเรื่องอื่น  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

   ศัพท์ว่า “โข” เป็นนิบาตใช้ในอรรถว่าแสดงเรื่องอื่น.

 ..............................................................................................................................
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 เตน  อวิจฺฉินฺนํเยว  ตตฺถ  ภควโต  วิหาเร  อธิการนฺตรมุทปาทีติ  นิทสฺเสติ ฯ

 (อานนฺทตฺเถโร)  เตน  (“อถ  โขติ  อุภยปเทน)  อวิจฺฉินฺนํ  เอว  ตตฺถ  ภควโต  วิหาเร  อธิการนฺตรํ  

อุทปาทีติ  นิทสฺเสติ ฯ

 (อานนฺทตฺเถโร) อ.พระอานนท์ผู้เถระ  นิทสฺเสติ ย่อมแสดง  อิติ ว่า  “อธิการนฺตรํ 

อ.เรื่องอื่น  อุทปาทิ ได้เกิดขึ้นแล้ว  วิหาเร ในพระวิหาร  ภควโต ของพระผู้มีพระ

ภาคเจ้า  ตตฺถ นั้น  อวิจฺฉินฺนํ  เอว ไม่ขาดสายแล้วนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้  เตน  (‘อถ  

โขติ  อุภยปเทน) ด้วยบททั้งสองว่า ‘อถ  โข’ ดังนี้นั้น ฯ

 ด้วยสองบทว่า “อถ  โข” นั้น พระอานนทเถระย่อมแสดงว่า “เรื่องอื่นได้เกิดขึ้น 

ไม่ขาดสายเลย ในพระวิหารของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น. 

 ..............................................................................................................................

 กินฺตนฺติ  อาห  อญฺญตรา  เทฺวตาตฺยาทึ ฯ  

 (อานนฺทตฺเถโร)  “กึ  (วตฺถุ)  ตํ  (อธิการนฺตรํ)”  อิติ  (ปุจฺฉํ  วิสฺสชฺเชตุํ)  อาห  “อญฺญตรา  เทฺวตา- 

ตฺยาทึ  (วจนํ) ฯ

 (อานนฺทตฺเถโร) อ.พระอานนท์ผู้เถระ  อาห กล่าวแล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา  “อญฺญตรา  

เทวตาตฺยาทึ มีว่า “อ.เทวดา ตนใดตนหนึ่ง” ดังนี้เป็นต้น  (วิสฺสชฺเชตุํ) เพื่ออันแก้  

(ปุจฺฉํ) ซึ่งคําถาม  อิติ ว่า  “ตํ  (อธิการนฺตรํ) อ.เรื่องอื่นนั้น  กึ  (วตฺถุ)  คือ อ.เรื่อง

อะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระอานนทเถระ กล่าวคําว่า “เทวดาตนใดตนหนึ่ง” ดังนี้เป็นต้น เพื่อจะแก้คําถาม 

ที่ว่า “เรื่องอื่นนั้น คือเรื่องอะไร ?” 

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  อญฺญตราติ  นามโคตฺตโต  อปากฏา  เอกา ฯ

   ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อญฺญตราติ  (ปทสฺส)  “นามโคตฺตโต  อปากฏา  เอกา  (เทวตา)”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(เทวตา) อ.เทวดา  เอกา ตนหนึ่ง  อปากฏา ผู้ไม่ปรากฏ
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แล้ว  นามโคตฺตโต โดยชื่อและโคตร”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อญฺญตราติ  

(ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บท ว่า “อญฺญตรา” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “อญฺญตรา” ความว่า เทวดาตนหนึ่ง ผู้ไม่ปรากฏโดยชื่อ

และโคตร.  

 ..............................................................................................................................

 เทวตาติ  เหตํ  อิตฺถีปุริสสาธารณํ  นามํ ฯ  อิธ  ปน  ปุริโสเอว  เทวตาติ  วุตฺโต ฯ   

เทวปุตฺโตตฺยตฺโถ ฯ

 เทวตาติ  หิ  เอตํ  (วจนํ)  อิตฺถีปุริสสาธารณํ  นามํ  (โหติ)  ฯ  อิธ  (าเน)  ปน  ปุริโส  เอว   

(อานนฺทตฺเถเรน)  “เทวตาติ  วุตฺโต ฯ  “เทวปุตฺโตติ  อตฺโถ ฯ

 ห ิจริงอยู่  เอตํ  (วจนํ) อ.คํานั่น  “เทวตาติ ว่า “เทวตา” ดังนี้  นามํ เป็นชื่อ  อิตฺถี- 

ปุริสสาธารณํ อันทั่วไปของหญิงและบุรุษ  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ปน แต่ว่า  ปุริโส  เอว 

อ.บุรุษนั่นเทียว  (อานนฺทตฺเถเรน) อันพระอานนท์ผู้เถระ  วุตฺโต กล่าวแล้ว  “เทวตาติ  

ว่า “อ.เทวดา” ดังนี้  อิธ  (าเน) ในที่นี้ ฯ  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “เทวปุตฺโต 

อ.เทพบุตร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ที่จริง คําว่า “เทวดา” ดังนี้นั่น เป็นชื่อทั่วไปทั้งหญิงและชาย, แต่ในที่นี้ ชายเท่านั้นที่

พระอานนทเถระกล่าวว่า “เทวดา”, อธิบายว่า “เทพบุตร”.

   ..............................................................................................................................

   อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยาติ  ปริกฺขีณาย  ปมยามสงฺขาตาย  รตฺติยา  ฯ  อภิกฺกนฺตา   

ภนฺเต  รตฺติ  นิกฺขนฺโต  ปโม  ยาโมตฺยาทีสุ  วิย  เหตฺถ  อภิกฺกนฺตสทฺโท  ขเย  วตฺตติ   

รตฺตสิทฺโท  ปมยาเม ฯ

 “อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยาติ  (ปททฺวยสฺส)  “ปริกฺขีณาย  ปมยามสงฺขาตาย  รตฺติยา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

“อภิกฺกนฺตา  ภนฺเต  รตฺติ  นิกฺขนฺโต  ปโม  ยาโมตฺยาทีสุ  (อุทาหรเณสุ)  วิย  หิ  เอตฺถ  (ปเท)  

อภิกฺกนฺตสทฺโท  ขเย  วตฺตติ,  รตฺตสิทฺโท  ปมยาเม  (วตฺตติ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “รตฺติยา ครั้นเมื่อราตรี  ปมยามสงฺขาตาย อันอัน



32 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑ [ปุจฺฉา

บัณฑิตกล่าวแล้วว่ายามที่หนึ่ง  ปริกฺขีณาย สิ้นไปรอบแล้ว”  อิติ ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) 

แห่งหมวดสองแห่งบท  “อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยาติ ว่า “อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยา” ดังนี้ ฯ  

ห ิจริงอยู่  อภิกฺกนฺตสทฺโท อ.อภิกฺกนฺตศัพท์  เอตฺถ  (ปเท) ในบทนี้  วตฺตต ิย่อม

เป็นไป  ขเย ในความสิ้นไป,  รตฺติสทฺโท อ.รตฺติศัพท์  (วตฺตติ) ย่อมเป็นไป  ปม-

ยาเม ในยามที่หนึ่ง  (อุทาหรเณสุ)  วิย ราวกะในอุทาหรณ์ ท.  “อภิกฺกนฺตา  ภนฺเต  

รตฺติ  นิกฺขนฺโต  ปโม  ยาโมตฺยาทีสุ ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อ.ราตรี ก้าวล่วง

แล้ว, อ.ยาม ที่หนึ่ง ผ่านไปแล้ว” ดังนี้เป็นต้น ฯ  

 สองบทว่า “อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยา” ความว่า เมื่อราตรีกล่าวคือปฐมยามสิ้นไปแล้ว.  

ความจริง อภิกฺกนฺตศัพท์ ในบทนี้ ย่อมเป็นไปในความสิ้นไป, รตฺติศัพท์ ย่อมเป็นไป

ในปฐมยาม ดุจในตัวอย่างว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ราตรีก้าวล่วงแล้ว ปฐมยามผ่าน

ไปแล้ว” เป็นต้น.

 ..............................................................................................................................

   อภิกฺกนฺตวณฺณาติ  อภิรูปจฺฉวิ ฯ

 “อภิกฺกนฺตวณฺณาติ  (ปทสฺส)  “อภิรูปจฺฉวิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อภิรูปจฺฉวิ ผู้มีผิวพรรณงดงาม”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  “อภิกฺกนฺตวณฺณาติ ว่า “อภิกฺกนฺตวณฺณา” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อภิกฺกนฺตวณฺณา” คือ ผู้มีผิวพรรณงดงาม.

 ..............................................................................................................................

   อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน  สพฺพา  โอภาสยํ  ทิสาตฺยาทีสุ  วิย  เหตฺถ  อภิกฺกนฺตสทฺโท  

อภิรูเป  สุวณฺณวณฺโณ  ภควาตฺยาทีสุ  วิย  วณฺณสทฺโท  ฉวิยํ ฯ

 “อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน  สพฺพา  โอภาสยํ  ทิสา”  อิติ  อาทีสุ  (อุทาหรเณสุ)  วิย  หิ  เอตฺถ   

“(อภิกฺกนฺตวณฺณาติ  ปเท)  อภิกฺกนฺตสทฺโท  อภิรูเป  (วตฺตติ),  “สุวณฺณวณฺโณ  ภควา”  อิติ   

อาทีสุ  (อุทาหรเณสุ)  วิย  วณฺณสทฺโท  ฉวิยํ  (วตฺตติ) ฯ

 ห ิจริงอยู่  อภิกฺกนฺตสทฺโท อ.อภิกฺกนฺตศัพท์  เอตฺถ  “(อภิกฺกนฺตวณฺณาติ  ปเท) 
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ในบทว่า “อภิกฺกนฺตวณฺณา” ดังนี้นี้  (วตฺตติ) ย่อมเป็นไป  อภิรูเป ในความงดงาม   

(อุทาหรเณสุ)  วิย ราวกะในอุทาหรณ์ ท.  “อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน  สพฺพา  โอภาสยํ  

ทิสา”  อิติ  อาทีสุ ว่า “มีผิวพรรณ งดงาม ยังทิศ ท. ทั้งปวง ให้สว่างอยู่” ดังนี้เป็นต้น,  

วณฺณสทฺโท อ.วณฺณศัพท์  (วตฺตติ) ย่อมเป็นไป  ฉวิย ํในผิวพรรณ  (อุทาหรเณสุ)  

วิย ราวกะในอุทาหรณ์ ท.  “สุวณฺณวณฺโณ  ภควา”  อิติ  อาทีสุ ว่า “อ.พระผู้มีพระ

ภาคเจ้า ผู้มีวรรณะเพียงดังวรรณะแห่งทอง” ดังนี้เป็นต้น ฯ

 อภิกฺกนฺตศัพท์ ในบทว่า “อภิกฺกนฺตวณฺณา” นี้ ย่อมเป็นไปในความงดงาม ดุจใน

อุทาหรณ์ทั้งหลายเป็นต้นว่า “มีผิวพรรณงดงาม ทําทิศทั้งปวงให้สว่างไสวอยู่”, วณฺณ

ศัพท์ ย่อมเป็นไปในผิวพรรณ ดุจในอุทาหรณ์ทั้งหลายเป็นต้นว่า “พระผู้มีพระภาค

เจ้าทรงมีวรรณะดุจวรรณะทอง”  

 ..............................................................................................................................

 เกวลกปฺปนฺติ  อนวเสสํ  สมนฺตโต ฯ  เกวลสทฺทสฺส  เหตฺถ  เกวลปริปุณฺณํ  ปริสุทฺธํ  

พฺรหฺมจริยนฺตฺยาทีสุ  วิย  อนวเสสตา  อตฺโถ,  เกวลกปฺปํ  เวฬุวนํ  โอภาเสตฺวาตฺยาทีสุ  

วิย  สมนฺตภาโว  กปฺปสทฺทสฺส  อตฺโถ ฯ

 “เกวลกปฺปนฺติ  (ปทสฺส)  “อนวเสสํ  สมนฺตโต”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  เกวลสทฺทสฺส  หิ  เอตฺถ  

(“เกวลกปฺปนฺติ  ปเท)  “(ภควา)  เกวลปริปุณฺณํ  ปริสุทฺธํ  พฺรหฺมจริยํ  (ปกาเสสิ)  อิตฺยาทีสุ   

(อุทาหรเณสุ)  วิย  อนวเสสตา  อตฺโถ  (โหติ),  “เกวลกปฺปํ  เวฬุวนํ  โอภาเสตฺวาตฺยาทีสุ   

(อุทาหรเณสุ)  วิย  สมนฺตภาโว  กปฺปสทฺทสฺส  อตฺโถ  (โหติ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อนวเสสํ ไม่มีส่วนเหลือลง  สมนฺตโต ในที่โดยรอบ”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “เกวลกปฺปนฺติ ว่า “เกวลกปฺปํ” ดังนี้ ฯ  ห ิจริงอยู่  อนวเสสตา  

อ.ความไม่มีส่วนเหลือลง  อตฺโถ เป็นอรรถ  เกวลสทฺทสฺส ของเกวลศัพท์  เอตฺถ  

(“เกวลกปฺปนฺติ  ปเท) ในบทว่า “เกวลกปฺปํ” ดังนี้นี้  (อุทาหรเณสุ)  วิย ราวกะใน

อุทาหรณ์ ท.  “(ภควา)  เกวลปริปุณฺณํ  ปริสุทฺธํ  พฺรหฺมจริยํ  (ปกาเสสิ)  อิตฺยาทีสุ  

ว่า “อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงประกาศแล้ว ซึ่งพรหมจรรย์ อันหมดจดรอบแล้ว  

อันเต็มรอบแล้วสิ้นเชิง” ดังนี้เป็นต้น  (โหติ) ย่อมเป็น,  สมนฺตภาโว อ.ความเป็นโดย

รอบ  อตฺโถ เป็นอรรถ  กปฺปสทฺทสฺส ของกปฺปศัพท์  (อุทาหรเณสุ)  วิย ราวกะ 
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ในอุทาหรณ์ ท.  “เกวลกปฺปํ  เวฬุวนํ  โอภาเสตฺวา”  อิติ  อาทีสุ ว่า “ยังเวฬุวัน  

อันเป็นส่วนโดยรอบทั้งสิ้น ให้สว่างแล้ว” ดังนี้เป็นต้น  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 บทว่า “เกวลกปฺปํ” ความว่า ไม่มีส่วนเหลือ ในที่โดยรอบ, ที่จริง ความไม่มีส่วนเหลือ 

เป็นอรรถของเกวลศัพท์ในบทว่า “เกวลกปฺปํ” นี้ ดุจในอุทาหรณ์ทั้งหลายว่า “พระผู้

มีพระภาคเจ้าทรงประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง”, ความมีโดยรอบ เป็น

อรรถของกปฺปศัพท์ ดุจในอุทาหรณ์ทั้งหลายว่า “ยังพระเวฬุวันโดยรอบทั้งสิ้นให้

สว่างไสวแล้ว”        

 ..............................................................................................................................

   โอภาเสตฺวาติ  อาภาย  ผริตฺวา  จนฺทสุริยา  วิย  เอโกภาสํ  กริตฺวาตฺยตฺโถ ฯ

   “โอภาเสตฺวาติ  (ปทสฺส)  “อาภาย  ผริตฺวา”  (อิติ  อตฺโถ),  “จนฺทสุริยา  วิย  เอโกภาสํ  กริตฺวา”  

อิติ  อตฺโถ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ผริตฺวา แผ่ไปแล้ว  อาภาย ด้วยรัศมี,  อตฺโถ อ.อธิบาย  

อิติ ว่า  “กริตฺวา กระทําแล้ว  เอโกภาสํ ให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกัน  จนฺทสุริยา  

วิย ราวกะ อ.พระจันทร์และพระอาทิตย์ ท.”  (อิติ) ดังนี้”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“โอภาเสตฺวาติ ว่า  “โอภาเสตฺวา” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “โอภาเสตฺวา” ความว่า แผ่รัศมีไป, อธิบายว่า ทําให้มีแสงสว่างเป็นอัน

เดียวกัน ดุจพระจันทร์และพระอาทิตย์.

 ..............................................................................................................................

 เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมีติ  ยตฺถ  ภควา  นิสีทติ  ตตฺถ  คตา ฯ  ภุมฺมตฺเถ   

กรณวจนํ  เหตํ ฯ  เยน  วา  นานปฺปการคุณวิเสสาธิปฺปายสงฺขาเตน  การเณน  ภควา  

เทวมนุสฺเสหิ  อุปสงฺกมิตพฺโพ  เตน  การเณน  อุปสงฺกมีติ  อตฺโถ ฯ

 “เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมีติ  (ปทานํ)  “ยตฺถ  (าเน)  ภควา  นิสีทติ,  (เทวตา)  ตตฺถ  (าเน)  

คตา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ภุมฺมตฺเถ  กรณวจนํ  หิ  เอตํ  (“เยน  เตนาติ  ปททฺวยํ  โหติ)  ฯ  เยน  

วา  นานปฺปการคุณวิเสสาธิปฺปายสงฺขาเตน  การเณน  ภควา  เทวมนุสฺเสหิ  อุปสงฺกมิตพฺโพ,   
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(เทวตา)  เตน  การเณน  อุปสงฺกมีติ  อตฺโถ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  นิสีทติ ย่อมประทับนั่ง  

ยตฺถ  (าเน) ในที่ใด,  (เทวตา) อ.เทวดา  คตา ไปแล้ว  ตตฺถ  (าเน) ในที่นั้น”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทานํ) แห่งบท ท.  “เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมีติ ว่า “เยน  ภควา   

เตนุปสงฺกมิ” ดังนี้ ฯ  ห ิจริงอยู่  เอตํ  (“เยน  เตนาติ  ปททฺวยํ) อ.หมวดสองแห่งบท

ว่า “เยน  เตน” ดังนี้นั่น  กรณวจนํ เป็นตติยาวิภัตติ  (โหติ) ย่อมลง  ภุมฺมตฺเถ ใน

อรรถสัตตมีวิภัตติ ฯ  วา อีกอย่างหนึ่ง  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “ภควา อ.พระผู้มี

พระภาคเจ้า  เทวมนุสฺเสหิ อันเทวดาและมนุษย์ ท.  อุปสงฺกมิตพฺโพ พึงเข้าไปเฝ้า   

การเณน ด้วยเหตุ  นานปฺปการคุณวิเสสาธิปฺปายสงฺขาเตน อันอันบัณฑิตกล่าว

แล้วว่าความประสงค์ซึ่งคุณวิเศษอันมีประการต่างๆ  เยน ใด,  (เทวตา) อ.เทวดา  

อุปสงฺกมิ เข้าไปเฝ้าแล้ว  เตน  การเณน ด้วยเหตุนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 หลายบทว่า “เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ” ความว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมประทับ

นั่ง ณ สถานที่ใด, เทวดาก็ไปยังสถานที่แห่งนั้น, ที่จริง บทว่า “เยน  เตน” นั่น เป็น

ตติยาวิภัตติลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ, อีกอย่างหนึ่ง อธิบายว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้า 

พวกเทวดาและมนุษย์พึงเข้าไปเฝ้าด้วยเหตุกล่าวคือความประสงค์คุณวิเศษนานัป-

ประการใด, เทวดาก็เข้าไปเฝ้าด้วยเหตุนั้น”.

 ..............................................................................................................................

[๙]   อุปสงฺกมิตฺวาติ  อุปสงฺกมนาวสานทีปนํ ฯ  เอวํ  วา  คตา  ตโต  อาสนฺนตรํ  สตฺถุ-

สมีปสงฺขาตํ  านํ  คนฺตฺวาติปฺยตฺโถ ฯ

 “อุปสงฺกมิตฺวาติ  (ปทํ)  อุปสงฺกมนาวสานทีปนํ  (โหติ)  ฯ  “(เทวตา)  เอวํ  วา  คตา  ตโต  (ฅานโต)   

อาสนฺนตรํ  สตฺถุสมีปสงฺขาตํ  านํ  คนฺตฺวา”  อิติปิ  อตฺโถ ฯ

 (ปทํ) อ.บท  “อุปสงฺกมิตฺวาติ ว่า “อุปสงฺกมิตฺวา” ดังนี้  อุปสงฺกมนาวสานทีปนํ เป็น

บทแสดงซึ่งการสิ้นสุดแห่งการเข้าเฝ้า  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  วา อีกอย่างหนึ่ง  อตฺโถ 

อ.อธิบาย  อิิติ ว่า  “(เทวตา) อ.เทวดา  คตา ไปแล้ว  เอวํ อย่างนี้  คนฺตฺวา คือว่าไป

แล้ว  านํ สู่ที่  อาสนฺนตรํ อันใกล้กว่า  ตโต  (านโต) กว่าที่นั้น  สตฺถุสมีปสงฺขาตํ 

อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าที่ใกล้แห่งพระศาสดา”  อิติปิ ดังนี้บ้าง ฯ
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 บทว่า “อุปสงฺกมิตฺวา” เป็นบทแสดงการสิ้นสุดแห่งการเข้าไปเฝ้า, อีกอย่างหนึ่ง 

อธิบายว่า “เทวดาไปอย่างนี้ คือไปสู่ที่ใกล้กว่าที่นั้น กล่าวคือใกล้พระศาสดา” ดังนี้

บ้าง. 

 ..............................................................................................................................

   อภิวาเทตฺวาติ  วนฺทิตฺวา ฯ

 “อภิวาเทตฺวาติ  (ปทสฺส)  “วนฺทิตฺวา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  “อภิวาเทตฺวาติ ว่า “อภิวาเทตฺวา” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อภิวาเทตฺวา” แปลว่า ถวายบังคมแล้ว.

   ..............................................................................................................................

   เอกมนฺตนฺติ  เอโกกาสํ  เอกปสฺสํ ฯ  ภาวนปุํสกเมตํ ฯ  ภุมฺมตฺเถ  วา  อุปโยควจนํ  

เอโกกาเสตฺยตฺโถ ฯ

 “เอกมนฺตนฺติ  (ปทสฺส)  “เอโกกาสํ  เอกปสฺสํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ภาวนปุํสกํ  เอตํ  (“เอกมนฺตนฺติ  

ปทํ  โหติ) ฯ  ภุมฺมตฺเถ  วา  อุปโยควจนํ  (โหติ),  “เอโกกาเส”  อิติ  อตฺโถ ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เอโกกาสํ ณ โอกาสแห่งหนึ่ง เอกปสฺสํ ณ ข้าง

หนึ่ง”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “เอกมนฺตนฺติ ว่า “เอกมนฺตํ” ดังนี้ ฯ  เอตํ   

(“เอกมนฺตนฺติ  ปทํ) อ.บทว่า “เอกมนฺตํ” ดังนี้นั่น  ภาวนปุํสกํ เป็นภาวะนปุงสกลิงค์  

(โหติ) ย่อมเป็น ฯ  วา หรือว่า  อุปโยควจนํ อ.ทุติยาวิภัตติ  (โหติ) ย่อมลง  ภุมฺมตฺเถ 

ในอรรถสัตตมีวิภัตติ,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “เอโกกาเส ในโอกาสแห่งหนึ่ง” อิติ 

ดังนี้ ฯ

 บทว่า “เอกมนฺตํ” ความว่า ณ โอกาสแห่งหนึ่ง ณ ข้างหนึ่ง, บทว่า “เอกมนฺตํ” 

นั่น เป็นภาวะนปุงสกลิงค์ หรือว่า ลงทุติยาวิภัตติในอรรถสัตตมีวิภัตติ, อธิบายว่า  

“ในโอกาสแห่งหนึ่ง”.

 ..............................................................................................................................  
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   อฏฺาสีติ  านํ  กปฺเปสิ  ติา  อโหสีตฺยตฺโถ ฯ  อติปจฺฉโต  านํ  อติปุรโต  อจฺจาสนฺเน  

อติทูเร  ปฏิวาเต  อุนฺนตปฺปเทเส  านนฺติ  ฉฏฺานโทเส  วชฺเชตฺวา  ติา  หิ  เอกมนฺตํ  

ติา  นาม ฯ  กสฺมา  ปนายํ  น  นิสีทติ ฯ  ลหุนิวตฺติตุกามตาย ฯ  เทวตา  หิ  กิญฺจิ- 

เทว  การณํ  ปฏิจฺจ  อสุจิปูริตํ  วจฺจฏฺานํ  วิย  มนุสฺสโลกํ  อาคจฺฉนฺติ  ปกติยา   

ปเนตาสํ  โยชนสตปฺปภูติ  มนุสฺสโลโก  ทุคฺคนฺธตาย  ปฏิกูโล  โหติ  น  ตตฺถ   อภิรมนฺติ   

เตนายํ  อาคตกิจฺจํ  กตฺวา  ลหุนิวตฺติตุกามตาย  น  นิสีทติ ฯ   

 “อฏฺาสีติ  (ปทสฺส)  “านํ  กปฺเปสิ”  (อิติ  อตฺโถ),  “ติา  อโหสิ”  อิิติ  อตฺโถ ฯ  “อติปจฺฉโต  านํ  

อติปุรโต  อจฺจาสนฺเน  อติทูเร  ปฏิวาเต  อุนฺนตปฺปเทเส  านนฺติ  ฉฏฺานโทเส  วชฺเชตฺวา  ติา  

(เทวตา)  หิ  เอกมนฺตํ  ติา  นาม ฯ  “กสฺมา  ปน  อยํ  (เทวตา)  น  นิสีทติ”  (อิติ  ปุจฺฉา) ฯ  “(อยํ   

เทวตา  อตฺตโน)  ลหุนิวตฺติตุกามตาย  (น  นิสีทติ)”  (อิติ  วิสฺสชฺชนา) ฯ  เทวตา  หิ  กิญฺจิ  เอว   

การณํ  ปฏิจฺจ  อสุจิปูริตํ  วจฺจฏฺานํ  วิย  มนุสฺสโลกํ  อาคจฺฉนฺติ,  ปกติยา  ปน  เอตาสํ  (เทวตานํ)   

โยชนสตปฺปภูติ  มนุสฺสโลโก  (ตสฺส มนุสฺสโลกสฺส)  ทุคฺคนฺธตาย  ปฏิกูโล  โหติ,  (เทวตา)  น  ตตฺถ   

(มนุสฺสโลเก)  อภิรมนฺติ,  เตน  อยํ  (เทวตา  อตฺตโน)  อาคตกิจฺจํ  กตฺวา  ลหุนิวตฺติตุกามตาย   

น  นิสีทติ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กปฺเปส ิสําเร็จแล้ว  านํ ซึ่งการยืน,  อตฺโถ อ.อธิบาย   

อิิติ ว่า  “ติา เป็นผู้ยืนแล้ว  อโหสิ ได้เป็นแล้ว”  อิติ ดังนี้  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“อฏฺาสีติ ว่า “อฏฺาสิ” ดังนี้ ฯ  ห ิจริงอยู่  (เทวตา) อ.เทวดา  ติา ผู้ยืนแล้ว  วชฺเชตฺวา  

เว้น  ฉฏฺานโทเส ซึ่งโทษของการยืน ๖ ท.  อิติ คือ  “านํ ซึ่งการยืน  อติปจฺฉโต ใน

ที่ข้างหลังยิ่ง  อติปุรโต ในที่ข้างหน้ายิ่ง  อจฺจาสนฺเน ในที่ใกล้ยิ่ง  อติทูเร ในที่ไกลยิ่ง  

ปฏิวาเต ในที่ทวนแห่งลม  านํ ซึ่งการยืน  อุนฺนตปฺปเทเส ในประเทศอันสูง”  ติา  

นาม ชื่อว่ายืนแล้ว  เอกมนฺตํ ณ ที่สมควร ฯ  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  (อิติ) ว่า  “ปน ก็  

อยํ  (เทวตา) อ.เทวดานี้  น  นิสีทติ ย่อมไม่นั่ง  กสฺมา เพราะเหตุอะไร”  (อิติ) ดังนี้ 

ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  (อิติ) ว่า  “อยํ  (เทวตา) อ.เทวดานี้  (น  นิสีทติ) ย่อมไม่นั่ง  

(อตฺตโน)  ลหุนิวตฺติตุกามตาย เพราะความที่- แห่งตน -เป็นผู้ใคร่เพื่ออันกลับเร็ว”  

(อิติ) ดังนี้ ฯ  ห ิจริงอยู่  เทวตา อ.เทวดา ท.  ปฏิจฺจ อาศัยแล้ว  การณํ ซึ่งเหตุ  กิญฺจิ   

เอว บางอย่างนั่นเทียว  อาคจฺฉนฺติ ย่อมมา  มนุสฺสโลกํ สู่มนุษยโลก  วจฺจฏฺานํ  

วิย ราวกะว่าสู่ที่แห่งคูถ  อสุจิปูริตํ อันเต็มแล้วด้วยของอันไม่สะอาด,  ปน ก็  มนุสฺส- 
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โลโก อ.มนุษยโลก  ปฏิกูโล เป็นที่ปฏิกูล  (ตสฺส  มนุสฺสโลกสฺส)  ทุคฺคนฺธตาย 

เพราะความที่- แห่งมนุษยโลกนั้น -เป็นที่มีกลิ่นเหม็น  เอตาสํ  (เทวตานํ) ของเทวดา 

ท. เหล่านั่น  ปกติยา ตามปกติ  โยชนสตปฺปภูต ิจําเดิมแต่ร้อยแห่งโยชน์  โหติ ย่อม

เป็น,  (เทวตา) อ.เทวดา ท.  น  อภิรมนฺติ ย่อมไม่ยินดียิ่ง  ตตฺถ  (มนุสฺสโลเก) ใน

มนุษยโลกนั้น,  เตน เพราะเหตุนั้น  อยํ  (เทวตา) อ.เทวดานี้  น  นิสีทติ ย่อมไม่นั่ง  

(อตฺตโน)  อาคตกิจฺจํ  กตฺวา  ลหุนิวตฺติตุกามตาย เพราะความที่- แห่งตน -เป็นผู้

ใคร่เพื่ออัน กระทํา ซึ่งกิจของผู้มาแล้ว แล้วจึงกลับเร็ว ฯ

 บทว่า “อฏฺาสิ” ความว่า สําเร็จการยืน, อธิบายว่า ได้เป็นผู้ยืนแล้ว.  ความจริง 

เทวดายืนเว้นจากโทษของการยืน ๖ อย่าง คือ “ยืนในที่ข้างหลังนัก ข้างหน้านัก ใกล้

เกินไป ไกลเกินไป เหนือลม และในที่สูงกว่า” ชื่อว่ายืน ณ ที่สมควร.  ถามว่า “ก็เพราะ

เหตุไร ? จึงไม่นั่ง”. แก้ว่า “เพราะต้องการจะทํากิจของผู้มา แล้วรีบกลับ”.  ความจริง 

พวกเทวดาอาศัยเหตุบางอย่างเท่านั้น จึงมายังมนุษยโลก ซึ่งเปรียบเหมือนที่แห่งคูถ

อันเต็มไปด้วยของอันไม่สะอาด,  ก็มนุษยโลก เป็นสถานที่ปฏิกูลสําหรับพวกเทวดา

เหล่านั่นตามปกติ จําเดิมแต่หนึ่งร้อยโยชน์ เพราะมีกลิ่นเหม็น,  พวกเทวดาจึงไม่

อภิรมย์ในมนุษยโลกนั้น,  เพราะเหตุนั้น  เทวดานี้จึงไม่นั่ง เพราะประสงค์จะทํากิจ

ของผู้มา แล้วรีบกลับไป.

   ..............................................................................................................................

[๑๐]   เอวํ  เอกมนฺตํ  โิต  โส  เทวปุตฺโต  ทสสหสฺสจกฺกวาเฬสุ  เทวพฺรหฺมาโน  มงฺคลปญฺหํ  

โสตุกามตาย  อิมสฺมึ  จกฺกวาเฬ  สนฺนิปติตฺวา  เอกวาลคฺคโกฏิโอกาสมตฺเต  ทสมฺปิ   

วีสมฺปิ  ตึสมฺปิ  จตฺตาฬีสมฺปิ  ปญฺญาสมฺปิ  สฏฺมิฺปิ  สตฺตติมฺปิ  อสีติมฺปิ  สุขุมตฺตภาเว   

นิมฺมินิตฺวา  สพฺเพ  เต  อติกฺกมฺม  วิราชมานํ  ปญฺญตฺตปฺปวรพุทฺธาสเน  นิสินฺนํ   

ภควนฺตํ  ปริวาเรตฺวา  เิต  ทิสฺวา  ตสฺมึ  สมเย  อนาคตานมฺปิ  สกลชมฺพุทีปกานํ   

มนุสฺสานํ  เจตสา  เจโตปริวิตกฺกมญฺญาย  สพฺพเทวมนุสฺสานํ  วิจิกิจฺฉาสลฺล- 

สมุทฺธรณตฺถํ  ภควนฺตํ  ปุจฺฉิ ฯ  เตน  วุตฺตํ  เอกมนฺตํ  ติา  โข  สาตฺยาทิ ฯ    

 โส  เทวปุตฺโต อ.เทพบุตรนั้น  โิต ผู้ยืนแล้ว  เอกมนฺตํ ณ ที่สมควร  เอวํ อย่างนี้  

ทิสฺวา เห็นแล้ว  เทวพฺรหฺมาโน ซึ่งเทวดาและพรหม ท.  ทสสหสฺสจกฺกวาเฬสุ ใน
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จักรวาลหมื่นหนึ่ง ท.  มงฺคลปญฺหํ  โสตุกามตาย  อิมสฺมึ  จกฺกวาเฬ  สนฺนิปติตฺวา   

เอกวาลคฺคโกฏิโอกาสมตฺเต  ทสมฺปิ  วีสมฺปิ  ตึสมฺปิ  จตฺตาฬีสมฺปิ  ปญฺญาสมฺปิ  

สฏฺมิฺปิ  สตฺตติมฺปิ  อสีติมฺปิ  สุขุมตฺตภาเว  นิมฺมินิตฺวา  สพฺเพ  เต  อติกฺกมฺม   

วิราชมานํ  ปญฺญตฺตปฺปวรพุทฺธาสเน  นิสินฺนํ  ภควนฺตํ  ปริวาเรตฺวา  เิต ผู้ 

ประชุมกันแล้ว ในจักรวาลนี้ เพื่อความที่- แห่งตน เป็นผู้ใคร่เพื่ออันฟัง ซึ่งปัญหาใน

มงคล เนรมิตแล้ว ซึ่งอัตภาพอันละเอียด ท. สิบบ้าง ยี่สิบบ้าง สามสิบบ้าง สี่สิบบ้าง 

ห้าสิบบ้าง หกสิบบ้าง เจ็ดสิบบ้าง แปดสิบบ้าง อันมีโอกาสแห่งปลายแห่งขนทรายเส้น

หนึ่งเป็นประมาณ ยืนแวดล้อมแล้ว ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รุ่งเรืองอยู่ ก้าวล่วง ซึ่ง

เทวดาและพรหม ท. เหล่านั้น ทั้งปวง ผู้ประทับนั่งแล้ว บนอาสนะของพระพุทธเจ้าอัน

ประเสริฐอันบุคคลปูลาดแล้ว  อญฺญาย รู้แล้ว  เจโตปริวิตกฺกํ ซึ่งความปริวิตกแห่งใจ  

มนุสฺสานํ ของมนุษย์ ท.  สกลชมฺพุทีปกานํ ผู้อยู่ในชมพูทวีปทั้งสิ้น  อนาคตานมฺปิ  

แม้ผู้ไม่ได้มาแล้ว  ตสฺมึ  สมเย ในสมัยนั้น  เจตสา ด้วยใจ  ปุจฺฉิ ทูลถามแล้ว  ภควนฺตํ  

กะพระผู้มีพระภาคเจ้า  วิจิกิจฺฉาสลฺลสมุทฺธรณตฺถํ เพื่ออันถอนขึ้นด้วยดีซึ่งลูกศร

คือความสงสัย  สพฺพเทวมนุสฺสานํ ของเทวดาและมนุษย์ทั้งปวง ท. ฯ  เตน เพราะ

เหตุนั้น  “เอกมนฺตํ  ติา  โข  สาตฺยาทิ  (วจนํ) อ.คํา ว่า “เอกมนฺตํ  ติา  โข  สา” 

ดังนี้เป็นต้น  (อานนฺทตฺเถเรน) อันพระอานนท์ผู้เถระ  วุตฺต ํกล่าวแล้ว ฯ    

 เทพบุตรนั้นผู้ยืนอยู่ ณ ที่สมควรอย่างนี้ ได้เห็นพวกเทวดาและพรหมในหมื่นจักรวาล 

ผู้มาประชุมกันในจักรวาลนี้ เพื่อประสงค์จะฟังปัญหาในมงคล เนรมิตอัตภาพที่

ละเอียด สิบบ้าง ยี่สิบบ้าง สามสิบบ้าง สี่สิบบ้าง ห้าสิบบ้าง หกสิบบ้าง เจ็ดสิบบ้าง 

แปดสิบบ้าง มีประมาณโอกาสขนาดเท่าปลายขนทรายเส้นหนึ่ง ยืนแวดล้อมพระผู้มี

พระภาคเจ้าผู้รุ่งเรืองก้าวล่วงเทวดาและพรหมเหล่านั้นทั้งหมด ผู้ประทับนั่งบนพุทธ

อาสน์อันบวรที่บุคคลปูลาดไว้แล้ว ทราบความปริวิตกแห่งใจของพวกมนุษย์ชาวชมพู

ทวีปทั้งสิ้น แม้มิได้มาในเวลานั้น ด้วยใจ จึงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่ออันถอน

ลูกศรคือความสงสัยของพวกเทวดาและมนุษย์ทั้งปวง.  เพราะฉะนั้น พระอานนท

เถระจึงกล่าวคําว่า “เอกมนฺตํ  ติา  โข  สา” ดังนี้เป็นต้นไว้.

 ..............................................................................................................................



40 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑ [ปุจฺฉา

๑๑]   ตตฺถ  คาถายาติ  อกฺขรปทํ  นิยมิตฺวา  กถิเตน  วจเนนาตฺยฏฺกถายํ  วุตฺตํ ฯ  ตตฺถ  

ปาทสงฺขาเต  ปเท  อกฺขโร  อกฺขรปทนฺตฺยตฺโถ  ยุชฺชติ ฯ  ตถา  หิ

    เอกปาทกฺขรานํปิ     นิยโม  ฉนฺทลกฺขณํ  

    จตุปฺปาทคลานนฺตุ   นิยโม  วุตฺติลกฺขณนฺติ

 ฉนฺทวุตฺติปฺปทีเป  วุตฺตํ ฯ  อปิจ  อกฺขรนิยโม  ฉนฺทํ  ครุลหุนิยโม  ภเว  วุตฺตีติ  สนฺธิ- 

พาลาวตาเร  เจว  ยชมานรวิโตยภูมิชลนโสมมารุตนภสงฺขาเตหิ  ย  ร  ต  ภ  ช  ส  ม  นาติ  

อิเมหิ  อกฺขเรหิ  นิยโม  อุปลกฺขิโต  วิธิวิเสโส  อวชฺชํ  ฉาเทตีติ  ฉนฺทํ  นาม  ภเว  ครูหิ  จ   

ลหูหิ  จ  นิยโม  วุจฺจติ  เอตายาติ  วุตฺติ  นาม  ภเวติ  ตฏฺฏีกายญฺจ  วุตฺตตฺตา  อกฺขโรว  

ปทํ  อกฺขรปทนฺตฺยตฺโถ  ยุชฺชติ ฯ  อกฺขรคฺคหเณน  เหตฺถ  ยการาทโย  อฏฺกฺขราว  

คหิตา  เยสํ  วเสน  ยคณาทินามํ  ลภนฺติ  อฏฺ  คณา ฯ  ตตฺถ  อกฺขรนิยโม  วณฺณวุตฺเต   

ลพฺภติ  ตตฺถ  จ  มคโณ  ติครุ  นคโณ  ติลหุ ฯ  ครุลหุนิยโม  ตุ  มตฺตาวุตฺเต  ตตฺถ  จ  

มคโณ  ทฺวิครุ  นคโณ  จตุลฺลหุ ฯ  เสสา  คณา  ตุ  อุภยตฺถ  เอกสทิสาติ ฯ

 ตตฺถ  (“เอกมนฺตํ  ติา  โข  สาติ  วจเน  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ 

 (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  ตตฺถ  (“เอกมนฺตํ  ติา  โข  สาติ  วจเน) ในคําว่า  

“เอกมนฺตํ  ติา  โข  สา” ดังนี้นั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ

 บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในคําว่า “เอกมนฺตํ  ติา  โข  สา” ดังนี้นั้น.   

 “คาถายาติ  (ปทสฺส)  “อกฺขรปทํ  นิยมิตฺวา  กถิเตน  วจเนน”  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  (วจนํ  อฏฺกถา-

จริเยน)  อฏฺกถายํ  วุตฺตํ  ฯ  

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วจเนน ด้วยคํา  อกฺขรปทํ  นิยมิตฺวา   

กถิเตน อันถูกกําหนด ซึ่งอักษรในบาท แล้วจึงกล่าว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“คาถายาติ ว่า “คาถาย” ดังนี้”  อิติ ดังนี้  อฏฺกถาจริเยน อันพระอรรถกถาจารย์  

วุตฺตํ กล่าวแล้ว  อฏฺกถายํ ในอรรถกถา ฯ

 พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ในอรรถกถาว่า “บทว่า ‘คาถาย’ ความว่า ด้วยคําที่ถูก

กําหนดอักษรในแต่ละบาทแล้วจึงกล่าว.
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 ตตฺถ  (“อกฺขรปทนฺติ  วจเน)  “ปาทสงฺขาเต  ปเท  อกฺขโร  อกฺขรปทํ”  อิติ  อตฺโถ  ยุชฺชติ ฯ   

ตถา  หิ  (ญาณมงฺคลตฺเถเรน)

    “เอกปาทกฺขรานํปิ     นิยโม  ฉนฺทลกฺขณํ  (โหติ),  

    จตุปฺปาทคลานํ  ตุ   นิยโม  วุตฺติลกฺขณํ  (โหติ)”  อิติ

 (วจนํ)  ฉนฺทวุตฺติปฺปทีเป  วุตฺตํ  ฯ  อปิจ  (ตสฺส  “อกฺขรปทนฺติ  วจนสฺส  ธมฺมกิตฺติตฺเถเรน)  

“อกฺขรนิยโม  ฉนฺทํ  ครุลหุนิยโม  ภเว  วุตฺตีติ  สนฺธิพาลาวตาเร  เจว  ยชมานรวิโตยภูมิ- 

ชลนโสมมารุตนภสงฺขาเตหิ  ย  ร  ต  ภ  ช  ส  ม  นาติ  อิเมหิ  อกฺขเรหิ  นิยโม   

อุปลกฺขิโต  วิธิวิเสโส  ‘(อกฺขรนิยมนํ)  อวชฺชํ  ฉาเทตีติ  (วิคฺคเหน)  ฉนฺทํ  นาม  ภเว,  ครูหิ  จ   

ลหูหิ  จ  นิยโม  ‘(กถา)  วุจฺจติ  เอตาย  (คาถาย)’  อิติ  (วิคฺคเหน)  วุตฺติ  นาม  ภเวติ  ตฏฺฏีกายํ   

จ  วุตฺตตฺตา  “อกฺขโรว  ปทํ  อกฺขรปทํ”  อิติ  อตฺโถ  ยุชฺชติ  ฯ  อกฺขรคฺคหเณน  หิ  เอตฺถ   

(“อกฺขรปทนฺติ  ปเท  เต)  ยการาทโย  อฏฺกฺขราว  คหิตา,  เยสํ  (อกฺขรานํ)  วเสน  ยคณาทินามํ  

ลภนฺติ  อฏฺ  คณา  ฯ  ตตฺถ  (ทฺวีสุ  นิยเมสุ)  อกฺขรนิยโม  วณฺณวุตฺเต  ลพฺภติ,  ตตฺถ  (วณฺณ-

วุตฺเต)  จ  มคโณ  ติครุ  (โหติ),  นคโณ  ติลหุ  (โหติ) ฯ  ครุลหุนิยโม  ตุ  มตฺตาวุตฺเต  (ลพฺภติ),  

ตตฺถ  (มตฺตาวุตฺเต)  จ  มคโณ  ทฺวิครุ  (โหติ),  นคโณ  จตุลฺลหุ  (โหติ) ฯ  เสสา  คณา  ตุ  อุภยตฺถ  

(วณฺณวุตฺตมตฺตาวุตฺเตสุ)  เอกสทิสา  (โหนฺติ)”  อิติ ฯ

 อตฺโถ อ.เนื้อความ  อิติ ว่า  “อกฺขโร อ.อักษร  ปเท ในบท  ปาทสงฺขาเต อันอัน

บัณฑิตกล่าวแล้วว่าบาท  อกฺขรปทํ ชื่อว่าอักขรบท”  อิติ ดังนี้  ตตฺถ  (“อกฺขรปทนฺติ   

วจเน) ในคําว่า “อกฺขรปทํ” ดังนี้นั้น  ยุชฺชต ิย่อมสมควร ฯ  หิ เหมือนอย่างว่า  (วจนํ) 

อ.คํา  อิติ ว่า  

“นิยโม อ.การกําหนด  เอกปาทกฺขรานํปิ แม้ซึ่งอักษรใน

บาทหนึ่ง ท.  ฉนฺทลกฺขณํ เป็นลักขณะของฉันท์  (โหติ) 

ย่อมเป็น,  ต ุ ส่วนว่า  นิยโม อ.การกําหนด  จตุปฺปาท-

คลานํ ซึ่งครุและลหุในบาทสี่ ท.  วุตฺติลกฺขณํ เป็นลักษณะ

ของคาถา  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  

 (ญาณมงฺคลตฺเถเรน) อันพระญาณมงคลผู้เถระ  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  ฉนฺทวุตฺติปฺปทีเป  

ในคัมภีร์ฉันท์ชื่อว่าฉันทวุตติปทีป  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ  อปิจ อีกอย่างหนึ่ง   
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อตฺโถ อ.เนื้อความ  อิติ ว่า  “อกฺขโรว อ.อักษรเทียว  ปทํ เป็นบท  อกฺขรปทํ ชื่อว่า

อักขรบท”  อิติ ดังนี้  (ตสฺส  “อกฺขรปทนฺติ  วจนสฺส  ธมฺมกิตฺติตฺเถเรน)  วุตฺตตฺตา  

เพราะความที่- แห่งคําว่า “อกฺขรปทํ” ดังนี้นั้น -เป็นคํา อันพระธรรมกิตติผู้เถระ กล่าว

แล้ว  สนฺธิพาลาวตาเร ในคัมภีร์พาลาวตารในสนธิกัณฑ์  อิติ ว่า  “อกฺขร-นิยโม 

อ.การกําหนดซึ่งอักษร  ฉนฺทํ มีชื่อว่าฉันท์  (ภเว) พึงเป็น,  ครุลหุนิยโม อ.การ

กําหนดซึ่งครุและลหุ  วุตฺต ิ มีชื่อว่าคาถา  ภเว พึงเป็น”  อิติ ดังนี้  เจว ด้วยนั่น

เทียว  ตฏฺฏีกายํ ในฏีกาของคัมภีร์พาลาวตารในสนธิกัณฑ์นั้น  อิติ ว่า  “นิยโม 

อ.การกําหนด  วิธิวิเสโส คือว่า อ.วิธีพิเศษ  อุปลกฺขิโต อันถูกกําหนดแล้ว  อิเมหิ  

อกฺขเรหิ ด้วยอักษร ท. เหล่านี้  ยรตภชสมน อิติ คือ ย, ร, ต, ภ, ช, ส, ม และ น   

ยชมานรวิโตยภูมิชลนโสมมารุตนภสงฺขาเตหิ อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่ายชมาน 

(ผู้บูชายัญ), รวิ (พระอาทิตย์), โตย (นํ้า), ภูมิ (แผ่นดิน), ชลน (ไฟ), โสม (พระจันทร์), 

มารุต (ลม) และ นภ (ท้องฟ้า)  ฉนฺทํ  นาม มีชื่อว่าฉันท์  (วิคฺคเหน) เพราะวิเคราะห์  

อิติ ว่า  “(อกฺขรนิยมนํ) อ.การกําหนดซึ่งพยางค์  ฉาเทติ ย่อมปกปิด  อวชฺช ํซึ่งโทษ”  

อิติ ดังนี้  ภเว พึงเป็น,  นิยโม อ.การกําหนด  ครูหิ  จ ด้วยครุ ท. ด้วย  ลหูหิ  จ ด้วย

ลหุ ท. ด้วย  วุตฺติ  นาม มีชื่อว่าคาถา  (วิคฺคเหน) เพราะวิเคราะห์  อิติ ว่า  “(กถา) 

อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว  วุจฺจติ ย่อมถูกกล่าว  เอตาย  (คาถาย) ด้วยคาถานั่น”  อิติ 

ดังนี้  ภเว พึงเป็น”  อิติ ดังนี้  จ ด้วย  ยุชฺชต ิย่อมสมควร ฯ  ห ิก็  คณา อ.คณะ ท.  อฏฺ 

แปด ลภนฺติ ย่อมได้  ยคณาทินามํ ซึ่งชื่อว่ายคณะเป็นต้น  วเสน ด้วยสามารถ  เยสํ   

(อกฺขรานํ) แห่งอักษร ท. เหล่าใด,  อฏฺกฺขราว อ.อักษร ๘ ตัว ท. เทียว  ยการาทโย  

มียอักษรเป็นต้น  (เต) เหล่านั้น  คหิตา ถูกถือเอาแล้ว  อกฺขรคฺคหเณน ด้วยอกฺขร

ศัพท์  เอตฺถ  (“อกฺขรปทนฺติ  ปเท) ในบทว่า “อกฺขรปทํ” ดังนี้นี้ ฯ  ตตฺถ  (ทฺวีสุ  

นิยเมสุ)  อกฺขรนิยโม อ.- ในการกําหนด ท. ๒ เหล่านั้นหนา -การกําหนดซึ่งอักษร  

ลพฺภติ ย่อมถูกได้  วณฺณวุตฺเต ในวัณณคาถา,  จ อนึ่ง  มคโณ อ.มคณะ  ติครุ มี

ครุสามพยางค์  (โหติ) ย่อมเป็น,  นคโณ อ.นคณะ  ติลหุ มีลหุสามพยางค์  (โหติ) 

ย่อมเป็น  ตตฺถ  (วณฺณวุตฺเต) ในวัณณคาถานั้น ฯ  ต ุส่วนว่า  ครุลหุนิยโม อ.การ

กําหนดด้วยครุและลหุ  (ลพฺภติ) ย่อมถูกได้  มตฺตาวุตฺเต ในมาตราคาถา,  จ อนึ่ง  

มคโณ อ.มคณะ  ทฺวิครุ มีครุสองพยางค์  (โหติ) ย่อมเป็น,  นคโณ อ.นคณะ  จตุลฺลหุ  

มีลหุสี่พยางค์  (โหติ) ย่อมเป็น  ตตฺถ  (มตฺตาวุตฺเต) ในมาตราคาถานั้น ฯ  ตุ ส่วน
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ว่า  คณา อ.คณะ ท.  เสสา ที่เหลือ  เอกสทิสา เป็นคณะเช่นเดียวกัน  อุภยตฺถ  

(วณฺณวุตฺตมตฺตาวุตฺเตสุ) ในวัณณคาถาและมาตราคาถา ท. ทั้งสอง  (โหนฺติ) ย่อม

เป็น  อิติ ดังนี้แล ฯ 

 เนื้อความว่า “ในบทว่า ‘อกฺขรปทํ’ นั้น อักษรในบทกล่าวคือบาท ชื่อว่าอักขรบท” 

ดังนี้ ก็ควร.  เหมือนอย่างคําที่พระญาณมงคลเถระกล่าวไว้ในฉันทวุตติปทีปว่า  

“การกําหนดพยางค์ในบาทหนึ่งๆ เป็นลักขณะของฉันท์,  

ส่วนการกําหนดครุและลหุในบาททั้งสี่ เป็นลักษณะของ

คาถา” ดังนี้ ก็ควร 

 อีกอย่างหนึ่ง เนื้อความว่า “บทคืออักษร ชื่อว่าอักขรบท” ดังนี้ เพราะคําว่า “อกฺขรปทํ” 

นั้น พระธรรมกิตติเถระกล่าวไว้ในคัมภีร์พาลาวตารตอนว่าด้วยสนธิว่า “การกําหนด

พยางค์ พึงมีชื่อว่าฉันท์, การกําหนดครุและลหุ พึงมีชื่อว่าคาถา” ดังนี้ และกล่าวไว้

ในฏีกาของคัมภีร์พาลาวตารตอนว่าด้วยสนธิว่า “การกําหนด คือว่าวิธีพิเศษที่ถูก

จดจําด้วยอักษรเหล่านี้ คือ ย, ร, ต, ภ, ช, ส, ม และ น กล่าวคือ ยชมาน (ผู้บูชายัญ), 

รวิ (พระอาทิตย์), โตย (นํ้า), ภูมิ (แผ่นดิน), ชลน (ไฟ), โสม (พระจันทร์), มารุต (ลม) 

และ นภ (ท้องฟ้า) พึงมีชื่อว่าฉันท์ เพราะวิเคราะห์ว่า ‘ปกปิดโทษ’ ดังนี้, การกําหนด

ด้วยครุและลหุ พึงมีชื่อว่าคาถา(พฤติ) เพราะวิเคราะห์ว่า ‘เป็นเครื่องอันเขากล่าว’ 

ดังนี้ ก็ย่อมควร.  ก็ คณะ ๘ คณะ ย่อมได้ชื่อว่ายคณะเป็นต้น ด้วยสามารถแห่งอักษร

เหล่าใด, อักษร ๘ ตัวมียอักษรเป็นต้นเหล่านั้น ถูกถือเอาด้วยอกฺขรศัพท์ในบทว่า 

“อกฺขรปทํ” นี้.  ในบรรดาการกําหนด ๒ อย่างเหล่านั้น การกําหนดพยางค์ ย่อมถูกได้

ในวัณณพฤติ, อนึ่ง ในวัณณพฤตินั้น มคณะ มีครุ ๓ พยางค์, นคณะ มีลหุ ๓ พยางค์.  

ส่วนการกําหนดครุและลหุ ย่อมถูกได้ในมาตราพฤติ, อนึ่ง ในมาตราพฤตินั้น มคณะ 

มีครุ ๒ พยางค์ นคณะ มีลหุ ๔ พยางค์.  ส่วน คณะที่เหลือ เหมือนกันในวัณณพฤติ

และมาตราพฤติทั้งสอง ดังนี้แล.

 ..............................................................................................................................
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[๑๒]   อชฺฌภาสีติ  อภาสิ  ปุจฺฉีติ  อตฺโถ ฯ  

 “อชฺฌภาสีติ  (ปทสฺส)  “อภาสิ  ปุจฺฉีติ  อตฺโถ ฯ

 อตฺโถ อ.อรรถ  อิติ ว่า  “อภาสิ ได้กราบทูลแล้ว  ปุจฺฉิ คือว่า ทูลถามแล้ว”  อิติ ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “อชฺฌภาสีติ ว่า “อชฺฌภาสิ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อชฺฌภาสิ” ความว่า ได้กราบทูลแล้ว คือว่า ได้ทูลถามแล้ว.

 ..............................................................................................................................

 อธีติ  เจตํ  อุปสคฺคมตฺตํ ฯ

 “อธีติ  จ  เอตํ  (วจนํ)  อุปสคฺคมตฺตํ  (โหติ) ฯ

 จ ก็  เอตํ  (วจนํ) อ.คํานั่น  “อธีติ ว่า “อธิ” ดังนี้  อุปสคฺคมตฺตํ เป็นสักว่าอุปสัค  

(โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 ก็ คําว่า “อธิ” นั่น เป็นเพียงอุปสัค.

 ..............................................................................................................................

   พหตูิ  อเนกา ฯ

 “พหูติ  (ปทสฺส)  “อเนกา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 อตฺโถ อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อเนกา มิใช่หนึ่ง”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “พหูติ 

ว่า “พหู” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “พหู” ได้แก่ มิใช่หนึ่ง.

 ..............................................................................................................................

   เทวาติ  จาตุมฺมหาราชิกาทโย  อุปฺปตฺติเทวา ฯ  

 อุปฺปตฺติเทวา อ.เทวดาโดยอุบัติ ท.  จาตุมฺมหาราชิกาทโย มีเทวดาชั้นจาตุ-

มหาราชเป็นต้น  เทวาติ ชื่อว่าเทวดา ฯ

 อุบัติเทพทั้งหลายมีเทวดาชั้นจาตุมหาราชเป็นต้น ชื่อว่าเทพ.
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 มนุสฺสาติ  ชมฺพุทีปกา  ชนา ฯ

 มนุสฺสาติ  ชมฺพุทีปกา  ชนา ฯ

 ชนา อ.ชน ท.  ชมฺพุทีปกา ผู้อยู่ในชมพูทวีป  มนุสฺสาต ิชื่อว่ามนุษย์ทั้งหลาย ฯ

 พวกชนชาวชมพูทวีป ชื่อว่าพวกมนุษย์.

   ..............................................................................................................................

   มงฺคลานีติ  สพฺพสมฺปตฺติยา  วุฑฺฒิปฺปตฺติการณานีติ  อตฺโถ ฯ  เตนฏฺกถายํ   

มงฺคนฺติ  อิเมหิ  สตฺตาติ  มงฺคลานิ  อิทฺธึ  วุฑฺฒิญฺจ  ปาปุณนฺตีติ  อตฺโถติ  วุตฺตํ ฯ   

สทฺทนีติยมฺปิ  มงฺคลนฺติ  เอตฺถ  มคิ  คติยนฺติ  ธาตฺวตฺถํ  วตฺวา  มงฺคตีติ  กิริยาปทํ  

วุตฺตํ ฯ  อิการนฺโต  หิ  มคิธาตุ  เตน  นิปฺผนฺนรูเป  พินฺทาคโม  โหติ ฯ

 “มงฺคลานีติ  (ปทสฺส)  “สพฺพสมฺปตฺติยา  วุฑฺฒิปฺปตฺติการณานีติ  อตฺโถ ฯ  เตน  (อฏฺกถา- 

จริเยน)  อฏฺกถายํ  “มงฺคนฺติ  อิเมหิ  (การเณหิ)  สตฺตาติ  (อิมานิ  การณานิ)  มงฺคลานิ,  ‘อิทฺธึ  

(จ)  วุฑฺฒึ  จ  ปาปุณนฺตีติ  อตฺโถติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ  (อคฺควํสาจริเยน)  สทฺทนีติยมฺปิ  “มงฺคลนฺติ  

เอตฺถ  (ปเท)  “มคิ  คติยํ  (วตฺตติ)”  อิติ  ธาตฺวตฺถํ  วตฺวา  “มงฺคตีติ  กิริยาปทํ  วุตฺตํ ฯ  อิการนฺโต   

(โหติ)  หิ  มคิธาตุ,  เตน  นิปฺผนฺนรูเป  พินฺทาคโม  โหติ ฯ

 อตฺโถ อ.อรรถ  อิติ ว่า  “วุฑฺฒิปฺปตฺติการณานิ ซึ่งเหตุอันเป็นเครื่องบรรลุถึง

ซึ่งความเจริญ ท.  สพฺพสมฺปตฺติยา แห่งสมบัติทั้งปวง”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  “มงฺคลานีต ิว่า “มงฺคลานิ” ดังนี้ ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า   

“สตฺตา อ.สัตว์ ท.  มงฺคนฺติ ย่อมบรรลุถึง,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘ปาปุณนฺติ  

ย่อมบรรลุถึง  อิทฺธึ  (จ) ซึ่งความสําเร็จด้วย  วุฑฺฒึ  จ ซึ่งความเจริญด้วย’  อิติ ดงนี้,  

อิเมหิ  (การเณหิ) ด้วยเหตุ ท. เหล่านี้  อิติ เพราะเหตุนั้น  (อิมานิ  การณานิ) อ.เหตุ 

ท. เหล่านี้  มงฺคลานิ ชื่อว่ามงฺคล”  อิติ ดังนี้  (อฏฺกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์   

วุตฺตํ กล่าวแล้ว  อฏฺกถายํ ในอรรถกถา ฯ  กิริยาปท ํ อ.กิริยาบท  “มงฺคตีติ ว่า  

“มงฺคติ” ดังนี้  (อคฺควํสาจริเยน) อันพระอัครวงศาจารย์  วตฺวา กล่าวแล้ว  ธาตฺวตฺถํ 

ซึ่งอรรถของธาตุ  อิติ ว่า  “มคิ อ.มคิธาตุ  (วตฺตติ) ย่อมเป็นไป  คติยํ ในการไป”   

อิติ ดังนี้  เอตฺถ  (ปเท) ในบทนี้  “มงฺคลนฺติ ว่า “มงฺคลํ” ดังนี้  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว   
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สทฺทนีติยมฺปิ แม้ในสัททนีติปกรณ์ ฯ  หิ จริงอยู่  มคิธาตุ อ.มคิธาตุ  อิการนฺโต  

เป็นธาตุอันมีอิอักษรเป็นที่สุด  (โหติ) ย่อมเป็น,  เตน เพราะเหตุนั้น  พินฺทาคโม 

อ.การลงนิคหิตอาคม  โหติ ย่อมมี  นิปฺผนฺนรูเป ในรูปอันสําเร็จแล้ว ฯ 

 บทว่า “มงฺคลานิ” ความว่า “เหตุเป็นเครื่องบรรลุถึงความเจริญแห่งสมบัติทุกอย่าง.  

เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถา พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า “เหล่าสัตว์ ย่อมบรรลุถึง, 

อธิบายว่า ‘ย่อมบรรลุถึงความสําเร็จและความเจริญ’, ด้วยเหตุเหล่านี้ เพราะเหตุนั้น 

เหตุเหล่านี้ จึงชื่อว่ามงคล.  แม้ในสัททนีติปกรณ์ พระอัครวงศาจารย์ก็กล่าวถึงอรรถ

ของธาตุว่า “ในบทว่า ‘มงฺคลํ’ นี้ ว่า “มคิธาตุ เป็นไปในอรรถการไป” แล้วกล่าวกิริยาบ

ทว่า “มงฺคติ (ย่อมถึง)”.  ความจริง มคิธาตุเป็นอิการันต์, เพราะฉะนั้น ในรูปสําเร็จ จึง

มีการลงนิคหิตอาคม.

 ..............................................................................................................................

   อจินฺตยุนฺติ  จินฺเตสุํ ฯ

 “อจินฺตยุนฺติ  (ปทสฺส)  “จินฺเตสุํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “จินฺเตสุํ คิดแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“อจินฺตยุนฺติ ว่า “อจินฺตยุํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อจินฺตยุํ” ได้แก่ พากันคิดแล้ว.

 ..............................................................................................................................

   อากงฺขมานาติ  อิจฺฉมานา  ปฏฺยมานา ฯ

 “อากงฺขมานาติ  (ปทสฺส)  “อิจฺฉมานา  ปฏฺยมานา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อิจฺฉมานา ต้องการอยู่  ปฏฺยมานา คือว่าปรารถนา

อยู่”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อากงฺขมานาติ ว่า “อากงฺขมานา” ดังนี้ ฯ  

 บทว่า “อากงฺขมานา” ความว่า ต้องการอยู่ คือปรารถนาอยู่.

 ..............................................................................................................................
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   โสตฺถานนฺติ  โสตฺถิภาวํ  สพฺเพสํ  โสภณานํ  ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรายิกธมฺมานมตฺถิ

ตนฺตฺยตฺโถ ฯ

 “โสตฺถานนฺติ  (ปทสฺส)  “โสตฺถิภาวํ”  (อิติ  อตฺโถ),  “สพฺเพสํ  โสภณานํ  ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรายิก- 

ธมฺมานํ  อตฺถิตํ”  อิติ  อตฺโถ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โสตฺถิภาวํ ซึ่งความสวัสดี”,  (อตฺโถ) อ.อธิบาย  อิติ ว่า  

“สพฺเพสํ  โสภณานํ  ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรายิกธมฺมานํ  อตฺถิตํ ซึ่งความที่- แห่งธรรม

อันเป็นไปในภพนี้และอันเป็นไปในภพหน้า ท. อันงาม ทั้งปวง -เป็นธรรมมีอยู่”  อิติ 

ดังนี้  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “โสตฺถานนฺติ ว่า “โสตฺถานํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “โสตฺถานํ” ความว่า ความสวัสดี, อธิบายว่า “ความที่ธรรมอันเป็นไปในภพนี้

และอันเป็นไปในภพหน้า อันงามทั้งปวง มีอยู่”.

 ..............................................................................................................................

[๑๓]   พฺรูหีติ  อาจิกฺข  เทเสหิ ฯ  

 “พฺรูหีติ  (ปทสฺส)  “อาจิกฺข  เทเสหิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อาจิกฺข ขอจงตรัสบอก  เทเสหิ คือว่าขอจงแสดง”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “พฺรูหีติ ว่า “พฺรูหิ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “พฺรูหิ” ความว่า โปรดตรัสบอกเถิด คือโปรดแสดงเถิด.

 ..............................................................................................................................

 อุตฺตมนตฺิ  วิสิฏฺํ  ปวรํ  สพฺพโลกหิตสุขาวหํ ฯ  

 “อุตฺตมนตฺิ  (ปทสฺส)  “วิสิฏฺํ  ปวรํ  สพฺพโลกหิตสุขาวหํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วิสิฏฺํ อันวิเศษ  ปวร ํคือว่าอันประเสริฐ  สพฺพโลกหิต- 

สุขาวหํ คือว่าอันเป็นเหตุนํามาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่สัตว์โลกทั้งปวง”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อุตฺตมนฺติ ว่า “อุตฺตมํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อุตฺตมํ” ความว่า วิเศษ คือประเสริฐ ได้แก่อันเป็นเหตุนํามาซึ่งประโยชน์
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เกื้อกูลและความสุขแก่สัตว์โลกทั้งปวง.

 ..............................................................................................................................

 เอตฺถ  จ  ยถา  

  วรํ  วรสฺสุ  ราชิสิ   วเร  อฏฺ  ททามิ  เตติ  

 เอตฺถ  เภทชจฺจาเปกฺขวเสน  วจนเภโท  กโต  ตถา  มงฺคลานีติ  เภทาเปกฺขวเสน   

มงฺคลนฺติ  ชจฺจาเปกฺขวเสน  จาติ  ทฏฺพฺพํ ฯ  อฏฺกถายนฺตุ  ภควา  พฺรูหิ  มงฺคล- 

มุตฺตมนฺติ  เอกํ  อชฺเฌสิโตปิ  อปฺปํ  ยาจิโต  พหุทายโก  อุฬารปุริโส  วิย  เอกาย   

คาถาย  ตีณิ  มงฺคลานิ  วตฺวาติ  วุตฺตํ ฯ

 เอตฺถ  (ปุจฺฉคาถาย)  จ  (ปณฺฑิเตน)  “ยถา  

  ‘(ตฺวํ)  วรํ  วรสฺสุ  ราชิสิ,   (อหํ)  วเร  อฏฺ  ททามิ  เตติ  

 เอตฺถ  (อุทาหรเณ  สกฺเกน)  เภทชจฺจาเปกฺขวเสน  วจนเภโท  กโต  (จ),  ตถา  (เทวตาย)   

‘มงฺคลานีติ  เภทาเปกฺขวเสน  (วจนเภโท  กโต  เทวตาย)  ‘มงฺคลนฺติ  ชจฺจาเปกฺขวเสน  จ   

(วจนเภโท  กโต)  อิติ  (สนฺนิฏฺานํ)  ทฏฺพฺพํ ฯ  (อฏฺกถาจริเยน)  อฏฺกถายํ  ตุ  “ภควา   

(เทวปุตฺเตน)  ‘(ตฺวํ)  พฺรูหิ  มงฺคลํ  อุตฺตมนฺติ  เอกํ  (มงฺคลํ  กถาเปตุํ)  อชฺเฌสิโตปิ  อปฺปํ  (วตฺถุํ)  

ยาจิโต  พหุทายโก  อุฬารปุริโส  วิย  เอกาย  คาถาย  ตีณิ  มงฺคลานิ  วตฺวาติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 จ ก็  (สนฺนิฏฺานํ) อ.ข้อสันนิษฐาน  อิติ ว่า  “วจนเภโท อ.ความต่างกันแห่งวจนะ  

(สกฺเกน) อันท้าวสักกะ  กโต กระทําแล้ว  เภทชจฺจาเปกฺขวเสน ด้วยสามารถแห่ง

การมองหาซึ่งประเภทและชาติ  เอตฺถ  (อุทาหรเณ) ในอุทาหรณ์นี้  อิติ ว่า 

‘ราชิสิ ข้าแต่พระฤษีเจ้า  (ตฺวํ) อ.พระองค์  วรสฺส ุจงเลือก วรํ 

ซึ่งพร,  (อหํ) อ.หม่อมฉัน  ททามิ ขอถวาย  วเร ซึ่งพร ท.  

อฏฺ แปด  เต แก่พระองค์’  อิติ ดังนี้  

 ยถา ฉันใด,  (วจนเภโท) อ.ความต่างกันแห่งวจนะ  (เทวตาย) อันเทวดา  (กโต) 

กระทําแล้ว  เภทาเปกฺขวเสน ด้วยสามารถแห่งการมองหาซึ่งประเภท  ‘มงฺคลานีติ 

ว่า ‘มงฺคลานิ’ ดังนี้  (จ) ด้วย,  (วจนเภโท) อ.ความต่างกันแห่งวจนะ  (เทวตาย) อัน
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เทวดา  (กโต) กระทําแล้ว  ชจฺจาเปกฺขวเสน ด้วยสามารถแห่งการมองหาซึ่งชาติ  

‘มงฺคลนฺติ ว่า ‘มงฺคลํ’ ดังนี้  จ ด้วย  ตถา ฉันนั้น”  อิติ ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  

ทฏฺพฺพํ พึงทราบ   เอตฺถ  (ปุจฺฉคาถาย) ในคาถาทูลถามนี้ ฯ  ต ุส่วนว่า  (วจนํ) 

อ.คํา  อิติ ว่า  “ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  (เทวปุตฺเตน)  เอกํ  (มงฺคลํ  กถาเปตุํ)   

อชฺเฌสิโตปิ แม้ผู้ อันเทพบุตร เชื้อเชิญแล้ว เพื่ออันให้ตรัส ซึ่งมงคลหนึ่ง อิติ ว่า 

‘(ตฺวํ) อ.พระองค์  พฺรูหิ ขอจงตรัส  มงฺคลํ ซึ่งมงคล  อุตฺตม ํ อันสูงสุด’  อิติ ดังนี้   

วตฺวา ตรัสแล้ว  มงฺคลานิ ซึ่งมงคล ท.  ตีณิ สาม  คาถาย ด้วยคาถา  เอกาย หนึ่ง  

อุฬารปุริโส  วิย ราวกะ อ.บุรุษผู้โอฬาร  อปฺปํ  (วตฺถุํ)  ยาจิโต ผู้ถูกขอแล้ว ซึ่งวัตถุ 

อันน้อย  พหุทายโก ผู้ให้ซึ่งวัตถุอันมาก”  อิติ ดังนี้  (อฏฺกถาจริเยน) อันพระอรรถ-

กถาจารย์  วุตฺตํ กล่าวแล้ว  อฏฺกถายํ ในอรรถกถา ฯ

 สําหรับในคาถาทูลถามนี้ บัณฑิตพึงทราบข้อสันนิษฐานว่า “ท้าวสักกะทําความต่าง

กันแห่งวจนะ ด้วยสามารถแห่งการมองหาประเภทและชาติ ดุจในอุทาหรณ์นี้ว่า 

‘ข้าแต่พระฤษีเจ้า ขอพระองค์จงทรงเลือกพรเถิด, หม่อมฉัน

ขอถวายพร ๘ ประการแก่พระองค์’ ดังนี้ 

 ฉันใด,  เทวดาทําความต่างกันแห่งวจนะ ด้วยสามารถมองหาประเภทว่า ‘มงฺคลานิ’ 

และด้วยสามารถมองหาชาติว่า ‘มงฺคลํ’ ก็ฉันนั้น.  ส่วนในอรรถกถา พระอรรถกถาจารย์ 

กล่าวคําว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้า ถูกเทพบุตรเชื้อเชิญเพื่อให้ตรัสมงคลอย่างหนึ่ง

ว่า ‘ขอพระองค์โปรดตรัสมงคลอันสูงสุดเถิด’ ดังนี้ ตรัสถึง ๓ มงคล ด้วยคาถาเดียว  

ดุจบุรุษผู้มีอัธยาศัยกว้างขวาง ถูกขอแต่น้อย ก็ยังให้มาก ฉะนั้น”  

 ..............................................................................................................................

[๑๔]   ปฺยาวตฺตํ  นามายํ  คาถา ฯ

    สเมสุ  สินฺธุโต  เชน     ปฺยาวตฺตํ  ปกิตฺติตนฺติ  

 หิ  วุตฺโตทเย  วุตฺตํ ฯ
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 ปฺยาวตฺตํ  นาม  อยํ  คาถา ฯ

    “สเมสุ  (ปาเทสุ)  สินฺธุโต  (ปเรน)  เชน  ปฺยาวตฺตํ  ปกิตฺติตนฺติ  

 (วจนํ  สงฺฆรกฺขิตตฺเถเรน)  หิ  วุตฺโตทเย  วุตฺตํ ฯ

   อยํ  คาถา อ.คาถานี้  ปฺยาวตฺตํ  นาม ชื่อว่าปัฐยาวัตร ฯ  ห ิจริงอยู่  (วจนํ) อ.คํา  

อิติ ว่า  

“ปฺยาวตฺต ํอ.ปัฐยาวัตร  ปกิตฺติต ํถูกกล่าวแล้ว  เชน ด้วย

ชคณะ  (ปเรน) อันเป็นเบื้องหลัง  สินฺธุโต จาก ๔ พยางค์  

สเมสุ  (ปาเทสุ) ในบาท ท. อันเป็นคู่”  อิติ ดังนี้  (สงฺฆ-

รกฺขิตตฺเถเรน) อันพระสังฆรักขิตะผู้เถระ  วุตฺต ํกล่าวไว้แล้ว  

วุตฺโตทเย ในคัมภีร์วุตโตทัย ฯ

 คาถานี้ ชื่อว่าปัฐยาวัตร.  สมจริงดังคําที่พระสังฆรักขิตเถระกล่าวไว้ในคัมภีร์วุตโตทัย

ว่า

“ปัฐยาวัตร ถูกกล่าวไว้ด้วยชคณะหลังจาก ๔ พยางค์แรก ใน

บาทคู่ทั้งหลาย (บาทที่ ๒ กับบาทที่ ๔)”.

 ..............................................................................................................................

   ตตฺถ  สเมสตูิ  ทุติยจตุตฺถปาทสงฺขาเตสุ  สมปาเทสุ ฯ 

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สเมสตูิ  (ปทสฺส)  “ทุติยจตุตฺถปาทสงฺขาเตสุ  สมปาเทสุ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สมปาเทสุ ในบาทคู่ ท.  ทุติยาจตุตฺถปาทสงฺขาเตสุ อัน

อันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าบาทที่ ๒ และบาทที่ ๔”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สเมสูติ  

(ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “สเมสุ” ดังนี้ ฯ  

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “สเมสุ” ความว่า ในบาทคู่ทั้งหลาย กล่าวคือบาทที่ ๒ และ

บาทที่ ๔.

 ..............................................................................................................................
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 สินฺธุโตติ  จตุรกฺขรโต  อุทฺธํ ฯ  นิทสฺสนมตฺตเมตํ  มงฺคลานิ  อจินฺตยุนฺติ  เอตฺถ  

ปมกฺขรโตปิ  ชคณสฺส  ทสฺสนโต ฯ

 “สินฺธุโตติ  (ปทสฺส)  “จตุรกฺขรโต  อุทฺธํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  นิทสฺสนมตฺตํ  (โหติ)  เอตํ  (วจนํ)   

“มงฺคลานิ  อจินฺตยุนฺติ  เอตฺถ  (ปาเท)  ปมกฺขรโตปิ  (ปรสฺส)  ชคณสฺส  ทสฺสนโต ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อุทฺธํ ในเบื้องบน  จตุรกฺขรโต จากพยางค์ ๔”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สินฺธุโตติ ว่า “สินฺธุโต” ดังนี้ ฯ  เอตํ  (วจนํ) อ.คํานั่น   

นิทสฺสนมตฺต ํ เป็นคําสักว่าตัวอย่าง  ทสฺสนโต เพราะการเห็น  ชคณสฺส ซึ่งชคณะ  

(ปรสฺส) อันเป็นเบื้องหลัง  ปมกฺขรโตปิ แม้แต่พยางค์แรก  เอตฺถ  (ปาเท) ในบาท

นี้  “มงฺคลานิ  อจินฺตยุนฺติ ว่า “มงฺคลานิ  อจินฺตยุํ” ดังนี้  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  

 บทว่า “สินฺธุโต” ความว่า ถัดจาก ๔ พยางค์ไป.  คํานั่น เป็นเพียงตัวอย่าง เพราะ

เห็นชคณะหลังจากแม้แต่พยางค์แรก ในบาทนี้ว่า “มงฺคลานิ  อจินฺตยุํ” ดังนี้. 

 ..............................................................................................................................

   เชนาติ  ชคเณน ฯ 

 “เชนาติ  (ปทสฺส)  “ชคเณน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ชคเณน ด้วยชคณะ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“เชนาติ ว่า “เชน” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “เชน” แปลว่า ด้วยชคณะ.

 ..............................................................................................................................

 ปกิตฺติตนตฺิ  กถิตํ ฯ

“ปกิตฺติตนตฺิ  (ปทสฺส)  “กถิตํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กถิตํ ถูกกล่าวแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“ปกิตฺติตนฺต ิว่า “ปกิตฺติตํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ปกิตฺติตํ” แปลว่า ถูกกล่าวแล้ว. 
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 ปติพฺพโต  ปฺยา  จ  สา  จตุราวตฺเตน  ปริวตฺตพฺพโต  วตฺตญฺจาติ  ปฺยาวตฺตํ ฯ  

ปมตติยปาทสงฺขาเตสุ  ปน  วิสเมสุ  อาทฺยกฺขรโต  อุทฺธํ  สคณนคณา  น  สนฺติ  

อญฺเญ  อนิวาริตา ฯ

ปิตพฺพโต  ปฺยา  จ  สา  (ปฺยา)  จตุราวตฺเตน  ปริวตฺตพฺพโต  วตฺตํ  จ  อิติ  ปฺยาวตฺตํ ฯ  ปม- 

ตติยปาทสงฺขาเตสุ  ปน  วิสเมสุ  (ปาเทสุ)  อาทฺยกฺขรโต  อุทฺธํ  สคณนคณา  น  สนฺติ,  อญฺเญ  

(คณา)  อนิวาริตา ฯ

 ปฺยา อ.ชื่อว่าปัฐยา  ปติพฺพโต เพราะเป็นคาถาอันบุคคลพึงกล่าว  จ ด้วย  สา  

(ปฺยา) อ.ชื่อว่าปัฐยานั้น  วตฺต ํชื่อว่าวัตร  ปริวตฺตพฺพโต เพราะอันบุคคลพึงให้เป็น

ไปโดยรอบ  จตุราวตฺเตน ด้วยการหมุนมา ๔ รอบ  จ ด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น   

ปฺยาวตฺต ํชื่อว่าปัฐยาวัตร ฯ  ปน ส่วนว่า  สคณนคณา อ.สคณะและนคณะ ท.  น  

สนฺต ิย่อมไม่มี  อุทฺธํ ในเบื้องบน  อาทฺยกฺขรโต แต่พยางค์แรก  วิสเมสุ  (ปาเทสุ) 

ในบาท ท. อันไม่เสมอ  ปมตติยปาทสงฺขาเตสุ อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าบาทที่ 

๑ และบาทที่ ๓,  อญฺเญ  (คณา) อ.คณะ ท. เหล่าอื่น  อนิวาริตา ไม่ถูกห้ามแล้ว ฯ

 คาถานั้น ชื่อว่าปัฐยา เพราะจะต้องถูกกล่าว และชื่อว่าวัตร เพราะจะต้องถูกให้เป็น

ไปโดยรอบ ด้วยจตุราวัตร เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปัฐยาวัตร.  ส่วน สคณะและนคณะ 

ย่อมไม่มีถัดพยางค์แรกในวิสมบาท (บาทคี่) กล่าวคือบาทที่ ๑ และบาทที่ ๓,  คณะ

เหล่าอื่น ท่านไม่ห้าม.   

ปุจฺฉาคาถายตฺถวณฺณนา ฯ

ปุจฺฉาคาถายตฺถวณฺณนา อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งคาถาทูลถาม  

(นิฏฺติา) จบแล้ว ฯ

จบ พรรณนาความแห่งคาถาทูลถาม

----------------------
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ปมคาถายตฺถวณฺณนา

ปมคาถายตฺถวณฺณนา อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งคาถาที่ ๑  

(มยา) อันข้าพเจ้า  (วุจฺจเต) จะกล่าว ฯ

พรรณนาความแห่งคาถาที่ ๑

[๑๕]   เอวนฺเตน  ปุฏฺโ  ภควา  ตํ  วิสฺสชฺเชนฺโต  อเสวนา  จ  พาลานนฺตฺยาทิกา  อฏฺตฺตึส- 

มงฺคลทีปิกา  ทส  คาถาโย  อภาสิ ฯ  ตตฺถ  ปมคาถายนฺตาวตฺโถ  วุจฺจเต ฯ

 เอวํ  เตน  (เทวปุตฺเตน)  ปุฏฺโ  ภควา  ตํ  (ปญฺหํ)  วิสฺสชฺเชนฺโต  “อเสวนา  จ  พาลานนฺตฺยาทิกา   

อฏฺตฺตึสมงฺคลทีปิกา  ทส  คาถาโย  อภาสิ ฯ  ตตฺถ  (คาถาสุ)  ปมคาถายํ  ตาว  อตฺโถ  (มยา)  

วุจฺจเต ฯ

 ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  เตน  (เทวปุตฺเตน)  ปุฏฺโ ผู้ อันเทพบุตรนั้น ทูลถาม

แล้ว  เอวํ อย่างนี้  วิสฺสชฺเชนฺโต เมื่อทรงแก้  ตํ  (ปญฺหํ) ซึ่งปัญหานั้น  อภาสิ ได้ตรัส

แล้ว  คาถาโย ซึ่งพระคาถา ท.  ทส สิบ  อฏฺตฺตึสมงฺคลทีปิกา อันแสดงซึ่งมงคล 

๓๘ ประการ  “อเสวนา  จ  พาลานนฺตฺยาทิกา มีว่า “อเสวนา  จ  พาลานํ” ดังนี้

เป็นต้น ฯ  อตฺโถ อ.เนื้อความ  ตตฺถ  (คาถาสุ)  ปมคาถายํ ใน- ในคาถา ท. เหล่า

นั้นหนา -คาถาที่ ๑  (มยา) อันข้าพเจ้า  วุจฺจเต จะกล่าว  ตาว ก่อน ฯ

 พระผู้มีพระภาคเจ้าถูกเทพบุตรนั้นทูลถามอย่างนี้ เมื่อจะทรงแก้ปัญหานั้น จึงได้ตรัส

พระคาถา ๑๐ พระคาถา อันแสดงมงคล ๓๘ ประการ มีว่า “อเสวนา  จ  พาลานํ” 

ดังนี้เป็นต้น.  ในบรรดาคาถาเหล่านั้น ข้าพเจ้าจะกล่าวเนื้อความในคาถาที่ ๑ ก่อน.

 ..............................................................................................................................

[๑๖]   อเสวนาติ  อภชนา ฯ  

 อภชนา อ.การไม่คบ  อเสวนาติ ชื่อว่าอเสวนา ฯ

 การไม่คบ ชื่อว่าอเสวนา.

 ..............................................................................................................................
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 พาลานนฺติ  พาลชนานํ ฯ  กมฺมนิ  ฉฏฺ ีฯ  

 “พาลานนฺติ  (ปทสฺส)  “พาลชนานํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  กมฺมนิ  ฉฏฺ ี (โหติ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “พาลชนานํ ซึ่งชนพาล ท.”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  “พาลานนฺติ ว่า “พาลานํ” ดังนี้ ฯ  ฉฏฺ ีอ.ฉัฏฐีวิภัตติ  (โหติ) ย่อมลง  กมฺมน ิ

ในอรรถกรรม ฯ

 บทว่า “พาลานํ” ได้แก่พวกชนพาลทั้งหลาย.  ลงฉัฏฐีวิภัตติในอรรถกรรม.  

 ..............................................................................................................................

 ทุติยปาเทปิ  เอเสว  นโย ฯ

 นโย อ.นัย  ทุติยปาเทปิ แม้ในบาทที่ ๒  เอโส  เอว นี้นั่นเทียว ฯ

 นัยแม้ในบาทที่ ๒ ก็มีนัยนี้นั่นแหละ.

 ..............................................................................................................................

   ปูชาติ  ปูชนํ ฯ  

 ปูชนํ อ.การบูชา  ปูชาต ิชื่อว่าปูชา ฯ

 การบูชา ชื่อว่าปูชา.

 ..............................................................................................................................

 ปูชเนยฺยานนฺติ  ปูชารหานํ  วตฺถูนํ ฯ  สมฺปทาเน  จตุตฺถี ฯ  กมฺมนิ  ฉฏฺตีิปิ   

วทนฺติ ฯ

 “ปูชเนยฺยานนฺติ  (ปทสฺส)  “ปูชารหานํ  วตฺถูนํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  สมฺปทาเน  จตุตฺถี  (โหติ) ฯ  

(เกจิ  อาจริยา)  “กมฺมนิ  ฉฏฺ ี (โหติ)”  อิติปิ  วทนฺติ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วตฺถูนํ แก่วัตถุ ท.  ปูชารหานํ อันควรแก่การบูชา”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปูชเนยฺยานนฺติ ว่า “ปูชเนยฺยานํ” ดังนี้ ฯ  จตุตฺถี อ.จตุตถี

วิภัตติ  (โหติ) ย่อมลง  สมฺปทาเน ในอรรถสัมปทาน ฯ  (เกจิ  อาจริยา) อ.อาจารย์ 
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ท. บางพวก  วทนฺติ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  “ฉฏฺ ีอ.ฉัฏฐีวิภัตติ  (โหติ) ย่อมลง  กมฺมนิ 

ในอรรถกรรม”  อิติปิ ดังนี้บ้าง ฯ

 บทว่า “ปูชเนยฺยานํ” ได้แก่วัตถุทั้งหลายที่ควรแก่การบูชา.  ลงจตุตถีวิภัตติในอรรถ

สัมปทาน.  อาจารย์บางพวก ย่อมกล่าวว่า “ลงฉัฏฐีวิภัตติในอรรถกรรม” ดังนี้บ้าง.

 ..............................................................................................................................

   เอตนฺติ  ยา  จ  พาลานํ  อเสวนา  ยา  จ  ปณฺฑิตานํ  เสวนา  ยา  จ  ปูชเนยฺยานํ  

ปูชา  อิทํ  อเสวนาทิ  ติวิธํ  กมฺมํ  อุตฺตมํ  มงฺคลนฺตฺยตฺโถ ฯ  ยนฺตยา  ปุฏฺํ  พฺรูหิ   

มงฺคลมุตฺตมนฺติ  เอตฺถ  ตาว  เอตํ  มงฺคลมุตฺตมนฺติ  คณฺหาหิ  เทวเตติ  วุตฺตํ  โหติ ฯ  

อยเมตฺถ  สงฺเขปตฺโถ ฯ

 “เอตนฺติ  (ปทสฺส)  “ยา  จ  พาลานํ  อเสวนา,  ยา  จ  ปณฺฑิตานํ  เสวนา,  ยา  จ  ปูชเนยฺยานํ   

(วตฺถูนํ)  ปูชา,  อิทํ  อเสวนาทิ  ติวิธํ  กมฺมํ  อุตฺตมํ  มงฺคลํ  (โหติ)”  อิติ  อตฺโถ ฯ  ยํ  (ปญฺหกมฺมํ)  

ตยา  ปุฏฺํ  ‘(ตฺวํ)  พฺรูหิ  มงฺคลํ  อุตฺตมนฺติ,  (ตฺวํ)  เอตฺถ  (ปญฺหกมฺเม)  ตาว  เอตํ  (ติวิธกมฺมํ)  

‘มงฺคลํ  อุตฺตมนฺติ  คณฺหาหิ  เทวเตติ  (วจนํ  ภควตา)  วุตฺตํ  โหติ ฯ  อยํ  เอตฺถ  (ปมคาถายํ)   

สงฺเขปตฺโถ ฯ

   อตฺโถ อ.อรรถ  อิติ ว่า  “อเสวนา อ.การไม่เสพ  พาลานํ ซึ่งคนพาล ท.  ยา ใด  จ 

ด้วย,  เสวนา อ.การเสพ  ปณฺฑิตานํ ซึ่งบัณฑิต ท.  ยา ใด  จ ด้วย,  ปูชา อ.การบูชา  

(วตฺถูนํ) แก่วัตถุ ท.  ปูชเนยฺยานํ อันควรแก่การบูชา  ยา ใด  จ ด้วย,  กมฺม ํอ.กรรม  

ติวิธ ํ อันมีอย่างสาม  อเสวนาทิ มีการไม่เสพเป็นต้น  อิทํ นี้  มงฺคลํ เป็นมงคล   

อุตฺตม ํอันสูงสุด  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “เอตนฺติ ว่า “เอตํ” 

ดังนี้ ฯ  (วจนํ) อ.พระดํารัส  อิติ ว่า  “เทวเต ดูก่อนเทวดา  ยํ  (ปญฺหกมฺมํ) อ.ปัญหา

กรรมใด  ตยา อันท่าน  ปุฏฺํ ถามแล้ว  อิติ ว่า  ‘(ตฺวํ) อ.พระองค์  พฺรูห ิขอจงตรัส  

มงฺคลํ ซึ่งมงคล  อุตฺตม ํอันสูงสุด’  อิติ ดังนี้,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  คณฺหาหิ จงถือเอา  เอตํ  

(ติวิธกมฺมํ) ซึ่งกรรมอันมีอย่างสามนั่น  ‘มงฺคลํ  อุตฺตมนฺต ิว่า ‘เป็นมงคล อันสูงสุด’ 

ดังนี้  เอตฺถ  (ปญฺหกมฺเม) ในปัญหากรรมนั่น  ตาว ก่อน”  อิติ ดังนี้  (ภควตา)  วุตฺต ํ

เป็นพระดํารัส อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสแล้ว  โหติ ย่อมเป็น ฯ  สงฺเขปตฺโถ อ.เนื้อ

ความโดยย่อ  เอตฺถ  (ปมคาถายํ) ในคาถาที่ ๑ นี้  อยํ นี้ ฯ
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 บทว่า “เอตํ” ความว่า “การไม่เสพคนพาล ๑  การเสพบัณฑิต ๑  การบูชาวัตถุทั้ง

หลาย ที่ควรแก่การบูชา ๑, กรรม ๓ อย่าง มีการไม่เสพเป็นต้นนี้ เป็นมงคลสูงสุด,  มี

คําอธิบายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า “ดูก่อนเทวดา ปัญหากรรมใดที่ท่านถามว่า 

‘ขอพระองค์จงตรัสบอกมงคลอันสูงสุด’ ดังนี้, ท่านจงถือเอากรรม ๓ อย่างนั่น ว่าเป็น

มงคลอันสูงสุด ในปัญหากรรมนั่น ก่อน.  เนื้อความย่อในคาถาที่ ๑ เพียงเท่านี้. 

 ..............................................................................................................................

 อยนฺเตฺวตฺถ  วิตฺถาโร ฯ

 อยํ  ตุ  เอตฺถ  (ปมคาถายํ)  วิตฺถาโร ฯ

 ตุ ส่วนว่า  วิตฺถาโร อ.ความพิสดาร  เอตฺถ  (ปมคาถายํ) ในคาถาที่ ๑ นี้  อยํ นี้ ฯ

 ส่วนความพิสดารในคาถาที่ ๑ ดังต่อไปนี้

 ..............................................................................................................................

๑-๒. พาลปณฺฑิตเสวนาเสวนกถา

พาลปณฺฑิตเสวนาเสวนกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งการไม่เสพคนพาล 

และการเสพบัณฑิต  (มยา) อันข้าพเจ้า  (วุจฺจเต) จะกล่าว ฯ

กถาว่าด้วยการไม่เสพคนพาลและเสพบัณฑิต

[๑๗]   อเสวนา  นาม  อภชนา  อสหายตา  อตํสมฺปวงฺกตา ฯ  พาลา  นาม  เย  เกจิ  ปาณา- 

ติปาตาทิทสอกุสลกมฺมปถสมนฺนาคตา  สตฺตา ฯ  อปิจ  ปูรโณ  กสฺสโป  มกฺขลิ  โคสาโล  

นิคฺคณฺโ  นาฏปุตฺโต  สญฺชโย  เวลฏฺปุตฺโต  ปกุทฺโธ  กจฺจายโน  อชิโต  เกสกมฺพโลติ   

อิเม  ฉ  สตฺถาโร  ตทญฺเญ  จ  เทวทตฺตโกกาลิกาทโย  ปาปปุคฺคลา  พาลาติ   

เวทิตพฺพา ฯ  สพฺเพปิ  เจเต  ปญฺญาชีวิเตน  อชีวนฺตา  หุตฺวา  อสฺสาสนมตฺเตน   

ชีวนโต  พาลาติ  วุจฺจนฺติ ฯ

 อเสวนา  นาม  อภชนา  อสหายตา  อตํสมฺปวงฺกตา ฯ  (เต  สพฺเพ  สตฺตา)  พาลา  นาม,  เย  เกจิ  
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ปาณาติปาตาทิทสอกุสลกมฺมปถสมนฺนาคตา  สตฺตา ฯ  อปิจ  “ปูรโณ  กสฺสโป  มกฺขลิ  โคสาโล  

นิคฺคณฺโ  นาฏปุตฺโต  สญฺชโย  เวลฏฺปุตฺโต  ปกุทฺโธ  กจฺจายโน  อชิโต  เกสกมฺพโลติ  อิเม  ฉ   

สตฺถาโร  (จ)  ตทญฺเญ  จ  เทวทตฺตโกกาลิกาทโย  ปาปปุคฺคลา  (ปณฺฑิเตน)  “พาลาติ  เวทิตพฺพา ฯ   

สพฺเพปิ  จ  เอเต  (ปุคฺคลา)  ปญฺญาชีวิเตน  อชีวนฺตา  หุตฺวา  อสฺสาสนมตฺเตน  (การเณน)   

ชีวนโต  (ปณฺฑิเตน)  “พาลาติ  วุจฺจนฺติ ฯ

 อภชนา อ.การไม่คบ  อสหายตา อ.ความไม่มีแห่งคนพาลนั้นเป็นสหาย  อตํสมฺป-

วงฺกตา อ.ความไม่เข้าพวกด้วยคนพาลนั้น  อเสวนา  นาม ชื่อว่าการไม่เสพ ฯ   

สตฺตา อ.สัตว์ ท.  ปาณาติปาตาทิทสอกุสลกมฺมปถสมนฺนาคตา ผู้มาตามพร้อม

แล้วด้วยอกุศลกรรมบถ ๑๐ มีการยังสัตว์ให้ตกล่วงไปเป็นต้น  เย  เกจิ เหล่าใดเหล่า

หนึ่ง,  (เต  สตฺตา) อ.สัตว์ ท. เหล่านั้น  (สพฺเพ) ทั้งปวง  พาลา  นาม ชื่อว่าคนพาล ฯ  

อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  สตฺถาโร อ.ครู ท.  ฉ ๖  อิเม เหล่านี้  อิติ คือ  “ปูรโณ อ.ครูชื่อว่า

ปูรณะ  กสฺสโป ผู้กัสสปะ,  มกฺขลิ อ.ครูชื่อว่ามักขลิ  โคสาโล ผู้โคสาละ,  นิคฺคณฺโ 

อ.ครูชื่อว่านิครนถ์  นาฏปุตฺโต ผู้นาฏบุตร,  สญฺชโย อ.ครูชื่อว่าสัญชัย  เวลฏฺปุตฺโต 

ผู้เวลัฏฐบุตร,  ปกุทฺโธ อ.ครูชื่อว่าปกุทธะ  กจฺจายโน ผู้กัจจายนะ,  อชิโต อ.ครูชื่อว่า

อชิตะ  เกสกมฺพโล ผู้เกสกัมพล”  (จ) ด้วย  ปาปปุคฺคลา อ.บุคคลผู้ชั่ว ท.  ตทญฺเญ 

เหล่าอื่นจากครู ๖ เหล่านั้น  เทวทตฺตโกกาลิกาทโย มีพระเทวทัตและพระโกกาลิกะ

เป็นต้น  จ ด้วย  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺพา พึงทราบ  “พาลาติ ว่า ‘เป็น

คนพาล’ ดังนี้ ฯ  จ อนึ่ง  เอเต  (ปุคฺคลา) อ.บุคคล ท. เหล่านั่น  สพฺเพป ิแม้ทั้งปวง   

อชีวนฺตา ไม่เป็นอยู่อยู่  ปญฺญาชีวิเตน ด้วยการเป็นอยู่ด้วยปัญญา  หุตฺวา เป็น  

(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจนฺติ ย่อมเรียก  “พาลาติ ว่า ‘เป็นคนพาล’ ดังนี้  ชีวนโต  

เพราะการเป็นอยู่  (การเณน) ด้วยเหตุ  อสฺสาสนมตฺเตน สักว่าหายใจเข้า ฯ

   การไม่คบ ความไม่มีคนพาลนั้นเป็นสหาย ความไม่เข้าพวกกับคนพาลนั้น ชื่อว่าการ

ไม่เสพ.  พวกสัตว์ผู้ประกอบด้วยอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการมีปาณาติบาตเป็นต้น

เหล่าใดเหล่าหนึ่ง, พวกสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ชื่อว่าคนพาล.  อีกอย่างหนึ่ง ครูทั้ง ๖ 

คือ “ปูรณกัสสปะ มักขลิโคสาล นิครนถ์นาฏบุตร สัญชัยเวลัฏฐบุตร ปกุทธกัจจายนะ 

และอชิตะ เกสกัมพล” และพวกคนชั่วพวกอื่นจากครูทั้ง ๖ นั้น มีพระเทวทัตและพระ

โกกาลิกะเป็นต้น บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นคนพาล.  อนึ่ง คนเหล่านั้นแม้ทั้งหมด ไม่
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เป็นอยู่ด้วยการเป็นอยู่ด้วยปัญญา ย่อมถูกเรียกว่าคนพาล เพราะการเป็นอยู่ด้วยเหตุ

สักว่าหายใจเข้า.  

 ..............................................................................................................................

 เตนฏฺกถายํ  วุตฺตํ  พลนฺตีติ  พาลา  อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน  ชีวนฺติ  น  เสฏฺเน  

ปญฺญาชีวิเตนาติ  อธิปฺปาโยติ ฯ

 เตน  (อฏฺกถาจริเยน)  อฏฺกถายํ  (วจนํ)  วุตฺตํ  “(เย  ชนา)  พลนฺตีติ  (เต  ชนา)  พาลา,   

‘อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน  (การเณน)  ชีวนฺติ  น  เสฏฺเน  ปญฺญาชีวิเตน  (ชีวนฺติ)’  อิติ   

อธิปฺปาโยติ ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(เย  ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  พลนฺติ 

ย่อมเป็นอยู่,  อธิปฺปาโย อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘ชีวนฺต ิย่อมเป็นอยู่  (การเณน) เพราะ

เหตุ  อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน สักว่าการหายใจเข้าและการหายใจออก  (ชีวนฺติ) 

ย่อมเป็นอยู่  ปญฺญาชีวิเตน ด้วยการเป็นอยู่ด้วยปัญญา  เสฏฺเน อันประเสริฐที่สุด  

น หามิได้’  อิติ ดังนี้,  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต  ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  พาลา ชื่อ

ว่าคนพาล”  อิติ ดังนี้  (อฏฺกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวไว้แล้ว  

อฏฺกถายํ ในอรรถกถา ฯ

   เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวไว้ในอรรถกถาว่า “พวกชนเหล่าใด ย่อม

เป็นอยู่, อธิบายว่า ‘ย่อมเป็นอยู่เพราะเหตุสักว่าการหายใจเข้าและการหายใจออก  

หาเป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐสุดไม่’ ดังนี้, เพราะเหตุนั้น พวกชนเหล่านั้น จึงชื่อ

ว่าคนพาล”.

 ..............................................................................................................................

 สทฺทนีติยมฺปิ  พล  ปาณเน  ปาณนํ  ชีวนํ  สสนญฺจ  พลติ  อสฺสสติ  เจว  ปสฺสสติ   

จาติ  พาโล  อสฺสสิตปฺปสฺสิตมตฺเตน  ชีวติ  น  เสฏฺเน  ปญฺญาชีวิเตนาติ  วุตฺตํ   

โหตีติ  วุตฺตํ ฯ

 (อคฺควํสาจริเยน)  สทฺทนีติยมฺปิ  “พล  ปาณเน  (วตฺตติ),  ปาณนํ  ชีวนํ  (จ)  สสนํ  จ,   

(โย  ปุคฺคโล)  พลติ  อสฺสสติ  เจว  ปสฺสสติ  จาติ  (โส  ปุคฺคโล)  พาโล,  ‘อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน   
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(การเณน)  ชีวติ  น  เสฏฺเน  ปญฺญาชีวิเตน  (ชีวติ)’  อิติ  (วจนํ  อคฺควํสาจริเยน)  วุตฺตํ  โหตีติ  

(วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

   (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “พล อ.พลธาตุ  (วตฺตติ) ย่อมเป็นไป  ปาณเน ในอรรถการเป็น

อยู่,  ปาณนํ อ.ปราณ  ชีวนํ  (จ) คือ อ.การเป็นอยู่ด้วย  สสนํ  จ คือ อ.การหายใจ

ด้วย,  (โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  พลติ ย่อมเป็นอยู่  อสฺสสติ  เจว คือ ย่อมหายใจ

เข้าด้วยนั่นเทียว  ปสฺสสติ  จ คือ ย่อมหายใจออกด้วย,  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  ‘ชีวต ิ

ย่อมเป็นอยู่  (การเณน) เพราะเหตุ  อสฺสสิตปฺปสฺสสิตมตฺเตน สักว่าการหายใจเข้า

และการหายใจออก  (ชีวติ) ย่อมเป็นอยู่  ปญฺญาชีวิเตน ด้วยการเป็นอยู่ด้วยปัญญา  

เสฏฺเน อันประเสริฐที่สุด  น หามิได้’  อิติ ดังนี้  (อคฺควํสาจริเยน)  วุตฺต ํเป็นคํา

อธิบาย อันพระอัครวงศาจารย์ กล่าวไว้แล้ว  โหติ ย่อมเป็น,  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  

ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  พาโล ชื่อว่าพาล”  อิติ ดังนี้  (อคฺควํสาจริเยน) อันพระอัคร

วงศาจารย์  วุตฺต ํกล่าวไว้แล้ว  สทฺทนีติยมฺปิ แม้ในปกรณ์ชื่อว่าสัททนีติ ฯ

 แม้ในสัททนีติปกรณ์ พระอัครวงศาจารย์ก็กล่าวไว้ว่า “พลธาตุ ย่อมเป็นไปในอรรถว่า

ปราณ, ปราณ คือการเป็นอยู่ และการหายใจ, บุคคลใด ย่อมเป็นอยู่ คือย่อมหายใจ

เข้าและหายใจออก, มีคําที่ท่านอธิบายไว้ว่า ‘ย่อมเป็นอยู่เพราะเหตุสักว่าหายใจเข้า

และหายใจออก หาเป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐสุดไม่’ ดังนี้ เพราะเหตุนั้น บุคคล

นั้น ชื่อว่าพาล” ดังนี้

 ..............................................................................................................................

 พาลลกฺขณานิ  ตุ  ทุจฺจินฺติตจินฺตนาทิวเสน  เวทิตพฺพานิ ฯ  พาโล  หิ  จินฺตยนฺโตปิ  

อภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทิฏฺวิเสน  ทุจฺจินฺติตเมว  จินฺเตติ  ภาสมาโนปิ  มุสาวาทาทิ-

เภทํ  ทุพฺภาสิตเมว  ภาสติ  กโรนฺโตปิ  ปาณาติปาตาทิวเสน  ทุกฺกฏกมฺมเมว  กโรติ ฯ   

เตนสฺส  ทุจฺจินฺติตจินฺตนาทีนิ  พาโล  ลกฺขิยติ  ญายติ  เอเตหีติ  พาลลกฺขณานิ   

พาลสฺส  สญฺชานนการณโต  พาลนิมิตฺตานิ  พาลสฺส  จริตาปทานโต  พาลาปทานานีติ   

จ  วุจฺจนฺติ ฯ

 พาลลกฺขณานิ  ตุ  (ปณฺฑิเตน)  ทุจฺจินฺติตจินฺตนาทิวเสน  เวทิตพฺพานิ ฯ  พาโล  หิ  จินฺตยนฺโตปิ  

อภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทิฏฺวิเสน  ทุจฺจินฺติตํ  เอว  (วตฺถุํ)  จินฺเตติ  ภาสมาโนปิ  มุสาวาทาทิเภทํ  
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ทุพฺภาสิตํ  เอว  (วจนํ)  ภาสติ  กโรนฺโตปิ  ปาณาติปาตาทิวเสน  ทุกฺกฏกมฺมํ  เอว  กโรติ ฯ  เตน  

อสฺส  (พาลสฺส)  ทุจฺจินฺติตจินฺตนาทีนิ  (ทุจฺจริตานิ),  พาโล  ลกฺขิยติ  ญายติ  เอเตหิ  (ลกฺขเณหิ)  

อิติ  (วิคฺคเหน)  ‘พาลลกฺขณานิ’  (อิติ  วุจฺจนฺติ  จ),  พาลสฺส  สญฺชานนการณโต  ‘พาลนิมิตฺตานิ’  

(อิติ  วุจฺจนฺติ  จ),  พาลสฺส  จริตาปทานโต  ‘พาลาปทานานีติ  จ  วุจฺจนฺติ ฯ

 ต ุ ส่วนว่า  พาลลกฺขณานิ อ.ลักษณะของคนพาล ท.  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต   

เวทิตพฺพานิ พึงทราบ  ทุจฺจินฺติตจินฺตนาทิวเสน ด้วยสามารถแห่งทุจริตมีความคิด

ซึ่งเรื่องอันคิดชั่วแล้วเป็นต้น ฯ  ห ิจริงอยู่  พาโล อ.คนพาล  จินฺตยนฺโตปิ แม้เมื่อคิด   

จินฺเตติ ย่อมคิด  ทุจฺจินฺติตํ  เอว  (วตฺถุํ) ซึ่งเรื่องอันตนคิดชั่วแล้วนั่นเทียว  อภิชฺฌา- 

พฺยาปาทมิจฺฉาทิฏฺวิเสน ด้วยสามารถแห่งอภิชฌา พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ,   

ภาสมาโนปิ แม้เมื่อกล่าว  ภาสติ ย่อมกล่าว  ทุพฺภาสิตํ  เอว  (วจนํ) ซึ่งคํา อันต

กล่าวชั่วแล้วนั่นเทียว  มุสาวาทาทิเภทํ อันต่างด้วยวจีทุจริตมีการกล่าวเท็จเป็นต้น,  

กโรนฺโตปิ แม้เมื่อกระทํา  กโรติ ย่อมกระทํา  ทุกฺกฏกมฺมํ  เอว ซึ่งกรรมอันตน 

กระทําชั่วแล้วนั่นเทียว  ปาณาติปาตาทิวเสน ด้วยสามารถแห่งกายทุจริตมีการยัง

สัตว์ให้ตกล่วงไปเป็นต้น ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (ทุจฺจริตานิ) อ.ทุจริต ท.  ทุจฺจินฺติต- 

จินฺตนาทีนิ มีความคิดซึ่งเรื่องที่คิดชั่วแล้วเป็นต้น  อสฺส  (พาลสฺส) ของคนพาล

นั้น  (วุจฺจนฺติ) ย่อมถูกเรียก  ‘พาลลกฺขณานิ’  อิติ ว่าเป็นลักษณะของคนพาล’ ดังนี้ 

(วิคฺคเหน) เพราะวิเคราะห์  อิติ ว่า  ‘พาโล อ.คนพาล  ลกฺขิยติ ย่อมถูกกําหนด  

ญายติ คือว่าย่อมถูกรู้  เอเตหิ  (ลกฺขเณหิ) ด้วยลักษณะ ท. เหล่านั่น’  อิติ ดังนี้  (จ) 

ด้วย,  (วุจฺจนฺติ) ย่อมถูกเรียก  ‘พาลนิมิตฺตานิ’  อิติ ว่า’เป็นเครื่องหมายของคนพาล’  

ดังนี้  สญฺชานนการณโต เพราะเป็นเหตุแห่งการรู้  พาลสฺส ซึ่งคนพาล  (จ) ด้วย,   

วุจฺจนฺติ ย่อมถูกเรียก  ‘พาลาปทานานีติ ว่า ‘เป็นความประพฤติไม่ขาดสายแห่งคน

พาล’ ดังนี้  จริตาปทานโต เพราะความไม่ขาดสายแห่งความประพฤติ  พาลสฺส แห่ง

คนพาล  จ ด้วย ฯ

 ส่วนลักษณะของคนพาล บัณฑิตพึงทราบด้วยสามารถแห่งทุจริตมีคิดเรื่องที่คิดชั่ว

เป็นต้น.  ความจริง คนพาลแม้เมื่อจะคิด ย่อมคิดแต่เรื่องที่คิดชั่วเท่านั้น ด้วยสามารถ

แห่งอภิชฌา พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ, แม้เมื่อจะกล่าว ก็กล่าวเฉพาะแต่คําที่กล่าวชั่ว

เท่านั้น มีมุสาวาทเป็นต้นเป็นประเภท, แม้เมื่อจะทํา ย่อมทําแต่กรรมที่ทําชั่วเท่านั้น 
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ด้วยสามารถกายทุจริตมีปาณาติบาตเป็นต้น.  เพราะฉะนั้น ทุจริตมีคิดเรื่องที่คิดชั่ว

เป็นต้นของคนพาลนั้น ย่อมถูกเรียกว่าพาลลักษณะ เพราะวิเคราะห์ว่า ‘คนพาล ย่อม

ถูกกําหนด คือย่อมถูกรู้ ด้วยลักษณะเหล่านั่น’ ดังนี้, ย่อมถูกเรียกว่าพาลนิมิต เพราะ

เป็นเหตุให้รู้คนพาล และย่อมถูกเรียกว่าพาลาปทาน เพราะความประพฤติที่ไม่ขาด

สายของคนพาล.

 ..............................................................................................................................

 เตน  วุตฺตํ  อุปริปณฺณาสเก  พาลปณฺฑิตสุตฺเต  ตีณีมานิ  ภิกฺขเว  พาลสฺส   

พาลลกฺขณานิ  พาลนิมิตฺตานิ  พาลาปทานานิ  กตมานิ  ตีณิ  อิธ  ภิกฺขเว  พาโล   

ทุจฺจินฺติตจินฺตี  จ  โหติ  ทุพฺภาสิตภาสี  จ  ทุกฺกฏกมฺมการี  จาติ ฯ

 เตน  วุตฺตํ  (ภควตา)  อุปริปณฺณาสเก  พาลปณฺฑิตสุตฺเต  “ตีณิ  อิมานิ  ภิกฺขเว  พาลสฺส   

พาลลกฺขณานิ  พาลนิมิตฺตานิ  พาลาปทานานิ,  กตมานิ  ตีณิ  (พาลสฺส) พาลลกฺขณานิ  พาล- 

นิมิตฺตานิ  พาลาปทานานิ),  อิธ  (โลเก)  ภิกฺขเว  พาโล  ทุจฺจินฺติตจินฺตี  จ  โหติ  ทุพฺภาสิตภาสี  จ   

ทุกฺกฏกมฺมการี  จาติ  (วจนํ) ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.พระดํารัส  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  พาล-

ลกฺขณานิ อ.ลักษณะของคนพาล ท.  พาลนิมิตฺตาน ิ อ.เครื่องหมายแห่งคนพาล 

ท.  พาลาปทานานิ อ.ความประพฤติไม่ขาดสายแห่งคนพาล ท.  พาลสฺส ของคน

พาล  ตีณิ สาม  อิมานิ เหล่านี้,  (พาลลกฺขณานิ) อ.ลักษณะของคนพาล ท.  (พาล- 

นิมิตฺตานิ) อ.เครื่องหมายแห่งคนพาล ท.  (พาลาปทานานิ) อ.ความประพฤติไม่

ขาดสายแห่งคนพาล ท.  (พาลสฺส) ของคนพาล  ตีณิ สาม  กตมานิ เป็นไฉน ?  

ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  พาโล อ.คนพาล  อิธ  (โลเก) ในโลกนี้  ทุจฺจินฺตจินฺตี  จ เป็น

ผู้คิดซึ่งเรื่องอันคิดชั่วแล้วโดยปกติด้วย  ทุพฺภาสิตภาสี  จ เป็นผู้กล่าวซึ่งคําอันกล่าว

แล้วชั่วโดยปกติด้วย  ทุกฺกฏกมฺมการี  จ เป็นผู้กระทําซึ่งกรรมอันทําแล้วชั่วโดยปกติ

ด้วย  โหติ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสไว้แล้ว  

พาลปณฺฑิตสุตฺเต ในพาลปัณฑิตสูตร  อุปริปณฺณาสเก ในอุปริปัณณาสก์ ฯ

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสพระดํารัสไว้ในพาลปัณฑิตสูตร อุปริ-

ปัณณาสก์ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พาลลักษณะ พาลนิมิต พาลาปทาน ของคนพาล 
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มี ๓ ประการเหล่านี้, ๓ ประการเป็นไฉน ? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนพาลในโลกนี้ ย่อม

คิดแต่เรื่องที่คิดชั่วโดยปกติ ย่อมพูดแต่เรื่องที่พูดชั่วโดยปกติ ย่อมกระทําแต่เรื่องที่

ทําชั่วโดยปกติ”.

 ..............................................................................................................................

[๑๘]   ปณฺฑิตา  นาม  เย  เกจิ  ปาณาติปาตาเวรมณีอาทิทสกุสลกมฺมปถสมนฺนาคตา   

สตฺตา ฯ  อปิจ  พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธอสีติมหาสาวกา  อญฺเญ  จ  ตถาคตสาวกา  อตีเต  

สุเนตฺตสตฺถาอกิตฺติตาปสาทโย  จ  ปณฺฑิตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  สพฺเพปิ  เต  อตฺเถสุ  

ปญฺญาคติยา  คมนโต  ปณฺฑิตาติ  วุจฺจนฺติ ฯ 

 (เต  สพฺเพ)  ปณฺฑิตา  นาม,  เย  เกจิ  ปาณาติปาตาเวรมณีอาทิทสกุสลกมฺมปถสมนฺนาคตา   

สตฺตา ฯ  อปิจ  (ปณฺฑิเตน)  พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธอสีติมหาสาวกา  (จ)  อญฺเญ  จ  ตถาคตสาวกา   

อตีเต  สุเนตฺตสตฺถาอกิตฺติตาปสาทโย  (ชนา)  จ  “ปณฺฑิตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  สพฺเพปิ  เต  (ชนา  

ปณฺฑิเตน)  อตฺเถสุ  ปญฺญาคติยา  คมนโต  “ปณฺฑิตาติ  วุจฺจนฺติ ฯ

 สตฺตา อ.สัตว์ ท.  ปาณาติปาตาเวรมณีอาทิทสกุสลกมฺมปถสมนฺนาคตา ผู้มา

ตามพร้อมแล้วด้วยกุศลกรรมบถ ๑๐ มีการงดเว้นจากการยังสัตว์ให้ตกล่วงไปเป็นต้น  

เย  เกจิ เหล่าใดเหล่าหนึ่ง,  (เต  สตฺตา) อ.สัตว์ ท. เหล่านั้น  (สพฺเพ) ทั้งปวง  ปณฺฑิตา   

นาม ชื่อว่าบัณฑิต,  อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธอสีติมหาสาวกา 

อ.พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระมหาสาวก ๘๐ รูป ท.  (จ) ด้วย  ตถาคต-

สาวกา อ.สาวกของพระตถาคต ท.  อญฺเญ เหล่าอื่น  จ ด้วย  (ชนา) อ.ชน ท.   

สุเนตฺตสตฺถาอกิตฺติตาปสาทโย มีครูชื่อว่าสุเนตร และอกิตติดาบสเป็นต้น  อตีเต 

ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  จ ด้วย  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺพา พึงทราบ  

“ปณฺฑิตาติ ว่า ‘เป็นบัณฑิต’ ดังนี้ ฯ  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  สพฺเพป ิแม้ทั้ง

ปวง  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจนฺติ ย่อมเรียก  “ปณฺฑิตาติ ว่า ‘เป็นบัณฑิต’ ดังนี้   

คมนโต เพราะดําเนินไป  อตฺเถสุ ในประโยชน์ ท.  ปญฺญาคติยา ด้วยการดําเนินไป

ด้วยปัญญา ฯ   

  พวกสัตว์ที่ประกอบด้วยกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการมีการงดเว้นจากปาณาติปาต

เป็นต้น เหล่าใดเหล่าหนึ่ง, พวกสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ชื่อว่าบัณฑิต, อีกอย่างหนึ่ง 
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พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระมหาสาวก ๘๐ รูป สาวกของพระตถาคต

ทั้งหลาย และพวกชนมีครูสุเนตรและอกิตติดาบสเป็นต้นในอดีต ก็พึงทราบว่าเป็น

บัณฑิต. พวกชนเหล่านั้นแม้ทั้งหมด ท่านเรียกว่าเป็นบัณฑิต เพราะดําเนินไปใน

ประโยชน์ทั้งหลาย ด้วยปัญญาคติ.

 ..............................................................................................................................

 เตนฏฺกถายํ  ปณฺฑนฺตีติ  ปณฺฑิตา  ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ  อตฺเถสุ  ญาณคติยา  

คจฺฉนฺตีติ  อธิปฺปาโยติ ฯ 

 เตน  (อฏฺกถาจริเยน)  อฏฺกถายํ  “(เย  ชนา)  ปณฺฑนฺตีติ  (เต  ชนา)  ปณฺฑิตา,  ‘ทิฏฺธมฺมิก-

สมฺปรายิเกสุ  อตฺเถสุ  ญาณคติยา  คจฺฉนฺตีติ  อธิปฺปาโยติ  (วจนํ  วุตฺตํ) ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(เย  ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  ปณฺฑนฺติ  

ย่อมดําเนินไป,  อธิปฺปาโย อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘คจฺฉนฺติ ย่อมดําเนินไป  อตฺเถสุ 

ในประโยชน์ ท.  ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ อันเป็นไปในธรรมอันสัตว์เห็นแล้วและใน

ภพหน้า  ญาณคติยา ด้วยญาณคติ’  อิติ ดังนี้,  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต  ชนา) อ.ชน 

ท. เหล่านั้น  ปณฺฑิตา ชื่อว่าบัณฑิต”  อิติ ดังนี้  (อฏฺกถาจริเยน) อันพระอรรถ-

กถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวไว้แล้ว  อฏฺกถายํ ในอรรถกถา ฯ

 เพราะฉะนั้น ในอรรถกถา พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวไว้ว่า “พวกชนเหล่าใด ย่อม

ดําเนินไป, อธิบายว่า ‘ไปในประโยชน์ทั้งหลายที่เป็นไปในภพนี้และภพหน้า ด้วย

ญาณคติ’ ดังนี้, เพราะเหตุนั้น พวกชนเหล่านั้น จึงชื่อว่าบัณฑิต”

 ..............................................................................................................................

 สทฺทนีติยมฺปิ  ปฑิ  คติยํ  สุขุเมสุปิ  อตฺเถสุ  ปณฺฑติ  คจฺฉติ  ทุกฺขาทีนํ  ปีฬนาทิกํปิ  

อาการํ  ชานาตีติ  ปณฺฑา  ปณฺฑาย  อิโต  คโต  ปวตฺโตติ  ปณฺฑิโต  อถวา  สญฺชาตา  

ปณฺฑา  เอตสฺสาติ  ปณฺฑิโต  ปณฺฑติ  ญาณคติยา  คจฺฉตีติ  ปณฺฑิโตติ  วุตฺตํ ฯ

 (อคฺควํสาจริเยน)  สทฺทนีติยมฺปิ  “ปฑิ  คติยํ  (วตฺตติ),  (ยา  ปญฺญา)  สุขุเมสุปิ  อตฺเถสุ  ปณฺฑติ   

คจฺฉติ  ทุกฺขาทีนํ  (อริยสจฺจานํ)  ปีฬนาทิกํปิ  อาการํ  ชานาตีติ  (สา  ปญฺญา)  ปณฺฑา,  (โย  

ปุคฺคโล)  ปณฺฑาย  อิโต  คโต  ปวตฺโตติ  (โส  ปุคฺคโล)  ปณฺฑิโต,  อถวา  สญฺชาตา  ปณฺฑา   



64 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑ [ป€ม

เอตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  อิติ  (เอโส  ปุคฺคโล)  ปณฺฑิโต,  (โย  ปุคฺคโล)  ปณฺฑติ  ญาณคติยา   

คจฺฉตีติ  (โส  ปุคฺคโล)  ปณฺฑิโตติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ 

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “ปฑ ิอ.ปฑิธาตุ  (วตฺตติ) ย่อมเป็นไป  คติยํ ในอรรถว่าไป,  

(ยา  ปญฺญา) อ.ปัญญาใด  ปณฺฑต ิย่อมดําเนินไป  คจฺฉติ คือว่าย่อมไป  อตฺเถสุ 

ในประโยชน์ ท.  สุขุเมสุปิ แม้อันละเอียด  ชานาติ คือว่าย่อมรู้  อาการํ ซึ่งอาการ  

ปีฬนาทิกํปิ แม้อันมีการบีบคั้นเป็นต้น  (อริยสจฺจานํ) แห่งอริยสัจ ท.  ทุกฺขาทีนํ มี

ทุกข์เป็นต้น  อิติ เพราะเหตุนั้น  (สา  ปญฺญา) อ.ปัญญานั้น  ปณฺฑา ชื่อว่าปณฺฑา,  

(โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  อิโต ไปแล้ว  คโต คือว่าดําเนินไปแล้ว  ปวตฺโต คือว่า

เป็นไปแล้ว  ปณฺฑาย ด้วยปัญญาอันชื่อว่าปัณฑา  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  ปุคฺคโล) 

อ.บุคคลนั้น  ปณฺฑิโต ชื่อว่าบัณฑิต,  อถวา อีกอย่างหนึ่ง  ปณฺฑา อ.ปัญญาอันชื่อว่า

บัณฑา  สญฺชาตา เกิดพร้อมแล้ว  เอตสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคลนั่น  อิติ เพราะเหตุ

นั้น  (เอโส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั่น  ปณฺฑิโต ชื่อว่าบัณฑิต,  (โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด   

ปณฺฑต ิ ย่อมดําเนินไป  คจฺฉติ คือว่าย่อมไป  ญาณคติยา ด้วยญาณคติ  อิติ  

เพราะเหตุนั้น  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  ปณฺฑิโต ชื่อว่าบัณฑิต”  อิติ ดังนี้  (อคฺค-

วํสาจริเยน) อันพระอัครวงศาจารย์  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว  สทฺทนีติยมฺปิ แม้ในคัมภีร์ 

สัททนีติ ฯ

 แม้ในสัททนีติปกรณ์ พระอัครวงศาจารย์ก็กล่าวไว้ว่า “ปฑิธาตุ ย่อมเป็นไปในอรรถ

ว่าไป, ปัญญาใดย่อมดําเนินไป คือไปในประโยชน์ทั้งหลายที่แม้อันละเอียด ได้แก่รู้

อาการแม้มีการบีบคั้นเป็นต้น แห่งอริยสัจมีทุกข์เป็นต้น เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้น ชื่อ

ว่าปัณฑา, บุคคลใด ไป คือดําเนินไป ได้แก่เป็นไป ด้วยปัญญาอันชื่อว่าปัณฑา เพราะ

เหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่าบัณฑิต, อีกอย่างหนึ่ง ปัญญาชื่อว่าบัณฑา เกิดพร้อมแล้ว แก่

บุคคลนั่น เพราะเหตุนั้น บุคคลนั่น ชื่อว่าบัณฑิต, บุคคลใด ย่อมดําเนินไป คือย่อมไป 

ด้วยญาณคติ เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่าบัณฑิต”.

 ..............................................................................................................................

 ปณฺฑิตลกฺขณานิ  ตุ  ตีณีมานิ  ภิกฺขเว  ปณฺฑิตสฺส  ปณฺฑิตลกฺขณานิ  ปณฺฑิต- 

นิมิตฺตานิ  ปณฺฑิตาปทานานิ  กตมานิ  ตีณิ  อิธ  ภิกฺขเว  ปณฺฑิโต  สุจินฺติตจินฺตี   
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จ  โหติ  สุภาสิตภาสี  จ  สุกตกมฺมการี  จาติ  เอวํ  พาลปณฺฑิตสุตฺเต  วุตฺตานํ   

สุจินฺติตจินฺตนาทีนํ  วเสน  เวทิตพฺพานิ ฯ  สุจินฺติตจินฺตีติอาทิ  จ  มโนสุจริตาทิวเสน  

โยเชตพฺพนฺติ ฯ

 ปณฺฑิตลกฺขณานิ  ตุ  (ปณฺฑิเตน)  “ตีณิ  อิมานิ  ภิกฺขเว  ปณฺฑิตสฺส  ปณฺฑิตลกฺขณานิ   

ปณฺฑิตนิมิตฺตานิ  ปณฺฑิตาปทานานิ,  กตมานิ  ตีณิ  (ปณฺฑิตลกฺขณานิ  ปณฺฑิตนิมิตฺตานิ   

ปณฺฑิตาปทานานิ),  อิธ  (โลเก)  ภิกฺขเว  ปณฺฑิโต  สุจินฺติตจินฺตี  จ  โหติ  สุภาสิตภาสี  จ   

สุกตกมฺมการี  จาติ  เอวํ  พาลปณฺฑิตสุตฺเต  (ภควตา)  วุตฺตานํ  สุจินฺติตจินฺตนาทีนํ  (สุจริตานํ)   

วเสน  เวทิตพฺพานิ ฯ  (ปณฺฑิเตน)  “สุจินฺติตจินฺตีติอาทิ  (วจนํ)  จ  มโนสุจริตาทิวเสน   

โยเชตพฺพนฺติ ฯ

 ต ุ ส่วนว่า  ปณฺฑิตลกฺขณานิ อ.ลักษณะของบัณฑิต ท.  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  

เวทิตพฺพานิ พึงทราบ  วเสน ด้วยสามารถ  (สุจริตานํ) แห่งสุจริต ท.  สุจินฺติต-

จินฺตนาทีนํ มีความคิดซึ่งเรื่องที่คิดดีแล้วเป็นต้น  (ภควตา)  วุตฺตานํ อันอันพระ 

ผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสแล้ว  พาลปณฺฑิตสุตฺเต ในพาลปัณฑิตสูตร  เอวํ อย่างนี้  อิติ 

ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ปณฺฑิตลกฺขณานิ อ.ลักษณะของบัณฑิต ท.  ปณฺฑิต- 

นิมิตฺตานิ อ.เครื่องหมายแห่งบัณฑิต ท.  ปณฺฑิตาปทานานิ อ.ความประพฤติไม่ขาด 

สายแห่งบัณฑิต ท.  ตีณิ สาม  อิมานิ เหล่านี้,  (ปณฺฑิตลกฺขณานิ) อ.ลักษณะของ

บัณฑิต ท.  (ปณฺฑิตนิมิตฺตานิ) อ.เครื่องหมายแห่งบัณฑิต ท.  (ปณฺฑิตาปทานานิ) 

อ.ความประพฤติไม่ขาดสายแห่งบัณฑิต ท.  ตีณ ิสาม  กตมานิ เป็นไฉน ?  ภิกฺขเว 

ดูก่อนภิกษุ ท.  ปณฺฑิโต อ.บัณฑิต  อิธ  (โลเก) ในโลกนี้  สุจินฺติตจินฺตี  จ เป็นผู้คิด

ซึ่งเรื่องที่คิดดีแล้วโดยปกติด้วย  สุภาสิตภาสี  จ เป็นผู้กล่าวซึ่งคําอันกล่าวดีแล้วโดย

ปกติด้วย  สุกตกมฺมการี  จ เป็นผู้กระทําซึ่งกรรมอันกระทําดีแล้วโดยปกติด้วย  โหติ 

ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  จ ก็  (วจนํ) อ.คํา  สุจินฺติตจินฺตีติอาทิ ว่า “สุจินฺติตจินฺตี” ดังนี้

เป็นต้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  โยเชตพฺพํ พึงประกอบ  มโนสุจริตาทิวเสน ด้วย

สามารถแห่งสุจริตมีมโนสุจริตเป็นต้น  อิติ ดังนี้แล ฯ

 ส่วนลักษณะของบัณฑิต บัณฑิตพึงทราบด้วยสามารถแห่งสุจริตมีคิดแต่เรื่องที่คิด

ดีเป็นต้น ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพาลปัณฑิตสูตรอย่างนี้ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้ง

หลาย บัณฑิตลักษณะ บัณฑิตนิมิต บัณฑิตาปทาน ๓ ประการเหล่านี้, ๓ ประการ
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เป็นไฉน ? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตในโลกนี้ เป็นผู้คิดแต่เรื่องที่คิดดีโดยปกติ 

เป็นผู้กล่าวแต่เรื่องที่กล่าวดีโดยปกติ เป็นผู้กระทําแต่กรรมดีโดยปกติ” ดังนี้. ก็คําว่า  

“สุจินฺติตจินฺตี” ดังนี้เป็นต้น บัณฑิตพึงประกอบด้วยสามารถแห่งสุจริตมีมโนสุจริต

เป็นต้น ดังนี้แล.     

 ..............................................................................................................................

[๑๙]   อปโร  นโย  ฯ

 นโย อ.นัย  อปโร อื่นอีก ฯ

 ยังมีนัยอื่นอีก

 ..............................................................................................................................

  “ทิฏฺเ  ธมฺเม  จ  โย  อตฺโถ    โย  จตฺโถ  สมฺปรายิโก  

  อตฺถาภิสมยา  ธีโร    ปณฺฑิโตติ  ปวุจฺจตีติ 

  เอวํ  โกสลสํยุตฺเต  อุโภอตฺถสุตฺเต  วุตฺตตฺตา  เย  เทฺว  อตฺเถ  ปฏิลภนฺติ  ตทตฺถปฺ- 

ปฏิลาภาย  ปฏิปชฺชนฺติ  เต  ปณฺฑิตา  นาม  ฯ  

 (วจนสฺส  ภควตา)  

   “ทิฏฺเ  ธมฺเม  จ  โย  อตฺโถ   โย  จ  อตฺโถ  สมฺปรายิโก  (สนฺติ),  

  (เตสุ  ทิฏฺธมฺมสมฺปรายิเกสุ)  อตฺถาภิสมยา  ธีโร  (ปุคฺคเลน)  ‘ปณฺฑิโตติ  ปวุจฺจตีติ  

 เอวํ  โกสลสํยุตฺเต  อุโภอตฺถสุตฺเต  วุตฺตตฺตา  เย  (ชนา)  เทฺว  อตฺเถ  ปฏิลภนฺติ  ตทตฺถปฺ- 

ปฏิลาภาย  ปฏิปชฺชนฺติ,  เต  (ชนา)  ปณฺฑิตา  นาม ฯ

 เย  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  ปฏิลภนฺติ ย่อมได้เฉพาะ  อตฺเถ ซึ่งประโยชน์ ท.  เทฺว 

๒  ปฏิปชฺชนฺต ิคือว่าย่อมปฏิบัติ  ตทตฺถปฺปฏิลาภาย เพื่ออันได้เฉพาะซึ่งประโยชน์ 

ทั้ง ๒ นั้น,  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  ปณฺฑิตา  นาม ชื่อว่าบัณฑิต  (วจนสฺส  

ภควตา)  วุตฺตตฺตา เพราะความที่ แห่งพระดํารัส เป็นพระดํารัส อันพระผู้มีพระภาค

เจ้า ตรัสไว้แล้ว  อุโภอตฺถสุตฺเต ในอุโภอัตถสูตร  โกสลสํยุตฺเต ในโกสลสังยุต  เอวํ 
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อย่างนี้  อิติ ว่า

“โย  อตฺโถ อ.ประโยชน์ใด  ธมฺเม ในธรรม  ทิฏฺเ อันสัตว์

เห็นแล้ว  จ ด้วย,  โย  อตฺโถ อ.ประโยชน์ใด  สมฺปรายิโก อัน

เป็นไปในภพหน้า  จ ด้วย  (สนฺติ) มีอยู่,  ธีโร อ.นักปราชญ์  

(ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ปวุจฺจติ ย่อมเรียก  “ปณฺฑิโตติ ว่า 

‘เป็นบัณฑิต’ ดังนี้  อตฺถาภิสมยา เพราะการรู้ยิ่งซึ่งประโยชน์ 

(เตสุ  ทิฏฺธมฺมสมฺปรายิเกสุ) ในธรรมอันสัตว์เห็นแล้วและ

อันเป็นไปในภพหน้า ท. เหล่านั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกชนเหล่าใดย่อมได้ประโยชน์ ๒ อย่าง คือย่อมปฏิบัติเพื่ออันได้ประโยชน์ ๒ อย่าง

นั้น, พวกชนเหล่านั้น ชื่อว่าบัณฑิต เพราะพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ 

ในอุโภอัตถสูตร โกสลสังยุต อย่างนี้ว่า

“ประโยชน์ใด ในภพนี้และภพหน้า มีอยู่ ธีรชนท่านเรียกว่า 

‘บัณฑิต’ เพราะรู้ประโยชน์ในภพนี้และภพหน้าเหล่านั้น”.

 ..............................................................................................................................

 เย  เทฺว  อตฺเถ  ฉินฺทนฺติ  เทฺว  อนตฺเถ  อาทิยนฺติ  เต  พาลา  นาม ฯ  เต  หิ  เทฺว  

อนตฺเถ  ลนฺตีติ  พาลา  เทฺว  อตฺเถ  ลุนนฺตีติ  พาลาติ  จ  วุจฺจนฺติ ฯ  ทฺวิสทฺทุปปโท  

ลา  อาทาเนติ  ภูวาทิคณิโก  ลุ  เฉทเนติ  กียาทิคณิโก ฯ

 เย  (ชนา)  เทฺว  อตฺเถ  ฉินฺทนฺติ  เทฺว  อนตฺเถ  อาทิยนฺติ,  เต  (ชนา)  พาลา  นาม ฯ  เต  (ชนา)  หิ  

‘(ชนา)  เทฺว  อนตฺเถ  ลนฺตีติ  (วิคฺคเหน)  ‘พาลา’  (อิติ  จ  วุจฺจนฺติ),  ‘(ชนา)  เทฺว  อตฺเถ  ลุนนฺตีติ   

(วิคฺคเหน)  ‘พาลาติ  จ  วุจฺจนฺติ ฯ  ทฺวิสทฺทุปปโท  ลา  อาทาเน  (วตฺตเต)’  อิติ  (‘ลนฺตีติ   

กิริยาปทํ)  ภูวาทิคณิโก  (โหติ),  (ทฺวิสทฺทุปปโท)  ลุ  เฉทเน  (วตฺตเต)  อิติ  (‘ลุนนฺตีติ  กิริยาปทํ)   

กียาทิคณิโก  (โหติ) ฯ

 เย  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  ฉินฺทนฺติ ย่อมตัด  อตฺเถ ซึ่งประโยชน์ ท.  เทฺว ๒   

อาทิยนฺติ ย่อมถือเอา  อนตฺเถ ซึ่งสิ่งอันมิใช่ประโยชน์ ท.  เทฺว ๒,  เต  (ชนา) อ.ชน 

ท. เหล่านั้น  พาลา  นาม ชื่อว่าพาล ฯ  ห ิจริงอยู่  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น   
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(วุจฺจนฺติ) ย่อมถูกเรียก  “พาลา”  อิติ ว่า ‘พาล’ ดังนี้  (วิคฺคเหน) เพราะวิเคราะห์  

อิติ ว่า  “(ชนา)  อ.ชน ท.  ลนฺติ ย่อมถือเอา  อนตฺเถ ซึ่งสิ่งอันมิใช่ประโยชน์ ท.  เทฺว 

๒”  อิติ ดังนี้  (จ) ด้วย,  วุจฺจนฺติ ย่อมถูกเรียก  “พาลา”ติ  ว่า ‘พาล’ ดังนี้  (วิคฺคเหน) 

เพราะวิเคราะห์  อิติ ว่า  “(ชนา) อ.ชน ท.  ลุนนฺติ ย่อมตัด  อตฺเถ ซึ่งประโยชน์ ท.  

เทฺว ๒”  อิติ ดังนี้  จ ด้วย ฯ  ลา อ.ลาธาตุ  ทฺวิสทฺทุปปโท อันมีทฺวิศัพท์เป็นบทถูกสวด

ใกล้ธาตุ  (วตฺตเต) ย่อมเป็นไป  อาทาเน ในการถือเอา  อิติ เพราะเหตุนั้น  (“ลนฺตีติ   

กิริยาปทํ) อ.กิริยาบทว่า “ลนฺติ” ดังนี้  ภูวาทิคณิโก เป็นธาตุอันประกอบในหมู่แห่ง

ธาตุมีภูธาตุเป็นต้น  (โหติ) ย่อมเป็น,  ลุ อ.ลุธาตุ  (ทฺวิสทฺทุปปโท) อันมีทฺวิศัพท์เป็น

บทอันถูกสวดใกล้ธาตุ  (วตฺตเต) ย่อมเป็นไป  เฉทเน ในการตัด  อิติ เพราะเหตุ

นั้น  (กิริยาปทํ) อ.กิริยาบท  “ลุนนฺตีติ ว่า “ลุนนฺติ” ดังนี้  กียาทิคณิโก เป็นธาตุ 

อันประกอบในหมู่ธาตุมีกีธาตุเป็นต้น  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 พวกชนเหล่าใด ย่อมตัดประโยชน์ ๒ อย่าง ย่อมถือเอาแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ๒ 

อย่าง, พวกชนเหล่านั้น ชื่อว่าพาล. จริงอยู่ พวกชนเหล่านั้น ย่อมถูกเรียกว่าพาล 

เพราะวิเคราะห์ว่า “ถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ๒ อย่าง” และย่อมถูกเรียกว่าพาล 

เพราะวิเคราะห์ว่า “ตัดประโยชน์ ๒ อย่าง”. ลาธาตุที่มีทฺวิศัพท์เป็นสัททูปปทะ ย่อม

เป็นไปในอรรถว่าการถือเอา ฉะนั้น กิริยาบทว่า “ลนฺติ” จึงเป็นภูวาทิคณิกธาตุ, ลุธาตุ

ที่มีทฺวิศัพท์เป็นสัททูปปท ย่อมเป็นไปในอรรถว่าตัด ฉะนั้น กิริยาบทว่า “ลุนนฺติ” จึง

เป็นกิยาทิคณิกธาตุ.

 ..............................................................................................................................

[๒๐]   ตตฺถ  ปณฺฑิตาว  เสวิตพฺพา  น  พาลา  ปูติมจฺฉสทิสา  หิ  พาลา  ปูติมจฺฉพนฺธปตฺตสทิโส  

ตํเสวโก  วิญฺญูนํ  ฉฑฺฑนียตํ  ชิคุจฺฉนียตญฺจ  ปตฺโต ฯ  ตครมาลาทิคนฺธภณฺฑสทิสา   

ปณฺฑิตา  ตครมาลาทิคนฺธภณฺฑปลิเวนปตฺตสทิโส  ตํเสวโก  วิญฺญูนํ  ภาวนียตํ  

มนุญฺญตญฺจ  ปตฺโต ฯ  โย  หิ  ยํ  เสวติ  โส  ตํคติโกว ฯ  อิมสฺส  ปนตฺถสฺส  ทีปนตฺถํ  

สุวโปตกาทิวตฺถุ  กเถตพฺพํ ฯ

 ตตฺถ  (พาลปณฺฑิเตสุ)  ปณฺฑิตาว  (ปุคฺคเลน)  เสวิตพฺพา,  น  พาลา  (ปุคฺคเลน  เสวิตพฺพา),  

ปูติมจฺฉสทิสา  (โหนฺติ)  หิ  พาลา,  ปูติมจฺฉพนฺธปตฺตสทิโส  (โหติ)  ตํเสวโก  (ปุคฺคโล),  (โส   

ตํเสวโก  ปุคฺคโล  ปุคฺคลสฺส)  วิญฺญูนํ  ฉฑฺฑนียตํ  (จ  ปุคฺคลสฺส  วิญฺญูนํ)  ชิคุจฺฉนียตํ  จ  ปตฺโต ฯ   
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ตครมาลาทิคนฺธภณฺฑสทิสา  (โหนฺติ)  ปณฺฑิตา,  ตครมาลาทิคนฺธภณฺฑปลิเวนปตฺตสทิโส  

(โหติ)  ตํเสวโก  (ปุคฺคโล),  (โส  ตํเสวโก  ปุคฺคโล  ปุคฺคลสฺส)  วิญฺญูนํ  ภาวนียตํ  (จ  ปุคฺคลสฺส  

วิญฺญูนํ)  มนุญฺญตํ  จ  ปตฺโต ฯ  โย  (ปุคฺคโล)  หิ  ยํ  (ปุคฺคลํ)  เสวติ,  โส  (ปุคฺคโล)  ตํคติโกว  

(โหติ) ฯ  (ปณฺฑิเตน)  อิมสฺส  ปน  อตฺถสฺส  ทีปนตฺถํ  สุวโปตกาทิวตฺถุ  กเถตพฺพํ ฯ

 ตตฺถ  (พาลปณฺฑิเตสุ)  ปณฺฑิตาว อ.- ในคนพาลและบัณฑิต ท. เหล่านั้นหนา -

บัณฑิต ท. นั่นเทียว  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  เสวิตพฺพา พึงเสพ,  พาลา อ.คนพาล ท.   

(ปุคฺคเลน) อันบุคคล  น  เสวิตพฺพา ไม่พึงเสพ,  ห ิเพราะว่า  พาลา อ.คนพาล ท.   

ปูติมจฺฉสทิสา เป็นเช่นกับด้วยปลาเน่า  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล   

ตํเสวโก ผู้เสพซึ่งคนพาลนั้น  ปูติมจฺฉพนฺธปตฺตสทิโส เป็นเช่นกับด้วยใบไม้อันเป็น

เครื่องผูกซึ่งปลาเน่า  (โหติ) ย่อมเป็น,  (โส  ตํเสวโก  ปุคฺคโล) อ.บุคคล ผู้เสพซึ่ง

คนพาลนั้นนั้น  ปตฺโต ถึงแล้ว  (ปุคฺคลสฺส)  วิญฺญูนํ  ฉฑฺฑนียตํ  (จ) ซึ่งความที่- 

แห่งบุคคล -เป็นผู้ อันวิญญูชน ท. พึงทิ้งด้วย  (ปุคฺคลสฺส  วิญฺญูนํ)  ชิคุจฺฉนียตํ   

จ ซึ่งความเป็น- แห่งบุคคล -เป็นผู้ อันวิญญูชน ท. พึงรังเกียจด้วย ฯ  ปณฺฑิตา  

อ.บัณฑิต ท.  ตครมาลาทิคนฺธภณฺฑสทิสา เป็นเช่นกับด้วยสิ่งของแห่งของหอม 

มีกฤษณาและพวงมาลัยเป็นต้น  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ตํเสวโก  

ผู้เสพซึ่งบัณฑิตนั้น  ตครมาลาทิคนฺธภณฺฑปลิเวนปตฺตสทิโส เป็นเช่นกับด้วย

ใบไม้เป็นเครื่องพันซึ่งสิ่งของแห่งของหอมมีกฤษณาและพวงมาลัยเป็นต้น  (โหติ) 

ย่อมเป็น,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  (ตํเสวโก) ผู้เสพซึ่งบัณฑิตนั้น  (โส) นั้น  ปตฺโต ถึง

แล้ว  (ปุคฺคลสฺส  วิญฺญูนํ  ภาวนียตํ  (จ) ซึ่งความที่- แห่งบุคคล -เป็นผู้ อันวิญญูชน 

ท. พึงสรรเสริญด้วย  (ปุคฺคลสฺส  วิญฺญูนํ)  มนุญฺญตํ  จ ซึ่งความที่- แห่งบุคคล -เป็น

ผู้ฟูใจ แห่งวิญญูชน ท. ด้วย ฯ  ห ิก็  โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  เสวต ิย่อมเสพ  ยํ  

(ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลใด,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  ตํคติโกว เป็นผู้มีบุคคลนั้นเป็น

คติเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ปน ก็  สุวโปตกาทิวตฺถุ อ.เรื่องมีนกแก้วตัวลูกน้อย

เป็นต้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  กเถตพฺพํ พึงกล่าว  ทีปนตฺถํ เพื่ออันแสดง  อิมสฺส  

อตฺถสฺส ซึ่งเนื้อความนี้ ฯ

 บรรดาคนพาลและบัณฑิตเหล่านั้น พวกบัณฑิตเท่านั้น ควรคบ,  พวกคนพาล ไม่

ควรคบ,  เพราะว่า พวกคนพาล เป็นเช่นกับปลาเน่า,  บุคคลผู้คบคนพาลนั้น ก็เป็น
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เช่นกับใบไม้ที่ห่อปลาเน่า และถึงความเป็นผู้ที่วิญญูชนทั้งหลายพึงทิ้งและรังเกียจ.  

พวกบัณฑิต เป็นเช่นกับสิ่งของที่เป็นของหอมมีกฤษณาและพวงมาลัยเป็นต้น, ผู้คบ

บัณฑิตนั้น ก็เป็นเช่นกับใบไม้ที่ใช้ห่อสิ่งของที่เป็นของหอมมีกฤษณาและพวงมาลัย

เป็นต้น, ถึงความเป็นผู้ที่วิญญูชนทั้งหลายพึงสรรเสริญและชื่นชม.  ก็ผู้ใดคบบุคคลใด 

ผู้นั้นก็มีบุคคลนั้นเป็นคตินั่นแหละ. ก็เรื่องลูกนกแก้วเป็นต้น บัณฑิตพึงกล่าวเพื่อจะ

แสดงเนื้่อความนี้.

 ..............................................................................................................................   

๑. สุวกวตฺถุ

[๒๑]   อตีเต  กิร  สานุปพฺพเต  สิมฺพลีวเน  เทฺว  ภาตโร  สุวโปตกา  อเหสุํ ฯ  ปพฺพตสฺส  ปน  

อุปริวาเต  ปญฺจโจรสตนิวาโส  คาโม  อโหสิ,  อโธวาเต  ปญฺจอิสิสตนิวาโส  อสฺสโม 

ฯ  สุวโปตกานํ  ปกฺขานิกฺขมนกาเล  วาตมณฺฑลิกา  อุทปาทิ ฯ  เต  ตาย  ปหฏา  วิสุํ   

ปตึสุ ฯ  ตตฺเถโก  โจรคามเก  อาวุธนฺตเร  ปติตฺวา  ตตฺถ  ปติตตฺตา  “สตฺติคุมฺโพติ   

โจเรหิ  กตนาโม  เตสมนฺตเร  วฑฺฒิ ฯ  เอโก  อสฺสเม  วาลุกาตเล  ปุปฺผนฺตเร  ปติตฺวา   

ตตฺถ  ปติตตฺตา  “ปุปฺผโกติ  อิสีหิ  กตนาโม  เตสมนฺตเร  วฑฺฒิ ฯ  ตทา  อุตฺตร- 

ปญฺจาลนคเร  ปญฺจาโล  นาม  ราชา  สพฺพาลงฺการภูสิโต  รถมภิรุหิตฺวา  มิควธาย  

วนํ  คนฺตฺวา  “ยสฺส  ปสฺเสน  มิโค  ปลายติ,  ตสฺเสว  คีวาติ  วตฺวา  รถา  โอรุยฺห   

ปฏิจฺฉนฺนฏฺาเน  ธนุมาทาย  อฏฺาสิ ฯ  อเถโก  เอณิมิโค  มนุสฺเสหิ  วนคุมฺเพสุ   

โปถิยมาเนสุ  อุฏฺาย  คมนมคฺคํ  โอโลเกนฺโต  รญฺโญ  ติฏฺานสฺเสว  วิวิตฺตตํ  ทิสฺวา  

ตทภิมุโข  ปกฺขนฺทิตฺวา  ปลายิ ฯ  มนุสฺสา  รญฺญา  สทฺธึ  เกฬึ  กรึสุ ฯ  โส  “อิทานิ  

ตํ  คเหสฺสามีติ  รถมารุยฺห  เวเคน  มิคํ  อนุพนฺธิ ฯ  ตํ  ปุริสา  อนุพนฺธิตุํ  นาสกฺขึสุ ฯ   

ราชา  สารถิทุติโย  มิคํ  อทิสฺวา  นิวตฺโต  โจรคามสมีเป  รมณียาย  กนฺทราย   

นหายิตฺวา  จ  ปิวิตฺวา  จ  รุกฺขจฺฉายาย  นิปชฺชิ ฯ  

 กิร ได้ยินว่า  อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  สุวโปตกา อ.นกแก้วตัวลูกน้อย 

ท.  ภาตโร ผู้เป็นพี่น้องกัน  เทฺว สองตัว  สิมฺพลีวเน ในป่างิ้ว  สานุปพฺพเต ใกล้

ไหล่แห่งภูเขา  อเหสุํ ได้มีแล้ว ฯ  ปน ก็  คาโม อ.หมู่บ้าน  ปญฺจโจรสตนิวาโส 

อันเป็นที่อยู่แห่งร้อยแห่งโจรห้า  อโหสิ ได้มีแล้ว  อุปริวาเต ในด้านเหนือแห่งลม  
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ปพฺพตสฺส แห่งภูเขา,  อสฺสโม อ.อาศรม  ปญฺจอิสิสตนิวาโส อันเป็นที่อยู่แห่งร้อย

แห่งฤษีห้า  (อโหสิ) ได้มีแล้ว  อโธวาเต ในด้านใต้แห่งลม  (ปพฺพตสฺส) แห่งภูเขา ฯ   

วาตมณฺฑลิกา อ.ลมหัวด้วน  อุทปาทิ ได้เกิดขึ้นแล้ว  ปกฺขานิกฺขมนกาเล ในกาล

เป็นที่ไม่ออกแห่งขนปีก  สุวโปตกานํ แห่งนกแก้วตัวลูกน้อย ท. ฯ  เต  (สุวโปตกา) 

อ.นกแก้วตัวลูกน้อย ท. เหล่านั้น  ตาย  (วาตมณฺฑลิกาย)  ปหฏา ตัวอันลมหัวด้วน

นั้น พัดแล้ว  ปตึส ุตกไปแล้ว  วิสุ ํแยกกัน ฯ  ตตฺถ  (สุวโปตเกสุ)  เอโก  (สุวโปตโก)  

อ.- ในนกแก้วตัวลูกน้อย ท. เหล่านั้นหนา -นกแก้วตัวลูกน้อย ตัวหนึ่ง  ปติตฺวา ตก

ไปแล้ว  อาวุธนฺตเร ในระหว่างแห่งอาวุธ  โจรคามเก ในหมู่บ้านของโจร  โจเรหิ   

กตนาโม ตัวมีชื่อ- อันโจร ท. -กระทําแล้ว  อิติ ว่า  “สตฺติคุมฺโพ อ.นกชื่อว่าสัตติคุมพะ”   

อิติ ดังนี้  ตตฺถ  (อาวุธนฺตเร  ตสฺส  สุวโปตกสฺส)  ปติตตฺตา เพราะความที่- แห่ง

นกแก้วตัวลูกน้อยนั้น -เป็นสัตว์ตกไปแล้ว ในระหว่างแห่งอาวุธนั้น  วฑฺฒิ เติบโต

แล้ว  อนฺตเร ในระหว่าง  เตสํ  (โจรานํ) แห่งโจร ท. เหล่านั้น ฯ  เอโก  (สุวโปตโก) 

อ.นกแก้วตัวลูกน้อย ตัวหนึ่ง  ปติตฺวา ตกไปแล้ว  ปุปฺผนฺตเร ในระหว่างแห่งดอกไม้   

วาลุกาตเล บนพื้นแห่งทราย  อสฺสเม ใกล้อาศรม  อิสีหิ  กตนาโม ตัวมีชื่อ- อันฤษี 

ท. -กระทําแล้ว  อิติ ว่า  “ปุปฺผโก อ.นกชื่อว่าปุปผกะ”  อิติ ดังนี้  ตตฺถ  (ปุปฺผนฺตเร  

ตสฺส  สุวโปตกสฺส  ปติตตฺตา) เพราะความที่- แห่งนกแก้วตัวลูกน้อยนั้น เป็นสัตว์

ตกไปแล้ว ในระหว่างแห่งดอกไม้นั้น  วฑฺฒิ เติบโตแล้ว  อนฺตเร ในระหว่าง  เตสํ  

(อิสีนํ) แห่งฤษี ท. เหล่านั้น ฯ  ตทา ในกาลนั้น  ราชา อ.พระราชา  ปญฺจาโล  นาม 

พระนามว่าปัญจาละ  อุตฺตรปญฺจาลนคเร ในพระนครชื่อว่าอุตตรปัญจาละ  สพฺพา-

ลงฺการภูสิโต ผู้ประดับแล้วด้วยเครื่องประดับทั้งปวง  อภิรุหิตฺวา เสด็จขึ้นแล้ว  รถํ สู่

ราชรถ  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  วน ํสู่ป่า  มิควธาย เพื่ออันฆ่าซึ่งเนื้อ  วตฺวา ตรัสแล้ว  

อิติ ว่า  “มิโค อ.เนื้อ  ปลายติ ย่อมหนีไป  ปสฺเสน โดยข้าง  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของ

บุคคลใด,  คีวา อ.สินไหม  (โหตุ) จงมี  ตสฺส  เอว  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคลนั้นนั่นเทียว”  

อิติ ดังนี้  โอรุยฺห เสด็จลงแล้ว  รถา จากราชรถ  อาทาย อฏฺาสิ ได้ประทับยืนถือ

เอาแล้ว  ธนุํ ซึ่งธนู  ปฏิจฺฉนฺนฏฺาเน ในที่เป็นที่ปกปิดแล้ว ฯ  อถ ครั้งนั้น  เอโก   

เอณิมิโค อ.เนื้อทราย ตัวหนึ่ง,  วนคุมฺเพสุ ครั้นเมื่อกอไม้ในป่า ท.  มนุสฺเสห ิอัน

มนุษย์ ท.  โปถิยมาเนสุ ฟาดอยู่,  อุฏฺาย ลุกขึ้นแล้ว  โอโลเกนฺโต แลดูอยู่  คมน-

มคฺคํ ซึ่งหนทางเป็นที่ไป  ทิสฺวา เห็นแล้ว  รญฺโญ  ติฏฺานสฺเสว  วิวิตฺตต ํซึ่งความ
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ที่- แห่งที่เป็นที่ประทับยืน ของพระราชานั่นเทียว -เป็นที่สงัดแล้ว  ตทภิมุโข ผู้มีหน้า

เฉพาะต่อที่นั้น  ปกฺขนฺทิตฺวา วิ่งไปแล้ว  ปลายิ หนีไปแล้ว ฯ  มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  

กรึสุ กระทําแล้ว  เกฬึ ซึ่งการเยาะเย้ย  สทฺธึ กับ  รญฺญา ด้วยพระราชา ฯ  โส  (ราชา) 

อ.พระราชานั้น  (จินฺเตตฺวา) ทรงดําริแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  คเหสฺสามิ จักจับ  

ตํ  (มิคํ) ซึ่งเนื้อนั้น  อิทานิ ในกาลนี้”  อิติ ดังนี้  อารุยฺห เสด็จขึ้นแล้ว  รถํ สู่ราชรถ  

อนุพนฺธิ ติดตามแล้ว  มิคํ ซึ่งเนื้อ  เวเคน โดยเร็ว ฯ  ปุริสา อ.บุรุษ ท.  น  อสกฺขึสุ  

ไม่ได้อาจแล้ว  อนุพนฺธิตุํ เพื่ออันติดตาม  ตํ  (ราชานํ) ซึ่งพระราชานั้น ฯ  ราชา 

อ.พระราชา  สารถิทุติโย ทรงมีนายสารถีเป็นที่สอง  อทิสฺวา ไม่ทอดพระเนตรแล้ว  

มิคํ ซึ่งเนื้อ  นิวตฺโต เสด็จกลับแล้ว  นหายิตฺวา  จ ทรงสนานแล้วด้วย  ปิวิตฺวา  จ 

ทรงดื่มแล้วด้วย  กนฺทราย ที่ซอกเขา  รมณียาย อันอันบุคคลพึงยินดี  โจรคาม-

สมีเป ในที่ใกล้แห่งหมู่บ้านของโจร  นิปชฺช ิบรรทมแล้ว  รุกฺขจฺฉายาย ที่ร่มเงาของ

ต้นไม้ ฯ

 ดังได้สดับมา ในอดีตกาล มีลูกนกแก้ว ๒ ตัวพี่น้อง ที่ป่างิ้ว ใกล้ไหล่เขา.  ก็ที่ด้าน

เหนือลมของภูเขา ได้มีหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกโจร ๕๐๐ คน,  ที่ด้านใต้ลม ได้มี

อาศรมซึ่งเป็นที่อยู่ของฤษี ๕๐๐ ท่าน.  ในคราวที่ขนปีกของลูกนกแก้วยังไม่งอก ได้

เกิดลมหัวด้วน (ลมบ้าหมู).  ลูกนกเหล่านั้น ถูกลมพัดไปตกตัวละแห่ง.  บรรดาลูก

นกสองตัวนั้น ตัวหนึ่งตกในระหว่างอาวุธในหมู่บ้านของโจร พวกโจรจึงตั้งชื่อให้ว่า  

“สัตติคุมพะ” เพราะเหตุที่ตกในระหว่างอาวุธนั้น เติบโตแล้วท่ามกลางพวกโจรเหล่า

นั้น. อีกตัวหนึ่ง ตกในระหว่างดอกไม้ บนพื้นทราย ใกล้อาศรม พวกฤษีจึงตั้งชื่อให้

ว่า “ปุปผกะ” เพราะเหตุที่ตกในระหว่างดอกไม้นั้น เติบโตท่ามกลางพวกฤษีเหล่านั้น.  

คราวนั้น พระราชาพระนามว่าปัญจาละ ในพระนครชื่อว่าอุตตรปัญจาละ ทรงประดับ

ด้วยเครื่องประดับทุกอย่าง เสด็จขึ้นสู่ราชรถ เสด็จเข้าป่าเพื่อจะฆ่าเนื้อ ตรัสว่า “เนื้อ

หนีไปทางผู้ใด, ผู้นั้น ต้องถูกปรับ” ดังนี้ แล้วเสด็จลงจากราชรถ ได้ประทับยืนถือธนู

ในที่ปกปิด.  ทีนั้น เนื้อทรายตัวหนึ่ง เมื่อพวกมนุษย์พากันฟาดกอไม้ในป่าอยู่ ก็ได้ลุก

ขึ้นมองดูทางไป เห็นว่าที่ที่พระราชาประทับยืนอยู่เท่านั้นว่าง หันหน้ามุ่งตรงนั้น วิ่ง

ออกไป หนีไปแล้ว.  พวกมนุษย์พากันเยาะเย้ยกับพระราชา. พระราชานั้นทรงดําริ

ว่า “เราจักจับเนื้อนั้นในบัดนี้” แล้วเสด็จขึ้นสู่ราชรถ เสด็จติดตามเนื้อนั้นไปโดยเร็ว.  

พวกราชบุรุษไม่สามารถที่จะติดตามพระราชานั้นได้.  พระราชาทรงมีนายสารถีเป็น
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คนที่ ๒ ไม่พบเนื้อ จึงเสด็จกลับ ทรงสนานและเสวยนํ้าที่ลําธารอันน่ารื่นรมย์ ใกล้

หมู่บ้านโจร แล้วบรรทมใต้ร่มเงาไม้.

 ..............................................................................................................................

 ตทา  สพฺเพ  โจรา  อรญฺญเมว  ปวิฏฺา ฯ  อนฺโตคาเม  เอเกน  ภตฺตการเกน  สทฺธึ  

สตฺติคุมฺโพ  โอหิยิ ฯ  สตฺติคุมฺโพ  คามโต  นิกฺขมิตฺวา  ตถานิปนฺนํ  ราชานํ  ทิสฺวา  

คามํ  ปวิสิตฺวา  “ราชานํ  มาเรตฺวา  วตฺถาภรณานิสฺส  คเหตฺวา  นํ  ปาเท  คเหตฺวา  

กฑฺฒิตฺวา  เอกมนฺเต  สาขาหิ  ปฏิจฺฉาเทสฺสามาติ  ภตฺตการเกน  สทฺธึ  มนุสฺสภาสาย  

กเถสิ ฯ  ราชา  ปพุชฺฌิตฺวา  ตํ  กถํ  สุตฺวา  “สปฺปฏิภยมิทํ  านนฺติ  ภีโต  รถมารุยฺห  

ตโต  ปลายิตฺวา  อิสีนมสฺสมํ  ปตฺโต ฯ

 ตทา ในกาลนั้น  โจรา อ.โจร ท.  สพฺเพ ทั้งปวง  ปวิฏฺา เข้าไปแล้ว  อรญฺญํ  เอว 

สู่ป่านั่นเทียว ฯ  สตฺติคุมฺโพ อ.นกชื่อว่าสัตติคุมพะ  สทฺธึ กับ  ภตฺตการเกน ด้วย

บุคคลผู้กระทําซึ่งภัตร  เอเกน คนหนึ่ง  โอหิยิ ล้าลงแล้ว  อนฺโตคาเม ในภายในแห่ง

หมู่บ้าน ฯ  สตฺติคุมฺโพ อ.นกชื่อว่าสัตติคุมพะ  นิกฺขมิตฺวา ออกไปแล้ว  คามโต จาก

หมู่บ้าน  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ราชานํ ซึ่งพระราชา  ตถานิปนฺนํ ผู้บรรทมแล้วเหมือน

อย่างนั้น  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  คามํ สู่หมู่บ้าน  กเถสิ กล่าวแล้ว  มนุสฺสภาสาย 

ด้วยภาษาของมนุษย์  สทฺธึ กับ  ภตฺตการเกน ด้วยบุคคลผู้กระทําซึ่งภัตร  อิติ ว่า  

“(มยํ) อ.เรา ท.  ราชานํ ยังพระราชา  มาเรตฺวา ให้สวรรคตแล้ว  คเหตฺวา ถือเอา 

แล้ว  วตฺถาภรณานิ ซึ่งผ้าและเครื่องประดับ ท.  อสฺส  (รญฺโญ) ของพระราชานั้น   

คเหตฺวา จับแล้ว  นํ  (ราชานํ) ซึ่งพระราชานั้น  ปาเท ที่เท้า  กฑฺฒิตฺวา คร่ามาแล้ว  

ปฏิจฺฉาเทสฺสาม จักปกปิด  สาขาหิ ด้วยกิ่งไม้ ท.  เอกมนฺเต ในที่สุดส่วนข้างหนึ่ง”  

อิติ ดังนี้ ฯ  ราชา อ.พระราชา  ปพุชฺฌิตฺวา ทรงตื่นแล้ว  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตํ  

กถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวนั้น  ภีโต ทรงหวาดผวาแล้ว  อิติ ว่า  “อิทํ  านํ อ.ที่นี้  

สปฺปฏิภย ํเป็นที่เป็นไปกับด้วยภัยเฉพาะ  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  อารุยฺห เสด็จ

ขึ้นแล้ว  รถํ สู่ราชรถ  ปลายิตฺวา เสด็จหนีไปแล้ว  ตโต  (านโต) จากที่นั้น  ปตฺโต 

เสด็จถึงแล้ว  อสฺสม ํซึ่งอาศรม  อิสีนํ ของฤษี ท. ฯ

 ในคราวนั้น พวกโจรทั้งหมดพากันเข้าป่าไป.  นกสัตติคุมพะกับพ่อครัวอีกหนึ่งคนที่



74 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑ [ป€ม

เหลืออยู่ภายในหมู่บ้าน. นกสัตติคุมพะบินออกไปจากหมู่บ้าน พบพระราชาผู้บรรทม

อยู่อย่างนั้น จึงเข้าไปยังหมู่บ้าน แล้วพูดด้วยภาษามนุษย์กับพ่อครัวว่า “พวกเราช่วย

กันฆ่าพระราชาให้ตาย ถือเอาผ้าและเครื่องประดับของเขา แล้วจับพระราชานั้นที่เท้า 

ดึงลากมา แล้วใช้กิ่งไม้ปกปิดไว้ ณ ที่แห่งหนึ่ง”.  พระราชาทรงตื่นบรรทม สดับคํา

กล่าวนั้น ทรงหวาดผวาว่า “ที่นี้ มีภัย” จึงเสด็จขึ้นราชรถ เสด็จหนีไปจากสถานที่แห่ง

นั้น เสด็จถึงอาศรมของเหล่าฤษี.

 .............................................................................................................................. 

ตทา  อิสโย  ผลาผลตฺถาย  คตา  ปุปฺผโกว  อสฺสเม  อจฺฉิ ฯ  โส  ราชานํ  ทิสฺวา

[๒๒]    สฺวาคตนฺเต  มหาราช   อโถ  เต  อทุราคตนฺตฺยาทินา  ปฏิสณฺาร- 

มกาสิ  ฯ  ราชา  ตสฺส  ปฏิสณฺาเร  ปสีทิตฺวา

  ภทฺทโก  วตายํ  ปกฺขี   ทฺวิโช  ปรมธมฺมิโก

  อเถโส  อิตโร  ปกฺขี   สุโว  ลุทฺทานิ  ภาสตีติ

 ปุปฺผกํ  ปสํสิตฺวา  อิตรํ  นินฺทิ ฯ  ตํ  สุตฺวา  ปุปฺผโก  “มหาราช  อหนฺเตน  สห   

เอกมาตุโก,  โส  ปน  อสาธูนํ  สนฺติเก  สํวฑฺโฒ  เตหิ  โจรธมฺเมน  วินีโต,  อหํ  สาธูนํ  

สนฺติเก  สํวฑฺโฒ  เตหิ  อิสิธมฺเมน  วินีโต,  ตสฺมา  อุโภ  มยํ  ธมฺเมน  นานา  โหมาติ  

วตฺวา  รญฺโญ  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมา  คาถา  อภาสิ

[๒๓]    “ยํ  ยญฺหิ  ราช  ภชติ   สนฺตํ  วา  ยทิวา  อสํ  

  สีลวนฺตํ  วิสีลํ  วา   วสํ  ตสฺเสว  คจฺฉติ ฯ  

  ยาทิสํ  กุรุเต  มิตฺตํ   ยาทิสญฺจุปเสวติ

  ส  เว  ตาทิสโก  โหติ   สหวาโส  หิ  ตาทิโส ฯ  

  เสวมาโน  เสวมานํ   สมฺผุฏฺโ  สมฺผุสํ  ปรํ  

  สโร  ทุฏฺโ  กลาปํว   อลิตฺตมุปลิมฺปติ  

  อุปเลปภยา  ธีโร   เนว  ปาปสขา  สิยา ฯ  

  ปูติมจฺฉํ  กุสคฺเคน   โย  นโร  อุปนยฺหติ  

  กุสาปิ  ปูตี  วายนฺติ   เอวํ  พาลุปเสวนา ฯ  
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  ตครญฺจ  ปลาเสน   โย  นโร  อุปนยฺหติ  

  ปตฺตาปิ  สุรภี  วายนฺติ   เอวํ  ธีรุปเสวนา ฯ

  ตสฺมา  ปตฺตปุฏสฺเสว   ญตฺวา  สมฺปากมตฺตโน  

  อสนฺเต  นุปเสเวยฺย   สนฺเต  เสเวยฺย  ปณฺฑิโต  

  อสนฺโต  นิรยํ  เนนฺติ   สนฺโต  ปาเปนฺติ  สุคฺคตินฺติ ฯ

 ตทา ในกาลนั้น  อิสโย อ.ฤษี ท.  คตา ไปแล้ว  ผลาผลตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่ผล

ไม้น้อยใหญ่,  ปุปฺผโกว อ.นกปุปผกะเทียว  อจฺฉิ อยู่แล้ว  อสฺสเม ที่อาศรม ฯ  โส  

(ปุปฺผโก) อ.นกปุปผกะนั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ราชานํ ซึ่งพระราชา  อกาสิ ได้กระทํา

แล้ว  ปฏิสณฺฅารํ ซึ่งการต้อนรับ  (วจเนน) ด้วยคํา  อิติ  อาทินา เป็นต้นว่า

 “มหาราช ข้าแต่พระมหาราชเจ้า  สฺวาคตํ อ.การเสด็จมาดี  

เต ของพระองค์  (อตฺถิ) มีอยู่,  อโถ อนึ่ง  อทุราคตํ อ.การ

เสด็จมาไม่ดีหามิได้  เต ของพระองค์  (อตฺถิ) มีอยู่”  อิติ  

ดังนี้ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  ปสีทิตฺวา ทรงเลื่อมใสแล้ว  ปฏิสณฺฅาเร ในการต้อนรับ  ตสฺส  

(ปุปฺผกสฺส) ของนกปุปผกะ  ปสํสิตฺวา ทรงสรรเสริญแล้ว  ปุปฺผกํ ซึ่งนกปุปผกะ  

นินฺทิ ทรงตําหนิแล้ว  อิตรํ  (สตฺติคุมฺพํ) ซึ่งนกสัตติคุมพะนอกนี้  อิติ ว่า

 “อยํ  ปกฺขี อ.นกนี้  ภทฺทโก  วต ดีหนอ  ทฺวิโช เป็นสัตว์

เกิดสองครั้ง  ปรมธมฺมิโก เป็นสัตว์ประกอบในธรรมอย่างยิ่ง  

(โหติ) ย่อมเป็น,  อถ ส่วนว่า  ปกฺขี อ.นก  สุโว แก้ว  อิตโร 

นอกนี้  เอโส นั่น  ภาสติ ย่อมกล่าว  ลุทฺทานิ ซึ่งคําว่าฆ่าๆ”  

อิติ ดังนี้  ฯ  

 ปุปฺผโก อ.นกปุปผกะ  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งพระดํารัสนั้น  วตฺวา กราบทูล

แล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่พระมหาราชเจ้า  อหํ อ.ข้าพระองค์  เอกมาตุโก เป็น

ผู้มีมารดาเดียวกัน  สห กับ  เตน  (สตฺติคุมฺเพน) ด้วยนกสัตติคุมพะนั้น  (อมฺหิ) 

ย่อมเป็น,  ปน แต่ว่า  โส  (สตฺติคุมฺโพ) อ.นกสัตติคุมพะนั้น  สํวฑฺโฒ เติบโตแล้ว   

สนฺติเก ในสํานัก  อสาธูนํ ของคนไม่ดี ท.  เตหิ  (อสาธูหิ) อันคนไม่ดี ท. เหล่านั้น   



76 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑ [ป€ม

วินีโต แนะนําแล้ว  โจรธมฺเมน ด้วยธรรมของโจร,  อหํ อ.ข้าพระองค์  สํวฑฺโฒ 

เติบโตแล้ว  สนฺติเก ในสํานัก  สาธูนํ ของคนดี ท.  เตหิ  (สาธูหิ) อันคนดี ท. เหล่า

นั้น  วินีโต แนะนําแล้ว  อิสิธมฺเมน ด้วยธรรมของฤษี,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  มยํ 

อ.ข้าพระองค์ ท.  อุโภ ทั้งสอง  นานา เป็นผู้ต่างกัน  ธมฺเมน โดยธรรม  โหม ย่อม

เป็น”  อิติ ดังนี้  เทเสนฺโต เมื่อแสดง  ธมฺม ํซึ่งธรรม  รญฺโญ แก่พระราชา  อภาสิ  

ได้กล่าวแล้ว  อิมา  คาถา ซึ่งคาถา ท. เหล่านี้  อิติ ว่า

 “ราช ข้าแต่พระราชา  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ภชต ิ ย่อมคบ  

(ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล  ยํ  ยํ  หิ ใดๆ แล  สนฺตํ  วา ผู้เป็นสัตบุรุษหรือ  

ยทิวา ก็หรือว่า  อสํ ผู้เป็นอสัตบุรุษ  สีลวนฺตํ วา  ผู้มีศีลหรือ 

วิสีลํ  วา หรือว่าผู้มีศีลไปปราศแล้ว,  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคนั้น  

คจฺฉติ ย่อมไป  วส ํสู่อํานาจ  ตสฺส  เอว  (ปุคฺคลสฺส) ของ

บุคคลนั้นนั่นเทียว ฯ

 (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  กุรุเต ย่อมกระทํา  ยาทิสํ  (ปุคฺคลํ)  

ซึ่งบุคคล ผู้เช่นใด  มิตฺต ํ ให้เป็นมิตร  (จ) ด้วย,  อุปเสวติ 

ย่อมเข้าไปเสพ  ยาทิสํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล ผู้เช่นใด  จ ด้วย,  

โส  เว  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้นแล  ตาทิสโก เป็นผู้เช่นนั้น  

โหติ ย่อมเป็น,  หิ เพราะว่า  สหวาโส อ.การอยู่ร่วม  ตาทิโส 

เป็นสภาพเช่นนั้น  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 เสวมาโน อ.อาจารย์  (อุปลิมฺปติ) ย่อมเปื้อน  เสวมานํ ซึ่ง

อันเตวาสิก,  สมฺผุฏฺโ อ.อาจารย์ผู้อันอันเตวาสิกแตะต้องแล้ว 

อุปลิมฺปติ ย่อมเปื้อน  สมฺผุส ํซึ่งอันเตวาสิก ผู้แตะต้อง  ปรํ 

อื่น  อลิตฺตํ ผู้ไม่เปื้อนแล้ว  สโร  อิว เพียงดัง อ.ลูกศร  ทุฏฺโฅ 

อันร้าย  (อุปลิมฺปนฺโต) เปื้อนอยู่  กลาปํ ซึ่งแล่ง,  ธีโร อ.นัก

ปราชญ์  ปาปสขา เป็นผู้มีคนชั่วเป็นเพื่อน  สิยา พึงเป็น  

เนว หามิได้นั่นเทียว  อุปเลปภยา เพราะกลัวแต่อันเปื้อน ฯ   

โย  นโร อ.นรชนใด  อุปนยฺหต ิ ย่อมเข้าไปผูกสอดไว้   

ปูติมจฺฉ ํ ซึ่งปลาอันเน่า  กุสคฺเคน ด้วยปลายแห่งหญ้าคา,   
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กุสาปิ แม้ อ.หญ้าคา ท.  ปูต ี เป็นของเน่า  (หุตฺวา) เป็น   

วายนฺติ ย่อมฟุ้งไป  (ยถา) ฉันใด,  พาลุปเสวนา อ.การ

เข้าไปเสพซึ่งคนพาล  เอวํ ฉันนั้น ฯ  จ ส่วนว่า  โย  นโร  

อ.นรชนใด  อุปนยฺหต ิย่อมเข้าไปผูกไว้  ตครํ  ซึ่งกฤษณา

ปลาเสน ด้วยใบไม้,  ปตฺตาป ิแม้ อ.ใบไม้ ท.  สุรภี เป็นของ

มีกลิ่นหอม  (หุตฺวา) เป็น  วายนฺติ ย่อมฟุ้งไป  (ยถา) ฉันใด,  

ธีรุปเสวนา อ.การเข้าไปเสพซึ่งนักปราชญ์  เอวํ ฉันนั้น ฯ  

ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  ปณฺฑิโต อ.บัณฑิต  ญตฺวา รู้แล้ว  

สมฺปากํ ซึ่งความอบรม  อตฺตโน แห่งตน  ปตฺตปุฏสฺส  อิว 

เพียงดังใบไม้เป็นเครื่องห่อ  น  อุปเสเวยฺย ไม่พึงเข้าไปเสพ   

อสนฺเต ซึ่งอสัตบุรุษ ท.  เสเวยฺย พึงเสพ  สนฺเต ซึ่งสัตบุรุษ ท. ฯ   

อสนฺโต อ.อสัตบุรุษ ท.  เนนฺติ ย่อมนําไป  นิรยํ สู่นรก,   

สนฺโต อ.สัตบุรุษ ท.  (สตฺเต) ยังสัตว์ ท.  ปาเปนฺติ ย่อมให้ถึง  

สุคตึ ซึ่งสุคติ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในคราวนั้น พวกฤษีไปเพื่อต้องการผลไม้น้อยใหญ่. เหลือแต่นกปุปผกะเท่านั้นที่อยู่

ในอาศรม.  นกปุปผกะนั้นเห็นพระราชา จึงได้ทําการปฏิสันถารกับพระราชา ด้วย

คําเป็นต้นว่า

 “ข้าแต่พระมหาราชเจ้า พระองค์เสด็จมาดี อนึ่ง พระองค์มิได้

เสด็จมาไม่ดี” ดังนี้.

 พระราชาทรงเลื่อมใสในปฏิสันถารของนกปุปผกะนั้น ทรงชมเชยนกปุปผกะ ทรง

ตําหนินกสัตติคุมพะนอกนี้ว่า

 “นกนี้ ดีหนอ เป็นสัตว์เกิด ๒ ครั้ง มีธรรมอันประเสริฐ, ส่วน

นกแก้วอีกตัว ย่อมกล่าวแต่คําว่าฆ่าๆ” ดังนี้.

 นกปุปผกะฟังพระดํารัสนั้นแล้ว กราบทูลว่า “ข้าแต่พระมหาราชเจ้า ข้าพระองค์กับ

นกสัตติคุมพะนั้น มีมารดาท่านเดียวกัน, แต่นกสัตติคุมพะนั้น เติบโตในสํานักของ

พวกคนไม่ดี พวกคนไม่ดีเหล่านั้น แนะนําด้วยธรรมของโจร, ข้าพระองค์เติบโตใน
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สํานักของพวกคนดี พวกคนดีแนะนําด้วยธรรมของฤษี, เพราะฉะนั้น พวกข้าพระองค์

ทั้งสอง จึงมีความต่างกันโดยธรรม” ดังนี้ เมื่อจะแสดงธรรมแก่พระราชา จึงได้กล่าว

คาถาเหล่านี้ว่า

 “ข้าแต่พระราชา บุคคลย่อมคบกับบุคคลใดๆ จะเป็นสัตบุรุษ

หรือว่าอสัตบุรุษ จะเป็นคนมีศีล หรือไม่มีศีล, เขาย่อมไปสู่

อํานาจของบุคคลนั้นนั่นแหละ. 

 บุคคลทําบุคคลเช่นใดให้เป็นมิตร และย่อมเข้าไปเสพบุคคล

เช่นใด, แม้เขาแล ก็เป็นเหมือนเช่นกับบุคคลนั้น, เพราะ

ว่าการอยู่ร่วมกัน ก็เป็นเช่นนั้น.

 อาจารย์ย่อมเปื้อนศิษย์ อาจารย์ผู้ที่ลูกศิษย์สัมผัส ย่อมเปื้อน

ลูกศิษย์ผู้สัมผัสอื่น ผู้ซึ่งมิได้เปื้อนมาก่อน ดุจลูกศรร้ายที่

เปื้อนแล่ง ฉะนั้น, นักปราชญ์ ไม่มีคนชั่วเป็นเพื่อนเลย เพราะ

กลัวแต่การเปื้อน.

 นรชนใดใช้ปลายใบหญ้าคาห่อปลาเน่า ถึงหญ้าคาทั้งหลาย 

ก็พลอยเหม็นฟุ้งไป ฉันใด, การเข้าไปเสพคนพาล ก็ฉันนั้น

เหมือนกัน.

 ส่วน นรชนใดใช้ใบไม้ห่อกฤษณา ถึงใบไม้ทั้งหลาย ก็พลอย

หอมฟุ้งไป ฉันใด, การเข้าไปเสพนักปราชญ์ ก็ฉันนั้นเหมือน

กัน.

 เพราะฉะนั้น บัณฑิตรู้การอบรมตน ว่าเหมือนใบไม้ที่ใช้ห่อ

ฉะนั้น ไม่พึงเข้าไปเสพอสัตบุรุษทั้งหลาย พึงเสพสัตบุรุษทั้ง

หลาย, อสัตบุรุษทั้งหลายย่อมนําไปสู่นรก สัตบุรุษทั้งหลาย

ย่อมให้ถึงสุคติ” ดังนี้.

 ..............................................................................................................................

[๒๔]   ตตฺถ  สนฺตนตฺิ  สปฺปุริสํ ฯ 
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 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สนฺตนฺติ  (ปทสฺส)  “สปฺปุริสํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สปฺปุริส ํ ซึ่งสัตบุรุษ”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)   

“สนฺตนฺติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “สนฺตํ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “สนฺตํ” แปลว่า สัตบุรุษ.

 ..............................................................................................................................

 อสนตฺิ  อสปฺปุริสํ ฯ 

 “อสนฺติ  (ปทสฺส)  “อสปฺปุริสํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อสปฺปุริส ํซึ่งอสัตบุรุษ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“อสนฺติ ว่า “อสํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อสํ” แปลว่า อสัตบุรุษ.

 ..............................................................................................................................

 เสวมาโนติ  อาจริโย ฯ

 “เสวมาโนติ  (ปทสฺส)  “อาจริโย”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อาจริโย อ.อาจารย์”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“เสวมาโนติ ว่า “เสวมาโน” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “เสวมาโน” แปลว่า อาจารย์.

 ..............................................................................................................................

 เสวมานนตฺิ  อนฺเตวาสิกํ ฯ

 “เสวมานนตฺิ  (ปทสฺส)  “อนฺเตวาสิกํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อนฺเตวาสิกํ ซึ่งอันเตวาสิก”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  “เสวมานนฺติ ว่า “เสวมานํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “เสวมานํ” ความว่า ซึ่งอันเตวาสิก.
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 สมฺผุฏฺโติ  อนฺเตวาสินา  สมฺผุฏฺโ  อาจริโย ฯ

 “สมฺผุฏฺโติ  (ปทสฺส)  “อนฺเตวาสินา  สมฺผุฏฺโ  อาจริโย”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อาจริโย อ.อาจารย์  อนฺเตวาสินา  สมฺผุฏฺโ ผู้อันอันเต-

วาสิกกระทบแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สมฺผุฏฺโติ ว่า “สมฺผุฏฺโ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สมฺผุฏฺโ” ความว่า อาจารย์ที่ลูกศิษย์สัมผัสแล้ว.

   ..............................................................................................................................

 สมฺผุสํ  ปรนฺติ  ปรํ  อาจริยํ  สมฺผุสนฺตํ  อนฺเตวาสึ ฯ

 “สมฺผุสํ  ปรนฺติ  (ปททฺวยสฺส)  “ปรํ  อาจริยํ  สมฺผุสนฺตํ  อนฺเตวาสึ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อนฺเตวาสึ ซึ่งอันเตวาสิก  สมฺผุสนฺต ํ ผู้กระทบอยู่   

อาจริยํ ซึ่งอาจารย์  ปรํ อื่น”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท   

“สมฺผุสํ  ปรนฺติ ว่า “สมฺผุสํ  ปรํ” ดังนี้ ฯ 

 สองบทว่า “สมฺผุสํ  ปรํ” ความว่า ซึ่งอันเตวาสิกผู้สัมผัสอยู่ซึ่งอาจารย์อื่น”.

 ..............................................................................................................................

 อลิตฺตนฺติ  ปาปธมฺเมน  อลิตฺตํ  ตํ  อนฺเตวาสึ  โส  อาจริโย  ลิมฺปติ  สรกลาปํ  ทุฏฺโ 

วิสปีโต  สโร  วิย ฯ 

 “อลิตฺตนฺติ  (ปทสฺส)  “ปาปธมฺเมน  อลิตฺตํ  ตํ  อนฺเตวาสึ  โส  อาจริโย  ลิมฺปติ  สรกลาปํ   

(ลิมฺปนฺโต)  ทุฏฺโ วิสปีโต  สโร  วิย”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โส  อาจริโย อ.อาจารย์นั้น  ลิมฺปติ ย่อมเปื้อน  ตํ   

อนฺเตวาสึ ซึ่งอันเตวาสิกนั้น  อลิตฺตํ ผู้ไม่เปื้อนแล้ว  ปาปธมฺเมน ด้วยธรรมอันชั่ว  

สโร  วิย ราวกะ อ.ลูกศร  ทุฏฺโ อันชั่ว  วิสปีโต อันยาพิษกําซาบแล้ว  (ลิมฺปนฺโต) 

เปื้อนอยู่  สรกลาปํ ซึ่งแล่งแห่งลูกศร”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อลิตฺตนฺติ ว่า 

“อลิตฺตํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อลิตฺตํ” ความว่า อาจารย์นั้นย่อมเปื้อนอันเตวาสิกนั้น ผู้ไม่เปื้อนด้วยบาป
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ธรรม ดุจลูกศรชั่วที่กําซาบด้วยยาพิษ เปื้อนแล่งลูกศร.     

 ..............................................................................................................................

 พาลุปเสวี  หิ  ปาปกมฺมํ  อกโรนฺโตปิ  พาลุปเสวีติ  อวณฺณํ  อกิตฺตึ  ลภติ,  เตน  วุตฺตํ  

“เอวํ  พาลุปเสวนาติ ฯ  ธีรุปเสวี  ปณฺฑิโต  ภวิตุํ  อสกฺโกนฺโตปิ  กลฺยาณมิตฺตเสวีติ  

คุณกิตฺตึ  ลภติ,  เตน  วุตฺตํ  “เอวํ  ธีรุปเสวนาติ ฯ

 พาลุปเสวี  (ปุคฺคโล)  หิ  ปาปกมฺมํ  อกโรนฺโตปิ  “พาลุปเสวีติ  อวณฺณํ  อกิตฺตึ  ลภติ,  เตน   

(ปุปฺผเกน)  วุตฺตํ  “เอวํ  พาลุปเสวนาติ  (วจนํ) ฯ  ธีรุปเสวี  (ปุคฺคโล)  ปณฺฑิโต  ภวิตุํ   

อสกฺโกนฺโตปิ  “กลฺยาณมิตฺตเสวีติ  คุณกิตฺตึ  ลภติ,  เตน  (ปุปฺผเกน)  วุตฺตํ  “เอวํ  ธีรุปเสวนาติ  

(วจนํ) ฯ

 ห ิจริงอยู่  พาลุปเสวี  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล ผู้เข้าไปเสพซึ่งคนพาลโดยปกติ  อกโรนฺโตปิ  

แม้ไม่กระทําอยู่  ปาปกมฺม ํซึ่งกรรมอันชั่ว  ลภติ ย่อมได้  อวณฺณํ ซึ่งโทษมิใช่คุณอัน

บุคคลพึงพรรณนา  อกิตฺตึ ซึ่งคําติเตียนมิใช่ชื่อเสียง  พาลุปเสวีติ ว่า ‘ผู้เข้าไปเสพ

ซึ่งคนพาลโดยปกติ’ ดังนี้,  เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  “เอวํ  พาลุปเสวนาติ 

ว่า “เอวํ  พาลุปเสวนา” ดังนี้  (ปุปฺผเกน) อันนกปุปผกะ  วุตฺต ํกล่าวแล้ว ฯ  ธีรุปเสวี  

(ปุคฺคโล) อ.บุคคล ผู้เข้าไปเสพซึ่งนักปราชญ์โดยปกติ  อสกฺโกนฺโตปิ แม้ไม่อาจอยู่  

ปณฺฑิโต  ภวิตุ ํ เพื่ออัน เป็นบัณฑิต เป็น  ลภติ ย่อมได้  คุณกิตฺตึ ซึ่งเกียรติคุณ   

กลฺยาณมิตฺตเสวีติ ว่าเป็นผู้เข้าไปเสพซึ่งกัลยาณมิตรโดยปกติ” ดังนี้,  เตน เพราะ

เหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  “เอวํ  ธีรุปเสวนาติ ว่า “เอวํ  ธีรุปเสวนา” ดังนี้  (ปุปฺผเกน) อันนก 

ปุปผกะ  วุตฺต ํกล่าวแล้ว ฯ

 ความจริง บุคคลผู้เข้าไปเสพคนพาลโดยปกติ แม้จะไม่ทําบาปกรรม ก็ย่อมได้รับคํา

ตําหนิ ซึ่งมิใช่เกียรติคุณว่า “ผู้เข้าไปเสพคนพาลโดยปกติ”, เพราะฉะนั้น นกปุปผกะ 

จึงกล่าวคําว่า “เอวํ  พาลุปเสวนา” ดังนี้.  บุคคลผู้เข้าไปเสพนักปราชญ์ แม้ไม่

สามารถที่จะเป็นบัณฑิตได้ ย่อมได้รับเกียรติคุณว่า “ผู้เข้าไปเสพกัลยาณมิตรโดย

ปกติ”, เพราะฉะนั้น นกปุปผกะจึงกล่าวว่า “เอวํ  ธีรุปเสวนา” ดังนี้.

 ..............................................................................................................................
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 ปตฺตปุฏสฺเสวาติ  ตคราทิคนฺธชาตปลิเวนปณฺณสฺเสว ฯ 

 “ปตฺตปุฏสฺเสวาติ  (ปทสฺส)  “ตคราทิคนฺธชาตปลิเวนปณฺณสฺเสว”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ตคราทิคนฺธชาตปลิเวนปณฺณสฺส  อิว เพียงดัง แห่ง

ใบไม้เป็นเครื่องห่อซึ่งคันธชาตมีกฤษณาเป็นต้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“ปตฺตปุฏสฺเสวาติ ว่า “ปตฺตปุฏสฺเสว” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ปตฺตปุฏสฺเสว” ความว่า ดุจใบไม้ที่ใช้ห่อของหอมมีกฤษณาเป็นต้น.

 ..............................................................................................................................

 สมฺปากนตฺิ  กลฺยาณมิตฺตสํสคฺควเสน  อตฺตโน  ปริปกฺกภาวํ  ญตฺวา ฯ

 “สมฺปากนฺติ  (ปทสฺส)  “กลฺยาณมิตฺตสํสคฺควเสน  อตฺตโน  ปริปกฺกภาวํ  ญตฺวา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ญตฺวา รู้แล้ว  อตฺตโน  ปริปกฺกภาวํ ซึ่งความที่ แห่งตน 

เป็นผู้อบรมรอบแล้ว  กลฺยาณมิตฺตสํสคฺควเสน ด้วยสามารถแห่งความเกี่ยวข้อง

ด้วยกัลยาณมิตร”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สมฺปากนฺติ ว่า “สมฺปากํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สมฺปากํ” ความว่า รู้ว่าตนอบรมแล้ว ด้วยอํานาจแห่งการเกี่ยวข้องด้วย

กัลยาณมิตร.

 ..............................................................................................................................

 สนฺโตติ  สมฺมาทิฏฺกิา  อตฺตานํ  นิสฺสิเต  สตฺเต  สคฺคเมว  ปาเปนฺตีติ ฯ

 “สนฺโตติ  (ปทสฺส)  “สมฺมาทิฏฺกิา  (ชนา)  อตฺตานํ  นิสฺสิเต  สตฺเต  สคฺคเมว  ปาเปนฺตีติ”   

(อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “(ชนา) อ.ชน ท.  สมฺมาทิฏฺกิา ผู้มีความเห็นชอบ  สตฺเต 

ยังสัตว์ ท.  นิสฺสิเต ผู้อาศัยแล้ว  อตฺตานํ ซึ่งตน  สคฺคํ  เอว  ปาเปนฺติ  ย่อมให้ถึง  

ซึ่งสวรรค์นั่นเทียว”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สนฺโตติ ว่า “สนฺโต” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สนฺโต” ความว่า พวกชนผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ ทําพวกสัตว์ที่อาศัยตนให้ถึงสวรรค์

เท่านั้น.
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 ราชา  ตสฺส  ธมฺมกถาย  ปสีทิตฺวา  อาคเต  อิสโย  วนฺทิตฺวา  “ภนฺเต  มํ  อนุกมฺปมานา  

มยฺหํ  นคเร  วสถาติ  วตฺวา  นครํ  คนฺตฺวา  สุวานํ  อภยํ  ทตฺวา  ตตฺถาคตํ  อิสิคณํ  

อุยฺยาเน  วสาเปตฺวา  ยาวชีวํ  อุปฏฺหิตฺวา  สคฺคปทํ  ปูเรสิ ฯ  ปุปฺผโก  ปน  อรญฺเญ  

วสนฺโต  ยถากมฺมํ  คโต ฯ

 ราชา อ.พระราชา  ปสีทิตฺวา ทรงเลื่อมใสแล้ว  ธมฺมกถาย ในวาจาเป็นเครื่องกล่าว

ซึ่งธรรม  ตสฺส  (ปุปฺผกสฺส) ของนกปุปผกะนั้น  วนฺทิตฺวา ทรงไหว้แล้ว  อิสโย ซึ่ง

ฤษี ท.  อาคเต ผู้มาแล้ว  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห)  

อ.ท่าน ท.  อนุกมฺปมานา เมื่ออนุเคราะห์  ม ํซึ่งข้าพเจ้า  วสถ ขอจงอยู่  นคเร ใน

เมือง  มยฺห ํของข้าพเจ้า”  อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  นครํ สู่เมือง  ทตฺวา  

พระราชทานแล้ว  อภยํ ซึ่งอภัย  สุวานํ แก่นกแก้ว ท.  อิสิคณํ ยังหมู่แห่งฤษี   

อาคตํ ผู้มาแล้ว  ตตฺถ  (าเน) ในที่นั้น  วสาเปตฺวา ให้อยู่แล้ว  อุยฺยาเน ในพระ

ราชอุทยาน  อุปฏฺหิตฺวา ทรงอุปัฏฐากแล้ว  ยาวชีว ํตลอดกําหนดเพียงใดแห่งชีวิต  

สคฺคปทํ ยังทางแห่งสวรรค์  ปูเรสิ ให้เต็มแล้ว ฯ  ปน ส่วนว่า  ปุปฺผโก อ.นกปุปผกะ  

วสนฺโต อยู่อยู่  อรญฺเญ ในป่า  คโต ไปแล้ว  ยถากมฺมํ ตามกรรม ฯ

 พระราชาทรงเลื่อมใสในธรรมกถาของนกปุปผกะนั้น ทรงไหว้ฤษีทั้งหลายผู้มาถึงแล้ว 

ตรัสว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านเมื่อจะอนุเคราะห์ข้าพเจ้า ขอจงอยู่ในพระราชอุทยาน

ของข้าพเจ้าเถิด” ดังนี้ แล้วเสด็จกลับไปยังเมือง พระราชทานอภัยแก่นกแก้วทั้ง

หลาย เชิญหมู่ฤษีผู้มาแล้ว ให้อยู่ในพระราชอุทยาน ทรงอุปัฏฐากตลอดพระชนม์ชีพ 

ทําทางสวรรค์ให้เต็มแล้ว. ส่วนนกปุปผกะอยู่ในป่า ได้ไปตามกรรม.

 ..............................................................................................................................

 วีสตินิปาเต  สตฺติคุมฺพชาตกวณฺณนายํ  สุวกวตฺถุ ฯ

 สุวกวตฺถุ อ.เรื่องแห่งนกแก้ว  สตฺติคุมฺพชาตกวณฺณนายํ ในวาจาเป็นเครื่อง

พรรณนาแห่งสัตติคุมพชาดก  วีสตินิปาเต ในวีสตินิบาต  (นิฏฺติํ) จบแล้ว ฯ

 จบเรื่องนกแก้ว ในอรรถกถาสัตติคุมพชาดก ในวีสตินิบาต.

 ..............................................................................................................................
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๒. มหิฬามุขวตฺถุ

[๒๕]   อตีเต  พาราณสิยํ  พฺรหฺมทตฺตสฺส  รญฺโญ  มหิฬามุโข  นาม  มงฺคลหตฺถี  อโหสิ   

สีลวา  อาจารสมฺปนฺโน  น  กญฺจิ  วิเหเติ ฯ  อเถกทิวสํ  รตฺติภาเค  โจรา  อาคนฺตฺวา   

ตสฺส  สาลาสมีเป  นิสีทิตฺวา  มนฺตยึสุ  “เอวํ  อุมฺมงฺโค  ภินฺทิตพฺโพ,  เอวํ  สนฺธิจฺเฉทก-

กมฺมํ  กตฺตพฺพํ,  อุมฺมงฺคญฺจ  สนฺธิจฺเฉทนญฺจ  กตฺวา  ภณฺฑํ  หริตุํ  วฏฺฏติ,  หรนฺเตน  

มาเรตฺวา  ปหริตฺวา  จ  หริตพฺพํ,  เอวํ  อุฏฺาตุํ  สมตฺโถ  นาม  น  ภวิสฺสติ,  โจเรน  จ  

นาม  สีลาจารวนฺเตน  น  ภวิตพฺพํ,  กกฺขเฬน  ผรุเสน  สาหสิเกน  ภวิตพฺพนฺติ ฯ  เต  

เอวํ  มนฺเตตฺวา  อญฺญมญฺญํ  อุคฺคณฺหาเปตฺวา  คตา ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  มงฺคลหตฺถี อ.ช้างมงคล  มหิฬามุโข  นาม  

ชื่อว่ามหิฬามุข  รญฺโญ ของพระราชา  พฺรหฺมทตฺตสฺส พระนามว่าพรหมทัต   

พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี  สีลวา เป็นสัตว์มีศีล  อาจารสมฺปนฺโน เป็นสัตว์ถึง

พร้อมแล้วด้วยอาจาระ  อโหสิ ได้เป็นแล้ว  น  วิเหเติ ย่อมไม่เบียดเบียน  กญฺจิ  

ซึ่งใครๆ ฯ  อถ ครั้งนั้น  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  โจรา อ.โจร ท.  อาคนฺตฺวา มาแล้ว   

รตฺติภาเค ในส่วนแห่งราตรี  นิสีทิตฺวา นั่งแล้ว  สาลาสมีเป ในที่ใกล้แห่งโรง  ตสฺส  

(มงฺคลหตฺถิโน) ของช้างมงคลนั้น  มนฺตยึส ุ ปรึกษากันแล้ว  อิติ ว่า  “อุมฺมงฺโค 

อ.อุโมงค์  (อมฺเหหิ) อันเรา ท.  ภินฺทิตพฺโพ พึงทําลาย  เอวํ อย่างนี้,  สนฺธิจฺเฉทกกมฺมํ 

อ.กรรมแห่งบุคคลผู้ตัดซึ่งที่ต่อ  (อมฺเหหิ) อันเรา ท.  กตฺตพฺพ ํพึงกระทํา  เอวํ อย่างนี้,   

(อมฺเหหิ)  อุมฺมงฺคํ  จ  สนฺธิจฺเฉทนํ  จ  กตฺวา  ภณฺฑํ  หริตุํ อ.อัน- อันเรา ท. กระทํา 

ซึ่งอุโมงค์ด้วย ซึ่งการตัดซึ่งที่ต่อด้วย แล้วจึงนําไป ซึ่งภัณฑะ  วฏฺฏติ ย่อมควร,  

(ภณฺฑํ) อ.ภัณฑะ  (มยา) อันเรา  หรนฺเตน ผู้เมื่อนําไป  (ธนสามิกํ) ยังเจ้าของ

แห่งทรัพย์  มาเรตฺวา ให้ตายแล้ว  (จ) ด้วย  ปหริตฺวา ตีแล้ว  จ ด้วย  หริตพฺพ ํ 

พึงนําไป,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  สมตฺโถ  นาม ชื่อว่าผู้สามารถ  อุฏฺาตุํ เพื่ออันลุก

ขึ้น  น  ภวิสฺสต ิจักไม่มี  เอวํ อย่างนี้,  จ อนึ่ง  โจเรน  นาม ชื่ออันโจร  สีลาจาร- 

วนฺเตน เป็นผู้มีศีลและอาจาระ  น  ภวิตพฺพ ํ ไม่พึงเป็น,  กกฺขเฬน เป็นผู้กระด้าง   

ผรุเสน เป็นผู้หยาบคาย  สาหสิเกน เป็นผู้ร้ายกาจ  ภวิตพฺพ ํพึงเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  

เต  (โจรา) อ.โจร ท. เหล่านั้น  มนฺเตตฺวา ปรึกษากันแล้ว  เอวํ อย่างนี้  อญฺญมญฺญํ 

ยังกันและกัน  อุคฺคณฺหาเปตฺวา ให้เรียนเอาแล้ว  คตา ไปแล้ว ฯ         
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 ในอดีตกาล ช้างมงคลของพระราชาพระนามว่าพรหมทัต ชื่อว่ามหิฬามุข ในเมือง 

พาราณสี ได้เป็นสัตว์มีศีล สมบูรณ์ด้วยอาจาระ ย่อมไม่เบียดเบียนใครๆ. ครั้นภาย

หลัง ณ วันหนึ่ง พวกโจรพากันมาในส่วนกลางคืน นั่งที่ใกล้โรงช้างมงคลนั้น แล้ว

ปรึกษากันว่า “พวกเราควรทําลายอุโมงค์อย่างนี้, พวกเราพึงทํากรรมของบุคคลผู้

ตัดที่ต่ออย่างนี้, พวกเราทําลายอุโมงค์และทําการตัดที่ต่อ แล้วลักขโมยภัณฑะ จึงจะ

ควร, เราผู้เมื่อจะลักขโมยภัณฑะ ทําให้เจ้าของทรัพย์เสียชีวิตและตี แล้วจึงลักขโมย, 

บุคคลชื่อว่าเป็นผู้สามารถที่จะลุกขึ้น(ต่อสู้) จักไม่มีอย่างนี้, อนึ่ง ธรรมดาว่าโจร ไม่

ต้องมีศีลและอาจาระ, (แต่)ต้องเป็นคนกระด้าง หยาบคาย ร้ายกาจ” ดังนี้. พวกโจร

เหล่านั้นปรึกษากันอย่างนี้แล้ว สอนกันและกันให้สําเหนียก แล้วก็พากันกลับไป.

 ..............................................................................................................................

 เต  เอเตเนว  อุปาเยน  พหู  ทิวเส  ตตฺถาคนฺตฺวา  มนฺตยึสุ ฯ  หตฺถี  เตสํ  วจนํ   

สุตฺวา  “เอเต  มํ  สิกฺขาเปนฺตีติ  สญฺญาย  “อิทานิ  มยา  กกฺขเฬน  ผรุเสน   

สาหสิเกน  ภวิตพฺพนฺติ  จินฺเตตฺวา  ตถารูโป  อโหสิ ฯ  โส  ปาโตว  อาคตาคตํ   

หตฺถิโคปกํ  โสณฺฑาย  คเหตฺวา  ภูมิยํ  โปเถตฺวา  มาเรสิ  ฯ  มนุสฺสา  รญฺโญ  อาโรเจสุํ  ฯ   

ราชา  เอกํ  อมจฺจํ  เปเสสิ  “คจฺฉ  ปณฺฑิต  ชานาหิ  เกน  การเณน  โส  ทุฏฺโ   

ชาโตติ ฯ  โส  คนฺตฺวา  หตฺถิสรีเร  โรคํ  อทิสฺวา  “เกเนส  ทุฏฺโติ  อุปธาเรนฺโต  “อทฺธา  

อวิทูเร  เกสญฺจิ  ทุฏฺวจนํ  สุตฺวา  ทุฏฺโติ  สนฺนิฏฺานํ  กตฺวา  “อตฺถิ  นุ  โข  หตฺถิ- 

สาลาย  สมีเป  รตฺติภาเค  เกหิจิ  กิญฺจิ  กถิตปุพฺพนฺติ  หตฺถิโคปเก  ปุจฺฉิ ฯ  “อาม  

สามิ  โจรา  อาคนฺตฺวา  มนฺตยึสูติ ฯ 

 เต  (โจรา) อ.โจร ท. เหล่านั้น  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  ตตฺถ  (าเน) ในที่นั้น  มนฺตยึสุ 

ปรึกษากันแล้ว  ทิวเส สิ้นวัน ท.  พห ูมาก  เอเตน  เอว  อุปาเยน ด้วยอุบายนั่นนั่น

เทียว ฯ  หตฺถี อ.ช้าง  สุตฺวา ฟังแล้ว  วจนํ ซึ่งคํา  เตสํ  (โจรานํ) ของโจร ท. เหล่า

นั้น  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อิทานิ ในกาลนี้  มยา อันเรา  กกฺขเฬน เป็นผู้

กระด้าง  ผรุเสน เป็นผู้หยาบคาย  สาหสิเกน เป็นผู้ร้ายกาจ  ภวิตพฺพํ พึงเป็น”  อิติ 

ดังนี้  สญฺญาย ด้วยความสําคัญ  อิติ ว่า  “เอเต  (โจรา) อ.โจร ท. เหล่านั่น  ม ํยัง

เรา  สิกฺขาเปนฺต ิย่อมให้สําเหนียก”  อิติ ดังนี้  ตถารูโป เป็นสัตว์มีอย่างนั้นเป็นรูป  

อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  โส  (หตฺถี) อ.ช้างนั้น  คเหตฺวา จับแล้ว  หตฺถิโคปกํ ซึ่งบุคคลผู้
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รักษาซึ่งช้าง  อาคตาคตํ ผู้ทั้งมาแล้วทั้งมาแล้ว  ปาโตว ในเวลาเช้าเทียว  โสณฺฑาย 

ด้วยงวง  โปเถตฺวา ฟาดแล้ว  ภูมิย ํที่ภาคพื้น  (หตฺถิโคปกํ) ยังบุคคลผู้รักษาซึ่งช้าง   

มาเรสิ ให้ตายแล้ว ฯ  มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  อาโรเจสุ ํ กราบทูลแล้ว  รญฺโญ แก่

พระราชา ฯ  ราชา อ.พระราชา  เปเสสิ ทรงส่งไปแล้ว  เอกํ  อมจฺจํ ซึ่งอํามาตย์คน

หนึ่ง  (วจเนน) ด้วยพระดํารัส  อิติ ว่า  “ปณฺฑิต ดูก่อนบัณฑิต  (ตฺวํ) อ.เธอ  คจฺฉ 

จงไป,  (ตฺวํ) อ.เธอ  ชานาหิ จงรู้,  โส  (หตฺถี) อ.ช้างนั้น  ทุฏฺโ เป็นสัตว์ดุร้าย  ชาโต 

เกิดแล้ว  เกน  การเณน เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (อมจฺโจ) อ.อํามาตย์นั้น   

คนฺตฺวา ไปแล้ว  อทิสฺวา ไม่เห็นแล้ว  โรคํ ซึ่งโรค  หตฺถิสรีเร ในตัวของช้าง   

อุปธาเรนฺโต ใคร่ครวญอยู่  อิติ ว่า  “เอโส  (หตฺถี) อ.ช้างนั่น  ทุฏฺโ เป็นสัตว์ดุร้าย  

(ชาโต) เกิดแล้ว  เกน  (การเณน) เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังนี้  กตฺวา กระทําแล้ว  

สนฺนิฏฺานํ ซึ่งการตกลงใจ  อิติ ว่า  “(หตฺถี) อ.ช้าง  สุตฺวา ฟังแล้ว  ทุฏฺวจนํ ซึ่งคํา

อันชั่วช้า  เกสญฺจิ ของใครๆ ท.  อวิทูเร ในที่ไม่ไกล  ทุฏฺโ เป็นสัตว์ดุร้าย  (ชาโต) 

เกิดแล้ว  อทฺธา แน่แท้”  อิติ ดังนี้  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  หตฺถิโคปเก ซึ่งบุคคลผู้รักษาซึ่ง

ช้าง ท.  อิติ ว่า  “กิญฺจิ  (วจนํ) อ.คําอะไรๆ  เกหิจิ  กถิตปุพฺพํ เป็นคํา อันใครๆ ท. 

กล่าวแล้วในกาลก่อน  รตฺติภาเค ในส่วนแห่งราตรี  สมีเป ในที่ใกล้  หตฺถิสาลาย 

แห่งโรงแห่งช้าง  อตฺถิ  นุ  โข มีอยู่หรือหนอแล”  อิติ ดังนี้ ฯ  (หตฺถิโคปกา) อ.บุคคล

ผู้รักษาซึ่งช้าง ท.  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  อาม ครับ,  โจรา 

อ.โจร ท.  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  มนฺตยึส ุปรึกษากันแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกโจรเหล่านั้นมาปรึกษากันในที่นั้นหลายต่อหลายวัน ด้วยอุบายนั้นนั่นแหละ. ช้าง

ฟังคําของพวกโจรเหล่านั้น ก็คิดว่า “บัดนี้ เราควรเป็นผู้กระด้าง หยาบคาย ร้ายกาจ” 

ด้วยความสําคัญว่า “พวกโจรเหล่านี้ทําให้เราสําเหนียก” ได้เป็นเช่นนั้นแล้ว. ช้างใช้

งวงจับนายควาญช้างผู้ทั้งมาแล้วทั้งมาแล้วแต่เช้าตรู่ แล้วฟาดที่พื้น ทําให้นายควาญ

ช้างเสียชีวิต. พวกมนุษย์กราบทูลแด่พระราชา. พระราชาทรงส่งอํามาตย์คนหนึ่งไป

ด้วยพระดํารัสว่า “นี่แนะบัณฑิต ท่านจงไป จงรู้ ช้างนั้นกลายเป็นสัตว์ดุร้ายเพราะ

เหตุอะไรกัน”. อํามาตย์นั้นไปแล้ว ไม่พบโรคในตัวของช้าง จึงใคร่ครวญอยู่ว่า “ช้าง

นั่นกลายเป็นสัตว์ดุร้าย เพราะเหตุอะไรกัน” ทําการสันนิษฐานว่า “ช้างฟังคําอันชั่วช้า

ของใครๆ ในที่ไม่ไกล กลายเป็นสัตว์ดุร้ายเป็นแน่” ดังนี้ ถามนายควาญช้างทั้งหลาย

ว่า “เคยมีใครๆ มากล่าวคําอะไรๆ ใกล้โรงช้างในเวลากลางคืนบ้างไหมหนอ” ดังนี้. 
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พวกนายควาญช้างกล่าวว่า “มีครับ นายท่าน, พวกโจรพากันมาปรึกษากัน”.   

 โส  คนฺตฺวา  “เทว  อญฺโญ  หตฺถิสฺส  สรีเร  วิกาโร  นตฺถิ,  โจรานํ  กถํ  สุตฺวา  ทุฏฺโ  

ชาโต,  อิทานิ  สีลวนฺเต  สมณพฺราหฺมเณ  หตฺถิสาลายํ  นิสีทาเปตฺวา  สีลาจารกถํ   

กเถตุํ  วฏฺฏตีติ  อาห ฯ  ราชา  ตถา  กาเรสิ ฯ  เต  “น  โกจิ  ปรามสิตพฺโพ,  น   

มาเรตพฺโพ,  สีลาจารสมฺปนฺเนน  ขนฺติเมตฺตานุทฺทยยุตฺเตน  ภวิตุํ  วฏฺฏตีติ  สีลกถํ  

กถยึสุ ฯ  หตฺถี  ตํ  สุตฺวา  “มํ  เอเต  สิกฺขาเปนฺตีติ  สญฺญาย  “อิโตทานิ  ปฏฺาย   

สีลวตา  ภวิตพฺพนฺติ  จินฺเตตฺวา  สีลวา  อโหสิ ฯ

 โส  (อมจฺโจ) อ.อํามาตย์นั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้า

แต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  วิกาโร อ.ความผิดปกติ  สรีเร ในตัว  หตฺถิสฺส ของช้าง  

อญฺโญ อย่างอื่น  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  (หตฺถี) อ.ช้าง  สุตฺวา ฟังแล้ว  กถํ ซึ่งวาจาเป็น

เครื่องกล่าว  โจรานํ ของโจร ท.  ทุฏฺโ เป็นสัตว์ดุร้าย  ชาโต เกิดแล้ว,  อิทานิ ในกาล

นี้  (ตุมฺเหหิ)  สีลวนฺเต  สมณพฺราหฺมเณ  หตฺถิสาลายํ  นิสีทาเปตฺวา  สีลาจารกถํ   

กเถตุํ อ.อัน- อันพระองค์ ยังสมณะและพราหมณ์ ท. ผู้มีศีล ให้นั่งแล้ว ในโรงแห่ง

ช้าง -กล่าว ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งศีลและอาจาระ  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังนี้ ฯ   

ราชา อ.พระราชา  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  กาเรสิ ให้กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่าง

นั้น ฯ  เต  (สมณพฺราหฺมณา) อ.สมณะและพราหมณ์ ท. เหล่านั้น  กถยึสุ กล่าว

แล้ว  สีลกถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งศีล  อิติ ว่า  “โกจิ อ.ใครๆ  (ปุคฺคเลน)  

อันบุคคล  น  ปรามสิตพฺโพ ไม่พึงจับต้อง,  (โกจิ) อ.ใครๆ  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  

น  มาเรตพฺโพ ไม่พึงให้ตาย,  (ปุคฺคเลน)  สีลาจารสมฺปนฺเนน  ขนฺติเมตฺตา- 

นุทฺทยยุตฺเตน  ภวิตุํ อ.อัน- อันบุคคล เป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยศีลและอาจาระ  

เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยความอดทน เมตตา และความเอ็นดู -เป็น  วฏฺฏติ ย่อมควร”   

อิติ ดังนี้ ฯ  หตฺถี อ.ช้าง  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  จินฺเตตฺวา  

คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(มยา) อันเรา  สีลวตา เป็นผู้มีศีล  ปฏฺาย  จําเดิม  อิโต  (กาลโต) 

แต่กาลนี้  อิทานิ ในกาลนี้  ภวิตพฺพ ํพึงเป็น”  อิติ ดังนี้  สญฺญาย ด้วยความสําคัญ  

อิติ ว่า  “เอเต  (สมณพฺราหฺมณา) อ.สมณะและพราหมณ์ ท. เหล่านั่น  ม ํ ยังเรา   

สิกฺขาเปนฺติ ย่อมให้สําเหนียก”  อิติ ดังนี้  สีลวา เป็นสัตว์มีศีล  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  

 อํามาตย์นั้นไปกราบทูลพระราชาว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ ความผิดปกติใน
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ตัวของช้างอย่างอื่น ย่อมไม่มี, ช้างฟังคําของพวกโจร กลายเป็นสัตว์ดุร้าย, บัดนี้ 

พระองค์เชิญสมณะและพราหมณ์ผู้มีศีลให้นั่ง แล้วกล่าวเรื่องศีลและอาจาระ จึงจะ

ควร” ดังนี้. พระราชารับสั่งให้ทําเหมือนอย่างนั้น. สมณะและพราหมณ์เหล่านั้นกล่าว

เรื่องศีลว่า “บุคคลไม่ควรจับต้องใครๆ, ไม่ควรทําให้เขาเสียชีวิต, บุคคลเป็นผู้สมบูรณ์

ด้วยศีลและอาจาระ ประกอบด้วยขันติ เมตตา และความเอ็นดู จึงจะควร” ดังนี้. ช้าง

ฟังคํานั้นแล้ว ก็คิดว่า “บัดนี้ เราควรเป็นผู้มีศีล จําเดิมแต่กาลนี้” ดังนี้ ด้วยความ

สําคัญว่า “สมณะและพราหมณ์เหล่านั่น ทําให้เราสําเหนียก” ดังนี้ ได้เป็นสัตว์มีศีล

แล้ว. 

 ..............................................................................................................................

 เอกนิปาเต  มหิฬามุขชาตกวณฺณนายํ  มหิฬามุขวตฺถุ ฯ

 มหิฬามุขวตฺถุ อ.เรื่องแห่งช้างชื่อว่ามหิฬามุข  มหิฬามุขชาตกวณฺณนายํ ในวาจา

เป็นเครื่องพรรณนาซึ่งมหิฬามุขชาดก  เอกนิปาเต ในเอกนิบาต  (นิฏฺติํ) จบแล้ว ฯ

 จบเรื่องช้างมหิฬามุข ในมหิฬามุขชาดกอรรถกถา ในเอกนิบาต.

 ..............................................................................................................................

๓. ปณฺฑววตฺถุ

[๒๖]   อตีเต  พาราณสิยํ  สาโม  นาม  ราชา  อโหสิ ฯ  โพธิสตฺโต  ตสฺส  อตฺถธมฺมานุสาสโก  

อมจฺโจ ฯ  รญฺโญ  ปน  ปณฺฑโว  นาม  มงฺคลอสฺโส,  ตสฺส  คิริทตฺโต  นาม  อสฺสภณฺโฑ  

ขญฺโช ฯ  อสฺโส  มุขรชฺชุกํ  คเหตฺวา  ตํ  ปุรโต  ปุรโต  คจฺฉนฺตํ  ทิสฺวา  “มํ  เอส   

สิกฺขาเปตีติ  สญฺญาย  ตสฺส  อนุสิกฺขนฺโต  ขญฺโช  อโหสิ ฯ  ราชา  ตสฺส  ขญฺชภาวํ  

สุตฺวา  เวชฺเช  เปเสสิ ฯ  เต  คนฺตฺวา  อสฺสสฺส  สรีเร  โรคํ  อปสฺสนฺตา  รญฺโญ  กถยึสุ   

“โรคมสฺส  น  ปสฺสามาติ ฯ  ราชา  โพธิสตฺตํ  เปเสสิ  “คจฺฉ,  เอตฺถ  การณํ  ชานาหีติ 

ฯ  โส  คนฺตฺวา  ขญฺชอสฺสภณฺฑสํสคฺเคน  ตสฺส  ขญฺชภาวํ  ญตฺวา  “สํสคฺคโทเสน  นาม  

เอวํ  โหติ  มหาราชาติ  วตฺวา  “สุนฺทรํ  อสฺสภณฺฑํ  ลภิตฺวา  ยถาโปราโณ  ภวิสฺสตีติ  

อาห ฯ  ราชา  ตถา  กาเรสิ ฯ  อสฺโส  ปกติภาเว  ปติฏฺาสิ ฯ
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 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  ราชา อ.พระราชา  สาโม  นาม พระนามว่าสามะ  

อโหสิ ได้มีแล้ว  พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี ฯ  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  อมจฺโจ  

เป็นอํามาตย์  อตฺถธมฺมานุสาสโก ผู้สั่งสอนซึ่งอรรถและธรรม  ตสฺส  (รญฺโญ) ของ

พระราชานั้น  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว ฯ  ปน ก็  มงฺคลอสฺโส อ.ม้ามงคล  ปณฺฑโว  นาม 

ชื่อว่าปัณฑวะ  รญฺโญ ของพระราชา  (อโหสิ) ได้มีแล้ว,  อสฺสภณฺโฑ อ.คนเลี้ยง

ม้า  ตสฺส  (รญฺโญ) ของพระราชานั้น  คิริทตฺโต  นาม ชื่อว่าคิริทัต  ขญฺโช เป็นคน

ขาเขยก  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  อสฺโส อ.ม้า  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (คิริทตฺตํ) ซึ่งนายคิริ

ทัตนั้น  มุขรชฺชุกํ  คเหตฺวา  ปุรโต  ปุรโต  คจฺฉนฺตํ ผู้จับแล้ว ซึ่งเชือกที่ปาก ไปอยู่ 

ในที่ข้างหน้าๆ  อนุสิกฺขนฺโต ตามศึกษาอยู่  ตสฺส  (คิริทตฺตสฺส) ต่อนายคิริทัตนั้น  

สญฺญาย ด้วยความสําคัญ  อิติ ว่า  “เอโส  (คิริทตฺโต) อ.นายคิริทัตนั่น  ม ํยังเรา   

สิกฺขาเปติ ย่อมให้สําเหนียก”  อิติ ดังนี้  ขญฺโช เป็นสัตว์ขาเขยก  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  

ราชา อ.พระราชา  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตสฺส  (อสฺสสฺส)  ขญฺชภาวํ ซึ่งความที่- แห่ง

ม้านั้น -เป็นสัตว์ขาเขยก  เปเสสิ ทรงส่งไปแล้ว  เวชฺเช ซึ่งหมอ ท. ฯ  เต  (เวชฺชา)  

อ.หมอ ท. เหล่านั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อปสฺสนฺตา ไม่เห็นอยู่  โรคํ ซึ่งโรค  สรีเร 

ในตัว  อสฺสสฺส ของม้า  กถยึสุ กราบทูลแล้ว  รญฺโญ แก่พระราชา  อิติ ว่า  “(มยํ) 

อ.ข้าพระองค์ ท.  น  ปสฺสาม ย่อมไม่เห็น  โรคํ ซึ่งโรค  อสฺส  (อสฺสสฺส) ของม้านั้น”  

อิติ ดังนี้ ฯ  ราชา อ.พระราชา  เปเสสิ ทรงส่งไปแล้ว  โพธิสตฺตํ ซึ่งพระโพธิสัตว์  

(วจเนน) ด้วยพระดํารัส  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  คจฺฉ จงไป,  (ตฺวํ) อ.เธอ  ชานาหิ จง

รู้  การณํ ซึ่งเหตุ  เอตฺถ  (วตฺถุมฺหิ) ในเรื่องนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (โพธิสตฺโต) อ.พระ

โพธิสัตว์นั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ญตฺวา รู้แล้ว  ตสฺส  (อสฺสสฺส)  ขญฺชภาวํ ซึ่งความ

ที่- แห่งม้านั้น -เป็นสัตว์ขาเขยก  ขญฺชอสฺสภณฺฑสํสคฺเคน เพราะคลุกคลีด้วยบุคคล

ผู้เลี้ยงม้าขาเขยก  วตฺวา กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่มหาราชเจ้า  เอวํ  

(กรณํ) อ.อากัปกิริยาอย่างนี้  โหติ ย่อมมี  สํสคฺคโทเสน เพราะโทษคือการคลุกคลี”  

อิติ ดังนี้  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “(อสฺโส) อ.ม้า  ลภิตฺวา ได้แล้ว  อสฺสภณฺฑํ 

ซึ่งบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งม้า  สุนฺทรํ ผู้ดี  ยถาโปราโณ เป็นม้าอันมีในกาลก่อนอย่างไร   

ภวิสฺสติ จักเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  ราชา อ.พระราชา  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  กาเรสิ 

ให้กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ  อสฺโส อ.ม้า  ปติฏฺาสิ ดํารงอยู่เฉพาะแล้ว   

ปกติภาเว ในความเป็นแห่งปกติ ฯ         
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 ในอดีตกาล ได้มีพระราชาพระนามว่าสามะ ในเมืองพาราณสี. พระโพธิสัตว์ได้เป็น

อํามาตย์ผู้สั่งสอนอรรถและธรรม ของพระราชาพระองค์นั้น. ก็พระราชา ได้มีม้า

มงคลชื่อว่าปัณฑวะ. คนเลี้ยงม้าของพระราชาพระองค์นั้น มีชื่อว่าคิริทัต ได้เป็นคน

ขาเขยก. ม้าเห็นนายคิริทัต ผู้จับเชือกใกล้ปาก เดินนําหน้าไปๆ เลียนแบบนายคิริ

ทัตนั้น ด้วยความสําคัญว่า “นายคิริทัตทําให้เราสําเหนียก” ดังนี้ ได้เป็นสัตว์ขาเขยก

แล้ว. พระราชาทรงสดับว่าม้านั้นเป็นสัตว์ขาเขยก จึงทรงส่งพวกหมอไป. พวกหมอ

เหล่านั้น พากันไปแล้ว ก็ไม่พบโรคในตัวของม้า จึงกราบทูลแด่พระราชาว่า “พวก

ข้าพระองค์ไม่พบโรคของม้านั้น”. พระราชาทรงส่งพระโพธิสัตว์ไป ด้วยพระดํารัส

ว่า “เธอจงไป, จงรู้เหตุในเรื่องนี้เถิด”. พระโพธิสัตว์นั้น ไปแล้ว รู้ว่าม้านั้นเป็นสัตว์ขา

เขยก เพราะคลุกคลีกับคนเลี้ยงที่ขาเขยก จึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระมหาราชเจ้า อา

กัปกิิริยาอย่างนี้ ย่อมมี เพราะโทษคือการคลุกคลี” แล้วกราบทูลว่า “ม้าได้คนเลี้ยงม้า

ที่ดี จักเป็นม้าเหมือนในกาลก่อน”. พระราชารับสั่งให้ทําเหมือนอย่างนั้น. ม้าดํารงอยู่

ในภาวะปกติแล้ว. 

 ..............................................................................................................................

 ทุกนิปาเต  คิริทตฺตชาตกวณฺณนายํ  ปณฺฑววตฺถุ ฯ

 ปณฺฑววตฺถุ อ.เรื่องแห่งม้าชื่อว่าปัณฑวะ  (อาคตํ) มาแล้ว  คิริทตฺตชาตกวณฺณนายํ  

ในวาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งคิริทัตตชาดก  ทุกนิปาเต ในทุกนิบาต  ฯ

 เรื่องม้าปัณฑวะ มาในอรรถกถาคิริทัตตชาดก ในทุกนิบาต.

 ..............................................................................................................................

๔. อมฺพวตฺถุ

[๒๗]   อตีเต  พาราณสิยํ  ทธิวาหโน  นาม  ราชา  อโหสิ ฯ  โพธิสตฺโต  ตสฺส  อตฺถธมฺมา- 

นุสาสโก  อมจฺโจ ฯ  อเถกทิวสํ  ราชา  มหานทิยํ  อุปริ  จ  เหฏฺา  จ  ชาลํ   

ปาเปตฺวา  อุทกํ  กีฬิ ฯ  เอกํ  เทวตาปริโภคํ  อมฺพปกฺกํ  กณฺณมุณฺฑทหโต   

อาคนฺตฺวา  ชาเล  ลคฺคิ ฯ  ชาลํ  อุกฺขิปนฺตา  ตํ  ทิสฺวา  รญฺโญ  อทํสุ ฯ  ราชา  “กิสฺส  
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ผลมิทนฺติ  วนจรเก  ปุจฺฉิตฺวา  “อมฺพผลนฺติ  สุตฺวา  ปริภุญฺชิตฺวา  อฏฺ ึ  อตฺตโน   

อุยฺยาเน  โรปาเปตฺวา  ขีโรทเกน  สิญฺจาเปสิ ฯ  รุกฺโข  นิพฺพตฺติตฺวา  ตติเย  สํวจฺฉเร  

ผลํ  อทาสิ ฯ  อมฺพสฺส  สกฺกาโร  มหา  อโหสิ ฯ  ขีโรทเกน  สิญฺจนฺติ  คนฺธปญฺจงฺคุลิกํ  

เทนฺติ  มาลาทามานิ  ปริกฺขิปนฺติ  คนฺธเตเลน  ปทีปํ  ชาเลนฺติ ฯ  ปริกฺเขโป  ปนสฺส  

ปฏิสาณิยา  อโหสิ ฯ  ผลานิ  มธุรานิ  สุวณฺณวณฺณานิ  อเหสุํ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  ราชา อ.พระราชา  ทธิวาหโน  นาม พระนามว่า

ทธิวาหนะ  อโหสิ ได้มีแล้ว  พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี ฯ  โพธิสตฺโต อ.พระ

โพธิสัตว์  อมจฺโจ เป็นอํามาตย์  อตฺถธมฺมานุสาสโก ผู้สั่งสอนซึ่งอรรถและธรรม  

ตสฺส  (รญฺโญ) ของพระราชาพระองค์นั้น  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  อถ ครั้งนั้น  เอกทิวสํ 

ในวันหนึ่ง  ราชา อ.พระราชา  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  ปาเปตฺวา ให้กั้นไว้

แล้ว  ชาลํ ซึ่งข่าย  อุปริ  จ ในเบื้องบนด้วย  เหฏฺา  จ ในภายใต้ด้วย  มหานทิยํ ใน

แม่นํ้าใหญ่  กีฬิ ทรงกรีฑาแล้ว  อุทกํ ซึ่งนํ้า ฯ  อมฺพปกฺกํ อ.มะม่วงสุก  เอกํ ผลหนึ่ง   

เทวตาปริโภคํ อันเป็นผลไม้บริโภคของเทวดา  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  กณฺณมุณฺฑ-

ทหโต จากสระชื่อว่ากัณณมุณฑ์  ลคฺคิ ติดแล้ว  ชาเล ที่ข่าย ฯ  (ราชปุริสา) 

อ.ราชบุรุษ ท.  อุกฺขิปนฺตา เมื่อยกขึ้น  ชาลํ ซึ่งข่าย  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ต ํ (อมฺพปกฺกํ) 

ซึ่งมะม่วงสุกนั้น  อทํสุ ได้ถวายแล้ว  รญฺโญ แก่พระราชา ฯ  ราชา อ.พระราชา  

ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแล้ว  วนจรเก ซึ่งบุรุษผู้เที่ยวไปในป่า ท.  อิติ ว่า  “อิทํ  ผลํ อ.ผล-

ไม้นี้  กิสฺส ของอะไร”  อิติ ดังนี้  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  อิติ ว่า  “อมฺพผลํ อ.ผลมะม่วง”  

อิติ ดังนี้  ปริภุญฺชิตฺวา เสวยแล้ว  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  โรปาเปตฺวา ให้ปลูกแล้ว  

อฏฺ ึซึ่งเมล็ด  อุยฺยาเน ในพระราชอุทยาน  อตฺตโน ของพระองค์  สิญฺจาเปสิ ทรง

ให้รดแล้ว  ขีโรทเกน ด้วยนํ้าอันเจือแล้วด้วยนํ้านม ฯ  รุกฺโข อ.ต้น  นิพฺพตฺติตฺวา 

งอกแล้ว  อทาสิ ได้ให้แล้ว  ผลํ ซึ่งผล  สํวจฺฉเร ในปี  ตติเย ที่สาม ฯ  สกฺกาโร อ.สัก

การะ  มหา เป็นของใหญ่  อโหสิ ได้มีแล้ว  อมฺพสฺส แก่ต้นมะม่วง ฯ  (นาครา) อ.ชาว

นคร ท.  สิญฺจนฺติ ย่อมรด  ขีโรทเกน ด้วยนํ้าอันเจือแล้วด้วยนํ้านม  เทนฺติ ย่อมให้  

คนฺธปญฺจงฺคุลิกํ ซึ่งการเจิม ๕ ด้วยของหอม  ปริกฺขิปนฺติ ย่อมใส่เข้าไป  มาลา- 

ทามานิ ซึ่งพวงแห่งระเบียบ ท.  ปทีปํ ยังประทีป  ชาเลนฺติ ย่อมให้โพลง  คนฺธ- 

เตเลน ด้วยนํ้ามันแห่งของหอม ฯ  ปน ก็  ปริกฺเขโป อ.การล้อม  อสฺส  (อมฺพ- 

รุกฺขสฺส) แห่งต้นมะม่วงนั้น  อโหสิ ได้มีแล้ว  ปฏิสาณิยา ด้วยผ้าม่าน ฯ  ผลานิ  
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อ.ผล ท.  มธุรานิ เป็นผลอันมีรสอร่อย  สุวณฺณวณฺณานิ เป็นผลมีสีเพียงดังสีแห่ง

ทอง  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ

 ในอดีตกาล ได้มีพระราชาพระนามว่าทธิวาหนะ ในเมืองพาราณสี. พระโพธิสัตว์

เป็นอํามาตย์ผู้สั่งสอนอรรถและธรรมของพระราชาพระองค์นั้น. ครั้นภายหลัง ณ วัน

หนึ่ง พระราชารับสั่งให้ราชบุรุษกั้นข่ายทั้งที่เหนือนํ้าและใต้แม่นํ้าใหญ่ แล้วทรงกรีฑา

นํ้า. มะม่วงผลสุกผลหนึ่งลอยมาจากสระกัณณมุณฑ์ติดที่ข่าย. พวกราชบุรุษ ได้เห็น

มะม่วงผลสุก ขณะกําลังยกข่ายขึ้น จึงได้ถวายแด่พระราชา. พระราชาตรัสถามนาย

พรานป่าทั้งหลายว่า “ผลนี้ เป็นผลของอะไร” ทรงสดับว่า “เป็นผลของมะม่วง” จึง

เสวย แล้วรับสั่งให้นําเมล็ดไปเพาะปลูกในพระราชอุทยานของพระองค์ แล้วทรงให้รด

ด้วยนํ้าที่เจือด้วยนํ้านม. ต้นงอกขึ้น ได้ออกผลในปีที่ ๓. สักการะเป็นของใหญ่ได้มีแก่

ต้นมะม่วง. ชาวเมืองพากันใช้นํ้าที่เจือด้วยนํ้านมรด ย่อมให้การเจิม ๕ อย่างด้วยของ

หอม ย่อมใส่พวงมาลัย ตามประทีปด้วยนํ้ามันของหอม. ก็การล้อมต้นมะม่วงนั้น ได้มี

ด้วยการใช้ผ้าม่าน. ผลทั้งหลายที่มีรสอร่อย ได้เป็นผลมีสีดุจทอง.

 ..............................................................................................................................

 ราชา  อญฺเญสํ  ราชูนํ  อมฺพผลํ  เปเสนฺโต  องฺกุรนิพฺพตฺตฏฺานํ  มณฺฑกกณฺฏเกน  

วิชฺฌิตฺวา  เปเสสิ ฯ  เตสํ  อมฺพํ  ขาทิตฺวา  อฏฺ ิ  โรปิตํ  น  สมฺปชฺชติ ฯ  อเถโก  

ราชา  การณํ  ญตฺวา  สหสฺสํ  ทตฺวา  เอกํ  อุยฺยานปาลํ  เปเสสิ  “คจฺฉ  ทธิวาหนสฺส   

อมฺพผลานํ  รสํ  นาเสตฺวา  ติตฺติกภาวํ  กโรหีติ ฯ  โส  “สาธูติ  ทธิวาหนราชานํ   

อุปสงฺกมิตฺวา  อตฺตโน  อุยฺยานปาลตฺตํ  อาจิกฺขิตฺวา  อตฺตโน  อานุภาวํ  วณฺเณสิ ฯ  

ราชา  ตํ  อตฺตโน  อุยฺยานปาลสฺส  สนฺติเก  วสาเปสิ ฯ  ตโต  ปฏฺาย  เทฺว  ชนา   

อุยฺยานํ  ปฏิชคฺคนฺติ ฯ  อธุนาคโต  อุยฺยานปาโล  อกาลปุปฺผานิ  ปุปฺผาเปนฺโต   

อกาลผลานิ  คณฺหาเปนฺโต  อุยฺยานํ  รมณียํ  อกาสิ ฯ  ราชา  ปสีทิตฺวา  โปราณกํ   

อุยฺยานปาลํ  นีหริตฺวา  ตสฺเสว  อุยฺยานํ  อทาสิ ฯ  โส  อมฺพรุกฺขํ  ปริวาเรตฺวา  นิมฺเพ   

จ  ผคฺคววลฺลิโย  จ  โรเปสิ ฯ  อนุปุพฺเพน  วฑฺฒึสุ ฯ  มูเลหิ  สาขาหิ  จ  สํสฏฺา  

อมฺพสฺส  มูลสาขาโย  เตน  อมธุรสํสคฺเคน  ตาวมธุรผโล  อมฺโพ  ติตฺติโก  ชาโต   

นิมฺพปณฺณสทิสรโส ฯ  อุยฺยานปาโล  อมฺพผลสฺส  ติตฺติกตฺตํ  ญตฺวา  ปลายิ ฯ 
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 ราชา อ.พระราชา  เปเสนฺโต เมื่อทรงส่งไป  อมฺพผลํ ซึ่งผลของมะม่วง  อญฺเญสํ   

ราชูนํ แก่พระราชา ท. เหล่าอื่น  วิชฺฌิตฺวา แทงแล้ว  องฺกุรนิพฺพตฺตฏฺานํ ซึ่งที่

เป็นที่งอกแห่งหน่อ  มณฺฑกกณฺฏเกน ด้วยเงี่ยงแห่งกระเบน  เปเสสิ ทรงส่งไปแล้ว 

ฯ  อฏฺ ิอ.เมล็ด  เตสํ  (ราชูนํ)  อมฺพํ  ขาทิตฺวา  โรปิตํ อัน- อันพระราชา ท. เหล่า

นั้น ทรงเสวยแล้ว ซึ่งมะม่วง รับสั่งให้ปลูกแล้ว  น  สมฺปชฺชต ิย่อมไม่สําเร็จ ฯ  อถ 

ครั้งนั้น  เอโก  ราชา อ.พระราชาพระองค์หนึ่ง  ญตฺวา ทรงทราบแล้ว  การณํ ซึ่ง

เหตุ  ทตฺวา พระราชทานแล้ว  สหสฺส ํซึ่งพันแห่งทรัพย์  เปเสสิ ทรงส่งไปแล้ว  เอกํ   

อุยฺยานปาลํ ซึ่งบุคคลผู้รักษาซึ่งสวน คนหนึ่ง  (วจเนน) ด้วยพระดํารัส  อิติ ว่า  

“(ตฺวํ) อ.เธอ  คจฺฉ จงไป,  (ตฺวํ) อ.เธอ  รส ํยังรส  อมฺพผลานํ แห่งผลของมะม่วง 

ท.  ทธิวาหนสฺส ของพระเจ้าทธิวาหนะ  นาเสตฺวา ให้ฉิบหายแล้ว  กโรหิ จงกระทํา  

(อมฺพผลานํ)  ติตฺติกภาวํ ซึ่งความที่- แห่งผลของมะม่วง ท. เป็นของขม”  อิติ ดังนี้ 

ฯ  โส  (อุยฺยานปาโล) อ.บุคคลผู้รักษาซึ่งสวนนั้น  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา) ทูลรับแล้ว  อิติ 

ว่า  “สาธุ อ.ดีละ”  อิติ ดังนี้  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไปเฝ้าแล้ว  ทธิวาหนราชานํ ซึ่งพระ

ราชาพระนามว่าทธิวาหนะ  อาจิกฺขิตฺวา กราบทูลแล้ว  อตฺตโน  อุยฺยานปาลตฺตํ  

ซึ่งความที่- แห่งตน -เป็นบุคคลผู้รักษาซึ่งสวน  วณฺเณสิ พรรณนาแล้ว  อานุภาวํ 

ซึ่งอานุภาพ  อตฺตโน ของตน ฯ  ราชา อ.พระราชา  ตํ  (อุยฺยานปาลํ) ยังบุคคล 

ผู้รักษาซึ่งสวนนั้น  วสาเปสิ ให้อยู่แล้ว  สนฺติเก ในสํานัก  อุยฺยานปาลสฺส ของ

บุคคลผู้รักษาซึ่งสวน  อตฺตโน ของพระองค์ ฯ  ชนา อ.ชน ท.  เทฺว สอง  ปฏิชคฺคนฺติ  

ย่อมดูแล  อุยฺยานํ ซึ่งสวน  ปฏฺาย จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น ฯ  อุยฺยาน- 

ปาโล อ.บุคคลผู้รักษาซึ่งสวน  อาคโต ผู้มาแล้ว  อธุนา ในกาลไม่นาน  อกาล- 

ปุปฺผานิ ยังดอกไม้ในสมัยมิใช่กาล ท.  ปุปฺผาเปนฺโต ให้ออกดอกอยู่  คณฺหาเปนฺโต  

ให้ถือเอาอยู่  อกาลผลานิ ซึ่งผลในสมัยมิใช่กาล ท.  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  อุยฺยานํ 

ซึ่งสวน  รมณียํ ให้เป็นที่อันบุคคลพึงรื่นรมย์ ฯ  ราชา อ.พระราชา  ปสีทิตฺวา ทรง 

เลื่อมใสแล้ว  นีหริตฺวา นําออกไปแล้ว  อุยฺยานปาลํ ซึ่งบุคคลผู้รักษาซึ่งสวน  

โปราณกํ คนเก่า  อทาสิ ได้พระราชทานแล้ว  อุยฺยานํ ซึ่งสวน  ตสฺส  เอว  อุยฺยาน-

ปาลสฺส แก่บุคคลผู้รักษาซึ่งสวนนั้นนั่นเทียว ฯ  โส  (อุยฺยานปาโล) อ.บุคคลผู้รักษา

ซึ่งสวนนั้น  โรเปสิ ปลูกแล้ว  นิมฺเพ  จ ซึ่งต้นสะเดา ท. ด้วย  ผคฺคววลฺลิโย  จ ซึ่งเถาบอ-

ระเพ็ด ท. ด้วย  ปริวาเรตฺวา ล้อม  อมฺพรุกฺขํ ซึ่งต้นมะม่วง ฯ  (นิมฺพา  จ) อ.ต้นสะเดา 
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ท. ด้วย  (ผคฺคววลฺลิโย  จ) อ.เถาบอระเพ็ด ท. ด้วย  วฑฺฒึส ุเจริญแล้ว  อนุปุพฺเพน  

ตามลําดับ ฯ  มูลสาขาโย อ.รากและกิ่ง ท.  อมฺพสฺส ของมะม่วง   สํสฏฺา เกี่ยวพันกัน

แล้ว  มูเลหิ  (จ) ด้วยราก ท. ด้วย  สาขาหิ  จ ด้วยกิ่ง ท. ด้วย,  อมฺโพ อ.มะม่วง  ตาว

มธุรผโล มีผลอันอร่อยเพียงนั้น  ติตฺติโก เป็นผลอันขม  นิมฺพปณฺณสทิสรโส เป็น

ผลมีรสอันเช่นกับด้วยใบของสะเดา  ชาโต เกิดแล้ว  เตน  อมธุรสํสคฺเคน เพราะการ

เกี่ยวข้องด้วยของอันไม่อร่อยนั้น ฯ  อุยฺยานปาโล อ.บุคคลผู้รักษาซึ่งสวน  ฃตฺวา  

รู้แล้ว  อมฺพผลสฺส  ติตฺติกตฺต ํ ซึ่งความที่ แห่งผลมะม่วง เป็นของมีรสขม  ปลายิ  

หนีไปแล้ว ฯ 

 พระราชาเมื่อจะทรงส่งผลมะม่วงไปถวายแก่พระราชาเหล่าอื่น ทรงใช้เงี่ยงกระเบน

เจาะที่เป็นที่งอกของหน่อ แล้วจึงทรงส่งไป. เมล็ดที่พระราชาเหล่านั้นทรงเสวยแล้ว

รับสั่งให้เพาะปลูก ย่อมไม่สําเร็จ. ทีนั้น พระราชาพระองค์หนึ่งทรงทราบเหตุ จึง

พระราชทานทรัพย์ ๑,๐๐๐ แล้วทรงส่งคนสวนคนหนึ่งไปด้วยทรงสั่งว่า “เธอจงไป จง

ทําให้รสของผลมะม่วงทั้งหลายของพระเจ้าทธิวาหนะเสียหาย จงทําให้มะม่วงมีรส

ขมเถิด”. คนสวนนั้นทูลรับว่า “พระเจ้าข้า” ดังนี้แล้ว ก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าทธิวาหนะ 

กราบทูลว่าตนเป็นคนสวน แล้วพรรณนาความสามารถของตน. พระราชารับสั่งให้

คนสวน(ใหม่)นั้นอยู่ในสํานักของคนสวน(เก่า)ของพระองค์. คนสวนทั้งสองช่วยกัน

ดูแลสวน จําเดิมตั้งแต่นั้นมา. คนสวนผู้มาไม่นาน ทําดอกไม้ที่ไม่ใช่ฤดูให้ออกดอก 

ทําผลไม้ให้ติดผลในสมัยที่มิใช่ฤดูกาล ได้ทําสวนให้เป็นที่น่ารื่นรมย์. พระราชาทรง

เลื่อมใส จึงทรงปลดคนสวนเก่า แล้วได้พระราชทานสวนแก่คนสวนนั้นนั่นแหละ. 

คนสวนนั้นปลูกต้นสะเดาและเถาบอระเพ็ดทั้งหลายล้อมต้นมะม่วงนั้น. ต้นสะเดาและ

ต้นบอระเพ็ดทั้งหลาย เติบโตขึ้นตามลําดับ. รากและกิ่งของต้นมะม่วงเกี่ยวพันกับ

รากและกิ่งทั้งหลาย, มะม่วงซึ่งมีผลอร่อยเพียงนั้น ได้กลายเป็นรสขม มีรสเช่นกับใบ

สะเดา เพราะการเกี่ยวพันกับของไม่อร่อยนั้น. คนสวนรู้ว่าผลมะม่วงมีรสขมแล้ว ก็

หนีไป.

 ..............................................................................................................................

 ราชา  อุยฺยานํ  คนฺตฺวา  อมฺพผลํ  ขาทนฺโต  อมฺพยูสํ  นิมฺพกสฏํ  วิย  อชฺโฌหริตุํ   

อสกฺโกนฺโต  กกฺกาเรตฺวา  นุฏฺหิตฺวา  “ปณฺฑิต  อิมสฺส  รุกฺขสฺส  โปราณกปริหารโต  
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ปริหานิ  นตฺถิ,  เอวํ  สนฺเตปิสฺส  ผลํ  ติตฺติกํ  ชาตํ,  กึ  นุ  โข  การณนฺติ  โพธิสตฺตํ  

ปุจฺฉิ ฯ  โส  ตสฺส  การณํ  อาจิกฺขนฺโต

[๒๘]    “ปุจิมนฺทปริวาโร   อมฺโพ  เต  ทธิวาหน  

  มูลํ  มูเลน  สํสฏฺํ   สาขา  สาขํ  นิเสวเร  

  อสาตสนฺนิวาเสน   เตนมฺโพ  กฏกปฺผโลติ  อาห ฯ

 ราชา อ.พระราชา  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  อุยฺยานํ สู่พระอุทยาน  ขาทนฺโต เสวยอยู่  

อมฺพผลํ ซึ่งผลของมะม่วง  อสกฺโกนฺโต ไม่ทรงอาจอยู่  อชฺโฌหริตุํ เพื่ออันทรงกลืน  

อมฺพยูส ํซึ่งเยื่อของมะม่วง  นิมฺพกสฏํ  วิย ราวกะกากของสะเดา  กกฺกาเรตฺวา ทรง

ขากแล้ว  นุฏฺฅหิตฺวา ทรงถ่มทิ้งแล้ว  ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  โพธิสตฺตํ ซึ่งพระโพธิสัตว์  

อิติ ว่า  “ปณฺฑิต ดูก่อนบัณฑิต  ปริหานิ อ.ความเสื่อมรอบ  โปราณกปริหารโต 

จากการบริหารเก่า  อิมสฺส  รุกฺขสฺส แห่งต้นไม้นี้  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  เอวํ  (ภาเว) ครั้น

เมื่อความเป็นอย่างนั้น  สนฺเตป ิแม้มีอยู่,  ผลํ อ.ผล  อสฺส  (อมฺพสฺส) ของมะม่วง

นั้น  ติตฺติก ํเป็นของมีรสขม  ชาตํ เกิดแล้ว,  การณํ อ.เหตุ  กึ  นุ  โข อะไรหนอแล”  

อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (โพธิสตฺโต) อ.พระโพธิสัตว์นั้น  อาจิกฺขนฺโต เมื่อกราบทูล  การณํ  

ซึ่งเหตุ  ตสฺส  (อมฺพสฺส) แห่งมะม่วงนั้น  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า

 “ทธิวาหน ข้าแต่พระเจ้าทธิวาหนะ  อมฺโพ อ.มะม่วง  เต ของ

พระองค์  ปุจิมนฺทปริวาโร เป็นต้นไม้มีต้นสะเดาแวดล้อม  

(โหติ) ย่อมเป็น,  มูลํ อ.ราก  สํสฏฺฅํ เกี่ยวข้องแล้ว  มูเลน 

ด้วยราก,  สาขา อ.กิ่ง ท.  นิเสวเร ย่อมเกี่ยวข้อง  สาขํ ซึ่ง

กิ่ง,  อมฺโพ อ.มะม่วง  กฏุกปฺผโล เป็นต้นไม้มีผลอันขม  เตน  

อสาตสนฺนิวาเสน เพราะการอยู่ร่วมกับด้วยของอันไม่อร่อย

นั้น  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชาเสด็จไปยังพระอุทยาน เสวยผลมะม่วง ไม่ทรงสามารถเพื่อจะทรงกลืน

เยื่อมะม่วง ซึ่งเป็นดุจกากของสะเดาได้ ทรงขากถ่มทิ้งเสีย ตรัสถามพระโพธิสัตว์

ว่า “บัณฑิต ความเสื่อมจากการบริหารเดิม ของต้นไม้นี้ ไม่มี, เมื่อเป็นเช่นนี้ ผลของ

มะม่วง เกิดมีรสขม, เหตุอะไรหนอ” ฯ พระโพธิสัตว์เมื่อจะกราบทูลเหตุแห่งมะม่วงนั้น 
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จึงทูลว่า

  “ข้าแต่พระเจ้าทธิวาหนะ มะม่วงของพระองค์ มีต้นสะเดา

แวดล้อม, รากเกี่ยวพันราก กิ่งเกี่ยวพันกิ่ง, เพราะเหตุที่อยู่

ร่วมกับของไม่อร่อยนั้น มะม่วงจึงมีรสขม”.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  ปุจิมนฺโท  นาม  นิมฺพรุกฺโข ฯ  

 ตตฺถ  (คาถายํ)  ปุจิมนฺโท  นาม  นิมฺพรุกฺโข ฯ

 นิมฺพรุกฺโข อ.ต้นสะเดา  ปุจิมนฺโท  นาม ชื่อว่าปุจิมันทะ  ตตฺถ  (คาถายํ) ในคาถา

นั้น ฯ

 ต้นสะเดา ชื่อว่าปุจิมันทะ ในคาถานั้น.

 ..............................................................................................................................

 สาขาติ  ปุจิมนฺทสฺส  สาขาโย ฯ  

 “สาขาติ  ปุจิมนฺทสฺส  สาขาโย ฯ

 สาขาโย อ.กิ่ง ท.  ปุจิมนฺทสฺส ของต้นสะเดา  สาขาติ ชื่อว่าสาขา ฯ

 กิ่งทั้งหลายของต้นสะเดา ชื่อว่าสาขา.

 ..............................................................................................................................

 สาขํ  นิเสวเรติ  อมฺพสฺส  สาขํ  นิเสวนฺติ ฯ

 “สาขํ  นิเสวเรติ  (ปททฺวยสฺส)  “อมฺพสฺส  สาขํ  นิเสวนฺติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “นิเสวนฺต ิ ย่อมเกี่ยวพัน  สาขํ ซึ่งกิ่ง  อมฺพสฺส แห่ง

มะม่วง”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  “สาขํ  นิเสวเรติ ว่า “สาขํ  

นิเสวเร” ดังนี้ ฯ
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 สองบทว่า “สาขํ  นิเสวเร” ความว่า ย่อมเกี่ยวพันกิ่งของต้นมะม่วง.

 ..............................................................................................................................

 อสาตสนฺนิวาเสนาติ  อมธุเรหิ  ปุจิมนฺเทหิ  สห  นิวาเสน ฯ  

 “อสาตสนฺนิวาเสนาติ  (คาถาปาทสฺส)  “อมธุเรหิ  ปุจิมนฺเทหิ  สห  นิวาเสน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “นิวาเสน เพราะการอยู่  สห กับ  ปุจิมนฺเทหิ ด้วย

สะเดา ท.  อมธุเรหิ อันมีรสไม่อร่อย”  อิติ ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา   

“อสาตสนฺนิวาเสนาติ ว่า “อสาตสนฺนิวาเสน” ดังนี้ ฯ

 บาทคาถาว่า “อสาตสนฺนิวาเสน” ความว่า เพราะการอยู่ร่วมกับต้นสะเดาทั้งหลาย 

ซึ่งมีรสไม่อร่อย.

 ..............................................................................................................................

 เตนาติ  เตน  การเณน ฯ

 “เตนาติ  (ปทสฺส)  “เตน  การเณน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เตน  การเณน เพราะเหตุนั้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  “เตนาติ ว่า “เตน” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “เตน” แปลว่า เพราะเหตุนั้น. 

 ..............................................................................................................................

 กฏุกปฺผโลติ  ติตฺติกผโล  ชาโตติ ฯ

 “กฏุกปฺผโลติ  (ปทสฺส)  “ติตฺติกผโล  ชาโตติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ติตฺติกผโล เป็นต้นไม้มีผลอันขม  ชาโต เกิดแล้ว”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “กฏุกปฺผโลติ ว่า “กฏกปฺผโล” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “กฏุกปฺผโล” ความว่า กลายเป็นต้นไม้มีผลรสขม.

 ..............................................................................................................................
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 ตํ  สุตฺวา  ราชา  สพฺเพ  ปุจิมนฺเท  จ  ผคฺคเว  จ  ฉินฺทาเปตฺวา  มูลานิ  อุทฺธราเปตฺวา   

สมนฺตา  อมธุรปํสุํ  หราเปตฺวา  มธุรปํสุํ  ปกฺขิปาเปตฺวา  ปุน  ขีโรทกสกฺขโรทก-

คนฺโธทเกหิ  อมฺพํ  สิญฺจาเปตฺวา  ปุน  โปราณกอุยฺยานปาลสฺเสว  อุยฺยานํ  นิยฺยาเทสิ 

ฯ  อมฺโพ  มธุรสํสคฺเคน  ปุน  มธุโรว  อโหสิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  

ฉินฺทาเปตฺวา ให้ตัดแล้ว  ปุจิมนฺเท  จ ซึ่งต้นสะเดา ท. ด้วย  ผคฺคเว  จ ซึ่งเถาบอระ

เพ็ด ท. ด้วย  สพฺเพ ทั้งปวง  อุทฺธราเปตฺวา ทรงให้ถอนขึ้นแล้ว  มูลานิ ซึ่งรากไม้ 

ท.  หราเปตฺวา ทรงให้นําไปปราศแล้ว  อมธุรปํสุํ ซึ่งฝุ่นอันไม่อร่อย  สมนฺตา ในที่

โดยรอบ  ปกฺขิปาเปตฺวา ทรงให้ใส่แล้ว  มธุรปํสุ ํซึ่งฝุ่นอันอร่อย  สิญฺจาเปตฺวา ทรง

ให้รดแล้ว  อมฺพํ ซึ่งมะม่วง  ขีโรทกสกฺขโรทกคนฺโธทเกหิ ด้วยนํ้าอันเจือด้วยนํ้านม 

นํ้าอันเจือด้วยนํ้าตาลกรวด และนํ้าอันเจือด้วยของหอม ท.  ปุน อีก  นิยฺยาเทสิ  

ทรงมอบให้แล้ว  อุยฺยานํ ซึ่งสวน  โปราณกอุยฺยานปาลสฺส  เอว แก่บุคคลผู้รักษา

ซึ่งสวนคนเก่านั่นเทียว ฯ  อมฺโพ อ.มะม่วง  มธุโรว เป็นของมีรสอร่อยเทียว  ปุน อีก  

มธุรสํสคฺเคน เพราะการเกี่ยวข้องด้วยของมีรสอร่อย  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 พระราชาทรงสดับคํานั้นแล้ว รับสั่งให้ตัดต้นสะเดาและเถาบอระเพ็ดทั้งหมด ทรงให้

ถอนรากทั้งหลาย รับสั่งให้นําดินไม่ดีในที่โดยรอบออกไป ให้ใส่ดินที่ดี แล้วรับสั่งให้

รดมะม่วงด้วยนํ้าเจือนํ้านม นํ้าเจือด้วยนํ้าตาลกรวดและนํ้าเจือด้วยของหอมอีก แล้ว

ทรงมอบสวนให้กับคนสวนคนเก่านั่นแหละ. มะม่วง ได้เป็นผลไม้มีรสอร่อยอีกครั้ง 

เพราะเกี่ยวข้องกับของมีรสอร่อย.

 ..............................................................................................................................

 ทุกนิปาเต  ทธิวาหนชาตกวณฺณนายํ  อมฺพวตฺถุ ฯ

 อมฺพวตฺถุ อ.เรื่องแห่งมะม่วง  (อาคตํ) มาแล้ว ทธิวาหนชาตกวณฺณนายํ ในวาจา

เป็นเครื่องพรรณนาแห่งทธิวาหนชาดก  ทุกนิปาเต ในทุกนิบาต ฯ

 เรื่องมะม่วง มาในอรรรถกถาทธิวาหนชาดก ทุกนิบาต.  

 ..............................................................................................................................
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[๒๙]   เอวํ  นิชฺชีวกวตฺถุมฺปิ  อนิฏฺสํโยเคน  อนิฏฺํ  อิฏฺสํโยเคน  อิฏฺํ  ปเคว  สชีวเก ฯ   

เตนาห  ทธิวาหนชาตกสฺส  อตฺถุปฺปตฺติยํ  ภิกฺขเว  อสาธุสนฺนิวาโส  นาม  ปาโป   

อนตฺถกโร  ตตฺถ  มนุสฺสภูตานํ  ตาว  ปาปสนฺนิวาสสฺส  อนตฺถกรณตาย  กึ  วตฺตพฺพํ  

ปุพฺเพ  อสาเตน  อมธุเรน  นิมฺพรุกฺเขน  สทฺธึ  สนฺนิวาสมาคมฺม  มธุรรโส  ทิพฺพรสปฺ-

ปฏิภาโค  อเจตโน  อมฺพรุกฺโขปิ  อมธุโร  ติตฺติโก  ชาโตติ ฯ

 นิชฺชีวกวตฺถุมฺป ิ แม้ อ.วัตถุอันมีชีวิตไปปราศแล้ว  อนิฏฺํ เป็นของอันบุคคลไม่

ปรารถนาแล้ว  อนิฏฺสํโยเคน เพราะการประกอบด้วยของอันบุคคลไม่ปรารถนาแล้ว   

อิฏฺํ เป็นของอันบุคคลปรารถนาแล้ว  อิฏฺสํโยเคน เพราะการประกอบด้วยของ 

อันบุคคลปรารถนาแล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น  เอวํ ด้วยประการฉะนี้,  ปเคว จะป่วย

กล่าวไปไย  (วตฺถุมฺหิ) ในวัตถุ  สชีวเก อันเป็นไปกับด้วยชีวิต ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  

(ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัสแล้ว  อตฺถุปฺปตฺติย ํในเหตุแห่งการเกิดขึ้น  

ทธิวาหนชาตกสฺส แห่งทธิวาหนชาดก  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อสาธุ-

สนฺนิวาโส  นาม ชื่อ อ.การอยู่ร่วมกับด้วยคนไม่ดี  ปาโป เป็นความชั่ว  อนตฺถกโร 

เป็นสิ่งกระทําซึ่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์  (โหติ) ย่อมเป็น,  กึ  (วจนํ) อ.คําอะไร  

(ปุคฺคเลน) อันบุคคล  วตฺตพฺพ ํพึงกล่าว  ตตฺถ  (อสาธุสนฺนิวาเส) ในการอยู่ร่วม

กับด้วยคนไม่ดีนั้น  อนตฺถกรณตาย เพราะความเป็นคืืออันกระทําซึ่งความฉิบหาย

มิใช่ประโยชน์  ปาปสนฺนิวาสสฺส แห่งการอยู่ร่วมกับด้วยคนชั่ว  (ชนานํ) แก่ชน ท.   

มนุสฺสภูตาน ํ ผู้เป็นมนุษย์เป็นแล้ว  ตาว ก่อน,  อมฺพรุกฺโขปิ แม้ อ.ต้นมะม่วง   

อเจตโน อันไม่มีเจตนา  ทิพฺพรสปฺปฏิภาโค อันมีส่วนเปรียบด้วยรสอันเป็นทิพย์  

มธุรรโส อันมีรสอันอร่อย  อาคมฺม อาศัยแล้ว  สนฺนิวาสํ ซึ่งการอยู่ร่วม  สทฺธึ 

กับ  นิมฺพรุกฺเขน ด้วยต้นสะเดา  อสาเตน อันมีรสขม  อมธุเรน อันมีรสไม่อร่อย   

อมธุโร เป็นต้นไม้มีรสไม่อร่อย  ติตฺติโก เป็นต้นไม้มีรสอันขม  ชาโต เกิดแล้ว   

ปุพฺเพ ในกาลก่อน”  อิติ ดังนี้ ฯ   

 แม้วัตถุที่ไม่มีชีวิต เป็นของไม่น่าปรารถนา เพราะประกอบกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา 

เป็นของน่าปรารถนา เพราะประกอบกับสิ่งที่น่าปรารถนา ด้วยประการฉะนี้ จะป่วย

กล่าวไปไยถึงในสิ่งที่มีชีวิตเล่า. เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ในเหตุ

เกิดแห่งเรื่องทธิวาหนชาดกว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาว่าการอยู่ร่วมกับคน
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ไม่ดี เป็นความชั่ว เป็นสิ่งกระทําความฉิบหายมิใช่ประโยชน์, คําพูดอะไรที่บุคคล

ควรจะกล่าวในการอยู่ร่วมกับคนไม่ดีนั้น เพราะความเป็นคืออันกระทําความฉิบหาย 

แห่งการอยู่ร่วมกับคนชั่ว แก่พวกชนผู้เป็นมนุษย์ก่อน, แม้ต้นมะม่วงซึ่งไม่มีเจตนา 

เปรียบด้วยรสทิพย์ มีรสอร่อย อาศัยการอยู่ร่วมกับต้นสะเดาซึ่งมีรสขม ไม่อร่อย ใน

กาลก่อน กลายเป็นของไม่อร่อย มีรสขมไป.

 ..............................................................................................................................

[๓๐]   อปิจ  อสิหตฺถอมิตฺตา  วิย  พาลา  ปิยญาตกา  วิย  ปณฺฑิตา ฯ  ตถา  หิ  ภควา   

เวสาลิยา  ทกฺขิณปสฺเส  อวิทูเร  ติํ  เวฬุวคามกํ  โคจรคามํ  กตฺวา  วิหรนฺโต   

อุปฺปนฺนโลหิตปฺปกฺขนฺทิกาพาโธ  อโหสิ ฯ  ตํ  ญตฺวา  สกฺโก  เทวราชา  อาคนฺตฺวา  

สตฺถารํ  อุปฏฺหนฺโต  สตฺถุ  สรีรวลญฺชภาชนํ  อญฺญสฺส  หตฺเถนาปิ  ผุสิตุํ  อทตฺวา   

สีเสเยว  เปตฺวา  คนฺธภาชนํ  วิย  นีหรติ ฯ  โส  เอวํ  อุปฏฺหิตฺวา  สตฺถุ  ผาสุกกาเล  

เทวโลกํ  คโต ฯ  ภิกฺขู  อโห  สตฺถริ  สกฺกสฺส  สิเนโห  โส  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  ปหาย   

อุปฏฺหีติ  อาหํสุ ฯ  สตฺถา  สกฺโก  ภิกฺขเว  อริยานํ  ทสฺสนํปิ  เตหิ  สทฺธึ  เอกฏฺาเน  

นิสีทนาทิภาโวปิ  เตสํ  วตฺตปฺปฏิวตฺตํ  กาตุํ  ลภนภาโวปิ  สาธูติ  อาคนฺตฺวา  มํ   

อุปฏฺหีติ  ทสฺเสนฺโต  ธมฺมปทสฺส  สุขวคฺเค  สกฺกเทวินฺทวตฺถุมฺหิ  คาถา  อภาสิ

[๓๑]    พาลสงฺคตจารี  หิ   ทีฆมทฺธาน  โสจติ  

  ทุกฺโข  พาเลหิ  สํวาโส   อมิตฺเตเนว  สพฺพทา  

  ธีโร  จ  สุขสํวาโส   ญาตีนํว  สมาคโม ฯ

 ตสฺมา  หิ 

  ธีรญฺจ  ปญฺญญฺจ  พหุสฺสุตญฺจ  

  โธรยฺหสีลพฺพตวนฺตมริยํ  

  ตนฺตาทิสํ  สปฺปุริสํ  สุเมธํ  

  ภเชถ  นกฺขตฺตปถํว  จนฺทิมาติ ฯ

  อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  พาลา อ.คนพาล ท.  อสิหตฺถอมิตฺตา  วิย ราวกะ อ.อมิตรผู้มี

ดาบในมือ ท.  ปณฺฑิตา อ.บัณฑิต ท.  ปิยญาตกา  วิย ราวกะ อ.ญาติผู้เป็นที่รัก ท. ฯ  

ห ิเหมือนอย่างว่า  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  วิหรนฺโต เมื่อประทับ  กตฺวา ทรง
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กระทํา  เวฬุวคามกํ ซึ่งเวฬุวคาม  ตํิ อันตั้งอยู่แล้ว  อวิทูเร ในที่ไม่ไกล  ทกฺขิณ- 

ปสฺเส ในเบื้องแห่งทิศทักษิณ  เวสาลิยา แห่งเมืองเวสาลี  โคจรคามํ ให้เป็นโคจร-

คาม  อุปฺปนฺนโลหิตปฺปกฺขนฺทิกาพาโธ เป็นผู้ทรงมีพระประชวรมีพระโลหิตอันแล่น

ไปอันเกิดขึ้นแล้ว  อโหสิ ได้เป็นแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ  สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  

เทวราชา ผู้เป็นพระราชาแห่งเทพ  ญตฺวา ทรงทราบแล้ว  ตํ  (การณํ) ซึ่งเหตุนั้น  

อาคนฺตฺวา เสด็จมาแล้ว  อุปฏฺหนฺโต เมื่อทรงอุปัฏฐาก  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  

อทตฺวา ไม่ให้แล้ว  ผุสิตุ ํเพื่ออันสัมผัส  สรีรวลญฺชภาชนํ ซึ่งภาชนะแห่งสรีรวลัญชะ   

สตฺถุ ของพระศาสดา  หตฺเถนาปิ แม้ด้วยมือ  อญฺญสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคล

อื่น  เปตฺวา ทรงวางไว้แล้ว  สีเส  เอว บนศีรษะนั่นเทียว  นีหรติ ย่อมนําออก   

คนฺธภาชนํ  วิย ราวกะซึ่งภาชนะแห่งของหอม ฯ  โส  (สกฺโก) อ.ท้าวสักกะนั้น   

อุปฏฺหิตฺวา ทรงอุปัฏฐากแล้ว  เอวํ อย่างนี้  คโต เสด็จไปแล้ว  เทวโลกํ สู่เทวโลก  

ผาสุกกาเล ในกาลเป็นที่ผาสุก  สตฺถุ แห่งพระศาสดา ฯ  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  อาหํสุ 

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อโห โอ  สิเนโห อ.ความรัก  สกฺกสฺส ของท้าวสักกะ  สตฺถริ 

ในพระศาสดา,  โส  (สกฺโก) อ.ท้าวสักกะนั้น  ปหาย ทรงละแล้ว  ทิพฺพสมฺปตฺต ึซึ่ง

สมบัติอันเป็นทิพย์  อุปฏฺหิ ทรงอุปัฏฐากแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  

ทสฺเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  สกฺโก อ.ท้าวสักกะ   

อาคนฺตฺวา มาแล้ว  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  ‘ทสฺสนํปิ แม้ อ.การเห็น   

อริยานํ ซึ่งพระอริยะ ท.  นิสีทนาทิภาโวปิ แม้ อ.ความเป็นแห่งอาการมีการนั่ง

เป็นต้น  เอกฏฺาเน ในที่แห่งเดียวกัน  สทฺธึ กับ  เตหิ  (อริเยหิ) ด้วยพระอริยเจ้า 

ท. เหล่านั้น  ลภนภาโวปิ แม้ อ.ความเป็นคืออันได้  กาตุํ เพื่ออันกระทํา  วตฺตปฺ- 

ปฏิวตฺตํ ซึ่งวัตรใหญ่และวัตรน้อย  เตสํ  (อริยานํ) แก่พระอริยเจ้า ท. เหล่านั้น  สาธุ 

เป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จ  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  อุปฏฺหิ อุปัฏฐากแล้ว  ม ํ

ซึ่งเรา”  อิติ ดังนี้  อภาสิ ได้ตรัสแล้ว  คาถา ซึ่งพระคาถา ท.  สกฺกเทวินฺทวตฺถุมฺหิ 

ในเรื่องแห่งท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพ  สุขวคฺเค ในสุขวรรค  ธมฺมปทสฺส แห่ง

ธรรมบท  อิติ ว่า

 “ห ิจริงอยู่  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  พาลสงฺคตจารี ผู้มีการเที่ยว

ไปสู่การไปร่วมกับด้วยคนพาลโดยปกติ  โสจติ ย่อมเศร้า

โศก  อทฺธานํ สิ้นกาล  ทีฆํ อันยาวนาน,  หิ เพราะว่า  สํวาโส 
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อ.การอยู่ร่วม  พาเลหิ กับด้วยคนพาล ท.  ทุกฺโข เป็นเหตุ

นํามาซึ่งความทุกข์  (โหติ) ย่อมเป็น  (สํวาโส)  อิว เพียงดัง 

อ.การอยู่ร่วม  อมิตฺเตน ด้วยอมิตร  สพฺพทา ในกาลทุกเมื่อ,  

จ ส่วนว่า  ธีโร อ.นักปราชญ์  สุขสํวาโส มีการอยู่ร่วมเป็นสุข  

(โหติ) ย่อมเป็น  สมาคโม  อิว เพียงดัง อ.สมาคม  ญาตีนํ 

แห่งญาติ ท.

 ตสฺมา  หิ เพราะเหตุนั้นแล

 (นโร) อ.นรชน  ภเชถ พึงคบ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล  ธีรํ  จ ผู้

เป็นนักปราชญ์ด้วย  ปญฺญํ  จ ผู้มีปัญญาด้วย  พหุสฺสุตํ  จ ผู้มี 

สุตะมากด้วย  โธรยฺหสีลพฺพตวนฺตํ  จ ผู้มีการนําไปซึ่งธุระ มี

ศีล และมีวัตรด้วย  อริยํ  จ ผู้ไกลจากกิเลสด้วย  ตาทิสํ ผู้เช่น

นั้น  สปฺปุริสํ  จ ผู้เป็นสัตบุรุษด้วย  สุเมธํ  จ ผู้มีปัญญาดีด้วย  

ต ํนั้น  จนฺทิมา  อิว เพียงดัง อ.ดวงจันทร์  (ภชนฺโต) คบอยู่  

นกฺขตฺตปถํ ซึ่งอากาศอันเป็นทางแห่งดวงดาว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อีกอย่างหนึ่ง พวกคนพาล เปรียบเหมือนศัตรูผู้มีดาบในมือ เหล่าบัณฑิต เปรียบ

เหมือนหมู่ญาติผู้เป็นที่รัก. เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อประทับ ทรงทํา

เวฬุวคามที่ตั้งอยู่ในที่ไม่ไกล เบื้องทิศใต้จากเมืองเวสาลี ให้เป็นโคจรคาม ทรงพระ

ประชวรลงพระโลหิต. ท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพทรงทราบเหตุนั้นแล้ว ก็เสด็จมา ขณะ

ที่ทรงอุปัฏฐากพระศาสดา ไม่ทรงให้การแตะต้องภาชนะสรีรวลัญชะของพระศาสดา 

แม้ด้วยมือ แก่ใครๆ อื่นเลย ทรงวางไว้เหนือศีรษะนั่นแหละ นําออกไป ดุจภาชนะ

ของหอม ฉะนั้น. ท้าวสักกะทรงอุปัฏฐากอย่างนี้ เสด็จกลับไปยังเทวโลก ในกาลที่

พระศาสดาทรงพระเกษมสําราญ. พวกภิกษุพากันกล่าวว่า “น่าอัศจรรย์จริง ความรัก

ของท้าวสักกะในพระศาสดา, ท้าวสักกะทรงละทิพยสมบัติ ทรงอุปัฏฐากแล้ว”. พระ

ศาสดาเมื่อจะทรงแสดงว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ท้าวสักกะมาด้วยความคิดว่า ‘การ

เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ดี ความเป็นแห่งอาการมีการนั่งในที่แห่งเดียวกันเป็นต้น 

กับด้วยพระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นก็ดี ภาวะคือการได้เพื่อจะทําวัตรน้อยใหญ่แก่

พระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นก็ดี เป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จ’ ดังนี้ จึงอุปัฏฐากเรา”  
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ได้ตรัสพระคาถาทั้งหลาย ในเรื่องท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพ ในสุขวรรค แห่งธรรมบท 

ว่า

 “ความจริง บุคคลผู้คบกับคนพาลโดยปกติ ย่อมเศร้าโศก

สิ้นกาลอันยาวนาน เพราะว่าการอยู่กับคนพาลเป็นเหตุนํา

ความทุกข์มาให้ ดุจการอยู่ร่วมกับศัตรูในกาลทุกเมืื่อ, ส่วน

นักปราชญ์ มีการอยู่ร่วมเป็นสุข ดุจสมาคมแห่งหมู่ญาติ 

ฉะนั้น.  

 เพราะฉะนั้นแล

 นรชนพึงคบบุคคลผู้เป็นนักปราชญ์ มีปัญญา มีสุตะมาก เอา

ธุระ มีศีล มีข้อวัตร ห่างไกลจากกิเลส ผู้เช่นนั้น ผู้เป็นสัตบุรุษ 

มีปัญญาดีนั้น ดุจพระจันทร์คบอากาศซึ่งเป็นทางของดวงดาว 

ฉะนั้น. 

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  พาลสงฺคตจารี  หีติ  หิ  สจฺจํ  พาเลน  สหจารี  ปุคฺคโล ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “พาลสงฺคตจารี  หตีิ  (คาถาปาทสฺส)  “หิ  สจฺจํ  พาเลน  สหจารี  ปุคฺคโล”  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “หิ  สจฺจํ จริงอยู่  ปุคฺคโล อ.บุคคล  พาเลน  สหจารี ผู้

เที่ยวไปกับ ด้วยคนพาล โดยปกติ”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “พาลสงฺคตจารี  หีติ  

(คาถาปาทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บาทแห่งพระคาถาว่า “พาลสงฺคตจารี  

หิ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บาทพระคาถาว่า “พาลสงฺคตจารี  หิ” ความว่า ความจริง บุคคล

ผู้เที่ยวไปร่วมกับคนพาลโดยปกติ.

 .............................................................................................................................. 
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 ทีฆมทฺธานนฺติ  พาเลน  สทฺธึ  เอกจฺฉนฺโท  หุตฺวา  สนฺธิจฺเฉทาทีนิ  กโรนฺโต  หตฺถจฺ-

เฉทาทิทุกฺขํ  ปตฺวา  จิรํ  กาลํ  โสจติ ฯ

 “ทีฆมทฺธานนฺติ  (ปทสฺส)  “พาเลน  สทฺธึ  เอกจฺฉนฺโท  หุตฺวา  สนฺธิจฺเฉทาทีนิ  (กมฺมานิ)  กโรนฺโต   

หตฺถจฺเฉทาทิทุกฺขํ  ปตฺวา  จิรํ  กาลํ  โสจติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เอกจฺฉนฺโท เป็นผู้มีฉันทะเป็นอันเดียวกัน  สทฺธึ กับ   

พาเลน ด้วยคนพาล  หุตฺวา เป็น  กโรนฺโต เมื่อกระทํา  (กมฺมานิ) ซึ่งกรรม ท.   

สนฺธิจฺเฉทาทีนิ มีการตัดซึ่งที่ต่อเป็นต้น  ปตฺวา ถึงแล้ว  หตฺถจฺเฉทาทิทุกฺขํ ซึ่งทุกข์

มีการตัดซึ่งมือเป็นต้น  โสจติ ชื่อว่าย่อมเศร้าโศก  กาลํ สิ้นกาล  จิรํ อันยาวนาน”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ทีฆมทฺธานนฺติ ว่า “ทีฆมทฺธานํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ทีฆมทฺธานํ” ความว่า “เป็นผู้มีฉันทะร่วมกันกับด้วยคนพาล เมื่อทํากรรมทั้ง

หลายมีการตัดที่ต่อเป็นต้น ถึงทุกข์มีการถูกตัดมือเป็นต้น ชื่อว่าย่อมเศร้าโศกสิ้นกาล

นาน.

 ..............................................................................................................................

 สํวาโสติ  เอกโต  วาโส ฯ  

 “สํวาโสติ  (ปทสฺส)  “เอกโต  วาโส”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วาโส อ.การอยู่  เอกโต โดยความเป็นอันเดียวกัน”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สํวาโสติ ว่า “สํวาโส” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สํวาโส” แปลว่า การอยู่โดยความเป็นอันเดียวกัน.

 ..............................................................................................................................

 อมิตฺเตเนวาติ  อสิหตฺถอมิตฺเตน  อาสีวิสาทินา  วา  สทฺธึ  สํวาโส  วิย ฯ

 “อมิตฺเตเนวาติ  (ปทสฺส)  “อสิหตฺถอมิตฺเตน  อาสีวิสาทินา  (สตฺเตน)  วา  สทฺธึ  สํวาโส  วิย”   

(อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สํวาโส  วิย ราวกะ อ.การอยู่ร่วม  สทฺธึ กับ  อสิหตฺถ-
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อมิตฺเตน ด้วยอมิตรผู้มีดาบในมือ  วา หรือว่า  อาสีวิสาทินา  (สตฺเตน) ด้วยสัตว์

มีอสรพิษตัวมีพิษร้ายเป็นต้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อมิตฺเตเนวาติ ว่า 

“อมิตฺเตเนว” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อมิตฺเตเนว” ความว่า ดุจการอยู่ร่วมกับศัตรูผู้มีดาบในมือ หรือด้วยสัตว์มีงู

พิษเป็นต้น.

 ..............................................................................................................................

 สพฺพทาติ  นิจฺจํ  ทุกฺโข  พาเลหิ  สํวาโส ฯ 

 “สพฺพทาติ  (ปทสฺส)  “นิจฺจํ  ทุกฺโข  พาเลหิ  สํวาโส  (โหติ)”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สํวาโส อ.การอยู่ร่วม  พาเลหิ กับด้วยคนพาล ท.  ทุกฺโข  

เป็นเหตุนํามาซึ่งความทุกข์  นิจฺจํ เป็นนิจ  (โหติ) ย่อมเป็น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  “สพฺพทาติ ว่า “สพฺพทา” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สพฺพทา” ความว่า การอยู่ร่วมกับพวกคนพาล เป็นเหตุนําทุกข์มาให้เป็นนิจ.

 ..............................................................................................................................

 สุโข  สํวาโส  เอเตนาติ  สุขสํวาโส  ธีโร  ปณฺฑิเตน  สทฺธึ  เอกฏฺาเน  วาโส  สุโข- 

ตฺยตฺโถ ฯ  กิมิว ฯ  ญาตีนํวาติ  ปิยญาตีนํ  สมาคโม  สุโข  วิย ฯ

 สุโข  สํวาโส  เอเตน  (ธีเรน  โหติ)  อิติ  สุขสํวาโส  ธีโร,  ปณฺฑิเตน  สทฺธึ  เอกฏฺาเน  วาโส  สุโข  

(โหติ)  อิติ  อตฺโถ ฯ  “กึ  อิว  (ธีโร  สุขสํวาโส  โหติ”  อิติ  ปุจฺฉา) ฯ  “ญาตีนํ  อิว  (สมาคโม”  

อิติ  วิสฺสชฺชนํ),  “ปิยญาตีนํ  สมาคโม  สุโข  วิย  (โหติ)”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 สํวาโส อ.การอยู่ร่วม  เอเตน  (ธีเรน) กับด้วยนักปราชญ์นั่น  สุโข เป็นเหตุนําสุข

มาให้  (โหติ) ย่อมเป็น,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “วาโส อ.การอยู่  เอกฏฺาเน 

ในที่แห่งเดียวกัน  สทฺธึ กับ  ปณฺฑิเตน ด้วยบัณฑิต  สุโข เป็นเหตุนํามาซึ่งความ

สุข  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้,  อิติ เพราะเหตุนั้น  ธีโร อ.นักปราชญ์  สุขสํวาโส 

ชื่อว่ามีการอยู่ร่วมเป็นสุข ฯ  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  อิติ ว่า  “ธีโร อ.นักปราชญ์  สุข- 

สํวาโส มีการอยู่ร่วมเป็นสุข  (โหติ) ย่อมเป็น  กึ  อิว เพียงดัง อ.อะไร”  (อิติ) ดังนี้ ฯ   
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(วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  อิติ ว่า  “(สมาคโม)  อิว เพียงดัง อ.สมาคม  ญาตีนํ แห่งญาติ 

ท.”  อิติ ดังนี้,  (อตฺโถ) อ.อธิบาย  (อิติ) ว่า  “สมาคโม  วิย ราวกะ อ.สมาคม  ปิย- 

ญาตีนํ แห่งญาติผู้เป็นที่รัก ท.  สุโข เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุข  (โหติ) ย่อมเป็น”  

(อิติ) ดังนี้ ฯ 

 การอยู่ร่วมกับด้วยนักปราชญ์ เป็นเหตุนําสุขมาให้, อธิบายว่า “การอยู่ในที่แห่ง

เดียวกันกับด้วยบัณฑิต เป็นเหตุนําสุขมาให้” ดังนี้, เพราะเหตุนั้น นักปราชญ์ ชื่อว่ามี

การอยู่ร่วมเป็นสุข. ถามว่า “เหมือนกับอะไร ?” แก้ว่า “เหมือนสมาคมแห่งหมู่ญาติทั้ง

หลาย, อธิบายว่า “ดุจสมาคมแห่งหมู่ญาติผู้เป็นที่รัก เป็นเหตุนําสุขมาให้ ฉะนั้น”.

 ..............................................................................................................................

 ตสฺมา  หีติ  ยสฺมา  พาลสํวาโส  ทุกฺโข  ปณฺฑิตสํวาโส  สุโข  ตสฺมา ฯ

 “ตสฺมา  หตีิ  (ปทสฺส)  “ยสฺมา  พาลสํวาโส  ทุกฺโข  (โหติ),  ปณฺฑิตสํวาโส  สุโข  ตสฺมา  (โหติ”  

อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “พาลสํวาโส อ.การอยู่ร่วมกับด้วยคนพาล  ทุกฺโข เป็น

เหตุนํามาซึ่งความทุกข์  (โหติ) ย่อมเป็น  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  

ปณฺฑิตสํวาโส อ.การอยู่ร่วมกับด้วยบัณฑิต  สุโข เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุข  (โหติ) 

ย่อมเป็น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ตสฺมา  หีติ ว่า “ตสฺมา  หิ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ตสฺมา  หิ” ความว่า การอยู่ร่วมกับคนพาล เป็นเหตุนําทุกข์มาให้ เพราะเหตุ

ใด, เพราะเหตุนั้น การอยู่ร่วมกับบัณฑิต เป็นเหตุนําสุขมาให้.

 ..............................................................................................................................

 ธีรนฺติ  ธิติสมฺปนฺนํ ฯ  

 “ธีรนฺติ  (ปทสฺส)  “ธิติสมฺปนฺนํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ธิติสมฺปนฺน ํ ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยปัญญาเป็นเครื่องทรง

จํา”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ธีรนฺติ ว่า “ธีรํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ธีรํ” แปลว่า ผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นเครื่องทรงจํา.
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 ปญฺญนฺติ  โลกิยโลกุตฺตรปฺปญฺญาสมฺปนฺนํ ฯ  

 “ปญฺญนฺติ  (ปทสฺส)  “โลกิยโลกุตฺตรปฺปญฺญาสมฺปนฺนํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โลกิยโลกุตฺตรปฺปญฺญาสมฺปนฺนํ ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วย

ปัญญาอันเป็นโลกิยะและโลกุตระ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปญฺญนฺติ ว่า 

“ปญฺฃํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ปญฺญํ” แปลว่า ผู้ถึงพร้อมด้วยโลกิยปัญญาและโลกุตตรปัญญา.

 ..............................................................................................................................

 พหุสฺสุตนตฺิ  อาคมาธิคมพหุสฺสุตํ ฯ

   “พหุสฺสุตนตฺิ  (ปทสฺส)  “อาคมาธิคมพหุสฺสุตํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อาคมาธิคมพหุสฺสุตํ ผู้มีสุตะมากด้วยนิกายเป็นที่มา

และมรรคผลนิพพานเป็นที่บรรลุ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺสส) แห่งบท  “พหุสฺสุตนฺต ิว่า 

“พหุสฺสุตํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “พหุสฺสุตํ” แปลว่า ผู้มีสุตะมากด้วยปริยัติและปฏิเวธ.

 ..............................................................................................................................

 โธรยฺหสีลพฺพตวนฺตนฺติ  อรหตฺตปฺปาปนสงฺขาตาย  ธุรวหนตาย  โธรยฺหํ  สีลวนฺตํ   

ธูตงฺควนฺตญฺจ ฯ

 “โธรยฺหสีลพฺพตวนฺตนฺติ  (ปทสฺส)  “อรหตฺตปฺปาปนสงฺขาตาย  ธุรวหนตาย  โธรยฺหํ  (จ)   

สีลวนฺตํ  (จ)  ธูตงฺควนฺตํ  จ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โธรยฺหํ  ผู้นําไปซึ่งธุระเป็นปกติ  ธุรวหนตาย เพราะ

ความเป็นคืออันนําไปซึ่งธุระ  อรหตฺตปฺปาปนสงฺขาตาย อันอันบัณฑิตกล่าวแล้ว

ว่าการยังตนให้บรรลุซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  (จ) ด้วย  สีลวนฺตํ  (จ) ผู้มีศีลด้วย   

ธูตงฺควนฺตํ  จ ผู้มีธุดงค์ด้วย”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “โธรยฺหสีลพฺพตวนฺตนฺ

ต ิว่า “โธรยฺหสีลพฺพตวนฺตํ” ดังนี้ ฯ
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 บทว่า “โธรยฺหสีลพฺพตวนฺตํ” ความว่า ผู้มีการนําธุระไปเป็นปกติ เพราะว่านําธุระไป 

กล่าวคือการทําให้ตนบรรลุพระอรหัต ผู้มีศีล และผู้มีธุดงค์.

 ..............................................................................................................................

 อริยนฺติ  กิเลสโต  อารกา  ติํ ฯ  

 “อริยนฺติ  (ปทสฺส)  “กิเลสโต  อารกา  ติํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ตํิ ผู้ดํารงอยู่แล้ว  อารกา ห่างไกล  กิเลสโต จากกิเลส”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อริยนฺติ ว่า “อริยํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อริยํ” แปลว่า ผู้ดํารงอยู่ห่างไกลจากกิเลส.

 ..............................................................................................................................

 สุเมธนฺติ  โสภณปฺปญฺญํ ฯ  

 “สุเมธนฺติ  (ปทสฺส)  “โสภณปฺปญฺญํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โสภณปฺปญฺฃํ ผู้มีปัญญาอันงาม”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  “สุเมธนฺติ ว่า “สุเมธํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สุเมธํ” แปลว่า ผู้มีปัญญางาม.

 ..............................................................................................................................

 นกฺขตฺตปถํวาติ  นกฺขตฺตานํ  ปถภูตํ  อากาสํ  ภชนฺโต  จนฺทิมา  จนฺทวิมานํ  วิยาติ ฯ

 “นกฺขตฺตปถํวาติ  (ปทสฺส)  “นกฺขตฺตานํ  ปถภูตํ  อากาสํ  ภชนฺโต  จนฺทิมา  จนฺทวิมานํ  วิยาติ  

(อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “จนฺทิมา  วิย ราวกะ อ.พระจันทร์  จนฺทวิมานํ คือ อ.วิมาน

แห่งพระจันทร์  ภชนฺโต คบอยู่  อากาสํ ซึ่งอากาศ  ปถภูตํ อันเป็นทางเป็นแล้ว  

นกฺขตฺตานํ ของดวงดาว ท.”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “นกฺขตฺตปถํวาติ ว่า 

“นกฺขตฺตปถํว” ดังนี้ ฯ



๑-๒. กถาว่าด้วยการไม่เสพคนพาลและเสพบัณฑิต 109คาถา]

 บทว่า “นกฺขตฺตปถํว” ความว่า ดุจพระจันทร์ คือวิมานของพระจันทร์ คบอากาศ 

ซึ่งเป็นทางของนักษัตรทั้งหลาย.

 ..............................................................................................................................

๕. ปุตฺโตวาทกตาปสวตฺถุ

[๓๒]   โพธิสตฺโตปิ  หิมวนฺตปฺปเทเส  ตาปโส  หุตฺวา  วิหรนฺโต  อุกฺกณฺติํ  อรญฺญา  นิกฺขมฺม  

มนุสฺสปเถ  คนฺตฺวา  วสิตุกามํ  อตฺตโน  ปุตฺตํ  ตาปสกุมารํ  โอวทนฺโต  นวกนิปาเต  

หลิทฺทราคชาตเก  อิมา  คาถา  อภาสิ

  “ยสฺส  กาเยน  วาจาย   มนสา  นตฺถิ  ทุกฺกฏํ  

  อุรสีว  ปติฏฺาย   ตํ  ภเชหิ  อิโต  คโต

  โย  จ  ธมฺเมน  จรติ   จรนฺโตปิ  น  มญฺญติ  

  วิสุทฺธการึ  สปฺปญฺญํ   ตํ  ภเชหิ  อิโต  คโต  

  หลิทฺทราคํ  กปิจิตฺตํ   ปุริสํ  ราควิราคินํ  

  ตาทิสํ  ตาต  มา  เสวิ   นิมฺมนุสฺสํปิ  เจ  สิยา  

  อาสีวิสํว  กุปฺปิตํ   มิฬฺหลิตฺตํ  มหาปถํ  

  อารกา  ปริวชฺเชหิ   ยานีว  วิสมํ  ปถํ  

  อนตฺถา  ตาต  วฑฺฒนฺติ   พาลํ  อจฺจูปเสวโต

  มาสฺสุ  พาเลน  สงฺคญฺฉิ   อมิตฺเตเนว  สพฺพทา

  ตนฺตาหํ  ตาต  ยาจามิ   กรสฺสุ  วจนํ  มม

  มาสฺสุ  พาเลน  สงฺคญฺฉิ   ทุกฺโข  พาเลหิ  สงฺคโมติ ฯ

 โพธิสตฺโตปิ แม้ อ.พระโพธิสัตว์  ตาปโส เป็นดาบส  หิมวนฺตปฺปเทเส ในประเทศชื่อ

ว่าหิมพานต์  หุตฺวา เป็นแล้ว  วิหรนฺโต อยู่อยู่  โอวทนฺโต เมื่อโอวาท  ตาปสกุมารํ 

ซึ่งกุมารผู้เป็นดาบส  ปุตฺต ํผู้เป็นบุตร  อตฺตโน ของตน  อุกฺกณฺติ ํผู้เบื่อหน่ายแล้ว  

อรญฺฃา  นิกฺขมฺม  มนุสฺสปเถ  คนฺตฺวา  วสิตุกามํ ผู้ใคร่เพื่ออัน ออกแล้ว จากป่า 
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ไปแล้ว อยู่ ในถิ่นของมนุษย์  อภาสิ ได้กล่าวแล้ว  อิมา  คาถา ซึ่งคาถา ท. เหล่านี้  

หลิทฺทราคชาตเก ในหลิททราคชาดก  นวกนิปาเต ในนวกนิบาต  อิติ ว่า

 “ทุกฺกฏํ อ.กรรมชั่ว  กาเยน ทางกาย  วาจาย ทางวาจา  

มนสา ทางใจ  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลใด  นตฺถิ ย่อม

ไม่มี,  (ตฺวํ) อ.เจ้า  คโต ไปแล้ว  อิโต  (ฅานโต) แต่ที่นี้   

ปติฏฺฅาย ตั้งไว้เฉพาะแล้ว  (อตฺตานํ) ซึ่งตน  อุรสี  อิว เพียง

ดัง อ.บุตรผู้เกิดแล้วแต่อก  ภเชหิ จงคบ  ตํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล

นั้น,  จ อนึ่ง  โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  จรติ ย่อมประพฤติ  

ธมฺเมน โดยธรรม  จรนฺโตปิ แม้ประพฤติอยู่  น  มญฺฃติ 

ย่อมไม่ดูหมิ่น,  (ตฺวํ) อ.เจ้า  คโต ไปแล้ว  อิโต  (ฅานโต) แต่

ที่นี้  ภเชหิ จงคบ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล  วิสุทฺธการึ ผู้กระทํา

ซึ่งกรรมอันหมดจดแล้ว สปฺปญฺฃํ ผู้เป็นไปกับด้วยปัญญา  ตํ 

นั้น,  ตาต ดูก่อนลูก  เจ หากว่า  (สกลชมฺพุทีปตลํ) อ.พื้นแห่ง

ชมพูทวีปทั้งสิ้น  นิมฺมนุสฺสํป ิ แม้เป็นที่อันมีมนุษย์ไปปราศ

แล้ว  สิยา พึงมีไซร้,  (ตฺวํ) อ.เจ้า  มา  เสวิ อย่าเสพแล้ว  ปุริสํ  

ซึ่งบุคคล  กปิจิตฺตํ ผู้มีจิตอันหวั่นไหว  หลิทฺทราคํ ผู้เช่น

กับผ้าที่บุคคลย้อมด้วยขมิ้น  ราควิราคินํ ผู้รักและมีความ

รักไปปราศแล้วโดยปกติ  ตาทิสํ ผู้เช่นนั้น ฯ  (ตฺวํ) อ.เจ้า   

ปริวชฺเชห ิ จงเว้นรอบ  อารกา ให้ห่างไกล  (ปุคฺคโล)  อิว

เพียงดัง อ.บุคคล  (ปริวชฺเชนฺโต) เว้นรอบอยู่  อาสีวิสํ 

ซึ่งอสรพิษ  กุปฺปิต ํ ตัวกําเริบแล้ว  (ปุคฺคโล)  วิย ราวกะ 

อ.บุคคล  (ปริวชฺเชนฺโต) เว้นรอบอยู่  มหาปถํ ซึ่งทางใหญ่

มิฬฺหลิตฺตํ อันเปื้อนแล้วด้วยคูถ  ยานี  อิว เพียงดัง อ.บุคคล

ผู้ไปด้วยยาน  (ปริวชฺเชนฺโต) เว้นรอบอยู่  ปถํ ซึ่งทาง  วิสม ํ 

อันไม่เสมอ ฯ  ตาต ดูก่อนลูก  อนตฺถา อ.ความฉิบหายมิใช่

ประโยชน์ ท.  วฑฺฒนฺติ ย่อมเจริญ  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคล   

อจฺจูปเสวโต ผู้เข้าไปเสพยิ่งอยู่  พาลํ ซึ่งคนพาล,  (ตฺวํ) 
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อ.เจ้า  มา  สุ  สงฺคญฺฉิ อย่าสมาคมแล้วแล  พาเลน  

กับด้วยคนพาล,  (หิ) เพราะว่า  (สํวาโส) อ.การอยู่ร่วม  

(พาเลน) กับด้วยคนพาล  (ทุกฺโข) เป็นเหตุนําทุกข์มาให้  

(โหติ) ย่อมเป็น  (สํวาโส)  วิย ราวกะ อ.การอยู่ร่วม  อมิตฺเตน  

กับด้วยอมิตร  สพฺพทา ในกาลทั้งปวง ฯ  ตาต ดูก่อนลูก  ต ํ 

เพราะเหตุนั้น  อหํ อ.เรา  ยาจามิ ย่อมขอร้อง  ต ํ ซึ่งเจ้า,  

(ตฺวํ) อ.เจ้า  กรสฺส ุจงกระทํา  วจนํ ซึ่งคํา  มม ของเรา,  (ตฺวํ) 

อ.เจ้า  มา  สุ  สงฺคญฺฉิ อย่าสมาคมแล้วแล  พาเลน กับด้วย

คนพาล,  (หิ) เพราะว่า  สงฺคโม อ.การสมาคม  พาเลหิ กับ

ด้วยคนพาล ท.  ทุกฺโข เป็นเหตุนําทุกข์มาให้  (โหติ) ย่อม

เป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 แม้พระโพธิสัตว์เป็นดาบสอยู่ในหิมวันตประเทศ เมื่อกล่าวสอนดาบสกุมาร ผู้เป็น

ลูกของตน ผู้เบื่อหน่าย ผู้ประสงค์จะออกไปจากป่า แล้วไปอยู่ในถิ่นมนุษย์ ได้กล่าว

คาถาทั้งหลายว่า

 “กรรมชั่วทางกาย วาจา และใจ ของบุคคลใด ย่อมไม่มี, เจ้า

ไปจากที่นี้แล้ว ตั้งตนไว้ ดุจบุตรผู้เกิดแต่อก จงคบบุคคลนั้น, 

อนึ่ง บุคคลใดประพฤติโดยธรรม แม้ประพฤติอยู่ ก็ไม่หยิ่ง, 

เจ้าไปจากที่นี้แล้ว จงคบบุคคลผู้ทํากรรมที่หมดจดโดยปกติ 

ผู้มีปัญญานั้น, ลูกเอ๋ย หากว่าพื้นชมพูทวีปทั้งสิ้นปราศจาก

มนุษย์ไซร้, เจ้าก็อย่าคบบุคคลผู้มีจิตหวั่นไหว ผู้เช่นกับผ้าที่

ย้อมด้วยขมิ้น ผู้รักง่ายหน่ายเร็วเช่นนั้นเลย, เจ้าจงเว้นให้ห่าง

ไกล ดุจบุคคลผู้เว้นอสรพิษตัวดุร้าย ดุจบุคคลเว้นหนทางใหญ่ 

ที่เปื้อนคูถ ดุจบุคคลผู้ไปด้วยยานพาหนะเว้นหนทางที่ขรุขระ

เสีย ฉะนั้น, ลูกเอ๋ย ความฉิบหายทั้งหลายจะเจริญแก่บุคคล 

ผู้เข้าไปเสพสนิทกับคนพาล, เจ้าอย่าสมาคมกับคนพาลนะ, 

เพราะว่า การอยู่ร่วมกับคนพาล เป็นเหตุนําทุกข์มาให้ ดุจการ

อยู่ร่วมกับศัตรูทุกเมื่อ. ลูกเอ๋ย เพราะฉะนั้น พ่อจึงขอร้องเจ้า, 
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เจ้าจงทําตามคําของพ่อ, เจ้าจงอย่าสมาคมกับคนพาล, เพราะ

ว่า การสมาคมกับพวกคนพาล เป็นเหตุนําทุกข์มาให้”.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  อุรสีวาติ  มาตุ  อุรสฺมา  ชาตปุตฺโต  วิย  ปติฏฺาย  ปติฏฺหิตฺวา ฯ  ตฺวํ  เอวํ  

ปติฏฺหิตฺวา  อตฺตโน  มาตรํ  วิย  มญฺญมาโน  ตํ  ภเชยฺยาสีติ  อธิปฺปาโย ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อุรสีวาติ  (ปทสฺส)  “มาตุ  อุรสฺมา  ชาตปุตฺโต  วิย  ปติฏฺาย  ปติฏฺหิตฺวา”  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ  “ตฺวํ  เอวํ  ปติฏฺหิตฺวา  อตฺตโน  มาตรํ  วิย  มญฺญมาโน  ตํ  (ปุคฺคลํ)  ภเชยฺยาสีติ   

อธิปฺปาโย ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปติฏฺาย ดํารงอยู่เฉพาะแล้ว  ปติฏฺหิตฺวา คือว่า  

ตั้งไว้เฉพาะแล้ว  ชาตปุตฺโต  วิย ราวกะ อ.บุตรผู้เกิดแล้ว  อุรสฺมา จากอก  มาตุ 

ของมารดา”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อุรสีวาติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้น

หนา -บทว่า “อุรสีว” ดังนี้ ฯ  อธิปฺปาโย อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “ตฺว ํอ.เจ้า  ปติฏฺหิตฺวา  

ดํารงอยู่เฉพาะแล้ว  เอวํ อย่างนี้  มญฺญมาโน สําคัญอยู่  มาตรํ  วิย ราวกะว่า 

ซึ่งมารดา  อตฺตโน ของตน  ภเชยฺยาสิ พึงคบ  ตํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “อุรสีว” ความว่า ดํารงตน คือว่า ตั้งตนไว้ ดุจบุตรที่เกิด

จากอกของมารดา, อธิบายว่า “เจ้าดํารงตนอย่างนี้ สําคัญดุจมารดาของตน พึงคบ

บุคคลนั้น.   

 ..............................................................................................................................

 ธมฺเมนาติ  ติวิธสุจริตธมฺเมเนว ฯ

 “ธมฺเมนาติ  (ปทสฺส)  “ติวิธสุจริตธมฺเมเนว”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ติวิธสุจริตธมฺเมน  เอว โดยธรรมอันเป็นสุจริตอันมี

อย่างสามนั่นเทียว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ธมฺเมนาติ ว่า “ธมฺเมน” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ธมฺเมน” ความว่า โดยสุจริตธรรม ๓ ประการนั่นแหละ.

 ..............................................................................................................................
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 น  มญฺญตีติ  ตถา  จรนฺโตปิ  จ  อหํ  ธมฺมํ  จรามีติ  มานํ  น  กโรติ ฯ

 “น  มญฺญตีติ  (ปทสฺส)  “ตถา  จรนฺโตปิ  จ  ‘อหํ  ธมฺมํ  จรามีติ  มานํ  น  กโรติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “จ อนึ่ง  จรนฺโตปิ แม้ประพฤติอยู่  ตถา เหมือนอย่างนั้น  

น  กโรติ ย่อมไม่กระทํา  มานํ ซึ่งมานะ  อิติ ว่า  ‘อหํ อ.เรา  จรามิ ย่อมประพฤติ  

ธมฺม ํ ซึ่งธรรม’  อิติ ดังนี้”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “น  มญฺญตีติ ว่า “น  

มญฺญติ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “น  มญฺญติ” ความว่า อนึ่ง แม้ประพฤติอยู่เหมือนอย่างนั้น ย่อมไม่ทําความ 

เหย่อหยิ่งว่า เราประพฤติธรรม. 

 .............................................................................................................................. 

วิสุทฺธการินฺติ  วิสุทฺธานํ  ทสนฺนํ  กุสลกมฺมปถานํ  การกํ ฯ

 “วิสุทฺธการินฺติ  (ปทสฺส)  “วิสุทฺธานํ  ทสนฺนํ  กุสลกมฺมปถานํ  การกํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “การกํ ผู้กระทํา  กุสลกมฺมปถานํ ซึ่งกุศลกรรมบถ ท.   

ทสนฺนํ สิบ  วิสุทฺธานํ อันหมดจดแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “วิสุทฺธการินฺติ  

ว่า “วิสุทฺธการึ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “วิสุทฺธการึ” ความว่า ผู้ทํากุศลกรรมบถ ๑๐ ประการที่หมดจดแล้ว.

 ..............................................................................................................................

 หลิทฺทราคนฺติ  อถิรจิตฺตตาย  หลิทฺทราคสทิสํ ฯ

 “หลิทฺทราคนฺติ  (ปทสฺส)  “(ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  อถิรจิตฺตตาย  หลิทฺทราคสทิสํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “หลิทฺทราคสทิสํ ผู้เช่นกับด้วยผ้าอันย้อมด้วยขมิ้น  (ตสฺส  

ปุคฺคลสฺส)  อถิรจิตฺตตาย เพราะความที่แห่งบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่มั่นคง”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “หลิทฺทราคนฺติ ว่า “หลิทฺทราคํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “หลิทฺทราคํ” ความว่า ผู้เช่นกับผ้าที่ย้อมด้วยขมิ้น เพราะว่ามีจิตไม่มั่นคง.

 ..............................................................................................................................
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 กปิจิตฺตนฺติ  กมฺปนจิตฺตํ  จญฺจลจิตฺตํ ฯ

 “กปิจิตฺตนฺติ  (ปทสฺส)  “กมฺปนจิตฺตํ  จญฺจลจิตฺตํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กมฺปนจิตฺตํ ผู้มีจิตอันหวั่นไหว  จญฺจลจิตฺตํ คือว่าผู้มีจิต

อันกลับกลอก”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “กปิจิตฺตนฺติ ว่า “กปิจิตฺตํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “กปิจิตฺตํ” ความว่า ผู้มีจิตหวั่นไหว คือว่าผู้มีจิตกลับกลอก.

 ..............................................................................................................................

 ปุริสนตฺิ  ปุคฺคลํ ฯ

 “ปุริสนฺติ  (ปทสฺส)  “ปุคฺคลํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปุคฺคลํ ซึ่งบุคคล”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปุริสนฺติ  

ว่า “ปุริสํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ปุริสํ” แปลว่า บุคคล.

 ..............................................................................................................................

 ราควิราคินนฺติ  ราคินญฺจ  วิราคินญฺจ,  รชิตฺวา  ตํขณญฺเญว  วิรชนสภาวนฺตฺยตฺโถ ฯ

 “ราควิราคินนฺติ  (ปทสฺส)  “ราคินญฺจ  วิราคินญฺจ”  (อิติ  อตฺโถ),  “รชิตฺวา  ตํขณํ  เอว  วิรชน-

สภาวํ”  อิติ  อตฺโถ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ราคินํ  จ ผู้มีอันรักเป็นปกติด้วย  วิราคินํ  จ ผู้มีอันรัก

ไปปราศแล้วเป็นปกติด้วย,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “รชิตฺวา  ตํขณํ  เอว  วิรชน-

สภาวํ ผู้มีอัน รักแล้ว จึงหน่าย ในขณะนั้นนั่นเทียวเป็นสภาพ”  อิติ ดังนี้  (อิติ) ดังนี้ 

(ปทสฺส) แห่งบท  “ราควิราคินนฺติ ว่า “ราควิราคินํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ราควิราคินํ” ความว่า ผู้มักรัก และมักหน่าย, อธิบายว่า มีความรัก แล้วก็

หน่ายไปในขณะนั้นนั่นแหละเป็นสภาพ.

 ..............................................................................................................................
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 นิมฺมนุสฺสํปิ  เจ  สิยาติ  สเจปิ  สกลชมฺพุทีปตลํ  นิมฺมนุสฺสํ  โหติ  โสเวโก  มนุสฺโส  

ติฏฺติ  ตถาปิ  ตาทิสํ  มา  เสวิ ฯ

 “นิมฺมนุสฺสํปิ  เจ  สิยาติ  (คาถาปาทสฺส)  “สเจปิ  สกลชมฺพุทีปตลํ  นิมฺมนุสฺสํ  โหติ,  โส  เอว  

(ปุคฺคโล)  เอโก  มนุสฺโส  (หุตฺวา)  ติฏฺติ,  (ตฺวํ)  ตถาปิ  ตาทิสํ  (ปุคฺคลํ)  มา  เสวิ”  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สเจปิ แม้ถ้าว่า  สกลชมฺพุทีปตลํ อ.พื้นแห่งชมพูทวีป 

ทั้งสิ้น  นิมฺมนุสฺส ํ เป็นที่มีมนุษย์ไปปราศแล้ว  โหติ ย่อมเป็นไซร้,  โส  เอว  

(ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้นนั่นเทียว  มนุสฺโส เป็นมนุษย์  เอโก คนเดียว  (หุตฺวา) เป็น  

ติฏฺติ ย่อมดํารงอยู่,  ตถาปิ แม้ถึงอย่างนั้น  (ตฺวํ) อ.เจ้า  มา  เสวิ อย่าเสพแล้ว  

(ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล  ตาทิสํ ผู้เช่นนั้น”  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา   

“นิมฺมนุสฺสํปิ  เจ  สิยาติ ว่า “นิมฺมนุสฺสํปิ  เจ  สิยา” ดังนี้ ฯ

 บาทคาถาว่า “นิมฺมนุสฺสํปิ  เจ  สิยา” ความว่า แม้หากว่า พื้นชมพูทวีปทั้งสิ้น ไร้

มนุษย์ไซร้, มีเขาเป็นมนุษย์เพียงผู้เดียวดํารงอยู่ ถึงอย่างนั้น เจ้าก็อย่าเสพผู้เช่นนั้น. 

 ..............................................................................................................................

 มิฬฺหลิตฺตํ  มหาปถนฺติ  คูถมกฺขิตํ  มหามคฺคํ  วิย ฯ

 “มิฬฺหลิตฺตํ  มหาปถนฺติ  (คาถาปาทสฺส)  “คูถมกฺขิตํ  มหามคฺคํ  (ปริวชฺเชนฺโต  ปุคฺคโล)  วิย”  

(อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ปุคฺคโล)  วิย ราวกะ อ.บุคคล  (ปริวชฺเชนฺโต) หลีกเลี่ยง

อยู่  มหามคฺคํ ซึ่งหนทางใหญ่  คูถมกฺขิตํ อันเปื้อนแล้วด้วยคูถ”  (อิติ) ดังนี้  (คาถา-

ปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  “มิฬฺหลิตฺตํ  มหาปถนฺติ ว่า “มิฬฺหลิตฺตํ  มหาปถํ”  

ดังนี้ ฯ

 บาทคาถาว่า “มิฬฺหลิตฺตํ  มหาปถํ” ความว่า ดุจบุคคลผู้หลีกเลี่ยงหนทางใหญ่ที่

เปื้อนคูถ ฉะนั้น.  

 ..............................................................................................................................
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 ยานีวาติ  ยาเนน  คจฺฉนฺโต  วิย ฯ

 “ยานีวาติ  (ปทสฺส)  “ยาเนน  คจฺฉนฺโต  วิย”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “คจฺฉนฺโต  วิย ราวกะผู้ไปอยู่  ยาเนน ด้วยยาน”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ยานีวาติ ว่า “ยานีว” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ยานีว” ความว่า ดุจผู้เดินทางไปอยู่ด้วยยานพาหนะ.

 ..............................................................................................................................

 วิสมนตฺิ  นินฺนอุนฺนตขาณุปาสาณาทิวิสมํ ฯ

 “วิสมนตฺิ  (ปทสฺส)  “นินฺนอุนฺนตขาณุปาสาณาทิวิสมํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “นินฺนอุนฺนตขาณุปาสาณาทิวิสมํ อันมีความเสมอไป

ปราศแล้วมีที่เนิน ที่ลุ่ม มีตอ และก้อนหินเป็นต้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“วิสมนฺต ิว่า “วิสมํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “วิสมํ” แปลว่า ที่ขรุขระมีที่เนิน ที่ลุ่ม และด้วยวัตถุมีตอและก้อนหินเป็นต้น.

 ..............................................................................................................................

 พาลํ  อจฺจูปเสวโตติ  อปฺปปฺปญฺญํ  อติเสวนฺตสฺส ฯ 

 “พาลํ  อจฺจูปเสวโตติ  (คาถาปาทสฺส)  “อปฺปปฺปญฺญํ  (ปุคฺคลํ)  อติเสวนฺตสฺส”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อติเสวนฺตสฺส ผู้เสพยิ่งอยู่  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล อปฺปปฺ-

ปญฺฃํ ผู้มีปัญญาน้อย”  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  “พาลํ   

อจฺจูปเสวโตติ ว่า “พาลํ  อจฺจูปเสวโต” ดังนี้ ฯ

 บาทคาถาว่า “พาลํ  อจฺจูปเสวโต” ความว่า ผู้เสพสนิทบุคคลผู้มีปัญญาน้อยอยู่.  

 ..............................................................................................................................

 สพฺพทาติ  พาเลน  สทฺธึ  สํวาโส  นาม  อมิตฺตสํวาโส  วิย  นิจฺจกาลเมว  ทุกฺโข ฯ  
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 “สพฺพทาติ  (ปทสฺส)  “พาเลน  สทฺธึ  สํวาโส  นาม  อมิตฺตสํวาโส  วิย  นิจฺจกาลํ  เอว  ทุกฺโข  

(โหติ”  อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สํวาโส  นาม ชื่อ อ.การอยู่ร่วม  สทฺธึ กับ  พาเลน ด้วย

คนพาล  ทุกฺโข เป็นเหตุนํามาซึ่งความทุกข์  นิจฺจกาลํ  เอว ตลอดกาลเป็นนิจนั่น

เทียว  (โหติ) ย่อมเป็น  อมิตฺตสํวาโส  วิย ราวกะ อ.การอยู่ร่วมกับด้วยอมิตร”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สพฺพทาติ ว่า “สพฺพทา” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สพฺพทา” ความว่า ธรรมดาว่าการอยู่ร่วมกับคนพาล เป็นเหตุนําทุกข์มาให้

ตลอดกาลเป็นนิจทีเดียว ดุจการอยู่ร่วมกับศัตรู.

 ..............................................................................................................................

 ตนฺตาหนตฺิ  เตน  การเณน  ตํ  อหํ  ยาจามีติ ฯ

 “ตนฺตาหนฺติ  (ปทสฺส)  “เตน  การเณน  ตํ  อหํ  ยาจามีติ  (อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “เตน  การเณน เพราะเหตุนั้น  อหํ อ.เรา  ยาจามิ ย่อม

ขอร้อง  ต ํซึ่งเจ้า”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ตนฺตาหนฺติ ว่า “ตนฺตาหํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ตนฺตาหํ” ความว่า เพราะฉะนั้น พ่อจึงขอร้องเจ้า.

 ..............................................................................................................................

พาลปณฺฑิตลกฺขณ

[๓๓]   อปิจ  เย  เกจิ  ภยุปทฺทวุปสคฺคา  สพฺเพ  เต  พาลเมว  นิสฺสาย  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  พาโล  

หิ  รชฺชํ  วา  อุปรชฺชํ  วา  อญฺญํ  วา  ปน  มหนฺตํ  านํ  ปฏฺเนฺโต  กติปเย  อตฺตนา  

สทิเส  มหาธุตฺเต  คเหตฺวา  เอถ  อหํ  ตุมฺเห  อิสฺสเร  กริสฺสามีติ  ปพฺพตคหนาทีนิ   

นิสฺสาย  อนฺตนฺเต  คาเม  ปหรนฺโต  อนุปุพฺเพน  นิคเมปิ  ชนปเทปิ  ปหรติ ฯ   

มนุสฺสา  เคหานิ  ฉฑฺเฑตฺวา  เขมฏฺานํ  ปฏฺเนฺตา  ปกฺกมนฺติ ฯ  เต  นิสฺสาย   

วสนฺตา  ภิกฺขูปิ  ภิกฺขุนิโยปิ  สกสกฏฺานานิ  ฉฑฺเฑตฺวา  ปกฺกมนฺติ ฯ  เตสํ  คตคตฏฺาเน  
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ภิกฺขาปิ  เสนาสนมฺปิ  ทุลฺลภํ  โหติ ฯ  ปพฺพชิเตสุปิ  เทฺว  พาลา  ภิกฺขู  อญฺญมญฺฃํ

วิวาทํ  ปฏฺเปตฺวา  โจทนํ  อารภนฺติ  ฯ  อิติ  โกสมฺพีวาสิกานํ  วิย  มหากลโห   

อุปฺปชฺชติ ฯ  

 อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  ภยุปทฺทวุปสคฺคา อ.ภัย อุปัทวะและอุปสัค ท.  เย  เกจิ เหล่าใด

เหล่าหนึ่ง  (สนฺติ) มีอยู่,  เต  (ภยุปทฺทวุปสคฺคา) อ.ภัย อุปัทวะและอุปสัค ท. เหล่า

นั้น  สพฺเพ ทั้งปวง  อุปฺปชฺชนฺต ิย่อมเกิดขึ้น  นิสฺสาย เพราะอาศัย  พาลํ  เอว ซึ่ง

คนพาลนั่นเทียว ฯ  ห ิจริงอยู่  พาโล อ.คนพาล  ปฏฺเนฺโต เมื่อปรารถนา  รชฺชํ  วา 

ซึ่งความเป็นแห่งพระราชาหรือ  วา หรือว่า  อุปรชฺช ํซึ่งความเป็นแห่งอุปราช  วา  

ปน ก็หรือว่า  านํ ซึ่งตําแหน่ง  มหนฺต ํอันใหญ่  อญฺฃํ อันอื่น  คเหตฺวา พาเอาแล้ว  

มหาธุตฺเต ซึ่งนักเลงใหญ่ ท.  สทิเส ผู้เช่นกับ  อตฺตนา ด้วยตน  กติปเย เล็กน้อย  

(วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  เอถ จงมาเถิด,  อหํ อ.เรา  กริสฺสามิ  

จักกระทํา  ตุมฺเห ซึ่งท่าน ท.  อิสฺสเร ให้เป็นใหญ่”  อิติ ดังนี้  นิสฺสาย อาศัยแล้ว   

(ฅานานิ) ซึ่งที่ ท.  ปพฺพตคหนาทีนิ มีชัฏแห่งภูเขาเป็นต้น  ปหรนฺโต ปล้นอยู่  คาเม  

ซึ่งหมู่บ้าน ท.  อนฺตนฺเต ในที่สุดในที่สุด  ปหรติ ย่อมปล้น  นิคเมปิ ซึ่งนิคม ท. 

บ้าง  ชนปเทปิ ซึ่งชนบท ท. บ้าง  อนุปุพฺเพน ตามลําดับ ฯ  มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  

ฉฑฺเฑตฺวา ทิ้งแล้ว  เคหานิ ซึ่งเรือน ท.  ปฏฺเนฺตา ปรารถนาอยู่  เขมฏฺฅานํ ซึ่งที่

เป็นที่เกษม  ปกฺกมนฺต ิย่อมหลีกไป ฯ  ภิกฺขูปิ อ.ภิกษุ ท. บ้าง  ภิกฺขุนิโยปิ อ.ภิกษุณี 

ท. บ้าง  เต  (มนุสฺเส)  นิสฺสาย  วสนฺตา ผู้อาศัยแล้ว ซึ่งมนุษย์ ท. เหล่านั้น อยู่อยู่  

ฉฑฺเฑตฺวา ทิ้งแล้ว  สกสกฏฺานานิ ซึ่งที่ของตนๆ ท.  ปกฺกมนฺต ิย่อมหลีกไป ฯ  

ภิกฺขาปิ อ.ภิกษาบ้าง  เสนาสนมฺปิ อ.เสนาสนะบ้าง  ทุลฺลภํ เป็นของอันบุคคลพึง

ได้โดยยาก  คตคตฏฺฅาเน ในที่เป็นที่ทั้งไปแล้วทั้งไปแล้ว  เตสํ  (ปพฺพชิตานํ) แห่ง

บรรพชิต ท. เหล่านั้น  โหติ ย่อมเป็น ฯ  ปพฺพชิเตสุปิ  เทฺว  พาลา  ภิกฺขู อ.- แม้ใน

บรรพชิต ท. หนา -ภิกษุ ท. ผู้เป็นคนพาล ๒ รูป  ปฏฺเปตฺวา เริ่มตั้งไว้แล้ว  วิวาทํ ซึ่ง

ความวิวาท  อญฺญมญฺฃํ กะกันและกัน  อารภนฺติ ย่อมปรารภ  โจทนํ ซึ่งการฟ้องร้อง

กัน ฯ  มหากลโห อ.ความทะเลาะใหญ่  อุปฺปชฺชต ิย่อมเกิดขึ้น  เตสํ  (ปพฺพชิตานํ) 

แก่บรรพชิต ท. เหล่านั้น  (อุปฺปชฺชนฺโต)  วิย ราวกะว่าเกิดขึ้นอยู่  โกสมฺพิวาสิกานํ   

(ภิกฺขูนํ) แก่ภิกษุ ท. ผู้อยู่ในเมืองโกสัมพีโดยปกติ  อิติ ด้วยประการฉะนี้ ฯ
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 อีกอย่างหนึ่ง ภัย อุปัทวะ และอุปสัคเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีอยู่, ภัย อุปัทวะ และอุป

สัคเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมเกิดขึ้น เพราะอาศัยคนพาลเท่านั้น.  ความจริง คนพาลเมื่อ

ปรารถนาความเป็นพระราชา อุปราช หรือว่าตําแหน่งที่ใหญ่โตอย่างอื่น พาเอาพวก

นักเลงใหญ่ผู้เช่นกับตัวเอง ๒-๓ คน กล่าวว่า “จงมาเถิดพวกท่าน, เราจะทําพวก

ท่านให้เป็นใหญ่” ดังนี้แล้ว อาศัยที่หลบมีชัฏภูเขาเป็นต้น ปล้นชาวบ้านที่ตั้งอยู่ชาย

แดนๆ ย่อมปล้นสะดมนิคมบ้าง ชนบทบ้าง ตามลําดับ. พวกมนุษย์พากันทิ้งบ้าน

เรือน ปรารถนาที่ปลอดภัย ย่อมหลีกไป. พวกภิกษุบ้าง พวกภิกษุณีบ้าง ผู้อาศัย

พวกมนุษย์เหล่านั้นอยู่ ก็พากันทิ้งที่ของตนๆ ย่อมหลีกไป. ภิกษาบ้าง เสนาสนะบ้าง 

เป็นของหาได้ยาก ในที่ที่พวกบรรพชิตเหล่านั้นทั้งไปแล้วทั้งไปแล้ว. แม้ในบรรดา

บรรพชิต ภิกษุ ๒ รูปผู้เป็นพาล เริ่มตั้งความวิวาทกะกันและกัน ปรารภการฟ้องร้อง

กัน. ความทะเลาะใหญ่ย่อมเกิดขึ้นแก่พวกภิกษุเหล่านั้น เหมือนกับที่เกิดแก่พวก

ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ฉะนั้น.

 ..............................................................................................................................

๖. ภยาทิวตฺถุ

 เอวํ  พาลํ  นิสฺสาย  จตสฺสนฺนมฺปิ  ปริสานํ  ภยาทิกํ  อาคจฺฉติ ฯ  เตนาห  ติกงฺคุตฺตเร   

สพฺพปฺปเม  ลกฺขณสุตฺเต  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  นฬาคารา  วา  ติณาคารา  วา   

อคฺคิ  มุตฺโต  กูฏาคารานิปิ  ฑหติ  อุลฺลิตฺตาวลิตฺตานิ  นิวาตานิ  ผุสิตคฺคฬานิ   

ปิหิตวาตปานานิ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ยานิ  กานิจิ  ภยานิ  อุปฺปชฺชนฺติ  สพฺพานิ  

ตานิ  พาลโต  อุปฺปชฺชนฺติ  โน  ปณฺฑิตโต  เย  เกจิ  อุปทฺทวา  ฯเปฯ  เย  เกจิ   

อุปสคฺคา  อุปฺปชฺชนฺติ  สพฺเพ  เต  พาลโต  อุปฺปชฺชนฺติ  โน  ปณฺฑิตโต  อิติ  โข  

ภิกฺขเว  สปฺปฏิภโย  พาโล  อปฺปฏิภโย  ปณฺฑิโต  สอุปทฺทโว  พาโล  อนุปทฺทโว  

ปณฺฑิโต  สอุปสคฺโค  พาโล  อนุปสคฺโค  ปณฺฑิโต  นตฺถิ  ภิกฺขเว  ปณฺฑิตโต  ภยํ  

นตฺถิ  ปณฺฑิตโต  อุปทฺทโว  นตฺถิ  ปณฺฑิตโต  อุปสคฺโคติ ฯ

 (ทุกฺขการณํ) อ.เหตุแห่งทุกข์  ภยาทิกํ มีภัยเป็นต้น  อาคจฺฉติ ย่อมมา  ปริสานํ แก่

บริษัท ท.  จตสฺสนฺนํป ิแม้ ๔  นิสฺสาย เพราะอาศัย  พาลํ ซึ่งคนพาล  เอวํ ด้วยประการ
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ฉะนี้ ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัสแล้ว  ลกฺขณ-

สุตฺเต ในลักขณสูตร  สพฺพปฺปเม อันเป็นสูตรแรกในสูตรทั้งปวง  ติกงฺคุตฺตเร  

ในติกนิบาต อังคุตตรนิกาย  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อคฺคิ อ.ไฟ  มุตฺโต อัน

พ้นแล้ว  นฬาคารา  วา จากเรือนไม้อ้อหรือ  ติณาคารา  วา หรือว่าจากเรือนหญ้า  

ฑหต ิย่อมไหม้  กูฏาคารานิปิ แม้ซึ่งเรือนยอด ท.  อุลฺลิตฺตาวลิตฺตานิ อันบุคคลทั้ง

โบกแล้วทั้งโบกแล้ว  นิวาตานิ อันมีลมไปปราศแล้ว  ผุสิตคฺคฬานิ อันมีบานประตู

อันกระทบแล้ว  ปิหิตวาตปานานิ มีช่องเป็นที่ดื่มกินซึ่งลมอันปิดแล้ว  เสยฺยถาปิ 

แม้ฉันใด,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ภยานิ อ.ภัย ท.  ยานิ  กานิจิ เหล่าใดเหล่าหนึ่ง   

อุปฺปชฺชนฺต ิจะเกิดขึ้น,  ตานิ  (ภยานิ) อ.ภัย ท. เหล่านั้น  สพฺพานิ ทั้งปวง  อุปฺปชฺชนฺต ิ 

ย่อมเกิดขึ้น  พาลโต จากคนพาล,  โน  (อุปฺปชฺชนฺติ) ย่อมไม่เกิดขึ้น  ปณฺฑิตโต 

จากบัณฑิต,  อุปทฺทวา อ.อุปัทวะ ท.  เย  เกจิ เหล่าใดเหล่าหนึ่ง  อุปฺปชฺชนฺต ิจะเกิด

ขึ้น,  เต  (อุปทฺทวา) อ.อุปัทวะ ท. เหล่านั้น  สพฺเพ ทั้งปวง  อุปฺปชฺชนฺต ิย่อมเกิด

ขึ้น  พาลโต จากคนพาล,  โน  (อุปฺปชฺชนฺติ) ย่อมไม่เกิดขึ้น  ปณฺฑิตโต จากบัณฑิต,  

อุปสคฺคา อ.อุปสัค ท.  เย  เกจิ เหล่าใดเหล่าหนึ่ง  อุปฺปชฺชนฺต ิ จะเกิดขึ้น,  เต   

(อุปสคฺคา) อ.อุปสัค ท. เหล่านั้น  สพฺเพ ทั้งปวง  อุปฺปชฺชนฺต ิย่อมเกิดขึ้น  พาลโต 

จากคนพาล,  โน  (อุปฺปชฺชนฺติ) ย่อมไม่เกิดขึ้น  ปณฺฑิตโต จากบัณฑิต  เอวเมว  โข 

ฉันนั้นนั่นเทียวแล,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  พาโล อ.คนพาล  สปฺปฏิภโย เป็นผู้เป็น

ไปกับด้วยภัยเฉพาะหน้า  (โหติ) ย่อมเป็น,  ปณฺฑิโต อ.บัณฑิต  อปฺปฏิภโย เป็นผู้

ไม่มีภัยเฉพาะหน้า  (โหติ) ย่อมเป็น,  พาโล อ.คนพาล  สอุปทฺทโว เป็นผู้เป็นไปกับ

ด้วยอุปัทวะ  (โหติ) ย่อมเป็น,  ปณฺฑิโต อ.บัณฑิต  อนุปทฺทโว เป็นผู้ไม่มีอุปัทวะ   

(โหติ) ย่อมเป็น,  พาโล อ.คนพาล  สอุปสคฺโค เป็นผู้เป็นไปกับด้วยอุปสัค  (โหติ) 

ย่อมเป็น,  ปณฺฑิโต อ.บัณฑิต  อนุปสคฺโค เป็นผู้ไม่มีอุปสัค  (โหติ) ย่อมเป็น  อิติ  โข 

ด้วยประการฉะนี้แล,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ภยํ อ.ภัย  นตฺถิ ย่อมไม่มี  ปณฺฑิตโต 

จากบัณฑิต,  อุปทฺทโว อ.อุปัทวะ  นตฺถิ ย่อมไม่มี  ปณฺฑิตโต จากบัณฑิต,  อุปสคฺโค  

อ.อุปสัค  นตฺถิ ย่อมไม่มี  ปณฺฑิตโต จากบัณฑิต”  อิติ ดังนี้ ฯ        

 เหตุแห่งทุกข์มีภัยเป็นต้นย่อมมาแก่บริษัททั้ง ๔ เพราะอาศัยคนพาล ด้วยประการ

ฉะนี้.  เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ในลักขณสูตร ซึ่งเป็นสูตรแรกก่อน

สูตรทั้งปวง ในติกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ไฟที่หลุดมาจาก
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เรือนไม้อ้อหรือเรือนหญ้า ย่อมไหม้แม้เรือนยอดทั้งหลาย ที่บุคคลฉาบทาทั้งภายใน

และภายนอก ที่อับลม มีบานประตูที่มิดชิด ถูกปิดหน้าต่างไว้แล้ว แม้ฉันใด, ดูก่อน

ภิกษุทั้งหลาย ภัยเหล่าใดเหล่าหนึ่งจะเกิดขึ้น, ภัยเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมเกิดขึ้นจาก

คนพาล หาเกิดจากบัณฑิตไม่, อุปัทวะเหล่าใดเหล่าหนึ่ง จะเกิดขึ้น, อุปัทวะเหล่านั้น

ทั้งหมด ย่อมเกิดขึ้นจากคนพาล หาเกิดจากบัณฑิตไม่, อุปสัคเหล่าใดเหล่าหนึ่ง จะ

เกิดขึ้น, อุปสัคเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมเกิดขึ้นจากคนพาล หาเกิดจากบัณฑิตไม่ ฉัน

นั้นเหมือนกัน.  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนพาลมีภัยเฉพาะหน้า บัณฑิตหาภัยเฉพาะ

หน้ามิได้, คนพาลมีอุปัทวะเฉพาะหน้า บัณฑิตหาอุปัทวะเฉพาะหน้ามิได้, คนพาลมี 

อุปสัคเฉพาะหน้า บัณฑิตหาอุปสัคเฉพาะหน้ามิได้ ด้วยประการฉะนี้แล, ดูก่อนภิกษุ

ทั้งหลาย ภัยไม่มีจากบัณฑิต อุปัทวะไม่มีจากบัณฑิต อุปสัคไม่มีจากบัณฑิต” ดังนี้.

 .............................................................................................................................. 

[๓๔]   ตตฺถ  นฬาคารา  วาติ  นเฬหิ  ฉนฺนปริจฺฉนฺนา  อคารา  เสสสมฺภารา  ปเนตฺถ   

รุกฺขมยา  โหนฺติ ฯ  

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “นฬาคารา  วาติ  (ปทสฺส)  “นเฬหิ  ฉนฺนปริจฺฉนฺนา  อคารา,  เสสสมฺภารา  ปน  

เอตฺถ  (อคาเร)  รุกฺขมยา  โหนฺติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 ตพฺพณฺณนา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวแห่งลักขณสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  “อคารา จากเรือน  ฉนฺนปริจฺฉนฺนา อันอันบุคคลทั้งมุงแล้วทั้งมุงโดยรอบ

แล้ว  นเฬหิ ด้วยไม้อ้อ ท.,  ปน แต่ว่า  เสสสมฺภารา อ.สัมภาระที่เหลือ ท.  รุกฺขมยา 

เป็นสัมภาระอันสําเร็จด้วยไม้  เอตฺถ  (อคาเร) ในเรือนนี้  (โหนฺติ) ย่อมเป็น’  (อิติ) 

ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “นฬาคารา  วาติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บท

ว่า ‘นฬาคารา  วา’ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาแห่งลักขณสูตรนั้นว่า “บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ‘นฬาคารา  วา’ ความว่า 

จากเรือนที่เขามุงบังด้วยไม้อ้อทั้งหลาย, แต่สัมภาระที่เหลือ เป็นของสําเร็จด้วยไม้ใน

เรือนนั้น.

 ..............................................................................................................................
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 ติณาคาเรปิ  เอเสว  นโย ฯ

 นโย อ.นัย  ติณาคาเรปิ แม้ในเรือนอันบุคคลมุงแล้วด้วยหญ้า  เอโสว นี้นั่นเทียว ฯ

 แม้ในเรือนหญ้า ก็มีนัยนี้นั่นแหละ.

 ..............................................................................................................................

 กูฏาคารานีติ  กูฏสงฺคหิตานิ  อคารานิ ฯ  

 “กูฏาคารานีติ  (ปทสฺส)  “กูฏสงฺคหิตานิ  อคารานิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อคารานิ ซึ่งเรือน ท.  กูฏสงฺคหิตานิ อันอันบุคคล

สงเคราะห์แล้วด้วยยอด’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘กูฏาคารานีติ ว่า ‘กูฏาคารานิ’  

ดังนี้ ฯ

 บทว่า ‘กูฏาคารานิ’ ความว่า เรือนทั้งหลายที่สงเคราะห์เอาเรือนยอด.

 ..............................................................................................................................

 อุลฺลิตฺตาวลิตฺตานีติ  อนฺโต  จ  พหิ  จ  ลิตฺตานิ ฯ

 “อุลฺลิตฺตาวลิตฺตานีติ  (ปทสฺส)  “อนฺโต  จ  พหิ  จ  ลิตฺตานิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ลิตฺตานิ อันอันบุคคลฉาบแล้ว  อนฺโต  จ ในภายในด้วย  

พหิ  จ ในภายนอกด้วย’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘อุลฺลิตฺตาวลิตฺตานีติ ว่า  

‘อุลฺลิตฺตาวลิตฺตานิ’ ดังนี้ ฯ

 บทว่า ‘อุลฺลิตฺตาวลิตฺตานิ’ ความว่า ที่เขาฉาบไว้ทั้งภายในและภายนอก.

 ..............................................................................................................................

 นิวาตานีติ  นิวาริตวาตปฺปเวสานิ ฯ  

 “นิวาตานีติ  (ปทสฺส)  “นิวาริตวาตปฺปเวสานิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘นิวาริตวาตปฺปเวสานิ อันมีการเข้าไปแห่งลมอันถูกห้าม

แล้ว’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘นิวาตานีติ ว่า ‘นิวาตานิ’ ดังนี้ ฯ
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 บทว่า ‘นิวาตานิ’ ความว่า ห้ามการพัดเข้าแห่งลม.

 ..............................................................................................................................

ผุสิตคฺคฬานีติ  เฉเกหิ  วฑฺฒกีหิ  กตตฺตา  ปิฏฺสิงฺฆาตสฺมึ  สุฏฺุผุสิตกวาฏานิ ฯ  

 “ผุสิตคฺคฬานีติ  (ปทสฺส)  “(อคารานํ)  เฉเกหิ  วฑฺฒกีหิ  กตตฺตา  ปิฏฺสิงฺฆาตสฺมึ  สุฏฺุผุสิต-

กวาฏานิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘สุฏฺุผุสิตกวาฏานิ อันบานประตูอันกระทบแล้วด้วยดี  

ปิฏฺสิงฺฆาตสฺมึ ที่กรอบเช็ดหน้า  (อคารานํ)  เฉเกหิ  วฑฺฒกีหิ  กตตฺตา เพราะ

ความที่ แห่งเรือน ท. เป็นเรือน อันนายช่างไม้ ท. ผู้ฉลาด กระทําแล้ว’  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  ‘ผุสิตคฺคฬานีติ ว่า ‘ผุสิตคฺคฬานิ’ ดังนี้ ฯ

 บทว่า ‘ผุสิตคฺคฬานิ’ ความว่า บานประตูที่กรอบเช็ดหน้าอันสนิทดี เพราะเป็นของ

อันนายช่างผู้ฉลาดทั้งหลายทําไว้.

 ..............................................................................................................................

 ปิหิตวาตปานานีติ  ยุตฺตวาตปานานิ ฯ  

 “ปิหิตวาตปานานีติ  (ปทสฺส)  “ยุตฺตวาตปานานิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ยุตฺตวาตปานานิ อันมีช่องเป็นที่ดื่มกินซึ่งลม 

อันถูกประกอบแล้ว’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ปิหิตวาตปานานีติ ว่า ‘ปิหิต- 

วาตปานานิ’ ดังนี้ ฯ

 บทว่า ‘ปิหิตวาตปานานิ’ ความว่า ที่เขาติดหน้าต่างไว้.

 ..............................................................................................................................

 อิมินา  ปททฺวเยน  กวาฏวาตปานานํ  นิจฺจํ  ปิหิตตฺตํ  อกเถตฺวา  สมฺปตฺติเยว  กถิตา ฯ   

อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ  ปน  ตานิ  ปิถิยนฺติ  จ  วิวริยนฺติ  จ ฯ

 กวาฏวาตปานานํ  นิจฺจํ  ปิหิตตฺตํ  อกเถตฺวา  สมฺปตฺติ  เอว อ.การ ไม่ตรัส ซึ่ง

ความที่ แห่งบานประตูและช่องเป็นที่ดื่มกินซึ่งลม ท. เป็นของอันบุคคลปิดแล้ว เป็น



124 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑ [ป€ม

นิจ แล้วจึงถึงพร้อมนั่นเทียว  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  กถิตา ตรัสแล้ว   

อิมินา  ปททฺวเยน ด้วยหมวดสองแห่งบทนี้ ฯ  ปน แต่ว่า  ตานิ  (กวาฏวาตปานานิ)  

อ.บานประตูและช่องเป็นที่ดื่มกินซึ่งลม ท. เหล่านั้น  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ปิถิยนฺติ  

จ ย่อมปิดด้วย  วิวริยนฺติ  จ ย่อมเปิดด้วย  อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ ในขณะอันบุคคลทั้ง

ปรารถนาแล้วทั้งปรารถนาแล้ว ฯ

 ความไม่ตรัสถึงความที่บานประตูและหน้าต่าง ถูกปิดไว้เป็นนิจ พระผู้มีพระภาคเจ้า

ตรัสไว้ด้วยสองบทนี้. แต่บานประตูและหน้าต่างเหล่านั้น ถูกปิดและถูกเปิด ในทุกๆ 

ขณะที่เขาปรารถนา.

 ..............................................................................................................................

 พาลโต  อุปฺปชฺชนฺตีติ  พาลเมว  นิสฺสาย  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ

 “พาลโต  อุปฺปชฺชนฺตีติ  (ปททฺวยสฺส)  “พาลเมว  นิสฺสาย  อุปฺปชฺชนฺติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อุปฺปชฺชนฺต ิย่อมเกิดขึ้น  นิสฺสาย เพราะอาศัย  พาลํ  

เอว ซึ่งคนพาลนั่นเทียว’  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  ‘พาลโต   

อุปฺปชฺชนฺตีติ ว่า ‘พาลโต  อุปฺปชฺชนฺติ’ ดังนี้ ฯ

 สองบทว่า ‘พาลโต  อุปฺปชฺชนฺติ’ ความว่า ย่อมเกิดขึ้น เพราะอาศัยคนพาลเท่านั้น.

 ภยนตฺิ  จิตฺตุตฺราโส ฯ 

 จิตฺตุตฺราโส อ.ความสะดุ้งแห่งจิต  ภยนฺต ิชื่อว่าภัย ฯ

 ความสะดุ้งจิต ชื่อว่าภัย

 ..............................................................................................................................

 อุปทฺทโวติ  อเนกคฺคตากาโร ฯ  

 อเนกคฺคตากาโร อ.อาการคือความที่แห่งบุคคลเป็นผู้มีอารมณ์มิใช่หนึ่ง  อุปทฺทโวติ  

ชื่อว่าอุปัทวะ ฯ

 อาการคือความมีจิตฟุ้งซ่าน ชื่อว่าอุปัทวะ.



๑-๒. กถาว่าด้วยการไม่เสพคนพาลและเสพบัณฑิต 125คาถา]

 อุปสคฺโคติ  อุปสฏฺากาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ลคฺคนากาโรติ  ตพฺพณฺณนา ฯ 

 “อุปสคฺโคติ  อุปสฏฺากาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  (อารมฺมเณ)  ลคฺคนากาโรติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 อุปสฏฺากาโร อ.อาการอันติดขัด  ลคฺคนากาโร คือว่า อ.อาการคืออันข้อง  ตตฺถ  

ตตฺถ  (อารมฺมเณ) ในอารมณ์นั้นๆ  อุปสคฺโคติ ชื่อว่าอุปสัค”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อาการติดขัด คืออาการขัดข้องในอารมณ์นั้นๆ ชื่อว่าอุปสัค.

 ..............................................................................................................................

[๓๕]   ฉนฺนปริจฺฉนฺนาติ  นเฬหิ  ติณจฺฉทนสงฺเขเปน  อุปริ  ฉาเทตฺวา  เตหิเยว  ทารุกุฑฺฑก- 

นิยาเมน  ปริโต  ฉาทิตา ฯ

 “ฉนฺนปริจฺฉนฺนาติ  (ปทสฺส)  “(ปุคฺคเลน)  นเฬหิ  ติณจฺฉทนสงฺเขเปน  อุปริ  ฉาเทตฺวา  เตหิ  

เอว  (นเฬหิ )  ทารุกุฑฺฑกนิยาเมน  ปริโต  ฉาทิตา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งลักขณสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘(ปุคฺคเลน)   

นเฬหิ  ติณจฺฉทนสงฺเขเปน  อุปริ  ฉาเทตฺวา  เตหิ  เอว  (นเฬหิ)  ทารุกุฑฺฑก- 

นิยาเมน  ปริโต  ฉาทิตา อันอันบุคคล มุงแล้ว ในเบื้องบน ด้วยไม้อ้อ ท. โดยทํานอง

แห่งการมุงด้วยหญ้า มุงแล้ว ด้วยไม้อ้อ ท. เหล่านั้นนั่นเทียว ในที่โดยรอบ โดย

ทํานองแห่งฝาไม้’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ฉนฺนปริจฺฉนฺนาติ ว่า “ฉนฺน- 

ปริจฺฉนฺนา” ดังนี้ ฯ

 ฎีกาแห่งลักขณสูตรว่า “บทว่า ‘ฉนฺนปริจฺฉนฺนา’ ความว่า ที่เขาใช้ไม้อ้อทั้งหลายมุง

บังในเบื้องบน โดยทํานองอย่างมุงด้วยหญ้า แล้วใช้ไม้อ้อเหล่านั้นนั่นแหละมุงโดย

รอบ โดยทํานองแห่งฝาไม้.

 ..............................................................................................................................

 ภยนตฺิ  ภีตเจตโส  พฺยโถติ  อาห  จิตฺตุตฺราโสติ ฯ 

  ภยนตฺิ  ภีตเจตโส  พฺยโถติ  (อฏฺ�กถาจริโย)  อาห  ‘จิตฺตุตฺราโสติ ฯ

 พฺยโถ อ.ความสะดุ้ง  ภีตเจตโส แห่งใจของบุคคลผู้กลัวแล้ว  ภยนฺต ิชื่อว่าภัย  อิติ 
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เพราะเหตุนั้น  (อฏฺกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า   

‘จิตฺตุตฺราโส อ.ความสะดุ้งแห่งจิต’  อิติ ดังนี้ ฯ

 ความสะดุ้งแห่งใจของบุคคลผู้กลัว ชื่อว่าภัย เพราะฉะนั้น พระอรรถกถาจารย์กล่าว

ว่า ‘ความสะดุ้งแห่งจิต’.

 ..............................................................................................................................

 อุปทฺทโวติ  อนฺตราโย ฯ  

 อนฺตราโย อ.อันตราย  อุปทฺทโวติ ชื่อว่าอุปัทวะ ฯ

 อันตราย ชื่อว่าอุปัทวะ.

 ..............................................................................................................................

 ตสฺส  ปน  วิกฺเขปการณตฺตา  วุตฺตํ  อเนกคฺคตากาโรติ ฯ

 (อฏฺ�กถาจริเยน)  ตสฺส  (อนฺตรายสฺส)  ปน  วิกฺเขปการณตฺตา  วุตฺตํ  ‘อเนกคฺคตากาโรติ   

(วจนํ) ฯ  

 ปน ก็  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  ‘อเนกคฺคตากาโร อ.อาการคือความที่แห่งจิตมี 

อารมณ์มิใช่หนึ่ง’  อิติ ดังนี้  (อฏฺกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺตํ กล่าว

แล้ว  ตสฺส  (อนฺตรายสฺส)  วิกฺเขปการณตฺตา เพราะความที่ แห่งอันตรายนั้น เป็น

เหตุแห่งความฟุ้งซ่าน ฯ

 ก็พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า ‘อาการคือความมีจิตฟุ้งซ่าน’ ดังนี้ เพราะว่าอันตราย

นั้น เป็นเหตุแห่งความฟุ้งซ่าน.

 ..............................................................................................................................

 อุปสคฺโคติ  อุปสชฺชนํ  เทวโตปปีฬาทินา  อปฺปฏิการวิฆาตาปตฺติ  สา  ปน  ยสฺมา  

ปฏิการาภาเวน  วิหญฺญมานสฺส  กิญฺจิ  กาตุํ  อสมตฺถสฺส  โอสีทนการณํ  ตสฺมา  วุตฺตํ  

ตตฺถ  ตตฺถ  ลคฺคนากาโรติ  ตฏฺฏีกา ฯ 

 อุปสคฺโคติ  อุปสชฺชนํ  เทวโตปปีฬาทินา  (การเณน)  อปฺปฏิการวิฆาตาปตฺติ,  สา  (วิฆาตาปตฺติ)   
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ปน  ยสฺมา  ปฏิการาภาเวน  วิหญฺญมานสฺส  กิญฺจิ  กาตุํ  อสมตฺถสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  โอสีทนการณํ   

(โหติ),  ตสฺมา  (อฏฺฅกถาจริเยน)  วุตฺตํ  ‘ตตฺถ  ตตฺถ  (อารมฺมเณ)  ลคฺคนากาโร’  (อิติ  วจนํ)” 

อิติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 อุปสชฺชน ํอ.ความขัดข้อง  อปฺปฏิการวิฆาตาปตฺต ิคือว่า อ.การถึงซึ่งความคับแค้น

เพราะกระทําตอบแทนไม่ได้  เทวโตปปีฬาทินา  (การเณน) เพราะเหตุ มีการบีบ

คั้นแห่งเทวดาเป็นต้น  อุปสคฺโคติ ชื่อว่าอุปสัค,  ปน ก็  สา  (วิฆาตาปตฺติ) อ.การ 

ถึงซึ่งความคับแค้นนั้น  โอสีทนการณํ เป็นเหตุแห่งการจมลง  (ปุคฺคลสฺส) แห่ง

บุคคล  วิหญฺญมานสฺส ผู้เดือดร้อนอยู่  อสมตฺถสฺส  ผู้ไม่สามารถ  กาตุํ เพื่ออัน

กระทํา  กิญฺจิ ซึ่งอะไรๆ  ปฏิการาภาเวน เพราะความไม่มีแห่งการกระทําตอบแทน  

(โหติ) ย่อมเป็น  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  

‘ลคฺคนากาโร อ.อาการคืออันข้อง  ตตฺถ  ตตฺถ  (อารมฺมเณ) ในอารมณ์นั้นๆ’  (อิติ) 

ดังนี้  (อฏฺกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ความขัดข้อง คือการประสบความคับแค้นเพราะทําคืนไม่ได้ เพราะเหตุมีถูกเทวดา

บีบคั้นเป็นต้น ชื่อว่าอุปสัค,  ก็ การประสบความคับแค้นนั้น เป็นเหตุแห่งความท้อแท้

แห่งบุคคล ผู้เดือดร้อนอยู่ ผู้ไม่สามารถเพื่อจะทําอะไรๆ ได้ เพราะไม่มีการทําโต้ตอบ 

เพราะเหตุใด, เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า ‘อาการคือความข้องใน

อารมณ์นั้นๆ”.

 ..............................................................................................................................

พาลปณฺฑิตวิเสส

[๓๖]   ตสฺมา  อคฺคิปฺปทิตฺตํ  อคารมิว  พาลา  เวทิตพฺพา ฯ  เต  หิ  อตฺตโน  วจนการกานํ  

สพฺพภยาทิอาวหนสมตฺถา  โหนฺติ ฯ  ภเย  รกฺขา  วิย  อนฺธกาเร  ปทีโป  วิย  จ   

ขุปฺปิปาสาทิทุกฺขาภิภเว  อนฺนปานาทิปฺปฏิลาโภ  วิย  จ  ปณฺฑิตา ฯ  เต  หิ   

อตฺตโน  วจนการกานํ  สพฺพภยาทิวิทฺธํสนสมตฺถาติ ฯ  เอวํ  พาลานํ  ปูติมจฺฉาทินา   

ปณฺฑิตานญฺจ  คนฺธภณฺฑาทินา  สทิสตญฺเจว  พาลปณฺฑิตสงฺคมานํ  สุขทุกฺขตญฺจ  

ญตฺวา  ปณฺฑิตาเอว  เสวิตพฺพา  น  พาลา ฯ
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 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  พาลา อ.คนพาล ท.  (วิญฺญูหิ) อันวิญญูชน ท.  เวทิตพฺพา 

พึงทราบ  อคารํ  อิว ว่าเป็นเพียงดังเรือน  อคฺคิปฺปทิตฺตํ อันไฟติดโพลงแล้ว ฯ   

ห ิ ด้วยว่า  เต  (พาลา) อ.คนพาล ท. เหล่านั้น  สพฺพภยาทิอาวหนสมตฺถา เป็น

ผู้สามารถในอันนํามาซึ่งทุกข์มีภัยเป็นต้นทั้งปวง  (ปุคฺคลานํ) แก่บุคคล ท.  วจน- 

การกานํ ผู้กระทําซึ่งคํา  อตฺตโน ของตน  โหนฺติ ย่อมเป็น ฯ  ปณฺฑิตา อ.บัณฑิต 

ท.  (วิญฺญูหิ) อันวิญญูชน ท.  (เวทิตพฺพา) พึงทราบ  รกฺขา  วิย ราวกะ อ.การรักษา  

ภเย ในภัย  (จ) ด้วย  ปทีโป  วิย ราวกะ อ.ประทีป  อนฺธกาเร ในที่มืด  จ ด้วย   

อนฺนปานาทิปฺปฏิลาโภ  วิย ราวกะ อ.การได้เฉพาะซึ่งวัตถุมีข้าวและนํ้าเป็นต้น  

ขุปฺปิปาสาทิทุกฺขาภิภเว ในความครอบงําแห่งทุกข์มีความหิวและกระหายเป็นต้น  จ 

ด้วย ฯ  ห ิด้วยว่า  เต  (ปณฺฑิตา) อ.บัณฑิต ท. เหล่านั้น  สพฺพภยาทิวิทฺธํสนสมตฺถา  

เป็นผู้สามารถในอันกําจัดซึ่งทุกข์มีภัยเป็นต้นทั้งปวง  (ปุคฺคลานํ) แก่บุคคล ท.   

วจนการกานํ ผู้กระทําซึ่งคํา  อตฺตโน ของตน  (โหนฺติ) ย่อมเป็น  อิติ อย่างนี้แล ฯ  

(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ฃตฺวา รู้แล้ว  พาลานํ  ปูติมจฺฉาทินา  (วตฺถุนา)  ปณฺฑิตานํ  จ  

คนฺธภณฺฑาทินา  (วตฺถุนา)  สทิสตํ  เจว ซึ่งความที่ แห่งคนพาล ท. เป็นเช่นกับ ด้วย

วัตถุ มีปลาเน่าเป็นต้นด้วย แห่งบัณฑิต ท. เป็นเช่นกับ ด้วยวัตถุ มีภัณฑะห่อของหอม

เป็นต้น ด้วยนั่นเทียว  พาลปณฺฑิตสงฺคมานํ  สุขทุกฺขตํ  จ ซึ่งความที่ แห่งการคบ

ซึ่งคนพาลและบัณฑิต ท. เป็นสุขและเป็นทุกข์ด้วย  เอวํ ด้วยประการฉะนี้,  ปณฺฑิตา   

เอว อ.บัณฑิต ท. นั่นเทียว  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  เสวิตพฺพา พึงเสพ,  พาลา อ.คน

พาล ท.  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  น  (เสวิตพฺพา) ไม่พึงเสพ ฯ

   เพราะฉะนั้น พวกคนพาล อันบุคคลผู้มีปรีชาพึงทราบว่าเป็นดุจเรือนที่ไฟติดโพลง

แล้ว, ด้วยว่า พวกคนพาลเหล่านั้น เป็นผู้สามารถในการนําทุกข์มีภัยเป็นต้นทุกอย่าง

มาให้ แก่เหล่าบุคคลผู้ทําตามคําของตน, บัณฑิตทั้งหลาย อันบุคคลผู้มีปรีชาพึง

ทราบว่าเป็นดุจการอารักขาในภัย ดุจประทีปในที่มืด และดุจการได้วัตถุมีข้าวและนํ้า

เป็นต้น ในบุคคลที่ถูกทุกข์มีความหิวและความกระหายครอบงํา, ด้วยว่า พวกบัณฑิต

เหล่านั้น เป็นผู้สามารถในการกําจัดทุกข์มีภัยเป็นต้นทั้งปวงได้ แก่เหล่าบุคคลผู้ทํา

ตามคําของตน. บุคคลรู้ว่าพวกคนพาลเป็นเช่นกับด้วยวัตถุมีปลาเน่าเป็นต้น และ

พวกบัณฑิตเป็นเช่นกับด้วยวัตถุมีของที่ใช้ห่อของหอมเป็นต้น และรู้ว่าการคบคน
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พาล เป็นทุกข์ การคบบัณฑิต เป็นสุข พึงเสพเฉพาะบัณฑิตทั้งหลายเท่านั้น ไม่พึง

เสพเหล่าคนพาล.

 ..............................................................................................................................

๗. ฉนฺนตฺเถรวตฺถุ

 ภควาปิ  ฉนฺนตฺเถรํ  โอวทนฺโต  ธมฺมปทสฺส  ปณฺฑิตวคฺเค  อิมํ  คาถมาห

[๓๗]    “น  ภเช  ปาปเก  มิตฺเต   น  ภเช  ปุริสาธเม  

  ภเชถ  มิตฺเต  กลฺยาเณ   ภเชถ  ปุริสุตฺตเมติ ฯ

 ภควาปิ แม้ อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  โอวทนฺโต เมื่อโอวาท  ฉนฺนตฺเถรํ ซึ่งพระฉันนะ 

ผู้เถระ  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถานี้  ปณฺฑิตวคฺเค ในบัณฑิตวรรค  

ธมฺมปทสฺส แห่งธรรมบท  อิติ ว่า

 “(ปณฺฑิโต) อ.บัณฑิต  น  ภเช ไม่พึงคบ  มิตฺเต ซึ่งมิตร ท.  

ปาปเก ผู้ชั่ว  น  ภเช ไม่พึงคบ  ปุริสาธเม ซึ่งบุรุษผู้ตํ่าทราม   

ท.  ภเชถ พึงคบ  มิตฺเต ซึ่งมิตร ท.  กลฺยาเณ ผู้ดี  ภเชถ พึง

คบ  ปุริสุตฺตเม ซึ่งบุรุษผู้สูงสุด ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ

 แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงโอวาทพระฉันนเถระ ตรัสพระคาถานี้ ในบัณฑิต

วรรค ธรรมบทว่า

 “บัณฑิตไม่พึงคบพวกมิตรชั่ว พวกบุคคลผู้ตํ่าทราม พึงคบ

เหล่ามิตรที่ดี เหล่าบุคคลผู้สูงสุด”.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  ภเชติ  ภเชยฺย  ปยิรุปาเสยฺย  ปณฺฑิโต ฯ  

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ภเชติ  (ปทสฺส)  “ภเชยฺย  ปยิรุปาเสยฺย  ปณฺฑิโต”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปณฺฑิโต อ.บัณฑิต  ภเชยฺย พึงคบ  ปยิรุปาเสยฺย คือว่า
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พึงเข้าไปนั่งใกล้”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ภเชติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่า

นั้นหนา -บทว่า “ภเช” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “ภเช” ความว่า บัณฑิต พึงคบ คือว่าพึงเข้าไปนั่งใกล้.

 ..............................................................................................................................

 ปุริสาธเมติ  ปุริสหีเน  ลามกปุคฺคเล ฯ  

 “ปุริสาธเมติ  (ปทสฺส)  “ปุริสหีเน  ลามกปุคฺคเล”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปุริสหีเน ซึ่งบุรุษผู้ตํ่าทราม ท.  ลามกปุคฺคเล คือว่า 

ซึ่งบุคคลผู้ชั่ว ท.”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปุริสาธเมติ ว่า “ปุริสาธเม” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ปุริสาธเม” ความว่า พวกบุรุษผู้ตํ่าทราม คือพวกบุคคลผู้ชั่ว.

 ..............................................................................................................................

 ภเชถาติ  ภเชยฺย ฯ

 “ภเชถาติ  (ปทสฺส)  “ภเชยฺย”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ภเชยฺย พึงคบ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ภเชถาติ 

ว่า “ภเชถ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ภเชถ” แปลว่า พึงคบ.

 ..............................................................................................................................

 เอตฺถ  จ  เย  กายทุจฺจริตาทีสุ  อภิรมนฺติ  เต  ปาปมิตฺตา  นาม ฯ  เย  ปน  สนฺธิจฺ- 

เฉทาทิเก  วา  เอกวีสติอเนสนาทิเภเท  วา  อฏฺาเน  นิโยเชนฺติ  เต  ปุริสาธมา  นาม ฯ   

อุโภปิ  วา  เอเต  ปาปมิตฺตา  เจว  ปุริสาธมา  จ ฯ  ตพฺพิปรีตา  กลฺยาณมิตฺตา  เจว  

ปุริสุตฺตมา  จาติ ฯ

 เอตฺถ  (ชเนสุ)  จ  เย  (ชนา)  กายทุจฺจริตาทีสุ  (ทุจฺจริเตสุ)  อภิรมนฺติ,  เต  (ชนา)  ปาปมิตฺตา  

นาม ฯ  เย  (ชนา)  ปน  สนฺธิจฺเฉทาทิเก  วา  เอกวีสติอเนสนาทิเภเท  วา  อฏฺาเน  นิโยเชนฺติ,   
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เต  (ชนา)  ปุริสาธมา  นาม ฯ  อุโภปิ  วา  เอเต  (ชนา)  ปาปมิตฺตา  เจว  ปุริสาธมา  จ  (โหนฺติ) ฯ   

ตพฺพิปรีตา  (ชนา)  กลฺยาณมิตฺตา  เจว  ปุริสุตฺตมา  จ  (โหนฺติ)”  อิติ ฯ

 จ ก็  เอตฺถ  (ชเนสุ)  เย  (ชนา) อ.- ในชน ท. เหล่านี้หนา -ชน ท. เหล่าใด  อภิรมนฺติ  

ย่อมยินดียิ่ง  กายทุจฺจริตาทีสุ  (ทุจฺจริเตสุ) ในทุจริต ท. มีกายทุจริตเป็นต้น,  เต  

(ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  ปาปมิตฺตา  นาม ชื่อว่ามิตรผู้ชั่ว ฯ  ปน ส่วนว่า  เย  

(ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  นิโยเชนฺติ ย่อมแนะนํา  อฏฺาเน ในฐานะอันไม่ควรแนะนํา  

สนฺธิจฺเฉทาทิเก  วา มีการตัดซึ่งที่ต่อเป็นต้นหรือ  เอกวีสติอเนสนาทิเภเท  วา 

หรือว่าอันต่างด้วยการเลี้ยงชีพไม่ชอบมีการแสวงหาอันไม่สมควร ๒๑ เป็นต้น,  เต  

(ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  ปุริสาธมา  นาม ชื่อว่าบุรุษผู้ตํ่าทราม ฯ  วา หรือว่า  เอเต  

(ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั่น  อุโภปิ แม้ทั้งสอง  ปาปมิตฺตา  เจว เป็นมิตรผู้ชั่วด้วยนั่น

เทียว  ปุริสาธมา  จ เป็นบุรุษผู้ตํ่าทรามด้วย  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ  (ชนา) อ.ชน ท.  

ตพฺพิปรีตา ผู้ตรงกันข้ามกับบุคคลเหล่านั้น  กลฺยาณมิตฺตา  เจว เป็นกัลยาณมิตร

ด้วยนั่นเทียว  ปุริสุตฺตมา  จ เป็นบุรุษผู้สูงสุดด้วย  (โหนฺติ) ย่อมเป็น  อิติ ดังนี้แล ฯ

 ก็ในบรรดาชนเหล่านี้ พวกชนเหล่าใด ย่อมยินดียิ่งในทุจริตทั้งหลายมีกายทุจริต

เป็นต้น, พวกชนเหล่านั้น ชื่อว่าบาปมิตร. ส่วนพวกชนเหล่าใด ย่อมแนะนําในฐานะ

อันไม่สมควรมีการตัดที่ต่อเป็นต้น หรือมีการแสวงหาอันไม่สมควร ๒๑ เป็นต้นเป็น

ประเภท, พวกชนเหล่านั้น ชื่อว่าบุรุษผู้ตํ่าทราม. หรือว่า พวกชนเหล่านั่นแม้ทั้ง ๒ 

เป็นทั้งบาปมิตรและบุรุษผู้ตํ่าทราม. พวกชนผู้ตรงกันข้ามกับบาปมิตรและบุรุษผู้ตํ่า

ทรามนั้น ชื่อว่ากัลยาณมิตร และชื่อว่าบุรุษผู้สูงสุด ดังนี้แล.

 ..............................................................................................................................

ปณฺฑิตพาลเสวนา

[๓๘]   เอกวารมฺปิ  หิ  ปณฺฑิตเสวนา  อตฺตรกฺขา  โหติ  สุจิรมฺปิ  พาลเสวนา  น  อตฺตรกฺขา ฯ   

ตถา  หิ  นนฺทพฺราหฺมโณ  ตกฺกสิลโต  วีสติโยชนสตมตฺถเก  อินฺทปตฺถนครํ  คนฺตฺวา  

มหาสุตโสมสฺส  รญฺโญ  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  มหาสุตโสมชาตเก  อิมํ  คาถมาห
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  “สกิเทว  สุตโสม   สพฺภิ  โหติ  สมาคโม

  สา  นํ  สงฺคติ  ปาเลติ   นาสพฺภิ  พหุ  สงฺคโมติ ฯ

 ห ิจริงอยู่  ปณฺฑิตเสวนา อ.การเสพซึ่งบัณฑิต  เอกวารมฺปิ แม้สิ้นวาระเดียว  อตฺต-

รกฺขา ชื่อว่าเป็นการรักษาซึ่งตน  โหติ ย่อมเป็น,  พาลเสวนา อ.การเสพซึ่งคนพาล  

สุจิรมฺป ิแม้สิ้นกาลอันยาวนาน  อตฺตรกฺขา ชื่อว่าเป็นการรักษาซึ่งตน  (โหติ) ย่อม

เป็น  น หามิได้ ฯ  ตถา  หิ จริงอย่างนั้น  นนฺทพฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์ชื่อว่านันทะ   

คนฺตฺวา ไปแล้ว  อินฺทปตฺถนครํ สู่เมืองอินทปัตถ์  วีสติโยชนสตมตฺถเก ในที่สุด

แห่งร้อยแห่งโยชน์ยี่สิบ  ตกฺกสิลโต จากเมืองตักกสิลา  เทเสนฺโต เมื่อแสดง  ธมฺม ํ

ซึ่งธรรม  รญฺโญ แก่พระราชา  มหาสุตโสมสฺส พระนามว่ามหาสุตโสมะ  อาห กล่าว

แล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งคาถานี้  มหาสุตโสมชาตเก ในมหาสุตโสมชาดก  อิติ ว่า

 “สุตโสม ข้าแต่พระองค์พระนามว่าสุตโสมะ  สมาคโม อ.การ

สมาคม  สพฺภ ิ กับด้วยสัตบุรุษ ท.  สกิเทว สิ้นคราวเดียว 

นั่นเทียว  โหติ ย่อมมี,  สา  สงฺคติ อ.การคบนั้น  ปาเลติ 

ย่อมรักษา  นํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลนั้น,  สงฺคโม อ.การคบ  พห ุ

มาก  อสพฺภิ กับด้วยอสัตบุรุษ ท.,  (สา  สงฺคติ) อ.การคบนั้น  

น  (ปาเลติ) ย่อมไม่รักษา  (นํ  ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลนั้น”  อิติ  

ดังนี้ ฯ

 ความจริง การเสพบัณฑิต แม้เพียงครั้งเดียว ชื่อว่าเป็นการรักษาตน, การเสพคน

พาลแม้สิ้นกาลยาวนาน ก็ไม่ชื่อว่ารักษาตน, จริงอย่างนั้น นันทพราหมณ์เดินทางจาก

เมืองตักกสิลาสู่เมืองอินทปัตถ์ ในที่สุดหนทาง ๑๒๐ โยชน์ เมื่อจะแสดงธรรมแก่พระ

ราชาพระนามว่ามหาสุตโสมะ จึงกล่าวคาถานี้ในมหาสุตโสมชาดกว่า  

 “ขอเดชะ พระองค์พระนามว่าสุตโสมะ การสมาคมกับด้วย

สัตบุรุษทั้งหลาย เพียงครั้งเดียวเท่านั้น การสมาคมนั้น ย่อม

รักษาบุคคลนั้นได้, ส่วนการสมาคมกับด้วยอสัตบุรุษทั้งหลาย 

ถึงจะมาก ก็ไม่รักษาบุคคลนั้นได้เลย”.

 ..............................................................................................................................



๑-๒. กถาว่าด้วยการไม่เสพคนพาลและเสพบัณฑิต 133คาถา]

 ตตฺถ  สกิเทวาติ  เอกวารเมว ฯ  

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สกิเทวาติ  (ปทสฺส)  “เอกวารํ  เอว”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เอกวารํ  เอว สิ้นวาระเดียวนั่นเทียว”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  

“สกิเทวาติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “สกิเทว” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “สกิเทว” ความว่า เพียงครั้งเดียวเท่านั้น.  

 ..............................................................................................................................

 สพฺภตีิ  สปฺปุริเสหิ ฯ 

 “สพฺภีติ  (ปทสฺส)  “สปฺปุริเสหิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สปฺปุริเสห ิกับด้วยสัตบุรุษ ท.”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  “สพฺภีต ิว่า “สพฺภิ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สพฺภิ” ความว่า กับด้วยสัตบุรุษทั้งหลาย.

 ..............................................................................................................................

 สา  นํ  สงฺคตีติ  โส  สพฺภิ  สมาคโม  เอกวารปฺปวตฺโตปิ  ตํ  ปุคฺคลํ  ปาเลติ  รกฺขติ ฯ

 “สา  นํ  สงฺคตีติ  (ปทานํ)  “โส  สพฺภิ  สมาคโม  เอกวารปฺปวตฺโตปิ  ตํ  ปุคฺคลํ  ปาเลติ  รกฺขติ”  

(อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โส  สมาคโม อ.การสมาคมนั้น  สพฺภ ิกับด้วยสัตบุรุษ ท.   

เอกวารปฺปวตฺโตปิ แม้เป็นไปแล้วสิ้นวาระหนึ่ง  ปาเลต ิย่อมคุ้มครอง  รกฺขติ คือว่า  

ย่อมรักษา  ตํ  ปุคฺคลํ ซึ่งบุคคลนั้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทานํ) แห่งบท ท.  “สา  นํ   

สงฺคตีติ ว่า “สา  นํ  สงฺคติ” ดังนี้ ฯ

 หลายบทว่า “สา  นํ  สงฺคติ” ความว่า การสมาคมนั้นกับพวกสัตบุรุษ แม้เป็นไปเพียง

ครั้งเดียว ย่อมคุ้มครอง คือว่าย่อมรักษาบุคคลนั้นได้.

 ..............................................................................................................................
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 นาสพฺภิ  พหุ  สงฺคโมติ  อสปฺปุริเสหิ  ปน  สุจิรมฺปิ  กโต  สงฺคโม  เอกฏฺาเน  นิวาโส  

น  ปาเลติ  น  ถาวโร  โหตีติ  อตฺโถ ฯ

 “นาสพฺภิ  พหุ  สงฺคโมติ  (คาถาปาทสฺส)  “(ปุคฺคเลน)  อสปฺปุริเสหิ  ปน  สุจิรมฺปิ  กโต  สงฺคโม  

เอกฏฺาเน  นิวาโส  น  ปาเลติ”  (อิติ  อตฺโถ),  “น  ถาวโร  โหตีติ  อตฺโถ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปน ส่วนว่า  สงฺคโม อ.การคบ  (ปุคฺคเลน)  กโต อัน

อันบุคคลกระทําแล้ว  อสปฺปุริเสห ิ ด้วยอสัตบุรุษ ท.  สุจิรมฺป ิ แม้สิ้นกาลยาวนาน   

นิวาโส คือว่า อ.การอยู่  เอกฏฺาเน ในที่แห่งเดียวกัน  น  ปาเลติ ย่อมไม่รักษา”,   

อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า “ถาวโร เป็นความมั่นคง  โหติ ย่อมเป็น  น หามิได้”  อิติ 

ดังนี้  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  “นาสพฺภิ  พหุ  สงฺคโมติ ว่า 

“นาสพฺภิ  พหุ  สงฺคโม” ดังนี้ ฯ

 บาทคาถาว่า “นาสพฺภิ  พหุ  สงฺคโม” ความว่า ส่วนการคบที่บุคคลกระทํากับ  

อสัตบุรุษทั้งหลาย แม้สิ้นกาลยาวนาน คือการอยู่ในที่แห่งเดียวกัน ชื่อว่าไม่รักษา, 

อธิบายว่า ไม่เป็นความมั่นคง    

 ..............................................................................................................................

๘. อกิตฺติปณฺฑิตวตฺถุ

[๓๙]   ตสฺมา  ปณฺฑิเตเอว  เสเวยฺย  น  พาเล ฯ  น  เกวลเมว  พาเล  น  เสเวยฺย,  ปณฺฑิเต  

เสเวยฺย,  อถ  โข  กิญฺจิ  ปุญฺญํ  กตฺวา  อิมินา  ปุญฺเญนาหํ  ปณฺฑิเตเอว  ปสฺเสยฺยํ,  น  

พาเลติปิ  ปฏฺนํ  กเรยฺย  ยถา  อกิตฺติปณฺฑิโต ฯ

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  เสเวยฺย พึงเสพ  ปณฺฑิเต  เอว ซึ่ง

บัณฑิต ท. นั่นเทียว  น  (เสเวยฺย) ไม่พึงเสพ  พาเล ซึ่งคนพาล ท. ฯ  (ปุคฺคโล) 

อ.บุคคล  น  เสเวยฺย ไม่พึงเสพ  พาเล ซึ่งคนพาล ท.,  เสเวยฺย พึงเสพ  ปณฺฑิเต  

ซึ่งบัณฑิต ท.  เกวลํ  เอว อย่างเดียวนั่นเทียว  น หามิได้,  อถ  โข โดยที่แท้แล   

(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  กตฺวา กระทําแล้ว  กิญฺจิ  ปุญฺฃํ ซึ่งบุญอะไรๆ  กเรยฺย พึง

กระทํา  ปฏฺนํ ซึ่งความปรารถนา  อิติปิ แม้ว่า  “อหํ อ.ข้าพเจ้า  ปสฺเสยฺยํ  
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พึงเห็น  ปณฺฑิเต  เอว ซึ่งบัณฑิต ท. นั่นเทียว  น  (ปสฺเสยฺยํ) ไม่พึงเห็น  พาเล  

ซึ่งคนพาล ท.  อิมินา  ปุญฺเญน ด้วยบุญนี้”  อิติ ดังนี้  ยถา  อกิตฺติปณฺฑิโต ราวกะ 

อ.อกิตติบัณฑิต ฯ 

 เพราะฉะนั้น บุคคลพึงเสพบัณฑิตทั้งหลายเท่านั้น ไม่พึงเสพพวกคนพาล. บุคคล

ไม่พึงเสพพวกคนพาลอย่างเดียวเท่านั้นหามิได้ พึงเสพบัณฑิตทั้งหลาย, ที่แท้แล 

บุคคลทําบุญอะไรๆ พึงทําความปรารถนาแม้ว่า “ด้วยบุญนี้ ขอข้าพเจ้าพึงพบบัณฑิต 

ทั้งหลายเท่านั้น ไม่พึงพบพวกคนพาล” ดังนี้ ดุจอกิตติบัณฑิต ฉะนั้น.

 ..............................................................................................................................

 โส  กิร  พาราณสิยํ  อสีติโกฏิวิภวสฺส  พฺราหฺมณมหาสาลสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา  มาตา- 

ปิตูสุ  มเตสุ  สพฺพํ  ปหาย  อิสิปฺปพฺพชฺชํ  ปพฺพชิตฺวา  อนุปุพฺเพน  กปิฬรฏฺํ  ปตฺวา  

กปิฬรฏฺสมีเป  อุยฺยาเน  วิหรนฺโต  ฌานาภิญฺญา  นิพฺพตฺเตตฺวา  อากาเสนาคนฺตฺวา  

นาคทีปสมีเป  การทีเป  โอตริตฺวา  ตตฺถ  มหนฺตํ  การรุกฺขํ  อุปนิสฺสาย  ปณฺณสาลํ   

มาเปตฺวา  วิหาสิ ฯ  โส  อปฺปิจฺฉตาย  กตฺถจิ  อคนฺตฺวา  ตสฺส  รุกฺขสฺส  ผลกาเล   

ผลานิ  ปตฺตกาเล  ปตฺตานิ  อุทกสินฺนานิ  ขาทติ ฯ  

 กิร ได้ยินว่า  โส  (อกิตฺติปณฺฑิโต) อ.อกิตติบัณฑิตนั้น  ปุตฺโต เป็นบุตร  พฺราหฺมณ-

มหาสาลสฺส ของพราหมณ์ผู้มหาศาล  อสีติโกฏิวิภวสฺส ผู้มีสมบัติอันบุคคลพึงเสวย

มีโกฏิแปดสิบ  พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี  หุตฺวา เป็นแล้ว,  มาตาปิตูสุ ครั้นเมื่อ

มารดาและบิดา ท.  มเตส ุตายแล้ว,  ปหาย สละแล้ว  สพฺพํ  (สมฺปตฺตึ) ซึ่งสมบัติทั้ง

ปวง  ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  อิสิปฺปพฺพชฺช ํบวชเป็นฤษี  ปตฺวา ถึงแล้ว  กปิฬรฏฺํ 

ซึ่งแคว้นชื่อว่ากปิฬะ  อนุปุพฺเพน โดยลําดับ  วิหรนฺโต อยู่อยู่  อุยฺยาเน ในอุทยาน  

กปิฬรฏฺสมีเป ในที่ใกล้แห่งแคว้นชื่อว่ากปิฬะ  ฌานาภิญฺญา ยังฌานและอภิญญา 

ท.  นิพฺพตฺเตตฺวา ให้บังเกิดแล้ว  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  อากาเสน ทางอากาศ   

โอตริตฺวา ข้ามลงแล้ว  การทีเป ที่เกาะไม้หมากเม่า  นาคทีปสมีเป ที่ใกล้แห่งเกาะ

ไม้กากะทิง  อุปนิสฺสาย เข้าไปอาศัยแล้ว  การรุกฺขํ ซึ่งต้นหมากเม่า  มหนฺต ํต้นใหญ่  

ตตฺถ  (ทีเป) ที่เกาะนั้น  มาเปตฺวา สร้างแล้ว  ปณฺณสาลํ ซึ่งบรรณศาลา  วิหาสิ อยู่

แล้ว ฯ  โส  (อกิตฺติตาปโส) อ.อกิตติดาบสนั้น  อคนฺตฺวา ไม่ไปแล้ว  กตฺถจิ  (าเน) 
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ในที่ไหนๆ  (อตฺตโน)  อปฺปิจฺฉตาย เพราะความที่- แห่งตน -เป็นผู้มีความปรารถนา

น้อย  ขาทติ ย่อมเคี้ยวกิน  ผลานิ ซึ่งผลไม้ ท.  ตสฺส  รุกฺขสฺส  ผลกาเล ในกาล 

แห่งต้นไม้นั้น มีผล  ปตฺตานิ ซึ่งใบ ท.  อุทกสินฺนานิ อันถูกนึ่งแล้วด้วยนํ้า  (ตสฺส   

รุกฺขสฺส)  ปตฺตกาเล ในกาล แห่งต้นไม้นั้น มีใบ ฯ  

 ดังมีเรื่องเล่ามาว่า อกิตติบัณฑิตนั้น เป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาลผู้มีสมบัติ ๘๐ 

โกฏิ ในเมืองพาราณสี เมื่อมารดาบิดาเสียชีวิตแล้ว ก็สละทรัพย์สมบัติทั้งหมด แล้ว

บวชเป็นฤษี มาถึงแคว้นกปิฬะโดยลําดับ อยู่ในอุทยานใกล้แคว้นกปิฬะ ทําฌานและ

อภิญญาให้บังเกิดขึ้นแล้ว เหาะมาทางอากาศ ลงที่เกาะไม้หมากเม่า ใกล้กับเกาะ

ไม้กากะทิง อาศัยต้นหมากเม่าใหญ่ แล้วสร้างบรรณศาลาอยู่ที่เกาะนั้น. ท่านอกิตติ

ดาบสนั้นมิได้ไปไหนเลย เพราะว่าเป็นคนมักน้อย ในฤดูต้นไม้มีผล ก็ฉันผล ในฤดู

ต้นไม้มีแต่ใบ ก็ฉันใบที่นึ่งด้วยนํ้า.

 ..............................................................................................................................  

 ตสฺส  สีลเตเชน  สกฺกสฺส  อาสนํ  อุณฺหมโหสิ ฯ  สกฺโก  ตํ  การณํ  ญตฺวา   

พฺราหฺมณวณฺเณน  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ภิกฺขนฺโต  วิย  อฏฺาสิ ฯ  ตาปโส  การปตฺตานิ   

เสเทตฺวา  โอตาเรตฺวา  สีติภูตานิ  ขาทิสฺสามีติ  ปณฺณสาลาทฺวาเร  นิสินฺโน  ตํ   

ทิสฺวา  โสมนสฺสปฺปตฺโต  อตฺตโน  อเสเสตฺวาว  ตสฺส  ภิกฺขาภาชเน  ปกฺขิปิตฺวา  ปุน  

อปจิตฺวา  ปีติสุเขเนว  ยาเปสิ ฯ  สกฺโกปิ  ตํ  คเหตฺวา  โถกํ  คนฺตฺวา  อนฺตรธายิ  ฯ  

เอเตเนวุปาเยน  สกฺโก  ตีหํ  คโต ฯ  ตาปโสปิสฺส  ตีหํ  สพฺพํ  อาหารํ  ทตฺวา  สยํ   

นีราหาโร  อโหสิ ฯ  อถสฺส  ตติยทิวเส  สกฺโก  ปสีทิตฺวา  วรํ  อทาสิ ฯ  โส  วรํ   

คณฺหนฺโต  เตรสนิปาเต  อกิตฺติชาตเก  อิมํ  คาถมาห

[๔๐]    “พาลํ  น  ปสฺเส  น  สุเณ   น  จ  พาเลน  สํวเส  

  พาเลนลฺลาปสลฺลาปํ   น  กเร  น  จ  โรจเยติ ฯ

 อาสนํ อ.อาสนะ  สกฺกสฺส ของท้าวสักกะ  อุณฺหํ เป็นของร้อน  อโหสิ ได้เป็นแล้ว  

สีลเตเชน เพราะเดชแห่งศีล  ตสฺส  (อกิตฺติตาปสสฺส) ของอกิตติดาบสนั้น ฯ  สกฺโก 

อ.ท้าวสักกะ  ญตฺวา ทรงทราบแล้ว  ตํ  การณํ ซึ่งเหตุนั้น  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  ตตฺถ  

(าเน) ในที่นั้น  พฺราหฺมณวณฺเณน ด้วยเพศแห่งพราหมณ์  ภิกฺขนฺโต  วิย ราวกะ
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ว่าขออยู่  อฏฺาสิ ได้ยืนแล้ว ฯ  ตาปโส อ.ดาบส  เสเทตฺวา นึ่งแล้ว  การปตฺตานิ 

ซึ่งใบหมากเม่า ท.  (การปตฺตานิ) ยังใบหมากเม่า ท.  โอตาเรตฺวา ให้ข้ามลงแล้ว   

จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  ขาทิสฺสามิ จักเคี้ยวกิน  (การปตฺตานิ) 

ซึ่งใบหมากเม่า ท.  สีติภูตานิ อันเป็นของเย็นเป็นแล้ว”  อิติ ดังนี้  นิสินฺโน นั่งแล้ว  

ปณฺณสาลาทฺวาเร ที่ประตูแห่งบรรณศาลา  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (พฺราหฺมณํ) ซึ่ง

พราหมณ์นั้น  โสมนสฺสปฺปตฺโต ถึงแล้วซึ่งความโสมนัส  ปกฺขิปิตฺวา ใส่เข้าไป

แล้ว  ภิกฺขาภาชเน ในภาชนะแห่งภิกษา  ตสฺส  (พฺราหฺมณสฺส) ของพราหมณ์นั้น   

อเสเสตฺวาว มิให้เหลือแล้วเทียว  อตฺตโน เพื่อตน  อปจิตฺวา ไม่นึ่งแล้ว  ปุน อีก  

(อตฺตภาวํ) ยังอัตภาพ  ยาเปสิ ให้เป็นไปแล้ว  ปีติสุเขน  เอว ด้วยสุขอันเกิดแล้วแต่

ปีตินั่นเทียว ฯ  สกฺโกปิ แม้ อ.ท้าวสักกะ  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  ตํ  (การปตฺตํ) ซึ่ง

ใบแห่งหมากเม่านั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  โถกํ หน่อยหนึ่ง  อนฺตรธายิ หายไปแล้ว ฯ   

สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  คโต เสด็จไปแล้ว  ตีห ํสิ้นวันสาม  เอเตน  เอว  อุปาเยน โดย

อุบายนั่นนั่นเทียว ฯ  ตาปโสปิ แม้ อ.ดาบส  ทตฺวา ให้แล้ว  อาหารํ ซึ่งอาหาร  สพฺพ ํ

ทั้งปวง  ตีห ํสิ้นวันสาม  อสฺส  (สกฺกสฺส) แก่ท้าวสักกะนั้น  นีราหาโร เป็นผู้มีอาหาร

ออกไปแล้ว  สย ํด้วยตนเอง  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  อถ ครั้งนั้น  ตติยทิวเส ในวันที่สาม  

สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  ปสีทิตฺวา ทรงเลื่อมใสแล้ว  อทาสิ ได้ประทานแล้ว  วรํ ซึ่งพร  

อสฺส  (อกิตฺติตาปสสฺส) แก่อกิตติดาบสนั้น ฯ  โส  (อกิตฺติตาปโส) อ.อกิตติดาบสนั้น   

คณฺหนฺโต เมื่อรับ  วรํ ซึ่งพร  อาห กล่าวแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งคาถานี้  อกิตฺติชาตเก 

ในอกิตติชาดก  เตรสนิปาเต ในเตรสนิบาต  อิติ ว่า

 “(อหํ) อ.ข้าพเจ้า  น  ปสฺเส ไม่พึงเห็น  พาลํ ซึ่งคนพาล  (จ) 

ด้วย  น  สุเณ ไม่พึงได้ยิน  (วจนํ) ซึ่งคํา  (พาลสฺส) ของคน

พาล  (จ) ด้วย  น  สํวเส ไม่พึงอยู่ร่วม  พาเลน กับด้วยคน

พาล  จ ด้วย  น  กเร ไม่พึงกระทํา  (จ) ด้วย  น  โรจเย ไม่

พึงชอบใจ  อลฺลาปสลฺลาป ํ ซึ่งการสนทนาและการปราศรัย   

พาเลน กับด้วยคนพาล  จ ด้วย”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อาสนะของท้าวสักกะได้เป็นของร้อน เพราะเดชแห่งศีลของอกิตติดาบสนั้น. ท้าว

สักกะได้ทราบเหตุนั้นแล้ว เสด็จไปในที่นั้น ด้วยเพศของพราหมณ์ ดุจขออยู่ ได้
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ยืนอยู่แล้ว. ดาบสนึ่งใบหมากเม่าทั้งหลาย ปลงใบหมากเม่าลง แล้วคิดว่า “เราจัก

เคี้ยวกินใบหมากเม่าที่เย็นแล้ว” ดังนี้ นั่งอยู่ที่ประตูบรรณศาลา เห็นพราหมณ์นั้น 

ถึงความโสมนัส ใส่ในภาชนะภิกษาของพราหมณ์ มิให้เหลือไว้เพื่อตนเองเลย ทั้ง

ไม่นึ่งใหม่ ทําอัตภาพให้เป็นไปด้วยความสุขที่เกิดแต่ปีติเท่านั้น. แม้ท้าวสักกะ

รับเอาใบหมากเม่านั้น ไปหน่อยหนึ่ง ก็หายไป. ท้าวสักกะเสด็จไปสิ้น ๓ วัน โดย

อุบายนั่นนั่นแหละ. แม้ดาบสให้อาหารทั้งหมด สิ้น ๓ วัน แก่ท้าวสักกะนั้น เป็นผู้

ปราศจากอาหารด้วยตนเอง. ทีนั้น ในวันที่ ๓ ท้าวสักกะทรงเลื่อมใส ได้ประทานพร

แก่อกิตติดาบสนั้น. อกิตติดาบสนั้น เมื่อจะรับพร จึงกล่าวคาถานี้ในอกิตติชาดก ใน 

เตรสนิบาตว่า

 “ขอข้าพเจ้าไม่พึงเห็นคนพาล ไม่พึงได้ยินคําของคนพาล ไม่

พึงอยู่ร่วมกับคนพาล ไม่พึงทําและไม่พึงชอบใจการสนทนา

และปราศรัยกับคนพาล”.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  น  สุเณติ  อสุกฏฺาเน  นาม  วสตีติปิ  อิเมหิ  กณฺเณหิ  น  สุเณยฺยํ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “น  สุเณติ  (ปทสฺส)  “(อหํ  ‘โส  พาโล)  อสุกฏฺาเน  นาม  วสตีติปิ  อิเมหิ  

กณฺเณหิ  น  สุเณยฺยํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(อหํ) อ.ข้าพเจ้า  น  สุเณยฺยํ ไม่พึงได้ยิน  อิเมหิ  กณฺเณหิ 

ด้วยหู ท. เหล่านี้่  อิติปิ แม้ว่า  ‘(โส  พาโล) อ.คนพาลนั้น  วสต ิย่อมอยู่  อสุกฏฺาเน 

นาม ชื่อในที่โน้น’  อิติ ดังนี้”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “น  สุเณติ  (ปทสฺส) แห่ง- 

ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “น  สุเณ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “น  สุเณ” ความว่า ข้าพเจ้าไม่พึงได้ยินด้วยหูเหล่านี้ แม้ว่า 

คนพาลนั้น ย่อมอยู่ในที่ชื่อโน้น.  

 ..............................................................................................................................

 ตํ  สุตฺวา  สกฺโก  ตํ  พาลาทสฺสเน  การณํ  ปุจฺฉนฺโต  อิมํ  คาถมาห
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  “กึ  นุ  เต  อกรํ  พาโล   วท  กสฺสป  การณํ

  เกน  กสฺสป  พาลสฺส   ทสฺสนํ  นาภิกงฺขสีติ ฯ

 สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  ปุจฺฉนฺโต เมื่อตรัสถาม   

การณํ ซึ่งเหตุ  พาลาทสฺสเน ในเพราะการไม่เห็นซึ่งคนพาล  ต ํนั้น  อาห ตรัสแล้ว  

อิมํ  คาถํ ซึ่งคาถานี้  อิติ ว่า

 “กสฺสป ข้าแต่ท่านกัสสปะ  พาโล อ.คนพาล  อกรํ ได้กระทํา

แล้ว  กึ  นุ ซึ่งอะไรหนอ  เต แก่ท่าน,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  วท ขอ

จงบอก  การณํ ซึ่งเหตุ,  กสฺสป ข้าแต่ท่านกัสสปะ  (ตฺวํ) 

อ.ท่าน  น  อภิกงฺขสิ ย่อมไม่ปรารถนายิ่ง  ทสฺสนํ ซึ่งการเห็น   

พาลสฺส ซึ่งคนพาล  เกน เพราะเหตุอะไร ?”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ท้าวสักกะฟังคํานั้นแล้ว เมื่อตรัสถามเหตุในเพราะการไม่เห็นคนพาลนั้น จึงตรัสคาถา

นี้ว่า 

 “ท่านกัสสปะ คนพาลได้ทําอะไรให้แก่ท่านหนอ, ขอท่านจง

บอกเหตุ, ท่านกัสสปะ ท่านไม่ปรารถนาจะเห็นคนพาล เพราะ

เหตุอะไร ?”.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  กึ  นุ  เต  อกรนฺติ  กึ  ตว  พาเลน  มาตา  มาริตา  อุทาหุ  ปิตา  อญฺญํ  วา  ปน  

เต  กินฺนาม  พาโล  อนตฺถํ  อกริ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “กึ  นุ  เต  อกรนฺติ  (ปทานํ)  “กึ  ตว  พาเลน  มาตา  มาริตา  อุทาหุ  (ตว   

พาเลน)  ปิตา  (มาริโต),  อญฺญํ  วา  ปน  เต  กึ  นาม  พาโล  อนตฺถํ  อกริ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มาตา อ.มารดา  ตว ของท่าน  พาเลน อันคนพาล   

มาริตา ให้ตายแล้ว  กึ หรือ  อุทาหุ หรือว่า  ปิตา อ.บิดา  (ตว) ของท่าน  (พาเลน) 

อันคนพาล  (มาริโต) ให้ตายแล้ว,  วา  ปน ก็หรือว่า  พาโล อ.คนพาล  อกริ ได้

กระทําแล้ว  อนตฺถํ ซึ่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์  กึ  นาม ชื่ออะไร  อญฺญํ อื่น  เต 

แก่ท่าน”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “กึ  นุ  เต  อกรนฺติ  (ปทานํ) แห่ง- ในบท ท. 
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เหล่านั้นหนา -บท ท. ว่า “กึ  นุ  เต  อกรํ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น หลายบทว่า “กึ  นุ  เต  อกรํ” ความว่า มารดาของท่าน คนพาล

ฆ่าให้ตายหรือ หรือว่าบิดาของท่าน คนพาลฆ่าให้ตาย ก็หรือว่า คนพาลได้ทําความ

ฉิบหายชื่ออะไรอย่างอื่นแก่ท่าน”.   

   ..............................................................................................................................

 โส  ตสฺส  การณํ  อาจิกฺขนฺโต  อาห  

  “อนยํ  นยตี  ทุมฺเมโธ   อธุรายํ  นิยุญฺชติ

  ทุนฺนโย  เสยฺยโส  โหติ   สมฺมา  วุตฺโตปิ  กุปฺปติ  

  วินยํ  โส  น  ชานาติ   สาธุ  ตสฺส  อทสฺสนนฺติ ฯ

 โส  (อกิตฺติตาปโส) อ.อกิตติดาบสนั้น  อาจิกฺขนฺโต เมื่อทูลบอก  การณํ ซึ่งเหตุ  

ตสฺส  (สกฺกสฺส) แก่ท้าวสักกะนั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า

 “(พาโล) อ.คนพาล  ทุมฺเมโธ ผู้มีปัญญาทราม  นยต ิ ย่อม

แนะนํา  อนยํ ซึ่งสิ่งที่ไม่ควรแนะนํา  นิยุญฺชติ ย่อมประกอบ  

อธุรายํ ในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ,  ทุนฺนโย อ.การแนะนําชั่ว  เสยฺยโส  

เป็นความประเสริฐ  โหติ ย่อมเป็น,  (พาโล) อ.คนพาล  (ปร-

ปุคฺคเลน)  วุตฺโตป ิ แม้ผู้อันบุคคลอื่นกล่าวแล้ว  สมฺมา 

โดยชอบ  กุปฺปต ิย่อมโกรธ,  โส  (พาโล) อ.คนพาลนั้น  น   

ชานาติ ย่อมไม่รู้  วินย ํซึ่งอุบายเป็นเครื่องแนะนํา,  อทสฺสนํ 

อ.การไม่เห็น  ตสฺส  (พาลสฺส) ซึ่งคนพาลนั้น  สาธุ เป็นการดี  

(โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อกิตติดาบสนั้น เมื่อจะทูลบอกเหตุแก่ท้าวสักกะนั้น จึงกล่าวว่า

 “คนพาลมีปัญญาทราม ย่อมแนะนําสิ่งที่ไม่ควรแนะนํา ย่อม

ประกอบในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ, การแนะนําชั่ว เป็นความประเสริฐ, 

คนพาล แม้บุคคลอื่นพูดถูกต้อง ก็โกรธ, คนพาลนั้น ย่อมไม่รู้
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อุบายเป็นเครื่องแนะนํา, การไม่เห็นคนพาลนั้น เป็นการดี”.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  อนยํ  นยตตีิ  อการณํ  การณนฺติ  คณฺหาติ  ปาณาติปาตาทีนิ  กตฺวา  ชีวิตํ  

กปฺเปสฺสามีติ  เอวรูปานิ  อนตฺถกมฺมานิ  จินฺเตติ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อนยํ  นยตตีิ  (ปททฺวยสฺส)  “(พาโล)  อการณํ  การณนฺติ  คณฺหาติ  ‘(อหํ)   

ปาณาติปาตาทีนิ  (กมฺมานิ)  กตฺวา  ชีวิตํ  กปฺเปสฺสามีติ  เอวรูปานิ  อนตฺถกมฺมานิ  จินฺเตติ”  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(พาโล) อ.คนพาล  คณฺหาติ ย่อมถือเอา  อการณํ ซึ่ง

สิ่งที่มิใช่เหตุ  การณนฺติ ว่าเป็นเหตุ  จินฺเตติ ย่อมคิด  อนตฺถกมฺมานิ ซึ่งกรรม

อันฉิบหายมิใช่ประโยชน์ ท.  เอวรูปานิ อันมีอย่างนี้เป็นรูป  อิติ ว่า  ‘(อหํ) อ.เรา   

กตฺวา กระทําแล้ว  ปาณาติปาตาทีนิ  (กมฺมานิ) ซึ่งกรรม ท. มีการยังสัตว์ให้ตก

ล่วงไปเป็นต้น  กปฺเปสฺสาม ิจักสําเร็จ  ชีวิตํ ซึ่งชีวิต’  (อิติ) ดังนี้”  อิติ ดังนี้  ตตฺถ   

(ปเทสุ  “อนยํ  นยตีติ  (ปททฺวยสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -หมวดสองแห่ง

บทว่า “อนยํ  นยติ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า “อนยํ  นยติ” ความว่า คนพาลย่อมถือเอาสิ่งที่ไม่ใช่

เหตุ ว่าเป็นเหตุ ย่อมคิดแต่กรรมที่ฉิบหายทั้งหลายเห็นปานนี้ว่า ‘เราทํากรรมมี

ปาณาติบาตเป็นต้น จักเลี้ยงชีวิต’.

 ..............................................................................................................................

 อธุรายนฺติ  สทฺธาธุรสีลธุรปญฺญาธุเรสุ  อโยเชตฺวา  อโยเค  นิยุญฺชติ ฯ

 “อธุรายนฺติ  (ปทสฺส)  “สทฺธาธุรสีลธุรปญฺญาธุเรสุ  อโยเชตฺวา  อโยเค  นิยุญฺชติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อโยเชตฺวา ไม่ประกอบแล้ว  สทฺธาธุรสีลธุรปญฺญาธุเรสุ  

ในธุระคือศรัทธา ธุระคือศีล และธุระคือปัญญา ท.  นิยุญฺชติ ย่อมประกอบ  อโยเค 

ในสิ่งอันไม่ควรประกอบ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อธุรายนฺติ ว่า “อธุรายํ” 

ดังนี้ ฯ



142 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑ [ป€ม

 บทว่า “อธุรายํ” ความว่า ไม่ประกอบในศรัทธาธุระ ศีลธุระ และปัญญาธุระ ย่อม

ประกอบในสิ่งที่ไม่ควรประกอบ.

 ..............................................................................................................................

 ทุนฺนโยติ  ทุนฺนโยว  ตสฺส  เสยฺยโส  โหติ ฯ  

 “ทุนฺนโยติ  (ปทสฺส)  “ทุนฺนโยว  ตสฺส  (พาลสฺส)  เสยฺยโส  โหติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ทุนฺนโยว อ.การแนะนําชั่วนั่นเทียว  เสยฺยโส เป็นความ

ประเสริฐ  ตสฺส  (พาลสฺส) ของคนพาลนั้น  โหติ ย่อมเป็น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส)  

แห่งบท  “ทุนฺนโยติ ว่า “ทุนฺนโย” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ทุนฺนโย” ความว่า การแนะนําชั่วเท่านั้น เป็นความดีของคนพาลนั้น.

 ..............................................................................................................................

 ปญฺจ  ทุสฺสีลกมฺมานิ  สมาทาย  วตฺตนเมว  เสยฺโย  โหตีติ  เอวํ  โส  คณฺหาติ ฯ   

หิตปฏิปตฺติยา  วา  ทุนฺนโย  เนตุมสกฺกุเณยฺโย  โหติ ฯ

 “ปญฺจ  ทุสฺสีลกมฺมานิ  สมาทาย  วตฺตนํ  เอว  เสยฺโย  โหตีติ  เอวํ  โส  (พาโล)  คณฺหาติ ฯ   

(เกนจิ)  หิตปฏิปตฺติยา  วา  ทุนฺนโย  เนตุํ  อสกฺกุเณยฺโย  โหติ ฯ

 โส  (พาโล) อ.คนพาลนั้น  คณฺหาติ ย่อมถือเอา  เอวํ อย่างนี้  อิติ วา่  “ปญฺจ  ทุสฺสีล- 

กมฺมานิ  สมาทาย  วตฺตนํ  เอว อ.การสมาทาน ซึ่งกรรมแห่งบุคคลผู้มีศีลอันโทษ

ประทุษร้ายแล้ว ท. ห้า แล้วจึงประพฤตินั่นเทียว  เสยฺโย เป็นคุณชาตประเสริฐกว่า  

โหติ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  วา หรือว่า  ทุนฺนโย อ.การแนะนําชั่ว  (เกนจิ)  อสกฺกุเณยฺโย  

เป็นกิริยา อันใครๆ ไม่พึงอาจ  เนตุํ เพื่ออันแนะนํา  หิตปฏิปตฺติยา ในข้อปฏิบัติ 

อันเป็นประโยชน์เกื้อกูล  โหติ ย่อมเป็น ฯ

 คนพาลถือเอาอย่างนี้ว่า “การสมาทานแห่งบุคคลผู้ทุศีล ๕ แล้วประพฤติ เป็นสิ่ง

ประเสริฐกว่า หรือว่า การแนะนําไม่ดี เป็นสิ่งที่ใครๆ ไม่สามารถเพื่อจะแนะนําในข้อ

ปฏิบัติที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลได้.

 ..............................................................................................................................



๑-๒. กถาว่าด้วยการไม่เสพคนพาลและเสพบัณฑิต 143คาถา]

 สมฺมาติ  เหตุนา  การเณน  วุตฺโตปิ ฯ  

 “สมฺมาติ  (ปทสฺส)  “(ปรปุคฺคเลน)  เหตุนา  การเณน  วุตฺโตปิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ปรปุคฺคเลน)  วุตฺโตป ิ แม้ผู้อันบุคคลอื่นกล่าวแล้ว   

เหตุนา โดยเหตุ  การเณน คือว่าโดยการณ์”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“สมฺมาติ ว่า “สมฺมา” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สมฺมา” ความว่า แม้บุคคลอื่นจะพูดโดยเหตุ คือว่าโดยการณ์.

 ..............................................................................................................................

 วินยนตฺิ  เอวํ  อภิกฺกมิตพฺพนฺตฺยาทิกํ  อาจารวินยํ  น  ชานาติ  โอวาทญฺจ  น   

สมฺปฏิจฺฉติ ฯ

 “วินยนฺติ  (ปทสฺส)  “(ปุคฺคเลน)  เอวํ  อภิกฺกมิตพฺพํ’  อิติอาทิกํ  อาจารวินยํ  น  ชานาติ  (จ)   

โอวาทํ  จ  น  สมฺปฏิจฺฉติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “น  ชานาติ ย่อมไม่รู้  อาจารวินยํ ซึ่งระเบียบคือมารยาท  

อิติอาทิกํ เป็นต้นว่า  ‘(ปุคฺคเลน) อันบุคคล  อภิกฺกมิตพฺพํ พึงก้าวไปข้างหน้า  เอวํ 

อย่างนี้’  อิติ ดังนี้  (จ) ด้วย  น  สมฺปฏิจฺฉติ ย่อมไม่รับ  โอวาทํ ซึ่งโอวาท  จ ด้วย”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “วินยนฺต ิว่า “วินยํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “วินยํ” ความว่า ย่อมไม่รู้ระเบียบคือมารยาทเป็นต้นว่า ‘บุคคลพึงก้าวไปข้าง

หน้าอย่างนี้’ ดังนี้ และไม่ยอมรับโอวาท.

 ..............................................................................................................................

 สาธุ  ตสฺสาติ  เอเตหิ  การเณหิ  พาลสฺส  อทสฺสนเมว  สุนฺทรนฺติ ฯ

 “สาธุ  ตสฺสาติ  (ปททฺวยสฺส)  “เอเตหิ  การเณหิ  พาลสฺส  อทสฺสนํ  เอว  สุนฺทรํ  (โหติ)”  อิติ ”  

(อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “อทสฺสนํ  เอว อ.การไม่เห็น  พาลสฺส ซึ่งคนพาลนั่นเทียว  

สุนฺทรํ เป็นการดี  (โหติ) ย่อมเป็น  เอเตหิ  การเณหิ ด้วยเหตุ ท. เหล่านั่น”  อิติ ดังนี้  



144 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑ [ป€ม

(ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  “สาธุ  ตสฺสาติ ว่า “สาธุ  ตสฺส” ดังนี้ ฯ

 สองบทว่า “สาธุ  ตสฺส” ความว่า การไม่เห็นคนพาลนั่นแหละ เป็นการดี ด้วยเหตุ

เหล่านั่น.

 ..............................................................................................................................

 ตาปโส  ปุนญฺญํ  วรํ  คณฺหนฺโต  อาห  

  “ธีรํ  ปสฺเส  สุเณ  ธีรํ   ธีเรน  สห  สํวเส

  ธีเรนลฺลาปสลฺลาปํ   ตํ  กเร  ตญฺจ  โรจเยติ ฯ

   ตาปโส อ.ดาบส  คณฺหนฺโต เมื่อรับ  วรํ ซึ่งพร  อญฺญํ อื่น  ปุน อีก  อาห กล่าวแล้ว  

อิติ ว่า

 “(อหํ) อ.ข้าพเจ้า  ปสฺเส พึงเห็น  ธีรํ ซึ่งนักปราชญ์  สุเณ พึง

ได้ยิน  ธีรํ ซึ่งนักปราชญ์  สํวเส พึงอยู่ร่วม  สห กับ  ธีเรน 

ด้วยนักปราชญ์  กเร พึงกระทํา  (จ) ด้วย  โรจเย พึงชอบใจ   

จ ด้วย  ตํ  ตํ  อลฺลาปสลฺลาปํ ซึ่งการสนทนาและการปราศรัย 

นั้นๆ  ธีเรน กับด้วยนักปราชญ์”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ดาบสเมื่อจะรับพรอย่างอื่นอีก จึงกล่าวว่า

 “ข้าพเจ้าพึงเห็นนักปราชญ์ พึงได้ยินนักปราชญ์ พึงอยู่ร่วม

กับนักปราชญ์ พึงทําและพึงชอบใจการสนทนาและปราศรัย 

นั้นๆ กับด้วยนักปราชญ์”.

 ..............................................................................................................................

 สกฺโก

    “กึ  นุ  เต  อกรํ  ธีโร   วท  กสฺสป  การณํ

  เกน  กสฺสป  ธีรสฺส   ทสฺสนํ  อภิกงฺขสีติ  ปุจฺฉิ ฯ

 สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า
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 “กสฺสป ข้าแต่ท่านกัสสปะ  ธีโร อ.นักปราชญ์  อกรํ ได้กระทํา

แล้ว  กึ  นุ ซึ่งอะไรหนอ  เต แก่ท่าน,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  วท ขอจง

บอก  การณํ ซึ่งเหตุ,  กสฺสป ข้าแต่ท่านกัสสปะ  (ตฺวํ) อ.ท่าน  

อภิกงฺขสิ ย่อมหวังเฉพาะ  ทสฺสนํ ซึ่งการเห็น  ธีรสฺส ซึ่งนัก

ปราชญ์  เกน เพราะเหตุอะไร ?”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ท้าวสักกะตรัสถามว่า

 “ท่านกัสสปะ นักปราชญ์ได้กระทําอะไรแก่ท่านหนอ, ขอท่าน

จงบอกเหตุ, ท่านกัสสปะ ท่านหวังแต่การเห็นนักปราชญ์

เพราะเหตุอะไร ?”.  

 ..............................................................................................................................

 ตาปโส  อาห

  “นานยํ  นยตี  ธีโร   อธุรายํ  น  ยุญฺชติ

  สุนโย  เสยฺยโส  โหติ   สมฺมา  วุตฺโต  น  กุปฺปติ  

  วินยํ  โส  ปชานาติ   สาธุ  เตน  สมาคโมติ ฯ

 ตาปโส อ.ดาบส  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า

 “ธีโร อ.นักปราชญ์  น  นยต ิย่อมไม่แนะนํา  อนยํ ซึ่งสิ่งที่

ไม่ควรแนะนํา  น  ยุญฺชติ ย่อมไม่ประกอบ  อธุรายํ ในสิ่งที่

ไม่ใช่ธุระ,  สุนโย อ.การแนะนําดี  เสยฺยโส เป็นสิ่งประเสริฐ  

โหติ ย่อมเป็น,  (ธีโร) อ.นักปราชญ์  (ปรปุคฺคเลน)  วุตฺโต ผู้

อันบุคคลอื่นกล่าวแล้ว  สมฺมา โดยชอบ  น  กุปฺปต ิย่อมไม่

โกรธ,  โส  (ธีโร) อ.นักปราชญ์นั้น  ปชานาติ ย่อมรู้ทั่ว  วินยํ 

ซึ่งอุบายเป็นเครื่องแนะนํา,  สมาคโม อ.การสมาคม  เตน  

(ธีเรน) กับด้วยนักปราชญ์นั้น  สาธุ เป็นความดี  (โหติ) ย่อม

เป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 ดาบสกล่าวว่า 

 “นักปราชญ์ย่อมไม่แนะนําสิ่งที่ไม่ควรแนะนํา ย่อมไม่ประกอบ

ในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ การแนะนําดี เป็นสิ่งประเสริฐ นักปราชญ์เมื่อ

ผู้อื่นกล่าวถูกต้อง ย่อมไม่โกรธ นักปราชญ์นั้นย่อมรู้ทั่วอุบาย

เป็นเครื่องแนะนํา การสมาคมกับนักปราชญ์นั้น เป็นความดี”.

 ..............................................................................................................................

ปณฺฑิตพาลทสฺสน

[๔๑] ปณฺฑิตทสฺสนมฺปิ  หิ  สุขํ  พาลทสฺสนนฺตุ  ทุกฺขํ ฯ  เตนาห  ภควา  สกฺกเทวินฺทวตฺถุมฺหิ

  “สาหุ  ทสฺสนมริยานํ   สนฺนิวาโส  สทา  สุโข  

  อทสฺสเนน  พาลานํ   นิจฺจเมว  สุขี  สิยาติ ฯ

 ห ิ จริงอยู่  ปณฺฑิตทสฺสนมฺป ิ แม้ อ.การเห็นซึ่งบัณฑิต  สุขํ เป็นความสุข  (โหติ) 

ย่อมเป็น,  ต ุส่วนว่า  พาลทสฺสนํ อ.การเห็นซึ่งคนพาล  ทุกฺขํ เป็นความทุกข์  (โหติ) 

ย่อมเป็น ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัสแล้ว  สกฺก- 

เทวินฺทวตฺถุมฺหิ ในเรื่องแห่งท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพ  อิติ ว่า

 “ทสฺสนํ อ.การเห็น  อริยานํ ซึ่งพระอริยเจ้า ท.  สาหุ เป็นคุณ

ยังประโยชน์ให้สําเร็จ  (โหติ) ย่อมเป็น,  สนฺนิวาโส อ.การ

อยู่ร่วม  สุโข เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุข  สทา ในกาลทุกเมื่อ  

(โหติ) ย่อมเป็น,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  สุขี เป็นผู้มีความสุข  

นิจฺจํ  เอว เป็นนิจนั่นเทียว  อทสฺสเนน เพราะการไม่เห็น  

พาลานํ ซึ่งคนพาล ท.  สิยา พึงเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ความจริง แม้การพบบัณฑิต เป็นความสุข, ส่วนการพบคนพาล เป็นความทุกข์, 

เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ในเรื่องท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่า

 “การพบพระอริยเจ้าทั้งหลาย เป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จ 
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การอยู่ร่วม เป็นเหตุนําความสุขมาให้ ในกาลทุกเมื่อ บุคคล

พึงเป็นผู้มีความสุขเป็นนิจทีเดียว เพราะการไม่พบคนพาลทั้ง

หลาย”.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  อริยานนฺติ  ภิกฺขเว  สปฺปุริสานํ  พุทฺธาทีนํ  ปณฺฑิตานํ  ทสฺสนํ  สาหุ  สาธุ   

สุนฺทรํ  สุขนฺตฺยตฺโถ ฯ 

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อริยานนฺติ  (ปทสฺส)  “ภิกฺขเว  สปฺปุริสานํ  พุทฺธาทีนํ  ปณฺฑิตานํ  ทสฺสนํ  สาหุ  

สาธุ  สุนฺทรํ  (โหติ”  อิติ  อตฺโถ),  “สุขํ”  อิติ  อตฺโถ ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ทสฺสนํ อ.การเห็น  สปฺปุริสาน ํ

ซึ่งสัตบุรุษ ท.  ปณฺฑิตานํ คือว่าซึ่งบัณฑิต ท.  พุทฺธาทีนํ มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น  

สาหุ เป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จ  สาธุ คือว่าเป็นความดี  สุนฺทรํ คือว่าเป็นความ

งาม  (โหติ) ย่อมเป็น”  (อิติ) ดังนี้,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “สุขํ เป็นความสุข”  อิติ 

ดังนี้,  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อริยานนฺติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า  

“อริยานํ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “อริยานํ” ความว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การเห็นสัตบุรุษ

ทั้งหลาย คือว่าบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น เป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จ 

คือว่าเป็นการดี ได้แก่เป็นความงาม, อธิบายว่า เป็นความสุข.

 ..............................................................................................................................

 น  เกวลํ  เตสํ  ทสฺสนเมว  อถ  โข  เตหิ  สทฺธึ  เอกฏฺาเน  นิสีทนาทิภาโวปิ  สาธุ- 

เยวาติ  อาห  สนฺนิวาโสตฺยาทึ ฯ

 น  เกวลํ  เตสํ  (อริยานํ)  ทสฺสนํ  เอว  (สาธุ  โหติ),  อถ  โข  เตหิ  (อริเยหิ)  สทฺธึ  เอกฏฺาเน   

นิสีทนาทิภาโวปิ  สาธุ  เอว  (โหติ)  อิติ  (ภควา)  อาห  สนฺนิวาโสตฺยาทึ  (วจนํ) ฯ

 ทสฺสนํ  เอว อ.การเห็นนั่นเทียว  เตสํ  (อริยานํ) ซึ่งพระอริยเจ้า ท. เหล่านั้น  (สาธุ) 

เป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จ  (โหติ) ย่อมเป็น  เกวลํ อย่างเดียว  น หามิได้,  อถ  โข 
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ที่แท้แล  นิสีทนาทิภาโวปิ แม้ อ.ความเป็นแห่งอาการมีการนั่งเป็นต้น  เอกฏฺาเน 

ในที่แห่งเดียวกัน  สทฺธึ กับ  เตหิ  (อริเยหิ) ด้วยพระอริยเจ้า ท. เหล่านั้น  สาธุ  เอว 

เป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จนั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ภควา) 

อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัสแล้ว  (วจนํ) ซึ่งพระดํารัส  “สนฺนิวาโสตฺยาทึ ว่า  

“สนฺนิวาโส” ดังนี้เป็นต้น ฯ

 การพบเห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเท่านั้น เป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จอย่าง

เดียว ก็หามิได้ แท้จริงแล้ว แม้ภาวะมีการนั่งเป็นต้น ในที่แห่งเดียวกันกับพระอริย-

เจ้าทั้งหลายเหล่านั้น ก็เป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จทั้งนั้น เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระ

ภาคเจ้าจึงตรัสว่า “สนฺนิวาโส” ดังนี้เป็นต้น. 

 ..............................................................................................................................

 อทสฺสเนนาติ  อทสฺสนเหตุ ฯ  

 “อทสฺสเนนาติ  (ปทสฺส)  “อทสฺสนเหตุ”  (อิิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อทสฺสนเหตุ เพราะเหตุแห่งการไม่เห็น”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “อทสฺสเนนาติ ว่า “อทสฺสเนน” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อทสฺสเนน” ความว่า เพราะเหตุแห่งการไม่พบ.

 ..............................................................................................................................

 สุขีติ  สุขิโต  ปุคฺคโล ฯ  สุขนฺติปิ  ปาโ ฯ

 “สุขีติ  (ปทสฺส)  “สุขิโต  ปุคฺคโล”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  สุขนฺติปิ  ปาโ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปุคฺคโล อ.บุคคล  สุขิโต ผู้ถึงแล้วซึ่งความสุข”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สุขีติ ว่า “สุขี” ดังนี้ ฯ  ปาโ อ.บาลี  สุขนฺติปิ ว่า “สุขํ” ดังนี้

บ้าง ฯ

 บทว่า “สุขี” แปลว่า บุคคลผู้ถึงความสุข. บาลีว่า “สุขํ” ก็มี.

 ..............................................................................................................................
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พาลปณฺฑิตทสฺสี

[๔๒]   พาลทสฺสี  หิ  พาลวจนํ  กโรนฺโต  ทุกฺขํ  ปปฺโปติ  ปณฺฑิตทสฺสี  ตุ  ปณฺฑิตวจนํ   

กโรนฺโต  สุขํ ฯ  วิพฺภนฺติกภิกฺขุ  เจตฺถ  นิทสฺสนํ ฯ

 ห ิ จริงอยู่  พาลทสฺสี  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล ผู้เห็นซึ่งคนพาลโดยปกติ  กโรนฺโต เมื่อ

กระทํา  พาลวจนํ ซึ่งคําของคนพาล  ปปฺโปต ิ ย่อมถึง  ทุกฺขํ ซึ่งความทุกข์,  ตุ 

ส่วนว่า  ปณฺฑิตทสฺสี  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล ผู้เห็นซึ่งบัณฑิตโดยปกติ  กโรนฺโต เมื่อ

กระทํา  ปณฺฑิตวจนํ ซึ่งคําของบัณฑิต  (ปปฺโปติ) ย่อมถึง  สุขํ ซึ่งความสุข ฯ  จ ก็  

วิพฺภนฺติกภิกฺขุ อ.ภิกษุผู้ลาสิกขา  นิทสฺสนํ เป็นอุทาหรณ์  เอตฺถ  (วตฺถุมฺหิ) ในเรื่อง

นี้  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 แท้จริง บุคคลผู้พบคนพาลโดยปกติ เมื่่อจะทําตามคําของคนพาล ย่อมถึงความทุกข์, 

ส่วนบุคคลผู้พบบัณฑิตโดยปกติ เมื่อจะทําตามคําของบัณฑิต ย่อมถึงความสุข. ก็

เรื่องภิกษุผู้ลาสิกขา เป็นอุทาหรณ์ในเรื่องนี้.

 ..............................................................................................................................

๙. วิพฺภนฺติกวตฺถุ

 โส  กิร  มหากสฺสปตฺเถรสฺส  สทฺธิวิหาริโก  จตุตฺถชฺฌานลาภี  อตฺตโน  มาตุลสฺส  

เคเห  วิสภาครูปารมฺมณํ  ทิสฺวา  ตตฺถ  ปฏิพทฺธจิตฺโต  วิพฺภมิตฺวา  อลสภาเวน  เคหา   

นีหโต  ปาปมิตฺตานํ  วจนํ  คเหตฺวา  โจรกมฺเมน  ชีวิตํ  กโรนฺโต  วิจรติ ฯ  โส   

เอกทิวสํ  ราชปุริเสหิ  คเหตฺวา  ปจฺฉาพาหุํ  ทฬฺหํ  พนฺธิตฺวา  จตุกฺเก  จตุกฺเก  กสาหิ   

ตาฬิยมาโน  ราชคหนครสฺส  ทกฺขิณทฺวาเรน  อาฆาตนํ  นียติ ฯ  ตํทิวสํ  มหากสฺสโป  

ปิณฺฑาย  นครํ  ปวิสิตฺวา  ตํ  ทิสฺวา  พนฺธนํ  สิถิลํ  กาเรตฺวา  ปุพฺเพ  ตยา  ปริหฏ-

กมฺมฏฺานํ  ปุน  อาวชฺชาหีติ  อาห ฯ  โส  เถรสฺส  วจนํ  คเหตฺวา  ปุน  จตุตฺถชฺฌานํ  

นิพฺพตฺเตตฺวา  เตหิ  อาฆาตนํ  เนตฺวา  สูเล  อุตฺตาสิโตปิ  อาวุเธหิ  สนฺตชฺชิโตปิ  น  

ภายติ ฯ  ตํ  อภายนฺตํ  ทิสฺวา  ราชปุริสา  พิมฺพิสารรญฺโญ  กเถสุํ ฯ  ราชา  วิสฺสชฺเชถ  

นนฺติ  วตฺวา  เวฬุวนํ  คนฺตฺวา  สตฺถุ  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  เวฬุวเน  นิสินฺโน  โอภาสํ   
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ผริตฺวา  ตสฺส  ธมฺมํ  เทเสสิ ฯ  โส  เทสนํ  สุตฺวา  สูลคฺเคเยว  นิสินฺโน  ติลกฺขณํ   

อาโรเปตฺวา  สงฺขาเร  สมฺมสนฺโต  โสตาปนฺโน  หุตฺวา  เวหาเสน  สตฺถุ  สนฺติกํ   

คนฺตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  สราชิกาย  ปริสาย  มชฺเฌเยว  อรหตฺตํ  ปาปุณีติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  สทฺธิวิหาริโก เป็นสัทธิวิหาริก  มหากสฺสปตฺ-

เถรสฺส ของพระมหากัสสปะผู้เถระ  จตุตฺถชฺฌานลาภี เป็นผู้มีการได้ซึ่งฌานที่ ๔  

โดยปกติ  (หุตฺวา) เป็น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  วิสภาครูปารมฺมณํ ซึ่งอารมณ์คือรูป

อันมีส่วนเสมอไปปราศแล้ว  เคเห ในเรือน  มาตุลสฺส ของลุง  อตฺตโน ของตน   

ปฏิพทฺธจิตฺโต เป็นผู้มีจิตปฏิพัทธ์แล้ว  ตตฺถ  (อารมฺมเณ) ในอารมณ์นั้น  (หุตฺวา) 

เป็นแล้ว  วิพฺภมิตฺวา สึกแล้ว  (ปุคฺคเลน)  นีหโต ผู้อันบุคคลนําออกแล้ว  เคหา จาก

เรือน  (อตฺตโน)  อลสภาเวน เพราะความที่ แห่งตน เป็นผู้เกียจคร้าน  คเหตฺวา ถือ

เอาแล้ว  วจนํ ซึ่งคํา  ปาปมิตฺตานํ ของมิตรผู้ชั่ว ท.  กโรนฺโต กระทําอยู่  ชีวิต ํซึ่ง

ชีวิต  โจรกมฺเมน ด้วยกรรมของโจร  วิจรติ ย่อมเที่ยวไป ฯ  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  

โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  ราชปุริเสหิ  คเหตฺวา  ปจฺฉาพาหุํ  ทฬฺหํ  (กตฺวา)  พนฺธิตฺวา   

จตุกฺเก  จตุกฺเก  กสาหิ  ตาฬิยมาโน ผู้อันราชบุรุษ ท. จับแล้ว ผูกแล้ว ซึ่งแขนในภาย

หลัง กระทํา ให้มั่น เฆี่ยนอยู่ ด้วยหวาย ท. ในหนทาง สี่แพร่งๆ  นียต ิย่อมถูกนําไป  

อาฆาตนํ สู่ที่เป็นที่นํามาฆ่า  ทกฺขิณทฺวาเรน โดยประตูทิศใต้  ราชคหนครสฺส แห่ง

เมืองราชคฤห์ ฯ  ตํทิวสํ ในวันนั้น  มหากสฺสโป อ.พระมหากัสสปะ  ปวิสิตฺวา เข้าไป

แล้ว  นครํ สู่เมือง  ปิณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (ปุริสํ) ซึ่งบุรุษนั้น  (ราช-

ปุริเส) ยังราชบุรุษ ท.  กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  พนฺธนํ ซึ่งเครื่องผูก  สิถิลํ ให้หย่อน  

อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  อาวชฺชาหิ จงพิจารณา  ตยา  ปริหฏกมฺมฏฺานํ  

ซึ่งกรรมฐาน อันเธอ นําไปรอบแล้ว  ปุพฺเพ ในกาลก่อน  ปุน อีก”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส   

(ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  วจนํ ซึ่งคํา  เถรสฺส ของพระเถระ   

จตุตฺถชฺฌานํ ยังฌานที่ ๔  นิพฺพตฺเตตฺวา ให้บังเกิดแล้ว  ปุน อีก  เตหิ  (ราช- 

ปุริเสหิ)  อาฆาตนํ  เนตฺวา  สูเล  อุตฺตาสิโตปิ แม้ผู้อันราชบุรุษ ท. เหล่านั้น นํา

ไปแล้ว สู่ที่เป็นที่นํามาฆ่า ให้นอนหงายแล้ว บนหลาว  (ราชปุริเสหิ)  อาวุเธหิ   

สนฺตชฺชิโตป ิ แม้ผู้อันราชบุรุษ ท. ขู่แล้ว ด้วยอาวุธ ท.  น  ภายติ ย่อมไม่กลัว ฯ   

ราชปุริสา อ.ราชบุรุษ ท.  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (ปุริสํ) ซึ่งบุรุษนั้น  อภายนฺตํ ผู้ไม่กลัว

อยู่  กเถสุํ กราบทูลแล้ว  พิมฺพิสารรญฺโญ แก่พระราชาพระนามว่าพิมพิสาร ฯ  ราชา 
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อ.พระราชา  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  วิสฺสชฺเชถ จงปล่อย  นํ   

(ปุริสํ) ซึ่งบุรุษนั้น”  อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  เวฬุวนํ สู่พระวิหารชื่อว่าเวฬุวัน   

อาโรเจสิ กราบทูลแล้ว  สตฺถุ แก่พระศาสดา ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  นิสินฺโน 

ประทับนั่งแล้ว  เวฬุวเน ในพระวิหารชื่อว่าเวฬุวัน  ผริตฺวา ทรงแผ่ไปแล้ว  โอภาสํ 

ซึ่งพระรัศมี  เทเสสิ ทรงแสดงแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  ตสฺส  (ปุริสสฺส) แก่บุรุษนั้น ฯ  โส  

(ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  สุตฺวา ฟังแล้ว  เทสนํ ซึ่งพระเทศนา  นิสินฺโน นั่งแล้ว  สูลคฺเค  

เอว บนปลายแห่งหลาวนั่นเทียว  อาโรเปตฺวา ยกขึ้นแล้ว  ติลกฺขณํ สู่ลักษณะ

สาม  สมฺมสนฺโต พิจารณาอยู่  สงฺขาเร ซึ่งสังขาร ท.  โสตาปนฺโน เป็นพระโสดาบัน   

หุตฺวา เป็นแล้ว  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติก ํสู่สํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา  เวหาเสน 

ทางอากาศ  ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  ปาปุณิ บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระ

อรหันต์  มชฺเฌ  เอว ในท่ามกลางนั่่นเทียว  ปริสาย แห่งบริษัท  สราชิกาย ผู้เป็นไป

กับด้วยพระราชา  อิติ  ดังนี้แล ฯ  

 เล่ากันมาว่า ภิกษุนั้นเป็นสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ ได้ฌานที่ ๔ เห็น  

รูปารมณ์ที่เป็นข้าศึกในเรือนของลุงของตน มีจิตปฏิพัทธ์ในรูปารมณ์นั้น ลาสิกขา

แล้ว ถูกไล่ออกจากบ้าน เพราะว่าเกียจคร้าน ถือเอาคําของพวกมิตรชั่ว เลี้ยงชีวิต

ด้วยโจรกรรมเที่ยวไป. วันหนึ่ง เขาถูกพวกราชบุรุษจับ ผูกแขนไพล่หลังอย่างแน่น 

แล้วใช้หวายเฆี่ยนตี ทุกๆ สี่แยก ถูกนําไปสู่แดนประหาร ทางประตูทิศใต้แห่งเมือง

ราชคฤห์. ในวันนั้น พระมหากัสสปะ เข้าไปสู่เมืองเพื่อบิณฑบาต เห็นเขา จึงขอให้

พวกราชบุรุษช่วยทําเครื่องผูกให้หย่อนลง แล้วกล่าวว่า “เธอจงพิจารณากรรมฐานที่

เธอเคยบริกรรมในกาลก่อนอีกครั้ง”. เขาถือเอาคําของพระเถระ ทําให้ฌานที่ ๔ เกิด

ขึ้นอีก ถูกพวกราชบุรุษเหล่านั้นนําไปสู่แดนประหาร ให้นอนหงายบนหลาวบ้าง ถูก

คุกคามด้วยอาวุธทั้งหลายบ้าง ย่อมไม่กลัว. พวกราชบุรุษเห็นเขาไม่กลัว จึงกราบทูล

แด่พระเจ้าพิมพิสาร. พระราชารับสั่งว่า “พวกเธอจงปล่อยเขาไป” แล้วเสด็จไปยังวัด

เวฬุวัน กราบทูลแด่พระศาสดา. พระศาสดาประทับนั่งในวัดเวฬุวัน ทรงแผ่พระรัศมี

ไป ทรงแสดงธรรมแก่เขา. เขาฟังพระเทศนา นั่งอยู่บนปลายหลาวนั่นแหละ ยกขึ้นสู่

ไตรลักษณ์ พิจารณาสังขารทั้งหลาย เป็นพระโสดาบัน ไปสู่สํานักของพระศาสดาทาง

อากาศ บวชแล้ว บรรลุพระอรหัต ที่ท่ามกลางบริษัทที่มีพระราชานั่นแหละ ดังนี้แล.
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 ธมฺมปทสฺส  ตณฺหาวคฺเค  วิพฺภนฺติกวตฺถุ ฯ

 วิพฺภนฺติกวตฺถุ อ.เรื่องแห่งภิกษุผู้ลาสิกขา  (อาคตํ) มาแล้ว  ตณฺหาวคฺเค ในตัณหา-

วรรค  ธมฺมปทสฺส แห่งธรรมบท ฯ

 เรื่องภิกษุผู้ลาสิกขามาในตัณหาวรรคแห่งธรรมบท.

 ..............................................................................................................................

๑๐. เทวทตฺตวตฺถุ

[๔๓]   อปิจ  พาลา  อตฺตนา  ทุคฺคหิเตน  อตฺตานญฺจ  อตฺตโน  วจนการเก  จ  วินาเสนฺติ  ยถา  

เทวทตฺตาทโย ฯ

 อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  พาลา อ.คนพาล ท.  อตฺตานํ  จ ยังตนด้วย  (ชเน) ยังชน ท. 

วจนการเก ผู้กระทําซึ่งคํา  อตฺตโน ของตน  จ ด้วย  วินาเสนฺติ ย่อมให้พินาศ   

(วตฺถุนา) ด้วยเรื่อง  อตฺตนา  ทุคฺคหิเตน อันอันตนถือเอาแล้วชั่ว  ยถา   

เทวทตฺตาทโย  (ชนา) ราวกะ อ.ชน ท. มีพระเทวทัตเป็นต้น ฯ

 อีกอย่างหนึ่ง พวกคนพาลทําให้ตนและพวกคนที่ทําตามคําของตนให้ฉิบหาย เพราะ

สิ่งที่ตนเองถือเอาชั่ว ดุจพวกชนมีพระเทวทัตเป็นต้น.

 ..............................................................................................................................

 เทวทตฺโต  กิร  สตฺถารํ  อนุปฺปพฺพชิตฺวา  โปถุชฺชนิกิทฺธิลาภี  หุตฺวา  อปรภาเค   

อชาตสตฺตุนา  กตลาภสกฺกาโร  อโหสิ  ฯ  โส  ลาภสกฺการาภิภูโต  “อหํ  ภิกฺขุสงฺฆํ   

ปริหริสฺสามีติ  ปาปจิตฺตํ  อุปฺปาเทตฺวา  สห  จิตฺตุปฺปาทา  อิทฺธิโต  ปริหายิตฺวา   

เอกทิวสํ  เวฬุวนํ  คนฺตฺวา  สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา  “ภควา  ภนฺเต  เอตรหิ  ชิณฺโณ  วุฑฺโฒ  

มหลฺลโก  อปฺโปสฺสุกฺโก  ทิฏฺธมฺมสุขวิหารํ  อนุยุญฺชตุ,  อหํ  ภิกฺขุสงฺฆํ  ปริหริสฺสามิ,   

นิยฺยาเทถ  เม  ภิกฺขุสงฺฆนฺติ  วตฺวา  สตฺถารา  เขฬาสิกวาเทน  อปสาเทตฺวา   

ปฏิกฺขิตฺโต  อนตฺตมโน  สตฺถริ  อาฆาตํ  พนฺธิตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  โส  อปรภาเค  อชาต-

สตฺตุรญฺญา  สทฺธึ  มนฺเตตฺวา  สตฺถุ  วธนตฺถํ  ธนุคฺคเห  เปเสตฺวา  เตสุ  ปมผลํ  ปตฺวา  
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นิวตฺตนฺเตสุ  สยํ    คิชฺฌกูฏํ  อารุยฺห  สิลํ  ปวิชฺฌิตฺวา  โลหิตุปฺปาทกมฺมํ  กตฺวา  ปุน  

สตฺถุ  วธนตฺถเมว  นาฬาคิรึ  วิสฺสชฺชาเปนฺโต  มาเรตุํ  นาสกฺขิ ฯ  โส  ตโต  ปฏฺาย  

ปริหีนลาภสกฺกาโร  โกหญฺเญน  ชีวิตุกาโม  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตฺวา  สาธุ  ภนฺเต  ภิกฺขู   

ยาวชีวํ  อารญฺญกา  อสฺสุ  ปิณฺฑปาติกา  ปํสุกูลิกา  รุกฺขมูลิกา  มจฺฉมํสํ  น   

ขาเทยฺยุนฺติ  ปญฺจ  วตฺถูนิ  ยาจิ ฯ  สตฺถา  นานุชานิ ฯ  โส  ทุกฺขา  มุจฺจิตุกาโม   

มยา  สทฺธึ  อาคจฺฉตูติ  วตฺวา,  เย  ตสฺส  วจนํ  คณฺหนฺติ,  เต  คเหตฺวา  ปญฺจหิ   

วตฺถูหิ  ลูขปฺปสนฺนํ  ชนํ  สญฺญาเปนฺโต  กุเลสุ  วิญฺญาเปตฺวา  ภุญฺชนฺโต  สงฺฆเภทาย   

ปรกฺกมนฺโต  อุโปสถทิวเส  อตฺตโน  ปริสาย  สทฺธึ  นิสีทิตฺวา  “ยสฺสิมานิ  ปญฺจ   

วตฺถูนิ  ขมนฺติ,  โส  สลากํ  คณฺหาตูติ  วตฺวา,  ธมฺมวินเย  อโกวิเทหิ  ปญฺจหิ   

ภิกฺขุสเตหิ  คหิตาย  สลากาย,  สงฺฆํ  ภินฺทิตฺวา  คยาสีสวิหารํ  คโต ฯ  โส  ตโต  

ปฏฺาย  นว  มาเส  คิลาโน  หุตฺวา  สตฺถารํ  ทฏฺุกาโม  อตฺตโน  สาวเกหิ   

มญฺจเกนาทาย  สาวตฺถึ  นีโต  เชตวนโต  พหิ  ติํ  โปกฺขรณีตีรํ  ปตฺวา  ตตฺเถว  ปวึ  

ปวิสิตฺวา  อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  เทวทตฺโต อ.พระเทวทัต  อนุปฺปพฺพชิตฺวา บวชตามแล้ว  สตฺถารํ ซึ่ง

พระศาสดา  โปถุชฺชนิกิทฺธิลาภี เป็นผู้ได้ซึ่งฤทธิ์อันเป็นของมีอยู่ของปุถุชน  หุตฺวา 

เป็นแล้ว  อชาตสตฺตุนา  กตลาภสกฺกาโร เป็นผู้มีลาภและสักการะ อันพระเจ้าอชาต- 

ศัตรู ทรงกระทําแล้ว  อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  โส  

(เทวทตฺโต) อ.พระเทวทัตนั้น  ลาภสกฺการาภิภูโต ผู้อันลาภและสักการะครอบงําแล้ว  

ปาปจิตฺตํ ยังจิตอันชั่ว  อุปฺปาเทตฺวา ให้เกิดขึ้นแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  ปริหริสฺสามิ 

จักบริหาร  ภิกฺขุสงฺฆํ ซึ่งหมู่แห่งภิกษุ”  อิติ ดังนี้  ปริหายิตฺวา เสื่อมรอบแล้ว  อิทฺธิโต 

จากฤทธิ์  สห กับ  จิตฺตุปฺปาทา ด้วยการเกิดขึ้นแห่งจิต  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เวฬุวนํ สู่

พระวิหารชื่อว่าเวฬุวัน  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  สตฺถารํ ซึ่ง

พระศาสดา  วตฺวา กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  ภควา อ.พระ

ผูม้พีระภาคเจา้  ชิณฺโณ ทรงเป็นผูช้ราแลว้  วฑุโฺฒ ทรงเป็นผูเ้ฒา่แลว้  มหลฺลโก ทรง

เป็นผูแ้ก่  อปโฺปสสฺกฺุโก ทรงเป็นผูม้คีวามขวนขวายน้อย  (หตุวฺา) เป็นแลว้  เอตรหิ 

ในกาลน้ี  อนุยญุชฺต ุ จงตามประกอบ  ทิฏฺ�ธมมฺสขุวิหาร ํ ซึง่ธรรมเป็นเครือ่งอยู่

เป็นสขุในธรรมอนัสตัวเ์หน็แลว้,  อห ํอ.ขา้พระองค ์ ปริหริสสฺามิ จกับรหิาร  ภิกฺขสุงฺฆ ํ 

ซึง่หมูแ่หง่ภกิษุ,  (ตมุเฺห) อ.พระองค ์ นิยยฺาเทถ ขอจงทรงมอบให ้ ภิกฺขสุงฺฆ ํซึง่หมู่
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แหง่ภกิษุ  เม แก่ขา้พระองค”์  อิติ ดงัน้ี  สตถฺารา  เขฬาสิกวาเทน  อปสาเทตวฺา   

ปฏิกฺขิตโฺต ผูอ้นัพระศาสดา รกุรานแลว้ ดว้ยวาทะวา่ผูก้ลนืกนิซึง่น�้าลาย ทรงหา้ม

แลว้,  อนตตฺมโน เป็นผูม้ใีจมใิชข่องตน  (หตุวฺา) เป็นแลว้  พนฺธิตวฺา ผกูแลว้   

อาฆาต ํซึง่ความอาฆาต  สตถฺริ ในพระศาสดา  ปกฺกามิ  หลกีไปแลว้ ฯ  อปรภาเค 

ในกาลอนัเป็นสว่นอืน่อกี  โส  (เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตันัน้  มนฺเตตวฺา ปรกึษากนั

แลว้  สทธึฺ กบั  อชาตสตฺตุรญฺญา ด้วยพระราชาพระนามว่าอชาตศัตรู  เปเสตฺวา  

ส่งไปแล้ว  ธนุคฺคเห ซึ่งนายขมังธนู ท.  วธนตฺถํ เพื่ออันปลงพระชนม์  สตฺถุ ซึ่ง

พระศาสดา,  เตสุ  (ธนุคฺคเหสุ) ครั้นเมื่อนายขมังธนู ท. เหล่านั้น  ปตฺวา บรรลุแล้ว  

ปมผลํ ซึ่งผลที่ ๑  นิวตฺตนฺเตส ุกลับอยู่,  อารุยฺห ขึ้นแล้ว  คิชฺฌกูฏํ สู่ภูเขาคิชฌกูฏ  

สยํ ด้วยตนเอง  ปวิชฺฌิตฺวา กลิ้งแล้ว  สิลํ ซึ่งหินศิลา  กตฺวา กระทําแล้ว  โลหิตุปฺปา

ทกมฺมํ ซึ่งกรรมคือการยังพระโลหิตให้ห้อ  วิสฺสชฺชาเปนฺโต ให้ปล่อยอยู่  นาฬาคิรึ 

ซึ่งช้างนาฬาคีรี  วธนตฺถํ  เอว เพื่ออันปลงซึ่งพระชนม์  สตฺถุ ซึ่งพระศาสดานั่นเทียว  

น  อสกฺขิ ไม่ได้อาจแล้ว  (สตฺถารํ)  มาเรตุํ เพื่ออัน ยังพระศาสดา ให้สิ้นพระชนม์ ฯ   

โส  (เทวทตฺโต) อ.พระเทวทัตนั้น  ปริหีนลาภสกฺกาโร ผู้มีลาภและสักการะอันเสื่อม

รอบแล้ว  ปฏฺาย จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น  ชีวิตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่อ

อันเป็นอยู่  โกหญฺเญน ด้วยความหลอกลวง  (หุตฺวา) เป็น  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไป

เฝ้าแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  ยาจิ ทูลขอแล้ว  วตฺถูนิ ซึ่งวัตถุ ท.  ปญฺจ ห้า  

อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  สาธุ ดังข้าพระองค์ขอวโรกาส  ภิกฺขู อ.ภิกษุ 

ท.  อารญฺญกา เป็นอยู่ในป่าเป็นปกติ  ยาวชีว ํ สิ้นกาลกําหนดเพียงใดแห่งชีวิต   

อสฺส ุพึงเป็น,  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  ปิณฺฑปาติกา เป็นผู้เที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตเป็น

ปกติ  (ยาวชีวํ) สิ้นกาลกําหนดเพียงใดแห่งชีวิต  (อสฺสุ) พึงเป็น,  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  

ปํสุกูลิกา เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกูลเป็นปกติ  (ยาวชีวํ) สิ้นกาลกําหนดเพียงใดแห่ง

ชีวิต  (อสฺสุ) พึงเป็น,  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  รุกฺขมูลิกา เป็นผู้อยู่ที่โคนแห่งต้นไม้เป็น

ปกติ  (ยาวชีวํ) สิ้นกาลกําหนดเพียงใดแห่งชีวิต  (อสฺสุ) พึงเป็น,  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  

น  ขาเทยฺยุํ ไม่พึงฉัน  มจฺฉมํส ํซึ่งปลาและเนื้อ”  อิติ ดังนี้ ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  

น  อนุชานิ ไม่ทรงอนุญาตแล้ว ฯ  โส  (เทวทตฺโต) อ.พระเทวทัตนั้น  วตฺวา กล่าว

แล้ว  อิติ ว่า  “(โย ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  มุจฺจิตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันพ้น  ทุกฺขา 

จากทุกข์  (โหติ) ย่อมเป็น,  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  อาคจฺฉตุ จงมา  สทฺธึ กับ  
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มยา ด้วยเรา”  อิติ ดังนี้  คเหตฺวา พาเอาแล้ว  เต  (ภิกฺขู) ซึ่ง-,  เย  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ 

ท. เหล่าใด  คณฺหนฺติ ย่อมถือเอา  วจนํ ซึ่งคํา  ตสฺส  (เทวทตฺตสฺส) ของพระเทวทัต

นั้น, -ภิกษุ ท. เหล่านั้น  ชน ํยังชน  ลูขปฺปสนฺนํ ผู้เลื่อมใสแล้วในวัตถุอันเศร้าหมอง  

สญฺญาเปนฺโต ให้ยินยอมแล้ว  วตฺถูหิ ด้วยวัตถุ ท.  ปญฺจหิ ห้า  วิญฺญาเปตฺวา  

ให้รู้แล้ว  กุเลส ุ ในตระกูล ท.  ภุญฺชนฺโต ฉันอยู่  ปรกฺกมนฺโต ตะเกียกตะกายอยู่  

สงฺฆเภทาย เพื่ออันทําลายซึ่งสงฆ์  นิสีทิตฺวา นั่งแล้ว  สทฺธึ กับ  ปริสาย ด้วยบริษัท  

อตฺตโน ของตน  อุโปสถทิวเส ในวันแห่งอุโบสถ  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “วตฺถูนิ  

อ.วัตถุ ท.  ปญฺจ ห้า  อิมานิ เหล่านี้  ขมนฺติ ย่อมชอบใจ  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แก่

บุคคลใด,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  คณฺหาตุ จงจับ  สลากํ ซึ่งสลาก”  อิติ ดังนี้,   

สลากาย ครั้นเมื่อสลาก  ภิกฺขุสเตหิ อันร้อยแห่งภิกษุ ท.  ปญฺจหิ ห้า  อโกวิเทหิ ผู้ไม่

ฉลาด  ธมฺมวินเย ในพระธรรมวินัย  คหิตาย จับแล้ว,  ภินฺทิตฺวา ทําลายแล้ว  สงฺฆํ 

ซึ่งสงฆ์  คโต ไปแล้ว  คยาสีสวิหารํ สู่วิหารอันตั้งอยู่ที่คยาสีสะ ฯ  โส  (เทวทตฺโต)  

อ.พระเทวทัตนั้น  คิลาโน เป็นผู้อาพาธ  มาเส สิ้นเดือน ท.  นว เก้า  ปฏฺาย 

จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น  หุตฺวา เป็นแล้ว  ทฏฺุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเฝ้า   

สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  อตฺตโน  สาวเกหิ  มญฺจเกน  อาทาย   

สาวตฺถึ  นีโต ผู้อันสาวก ท. ของตน พาเอาแล้ว ด้วยเตียง นําไปแล้ว สู่เมืองสาวัตถี   

ปตฺวา ถึงแล้ว  โปกฺขรณีตีรํ ซึ่งฝั่งแห่งสระโบกขรณี  ตํิ อันตั้งอยู่แล้ว  พห ิ ใน

ภายนอก  เชตวนโต จากพระวิหารชื่อว่าเชตวัน  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  ปว ึสู่แผ่น

ดิน  ตตฺถ  เอว  (าเน) ในที่นั้นนั่นเทียว  นิพฺพตฺติ บังเกิดแล้ว  อวีจิมฺหิ ในนรกชื่อ

ว่าอเวจี ฯ

 ทราบมาว่า พระเทวทัตบวชตามพระศาสดา เป็นผู้ได้ฤทธิ์ที่เป็นของปุถุชน ต่อมา ได้

เป็นผู้มีลาภและสักการะที่พระเจ้าอชาตศัตรูทรงทําถวายให้. พระเทวทัตนั้นถูกลาภ

และสักการะครอบงํา ทําจิตที่ชั่วให้เกิดขึ้นว่า “เราจักบริหารภิกษุสงฆ์” เสื่อมจากฤทธิ์

พร้อมกับจิตตุปบาท วันหนึ่ง ไปยังพระเวฬุวัน  ถวายบังคมพระศาสดา กราบทูล

ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้า บัดนี้ ทรงชราภาพ แก่เฒ่าหง่อมแล้ว  

ขอเป็นผู้มีความขวนขวายน้อย ตามประกอบธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม

เถิด, ข้าพระองค์จักบริหารภิกษุสงฆ์, ขอพระองค์จงทรงมอบภิกษุสงฆ์แก่ข้าพระองค์

เถิด” ถูกพระศาสดาทรงรุกรานด้วยวาทะว่าผู้กลืนกินนํ้าลายตรัสห้ามแล้ว เป็นผู้ไม่
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พอใจ ผูกอาฆาตในพระศาสดา แล้วก็หลีกไป. ต่อมา พระเทวทัตนั้นปรึกษากับพระ

เจ้าอชาตศัตรู ส่งนายขมังธนูทั้งหลายไปเพื่อจะให้ปลงพระชนม์พระศาสดา, เมื่อพวก

นายขมังธนูเหล่านั้นบรรลุผลที่ ๑ พากันกลับแล้ว, จึงขึ้นสู่ภูเขาคิชฌกูฏด้วยตนเอง 

กลิ้งศิลา ทํากรรมคือโลหิตุปบาท ให้ปล่อยช้างนาฬาคีรี เพื่อให้ปลงพระชนม์พระ

ศาสดานั่นแหละ ไม่อาจเพื่อจะให้สิ้นพระชนม์ได้. พระเทวทัตนั้นเป็นผู้เสื่อมจากลาภ

และสักการะจําเดิมแต่กาลนั้น มีความประสงค์จะมีชีวิตอยู่ด้วยความหลอกลวง จึง

เข้าไปเฝ้าพระศาสดา กราบทูลขอวัตถุ ๕ อย่างว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทาน

วโรกาส ขอภิกษุทั้งหลายพึงอยู่ในป่าเป็นวัตรตลอดชีวิต, พึงเที่ยวบิณฑบาตตลอด

ชีวิต, พึงทรงผ้าบังสุกุลตลอดชีวิต, พึงอยู่โคนต้นไม้ตลอดชีวิต, ไม่พึงฉันปลาและเนื้อ

ตลอดชีวิต”.  พระศาสดาไม่ทรงอนุญาต. พระเทวทัตนั้นกล่าวว่า “บุคคลใดประสงค์

จะพ้นจากทุกข์ จงมากับเรา” แล้วพาเอาพวกภิกษุผู้ถือเอาคําของตนไป ทําให้ชน

ผู้เลื่อมใสในวัตถุอันเศร้าหมองให้ยินยอมด้วยวัตถุ ๕ อย่าง ออกปากขอในตระกูล

ทั้งหลาย ฉันอยู่ ตะเกียกตะกายเพื่อจะทําลายสงฆ์ นั่งพร้อมกับบริษัทของตนในวัน

อุโบสถ กล่าวว่า “วัตถุ ๕ อย่างเหล่านี้ ย่อมชอบใจแก่ผู้ใด, ผู้นั้นจงจับสลากเถิด” เมื่อ

พวกภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ผู้ไม่ฉลาดในพระธรรมวินัย พากันจับสลากแล้ว, ก็ทําลาย

สงฆ์ ไปสู่วิหารที่ตั้งอยู่ที่คยาสีสะ. พระเทวทัตนั้น จําเดิมแต่กาลนั้นมา ก็อาพาธตลอด 

๙ เดือน มีความประสงค์จะเฝ้าพระศาสดา ถูกพวกสาวกของตนพาไปด้วยเตียง นํา

ไปยังเมืองสาวัตถี ถึงฝั่งสระโบกขรณีที่ตั้งอยู่ข้างนอกพระเชตวัน ถูกแผ่นดินสูบในที่

นั้นนั่นแหละ บังเกิดในอเวจีนรกแล้ว.

 .............................................................................................................................. 

 เทวทตฺตวตฺถุ ฯ

 เทวทตฺตวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระเทวทัต  (นิฏฺติํ) จบแล้วฯ

 จบเรื่องพระเทวทัต.

 ..............................................................................................................................
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๑๑. อชาตสตฺตุวตฺถุ

[๔๔]   อชาตสตฺตุราชาปิ  เทวทตฺตํ  นิสฺสาย  ปิตุฆาตกมฺมกรเณน  ทิฏฺธมฺเม  ลภิตพฺพสฺส  

ปมมคฺคผลสฺสุปนิสฺสยํ  อุปจฺฉินฺทิตฺวา  มหาวินาสมฺปตฺโต ฯ

 อชาตสตฺตุราชาปิ แม้ อ.พระเจ้าอชาตศัตรู  นิสฺสาย ทรงอาศัยแล้ว  เทวทตฺตํ ซึ่ง

พระเทวทัต  อุปจฺฉินฺทิตฺวา เข้าไปตัดแล้ว  อุปนิสฺสย ํซึ่งอุปนิสัย  ปมมคฺคผลสฺส 

แห่งมรรคและผลที่ ๑  (อตฺตนา)  ลภิตพฺพสฺส อัน อันตน พึงได้  ทิฏฺธมฺเม ในธรรม

อันสัตว์เห็นแล้ว  ปตฺโต ทรงถึงแล้ว  มหาวินาสํ ซึ่งความพินาศใหญ่  ปิตุฆาตกมฺม-

กรเณน เพราะการกระทําซึ่งกรรมคือการยังพระราชบิดาให้สวรรคต   

 แม้พระเจ้าอชาตศัตรูอาศัยพระเทวทัต ตัดอุปนิสัยแห่งมรรคและผลที่ ๑ ที่พระองค์ 

จะพึงได้ในปัจจุบัน เพราะทรงทํากรรมคือปิตุฆาต ทรงถึงความพินาศใหญ่.

 ..............................................................................................................................

 โส  กิร  อุปราชกาเล  เทวทตฺตสฺส  อิทฺธิปาฏิหาริเย  ปสีทิตฺวา  เทวสิกํ  สายํ  ปาตํ  

ตสฺส  อุปฏฺานํ  อคมาสิ ฯ  อเถกทิวสํ  เทวทตฺโต  ตํ  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุพฺเพ  โข  กุมาร  

มนุสฺสา  ทีฆายุกา  เอตรหิ  อปฺปายุกา  เตนหิ  ตฺวํ  ปิตรํ  หนฺตฺวา  ราชา  โหหิ  อหํ   

ภควนฺตํ  หนฺตฺวา  พุทฺโธ  ภวิสฺสามีติ  อาห ฯ  โส  ตสฺส  วจนํ  คเหตฺวา  มชฺฌนฺติก-

สมเย  ฉุริกํ  คเหตฺวา  อนฺเตปุรํ  ปาวิสิ  ฯ  อมจฺจา  ตํ  คเหตฺวา  อนุยุญฺชิตฺวา  ตมตฺถํ  

รญฺโญ  อาโรเจสุํ ฯ  ราชา  กิสฺส  ตฺวํ  กุมาร  มํ  มาเรตุมิจฺฉสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  รชฺเชนมฺหิ   

เทว  อตฺถิโกติ ฯ  ราชา  ตสฺส  รชฺชํ  อทาสิ ฯ  โส  มยฺหํ  มโนรโถ  นิปฺผนฺโนติ   

เทวทตฺตสฺส  อาโรเจสิ ฯ  ตฺวํ  สิคาลํ  อนฺโต  กริตฺวา  เภริปริโยนทฺธปุริโส  วิย   

สุกิจฺจการิมฺหีติ  มญฺญสิ  กติปาเหเนว  เต  ปิตา  ตยา  กตํ  อวมานํ  จินฺเตตฺวา  สยเมว  

ราชา  ภวิสฺสตีติ ฯ  กึ  กโรมิ  ภนฺเตติ ฯ  ตํ  ฆาเตหีติ  ฯ  นนุ  ภนฺเต  มยฺหํ  ปิตา  น  

สตฺถวชฺโฌติ ฯ  อาหารุปจฺเฉเทน  นํ  มาเรหีติ ฯ  

 กิร ได้ยินว่า  โส  (อชาตสตฺตุ) อ.พระเจ้าอชาตศัตรูนั้น  ปสีทิตฺวา ทรงเลื่อมใสแล้ว  

อิทฺธิปาฏิหาริเย ในอิทธิปาฏิหาริย์  เทวทตฺตสฺส ของพระเทวทัต  อุปราชกาเล ใน

กาลแห่งตนเป็นอุปราช  อคมาสิ ได้ไปแล้ว  อุปฏฺานํ สู่ที่เป็นที่บํารุง  ตสฺส  (เทว-

ทตฺตสฺส) ของพระเทวทัตนั้น  สาย ํในเวลาเย็น  ปาตํ ในเวลาเช้า  เทวสิกํ ทุกๆ วัน ฯ   
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อถ ครั้งนั้น  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  เทวทตฺโต อ.พระเทวทัต  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไป

เฝ้าแล้ว  ตํ  (อชาตสตฺตุํ) ซึ่งพระเจ้าอชาตศัตรูนั้น  อาห ถวายพระพรแล้ว  อิติ ว่า  

“กุมาร ดูก่อนพระกุมาร  มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  ปุพฺเพ  โข ในกาลก่อนแล  ทีฆายุกา 

เป็นผู้มีอายุยืนยาว  เอตรหิ ในกาลนี้  อปฺปายุกา เป็นผู้มีอายุน้อย  (โหนฺติ) ย่อม

เป็น,   เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  ตฺว ํ อ.พระองค์  หนฺตฺวา ปลงพระชนม์แล้ว  ปิตร ํ ซึ่ง

พระบิดา  ราชา เป็นพระราชา  โหหิ ขอจงเป็น,  อหํ อ.อาตมภาพ  หนฺตฺวา ปลง

พระชนม์แล้ว  ภควนฺตํ ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า  พุทฺโธ เป็นพระพุทธเจ้า  ภวิสฺสาม ิ

จักเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (อชาตสตฺตุ) อ.พระเจ้าอชาตศัตรูนั้น  คเหตฺวา ถือเอา

แล้ว  วจนํ ซึ่งคํา  ตสฺส  (เทวทตฺตสฺส) ของพระเทวทัตนั้น  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว   

ฉุริกํ ซึ่งกริช  มชฺฌนฺติกสมเย ในสมัยอันมีในท่ามกลาง  ปาวิส ิได้เสด็จเข้าไปแล้ว   

อนฺเตปุรํ สู่ภายในแห่งบุรี ฯ  อมจฺจา อ.อํามาตย์ ท.  คเหตฺวา จับแล้ว  ตํ  (อชาตสตฺตุํ)  

ซึ่งพระเจ้าอชาตศัตรูนั้น  อนุยุญฺชิตฺวา ตามประกอบแล้ว  อาโรเจสุํ กราบทูลแล้ว  

ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น  รญฺโญ แก่พระราชา ฯ  ราชา อ.พระราชา  ปุจฺฉิ ตรัสถาม

แล้ว  อิติ ว่า  “กุมาร ดูก่อนกุมาร  ตฺว ํอ.เธอ  อิจฺฉสิ ย่อมปรารถนา  มํ  มาเรตุํ เพื่อ

อัน ยังเรา ให้ตาย  กิสฺส เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ  (อชาตสตฺตุ) อ.พระเจ้าอชาต

ศัตรู  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  (อหํ) อ.หม่อม

ฉัน  อตฺถิโก เป็นผู้มีความต้องการ  รชฺเชน ด้วยความเป็นแห่งพระราชา  อมฺหิ ย่อม

เป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  ราชา อ.พระราชา  อทาสิ ได้พระราชทานแล้ว  รชฺชํ ซึ่งความเป็น

แห่งพระราชา  ตสฺส  (อชาตสตฺตุสฺส) แก่พระเจ้าอชาตศัตรูนั้น ฯ  โส  (อชาตสตฺตุ) 

อ.พระเจ้าอชาตศัตรูนั้น  อาโรเจสิ ตรัสบอกแล้ว  เทวทตฺตสฺส แก่พระเทวทัต  อิติ ว่า  

“มโนรโถ อ.ความปรารถนา  มยฺห ํของข้าพเจ้า  นิปฺผนฺโน สําเร็จแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ   

(เทวทตฺโต) อ.พระเทวทัต  (อาห) ถวายพระพรแล้ว  อิติ ว่า  “ตฺวํ อ.พระองค์  สิคาลํ  

อนฺโต  กริตฺวา  เภริปริโยนทฺธปุริโส  วิย เป็นราวกะว่าบุรุษผู้ กระทํา ซึ่งสุนัขจิ้งจอก 

ในภายใน แล้วห่อหุ้มแล้วด้วยกลอง  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  มญฺญสิ ย่อมสําคัญ  อิติ ว่า  

‘(อหํ) อ.เรา  สุกิจฺจการี เป็นผู้กระทําซึ่งกิจอย่างดี  อมฺหิ ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้,  ปิตา 

อ.พระบิดา  เต ของพระองค์  จินฺเตตฺวา ทรงดําริแล้ว  อวมานํ ซึ่งการดูหมิ่น  ตยา  

กตํ อัน อันพระองค์ ทรงกระทําแล้ว  ราชา เป็นพระราชา  สยํ  เอว ด้วยพระองค์เอง

นั่นเทียว  ภวิสฺสต ิจักเป็น  กติปาเหน  เอว โดยวันเล็กน้อยนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ  
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(อชาตสตฺตุ) อ.พระเจ้าอชาตศัตรู  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่าน 

ผู้เจริญ  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  กโรมิ จะกระทํา  กึ อย่างไร”  อิติ ดังนี้ ฯ  (เทวทตฺโต) 

อ.พระเทวทัต  (อาห) ถวายพระพรแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.พระองค์  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล   

ฆาเตหิ จงให้ปลงพระชนม์  ตํ  (พิมฺพิสารราชานํ) ซึ่งพระราชาพระนามว่าพิมพิสาร

นั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ  (อชาตสตฺตุ) อ.พระเจ้าอชาตศัตรู  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  

“ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ปิตา อ.พระบิดา  มยฺห ํของข้าพเจ้า  สตฺถวชฺโฌ เป็นผู้

อันบุคคลพึงปลงพระชนม์ด้วยศัสตรา  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้  นนุ มิใช่หรือ”  

อิติ ดังนี้ ฯ  (เทวทตฺโต) อ.พระเทวทัต  (อาห) ถวายพระพรแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) 

อ.พระองค์  นํ  (พิมฺพิสารราชานํ) ยังพระราชาพระนามว่าพิมพิสารนั้น  มาเรหิ จง

ให้สวรรคต  อาหารุปจฺเฉเทน ด้วยการเข้าไปตัดซึ่งอาหาร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ได้ยินว่า พระเจ้าอชาตศัตรูนั้น ในคราวที่ทรงเป็นอุปราช ทรงเลื่อมใสในอิทธิ

ปาฏิหาริย์ของพระเทวทัต  ได้เสด็จไปสู่ที่บํารุงของพระเทวทัตทุกๆ วัน ตอนเย็น 

และเช้า. ครั้นภายหลัง ณ วันหนึ่ง พระเทวทัตเข้าไปเฝ้าพระองค์แล้ว ถวายพระพร

ว่า “พระกุมาร ในกาลก่อนแล พวกมนุษย์มีอายุยืนยาว บัดนี้ มีอายุน้อย, ถ้ากระไร 

พระองค์ปลงพระชนม์พระบิดา จงเป็นพระราชาเถิด, อาตมภาพปลงพระชนม์พระผู้มี

พระภาคเจ้าแล้ว จักเป็นพระพุทธเจ้า”. ท้าวเธอถือเอาคําของพระเทวทัตนั้น พกกริช

ได้เสด็จเข้าไปยังภายในพระราชวังในเวลาเที่ยงวัน. พวกอํามาตย์พากันจับท้าวเธอ 

ซักถามแล้ว จึงกราบทูลเนื้อความนั้นแก่พระราชา. พระราชาตรัสถามว่า “เพราะเหตุ

อะไร เจ้าจึงประสงค์จะฆ่าเรา กุมาร”. พระเจ้าอชาตศัตรูทูลตอบว่า “ขอเดชะ หม่อม

ฉันมีความต้องการด้วยราชสมบัติ”. พระราชาได้พระราชทานราชสมบัติให้แก่ท้าวเธอ

แล้ว. ท้าวเธอแจ้งแก่พระเทวทัตว่า “มโนรถของข้าพเจ้าสําเร็จแล้ว”. พระเทวทัตถวาย 

พระพรว่า “พระองค์ เป็นดุจบุรุษผู้ทําสุนัขจิ้งจอกไว้ในภายในแล้วหุ้มไว้ด้วยกลอง 

ย่อมสําคัญว่า ‘เราเป็นผู้ทํากิจอย่างดี’ ดังนี้, พระบิดาของพระองค์ทรงดําริถึงการดู

หมิ่นที่พระองค์ทรงกระทําแล้ว จักเป็นพระราชาด้วยพระองค์เองนั่นแหละ โดยเพียง 

๒-๓ วัน”. พระเจ้าอชาตศัตรูตรัสถามว่า “ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าจะทําอย่างไร”. พระเทว

ทัตถวายพระพรว่า “จงรับสั่งให้ประหารเสียเถิด”. พระเจ้าอชาตศัตรูตรัสถามว่า “ท่าน

ผู้เจริญ พระบิดาของข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่สมควรประหารด้วยศัสตรามิใช่หรือ”. พระเทว

ทัตถวายพระพรว่า “จงรับสั่งให้ปลงพระชนม์ด้วยการเข้าไปตัดอาหารเถิด”.
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 โส  ปิตรํ  กมฺมกรณตฺถํ  กตธูมฆรสงฺขาเต  ตาปนเคเห  ปกฺขิปาเปตฺวา  มม  มาตรํ  

เปตฺวา  อญฺญสฺส  ทฏฺํุ  มา  เทถาติ  อาห ฯ  เทวี  สุวณฺณสรเก  ภตฺตํ  ปกฺขิปิตฺวา  

อุจฺฉงฺเคนาทาย  ปวิสิตฺวา  รญฺโญ  อทาสิ ฯ  โส  เตน  ยาเปติ ฯ  อชาตสตฺตุ  มยฺหํ   

ปิตา  กถํ  ยาเปตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  ตํ  ปวตฺตึ  สุตฺวา  มยฺหํ  มาตุ  อุจฺฉงฺเค  กตฺวา   

ปวิสิตุํ  มา  เทถาติ  อาห ฯ  เทวี  โมลิยํ  ปกฺขิปิตฺวา  ปวิสติ ฯ  ตมฺปิ  สุตฺวา  โมลึ  

พนฺธิตฺวา  ปวิสิตุํ  มา  เทถาติ  อาห ฯ  เทวี  สุวณฺณปาทุกาสุ  ภตฺตํ  ปกฺขิปิตฺวา   

ปิทหิตฺวา  ปาทุกา  อารุยฺห  ปวิสติ ฯ  ตมฺปิ  สุตฺวา  ปาทุกา  อารุยฺห  ปวิสิตุํ  มา   

เทถาติ  อาห ฯ  เทวี  คนฺโธทเกน  นหาตฺวา  สรีรํ  จตุมฺมธุเรน  มกฺเขตฺวา   

ปารุปิตฺวา  ปวิสติ ฯ  ราชา  ตสฺสา  สรีรํ  เลหิตฺวา  ยาเปติ ฯ  อตฺตุปฺปกฺกเมน  มรณํ   

อยุตฺตนฺติ ฯ  น  หิ  อริยสาวกา  อตฺตานํ  วินิปาเตนฺตีติ ฯ  

 โส  (อชาตสตฺตุ) อ.พระเจ้าอชาตศัตรูนั้น  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ ปกฺขิปาเปตฺวา  

ให้ใส่ไว้แล้ว  ปิตร ํซึ่งพระราชบิดา  ตาปนเคเห ในเรือนอันเป็นที่ให้ร้อน  กตธูมฆร-

สงฺขาเต อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าเรือนอันมีควันอันบุคคลกระทําแล้ว  กมฺมกรณตฺถํ 

เพื่ออันกระทําซึ่งกรรม  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  มา  เทถ ขอจง

อย่าให้  ทฏฺุํ เพื่ออันเยี่ยม  อญฺญสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคลอื่น  เปตฺวา เว้น  มาตรํ 

ซึ่งพระมารดา  มม ของเรา”  อิติ ดังนี้ ฯ  เทวี อ.พระเทวี  ปกฺขิปิตฺวา ใส่เข้าไปแล้ว  

ภตฺต ํซึ่งภัตร  สุวณฺณสรเก ในขันอันเป็นวิการแห่งทอง  อาทาย ทรงถือเอาแล้ว  อุจฺ

ฉงฺเคน ด้วยชายพก  ปวิสิตฺวา เสด็จเข้าไปแล้ว  อทาสิ ได้ถวายแล้ว  รญฺโญ แก่พระ

ราชา ฯ  โส  (พิมฺพิสาโร) อ.พระเจ้าพิมพิสาร  (อตฺตภาวํ) ยังอัตภาพ  ยาเปติ ย่อมให้

เป็นไป  เตน  (ภตฺเตน) ด้วยภัตรนั้น ฯ  อชาตสตฺตุ อ.พระเจ้าอชาตศัตรู  ปุจฺฉิตฺวา 

ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “ปิตา อ.พระราชบิดา  มยฺห ํของเรา  (อตฺตภาวํ) ยังพระวรกาย   

ยาเปติ ย่อมให้เป็นไป  กถํ อย่างไร”  อิติ ดังนี้  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตํ  ปวตฺต ึซึ่ง

ความเป็นไปทั่วนั้น  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  มา  เทถ ขอจงอย่า

ให้  อุงฺฉงฺเค  กตฺวา  ปวิสิตุํ เพื่ออัน กระทํา ซึ่งชายพก ท. แล้วจึงเข้าไป  มาตุ แก่

พระราชมารดา  มยฺห ํของเรา”  อิติ ดังนี้ ฯ  เทวี อ.พระเทวี  ปกฺขิปิตฺวา ใส่เข้าไป

แล้ว  โมลิยํ ที่พระโมลี  ปวิสต ิ ย่อมเข้าไป ฯ  (อชาตสตฺตุ) อ.พระเจ้าอชาตศัตรู   

สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตมฺปิ  (วตฺถุํ) ซึ่งเรื่องแม้นั้น  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) 

อ.ท่าน ท.  มา  เทถ ขอจงอย่าให้  โมลึ  พนฺธิตฺวา  ปวิสิตุํ เพื่ออัน ผูก ซึ่งพระโมลี
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แล้วจึงเข้าไป”  อิติ ดังนี้ ฯ  เทวี อ.พระเทวี  ปกฺขิปิตฺวา ใส่เข้าไปแล้ว  ภตฺตํ ซึ่ง

ภัตร  สุวณฺณปาทุกาสุ ที่ฉลองพระบาทอันเป็นวิการแห่งทอง ท.  ปิทหิตฺวา ทรงปิด

แล้ว  อารุยฺห เสด็จขึ้นแล้ว  ปาทุกา สู่ฉลองพระบาท ท.  ปวิสต ิย่อมเสด็จเข้าไป 

ฯ  (อชาตสตฺตุ) อ.พระเจ้าอชาตศัตรู  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตมฺปิ  (วตฺถุํ) ซึ่งเรื่อง 

แม้นั้น  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  มา  เทถ ขอจงอย่าให้  ปาทุกา  

อารุยฺห  ปวิสิตุํ เพื่ออัน เสด็จขึ้น สู่ฉลองพระบาท ท. แล้วจึงเข้าไป”  อิติ ดังนี้ ฯ  

เทวี อ.พระเทวี  นหาตฺวา ทรงสนานแล้ว  คนฺโธทเกน ด้วยนํ้าอันเจือด้วยของหอม   

มกฺเขตฺวา ทรงทาแล้ว  สรีรํ ซึ่งพระวรกาย  จตุมฺมธุเรน ด้วยของอันอร่อยสี่อย่าง  

ปารุปิตฺวา ทรงห่มแล้ว  ปวิสต ิย่อมเสด็จเข้าไป ฯ  ราชา อ.พระราชา  เลหิตฺวา ทรง

เลียแล้ว  สรีรํ ซึ่งพระวรกาย  ตสฺสา  (เทวิยา) ของพระเทวีนั้น  (อตฺตภาวํ) ทรงยัง

พระวรกาย  ยาเปติ ย่อมให้เป็นไป ฯ  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  อิติ ว่า  “มรณํ อ.ความ

ตาย  อตฺตุปฺปกฺกเมน ด้วยความพยายามด้วยตน  อยุตฺต ํไม่สมควรแล้วหรือ”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  อิติ ว่า  “ห ิจริงอยู่  อริยสาวกา อ.พระอริยสาวก ท.  

อตฺตานํ ยังตน  วินิปาเตนฺติ ย่อมให้ตกล่วงไป  น หามิได้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเจ้าอชาตศัตรูนั้นรับสั่งให้ขังพระราชบิดาไว้ในเรือนร้อนกล่าวคือเรือนท่ีทําให้มี

ควันไฟ เพื่อลงโทษ ตรัสว่า “เว้นพระมารดาของเรา พวกท่านอย่าให้เพื่อจะเยี่ยมแก่

คนอื่น”. พระเทวีใส่ภัตรไว้ในขันทองคํา พกไว้ที่ชายพกเอาเข้าไปได้ถวายแก่พระ

ราชา. พระราชายังพระวรกายให้เป็นไปด้วยพระกระยาหารนั้น. พระเจ้าอชาตศัตรู

ตรัสถามว่า “พระราชบิดาของเรายังพระวรกายให้เป็นไปได้อย่างไร ?” ทรงสดับเรื่อง

ราวนั้น จึงตรัสว่า “พวกท่านจงอย่าให้เพื่อที่จะทําที่ชายพกแล้วเข้าไป แก่พระราช

มารดาของเรา”. พระเทวีใส่ไว้ที่พระโมลี ย่อมเสด็จเข้าไป. พระเจ้าอชาตศัตรูทรงสดับ

เรื่องราวแม้นั้น จึงตรัสว่า “พวกท่านจงอย่าให้เพื่อที่จะเกล้าพระโมลีแล้วเสด็จเข้าไป”. 

พระเทวีใส่พระกระยาหารไว้ที่ฉลองพระบาททองคํา ปกปิดแล้ว ทรงสวมฉลอง

พระบาท แล้วเสด็จเข้าไป. พระเจ้าอชาตศัตรูทรงสดับเรื่องราวแม้นั้น ตรัสว่า “พวก

ท่านจงอย่าให้เพื่อจะสวมฉลองพระบาทแล้วเสด็จเข้าไป”. พระเทวีทรงสนานด้วย

นํ้าหอม เอาของอร่อย ๔ ชนิดทาที่พระวรกาย คลุมผ้าแล้วก็เสด็จเข้าไป. พระราชา

ทรงเลียพระวรกายของพระนาง ยังพระวรกายให้เป็นไป. ถามว่า “ความตาย ด้วย

ความพยายามแห่งตนเอง ไม่ควรหรือ ?” แก้ว่า “แท้จริง พระอริยสาวกทั้งหลาย ย่อม
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ไม่ทําให้ตนตกล่วงไป”

 .............................................................................................................................. 

 อชาตสตฺตุ  ปุน  ปุจฺฉิตฺวา  ตํ  ปวตฺตึ  สุตฺวา  “อิโต  ปฏฺาย  มยฺหํ  มาตุ  ปเวสนํ   

นิวาเรถาติ  อาห ฯ  เทวี  ทฺวารมูเล  ตฺวา  “สามิ  พิมฺพิสาร  อิทํทานิ  โว  ปจฺฉิม- 

ทสฺสนํ,  นาหํ  อิโต  ปฏฺาย  ตุมฺเห  ปสฺสิตุํ  ลภามิ,  สเจ  มยฺหํ  โทโส  อตฺถิ,  ขมถ  

เทวาติ  โรทิตฺวา  นิวตฺติ ฯ  ตโต  ปฏฺาย  ราชา  นีราหาโร  มคฺคผลสุขุปสํหิเตน   

จงฺกเมน  ยาเปติ ฯ  อตฺตภาโว  จสฺสาปิ  อติวิย  วิโรจติ ฯ  อชาตสตฺตุ  “กถํ  เม  ปิตา  

ยาเปตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  “จงฺกเมนาติ  สุตฺวา  “มยฺหํ  ปิตุ  ปาเท  ขุเรน  ผาเลตฺวา  โลณ- 

เตเลหิ  มกฺเขตฺวา  ขทิรงฺคาเรหิ  ปจถาติ  นหาปิเต  เปเสสิ ฯ  เต  คนฺตฺวา  สาสนํ  

รญฺโญ  อาจิกฺขิตฺวา  “ตุมฺหากํ  รญฺโญ  มนํ  กโรถาติ  วุตฺตา  “นิสีท  เทว,  มยํ  รญฺโญ  

อาณํ  กโรม,  มา  โน  กุชฺฌิตฺถ,  นยิทํ  ตุมฺหาทิสานํ  ธมฺมราชูนมนุจฺฉวิกนฺติ  วตฺวา  

ตถา  กรึสุ ฯ  

 อชาตสตฺตุ อ.พระเจ้าอชาตศัตรู  ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแล้ว  ปุน อีก  สุตฺวา ทรงสดับ

แล้ว  ตํ  ปวตฺต ึซึ่งความเป็นไปทั่วนั้น  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.   

นิวาเรถ จงห้าม  ปเวสน ํซึ่งการเข้าไป  มาตุ แห่งพระมารดา  มยฺห ํของเรา  ปฏฺาย 

จําเดิม  อิโต  (กาลโต) แต่กาลนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  เทวี อ.พระเทวี  ตฺวา ประทับยืนแล้ว  

ทฺวารมูเล ที่ใกล้แห่งประตู  (วตฺวา) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “พิมฺพิสาร ข้าแต่เสด็จพี่

พิมพิสาร  สามิ ผู้เป็นพระสวามี  อิทํ  (ทสฺสนํ) อ.การเห็นนี้  ปจฺฉิมทสฺสนํ เป็นการ

เห็นอันมีในภายหลัง  โว ซึ่งท่าน  อิทานิ ในกาลนี้  (โหติ) ย่อมเป็น,  อหํ อ.หม่อม

ฉัน  น  ลภามิ จะไม่ได้  ปสฺสิตุ ํ เพื่ออันเห็น  ตุมฺเห ซึ่งพระองค์  ปฏฺาย จําเดิม  

อิโต  (กาลโต) แต่กาลนี้,  สเจ ถ้าว่า  โทโส อ.โทษ  มยฺห ํของหม่อมฉัน  อตฺถิ มี

อยู่ไซร้,  เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  (ตุมฺเห) อ.พระองค์  ขมถ ขอจงอดโทษ”  

อิติ ดังนี้  โรทิตฺวา ทรงกันแสงแล้ว  นิวตฺต ิ เสด็จกลับแล้ว ฯ  ราชา อ.พระราชา   

นีราหาโร เป็นผู้มีอาหารไปปราศแล้ว  ปฏฺาย จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น  

(อตฺตภาวํ) ทรงยังพระวรกาย  ยาเปติ ย่อมให้เป็นไป  จงฺกเมน ด้วยการจงกรม  

มคฺคผลสุขุปสํหิเตน อันเข้าไปอาศัยแล้วซึ่งความสุขอันเกิดแล้วแต่มรรคและผล ฯ   

จ อนึ่ง  อตฺตภาโว อ.พระวรกาย  อสฺสาปิ  (พิมฺพิสารรญฺโฃ) ของพระราชาพระนามว่า 
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พิมพิสารแม้นั้น  วิโรจติ ย่อมรุ่งโรจน์  อติวิย เกินเปรียบ ฯ  อชาตสตฺตุ อ.พระ

เจ้าอชาตศัตรู  ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “ปิตา อ.พระราชบิดา  เม ของเรา   

(อตฺตภาวํ) ยังพระวรกาย  ยาเปติ ย่อมให้เป็นไป  กถํ อย่างไร”  อิติ ดังนี้  สุตฺวา 

ทรงสดับแล้ว  อิติ ว่า  “(ปิตา) อ.พระราชบิดา  (เต) ของพระองค์  (อตฺตภาวํ) ยังพระ

วรกาย  (ยาเปติ) ย่อมให้เป็นไป  จงฺกเมน ด้วยการจงกรม”  อิติ ดังนี้  เปเสสิ ทรง

ส่งไปแล้ว  นหาปิเต ซึ่งช่างกัลบก ท.  (วจเนน) ด้วยพระดํารัส  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) 

อ.ท่าน ท.  ผาเลตฺวา ผ่าแล้ว  ปาเท ซึ่งพระบาท ท.  ปิต ุของพระราชบิดา  มยฺห ํ

ของเรา  ขุเรน ด้วยมีดโกน  มกฺเขตฺวา ทาแล้ว  โลณเตเลหิ ด้วยนํ้ามันอันเจือด้วย

เกลือ ท.  ปจถ จงรม  ขทิรงฺคาเรหิ ด้วยถ่านเพลิงแห่งไม้ตะเคียน ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ  เต   

(นหาปิตา) อ.ช่างกัลบก ท. เหล่านั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อาจิกฺขิตฺวา กราบทูลแล้ว  

สาสนํ ซึ่งข่าวสาส์น  รญฺโฃ แก่พระราชา  (พิมฺพิสารรญฺฃา)  วุตฺตา ผู้อันพระเจ้า

พิมพิสาร ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  กโรถ จงกระทํา  มน ํซึ่งใจ  รญฺโฃ 

ของพระราชา  ตุมฺหากํ ของเธอ ท.”  อิติ ดังนี้  วตฺวา กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว  

ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  (ตฺวํ) อ.พระองค์  นิสีท ขอจงประทับนั่ง,  มย ํอ.ข้าพระองค์ 

ท.  กโรม จะกระทํา  อาณํ ซึ่งอาชญา  รญฺโฃ ของพระราชา,  (ตุมฺเห) อ.พระองค์  

มา  กุชฺฌิตฺถ อย่าโกรธแล้ว  โน ต่อข้าพระองค์ ท.,  อิทํ  (กมฺมํ) อ.กรรมนี้  อนุจฺฉวิกํ  

เป็นกรรมสมควร  ธมฺมราชูนํ แก่พระราชาผู้ทรงธรรม ท.  ตุมฺหาทิสานํ ผู้เช่นกับ

พระองค์  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้”  อิติ ดังนี้  กรึสุ กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่าง

นั้น ฯ

 พระเจ้าอชาตศัตรูตรัสถามอีก ทรงสดับเรื่องราวนั้นแล้ว รับสั่งว่า “จําเดิมแต่นี้ไป พวก

ท่านจงห้ามการเข้าไปแห่งพระมารดาของเรา”. พระเทวีประทับยืนอยู่ ณ ที่ใกล้ประตู 

กราบทูลว่า “ขอเดชะพระเจ้าพิมพิสารผู้สวามี การเห็นนี้ เป็นการเห็นพระองค์เป็น

ครั้งสุดท้าย ณ บัดนี้ หม่อมฉันจะไม่ได้เพื่อจะเห็นพระองค์ จําเดิมแต่กาลนี้ ถ้าโทษ

ของหม่อมฉันมีอยู่ ขอพระองค์จงอดโทษเถิด เพคะ” ทรงกันแสง แล้วก็เสด็จกลับไป. 

จําเดิมแต่กาลนั้น พระราชาปราศจากอาหาร ยังพระวรกายให้เป็นไปด้วยการจงกรม

อันเข้าไปอาศัยความสุขอันเกิดแต่มรรคและผล. อนึ่ง พระวรกายแม้ของพระเจ้า 

พิมพิสารนั้น ย่อมรุ่งโรจน์อย่างยิ่ง. พระเจ้าอชาตศัตรูตรัสถามว่า “พระราชบิดาของ

เรายังพระวรกายให้เป็นไปได้อย่างไร” ทรงสดับว่า “ด้วยการจงกรม” ทรงส่งพวก



164 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑ [ป€ม

นายช่างกัลบกไปด้วยพระราชโองการว่า “พวกท่านผ่าพระบาททั้งหลายของพระราช

บิดาของเราด้วยมีดโกน แล้วทาด้วยนํ้ามันผสมเกลือ แล้วจงรมด้วยถ่านไม้ตะเคียน”. 

พวกนายช่างกัลบกเหล่านั้น ไปแล้ว กราบทูลข่าวสาส์นแก่พระราชา ผู้อันพระเจ้า 

พิมพิสารตรัสว่า “พวกท่านจงทําตามพระหฤทัยของพระราชาของพวกท่านเถิด” ดังนี้ 

กราบทูลว่า “ข้าแต่สมมุติเทพ ขอพระองค์จงประทับนั่งเถิด พวกข้าพระองค์จะทํา

อาชญาพระราชา, พระองค์อย่าโกรธต่อพวกข้าพระองค์, กรรมนี้ เป็นกรรมที่เหมาะ

สมแก่พระราชาผู้ทรงธรรม ผู้เช่นกับพระองค์ หามิได้” แล้วก็พากันทําเหมือนอย่าง

นั้น. 

 ..............................................................................................................................

 ราชา  กิร  ปุพฺเพ  คนฺธปุปฺผาทีหิ  ปูชนฏฺานเจติยงฺคเณ  สอุปาหโน  อโหสิ ฯ   

ภิกฺขุสงฺฆสฺส  นิสีทนตฺถาย  ปญฺญตฺตํ  กฏสารกํ  อโธเตหิ  ปาเทหิ  อกฺกมิ  ตสฺสายํ  

นิสฺสนฺโทติปิ  วทนฺติ ฯ  ราชา  อุปฺปนฺนพลวเวทโน  อโห  พุทฺโธ  อโห  ธมฺโม  อโห  

สงฺโฆติ  อนุสฺสรนฺโตเยว  จวิตฺวา  จาตุมฺมหาราชิกเทวโลเก  เวสฺสวณสฺส  ปริจารโก  

ชนวสโภ  นาม  ยกฺโข  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ตตฺถ  พหุลนิพฺพตฺตปุพฺพตาย  จิรปริจิต- 

นิกนฺติวเสน  ฯ  เอวํ  โส  ปิตรํ  ฆาเตตฺวา  ปจฺฉา  อุปฺปนฺนปิตุสิเนโห  โรทิตฺวา   

ปริเทวิตฺวา  ตสฺส  สรีรกิจฺจํ  อกาสิ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  ราชา อ.พระราชา  สอุปาหโน เป็นผู้เป็นไปกับด้วยฉลองพระบาท   

ปูชนฏฺานเจติยงฺคเณ ที่เนินแห่งพระเจดีย์อันเป็นที่บูชา  คนฺธปุปฺผาทีหิ  (วตฺถูหิ) 

ด้วยวัตถุ ท. มีของหอมและดอกไม้เป็นต้น  ปุพฺเพ ในกาลก่อน  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  

(เกจิ  อาจริยา) อ.อาจารย์ ท. บางพวก  วทนฺติ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  “(ราชา) อ.พระ

ราชา  อกฺกมิ ทรงเหยียบแล้ว  กฏสารกํ ซึ่งเสื่อลําแพน  ปญฺญตฺตํ อันอันบุคคล 

ปูลาดแล้ว  นิสีทนตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การนั่ง  ภิกฺขุสงฺฆสฺส แห่งหมู่แห่งภิกษุ  

ปาเทหิ ด้วยพระบาท ท.  อโธเตหิ อันไม่ล้างแล้ว,  อยํ  (วิปาโก) อ.วิบากนี้  นิสฺสนฺโท  

เป็นวิบากเป็นเครื่องไหลออก  ตสฺส  (กมฺมสฺส) แห่งกรรมนั้น  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติปิ 

ดังนี้บ้าง ฯ  ราชา อ.พระราชา  อุปฺปนฺนพลวเวทโน เป็นผู้มีเวทนาอันมีกําลังอันเกิด 

ขึ้นแล้ว  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  อนุสฺสรนฺโต  เอว ทรงระลึกถึงอยู่นั่นเทียว  อิติ ว่า  “อโห 

โอ  พุทฺโธ อ.พระพุทธเจ้า  อโห โอ  ธมฺโม อ.พระธรรม  อโห โอ  สงฺโฆ อ.พระสงฆ์”  
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อิติ ดังนี้   จวิตฺวา ทรงเคลื่อนแล้ว  ยกฺโข เป็นยักษ์  ชนวสโภ  นาม ชื่อว่าชนวสภะ  

ปริจารโก ผู้รับใช้  เวสฺสวณสฺส ของท้าวเวสสุวัณ  จาตุมฺมหาราชิกเทวโลเก ใน

เทวโลกชั้นจาตุมหาราช  หุตฺวา เป็น  นิพฺพตฺต ิบังเกิดแล้ว  จิรปริจิตนิกนฺติวเสน 

ด้วยสามารถแห่งความชอบใจอันถูกสั่งสมแล้วสิ้นกาลนาน  (อตฺตโน)  ตตฺถ  (ฅาเน)  

พหุลนิพฺพตฺตปุพฺพตาย เพราะความที่ แห่งพระองค์ เป็นผู้บังเกิดแล้ว ในที่นั้น โดย

มากในกาลก่อน ฯ  โส  (อชาตสตฺตุ) อ.พระเจ้าอชาตศัตรูนั้น  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล   

ฆาเตตฺวา ให้ปลงพระชนม์แล้ว  ปิตร ํ ซึ่งพระราชบิดา  เอวํ อย่างนี้  อุปฺปนฺน- 

ปิตุสิเนโห ผู้มีความรักในพระราชบิดาอันเกิดขึ้นแล้ว  โรทิตฺวา ทรงกันแสงแล้ว   

ปริเทวิตฺวา ทรงครํ่าครวญแล้ว  อกาสิ ได้ทรงกระทําแล้ว  สรีรกิจฺจํ ซึ่งกิจด้วยพระ

สรีระ  ตสฺส  (พิมฺพิสารรญฺโฃ) ของพระราชาพระนามว่าพิมพิสารนั้น ฯ

 มีเรื่องเล่าว่า ในกาลก่อน พระราชาได้ทรงฉลองพระบาทบนลานพระเจดีย์ซึ่งเป็น

สถานที่บูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้น. อาจารย์บางพวกกล่าวว่า “พระองค์ได้

ใช้พระบาทที่ไม่ล้าง ทรงเหยียบเสื่อลําแพนที่เขาปูไว้เพื่อเป็นที่นั่งของภิกษุสงฆ์, นี้

เป็นผลกรรมนั้น” ดังนี้บ้าง. พระราชาทรงเกิดเวทนาอย่างแสนสาหัส ทรงระลึกถึงอยู่

ว่า “อัศจรรย์จริง พระพุทธเจ้า อัศจรรย์จริง พระธรรม อัศจรรย์จริง พระสงฆ์” นั่นแหละ 

ก็ทรงสวรรคต บังเกิดเป็นยักษ์ชื่อว่าชนวสภะ ผู้รับใช้ท้าวเวสสุวัณ ในเทวโลกชั้น

จาตุมหาราช ด้วยอํานาจความชอบใจที่เคยสั่งสมไว้เป็นเวลานาน เพราะว่าพระองค์

เคยเกิดในที่นั้นโดยมาก. พระเจ้าอชาตศัตรูรับสั่งให้ปลงพระชนม์พระราชบิดาด้วย

ประการฉะนี้แล้ว ทรงเกิดความสิเนหาพระราชบิดา ทรงกันแสงครํ่าครวญถึง ได้ทรง

ทําพระสรีรกิจของพระเจ้าพิมพิสารนั้นแล้ว.

 ..............................................................................................................................

 ตโต  ปรํ  เทวทตฺโต  เตน  สทฺธึ  มนฺเตตฺวา  วุตฺตนเยน  สตฺถุ  วธนตฺถํ  ธนุคฺคหปฺ- 

เปสนาทิโต  ยาว  สงฺฆเภทา  ปาปํ  กตฺวา  ปวึ  ปาวิสิ ฯ  ตํ  สุตฺวา  ราชา  กจฺจิ  นุ  

โข  มํปิ  ปวี  คิเลยฺยาติ  ภีตตสิโต  รชฺชสุขํ  น  ลภติ  สยเน  อสฺสาทํ  น  วินฺทติ   

กมฺมกรณาภิตุนฺโน  เปโต  วิย  กมฺปมาโน  วิจรติ ฯ  โส  หิ  ปวิยา  คิลิยมานํ  วิย  

อวีจิชาลาย  นิกฺขมนฺตํ  วิย  ปวิยํ  อุตฺตานกํ  นิปชฺชาเปตฺวา  อยสูเลหิ  โกฏิยมานํ  

วิย  จ  อตฺตานํ  สมนุปสฺสิ ฯ  เตนสฺส  ปหฏกุกฺกุฏสฺเสว  กมฺปมานสฺส  มุหุตฺตํ  อวฏฺานํ   
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นาโหสิ ฯ  โส  สตฺถารํ  ปสฺสิตฺวา  ปญฺหญฺจ  ปุจฺฉิตฺวา  ขมาเปตุกาโมปิ  อตฺตโน   

อปราธมหนฺตตาย  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตุํ  น  สกฺโกติ ฯ  โส  เอกสฺมึ  ปุณฺณมีทิวเส   

กตฺถ  ภควา  เอตรหิ  วสตีติ  ชีวกํ  โกมารภจฺจํ  ปุจฺฉิ ฯ  อมฺหากํ  อมฺพวเนติ ฯ   

ปุพฺเพ  กิร  ชีวโก  ตตฺถ  รตฺติฏฺานทิวาฏฺานเลณกุฏิมณฺฑปาทีนิ  สมฺปาเทตฺวา  สตฺถุ   

คนฺธกุฏิญฺจ  กาเรตฺวา  ตํ  อตฺตโน  พิมฺพิสาเรน  ทินฺนํ  อมฺพวนุยฺยานํ  วิหารํ  กตฺวา  

นิยฺยาเทสิ ฯ  ตํ  สนฺธาเยตํ  วุตฺตํ ฯ  

 ปรํ ในเบื้องหน้า  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น  เทวทตฺโต อ.พระเทวทัต  มนฺเตตฺวา  

ปรึกษาแล้ว  สทฺธึ กับ  เตน  (อชาตสตฺตุนา) ด้วยพระเจ้าอชาตศัตรูนั้น  กตฺวา 

กระทําแล้ว  ปาปํ ซึ่งความชั่ว  สตฺถุ  วธนตฺถํ  ธนุคฺคหปฺเปสนาทิโต  (กมฺมโต)  

แต่กรรม มีการส่งไปซึ่งนายขมังธนู เพื่ออันปลงพระชนม์ ซึ่งพระศาสดา เป็นต้น  

ยาว เพียงใด  สงฺฆเภทา แต่อันทําลายซึ่งสงฆ์  ปาวิสิ ได้เข้าไปแล้ว  ปฅว ึสู่แผ่นดิน   

วุตฺตนเยน โดยนัยแห่งคําอันข้าพเจ้ากล่าวแล้ว ฯ  ราชา อ.พระราชา  สุตฺวา ทรง

สดับแล้ว  ตํ  (สาสนํ) ซึ่งข่าวสาส์นนั้น  ภีตตสิโต ทั้งทรงหวาดหวั่นแล้วทั้งทรงสะดุ้ง

แล้ว  (จินฺตเนน) ด้วยอันทรงดําริ  อิติ ว่า  “ปว ีอ.แผ่นดิน  คิเลยฺย พึงกลืนกิน  มํปิ 

แม้ซึ่งเรา  กจฺจิ  นุ  โข แลหรือหนอแล”  อิติ ดังนี้  น  ลภติ ย่อมไม่ได้  รชฺชสุขํ ซึ่ง

ความสุขแห่งความเป็นแห่งพระราชา  น  วินฺทติ ย่อมไม่ประสบ  อสฺสาทํ ซึ่งความ

พอพระหฤทัย  สยเน ในการบรรทม  กมฺปมาโน หวั่นไหวอยู่  วิจรติ ย่อมเที่ยวไป  

เปโต  วิย ราวกะ อ.เปรต  กมฺมกรณาภิตุนฺโน ผู้ถูกแทงแล้วด้วยเครื่องกรรมกรณ์ ฯ   

ห ิ ก็  โส  (อชาตสตฺตุ) อ.พระเจ้าอชาตศัตรูนั้น  สมนุปสฺส ิ ทรงพิจารณาเห็นแล้ว   

อตฺตานํ ซึ่งพระองค์  ปวิยา  คิลิยมานํ  วิย  จ ผู้ราวกะว่า อันแผ่นดิน กลืนกินอยู่ด้วย  

อวีจิชาลาย  นิกฺขมนฺตํ  วิย  จ ผู้ราวกะว่า ออกไปอยู่ จากเปลวไฟในนรกชื่อว่าอเวจี

ด้วย  (วธเกน)  ปวิยํ  อุตฺตานกํ  นิปชฺชาเปตฺวา  อยสูเลหิ  โกฏิยมานํ  วิย  จ ผู้ราวกะ

ว่าอันนายเพชฌฆาต ให้นอนแล้ว หงาย บนแผ่นดิน ตอกอยู่ ด้วยหลาวอันเป็นวิการ

แห่งเหล็กด้วย ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  อวฏฺานํ อ.ความตั้งมั่น  มุหุตฺต ํสิ้นกาลชั่วครู่  

น  อโหสิ ไม่ได้มีแล้ว  อสฺส  (อชาตสตฺตุสฺส) แก่พระเจ้าอชาตศัตรูนั้น  ปหฏกุกฺกุฏสฺส  

อิว เพียงดังไก่อันบุคคลประหารแล้ว  กมฺปมานสฺส หวั่นไหวอยู่ ฯ  โส  (อชาตสตฺตุ)  

อ.พระเจ้าอชาตศัตรูนั้น  สตฺถารํ  ปสฺสิตฺวา  ปญฺหํ  จ  ปุจฺฉิตฺวา  ขมาเปตุกาโมป ิ 

แม้เป็นผู้ใคร่เพื่ออัน เฝ้าแล้ว ซึ่งพระศาสดาด้วย ทูลถามแล้ว ซึ่งปัญหาด้วย ยังพระ
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ศาสดาให้อดโทษ  (หุตฺวา) เป็น  น  สกฺโกติ ย่อมไม่อาจ  อุปสงฺกมิตุํ เพื่ออันเข้าไปเฝ้า   

สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  อตฺตโน  อปราธมหนฺตตาย เพราะความที่ แห่งพระองค์ เป็น

ผู้มีความผิดใหญ่ ฯ  โส  (อชาตสตฺตุ) อ.พระเจ้าอชาตศัตรูนั้น  ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  ชีวก ํ

ซึ่งหมอชีวก  โกมารภจฺจํ ผู้โกมารภัจ  อิติ ว่า  “ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  วสต ิย่อม

ประทับอยู่  กตฺถ  (ฅาเน) ในที่ไหน  เอตรหิ ในกาลนี้”  อิติ ดังนี้  เอกสฺมึ  ปุณฺณมีทิวเส  

ในวันแห่งดิถีเป็นที่เต็ม วันหนึ่ง ฯ  (ชีวโก) อ.หมอชีวก  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า   

“(สตฺถา) อ.พระศาสดา  (วสติ) ย่อมประทับ  อมฺพวเน ในสวนอัมพวัน  อมฺหากํ ของ

ข้าพระองค์ ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ  กิร ได้ยินว่า  ปุพฺเพ ในกาลก่อน  ชีวโก อ.หมอชีวก  

รตฺติฏฺานทิวาฏฺานเลณกุฏิมณฺฑปาทีนิ  (ฅานานิ) ยังที่ ท. มีที่เป็นที่พักในเวลา

กลางคืน ที่เป็นที่พักในเวลากลางวัน ถํ้า กุฏิ และมณฑปเป็นต้น  สมฺปาเทตฺวา ให้ถึง

พร้อมแล้ว  ตตฺถ  (อมฺพวเน) ในสวนอัมพวันนั้น  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  กาเรตฺวา ให้

กระทําแล้ว  คนฺธกุฏึ ซึ่งพระคันธกุฎี  สตฺถุ เพื่อพระศาสดา  จ ด้วย  กตฺวา กระทํา

แล้ว  อมฺพวนุยฺยานํ ซึ่งสวนแห่งอัมพวัน  พิมฺพิสาเรน  ทินฺนํ อันอันพระเจ้าพิมพิ-

สารพระราชทานแล้ว  อตฺตโน แก่ตน  ต ํนั้น  วิหารํ ให้เป็นวิหาร  นิยฺยาเทสิ มอบ

ถวายแล้ว ฯ  เอตํ  (วจนํ) อ.คํานั่น  (ชีวเกน) อันหมอชีวก  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  สนฺธาย 

หมายเอา  ตํ  (อุยฺยานํ) ซึ่งสวนนั้น ฯ

 ในเบื้องหน้าแต่นั้น พระเทวทัตปรึกษากับพระเจ้าอชาตศัตรูนั้น ทําบาปแต่การส่ง

นายขมังธนูไปเพื่อปลงพระชนม์พระศาสดาเป็นต้น จนถึงสังฆเภท แล้วเข้าไปสู่แผ่น

ดิน ตามนัยที่กล่าวแล้ว. พระราชาทรงสดับข่าวสาส์นนั้น ทั้งทรงหวาดหวั่นทั้งทรง

สะดุ้ง ด้วยความดําริว่า “แผ่นดินพึงกลืนกินแม้เราบ้างหรือหนอแล” ย่อมไม่ได้ความ

สําราญในราชสมบัติ ย่อมไม่ประสบความพอพระหฤทัยในการบรรทม ทรงหวั่นไหว

เที่ยวไป ดุจเปรตที่ถูกแทงด้วยเครื่องกรรมกรณ์. ก็พระเจ้าอชาตศัตรูนั้นพิจารณา

พระองค์ว่าดุจถูกแผ่นดินกลืนกิน ว่าดุจกําลังออกจากเปลวไฟในอเวจี และดุจถูก

นายเพชฌฆาตให้นอนหงายบนแผ่นดิน แล้วตอกไว้ด้วยหลาวเหล็กทั้งหลาย. เพราะ

ฉะนั้น ความตั้งมั่นเพียงชั่วครู่ ก็ไม่ได้มีแก่ท้าวเธอเลย ดุจไก่ที่ถูกเชือด สั่นสะท้าน

อยู่. ท้าวเธอแม้มีความประสงค์จะเฝ้าพระศาสดาและทูลถามปัญหา แล้วขอขมาพระ

ศาสดา ก็ไม่สามารถเพื่อจะเข้าเฝ้าพระศาสดาได้ เพราะว่าพระองค์มีความผิดใหญ่. 

ท้าวเธอตรัสถามหมอชีวกโกมารภัจว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ ที่ไหน 
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บัดนี้” ในวันดิถีพระจันทร์เต็มดวง วันหนึ่ง. หมอชีวกกราบทูลว่า “ในสวนอัมพวันของ

พวกข้าพระองค์”. เล่ามาว่า ในกาลก่อน หมอชีวก ทําที่พักในเวลากลางคืน ที่พักใน

เวลากลางวัน ถํ้า กุฏิ และมณฑปเป็นต้น ให้ถึงพร้อมในสวนนั้น และให้สร้างคันธกุฎี

เพื่อพระศาสดา สร้างสวนอัมพวันที่พระเจ้าพิมพิสารพระราชทานแก่ตนนั้น ให้เป็น

วิหาร แล้วมอบถวาย. คํานั่น หมอชีวกกล่าวหมายเอาสวนนั้น.

 ..............................................................................................................................

 อถ  ราชา  ตทเหว  รตฺติภาเค  ชีวกํ  มคฺคนายกํ  กตฺวา  ชีวกมฺพวนารามํ  คนฺตฺวา  

สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จญฺชลึ  กตฺวา  เอกมนฺตํ  นิสินฺโน  สามญฺญผลสุตฺเต   

วุตฺตนเยเนว  ปญฺหํ  ปุจฺฉิ ฯ  อถ  ภควา  อยํ  ราชา  ปิตุ  มาริตกาลโต  ปฏฺาย  เนว  

รตฺตินฺทิวํ  นิทฺทํ  ลภติ  โส  หิ  นิทฺทายิสฺสามีติ  นิมฺมิลิตมตฺเตสุเยว  อกฺขีสุ  สตฺติสต-

อพฺภาหโต  วิย  กนฺทมาโนเยว  ปพุชฺฌติ  อชฺช  ปนายํ  มํ  อุปสงฺกมิตฺวา  อิมิสฺสา   

เทสนาย  สุตกาลโต  ปฏฺาย  นิทฺทํ  อุเปสฺสติ  รตนตฺตยสฺส  จ  สกฺการํ  กริสฺสติ,   

โปถุชฺชนิกสทฺธาสมฺปนฺโน  นาม  อิมินา  รญฺญา  สทิโส  น  เหสฺสติ,  เทสนาวสาเน   

จ  ตีสุ  สรเณสุ  ปติฏฺหิสฺสติ  ยสฺมา  เจส  ติสรณํ  คโต,  ตสฺมา  มม  สาสนสฺส   

มหนฺตตาย  ยถา  นาม  โกจิ  ปุริสวธํ  กตฺวา  ปุปฺผมุฏฺมิตฺเตน  ทณฺเฑน  มุจฺเจยฺย,  

เอวเมส  โลหกุมฺภิยํ  นิพฺพตฺติตฺวา  อโธ  ปตนฺโต  ตึสาย  วสฺสสหสฺเสหิ  กุมฺภีตลํ   

ปตฺวา  ปุน  อุทฺธํ  คจฺฉนฺโต  ตึสาย  วสฺสสหสฺเสหิ  กุมฺภีมุขํ  ปตฺวา  มุจฺจิสฺสติ   

อนาคเต  จ  ชีวิตวิเสโส  นาม  ปจฺเจกพุทฺโธ  หุตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสตีติ  อิมํ  เตน  

ธมฺมํ  สุตฺวา  ลภิตพฺพํ  มหานิสํสํ  ญตฺวา  ตสฺส  ปญฺหํ  พฺยากโรนฺโต  สีลกฺขนฺธวคฺเค   

สามญฺญผลสุตฺตํ  เทเสสิ ฯ  

 อถ ครั้งนั้น  ราชา อ.พระราชา  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  ชีวกํ ซึ่งหมอชีวก  มคฺค- 

นายกํ ให้เป็นผู้นําซึ่งหนทาง  รตฺติภาเค ในส่วนแห่งราตรี  ตทเหว ในวันนั้นนั่น

เทียว  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  ชีวกมฺพวนารามํ สู่อารามชื่อว่าชีวกัมพวัน  วนฺทิตฺวา  

ถวายบังคมแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  (จ) ด้วย  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  อญฺชลึ 

ซึ่งอัญชลี  ภิกฺขุสงฺฆสฺส แก่หมู่แห่งภิกษุ  นิสินฺโน ประทับนั่งแล้ว  เอกมนฺตํ ณ ที่

สมควรส่วนข้างหนึ่ง  ปุจฺฉิ ทูลถามแล้ว  ปญฺหํ ซึ่งปัญหา  วุตฺตนเยน  เอว โดย

นัยอันพระธรรมสังคาหกาจารย์กล่าวแล้วนั่นเทียว  สามญฺญผลสุตฺเต ในสามัญญผล
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สูตร ฯ  อถ ครั้งนั้น  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  (จินฺเตตฺวา) ทรงดําริแล้ว  อิติ 

ว่า  “อยํ  ราชา อ.พระราชานี้  เนว  ลภติ ย่อมไม่ได้นั่นเทียว  นิทฺทํ ซึ่งความหลับ   

รตฺตินฺทิวํ ตลอดคืนและวัน  ปฏฺาย   จําเดิม  ปิตุ  มาริตกาลโต แต่กาล แห่งพระราช

บิดา เป็นผู้อันพระองค์ให้สวรรคตแล้ว,  ห ิด้วยว่า  โส  (อชาตสตฺตุ) อ.พระเจ้าอชาต-

ศัตรูนั้น,  อกฺขีส ุครั้นเมื่อพระเนตร ท.  นิมฺมิลิตมตฺเตส ุ เอว เป็นอวัยวะสักว่าหลับ

แล้วนั่นเทียว  (จินฺตเนน) ด้วยอันทรงดําริ  อิติ ว่า  ‘(อหํ) อ.เรา  นิทฺทายิสฺสามิ จัก

ประพฤติหลับ’  อิติ ดังนี้  (สนฺเตสุ) มีอยู่,  สตฺติสตอพฺภาหโต  วิย ผู้ราวกะว่าอันร้อย

แห่งหอกแทงแล้ว  กนฺทมาโน  เอว ทรงกันแสงอยู่นั่นเทียว  ปพุชฺฌต ิย่อมทรงตื่น,  

ปน แต่ว่า  อชฺช  ในวันนี้  อยํ  (ราชา) อ.พระราชานี้  อุปสงฺกมิตฺวา เสด็จมาหาแล้ว  มํ  

ซึ่งเรา  อุเปสฺสต ิจักเข้าถึง  นิทฺทํ ซึ่งความหลับ  ปฏฺาย จําเดิม  อิมิสฺสา  เทสนาย   

สุตกาลโต แต่กาล แห่งเทศนานี้ อันพระองค์ ทรงสดับแล้ว  (จ) ด้วย  กริสฺสต ิจัก

ทรงกระทํา  สกฺการํ ซึ่งสักการะ  รตนตฺตยสฺส แก่หมวดสามแห่งรัตนะ  จ ด้วย,   

(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  โปถุชฺชนิกสทฺธาสมฺปนฺโน  นาม ชื่อว่าผู้ถึงพร้อมแล้วด้วย

ศรัทธาอันเป็นของมีอยู่ของปุถุชน  สทิโส เป็นเช่นกับ  อิมินา  รญฺญา ด้วยพระราชา

นี้  น  เหสฺสต ิจักไม่มี,  จ อนึ่ง  เทสนาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระเทศนา  

(อยํ  ราชา) อ.พระราชานี้  ปติฏฺหิสฺสต ิจักตั้งอยู่เฉพาะ  สรเณสุ ในสรณะ ท.  ตีส ุ

สาม,  จ ก็  เอโส  (ราชา) อ.พระราชานั่น  คโต ทรงถึงแล้ว  ติสรณ ํ ซึ่งสรณะ

สาม  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (อยํ  ราชา) อ.พระราชานี้  คโต 

ทรงถึงแล้ว  ติสรณ ํซึ่งสรณะสาม  มม  สาสนสฺส  มหนฺตตาย เพราะความที่แห่ง

ศาสนา ของเรา เป็นศาสนาใหญ่,  โกจิ อ.ใครๆ  กตฺวา กระทําแล้ว  ปุริสวธ ํซึ่งการ

ฆ่าซึ่งบุรุษ  มุจฺเจยฺย พึงพ้น  ทณฺเฑน จากอาชญา  ปุปฺผมุฏฺมิตฺเตน  (การเณน) 

ด้วยเหตุ สักว่ากําแห่งดอกไม้  ยถา  นาม ชื่อฉันใด,  เอโส  (ราชา) อ.พระราชา

นั่น  นิพฺพตฺติตฺวา บังเกิดแล้ว  โลหกุมฺภิยํ ในนรกชื่อว่าโลหกุมภี  ปตนฺโต ตกไป

อยู่  อโธ ในเบื้องล่าง  ปตฺวา ถึงแล้ว  กุมฺภีตลํ ซึ่งพื้นแห่งหม้อ  วสฺสสหสฺเสห ิโดย

พันแห่งปี ท.  ตึสาย สามสิบ  คจฺฉนฺโต ไปอยู่  อุทฺธํ ในเบื้องบน  ปุน อีก  ปตฺวา 

ถึงแล้ว  กุมฺภีมุขํ ซึ่งปากแห่งหม้อ  วสฺสสหสฺเสห ิโดยพันแห่งปี ท.  ตึสาย สามสิบ   

มุจฺจิสฺสติ จักพ้น  เอวํ ฉันนั้น,  จ อนึ่ง  อนาคเต ในอนาคตกาล  (อยํ  ราชา) อ.พระ

ราชานี้  ปจฺเจกพุทฺโธ เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า  ชีวิตวิเสโส  นาม ชื่อว่าชีวิตวิเสสะ  
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หุตฺวา เป็นแล้ว  ปรินิพฺพายิสฺสต ิจักปรินิพพาน”  อิติ ดังนี้  ญตฺวา ทรงทราบแล้ว  

มหานิสํส ํ ซึ่งอานิสงส์ใหญ่  อิมํ  เตน  (รญฺฃา)  ธมฺมํ  สุตฺวา  ลภิตพฺพ ํ อัน อัน

พระราชานั้น ทรงสดับแล้ว ซึ่งธรรมนี้ พึงได้  พฺยากโรนฺโต เมื่อทรงพยากรณ์  ปญฺหํ  

ซึ่งปัญหา  ตสฺส  (รญฺโฃ) แก่พระราชานั้น  เทเสสิ ทรงแสดงแล้ว  สามญฺญผลสุตฺตํ 

ซึ่งสามัญญผลสูตร  สีลกฺขนฺธวคฺเค ในสีลขันธวรรค ฯ  

 ทีนั้น พระราชาทรงทําหมอชีวกให้เป็นผู้นําทางในช่วงเวลากลางคืนในวันนั้นนั่นแหละ  

เสด็จไปสู่ชีวกัมพวัน ถวายบังคมพระศาสดา และทรงทําอัญชลีแก่ภิกษุสงฆ์ ประทับ

นั่ง ณ ที่สมควร แล้วทูลถามปัญหาตามนัยที่พระธรรมสังคาหกาจารย์กล่าวไว้แล้วใน

สามัญญผลสูตรนั่นแหละ. ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดําริว่า “พระราชานี้ ย่อม

ไม่ได้ความหลับตลอดคืนและวัน ตั้งแต่กาลที่พระองค์ทรงทําให้พระราชบิดาสวรรคต

แล้ว, ด้วยว่าพระเจ้าอชาตศัตรูนั้น เมื่อมีการสักว่าหลับพระเนตรลงด้วยทรงดําริว่า 

“เราจักงีบ” เป็นดุจถูกหอกตั้งร้อยแทง ทรงกันแสงอยู่ ย่อมทรงตืื่น, แต่ว่า วันนี้ พระ

ราชาเข้ามาหาเรา จําเดิมแต่กาลที่ได้ฟังเทศนานี้ จักเข้าถึงความหลับ และจักทรงทํา

สักการะแก่พระรัตนตรัย, ขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาอันเป็นของมีอยู่ของ

ปุถุชน เช่นกับพระราชานี้ จักไม่มี, อนึ่ง เวลาจบพระเทศนา จักตั้งอยู่ในไตรสรณะ, 

ก็พระราชานั่นทรงถึงสรณะ เพราะเหตุใด, เพราะเหตุนั้น พระราชาทรงถึงไตรสรณะ 

เพราะว่าศาสนาของเรา เป็นศาสนาใหญ่, ใครๆ ทําการฆ่าบุรุษ พึงพ้นจากอาชญา

ด้วยเหตุสักว่ากําดอกไม้ ชื่อฉันใด, พระราชานั่นบังเกิดในโลหกุมภีมหานรก ตกลงไป

ในเบื้องล่าง ถึงพื้นหม้อ โดย ๓๐,๐๐๐ ปี ขึ้นไปข้างบนอีก ถึงปากหม้อ โดย ๓๐,๐๐๐ 

ปี จักพ้น ฉันนั้น, อนึ่ง ในอนาคตกาล จักเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อว่าชีวิตวิเสสะ จัก

ปรินิพพาน” ดังนี้ ทรงทราบอานิสงส์ใหญ่ที่ท้าวเธอทรงสดับพระธรรมนี้แล้วจะพึงได้ 

เมื่อทรงพยากรณ์ปัญหาของท้าวเธอ จึงทรงแสดงสามัญญผลสูตร ในสีลขันธวรรค.

 ..............................................................................................................................

 เทสนาวสาเน  ราชา  อุปจฺฉินฺนมคฺคุปนิสฺสยตฺตา  โสตาปตฺติผลโต  ปริหายิตฺวา   

อตฺตสนฺนิยฺยาตเนน  ติสรณํ  อคญฺฉิ ฯ  สเจ  หิ  เตน  ปิตา  ฆาติโต  นาภวิสฺส   

ตสฺมึเยวาสเน  โสตาปนฺโน  อภวิสฺส  ปาปมิตฺตสํสคฺเคน  ปนสฺส  มคฺคนฺตราโย   

ชาโต ฯ  เอวํ  ราชา  สรณํ  คนฺตฺวา  สตฺถุ  สมฺมุขา  อตฺตนา  กตํ  อปราธํ  ปกาเสตฺวา   
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สตฺถารํ  ขมาเปตฺวา  อุฏฺายาสนา  ติกฺขตฺตุํ  ปทกฺขิณํ  กตฺวา  สิรสิ  อญฺชลึ   

ปติฏฺเปตฺวา  ยาว  ทสฺสนวิสยา  สตฺถุ  อภิมุโขว  ปฏิกฺกมิตฺวา  ทสฺสนวิชหนฏฺาเน  

ภูมิยํ  ปญฺจปฺปติฏฺเิตน  วนฺทิตฺวา  ปกฺกามีติ ฯ

 เทสนาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระเทศนา  ราชา อ.พระราชา  ปริหายิตฺวา  

เสื่อมรอบแล้ว  โสตาปตฺติผลโต จากโสดาปัตติผล  อุปจฺฉินฺนมคฺคุปนิสฺสยตฺตา 

เพราะความที่แห่งอุปนิสสัยแห่งมรรคอันพระองค์เข้าไปตัดแล้ว  อคญฺฉิ ได้ถึงแล้ว   

ติสรณ ํซึ่งสรณะสาม  อตฺตสนฺนิยฺยาตเนน ด้วยการมอบซึ่งพระองค์ ฯ  หิ ก็  สเจ 

ถ้าว่า  ปิตา อ.พระราชบิดา  เตน  (อชาตสตฺตุนา)  ฆาติโต เป็นผู้อันพระเจ้าอชาต-

ศัตรูนั้น ให้ปลงพระชนม์แล้ว  น  อภวิสฺส จักไม่ได้เป็นแล้วไซร้,  (โส  อชาตสตฺตุ)  

อ.พระเจ้าอชาตศัตรูนั้น  โสตาปนฺโน เป็นพระโสดาบัน  ตสฺมึ  เอว  อาสเน บน

อาสนะนั้นนั่นเทียว  อภวิสฺส จักได้เป็นแล้ว,  ปน แต่ว่า  มคฺคนฺตราโย อ.อันตราย

แห่งมรรค  ชาโต เกิดแล้ว  อสฺส  (อชาตสตฺตุสฺส) แก่พระเจ้าอชาตศัตรูนั้น   

ปาปมิตฺตสํสคฺเคน เพราะการคลุกคลีด้วยมิตรผู้ชั่ว ฯ  ราชา อ.พระราชา  คนฺตฺวา  

ถึงแล้ว  สรณํ ซึ่งสรณะ  เอวํ อย่างนี้  ปกาเสตฺวา ทรงประกาศแล้ว  อปราธํ  

ซึ่งความผิด  อตฺตนา  กตํ อันอันพระองค์ทรงกระทําแล้ว  สมฺมุขา ในที่พร้อมพระ

พักตร์  สตฺถุ ของพระศาสดา  สตฺถารํ ทูลยังพระศาสดา  ขมาเปตฺวา ให้อดโทษแล้ว  

อุฏฺฅาย เสด็จลุกขึ้นแล้ว  อาสนา จากอาสนะ  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  ปทกฺขิณํ  

ซึ่งการประทักษิณ  ติกฺขตฺตุํ สามครั้ง  ปติฏฺเปตฺวา ทรงตั้งไว้เฉพาะแล้ว  อญฺชลึ 

ซึ่งอัญชลี  สิรส ิเหนือพระเศียร  อภิมุโขว มีพระพักตร์เฉพาะ  สตฺถุ ต่อพระศาสดา  

ยาว เพียงใด  ทสฺสนวิสยา แต่วิสัยแห่งการทอดพระเนตรเทียว  ปฏิกฺกมิตฺวา เสด็จ

ก้าวกลับแล้ว  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  ปญฺจปฺปติฏฺเิตน ด้วยการตั้งไว้เฉพาะ 

ซึ่งองค์ห้า  ภูมิย ํ ที่ภาคพื้น  ทสฺสนวิชหนฏฺาเน ในที่เป็นที่ทรงละซึ่งการเห็น   

ปกฺกามิ เสด็จหลีกไปแล้ว  อิติ ดังนี้แล ฯ

 เวลาจบพระเทศนา พระราชาทรงเสื่อมจากโสดาปัตติผล เพราะว่าพระองค์เข้าไป

ตัดอุปนิสัยแห่งมรรค ได้ทรงถึงไตรสรณะ ด้วยการมอบพระองค์. ก็ถ้าพระราชบิดา 

จักเป็นผู้ที่พระองค์มิได้ให้ปลงพระชนม์แล้วไซร้ พระองค์จักได้เป็นพระโสดาบันบน

อาสนะนั้นนั่นแหละ แต่อันตรายแห่งมรรคเกิดแก่ท้าวเธอ เพราะคลุกคลีกับมิตรชั่ว. 
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พระราชาทรงถึงสรณะอย่างนี้ ทรงประกาศความผิดที่พระองค์ทรงกระทําในที่เฉพาะ

พระพักตร์ของพระศาสดา ขอขมาพระศาสดา เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะ ทรงทําประ

ทักษิณ ๓ รอบ ตั้งอัญชลีไว้เหนือพระเศียร เฉพาะพระพักตร์พระศาสดาตราบเท่า

วิสัยแห่งการเห็นนั่นแหละ เสด็จก้าวกลับ ทรงถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์ที่

ภาคพื้น ในสถานที่เป็นที่ละการเห็น เสด็จหลีกไป ดังนี้แล.

 ..............................................................................................................................

 สามญฺญผลวณฺณนายํ  อชาตสตฺตุวตฺถุ ฯ

 อชาตสตฺตุวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระเจ้าอชาตศัตรู  (อาคตํ) มาแล้ว  สามญฺญผล- 

วณฺณนายํ ในวาจาเป็นเครื่องพรรณนาแห่งสามัญญผลสูตร ฯ

 เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรู มาในอรรถกถาสามัญญผลสูตร.

 ..............................................................................................................................

๑๒. ทีฆวิถภาตุวตฺถุ

[๔๕]   อตีเต  ทีฆวิถสฺส  ภาตาปิ  อตฺตนา  ทุคฺคหิเตน  จตุพฺพุทฺธนฺตรํ  สฏฺโิยชนมตฺเตน  

อตฺตภาเวน  อุตฺตาโน  ปติโต  มหานิรเย  ปจฺจติ ฯ  ตสฺส  ทิฏฺมิภิรุจิตานิ  ปญฺจ   

กุลสตานิ  ตสฺเสว  สหพฺยตํ  อุปปนฺนานิ  มหานิรเย  ปจฺจนฺติ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  ภาตาปิ แม้ อ.พี่ชาย  ทีฆวิถสฺส ของนิครนถ์ชื่อว่า

ทีฆวิถะ  อตฺตภาเวน มีอัตภาพ  สฏฺโิยชนมตฺเตน อันมีโยชน์หกสิบเป็นประมาณ  

อุตฺตาโน หงาย  ปติโต ตกไปแล้ว  ปจฺจติ ย่อมไหม้  มหานิรเย ในนรกใหญ่  จตุพฺ-

พุทฺธนฺตรํ สิ้นพุทธันดรสี่  (กมฺเมน) เพราะกรรม  อตฺตนา  ทุคฺคหิเตน อัน อันตน ถือ

เอาแล้วชั่ว ฯ  กุลสตานิ อ.ร้อยแห่งตระกูล ท.  ปญฺจ ห้า  อภิรุจิตานิ ผู้ชอบใจยิ่งแล้ว  

ทิฏฺ ึซึ่งทิฏฐิ  ตสฺส  (ภาตุโน) ของพี่ชายนั้น  อุปปนฺนานิ เข้าถึงแล้ว  สหพฺยต ํซึ่ง

ความเป็นแห่งสหาย  ตสฺส  เอว  (ภาตุโน) ของพี่ชายนั้นนั่นเทียว  ปจฺจนฺติ ย่อมไหม้   

มหานิรเย ในนรกใหญ่ ฯ
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 ในอดีตกาล แม้พี่ชายของนิครนถ์ชื่อว่าทีฆวิถะ มีอัตภาพประมาณ ๖๐ โยชน์ หงาย

ท้องตกหมกไหม้อยู่ในมหานรก ๔ พุทธันดร เพราะกรรมที่ตนถือเอาไม่ดี. ตระกูล 

๕๐๐ ตระกูลที่ชอบใจทิฏฐิของเขา ก็เข้าถึงความเป็นสหายของเขานั่นแหละ หมกไหม้

อยู่ในมหานรก.

 ..............................................................................................................................

 อิทมฏฺกถายมาคตํ  วตฺถุ ฯ

 อิทํ  วตฺถุ อ.เรื่องนี้  อาคตํ มาแล้ว   อฏฺกถายํ ในอรรถกถา ฯ

 เรื่องนี้มาในอรรถกถา. 

 ..............................................................................................................................

๑๓. ฉสฺสตฺถุวตฺถุ

[๔๖]   ปูรณกสฺสปาทโย  ฉ  สตฺถาโรปิ  อตฺตนา  ทุคฺคหิเตน  อนุตฺตรํ  สมฺมาสมฺโพธึ   

อภิสมฺพุทฺธา  มยนฺติ  ปฏิชานนฺตา  อตฺตานํ  วินาเสนฺติ  เตสํ  ทิฏฺมิภิรุจิตาปิ  พหู  

อนฺธพาลา  วินาสํ  ปาปุณนฺติ ฯ  สพฺเพปิ  เหเต  ทุคฺคติปรายนาเยว ฯ  กสฺมา  ปเนเต  

ปูรณาทินามํ  ลภนฺตีติ ฯ  วุจฺจเต ฯ

 สตฺถาโรปิ แม้ อ.ครู ท.  ฉ หก  ปูรณกสฺสปาทโย มีครูชื่อว่าปูรณกัสสปะเป็นต้น   

ปฏิชานนฺตา ปฏิญญาอยู่  อิติ ว่า  “มย ํอ.เรา ท.  อภิสมฺพุทฺธา เป็นผู้ตรัสรู้เฉพาะ  

สมฺมาสมฺโพธ ึซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ  อนุตฺตรํ อันยอดเยี่ยม  (อมฺห) ย่อมเป็น”  

อิติ ดังนี้  อตฺตานํ ยังตน  วินาเสนฺติ ย่อมให้พินาศ  (กมฺเมน) เพราะกรรม  อตฺตนา   

ทุคฺคหิเตน อัน อันตน ถือเอาแล้วชั่ว,  อนฺธพาลา อ.คนอันธพาล ท.  พห ู มาก   

อภิรุจิตาปิ แม้ผู้ชอบใจยิ่งแล้ว  ทิฏฺ ึซึ่งทิฏฐิ  เตสํ  (สตฺถานํ) ของครู ท. เหล่านั้น   

ปาปุณนฺติ ย่อมถึง  วินาสํ ซึ่งความพินาศ ฯ  ห ิจริงอยู่  เอเต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่า

นั้น  สพฺเพป ิแม้ทั้งปวง  ทุคฺคติปรายนา  เอว เป็นผู้มีทุคติเป็นไปในเบื้องหน้านั่น

เทียว  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  อิติ ว่า  “ปน ก็  เอเต  (สตฺถาโร) 
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อ.ครู ท. เหล่านั้น  ลภนฺติ ย่อมได้  ปูรณาทินามํ ซึ่งชื่อมีปูรณะเป็นต้น  กสฺมา เพราะ

เหตุอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  (มยา) อันข้าพเจ้า  วุจฺจเต จะกล่าว ฯ

 แม้ครูทั้ง ๖ มีปูรณกัสสปะเป็นต้น ปฏิญญาว่า “พวกเราเป็นผู้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิ

ญาณ” ย่อมทําให้ตนพินาศ เพราะกรรมที่ตนถือเอาชั่ว, พวกชนอันธพาลจํานวนมาก

ที่ชอบใจทิฏฐิของครูทั้ง ๖ เหล่านั้น ก็ถึงความพินาศ. ที่จริง พวกชนเหล่านั้นแม้

ทั้งหมด มีทุคติเป็นเบื้องหน้าทั้งนั้น. ถามว่า “ก็ พวกครูเหล่านั่น ย่อมได้ชื่อว่าปูรณะ

เป็นต้น เพราะเหตุอะไร ?” ข้าพเจ้าจะกล่าววิสัชนาต่อไปนี้.

 ..............................................................................................................................

(๑) ปูรณกสฺสปวตฺถุ  

 เอโก  กิร  อญฺญตรสฺส  กุลสฺส  เอกูนทาสสตํ  ปูรยมาโน  ชาโต,  เตนสฺส  “ปูรโณติ   

นามมกํสุ ฯ  “มงฺคลทาสตฺตา  จสฺส  สุกตํ  ทุกฺกฏนฺติ  วทนฺตา  “นตฺถิ  อกตํ  วา  กตนฺติ ฯ   

โส  “กึ  มยฺหํ  เอตฺถ  วาเสนาติ  ปลายิ ฯ  อถสฺส  โจรา  วตฺถานิ  อจฺฉินฺทึสุ ฯ  โส   

ติณปณฺเณหิ  ปฏิจฺฉาเทตุํปิ  อชานนฺโต  นคฺโคว  เอกํ  คามํ  ปาวิสิ ฯ  มนุสฺสา  ตํ   

ทิสฺวา  “อยํ  สมโณ  อรหา  อปฺปิจฺโฉ,  นตฺถิ  อิมินา  สทิโสติ  ปูวภตฺตาทีนิ  อทํสุ ฯ   

โส  มยฺหํ  วตฺถสฺส  อนิวตฺถภาเวน  “อิทํ  อุปฺปนฺนนฺติ  ตโต  ปฏฺาย  วตฺถํ  ลภิตฺวาปิ   

น  นิวาเสสิ  ตเทว  นคฺครูปํ  ปพฺพชฺชํ  กตฺวา  อคฺคเหสิ ฯ  ตสฺส  สนฺติเก  ปญฺจสต- 

มนุสฺสา  ปพฺพชึสุ ฯ  โสเยว  “กสฺสโปติ  โคตฺตวเสน  นามํ  ปฏิลภติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  เอโก  (ทาโส) อ.ทาสคนหนึ่ง  อญฺฃตรสฺส  กุลสฺส  เอกูนทาสสตํ   

ปูรยมาโน เป็นผู้ ยังร้อยแห่งทาสอันหย่อนด้วยหนึ่ง แห่งตระกูล ตระกูลใดตระกูล

หนึ่ง ให้เต็มอยู่  ชาโต เกิดแล้ว,  เตน เพราะเหตุนั้น  (สามิกา) อ.เจ้านาย ท.  อกํสุ 

ได้กระทําแล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา  อิติ ว่า  “ปูรโณ อ.ทาสชื่อว่าปูรณะ”  อิติ ดังนี้  นามํ ให้

เป็นชื่อ  อสฺส  (ทาสสฺส) ของทาสนั้น ฯ  จ ก็  (สามิกา) อ.เจ้านาย ท.  วทนฺตา กล่าว

อยู่  อิติ ว่า  “(กมฺมํ) อ.การงาน  อสฺส  (ปูรณสฺส) อันนายปูรณะนั้น  สุกต ํกระทํา

ดีแล้ว  ทุกฺกฏ ํกระทําชั่วแล้ว”  อิติ ดังนี้  วา หรือว่า  อิติ ว่า  “(กมฺมํ) อ.การงาน  

(อสฺส  ปูรณสฺส) อันนายปูรณะนั้น  อกตํ ไม่กระทําแล้ว  กตํ กระทําแล้ว”  อิติ ดังนี้  
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นตฺถิ ย่อมไม่มี  (ตสฺส  ปูรณสฺส)  มงฺคลทาสตฺตา เพราะความที่ แห่งนายปูรณะนั้น 

เป็นทาสผู้เป็นมงคล ฯ  โส  (ปูรโณ) อ.นายปูรณะนั้น  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  

“กึ  (ปโยชนํ) อ.ประโยชน์อะไร  วาเสน ด้วยการอยู่  เอตฺถ  (ฅาเน) ในที่นี้  มยฺห ํแก่

เรา”  อิติ ดังนี้  ปลายิ หนีไปแล้ว ฯ  อถ ครั้งนั้น  โจรา อ.โจร ท.  อจฺฉินฺทึสุ แย่งชิง

เอาแล้ว  วตฺถานิ ซึ่งผ้า ท.  อสฺส  (ปูรณสฺส) ของนายปูรณะนั้น ฯ  โส  (ปูรโณ) อ.นาย

ปูรณะนั้น  อชานนฺโต ไม่รู้อยู่  ปฏิจฺฉาเทตุํปิ แม้เพื่ออันปกปิด  ติณปณฺเณหิ ด้วย

หญ้าและใบไม้ ท.  นคฺโคว เป็นผู้เปลือยเทียว  (หุตฺวา) เป็น  ปาวิส ิได้เข้าไปแล้ว  

เอกํ  คามํ สู่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ฯ  มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (ปูรณํ) 

ซึ่งนายปูรณะนั้น  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  (ปุริโส) อ.บุรุษนี้  สมโณ เป็น

สมณะ  อรหา เป็นพระอรหันต์  อปฺปิจฺโฉ เป็นผู้มีความปรารถนาน้อย  (โหติ) ย่อม

เป็น,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  สทิโส ผู้เช่นกับ  อิมินา  (ปุริเสน) ด้วยบุรุษนี้  นตฺถิ ย่อม

ไม่มี”  อิติ ดังนี้  อทํสุ ได้ให้แล้ว  ปูวภตฺตาทีนิ  (วตฺถูนิ) ซึ่งวัตถุ ท. มีขนมและภัตร 

เป็นต้น ฯ  โส  (ปูรโณ) อ.นายปูรณะนั้น  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อิทํ  (ปูว- 

ภตฺตาทิวตฺถุ) อ.วัตถุมีขนมและภัตรเป็นต้นนี้  อุปฺปนฺนํ เกิดขึ้นแล้ว  มยฺห ํ แก่เรา  

(มยา)  วตฺถสฺส  อนิวตฺถภาเวน เพราะความที่ แห่งผ้า เป็นของ อันเรา ไม่นุ่งแล้ว”  

อิติ ดังนี้  ลภิตฺวาปิ แม้ได้แล้ว  วตฺถํ ซึ่งผ้า  น  นิวาเสสิ ไม่นุ่งแล้ว  ปฏฺฅาย จําเดิม  

ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น,  (โส  ปูรโณ) อ.นายปูรณะนั้น  อคฺคเหสิ ได้ถือเอาแล้ว ตํ  

เอว  นคฺครูปํ ซึ่งรูปแห่งบุคคลผู้เปลือยนั้นนั่นเทียว  กตฺวา กระทําแล้ว  ปพฺพชฺช ํให้

เป็นการบวช  ฯ  ปญฺจสตมนุสฺสา อ.มนุษย์มีร้อยห้าเป็นประมาณ ท.  ปพฺพชึส ุบวช

แล้ว  สนฺติเก ในสํานัก  ตสฺส  (ปูรณสฺส) ของครูปูรณะนั้น ฯ  โส  เอว  (ปูรโณ) อ.ครู

ปูรณะนั้นนั่นเทียว  ปฏิลภติ ย่อมได้เฉพาะ  นามํ ซึ่งชื่อ  อิติ ว่า  “กสฺสโป อ.กัสสปะ”   

อิติ ดังนี้  โคตฺตวเสน ด้วยสามารถแห่งโคตร ฯ

 ดังได้สดับมา ทาสคนหนึ่งเกิดมา ทําให้ทาส ๙๙ คนของตระกูลใดตระกูลหนึ่งเต็ม

พอดี, เพราะฉะนั้น พวกนายจึงตั้งชื่อทาสคนนั้นว่า “ปูรณะ”, และพวกนายพูดว่า 

“การงานอันปูรณะนั้นทําดี ทําชั่ว” หรือ “ยังไม่ได้ทํา ทําแล้ว” ย่อมไม่มี เพราะเขาเป็น

ทาสผู้เป็นมงคล. เขาคิดว่า “เราจะมีประโยชน์อะไรด้วยการอยู่ในที่นี้” จึงหลบหนีไป. 

ครั้งนั้น พวกโจรได้แย่งชิงผ้าของเขาไป. เขาเมื่อไม่รู้แม้จะใช้หญ้าหรือใบไม้ปกปิด ก็

เป็นผู้เปลือยกายเข้าไปสู่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง. พวกมนุษย์เห็นเขาเข้า สําคัญว่า “บุรุษนี้
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เป็นสมณะ เป็นพระอรหันต์ มีความมักน้อย, บุคคลอื่นเช่นกับบุรุษนี้ ไม่มี” จึงได้ให้

ขนมและข้าวเป็นต้น. เขาคิดว่า ขนมและข้าวเป็นต้นนี้ เกิดขึ้นเพราะความที่เราไม่นุ่ง

ผ้า” ตั้งแต่นั้นมา แม้ได้ผ้าแล้วก็ไม่นุ่ง, เขาได้ถือเอาเพศเปลือยนั้นนั่นเอง ทําให้เป็น

บรรพชา. พวกมนุษย์ ๕๐๐ คน พากันบวชในสํานักของเขา. ปูรณะนั้นแล ได้นามด้วย

อํานาจโคตรว่า “กัสสปะ”.

 ..............................................................................................................................

(๒) มกฺขลิวตฺถุ

 เอโก  ปน  เอกสามิกสฺส  ทาโส  สกทฺทมาย  ภูมิยา  เตลฆฏํ  คเหตฺวา  คจฺฉนฺโต   

สามิเกน  “ตาต  มา  ขลีติ  วุตฺโต  ปมาเทน  ขลิตฺวา  สามิกสฺส  ภเยน  ปลายิตุมารทฺโธ 

ฯ  สามิโก  อุปธาวิตฺวา  ทุสฺสกณฺณํ  อคฺคเหสิ ฯ  โส  ทุสฺสํ  ฉฑฺเฑตฺวา  อเจลโก  หุตฺวา  

ปลายิ  ฯ  เสสํ  ปูรณสทิสเมว ฯ  โสเยว  โคสาลาย  ชาตตฺตา  “โคสาโลติปิ  วุจฺจติ ฯ

 ปน ส่วนว่า  เอโก  (ปุริโส) อ.บุรุษคนหนึ่ง  ทาโส เป็นทาส  เอกสามิกสฺส ของเจ้านาย

คนหนึ่ง  (หุตฺวา) เป็น  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  เตลฆฏํ ซึ่งหม้อแห่งนํ้ามัน  คจฺฉนฺโต  

ไปอยู่  ภูมิยา บนภาคพื้น  สกทฺทมาย อันเป็นไปกับด้วยตม  สามิเกน  วุตฺโต ผู้อัน

เจ้านาย กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต แน่ะพ่อ  (ตฺวํ) อ.เธอ  มา  ขลิ อย่าลื่นแล้ว”  อิติ 

ดังนี้  ขลิตฺวา ลื่นแล้ว  ปมาเทน เพราะความพลั้งเผลอ  อารทฺโธ เริ่มแล้ว  ปลายิตุํ 

เพื่ออันหนีไป  ภเยน เพราะความกลัว  สามิกสฺส แต่เจ้านาย ฯ  สามิโก อ.เจ้านาย  

อุปธาวิตฺวา วิ่งตามแล้ว  อคฺคเหสิ ได้จับแล้ว  ทุสฺสกณฺณํ ซึ่งชายแห่งผ้า ฯ  โส   

(ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  ฉฑฺเฑตฺวา ทิ้งแล้ว  ทุสฺสํ ซึ่งผ้า  อเจลโก เป็นผู้ไม่มีผ้า  หุตฺวา 

เป็นแล้ว  ปลายิ หนีไปแล้ว ฯ  เสสํ  (วจนํ) อ.คําที่เหลือ  ปูรณสทิสํ  เอว เป็นเช่นกับ

ปูรณะนั่นเทียว  โหติ ย่อมเป็น ฯ  โส  เอว  (มกฺขลิ) อ.มักขลินั้นนั่นเทียว  (ชเนหิ)  

อันชน ท.  วุจฺจติ ย่อมเรียก  อิติ ว่า  “โคสาโล อ.โคสาล”  อิติป ิดังนี้บ้าง  (ตสฺส  

มกฺขลิสฺส)  โคสาลาย  ชาตตฺตา เพราะความที่ แห่งมักขลินั้น เป็นผู้เกิดแล้ว ที่โรง

โค ฯ

 ส่วนบุรุษคนหนึ่ง เป็นทาสของเจ้านายคนหนึ่ง ถือเอาหม้อนํ้ามัน เดินไปที่ภาคพื้นที่
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มีตม ถูกเจ้านายเตือนว่า “พ่อคุณ ระวังลื่น” ก็ลื่น เพราะความพลั้งเผลอ เริ่มที่จะหนี

ไป เพราะกลัวเจ้านาย. เจ้านายวิ่งตามไป จับชายผ้า. เขาทิ้งผ้า กลายเป็นคนไม่มีผ้า 

แล้วหนีไป. คําที่เหลือ ก็เหมือนกับปูรณะนั่นแหละ. มักขลินั้นนั่นแหละ ถูกเรียกว่า 

“โคสาละ” ดังนี้บ้าง เพราะว่าเขาเกิดที่โรงโค.

 ..............................................................................................................................

(๓) นิคณฺฅนาฏปุตฺตวตฺถุ

 เอโก  ปน  อมฺหากํ  คณฺนกฺกิเลโส  นตฺถิ  กิเลสคฺคณฺรหิตา  มยนฺติ  เอวํ   

วาทิตาย  นิคฺคณฺโติ  ลทฺธนาโม  นาฏสฺส  ปุตฺตตฺตา  นาฏปุตฺโตติ  วุจฺจติ ฯ  เอตฺถ  

จ  คณฺนกฺกิเลโสติ  ปลิพุธนกฺกิเลโส  ตสฺส  อคาเร  ปลิพุธนกิจฺโจ  ราคาทิกฺกิเลโส   

เขตฺตวตฺถุปุตฺตทาราทิวิสโย ฯ

   ปน ส่วนว่า  เอโก  (ปุริโส) อ.บุรุษคนหนึ่ง  ลทฺธนาโม เป็นผู้มีชื่ออันได้แล้ว  อิติ ว่า  

“นิคฺคณฺโ อ.นิครนถ์”  อิติ ดังนี้  (หุตฺวา) เป็น  (อตฺตโน)  วาทิตาย เพราะความที่ 

แห่งตน เป็นผู้กล่าวโดยปกติ  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  “คณฺนกฺกิเลโส อ.กิเลสเป็นเครื่อง

ร้อยรัด  อมฺหากํ ของเรา ท.  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  มย ํอ.เรา ท.   กิเลสคฺคณฺรหิตา เป็นผู้

เว้นแล้วจากกิเลสเครื่องร้อยรัด  (อมฺห) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (ชเนหิ) อันชน ท.  วุจฺจติ  

ย่อมเรียก  อิติ ว่า  “นาฏปุตฺโต อ.นาฏบุตร”  อิติ ดังนี้  (ตสฺส  ปุริสสฺส)  นาฏสฺส   

ปุตฺตตฺตา เพราะความที่ แห่งบุรุษนั้น เป็นบุตร ของนักฟ้อน ฯ  จ ก็  ปลิพุธนกฺ-

กิเลโส อ.กิเลสเป็นเครื่องพัวพัน  คณฺนกฺกิเลโสติ ชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องร้อยรัด  

เอตฺถ  (วจเน) ในคํานี้,  ราคาทิกฺกิเลโส อ.กิเลสมีราคะเป็นต้น  ตสฺส  (ปุริสสฺส) ของ

บุรุษนั้น  อคาเร  ปลิพุธนกิจฺโจ มีความพัวพัน ในเรือน เป็นกิจ  เขตฺตวตฺถุปุตฺต- 

ทาราทิวิสโย มีนา สวน บุตร และภรรยาเป็นต้นเป็นอารมณ์  (โหติ) ย่อมมี ฯ

 ส่วนบุรุษคนหนึ่ง มีชื่อที่ได้แล้วว่า “นิครนถ์” เพราะว่าตนมีปกติกล่าวอย่างนี้ว่า “กิเลส

เป็นเครื่องร้อยรัดของพวกเรา ไม่มี, พวกเราเป็นผู้เว้นจากกิเลสเครื่องร้อยรัด” ดังนี้ 

ถูกเรียกขานว่า “นาฏบุตร” เพราะว่าเป็นลูกของนักฟ้อน. ก็กิเลสเครื่องผูกพัน ชื่อว่า

กิเลสเครื่องร้อยรัด ในคํานี้, กิเลสมีราคะเป็นต้นของเขา มีความพัวพันในเรือนเป็นกิจ 
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มีนา สวน บุตร และภรรยาเป็นต้นเป็นอารมณ์.

 ..............................................................................................................................

(๔) สญฺชยวตฺถุ

 เอโก  ปน  นามวเสน  สญฺชโย  เวลฏฺสฺส  ปุตฺตตฺตา  เวลฏฺปุตฺโตติ  จ  วุจฺจติ ฯ

 ปน ส่วนว่า  เอโก  (ปุริโส) อ.บุรุษคนหนึ่ง  (ชเนหิ) อันชน ท.  วุจฺจติ ย่อมเรียก  (อิติ)  

ว่า  “สญฺชโย อ.สัญชัย”  (อิติ) ดังนี้  นามวเสน ด้วยสามารถแห่งชื่อ  (จ) ด้วย  อิติ 

ว่า  “เวลฏฺปุตฺโต อ.เวลัฏฐบุตร”  อิติ ดังนี้  (ตสฺส  ปุริสสฺส)  เวลฏฺสฺส  ปุตฺตตฺตา 

เพราะความที่แห่งบุรุษนั้น เป็นบุตร ของช่างสาน  จ ด้วย ฯ

 ฝ่ายบุรุษคนหนึ่ง ถูกเรียกว่า “สัญชัย” ด้วยสามารถแห่งชื่อ และเรียกกันว่า “เวลัฏฐ-

บุตร” เพราะเป็นบุตรของช่างสาน

 ..............................................................................................................................

(๕) ปกุทฺธกจฺจายนวตฺถุ

 เอโก  ปน  นามวเสน  ปกุทฺโธ  โคตฺตวเสน  “กจฺจายโนติ  จ  วุจฺจติ ฯ  สีตุทกํ   

ปฏิกฺขิตฺตโก  เอส ฯ  โส  หิ  วจฺจํ  กตฺวาปิ  โภชนํ  ภุญฺชิตฺวาปิ  เกนจิ  อสุจินา   

มกฺขิโตปิ  อุทกกิจฺจํ  น  กโรติ  อุณฺโหทกํ  วา  กญฺชิกํ  วา  ลภิตฺวา  กโรติ  นทึ  วา  

มคฺโคทกํ  วา  อติกฺกมฺม  “สีลํ  เม  ภินฺนนฺติ  วตฺตวเสน  วาลิกาย  ถูปํ  กตฺวา  สีลํ   

อธิฏฺาย  คจฺฉติ  ฯ  เอวรูปนิสฺสิริกลทฺธิโก  เอส ฯ

 ปน ส่วนว่า  เอโก  (ปุริโส) อ.บุรุษคนหนึ่ง  (ชเนหิ) อันชน ท.  วุจฺจติ ย่อมเรียก  (อิติ)  

ว่า  “ปกุทฺโธ อ.ปกุทธะ” (อิติ) ดังนี้  นามวเสน ด้วยสามารถแห่งชื่อ  (จ) ด้วย   

“กจฺจายโนติ ว่า “กัจจายนะ” ดังนี้  โคตฺตวเสน ด้วยสามารถแห่งโคตร  จ ด้วย ฯ  

เอโส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั่น  ปฏิกฺขิตฺตโก เป็นผู้ห้าม  สีตุทกํ ซึ่งนํ้าเย็น  (โหติ) ย่อม

เป็น ฯ  หิ จริงอยู่  โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  กตฺวาปิ แม้กระทําแล้ว  วจฺจํ ซึ่งอุจจาระ   
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ภุญฺชิตฺวาปิ แม้บริโภคแล้ว  โภชนํ ซึ่งโภชนะ  มกฺขิโตปิ แม้เปื้อนแล้ว  อสุจินา  

ด้วยของอันไม่สะอาด  เกนจิ อะไรๆ  น  กโรติ ย่อมไม่กระทํา  อุทกกิจฺจํ ซึ่งกิจด้วยนํ้า  

ลภิตฺวา ได้แล้ว  อุณฺโหทกํ   วา ซึ่งนํ้าร้อนหรือ  กญฺชิกํ  วา หรือว่าซึ่งนํ้าข้าว  กโรติ 

ย่อมกระทํา  อติกฺกมฺม ก้าวล่วงแล้ว  นทึ  วา ซึ่งแม่นํ้าหรือ  มคฺโคทกํ  วา หรือว่า 

ซึ่งนํ้าในหนทาง  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “สีลํ อ.ศีล  เม ของเรา  ภินฺนํ แตก

แล้ว”  อิติ ดังนี้  กตฺวา กระทําแล้ว  ถูปํ ซึ่งสถูป  วาลิกาย ด้วยทราย  วตฺตวเสน 

ด้วยสามารถแห่งวัตร  อธิฏฺาย อธิษฐานแล้ว  สีลํ ซึ่งศีล  คจฺฉติ ย่อมไป ฯ  เอโส   

(ปุริโส) อ.บุรุษนั่น  เอวรูปนิสฺสิริกลทฺธิโก เป็นผู้มีลัทธิอันมีสิริออกแล้วอันมีอย่างนี้

เป็นรูป  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 ส่วนบุรุษคนหนึ่ง พวกชนเรียกว่า “ปกุทธะ” ด้วยสามารถชื่อ และเรียกว่า “กัจจายนะ” 

ด้วยสามารถโคตร. บุรุษนั่นเป็นผู้ห้ามนํ้าเย็น. แท้จริง เขาแม้ทําการถ่ายอุจจาระ แม้

บริโภคโภชนะ แม้เปื้อนด้วยของไม่สะอาดบางอย่าง ก็ไม่ใช้นํ้าชําระ ได้นํ้าร้อน หรือ

นํ้าข้าว จึงจะทํา เดินผ่านแม่นํ้าหรือนํ้าในทาง ก็คิดว่า “ศีลของเราแตกแล้ว” ตะล่อม

ทรายให้เป็นสถูป อธิษฐานศีลด้วยสามารถวัตรเสียก่อน แล้วจึงจะไป. บุรุษนั่น เป็นผู้

มีลัทธิที่ไม่มีสิริเห็นปานนี้.

 ..............................................................................................................................

(๖) อชิตเกสกมฺพลวตฺถุ

 เอโก  ปน  นามวเสน  อชิโต  มนุสฺสเกเสหิ  กตกมฺพลํ  ธาเรตีติ  “เกสกมฺพโลติ  จ   

วุจฺจตีติ ฯ

 ปน ส่วนว่า  เอโก  (ปุริโส) อ.บุรุษคนหนึ่ง  (ชเนหิ) อันชน ท.  วุจฺจติ ย่อมเรียก   

(อิติ) ว่า  “อชิโต อ.อชิตะ” (อิติ) ดังนี้  นามวเสน ด้วยสามารถแห่งชื่อ  (จ) ด้วย  

“เกสกมฺพโลติ ว่า “เกสกัมพล” ดังนี้  จ ด้วย  (วิคฺคเหน) เพราะวิเคราะห์  อิติ ว่า  

“(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ธาเรติ ย่อมทรงไว้  มนุสฺสเกเสหิ  กตกมฺพลํ ซึ่งผ้ากัมพล 

อันถูกกระทําแล้ว ด้วยผมของมนุษย์ ท.”  อิติ ดังนี้  อิติ ดังนี้แล ฯ
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 ส่วนบุรุษคนหนึ่ง พวกชนพากันเรียกว่า “อชิตะ” ด้วยสามารถชื่อ และเรียกกันว่า “เกส- 

กัมพล” เพราะวิเคราะห์ว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งผ้ากัมพลที่ทํามาจากผมของมนุษย์ทั้งหลาย.

 ..............................................................................................................................

 สามญฺญผลวณฺณนายํ  ฉสฺสตฺถุวตฺถุ ฯ

 ฉสฺสตฺถุวตฺถุ อ.เรื่องแห่งครู ๖  (อาคตํ) มาแล้ว  สามญฺญผลวณฺณนายํ ในวาจา

เป็นเครื่องพรรณนาแห่งสามัญญผลสูตร ฯ

 เรื่องครูทั้ง ๖ มาในอรรถกถาสามัญญผลสูตร.

 ..............................................................................................................................

 เอวํ  พาลา  อตฺตนา  ทุคฺคหิเตน  อตฺตานญฺจ  อตฺตโน  วจนการเก  จ  วินาเสนฺตีติ ฯ

 พาลา อ.คนพาล ท.  อตฺตานํ  จ ยังตนด้วย  (ชเน) ยังชน ท.  วจนการเก ผู้กระทํา

ซึ่งคํา  อตฺตโน ของตน  จ ด้วย  วินาเสนฺติ ย่อมให้พินาศ  (กมฺเมน) เพราะกรรม  

อตฺตนา  ทุคฺคหิเตน อันอันตนถือเอาแล้วไม่ดี  เอวํ ด้วยประการฉะนี้  อิติ ดังนี้แล ฯ

 พวกคนพาลทําตนและชนทั้งหลายผู้ทําตามคําของตนให้ฉิบหาย เพราะกรรมที่ตนถือ

เอาไม่ดี ด้วยประการฉะนี้ ดังนี้แล.

 ..............................................................................................................................

ปณฺฑิตวจนการกวุฑฺฒิ

[๔๗]   ปณฺฑิตา  ปน  อตฺตนา  สุคฺคหิเตน  อตฺตานญฺจ  อตฺตโน  วจนการเก  จ  น  วินาเสนฺติ   

วุฑฺฒึ  ปาเปนฺติ  ยถา  พุทฺธาทโย ฯ  พุทฺโธ  หิ  อตฺตนา  สุคฺคหิเตน  สพฺพคุณาลงฺกตํ  

สพฺพญฺญุตํ  ปตฺโต  ตถา  สารีปุตฺตาทโย  สาวกปารมิญฺญาณาทิคุณชาตํ  ปตฺตา ฯ  

พุทฺธํ  ปนาคมฺม  อปริมาณา  เทวมนุสฺสา  อาสวกฺขยํ  ปตฺตา  พฺรหฺมโลกญฺจุปปนฺนา  

สารีปุตฺตตฺเถเร  จิตฺตํ  ปสาเทตฺวา  จตุปจฺจเยน  เถรํ  อุปฏฺหิตฺวา  อสีติกุลสหสฺสานิ  

สคฺเค  นิพฺพตฺตึสุ  ตถา  มหาโมคฺคลฺลานมหากสฺสปาทีสุ  สพฺพมหาสาวเกสุ ฯ
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 ปน ส่วนว่า  ปณฺฑิตา อ.บัณฑิต ท.  อตฺตานํ  จ  อตฺตโน  วจนการเก  (ชเน)  

จ  น  วินาเสนฺติ ย่อมไม่ยังตนด้วย ยังชน ท. ผู้กระทําซึ่งคํา ของตนด้วย ให้พินาศ   

ปาเปนฺติ ย่อมให้ถึง  วุฑฺฒึ ซึ่งความเจริญ  (กมฺเมน) เพราะกรรม  อตฺตนา   

สุคฺคหิเตน อันอันตนถือเอาดีแล้ว  ยถา  พุทฺธาทโย  (ปณฺฑิตา) ราวกะ อ.บัณฑิต 

ท. มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ฯ  ห ิจริงอยู่  พุทฺโธ อ.พระพุทธเจ้า  ปตฺโต ทรงบรรลุแล้ว  

สพฺพญฺญุตํ ซึ่งสัพพัญญุตญาณ  สพฺพคุณาลงฺกตํ อันประดับแล้วด้วยคุณทั้งปวง   

(กมฺเมน) เพราะกรรม  อตฺตนา  สุคฺคหิเตน อันอันพระองค์ทรงถือเอาดีแล้ว ฯ   

ตถา เหมือนอย่างนั้น  สารีปุตฺตาทโย  (สาวกา) อ.สาวก ท. มีพระสารีบุตรเป็นต้น  

ปตฺตา บรรลุแล้ว  สาวกปารมิญฺญาณาทิคุณชาตํ ซึ่งคุณชาตมีสาวกบารมีญาณ

เป็นต้น ฯ  ปน ก็  เทวมนุสฺสา อ.เทวดาและมนุษย์ ท.  อปริมาณา ไม่มีประมาณ   

อาคมฺม อาศัยแล้ว  พุทฺธํ ซึ่งพระพุทธเจ้า  ปตฺตา ถึงแล้ว  อาสวกฺขยํ ซึ่งความสิ้นไป

แห่งอาสวะ  (จ) ด้วย  อุปปนฺนา เข้าถึงแล้ว  พฺรหฺมโลกํ  จ ซึ่งพรหมโลกด้วย,  อสีติกุล- 

สหสฺสานิ อ.พันแห่งตระกูลแปดสิบ ท.  จิตฺตํ ยังจิต  ปสาเทตฺวา ให้เลื่อมใสแล้ว   

สารีปุตฺตตฺเถเร ในพระสารีบุตรผู้เถระ  อุปฏฺหิตฺวา บํารุงแล้ว  เถรํ ซึ่งพระเถระ   

จตุปจฺจเยน ด้วยปัจจัยสี่  นิพฺพตฺตึส ุบังเกิดแล้ว  สคฺเค ในสวรรค์,  ตถา อ.เหมือน

อย่างนั้น  (อสีติกุลสหสฺสานิ) อ.พันแห่งตระกูลแปดสิบ ท.  (จิตฺตํ) ยังจิต  (ปสาเทตฺวา)  

ให้เลื่อมใสแล้ว  สพฺพมหาสาวเกสุ ในพระมหาสาวกทั้งปวง ท.  มหาโมคฺคลฺลาน-

มหากสฺสปาทีสุ มีพระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเป็นต้น  (อุปฏฺหิตฺวา) 

บํารุงแล้ว  (เต  มหาสาวเก) ซึ่งพระมหาสาวก ท. เหล่านั้น  (จตุปจฺจเยน) ด้วยปัจจัย

สี่  (นิพฺพตฺตึสุ) บังเกิดแล้ว  (สคฺเค) ในสวรรค์ ฯ 

 ส่วนพวกบัณฑิต ไม่ทําตนและเหล่าชนผู้ทําตามคําของตนให้ฉิบหาย ย่อมให้ถึง

ความเจริญ เพราะกรรมที่ตนถือเอาดีแล้ว อย่างเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้น. แท้จริง 

พระพุทธเจ้าทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณที่ประดับด้วยคุณทุกประการ เพราะกรรมที่

พระองค์ทรงถือเอาดีแล้ว. สาวกทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้น ก็เช่นกัน บรรลุคุณ

ชาตมีสาวกบารมีญาณเป็นต้น. ก็ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีประมาณ อาศัย

พระพุทธเจ้า ถึงความสิ้นอาสวะกิเลส และเข้าถึงพรหมโลก, ตระกูล ๘๐,๐๐๐ ตระกูล

ทําจิตให้เลื่อมใสในพระสารีบุตรเถระ อุปัฏฐากพระเถระด้วยปัจจัย ๔ บังเกิดใน

สวรรค์, อนึ่ง ตระกูล ๘๐,๐๐๐ ตระกูลทําจิตให้เลื่อมใสในพระมหาสาวกทั้งปวงมีพระ
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มหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเป็นต้น ก็เช่นเดียวกัน. 

 ..............................................................................................................................

๑๔. สุเนตฺตวตฺถุ

[๔๘]   อตีเต  โพธิสตฺโต  สุเนตฺโต  นาม  คณสตฺถา  สุคตึ  โอคาหนติตฺถสฺส  การโก   

วิกฺขมฺภนวเสน  กาเมสุ  วีตราโค  อโหสิ  ยํ  สนฺธาย  อถ  โข  ภิกฺขเว  สุเนตฺโต   

สตฺถา  สตฺต  วสฺสานิ  เมตฺตจิตฺตํ  ภาเวติ  สตฺต  วสฺสานิ  เมตฺตจิตฺตํ  ภาเวตฺวา   

สตฺต  สํวฏฺฏวิวฏฺฏกปฺเป  นยิมํ  โลกํ  ปุนาคมิ  สํวฏฺฏมาเน  สุทํ  ภิกฺขเว  โลเก   

อาภสฺสรุปโค  โหติ  วิวฏฺฏมาเน  โลเก  สุญฺฃํ  พฺรหฺมวิมานํ  อุปปชฺชตีติ  สตฺตกงฺคุตฺตเร   

สตฺตสุริยสุตฺเต  วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.พระดํารัส  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อถ  โข ครั้งนั้นแล  สตฺถา อ.ครู  

สุเนตฺโต ชื่อว่าสุเนตต์  เมตฺตจิตฺตํ ยังจิตอันประกอบแล้วด้วยเมตตา  ภาเวติ ย่อม

ให้เจริญ  วสฺสานิ สิ้นปี ท.  สตฺต เจ็ด,  (สุเนตฺโต) อ.ครูชื่อว่าสุเนตต์  เมตฺตจิตฺต ํยัง

จิตอันประกอบแล้วด้วยเมตตา  ภาเวตฺวา ครั้นให้เจริญแล้ว  วสฺสานิ สิ้นปี ท.  สตฺต 

เจ็ด  น  อาคมิ ไม่มาแล้ว  อิมํ  โลกํ สู่โลกนี้  ปุน อีก  สํวฏฺฏวิวฏฺฏกปฺเป สิ้นสังวัฏฏ-

กัปป์และวิวัฏฏกัปป์ ท.  สตฺต เจ็ด,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  สุทํ ได้ยินว่า  โลเก 

ครั้นเมื่อโลก  สํวฏฺฏมาเน บรรลัยอยู่  (สุเนตฺโต) อ.ครูสุเนตต์  อาภสฺสรุปโค เป็นผู้

เข้าถึงซึ่งอาภัสสรพรหม  โหติ ย่อมเป็น,  โลเก ครั้นเมื่อโลก  วิวฏฺฏมาเน เจริญอยู่   

อุปปชฺชต ิย่อมเข้าถึง  พฺรหฺมวิมานํ ซึ่งวิมานแห่งพรหม  สุญฺฃํ อันว่างเปล่า”  อิติ 

ดังนี้  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺตํ ตรัสแล้ว  สตฺตสุริยสุตฺเต ในสัตต-

สุริยสูตร  สตฺตกงฺคุตฺตเร ในสัตตกนิบาต อังคุตตรนิกาย  สนฺธาย ทรงหมายเอา  ยํ   

(สุเนตฺตํ) ซึ่งครูชื่อว่าสุเนตต์ใด,  อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  โพธิสตฺโต อ.พระ

โพธิสัตว์  คณสตฺถา เป็นครูของคณะ  (โส)  สุเนตฺโต  นาม ชื่อว่าสุเนตต์นั้น  การโก 

เป็นผู้กระทํา  โอคาหนติตฺถสฺส ซึ่งลัทธิเพียงดังท่าเป็นที่หยั่งลง  สุคตึ สู่สุคติ  (หุตฺวา)  

เป็นแล้ว  วีตราโค เป็นผู้มีราคะไปปราศแล้ว  กาเมสุ ในกาม ท.  วิกฺขมฺภนวเสน 

ด้วยสามารถแห่งการข่มไว้  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ 
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 พระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสัตตสุริยสูตร ในสัตตกนิบาต อังคุตตร- 

นิกายทรงหมายเอาพระโพธิสัตว์ผู้เป็นครูของคณะชื่อว่าสุเนตต์นั้น ในอดีตกาล เป็น

ผู้ทําลัทธิดุจท่าเป็นที่ข้ามลงสู่สุคติ ได้เป็นผู้ปราศจากราคะในกามทั้งหลาย ด้วย 

สามารถวิกขัมภนปหาน ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ครูสุเนตต์เจริญเมตตา

จิตตลอด ๗ ปี ครั้นเจริญเมตตาจิตตลอด ๗ ปีแล้ว ไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกเลย สิ้น

สังวัฏฏกัปป์และวิวัฏฏกัปป์ ๗, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ได้ยินว่า เมื่อโลกกําลังบรรลัยอยู่ 

ครูสุเนตต์ เป็นผู้เข้าถึงอาภัสสรพรหม เมื่อโลกเจริญอยู่ เข้าถึงวิมานของพรหมที่ว่าง” 

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  เมตฺตจิตฺตํ  ภาเวตฺวาติ  ติกจตุกฺกชฺฌานิกาย  เมตฺตาย  สมฺปยุตฺตํ  ปณีตํ   

กตฺวา  จิตฺตํ  ภาเวตฺวา ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “เมตฺตจิตฺตํ  ภาเวตฺวาติ  (ปททฺวยสฺส)  “ติกจตุกฺกชฺฌานิกาย  เมตฺตาย  สมฺปยุตฺตํ   

ปณีตํ  กตฺวา  จิตฺตํ  ภาเวตฺวา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “จิตฺตํ ยังจิต  สมฺปยุตฺต ํอันประกอบแล้ว  เมตฺตาย ด้วย

เมตตา  ติกจตุกฺกชฺฌานิกาย อันเป็นไปกับด้วยติกฌานและจตุกกฌาน  ภาเวตฺวา  

ครั้นให้เจริญแล้ว  กตฺวา กระทํา  ปณีต ํ ให้ประณีต”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)   

“เมตฺตจิตฺตํ  ภาเวตฺวาติ  (ปททฺวยสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -หมวดสอง

แห่งบทว่า “เมตฺตจิตฺตํ  ภาเวตฺวา” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า “เมตฺตจิตฺตํ  ภาเวตฺวา” ความว่า อบรมจิตที่ประกอบ

ด้วยเมตตาที่สหรคตด้วยติกฌานและจตุกกฌาน ทําให้ประณีต.  

 ..............................................................................................................................

 จิตฺตสีเสน  เหตฺถ  สมาธิ  วุตฺโตติ  เมตฺตาสมาธึ  เมตฺตาพฺรหฺมวิหารํ  อุปฺปาเทตฺวา  

เจว  วฑฺเฒตฺวา  จาติ  อตฺโถ ฯ

 (ภควตา)  จิตฺตสีเสน  หิ  เอตฺถ  (ปททฺวเย)  สมาธิ  วุตฺโตติ  “เมตฺตาสมาธึ  เมตฺตาพฺรหฺมวิหารํ  

อุปฺปาเทตฺวา  เจว  วฑฺเฒตฺวา  จาติ  อตฺโถ ฯ



184 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑ [ป€ม

 ห ิ จริงอยู่  สมาธิ อ.สมาธิ  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺโต ตรัสแล้ว   

จิตฺตสีเสน ด้วยหัวข้อคือจิต  เอตฺถ  (ปททฺวเย) ในหมวดสองแห่งบทนี้  อิติ เพราะ

เหตุนั้น  อตฺโถ อ.เนื้อความ  อิติ ว่า  “เมตฺตาสมาธึ ยังสมาธิอันประกอบด้วยเมตตา  

เมตฺตาพฺรหฺมวิหารํ คือว่ายังพรหมวิหารคือเมตตา  อุปฺปาเทตฺวา  เจว ให้เกิดขึ้น

แล้วด้วยนั่นเทียว  วฑฺเฒตฺวา  จ ให้เจริญแล้วด้วย”  อิติ ดังนี้ ฯ

 แท้จริง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสมาธิ ด้วยศัพท์คือจิตเป็นใหญ่ ในบททั้งสองนี้ เพราะ

ฉะนั้น จึงมีความว่า  “ทําสมาธิที่ประกอบด้วยเมตตา คือว่าทําเมตตาพรหมวิหารให้

เกิดขึ้นและให้เจริญขึ้น”.  

 ..............................................................................................................................

   สตฺต  สํวฏฺฏวิวฏฺฏกปฺเปติ  สตฺต  มหากปฺเป ฯ 

 “สตฺต  สํวฏฺฏวิวฏฺฏกปฺเปติ  (ปททฺวยสฺส)  “สตฺต  มหากปฺเป”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มหากปฺเป สิ้นมหากัปป์ ท.  สตฺต เจ็ด”  (อิติ) ดังนี้  

(ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  “สตฺต  สํวฏฺฏวิวฏฺฏกปฺเปติ ว่า “สตฺต  สํวฏฺฏ-

วิวฏฺฏกปฺเป” ดังนี้ ฯ

 สองบทว่า “สตฺต  สํวฏฺฏวิวฏฺฏกปฺเป” ได้แก่ สิ้น ๗ มหากัปป์.

 ..............................................................................................................................

 สํวฏฺฏวิวฏฺฏคฺคหเณเนว  สํวฏฺฏฏฺายิวิวฏฺฏฏฺายิโนปิ  คหิตา ฯ

 สํวฏฺฏฏฺายิวิวฏฺฏฏฺายิโนปิ แม้ อ.กัปป์อันตั้งอยู่ในฝ่ายเสื่อมและกัปป์อันตั้งอยู่ใน

ฝ่ายเจริญ ท.  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  คหิตา ทรงถือเอาแล้ว  สํวฏฺฏ- 

วิวฏฺฏคฺคหเณน  เอว ด้วยสํวฏฺฏศัพท์และวิวฏฺฏศัพท์นั่นเทียว ฯ

 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือเอาแม้กัปป์ท่ีตั้งอยู่ในฝ่ายเสื่อมและท่ีตั้งอยู่ในฝ่ายเจริญ 

ด้วยสํวฏฺฏศัพท์และวิวฏฺฏศัพท์นั่นแหละ.

 ..............................................................................................................................
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 อิมํ  โลกนฺติ  กามโลกํ ฯ

 “อิมํ  โลกนฺติ  (ปททฺวยสฺส)  “กามโลกํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กามโลกํ สู่กามโลก”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวด

สองแห่งบท  “อิมํ  โลกนฺติ ว่า “อิมํ  โลกํ” ดังนี้ ฯ

 สองบทว่า “อิมํ  โลกํ” แปลว่า สู่กามโลก.

 ..............................................................................................................................

 สํวฏฺฏมาเน  สุทนฺติ  สํวฏฺฏมาเน  ฌายมาเน  วิปชฺชมาเน ฯ 

 “สํวฏฺฏมาเน  สุทนฺติ  (ปทสฺส)  “สํวฏฺฏมาเน  ฌายมาเน  วิปชฺชมาเน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สํวฏฺฏมาเน บรรลัยอยู่  ฌายมาเน คือว่าอันไฟไหม้อยู่  

วิปชฺชมาเน คือว่าวิบัติอยู่”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สํวฏฺฏมาเน  สุทนฺติ  

ว่า “สํวฏฺฏมาเน  สุทํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สํวฏฺฏมาเน  สุทํ” ความว่า กําลังบรรลัยอยู่ คือว่า กําลังถูกไฟไหม้อยู่ ได้แก่

วิบัติอยู่.

 ..............................................................................................................................

 สุทนตฺิ  จ  นิปาตมตฺตํ ฯ

 “สุทนฺติ  จ  (สทฺโท)  นิปาตมตฺตํ  (โหติ) ฯ  

 จ ก็  (สทฺโท) อ.ศัพท์  สุทนฺติ ว่า “สุทํ” ดังนี้  นิปาตมตฺตํ เป็นสักว่านิบาต  (โหติ) ย่อม

เป็น ฯ

 ก็ ศัพท์ว่า “สุทํ” เป็นเพียงนิบาต.

 ..............................................................................................................................
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 โลเกติ  กปฺเป ฯ

 “โลเกติ  (ปทสฺส)  “กปฺเป”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กปฺเป ครั้นเมื่อกัปป์”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“โลเกติ ว่า “โลเก” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “โลเก” ได้แก่ ครั้นเมื่อกัปป์.

 ..............................................................................................................................

 อาภสฺสรุปโคติ  ตตฺถ  ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน  อาภสฺสรพฺรหฺมโลกํ  อุปคโต  สุเนตฺโต ฯ  

 “อาภสฺสรุปโคติ  (ปทสฺส)  “ตตฺถ  (อาภสฺสรพฺรหฺมโลเก)  ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน  อาภสฺสรพฺรหฺม-

โลกํ  อุปคโต  สุเนตฺโต”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สุเนตฺโต อ.ครูสุเนตต์  อุปคโต เข้าถึงแล้ว  อาภสฺสร-

พฺรหฺมโลกํ ซึ่งพรหมโลกชั้นอาภัสสร  ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน ด้วยสามารถแห่งการ

ถือเอาซึ่งปฏิสนธิ  ตตฺถ  (อาภสฺสรพฺรหฺมโลเก) ในพรหมโลกชั้นอาภัสสรนั้น”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อาภสฺสรุปโคติ ว่า “อาภสฺสรุปโค” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อาภสฺสรุปโค” คือ ครูสุเนตต์เข้าถึงอาภัสสรพรหมโลก ด้วยสามารถการถือ

ปฏิสนธิในที่นั้น.

 ..............................................................................................................................

 เอเตน  เตโชสํวฏฺโฏ  ทสฺสิโต ฯ

 (ภควตา)  เอเตน  (วจเนน)  เตโชสํวฏฺโฏ  ทสฺสิโต ฯ

 เตโชสํวฏฺโฏ อ.กัปป์อันบรรลัยด้วยไฟ  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  ทสฺสิโต 

ทรงแสดงแล้ว  เอเตน  (วจเนน) ด้วยคํานั่น ฯ

 กัปป์ที่บรรลัยด้วยไฟ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงด้วยคํานั่น.

 ..............................................................................................................................
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 วิวฏฺฏมาเนติ  สณฺหมาเน  ชายมาเน ฯ  

 “วิวฏฺฏมาเนติ  (ปทสฺส)  “สณฺหมาเน  ชายมาเน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สณฺหมาเน ตั้งอยู่พร้อมอยู่  ชายมาเน คือว่าเกิดอยู่”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “วิวฏฺฏมาเนติ ว่า “วิวฏฺฏมาเน” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “วิวฏฺฏมาเน” ได้แก่ตั้งอยู่ คือว่าเกิดอยู่.   

 ..............................................................................................................................

 สุญฺญนฺติ  กสฺสจิ  สตฺตสฺส  ตตฺถ  นิพฺพตฺตสฺส  อภาวโต  สุญฺฃํ  ยํ  ปมชฺฌานภูมิ- 

สงฺขาตํ  พฺรหฺมวิมานํ  อาทิโต  นิพฺพตฺตํ,  ตํ  ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน  อุปปชฺชติ   

อุปคจฺฉติ  สุเนตฺโตติ  อตฺโถ ฯ

 “สุญฺญนฺติ  (ปทสฺส)  “กสฺสจิ  สตฺตสฺส  ตตฺถ  (ฅาเน)  นิพฺพตฺตสฺส  อภาวโต  สุญฺฃํ “  (อิติ  อตฺโถ),  

ยํ  ปมชฺฌานภูมิสงฺขาตํ  พฺรหฺมวิมานํ  อาทิโต  นิพฺพตฺตํ,  ตํ  (พฺรหฺมวิมานํ)  ปฏิสนฺธิคฺคหณ- 

วเสน  อุปปชฺชติ  อุปคจฺฉติ  สุเนตฺโตติ  อตฺโถ ฯ

 อตฺโถ อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สุญฺฃํ ชื่อว่าอันว่าง  อภาวโต เพราะความไม่มี  สตฺตสฺส 

แห่งสัตว์  กสฺสจิ อะไรๆ  นิพฺพตฺตสฺส ผู้บังเกิดแล้ว  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้น,  อตฺโถ  

อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “พฺรหฺมวิมาน ํอ.วิมานของพรหม  ปมชฺฌานภูมิสงฺขาตํ อันอัน

บัณฑิตกล่าวแล้วว่าภูมิแห่งฌานที่ ๑  ย ํใด  นิพฺพตฺต ํบังเกิดแล้ว  อาทิโต ในเบื้อง

แรก,  สุเนตฺโต อ.ครูชื่อว่าสุเนตต์  อุปปชฺชต ิย่อมเข้าถึง  อุปคจฺฉติ คือว่าย่อมเข้าไป

ถึง  ตํ  (พฺรหฺมวิมานํ) ซึ่งวิมานแห่งพรหมนั้น  ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน ด้วยสามารถ

แห่งการถือเอาซึ่งปฏิสนธิ”  อิติ ดังนี้  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สุญฺญนฺติ ว่า  

“สุญฺฃํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สุญฺฃํ” ความว่า ชื่อว่าว่าง เพราะไม่มีสัตว์อะไรๆ ผู้บังเกิดในที่นั้นเลย, 

อธิบายว่า วิมานพรหมกล่าวคือชั้นปฐมฌานภูมิใด บังเกิดในเบื้องแรก, ครูสุเนตต์เกิด 

คือว่าเข้าถึงวิมานพรหมนั้น ด้วยสามารถการถือปฏิสนธิ.     

 ..............................................................................................................................
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 ตทา  กิร  โพธิสตฺโต  อฏฺสมาปตฺติลาภีปิ  สมาโน  ตถา  สตฺตหิตํ  อตฺตโน  ปารมิ- 

ปูรณญฺจ  โอโลเกนฺโต  ตาสุเอว  ทฺวีสุ  ฌานภูมีสุ  นิกนฺตึ  อุปฺปาเทตฺวา  เมตฺตา- 

พฺรหฺมวิหารวเสน  อปราปรํ  สํสริ ฯ  สุเนตฺตสฺส  ปน  สตฺถุโน  อเนกานิ  สาวกสตานิ  

อเหสุํ ฯ  เต  สพฺเพ  โพธิสตฺตสฺส  เทสนํ  สุตฺวา  ตสฺโสวาเท  ปติฏฺาย  สุคติปรายนา   

อเหสุํ ฯ  เตสุ  หิ  อปฺเปกจฺเจ  พฺรหฺมโลกุปคา  อปฺเปกจฺเจ  ฉกามาวจรุปคา   

อปฺเปกจฺเจ  ขตฺติยพฺราหฺมณคหปติมหาสาลุปคา  อเหสุนฺติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  ตทา ในกาลนั้น  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  อฏฺสมาปตฺติลาภีปิ  

แม้เป็นผู้ได้ซึ่งสมาบัติ ๘ สมาโน เป็นอยู่  ตถา ถึงอย่างนั้น  โอโลเกนฺโต แลดูอยู่   

สตฺตหิต ํซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์  (จ) ด้วย  ปารมิปูรณํ ซึ่งความเต็มแห่งบารมี  

อตฺตโน ของตน  จ ด้วย  นิกนฺตึ ยังความรักใคร่  อุปฺปาเทตฺวา ให้เกิดขึ้นแล้ว  ฌาน-

ภูมีส ุในภูมิแห่งฌาน ท.  ทฺวีสุ สอง  ตาสุ  เอว เหล่านั้นนั่นเทียว  สํสร ิท่องเที่ยว

ไปแล้ว  อปราปรํ ไปๆ มาๆ  เมตฺตาพฺรหฺมวิหารวเสน ด้วยสามารถแห่งเมตตา

พรหมวิหาร ฯ  ปน ก็  สาวกสตานิ อ.ร้อยแห่งสาวก ท.  อเนกานิ มิใช่หนึ่ง  สตฺถุโน  

ของครู  สุเนตฺตสฺส ชื่อว่าสุเนตต์  อเหสุํ ได้มีแล้ว ฯ  เต  (สาวกา) อ.สาวก ท. 

เหล่านั้น  สพฺเพ ทั้งปวง  สุตฺวา ฟังแล้ว  เทสนํ ซึ่งเทศนา  โพธิสตฺตสฺส ของพระ

โพธิสัตว์  ปติฏฺาย ดํารงอยู่เฉพาะแล้ว  โอวาเท ในโอวาท  ตสฺส  (โพธิสตฺตสฺส) 

ของพระโพธิสัตว์นั้น  สุคติปรายนา เป็นผู้มีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า  อเหสุํ ได้เป็น

แล้ว ฯ  ห ิก็  เตสุ  (สาวเกสุ)  อปฺเปกจฺเจ  (สาวกา) อ.- ในสาวก ท. เหล่านั้นหนา 

-แม้สาวก ท. บางพวก  พฺรหฺมโลกุปคา เป็นผู้เข้าถึงซึ่งพรหมโลก  (อเหสุํ) ได้เป็น

แล้ว,  อปฺเปกจฺเจ  (สาวกา) อ.สาวก ท. แม้บางพวก  ฉกามาวจรุปคา เป็นผู้เข้าถึง

ซึ่งกามาวจร ๖  (อเหสุํ) ได้เป็นแล้ว,  อปฺเปกจฺเจ  (สาวกา) อ.สาวก ท. แม้บางพวก   

ขตฺติยพฺราหฺมณคหปติมหาสาลุปคา เป็นผู้เข้าถึงซึ่งกษัตริย์ผู้มหาศาล พราหมณ์ 

ผู้มหาศาล และคฤหบดีผู้มหาศาล  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว  อิติ ดังนี้แล ฯ

 เล่ากันมาว่า คราวนั้น พระโพธิสัตว์ แม้เป็นผู้ได้สมาบัติ ๘ ก็ตาม ถึงอย่างนั้น ก็ยัง

ตรวจดูประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์และการบําเพ็ญบารมีของตนอยู่ ทําความรักใคร่ให้

เกิดขึ้นในภูมิฌาน ๒ ชั้นเหล่านั้นนั่นแหละ ท่องเที่ยวไปๆ มาๆ ด้วยสามารถเมตตา

พรหมวิหารธรรม. ก็ครูสุเนตต์ได้มีสาวกหลายร้อยท่าน. สาวกเหล่านั้นทั้งหมด ฟัง



๑-๒. กถาว่าด้วยการไม่เสพคนพาลและเสพบัณฑิต 189คาถา]

เทศนาของพระโพธิสัตว์แล้ว ดํารงอยู่ในโอวาทของท่าน ล้วนได้เป็นผู้มีสุคติเป็นที่ไป

ในเบื้องหน้า. ก็ในบรรดาสาวกเหล่านั้น แม้สาวกบางพวก ได้เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลก 

แม้บางพวกได้เข้าถึงกามาวจรภูมิ ๖ แม้บางพวกได้เข้าถึงกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์

มหาศาล และคฤหบดีมหาศาล ดังนี้แล.

 ..............................................................................................................................

 สุเนตฺตวตฺถุ  สตฺตกงฺคุตฺตเร  ปุญฺญาภายนสุตฺเต  โอโลเกตพฺพํ ฯ

 สุเนตฺตวตฺถุ อ.เรื่องแห่งครูชื่อว่าสุเนตต์  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  โอโลเกตพฺพํ 

พึงแลดู  ปุญฺญาภายนสุตฺเต ในปุญญาภายนสูตร  สตฺตกงฺคุตฺตเร ในสัตตกนิบาต  

อังคุตตรนิกาย ฯ

 บัณฑิตพึงตรวจดูเรื่องครูสุเนตต์ในปุญญาภายนสูตร ในสัตตกนิบาต อังคุตตรนิกาย.  

 ..............................................................................................................................

๑๕. สมุทฺทวาณิชวตฺถุ

[๔๙]   อตีเต  สตฺตสตวาณิชา  นาวาย  สมุทฺทํ  ปกฺขนฺทึสุ ฯ  นาวา  สตฺตเม  ทิวเส   

มหาสมุทฺทมชฺเฌ  ภิชฺชิ ฯ  อุทกํ  อุคฺคญฺฉิ ฯ  วาณิชา  อตฺตโน  อตฺตโน  เทวตานํ   

นามานิ  คเหตฺวา  อายาจนาทีนิ  กรึสุ  ภยปฺปตฺตา ฯ  เตสํ  มชฺเฌ  ปเนโก  ปุริโส   

อตฺตโน  นาวาภิรุหณทิวเส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทินฺนทานญฺเจว  คหิตสรณสีลญฺจ   

อาวชฺชมาโน  อภีโต ว  นิสีทิ ฯ  อิตเร  ตํ  อภายนฺตํ  ทิสฺวา  อภายนการณํ  ปุจฺฉึสุ ฯ  

โส  ตํ  เตสํ  อาจิกฺขิ ฯ  “กึ  ปน  สามิ  สีลํ  อญฺเญสํปิ  วฏฺฏตีติ ฯ  “อาม  วฏฺฏตีติ ฯ   

“เตนหิ  อมฺหากํปิ  เทถาติ ฯ  โส  เต  มนุสฺเส  สตํ  สตํ  กตฺวา  สตฺต  โกฏฺาเส   

กตฺวา  ปญฺจสีลมทาสิ ฯ  

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  สตฺตสตวาณิชา อ.พ่อค้ามีร้อยเจ็ดเป็นประมาณ   ท. 

ปกฺขนฺทึสุ แล่นไปแล้ว  สมุทฺทํ สู่สมุทร  นาวาย ด้วยเรือ ฯ  นาวา อ.เรือ  ภิชฺช ิแตก

แล้ว  มหาสมุทฺทมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งมหาสมุทร  ทิวเส ในวัน  สตฺตเม ที่เจ็ด ฯ  
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อุทกํ อ.นํ้า  อุคฺคญฺฉิ พุ่งขึ้นแล้ว ฯ  วาณิชา อ.พ่อค้า ท.  ภยปฺปตฺตา ผู้ถึงแล้วซึ่งภัย  

คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  นามานิ ซึ่งชื่อ ท.  เทวตานํ ของเทวดา ท.  อตฺตโน  อตฺตโน 

ของตนๆ  กรึสุ กระทําแล้ว  อายาจนาทีนิ  (กมฺมานิ) ซึ่งกรรม ท. มีการอ้อนวอน 

เป็นต้น ฯ  ปน แต่ว่า  เอโก  ปุริโส อ.บุรุษคนหนึ่ง  มชฺเฌ ในท่ามกลาง  เตสํ   

(มนุสฺสานํ) ของมนุษย์ ท. เหล่านั้น  อาวชฺชมาโน ใคร่ครวญอยู่  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   

ทินฺนทานํ เจว ซึ่งทาน อันตน ถวายแล้ว แก่หมู่แห่งภิกษุ ด้วยนั่นเทียว  คหิตสรณ-

สีลํ  จ ซึ่งสรณะและศีล อันตน รับเอาแล้วด้วย  อตฺตโน ของตน  นาวาภิรุหณทิวเส  

ในวันเป็นที่ขึ้นสู่เรือ  อภีโตว ไม่กลัวแล้วเทียว  นิสีทิ นั่งแล้ว ฯ  อิตเร  (มนุสฺสา) 

อ.มนุษย์ ท. นอกนี้  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (ปุริสํ) ซึ่งบุรุษนั้น  อภายนฺตํ ผู้ไม่กลัวอยู่  

ปุจฺฉึสุ ถามแล้ว  อภายนการณํ ซึ่งเหตุแห่งความไม่กลัว ฯ  โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  

อาจิกฺขิ บอกแล้ว  ตํ  (อภายนการณํ) ซึ่งเหตุแห่งความไม่กลัวนั้น  เตสํ  (มนุสฺสานํ) 

แก่มนุษย์ ท. เหล่านั้น ฯ  (เต  มนุสฺสา) อ.มนุษย์ ท. เหล่านั้น  (ปุจฺฉึสุ) ถามแล้ว  อิติ 

ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  ปน ก็  สีลํ อ.ศีล  วฏฺฏติ ย่อมควร  อญฺเญสํปิ  (ชนานํ) แก่

ชน ท. แม้เหล่าอื่น  กึ หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ  (โส  ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  

อิติ ว่า  “อาม ครับ  (สีลํ) อ.ศีล  วฏฺฏติ ย่อมควร  (อญฺเญสํปิ  ชนานํ) แก่ชน ท. แม้

เหล่าอื่น”  อิติ ดังนี้ ฯ  (เต  มนุสฺสา) อ.มนุษย์ ท. เหล่านั้น  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ 

ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  เทถ ขอจงให้  อมฺหากํปิ แม้แก่ข้าพเจ้า 

ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  เต  มนุสฺเส ซึ่งมนุษย์ ท. 

เหล่านั้น  สตํ  สต ํให้เป็นร้อยๆ  กตฺวา กระทําแล้ว  โกฏฺาเส ให้เป็นส่วน ท.  สตฺต 

เจ็ด  อทาสิ ได้ให้แล้ว  ปญฺจสีลํ ซึ่งศีล ๕ ฯ

 ในอดีตกาล พวกพ่อค้า ๗๐๐ คน ได้พากันแล่นเรือไปสู่สมุทร. เรืออับปางท่ามกลาง

มหาสมุทร ในวันที่ ๗. นํ้าพุ่งขึ้น. พวกพ่อค้าผู้ประสบภัย ต่างถือเอาชื่อของเหล่า

เทวดาของตนๆ ทําการอ้อนวอนเป็นต้น. แต่มีบุรุษคนหนึ่งในท่ามกลางพวกชนเหล่า

นั้น นึกถึงทานที่ได้ถวายแก่ภิกษุสงฆ์ และสรณะศีลที่ได้รับแล้วของตน ในวันเป็น

ที่่ขึ้นเรือ นั่งไม่กลัวเลย. พวกมนุษย์นอกนี้เห็นเขาผู้ไม่กลัว จึงพากันถามเหตุแห่ง

ความไม่กลัว. เขาจึงบอกเหตุที่ไม่กลัวแก่พวกมนุษย์เหล่านั้น. พวกมนุษย์พากันถาม

ว่า “คุณ ก็ศีลย่อมควรแม้แก่พวกอื่นหรือไม่ ?” “เขาตอบว่า “ครับ ควร”. พวกมนุษย์

จึงกล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้น ขอท่านจงให้แม้แก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิด”. เขาทําพวกมนุษย์
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เหล่านั้น เป็นชุดละ ๑๐๐ คน จัดเป็น ๗ ชุด แล้วได้ให้ศีล ๕.

 ..............................................................................................................................

 เตสุ  ปมํ  ชนสตํ  โคปฺผกมตฺเต  อุทเก  ติํ  อคฺคเหสิ  ทุติยํ  ชานุมตฺเต  ตติยํ   

กฏิมตฺเต  จตุตฺถํ  นาภิมตฺเต  ปญฺจมํ  ถนมตฺเต  ฉฏฺํ  คลปฺปมาเณ  สตฺตมํ  มุเข  

โลโณทเก  ปวิสนฺเต  อคฺคเหสิ ฯ  โส  เตสํ  สีลํ  ทตฺวา  อญฺญํ  ตุมฺหากํ  ปฏิสรณํ  

นตฺถิ  สีลเมว  อาวชฺเชถาติ  อุคฺโฆเสตฺวา  กาลํ  กตฺวา  ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺติ ฯ  เตปิ   

มรณาสนฺนกาเล  คหิตสีลํ  นิสฺสาย  ตตฺเถว  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เต  สพฺเพ  สตํ  ธมฺมํ   

สมาทานวเสน  อุลฺลเปตฺวา  สคฺคกาเย  นิพฺพตฺตตฺตา  สตุลฺลปกายิกาติ  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  

สพฺเพสํ  มชฺเฌ  อาจริยสฺส  โยชนสติกํ  สุวณฺณวิมานํ  อนฺเตวาสีนํ  ตํ  ปริวาเรตฺวา  

วิมานานิ  เตสํ  สพฺพเหฏฺมิํ  ทฺวาทสโยชนิกนฺติ  เอวํ  เตสํ  ฆฏาวเสเนว  วิมานานิ  

นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เต  นิพฺพตฺตกฺขเณเยว  กมฺมํ  อาวชฺเชนฺตา  อาจริยํ  นิสฺสาย  สมฺปตฺติ- 

ลาภํ  ญตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  อาจริยสฺส  วณฺณํ  กเถตุกามา  มชฺฌิมยามสมนนฺตเร   

เชตวนํ  อาคนฺตฺวา  สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺตํ  อฏฺํสุ ฯ  

 เตสุ  (ชเนสุ)  ปมํ  ชนสตํ อ.- ในชน ท. เหล่านั้นหนา -ร้อยแห่งชน ที่หนึ่ง  ติํ ดํารง

อยู่แล้ว  อุทเก ในนํ้า  โคปฺผกมตฺเต อันมีข้อเท้าเป็นประมาณ  อคฺคเหสิ ได้รับแล้ว,  

ทุติยํ  (ชนสตํ) อ.ร้อยแห่งชน ที่สอง  (ติํ) ดํารงอยู่แล้ว  (อุทเก) ในนํ้า  ชานุมตฺเต 

อันมีเข่าเป็นประมาณ  (อคฺคเหสิ) ได้รับแล้ว,  ตติยํ  (ชนสตํ) อ.ร้อยแห่งชน ที่สาม  

(ติํ) ดํารงอยู่แล้ว  (อุทเก) ในนํ้า  กฏิมตฺเต อันมีสะเอวเป็นประมาณ  (อคฺคเหสิ) 

ได้รับแล้ว,  จตุตฺถํ  (ชนสตํ) อ.ร้อยแห่งชน ที่สี่  (ติํ) ดํารงอยู่แล้ว  (อุทเก) ในนํ้า  

นาภิมตฺเต อันมีสะดือเป็นประมาณ  (อคฺคเหสิ) ได้รับแล้ว,  ปญฺจมํ  (ชนสตํ) อ.ร้อย

แห่งชน ที่ห้า  (ติํ) ดํารงอยู่แล้ว  (อุทเก) ในนํ้า  ถนมตฺเต อันมีนมเป็นประมาณ   

(อคฺคเหสิ) ได้รับแล้ว,  ฉฏฺํ  (ชนสตํ) อ.ร้อยแห่งชน ที่หก  (ติํ) ดํารงอยู่แล้ว   

(อุทเก) ในนํ้า  คลปฺปมาเณ อันมีคอเป็นประมาณ  (อคฺคเหสิ) ได้รับแล้ว,  สตฺตมํ  

(ชนสตํ) อ.ร้อยแห่งชน ที่เจ็ด  (ติํ) ดํารงอยู่แล้ว  โลโณทเก ในนํ้าอันเค็ม  ปวิสนฺเต  

อันไหลเข้าอยู่  มุเข ในปาก  อคฺคเหสิ ได้รับแล้ว ฯ  โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  ทตฺวา ให้

แล้ว  สีลํ ซึ่งศีล  เตสํ  (ชนานํ) แก่ชน ท. เหล่านั้น  อุคฺโฆเสตฺวา ประกาศแล้ว  อิติ ว่า  

“ปฏิสรณํ อ.ที่พึ่งเฉพาะ  ตุมฺหากํ ของท่าน ท.  อญฺฃํ อื่น  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  (ตุมฺเห)  
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อ.ท่าน ท.  อาวชฺเชถ จงพิจารณา  สีลํ  เอว ซึ่งศีลนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้  กตฺวา กระทํา

แล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ  นิพฺพตฺต ิ บังเกิดแล้ว  ตาวตึสภวเน ในภพชื่อว่าดาวดึงส์ ฯ  

เตปิ  (ชนา) อ.ชน ท. แม้เหล่านั้น  นิสฺสาย อาศัยแล้ว  คหิตสีลํ ซึ่งศีลอันตนรับแล้ว  

มรณาสนฺนกาเล ในกาลเป็นที่ใกล้แห่งความตาย  นิพฺพตฺตึส ุ บังเกิดแล้ว  ตตฺถ  

เอว  (ตาวตึสภวเน) ในภพชื่อว่าดาวดึงส์นั้นนั่นเทียว ฯ  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่า

นั้น  สพฺเพ ทั้งปวง  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุตฺตา กล่าวแล้ว  สตุลฺลปกายิกาติ  

ว่า “สตุลฺลปกายิกา” ดังนี้  (เตสํ  ชนานํ)  สตํ  ธมฺมํ  สมาทานวเสน  อุลฺลเปตฺวา  

สคฺคกาเย  นิพฺพตฺตตฺตา เพราะความที่- แห่งชน ท. เหล่านั้น ยกย่องแล้ว ซึ่งธรรม 

ของสัตบุรุษ ท. ด้วยสามารถแห่งการสมาทาน -เป็นผู้บังเกิดแล้ว ในหมู่แห่งสวรรค์ ฯ  

วิมานานิ อ.วิมาน ท.  นิพฺพตฺตึส ุบังเกิดแล้ว  ฆฏาวเสน  เอว ด้วยสามารถแห่งการ 

ลดหลั่นนั่นเทียว  เตสํ  (วิมานานํ) แห่งวิมาน ท. เหล่านั้น  เอวํ อย่างนี้  อิติ คือ  “ตตฺถ   

(วิมาเนสุ)  สุวณฺณวิมานํ อ.-ในวิมาน ท. เหล่านั้นหนา -วิมานอันเป็นวิการแห่ง

ทอง  โยชนสติก ํ อันประกอบด้วยร้อยแห่งโยชน์  อาจริยสฺส  (เทวปุตฺตสฺส) ของ

เทพบุตร ผู้เป็นอาจารย์  (นิพฺพตฺติ) บังเกิดแล้ว  มชฺเฌ ในท่ามกลาง  สพฺเพสํ   

(วิมานานํ) แห่งวิมาน ท. ทั้งปวง,  วิมานานิ อ.วิมาน ท.  อนฺเตวาสีนํ  (เทวปุตฺตานํ) 

ของเทพบุตร ท. ผู้เป็นอันเตวาสิก  (นิพฺพตฺตึสุ) บังเกิดแล้ว  ปริวาเรตฺวา แวดล้อม   

ตํ  (อาจริยเทวปุตฺตวิมานํ) ซึ่งวิมานของเทพบุตรผู้เป็นอาจารย์นั้น,  สพฺพเหฏฺมิํ   

(วิมานํ) อ.วิมาน อันมีในภายใต้แห่งวิมานทั้งปวง  เตสํ  (วิมานานํ) แห่งวิมาน ท. 

เหล่านั้น  ทฺวาทสโยชนิกํ เป็นวิมานอันประกอบด้วยโยชน์สิบสอง  (โหติ) ย่อมเป็น” ฯ   

เต  (เทวปุตฺตา) อ.เทพบุตร ท. เหล่านั้น  อาวชฺเชนฺตา พิจารณาอยู่  กมฺมํ ซึ่งกรรม  

นิพฺพตฺตกฺขเณ  เอว ในขณะเป็นที่บังเกิดแล้วนั่นเทียว  ญตฺวา รู้แล้ว  สมฺปตฺติลาภํ 

ซึ่งการได้ซึ่งสมบัติ  นิสฺสาย เพราะอาศัย  อาจริยํ ซึ่งอาจารย์  กเถตุกามา เป็นผู้ใคร่

เพื่ออันกล่าว  วณฺณํ ซึ่งคุณอันบุคคลพึงพรรณนา  อาจริยสฺส ของอาจารย์  สนฺติเก 

ในสํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  เชตวนํ สู่พระวิหารชื่อว่าเชตวัน  

มชฺฌิมยามสมนนฺตเร ในระหว่างแห่งยามอันมีในท่ามกลาง  วนฺทิตฺวา ถวายบังคม

แล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  อฏฺํสุ ได้ยืนอยู่แล้ว  เอกมนฺตํ ณ ที่สมควร ฯ 

 ในบรรดาชนเหล่านั้น หนึ่งร้อยคนแรก ดํารงอยู่ในนํ้าประมาณข้อเท้า ได้รับเอา, ร้อย

คนกลุ่มที่ ๒ ดํารงอยู่ในนํ้าประมาณหัวเข่า ได้รับเอา, ร้อยคนกลุ่มที่ ๓ ดํารงอยู่ในนํ้า
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ประมาณสะเอว ได้รับเอา, ร้อยคนกลุ่มที่ ๔ ดํารงอยู่ในนํ้าประมาณสะดือ ได้รับเอา, 

ร้อยคนกลุ่มที่ ๕ ดํารงอยู่ในนํ้าประมาณนม ได้รับเอา, ร้อยคนกลุ่มที่ ๖ ดํารงอยู่ใน

นํ้าประมาณคอ ได้รับเอา, ร้อยคนกลุ่มที่ ๗ ดํารงอยู่ในนํ้าเค็มกําลังไหลเข้าปาก ได้

รับเอา. เขาให้ศีลแก่พวกชนเหล่านั้น ประกาศว่า “ที่พึ่งของพวกท่านอย่างอื่นไม่มี, 

ขอท่านทั้งหลายจงพิจารณาถึงศีลเท่านั้น” ดังนี้ เสียชีวิตลง บังเกิดในภพดาวดึงส์. 

พวกชนแม้เหล่านั้น อาศัยศีลที่รับในเวลาใกล้ตาย บังเกิดในภพดาวดึงส์นั้นนั่นแหละ. 

พวกชนเหล่านั้นทั้งหมด ถูกเรียกว่า “สตุลฺลปกายิกา” เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้น

ยกย่องธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายด้วยสามารถการสมาทาน แล้วบังเกิดในหมู่สวรรค์. 

วิมานท้ังหลายบังเกิดด้วยสามารถแห่งการลดหลั่นกันนั่นแหละแห่งวิมานเหล่านั้น

อย่างนี้ คือ “ในบรรดาวิมานเหล่านั้น วิมานทองประกอบด้วย ๑๐๐ โยชน์ ของเทพ

บุตรผู้เป็นอาจารย์ บังเกิดในท่ามกลางแห่งวิมานเหล่านั้น, วิมานทั้งหลายของเทพ

บุตรผู้เป็นอันเตวาสิก บังเกิดล้อมวิมานของเทพบุตรผู้เป็นอาจารย์นั้น, วิมานอันมี

ภายใต้แห่งวิมานทั้งปวง แห่งวิมานเหล่านั้น ประกอบด้วย ๑๒ โยชน์”. เทพบุตรเหล่า

นั้นพิจารณากรรมในขณะที่บังเกิดแล้วนั่นแหละ รู้ว่าได้สมบัติเพราะอาศัยเทพบุตร 

ผู้เป็นอาจารย์ มีความประสงค์จะกล่าวคุณของอาจารย์ในสํานักของพระศาสดา จึงมา

สู่พระเชตวันในระหว่างมัชฌิมยาม ถวายบังคมพระศาสดา ได้ยืน ณ ที่สมควร.

 ..............................................................................................................................

 เตสุ  ฉ  เทวตา  ปฏิปาฏิยา  เอเกกํ  คาถํ  วตฺตุกามา  จตุตฺถปาทํ  วิสมํ  อิตร- 

ปาทตฺตยญฺจ  เอกสมํ  กตฺวา  ฉ  คาถา  อภาสึสุ

  “สพฺภิเรว  สมาเสถ   สพฺภิ  กุพฺเพถ  สนฺถวํ

  สตํ  สทฺธมฺมมญฺญาย   เสยฺโย  โหติ  น  ปาปิโย ฯ

  ..............................   ปญฺฃํ  ลภติ  นาญฺญโต ฯ

  ..............................   โสกมชฺเฌ  น  โสจติ ฯ

  ..............................   ญาติมชฺเฌ  วิโรจติ ฯ

  ..............................   สตฺตา  คจฺฉนฺติ  สุคฺคตึ ฯ  

  สพฺภิเรว  สมาเสถ   สพฺภิ  กุพฺเพถ  สนฺถวํ
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  สตํ  สทฺธมฺมมญฺญาย   สตฺตา  ติฏฺนฺติ  สาตตนฺติ ฯ

 เตสุ  (เทเวสุ)  ฉ  เทวตา  ปฏิปาฏิยา  เอเกกํ  คาถํ  วตฺตุกามา  (หุตฺวา)  จตุตฺถปาทํ  วิสมํ   

(จ)  อิตรปาทตฺตยํ  จ  เอกสมํ  กตฺวา  ฉ  คาถา  อภาสึสุ

  “(ปุคฺคโล)  สพฺภิ  เอว  สมาเสถ  สพฺภิ  กุพฺเพถ  สนฺถวํ

  สตํ  สทฺธมฺมํ  อญฺญาย  เสยฺโย  (คุณชาโต)  โหติ  น  (โหติ)  ปาปิโย  (คุณชาโต) ฯ

  (ปุคฺคโล)  สพฺภิ  เอว  สมาเสถ  สพฺภิ  กุพฺเพถ  สนฺถวํ

  สตํ  สทฺธมฺมํ  อญฺญาย  (ปุคฺคโล)  ปญฺฃํ  ลภติ  น  อญฺญโต  (ปุคฺคลโต) ฯ

  (ปุคฺคโล)  สพฺภิ  เอว  สมาเสถ  สพฺภิ  กุพฺเพถ  สนฺถวํ

  สตํ  สทฺธมฺมํ  อญฺญาย  (ปุคฺคโล)  โสกมชฺเฌ  น  โสจติ ฯ

  (ปุคฺคโล)  สพฺภิ  เอว  สมาเสถ  สพฺภิ  กุพฺเพถ  สนฺถวํ

  สตํ  สทฺธมฺมํ  อญฺญาย  (ปุคฺคโล)  ญาติมชฺเฌ  วิโรจติ ฯ

  (ปุคฺคโล)  สพฺภิ  เอว  สมาเสถ  สพฺภิ  กุพฺเพถ  สนฺถวํ

  สตํ  สทฺธมฺมํ  อญฺญาย  สตฺตา  คจฺฉนฺติ  สุคฺคตึ ฯ  

  (ปุคฺคโล)  สพฺภิ  เอว  สมาเสถ  สพฺภิ  กุพฺเพถ  สนฺถวํ

  สตํ  สทฺธมฺมํ  อญฺญาย  สตฺตา  ติฏฺนฺติ  สาตตนฺติ ฯ

 เตสุ  (เทเวสุ)  ฉ  เทวตา อ.-ในเทวดา ท. เหล่านั้นหนา -เทวดา ท. ๖ ตน  วตฺตุ- 

กามา เป็นผู้ใคร่เพื่ออันกล่าว  คาถํ ซึ่งคาถา  เอเกกํ หนึ่งๆ  ปฏิปาฏิยา ตามลําดับ  

(หุตฺวา) เป็น  อภาสึสุ ได้กล่าวแล้ว  คาถา ซึ่งคาถา ท.  ฉ หก  กตฺวา กระทํา   

จตุตฺถปาทํ ซึ่งบาทที่ ๔  วิสม ํให้เป็นบาทอันแตกต่างกัน  (จ) ด้วย  อิตรปาทตฺตยํ 

ซึ่งหมวดสามแห่งบาทนอกนี้  เอกสมํ ให้เป็นบาทอันเหมือนเป็นอันเดียวกัน  จ ด้วย  

อิติ ว่า

 “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  สมาเสถ พึงสมาคม  สพฺภิ  เอว กับ

ด้วยสัตบุรุษ ท. นั่นเทียว  กุพฺเพถ พึงกระทํา  สนฺถวํ ซึ่ง

ความเชยชิด  สพฺภ ิกับด้วยสัตบุรุษ ท.,  เสยฺโย  (คุณชาโต)  

อ.คุณชาตอันประเสริฐกว่า  โหติ ย่อมมี   ปาปิโย  (คุณชาโต) 
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อ.คุณชาตอันชั่วกว่า  น  (โหติ) ย่อมไม่มี  อญฺญาย เพราะรู้

ยิ่ง  สทฺธมฺมํ ซึ่งสัทธรรม  สตํ ของสัตบุรุษ ท. ฯ

 (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  สมาเสถ พึงสมาคม  สพฺภิ  เอว กับด้วย

สัตบุรุษ ท. นั่นเทียว  กุพฺเพถ พึงกระทํา  สนฺถวํ ซึ่งความ

เชยชิด  สพฺภ ิกับด้วยสัตบุรุษ ท.,  (ปุคฺคโล)  อ.บุคคล  ลภติ 

ย่อมได้   ปญฺฃํ ซึ่งปัญญา  อญฺญาย เพราะรู้ยิ่ง  สทฺธมฺมํ  

ซึ่งสัทธรรม  สตํ ของสัตบุรุษ ท.  ลภติ จะได้   ปญฺฃํ ซึ่งปัญญา   

อญฺญโต  (ปุคฺคลโต) จากบุคคลอื่น  น  หามิได้ ฯ

 (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  สมาเสถ พึงสมาคม  สพฺภิ  เอว กับด้วย

สัตบุรุษ ท. นั่นเทียว  กุพฺเพถ พึงกระทํา  สนฺถวํ ซึ่งความเชย

ชิด  สพฺภ ิกับด้วยสัตบุรุษ ท.,  (ปุคฺคโล)  อ.บุคคล  น  โสจติ 

ย่อมไม่เศร้าโศก   โสกมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งชนผู้เศร้าโศก  

อญฺญาย เพราะรู้ยิ่ง  สทฺธมฺมํ ซึ่งสัทธรรม  สตํ ของสัตบุรุษ 

ท. ฯ

 (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  สมาเสถ พึงสมาคม  สพฺภิ  เอว กับด้วย

สัตบุรุษ ท. นั่นเทียว  กุพฺเพถ พึงกระทํา  สนฺถวํ ซึ่งความเชย

ชิด  สพฺภ ิกับด้วยสัตบุรุษ ท.,  (ปุคฺคโล)  อ.บุคคล  วิโรจติ 

ย่อมรุ่งโรจน์   ญาติมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งญาติ  อญฺญาย 

เพราะรู้ยิ่ง  สทฺธมฺมํ ซึ่งสัทธรรม  สตํ ของสัตบุรุษ ท. ฯ

 (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  สมาเสถ พึงสมาคม  สพฺภิ  เอว กับด้วย

สัตบุรุษ ท. นั่นเทียว  กุพฺเพถ พึงกระทํา  สนฺถวํ ซึ่งความเชย

ชิด  สพฺภ ิกับด้วยสัตบุรุษ ท.,  สตฺตา  อ.สัตว์ ท.  คจฺฉนฺติ  

จะไป  สุคต ึสู่สุคติ  อญฺญาย เพราะรู้ยิ่ง  สทฺธมฺมํ ซึ่งสัทธรรม  

สตํ ของสัตบุรุษ ท. ฯ

 (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  สมาเสถ พึงสมาคม  สพฺภิ  เอว กับด้วย

สัตบุรุษ ท. นั่นเทียว  กุพฺเพถ พึงกระทํา  สนฺถวํ ซึ่งความเชย
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ชิด  สพฺภ ิกับด้วยสัตบุรุษ ท.,  สตฺตา  อ.สัตว์ ท.  ติฏฺนฺติ 

ย่อมดํารงอยู่   สาตตํ เป็นนิจ  อญฺญาย เพราะรู้ยิ่ง  สทฺธมฺมํ 

ซึ่งสัทธรรม  สตํ ของสัตบุรุษ ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในบรรดาเทวดาเหล่านั้น เทวดา ๖ ตน มีความประสงค์จะกล่าวตนละหนึ่งคาถา ตาม

ลําดับ ได้กล่าว ๖ คาถา ทําบาทที่ ๔ ให้แตกต่างกัน ส่วนอีกสามบาทนอกนี้ เหมือน

กันว่า

 “บุคคลพึงสมาคมกับสัตบุรุษทั้งหลายเท่านั้น พึงทําความ

สนิทสนมกับสัตบุรุษทั้งหลาย เพราะรู้ยิ่งธรรมของสัตบุรุษทั้ง

หลาย มีแต่คุณชาตที่ประเสริฐกว่าไม่มีความเลวทรามเลย.

 บุคคลพึงสมาคมกับสัตบุรุษทั้งหลายเท่านั้น พึงทําความสนิท

สนมกับสัตบุรุษทั้งหลาย เพราะรู้ยิ่งธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย 

บุคคลย่อมได้ปัญญา จะได้ปัญญาจากคนอื่นก็หาไม่.

 บุคคลพึงสมาคมกับสัตบุรุษทั้งหลายเท่านั้น พึงทําความสนิท

สนมกับสัตบุรุษทั้งหลาย เพราะรู้ยิ่งธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย 

บุคคลย่อมไม่เศร้าโศกในท่ามกลางหมู่ชนที่เศร้าโศก. 

 บุคคลพึงสมาคมกับสัตบุรุษทั้งหลายเท่านั้น พึงทําความสนิท

สนมกับสัตบุรุษทั้งหลาย เพราะรู้ยิ่งธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย 

บุคคลย่อมรุ่งโรจน์ในท่ามกลางญาติ.

 บุคคลพึงสมาคมกับสัตบุรุษทั้งหลายเท่านั้น พึงทําความสนิท

สนมกับสัตบุรุษทั้งหลาย เพราะรู้ยิ่งธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย 

สัตว์ทั้งหลายจะไปสู่สุคติ.

 บุคคลพึงสมาคมกับสัตบุรุษทั้งหลายเท่านั้น พึงทําความสนิท

สนมกับสัตบุรุษทั้งหลาย เพราะรู้ยิ่งธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย 

สัตว์ทั้งหลายย่อมดํารงอยู่เป็นนิจ.

 .............................................................................................................................. 
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อถาปรา  เทวตา  “กสฺสาปิ  นุ  โข  ภควา  สุภาสิตนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  สพฺพาสํ  โว  สุภาสิตํ  

ปริยาเยน  อปิจ  มม  สุณาถาติ  วตฺวา  อิมํ  คาถมาห

  “สพฺภิเรว  สมาเสถ   สพฺภิ  กุพฺเพถ  สนฺถวํ

  สตํ  สทฺธมฺมมญฺญาย   สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจตีติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เทวตา อ.เทวดา  อปรา อื่นอีก  ปุจฺฺฉิ ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภควา ข้าแต่ 

พระผู้มีพระภาคเจ้า  (วจนํ) อ.คํา  กสฺสาปิ  นุ  โข แม้ของใครหนอแล  สุภาสิตํ เป็น 

สุภาสิต  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  วตฺวา ตรัส

แล้ว  อิติ ว่า  “(วจนํ) อ.คํา  โว ของท่าน ท.  สพฺพาส ํทั้งปวง  สุภาสิต ํเป็นสุภาสิต   

ปริยาเยน โดยปริยาย  (โหติ) ย่อมเป็น,  อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  

สุณาถ จงฟัง  (วจนํ) ซึ่งคํา  มม ของเรา”  อิติ ดังนี้  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ  

ซึ่งพระคาถานี้  อิติ ว่า  

 “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  สมาเสถ พึงสมาคม  สพฺภิ  เอว กับด้วย

สัตบุรุษ ท. นั่นเทียว  กุพฺเพถ พึงกระทํา  สนฺถวํ ซึ่งความเชย

ชิด  สพฺภ ิกับด้วยสัตบุรุษ ท.,  (ปุคฺคโล)  อ.บุคคล  ปมุจฺจติ 

จะหลุดพ้น   สพฺพทุกฺขา จากทุกข์ทั้งปวง  อญฺญาย เพราะรู้

ยิ่ง  สทฺธมฺมํ ซึ่งสัทธรรม  สตํ ของสัตบุรุษ ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น เทวดาตนอื่นอีก ทูลถามว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า คําของใครบ้างหนอ 

เป็นคําสุภาสิต” ดังนี้. พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “คําของทุกท่านเป็นคําสุภาสิตโดย

เหตุผล, อนึ่ง ขอท่านทั้งหลายจงฟังคําของเรา” แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า

 “บุคคลพึงสมาคมกับสัตบุรุษทั้งหลายเท่านั้น พึงทําความ

สนิทสนมกับสัตบุรุษทั้งหลาย เพราะรู้ยิ่งธรรมของสัตบุรุษ 

ทั้งหลาย บุคคลจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้”.

 ..............................................................................................................................
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[๕๐]   ตตฺถ  สพฺภิเรวาติ  ปณฺฑิเตหิ  สปฺปุริเสหิ  เอว ฯ  รกาโร  ปทสนฺธิกโร ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สพฺภิเรวาติ  (ปทสฺส)  “ปณฺฑิเตหิ  สปฺปุริเสหิ  เอว”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  รกาโร   

ปทสนฺธิกโร  (โหติ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปณฺฑิเตหิ กับด้วยบัณฑิต ท.  สปฺปุริเสหิ  เอว คือว่า 

กับด้วยสัตบุรุษ ท. นั่นเทียว”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สพฺภิเรวาติ  (ปทสฺส) แห่ง- 

ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “สพฺภิเรว” ดังนี้ ฯ  รกาโร อ.รอักษร  ปทสนฺธิกโร  

เป็นอักษรอันกระทําซึ่งการเชื่อมซึ่งบท  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “สพฺภิเรว” แปลว่า กับด้วยบัณฑิตทั้งหลาย คือว่ากับด้วย

สัตบุรุษทั้งหลายนั่นแหละ. รอักษรทําการเชื่อมบท .

 ..............................................................................................................................

 สมาเสถาติ  สห  นิสีเทยฺย ฯ  เทสนาสีสเมว  เจตํ ฯ  สพฺพอิริยาปเถ  สพฺภิเรว  สห  

กปฺเปยฺยาติ  อตฺโถ ฯ

 “สมาเสถาติ  (ปทสฺส)  “สห  นิสีเทยฺย”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  เทสนาสีสํ  เอว  จ  เอตํ  (วจนํ  โหติ) ฯ  

สพฺพอิริยาปเถ  สพฺภิ  เอว  สห  กปฺเปยฺยาติ  อตฺโถ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “นิสีเทยฺย พึงนั่ง  สห กับ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“สมาเสถาติ ว่า “สมาเสถ” ดังนี้ ฯ  จ ก็  เอตํ  (วจนํ) อ.คํานั่น  เทสนาสีสํ  เอว เป็น

หัวข้อแห่งเทศนานั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “กปฺเปยฺย 

พึงสําเร็จ  สพฺพอิริยาปเถ ซึ่งอิริยาบถทั้งปวง ท.  สห กับ  สพฺภิ  เอว ด้วยสัตบุรุษ 

ท. นั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สมาเสถ” ความว่า พึงนั่งร่วม. คํานั่น เป็นเพียงหัวข้อเทศนาเท่านั้น. อธิบาย

ว่า “พึงสําเร็จอิริยาบถทั้งปวงกับด้วยสัตบุรุษทั้งหลายนั่นแหละ”.

 .............................................................................................................................. 

กุพฺเพถาติ  กเรยฺย ฯ

 “กุพฺเพถาติ  (ปทสฺส)  “กเรยฺย”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  
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 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กเรยฺย พึงกระทํา”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“กุพฺเพถาติ ว่า “กุพฺเพถ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “กุพฺเพถ” แปลว่า พึงกระทํา.

 ..............................................................................................................................

 สนฺถวนฺติ  มิตฺตสนฺถวํ ฯ  

 “สนฺถวนฺติ  (ปทสฺส)  “มิตฺตสนฺถวํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มิตฺตสนฺถว ํซึ่งความเชยชิดเพียงดังมิตร”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “สนฺถวนฺติ ว่า “สนฺถวํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สนฺถวํ” ได้แก่ความสนิทสนมโดยฐานะแห่งมิตร.  

 ..............................................................................................................................

 มิตฺตสนฺถโว  หิ  พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธสาวเกหิ  สทฺธึ  กตฺตพฺโพ,  ตณฺหาสนฺถโว  ตุ  น  

เกนจิ  สทฺธึ ฯ

 มิตฺตสนฺถโว  หิ  (ปุคฺคเลน)  พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธสาวเกหิ  สทฺธึ  กตฺตพฺโพ,  ตณฺหาสนฺถโว  ตุ  

(ปุคฺคเลน)  น  เกนจิ  สทฺธึ  (กตฺตพฺโพ) ฯ

 ห ิ จริงอยู่  มิตฺตสนฺถโว อ.ความเชยชิดโดยฐานะแห่งมิตร  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  

กตฺตพฺโพ พึงกระทํา  สทฺธึ กับ  พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธสาวเกหิ ด้วยพระพุทธเจ้า  

พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสาวก ท.,  ต ุ ส่วนว่า  ตณฺหาสนฺถโว อ.ความเชยชิด 

โดยฐานะแห่งตัณหา  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  น  (กตฺตพฺโพ) ไม่พึงกระทํา  สทฺธึ กับ  

เกนจิ ด้วยใครๆ ฯ

 ความจริง ความสนิทสนมโดยฐานะแห่งมิตร บุคคลควรทํากับพระพุทธเจ้า พระ 

ปัจเจกพุทธเจ้า และพระสาวกทั้งหลาย, แต่ความสนิทสนมโดยฐานะแห่งตัณหา 

บุคคลไม่ควรทํากับใครๆ เลย.

   ..............................................................................................................................
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 สตนตฺิ  พุทฺธาทีนํ  สปฺปุริสานํ ฯ

 “สตนตฺิ  (ปทสฺส)  “พุทฺธาทีนํ  สปฺปุริสานํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สปฺปุริสาน ํแห่งสัตบุรุษ ท.  พุทฺธาทีนํ มีพระพุทธเจ้า

เป็นต้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สตนฺต ิว่า “สตํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สตํ” ได้แก่สัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น.

 ..............................................................................................................................

 สทฺธมฺมนตฺิ  ปญฺจสีลทสสีลจตุสฺสติปฏฺานาทิเภทํ  สทฺธมฺมํ ฯ  อิธ  ตุ  ปญฺจสีล- 

มธิปฺเปตํ ฯ

 “สทฺธมฺมนฺติ  (ปทสฺส)  “ปญฺจสีลทสสีลจตุสฺสติปฏฺานาทิเภทํ  สทฺธมฺมํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

(เทวปุตฺเตหิ)  อิธ  (ฅาเน)  ตุ  ปญฺจสีลํ  อธิปฺเปตํ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สทฺธมฺมํ ซึ่งพระสัทธรรม  ปญฺจสีลทสสีลจตุสฺสติปฏฺ-

านาทิเภทํ อันต่างด้วยพระสัทธรรมมีศีล ๕ ศีล ๑๐ และสติปัฏฐาน ๔ เป็นต้น”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สทฺธมฺมนฺติ ว่า “สทฺธมฺมํ” ดังนี้ ฯ  ต ุส่วนว่า  ปญฺจสีลํ อ.ศีล 

๕  (เทวปุตฺเตหิ) อันเทพบุตร ท.  อธิปฺเปตํ ประสงค์เอาแล้ว  อิธ  (ฅาเน) ในที่นี้ ฯ

 บทว่า “สทฺธมฺมํ” ความว่า พระสัทธรรมมีประเภทคือ ศีล ๕ ศีล ๑๐ และสติปัฏฐาน ๔ 

เป็นต้น. แต่ในที่นี้ ศีล ๕ พวกเทพบุตรทั้งหลายประสงค์เอา. 

 ..............................................................................................................................

 อญฺญายาติ  ชานิตฺวา  ชานนเหตุ ฯ

 “อญฺญายาติ  (ปทสฺส)  “ชานิตฺวา  ชานนเหตุ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ชานิตฺวา เพราะรู้  ชานนเหตุ คือว่า เพราะเหตุแห่งการ

รู้”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อญฺญายาติ ว่า “อญฺญาย” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อญฺญาย” แปลว่า เพราะรู้ คือว่าเพราะเหตุแห่งการรู้.

 ..............................................................................................................................
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 เสยฺโยติ  วุฑฺฒิ ฯ 

 “เสยฺโยติ  (ปทสฺส)  “วุฑฺฒิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วุฑฺฒิ อ.ความเจริญ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“เสยฺโยติ ว่า “เสยฺโย” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “เสยฺโย” คือ ความเจริญ.

 ..............................................................................................................................

 น  ปาปิโยติ  ลามกํ  กิญฺจิ  น  โหติ ฯ

 “น  ปาปิโยติ  (ปทสฺส)  “ลามกํ  กิญฺจิ  น  โหติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ลามกํ อ.ความเลวทราม  กิญฺจิ อะไรๆ  น  โหติ ย่อม

ไม่มี”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “น  ปาปิโยติ ว่า “น  ปาปิโย” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “น  ปาปิโย” ความว่า ไม่มีความเลวทรามอะไร

 ..............................................................................................................................

 ทุติยคาถายํ ฯ

 ทุติยคาถายํ  (วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ

   (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  ทุติยคาถายํ ในคาถาที่ ๒  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต   

เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ

 พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๒

   ..............................................................................................................................

 นาญฺญโตติ  อญฺญโต  อนฺธพาลโต  ปญฺญํ  น  ลภติ ฯ  ตถา  หิ  วาลิกาทีหิ  เตลาทีนิ  

วิย  อนฺธพาลโต  ปญฺญา  นาม  น  ลพฺภติ  ติลาทีหิ  เตลาทีนิ  วิย  สตํ  ธมฺมํ  ญตฺวา  

ปณฺฑิตเมว  เสวนฺโต  ลภตีติ ฯ
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 “นาญฺญโตติ  (ปทสฺส)  “อญฺญโต  (ปุคฺคลโต)  อนฺธพาลโต  ปญฺญํ  น  ลภติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ตถา  

หิ  (เกนจิ)  วาลิกาทีหิ  (วตฺถูหิ  อลพฺภมานานิ)  เตลาทีนิ  (วตฺถูนิ)  วิย  (เกนจิ)  อนฺธพาลโต   

ปญฺญา  นาม  น  ลพฺภติ,  (เกนจิ)  ติลาทีหิ  (วตฺถูหิ  ลพฺภมานานิ)  เตลาทีนิ  (วตฺถูนิ)  วิย  

(ปุคฺคโล)  สตํ  ธมฺมํ  ญตฺวา  ปณฺฑิตํ  เอว  เสวนฺโต  ลภตีติ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “น  ลภติ ย่อมไม่ได้  ปญฺฃํ ซึ่งปัญญา  อญฺญโต  (ปุคฺคลโต)  

จากบุคคลอื่น  อนฺธพาลโต คือว่าจากคนอันธพาล”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“นาญฺญโตติ ว่า “นาญฺญโต” ดังนี้ ฯ  ตถา  ห ิจริงเหมือนอย่างนั้น  ปญฺญา  นาม  

ชื่อ อ.ปัญญา  (เกนจิ) อันใครๆ  น  ลพฺภติ ย่อมไม่ได้  อนฺธพาลโต จากคนอันธพาล  

เตลาทีนิ  (วตฺถูนิ)  วิย ราวกะ อ.วัตถุ ท. มีนํ้ามันเป็นต้น  (เกนจิ  อลพฺภมานานิ) 

อันใครๆ ไม่ได้อยู่  วาลิกาทีหิ  (วตฺถูหิ) จากวัตถุ ท. มีทรายเป็นต้น,  (ปุคฺคโล) 

อ.บุคคล  ญตฺวา รู้แล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  สต ํของสัตบุรุษ ท.  เสวนฺโต  เอว เมื่อเสพ

นั่นเทียว  ปณฺฑิต ํซึ่งบัณฑิต  ลภติ ย่อมได้  เตลาทีนิ  (วตฺถูนิ)  วิย ราวกะ อ.วัตถุ 

ท. มีนํ้ามันเป็นต้น  (เกนจิ  ลพฺภมานานิ) อันใครๆ ได้อยู่  ติลาทีหิ  (วตฺถูหิ) จาก

วัตถุ ท. มีงาเป็นต้น”  อิติ ดังนี้แล ฯ

 บทว่า “นาญฺญโต” ความว่า ย่อมไม่ได้ปัญญาจากบุคคลอื่น คือว่าจากอันธพาล.  

จริงอย่างนั้น ธรรมดาว่าปัญญา ใครๆ ก็ไม่ได้จากคนอันธพาล ดุจวัตถุทั้งหลายมี

นํ้ามันเป็นต้นที่ใครๆ ก็หาไม่ได้จากวัตถุมีทรายเป็นต้น, บุคคลรู้ธรรมของสัตบุรุษทั้ง

หลาย เมื่อเสพบัณฑิตเท่านั้น จึงจะได้ ดุจวัตถุทั้งหลายมีนํ้ามันเป็นต้นที่ใครๆ หาได้

จากวัตถุมีงาเป็นต้น ดังนี้แล.

 ..............................................................................................................................

๑๖. พนฺธุลเสนาปติวตฺถุ

[๕๑]   ตติยคาถายํ ฯ

 ตติยคาถายํ  (วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ

   (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  ตติยคาถายํ ในคาถาที่ ๓  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต   

เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ
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 พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๓.

 ..............................................................................................................................

 โสกมชฺเฌติ  โสกวตฺถูนํ  โสกานุคตานํ  วา  สตฺตานํ  มชฺฌคโต  น  โสจติ  พนฺธุล- 

เสนาปติสฺส  อุปาสิกา  วิย  ปญฺจนฺนํ  โจรสตานํ  มชฺเฌ  สงฺกิจฺจสามเณโร  วิย  จ ฯ

 “โสกมชฺเฌติ  (ปทสฺส)  “โสกวตฺถูนํ  โสกานุคตานํ  วา  สตฺตานํ  มชฺฌคโต  น  โสจติ  พนฺธุล- 

เสนาปติสฺส  อุปาสิกา  วิย  (จ)  ปญฺจนฺนํ  โจรสตานํ  มชฺเฌ  สงฺกิจฺจสามเณโร  วิย  จ”  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มชฺฌคโต ผู้ไปแล้วในท่ามกลาง  สตฺตานํ แห่งสัตว์ 

ท.  โสกวตฺถูนํ ผู้เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศก  วา หรือว่า  โสกานุคตานํ ผู้ไปตาม

ซึ่งบุคคลผู้เศร้าโศก  น  โสจติ ย่อมไม่เศร้าโศก  อุปาสิกา  วิย ราวกะ อ.อุบาสิกา  

พนฺธุลเสนาปติสฺส ของเสนาบดีชื่อว่าพันธุละ  (จ) ด้วย  สงฺกิจฺจสามเณโร  วิย 

ราวกะ อ.สามเณรชื่อว่าสังกิจจะ  มชฺเฌ ในท่ามกลาง  โจรสตานํ แห่งร้อยแห่งโจร 

ท.  ปญฺจนฺนํ ห้า  จ ด้วย”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “โสกมชฺเฌติ ว่า “โสกมชฺเฌ” 

ดังนี้ ฯ

 บทว่า “โสกมชฺเฌ” ความว่า ผู้ไปอยู่ในท่ามกลางพวกสัตว์ผู้เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้า

โศกหรือผู้ไปตามบุคคลผู้เศร้าโศก ย่อมไม่เศร้าโศก ดุจอุบาสิกาของพันธุลเสนาบดี 

และดุจสังกิจจสามเณรในท่ามกลางหมู่โจร ๕๐๐ ฉะนั้น

 ..............................................................................................................................

 กุสินารายํ  กิร  พนฺธุโล  นาม  มลฺลราชปุตฺโต  ปเสนทิรญฺญา  สทฺธึ  เอกาจริยกุเล   

อุคฺคหิตสิปฺโป  อโหสิ ฯ  โส  มลฺลิกํ  นาม  เทวึ  คเหตฺวา  กุสินาราโต  สาวตฺถึ   

คนฺตฺวา  ปเสนทิรญฺโญ  เสนาปติ  อโหสิ ฯ  มลฺลิกา  ตํ  ปฏิจฺจ  โสฬสกฺขตฺตุํ  ยมเก  

ปุตฺเต  วิชายิ ฯ  เต  สพฺเพปิ  สูรา  ถามสมฺปนฺนา  สพฺพสิปฺปานํ  นิปฺผตฺตึ  คตา   

อเหสุํ ฯ  เตเสฺวเกโก  ปุริสสหสฺสปริวาโร ฯ  

 กิร ได้ยินว่า  มลฺลราชปุตฺโต อ.พระราชโอรสของพระเจ้ามัลละ  พนฺธุโล  นาม 

พระนามว่าพันธุละ  กุสินารายํ ในเมืองกุสินารา  อุคฺคหิตสิปฺโป เป็นผู้มีศิลปะอัน
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เรียนเอาแล้ว  เอกาจริยกุเล ในตระกูลแห่งอาจารย์เดียวกัน  สทฺธึ กับ  ปเสนทิ-

รญฺญา ด้วยพระราชาพระนามว่าปเสนทิ  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  โส  (พนฺธุโล) อ.พระ

ราชกุมารพระนามว่าพันธุละนั้น  คเหตฺวา ทรงพาเอาแล้ว  เทวึ ซึ่งพระเทวี  มลฺลิกํ  

นาม พระนามว่ามัลลิกา  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  สาวตฺถึ สู่เมืองสาวัตถี  กุสินาราโต 

จากเมืองกุสินารา  เสนาปติ เป็นเสนาบดี  ปเสนทิรญฺโญ ของพระราชาพระนามว่า

ปเสนทิ  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  มลฺลิกา อ.พระเทวีพระนามว่ามัลลิกา  ปฏิจฺจ อาศัย

แล้ว  ตํ  (พนฺธุลํ) ซึ่งเสนาบดีชื่อว่าพันธุละนั้น  วิชายิ คลอดแล้ว  ปุตฺเต ซึ่งบุตร ท.  

ยมเก คู่แฝด  โสฬสกฺขตฺตุํ สิบหกครั้ง ฯ  เต  (ปุตฺตา) อ.บุตร ท. เหล่านั้น  สพฺเพป ิ

แม้ทั้งปวง  สูรา เป็นผู้กล้าหาญ  ถามสมฺปนฺนา เป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยกําลัง  คตา  

เป็นผู้ถึงแล้ว  นิปฺผตฺต ึซึ่งความสําเร็จ  สพฺพสิปฺปาน ํแห่งศิลปะทั้งปวง ท.  อเหสุํ 

ได้เป็นแล้ว ฯ  เตสุ  (ปุตฺเตสุ)  เอเกโก  (ปุตฺโต) อ.- ในบุตร ท. เหล่านั้นหนา -บุตรคน

หนึ่งๆ  ปุริสสหสฺสปริวาโร เป็นผู้มีพันแห่งบุรุษเป็นบริวาร  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว ฯ

 ได้ยินมาว่า พระราชโอรสของพระเจ้ามัลละ พระนามว่าพันธุละ ในเมืองกุสินารา ได้เป็น

ผู้ศึิกษาศิลปะในตระกูลแห่งอาจารย์เดียวกันกับพระเจ้าปเสนทิโกศล. ท่านพันธุละนั้น 

พาพระเทวีพระนามว่ามัลลิกาไปเมืองสาวัตถีจากเมืองกุสินารา ได้เป็นเสนาบดีของ

พระเจ้าปเสนทิโกศล. พระนางมัลลิกาอาศัยท่านพันธุละนั้น คลอดบุตรแฝด ๑๖ ครั้ง. 

บุตรเหล่านั้นแม้ทุกคน เป็นผู้กล้าหาญ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกําลัง ได้เป็นผู้ถึงความ

สําเร็จแห่งศิลปะทุกอย่าง. ในบรรดาบุตรเหล่านั้น บุตรคนหนึ่งๆ ได้มีบุรุษ ๑,๐๐๐ คน

เป็นบริวาร.

 ..............................................................................................................................

 อเถกทิวสํ  กูฏฏฺฏปราชิตา  มนุสฺสา  พนฺธุลํ  อาคจฺฉนฺตํ  ทิสฺวา  วินิจฺฉยามจฺจานํ   

กูฏฏฺฏกรณํ  ตสฺส  อาจิกฺขึสุ ฯ  โส  วินิจฺฉยํ  คนฺตฺวา  ตํ  อฏฺฏํ  ตีเรตฺวา  สามิกเมว   

สามิกํ  อกาสิ ฯ  มหาชโน  สาธุการํ  อทาสิ ฯ  ตํ  สุตฺวา  ราชา  ปุจฺฉิตฺวา  ตมตฺถํ  

ญตฺวา  วินิจฺฉยามจฺเจ  หราเปตฺวา  พนฺธุลสฺเสว  วินิจฺฉยํ  นิยฺยาเทสิ ฯ  โส  ตโต  

ปฏฺาย  สมฺมา  วินิจฺฉินาติ ฯ  ตโต  โปราณวินิจฺฉยกา  ลญฺจํ  อลภนฺตา  อปฺปลาภา   

หุตฺวา  พนฺธุโล  รชฺชํ  ปฏฺเตีติ  รญฺโญ  ปริภินฺทึสุ ฯ  ราชา  เตสํ  วจนํ  คเหตฺวา   

ปยุตฺตปุริเสหิ  ปจฺจนฺตํ  ปหราเปตฺวา  ปจฺจนฺโต  กิร  กุปิโต  ตว  ปุตฺเตหิ  สทฺธึ   
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คนฺตฺวา  โจเร  คณฺหาติ  พนฺธุลํ  เปเสตฺวา  เอตฺเถวสฺส  ทฺวตฺตึสาย  ปุตฺเตหิ  สทฺธึ  สีสํ  

ฉินฺทถาติ  อญฺเญ  สมตฺเถ  มหาโยเธ  เปเสสิ ฯ  เต  ตถา  กรึสุ ฯ  ตํทิวสํ  มลฺลิกา  

ปญฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  เทฺว  อคฺคสาวเก  นิมนฺเตสิ ฯ  

 อเถกทิวสํ ครั้นภายหลัง ณ วันหนึ่ง  มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  กูฏฏฺฏปราชิตา ผู้พ่าย

แพ้แล้วเพราะคดีโกง  ทิสฺวา เห็นแล้ว  พนฺธุลํ ซึ่งเสนาบดีชื่อว่าพันธุละ  อาคจฺฉนฺตํ 

ผู้มาอยู่  อาจิกฺขึสุ บอกแล้ว  กูฏฏฺฏกรณํ ซึ่งการกระทําซึ่งคดีโกง  วินิจฺฉยามจฺจานํ  

ของอํามาตย์ผู้วินิจฉัย ท.  ตสฺส  (พนฺธุลสฺส) แก่เสนาบดีชื่อว่าพันธุละนั้น ฯ  โส  

(พนฺธุโล) อ.เสนาบดีชื่อว่าพันธุละนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  วินิจฺฉยํ สู่ที่เป็นที่วินิจฉัย  

ตํ  อฏฺฏํ ยังคดีนั้น  ตีเรตฺวา ให้ข้ามลงแล้ว  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  สามิกํ  เอว ซึ่ง

เจ้าของนั่นเทียว  สามิกํ ให้เป็นเจ้าของ ฯ  มหาชโน อ.มหาชน  อทาสิ ได้ให้แล้ว  

สาธุการํ ซึ่งสาธุการ ฯ  ราชา อ.พระราชา  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตํ  (สทฺทํ) ซึ่ง

เสียงนั้น  ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแล้ว  ญตฺวา ทรงทราบแล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น  

(ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  หราเปตฺวา ให้นําไปแล้ว  วินิจฺฉยามจฺเจ ซึ่งอํามาตย์

ผู้วินิจฉัย ท.  นิยฺยาเทสิ ทรงมอบให้แล้ว  วินิจฺฉยํ ซึ่งการวินิจฉัย  พนฺธุลสฺส  เอว 

แก่เสนาบดีชื่อว่าพันธุละนั่นเทียว ฯ  โส  (พนฺธุโล) อ.เสนาบดีชื่อว่าพันธุละนั้น   

วินิจฺฉินาติ ย่อมวินิจฉัย  สมฺมา โดยชอบ  ปฏฺาย จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาล

นั้น ฯ  ตโต ในลําดับนั้น  โปราณวินิจฺฉยกา อ.อํามาตย์ผู้วินิจฉัยเก่า ท.  อลภนฺตา 

เมื่อไม่ได้  ลญฺจํ ซึ่งสินบน  อปฺปลาภา เป็นผู้มีลาภน้อย  หุตฺวา เป็นแล้ว  ปริภินฺทึสุ 

ยุยงแล้ว  รญฺโญ แก่พระราชา  อิติ ว่า  “พนฺธุโล อ.เสนาบดีชื่อว่าพันธุละ  ปฏฺเติ 

ย่อมปรารถนา  รชฺช ํ ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา”  อิติ ดังนี้ ฯ  ราชา อ.พระราชา   

คเหตฺวา ทรงถือเอาแล้ว  วจนํ ซึ่งคํา  เตสํ  (วินิจฺฉยามจฺจานํ) ของอํามาตย์ผู้วินิจฉัย 

ท. เหล่านั้น  ปยุตฺตปุริเสห ิยังบุรุษผู้อันพระองค์ทรงประกอบแล้ว ท.  ปหราเปตฺวา 

ให้ตีแล้ว  ปจฺจนฺตํ ซึ่งประเทศอันตั้งอยู่ปลายแดน  เปเสตฺวา ทรงส่งไปแล้ว  พนฺธุลํ 

ซึ่งเสนาบดีชื่อว่าพันธุละ  (วจเนน) ด้วยพระดํารัส  อิติ ว่า  “กิร ได้ยินว่า  ปจฺจนฺโต  

อ.ประเทศอันตั้งอยู่ปลายแดน  (โจเรหิ) อันโจร ท.  กุปิโต ให้กําเริบแล้ว,  (ตฺวํ) 

อ.ท่าน  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สทฺธึ กับ  ปุตฺเตห ิด้วยบุตร ท.  ตว ของท่าน  คณฺห จง

จับ  โจเร ซึ่งโจร ท.”  อิติ ดังนี้  เปเสสิ ทรงส่งไปแล้ว  มหาโยเธ ซึ่งนักรบผู้ใหญ่ 

ท.  สมตฺเถ ผู้สามารถ  อญฺเญ เหล่าอื่น  (วจเนน) ด้วยพระดํารัส  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห)  
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อ.ท่าน ท.  ฉินฺทถ จงตัด  สีส ํ ซึ่งศีรษะ  อสฺส  (พนฺธุลสฺส) ของเสนาบดีชื่อว่า 

พันธุละนั้น  สทฺธึ กับ  ปุตฺเตหิ ด้วยบุตร ท.  ทฺวตฺตึสาย สามสิบสองคน  เอตฺถ  

(ฅาเน)  เอว ในที่นั่นนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ  เต  (มหาโยธา) อ.นักรบผู้ใหญ่ ท. เหล่านั้น   

กรึสุ กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ  ตํทิวสํ ในวันนั้น  มลฺลิกา อ.นางมัลลิกา  

นิมนฺเตสิ นิมนต์แล้ว  อคฺคสาวเก ซึ่งพระอัครสาวก ท.  เทฺว สอง  สทฺธึ กับ   

ภิกฺขุสเตหิ ด้วยร้อยแห่งภิกษุ ท.  ปญฺจหิ ห้า ฯ

 ครั้นภายหลัง ณ วันหนึ่ง พวกมนุษย์ผู้พ่ายแพ้เพราะคดีโกงเห็นท่านพันธุละกําลัง

เดินมา จึงบอกการทําคดีโกงของพวกอํามาตย์ผู้วินิจฉัย แก่ท่าน. ท่านพันธุละนั้น

ไปสู่ที่วินิจฉัย พิจารณาคดีนั้น ได้ทําเจ้าของนั่นแหละ ให้เป็นเจ้าของ. มหาชนได้ให้

สาธุการ. พระราชาทรงสดับเสียงนั้น ตรัสถาม ทรงทราบความนั้นแล้ว จึงรับสั่งให้

ปลดพวกอํามาตย์ผู้วินิจฉัยออก แล้วทรงมอบการวินิจฉัยให้แก่ท่านพันธุละนั่นแหละ. 

ตั้งแต่นั้นมา ท่านพันธุละก็วินิจฉัยอย่างถูกต้อง. ลําดับนั้น พวกอํามาตย์ผู้วินิจฉัยเก่า

เมื่อไม่ได้สินบน เป็นผู้มีลาภน้อย จึงพากันยุยงแก่พระราชาว่า “ท่านพันธุละปรารถนา

ราชสมบัติ” ดังนี้. พระราชาทรงถือเอาคําของพวกอํามาตย์เหล่านั้น ใช้พวกบุรุษที่

ทรงประกอบขึ้นให้ตีเมืองชายแดน แล้วทรงส่งท่านพันธุละไปด้วยรับสั่งว่า “ทราบว่า 

ชายแดน ถูกพวกโจรให้กําเริบ, ท่านพร้อมกับบุตรทั้งหลายของท่าน จงพากันไปจับ

โจร” ดังนี้ แล้วทรงส่งนายทหารชั้นผู้ใหญ่ผู้สามารถเหล่าอื่นไป ด้วยรับสั่งว่า “พวก

ท่านจงตัดศีรษะของท่านพันธุละพร้อมกับบุตร ๓๒ คน ในที่นั้นนั่นแหละ”. พวกทหาร

ชั้นผู้ใหญ่เหล่านั้นได้ทําเหมือนอย่างนั้น. ในวันนั้น นางมัลลิกานิมนต์พระอัครสาวก 

ทั้ง ๒ รูป พร้อมกับภิกษุอีก ๕๐๐ รูป.

 ..............................................................................................................................

 อถสฺสา  ปุพฺพณฺหสมเย  สามิกสฺส  เต  สทฺธึ  ปุตฺเตหิ  สีสํ  ฉินฺทนฺตีติ  ปณฺณํ  อทํสุ ฯ  

สา  ตํ  ญตฺวา  กสฺสจิ  กิญฺจิ  อวตฺวา  ปณฺณํ  อุจฺฉงฺเค  กตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆเมว  ปริวิสิ ฯ  

อถสฺสา  ปริจาริกา  สปฺปิปาฏึ  อาหรนฺตี  เถรานํ  ปุรโต  ปาฏึ  ภินฺทิ ฯ  ธมฺมเสนาปติ  

เภทนธมฺมํ  ภินฺนํ  น  จินฺเตตพฺพนฺติ  อาห ฯ  สา  อุจฺฉงฺคโต  ปณฺณํ  นีหริตฺวา  อิมํ  

ปวตฺตึ  สุตฺวาปิ  น  จินฺเตมิ  สปฺปิปาฏิยา  ภินฺนาย  กึ  จินฺเตสฺสามิ  ภนฺเตติ  อาห ฯ  

เถโร  ตสฺสา  ธมฺมํ  เทเสตฺวา  วิหารํ  อคมาสิ ฯ  สา  ทฺวตฺตึสสุณิสา  ปกฺโกสาเปตฺวา  
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สามิกา  โว  นิรปราธา  อตฺตโน  ปุริมกมฺมผลํ  ลภึสุ  มา  โสจิตฺถ  มา  จ  รญฺโญ  โกธํ  

กริตฺถาติ  โอวทิตฺวา  ตาสํ  โสกปฺปตฺตานํ  มชฺเฌ  น  โสจติ ฯ  อยํ  นโย  ภทฺทสาล- 

ชาตกวณฺณนาทีสุ  วุตฺโต ฯ  

 อถ ครั้งนั้น (ชนา) อ.ชน ท.  อทํสุ ได้ให้แล้ว  ปณฺณ ํซึ่งจดหมาย  อสฺสา  (มลฺลิกาย)  

แก่นางมัลลิกานั้น  ปุพฺพณฺหสมเย ในสมัยอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งวัน  อิติ ว่า  

“(โยธา) อ.ทหาร ท.  ฉินฺทนฺติ ย่อมตัด  สีส ํซึ่งศีรษะ  สามิกสฺส ของสามี  เต ของ

ท่าน  สทฺธึ กับ  ปุตฺเตห ิด้วยบุตร ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ  สา  (มลฺลิกา) อ.นางมัลลิกา

นั้น  ญตฺวา รู้แล้ว  ตํ  (สาสนํ) ซึ่งข่าวสาส์นนั้น  อวตฺวา ไม่กล่าวแล้ว  กิญฺจิ  (วจนํ) 

ซึ่งคําอะไรๆ  กสฺสจิ แก่ใครๆ  กตฺวา กระทําแล้ว  ปณฺณํ ซึ่งจดหมาย  อุจฺฉงฺเค ที่

ชายพก  ปริวิส ิอังคาสแล้ว  ภิกฺขุสงฺฆํ  เอว ซึ่งหมู่แห่งภิกษุนั่นเทียว ฯ  อถ ครั้งนั้น  

ปริจาริกา อ.หญิงรับใช้  อสฺสา  (มลฺลิกาย) ของนางมัลลิกานั้น  อาหรนฺตี นํามาอยู่  

สปฺปิปาฏึ ซึ่งถาดแห่งเนยใส  ภินฺทิ ทําลายแล้ว  ปาฏิึ ซึ่งถาด  ปุรโต ในที่ข้างหน้า  

เถรานํ ของพระเถระ ท. ฯ  ธมฺมเสนาปติ อ.พระธรรมเสนาบดี  อาห กล่าวแล้ว  อิติ 

ว่า  “เภทนธมฺมํ อ.สิ่งมีอันแตกไปเป็นธรรมดา  ภินฺนํ แตกไปแล้ว,  (ตยา) อันท่าน  

น  จินฺเตตพฺพํ ไม่พึงคิด”  อิติ ดังนี้ ฯ  สา  (มลฺลิกา) อ.นางมัลลิกานั้น  นีหริตฺวา 

นําออกแล้ว  ปณฺณํ ซึ่งจดหมาย  อุจฺฉงฺคโต จากชายพก  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  

“(อหํ) อ.ดิฉัน  สุตฺวาป ิแม้ฟังแล้ว  อิมํ  ปวตฺต ึซึ่งความเป็นไปทั่วนี้  น  จินฺเตมิ ย่อม

ไม่คิด,  ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  สปฺปิปาฏิยา ครั้นเมื่อถาดแห่งเนยใส  ภินฺนาย 

แตกแล้ว  (อหํ) อ.ดิฉัน  จินฺเตสฺสามิ จักคิด  กึ ทําไม”  อิติ ดังนี้ ฯ  เถโร อ.พระเถระ  

เทเสตฺวา แสดงแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  ตสฺสา  (มลฺลิกาย) แก่นางมัลลิกานั้น  อคมาสิ  

ได้ไปแล้ว  วิหารํ สู่วิหาร ฯ  สา  (มลฺลิกา) อ.นางมัลลิกานั้น  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล   

ปกฺโกสาเปตฺวา ให้เรียกแล้ว  ทฺวตฺตึสสุณิสา ซึ่งหญิงสะใภ้ ๓๒ คน ท.  โอวทิตฺวา 

กล่าวสอนแล้ว  อิติ ว่า  “สามิกา อ.สามี ท.  โว ของเธอ ท.  นิรปราธา เป็นผู้มีความ

ผิดออกแล้ว  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  ลภึสุ ได้แล้ว  ปุริมกมฺมผลํ ซึ่งผลแห่งกรรมอันมีใน

ก่อน  อตฺตโน ของตน,  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  มา  โสจิตฺถ อย่าเศร้าโศกแล้ว  (จ) ด้วย  

มา  กริตฺถ อย่ากระทําแล้ว  โกธํ ซึ่งความโกรธ  รญฺโญ แก่พระราชา  จ ด้วย”  อิติ  

ดังนี้  น  โสจติ ย่อมไม่เศร้าโศก  มชฺเฌ ในท่ามกลาง  (อิตฺถีนํ) ของหญิง ท.   

โสกปฺปตฺตานํ ผู้ถึงแล้วซึ่งความเศร้าโศก  ตาสํ เหล่านั้น ฯ  อยํ  นโย อ.นัยนี้   
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วุตฺโต ถูกกล่าวแล้ว  ภทฺทสาลชาตกวณฺณนาทีสุ  (ฅาเนสุ) ในที่ ท. มีวาจาเป็น

เครื่องกล่าวแห่งภัททสาลชาดกเป็นต้น ฯ

 ทีนั้น พวกชนได้ให้จดหมายแก่นางมัลลิกานั้น ในเวลาเช้าว่า “ทหารทั้งหลายตัดศีรษะ

ของสามีของท่านพร้อมกับบุตรทั้งหลาย”. นางรู้ข่าวนั้นแล้ว ไม่พูดอะไรๆ แก่ใครๆ 

พกจดหมายไว้ที่ชายพก อังคาสภิกษุสงฆ์นั่นแหละ. ครั้งนั้น หญิงรับใช้ของนาง นํา

ถาดเนยใสมา ทําถาดแตกต่อหน้าพระเถระทั้งหลาย. พระธรรมเสนาบดีกล่าวว่า “สิ่ง

ที่มีความแตกไป แตกไปแล้ว ท่านไม่ควรคิด”. นางจึงนําจดหมายออกมาจากชายพก 

กล่าวว่า “ดิฉันแม้ฟังข่าวนี้แล้ว ก็ไม่คิด, ท่านผู้เจริญ เมื่อถาดเนยใสแตก ดิฉันจักคิด

ทําไม”. พระเถระแสดงธรรมแก่นาง แล้วได้ไปวิหาร. นางใช้คนไปเรียกลูกสะใภ้ ๓๒ 

คนมา กล่าวสอนว่า “พวกสามีของเธอทั้งหลาย ไม่มีความผิด ได้รับผลกรรมเก่าของ

ตน, พวกเธออย่าเศร้าโศก และอย่าทําความโกรธแก่พระราชา” ย่อมไม่เศร้าโศกใน

ท่ามกลางเหล่าหญิงผู้ถึงความเศร้าโศกเหล่านั้น. นัยนี้ถูกกล่าวไว้ในภัททสาลชาดก

อรรถกถาเป็นต้น.

  ..............................................................................................................................

๑๗. สงฺกิจฺจสามเณรวตฺถุ

[๕๒]   สงฺกิจฺโจปิ  สาวตฺถิยํ  พฺราหฺมณมหาสาลสฺส  ปุตฺโต  สตฺตวสฺสิกกาเล  สารีปุตฺตตฺเถรสฺส   

สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  ขุรคฺเคเยว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺตํ  ปตฺโต ฯ  โส  สามเณร-

กาเล  ตึสาย  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  อรญฺเญ  วิหรนฺโต  ปญฺจหิ  โจรสเตหิ  “อิมํ  มาเรตฺวา   

เทวตาย  พลิกมฺมํ  กริสฺสามาติ  คเหตฺวา  เอกมนฺเต  ปิโต  ตตฺเถว  ฌานํ   

สมาปชฺชิตฺวา ว  นิสีทิ ฯ  โจรเชฏฺโก  อคฺคิกรณาทิกํ  กิจฺจํ  กาเรตฺวา  อสินา   

สามเณรสฺส  ขนฺธํ  ปหริ ฯ  อสิ  นมิตฺวา  ธาราย  ธารํ  ปหริ ฯ  โจรเชฏฺโก  ปุน  ตํ  

อุชุกํ  กตฺวา  ปหริ ฯ  อสิ  ตาลปตฺตํ  วิย  เวเนฺโต  ถรุมูลํ  คโต ฯ  เต  สพฺเพ  โจรา  

ตํ  อจฺฉริยํ  ทิสฺวา  ตสฺส  จ  เทสนํ  สุตฺวา  ปสนฺนา  ตสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  เตน  

สทฺธึ  เชตวนํ  คนฺตฺวา  สตฺถุ  เทสนํ  สุตฺวา  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺตํ  ปตฺตา ฯ
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 สงฺกิจฺโจปิ แม้ อ.สามเณรชื่อว่าสังกิจจะ  ปุตฺโต เป็นบุตร  พฺราหฺมณมหาสาลสฺส 

ของพราหมณ์ผู้มหาศาล  สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถี  หุตฺวา เป็น ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  

สนฺติเก ในสํานัก  สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ของพระสารีบุตรผู้เถระ  (อตฺตโน)  สตฺตวสฺสิก- 

กาเล ในกาล แห่งตน เป็นผู้มีกาลฝนเจ็ด  ปตฺโต บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็น

แห่งพระอรหันต์  สห กับ  ปฏิสมฺภิทาหิ ด้วยปฏิสัมภิทา ท.  ขุรคฺเค  เอว ในกาลเป็น

ที่สุดลงแห่งกรรมอันบุคคลพึงกระทําด้วยมีดโกนนั่นเทียว ฯ  โส  (สงฺกิจฺโจ) อ.สามเณร 

ชื่อว่าสังกิจจะนั้น  วิหรนฺโต เมื่ออยู่  อรญฺเญ ในป่า  สทฺธึ กับ  ภิกฺขูหิ ด้วยภิกษุ ท.   

ตึสาย สามสิบ  (อตฺตโน)  สามเณรกาเล ในกาลแห่งตนเป็นสามเณร  ปญฺจหิ   

โจรสเตหิ  คเหตฺวา  เอกมนฺเต  ปิโต ผู้อันร้อยแห่งโจร ท. ห้า จับแล้ว ให้ดํารง

อยู่แล้ว ณ ที่สมควร  (มนฺตเนน) ด้วยอันปรึกษากัน  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  อิมํ  

(สามเณรํ) ยังสามเณรนี้  มาเรตฺวา ให้ตายแล้ว  กริสฺสาม จักกระทํา  พลิกมฺมํ ซึ่ง

พลีกรรม  เทวตาย แก่เทวดา”  อิติ ดังนี้  สมาปชฺชิตฺวาว  นิสีท ินั่งเข้าแล้วเทียว  

ฌานํ ซึ่งฌาน  ตตฺถ  เอว  (ฅาเน) ในที่นั้นนั่นเทียว ฯ  โจรเชฏฺโก อ.โจรผู้เจริญ

ที่สุด  (โจเร) ยังโจร ท.  กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  กิจฺจํ ซึ่งกิจ  อคฺคิกรณาทิกํ  

มีการกระทําซึ่งไฟเป็นต้น  ปหร ิประหารแล้ว  ขนฺธํ ซึ่งคอ  สามเณรสฺส ของสามเณร  

อสินา ด้วยดาบ ฯ  อสิ อ.ดาบ  นมิตฺวา งอแล้ว  ปหร ิตีแล้ว  ธารํ ซึ่งคม  ธาราย 

ด้วยคม ฯ  โจรเชฏฺโก อ.โจรผู้เจริญที่สุด กตฺวา กระทําแล้ว  ตํ  (อสึ) ซึ่งดาบนั้น   

อุชุกํ ให้ตรง  ปุน อีก  ปหร ิประหารแล้ว ฯ  อสิ อ.ดาบ  เวเนฺโต ม้วนอยู่  ตาลปตฺตํ  

วิย ราวกะ อ.ใบแห่งตาล  คโต ไปแล้ว  ถรุมูลํ สู่โคนของด้าม ฯ  เต  โจรา อ.โจร ท.  

เหล่านั้น  สพฺเพ ทั้งปวง  ทิสฺวา เห็นแล้ว ตํ  อจฺฉริยํ ซึ่งความอัศจรรย์นั้น  (จ) ด้วย  

สุตฺวา ฟังแล้ว  เทสนํ ซึ่งเทศนา  ตสฺส  (สามเณรสฺส) ของสามเณรนั้น  จ ด้วย   

ปสนฺนา เลื่อมใสแล้ว  ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  สนฺติเก ในสํานัก  ตสฺส  (สามเณรสฺส)  

ของสามเณรนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เชตวนํ สู่พระวิหารชื่อว่าเชตวัน  สทฺธึ กับ  เตน  

(สามเณเรน) ด้วยสามเณรนั้น  สุตฺวา ฟังแล้ว  เทสนํ ซึ่งพระเทศนา  สตฺถุ ของ

พระศาสดา  ปตฺตา บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  สห กับ   

ปฏิสมฺภิทาหิ ด้วยปฏิสัมภิทา ท. ฯ

 แม้สังกิจจสามเณรเป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาลในเมืองสาวัตถี บวชในสํานักของ

พระสารีบุตรเถระ ในคราวมีอายุ ๗ ขวบ บรรลุพระอรหัตพร้อมปฏิสัมภิทา ในขณะ
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ปลงผมเสร็จนั่นแหละ. สังกิจจสามเณรนั้น เมื่ออยู่ในป่าพร้อมกับภิกษุ ๓๐ รูป ใน

คราวเป็นสามเณร ถูกพวกโจร ๕๐๐ จับ แล้วให้ดํารงอยู่ ณ ที่สมควร ด้วยปรึกษากัน

ว่า “พวกเราจะฆ่าสามเณรนี้ให้ตาย แล้วจักทําพลีกรรมแก่เทวดา” นั่งเข้าฌานในที่นั้น

นั่นแหละ. หัวหน้าโจรใช้พวกโจรให้ทํากิจมีการก่อไฟเป็นต้น ใช้ดาบฟันก้านคอของ

สามเณร. ดาบม้วน คมกระทบคม. หัวหน้าโจรทําดาบนั้นให้ตรงอีก แล้วก็ฟันใหม่. 

ดาบม้วนกลับดุจใบตาล ไปถึงโคนด้าม.  พวกโจรเหล่านั้นทุกคนเห็นความอัศจรรย์

นั้น และฟังเทศนาของสามเณรนั้น เลื่อมใส บวชในสํานักของท่าน ไปสู่พระเชตวัน 

พร้อมกับสามเณรนั้น ฟังพระเทศนาของพระศาสดา ก็บรรลุพระอรหัตพร้อมกับ 

ปฏิสัมภิทา.

 ..............................................................................................................................

 อยํ  นโย  ธมฺมปทวณฺณนาทีสุ  วุตฺโต ฯ

 อยํ  นโย อ.นัยนี้  วุตฺโต ถูกกล่าวแล้ว  ธมฺมปทวณฺณนาทีสุ  (าเนสุ) ในที่ ท. มี

วาจาเป็นเครื่องพรรณนาแห่งธรรมบทเป็นต้น ฯ

 นัยนี้ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาธรรมบทเป็นต้น.

 ..............................................................................................................................

๑๘. อธิมุตฺตกตฺเถรวตฺถุ

[๕๓]   จตุตฺถคาถายํ ฯ

 จตุตฺถคาถายํ  (วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ

   (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  จตุตฺถคาถายํ ในคาถาที่ ๔  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต   

(เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ

 พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๔.

  ..............................................................................................................................
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 ญาติมชฺเฌ  วิโรจตีติ  ญาติคณมชฺเฌ  อธิมุตฺตกสามเณโร  วิย  โสภติ ฯ

 “ญาติมชฺเฌ  วิโรจตีติ  (คาถาปาทสฺส)  “ญาติคณมชฺเฌ  อธิมุตฺตกสามเณโร  วิย  โสภติ”  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อธิมุตฺตกสามเณโร  วิย ราวกะ อ.สามเณรชื่อว่า 

อธิมุตตกะ  โสภติ ย่อมงดงาม  ญาติคณมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งหมู่แห่งญาติ”  (อิติ) 

ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  “ญาติมชฺเฌ  วิโรจตีติ ว่า “ญาติมชฺเฌ  

วิโรจติ” ดังนี้ ฯ

 บาทคาถาว่า “ญาติมชฺเฌ  วิโรจติ” ความว่า ดุจอธิมุตตกสามเณร ย่อมงดงามใน

ท่ามกลางหมู่ญาติ ฉะนั้น 

 ..............................................................................................................................

 โส  กิร  สงฺกิจฺจตฺเถรสฺส  ภาคิเนยฺโย  โหติ ฯ  โส  “คจฺฉ,  วสฺสานิ  ปุจฺฉิตฺวา  เอหิ,   

อุปสมฺปาเทสฺสามิ  ตนฺติ  เถเรน  ปหิโต  ปตฺตจีวรมาทาย  เชฏฺภคินีคามํ  คนฺตฺวา  

ตตฺถ  ภตฺตกิจฺจํ  กตฺวา  วสฺสานิ  ปุจฺฉิ ฯ  สา  “นาหํ  ชานามิ  มาตา  โน  ชานาตีติ   

อาห  ฯ  โส  “ติฏฺ  ตฺวํ,  อหํ  มาตุ  สนฺติกํ  คมิสฺสามีติ  วตฺวา  โจราฏวึ  ปาวิสิ ฯ  โจรา  ตํ   

คเหตฺวา  เอกจฺเจ  “มาเรม  นนฺติ  วทึสุ,  เอกจฺเจ  “วิสฺสชฺเชมาติ ฯ  สามเณโร  “อหํ  

เสโข  สกรณีโย,  อิเมหิ  สทฺธึ  มนฺเตตฺวา  โสตฺถิมตฺตานํ  กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  “สเจ  

ตุมฺเห  มํ  มาเรสฺสถ,  อถ  ตํ  ญตฺวา  อทฺธิกา  นาคมิสฺสนฺติ,  ธนชานิ  โว  ภวิสฺสตีติ  

อาห  ฯ  เต  “อยํ  ยุตฺตํ  วทตีติ  จินฺเตตฺวา  “สเจ  อญฺเญ  ปฏิปเถ  ทิสฺวา  นาโรเจสฺสสิ,   

คจฺฉาติ  วตฺวา,  “อามาติ  วุตฺเต,  ตํ  วิสฺสชฺเชสุํ ฯ  โส  เตหิ  วิสฺสชฺชิโต  คจฺฉนฺโต   

มาตาปิตาทโย  ญาตโยปิ  ทิสฺวา  เตสมฺปิ  นาโรเจสิ ฯ  โจรา  เต  อนุปฺปตฺเต   

คเหตฺวา  วิเหยึสุ ฯ  

 กิร ได้ยินว่า  โส  (อธิมุตฺตกสามเณโร) อ.สามเณรชื่อว่าอธิมุตตกะนั้น  ภาคิเนยฺโย  

เป็นหลาน  สงฺกิจฺจตฺเถรสฺส ของพระสังกิจจะผู้เถระ  โหติ ย่อมเป็น ฯ  โส  (อธิ-

มุตฺตโก) อ.สามเณรชื่อว่าอธิมุตตกะนั้น  เถเรน  ปหิโต ผู้อันพระเถระส่งไปแล้ว  

(วจเนน) ด้วยคํา  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  คจฺฉ จงไป,  (ตฺวํ) อ.เธอ  ปุจฺฉิตฺวา ถาม

แล้ว  วสฺสานิ ซึ่งปี ท.  เอหิ จงมา,  อหํ อ.เรา  ต ํยังเธอ  อุปสมฺปาเทสฺสามิ จักให้
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อุปสมบท”  อิติ ดังนี้  อาทาย ถือเอาแล้ว  ปตฺตจีวรํ ซึ่งบาตรและจีวร  คนฺตฺวา ไป

แล้ว  เชฏฺภคินีคามํ สู่หมู่บ้านของพี่สาวผู้เจริญที่สุด  กตฺวา กระทําแล้ว  ภตฺตกิจฺจํ 

ซึ่งกิจด้วยภัตร  ตตฺถ  (คาเม) ในหมู่บ้านนั้น  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  วสฺสานิ ซึ่งปี ท. ฯ  

สา  (เชฏฺภคินี) อ.พี่สาวผู้เจริญที่สุดนั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.ดิฉัน  น   

ชานามิ ย่อมไม่รู้,  มาตา อ.มารดา  โน ของเรา ท.  ชานาติ ย่อมรู้”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  

(อธิมุตฺตโก) อ.สามเณรชื่อว่าอธิมุตตกะนั้น  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตฺว ํอ.ท่าน  

ติฏฺ จงคอย,  อหํ อ.ข้าพเจ้า  คมิสฺสาม ิจักไป  สนฺติก ํสู่สํานัก  มาตุ ของมารดา”  

อิติ ดังนี้  ปาวิส ิได้เข้าไปแล้ว  โจราฏวึ สู่ดงแห่งโจร ฯ  โจรา อ.โจร ท.  คเหตฺวา จับ

แล้ว  ตํ  (อธิมุตฺตกํ) ซึ่งสามเณรชื่อว่าอธิมุตตกะนั้น  เอกจฺเจ บางพวก  วทึสุ กล่าว

แล้ว  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  นํ  (สามเณรํ) ยังสามเณรนั้น  มาเรม จะให้ตาย”  อิติ 

ดังนี้  เอกจฺเจ บางพวก  (วทึสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  วิสฺสชฺเชม จะ

ปล่อย”  อิติ ดังนี้ ฯ  สามเณโร อ.สามเณร  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  

เสโข เป็นพระเสขะ  สกรณีโย เป็นผู้เป็นไปกับด้วยกิจอันบุคคลพึงกระทํา  มนฺเตตฺวา  

ปรึกษาแล้ว  สทฺธึ กับ  อิเมหิ  (โจเรหิ) ด้วยโจร ท. เหล่านี้  กริสฺสามิ จักกระทํา  

อตฺตานํ ซึ่งตน  โสตฺถึ ให้เป็นผู้สวัสดี”  อิติ ดังนี้  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สเจ 

ถ้าว่า  ตุมฺเห อ.ท่าน ท.  ม ํ ยังข้าพเจ้า  มาเรสฺสถ จักให้ตายไซร้,  อถ  (ภาเว) 

ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  อทฺธิกา  (ชนา) อ.ชน ท. ผู้ไปสู่หนทาง

ไกล  ญตฺวา รู้แล้ว  ตํ  (ปวตฺตึ) ซึ่งความเป็นไปทั่วนั้น  น  อาคมิสฺสนฺติ จักไม่มา,   

ธนชานิ อ.ความเสื่อมจากทรัพย์  ภวิสฺสต ิจักมี  โว แก่ท่าน ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ  เต  

(โจรา) อ.โจร ท. เหล่านั้น  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  (สามเณโร) อ.สามเณร

นี้  วทติ ย่อมกล่าว  (วจนํ) ซึ่งคํา  ยุตฺต ํอันควรแล้ว”  อิติ ดังนี้  วตฺวา กล่าวแล้ว  

อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ทิสฺวา เห็นแล้ว  (ชเน) ซึ่งชน ท.  อญฺเญ เหล่า

อื่น  ปฏิปเถ ในทางสวนกลับ  น  อาโรเจสฺสสิ จักไม่บอกไซร้,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  คจฺฉ 

จงไป”  อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “อาม เจริญพร”  อิติ ดังนี้  (เตน   

สามเณเรน) อันสามเณรนั้น  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  วิสฺสชฺเชสุ ํปล่อยแล้ว  ตํ  (สามเณรํ)  

ซึ่งสามเณรนั้น ฯ  โส  (สามเณโร) อ.สามเณรนั้น  เตหิ  (โจเรหิ)  วิสฺสชฺชิโต ผู้อันโจร 

ท. เหล่านั้น ปล่อยแล้ว  คจฺฉนฺโต ไปอยู่  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ญาตโยปิ แม้ซึ่งญาติ ท.  

มาตาปิตาทโย มีมารดาและบิดาเป็นต้น  น  อาโรเจสิ ไม่บอกแล้ว  เตสมฺปิ  (ชนานํ)  
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แก่ชน ท. แม้เหล่านั้น ฯ  โจรา อ.โจร ท.  คเหตฺวา จับแล้ว  เต  (ชเน) ซึ่งชน ท. เหล่า

นั้น  อนุปฺปตฺเต ผู้ถึงแล้วโดยลําดับ  วิเหยึส ุเบียดเบียนแล้ว ฯ  

 ได้ยินมาว่า อธิมุตตกสามเณรนั้น เป็นหลานของพระสังกิจจเถระ. อธิมุตตกสามเณร

นั้น ถูกพระเถระส่งไปด้วยสั่งว่า “เธอจงไป, ถามปี แล้วจงกลับมา, เราจักให้เธอ

อุปสมบท” ถือเอาบาตรและจีวร ไปยังหมู่บ้านของพี่สาวคนโต ทําภัตกิจที่บ้านนั้น 

แล้วถามปี. พี่สาวนั้นกล่าวว่า “ดิฉันไม่รู้, แม่ของพวกเรา ย่อมรู้”. สามเณรนั้นกล่าว

ว่า “ท่านจงคอยก่อน, ข้าพเจ้าจักไปยังสํานักของมารดา” ดังนี้ แล้วได้เข้าไปยังดง

โจร. พวกโจรจับท่าน บางพวกกล่าวว่า “พวกเราจะฆ่าเณรนั้นให้ตาย” บางพวกกล่าว 

ว่า “พวกเราจะปล่อยไป”. สามเณรคิดว่า “เรายังเป็นพระเสขะ มีกิจที่ต้องทําอยู่, เรา

ปรึกษากับพวกโจรเหล่านี้ จักทําตนให้ปลอดภัย” ดังนี้ จึงกล่าวว่า “ถ้าพวกท่านจักฆ่า

ข้าพเจ้าให้ตายไซร้, เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกคนเดินทางไกลรู้ข่าวนั้น ก็จักไม่มา, ความ

เสื่อมทรัพย์จักมีแก่พวกท่าน”. พวกโจรเหล่านั้น คิดกันว่า “สามเณรนี้ กล่าวสมควร

แล้ว” จึงกล่าวว่า “ถ้าท่านเห็นพวกชนเหล่าอื่นสวนทางมา จักไม่บอกไซร้, ท่านจงไป

เถิด”, เมื่อสามเณรนั้นกล่าวว่า “ได้ เจริญพร”, จึงปล่อยสามเณรนั้นไป. สามเณรนั้นถูก

พวกโจรเหล่านั้นปล่อยแล้ว เดินทางไปอยู่ พบแม้พวกญาติมีมารดาและบิดาเป็นต้น 

ก็ไม่บอกแก่ญาติแม้เหล่านั้น. พวกโจรจับญาติเหล่านั้น ผู้ถึงโดยลําดับ เบียดเบียน

แล้ว. 

  ..............................................................................................................................

 อถ  สามเณรมาตาปิ  ปริเทวมานา  โจเรหิ  ปุฏฺา  “อหํ  อธิมุตฺตกสฺส  มาตา,  อยํ  

ปิตา,  อิเม  ภาตโรติ  อาจิกฺขิ ฯ  โจรา  “อยํ  สจฺจวาที  สมโณติ  ปสีทิตฺวา  ตสฺส  

ญาตโย  วิสฺสชฺเชตฺวา  ตสฺเสว  สนฺติเก  ปพฺพชึสุ ฯ  โส  เต  อาทาย  สงฺกิจฺจตฺเถรสฺส  

สนฺติกํ  คนฺตฺวา  ปมํ  อตฺตนา  อุปสมฺปนฺโน  ปจฺฉา  เต  อตฺตโน  อนฺเตวาสิเก  กตฺวา  

อุปสมฺปาเทสิ ฯ  เต  อธิมุตฺตกตฺเถรสฺส  โอวาเท  ตฺวา  อรหตฺตํ  ปตฺตา ฯ

 อถ ครั้งนั้น  สามเณรมาตาปิ แม้ อ.มารดาของสามเณร  ปริเทวมานา ครํ่าครวญอยู่  

โจเรหิ  ปุฏฺา ผู้อันโจร ท. ถามแล้ว  อาจิกฺขิ บอกแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.ดิฉัน  มาตา 

เป็นมารดา  อธิมุตฺตกสฺส ของสามเณรชื่อว่าอธิมุตตกะ  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  อยํ  (ปุริโส)  
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อ.บุรุษนี้  ปิตา เป็นบิดา  (อธิมุตฺตกสฺส) ของสามเณรชื่อว่าอธิมุตตกะ  (โหติ) ย่อม

เป็น,  อิเม  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านี้  ภาตโร เป็นพี่น้องชาย  (อธิมุตฺตกสฺส) ของ

สามเณรชื่อว่าอธิมุตตกะ  (โหนฺติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  โจรา อ.โจร ท.  ปสีทิตฺวา 

เลื่อมใสแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  (สามเณโร) อ.สามเณรนี้  สมโณ เป็นสมณะ  สจฺจวาที 

ผู้กล่าวซึ่งคําสัตย์โดยปกติ  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  วิสฺสชฺเชตฺวา ปล่อยแล้ว  

ญาตโย ซึ่งญาติ ท.  ตสฺส  (อธิมุตฺตกสฺส) ของสามเณรชื่อว่าอธิมุตตกะนั้น  ปพฺพชึส ุ 

บวชแล้ว  สนฺติเก ในสํานัก  ตสฺส  เอว  (อธิมุตฺตกสฺส) ของสามเณรชื่อว่าอธิมุตตกะ 

นั้นนั่นเทียว ฯ  โส  (อธิมุตฺตโก) อ.สามเณรชื่อว่าอธิมุตตกะนั้น  อาทาย พาเอาแล้ว   

เต  (สามเณเร) ซึ่งสามเณร ท. เหล่านั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติก ํสู่สํานัก  สงฺกิจฺจตฺ- 

เถรสฺส ของสังกิจจะผู้เถระ  อุปสมฺปนฺโน อุปสมบทแล้ว  อตฺตนา ด้วยตน  ปม ํ 

เบื้องแรก  เต  (สามเณเร) ยังสามเณร ท. เหล่านั้น  อุปสมฺปาเทสิ ให้อุปสมบทแล้ว   

ปจฺฉา ในภายหลัง  กตฺวา กระทํา  อนฺเตวาสิเก ให้เป็นอันเตวาสิก  อตฺตโน ของ

ตน ฯ  เต  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  ตฺวา ดํารงอยู่แล้ว  โอวาเท ในโอวาท   

อธิมุตฺตกตฺเถรสฺส ของพระอธิมุตตกะผู้เถระ  ปตฺตา บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความ

เป็นแห่งพระอรหันต์ ฯ

 ทีนั้น แม้มารดาของสามเณร ครํ่าครวญอยู่ ถูกพวกโจรถาม ก็บอกว่า “ดิฉันเป็น

มารดาของอธิมุตตกสามเณร, ผู้นี้ก็เป็นบิดา, พวกชนเหล่านี้ ก็เป็นพี่น้องชาย”. พวก

โจรเลื่อมใสว่า “สามเณรนี้ เป็นสมณะผู้กล่าวคําสัตย์โดยปกติ” จึงปล่อยพวกญาติของ

ท่านไป แล้วบวชในสํานักของสามเณรนั้นนั่นแหละ. อธิมุตตกสามเณรนั้น พาเอา

สามเณรเหล่านั้นไปยังสํานักของพระสังกิจจเถระ อุปสมบทด้วยตนเองก่อน แล้วให้

สามเณรเหล่านั้นอุปสมบททีหลัง ทําให้เป็นอันเตวาสิกของตน. ภิกษุเหล่านั้นดํารงอยู่

ในโอวาทของพระอธิมุตตกเถระ ต่างบรรลุพระอรหัต.   

 ..............................................................................................................................

[๕๔]   ฉฏฺคาถายํ ฯ  

 ฉฏฺคาถายํ  (วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ

   (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  ฉฏฺคาถายํ ในคาถาที่ ๖  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต   
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(เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ

 พึงทราบวินิจฉัยในพระคาถาที่ ๖. 

 ..............................................................................................................................

 สาตตนฺติ  สตตํ  สุขํ  วา  จิรํ  สุขํ  วา  ติฏฺนฺติ ฯ

 “สาตตนฺติ  (ปทสฺส)  “สตตํ  สุขํ  วา  จิรํ  สุขํ  วา  ติฏฺนฺติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ติฏฺนฺติ ย่อมดํารงอยู่  สุขํ เป็นสุข  สตต ํเป็นนิจ  วา 

หรือ  วา หรือว่า  สุขํ เป็นสุข  จิรํ สิ้นกาลนาน”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“สาตตนฺติ ว่า  “สาตตํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สาตตํ” ความว่า ดํารงอยู่เป็นสุขเป็นนิจ หรือเป็นสุขสิ้นกาลนาน.

 ..............................................................................................................................

 โวติ  ตุมฺหากํ ฯ 

 “โวติ  (ปทสฺส)  “ตุมฺหากํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ตุมฺหากํ ของท่าน ท.”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“โวติ ว่า “โว” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “โว” แปลว่า ของพวกท่าน.

 ..............................................................................................................................

 ปริยาเยนาติ  การเณน ฯ 

 “ปริยาเยนาติ  (ปทสฺส)  “การเณน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “การเณน โดยเหตุ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“ปริยาเยนาติ ว่า “ปริยาเยน” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ปริยาเยน” แปลว่า โดยเหตุ.
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 สพฺพทุกฺขาติ  น  เกวลํ  เสยฺโย  โหติ  น  จ  เกวลํ  ปญฺฃํ  ลภติ  โสกมชฺเฌ  น   

โสจติ  ญาติมชฺเฌ  วิโรจติ  สุคติยํ  นิพฺพตฺตติ  จิรํ  สุขํ  ติฏฺติ  อถ  โข  สกลสฺมา  

วฏฺฏ-ทุกฺขาปิ  ปมุจฺจตีติ ฯ

 “สพฺพทุกฺขาติ  (ปทสฺส)  “น  เกวลํ  เสยฺโย  โหติ,  น  จ  (ปุคฺคโล)  เกวลํ  ปญฺฃํ  ลภติ,  โสกมชฺเฌ   

น  โสจติ,  ญาติมชฺเฌ  วิโรจติ,  สุคติยํ  นิพฺพตฺตติ,  จิรํ  สุขํ  ติฏฺติ;  อถ  โข  (ปุคฺคโล)  สกลสฺมา  

วฏฺฏทุกฺขาปิ  ปมุจฺจตีติ  (อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “เสยฺโย อ.คุณชาตอันประเสริฐกว่า  โหติ ย่อมมี  เกวลํ 

อย่างเดียว  น หามิได้,  จ อนึ่ง  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ลภติ ย่อมได้  ปญฺฃํ ซึ่งปัญญา,  

น  โสจติ ย่อมไม่เศร้าโศก  โสกมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งบุคคลผู้เศร้าโศก,  วิโรจติ 

ย่อมรุ่งโรจน์  ญาติมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งญาติ,  นิพฺพตฺตต ิ ย่อมบังเกิด  สุคติย ํ

ในสุคติ,  ติฏฺติ ย่อมดํารงอยู่  สุขํ เป็นสุข  จิรํ สิ้นกาลนาน  เกวลํ อย่างเดียว  น 

หามิได้,  อถ  โข โดยที่แท้แล  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ปมุจฺจติ จะหลุดพ้น  วฏฺฏทุกฺขาปิ 

แม้จากทุกข์ในวัฏฏะ  สกลสฺมา ทั้งสิ้น”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สพฺพทุกฺขาติ 

ว่า “สพฺพทุกฺขา” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สพฺพทุกฺขา” ความว่า คุณชาตที่ประเสริฐกว่า จะมีอย่างเดียวก็หามิได้, อนึ่ง 

บุคคลย่อมได้ปัญญา ย่อมไม่เศร้าโศกในท่ามกลางแห่งบุคคลผู้เศร้าโศก ย่อมรุ่งโรจน์

ในท่ามกลางหมู่ญาติ บังเกิดในสุคติ ดํารงอยู่เป็นสุขสิ้นกาลนาน อย่างเดียว ก็หามิได้, 

ที่แท้แล บุคคลจะหลุดพ้นจากวัฏฏทุกข์แม้ทั้งสิ้น.

 ..............................................................................................................................

 เทวตาสํยุตฺตวณฺณนายํ  สมุทฺทวาณิชวตฺถุ ฯ  

 สมุทฺทวาณิชวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพ่อค้าในสมุทร  (อาคตํ) มาแล้ว  เทวตาสํยุตฺต- 

วณฺณนายํ ในวาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งเทวดาสังยุตต์ ฯ

 เรื่องพ่อค้าในมหาสมุทรมาในอรรถกถาเทวดาสังยุตต์. 

 ..............................................................................................................................
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 เอวํ  ปณฺฑิตา  อตฺตานญฺจ  อตฺตโน  วจนการเก  จ  น  วินาเสนฺตีติ ฯ

 ปณฺฑิตา อ.บัณฑิต ท.  อตฺตานํ  จ  อตฺตโน  วจนการเก  (ชเน)  จ  น  วินาเสนฺติ  

ย่อมไม่ยังตนด้วย ไม่ยังชน ท. ผู้กระทําซึ่งคํา ของตนด้วย ให้พินาศ  เอวํ ด้วยประการ

ฉะนี้  อิติ ดังนี้แล ฯ

 พวกบัณฑิตจะไม่ทําให้ตนและพวกชนที่ทําตามคําของตนเองให้ฉิบหาย ด้วยประการ

ฉะนี้ ดังนี้แล.

 ..............................................................................................................................  

พาลปณฺฑิตเสวนาเสวนตฺถ

[๕๕]   ตตฺถ  ยสฺมา  โย  พาเล  น  เสวติ,  โส  ปณฺฑิเต  เสวติ  นาม,  โย  ปณฺฑิเต  เสวติ,   

โส  พาเล  น  เสวติ  นาม,  ตสฺมา  ตทุภยมตฺถโต  เอกเมว  โหติ  กิญฺจาเปฺยกํ,  

ยถา  ปน  มคฺคกุสโล  ปุริโส  มคฺคํ  อาจิกฺขนฺโต  วามํ  มุญฺจ  ทกฺขิณํ  คณฺหาติ,  เอวํ   

อคฺคเหตพฺพํ  ปมํ  วตฺวา  ปจฺฉา  คเหตพฺพํ  วทติ,  ตตฺถ  ยสฺมา  โย  วามํ   

มุญฺจติ,  โส  ทกฺขิณํ  คณฺหาติ  นาม,  โย  ทกฺขิณํ  คณฺหาติ,  โส  วามํ  มุญฺจติ  นาม,  

ตสฺมา  ตทุภยมฺปิ  อตฺถโต  เอกเมว,  ตถาปิ  “วามํ  มุญฺจาติ  อิทํ  “มา  ทกฺขิณํ   

มุญฺจาติ  อิมํ  วิปรีตตฺถํปิ  วิญฺญาเปตุํ  วุตฺตํ,  “ทกฺขิณํ  คณฺหาติ  อิทํ  “มา  วามํ   

คณฺหาติ  อิมํปิ  วิญฺญาเปตุํ  วุตฺตํ,  เอวมิหาปิ  “อเสวนา  จ  พาลานนฺติ  เอตํ  พาลานํ  

เสวนา  อมงฺคลนฺติ  อิมํ  วิปรีตตฺถํปิ  วิญฺญาเปตุํ  วุตฺตํ,  ปณฺฑิตานญฺจ  เสวนาติ  เอตํ   

ปณฺฑิตานํ  อเสวนา  อมงฺคลนฺติ  อิมํปิ  วิญฺญาเปตุํ  วุตฺตนฺติ  ทฏฺพฺพํ,  เอวญฺจ  กตฺวา  

ปณฺฑิตเสวนํ  ปมํ  อวตฺวา  พาลอเสวนา  ปมํ  วุตฺตา ฯ  ยทิ  หิ  ปณฺฑิตเสวนํ  ปมํ  

วเทยฺย,  น  ปณฺฑิตวจเนน  พาลตฺโถ  วิญฺญายติ,  ตสฺมึ  อวิญฺญาเต,  พาลเสวนาปิ  น  

วิญฺญายเตว ฯ  ยสฺมา  จ  พาลเสวนํ  ปมํ  วิญฺญาเปตุมิจฺฉติ,  ตสฺมา  พาลอเสวนา- 

เยว  ปมํ  วุตฺตา ฯ  อเสวนา  จ  พาลานนฺติ  หิ  วทตา  พาลเสวนาปิ  วิญฺญาปิยติ  

ฯ  มคฺคกุสลสทิโส  หิ  ภควา  ตสฺมา  วามมคฺคสทิสํ  อคฺคเหตพฺพํ  ปณฺฑิตอเสวน- 

สงฺขาตํ  พาลเสวนํ  ปมํ  วิญฺญาเปตฺวา  ปจฺฉา  ทกฺขิณมคฺคสทิสํ  คเหตพฺพํ  ปณฺฑิต-

เสวนสงฺขาตํ  พาลอเสวนํ  วิญฺญาเปสิ ฯ
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 ตตฺถ  (วจเนสุ)  ยสฺมา  โย  (ปุคฺคโล)  พาเล  น  เสวติ,  โส  (ปุคฺคโล)  ปณฺฑิเต  เสวติ  นาม,   

โย  (ปุคฺคโล)  ปณฺฑิเต  เสวติ,  โส  (ปุคฺคโล)  พาเล  น  เสวติ  นาม,  ตสฺมา  ตํ  อุภยํ  (วจนํ)  

อตฺถโต  เอกํ  เอว  โหติ,  (ตํ  วจนํ)  กิญฺจาปิ  เอกํ  (โหติ),  ยถา  ปน  มคฺคกุสโล  ปุริโส  มคฺคํ   

อาจิกฺขนฺโต  “(ตฺวํ)  วามํ  (มคฺคํ)  มุญฺจ,  ทกฺขิณํ  (มคฺคํ)  คณฺห”  อิติ  เอวํ  (ปุคฺคเลน)   

อคฺคเหตพฺพํ  (มคฺคํ)  ปมํ  วตฺวา  ปจฺฉา  (ปุคฺคเลน)  คเหตพฺพํ  (มคฺคํ)  วทติ,  ตตฺถ  (วจเนสุ)  

ยสฺมา  โย  (ปุคฺคโล)  วามํ  (มคฺคํ)  มุญฺจติ,  โส  (ปุคฺคโล)  ทกฺขิณํ  (มคฺคํ)  คณฺหาติ  นาม,  โย  

(ปุคฺคโล)  ทกฺขิณํ  (มคฺคํ)  คณฺหาติ,  โส  (ปุคฺคโล)  วามํ  (มคฺคํ)  มุญฺจติ  นาม,  ตสฺมา  (กิญฺจาปิ)  

ตํ  อุภยมฺปิ  (วจนํ)  อตฺถโต  เอกํ  เอว  (โหติ),  ตถาปิ “(ตฺวํ)  วามํ  (มคฺคํ)  มุญฺจาติ  อิทํ  (วจนํ  ตํ  

ปุคฺคลํ)  “(ตฺวํ)  มา  ทกฺขิณํ  (มคฺคํ)  มุญฺจาติ  อิมํ  วิปรีตตฺถํปิ  วิญฺญาเปตุํ  (เตน  ปุริเสน)  วุตฺตํ,  

“(ตฺวํ)  ทกฺขิณํ  (มคฺคํ)  คณฺหาติ  อิทํ  (วจนํ  ตํ  ปุคฺคลํ)  “(ตฺวํ)  มา  วามํ  (มคฺคํ)  คณฺหาติ  อิมํปิ  

(มคฺคํ)  วิญฺญาเปตุํ  (เตน  ปุริเสน)  วุตฺตํ,  เอวํ อิหาปิ  (ปมคาถายํ)  “อเสวนา  จ  พาลานนฺติ   

เอตํ  (วจนํ  ปณฺฑิเตน)  “(ปุคฺคลํ)  ‘พาลานํ  เสวนา  อมงฺคลํ  (โหติ)’  อิติ  อิมํ  วิปรีตตฺถํปิ   

วิญฺญาเปตุํ  (ภควตา)  วุตฺตํ”  (อิติ  ทฏฺพฺพํ),  “ปณฺฑิตานญฺจ  เสวนาติ  เอตํ  (วจนํ  ปณฺฑิเตน)  

“(ปุคฺคลํ)  ‘ปณฺฑิตานํ  อเสวนา  อมงฺคลํ  (โหติ)’  อิติ  อิมํปิ  (วิปรีตตตฺถํ)  วิญฺญาเปตุํ  (ภควตา)  

วุตฺตนฺติ  ทฏฺพฺพํ,  (ภควตา)  เอวํ  จ  กตฺวา  ปณฺฑิตเสวนํ  ปมํ  อวตฺวา  พาลอเสวนา  ปมํ  

วุตฺตา ฯ  ยทิ  หิ  (ภควา)  ปณฺฑิตเสวนํ  ปมํ  วเทยฺย,  น  (เวเนยฺเยน)  ปณฺฑิตวจเนน  พาลตฺโถ  

วิญฺญายติ,  ตสฺมึ  (พาลตฺเถ  เวเนยฺเยน)  อวิญฺญาเต,  (เวเนยฺเยน)  พาลเสวนาปิ  น  วิญฺญายติ  

เอว ฯ  ยสฺมา  จ  (ภควา  เวเนยฺยํ)  พาลเสวนํ  ปมํ  วิญฺญาเปตุํ  อิจฺฉติ,  ตสฺมา  (ภควตา)   

พาลอเสวนา  เอว  ปมํ  วุตฺตา ฯ  (ภควตา)  “อเสวนา  จ  พาลานนฺติ  หิ  วทตา  พาลเสวนาปิ   

วิญฺญาปิยติ ฯ  มคฺคกุสลสทิโส  (โหติ)  หิ  ภควา,  ตสฺมา  (ภควา  เวเนยฺยํ)  วามมคฺคสทิสํ   

(ปุคฺคเลน)  อคฺคเหตพฺพํ  ปณฺฑิตอเสวนสงฺขาตํ  พาลเสวนํ  ปมํ  วิญฺญาเปตฺวา  (เวเนยฺยํ)  ปจฺฉา  

ทกฺขิณมคฺคสทิสํ  (ปุคฺคเลน)  คเหตพฺพํ  ปณฺฑิตเสวนสงฺขาตํ  พาลอเสวนํ  วิญฺญาเปสิ ฯ

 โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  น  เสวต ิย่อมไม่เสพ  พาเล ซึ่งคนพาล ท.,  โส  (ปุคฺคโล) 

อ.บุคคลนั้น  เสวติ  นาม ชื่อว่าย่อมเสพ  ปณฺฑิเต ซึ่งบัณฑิต ท.,  โย  (ปุคฺคโล) 

อ.บุคคลใด  เสวต ิย่อมเสพ  ปณฺฑิเต ซึ่งบัณฑิต ท.,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  น 

เสวติ  นาม ชื่อว่าย่อมไม่เสพ  พาเล ซึ่งคนพาล ท.  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา 

เพราะเหตุนั้น  ตตฺถ  (วจเนสุ)  ตํ  อุภยํ  (วจนํ) อ.-ในคํา ท. เหล่านั้นหนา -คํานั้น  

ทั้งสอง  เอกํ  เอว เป็นคําเดียวกันนั่นเทียว  อตฺถโต โดยอรรถ  โหติ ย่อมเป็น,  (ตํ  



๑-๒. กถาว่าด้วยการไม่เสพคนพาลและเสพบัณฑิต 219คาถา]

วจนํ) อ.คํานั้น  เอกํ เป็นคําเดียวกัน  (โหติ) ย่อมเป็น  กิญฺจาปิ แม้ก็จริง,  ปน 

เหมือนอย่างว่า  ปุริโส อ.บุรุษ  มคฺคกุสโล ผู้ฉลาดในหนทาง  อาจิกฺขนฺโต เมื่อบอก  

มคฺคํ ซึ่งหนทาง  วตฺวา กล่าวแล้ว  (มคฺคํ) ซึ่งหนทาง  (ปุคฺคเลน)  อคฺคเหตพฺพํ 

อันอันบุคคลไม่พึงถือเอา  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  มุญฺจ จงปล่อย  วามํ  

(มคฺคํ) ซึ่งหนทางข้างซ้าย  คณฺห จงถือเอา  ทกฺขิณํ  (มคฺคํ) ซึ่งหนทางข้างขวา”  อิติ 

ดังนี้  ปม ํก่อน  วทติ ย่อมกล่าว  (มคฺคํ) ซึ่งหนทาง  (ปุคฺคเลน)  คเหตพฺพํ อันอัน

บุคคลพึงถือเอา  ปจฺฉา ในภายหลัง,  โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  มุญฺจติ ย่อมปล่อย  

วามํ  (มคฺคํ) ซึ่งหนทางข้างซ้าย,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  คณฺหาติ นาม ชื่อว่า

ย่อมถือเอา  ทกฺขิณํ  (มคฺคํ) ซึ่งหนทางข้างขวา,  โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  คณฺหาติ 

ย่อมถือเอา  ทกฺขิณํ  (มคฺคํ) ซึ่งหนทางข้างขวา,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  มุญฺจติ   

นาม ชื่อว่าย่อมปล่อย  วามํ  (มคฺคํ) ซึ่งหนทางข้างซ้าย  ยสฺมา เพราะเหตุใด,   

ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  ตตฺถ  (วจเนสุ)  ตํ  อุภยมฺปิ  (วจนํ) อ.-ในคํา ท. เหล่านั้น

หนา -คํานั้น แม้ทั้งสอง  เอกํ  เอว เป็นคําเดียวกันนั่นเทียว  อตฺถโต โดยความหมาย  

(โหติ) ย่อมเป็น  (กิญฺจาปิ) แม้ก็จริง,  ตถาปิ ถึงอย่างนั้น  อิทํ  (วจนํ) อ.คํานี้  อิติ 

ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  มุญฺจ จงปล่อย  วามํ  (มคฺคํ) ซึ่งหนทางข้างซ้าย”  อิติ ดังนี้  (เตน   

ปุริเสน) อันบุรุษนั้น  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  (ตํ  ปุคฺคลํ)  วิญฺญาเปตุํ เพื่ออัน ยังบุคคล

นั้น ให้รู้  อิมํปิ  วิปรีตตฺถํ ซึ่งเนื้อความอันตรงกันข้ามแม้นี้  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน   

มา  มุญฺจ จงอย่าปล่อย  ทกฺขิณํ  (มคฺคํ) ซึ่งหนทางข้างขวา”  อิติ ดังนี้,  อิทํ  (วจนํ) 

อ.คํานี้  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  คณฺห จงถือเอา  ทกฺขิณํ  (มคฺคํ) ซึ่งหนทางข้างขวา”  

อิติ ดังนี้  (เตน ปุริเสน) อันบุรุษนั้น  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  (ตํ  ปุคฺคลํ)  วิญฺญาเปตุํ เพื่อ

อัน ยังบุคคลนั้น ให้รู้  อิมํ  วิปรีตตฺถํปิ แม้ซึ่งเนื้อความอันตรงกันข้ามนี้  อิติ ว่า  

“(ตฺวํ) อ.ท่าน  มา  คณฺห จงอย่าถือเอา  วามํ  (มคฺคํ) ซึ่งหนทางข้างซ้าย”  อิติ ดังนี้  

ยถา ฉันใด,  เอตํ  (วจนํ) อ.คํานั่น  อิติ ว่า  “อเสวนา อ.การไม่เสพ  พาลานํ ซึ่งคน

พาล ท.  จ ด้วย”  อิติ ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (ทฏฺพฺพํ) พึงทราบ  (อิติ) ว่า   

“(ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํ ตรัสแล้ว  (ปุคฺคลํ)  วิญฺญาเปตุํ เพื่ออัน  

ยังบุคคล ให้รู้แจ้ง  อิมํปิ วิปรีตตฺถํ ซึ่งเนื้อความอันตรงกันข้ามแม้นี้  อิติ วา่  “เสวนา 

อ.การเสพ  พาลานํ ซึ่งคนพาล ท.  อมงฺคลํ เป็นสิ่งไม่เป็นมงคล  (โหติ) ย่อมเป็น”  

(อิติ) ดังนี้,  เอตํ  (วจนํ) อ.คํานั่น  อิติ ว่า  “เสวนา อ.การเสพ  ปณฺฑิตานํ ซึ่ง
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บัณฑิต ท.  จ ด้วย”  อิติ ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ทฏฺพฺพํ พึงทราบ  อิติ ว่า   

“(ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํ ตรัสแล้ว  (ปุคฺคลํ)  วิญฺญาเปตุํ เพื่อ

อัน ยังบุคคล ให้รู้แจ้ง  อิมํ  วิปรีตตฺถํป ิ แม้ซึ่งเนื้อความอันตรงกันข้ามนี้  อิติ ว่า   

“อเสวนา อ.การไม่เสพ  ปณฺฑิตานํ ซึ่งบัณฑิต ท.  อมงฺคลํ เป็นสิ่งไม่เป็นมงคล  

(โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  อิหาปิ  ปมคาถายํ ในพระคาถาที่ ๑ แม้นี้  เอวํ ฉัน

นั้น,  จ อนึ่ง  พาลอเสวนา อ.การไม่เสพซึ่งคนพาล  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาค

เจ้า  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  เอวํ อย่างนี้  อวตฺวา ไม่ตรัสแล้ว  ปณฺฑิตเสวน ํซึ่งการ

เสพซึ่งบัณฑิต  ปม ํก่อน  วุตฺตา ตรัสแล้ว  ปม ํก่อน ฯ  

 ห ิก็  ยทิ ผิว่า  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  วเทยฺย พึงตรัส  ปณฺฑิตเสวน ํซึ่งการ 

เสพซึ่งบัณฑิต  ปม ํก่อนไซร้,  พาลตฺโถ อ.เนื้อความของพาลศัพท์  (เวเนยฺเยน)  

อันเวไนยสัตว์  น  วิญฺญายต ิ ย่อมไม่รู้  ปณฺฑิตวจเนน ด้วยคําว่าบัณฑิต,  ตสฺมึ   

(พาลตฺเถ) ครั้นเมื่อเนื้อความของพาลศัพท์  (เวเนยฺเยน) อันเวไนยสัตว์  อวิญฺญาเต 

ไม่รู้แล้ว,  พาลเสวนาปิ แม้ อ.การเสพซึ่งคนพาล  (เวเนยฺเยน) อันเวไนยสัตว์  น  

วิญฺญายติ  เอว ย่อมไม่รู้นั่นเทียว ฯ  จ ก็  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อิจฺฉติ 

ย่อมทรงปรารถนา  (เวเนยฺยํ)  วิญฺญาเปตุํ เพื่ออัน ยังเวไนยสัตว์ ให้รู้แจ้ง  พาลเสวนํ  

ซึ่งการเสพซึ่งคนพาล  ปม ํก่อน  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  พาล-

อเสวนา  เอว อ.การไม่เสพซึ่งคนพาลนั่นเทียว  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า   

วุตฺตา ตรัสแล้ว  ปมํ ก่อน ฯ  ห ิจริงอยู่  พาลเสวนาป ิแม้ อ.การเสพซึ่งคนพาล   

(ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วทตา ผู้เมื่อตรัส  อิติ ว่า  “อเสวนา อ.การไม่เสพ  

พาลานํ ซึ่งคนพาล ท.  จ ด้วย”  อิติ ดังนี้  วิญฺญาปิยติ ย่อมให้รู้แจ้ง ฯ  ห ิเพราะว่า   

ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  มคฺคกุสลสทิโส เป็นเช่นกับด้วยบุรุษผู้ฉลาดในหนทาง  

(โหติ) ย่อมเป็น,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  (เวเนยฺยํ)  

ยังเวไนยสัตว์  วิญฺญาเปตฺวา ให้รู้แล้ว  พาลเสวนํ ซึ่งการเสพซึ่งคนพาล  ปณฺฑิต- 

อเสวนสงฺขาตํ อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าการไม่เสพบัณฑิต  วามมคฺคสทิสํ อันเช่น

กับด้วยหนทางข้างซ้าย  (ปุคฺคเลน)  อคฺคเหตพฺพํ อันอันบุคคลไม่พึงถือเอา  ปม ํ

ก่อน  (เวเนยฺยํ) ยังเวไนยสัตว์   วิญฺญาเปสิ ให้รู้แล้ว  พาลอเสวนํ ซึ่งการไม่เสพ 

ซึ่งคนพาล  ปณฺฑิตเสวนสงฺขาตํ อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าการเสพซึ่งบัณฑิต   

ทกฺขิณมคฺคสทิสํ อันเช่นกับด้วยหนทางข้างขวา  (ปุคฺคเลน)  คเหตพฺพํ อันอัน
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บุคคลพึงถือเอา  ปจฺฉา ในภายหลัง ฯ

 ก็เพราะบุคคลใด ย่อมไม่เสพพวกคนพาล, บุคคลนั้น ชื่อว่าย่อมเสพพวกบัณฑิต, 

บุคคลใด ย่อมเสพพวกบัณฑิต, บุคคลนั้น ชื่อว่าย่อมไม่เสพพวกคนพาล เพราะฉะนั้น 

ในบรรดาคําเหล่านั้น คําทั้งสองนั้น โดยความหมาย ก็เป็นคําเดียวกันนั่นแหละ เป็น

คําเดียวกัน แม้ก็จริง เหมือนอย่างบุรุษผู้ฉลาดในหนทาง เมื่อจะบอกทาง บอกทาง

ที่ไม่พึงถือเอาอย่างนี้ว่า “ท่านจงละทางข้างซ้าย ถือเอาทางข้างขวา” ดังนี้ก่อน แล้ว

จึงบอกทางที่ควรถือเอาในภายหลัง, ก็เพราะบุคคลใดละทางข้างซ้าย บุคคลนั้น ชื่อ

ว่าย่อมถือเอาทางข้างขวา, บุคคลใดถือเอาทางข้างขวา บุคคลนั้น ชื่อว่าย่อมละทาง

ข้างซ้าย เพราะฉะนั้น ในบรรดาคําเหล่านั้น คํานั้นแม้ทั้งสอง โดยความหมาย ก็เป็น

อย่างเดียวกันนั่นแหละ, ถึงอย่างนั้น คํานี้ว่า “ท่านจงละทางซ้าย” ดังนี้ ท่านกล่าวไว้

เพื่อให้รู้แม้เนื้อความที่ตรงกันข้ามนี้ว่า “ท่านจงอย่าละทางขวา” ดังนี้, คํานี้ว่า “ท่าน

จงถือเอาทางขวา” ดังนี้ ท่านกล่าวไว้เพื่อให้รู้เนื้อความที่ตรงกันข้ามนี้ว่า “ท่านจง

อย่าถือเอาทางซ้าย” ฉันใด, แม้ในพระคาถาที่ ๑ นี้ คํานั่นว่า “การไม่เสพคนพาลทั้ง

หลาย” ดังนี้ พึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพื่อให้รู้แจ้งแม้ซึ่งเนื้อความที่ตรง

กันข้ามนี้ว่า “การเสพคนพาลทั้งหลาย ไม่เป็นมงคล”, คํานี้ว่า “การเสพบัณฑิตทั้ง

หลาย” ดังนี้ พึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพื่อให้รู้แจ้งแม้ซึ่งเนื้อความที่ตรง

กันข้ามนี้ว่า “การไม่เสพบัณฑิตทั้งหลาย ไม่เป็นมงคล” ดังนี้, ก็พระผู้มีพระภาคเจ้า

ครั้นทรงทําอย่างนี้แล้ว ไม่ตรัสการเสพบัณฑิตก่อน ตรัสการไม่เสพคนพาลก่อน, ก็

ผิว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าพึงตรัสการเสพบัณฑิตก่อนไซร้, เนื้อความของพาลศัพท์ 

เวไนยสัตว์ จะไม่เข้าใจ ด้วยคําว่าบัณฑิต, เมื่อเนื้อความของพาลศัพท์นั้น เวไนย-

สัตว์ ไม่เข้าใจ, แม้การเสพคนพาล เวไนยสัตว์ ก็จะไม่เข้าใจเลย. ก็เพราะเหตุที่พระ

ผู้มีพระภาคเจ้าประสงค์จะทําเวไนยสัตว์ให้รู้แจ้งการเสพคนพาลก่อน ฉะนั้น จึงตรัส

การไม่เสพคนพาลนั่นแหละก่อน. แท้จริง พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อตรัสว่า “การไม่

เสพคนพาลทั้งหลาย” ดังนี้ ย่อมให้เวไนยสัตว์รู้แจ้งแม้ซึ่งการเสพคนพาล. ความ

จริง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นเช่นกับบุรุษผู้ฉลาดในหนทาง, เพราะฉะนั้น พระผู้มี

พระภาคเจ้าจึงให้เวไนยสัตว์รู้การเสพคนพาลกล่าวคือการไม่เสพบัณฑิต อันเช่นกับ 

หนทางข้างซ้ายที่บุคคลไม่ควรถือเอาก่อน แล้วจึงให้เวไนยสัตว์รู้แจ้งการไม่เสพ 

คนพาล กล่าวคือการเสพบัณฑิต อันเช่นกับหนทางข้างขวา ที่บุคคลควรถือเอา 
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ในภายหลัง. 

 ..............................................................................................................................

[๕๖]   พาลเสวนาปิ  หิ  ปราภวเหตุตฺตา  อมงฺคลํ,  เตนาห  ภควา

    “อสนฺตสฺส  ปิยา  โหนฺติ   สนฺเต  น  กุรุเต  ปิยํ  

  อสตํ  ธมฺมํ  โรเจติ   ตํ  ปราภวโต  มุขนฺติ ฯ

 ห ิจริงอยู่  พาลเสวนาปิ แม้ อ.การเสพซึ่งคนพาล  อมงฺคลํ ชื่อว่าไม่เป็นมงคล  (โหติ) 

ย่อมเป็น  (ตสฺสา  พาลเสวนาย)  ปราภวเหตุตฺตา เพราะความที่ แห่งการเสพซึ่งคน

พาลนั้น เป็นเหตุแห่งความเสื่อม,  เตน เพราะเหตุนั้น  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  

อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า

 “อสนฺตา อ.อสัตบุรุษ ท.  ปิยา เป็นที่รัก  อสฺส  (ปุคฺคลสฺส) 

ของบุคคลนั้น  โหนฺติ ย่อมเป็น,  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  น  

กุรุเต ย่อมไม่กระทํา  สนฺเต ซึ่งสัตบุรุษ ท.  ปิย ํให้เป็นที่รัก,  

(โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  โรเจติ ย่อมชอบใจ  ธมฺมํ ซึ่งธรรม  

อสตํ ของอสัตบุรุษ ท.,  ตํ  (ติวิธกมฺมํ) อ.กรรมอันมีอย่างสาม

นั้น  มุขํ เป็นปาก  ปราภวโต แห่งความเสื่อม  (โหติ) ย่อม

เป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 แท้จริง แม้การเสพคนพาล ก็ชื่อว่าไม่เป็นมงคล เพราะเป็นเหตุแห่งความเสื่อม. 

เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า

 “พวกอสัตบุรุษย่อมเป็นที่รักของเขา, เขาไม่ทําพวกสัตบุรุษ

ให้เป็นที่รัก, เขาย่อมชอบใจธรรมของพวกอสัตบุรุษ, กรรม ๓ 

อย่างนั้น เป็นปากทางแห่งความเสื่อม”.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  อสนฺตสฺสาติ  อสนฺโต  ฉสฺสตฺถาราทโย  อสปฺปุริสา  อสฺส  ปุคฺคลสฺส  ปิยา   

โหนฺติ ฯ
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 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อสนฺตสฺสาติ  (ปทสฺส)  “อสนฺโต  ฉสฺสตฺถาราทโย  อสปฺปุริสา  อสฺส  ปุคฺคลสฺส  

ปิยา  โหนฺติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อสนฺโต อ.อสัตบุรุษ ท.  อสปฺปุริสา คือว่า อ.ผู้มิใช่

สัตบุรุษ ท.  ฉสฺสตฺถาราทโย มีครูทั้ง ๖ เป็นต้น  ปิยา เป็นที่รัก  อสฺส  (ปุคฺคลสฺส) 

ของบุคคลนั้น  โหนฺติ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อสนฺตสฺสาติ  (ปทสฺส) 

แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “อสนฺตสฺส” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “อสนฺตสฺส” ความว่า พวกอสัตบุรุษ คือว่าพวกคนผู้มิใช่

สัตบุรุษมีครูทั้ง ๖ เป็นต้น เป็นที่รักของบุคคลนั้น.

 ..............................................................................................................................

 สนฺเต  น  กุรุเต  ปิยนฺติ  พุทฺธาทโย  สปฺปุริเส  อตฺตโน  ปิเย  น  กโรติ ฯ  

 “สนฺเต  น  กุรุเต  ปิยนตฺิ  (คาถาปาทสฺส)  “(โส  ปุคฺคโล)  พุทฺธาทโย  สปฺปุริเส  อตฺตโน  ปิเย   

น  กโรติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  น  กโรติ ย่อมไม่กระทํา   

สปฺปุริเส ซึ่งสัตบุรุษ ท.  พุทฺธาทโย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น  ปิเย ให้เป็นที่รัก  อตฺตโน  

ของตน”  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา  “สนฺเต  น  กุรุเต   

ปิยนฺติ ว่า “สนฺเต  น  กุรุเต  ปิยํ” ดังนี้ ฯ

 บาทพระคาถาว่า “สนฺเต  น  กุรุเต  ปิยํ” ความว่า เขาไม่ทําสัตบุรุษทั้งหลายมี

พระพุทธเจ้าเป็นต้น ให้เป็นที่รักของตน.  

 ..............................................................................................................................

 เวเนยฺยวเสน  เหตฺถ  สนฺเต  ปิยนฺติ  วจนเภโท  กโต ฯ  อสตํ  ธมฺโม  นาม   

ทฺวาสฏฺทิิฏฺคิตานิ  ทสากุสลกมฺมปถา  จ  ตํ  โรจติ  ปิเหติ  เสวติ ฯ

 (ภควตา)  เวเนยฺยวเสน  หิ  เอตฺถ  (คาถาปาเท)  “สนฺเต  ปิยนฺติ  วจนเภโท  กโต ฯ  อสตํ  ธมฺโม  

นาม  ทฺวาสฏฺทิิฏฺคิตานิ  (จ)  ทส  อกุสลกมฺมปถา  จ,  (โส  ปุคฺคโล)  ตํ  (ธมฺมํ)  โรจติ  ปิเหติ  

เสวติ” ฯ
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 ห ิ ก็  วจนเภโท อ.ความต่างกันแห่งวจนะ  “สนฺเต  ปิยนฺต ิ ว่า “สนฺเต  ปิยํ” ดังนี้  

เอตฺถ  (คาถาปาเท) ในบาทแห่งพระคาถานี้  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  กโต 

ทรงกระทําแล้ว  เวเนยฺยวเสน ด้วยสามารถแห่งเวไนยสัตว์ ฯ  ทฺวาสฏฺทิิฏฺคิตานิ  

(จ) อ.ทิฏฐิ ๖๒ ท. ด้วย  อกุสลกมฺมปถา อ.อกุศลกรรมบถ ท.  ทส สิบ  จ ด้วย  ธมฺโม   

นาม ชื่อว่าธรรม  อสต ํของอสัตบุรุษ ท.,  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  โรจติ ย่อม

ชอบใจ  ปิเหติ คือว่าย่อมรักใคร่  เสวต ิคือว่าย่อมเสพ  ตํ  (ธมฺมํ) ซึ่งธรรมนั้น ฯ

 ก็ในบาทพระคาถานี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทําความต่างกันแห่งวจนะว่า “สนฺเต  

ปิยํ” ดังนี้ ด้วยสามารถแห่งเวไนยสัตว์. ทิฏฐิ ๖๒ และอกุศลกรรมบถ ๑๐ ชื่อว่าธรรม

ของอสัตบุรุษ, เขาย่อมชอบใจ คือว่าย่อมรักใคร่ ได้แก่ย่อมเสพธรรมนั้น.   

 ..............................................................................................................................

 ตนตฺิ  อสนฺตปฺปิยตา  สนฺตอปฺปิยตา  อสตํ  ธมฺมโรจนญฺจ  ติวิธํ  กมฺมํ  ปราภวโต  มุขํ  

ปราภวนฺตสฺส  วินสฺสนฺตสฺส  ปุคฺคลสฺส  วินาสการณํ  วุตฺตํ,  เอเตน  หิ  สมนฺนาคโต  

ปราภวติ  ปริหายติ  เนว  อิธ  น  หุรํ  วุฑฺฒึ  ปาปุณาติ,  ตสฺมา  ปราภวโต  มุขนฺติ  

วุจฺจตีติ ฯ

 “ตนฺติ  (ปทสฺส)  “อสนฺตปฺปิยตา  (จ)  สนฺตอปฺปิยตา  (จ)  อสตํ  ธมฺมโรจนํ  จ  ติวิธํ  กมฺมํ  ปราภวโต  

มุขํ  (โหติ,  ภควตา)  ปราภวนฺตสฺส  วินสฺสนฺตสฺส  ปุคฺคลสฺส  วินาสการณํ  วุตฺตํ,  (ปุคฺคโล)  เอเตน   

(ติวิธกมฺเมน)  หิ  สมนฺนาคโต  ปราภวติ  ปริหายติ,  เนว  อิธ  (โลเก  วุฑฺฒึ  ปาปุณาติ),  น  หุรํ  

วุฑฺฒึ  ปาปุณาติ,  ตสฺมา  (ภควตา)  “ปราภวโต  มุขนฺติ  (วจนํ)  วุจฺจตีติ  (อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “กมฺม ํ อ.กรรม  ติวิธ ํ อันมีอย่างสาม  อสนฺตปฺปิยตา  

(จ) คือ อ.ความที่แห่งบุคคลนั้นเป็นผู้มีอสัตบุรุษเป็นที่รักด้วย  สนฺตอปฺปิยตา  (จ) 

คือ อ.ความที่แห่งบุคคลนั้นเป็นผู้มีสัตบุรุษไม่เป็นที่รักด้วย  อสตํ  ธมฺมโรจนํ  จ คือ 

อ.ความชอบใจซึ่งธรรม ของอสัตบุรุษ ท. ด้วย  มุขํ เป็นปาก  ปราภวโต แห่งความ

เสื่อม  (โหติ) ย่อมเป็น,  วินาสการณํ อ.เหตุแห่งความพินาศ  ปุคฺคลสฺส ของบุคคล  

ปราภวนฺตสฺส ผู้เสื่อมอยู่  วินสฺสนฺตสฺส คือว่าผู้พินาศอยู่  (ภควตา) อันพระผู้มีพระ

ภาคเจ้า  วุตฺต ํ ตรัสแล้ว,  หิ จริงอยู่  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  สมนฺนาคโต ผู้มาตาม

พร้อมแล้ว  เอเตน  (ติิวิธกมฺเมน) ด้วยกรรมอันมีอย่างสามนั่น  ปราภวติ ย่อมเสื่อม   
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ปริหายติ คือว่าย่อมเสื่อมรอบ,  เนว  (ปาปุณาติ) คือว่าย่อมไม่ถึงนั่นเทียว  (วุฑฺฒึ) 

ซึ่งความเจริญ  อิธ  (โลเก) ในโลกนี้ , น  ปาปุณาติ ย่อมไม่ถึง  วุฑฺฒึ ซึ่งความเจริญ   

หุรํ ในโลกหน้า,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.พระดํารัส  อิติ ว่า  “มุขํ เป็นปาก   

ปราภวโต แห่งความเสื่อม”  อิติ ดังนี้  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุจฺจติ ย่อม

ตรัส”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ตนฺติ ว่า “ตํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ตํ” ความว่า กรรม ๓ อย่าง คือ ความเป็นผู้มีอสัตบุรุษเป็นที่รัก ๑ ความเป็น 

ผู้มีสัตบุรุษไม่เป็นที่รัก ๑ ความชอบใจธรรมของอสัตบุรุษทั้งหลาย ๑ เป็นปากทาง

แห่งความเสื่อม, พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเหตุแห่งความพินาศของบุคคลผู้เสื่อมอยู่ 

คือว่าผู้พินาศอยู่, แท้จริง บุคคลผู้ประกอบด้วยกรรม ๓ อย่างนั่น ย่อมเสื่อม คือว่า

ย่อมเสื่อมรอบ ได้แก่ไม่ถึงความเจริญในโลกนี้ ทั้งไม่ถึงความเจริญในโลกหน้า, เพราะ

ฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสพระดํารัสว่า “เป็นปากทางแห่งความเสื่อม”.

 ..............................................................................................................................

พาลปณฺฑิตเสวนาเสวนกถา ฯ

พาลปณฺฑิตเสวนาเสวนกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งการไม่เสพซึ่งคนพาล

และการเสพซึ่งบัณฑิต  (นิฏฺติา) จบแล้ว ฯ

จบ เรื่องการไม่เสพคนพาลและการเสพบัณฑิต

----------------------
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๓. ปูชากถา 

กถาว่าด้วยการบูชา

[๕๗]   ปูชา  นาม  อามิสปฺปฏิปตฺติวเสน  ทุวิธา  โหติ  ฯ  ตตฺถ  ปุปฺผาทินา  จตุปฺปจฺจเยน  

จ  ปูชนํ  อามิสปูชา  นาม  ปฏิปตฺติยา  ปูชนํ  ปฏิปตฺติปูชา  นาม ฯ  อฏฺกถายนฺตุ  

ปูชาติ  สกฺการครุการมานนวนฺทนาติ  วุตฺตํ ฯ  ปูชเนยฺยา  นาม  อุกฺกฏฺปริจฺเฉทโต  

พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธอริยสาวกา ฯ  เต  หิ  ทกฺขิเณยฺยตฺตา  อปฺปกายปิ  อตฺตนิ  กตาย  

ปูชาย  ทีฆรตฺตํ  หิตสุขาวหภาวกรเณน  ปูชเนยฺยาติ  วุจฺจนฺติ ฯ

 ปูชา  นาม  อามิสปฺปฏิปตฺติวเสน  ทุวิธา  โหติ  ฯ  ตตฺถ  (ทุวิธาสุ  ปูชาสุ)  ปุปฺผาทินา  (วตฺถุนา  

จ)  จตุปฺปจฺจเยน  จ  ปูชนํ  อามิสปูชา  นาม,  ปฏิปตฺติยา  ปูชนํ  ปฏิปตฺติปูชา  นาม ฯ  อฏฺกถายํ   

ตุ  “ปูชาติ  สกฺการครุการมานนวนฺทนาติ  (วจนํ  อฏฺกถาจริเยน)  วุตฺตํ ฯ  ปูชเนยฺยา  นาม   

อุกฺกฏฺปริจฺเฉทโต  พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธอริยสาวกา ฯ  เต  (พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธอริยสาวกา)  หิ  

(ปณฺฑิเตน  เตสํ  ชนานํ)  ทกฺขิเณยฺยตฺตา  (ปุคฺคเลน)  อปฺปกายปิ  อตฺตนิ  กตาย  ปูชาย   

ทีฆรตฺตํ  หิตสุขาวหภาวกรเณน  “ปูชเนยฺยาติ  วุจฺจนฺติ ฯ

 ปูชา  นาม ชื่อ อ.การบูชา  ทุวิธา มี ๒ อย่าง  อามิสปฺปฏิปตฺติวเสน ด้วยสามารถ

แห่งอามิสและปฏิบัติ  โหติ ย่อมมี ฯ  ปูชน ํอ.การบูชา  ปุปฺผาทินา  (วตฺถุนา) ด้วย

วัตถุมีดอกไม้เป็นต้น  (จ) ด้วย  จตุปฺปจฺจเยน ด้วยปัจจัย ๔  จ ด้วย  ตตฺถ  (ทุวิธาสุ   

ปูชาสุ)  อามิสปูชา  นาม ชื่อว่า- ในการบูชา ท. อันมีอย่างสองเหล่านั้นหนา -อามิส

บูชา,  ปูชน ํ อ.การบูชา  ปฏิปตฺติยา ด้วยการปฏิบัติ  ปฏิปตฺติปูชา  นาม ชื่อว่า

ปฏิบัติบูชา ฯ  ต ุส่วนว่า  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “สกฺการครุการมานนวนฺทนา อ.การ

สักการะ การทําความเคารพ การนับถือ และการกราบไหว้  ปูชาติ ชื่อว่าการบูชา”  

อิติ ดังนี้  (อฏฺกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  อฏฺกถายํ  

ในอรรถกถา ฯ  พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธอริยสาวกา อ.พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า 

และพระอริยสาวก ท.  ปูชเนยฺยา  นาม ชื่อว่าปูชไนยบุคคล  อุกฺกฏฺปริจฺเฉทโต  

โดยกําหนดอย่างสูงสุด ฯ  หิ เพราะว่า  เต  (พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธอริยสาวกา) 

อ.พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอริยสาวก ท. เหล่านั้น  (ปณฺฑิเตน) อัน

บัณฑิต  วุจฺจนฺติ ย่อมเรียก  “ปูชเนยฺยาติ ว่า ปูชไนยบุคคล   (ปุคฺคเลน)  อปฺปกายปิ   
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อตฺตนิ  กตาย  ปูชาย  ทีฆรตฺตํ  หิตสุขาวหภาวกรเณน เพราะกระทําซึ่งความ

ที่ แห่งการบูชา อันอันบุคคล กระทําแล้ว ในตน แม้น้อย เป็นเหตุนํามาซึ่งประโยชน์

เกื้อกูลและความสุข สิ้นราตรีอันยาวนาน  (เตสํ  ชนานํ)  ทกฺขิเณยฺยตฺตา เพราะ

ความที่ แห่งชน ท. เหล่านั้น เป็นทักขิไณยบุคคล ฯ

 ชื่อว่าการบูชามี ๒ อย่าง ด้วยสามารถอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา. บรรดาการบูชา

ทั้ง ๒ อย่างเหล่านั้น การบูชาด้วยสักการะมีดอกไม้เป็นต้นและด้วยปัจจัย ๔ ชื่อว่า

อามิสบูชา, การบูชาด้วยการปฏิบัติ ชื่อว่าปฏิบัติบูชา. ส่วนในอรรถกถา ท่านกล่าว

ว่า “การทําสักการะ เคารพ นบนอบและไหว้ ชื่อว่าบูชา”. โดยกําหนดบุคคลอย่าง

สูงสุด พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอริยสาวก ชื่อว่าปูชไนยบุคคล. จริง

อยู่ ท่านเหล่านั้น เรียกว่าปูชไนยบุคคล เพราะทําภาวะแห่งการบูชาที่บุคคลทําในตน

แม้เล็กน้อย นําประโยชน์สุขมาให้ตลอดกาลนาน เหตุเป็นทักษิไณยบุคคล.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  ปูชิยเต  ปูชนํ  ปูชา,  ภาเว  ยุ,  ปูชนํ  อรหนฺติ  ปูชาย  อนุจฺฉวิกา  โหนฺตีติ   

ปูชเนยฺยา  “ปูชารหา  ปูชานุจฺฉวิกาติ  อตฺโถ ฯ  “อรหตฺเถ  อีเยยฺยาติ  สทฺทนีติสุตฺเตน  

เอยฺยปฺปจฺจโย ฯ  อิทานิ  ปน  “ปูชนียานนฺติปิ  ปนฺติ ฯ  เตเนว  สุตฺเตน  อียปฺปจฺจโย ฯ   

“อนีโยติ  เกจิ ฯ  ตนฺตุ  “ปูชเนยฺยานนฺติ  ปูชารหานนฺติ  อฏฺกถายํ  น  สเมติ ฯ

 ตตฺถ  (ปูชเนยฺยาติ  ปเท  วิคฺคโห  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  (ปุคฺคเลน)  ปูชิยเต  ปูชนํ  ปูชา,  

ภาเว  ยุ  (โหติ),  (เย  ชนา)  ปูชนํ  อรหนฺติ  ปูชาย  อนุจฺฉวิกา  โหนฺตีติ  (เต  ชนา)  ปูชเนยฺยา,   

“ปูชารหา  ปูชานุจฺฉวิกาติ  อตฺโถ ฯ  “อรหตฺเถ  อีเยยฺยาติ  สทฺทนีติสุตฺเตน  เอยฺยปฺปจฺจโย  (โหติ) 

ฯ  อิทานิ  ปน  (ชนา)  “ปูชนียานนฺติปิ  ปนฺติ ฯ  เตเนว  สุตฺเตน  อียปฺปจฺจโย  (โหติ) ฯ  “อนีโย  

(โหติ)”  อิติ  เกจิ  (อาจริยา  วทนฺติ) ฯ  ตํ  (วจนํ)  ตุ  “ปูชเนยฺยานนฺติ  (ปทสฺส)  ‘ปูชารหานนฺติ  

(อตฺโถ)”  อิติ  อฏฺกถายํ  น  สเมติ ฯ

 (วิคฺคโห) อ.การวิเคราะห์  ตตฺถ  (“ปูชเนยฺยาติ  ปเท) ในบทว่า “ปูชเนยฺยา” ดังนี้นั้น  

(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ปูชิยเต ย่อม

บูชา  ปูชน ํอ.การบูชา  ปูชา ชื่อว่าปูชา,  ย ุอ.ยุปัจจัย  (โหติ) ย่อมลง  ภาเว ในอรรถ

ภาวะ,  (เย  ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  อรหนฺติ ย่อมควร  ปูชน ํซึ่งการบูชา  อนุจฺฉวิกา  
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คือว่าเป็นผู้ควร  ปูชาย แก่การบูชา  โหนฺติ ย่อมเป็น  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต  ชนา) 

อ.ชน ท. เหล่านั้น  ปูชเนยฺยา ชื่อว่าปูชเนยฺย,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “ปูชารหา  

เป็นผู้ควรซึ่งการบูชา  ปูชานุจฺฉวิกา คือว่าเป็นผู้ควรแก่การบูชา”  อิติ ดังนี้ ฯ   

เอยฺยปฺปจฺจโย อ.เอยฺยปัจจัย  (โหติ) ย่อมลง  สทฺทนีติสุตฺเตน ด้วยสูตรในสัททนีติ

ปกรณ์  “อรหตฺเถ  อีเยยฺยาติ ว่า “อรหตฺเถ  อีเยยฺย” ดังนี้ ฯ  ปน แต่ว่า  อิทานิ ใน

กาลนี้  (ชนา) อ.ชน ท.  ปนฺต ิย่อมสวด  “ปูชนียานนฺติปิ ว่า “ปูชนียานํ” ดังนี้บ้าง 

ฯ  อียปฺปจฺจโย อ.อียปัจจัย  (โหติ) ย่อมลง  เตน  เอว  สุตฺเตน ด้วยสูตรนั้นนั่นเทียว 

ฯ  เกจิ  (อาจริยา) อ.อาจารย์ ท. บางพวก  (วทนฺติ) ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  “อนีโย  

อ.อนียปัจจัย  (โหติ) ย่อมลง”  อิติ ดังนี้ ฯ  ต ุส่วนว่า  ตํ  (วจนํ) อ.คํานั้น  น  สเมต ิ

ย่อมไม่สม  อฏฺกถายํ ในอรรถกถา  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  ‘ปูชารหานํ 

ผู้ควรซึ่งการบูชา’  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ปูชเนยฺยานนฺติ ว่า ‘ปูชเนยฺยานํ’ 

ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในบทว่า “ปูชเนยฺยา” นั้น พึงทราบวิเคราะห์ดังนี้ :- อันเขา ย่อมบูชา การบูชา ชื่อ

ว่าการบูชา, ลงยุปัจจัยในอรรถภาวะ, ชนเหล่าใด ย่อมควรซึ่งการบูชา คือเป็นผู้เหมาะ

สมแก่การบูชา เพราะเหตุนั้น ชนเหล่านั้น ชื่อว่าปูชเนยยะ, อธิบายว่า “เป็นผู้สมควร 

ซึ่งการบูชา คือเหมาะแก่การบูชา”, ลง เอยฺยปัจจัย โดยสูตรในสัททนีติปกรณ์ว่า “อีย

และเอยฺยปัจจัย ย่อมลงในอรรถว่าควร”. แต่พุทธศาสนิกชนในบัดนี้ สวดกันว่า “ปูชนี

ยานํ” ก็มี. ลง อียปัจจัย โดยสูตรนั้นเหมือนกัน. อาจารย์บางพวกกล่าวว่า “ลง อนีย

ปัจจัย”. แต่คํานั้น ไม่สมในอรรถกถา “บทว่า ‘ปูชเนยฺยานํ’ ได้แก่ผู้ควรซึ่งการบูชา”.

 ..............................................................................................................................

ปูชเนยฺยปูชากถา

[๕๘]   พุทฺธาทีสุ  ปูชา  จ  นาม  อปฺปกาปิ  ทีฆรตฺตํ  หิตสุขาวหา  โหติ  ฯ  สุมนมาลา- 

การาทโย  เจตฺถ  นิทสฺสนํ ฯ

 พุทฺธาทีสุ  (ปูชารหปุคฺคเลสุ)  ปูชา  จ  นาม  อปฺปกาปิ  ทีฆรตฺตํ  หิตสุขาวหา  โหติ  ฯ  สุมน- 

มาลาการาทโย  (ชนา)  จ  เอตฺถ  (ปูชายํ)  นิทสฺสนํ  (โหติ) ฯ
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 จ ก็  ปูชา  นาม ชื่อ อ.การบูชา  (ปูชารหปุคฺคเลสุ) ในบุคคลผู้ควรแก่การบูชา ท.  

พุทฺธาทีสุ มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น  อปฺปกาปิ แม้น้อย  หิตสุขาวหา เป็นเหตุนํามา 

ซึ่งประโยชน์เกื้อกูลและความสุข  ทีฆรตฺตํ สิ้นราตรีอันยาวนาน  โหติ ย่อมเป็น ฯ   

จ ก็  (ชนา) อ.ชน ท.  สุมนมาลาการาทโย มีนายมาลาการชื่อว่าสุมนะเป็นต้น   

นิทสฺสนํ เป็นตัวอย่าง  เอตฺถ  (ปูชายํ) ในการบูชานี้  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 ก็ชื่อว่าการบูชาในปูชไนยบุคคลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแม้เล็กน้อย ก็ย่อมนําประโยชน์

และความสุขมาให้ตลอดกาลนาน. ก็ในการบูชานี้ มีนายสุมนมาลาการเป็นต้น เป็น

อุทาหรณ์.

 ..............................................................................................................................

๑. สุมนมาลาการวตฺถุ

 ราชคเห  กิร  เอโก  สุมโน  นาม  มาลากาโร  อโหสิ ฯ  โส  เทวสิกํ  ปาโตว  อฏฺหิ   

สุมนปุปฺผนาฬีหิ  พิมฺพิสารราชานํ  อุปฏฺหนฺโต  อฏฺ  กหาปเณ  ลภติ ฯ  โส   

เอกทิวสํ  ปุปฺผานิ  คเหตฺวา  ราชุปฏฺานํ  คจฺฉนฺโต  ภิกฺขุสงฺฆปริวุตํ  ฉพฺพณฺณรํสิโย  

วิสฺสชฺเชตฺวา  นครํ  ปิณฺฑาย  ปวิสนฺตํ  สตฺถารํ  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  ราชา  อิมานิ  

อลภนฺโต  มํ  ฆาเตตุ  วา  รฏฺโต  วา  ปพฺพาเชตุ,  โส  หิ  มยฺหํ  ททนฺโตปิ  ทิฏฺธมฺเม- 

เยว  ชีวิตกปฺปนมตฺตํ  ธนํ  ทเทยฺย  สตฺถุ  ปูชา  ปน  อสงฺเขยฺยผลา  ทีฆรตฺตํ   

หิตสุขาวหา  โหติ  อิเมหิ  สตฺถารํ  ปูเชสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  อตฺตโน  ชีวิตํ  ปริจฺจชิตฺวา  

อฏฺ  ปุปฺผนาฬิโย  อฏฺ  มุฏฺโิย  กตฺวา  ขิปิ ฯ  ปมํ  ขิตฺตา  หิ  เทฺว  ปุปฺผมุฏฺโิย  

สตฺถุ  อุปริ  มาลาวิตานํ  หุตฺวา  อฏฺํสุ  ทุติยํ  ขิตฺตา  เทฺว  ทกฺขิณปสฺเส  ตติยํ   

ขิตฺตา  เทฺว  ปิฏฺปิสฺเส  จตุตฺถํ  ขิตฺตา  เทฺว  วามปสฺเสติ  ตีสุ  ปสฺเสสุ  ฉ  ปุปฺผมุฏฺโิย   

มาลาปฏิจฺฉทา  หุตฺวา  อฏฺํสุ ฯ  ปุรโต  คมนทฺวารมตฺตเมว  อโหสิ ฯ  ปุปฺผานํ   

วณฺฏานิ  อนฺโต  อเหสุํ  ปตฺตานิ  พหิมุขานิ ฯ  สตฺถา  รชตปฏฺฏปริกฺขิตฺโต  วิย  หุตฺวา  

ปายาสิ ฯ  ปุปฺผานิปิ  อภิชฺชิตฺวา  อปติตฺวา  สตฺถารา  สทฺธึเยว  คจฺฉนฺติ  ติฏฺาเน  

ติฏฺนฺติ ฯ  ตมจฺฉริยํ  ทิสฺวา  สกลนครํ  สงฺขุภิ ฯ  อนฺโตนครสฺมึ  หิ  นวโกฏิมตฺตา  

ชนา ฯ  เตสุ  เอโกปิ  ภิกฺขํ  คเหตฺวา  อนิกฺขนฺโต  นาม  นตฺถิ ฯ  มหาชโน  อุกฺกุฏฺ-ิ 
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สหสฺสานิ  เจลุกฺเขปสหสฺสานิ  จ  กโรนฺโต  สตฺถารา  สทฺธึ  วิจริ ฯ  

 กิร ได้ยินว่า  มาลากาโร อ.บุคคลผู้กระทําซึ่งระเบียบ  เอโก คนหนึ่ง  สุมโน  นาม 

ชื่อว่าสุมนะ  อโหสิ ได้มีแล้ว  ราชคเห ในเมืองชื่อว่าราชคฤห์ ฯ  โส  (สุมโน) อ.นาย

สุมนะนั้น  อุปฏฺฅหนฺโต บํารุงอยู่  พิมฺพิสารราชานํ ซึ่งพระราชาพระนามว่าพิมพิสาร  

สุมนปุปฺผนาฬีหิ ด้วยทะนานแห่งดอกมะลิ ท.  อฏฺฅหิ ๘  ปาโตว ในเวลาเช้าเทียว  

เทวสิกํ ทุกๆ วัน  ลภติ ย่อมได้  กหาปเณ ซึ่งกหาปณะ ท.  อฏฺฅ ๘ ฯ  เอกทิวสํ 

ในวันหนึ่ง  โส  (สุมโน) อ.นายสุมนะนั้น  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  ปุปฺผานิ ซึ่งดอกไม้ 

ท.  คจฺฉนฺโต ไปอยู่  ราชุปฏฺฅานํ สู่ที่เป็นที่บํารุงของพระราชา  ทิสฺวา เห็นแล้ว   

สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุตํ ผู้อันหมู่แห่งภิกษุแวดล้อมแล้ว  ฉพฺพณฺณ- 

รํสิโย  วิสฺสชฺเชตฺวา  นครํ  ปิณฺฑาย  ปวิสนฺต ํผู้ทรงเปล่งแล้ว ซึ่งพระรัศมีอันมีวรรณะ 

๖ ท. เสด็จเข้าไปอยู่ สู่พระนคร เพื่อบิณฑบาต  ปสนฺนจิตฺโต ผู้มีจิตอันเลื่อมใสแล้ว  

จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “ราชา อ.พระราชา  อลภนฺโต เมื่อทรงไม่ได้  อิมานิ   

(สุมนปุปฺผานิ) ซึ่งดอกมะลิ ท. เหล่านี้  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  ฆาเตตุ จงให้ฆ่า  

ม ํซึ่งเรา  วา หรือ  วา หรือว่า  ปพฺพาเชตุ จงเนรเทศ  รฏฺฅโต จากแว่นแคว้น,  ห ิ

เพราะว่า  โส  (ราชา) อ.พระราชานั้น  ททนฺโตปิ แม้เมื่อพระราชทาน  มยฺห ํแก่เรา  

ทเทยฺย พึงพระราชทาน  ธนํ ซึ่งทรัพย์  ชีวิตกปฺปนมตฺต ํสักว่าอันเป็นเครื่องสําเร็จ

ซึ่งชีวิต  ทิฏฺฅธมฺเม  เอว ในธรรมอันสัตว์เห็นแล้วนั่นเทียว,  ปน ส่วนว่า  ปูชา อ.การ

บูชา  สตฺถุ ซึ่งพระศาสดา  อสงฺเขยฺยผลา มีผลอันบุคคลไม่พึงนับ  หิตสุขาวหา เป็น

เหตุนํามาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลและความสุข  ทีฆรตฺตํ สิ้นราตรีอันยาวนาน  โหติ ย่อม

เป็น,  (อหํ) อ.เรา  ปูเชสฺสาม ิจักบูชา  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  อิเมหิ  (สุมนปุปฺเผหิ)  

ด้วยดอกมะลิ ท. เหล่านี้”  อิติ ดังนี้  ปริจฺจชิตฺวา สละรอบแล้ว  ชีวิต ํซึ่งชีวิต  อตฺตโน  

ของตน  ขิปิ ซัดไปแล้ว  ปุปฺผนาฬิโย ซึ่งกําแห่งดอกไม้ ท.  อฏฺฅ ๘  กตฺวา กระทํา  

มุฏฺฅิโย ให้เป็นกํา ท.  อฏฺฅ ๘ ฯ  ห ิก็  ปุปฺผมุฏฺฅิโย อ.กําแห่งดอกไม้ ท.  เทฺว ๒   

(สุมเนน)  ขิตฺตา อันอันนายสุมนะซัดไปแล้ว  ปฅม ํ ครั้งแรก  มาลาวิตานํ เป็น

เพดานอันเป็นวิการแห่งระเบียบ  อุปริ ในเบื้องบน  สตฺถุ ของพระศาสดา  หุตฺวา 

เป็น  อฏฺฅํสุ ได้ดํารงอยู่แล้ว,  (ปุปฺผมุฏฺฅิโย) อ.กําแห่งดอกไม้ ท.  เทฺว ๒  (สุมเนน) 

ขิตฺตา อันอันนายสุมนะซัดไปแล้ว  ทุติยํ ครั้งที่ ๒  (อฏฺฅํสุ) ได้ดํารงอยู่แล้ว   

ทกฺขิณปสฺเส ที่พระปรัศเบื้องขวา,  (ปุปฺผมุฏฺฅิโย) อ.กําแห่งดอกไม้ ท.  เทฺว ๒   
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(สุมเนน)  ขิตฺตา อันอันนายสุมนะซัดไปแล้ว  ตติย ํครั้งที่ ๓  (อฏฺฅํสุ) ได้ดํารงอยู่

แล้ว  ปิฏฺฅิปสฺเส ที่พระปฤษฎางค์,  (ปุปฺผมุฏฺฅิโย) อ.กําแห่งดอกไม้ ท.  เทฺว ๒   

(สุมเนน)  ขิตฺตา อันอันนายสุมนะซัดไปแล้ว  จตุตฺถํ ครั้งที่ ๔  (อฏฺฅํสุ) ได้ดํารงอยู่แล้ว   

วามปสฺเส ที่พระปรัศเบื้องซ้าย  อิติ เพราะเหตุนั้น  ปุปฺผมุฏฺฅิโย อ.กําแห่งดอกไม้ ท.   

ฉ ๖ กํา  มาลาปฏิจฺฉทา เป็นเครื่องกําบังอันเป็นวิการแห่งระเบียบ  ปสฺเสส ุที่ข้าง 

ท.  ตีส ุ๓  หุตฺวา เป็น  อฏฺฅํสุ ได้ดํารงอยู่แล้ว ฯ  (ฅานํ) อ.ที่  คมนทฺวารมตฺตํ  

เอว สักว่าช่องเป็นที่เสด็จไปนั่นเทียว  ปุรโต ในที่ข้างพระพักตร์  อโหสิ ได้มีแล้ว ฯ   

วณฺฏานิ อ.ขั้ว ท.  ปุปฺผานํ แห่งดอกไม้ ท.  อเหสุํ ได้มีแล้ว  อนฺโต ในภายใน,   

ปตฺตานิ อ.กลีบ ท.  พหิมุขานิ มีหน้าในภายนอก  (อเหสุํ) ได้เป็นแล้ว ฯ  สตฺถา อ.พระ

ศาสดา  รชตปฏฺฏปริกฺขิตฺโต  วิย เป็นราวกะว่าอันแผ่นอันเป็นวิการแห่งเงินแวดล้อม

แล้ว  หุตฺวา เป็นแล้ว  ปายาสิ ได้เสด็จดําเนินไปแล้ว ฯ  ปุปฺผานิปิ แม้ อ.ดอกไม้ 

ท.  อภิชฺชิตฺวา ไม่แตกแล้ว  อปติตฺวา ไม่ตกแล้ว  คจฺฉนฺติ ย่อมไป  สทฺธึ  เอว กับ   

สตฺถารา ด้วยพระศาสดานั่นเทียว  ติฏฺฅนฺติ ย่อมดํารงอยู่  ฅิตฏฺฅาเน ในที่เป็นที่

ประทับยืนแล้ว ฯ  สกลนคร ํอ.ชาวนครทั้งสิ้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  อจฺฉริยํ ซึ่งความ

อัศจรรย์นั้น  สงฺขุภิ แตกตื่นแล้ว ฯ  หิ ก็  ชนา อ.ชน ท.  นวโกฏิมตฺตา มีโกฏิเก้าเป็น

ประมาณ  อนฺโตนครสฺมึ ในภายในแห่งพระนคร  (อเหสุํ) ได้มีแล้ว ฯ  เตสุ  (ชเนสุ)   

เอโกปิ  (ชโน) อ.- ในชน ท. เหล่านั้นหนา -ชน แม้คนหนึ่ง  ภิกฺขํ  คเหตฺวา   

อนิกฺขนฺโต  นาม ชื่อว่าเป็นผู้ ไม่ถือเอาแล้ว ซึ่งภิกษา ออกไปแล้ว  นตฺถิ ย่อมไม่มี ฯ   

มหาชโน อ.มหาชน  กโรนฺโต เมื่อกระทํา  อุกฺกุฏฺฅิสหสฺสานิ  จ ซึ่งพันแห่งการโห่

ร้อง ท. ด้วย  เจลุกฺเขปสหสฺสานิ  จ ซึ่งพันแห่งการยกขึ้นซึ่งผ้า ท. ด้วย  วิจริ เที่ยว

ไปแล้ว  สทฺธึ กับ  สตฺถารา ด้วยพระศาสดา ฯ

 ดังได้สดับมา ในเมืองราชคฤห์  ได้มีนายมาลาการคนหนึ่ง ชื่อว่าสุมนะ. เขาจะบํารุง

พระเจ้าพิมพิสารด้วยดอกมะลิ ๘ ทะนาน แต่เช้าทุกๆ วัน ย่อมได้ ๘ กหาปณะ. วัน

หนึ่ง เขาถือเอาดอกไม้ทั้งหลายแล้ว ขณะไปสู่ที่บํารุงของพระราชา เห็นพระศาสดา  

ผู้อันภิกษุสงฆ์แวดล้อม ผู้ทรงเปล่งฉัพพรรณรังสี ขณะกําลังเสด็จเข้าไปสู่พระนคร

เพื่อบิณฑบาต มีจิตเลื่อมใส คิดว่า “พระราชาเมื่อไม่ทรงได้ดอกไม้เหล่านี้ จงรับสั่งให้

ฆ่าเรา หรือว่าจงทรงเนรเทศจากแว่นแคว้นก็ตาม, เพราะพระองค์แม้เมืื่อพระราชทาน

แก่เรา พึงพระราชทานทรัพย์พอเป็นเครื่องเลี้ยงชีพในทิฏฐธรรมได้เท่านั้น, แต่การ
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บูชาพระศาสดา มีผลอันใครๆ ไม่พึงนับ เป็นกิริยานําประโยชน์สุขมาให้ตลอดกาล

ยาวนาน, เราจักบูชาพระศาสดาด้วยดอกมะลิเหล่านี้” สละชีวิตของตน ซัดดอกไม้ ๘ 

ทะนาน ทําเป็นกํา ๘ กํา. ก็ดอกไม้ ๒ กํา ที่ซัดไปครั้งแรก เป็นเพดานดอกไม้ในเบื้อง

บนพระศาสดา ได้ตั้งอยู่แล้ว, ดอกไม้ ๒ กํา ที่ซัดไปครั้งที่ ๒ ได้ตั้งอยู่ที่พระปรัศว์

เบื้องขวา, ดอกไม้ ๒ กํา ที่ซัดไปครั้งที่ ๓ ได้ตั้งอยู่ที่ด้านพระปฤษฎางค์, ดอกไม้ ๒ กํา 

ที่ซัดไปครั้งที่ ๔ ได้ตั้งอยู่ด้านพระปรัศว์เบื้องซ้าย สรุปว่า ดอกไม้ ๖ กํา เป็นเครื่อง

กําบังดอกไม้ ได้ตั้งอยู่ในด้าน ๓ ด้าน. ได้มีสถานที่สักว่าช่องเป็นที่เสด็จไปในที่ข้าง

หน้าเท่านั้น. ขั้วทั้งหลายของดอกไม้ทั้งหลาย ได้มีในภายใน, กลีบทั้งหลาย ได้มีหน้า

ออกข้างนอก. พระศาสดาเป็นดุจล้อมด้วยแผ่นเงิน ได้เสด็จดําเนินไปแล้ว. แม้ดอกไม้

ทั้งหลาย ไม่แตก ไม่ตกหล่น ย่อมไปพร้อมกับพระศาสดานั่นแหละ เมื่อพระองค์

ประทับยืน ย่อมตั้งอยู่. ชาวนครทั้งสิ้น เห็นความอัศจรรย์นั้น พากันแตกตื่นแล้ว. ก็

ภายในพระนคร มีชนอยู่ประมาณ ๙ โกฏิ. บรรดาชนเหล่านั้น แม้คนหนึ่ง ขึ้นชื่อว่า

ไม่ถือเอาภิกษาแล้วออกไป ไม่มีเลย. มหาชน ทําการโห่ร้องพันหนึ่ง และทําการสบัด

โบกผืนผ้าพันหนึ่ง เที่ยวไปกับพระศาสดา.

 ..............................................................................................................................

 มาลากาโร  ปน  เอวํ  สตฺถารํ  ปูเชตฺวา  โถเมตฺวา  วนฺทิตฺวา  ตุจฺฉปจฺฉิเมว   

คเหตฺวา  เคหํ  นิวตฺติตฺวา  “กหํ  ปุปฺผานีติ  ภริยาย  ปุฏฺโ  “เตหิ  เม  สตฺถา  ปูชิโตติ   

อาห ฯ  “รญฺโญ  อิทานิ  กึ  กริสฺสสีติ ฯ  “ราชา  มํ  ฆาเตตุ  วา  รฏฺโต  วา   

ปพฺพาเชตุ,  ชีวิตํ  ปริจฺจชิตฺวา  สตฺถารํ  ปูเชสึ,  เอวรูปา  ปุปฺผปูชา  ชาตาติ  สพฺพํ  

ปวตฺตึ  กเถสิ ฯ  ภริยา  ปนสฺส  อนฺธพาลา  เอวรูเป  อจฺฉริเย  ปสาทํ  อกตฺวา  ตํ   

อกฺโกสิตฺวา  “ราชาโน  นาม  จณฺฑา  สกึ  กุทฺธา  พหุมฺปิ  อนตฺถํ  กโรนฺติ,  ตยา   

กตกมฺเมน  มยฺหํปิ  อนตฺโถ  สิยาติ  ปุตฺเต  อาทาย  ราชานํ  อุปสงฺกมิตฺวา  เตน   

อตฺตนา  จ  วุตฺตวจนํ  สพฺพํ  กเถตฺวา  “เตน  กตกมฺมํ  สุกตํ  วา  โหตุ  ทุกฺกฏํ  วา,  

ตสฺเสว  ตํ,  มยา  ตสฺส  ฉฑฺฑิตภาวํ  ชานาหิ  เทวาติ  อาห ฯ

 ปน ส่วนว่า  มาลากาโร อ.บุคคลผู้กระทําซึ่งระเบียบ  ปูเชตฺวา บูชาแล้ว  โถเมตฺวา 

ชมเชยแล้ว  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  เอวํ อย่างนี้  คเหตฺวา  

ถือเอาแล้ว  ตุจฺฉปจฺฉึ  เอว ซึ่งกระเช้าเปล่านั่นเทียว  นิวตฺติตฺวา กลับแล้ว  เคหํ  
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สู่เรือน  ภริยาย  ปุฏฺโฅ ผู้อันภรรยา ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ปุปฺผานิ อ.ดอกไม้ ท.   

(สนฺติ) มีอยู่  กหํ  (ฅาเน) ในที่ไหน”  อิติ ดังนี้  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สตฺถา อ.พระ

ศาสดา  เม อันฉัน  ปูชิโต บูชาแล้ว  เตหิ  (ปุปฺเผหิ) ด้วยดอกไม้ ท. เหล่านั้น”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  (ภริยา) อ.ภรรยา  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  กริสฺสส ิจักกระทํา  

กึ ซึ่งอะไร  รญฺโฃ แก่พระราชา  อิทานิ ในกาลนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  (มาลากาโร) อ.บุคคล

ผู้กระทําซึ่งระเบียบ  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ราชา อ.พระราชา  (ปุคฺคลํ) ทรง

ยังบุคคล  ฆาเตตุ จงให้ฆ่า  ม ํซึ่งฉัน  วา หรือ  วา หรือว่า  ปพฺพาเชตุ จงเนรเทศ  

รฏฺฅโต จากแว่นแคว้น,  (อหํ) อ.ฉัน  ปริจฺจชิตฺวา สละรอบแล้ว  ชีวิต ํ ซึ่งชีวิต   

ปูเชสึ บูชาแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา,  ปุปฺผปูชา อ.การบูชาด้วยดอกไม้  เอวรูปา 

อันมีอย่างนี้เป็นรูป  ชาตา เกิดแล้ว”  อิติ ดังนี้  กเถสิ บอกแล้ว  ปวตฺต ึซึ่งความเป็น

ไปทั่ว  สพฺพ ํทั้งปวง ฯ  ปน ส่วนว่า  ภริยา อ.ภรรยา  อสฺส  (มาลาการสฺส) ของ

บุคคลผู้กระทําซึ่งระเบียบนั้น  อนฺธพาลา เป็นหญิงอันธพาล  (หุตฺวา) เป็น  อกตฺวา  

ไม่กระทําแล้ว  ปสาทํ ซึ่งความเลื่อมใส  อจฺฉริเย ในความน่าอัศจรรย์  เอวรูเป  

อันมีอย่างนี้เป็นรูป  อกฺโกสิตฺวา ด่าแล้ว  ตํ  (มาลาการํ) ซึ่งบุคคลผู้กระทําซึ่งระเบียบ

นั้น  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ราชาโน  นาม ชื่อ อ.พระราชา ท.  จณฺฑา เป็น

ผู้ดุร้าย  (หุตฺวา) เป็น  กุทฺธา ทรงกริ้วแล้ว  สกึ คราวเดียว  กโรนฺติ ย่อมทรงกระทํา  

อนตฺถํ ซึ่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์  พหุมฺป ิ แม้มาก,  อนตฺโถ อ.ความฉิบหาย

มิใช่ประโยชน์  สิยา พึงมี  มยฺหํป ิแม้แก่ดิฉัน  ตยา  กตกมฺเมน เพราะกรรม อัน

ท่าน กระทําแล้ว”  อิติ ดังนี้  อาทาย พาเอาแล้ว  ปุตฺเต ซึ่งบุตร ท.  อุปสงฺกมิตฺวา 

เข้าไปเฝ้าแล้ว  ราชานํ ซึ่งพระราชา  กเถตฺวา กราบทูลแล้ว  เตน  (มาลากาเรน)  จ   

อตฺตนา  จ  วุตฺตวจน ํซึ่งคํา อันบุคคลผู้กระทําซึ่งระเบียบนั้นด้วย อันตนด้วย กล่าว

แล้ว  สพฺพ ํทั้งปวง  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  

เตน  (มาลากาเรน)  กตกมฺม ํ อ.กรรม อันบุคคลผู้กระทําซึ่งระเบียบนั้น กระทํา

แล้ว  สุกตํ  วา เป็นกรรมอันเขากระทําดีแล้วหรือ  ทุกฺกฏํ  วา หรือว่าเป็นกรรมอัน

เขากระทําชั่วแล้ว  โหตุ จงเป็น,  ตํ  (กมฺมํ) อ.กรรมนั้น  (โหตุ) จงมี  ตสฺส  เอว   

(มาลาการสฺส) แก่บุคคลผู้กระทําซึ่งระเบียบนั้นนั่นเทียว,  (ตฺวํ) อ.พระองค์  ชานาหิ 

ขอจงทรงทราบ  มยา  ตสฺส  (มาลาการสฺส)  ฉฑฺฑิตภาวํ ซึ่งความที่ แห่งบุคคล 

ผู้กระทําซึ่งระเบียบนั้น เป็นผู้อันดิฉัน ทิ้งแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ



235๓. กถาว่าด้วยการบูชาคาถา]

 ส่วนนายมาลาการบูชา ชมเชย ถวายบังคมพระศาสดาอย่างนี้แล้ว ถือเอาแต่กระเช้า

เปล่ากลับบ้าน ถูกภรรยาถามว่า “ดอกไม้อยู่ไหนล่ะ ?” ก็กล่าวว่า “ฉันเอาดอกไม้

เหล่านั้นบูชาพระศาสดาเสียแล้ว”. ภรรยาถามว่า “บัดนี้ ท่านจักทําอะไรแด่พระราชา

เล่า”. เขาจึงตอบว่า “พระราชาจะทรงรับสั่งให้ฆ่าหรือจะทรงเนรเทศฉันจากแว่น

แคว้น, ฉันสละชีวิตบูชาพระศาสดา, การบูชาด้วยดอกไม้เห็นปานนี้เกิดแล้ว” จึงบอก

เรื่องทั้งหมด. ฝ่ายภรรยาของเขา เป็นหญิงอันธพาล ไม่ทําความเลื่อมใสในความน่า

อัศจรรย์อันเห็นปานนี้ ด่าเขา กล่าวว่า “ธรรมดาว่าพระราชาทั้งหลาย เป็นผู้ดุร้าย 

ทรงกริ้วแล้วคราวเดียว ย่อมทรงทําความฉิบหายมิใช่ประโยชน์แม้มากมาย, ความ

ฉิบหายมิใช่ประโยชน์พึงมีแม้แก่ดิฉัน เพราะกรรมที่ท่านทําแล้ว” พาเอาลูกๆ ไปเข้า

เฝ้าพระราชา กราบทูลคําที่นายมาลาการนั้นและตนกล่าวแล้วทั้งหมด กราบทูลว่า 

“กรรมที่นายมาลาการนั้นทําแล้ว จงเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว, กรรมนั้นจงมีแก่เขา

เท่านั้น, ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ ขอพระองค์จงทรงทราบว่าหม่อมฉันทิ้งเขาแล้ว”.

 ..............................................................................................................................

 ตํ  สุตฺวา  พิมฺพิสาโร  ราชา  “อโห  อยํ  อิตฺถี  อนฺธพาลา  เอวรูเป  คุเณ  ปสาทํ   

น  อุปฺปาเทสีติ  จินฺเตตฺวา  กุทฺโธ  วิย  หุตฺวา  “มยฺหํ  อุปฏฺานปุปฺเผหิ  เตน  ปูชา   

กตาติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “อาม  เทวาติ  วุตฺเต,  “ภทฺทกํ  เต  กตํ  ตํ  ฉฑฺเฑนฺติยา,  มม   

ปุปฺเผหิ  ปูชากตสฺสาหํ  กตฺตพฺพยุตฺตกํ  ชานิสฺสามีติ  ตํ  อุยฺโยเชตฺวา  เวเคน  สตฺถุ  

สนฺติกํ  คนฺตฺวา  สตฺถารา  สทฺธึเยว  วิจรติ ฯ  สตฺถา  รญฺโญ  จิตฺตปฺปสาทํ  ญตฺวา  

มาลาการสฺส  คุณํ  ปากฏํ  กาตุํ  ติคาวุเต  นคเร  เภริจรณมคฺเคเนว  วิจรนฺโต  กสฺสจิ   

ปตฺตํ  อทตฺวา  ราชงฺคณํ  คนฺตฺวา  คณฺหิตุกามสฺส  รญฺโญ  ปตฺตํ  ทตฺวา  ราชเคหํ   

อปฺปวิสิตฺวา  ตตฺเถว  นิสีทิตฺวา  รญฺญา  ปณีตาหาเรน  ปริวิสิโต  ภตฺตกิจฺจาวสาเน  

อนุโมทนํ  กตฺวา  วิหารํ  คนฺตฺวา  คนฺธกุฏึ  ปาวิสิ ฯ  ปุปฺผานิปิ  สตฺถริ  คจฺฉนฺเต   

คจฺฉนฺติ  ติฏฺนฺเต  ติฏฺนฺติ  คนฺธกุฏึ  ปวิฏฺเ  ทฺวารโกฏฺเ  ปตนฺติ ฯ  ราชา  ปน   

สตฺถารํ  อนุคนฺตฺวา  นิวตฺโต  มาลาการํ  ปกฺโกสาเปตฺวา  ตสฺมึ  ปสนฺโน  “หตฺถิอสฺส-

ทาสทาสิโย  สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิตนาริโย  คามวเร  กหาปณสหสฺสานีติ  หตฺถิ- 

อาทโย  สตฺตวิเธ  อฏฺ  อฏฺ  เจว  มหาปสาธนานิ  จสฺส  อทาสิ ฯ 
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 ราชา อ.พระราชา  พิมฺพิสาโร พระนามว่าพิมพิสาร  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตํ  (วตฺถุํ)  

ซึ่งเรื่องนั้น  จินฺเตตฺวา ทรงดําริแล้ว  อิติ ว่า  “อโห โอ  อยํ  อิตฺถี อ.หญิงนี้   

อนฺธพาลา เป็นหญิงอันธพาล  (หุตฺวา) เป็น  เอวรูเป  คุเณ  ปสาทํ  น  อุปฺปาเทสิ  

ไม่ยังความเลืื่อมใส ในคุณ อันมีอย่างนี้เป็นรูป ให้เกิดขึ้นแล้ว”  อิติ ดังนี้  กุทฺโธ  วิย 

เป็นราวกะว่าทรงกริ้วแล้ว  หุตฺวา เป็น  ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “ปูชา 

อ.การบูชา  เตน  (มาลากาเรน) อันบุคคลผู้กระทําซึ่งระเบียบนั้น  กตา กระทําแล้ว   

อุปฏฺฅานปุปฺเผหิ ด้วยดอกไม้เป็นเครื่องบํารุง ท.  มยฺห ํของเราหรือ ?”  อิติ ดังนี้,  

(วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  อาม พระเจ้าข้า  (เอวํ) 

อ.อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้  (ตาย  อิตฺถิยา) อันหญิงนั้น  วุตฺเต กราบทูลแล้ว,  (วตฺวา) ตรัส

แล้ว  อิติ ว่า  “ภทฺทกํ  (กมฺมํ) อ.กรรม อันเจริญ  เต อันเธอ  ฉฑฺเฑนฺติยา ผู้ทิ้งอยู่  ตํ   

(มาลาการํ) ซึ่งบุคคลผู้กระทําซึ่งระเบียบนั้น  กตํ กระทําแล้ว,  อหํ อ.เรา  ชานิสฺสามิ  

จักรู้  กตฺตพฺพยุตฺตกํ  (กมฺมํ) ซึ่งกรรม อันควรแล้วแก่ความเป็นกรรมอันเราพึง

กระทํา  ปูชากตสฺส  (สุมนสฺส) แก่นายมาลาการชื่อว่าสุมนะ ผู้กระทําแล้วซึ่งการ

บูชา  ปุปฺเผหิ ด้วยดอกไม้ ท.  มม ของเรา”  อิติ ดังนี้  อุยฺโยเชตฺวา ส่งไปแล้ว  ตํ  

(อิตฺถึ) ซึ่งหญิงนั้น  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  สนฺติก ํ สู่สํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา   

เวเคน โดยเร็ว  วิจรติ ย่อมเที่ยวไป  สทฺธึ  เอว กับ  สตฺถารา ด้วยพระศาสดานั่น

เทียว ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  ฃตฺวา ทรงทราบแล้ว  จิตฺตปฺปสาทํ ซึ่งความเลื่อมใส

แห่งจิต  รญฺโฃ ของพระราชา  วิจรนฺโต เสด็จเที่ยวไปอยู่  เภริจรณมคฺเคน  เอว 

โดยทางเป็นที่เที่ยวไปแห่งกลองนั่นเทียว  นคเร ในพระนคร  ติคาวุเต อันมีคาวุต

สามเป็นประมาณ  กาตุํ เพื่ออันทรงกระทํา  คุณํ ซึ่งคุณ  มาลาการสฺส ของบุคคลผู้

กระทําซึ่งระเบียบ  ปากฏํ ให้ปรากฏ  อทตฺวา ไม่ทรงประทานแล้ว  ปตฺต ํซึ่งบาตร  

กสฺสจิ แก่ใครๆ  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  ราชงฺคณํ สู่เนินแห่งพระราชา  ทตฺวา ทรง

ประทานแล้ว  ปตฺต ํซึ่งบาตร  รญฺโฃ แก่พระราชา  คณฺหิตุกามสฺส ผู้ใคร่เพื่ออันทรง

รับเอา  อปฺปวิสิตฺวา ไม่เสด็จเข้าไปแล้ว  ราชเคหํ สู่พระราชมณเฑียร  นิสีทิตฺวา  

ประทับนั่งแล้ว  ตตฺถ  เอว  (ฅาเน) ในที่นั้นนั่นเทียว  รญฺฃา  ปริวิสิโต ผู้อันพระ

ราชา ทรงอังคาสแล้ว  ปณีตาหาเรน ด้วยอาหารอันประณีต  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  

อนุโมทนํ ซึ่งการอนุโมทนา  ภตฺตกิจฺจาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งกิจด้วย

ภัตร  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  วิหารํ สู่พระวิหาร  ปาวิส ิได้เสด็จเข้าไปแล้ว  คนฺธกุฏึ 
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สู่พระคันธกุฎี ฯ   ปุปฺผานิปิ แม้ อ.ดอกไม้ ท.  สตฺถริ ครั้นเมืื่อพระศาสดา  คจฺฉนฺเต  

เสด็จไปอยู่  คจฺฉนฺติ ย่อมไป  (สตฺถริ) ครั้นเมื่ือพระศาสดา  ติฏฺฅนฺเต ประทับยืนอยู่  

ติฏฺฅนฺติ ย่อมตั้งอยู่  (สตฺถริ) ครั้นเมื่อพระศาสดา  ปวิฏฺเฅ เสด็จเข้าไปแล้ว  คนฺธกุฏึ  

สู่พระคันธกุฎี  ปตนฺติ ย่อมตกลง  ทฺวารโกฏฺเฅ ที่ซุ้มแห่งประตู ฯ  ปน ส่วนว่า  ราชา 

อ.พระราชา  อนุคนฺตฺวา ตามส่งเสด็จแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  นิวตฺโต เสด็จ

กลับแล้ว  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  ปกฺโกสาเปตฺวา ให้ร้องเรียกแล้ว  มาลาการํ ซึ่ง

บุคคลผู้กระทําซึ่งระเบียบ  ปสนฺโน ทรงเลื่อมใสแล้ว  ตสฺมึ  (มาลากาเร) ในบุคคล

ผู้กระทําซึ่งระเบียบนั้น  อทาสิ ได้พระราชทานแล้ว  หตฺถิอาทโย  (ทาเย) ซึ่งรางวัล 

ท. มีช้างเป็นต้น  อฏฺฅ  อฏฺฅ แปดๆ  สตฺตวิเธ อันมีอย่างเจ็ด  อิติ คือ  “หตฺถิอสฺส- 

ทาสทาสิโย ซึ่งช้าง ม้า ทาส และทาสี ท.  สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฑิตนาริโย ซึ่ง

หญิงผู้ประดับแล้วด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง ท.  คามวเร ซึ่งบ้านส่วย ท.  กหาปณ- 

สหสฺสาน ิซึ่งพันแห่งกหาปณะ ท.”  เจว ด้วยนั่นเทียว  มหาปสาธนานิ ซึ่งเครื่อง

ประดับชื่อว่ามหาปสาธน์ ท.  จ ด้วย  อสฺส  (มาลาการสฺส) แก่บุคคลผู้กระทํา 

ซึ่งระเบียบนั้น ฯ

 พระเจ้าพิมพิสารทรงสดับเรื่องราวนั้นแล้ว ทรงดําริว่า “โอ หญิงนี้เป็นอันธพาล ไม่

ทําความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในพระคุณอันเห็นปานนี้” เป็นดุจว่าทรงกริ้วแล้ว ตรัสถาม

ว่า “นายมาลาการนั้นทําการบูชาด้วยดอกไม้เป็นเครื่องบํารุงของเราหรือ ?” เมื่อนาง

กราบทูลว่า “ใช่แล้ว พระเจ้าข้า” จึงตรัสว่า “กรรมดีที่เธอทําการทิ้งเขา, เราจักรู้กรรม

ที่ควรทําแก่นายมาลาการผู้ทําการบูชาด้วยดอกไม้ทั้งหลายของเรา” ดังนี้แล้ว ทรง

ส่งหญิงนั้นไป เสด็จไปสู่สํานักของพระศาสดาโดยเร็ว เสด็จเที่ยวไปพร้อมกับพระ

ศาสดานั่นแหละ. พระศาสดาทรงทราบความเลื่อมใสแห่งจิตของพระราชา เสด็จเที่ยว

ไปอยู่ตามทางที่กลองเที่ยวไปนั่นแหละ ในพระนครมี ๓ คาวุต เพื่อจะทรงทําคุณของ

นายมาลาการให้ปรากฏ ไม่ประทานบาตรแก่ใครๆ เสด็จไปสู่ลานหลวง ประทาน

บาตรแก่พระราชาผู้ประสงค์จะรับ ไม่เสด็จเข้าไปยังราชมณเฑียร ประทับนั่งอยู่ ณ ที่

ลานหลวงนั้นนั่นแหละ ผู้ที่พระราชาทรงอังคาสด้วยอาหารอันประณีต ในกาลจบกิจ

ด้วยภัตร ทรงทําการอนุโมทนา เสด็จไปสู่พระวิหาร ได้เสด็จเข้าไปยังพระคันธกุฎี. 

แม้ดอกไม้ทั้งหลาย เมื่อพระศาสดากําลังเสด็จไป ย่อมไป เมืื่อทรงประทับยืน ย่อม

ตั้งอยู่ เมื่อเสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎี ก็ตกลงที่ซุ้มประตู. ฝ่ายพระราชาตามส่งเสด็จพระ
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ศาสดา แล้วเสด็จกลับ รับสั่งให้เรียกนายมาลาการ ทรงเลื่อมใสในนายมาลาการ 

นั้น ได้พระราชทานช้างเป็นต้นอย่างละ ๘ ๆ ๗ อย่าง คือ “ช้าง ม้า ทาส ทาสี หญิง 

ผู้ประดับด้วยเครื่องประดับทุกอย่าง บ้านส่วย กหาปณะหนึ่งพัน” และเครื่องประดับ

ชื่อมหาปสาธน์แก่เขา.

 สตฺถา  วิหารํ  คนฺตฺวา  “โก  นุ  โข  ภนฺเต  มาลาการสฺส  วิปาโกติ  อานนฺทตฺเถเรน  

ปุฏฺโ  “อยํ  อานนฺท  มยฺหํ  ชีวิตํ  ปริจฺจชิตฺวา  ปุปฺผปูชํ  กตฺวา  กปฺปสตสหสฺสํ   

ทุคฺคตึ  อคนฺตฺวาว  เทวมนุสฺเสสุ  สํสริตฺวา  สุมโน  นาม  ปจฺเจกพุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ   

วตฺวา  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  ธมฺมปทสฺส  พาลวคฺเค  อิมํ  คาถมาห

  “ตญฺจ  กมฺมํ  กตํ  สาธุ   ยํ  กตฺวา  นานุตปฺปติ  

  ยสฺส  ปีติโต  สุมโน   วิปากํ  ปฏิเสวตีติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  วิหารํ สู่วิหาร  อานนฺทตฺเถเรน   

ปุฏฺโ ผู้อันพระอานนท์ผู้เถระ ทูลถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  

โก  นุ  โข อ.อะไรหนอแล  วิปาโก เป็นวิบาก  มาลาการสฺส ของนายมาลาการ  

(โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อานนฺท ดูก่อนอานนท์  อยํ   

(มาลากาโร) อ.นายมาลาการนี้  ปริจฺจชิตฺวา สละรอบแล้ว  ชีวิต ํซึ่งชีวิต  มยฺห ํแก่

เรา  กตฺวา กระทําแล้ว  ปุปฺผปูช ํ ซึ่งการบูชาด้วยดอกไม้  อคนฺตฺวาว ไม่ไปแล้ว

เทียว  ทุคฺคต ึสู่ทุคติ  กปฺปสตสหสฺส ํสิ้นแสนแห่งกัป  สํสริตฺวา ท่องเที่ยวไปแล้ว   

เทวมนุสฺเสสุ ในเทวดาและมนุษย์ ท.  ปจฺเจกพุทฺโธ เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า  สุมโน  

นาม ชื่อว่าสุมนะ  ภวิสฺสต ิจักเป็น”  อิติ ดังนี้  เทเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  ธมฺม ํซึ่ง

ธรรม  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถานี้  พาลวคฺเค ในพาลวรรค  ธมฺมปทสฺส 

แห่งธรรมบท  อิติ ว่า  

 “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  กตฺวา กระทําแล้ว  ยํ  (กมฺมํ) ซึ่งกรรม

ใด  น  อนุตปฺปต ิ ย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง,  (ปุคฺคโล) 

อ.บุคคล  ปีติโต เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งปีติ  สุมโน เป็นผู้มีใจดี  

(หุตฺวา) เป็น  ปฏิเสวติ ย่อมเสวย  วิปากํ ซึ่งวิบาก  ยสฺส  

(กมฺมสฺส) แห่งกรรมใด,  ตํ  จ  กมฺม ํอ.กรรมนั้นแล  (ปุคฺคเลน)   
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กตํ อัน อันบุคคล กระทําแล้ว  สาธุ เป็นกรรมดี  (โหติ) ย่อม

เป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาเสด็จไปสู่พระวิหาร ถูกพระอานนทเถระทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 

วิบากจักมีแก่นายมาลาการอย่างไรหนอ ?” ตรัสตอบว่า “อานนท์ นายมาลาการนี้สละ

ชีวิตเพื่อเรา ทําการบูชาด้วยดอกไม้ จะไม่ไปสู่ทุคติทีเดียวตลอดแสนกัปป์ ท่องเที่ยว

ไปในเทวโลกและมนุษยโลก แล้วจักเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าสุมนะ” ดังนี้ 

เมื่อทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ในพาลวรรค แห่งธรรมบทว่า 

 “บุคคลทํากรรมใดแล้ว ไม่เดือดร้อนใจในภายหลัง มีปีติ มีใจดี 

เสวยวิบากของกรรมใด, กรรมนั้นแล ที่บุคคลทําแล้ว เป็น

กรรมดี”.

 ..............................................................................................................................

 คาถาวสาเน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสานํ  ธมฺมาภิสมโย  อโหสีติ  ฯ

 คาถาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระคาถา  ธมฺมาภิสมโย อ.การตรัสรู้ 

ซึ่งธรรม  อโหสิ ได้มีแล้ว  ปาณสหสฺสานํ แก่พันแห่งสัตว์ ท.  จตุราสีติยา แปดสิบสี่   

อิติ ดังนี้แล ฯ

 เวลาจบพระคาถา สัตว์ ๘๔,๐๐๐ ได้มีการตรัสรู้ธรรม ดังนี้แล.

 ..............................................................................................................................

 สุมนมาลาการวตฺถุ  ฯ

 สุมนมาลาการวตฺถุ อ.เรื่องแห่งนายมาลาการชื่อว่าสุมนะ  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

 จบเรื่องนายสุมนมาลาการ.

 ..............................................................................................................................
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๒. สุธาปิณฺฑิยตฺเถรวตฺถุ

[๕๙]   เอโก  กิร  กุลปุตฺโต  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  ปุญฺญานิ  อุปจินนฺโต   

สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต  กาเล  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  ภควติ  ธรมาเน  ปุญฺญํ  กาตุํ   

อสกฺโกนฺโต  ปรินิพฺพุเต  ภควติ  ตสฺส  เจติยธาตุคพฺเภ  กริยมาเน  อุภินฺนํ   

ปริจฺเฉทานมนฺตเร  เอกํ  สุธาปิณฺฑมทาสิ ฯ  โส  เตน  ปุญฺญกมฺเมน  จตุนฺนวุติ- 

กปฺปานิ  เทวมนุสฺเสสุเยว  สํสริตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  เอกสฺมึ  กุลเคเห   

นิพฺพตฺโต  วิญฺญุตํ  ปตฺวา  สตฺถริ  ปสีทิตฺวา  ปพฺพชิโต  นจิรสฺเสว  อรหา  อโหสิ ฯ  

โส  สุธาปิณฺฑิยตฺเถโรติ  ปญฺญายิตฺถ ฯ  โส  อตฺตโน  ปุพฺพจริตาปทานํ  ปกาเสนฺโต  

อิมา  คาถา  อภาสิ

  “ปูชารเห  ปูชยโต   พุทฺเธ  ยทิจ  สาวเก  

  ปปญฺจสมติกฺกนฺเต     ติณฺณโสกปริทฺทเว  

  เต  ตาทิเส  ปูชยโต   นิพฺพุเต  อกุโตภเย

  น  สกฺกา  ปุญฺฃํ  สงฺขาตุํ   อิเมตฺตมปิ  เกนจิ ฯ  

  จตุนฺนํปิ  จ  ทีปานํ   อิสฺสรํ  โยธ  การเย  

  เอติสฺสา  ปูชนาเยตํ   กลํ  นาคฺฆติ  โสฬสึ ฯ  

  สิทฺธตฺถสฺส  นรคฺคสฺส   เจติเย  อิฏฺกนฺตเร

  สุธาปิณฺโฑ  มยา  ทินฺโน   วิปฺปสนฺเนน  เจตสา ฯ  

  จตุนฺนวุเต  อิโต  กปฺเป   ยํ  กมฺมมกรึ  ตทา

  ทุคฺคตึ  นาภิชานามิ   ปฏิสงฺขารสฺสิทํ  ผลํ ฯ  

  อิโต  ตึเสว  กปฺปมฺหิ   ปฏิสงฺขารสวฺหยา  

  สตฺตรตนสมฺปนฺนา   เตรส  จกฺกวตฺติโน  

  ปฏิสมฺภิทา  จตสฺโส   วิโมกฺขาปิ  จ  อฏฺฅิเม  

  ฉฬภิญฺฃา  สจฺฉิกตา   กตํ  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  กุลปุตฺโต อ.กุลบุตร  เอโก คนหนึ่ง  กตาธิกาโร เป็นผู้มีอธิการ 

อันกระทําแล้ว  ปุริมพุทฺเธสุ ในพระพุทธเจ้าผู้มีในก่อน ท.  (หุตฺวา) เป็น  อุปจินนฺโต  
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สั่งสมอยู่  ปุญฺญานิ ซึ่งบุญ ท.  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว ในภพนั้นๆ  นิพฺพตฺโต บังเกิด

แล้ว  กุลเคเห ในเรือนแห่งตระกูล  กาเล ในกาล  ภควโต ของพระผู้มีพระภาคเจ้า  

สิทฺธตฺถสฺส พระนามว่าสิทธัตถะ,  ภควติ ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า  ธรมาเน ทรง

พระชนม์อยู่,  อสกฺโกนฺโต ไม่อาจอยู่  กาตุํ เพื่ออันกระทํา  ปุญฺฃํ ซึ่งบุญ,  ภควติ 

ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า  ปรินิพฺพุเต ปรินิพพานแล้ว,  เจติยธาตุคพฺเภ ครั้นเมื่อ

ห้องเป็นที่บรรจุซึ่งพระธาตุที่พระเจดีย์  ตสฺส  (สิทฺธตฺถสฺส) ของพระผู้มีพระภาคเจ้า

พระนามว่าสิทธัตถะนั้น  (ชเนหิ) อันชน ท.  กริยมาเน กระทําอยู่,  อทาสิ ได้ให้แล้ว  

สุธาปิณฺฑํ ซึ่งก้อนแห่งปูนขาว  เอกํ ก้อนหนึ่ง  อนฺตเร ในระหว่าง  ปริจฺเฉทานํ 

แห่งก้อนอิฐ ท.  อุภินฺนํ ทั้งสอง ฯ  โส  (กุลปุตฺโต) อ.กุลบุตรนั้น  สํสริตฺวา ท่องเที่ยว

ไปแล้ว  เทวมนุสฺเสสุ  เอว ในเทวดาและมนุษย์ ท.  จตุนฺนวุติกปฺปานิ สิ้นกัปเก้าสิบ

สี่ ท.  เตน  ปุญฺญกมฺเมน ด้วยบุญกรรมนั้น  นิพฺพตฺโต บังเกิดแล้ว  กุลเคเห ในเรือน

แห่งตระกูล  เอกสฺมึ ตระกูลหนึ่ง  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท ในกาลเป็นที่อุบัติขึ้นแห่ง

พระพุทธเจ้าพระองค์นี้  ปตฺวา ถึงแล้ว  วิญฺญุตํ ซึ่งความเป็นผู้รู้เดียงสา  ปสีิทิตฺวา  

เลื่อมใสแล้ว  สตฺถริ ในพระศาสดา  ปพฺพชิโต บวชแล้ว  อรหา เป็นพระอรหันต์  

นจิรสฺเสว โดยกาลไม่นานนั่นเทียว  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  

ปญฺญายิตฺถ ปรากฏแล้ว  อิติ ว่า  “สุธาปิณฺฑิยตฺเถโร อ.พระสุธาปิณฑิยะผู้เถระ”  

อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (เถโร) อ.พระเถระนั้น  ปกาเสนฺโต เมื่อประกาศ  ปุพฺพจริตาปทานํ 

ซึ่งความไม่ขาดสายแห่งความประพฤติในกาลก่อน  อตฺตโน ของตน  อภาสิ ได้กล่าว

แล้ว  อิมา  คาถา ซึ่งคาถา ท. เหล่านี้  อิติ ว่า

 “(เกนจิ) อันใครๆ  (น  สกฺกา) ไม่อาจ  (สงฺขาตุํ) เพื่ออันนับ  

(ปุญฺฃํ) ซึ่งบุญ  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  ปูชยโต ผู้บูชาอยู่  

(ปุคฺคเล) ซึ่งบุคคล ท.  ปูชารเห ผู้ควรซึ่งการบูชา  พุทฺเธ 

คือ ซึ่งพระพุทธเจ้า ท.  ยทิจ หรือว่า  สาวเก คือ ซึ่งสาวก ท.  

ปปญฺจสมติกฺกนฺเต ผู้ก้าวล่วงด้วยดีแล้วซึ่งธรรมเป็นเครื่อง

เนิ่นช้า  ติณฺณโสกปริทฺทเว ผู้มีความโศกและความรํ่าไร 

อันข้ามแล้ว,     

 เกนจิ อันใครๆ  น  สกฺกา ไม่อาจ  สงฺขาตุํ เพื่ออันนับ  ปุญฺฃํ



242 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑ [ป€ม

ซึ่งบุญ  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  ปูชยโต ผู้บูชาอยู่  (ปุคฺคเล) 

ซึ่งบุคคล ท.  เต เหล่านั้น  ตาทิเส ผู้คงที่  นิพฺพุโต ผู้ดับแล้ว  

อกุโตภเย ผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆ  อิติ ว่า  ‘อิมํ  (ปุญฺฃํ) อ.บุญ

นี้  เอตฺตํ  อปิ แม้มีประมาณเท่านี้’  อิติ ดังนี้,

 จ อนึ่ง  โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  อิธ  (โลเก) ในโลกนี้  (ปุคฺคลํ) 

ยังบุคคล  การเย พึงให้กระทํา  อิสฺสรํ ซึ่งความเป็นใหญ่   

ทีปานํ แห่งทวีป ท.  จตุนฺนํปิ แม้สี่,  เอตํ  (สพฺพํ  ธนํ) อ.ทรัพย์

นั่นทั้งปวง  น  อคฺฆติ ย่อมไม่ถึงค่า  กลํ ซึ่งเสี้ยว  โสฬสึ  

ที่สิบหก  เอติสฺสา ปูชนาย แห่งการบูชานั่น, 

 สุธาปิณฺโฑ อ.ก้อนแห่งปูนขาว  มยา อันข้าพเจ้า  เจตสา มีใจ  

วิปฺปสนฺเนน อันเลื่อมใสแล้ว  ทินฺโน ใส่แล้ว  อิฏฺกนฺตเร 

ในระหว่างแห่งอิฐ  เจติเย ในพระเจดีย์  สิทฺธตฺถสฺส ของ

พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ  นรคฺคสฺส ผู้เป็นนรชน 

ผู้เลิศ,  

 (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  อกรึ ได้กระทําแล้ว  ยํ  กมฺม ํ ซึ่งกรรมใด  

ตทา ในกาลนั้น,  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  น  อภิชานามิ ย่อมไม่รู้  

ทุคฺคตึ ซึ่งทุคติ  กปฺเป สิ้นกัป ท.  จตุนฺนวุเต เก้าสิบสี่  อิโต  

(ภทฺทกปฺปโต) แต่ภัทรกัปนี้,  อิทํ  (ผลํ) อ.ผลนี้  ผลํ เป็นผล  

ปฏิสงฺขารสฺส แห่งการปฏิสังขรณ์  (ตสฺส) นั้น  (โหติ) ย่อม

เป็น, 

 (มยํ) อ.ข้าพเจ้า ท.  จกฺกวตฺติโน เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ   

ปฏิสงฺขารสวฺหยา ผู้มีชื่อว่าปฏิสังขาร  สตฺตรตนสมฺปนฺนา 

เป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยรัตนะเจ็ด   เตรส สิบสาม  กปฺปมฺห ิ

ในกัป  ตึเสว ที่สามสิบนั่นเทียว  อิโต  (ภทฺทกปฺปโต) แต่

ภัทรกัปนี้  (อมฺห) ย่อมเป็น,    

 (ธมฺมา) อ.ธรรม ท.   อิเม เหล่านี้  อิติ คือ  “ปฏิสมฺภิทา  
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อ.ปฏิสัมภิทา ท.  จตสฺโส สี่  (จ) ด้วย  วิโมกฺขาปิ แม้ 

อ.วิโมกข์ ท.  อฏฺฅ แปด  จ ด้วย  อภิญฺฃา อ.อภิญญา ท.  ฉ 

หก  จ ด้วย  (มยา) อันข้าพเจ้า  สจฺฉิกตา กระทําให้แจ้งแล้ว,   

สาสนํ อ.คําสอน  พุทฺธสฺส ของพระพุทธเจ้า  (มยา) อัน

ข้าพเจ้า  กตํ กระทําแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ได้ทราบมาว่า กุลบุตรคนหนึ่ง ได้ทําอธิการในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทั้งหลาย 

สั่งสมบุญทั้งหลายในภพนั้นๆ บังเกิดในเรือนของตระกูล ในกาลของพระผู้มีพระภาค

เจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระชนม์อยู่ ไม่สามารถเพื่อจะ

ทําบุญได้ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้ว เมื่อมหาชนกําลังสร้างห้องสําหรับ

บรรจุพระเจติยธาตุ ได้ใส่ปูนขาวหนึ่งก้อน ในระหว่างก้อนอิฐ ๒ ก้อน. เพราะบุญ

กรรมนั้น เขาท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกเท่านั้น สิ้น ๙๔ กัป ในพุทธุปบาท 

นี้ บังเกิดในเรือนของตระกูลหนึ่ง ถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้ว เลื่อมใสพระศาสดา 

บวช โดยกาลไม่นานเลย ก็ได้เป็นพระอรหันต์. ท่านปรากฏชื่อว่า “สุธาปิณฑิยเถระ”. 

พระเถระเมื่อประกาศความไม่ขาดสายแห่งความประพฤติในกาลก่อนของตน จึงได้

กล่าวคาถาเหล่านี้ว่า

 “ใครๆ ไม่อาจเพื่อจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาปูชารหบุคคลทั้ง

หลาย คือพระพุทธเจ้าหรือเหล่าสาวกผู้ก้าวล่วงธรรมเป็นเหตุ

เนิ่นช้า ข้ามความโศกและความรํ่าไรรําพันได้แล้ว ว่าบุญนี้มี

ประมาณเท่านี้, อนึ่ง ใครๆ ไม่อาจเพื่อจะนับบุญของบุคคล

ผู้บูชาปูชารหบุคคลเหล่านั้น ผู้คงที่ ผู้ดับสนิทแล้ว ผู้หาภัย

แต่ที่ไหนๆ มิได้ ว่าบุญนี้ มีประมาณเท่านี้. อนึ่ง บุคคลใดใน

โลกนี้ พึงครอบครองความเป็นใหญ่แห่งทวีปทั้ง ๔ ทรัพย์ทั้ง

สิ้นของบุคคลนั้นนั่น ย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งการบูชานี้

เลย. ข้าพเจ้ามีใจเลื่อมใสได้ใส่ก้อนปูนขาวในระหว่างแผ่นอิฐ 

ในพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้เลิศกว่า

นรชน เพราะกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้แล้วในครั้งนั้น ข้าพเจ้า

ไม่รู้จักทุคติเลยตลอด ๙๔ กัปป์ แต่ภัทรกัปป์นี้ นี้เป็นผลแห่ง
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การปฏิสังขรณ์. ในกัปป์ที่๓๐ แต่ภัทรกัปป์นี้ ข้าพเจ้าได้เป็น

พระเจ้าจักรพรรดินามว่าปฏิสังขาร ผู้เพียบพร้อมด้วยรัตนะ 

๗ ประการ ถึง ๑๓ ครั้ง ธรรมเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ 

๘ และอภิญญา ๖ ข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้ว คําสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทําแล้ว”. 

 ..............................................................................................................................

[๖๐]   ตตฺถ  ปูชารเหติ  ปูชารหา  นาม  พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธสาวกาจริยุปชฺฌายมาตาปิตุ-

ครุอาทโย  เต  มาลาทีปธูปคนฺธาภรณจตุปฺปจฺจยาทีหิ  อภิวนฺทนาทีหิ  จ  ปูชยโต  

ปุคฺคลสฺส  ปุญฺฃนฺติ  โยชนา ฯ

 ตตฺถ (ปเทสุ)  “ปูชารเหติ  (ปทสฺส)  “ปูชารหา  นาม  พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธสาวกาจริยุปชฺฌาย- 

มาตาปิตุครุอาทโย  (ปุคฺคลา),  เต  (ปูชารหปุคฺคเล)  มาลาทีปธูปคนฺธาภรณจตุปฺปจฺจยาทีหิ   

(วตฺถูหิ  จ)  อภิวนฺทนาทีหิ  (กิจฺเจหิ)  จ  ปูชยโต  ปุคฺคลสฺส  ปุญฺฃํ  (เกนจิ  น  สกฺกา  สงฺขาตุํ’  

อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  โยชนา ฯ

 โยชนา อ.โยชนา  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธสาวกา-

จริยุปชฺฌายมาตาปิตุครุอาทโย  (ปุคฺคลา) อ.บุคคล ท. มีพระพุทธเจ้า พระปัจเจก

พุทธเจ้า สาวก อาจารย์ อุปัชฌาย์ มารดา บิดา และครูเป็นต้น  ปูชารหา  นาม ชื่อ

ว่าบุคคลผู้ควรซึ่งการบูชา,  (เกนจิ) อันใครๆ  (น  สกฺกา) ไม่อาจ  (สงฺขาตุํ) เพื่ออัน

นับ  ปุญฺฃํ ซึ่งบุญ  ปุคฺคลสฺส ของบุคคล  ปูชยโต ผู้บูชาอยู่  เต  (ปูชารหปุคฺคเล) 

ซึ่งบูชารหบุคคล ท. เหล่านั้น  มาลาทีปธูปคนฺธาภรณจตุปฺปจฺจยาทีหิ  (วตฺถูหิ  

จ) ด้วยวัตถุ ท. มีระเบียบ ประทีป ธูป ของหอม อาภรณ์ และปัจจัยสี่เป็นต้นด้วย   

อภิวนฺทนาทีหิ  (กิจฺเจหิ)  จ ด้วยกิจ ท. มีการกราบไหว้เป็นต้นด้วย’  (อิติ) ดังนี้   

ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ปูชารเหติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “ปูชารเห” 

ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 โยชนาว่า “บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ‘ปูชารเห’ ความว่า พระพุทธเจ้า พระปัจเจก-

พุทธเจ้า พระสาวก อาจารย์ อุปัชฌาย์ มารดาบิดา และครูเป็นต้น ชื่อว่าปูชารห-

บุคคล, ใครๆ ไม่อาจเพื่อจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาซึ่งปูชารหบุคคลเหล่านั้น ด้วย
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ระเบียบ ประทีป ธูป ของหอม เครื่องประดับ และด้วยปัจจัย ๔ เป็นต้น และด้วยกิจ 

ทั้งหลายมีการกราบไหว้เป็นต้นได้.  

 ..............................................................................................................................

 อิทานิ  อุกฺกฏฺฅปริจฺเฉทวเสน  ปูชารเห  ทสฺเสตุมาห  พุทฺเธตฺยาทึ ฯ  

 (เถโร)  อิทานิ  อุกฺกฏฺฅปริจฺเฉทวเสน  ปูชารเห  (ปุคฺคเล)  ทสฺเสตุํ  อาห  “พุทฺเธตฺยาทึ  (วจนํ) ฯ

 อิทานิ ในกาลนี้  (เถโร) อ.พระเถระ  อาห กล่าวแล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา  “พุทฺเธตฺยาทึ ว่า 

“พุทฺเธ” ดังนี้เป็นต้น  ทสฺเสตุํ เพื่ออันแสดง  (ปุคฺคเล) ซึ่งบุคคล ท.  ปูชารเห ผู้ควร

ซึ่งการบูชา  อุกฺกฏฺฅปริจฺเฉทวเสน ด้วยสามารถแห่งการกําหนดอย่างสูงสุด ฯ

 บัดนี้ พระเถระกล่าวคําว่า “พุทฺเธ” ดังนี้เป็นต้น เพื่อจะแสดงบุคคลผู้ควรบูชา 

ทั้งหลาย ด้วยสามารถแห่งการกําหนดอย่างอุกฤษฏ์.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  พุทฺเธติ  สมฺมาสมฺพุทฺเธ  ปจฺเจกพุทฺเธ  จ ฯ  

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “พุทฺเธติ  (ปทสฺส)  “สมฺมาสมฺพุทฺเธ  (จ)  ปจฺเจกพุทฺเธ  จ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สมฺมาสมฺพุทฺเธ  (จ) ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท. ด้วย  

ปจฺเจกพุทฺเธ  จ ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า ท. ด้วย”  อิติ ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “พุทฺเธติ  

(ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “พุทฺเธ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “พุทฺเธ” ได้แก่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย และพระ

ปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย.

 ..............................................................................................................................

 ยทิจ  อิติ  อถวาตฺยตฺโถ ฯ  

 “ยทิจ”  อิติ  (วจนสฺส)  “อถวา”  อิติ  อตฺโถ ฯ

 อตฺโถ อ.อรรถ  อิติ ว่า  “อถวา หรือว่า”  อิติ ดังนี้  (วจนสฺส) แห่งคํา  “ยทิจ”  อิติ 



246 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑ [ป€ม

ว่า “ยทิจ” ดังนี้ ฯ

 คําว่า “ยทิจ” แปลว่า หรือว่า.

 ..............................................................................................................................

 สาวเกติ  พุทฺธสาวเก ฯ 

 “สาวเกติ  (ปทสฺส)  “พุทฺธสาวเก”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “พุทฺธสาวเก ซึ่งสาวกของพระพุทธเจ้า ท.”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “สาวเกติ ว่า “สาวเก” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สาวเก” ได้แก่ สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

 ..............................................................................................................................

 ปปญฺจสมติกฺกนฺเตติ  สมติกฺกนฺตตณฺหาทิฏฺฅิมานปปญฺเจ ฯ  

 “ปปญฺจสมติกฺกนฺเตติ  (คาถาปาทสฺส)  “สมติกฺกนฺตตณฺหาทิฏฺฅิมานปปญฺเจ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สมติกฺกนฺตตณฺหาทิฏฺฅิมานปปญฺเจ ผู้มีธรรมเป็นเครื่อง

เนิ่นช้าคือตัณหา ทิฏฐิ และมานะ อันก้าวล่วงด้วยดีแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) 

แห่งบาทแห่งคาถา  “ปปญฺจสมติกฺกนฺเตติ ว่า “ปปญฺจสมติกฺกนฺเต” ดังนี้ ฯ

 บาทคาถาว่า “ปปญฺจสมติกฺกนฺเต” ความว่า ผู้มีธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าคือ ตัณหา 

ทิฏฐิ และมานะที่ข้ามพ้นได้เด็ดขาดแล้ว.  

 ..............................................................................................................................

 ติณฺณโสกปริทฺทเวติ  โสกปริเทเว  ติณฺเณ  อติกฺกนฺเต ฯ

 “ติณฺณโสกปริทฺทเวติ  (คาถาปาทสฺส)  “โสกปริเทเว  ติณฺเณ  อติกฺกนฺเต”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ติณฺเณ ผู้ข้ามแล้ว  อติกฺกนฺเต คือว่าผู้ก้าวล่วงแล้ว   

โสกปริเทเว ซึ่งความเศร้าโศกและความรํ่าไรรําพัน”  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) 

แห่งบาทแห่งคาถา  “ติณฺณโสกปริทฺทเวติ ว่า “ติณฺณโสกปริทฺทเว” ดังนี้ ฯ
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 บาทคาถาว่า “ติณฺณโสกปริทฺทเว” ความว่า ผู้ข้ามพ้น คือก้าวล่วงพ้นความเศร้า

โศกและความรํ่าไรรําพัน.

 ..............................................................................................................................

 น  เกวลเมว  ธรมาเน  พุทฺธาทโย  ปูชยโต  ปรินิพฺพุเตปิ  เตสํ  เจติยปฺปฏิมาทโยปิ   

ปูชยโต  ปุญฺฃสฺมึปิ  เอเสว  นโยติ  ทสฺเสตุมาห  “เต  ตาทิเสตฺยาทึ ฯ

 (เถโร)  “(เกนจิ)  น  เกวลํ  เอว  ธรมาเน  พุทฺธาทโย  (ปูชารหปุคฺคเล)  ปูชยโต  (ปุคฺคลสฺส  ปุญฺฃํ  

สงฺขาตุํ  น  สกฺกา),  ปรินิพฺพุเตปิ  เตสํ  (พุทฺธาทิปูชารหปุคฺคลานํ)  เจติยปฺปฏิมาทโยปิ  (ปุคฺคเล)  

ปูชยโต  (ปุคฺคลสฺส)  ปุญฺฃสฺมึปิ  เอโส  เอว  นโยติ  ทสฺเสตุํ  อาห  “เต  ตาทิเสตฺยาทึ  (วจนํ) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  อาห กล่าวแล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา  “เต  ตาทิเสตฺยาทึ มีว่า “เต   

ตาทิเส” ดังนี้เป็นต้น  ทสฺเสตุํ เพื่ออันแสดง  อิติ ว่า  “(เกนจิ) อันใครๆ  (น  สกฺกา)  

ไม่อาจ  (สงฺขาตุํ) เพื่ออันนับ  (ปุญฺฃํ) ซึ่งบุญ  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  ปูชยโต  

ผู้บูชาอยู่  (ปูชารหปุคฺคเล) ซึ่งบุคคลผู้ควรซึ่งการบูชา ท.  พุทฺธาทโย มีพระพุทธเจ้า

เป็นต้น  ธรมาเน ผู้ทรงพระชนม์อยู่  เกวลํ  เอว อย่างเดียวนั่นเทียว  น หามิได้,   

นโย อ.นัย  ปุญฺฃสฺมึปิ แม้ในบุญ  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  ปูชยโต ผู้บูชาอยู่   

(ปูชนียวตฺถุธมฺเม) ซึ่งวัตถุธรรมอันบุคคลพึงบูชา ท.  เจติยปฺปฏิมาทโยปิ แม้มีพระ

เจดีย์และพระปฏิมาเป็นต้น  เตสํ  (พุทฺธาทิปูชารหปุคฺคลานํ) ของบุคคลผู้ควรซึ่ง

การบูชามีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ท. เหล่านั้น  ปรินิพฺพุเตปิ แม้ผู้ปรินิพพานแล้ว  เอโส  

เอว นี้นั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 พระเถระกล่าวคําว่า “เต  ตาทิเส” ดังนี้เป็นต้น เพื่อจะแสดงว่า “ใครๆ ไม่สามารถ

ที่จะนับบุญของบุคคลผู้บูชาบุคคลผู้ควรบูชาท้ังหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้ทรง

พระชนม์อยู่อย่างเดียวเท่านั้นได้, นัยแม้ในบุญของบุคคลผู้บูชาปูชนียวัตถุธรรมแม้

มีพระเจดีย์และพระปฏิมาเป็นต้น ของบุคคลผู้ควรบูชามีพระพุทธเจ้าเหล่านั้นแม้ผู้

ปรินิพพานแล้ว ก็นัยนี้นั่นแหละ. 

 ..............................................................................................................................
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 ตตฺถ  เตติ  พุทฺธาทิเก ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “เตติ  (ปทสฺส)  “พุทฺธาทิเก”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “พุทฺธาทิเก มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ   

(ปเทสุ)  “เตติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “เต” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “เต” ความว่า มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น.

 ..............................................................................................................................

 ตาทิเสติ  ยถาวุตฺตคุณวเสน  ตาทิคุณยุตฺเต ฯ  

 “ตาทิเสติ  (ปทสฺส)  “ยถาวุตฺตคุณวเสน  ตาทิคุณยุตฺเต”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ตาทิคุณยุตฺเต ผู้ประกอบแล้วด้วยคุณแห่งบุคคลผู้คงที่  

ยถาวุตฺตคุณวเสน ด้วยสามารถแห่งคุณอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วอย่างไร”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “ตาทิเสติ ว่า “ตาทิเส” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ตาทิเส” ความว่า ผู้ประกอบด้วยคุณแห่งบุคคลผู้คงที่ ด้วยสามารถแห่งคุณ

ตามที่กล่าวแล้ว.

 ..............................................................................................................................

 นิพฺพุเตติ  ราคาทินิพฺพุติยา  นิพฺพุเต ฯ

 “นิพฺพุเตติ  (ปทสฺส)  “ราคาทินิพฺพุติยา  นิพฺพุเต”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “นิพฺพุเต ผู้ดับแล้ว  ราคาทินิพฺพุติยา ด้วยการดับกิเลส

มีราคะเป็นต้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “นิพฺพุเตติ ว่า “นิพฺพุเต” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “นิพฺพุเต” ความว่า ผู้ดับแล้ว ด้วยการดับกิเลสมีราคะเป็นต้น.

 ..............................................................................................................................

 นตฺถิ  กุโต  ภวโต  วา  อารมฺมณโต  วา  เอเตสํ  ภยนฺติ  อกุโตภยา ฯ

 นตฺถิ  กุโต  (ฅานโต)  ภวโต  วา  อารมฺมณโต  วา  เอเตสํ  (ปูชารหปุคฺคลานํ) ภยนฺติ  (เอเต   
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ปูชารหปุคฺคลา) อกุโตภยา ฯ

 ภย ํอ.ภัย  เอเตสํ  (ปูชารหปุคฺคลานํ) ของบุคคลผู้ควรซึ่งการบูชา ท. เหล่านั่น  นตฺถิ 

ย่อมไม่มี  กุโต  (ฅานโต) แต่ที่ไหนๆ  ภวโต  วา คือว่า แต่ภพหรือ  อารมฺมณโต  วา 

คือว่า หรือว่าแต่อารมณ์  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เอเต  ปูชารหปุคฺคลา) อ.บุคคลผู้ควร

ซึ่งการบูชา ท. เหล่านั่น  อกุโตภยา ชื่อว่าผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆ ฯ

 ภัยของบุคคลผู้ควรบูชาเหล่านั่น ย่อมไม่มีแต่ที่ไหนๆ คือแต่ภพหรือว่าแต่อารมณ์ 

เพราะเหตุนั้น บุคคลผู้ควรบูชาเหล่านั่น ชื่อว่าผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆ.

 ..............................................................................................................................

 อิเมตฺตนฺติ  อิมํ  เอตฺตกนฺติ  สงฺขาตุํ  สตสหสฺสาทิวเสน  สงฺขํ  กาตุํ  คเณตุํ  น   

สกฺกา ฯ  

 “อิเมตฺตนฺติ  (ปทสฺส)  “อิมํ  (ปุญฺฃํ)  เอตฺตกนฺติ  (เกนจิ)  สงฺขาตุํ  สตสหสฺสาทิวเสน  สงฺขํ  กาตุํ  

คเณตุํ  น  สกฺกา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(เกนจิ) อันใครๆ  น  สกฺกา ไม่อาจ  สงฺขาตุํ เพื่ออันนับ  

กาตุํ คือว่า เพื่ออันกระทํา  สงฺขํ ซึ่งการนับ  สตสหสฺสาทิวเสน ด้วยสามารถแห่งการ

นับมีร้อยและพันเป็นต้น  คเณตุํ คือว่า เพื่ออันคํานวณ  อิติ ว่า  ‘อิมํ  (ปุญฺฃํ) อ.บุญ

นี้  เอตฺตกํ มีประมาณเท่านี้’  อิติ ดังนี้”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อิเมตฺตนฺติ 

ว่า “อิเมตฺตํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อิเมตฺตํ” ความว่า ใครๆ ก็ไม่สามารถเพื่อจะนับ คือว่าเพื่อจะทําการนับด้วย

สามารถการนับมีร้อยหรือพันเป็นต้น ได้แก่เพื่อจะคํานวณว่า ‘บุญนี้ มีประมาณเท่านี้’ 

 ..............................................................................................................................

 อปิ  เกนจีติ  เกนจิ  มหานุภาเวนาปิ  ปุคฺคเลน,  ตีรณธารณปูรณวเสน  ตีสุ  มาเนสุ  

วา  เกนจิ  อปิ  มาเนน ฯ  

 “อปิ  เกนจีติ  (ปทสฺส)  “เกนจิ  มหานุภาเวนาปิ  ปุคฺคเลน,  ตีรณธารณปูรณวเสน  ตีสุ  มาเนสุ  

วา  เกนจิ  อปิ  มาเนน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ
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 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เกนจิ อันใครๆ  ปุคฺคเลน คือว่า อันบุคคล  มหา- 

นุภาเวนาปิ แม้มีอานุภาพมาก,  วา หรือว่า ตีรณธารณปูรณวเสน  ตีสุ  มาเนสุ  

เกนจิ  อปิ  มาเนน อัน- ในการนับ ท. สาม ด้วยสามารถแห่งการนับ การชั่ง และการ

ตวงหนา -การนับ แม้อะไรๆ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อปิ  เกนจีติ ว่า “อปิ  

เกนจิ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อปิ  เกนจิ” ความว่า อันใครๆ คืออันบุคคลแม้มีอานุภาพมาก หรือว่า ใน

บรรดาการนับ ๓ อย่าง คือ การนับ การชั่ง และการตวง การนับแม้อะไรๆ.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  ตีรณํ  นาม  อิทํ  เอตฺตกนฺติ  นยคฺคาโห ฯ  ธารณนฺติ  ตุลาคณนา ฯ   

ปูรณนฺติ  อฑฺฒปฺปสตนาฬิกาทีสุ  ปูเรตฺวา  คณนา ฯ  อิทานิ  ตํ  ปูชํ  ทีเปตุํ  จตุนฺนํปิ  

จ  ทีปานนฺตฺยาทิมาห ฯ

 ตตฺถ  (ตีสุ  มาเนสุ)  ตีรณํ  นาม  “อิทํ  (วตฺถุ)  เอตฺตกนฺติ  นยคฺคาโห ฯ  ธารณนฺติ  ตุลาคณนา ฯ   

ปูรณนฺติ  อฑฺฒปฺปสตนาฬิกาทีสุ  (ปูรเณสุ)  ปูเรตฺวา  คณนา ฯ  (เถโร)  อิทานิ  ตํ  ปูชํ  ทีเปตุํ  

“จตุนฺนํปิ  จ  ทีปานนฺตฺยาทึ  (วจนํ)  อาห ฯ

 นยคฺคาโห อ.การถือเอาซึ่งนัย  อิติ ว่า  “อิทํ  (วตฺถุ) อ.วัตถุนี้  เอตฺตกํ มีประมาณ

เท่านี้”  อิติ ดังนี้  ตตฺถ  (ตีสุ  มาเนสุ)  ตรณํ  นาม ชื่อว่า- ในการนับ ท. สาม เหล่า

นั้นหนา -การนับ ฯ  ตุลาคณนา อ.การนับด้วยตาชั่ง  ธารณนฺติ ชื่อว่าการชั่ง ฯ  

อฑฺฒปฺปสตนาฬิกาทีสุ  (ปูรเณสุ)  ปูเรตฺวา  คณนา อ.- ในการตวง ท. มีกึ่งฟายมือ 

ฟายมือหนึ่ง และทะนานเป็นต้น ให้เต็มแล้ว -การนับ  ปูรณนฺต ิ ชื่อว่าการตวง ฯ   

อิทานิ ในกาลนี้  (เถโร) อ.พระเถระ  อาห กล่าวแล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา  “จตุนฺนํปิ  จ   

ทีปานนฺตฺยาทึ ว่า “จตุนฺนํปิ  จ  ทีปานํ” ดังนี้เป็นต้น  ทีเปตุํ เพื่ออันแสดง  ตํ  ปูช ํ 

ซึ่งการบูชานั้น ฯ

 การถือเอานัยว่า “สิ่งนี้ มีประมาณเท่านี้” ในบรรดาการนับ ๓ อย่างเหล่านั้น ชื่อว่าการ

นับ. การนับด้วยตาชั่ง ชื่อว่าการชั่ง, บรรดาการตวงทั้งหลาย มีครึ่งฟายมือ ฟายมือ 

และทะนานเป็นต้นให้เต็มแล้วนับ การทําให้เต็มแล้วจึงนับ ชื่อว่าการตวง. บัดนี้ พระ
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เถระกล่าวคําว่า “จตุนฺนํปิ  จ  ทีปานํ” ดังนี้เป็นต้น เพื่อจะแสดงการบูชานั้น. 

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  ทีปานนฺติ  ทฺวิสหสฺสปริตฺตทีปปริวารานํ  มหาทีปานํ ฯ  

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ทีปานนฺติ  (ปทสฺส)  “ทฺวิสหสฺสปริตฺตทีปปริวารานํ  มหาทีปานํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มหาทีปานํ แห่งทวีปใหญ่ ท.  ทฺวิสหสฺสปริตฺตทีป- 

ปริวารานํ อันมีทวีปเล็กพันสองเป็นบริวาร”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ทีปานนฺติ  

(ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “ทีปานํ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “ทีปานํ” ความว่า แห่งทวีปใหญ่ มีทวีปเล็กๆ ๒,๐๐๐ ทวีป

เป็นบริวาร.

 ..............................................................................................................................

 อิสฺสรนฺติ  ยถาวุตฺเต  ทีเป  เอกโต  กตฺวา  สกลจกฺกวาฬคพฺเภ  อิสฺสรํ  จกฺกวตฺติรชฺชํ  

กาเรยฺย ฯ

 “อิสฺสรนฺติ  (ปทสฺส)  “(ปุคฺคโล)  ยถาวุตฺเต  ทีเป  เอกโต  กตฺวา  (ปุคฺคลํ)  สกลจกฺกวาฬคพฺเภ  

อิสฺสรํ  จกฺกวตฺติรชฺชํ  กาเรยฺย”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  กตฺวา กระทําแล้ว  ทีเป ซึ่งทวีป ท.  

ยถาวุตฺเต อันข้าพเจ้ากล่าวแล้วอย่างไร  เอกโต โดยความเป็นอันเดียวกัน  (ปุคฺคลํ) 

ยังบุคคล  กาเรยฺย พึงให้กระทํา  อิสฺสรํ ซึ่งความเป็นใหญ่  จกฺกวตฺติรชฺชํ คือว่า 

ซึ่งความเป็นแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ  สกลจกฺกวาฬคพฺเภ ในห้องแห่งจักรวาลทั้งสิ้น”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อิสฺสรนฺติ ว่า “อิสฺสรํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อิสฺสรํ” ความว่า บุคคลรวมทวีปตามที่กล่าวแล้วเข้าด้วยกัน พึงครองความ

เป็นใหญ่ คือความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ในห้องจักรวาลทั้งหมด

 ..............................................................................................................................
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 เอติสฺสา  ปูชนาเยตนฺติ  เจติเย  ธาตุคพฺเภ  เอกสฺมึ  สุธาปิณฺเฑ  ปูชนาย  เอตํ   

สกลทีเป  สตฺตรตนาทิกํ  สกลํ  ธนํ ฯ

 “เอติสฺสา  ปูชนาเยตนฺติ  (คาถาปาทสฺส)  “เจติเย  ธาตุคพฺเภ  เอกสฺมึ  สุธาปิณฺเฑ  ปูชนาย  

(โสฬสมํ  กลํ)  เอตํ  สกลทีเป  สตฺตรตนาทิกํ  สกลํ  ธนํ  (น  อคฺฆติ)”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ธนํ อ.ทรัพย์  สกลํ ทั้งสิ้น  สตฺตรตนาทิกํ มีรัตนะ ๗ 

เป็นต้น  สกลทีเป ในทวีปทั้งสิ้น  เอตํ นั่น  (น  อคฺฆติ) ย่อมไม่ถึงค่า  (กลํ) ซึ่งเสี้ยว  

(โสฬสมํ) ที่ ๑๖  ปูชนาย แห่งการบูชา  สุธาปิณฺเฑ ในเพราะก้อนแห่งปูนขาว  เอกสฺมึ  

ก้อนหนึ่ง  ธาตุคพฺเภ ที่ห้องเป็นที่บรรจุซึ่งพระธาตุ  เจติเย ที่พระเจดีย์”  (อิติ) ดังนี้   

(คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  “เอติสฺสา  ปูชนาเยตนฺต ิ ว่า “เอติสฺสา   

ปูชนาเยตํ” ดังนี้ ฯ

 บาทคาถาว่า “เอติสฺสา  ปูชนาเยตํ” ความว่า ทรัพย์ทั้งหมดมีรัตนะ ๗ เป็นต้นใน

ทวีปทั้งสิ้นนั่น ไม่ถึงค่าเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งการบูชา ในเพราะก้อนปูนขาวก้อนเดียว ใน

ห้องเป็นที่บรรจุพระธาตุที่พระเจดีย์ได้เลย.

 ..............................................................................................................................

   กลนฺติ  เจติเย  กตปูชาย  โสฬสวาเร  โสฬสกฺขตฺตุํ  วิภตฺตสฺส  โสฬสมโกฏฺฅาสสฺส  น  

อคฺฆตีติ  อตฺโถ ฯ

 “กลนฺติ  (ปทสฺส)  “(เอตํ  สกลํ  ธนํ)  เจติเย  กตปูชาย  โสฬสวาเร  โสฬสกฺขตฺตุํ  วิภตฺตสฺส  โสฬส

มโกฏฺฅาสสฺส  น  อคฺฆตีติ  อตฺโถ ฯ

 อตฺโถ อ.อรรถ  อิติ ว่า  “(เอตํ  สกลํ  ธนํ) อ.ทรัพย์ทั้งสิ้นนั่น  น  อคฺฆติ ย่อมไม่ถึงค่า  

โสฬสมโกฏฺฅาสสฺส แห่งส่วนที่ ๑๖  วิภตฺตสฺส อันบุคคลแบ่งแล้ว  โสฬสวาเร สิ้น 

๑๖ ครั้ง ท.  โสฬสกฺขตฺตุํ สิ้น ๑๖ ครา  กตปูชาย แห่งการบูชาที่บุคคลกระทําแล้ว   

เจติเย ที่พระเจดีย์”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “กลนฺติ ว่า “กลํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “กลํ” ความว่า ทรัพย์ทั้งหมดนั่น ย่อมไม่ถึงค่าแห่งส่วนที่ ๑๖ ที่บุคคลจําแนก 

๑๖ ครั้ง ๑๖ ครา แห่งการบูชาที่บุคคลกระทําที่พระเจดีย์ได้เลย. 

 ..............................................................................................................................
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 นรคฺคสฺสาติ  นรานํ  อคฺคสฺส  เสฏฺฅสฺส  สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต  เจติยธาตุคพฺภมฺหิ   

สุธากมฺเม  กริยมาเน ฯ

 “นรคฺคสฺสาติ  (ปทสฺส)  “(ชเนหิ)  นรานํ  อคฺคสฺส  เสฏฺฅสฺส  สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต  เจติยธาตุ-

คพฺภมฺหิ  สุธากมฺเม  กริยมาเน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สุธากมฺเม ครั้นเมื่อการกระทําด้วยปูนขาว  เจติยธาตุ-

คพฺภมฺหิ ในห้องเป็นที่บรรจุซึ่งพระธาตุที่พระเจดีย์  ภควโต ของพระผู้มีพระภาคเจ้า  

สิทฺธตฺถสฺส พระนามว่าสิทธัตถะ  อคฺคสฺส ผู้เลิศ  เสฏฺฅสฺส ผู้ประเสริฐที่สุด  นรานํ 

กว่านรชน ท.  (ชเนหิ) อันชน ท.  กริยมาเน กระทําอยู่”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  “นรคฺคสฺสาติ ว่า “นรคฺคสฺส” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “นรคฺคสฺส” ความว่า เมื่อพวกชนพากันฉาบปูนขาวที่ห้องเป็นที่บรรจุพระธาตุ

ที่พระเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะผู้เลิศ ผู้ประเสริฐกว่านรชน

ทั้งหลาย.

 ..............................................................................................................................

 อิฏฺฅกนฺตเรติ  อุภินฺนํ  ปริจฺเฉทานํ  เวมชฺเฌ  ฯ  อถวา  ปุปฺผธานคฺคฏฺฅานมนฺตเร ฯ  

 “อิฏฺฅกนฺตเรติ  (ปทสฺส)  “อุภินฺนํ  ปริจฺเฉทานํ  เวมชฺเฌ  ฯ  อถวา  ปุปฺผธานคฺคฏฺฅานํ  (อิฏฺฅกานํ)  

อนฺตเร”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เวมชฺเฌ ในท่ามกลาง  ปริจฺเฉทานํ แห่งก้อนอิฐ ท.   

อุภินฺนํ ทั้งสอง ฯ  อถวา อีกอย่างหนึ่ง  อนฺตเร ในระหว่าง  (อิฏฺฅกานํ) แห่งก้อน

อิฐ ท.  ปุปฺผธานคฺคฏฺฅานํ อันตั้งอยู่บนยอดอันเป็นที่รองรับซึ่งดอกไม้”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “อิฏฺฅกนฺตเรติ ว่า “อิฏฺฅกนฺตเร” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อิฏฺฅกนฺตเร” ความว่า ในท่ามกลางก้อนอิฐ ๒ ก้อน. อีกอย่างหนึ่ง ในระหว่าง

ก้อนอิฐทั้งหลายที่ตั้งอยู่บนยอดเป็นที่รองรับดอกไม้.  

 ..............................................................................................................................
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 ทินฺโนติ  ปกฺขิตฺโต ฯ

 “ทินฺโนติ  (ปทสฺส)  “(มยา)  ปกฺขิตฺโต”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(มยา) อันข้าพเจ้า  ปกฺขิตฺโต ใส่ไว้แล้ว”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “ทินฺโนติ ว่า “ทินฺโน” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ทินฺโน” ความว่า ข้าพเจ้าใส่ไว้แล้ว.

 ..............................................................................................................................

 อปทานสฺส  ทสมวคฺเค  สุธาปิณฺฑิยตฺเถรวตฺถุ ฯ  

 สุธาปิณฺฑิยตฺเถรวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระสุธาปิณฑิยะผู้เถระ  (อาคตํ) มาแล้ว  ทสม-

วคฺเค ในทสมวรรค  อปทานสฺส แห่งอปทาน ฯ

 เรื่องพระสุธาปิณฑิยเถระ มาในทสมวรรคแห่งอปทาน.

 ..............................................................................................................................

 ธมฺมปทสฺส  พุทฺธวคฺเค  สุวณฺณเจติยวตฺถุมฺปิ  กเถตพฺพํ ฯ

 สุวณฺณเจติยวตฺถุมฺปิ แม้ อ.เรื่องแห่งเจดีย์อันเป็นวิการแห่งทอง  พุทฺธวคฺเค ใน

พุทธวรรค  ธมฺมปทสฺส แห่งธรรมบท  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  กเถตพฺพํ พึงกล่าว ฯ

 บัณฑิตพึงกล่าวถึงเรื่องเจดีย์ทอง ในพุทธวรรคแห่งธรรมบทด้วย.

 ..............................................................................................................................

๓. โกสาตกีเทวตาวตฺถุ

[๖๑]   ภควติ  ปรินิพฺพุเต,  รญฺฃา  อชาตสตฺตุนา  อตฺตนา  ปฏิลทฺธา  ภควโต  สรีรธาตุโย   

คเหตฺวา  ถูเป  จ  ถูปมเห  จ  กเต,  เอกา  ราชคหวาสินี  อุปาสิกา  ปาโตว  สรีรํ   

ปฏิชคฺคิตฺวา  “สตฺถุ  ถูปํ  ปูเชสฺสามีติ  จตฺตาริ  โกสาตกีปุปฺผานิ  คเหตฺวา  สทฺธา- 

เวเคน  สมุสฺสาหิตมานสา  มคฺคปริสฺสยํ  อนุปธาเรตฺวา ว  ถูปาภิมุขี  อคมาสิ ฯ  อถ  
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นํ  ตรุณวจฺฉา  คาวี  เวเคน  อภิธาวนฺตี  สิงฺเคน  ปหริตฺวา  ชีวิตกฺขยํ  ปาเปสิ ฯ  สา  

ตาวเทว  กาลํ  กตฺวา  ตาวตึเสสุ  นิพฺพตฺติตฺวา  สกฺกสฺส  เทวรญฺโฃ  อุยฺยานกีฬาย  

คจฺฉนฺตสฺส  ปริวารมชฺเฌ  สห  รเถน  ปาตุรโหสิ ฯ  ตํ  ทิสฺวา  สกฺโก  ปุจฺฉนฺโต  อิมา  

คาถา  อภาสิ

  “ปีตวตฺเถ  ปีตทฺธเช   ปีตาลงฺการภูสิเต  

  ปีตจนฺทนลิตฺตงฺเค   ปีตอุปฺปลธาริณิ

  ปีตปฺปาสาทสยเน   ปีตาเส  ปีตโภชเน  

  ปีตจฺฉตฺเต  ปีตรเถ   ปีตสฺเส  ปีตวีชเน

  กึ  กมฺมํ  อกริ  ภทฺเท   ปุพฺเพ  มานุสเก  ภเว  

  เทวเต  ปุจฺฉิตาจิกฺข   กิสฺส  กมฺมสฺสิทํ  ผลนฺติ ฯ

 ภควติ ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า  ปรินิพฺพุเต เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว,  ถูเป  จ 

ครั้นเมื่อพระสถูปด้วย  ถูปมเห  จ ครั้นเมื่อการฉลองซึ่งพระสถูปด้วย  รญฺฃา อันพระ

ราชา  อชาตสตฺตุนา พระนามว่าอชาตศัตรู  คเหตฺวา ทรงรับเอาแล้ว  สรีรธาตุโย  

ซึ่งพระธาตุในพระสรีระ ท.  ภควโต ของพระผู้มีพระภาคเจ้า  อตฺตนา  ปฏิลทฺธา อัน 

อันพระองค์ ได้เฉพาะแล้ว  กเต ทรงกระทําแล้ว,  อุปาสิกา อ.อุบาสิกา  เอกา คน

หนึ่ง  ราชคหวาสินี ผู้อยู่ในเมืองราชคฤห์โดยปกติ  ปฏิชคฺคิตฺวา ปฏิบัติแล้ว  สรีรํ 

ซึ่งสรีระ  ปาโตว ในเวลาเช้าเทียว  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  โกสาตกีปุปฺผานิ ซึ่งดอก

บวบขม ท.  จตฺตาริ สี่ดอก  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  ปูเชสฺสามิ  

จักบูชา  ถูปํ ซึ่งพระสถูป  สตฺถุ ของพระศาสดา”  อิติ ดังนี้  สทฺธาเวเคน  สมุสฺสาหิต- 

มานสา ผู้มีใจ อันกําลังแห่งศรัทธา ให้อุตสาหะขึ้นแล้ว  อนุปธาเรตฺวาว ไม่พิจารณา 

แล้วเทียว  มคฺคปริสฺสย ํ ซึ่งอันตรายในหนทาง  ถูปาภิมุขี ผู้มีหน้าเฉพาะต่อ

พระสถูป  อคมาสิ ได้ไปแล้ว ฯ  อถ ครั้งนั้น  คาวี อ.แม่โค  ตรุณวจฺฉา ตัวลูก

อ่อน  อภิธาวนฺตี วิ่งมาอยู่  เวเคน โดยเร็ว  ปหริตฺวา ขวิดแล้ว  นํ  (อุปาสิกํ) 

ซึ่งอุบาสิกานั้น  สิงฺเคน ด้วยเขา  (ตํ  อุปาสิกํ) ยังอุบาสิกานั้น  ปาเปสิ ให้ถึงแล้ว   

ชีวิตกฺขยํ ซึ่งความสิ้นไปแห่งชีวิต ฯ  สา  (อุปาสิกา) อ.อุบาสิกานั้น  กตฺวา กระทํา

แล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ  ตาวเทว ในขณะนั้นนั่นเทียว  นิพฺพตฺติตฺวา บังเกิดแล้ว   

ตาวตึเสสุ ในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงส์ ท.  ปาตุรโหสิ ได้มีปรากฏแล้ว  สหกับ  รเถน 
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ด้วยรถ  ปริวารมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งบริวาร  สกฺกสฺส ของท้าวสักกะ  เทวรญฺโฃ 

ผู้เป็นพระราชาแห่งเทพ  คจฺฉนฺตสฺส ผู้เสด็จไปอยู่  อุยฺยานกีฬาย เพื่ออันทรงกรีฑา

ในพระอุทยาน ฯ  สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  ทิสฺวา ทอดพระเนตรแล้ว  ตํ  (เทวธีตรํ) ซึ่ง

เทพธิดานั้น  ปุจฺฉนฺโต เมื่อตรัสถาม  อภาสิ ได้ตรัสแล้ว  อิมา  คาถา ซึ่งคาถา ท. 

เหล่านี้  อิติ ว่า

  “ภทฺเท แน่ะนางผู้เจริญ  ปีตวตฺเถ ผู้มีผ้าเหลือง  ปีตทฺธเช 

ผู้มีธงเหลือง  ปีตาลงฺการภูสิเต ผู้ประดับแล้วด้วยเครื่อง

อลังการเหลือง  ปีตจนฺทนลิตฺตงฺเค ผู้มีอวัยวะอันลูบไล้แล้ว

ด้วยจันทน์เหลือง  ปีตอุปฺปลธาริณิ ผู้ทรงไว้ซึ่งดอกอุบล

เหลือง  ปีตปฺปาสาทสยเน ผู้มีปราสาทและที่นอนเหลือง   

ปีตาเส ผู้มีอาสนะเหลือง  ปีตโภชเน ผู้มีโภชนะเหลือง   

ปีตจฺฉตฺเต ผู้มีร่มเหลือง  ปีตรเถ ผู้มีรถเหลือง  ปีตสฺเส ผู้มีม้า

เหลือง  ปีตวีชเน ผู้มีพัดเหลือง  (ตฺวํ) อ.เธอ  อกริ ได้กระทํา

แล้ว  กึ  กมฺม ํซึ่งกรรมอะไร  ภเว ในภพ  มานุสเก อันเป็น

หมู่ของมนุษย์  ปุพฺเพ ในกาลก่อน,  เทวเต ดูก่อนเทพธิดา  

(ตฺวํ) อ.เธอ  (มยา)  ปุจฺฉิตา ผู้อันเรา ถามแล้ว  อาจิกฺข  

ขอจงบอก,  อิทํ  (ผลํ) อ.ผลนี้  ผลํ เป็นผล  กิสฺส  กมฺมสฺส 

ของกรรมอะไร  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

  เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว, เมื่อพระเจ้าอชาตศัตรูทรงรับ

เอาพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ทรงได้แล้ว ทรงสร้างพระ

สถูปและการฉลองพระสถูปแล้ว, อุบาสิกาชาวเมืองราชคฤห์คนหนึ่ง ดูแลร่างกายแต่

เช้าตรู่ แล้วถือเอาดอกบวบขม ๔ ดอก ด้วยตั้งใจว่า “จะบูชาพระสถูปของพระศาสดา” 

มีใจอันกําลังศรัทธาให้อุตสาหะแล้ว ไม่ทันพิจารณาอันตรายในหนทางเทียว มุ่งหน้า

ตรงต่อพระสถูป ได้เดินไปแล้ว. ทีนั้น แม่โคตัวมีลูกอ่อนวิ่งมาโดยเร็ว ใช้เขาขวิด

อุบาสิกานั้น ทําให้นางถึงความสิ้นชีวิตไป. นางเสียชีวิตในทันทีทันใด บังเกิดในหมู่

เทวดาชั้นดาวดึงส์ ได้ปรากฏพร้อมกับรถในท่ามกลางบริวารของท้าวสักกะผู้เป็นพระ

ราชาของเทวดา ผู้กําลังเสด็จไปเพื่อทรงกรีฑาในอุทยาน. ท้าวสักกะทอดพระเนตร
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เทพธิดานั้น เมื่อจะตรัสถาม จึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ว่า

 “นี่แน่ะนางผู้เจริญ ผู้มีผ้าเหลือง ผู้มีธงเหลือง ผู้ประดับแล้ว

ด้วยเครื่องอลังการเหลือง ผู้มีอวัยวะอันลูบไล้แล้วด้วยจันทน์

เหลือง ผู้ทรงไว้ซึ่งดอกอุบลเหลือง ผู้มีปราสาทและที่นอน

เหลือง ผู้มีอาสนะเหลือง ผู้มีโภชนะเหลือง ผู้มีร่มเหลือง ผู้มี

รถเหลือง ผู้มีม้าเหลือง ผู้มีพัดเหลือง เธอได้กระทํากรรมอะไร

ไว้ในภพมนุษย์ ในกาลก่อน, นี่แน่ะเทพธิดา เธอ ผู้อันเราถาม

แล้ว ขอจงบอก, นี้ เป็นผลของกรรมอะไรกัน”.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  ปีตจนฺทนลิตฺตงฺเคติ  สุวณฺณวณฺเณน  จนฺทเนน  อนุลิตฺตสรีเร ฯ  

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ปีตจนฺทนลิตฺตงฺเคติ  (คาถาปาทสฺส)  “สุวณฺณวณฺเณน  จนฺทเนน  อนุลิตฺตสรีเร”  

(อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อนุลิตฺตสรีเร ผู้มีสรีระอันลูบไล้แล้ว  จนฺทเนน ด้วย

จันทน์  สุวณฺณวณฺเณน อันมีสีเพียงดังสีแห่งทอง”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)   

“ปีตจนฺทนลิตฺตงฺเคติ  (คาถาปาทสฺส) แห่ง-ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บาทแห่งคาถา

ว่า “ปีตจนฺทนลิตฺตงฺเค” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บาทคาถาว่า “ปีตจนฺทนลิตฺตงฺเค” ความว่า ผู้มีสรีระที่ลูบไล้ด้วย

จันทน์ที่มีสีดุจทองคํา.  

 ..............................................................................................................................

 ปีตปฺปาสาทสยเนติ  สุวณฺณมยปฺปาสาเทน  สุวณฺณปริกฺขิตฺตสยเนหิ  จ  สมนฺนาคเต  

ฯ  

 “ปีตปฺปาสาทสยเนติ  (คาถาปาทสฺส)  “สุวณฺณมยปฺปาสาเทน  สุวณฺณปริกฺขิตฺตสยเนหิ  จ   

สมนฺนาคเต”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สมนฺนาคเต ผู้มาตามพร้อมแล้ว  สุวณฺณมยปฺปาสาเทน  
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(จ) ด้วยปราสาทอันสําเร็จแล้วด้วยทองด้วย  สุวณฺณปริกฺขิตฺตสยเนหิ  จ ด้วยที่นอน 

อันขลิบแล้วด้วยทอง ท. ด้วย”  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา   

“ปีตปฺปาสาทสยเนติ ว่า “ปีตปฺปาสาทสยเน” ดังนี้ ฯ

 บาทคาถาว่า “ปีตปฺปาสาทสยเน” ความว่า ประกอบด้วยปราสาทที่ทํามาจากทองคํา 

และที่นอนที่ขลิบด้วยทองคํา.

 ..............................................................................................................................

 เอวํ  สพฺพตฺถ  เหฏฺฅา  อุปริ  จ  ปีตสทฺเทน  สุวณฺณเมว  คหิตํ ฯ

 เอวํ  (สกฺเกน)  สพฺพตฺถ  (ปเทสุ)  เหฏฺฅา  (จ)  อุปริ  จ  ปีตสทฺเทน  สุวณฺณํ  เอว  คหิตํ ฯ

 สุวณฺณํ  เอว อ.ทองคํานั่นเทียว  (สกฺเกน) อันท้าวสักกะ  คหิตํ ทรงถือเอาแล้ว  

ปีตสทฺเทน ด้วยปีตศัพท์  เหฏฺฅา  (จ) ในภายใต้ด้วย  อุปริ  จ ในข้างบนด้วย  สพฺพตฺถ   

(ปเทสุ) ในบท ท. ทั้งปวง  เอวํ ด้วยประการฉะนี้ ฯ

 ทองคําเท่านั้น ท้าวสักกะทรงถือเอาด้วยปีตศัพท์ ทั้งข้างล่างและข้างบน ในทุกๆ บท 

ด้วยประการฉะนี้.

 ..............................................................................................................................

[๖๒]   อถสฺส  สา  อาจิกฺขนฺตี  อิมา  คาถา  อภาสิ  

  “โกสาตกี  ลตตฺถิ  ภนฺเต   ติตฺติกา  อนภิชฺฌิตา  

  ตสฺสา  จตฺตาริ  ปุปฺผานิ   ถูปํ  อภิหรึ  อหํ  

  สตฺถุ  สรีรํ  อุทฺทิสฺส   วิปฺปสนฺเนน  เจตสา  

  นาสฺส  มคฺคํ  อเวกฺขิสฺสํ   ตทงฺคมนสา  สตี  

  ตโต  มํ  อวธี  คาวี   ถูปํ  อปฺปตฺตมานสํ  

  ตญฺจาหํ  อภิสญฺเจยฺยํ   ภิยฺโย  นูน  อิโต  สิยา  

  เตน  กมฺเมน  เทวินฺท   มฆวา  เทวกุญฺชร  

  ปหาย  มานุสํ  เทหํ   ตว  สหพฺยตมาคตาติ ฯ
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 อถ ครั้งนั้น  สา  (เทวธีตา) อ.เทพธิดานั้น  อาจิกฺขนฺตี เมื่อกราบทูล  อสฺส  (สกฺกสฺส) 

แก่ท้าวสักกะนั้น  อภาสิ ได้กล่าวแล้ว  อิมา  คาถา ซึ่งคาถา ท. เหล่านี้  อิติ ว่า

 “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  โกสาตกี  ชื่อว่า อ.บวบขม  

ลตา เป็นไม้เถา  ติตฺติกา เป็นของมีรสขม  (เกนจิ)   

อนภิชฺฌิตา เป็นของ อันใครๆ ไม่ต้องการแล้ว  อตฺถิ มีอยู่,  

อหํ อ.หม่อมฉัน  เจตสา มีใจ  วิปฺปสนฺเนน อันเลื่อมใสแล้ว   

อภิหรึ นําไปเฉพาะแล้ว  ปุปฺผานิ ซึ่งดอก ท.  จตฺตาริ สี่   

ตสฺสา  (โกสาตกิยา) ของบวบขมนั้น  (ปูเชตุํ) เพื่ออันบูชา  

ถูปํ ซึ่งพระสถูป  อุทฺทิสฺส เจาะจง  สรีรํ ซึ่งพระสรีระ  สตฺถุ 

ของพระศาสดา,  (อหํ) อ.หม่อมฉัน  ตทงฺคมนสา เป็นผู้มีใจอัน

ส่งไปในพระบรมสารีริกธาตุของพระศาสดานั้น  สต ีมีอยู่  น   

อเวกฺขิสฺสํ ไม่พิจารณาแล้ว  มคฺคํ ซึ่งหนทาง  อสฺส  (โครูปสฺส)  

ของแม่โคนั้น,  ตโต เพราะเหตุนั้น  คาวี อ.แม่โค  อวธี ได้ฆ่า

แล้ว  ม ํซึ่งหม่อมฉัน  อปฺปตฺตมานส ํผู้มีใจอันไม่ถึงแล้ว  ถูปํ 

ซึ่งพระสถูป,  เจ หากว่า  (อหํ) อ.หม่อมฉัน  อภิสญฺเจยฺย ํพึง

ก่อ  ตํ  (ปุญฺฃํ) ซึ่งบุญนั้นไซร้,  (สมฺปตฺติ) อ.สมบัติ  ภิยฺโย 

ยิ่ง  อิโต  (สมฺปตฺติโต) กว่าสมบัตินี้  สิยา พึงมี  นูน แน่แท้,  

มฆวา ข้าแต่ท้าวมฆวาน  เทวินฺท ผู้เป็นจอมเทพ  เทว- 

กุญฺชร ผู้เป็นเทพกุญชร  (อหํ) อ.หม่อมฉัน  ปหาย ละแล้ว  

เทหํ ซึ่งร่างกาย  มานุสํ อันเป็นของมนุษย์  อาคตา เป็นผู้

มาแล้ว  สหพฺยตํ สู่ความเป็นสหาย  ตว ของพระองค์  เตน   

กมฺเมน เพราะกรรมนั้น  (อมฺหิ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น เทพธิดานั้น เมื่อกราบทูลแก่ท้าวสักกะ ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่า

 “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ชื่อว่าบวบขม เป็นไม้เถา มีรสขม ใครๆ ก็

ไม่ต้องการ, หม่อมฉันมีใจอันเลื่อมใสแล้ว นําดอกบวบขมนั้น 

๔ ดอกไป เพื่อจะบูชาพระสถูป เจาะจงพระบรมสารีริกธาตุ

ของพระศาสดา, หม่อมฉันมีใจส่งไปในพระบรมสารีริกธาตุ
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ของพระศาสดานั้น ไม่ทันพิจารณาหนทาง, เพราะฉะนั้น แม่

โคจึงได้ฆ่าหม่อมฉัน ผู้มีใจยังไม่ทันถึงพระสถูป, หากว่า 

หม่อมฉันพึงก่อสร้างบุญนั้น สมบัติอันยิ่งกว่าสมบัตินี้ พึงมี

เป็นแน่, ข้าแต่ท้าวมฆวาน ผู้เป็นจอมเทพ เทพกุญชร หม่อม

ฉันละร่างของมนุษย์ มาสู่ความเป็นสหายของพระองค์ เพราะ

กรรมนั้น”.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  ลตตฺถีติ  ลตา  อตฺถิ ฯ  

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ลตตฺถีติ  (ปเท)  “ลตา  อตฺถิ”  (อิติ  ปทจฺเฉโท  ปณฺฑิเตน  กาตพฺโพ) ฯ

 (ปทจฺเฉโท) อ.การตัดซึ่งบท  “ลตา  อตฺถิ”  (อิติ) ว่า “ลตา  อตฺถิ” ดังนี้  ตตฺถ   

(ปเทสุ)  “ลตตฺถีติ  (ปเท) ใน- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “ลตตฺถิ” ดังนี้   

(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (กาตพฺโพ) พึงกระทํา ฯ 

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “ลตตฺถิ” ตัดบทว่า “ลตา  อตฺถิ”. 

 ..............................................................................................................................

 ภนฺเตติ  สกฺกํ  คารเวนาลปติ ฯ

 (เทวธีตา)  “ภนฺเตติ  สกฺกํ  คารเวน  อาลปติ ฯ  

 (เทวธีตา) อ.เทพธิดา  อาลปติ ย่อมร้องเรียก  สกฺกํ ซึ่งท้าวสักกะ  คารเวน ด้วย

ความเคารพ  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เทพธิดาร้องเรียกท้าวสักกะด้วยความเคารพว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ”.

 ..............................................................................................................................

 อนภิชฺฌิตาติ  น  อภิกงฺขิตา ฯ

 “อนภิชฺฌิตาติ  (ปทสฺส)  “(เกนจิ)  น  อภิกงฺขิตา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ
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 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(เกนจิ) น  อภิกงฺขิตา เป็นของ อันใครๆ  ไม่ต้องการ

แล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อนภิชฺฌิตาติ ว่า “อนภิชฺฌิตา” ดังนี้ ฯ  

 บทว่า “อนภิชฺฌิตา” ความว่า เป็นของอันใครๆ ก็ไม่ต้องการแล้ว.

 ..............................................................................................................................

 สรีรนฺติ  สรีรภูตํ  ธาตุํ ฯ  

 “สรีรนฺติ  (ปทสฺส)  “สรีรภูตํ  ธาตุํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ธาตุํ ซึ่งพระธาตุ  สรีรภูต ํอันเป็นสรีระเป็นแล้ว”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สรีรนฺติ ว่า “สรีรํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สรีรํ” ความว่า ซึ่งพระธาตุอันเป็นสรีระ. 

 ..............................................................................................................................

 อวยเววายํ  สมุทายโวหาโร  ยถา  ปโฏ  ทฑฺโฒ  สมุทฺโท  ทิฏฺโฅติ  จ ฯ

 อวยเว  เอว  อยํ  (สทฺโท)  สมุทายโวหาโร  (โหติ)  ยถา  “ปโฏ  (อคฺคินา)  ทฑฺโฒ”  (อิติ  จ),   

สมุทฺโท  (มยา)  ทิฏฺโฅติ  จ ฯ

 อยํ  (สทฺโท) อ.ศัพท์นี้  สมุทายโวหาโร เป็นศัพท์เรียกรวม  อวยเว  เอว ในส่วนย่อย

นั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น  ยถา  “ปโฏ  (อคฺคินา)  ทฑฺโฒ”  (อิติ  จ) ราวกะว่า “อ.ผ้า 

อันไฟ ไหม้แล้ว” ดังนี้ด้วย  “สมุทฺโท  (มยา)  ทิฏฺโฅติ  จ ว่า “อ.มหาสมุทร อันเรา เห็น

แล้ว” ดังนี้ด้วย ฯ

 ศัพท์นี้ เป็นศัพท์เรียกรวม มุ่งในส่วนย่อยเท่านั้น ดุจอุทาหรณ์ว่า “ผ้า ไฟไหม้แล้ว” 

และว่า “มหาสมุทร เราเห็นแล้ว”.

 ..............................................................................................................................
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 อสฺสาติ  โครูปสฺส ฯ  

 “อสฺสาติ  (ปทสฺส)  “โครูปสฺส”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โครูปสฺส ของโค”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“อสฺสาติ ว่า “อสฺส” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อสฺส” ความว่า ของโค.

 ..............................................................................................................................

 มคฺคนฺติ  อาคมนมคฺคํ ฯ 

 “มคฺคนฺติ  (ปทสฺส)  “อาคมนมคฺคํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อาคมนมคฺคํ ซึ่งหนทางเป็นที่มา”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  “มคฺคนฺติ ว่า “มคฺคํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “มคฺคํ” ความว่า หนทางเป็นที่มา.

 ..............................................................................................................................

 น  อเวกฺขิสฺสนฺติ  น  โอโลเกสึ ฯ

 “น  อเวกฺขิสฺสนฺติ  (ปทสฺส)  “น  โอโลเกสึ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  “น  โอโลเกสึ ไม่แลดูแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“น  อเวกฺขิสฺสนฺติ ว่า “น  อเวกฺขิสฺสํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “น  อเวกฺขิสฺสํ” ความว่า ไม่ทันแลดู.

 ..............................................................................................................................

 ตทคฺคมนสา  สตตีิ  ตสฺมึ  สตฺถุ  ถูเป  คตมนา  เอว  สมานา ฯ  ยสฺมา  สตฺถุ  

ถูเป  คตมนา  เอวาหํ  น  ตสฺสํ  คาวิยํ  คตมนา  อโหสึ  ตสฺมา  นาหํ  ตสฺสา  มคฺคํ   

โอโลเกสินฺตฺยตฺโถ ฯ
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 “ตทคฺคมนสา  สตตีิ  (คาถาปาทสฺส)  “ตสฺมึ  สตฺถุ  ถูเป  คตมนา  เอว  สมานา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

“ยสฺมา  สตฺถุ  ถูเป  คตมนา  เอว  อหํ  น  ตสฺสํ  คาวิยํ  คตมนา  อโหสึ,  ตสฺมา  น  อหํ  ตสฺสา  

(คาวิยา)  มคฺคํ  โอโลเกสึ”  อิติ  อตฺโถ ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “คตมนา  เอว เป็นผู้มีใจอันส่งไปแล้ว  ถูเป ในพระสถูป  

สตฺถุ ของพระศาสดา  ตสฺม ึนั้นนั่นเทียว  สมานา เป็นอยู่”  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส)  

แห่งบาทแห่งคาถา  “ตทคฺคมนสา  สตีต ิ ว่า “ตทคฺคมนสา  สตี” ดังนี้ ฯ  อตฺโถ 

อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “อหํ อ.หม่อมฉัน  คตมนา  เอว ผู้มีใจอันส่งไปแล้ว  ถูเป ในพระ

สถูป  สตฺถุ ของพระศาสดานั่นเทียว  คตมนา เป็นผู้มีใจอันส่งไปแล้ว  ตสฺสํ  คาวิยํ 

ในแม่โคนั้น  อโหสึ ได้เป็นแล้ว  น หามิได้  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา เพราะเหตุ

นั้น  อหํ อ.หม่อมฉัน  น  โอโลเกสึ ไม่แลดูแล้ว  มคฺคํ ซึ่งหนทาง  ตสฺสา  (คาวิยา) 

ของแม่โคนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บาทคาถาว่า “ตทคฺคมนสา  สตี” ความว่า เป็นผู้มีใจอันส่งไปแล้วในพระสถูปของ

พระศาสดานั้นเท่านั้น ฯ อธิบายว่า เพราะหม่อมฉันผู้มีใจอันส่งไปแล้วในพระสถูป

ของพระศาสดาเท่านั้น มิได้เป็นผู้มีใจอันส่งไปแล้วในแม่โคนั้น, เพราะฉะนั้น หม่อม

ฉัน จึงไม่ทันแลดูทางของแม่โคนั้น. 

 ..............................................................................................................................

 ตทงฺคมนสาติปิ  ปาโฅ ฯ  ตทงฺเค  ตสฺส  สตฺถุ  องฺเค  ธาตุยา  มโน  เอติสฺสาติ   

ตทงฺคมนสาตฺยตฺโถ ฯ

 “ตทงฺคมนสาติปิ  ปาโฅ ฯ  “ตทงฺเค  ตสฺส  สตฺถุ  องฺเค  ธาตุยา  (คโต)  มโน  เอติสฺสา  (มยฺหํ  อตฺถิ)  

อิติ  (เอสา  อหํ)  ตทงฺคมนสา”  อิติ  อตฺโถ ฯ

 ปาโฅ อ.บาลี  “ตทงฺคมนสาติปิ ว่า “ตทงฺคมนสา” ดังนี้บ้าง ฯ  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ 

ว่า  “มโน อ.ใจ  เอติสฺสา  (มยฺหํ) ของหม่อมฉันนี่  (คโต) ไปแล้ว  ตทงฺเค ในองค์แห่ง

พระสถูปนั้น  องฺเค คือว่าในพระสรีระ  ธาตุยา คือว่าในพระธาตุ  ตสฺส  สตฺถุ ของ

พระศาสดานั้น  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เอสา  อหํ) อ.หม่อมฉันนี่  ตทงฺค-

มนสา ชื่อว่ามีใจอันส่งไปแล้วในองค์พระศาสดานั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 บาลีว่า “ตทงฺคมนสา” ดังนี้บ้าง ฯ อธิบายว่า ใจของหม่อมฉันนี่ ไปในองค์แห่งพระ

สถูปนั้น คือว่าในพระสรีระ ได้แก่ในพระธาตุ ของพระศาสดานั้น เพราะเหตุนั้น หม่อม

ฉันนี่ ชื่อว่ามีใจอันส่งไปในองค์พระศาสดานั้น. 

 ..............................................................................................................................

 ถูปนฺติ  เจติยํ ฯ

 “ถูปนฺติ  (ปทสฺส)  “เจติยํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เจติยํ ซึ่งเจดีย์”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ถูปนฺติ 

ว่า “ถูปํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ถูปํ” แปลว่า เจดีย์.

 ..............................................................................................................................

 อปฺปตฺตมานสนตฺิ  อสมฺปตฺตอชฺฌาสยํ ฯ 

 “อปฺปตฺตมานสนตฺิ  (ปทสฺส)  “อสมฺปตฺตอชฺฌาสยํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อสมฺปตฺตอชฺฌาสยํ ผู้มีอัธยาศัยอันไม่ถึงพร้อมแล้ว”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อปฺปตฺตมานสนฺต ิว่า “อปฺปตฺตมานสํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อปฺปตฺตมานสํ” ความว่า ผู้มีอัธยาศัยยังไม่ถึงพร้อม”

 ..............................................................................................................................

 มนสิ  ภโวติ  หิ  มานโส  อชฺฌาสโย  มโนรโถ ฯ  ถูปํ  อุปคนฺตฺวา  ปุปฺเผหิ  ปูเชสฺสามีติ   

อุปฺปนฺนมโนรถสฺส  อสมฺปุณฺณตาย  เอวํ  วุตฺตํ ฯ  ถูเป  ปน  ปุปฺเผหิ  ปูชนจิตฺตํ   

สิทฺธเมว  เยน  สา  เทวโลเก  อุปฺปนฺนา ฯ

 มนสิ  ภโว  (ฉนฺโท)  อิติ  หิ  มานโส  อชฺฌาสโย  มโนรโถ ฯ  (วจนํ  เทวธีตรา)  “(อหํ)  ถูปํ   

อุปคนฺตฺวา  ปุปฺเผหิ  ปูเชสฺสามีติ  อุปฺปนฺนมโนรถสฺส  อสมฺปุณฺณตาย  เอวํ  วุตฺตํ ฯ  ถูเป  ปน   

ปุปฺเผหิ  (ตํ)  ปูชนจิตฺตํ  สิทฺธํ  เอว,  เยน  (ปูชนจิตฺเตน)  สา  (เทวธีตา)  เทวโลเก  อุปฺปนฺนา ฯ
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 ห ิก็  (ฉนฺโท) อ.ฉันทะ  ภโว อันมีอยู่  มนส ิในใจ  อิติ เพราะเหตุนั้น  มานโส ชื่อว่า

มานัส,  อชฺฌาสโย อ.อัธยาศัย  มโนรโถ คืือว่ามโนรถ ฯ  (วจนํ) อ.คํา  (เทวธีตรา)  

อันเทพธิดา  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว  เอวํ อย่างนั้น  “(อหํ)  ถูปํ  อุปคนฺตฺวา  ปุปฺเผหิ   

ปูเชสฺสามีติ  อุปฺปนฺนมโนรถสฺส  อสมฺปุณฺณตาย เพราะความที่ แห่งมโนรถอันเกิด

ขึ้นแล้ว ว่า “อ.เรา เข้าไปแล้ว สู่พระสถูป จักบูชา ด้วยดอกไม้ ท.” ดังนี้ เป็นสภาพ 

ไม่เต็มแล้ว ฯ  ปน ก ็ สา  (เทวธีตา) อ.เทพธิดานั้น  อุปฺปนฺนา เกิดขึ้นแล้ว  เทวโลเก  

ในเทวโลก  เยน  (ปูชนจิตฺเตน) เพราะจิตในการบูชาใด,  (ตํ)  ปูชนจิตฺต ํอ.จิตในการ

บูชานั้น  ถูเป ในพระสถูป  ปุปฺเผหิ ด้วยดอกไม้ ท.  สิทฺธํ  เอว สําเร็จแล้วนั่นเทียว ฯ   

 ก็ฉันทะที่มีอยู่ในใจ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่ามานัส คืออัธยาศัย ได้แก่มโนรถ. คําที่

เทพธิดากล่าวอย่างนั้นเพราะความที่มโนรถที่เกิดขึ้นว่า “เราเข้าถึงสถูปจักใช้ดอกไม้

ทั้งหลายบูชา” ดังนี้ ยังไม่สมบูรณ์. ก็จิตคิดจะบูชาด้วยดอกไม้ในพระสถูป ที่เป็นเหตุ

เกิดขึ้นในเทวโลกแห่งนาง สําเร็จแล้วแท้จริง.

 ..............................................................................................................................

 ตนตฺิ  ตํ  ปุญฺฃํ ฯ  

 “ตนตฺิ  (ปทสฺส)  “ตํ  ปุญฺฃํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ตํ  ปุญฺฃํ ซึ่งบุญนั้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“ตนฺติ ว่า “ตํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ตํ” แปลว่า บุญนั้น.

 ..............................................................................................................................

 จาหนฺติ  เจ  อหํ ฯ

 “จาหนฺติ  (ปเท)  “เจ  อหํ”  (อิติ  ปทจฺเฉโท  ปณฺฑิเตน  กาตพฺโพ) ฯ  

 (ปทจฺเฉโท) อ.การตัดซึ่งบท  “เจ  อหํ”  (อิติ) ว่า “เจ  อหํ” ดังนี้  (ปเท) ในบท   

“จาหนฺติ ว่า “จาหํ” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (กาตพฺโพ) พึงกระทํา ฯ

 บทว่า “จาหํ” ตัดบทเป็น เจ  อหํ.
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 อภิสญฺเจยฺยนฺติ  ถูปํ  อภิคนฺตฺวา  อุปคนฺตฺวา  ยถาธิปฺปายํ  ปุปฺผปูชเนน  สมฺมเทว   

วิจิเนยฺยํ  อุปจิเนยฺยํ ฯ  

 “อภิสญฺเจยฺยนฺติ  (ปทสฺส)  “(อหํ)  ถูปํ  อภิคนฺตฺวา  อุปคนฺตฺวา  ยถาธิปฺปายํ  ปุปฺผปูชเนน   

สมฺมา  เอว  วิจิเนยฺยํ  อุปจิเนยฺยํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(อหํ) อ.หม่อมฉัน  อภิคนฺตฺวา ถึงเฉพาะแล้ว  อุปคนฺตฺวา  

คือว่าเข้าไปแล้ว  ถูปํ สู่สถูป  วิจิเนยฺยํ พึงก่อสร้าง  อุปจิเนยฺยํ คือว่าพึงสั่งสม   

สมฺมา  เอว โดยชอบนั่นเทียว  ปุปฺผปูชเนน ด้วยการบูชาด้วยดอกไม้  ยถาธิปฺปายํ 

ตามที่ประสงค์ไว้”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อภิสญฺเจยฺยนฺติ ว่า “อภิสญฺเจยฺยํ” 

ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อภิสญฺเจยฺยํ” ความว่า หม่อมฉันพึงถึงเฉพาะ คือเข้าถึงพระสถูป ก่อสร้าง 

คือสั่งสมโดยชอบทีเดียว ด้วยการบูชาด้วยดอกไม้ ตามที่ประสงค์ไว้.

 ..............................................................................................................................

 ภิยฺโย  นูน  อิโตติ  ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต  อุตฺตริตรา  สมฺปตฺติ  สิยา  มญฺเฃติ  อตฺโถ ฯ

 “ภิยฺโย  นูน  อิโตติ  (วจนานํ)  “ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต  อุตฺตริตรา  สมฺปตฺติ  สิยา  มญฺเฃติ   

อตฺโถ ฯ

 อตฺโถ อ.อรรถ  อิติ ว่า  “สมฺปตฺต ิ อ.สมบัติ  อุตฺตริตรา อันยิ่งกว่า  ยถาลทฺธ- 

สมฺปตฺติโต กว่าสมบัติอันหม่อมฉันได้แล้วอย่างไร  สิยา  มญฺเฃ เห็นจะพึงมี”  อิติ 

ดังนี้  (วจนานํ) แห่งคํา ท.  “ภิยฺโย  นูน  อิโตติ ว่า “ภิยฺโย  นูน  อิโต” ดังนี้ ฯ

 คําว่า “ภิยฺโย  นูน  อิโต” ความว่า ชะรอยจะพึงมีสมบัติที่ยิ่งยวดกว่าสมบัติตามที่

หม่อมฉันได้แล้วเป็นแน่.

 ..............................................................................................................................

 มฆวาติ  อาลปนํ ฯ  

 “มฆวาติ  (ปทํ)  อาลปนํ  (โหติ) ฯ
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 (ปทํ) อ.บท  “มฆวาติ ว่า “มฆวา” ดังนี้  อาลปนํ เป็นอาลปนะ  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 บทว่า “มฆวา” เป็นอาลปนะ.

 ..............................................................................................................................

 เทวกุญฺชราติ  สพฺพพลปรกฺกมาทีหิ  วิเสเสหิ  เทเวสุ  กุญฺชรสทิส ฯ  ตพฺพิเสสนํ ฯ  

 “เทวกุญฺชราติ  (ปทสฺส)  “สพฺพพลปรกฺกมาทีหิ  วิเสเสหิ  เทเวสุ  กุญฺชรสทิส”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

(อิทํ  “เทวกุญฺชราติ  ปทํ)  ตพฺพิเสสนํ  (โหติ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กุญฺชรสทิส ผู้เช่นกับด้วยกุญชร  เทเวสุ ในเทวดา ท.  

วิเสเสหิ โดยคุณวิเศษ ท.  สพฺพพลปรกฺกมาทีหิ มีกําลังและความบากบั่นทั้งปวง

เป็นต้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “เทวกุญฺชราติ ว่า “เทวกุญฺชร” ดังนี้ ฯ  (อิทํ  

“เทวกุญฺชราติ  ปทํ) อ.บทว่า “เทวกุญฺชร” ดังนี้นี้  ตพฺพิเสสน ํ เป็นวิเสสนะของบท

ว่า”มฆวา”นั้น  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 บทว่า “เทวกุญฺชร” ความว่า ผู้เช่นกับกุญชร ในทวยเทพทั้งหลาย โดยคุณวิเศษทั้ง

หลายมีกําลังและความบากบั่นทุกอย่างเป็นต้น. บทว่า “เทวกุญฺชร” นี้ เป็นวิเสสนะ

ของบทว่า “มฆวา”. 

 ..............................................................................................................................

 สหพฺยตนตฺิ  สหภาวํ ฯ

 “สหพฺยตนตฺิ  (ปทสฺส)  “สหภาวํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สหภาวํ สู่ความเป็นแห่งบุคคลผู้ร่วมกัน”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “สหพฺยตนฺต ิว่า “สหพฺยตํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สหพฺยตํ” ความว่า สู่ความเป็นผู้ร่วมกัน.

 ..............................................................................................................................
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[๖๓]   ตํ  สุตฺวา  สกฺโก  มาตลิปฺปมุขสฺส  เทวคณสฺส  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมา  คาถา  อภาสิ

  “ปสฺส  มาตลิ  อจฺเฉรํ   จิตฺตํ  กมฺมผลํ  อิทํ  

  อปฺปกํปิ  กตํ  เทยฺยํ   ปุญฺฃํ  โหติ  มหปฺผลํ  

  นตฺถิ  จิตฺเต  ปสนฺนมฺหิ   อปฺปกา  นาม  ทกฺขิณา  

  ตถาคเต  จ  สมฺพุทฺเธ   อถวา  ตสฺส  สาวเก

  เอหิ  มาตลิ  อมฺเหปิ   ภิยฺโย  ภิยฺโย  มเหม  เส  

  ตถาคตสฺส  ธาตุโย   สุโข  ปุญฺฃานมุจฺจโย  

  ติฏฺฅนฺเต  นิพฺพุเต  วาปิ   สเม  จิตฺเต  สมํ  ผลํ  

  เจโตปณิธิเหตู  หิ   สตฺตา  คจฺฉนฺติ  สุคฺคตึ  

  พหูนํ  วต  อตฺถาย   อุปฺปชฺชนฺติ  ตถาคตา

  ยตฺถ  การํ  กริตฺวาน   สคฺคํ  คจฺฉนฺติ  ทายกาติ ฯ

 สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  เทเสนฺโต เมื่อทรง

แสดง  ธมฺม ํ ซึ่งธรรม  เทวคณสฺส แก่หมู่แห่งเทวดา  มาตลิปฺปมุขสฺส มีมาตลี- 

เทพบุตรเป็นประมุข  อภาสิ ได้ตรัสแล้ว  อิมา  คาถา ซึ่งคาถา ท. เหล่านี้  อิติ ว่า

 “มาตลิ ดูก่อนมาตลี  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ปสฺส จงดู  อิทํ  กมฺม-

ผลํ ซึ่งผลแห่งกรรมนี้  จิตฺตํ อันวิจิตร  อจฺเฉรํ อันน่าอัศจรรย์,  

เทยฺยํ  (วตฺถุ) อ.วัตถุ อันบุคคล พึงให้  อปฺปกํป ิ แม้น้อย   

(ปุคฺคเลน) อันบุคคล  กตํ กระทําแล้ว,  ปุญฺฃํ อ.บุญ  มหปฺ-

ผลํ เป็นทานมีผลมาก  โหติ ย่อมเป็น,  จิตฺเต ครั้นเมื่อจิต   

ปสนฺนมฺห ิเลื่อมใสแล้ว  ตถาคเต ในพระตถาคต  สมฺพุทฺเธ  

ผู้สัมพุทธเจ้า  จ ด้วย  (ปจฺเจกพุทฺเธ  จ) ในพระปัจเจก-

พุทธเจ้าด้วย  อถ  วา ก็หรือว่า  สาวเก ในพระสาวก  ตสฺส  

(ตถาคตสฺส) ของพระตถาคตนั้น,  ทกฺขิณา อ.ทักษิณา   

อปฺปกา  นาม ชื่อว่าเป็นของน้อย  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  มาตลิ 

ดูก่อนมาตลี  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เอหิ จงมา,  อมฺเหปิ แม้ อ.เรา 

ท.  มเหม  เส จะบูชาสิ  ธาตุโย ซึ่งพระธาตุ ท.  ตถาคตสฺส  
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ของพระตถาคต  ภิยฺโย  ภิยฺโย โดยยิ่งๆ,  อุจฺจโย อ.การ

สั่งสม  ปุญฺฃานํ ซึ่งบุญ ท.  สุโข เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุข  

(โหติ) ย่อมเป็น,  (พุทฺเธ) ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้า  ติฏฺฅนฺเต  

ทรงพระชนม์อยู่  นิพฺพุเต  วาปิ หรือว่า แม้นิพพานแล้ว,  

จิตฺเต ครั้นเมื่อจิต  สเม เป็นสภาพเสมอ  (สติ) มีอยู่,  ผลํ 

อ.ผล  สม ํ เป็นสภาพเสมอ  (โหติ) ย่อมเป็น,  ห ิ เพราะว่า  

สตฺตา อ.สัตว์ ท.  เจโตปณิธิเหตู ผู้มีการตั้งความปรารถนา

แห่งจิตเป็นเหตุ  คจฺฉนฺติ ย่อมไป  สุคตึ สู่สุคติ,  ทายกา 

อ.ทายก ท.  กริตฺวาน กระทําแล้ว  การํ ซึ่งสักการะ  ยตฺถ   

(ตถาคเตสุ) ในพระตถาคต ท. เหล่าใด  คจฺฉนฺติ ย่อมไป  

สคฺคํ สู่สวรรค์,  (เต)  ตถาคตา อ.พระตถาคต ท. เหล่านั้น  

อุปฺปชฺชนฺต ิ ย่อมอุบัติขึ้น  อตฺถาย เพื่อประโยชน์  พหุนฺนํ  

(ชนานํ) วต แก่ชน ท. มากหนอ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ท้าวสักกะทรงสดับคํานั้น เมื่อจะแสดงธรรมแก่หมู่เทวดามีมาตลีเทพบุตรเป็นประมุข 

ได้ตรัสคาถาเหล่านี้ว่า 

 “มาตลี เชิญท่านดูผลกรรมอันวิจิตร น่าอัศจรรย์นี้ ไทยทาน

แม้น้อยอันบุคคลทําแล้ว, บุญมีผลมาก, เมื่อจิตเลื่อมใสในพระ

ตถาคตผู้สัมพุทธเจ้า และพระปัจเจกพุทธเจ้า หรือว่า ในพระ

สาวกของพระตถาคตนัน้, ทักษณิา ชือ่ว่าเป็นของน้อย ไม่มเีลย.  

มาเถิดมาตลี แม้พวกเราก็จะบูชาพระธาตุของพระตถาคตเจ้า

ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป, เพราะการสั่งสมบุญทั้งหลายนําสุขมาให้, แม้

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่ก็ดี นิพพานแล้วก็ดี เมื่อจิต

สมํ่าเสมอ ผลก็ย่อมมีสมํ่าเสมอ เหตุว่าสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีการ

ตั้งความปรารถนาแห่งใจเป็นเหตุ ย่อมไปสู่สุคติ ทายกทั้ง

หลายทําสักการะในพระตถาคตเหล่าใด แล้วไปสู่สวรรค์, พระ

ตถาคตเหล่านั้น ทรงอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก

หนอ”.
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 ตตฺถ  จิตฺตนฺติ  วิจิตฺตํ  อจินฺเตยฺยํ ฯ  

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “จิตฺตนฺติ  (ปทสฺส)  “วิจิตฺตํ  (เกนจิ)  อจินฺเตยฺยํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 โยชนา อ.โยชนา  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘วิจิตฺตํ อันวิจิตร  (เกนจิ)   

อจินฺเตยฺยํ คือว่าอันใครๆ ไม่พึงคิด’  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  ‘จิตฺตนฺติ  (ปทสฺส) 

แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า ‘จิตฺตํ’ ดังนี้ ฯ

 โยชนาว่า “บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ‘จิตฺตํ’ ความว่า วิจิตร คือว่าใครๆ ไม่ควรคิด.

 ..............................................................................................................................

 กมฺมผลนฺติ  เทยฺยธมฺมสฺส  อนุฬารตฺเตปิ  เขตฺตสมฺปตฺติยา  จิตฺตสมฺปตฺติยา  จ   

อจฺจุฬารสฺส  ปุญฺฃกมฺมสฺส  ผลํ  ปสฺสาติ  โยชนา ฯ

 “กมฺมผลนฺติ  (ปทสฺส)  “เทยฺยธมฺมสฺส  อนุฬารตฺเตปิ  (สติ),  (ตฺวํ)  เขตฺตสมฺปตฺติยา  (จ)  จิตฺต- 

สมฺปตฺติยา  จ  อจฺจุฬารสฺส  ปุญฺฃกมฺมสฺส  ผลํ  ปสฺส’  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  โยชนา ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘เทยฺยธมฺมสฺส  อนุฬารตฺเตปิ แม้ครั้นเมื่อความที่ แห่ง

ไทยธรรม เป็นของไม่โอฬาร  (สติ) มีอยู่,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ปสฺส จงดู  ผลํ ซึ่งผล  ปุญฺฃ-

กมฺมสฺส ของบุญกรรม  อจฺจุฬารสฺส อันโอฬารยิ่ง  เขตฺตสมฺปตฺติยา  (จ) เพราะ

ความถึงพร้อมแห่งเขตด้วย  จิตฺตสมฺปตฺติยา  จ เพราะความถึงพร้อมแห่งจิตด้วย’  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘กมฺมผลนฺติ ว่า ‘กมฺมผลํ’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บทว่า ‘กมฺมผลํ’ ความว่า แม้ครั้นเมื่อความที่ไทยธรรมไม่โอฬารมีอยู่, ท่านจงดูผล

ของบุญกรรมที่โอฬารยิ่ง เพราะถึงพร้อมด้วยเขตและถึงพร้อมด้วยจิต.

 ..............................................................................................................................

 กตนฺติ  สกฺการวเสน  อายตเน  วินิยุตฺตเมว ฯ

 “กตนฺติ  (ปทสฺส)  “สกฺการวเสน  อายตเน  วินิยุตฺตํ  เอว”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วินิยุตฺตํ  เอว ประกอบแล้วนั่นเทียว  อายตเน ในเขต

อันเป็นบ่อเกิด  สกฺการวเสน ด้วยสามารถแห่งสักการะ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง
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บท  “กตนฺติ ว่า “กตํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “กตํ” ความว่า ประกอบแล้วในเขตอันเป็นบ่อเกิดด้วยสามารถสักการะนั่น

แหละ.

 ..............................................................................................................................

 เทยฺยนฺติ  ทาตพฺพวตฺถุ ฯ  

 ทาตพฺพวตฺถุ อ.วัตถุอันบุคคลพึงให้  เทยฺยนฺติ ชื่อว่าไทยทาน ฯ

 วัตถุที่บุคคลพึงให้ ชื่อว่าไทยทาน.

 ..............................................................................................................................

 ปุญฺฃนฺติ  ปุญฺฃกมฺมํ ฯ

 ปุญฺฃกมฺมํ อ.กรรมอันเป็นบุญ  ปุญฺฃนฺติ ชื่อว่าบุญ ฯ

 กรรมที่เป็นบุญ ชื่อว่าบุญ.

 ..............................................................................................................................

 อิทานิ  ยตฺถ  อปฺปกํ  กตํ  ปุญฺฃํ  มหปฺผลํ  โหติ,  ตํ  ปากฏํ  กตฺวา  ทสฺเสนฺโต  “นตฺถิ  

จิตฺเตติ  คาถมาห ฯ

 (สกฺโก)  อิทานิ  ยตฺถ  (เขตฺเต)  อปฺปกํ  (ปุคฺคเลน)  กตํ  ปุญฺฃํ  มหปฺผลํ  โหติ,  ตํ  (เขตฺตํ)   

ปากฏํ  กตฺวา  ทสฺเสนฺโต  “นตฺถิ  จิตฺเตติ  คาถํ  อาห ฯ

 อิทานิ ในกาลนี้  (สกฺโก) อ.ท้าวสักกะ  ทสฺเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  ตํ  (เขตฺตํ) ซึ่ง-,   

ปุญฺฃํ อ.บุญ  อปฺปกํ อันน้อย  (ปุคฺคเลน)  กตํ อันอันบุคคลกระทําแล้ว  ยตฺถ   

(เขตฺเต) ในเขตใด  มหปฺผลํ เป็นบุญมีผลมาก  โหติ ย่อมเป็น, -เขตนั้น  กตฺวา กระทํา  

ปากฏํ ให้เป็นสภาพปรากฏ  อาห ตรัสแล้ว  คาถํ ซึ่งคาถา  “นตฺถิ  จิตฺเตติ ว่า “นตฺถิ  

จิตฺเต” ดังนี้เป็นต้น ฯ

 บัดนี้ ท้าวสักกะเมื่อจะแสดงเขตบุญที่บุคคลทําน้อย มีผลมาก ให้ปรากฏ จึงตรัสคาถา



272 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑ [ป€ม

ว่า “นตฺถิ  จิตฺเต” ดังนี้เป็นต้น.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  สมฺพุทฺเธติ  สมฺมาสมฺพุทฺเธ ฯ  

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สมฺพุทฺเธติ  (ปทสฺส)  “สมฺมาสมฺพุทฺเธ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สมฺมาสมฺพุทฺเธ ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”  (อิติ) 

ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สมฺพุทฺเธติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า  

“สมฺพุทฺเธ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “สมฺพุทฺเธ” ความว่า ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.

 ..............................................................................................................................

 จกาโร  ปจฺเจกพุทฺธํ  สมุจฺจินาติ ฯ  

 จกาโร อ.จศัพท์  สมุจฺจินาติ ย่อมรวบรวม  ปจฺเจกพุทฺธํ ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า ฯ

 จศัพท์รวบรวมพระปัจเจกพุทธเจ้า.

 ..............................................................................................................................

 อมฺเหปีติ  มยํปิ ฯ 

 “อมฺเหปีติ  (ปทสฺส)  “มยํปิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มยํป ิ แม้ อ.เรา ท.”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“อมฺเหปีติ ว่า ”อมฺเหปิ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อมฺเหปิ” แปลว่า แม้เราทั้งหลาย.

 ..............................................................................................................................

 มเหม  เสติ  มหยาม  เส  ปูชาม  เส ฯ 

 “มเหม  เสติ  (ปทสฺส)  “มหยาม  เส  ปูชาม  เส”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 
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 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มหยาม  เส จะฉลองสิ  ปูชาม  เส คือว่า จะบูชาสิ”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “มเหม  เสติ ว่า “มเหม  เส” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “มเหม  เส” ความว่า จะฉลอง คือว่าจะบูชา.

 ..............................................................................................................................

 เจโตปณิธิเหตู  หตีิ  อตฺตโน  จิตฺตสฺส  สมฺมเทว  ฅปนนิมิตฺตํ  อตฺตสมฺมาปณิธาเนนาติ  

อตฺโถ ฯ

 “เจโตปณิธิเหตู  หตีิ  (คาถาปาทสฺส)  “อตฺตโน  จิตฺตสฺส  สมฺมเทว  ฅปนนิมิตฺตํ”  (อิติ  อตฺโถ),  

“อตฺตสมฺมาปณิธาเนนาติ  อตฺโถ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อตฺตโน  จิตฺตสฺส  สมฺมา  เอว  ฅปนนิมิตฺต ํมีการตั้งไว้ 

ซึ่งจิต ของตน โดยชอบนั่นเทียว เป็นนิมิต,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “อตฺตสมฺมา- 

ปณิธาเนน เพราะการตั้งไว้ซึ่งตนโดยชอบ”  อิติ ดังนี้  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) 

แห่งบาทแห่งคาถา  “เจโตปณิธิเหตู  หีติ ว่า “เจโตปณิธิเหตู  หิ” ดังนี้ ฯ

 บาทคาถาว่า “เจโตปณิธิเหตู  หิ” ความว่า มีการตั้งจิตของตนไว้โดยชอบนั่นแหละ

เป็นนิมิต, อธิบายว่า เพราะการตั้งตนไว้ชอบ.

 ..............................................................................................................................

 เอวํ  เทเสตฺวา  สกฺโก  อุยฺยานกีฬายุสฺสาหํ  ปฏิปฺปสฺสมฺเภตฺวา  ตโต  ว  ปฏินิวตฺติตฺวา   

จูฬามณิเจติเย  สตฺตาหํ  ปูชํ  กตฺวา  อปรภาเค  เทวจาริกํ  จรนฺตสฺส  อายสฺมโต  

นารทตฺเถรสฺส  ตํ  ปวตฺตึ  คาถาหิ  กเถสิ ฯ  เถโร  ปฅมสงฺคีติกาเล  ธมฺมสงฺคาหกานํ  

กเถสิ  ฯ  เถรา  ตํ  ตถา  สงฺคหํ  อาโรเปสุนฺติ ฯ

 สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  เทเสตฺวา ครั้นทรงแสดงแล้ว  เอวํ อย่างนี้  ปฏิปฺปสฺสมฺเภตฺวา 

ทรงระงับแล้ว  อุสฺสาหํ ซึ่งความอุตสาหะ  อุยฺยานกีฬาย ในการทรงกรีฑาในอุทยาน  

ปฏินิวตฺติตฺวา เสด็จกลับแล้ว  ตโตว  (ฅานโต) จากที่นั้นเทียว  กตฺวา ทรงกระทํา

แล้ว  ปูช ํซึ่งการบูชา  สตฺตาหํ ตลอดวันเจ็ด  จูฬามณิเจติเย ที่พระเจดีย์ชื่อว่าจูฬา-

มณี  กเถสิ ตรัสบอกแล้ว  ตํ  ปวตฺต ึซึ่งความเป็นไปทั่วนั้น  คาถาหิ ด้วยคาถา ท.  
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นารทตฺเถรสฺส แก่พระนารทะผู้เถระ  อายสฺมโต ผู้มีอายุ  จรนฺตสฺส ผู้เที่ยวไปอยู่  

เทวจาริกํ สู่ที่จาริกในเทวโลก  อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก ฯ  เถโร อ.พระ

เถระ  กเถสิ บอกแล้ว  ธมฺมสงฺคาหกานํ แก่พระธรรมสังคาหกาจารย์ ท.  ปฅม- 

สงฺคีติกาเล ในกาลเป็นที่ทําสังคายนาครั้งแรก ฯ  เถรา อ.พระเถระ ท.  อาโรเปสุํ 

ยกขึ้นแล้ว  ตํ  (คาถํ) ซึ่งคาถานั้น  สงฺคหํ สู่การรวมรวบ  ตถา เหมือนอย่างนั้น  อิติ 

ดังนี้แล ฯ

 ท้าวสักกะ ครั้นทรงแสดงอย่างนี้แล้ว ทรงระงับความอุตสาหะในการทรงกรีฑาใน

อุทยาน เสด็จกลับจากที่นั้นแหละ ทรงทําการบูชาตลอดสัปดาห์ ที่จูฬามณีเจดีย์  

ในเวลาต่อมา ตรัสบอกความเป็นไปนั้นแก่ท่านพระนารทเถระผู้เที่ยวไปสู่ที่จาริกใน

เทวโลกด้วยคาถาทั้งหลาย. พระเถระบอกแก่พระธรรมสังคาหกาจารย์ทั้งหลาย ใน

คราวสังคายนาครั้งแรก. พระเถระทั้งหลายยกคาถานั้นสู่การรวบรวมเหมือนอย่างนั้น 

ดังนี้แล.

 ..............................................................................................................................

 ปีตวิมานวณฺณนายํ  โกสาตกีเทวตาวตฺถุ ฯ  

 โกสาตกีเทวตาวตฺถุ อ.เรื่องแห่งเทพธิดาชื่อว่าโกสาตกี  (อาคตํ) มาแล้ว  ปีตวิมาน-

วณฺณนายํ ในวาจาเป็นเครื่องพรรณนาแห่งปีตวิมาน ฯ

 เรื่องโกสาตกีเทพธิดามาในอรรถกถาปีตวิมาน. 

 ..............................................................................................................................

 เอวํ  พุทฺธปูชา  ทีฆรตฺตํ  หิตสุขาวหา  โหตีติ ฯ

 พุทฺธปูชา อ.การบูชาซึ่งพระพุทธเจ้า  หิตสุขาวหา เป็นเหตุนํามาซึ่งประโยชน์เกื้อกูล

และความสุข  ทีฆรตฺตํ สิ้นราตรีอันยาวนาน  โหติ ย่อมเป็น  เอวํ ด้วยประการฉะนี้  

อิติ ดังนี้แล ฯ

 การบูชาพระพุทธเจ้า เป็นเหตุนําประโยชน์เกื้อกูลและความสุขมาให้สิ้นกาลนาน ด้วย

ประการฉะนี้ ดังนี้แล.
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๔. ปญฺจปาปาวตฺถุ

[๖๔]   อตีเต  พาราณสิยํ  เอกา  ทลิทฺทธีตา  มตฺติกํ  มทฺทิตฺวา  เคหภิตฺตึ  ลิมฺเปสิ ฯ  อเถโก   

ปจฺเจกพุทฺโธ  อตฺตโน  ปพฺภารปริภณฺฑกรณตฺถํ  มตฺติกภิกฺขาย  นครํ  ปวิสิตฺวา   

ตสฺสา  อวิทูเร  อฏฺฅาสิ ฯ  สา  กุชฺฌิตฺวา  โอโลเกนฺตี  “สมณ  มตฺติกมฺปิ  น  ลภสีติ   

วตฺวา  มหนฺตํ  มตฺติกปิณฺฑํ  ตสฺส  ปตฺเต  ฅเปสิ ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ  ตํ  คเหตฺวา   

อคมาสิ ฯ  สา  ตโต  จุตา  พาราณสิยา  ปาจีนทฺวารคาเม  เอกสฺส  ทลิทฺทสฺส  ธีตา  

หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺสา  กุชฺฌิตฺวา  โอโลกิตตฺตา  หตฺถปาทมุขอกฺขินาสานิ  ปาปานิ  

วิรูปานิ  อเหสุํ ฯ  เตน  นํ  ปญฺจปาปาเตฺวว  สญฺชานึสุ ฯ  มตฺติกปิณฺฑผเลน  ปนสฺสา  

สรีรํ  ผสฺสสมฺปนฺนํ  อโหสิ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  ทลิทฺทธีตา อ.ธิดาของบุคคลผู้ขัดสน  เอกา คนหนึ่ง  

พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี  มทฺทิตฺวา ขยําแล้ว  มตฺติก ํซึ่งดินเหนียว  ลิมฺเปสิ  

ฉาบทาแล้ว  เคหภิตฺตึ ซึ่งฝาแห่งเรือน ฯ  อถ ครั้งนั้น  ปจฺเจกพุทฺโธ อ.พระปัจเจก-

พุทธเจ้า  เอโก องค์หนึ่ง  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  นครํ สู่พระนคร  มตฺติกภิกฺขาย เพื่อ

อันขอซึ่งดินเหนียว  ปพฺภารปริภณฺฑกรณตฺถํ เพื่ออันกระทําซึ่งการโบกซึ่งเงื้อมเขา  

อตฺตโน ของตน  อฏฺฅาสิ ได้ยืนแล้ว  อวิทูเร ในที่ไม่ไกล  ตสฺสา  (ธีตุยา) แห่งธิดา

นั้น ฯ  สา  (ธีตา) อ.ธิดานั้น  กุชฺฌิตฺวา โกรธแล้ว  โอโลเกนฺตี แลดูอยู่  วตฺวา กล่าว

แล้ว  อิติ ว่า  “สมณ ข้าแต่สมณะ  (ตฺวํ) อ.ท่าน  น  ลภสิ ย่อมไม่ได้  มตฺติกมฺป ิแม้

ซึ่งดินเหนียวหรือ”  อิติ ดังนี้  ฅเปสิ วางไว้แล้ว  มตฺติกปิณฺฑ ํซึ่งก้อนแห่งดินเหนียว  

มหนฺต ํก้อนใหญ่  ปตฺเต ในบาตร  ตสฺส  (ปจฺเจกพุทฺธสฺส) ของพระปัจเจกพุทธเจ้า

นั้น ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า  คเหตฺวา รับเอาแล้ว  ตํ  (มตฺติกปิณฺฑํ) 

ซึ่งก้อนแห่งดินเหนียวนั้น  อคมาสิ ได้ไปแล้ว ฯ  สา  (ธีตา) อ.ธิดานั้น  จุตา เคลื่อน

แล้ว  ตโต  (อตฺตภาวโต) จากอัตภาพนั้น  ธีตา เป็นธิดา  ทลิทฺทสฺส ของบุคคล 

ผู้ขัดสน  เอกสฺส คนหนึ่ง  ปาจีนทฺวารคาเม ที่หมู่บ้านใกล้ประตูในทิศปราจีน   

พาราณสิยา แห่งเมืองพาราณสี  หุตฺวา เป็น  นิพฺพตฺต ิบังเกิดแล้ว ฯ  หตฺถปาท- 

มุขอกฺขินาสานิ อ.มือ เท้า ปาก ตา และจมูก ท.  ตสฺสา  (ธีตุยา) ของธิดานั้น   

ปาปานิ เป็นอวัยวะขี้เหร่  วิรูปานิ เป็นอวัยวะมีรูปผิดปกติ  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว   

(ตสฺสา  ธีตุยา)  กุชฺฌิตฺวา  โอโลกิตตฺตา เพราะความที่ แห่งธิดานั้น เป็นผู้โกรธแล้ว 
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แลดูแล้ว ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (ชนา) อ.ชน ท.  สญฺชานึสุ จําได้แล้ว  นํ  (ธีตรํ) ซึ่ง

ธิดานั้น  “ปญฺจปาปา”  อิติ  เอว ว่า “อ.นางปัญจปาปา” ดังนี้นั่นเทียว ฯ  ปน แต่ว่า  

สรีรํ อ.สรีระ  อสฺสา  (ธีตุยา) ของธิดานั้น  ผสฺสสมฺปนฺน ํเป็นอวัยวะอันถึงพร้อมแล้ว

ด้วยผัสสะ  อโหสิ ได้เป็นแล้ว  มตฺติกปิณฺฑผเลน เพราะผลแห่งก้อนแห่งดินเหนียว 

ฯ

 ในอดีตกาล มีธิดาของคนขัดสนคนหนึ่ง ในเมืองพาราณสี ขยําดินเหนียว ฉาบทา

ฝาเรือน. ทีนั้น พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง เข้ามาพระนคร เพื่อขอดินเหนียว เพื่อ

ทําการโบกเงื้อมเขาของตน ได้ยืนอยู่ ณ ที่ไม่ไกลนาง. นางโกรธ แลดู กล่าวว่า “ท่าน

สมณะ ท่านไม่ได้แม้ดินเหนียวหรือ” แล้ววางก้อนดินเหนียวก้อนใหญ่ บนบาตรของ

พระปัจเจกพุทธเจ้านั้น. พระปัจเจกพุทธเจ้ารับเอาดินเหนียวนั้นแล้ว ก็ได้ไป. นาง

เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้ว ไปบังเกิดเป็นธิดาของคนขัดสนคนหนึ่ง ในหมู่บ้านใกล้

ประตูทิศปราจีนเมืองพาราณสี. มือ เท้า ปาก นัยน์ตา และจมูกของนางขี้เหร่ผิดรูป 

เพราะนางโกรธแล้วมองดู. เพราะเหตุนั้น พวกชนจดจํานางว่า “นางปัญจปาปา” นั่น

แหละ. แต่ร่างกายของนาง ได้ถึงพร้อมด้วยผัสสะ เพราะผลแห่งก้อนดินเหนียว.

 ..............................................................................................................................

 ตทา  พโก  นาม  พาราณสีราชา  อโหสิ ฯ  โส  เอกทิวสํ  รตฺตึ  อญฺฃาตกเวเสน  

นครํ  ปริคฺคณฺหนฺโต  ตํ  ปเทสํ  คโต ฯ  ปญฺจปาปาปิ  คามทาริกาหิ  สทฺธึ  กีฬนฺตี   

อชานิตฺวาว  รญฺโฃ  หตฺถํ  คณฺหิ ฯ  ราชา  ทิพฺพผสฺเสน  ผุฏฺโฅ  วิย  สกภาเวน   

สณฺฅาตุํ  อสกฺโกนฺโต  ผสฺสราครโต  “กสฺส  ธีตาสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  “ทฺวารวาสิโนติ ฯ  โส   

ตสฺสา  อสฺสามิกภาวํ  ปุจฺฉิตฺวา  “อหนฺเต  สามิโก  ภวิสฺสามิ,  คจฺฉ  มาตาปิตโร   

อนุชานาเปหีติ ฯ  สา  เคหํ  คนฺตฺวา  มาตาปิตูนํ  อาโรเจสิ ฯ  เต  อนุชานึสุ ฯ  สา   

ปจฺจาคนฺตฺวา  รญฺโฃ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  ตาย  สทฺธึ  เคหํ  คนฺตฺวา  สํวาสํ  วสิตฺวา   

ปาโตว  ราชนิเวสนํ  อคมาสิ ฯ  ตโต  ปฏฺฅาย  โส  อญฺฃํ  อิตฺถึ  โอโลเกตุํ  อนิจฺฉนฺโต  

อญฺฃาตกเวเสน  นิวทฺธํ  ตตฺถ  คจฺฉติ ฯ  อเถกทิวสํ  ตสฺสา  ปิตุ  โลหิตปฺปกฺขนฺทิกา 

อุทปาทิ ฯ  อสมฺภินฺนขีรมธุสกฺขราทิยุตฺโต  ปายาโส  ตสฺส  เภสชฺชํ ฯ  ตํ  เต   

ทลิทฺทตาย  อุปฺปาเทตุํ  น  สกฺโกนฺติ ฯ  อถสฺสา  มาตา  “กึ  อมฺม  ตว  สามิโก   

ปายาสํ  อุปฺปาเทตุํ  สกฺขิสฺสตีติ  อาห ฯ  สา  รญฺโฃ  อาคตกาเล  ตมตฺถํ  อาโรเจสิ ฯ   
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ราชา  “ภทฺเท  อิทํ  อิสฺสรเภสชฺชํ  กุโต  ลภิสฺสามาติ  วตฺวา  ตํ  อุปาเยน  อนฺเตปุรํ  

เนตุกาโม  ปุนทิวเส  ราชนิเวสนํ  คนฺตฺวา  ตาทิสํ  ปายาสํ  ปจาเปตฺวา  เทฺว  ปุเฏ  

กตฺวา  เอกสฺมึ  จูฬามณึ  ปกฺขิปิตฺวา  รตฺตึ  อาคนฺตฺวา  “ภทฺเท  ตว  ปิตา  อชฺช  อิมํ  

ภุญฺชตุ,  เสฺว  อิมนฺติ  อาห ฯ  สา  ตถา  อกาสิ ฯ  ตสฺสา  ปิตุ  โรโค  ปฏิปฺปสฺสมฺภิ ฯ  

ราชา  ปุนทิวเส  ราชนิเวสนํ  คนฺตฺวา  มุขํ  โธวิตฺวา  “จูฬามณึ  เม  อาหรถาติ  อาห ฯ  

“น  ปสฺสาม  เทวาติ ฯ  “อนฺโตนครโต  ยาว  พหินครา  สพฺพตฺถ  อนฺตมโส  ภตฺตปุเฏปิ   

วิจินาถาติ  อาห ฯ  ราชปุริสา  วิจินนฺตา  ปญฺจปาปาย  ฆเร  มณึ  ทิสฺวา  ตสฺสา   

มาตาปิตโร  พนฺธิตฺวา  นยึสุ ฯ  

 ตทา ในกาลนั้น  พาราณสีราชา อ.พระราชาผู้เป็นใหญ่ในเมืองพาราณสี  พโก  นาม 

พระนามว่าพกะ  อโหสิ ได้มีแล้ว ฯ  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  โส  (พโก) อ.พระราชา

พระนามว่าพกะนั้น  ปริคฺคณฺหนฺโต ทรงกําหนดถือเอารอบอยู่  นครํ ซึ่งพระนคร  

(เกนจิ)  อญฺฃาตกเวเสน ด้วยเพศอันใครๆ ไม่รู้แล้ว  รตฺตึ ในเวลากลางคืน  คโต 

เสด็จไปแล้ว  ตํ  ปเทสํ สู่ประเทศนั้น ฯ  ปญฺจปาปาปิ แม้ อ.นางปัญจปาปา  กีฬนฺตี  

เล่นอยู่  สทฺธึ กับ  คามทาริกาหิ ด้วยเด็กหญิงในหมู่บ้าน ท.  อชานิตฺวาว ไม่รู้แล้ว

เทียว  คณฺหิ จับแล้ว  หตฺถํ ซึ่งพระหัตถ์  รญฺโฃ ของพระราชา ฯ  ราชา อ.พระราชา  

ทิพฺพผสฺเสน  ผุฏฺโฅ  วิย ผู้ราวกะว่า อันผัสสะอันเป็นทิพย์ กระทบแล้ว  อสกฺโกนฺโต  

ไม่ทรงอาจอยู่  สณฺฅาตุํ เพื่ออันดํารงอยู่ด้วยดี  สกภาเวน โดยภาวะของพระองค์  

ผสฺสราครโต ผู้ทรงยินดีแล้วในความกําหนัดด้วยผัสสะ  ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  

“(ตฺวํ) อ.เธอ  ธีตา เป็นธิดา  กสฺส ของใคร  อสิ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  (สา  ปญฺจ-

ปาปา) อ.นางปัญจปาปานั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.ดิฉัน  (ธีตา) เป็น

ธิดา  ทฺวารวาสิโน  (ชนสฺส) ของชน ผู้อยู่ใกล้ประตูโดยปกติ  (อมฺหิ) ย่อมเป็น”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  โส  (ราชา) อ.พระราชานั้น  ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแล้ว  ตสฺสา  (ปญฺจปาปาย)  

อสฺสามิกภาวํ ซึ่งความที่ แห่งนางปัญจปาปานั้น เป็นผู้ไม่มีสามี  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ 

ว่า  “อหํ อ.เรา  สามิโก เป็นสามี  เต ของเธอ  ภวิสฺสาม ิจักเป็น,  (ตฺวํ) อ.เธอ  คจฺฉ 

จงไป,  (ตฺวํ) อ.เธอ  มาตาปิตโร ยังมารดาและบิดา ท.  อนุชานาเปหิ จงให้อนุญาต”  

อิติ ดังนี้ ฯ  สา  (ปญฺจปาปา) อ.นางปัญจปาปานั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เคหํ สู่เรือน  

อาโรเจสิ บอกแล้ว  มาตาปิตูนํ แก่มารดาและบิดา ท. ฯ  เต  (มาตาปิตโร) อ.มารดา

และบิดา ท. เหล่านั้น อนุชานึสุ อนุญาตแล้ว ฯ  สา  (ปญฺจปาปา) อ.นางปัญจปาปา 
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นั้น  ปจฺจาคนฺตฺวา กลับมาแล้ว  อาโรเจสิ กราบทูลแล้ว  รญฺโฃ แก่พระราชา ฯ  ราชา 

อ.พระราชา  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  เคหํ สู่เรือน  สทฺธึ กับ  ตาย  (ปญฺจปาปาย)  

ด้วยนางปัญจปาปานั้น  วสิตฺวา อยู่แล้ว  สํวาสํ อยู่ร่วม  อคมาสิ ได้เสด็จไปแล้ว   

ราชนิเวสนํ สู่พระราชนิเวศน์  ปาโตว ในเวลาเช้าเทียว ฯ  โส  (ราชา) อ.พระราชานั้น  

อนิจฺฉนฺโต ไม่ทรงปรารถนาอยู่  โอโลเกตุํ เพื่ออันทรงแลดู  อญฺฃํ  อิตฺถึ ซึ่งหญิง

อื่น  ปฏฺฅาย จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น  คจฺฉติ ย่อมเสด็จไป  ตตฺถ  (ฅาเน) 

ในที่นั้น  นิวทฺธํ เนืองนิตย์  (เกนจิ)  อญฺฃาตกเวเสน ด้วยเพศอันใครๆ ไม่รู้แล้ว ฯ   

อถ ครั้งนั้น  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  โลหิตปฺปกฺขนฺทิกา อ.โรคลงแดง  อุทปาทิ ได้

เกิดขึ้นแล้ว  ปิต ุแก่บิดา  ตสฺสา  (ปญฺจปาปาย) ของนางปัญจปาปานั้น ฯ  ปายาโส  

อ.ข้าวปายาส  อสมฺภินฺนขีรมธุสกฺขราทิยุตฺโต อันบุคคลปรุงแล้วด้วยวัตถุมีนํ้านม 

นํ้าผึ้ง และนํ้าตาลกรวดเป็นต้นอันไม่เจือปนแล้ว  เภสชฺช ํ เป็นยา  ตสฺส  (ปิตุ) ของ

บิดานั้น  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  น  สกฺโกนฺติ ย่อมไม่อาจ 

ตํ  (เภสชฺชํ)  อุปฺปาเทตุํ เพื่ออัน ยังยานั้น ให้เกิดขึ้น  (เตสํ  ชนานํ)  ทลิทฺทตาย 

เพราะความที่ แห่งชน ท. เหล่านั้น เป็นคนขัดสน ฯ  อถ ครั้งนั้น  มาตา อ.มารดา   

อสฺสา  (ปญฺจปาปาย) ของนางปัญจปาปานั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อมฺม ดูก่อน

แม่  สามิโก อ.สามี  ตว ของเจ้า  สกฺขิสฺสติ จักอาจ  ปายาสํ  อุปฺปาเทตุํ เพื่ออัน ยังข้าว 

ปายาส ให้เกิดขึ้น  กึ หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ  สา  (ปญฺจปาปา) อ.นางปัญจปาปานั้น   

อาโรเจสิ กราบทูลแล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น  รญฺโฃ แก่พระราชา  อาคตกาเล 

ในกาลเป็นที่เสด็จมาแล้ว ฯ  ราชา อ.พระราชา  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภทฺเท 

แน่ะนางผู้เจริญ  อิทํ  (เภสชฺชํ) อ.ยานี้  อิสฺสรเภสชฺช ํ เป็นยาของบุคคลผู้เป็นใหญ่  

(โหติ) ย่อมเป็น,  (มยํ) อ.เรา ท.  ลภิสฺสาม จักได้  กุโต  (ฅานโต) แต่ที่ไหน ?”  อิติ 

ดังนี้  เนตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันทรงนําไป  ตํ  (ปญฺจปาปํ) ซึ่งนางปัญจปาปานั้น   

อนฺเตปุรํ สู่ภายในแห่งบุรี  อุปาเยน โดยอุบาย  (หุตฺวา) เป็น  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  

ราชนิเวสนํ สู่พระราชนิเวศน์  ปุนทิวเส ในวันรุ่งขึ้น  (สูทํ) ทรงยังพ่อครัว  ปจาเปตฺวา  

ให้หุงแล้ว  ปายาสํ ซึ่งข้าวปายาส  ตาทิสํ อันเช่นนั้น  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  ปุเฏ 

ให้เป็นห่อ ท.  เทฺว ๒  ปกฺขิปิตฺวา ทรงใส่เข้าไปแล้ว  จูฬามณึ ซึ่งปิ่น  เอกสฺมึ  (ปุเฏ) 

ในห่อหนึ่ง  อาคนฺตฺวา เสด็จมาแล้ว  รตฺต ึในเวลากลางคืน  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  

“ภทฺเท แน่ะนางผู้เจริญ  ปิตา อ.บิดา  ตว ของเธอ  ภุญฺชตุ จงบริโภค  อิมํ  (ปุฏํ)  
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ซึ่งห่อนี้  อชฺช ในวันนี้,  (ปิตา) อ.บิดา  (ตว) ของเธอ  (ภุญฺชตุ) จงบริโภค  (อิมํ  

ปุฏํ) ซึ่งห่อนี้  เสฺว ในวันพรุ่งนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  สา  (ปญฺจปาปา) อ.นางปัญจปาปา

นั้น  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ  โรโค อ.โรค  ปิต ุ ของบิดา   

ตสฺสา  (ปญฺจปาปาย) ของนางปัญจปาปานั้น  ปฏิปฺปสฺสมฺภ ิ ระงับแล้ว ฯ  ราชา 

อ.พระราชา  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  ราชนิเวสนํ สู่พระราชนิเวศน์  ปุนทิวเส ในวัน

รุ่งขึ้น  โธวิตฺวา ทรงล้างแล้ว  มุขํ ซึ่งพระพักตร์  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห)  

อ.ท่าน ท.  อาหรถ จงนํามา  จูฬามณึ ซึ่งปิ่น  เม แก่เรา”  อิติ ดังนี้ ฯ  (เต   

ราชปุริสา) อ.ราชบุรุษ ท. เหล่านั้น  (อาหํสุ) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่

พระองค์ผู้สมมุติเทพ  (มยํ) อ.ข้าพระองค์ ท.  น  ปสฺสาม ย่อมไม่เห็น”  อิติ ดังนี้ 

ฯ  (ราชา) อ.พระราชา  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  วิจินาถ จงค้น  

สพฺพตฺถ  (ฅาเนสุ) ในที่ ท. ทั้งปวง  อนฺโตนครโต แต่ภายในแห่งพระนคร  ยาว 

เพียงใด  พหินครา แต่ภายนอกแห่งพระนคร  อนฺตมโส โดยที่สุด  ภตฺตปุเฏปิ แม้

ในห่อแห่งภัตร”  อิติ ดังนี้ ฯ  ราชปุริสา อ.ราชบุรุษ ท.  วิจินนฺตา ค้นอยู่  ทิสฺวา เห็น

แล้ว  มณ ึซึ่งแก้วมณี  ฆเร ที่เรือน  ปญฺจปาปาย ของนางปัญจปาปา  พนฺธิตฺวา มัด

แล้ว  มาตาปิตโร ซึ่งมารดาและบิดา ท.  ตสฺสา  (ปญฺจปาปาย) ของนางปัญจปาปา

นั้น  นยึสุ นําไปแล้ว ฯ

 ในคราวนั้น ได้มีพระเจ้ากรุงพาราณสี พระนามว่าพกะ. วันหนึ่ง ในเวลากลางคืน ท้าว

เธอปลอมเพศเสด็จตรวจพระนคร เสด็จไปถึงประเทศนั้น. ฝ่ายนางปัญจปาปา ขณะ

กําลังเล่นกับพวกเด็กหญิงชาวบ้าน ไม่ทันได้รู้เลย ก็จับพระหัตถ์ของพระราชา. พระ

ราชาทรงเป็นดุจถูกผัสสะทิพย์กระทบ ไม่สามารถจะดํารงอยู่ในภาวะของพระองค์ได้ 

ทรงยินดีด้วยความกําหนัดในผัสสะ ตรัสถามว่า “เธอเป็นธิดาของใคร”. นางกราบทูล

ว่า “เป็นลูกสาวของคนที่อยู่ใกล้ประตู”. พระราชานั้นตรัสถามถึงความที่นางเป็นผู้

ไม่มีสามี แล้วตรัสว่า “เราจะเป็นสามีของเธอ, เธอจงไป, จงขออนุญาตมารดาบิดา

เถิด”. นางไปยังเรือน บอกแก่มารดาบิดา. ท่านทั้งสองก็อนุญาต. นางกลับมากราบ

ทูลแก่พระราชา. พระราชาเสด็จไปยังเรือนพร้อมกับนาง ทรงอยู่ร่วมกัน ได้เสด็จ

สู่พระราชนิเวศน์ในเวลาเช้าตรู่. จําเดิมแต่นั้น ท้าวเธอไม่ทรงปรารถนาเพื่อจะทรง

เหลียวแลดูนางสนมอื่นเลย ทรงปลอมเพศเสด็จไปที่เรือนหลังนั้นเนืองนิตย์. ครั้น

ภายหลัง ณ วันหนึ่ง โรคลงแดงเกิดขึ้นแก่บิดาของนางปัญจปาปานั้น. ข้าวปายาสที่



280 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑ [ป€ม

ปรุงด้วยนํ้านม นํ้าผึ้ง และนํ้าตาลกรวดเป็นต้นที่ไม่ผสม เป็นเภสัชของบิดาของนาง

นั้น. พวกชนเหล่านั้นไม่สามารถที่จะทําเภสัชนั้นให้เกิดขึ้นได้ เพราะว่าเป็นคนขัดสน. 

ทีนั้น มารดาของนางกล่าวว่า “แม่ สามีของเธอ จักอาจเพื่อจะทําให้ข้าวปายาสเกิด

ขึ้นได้หรือ ?”. นางจึงกราบทูลความนั้นแก่พระราชา ในเวลาที่พระราชาเสด็จมาถึง

แล้ว. พระราชาตรัสว่า “นางผู้เจริญ พวกเราจักได้เภสัชของคนผู้เป็นใหญ่นี้แต่ที่ไหน 

?” ทรงมีความประสงค์จะนํานางไปสู่ภายในบุรีโดยอุบาย ในวันรุ่งขึ้น เสด็จไปยังพระ

ราชนิเวศน์แล้ว รับสั่งให้หุงข้าวปายาสเช่นนั้น ทรงทําให้เป็น ๒ ห่อ ทรงใส่ปิ่นมณีไว้

ในห่อหนึ่ง เสด็จมาในเวลากลางคืน ตรัสว่า “นางผู้เจริญ บิดาของเธอจงบริโภคห่อนี้

ในวันนี้, พรุ่งนี้ จงบริโภคห่อนี้” ดังนี้. นางได้ทําตามนั้น. โรคของบิดาของนาง ก็ระงับ

ไป. พระราชาเสด็จกลับพระราชนิเวศน์ในวันรุ่งขึ้น ทรงล้างพระพักตร์ ตรัสว่า “พวก

ท่านจงนําปิ่นมณีมาแก่เรา”. พวกราชบุรุษกราบทูลว่า “ไม่เห็น พระเจ้าข้า”. พระราชา

รับสั่งว่า “พวกท่านจงค้นภายในเมือง จนถึงภายนอกเมือง ทุกที่ โดยที่สุดแม้ในห่อ

ข้าว”. พวกราชบุรุษพากันค้นอยู่ ก็พบปิ่นมณีในเรือนของนางปัญจปาปา มัดมารดา

บิดาของนางปัญจปาปานั้น แล้วนําไป.

 ..............................................................................................................................

 อถสฺสา  ปิตา  “น  มยํ  โจรา,  อยํ  มณิ  ชามาตรา  อาภโตติ  อาห ฯ  “กหํ  โสติ ฯ  

“ธีตา  เม  ชานาตีติ  วตฺวา  ตํ  ปุจฺฉิ ฯ  “ตาต  โส  อนฺธกาเร  อาคนฺตฺวา  อนฺธกาเรเยว   

ยาติ,  เตนสฺส  รูปํ  น  ชานามิ,  หตฺถสมฺผสฺเสน  นํ  ชานิตุํ  สกฺโกมีติ ฯ  โส   

ราชปุริสานํ  อาโรเจสิ ฯ  เตปิ  รญฺโฃ  อาโรเจสุํ ฯ  ราชา  อชานนฺโต  วิย  “เตนหิ  

ตํ  อิตฺถึ  ราชงฺคเณ  อนฺโตสาณิยํ  ฅเปตฺวา  สาณิยา  หตฺถปฺปมาณํ  ฉิทฺทํ  กตฺวา   

หตฺถสมฺผสฺเสน  โจรํ  คณฺหาเปถาติ  อาห ฯ  เต  ตถา  กตฺวา  สกลนครวาสิโน   

สนฺนิปาเตสุํ ฯ  สา  อาคตาคตสฺส  ปสาริตหตฺถํ  คเหตฺวา  “อยํ  เนโสติ  วทติ ฯ   

มนุสฺสา  ตสฺสา  ทิพฺพสมฺผสฺสสทิเส  ผสฺเส  พชฺฌิตฺวา  “สจายํ  ทณฺฑารหา  ทณฺฑํ   

ทตฺวาปิ  ทาสกมฺมกรภาวํ  อุปคนฺตฺวาปิ  เอตํ  ฆเร  กริสฺสามาติ  จินฺตยนฺตา  อปคนฺตุํ   

นาสกฺขึสุ ฯ  อถ  เน  ราชปุริสา  ทณฺเฑหิ  ปหริตฺวา  ปพฺพาเชสุํ ฯ  อุปราชาทโย   

สพฺเพ  อุมฺมตฺตกา  วิย  ชาตา ฯ  อถ  ราชา  “กจฺจิ  อหํ  ภเวยฺยนฺติ  หตฺถํ  ปสาเรสิ ฯ   

สา  หตฺถํ  คเหตฺวาว  “โจโร  เม  คหิโตติ  มหาสทฺทมกาสิ ฯ  ราชา  ยถาภูตํ   
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อาโรเจตฺวา  ตํ  อภิสิญฺจิตฺวา  อคฺคมเหสึ  กตฺวา  ตสฺสา  มาตาปิตูนํ  อิสฺสริยํ  ทตฺวา   

ตโต  ปฏฺฅาย  อญฺฃาปิ  อิตฺถิโย  น  โอโลเกสิ ฯ  ตา  ตสฺสา  กุชฺฌิตฺวา  อนฺตรํ   

ปริเยสึสุ ฯ 

 อถ ครั้งนั้น  ปิตา อ.บิดา  อสฺสา  (ปญฺจปาปาย) ของนางปัญจปาปานั้น  อาห กล่าว

แล้ว  อิติ ว่า  “มย ํอ.เรา ท.  โจรา เป็นโจร  (อมฺห) ย่อมเป็น  น หามิได้,  อยํ  มณิ 

อ.แก้วมณีนี้  ชามาตรา อันลูกเขย  อาภโต นํามาแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ  (ราชปุริสา) 

อ.ราชบุรุษ ท.  (ปุจฺฉึสุ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “โส  (ชามาตา) อ.ลูกเขยนั้น  (วสติ) 

ย่อมอยู่  กหํ  (ฅาเน) ในที่ไหน”  อิติ ดังนี้ ฯ  (ปิตา) อ.บิดา  (ตสฺสา  ปญฺจปาปาย) 

ของนางปัญจปาปานั้น  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ธีตา อ.ธิดา  เม ของข้าพเจ้า   

ชานาติ ย่อมรู้”  อิติ ดังนี้  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  ตํ  (ปญฺจปาปํ) ซึ่งนางปัญจปาปานั้น ฯ  

(สา  ปญฺจปาปา) อ.นางปัญจปาปานั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต ข้าแต่พ่อ  

โส  (สามิโก) อ.สามีนั้น  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  อนฺธกาเร ในเวลามืด  ยาติ ย่อมไป  

อนฺธกาเร  เอว ในเวลามืดนั่นเทียว,  เตน เพราะเหตุนั้น  (อหํ) อ.ดิฉัน  น  ชานามิ 

ย่อมไม่รู้  รูปํ ซึ่งรูป  อสฺส  (สามิกสฺส) ของสามีนั้น,  (อหํ) อ.ดิฉัน  สกฺโกมิ ย่อมอาจ  

ชานิตุํ เพื่ออันรู้  นํ  (สามิกํ) ซึ่งสามีนั้น  หตฺถสมฺผสฺเสน ด้วยการสัมผัสด้วยมือ”  

อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (ปิตา) อ.บิดานั้น  อาโรเจสิ บอกแล้ว  ราชปุริสานํ แก่ราชบุรุษ ท. 

ฯ  เตปิ  (ราชปุริสา) อ.ราชบุรุษ ท. แม้เหล่านั้น  อาโรเจสุํ กราบทูลแล้ว  รญฺโฃ แก่

พระราชา ฯ  ราชา อ.พระราชา  อชานนฺโต  วิย ราวกะว่าไม่ทรงทราบอยู่  อาห ตรัส

แล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  ฅเปตฺวา พักไว้แล้ว  ตํ  อิตฺถึ 

ซึ่งหญิงนั้น  อนฺโตสาณิยํ ในภายในแห่งผ้าม่าน  ราชงฺคเณ ที่เนินแห่งพระราชา   

กตฺวา กระทําแล้ว  ฉิทฺทํ ซึ่งช่อง  หตฺถปฺปมาณํ อันมีมือเป็นประมาณ  สาณิยา ที่

ผ้าม่าน  (ตํ  อิตฺถึ) ยังหญิงนั้น  คณฺหาเปถ จงให้จับ  โจรํ ซึ่งโจร  หตฺถสมฺผสฺเสน 

ด้วยการสัมผัสด้วยมือ”  อิติ ดังนี้ ฯ  เต  (ราชปุริสา) อ.ราชบุรุษ ท.  กตฺวา กระทํา

แล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น  สกลนครวาสิโน  (ชเน) ยังชน ท. ผู้อยู่ในพระนครทั้งสิ้น

โดยปกติ  สนฺนิปาเตสุํ ให้ประชุมกันแล้ว ฯ  สา  (ปญฺจปาปา) อ.นางปัญจปาปานั้น   

คเหตฺวา จับแล้ว  อาคตาคตสฺส  (ปุริสสฺส)  ปสาริตหตฺถํ ซึ่งมือ อันบุรุษ ผู้ทั้งมา

แล้วทั้งมาแล้ว เหยียดออกแล้ว  วทติ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  “อยํ  (ปุริโส) อ.บุรุษ

นี้  เอโส  (ปุริโส) เป็นบุรุษนั่น  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้”  อิติ ดังนี้ ฯ  มนุสฺสา 
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อ.มนุษย์ ท.  พชฺฌิตฺวา ติดใจแล้ว  ผสฺเส ในผัสสะ  ทิพฺพสมฺผสฺสสทิเส อันเช่นกับ

ด้วยสัมผัสอันเป็นทิพย์  ตสฺสา  (ปญฺจปาปาย) ของนางปัญจปาปานั้น  จินฺตยนฺตา  

คิดอยู่  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  อยํ  (อิตฺถี) อ.หญิงนี้  ทณฺฑารหา เป็นผู้ควรแก่

สินไหม  (โหติ) ย่อมเป็นไซร้,  (มยํ) อ.เรา ท.  ทตฺวาปิ แม้ให้แล้ว  ทณฺฑํ ซึ่งสินไหม   

อุปคนฺตฺวาปิ แม้เข้าถึงแล้ว  ทาสกมฺมกรภาวํ ซึ่งความเป็นแห่งทาสและกรรมกร  

กริสฺสาม จักกระทํา  เอตํ  (อิตฺถึ) ซึ่งหญิงนั่น  ฆเร ในเรือน”  อิติ ดังนี้  น  อสกฺขึส ุ 

ไม่ได้อาจแล้ว  อปคนฺตุํ เพื่ออันไปปราศ ฯ  อถ ครั้งนั้น  ราชปุริสา อ.ราชบุรุษ 

ท.  ปหริตฺวา ตีแล้ว  เน  (ปุริเส) ซึ่งบุรุษ ท. เหล่านั้น  ทณฺเฑหิ ด้วยพลอง ท.   

ปพฺพาเชสุํ เนรเทศไปแล้ว ฯ  (ชนา) อ.ชน ท.  อุปราชาทโย มีอุปราชเป็นต้น   

สพฺเพ ทั้งปวง  อุมฺมตฺตกา  วิย เป็นราวกะว่าคนบ้า  ชาตา เกิดแล้ว ฯ  อถ ครั้ง

นั้น  ราชา อ.พระราชา  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  ภเวยฺยํ พึงเป็น   

กจฺจิ แลหรือ”  อิติ ดังนี้  ปสาเรสิ ทรงเหยียดออกแล้ว  หตฺถํ ซึ่งพระหัตถ์ ฯ  สา  

(ปญฺจปาปา) อ.นางปัญจปาปานั้น  คเหตฺวาว จับแล้วเทียว  หตฺถํ ซึ่งพระหัตถ์   

อกาสิ ได้กระทําแล้ว  มหาสทฺทํ ซึ่งเสียงดัง  อิติ ว่า  “โจโร อ.โจร  เม อันดิฉัน   

คหิโต จับแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ  ราชา อ.พระราชา  อาโรเจตฺวา ตรัสบอกแล้ว   

ยถาภูตํ ตามความเป็นจริง  อภิสิญฺจิตฺวา ทรงอภิเษกแล้ว  ตํ  (ปญฺจปาปํ) ซึ่ง

นางปัญจปาปานั้น  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  อคฺคมเหสึ ให้เป็นอัครมเหสี  ทตฺวา 

พระราชทานแล้ว  อิสฺสริย ํ ซึ่งความเป็นใหญ่  มาตาปิตูนํ แก่มารดาและบิดา ท.   

ตสฺสา  (ปญฺจปาปาย) ของนางปัญจปาปานั้น  น  โอโลเกสิ ไม่ทรงแลดูแล้ว   

อิตฺถิโย ซึ่งหญิง ท.  อญฺฃาปิ แม้เหล่าอื่น  ปฏฺฅาย จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่

กาลนั้น ฯ  ตา  (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านั้น  กุชฺฌิตฺวา โกรธแล้ว  ตสฺสา  (ปญฺจ- 

ปาปาย) ต่อนางปัญจปาปานั้น  ปริเยสึส ุแสวงหาแล้ว  อนฺตรํ ซึ่งช่อง ฯ

 ครั้งนั้น บิดาของนางปัญจปาปานั้น กล่าวว่า “พวกเรา หาใช่เป็นโจรไม่, แก้วมณีนี้ 

ลูกเขย นํามา”. พวกราชบุรุษถามว่า “เขาอยู่ที่ไหน”. บิดาของนางจึงกล่าวว่า “ธิดา

ของเราย่อมรู้” จึงถามนางปัญจปาปานั้น. นางปัญจปาปากล่าวว่า “พ่อ เขามาในเวลา

มืด กลับไปเวลามืดนั่นแหละ, เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไม่รู้รูปของสามีนั้น แต่อาจรู้สามี

นั้น ด้วยการสัมผัสมือได้”. บิดาจึงบอกแก่พวกราชบุรุษ. แม้พวกราชบุรุษเหล่านั้นจึง

กราบทูลแก่พระราชา. พระราชาเป็นดุจว่าไม่ทรงรู้ ตรัสว่า “ถ้าเช่นนั้น พวกท่านจง
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พักหญิงนั้นไว้ในภายในผ้าม่านที่ลานหลวง ทําช่องประมาณมือที่ผ้าม่าน ให้นางจับ

โจร ด้วยการสัมผัสด้วยมือ”. พวกราชบุรุษเหล่านั้นทําเหมือนอย่างนั้น ให้ชาวเมือง

ทั้งหมดประชุมกัน. นางปัญจปาปาจับมือที่บุรุษผู้ทั้งมาแล้วทั้งมาแล้วเหยียดออก 

ย่อมกล่าวว่า “ผู้นี้ ไม่ใช่บุรุษนั่น”. พวกมนุษย์ติดใจในผัสสะของนางอันเช่นกับสัมผัส

อันเป็นทิพย์ คิดอยู่ว่า “ถ้าหญิงนี้ เป็นผู้ควรแก่สินไหม พวกเราให้สินไหมบ้าง เข้า

ถึงความเป็นทาสหรือกรรมกรบ้าง จักกระทํานางนั่นในเรือน” ไม่สามารถเพื่อจะจาก

ไปได้. ทีนั้น พวกราชบุรุษใช้พลองตีคนเหล่านั้น แล้วไล่ออกไป. พวกชนมีอุปราช

เป็นต้นทั้งหมด เกิดเป็นดุจคนบ้า. ทีนั้น พระราชาตรัสว่า “ชะรอยจะพึงเป็นเรา” ดังนี้

แล้ว ก็เหยียดพระหัตถ์ออก. นางพอจับพระหัตถ์เท่านั้น ได้ทําเสียงดังว่า “ดิฉันจับ

โจรได้แล้ว”. พระราชาจึงตรัสบอกตามความเป็นจริง ทรงอภิเษกนางทําให้เป็นพระ-

อัครมเหสี พระราชทานอิสสริยยศแก่มารดาและบิดาของนาง จําเดิมแต่นั้นมา ไม่ทรง

เหลียวแลนางสนมแม้เหล่าอื่นเลย. นางสนมเหล่านั้นพากันโกรธต่อนางปัญจปาปา

นั้น จึงแสวงหาช่อง.

 ..............................................................................................................................

 อเถกทิวสํ  สา  ทฺวินฺนํ  ราชูนํ  อคฺคมเหสิตฺตสฺส  สุปิเน  นิมิตฺตํ  ทิสฺวา  รญฺโฃ   

อาจิกฺขิ ฯ  อถ  ตา  ตํ  ฃตฺวา  สุปินปาฅกานํ  ลญฺจํ  อทํสุ ฯ  เต  รญฺฃา  ปุฏฺฅา  

“มหาราช  เทวิยา  สพฺพสฺเสตหตฺถิกฺขนฺเธ  นิสินฺนตฺตํ  ตุมฺหากํ  มรณสฺส  ปุพฺพนิมิตฺตํ,   

หตฺถิกฺขนฺธคตาย  จ  จนฺทปรามสนํ  ตุมฺหากํ  ปจฺจามิตฺตราชานยนสฺสาติ  วตฺวา,   

“อิทานิ  กึ  กาตพฺพนฺติ  วุตฺเต,  “เทว  อิมํ  มาเรตุํ  น  วฏฺฏติ,  นาวาย  นํ  ฅเปตฺวา  

นทิยํ  วิสฺสชฺเชตุํ  วฏฺฏตีติ  วทึสุ ฯ  ราชา  อาหารวตฺถาลงฺกาเรหิ  สทฺธึ  รตฺติยํ  ตํ   

นาวาย  ฅเปตฺวา  วิสฺสชฺชาเปสิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  สา  (ปญฺจปาปา) อ.พระนางปัญจปาปานั้น  ทิสฺวา 

ทรงเห็นแล้ว  นิมิตฺต ํซึ่งนิมิต  (อตฺตโน)  ทฺวินฺนํ  ราชูนํ  อคฺคมเหสิตฺตสฺส แห่งความ

ที่ แห่งพระองค์ เป็นพระอัครมเหสี ของพระราชา ท. ๒  สุปิเน ในพระสุบิน  อาจิกฺขิ 

กราบทูลแล้ว  รญฺโฃ แก่พระราชา ฯ  อถ ครั้งนั้น  ตา  (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านั้น  

ฃตฺวา รู้แล้ว  ตํ  (การณํ) ซึ่งเหตุนั้น  อทํสุ ได้ให้แล้ว  ลญฺจํ ซึ่งสินบน  สุปินปาฅกานํ  

แก่บุคคลผู้ทํานายซึ่งสุบิน ท. ฯ  เต  (สุปินปาฅกา) อ.บุคคลผู้ทํานายซึ่งสุบิน ท. 
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เหล่านั้น  รญฺฃา  ปุฏฺฅา ผู้อันพระราชาตรัสถามแล้ว  วตฺวา กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  

“มหาราช ข้าแต่มหาราชเจ้า  เทวิยา  สพฺพสฺเสตหตฺถิกฺขนฺเธ  นิสินฺนตฺต ํอ.ความที่ 

แห่งพระเทวี เป็นผู้ประทับนั่ง บนคอแห่งช้างตัวขาวปลอด  ปุพฺพนิมิตฺต ํเป็นบุรพนิมิต   

มรณสฺส แห่งการสวรรคต  ตุมฺหากํ ของพระองค์  (โหติ) ย่อมเป็น  จ ด้วย,   

จนฺทปรามสนํ อ.การลูบคําซึ่งพระจันทร์  (เทวิยา) แห่งพระเทวี  หตฺถิกฺขนฺธคตาย 

ผู้ไปแล้วบนคอแห่งช้าง  (ปุพฺพนิมิตฺตํ) เป็นบุรพนิมิต ปจฺจามิตฺตราชานยนสฺส แห่ง

การนํามาซึ่งพระราชาผู้เป็นศัตรู  ตุมฺหากํ ต่อพระองค์  (โหติ) ย่อมเป็น  จ ด้วย”  อิติ 

ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “อิทานิ ในกาลนี้  กึ  (กมฺมํ) อ.กรรมอะไร  (มยา) 

อันเรา  กาตพฺพํ พึงกระทํา”  อิติ ดังนี้  (รญฺฃา) อันพระราชา  วุตฺเต ตรัสแล้ว,   

วทึสุ กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  (ตุมฺเหหิ)  อิมํ  

(เทวึ)  มาเรตุํ อ.อัน- อันพระองค์ ยังพระเทวีนี้ ให้สวรรคต  น  วฏฺฏติ ย่อมไม่ควร,   

(ตุมฺเหหิ)  นาวาย  นํ  (เทวึ)  ฅเปตฺวา  นทิยํ  วิสฺสชฺเชตุํ อ.อัน- อันพระองค์ วาง

ไว้แล้ว ซึ่งพระเทวีนั้น ในเรือ ปล่อย ในแม่นํ้า  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังนี้ ฯ  ราชา 

อ.พระราชา  ฅเปตฺวา พักไว้แล้ว  ตํ  (เทวึ) ซึ่งพระเทวีนั้น  นาวาย ในเรือ  รตฺติย ํใน

เวลากลางคืน  สทฺธึ กับ  อาหารวตฺถาลงฺกาเรหิ ด้วยอาหาร ผ้า และเครื่องประดับ 

ท.  (ราชปุริเส) ยังราชบุรุษ ท.  วิสฺสชฺชาเปส ิให้ปล่อยแล้ว ฯ 

 ครั้นภายหลัง ณ วันหนึ่ง พระนางปัญจปาปานั้นทรงเห็นนิมิตแห่งความที่พระนาง

จะต้องเป็นพระอัครมเหสีของพระราชา ๒ พระองค์ ในพระสุบิน จึงกราบทูลแด่พระ

ราชา. ทีนั้น พวกนางสนมเหล่านั้นทราบเหตุนั้น จึงได้ให้สินบนแก่โหรผู้ทํานายฝัน

ทั้งหลาย. พวกโหรทํานายฝันเหล่านั้น ถูกพระราชาตรัสถาม จึงกราบทูลว่า “ข้าแต่ 

มหาราชเจ้า ความที่พระเทวีประทับนั่งบนคอช้างเผือก เป็นบุรพนิมิตแห่งการ

สวรรคตของพระองค์ และข้อที่พระเทวีเสด็จอยู่เหนือคอช้าง ทรงลูบคลําพระจันทร์ 

เป็นบุรพนิิมิตแห่งการนํามาซึ่งพระราชาผู้เป็นปัจจามิตรต่อพระองค์”, เมื่อท้าวเธอ

ตรัสว่า “บัดนี้ เราควรทําอย่างไร ?”, จึงทูลว่า “ขอเดชะ การที่พระองค์จะปลงพระชนม์

พระนางปัญจปาปานี้ ไม่ควร, การที่พระองค์เชิญพระนางปัญจปาปาไว้ในเรือ แล้ว

ปล่อยลงแม่นํ้า จึงควร”. พระราชาทรงเชิญพระนางปัญจปาปานั้นลงเรือในเวลากลาง

คืนพร้อมกับอาหาร ผ้า และเครื่องประดับ แล้วรับสั่งให้ปล่อย.
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 อเถโก  ทีปาวาริโก  นาม  ราชา  เหฏฺฅา  อุทกกีฬํ  กีฬนฺโต  อาคตาย  นาวาย  ตํ   

ทิสฺวา  “กา  นาม  ตฺวํ  ปิสาจีสทิสาติ  ปุจฺฉิ ฯ  สา  สิตํ  กตฺวา  พกสฺส  รญฺโฃ   

อคฺคมเหสิตฺตํ  กเถสิ ฯ  สา  กิร  “ปญฺจปาปาติ  สกลชมฺพุทีเป  ปากฏา ฯ  อถ  ราชา  

ตํ  คเหตฺวา  ผสฺสราครโต  อญฺฃาสุ  อิตฺถีสุ  สญฺฃํปิ  อกตฺวา  อคฺคมเหสึ  อกาสิ ฯ  

ตํ  สุตฺวา  พโก  ราชา  นาหนฺตํ  ตสฺส  ทสฺสามีติ  เสนํ  สงฺกฑฺฒิตฺวา  ตสฺส  ปฏิติตฺเถ   

นิเวสนํ  กตฺวา  ปณฺณํ  เปเสสิ  ภริยํ  วา  เทตุ  ยุทฺธํ  วาติ ฯ  ทีปาวาริโกปิ  ยุทฺธสชฺโชว  

อโหสิ ฯ  อุภินฺนํ  อมจฺจา  “อิตฺถึ  นิสฺสาย  มรณํ  อยุตฺตํ,  ปุริมสามิกตฺตา  เอสา  พกสฺส  

ปาปุณาติ,  นาวาย  ลทฺธตฺตา  ทีปาวาริกสฺส,  ตสฺมา  เอเกกสฺส  เคเห  สตฺตาหํ  วสตูติ   

มนฺเตตฺวา  เทฺวปิ  ราชาโน  สญฺฃาเปสุํ ฯ  เต  เทฺวปิ  อตฺตมนา  หุตฺวา  ปฏิติตฺเถ   

นครานิ  มาเปตฺวา  วสึสุ ฯ  อิติ  สา  ทฺวินฺนํปิ  เตสํ  มเหสิตฺตํ  กาเรสิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  ราชา อ.พระราชา  ทีปาวาริโก  นาม พระนามว่าทีปาวาริกะ  เอโก 

พระองค์หนึ่ง  กีฬนฺโต ทรงเล่นอยู่  อุทกกีฬํ ทรงเล่นซึ่งนํ้า  เหฏฺฅา ในทางใต้  ทิสฺวา 

ทรงเห็นแล้ว  ตํ  (ปญฺจปาปํ) ซึ่งพระนางปัญจปาปานั้น  นาวาย ในเรือ  อาคตาย อัน

มาแล้ว  ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “ตฺว ํอ.เธอ  ปิสาจีสทิสา เป็นผู้เช่นกับด้วยปีศาจ  

กา  นาม เป็นผู้ชื่อว่าอะไร  (อสิ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  สา  (ปญฺจปาปา) อ.พระนาง

ปัญจปาปานั้น  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  สิต ํซึ่งการแย้ม  กเถสิ กราบทูลแล้ว  (อตฺตโน)   

พกสฺส  รญฺโฃ  อคฺคมเหสิตฺตํ ซึ่งความที่ แห่งพระองค์ เป็นอัครมเหสี ของพระราชา 

พระนามว่าพกะ ฯ  กิร ได้ยินว่า  สา  (เทวี) อ.พระเทวีนั้น  ปากฏา ปรากฏแล้ว   

สกลชมฺพุทีเป ในชมพูทวีปทั้งสิ้น  อิติ ว่า  “ปญฺจปาปา อ.พระนางปัญจปาปา”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  อถ ครั้งนั้น  ราชา อ.พระราชา  คเหตฺวา ทรงจับแล้ว  ตํ  (ปญฺจปาปํ)  

ซึ่งพระนางปัญจปาปานั้น  ผสฺสราครโต ทรงยินดีแล้วด้วยความกําหนัดในผัสสะ  

อกตฺวา ไม่ทรงกระทําแล้ว  สญฺฃํปิ แม้ซึ่งความสําคัญ  อิตฺถีสุ ในหญิง ท.  อญฺฃาสุ  

เหล่าอื่น  อกาสิ ได้ทรงกระทําแล้ว  อคฺคมเหสึ ให้เป็นพระอัครมเหสี ฯ  ราชา 

อ.ราชา  พโก พระนามว่าพกะ  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตํ  (สาสนํ) ซึ่งข่าวสาส์นนั้น 

(จินฺเตตฺวา) ทรงดําริแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  น  ทสฺสามิ จักไม่ให้  ตํ  (ปญฺจปาปํ)  

ซึ่งพระนางปัญจปาปานั้น  ตสฺส  (ทีปาวาริกสฺส) แก่พระราชาพระนามว่าทีปาวาริกะ 

นั้น”  อิติ ดังนี้  สงฺกฑฺฒิตฺวา ทรงเสด็จกรีฑาแล้ว  เสนํ ซึ่งกองทัพ  กตฺวา ทรง

กระทําแล้ว  นิเวสนํ ซึ่งค่าย  ปฏิติตฺเถ ที่ท่าอันตรงกันข้าม  ตสฺส  (ทีปาวาริกสฺส) 
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ของพระราชาพระนามว่าทีปาวาริกะนั้น  เปเสสิ ทรงส่งไปแล้ว  ปณฺณํ ซึ่งราชสาส์น  

อิติ ว่า  “(ทีปาวาริโก) อ.พระราชาพระนามว่าทีปาวาริกะ  เทตุ จงให้  ภริย ํ ซึ่ง

พระชายา  วา หรือ  วา หรือว่า  ยุทฺธํ ซึ่งการรบ”  อิติ ดังนี้ ฯ  ทีปาวาริโกปิ แม้ 

อ.พระราชาพระนามว่าทีปาวาริกะ  ยุทฺธสชฺโชว ทรงเป็นผู้ตระเตรียมซึ่งการรบเทียว  

อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  อมจฺจา อ.อํามาตย์ ท.  อุภินฺนํ   (ราชานํ) ของพระราชา ท. ทั้ง

สอง  มนฺเตตฺวา ปรึกษากันแล้ว  อิติ ว่า  “มรณํ อ.การตาย  นิสฺสาย เพราะอาศัย  

อิตฺถึ ซึ่งหญิง  อยุตฺตํ ไม่สมควรแล้ว,  เอสา  (เทวี)อ.พระเทวีนั่น  ปาปุณาติ ย่อม

ถึง  พกสฺส แก่พระราชาพระนามว่าพกะ  (พกสฺส)  ปุริมสามิกตฺตา เพราะความที่ 

แห่งพระราชาพระนามว่าพกะ ทรงเป็นพระสวามีผู้มีในกาลก่อน,  (เอสา  เทวี) อ.พระ

เทวีนั่น  (ปาปุณาติ) ย่อมถึง  ทีปาวาริกสฺส แก่พระราชาพระนามว่าทีปาวาริกะ   

(ตสฺสา  เทวิยา  ทีปาวาริเกน)  นาวาย  ลทฺธตฺตา เพราะความที่ แห่งพระเทวีนั้น 

เป็นผู้อันพระราชาพระนามว่าทีปาวาริกะ ทรงได้แล้ว ในเรือ,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  

(เอสา  เทวี) อ.พระเทวีนั่น  วสต ุจงอยู่  สตฺตาห ํตลอดวัน ๗  เคเห ในพระราช-

มณเฑียร  (รญฺโฃ) ของพระราชา  เอเกกสฺส พระองค์หนึ่งๆ”  อิติ ดังนี้  ราชาโน 

ยังพระราชา ท.  เทฺวปิ แม้ทั้งสอง  สญฺฃาเปสุํ ให้ทรงยินยอมแล้ว ฯ  เต  (ราชาโน)  

อ.พระราชา ท. เหล่านั้น  เทฺวปิ แม้ทั้งสอง  อตฺตมนา เป็นผู้มีพระหฤทัยเป็นของ

ตน  หุตฺวา เป็น  มาเปตฺวา ทรงสร้างแล้ว  นครานิ ซึ่งพระนคร ท.  ปฏิติตฺเถ  

ที่ท่าอันตรงกันข้าม  วสึส ุประทับอยู่แล้ว ฯ  สา  (ปญฺจปาปา) อ.พระนางปัญจปาปา 

นั้น  (ราชาโน) ทรงยังพระราชา ท.  กาเรสิ ให้กระทําแล้ว  (อตฺตโน)  ทฺวินฺนํปิ  เตสํ  

(ราชูนํ)  มเหสิตฺต ํซึ่งความที่ แห่งพระองค์ เป็นพระมเหสี ของพระราชา ท. เหล่านั้น  

แม้ทั้งสอง  อิติ ด้วยประการฉะนี้ ฯ

 ทีนั้น พระราชาพระองค์หนึ่ง พระนามว่าทีปาวาริกะ ทรงเล่นกีฬาในนํ้าด้านใต้ ทรง

เห็นพระนางปัญจปาปา บนเรือลําที่ลอยมา ตรัสถามว่า “เธอชื่อว่าเป็นใคร ซึ่งเหมือน

กับปีศาจ”. พระนางปัญจปาปานั้น ทรงทําการแย้ม กราบทูลความที่พระนางเป็นพระ

อัครมเหสีของพระเจ้าพกะ. ทราบมาว่า พระนางปรากฏไปทั่วชมพูทวีปว่า “ปัญจ-

ปาปา”. ทีนั้น พระราชาทรงจับพระนาง ทรงยินดีเพราะความกําหนัดในผัสสะ ไม่ทรง

ทําแม้ความสําคัญในนางสนมเหล่าอื่น ได้ทรงแต่งตั้งให้เป็นพระอัครมเหสี. พระเจ้า

พกะทรงสดับข่าวนั้น ดําริว่า “เราจักไม่ให้พระนางแก่พระราชานั้น” ทรงจัดกองทัพ 
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ทรงทําค่ายพักที่ท่านํ้าตรงกันข้ามกับพระเจ้าทีปาวาริกะนั้น ทรงส่งพระราชสาส์นไป

ว่า “พระเจ้าทีปาวาริกะจงให้พระเทวีหรือการรบ”. แม้พระเจ้าทีปาวาริกะ ก็ได้มีการ

ตระเตรียมการรบเช่นกัน. เหล่าอํามาตย์ของพระราชาทั้ง ๒ พระองค์ ปรึกษากันว่า 

“การสวรรคต เพราะอาศัยหญิง ไม่ควรเลย, พระนางปัญจปาปานั้น ย่อมถึงแก่พระ-

เจ้าพกะ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระสวามีมาก่อน, ย่อมถึงแก่พระเจ้าทีปาวาริกะ  

เพราะว่าพระองค์ทรงได้ที่เรือ, เพราะฉะนั้น ขอพระนางปัญจปาปาจงประทับอยู่

ที่พระตําหนักของพระราชาพระองค์หนึ่งๆ ที่ละสัปดาห์” ทูลยังพระราชาแม้ทั้ง ๒ 

พระองค์ให้ทรงยินยอมแล้ว. พระราชาแม้ทั้ง ๒ พระองค์เหล่านั้น ทรงมีพระราช

หฤทัยยินดี ทรงสร้างพระนครทั้งหลาย ที่ท่านํ้าตรงกันข้าม ประทับอยู่แล้ว. พระนาง

ปัญจปาปานั้น ได้ครองความเป็นพระมเหสีของพระราชาเหล่านั้นแม้ทั้งสองพระองค์ 

ด้วยประการฉะนี้.

 ..............................................................................................................................

 กุณาลชาตกวณฺณนายํ  ปญฺจปาปาวตฺถุ ฯ

 ปญฺจปาปาวตฺถุ อ.เรื่องแห่งนางปัญจปาปา  (อาคตํ) มาแล้ว  กุณาลชาตกวณฺณนายํ  

ในอรรถกถาแห่งกุณาลชาดก ฯ

 เรื่องนางปัญจปาปา มาในอรรถกถากุณาลชาดก.

   ..............................................................................................................................

๕. ปทุมวตีวตฺถุ

[๖๕]   อตีเต  พาราณสิยํ  เอกสฺมึ  คามเก  เอกา  อิตฺถี  สหตฺถา  กมฺมํ  กตฺวา  ชีวนฺตี   

เอกทิวสํ  เขตฺตกุฏึ  คจฺฉนฺตี  อนฺตรามคฺเค  เอกสฺมึ  สเร  ปาโตว  ปุปฺผิตํ  ปทุมปุปฺผํ  

ทิสฺวา  ตํ  สรํ  โอรุยฺห  ตญฺเจว  ปุปฺผํ  ลาชปกฺขิปนตฺถาย  ปทุมินิปตฺตญฺจ  คเหตฺวา  

เกทาเร  สาลิสีสานิ  ฉินฺทิตฺวา  กุฏิกาย  นิสินฺนา  ลาเช  ภชิตฺวา  ปญฺจ  ลาชสตานิ  

คเณสิ ฯ  
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 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  อิตฺถี อ.หญิง  เอกา คนหนึ่ง  เอกสฺมึ  คามเก 

ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง  พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี  กตฺวา กระทําแล้ว  กมฺม ํ ซึ่ง

การงาน  สหตฺถา ด้วยมือของตน  ชีวนฺต ี เป็นอยู่อยู่  คจฺฉนฺตี ไปอยู่  เขตฺตกุฏึ 

สู่กระท่อมในนา  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ปทุมปุปฺผ ํ ซึ่งดอกแห่ง

ปทุม  ปุปฺผิต ํอันบานแล้ว  ปาโตว ในเวลาเช้าเทียว  เอกสฺมึ  สเร ในสระแห่งหนึ่ง   

อนฺตรามคฺเค ในระหว่างแห่งหนทาง  โอรุยฺห ลงแล้ว  ตํ  สรํ สู่สระนั้น  คเหตฺวา 

ถือเอาแล้ว  ตํ  เจว  ปุปฺผ ํ ซึ่งดอกนั้นด้วยนั่นเทียว  ปทุมิินิปตฺต ํ ซึ่งใบแห่งปทุม  

ลาชปกฺขิปนตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การใส่ซึ่งข้าวตอก  จ ด้วย  ฉินฺทิตฺวา เด็ดแล้ว  

สาลิสีสานิ ซึ่งรวงแห่งข้าวสาลี ท.  เกทาเร ใกล้คันนา  นิสินฺนา นั่งแล้ว  กุฏิกาย 

บนกระท่อม  ภชิตฺวา แบ่งแล้ว  ลาเช ซึ่งข้าวตอก ท.  คเณสิ นับแล้ว  ลาชสตานิ 

ซึ่งร้อยแห่งข้าวตอก ท.  ปญฺจ ๕ ฯ

 ในอดีตกาล มีหญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในเมืองพาราณสี ทําการงานด้วยมือ

ของตนเป็นอยู่ วันหนึ่ง ไปยังกระท่อมนา ระหว่างทาง เห็นดอกปทุมที่บานแต่เช้าตรู่

ในสระนํ้าแห่งหนึ่ง จึงลงสู่สระนั้น เก็บดอกปทุมนั้นนั่นแหละ และใบปทุมเพื่อใส่ข้าว

ตอก เด็ดรวงข้าวสาลีทั้งหลาย ใกล้ๆ คันนา นั่งบนกระท่อม แบ่งข้าวตอกทั้งหลาย 

นับได้ ๕๐๐ เมล็ด.

 ..............................................................................................................................

 ตสฺมึ  ขเณ  คนฺธมาทนปพฺพเต  นิโรธสมาปตฺติโต  วุฏฺฅิโต  เอโก  ปจฺเจกพุทฺโธ   

อาคนฺตฺวา  ตสฺสา  อวิทูเร  อฏฺฅาสิ ฯ  สา  ตํ  ทิสฺวา  ลาเชหิ  สทฺธึ  ปทุมปุปฺผํ  คเหตฺวา  

กุฏิโต  โอรุยฺห  ลาเช  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปตฺเต  ปกฺขิปิตฺวา  ปทุมปุปฺเผน  ปตฺตํ  ปิธาย   

ทตฺวา  ปจฺเจกพุทฺเธ  โถกํ  คเต  ปพฺพชิตา  นาม  ปุปฺเผน  อนตฺถิกา  อหํ  ปุปฺผํ   

คณฺหิตฺวา  ปิลนฺธิสฺสามีติ  คนฺตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  หตฺถโต  ปุปฺผํ  คเหตฺวา  “สเจ   

อยฺโย  ปุปฺเผน  อนตฺถิโก  อภวิสฺส,  ปตฺตมตฺถเก  ฅเปตุํ  น  อทสฺส,  อทฺธา  อสฺส   

อตฺโถ  ภวิสฺสตีติ  ปุน  จินฺเตตฺวา  อนุคนฺตฺวา  ปตฺตมตฺถเก  ฅเปตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธํ  

ขมาเปตฺวา  “ภนฺเต  อิเมสํ  เม  ลาชานํ  นิสฺสนฺเทน  ลาชคณนาย  ปุตฺตา  อสฺสุ,  ปทุม-

ปุปฺผสฺส  นิสฺสนฺเทน  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฅาเน  เม  ปเท  ปเท  ปทุมปุปฺผํ  อุฏฺฅหตูติ  

ปฏฺฅนํ  อกาสิ ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ  ตสฺสา  ปสฺสนฺติยา  ว  อากาเสน  คนฺธมาทนํ  คนฺตฺวา   
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ตํ  ปทุมํ  นนฺทมูลกปพฺภาเร  ปจฺเจกพุทฺธานํ  อกฺกมนโสปาณสมีเป  ปาทปฺปุญฺฉนํ   

กตฺวา  ฅเปสิ ฯ  สาปิ  ตสฺส  กมฺมสฺส  นิสฺสนฺเทน  เทวโลเก  นิพฺพตฺติ ฯ  นิพฺพตฺต- 

กาลโต  ปฏฺฅาย  จสฺสา  ปเท  ปเท  มหาปทุมปุปฺผํ  อุฏฺฅหิ ฯ  สา  ตโต  จวิตฺวา   

ปพฺพตปาเท  เอกสฺมึ  ปทุมสเร  ปทุมคพฺเภ  นิพฺพตฺติ ฯ  ตํ  สรํ  นิสฺสาย  วสนฺโต  เอโก  

ตาปโส  ปาโตว  มุขโธวนตฺถาย  สรํ  คนฺตฺวา  ตํ  ปุปฺผํ  ทิสฺวา  “อิทํ  ปุปฺผํ  เสเสหิ   

มหนฺตตรํ,  เสสานิ  จ  ปุปฺผิตานิ,  อิทํ  มกุลิตเมว,  ภวิตพฺพเมตฺถ  การเณนาติ   

จินฺเตตฺวา  โอตริตฺวา  ตํ  ปุปฺผํ  คณฺหิ ฯ  ตํ  เตน  คหิตมตฺตเมว  ปุปฺผิตํ ฯ   

 ตสฺมึ  ขเณ ในขณะนั้น  ปจฺเจกพุทฺโธ อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า  เอโก องค์หนึ่ง  วุฏฺฅิโต  

ผู้ออกแล้ว  นิโรธสมาปตฺติโต จากนิโรธสมาบัติ  คนฺธมาทนปพฺพเต ที่ภูเขาชื่อว่า

คันธมาทน์  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  อฏฺฅาสิ ได้ยืนแล้ว  อวิทูเร ในที่ไม่ไกล  ตสฺสา  

(อิตฺถิยา) แห่งหญิงนั้น ฯ  สา  (อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (ปจฺเจกพุทฺธํ) 

ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  ปทุมปุปฺผํ ซึ่งดอกแห่งปทุม  สทฺธึ 

กับ  ลาเชหิ ด้วยข้าวตอก ท.  โอรุยฺห ลงแล้ว  กุฏิโต จากกระท่อม  ปกฺขิปิตฺวา ใส่

เข้าไปแล้ว  ลาเช ซึ่งข้าวตอก ท.  ปตฺเต ในบาตร  ปจฺเจกพุทฺธสฺส ของพระปัจเจก

พุทธเจ้า  ปิธาย ปิดแล้ว  ปตฺต ํซึ่งบาตร  ปทุมปุปฺเผน ด้วยดอกแห่งปทุม  ทตฺวา 

ถวายแล้ว,  ปจฺเจกพุทฺเธ ครั้นเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้า  คเต ไปแล้ว  โถกํ หน่อย

หนึ่ง,  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “ปพฺพชิตา  นาม ชื่อ อ.บรรพชิต ท.  อนตฺถิกา  

เป็นผู้ไม่มีความต้องการ  ปุปฺเผน ด้วยดอกไม้  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  อหํ อ.เรา   

คณฺหิตฺวา ถือเอาแล้ว  ปุปฺผ ํซึ่งดอกไม้  ปิลนฺธิสฺสามิ จักประดับ”  อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา  

ไปแล้ว  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  ปุปฺผ ํซึ่งดอกไม้  หตฺถโต จากมือ  ปจฺเจกพุทฺธสฺส 

ของพระปัจเจกพุทธเจ้า  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  ปุน อีก  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  อยฺโย 

อ.พระคุณเจ้า  อนตฺถิโก เป็นผู้ไม่มีความต้องการ  ปุปฺเผน ด้วยดอกไม้  อภวิสฺส จัก

ได้เป็นแล้วไซร้,  (อยฺโย) อ.พระคุณเจ้า  น  อทสฺส จักไม่ได้ให้แล้ว  ฅเปตุํ เพื่ออันวาง

ไว้  ปตฺตมตฺถเก บนที่สุดแห่งบาตร,  อตฺโถ อ.ความต้องการ  ภวิสฺสต ิจักมี  อสฺส  

(ปจฺเจกพุทฺธสฺส) แก่พระปัจเจกพุทธเจ้านั้น  อทฺธา แน่แท้”  อิติ ดังนี้  อนุคนฺตฺวา  

ตามไปแล้ว  ฅเปตฺวา วางไว้แล้ว  ปตฺตมตฺถเก บนที่สุดแห่งบาตร  ปจฺเจกพุทฺธํ ยัง

พระปัจเจกพุทธเจ้า  ขมาเปตฺวา ให้อดโทษแล้ว  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ปฏฺฅนํ ซึ่ง

ความปรารถนา  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ปุตฺตา อ.บุตร ท.  อสฺส ุพึงมี  
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เม แก่ดิฉัน  ลาชคณนาย ตามจํานวนแห่งข้าวตอก  นิสฺสนฺเทน เพราะวิบากเป็น

เครื่องไหลออก  อิเมสํ  ลาชานํ แห่งข้าวตอก ท. เหล่านี้,  ปทุมปุปฺผํ อ.ดอกแห่งปทุม  

อุฏฺฅหตุ จงผุดขึ้น  เม เพื่อดิฉัน  ปเท  ปเท ในย่างก้าวๆ  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฅาเน 

ในที่เป็นที่ทั้งบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้ว  นิสฺสนฺเทน เพราะวิบากเป็นเครื่องไหลออก   

ปทุมปุปฺผสฺส แห่งดอกปทุม”  อิติ ดังนี้ ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า,   

ตสฺสา  (อิตฺถิยา) เมื่อหญิงนั้น  ปสฺสนฺติยาว เห็นอยู่เทียว,  คนฺตฺวา ไปแล้ว   

คนฺธมาทนํ สู่ภูเขาชื่อว่าคันธมาทน์  อากาเสน ทางอากาศ  ฅเปสิ วางไว้แล้ว  

ตํ  ปทุมํ ซึ่งดอกปทุมนั้น  กตฺวา กระทํา  ปาทปฺปุญฺฉนํ ให้เป็นเครื่องเช็ดซึ่งเท้า   

อกฺกมนโสปาณสมีเป ในที่ใกล้แห่งบันไดเป็นที่เหยียบ  ปจฺเจกพุทฺธานํ ของพระ

ปัจเจกพุทธเจ้า ท.  นนฺทมูลกปพฺภาเร ที่เงื้อมเขาชื่อว่านันทมูลกะ ฯ  สาปิ  (อิตฺถี) 

อ.หญิงแม้นั้น  นิพฺพตฺต ิบังเกิดแล้ว  เทวโลเก ในเทวโลก  นิสฺสนฺเทน เพราะวิบาก

เป็นเครื่องไหลออก  ตสฺส  กมฺมสฺส แห่งกรรมนั้น ฯ  จ ก็  มหาปทุมปุปฺผํ อ.ดอกปทุม

ใหญ่  อุฏฺฅหิ ผุดขึ้นแล้ว  ปเท  ปเท ในย่างก้าวๆ  อสฺสา  (เทวธีตุยา) ของเทพธิดา

นั้น  ปฏฺฅาย จําเดิม  นิพฺพตฺตกาลโต แต่กาลเป็นที่บังเกิดแล้ว ฯ  สา  (เทวธีตา) 

อ.เทพธิดานั้น  จวิตฺวา เคลื่อนแล้ว  ตโต  (เทวโลกโต) จากเทวโลกนั้น  นิพฺพตฺต ิ

บังเกิดแล้ว  ปทุมคพฺเภ ในห้องแห่งปทุม  ปทุมสเร ในสระแห่งปทุม  เอกสฺมึ สระ

หนึ่ง  ปพฺพตปาเท ที่เชิงแห่งภูเขา ฯ  ตาปโส อ.ดาบส  เอโก รูปหนึ่ง  นิสฺสาย   

วสนฺโต ผู้อาศัยอยู่แล้ว  ตํ  สร ํซึ่งสระนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สร ํสู่สระ  มุขโธวนตฺถาย  

เพื่อประโยชน์แก่การล้างซึ่งหน้า  ปาโตว ในเวลาเช้าเทียว  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  ปทุมํ ซึ่ง

ปทุมนั้น  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อิทํ  ปุปฺผ ํอ.ดอกนี้  มหนฺตตร ํเป็นดอกใหญ่กว่า  

เสเสหิ  (ปุปฺเผหิ) กว่าดอก ท. ที่เหลือ  (โหติ) ย่อมเป็น  (จ) ด้วย,  เสสานิ  (ปุปฺผานิ) 

อ.ดอก ท. ที่เหลือ  ปุปฺผิตานิ บานแล้ว  จ ด้วย,  อิทํ  (ปุปฺผํ) อ.ดอกนี้  มกุลิตํ  เอว เป็น

ดอกอันตูมแล้วนั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น,  การเณน อันเหตุ  เอตฺถ  (วตฺถุมฺหิ) ในเรื่องนี้   

ภวิตพฺพ ํ พึงมี”  อิติ ดังนี้  โอตริตฺวา ข้ามลงแล้ว  คณฺหิ เด็ดเอาแล้ว  ตํ  ปุปฺผ ํ 

ซึ่งดอกนั้น ฯ  ตํ  (ปุปฺผํ) อ.ดอกนั้น  เตน  (ตาปเสน)  คหิตมตฺตํ  เอว เป็นของสักว่า 

อันดาบสนั้น ถือเอาแล้วนั่นเทียว  (หุตฺวา) เป็น  ปุปฺผิต ํบานแล้ว ฯ

 ในขณะนั้น พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ออกจากนิโรธสมาบัติ ที่ภูเขาคันธมาทน์ 

มายืนในที่ไม่ไกลแห่งหญิงนั้น. หญิงนั้นเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ถือเอาดอกปทุม
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พร้อมกับข้าวตอก ลงจากกระท่อม ใส่ข้าวตอกในบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้า ปิด

บาตรด้วยดอกปทุมถวาย เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าไปได้หน่อยหนึ่ง คิดว่า “ธรรมดา

ว่าบรรพชิตทั้งหลายไม่มีความต้องการด้วยดอกไม้, เราถือเอาดอกไม้ จักประดับ” 

ดังนี้ แล้วไปถือเอาดอกไม้จากมือของพระปัจเจกพุทธเจ้า คิดอีกว่า “ถ้าพระคุณเจ้า

จักเป็นผู้ไม่มีความต้องการด้วยดอกไม้ไซร้, จักไม่ให้เพื่อที่จะวางไว้บนบาตร, ท่าน

จักมีความต้องการเป็นแน่” ดังนี้แล้ว จึงตามไป วางไว้บนบาตร ขอขมาพระปัจเจก-

พุทธเจ้า ได้ทําความปรารถนาว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดิฉันพึงมีบุตรตามจํานวนข้าว

ตอก เพราะวิบากแห่งข้าวตอกเหล่านี้, ขอดอกปทุมจงผุดขึ้นในทุกๆ ย่างก้าวของ

ดิฉัน ในที่ทั้งบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้ว เพราะวิบากแห่งดอกปทุม”. พระปัจเจกพุทธ-

เจ้า เมื่อหญิงนั้นเห็นอยู่นั่นแหละ ก็ไปสู่ภูเขาคันธมาทน์ทางอากาศ วางดอกปทุมนั้น

ไว้ที่เงื้อมเขานันทมูลกะ ทําให้เป็นเครื่องเช็ดเท้า ในที่ใกล้บันไดเป็นที่เหยียบของพระ

ปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย. หญิงแม้นั้น บังเกิดบนเทวโลก เพราะวิบากแห่งกรรมนั้น. 

อนึ่ง จําเดิมแต่กาลเป็นที่บังเกิด ดอกปทุมใหญ่ผุดขึ้นในทุกๆ ย่างก้าว เพื่อนาง. นาง

เทพธิดานั้นเคลื่อนจากเทวโลกนั้นแล้ว บังเกิดในห้องดอกปทุม ในสระปทุมแห่งหนึ่ง 

ที่เชิงภูเขา. ดาบสองค์หนึ่งผู้อาศัยสระนั้นอยู่ ไปยังสระนํ้านั้นเพื่อต้องการจะล้างหน้า

ในเวลาเช้าตรู่ เห็นดอกปทุมนั้น จึงคิดว่า “ดอกปทุมนี้ เป็นดอกใหญ่กว่าดอกที่เหลือ 

และดอกที่เหลือ ก็บานแล้ว ดอกนี้ยังตูมอยู่เลย น่าจะมีเหตุในเรื่องนี้” ดังนี้ จึงลง เก็บ

เอาดอกนั้น. ดอกนั้น พอดาบสนั้นสักว่าถือเอาแล้วเท่านั้น ก็บานแล้ว.

 ..............................................................................................................................

 ตาปโส  อนฺโตปทุมคพฺเภ  นิปนฺนํ  ทาริกํ  ทิสฺวา  ธีตุสิเนหํ  ปฏิลภิตฺวา  ปทุเมเนว   

สทฺธึ  ปณฺณสาลํ  เนตฺวา  มญฺจเก  นิปชฺชาเปสิ ฯ  อถสฺสา  ปุญฺฃานุภาเวน   

องฺคุฏฺฅเก  ขีรํ  นิพฺพตฺติ ฯ  โส  ตสฺมึ  ปุปฺเผ  มิลาเต  อญฺฃํ  นวํ  ปุปฺผํ  อาหริตฺวา  

ตํ  นิปชฺชาเปสิ ฯ  อถสฺสา  อาธาวนวิธาวเนน  กีฬิตุํ  สมตฺถกาลโต  ปฏฺฅาย  ปทวาเร   

ปทวาเร  ปทุมปุปฺผํ  อุฏฺฅาสิ ฯ  ตาปโส  ปทุมวตีติ  นามมกาสิ ฯ  กกุธราสิสฺส  วิยสฺสา  

สรีรวณฺโณ  อโหสิ ฯ  สา  อปฺปตฺตา  เทววณฺณํ  อติกฺกนฺตา  มานุสวณฺณํ  อโหสิ ฯ  ตํ  

ทิสฺวา  พาราณสีรญฺโฃ  วนจรโก  พาราณสึ  คนฺตฺวา  รญฺโฃ  อาโรเจสิ ฯ  ตํ  สุตฺวา  

ราชา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ตาปสํ  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺตํ  นิสีทิตฺวา  ตาปสสฺส  ธีตรํ  คเหตฺวา   
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ตตฺเถว  กหาปณราสิมฺหิ  ตํ  ฅเปตฺวา  อภิเสกํ  กตฺวา  ตํ  คเหตฺวา  อตฺตโน  นครํ   

อาเนตฺวา  อาคตกาลโต  ปฏฺฅาย  เสสิตฺถิโย  อโนโลเกตฺวา  ตาย  สทฺธึเยว  รมติ ฯ   

สํวาสมนฺวาเยว  จสฺสา  กุจฺฉิยํ  คพฺโภ  ปติฏฺฅาสิ ฯ  ปริปกฺกคพฺภาย  จสฺสา  คพฺภวุฏฺฅานํ  

อโหสิ ฯ  มหาปทุมกุมาโร  เอกโกว  กุจฺฉิยํ  วสิ ฯ  อวเสสา  เอกูนปญฺจสตทารกา  

ปน  มหาปทุมกุมารสฺส  มาตุ  กุจฺฉิโต  นิกฺขมิตฺวา  นิปนฺนกาเล  สํเสทชา  หุตฺวา   

นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เต  สพฺเพปิ  อตฺตโน  โสฬสวสฺสุทฺเทสิกกาเล  เอกโต  หุตฺวา  อุยฺยาเน  

ปทุมสญฺฉนฺนาย  มงฺคลโปกฺขรณิยา  กีฬนฺตา  นวปทุมานิ  ปุปฺผิตานิ  ปุราณปทุมานิ  

จ  วณฺฏโต  ปตนฺตานิ  ทิสฺวา  อิมสฺส  ตาว  อนุปาทินฺนกสฺส  เอวรูปา  ชรา  กิมงฺคํ 

ปน  อมฺหากํ  สรีรสฺส  อิทมฺปิ  หิ  เอวํคติกเมว  ภวิสฺสตีติ  อารมฺมณํ  คเหตฺวา   

ปจฺเจกพุทฺธา  หุตฺวา  อากาเสน  นนฺทมูลกปพฺภารํ  คนฺตฺวา  ตตฺถ  วสมานา  อายุห-

ปริโยสาเน  ปรินิพฺพายึสุ ฯ  ปทุมวตี  ปน  ตโต  จวิตฺวา  สํสรนฺตี  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  

อุปฺปลวณฺณาเถรี  อโหสีติ ฯ 

 ตาปโส อ.ดาบส  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ทาริกํ ซึ่งเด็กหญิง  นิปนฺนํ ผู้นอนแล้ว  อนฺโต- 

ปทุมคพฺเภ ในภายในแห่งห้องแห่งปทุม  ปฏิลภิตฺวา ได้เฉพาะแล้ว  ธีตุสิเนหํ 

ซึ่งความรักเพียงดังธิดา  เนตฺวา นําไปแล้ว  ปณฺณสาลํ สู่บรรณศาลา  สทฺธึ กับ   

ปทุเมน  เอว ด้วยดอกปทุมนั่นเทียว  (ตํ  ทาริกํ) ยังเด็กหญิงนั้น  นิปชฺชาเปส ิให้

นอนแล้ว  มญฺจเก บนเตียงน้อย ฯ  อถ ครั้งนั้น  ขีรํ อ.นํ้านม  นิพฺพตฺต ิบังเกิดแล้ว  

องฺคุฏฺฅเก ที่นิ้วหัวแม่มือ  ปุญฺฃานุภาเวน ด้วยอานุภาพแห่งบุญ  อสฺสา  (ทาริกาย)  

ของเด็กหญิงนั้น ฯ  โส  (ตาปโส) อ.ดาบสนั้น,  ตสฺมึ  ปุปฺเผ ครั้นเมื่อดอกไม้นั้น   

มิลาเต เหี่ยวแห้งแล้ว,  อาหริตฺวา นํามาแล้ว  ปุปฺผ ํซึ่งดอก  นว ํอันใหม่  อญฺฃํ  

อันอื่น  ตํ  (ทาริกํ) ยังเด็กหญิงนั้น  นิปชฺชาเปส ิให้นอนแล้ว ฯ  อถ ครั้งนั้น  ปทุม-

ปุปฺผ ํ อ.ดอกแห่งปทุม  อุฏฺฅาสิ ผุดขึ้นแล้ว  ปทวาเร  ปทวาเร ในวาระแห่งย่าง 

ก้าวๆ  ปฏฺฅาย จําเดิม  อสฺสา  (ทาริกาย)  สมตฺถกาลโต แต่กาล แห่งเด็กหญิงนั้น 

เป็นผู้สามารถ  กีฬิตุํ เพื่ออันเล่น  อาธาวนวิธาวเนน ด้วยการวิ่งมาวิ่งไป ฯ  ตาปโส  

อ.ดาบส  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  นามํ ซึ่งชื่อ  อิติ ว่า  “ปทุมวต ีอ.นางปทุมวดี”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  สรีรวณฺโณ อ.วรรณะแห่งสรีระ  อสฺสา  (ปทุมวติยา) ของนางปทุมวดีนั้น  

(วณฺโณ)  วิย เป็นราวกะว่าวรรณะ  กกุธราสิสฺส แห่งกองแห่งดอกกุ่ม  อโหสิ ได้

เป็นแล้ว ฯ  สา  (ปทุมวตี) อ.นางปทุมวดีนั้น  อปฺปตฺตา เป็นผู้ไม่ถึงแล้ว  เทววณฺณํ 
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ซึ่งวรรณะของเทวดา  อติกฺกนฺตา เป็นผู้ก้าวล่วงแล้ว  มานุสวณฺณํ ซึ่งวรรณะของ

มนุษย์  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  วนจรโก อ.บุคคลผู้เที่ยวไปในป่า  พาราณสีรญฺโฃ ของ

พระราชาผู้เป็นใหญ่ในเมืองพาราณสี  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (ปทุมวตึ) ซึ่งนางปทุมวดี 

นั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  พาราณสึ สู่เมืองพาราณสี  อาโรเจสิ กราบทูลแล้ว  รญฺโฃ  

แก่พระราชา ฯ  ราชา อ.พระราชา  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตํ  (สาสนํ) ซึ่งข่าวสาส์นนั้น   

คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  ตตฺถ  (อสฺสเม) ที่อาศรมนั้น  วนฺทิตฺวา ทรงนมัสการแล้ว   

ตาปสํ ซึ่งดาบส  นิสีทิตฺวา ประทับนั่งแล้ว  เอกมนฺตํ ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง   

คเหตฺวา ทรงพาเอาแล้ว  ธีตรํ ซึ่งธิดา  ตาปสสฺส ของดาบส  ฅเปตฺวา ทรงตั้งไว้แล้ว  

ตํ  (ปทุมวตึ) ซึ่งนางปทุมวดีนั้น  กหาปณราสิมฺหิ บนกองแห่งกหาปณะ  กตฺวา ทรง

กระทําแล้ว  อภิเสกํ ซึ่งการอภิเษก  ตตฺถ  (ฅาเน)  เอว ในที่นั้นนั่นเทียว  คเหตฺวา  

ทรงพาเอาแล้ว  ตํ  (ปทุมวตึ) ซึ่งนางปทุมวดีนั้น  อาเนตฺวา นํามาแล้ว  นครํ สู่

พระนคร  อตฺตโน ของพระองค์  อโนโลเกตฺวา ไม่ทรงแลดูแล้ว  เสสิตฺถิโย ซึ่งหญิง

ที่เหลือ ท.  รมต ิ ย่อมทรงอภิรมย์  สทฺธึ  เอว กับ  ตาย  (ปทุมวติยา) ด้วยนาง

ปทุมวดีนั้นนั่นเทียว  ปฏฺฅาย จําเดิม  อาคตกาลโต แต่กาลเป็นที่มาแล้ว ฯ  จ อนึ่ง  

คพฺโภ อ.สัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์  ปติฏฺฅาสิ ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  กุจฺฉิยํ ในท้อง  อสฺสา  

(ปทุมวติยา) ของนางปทุมวดีนั้น  อนฺวาย  เอว เพราะอาศัย  สํวาสํ ซึ่งการอยู่ร่วม

นั่นเทียว ฯ  จ ก็  คพฺภวุฏฺฅานํ อ.การออกของสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์  อโหสิ ได้มี

แล้ว  อสฺสา  (ปทุมวติยา) แก่พระนางปทุมวดีนั้น  ปริปกฺกคพฺภาย ผู้มีครรภ์อันแก่

รอบแล้ว ฯ  มหาปทุมกุมาโร อ.กุมารชื่อว่ามหาปทุม  เอกโกว ผู้ผู้เดียวเทียว  วสิ 

อยู่แล้ว  กุจฺฉิยํ ในท้อง ฯ  ปน ส่วนว่า  เอกูนปญฺจสตทารกา อ.พระโอรสผู้มีร้อย

ห้าอันหย่อนด้วยหนึ่ง ท.  อวเสสา ผู้เหลือลง  สํเสทชา เป็นสังเสทชะ  มหาปทุม- 

กุมารสฺส  มาตุ  กุจฺฉิโต  นิกฺขมิตฺวา  นิปนฺนกาเล ในกาล แห่งพระกุมารพระนามว่า

มหาปทุม เป็นผู้ประสูติแล้ว จากพระครรภ์ ของพระมารดา บรรทมแล้ว  หุตฺวา เป็น  

นิพฺพตฺตึส ุบังเกิดแล้ว ฯ  เต  (กุมารา) อ.พระกุมาร ท. เหล่านั้น  สพฺเพป ิแม้ทั้งปวง  

หุตฺวา เป็นแล้ว  เอกโต โดยความเป็นอันเดียวกัน  อตฺตโน  โสฬสวสฺสุทฺเทสิกกาเล 

ในกาลแห่งพระองค์มีพระชันษาอันบุคคลพึงยกแสดงขึ้นว่า ๑๖  กีฬนฺตา ทรงเล่นอยู่  

มงฺคลโปกฺขรณิยา ในสระโบกขรณีอันเป็นมงคล  ปทุมสญฺฉนฺนาย อันดารดาษแล้ว

ด้วยปทุม  อุยฺยาเน ในพระอุทยาน  ทิสฺวา เห็นแล้ว  นวปทุมานิ ซึ่งดอกปทุมใหม่ 
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ท.  ปุปฺผิตานิ อันบานแล้ว  จ ด้วย  ปุราณปทุมานิ ซึ่งดอกปทุมเก่า ท.  ปตนฺตานิ 

อันร่วงหล่นอยู่  วณฺฏโต จากขั้ว  จ ด้วย  (จินฺเตตฺวา) ทรงดําริแล้ว  อิติ ว่า  “ชรา 

อ.ความครํ่าคร่า  เอวรูปา อันมีอย่างนี้เป็นรูป  (โหติ) ย่อมมี  อิมสฺส  (ปุปฺผสฺส) แก่

ดอกไม้นี้  อนุปาทินฺนกสฺส อันไม่มีวิญญาณครอง  ตาว ก่อน,  ปน ก็  กึ  องฺคํ อ.องค์

อะไรเล่า ?  (ชรา) อ.ชรา  (น  ภวิสฺสติ) จักไม่มี  สรีรสฺส แก่สรีระ  อมฺหากํ ของเรา 

ท. ฯ  ห ิด้วยว่า  อิทมฺปิ  (สรีรํ) อ.สรีระแม้นี้  อมฺหากํ ของเรา ท.  เอวํคติกํ  เอว 

เป็นของมีอย่างนี้เป็นคตินั่นเทียว  ภวิสฺสติ จักเป็น”  อิติ ดังนี้   คเหตฺวา ถือเอา

แล้ว  อารมฺมณํ ให้เป็นอารมณ์  ปจฺเจกพุทฺธา เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า  หุตฺวา เป็น   

คนฺตฺวา ไปแล้ว  นนฺทมูลกปพฺภารํ สู่เงื้อมเขาชื่อว่านันทมูลกะ  อากาเสน ทาง

อากาศ  วสมานา อยู่อยู่  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้น  ปรินิพฺพายึสุ ปรินิพพานแล้ว  

อายุหปริโยสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุุดลงรอบแห่งอายุ ฯ  ปน ส่วนว่า  ปทุมวตี 

อ.พระนางปทุมวดี  จวิตฺวา เคลื่อนแล้ว  ตโต  (ภวโต) จากภพนั้น  สํสรนฺต ีท่อง

เที่ยวไปอยู่  อุปฺปลวณฺณาเถรี เป็นพระอุบลวรรณาผู้เถรี  อโหสิ ได้เป็นแล้ว  อิมสฺมึ  

พุทฺธุปฺปาเท ในพุทธุปบาทนี้  อิติ ดังนี้แล ฯ

 ดาบสเห็นเด็กหญิงนอนอยู่ในภายในห้องปทุม กลับได้ความรักดุจธิดา นําไปสู่

บรรณศาลาพร้อมกับดอกปทุมนั่นแหละ ให้นอนบนเตียงน้อย. ครั้งนั้น นํ้านมบังเกิด

ที่นิ้วหัวแม่มือ ด้วยอานุภาพแห่งบุญของเด็กหญิงนั้น. ดาบสนั้น เมื่อดอกไม้นั้น

เหี่ยวแห้งแล้ว ก็นําดอกใหม่ดอกอื่นมาให้เด็กหญิงนั้นนอน. ทีนั้น ดอกปทุมผุดขึ้น

ทุกๆ ย่างก้าว จําเดิมแต่กาลที่เด็กหญิงนั้นสามารถเพื่อจะเล่นวิ่งไปมาได้. ดาบสได้

ตั้งชื่อว่า “ปทุมวดี”. สีผิวตัวของเด็กหญิง ได้มีสีผิวดุจกองดอกกุ่ม. นางไม่ถึงวรรณะ

ของเทวดา ได้เป็นผู้มีวรรณะก้าวล่วงวรรณะของมนุษย์. พรานป่าของพระเจ้ากรุง 

พาราณสีเห็นนางแล้ว กลับไปเมืองพาราณสี กราบทูลแก่พระราชา. พระราชาทรง

สดับข่าวนั้นแล้ว เสด็จไปในที่นั้น ทรงไหว้ดาบส ประทับนั่ง ณ ที่สมควร รับเอาธิดา

ของดาบส ทรงตั้งนางไว้เหนือกองกหาปณะ ทรงทําการอภิเษกในที่นั้นนั่นแหละ แล้ว

พานางมายังพระนครของพระองค์ ไม่ทรงเหลียวแลเหล่านางสนมที่เหลือ จําเดิม

แต่กาลที่นางมาแล้ว ทรงอภิรมย์เฉพาะกับนางปทุมวดีนั้นเท่านั้น. และพระนางทรง

ตั้งครรภ์ เพราะอาศัยการอยู่ร่วมนั้นแหละ. ก็เมื่อพระนางมีครรภ์แก่เต็มที่แล้ว ก็ได้

ประสูติพระโอรส. มหาปทุมกุมารพระองค์เดียวเท่านั้น อยู่ในพระครรภ์. ส่วนพระ
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โอรสอีก ๔๙๙ พระองค์ที่เหลือ เป็นสังเสทชะ ประสูติในคราวที่มหาปทุมกุมารประสูติ

จากพระครรภ์ของพระมารดา บรรทมแล้ว. พระราชกุมารเหล่านั้นแม้ทั้งหมด ใน

คราวที่พระองค์มีพระชนม์ได้ ๑๖ พระชันษา พร้อมกันเล่นอยู่ในสระโบกขรณีมงคล 

ซึ่งดารดาษไปด้วยดอกปทุม ในพระอุทยาน เห็นดอกปทุมใหม่บาน และดอกปทุม

เก่าร่วงหล่นจากขั้ว จึงทรงดําริว่า “ความครํ่าคร่าเห็นปานนี้ ยังมีแก่ดอกไม้นี้ซึ่งไม่มี

วิญญาณครองถึงเพียงนี้, จะป่วยกล่าวไปไยถึงสรีระของพวกเราเล่า, ด้วยว่า แม้สรีระ

ของพวกเรานี้ ก็จักมีคติอย่างนี้นั่นแหละ” ดังนี้แล้ว ถือเอาให้เป็นอารมณ์ เป็นพระ

ปัจเจกพุทธเจ้า ไปสู่เงื้อมเขาชื่อว่านันทมูลกะทางอากาศ อยู่ในที่นั้น ในคราวสิ้นอายุ 

ก็ปรินิพพาน. ส่วนพระนางปทุมวดี เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้ว ท่องเที่ยวไป ในพุทธุป- 

บาทนี้ ได้เป็นพระอุบลวรรณาเถรีแล้วแล.

 ..............................................................................................................................

 อปทานวณฺณนาทีสุ  ปทุมวตีวตฺถุ ฯ

 ปทุมวตีวตฺถุ อ.เรื่องแห่งนางปทุมวดี  (อาคตํ) มาแล้ว  อปทานวณฺณนาทีสุ   

(วณฺณนาสุ) ในอรรถกถา ท. มีอรรถกถาแห่งอปทานเป็นต้น ฯ

 เรื่องนางปทุมวดีมาในอรรถกถาทั้งหลายมีอรรถกถาอปทานเป็นต้น.

 ..............................................................................................................................

 เอวํ  ปจฺเจกพุทฺธปูชาปิ  หิตสุขาวหา  โหตีติ ฯ

 ปจฺเจกพุทฺธปูชาปิ แม้ อ.การบูชาซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า  หิตสุขาวหา เป็นเหตุนํา

มาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลและความสุข  โหติ ย่อมเป็น  เอวํ ด้วยประการฉะนี้  อิติ ดังนี้

แล ฯ

 แม้การบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้า ก็เป็นเหตุนําประโยชน์สุขมาให้ ด้วยประการฉะนี้ 

ดังนี้แล.

 ..............................................................................................................................
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๖. จตุริตฺถีวตฺถุ

[๖๖]   อตีเต  กสฺสปพุทฺธกาเล  เอสิกานามเก  รฏฺเฅ  ปณฺณกชนามเก  นคเร  จตสฺโส   

อิตฺถิโย  อเหสุํ ฯ  ตาสุ  เอกา  อญฺฃตรํ  ปิณฺฑปาตจาริกํ  ภิกฺขุํ  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺตา  

ตสฺส  อินฺทีวรกลาปํ  อทาสิ,  เอกา  ตถารูปสฺเสว  ภิกฺขุโน  นีลุปฺปลหตฺถกํ  อทาสิ,   

เอกา  ตถารูปสฺเสว  ภิกฺขุโน  ปทุมหตฺถกํ  อทาสิ,  เอกา  ตถารูปสฺเสว  ภิกฺขุโน   

สุมนมกุลานิ  อทาสิ ฯ  อินฺทีวรกลาโป  นาม  อุทฺทาลกปุปฺผหตฺถกํ ฯ  ปทุมหตฺถกํ  

นาม  ปทุมกลาโป ฯ  สุมนมกุลานิ  นาม  ทนฺตวณฺณานิ  ชาติสุมนปุปฺผมกุลานิ ฯ  เอวํ  

ตา  เอตฺตกํ  ปุญฺฃํ  กตฺวา  อปรภาเค  กาลํ  กตฺวา  ตาวตึเสสุ  นิพฺพตฺติตฺวา  ปจฺเจกํ   

อจฺฉราสหสฺสปริวารา  อเหสุํ ฯ  ตา  ตตฺถ  ยาวตายุกํ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา   

ตสฺเสว  กมฺมสฺส  วิปากาวเสเสน  อปราปรํ  ตตฺเถว  สํสรนฺติโย  อิมสฺมึปิ  พุทฺธุปฺปาเท   

ปุน  ตตฺเถว  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  อถายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เทวจาริกํ  จรนฺโต   

ตาวตึสภวนํ  คนฺตฺวา  ตตฺถ  ปฏิปาฏิยา  ฅิเตสุ  จตูสุ  วิมาเนสุ  ตา  เทวธีตโร   

ทิสฺวา  จตุริตฺถีวิมาเน  วุตฺตนเยน  ตาสํ  ปุพฺพกมฺมํ  ปุจฺฉิ ฯ  ตาปิ  เถรสฺส  อตฺตโน  

ปุพฺพกมฺมํ  อาจิกฺขึสุ ฯ  อถ  เถโร  ตาสํ  อนุปุพฺพีกถํ  กเถตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสสิ ฯ   

สจฺจปริโยสาเน  ตา  สพฺพาปิ  สปริวารา  โสตาปนฺนา  อเหสุํ ฯ  เถโร  เทวโลกโต   

อาคนฺตฺวา  เชตวนํ  คนฺตฺวา  สพฺพนฺตํ  ปวตฺตึ  ภควโต  อาโรเจสิ ฯ  ตตฺถ  ภควา  

ตมตฺถํ  อตฺถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  ธมฺมํ  เทเสสิ ฯ  สา  เทสนา  มหาชนสฺส  

สาตฺถิกา  ชาตาติ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  อิตฺถิโย อ.หญิง ท.  จตสฺโส ๔ คน  อเหสุํ ได้มี

แล้ว  นคเร ในพระนคร  ปณฺณกชนามเก อันมีชื่อว่าปัณณกชะ  รฏฺเฅ ในแว่นแคว้น   

เอสิกานามเก อันมีชื่อว่าเอสิกา  กสฺสปพุทฺธกาเล ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนาม

ว่ากัสสปะ ฯ  ตาสุ  (จตูสุ  อิตฺถีสุ)  เอกา  (อิตฺถี) อ.- ในหญิง ท. ๔ คนเหล่านั้น

หนา -หญิง คนหนึ่ง  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ภิกฺขุํ ซึ่งภิกษุ  ปิณฺฑปาตจาริกํ ผู้เที่ยวไปเพื่อ 

บิณฑบาตเป็นวัตร  อญฺฃตรํ รูปใดรูปหนึ่ง  ปสนฺนจิตฺตา ผู้มีจิตอันเลื่อมใสแล้ว   

อทาสิ ได้ถวายแล้ว  อินฺทีวรกลาปํ ซึ่งมัดแห่งดอกราชพฤกษ์  ตสฺส  (ภิกฺขุโน) แก่

ภิกษุนั้น,  เอกา  (อิตฺถี) อ.หญิงคนหนึ่ง  อทาสิ ได้ถวายแล้ว  นีลุปฺปลหตฺถกํ ซึ่ง

กํามือแห่งดอกอุบลเขียว  ภิกฺขุโน แก่ภิกษุ  ตถารูปสฺส  เอว ผู้มีอย่างนั้นเป็นรูปนั่น
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เทียว,  เอกา  (อิตฺถี) อ.หญิงคนหนึ่ง  อทาสิ ได้ถวายแล้ว  ปทุมหตฺถกํ ซึ่งกํามือแห่ง

ดอกปทุม  ภิกฺขุโน แก่ภิกษุ  ตถารูปสฺส  เอว ผู้มีอย่างนั้นเป็นรูปนั่นเทียว,  เอกา  

(อิตฺถี) อ.หญิงคนหนึ่ง  อทาสิ ได้ถวายแล้ว  สุมนมกุลานิ ซึ่งดอกมะลิตูม ท.  ภิกฺขุโน   

แก่ภิกษุ  ตถารูปสฺส  เอว ผู้มีอย่างนั้นเป็นรูปนั่นเทียว ฯ  อุทฺทาลกปุปฺผหตฺถกํ  

อ.กํามือแห่งดอกราชพฤกษ์  อินฺทีวรกลาโป  นาม ชื่อว่าอินทีวรกลาปะ ฯ  ปทุมกลาโป  

อ.กําแห่งดอกบัวหลวง  ปทุมหตฺถกํ  นาม ชื่อว่าปทุมหัตถกะ ฯ  ชาติสุมนปุปฺผ-

มกุลานิ อ.ดอกมะลิตูม ท.  ทนฺตวณฺณานิ อันมีสีเพียงดังงาช้าง  สุมนมกุลานิ  นาม 

ชื่อว่าสุมนมกุละ ฯ  ตา  (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  ปุญฺฃํ  

ซึ่งบุญ  เอตฺตกํ อันมีประมาณเท่านี้  เอวํ ด้วยประการฉะนี้  กตฺวา กระทําแล้ว  กาลํ 

ซึ่งกาละ  อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก  นิพฺพตฺติตฺวา บังเกิดแล้ว  ตาวตึเสสุ 

ในดาวดึงส์ ท.  อจฺฉราสหสฺสปริวารา เป็นผู้มีพันแห่งนางอัปสรเป็นบริวาร  ปจฺเจกํ  

เฉพาะคนๆ  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ  ตา  (เทวธีตโร) อ.เทพธิดา ท. เหล่านั้น  อนุภวิตฺวา  

เสวยแล้ว  ทิพฺพสมฺปตฺตึ ซึ่งสมบัติอันเป็นทิพย์  ยาวตายุกํ สิ้นกาลกําหนดเพียงใด

แห่งอายุ  ตตฺถ  (ตาวตึเสสุ) ในดาวดึงส์ ท. เหล่านั้น  สํสรนฺติโย ท่องเที่ยวไปอยู่  ตตฺถ  

เอว  (เทวโลเก) ในเทวโลกนั้นนั่นเทียว  อปราปรํ ไปๆ มาๆ  วิปากาวเสเสน เพราะ

วิบากอันเหลือลง  ตสฺส เอว  กมฺมสฺส แห่งกรรมนั้นนั่นเทียว  นิพฺพตฺตึส ุบังเกิดแล้ว  

ตตฺถ  เอว  (เทวโลเก) ในเทวโลกนั้นนั่นเทียว  ปุน อีก  อิมสฺมึปิ  พุทฺธุปฺปาเท ใน

พุทธุปบาทแม้นี้ ฯ  อถ ครั้งนั้น  มหาโมคฺคลฺลาโน อ.พระมหาโมคคัลลานะ  อายสฺมา 

ผู้มีอายุ  จรนฺโต เที่ยวไปอยู่  เทวจาริกํ สู่ที่จาริกในเทวโลก  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ตาว-

ตึสภวน ํสู่ภพชื่อว่าดาวดึงส์  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตา  เทวธีตโร ซึ่งเทพธิดา ท. เหล่านั้น   

วิมาเนสุ ในวิมาน ท.  จตูสุ ๔  ฅิเตสุ อันตั้งอยู่แล้ว  ปฏิปาฏิยา ตามลําดับ  ตตฺถ   

(ตาวตึสภวเน) ในภพชื่อว่าดาวดึงส์นั้น  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  ปุพฺพกมฺม ํซึ่งกรรมในกาล

ก่อน  ตาสํ  (เทวธีตรานํ) ของเทพธิดา ท. เหล่านั้น  วุตฺตนเยน โดยนัยอันถูกกล่าวแล้ว  

จตุริตฺถีวิมาเน ในจตุริตถีวิมานวัตถุ ฯ  ตาปิ  (เทวธีตโร) อ.เทพธิดา ท. แม้เหล่านั้น  

อาจิกฺขึสุ บอกแล้ว  ปุพฺพกมฺม ํซึ่งกรรมในกาลก่อน  อตฺตโน ของตน  เถรสฺส แก่พระ

เถระ ฯ  อถ ครั้งนั้น  เถโร อ.พระเถระ  กเถตฺวา กล่าวแล้ว  อนุปุพฺพีกถํ ซึ่งอนุปุพพีกถา  

ตาสํ  (เทวธีตรานํ) แก่เทพธิดา ท. เหล่านั้น  ปกาเสสิ ประกาศแล้ว  สจฺจานิ ซึ่งสัจจะ 

ท. ฯ  สจฺจปริโยสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งสัจจะ  ตา  (เทวธีตโร) อ.เทพธิดา 
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ท. เหล่านั้น  สพฺพาป ิแม้ทั้งปวง  สปริวารา ผู้เป็นไปกับด้วยบริวาร  โสตาปนฺนา  

เป็นพระโสดาบัน  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ  เถโร อ.พระเถระ  อาคนฺตฺวา มาแล้ว   

เทวโลกโต จากเทวโลก  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เชตวน ํ สู่พระวิหารชื่อว่าเชตวัน   

อาโรเจสิ กราบทูลแล้ว  ตํ  ปวตฺต ึซึ่งความเป็นไปทั่วนั้น  สพฺพํ ทั้งปวง  ภควโต แก่

พระผู้มีพระภาคเจ้า ฯ  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  ตํ  อตฺถํ 

ซึ่งเนื้อความนั้น  อตฺถุปฺปตฺตึ ให้เป็นเหตุเกิดแห่งเนื้อความ  เทเสสิ ทรงแสดงแล้ว  

ธมฺม ํซึ่งธรรม  สมฺปตฺตปริสาย แก่บริษัทผู้ถึงพร้อมแล้ว  ตตฺถ  (เชตวเน) ในพระ

วิหารชื่อว่าเชตวันนั้น ฯ  สา  เทสนา อ.พระเทศนานั้น  สาตฺถิกา เป็นเทศนาเป็นไป

กับด้วยวาจาอันมีประโยชน์  ชาตา เกิดแล้ว  มหาชนสฺส แก่มหาชน  อิติ ดังนี้แล ฯ

 ในอดีตกาล ได้มีหญิง ๔ คน ในพระนครมีชื่อว่าปัณณกชะ ในแคว้นมีชื่อว่าเอสิกา ใน

กาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ. บรรดาหญิงทั้ง ๔ คนนั้น หญิงคนหนึ่งพบ

ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรรูปใดรูปหนึ่ง มีจิตเลื่อมใส ได้ถวายดอกราชพฤกษ์ ๑ 

กํา แก่ภิกษุนั้น, หญิงคนหนึ่งได้ถวายดอกอุบลเขียว ๑ กํา แก่ภิกษุผู้เห็นปานนั้นนั่น

แหละ, หญิงคนหนึ่งได้ถวายดอกปทุม ๑ กํา แก่ภิกษุผู้เห็นปานนั้นนั่นแหละ, หญิง

คนหนึ่งได้ถวายดอกมะลิตูมๆ แก่ภิกษุผู้เห็นปานนั้นนั่นแหละ. กําดอกราชพฤกษ์ ชื่อ

ว่าอินทีวรกลาปะ. กําดอกปทุม ชื่อว่าปทุมหัตถกะ. ดอกมะลิตูมๆ ทั้งหลาย ซึ่งมีสีดุจ

งาช้าง ชื่อว่าสุมนมกุละ. พวกหญิงเหล่านั้น ทําบุญมีประมาณเท่านี้ อย่างนี้ ในกาล

ต่อมา ทํากาละ บังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แต่ละนาง ได้มีนางอัปสร ๑,๐๐๐ เป็น

บริวาร. นางเทพธิดาเหล่านั้นเสวยทิพยสมบัติ จนถึงกําหนดอายุ ในภพดาวดึงส์นั้น 

ท่องเที่ยวอยู่ในภพดาวดึงส์นั้นนั่นแหละ ไปๆ มาๆ ด้วยวิบากที่เหลือ แห่งกรรมนั้น

นั่นแหละ แม้ในพุทธุปบาทนี้ ก็บังเกิดในภพดาวดึงส์นั้นนั่นแหละอีก. ต่อมา ท่านพระ

มหาโมคคัลลานะ เที่ยวจาริกไปในเทวโลก ไปยังภพดาวดึงส์ พบเทพธิดาเหล่านั้น ที่

วิมานทั้ง ๔ อันตั้งอยู่ตามลําดับในภพดาวดึงส์นั้น จึงถามบุรพกรรมของเทพธิดาเหล่า

นั้น ตามนัยที่กล่าวไว้ในจตุริตถีวิมานวัตถุ. เทพธิดาแม้เหล่านั้น ก็บอกบุรพกรรมของ

ตน แก่พระเถระ. ทีนั้น พระเถระกล่าวอนุปุพพีกถาแก่เทพธิดาเหล่านั้น ประกาศ

สัจจะทั้งหลาย. ในเวลาจบสัจจะ เทพธิดาเหล่านั้นแม้ทั้งหมด พร้อมกับบริวาร ได้เป็น

พระโสดาบัน. พระเถระมาจากเทวโลก ไปยังพระเชตวัน กราบทูลความเป็นไปนั้น

ทั้งหมด แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า. พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทําเนื้อความนั้นให้เป็นเหตุ
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เกิดแห่งเรื่อง ทรงแสดงธรรมแก่บริษัทผู้ถึงพร้อมแล้ว ที่พระเชตวันนั้น. พระเทศนา

นั้น เกิดเป็นเทศนามีประโยชน์แก่มหาชน ดังนี้แล.

 ..............................................................................................................................

 จตุริตฺถีวตฺถุ ฯ

 จตุริตฺถีวตฺถุ อ.เรื่องแห่งหญิง ๔ คน  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

 จบเรื่องหญิง ๔ คน.

 ..............................................................................................................................

๗. ลาชเทวธีตาวตฺถุ

[๖๗]   ราชคเห  กิร  เอกา  สาลิกฺเขตฺตปาลิกา  อิตฺถี  สาลิสีสานิ  คเหตฺวา  ลาเช  กตฺวา   

ชีวิตํ  กปฺเปสิ ฯ  ราชคหสมีเป  ปเนกา  คุหา  อตฺถิ ฯ  สา  ทฺวารสมีเป  เอกสฺส   

ปิปฺผลิรุกฺขสฺส  อตฺถิตาย  “ปิปฺผลิคุหาติ  ปญฺฃายิตฺถ ฯ  ตตฺถายสฺมา  มหากสฺสโป   

สตฺตาหํ  นิโรธํ  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏฺฅาย  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  ภิกฺขาจารฏฺฅานํ   

โอโลเกนฺโต  ตํ  อิตฺถึ  ทิสฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  เขตฺตสมีเป  อฏฺฅาสิ ฯ  สา  เถรํ  ทิสฺวา  

ปสนฺนจิตฺตา  ลาเช  เถรสฺส  ปตฺเต  อากิริตฺวา  “ภนฺเต  ตุมฺเหหิ  ทิฏฺฅธมฺมสฺส  ภาคินี  

อสฺสนฺติ  ปฏฺเฅตฺวา,  ตสฺมึ  “เอวํ  โหตูติ  วตฺวา  ปกฺกนฺเต,  อตฺตโน  ทานํ  อาวชฺชมานา  

นิวตฺตนฺตี  เกทารมริยาทาย  คมนมคฺเค  เอกพิลโต  นิกฺขมนฺเตน  โฆรวิเสน  ฑฏฺฅา  

ตตฺเถว  ปติตฺวา  กาลํ  กตฺวา  ตาวตึสภวเน  อจฺฉราสหสฺสปริปุณฺเณ  กนกวิมาเน   

สุตฺตปฺปพุทฺธา  วิย  สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิตติคาวุตตฺตภาเวน  นิพฺพตฺติตฺวา   

ทฺวาทสโยชนิกํ  เอกํ  ทิพฺพวตฺถํ  นิวาเสตฺวา  เอกํ  ปารุปิตฺวา  ปุพฺพกมฺมํ  ปกาสนตฺถํ  

สุวณฺณลาชภริเตน  โอลมฺพนฺเตน  สุวณฺณสรเกน  ปฏิมณฺฑิเต  วิมานทฺวาเร  ฅิตา  

อตฺตโน  สมฺปตฺตึ  โอโลเกตฺวา  “เกน  กมฺเมนายํ  ลทฺธาติ  ทิพฺพจกฺขุนา  อุปธาเรนฺตี   

มหากสฺสปตฺเถรสฺส  ลาชทาเนนาติ  อญฺฃาสิ ฯ  สา  อตฺตโน  สมฺปตฺตึ  ถาวรํ   

กาตุกามา  ปาโตว  สุวณฺณมยํ  สมฺมชฺชนิญฺเจว  กจวรฉฑฺฑนปจฺฉิญฺจ  อาทาย   

อาคนฺตฺวา  เถรสฺส  ปริเวณํ  สมฺมชฺชิตฺวา  ปานียปริโภชนียํ  อุปฏฺฅเปสิ ฯ  เถโร   
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“เกนจิ  ทหเรน  วา  สามเณเรน  วา  กตํ  ภวิสฺสตีติ  สลฺลกฺเขตฺวา  ตติยทิวเส   

ทฺวารํ  วิวริตฺวา  โอโลเกนฺโต  ตํ  ทิสฺวา  “อเปหิ  เทวธีเต,  มา  เม  อนาคเต  จิตฺตวีชนึ   

คเหตฺวา  ธมฺมกถิเกหิ  ‘มหากสฺสปตฺเถรสฺส  กิเรกา  เทวธีตา  วตฺตปฺปฏิวตฺตํ  กตฺวา  

ปานียปริโภชนียํ  อุปฏฺฅเปสีติ  วตฺตพฺพตํ  กริ,  อิโต  ปฏฺฅาย  อิธ  มา  ปกฺกมีติ  อาห 

ฯ  สา  “มา  มํ  ภนฺเต  นาเสถาติ  ปุนปฺปุนํ  ยาจิ ฯ  เถโร  “ตว  ปมาณํ  น  ชานาสีติ  

อจฺฉรํ  ปหริ ฯ  สา  ตตฺถ  ฅาตุํ  อสกฺโกนฺตี  “ภนฺเต  มยา  ลทฺธสมฺปตฺตึ  มา  นาเสถ,  

ถาวรํ  กาตุํ  เทถาติ  โรทนฺตี  อากาเส  อฏฺฅาสิ ฯ  สตฺถา  ปญฺจจตฺตาฬีสโยชนมตฺถเก 

เชตวเน  คนฺธกุฏิยํ  นิสินฺโนว  ตสฺสา  โรทิตสทฺทํ  สุตฺวา  โอภาสํ  ผริตฺวา  ตสฺสา   

สมฺมุขา  นิสินฺโน  วิย  “เทวธีเต  มม  ปุตฺตสฺส  กสฺสปสฺส  สํวรกรณเมว  ภาโร,  

ปุญฺฃตฺถิกานนฺตุ  “อยํ  โน  อตฺโถติ  สลฺลกฺเขตฺวา  ปุญฺฃกรณเมว  ภาโร,  ปุญฺฃ-

กรณญฺหิ  อุภยโลเก  สุขเมวาติ  วตฺวา  ธมฺมปทสฺส  ปาปวคฺเค  อิมํ  คาถมาห

  “ปุญฺฃญฺเจ  ปุริโส  กยิรา   กยิราเถนํ  ปุนปฺปุนํ  

  ตมฺหิ  ฉนฺทํ  กยิราถ   สุโข  ปุญฺฃสฺส  อุจฺจโยติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  อิตฺถี อ.หญิง  สาลิกฺเขตฺตปาลิกา ผู้รักษาซึ่งนาแห่งข้าวสาลี  เอกา 

คนหนึ่ง  ราชคเห ในเมืองราชคฤห์  คเหตฺวา เด็ดเอาแล้ว  สาลิสีสานิ ซึ่งรวงแห่ง

ข้าวสาลี ท.  กตฺวา กระทําแล้ว  ลาเช ให้เป็นข้าวตอก ท.  กปฺเปสิ สําเร็จแล้ว  ชีวิต ํ

ซึ่งชีวิต ฯ  ปน ก็  คุหา อ.ถํ้า  เอกา  ถํ้าหนึ่ง  อตฺถิ มีอยู่  ราชคหสมีเป ในที่ใกล้แห่ง

เมืองราชคฤห์ ฯ  สา  (คุหา) อ.ถํ้านั้น  ปญฺฃายิตฺถ ปรากฏแล้ว  อิติ ว่า  “ปิปฺผลิ- 

คุหา อ.ถํ้าชื่อว่าปิปผลิ”  อิติ ดังนี้  เอกสฺส  ปิปฺผลิรุกฺขสฺส  อตฺถิตาย เพราะความ

ที่ แห่งต้นไม้เลียบ ต้นหนึ่ง มีอยู่  ทฺวารสมีเป ในที่ใกล้แห่งประตู ฯ  มหากสฺสโป  

อ.พระมหากัสสปะ  อายสฺมา ผู้มีอายุ  สมาปชฺชิตฺวา เข้าแล้ว  นิโรธํ ซึ่งนิโรธ   

สตฺตาหํ ตลอดวัน ๗  ตตฺถ  (คุหายํ) ในถํ้านั้น  วุฏฺฅาย ออกแล้ว  โอโลเกนฺโต แล

ดูอยู่  ภิกฺขาจารฏฺฅานํ ซึ่งที่เป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษา  จกฺขุนา ด้วยจักษุ  ทิพฺเพน 

อันเป็นทิพย์  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  อิตฺถึ ซึ่งหญิงนั้น  อาทาย ถือเอาแล้ว  ปตฺตจีวรํ 

ซึ่งบาตรและจีวร  อฏฺฅาสิ ได้ยืนแล้ว  เขตฺตสมีเป ในที่ใกล้แห่งนา ฯ  สา  (อิตฺถี) 

อ.หญิงนั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  เถรํ ซึ่งพระเถระ  ปสนฺนจิตฺตา ผู้มีจิตอันเลื่อมใสแล้ว  

อากิริิตฺวา เกลี่ยลงแล้ว  ลาเช ซึ่งข้าวตอก ท.  ปตฺเต ในบาตร  เถรสฺส ของพระเถระ  
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ปฏฺเฅตฺวา ปรารถนาแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (อหํ) อ.ดิฉัน  ภาคินี 

เป็นผู้มีส่วน  ตุมฺเหหิ  ทิฏฺฅธมฺมสฺส แห่งธรรม อันท่าน เห็นแล้ว  อสฺสํ พึงเป็น”  อิติ 

ดังนี้,  ตสฺมึ  (เถเร) ครั้นเมื่อพระเถระนั้น  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เอวํ  (ตยา  

ปตฺถิตปตฺถนา) อ.ความปรารถนา อันเธอ ปรารถนาแล้ว อย่างนี้  โหตุ ขอจงสําเร็จ”  

อิติ ดังนี้  ปกฺกนฺเต หลีกไปแล้ว,  อาวชฺชมานา ใคร่ครวญอยู่  ทานํ ซึ่งทาน  อตฺตโน 

ของตน  นิวตฺตนฺต ีกลับอยู่  เกทารมริยาทาย  คมนมคฺเค  เอกพิลโต  นิกฺขนฺเตน   

โฆรวิเสน  ฑฏฺฅา ผู้อันงูตัวมีพิษกล้า ตัวเลื้อยออกไปแล้ว จากโพรงแห่งหนึ่ง ใน

หนทางเป็นที่ไป บนขอบเขตของคันนา กัดแล้ว  ปติตฺวา ล้มลงแล้ว  ตตฺถ  เอว  

(ฅาเน) ในที่นั้นนั่นเทียว  กตฺวา กระทําแล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ  สุตฺตปฺปพุทฺธา  วิย 

ราวกะว่าตื่นแล้วจากความหลับ  นิพฺพตฺติตฺวา บังเกิดแล้ว  สพฺพาลงฺการปฺ- 

ปฏิมณฺฑิตติคาวุตตฺตภาเวน ด้วยอัตภาพมีคาวุตสามเป็นประมาณอันประดับแล้ว

ด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง  กนกวิมาเน ในวิมานอันเป็นวิการแห่งทอง  อจฺฉรา-

สหสฺสปริปุณฺเณ อันเต็มรอบแล้วด้วยพันแห่งนางอัปสร  ตาวตึสภวเน ในภพชื่อว่า

ดาวดึงส์  นิวาเสตฺวา นุ่งแล้ว  ทิพฺพวตฺถํ ซึ่งผ้าอันเป็นทิพย์  เอกํ ผืนหนึ่ง  ทฺวาทส-

โยชนิกํ อันประกอบแล้วด้วยโยชน์สิบสอง  ปารุปิตฺวา ห่มแล้ว  (ทิพฺพวตฺถํ) ซึ่งผ้า 

อันเป็นทิพย์  เอกํ ผืนหนึ่ง  ฅิตา ยืนอยู่แล้ว  วิมานทฺวาเร ที่ประตูแห่งวิมาน   

ปฏิมณฺฑิเต อันประดับแล้ว  สุวณฺณสรเกน ด้วยขันอันเป็นวิการแห่งทอง   

โอลมฺพนฺเตน อันห้อยลงอยู่  สุวณฺณลาชภริเตน อันเต็มแล้วด้วยข้าวตอกอันเป็น 

วิการแห่งทอง  ปกาสนตฺถํ เพื่ออันประกาศ  ปุพฺพกมฺมํ ซึ่งกรรมในกาลก่อน   

โอโลเกตฺวา แลดูแล้ว  สมฺปตฺต ึซึ่งสมบัติ  อตฺตโน ของตน  อุปธาเรนฺตี ใคร่ครวญ 

อยู่  ทิพฺพจกฺขุนา ด้วยจักษุอันเป็นทิพย์  อิติ ว่า  “อยํ  (สมฺปตฺติ) อ.สมบัตินี้  (มยา)  

อันเรา  ลทฺธา ได้แล้ว  เกน  กมฺเมน เพราะกรรมอะไร”  อิติ ดังนี้ อญฺฃาสิ ได้รู้แล้ว  

อิติ ว่า  “(อยํ  สมฺปตฺติ) อ.สมบัตินี้  (มยา) อันเรา  (ลทฺธา)อันได้แล้ว  ลาชทาเนน  

เพราะการถวายซึ่งข้าวตอก  มหากสฺสปตฺเถรสฺส แก่พระมหากัสสปะผู้เถระ”  อิติ  

ดังนี้ ฯ  สา  (เทวธีตา) อ.เทพธิดานั้น  กาตุกามา เป็นผู้ใคร่เพื่ออันกระทํา  สมฺปตฺต ึ 

ซึ่งสมบัติ  อตฺตโน ของตน  ถาวรํ ให้เป็นสมบัติอันมั่นคง  (หุตฺวา) เป็น  อาทาย  

ถือเอาแล้ว  สมฺมชฺชน ึซึ่งไม้กวาด  เจว ด้วยนั่นเทียว  กจวรฉฑฺฑนปจฺฉึ ซึ่งกระเช้า

เป็นเครื่องทิ้งซึ่งหยากเยื่อ  จ ด้วย สุวณฺณมย ํ อันสําเร็จแล้วด้วยทอง  ปาโตว ใน
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เวลาเช้าเทียว  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  สมฺมชฺชิตฺวา กวาดแล้ว  ปริเวณํ ซึ่งบริเวณ   

เถรสฺส ของพระเถระ  อุปฏฺฅเปสิ เข้าไปตั้งไว้แล้ว  ปานียปริโภชนียํ ซึ่งนํ้าอันบุคคล

พึงดื่มและนํ้าอันบุคคลพึงใช้สอย ฯ  เถโร อ.พระเถระ  สลฺลกฺเขตฺวา กําหนดแล้ว  อิติ 

ว่า  “(อิทํ  วตฺตํ) อ.ข้อวัตรนี้  เกนจิ  ทหเรน  วา  สามเณเรน  วา  กตํ เป็นข้อวัตร  

อันภิกษุหนุ่ม หรือ หรือว่า อันสามเณร บางรูป กระทําแล้ว  ภวิสฺสต ิ จักเป็น”  อิติ 

ดังนี้  วิวริตฺวา เปิดแล้ว  ทฺวารํ ซึ่งประตู  ตติยทิวเส ในวันที่ ๓  โอโลเกนฺโต แลดูอยู่   

ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (เทวธีตรํ) ซึ่งเทพธิดานั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เทวธีเต  

ดูก่อนเทพธิดา  (ตฺวํ) อ.เธอ  อเปหิ จงหลีกไป,  (ตฺวํ) อ.เธอ  มา  กริ อย่ากระทําแล้ว   

เม  อนาคเต  จิตฺตวีชนึ  คเหตฺวา  ธมฺมกถิเกหิ  ‘มหากสฺสปตฺเถรสฺส  กิร  เอกา   

เทวธีตา  วตฺตปฺปฏิวตฺตํ  กตฺวา  ปานียปริโภชนียํ  อุปฏฺฅเปสีติ  วตฺตพฺพต ํซึ่งความ

ที่ แห่งเรา เป็นผู้อันพระธรรมกถึก ท. ถือเอาแล้ว ซึ่งพัดอันวิจิตร พึงกล่าว ว่า ‘ได้ยิน

ว่า อ.เทพธิดา ตนหนึ่ง กระทําแล้ว ซึ่งวัตรใหญ่และวัตรน้อย เข้าไปตั้งไว้แล้ว ซึ่งนํ้า

อันบุคคลพึงดื่มและนํ้าอันบุคคลพึงใช้สอย แก่พระมหากัสสปะผู้เถระ’ ดังนี้ ในอนาคต,  

(ตฺวํ) อ.เธอ  มา  ปกฺกม ิอย่าก้าวมาแล้ว  อิธ  (ฅาเน) ในที่นี้  ปฏฺฅาย จําเดิม  อิโต   

(กาลโต) แต่กาลนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  สา  (เทวธีตา) อ.เทพธิดานั้น  ยาจิ อ้อนวอนแล้ว  

ปุนปฺปุน ํบ่อยๆ  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  มา  มํ  นาเสถ 

จงอย่า ยังดิฉัน ให้ฉิบหาย”  อิติ ดังนี้ ฯ  เถโร อ.พระเถระ  ปหร ิดีดแล้ว  อจฺฉรํ ซึ่ง

นิ้วมือ  (ฃาปนเหตุกํ) มีอันให้รู้  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  น  ชานาสิ ย่อมไม่รู้  ปมาณํ 

ซึ่งประมาณ  ตว ของท่าน”  อิติ ดังนี้เป็นเหตุ ฯ  สา  (เทวธีตา) อ.เทพธิดานั้น   

อสกฺโกนฺตี ไม่อาจอยู่  ฅาตุํ เพื่อดํารงอยู่  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้น  โรทนฺตี  อากาเส   

อฏฺฅาสิ ได้ยืนร้องไห้อยู่แล้ว ในอากาศ  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห)  

อ.ท่าน  มยา  ลทฺธสมฺปตฺตึ  มา  นาเสถ จงอย่า ยังสมบัติ อันดิฉัน ได้แล้ว ให้

ฉิบหาย,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  เทถ ขอจงให้  กาตุํ เพื่ออันกระทํา  ถาวรํ ให้เป็นสมบัติ

อันถาวร”  อิติ ดังนี้ ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  นิสินฺโนว ประทับนั่งแล้วเทียว  คนฺธ-

กุฏิยํ ในพระคันธกุฎี  เชตวเน ในพระเชตวัน  ปญฺจจตฺตาฬีสโยชนมตฺถเก ในที่สุด

แห่งโยชน์ ๔๕  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  โรทิตสทฺทํ ซึ่งเสียงแห่งการร้องไห้  ตสฺสา   

(เทวธีตุยา) ของเทพธิดานั้น  ผริตฺวา ทรงแผ่ไปแล้ว  โอภาสํ ซึ่งพระรัศมี  นิสินฺโน   

วิย ราวกะว่าประทับนั่งแล้ว  สมฺมุขา ในที่มีหน้าพร้อม  ตสฺสา  (เทวธีตุยา) ของ
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เทพธิดานั้น  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “เทวธีเต ดูก่อนเทพธิดา  สํวรกรณํ  เอว 

อ.การกระทําซึ่งการสํารวมนั่นเทียว  ภาโร เป็นภาระ  กสฺสปสฺส ของพระกัสสปะ  

ปุตฺตสฺส ผู้เป็นบุตร  มม ของเรา  (โหติ) ย่อมเป็น,  ต ุส่วนว่า  ‘อยํ  (อตฺโถ)  โน   

อตฺโถ  (โหติ)’  อิติ  สลฺลกฺเขตฺวา  ปุญฺฃกรณํ  เอว อ.การ กําหนดว่า ‘อ.ประโยชน์

นี้ เป็นประโยชน์ ของเรา ท. ย่อมเป็น’ ดังนี้ แล้วจึงกระทําซึ่งบุญนั่นเทียว  ภาโร เป็น

ภาระ  ปุญฺฃตฺถิกานํ  (ชนานํ) ของชน ท. ผู้มีความต้องการด้วยบุญ  (โหติ) ย่อม

เป็น,  ห ิด้วยว่า  ปุญฺฃกรณํ อ.การกระทําซึ่งบุญ  สุขํ  เอว เป็นความสุขนั่นเทียว   

อุภยโลเก ในโลกทั้งสอง  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ  

ซึ่งพระคาถานี้  ปาปวคฺเค ในปาปวรรค  ธมฺมปทสฺส แห่งธรรมบท  อิติ ว่า

 “เจ หากว่า  ปุริโส อ.บุคคล  กยิรา พึงกระทํา  ปุญฺฃํ ซึ่ง

บุญไซร้,  (โส  ปุริโส) อ.บุคคลนั้น  กยิราถ พึงกระทํา  เอนํ  

(ปุญฺฃํ) ซึ่งบุญนั่น  ปุนปฺปุน ํบ่อยๆ  กยิราถ พึงกระทํา  ฉนฺทํ 

ซึ่งความพอใจ  ตมฺหิ  (ปุญฺเฃ) ในบุญนั้น,  (หิ) เพราะว่า   

อุจฺจโย อ.การสั่งสม  ปุญฺฃสฺส ซึ่งบุญ  สุโข เป็นเหตุนํามา 

ซึ่งความสุข  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ดังได้สดับมา หญิงเฝ้านาข้าวสาลีคนหนึ่ง ในกรุงราชคฤห์ เด็ดรวงข้าวสาลีทั้งหลาย 

ทําข้าวตอกเลี้ยงชีวิต. ก็ใกล้เมืองราชคฤห์ มีถํ้าอยู่ถํ้าหนึ่ง. ถํ้านั้น ปรากฏชื่อว่า  

“ปิปผลิคุหา” เพราะว่าถํ้านั้นมีต้นไม้เลียบต้นหนึ่งอยู่ใกล้ประตู. ท่านพระมหากัสสปะ 

เข้านิโรธตลอด ๗ วัน ที่ถํ้านั้น ออกแล้ว จึงตรวจดูที่เป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษา ด้วย

ทิพยจักษุ เห็นหญิงนั้น ถือเอาบาตรและจีวร ได้ยืนอยู่ ณ ใกล้ที่นา. นางเห็นพระเถระ 

มีจิตเลื่อมใส เกลี่ยข้าวตอกลงในบาตรของพระเถระ ตั้งความปรารถนาว่า “ท่านเจ้าค่ะ 

ขอดิฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้ว”, เมื่อพระเถระนั้น กล่าวว่า “ขอความ

ปรารถนาที่ท่านปรารถนาแล้วอย่างนี้ จงสําเร็จ” ดังนี้ หลีกไปแล้ว, ใคร่ครวญทานของ

ตนอยู่ พลางเดินกลับ ถูกงูตัวมีพิษร้าย ตัวเลื้อยออกจากโพรงแห่งหนึ่ง ในทางเป็นที่

ไปบนคันนากัด ล้มลงในที่นั้นนั่นแหละ ทํากาละ ดุจตื่นจากความหลับ มีอัตภาพ ๓ 

คาวุต ประดับด้วยเครื่องประดับทุกชนิด บังเกิดในวิมานทอง ที่เต็มไปด้วยนางอัปสร

หนึ่งพันนาง ในภพดาวดึงส์ นุ่งผ้าทิพย์ผืนหนึ่ง ยาว ๑๒ โยชน์ ห่มผ้าทิพย์ผืนหนึ่ง 
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ยืนอยู่ที่ประตูวิมาน อันประดับด้วยขันทองคําอันห้อยลง อันเต็มด้วยข้าวตอกทองคํา 

เพื่อประกาศบุรพกรรม แลดูอัตภาพของตน ใคร่ครวญอยู่ด้วยทิพยจักษุว่า “สมบัตินี้ 

เราได้มา เพราะกรรมอะไร ?” ได้รู้ว่า “เพราะการถวายข้าวตอกแก่พระมหากัสสป-

เถระ”. เทพธิดานั้น มีความประสงค์จะทําสมบัติของตนให้เป็นของมั่นคง จึงถือเอา

ไม้กวาด และกระเช้าเป็นที่ทิ้งหยากเยื่อที่เป็นทองคําแต่เช้าตรู่ มากวาดบริเวณของ

พระเถระ เข้าไปตั้งนํ้าฉันและนํ้าใช้. พระเถระกําหนดว่า “จักเป็นวัตรที่ภิกษุหนุ่ม

หรือสามเณรบางรูปกระทําไว้” เปิดประตูในวันที่ ๓ แลดู ก็ได้เห็นนางเทพธิดานั้น จึง

กล่าวว่า “แน่ะนางเทพธิดา เธอจงหลีกไป, เธอมาทําความที่เราเป็นผู้อันพระธรรม

กถึกทั้งหลายในอนาคต ผู้ถือเอาพัดอันวิจิตร พึงกล่าวว่า ‘เล่ากันมาว่า เทพธิดาตน

หนึ่งทําวัตรใหญ่และวัตรน้อย เข้าไปตั้งนํ้าฉันและนํ้าใช้แก่พระมหากัสสปเถระ’ ดังนี้, 

จําเดิมแต่นี้ไป เธออย่ามาในที่นี้”. นางเทพธิดานั้น อ้อนวอนบ่อยๆ ว่า “ท่านเจ้าค่ะ 

ขอท่านอย่าทําให้ดิฉันฉิบหายเลย”. พระเถระดีดนิ้วมือมีอันให้รู้ว่า “เธอไม่รู้ประมาณ

ของตนเลย” ดังนี้เป็นเหตุ. นางไม่สามารถเพื่อจะดํารงอยู่ในที่นั้นได้ ได้ยืนร้องไห้อยู่

ในอากาศว่า “ท่านเจ้าค่ะ ขอท่านอย่าทําให้สมบัติที่ดิฉันได้แล้วฉิบหายเลย, ขอท่าน

จงให้เพื่อจะทําให้มั่นคงเถิด” ดังนี้. พระศาสดาประทับนั่งอยู่ในพระคันธกุฎี ในพระ

เชตวันนั่นแหละ ในที่สุด ๔๕ โยชน์ ทรงสดับเสียงร้องไห้ของเทพธิดานั้น ทรงแผ่พระ

รัศมีไป ดุจประทับนั่งในที่ข้างหน้าของเทพธิดานั้น ตรัสว่า “เทพธิดา การทําความ

สํารวมนั่นแหละ เป็นภาระของพระกัสสปะ ผู้เป็นบุตรของเรา, ส่วนการกําหนดว่า ‘นี้

เป็นประโยชน์ของเราทั้งหลาย’ ดังนี้ แล้วจึงทําบุญนั่นแหละ เป็นภาระของพวกชนผู้มี

ความต้องการด้วยบุญ, เพราะว่า การทําบุญ เป็นความสุขเท่านั้น ในโลกทั้งสอง” ดังนี้

แล้ว ตรัสพระคาถานี้ ในบาปวรรค แห่งธรรมบทว่า

 “หากบุคคลพึงทําบุญไซร้, พึงทําบุญนั่นบ่อยๆ พึงทําความ

พอใจในบุญนั้น เพราะว่า การสั่งสมบุญ เป็นเหตุนําความสุข

มาให้” ดังนี้.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  ปุญฺฃญฺเจ  ปุริโสติ  สเจ  ปุคฺคโล  สกึ  ปุญฺฃํ  กเรยฺย ฯ  
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 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ปุญฺฃญฺเจ  ปุริโสติ  (ปททฺวยสฺส)  “สเจ  ปุคฺคโล  สกึ  ปุญฺฃํ  กเรยฺย”  (อิิติ   

อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สเจ ถ้าว่า  ปุคฺคโล อ.บุคคล  กเรยฺย พึงกระทํา  ปุญฺฃํ 

ซึ่งบุญ  สก ึ คราวเดียวไซร้”  อิติ ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ปุญฺฃญฺเจ  ปุริโสติ   

(ปททฺวยสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -หมวดสองแห่งบทว่า “ปุญฺฃญฺเจ  ปุริโส” 

ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า “ปุญฺฃญฺเจ  ปุริโส” ความว่า ถ้าบุคคลพึงทําบุญคราว

เดียว.

 ..............................................................................................................................

 กยิราเถนนฺติ  สกึ  ปุญฺฃํ  เม  กตํ  อลเมตฺตาวตาติ  อโนรมิตฺวา  ปุนปฺปุนํ  เอตํ  

กเรยฺย ฯ

 “กยิราเถนนฺติ  (ปทสฺส)  “สกึ  ปุญฺฃํ  เม  กตํ,  อลํ  เอตฺตาวตา  (ปุญฺเฃน)”  ติ  (จินฺตเนน)   

อโนรมิตฺวา  ปุนปฺปุนํ  เอตํ  (ปุญฺฃํ)  กเรยฺย”  (อิิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อโนรมิตฺวา ไม่งดเว้นแล้ว  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  

อิติ ว่า  ‘ปุญฺฃ ํอ.บุญ  เม อันเรา  กตํ กระทําแล้ว  สกึ คราวเดียว,  อลํ อ.พอละ   

เอตฺตาวตา  (ปุญฺเฃน) ด้วยบุญ อันมีประมาณเท่านี้’  อิติ ดังนี้  กเรยฺย พึงกระทํา   

เอตํ  (ปุญฺฃํ) ซึ่งบุญนั่น  ปุนปฺปุน ํบ่อยๆ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “กยิราเถนนฺติ  

ว่า “กยิราเถนํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “กยิราเถนํ” ความว่า ไม่งดเว้นด้วยอันคิดว่า ‘เราทําบุญคราวเดียว, พอละ

ด้วยบุญมีประมาณเท่านี้’ ดังนี้ พึงทําบุญนั่นบ่อยๆ.

 ..............................................................................................................................

 ตมฺหตีิ  ตสฺส  กรณกฺขเณปิ  ตสฺมึ  ปุญฺเฃ  ฉนฺทํ  รุจึ  อุสฺสาหํ  กเรยฺเยว ฯ  กสฺมา ฯ  

ปุญฺฃสฺส  หิ  อุจฺจโย  วุฑฺฒิ  สุโข  อิธโลกปรโลกสุขาวหนโตติ ฯ

 “ตมฺหตีิ  (ปทสฺส)  “ตสฺส  (ปุญฺฃสฺส)  กรณกฺขเณปิ  ตสฺมึ  ปุญฺเฃ  ฉนฺทํ  รุจึ  อุสฺสาหํ  กเรยฺเยว”  
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(อิติ  อตฺโถ) ฯ  “(ปุริโส)  กสฺมา  (ตมฺหิ  ปุญฺเฃ  ฉนฺทํ  กเรยฺยาติ  ปุจฺฉา) ฯ  “ปุญฺฃสฺส  หิ  อุจฺจโย  

วุฑฺฒิ  สุโข  (โหติ)  อิธโลกปรโลกสุขาวหนโตติ  (วิสฺสชฺชนํ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กเรยฺย  เอว พึงกระทํานั่นเทียว  ฉนฺทํ ซึ่งความพอใจ  

รุจึ คือว่าซึ่งความชอบใจ  อุสฺสาหํ คือว่าซึ่งความอุตสาหะ  ตสฺมึ  ปุญฺเฃ ในบุญ

นั้น  กรณกฺขเณป ิแม้ในขณะเป็นที่กระทํา  ตสฺส  (ปุญฺฃสฺส) ซึ่งบุญนั้น”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “ตมฺหีต ิว่า “ตมฺหิ” ดังนี้ ฯ  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  (อิติ) ว่า  “(ปุริโส) 

อ.บุคคล  (กเรยฺย) พึงกระทํา  (ฉนฺทํ) ซึ่งความพอใจ  (ตมฺหิ  ปุญฺเฃ) ในบุญนั้น   

กสฺมา เพราะเหตุอะไร ?”  (อิติ) ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  อิติ ว่า  “ห ิเพราะว่า   

อุจฺจโย อ.การสั่งสม  วุฑฺฒิ คือว่า อ.การพอกพูน  ปุญฺฃสฺส ซึ่งบุญ  สุโข เป็นเหตุ 

นํามาซึ่งความสุข  (โหติ) ย่อมเป็น  อิธโลกปรโลกสุขาวหนโต เพราะเป็นเหตุ 

นํามาซึ่งความสุขในโลกนี้และโลกอื่น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ตมฺหิ” ความว่า พึงทําความพอใจ คือความชอบใจ ได้แก่ความอุตสาหะนั่น

แหละ ในบุญนั้น แม้ในขณะที่ทําบุญนั้น ฯ ถามว่า เพราะเหตุอะไร ? แก้ว่า เพราะว่า 

การสั่งสม คือว่าการพอกพูนบุญ เป็นเหตุนําความสุขมาให้ เพราะเป็นเหตุนําความสุข 

ในโลกนี้และในโลกอื่นมาให้.

 ..............................................................................................................................

 คาถาวสาเน  สา  เทวธีตา  โสตาปนฺนา  หุตฺวา  เทวโลกํ  คตา ฯ  

 คาถาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งคาถา  สา  เทวธีตา อ.เทพธิดานั้น   

โสตาปนฺนา เป็นพระโสดาบัน  หุตฺวา เป็น  คตา ไปแล้ว  เทวโลกํ สู่เทวโลก ฯ

 เวลาจบคาถา เทพธิดานั้นเป็นพระโสดาบัน แล้วไปสู่เทวโลก.

 ..............................................................................................................................

 ลาชเทวธีตาวตฺถุ ฯ

 ลาชเทวธีตาวตฺถุ อ.เรื่องแห่งเทพธิดาชื่อว่าลาชะ  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

 จบเรื่องลาชเทพธิดา.
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๘. สารีปุตฺตมาตุลพฺราหฺมณวตฺถุ

[๖๘]   เอวํ  สาวกปูชาปิ  หิตสุขาวหา  โหติ  สตฺถุ  วณฺณิตา  จ ฯ  ตตฺรีทํ  วตฺถุ  

 ราชคเห  กิเรโก  สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  มาตุโล  พฺราหฺมโณ  ปฏิวสติ ฯ  โส  “โย  มาเส  

มาเส  สหสฺสปริจฺจาเคน  ทานมกาสิ,  โส  พฺรหฺมโลกํ  คมิสฺสติ,  อยญฺหิ  พฺรหฺมโลกสฺส  

มคฺโคติ  อาจริยโต  สุตฺวา  ตถา  กตฺวา  นิคฺคณฺฅานํ  ทานมกาสิ ฯ  เถโร  ตสฺส  สนฺติกํ  

คนฺตฺวา  ตํ  ปวตฺตึ  สุตฺวา  “น  ตฺวมฺปิ  ตวาจริยาปิ  พฺรหฺมโลกมคฺคํ  ชานนฺติ,  อมฺหากํ  

สตฺถาเอว  เอโก  ชานาติ,  เอหิ  พฺราหฺมณ  พฺรหฺมโลกมคฺคนฺเต  กถาเปสฺสามีติ  ตํ   

คเหตฺวา  เวฬุวนํ  อาคนฺตฺวา  สตฺถุ  อาโรเจสิ ฯ  อถสฺส  สตฺถา  “พฺราหฺมณ  เอวํ  ตว  

วสฺสสตํ  ทินฺนทานโต  มุหุตฺตมตฺตมฺปิ  ปสนฺนจิตฺเตน  มม  สาวกสฺส  โอโลกนํ  วา   

กฏจฺฉุภิกฺขามตฺตทานํ  วา  มหปฺผลตรนฺติ  วตฺวา  สาวกปูชํ  ปสํสนฺโต  ธมฺมปทสฺส  

สหสฺสวคฺเค  อิมํ  คาถมาห

  “มาเส  มาเส  สหสฺเสน   โย  ยเชถ  สตํ  สมํ  

  เอกญฺจ  ภาวิตตฺตานํ   มุหุตฺตมปิ  ปูชเย

  สาเยว  ปูชนา  เสยฺโย   ยญฺเจ  วสฺสสตํ  หุตนฺติ ฯ

   สาวกปูชาปิ แม้ อ.การบูชาซึ่งพระสาวก  หิตสุขาวหา เป็นเหตุนํามาซึ่งประโยชน์

เกื้อกูลและความสุข  (จ) ด้วย  สตฺถุ วณฺณิตา เป็นการบูชา อันพระศาสดา ทรง

สรรเสริญแล้ว  จ ด้วย  โหติ ย่อมเป็น  เอวํ ด้วยประการฉะนี้ ฯ  อิทํ  วตฺถุ อ.เรื่องนี้  

ตตฺร  (ปพฺเพ) ในข้อนั้น ฯ

 กิร ได้ยินว่า  พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์  มาตุโล ผู้เป็นลุง  สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ของพระ

สารีบุตรผู้เถระ  เอโก คนหนึ่ง  ปฏิวสติ ย่อมอาศัยอยู่  ราชคเห ในเมืองราชคฤห์ 

ฯ  โส  (พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์นั้น  สุตฺวา ฟังแล้ว  อาจริยโต จากอาจารย์  อิติ 

ว่า  “โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ทานํ ซึ่งทาน  สหสฺสปริจฺ-

จาเคน ด้วยการบริจาคซึ่งพันแห่งทรัพย์  มาเส  มาเส ในเดือนๆ,  โส  (ปุคฺคโล) 

อ.บุคคลนั้น  คมิสฺสต ิ จักไป  พฺรหฺมโลกํ สู่พรหมโลก,  ห ิ ด้วยว่า  อยํ  (มคฺโค) 

อ.หนทางนี้  มคฺโค เป็นหนทาง  พฺรหฺมโลกสฺส แห่งพรหมโลก  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ 

ดังนี้  กตฺวา กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ทานํ ซึ่งทาน  
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นิคฺคณฺฅานํ แก่นิครนถ์ ท. ฯ  เถโร อ.พระเถระ  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติก ํสู่สํานัก  

ตสฺส  (พฺราหฺมณสฺส) ของพราหมณ์นั้น  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  ปวตฺต ึซึ่งความเป็นไป

ทั่วนั้น  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตฺวมฺป ิแม้ อ.ท่าน  อาจริยาปิ แม้ อ.อาจารย์ 

ท.  ตว ของท่าน  น  ชานนฺติ ย่อมไม่รู้  พฺรหฺมโลกมคฺคํ ซึ่งหนทางแห่งพรหม

โลก,  สตฺถา  เอว อ.พระศาสดานั่นเทียว  อมฺหากํ ของเรา ท.  เอโก พระองค์เดียว   

ชานาติ ย่อมทรงทราบ,  พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เอหิ จงมา,  (อหํ) 

อ.อาตมา  (สตฺถารํ) ทูลยังพระศาสดา  กถาเปสฺสามิ จักให้ตรัสบอก  พฺรหฺมโลก- 

มคฺคํ ซึ่งหนทางแห่งพรหมโลก  เต แก่ท่าน”  อิติ ดังนี้  คเหตฺวา พาเอาแล้ว  ตํ   

(พฺราหฺมณํ) ซึ่งพราหมณ์นั้น  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  เวฬุวนํ สู่พระวิหารชื่อว่าเวฬุวัน  

อาโรเจสิ กราบทูลแล้ว  สตฺถุ แก่พระศาสดา ฯ  อถ ครั้งนั้น  สตฺถา อ.พระศาสดา  

วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  โอโลกนํ อ.การแลดู  สาวกสฺส 

ซึ่งสาวก  มม ของเรา  ปสนฺนจิตฺเตน ด้วยจิตอันเลื่อมใสแล้ว  มุหุตฺตมตฺตมฺป ิแม้

สิ้นกาลชั่วครู่หนึ่ง  วา หรือ  วา หรือว่า  กฏจฺฉุภิกฺขามตฺตทานํ อ.การถวายสักว่า

ภิกษาทัพพี  มหปฺผลตรํ เป็นของมีผลมากกว่า  ตว  ทินฺนทานโต กว่าทาน อันท่าน 

ให้แล้ว  วสฺสสต ํสิ้นร้อยแห่งปี  เอวํ อย่างนี้  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  ปสํสนฺโต  

เมื่อทรงสรรเสริญ  สาวกปูชํ ซึ่งการบูชาซึ่งพระสาวก  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ 

ซึ่งพระคาถานี้  สหสฺสวคฺเค ในสหัสสวรรค  ธมฺมปทสฺส แห่งธรรมบท  อสฺส   

(พฺราหฺมณสฺส) แก่พราหมณ์นั้น  อิติ ว่า 

 “โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  ยเชถ พึงบูชา  สหสฺเสน ด้วย

พันแห่งทรัพย์  มาเส  มาเส ในเดือนๆ  สม ํสิ้นปี  สต ํหนึ่ง

ร้อย,  จ ส่วนว่า  (โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  ปูชเย พึงบูชา  

(อริยปุคฺคลํ) ซึ่งอริยบุคคล  ภาวิตตฺตานํ ผู้มีตนอันให้เจริญ

แล้ว  เอกํ ผู้หนึ่ง  มุหุตฺตํ  อป ิแม้สิ้นกาลครู่หนึ่ง,  เจ หากว่า  

หุต ํอ.การบูชา  วสฺสสต ํตลอดร้อยแห่งปี  ย ํใดไซร้,  สา  เอว   

ปูชนา อ.การบูชานั้นนั่นเทียว  (ตสฺส  ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล

นั้น  เสยฺโย เป็นการบูชาประเสริฐกว่า  (ปูชนโต) กว่าการ

บูชา  (วสฺสสตํ) สิ้นร้อยแห่งปี (ตสฺส  อิตรสฺส  ปุคฺคลสฺส) 

ของบุคคลนอกนี้นั้น  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 แม้การบูชาพระสาวก ก็เป็นเหตุนําประโยชน์สุขมาให้ และพระศาสดาก็ทรงสรรเสริญ

แล้ว ด้วยประการฉะนี้. ในข้อนั้น มีเรื่องนี้ (เป็นอุทาหรณ์).

 ได้ทราบมาว่า พราหมณ์คนหนึ่งผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ อาศัยอยู่ในเมือง

ราชคฤห์. พราหมณ์นั้น ฟังจากอาจารย์ว่า “บุคคลใดทําทาน ด้วยการบริจาคทรัพย์

หนึ่งพัน ทุกๆ เดือน, บุคคลนั้นจักไปสู่พรหมโลก, ด้วยว่า นี้เป็นหนทางแห่งพรหม

โลก” ทําเหมือนอย่างนั้น ได้ทําทานแก่นิครนถ์ทั้งหลาย. พระเถระไปสู่สํานักของ

พราหมณ์นั้น ฟังความเป็นไปทั่วนั้น กล่าวว่า “แม้ท่าน แม้อาจารย์ทั้งหลายของท่าน 

ย่อมไม่รู้หนทางแห่งพรหมโลก, พระศาสดาของพวกเรา พระองค์เดียวเท่านั้นย่อม

รู้, มาเถิดพราหมณ์ อาตมาจะกราบทูลพระศาสดาให้ตรัสบอกทางแห่งพรหมโลกแก่

ท่าน” แล้วพาพราหมณ์นั้นมาสู่พระเวฬุวัน กราบทูลแก่พระศาสดา. ทีนั้น พระศาสดา

ตรัสว่า “พราหมณ์ การแลดูพระสาวกของเรา ด้วยจิตอันเลื่อมใสแม้สิ้นกาลเพียงครู่

เดียวหรือว่า การถวายภิกษาเพียงหนึ่งทัพพี เป็นของมีผลมากกว่าการถวายทานที่

ท่านถวายแล้วตั้ง ๑๐๐ ปีอย่างนี้” เมื่อทรงสรรเสริญการบูชาพระสาวก จึงตรัสคาถานี้  

ในสหัสสวรรค แห่งธรรมบท แก่พราหมณ์นั้นว่า

 “ผู้ใดพึงบูชาโลกิยมหาชน ด้วยทรัพย์พันหนึ่ง ทุกๆ เดือน 

ตลอด ๑๐๐ ปี, ส่วนผู้ใด พึงบูชาท่านผู้มีตนอบรมแล้วผู้หนึ่ง 

แม้เพียงครู่เดียว, การบูชาของผู้นั้นนั่นแหละ ประเสริฐกว่า

การบูชาโลกิยมหาชนของผู้บูชานั้น, การบูชาตั้ง ๑๐๐ ปี จะ

ประเสริฐอะไร ?.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  สหสฺเสนาติ  สหสฺสปริจฺจาเคน ฯ  

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สหสฺเสนาติ  (ปทสฺส)  “สหสฺสปริจฺจาเคน”  (อิิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สหสฺสปริจฺจาเคน ด้วยการบริจาคซึ่งพันแห่งทรัพย์”  

(อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สหสฺเสนาติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บท

ว่า “สหสฺเสน” ดังนี้ ฯ 

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “สหสฺเสน” ความว่า ด้วยการบริจาคทรัพย์หนึ่งพัน.
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 ยเชถาติ  โลกิยมหาชนสฺส  ทานํ  ทเทยฺย ฯ

 “ยเชถาติ  (ปทสฺส)  “โลกิยมหาชนสฺส  ทานํ  ทเทยฺย”  (อิิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ทเทยฺย พึงให้  ทานํ ซึ่งทาน  โลกิยมหาชนสฺส แก่โลกิย- 

มหาชน”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ยเชถาติ ว่า “ยเชถ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ยเชถ” ความว่า พึงให้ทานแก่โลกิยมหาชน.

 ..............................................................................................................................

 สตนตฺิ  สตปฺปมาณํ ฯ  

 “สตนตฺิ  (ปทสฺส)  “สตปฺปมาณํ”  (อิิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สตปฺปมาณ ํ มีหนึ่งร้อยเป็นประมาณ”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “สตนฺต ิว่า “สตํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สตํ” ความว่า มีประมาณ ๑๐๐ ปี.

 ..............................................................................................................................

 สมนตฺิ  วสฺสํ  สํวจฺฉรํ ฯ  วสฺสญฺหิ  สมยติ  ปทตฺเถ  ปวตฺตาเปตีติ  สมาติ  วุจฺจติ ฯ

 “สมนตฺิ  (ปทสฺส)  “วสฺสํ  สํวจฺฉรํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  วสฺสํ  หิ  (ปุคฺคลํ)  สมยติ  ปทตฺเถ  ปวตฺตาเปตีติ   

(วิคฺคเหน  ปณฺฑิเตน)  “สมาติ  วุจฺจติ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วสฺส ํตลอดกาลฝน  สํวจฺฉรํ คือว่าตลอดปี”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “สมนฺต ิว่า “สมํ” ดังนี้ ฯ  ห ิจริงอยู่  วสฺส ํอ.กาลฝน  (ปณฺฑิเตน) 

อันบัณฑิต  วุจฺจติ ย่อมเรียก  “สมาติ ว่า “สมา” ดังนี้  (วิคฺคเหน) เพราะวิเคราะห์   

อิติ ว่า  “(ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  สมยต ิย่อมให้คิด  ปวตฺตาเปต ิคือว่าย่อมให้เป็นไป  

ปทตฺเถ ในเนื้อความของบท”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สมํ” ความว่า กาลฝนหนึ่ง คือว่าปีหนึ่ง ฯ แท้จริง กาลฝน เรียกกันว่า “สมา” 

เพราะวิเคราะห์ว่า “ทําให้บุคคลคิด คือว่าย่อมให้เป็นไปในเนื้อความของบท.

 ..............................................................................................................................
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 เอกญฺจาติ  อนฺตมโส  เอกมฺปิ  โสตาปนฺนปุคฺคลํ ฯ  

 “เอกญฺจาติ  (ปทสฺส)  “อนฺตมโส  เอกมฺปิ  โสตาปนฺนปุคฺคลํ”  (อิิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อนฺตมโส โดยที่สุด  โสตาปนฺนปุคฺคลํ ซึ่งพระโสดาบัน

บุคคล  เอกมฺปิ แม้ผู้เดียว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “เอกญฺจาติ ว่า “เอกญฺจ” 

ดังนี้ ฯ

 บทว่า “เอกญฺจ” ความว่า โดยที่สุด พระโสดาบันบุคคลแม้ผู้เดียว.

 ..............................................................................................................................

 ภาวิตตฺตานนฺติ  คุณวเสน  วฑฺฒิตอตฺตานํ  ปริพฺรูหิตจิตฺตํ ฯ

 “ภาวิตตฺตานนฺติ  (ปทสฺส)  “คุณวเสน  วฑฺฒิตอตฺตานํ  ปริพฺรูหิตจิตฺตํ”  (อิิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วฑฺฒิตอตฺตานํ ผู้มีตนอันให้เจริญแล้ว  ปริพฺรูหิตจิตฺตํ 

คือว่าผู้มีจิตอันพอกพูนแล้ว  คุณวเสน ด้วยสามารถแห่งคุณ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  “ภาวิตตฺตานนฺติ ว่า “ภาวิตตฺตานํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ภาวิตตฺตานํ” ความว่า มีตนอันให้เจริญแล้ว คือว่ามีจิตอันพอกพูนแล้ว ด้วย

สามารถแห่งคุณ. 

   ..............................................................................................................................

 ปูชเยติ  กฏจฺฉุภิกฺขาย  วา  ยาปนมตฺตาหารสฺส  วา  ถูลสาฏกสฺส  วา  ทานวเสน   

ปูเชยฺย ฯ

 “ปูชเยติ  (ปทสฺส)  “กฏจฺฉุภิกฺขาย  วา  ยาปนมตฺตาหารสฺส  วา  ถูลสาฏกสฺส  วา  ทานวเสน   

ปูเชยฺย”  (อิิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปูเชยฺย พึงบูชา  ทานวเสน ด้วยสามารถแห่งการให้  

กฏจฺฉุภิกฺขาย ซึ่งภิกษาทัพพีหนึ่ง  วา หรือ  วา หรือว่า  ยาปนมตฺตาหารสฺส ซึ่ง

อาหารสักว่าอันเป็นเครื่องยังอัตภาพให้เป็นไป  วา หรือว่า  ถูลสาฏกสฺส ซึ่งผ้าสาฎก

เนื้อหยาบ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปูชเยต ิว่า “ปูชเย” ดังนี้ ฯ
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 บทว่า “ปูชเย” ความว่า พึงบูชาด้วยสามารถแห่งการให้ภิกษาทัพพีหนึ่ง หรือ อาหาร

สักว่าเป็นเครื่องยังอัตภาพให้เป็นไป หรือว่าผ้าสาฎกเนื้อหยาบ.

 ..............................................................................................................................

 เสยฺโยติ  ยํ  อิตเรน  วสฺสสตํ  หุตํ  ตโต  เสฏฺโฅ ฯ  

 “เสยฺโยติ  (ปทสฺส)  “(ปูชนํ)  ยํ  อิตเรน  (ปุคฺคเลน)  วสฺสสตํ  หุตํ  ตโต  (อิตรสฺส  ปุคฺคลสฺส  

วสฺสสตํ  ปูชนโต)  เสฏฺโฅ  (โหติ)”  (อิิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ปูชนํ) อ.การบูชา  อิตเรน  (ปุคฺคเลน)  หุต ํ อัน 

อันบุคคลนอกนี้ บูชาแล้ว  วสฺสสต ํ ตลอดร้อยแห่งปี  ย ํ ใด  เสฏฺโฅ เป็นการบูชา 

ประเสริฐที่สุด  (ปูชนโต) กว่าการบูชา  (วสฺสสตํ) สิ้นร้อยแห่งปี (ตโต  อิตรสฺส   

ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลนอกนี้นั้น  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺสส) แห่งบท   

“เสยฺโยติ ว่า “เสยฺโย” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “เสยฺโย” ความว่า ประเสริฐกว่าการบูชาตลอดร้อยปีที่บุคคลนอกนี้ บูชาตั้ง 

๑๐๐ ปี.

 ..............................................................................................................................

 อปิจ  ยญฺเจติ  ปฏิเสธตฺเถ  นิปาโต ฯ  เตน  วสฺสสตํ  หุตํ  น  เสยฺโยติ  อตฺโถ ฯ

 อปิจ  “ยญฺเจติ  (วจนํ)  ปฏิเสธตฺเถ  นิปาโต  (โหติ) ฯ  “(ปูชนํ)  เตน  (ปุคฺคเลน)  วสฺสสตํ  หุตํ  

น  เสยฺโย  (โหติ)”  อิติ  อตฺโถ ฯ

 อปิจ อีกนัยหนึ่ง  “ยญฺเจติ  (วจนํ) อ.คําว่า “ยญฺเจ” ดังนี้  นิปาโต เป็นนิบาต   

ปฏิเสธตฺเถ ในอรรถปฏิเสธ  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “(ปูชนํ) 

อ.การบูชา  เตน  (ปุคฺคเลน)  หุต ํ อันอันบุคคลนั้น บูชาแล้ว  วสฺสสต ํ ตลอดร้อย 

แห่งปี  เสยฺโย เป็นคุณชาตประเสริฐกว่า  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อีกนัยหนึ่ง คําว่า “ยญฺเจ” เป็นนิบาตใช้ในอรรถปฏิเสธ. อธิบายว่า การบูชาที่บุคคล

นั้นบูชาแล้วตั้ง ๑๐๐ ปี ย่อมไม่เป็นของประเสริฐเลย.

 ..............................................................................................................................
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 คาถาวสาเน  พฺราหฺมโณ  โสตาปนฺโน ฯ  

 คาถาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระคาถา  พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์  โสตา-

ปนฺโน เป็นพระโสดาบัน  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว ฯ

 เวลาจบพระคาถา พราหมณ์ได้เป็นพระโสดาบัน.

 ..............................................................................................................................

 ตเถว  เถรสฺส  ภาคิเนยฺยวตฺถุมฺปิ  สหายพฺราหฺมณวตฺถุมฺปิ  สมาหริตพฺพํ ฯ

 ภาคิเนยฺยวตฺถุมฺปิ แม้ อ.เรื่องแห่งหลาน  เถรสฺส ของพระเถระ  สหายพฺราหฺมณ-

วตฺถุมฺป ิแม้ อ.เรื่องแห่งพราหมณ์ผู้เป็นสหาย  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  สมาหริตพฺพ ํ 

พึงนํามา  ตถา  เอว เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว ฯ

 พึงประมวลเรื่องหลานของพระเถระก็ดี เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นสหายก็ดี เหมือนอย่าง

นั้น.  

 ..............................................................................................................................

อามิสปฏิปตฺติปูชาวิเสส

[๖๙]   เอวํ  ตาว  อามิสปูชา  มหปฺผลา  โหติ,  โก  ปน  วาโท  ปฏิปตฺติปูชาย;  ยโต  เย   

กุลปุตฺตา  สรณคมนสิกฺขาปทปฺปฏิคฺคหณอุโปสถงฺคสมาทาเนหิ  จตุปฺปาริสุทฺธิสีเลหิ  

จ  อตฺตโน  คุเณหิ  ภควนฺตํ  ปูเชนฺติ  เก  เตสํ  ปูชาผลํ  วณฺณยิสฺสนฺติ ฯ  เต  หิ  

ตถาคตํ  ปรมาย  ปูชาย  ปูเชนฺตีติ  วุตฺตา ฯ  เกน  วุตฺตา ฯ  ภควตา ฯ  ยทา  หิ  ภควา  

มหาปรินิพฺพานมญฺจเก  นิปชฺชติ  ตทา  ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา  อิมสฺมึ  จกฺกวาเฬ  

สนฺนิปติตฺวา  ทิพฺพมาลาทีหิ  ภควนฺตํ  ปูเชสุํ ฯ  

 อามิสปูชา อ.อามิสบูชา  มหปฺผลา เป็นของมีผลมาก  โหติ ย่อมเป็น  ตาว ก่อน  เอวํ 

อย่างนี้,  ปน ก็  โก  วาโท อ.วาทะอะไร  ปฏิปตฺติปูชาย ในการบูชาด้วยการปฏิบัติ,  

เย  กุลปุตฺตา อ.กุลบุตร ท. เหล่าใด  ปูเชนฺต ิ ย่อมบูชา  ภควนฺตํ ซึ่งพระผู้มีพระ

ภาคเจ้า  คุเณหิ ด้วยคุณ ท.  อตฺตโน ของตน  สรณคมนสิกฺขาปทปฺปฏิคฺคหณ- 
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อุโปสถงฺคสมาทาเนหิ ด้วยการถึงซึ่งสรณะ การรับซึ่งสิกขาบท และการสมาทานซึ่ง

องค์แห่งอุโบสถ ท.  (จ) ด้วย  จตุปฺปาริสุทฺธิสีเลหิ  จ ด้วยปาริสุทธิศีล ๔ ท. ด้วย  

ยโต เพราะเหตุใด,  (ตโต) เพราะเหตุนั้น  เก อ.ใคร ท.  วณฺณยิสฺสนฺต ิจักพรรณนา   

ปูชาผลํ ซึ่งผลแห่งการบูชา  เตสํ  (กุลปุตฺตานํ) ของกุลบุตร ท. เหล่านั้น ฯ  หิ เพราะ

ว่า  เต  (กุลปุตฺตา) อ.กุลบุตร ท. เหล่านั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุตฺตา กล่าว

แล้ว  อิติ ว่า  “ปูเชนฺต ิ ย่อมบูชา  ตถาคตํ ซึ่งพระตถาคต  ปูชาย ด้วยการบูชา   

ปรมาย อย่างยิ่ง”  อิติ ดังนี้ ฯ  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  (อิติ) ว่า  “(เต  อตฺถา) อ.เนื้อ

ความ ท. เหล่านั้น  เกน อันใคร  วุตฺตา กล่าวแล้ว”  (อิติ) ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อัน

แก้  (อิติ) ว่า  “(เต  อตฺถา) อ.เนื้อความ ท. เหล่านั้น  ภควตา อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  

(วุตฺตา) ตรัสแล้ว”  (อิติ) ดังนี้ ฯ  หิ จริงอยู่  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  นิปชฺชต ิ 

ย่อมบรรทม  มหาปรินิพฺพานมญฺจเก บนเตียงเป็นที่มหาปรินิพพาน  ยทา ในกาล

ใด,  ตทา ในกาลนั้น  ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา อ.เทวดาในจักรวาลหมื่นหนึ่ง ท. 

สนฺนิปติตฺวา ประชุมกันแล้ว  อิมสฺมึ  จกฺกวาเฬ ในจักรวาลนี้  ปูเชสุ ํ บูชาแล้ว   

ภควนฺตํ ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า  ทิพฺพมาลาทีหิ  (วตฺถูหิ) ด้วยวัตถุ ท. มีพวงมาลัย

อันเป็นทิพย์เป็นต้น ฯ

 อามิสบูชา ยังมีผลมากอย่างนี้ก่อน, ก็จะกล่าวไปไยถึงปฏิบัติบูชาเล่า; เพราะกุลบุตร

เหล่าใดบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคุณทั้งหลายของตน คือการถึงสรณะ รับ

สิกขาบท และสมาทานองค์อุโบสถก็ดี คือปาริสุทธิศีล ๔ ก็ดี, ใครเล่าจักพรรณนา

ผลแห่งการบูชาของกุลบุตรเหล่านั้นได้. อันกุลบุตรเหล่านั้น ท่านกล่าวว่า “บูชา

พระตถาคตด้วยการบูชาอย่างยิ่ง”. ถามว่า “ใครกล่าว ?”. แก้ว่า “พระผู้มีพระภาค

เจ้า”. แท้จริง เมื่อคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบรรทม ณ พระแท่นที่มหาปรินิพพาน, 

เทพยดาในหมื่นจักรวาลประชุมพร้อมกันในจักรวาลนี้ บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วย

สักการะทั้งหลายมีพวงมาลัยทิพย์เป็นต้นแล้ว.  

 ..............................................................................................................................

 อถ  ภควา  นิปนฺโนเยว  ปฅวีตลโต  ยาว  จกฺกวาฬมุขวฏฺฏิยา  จกฺกวาฬมุขวฏฺฏิโต  

จ  ยาว  พฺรหฺมโลกา  สนฺนิปติตาย  ปริสาย  มหนฺเตน  อุสฺสาเหน  กตํ  มหาสกฺการํ   

ทิสฺวา  อานนฺทตฺเถรสฺส  มหาปรินิพฺพานสุตฺเต  วุตฺตนเยน  ตํ  สกฺการํ  ทสฺเสตฺวา   
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เตนาปิ  อตฺตโน  อสกฺกตภาวเมว  ทสฺเสนฺโต  “น  โข  อานนฺท  เอตฺตาวตา  ตถาคโต  

สกฺกโต  โหติ  ครุกโต  มานิโต  ปูชิโต  อปจิโตติ  อาห ฯ  

 อถ ครั้งนั้น  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  นิปนฺโน  เอว ทรงบรรทมแล้วนั่นเทียว  

ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  มหาสกฺการํ ซึ่งสักการะใหญ่  ปฅวีตลโต  ยาว  จกฺกวาฬ- 

มุขวฏฺฏิยา  (จ)  จกฺกวาฬมุขวฏฺฏิโต  จ  ยาว  พฺรหฺมโลกา  สนฺนิปติตาย  ปริสาย   

มหนฺเตน  อุสฺสาเหน  กตํ อันอันบริษัท ผู้ประชุมกันแล้ว แต่พื้นแห่งแผ่นดิน เพียงใด 

แต่ขอบแห่งปากแห่งจักรวาล ด้วย แต่ขอบแห่งปากแห่งจักรวาล เพียงใด แต่พรหม

โลกด้วย กระทําแล้ว ด้วยความอุตสาหะ ใหญ่  ทสฺเสตฺวา ทรงแสดงแล้ว  ตํ  สกฺการํ  

ซึ่งสักการะนั้น  วุตฺตนเยน โดยนัยอันพระองค์ตรัสไว้แล้ว  มหาปรินิพฺพานสุตฺเต 

ในมหาปรินิพพานสูตร  อานนฺทตฺเถรสฺส แก่พระอานนท์ผู้เถระ  ทสฺเสนฺโต เมื่อทรง

แสดง  (ตสฺสา  ปริสาย)  เตนาปิ  (มหาสกฺกาเรน)  อตฺตโน  อสกฺกตภาวํ  เอว ซึ่ง

ความที่ แห่งพระองค์ เป็นผู้อันบริษัทนั้น ไม่สักการะแล้วนั่นเทียว ด้วยสักการะใหญ่

แม้นั้น  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อานนฺท ดูก่อนอานนท์  ตถาคโต อ.พระตถาคต  

(ปริสาย)  สกฺกโต  ครุกโต  มานิโต  ปูชิโต  อปจิโต เป็นผู้อันบริษัท สักการะ เคารพ  

นับถือ บูชา นบนอบแล้ว  เอตฺตาวตา  (การเณน) เพราะเหตุอันมีประมาณเท่านี้  

โหติ ย่อมเป็น  น  โข หามิได้แล”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 ทีนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าบรรทมแล้วนั่นแล ทอดพระเนตรเห็นมหาสักการะที่บริษัท 

ผู้ประชุมกันแต่พื้นปฐพีกระทั่งถึงขอบปากจักรวาล และตั้งแต่ขอบปากจักรวาลกระทั่ง 

ถึงพรหมโลก ทําแล้วด้วยอุตสาหะใหญ่ ทรงแสดงสักการะนั้นแก่พระอานนทเถระ 

โดยนัยที่ตรัสไว้ในมหาปรินิพาานสูตรแล้ว เมื่อจะทรงแสดงความที่พระองค์ไม่เป็น

อันบริษัทนั้นสักการะแล้วด้วยสักการะอันใหญ่แม้นั้นนั่นแหละ จึงตรัสว่า “อานนท์ 

ตถาคตเป็นผู้ชื่อว่าอันบริษัทสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นบนอบแล้ว ด้วยสักการะ

เพียงเท่านั้น หามิได้เลย” ดังนี้.        

 ..............................................................................................................................

 อิทํ  วุตฺตํ  โหติ  “อานนฺท  น  มยา  ทีปงฺกรปาทมูเล  นิปนฺเนน  มาลาคนฺธตุริย- 

สงฺคีตานมตฺถาย  อภินีหาโร  กโต,  น  เอตทตฺถาย  ปารมิโย  ปูริตา,  ตสฺมา  น  โข  
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อหํ  เอตาย  ปูชาย  ปูชิโต  นาม  โหมีติ ฯ  

 อิทํ  (วจนํ) อ.คํานี้  อิติ ว่า  “อานนฺท ดูก่อนอานนท์  อภินีหาโร อ.อภินิหาร  มยา อัน

เรา  นิปนฺเนน ผู้หมอบแล้ว  ทีปงฺกรปาทมูเล ที่ใกล้แห่งพระบาทแห่งพระพุทธเจ้า

พระนามว่าทีปังกร  กโต กระทําแล้ว  อตฺถาย เพื่อประโยชน์  มาลาคนฺธตุริย- 

สงฺคีตานํ แก่พวงมาลัย ของหอม ดนตรี และสังคีติ ท.  น  หามิได้,  ปารมิโย อ.บารมี ท.   

(มยา) อันเรา  ปูริตา ให้เต็มแล้ว  เอตทตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่วัตถุมีระเบียบ

เป็นต้นนั้น  น หามิได้,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  อหํ อ.เรา  (ปริสาย)  ปูชิโต  นาม ชื่อ

ว่าเป็นผู้อันบริษัทบูชาแล้ว  เอตาย  ปูชาย ด้วยการบูชานั่น  โหมิ ย่อมเป็น  น  โข 

หามิได้แล”  อิติ ดังนี้  (ภควตา  วุตฺตํ) เป็นคํา อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสแล้ว  โหติ 

ย่อมเป็น ฯ

 มีคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่า “อานนท์ อภินิหารอันเราผู้หมอบแทบบาท- 

มูลของพระทีปังกรพุทธเจ้า ทําแล้ว เพื่อต้องการพวงมาลัย ของหอม ดนตรี และ

สังคีต ก็หาไม่, บารมีทั้งหลายอันเราบําเพ็ญแล้วเพื่อต้องการพวงมาลัยเป็นต้นนั้น ก็

หาไม่; เพราะฉะนั้น เราจึงไม่เป็นอันบริษัทบูชาแล้ว ด้วยการบูชานั่นเลย”.

   ..............................................................................................................................

 “กสฺมา  ปน  ภควา  อญฺฃตฺถ  เอกํ  อุมฺมารปุปฺผมตฺตํปิ  คเหตฺวา  พุทฺธคุเณ   

อาวชฺเชตฺวา  กตาย  ปูชาย  พุทฺธญฺฃาเณนาปิ  อปริจฺฉินฺนํ  วิปากํ  วณฺเณตฺวา  อิธ  

เอวํ  มหตึ  ปูชํ  ปฏิกฺขิปตีติ ฯ  ปริสานุคฺคเหน  เจว  สาสนสฺส  จิรฏฺฅิติกามตาย  จ ฯ  

ยทิ  หิ  ภควา  เอวํ  น  ปฏิกฺขิเปยฺย  อนาคเต  สีลสมาธโย  อปริปูเรนฺตา  วิปสฺสนญฺจ  

คพฺภํ  อคฺคณฺหาเปนฺตา  อุปฏฺฅาเก  สมาทเปตฺวา  ปูชํเยว  กโรนฺตา  วิจริสฺสนฺติ ฯ  

 (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  อิติ ว่า  “ปน ก็  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  วณฺเณตฺวา ทรง

พรรณนาแล้ว  วิปากํ ซึ่งวิบาก  ปูชาย แห่งการบูชา  (ปุคฺคเลน)  เอกํ  อุมฺมาร- 

ปุปฺผมตฺตํปิ  (สกฺการํ)  คเหตฺวา  พุทฺธคุเณ  อาวชฺเชตฺวา  กตาย อันอันบุคคล 

ถือเอาแล้ว ซึ่งสักการะ แม้สักว่าดอกสามหาว ดอกหนึ่ง พิจารณาแล้ว ซึ่งพระคุณ

ของพระพุทธเจ้า ท. กระทําแล้ว  พุทฺธญฺฃาเณนาปิ  อปริจฺฉินฺนํ แม้อันพระพุทธ-

ญาณ ไม่ทรงกําหนดแล้ว  อญฺฃตฺถ  (ปาลิปเทเส) ในบาลีประเทศอื่น  ปฏิกฺขิปติ 
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ย่อมทรงคัดค้าน  ปูช ํซึ่งการบูชา  มหต ึใหญ่  เอวํ อย่างนี้  อิธ  (ปาลิปเทเส) ใน

บาลีประเทศนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  (อิติ) ว่า  “(ภควา) อ.พระผู้มีพระ

ภาคเจ้า  (ปฏิกฺขิปติ) ย่อมทรงคัดค้าน  (ปูชํ) ซึ่งการบูชา  (มหตึ) ใหญ่  (เอวํ) อย่าง

นี้  (อิธ  ปาลิปเทเส) ในบาลีประเทศนี้  ปริสานุคฺคเหน  เจว เพราะทรงอนุเคราะห์

ซึ่งบริษัทด้วยนั่นเทียว  (อตฺตโน)  สาสนสฺส  จิรฏฺฅิติกามตาย  จ เพราะความ

ที่ แห่งพระองค์ เป็นผู้ใคร่เพื่ออันดํารงอยู่สิ้นกาลนาน แห่งพระศาสนาด้วย”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  หิ จริงอยู่  ยทิ ผิว่า  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  น  ปฏิกฺขิเปยฺย ไม่

พึงทรงคัดค้าน  เอวํ อย่างนี้ไซร้,  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  สีลสมาธโย  อปริปูเรนฺตา  

ไม่ยังศีลและสมาธิ ท. ให้เต็มรอบอยู่  (จ) ด้วย  วิปสฺสนํ  อคฺคณฺหาเปนฺตา  

ไม่ยังวิปัสสนาให้ถือเอาอยู่  คพฺภํ ซึ่งห้อง  จ ด้วย  สมาทเปตฺวา ชักชวนแล้ว   

อุปฏฺฅาเก ซึ่งอุปัฏฐาก ท.  กโรนฺตา  วิจริสฺสนฺติ จักเที่ยวกระทําอยู่  ปูชํ  เอว ซึ่งการ

บูชานั่นเทียว  อนาคเต ในอนาคตกาล ฯ 

 ถามว่า “ก็ในบาลีประเทศอื่น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพรรณนาวิบากของการบูชา ที่

บุคคลถือสักการะแม้เพียงดอกสามหาวดอกเดียว ระลึกถึงพระคุณทั้งหลาย ทําแล้ว 

ว่าเป็นวิบาก แม้พระพุทธญาณ ก็ไม่ทรงกําหนดแล้ว เหตุไฉน ในบาลีประเทศนี้ จึง

ทรงคัดค้านการบูชาใหญ่อย่างนี้เสียเล่า ?”. แก้ว่า “เพราะทรงอนุเคราะห์บริษัทอย่าง

หนึ่ง เพราะพระองค์ทรงมีพระประสงค์ถึงการตั้งอยู่ยั่งยืนแห่งพระศาสนาอย่างหนึ่ง”. 

จริงอยู่ ผิว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่พึงทรงคัดค้านไว้อย่างนั้นไซร้ ในอนาคต ภิกษุ

ทั้งหลายก็จักเป็นผู้ไม่ทําศีลและสมาธิให้บริบูรณ์ และไม่ยังวิปัสสนาให้ถือเอาห้อง ได้

แต่ชักชวนพวกอุปัฏฐากทําการบูชาเท่านั้น. 

 .............................................................................................................................. 

 อามิสปูชา  จ  นาเมสา  สาสนํ  เอกยาคุปานกาลมตฺตํปิ  สนฺธาเรตุํ  น  สกฺโกติ,   

มหาวิหารสทิสญฺหิ  วิหารสหสฺสํปิ  มหาเจติยสทิสํ  เจติยสหสฺสํปิ  สาสนํ  สนฺธาเรตุํ  

น  สกฺโกติ,  เยน  กตํ,  ตสฺเสว  โหติ,  สมฺมาปฏิปตฺติ  ปน  สตฺถุ  อนุจฺฉวิกา  ปูชา 

ฯ  สา  หิ  เตน  ปฏฺฅิตา  เจว  สกฺโกติ  จ  สาสนํ  สนฺธาเรตุํ ฯ  ตสฺมา  อามิสปูชํ   

ปฏิกฺขิปิตฺวา  อิตรํ  อนุชานนฺโต  อาห  “โย  โข  อานนฺท  ภิกฺขุ  วา  ภิกฺขุนี  วา   

อุปาสโก  วา  อุปาสิกา  วา  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  วิหรติ,  สามีจิปฏิปนฺโน   
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อนุธมฺมจารี  โส  ตถาคตํ  สกฺกโรติ  ครุกโรติ  มาเนติ  ปูเชติ  ปรมาย  ปูชาย,   

ตสฺมาติหานนฺท  “ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา  วิหริสฺสาม  สามีจิปฏิปนฺนา  อนุธมฺมจาริโนติ,   

เอวญฺหิ  โว  อานนฺท  สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ

 จ ก็  เอสา  อามิสปูชา  นาม ชื่อ อ.อามิสบูชานั่น  น  สกฺโกติ ย่อมไม่อาจ  สนฺธาเรตุํ  

เพื่ออันทรงไว้พร้อม  สาสนํ ซึ่งพระศาสนา  เอกยาคุปานกาลมตฺตํปิ แม้สักว่า 

สิ้นกาลแห่งการดื่มซึ่งข้าวยาคูอึกหนึ่ง,  หิ จริงอยู่  วิหารสหสฺสํป ิแม้ อ.พันแห่งวิหาร  

มหาวิหารสทิสํ อันเช่นกับด้วยมหาวิหาร  เจติยสหสฺสํป ิแม้ อ.พันแห่งเจดีย์  มหา-

เจติยสทิสํ อันเช่นกับด้วยมหาเจดีย์  น  สกฺโกติ ย่อมไม่อาจ  สนฺธาเรตุํ เพื่ออัน

ทรงไว้พร้อม  สาสนํ ซึ่งพระศาสนา,  (ปุญฺฃกมฺมํ) อ.บุญกรรม  เยน  (ปุคฺคเลน) 

อันบุคคลใด  กตํ กระทําแล้ว,  (อานิสํโส) อ.อานิสงส์  โหติ ย่อมมี  ตสฺส  เอว  

(ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคลนั้นนั่นเทียว,  ปน ส่วนว่า  สมฺมาปฏิปตฺต ิอ.การปฏิบัติชอบ  

ปูชา เป็นการบูชา  อนุจฺฉวิกา อันสมควร  สตฺถุ แก่พระศาสดา  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  

ห ิเพราะว่า  สา  (สมฺมาปฏิปตฺติ) อ.การปฏิบัติโดยชอบนั้น  เตน  (ปุคฺคเลน) อัน

บุคคลนั้น  ปฏฺฅิตา  เจว ตั้งไว้แล้วด้วยนั่นเทียว  สกฺโกติ ย่อมอาจ  สนฺธาเรตุํ เพื่อ

อันทรงไว้  สาสนํ ซึ่งพระศาสนา  จ ด้วย ฯ  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (ภควา) อ.พระผู้

มีพระภาคเจ้า  ปฏิกฺขิปิตฺวา ทรงคัดค้านแล้ว  อามิสปูชํ ซึ่งอามิสบูชา  อนุชานนฺโต  

เมื่อทรงอนุญาต  อิตรํ  (ปฏิปตฺติปูชํ) ซึ่งปฏิบัติบูชานอกนี้  อาห ตรัสแล้ว  อิติ 

ว่า  “อานนฺท ดูก่อนอานนท์  ภิกฺขุ  วา อ.ภิกษุหรือ  ภิกฺขุนี  วา หรือว่า อ.ภิกษุณี   

อุปาสโก  วา อ.อุบาสกหรือ  อุปาสิกา  วา หรือว่า อ.อุบาสิกา  โย  โข ใดแล   

ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติแล้วซึ่งธรรมอันสมควรแก่ธรรม  (หุตฺวา) เป็น   

วิหรต ิ ย่อมอยู่,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  สามีจิปฏิปนฺโน ผู้ปฏิบัติชอบยิ่ง   

อนุธมฺมจารี ผู้ประพฤติตามซึ่งธรรมโดยปกติ  สกฺกโรติ ย่อมสักการะ  ครุกโรติ 

ย่อมเคารพ  มาเนติ ย่อมนับถือ  ปูเชต ิย่อมบูชา  ตถาคตํ ซึ่งพระตถาคต  ปูชาย 

ด้วยการบูชา  ปรมาย อย่างยิ่ง,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  อานนฺท ดูก่อนอานนท์   

(ตุมฺเหหิ) อันเธอ ท.  อิห  (ธมฺมวินเย) ในพระธรรมวินัยนี้  (สิกฺขิตพฺพํ) พึงศึกษา  

อิติ ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา เป็นผู้ปฏิบัติแล้วซึ่งธรรมอันสมควร

แก่ธรรม  สามีจิปฏิปนฺนา เป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่งแล้ว  อนุธมฺมจาริโน เป็นผู้ประพฤติ

ตามซึ่งธรรมโดยปกติ  (หุตฺวา) เป็น  วิหริสฺสาม จักอยู่”  อิติ ดังนี้,  อานนฺท ดูก่อน
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อานนท์  โว อันเธอ ท.  สิกฺขิตพฺพํ พึงศึกษา  เอวํ  หิ อย่างนี้แล”  อิติ ดังนี้ ฯ

     ก็ชื่อว่าอามิสบูชานั่น ไม่อาจจะดํารงพระศาสนาไว้ได้ชั่วกาลแม้เพียงดื่มข้าวยาคูอึก

หนึ่ง. ที่จริง วิหารเป็นพัน เช่นกับมหาวิหารก็ดี เจดีย์เป็นพันองค์ เช่นกับมหาเจดีย์

ก็ดี หาอาจดํารงพระศาสนาไว้ได้ไม่; ผู้ใดทํา, อานิสงส์ก็มีแก่ผู้นั้นเท่านั้น. ส่วนสัมมา-

ปฏิบัติ เป็นการบูชาอันสมควรแก่พระศาสดา. เพราะสัมมาปฏิบัตินั้น พระองค์โปรด

ด้วย อาจจะดํารงพระศาสนาไว้ได้ด้วย. เพราะฉะนั้น ครั้นทรงคัดค้านอามิสบูชาแล้ว 

จะทรงอนุญาตบูชานอกนี้ จึงตรัสว่า “อานนท์ ผู้ใดแล เป็นภิกษุก็ตาม ภิกษุณีก็ตาม 

อุบาสกก็ตาม อุบาสิกาก็ตาม เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง มีปกติ

ประพฤติตามธรรมอยู่, ผู้นั้น ชื่อว่าสักการะ เคารพ นับถือ บูชาตถาคต ด้วยการบูชา

อย่างยิ่ง; เพราะฉะนั้น อานนท์ ในพระธรรมวินัยนี้ เธอทั้งหลายพึงศึกษาว่า ‘เราทั้ง

หลายจักเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง มีปกติประพฤติตามธรรม

อยู่, อานนท์ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล”.

 ..............................................................................................................................

[๗๐]   ตตฺถ  ธมฺมานุธมฺมปฏิปทา  นาม  นววิธสฺส  โลกุตฺตรธมฺมสฺส  อนุธมฺมภูตา  ปุพฺพ-

ภาคปฏิปทา ฯ  สา  อตฺถโต  สีลอาจารปฺปณฺณตฺติธูตงฺคสมาทานํ  ยาว  โคตฺรภุโต  

สมฺมาปฏิปทาว ฯ  สาเยว  อนุจฺฉวิกตฺตา  สามีจีติ  วุจฺจติ ฯ  โย  ตํ  ปฏิปชฺชติ  จรติ   

ปริปูเรติ,  โส  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  สามีจิปฏิปนฺโน  อนุธมฺมจารีติ  วุจฺจติ ฯ  ตสฺมา   

ฉสุ  อคารเวสุ  ปติฏฺฅาย  ปญฺฃตฺตึ  อติกฺกมฺม  อเนสนาย  ชีวิตํ  กปฺเปนฺโต   

ปพฺพชิโต  น  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  นาม ฯ  ตํ  สพฺพํ  อตฺตโน  ปญฺฃตฺตสิกฺขาปทํ  

อนุมตฺตํปิ  อนติกฺกมิตฺวา  ธมฺเมน  ชีวนฺโต  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  นาม ฯ  คหฏฺโฅ  

ปน  ปญฺจเวรทสอกุสลกมฺมปเถ  กโรนฺโต  น  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  นาม ฯ  โย  ปน  

สรณสีเลสุ  ปริปูริการี  โหติ  มาสสฺส  อฏฺฅ  อุโปสเถ  กโรติ  ทานํ  เทติ  คนฺธปูชํ   

มาลาปูชญฺจ  กโรติ  มาตาปิตโร  ธมฺมิกสมณพฺราหฺมเณ  จ  อุปฏฺฅหติ,  อยํ  ธมฺมา- 

นุธมฺมปฏิปนฺโน  นาม ฯ  

 “ปรมาย  ปูชายาติ  จ  วทนฺโต  อิมํ  ทสฺเสติ  “นิรามิสปูชา  นาม  สกฺโกติ  มม  สาสนํ  

สนฺธาเรตุํ,  ยาว  หิ  อิมา  จตสฺโส  ปริสา  มํ  อิมาย  ปฏิปตฺติปูชาย  ปูเชสฺสนฺติ,  ตาว  
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มม  สาสนํ  นภมชฺเฌ  ปุณฺณจนฺโท  วิย  วิโรจิสฺสตีติ  มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนา- 

นโย ฯ

 มหาปริพฺพานสุตฺตวณฺณนานโย อ.นัยแห่งอรรถกถาแห่งมหาปรินิพพานสูตร  อิติ 

ว่า  “(วินิจฺฉโย) อ.วินิจฉัย  ตตฺถ  (พุทฺธวจเน) ในพระพุทธพจน์นั้น  (ปณฺฑิเตน) อัน

บัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ  ปุพฺพภาคปฏิปทา อ.ปฏิปทาอันเป็นส่วนเบื้องต้น  

อนุธมฺมภูตา อันเป็นธรรมอันสมควรเป็นแล้ว  โลกุตฺตรธมฺมสฺส แก่โลกุตรธรรม   

นววิธสฺส อันมีอย่าง ๙  ธมฺมานุธมฺมปฏิปทา  นาม ชื่อว่าธัมมานุธัมมปฏิปทา ฯ  

สา  (ปุพฺพภาคปฏิปทา) อ.ปฏิปทาอันเป็นส่วนเบื้องต้นนั้น  สีลอาจารปฺปณฺณตฺติ- 

ธูตงฺคสมาทานํ คือว่า อ.พระบัญญัติทางมารยาทคือศีล และการสมาทานซึ่งธุดงค์  

สมฺมาปฏิปทาว คือว่า อ.การปฏิบัติชอบเทียว  ยาว เพียงใด  โคตฺรภุโต แต่โคตรภู-

ญาณ  อตฺถโต โดยเนื้อความ ฯ  สา  เอว  (ปุพฺพภาคปฏิปทา) อ.ปฏิปทาอันเป็นส่วน

เบื้องต้นนั้นนั่นเทียว  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุจฺจติ ย่อมตรัส  อิติ ว่า  “สามีจิ  

ชอบยิ่ง”  อิติ ดังนี้  (ตสฺสา  ปฏิปทาย)  อนุจฺฉวิกตฺตา เพราะความที่ แห่งปฏิปทานั้น 

เป็นข้อปฏิบัติอันสมควร ฯ  โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  ปฏิปชฺชต ิย่อมปฏิบัติ  จรติ 

ย่อมประพฤติ  ตํ  (ปุพฺพภาคปฏิปทํ) ยังปฏิปทาอันเป็นส่วนเบื้องต้นนั้น  ปริปูเรติ 

ย่อมให้เต็มรอบ,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุจฺจติ  

ย่อมตรัส  อิิติ ว่า  “ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติแล้วซึ่งธรรมอันสมควรแก่

ธรรม  สามีจิปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติสมควรยิ่งแล้ว  อนุธมฺมจารี เป็นผู้ประพฤติตาม

ซึ่งธรรมโดยปกติ”  อิติ ดังนี้ ฯ  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  ปพฺพชิโต อ.บรรพชิต  ฉสุ  

อคารเวสุ  ปติฏฺฅาย  ปญฺฃตฺตึ  อติกฺกมฺม  อเนสนาย  ชีวิตํ  กปฺเปนฺโต ผู้ตั้งอยู่

เฉพาะแล้ว ในความไม่เคารพ ท. ๖ ก้าวล่วงแล้ว ซึ่งบัญญัติ สําเร็จอยู่ ซึ่งชีวิต ด้วยการ

แสวงหาอันไม่สมควร  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  นาม ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วซึ่งธรรม

อันสมควรแก่ธรรม  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้ ฯ  (ปพฺพชิโต) อ.บรรพชิต  ตํ  สพฺพํ  

อตฺตโน  ปญฺฃตฺติสิกฺขาปทํ  อนุมตฺตํปิ  อนติกฺกมิตฺวา  ธมฺเมน  ชีวนฺโต ผู้ไม่ก้าว

ล่วงแล้ว ซึ่งสิกขาบทอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้ว เพื่อตน นั้นทั้งปวง แม้

สักว่าเล็กน้อย เป็นอยู่อยู่ โดยธรรม  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  นาม ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติ

แล้วซึ่งธรรมอันสมควรแก่ธรรม  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ปน ส่วนว่า  คหฏฺโฅ อ.คฤหัสถ์   

กโรนฺโต กระทําอยู่  ปญฺจเวรทสอกุสลกมฺมปเถ ซึ่งเวร ๕ และอกุศลกรรมบถ ๑๐ 
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ท.  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  นาม ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วซึ่งธรรมอันสมควรแก่ธรรม  

(โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้ ฯ  ปน ส่วนว่า  โย  (คหฏฺโฅ) อ.คฤหัสถ์ใด  ปริปูริการี  

เป็นผู้กระทําให้เต็มรอบโดยปกติ  สรณสีเลสุ ในสรณะและศีล ท.  โหติ ย่อมเป็น,   

กโรติ ย่อมกระทํา  อุโปสเถ ซึ่งอุโบสถ ท.  อฏฺฅ ๘  มาสสฺส ต่อเดือน,  เทติ ย่อม

ถวาย  ทานํ ซึ่งทาน,  กโรติ ย่อมกระทํา  คนฺธปูชํ ซึ่งการบูชาด้วยของหอม  (จ) ด้วย  

มาลาปูชํ ซึ่งการบูชาด้วยพวงมาลัย  จ ด้วย,  อุปฏฺฅหติ ย่อมบํารุง  มาตาปิตโร  

ซึ่งมารดาและบิดา ท.  (จ) ด้วย  ธมฺมิกสมณพฺราหฺมเณ ซึ่งสมณะและพราหมณ์ผู้

ประกอบด้วยธรรม ท.  จ ด้วย,  อยํ  (คหฏฺโฅ) อ.คฤหัสถ์นี้  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  

นาม ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วซึ่งธรรมอันสมควรแก่ธรรม  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  

 จ ก็  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  วทนฺโต เมื่อตรัส  อิติ ว่า  “ปูชาย ด้วยการ

บูชา  ปรมาย อย่างยิ่ง”  อิติ ดังนี้  ทสฺเสติ ย่อมทรงแสดง  อิมํ  (อตฺถาธิปฺปายํ) 

ซึ่งอรรถาธิบายนี้  (อิติ) ว่า  “นิรามิสปูชา  นาม ชื่อ อ.นิรามิสบูชา  สกฺโกติ ย่อม

อาจ  สนฺธาเรตุํ เพื่ออันทรงไว้พร้อม  สาสนํ ซึ่งพระศาสนา  มม ของเรา,  ห ิเพราะ

ว่า  ปริสา อ.บริษัท ท.  จตสฺโส ๔  อิมา เหล่านี้  ปูเชสฺสนฺต ิ จักบูชา  มํ ซึ่งเรา   

อิมาย  ปฏิปตฺติปูชาย ด้วยการปฏิบัติบูชานี้  ยาว เพียงใด,  สาสนํ อ.พระศาสนา  

มม ของเรา  วิโรจิสฺสติ จักรุ่งโรจน์  ปุณฺณจนฺโท  วิย ราวกะ อ.พระจันทร์อันเต็มแล้ว  

นภมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งท้องฟ้า  ตาว เพียงนั้น”  (อิติ) ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นัยอันมาในอรรถกถามหาปรินิพพานสูตรว่า “บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในพระพุทธ-

พจน์นั้น: บุรพภาคปฏิปทาอันเป็นธรรมสมควรแก่โลกุตรธรรม ๙ อย่าง ชื่อว่าธัมมา-

นุธัมมปฏิปทา. บุรพภาคปฏิปทานั้น โดยเนื้อความ ก็คือพระบัญญัติทางมารยาท คือ

ศีล และสมาทานธุดงค์ ได้แก่สัมมาปฏิบัติ เพียงไรแต่โคตรภูญาณลงมานั่นเอง. บุรพ-

ภาคปฏิปทานั้นแล ตรัสว่าชอบยิ่ง เพราะเป็นข้อปฏิบัติสมควร. ผู้ใดปฏิบัติประพฤติ

บําเพ็ญบุรพภาคปฏิปทานั้น ผู้นั้น ตรัสว่า “เป็นผู้ปฏิบัติธรมอันสมควรแก่ธรรม 

ปฏิบัติชอบยิ่ง มีปกติประพฤติตามธรรม. เพราะฉะนั้น บรรพชิตผู้ตั้งอยู่ในอคารวะ ๖ 

ละเมิดพระบัญญัติ เลี้ยงชีวิตด้วยอเนสนา จึงไม่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม. 

บรรพชิตผู้ไม่ละเมิดสิกขาบทที่พระศาสดาทรงบัญญัติไว้แก่ตนทุกข้อนั้นแม้เพียง

เล็กน้อย เลี้ยงชีพโดยธรรม จึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม. ฝ่ายคฤหัสถ์
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ผู้ทําเวร ๕ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ไม่ชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม. แต่ผู้ใด เป็นผู้

ทําให้บริบูรณ์ในสรณะและศีล รักษาอุโบสถเดือนละ ๘ ครั้ง ให้ทาน ทําการบูชาด้วย

ของหอม และการบูชาด้วยพวงมาลัย บํารุงมารดาบิดาและสมณพราหมณ์ผู้ทรงธรรม 

ผู้นั้นจึงเป็นผู้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม. 

 ก็พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เมื่อตรัสคําว่า “ด้วยบูชาอย่างยิ่ง” ดังนี้ ก็ชื่อว่าย่อมทรงแสดง

อรรถาธิบายนี้ว่า “ธรรมดาว่านิรามิสบูชา ย่อมอาจดํารงศาสนาของเราไว้ได้ เพราะว่า

บริษัท ๔ นี้ ยังจักบูชาเราด้วยปฏิบัติบูชานี้ตราบใด, ศาสนาของเราก็จักรุ่งเรือง ดัง

พระจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่ท่ามกลางนภากาศตราบนั้น”

 ..............................................................................................................................

    อิโต  ปุพฺเพปิ  ภควา  ปฏิปตฺติปูชเมว  ปสํสติ ฯ  ตตฺรีมานิ  วตฺถูนิ ฯ

 ปุพฺเพป ิ แม้ในกาลก่อน  อิโต  (กาลโต) แต่กาลนี้  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า   

ปสํสต ิ ย่อมทรงสรรเสริญ  ปฏิปตฺติปูชํ  เอว ซึ่งปฏิบัติบูชานั่นเทียว ฯ  อิมานิ   

วตฺถูนิ อ.เรื่อง ท. เหล่านี้  ตตฺร  (ปพฺเพ) ในข้อนั้น ฯ

 แม้ในกาลก่อนแต่กาลนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงสรรเสริญปฏิบัติบูชาเหมือนกัน. 

ในข้อนั้น มีเรื่องเหล่านี้ (เป็นอุทาหรณ์). 

 ..............................................................................................................................  

๙. ติสฺสตฺเถรวตฺถุ

[๗๑]   ยทา  ภควา  “อิโต  ภิกฺขเว  จาตุมฺมาสจฺจเยน  ปรินิพฺพายิสฺสามีติ  อาห,  ตทา   

ปุถุชฺชนา  ภิกฺขู  อสฺสูนิ  สนฺธาเรตุํ  นาสกฺขึสุ ฯ  เต  วคฺควคฺคา  หุตฺวา  “กึ  นุ  โข  

กริสฺสามาติ  มนฺเตตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  วสึสุ ฯ  อเถโก  ติสฺโส  นาม  เถโร  “สตฺถา  

กิร  จาตุมฺมาสจฺจเยน  ปรินิพฺพายิสฺสติ,  อหญฺจมฺหิ  อวีตราโค,  สตฺถริ  ธรมาเนเยว,  

มยา  อรหตฺตํ  คณฺหิตุํ  วฏฺฏตีติ  จินฺเตตฺวา  เตสํ  สนฺติกํ  อคนฺตฺวา  เกน  สทฺธึ  จ   

กถาสลฺลาปํ  อกตฺวา  จตูสุ  อิริยาปเถสุ  เอกโกว  อโหสิ  ฯ  ภิกฺขู  ตสฺส  กิริยํ  สตฺถุ  
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อาจิกฺขึสุ ฯ  สตฺถา  ตํ  ปกฺโกสาเปตฺวา  ปุจฺฉิตฺวา  ตมตฺถํ  สุตฺวา  ตสฺส  สาธุการํ   

ทตฺวา  “ยสฺส  ภิกฺขเว  มยิ  สิเนโห  อตฺถิ,  โส  ติสฺสตฺเถรสทิโสว  ภเวยฺย,  คนฺธ- 

มาลาทีหิ  ปูชํ  กโรนฺตาปิ  หิ  เนว  มํ  ปูเชนฺติ,  ธมฺมานุธมฺมํ  ปฏิปชฺชมานาเยว  ปน  

มํ  ปูเชนฺตีติ  วตฺวา  ธมฺมปทสฺส  สุขวคฺเค  อิมํ  คาถมาห

  “ปวิเวกรสํ  ปิตฺวา   รสํ  อุปสมสฺส  จ

  นิทฺทโร  โหติ  นิปฺปาโป   ธมฺมปฺปีติรสํ  ปิวนฺติ ฯ

 ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (อหํ) 

อ.เรา  ปรินิพฺพายิสฺสาม ิจักปรินิพพาน  จาตุมฺมาสจฺจเยน โดยอันล่วงไปแห่งเดือน 

๔  อิโต  (มาสโต) แต่เดือนนี้”  อิติ ดังนี้  ยทา ในกาลใด,  ตทา ในกาลนั้น  ภิกฺขู 

อ.ภิกษุ ท.  ปุถุชฺชนา ผู้เป็นปุถุชน  น  อสกฺขึสุ ไม่ได้อาจแล้ว  สนฺธาเรตุํ เพื่ออัน

ทรงไว้พร้อม  อสฺสูน ิซึ่งนํ้าตา ท. ฯ  เต  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  วคฺควคฺคา  

เป็นพวกๆ  หุตฺวา เป็น  มนฺเตตฺวา ปรึกษากันแล้ว  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  กริสฺสาม  

จักกระทํา  กึ  นุ  โข ซึ่งอะไรหนอแล”  อิติ ดังนี้  วสึสุ อยู่แล้ว  สนฺติเก ในสํานัก   

สตฺถุ ของพระศาสดา ฯ  อถ ครั้งนั้น  เถโร อ.พระเถระ  เอโก รูปหนึ่ง  ติสฺโส   

นาม ชื่อว่าติสสะ  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “กิร ได้ยินว่า  สตฺถา อ.พระศาสดา  

ปรินิพฺพายิสฺสต ิจักปรินิพพาน  จาตุมฺมาสจฺจเยน โดยอันล่วงไปแห่งเดือน ๔,  จ ก็  

อหํ อ.เรา  อวีตราโค เป็นผู้มีราคะอันไม่ไปปราศแล้ว  อมฺหิ ย่อมเป็น,  สตฺถริ ครั้น

เมื่อพระศาสดา  ธรมาเน  เอว ทรงพระชนม์อยู่นั่นเทียว,  มยา  อรหตฺตํ  คณฺหิตุํ  

อ.อัน อันเรา ถือเอา ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังนี้   

อคนฺตฺวา ไม่ไปแล้ว  สนฺติก ํสู่สํานัก  เตสํ  (ภิกฺขูนํ) ของภิกษุ ท. เหล่านั้น  (จ) ด้วย  

อกตฺวา ไม่กระทําแล้ว  กถาสลฺลาปํ ซึ่งการสนทนาด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว  สทฺธึ 

กับ  เกน ด้วยใคร  จ ด้วย  เอกโกว ผู้ผู้เดียวเทียว  อโหสิ ได้มีแล้ว  อิริยาปเถสุ  

ในอิริยาบถ ท.  จตูสุ ๔ ฯ  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  อาจิกฺขึสุ กราบทูลแล้ว  กิริยํ ซึ่ง

กิริยา  ตสฺส  (เถรสฺส) ของพระเถระนั้น  สตฺถุ แก่พระศาสดา ฯ  สตฺถา อ.พระ

ศาสดา  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  ปกฺโกสาเปตฺวา ให้ร้องเรียกแล้ว  ตํ  (เถรํ) ซึ่งพระ

เถระนั้น  ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแล้ว  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตํ  อตฺถํ  ซึ่งเนื้อความนั้น  

ทตฺวา  ประทานแล้ว  สาธุการํ ซึ่งสาธุการ  ตสฺส  (เถรสฺส) แก่พระเถระนั้น  วตฺวา 



324 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑ [ป€ม

ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  สิเนโห อ.ความรัก  มย ิในเรา  อตฺถิ มีอยู่  

ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคลใด,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  ติสฺสตฺเถรสทิโสว เป็น

ผู้เช่นกับด้วยพระติสสะผู้เถระเทียว  ภเวยฺย พึงเป็น,  หิ เพราะว่า  (ชนา) อ.ชน ท.   

กโรนฺตาปิ แม้กระทําอยู่  ปูช ํ ซึ่งการบูชา  คนฺธมาลาทีหิ  (วตฺถูหิ) ด้วยวัตถุ ท. 

มีของหอมและพวงมาลัยเป็นต้น  ปูเชนฺต ิ ชื่อว่าย่อมบูชา  ม ํ ซึ่งเรา  เนว หามิได้

นั่นเทียว,  ปน ส่วนว่า  (ชนา) อ.ชน ท.  ปฏิปชฺชมานา  เอว ปฏิบัติอยู่นั่นเทียว   

ธมฺมานุธมฺม ํซึ่งธรรมอันสมควรแก่ธรรม  ปูเชนฺต ิชื่อว่าย่อมบูชา  ม ํซึ่งเรา”  อิติ 

ดังนี้  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถานี้  สุขวคฺเค ในสุขวรรค  ธมฺมปทสฺส 

แห่งธรรมบท  อิติ ว่า

 “(ขีณาสโว) อ.พระขีณาสพ  ปิตฺวา ดื่มแล้ว  ปวิเวกรสํ ซึ่ง

รสแห่งความวิเวก  (จ) ด้วย  รสํ ซึ่งรส  อุปสมสฺส แห่งความ

เข้าไปสงบ  จ ด้วย  ปิว ํดื่มอยู่  ธมฺมปฺปีติรส ํซึ่งรสคือความ

ปีติในธรรม  นิทฺทโร เป็นผู้มีความกระวนกระวายออกแล้ว   

นิปฺปาโป เป็นผู้ไม่มีบาป  โหติ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เมื่อคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย โดยล่วงไป ๔ เดือน จาก

เดือนนี้ เราจักปรินิพพาน”. พวกภิกษุผู้เป็นปุถุชน ไม่อาจเพื่อจะอดกลั้นนํ้าตาไว้

ได้. พวกภิกษุเหล่านั้น เป็นพวกๆ ปรึกษากันว่า “พวกเราจักทําอะไรหนอแล” พา

กันอยู่ในสํานักพระศาสดา. ทีนั้น พระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าติสสะ คิดว่า “ได้ทราบมา

ว่า พระศาสดาจักปรินิพพานโดยอันล่วงไป ๔ เดือน, อนึ่ง เรายังไม่ปราศจากราคะ, 

เมื่อพระศาสดาทรงพระชนม์อยู่นั่นแหละ, การที่เราถือเอาพระอรหัต ย่อมควร” จึง

ไม่ไปสู่สํานักของพวกภิกษุเหล่านั้น และไม่ทําการสนทนาปราศรัยกับใคร ได้เป็นผู้  

ผู้เดียวเท่านั้นในอิริยาบถทั้ง ๔. พวกภิกษุกราบทูลกิริยาของท่าน แด่พระศาสดา. 

พระศาสดารับสั่งให้เรียกท่านมา ตรัสถาม ทรงสดับเนื้อความนั้น ประทานสาธุการ 

แก่ท่าน ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดมีความรักในเรา, ผู้นั้น พึงเป็นดุจพระติสสเถระ

นั่นแหละ, ด้วยว่า พวกชนแม้ทําการบูชาด้วยของหอมและระเบียบเป็นต้น ไม่ชื่อว่า

บูชาเรา, ส่วนว่า พวกชนผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเท่านั้น ชื่อว่าย่อมบูชาเรา” 

ตรัสพระคาถานี้ ในสุขวรรค แห่งธรรมบท ว่า
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 “พระขีณาสพ ดื่มรสความวิเวกและรสความสงบ ดื่มรสคือ

ความปีติในธรรม เป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวาย ไม่มีบาป”.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  ปวิเวกรสนฺติ  ปวิเวกโต  อุปฺปนฺนรสํ  เอกีภาวสุขนฺติ  อตฺโถ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ปวิเวกรสนฺติ  (ปทสฺส)  “ปวิเวกโต  อุปฺปนฺนรสํ  เอกีภาวสุขนฺติ  อตฺโถ ฯ  

 อตฺโถ อ.อรรถ  อิติ ว่า  “อุปฺปนฺนรสํ ซึ่งรสอันเกิดขึ้นแล้ว  ปวิเวกโต จากวิเวก   

เอกีภาวสุขํ คือว่าซึ่งความสุขอันเกิดขึ้นแล้วจากความเป็นแห่งบุคคลผู้เดียว”  อิติ 

ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ปวิเวกรสนฺติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า 

“ปวิเวกรสํ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “ปวิเวกรสํ” ความว่า รสอันเกิดแต่ความวิเวก คือว่าความ

สุขอันเกิดจากความเป็นแห่งบุคคลผู้เดียว.

 ..............................................................................................................................

 ปิตฺวาติ  ทุกฺขปริญฺฃาทีนิ  กโรนฺโต  ขีณาสโว  อารมฺมณโต  สจฺฉิกิริยาวเสน   

ปิวิตฺวา ฯ  

 “ปิตฺวาติ  (ปทสฺส)  “ทุกฺขปริญฺฃาทีนิ  (กิจฺจานิ)  กโรนฺโต  ขีณาสโว  อารมฺมณโต  สจฺฉิกิริยาวเสน  

ปิวิตฺวา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ขีณาสโว อ.พระขีณาสพ  กโรนฺโต ผู้กระทําอยู่  ทุกฺข- 

ปริญฺฃาทีนิ  (กิจฺจานิ) ซึ่งกิจ ท. มีการกําหนดรู้ซึ่งทุกข์เป็นต้น  ปิวิตฺวา ดื่มแล้ว  

สจฺฉิกิริยาวเสน ด้วยสามารถแห่งการกระทําให้แจ้ง  อารมฺมณโต โดยอารมณ์”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปิตฺวาติ ว่า “ปิตฺวา” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ปิตฺวา” ความว่า พระขีณาสพผู้ทํากิจมีการกําหนดรู้ทุกข์เป็นต้น ดื่มแล้วด้วย

สามารถการทําให้แจ้ง โดยอารมณ์.

 ..............................................................................................................................
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 อุปสมสฺสาติ  กิเลสุปสมนิพฺพานสฺส ฯ 

 “อุปสมสฺสาติ  (ปทสฺส)  “กิเลสุปสมนิพฺพานสฺส”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กิเลสุปสมนิพฺพานสฺส แห่งพระนิพพานอันเป็นที่เข้าไป

สงบแห่งกิเลส”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อุปสมสฺสาติ ว่า “อุปสมสฺส” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อุปสมสฺส” ความว่า นิพพานอันเป็นที่เข้าไปสงบกิเลส.

 ..............................................................................................................................

 นิทฺทโรติ  เตน  อุภยรสปาเนน  อพฺภนฺตเร  ราคทรถาทีนมภาเวน  นิทฺทโร  ราค- 

ปาปาทีนมภาเวน  นิปฺปาโป  จ ฯ  

 “นิทฺทโรติ  (ปทสฺส)  “เตน  อุภยรสปาเนน  อพฺภนฺตเร  ราคทรถาทีนํ  (ทรถานํ)  อภาเวน   

นิทฺทโร  (จ)  ราคปาปาทีนํ  (ปาปานํ)  อภาเวน  นิปฺปาโป  จ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “นิทฺทโร ชื่อว่าเป็นผู้มีความกระวนกระวายออกแล้ว   

อภาเวน เพราะความไม่มี  ราคทรถาทีนํ  (ทรถานํ) แห่งเครื่องกระวนกระวาย ท.  

มีเครื่องกระวนกระวายคือราคะเป็นต้น  อพฺภนฺตเร ในภายใน  (จ) ด้วย  นิิปฺปาโป  

ชื่อว่าเป็นผู้มีบาปออกแล้ว  อภาเวน เพราะความไม่มี  ราคปาปาทีนํ  (ปาปานํ) 

แห่งบาป ท. มีบาปคือราคะเป็นต้น  จ ด้วย  เตน  อุภยรสปาเนน เพราะการดื่ม 

ซึ่งรสทั้งสองนั้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “นิทฺทโรติ ว่า “นิทฺทโร” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “นิทฺทโร” ความว่า ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวาย เพราะไม่มีความ

กระวนกระวายคือราคะเป็นต้น ในภายใน และชื่อว่าไม่มีบาป เพราะไม่มีบาปคือราคะ

เป็นต้น เหตุดื่มรสทั้งสองนั้น.

 ..............................................................................................................................

 ธมฺมปฺปีติรสนตฺิ  นวโลกุตฺตรธมฺมวเสน  อุปฺปนฺนปฺปีติสงฺขาตํ  รสํ ฯ 

  “ธมฺมปฺปีติรสนตฺิ  (ปทสฺส)  “นวโลกุตฺตรธมฺมวเสน  อุปฺปนฺนปฺปีติสงฺขาตํ  รสํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “รสํ ซึ่งรส  อุปฺปนฺนปฺปีติสงฺขาตํ อันอันบัณฑิตกล่าวแล้ว
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ว่าปีติอันเกิดขึ้นแล้ว  นวโลกุตฺตรธมฺมวเสน ด้วยสามารถแห่งโลกุตรธรรม ๙”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ธมฺมปฺปีติรสนฺต ิว่า “ธมฺมปฺปีติรสํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ธมฺมปฺปีติรสํ” ความว่า รส กล่าวคือปีติซึ่งเกิดขึ้นแล้ว ด้วยสามารถแห่ง

โลกุตรธรรม ๙ ประการ.

 ..............................................................................................................................

 ปิวนตฺิ  ปิวนฺโต ฯ 

  “ปิวนตฺิ  (ปทสฺส)  “ปิวนฺโต”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปิวนฺโต ดื่มอยู่”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปิวนฺติ 

ว่า “ปิวํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ปิวํ” แปลว่า ดื่มอยู่. 

 ..............................................................................................................................

 คาถาวสาเน  ติสฺสตฺเถโร  อรหตฺตํ  ปาปุณีติ ฯ

 คาถาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งคาถา  ติสฺสตฺเถโร อ.พระติสสะผู้เถระ   

ปาปุณิ บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  อิติ ดังนี้แล ฯ

 เวลาจบคาถา พระติสสเถระก็บรรลุพระอรหัต ดังนี้แล.

 ..............................................................................................................................

 ติสฺสตฺเถรวตฺถุ ฯ

 ติสฺสตฺเถรวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระติสสะผู้เถระ  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

 จบเรื่องพระติสสเถระ.

 ..............................................................................................................................
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๑๐. อตฺตทตฺถตฺเถรวตฺถุ

[๗๒]   อตฺตทตฺถตฺเถโรปิ  ตเถว  จินฺเตตฺวา  ภิกฺขูนํ  สนฺติกํ  อคนฺตฺวาว  เอกโกว  หุตฺวา   

อรหตฺตตฺถเมว  ปฏิปชฺชิ ฯ  ภิกฺขู  สตฺถุ  ตมตฺถํ  อาจิกฺขึสุ ฯ  สตฺถา  ตสฺสาปิ   

สาธุการํ  ทตฺวา  “ยสฺส  ภิกฺขเว  มยิ  สิเนโห  อตฺถิ,  เตน  อตฺตทตฺถตฺเถเรน  วิย   

ภวิตพฺพํ,  คนฺธาทีหิ  ปูเชนฺตาปิ  น  ปูเชนฺติ  นาม,  ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติยา  ปน  มํ  

ปูเชนฺตีติ  วตฺวา  ธมฺมปทสฺส  อตฺตวคฺเค  อิมํ  คาถมาห

  “อตฺตทตฺถํ  ปรตฺเถน   พหุนาปิ  น  หาปเย  

  อตฺตทตฺถมภิญฺฃาย   สทตฺถปฺปสุโต  สิยาติ ฯ

 อตฺตทตฺถตฺเถโรปิ แม้ อ.พระอัตตทัตถะผู้เถระ  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  ตถา  เอว 

เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว  อคนฺตฺวาว ไม่ไปแล้วเทียว  สนฺติก ํสู่สํานัก  ภิกฺขูนํ ของ

ภิกษุ ท.  เอกโกว เป็นผู้ผู้เดียวเทียว  หุตฺวา เป็น  ปฏิปชฺชิ ปฏิบัติแล้ว  อรหตฺตตฺถํ  

เอว เพื่อความเป็นแห่งพระอรหันต์นั่นเทียว ฯ  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  อาจิกฺขึสุ กราบทูล

แล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น  สตฺถุ แก่พระศาสดา ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  ทตฺวา 

ประทานแล้ว  สาธุการํ ซึ่งสาธุการ  ตสฺสาปิ  (เถรสฺส) แก่พระเถระแม้นั้น  วตฺวา 

ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  สิเนโห อ.ความรัก  มย ิในเรา  อตฺถิ มีอยู่  

ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคลใด,  เตน  (ปุคฺคเลน) อันบุคคลนั้น  อตฺตทตฺถตฺเถเรน   

วิย เป็นราวกะว่าพระอัตตทัตถะผู้เถระ  ภวิตพฺพ ํพึงเป็น,  (ชนา) อ.ชน ท.  ปูเชนฺตาปิ  

แม้บูชาอยู่  คนฺธาทีหิ  (วตฺถูหิ) ด้วยวัตถุ ท. มีของหอมเป็นต้น  ปูเชนฺติ  นาม ชื่อว่า

ย่อมบูชา  น หามิได้,  ปน ส่วนว่า  (ชนา) อ.ชน ท.  (ปูเชนฺตา) บูชาอยู่  ธมฺมานุ-

ธมฺมปฏิปตฺติยา ด้วยการปฏิบัติซึ่งธรรมอันสมควรแก่ธรรม  ปูเชนฺต ิชื่อว่าย่อมบูชา  

ม ํซึ่งเรา”  อิติ ดังนี้  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถานี้  อตฺตวคฺเค ในอัตต-

วรรค  ธมฺมปทสฺส แห่งธรรมบท  อิติ ว่า 

  “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อตฺตทตฺถํ  น  หาปเย ไม่พึงยังประโยชน์

ของตน ให้เสื่อมไป  ปรตฺเถน เพราะประโยชน์ของบุคคล

อื่น  พหุนาปิ แม้มาก,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อภิญฺฃาย รู้ยิ่ง

แล้ว  อตฺตทตฺถํ ซึ่งประโยชน์ของตน  สทตฺถปฺปสุโต เป็นผู้
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ขวนขวายแล้วในประโยชน์ของตน  สิยา พึงเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 แม้พระอัตตทัตถเถระ ก็คิดเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละ ไม่ไปยังสํานักของพวกภิกษุ 

เป็นผู้ผู้เดียวเท่านั้น ปฏิบัติเพื่อพระอรหัตเท่านั้น. พวกภิกษุกราบทูลเนื้อความนั้นแด่

พระศาสดา. พระศาสดาประทานสาธุการแม้แก่ท่าน แล้วตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 

ภิกษุใดมีความรักในเรา, ภิกษุนั้น พึงเป็นดุจพระอัตตทัตถเถระ, พวกชนแม้บูชาด้วย

ของหอมเป็นต้น ไม่ชื่อว่าบูชาเรา, ส่วนพวกชนผู้บูชาด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่

ธรรม ชื่อว่าย่อมบูชาเรา” ดังนี้ ตรัสคาถานี้ในอัตตวรรค แห่งธรรมบทว่า

 “บุคคลไม่พึงพร่าประโยชน์ตน เพราะประโยชน์ของผู้อื่น

แม้มาก, บุคคลรู้ประโยชน์ตนแล้ว พึงเป็นผู้ขวนขวายใน

ประโยชน์ของตน”.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  อตฺตทตฺถนฺติ  กากณิกมตฺตมฺปิ  อตฺตโน  อตฺถํ ฯ  

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อตฺตทตฺถนฺติ  (ปทสฺส)  “กากณิกมตฺตมฺปิ  อตฺตโน  อตฺถํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อตฺถํ ยังประโยชน์  อตฺตโน ของตน  กากณิกมตฺตมฺปิ 

แม้สักว่ากากณิกหนึ่ง”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อตฺตทตฺถนฺติ  (ปทสฺส) แห่ง- 

ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “อตฺตทตฺถํ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “อตฺตทตฺถํ” ความว่า ประโยชน์ตนแม้เพียงกากณิกหนึ่ง.  

 ..............................................................................................................................

 ปรตฺเถน  พหุนาปีติ  สหสฺสมตฺเตนาปิ  ปรสฺส  อตฺเถน ฯ

 “ปรตฺเถน  พหุนาปีติ  (ปททฺวยสฺส)  “สหสฺสมตฺเตนาปิ  ปรสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  อตฺเถน”  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อตฺเถน เพราะประโยชน์  ปรสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล

อื่น  สหสฺสมตฺเตนาปิ แม้สักว่าพันหนึ่ง”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสอง

แห่งบท  “ปรตฺเถน  พหุนาปีติ ว่า “ปรตฺเถน  พหุนาปิ” ดังนี้ ฯ
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 สองบทว่า “ปรตฺเถน  พหุนาปิ” ความว่า เพราะประโยชน์ของบุคคลอื่น แม้ตั้งหนึ่ง

พัน.

 ..............................................................................................................................

 น  หาปเยติ  ปุคฺคโล  เนว  ปริหาเปยฺย  คิหิสฺส  ตาว  กากณิกมตฺโตปิ  อตฺตตฺโถ   

ขาทนียํ  วา  โภชนียํ  วา  นิปฺผาเทติ  น  ปรตฺโถ ฯ  

 อิทนฺตุ  เอวํ  อกเถตฺวา  กมฺมฏฺฅานสีเสน  กถิตํ ฯ  ตสฺมา  อตฺตทตฺถํ  น  หาเปมีติ   

ภิกฺขุนา  สงฺฆสฺส  อุปฺปนฺนํ  เจติยปฺปฏิสงฺขรณาทิกิจฺจํ  วา  อุปชฺฌายาทิวตฺตํ  วา  น  

หาเปตพฺพํ ฯ  อภิสมาจาริกวตฺตญฺหิ  ปูเรนฺโตเยว  อริยผลาทีนิ  สจฺฉิกโรติ  ตสฺมา  

อยํปิ  อตฺตทตฺโถว ฯ  โย  ปน  อจฺจารทฺธวิปสฺสโก  อชฺช  อชฺเชวาติ  ปฏิเวธํ  ปฏฺฅยนฺโต   

วิจรติ  เตน  อุปชฺฌายาทิวตฺตมฺปิ  หาเปตฺวา  อตฺตโน  กิจฺจเมว  กาตพฺพํ ฯ

 “น  หาปเยติ  (ปทสฺส)  “ปุคฺคโล  เนว  ปริหาเปยฺย,  คิหิสฺส  ตาว  กากณิกมตฺโตปิ  อตฺตตฺโถ   

ขาทนียํ  วา  โภชนียํ  วา  นิปฺผาเทติ,  น  ปรตฺโถ  (ขาทนียํ  วา  ปริโภชนียํ  วา  นิปฺผาเทติ)”  

(อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 อิทํ  “อตฺตทตฺถนฺติ  วจนํ)  ตุ  (ภควตา)  เอวํ  อกเถตฺวา  กมฺมฏฺฅานสีเสน  กถิตํ ฯ  ตสฺมา  “(อหํ)   

อตฺตทตฺถํ  น  หาเปมีติ  (จินฺเตตฺวา)  ภิกฺขุนา  สงฺฆสฺส  อุปฺปนฺนํ  เจติยปฺปฏิสงฺขรณาทิกิจฺจํ  วา   

อุปชฺฌายาทิวตฺตํ  วา  น  หาเปตพฺพํ ฯ  (ภิกฺขุ)  อภิสมาจาริกวตฺตํ  หิ  ปูเรนฺโต  เอว  อริยผลาทีนิ  

(ผลานิ)  สจฺฉิกโรติ,  ตสฺมา  อยํปิ  (ธมฺโม)  อตฺตทตฺโถว  (โหติ) ฯ  โย  (ภิกฺขุ)  ปน  อจฺจารทฺธ- 

วิปสฺสโก  (หุตฺวา)  “(อหํ)  อชฺช  (ปฏิวิชฺฌิสฺสามิ),  (อหํ)  อชฺเชว  (ปฏิวิชฺฌิสฺสามิ)”  อิติ  ปฏิเวธํ  

ปฏฺฅยนฺโต  วิจรติ,  เตน  (ภิกฺขุนา)  อุปชฺฌายาทิวตฺตมฺปิ  หาเปตฺวา  อตฺตโน  กิจฺจเมว  กาตพฺพํ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  “ปุคฺคโล อ.บุคคล  เนว  ปริหาเปยฺย ไม่พึงให้เสื่อมไปรอบ

นั่นเทียว,  อตฺตตฺโถ อ.ประโยชน์ของตน  กากณิกมตฺโตปิ แม้สักว่ากากณิก  คิหิสฺส 

ของคฤหัสถ์  ตาว ก่อน  ขาทนียํ  วา ยังของอันบุคคลพึงเคี้ยวหรือ  โภชนียํ  วา หรือ

ว่ายังของอันบุคคลพึงบริโภค  นิปฺผาเทติ ย่อมให้สําเร็จ,  ปรตฺโถ อ.ประโยชน์ของ

บุคคลอื่น  น  (ขาทนียํ  วา  ปริโภชนียํ  วา  นิปฺผาเทติ) ย่อมไม่ยังของอันบุคคลพึง

เคี้ยวหรือ หรือว่ายังของอันบุคคลพึงบริโภค ให้สําเร็จ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“น  หาปเยติ ว่า “น  หาปเย” ดังนี้ ฯ
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 ต ุก็  อิทํ  (“อตฺตทตฺถนฺติ  วจนํ) อ.คําว่า “ประโยชน์ของตน” ดังนี้นี้  (ภควตา) อัน

พระผู้มีพระภาคเจ้า  อกเถตฺวา ไม่ตรัสแล้ว  เอวํ อย่างนี้  กถิตํ ตรัสแล้ว  กมฺมฏฺฅาน- 

สีเสน ด้วยหัวข้อแห่งกัมมัฏฐาน ฯ  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  เจติยปฺปฏิสงฺขรณาทิกิจฺจํ  

อ.กิจมีการซ่อมแซมซึ่งเจดีย์เป็นต้น  อุปฺปนฺนํ อันเกิดขึ้นแล้ว  สงฺฆสฺส แก่สงฆ์  วา 

หรือ  วา หรือว่า  อุปชฺฌายาทิวตฺตํ อ.วัตรมีอุปัชฌายวัตรเป็นต้น  ภิกฺขุนา อัน

ภิกษุ  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  อตฺตทตฺถํ  น  หาเปมิ ย่อมไม่

ยังประโยชน์ของตนให้เสื่อม”  อิติ ดังนี้  น  หาเปตพฺพํ ไม่พึงให้เสื่อม ฯ  ห ิด้วยว่า  

(ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  อภิสมาจาริกวตฺต ํ ยังอภิสมาจาริกวัตร  ปูเรนฺโต  เอว ให้เต็มอยู่

นั่นเทียว  สจฺฉิกโรติ ย่อมกระทําให้แจ้ง  อริยผลาทีนิ  (ผลานิ) ซึ่งผล ท. มีอริยผล

เป็นต้น,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  อยํปิ  (ธมฺโม) อ.ธรรมแม้นี้  อตฺตทตฺโถว ชื่อว่าเป็น

ประโยชน์ของตนเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ปน ก็  โย  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุใด  อจฺจารทฺธ- 

วิปสฺสโก เป็นผู้ปรารภวิปัสสนาอย่างยิ่งยวด  (หุตฺวา) เป็น  ปฏฺฅยนฺโต ปรารถนา

อยู่  ปฏิเวธํ ซึ่งการแทงตลอด  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  (ปฏิวิชฺฌิสฺสามิ) จักแทงตลอด  

อชฺช ในวันนี้,  (อหํ) อ.เรา  (ปฏิวิชฺฌิสฺสามิ) จักแทงตลอด  อชฺช  เอว ในวันนี้นั่น

เทียว”  อิติ ดังนี้  วิจรติ ย่อมเที่ยวไป,  กิจฺจํ  เอว อ.กิจนั่นเทียว  อตฺตโน ของตน  

เตน  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุนั้น  อุปชฺฌายาทิวตฺตมฺปิ แม้ยังวัตรมีอุปัชฌายวัตรเป็นต้น  

หาเปตฺวา ให้เสื่อมแล้ว  กาตพฺพํ พึงกระทํา ฯ 

 บทว่า “น  หาปเย” ความว่า บุคคลไม่ควรพร่าทีเดียว, สําหรับคฤหัสถ์ก่อน  ประโยชน์ 

ตน แม้สักว่ากากณิกหนึ่ง ย่อมทําของควรเคี้ยวหรือของควรบริโภคให้สําเร็จได้, 

ประโยชน์ของผู้อื่น ทําให้สําเร็จไม่ได้. 

 ก็คําว่า “ประโยชน์ของตน” นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า ไม่ตรัสอย่างนี้ ตรัสมุ่งกัมมัฏฐาน

เป็นใหญ่. เพราะฉะนั้น ภิกษุไม่พึงทํากิจมีการซ่อมแซมเจดีย์เป็นต้น ซึ่งเกิดขึ้นแก่

สงฆ์หรือ หรือว่าวัตรมีอุปัชฌายวัตรเป็นต้นให้เสื่อมไป ด้วยคิดว่า “เราจะไม่พร่า

ประโยชน์ของตน” ดังนี้. ด้วยว่า ภิกษุเมื่อบําเพ็ญอภิสมาจาริกวัตรนั่นแหละ ย่อม

กระทําอริยผลเป็นต้นให้แจ้ง, เพราะฉะนั้น ธรรมแม้นี้ ชื่อว่าเป็นประโยชน์ตนเทียว. 

ก็ภิกษุใดปรารภวิปัสสนาอย่างยิ่งยวด เที่ยวปรารถนาถึงการแทงตลอดอยู่ว่า “ในวัน

นี้ ในวันนี้แหละ เราจักแทงตลอด”, ภิกษุนั้น ทําวัตรแม้มีอุปัชฌายวัตรเป็นต้นให้เสื่อม
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ไป พึงทํากิจของตนโดยแท้.

 ..............................................................................................................................

 อตฺตทตฺถมภิญฺฃายาติ  อยํ  เม  อตฺตโน  อตฺโถติ  เอวรูปํ  อตฺตทตฺถํ  สลฺลกฺเขตฺวาฯ 

 “อตฺตทตฺถมภิญฺฃายาติ  (คาถาปาทสฺส)  “อยํ  (อตฺโถ)  เม  อตฺตโน  อตฺโถ  (โหติ)”  ติ  เอวรูปํ   

อตฺตทตฺถํ  สลฺลกฺเขตฺวา”  (อิิิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สลฺลกฺเขตฺวา กําหนดแล้ว  อตฺตทตฺถํ ซึ่งประโยชน์ของ

ตน  เอวรูปํ อันมีอย่างนี้เป็นรูป  อิติ ว่า  ‘อยํ  (อตฺโถ) อ.ประโยชน์นี้  อตฺโถ เป็น

ประโยชน์  อตฺตโน ของตน  เม ของเรา  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้”  (อิติ) ดังนี้   

(คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  “อตฺตทตฺถมภิญฺฃายาติ ว่า “อตฺตทตฺถ-

มภิญฺฃาย” ดังนี้ ฯ

 บาทคาถาว่า “อตฺตทตฺถมภิญฺฃาย” ความว่า กําหนดประโยชน์ตนเห็นปานนี้ว่า ‘นี้

เป็นประโยชน์สําหรับตนของเรา’.

 ..............................................................................................................................

 สทตฺถปฺปสุโต  สิยาติ  ตสฺมึ  สเก  อตฺเถ  อุยฺยุตฺตปฺปยุตฺโต  ภิกฺขุ  ภเวยฺยาติ ฯ

 “สทตฺถปฺปสุโต  สิยาติ  (คาถาปาทสฺส)  “ตสฺมึ  สเก  อตฺเถ  อุยฺยุตฺตปฺปยุตฺโต  ภิกฺขุ  ภเวยฺยาติ   

(อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “ภิกฺขุ อ.ภิกษุ  อุยฺยุตฺตปฺปยุตฺโต เป็นผู้ขวนขวายแล้ว

ขะมักเขม้นแล้ว  ตสฺมึ  สเก  อตฺเถ ในประโยชน์ของตนนั้น  ภเวยฺย พึงเป็น”  อิติ 

ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  “สทตฺถปฺปสุโต  สิยาต ิว่า “สทตฺถปฺปสุโต   

สิยา” ดังนี้ ฯ

 บาทคาถาว่า “สทตฺถปฺปสุโต  สิยา” ความว่า ภิกษุพึงเป็นผู้ขวนขวายขะมักเขม้น 

ในประโยชน์ของตนนั้น.

 ..............................................................................................................................
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 คาถาวสาเน  อตฺตทตฺถตฺเถโรปิ  อรหตฺตํ  ปาปุณีติ ฯ  

 คาถาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งคาถา  อตฺตทตฺถตฺเถโรปิ แม้ อ.พระอัตต- 

ทัตถะผู้เถระ  ปาปุณิ บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  อิติ ดังนี้

แล ฯ

 เวลาจบคาถา แม้พระอัตตทัตถเถระ ก็บรรลุพระอรหัต ดังนี้แล.

 ..............................................................................................................................

 อตฺตทตฺถตฺเถรวตฺถุ ฯ

 อตฺตทตฺถตฺเถรวตฺถุ อ.เรื่องแห่งอัตตทัตถะผู้เถระ  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

 จบเรื่องพระอัตตทัตถเถระ.

 ..............................................................................................................................

 ธมฺมปทสฺส  ภิกฺขุวคฺเค  ธมฺมารามตฺเถรวตฺถุมฺปิ  สมาหริตพฺพํ ฯ

 ธมฺมารามตฺเถรวตฺถุมฺปิ แม้ อ.เรื่องแห่งพระธัมมารามะผู้เถระ  ภิกฺขุวคฺเค ในภิกขุ

วรรค  ธมฺมปทสฺส แห่งธรรมบท  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  สมาหริตพฺพ ํพึงประมวล

มา ฯ

 พึงประมวลมาแม้เรื่องพระธัมมารามเถระ ในภิกขุวรรค แห่งธรรมบท.

 ..............................................................................................................................

ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺน

[๗๓]   เอวํ  ปฏิปตฺติปูชาว  “สตฺถุปฺปสตฺถา  เจว  อุตฺตมปูชา  จาติ  ทฏฺฅพฺพา ฯ  ยถา  ปน  

ปพฺพชิโต  อามิสปูชโก  น  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  นาม,  น  ตถา  คหฏฺโฅ ฯ  อามิส- 

ปูชโกปิ  หิ  คหฏฺโฅ  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  นาม ฯ

 ปฏิปตฺติปูชาว อ.การปฏิบัติบูชาเทียว  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ทฏฺฅพฺพา พึงเห็น   
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อิติ ว่า  “สตฺถุปฺปสตฺถา  เจว เป็นการบูชาอันพระศาสดาทรงสรรเสริญด้วยนั่นเทียว  

อุตฺตมปูชา  จ เป็นการบูชาอันสูงสุดด้วย”  อิติ ดังนี้  เอวํ ด้วยประการฉะนี้ ฯ  ปน  

เหมือนอย่างว่า  ปพฺพชิโต อ.บรรพชิต  อามิสปูชโก ผู้บูชาด้วยอามิส  ธมฺมานุธมฺม-

ปฏิปนฺโน  นาม ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วซึ่งธรรมอันสมควรแก่ธรรม  (โหติ) ย่อมเป็น  

น หามิได้  ยถา ฉันใด,  คหฏฺโฅ อ.คฤหัสถ์  (ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน) เป็นผู้ปฏิบัติ

แล้วซึ่งธรรมอันสมควรแก่ธรรม  (โหติ) ย่อมเป็น  ตถา ฉันนั้น  น หามิได้ ฯ  หิ ด้วย

ว่า  คหฏฺโฅ อ.คฤหัสถ์  อามิสปูชโกปิ แม้ผู้บูชาด้วยอามิส  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  

นาม ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วซึ่งธรรมอันสมควรแก่ธรรม  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 การปฏิบัติบูชาเท่านั้น พึงทราบว่าเป็นการบูชาที่พระศาสดาทรงสรรเสริญ และ

เป็นการบูชาอันสูงสุด ด้วยประการฉะนี้. เหมือนอย่างว่า บรรพชิตผู้บูชาด้วยอามิส ไม่

ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ฉันใด, คฤหัสถ์เป็นผู้ปฏิบัติธรรมอันสมควร

แก่ธรรม ฉันนั้น หามิได้. ด้วยว่า คฤหัสถ์แม้ผู้บูชาด้วยอามิส ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรม

อันสมควรแก่ธรรม.   

 ..............................................................................................................................

 เตน  มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนายํ  คหฏฺฅสฺส  ธมฺมานุธมฺมปฏิปชฺชนาธิกาเร  “ทานํ  

เทติ  คนฺธปูชํ  มาลาปูชญฺจ  กโรตีติ  วุตฺตํ ฯ  อามิสปูชโก  หิ  คหฏฺโฅ  โย  อตฺตโน  

สตฺถารา  ทินฺโน  โอวาโท  ตํ  กโรติ  นาม  โอวาทการโก  จ  ปูเชติ  นาม,  ตสฺมา  โส  

สตฺถุ  โอวาทานุรูปํ  กเตน  อามิสปูชากรณสงฺขาเตน  อตฺตโน  คุเณน  สตฺถารํ  ปูเชติ  

นามาติ ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  เทติ ย่อมให้  ทานํ 

ซึ่งทาน  กโรติ ย่อมกระทํา  คนฺธปูชํ  (จ) ซึ่งการบูชาด้วยของหอมด้วย  มาลาปูชํ  

จ ซึ่งการบูชาด้วยระเบียบด้วย”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  

วุตฺตํ กล่าวแล้ว  ธมฺมานุธมฺมปฏิปชฺชนาธิกาเร ในอธิการแห่งการปฏิบัติซึ่งธรรม

อันสมควรแก่ธรรม  คหฏฺฅสฺส ของคฤหัสถ์  มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนายํ ใน

อรรถกถาแห่งมหาปรินิพพานสูตร ฯ  ห ิก็  คหฏฺโฅ อ.คฤหัสถ์  อามิสปูชโก ผู้บูชา

ด้วยอามิส  กโรติ  นาม ชื่อว่าย่อมกระทํา  ตํ  (โอวาทํ) ซึ่ง-,  โอวาโท อ.โอวาท   

สตฺถารา  ทินฺโน อันอันพระศาสดาประทานแล้ว  อตฺตโน แก่ตน  โย ใด, -โอวาทนั้น,  
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จ อนึ่ง  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  โอวาทการโก ผู้กระทําซึ่งโอวาท  ปูเชติ  นาม ชื่อว่าย่อม

บูชา,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  ปูเชติ  นาม ชื่อว่าย่อมบูชา 

สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  คุเณน ด้วยคุณ  อตฺตโน ของตน  อามิสปูชากรณสงฺขาเตน  

อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าการกระทําซึ่งการบูชาด้วยอามิส  (ปุคฺคเลน)  กเตน อัน

อันบุคคลกระทําแล้ว  โอวาทานุรูปํ อันสมควรแก่โอวาท  สตฺถุ ของพระศาสดา  อิติ 

ดังนี้แล ฯ  

 เพราะเหตุนั้น ในอธิการแห่งการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมของคฤหัสถ์ ในอรรถ-

กถามหาปรินิพพานสูตร ท่านกล่าวว่า “ย่อมให้ทาน ย่อมทําการบูชาด้วยของหอม

และบูชาด้วยระเบียบ”. ก็คฤหัสถ์ผู้บูชาด้วยอามิส ชื่อว่าย่อมทําโอวาทที่พระศาสดา

ทรงประทานแล้วแก่ตน, อนึ่ง ผู้ทําตามโอวาท ชื่อว่าย่อมบูชา, เพราะฉะนั้น บุคคลนั้น 

ชื่อว่าย่อมบูชาพระศาสดาด้วยคุณของตน กล่าวคือทําการบูชาด้วยอามิส ที่บุคคลทํา

ตามสมควรแก่โอวาทของพระศาสดา ดังนี้แล.

 ..............................................................................................................................

อุกฺกฏฺฅปูชเนยฺยปูชากถา

[๗๔]   เอวํ  โย  ยถาวุตฺตาย  พาลอเสวนาย  ปณฺฑิตเสวนาย  จ  อนุปุพฺเพน  ปูชเนยฺย- 

ภาวุปคเต  อุกฺกฏฺเฅ  พุทฺธาทิเก  สนฺเต  ปูเชติ  สกฺกโรติ  ปสํสติ,  โส  หิตสุขํ  ปปฺโปติ,  

โย  ตพฺพิปรีเต  อสนฺเต  ปูเชติ,  โส  ทุกฺขํ ฯ  ตตฺรีมานิ  วตฺถูนิ ฯ

 โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  ปูเชต ิ ย่อมบูชา  สกฺกโรติ ย่อมสักการะ  ปสํสต ิ ย่อม

สรรเสริญ  สนฺเต ซึ่งสัตบุรุษ ท.  พุทฺธาทิเก มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น  อุกฺกฏฺเฅ ผู้สูงสุด  

ปูชเนยฺยภาวุปคเต ผู้เข้าถึงแล้วซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้ควรบูชา  อนุปุพฺเพน  

ตามลําดับ  พาลอเสวนาย ด้วยการไม่เสพซึ่งคนพาล  (จ) ด้วย  ปณฺฑิตเสวนาย 

ด้วยการเสพซึ่งบัณฑิต  จ ด้วย  ยถาวุตฺตาย อันอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วอย่างไร,  โส  

(ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  ปปฺโปต ิ ย่อมถึง  หิตสุขํ ซึ่งประโยชน์เกื้อกูลและความสุข  

เอวํ ด้วยประการฉะนี้,  โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  ปูเชต ิ ย่อมบูชา  อสนฺเต ซึ่ง 

อสัตบุรุษ ท.  ตพฺพิปรีเต อันตรงกันข้ามกับสัตบุรุษนั้น,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  
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(ปปฺโปติ) ย่อมถึง  ทุกฺขํ ซึ่งความทุกข์ ฯ  อิมานิ  วตฺถูนิ อ.เรื่อง ท. เหล่านี้  ตตฺร  

(ปพฺเพ) ในข้อนั้น  ฯ 

 บุคคลใดย่อมบูชา สักการะ สรรเสริญสัตบุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ผู้สูงสุด ผู้เข้าถึง

ความเป็นผู้ที่ควรบูชาตามลําดับ ด้วยการไม่เสพคนพาล และการเสพบัณฑิต ตาม

ที่กล่าวแล้ว, บุคคลนั้น ย่อมถึงประโยชน์สุข ด้วยประการฉะนี้, บุคคลใดย่อมบูชา 

อสัตบุรุษผู้ตรงกันข้ามกับสัตบุรุษ, บุคคลนั้นย่อมถึงความทุกข์. ในข้อนั้น มีเรื่องเหล่า

นี้ (เป็นอุทาหรณ์). 

 ..............................................................................................................................

๑๑. อชาตสตฺตุวตฺถุ

[๗๕]   เอกทา  กิร  เทวทตฺโต  รโหคโต  ‘สารีปุตฺตสฺส  ปริสา  โมคฺคลฺลานสฺส  ปริสาติ  เอวํ  

อิเม  วิสุํ  วิสุํ  ธุรา  อเหสุํ,  อหํปิ  เอกํ  คณธุรํ  นีหรามิ,  น  จ  สกฺกา  วินา  ลาเภน   

ปริสํ  อุปฺปาเทตุํ,  หนฺทาหํ  อชาตสตฺตุนา  สทฺธึ  เอกโต  หุตฺวา  ลาภํ  นิพฺพตฺเตสฺสามีติ   

จินฺเตตฺวา  สงฺฆเภทกฺขนฺธเก  อาคตนเยน  อชาตสตฺตุํ  อิทฺธิปฺปาฏิหาริเยน   

ปสาเทสิ ฯ  โส  ตสฺส  ปสีทิตฺวา  ตํ  อสนฺตํ  ปคฺคยฺห  ตสฺส  สกฺการํ  กตฺตุกาโม  พหุธนํ   

ปริจฺจชิตฺวา  คยาสีเส  วิหารํ  กาเรตฺวา  เทวสิกํ  ปญฺจ  ถาลิปากสตานิ  อทาสิ  สายํ  

ปาตํ  เทวทตฺตุปฏฺฅานญฺจ  อคมาสิ ฯ  โส  เหฏฺฅา  วุตฺตนเยน  เทวทตฺตสฺส  วจนํ   

คเหตฺวา  ปิตรํ  ฆาเตตฺวา  อตฺตโน  ปฅมมคฺคสฺส  อุปนิสฺสยํ  ฉินฺทิตฺวา  ทุกฺขํ   

ปปฺโปติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  เอกทา ในกาลหนึ่ง  เทวทตฺโต อ.พระเทวทัต  รโหคโต ไปแล้วในที่ลับ  

จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อิเม  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านี้  เอวํ อย่างนี้  อิติ คือ  

‘ปริสา อ.บริษัท  สารีปุตฺตสฺส ของพระสารีบุตร  ปริสา อ.บริษัท  โมคฺคลฺลานสฺส  

ของพระโมคคัลลานะ’  ธุรา เป็นผู้มีธุระ  วิสุํ  วิสุ ํเฉพาะๆ  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว,  อหํปิ 

แม้ อ.เรา  นีหรามิ จะนําไป  คณธุรํ ซึ่งธุระของคณะ  เอกํ อย่างหนึ่ง,  จ แต่ว่า  

(มยา) อันเรา  วินา เว้น  ลาเภน จากลาภ  น  สกฺกา ไม่อาจ  ปริสํ  อุปฺปาเทตุํ เพื่อ

อัน ยังบริษัท ให้บังเกิด,  หนฺท เอาเถิด  อหํ อ.เรา  หุตฺวา เป็นแล้ว  เอกโต โดย
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ความเป็นอันเดียวกัน  สทฺธึ กับ  อชาตสตฺตุนา ด้วยพระเจ้าอชาตศัตรู  ลาภํ ยัง

ลาภ  นิพฺพตฺเตสฺสาม ิจักให้บังเกิดขึ้น”  อิติ ดังนี้  อชาตสตฺตุํ ยังพระเจ้าอชาตศัตรู   

ปสาเทสิ ให้เลื่อมใสแล้ว  อิทฺธิปฺปาฏิหาริเยน ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์  อาคตนเยน 

โดยนัยอันมาแล้ว  สงฺฆเภทกฺขนฺธเก ในสังฆเภทขันธกะ ฯ  โส  (อชาตสตฺตุ) อ.พระ

เจ้าอชาตศัตรูนั้น  ปสีทิตฺวา เลื่อมใสแล้ว  ตสฺส  (เทวทตฺตสฺส) ต่อพระเทวทัตนั้น  

ปคฺคยฺห ยกย่องแล้ว  ตํ  (เทวทตฺตํ) ซึ่งพระเทวทัตนั้น  อสนฺตํ ผู้เป็นอสัตบุรุษ  กตฺตุ- 

กาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันกระทํา  สกฺการํ ซึ่งสักการะ  ตสฺส  (เทวทตฺตสฺส) แก่พระเทว-

ทัตนั้น  (หุตฺวา) เป็น  ปริจฺจชิตฺวา ทรงบริจาคแล้ว  พหุธนํ ซึ่งทรัพย์มาก  (ปุคฺคลํ) 

ทรงยังบุคคล  กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  วิหารํ ซึ่งวิหาร  คยาสีเส ที่คยาสีสะ  อทาสิ 

ได้พระราชทานแล้ว  ถาลิปากสตานิ ซึ่งร้อยแห่งถาดแห่งสํารับ ท.  ปญฺจ ห้า  เทวสิกํ  

ทุกๆ วัน  (จ) ด้วย,  อคมาสิ ได้เสด็จไปแล้ว  เทวทตฺตุปฏฺฅานํ สู่ที่เป็นที่บํารุงของ

พระเทวทัต  สายํ ในเวลาเย็น  ปาตํ ในเวลาเช้า  จ ด้วย ฯ  โส  (อชาตสตฺตุ) อ.พระ

เจ้าอชาตศัตรูนั้น  คเหตฺวา ทรงถือเอาแล้ว  วจนํ ซึ่งคํา  เทวทตฺตสฺส ของพระเทวทัต   

(ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  ฆาเตตฺวา ให้ปลงพระชนม์แล้ว  ปิตร ํ ซึ่งพระราชบิดา   

ฉินฺทิตฺวา ตัดแล้ว  อุปนิสฺสย ํซึ่งอุปนิสัย  ปฅมมคฺคสฺส แห่งมรรคที่ ๑  อตฺตโน ของ

พระองค์  ปปฺโปต ิย่อมประสบ  ทุกฺขํ ซึ่งความทุกข์  วุตฺตนเยน โดยนัยอันข้าพเจ้า

กล่าวแล้ว  เหฏฺฅา ในเบื้องล่าง ฯ

 ดังได้สดับมา คราวหนึ่ง พระเทวทัตอยู่ในที่ลับ คิดว่า “ภิกษุเหล่านี้ อย่างนี้ คือ ‘บริษัท

ของพระสารีบุตร บริษัทของพระโมคคัลลานะ’ ได้มีธุระคนละแผนกกัน, แม้เราก็จะนํา

ธุระของคณะสักอย่างไป, แต่ว่า เว้นจากลาภ เราไม่สามารถเพื่อจะทําให้บริษัทเกิด

ขึ้นได้, เอาเถอะ เราจะร่วมมือกับพระเจ้าอชาตศัตรู ทําให้ลาภบังเกิดขึ้น” ทําให้พระ

เจ้าอชาตศัตรูทรงเสื่อมใสในอิทธิปาฏิหาริย์ ตามนัยที่มาในสังฆเภทขันธกะ. พระเจ้า 

อชาตศัตรูทรงเลื่อมใสต่อพระเทวทัต ทรงยกย่องพระเทวทัตผู้เป็นอสัตบุรุษ มีพระ

ประสงค์จะทาํสักการะแก่พระเทวทัต ทรงบรจิาคทรพัย์จาํนวนมาก ทรงให้สร้างวหิารท่ี 

คยาสีสะ ได้พระราชทานถาดสํารับ ๕๐๐ ถาด ทุกๆ วัน, และได้เสด็จไปสู่ที่บํารุงพระ

เทวทัต ในเวลาเย็น ในเวลาเช้า. ท้าวเธอทรงถือเอาคําของพระเทวทัต ปลงพระชนม์

พระราชบิดา ตัดอุปนิสัยแห่งปฐมมรรคของพระองค์ ทรงประสบทุกข์ โดยนัยที่กล่าว

แล้วในหนหลัง.
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๑๒. สญฺชีววตฺถุ

[๗๖]   โสเยว  อตีเต  พาราณสิยํ  ทิสาปาโมกฺขาจริยสฺส  ปญฺจอนฺเตวาสิมาณวกสตพฺภนฺตโร  

สญฺชีโว  นาม  มาณโว  อโหสิ ฯ  โส  อาจริยสนฺติเก  มตกุฏฺฅาปนมนฺตเมว  อคฺคเหสิ  

น  ปฏิพาหนมนฺตํ ฯ  โส  เอกทิวสํ  มาณเวหิ  สทฺธึ  ทารูนมตฺถาย  อรญฺฃํ  คนฺตฺวา  

มตํ  พฺยคฺฆํ  ทิสฺวา  โภ  อิมํ  อุฏฺฅาเปสฺสามีติ  อาห ฯ  เต  สเจ  สกฺโกสิ  อุฏฺฅาเปหีติ  

วตฺวา  รุกฺขํ  อภิรุหึสุ ฯ  โส  มนฺตํ  ปริวตฺเตตฺวา  สกฺขราย  ตํ  ปหริ ฯ  พฺยคฺโฆ  อุฏฺฅาย   

เวเคน  คนฺตฺวา  สญฺชีวํ  คลนาฬิยํ  ฑํสิตฺวา  ชีวิตกฺขยํ  ปาเปตฺวา  ตตฺเถว  ปติ ฯ   

สญฺชีโวปิ  ตตฺเถว  ปติ ฯ  อุโภปิ  เอกฏฺฅาเนเยว  มตา  นิปชฺชึสุ  ฯ  มาณวา  อาคนฺตฺวา  

อาจริยสฺส  กเถสุํ ฯ  โส  ตาตา  อสนฺตสมฺปคฺคณฺหกโร  นาม  อยุตฺตฏฺฅาเน  สกฺการ- 

สมฺมานํ  กโรนฺโต  เอวรูปํ  ทุกฺขํ  ปฏิลภติเยวาติ  วตฺวา  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมํ  คาถมาห

  “อสนฺตํ  โย  ปคฺคณฺหาติ   อสนฺตมุปเสวติ  

  ตเมว  ฆาสํ  กุรุเต   พฺยคฺโฆ  สชีวโก  ยถาติ ฯ

 โส  เอว  (อชาตสตฺตุ) อ.พระเจ้าอชาตศัตรูนั้นนั่นเทียว  มาณโว เป็นมาณพ  สญฺชีโว   

นาม ชื่อว่าสัญชีวะ  ปญฺจอนฺเตวาสิมาณวกสตพฺภนฺตโร ในภายในแห่งร้อยแห่ง

มาณพผู้เป็นอันเตวาสิกห้า  ทิสาปาโมกฺขาจริยสฺส ของอาจารย์ทิศาปาโมกข์  อโหสิ 

ได้มีแล้ว  พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี  อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว ฯ  โส   

(สญฺชีโว) อ.มาณพชื่อว่าสัญชีวะนั้น  อคฺคเหสิ ได้เรียนเอาแล้ว  มตกุฏฺฅาปนมนฺตํ  

เอว ซึ่งมนต์เป็นเครื่องยังสัตว์ตัวตายแล้วให้ลุกขึ้นนั่นเทียว  น  (อคฺคเหสิ) ไม่ได้

เรียนเอาแล้ว  ปฏิพาหนมนฺตํ ซึ่งมนต์เป็นเครื่องห้าม  อาจริยสนฺติเก ในสํานักของ

อาจารย์ ฯ  โส  (สญฺชีโว) อ.มาณพชื่อว่าสัญชีวะนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อรญฺฃํ สู่ป่า   

อตฺถาย เพื่อประโยชน์  ทารูนํ แก่ฟืน ท.  สทฺธึ กับ  มาณเวหิ ด้วยมาณพ ท.   

เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  ทิสฺวา เห็นแล้ว  พฺยคฺฆํ ซึ่งเสือโคร่ง  มต ํ ตัวตายแล้ว  

อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “โภ ดูก่อนท่านผู้เจริญ  (อหํ) อ.กระผม  อิมํ  (พฺยคฺฆํ) 

ยังเสือโคร่งนี้  อุฏฺฅาเปสฺสามิ จักให้ลุกขึ้น”  อิติ ดังนี้ ฯ  เต  (มาณวา) อ.มาณพ 

ท. เหล่านั้น  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  (ตฺวํ) อ.ท่าน  สกฺโกสิ ย่อม

อาจไซร้,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  (พฺยคฺฆํ) ยังเสือโคร่ง  อุฏฺฅาเปห ิ จงให้ลุกขึ้น”  อิติ ดังนี้   

อภิรุหึสุ ขึ้นเฉพาะแล้ว  รุกฺขํ สู่ต้นไม้ ฯ  โส  (สญฺชีโว) อ.มาณพชื่อว่าสัญชีวะนั้น  
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ปริวตฺเตตฺวา ร่ายแล้ว  มนฺต ํซึ่งมนต์  ปหร ิดีดไปแล้ว  ตํ  (พฺยคฺฆํ) ซึ่งเสือโคร่ง

นั้น  สกฺขราย ด้วยก้อนกรวด ฯ  พฺยคฺโฆ อ.เสือโคร่ง  อุฏฺฅาย ลุกขึ้นแล้ว  คนฺตฺวา  

ไปแล้ว  เวเคน โดยเร็ว  ฑํสิตฺวา กัดแล้ว  สญฺชีวํ ซึ่งมาณพชื่อว่าสัญชีวะ   

คลนาฬิยํ ที่ก้านแห่งคอ  (สญฺชีวํ) ยังมาณพชื่อว่าสัญชีวะ  ปาเปตฺวา ให้ถึงแล้ว   

ชีวิตกฺขยํ ซึ่งความสิ้นไปแห่งชีวิต  ปต ิ ล้มลงแล้ว  ตตฺถ  เอว  (ฅาเน) ในที่

นั้นนั่นเทียว ฯ  สญฺชีโวปิ แม้ อ.มาณพชื่อว่าสัญชีวะ  ปต ิ ล้มลงแล้ว  ตตฺถ  

เอว  (ฅาเน) ในที่นั้นนั่นเทียว ฯ  อุโภปิ  (สญฺชีโว  จ  พฺยคฺโฆ  จ) อ.มาณพชื่อ

ว่าสัญชีวะด้วย อ.เสือโคร่งด้วย แม้ทั้งสอง  มตา ตายแล้ว  เอกฏฺฅาเน  เอว ใน

ที่เดียวกันนั่นเทียว  นิปชฺชึส ุ นอนแล้ว ฯ  มาณวา อ.มาณพ ท.  อาคนฺตฺวา  

มาแล้ว  กเถสุํ บอกแล้ว  อาจริยสฺส แก่อาจารย์ ฯ  โส  (อาจริโย) อ.อาจารย์นั้น  วตฺวา  

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาตา ดูก่อนพ่อ ท.  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อสนฺตสมฺปคฺคณฺหกโร  

นาม ชื่อว่าผู้กระทําซึ่งการยกย่องซึ่งอสัตบุรุษ  กโรนฺโต เมื่อกระทํา  สกฺการสมฺมานํ 

ซึ่งสักการะและการนับถือ  อยุตฺตฏฺฅาเน ในที่อันไม่สมควรแล้ว  ปฏิลภติ  เอว ย่อม 

ได้เฉพาะนั่นเทียว  ทุกฺขํ ซึ่งความทุกข์  เอวรูปํ อันมีอย่างนี้เป็นรูป”  อิติ ดังนี้   

เทเสนฺโต เมื่อแสดง  ธมฺม ํซึ่งธรรม  อาห กล่าวแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งคาถานี้  อิติ ว่า

 “โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  ปคฺคณฺหาติ ย่อมยกย่อง  อสนฺตํ 

ซึ่งอสัตบุรุษ  (จ) ด้วย  อุปเสวติ ย่อมเข้าไปเสพ  อสนฺตํ ซึ่ง

อสัตบุรุษ  (จ) ด้วย,  (อสนฺโต) อ.อสัตบุรุษ  กุรุเต ย่อมกระทํา  

ตํ  เอว  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลนั้นนั่นเทียว  ฆาสํ ให้เป็นเหยื่อ  

พฺยคฺโฆ  ยถา ราวกะ อ.เสือโคร่ง  สชีวโก ตัวเป็นไปกับ

ด้วยชีวิต  (กโรนฺโต) กระทําอยู่  (สญฺชีวกํ) ซึ่งมาณพชื่อว่า 

สัญชีวะ  (ฆาสํ) ให้เป็นเหยื่อ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเจ้าอชาตศัตรูนั่นแหละ ในอดีต ได้เป็นมาณพชื่อว่าสัญชีวะ ในภายในมาณพ 

ผู้เป็นอันเตวาสิก ๕๐๐ คน ของอาจารย์ทิศาปาโมกข์ ในเมืองพาราณสี. สัญชีวมาณพ

นั้น เรียนเอามนต์ที่ทําให้สัตว์ตายลุกขึ้นได้ แต่ไม่เรียนมนต์สําหรับแก้ในสํานักของ

อาจารย์. วันหนึ่ง สัญชีวมาณพนั้น ไปป่าเพื่อต้องการฟืน พร้อมกับพวกมาณพ เห็น

เสือโคร่งตาย จึงกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ผมจะทําให้เสือโคร่งนี้ลุกขึ้น”. พวกมาณพเหล่า
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นั้นกล่าวว่า “ถ้าท่านสามารถ ท่านก็จงให้มันลุกขึ้นเถิด” ดังนี้แล้ว พากันขึ้นต้นไม้. 

สัญชีวมาณพนั้นร่ายมนต์ ใช้ก้อนกรวดดีดเสือโคร่งนั้น. เสือโคร่งลุกขึ้น ไปโดยเร็ว 

กัดสัญชีวมาณพที่ลําคอ ทําให้ถึงความสิ้นชีวิต ล้มลงในที่นั้นนั่นแหละ. แม้สัญชีว

มาณพก็ล้มลงในที่นั้นนั่นแหละ. คนและเสือโคร่งแม้ทั้งสอง นอนตายในที่เดียวกันนั่น

แหละ. พวกมาณพมาแล้ว บอกแก่อาจารย์. อาจารย์นั้นกล่าวว่า “พ่อทั้งหลาย ขึ้นชื่อ

ว่าบุคคลผู้ทําการยกย่องอสัตบุรุษ เมื่อทําสักการะและการนับถือในที่ไม่ควรแล้ว ย่อม

กลับได้ความทุกข์เห็นปานนี้ทีเดียว” เมื่อแสดงธรรม จึงกล่าวคาถานี้ว่า 

 “บุคคลใดย่อมยกย่องอสัตบุรุษและเข้าไปเสพอสัตบุรุษ,  

อสัตบุรุษย่อมทําบุคคลนั้นนั่นแหละให้เป็นเหยื่อ ดุจเสือโคร่ง

กลับมีชีวิตทําสัญชีวมาณพให้เป็นเหยื่อ ฉะนั้น”.     

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  อสนฺตนฺติ  ตีหิ  ทุจฺจริเตหิ  สมนฺนาคตํ  ทุสฺสีลํ  ปาปธมฺมํ ฯ  

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อสนฺตนฺติ  (ปทสฺส)  “ตีหิ  ทุจฺจริเตหิ  สมนฺนาคตํ  ทุสฺสีลํ  ปาปธมฺมํ”  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สมนฺนาคตํ ผู้มาตามพร้อมแล้ว  ทุจฺจริเตหิ ด้วยทุจริต 

ท.  ตีห ิ๓  ทุสฺสีลํ ผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้ว  ปาปธมฺม ํผู้มีธรรมอันชั่ว”  (อิติ) 

ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อสนฺตนฺติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า  

“อสนฺตํ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “อสนฺตํ” ความว่า ผู้ประกอบด้วยทุจริต ๓ อย่าง เป็นผู้

ทุศีล มีธรรมอันทราม.

 ..............................................................................................................................

 โยติ  ขตฺติยาทีสุ  โย  โกจิ ฯ  

 “โยติ  (ปทสฺส)  “ขตฺติยาทีสุ  (ปุคฺคเลสุ)  โย  โกจิ  (ปุคฺคโล)”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ขตฺติยาทีสุ  (ปุคฺคเลสุ)  โย  โกจิ  (ปุคฺคโล) อ.- ในบุคคล ท.  
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มีกษัตริย์เป็นต้นหนา -บุคคล บุคคลใดบุคคลหนึ่ง”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“โยติ ว่า “โย” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “โย” คือ บรรดาบุคคลมีกษัตริย์เป็นต้น บุคคลใดบุคคลหนึ่ง.

 ..............................................................................................................................

 ปคฺคณฺหาตีติ  ปพฺพชิตํ  วา  จีวราทิสมฺปทาเนน  คหฏฺฅํ  วา  อุปราชเสนาปติฏฺ- 

ฅานาทิสมฺปทาเนน  ปคฺคณฺหาติ  สกฺการสมฺมานํ  กโรติ ฯ

 “ปคฺคณฺหาตีติ  (ปทสฺส)  “ปพฺพชิตํ  วา  จีวราทิสมฺปทาเนน  คหฏฺฅํ  วา  อุปราชเสนาปติฏฺฅานาทิ- 

สมฺปทาเนน  ปคฺคณฺหาติ  สกฺการสมฺมานํ  กโรติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปคฺคณฺหาติ ย่อมยกย่อง  กโรติ คือว่าย่อมกระทํา   

สกฺการสมฺมานํ ซึ่งสักการะและการนับถือ  ปพฺพชิตํ ซึ่งบรรพชิต  จีวราทิ- 

สมฺปทาเนน ด้วยการมอบถวายซึ่งปัจจัยมีจีวรเป็นต้น  วา หรือ  วา หรือว่า  คหฏฺฅํ 

ซึ่งคฤหัสถ์  อุปราชเสนาปติฏฺฅานาทิสมฺปทาเนน ด้วยการมอบให้ซึ่งตําแหน่ง 

มีตําแหน่งแห่งอุปราชและเสนาบดีเป็นต้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“ปคฺคณฺหาตีติ ว่า “ปคฺคณฺหาติ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ปคฺคณฺหาติ” ความว่า ย่อมยกย่อง คือ ย่อมทําสักการะและการนับถือ

บรรพชิตด้วยการมอบถวายปัจจัยมีจีวรเป็นต้น หรือคฤหัสถ์ ด้วยการมอบตําแหน่งมี

อุปราชและเสนาบดีเป็นต้นให้.

 ..............................................................................................................................

 อุปเสวตีติ  ภชติ ฯ  

 “อุปเสวตตีิ  (ปทสฺส)  “ภชติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ภชต ิย่อมคบ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อุปเสวตีติ  

ว่า “อุปเสวติ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อุปเสวติ” แปลว่า ย่อมคบ.
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 ตเมว  ฆาสนฺติ  ทุสฺสีโล  ตเมว  อตฺตโน  สมฺปคฺคณฺหกํ  ขาทนียํ  กโรติ  ตํ  ฆสติ   

ขาทติ  วินาสํ  ปาเปตีติ  อตฺโถ ฯ  กิมิว ฯ  ยถา  สญฺชีวมาณเวน  มนฺตํ  ปริวตฺเตตฺวา   

สชีวโก  มตพฺยคฺโฆ  ชีวิตสมฺปทาเนน  สมฺปคฺคหิโต  อตฺตโน  ชีวิตทายกํ  สญฺชีวเมว  

ชีวิตา  โวโรเปตฺวา  วินาสํ  ปาเปติ ฯ  เอวมญฺโฃปิ  โย  ยํ  อสนฺตํ  สมฺปคฺคณฺหาติ  โส  

ทุสฺสีโล  ตํ  อตฺตโน  สมฺปคฺคณฺหกเมว  วินาเสติ  เอวํ  อสนฺตสมฺปคฺคณฺหกา  วินาสํ  

ปาปุณนฺตีติ  อตฺโถ ฯ

 “ตเมว  ฆาสนฺติ  (ปททฺวยสฺส)  “ทุสฺสีโล  (ปุคฺคโล)  ตเมว  อตฺตโน  สมฺปคฺคณฺหกํ  (ปุคฺคลํ)   

ขาทนียํ  กโรติ”  (อิติ  อตฺโถ),  “ตํ  (ปุคฺคลํ)  ฆสติ  ขาทติ  (ตํ  ปุคฺคลํ)  วินาสํ  ปาเปตีติ  อตฺโถ ฯ   

“กึ  อิว  (อสนฺโต  ตํ  เอว  ปุคฺคลํ  ฆาสํ  กุรุเต”  อิติ  ปุจฺฉา) ฯ  “ยถา  สญฺชีวมาณเวน  มนฺตํ   

ปริวตฺเตตฺวา  สชีวโก  มตพฺยคฺโฆ  ชีวิตสมฺปทาเนน  สมฺปคฺคหิโต  อตฺตโน  ชีวิตทายกํ   

สญฺชีวํ  เอว  ชีวิตา  โวโรเปตฺวา  (สญฺชีวํ)  วินาสํ  ปาเปติ  ฯ  เอวํ  อญฺโฃปิ  โย  (ปุคฺคโล)  ยํ   

อสนฺตํ  สมฺปคฺคณฺหาติ,  โส  ทุสฺสีโล  (ปุคฺคโล)  ตํ  อตฺตโน  สมฺปคฺคณฺหกํ  เอว  (ปุคฺคลํ)  วินาเสติ  

“เอวํ  อสนฺตสมฺปคฺคณฺหกา  (ปุคฺคลา)  วินาสํ  ปาปุณนฺตีติ  อตฺโถ”  (อิติ  วิสฺสชฺชนํ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ทุสฺสีโล ผู้มีศีลอันโทษประทุษร้าย

แล้ว  กโรติ ย่อมกระทํา (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล  สมฺปคฺคณฺหกํ ผู้ยกย่อง  อตฺตโน ซึ่งตน  

ตํ  เอว นั้นนั่นเทียว  ขาทนียํ ให้เป็นของเคี้ยว”,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “ฆสต ิ

ย่อมกิน  ขาทติ คือว่าย่อมเคี้ยวกิน  ตํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลนั้น  (ตํ  ปุคฺคลํ) ยังบุคคล

นั้น  ปาเปติ ย่อมให้ถึง  วินาสํ ซึ่งความพินาศ”  อิติ ดังนี้   อิติ ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) 

แห่งหมวดสองแห่งบท  “ตเมว  ฆาสนฺติ ว่า “ตเมว  ฆาสํ” ดังนี้ ฯ  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  

(อิติ) ว่า  “(อสนฺโต) อ.อสัตบุรุษ  (กุรุเต) ย่อมกระทํา  (ตํ  เอว  ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลนั้น

นั่นเทียว  (ฆาสํ) ให้เป็นเหยื่อ  กึ  อิว เพียงดัง อ.อะไร ?”  (อิติ) ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) 

อ.อันแก้  (อิติ) ว่า  “มตพฺยคฺโฆ อ.เสือโคร่งตัวตายแล้ว  สชีวโก ตัวเป็นไปกับด้วยชีวิต   

สญฺชีวมาณเวน  มนฺตํ  ปริวตฺเตตฺวา  ชีวิตสมฺปทาเนน  สมฺปคฺคหิโต ตัวอันมาณพ

ชื่อว่าสัญชีวะ ร่ายแล้ว ซึ่งมนต์ ยกย่องแล้ว ด้วยการมอบให้ซึ่งชีวิต  โวโรเปตฺวา 

ปลงลงแล้ว  สญฺชีวํ  เอว ซึ่งมาณพชื่อว่าสัญชีวะนั่นเทียว  ชีวิตทายกํ ผู้ให้ซึ่งชีวิต   

อตฺตโน แก่ตน  ชีวิตา จากชีวิต  (สญฺชีวํ) ยังมาณพชื่อว่าสัญชีวะ  ปาเปติ ย่อมให้

ถึง  วินาสํ ซึ่งความพินาศ  ยถา ฉันใด ฯ  โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  อญฺโฃปิ แม้อื่น   
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สมฺปคฺคณฺหาติ ย่อมยกย่อง  ยํ  อสนฺตํ ซึ่งอสัตบุรุษใด,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล

นั้น  ทุสฺสีโล ผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้ว  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  สมฺปคฺคณฺหกํ  เอว  

ผู้ยกย่อง  อตฺตโน ซึ่งตน  ต ํ นั้นนั่นเทียว  วินาเสติ ย่อมให้พินาศ  เอวํ ฉันนั้น,   

อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘(ปุคฺคลา) อ.บุคคล ท.  อสนฺตสมฺปคฺคณฺหกา ผู้ยกย่องซึ่ง

อสัตบุรุษ  ปาปุณนฺติ ย่อมถึง  วินาสํ ซึ่งความพินาศ  เอวํ อย่างนี้’  อิติ ดังนี้”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  

 สองบทว่า “ตเมว  ฆาสํ” ความว่า บุคคลผู้ทุศีล ย่อมทําบุคคลผู้ยกย่องตนนั้นนั่น

แหละ ให้เป็นของเคี้ยว, อธิบายว่า ย่อมกิน คือย่อมเคี้ยวกินบุคคลนั้น คือว่าทําให้

ถึงความพินาศ. ถามว่า เหมือนอะไร ? แก้ว่า เหมือนเสือโคร่งตัวที่ตายแล้วกลับมี

ชีวิต ตัวที่สัญชีวมาณพร่ายมนต์ ยกย่องด้วยมอบชีวิตให้ ปลงสัญชีวมาณพผู้ให้ชีวิต

แก่ตนนั่นแหละจากชีวิต ให้ถึงความพินาศ. แม้บุคคลอื่นก็อย่างนั้น บุคคลใดยกย่อง 

อสัตบุรุษใด, บุคคลผู้ทุศีลนั้น ทําบุคคลผู้ยกย่องตนนั้นนั่นแหละให้พินาศ, อธิบายว่า 

บุคคลทั้งหลายผู้ยกย่องอสัตบุรุษ ย่อมถึงความพินาศ. 

 ..............................................................................................................................

 เอกนิปาเต  สญฺชีวชาตเก  สญฺชีววตฺถุ ฯ

 สญฺชีววตฺถุ อ.เรื่องแห่งมาณพชื่อว่าสัญชีวะ  (อาคตํ) มาแล้ว  สญฺชีวชาตเก ใน 

สัญชีวชาดก  เอกกนิปาเต ในเอกกนิบาต ฯ 

 เรื่องสัญชีวมาณพ มาในสัญชีวชาดก ในเอกกนิบาต.  

 ..............................................................................................................................

๑๓. ปริพฺพาชกวตฺถุ

[๗๗]   อตีเต  พาราณสิยํ  เอโก  จมฺมสาฏโก  นาม  ปริพฺพาชโก  อโหสิ ฯ  ตสฺส  กิร   

จมฺมเมว  นิวาสนํ  ปารุปนญฺจ ฯ  โส  เอกทิวสํ  พาราณสิยํ  ภิกฺขาย  จรนฺโต   

เอฬกานํ  ยุชฺฌนฏฺฅานํ  ปาปุณาติ ฯ  อเถโก  เอฬโก  ตํ  ทิสฺวา  ปหริตุกาโม  โอสกฺกิ ฯ  
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ปริพฺพาชโก  เอส  มยฺหํ  อปจิตึ  กโรตีติ  สญฺฃาย  อปฺปฏิกฺกมิตฺวา  อิเมสํ  เอตฺตกานํ  

มนุสฺสานมนฺตเร  อยํ  เอโกว  เอฬโก  อมฺหากํ  คุณํ  ชานาตีติ  ตสฺส  อญฺชลึ  ปคฺคยฺห  

อฏฺฅาสิ ฯ  ตํ  ทิสฺวา  อาปเณ  นิสินฺโน  ปณฺฑิตวาณิโช  มา  พฺราหฺมณ  ขณิกทสฺสเนน  

จตุปฺปทสฺส  วิสฺสาสมาปชฺชิ  โส  หิ  ทฬฺหปฺปหารํ  อิจฺฉนฺโต  โอสกฺกตีติ  นิวาเรสิ ฯ   

ตํขณญฺเฃว  เอฬโก  เวเคนาคนฺตฺวา  อุรมฺหิ  ปหริตฺวา  ตตฺเถว  ปาเตสิ ฯ  โส   

เวทนาปตฺโต  ตตฺเถว  นิปนฺโน  

  “เอวํ  โส  นิหโต  เสติ   โย  อปูชํ  ปสํสติ  

  ยถาหมชฺช  ปหโฏ   หโต  เมณฺเฑน  ทุมฺมตีติ

   ปริเทวมาโน  กาลมกาสิ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  ปริพฺพาชโก อ.ปริพาชก  เอโก คนหนึ่ง  จมฺมสาฏโก   

นาม ชื่อว่าจัมมสาฎก  อโหสิ ได้มีแล้ว  พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี ฯ  กิร ได้ยิน

ว่า  จมฺมํ  เอว อ.หนังนั่นเทียว  นิวาสนํ เป็นเครื่องนุ่ง  (จ) ด้วย  ปารุปนํ เป็น

เครื่องห่ม  จ ด้วย  ตสฺส  (จมฺมสาฏกสฺส) ของปริพาชกชื่อว่าจัมมสาฎกนั้น  (โหติ) 

ย่อมเป็น ฯ  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  โส  (จมฺมสาฏโก) อ.ปริพาชกชื่อว่าจัมมสาฎกนั้น   

จรนฺโต เที่ยวไปอยู่  ภิกฺขาย เพื่อภิกษา  พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี  ปาปุณาติ  

ย่อมถึง  ยุชฺฌนฏฺฅานํ ซึ่งที่เป็นที่ต่อสู้  เอฬกานํ ของแพะ ท. ฯ  อถ ครั้งนั้น   

เอฬโก อ.แพะ  เอโก ตัวหนึ่ง  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (จมฺมสาฏกํ) ซึ่งปริพาชกชื่อว่า

จัมมสาฎกนั้น  ปหริตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันขวิด  (หุตฺวา) เป็น  โอสกฺกิ ย่อลงแล้ว 

ฯ  ปริพฺพาชโก อ.ปริพาชก  อปฺปฏิกฺกมิตฺวา ไม่ถอยกลับแล้ว  สญฺฃาย ด้วยความ

สําคัญ  อิติ ว่า  “เอโส  (เอฬโก) อ.แพะนั่น  กโรติ ย่อมกระทํา  อปจิตึ ซึ่งความ

นอบน้อม  มยฺหํ แก่เรา”  อิติ ดังนี้  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  เอฬโก อ.แพะนี้  

เอโกว ตัวเดียวนั่นเทียว  อนฺตเร ในระหว่าง  มนุสฺสานํ แห่งมนุษย์ ท.  เอตฺตกานํ 

มีประมาณเท่านี้  อิเมสํ เหล่านี้  ชานาติ ย่อมรู้  คุณํ ซึ่งคุณ  อมฺหากํ ของเรา”  อิติ 

ดังนี้  ปคฺคยฺห  อฏฺฅาสิ ได้ยืนประคองแล้ว  อญฺชลึ ซึ่งอัญชลี  ตสฺส  (เอฬกสฺส) 

ต่อแพะนั้น ฯ  ปณฺฑิตวาณิโช อ.พ่อค้าผู้เป็นบัณฑิต  ตํ  (เอฬกํ)  ทิสฺวา  อาปเณ   

นิสินฺโน ผู้เห็นแล้ว ซึ่งแพะนั้น นั่งแล้ว ที่ร้านตลาด  นิวาเรสิ ห้ามแล้ว  อิติ ว่า   

“พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  (ตฺวํ) อ.ท่าน  มา  อาปชฺชิ อย่าถึงแล้ว  วิสฺสาส ํซึ่งความ
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วางใจ  (สตฺตสฺส) ต่อสัตว์  จตุปฺปทสฺส ตัวมีเท้าสี่  ขณิกทสฺสเนน ด้วยการเห็นโดย

ชั่วขณะ,  ห ิ เพราะว่า  โส  (เอฬโก) อ.แพะนั้น  อิจฺฉนฺโต ปรารถนาอยู่  ทฬฺหปฺ-

ปหารํ ซึ่งการขวิดให้มั่นเหมาะ  โอสกฺกติ ย่อมย่อตัวลง”  อิติ ดังนี้ ฯ  ตํขณํ  เอว 

ในขณะนั้นนั่นเทียว  เอฬโก อ.แพะ  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  เวเคน โดยเร็ว  ปหริตฺวา  

ขวิดแล้ว  อุรมฺหิ ที่อก  (ตํ  จมฺมสาฏกํ) ยังปริพาชกชื่อว่าจัมมสาฎกนั้น  ปาเตสิ ให้

ล้มลงแล้ว  ตตฺถ  เอว  (ฅาเน) ในที่นั้นนั่นเทียว ฯ  โส  (จมฺมสาฏโก) อ.ปริพาชกชื่อ

ว่าจัมมสาฎกนั้น  เวทนาปตฺโต ผู้ถึงแล้วซึ่งเวทนา  นิปนฺโน นอนแล้ว  ตตฺถ  เอว  

(ฅาเน) ในที่นั้นนั่นเทียว  ปริเทวมาโน ครํ่าครวญอยู่  อิติ ว่า

 “อหํ อ.เรา  ทุมฺมติ ผู้มีปัญญาทราม  เมณฺเฑน  ปหโฏ  หโต 

ผู้อันแพะ ขวิดแล้ว ให้ตายแล้ว  อชฺช ในวันนี้  ยถา ฉันใด,  

โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  ปสํสติ ย่อมสรรเสริญ  (ปุคฺคลํ) 

ซึ่งบุคคล  อปูช ํ ผู้ไม่ควรบูชา,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น   

(อปูชเนยฺยปุคฺคเลน)  นิหโต ผู้อันบุคคลผู้ไม่ควรบูชา ฆ่า

แล้ว  เสติ นอนอยู่  เอวํ ฉันนั้น”  อิติ ดังนี้  

 อกาสิ ได้กระทําแล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ ฯ

 ในอดีตกาล ได้มีปริพาชกคนหนึ่ง ชื่อว่าจัมมสาฎก ในเมืองพาราณสี. ได้ทราบมา

ว่า หนังเท่านั้น เป็นผ้านุ่งและผ้าห่มของเขา. ในวันหนึ่ง เขาเที่ยวขอภิกษาในเมือง

พาราณสี ถึงที่ต่อสู้แห่งแพะทั้งหลาย. ทีนั้น แพะตัวหนึ่งเห็นเขา ประสงค์จะขวิด จึง

ย่อตัวลง. ปริพาชกไม่ถอยกลับด้วยความเข้าใจว่า “แพะนั่นจะทําการนอบน้อมต่อ

เรา” จึงกล่าวว่า “ในระหว่างแห่งพวกมนุษย์มีประมาณเท่านี้เหล่านี้ แพะตัวนี้ตัวเดียว

เท่านั้น ที่รู้คุณของเรา” จึงได้ยืนประคองอัญชลีต่อแพะนั้น. พ่อค้าผู้เป็นบัณฑิต ผู้นั่ง

ในตลาดเห็นแพะนั้น จึงห้ามว่า “พราหมณ์ ท่านอย่าถึงความวางใจต่อสัตว์สี่เท้า ด้วย

การเห็นเพียงชั่วขณะ, ด้วยว่า แพะนั้น ต้องการจะขวิดให้มั่นเหมาะ จึงย่อตัวลง”. ใน

ขณะนั้นนั่นแหละ แพะวิ่งมาโดยเร็ว ขวิดที่อก ทําให้เขาล้มลงในที่นั้นนั่นเอง. เขา

ประสบเวทนา นอนอยู่ในที่นั้นนั่นแหละครํ่าครวญว่า

 “เรามีปัญญาทราม ถูกแพะขวิดให้ตายในวันนี้ ฉันใด, บุคคล
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ใดสรรเสริญบุคคลไม่ควรบูชา, บุคคลนั้น ถูกบุคคลไม่ควร

บูชาฆ่าแล้ว นอนอยู่ ฉันนั้น” ดังนี้

 แล้วได้ทํากาละ.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  โส  นิหโต  เสตีติ  โส  อปูชนียปฺปสํสโก  เตน  อปูชนีเยน  มาริโต  นิปชฺชติ ฯ  

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “โส  นิหโต  เสตีติ  (ปทานํ)  “โส  อปูชนียปฺปสํสโก  (ปุคฺคโล)  เตน  (ปุคฺคเลน)   

อปูชนีเยน  (ปุคฺคเลน)  มาริโต  นิปชฺชติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  อปูชนียปฺปสํสโก คือว่า 

ผู้สรรเสริญซึ่งบุคคลผู้อันบุคคลไม่พึงบูชา  เตน  (ปุคฺคเลน)  อปูชนีเยน  (ปุคฺคเลน)  

มาริโต ผู้อันบุคคล ผู้อันบุคคลไม่ควรบูชานั้น ให้ตายแล้ว  นิปชฺชต ิย่อมนอน”  (อิติ) 

ดังนี้ ตตฺถ  (ปเทสุ)  “โส  นิหโต  เสตีติ  (ปทานํ) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บท 

ท. ว่า “โส  นิหโต  เสติ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น หลายบทว่า “โส  นิหโต  เสติ” ความว่า ผู้นั้น คือผู้สรรเสริญ

บุคคลผู้ไม่ควรบูชา ถูกคนที่ไม่ควรบูชานั้น ฆ่าให้ตายแล้ว นอนอยู่.

 ..............................................................................................................................

 อปูชนตฺิ  อปูชนียํ  ปุคฺคลํ ฯ

 “อปูชนตฺิ  (ปทสฺส)  “(เกนจิ)  อปูชนียํ  ปุคฺคลํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปุคฺคลํ ซึ่งบุคคล  (เกนจิ)  อปูชนีย ํผู้อันใครๆ ไม่พึง

บูชา”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อปูชนฺติ ว่า “อปูชํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อปูชํ” ความว่า ซึ่งบุคคลผู้ที่ใครๆ ไม่ควรบูชา.

 ..............................................................................................................................

 ยถาหมชฺชาติ  ยถา  อชฺช  อสนฺตสมฺปคฺคหํ  กตฺวา  ฅิโต  อหํ ฯ

 “ยถาหมชฺชาติ  (ปทสฺส)  “ยถา  อชฺช  อสนฺตสมฺปคฺคหํ  กตฺวา  ฅิโต  อหํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  
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 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ยถา  อชฺช  อสนฺตสมฺปคฺคหํ  กตฺวา  ฅิโต  อหํ ราวกะ 

อ.เรา ผู้กระทํา ซึ่งการยกย่องซึ่งอสัตบุรุษ ยืนอยู่แล้ว ในวันนี้”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  “ยถาหมชฺชาติ ว่า “ยถาหมชฺช” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ยถาหมชฺช” ความว่า เหมือนเราผู้ทําการยกย่องอสัตบุรุษ ยืนอยู่ในวันนี้.

 ..............................................................................................................................

 ปหโตติ  เมณฺเฑน  ทฬฺหปฺปหาเรน  ปหริโต ฯ

 “ปหโตติ  (ปทสฺส)  “เมณฺเฑน  ทฬฺหปฺปหาเรน  ปหริโต”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เมณฺเฑน  ทฬฺหปฺปหาเรน  ปหริโต ผู้อันแพะ ขวิดแล้ว 

ด้วยการขวิดอย่างมั่นเหมาะ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปหโตติ ว่า “ปหโต” 

ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ปหโต” ความว่า ถูกแพะขวิด ด้วยการขวิดอย่างมั่นเหมาะ.

 ..............................................................................................................................

 หโตติ  มาริโต ฯ

 “หโตติ  (ปทสฺส)  “มาริโต”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มาริโต ให้ตายแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“หโตติ ว่า “หโต” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “หโต” ความว่า ฆ่าให้ตายแล้ว.

 ..............................................................................................................................

 ทุมฺมตตีิ  นิปฺปญฺโฃ ฯ 

 “ทุมฺมตีติ  (ปทสฺส)  “นิปฺปญฺโฃ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “นิปฺปญฺโฃ ผู้มีปัญญาออกแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  “ทุมฺมตีติ ว่า “ทุมฺมติ” ดังนี้ ฯ
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 บทว่า “ทุมฺมติ” ความว่า ผู้ไม่มีปัญญา.

 ..............................................................................................................................

 “เอวํ  โย  อญฺโฃปิ  อสนฺตสมฺปคฺคหํ  กริสฺสติ,  โสปิ  อหํ  วิย  ทุกฺขํ  อนุภวิสฺสตีติ  วุตฺตํ  

โหติ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “โย  อญฺโฃปิ   (ปุคฺคโล) อ.บุคคล แม้อื่นใด  กริสฺสต ิจักกระทํา  

อสนฺตสมฺปคฺคหํ ซึ่งการยกย่องซึ่งอสัตบุรุษ  เอวํ อย่างนี้,  โสปิ  (อสนฺตปุคฺคโล) 

อ.บุคคลผู้เป็นอสัตบุรุษแม้นั้น  อนุภวิสฺสต ิจักเสวย  ทุกฺขํ ซึ่งความทุกข์  อหํ  วิย 

ราวกะ อ.เรา”  อิติ ดังนี้  (ปริพฺพาชเกน)  วุตฺตํ เป็นคํา อันปริพาชก กล่าวแล้ว  โหติ 

ย่อมเป็น ฯ

 มีคําที่ปริพาชกกล่าวไว้ว่า “บุคคลแม้อื่นใด จักทําการยกย่องอสัตบุรุษ, บุคคลผู้เป็น 

อสัตบุรุษแม้นั้น จักเสวยความทุกข์ ดุจเรา ฉะนั้น”. 

 ..............................................................................................................................

 โสเยว  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิยํ  เอวํนาโมว  ปริพฺพาชโก  หุตฺวา  ตเถว   

ปฏิปชฺชนฺโต  เอฬเกน  ปหโฏ  อโหสีติ ฯ  จตุกฺกนิปาเต  จมฺมสาฏกชาตเก  ปริพฺพาชก- 

วตฺถุ ฯ

 โส  เอว  (ปริพฺพาชโก) อ.ปริพาชกนั้นนั่นเทียว  ปริพฺพาชโก เป็นปริพาชก   

เอวํนาโมว ผู้มีชื่ออย่างนี้เทียว  สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถี  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท ใน

พุทธุปบาทนี้  หุตฺวา เป็น  ปฏิปชฺชนฺโต ปฏิบัติอยู่  ตถา  เอว เหมือนอย่างนั้น 

นั่นเทียว  เอฬเกน  ปหโฏ เป็นผู้อันแพะ ขวิดแล้ว  อโหสิ ได้เป็นแล้ว  อิติ ดังนี้แล ฯ   

ปริพฺพาชกวตฺถุ อ.เรื่องแห่งปริพาชก  (อาคตํ) มาแล้ว  จมฺมสาฏกชาตเก ในจัมม-

สาฏกชาดก  จตุกฺกนิปาเต ในจตุกกนิบาต ฯ

 ปริพาชกนั้นนั่นแหละ เป็นปริพาชกมีชื่ออย่างนั้นแหละ ในเมืองสาวัตถีในพุทธุปบาท 

นี้ ปฏิบัติเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละ ได้เป็นผู้ถูกแพะขวิด ดังนี้แล. เรื่องปริพาชกมาใน

จัมมสาฏกชาดก ในจตุกกนิบาต.

 ..............................................................................................................................
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 อุกฺกฏฺฅปูชเนยฺยปูชากถา ฯ

 อุกฺกฏฺฅปูชเนยฺยปูชากถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งการบูชาซึ่งบุคคลผู้ควรบูชา

อย่างสูงสุด  (นิฏฺฅิตา) จบแล้ว ฯ

 จบกถาว่าด้วยการบูชาผู้ควรบูชาอย่างสูงสุด.

 ..............................................................................................................................

ปูชเนยฺยปุคฺคล

[๗๘]  อปิจ  ปพฺพชิเตสุ  อาจริยุปชฺฌายา  อนฺเตวาสิกาทีนํ  ปูชเนยฺยา  วุฑฺฒตรา  นวกานํ   

สพฺเพ  ปพฺพชิตา  คหฏฺฅานํ ฯ  คหฏฺเฅสุ  ปน  เชฏฺฅภาตุภคินิโย  กนิฏฺฅานํ   

ปูชเนยฺยา  ปุตฺตานํ  มาตาปิตโร  กุลวธูนํ  สามิกสสฺสุสสุราติ  เอวมฺเปตฺถ  ปูชเนยฺยา  

เวทิตพฺพา ฯ  เอเตสมฺปิ  หิ  ปูชา  กุสลธมฺมสมาทานตฺตา  อายุอาทิวุฑฺฒิเหตุตฺตา  จ  

มงฺคลเมว ฯ  เตนาห  ภควา  จกฺกวตฺติสุตฺเต  เต  มตฺเตยฺยา  ภวิสฺสนฺติ  เปตฺเตยฺยา  

สามญฺฃา  พฺรหฺมญฺฃา  กุเลเชฏฺฅาปจายิโน  อิทํ  กุสลธมฺมํ  สมาทาย  วตฺติสฺสนฺติ  เต

กุสลานํ  ธมฺมานํ  สมาทานเหตุ  อายุนาปิ  วฑฺฒิสฺสนฺติ  วณฺเณนปิ  วฑฺฒิสฺสนฺตีติ ฯ

 อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  ปูชเนยฺยา อ.ปูชเนยยบุคคล ท.  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต   

เวทิตพฺพา พึงทราบ  เอตฺถ  (“ปูชเนยฺยานนฺติ  ปเท) ในบทว่า “ปูชเนยฺยานํ” ดังนี้

นี้  เอวมฺปิ แม้อย่างนี้  อิติ คือ  “ปพฺพชิเตสุ  อาจริยุปชฺฌายา อ.- ในบรรพชิต ท. 

หนา -อาจารย์และอุปัชฌาย์ ท.  ปูชเนยฺยา เป็นปูชเนยยบุคคล  อนฺเตวาสิกาทีนํ  

(ชนานํ) ของชน ท. มีอันเตวาสิกเป็นต้น  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  วุฑฺฒตรา  (ภิกฺขู) 

อ.ภิกษุ ท. ผู้แก่กว่า  (ปูชเนยฺยา) เป็นปูชเนยยบุคคล  นวกานํ  (ภิกฺขูนํ) ของภิกษุ 

ท. ผู้ใหม่  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  ปพฺพชิตา อ.บรรพชิต ท.  สพฺเพ ทั้งปวง  (ปูชเนยฺยา)  

เป็นปูชเนยยบุคคล  คหฏฺฅานํ ของคฤหัสถ์ ท.  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ  ปน ส่วนว่า  

คหฏฺเฅสุ  เชฏฺฅภาตุภคินิโย อ.-ในคฤหัสถ์ ท. หนา -พี่ชายพี่หญิงผู้เจริญที่สุด ท. 

ปูชเนยฺยา เป็นปูชเนยยบุคคล  กนิฏฺฅานํ  (ภาตุภคินีนํ) ของน้องชายและน้องหญิง  

ท. ผู้น้อยที่สุด  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  (ปูชเนยฺยา) 
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เป็นปูชเนยยบุคคล  ปุตฺตาน ํ ของบุตร ท.  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  สามิกสสฺสุสสุรา 

อ.สามี พ่อผัว และแม่ผัว ท.  (ปูชเนยฺยา) เป็นปูชเนยยบุคคล  กุลวธูนํ ของหญิงสาว

ในตระกูล ท.  (โหนฺติ) ย่อมเป็น” ฯ  ห ิก็  ปูชา อ.การบูชา  เอเตสมฺปิ  (ปูชเนยฺย- 

ปุคฺคลานํ) ซึ่งปูชเนยยบุคคล ท. แม้เหล่านี้  มงฺคลํ  เอว เป็นมงคลนั่นเทียว  (ตสฺสา  

ปูชาย)  กุสลธมฺมสมาทานตฺตา เพราะความที่ แห่งการบูชานั้น เป็นเหตุถือเอาซึ่ง

ธรรมอันเป็นกุศล  (จ) ด้วย  (ตสฺสา  ปูชาย)  อายุอาทิวุฑฺฒิเหตุตฺตา เพราะความที่ 

แห่งการบูชานั้น เป็นเหตุแห่งความเจริญแห่งธรรมมีอายุเป็นต้น  จ ด้วย  (โหติ) ย่อม

เป็น ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัสแล้ว  จกฺกวตฺติ- 

สุตฺเต ในจักกวัตติสูตร  อิติ ว่า  “เต  (มนุสฺสา) อ.มนุษย์ ท. เหล่านั้น  มตฺเตยฺยา 

เป็นผู้เกื้อกูลแก่มารดา  เปตฺเตยฺยา เป็นผู้เกื้อกูลแก่บิดา  สามญฺฃา เป็นผู้เกื้อกูลแก่

สมณะ  พฺรหฺมญฺฃา เป็นผู้เกื้อกูลแก่พราหมณ์  กุเลเชฏฺฅาปจายิโน เป็นผู้ประพฤติ

อ่อนน้อมต่อผู้เจริญที่สุดในตระกูล  ภวิสฺสนฺต ิ จักเป็น  สมาทาย  วตฺติสฺสนฺต ิ จัก

สมาทานประพฤติ  อิทํ  กุสลธมฺมํ ซึ่งธรรมอันเป็นกุศลนี้,  เต  (มนุสฺสา) อ.มนุษย์ 

ท. เหล่านั้น  วฑฺฒิสฺสนฺต ิจักเจริญ  อายุนาปิ แม้ด้วยอายุ  วฑฺฒิสฺสนฺต ิจักเจริญ  

วณฺเณนปิ แม้ด้วยวรรณะ  สมาทานเหตุ เพราะเหตุแห่งการสมาทาน  ธมฺมานํ ซึ่ง

ธรรม ท.  กุสลานํ อันเป็นกุศล”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อีกอย่างหนึ่ง ในบทว่า “ปูชเนยฺยานํ” นี้ พึงทราบปูชเนยยบุคคลอย่างนี้ คือ “บรรดา

บรรพชิต อาจารย์และอุปัชฌาย์ เป็นปูชเนยยบุคคลของชนมีอันเตวาสิกเป็นต้น, พวก

ภิกษุผู้แก่กว่า เป็นปูชเนยยบุคคลของพวกภิกษุผู้ใหม่, บรรพชิตทั้งปวง เป็นปูชเนยย- 

บุคคลของพวกคฤหัสถ์, ส่วนบรรดาพวกคฤหัสถ์ พี่ชายพี่หญิง เป็นปูชเนยยบุคคล

ของน้องชายน้องสาว, มารดาบิดา เป็นปูชเนยยบุคคลของพวกลูกๆ, สามี พ่อผัวและ

แม่ผัว เป็นปูชเนยยบุคคลของเหล่าหญิงสาวในตระกูล”. ก็การบูชาปูชเนยยบุคคล

เหล่านี้ จัดว่าเป็นมงคลทั้งนั้น เพราะเป็นเหตุแห่งการสมาทานกุศลธรรม และเพราะ

เป็นเหตุแห่งความเจริญแห่งธรรมมีอายุเป็นต้น. เพราะเหตุนั้น ในจักกวัตติสูตร พระ

ผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ว่า “พวกมนุษย์เหล่านั้น เป็นผู้เกื้อกูลมารดา เกื้อกูลบิดา 

เกื้อกูลสมณะ เกื้อกูลพราหมณ์ ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้เจริญที่สุดในตระกูล 

จักสมาทานประพฤติกุศลธรรมนี้, พวกมนุษย์เหล่านั้น จักเจริญด้วยอายุบ้าง จักเจริญ

ด้วยวรรณะบ้าง เพราะการสมาทานเหล่าธรรมที่เป็นกุศลเป็นเหตุ”.
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 ตตฺถ  เตติ  เย  ภิกฺขเว  วีสติวสฺสสหสฺสายุกานํ  มาตาปิตูนํ  ปุตฺตา  จตฺตาฬีสวสฺส-

สหสฺสายุกา  มนุสฺสา  ภวิสฺสนฺติ  เต  ปุตฺตภูตา  มนุสฺสา ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “เตติ  (ปทสฺส)  “เย  (มนุสฺสา)  ภิกฺขเว  วีสติวสฺสสหสฺสายุกานํ  มาตาปิตูนํ   

ปุตฺตา  จตฺตาฬีสวสฺสสหสฺสายุกา  มนุสฺสา  ภวิสฺสนฺติ,  เต  ปุตฺตภูตา  มนุสฺสา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  เย  (มนุสฺสา) อ.มนุษย์ ท. เหล่า

ใด  ปุตฺตา เป็นบุตร  มาตาปิตูนํ ของมารดาและบิดา ท.  วีสติวสฺสสหสฺสายุกาน ํ 

ผู้มีพันแห่งปียี่สิบเป็นประมาณเป็นอายุ  มนุสฺสา เป็นมนุษย์  จตฺตาฬีสวสฺส- 

สหสฺสายุกา ผู้มีพันแห่งปีสี่สิบเป็นประมาณเป็นอายุ  ภวิสฺสนฺต ิ จักเป็น,  มนุสฺสา 

อ.มนุษย์ ท.  ปุตฺตภูตา ผู้เป็นบุตรเป็นแล้ว  เต เหล่านั้น”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  

“เตติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “เต” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “เต” ความว่า ภิกษุทั้งหลาย พวกมนุษย์เหล่าใด เป็นบุตร

ของมารดาและบิดา ผู้มีอายุประมาณ ๒๐,๐๐๐ ปี จักเป็นมนุษย์มีอายุ ๔๐,๐๐๐ ปี, 

มนุษย์ผู้เกิดมาเป็นบุตรเหล่านั้น.

 ..............................................................................................................................

 มตฺเตยฺยาติ  มาตุหิตา  มาตริ  สมฺมาปฏิปนฺนา ฯ  

 “มตฺเตยฺยาติ  (ปทสฺส)  “มาตุหิตา  มาตริ  สมฺมาปฏิปนฺนา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มาตุหิตา ผู้เกื้อกูลแก่มารดา  สมฺมาปฏิปนฺนา คือว่า 

ผู้ปฏิบัติโดยชอบแล้ว  มาตริ ในมารดา”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “มตฺเตยฺยาติ 

ว่า “มตฺเตยฺยา” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “มตฺเตยฺยา” ได้แก่ ผู้เกื้อกูลแก่มารดา คือผู้ปฏิบัติชอบในมารดา.

 ..............................................................................................................................

 เปตฺเตยฺยาติ  ปิตุหิตา ฯ  

 “เปตฺเตยฺยาติ  (ปทสฺส)  “ปิตุหิตา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ
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 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปิตุหิตา ผู้เกื้อกูลแก่บิดา  (สมฺมาปฏิปนฺนา) คือว่า 

ผู้ปฏิบัติโดยชอบแล้ว  (ปิตริ) ในบิดา”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “เปตฺเตยฺยาติ 

ว่า “เปตฺเตยฺยา” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “เปตฺเตยฺยา” ได้แก่ ผู้เกื้อกูลแก่บิดา คือผู้ปฏิบัติชอบในบิดา.

 ..............................................................................................................................

 สามญฺฃาติ  สมณหิตา ฯ  

 “สามญฺฃาติ  (ปทสฺส)  “สมณหิตา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สมณหิตา ผู้เกื้อกูลแก่สมณะ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  “สามญฺฃาติ ว่า “สามญฺฃา” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สามญฺฃา” ได้แก่ ผู้เกื้อกูลแก่สมณะ.

 ..............................................................................................................................

 พฺรหฺมญฺฃาติ  พฺราหฺมณหิตา ฯ  

 “พฺรหฺมญฺฃาติ  (ปทสฺส)  “พฺราหฺมณหิตา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “พฺราหฺมณหิตา ผู้เกื้อกูลแก่พราหมณ์”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “พฺรหฺมญฺฃาติ ว่า “พฺรหฺมญฺฃา” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “พฺรหฺมญฺฃา” ได้แก่ ผู้เกื้อกูลแก่พราหมณ์.

 ..............................................................................................................................

 กุเลเชฏฺฅาปจายิโนติ  อตฺตโน  กุเล  เชฏฺฅานํ  มหาปิตุจุลฺลปิตุเชฏฺฅภาติกาทีนํ  

วุฑฺฒานํ  อปจายิโน  นีจวุตฺติโน ฯ

 “กุเลเชฏฺฅาปจายิโนติ  (ปทสฺส)  “อตฺตโน  กุเล  เชฏฺฅานํ  มหาปิตุจุลฺลปิตุเชฏฺฅภาติกาทีนํ  

วุฑฺฒานํ  (ชนานํ)  อปจายิโน  นีจวุตฺติโน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อปจายิโน เป็นผู้มีความอ่อนน้อมเป็นปกติ  นีจวุตฺติโน 
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คือว่าเป็นผู้ประพฤติถ่อมตน  (ชนานํ) ต่อชน ท.  เชฏฺฅานํ ผู้เจริญที่สุด  วุฑฺฒานํ คือ

ว่าผู้เจริญ  มหาปิตุจุลฺลปิตุเชฏฺฅภาติกาทีนํ มีลุง อา และพี่ชายผู้เจริญที่สุดเป็นต้น  

กุเล ในตระกูล  อตฺตโน ของตน”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “กุเลเชฏฺฅาปจายิโนติ  

ว่า “กุเลเชฏฺฅาปจายิโน” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “กุเลเชฏฺฅาปจายิโน” ความว่า เป็นผู้มีความอ่อนน้อมเป็นปกติ คือว่าเป็น

ผู้ประพฤติถ่อมตน ต่อพวกชนผู้ใหญ่ คือผู้เจริญมีลุง อา และพี่ชายคนโตเป็นต้น ใน

ตระกูลของตน.

 ..............................................................................................................................

 กุสลานนฺติ  อนวชฺชลกฺขณานํ ฯ

 “กุสลานนฺติ  (ปทสฺส)  “อนวชฺชลกฺขณานํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อนวชฺชลกฺขณานํ อันมีความไม่มีโทษเป็นลักษณะ”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “กุสลานนฺติ ว่า “กุสลานํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “กุสลานํ” ความว่า มีความไม่มีโทษเป็นลักษณะ.

 ..............................................................................................................................

 สมาทานเหตูติ  สมาทาย  วตฺตนเหตูติ ฯ

 “สมาทานเหตูติ  (ปทสฺส)  “สมาทาย  วตฺตนเหตูติ”  (อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “สมาทาย  วตฺตนเหต ุเพราะเหตุแห่ง การสมาทานแล้วจึง

ประพฤติ”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สมาทานเหตูติ ว่า “สมาทานเหตุ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สมาทานเหตุ” ความว่า เพราะเหตุแห่งการสมาทานประพฤติ.

 ..............................................................................................................................

ปูชเนยฺยปูชากถา ฯ

ปูชเนยฺยปูชากถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งการบูชาซึ่งบุคคลผู้ควรบูชา  
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(นิฏฺฅิตา) จบแล้ว ฯ

จบ กถาว่าด้วยการบูชาผู้ควรบูชา ฯ.

 ..............................................................................................................................

ปฅมคาถายตฺถสรูป

๗๙. เอวมิมาย  คาถาย  พาลอเสวนาทิมงฺคลตฺตยํ  วุตฺตํ,  ตํ  สพฺพํ  อิธปฺปสํสาทิสมฺปตฺติ-

วุฑฺฒิเหตุตฺตา  “มงฺคลนฺติ  เวทิตพฺพํ ฯ 

 เอวํ  (ภควตา)  อิมาย  คาถาย  พาลอเสวนาทิมงฺคลตฺตยํ  วุตฺตํ,  (ปณฺฑิเตน)  ตํ  สพฺพํ  (มงฺคลตฺตยํ  

ตสฺส  มงฺคลตฺตยสฺส)  อิธ  (โลเก)  ปสํสาทิสมฺปตฺติวุฑฺฒิเหตุตฺตา  “มงฺคลนฺติ  เวทิตพฺพํ ฯ 

 พาลอเสวนาทิมงฺคลตฺตยํ อ.หมวดสามแห่งมงคลมีการไม่เสพซึ่งคนพาลเป็นต้น  

(ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสแล้ว  อิมาย  คาถาย ด้วยคาถานี้,  ตํ  

(มงฺคลตฺตยํ) อ.หมวดสามแห่งมงคลนั้น  สพฺพ ํ ทั้งปวง  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  

เวทิตพฺพํ พึงทราบ  “มงฺคลนฺติ ว่าเป็นมงคล  (ตสฺส  มงฺคลตฺตยสฺส)  อิธ  (โลเก)  

ปสํสาทิสมฺปตฺติวุฑฺฒิเหตุตฺตา เพราะความที่ แห่งหมวดสามแห่งมงคลนั้น เป็นเหตุ

แห่งความเจริญด้วยสมบัติมีการสรรเสริญในโลกนี้เป็นต้น  เอวํ ด้วยประการฉะนี้ ฯ  

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมงคล ๓ ประการมีการไม่เสพคนพาลเป็นต้นด้วยคาถานี้, 

มงคล ๓ ประการทั้งหมดนั้น พึงทราบว่าเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุแห่งความเจริญ

ด้วยสมบัติมีการสรรเสริญในโลกนี้เป็นต้น ดังพรรณนามาฉะนี้.

 ..............................................................................................................................

 อฏฺฅกถายนฺตุ  “พาลอเสวนา  พาลเสวนปฺปจฺจยภยาทิปริตฺตาเณน  อุภยโลกหิต- 

เหตุตฺตา  ปณฺฑิตเสวนา  ปูชเนยฺยปูชา   จ  นิพฺพานสุคติเหตุตฺตา  มงฺคลนฺติ  วุตฺตํ ฯ  

อิทมฺปิ  ปฺยาวตฺตนฺติ ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  อฏฺฅกถายํ  ตุ  “พาลอเสวนา  พาลเสวนปฺปจฺจยภยาทิปริตฺตาเณน  (ตสฺสา  

พาลอเสวนาย)  อุภยโลกหิตเหตุตฺตา  (มงฺคลํ  โหติ),  ปณฺฑิตเสวนา  (จ)  ปูชเนยฺยปูชา  จ   
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(ตสฺสา  ปณฺฑิตเสวนปูชเนยฺยปูชาย)  นิพฺพานสุคติเหตุตฺตา  มงฺคลํ  (โหติ)”  อิติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ  

อิทมฺปิ  (วุตฺตํ)  ปฺยาวตฺตํ  (โหติ)  อิติ ฯ

 ต ุส่วนว่า  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “พาลอเสวนา อ.การไม่เสพซึ่งคนพาล  (มงฺคลํ) 

ชื่อว่าเป็นมงคล  (ตสฺสา  พาลอเสวนาย)  อุภยโลกหิตเหตุตฺตา เพราะความที่ แห่ง

การไม่เสพซึ่งคนพาลนั้น เป็นเหตุแห่งประโยชน์เกื้อกูลในโลกทั้งสอง  พาลเสวนปฺ-

ปจฺจยภยาทิปริตฺตาเณน ด้วยอันป้องกันซึ่งเหตุแห่งทุกข์มีภัยเป็นต้นอันมีการเสพ

ซึ่งคนพาลเป็นปัจจัย  (โหติ) ย่อมเป็น,  ปณฺฑิตเสวนา  (จ) อ.การเสพซึ่งบัณฑิต

ด้วย  ปูชเนยฺยปูชา  จ อ.การบูชาซึ่งบุคคลผู้ควรบูชาด้วย  มงฺคลํ เป็นมงคล  (ตสฺสา   

ปณฺฑิตเสวนปูชเนยฺยปูชาย)  นิพฺพานสุคติเหตุตฺตา เพราะความที่ แห่งการเสพ-

ซึ่งบัณฑิตและการบูชาซึ่งบุคคลผู้ควรบูชานั้น เป็นเหตุแห่งพระนิพพานและสุคติ  

(โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าว

แล้ว  อฏฺฅกถายํ ในอรรถกถา ฯ  อิทมฺปิ  (วุตฺตํ) อ.คาถาแม้นี้  ปฅฺยาวตฺต ํ เป็น 

ปัฐยาวัตร  (โหติ) ย่อมเป็น  อิติ ดังนี้แล ฯ

 ส่วนในอรรถกถา พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า “การไม่เสพคนพาล ชื่อว่าเป็นมงคล 

เพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์เกื้อกูลในโลกทั้ง ๒ ด้วยอันป้องกันเหตุแห่งความทุกข์

มีภัยเป็นต้น ที่มีการเสพคนพาลเป็นปัจจัย, การเสพบัณฑิตและการบูชาบุคคลผู้ควร

บูชา ชื่อว่าเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุแห่งพระนิพพานและสุคติ” ดังนี้. แม้คาถานี้ ก็

เป็นปัฐยาวัตรแล.

ปฅมคาถายตฺถวณฺณนา ฯ

ปฅมคาถาย  อตฺถวณฺณนา  (นิฏฺฅิตา) ฯ

อตฺถวณฺณนา อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความ  ปฅมคาถาย แห่งคาถาที่ ๑  

(นิฏฺฅิตา) จบแล้ว ฯ

จบพรรณนาเนื้อความแห่งคาถาที่ ๑
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ทุติยคาถายตฺถวณฺณนา

อตฺถวณฺณนา อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความ  ทุติยคาถาย แห่งพระคาถาที่ ๒  

(มยา) อันข้าพเจ้า  (วุจฺจเต) จะกล่าว ฯ

พรรณนาเนื้อความแห่งคาถาที่ ๒

[๘๐]  ทุติยคาถายํ ฯ  

 ปฏิรูปเทสวาโสติ  อนุจฺฉวิเก  เทเส  นิวาโส ฯ  เทโส  จ  นาม  คามนครชนปทาทิ   

โย  โกจิ  สตฺตานํ  นิวาโสกาโส ฯ  ปุพฺเพติ  ปุรา  อตีตชาตีสูติ  อตฺโถ ฯ  กตปุญฺฃตาติ   

อุปจิตกุสลตา ฯ  อตฺตสมฺมาปณิธตีิ  อตฺตโน  สมฺมา  ปณิธานํ  ฅปนํ  ยุญฺชนํ ฯ   

เอตนฺติ  โย  จ  ปฏิรูปเทสวาโส  ยา  จ  ปุพฺเพกตปุญฺฃตา  โย  จ  อตฺตสมฺมาปณิธิ  

อิทํปิ  ติวิธํ  อุตฺตมํ  มงฺคลนฺติ  คณฺหาหิ  เทวเตติ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป ฯ  อยนฺเตฺวตฺถ  

วิตฺถาโร ฯ

 ทุติยคาถายํ  (วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  

 ปฏิรูปเทสวาโสติ  อนุจฺฉวิเก  เทเส  นิวาโส ฯ  เทโส  จ  นาม  คามนครชนปทาทิ  โย  โกจิ   

สตฺตานํ  นิวาโสกาโส ฯ  “ปุพฺเพติ  (ปทสฺส)  “ปุรา  อตีตชาตีสูติ  อตฺโถ ฯ  “กตปุญฺฃตาติ   

อุปจิตกุสลตา ฯ  “อตฺตสมฺมาปณิธีติ  อตฺตโน  สมฺมา  ปณิธานํ  ฅปนํ  ยุญฺชนํ ฯ  “เอตนฺติ  

(ปทสฺส)  “(ตฺวํ)  ‘โย  จ  ปฏิรูปเทสวาโส  ยา  จ  ปุพฺเพกตปุญฺฃตา  โย  จ  อตฺตสมฺมาปณิธิ,  อิทํปิ  

ติวิธํ  (กมฺมํ)  อุตฺตมํ  มงฺคลํ  (โหติ)”  อิติ  คณฺหาหิ  เทวเตติ  (อตฺโถ) ฯ  อยํ  เอตฺถ  (ทุติยคาถายํ)  

สงฺเขโป ฯ  อยํ  ตุ  เอตฺถ  (ทุติยคาถายํ)  วิตฺถาโร ฯ

 (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  ทุติยคาถายํ ในพระคาถาที่ ๒  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  

(เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ  

 นิวาโส อ.การอยู่  เทเส ในประเทศ  อนุจฺฉวิเก อันเหมาะสม  ปฏิรูปเทสวาโสติ 

ชื่อว่าปฏิรูปเทสวาสะ ฯ  จ ก็  นิวาโสกาโส อ.โอกาสเป็นที่อยู่  สตฺตานํ ของสัตว์ ท.   

โย  โกจิ แห่งใดแห่งหนึ่ง  คามนครชนปทาทิ มีหมู่บ้าน เมือง และชนบทเป็นต้น  
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เทโส  นาม ชื่อว่าประเทศ ฯ  อตฺโถ อ.อรรถ  อิติ ว่า  “ปุรา ในกาลก่อน  อตีต- 

ชาตีสุ คือว่า ในชาติอันเป็นไปล่วงแล้ว ท.”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปุพฺเพติ 

ว่า “ปุพฺเพ” ดังนี้ ฯ  อุปจิตกุสลตา อ.ความที่แห่งบุคคลเป็นผู้มีกุศลอันสั่งสมไว้แล้ว  

กตปุญฺฃตาติ ชื่อว่ากตปฺุญฺฃตา ฯ  ปณิธานํ อ.การตั้งความปรารถนา  ฅปนํ อ.การ

ตั้งไว้  ยุญฺชนํ อ.การประกอบ  อตฺตโน ซึ่งตน  สมฺมา โดยชอบ  อตฺตสมฺมาปณิธีต ิ

ชื่อว่าอัตตสัมมาปณิธิ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “เทวเต ดูก่อนเทวดา  (ตฺวํ) อ.เธอ  

คณฺหาหิ จงถือเอา  อิติ ว่า  ‘โย  จ  ปฏิรูปเทสวาโส อ.การอยู่ในประเทศที่เหมาะ

สมใดด้วย  ยา  จ  ปุพฺเพกตปุญฺฃตา อ.ความที่แห่งบุคคลเป็นผู้มีบุญอันกระทําแล้ว 

ในกาลก่อนใดด้วย  โย  จ  อตฺตสมฺมาปณิธิ อ.การตั้งไว้ซึ่งตนโดยชอบใดด้วย,  

(กมฺมํ) อ.กรรม  ติวิธ ํ อันมีอย่างสาม  อิทํปิ แม้นี้  มงฺคลํ เป็นมงคล  อุตฺตม ํ อัน

สูงสุด  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “เอตนฺติ ว่า “เอตํ” 

ดังนี้ ฯ  สงฺเขโป อ.ความย่อ  เอตฺถ  (ทุติยคาถายํ) ในพระคาถาที่ ๒ นี้  อยํ นี้ ฯ   

ต ุ ส่วนว่า  วิตฺถาโร อ.ความพิสดาร  เอตฺถ  (ทุติยคาถายํ) ในพระคาถาที่ ๒ นี้   

อยํ นี้ ฯ

 พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๒

 การอยู่ในประเทศอันสมควร ชื่อว่า “ปฏิรูปเทสวาส”. ก็โอกาสเป็นที่อยู่ของหมู่

สัตว์แห่งใดแห่งหนึ่ง มีหมู่บ้าน เมือง และชนบทเป็นต้น ชื่อว่า “ประเทศ”. บทว่า  

“ปุพฺเพ” แปลว่า ในก่อน คือว่า ในอดีตชาติ. ความเป็นผู้มีกุศลอันสั่งสมไว้แล้ว ชื่อว่า

กตปุญฺฃตา. การตั้งความปรารถนาไว้ การดํารงไว้ การประกอบตนไว้โดยชอบ ชื่อ

ว่า อตฺตสมฺมาปณิธิ. บทว่า “เอตํ” ความว่า เทพดา ท่านจงถือว่า การอยู่ในประเทศ

อันสมควร ๑ ความเป็นผู้มีบุญอันเคยทําไว้ในก่อน ๑ การตั้งตนไว้ชอบ ๑ กรรม ๓ 

อย่างแม้นี้ จัดเป็นมงคลอันสูงสุด”. ความสังเขปในคาถาที่ ๒ นี้เท่านี้. ส่วนความ

พิสดารในคาถาที่ ๒ นี้ ดังต่อไปนี้.
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๔. ปฏิรูปเทสวาสกถา

กถาว่าด้วยการอยู่ในประเทศที่สมควร

[๘๑]   ปฏิรูปเทโส  นาม  ยตฺถ  จตสฺโส  ปริสา  วิจรนฺติ  ทานาทีนิ  ปุญฺฃกิริยาวตฺถูนิ   

วตฺตนฺติ  นวงฺคสตฺถุสาสนํ  ทิปฺปติ  ตตฺถ  นิวาโส  สตฺตานํ  ปุญฺฃกิริยปจฺจยตฺตา   

มงฺคลนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตตฺรีทํ  วตฺถุ ฯ

 (โส  ปเทโส)  ปฏิรูปเทโส  นาม,  ยตฺถ  (ปเทเส)  จตสฺโส  ปริสา  วิจรนฺติ,  ทานาทีนิ  ปุญฺฃกิริยา-

วตฺถูนิ  วตฺตนฺติ,  นวงฺคสตฺถุสาสนํ  ทิปฺปติ,  ตตฺถ  (ปเทเส)  นิวาโส  (ตสฺส  ปเทสสฺส)  สตฺตานํ   

ปุญฺฃกิริยปจฺจยตฺตา  (ภควตา)  “มงฺคลนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตตฺร  (ปพฺเพ)  อิทํ  วตฺถุ ฯ

 ปริสา อ.บริษัท ท.  จตสฺโส ๔  วิจรนฺติ ย่อมเที่ยวไป,  ปุญฺฃกิริยาวตฺถูนิ อ.บุญ

กิริยาวัตถุ ท.  ทานาทีนิ มีทานเป็นต้น  วตฺตนฺต ิ ย่อมเป็นไป,  นวงฺคสตฺถุสาสนํ 

อ.คําสอนของพระศาสดามีองค์ ๙  ทิปฺปติ ย่อมรุ่งเรือง  ยตฺถ  (ปเทเส) ในประเทศใด,  

(โส  ปเทโส) อ.ประเทศนั้น  ปฏิรูปเทโส  นาม ชื่อว่าประเทศอันสมควร ฯ  นิวาโส 

อ.การอยู่  ตตฺถ  (ปเทเส) ในประเทศนั้น  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุจฺจติ  

ย่อมตรัสเรียก  “มงฺคลนฺติ ว่าเป็นมงคล  (ตสฺส  ปเทสสฺส)  สตฺตานํ  ปุญฺฃกิริย- 

ปจฺจยตฺตา เพราะความที่ แห่งประเทศนั้น เป็นปัจจัยแห่งการทําซึ่งบุญ ของสัตว์ ท. 

ฯ  อิทํ  วตฺถุ อ.เรื่องนี้  ตตฺร  (ปพฺเพ) ในข้อนั้น ฯ

 บริษัท ๔ ย่อมเที่ยวไป บุญกิริยาวัตถุมีทานเป็นต้น ย่อมเป็นไป นวังคสัตถุศาสน์ ย่อม

รุ่งเรือง ในประเทศใด, ประเทศนั้น ชื่อว่าประเทศอันสมควร. การอยู่ในประเทศนั้น 

พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสเรียกว่าเป็นมงคล เพราะว่าประเทศนั้นเป็นปัจจัยแห่งการ

ทําบุญของเหล่าสัตว์. ในข้อนั้น มีเรื่องนี้ (เป็นอุทาหรณ์).
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๑. เกวฏฺฏวตฺถุ 

[๘๒]   สาวตฺถิยํ  กิเรโก  อริโย  นาม  เกวฏฺโฏ  ปฏิวสติ ฯ  โส  เอกทิวสํ  พลิเสน  มจฺเฉ  

คณฺหนฺโต  สาวตฺถิยา  อุตฺตรทฺวารคาเม  ปิณฺฑาย  จริตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุตํ  ตโตว  

อาคจฺฉนฺตํ  สตฺถารํ  ทิสฺวา  พลิสยฏฺฅึ  ฅเปตฺวา  อฏฺฅาสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  อวิทูเร   

ฅตฺวา  “ตฺวํ  กึนาโมสีติ  สารีปุตฺตตฺเถราทโย  ปุจฺฉิ ฯ  เตปิ  “อหํ  สารีปุตฺโต,  อหํ  

โมคฺคลฺลาโนติอาทินา  สกสกนามานิ  กเถสุํ ฯ  เกวฏฺโฏ  “สตฺถา  สพฺเพสํ  นามํ   

ปุจฺฉติ,  มมาปิ  นามํ  ปุจฺฉิสฺสติ  มญฺเฃติ  จินฺเตสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  จิตฺตํ  ฃตฺวา   

“อุปาสก  ตฺวํ  กึนาโมสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  “อหํ  ภนฺเต  อริโย  นามาติ  ฯ  อถสฺส  ภควา  “น  

อุปาสก  ตาทิสา  ปาณาติปาติโน  อริยา  นาม  โหนฺติ,  อริยา  ปน  สตฺตานํ  อวิหึสน-

ภาเว  ฅิตาติ  วตฺวา  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  ธมฺมปทสฺส  ธมฺมฏฺฅวคฺเค  อิมํ  คาถมาห

  “น  เตน  อริโย  โหติ   เยน  ปาณานิ  หึสติ  

  อหึสา  สพฺพปาณานํ   อริโยติ  ปวุจฺจตีติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  เกวฏฺโฏ อ.ชาวประมง  เอโก คนหนึ่ง  อริโย  นาม ชื่อว่าอริยะ  ปฏิวสติ  

ย่อมอาศัยอยู่  สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถี ฯ  เอกทิวส ํ ในวันหนึ่ง  โส  (เกวฏฺโฏ) 

อ.ชาวประมงนั้น  คณฺหนฺโต จับอยู่  มจฺเฉ ซึ่งปลา ท.  พลิเสน ด้วยเบ็ด  ทิสฺวา 

เห็นแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  สาวตฺถิยา  อุตฺตรทฺวารคาเม  ปิณฺฑาย  จริตฺวา   

ภิกฺขุสงฺฆปริวุตํ  ตโต ว  (ฅานโต)  อาคจฺฉนฺตํ ผู้เที่ยวไปแล้ว เพื่อบิณฑบาต  

ในหมู่บ้านใกล้ประตูทิศอุดร แห่งเมืองสาวัตถี ผู้อันหมู่แห่งภิกษุแวดล้อมแล้ว มาอยู่ 

จากที่นั้นเทียว  ฅเปตฺวา วางไว้แล้ว  พลิสยฏฺฅึ ซึ่งคันแห่งเบ็ด  อฏฺฅาสิ ได้ยืนแล้ว ฯ  

สตฺถา อ.พระศาสดา  ฅตฺวา ประทับอยู่แล้ว  อวิทูเร ในที่ไม่ไกล  ตสฺส  (เกวฏฺฏสฺส) 

แห่งชาวประมงนั้น  ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  (เถเร) กะพระเถระ ท.  สารีปุตฺตตฺเถราทโย 

มีพระสารีบุตรผู้เถระเป็นต้น  อิติ ว่า  “ตฺว ํอ.เธอ  กึนาโม เป็นผู้มีชื่อว่าอะไร  อสิ ย่อม

เป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  เตปิ  (เถรา) อ.พระเถระ ท. แม้เหล่านั้น  กเถสุํ กราบทูลแล้ว  สกสก- 

นามานิ ซึ่งชื่อของตนๆ ท.  (นเยน) โดยนัย  อิติอาทินา เป็นต้นว่า  “อหํ อ.ข้าพระองค์   

สารีปุตฺโต เป็นผู้ชื่อว่าสารีบุตร  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  อหํ อ.ข้าพระองค์  โมคฺคลฺลาโน 

เป็นผู้ชื่อว่าโมคคัลลานะ  (อมฺหิ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  เกวฏฺโฏ อ.ชาวประมง   

จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “สตฺถา อ.พระศาสดา  ปุจฺฉติ ย่อมตรัสถาม  นามํ ซึ่งชื่อ  
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สพฺเพสํ  (ภิกฺขูนํ) ของภิกษุ ท. ทั้งปวง,  (สตฺถา) อ.พระศาสดา  ปุจฺฉิสฺสติ  มญฺเฃ 

เห็นจะจักตรัสถาม  นามํ ซึ่งชื่อ  มมาป ิ แม้ของเรา”  อิติ ดังนี้ ฯ  สตฺถา อ.พระ

ศาสดา  ฃตฺวา ทรงทราบแล้ว  จิตฺตํ ซึ่งจิต  ตสฺส  (เกวฏฺฏสฺส) ของชาวประมงนั้น  

ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “อุปาสก ดูก่อนอุบาสก  ตฺว ํอ.เธอ  กึนาโม เป็นผู้มีชื่อว่า

อะไร  อสิ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  (เกวฏฺโฏ) อ.ชาวประมง  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ 

ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  อหํ อ.ข้าพระองค์  อริโย  นาม เป็นผู้ชื่อว่าอริยะ  

(อมฺหิ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  อถ ครั้งนั้น  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  วตฺวา 

ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อุปาสก ดูก่อนอุบาสก  (ปุคฺคลา) อ.บุคคล ท.  ปาณาติปาติโน 

ผู้ยังสัตว์ให้ตกล่วงไปโดยปกติ  ตาทิสา ผู้เช่นเธอ  อริยา  นาม เป็นผู้ชื่อว่าอริยะ   

โหนฺติ ย่อมเป็น  น หามิได้,  ปน ส่วนว่า  อริยา อ.พระอริยะ ท.  ฅิตา ดํารงอยู่

แล้ว  อวิหึสนภาเว ในความเป็นคืออันไม่เบียดเบียน  สตฺตานํ ซึ่งสัตว์ ท.”  อิติ ดังนี้   

เทเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  ธมฺม ํซึ่งธรรม  อสฺส  (เกวฏฺฏสฺส) แก่ชาวประมงนั้น  อาห 

ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถานี้  ธมฺมฏฺฅวคฺเค ในธัมมัฏฐวรรค  ธมฺมปทสฺส แห่ง

ธรรมบท  อิติ ว่า

 “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  หึสต ิย่อมเบียดเบียน  ปาณานิ ซึ่งสัตว์ 

ท.  เยน  (การเณน) เพราะเหตุใด,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อริโย  

ชื่อว่าเป็นพระอริยะ  โหติ ย่อมเป็น  เตน  (การเณน) เพราะ

เหตุนั้น  น หามิได้,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  (มยา) อันเรา  ปวุจฺจติ  

ย่อมเรียก  “อริโยติ ว่า “อริยะ” ดังนี้  อหึสา เพราะการ 

ไม่เบียดเบียน  สพฺพปาณานํ ซึ่งสัตว์ทั้้งปวง ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ได้ทราบมาว่า มีชาวประมงคนหนึ่งชื่อว่าอริยะ อาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถี. วันหนึ่ง เขา

ใช้เบ็ดจับปลาอยู่ เห็นพระศาสดาผู้เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในหมู่บ้านใกล้ประตูทิศอุดร

เมืองสาวัตถี มีภิกษุสงฆ์แวดล้อม กําลังเสด็จมาจากที่นั้นนั่นแหละ จึงวางคันเบ็ดไว้ 

ได้ยืนอยู่แล้ว. พระศาสดาประทับยืน ณ ที่ไม่ไกลแห่งชาวประมงนั้น ตรัสถามพระ  

สารีบุตรเถระเป็นต้นว่า “เธอมีชื่อว่าอะไร ?”. พระเถระแม้เหล่านั้นกราบทูลชื่อ

ของตนๆ โดยนัยว่า “ข้าพระองค์ ชื่อว่าสารีบุตร ข้าพระองค์ ชื่อว่าโมคคัลลานะ” 

ดังนี้เป็นต้น. ชาวประมงคิดว่า “พระศาสดาย่อมตรัสถามชื่อของภิกษุทั้งหลายทั้ง
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ปวง, เห็นจะตรัสถามชื่อของเราบ้าง”. พระศาสดาทรงทราบจิตของเขา จึงตรัสถาม

ว่า “อุบาสก เธอมีชื่อว่าอะไร ?”. ชาวประมงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  

ข้าพระองค์มีชื่อว่าอริยะ”. ทีนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า “อุบาสก บุคคลทั้ง

หลาย ผู้ทําปาณาติบาต โดยปกติเช่นเธอ เป็นผู้ชื่อว่าอริยะ หามิได้, ส่วนพระอริยะ

ทั้งหลาย ตั้งอยู่ในความเป็นคืออันไม่เบียดเบียนเหล่าสัตว์ทั้งหลาย” เมื่อจะทรงแสดง

ธรรมแก่เขา จึงตรัสคาถานี้ ในธัมมัฏฐวรรค แห่งธรรมบท ว่า

 “บุคคลย่อมเบียดเบียนเหล่าสัตว์ เพราะเหตุใด, จะชื่อว่าเป็น

พระอริยะ เพราะเหตุนั้น หามิได้, เราเรียกว่า “อริยะ” เพราะ

การไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์”. 

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  เตนาติ  เตน  การเณน ฯ  

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “เตนาติ  (ปทสฺส)  “เตน  การเณน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เตน  การเณน เพราะเหตุนั้น”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  

“เตนาติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “เตน” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “เตน” ได้แก่ เพราะเหตุนั้น.

 ..............................................................................................................................

 หึสตตีิ  วิเหเฅติ ฯ

 “หึสตตีิ  (ปทสฺส)  “วิเหเฅติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วิเหเฅติ ย่อมเบียดเบียน”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“หึสตีต ิว่า “หึสติ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “หึสติ” แปลว่า ย่อมเบียดเบียน.

 ..............................................................................................................................

 อหึสาติ  สพฺพปฺปาณานํ  ปาณิอาทินา  อหึสเนน ฯ  
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 “อหึสาติ  (ปทสฺส)  “สพฺพปฺปาณานํ  ปาณิอาทินา  (ปหรณวตฺถุนา)  อหึสเนน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อหึสเนน เพราะการไม่เบียดเบียน  สพฺพปฺปาณานํ ซึ่ง

สัตว์ทั้งปวง ท.  ปาณิอาทินา  (ปหรณวตฺถุนา) ด้วยวัตถุเป็นเครื่องประหาร มีฝ่ามือ

เป็นต้น” (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อหึสาติ ว่า “อหึสา” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อหึสา” ความว่า เพราะการไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์ด้วยฝ่ามือเป็นต้น.

 ..............................................................................................................................

 อริโยติ  ปวุจฺจตีติ  เมตฺตาทิภาวนาย  ฅิตตฺตา  หึสโต  อารกาว  ฅิโต  ปุคฺคโล  อริโยติ  

กถิยตีติ ฯ

 “อริโยติ  ปวุจฺจตีติ  (คาถาปาทสฺส)  “(อตฺตโน)  เมตฺตาทิภาวนาย  ฅิตตฺตา  หึสโต  อารกาว  ฅิโต  

ปุคฺคโล  (ภควตา)  ‘อริโยติ  กถิยตีติ  (อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “ปุคฺคโล อ.บุคคล  ฅิโต ผู้ตั้งอยู่แล้ว  อารกาว ห่างไกล

เทียว  หึสโต จากการเบียดเบียน  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  กถิยติ ย่อม

ตรัส  ‘อริโยติ ว่า “อริยะ’ ดังนี้  (อตฺตโน)  เมตฺตาทิภาวนาย  ฅิตตฺตา เพราะความที่ 

แห่งตน เป็นผู้ตั้งอยู่แล้ว ในภาวนามีเมตตาเป็นต้น”  อิติ ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่ง

บาทแห่งพระคาถา  “อริโยติ  ปวุจฺจตีติ ว่า “อริโยติ  ปวุจฺจติ” ดังนี้ ฯ

 บาทพระคาถาว่า “อริโยติ  ปวุจฺจติ” ความว่า บุคคลผู้ตั้งอยู่ห่างไกลจากการ

เบียดเบียนเท่านั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่า ‘อริยะ’ เพราะว่าตั้งอยู่ในภาวนา

มีเมตตาเป็นต้น. 

 ..............................................................................................................................

 คาถาวสาเน  เกวฏฺโฏ  โสตาปนฺโน  อโหสิ ฯ

 คาถาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระคาถา  เกวฏฺโฏ อ.ชาวประมง  โสตาปนฺโน  

เป็นพระโสดาบัน  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 เวลาจบคาถา ชาวประมง ได้เป็นพระโสดาบัน.
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 เอวนฺตสฺส  ปฏิรูปเทสวาโส  สวนปุญฺฃกิริยาวตฺถุปจฺจยตฺตา  มงฺคลนฺติ ฯ

 เอวํ  ตสฺส  (เกวฏฺฏสฺส)  ปฏิรูปเทสวาโส  (ตสฺส  ปฏิรูปเทสวาสสฺส)  สวนปุญฺฃกิริยาวตฺถุ- 

ปจฺจยตฺตา  มงฺคลํ  (โหติ)  อิติ ฯ

 ปฏิรูปเทสวาโส อ.การอยู่ในประเทศอันสมควร  ตสฺส  (เกวฏฺฏสฺส) ของชาวประมง

นั้น  มงฺคลํ เป็นมงคล  (ตสฺส  ปฏิรูปเทสวาสสฺส)  สวนปุญฺฃกิริยาวตฺถุปจฺจยตฺตา  

เพราะความที่ แห่งการอยู่ในประเทศอันสมควรนั้น เป็นปัจจัยแห่งบุญกิริยาวัตถุคือ

การฟัง  (โหติ) ย่อมเป็น  เอวํ ด้วยประการฉะนี้  อิติ ดังนี้แล ฯ

 การอยู่ในประเทศอันสมควรของชาวประมงนั้น ชื่อว่าเป็นมงคล เพราะเป็นปัจจัยแห่ง

บุญกิริยาวัตถุคือการฟัง ด้วยประการฉะนี้ ดังนี้แล.  

 ..............................................................................................................................

 เกวฏฺฏวตฺถุ ฯ

 เกวฏฺฏวตฺถุ อ.เรื่องแห่งชาวประมง  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

 จบเรื่องชาวประมง.

 ..............................................................................................................................

อปรนย  ปฏิรูปเทส

[๘๓]   อปิจ  ปฏิรูปเทโส  นาม,  สตฺถุ  โพธิมณฺฑปฺปเทโส  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺติตปฺปเทโส   

ทฺวาทสโยชนาย  ปริสาย  มชฺเฌ  สพฺพติตฺถิยมทํ  ภินฺทิตฺวา  ยมกปฺปาฏิหาริยทสฺสิต-

คณฺฑามฺพรุกฺขมูลปฺปเทโส  เทโวโรหณปฺปเทโส  โย  วา  ปนญฺโฃปิ  สาวตฺถีราชคหาทิ- 

พุทฺธาธิวาสปฺปเทโส ฯ  ตตฺถ  นิวาโส  สตฺตานํ  ฉานุตฺตริยปฺปฏิลาภปจฺจยโต  มงฺคลํ ฯ

 อปิจ  (โส  ปเทโส)  ปฏิรูปเทโส  นาม,  สตฺถุ  โพธิมณฺฑปฺปเทโส  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺติตปฺปเทโส   

ทฺวาทสโยชนาย  ปริสาย  มชฺเฌ  สพฺพติตฺถิยมทํ  ภินฺทิตฺวา  ยมกปฺปาฏิหาริยทสฺสิตคณฺฑามฺพรุกฺข- 

มูลปฺปเทโส  เทโวโรหณปฺปเทโส  โย  วา  ปน  อญฺโฃปิ  สาวตฺถีราชคหาทิพุทฺธาธิวาสปฺปเทโส  
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(อตฺถิ)  ฯ  ตตฺถ  (ปฏิรูปเทเส)  นิวาโส  สตฺตานํ  ฉานุตฺตริยปฺปฏิลาภปจฺจยโต  มงฺคลํ  (โหติ) ฯ

 อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  โพธิมณฺฑปฺปเทโส อ.ประเทศเป็นที่ผ่องใสแห่งปัญญาเป็น

เครื่องตรัสรู้  สตฺถุ ของพระศาสดา  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺติตปฺปเทโส อ.ประเทศเป็นที่

อันพระศาสดาทรงยังธรรมจักรให้เป็นไปทั่วแล้ว  ทฺวาทสโยชนาย  ปริสาย  มชฺเฌ  

สพฺพติตฺถิยมทํ  ภินฺทิตฺวา  ยมกปฺปาฏิหาริยทสฺสิตคณฺฑามฺพรุกฺขมูลปฺปเทโส 

อ.ประเทศแห่งโคนแห่งต้นคัณฑามพพฤกษ์ อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงทําลาย 

ซึ่งความมัวเมาของเดียรถีย์ทั้งปวง ในท่ามกลาง แห่งบริษัท อันมีโยชน์ ๑๒ เป็น

ประมาณ แล้วจึงทรงแสดงซึ่งยมกปาฏิหาริย์  เทโวโรหรณปฺปเทโส อ.ประเทศเป็น

ที่เสด็จลงจากเทวโลก  วา  ปน ก็หรือว่า  สาวตฺถีราชคหาทิพุทฺธาธิวาสปฺปเทโส 

อ.ประเทศเป็นท่ีประทับของพระพุทธเจ้ามีเมืองสาวัตถีและเมืองราชคฤห์เป็นต้น  

อญฺโฃปิ แม้อื่น  โย ใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  (โส  ปเทโส) อ.ประเทศนั้น  ปฏิรูปเทโส  นาม 

ชื่อว่าประเทศอันสมควร ฯ  นิวาโส อ.การอยู่  ตตฺถ  (ปฏิรูปเทเส) ในประเทศอัน

สมควรนั้น  มงฺคลํ เป็นมงคล  ฉานุตฺตริยปฺปฏิลาภปจฺจยโต เพราะเป็นปัจจัยแห่ง

การได้เฉพาะซึ่งอนุตตริยะ ๖  สตฺตานํ แห่งสัตว์ ท.  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 อีกอย่างหนึ่ง ประเทศเป็นที่ผ่องใสแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระศาสดา ประเทศ 

ที่ทรงทําให้ธรรมจักรเป็นไป ประเทศที่โคนแห่งต้นคัณฑามพพฤกษ์ ที่ทรงทําลาย

ความมัวเมาของพวกเดียรถีย์ทั้งปวง ในท่ามกลางบริษัทประมาณ ๑๒ โยชน์ แล้วจึง

ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ ประเทศเป็นที่เสด็จลงจากเทวโลก ก็หรือว่า ประเทศเป็นที่

ประทับของพระพุทธเจ้ามีเมืองสาวัตถีและราชคฤห์เป็นต้นแม้อื่นใด ประเทศนั้น ชื่อ

ว่าประเทศอันสมควร. การอยู่ในประเทศอันสมควรนั้น ชื่อว่าเป็นมงคล เพราะเป็น

ปัจจัยแห่งการได้อนุตตริยะ ๖ ของเหล่าสัตว์.

 ..............................................................................................................................
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ฉอนุตฺตริย

[๘๔]  อนุตฺตริยานิ  จ  นาม  อญฺเฃน  อุตฺตริตเรน  รหิตานิ  นิรุตฺตรานิ  รูปทสฺสนาทีนิ ฯ  

ตานิ  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  หตฺถิรตนมฺปิ  ทสฺสนาย  คจฺฉติ  อสฺสรตนมฺปิ  ทสฺสนาย  

คจฺฉติ  มณิรตนมฺปิ  ทสฺสนาย  คจฺฉติ  อุจฺจาวจํ  วา  ปน  ทสฺสนาย  คจฺฉติ  สมณํ  วา  

พฺราหฺมณํ  วา  มิจฺฉาทิฏฺฅิกํ  มิจฺฉาปฏิปนฺนํ  ทสฺสนาย  คจฺฉติ  อตฺเถตํ  ภิกฺขเว  ทสฺสนํ  

เนตํ  นตฺถีติ  วทามิ  ตญฺจ  โข  ภิกฺขเว  เอตํ  ทสฺสนํ  หีนํ  คมฺมํ  โปถุชฺชนิกํ  อนริยํ  

อนตฺถสญฺหิตํ  น  นิพฺพิทาย  น  วิราคาย  น  นิโรธาย  น  อุปสมาย  น  อภิญฺฃาย  น  

สมฺโพธาย  น  นิพฺพานาย  สํวตฺตติ  โย  จ  โข  ภิกฺขเว  ตถาคตํ  วา  ตถาคตสาวกํ   

วา  ทสฺสนาย  คจฺฉติ  นิวิฏฺฅสฺสทฺโธ  นิวิฏฺฅปฺเปโม  เอกนฺตคโต  อภิปฺปสนฺโน   

เอตทานุตฺตริยํ  ภิกฺขเว  ทสฺสนานํ  สตฺตานํ  วิสุทฺธิยา  โสกปริเทวานํ  สมติกฺกมาย  

ทุกฺขโทมนสฺสานํ  อฏฺฅงฺคมาย  ฃายสฺส  อธิคมาย  นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย  ยทิทํ  

ตถาคตํ  วา  ตถาคตสาวกํ  วา  ทสฺสนาย  คจฺฉติ  ฯเปฯ  อภิปฺปสนฺโน  อิทํ  วุจฺจ

ติ  ภิกฺขเว  ทสฺสนานุตฺตริยํ ฯ  (เริ่มเปิดหน้า ๓๗๓ ... ภิกฺขเว  อนุสฺสตานุตฺตริยนฺติ  เอวํ   

ฉกฺกงฺคุตฺตเร  อนุตฺตริยสุตฺเต  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพานิ ฯ)

 อนุตฺตริยานิ  จ  นาม  อญฺเฃน  (กิจฺเจน)  อุตฺตริตเรน  รหิตานิ  นิรุตฺตรานิ  รูปทสฺสนาทีนิ   

(กิจฺจานิ) ฯ  ตานิ  (อนฺุตฺตริยานิ  ปณฺฑิเตน)  “อิธ  (โลเก)  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  (ปุคฺคโล)  หตฺถิรตนมฺปิ  

ทสฺสนาย  คจฺฉติ  อสฺสรตนมฺปิ  ทสฺสนาย  คจฺฉติ  มณิรตนมฺปิ  ทสฺสนาย  คจฺฉติ  อุจฺจาวจํ  วา  

ปน  (รตนํ)  ทสฺสนาย  คจฺฉติ  สมณํ  วา  พฺราหฺมณํ  วา  มิจฺฉาทิฏฺฅิกํ  มิจฺฉาปฏิปนฺนํ  ทสฺสนาย   

คจฺฉติ,  อตฺถิ  เอตํ  ภิกฺขเว  ทสฺสนํ,  น  (อหํ)   ‘เอตํ  (ทสฺสนํ)  นตฺถีติ  วทามิ,  ตํ  จ  โข  ภิกฺขเว  เอตํ  

ทสฺสนํ  หีนํ  คมฺมํ  โปถุชฺชนิกํ  อนริยํ  อนตฺถสญฺหิตํ  (โหติ)  น  นิพฺพิทาย  (สํวตฺตติ)  น  วิราคาย  

(สํวตฺตติ)  น  นิโรธาย  (สํวตฺตติ)  น  อุปสมาย  (สํวตฺตติ)  น  อภิญฺฃาย  (สํวตฺตติ)  น  สมฺโพธาย   

(สํวตฺตติ)  น  นิพฺพานาย  สํวตฺตติ,  โย  จ  โข  (ปุคฺคโล)  ภิกฺขเว  ตถาคตํ  วา  ตถาคตสาวกํ   

วา  ทสฺสนาย  คจฺฉติ  นิวิฏฺฅสฺสทฺโธ  นิวิฏฺฅปฺเปโม  เอกนฺตคโต  อภิปฺปสนฺโน  (หุตฺวา),   

เอตํ  (ทสฺสนํ)  อนุตฺตริยํ  ภิกฺขเว  ทสฺสนานํ  สตฺตานํ  วิสุทฺธิยา  โสกปริเทวานํ  สมติกฺกมาย   

ทุกฺขโทมนสฺสานํ  อฏฺฅงฺคมาย  ฃายสฺส  อธิคมาย  นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย  (สํวตฺตติ),  ยํ  อิทํ  

(โย  อยํ  ปุคฺคโล)  ตถาคตํ  วา  ตถาคตสาวกํ  วา  ทสฺสนาย  คจฺฉติ  นิวิฏฺฅสฺสทฺโธ  นิวิฏฺฅปฺเปโม   

เอกนฺตคโต  อภิปฺปสนฺโน  (หุตฺวา),  อิทํ  (อนุตฺตริยํ  มยา)  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ทสฺสนานุตฺตริยํ ฯ  
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 จ ก็  (กิจฺจานิ) อ.กิจ ท.  รูปทสฺสนาทีนิ มีการเห็นซึ่งรูปเป็นต้น  รหิตานิ อันเว้น

แล้ว  อญฺเฃน  (กิจฺเจน) จากกิจอื่น  อุตฺตริตเรน อันยิ่งกว่า  นิรุตฺตรานิ คือว่า อันมี

กิจอื่นยิ่งกว่าออกแล้ว  อนุตฺตริยานิ  นาม ชื่อว่าอนุตตริยะ ฯ  ตานิ  (อนุตฺตริยานิ) 

อ.อนุตตริยะ  ท. เหล่านั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺพานิ พึงทราบ  (วจนสฺส   

ภควตา)  วุตฺตนเยน  เอว โดยนัย แห่งคํา อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสแล้วนั่นเทียว   

อนุตฺตริยสุตฺเต ในอนุตตริยสูตร  ฉกฺกงฺคุตฺตเร ในฉักกนิบาต อังคุตตรนิกาย  เอวํ  

อย่างนี้  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  เอกจฺโจ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลบางคน  อิธ  

(โลเก) ในโลกนี้  คจฺฉติ ย่อมไป  ทสฺสนาย เพื่ออันดู  หตฺถิรตนมฺปิ แม้ซึ่งรัตนะ 

คือช้าง  คจฺฉติ ย่อมไป  ทสฺสนาย เพื่ออันดู  อสฺสรตนมฺป ิแม้ซึ่งรัตนะคือม้า  คจฺฉติ  

ย่อมไป  ทสฺสนาย เพื่ออันดู  มณิรตนมฺป ิแม้ซึ่งรัตนะคือแก้วมณี  วา  ปน ก็หรือ

ว่า  คจฺฉติ ย่อมไป  ทสฺสนาย เพื่ออันดู  (รตนํ) ซึ่งรัตนะ  อุจฺจาวจํ อันสูงอันตํ่า   

คจฺฉติ ย่อมไป  ทสฺสนาย เพื่ออันดู  สมณํ  วา ซึ่งสมณะหรือ  พฺราหฺมณํ  วา หรือว่า 

ซึ่งพราหมณ์  มิจฺฉาทิฏฺฅิกํ ผู้มีความเห็นผิด  มิจฺฉาปฏิปนฺนํ ผู้ปฏิบัติแล้วผิด,  

ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  เอตํ  ทสฺสนํ อ.การเห็นนั่น  อตฺถิ มีอยู่,  (อหํ) อ.เรา   

วทามิ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  “เอตํ  (ทสฺสนํ ) อ.การเห็นนั่น   นตฺถิ ย่อมไม่มี” ดังนี้  น 

หามิได้,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  จ  โข ก็แล  ตํ  เอตํ  ทสฺสนํ อ.การเห็นนั่นนั้น  หีน ํเป็น

ของตํ่า  คมฺม ํเป็นของชาวบ้าน  โปถุชฺชนิกํ เป็นของมีอยู่ของปุถุชน  อนริยํ เป็นของ 

ไม่ประเสริฐ  อนตฺถสญฺหิตํ เป็นของประกอบแล้วด้วยสิ่งไม่เป็นประโยชน์  (โหติ)  

ย่อมเป็น,  (สํวตฺตติ) ย่อมเป็นไปพร้อม  นิพฺพิทาย เพื่อความเบื่อหน่าย  น หามิได้,   

(สํวตฺตติ) ย่อมเป็นไปพร้อม  วิราคาย เพื่อคลายความกําหนัด  น หามิได้,  (สํวตฺตติ)

ย่อมเป็นไปพร้อม  นิโรธาย เพื่อความดับ  น หามิได้,  (สํวตฺตติ) ย่อมเป็นไป

พร้อม  อุปสมาย เพื่อความเข้าไปสงบ  น หามิได้,  (สํวตฺตติ) ย่อมเป็นไปพร้อม  

อภิญฺฃาย เพื่อความรู้ยิ่ง  น หามิได้,  (สํวตฺตติ) ย่อมเป็นไปพร้อม  สมฺโพธาย  

เพื่อความตรัสรู้ด้วยดี  น หามิได้,  สํวตฺตต ิย่อมเป็นไปพร้อม  นิพฺพานาย เพื่อพระ

นิพพาน  น หามิได้,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  จ ส่วนว่า  โย  โข  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใดแล   

นิวิฏฺฅสฺสทฺโธ เป็นผู้มีศรัทธาอันตั้งมั่นแล้ว  นิวิฏฺฅปฺเปโม เป็นผู้มีความรักอันตั้งมั่น

แล้ว  เอกนฺตคโต เป็นผู้ถึงแล้วโดยส่วนเดียว  อภิปฺปสนฺโน เป็นผู้เลื่อมใสยิ่งแล้ว  

(หุตฺวา) เป็น  คจฺฉติ ย่อมไป  ทสฺสนาย เพื่ออันเห็น  ตถาคตํ  วา ซึ่งพระตถาคต
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หรือ  ตถาคตสาวกํ  วา หรือว่าซึ่งสาวกของพระตถาคต ฯ  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  

เอตํ  (ทสฺสนํ) อ.การเห็นนั่น  อนุตฺตริยํ เป็นอนุตตริยะ  (หุตฺวา) เป็น  (สํวตฺตติ)  

ย่อมเป็นไปพร้อม  วิสุทฺธิยา เพื่อความหมดจดวิเศษ  สตฺตานํ ของสัตว์ ท.   

ทสฺสนานํ ผู้เห็น  สมติกฺกมาย เพื่ออันก้าวล่วงด้วยดี  โสกปริเทวานํ ซึ่งความเศร้า

โศกและความรํ่าไร ท.  อฏฺงฺคมาย เพื่ออันตั้งอยู่ไม่ได้  ทุกฺขโทมนสฺสานํ แห่งทุกข์

และโทมนัส ท.  อธิคมาย เพื่ออันบรรลุ  ญายสฺส ซึ่งญายธรรม สจฺฉิกิริยาย เพื่ออัน

กระทําให้แจ้ง  นิพฺพานสฺส ซึ่งพระนิพพาน,  ยํ  อิทํ = (โย  อยํ)  ปุคฺคโล อ.บุคคลนี้

ใด  นิวิฏฺสทฺโธ เป็นผู้มีศรัทธาอันตั้งมั่นแล้ว  นิวิฏฺปฺเปโม เป็นผู้มีความรักอันตั้ง

มั่นแล้ว  เอกนฺตคโต เป็นผู้ถึงแล้ว (ซึ่งพระรัตนตรัย) โดยส่วนเดียว  อภิปฺปสนฺโน 

เป็นผู้เลื่อมใสยิ่งแล้ว  (หุตฺวา) เป็น  คจฺฉติ ย่อมไป  ทสฺสนาย เพื่ออันเห็น  ตถาคตํ  

วา ซึ่งพระตถาคตหรือ  ตถาคตสาวกํ  วา หรือว่า ซึ่งสาวกของพระตถาคต,  ภิกฺขเว  

ดูก่อนภิกษุ ท.  อิทํ  (อนุตฺตริยํ) อ.อนุตตริยะนี้  (มยา) อันเรา  วุจฺจติ ย่อมเรียก   

ทสฺสนานุตฺตริยํ ว่าเป็นทัสสนานุตตริยะ ฯ

        ก็กิจทั้งหลายมีการเห็นรูปเป็นต้น อันเว้นจากกิจอื่นที่ยิ่งกว่า คือไม่มีกิจอื่นยิ่งกว่า  

ชื่อว่าอนุตตริยะ. อนุตตริยะเหล่านั้น พึงทราบโดยนัยที่พระผู้มีภาคเจ้าตรัสไว้ใน 

อนุตตริยสูตร ฉักกนิบาต อังคุตตรนิกาย อย่างนี้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนใน

โลกนี้ ไปเพื่อจะดูรัตนะคือช้างบ้าง ไปเพื่อจะดูรัตนะคือม้าบ้าง ไปเพื่อจะดูรัตนะคือ

แก้วมณีบ้าง ก็หรือว่าไปเพื่อจะดูรัตนะอันสูงตํ่า ไปเพื่อจะดูสมณะหรือพราหมณ์ 

ผู้มีความเห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิด, ภิกษุทั้งหลาย การดูนั่น มีอยู่, เราไม่กล่าวว่าการดูนั่น

ไม่มี, ภิกษุทั้งหลาย ก็แต่การดูนั้นนั่นแล ยังทราม เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน 

ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลาย

ความกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อการเข้าไปสงบ เพื่อการรู้ยิ่ง เพื่อการตรัสรู้ เพื่อพระ

นิพพาน, ภิกษุทั้งหลาย ส่วนบุคคลใดแล มีศรัทธาอันแน่วแน่ มีความรักอันแน่วแน่ 

ถึง(พระรัตนตรัย)โดยส่วนเดียว มีความเลื่อมใสยิ่งนัก ไปเพื่อจะดูพระตถาคต หรือ

สาวกของพระตถาคต, ภิกษุทั้งหลาย บรรดาการดูทั้งหลาย ข้อที่บุคคล มีศรัทธา

อันแน่วแน่ มีความรักอันแน่วแน่ ถึง(พระรัตนตรัย)โดยส่วนเดียว มีความเลื่อมใสยิ่ง

นัก ไปเพื่อจะดูพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคตนั่น ชื่อว่าเป็นยอดเยี่ยม ย่อม

เป็นไปเพื่อความหมดจดของสัตว์ทั้งหลายผู้เห็น เพื่อการก้าวล่วงความเศร้าโศกและ
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ความรํ่าไรรําพัน เพื่อการตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อการรู้ซึ่งญายธรรม 

เพื่อการทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน, ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่าทัสสนานุตตริยะ.

 .............................................................................................................................. 

 อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  เภริสทฺทมฺปิ  สวนาย  คจฺฉติ  วีณาสทฺทมฺปิ  สวนาย   

คจฺฉติ  คีตสทฺทมฺปิ  สวนาย  คจฺฉติ  อุจฺจาวจํ  วา  ปน  สวนาย  คจฺฉติ  สมณสฺส  

วา  พฺราหฺมณสฺส  วา  มิจฺฉาทิฏฺฅิกสฺส  มิจฺฉาปฏิปนฺนสฺส  ธมฺมสฺสวนาย  คจฺฉติ  

อตฺเถตํ  ภิกฺขเว  สวนํ  เนตํ  นตฺถีติ  วทามิ  ตญฺจ  โข  ภิกฺขเว  เอตํ  สวนํ  หีนํ  คมฺมํ  

ฯเปฯ  น  นิพฺพานาย  สํวตฺตติ  โย  จ  โข  ภิกฺขเว  ตถาคตสฺส  วา  ตถาคตสาวกสฺส  

วา  ธมฺมสฺสวนาย  คจฺฉติ  นิวิฏฺฅสฺสทฺโธ  นิวิฏฺฅปฺเปโม  เอกนฺตคโต  อภิปฺปสนฺโน   

เอตทานุตฺตริยํ  ภิกฺขเว  สวนานํ  สตฺตานํ  วิสุทฺธิยา  ฯเปฯ  สจฺฉิกิริยาย  ยทิทํ   

ตถาคตสฺส  วา  ตถาคตสาวกสฺส  วา  ธมฺมสฺสวนาย  คจฺฉติ  ฯเปฯ  อภิปฺปสนฺโน  อิทํ  

วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สวนานุตฺตริยํ ฯ  

 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  เอกจฺโจ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลบางคน  อิธ  (โลเก) ในโลก

นี้  คจฺฉติ ย่อมไป  สวนาย เพื่ออันฟัง  เภริสทฺทมฺปิ แม้ซึ่งเสียงแห่งกลอง  คจฺฉติ  

ย่อมไป  สวนาย เพื่ออันฟัง  วีณาสทฺทมฺปิ แม้ซึ่งเสียงแห่งพิณ  คจฺฉติ ย่อมไป  

สวนาย เพื่ออันฟัง  คีตสทฺทมฺป ิแม้ซึ่งเสียงแห่งเพลงขับ  วา  ปน ก็หรือว่า  คจฺฉติ 

ย่อมไป  สวนาย เพื่ออันฟัง  (สทฺทํ) ซึ่งเสียง  อุจฺจาวจํ ทั้งสูงทั้งตํ่า  คจฺฉติ ย่อมไป  

ธมฺมสฺสวนาย เพื่ออันฟังซึ่งธรรม  สมณสฺส  วา ของสมณะหรือ  พฺราหฺมณสฺส  วา 

หรือว่าของพราหมณ์  มิจฺฉาทิฏฺฅิกสฺส ผู้มีความเห็นผิด  มิจฺฉาปฏิปนฺนสฺส ผู้ปฏิบัติ

แล้วผิด,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  เอตํ  สวน ํอ.การฟังนั่น  อตฺถิ มีอยู่,  (อหํ) อ.เรา   

วทามิ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า   “เอตํ  (สวนํ) อ.การฟังนั่น  นตฺถิ ย่อมไม่มี” ดังนี้  น 

หามิได้,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  จ  โข ก็แล  ตํ  เอตํ  สวน ํอ.การฟังนั่นนั้น  หีนํ 

เป็นของตํ่า  คมฺม ํ เป็นของชาวบ้าน  โปถุชฺชนิกํ เป็นของมีอยู่ของปุถุชน  อนริยํ 

เป็นของไม่ประเสริฐ  อนตฺถสญฺหิตํ  เป็นของประกอบแล้วด้วยสิ่งไม่เป็นประโยชน์  

(โหติ) ย่อมเป็น,  สํวตฺตต ิ ย่อมเป็นไปพร้อม  นิพฺพิทายเพื่อความเบื่อหน่าย  น 

หามิได้,  (สํวตฺตติ) ย่อมเป็นไปพร้อม  วิราคาย เพื่อคลายความกําหนัด  น หามิได้,  

(สํวตฺตติ) ย่อมเป็นไปพร้อม  นิโรธาย เพื่อความดับ  น หามิได้,  (สํวตฺตติ) ย่อม
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เป็นไปพร้อม  อุปสมาย เพื่อความเข้าไปสงบ น หามิได้,  (สํวตฺตติ) ย่อมเป็นไป 

พร้อม  อภิญฺฃาย เพื่อความรู้ยิ่ง  น หามิได้,  (สํวตฺตติ) ย่อมเป็นไปพร้อม   

สมฺโพธาย เพื่อความตรัสรู้ด้วยดี  น หามิได้,  สํวตฺตต ิย่อมเป็นไปพร้อม  นิพฺพานาย 

เพื่อพระนิพพาน  น หามิได้,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  จ ส่วนว่า  โย  โข  (ปุคฺคโล) 

อ.บุคคลใดแล  คจฺฉติ ย่อมไป  ธมฺมสฺสวนาย เพื่ออันฟังซึ่งธรรม  ตถาคตสฺส  วา  

ของพระตถาคตหรือ  ตถาคตสาวกสฺส  วา หรือว่าของสาวกของพระตถาคต,   

นิวิฏฺฅสฺสทฺโธ เป็นผู้มีศรัทธาอันตั้งมั่นแล้ว  นิวิฏฺฅปฺเปโม เป็นผู้มีความรักอันตั้งมั่น

แล้ว  เอกนฺตคโต เป็นผู้ถึงแล้ว (ซึ่งพระรัตนตรัย) โดยส่วนเดียว  อภิปฺปสนฺโน เป็นผู้

เลื่อมใสยิ่งแล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  เอตํ  (สวนํ) อ.การฟังนั่น   

อนุตฺตริยํ เป็นอนุตตริยะ  (หุตฺวา) เป็น  (สํวตฺตติ) ย่อมเป็นไปพร้อม  วิสุทฺธิยา เพื่อ

ความหมดจดวิเศษ  สตฺตานํ ของสัตว์ ท.  สวนานํ ผู้ฟัง  สมติกฺกมาย เพื่ออันก้าวล่วง

ด้วยดี  โสกปริเทวานํ ซึ่งความเศร้าโศกและความรํ่าไร ท.  อฏฺงฺคมาย เพื่ออันตั้งอยู่

ไม่ได้  ทุกฺขโทมนสฺสานํ แห่งทุกข์และโทมนัส ท.  อธิคมาย เพื่ออันบรรลุ  ญายสฺส 

ซึ่งญายธรรม สจฺฉิกิริยาย เพื่ออันกระทําให้แจ้ง  นิพฺพานสฺส ซึ่งพระนิพพาน,  ยํ  

อิทํ = (โย  อยํ)  ปุคฺคโล อ.บุคคลนี้ใด  นิวิฏฺสทฺโธ เป็นผู้มีศรัทธาอันตั้งมั่นแล้ว   

นิวิฏฺปฺเปโม เป็นผู้มีความรักอันตั้งมั่นแล้ว  เอกนฺตคโต เป็นผู้ถึงแล้ว (ซึ่งพระ

รัตนตรัย) โดยส่วนเดียว  อภิปฺปสนฺโน เป็นผู้เลื่อมใสยิ่งแล้ว  (หุตฺวา) เป็น  คจฺฉติ  

ย่อมไป  ธมฺมสฺสวนาย เพื่ออันฟังซึ่งธรรม  ตถาคตสฺส  วา ของพระตถาคตหรือ  

ตถาคตสาวกสฺส  วา หรือว่า ของสาวกของพระตถาคต,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อิทํ   

(อนุตฺตริยํ) อ.อนุตตริยะนี้  (มยา) อันเรา  วุจฺจติ ย่อมเรียก  สวนานุตฺตริย ํว่าเป็น

สวนานุตตริยะ ฯ 

    ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ไปเพื่อจะฟังเสียงกลองบ้าง ไปเพื่อจะฟังเสียง

พิณบ้าง ไปเพื่อจะฟังเสียงเพลงขับบ้าง ก็หรือว่าไปเพื่อจะฟังเสียงอันสูงตํ่า ไปเพื่อจะ

ฟังธรรมของสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีความเห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิด, ภิกษุทั้งหลาย การฟัง

นั่น มีอยู่, เราไม่กล่าวว่าการฟังนั่นไม่มี, ภิกษุทั้งหลาย ก็แต่การฟังนั้นนั่นแล ยังทราม 

เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อ

ความเบื่อหน่าย เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อการเข้าไปสงบ เพื่อการรู้

ยิ่ง เพื่อการตรัสรู้ เพื่อพระนิพพาน, ภิกษุทั้งหลาย ส่วนบุคคลใดแล มีศรัทธาอันแน่ว



371๔. กถาว่าด้วยการอยู่ในประเทศที่สมควรคาถา]

แน่ มีความรักอันแน่วแน่ ถึง(พระรัตนตรัย)โดยส่วนเดียว มีความเลื่อมใสยิ่งนัก ไป

เพื่อจะฟังธรรมของพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคต, ภิกษุทั้งหลาย บรรดาการ

ฟังทั้งหลาย ข้อที่บุคคล มีศรัทธาอันแน่วแน่ มีความรักอันแน่วแน่ ถึง(พระรัตนตรัย)

โดยส่วนเดียว มีความเลื่อมใสยิ่งนัก ไปเพื่อจะฟังธรรมของพระตถาคต หรือสาวกของ

พระตถาคตนั่น ชื่อว่าเป็นยอดเยี่ยม ย่อมเป็นไปเพื่อความหมดจดของสัตว์ทั้งหลาย 

ผู้ฟัง เพื่อการก้าวล่วงความเศร้าโศกและความรํ่าไรรําพัน เพื่อการตั้งอยู่ไม่ได้ 

แห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อการรู้ซึ่งญายธรรม เพื่อการทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน, ภิกษุ

ทั้งหลาย นี้เราเรียกว่าสวนานุตตริยะ. 

 ..............................................................................................................................

 อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  ปุตฺตลาภมฺปิ  ลภติ  ทารลาภมฺปิ  ลภติ  ธนลาภมฺปิ  ลภติ   

อุจฺจาวจํ  วา  ปน  ลาภํ  ลภติ  สมเณ  วา  พฺราหฺมเณ  วา  มิจฺฉาทิฏฺฅิเก   

มิจฺฉาปฏิปนฺเน  สทฺธํ  ปฏิลภติ  อตฺเถโส  ภิกฺขเว  ลาโภ  เนโส  นตฺถีติ  วทามิ  โส  

จ  โข  ภิกฺขเว  เอโส๓  ลาโภ  หีโน  คมฺโม  ฯเปฯ  น  นิพฺพานาย  สํวตฺตติ  โย  จ  

โข  ภิกฺขเว  ตถาคเต  วา  ตถาคตสาวเก  วา  สทฺธํ  ปฏิลภติ  นิวิฏฺฅสฺสทฺโธ  ฯเปฯ   

อภิปฺปสนฺโน  เอตทานุตฺตริยํ  ภิกฺขเว  ลาภานํ  สตฺตานํ  วิสุทฺธิยา  ฯเปฯ  สจฺฉิกิริยาย   

ยทิทํ  ตถาคเต  วา  ตถาคตสาวเก  วา  สทฺธํ  ปฏิลภติ  ฯเปฯ  อภิปฺปสนฺโน  อิทํ   

วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ลาภานุตฺตริยํ ฯ  

 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  เอกจฺโจ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลบางคน  อิธ  (โลเก) ในโลกนี้  

ลภติ ย่อมได้  ปุตฺตลาภมฺปิ แม้ซึ่งการได้ซึ่งบุตร  ลภติ ย่อมได้  ทารลาภมฺปิ แม้ซึ่ง

การได้ซึ่งภรรยา  ลภติ ย่อมได้  ธนลาภมฺปิ แม้ซึ่งการได้ซึ่งทรัพย์  วา  ปน ก็หรือ

ว่า  ลภติ ย่อมได้  (ลาภํ) ซึ่งลาภ  อุจฺจาวจํ ทั้งสูงทั้งตํ่า  ปฏิลภติ ย่อมได้เฉพาะ  

สทฺธํ ซึ่งศรัทธา  สมเณ  วา ในสมณะหรือ  พฺราหฺมเณ  วา หรือว่าในพราหมณ์  

มิจฺฉาทิฏฺฅิเก ผู้มีความเห็นผิด  มิจฺฉาปฏิปนฺเน ผู้ปฏิบัติแล้วผิด,  ภิกฺขเว ดูก่อน

ภิกษุ ท.  เอโส  ลาโภ อ.การได้นั่น  อตฺถิ มีอยู่,  (อหํ) อ.เรา  วทามิ ย่อมกล่าว  

อิติ ว่า  “เอโส  (ลาโภ) อ.การได้นั่น  นตฺถิ ย่อมไม่มี” ดังนี้  น หามิได้,  ภิกฺขเว ดู

ก่อนภิกษุ ท.  จ  โข ก็แล  โส  เอโส  ลาโภ อ.การได้นั้น  หีโน เป็นของตํ่า  คมฺโม 

เป็นของชาวบ้าน  โปถุชฺชนิโก เป็นของมีอยู่ของปุถุชน อนริโย เป็นของไม่ประเสริฐ  
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อนตฺถสญฺหิโต เป็นของประกอบแล้วด้วยสิ่งไม่เป็นประโยชน์  (โหติ) ย่อมเป็น,  

สํวตฺตต ิย่อมเป็นไปพร้อม  นิพฺพิทาย เพื่อความเบื่อหน่าย  น หามิได้,  (สํวตฺตติ)  

ย่อมเป็นไปพร้อม  วิราคาย เพื่อคลายความกําหนัด  นหามิได้,  (สํวตฺตติ) ย่อม

เป็นไปพร้อม  นิโรธาย เพื่อความดับ  น หามิได้,  (สํวตฺตติ) ย่อมเป็นไปพร้อม   

อุปสมาย เพื่อความเข้าไปสงบ  น หามิได้,  (สํวตฺตติ) ย่อมเป็นไปพร้อม  อภิญฺฃาย 

เพื่อความรู้ยิ่ง  น หามิได้,  (สํวตฺตติ) ย่อมเป็นไปพร้อม  สมฺโพธาย เพื่อความตรัสรู้

ด้วยดี  น หามิได้,  สํวตฺตต ิ ย่อมเป็นไปพร้อม  นิพฺพานายเพื่อพระนิพพาน  น 

หามิได้,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  จ ส่วนว่า  โย  โข  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใดแล  ปฏิลภติ  

ย่อมได้เฉพาะ  สทฺธํ ซึ่งศรัทธา  ตถาคเต  วา ในพระตถาคตหรือ  ตถาคตสาวเก   

วา หรือว่าในสาวกของพระตถาคต,  นิวิฏฺฅสฺสทฺโธ เป็นผู้มีศรัทธาอันตั้งมั่นแล้ว   

นิวิฏฺฅปฺเปโม เป็นผู้มีความรักอันตั้งมั่นแล้ว  เอกนฺตคโต เป็นผู้ถึงแล้วโดยส่วน

เดียว  อภิปฺปสนฺโน เป็นผู้เลื่อมใสยิ่งแล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  

เอตํ  (ลภนํ) อ.การได้นั่น  อนุตฺตริยํ เป็นอนุตตริยะ  (หุตฺวา) เป็น  (สํวตฺตติ) ย่อม

เป็นไปพร้อม  วิสุทฺธิยา เพื่อความหมดจดวิเศษ  สตฺตานํ ของสัตว์ ท.  ลาภานํ ผู้

ได้  สมติกฺกมาย เพื่ออันก้าวล่วงด้วยดี  โสกปริเทวาน ํซึ่งความเศร้าโศกและความ

รํ่าไร ท.  อฏฺงฺคมาย เพื่ออันตั้งอยู่ไม่ได้  ทุกฺขโทมนสฺสานํ แห่งทุกข์และโทมนัส ท.   

อธิคมาย เพื่ออันบรรลุ  ญายสฺส ซึ่งญายธรรม สจฺฉิกิริยาย เพื่ออันกระทําให้แจ้ง  

นิพฺพานสฺส ซึ่งพระนิพพาน,  ยํ  อิทํ = (โย  อยํ)  ปุคฺคโล อ.บุคคลนี้ใด  นิวิฏฺสฺ-

สทฺโธ เป็นผู้มีศรัทธาอันตั้งมั่นแล้ว  นิวิฏฺปฺเปโม เป็นผู้มีความรักอันตั้งมั่นแล้ว   

เอกนฺตคโต เป็นผู้ถึงแล้ว (ซึ่งพระรัตนตรัย) โดยส่วนเดียว  อภิปฺปสนฺโน เป็นผู้

เลื่อมใสยิ่งแล้ว  (หุตฺวา) เป็น  ปฏิลภติ ย่อมได้เฉพาะ  สทฺธํ ซึ่งศรัทธา  ตถาคเต  วา  

ในพระตถาคตหรือ  ตถาคตสาวเก  วา หรือว่า ในสาวกของพระตถาคต,  ภิกฺขเว  

ดูก่อนภิกษุ ท.  อิทํ  (อนุตฺตริยํ) อ.อนุตตริยะนี้  (มยา) อันเรา  วุจฺจติ ย่อมเรียก   

ลาภานุตฺตริยํ ว่าเป็นลาภานุตตริยะ ฯ

 ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมได้ลาภคือบุตรบ้าง ย่อมได้ลาภคือภรรยา

บ้าง ย่อมได้ลาภคือทรัพย์บ้าง ก็หรือว่าย่อมได้ลาภอันสูงตํ่า ย่อมได้ศรัทธาในสมณะ

หรือพราหมณ์ผู้มีความเห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิด, ภิกษุทั้งหลาย การได้นั่น มีอยู่, เราไม่

กล่าวว่าการได้นั่นไม่มี, ภิกษุทั้งหลาย ก็แต่การได้นั้นนั่นแล ยังทราม เป็นของชาว
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บ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อ

หน่าย เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อการเข้าไปสงบ เพื่อการรู้ยิ่ง เพื่อการ

ตรัสรู้ เพื่อพระนิพพาน, ภิกษุทั้งหลาย ส่วนบุคคลใดแล มีศรัทธาอันแน่วแน่ มีความ

รักอันแน่วแน่ ถึง(พระรัตนตรัย)โดยส่วนเดียว มีความเลื่อมใสยิ่งนัก ย่อมได้ศรัทธา 

ในพระตถาคต หรือในสาวกของพระตถาคต, ภิกษุทั้งหลาย บรรดาการได้ทั้งหลาย 

ข้อที่บุคคล มีศรัทธาอันแน่วแน่ มีความรักอันแน่วแน่ ถึง(พระรัตนตรัย)โดยส่วนเดียว 

มีความเลื่อมใสยิ่งนัก ย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคตนั่น ชื่อ

ว่าเป็นยอดเยี่ยม ย่อมเป็นไปเพื่อความหมดจดของสัตว์ทั้งหลายผู้ได้ เพื่อการก้าว

ล่วงความเศร้าโศกและความรํ่าไรรําพัน เพื่อการตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อ

การรู้ซึ่งญายธรรม เพื่อการทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน, ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า  

ลาภานุตตริยะ.

 ..............................................................................................................................

 อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  หตฺถิสฺมึปิ  สิกฺขติ  อสฺสสฺมึปิ  สิกฺขติ  รถสฺมึปิ  สิกฺขติ  ธนุสฺมึปิ  

สิกฺขติ  ถรุสฺมึิปิ  สิกฺขติ  อุจฺจาวจํ  วา  ปน  สิกฺขติ  สมณสฺส  วา  พฺราหฺมณสฺส  วา  

มิจฺฉาทิฏฺฅิกสฺส  มิจฺฉาปฏิปนฺนสฺส  สิกฺขติ  อตฺเถสา  ภิกฺขเว  สิกฺขา  เนสา  นตฺถีติ   

วทามิ  สา  จ  โข  ภิกฺขเว  เอสา  สิกฺขา  หีนา  คมฺมา  ฯเปฯ  น  นิพฺพานาย  สํวตฺตติ  โย  

จ  โข  ภิกฺขเว  ตถาคตปฺปเวทิเต  ธมฺมวินเย  อธิสีลสิกฺขํ  สิกฺขติ  อธิจิตฺตสิกฺขํ  สิกฺขติ   

อธิปฺปญฺฃาสิกฺขํ  สิกฺขติ  นิวิฏฺฅสฺสทฺโธ  ฯเปฯ  อภิปฺปสนฺโน  เอตทานุตฺตริยํ  ภิกฺขเว  

สิกฺขานํ  สตฺตานํ  วิสุทฺธิยา  ฯเปฯ  สจฺฉิกิริยาย  ยทิทํ  ตถาคตปฺปเวทิเต  ธมฺมวินเย  

อธิสีลสิกฺขํ  สิกฺขติ  ฯเปฯ  อภิปฺปสนฺโน  อิทํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สิกฺขานุตฺตริยํ ฯ  

 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  เอกจฺโจ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลบางคน  อิธ  (โลเก) ใน

โลกนี้  สิกฺขติ ย่อมศึกษา  หตฺถิสฺมึิป ิ แม้ในเพราะช้าง  สิกฺขติ ย่อมศึกษา  

อสฺสสฺมึปิ แม้ในเพราะม้า  สิกฺขติ ย่อมศึกษา  รถสฺมึปิ แม้ในเพราะรถ  สิกฺขติ  

ย่อมศึกษา  ธนุสฺมึปิ แม้ในเพราะธนู  สิกฺขติ ย่อมศึกษา  ถรุสฺมึปิ แม้ในเพราะ

อาวุธ  วา  ปน ก็หรือว่า  สิกฺขติ ย่อมศึกษา  (สิปฺปํ) ซึ่งศิลปะ  อุจฺจาวจํ ทั้งสูงทั้งตํ่า   

สิกฺขติ ย่อมศึกษา  สมณสฺส  วา ต่อสมณะหรือ  พฺราหฺมณสฺส  วา หรือว่า ต่อ

พราหมณ์  มิจฺฉาทิฏฺกิสฺส ผู้มีความเห็นผิด  มิจฺฉาปฏิปนฺนสฺส ผู้ปฏิบัติผิดแล้ว,  
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ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  เอสา  สิกฺขา อ.การศึกษานั่น  อตฺถิ มีอยู่,  (อหํ) อ.เรา   

วทามิ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  ‘เอสา  (สิกฺขา) อ.การศึกษานั่น  นตฺถิ ย่อมไม่มี’  อิติ 

ดังนี้  น หามิได้,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  จ  โข ก็แล  สา  เอสา  สิกฺขา อ.การ

ศึกษานั่นนั้น  หีนา เป็นของเลว  คมฺมา เป็นของชาวบ้าน  (โปถุชฺชนิกา) เป็น

ของมีอยู่ของปุถุชน  (อนริยา) เป็นของไม่ประเสริฐ  (อนตฺถสญฺหิตา) เป็นของไม่

ประกอบแล้วด้วยประโยชน์  (หุตฺวา) เป็น  สํวตฺตต ิย่อมเป็นไปพร้อม  นิพฺพิทาย 

เพื่อความเบื่อหน่าย  น หามิได้,  สํวตฺตต ิ ย่อมเป็นไปพร้อม  วิราคาย เพื่อคลาย

ความกําหนัด  น หามิได้,  สํวตฺตต ิย่อมเป็นไปพร้อม  นิโรธาย เพื่อความดับ  น 

หามิได้,  สํวตฺตต ิ ย่อมเป็นไปพร้อม  อุปสมาย เพื่อความเข้าไปสงบ  น หามิได้,  

สํวตฺตติ ย่อมเป็นไปพร้อม  อภิญฺญาย เพื่อความรู้ยิ่ง  น หามิได้,  สํวตฺตติ ย่อม

เป็นไปพร้อม  สมฺโพธาย เพื่อความตรัสรู้ด้วยดี  น หามิได้,  สํวตฺตต ิย่อมเป็นไป

พร้อม  นิพฺพานาย เพื่อพระนิพพาน  น หามิได้,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  จ  ส่วน

ว่า  โย  โข  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใดแล  นิวิฏฺสทฺโธ เป็นผู้มีศรัทธาอันตั้งมั่นแล้ว   

นิวิฏฺปฺเปโม เป็นผู้มีความรักอันตั้งมั่นแล้ว  เอกนฺตคโต เป็นผู้ถึงแล้ว (ซึ่งพระ

รัตนตรัย) โดยส่วนเดียว  อภิปฺปสนฺโน เป็นผู้เลื่อมใสยิ่งแล้ว  (หุตฺวา) เป็น  สิกฺขติ  

ย่อมศึกษา  อธิสีลสิกฺขํ ซึ่งอธิสีลสิกขา  สิกฺขติ ย่อมศึกษา  อธิจิตฺตสิกฺขํ ซึ่งอธิ-

จิตตสิกขา  สิกฺขติ ย่อมศึกษา  อธิปฺปญฺฃาสิกฺขํ ซึ่งอธิปัญญาสิกขา  ธมฺมวินเย ใน

ธรรมวินัย  ตถาคตปฺปเวทิเต อันพระตถาคตประกาศแล้ว,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.   

เอตํ  (สิกฺขนํ) อ.การศึกษานั่น  อนุตฺตริย ํเป็นอนุตตริยะ  (หุตฺวา) เป็น  (สํวตฺตติ)  

ย่อมเป็นไปพร้อม  วิสุทฺธิยา เพื่อความหมดจดวิเศษ  สตฺตานํ ของสัตว์ ท.  สิกฺขานํ 

ผู้ศึกษา  สมติกฺกมาย เพื่ออันก้าวล่วงด้วยดี  โสกปริเทวานํ ซึ่งความเศร้าโศกและ

ความรํ่าไร ท.  อฏฺงฺคมาย เพื่ออันตั้งอยู่ไม่ได้  ทุกฺขโทมนสฺสานํ แห่งทุกข์และ

โทมนัส ท.  อธิคมาย เพื่ออันบรรลุ  ญายสฺส ซึ่งญายธรรม สจฺฉิกิริยาย เพื่ออัน

กระทําให้แจ้ง  นิพฺพานสฺส ซึ่งพระนิพพาน,  ยํ  อิทํ = (โย  อยํ)  ปุคฺคโล อ.บุคคลนี้

ใด  นิวิฏฺสฺสทฺโธ เป็นผู้มีศรัทธาอันตั้งมั่นแล้ว  นิวิฏฺปฺเปโม เป็นผู้มีความรักอันตั้ง

มั่นแล้ว  เอกนฺตคโต เป็นผู้ถึงแล้ว (ซึ่งพระรัตนตรัย) โดยส่วนเดียว  อภิปฺปสนฺโน  

เป็นผู้เลื่อมใสยิ่งแล้ว  (หุตฺวา) เป็น  สิกฺขติ ย่อมศึิกษา  อธิสีลสิกฺขํ ซึ่งอธิสีลสิกขา  

สิกฺขติ ย่อมศึกษา  อธิจิตฺตสิกฺขํ ซึ่งอธิจิตตสิกขา  สิกฺขติ ย่อมศึกษา  อธิปฺปญฺฃา-
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สิกฺขํ ซึ่งอธิปัญญาสิกขา  ธมฺมวินเย ในธรรมวินัย  ตถาคตปฺปเวทิเต อันพระตถาคต

ประกาศแล้ว,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อิทํ  (อนุตฺตริยํ) อ.อนุตตริยะนี้  (มยา) อันเรา  

วุจฺจติ ย่อมเรียก  สิกฺขานุตฺตริยํ ว่าเป็นสิกขานุตตริยะ ฯ 

 ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมศึกษาในเพราะ (เรื่อง) ช้างบ้าง ย่อมศึกษา

ในเพราะ (เรื่อง) ม้าบ้าง ย่อมศึกษาในเพราะ (เรื่อง) รถบ้าง ย่อมศึกษาในเพราะ (เรื่อง) 

ธนูบ้าง ย่อมศึกษาในเพราะ (เรื่อง) อาวุธบ้าง ก็หรือว่าย่อมศึกษาศิลปะอันสูงตํ่า ย่อม

ศึิกษาต่อสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีความเห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิด, ภิกษุทั้งหลาย การศึกษา

นั่น มีอยู่, เราไม่กล่าวว่าการศึกษานั่นไม่มี, ภิกษุทั้งหลาย ก็แต่การศึกษานั้นนั่นแล 

ยังทราม เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 

ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อการเข้าไป

สงบ เพื่อการรู้ยิ่ง เพื่อการตรัสรู้ เพื่อพระนิพพาน, ภิกษุทั้งหลาย ส่วนบุคคลใดแล 

มีศรัทธาอันแน่วแน่ มีความรักอันแน่วแน่ ถึง(พระรัตนตรัย)โดยส่วนเดียว มีความ

เลื่อมใสยิ่งนัก ย่อมศึกษาอธิสีลสิกขา ย่อมศึกษาอธิจิตตสิกขา ย่อมศึกษาอธิปัญญา

สิกขา ในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว, ภิกษุทั้งหลาย บรรดาการศึกษา

ทั้งหลาย ข้อที่บุคคล มีศรัทธาอันแน่วแน่ มีความรักอันแน่วแน่ ถึง(พระรัตนตรัย)โดย

ส่วนเดียว มีความเลื่อมใสยิ่งนัก ย่อมศึกษาอธิสีลสิกขา ย่อมศึกษาอธิจิตตสิกขา ย่อม

ศึกษาอธิปัญญาสิกขา ในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วนั่น ชื่อว่าเป็นยอด

เยี่ยม ย่อมเป็นไปเพื่อความหมดจดของสัตว์ทั้งหลายผู้ศึกษา เพื่อการก้าวล่วงความ

เศร้าโศกและความรํ่าไรรําพัน เพื่อการตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อการรู้

ซึ่งญายธรรม เพื่อการทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน, ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า สิกขา- 

นุตตริยะ. 

 ..............................................................................................................................

 อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  ขตฺติยมฺปิ  ปริจรติ  พฺราหฺมณมฺปิ  ปริจรติ  คหปติมฺปิ  ปริจรติ  

อุจฺจาวจํ  วา  ปน  ปริจรติ  สมณํ  วา  พฺราหฺมณํ  วา  มิจฺฉาทิฏฺฅิกํ  มิจฺฉาปฏิปนฺนํ   

ปริจรติ  อตฺเถสา  ภิกฺขเว  ปาริจริยา  เนสา  นตฺถีติ  วทามิ  สา  จ  โข  ภิกฺขเว  

เอสา  ปาริจริยา  หีนา  คมฺมา  ฯเปฯ  น  นิพฺพานาย  สํวตฺตติ  โย  จ  โข  ภิกฺขเว  

ตถาคตํ  วา  ตถาคตสาวกํ  วา  ปริจรติ  นิวิฏฺฅสฺสทฺโธ  ฯเปฯ  อภิปฺปสนฺโน   
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เอตทานุตฺตริยํ  ภิกฺขเว  ปาริจริยานํ  สตฺตานํ  วิสุทฺธิยา  ฯเปฯ  สจฺฉิกิริยาย  ยทิทํ  

ตถาคตํ  วา  ตถาคตสาวกํ  วา  ปริจรติ  ฯเปฯ  อภิปฺปสนฺโน  อิทํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   

ปาริจริยานุตฺตริยํ ฯ  

 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  เอกจฺโจ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลบางคน  อิธ  (โลเก) ในโลก

นี้  ปริจรติ ย่อมปรนนิบัติ  ขตฺติยมฺป ิ ซึ่งกษัตริย์บ้าง  ปริจรติ ย่อมปรนนิบัติ   

พฺราหฺมณมฺป ิ ซึ่งพราหมณ์บ้าง  ปริจรติ ย่อมปรนนิบัติ  คหปติมฺป ิ ซึ่งคฤหบดี

บ้าง  วา  ปน ก็หรือว่า  ปริจรติ ย่อมปรนนิบัติ  (ชนํ) ซึ่งชน  อุจฺจาวจํ ผู้ทั้งสูงทั้งตํ่า   

ปริจรติ ย่อมปรนนิบัติ  สมณํ  วา ซึ่งสมณะหรือ  พฺราหฺมณํ  วา หรือว่า ซึ่งพราหมณ์  

มิจฺฉาทิฏฺกิํ ผู้มีความเห็นผิด  มิจฺฉาปฏิปนฺนํ ผู้ปฏิบัติผิดแล้ว,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ 

ท.  เอสา  ปาริจริยา อ.การปรนนิบัตินั่น  อตฺถิ มีอยู่,  (อหํ) อ.เรา  วทามิ ย่อมกล่าว   

อิติ ว่า  ‘เอสา  (ปาริจริยา) อ.การปรนนิบัตินั่น  นตฺถิ ย่อมไม่มี’  อิติ ดังนี้  น หามิได้,  

ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  จ   โข ก็แล  สา   เอสา  ปาริจริยา อ.การปรนนิบัตินั่นนั้น   

หีนา เป็นของเลว  คมฺมา เป็นของชาวบ้าน  (โปถุชฺชนิกา) เป็นของมีอยู่ของปุถุชน   

(อนริยา) เป็นของไม่ประเสริฐ  (อนตฺถสญฺหิตา) เป็นของไม่ประกอบแล้วด้วย

ประโยชน์  (หุตฺวา) เป็น  สํวตฺตต ิย่อมเป็นไปพร้อม  นิพฺพิทาย เพื่อความเบื่อหน่าย   

น หามิได้,  สํวตฺตต ิย่อมเป็นไปพร้อม  วิราคาย เพื่อคลายความกําหนัด  น หามิได้,  

สํวตฺตต ิย่อมเป็นไปพร้อม  นิโรธาย เพื่อความดับ  น หามิได้,  สํวตฺตต ิย่อมเป็น

ไปพร้อม  อุปสมาย เพื่อความเข้าไปสงบ  น หามิได้,  สํวตฺตติ ย่อมเป็นไปพร้อม   

อภิญฺญาย เพื่อความรู้ยิ่ง  น หามิได้,  สํวตฺตติ ย่อมเป็นไปพร้อม  สมฺโพธาย เพื่อ

ความรู้ด้วยดี  น หามิได้,  สํวตฺตต ิย่อมเป็นไปพร้อม  นิพฺพานาย เพื่อพระนิพพาน  

น หามิได้,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  จ ส่วนว่า  โย  โข  (ปุคฺคโล อ.บุคคลใดแล   

นิวิฏฺสฺสทฺโธ เป็นผู้มีศรัทธาอันตั้งมั่นแล้ว  นิวิฏฺปฺเปโม เป็นผู้มีความรักอันตั้งมั่น

แล้ว  เอกนฺตคโต เป็นผู้ถึงแล้ว (ซึ่งพระรัตนตรัย) โดยส่วนเดียว  อภิปฺปสนฺโน เป็น

ผู้เลื่อมใสยิ่งแล้ว  (หุตฺวา) เป็น  ปริจรติ ย่อมปรนนิบัติ ตถาคตํ  วา ซึ่งพระตถาคต

หรือ  ตถาคตสาวกํ  วา หรือว่า ซึ่งสาวกของพระตถาคต,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.   

เอตํ  (ปาริจรณํ) อ.การปรนนิบัตินั่น  อนุตฺตริยํ เป็นอนุตตริยะ  (หุตฺวา) เป็น  

(สํวตฺตติ) ย่อมเป็นไปพร้อม  วิสุทฺธิยา เพื่อความหมดจดวิเศษ  สตฺตานํ ของสัตว์ 

ท.  ปาริจริยานํ ผู้ปรนนิบัติ  สมติกฺกมาย เพื่ออันก้าวล่วงด้วยดี  โสกปริเทวานํ  
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ซึ่งความเศร้าโศกและความรํ่าไรรําพัน ท.  อฏฺงฺคมาย เพื่ออันตั้งอยู่ไม่ได้  ทุกฺข- 

โทมนสฺสานํ แห่งทุกข์และโทมนัส ท.  อธิคมาย เพื่ออันบรรลุ  ญายสฺส ซึ่งญาย

ธรรม สจฺฉิกิริยาย เพื่ออันกระทําให้แจ้ง  นิพฺพานสฺส ซึ่งพระนิพพาน,  ยํ  อิทํ = (โย  

อยํ)  ปุคฺคโล อ.บุคคลนี้ใด  นิวิฏฺสฺสทฺโธ เป็นผู้มีศรัทธาอันตั้งมั่นแล้ว  นิวิฏฺปฺเปโม  

เป็นผู้มีความรักอันตั้งมั่นแล้ว  เอกนฺตคโต เป็นผู้ถึงแล้ว (ซึ่งพระรัตนตรัย) โดยส่วน

เดียว  อภิปฺปสนฺโน เป็นผู้เลื่อมใสยิ่งแล้ว  (หุตฺวา) เป็น  ปริจรติ ย่อมปรนนิบัติ  

ตถาคตํ  วา ซึ่งพระตถาคตหรือ  ตถาคตสาวกํ  วา หรือว่า ซึ่งสาวกของพระตถาคต,  

ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อิทํ  (อนุตฺตริยํ) อ.อนุตตริยะนี้  (มยา) อันเรา  วุจฺจติ ย่อม

เรียก  ปาริจริยานุตฺตริยํ ว่าเป็นปาริจริยานุตตริยะ ฯ

 ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมปรนนิบัติกษัตริย์บ้าง ย่อมปรนนิบัติ

พราหมณ์บ้าง ย่อมปรนนิบัติคฤหบดีบ้าง ก็หรือว่าย่อมปรนนิบัติบุคคลผู้สูงตํ่า ย่อม

ปรนนิบัติสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีความเห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิด, ภิกษุทั้งหลาย การ

ปรนนิบัตินั่น มีอยู่, เราไม่กล่าวว่าการปรนนิบัตินั่นไม่มี, ภิกษุทั้งหลาย ก็แต่การ

ปรนนิบัตินั้นนั่นแล ยังทราม เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ประเสริฐ ไม่

ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อ

ความดับ เพื่อการเข้าไปสงบ เพื่อการรู้ยิ่ง เพื่อการตรัสรู้ เพื่อพระนิพพาน, ภิกษุทั้ง

หลาย ส่วนบุคคลใดแล มีศรัทธาอันแน่วแน่ มีความรักอันแน่วแน่ ถึง(พระรัตนตรัย)

โดยส่วนเดียว มีความเลื่อมใสยิ่งนัก ย่อมปรนนิบัติพระตถาคต หรือสาวกของพระ

ตถาคต, ภิกษุทั้งหลาย บรรดาการปรนนิบัติทั้งหลาย ข้อที่บุคคล มีศรัทธาอันแน่ว

แน่ มีความรักอันแน่วแน่ ถึง(พระรัตนตรัย)โดยส่วนเดียว มีความเลื่อมใสยิ่งนัก ย่อม

ปรนนิบัติพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคตนั่น ชื่อว่าเป็นยอดเยี่ยม ย่อมเป็นไป

เพื่อความหมดจดของสัตว์ทั้งหลายผู้ปรนนิบัติ เพื่อการก้าวล่วงความเศร้าโศกและ

ความรํ่าไรรําพัน เพื่อการตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อการรู้ซึ่งญายธรรม 

เพื่อการทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน, ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่าปาริจริยานุตตริยะ.

 ..............................................................................................................................

 อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  ปุตฺตมฺปิ  อนุสฺสรติ  ทารมฺปิ  อนุสฺสรติ  ธนมฺปิ  อนุสฺสรติ   

อุจฺจาวจํ  วา  ปน  ธนํ  อนุสฺสรติ  สมณํ  วา  พฺราหฺมณํ  วา  มิจฺฉาทิฏฺฅิกํ   
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มิจฺฉาปฏิปนฺนํ  อนุสฺสรติ  อตฺเถสา  ภิกฺขเว  อนุสฺสติ  เนสา  นตฺถีติ  วทามิ  สา  จ  

โข  ภิกฺขเว  เอสา  อนุสฺสติ  หีนา  คมฺมา  ฯเปฯ  น  นิพฺพานาย  สํวตฺตติ  โย  จ  โข  

ภิกฺขเว  ตถาคตํ  วา  ตถาคตสาวกํ  วา  อนุสฺสรติ  นิวิฏฺฅสฺสทฺโธ  ฯเปฯ  อภิปฺปสนฺโน  

เอตทานุตฺตริยํ  ภิกฺขเว  อนุสฺสตีนํ  สตฺตานํ  วิสุทฺธิยา  ฯเปฯ  นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย   

ยทิทํ  ตถาคตํ  วา  ตถาคตสาวกํ  วา  อนุสฺสรติ  ฯเปฯ  อภิปฺปสนฺโน  อิทํ  วุจฺจติ   

ภิกฺขเว  อนุสฺสตานุตฺตริยนฺติ  เอวํ  ฉกฺกงฺคุตฺตเร  อนุตฺตริยสุตฺเต  วุตฺตนเยเนว   

เวทิตพฺพานิ ฯ

 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  เอกจฺโจ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลบางคน  อิธ  (โลเก) ในโลก

นี้  อนุสฺสรต ิย่อมระลึกถึง  ปุตฺตมฺป ิซึ่งบุตรบ้าง  อนุสฺสรติ ย่อมระลึกถึง  ทารมฺปิ 

ซึ่งภรรยาบ้าง  อนุสฺสรต ิ ย่อมระลึกถึง  ธนมฺป ิ ซึ่งทรัพย์บ้าง  วา  ปน ก็หรือว่า   

อนุสฺสรติ ย่อมระลึกถึง  ธนํ ซึ่งทรัพย์  อุจฺจาวจํ อันทั้งสูงทั้งตํ่า  อนุสฺสรติ ย่อม

ระลึกถึง  สมณํ  วา ซึ่งสมณะหรือ  พฺราหฺมณํ  วา หรือว่า ซึ่งพราหมณ์  มิจฺฉาทิฏฺกิํ 

ผู้มีความเห็นผิด  มิจฺฉาปฏิปนฺนํ ผู้ปฏิบัติผิด,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  เอสา   

อนุสฺสต ิอ.ความระลึกถึงนั่น  อตฺถิ มีอยู่,  (อหํ) อ.เรา  วทามิ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  ‘เอสา  

(อนุสฺสติ) อ.ความระลึกถึงนั่น  นตฺถิ ย่อมไม่มี’  อิติ ดังนี้  น หามิได้,  ภิกฺขเว ดูก่อน

ภิกษุ ท.  จ  โข ก็แล  สา  เอสา  อนุสฺสติ อ.ความระลึกถึงนั่นนั้น  หีนา เป็นของเลว  

คมฺมา เป็นของชาวบ้าน  (โปถุชฺชนิกา) เป็นของมีอยู่ของปุถุชน  (อนริยา) เป็นของ

ไม่ประเสริฐ  (อนตฺถสญฺหิตา) เป็นของไม่ประกอบแล้วด้วยประโยชน์  (หุตฺวา) เป็น  

สํวตฺตต ิ ย่อมเป็นไปพร้อม  นิพฺพิทาย เพื่อความเบื่อหน่าย  น หามิได้,  สํวตฺตต ิ 

ย่อมเป็นไปพร้อม  วิราคาย เพื่อคลายความกําหนัด  น หามิได้,  สํวตฺตต ิย่อมเป็น

ไปพร้อม  นิโรธาย เพื่อความดับ  น หามิได้,  สํวตฺตต ิย่อมเป็นไปพร้อม  อุปสมาย 

เพื่อความเข้าไปสงบ  น หามิได้,  สํวตฺตติ ย่อมเป็นไปพร้อม  อภิญฺญาย เพื่อความรู้

ยิ่ง  น หามิได้,  สํวตฺตติ ย่อมเป็นไปพร้อม  สมฺโพธาย เพื่อความรู้ด้วยดี  น หามิได้,  

สํวตฺตต ิ ย่อมเป็นไปพร้อม  นิพฺพานาย เพื่อพระนิพพาน  น หามิได้,  ภิกฺขเว  

ดูก่อนภิกษุ ท.  จ ส่วนว่า  โย  โข  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใดแล  นิวิฏฺสฺสทฺโธ เป็นผู้มีศรัทธา 

อันตั้งมั่นแล้ว  นิวิฏฺปฺเปโม เป็นผู้มีความรักอันตั้งมั่นแล้ว  เอกนฺตคโต เป็นผู้ถึง แล้ว 

(ซึ่งพระรัตนตรัย) โดยส่วนเดียว  อภิปฺปสนฺโน เป็นผู้เลื่อมใสยิ่งแล้ว  (หุตฺวา) เป็น   

อนุสฺสรติ ย่อมระลึกถึง  ตถาคตํ  วา ซึ่งพระตถาคตหรือ  ตถาคตสาวกํ  วา หรือ
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ว่า ซึ่งสาวกของพระตถาคต,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  เอตํ  (อนุสฺสรณํ) อ.การ

ระลึกถึงนั่น  อนุตฺตริยํ เป็นอนุตตริยะ  (หุตฺวา) เป็น  (สํวตฺตติ) ย่อมเป็นไปพร้อม   

วิสุทฺธิยา เพื่อความหมดจดวิเศษ  สตฺตานํ ของสัตว์ ท.  อนุสฺสตีนํ ผู้ระลึกถึง   

สมติกฺกมาย เพื่ออันก้าวล่วงด้วยดี  โสกปริเทวานํ ซึ่งความเศร้าโศกและความ 

รํ่าไร ท.  อฏฺงฺคมาย เพื่ออันตั้งอยู่ไม่ได้  ทุกฺขโทมนสฺสานํแห่งทุกข์และโทมนัส  ท.   

อธิคมาย เพื่ออันบรรลุ  ญายสฺส ซึ่งญายธรรม สจฺฉิกิริยาย เพื่ออันกระทําให้แจ้ง   

นิพฺพานสฺส ซึ่งพระนิพพาน,  ยํ  อิทํ = (โย  อยํ)  ปุคฺคโล อ.บุคคลนี้ใด  นิวิฏฺสฺสทฺโธ 

เป็นผู้มีศรัทธาอันตั้งมั่นแล้ว  นิวิฏฺปฺเปโม เป็นผู้มีความรักอันตั้งมั่นแล้ว  เอกนฺตคโต  

เป็นผู้ถึงแล้ว (ซึ่งพระรัตนตรัย) โดยส่วนเดียว  อภิปฺปสนฺโน เป็นผู้เลื่อมใสยิ่งแล้ว   

(หุตฺวา) เป็น  อนุสฺสรติ ย่อมระลึกถึง  ตถาคตํ  วา ซึ่งพระตถาคตหรือ  ตถาคต- 

สาวกํ  วา หรือว่า ซึ่งสาวกของพระตถาคต,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อิทํ  (อนุตฺตริยํ)  

อ.อนุตตริยะนี้  (มยา) อันเรา  วุจฺจติ ย่อมเรียก  อนุสฺสตานุตฺตริย ํว่าเป็นอนุสสตา-

นุตตริยะ”  อิติ ดังนี้ ฯ    

 ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมระลึกถึงบุตรบ้าง ย่อมระลึกถึงภรรยาบ้าง 

ย่อมระลึกถึงทรัพย์บ้าง ก็หรือว่าย่อมระลึกถึงทรัพย์อันสูงตํ่า ย่อมระลึกถึงสมณะหรือ

พราหมณ์ผู้มีความเห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิด, ภิกษุทั้งหลาย การระลึกถึงนั่น มีอยู่, เราไม่

กล่าวว่าการระลึกถึงนั่นไม่มี, ภิกษุทั้งหลาย ก็แต่การระลึกถึงนั้นนั่นแล ยังทราม เป็น

ของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อ

ความเบื่อหน่าย เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อการเข้าไปสงบ เพื่อการรู้

ยิ่ง เพื่อการตรัสรู้ เพื่อพระนิพพาน, ภิกษุทั้งหลาย ส่วนบุคคลใดแล มีศรัทธาอันแน่ว

แน่ มีความรักอันแน่วแน่ ถึง(พระรัตนตรัย)โดยส่วนเดียว มีความเลื่อมใสยิ่งนัก ย่อม

ระลึกถึงพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคต, ภิกษุทั้งหลาย บรรดาการระลึกถึง

ทั้งหลาย ข้อที่บุคคล มีศรัทธาอันแน่วแน่ มีความรักอันแน่วแน่ ถึง(พระรัตนตรัย)โดย

ส่วนเดียว มีความเลื่อมใสยิ่งนัก ย่อมระลึกถึงพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคต

นั่น ชื่อว่าเป็นยอดเยี่ยม ย่อมเป็นไปเพื่อความหมดจดของสัตว์ทั้งหลายผู้ระลึกถึง 

เพื่อการก้าวล่วงความเศร้าโศกและความรํ่าไรรําพัน เพื่อการตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และ

โทมนัส เพื่อการรู้ซึ่งญายธรรม เพื่อการทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน, ภิกษุทั้งหลาย นี้

เราเรียกว่าอนุสสตานุตตริยะ.
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[๘๕]   ตตฺถ  อุจฺจาวจนฺติ  ยงฺกิญฺจิ  มหนฺตํ  ขุทฺทกํ  อุจฺจนีจํ  วา  รูปํ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อุจฺจาวจนฺติ  (ปทสฺส)  “ยงฺกิญฺจิ  มหนฺตํ  ขุทฺทกํ  อุจฺจนีจํ  วา  รูปํ”  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ (เปิดจากหน้า ๓๘๖)

 ตพฺพณฺณนานโย อ.นัยแห่งอรรถกถาแห่งอนุตตริยสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  “รูปํ ซึ่งรูป  ยงฺกิญฺจิ อย่างใดอย่างหนึ่ง  มหนฺต ํอันใหญ่  ขุทฺทกํ อันเล็ก  

วา หรือว่า  อุจฺจนีจํ ทั้งสูงทั้งตํ่า”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อุจฺจาวจนฺติ  (ปทสฺส) 

แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “อุจฺจาวจํ” ดังนี้ ฯ

 นัยอันมาในอรรถกถาอนุตตริยสูตรนั้นว่า “บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ‘อุจฺจาวจํ’ ความ

ว่า รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ใหญ่เล็ก หรือสูงตํ่า.

 ..............................................................................................................................

 หีนนฺติ  นิหีนํ ฯ 

 “หีนนตฺิ  (ปทสฺส)  “นิหีนํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “นิหีนํ เป็นของทราม”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“หีนนฺติ ว่า “หีนํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “หีนํ” คือ เป็นของทราม.

 ..............................................................................................................................

 คมฺมนตฺิ  คามิกสนฺตกํ ฯ 

 “คมฺมนตฺิ  (ปทสฺส)  “คามิกสนฺตกํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “คามิกสนฺตกํ เป็นของมีอยู่แห่งชาวบ้าน”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “คมฺมนฺติ ว่า “คมฺมํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “คมฺมํ” คือ เป็นของมีอยู่แห่งชาวบ้าน.

 ..............................................................................................................................
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 โปถุชฺชนิกนฺติ  ปุถุชฺชนสนฺตกํ ฯ  

 “โปถุชฺชนิกนฺติ  (ปทสฺส)  “ปุถุชฺชนสนฺตกํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปุถุชฺชนสนฺตก ํ เป็นของมีอยู่แห่งปุถุชน”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “โปถุชฺชนิกนฺติ ว่า “โปถุชฺชนิกํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “โปถุชฺชนิกํ” คือ เป็นของมีอยู่แห่งปุถุชน.

 ..............................................................................................................................

 อนริยนฺติ  น  อริยํ  น  อุตฺตมํ  น  ปริสุทฺธํ ฯ

 “อนริยนฺติ  (ปทสฺส)  “น  อริยํ  น  อุตฺตมํ  น  ปริสุทฺธํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อริยํ เป็นของประเสริฐ  น หามิได้  อุตฺตม ํคือว่าเป็นของ 

สูงสุด  น หามิได้  ปริสุทฺธํ คือว่าเป็นของหมดจดรอบแล้ว  น หามิได้”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “อนริยนฺติ ว่า “อนริยํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อนริยํ” ความว่า ไม่เป็นของประเสริฐ คือไม่เป็นของสูงสุด ได้แก่ไม่บริสุทธิ์.

 ..............................................................................................................................

 อนตฺถสญฺหิตนฺติ  น  อตฺถสญฺหิตํ ฯ  

 “อนตฺถสญฺหิตนฺติ  (ปทสฺส)  “น  อตฺถสญฺหิตํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อตฺถสญฺหิตํ เป็นของประกอบแล้วด้วยประโยชน์  น 

หามิได้”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อนตฺถสญฺหิตนฺติ ว่า “อนตฺถสญฺหิตํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อนตฺถสญฺหิตํ” คือ ไม่เป็นของประกอบด้วยประโยชน์.

 ..............................................................................................................................

 นิพฺพิทายาติ  วฏฺเฏ  นิพฺพินฺทนตฺถํ ฯ  

 “นิพฺพิทายาติ  (ปทสฺส)  “วฏฺเฏ  นิพฺพินฺทนตฺถํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ



382 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑ [ทุติย

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “นิพฺพินฺทนตฺถํ เพื่อความเบื่อหน่าย  วฏฺเฏ ในวัฏฏะ”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “นิพฺพิทายาติ ว่า “นิพฺพิทาย” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “นิพฺพิทาย” คือ เพื่อความเบื่อหน่ายในวัฏฏะ.

 ..............................................................................................................................

 วิราคายาติ  ราคาทีนํ  วิรชฺชนตฺถํ ฯ  

 “วิราคายาติ  (ปทสฺส)  “ราคาทีนํ  (กิเลสานํ)  วิรชฺชนตฺถํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วิรชฺชนตฺถํ เพื่ออันคลายความกําหนัด  ราคาทีนํ   

(กิเลสานํ) แห่งกิเลส ท. มีราคะเป็นต้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “วิราคายาติ 

ว่า “วิราคาย” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “วิราคาย” คือ เพื่ออันคลายความกําหนัดแห่งกิเลสมีราคะเป็นต้น.

 ..............................................................................................................................

 นิโรธายาติ  เตสํ  อปฺปวตฺตินิรุชฺฌนตฺถํ ฯ  

 “นิโรธายาติ  (ปทสฺส)  “เตสํ  (กิเลสานํ)  อปฺปวตฺตินิรุชฺฌนตฺถํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อปฺปวตฺตินิรุชฺฌนตฺถํ เพื่ออันดับโดยความไม่เป็นไป  

เตสํ  (กิเลสานํ) แห่งกิเลส ท. เหล่านั้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “นิโรธายาติ 

ว่า “นิโรธาย” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “นิโรธาย” คือ เพื่ออันดับโดยความไม่เป็นไปแห่งกิเลสเหล่านั้น.

 ..............................................................................................................................

 อุปสมายาติ  เตสํ  วูปสมนตฺถํ ฯ  

 “อุปสมายาติ  (ปทสฺส)  “เตสํ  (กิเลสานํ)  วูปสมนตฺถํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เตสํ  (กิเลสานํ)  วูปสมนตฺถ ํเพื่ออัน ยังกิเลส ท. เหล่า

นั้น ให้เข้าไปสงบระงับ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อุปสมายาติ ว่า “อุปสมาย” 
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ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อุปสมาย” ได้แก่ เพื่อระงับแห่งกิเลสเหล่านั้น.

 ..............................................................................................................................

 อภิญฺฃายาติ  อภิชานนตฺถํ ฯ  

 “อภิญฺฃายาติ  (ปทสฺส)  “อภิชานนตฺถํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อภิชานนตฺถํ เพื่ออันรู้ยิ่ง”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“อภิญฺฃายาติ ว่า “อภิญฺฃาย” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อภิญฺฃาย” คือ เพื่อความรู้ยิ่ง.

 ..............................................................................................................................

 สมฺโพธายาติ  สมฺโพธิสงฺขาตํ  จตุมฺมคฺคญฺฃาณํ  ปฏิวิชฺฌนตฺถํ ฯ  

 “สมฺโพธายาติ  (ปทสฺส)  “สมฺโพธิสงฺขาตํ  จตุมฺมคฺคญฺฃาณํ  ปฏิวิชฺฌนตฺถํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปฏิวิชฺฌนตฺถํ เพื่ออันแทงตลอด  จตุมฺมคฺคญฺฃาณํ 

ซึ่งมรรคญาณ ๔  สมฺโพธิสงฺขาตํ อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สมฺโพธายาติ ว่า “สมฺโพธาย” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สมฺโพธาย” ได้แก่ เพื่อแทงตลอดมรรคญาณ ๔ กล่าวคือปัญญาเป็นเครื่อง

ตรัสรู้.

 ..............................................................................................................................

 นิพฺพานายาติ  นิพฺพานสจฺฉิกรณตฺถํ ฯ 

 “นิพฺพานายาติ  (ปทสฺส)  “นิพฺพานสจฺฉิกรณตฺถํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “นิพฺพานสจฺฉิกรณตฺถํ เพื่ออันกระทําให้แจ้งซึ่งพระ

นิพพาน”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “นิพฺพานายาติ ว่า “นิพฺพานาย” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “นิพฺพานาย” คือ เพื่ออันทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน.
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 นิวิฏฺฅสฺสทฺโธติ  ปติฏฺฅิตสฺสทฺโธ ฯ  

 “นิวิฏฺฅสฺสทฺโธติ  (ปทสฺส)  “ปติฏฺฅิตสฺสทฺโธ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปติฏฺฅิตสฺสทฺโธ เป็นผู้มีศรัทธาอันตั้งลงแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “นิวิฏฺฅสฺสทฺโธติ ว่า “นิวิฏฺฅสฺสทฺโธ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “นิวิฏฺฅสฺสทฺโธ” คือ เป็นมีศรัทธาอันตั้งลงแล้ว.

 ..............................................................................................................................

 เอส  นโย  ทุติยปเทปิ ฯ  

 นโย อ.นัย  ทุติยปเทปิ แม้ในบทที่ ๒  เอโส นั่น ฯ

 นัยแม้ในบทที่ ๒ ก็นัยนี้.

 ..............................................................................................................................

 เอกนฺตคโตติ  เอกนฺตํ  คโต  อจลสฺสทฺโธติ  อตฺโถ ฯ

 “เอกนฺตคโตติ  (ปทสฺส)  “เอกนฺตํ  คโต  อจลสฺสทฺโธติ  อตฺโถ ฯ

   อตฺโถ อ.อรรถ  อิติ ว่า  “คโต เป็นผู้ถึงแล้ว  เอกนฺตํ โดยส่วนเดียว  อจลสฺสทฺโธ  

คือว่า เป็นผู้มีศรัทธาอันไม่หวั่นไหว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “เอกนฺตคโตติ 

ว่า “เอกนฺตคโต” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “เอกนฺตคโต” ได้แก่ เป็นผู้ถึงแล้วโดยส่วนเดียว คือว่า เป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่น

ไหว.

 ..............................................................................................................................

 อภิปฺปสนฺโนติ  อติวิย  ปสนฺโน ฯ 

 “อภิปฺปสนฺโนติ  (ปทสฺส)  “อติวิย  ปสนฺโน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปสนฺโน เป็นผู้เลื่อมใสแล้ว  อติวิย เกินเปรียบ”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อภิปฺปสนฺโนติ ว่า “อภิปฺปสนฺโน” ดังนี้ ฯ
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 บทว่า “อภิปฺปสนฺโน” ได้แก่ เป็นผู้เลื่อมใสยิ่งแล้ว.

 ..............................................................................................................................

 เอตทานุตฺตริยนฺติ  เอตํ  อนุตฺตริยํ ฯ  

 “เอตทานุตฺตริยนฺติ  (ปเท)  “เอตํ  อนุตฺตริยํ”  (อิติ  ปทจฺเฉโท  ปณฺฑิเตน  กาตพฺโพ) ฯ

 (ปทจฺเฉโท) อ.การตัดซึ่งบท  “เอตํ  อนุตฺตริยํ”  (อิติ) ว่า “เอตํ  อนุตฺตริยํ” ดังนี้   

“เอตทานุตฺตริยนฺติ  (ปเท) ในบทว่า “เอตทานุตฺตริยํ” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  

(กาตพฺโพ) พึงกระทํา ฯ

 บทว่า “เอตทานุตฺตริยํ” ตัดบทเป็น เอตํ  อนุตฺตริยํ.

 ..............................................................................................................................

 วิสุทฺธิยาติ  วิสุทฺธิสมฺปาปนตฺถํ ฯ  

 “วิสุทฺธิยาติ  (ปทสฺส)  “วิสุทฺธิสมฺปาปนตฺถํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วิสุทฺธิสมฺปาปนตฺถํ เพื่ออันถึงซึ่งความหมดจดวิเศษ”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “วิสุทฺธิยาติ ว่า “วิสุทฺธิยา” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “วิสุทฺธิยา” ได้แก่ เพื่อถึงความบริสุทธิ์.

 ..............................................................................................................................

 โสกปริเทวานนฺติ  โสกสฺส  ปริเทวสฺส  จ ฯ  

 “โสกปริเทวานนฺติ  (ปทสฺส)  “โสกสฺส  (จ)  ปริเทวสฺส  จ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โสกสฺส  (จ) ซึ่งความเศร้าโศกด้วย  ปริเทวสฺส  จ  

ซึ่งความรํ่าไรรําพันด้วย”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “โสกปริเทวานนฺติ ว่า  

“โสกปริเทวานํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “โสกปริเทวานํ” ได้แก่ ความเศร้าโศกและความรํ่าไรรําพัน.

 ..............................................................................................................................



386 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑ [ทุติย

 อฏฺฅงฺคมายาติ  อฏฺฅงฺคมนตฺถํ ฯ  

 “อฏฺฅงฺคมายาติ  (ปทสฺส)  “อฏฺฅงฺคมนตฺถํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อฏฺฅงฺคมนตฺถํ เพื่ออันตั้งอยู่ไม่ได้”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  “อฏฺฅงฺคมายาติ ว่า “อฏฺฅงฺคมาย” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อฏฺฅงฺคมาย” ได้แก่ เพื่ออันตั้งอยู่ไม่ได้.

 ..............................................................................................................................

 ฃายสฺสาติ  วิปสฺสนาสหิตสฺส  มคฺคสฺส ฯ  

 “ฃายสฺสาติ  (ปทสฺส)  “วิปสฺสนาสหิตสฺส  มคฺคสฺส”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มคฺคสฺส เพื่อมรรค  วิปสฺสนาสหิตสฺส อันประกอบแล้ว

ด้วยวิปัสสนา”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ฃายสฺสาติ ว่า “ฃายสฺส” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ฃายสฺส” ได้แก่ เพื่อมรรคที่ประกอบด้วยวิปัสสนา.

 ..............................................................................................................................

 นิพฺพานสฺสาติ  อปจฺจยนิพฺพานสฺส ฯ  

 “นิพฺพานสฺสาติ  (ปทสฺส)  “อปจฺจยนิพฺพานสฺส”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อปจฺจยนิพฺพานสฺส เพื่อพระนิพพานอันไม่มีปัจจัย”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “นิพฺพานสฺสาติ ว่า “นิพฺพานสฺส” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “นิพฺพานสฺส” ได้แก่ เพื่อพระนิพพานที่ไม่มีปัจจัย.

 ..............................................................................................................................

 ปุตฺตลาภนฺติ  ปุตฺตสงฺขาตํ  ลาภํ ฯ  

 “ปุตฺตลาภนฺติ  (ปทสฺส)  “ปุตฺตสงฺขาตํ  ลาภํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ลาภํ ซึ่งการได้  ปุตฺตสงฺขาตํ อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่า
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บุตร”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปุตฺตลาภนฺติ ว่า “ปุตฺตลาภํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ปุตฺตลาภํ” ได้แก่ ซึ่งลาภคือบุตร.

 ..............................................................................................................................

 หตฺถิสฺมินฺติ  หตฺถินิมิตฺตํ  สิกฺขิตพฺพํ  หตฺถิสิกฺขํ  สิกฺขติ ฯ  

 “หตฺถิสฺมินตฺิ  (ปทสฺส)  “หตฺถินิมิตฺตํ  (ปุคฺคเลน)  สิกฺขิตพฺพํ  (สิปฺปํ)  หตฺถิสิกฺขํ  สิกฺขติ”  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สิกฺขติ ย่อมศึกษา  (สิปฺปํ) ซึ่งศิลปะ  หตฺถินิมิตฺต ํอันมี

ช้างเป็นนิมิต  (ปุคฺคเลน)  สิกฺขิตพฺพํ อันอันบุคคล พึงศึกษา  หตฺถิสิกฺขํ ชื่อว่าศึกษา

ในเพราะช้าง”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “หตฺถิสฺมินฺติ ว่า “หตฺถิสฺมึ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “หตฺถิสฺมึ” ความว่า ย่อมศึกษาศิลปะมีช้างเป็นนิมิต ที่บุคคลควรศึกษา ชื่อว่า

ศึกษาในเพราะช้าง.

 ..............................................................................................................................

 เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ  

 นโย อ.นัย  สพฺพตฺถ  (ปเทสุ) ในบท ท. ทั้งปวง  เอโส นี้ ฯ

 ในบททั้งปวง ก็นัยนี้.

 ..............................................................................................................................

 ถรูติ  เจตฺถ  สพฺพมาวุธํ ฯ 

 “ถรูติ  จ  เอตฺถ  (“ถรุสฺมินฺติ  ปเท)  สพฺพํ  อาวุธํ ฯ 

 จ ก็  สพฺพํ  อาวุธํ อ.อาวุธทั้งปวง  ถรูติ ชื่อว่าถรุ  เอตฺถ  (“ถรุสฺมินฺติ  ปเท) ในบท

ว่า “ถรุสฺมึ” ดังนี้นี้ ฯ

 ก็อาวุธทุกชนิด ชื่อว่าถรุ ในบทว่า “ถรุสฺมึ” นี้.

 ..............................................................................................................................
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 อุจฺจาวจนฺติ  มหนฺตํ  ขุทฺทกํ  สิปฺปํ ฯ

 “อุจฺจาวจนฺติ  (ปทสฺส)  “มหนฺตํ  ขุทฺทกํ  สิปฺปํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สิปฺป ํซึ่งศิลปะ  มหนฺต ํใหญ่  ขุทฺทกํ น้อย”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “อุจฺจาวจนฺติ ว่า “อุจฺจาวจํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อุจฺจาวจํ” ได้แก่ศิลปะ ใหญ่น้อย.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  รูปทสฺสเนสุ  อนุตฺตริยํ  ทสฺสนานุตฺตริยํ ฯ  

 ตตฺถ  (ฉสุ  อนุตฺตริเยสุ)  รูปทสฺสเนสุ  อนุตฺตริยํ  (ทสฺสนํ)  ทสฺสนานุตฺตริยํ ฯ

 รูปทสฺสเนสุ  อนุตฺตริยํ  (ทสฺสนํ) อ.- ในการเห็นซึ่งรูป ท. หนา -การเห็น อันยอด

เยี่ยม  ตตฺถ  (ฉสุ  อนุตฺตริเยสุ)  ทสฺสนานุตฺตริยํ ชื่อว่า- ในอนุตตริยะ ท. ๖ เหล่า

นั้นหนา -ทัสสนานุตตริยะ ฯ

 บรรดาการเห็นรูป การเห็นอันยอดเยี่ยม ชื่อว่าทัสสนานุตตริยะ ในบรรดาอนุตตริยะ 

๖ เหล่านั้น.

 ..............................................................................................................................

 เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ  

 นโย อ.นัย  สพฺพตฺถ  (ปเทสุ) ในบท ท. ทั้งปวง  เอโส นี้ ฯ

 ในบททั้งปวง ก็นัยนี้.

 ..............................................................................................................................

 นิวิฏฺฅสฺสทฺธสฺส  หิ  สตฺถุโน  วา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  วา  กสิณอสุภนิมิตฺตาทีนมญฺฃตรสฺส  

วา  ทสฺสนํ  ทสฺสนานุตฺตริยํ  นาม  น  หตฺถิรตนาทิทสฺสนํ ฯ

 นิวิฏฺฅสฺสทฺธสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  หิ  สตฺถุโน  วา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  วา  กสิณอสุภนิมิตฺตาทีนํ  (นิมิตฺตานํ)  

อญฺฃตรสฺส  (นิมิตฺตสฺส)  วา  ทสฺสนํ  ทสฺสนานุตฺตริยํ  นาม,  น  หตฺถิรตนาทิทสฺสนํ  (ทสฺสนา- 
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นุตฺตริยํ  โหติ) ฯ  

 ห ิ จริงอยู่  ทสฺสนํ อ.การเห็น  สตฺถุโน ซึ่งพระศาสดา  วา หรือ  วา หรือว่า   

ภิกฺขุสงฺฆสฺส ซึ่งหมู่แห่งภิกษุ  วา หรือว่า  กสิณอสุภนิมิตฺตาทีนํ  (นิมิตฺตานํ)   

อญฺฃตรสฺส  (นิมิตฺตสฺส) ซึ่ง- แห่งนิมิต ท. มีนิมิตมีกสิณและอสุภะเป็นต้นหนา  

-นิมิต อย่างใดอย่างหนึ่ง  นิวิฏฺฅสฺสทฺธสฺส (ปุคฺคลสฺส) แห่งบุคคล ผู้มีศรัทธาอันตั้ง

มั่นแล้ว  ทสฺสนานุตฺตริยํ  นาม ชื่อว่าทัสสนานุตตริยะ,  หตฺถิรตนาทิทสฺสนํ อ.การ

เห็นซึ่งรัตนะมีรัตนะคือช้างเป็นต้น  (ทสฺสนานุตฺตริยํ) ชื่อว่าทัสสนานุตตริยะ  (โหติ) 

ย่อมเป็น  น หามิได้ ฯ

 แท้จริง การเห็นพระศาสดา ภิกษุสงฆ์ หรือบรรดานิมิตมีกสิณนิมิตและอสุภนิมิต

เป็นต้น นิมิตชนิดใดชนิดหนึ่ง ชื่อว่าทัสสนานุตตริยะ, การเห็นรัตนะมีรัตนะคือช้าง

เป็นต้น ไม่ชื่อว่าทัสสนานุตตริยะ. 

 ..............................................................................................................................

 รตนตฺตยคุณกถาย  เตปิฏกพุทฺธวจนสฺส  จ  สวนํ  สวนานุตฺตริยํ  นาม  น  ขตฺติยาทิ-

คุณกถาย  สวนํ ฯ

 รตนตฺตยคุณกถาย  (จ)  เตปิฏกพุทฺธวจนสฺส  จ  สวนํ  สวนานุตฺตริยํ  นาม,  น  ขตฺติยาทิคุณ-

กถาย  สวนํ  (สวนานุตฺตริยํ  โหติ) ฯ  

 สวน ํ อ.การฟัง  รตนตฺตยคุณกถาย ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งคุณของหมวดสาม

แห่งรัตนะ  (จ) ด้วย  เตปิฏกพุทฺธวจนสฺส ซึ่งพระพุทธพจน์คือปิฎกสาม  จ ด้วย  

สวนานุตฺตริยํ  นาม ชื่อว่าสวนานุตตริยะ,  สวน ํ อ.การฟัง  ขตฺติยาทิคุณกถาย  

ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งคุณของอิสรชนมีกษัตริย์เป็นต้น  (สวนานุตฺตริยํ) ชื่อว่า

สวนานุตตริยะ  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้ ฯ

 การฟังกถาพรรณนาคุณของพระรัตนตรัยและพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎก ชื่อว่า

สวนานุตตริยะ, การฟังกถาพรรณนาคุณของกษัตริย์เป็นต้น หาชื่อว่าสวนานุตตริยะ

ไม่.

 ..............................................................................................................................
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 สตฺตวิธอริยธนลาโภว  ลาภานุตฺตริยํ  นาม  น  มณิรตนาทิลาโภ ฯ

 สตฺตวิธอริยธนลาโภว  ลาภานุตฺตริยํ  นาม,  น  มณิรตนาทิลาโภ  (ลาภานุตฺตริยํ  โหติ) ฯ  

 สตฺตวิธอริยธนลาโภว อ.การได้ซึ่งอริยทรัพย์อันมีอย่าง ๗ เทียว  ลาภานุตฺตริยํ  

นาม ชื่อว่าลาภานุตตริยะ,  มณิรตนาทิลาโภ อ.การได้ซึ่งรัตนะมีรัตนะคือแก้วมณี

เป็นต้น  (ลาภานุตฺตริยํ) ชื่อว่าลาภานุตตริยะ  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้ ฯ

 การได้อริยทรัพย์ ๗ อย่างเท่านั้น ชื่อว่าลาภานุตตริยะ, การได้รัตนะคือแก้วมณี

เป็นต้น ไม่ชื่อว่าลาภานุตตริยะ.

 ..............................................................................................................................

 สิกฺขาตฺตยปูรณเมว  สิกฺขานุตฺตริยํ  นาม  น  หตฺถิสิปฺปาทิสิกฺขนํ ฯ 

 สิกฺขาตฺตยปูรณํ  เอว  สิกฺขานุตฺตริยํ  นาม,  น  หตฺถิสิปฺปาทิสิกฺขนํ  (สิกฺขานุตฺตริยํ  โหติ) ฯ

  สิกฺขาตฺตยปูรณํ  เอว อ.การยังหมวดสามแห่งสิกขาให้เต็มนั่นเทียว  สิกฺขานุตฺตริยํ   

นาม ชื่อว่าสิกขานุตตริยะ,  หตฺถิสิปฺปาทิสิกฺขนํ อ.การศึกษามีการศึกษาศิลปะ 

ในเพราะช้างเป็นต้น  (สิกฺขานุตฺตริยํ) ชื่อว่าสิกขานุตตริยะ  (โหติ) ย่อมเป็น  น 

หามิได้ ฯ

 การบําเพ็ญไตรสิกขาเท่านั้น ชื่อว่าสิกขานุตตริยะ, การศึกษาศิลปะในเพราะช้าง

เป็นต้น ไม่ชื่อว่าสิกขานุตตริยะ.

 ..............................................................................................................................

 รตนตฺตยปาริจริยาว  ปาริจริยานุตฺตริยํ  นาม  น  ขตฺติยาทิปาริจริยา ฯ  รตนตฺตย-

คุณานุสฺสรณเมว  อนุสฺสตานุตฺตริยํ  นาม  น  ขตฺติยาทิคุณานุสฺสรณนฺติ  ตพฺพณฺณนา- 

นโย ฯ

 รตนตฺตยปาริจริยา ว  ปาริจริยานุตฺตริยํ  นาม,  น  ขตฺติยาทิปาริจริยา  (ปาริจริยานุตฺตริยํ   

โหติ) ฯ  รตนตฺตยคุณานุสฺสรณํ  เอว  อนุสฺสตานุตฺตริยํ  นาม,  น  ขตฺติยาทิคุณานุสฺสรณํ   

(อนุสฺสตานุตฺตริยํ  โหติ)”  อิติ  ตพฺพณฺณนานโย ฯ
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 รตนตฺตยปาริจริยาว อ.การปรนนิบัติซึ่งหมวดสามแห่งรัตนะเทียว  ปาริจริยา- 

นุตฺตริยํ  นาม ชื่อว่าปาริจริยานุตตริยะ,  ขตฺติยาทิปาริจริยา อ.การปรนนิบัติซึ่ง 

อิสรชนมีกษัตริย์เป็นต้น  (ปาริจริยานุตฺตริยํ) ชื่อว่าปาริจริยานุตตริยะ  (โหติ) 

ย่อมเป็น  น หามิได้ ฯ  รตนตฺตยคุณานุสฺสรณํ  เอว อ.การระลึกถึงซึ่งคุณของ

หมวดสามแห่งรัตนะนั่นเทียว  อนุสฺสตานุตฺตริยํ  นาม ชื่อว่าอนุสสตานุตตริยะ,   

ขตฺติยาทิคุณานุสฺสรณํ อ.การระลึกถึงซึ่งคุณของอิสรชนมีกษัตริย์เป็นต้น  (อนุสฺ- 

สตานุตฺตริยํ) ชื่อว่าอนุสสตานุตตริยะ  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 การปรนนิบัติพระรัตนตรัยเท่านั้น ชื่อว่าปาริจริยานุตตริยะ, การปรนนิบัติกษัตริย์

เป็นต้น ไม่ชื่อว่าปาริจริยานุตตริยะ, การระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเท่านั้น ชื่อว่า

อนุสสตานุตตริยะ, การระลึกถึงคุณของกษัตริย์เป็นต้น ไม่ชื่อว่าอนุสสตานุตตริยะ.

 ..............................................................................................................................

[๘๖]   อานนฺทตฺเถโร  สายํ  ปาตํ  สตฺถารํ  จกฺขุวิญฺฃาเณน  ทฏฺฅุํ  ลภติ,  อิทํ  ทสฺสนา- 

นุตฺตริยํ  นาม ฯ  อภิกฺขณํ  สตฺถุ  วจนํ  โสตุํ  ลภติ,  อิทํ  สวนานุตฺตริยํ  นาม ฯ   

สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภควาติ  สตฺถริ  สทฺธํ  ปฏิลภติ,  อิทํ  ลาภานุตฺตริยํ  นาม ฯ  สตฺถุ   

สาสเน   สิกฺขาตฺตยํ  สิกฺขติ,  อิทํ  สิกฺขานุตฺตริยํ  นาม ฯ  อภิกฺขณํ  สตฺถารํ  ปริจรติ  

อุปฏฺฅานํ  กโรติ,  อิทํ  ปาริจริยานุตฺตริยํ  นาม ฯ  สตฺถุ  โลกิยโลกุตฺตรคุเณ  อนุสฺสรติ,  

อิทํ  อนุสฺสตานุตฺตริยํ  นาม ฯ  

 อานนฺทตฺเถโร อ.พระอานนท์ผู้เถระ  ลภติ ย่อมได้  ทฏฺุํ เพื่ออันเห็น  สตฺถารํ ซึ่ง

พระศาสดา  จกฺขุวิญฺฃาเณน ด้วยจักขุวิญญาณ  สายํ ในเวลาเย็น  ปาตํ ในเวลา

เช้า,  อิทํ  (ทสฺสนํ) อ.การเห็นนี้  ทสฺสนานุตฺตริยํ  นาม ชื่อว่าทัสสนานุตตริยะ ฯ  

(อานนฺทตฺเถโร) อ.พระอานนท์ผู้เถระ  ลภติ ย่อมได้  โสตุํ เพื่ออันฟัง  วจนํ ซึ่งพระ

ดํารัส  สตฺถุ ของพระศาสดา  อภิกฺขณํ เนืองๆ,  อิทํ  (สวนํ) อ.การฟังนี้  สวนา- 

นุตฺตริยํ  นาม ชื่อว่าสวนานุตตริยะ ฯ  (อานนฺทตฺเถโร) อ.พระอานนท์ผู้เถระ   

ปฏิลภติ ย่อมได้เฉพาะ  สทฺธํ ซึ่งศรัทธา  สตฺถริ ในพระศาสดา  อิติ ว่า  “ภควา 

อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  สมฺมาสมฺพุทฺโธ ผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง”  อิติ ดังนี้,  

อิทํ  (ลภนํ) อ.การได้นี้  ลาภานุตฺตริยํ  นาม ชื่อว่าลาภานุตตริยะ ฯ  (อานนฺทตฺเถโร)  
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อ.พระอานนท์ผู้เถระ  สิกฺขติ ย่อมศึกษา  สิกฺขาตฺตยํ ซึ่งหมวดสามแห่งสิกขา  สาสเน  

ในพระศาสนา  สตฺถุ ของพระศาสดา,  อิทํ  (สิกฺขนํ) อ.การศึกษานี้  สิกฺขานุตฺตริยํ  

นาม ชื่อว่าสิกขานุตตริยะ ฯ  (อานนฺทตฺเถโร) อ.พระอานนท์ผู้เถระ  ปริจรติ ย่อม

ปรนนิบัติ  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  อภิกฺขณํ เนืองๆ  กโรติ ย่อมกระทํา  อุปฏฺฅานํ 

ซึ่งการบํารุง,  อิทํ  (ปริจรณํ) อ.การปรนนิบัตินี้  ปาริจริยานุตฺตริยํ  นาม ชื่อว่า 

ปาริจริยานุตตริยะ ฯ  (อานนฺทตฺเถโร) อ.พระอานนท์ผู้เถระ  อนุสฺสรต ิ ย่อมระลึก

ถึง  โลกิยโลกุตฺตรคุเณ ซึ่งพระคุณอันเป็นโลกิยะและโลกุตตระ ท.  สตฺถุ ของพระ

ศาสดา,  อิทํ  (อนุสฺสรณํ) อ.การระลึกถึงนี้  อนุสฺสตานุตฺตริยํ  นาม ชื่อว่าอนุสสตา- 

นุตตริยะ ฯ

 พระอานนทเถระย่อมได้เพื่อจะเห็นพระศาสดาในเวลาเย็น ในเวลาเช้า ด้วยจักษุ

วิญญาณ, นี้ ชื่อว่าทัสสนานุตตริยะ. ย่อมได้เพื่อจะฟังพระดํารัสของพระศาสดา

เนืองๆ, นี้ ชื่อว่าสวนานุตตริยะ. ย่อมได้ศรัทธาในพระศาสดาว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้า

ผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง”, นี้ ชื่อว่าลาภานุตตริยะ. ย่อมศึกษาไตรสิกขาใน

พระศาสนาของพระศาสดา, นี้ ชื่อว่าสิกขานุตตริยะ. ย่อมปรนนิบัติพระศาสดาเนืองๆ 

คือย่อมทําการบํารุง, นี้ ชื่อว่าปาริจริยานุตตริยะ, ย่อมระลึกถึงพระคุณทั้งที่เป็นโลกิยะ

และโลกุตตระของพระศาสดา, นี้ ชื่อว่าอนุสสตานุตตริยะ.

 ..............................................................................................................................

 อญฺเฃปิ  โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิโน  อานนฺทตฺเถโร  วิย  สตฺถุ  ทสฺสนํ  สตฺถุ   

วจนสฺสวนญฺจ  ลภนฺติ,  สตฺถริ  สทฺธํ  ปฏิลภนฺติ,  สตฺถุ  สาสเน  สิกฺขาตฺตยํ  สิกฺขนฺติ,   

สตฺถารํ  ปริจรนฺติ,  สตฺถุ  คุเณ  อนุสฺสรนฺติ,  อิทมฺปิ  ทสฺสนานุตฺตริยํ  นาม  ฯเปฯ   

อนุสฺสตานุตฺตริยํ  นาม ฯ  กลฺยาณปุถุชฺชโน  ปน  อานนฺทตฺเถโร  วิย  สตฺถุ  ทสฺสนํ  

สตฺถุ  วจนสฺสวนญฺจ  ลภิตฺวา  สตฺถริ  สทฺธํ  ปฏิลภิตฺวา  สตฺถุ  สาสเน  สิกฺขาตฺตยํ  

สิกฺขิตฺวา  สตฺถารํ  ปริจริตฺวา  สตฺถุ  คุเณ  อนุสฺสริตฺวา  ตํ  ทสฺสนํ  ตํ  สวนํ  ตํ  ลาภํ  

ตํ  สิกฺขาตฺตยํ  ตํ  ปาริจริยํ  ตํ  อนุสฺสติญฺจ  วฑฺเฒตฺวา  โสตาปตฺติมคฺคํ  ปาเปติ,  อิทํ  

ทสฺสนเมว  นาม,  สวนเมว  นาม  อยํ  ลาโภเยว  นาม  สิกฺขาเยว  นาม  ปาริจริยาเยว   

นาม  อนุสฺสติเยว  นาม ฯ  มูลทสฺสนนฺตุ  ทสฺสนานุตฺตริยํ  นาม,  ตถา  มูลสฺสวนลาภ-

สิกฺขาปาริจริยานุสฺสติโย ฯ
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 โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิโน อ.พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี 

ท.  อญฺเฃปิ แม้เหล่าอื่น  ลภนฺติ ย่อมได้  ทสฺสนํ ซึ่งการเห็น  สตฺถุ ซึ่งพระศาสดา  (จ) 

ด้วย  วจนสฺสวน ํซึ่งการฟังซึ่งพระดํารัส  สตฺถุ ของพระศาสดา  จ ด้วย  ปฏิลภนฺติ  

ย่อมได้เฉพาะ  สทฺธํ ซึ่งศรัทธา  สตฺถริ ในพระศาสดา  สิกฺขนฺติ ย่อมศึกษา   

สิกฺขาตฺตยํ ซึ่งหมวดสามแห่งสิกขา  สาสเน ในพระศาสนา  สตฺถุ ของพระศาสดา  

ปริจรนฺติ ย่อมปรนนิบัติ  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  อนุสฺสรนฺติ ย่อมระลึกถึง  คุเณ 

ซึ่งพระคุณ ท.  สตฺถุ ของพระศาสดา  อานนฺทตฺเถโร  วิย ราวกะ อ.พระอานนท์ 

ผู้เถระ,  อิทมฺปิ  (ทสฺสนํ) อ.การเห็นแม้นี้  ทสฺสนานุตฺตริยํ  นาม ชื่อว่าทัสสนา- 

นุตตริยะ,  ฯเปฯ ฯลฯ  อนุสฺสตานุตฺตริยํ  นาม ชื่อว่าอนุสสตานุตตริยะ,  ปน ส่วนว่า  

กลฺยาณปุถุชฺชโน อ.กัลยาณปุถุชน  ลภิตฺวา ได้แล้ว  ทสฺสนํ ซึ่งการเห็น  สตฺถุ ซึ่ง

พระศาสดา  จ ด้วย  วจนสฺสวน ํซึ่งการฟังซึ่งพระดํารัส  สตฺถุ ของพระศาสดา  จ ด้วย   

ปฏิลภิตฺวาได้เฉพาะแล้ว  สทฺธํ ซึ่งศรัทธา  สตฺถริ ในพระศาสดา  สิกฺขิตฺวา ศึกษาแล้ว   

สิกฺขาตฺตยํ ซึ่งหมวดสามแห่งสิกขา  สาสเน ในพระศาสนา  สตฺถุ ของพระศาสดา  

ปริจริตฺวา ปรนนิบัติแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  อนุสฺสริตฺวา ระลึกถึงแล้ว  คุเณ 

ซึ่งพระคุณ ท.  สตฺถุ ของพระศาสดา  อานนฺทตฺเถโร  วิย ราวกะ อ.พระอานนท์ 

ผู้เถระ  ตํ  ทสฺสนํ  จ ยังการเห็นนั้นด้วย  ตํ  สวนํ  จ ยังการฟังนั้นด้วย  ตํ  ลาภํ  จ 

ยังการได้นั้นด้วย  ตํ  สิกฺขาตฺตยํ  จ ยังหมวดสามแห่งสิกขานั้นด้วย  ตํ  ปาริจริยํ  จ 

ยังการปรนนิบัตินั้นด้วย  ตํ  อนุสฺสตึ  จ ยังการระลึกถึงนั้นด้วย  วฑฺเฒตฺวา ให้เจริญ

แล้ว  (อตฺตานํ) ยังตน  ปาเปติ ย่อมให้บรรลุ  โสตาปตฺติมคฺคํ ซึ่งโสดาปัตติมรรค,  

อิทํ  (ทสฺสนํ) อ.การเห็นนี้  ทสฺสนํ  เอว  นาม ชื่อว่าทัสสนะนั่นเทียว,  (อิทํ  สวนํ) 

อ.การฟังนี้  สวนํ  เอว  นาม ชื่อว่าสวนะนั่นเทียว,  อยํ  (ลาโภ) อ.การได้นี้  ลาโภ  

เอว  นาม ชื่อว่าลาภะนั่นเทียว,  (อยํ  สิกฺขา) อ.การศึกษานี้  สิกฺขา  เอว  นาม ชื่อ

ว่าสิกขานั่นเทียว,  (อยํ  ปาริจริยา) อ.การปรนนิบัตินี้  ปาริจริยา  เอว  นาม ชื่อว่า 

ปาริจริยานั่นเทียว,  (อยํ  อนุสฺสติ) อ.การระลึกถึงนี้  อนุสฺสติ  เอว  นาม ชื่อว่า

อนุสสตินั่นเทียว ฯ  ต ุส่วนว่า  มูลทสฺสนํ อ.การเห็นอันเป็นเดิม  ทสฺสนานุตฺตริยํ   

นาม ชื่อว่าทัสสนานุตตริยะ,  ตถา อ.เหมือนอย่างนั้น  มูลสฺสวนลาภสิกฺขาปาริจริยา- 

นุสฺสติโย อ.การฟัง การได้ การศึิกษา การปรนนิบัติ และการระลึกถึงอันเป็นมูล ท.  

(สวนลาภสิกฺขาปาริจริยานุสฺสตานุตฺตริยานิ  นาม) ชื่อว่าสวนานุตตริยะ ลาภา-
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นุตตริยะ สิกขานุตตริยะ ปาริจริยานุตตริยะ อนุสสตานุตตริยะ ฯ 

 พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี แม้เหล่าอื่น ก็เหมือนกับพระอานนท-

เถระ ย่อมได้การเห็นพระศาสดา และการฟังพระดํารัสของพระศาสดา ย่อมได้ศรัทธา

ในพระศาสดา ย่อมศึกษาไตรสิกขาในพระศาสนาของพระศาสดา ย่อมปรนนิบัติ

พระศาสดา ย่อมระลึกถึงพระคุณทั้งหลายของพระศาสดา, แม้นี้ ก็ชื่อว่าทัสสนา- 

นุตตริยะ ฯลฯ ชื่อว่าอนุสสตานุตตริยะ. ส่วนกัลยาณปุถุชน ก็เหมือนพระอานนท-เถระ 

ได้การเห็นพระศาสดา และการฟังพระดํารัสของพระศาสดา ได้ศรัทธาในพระศาสดา 

ศึกษาไตรสิกขาในพระศาสนาของพระศาสดา ปรนนิบัติพระศาสดา ระลึกถึงพระคุณ

ทั้งหลาย ของพระศาสดา เจริญวิปัสสนามีการเห็น การฟัง การได้ ไตรสิกขา การ

ปรนนิบัติ และการระลึกถึงนั้นๆ แล้วทําตนให้บรรลุโสดาปัตติมรรค, นี้ ชื่อว่าทัสสนะ, 

สวนะ, ลาภะ, สิกขา, ปาริจริยา, อนุสสติ แท้จริง. ส่วนทัสสนะอันเป็นของเดิม ชื่อว่า 

ทัสสนานุตตริยะ. การฟัง, การได้, การศึกษา, การปรนนิบัติ และความระลึกถึงที่เป็น

ของเดิม ก็เหมือนอย่างนั้น คือ ชื่อว่า สวนานุตตริยะ, ลาภานุตตริยะ, สิกขานุตตริยะ,  

ปาริจริยานุตตริยะ และอนุสสตานุตตริยะ.

 ..............................................................................................................................

[๘๗]   เอตฺถ  จ  ทสฺสนานุตฺตริยนฺติ  อุตฺตริตรสฺส  สตฺถุโน  รูปทสฺสนมตฺตํ  นาธิปฺเปตํ  อถ  

โข  ตสฺส  รูปทสฺสนมุเขน  อเวจฺจปฺปสาเทน  พุทฺธคุเณ  โอคาเหตฺวา  ทสฺสนํ  เตนาห  

อานนฺทตฺเถโรตฺยาทึ ฯ 

 เอตฺถ  (สุตฺเต)  จ  (ภควตา)  “ทสฺสนานุตฺตริยนฺติ  อุตฺตริตรสฺส  สตฺถุโน  รูปทสฺสนมตฺตํ  (การณํ)  

น  อธิปฺเปตํ,  อถ  โข  ตสฺส  (สตฺถุโน)  รูปทสฺสนมุเขน  อเวจฺจปฺปสาเทน  พุทฺธคุเณ  โอคาเหตฺวา   

ทสฺสนํ,  เตน  (อฏฺฅกถาจริโย)  อาห  “อานนฺทตฺเถโรตฺยาทึ  (วจนํ) ฯ 

 นโย อ.นัย  เอกกงฺคุตฺตรวณฺณนาย  แห่งอรรถกถาเอกกนิบาต อังคุตตรนิกาย   

สฏีกาย อันเป็นไปกับด้วยฎีกา  อิติ วา่  “จ ก็  รูปทสฺสนมตฺตํ  (การณํ) อ.เหตุ สักว่า

การเห็นซึ่งพระรูป  สตฺถุโน ของพระศาสดา  อุตฺตริตรสฺส ผู้ยอดเยี่ยม  (ภควตา)  

อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  อธิปฺเปตํ ทรงประสงค์เอาแล้ว  ‘ทสฺสนานุตฺตริยนฺติ ว่าเป็น

ทัสสนานุตตริยะ  เอตฺถ  (สุตฺเต) ในพระสูตรนี้  น หามิได้ ฯ  อถ  โข โดยที่แท้
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แล  ทสฺสนํ อ.การเห็น  โอคาเหตฺวา หยั่งลง  พุทฺธคุเณ ในพระคุณของพระพุทธเจ้า   

อเวจฺจปฺปสาเทน ด้วยศรัทธาอันไม่หวั่นไหว  ตสฺส  (สตฺถุโน)  รูปทสฺสนมุเขน อันมี

การเห็นซึ่งพระรูป ของพระศาสดานั้น เป็นหัวหน้า,  เตน เพราะเหตุนั้น  (อฏฺฅกถา-

จริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  ‘อานนฺทตฺเถโรตฺยาทึ  (วจนํ) ซึ่ง

คําเป็นต้นว่า ‘อานนฺทตฺเถโร’ ดังนี้ ฯ

 นัยแห่งอรรถกถาเอกกนิบาต อังคุตตรนิกาย พร้อมกับฎีกาว่า “ก็เหตุสักว่าการเห็น

พระรูปของพระศาสดาผู้ยอดเยี่ยม พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงประสงค์เอาว่าเป็น 

ทัสสนานุตตริยะ ในพระสูตรนี้. โดยที่แท้ การเห็นที่หยั่งลงในพุทธคุณ ด้วยศรัทธาที่

ไม่หวั่นไหว โดยมีการเห็นพระรูปของพระศาสดานั้นเป็นประมุข, เพราะฉะนั้น พระ

อรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า “อานนฺทตฺเถโร” ดังนี้เป็นต้น. 

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  ทฏฺฅพฺพโต  ทสฺสนํ  สตฺถุ  รูปกาโย  ตตฺถาปฺยวิเสสโต  รูปายตนํ  เตนาห  จกฺขุ-

วิญฺฃาเณน  ทฏฺฅุนฺติ ฯ

 ตตฺถ  (“ทสฺสนานุตฺตริยนฺติ  ปเท  ปุคฺคเลน)  ทฏฺฅพฺพโต  ทสฺสนํ  สตฺถุ  รูปกาโย,  ตตฺถาปิ   

(“ทสฺสนานุตฺตริยนฺติ  ปเท)  อวิเสสโต  รูปายตนํ  (ทสฺสนํ),  เตน  (อฏฺฅกถาจริโย)  อาห   

“จกฺขุวิญฺฃาเณน  ทฏฺฅุนฺติ ฯ

   รูปกาโย อ.รูปกาย  สตฺถุ ของพระศาสดา  ทสฺสนํ ชื่อว่าทัสสนะ  (ปุคฺคเลน)   

ทฏฺฅพฺพโต เพราะอันบุคคล พึงเห็น  ตตฺถ  (“ทสฺสนานุตฺตริยนฺติ  ปเท) ในบท

ว่า “ทัสสนานุตตริยะ” ดังนี้นั้น,  รูปายตนํ อ.อายตนะคือรูป  (ทสฺสนํ) ชื่อว่าทัสสนะ   

ตตฺถาปิ  (“ทสฺสนานุตฺตริยนฺติ  ปเท) ในบทว่า “ทสฺสนานุตฺตริยํ” ดังนี้แม้นั้น   

อวิเสสโต โดยไม่แปลกกัน,  เตน เพราะเหตุนั้น  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถา-

จารย์  อาห กล่าวแล้ว  ‘จกฺขุวิญฺฃาเณน  ทฏฺฅุนฺติ ว่า ‘จกฺขุวิญฺฃาเณน  ทฏฺฅุํ’ ดังนี้ ฯ   

 รูปกายของพระศาสดา ชื่อว่าทัสสนะ เพราะบุคคลพึงเห็น ในบทว่า “ทสฺสนานุตฺตริยํ” 

นั้น. อายตนะคือรูป ชื่อว่าทัสสนะ ในบทว่า “ทสฺสนานุตฺตริยํ” แม้นั้น โดยไม่แปลกกัน.  

เพราะฉะนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า ‘จกฺขุวิญฺฃาเณน  ทฏฺุํ’ ดังนี้.
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 นตฺถิ  อิโต  อุตฺตรนฺติ  อนุตฺตรํ  ตเทว  อนุตฺตริยํ  ทสฺสนญฺจ  ตํ  อนุตฺตริยญฺจาติ   

ทสฺสนานุตฺตริยํ ฯ

   นตฺถิ  อิโต  (ทสฺสนโต)  อุตฺตรํ  (ทสฺสนํ)  อิติ  (อิทํ  ทสฺสนํ)  อนุตฺตรํ,  ตํ  เอว  (อนุตฺตรํ)   

อนุตฺตริยํ,  ทสฺสนํ  จ  ตํ  (ทสฺสนํ)  อนุตฺตริยํ  จ  อิติ  ทสฺสนานุตฺตริยํ ฯ

 (ทสฺสนํ) อ.ทัสสนะ  อุตฺตรํ อันยอดเยี่ยม  อิโต  (ทสฺสนโต) กว่าทัสสนะนี้  นตฺถิ ย่อม

ไม่มี  อิติ เพราะเหตุนั้น  (อิทํ  ทสฺสนํ) อ.ทัสสนะนี้  อนุตฺตรํ ชื่อว่าอนุตตระ,  ตํ  เอว  

(อนุตฺตรํ) อ.อนุตตระนั้นนั่นเทียว  อนุตฺตริยํ ชื่อว่าอนุตตริยะ,  ทสฺสนํ  จ อ.ทัสสนะ

ด้วย  ตํ  (ทสฺสนํ) อ.ทัสสนะนั้น  อนุตฺตริยํ  จ เป็นอนุตตริยะด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  

ทสฺสนานุตฺตริยํ ชื่อว่าทัสสนานุตตริยะ ฯ 

 ทัสสนะอันยอดเยี่ยมกว่าทัสสนะนี้ ย่อมไม่มี เหตุนั้น ทัสสนะนี้ ชื่อว่าอนุตตระ,  

อนุตตระนั้นนั่นแหละ ชื่อว่าอนุตตริยะ, ทัสสนะนั้นด้วย เป็นอนุตตริยะด้วย เพราะเหตุ

นั้น ชื่อว่าทัสสนานุตตริยะ. 

 ..............................................................................................................................

 เสเสสุปิ  เอเสว  นโย ฯ 

  นโย อ.นัย  เสเสสุปิ  (อนุตฺตริเยสุ) ในอนุตตริยะ ท. แม้ที่หลือ  เอโส  เอว นี้ 

นั่นเทียว ฯ

 แม้ในอนุตตริยะที่เหลือ ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.

 ..............................................................................................................................

 อยนฺตุ  วิเสโส ฯ  

 ต ุส่วนว่า  วิเสโส อ.ความแปลกกัน  อยํ นี้ ฯ

 ส่วนความแปลกกัน ดังนี้ :-

 ..............................................................................................................................
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 สุยฺยตีติ  สวนํ  สตฺถุ  วจนํ ฯ 

 (วจนํ  ปุคฺคเลน)  สุยฺยตีติ  สวนํ,  สตฺถุ  วจนํ ฯ 

 (วจนํ) อ.คํา  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  สุยฺยต ิย่อมฟัง  อิติ เพราะเหตุนั้น  สวน ํชื่อว่า

สวนะ,  วจนํ คือ อ.พระดํารัส  สตฺถุ ของพระศาสดา ฯ

 อันเขาย่อมฟัง เหตุนั้น ชื่อว่าสวนะ, ได้แก่พระดํารัสของพระศาสดา

 (ที่ชื่อว่าสวนะ เพราะอรรถว่า อันเขาฟัง, ได้แก่พระดํารัสของพระศาสดา)

 ..............................................................................................................................

 ลพฺภตีติ  ลาโภ  สตฺถริ  สทฺธา ฯ

 (สทฺธา  ปุคฺคเลน)  ลพฺภตีติ  ลาโภ,  สตฺถริ  สทฺธา ฯ  

 (สทฺธา) อ.ศรัทธา  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ลพฺภติ ย่อมได้  อิติ เพราะเหตุนั้น  ลาโภ 

ชื่อว่าลาภะ,  สทฺธา คือ อ.ศรัทธา  สตฺถริ ในพระศาสดา ฯ

 อันเขาย่อมได้ เหตุนั้น ชื่อว่าลาภ, ได้แก่ศรัทธาในพระศาสดา.

 (ที่ชื่อว่าลาภะ เพราะอรรถว่า อันเขาได้, ได้แก่ศรัทธาในพระศาสดา)

 ..............................................................................................................................

 สิกฺขิตพฺพโต  สิกฺขา  สีลสมาธิปญฺฃา ฯ 

 (ปุคฺคเลน)  สิกฺขิตพฺพโต  สิกฺขา,  สีลสมาธิปญฺฃา ฯ

  สิกฺขา ชื่อว่า อ.สิกขา  (ปุคฺคเลน)  สิกฺขิตพฺพโต เพราะอันบุคคล พึงศึกษา, สีล-

สมาธิปญฺฃา คือ อ.ศีล สมาธิ และปัญญา ฯ

 ที่ชื่อว่าสิกขา เพราะอันบุคคลพึงศึกษา, ได้แก่ศีล สมาธิ และปัญญา

 ..............................................................................................................................
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 ปริจรณํ  ปาริจริยา  อุปฏฺฅานํ ฯ

   ปริจรณํ อ.การปรนนิบัติ  ปาริจริยา ชื่อว่าปาริจริยา,  อุปฏฺฅานํ คือ อ.การบํารุง

 การปรนนิบัติ ชื่อว่าปาริจริยา, ได้แก่การบํารุง.

 ..............................................................................................................................

 อนุสฺสรณํ  อนุสฺสติ,  สตฺถุ  คุณานุสฺสรณํ ฯ  

 อนุสฺสรณํ อ.การระลึกถึง  อนุสฺสต ิชื่อว่าอนุสฺสติ,  คุณานุสฺสรณํ คือ อ.การระลึกถึง

ซึ่งพระคุณ  สตฺถุ ของพระศาสดา ฯ

 การระลึกถึง ชื่อว่าอนุสสติ, ได้แก่การระลึกถึงพระคุณของพระศาสดา.

 ..............................................................................................................................

 อิทมฺปีติ  ปุพฺเพ  วุตฺตโต  นิพฺพิเสสตฺตา  วุตฺตํ ฯ

 “อิทมฺปีติ  (วจนํ  อฏฺฅกถาจริเยน  ตสฺส  วจนสฺส)  ปุพฺเพ  วุตฺตโต  (วจนโต)  นิพฺพิเสสตฺตา   

วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  “อิทมฺปีติ ว่า “อิทมฺปิ” ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  

วุตฺต ํกล่าวแล้ว  (ตสฺส วจนสฺส)  ปุพฺเพ  วุตฺตโต  (วจนโต)  นิพฺพิเสสตฺตา เพราะ

ความที่ แห่งคํานั้น เป็นคําอันมีความแปลกออกแล้ว จากคํา อันถูกกล่าวแล้ว ในกาล

ก่อน ฯ

 คําว่า “อิทมฺปิ” พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ เพราะว่าเป็นคําที่ไม่แปลกจากคําที่ท่าน

กล่าวไว้แล้ว.    

 ..............................................................................................................................

 สตฺถุ  ทสฺสนนฺติ  อานนฺทตฺเถโร  วิย  ปสาทภตฺติเมตฺตาปุพฺพกํ  สตฺถุ  ทสฺสนํ   

ลภิตฺวา ฯ

 “สตฺถุ  ทสฺสนนฺติ  (ปททฺวยสฺส)  “อานนฺทตฺเถโร  วิย  ปสาทภตฺติเมตฺตาปุพฺพกํ  สตฺถุ  ทสฺสนํ  
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ลภิตฺวา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อานนฺทตฺเถโร  วิย ราวกะ อ.พระอานนท์ผู้เถระ  ลภิตฺวา  

ได้แล้ว  ทสฺสนํ ซึ่งการเห็น  สตฺถุ ซึ่งพระศาสดา  ปสาทภตฺติเมตฺตาปุพฺพกํ อันมี

ความเลื่อมใส ความภักดี และเมตตาเป็นเบื้องหน้า”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่ง

หมวดสองแห่งบท  “สตฺถุ  ทสฺสนนฺติ ว่า “สตฺถุ  ทสฺสนํ” ดังนี้ ฯ

 สองบทว่า “สตฺถุ  ทสฺสนํ” ความว่า ดุจพระอานนทเถระได้การเห็นพระศาสดา อันมี

ความเลื่อมใส ความภักดี และเมตตาเป็นเบื้องหน้า.

 ..............................................................................................................................

 สิกฺขาตฺตยนฺติ  ปุพฺพภาคสิกฺขาตฺตยํ  สิกฺขิตฺวา ฯ

 “สิกฺขาตฺตยนฺติ  (ปทสฺส)  “ปุพฺพภาคสิกฺขาตฺตยํ  สิกฺขิตฺวา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สิกฺขิตฺวา ศึกษาแล้ว  ปุพฺพภาคสิกฺขาตฺตยํ ซึ่งหมวด

สามแห่งสิกขาอันเป็นส่วนเบื้องต้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สิกฺขาตฺตยนฺติ 

ว่า “สิกฺขาตฺตยํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สิกฺขาตฺตยํ” ความว่า ศึกษาไตรสิกขาอันเป็นส่วนเบื้องต้น.

 ..............................................................................................................................

 ตํ  ทสฺสนนฺติ  ทสฺสนมุเขน  ปวตฺตํ  วิปสฺสนํ  วฑฺเฒตฺวา ฯ

 “ตํ  ทสฺสนนฺติ  (ปททฺวยสฺส)  “ทสฺสนมุเขน  ปวตฺตํ  วิปสฺสนํ  วฑฺเฒตฺวา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วิปสฺสน ํยังวิปัสสนา  ปวตฺต ํอันเป็นไปทั่วแล้ว  ทสฺสน-

มุเขน โดยมุขคือทัสสนะ  วฑฺเฒตฺวา ให้เจริญแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่ง

หมวดสองแห่งบท  “ตํ  ทสฺสนนฺติ ว่า “ตํ  ทสฺสนํ” ดังนี้ ฯ

 สองบทว่า “ตํ  ทสฺสนํ” ความว่า เจริญวิปัสสนาที่เป็นไปโดยมุขคือทัสสนะ.  

 ..............................................................................................................................
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 ทสฺสนมุเขน  ยาวอนุโลมญฺฃาณํ  วิปสฺสนาวารํ  วฑฺเฒตฺวา  ตทนนฺตรํ  อฏฺฅมกภูมึ  

โอกฺกมนฺโต  หิ  ทสฺสนํ  ลภิตฺวา  มคฺคํ  ปาเปติ  นาม ฯ

   (กลฺยาณปุถุชฺชโน)  ทสฺสนมุเขน  ยาวอนุโลมญฺฃาณํ  วิปสฺสนาวารํ  วฑฺเฒตฺวา  ตทนนฺตรํ   

อฏฺฅมกภูมึ  โอกฺกมนฺโต  หิ  ทสฺสนํ  ลภิตฺวา  (อตฺตานํ)  มคฺคํ  ปาเปติ  นาม ฯ

 ห ิจริงอยู่  (กลฺยาณปุถุชฺชโน) อ.กัลยาณปุถุชน  วิปสฺสนาวารํ ยังวาระแห่งวิปัสสนา  

ยาวอนุโลมญฺฃาณํ เพียงไรซึ่งอนุโลมญาณ  ทสฺสนมุเขน โดยมุขคือทัสสนะ  

วฑฺเฒตฺวา ให้เจริญแล้ว  โอกฺกมนฺโต เมื่อก้าวลง  อฏฺฅมกภูมึ สู่ภูมิแห่งอริยะที่ ๘  

ตทนนฺตรํ อันไม่มีระหว่างแห่งอนุโลมญาณนั้น  ลภิตฺวา ได้แล้ว  ทสฺสนํ ซึ่งทัสสนะ  

(อตฺตานํ) ยังตน  ปาเปติ  นาม ชื่อว่าย่อมให้ถึง  มคฺคํ ซึ่งมรรค ฯ

 แท้จริง กัลยาณปุถุชน เจริญวาระแห่งวิปัสสนา กระทั่งอนุโลมญาณ โดยมุขคือ 

ทัสสนะ เมื่อก้าวลงสู่ภูมิแห่งอริยะที่ ๘ ในลําดับแห่งอนุโลมญาณนั้น ได้ทัสสนะ แล้ว

ชื่อว่าทําตนให้ถึงมรรค.

 ..............................................................................................................................

 อิโต  ปรํ  ปวตฺตทสฺสนํ  ทสฺสนเมว  นาม ฯ  มูลทสฺสนํ  สจฺจทสฺสนสฺสาปิ  การณภาวโต   

ทสฺสนานุตฺตริยํ  นาม ฯ

 อิโต  (ทสฺสนโต)  ปรํ  ปวตฺตทสฺสนํ  ทสฺสนํ  เอว  นาม ฯ  มูลทสฺสนํ  สจฺจทสฺสนสฺสาปิ  การณ- 

ภาวโต  ทสฺสนานุตฺตริยํ  นาม ฯ  

 ปวตฺตทสฺสน ํ อ.ทัสสนะอันเป็นไปทั่วแล้ว  ปรํ ในเบื้องหลัง  อิโต  (ทสฺสนโต)  

แต่ทัสสนะนี้  ทสฺสนํ  เอว  นาม ชื่อว่าทัสสนะนั่นเทียว ฯ  มูลทสฺสนํ อ.ทัสสนะ 

อันเป็นของเดิม  ทสฺสนานุตฺตริยํ  นาม ชื่อว่าทัสสนานุตตริยะ  การณภาวโต เพราะ

ความเป็นแห่งเหตุ  สจฺจทสฺสนสฺสาปิ แม้แห่งการเห็นซึ่งสัจจะ ฯ

 ทัสสนะที่เป็นไปในเบื้องหลังแต่นี้ ชื่อว่าทัสสนะแท้จริง. ทัสสนะที่เป็นของเดิม ชื่อว่า 

ทัสสนานุตตริยะ เพราะความเป็นเหตุแม้แห่งการเห็นสัจจะ.

 ..............................................................................................................................
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 เอส  นโย  เสสานุตฺตริเยสุปิ ฯ

   นโย อ.นัย  เสสานุตฺตริเยสุปิ แม้ในอนุตตริยะที่เหลือ ท.  เอโส นี้ ฯ

 แม้ในอนุตตริยะที่เหลือ ก็นัยนี้. 

 ..............................................................................................................................

 อิติปิ  โส  ภควาติอาทินา  พุทฺธานุสฺสติวเสน  อนุสฺสติชฺฌานํ  อุปฺปาเทตฺวา  ตํ  

ปทฏฺฅานํ  กตฺวา  วิปสฺสนํ  วฑฺเฒนฺโต  อนุสฺสตึ  วฑฺเฒตฺวาติ  วุตฺโตติ  สฏีกาย   

เอกกงฺคุตฺตรวณฺณนาย  นโย ฯ (แปลเปิดหน้า ๓๙๐)

 (กลฺยาณปุถุชฺชโน)  “อิติปิ  โส  ภควาติอาทินา  (นเยน)  พุทฺธานุสฺสติวเสน  อนุสฺสติชฺฌานํ   

อุปฺปาเทตฺวา  ตํ  (ฌานํ)  ปทฏฺฅานํ  กตฺวา  วิปสฺสนํ  วฑฺเฒนฺโต  (อฏฺฅกถาจริเยน)  “อนุสฺสตึ  

วฑฺเฒตฺวาติ  วุตฺโตติ  สฏีกาย  เอกกงฺคุตฺตรวณฺณนาย  นโย ฯ

 (กลฺยาณปุถุชฺชโน) อ.กัลยาณปุถุชน  อนุสฺสติชฺฌานํ ยังฌานอันมีอนุสสติเป็นอารมณ์   

อุปฺปาเทตฺวา ให้เกิดขึ้นแล้ว  พุทฺธานุสฺสติวเสน ด้วยสามารถแห่งการระลึกถึง 

ซึ่งพระพุทธคุณ  (นเยน) โดยนัย  “อิติปิ  โส  ภควาติอาทินา เป็นต้นว่า “อิติปิ  โส  

ภควา” ดังนี้  กตฺวา กระทําแล้ว  ตํ  (ฌานํ) ซึ่งฌานนั้น  ปทฏฺฅานํ ให้เป็นปทัฏฐาน  

วิปสฺสน ํยังวิปัสสนา  วฑฺเฒนฺโต ให้เจริญอยู่  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถา-

จารย์  วุตฺโต กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  ‘อนุสฺสต ึยังการระลึกถึง  วฑฺเฒตฺวา ให้เจริญแล้ว’  

อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 กัลยาณปุถุชนทําฌานอันมีอนุสสติเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้น ด้วยสามารถแห่งพุทธานุ

สสติ โดยนัยเป็นต้นว่า “อิติปิ  โส  ภควา” ดังนี้ ทําฌานนั้นให้เป็นปทัฏฐาน เจริญ

วิปัสสนาอยู่ พระอรรถกถาจารย์ก็กล่าวว่า ‘เจริญวิปัสสนามีความระลึกถึงเป็น

อารมณ์’ ดังนี้.

 ..............................................................................................................................
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๒. วกฺกลิตฺเถรวตฺถุ

[๘๘]   สาวตฺถิยํ  กิเรโก  วกฺกลิ  นาม  พฺราหฺมโณ  ปฏิวสติ ฯ  โส  เอกทิวสํ  สาวตฺถิยํ  

ปิณฺฑาย  จรนฺตํ  สตฺถารํ  ทิสฺวา  สตฺถุรูปทสฺสเนน  อติตฺโต  สตฺถารา  สทฺธึเยว   

เชตวนํ  คนฺตฺวา  สตฺถุ  เทสนํ  สุตฺวา  สทฺธํ  ปฏิลภิตฺวา  “เอวาหํ  นิจฺจํ  สตฺถารํ  ทฏฺฅุํ  

ลภิสฺสามีติ  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา,  อาหารภุญฺชนกาลโต  อญฺฃสฺมึ  กาเล  ยตฺถ  

ฅตฺวา  สตฺถารํ  ปสฺสติ,  ตตฺถ  ฅิโต  สชฺฌายกมฺมฏฺฅานมนสิการาทีนิ  ฉฑฺเฑตฺวา   

สตฺถารํ  โอโลเกนฺโต  วิหาสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  ฃาณปริปากํ  อาคเมนฺโต  จิรํ  กาลํ   

กิญฺจิ  อวตฺวา,  ตสฺมึ  ปริปกฺกญฺฃาเณ,  “กินฺเต  วกฺกลิ  อิมินา  ปูติกาเยน  ทิฏฺเฅน,  

โย  โข  วกฺกลิ  ธมฺมํ  ปสฺสติ,  โส  มํ  ปสฺสติ,  โย  มํ  ปสฺสติ,  โส  ธมฺมํ  ปสฺสติ,  ธมฺมํ  

หิ  วกฺกลิ  ปสฺสนฺโต  มํ  ปสฺสติ,  มํ  ปสฺสนฺโต  ธมฺมํ  ปสฺสตีติ  วตฺวา  อุปกฺกฏฺฅาย   

วสฺสูปนายิกาย  ราชคหํ  คนฺตฺวา  วสฺสูปนายิกาทิวเส  “อเปหิ  วกฺกลีติ  ตํ  ปณาเมสิ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์  เอโก คนหนึ่ง  วกฺกลิ  นาม ชื่อว่าวักกลิ  

ปฏิวสติ ย่อมอาศัยอยู่  สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถี ฯ  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  โส   

(พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์นั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  จรนฺตํ ผู้

เสด็จเที่ยวไปอยู่  ปิณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต  สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถี  อติตฺโต เป็นผู้

ไม่อิ่ม  สตฺถุรูปทสฺสเนน ด้วยการดูซึ่งพระรูปของพระศาสดา  (หุตฺวา) เป็น  คนฺตฺวา 

ไปแล้ว  เชตวนํ สู่พระวิหารชื่อว่าเชตวัน  สทฺธึ  เอว กับ  สตฺถารา ด้วยพระศาสดา

นั่นเทียว  สุตฺวา ฟังแล้ว  เทสนํ ซึ่งพระเทศนา  สตฺถุ ของพระศาสดา  ปฏิลภิตฺวา  

ได้เฉพาะแล้ว  สทฺธํ ซึ่งศรัทธา  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  ลภิสฺสามิ  

จักได้  ทฏฺฅุํ เพื่ออันเห็น  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  นิจฺจํ เป็นนิจ  เอวํ ด้วยประการฉะนี้”  

อิติ ดังนี้  ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  สนฺติเก ในสํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา  ฅิโต ดํารงอยู่

แล้ว  ตตฺถ  (ฅาเน) ใน-,  (อตฺตา) อ.ตน  ฅตฺวา ดํารงอยู่แล้ว  ยตฺถ  (ฅาเน) ในที่ใด  กาเล 

ในกาล  อญฺฃสฺมึ อื่น  อาหารภุญฺชนกาลโต แต่กาลเป็นที่ฉันซึ่งอาหาร  ปสฺสต ิย่อม

เห็น  สตฺถาร ํซึ่งพระศาสดา,  -ที่นั้น   ฉฑฺเฑตฺวา ทิ้งแล้ว  สชฺฌายกมฺมฏฺฅานมนสิ- 

การาทีนิ  (กิจฺจานิ) ซึ่งกิจ ท. มีการสาธยายและการกระทําไว้ในใจซึ่งกรรมฐานเป็นต้น   

โอโลเกนฺโต แลดูอยู่  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  วิหาสิ อยู่แล้ว ฯ  สตฺถา อ.พระ

ศาสดา  อาคเมนฺโต ทรงคอยท่าอยู่  ฃาณปริปากํ ซึ่งการแก่รอบแห่งญาณ  ตสฺส   



403๔. กถาว่าด้วยการอยู่ในประเทศที่สมควรคาถา]

(วกฺกลิสฺส) ของพระวักกลินั้น  อวตฺวา ไม่ตรัสแล้ว  กิญฺจิ  (วจนํ) ซึ่งพระดํารัส

อะไรๆ  กาลํ ตลอดกาล  จิรํ อันยาวนาน,  ตสฺมึ  (วกฺกลิมฺหิ) ครั้นเมื่อพระวักกลินั้น  

ปริปกฺกญฺฃาเณ เป็นผู้มีญาณอันแก่รอบแล้ว  (สนฺเต) มีอยู่,  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ 

ว่า  “วกฺกลิ ดูก่อนวักกลิ  กึ  (ปโยชนํ) อ.ประโยชน์อะไร  อิมินา  ปูติกาเยน ด้วย

กายอันเปื่อยเน่านี้  (ตยา)  ทิฏฺเฅน อันอันเธอเห็นแล้ว  เต แก่เธอ,  วกฺกลิ ดูก่อน 

วักกลิ  โย  โข  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใดแล  ปสฺสต ิ ย่อมเห็น  ธมฺม ํ ซึ่งธรรม,  โส  

(ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  ปสฺสต ิย่อมเห็น  ม ํซึ่งเรา,  โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  ปสฺสต ิ 

ย่อมเห็น  ม ํซึ่งเรา,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  ปสฺสต ิย่อมเห็น  ธมฺม ํซึ่งธรรม,   

วกฺกลิ ดูก่อนวักกลิ  ห ิก็  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ปสฺสนฺโต เมื่อเห็น  ธมฺม ํซึ่งธรรม   

ปสฺสต ิชื่อว่าย่อมเห็น  ม ํซึ่งเรา  ปสฺสนฺโต เมื่อเห็น  ม ํซึ่งเรา  ปสฺสติ ชื่อว่าย่อมเห็น  

ธมฺม ํซึ่งธรรม”  อิติ ดังนี้,  วสฺสูปนายิกาย ครั้นเมื่อดิถีเป็นที่น้อมเข้าไปใกล้ซึ่งกาล

ฝน  อุปกฺกฏฺฅาย เข้าไปใกล้แล้ว,  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  ราชคหํ สู่เมืองราชคฤห์  

ปณาเมสิ ทรงขับไล่แล้ว  ตํ  (วกฺกลึ) ซึ่งพระวักกลินั้น  อิติ ว่า  “วกฺกลิ ดูก่อนวักกลิ  

(ตฺวํ) อ.เธอ  อเปหิ จงหลีกไป”  อิติ ดังนี้  วสฺสูปนายิกาทิวเส ในวันแห่งดิถีเป็นที่

น้อมเข้าไปใกล้ซึ่งกาลฝน ฯ

 เล่ากันมาว่า มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อวักกลิ อาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถี. ในวันหนึ่ง เขา

เห็นพระศาสดาผู้กําลังเสด็จเที่ยวไปในเมืองสาวัตถีเพื่อบิณฑบาต ไม่อิ่มด้วยการ

เห็นซึ่งพระรูปของพระศาสดา ไปยังวัดพระเชตวันพร้อมกับพระศาสดานั่นแหละ ฟัง

เทศนาของพระศาสดา ได้ศรัทธาแล้ว คิดว่า “เราจักได้เพื่อจะเห็นพระศาสดาเป็น

นิจ ด้วยประการฉะนี้” จึงบวชในสํานักของพระศาสดา ในเวลาอื่นจากเวลาเป็นที่ฉัน

อาหาร ดํารงอยู่ในที่ที่จะเห็นพระศาสดาได้ ละทิ้งการสาธยายและการทําไว้ในใจซึ่ง

กรรมฐานเป็นต้น แลดูพระศาสดา อยู่แล้ว. พระศาสดาทรงรอคอยการแก่กล้าแห่ง

ญาณ ของพระวักกลินั้น ไม่ตรัสอะไรๆ สิ้นกาลนาน เมื่อเธอมีญาณแก่กล้าแล้ว ตรัส

ว่า “วักกลิ ประโยชน์อะไรแก่เธอ ด้วยกายที่เน่าเปื่อยนี้ที่เธอเห็นแล้ว, วักกลิ ผู้ใดแล

เห็นธรรม, ผู้นั้น ชื่อว่าย่อมเห็นเรา, ผู้ใดเห็นเรา, ผู้นั้น ชื่อว่าย่อมเห็นธรรม, วักกลิ  

ด้วยว่า บุคคลผู้เห็นธรรม ชื่อว่าย่อมเห็นเรา ผู้เห็นเรา ชื่อว่าย่อมเห็นธรรม” ดังนี้ เมื่อ

วันเข้าพรรษาใกล้เข้ามาแล้ว ไปยังเมืองราชคฤห์ ทรงขับไล่พระวักกลินั้น ตรัสว่า  

“วักกลิ เธอจงหลีกไป” ดังนี้ ในวันเข้าพรรษา. 
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 โส  ฅาตุํ  อสกฺโกนฺโต  “กึ  มยฺหํ  ชีวิเตน,  โยหํ  สตฺถารํ  ทฏฺฅุํ  น  ลภิสฺสนฺติ  ปพฺพตโต   

อตฺตานํ  ปาเตตุํ  คิชฺฌกูฏํ  อภิรุหิ ฯ  สตฺถา  ตมตฺถํ  ฃตฺวา  “อยํ  เม  สนฺติกา   

อสฺสาสํ  อลภนฺโต  มคฺคผลุปนิสฺสยํ  นาเสยฺยาติ  เวฬุวเน  นิสินฺโนว  โอภาสํ  มุญฺจิตฺวา   

อตฺตานํ  ทสฺเสตฺวา  ตสฺส  พลวปฺปีตึ  อุปฺปาเทนฺโต  ธมฺมปทสฺส  ภิกฺขุวคฺเค  อิมํ   

คาถมาห

  “ปาโมชฺชพหุโล  ภิกฺขุ   ปสนฺโน  พุทฺธสาสเน  

  อธิคจฺเฉ  ปทํ  สนฺตํ   สงฺขารูปสมํ  สุขนฺติ ฯ

 โส  (วกฺกลิ) อ.พระวักกลินั้น  อสกฺโกนฺโต ไม่อาจอยู่  ฅาตุํ เพื่ออันดํารงอยู่    

(จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว   อิติ ว่า  “โย  อหํ อ.เราใด  น  ลภิสฺสํ จักไม่ได้  ทฏฺฅุํ เพื่อ

อันเห็น  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา,  กึ  (ปโยชนํ) อ.ประโยชน์อะไร  ชีวิเตน ด้วยชีวิต  

(ตสฺส)  มยฺห ํแก่เรานั้น”  อิติ ดังนี้  อภิรุหิ ขึ้นเฉพาะแล้ว  คิชฺฌกูฏํ สู่ภูเขาคิชฌกูฏ  

อตฺตานํ  ปาเตตุํ เพื่ออัน ยังตน ให้ตกไป  ปพฺพตโต จากภูเขา ฯ  สตฺถา อ.พระ

ศาสดา  ฃตฺวา ทรงทราบแล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น  (จินฺเตตฺวา) ทรงดําริแล้ว  

อิติ ว่า  “อยํ  (วกฺกลิ) อ.พระวักกลินี้  อลภนฺโต เมื่อไม่ได้  อสฺสาสํ ซึ่งการปลอบ

ใจ  สนฺติกา จากสํานัก  เม ของเรา  มคฺคผลุปนิสฺสยํ ยังอุปนิสัยแห่งมรรคและผล  

นาเสยฺย พึงให้ฉิบหาย”  อิติ ดังนี้  นิสินฺโนว ประทับนั่งแล้วเทียว  เวฬุวเน ในพระ

วิหารชื่อว่าเวฬุวัน  มุญฺจิตฺวา ทรงเปล่งแล้ว  โอภาสํ ซึ่งพระรัศมี  ทสฺเสตฺวา ทรง

แสดงแล้ว  อตฺตานํ ซึ่งพระองค์  พลวปฺปีต ึยังปีติอันมีกําลัง  อุปฺปาเทนฺโต ให้เกิด

ขึ้นอยู่  ตสฺส  (วกฺกลิสฺส) แก่พระวักกลินั้น  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถานี้  

ภิกฺขุวคฺเค ในภิกขุวรรค  ธมฺมปทสฺส แห่งธรรมบท  อิติ ว่า  

 “ภิกฺขุ อ.ภิกษุ  ปาโมชฺชพหุโล ผู้มากด้วยความปราโมทย์   

ปสนฺโน ผู้เลื่อมใสแล้ว  พุทฺธสาสเน ในพระพุทธศาสนา   

อธิคจฺเฉ พึงบรรลุ  ปทํ ซึ่งพระนิพพาน  สนฺต ํ อันสงบ   

สงฺขารูปสมํ อันเป็นที่เข้าไปสงบแห่งสังขาร  สุขํ อันเป็นสุข”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 พระวักกลินั้นไม่สามารถเพื่อจะดํารงอยู่ได้ คิดว่า “จะมีประโยชน์อะไรด้วยชีวิตแก่เรา
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ผู้ไม่ได้เห็นพระศาสดา” ดังนี้แล้ว จึงขึ้นสู่ภูเขาคิชฌกูฏ เพื่อจะทําตนให้ตกจากภูเขา. 

พระศาสดาทรงทราบความนั้น จึงทรงดําริว่า “พระวักกลินี้เมื่อไม่ได้การปลอบโยน

จากสํานักของเรา พึงทําอุปนิสัยแห่งมรรคและผลให้ฉิบหาย” ดังนี้ประทับนั่งอยู่ที่พระ

เวฬุวันนั่นแหละ ทรงเปล่งพระรัศมี แสดงพระองค์ ทําปีติอันมีกําลังให้เกิดขึ้นแก่พระ

วักกลินั้น แล้วตรัสพระคาถานี้ ในภิกขุวรรคแห่งธรรมบทว่า

 “ภิกษุผู้มากด้วยความปราโมทย์ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 

พึงบรรลุพระนิพพาน อันสงบ อันเป็นที่เข้าไปสงบแห่งสังขาร 

อันเป็นสุข”.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  ปาโมชฺชพหุโลติ  ปกติยาปิ  ปาโมชฺชพหุโล ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ปาโมชฺชพหุโลติ  (ปทสฺส)  “ปกติยาปิ  ปาโมชฺชพหุโล”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปาโมชฺชพหุโล ผู้มากด้วยความปราโมทย์  ปกติยาปิ 

แม้ตามปกติ”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ปาโมชฺชพหุโลติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท 

ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “ปาโมชฺชพหุโล” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “ปาโมชฺชพหุโล” ความว่า ผู้มากด้วยความปราโมทย์ 

แม้ตามปกติ.

 ..............................................................................................................................

 ปสนฺโนติ  ปสาทํ  โรเปนฺโต ฯ  

 “ปสนฺโนติ  (ปทสฺส)  “ปสาทํ  โรเปนฺโต”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โรเปนฺโต ผู้ปลูกอยู่  ปสาทํ ซึ่งความเลื่อมใส”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “ปสนฺโนติ ว่า “ปสนฺโน” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ปสนฺโน” ความว่า ผู้ปลูกความเลื่อมใส.

 ..............................................................................................................................
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 อธิคจฺเฉ  ปทํ  สนฺตนฺติ  นิพฺพานสงฺขาตํ  สนฺตโกฏฺฅาสํ  อธิคจฺเฉยฺย ฯ 

  “อธิคจฺเฉ  ปทํ  สนฺตนตฺิ  (คาถาปาทสฺส)  “นิพฺพานสงฺขาตํ  สนฺตโกฏฺฅาสํ  อธิคจฺเฉยฺย”  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อธิคจฺเฉยฺย พึงบรรลุ  สนฺตโกฏฺฅาสํ ซึ่งส่วนอันสงบ

แล้ว  นิพฺพานสงฺขาตํ อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าพระนิพพาน”  (อิติ) ดังนี้  (คาถา- 

ปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา  “อธิคจฺเฉ  ปทํ  สนฺตนฺต ิว่า “อธิคจฺเฉ  ปทํ  สนฺตํ” 

ดังนี้ ฯ

 บาทพระคาถาว่า “อธิคจฺเฉ  ปทํ  สนฺตํ” ความว่า พึงบรรลุส่วนที่สงบกล่าวคือพระ

นิพพาน.

 ..............................................................................................................................

 สงฺขารูปสมํ  สุขนฺติ  สพฺพสงฺขารานํ  อุปสมภูตํ  ปรมํ  สุขํ ฯ

 “สงฺขารูปสมํ  สุขนฺติ  (คาถาปาทสฺส)  “สพฺพสงฺขารานํ  อุปสมภูตํ  ปรมํ  สุขํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สุขํ อันเป็นความสุข  ปรม ํอันประเสริฐ  สพฺพสงฺขารานํ  

อุปสมภูต ํอันเป็นที่เข้าไปสงบ แห่งสังขารทั้งปวง ท. เป็นแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (คาถา-

ปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา  “สงฺขารูปสมํ  สุขนฺติ ว่า “สงฺขารูปสมํ  สุขํ” ดังนี้ ฯ

 บาทพระคาถาว่า “สงฺขารูปสมํ  สุขํ” ความว่า ความสุขอันประเสริฐ อันเป็นที่เข้าไป

สงบสังขารทั้งปวง.

 ..............................................................................................................................

 อิมญฺจ  ปน  วตฺวา  หตฺถํ  ปสาเรตฺวา  “เอหิ  วกฺกลิ,  มา  ภายีติ  อาห ฯ  โส  “สตฺถา   

เม  ทิฏฺโฅ,  ‘เอหีติ  วจนมฺปิ  ลทฺธนฺติ  พลวปฺปีตึ  อุปฺปาเทตฺวา  “กุโต  คจฺฉามีติ   

อตฺตโน  คมนภาวํ  อชานิตฺวาว  สตฺถุ  สมฺมุขา  อากาเส  ปกฺขนฺทนฺโต  ปฅมปาเทน  

ปพฺพเต  ฅิโตเยว  สตฺถารา  วุตฺตคาถํ  อาวชฺเชนฺโต  อากาเสเยว  ปีตึ  วิกฺขมฺเภตฺวา  

สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺตํ  ปตฺวา  สตฺถารํ  วนฺทมาโน  โอตริ ฯ

 จ  ปน ก็แล  (สตฺถา) อ.พระศาสดา  วตฺวา ครั้นตรัสแล้ว  อิมํ  (วจนํ) ซึ่งพระดํารัส
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นี้  ปสาเรตฺวา ทรงเหยียดออกแล้ว  หตฺถํ ซึ่งพระหัตถ์  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า   

“วกฺกลิ ดูก่อนวักกลิ  (ตฺวํ) อ.เธอ  เอหิ จงมา,  (ตฺวํ) อ.เธอ  มา  ภายิ อย่ากลัวแล้ว”  

อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (วกฺกลิ) อ.พระวักกลินั้น  พลวปฺปีต ึยังปีติอันมีกําลัง  อุปฺปาเทตฺวา 

ให้เกิดขึ้นแล้ว  อิติ ว่า  “สตฺถา อ.พระศาสดา  เม อันเรา  ทิฏฺโฅ เห็นแล้ว,  วจนมฺป ิ

แม้ อ.พระดํารัส  อิติ ว่า  ‘(ตฺวํ) อ.เธอ  เอหิ จงมา’  อิติ ดังนี้  (เม) อันเรา  ลทฺธํ 

ได้แล้ว”  อิติ ดังนี้  อชานิตฺวาว ไม่รู้แล้วเทียว  คมนภาวํ ซึ่งความเป็นคืออันไป   

อตฺตโน แห่งตน  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  คจฺฉามิ จะไป  กุโต  (ฅานโต) แต่ที่ไหน”  

อิติ ดังนี้  ปกฺขนฺทนฺโต แล่นไปอยู่  อากาเส ในอากาศ  สมฺมุขา ในที่มีพระพักตร์

พร้อม  สตฺถุ แห่งพระศาสดา  ฅิโต  เอว ยืนแล้วนั่นเทียว  ปพฺพเต บนภูเขา  ปฅม-

ปาเทน ด้วยเท้าที่ ๑  อาวชฺเชนฺโต ใคร่ครวญอยู่  สตฺถารา  วุตฺตคาถํ ซึ่งคาถา 

อันพระศาสดา ตรัสแล้ว  วิกฺขมฺเภตฺวา ข่มแล้ว  ปีต ึ ซึ่งปีติ  อากาเส  เอว ใน

อากาศนั่นเทียว  ปตฺวา บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  สห กับ   

ปฏิสมฺภิทาหิ ด้วยปฏิสัมภิทา ท.  วนฺทมาโน ถวายบังคมอยู่  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  

โอตริ ข้ามลงแล้ว ฯ 

 ก็แล พระศาสดาครั้นตรัสพระดํารัสนี้แล้ว ทรงเหยียดพระหัตถ์ออก ตรัสว่า “มาเถิด 

วักกลิ, เธออย่ากลัวไปเลย”. พระวักกลินั้น ทําปีติที่มีกําลังให้เกิดขึ้นว่า “เราเห็นพระ

ศาสดาแล้ว, แม้พระดํารัสว่า ‘เธอจงมา’ ดังนี้ เราก็ได้แล้ว” ไม่ทันรู้ความที่ตนไปว่า 

“เรากําลังไปจากที่ไหน ?” ก็แล่นไปในอากาศในที่มีพระพักตร์แห่งพระศาสดา ยืนอยู่

บนภูเขาด้วยเท้าแรกนั่นแหละ ใคร่ครวญคาถาที่พระศาสดาตรัสแล้ว ข่มปีติไว้ได้ใน

อากาศนั่นแหละ ก็บรรลุพระอรหัตพร้อมกับปฏิสัมภิทา ถวายบังคมพระศาสดา ข้าม

ลงแล้ว.

 ..............................................................................................................................

 ธมฺมปทวณฺณนาทีสุ  วกฺกลิตฺเถรวตฺถุ ฯ

 วกฺกลิตฺเถรวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระวักกลิผู้เถระ  (อาคตํ) มาแล้ว  ธมฺมปทวณฺณนาทีสุ   

(วณฺณนาสุ) ในอรรถกถา ท. มีอรรถกถาแห่งธรรมบทเป็นต้น ฯ

 เรื่องพระวักกลิเถระมาในอรรถกถาธรรมบทเป็นต้น.
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[๘๙]  เอวนฺตสฺส  พุทฺธาธิวาสปฺปเทสวาโส  “สตฺถุ  รูปทสฺสนํ  ทสฺสนานุตฺตริยํ,  สตฺถุ   

เทสนาสวนํ  สวนานุตฺตริยํ,  สตฺถริ  สทฺธาปฏิลาโภ  ลาภานุตฺตริยํ,  สิกฺขาตฺตยปูรณํ   

สิกฺขานุตฺตริยํ,  สตฺถุ  ปริจรณํ  ปาริจริยานุตฺตริยํ,  สตฺถุ  คุณานุสฺสรณํ  อนุสฺสตา- 

นุตฺตริยนฺติ  ฉานุตฺตริยปฺปฏิลาภสฺส  ปจฺจโย  โหตีติ ฯ

 พุทฺธาธิวาสปฺปเทสวาโส อ.การอยู่ในประเทศอันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า   

ตสฺส  (วกฺกลิสฺส) ของพระวักกลินั้น  ปจฺจโย เป็นปัจจัย  ฉานุตฺตริยปฺปฏิลาภสฺส 

แห่งการได้เฉพาะซึ่งอนุตตริยะ ๖  อิติ คือ  “รูปทสฺสนํ อ.การเห็นซึ่งพระรูป  สตฺถุ ของ

พระศาสดา  ทสฺสนานุตฺตริยํ ชื่อว่าเป็นทัสสนานุตตริยะ  (โหติ) ย่อมเป็น,  เทสนา- 

สวน ํ อ.การฟังซึ่งเทศนา  สตฺถุ ของพระศาสดา  สวนานุตฺตริยํ ชื่อว่าเป็นสวนา- 

นุตตริยะ  (โหติ) ย่อมเป็น,  สทฺธาปฏิลาโภ อ.การได้เฉพาะซึ่งศรัทธา สตฺถริ ในพระ

ศาสดา  ลาภานุตฺตริยํ ชื่อว่าเป็นลาภานุตตริยะ  (โหติ) ย่อมเป็น,  สิกฺขาตฺตยปูรณํ 

อ.การยังหมวดสามแห่งสิกขาให้เต็ม  สิกฺขานุตฺตริยํ ชื่อว่าเป็นสิกขานุตตริยะ  (โหติ) 

ย่อมเป็น,  ปริจรณํ อ.การปรนนิบัติ  สตฺถุ ซึ่งพระศาสดา  ปาริจริยานุตฺตริยํ ชื่อ

ว่าเป็นปาริจริยานุตตริยะ  (โหติ) ย่อมเป็น,  คุณานุสฺสรณํอ.การระลึกถึงซึ่งพระคุณ  

สตฺถุ ของพระศาสดา  อนุสฺสตานุตฺตริยํ ชื่อว่าเป็นอนุสสตานุตตริยะ  (โหติ) ย่อม

เป็น”  อิติ ดังนี้  โหติ ย่อมเป็น  เอวํ ด้วยประการฉะนี้  อิติดังนี้แล ฯ

 การอยู่ในประเทศเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า ของพระวักกลินั้น ย่อมเป็น

ปัจจัยแก่การได้อนุตตริยะ ๖ คือ “การเห็นพระรูปของพระศาสดา ชื่อว่าเป็น 

ทัสสนานุตตริยะ, การฟังเทศน์ของพระศาสดา ชื่อว่าเป็นสวนานุตตริยะ, การได้

ศรัทธาในพระศาสดา ชื่อว่าเป็นลาภานุตตริยะ, การบําเพ็ญไตรสิกขา ชื่อว่าสิกขา- 

นุตตริยะ, การปรนนิบัติพระศาสดา ชื่อว่าปาริจริยานุตตริยะ, การระลึกถึงพระคุณ

ของพระศาสดา ชื่อว่าเป็นอนุสสตานุตตริยะ ดังพรรณนามาฉะนี้แล.

 ..............................................................................................................................
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อปรนย  ปฏิรูปเทส

[๙๐]   อปิจ  ปฏิรูปเทโส  นาม  “ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  กชงฺคลํ  นาม  นิคโม,  ตสฺสาปเรน  มหา-

สาลา,  ตโต  ปรํ  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา,  โอรโต  มชฺเฌ,  ปุรตฺถิมทกฺขิณาย  อนุทิสาย  

สลฺลวตี  นาม  นที,  ตโต  ปรํ  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา,  โอรโต  มชฺเฌ,  ทกฺขิณาย  ทิสาย  

เสตกณฺณิกํ  นาม  นิคโม,  ตโต  ปรํ  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา,  โอรโต  มชฺเฌ,  ปจฺฉิมาย  

ทิสาย  ถูนํ  นาม  พฺราหฺมณคาโม,  ตโต  ปรํ  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา,  โอรโต  มชฺเฌ,  

อุตฺตราย  ทิสาย  อุสีรทฺธโช  นาม  ปพฺพโต,  ตโต  ปรํ  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา,  โอรโต  

มชฺเฌติ  เอวํ  จมฺมกฺขนฺธเก  ปริจฺฉินฺโน  มชฺฌิมปฺปเทสนามโก  ชนปโท ฯ

 อปิจ  ปฏิรูปเทโส  นาม  “ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  กชงฺคลํ  นาม  นิคโม  (อตฺถิ),  ตสฺส  (นิคมสฺส)  

อปเรน  (ฅาเนน)  มหาสาลา  (อตฺถิ),  ตโต  (มหาสาลาโต)  ปรํ  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา  (สนฺติ),  

(มชฺฌิมชนปทา)  โอรโต  มชฺเฌ  (สนฺติ),  ปุรตฺถิมทกฺขิณาย  อนุทิสาย  สลฺลวตี  นาม  นที  (อตฺถิ),  

ตโต  (สลฺลวติโต)  ปรํ  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา  (สนฺติ),  (มชฺฌิมชนปทา)  โอรโต  มชฺเฌ  (สนฺติ),  

ทกฺขิณาย  ทิสาย  เสตกณฺณิกํ  นาม  นิคโม  (อตฺถิ),  ตโต  (เสตกณฺณิกโต)  ปรํ  ปจฺจนฺติมา   

ชนปทา  (สนฺติ),  (มชฺฺฌิมชนปทา)  โอรโต  มชฺเฌ  (สนฺติ),  ปจฺฉิมาย  ทิสาย  ถูนํ  นาม   

พฺราหฺมณคาโม  (อตฺถิ),  ตโต  (ถูนโต)  ปรํ  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา  (สนฺติ),  (มชฺฌิมชนปทา)   

โอรโต  มชฺเฌ  (สนฺติ),  อุตฺตราย  ทิสาย  อุสีรทฺธโช  นาม  ปพฺพโต  (อตฺถิ),  ตโต  (อุสรทฺธชโต)  

ปรํ  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา  (สนฺติ),  (มชฺฌิมชนปทา)  โอรโต  มชฺเฌ  (สนฺติ)”  อิติ  เอวํ  จมฺมกฺขนฺธเก   

ปริจฺฉินฺโน  มชฺฌิมปฺปเทสนามโก  ชนปโท ฯ

 อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  ชนปโท อ.ชนบท  มชฺฌิมปฺปเทสนามโก อันมีชื่อว่ามัชฌิม

ประเทศ  ปริจฺฉินฺโน อันถูกกําหนดแล้ว  จมฺมกฺขนฺธเก ในจัมมขันธกะ  เอวํ อย่าง

นี้  อิติ ว่า  “นิคโม อ.นิคม  กชงฺคลํ  นาม ชื่อว่ากชังคละ  (อตฺถิ) มีอยู่  ทิสาย ใน

ทิศ  ปุรตฺถิมาย ตะวันออก,  มหาสาลา อ.นครชื่อว่ามหาสาลา  (อตฺถิ) มีอยู่  อปเรน  

(ฅาเนน) ในที่เบื้องหลัง  ตสฺส  (นิคมสฺส) แห่งนิคมนั้น,  ชนปทา อ.ชนบท ท.   

ปจฺจนฺติมา อันมีในปลายแดน  (สนฺติ) มีอยู่  ปร ํในเบื้องหลัง  ตโต  (มหาสาลาโต) จาก

นครชื่อว่ามหาสาลานั้น,  (มชฺฌิมชนปทา) อ.มัชฌิมชนบท ท.  มชฺเฌ ในท่ามกลาง  

(สนฺติ) มีอยู่  โอรโต โดยร่วมใน,  นที อ.แม่นํ้า  สลฺลวตี  นาม ชื่อว่าสัลลวดี  (อตฺถิ) มีอยู่   

อนุทิสาย ในทิศน้อย  ปุรตฺถิมทกฺขิณาย ตะวันออกเฉียงใต้,  ชนปทา อ.ชนบท ท.  
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ปจฺจนฺติมา อันมีในปลายแดน  (สนฺติ) มีอยู่  ปรํ ในเบื้องหลัง  ตโต  (สลฺลวติโต)  

จากแม่นํ้าชื่อว่าสัลลวดีนั้น,  (มชฺฌิมชนปทา) อ.มัชฌิมชนบท ท.  มชฺเฌ ในท่ามกลาง  

(สนฺติ) มีอยู่  โอรโต โดยร่วมใน,  นิคโม อ.นิคม  เสตกณฺณิกํ  นาม ชื่อว่าเสตกัณณิกะ   

(อตฺถิ) มีอยู่  ทิสาย ในทิศ  ทกฺขิณาย ใต้,  ชนปทา อ.ชนบท ท.  ปจฺจนฺติมา  

อันมีในปลายแดน  (สนฺติ) มีอยู่  ปร ํในเบื้องหลัง  ตโต  (เสตกณฺณิกโต) จากนิคม 

ชื่อว่าเสตกัณณิกะนั้น,  (มชฺฌิมชนปทา) อ.มัชฌิมชนบท ท. มชฺเฌ ในท่ามกลาง  

(สนฺติ) มีอยู่  โอรโต โดยร่วมใน,  พฺราหฺมณคาโม อ.หมู่บ้านพราหมณ์  ถูนํ  นาม 

ชื่อว่าถูนะ  (อตฺถิ) มีอยู่  ทิสาย ในทิศ  ปจฺฉิมาย ตะวันตก,  ชนปทา อ.ชนบท ท.   

ปจฺจนฺติมา อันมีในปลายแดน  (สนฺติ) มีอยู่  ปร ํ ในเบื้องหลัง  ตโต  (ถูนโต) จาก

หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อว่าถูนะนั้น,  (มชฺฌิมชนปทา) อ.มัชฌิมชนบท ท.  มชฺเฌ ใน

ท่ามกลาง  (สนฺติ) มีอยู่  โอรโต โดยร่วมใน,  ปพฺพโต อ.ภูเขา  อุสีรทฺธโช  นาม  

ชื่อว่าอุสีรธชะ  (อตฺถิ) มีอยู่  ทิสาย ในทิศ  อุตฺตราย เหนือ,  ชนปทา อ.ชนบท ท.   

ปจฺจนฺติมา อันมีในปลายแดน  (สนฺติ) มีอยู่ ปรํ ในเบื้องหลัง  ตโต  (อุสีรทฺธชโต) จาก

ภูเขาชื่อว่าอุสีรธชะนั้น,  (มชฺฌิมชนปทา) อ.มัชฌิมชนบท ท.  มชฺเฌ ในท่ามกลาง  

(สนฺติ) มีอยู่  โอรโต โดยร่วมใน”  อิติ ดังนี้  ปฏิรูปเทโส  นาม ชื่อว่าปฏิรูปเทส ฯ

 อีกอย่างหนึ่ง ชนบทที่มีชื่อว่ามัชฌิมประเทศ ถูกกําหนดไว้ในจัมมขันธกะอย่างนี้ว่า 

“ในทิศตะวันออก (บูรพา) มีนิคมชื่อกชังคละ ต่อจากนั้น มีนครชื่อมหาสาลา ถัดจาก

นครชื่อมหาสาลานั้นไป เป็นปัจจันตชนบท ร่วมในเป็นมัชฌิมชนบท, ในทิศตะวันออก

เฉียงใต้ (อาคเนย์) มีแม่นํ้าชื่อสัลลวดี ถัดจากแม่นํ้าสัลลวดีนั้นไป เป็นปัจจันตชนบท 

ร่วมในเป็นมัชฌิมชนบท, ในทิศใต้ (ทักษิณ) มีนิคมชื่อเสตกัณณิกะ ถัดจากนิคม

เสตกัณณิกะนั้นไป เป็นปัจจันตชนบท ร่วมในเป็นมัชฌิมชนบท, ในทิศตะวันตก 

(ประจิม) มีหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อถูนะ ถัดจากหมู่บ้านนั้นไป เป็นปัจจันตชนบท ร่วม

ในเป็นมัชฌิมชนบท, ในทิศเหนือ (อุดร) มีภูเขาชื่ออุสีรธชะ ถัดจากภูเขานั้นไป เป็น

ปัจจันตชนบท ร่วมในเป็นมัชฌิมชนบท” ชื่อว่าปฏิรูปเทส.

 ..............................................................................................................................

 เอกกนิปาตงฺคุตฺตรวณฺณนายมฺปิ  ตเถว  ขนฺธกปาลึ  ทสฺเสตฺวา  “อยญฺหิ  ชนปโท   

มุทิงฺคสณฺฅาโน  อุชุเกน  กตฺถจิ  อสีติโยชโน  โหติ,  กตฺถจิ  โยชนสติโก,  กตฺถจิ   
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ทฺวิโยชนสติโก,  มชฺเฌ  ปน  ติโยชนสติโก  ปริยนฺตปริกฺเขเปน  นวโยชนสติโกติ   

วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “ห ิก็  อยํ  ชนปโท อ.ชนบทนี้  มุทิงฺคสณฺฅาโน มีสัณฐาน

เพียงดังตะโพน  อสีติโยชโน มีโยชน์แปดสิบเป็นประมาณ  กตฺถจิ  (ฅาเน) ในที่บาง

แห่ง  อุชุเกน โดยตรง  โหติ ย่อมมี,  โยชนสติโก เป็นที่ประกอบแล้วด้วยร้อยแห่ง

โยชน์  กตฺถจิ  (ฅาเน) ในที่บางแห่ง  (โหติ) ย่อมมี,  ทฺวิโยชนสติโก เป็นที่ประกอบ

แล้วด้วยร้อยแห่งโยชน์สอง  กตฺถจิ  (ฅาเน) ในที่บางแห่ง  (โหติ) ย่อมมี,  ปน ส่วนว่า  

(อยํ  ชนปโท) อ.ชนบทนี้  ติโยชนสติโก เป็นที่อันประกอบแล้วด้วยร้อยแห่งโยชน์

สาม  มชฺเฌ ในท่ามกลาง  นวโยชนสติโก เป็นที่อันประกอบแล้วด้วยร้อยแห่งโยชน์

เก้า  ปริยนฺตปริกฺเขเปน โดยรั้วอันมีที่สุดรอบ  (โหติ) ย่อมมี”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถา- 

จริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  ทสฺเสตฺวา ครั้นแสดงแล้ว  ขนฺธกปาลึ ซึ่งบาลีใน

ขันธกะ  ตถา  เอว เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  เอกกนิปาตงฺคุตฺตร- 

วณฺณนายมฺป ิแม้ในอรรถกถาแห่งเอกกนิบาต อังคุตตรนิกาย ฯ

 แม้ในอรรถกถาเอกกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระอรรถกถาจารย์ ครั้นแสดงบาลี  

ในขันธกะเหมือนอย่างนั้นแล้ว ก็กล่าวว่า “ก็ชนบทนี้ มีสัณฐานดุจตะโพน โดยตรง  

ในบางแห่ง (วัด)ได้ ๘๐ โยชน์ ในบางแห่ง (วัด)ได้ ๑๐๐ โยชน์ ในบางแห่ง (วัด)ได้ 

๒๐๐ โยชน์ แต่ศูนย์กลาง (วัด)ได้ ๓๐๐ โยชน์ (วัด)โดยรอบได้ ๙๐๐ โยชน์.

 ..............................................................................................................................

 เอตฺถ  พุทฺธา  ปจฺเจกพุทฺธา  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาทโย  มหาสาวกา  พุทฺธุปฏฺฅาโก  

พุทฺธมาตาปิตโร  จกฺกวตฺติราชาโน  จ  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  ตตฺถ  สตฺตา  จกฺกวตฺติรญฺโฃ  

โอวาทํ  คเหตฺวา  ปญฺจสีเลสุ  ปติฏฺฅาย  สคฺคปรายนา  โหนฺติ  ตถา  ปจฺเจกพุทฺโธ-

วาเท  ปติฏฺฅาย ฯ  พุทฺธพุทฺธสาวโกวาเท  ปติฏฺฅหนฺตา  ปน  นิพฺพานสุคติปรายนา ฯ  

ตสฺมา  ตตฺถ  วาโส  อิมาสํ  สมฺปตฺตีนํ  ปจฺจยโต  มงฺคลนฺติ  วุจฺจติ ฯ

 พุทฺธา อ.พระพุทธเจ้า ท.  (จ) ด้วย  ปจฺเจกพุทฺธา อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า ท.  (จ) 

ด้วย  มหาสาวกา อ.พระมหาสาวก ท.  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาทโย มีพระสารีบุตร

และพระโมคคัลลานะเป็นต้น  (จ) ด้วย  พุทฺธุปฏฺฅาโก อ.พุทธุปัฏฐาก  (จ) ด้วย   
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พุทฺธมาตาปิตโร อ.พระพุทธมารดาและพระพุทธบิดา ท.  (จ) ด้วย  จกฺกวตฺติราชาโน  

อ.พระเจ้าจักรพรรดิ ท.  จ ด้วย  อุปฺปชฺชนฺต ิย่อมเกิดขึ้น  เอตฺถ  (มชฺฌิมปเทเส)  

ในมัชฌิมประเทศนี้ ฯ  สตฺตา อ.สัตว์ ท.  คเหตฺวา รับเอาแล้ว  โอวาทํ ซึ่งโอวาท  

ตตฺถ  (ปณฺฑิเตสุ)  จกฺกวตฺติรญฺโฃ ของ- ในบัณฑิต ท. เหล่านั้นหนา -พระเจ้า

จักรพรรดิ  ปติฏฺฅาย ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  ปญฺจสีเลสุ ในศีล ๕ ท.  สคฺคปรายนา เป็น

ผู้มีสวรรค์เป็นไปในเบื้องหน้า  โหนฺติ ย่อมเป็น,  ตถา อ.เหมือนอย่างนั้น  (สตฺตา) 

อ.สัตว์ ท.  ปติฏฺฅาย ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  ปจฺเจกพุทฺโธวาเท ในโอวาทของพระปัจเจก

พุทธเจ้า  (สคฺคปรายนา) เป็นผู้มีสวรรค์เป็นไปในเบื้องหน้า  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ  ปน 

แต่ว่า  (สตฺตา) อ.สัตว์ ท.  ปติฏฺฅหนฺตา เมื่อตั้งอยู่เฉพาะ  พุทฺธพุทฺธสาวโกวาเท 

ในโอวาทของพระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้า  นิพฺพานสุคติปรายนา 

เป็นผู้มีพระนิพพานและสุคติเป็นไปในเบื้องหน้า  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ  ตสฺมา เพราะ

เหตุนั้น  วาโส อ.การอยู่  ตตฺถ  (ปฏิรูปเทเส) ในปฏิรูปเทสนั้น  (ภควตา) อันพระผู้

มีพระภาคเจ้า  วุจฺจติ ย่อมตรัส  “มงฺคลนฺติ ว่าเป็นมงคล  ปจฺจยโต เพราะเป็นปัจจัย   

อิมาสํ  สมฺปตฺตีนํ แห่งสมบัติ ท. เหล่านี้ ฯ

 พระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย พระมหาสาวกมีพระสารีบุตรและ

พระโมคคัลลานะเป็นต้น พุทธุปัฏฐาก พระพุทธมารดา พระพุทธบิดา และพระเจ้า

จักรพรรดิทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้นในมัชฌิมประเทศนี้. บรรดาสัตบุรุษเหล่านั้น สัตว์ทั้ง

หลายรับเอาโอวาทของพระเจ้าจักรพรรดิ ตั้งอยู่ในศีล ๕ มีสวรรค์เป็นเบื้องหน้า ตั้งอยู่

ในโอวาทของพระปัจเจกพุทธเจ้า ก็เช่นกัน. แต่เมื่อตั้งอยู่ในโอวาทของพระพุทธเจ้า

และพระสาวกของพระพุทธเจ้า มีพระนิพพานและสุคติเป็นเบื้องหน้า. ฉะนั้น การอยู่

ในปฏิรูปเทสนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเป็นมงคล เพราะเป็นปัจจัยแห่งสมบัติ

เหล่านี้.

 ..............................................................................................................................

[๙๑]   เอกกงฺคุตฺตรวณฺณนายนฺตุ  อปิจ  อุปาทายุปาทายปิ  มชฺฌิมเทโส  ลพฺภติ,  สกโลปิ  

หิ  ชมฺพุทีโป  มชฺฌิมเทโส  นาม,  เสสา  ทีปา  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา,  ตมฺพปณฺณิทีเป  

อนุราธปุรํ  มชฺฌิมเทโส  นาม,  เสโส  ปจฺจนฺโตติ  วุตฺตํ ฯ  ตมฺปิ  ยุชฺชติ ฯ  
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 ต ุส่วนว่า  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  มชฺฌิมเทโส อ.มัชฌิมประเทศ  

ลพฺภติ ย่อมถูกได้  อุปาทายุปาทายปิ แม้เพราะเข้าไปเทียบเคียงๆ,  หิ จริงอยู่   

ชมฺพุทีโป อ.ชมพูทวีป  สกโลปิ แม้ทั้งสิ้น  มชฺฌิมเทโส  นาม ชื่อว่ามัชฌิมประเทศ,  

ทีปา อ.ทวีป ท.  เสสา ที่เหลือ  ชนปทา เป็นชนบท  ปจฺจนฺติมา อันมีอยู่ในปลาย

แดน  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  อนุราธปุรํ อ.อนุราธบุรี  ตมฺพปณฺณิทีเป ในตัมพปัณณิ-

ทวีป  มชฺฌิมเทโส  นาม ชื่อว่ามัชฌิมประเทศ,  เสโส  (เทโส) อ.ประเทศที่เหลือ   

ปจฺจนฺโต เป็นปัจจันตชนบท  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระ

อรรถกถาจารย์  วุตฺตํ กล่าวแล้ว  เอกกงฺคุตฺตรวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งเอกก-

นิบาต อังคุตตรนิกาย ฯ  ตมฺปิ  (วจนํ) อ.คําแม้นั้น  ยุชฺชต ิย่อมสมควร ฯ  

 ส่วนในอรรกถาเอกกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า “อีกอย่างหนึ่ง 

แม้เพราะการเทียบเคียงๆ มัชฌิมประเทศย่อมถูกได้, แท้จริง ชมพูทวีปแม้ทั้งสิ้น ชื่อ

ว่ามัชฌิมประเทศ, ทวีปทั้งหลายที่เหลือ เป็นปัจจันตชนบท, อนุราธบุรีในตัมพปัณณิ-

ทวีป ชื่อว่ามัชฌิมประเทศ, ประเทศที่เหลือ เป็นปัจจันตชนบท. คําแม้นั้น ก็สมควร. 

 ..............................................................................................................................

ปฏิรูปเทสวาสานิสํส

 อนุราธปุรสฺมึ  หิ  มุฏสีวรญฺโฃ  ทุติยปุตฺโต  เทวานํปิยติสฺโส  นาม  มหามหินฺทตฺเถโร

วาเท  ปติฏฺฅาย  มหาปุญฺฃานิ  กตฺวา  จตฺตาฬีส  วสฺสานิ  รชฺชํ  กาเรตฺวา  กาลํ  กตฺวา   

ตาวตึสเทวโลเก  นิพฺพตฺติ ฯ  ตโต  มุฏสีวรญฺโฃ  อุตฺติโย  นาม  จตุตฺถปุตฺโต  ทส   

วสฺสานิ  รชฺชํ  กาเรสิ ฯ  ตถา  ตสฺเสว  มหาสีโว  นาม  ปญฺจมปุตฺโต  ตถา  ตสฺเสว   

สูรติสฺโส  นาม  สตฺตมปุตฺโต ฯ  ตทา  เสโน  คุตฺโต  จาติ  เทฺว  ทมิฬราชปุตฺตา   

สูรติสฺสราชานํ  อปเนตฺวา  อนุราธปุเร  ทฺวาทส  วสฺสานิ  รชฺชํ  กาเรสุํ ฯ  ตทา   

มุฏสีวรญฺโฃ  อเสโล  นาม  นวมปุตฺโต  เสนคุตฺตราชาโน  อปเนตฺวา  ทส  วสฺสานิ  

รชฺชํ  กาเรสิ ฯ  ตทา  เอฬาโร  นาม  ทมิฬราชา  อเสลราชานํ  อปเนตฺวา  จตุจตฺตาฬีส   

วสฺสานิ  รชฺชํ  กาเรสิ ฯ  ตทา  เทวานํปิยติสฺสสฺส  นตฺตา  กากวณฺณติสฺสรญฺโฃ   

ปุตฺโต  ทุฏฺฅคามณิอภโย  นาม  เอฬารราชานํ  ฆาเตตฺวา  ลงฺกาทีเป  อนุราธปุเร   

เอกราชา  อโหสิ ฯ
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 ห ิด้วยว่า  ทุติยปุตฺโต อ.พระราชโอรสองค์ที่ ๒  มุฏสีวรญฺโฃ ของพระเจ้ามุฏสีวะ   

อนุราธปุรสฺมึ ในเมืองชื่อว่าอนุราธะ  เทวานํปิยติสฺโส  นาม พระนามว่าเทวานัมปิย- 

ติสสะ  ปติฏฺฅาย ทรงตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  มหามหินฺทตฺเถโรวาเท ในโอวาทของพระ- 

มหามหินทะผู้เถระ  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  มหาปุญฺฃานิ ซึ่งบุญใหญ่ ท.  (ปุคฺคลํ) 

ทรงยังบุคคล  กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  รชฺช ํซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  วสฺสานิ 

สิ้นปี ท.  จตฺตาฬีส ๔๐  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  กาลํ ซึ่งการสวรรคต  นิพฺพตฺต ิทรง

บังเกิดแล้ว  ตาวตึสเทวโลเก ในเทวโลกชื่อว่าดาวดึงส์ ฯ  ตโต ต่อจากนั้น  จตุตฺถ-

ปุตฺโต อ.พระราชโอรสองค์ที่ ๔  มุฏสีวรญฺโฃ ของพระเจ้ามุฏสีวะ  อุตฺติโย  นาม 

พระนามว่าอุตติยะ  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  กาเรสิ ให้กระทําแล้ว  รชฺช ํซึ่งความเป็น

แห่งพระราชา  วสฺสานิ สิ้นปี ท.  ทส ๑๐ ฯ  ตถา อ.เหมือนอย่างนั้น  ปญฺจมปุตฺโต  

คือ อ.พระราชโอรสองค์ที่ ๕  ตสฺส  เอว  (มุฏสีวรญฺโฃ) ของพระเจ้ามุฏสีวะนั้น 

นั่นเทียว  มหาสีโว  นาม พระนามว่ามหาสีวะ  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  (กาเรสิ) ให้

กระทําแล้ว  (รชฺชํ) ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  (วสฺสานิ) สิ้นปี ท.  (ทส) ๑๐ ฯ  ตถา 

อ.เหมือนอย่างนั้น  สตฺตมปุตฺโต คือ อ.พระราชโอรสองค์ที่ ๗  ตสฺส  เอว  (มุฏสีว- 

รญฺโฃ) ของพระเจ้ามุฏสีวะนั้นนั่นเทียว  สูรติสฺโส  นาม พระนามว่าสูรติสสะ (ปุคฺคลํ) 

ทรงยังบุคคล  (กาเรสิ) ให้กระทําแล้ว  (รชฺชํ) ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  (วสฺสานิ) 

สิ้นปี ท.  (ทส) ๑๐ ฯ  ตทา ในกาลนั้น  ทมิฬราชปุตฺตา อ.พระราชโอรสของพระเจ้า

ทมิฬ ท.  เทฺว ๒ พระองค์  อิติ คือ  “เสโน  (จ) อ.พระราชโอรสพระนามว่าเสนะ

ด้วย  คุตฺโต  จ อ.พระราชโอรสพระนามว่าคุตตะด้วย”  อปเนตฺวา นําไปปราศแล้ว  

สูรติสฺสราชานํ ซึ่งพระราชาพระนามว่าสูรติสสะ  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  กาเรสุํ  

ให้กระทําแล้ว  รชฺช ํ ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  วสฺสานิ สิ้นปี ท.  ทฺวาทส ๑๒   

อนุราธปุเร ในเมืองอนุราธะ ฯ  ตทา ในกาลนั้น  นวมปุตฺโต อ.พระราชโอรสองค์

ที่ ๙  มุฏสีวรญฺโฃ ของพระเจ้ามุฏสีวะ  อเสโล  นามพระนามว่าอเสละ  อปเนตฺวา 

นําไปปราศแล้ว  เสนคุตฺตราชาโน ซึ่งพระเจ้าเสนะและพระเจ้าคุตตะ ท.  (ปุคฺคลํ) 

ทรงยังบุคคล  กาเรสิ ให้กระทําแล้ว  รชฺช ํ ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  วสฺสานิ  

สิ้นปี ท.  ทส ๑๐ ฯ  ตทา ในกาลนั้น  ทมิฬราชา อ.พระราชาทมิฬ  เอฬาโร  นาม 

พระนามว่าเอฬาระ  อปเนตฺวา นําไปปราศแล้ว  อเสลราชานํ ซึ่งพระเจ้าอเสละ   

(ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  กาเรสิ ให้กระทําแล้ว  รชฺชํ ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา   
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วสฺสานิ สิ้นปี ท.  จตุจตฺตาฬีส ๔๔ ฯ  ตทา ในกาลนั้น ปุตฺโต อ.พระราชโอรส   

กากวณฺณติสฺสรญฺโฃ ของพระเจ้ากากวัณณติสสะ  นตฺตา ผู้เป็นพระราชนัดดา   

เทวานํปิยติสฺสสฺส ของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ  ทุฏฺฅคามณิอภโย  นาม พระนาม

ว่าทุฏฐคามณีอภัย  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ฆาเตตฺวา ทรงให้ปลงพระชนม์แล้ว  เอฬาร- 

ราชานํ ซึ่งพระเจ้าเอฬาระ  เอกราชา เป็นพระราชาพระองค์เดียว  อนุราธปุเร  

ในเมืองอนุราธะ  ลงฺกาทีเป ในเกาะลังกา  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  

 ด้วยว่า ในเมืองอนุราธะ พระราชโอรสพระองค์ที่ ๒ ของพระเจ้ามุฏสีวะ พระนามว่า

เทวานัมปิยติสสะ ทรงตั้งอยู่ในโอวาทของพระมหามหินทเถระ ทรงทําบุญใหญ่ ทรง

ครองราชย์ ๔๐ ปีแล้ว สวรรคต บังเกิดในดาวดึงส์เทวโลก. ต่อจากนั้น พระราชโอรส

องค์ที่ ๔ ของพระเจ้ามุฏสีวะนั้นนั่นแหละ พระนามว่าอุตติยะ ทรงครองราชย์ ๑๐ ปี. 

พระราชโอรสองค์ที่ ๕ ของพระเจ้ามุฏสีวะนั้นนั่นแหละ พระนามว่ามหาสีวะ ก็เช่นกัน. 

พระราชโอรสองค์ที่ ๗ ของพระเจ้ามุฏสีวะ พระนามว่าสูรติสสะ ก็เช่นกัน. ในคราวนั้น 

พระราชโอรสของพระราชาทมิฬ ๒ พระองค์ คือ เสนะ และคุตตะ ทรงถอดพระเจ้า 

สูรติสสะออก ทรงครองราชย์ในเมืองอนุราธะได้ ๑๒ ปี. ในคราวนั้น พระราชโอรสองค์

ที่ ๙ ของพระเจ้ามุฏสีวะ พระนามว่าอเสละ ถอดพระเจ้าเสนะและพระเจ้าคุตตะออก 

ทรงครองราชย์ ๑๐ ปี. ในคราวนั้น พระราชาทมิฬพระนามว่าเอฬาระ ทรงถอดพระเจ้า

อเสละออก ทรงครองราชย์ ๑๐ ปี. ในคราวนั้น พระราชโอรสของพระเจ้ากากวัณณ- 

ติสสะ ผู้เป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ พระนามว่าทุฏฐคามณีอภัย 

ทรงให้ปลงพระชนม์พระเจ้าเอฬาระ ได้เป็นเอกราชในเมืองอนุราธะ ในลังกาทวีป. 

 ..............................................................................................................................

 อิติ  โส  เทวานํปิยติสฺสสฺส  มรณวสฺสโต  ปจฺฉา  ฉนฺนวุติวสฺสมตฺถเก  รชฺชํ  กาเรสิ ฯ   

ตทา  เทวานํปิยติสฺสเทวปุตฺโต  สงฺขารานํ  อนิจฺจตํ  ปสฺสิตฺวา  อธิมุตฺตกาลกิริยาย   

ตาวตึสภวนโต  จวิตฺวา  ลงฺกาทีเป  เสฏฺฅิกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  สตฺตวสฺสิกกาเล   

ปพฺพชิตฺวา  อรหา  อโหสิ ฯ  อญฺเฃปิ  ตตฺถ  วสิตฺวา  มคฺคผลปฺปตฺตา  คณนปถํ   

วีติวตฺตาติ ฯ

 โส  (ทุฏฺฅคามณิอภโย) อ.พระเจ้าทุฏฐคามณีอภัยนั้น  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  กาเรสิ  

ให้กระทําแล้ว  รชฺช ํซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  ฉนฺนวุติวสฺสมตฺถเก ในที่สุดแห่งปี 
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๙๖  ปจฺฉา ในภายหลัง  มรณวสฺสโต แต่ปีเป็นที่สวรรคต  เทวานํปิยติสฺสสฺส ของ

พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ  อิติ ด้วยประการฉะนี้ ฯ  ตทา ในกาลนั้น  เทวานํปิยติสฺส-

เทวปุตฺโต อ.เทพบุตรชื่อว่าเทวานัมปิยติสสะ  ปสฺสิตฺวา เห็นแล้ว  สงฺขารานํ  อนิจฺจตํ  

ซึ่งความที่ แห่งสังขาร ท. เป็นของไม่เที่ยง  จวิตฺวา เคลื่อนแล้ว  ตาวตึสภวนโต 

จากภพชื่อว่าดาวดึงส์  อธิมุตฺตกาลกิริยาย ด้วยการกระทําซึ่งกาละด้วยน้อมใจไป  

นิพฺพตฺติตฺวา บังเกิดแล้ว  เสฏฺฅิกุเล ในตระกูลของเศรษฐี  ลงฺกาทีเป ในเกาะลังกา  

ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  (อตฺตโน)  สตฺตวสฺสิกกาเล ในกาลแห่งตนเป็นผู้มีกาลฝน ๗  

อรหา เป็นพระอรหันต์  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  (ชนา) อ.ชน ท.  อญฺเฃปิ แม้เหล่าอื่น  

วสิตฺวา อยู่แล้ว  ตตฺถ  (ลงฺกาทีเป) ในเกาะลังกานั้น  มคฺคผลปฺปตฺตา บรรลุแล้ว 

ซึ่งมรรคและผล  วีติวตฺตา เป็นไปล่วงแล้ว  คณนปถํ ซึ่งทางแห่งการนับ  อิติ ดังนี้

แล ฯ

 พระเจ้าทุฏฐคามณีอภัยทรงครองราชย์ในปีที่ ๙๖ แต่ปีเป็นที่สวรรคตของพระเจ้า

เทวานัมปิยติสสะ ด้วยประการฉะนี้. ในคราวนั้น เทวานัมปิยติสสเทพบุตรพิจารณา

เห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลาย เคลื่อนจากภพดาวดึงส์ด้วยอธิมุตตกาลกิริยา 

บังเกิดในตระกูลเศรษฐี ในลังกาทวีป บวชในตอนมีอายุ ๗ ขวบ ได้เป็นพระอรหันต์. 

แม้พวกชนเหล่าอื่น อยู่ในลังกาทวีปนั้น บรรลุมรรคผล เกินที่จะนับได้แล.

 ..............................................................................................................................

ปฏิรูปเทสวาสกถา ฯ

ปฏิรูปเทสวาสกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งการอยู่ในประเทศอันสมควร  

(นิฏฺฅิตา) จบแล้ว ฯ 

จบ กถาว่าด้วยการอยู่ในประเทศอันสมควร

----------------------  
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๕. ปุพฺเพกตปุญฺฃตากถา

กถาว่าด้วยความเป็นผู้มีบุญอันทําไว้ในก่อน

[๙๒]   ปุพฺเพ  กตปุญฺโฃ  นาม  อตีตชาตีสุ  พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธขีณาสเว  อารพฺภ  อุปจิตกุสโล  

กตาธิกาโร ฯ  เอวรูโป  หิ  อุสฺสนฺนกุสลมูโล  หุตฺวา  เตเนว  กุสลมูเลน  พุทฺธสฺส  วา  

พุทฺธสาวกสฺส  วา  เทสนํ  สุตฺวา  อรหตฺตํ  ปาปุณาติ  ยถา  มหากปฺปินราชาทโย ฯ  

ตสฺมา  เอวรูปสฺส  ปุพฺเพกตปุญฺฃตา  มงฺคลนฺติ  วุจฺจติ ฯ  

 (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อุปจิตกุสโล ผู้มีกุศลอันสั่งสมแล้ว  กตาธิกาโร คือว่าผู้มีอธิการ

อันกระทําแล้ว  อารพฺภ ปรารภ  พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธขีณาสเว ซึ่งพระพุทธเจ้า 

พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระขีณาสพ ท.  อตีตชาตีสุ ในชาติอันเป็นไปล่วงแล้ว ท.   

กตปุญฺโฃ  นาม ชื่อว่าผู้มีบุญอันกระทําแล้ว  ปุพฺเพ ในกาลก่อน ฯ  ห ิ จริงอยู่  

(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  เอวรูโป ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป  อุสฺสนฺนกุสลมูโล เป็นผู้มีกุศลมูล

อันหนาขึ้นแล้ว  หุตฺวา เป็น  สุตฺวา ฟังแล้ว  เทสนํ ซึ่งเทศนา  พุทฺธสฺส  วา ของ

พระพุทธเจ้าหรือ  พุทฺธสาวกสฺส  วา หรือว่าของสาวกของพระพุทธเจ้า  ปาปุณาติ 

ย่อมบรรลุ  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  เตน  เอว  กุสลมูเลน ด้วยกุศล-

มูลนั้นนั่นเทียว  ยถา  มหากปฺปินราชาทโย  (ชนา) ราวกะ อ.ชน ท. มีพระเจ้ามหา-

กัปปินะเป็นต้น ฯ  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  เอวรูปสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  ปุพฺเพกตปุญฺฃตา  

อ.ความที่ แห่งบุคคล ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป เป็นผู้มีบุญอันกระทําแล้วในกาลก่อน   

(ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุจฺจติ ย่อมตรัสเรียก  “มงฺคลนฺติ ว่าเป็น “มงคล” 

ดังนี้ ฯ

 บุคคลผู้สั่งสมกุศลไว้แล้ว คือผู้ทําอธิการไว้แล้ว ปรารภพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธ- 

เจ้า และพระขีณาสพทั้งหลาย ในอดีตชาติทั้งหลาย ชื่อว่าผู้มีบุญอันทําไว้แล้วใน

กาลก่อน. แท้จริง บุคคลผู้เห็นปานนี้ เป็นผู้มีกุศลมูลอันหนาขึ้นแล้ว ฟังเทศนาของ

พระพุทธเจ้าหรือของสาวกของพระพุทธเจ้า ย่อมบรรลุพระอรหัต ด้วยกุศลมูลนั้นนั่น

แหละ ดุจพระเจ้ามหากัปปินะเป็นต้น. เพราะฉะนั้น ความที่บุคคลผู้เห็นปานนี้เป็นผู้มี

บุญอันทําไว้แล้วในกาลก่อน พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกว่าเป็นมงคล.

 ..............................................................................................................................
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 ตตฺรีทํ  วตฺถุ ฯ

 อิทํ  วตฺถุ อ.เรื่องนี้  ตตฺร  (ปพฺเพ) ในข้อนั้น ฯ

 ในข้อนั้น มีเรื่องนี้ (เป็นอุทาหรณ์).

 ..............................................................................................................................

๑. มหากปฺปินตฺเถรวตฺถุ

[๙๓]   อตีเต  พาราณสีสมีเป  เอกสฺมึ  คาเม  สหสฺสมตฺตา  เปสการา  ปฏิวสึสุ ฯ  ตทา   

สหสฺสมตฺตา  ปจฺเจกพุทฺธา  อฏฺฅ  มาเส  หิมวนฺเต  วสิตฺวา  จตฺตาโร  วสฺสิเก  มาเส  

ชนปเท  วสิตุกามา  นครสมีเป  โอตริตฺวา  เสนาสนกรณตฺถํ  หตฺถกมฺมํ  ยาจิตุํ  

อฏฺฅ  ปจฺเจกพุทฺเธ  เปเสสุํ ฯ  ตทา  เชฏฺฅเปสการภริยา  เกนจิเทว  กรณีเยน  นครํ   

คจฺฉนฺตี  เต  ทิสฺวา  ปุจฺฉิตฺวา  ตมตฺถํ  สุตฺวา  มยํ  ภนฺเต  อิมสฺมึ  คาเม   

สหสฺสมตฺตา  วสนฺตา  อมฺเหสุ  เอเกกา  เอเกกสฺส  ภิกฺขํ  ทสฺสติ  เสฺว  อมฺหากํ  ภิกฺขํ  

คณฺหถ  เสนาสนํปิ  โว  กาเรสฺสามาติ  วตฺวา  คามํ  ปวิสิตฺวา  มนุสฺสานํ  อาโรเจสิ ฯ  

ปจฺเจกพุทฺธาปิ  ปุนทิวเส  ตํ  คามํ  ปวิสึสุ ฯ  

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  เปสการา อ.บุคคลผู้กระทําซึ่งหูก ท.  สหสฺส- 

มตฺตา มีพันหนึ่งเป็นประมาณ  ปฏิวสึส ุ อาศัยอยู่แล้ว  เอกสฺมึ  คาเม ในหมู่บ้าน

แห่งหนึ่ง  พาราณสีสมีเป ในที่ใกล้แห่งเมืองพาราณสี ฯ  ตทา ในกาลนั้น  ปจฺเจก-

พุทฺธา อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า ท.  สหสฺสมตฺตา มีพันหนึ่งเป็นประมาณ  วสิตฺวา อยู่

แล้ว  หิมวนฺเต ในป่าหิมพานต์  มาเส สิ้นเดือน ท.  อฏฺฅ แปด  วสิตุกามา เป็นผู้ใคร่

เพื่ออันอยู่  ชนปเท ในชนบท  มาเส สิ้นเดือน ท.  วสฺสิเก อันมีในฤดูฝน  จตฺตาโร 

สี่  (หุตฺวา) เป็น  โอตริตฺวา ข้ามลงแล้ว  นครสมีเป ในที่ใกล้แห่งพระนคร  เปเสสุํ 

ส่งไปแล้ว  ปจฺเจกพุทฺเธ ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า ท.  อฏฺฅ แปด  ยาจิตุํ เพื่ออันขอ   

หตฺถกมฺมํ ซึ่งหัตถกรรม  เสนาสนกรณตฺถํ เพื่ออันกระทําซึ่งเสนาสนะ ฯ  ตทา ใน

กาลนั้น  เชฏฺฅเปสการภริยา อ.ภรรยาของบุคคลผู้กระทําซึ่งหูกผู้เจริญที่สุด  คจฺฉนฺตี  

ไปอยู่  นครํ สู่พระนคร  (อตฺตนา)  กรณีเยน  (กิจฺเจน) ด้วยกิจ อันอันตน พึงกระทํา  
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เกนจิ  เอว บางอย่างนั่นเทียว  ทิสฺวา เห็นแล้ว  เต  (ปจฺเจกพุทฺเธ) ซึ่งพระปัจเจก-

พุทธเจ้า ท. เหล่านั้น  ปุจฺฉิตฺวา ถามแล้ว  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น  

วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  มย ํอ.ดิฉัน ท.  สหสฺสมตฺตา  

มีพันคนเป็นประมาณ  วสนฺตา อยู่อยู่  อิมสฺมึ  คาเม ในหมู่บ้านนี้,  อมฺเหสุ   

เอเกกา  (อิตฺถี) อ.-ในดิฉัน ท. หนา -หญิง คนหนึ่งๆ  ทสฺสติ จักถวาย  ภิกฺขํ ซึ่ง

ภิกษา  เอเกกสฺส  (ปจฺเจกพุทฺธสฺส) แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งๆ,  (ตุมฺเห) 

อ.ท่าน ท.  คณฺหถ ขอจงรับ  ภิกฺขํ ซึ่งภิกษา  อมฺหากํ ของดิฉัน ท.  เสฺว ในวันพรุ่งนี้,  

(มยํ) อ.ดิฉัน ท.  (อญฺฃมญฺฃํ) ยังกันและกัน  กาเรสฺสาม จักให้กระทํา  เสนาสนํปิ 

แม้ซึ่งเสนาสนะ  โว เพื่อท่าน ท.”  อิติ ดังนี้  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  คามํ สู่หมู่บ้าน   

อาโรเจสิ บอกแล้ว  มนุสฺสาน ํแก่มนุษย์ ท. ฯ  ปจฺเจกพุทฺธาปิ แม้ อ.พระปัจเจก-

พุทธเจ้า ท.  ปวิสึส ุเข้าไปแล้ว  ตํ  คามํ สู่หมู่บ้านนั้น  ปุนทิวเส ในวันรุ่งขึ้น ฯ

 ในอดีตกาล มีช่างหูกประมาณ ๑,๐๐๐ คน อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ใกล้เมือง 

พาราณสี. ในคราวนั้น พระปัจเจกพุทธเจ้าประมาณ ๑,๐๐๐ องค์ อยู่ในป่าหิมพานต์ ๘ 

เดือน มีความประสงค์จะอยู่ในชนบท ๔ เดือนในฤดูฝน จึงพากันลงใกล้พระนคร ส่ง

พระปัจเจกพุทธเจ้า ๘ องค์ไปเพื่อขอหัตถกรรม เพื่อทําเสนาสนะ. ในคราวนั้น ภรรยา

ของหัวหน้าช่างหูก ไปเมืองด้วยกิจที่ควรทําบางอย่าง พบพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่า

นั้น จึงถาม ฟังความนั้นแล้ว กล่าวว่า “ท่านเจ้าค่ะ พวกดิฉันมีประมาณ ๑,๐๐๐ คน 

อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ บรรดาพวกดิฉัน คนหนึ่งๆ จะถวายภิกษาแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า

องค์หนึ่งๆ ในวันพรุ่งนี้ ขอนิมนต์ท่านทั้งหลายจงรับภิกษาของพวกดิฉัน, พวกดิฉัน

จะช่วยกันทําแม้เสนาสนะเพื่อท่านทั้งหลาย” ดังนี้แล้ว เข้าไปสู่หมู่บ้าน บอกแก่พวก

มนุษย์. แม้พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเข้าไปสู่หมู่บ้านนั้นในวันรุ่งขึ้น.

 ..............................................................................................................................

 มนุสฺสา  เอกจฺฉนฺทา  หุตฺวา  เตสํ  ภิกฺขํ  ทตฺวา  ภตฺตกิจฺจาวสาเน  ปณฺณสาลาสหสฺสํ  

กตฺวา  เตสํ  อทํสุ ฯ  เต  อตฺตโน  ปณฺณสาลายํ  วสฺสูปคเต  ปจฺเจกพุทฺเธ  สกฺกจฺจํ   

อุปฏฺฅหิตฺวา  วสฺสํ  วุตฺถานํ  จีวรํ  อทํสุ ฯ  ปจฺเจกพุทฺธา  อนุโมทิตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ   

เต  ตโต  จวิตฺวา  ตาวตึเสสุ  คณเทวปุตฺตา  นาม  หุตฺวา  ตตฺถ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ   

อนุภวิตฺวา  ตโต  จวิตฺวา  กสฺสปพุทฺธกาเล  พาราณสิยํ  กุฏมฺพิกกุเล  นิพฺพตฺตึสุ 
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ฯ  เตสุ  เชฏฺฅเปสกาโร  เชฏฺฅกุฏมฺพิกสฺส  ปุตฺโต ฯ  ภริยาปิสฺส  เชฏฺฅกุฏมฺพิกสฺเสว   

ธีตา ฯ  ตทญฺเฃ  ตทญฺฃกุฏมฺพิกานํ  ปุตฺตธีตโร ฯ  เต  สพฺเพปิ  วยปฺปตฺตา  อญฺฃมญฺฃํ  

ชายปติกา  หุตฺวา  ธนํ  สํหริตฺวา  คพฺภสหสฺสปฺปฏิมณฺฑิตํ  ปริเวณํ  กาเรตฺวา   

ปริเวณมหํ  กาเรนฺตา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  วีสติภิกฺขุสหสฺสสฺส  สตฺตาหํ  มหาทานํ  

ทตฺวา  โอสานทิวเส  จีวรํ  อทํสุ ฯ  เชฏฺฅกุฏมฺพิกภริยา  ปน  อติเรกํ  กาตุกามา   

สหสฺสคฺฆนเกน  อโนชปุปฺผวณฺณสาฏเกน  อโนชปุปฺเผหิ  จ  สตฺถารํ  ปูเชตฺวา  

“อหํ  ภนฺเต  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฅาเน  อโนชปุปฺผวณฺณสรีรา  อโนชนามกา  โหมีติ   

ปฏฺเฅสิ ฯ  สตฺถา  “เอวํ  โหตูติ  อนุโมทิ ฯ

 มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  เอกจฺฉนฺทา เป็นผู้มีฉันทะเป็นอันเดียวกัน  หุตฺวา เป็น   

ทตฺวา ถวายแล้ว  ภิกฺขํ ซึ่งภิกษา  เตสํ  (ปจฺเจกพุทฺธานํ) แก่พระปัจเจกพุทธเจ้า 

ท. เหล่านั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  ปณฺณสาลาสหสฺสํ ซึ่งพันแห่งบรรณศาลา  ภตฺต- 

กิจฺจาวสาเน ในกาลอันเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งกิจด้วยภัตร  อทํสุ ได้ถวายแล้ว  เตสํ  

(ปจฺเจกพุทฺธานํ) แก่พระปัจเจกพุทธเจ้า ท. เหล่านั้น ฯ  เต  (มนุสฺสา) อ.มนุษย์ 

ท. เหล่านั้น  อุปฏฺฅหิตฺวา อุปัฏฐากแล้ว  ปจฺเจกพุทฺเธ ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า ท.  

วสฺสูปคเต ผู้เข้าจําแล้วซึ่งกาลฝน  ปณฺณสาลายํ ในบรรณศาลา  อตฺตโน ของ

ตน  สกฺกจฺจ ํ โดยเคารพ  อทํสุ ได้ถวายแล้ว  จีวรํ ซึ่งจีวร  (ปจฺเจกพุทฺธานํ) แก่

พระปัจเจกพุทธเจ้า ท.  วุตฺถานํ ผู้อยู่แล้ว  วสฺส ํ ตลอดกาลฝน ฯ  ปจฺเจกพุทฺธา 

อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า ท.  อนุโมทิตฺวา อนุโมทนาแล้ว  ปกฺกมึส ุหลีกไปแล้ว ฯ  เต   

(มนุสฺสา) อ.มนุษย์ ท. เหล่านั้น  จวิตฺวา เคลื่อนแล้ว  ตโต  (อตฺตภาวโต) จาก

อัตภาพนั้น  คณเทวปุตฺตา  นาม ชื่อว่าเป็นคณเทพบุตร  ตาวตึเสสุ ในเทวโลกชั้น

ดาวดึงส์ ท.  หุตฺวา เป็น  อนุภวิตฺวา เสวยแล้ว  ทิพฺพสมฺปตฺต ึซึ่งสมบัติอันเป็นทิพย์  

ตตฺถ  (ตาวตึเสสุ) ในเทวโลกชั้นดาวดึงส์ ท. เหล่านั้น  จวิตฺวา เคลื่อนแล้ว  ตโต  

(เทวโลกโต) จากเทวโลกนั้น  นิพฺพตฺตึส ุ บังเกิดแล้ว  กุฏุมฺพิกกุเล ในตระกูลของ

กุฎมพี  พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี  กสฺสปพุทฺธกาเล ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระ- 

นามว่ากัสสปะ ฯ  เตสุ  (มนุสฺเสสุ)  เชฏฺฅเปสกาโร อ.- ในมนุษย์ ท. เหล่านั้นหนา 

-บุคคลผู้กระทําซึ่งหูกผู้เจริญที่สุด  ปุตฺโต เป็นบุตร  เชฏฺฅกุฏุมฺพิกสฺส ของกุฎมพี 

ผู้เจริญที่สุด  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว ฯ  ภริยาปิ แม้ อ.ภรรยา  อสฺส  (เชฏฺฅเปสการสฺส) 

ของบุคคลผู้กระทําซึ่งหูกผู้เจริญที่สุดนั้น  ธีตา เป็นธิดา  เชฏฺฅกุฏุมฺพิกสฺส  เอว ของ
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กุฎมพีผู้เจริญที่สุดนั่นเทียว  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว ฯ  ตทญฺเฃ  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่า

อื่นจากนั้น  ปุตฺตธีตโร เป็นบุตรและธิดา  ตทญฺฃกุฏุมฺพิกานํ ของกุฎมพีเหล่าอื่น

จากนั้น ท.  (อเหสุํ) ได้เป็นแล้ว ฯ  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  สพฺเพป ิแม้ทั้งปวง 

วยปฺปตฺตา ผู้ถึงแล้วซึ่งวัย  ชายปติกา เป็นภรรยาและสามี  อญฺฃมญฺฃํ ของกัน

และกัน  หุตฺวา เป็น  สํหริตฺวา รวบรวมแล้ว  ธนํ ซึ่งทรัพย์  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  

กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  ปริเวณํ ซึ่งบริเวณ  คพฺภสหสฺสปฺปฏิมณฺฑิต ํอันประดับ

แล้วด้วยพันแห่งห้อง  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  กาเรนฺตา ให้กระทําอยู่  ปริเวณมห ํซึ่ง

การฉลองซึ่งบริเวณ  ทตฺวา ถวายแล้ว  มหาทานํ ซึ่งทานใหญ่  สตฺตาหํ ตลอดวัน

เจ็ด  วีสติภิกฺขุสหสฺสสฺส แก่พันแห่งภิกษุยี่สิบ  พุทฺธปฺปมุขสฺส มีพระพุทธเจ้าเป็น

ประมุข  อทํสุ ได้ถวายแล้ว  จีวรํ ซึ่งจีวร  โอสานทิวเส ในวันเป็นที่สิ้นสุดลง ฯ  ปน 

แต่ว่า  เชฏฺฅกุฏุมฺพิกภริยา อ.ภรรยาของกุฎมพีผู้เจริญที่สุด  กาตุกามา เป็นผู้ใคร่

เพื่ออันกระทํา  อติเรกํ ให้ยิ่งกว่า  (หุตฺวา) เป็น  ปูเชตฺวา บูชาแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระ

ศาสดา  อโนชปุปฺผวณฺณสาฏเกน ด้วยผ้าสาฎกอันมีสีเพียงดังสีแห่งดอกอังกาบ  

สหสฺสคฺฆนเกน อันมีค่าพันหนึ่ง  (จ) ด้วย  อโนชปุปฺเผหิ ด้วยดอกอังกาบ ท.  จ 

ด้วย  ปฏฺเฅสิ ปรารถนาแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  อหํ อ.ข้าพระองค์   

อโนชปุปฺผวณฺณสรีรา เป็นผู้มีสรีระมีสีเพียงดังสีแห่งดอกอังกาบ  อโนชนามกา 

เป็นผู้มีชื่อว่าอโนชา  โหมิ ขอจงเป็น  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฅาเน ในที่เป็นที่ทั้งบังเกิด

แล้วทั้งบังเกิดแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  อนุโมทิ ทรงอนุโมทนาแล้ว  

อิติ ว่า  “เอวํ  (ตยา  ปตฺถิตปตฺถนา) อ.ความปรารถนา อันเธอ ปรารถนาแล้ว อย่าง

นี้  โหตุ ขอจงสําเร็จ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกมนุษย์มีฉันทะเป็นอันเดียวกัน ถวายภิกษาแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้น ใน

เวลาสิ้นสุดภัตกิจ ได้สร้างบรรณศาลา ๑,๐๐๐ หลังถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่า

นั้น. พวกมนุษย์เหล่านั้นอุปัฏฐากพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้เข้าอยู่จําพรรษาในบรรณศาลา 

ของตนโดยเคารพ แล้วได้ถวายจีวรแก่ท่านผู้อยู่จําพรรษาแล้ว. พระปัจเจกพุทธเจ้า

อนุโมทนาแล้วก็พากันหลีกไป. พวกมนุษย์เหล่านั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้ว เป็น

คณเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เสวยทิพยสมบัติบนสวรรค์ชั้นนั้น เคลื่อนจาก

เทวโลกแล้ว บังเกิดในตระกูลกุฎมพี ในเมืองพาราณสี ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระ-

นามว่ากัสสปะ. บรรดามนุษย์เหล่านั้น หัวหน้าช่างหูก เกิดเป็นบุตรของกุฎมพีผู้เป็น
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หัวหน้า. ฝ่ายภรรยาของหัวหน้าช่างหูกนั้น ก็เกิดเป็นธิดาของกุฎมพีผู้เป็นหัวหน้า

นั่นแหละ. พวกชนเหล่าอื่นจากนั้น เกิดเป็นบุตรธิดาของกุฎมพีเหล่าอื่นจากนั้น. พวก

เขาแม้ทั้งหมด เติบโตแล้ว เป็นภรรยาและสามีของกันและกัน รวบรวมทรัพย์ ให้ช่าง

สร้างบริเวณประดับด้วย ๑,๐๐๐ ห้อง ให้ทําการฉลองบริเวณ ถวายมหาทานตลอด

สัปดาห์ แก่ภิกษุ ๒๐,๐๐๐ รูป มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ในวันสุดท้าย ได้ถวาย

จีวร. แต่ภรรยาของหัวหน้ากุฎมพี มีความประสงค์จะทําให้ยิ่งกว่า จึงบูชาพระศาสดา

ด้วยผ้าสาฎกมีสีดุจดอกอังกาบ มีราคา ๑,๐๐๐ และด้วยดอกอังกาบทั้งหลาย แล้ว

ปรารถนาว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอข้าพระองค์จงมีสรีระมีสีดุจดอกอังกาบ มีชื่อ

ว่าอโนชา ในที่เป็นที่ทั้งบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้วเถิด”. พระศาสดาทรงอนุโมทนาว่า 

“ขอสิ่งที่เธอปรารถนาแล้วอย่างนี้ จงสําเร็จ”.

 ..............................................................................................................................

 เต  สพฺเพปิ  เอกํ  พุทฺธนฺตรํ  เทวมนุสฺเสสุ  สํสริตฺวา  อมฺหากํ  สตฺถุ  นิพฺพตฺติโต   

ปุเรตรเมว  เทวโลกา  จวึสุ ฯ  เตสุ  เชฏฺฅกุฏมฺพิโก  กุกฺกุฏวตีนคเร  ราชกุเล   

นิพฺพตฺติตฺวา  มหากปฺปิโน  นาม  ราชา  อโหสิ ฯ  ตทญฺเฃ  ปุริสาปิ  ตตฺเถว  อมจฺจกุเล  

นิพฺพตฺตา ฯ  เชฏฺฅกุฏมฺพิกภริยา  ตุ  มทฺทรฏฺเฅ  สาคลนคเร  ราชธีตา  หุตฺวา  อโนช-

ปุปฺผวณฺณสรีรตาย  อโนชา  นาม  อโหสิ ฯ  ตทญฺฃา  อตฺถิโยปิ  ตตฺเถว  อมจฺจธีตโร 

ฯ  เต  สพฺเพปิ  วยปฺปตฺตา  อญฺฃมญฺฃํ  ชายปติกา  อเหสุํ ฯ  เอวนฺเตสุ  สมคฺคสํวาสํ  

วสนฺเตสุ  อมฺหากํ  สตฺถา  โลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  สาวตฺถิยํ  วิหาสิ ฯ  

 เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  สพฺเพป ิ แม้ทั้งปวง  สํสริตฺวา ท่องเที่ยวไปแล้ว   

เทวมนุสฺเสสุ ในเทวดาและมนุษย์ ท.  พุทฺธนฺตรํ สิ้นพุทธันดร  เอกํ หนึ่ง  จวึสุ 

เคลื่อนแล้ว  เทวโลกา จากเทวโลก  ปุเรตรํ  เอว ก่อนกว่านั่นเทียว  นิพฺพตฺติโต 

กว่าการบังเกิด  สตฺถุ แห่งพระศาสดา  อมฺหากํ ของเรา ท. ฯ  เตสุ  (ชเนสุ)  เชฏฺฅ-

กุฏุมฺพิโก อ.- ในชน ท. เหล่านั้นหนา -กุฎมพีผู้เจริญที่สุด  นิพฺพตฺติตฺวา บังเกิดแล้ว  

ราชกุเล ในราชสกุล  กุกฺกุฏวตีนคเร ในพระนครชื่อว่ากุกกุฏวดี  ราชา เป็นพระ

ราชา  มหากปฺปิโน  นาม พระนามว่ามหากัปปินะ  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  ปุริสาปิ แม้ 

อ.บุรุษ ท.  ตทญฺเฃ เหล่าอื่นจากนั้น  นิพฺพตฺตา บังเกิดแล้ว  อมจฺจกุเล ในตระกูล

ของอํามาตย์  ตตฺถ  เอว  (กุกฺกุฏวตีนคเร) ในพระนครชื่อว่ากุกกุฏวดีนั้นนั่นเทียว ฯ   
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ตุ ส่วนว่า  เชฏฺฅกุฏุมฺพิกภริยา อ.ภรรยาของกุฎมพีผู้เจริญที่สุด  ราชธีตา เป็นพระ

ราชธิดา  สาคลนคเร ในเมืองชื่อว่าสาคละ  มทฺทรฏฺเฅ ในแว่นแคว้นชื่อว่ามัททะ   

หุตฺวา เป็น  อโนชา  นาม เป็นผู้ชื่อว่าอโนชา  (อตฺตโน)  อโนชปุปฺผวณฺณสรีรตาย  

เพราะความที่ แห่งตน เป็นผู้มีสรีระมีวรรณะเพียงดังสีแห่งดอกอังกาบ  อโหสิ ได้เป็น

แล้ว ฯ  อิตฺถิโยปิ แม้ อ.หญิง ท.  ตทญฺฃา เหล่าอื่นจากนั้น  อมจฺจธีตโร เป็น

ธิดาของอํามาตย์  ตตฺถ  เอว  (สาคลนคเร) ในพระนครชื่อว่าสาคลนั้นนั่นเทียว   

(อเหสุํ) ได้เป็นแล้ว ฯ  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  สพฺเพป ิแม้ทั้งปวง  วยปฺปตฺตา  

ผู้ถึงแล้วซึ่งวัย  ชายปติกา เป็นภรรยาและสามี  อญฺฃมญฺฃํ ของกันและกัน  อเหสุํ  

ได้เป็นแล้ว ฯ  เตสุ  (ชเนสุ) ครั้นเมื่อชน ท. เหล่านั้น  วสนฺเตส ุ อยู่อยู่  สมคฺค- 

สํวาสํ อยู่ร่วมกันโดยพร้อมเพรียงกัน  เอวํ อย่างนี้,  สตฺถา อ.พระศาสดา  อมฺหากํ  

ของเรา ท.  นิพฺพตฺติตฺวา ทรงบังเกิดแล้ว  โลเก ในโลก  วิหาสิ ประทับอยู่แล้ว   

สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถี ฯ

 ชนเหล่านั้นแม้ทั้งหมด ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ สิ้นหนึ่งพุทธันดร เคลื่อนจาก

เทวโลก ก่อนกว่าการบังเกิดของพระศาสดาของพวกเราทีเดียว. บรรดาพวกชนเหล่า

นั้น หัวหน้ากุฎมพีบังเกิดในราชสกุล ในพระนครกุกกุฏวดี ได้เป็นพระราชาพระนาม

ว่ามหากัปปินะ. แม้พวกบุรุษเหล่าอื่นจากนั้น ก็บังเกิดในตระกูลอํามาตย์ ในเมืองนั้น 

นั่นเอง. ส่วนภรรยาของหัวหน้ากุฎมพี เป็นพระราชธิดาในเมืองสาคละ แคว้น 

มัททะ ได้มีพระนามว่าอโนชา เพราะพระนางมีพระสรีระมีวรรณะดุจสีดอกอังกาบ.  

แม้พวกหญิงเหล่าอื่นจากนั้น เป็นธิดาของอํามาตย์ในเมืองนั้นเหมือนกัน. พวกชน

เหล่านั้นแม้ทั้งหมด เติบโตแล้ว ได้เป็นภรรยาและสามีของกันและกัน. เมื่อพวกชน

เหล่านั้น อยู่ร่วมกันโดยพร้อมเพรียงกันอย่างนี้ พระศาสดาของพวกเราทรงบังเกิดใน

โลก ประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถี.

 ..............................................................................................................................

 อเถกทิวสํ  มหากปฺปินราชา  สาวตฺถิโต  อาคตวาณิชานํ  สนฺติกา  “พุทฺโธ  อุปฺปนฺโน,   

ธมฺโม  อุปฺปนฺโน,  สงฺโฆ  อุปฺปนฺโนติ  สุตฺวา  ปีติโสมนสฺสชาโต  เตสํ  วจนํ  ตีหิ   

สตสหสฺเสหิ  ปูเชตฺวา  “ตาตา  เทวิยา  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  ตีณิ  สตสหสฺสานิ  คณฺหถาติ  

วตฺวา  อมจฺจสหสฺเสน  สทฺธึ  สตฺถารํ  อุทฺทิสฺส  อสฺสยาเนน  นิกฺขมิ ฯ 
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  อถ ครั้งนั้น  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  มหากปฺปินราชา อ.พระราชาพระนามว่ามหา- 

กัปปินะ  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  อิติ ว่า  “พุทฺโธ อ.พระพุทธเจ้า  อุปฺปนฺโน ทรงอุบัติ

ขึ้นแล้ว,  ธมฺโม อ.พระธรรม  อุปฺปนฺโน เกิดขึ้นแล้ว,  สงฺโฆ อ.พระสงฆ์  อุปฺปนฺโน 

เกิดขึ้นแล้ว”  อิติ ดังนี้  สนฺติกา จากสํานัก  อาคตวาณิชานํ ของพ่อค้าผู้มาแล้ว ท.  

สาวตฺถิโต จากเมืองสาวัตถี  ปีติโสมนสฺสชาโต ผู้ทรงมีความปีติและความโสมนัส

เกิดแล้ว  ปูเชตฺวา ทรงบูชาแล้ว  วจนํ ซึ่งคํา  เตสํ  (วาณิชานํ) ของพ่อค้า ท. เหล่า

นั้น  สตสหสฺเสห ิด้วยแสนแห่งทรัพย์ ท.  ตีห ิสาม  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ตาตา 

ดูก่อนพ่อ ท.  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติก ํสู่สํานัก  เทวิยา ของพระ

เทวี  คณฺหถ จงถือเอา  สตสหสฺสาน ิซึ่งแสนแห่งทรัพย์ ท.  ตีณ ิสาม”  อิติ ดังนี้  

นิกฺขมิ เสด็จออกแล้ว  อสฺสยาเนน ด้วยยานอันเทียมแล้วด้วยม้า  อุทฺทิสฺส เจาะจง  

สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  สทฺธึ กับ  อมจฺจสหสฺเสน ด้วยพันแห่งอํามาตย์ ฯ

 ครั้นภายหลัง ณ วันหนึ่ง พระเจ้ามหากัปปินะ ทรงสดับข่าวว่า “พระพุทธเจ้าเสด็จ

อุบัติขึ้นแล้ว พระธรรมเกิดขึ้นแล้ว พระสงฆ์เกิดขึ้นแล้ว” จากสํานักของพวกพ่อค้า

ที่มาจากเมืองสาวัตถี ทรงเกิดปีติและโสมนัส ทรงบูชาคําพูดของพวกพ่อค้าเหล่านั้น

ด้วยทรัพย์สามแสน ตรัสว่า “พ่อทั้งหลาย พวกท่านจงไปยังสํานักของพระเทวี แล้ว

รับเอาทรัพย์สามแสนเถิด” ดังนี้แล้ว ก็พร้อมกับอํามาตย์หนึ่งพัน เสด็จออกด้วยยาน-

พาหนะเทียมม้า เจาะจงพระศาสดา.

 ..............................................................................................................................

 สตฺถาปิ    ตํทิวสํ  ปจฺจูสกาเล  โลกํ  โวโลเกนฺโต  สปริวารสฺส  รญฺโฃ  อรหตฺโตป-

นิสฺสยํ  ทิสฺวา  ตํ  ปจฺจุคฺคจฺฉนฺโต  สยเมว  ปตฺตจีวรมาทาย  สาวตฺถิโต  วีสติโยชนสตํ   

คนฺตฺวา  จนฺทภาคานทีตีเร  นิโคฺรธมูเล  ฉพฺพณฺณรํสิโย  วิสฺสชฺเชนฺโต  นิสีทิ ฯ   

รญฺโฃ  คตมคฺเค  จ  ติสฺโส  นทิโย  อเหสุํ  ปฅมา  คงฺคา  นาม  ทุติยา  นีลพาหา  

อฑฺฒโยชนวิตฺถารา  เอกา  มหานที  ตติยา  จนฺทภาคา  นาม ฯ  ราชา  สปริวาโร  

ตา  ปฏิปาฏิยา  ปตฺวา  เอตสฺส  สตฺถุ  คุณา  นาม  เหฏฺฅา  อวีจิโต  อุปริ  ยาว   

ภวคฺคา  ปตฺถฏา  สเจ  เอส  สตฺถา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อิเมสํ  อสฺสานํ  ขุรปิฏฺฅานิ  มา  เต

เมนฺตูติ  วตฺวา  สจฺจกิริยํ  กตฺวา  อุทกปิฏฺเฅน  อสฺเส  ปกฺขนฺทาเปสิ ฯ  เอกอสฺสสฺสาปิ  

ขุรปิฏฺฅิมตฺตํ  น  เตมิ ฯ  เอวํ  โส  สปริวาโร  ตติยํ  นทึ  อติกฺกมิตฺวา  ฉพฺพณฺณรํสิโย  
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ทิสฺวา  อสฺสปิฏฺฅิโต  โอตริตฺวา  โอนตสรีโร  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  นิสินฺโน  

อนุปุพฺพีกถํ  สุตฺวา  โสตาปนฺโน  หุตฺวา  เอหิภิกฺขุภาเวน  ปพฺพชิตฺวา  อฏฺฅปริกฺขาร- 

ธโร  วสฺสสติกตฺเถโร  วิย  อโหสิ ฯ

 สตฺถาปิ แม้ อ.พระศาสดา  โวโลเกนฺโต ทรงตรวจดูอยู่  โลกํ ซึ่งโลก  ปจฺจูสกาเล  

ในกาลเป็นที่ขจัดเสียเฉพาะซึ่งความมืด  ตํทิวสํ ในวันนั้น  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว   

อรหตฺโตปนิสฺสย ํ ซึ่งอุปนิสัยแห่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  รญฺโฃ ของพระ

ราชา  สปริวารสฺส ผู้เป็นไปกับด้วยบริวาร  ปจฺจุคฺคจฺฉนฺโต เมื่อเสด็จต้อนรับ  

ตํ  (ราชานํ) ซึ่งพระราชานั้น  อาทาย ทรงถือเอาแล้ว  ปตฺตจีวร ํ ซึ่งบาตรและ

จีวร  สยํ  เอว ด้วยพระองค์เองนั่นเทียว  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  วีสติโยชนสต ํสิ้น

ร้อยแห่งโยชน์ยี่สิบ  สาวตฺถิโต จากเมืองสาวัตถี  วิสฺสชฺเชนฺโต  นิสีท ิ ประทับนั่ง

เปล่งอยู่แล้ว  ฉพฺพณฺณรํสิโย ซึ่งพระรัศมีอันมีวรรณะ ๖ ท.  นิโคฺรธมูเล ที่โคน

แห่งต้นไทร  จนฺทภาคานทีตีเร ที่ฝั่งแห่งแม่นํ้าชื่อว่าจันทภาคา ฯ  จ ก็  นทิโย 

อ.แม่นํ้า ท.  ติสฺโส ๓ สาย  คตมคฺเค ในหนทางเป็นที่เสด็จไปแล้ว  รญฺโฃ ของ

พระราชา  ปฅมา  (นที) คือ อ.แม่นํ้าสายที่ ๑  คงฺคา  นาม ชื่อว่าคงคา  ทุติยา  

(นที) คือ อ.แม่นํ้าสายที่ ๒  นีลพาหา ชื่อว่านีลพาหา  มหานที เป็นแม่นํ้าใหญ่  

เอกา สายหนึ่ง  อฑฺฒโยชนวิตฺถารา มีกึ่งแห่งโยชน์เป็นส่วนกว้าง  (โหติ) ย่อม

เป็น  ตติยา  (นที) คือ อ.แม่นํ้าสายที่ ๓  จนฺทภาคา  นาม ชื่อว่าจันทภาคา  อเหสุํ  

ได้มีแล้ว ฯ  ราชา อ.พระราชา  สปริวาโร ผู้เป็นไปกับด้วยบริวาร  ปตฺวา เสด็จถึง

แล้ว  ตา  (นทิโย) ซึ่งแม่นํ้า ท. เหล่านั้น  ปฏิปาฏิยา ตามลําดับ  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ 

ว่า  “คุณา  นาม ชื่อ อ.พระคุณ ท.  เอตสฺส  สตฺถุ ของพระศาสดานั่น  ปตฺถฏา แผ่ไป

แล้ว  เหฏฺฅา ในภายใต้  อวีจิโต แต่นรกชื่อว่าอเวจี  อุปริ ในเบื้องบน  ยาว เพียงใด  

ภวคฺคา แต่ภวัคคพรหม,  สเจ ถ้าว่า  เอโส  สตฺถา อ.พระศาสดานั่น  สมฺมาสมฺพุทฺโธ 

เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  (โหติ) ย่อมเป็นไซร้,  ขุรปิฏฺฅานิ อ.หลังแห่งกีบ ท.  อิเมสํ   

อสฺสานํ ของม้า ท. เหล่านี้  มา  เตเมนฺตุ ขอจงอย่าเปียก”  อิติ ดังนี้  กตฺวา ทรง

กระทําแล้ว  สจฺจกิริยํ ซึ่งสัจกิริยา  อสฺเส ทรงยังม้า ท.  ปกฺขนฺทาเปสิ ให้แล่นไป

แล้ว  อุทกปิฏฺเฅน โดยหลังแห่งนํ้า ฯ  (ฅานํ) อ.ที่  ขุรปิฏฺฅิมตฺตํ สักว่าหลังแห่ง

กีบ  เอกอสฺสสฺสาปิ แม้ของม้าตัวหนึ่ง  น  เตมิ ไม่เปียกแล้ว ฯ  โส  (ราชา) อ.พระ

ราชานั้น  สปริวาโร ผู้เป็นไปกับด้วยบริวาร  อติกฺกมิตฺวา ทรงข้ามแล้ว  นทึ ซึ่ง
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แม่นํ้า  ตติยํ สายที่ ๓  เอวํ ด้วยประการฉะนี้  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  ฉพฺพณฺณรํสิโย 

ซึ่งพระรัศมีอันมีวรรณะ ๖ ท.  โอตริตฺวา เสด็จลงแล้ว  อสฺสปิฏฺฅิโต จากหลังแห่งม้า  

โอนตสรีโร ผู้มีสรีระอันน้อมลงแล้ว  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  สนฺติก ํ สู่สํานัก  สตฺถุ 

ของพระศาสดา  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  นิสินฺโน ประทับนั่งแล้ว  สุตฺวา ทรง

สดับแล้ว  อนุปุพฺพีกถํ ซึ่งอนุบุพพีกถา  โสตาปนฺโน เป็นพระโสดาบัน  หุตฺวา เป็น  

ปพฺพชิตฺวา ทรงผนวชแล้ว  เอหิภิกฺขุภาเวน โดยความเป็นแห่งเอหิภิกขุ  อฏฺฅ- 

ปริกฺขารธโร ผู้ทรงไว้ซึ่งบริขาร ๘  วสฺสสติกตฺเถโร  วิย เป็นราวกะว่าพระเถระผู้มี

ร้อยแห่งกาลฝน  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

  แม้พระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งในวันนั้น ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระ

อรหัตของพระราชาพร้อมกับบริวาร เมื่อเสด็จต้อนรับพระราชานั้น ทรงถือเอาบาตร

และจีวรด้วยพระองค์เองทีเดียว เสด็จไปสิ้น ๑๒๐ โยชน์จากเมืองสาวัตถี ประทับนั่ง

ทรงเปล่งฉัพพรรณรังสี ที่โคนต้นไทร ริมฝั่งแม่นํ้าจันทภาคา. ก็ในทางเป็นที่เสด็จไป

ของพระราชา ได้มีแม่นํ้า ๓ สาย คือ สายที่ ๑ ชื่อว่าคงคา สายที่ ๒ ชื่อว่านีลพาหา ซึ่ง

เป็นแม่นํ้าใหญ่สายหนึ่ง กว้างครึ่งโยชน์ สายที่ ๓ ชื่อว่าจันทภาคา. พระราชาพร้อม

กับราชบริพารเสด็จถึงแม่นํ้าเหล่านั้นตามลําดับ ตรัสว่า “ธรรมดาว่าพระคุณทั้งหลาย 

ของพระศาสดาพระองค์นี้ แผ่ไปในภายใต้แต่อเวจีนรก ในเบื้องบนถึงภวัคคพรหม, 

ถ้าพระศาสดาพระองค์นี้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไซร้, ขอกีบหลังแม้ของม้าเหล่านี้ 

จงอย่าเปียก” แล้วทรงทําสัจกิริยา ทรงขับม้าไปบนหลังนํ้า. เพียงหลังกีบแม้ของม้าตัว

เดียว ก็ไม่เปียกเลย. พระราชานั้นพร้อมกับราชบริพารเสด็จข้ามแม่นํ้าสายที่ ๓ ด้วย

อาการอย่างนี้ ทอดพระเนตรฉัพพรรณรังสี เสด็จลงจากหลังของม้า มีพระสรีระน้อม

ลงเสด็จไปสู่สํานักของพระศาสดา ถวายบังคม แล้วประทับนั่งสดับอนุบุพพีกถา เป็น

พระโสดาบัน ทรงผนวชโดยความเป็นเอหิภิกขุ ได้เป็นดุจพระเถระผู้มี ๑๐๐ พรรษา 

ทรงบริขาร ๘.

   ..............................................................................................................................

 อโนชา  เทวีปิ  พุทฺธาทีนมุปฺปตฺตึ  สุตฺวา  วาณิชานํ  วจนํ  นวหิ  สตสหสฺเสหิ   

ปูเชตฺวา  “คจฺฉถ  ตาตาติ  เต  อุยฺโยเชตฺวา  รญฺฃา  สทฺธึ  คตอมจฺจานํ  ภริยาหิ   

ปริวุตา  สตฺถารํ  อุทฺทิสฺส  รถยาเนน  นิกฺขมนฺตี  ปุริมนเยเนว  ตา  นทิโย  อติกฺกมิ 
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ฯ  สตฺถา  “อิมาสํ  อตฺตโน  สามิเก  ปสฺสนฺตีนํ  ฉนฺทราโค  อุปฺปชฺชิตฺวา  มคฺคนฺตรายํ  

กเรยฺย,  โส  เอวํ  กาตุํ  น  สกฺขิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา,  ยถา  เต  อญฺฃมญฺฃํ  น  ปสฺสนฺติ,   

ตถา  อกาสิ ฯ  ตา  สพฺพาปิ  ตติยํ  นทึ  อติกฺกมิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา   

วนฺทิตฺวา  นิสินฺนา  อนุปุพฺพีกถํ  สุตฺวา  โสตาปนฺนา  ชาตา ฯ  เตปิ  ภิกฺขู  ตาสํ   

เทสิตธมฺมํ  สุณนฺตา  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺตํ  ปตฺตา ฯ  สตฺถา  อิทฺธาภิสงฺขารํ   

ปฏิปฺปสฺสมฺเภสิ ฯ  อถ  ตา  เต  ปพฺพชิเต  ทิสฺวา  สตฺถารํ  ปพฺพชฺชํ  ยาจึสุ ฯ  สตฺถา  

“อุปฺปลวณฺณา  อาคจฺฉตูติ  จินฺเตสิ ฯ  เถรี  อาคนฺตฺวา  ตา  ปพฺพาเชตฺวา  อาทาย  

สาวตฺถิยํ  ภิกฺขุนูปสฺสยํ  คตา ฯ  ตาปิ  สพฺพา  อรหตฺตํ  ปตฺตา ฯ  สตฺถาปิ  ภิกฺขุสหสฺสํ  

อาทาย  อากาเสน  เชตวนํ  อคมาสีติ ฯ

 เทวีปิ แม้ อ.พระเทวี  อโนชา พระนามว่าอโนชา  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  อุปฺปตฺต ึซึ่ง

การเกิดขึ้น  พุทฺธาทีนํ  (รตนานํ) แห่งรัตนะ ท. มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น  ปูเชตฺวา ทรง

บูชาแล้ว  วจนํ ซึ่งคํา  วาณิชานํ ของพ่อค้า ท.  สตสหสฺเสห ิด้วยแสนแห่งทรัพย์ 

ท.  นวห ิ เก้า  อุยฺโยเชตฺวา ทรงส่งไปแล้ว  เต  (วาณิเช) ซึ่งพ่อค้า ท. เหล่านั้น  

(วจเนน) ด้วยพระดํารัส  อิติ ว่า  “ตาตา ดูก่อนพ่อ ท.  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  คจฺฉถ 

จงไป”  อิติ ดังนี้  รญฺฃา  สทฺธึ  คตอมจฺจานํ  ภริยาหิ  ปริวุตา ผู้อันภรรยา ท. ของ

อํามาตย์ผู้ไปแล้ว ท. กับ ด้วยพระราชา แวดล้อมแล้ว  นิกฺขมนฺตี เสด็จออกไปอยู่   

รถยาเนน ด้วยยานคือรถ  อุทฺทิสฺส เจาะจง  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  อติกฺกมิ เสด็จ

ข้ามแล้ว  ตา  นทิโย ซึ่งแม่นํ้า ท. เหล่านั้น  ปุริมนเยน  เอว โดยนัยอันมีในก่อน

นั่นเทียว ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  จินฺเตตฺวา ทรงดําริแล้ว  อิติ ว่า  “ฉนฺทราโค  

อ.ฉันทะและราคะ  อุปฺปชฺชิตฺวา เกิดขึ้นแล้ว  อิมาสํ  (อิตฺถีนํ) แก่หญิง ท. เหล่านี้   

ปสฺสนฺตีน ํ ผู้เห็นอยู่  สามิเก ซึ่งสามี ท.  อตฺตโน ของตน  กเรยฺย พึงกระทํา   

มคฺคนฺตรายํ ซึ่งอันตรายต่อมรรค,  โส  (ฉนฺทราโค) อ.ฉันทะและราคะนั้น  น  สกฺขิสฺสติ  

จักไม่อาจ  กาตุํ เพื่ออันกระทํา  เอวํ อย่างนี้”  อิติดังนี้  อกาสิ ได้ทรงกระทําแล้ว  ตถา 

โดย-,  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  น ปสฺสนฺต ิจะไม่เห็น  อญฺฃมญฺฃํ ซึ่งกันและกัน  

ยถา โดยประการใด, -ประการนั้น ฯ  ตา  (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านั้น  สพฺพาปิ แม้

ทั้งปวง  อติกฺกมิตฺวา ข้ามแล้ว  นทึ ซึ่งแม่นํ้า  ตติย ํสายที่ ๓  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติก ํ 

สู่สํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  นิสินฺนา นั่งแล้ว  สุตฺวา  

ฟังแล้ว  อนุปุพฺพีกถํ ซึ่งอนุบุพพีกถา  โสตาปนฺนา เป็นพระโสดาบัน  ชาตา เกิด
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แล้ว ฯ  เตปิ  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท. แม้เหล่านั้น  สุณนฺตา ฟังอยู่  (สตฺถารา)  เทสิตธมฺมํ 

ซึ่งธรรม อันพระศาสดา ทรงแสดงแล้ว  ตาสํ  (อิตฺถีนํ) แก่หญิง ท. เหล่านั้น  ปตฺตา 

บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  สห กับ  ปฏิสมฺภิทาหิ ด้วยปฏิ

สัมภิทา ท. ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  ปฏิปฺปสฺสมฺเภส ิทรงระงับแล้ว  อิทฺธาภิสงฺขารํ 

ซึ่งการปรุงแต่งด้วยฤทธิ์ ฯ  อถ ลําดับนั้น  ตา  (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท.เหล่านั้น  ทิสฺวา 

เห็นแล้ว  เต  (สามิเก) ซึ่งสามี ท. เหล่านั้น  ปพฺพชิเต ผู้บวชแล้ว  ยาจึสุ ทูลขอแล้ว  

ปพฺพชฺช ํซึ่งการบวช  สตฺถารํ กะพระศาสดา ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  จินฺเตสิ ทรง

ดําริแล้ว  อิติ ว่า  “อุปฺปลวณฺณา อ.นางอุบลวรรณา  อาคจฺฉตุ จงมา”  อิติ ดังนี้ ฯ  

เถรี อ.พระเถรี  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  ตา  (อิตฺถิโย) ยังหญิง ท. เหล่านั้น  ปพฺพาเชตฺวา  

ให้บวชแล้ว  อาทาย พาเอาแล้ว  คตา ไปแล้ว  ภิกฺขุนูปสฺสยํ สู่ที่เป็นที่พํานักของ

ภิกษุณี  สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถี ฯ  ตาปิ  (ภิกฺขุนิโย) อ.ภิกษุณี ท. แม้เหล่านั้น  

สพฺพา ทั้งปวง  ปตฺตา บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์ ฯ  สตฺถาปิ 

แม้ อ.พระศาสดา  อาทาย ทรงพาเอาแล้ว  ภิกฺขุสหสฺสํ ซึ่งพันแห่งภิกษุ  อคมาสิ 

ได้เสด็จไปแล้ว  เชตวนํ สู่วิหารชื่อว่าเชตวัน  อากาเสน ทางอากาศ  อิติ ดังนี้แล ฯ

 แม้พระเทวีพระนามว่าอโนชาทรงสดับการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นต้น ทรงบูชา

คําของพวกพ่อค้าด้วยทรัพย์เก้าแสน ทรงส่งพวกพ่อค้าเหล่านั้นไปด้วยพระดํารัสว่า 

“ไปเถิดพ่อทั้งหลาย” อันภรรยาของพวกอํามาตย์ผู้โดยเสด็จกับพระราชาแวดล้อม

แล้ว เสด็จออกไปอยู่ด้วยยานพาหนะคือรถ เจาะจงพระศาสดา ก้าวผ่านแม่นํ้าเหล่า

นั้น โดยนัยอันมีในก่อนนั่นแหละ. พระศาสดาทรงดําริว่า “เมื่อสตรีเหล่านี้ เห็นสามี

ของตน ฉันทะและราคะ จะพึงเกิดขึ้นทําอันตรายต่อมรรค, ฉันทะและราคะนั้น จักไม่

อาจทําได้อย่างนี้” ได้ทรงทําโดยประการที่พวกชนเหล่านั้น จะไม่เห็นซึ่งกันและกัน

ได้. หญิงเหล่านั้นแม้ทั้งหมด ผ่านแม่นํ้าสายที่ ๓ มาแล้ว ก็ไปยังสํานักของพระศาสดา 

ถวายบังคม นั่งแล้ว ฟังอนุบุพพีกถา เป็นพระโสดาบัน. ฝ่ายพวกภิกษุเหล่านั้นฟัง

ธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงแก่พวกหญิงเหล่านั้น ก็บรรลุพระอรหัตพร้อมกับปฏิสัม

ภิทา. พระศาสดาทรงคลายฤทธาภิสังขาร. ทีนั้น พวกหญิงเหล่านั้น ก็เห็นพวกสามี

ของตนผู้บวชแล้ว จึงทูลขอบรรพชากับพระศาสดา. พระศาสดาทรงดําริว่า “นางอุบล

วรรณาจงมา”. พระเถรีมาแล้ว ให้หญิงเหล่านั้นบวช แล้วพาไปสู่ที่พํานักของภิกษุณี 

ในเมืองสาวัตถี. แม้ภิกษุณีเหล่านั้นทุกรูป ต่างบรรลุพระอรหัต. ฝ่ายพระศาสดาทรง
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พาเอาภิกษุหนึ่งพันรูป ได้เสด็จไปสู่พระ-เชตวันทางอากาศ ดังนี้แล.

 ..............................................................................................................................

 เอกกงฺคุตฺตรวณฺณนาทีสุ  มหากปฺปินตฺเถรวตฺถุ ฯ

 มหากปฺปินตฺเถรวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระมหากัปปินะผู้เถระ  (อาคตํ) มาแล้ว   

เอกกงฺคุตฺตรวณฺณนาทีสุ  (วณฺณนาสุ) ในอรรถกถา ท. มีอรรถกถาแห่งเอกกนิบาต  

อังคุตตรนิกายเป็นต้น ฯ

 เรื่องพระมหากัปปินเถระมาในอรรถกถาเอกกนิบาต อังคุตตรนิกายเป็นต้น.

 ..............................................................................................................................

กตปุญฺฃากตปุญฺฃวิเสส

[๙๔]   อปิจ  ยสฺมา  อกตปุญฺโฃ  อานุภาวสมฺปนฺนํ  วตฺถุํ  ลภนฺโต  ทุกฺขํ  ปาปุณาติ,   

กตปุญฺโฃ  สุขํ,  ยสฺมา  จ  อกตปุญฺโฃ  ปเรหิ  ทินฺนํปิ  สิรึ  คเหตุํ  น  สกฺโกติ,   

สา  สิรี  ปุญฺฃวนฺตเมวุปคตา,  ตสฺมาปิ  ปุพฺเพกตปุญฺฃตา  มงฺคลนฺติ  ทฏฺฅพฺพํ ฯ   

ตตฺรีมานิ  วตฺถูนิ ฯ

 อปิจ  ยสฺมา  อกตปุญฺโฃ  (ปุคฺคโล)  อานุภาวสมฺปนฺนํ  วตฺถุํ  ลภนฺโต  ทุกฺขํ  ปาปุณาติ,   

กตปุญฺโฃ  (ปุคฺคโล  อานุภาวสมฺปนฺนํ  วตฺถุํ  ลภนฺโต)  สุขํ  (ปาปุณาติ),  ยสฺมา  จ  อกตปุญฺโฃ  

(ปุคฺคโล)  ปเรหิ  (ปุคฺคเลหิ)  ทินฺนํปิ  สิรึ  คเหตุํ  น  สกฺโกติ,  สา  สิรี  ปุญฺฃวนฺตํ  เอว  (ปุคฺคลํ)  

อุปคตา,  ตสฺมาปิ  (ปณฺฑิเตน) “ปุพฺเพกตปุญฺฃตา  มงฺคลํ  (โหติ)”  อิติ  (สนฺนิฏฺฅานํ)  ทฏฺฅพฺพํ ฯ  

ตตฺร  (ปพฺเพ)  อิมานิ  วตฺถูนิ ฯ

   อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อกตปุญฺโฃ ผู้มีบุญอันไม่กระทําไว้แล้ว  

ลภนฺโต เมื่อได้  วตฺถุํ ซึ่งวัตถุ  อานุภาวสมฺปนฺนํ อันถึงพร้อมแล้วด้วยอานุภาพ   

ปาปุณาติ ย่อมถึง  ทุกฺขํ ซึ่งความทุกข์,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  กตปุญฺโฃ ผู้มีบุญ 

อันกระทําไว้แล้ว  (ลภนฺโต) เมื่อได้  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุ  (อานุภาวสมฺปนฺนํ) อันถึงพร้อม

แล้วด้วยอานุภาพ  (ปาปุณาติ) ย่อมถึง  สุขํ ซึ่งความสุข  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  จ 

อนึ่ง  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อกตปุญฺโฃ ผู้มีบุญอันไม่กระทําไว้แล้ว  น  สกฺโกติ ย่อม
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ไม่อาจ  คเหตุํ เพื่ออันรับเอา  สิร ึซึ่งสิริ  ปเรหิ  (ปุคฺคเลหิ)  ทินฺนํปิ แม้อันอันบุคคล 

ท. เหล่าอื่น ให้แล้ว,  สา  สิร ี อ.สิรินั้น  อุปคตา เข้าถึงแล้ว  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล   

ปุญฺฃวนฺตํ  เอว ผู้มีบุญนั่นเทียว  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมาป ิแม้เพราะเหตุนั้น  

(สนฺนิฏฺฅานํ) อ.ข้อสันนิษฐาน  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ทฏฺฅพฺพํ พึงเห็น  อิติ ว่า  

“ปุพฺเพกตปุญฺฃตา อ.ความที่แห่งบุคคลเป็นผู้มีบุญอันกระทําแล้วในกาลก่อน มงฺคลํ 

เป็นมงคล  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  อิมานิ  วตฺถูนิ อ.เรื่อง ท. เหล่านี้  ตตฺร  

(ปพฺเพ) ในข้อนั้น ฯ

 อีกอย่างหนึ่ง บุคคลผู้ไม่ได้ทําบุญไว้ เมื่อได้วัตถุที่ถึงพร้อมด้วยอานุภาพ ย่อมถึง

ความทุกข์, บุคคลผู้ทําบุญไว้ เมื่อได้วัตถุที่ถึงพร้อมด้วยอานุภาพ ย่อมถึงความ

สุข เพราะเหตุใด, อนึ่ง บุคคลผู้ไม่ได้ทําบุญไว้ ย่อมไม่อาจเพื่อจะรับเอาสิริที่บุคคล

แม้เหล่าอื่นให้ได้, สิรินั้นเข้าถึงบุคคลผู้มีบุญเท่านั้น เพราะเหตุใด, แม้เพราะเหตุนั้น 

บัณฑิตพึงเห็นข้อสันนิษฐานว่า “ความที่บุคคลได้ทําบุญไว้ในกาลก่อน จึงเป็นมงคล”. 

ในข้อนั้น มีเรื่องเหล่านี้ (เป็นอุทาหรณ์).

 ..............................................................................................................................  

๒. มณิลทฺธสูกรวตฺถุ

[๙๕]   อตีเต  พาราณสิยํ  จตฺตาโร  ภาตโร  พฺราหฺมณา  อิสิปพฺพชฺชํ  ปพฺพชิตฺวา  หิมวติ   

ปฏิปาฏิยา  ปณฺณสาลํ  กตฺวา  วสึสุ ฯ  เตสุ  เชฏฺฅภาตา  กาลํ  กตฺวา  สกฺโก   

หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  โส  ตํ  การณํ  ฃตฺวา  เอกทิวสํ  เชฏฺฅกตาปสํ  อุปคนฺตฺวา   

วนฺทิตฺวา  “ภนฺเต  เกน  เต  อตฺโถติ  ปุจฺฉิ ฯ  โส  ปน  ปณฺฑุโรโค,  ตสฺมา  “อคฺคินา  

เม  อตฺโถติ  อาห ฯ  สกฺโก  “ยทิ  ภนฺเต  อคฺคินา  อตฺโถ,  อิมํ  หตฺเถน  ปหริตฺวา   

ทารูนิ  อาหริตฺวา  อคฺคึ  กโรหีติ  วเทยฺยาสิ,  อยํ  ตถา  กริสฺสตีติ  วตฺวา  ตสฺส   

วาสีผรสุกํ  อทาสิ ฯ  วาสีผรสุโก  นาม  ทณฺเฑ  ปเวสนวเสน  วาสีปิ  ผรสุปิ ฯ   

สกฺโก  ทุติยํ  อุปคนฺตฺวา  ตเถว  ปุจฺฉิ ฯ  ตสฺส  ปณฺณสาลาย  หตฺถิมคฺโค  โหติ ฯ  

โส  หตฺถีหิ  อุปทฺทูโต  “หตฺถีนํ  วเสน  เม  ทุกฺขํ  อุปฺปชฺชติ,  เต  ปลาเปหีติ  อาห ฯ  

สกฺโก  “ภนฺเต  อิมสฺมึ  เภริตเล  ปหเฏ  ตุมฺหากํ  ปจฺจามิตฺตา  ปลายิสฺสนฺติ,  อิมสฺมึ  
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ปหเฏ  เมตฺตจิตฺตา  หุตฺวา  จตุรงฺคินิโย  เสนา  ปริวาเรสฺสนฺตีติ  วตฺวา  ตสฺส  เอกํ  เภรึ   

ทตฺวา  ตติยํปิ  อุปคนฺตฺวา  ตเถว  ปุจฺฉิ ฯ  โสปิ  ปณฺฑุโรโค,  ตสฺมา  “ทธินา  เม   

อตฺโถติ  อาห ฯ  สกฺโก  ตสฺส  เอกํ  ทธิฆฏํ  ทตฺวา  “สเจ  ตุมฺเห  อิจฺฉมานา  อิมํ   

อาวฏฺเฏยฺยาถ,  มหานที  หุตฺวา  มโหฆํ  ปวตฺเตตฺวา  ตุมฺหากํ  รชฺชํ  คเหตฺวา  ทาตุํ  

สกฺขิสฺสตีติ  วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  พฺราหฺมณา อ.พราหมณ์ ท.  ภาตโร ผู้เป็นพี่น้อง

ชายกัน  จตฺตาโร สี่คน  พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี  ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  อิสิ-

ปพฺพชฺช ํบวชเป็นฤษี  กตฺวา กระทําแล้ว  ปณฺณสาลํ ซึ่งบรรณศาลา  ปฏิปาฏิยา 

ตามลําดับ  หิมวต ิในป่าหิมพานต์  วสึส ุอยู่แล้ว ฯ  เตสุ  (ภาตเรสุ)  เชฏฺฅภาตา อ.-

ในพี่น้องชาย ท. เหล่านั้นหนา -พี่ชายผู้เจริญที่สุด  กตฺวา กระทําแล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ  

สกฺโก เป็นท้าวสักกะ  หุตฺวา เป็น  นิพฺพตฺต ิบังเกิดแล้ว ฯ  โส  (สกฺโก) อ.ท้าวสักกะ

นั้น  ฃตฺวา รู้แล้ว  ตํ  การณํ ซึ่งเหตุนั้น  อุปคนฺตฺวา เสด็จเข้าไปหาแล้ว  เชฏฺฅก- 

ตาปสํ ซึ่งดาบสผู้เจริญที่สุด  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  วนฺทิตฺวา ไหว้แล้ว  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  

อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  อตฺโถ อ.ความต้องการ  เกน ด้วยอะไร  (อตฺถิ)  

มีอยู่  เต แก่ท่าน”  อิติ ดังนี้ ฯ  ปน ก็  โส  (เชฏฺฅกตาปโส) อ.ดาบสผู้เจริญที่สุด

นั้น  ปณฺฑุโรโค เป็นโรคผอมเหลือง  (โหติ) ย่อมเป็น,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (โส   

เชฏฺฅกตาปโส) อ.ดาบสผู้เจริญที่สุดนั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อตฺโถ อ.ความ

ต้องการ  อคฺคินา ด้วยไฟ  (อตฺถิ) มีอยู่  เม แก่อาตมา”  อิติ ดังนี้ ฯ  สกฺโก อ.ท้าว

สักกะ  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ยทิ ผิว่า  อตฺโถ อ.ความ

ต้องการ  อคฺคินา ด้วยไฟ  (อตฺถิ) มีอยู่ไซร้,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ปหริตฺวา เคาะแล้ว  อิมํ  

(วาสีผรสุกํ) ซึ่งพร้าโต้เล่มนี้  หตฺเถน ด้วยมือ  วเทยฺยาสิ พึงกล่าว  อิติ ว่า  ‘(ตฺวํ) 

อ.เจ้า  อาหริตฺวา นํามาแล้ว  ทารูนิ ซึ่งฟืน ท.  กโรหิ จงกระทํา  อคฺคึ ซึ่งไฟ’  อิติ 

ดังนี้,  อยํ  (วาสีผรสุโก) อ.พร้าโต้เล่มนี้  กริสฺสต ิจักกระทํา  ตถา เหมือนอย่างนั้น”  

อิติ ดังนี้  อทาสิ ได้ประทานแล้ว  วาสีผรสุกํ ซึ่งพร้าโต้  ตสฺส  (เชฏฺฅกตาปสสฺส) 

แก่ดาบสผู้เจริญที่สุดนั้น ฯ  วาสีปิ อ.มีดก็ดี  ผรสุปิ อ.ขวานก็ดี  วาสีผรสุโก  นาม

ชื่อว่าวาสีผรสุกะ  ปเวสนวเสน ด้วยสามารถแห่งการสอดเข้าไป  ทณฺเฑ ในด้าม ฯ  

สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  อุปคนฺตฺวา เสด็จเข้าไปหาแล้ว  ทุติยํ  (ตาปสํ) ซึ่งดาบสรูปที่ ๒  

ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  ตถา  เอว เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว ฯ  หตฺถิมคฺโค อ.ทางของช้าง  
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โหติ ย่อมมี  ปณฺณสาลาย ใกล้บรรณศาลา  ตสฺส  (ตาปสสฺส) ของดาบสนั้น ฯ  โส  

(ตาปโส) อ.ดาบสนั้น  หตฺถีหิ  อุปทฺทูโต ผู้อันช้าง ท. รบกวนแล้ว  อาห กล่าวแล้ว   

อิติ ว่า  “ทุกฺขํ อ.ความทุกข์  เม ของอาตมภาพ  อุปฺปชฺชต ิ ย่อมเกิดขึ้น  วเสน  

ด้วยสามารถ  หตฺถีนํ แห่งช้าง ท.,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เต  (หตฺถิโน) ยังช้าง ท. เหล่านั้น  

ปลาเปหิ จงให้หนีไป”  อิติ ดังนี้ ฯ  สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า   

“ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  อิมสฺมึ  เภริตเล ครั้นเมื่อพื้นแห่งกลองนี้  (ตุมฺเหหิ) อัน

ท่าน  ปหเฏ ตีแล้ว,  ปจฺจามิตฺตา อ.ศัตรู ท.  ตุมฺหากํ ของท่าน  ปลายิสฺสนฺติ จัก

หนีไป,  อิมสฺมึ  (เภริตเล) ครั้นเมื่อพื้นแห่งกลองนี้  (ตุมฺเหหิ) อันท่าน  ปหเฏ ตีแล้ว,  

เสนา อ.กองทัพ ท. จตุรงฺคินิโย อันมีองค์ ๔  เมตฺตจิตฺตา เป็นผู้มีจิตอันประกอบแล้ว

ด้วยเมตตา  หุตฺวา เป็น  ปริวาเรสฺสนฺติ จักแวดล้อม”  อิติ ดังนี้  ทตฺวา ประทานแล้ว  

เอกํ  เภรึ ซึ่งกลองใบหนึ่ง  ตสฺส  (ตาปสสฺส) แก่ดาบสนั้น  อุปคนฺตฺวา เสด็จเข้าไป

หาแล้ว  ตติยํปิ  (ตาปสํ) ซึ่งดาบส แม้รูปที่ ๓  ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  ตถา  เอว เหมือน

อย่างนั้นนั่นเทียว ฯ  โสปิ  (ตาปโส) อ.ดาบสแม้นั้น  ปณฺฑุโรโค เป็นโรคผอมเหลือง  

(โหติ) ย่อมเป็น,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (โส  ตาปโส) อ.ดาบสนั้น  อาห กล่าวแล้ว  

อิติ ว่า  “อตฺโถ อ.ความต้องการ  ทธินา ด้วยนมส้ม  (อตฺถิ) มีอยู่  เม แก่อาตมภาพ”  

อิติ ดังนี้ ฯ  สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  ทตฺวา ประทานแล้ว  ทธิฆฏํ ซึ่งหม้อแห่งนมส้ม  

เอกํ หม้อหนึ่ง  ตสฺส  (ตาปสสฺส) แก่ดาบสนั้น  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  

ตุมฺเห อ.ท่าน  อิจฺฉมานา ปรารถนาอยู่  อาวฏฺเฏยฺยาถ พึงควํ่าลง  อิมํ  (ทธิฆฏํ) 

ซึ่งหม้อแห่งนมส้มนี้,  (ทธิ) อ.นมส้ม  มหานที เป็นแม่นํ้าใหญ่  หุตฺวา เป็น  มโหฆํ 

ยังห้วงนํ้าใหญ่  ปวตฺเตตฺวา ให้เป็นไปทั่วแล้ว  สกฺขิสฺสติ จักอาจ  ตุมฺหากํ  รชฺชํ   

คเหตฺวา  ทาตุํ เพื่ออัน ยึดเอา ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา แล้วจึงให้แก่ท่าน”  อิติ 

ดังนี้  ปกฺกามิ เสด็จหลีกไปแล้ว ฯ 

 ในอดีตกาล มีพราหมณ์ ๔ พี่น้องในเมืองพาราณสี บวชเป็นฤษี สร้างบรรณศาลาอยู่

ตามลําดับในป่าหิมพานต์. บรรดาพี่น้องชายเหล่านั้น พี่ชายคนโตทํากาละ บังเกิด

เป็นท้าวสักกะ. ท้าวสักกะนั้นทราบเหตุนั้น วันหนึ่ง เสด็จเข้าไปหาดาบสผู้เจริญที่สุด 

ไหว้แล้วถามว่า “ท่านขอรับ ท่านต้องการอะไร ?”. ก็ดาบสนั้น เป็นโรคผอมเหลือง, 

เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “อาตมภาพต้องการไฟ”. ท้าวสักกะตรัสว่า “ท่านขอรับ 

ถ้าท่านต้องการไฟ, ท่านพึงใช้มือเคาะมีดพร้าโต้เล่มนี้ แล้วกล่าวว่า ‘เจ้าจงนําฟืน
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มาแล้วก่อไฟ”, มีดพร้าโต้เล่มนี้จะทําเหมือนอย่างนั้น” ประทานมีดพร้าโต้แก่ดาบส

นั้น. มีดก็ดี ขวานก็ดี ชื่อว่าวาสีผรสุกะ ด้วยสามารถการใส่เข้าไปในด้าม. ท้าวสักกะ

เสด็จเข้าไปหาดาบสรูปที่ ๒ ตรัสถามเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละ. ทางของช้างมีอยู่

ใกล้บรรณศาลาของท่าน. ดาบสนั้น ถูกพวกช้างรบกวน จึงกล่าวว่า “ความทุกข์ของ

อาตมภาพ ย่อมเกิดขึ้น ด้วยสามารถแห่งช้างทั้งหลาย, ขอท่านจงโปรดทําให้พวก

ช้างเหล่านั้นหนีไป”. ท้าวสักกะตรัสว่า “ท่านขอรับ เมื่อท่านตีหน้ากลองด้านนี้ พวก

ศัตรูของท่าน จักหนีไป, เมื่อท่านตีหน้ากลองด้านนี้ กองทัพมีองค์ ๔ มีจิตเมตตา จัก

แวดล้อม” ประทานกลองใบหนึ่งแก่ดาบสรูปนั้น แล้วเสด็จเข้าไปหาดาบสแม้รูปที่ ๓ 

ตรัสถามเหมือนอย่างนั้นเหมือนกัน. แม้ดาบสนั้น ก็เป็นโรคผอมเหลือง เพราะฉะนั้น 

ท่านจึงกล่าวว่า “อาตมภาพต้องการนมส้ม”. ท้าวสักกะประทานหม้อนมส้มหม้อหนึ่ง

แก่ท่าน ตรัสว่า “ถ้าท่านต้องการ พึงควํ่าหม้อนมส้มนี้ลง, นมส้มจักกลายเป็นแม่นํ้า

ใหญ่ ทําห้วงนํ้าใหญ่ให้ไหลไปแล้ว จักอาจเพื่อจะยึดเอาความเป็นพระราชาให้แก่

ท่านได้” ดังนี้แล้ว ก็เสด็จหลีกไป.

 ..............................................................................................................................

 ตโต  ปฏฺฅาย  วาสีผรสุโก  เชฏฺฅสฺส  อคฺคึ  กโรติ ฯ  ทุติเยน  เภริตเล  ปหเฏ  หตฺถี  

ปลายนฺติ ฯ  ตติโย  ทธึ  ปริภุญฺชติ ฯ  ตทา  เอโก  สูกโร  ปุราณคามฏฺฅาเน  จรนฺโต   

อานุภาวสมฺปนฺนํ  มณิขณฺฑํ  ทิสฺวา  มุเขน  ฑํสิตฺวา  ตสฺสานุภาเวน  อากาสํ   

อุปฺปติตฺวา  สมุทฺทมชฺเฌ  เอกํ  ทีปกํ  ทิสฺวา  โอตริตฺวา  เอกสฺส  อุทุมฺพรรุกฺขสฺส  

เหฏฺฅา  วิหาสิ ฯ  โส  เอกทิวสํ  รุกฺขมูเล  มณิขณฺฑํ  ปุรโต  ฅเปตฺวา  นิทฺทํ  โอกฺกมิ ฯ   

อเถโก  กาสีรฏฺฅวาสิกปุริโส  มาตาปิตูหิ  เคหา  นิกฺกฑฺฒิโต  นาวิกานํ  กมฺมกโร   

หุตฺวา  นาวํ  อภิรุยฺห  สมุทฺทมชฺเฌ  ภินฺนาย  นาวาย  ผลเก  นิปนฺโน  ตํ  ทีปกํ  ปตฺวา  

ผลาผลํ  ปริเยสนฺโต  ตํ  สูกรํ  นิทฺทายนฺตํ  ทิสฺวา  สณิกํ  คนฺตฺวา  มณิขณฺฑํ  คเหตฺวา   

ตสฺสานุภาเวน  อากาสํ  อุปฺปติตฺวา  อุทุมฺพรสาขาย  นิสินฺโน  “อยมิมสฺสานุภาเวน   

อากาสํ  จริตฺวา  อิธ  วสติ  มญฺเฃ,  มยา  อิมํ  มาเรตฺวา  มํสํ  ขาทิตฺวา  คนฺตุํ   

วฏฺฏตีติ  จินฺเตตฺวา  เอกํ  ทณฺฑกํ  ภญฺชิตฺวา  ตสฺส  สีเส  ปาเตสิ ฯ  สูกโร  ปพุชฺฌิตฺวา   

มณึ  อปสฺสนฺโต  อิโต  จิโต  จ  กมฺปมาโน  วิจริ ฯ  โส  ปุริโส  หสิ ฯ  สูกโร   

อุทฺธมุลฺโลเกนฺโต  ตํ  ทิสฺวา  สีเสน  ตํ  รุกฺขํ  ปหริตฺวา  ตตฺเถว  มโต ฯ  โส   
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โอตริตฺวา  อคฺคึ  กตฺวา  ตสฺส  มํสํ  ปจิตฺวา  ขาทิตฺวา  อากาสํ  อุปฺปติตฺวา   

หิมวนฺตมตฺถเกน  คจฺฉนฺโต  อสฺสมปทํ  ทิสฺวา  เชฏฺฅอิสิโน  อสฺสเม  ทฺวีหํ  ตีหํ   

วสิตฺวา  วาสีผรสุกสฺสานุภาวํ  ปสฺสิตฺวา  อตฺตโน  มณิสฺสานุภาวํ  กเถตฺวา  “ภนฺเต   

อิมํ  คเหตฺวา  วาสีผรสุกํ  เม  เทถาติ  อาห ฯ  อิสิ  อากาเส  จริตุกาโม  มณึ  คเหตฺวา  

อิตรํ  ตสฺส  อทาสิ ฯ  โส  ตํ  คเหตฺวา  โถกํ  คนฺตฺวา  “วาสีผรสุกํ  ปหริตฺวา  อิมสฺส  

สีสํ  ฉินฺทิตฺวา  มณึ  อาหราติ  อาห ฯ  วาสีผรสุโก  ตถา  อกาสิ ฯ  

 วาสีผรสุโก อ.พร้าโต้  กโรติ ย่อมกระทํา  อคฺคึ ซึ่งไฟ  เชฏฺฅสฺส  (ตาปสสฺส) แก่

ดาบส ผู้เจริญที่สุด  ปฏฺฅาย จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น ฯ  เภริตเล ครั้นเมื่อ

พื้นแห่งกลอง  ทุติเยน  (ตาปเสน) อันดาบสรูปที่ ๒  ปหเฏ ตีแล้ว,  หตฺถี อ.ช้าง ท.  

ปลายนฺติ ย่อมหนีไป ฯ  ตติโย  (ตาปโส) อ.ดาบสรูปที่ ๓  ปริภุญฺชติ ย่อมบริโภค  

ทธึ ซึ่งนมส้ม ฯ  ตทา ในกาลนั้น  สูกโร อ.สุกร  เอโก ตัวหนึ่ง  จรนฺโต เที่ยวไป

อยู่  ปุราณคามฏฺฅาเน ในที่แห่งหมู่บ้านเก่า  ทิสฺวา เห็นแล้ว  มณิขณฺฑํ ซึ่งก้อน

แห่งแก้วมณี  อานุภาวสมฺปนฺนํ อันถึงพร้อมแล้วด้วยอานุภาพ  ฑํสิตฺวา คาบเอา

แล้ว  มุเขน ด้วยปาก  อุปฺปติตฺวา เหาะขึ้นไปแล้ว  อากาสํ สู่อากาศ  อานุภาเวน 

ด้วยอานุภาพ  ตสฺส  (มณิสฺส) ของแก้วมณีนั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ทีปกํ ซึ่งเกาะ  เอกํ 

เกาะหนึ่ง  สมุทฺทมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งมหาสมุทร  โอตริตฺวา ข้ามลงแล้ว  วิหาสิ  

อยู่แล้ว  เหฏฺฅา ในภายใต้  อุทุมฺพรรุกฺขสฺส แห่งต้นมะเดื่อ  เอกสฺส ต้นหนึ่ง ฯ   

เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  โส  (สูกโร) อ.สุกรนั้น  ฅเปตฺวา วางไว้แล้ว  มณิขณฺฑํ ซึ่ง

ก้อนแห่งแก้วมณี  รุกฺขมูเล ที่โคนแห่งต้นไม้  ปุรโต ในที่ข้างหน้า  โอกฺกมิ ก้าวลง

แล้ว  นิทฺทํ สู่ความหลับ ฯ  อถ ครั้งนั้น  กาสีรฏฺฅวาสิกปุริโส อ.บุรุษผู้อยู่ในแว่น

แคว้นชื่อว่ากาสีโดยปกติ  เอโก คนหนึ่ง  มาตาปิตูหิ  นิกฺกฑฺฒิโต ผู้อันมารดาและ

บิดา ท. คร่าออกแล้ว  เคหา จากเรือน  กมฺมกโร เป็นกรรมกร  นาวิกานํ ของบุคคล

ผู้ข้ามด้วยเรือ ท.  หุตฺวา เป็น  อภิรุยฺห ขึ้นเฉพาะแล้ว  นาวํ สู่เรือ,  นาวาย ครั้น

เมื่อเรือ  ภินฺนาย อับปางแล้ว  สมุทฺทมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งมหาสมุทร,  นิปนฺโน 

นอนแล้ว  ผลเก บนแผ่นกระดาน  ปตฺวา ถึงแล้ว  ตํ  ทีปกํ ซึ่งเกาะนั้น  ปริเยสนฺโต  

แสวงหาอยู่  ผลาผลํ ซึ่งผลไม้น้อยใหญ่  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  สูกรํ ซึ่งสุกรนั้น   

นิทฺทายนฺตํ ตัวประพฤติหลับอยู่  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สณิกํ ค่อยๆ  คเหตฺวา ถือ

เอาแล้ว  มณิขณฺฑํ ซึ่งก้อนแห่งแก้วมณี  อุปฺปติตฺวา เหาะขึ้นไปแล้ว  อากาสํ สู่
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อากาศ  อานุภาเวน ด้วยอานุภาพ  ตสฺส  (มณิสฺส) ของแก้วมณีนั้น  นิสินฺโน นั่งแล้ว   

อุทุมฺพรสาขาย บนกิ่งของต้นมะเดื่อ  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  (สูกโร) 

อ.สุกรนี้  จริตฺวา มญฺเฃ เห็นจะเที่ยวไปแล้ว  อากาสํ สู่อากาศ  อานุภาเวน ด้วย

อานุภาพ  อิมสฺส  (มณิสฺส) ของแก้วมณีนี้  วสติ  ย่อมอยู่  อิธ  (ฅาเน) ในที่นี้,  มยา  

อิมํ  (สูกรํ)  มาเรตฺวา  มํสํ  ขาทิตฺวา  คนฺตุํ อ.อัน- อันเรา ยังสุกรตัวนี้ ให้ตายแล้ว 

เคี้ยวกินแล้ว ซึ่งเนื้อ -ไป  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังนี้  ภญฺชิตฺวา หักแล้ว  ทณฺฑกํ  

ซึ่งท่อนไม้  เอกํ ท่อนหนึ่ง  (ตํ  ทณฺฑกํ) ยังท่อนไม้นั้น  ปาเตสิ ให้ตกไปแล้ว  สีเส 

บนศีรษะ  ตสฺส  (สูกรสฺส) ของสุกรนั้น ฯ  สูกโร อ.สุกร  ปพุชฺฌิตฺวา ตื่นแล้ว   

อปสฺสนฺโต ไม่เห็นอยู่  มณ ึ ซึ่งแก้วมณี  กมฺปมาโน  วิจริ เที่ยวสั่นอยู่แล้ว  อิโต  

(ปสฺสโต)  จ  อิโต  (ปสฺสโต)  จ ในข้างนี้ด้วย ในข้างนี้ด้วย ฯ  โส  ปุริโส อ.บุรุษนั้น  

หส ิหัวเราะแล้ว ฯ  สูกโร อ.สุกร  อุลฺโลเกนฺโต แหงนดูอยู่  อุทฺธํ ในเบื้องบน  ทิสฺวา 

เห็นแล้ว  ตํ  (ปุริสํ) ซึ่งบุรุษนั้น  ปหริตฺวา ชนแล้ว  ตํ  รุกฺขํ ซึ่งต้นไม้นั้น  สีเสน ด้วย

ศีรษะ  มโต ตายแล้ว  ตตฺถ  เอว  (ฅาเน) ในที่นั้นนั่นเทียว ฯ  โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  

โอตริตฺวา ข้ามลงแล้ว  กตฺวา กระทําแล้ว  อคฺคึ ซึ่งไฟ  ปจิตฺวา ปิ้งแล้ว  มํส ํซึ่งเนื้อ 

ตสฺส  (สูกรสฺส) ของสุกรนั้น  ขาทิตฺวา เคี้ยวกินแล้ว  อุปฺปติตฺวา เหาะขึ้นไปแล้ว   

อากาสํ สู่อากาศ  คจฺฉนฺโต ไปอยู่  หิมวนฺตมตฺถเกน โดยที่สุดแห่งป่าหิมพานต์   

ทิสฺวา เห็นแล้ว  อสฺสมปทํ ซึ่งอาศรมบท  วสิตฺวา อยู่แล้ว  ทฺวีหํ สิ้นวันสอง  ตีห ํสิ้นวัน

สาม  อสฺสเม ในอาศรม  เชฏฺฅอิสิโน ของฤษีผู้เจริญที่สุด  ปสฺสิตฺวา เห็นแล้ว  อานุภาวํ  

ซึ่งอานุภาพ  วาสีผรสุกสฺส ของพร้าโต้  กเถตฺวา บอกแล้ว  อานุภาวํ ซึ่งอานุภาพ  

มณิสฺส ของแก้วมณี  อตฺตโน ของตน  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่าน 

ผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  อิมํ  (มณิขณฺฑํ) ซึ่งก้อนแห่งแก้ว

มณีนี้  เทถ ขอจงให้  วาสีผรสุกํ ซึ่งพร้าโต้  เม แก่กระผม”  อิติ ดังนี้ ฯ  อิสิ อ.ฤษี   

จริตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเที่ยวไป  อากาเส ในอากาศ  (หุตฺวา) เป็น  คเหตฺวา 

ถือเอาแล้ว  มณ ึซึ่งแก้วมณี  อทาสิ ได้ให้แล้ว  อิตรํ  (วาสีผรสุกํ) ซึ่งพร้าโต้นอก

นี้  ตสฺส  (ปุริสสฺส) แก่บุรุษนั้น  ฯ  โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  ตํ   

(วาสีผรสุกํ) ซึ่งพร้าโต้นั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  โถกํ หน่อยหนึ่ง  ปหริตฺวา เคาะแล้ว  

วาสีผรสุกํ ซึ่งพร้าโต้  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เจ้า  ฉินฺทิตฺวา ตัดแล้ว  สีส ํ

ซึ่งศีรษะ  อิมสฺส  (ตาปสสฺส) ของดาบสนี้  อาหร จงนํามา  มณึ ซึ่งแก้วมณี”  อิติ 
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ดังนี้ ฯ  วาสีผรสุโก อ.พร้าโต้  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ

 ตั้งแต่นั้นมา พร้าโต้ก็ก่อไฟแก่ดาบสผู้เป็นหัวหน้า. เมื่อดาบสรูปที่ ๒ ตีพื้นกลอง พวก

ช้างต่างพากันหนีไป. ดาบสรูปที่ ๓ ย่อมบริโภคนมส้ม. ในคราวนั้น มีสุกรตัวหนึ่ง

เที่ยวไปในที่หมู่บ้านเก่า เห็นก้อนแก้วมณีที่ถึงพร้อมด้วยอานุภาพ จึงใช้ปากคาบ 

เหาะขึ้นไปสู่อากาศ ด้วยอานุภาพของแก้วมณีนั้น เห็นเกาะแห่งหนึ่งในท่ามกลาง

มหาสมุทร จึงข้ามลง แล้วอยู่ภายใต้ต้นมะเดื่อต้นหนึ่ง. วันหนึ่ง สุกรนั้นวางก้อนแก้ว

มณีไว้ในที่ข้างหน้า แล้วม่อยหลับไปที่โคนต้นไม้. ทีนั้น บุรุษชาวแคว้นกาสีคนหนึ่ง 

ถูกมารดาบิดาไล่ออกจากบ้าน เป็นกรรมกรของชาวเรือทั้งหลาย ขึ้นสู่เรือแล้ว เมื่อ

เรืออับปางในท่ามกลางมหาสมุทร นอนบนแผ่นกระดาน ถึงเกาะนั้น แสวงหาผลไม้

น้อยใหญ่ เห็นสุกรตัวนั้นกําลังหลับอยู่ จึงค่อยๆ เดินไป ฉวยเอาก้อนแก้วมณี เหาะขึ้น

สู่อากาศ ด้วยอานุภาพของแก้วมณีนั้น นั่งบนกิ่งมะเดื่อ คิดว่า “สุกรตัวนี้เห็นจะเที่ยว

ไปสู่อากาศด้วยอานุภาพของแก้วมณีนี้ แล้วอยู่ในที่นี้, การที่เราฆ่าสุกรตัวนี้ เคี้ยวกิน

เนื้อ แล้วจึงไป ย่อมควร” ดังนี้แล้ว หักท่อนไม้ท่อนหนึ่ง ทําให้ตกบนหัวของสุกรนั้น. 

สุกรตื่นขึ้น ไม่เห็นแก้วมณี เที่ยวซมซานอยู่ข้างนี้และข้างโน้น. บุรุษนั้น หัวเราะ. สุกร

แหงนหน้าดูข้างบน เห็นเขาแล้ว ใช้ศีรษะชนต้นไม้นั้น ตายในที่นั้นนั่นเอง. บุรุษนั้น

ลงมา ก่อไฟ ปิ้งเนื้อสุกรตัวนั้น เคี้ยวกิน แล้วเหาะขึ้นไปสู่อากาศ ไปในที่สุดแห่งป่า

หิมพานต์ เห็นอาศรมบท อยู่ ๒-๓ วัน ในอาศรมของหัวหน้าฤษี เห็นอานุภาพของ

พร้าโต้ บอกอานุภาพของแก้วมณีของตน กล่าวว่า “ท่านขอรับ ขอท่านถือเอาแก้ว

มณีนี้ แล้วให้พร้าโต้แก่กระผมเถิด”. ฤษีมีความประสงค์จะเที่ยวไปในอากาศ ถือเอา

แก้วมณี แล้วได้ให้พร้าโต้นอกนี้แก่บุรุษนั้น. เขาถือเอาพร้าโต้นั้น ไปหน่อยหนึ่ง เคาะ

พร้าโต้ กล่าวว่า “เจ้าจงตัดศีรษะของฤษีนี้ แล้วนําแก้วมณีมา”. พร้าโต้ได้ทําเหมือน

อย่างนั้นแล้ว.

 ..............................................................................................................................

 โส  วาสีผรสุกํ  ปฏิจฺฉนฺนฏฺฅาเน  ฅเปตฺวา  ทุติยํ  อิสึ  อุปคนฺตฺวา  กติปาหํ  วสิตฺวา   

เภริยานุภาวํ  ทิสฺวา  มณึ  ทตฺวา  เภรึ  คเหตฺวา  ปุริมนเยเนว  ตสฺสาปิ  สีสํ   

ฉินฺทาเปตฺวา  ตติยํ  อุปคนฺตฺวา  ทธิฆฏสฺสานุภาวํ  ทิสฺวา  มณึ  ทตฺวา  ทธิฆฏํ   

คเหตฺวา  ตเถว  ตสฺสาปิ  สีสํ  ฉินฺทาเปตฺวา  สพฺพํ  อาทาย  อากาสํ  อุปฺปติตฺวา   
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พาราณสิยา  อวิทูเร  โอตริตฺวา  พาราณสีรญฺโฃ  “ยุทฺธํ  วา  เม  เทตุ  รชฺชํ  วาติ  

เอกสฺส  ปุริสสฺส  หตฺเถ  ปณฺณํ  เปเสสิ ฯ  ราชา  สาสนํ  สุตฺวา  “โจรํ  คณฺหิสฺสามีติ  

นิกฺขมิ ฯ  โส  เภรึ  ปหริ ฯ  จตุรงฺคินี  เสนา  ตํ  ปริวาเรสิ ฯ  รญฺโฃ  อวตฺถรณภาวํ 

ฃตฺวา  ทธิฆฏํ  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  มหานที  ปวตฺติ ฯ  มหาชโน  ทธิมฺหิ  โอสีทิตฺวา   

อุตฺตริตุํ  นาสกฺขิ ฯ  โส  วาสีผรสุกํ  ปหริตฺวา  “รญฺโฃ  สีสํ  อาหราติ  อาห ฯ  โส   

คนฺตฺวา  สีสํ  อาหริตฺวา  ปาทมูเล  นิกฺขิปิ ฯ  เอโกปิ  อาวุธํ  อุกฺขิปิตุํ  นาสกฺขิ ฯ  โส  

มหนฺเตน  พเลน  ปริวุโต  นครํ  ปวิสิตฺวา  อภิเสกํ  กาเรตฺวา  ทธิวาหโน  นาม  ราชา  

อโหสีติ ฯ

 โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  ฅเปตฺวา วางไว้แล้ว  วาสีผรสุกํ ซึ่งพร้าโต้  ปฏิจฺฉนฺนฏฺฅาเน 

ในที่เป็นที่ปกปิดแล้ว  อุปคนฺตฺวา เข้าไปหาแล้ว  ทุติยํ  อิสึ ซึ่งฤษีรูปที่ ๒  วสิตฺวา  

อยู่แล้ว  กติปาหํ สิ้นวันเล็กน้อย  ทิสฺวา เห็นแล้ว  เภริยานุภาวํ ซึ่งอานุภาพ 

แห่งกลอง  ทตฺวา ให้แล้ว  มณ ึ ซึ่งแก้วมณี  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  เภรึ ซึ่งกลอง  

(วาสีผรสุกํ) ยังพร้าโต้  ฉินฺทาเปตฺวา ให้ตัดแล้ว  สีส ํซึ่งศีรษะ  ตสฺสาปิ  (อิสิสฺส) 

ของฤษีแม้นั้น  ปุริมนเยน  เอว โดยนัยอันมีในก่อนนั่นเทียว  อุปคนฺตฺวา เข้าไป

หาแล้ว  ตติยํ  (ตาปสํ) ซึ่งดาบสรูปที่ ๓  ทิสฺวา เห็นแล้ว  อานุภาวํ ซึ่งอานุภาพ   

ทธิฆฏสฺส ของหม้อแห่งนมส้ม  ทตฺวา ให้แล้ว  มณ ึซึ่งแก้วมณี  คเหตฺวา ถือเอา

แล้ว  ทธิฆฏํ ซึ่งหม้อแห่งนมส้ม  (วาสีผรสุกํ) ยังพร้าโต้  ฉินฺทาเปตฺวา ให้ตัดแล้ว  

สีสํ ซึ่งศีรษะ  ตสฺสาปิ  (อิสิสฺส) ของฤษีแม้นั้น  ตถา  เอว เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว  

อาทาย ถือเอาแล้ว  สพฺพํ  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุทั้งปวง  อุปฺปติตฺวา เหาะขึ้นไปแล้ว   

อากาสํ สู่อากาศ  โอตริตฺวา ข้ามลงแล้ว  อวิทูเร ในที่ไม่ไกล  พาราณสิยา แห่ง

เมืองพาราณสี  เปเสสิ ส่งไปแล้ว  ปณฺณํ ซึ่งหนังสือ  หตฺเถ ในมือ  เอกสฺส  ปุริสสฺส 

ของบุรุษคนหนึ่ง  พาราณสีรญฺโฃ แก่พระราชาผู้เป็นใหญ่ในเมืองพาราณสี  อิติ ว่า  

“(พาราณสีราชา) อ.พระราชาผู้เป็นใหญ่ในเมืองพาราณสี  เทตุ จงให้  ยุทฺธํ  วา ซึ่ง

การรบหรือ  รชฺชํ  วา หรือว่าซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  เม แก่เรา”  อิติ ดังนี้ ฯ  

ราชา อ.พระราชา  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  สาสนํ ซึ่งข่าวสาส์น  นิกฺขมิ เสด็จออกไป

แล้ว  (จินฺตเนน) ด้วยอันทรงดําริ  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  คณฺหิสฺสามิ จักจับ  โจรํ ซึ่ง

โจร”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  ปหร ิตีแล้ว  เภรึ ซึ่งกลอง ฯ  เสนา อ.กองทัพ   

จตุรงฺคินี อันประกอบด้วยองค์ ๔  ปริวาเรสิ แวดล้อมแล้ว  ตํ  (ปุริสํ) ซึ่งบุรุษ
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นั้น ฯ  (โส  ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  ฃตฺวา รู้แล้ว  อวตฺถรณภาวํ ซึ่งความเป็นคืออัน

ยกทัพมา  รญฺโฃ แห่งพระราชา  วิสฺสชฺเชสิ เทแล้ว  ทธิฆฏํ ซึ่งหม้อแห่งนมส้ม ฯ   

มหานที อ.แม่นํ้าใหญ่  ปวตฺต ิไหลไปแล้ว ฯ  มหาชโน อ.มหาชน  โอสีทิตฺวา จม

ลงแล้ว  ทธิมฺหิ ในนมส้ม  น  อสกฺขิ ไม่ได้อาจแล้ว  อุตฺตริตุํ เพื่ออันข้ามขึ้น ฯ  โส  

(ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  ปหริตฺวา เคาะแล้ว  วาสีผรสุกํ ซึ่งพร้าโต้  อาห กล่าวแล้ว  อิติ 

ว่า  “(ตฺวํ) อ.เจ้า  อาหร จงนํามา  สีส ํซึ่งศีรษะ  รญฺโฃ ของพระราชา”  อิติ ดังนี้ ฯ  

โส  (วาสีผรสุโก) อ.พร้าโต้นั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อาหริตฺวา นํามาแล้ว  สีส ํซึ่งศีรษะ  

นิกฺขิปิ วางไว้แล้ว  ปาทมูเล ที่ใกล้แห่งเท้า ฯ  เอโกปิ  (โยโธ) อ.ทหารแม้คนหนึ่ง   

น  อสกฺขิ ไม่ได้อาจแล้ว  อุกฺขิปิตุํ เพื่ออันยกขึ้น  อาวุธํ ซึ่งอาวุธ ฯ  โส  (ปุริโส) 

อ.บุรุษนั้น  มหนฺเตน  พเลน  ปริวุโต ผู้อันกําลังพล หมู่ใหญ่ แวดล้อมแล้ว  ปวิสิตฺวา 

เข้าไปแล้ว  นครํ สู่พระนคร  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  อภิเสกํ 

ซึ่งการอภิเษก  ราชา เป็นพระราชา  ทธิวาหโน  นาม พระนามว่าทธิวาหนะ  อโหสิ 

ได้เป็นแล้ว  อิติ ดังนี้แล ฯ

 บุรุษนั้นวางพร้าโต้ไว้ในที่ปกปิด แล้วเข้าไปหาฤษีรูปที่ ๒ อยู่ ๒-๓ วัน เห็นอานุภาพ

ของกลอง ให้แก้วมณี ถือเอากลอง แล้วให้พร้าโต้ตัดศีรษะของฤษีแม้นั้น โดยนัยอัน

มีในก่อนนั่นแหละ แล้วเข้าไปหาฤษีรูปที่ ๓ เห็นอานุภาพของหม้อนมส้ม ให้แก้วมณี 

ถือเอาหม้อนมส้ม แล้วให้มีดพร้าโต้ตัดศีรษะของฤษีแม้นั้นเหมือนอย่างนั้นเหมือนกัน 

ถือเอาสิ่งของทั้งหมดเหาะขึ้นไปสู่อากาศ ข้ามลงในที่ไม่ไกลแห่งเมืองพาราณสี ส่ง

หนังสือไปในมือของบุรุษคนหนึ่ง แก่พระเจ้ากรุงพาราณสีว่า “พระเจ้ากรุงพาราณสีจง

ให้การรบ หรือจงให้ราชสมบัติแก่เรา”. พระราชาทรงสดับข่าวสาส์น เสด็จออกด้วยตั้ง

พระทัยว่า “เราจักจับโจร”. บุรุษนั้นตีกลอง. กองทัพมีองค์ ๔ แวดล้อมบุรุษนั้น. เขา

รู้ว่าพระราชายกทัพมา จึงเทหม้อนมส้ม. แม่นํ้าใหญ่ไหลหลากไปทั่ว. มหาชนจมลง

ในนมส้ม  ไม่สามารถที่จะข้ามขึ้นได้. บุุรุษนั้นเคาะพร้าโต้ กล่าวว่า “เจ้าจงนําพระ

เศียรของพระราชามา”. พร้าโต้นั้นไปนําพระเศียรมาวางไว้ที่ใกล้เท้า. ทหารแม้คน

หนึ่ง ก็ไม่สามารถจะยกอาวุธขึ้นได้. บุรุษนั้น ผู้อันกําลังพลหมู่ใหญ่แวดล้อม เข้าไปสู่

พระนคร ให้ทําการอภิเษก ได้เป็นพระราชาพระนามว่าทธิวาหนะ ดังนี้แล. 

 ทุกนิปาเต  ทธิวาหนชาตเก  มณิลทฺธสูกรวตฺถุ ฯ
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 มณิลทฺธสูกรวตฺถุ อ.เรื่องแห่งสุกรตัวมีแก้วมณีอันได้แล้ว  (อาคตํ) มาแล้ว  ทธิวาหน- 

ชาตเก ในทธิวาหนชาดก  ทุกนิปาเต ในทุกนิบาต ฯ

 เรื่องสุกรได้แก้วมณี มาในทธิวาหนชาดก ในทุกนิบาต.

 ..............................................................................................................................

๓. สิรีโจรวตฺถุ

[๙๖]   สาวตฺถิยํ  กิเรโก  สิรีลกฺขณพฺราหฺมโณ  ปฏิวสติ ฯ  โส  เอกทิวสํ  “อยํ  ทุคฺคโต   

หุตฺวา  ปุน  อิสฺสโร  ชาโต,  ยนฺนูนาหํ  ตสฺส  สิรึ  เถเนตฺวา  อาคจฺเฉยฺยนฺติ  จินฺเตตฺวา   

อนาถปิณฺฑิกสฺส  ฆรํ  อคมาสิ ฯ  เสฏฺฅิสฺส  ปน  สพฺพสฺเสโต  โธตสงฺขปฺปฏิภาโค   

กุกฺกุโฏ  สุวณฺณปญฺชเร  ฅปิโต  อตฺถิ,  ตสฺส  จูฬายํ  สิรี  ปติฏฺฅาสิ ฯ  พฺราหฺมโณ  ตตฺถ  

คนฺตฺวา  เสฏฺฅินา  กตสกฺการสมฺมาโน  “กิมตฺถํ  อาคโตสีติ  ปุฏฺโฅ  “กตฺถ  นุ  โข  สิรี  

ปติฏฺฅิตาติ  โอโลกยมาโน  “กุกฺกุฏจูฬายนฺติ  ฃตฺวา  “อหํ  มหาเสฏฺฅิ  ปฃฺจมาณวสเต   

มนฺเต  วาเจมิ,  อกาลราวึ  เอกํ  กุกฺกุฏํ  นิสฺสาย  เต  จ  มยฃฺจ  กิลมาม,  อยฃฺจ   

กิร  กุกฺกุโฏ  กาลราวี  อิมสฺสตฺถาย  อาคโตมฺหิ,  เทหิ  เมตนฺติ  อาห ฯ  “คณฺห   

พฺราหฺมณ  เทมิ  เต  กุกฺกุฏนฺติ ฯ  เทมีติ  จ  วุตฺตกฺขเณเยว  สิรี  ตโต  อปคนฺตฺวา   

อุสฺสีสเก  ฅปิตมณิมฺหิ  ปติฏฺฅาสิ ฯ  พฺราหฺมโณ  ตํ  ฃตฺวา  มณึปิ  ยาจิ ฯ  มณึ  เทมีติ  

วุตฺตกฺขเณเยว  สิรี  ตโต  อปคนฺตฺวา  อุสฺสีสเก  ฅปิตอารกฺขยฏฺฅิยํ  ปติฏฺฅาสิ ฯ  โส  

ตํ  ฃตฺวา  ตํปิ  ยาจิ ฯ  เทมีติ  วุตฺตกฺขเณเยว  สิรี  ตโต  อปคนฺตฺวา  ปุญฺฃลกฺขณ- 

เทวิยา  นาม  เสฏฺฅิโน  อคฺคมเหสิยา  สีเส  ปติฏฺฅาสิ ฯ  พฺราหฺมโณ  ตํ  ฃตฺวา   

“อวิสฺสชฺชิยํ  ภณฺฑเมตํ,  ยาจิตุํปิ  น  สกฺโกมีติ  จินฺเตตฺวา  เสฏฺฅิสฺส  ยถาภูตํ   

อาจิกฺขิตฺวา  “น  สกฺกา  ตว  สิรึ  เถเนตุํ,  ตว  สนฺตกํ  ตเวว  โหตูติ  วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  

 กิร ได้ยินว่า  สิรีลกฺขณพฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์ผู้รู้ซึ่งลักษณะแห่งสิริ  เอโก คน

หนึ่ง  ปฏิวสต ิย่อมอาศัยอยู่  สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถี ฯ  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  โส   

(พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์นั้น  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  (อนาถปิณฺฑิโก) 

อ.เศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะนี้  ทุคฺคโต เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งยาก  หุตฺวา เป็น  อิสฺสโร 
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เป็นอิสระ  ชาโต เกิดแล้ว  ปุน อีก,  ยนฺนูน ไฉนหนอ  อหํ อ.เรา  เถเนตฺวา ลัก

ขโมยแล้ว  สิรึ ซึ่งสิริ  ตสฺส  (อนาถปิณฺฑิกสฺส) ของเศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะนั้น  

อาคจฺเฉยฺยํ พึงมา”  อิติ ดังนี้  อคมาสิ ได้ไปแล้ว  ฆรํ สู่เรือน  อนาถปิณฺฑิกสฺส 

ของเศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ ฯ  ปน ก็  กุกฺกุโฏ อ.ไก่  สพฺพสฺเสโต ตัวขาวปลอด   

โธตสงฺขปฺปฏิภาโค ตัวมีส่วนแห่งสังข์อันถูกขัดแล้ว  เสฏฺฅิสฺส ของเศรษฐี  (เสฏฺฅินา)   

ฅปิโต เป็นตัวอันเศรษฐีขังไว้แล้ว  สุวณฺณปญฺชเร ในกรงอันเป็นวิการแห่งทอง  อตฺถิ 

มีอยู่,  สิรี อ.สิริ  ปติฏฺฅาสิ ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  จูฬายํ ที่หงอน  ตสฺส  (กุกฺกุฏสฺส) ของ

ไก่นั้น ฯ  พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้น  เสฏฺฅินา   

กตสกฺการสมฺมาโน ผู้มีสักการะและสัมมานะ อันเศรษฐี กระทําแล้ว  ปุฏฺโฅ ถามแล้ว  

อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  อาคโต เป็นผู้มาแล้ว  กิมตฺถํ เพื่อประโยชน์อะไร  อสิ ย่อม

เป็น”  อิติ ดังนี้  โอโลกยมาโน แลดูอยู่  อิติ ว่า  “สิร ีอ.สิริ  ปติฏฺฅิตา ตั้งอยู่เฉพาะ

แล้ว  กตฺถ  (ฅาเน)  นุ  โข ในที่ไหนหนอแล”  อิติ ดังนี้  ฃตฺวา รู้แล้ว  อิติ ว่า  “(สิรี) 

อ.สิริ  (ปติฏฺฅิตา) ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  กุกฺกุฏจูฬายํ ที่หงอนของไก่”  อิติ ดังนี้  อาห 

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “มหาเสฏฺฅิ ข้าแต่มหาเศรษฐี  อหํ อ.ข้าพเจ้า  วาเจมิ ย่อมบอก  

มนฺเต ซึ่งมนต์ ท.  ปญฺจมาณวสเต กะร้อยแห่งมาณพห้า ท.,  เต  (มาณวา)  จ 

อ.มาณพ ท. เหล่านั้นด้วย  มยํ  จ อ.ข้าพเจ้า ท. ด้วย  นิสฺสาย อาศัยแล้ว  กุกฺกุฏํ 

ซึ่งไก่  เอกํ ตัวหนึ่ง  อกาลราวึ ตัวขันไม่เป็นเวลา   กิลมาม ย่อมลําบาก,  จ ก็  กิร 

ได้ยินว่า  อยํ  กุกฺกุโฏ อ.ไก่ตัวนี้  กาลราวี เป็นสัตว์ขันเป็นเวลา  (โหติ) ย่อมเป็น,  

(อหํ) อ.ข้าพเจ้า  อาคโต เป็นผู้มาแล้ว  อตฺถาย เพื่อประโยชน์  อิมสฺส  (กุกฺกุฏสฺส) 

แก่ไก่ตัวนี้  อมฺหิ ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เทหิ ขอจงให้  เอตํ  (กุกฺกุฏํ) ซึ่งไก่นั่น   

เม แก่ข้าพเจ้า”  อิติ ดังนี้ ฯ  (เสฏฺฅี) อ.เศรษฐี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “พฺราหฺมณ 

ดูก่อนพราหมณ์  (ตฺวํ) อ.ท่าน  คณฺห จงจับเอา,  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  เทมิ ย่อมให้   

กุกฺกุฏํ ซึ่งไก่  เต แก่ท่าน”  อิติ ดังนี้ ฯ  จ ก็  สิรี อ.สิริ  อปคนฺตฺวา ไปปราศแล้ว  ตโต  

(กุกฺกุฏสฺส  จูฬาโต) จากหงอน ของไก่ นั้น  (เสฏฺฅินา)  “(อหํ)  เทมีติ  (วจนสฺส)  

วุตฺตกฺขเณ  เอว ในขณะ แห่งคําว่า “อ.ข้าพเจ้า ย่อมให้” ดังนี้ เป็นคํา อันเศรษฐี 

กล่าวแล้วนั่นเทียว  ปติฏฺฅาสิ ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  (เสฏฺฅินา)  ฅปิตมณิมฺห ิที่แก้วมณี 

อันเศรษฐี วางไว้แล้ว  อุสฺสีสเก ในเบื้องบนแห่งศีรษะ ฯ  พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์   

ฃตฺวา รู้แล้ว  ตํ  (การณํ) ซึ่งเหตุนั้น  ยาจิ ขอแล้ว  มณึป ิแม้ซึ่งแก้วมณี ฯ  สิรี 
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อ.สิริ  อปคนฺตฺวา ไปปราศแล้ว  ตโต  (มณิโต) จากแก้วมณีนั้น  (เสฏฺฅินา)  “(อหํ)  

มณึ  เทมีติ  (วจนสฺส)  วุตฺตกฺขเณ  เอว ในขณะ แห่งคําว่า “อ.ข้าพเจ้า ย่อมให้ 

ซึ่งแก้วมณี” ดังนี้ เป็นคํา อันเศรษฐี กล่าวแล้วนั่นเทียว  ปติฏฺฅาสิ ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   

(เสฏฺฅินา)  ฅปิตอารกฺขยฏฺฅิยํ บนไม้ตระเหว็ด อันเศรษฐี วางไว้แล้ว  อุสฺสีสเก ใน

เบื้องบนแห่งศีรษะ ฯ  โส  (พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์นั้น  ฃตฺวา รู้แล้ว  ตํ  (การณํ) 

ซึ่งเหตุนั้น  ยาจิ ขอแล้ว  ตํปิ  (อารกฺขยฏฺฅึ) ซึ่งไม้ตระเหว็ดแม้นั้น ฯ  สิร ี อ.สิริ   

อปคนฺตฺวา ไปปราศแล้ว  ตโต  (อารกฺขยฏฺฅิโต) จากไม้ตระเหว็ดนั้น  (เสฏฺฅินา)  

“(อหํ)  เทมีติ  (วจนสฺส)  วุตฺตกฺขเณ  เอว ในขณะ แห่งคําว่า “อ.ข้าพเจ้า ย่อมให้” 

ดังนี้ เป็นคํา อันเศรษฐี กล่าวแล้วนั่นเทียว  ปติฏฺฅาสิ ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  สีเส บน

ศีรษะ  อคฺคมเหสิยา ของอัครมเหสี  เสฏฺฅิโน ของเศรษฐี  ปุญฺฃลกฺขณเทวิยา  

นาม ชื่อว่าบุญลักษณเทวี ฯ  พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์  ฃตฺวา รู้แล้ว  ตํ  (การณํ) ซึ่ง

เหตุนั้น  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “เอตํ  ภณฺฑํ อ.ภัณฑะนั่น  (เสฏฺฅินา) อันเศรษฐี  

อวิสฺสชฺชิย ํไม่พึงสละ,  (อหํ) อ.เรา  น  สกฺโกมิ ย่อมไม่อาจ  ยาจิตุํปิ แม้เพื่ออันขอ”  

อิติ ดังนี้  อาจิกฺขิตฺวา บอกแล้ว  ยถาภูตํ ตามความเป็นจริง  เสฏฺฅิสฺส แก่เศรษฐี  

วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(มยา) อันข้าพเจ้า  น  สกฺกา ไม่อาจ  เถเนตุํ เพื่ออันลัก

ขโมย  สิร ึซึ่งสิริ  ตว ของท่าน,  สนฺตกํ อ.ของอันเป็นของมีอยู่  ตว ของท่าน  โหตุ 

จงมี  ตว  เอว แก่ท่านนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้  ปกฺกามิ หลีกไปแล้ว ฯ 

  ดังได้สดับมา พราหมณ์ผู้รู้ลักษณะของสิริคนหนึ่ง อาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถี. ในวัน

หนึ่ง เขาคิดว่า “อนาถบิณฑิกเศรษฐีนี้ เป็นคนขัดสน กลับกลายเป็นอิสรชนอีก, ไฉน

หนอ เราพึงลักสิริของเศรษฐีนั้น มาได้” จึงได้ไปยังเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐี. ก็

เศรษฐีมีไก่ตัวขาวปลอด เปรียบด้วยสังข์ที่ถูกขัดแล้ว ขังไว้ในกรงทอง, สิริตั้งอยู่ที่

หงอนของไก่นั้น. พราหมณ์ไปที่เรือนเศรษฐี อันเศรษฐีทําสักการะและสัมมานะแล้ว 

ถามว่า “ท่านมาเพื่อประสงค์อะไร ?” ตรวจดูว่า “สิริตั้งอยู่ที่ไหนหนอ” รู้ว่า “ที่หงอน

ไก่” จึงกล่าวว่า “ท่านมหาเศรษฐี ข้าพเจ้าบอกมนต์กะมาณพ ๕๐๐ คน, พวกมาณพ

เหล่านั้น และข้าพเจ้าทั้งหลาย อาศัยไก่ตัวหนึ่ง ซึ่งขันไม่เป็นเวลา ย่อมลําบาก, อนึ่ง 

ได้ยินว่า ไก่ตัวนี้ เป็นไก่ที่ขันเป็นเวลา,  ข้าพเจ้ามาเพื่อต้องการไก่ตัวนี้, ขอท่านจง

ให้ไก่ตัวนี้แก่ข้าพเจ้าเถิด”. เศรษฐีกล่าวว่า “ท่านจงจับเอาไปเถิด พราหมณ์, ข้าพเจ้า

ให้ไก่แก่ท่าน”. ก็ในขณะที่เศรษฐีกล่าวว่า “ให้” เท่านั้น สิริหายไปจากหงอนของไก่ ตั้ง
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อยู่ที่แก้วมณีที่เศรษฐีวางไว้เหนือศีรษะ. พราหมณ์รู้เหตุนั้น จึงขอแม้แก้วมณี. ในขณะ

ที่เศรษฐีกล่าวว่า “ให้แก้วมณี” เท่านั้น สิริหายไปจากแก้วมณีนั้น ตั้งอยู่ที่ไม้ตระเหว็ด  

อันเศรษฐีวางไว้เหนือศีรษะ. พราหมณ์นั้นรู้เหตุนั้น จึงขอไม้ตระเหว็ดแม้นั้น. ใน

ขณะที่เศรษฐีกล่าวว่า “ให้” เท่านั้น สิริหายไปจากไม้ตระเหว็ดนั้น ตั้งอยู่ที่ศีรษะของ

อัครมเหสีของเศรษฐี ชื่อว่าบุญลักษณเทวี. พราหมณ์รู้เหตุนั้น คิดว่า “ภัณฑะนั่น 

เศรษฐีไม่พึงสละ, เราไม่สามารถแม้เพื่อจะขอได้” จึงบอกตามความเป็นจริงแก่เศรษฐี 

กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่สามารถเพื่อจะลักสิริของท่านได้, สมบัติของท่าน จงมีแก่ท่านผู้

เดียวเถิด” ดังนี้แล้ว ก็หลีกไป.

 ..............................................................................................................................

 สิรี  นาม  อิสฺสริยํ,  ยํ  สนฺธาย  เทวตาสํยุตฺเต  วุตฺตํ  ภควตา  “สิรี  โภคาน- 

มาสโยติ ฯ

 สิรี  นาม  (ตํ)  อิสฺสริยํ,  ยํ  (อิสฺสริยํ)  สนฺธาย  เทวตาสํยุตฺเต  วุตฺตํ  ภควตา  “สิรี  โภคาน- 

มาสโยติ  (วจนํ) ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “สิร ีอ.สิริ  อาสโย เป็นที่อาศัย  โภคานํ แห่งโภคะ ท.  (โหติ) 

ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  ภควตา อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสแล้ว  เทวตาสํยุตฺเต  

ในเทวดาสังยุต  สนฺธาย ทรงหมายเอา  ยํ  (อิสฺสริยํ) ซึ่งความเป็นแห่งอิสระใด,  (ตํ)   

อิสฺสริย ํอ.ความเป็นแห่งอิสระนั้น  สิรี  นาม ชื่อว่าสิริ ฯ

 ความเป็นอิสระ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายเอาในเทวดาสังยุตว่า “สิริ เป็นที่

อาศัยของโภคะทั้งหลาย” ดังนี้ ชื่อว่าสิริ.

 ..............................................................................................................................

 สิรีติ  อิสฺสริยํ ฯ  อาสโยติ  วสนฏฺฅานํ ฯ  อิสฺสริเย  หิ  อภิมุขีภูเต  ถลโตปิ  ชลโตปิ  

โภคา  อาคจฺฉนฺติเยว ฯ  เตเนตํ  วุตฺตนฺติ  ตพฺพณฺณนายํ  วุตฺตํ ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน) “สิรีติ  อิสฺสริยํ ฯ  ‘อาสโยติ  (ปทสฺส)  ‘วสนฏฺฅานํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  อิสฺสริเย  หิ   

อภิมุขีภูเต  (สนฺเต),  ถลโตปิ  ชลโตปิ  โภคา  อาคจฺฉนฺติเยว ฯ  เตน  เอตํ  (วจนํ  ภควตา)   

วุตฺตนฺติ  (วจนํ)  ตพฺพณฺณนายํ  วุตฺตํ ฯ
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 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “อิสฺสริย ํ อ.ความเป็นแห่งอิสระ  สิรีต ิ ชื่อว่าสิริ ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘วสนฏฺฅานํ เป็นสถานที่อยู่’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

‘อาสโยติ ว่า ‘อาสโย’ ดังนี้ ฯ  หิ จริงอยู่  อิสฺสริเย ครั้นเมื่อความเป็นแห่งอิสระ   

อภิมุขีภูเต เป็นสภาพมีอยู่เฉพาะหน้าเป็นแล้ว  (สนฺเต) มีอยู่,  โภคา อ.โภคะ ท.  

อาคจฺฉนฺติ  เอว ย่อมมานั่นเทียว  ถลโตปิ ทางบกบ้าง  ชลโตปิ ทางนํ้าบ้าง ฯ  เตน 

เพราะเหตุนั้น  เอตํ  (วจนํ) อ.พระดํารัสนั่น  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํ

ตรัสแล้ว”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว  

ตพฺพณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งเทวตาสังยุตนั้น ฯ

 ในอรรถกถาเทวตาสังยุตนั้น ท่านกล่าวว่า “ความเป็นอิสระ ชื่อว่าสิริ. บทว่า ‘อาสโย’ 

ได้แก่สถานที่เป็นที่อยู่. แท้จริง เมื่อมีความเป็นอิสระ มีอยู่ตรงหน้า โภคะทั้งหลาย

ย่อมมาทางบกบ้าง ทางนํ้าบ้างทีเดียว. เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสพระ

ดํารัสนั่น.

 ..............................................................................................................................

 ตสฺมา  สา  ปุญฺฃานุภาเวน  สิชฺฌติ ฯ  สาปตฺถโต  ปุญฺฃสมฺปตฺติ  ปุญฺฃพลเมว,   

ตสฺมา  อปฺปปุญฺโฃ  ปเรหิ  ทินฺนมฺปิ  สิรึ  คเหตุํ  นาสกฺขิเยวาติ ฯ

 ตสฺมา  สา  (สิรี)  ปุญฺฃานุภาเวน  สิชฺฌติ ฯ  สาปิ  (สิรี)  อตฺถโต  ปุญฺฃสมฺปตฺติ  ปุญฺฃพลเมว,   

ตสฺมา  อปฺปปุญฺโฃ  (ปุคฺคโล)  ปเรหิ  (ชเนหิ)  ทินฺนมฺปิ  สิรึ  คเหตุํ  น  อสกฺขิ  เอว  อิติ ฯ

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  สา  (สิรี) อ.สิรินั้น  สิชฺฌต ิย่อมสําเร็จ  ปุญฺฃานุภาเวน ด้วย

อานุภาพของบุญ ฯ  สาปิ  (สิรี) อ.สิริแม้นั้น  ปุญฺฃสมฺปตฺติ คือว่า อ.สมบัติแห่ง

บุญ  ปุญฺฃพลํ  เอว คือว่า อ.กําลังแห่งบุญนั่นเทียว  อตฺถโต โดยเนื้อความ,  ตสฺมา 

เพราะเหตุนั้น  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อปฺปปุญฺโฃ ผู้มีบุญน้อย  น  อสกฺขิ  เอว ไม่ได้

อาจแล้วนั่นเทียว  คเหตุํ เพื่ออันรับเอา  สิรึ ซึ่งสิริ  ปเรหิ  (ชเนหิ)  ทินฺนมฺปิ แม้อัน

อันชน ท. เหล่าอื่น ให้แล้ว  อิติ ดังนี้แล ฯ

 เพราะฉะนั้น สิรินั้นย่อมสําเร็จด้วยอานุภาพของบุญ. สิริแม้นั้น โดยเนื้อความ ก็คือ

สมบัติแห่งบุญ กําลังแห่งบุญนั่นแหละ. เพราะฉะนั้น บุคคลผู้มีบุญน้อย ไม่สามารถ

เพื่อจะรับเอาสิริที่แม้ชนเหล่าอื่นให้แล้วได้เลยแล.
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 ..............................................................................................................................

 สิรีโจรวตฺถุ ฯ

 สิรีโจรวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพราหมณ์ผู้ลักซึ่งสิริ  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

 จบเรื่องพราหมณ์ผู้ลักสิริ.

 ..............................................................................................................................

๔. กฏฺฅหารกวตฺถุ

[๙๗]   ตสฺมึ  ปน  ปกฺกนฺเต  เสฏฺฅี  เชตวนํ  คนฺตฺวา  สพฺพํ  สตฺถุ  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  น  โข  

คหปติ  อิทาเนว  อญฺเฃสํ  สิรี  อญฺฃตฺถ  คจฺฉติ  ปุพฺเพปิ  อปฺปปุญฺเฃหิ  อุปฺปาทิตสิรี  

ปน  ปุญฺฃวนฺตานเมว  ปาทมูลํ  คตาติ  วตฺวา  เตน  ยาจิโต  อตีตํ  อาหริ ฯ

 ปน ก็  ตสฺมึ  (พฺราหฺมเณ) ครั้นเมื่อพราหมณ์นั้น  ปกฺกนฺเต หลีกไปแล้ว,  เสฏฺฅี 

อ.เศรษฐี  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เชตวนํ สู่พระวิหารชื่อว่าเชตวัน  อาโรเจสิ กราบทูลแล้ว  

สพฺพํ  (วตฺถุํ) ซึ่งเรื่องทั้งปวง  สตฺถุ แก่พระศาสดา ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  วตฺวา 

ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “คหปต ิดูก่อนคฤหบดี  สิร ีอ.สิริ  อญฺเฃสํ  (ชนานํ) ของชน ท. 

เหล่าอื่น  คจฺฉติ ย่อมไป  อญฺฃตฺถ  (ฅาเน) ในที่อื่น  อิทานิ  เอว ในกาลนี้นั่นเทียว  

น  โข หามิได้แล,  ปน ก็  ปุพฺเพป ิแม้ในกาลก่อน  อปฺปปุญฺเฃหิ  (ชเนหิ)  อุปฺปาทิต- 

สิรี อ.สิริ อันชน ท. ผู้มีบุญน้อย ให้เกิดขึ้นแล้ว  คตา ไปแล้ว  ปาทมูลํ สู่ที่ใกล้แห่ง

เท้า  ปุญฺฃวนฺตานํ  เอว  (ชนานํ) ของชน ท. ผู้มีบุญนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้  เตน  

(เสฏฺฅินา)  ยาจิโต ผู้อันเศรษฐีนั้น ทูลอ้อนวอนแล้ว  อาหริ ทรงนํามาแล้ว  อตีตํ  

(วตฺถุํ) ซึ่งเรื่องอันเป็นไปล่วงแล้ว ฯ

 ก็เมื่อพราหมณ์นั้นหลีกไปแล้ว, เศรษฐีไปยังพระเชตวัน กราบทูลเรื่องทั้งหมดแด่พระ

ศาสดา. พระศาสดาตรัสว่า “คฤหบดี สิริของพวกชนเหล่าอื่น ย่อมไปในที่อื่น ในบัดนี้

เท่านั้น หามิได้แล, ก็แม้ในกาลก่อน สิริที่พวกชนผู้มีบุญน้อยทําให้เกิดขึ้นแล้ว ไป

แทบเท้าของพวกชนผู้มีบุญเท่านั้น” อันเศรษฐีนั้นทูลอ้อนวอนแล้ว ทรงนําอดีตนิทาน
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มา.

 ..............................................................................................................................

 อตีเต  พาราณสิยํ  เอโก  กฏฺฅหารโก  อโหสิ ฯ  โส  เอกทิวสํ  อรญฺฃา  ทารูนิ   

อาหรนฺโต  เวลายํ  นครทฺวารํ  ปาปุณิตุํ  อสกฺโกนฺโต  สายํ  เอกสฺมึ  เทวกุเล  นิปชฺชิ 

ฯ  เทวกุเล  วิสฺสฏฺฅาปิ  พหู  กุกฺกุฏา  ตสฺสาวิทูเร  เอกสฺมึ  รุกฺเข  สยึสุ ฯ  ตตฺเถโก  

อุปริ  สยิตกุกฺกุโฏ  ปจฺจูสกาเล  เหฏฺฅา  สยิตกุกฺกุฏสฺส  สรีเร  วจฺจํ  ปาเตตฺวา,  “เกน   

เม  สรีเร  วจฺจํ  ปาติตนฺติ  วุตฺเต,  “มยา  อนุปธาเรตฺวา  ปาติตนฺติ  วตฺวา  ปุน   

ปาเตสิ ฯ  ตโต  เต  อุโภ  “กินฺเต  พลํ,  กินฺเต  พลนฺติ  กลหมกํสุ ฯ  อถ  เหฏฺฅิโม   

“มํ  มาเรตฺวา  องฺคาเร  ปจิตฺวา  ปกฺกมํสํ  ขาทนฺโต  ปาโตว  กหาปณสหสฺสํ  ลภตีติ  

อาห ฯ  อุปริโม  ปน  “อมฺโภ  ตฺวํ  เอตฺตเกน  คชฺชสิ,  มม  ถูลมํสํ  ขาทนฺโต  หิ  ราชา  

โหติ,  พหิมํสํ  ขาทนฺโต  ปุริโส  เจ  เสนาปติฏฺฅานํ  อิตฺถี  เจ  อคฺคมเหสิฏฺฅานํ  ลภติ,  

อฏฺฅิมํสํ  ปน  ขาทนฺโต    คิหี  เจ  ภณฺฑาคาริกฏฺฅานํ,  ปพฺพชิโต  เจ  ราชกุลุปกภาวํ  

ลภตีติ  อาห ฯ  กฏฺฅหารโก  เตสํ  วจนํ  สุตฺวา  สณิกํ  อารุยฺห  อุปริมํ  กุกฺกุฏํ  คเหตฺวา   

มาเรตฺวา  “ราชา  ภวิสฺสามีติ  เคหํ  คนฺตฺวา  “อิทํ  กุกฺกุฏมํสํ  สาธุกํ  สมฺปาเทหีติ  

ภริยาย  อทาสิ ฯ  สา  ตถา  กตฺวา  “ภุญฺช  สามีติ  อุปนาเมสิ ฯ  “ภทฺเท  อิทํ  มํสํ  

มหานุภาวํ,  ตํ  ขาทิตฺวา  อหํ  ราชา  ภวิสฺสามิ,  ตฺวํ  อคฺคมเหสี  ภวิสฺสสิ,  ตํ  ภตฺตญฺจ  

มํสญฺจ  อาทาย  เอหิ,  มยํ  คงฺคายํ  นหาตฺวา  ภุญฺชิสฺสามาติ ฯ  เต  อุโภ  คนฺตฺวา  

ภตฺตภาชนํ  คงฺคาตีเร  ฅเปตฺวา  นหายิตุํ  โอตรึสุ ฯ  

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  กฏฺฅหารโก อ.บุรุษผู้นําไปซึ่งฟืน  เอโก คนหนึ่ง  

อโหสิ ได้มีแล้ว  พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี ฯ  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  โส  (กฏฺฅ-

หารโก) อ.บุรุษผู้นําไปซึ่งฟืนนั้น  อาหรนฺโต นํามาอยู่  ทารูนิ ซึ่งฟืน ท.  อรญฺฃา 

จากป่า  อสกฺโกนฺโต ไม่อาจอยู่  ปาปุณิตุํ เพื่ออันถึง  นครทฺวารํ ซึ่งประตูแห่ง

พระนคร  เวลายํ ในเวลา  นิปชฺช ินอนแล้ว  เทวกุเล ที่ศาลเทพารักษ์  เอกสฺมึ แห่ง

หนึ่ง  สายํ ในเวลาเย็น ฯ  กุกฺกุฏา อ.ไก่ ท.  พห ูมาก  (ปุคฺคเลน)  วิสฺสฏฺฅาปิ แม้

ตัวอันบุคคล ปล่อยแล้ว  เทวกุเล ที่ศาลเทพารักษ์  สยึส ุนอนแล้ว  เอกสฺมึ  รุกฺเข 

ที่ต้นไม้ ต้นหนึ่ง  อวิทูเร ในที่ไม่ไกล  ตสฺส  (เทวกุลสฺส) แห่งศาลเทพารักษ์นั้น ฯ  

ตตฺถ  (กุกฺกุเฏสุ)  เอโก  อุปริ  สยิตกุกฺกุโฏ อ.- ในไก่ ท. เหล่านั้นหนา -ไก่ตัวที่นอน
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แล้ว ในเบื้องบน ตัวหนึ่ง  วจฺจํ ยังอุจจาระ  ปาเตตฺวา ให้ตกแล้ว  สรีเร บนสรีระ   

สยิตกุกฺกุฏสฺส ของไก่ตัวนอนแล้ว  เหฏฺฅา ในภายใต้  ปจฺจูสกาเล ในกาลเป็นที่

ขจัดเสียเฉพาะซึ่งมืด,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “วจฺจํ อ.อุจจาระ  เกน อันใคร   

ปาติตํ ให้ตกลงแล้ว  สรีเร บนสรีระ  เม ของเรา”  อิติ ดังนี้  (เหฏฺฅา  สยิตกุกฺกุเฏน) 

อันไก่ตัวนอนแล้ว ในภายใต้  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(วจฺจํ) 

อ.อุจจาระ  มยา อันเรา  อนุปธาเรตฺวา ไม่ทันพิจารณาแล้ว  ปาติตํ ให้ตกลงแล้ว”  

อิติ ดังนี้  (วจฺจํ) ยังอุจจาระ  ปาเตสิ ให้ตกลงแล้ว  ปุน อีก ฯ  ตโต ในลําดับนั้น  เต  

(กุกฺกุฏา) อ.ไก่ ท. เหล่านั้น  อุโภ ทั้งสอง  อกํสุ ได้กระทําแล้ว  กลหํ ซึ่งความทะเลาะ  

อิติ ว่า  “กึ อ.อะไร  พลํ เป็นกําลัง  เต ของเจ้า  (โหติ) ย่อมเป็น,  กึ อ.อะไร  พลํ 

เป็นกําลัง  เต ของเจ้า  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  อถ ครั้งนั้น  (กุกฺกุโฏ) อ.ไก่   

เหฏฺฅิโม ตัวอยู่ในภายใต้  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(โก) อ.ใคร  มํ ยังเรา  มาเรตฺวา 

ให้ตายแล้ว  ปจิตฺวา ปิ้งแล้ว  องฺคาเร ที่ถ่านเพลิง  ขาทนฺโต เคี้ยวกินอยู่  ปกฺกมํส ํ 

ซึ่งเนื้ออันสุกแล้ว  ลภติ จะได้  กหาปณสหสฺส ํ ซึ่งพันแห่งกหาปณะ  ปาโตว  

ในเวลาเช้าเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ  ปน ส่วนว่า  อุปริโม  (กุกฺกุโฏ) อ.ไก่ ตัวอยู่ในเบื้อง

บน  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อมฺโภ แน่ะท่านผู้เจริญ  ตฺว ํอ.เจ้า  คชฺชส ิย่อมคุยโว   

เอตฺตเกน  (พเลน) ด้วยกําลังอันมีประมาณเท่านี้,  ห ิ เพราะว่า  (โก) อ.ใคร   

ขาทนฺโต เมื่อเคี้ยวกิน  ถูลมํสํ ซึ่งเนื้อลํ่า  มม ของเรา  ราชา เป็นพระราชา  โหติ  

จะเป็น,  เจ หากว่า  ปุริโส อ.บุรุษ  ขาทนฺโต ผู้เคี้ยวกินอยู่  พหิมํส ํ ซึ่งเนื้อ 

ในภายนอกไซร้  (ลภติ) จะได้    เสนาปติฏฺฅานํ ซึ่งตําแหน่งแห่งเสนาบดี,  เจ 

หากว่า  อิตฺถี อ.หญิง  (ขาทนฺตี) ผู้เคี้ยวกินอยู่  (พหิมํสํ) ซึ่งเนื้อในภายนอกไซร้  

ลภติ จะได้  อคฺคมเหสิฏฺฅาน ํซึ่งตําแหน่งแห่งพระอัครมเหสี,  ปน ส่วนว่า  (ปุคฺคโล) 

อ.บุคคล  ขาทนฺโต ผู้เคี้ยวกินอยู่  อฏฺฅิมํสํ ซึ่งเนื้อที่กระดูก  เจ หากว่า  คิหี เป็น

คฤหัสถ์  (หุตฺวา) เป็นแล้วไซร้  (ลภติ) จะได้  ภณฺฑาคาริกฏฺฅานํ ซึ่งตําแหน่งแห่ง

ขุนคลัง,  เจ หากว่า  ปพฺพชิโต เป็นบรรพชิต  (หุตฺวา) เป็นแล้วไซร้  (ลภติ) จะได้  

(อตฺตโน)  ราชกุลุปกภาวํ ซึ่งความที่ แห่งตน เป็นผู้เข้าถึงซึ่งราชตระกูล” อิติ ดังนี้ ฯ   

กฏฺฅหารโก อ.บุรุษผู้นําไปซึ่งฟืน  สุตฺวา ฟังแล้ว  วจนํ ซึ่งคํา  เตสํ  (กุกฺกุฏานํ) 

ของไก่ ท. เหล่านั้น  อารุยฺห ขึ้นแล้ว  สณิกํ ค่อยๆ  คเหตฺวา จับแล้ว  กุกฺกุฏํ  

ซึ่งไก่  อุปริมํ ตัวอยู่ในเบื้องบน  (ตํ  กุกฺกุฏํ) ยังไก่ตัวนั้น  มาเรตฺวา ให้ตายแล้ว   
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(จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  ราชา เป็นพระราชา  ภวิสฺสาม ิ จัก

เป็น”  อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เคหํ สู่เรือน  อทาสิ ได้ให้แล้ว  ภริยาย แก่ภรรยา  

(วจเนน) ด้วยคํา  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  อิทํ  กุกฺกุฏมํสํ ยังเนื้อแห่งไก่นี้  สมฺปาเทหิ 

จงให้ถึงพร้อม  สาธุกํ ให้ดี”  อิติ ดังนี้ ฯ  สา  (ภริยา) อ.ภรรยานั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  

ตถา เหมือนอย่างนั้น  (ภตฺตํ) ยังภัตร  อุปนาเมสิ ให้น้อมเข้าไปใกล้แล้ว  (วจเนน) 

ด้วยคํา  อิติ ว่า  “สาม ิ ข้าแต่นาย  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ภุญฺช จงบริโภค”  อิติ ดังนี้ ฯ   

(กฏฺฅหารโก) อ.บุรุษผู้นําไปซึ่งฟืน  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภทฺเท แน่ะนาง 

ผู้เจริญ  อิทํ  มํสํ อ.เนื้อนี้  มหานุภาวํ เป็นเนื้อมีอานุภาพมาก  (โหติ) ย่อมเป็น,  อหํ 

อ.เรา  ขาทิตฺวา เคี้ยวกินแล้ว  ตํ  (มํสํ) ซึ่งเนื้อนั้น  ราชา เป็นพระราชา  ภวิสฺสาม ิ

จักเป็น,  ตฺว ํอ.เธอ  อคฺคมเหสี เป็นพระอัครมเหสี  ภวิสฺสสิ จักเป็น,  (ตฺวํ) อ.เธอ  

อาทาย ถือเอาแล้ว  ตํ  ภตฺตํ  จ ซึ่งภัตรนั้นด้วย  มํสํ  จ ซึ่งเนื้อด้วย  เอหิ จงมา,  มยํ 

อ.เรา ท.  นหาตฺวา อาบแล้ว  คงฺคายํ ในแม่นํ้าคงคา  ภุญฺชิสฺสาม จักบริโภค”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  อุโภ ทั้งสอง  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ฅเปตฺวา วางไว้

แล้ว  ภตฺตภาชนํ ซึ่งภาชนะแห่งภัตร  คงฺคาตีเร ที่ฝั่งแห่งแม่นํ้าคงคา  โอตรึสุ ข้าม

ลงแล้ว  นหายิตุํ เพื่ออันอาบ ฯ

 ในอดีตกาล ได้มีบุรุษหาฟืนคนหนึ่งในเมืองพาราณสี. วันหนึ่ง เขานําฟืนมาจากป่า 

ไม่อาจเพื่อจะถึงประตูเมือง ในเวลาได้ จึงนอนที่ศาลเทพารักษ์แห่งหนึ่ง ในเวลาเย็น. 

ไก่จํานวนมากที่ชาวบ้านปล่อยไว้ที่ศาลเทพารักษ์ นอนบนต้นไม้ต้นหนึ่ง ในที่ไม่ไกล

แห่งศาลเทพารักษ์นั้น. บรรดาไก่เหล่านั้น ไก่ตัวที่นอนข้างบนตัวหนึ่ง ถ่ายอุจจาระ

ตกรดบนตัวของไก่ตัวที่นอนข้างล่าง ในเวลาใกล้รุ่ง เมื่อไก่ตัวนอนข้างล่างกล่าวว่า 

“ใครถ่ายอุจจาระตกรดบนตัวของเรา” ก็กล่าวว่า “เราไม่ทันพิจารณา ถ่ายให้ตกรด” 

แล้วก็ถ่ายให้ตกรดอีก. ลําดับนั้น ไก่ทั้งสองตัวเหล่านั้น ได้ทําการทะเลาะกันว่า “อะไร

เป็นกําลังของเจ้า อะไรเป็นกําลังของเจ้า”. ทีนั้น ไก่ตัวที่อยู่ข้างล่าง กล่าวว่า “ใครฆ่า

เรา แล้วปิ้งที่ถ่านเพลิง เคี้ยวกินเนื้อที่ปิ้งแล้ว จะได้ทรัพย์พันกหาปณะ ในเวลาเช้า

ตรู่”. ส่วนไก่ตัวที่อยู่ข้างบน กล่าวว่า “พ่อคุณ เจ้าย่อมคุยโวด้วยกําลังมีเพียงประมาณ

เท่านี้, เพราะว่า ใครเคี้ยวกินเนื้อลํ่าของเรา จะเป็นพระราชา, ผู้เคี้ยวกินเนื้อข้างนอก 

ถ้าเป็นบุรุษ จะได้ตําแหน่งเสนาบดี, ถ้าเป็นสตรี จะได้ตําแหน่งอัครมเหสี, แต่ผู้เคี้ยว

กินเนื้อติดกระดูก ถ้าเป็นคฤหัสถ์ จะได้ตําแหน่งขุนคลัง ถ้าเป็นบรรพชิต จะได้ความ
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เป็นผู้เข้าถึงราชตระกูล”. บุรุษหาฟืนฟังคําของไก่ ๒ ตัวเหล่านั้น ค่อยๆ ขึ้นไป จับ

เอาไก่ตัวที่อยู่ข้างบน ฆ่าให้ตาย คิดว่า “เราจักเป็นพระราชา” ดังนี้ แล้วกลับไปเรือน 

ได้ให้แก่ภรรยาด้วยพูดว่า “เธอจงปรุงเนื้อไก่นี้ให้ดีเถิด”. ภรรยานั้นทําเหมือนอย่าง

นั้น น้อมภัตรเข้ามาด้วยกล่าวว่า “เชิญบริโภคเถิด นาย”. คนหาฟืนนั้น กล่าวว่า “นาง

ผู้เจริญ เนื้อนี้มีอานุภาพมาก, เราเคี้ยวกินเนื้อนี้แล้ว จักเป็นพระราชา, เธอจักเป็น

อัครมเหสี, เธอจงถือเอาภัตรนั้นและเนื้อมา, พวกเราอาบนํ้าในแม่นํ้าคงคา แล้วจัก

บริโภค”. ภรรยาและสามีทั้งสองเหล่านั้น พากันไป วางภาชนะใส่ภัตรไว้ที่ริมฝั่งแม่นํ้า

คงคา แล้วลงไปเพื่อจะอาบนํ้า.

 ตสฺมึ  ขเณ  วาเตน  ขุภิตํ  อุทกํ  ภตฺตภาชนํ  อาทาย  อคมาสิ ฯ  อเถโก  หตฺถาจริโย   

มหามตฺโต  เหฏฺฅา  นทิยํ  หตฺถึ  นหาเปนฺโต  ตํ  นทีโสเตน  วุยฺหมานํ  ทิสฺวา   

อุกฺขิปาเปตฺวา  ตํ  สพฺพํ  ทิสฺวา  ตํ  ปิทหาเปตฺวา  ภริยาย  เปเสสิ ฯ  โสปิ  โข  กฏฺฅ-

หารโก  มุเข  ปวิฏฺเฅน  วาลิโกทเกน  อุทฺธุมาตอุทโร  ปลายิ ฯ  อเถโก  หตฺถาจริยสฺส  

กุลุปโก  ทิพฺพจกฺขุ  ตาปโส  ราชุยฺยาเน  วสนฺโต  มยฺหํ  อุปฏฺฅาโก  หตฺถาจริยฏฺฅานํ   

น  วิชหติ  “กทา  นุ  โข  สมฺปตฺตึ  ปาปุณิสฺสตีติ  ทิพฺพจกฺขุนา  อุปธาเรนฺโต  ตํ   

การณํ  ฃตฺวา  ปุเรตรํ  คนฺตฺวา  หตฺถาจริยเคเห  นิสีทิ ฯ  หตฺถาจริโยปิ  อาคนฺตฺวา   

นิสินฺโน  ตํ  ภตฺตภาชนํ  อาหราเปตฺวา  ตาปสสฺส  อทาสิ ฯ  ตาปโส  ถูลมํสาทีนิ   

เอเกกํ  โกฏฺฅาสํ  กาเรตฺวา  ถูลมํสํ  หตฺถาจริยสฺส  พหิมํสํ  ตสฺส  ภริยาย  ทาเปตฺวา  

อฏฺฅิมํสํ  อตฺตนา  ภุญฺชิตฺวา  “ตฺวํ  อิโต  ตติยทิวเส  ราชา  ภวิสฺสสิ,  อปฺปมตฺโต  โหหีติ   

วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  ตติเย  ปน  ทิวเส  เอโก  สามนฺตราชา  อาคนฺตฺวา  พาราณสึ   

ปริวาเรสิ ฯ  อถ  ราชา  หตฺถาจริยํ  ราชเวสํ  คาหาเปตฺวา  “ตฺวํ  หตฺถึ  อภิรุยฺห   

ยุชฺฌาติ  วตฺวา  สยํ  อญฺฃาตกเวเสน  เสนางฺคํ  วิจาเรนฺโต  เอเกน  มหาเวเคน  

สเรน  วิทฺโธ  ตํขณญฺเฃว  มโต ฯ  หตฺถาจริโย  ตสฺส  มตภาวํ  ฃตฺวา  พหู  กหาปเณ   

นีหราเปตฺวา  “ธนตฺถิกา  ยุชฺฌนฺตูติ  เภริญฺจาราเปสิ ฯ  พลนิกาโย  มุหุตฺเตเนว   

ปฏิราชานํ  ชีวิตกฺขยํ  ปาเปสิ ฯ  อมจฺจา  อตฺตโน  รญฺโฃ  สรีรกิจฺจํ  กตฺวา  “ราชา  

ชีวมาโนว  อตฺตโน  เวสํ  อิมสฺส  อทาสิ,  อยเมว  ยุทฺธํ  กตฺวา  รชฺชํ  คณฺหิ,   

เอตสฺเสว  รชฺชํ  ทสฺสามาติ  มนฺเตตฺวา  หตฺถาจริยํ  รชฺเช  อภิสิญฺจิตฺวา  ภริยญฺจสฺส  

อคฺคมเหสึ  อกํสุ ฯ  ตาปโสปิ  ราชกุลุปโก  อโหสิ ฯ
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 ตสฺมึ  ขเณ ในขณะนั้น  อุทกํ อ.นํ้า  วาเตน  ขุภิตํ อันอันลม ให้ปั่นป่วนแล้ว  อาทาย  

พาเอาแล้ว  ภตฺตภาชนํ ซึ่งภาชนะแห่งภัตร  อคมาสิ ได้ไปแล้ว ฯ  อถ ครั้งนั้น   

มหามตฺโต อ.มหาอํามาตย์  หตฺถาจริโย ผู้เป็นควาญช้าง  เอโก คนหนึ่ง  หตฺถึ ยัง

ช้าง  นหาเปนฺโต ให้อาบอยู่  นทิยํ ในแม่นํ้า  เหฏฺฅา ในภายใต้  ทิสฺวา เห็น  ตํ  

(ภตฺตภาชนํ) ซึ่งภาชนะแห่งภัตรนั้น  นทีโสเตน  วุยฺหมาน ํอันอันกระแสแห่งแม่นํ้า

พัดไปอยู่  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  อุกฺขิปาเปตฺวา ให้ยกขึ้นแล้ว  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  

(ภตฺตํ) ซึ่งภัตรนั้น  สพฺพ ํทั้งปวง  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ปิทหาเปตฺวา ให้ปิดแล้ว  ตํ  

(ภตฺตภาชนํ) ซึ่งภาชนะแห่งภัตรนั้น  เปเสสิ ส่งไปแล้ว  ภริยาย แก่ภรรยา ฯ  โสปิ  

โข  กฏฺฅหารโก อ.บุรุษผู้นําไปซึ่งฟืนแม้นั้นแล  อุทฺธุมาตอุทโร ผู้มีท้องอันพองหนา

ขึ้นแล้ว  วาลิโกทเกน เพราะนํ้าอันเจือด้วยทราย  ปวิฏฺเฅน อันไหลเข้าไปแล้ว  มุเข 

ในปาก  ปลายิ หนีไปแล้ว ฯ  อถ ครั้งนั้น  ตาปโส อ.ดาบส  ทิพฺพจกฺขุ ผู้มีจักษุอัน

เป็นทิพย์  กุลุปโก ผู้เข้าถึงซึ่งตระกูล  หตฺถาจริยสฺส ของนายควาญช้าง  เอโก รูป

หนึ่ง  วสนฺโต อยู่อยู่  ราชุยฺยาเน ในพระราชอุทยาน  อุปธาเรนฺโต พิจารณาอยู่  

ทิพฺพจกฺขุนา ด้วยจักษุอันเป็นทิพย์  อิติ ว่า  “อุปฏฺฅาโก อ.อุปัฏฐาก  มยฺห ํ ของ

เรา  น  วิชหต ิ ย่อมไม่ละ  หตฺถาจริยฏฺฅานํ ซึ่งตําแหน่งแห่งนายควาญช้าง,  (โส  

อุปฏฺฅาโก) อ.อุปัฏฐากนั้น  ปาปุณิสฺสต ิ จักถึง  สมฺปตฺต ึซึ่งสมบัติ  กทา  นุ  โข  

ในกาลไรหนอแล”  อิติ ดังนี้  ฃตฺวา รู้แล้ว  ตํ  การณํ ซึ่งเหตุนั้น  คนฺตฺวา ไป

แล้ว  ปุเรตรํ ก่อนกว่า  นิสีทิ นั่งแล้ว  หตฺถาจริยเคเห ในเรือนของนายควาญช้าง ฯ   

หตฺถาจริโยปิ แม้ อ.นายควาญช้าง  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  นิสินฺโน นั่งแล้ว  (ปุคฺคลํ) 

ยังบุคคล  อาหราเปตฺวา ให้นํามาแล้ว  ตํ  ภตฺตภาชนํ ซึ่งภาชนะแห่งภัตรนั้น   

อทาสิ ได้ถวายแล้ว  ตาปสสฺส แก่ดาบส ฯ  ตาปโส อ.ดาบส  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  

กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  ถูลมํสาทีนิ  (มํสานิ) ซึ่งเนื้อ ท. มีเนื้อลํ่าเป็นต้น  เอเกกํ  

โกฏฺฅาสํ ให้เป็นส่วนหนึ่งๆ  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ทาเปตฺวา ให้ให้แล้ว  ถูลมํสํ ซึ่ง

เนื้อลํ่า  หตฺถาจริยสฺส แก่นายควาญช้าง  พหิมํส ํซึ่งเนื้อในภายนอก  ภริยาย แก่

ภรรยา  ตสฺส  (หตฺถาจริยสฺส) ของนายควาญช้างนั้น  ภุญฺชิตฺวา ฉันแล้ว  อฏฺฅิมํสํ 

ซึ่งเนื้อที่กระดูก  อตฺตนา ด้วยตน  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตฺว ํอ.ท่าน  ราชา เป็น

พระราชา  ตติยทิวเส ในวันที่ ๓  อิโต  (ทิวสโต) แต่วันนี้  ภวิสฺสส ิจักเป็น,  (ตฺวํ) 

อ.ท่าน  อปฺปมตฺโต เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว  โหหิ จงเป็น”  อิติ ดังนี้  ปกฺกามิ หลีก
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ไปแล้ว ฯ  ปน ก็  ตติเย  ทิวเส ในวันที่ ๓  สามนฺตราชา อ.พระราชาผู้ประทับอยู่

ในที่โดยรอบ  เอโก พระองค์หนึ่ง  อาคนฺตฺวา เสด็จมาแล้ว  ปริวาเรสิ แวดล้อมแล้ว  

พาราณสึ ซึ่งเมืองพาราณสี ฯ  อถ ครั้งนั้น  ราชา อ.พระราชา  หตฺถาจริยํ ยังนาย

ควาญช้าง  คาหาเปตฺวา ให้ถือเอาแล้ว  ราชเวสํ ซึ่งเพศแห่งพระราชา  วตฺวา ตรัส

แล้ว  อิติ ว่า  “ตฺวํ อ.ท่าน  อภิรุยฺห ขึ้นเฉพาะแล้ว  หตฺถึ สู่ช้าง  ยุชฺฌ จงรบ”  อิติ 

ดังนี้  วิจาเรนฺโต ทรงตรวจอยู่  เสนางฺคํ ซึ่งส่วนแห่งกองทัพ  (เกนจิ)  อญฺฃาตก-

เวเสน ด้วยเพศอันใครๆ ไม่รู้แล้ว  สย ํด้วยพระองค์เอง  เอเกน  มหาเวเคน  สเรน  

วิทฺโธ ผู้อันลูกศร อันรวดเร็วมาก ดอกหนึ่ง แทงแล้ว  มโต สวรรคตแล้ว  ตํขณํ  เอว 

ในขณะนั้นนั่นเทียว ฯ  หตฺถาจริโย อ.นายควาญช้าง  ฃตฺวา รู้แล้ว  ตสฺส  (รญฺโฃ)   

มตภาว ํ ซึ่งความที่ แห่งพระราชานั้น เสด็จสวรรคตแล้ว  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล   

นีหราเปตฺวา ให้นําออกแล้ว  กหาปเณ ซึ่งกหาปณะ ท.  พห ูมาก  เภรึ ยังกลอง   

จาราเปสิ ให้เที่ยวไปแล้ว  (ฃาปนเหตุกํ) มีอันให้รู้  อิติ ว่า  “ธนตฺถิกา  (ชนา) อ.ชน 

ท. ผู้มีความต้องการด้วยทรัพย์  ยุชฺฌนฺตุ จงรบ”  อิติ ดังนี้เป็นเหตุ ฯ  พลนิกาโย 

อ.หมู่แห่งพล  ปฏิราชานํ ยังพระราชาผู้เป็นข้าศึก  ปาเปสิ ให้ถึงแล้ว  ชีวิตกฺขยํ ซึ่ง

ความสิ้นไปแห่งพระชนม์ชีพ  มุหุตฺเตน  เอว  (กาเลน) โดยกาลชั่วครู่นั่นเทียว ฯ  

อมจฺจา อ.อํามาตย์ ท.  กตฺวา กระทําแล้ว  สรีรกิจฺจํ ซึ่งกิจด้วยพระสรีระ  รญฺโฃ 

ของพระราชา  อตฺตโน ของตน  มนฺเตตฺวา ปรึกษากันแล้ว  อิติ ว่า  “ราชา อ.พระ

ราชา  ชีวมาโนว เมื่อทรงพระชนม์อยู่เทียว  อทาสิ ได้พระราชทานแล้ว  เวสํ ซึ่ง

เพศ  อตฺตโน ของพระองค์  อิมสฺส  (หตฺถาจริยสฺส) แก่นายควาญช้างนี้,  อยํ  เอว   

(หตฺถาจริโย) อ.นายควาญช้างนี้นั่นเทียว  กตฺวา กระทําแล้ว  ยุทฺธํ ซึ่งการรบ  คณฺหิ 

ยึดเอาแล้ว  รชฺชํ ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา,  (มยํ) อ.เรา ท.  ทสฺสาม จักให้  รชฺช ํ

ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  เอตสฺส  เอว  (หตฺถาจริยสฺส) แก่นายควาญช้างนั่นนั่น

เทียว”  อิติ ดังนี้  อภิสิญฺจิตฺวา อภิเษกแล้ว  หตฺถาจริย ํซึ่งนายควาญช้าง  รชฺเช  

ในความเป็นแห่งพระราชา  (จ) ด้วย  อกํสุ ได้กระทําแล้ว  ภริยํ ซึ่งภรรยา  อสฺส   

(หตฺถาจริยสฺส) ของนายควาญช้างนั้น  อคฺคมเหสึ ให้เป็นพระอัครมเหสี  จ ด้วย ฯ  

ตาปโสปิ แม้ อ.ดาบส  ราชกุลุปโก เป็นผู้เข้าถึงซึ่งราชตระกูล  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 ขณะนั้น นํ้าถูกลมทําให้ปั่นป่วน ได้พัดพาเอาภาชนะใส่ภัตรไป. ทีนั้น มหาอํามาตย์
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ผู้เป็นนายควาญช้างคนหนึ่ง ให้ช้างอาบนํ้าในแม่นํ้าด้านใต้ เห็นภาชนะใส่ภัตรถูก 

กระแสนํ้าพัดมา จึงให้ยกขึ้น เห็นอาหารนั้นทั้งหมด สั่งให้ปิดภาชนะ แล้วส่งไปให้แก่

ภรรยา. แม้คนหาฟืนนั้นแล มีท้องอืดขึ้น เพราะนํ้าปนทรายที่ไหลเข้าในปาก ก็หนี

ไป. ทีนั้น ดาบสผู้มีตาทิพย์ ผู้เข้าถึงตระกูลของนายควาญช้างท่านหนึ่ง อยู่ในพระ

ราชอุทยาน ใคร่ครวญอยู่ด้วยทิพยจักษุว่า “อุปัฏฅากของเราจะไม่ละตําแหน่งนาย

ควาญช้าง, เมื่อไรหนอแล จักถึงสมบัติ” รู้เหตุนั้น ไปก่อนกว่า แล้วนั่งในเรือนของ

นายควาญช้าง. แม้นายควาญช้างมาแล้ว ก็นั่ง ให้นําภาชนะใส่ภัตรนั้นมา ได้ถวายแก่

ดาบส. ดาบสให้แบ่งเนื้อลํ่าเป็นต้น ออกเป็นส่วนหนึ่งๆ สั่งให้ให้เนื้อลํ่าแก่นายควาญ

ช้าง เนื้อข้างนอก แก่ภรรยาของเขา ฉันเนื้อติดกระดูกด้วยตนเอง กล่าวว่า “ในวันที่ 

๓ จากวันนี้ไป ท่านจักเป็นพระราชา, จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด” แล้วก็หลีกไป. ก็ในวัน

ที่ ๓ พระราชาผู้ประทับในที่รอบ ๆ พระองค์หนึ่ง เสด็จมาล้อมเมืองพาราณสี. ทีนั้น 

พระราชาทรงรับสั่งให้นายควาญช้างถือเอาเพศพระราชา ตรัสสั่งว่า “ท่านจงขึ้นช้าง

รบ” เสด็จเที่ยวตรวจกองทัพ ด้วยเพศที่ใครๆ ก็ไม่ทราบได้ ถูกลูกศรที่มาโดยเร็วมาก 

ดอกหนึ่ง แทง สวรรคตในทันทีทันใด. นายควาญช้างทราบความที่พระราชาสวรรคต

แล้ว สั่งให้นํากหาปณะจํานวนมากออกมา แล้วให้กลองเที่ยวป่าวประกาศไปว่า “พวก

ชนผู้มีความต้องการด้วยทรัพย์ จงรบ”. หมู่กําลังพล ทําให้พระราชาผู้เป็นข้าศึกถึง

ชีพิตักษัย โดยกาลเพียงครู่เดียวเท่านั้น. พวกอํามาตย์ถวายพระเพลิงพระศพของตน

แล้ว ปรึกษากันว่า “พระราชาเมื่อทรงพระชนม์อยู่ ก็ได้พระราชทานเพศของพระองค์

แก่นายควาญช้างนี้, นายควาญช้างนี้แหละทําการรบ จนกู้ราชสมบัติไว้ได้, พวกเรา

จะให้ราชสมบัติแก่นายควาญช้างนี้แหละ” ดังนี้แล้ว จึงอภิเษกนายควาญช้างไว้ใน

ราชสมบัติ และได้แต่งตั้งภรรยาของนายควาญช้าง ให้เป็นพระอัครมเหสี. แม้ดาบส 

ได้เป็นผู้เข้าถึงราชตระกูล.

 ..............................................................................................................................

 กฏฺฅหารกวตฺถุ ฯ

 กฏฺฅหารกวตฺถุ อ.เรื่องแห่งบุรุษผู้นําไปซึ่งฟืน  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

 จบเรื่องบุรุษหาฟืน.
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[๙๘]   สตฺถา  อิมํ  อตีตํ  อาหริตฺวา  ตสฺส  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  ติกนิปาเต  สิรีโจรชาตเก  อิมา  

คาถา  อภาสิ

  “ยํ  อุสฺสุกฺกา  สงฺฆรนฺติ   อลกฺขิกา  พหูธนํ  

  สิปฺปวนฺโต  อสิปฺปา  วา   ลกฺขี ว  ตานิ  ภุญฺชติ  

  สพฺพตฺถ  กตปุญฺฃสฺส   อติจฺจญฺเฃว  ปาณิโน  

  อุปฺปชฺชนฺติ  พหู  โภคา   อปิ  นายตเนสุปีติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  อาหริตฺวา ครั้นทรงนํามาแล้ว  อิมํ  อตีตํ  (วตฺถุํ) ซึ่งเรื่อง อัน

เป็นไปล่วงแล้วนี้  เทเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  ธมฺม ํซึ่งธรรม  ตสฺส  (อนาถปิณฺฑิก-

เสฏฺฅิโน) แก่เศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะนั้น  อภาสิ ได้ตรัสแล้ว  อิมา  คาถา ซึ่งพระ

คาถา ท. เหล่านี้  สิรีโจรชาตเก ในสิรีโจรชาดก  ติกนิปาเต ในติกนิบาต  อิติ ว่า 

 “(ปุคฺคลา) อ.บุคคล ท.  อลกฺขิกา ผู้ไม่มีบุญ  สิปฺปวนฺโต  

ผู้มีศิลปะ  วา หรือว่า  อสิปฺปา ผู้ไม่มีศิลปะ  อุสฺสุกฺกา  

ผู้มีความขวนขวาย  สงฺฆรนฺติ ย่อมรวบรวม  พหูธนํ ซึ่ง

ทรัพย์มาก  ย ํใด,  ลกฺขี ว  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล ผู้มีบุญเทียว  

ภุญฺชติ ย่อมใช้สอย  ตานิ  (ธนานิ) ซึ่งทรัพย์ ท. เหล่านั้น,  

โภคา อ.โภคะ ท.  พห ูมาก  อติจฺจ ล่วงเลยแล้ว  อญฺเฃ ว   

ปาณิโน ซึ่งสัตว์ ท. เหล่าอื่นเทียว  อุปฺปชฺชนฺต ิ ย่อมเกิด

ขึ้น  กตปุญฺฃสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคล ผู้มีบุญอันกระทํา

แล้ว  สพฺพตฺถ  (ฅาเนสุ) ในที่ ท. ทั้งปวง,  อปิ อนึ่ง  (โภคา) 

อ.โภคะ ท.  (พหู) มาก  (อุปฺปชฺชนฺติ) ย่อมเกิด  นายตเนสุปิ 

แม้ในที่มิใช่บ่อเกิด ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาครั้นทรงนําอดีตนิทานมาแล้ว เมื่อทรงแสดงธรรมแก่อนาถบิณฑิกเศรษฐี 

นั้น ได้ภาษิตพระคาถาเหล่านี้ ในสิรีโจรชาดก ติกนิบาตว่า

 “บุคคลทั้งหลายผู้ไม่มีบุญ มีศิลปะก็ตาม ไม่มีศิลปะก็ตาม มี

ความขวนขวาย ย่อมรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นอันมากใด, บุคคล

ผู้มีบุญเท่านั้น ย่อมใช้สอยทรัพย์เหล่านั้น, โภคะทั้งหลายเป็น
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อันมาก ล่วงพ้นสัตว์เหล่าอื่นเสีย ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ทําบุญไว้

แล้ว ในที่ทุกสถาน, อนึ่ง โภคะเป็นอันมาก ย่อมเกิดขึ้นแม้ใน

ที่มิใช่บ่อเกิดทั้งหลาย”.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  ยนตฺิ  ยํ  ธนํ ฯ  เยติปิ  ปาโฅ ฯ  เย  ปุริสา ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ยนฺติ  (ปทสฺส)  “ยํ  ธนํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “เยติปิ  ปาโฅ ฯ  “เย  ปุริสา”  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ยํ  ธนํ ซึ่งทรัพย์ใด”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ยนฺติ   

(ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “ยํ” ดังนี้ ฯ  ปาโฅ อ.ปาฐะ  “เยติปิ 

ว่า “เย” ดังนี้บ้าง ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า “เย  ปุริสา อ.บุรุษ ท. เหล่าใด”  (อิติ) 

ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “ยํ” แปลว่า ทรัพย์ใด. ปาฐะว่า “เย” ดังนี้บ้าง, ความว่า 

บุรุษเหล่าใด.

 ..............................................................................................................................

 อุสฺสุกฺกาติ  ธนสํหรเณน  อุสฺสุกฺกมาปนฺนา  ฉนฺทชาตา ฯ  

 “อุสฺสุกฺกาติ  (ปทสฺส)  “ธนสํหรเณน  อุสฺสุกฺกํ  อาปนฺนา  ฉนฺทชาตา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อาปนฺนา ผู้ถึงแล้ว  อุสฺสุกฺกํ ซึ่งความขวนขวาย  ฉนฺท-

ชาตา คือว่าผู้มีความพอใจอันเกิดแล้ว  ธนสํหรเณน ด้วยการรวบรวมซึ่งทรัพย์”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อุสฺสุกฺกาติ ว่า “อุสฺสุกฺกา” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อุสฺสุกฺกา” ความว่า ผู้ถึงความขวนขวาย คือเกิดความพอใจ ด้วยการรวบรวม

ทรัพย์.

 ..............................................................................................................................
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 อลกฺขิกาติ  อปุญฺฃา ฯ  

 อปุญฺฃา ผู้ไม่มีบุญ  อลกฺขิกาติ ชื่อว่าอลักขิกา.

 คนไม่มีบุญ ชื่อว่าอลักขิกา.

 ..............................................................................................................................

 หตฺถิสิปฺปาทิวเสน  สิปฺปวนฺโต  อสิปฺปา  วา  อนฺตมโส  เวตเนน  กมฺมํปิ  กตฺวา  พหู  

สงฺฆรนฺติ  กิจฺเฉน  สํหรนฺติ ฯ

 (เต  อลกฺขิกา  ปุคฺคลา)  หตฺถิสิปฺปาทิวเสน  สิปฺปวนฺโต  อสิปฺปา  วา  อนฺตมโส  เวตเนน  กมฺมํปิ  

กตฺวา  พหู  (ธนานิ)  สงฺฆรนฺติ  กิจฺเฉน  สํหรนฺติ ฯ

 (เต  อลกฺขิกา  ปุคฺคลา) อ.บุคคล ท. ผู้ไม่มีบุญ เหล่านั้น  สิปฺปวนฺโต ผู้มีศิลปะ  วา 

หรือว่า  อสิปฺปา ผู้ไม่มีศิลปะ  หตฺถิสิปฺปาทิวเสน ด้วยสามารถแห่งศิลปะมีศิลปะ 

ในเพราะช้างเป็นต้น  อนฺตมโส โดยที่สุด  กตฺวา กระทําแล้ว  กมฺมํป ิแม้ซึ่งการงาน  

เวตเนน ด้วยค่าจ้าง  สงฺฆรนฺติ ย่อมรวบรวม  สํหรนฺต ิ คือว่าย่อมประมวล  พหู  

(ธนานิ) ซึ่งทรัพย์ ท. มาก  กิจฺเฉน โดยยาก ฯ

 คนไม่มีบุญเหล่านั้น มีศิลปะก็ตาม ไม่มีศิลปะก็ตาม ด้วยสามารถศิลปะมีศิลปะใน

เพราะช้างเป็นต้น โดยที่สุดแม้ทําการงานด้วยค่าจ้าง ย่อมรวบรวม คือย่อมประมวล

ทรัพย์จํานวนมากได้โดยยาก.

 ..............................................................................................................................

 ลกฺขี วาติ  ปุญฺฃวา  อญฺโฃ ว  ปุริโส  ตานิ  พหูธนนฺติ  วุตฺตานิ  ธนานิ  อตฺตโน  

ปุญฺฃผเลน  กิญฺจิ  กมฺมํ  อกตฺวาปิ  ปริภุญฺชติ ฯ

 “ลกฺขี  วาติ  (ปทสฺส)  “ปุญฺฃวา  อญฺโฃ ว  ปุริโส  ตานิ  (ภควตา)  ‘พหูธนนฺติ  วุตฺตานิ  ธนานิ  

อตฺตโน  ปุญฺฃผเลน  กิญฺจิ  กมฺมํ  อกตฺวาปิ  ปริภุญฺชติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปุริโส อ.บุรุษ  อญฺโฃ ว อื่นเทียว  ปุญฺฃวา ผู้มีบุญ   

อกตฺวาปิ แม้ไม่กระทําแล้ว  กิญฺจิ  กมฺม ํซึ่งการงานอะไรๆ  ปริภุญฺชติ ย่อมบริโภค  

ตานิ  ธนานิ ซึ่งทรัพย์ ท. เหล่านั้น  (ภควตา)  ‘พหูธนนฺติ  วุตฺตานิ คือว่าอันพระ
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ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า ‘ซึ่งทรัพย์เป็นอันมาก’ ดังนี้  ปุญฺฃผเลน ด้วยผลแห่งบุญ  

อตฺตโน ของตน”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ลกฺขี วาติ ว่า “ลกฺขี ว” ดังนี้ ฯ

   บทว่า “ลกฺขี ว” ความว่า บุรุษอื่นผู้มีบุญเท่านั้น แม้ไม่ได้ทําการงานอะไรๆ ย่อม

บริโภคทรัพย์เหล่านั้น คือที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ‘ทรัพย์เป็นอันมาก’ ดังนี้ ด้วย

ผลบุญของตน.

 ..............................................................................................................................

 อติจฺจาติ  อติกฺกมิตฺวา ฯ

 “อติจฺจาติ  (ปทสฺส)  “อติกฺกมิตฺวา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อติกฺกมิตฺวา ก้าวล่วงแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“อติจฺจาติ ว่า “อติจฺจ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อติจฺจ” แปลว่า ก้าวล่วงแล้ว.

 ..............................................................................................................................

 อญฺเฃวาติ  เอวสทฺโท  สพฺพตฺถาติ  เอเตน  โยเชตพฺโพ  พหู  โภคา  อญฺเฃ   

อกตปุญฺเฃ  สตฺเต  อติกฺกมิตฺวา  สพฺพตฺเถว  กตปุญฺฃสฺส  อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ

 “อญฺเฃวาติ  (วจเน)  เอวสทฺโท  (ปณฺฑิเตน)  “สพฺพตฺถาติ  เอเตน  (ปเทน)  โยเชตพฺโพ  “พหู  

โภคา  อญฺเฃ  อกตปุญฺเฃ  สตฺเต  อติกฺกมิตฺวา  สพฺพตฺถ  เอว  (ฅาเนสุ)  กตปุญฺฃสฺส  (ปุคฺคลสฺส)

อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ

 เอวสทฺโท อ.เอวศัพท์  “อญฺเฃวาติ  (วจเน) ในคําว่า “อญฺเฃว” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) 

อันบัณฑิต  โยเชตพฺโพ พึงประกอบเข้า  “สพฺพตฺถาติ  เอเตน  (ปเทน) ด้วยบทนี้

ว่า “สพฺพตฺถ” ดังนี้  อิติ ว่า  “โภคา อ.โภคะ ท.  พห ูมาก  อติกฺกมิตฺวา ก้าวล่วงแล้ว   

สตฺเต ซึ่งสัตว์ ท.  อกตปุญฺเฃ ผู้มีบุญอันไม่กระทําแล้ว  อญฺเฃ เหล่าอื่น  อุปฺปชฺชนฺติ  

ย่อมเกิดขึ้น  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคล  กตปุญฺฃสฺส ผู้มีบุญอันกระทําแล้ว  สพฺพตฺถ  

เอว  (ฅาเนสุ) ในที่ ท. ทั้งปวงนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เอวศัพท์ ในคําว่า “อญฺเฃว” ดังนี้ บัณฑิตพึงประกอบเข้ากับด้วยบทว่า “สพฺพตฺถ” 
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นี้ว่า “โภคะเป็นอันมากก้าวล่วงเหล่าสัตว์ผู้ไม่ได้ทําบุญไว้เหล่าอื่น ย่อมเกิดขึ้นแก่

บุคคลผู้ทําบุญไว้แล้ว ในที่ทุกสถานเท่านั้น”.  

  ..............................................................................................................................

 อปิ  นายตเนสุปีติ  อปิ  อนายตเนสุปิ  อรตนากเรสุ  รตนานิ  อสุวณฺณากราทีสุ   

สุวณฺณาทีนิ  อหตฺถายตนาทีสุ  หตฺถิอาทโยติ  อวิญฺฃาณกสวิญฺฃาณกา  พหู  โภคา  

อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  

 “อปิ  นายตเนสุปีติ  (คาถาปาทสฺส)  “อปิ  อนายตเนสุปิ  ‘อรตนากเรสุ  รตนานิ  (อุปฺปชฺชนฺติ),   

อสุวณฺณากราทีสุ  (ฅาเนสุ)  สุวณฺณาทีนิ  (รตนานิ  อุปฺปชฺชนฺติ),  อหตฺถายตนาทีสุ  (ฅาเนสุ)  

หตฺถิอาทโย  (สตฺตา  อุปฺปชฺชนฺติ)”  อิติ  อวิญฺฃาณกสวิญฺฃาณกา  พหู  โภคา  อุปฺปชฺชนฺติ”  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อปิ อนึ่ง  โภคา อ.โภคะ ท.  พห ูมาก  อวิญฺฃาณก- 

สวิญฺฃาณกา อันไม่มีวิญญาณและอันเป็นไปกับด้วยวิญญาณ  อุปฺปชฺชนฺต ิย่อมเกิด

ขึ้น  อนายตเนสุปิ แม้ในที่มิใช่บ่อเกิด ท.  อิติ คือ รตนานิ อ.รัตนะ ท.  (อุปฺปชฺชนฺติ)  

ย่อมเกิดขึ้น  อรตนากเรสุ ในที่มิใช่บ่อเกิดแห่งรัตนะ ท.,  สุวณฺณาทีนิ  (รตนานิ) 

อ.รัตนะ ท. มีทองเป็นต้น  (อุปฺปชฺชนฺติ) ย่อมเกิดขึ้น  อสุวณฺณากราทีสุ  (ฅาเนสุ)  

ในที่ ท. มีที่มิใช่บ่อเกิดแห่งทองเป็นต้น,  หตฺถิอาทโย  (สตฺตา) อ.สัตว์ ท. มีช้าง

เป็นต้น  (อุปฺปชฺชนฺติ) ย่อมเกิดขึ้น  อหตฺถายตนาทีสุ  (ฅาเนสุ) ในที่ ท. มีที่มิใช่

บ่อเกิดแห่งช้างเป็นต้น’  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา  “อปิ   

นายตเนสุปีติ ว่า “อปิ  นายตเนสุปิ” ดังนี้ ฯ

 บาทพระคาถาว่า “อปิ  นายตเนสุปิ” ความว่า อนึ่ง โภคะเป็นอันมาก ทั้งที่ไม่มี

วิญญาณและมีวิญญาณ ย่อมเกิดขึ้นแม้ในที่มิใช่บ่อเกิด คือ รัตนะทั้งหลายย่อมเกิด

ขึ้นในที่มิใช่บ่อเกิดรัตนะ, ทองเป็นต้น ย่อมเกิดขึ้นในที่มิใช่บ่อเกิดแห่งทองเป็นต้น, 

พวกสัตว์มีช้างเป็นต้น ย่อมเกิดขึ้นในที่มิใช่บ่อเกิดของสัตว์มีช้างเป็นต้น

 ..............................................................................................................................
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 ตตฺถ  มุตฺตามณิอาทีนํ  อนากเร  อุปฺปชฺชเน  ทุฏฺฅคามณิอภยราชวตฺถุ  กเถตพฺพํ ฯ

 (ปณฺฑิเตน)  ตตฺถ  (อวิญฺฃาณกสวิญฺฃาณเกสุ  โภเคสุ)  มุตฺตามณิอาทีนํ  (โภคานํ)  อนากเร   

อุปฺปชฺชเน  ทุฏฺฅคามณิอภยราชวตฺถุ  กเถตพฺพํ ฯ

 ทุฏฺฅคามณิอภยราชวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัย  (ปณฺฑิเตน) อัน

บัณฑิต  กเถตพฺพํ พึงกล่าว  อุปฺปชฺชเน ในการเกิด  อนากเร ในที่มิใช่บ่อเกิด  ตตฺถ  

(อวิญฺฃาณกสวิญฺฃาณเกสุ  โภเคสุ)  มุตฺตามณิอาทีนํ  (โภคานํ) แห่ง- ในโภคะ ท. 

อันไม่มีวิญญาณและอันเป็นไปกับด้วยวิญญาณเหล่านั้นหนา- โภคะ ท. มีแก้วมุกดา

และแก้วมณีเป็นต้น ฯ 

 บรรดาโภคะที่ไม่มีวิญญาณและมีวิญญาณเหล่านั้น ในการเกิดขึ้นในที่มิใช่บ่อเกิด

แห่งโภคะทั้งหลายมีแก้วมุกดาและแก้วมณีเป็นต้น บัณฑิตพึงกล่าวเรื่องพระเจ้าทุฏฐ-

คามณีอภัย.  

 ..............................................................................................................................

๕. ทุฏฺฅคามณิราชวตฺถุ

[๙๙]   โรหณชนปเท  กิร  มหาคาเม  รชฺชํ  กาเรนฺตสฺส  กากวณฺณติสฺสวฺหยรญฺโฃ   

ทุฏฺฅคามณิอภโย  นาม  ปุตฺโต  อโหสิ ฯ  โส  ปิตุ  อจฺจเยน  ตตฺเถว  รชฺชํ  กาเรตฺวา   

ตโต  อาคนฺตฺวา  เอฬารํ  นาม  ทมิฬราชานํ  ฆาเตตฺวา  ลงฺกาทีเป  อนุราธปุเร   

เอกราชา  อโหสิ ฯ  สตฺถุ  ปรินิพฺพานวสฺสโต  ติวสฺสสตสฺสุปริ  ทฺวาสตฺตติเม  วสฺเส   

ตสฺส  ปุญฺฃานุภาเวน  อนุราธปุรสฺส  สมนฺตา  สุวณฺณพีชาทีนิ  อุปฺปชฺชึสุ ฯ  ตถา  

หิ  ปุรโต  ปุพฺพุตฺตรทิสาย  ติโยชนมตฺถเก  อาวรวิวฏิคาเม  โสฬสกรีสปฺปมาเณ   

ภูมิตเล  อเนกานิ  วิทตฺถิมตฺตานิปิ  องฺคุลิมตฺตานิปิ  สุวณฺณพีชานิ  อุฏฺฅหึสุ ฯ  ตโต  

ปาจีนทิสาย  สตฺตโยชนมตฺถเก  คงฺคาย  ปรตีเร  ตมฺพปิฏฺฅินามเก  ชนปเท  ตมฺพโลห-

พีชํ  อุฏฺฅหิ ฯ  ตโต  ปุพฺพทกฺขิณาย  จตุโยชนมตฺถเก  ปน  วาปีคาเม  มณโย  อุฏฺฅหึสุ 

ฯ  ตโต  ทกฺขิณทิสาย  อฏฺฅโยชนมตฺถเก  อมฺพฏฺฅโกลชนปเท  เอกสฺมึ  เลเณ  รชตํ  

อุปฺปชฺชิ ฯ  ตโต  ปจฺฉิมทิสาย  ปญฺจโยชนมตฺถเก  อุรุเวลปฏฺฏเน  ปวาเฬหิ  สทฺธึ  
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สฏฺฅิสกฏปูรา  สณฺฅานปฺปมาณโต  มหาอามลกปฺปมาณา  มุตฺตา  ถลํ  อารุหึสุ ฯ  ตโต  

อุตฺตรทิสาย  สตฺตโยชนมตฺถเก  เปฬิวาปิกคามสฺส  วาปีปวิฏฺฅกนฺทราย  วาลิกาปิฏฺเฅ  

อุมฺมารปุปฺผสมานวณฺณา  ทีฆโต  วิทตฺถิจตุรงฺคุลา  อาวฏฺฏโต  นิสทโปตกปฺปมาณา  

อุตฺตมา  จตฺตาโร  มณโย  อุฏฺฅหึสุ ฯ  มนุสฺสา  ตานิ  สุวณฺณพีชาทีนิ  ทิสฺวา  รญฺโฃ  

อาโรเจสุํ ฯ  ราชา  ตานิ  สพฺพานิ  อาหราเปสีติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  ปุตฺโต อ.พระราชโอรส  ทุฏฺฅคามณิอภโย  นาม ชื่อว่าทุฏฐคามณีอภัย  

กากวณฺณติสฺสวฺหยรญฺโฃ ของพระราชาพระนามว่ากากวรรณติสสะ  (ปุคฺคลํ)   

กาเรนฺตสฺส ผู้ทรงยังบุคคลให้กระทําอยู่  รชฺช ํ ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  มหา-

คาเม ในมหาคาม  โรหณชนปเท ในโรหณชนบท  อโหสิ ได้มีแล้ว ฯ  โส  (ทุฏฺฅ-

คามณิอภโย) อ.พระราชาพระนามว่าทุฏฐคามณีอภัยนั้น  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล   

กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  รชฺช ํซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  ตตฺถ  เอว  (มหาคาเม) ใน

มหาคามนั้นนั่นเทียว  อจฺจเยน ในกาลอันล่วงไป  ปิต ุแห่งพระราชบิดา  อาคนฺตฺวา  

เสด็จมาแล้ว  ตโต  (มหาคามโต) จากมหาคามนั้น  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ   

ฆาเตตฺวา ให้ปลงพระชนม์แล้ว  ทมิฬราชานํ ซึ่งพระราชาทมิฬ  เอฬารํ  นาม 

พระนามว่าเอฬาระ  เอกราชา เป็นพระราชาพระองค์เดียว  อโหสิ ได้เป็นแล้ว   

อนุราธปุเร ในเมืองชื่อว่าอนุราธะ  ลงฺกาทีเป ที่เกาะลังกา ฯ  (รตนานิ) อ.รัตนะ 

ท.  สุวณฺณพีชาทีนิ มีแร่แห่งทองเป็นต้น  อุปฺปชฺชึส ุเกิดขึ้นแล้ว  สมนฺตา ในที่โดย

รอบ  อนุราธปุรสฺส แห่งเมืองชื่อว่าอนุราธะ  ปุญฺฃานุภาเวน ด้วยอานุภาพแห่งบุญ  

ตสฺส  (ทุฏฺฅคามณิอภยสฺส) ของพระราชาพระนามว่าทุฏฐคามณีอภัยนั้น  วสฺเส ในปี   

ทฺวาสตฺตติเม ที่ ๗๒  อุปริ ในเบื้องบน  ติวสฺสสตสฺส แห่งร้อยแห่งปีสาม  ปรินิพฺพาน- 

วสฺสโต แต่ปีเป็นที่ปรินิพพาน  สตฺถุ แห่งพระศาสดา ฯ  ตถา  ห ิจริงเหมือนอย่าง

นั้น  สุวณฺณพีชานิ อ.แร่แห่งทอง ท.  วิทตฺถิมตฺตานิปิ มีคืบหนึ่งเป็นประมาณบ้าง   

องฺคุลิมตฺตานิปิ มีนิ้วหนึ่งเป็นประมาณบ้าง  อเนกานิ มิใช่หนึ่ง  อุฏฺฅหึสุ ผุด

ขึ้นแล้ว  ภูมิตเล บนพื้นแห่งแผ่นดิน  โสฬสกรีสปฺปมาเณ อันมีกรีส ๑๖ เป็น

ประมาณ  อาวรวิวฏิคาเม ในอาวรวิวฏิคาม  ติโยชนมตฺถเก ในที่สุดแห่งโยชน์สาม   

ปุพฺพุตฺตรทิสาย ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ปุรโต แต่เมือง ฯ  ตมฺพโลหพีชํ อ.แร่

แห่งทองแดง  อุฏฺฅหิ ผุดขึ้นแล้ว  ชนปเท ในชนบท  ตมฺพปิฏฺฅินามเก อันมีชื่อว่า

ตัมพปิฏฐิ  ปรตีเร ที่ฝั่งอื่น  คงฺคาย แห่งแม่นํ้าคงคา  สตฺตโยชนมตฺถเก ในที่สุด
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แห่งโยชน์เจ็ด  ปาจีนทิสาย ในทิศปราจีน  ตโต  (ปุรโต) แต่เมืองนั้น ฯ  ปน อนึ่ง  

มณโย อ.แก้วมณี ท.  อุฏฺฅหึสุ ผุดขึ้นแล้ว  วาปีคาเม ในวาปีคาม  จตุโยชนมตฺถเก 

ในที่สุดแห่งโยชน์สี่  ปุพฺพทกฺขิณาย ในทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตโต  (ปุรโต) แต่เมือง

นั้น ฯ  รชตํ อ.เงิน  อุปฺปชฺช ิเกิดขึ้นแล้ว  เลเณ ในถํ้า  เอกสฺมึ แห่งหนึ่ง  อมฺพฏฺฅ- 

โกลชนปเท ในอัมพัฏฐโกลชนบท  อฏฺฅโยชนมตฺถเก ในที่สุดแห่งโยชน์แปด   

ทกฺขิณทิสาย ในทิศใต้  ตโต  (ปุรโต) แต่เมืองนั้น ฯ  มุตฺตา อ.แก้วมุกดา ท.   

มหาอามลกปฺปมาณา มีผลมะขามป้อมผลใหญ่เป็นประมาณ  สณฺฅานปฺปมาณโต 

โดยประมาณแห่งสัณฐาน  สฏฺฅิสกฏปูรา อันยังเกวียน ๖๐ เล่มให้เต็ม  สทฺธึ กับ   

ปวาเฬหิ ด้วยแก้วประพาฬ ท.  อารุหึสุ ขึ้นแล้ว  ถลํ สู่บก  อุรุเวลปฏฺฏเน ที่ท่านํ้า

ชื่อว่าอุรุเวละ  ปญฺจโยชนมตฺถเก ในที่สุดแห่งโยชน์ห้า  ปจฺฉิมทิสาย ในทิศตะวัน

ตก  ตโต  (ปุรโต) แต่เมืองนั้น ฯ  มณโย อ.แก้วมณี ท.  จตฺตาโร ๔ ชนิด  อุตฺตมา 

อันดีเยี่ยม  อุมฺมารปุปฺผสมานวณฺณา อันมีสีอันเสมอด้วยดอกสามหาว  วิทตฺถิ- 

จตุรงฺคุลา อันมีหนึ่งคืบ นิ้วสี่  ทีฆโต โดยส่วนยาว  นิสทโปตกปฺปมาณา อันมีหิน

บดเป็นประมาณ  อาวฏฺฏโต โดยกลม  อุฏฺฅหึสุ ผุดขึ้นแล้ว  วาลิกาปิฏฺเฅ บนหลัง

แห่งทราย  วาปีปวิฏฺฅกนฺทราย ใกล้ลําธารอันไหลไปแล้วสู่บึง  เปฬิวาปิกคามสฺส 

แห่งเปฬิวาปิกคาม  สตฺตโยชนมตฺถเก ในที่สุดแห่งโยชน์เจ็ด  อุตฺตรทิสาย ในทิศ

เหนือ  ตโต  (ปุรโต) แต่เมืองนั้น ฯ  มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตานิ  

สุวณฺณพีชาทีนิ  (รตนานิ) ซึ่งรัตนะ ท. มีแร่แห่งทองเป็นต้นเหล่านั้น  อาโรเจสุํ 

กราบทูลแล้ว  รญฺโฃ แก่พระราชา ฯ  ราชา อ.พระราชา  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  

อาหราเปสิ ให้นํามาแล้ว  ตานิ  (สุวณฺณพีชาทีนิ  รตนานิ) ซึ่งรัตน ท. มีแร่แห่งทอง

เป็นต้นเหล่านั้น  สพฺพานิ ทั้งปวง  อิติ ดังนี้แล ฯ

 เล่ากันมาว่า ได้มีพระราชโอรสของพระราชาพระนามว่ากากวรรณติสสะ ผู้ทรงครอง

ราชย์ในมหาคาม ในโรหณชนบท พระนามว่าทุฏฐคามณีอภัย. ในกาลที่พระราชบิดา

สวรรคต พระองค์ทรงครองราชย์ในมหาคามนั้นนั่นแหละ เสด็จมาจากมหาคามนั้น 

ทรงปลงพระชนม์พระราชาทมิฬพระนามว่าเอฬาระ ได้เป็นเอกราช ในอนุราธบุรี ใน

ลังกาทวีป. ในปีที่ ๗๒ นับแต่ปีเป็นที่ปรินิพพานแห่งพระศาสดาได้ ๓๐๐ ปี แร่ทองคํา

เป็นต้นได้เกิดขึ้นในที่โดยรอบแห่งเมืองอนุราธะ ด้วยบุญญานุภาพของของพระองค์. 

แท้จริงเหมือนอย่างนั้น แร่ทองคําจํานวนมากประมาณหนึ่งคืบบ้าง ประมาณหนึ่งนิ้ว
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บ้าง ผุดขึ้นที่พื้นแผ่นดินประมาณ ๑๖ กรีส ที่อาวรวิวฏิคาม ในที่สุด ๓ โยชน์ ในทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) แต่เมือง. ในที่สุด ๗ โยชน์ ในทิศปราจีนแต่เมืองนั้น แร่

ทองแดงงอกขึ้นในชนบทอันมีชื่อว่าตัมพปิฏฐิ ที่ฝั่งนอกแห่งแม่นํ้าคงคา. อนึ่ง ในที่สุด 

๔ โยชน์ ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนย์) แต่เมืองนั้น แก้วมณีทั้งหลายผุดขึ้นที่

วาปีคาม. ในที่สุด ๘ โยชน์ ในทิศใต้ (ทักษิณ) แต่เมืองนั้น เงินเกิดขึ้นในถํ้าแห่งหนึ่ง 

ในชนบทชื่อว่าอัมพัฏฐโกละ. ในที่สุด ๕ โยชน์ ในทิศตะวันตก (ประจิม) แต่เมืองนั้น  

แก้วมุกดาทั้งหลายโดยสัณฐานประมาณเท่าผลมะขามป้อมขนาดใหญ่ บรรจุเกวียน

ได้ ๖๐ เล่ม พร้อมกับแก้วประพาฬทั้งหลาย ขึ้นสู่บกที่ท่านํ้าชื่อว่าอุรุเวละ. ในที่สุด ๗ 

โยชน์ ในทิศหนือ (อุดร) แต่เมืองนั้น แก้วมณี ๔ ชนิดอย่างดีเยี่ยมมีสีเหมือนกับดอก

สามหาว โดยยาวประมาณ ๑ คืบ ๔ นิ้ว โดยกลม ขนาดเท่าหินบด ผุดขึ้นบนหลังหาด

ทราย ใกล้ลําธารที่ไหลไปสู่บึง แห่งเปฬิวาปิกคาม. พวกมนุษย์เห็นแร่ทองคําเป็นต้น

เหล่านั้นแล้ว จึงกราบทูลแด่พระราชา. พระราชารับสั่งให้นําแร่ทองคําเป็นต้นเหล่า

นั้นทั้งหมดมา ดังนี้แล.

 ..............................................................................................................................

 มหาวํเส  อฏฺฅวีสติมปริจฺเฉเท  ทุฏฺฅคามณิอภยราชวตฺถุ ฯ

 ทุฏฺฅคามณิอภยราชวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระราชาพระนามว่าทุฏฐคามณีอภัย  (อาคตํ) 

มาแล้ว  อฏฺฅวีสติมปริจฺเฉเท ในปริจเฉทที่ ๒๘  มหาวํเส ในคัมภีร์มหาวงศ์ ฯ

 เรื่องพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัย มาในปริจเฉทที่ ๒๘ ในคัมภีร์มหาวงศ์.

 ..............................................................................................................................

[๑๐๐]  สตฺถา  ปน  อิมํ  คาถาทฺวยํ  วตฺวา  ปุน  “คหปติ  อิเมสํ  สตฺตานํ  ปุญฺฃสทิสํ  อญฺฃํ  

อายตนํ  นาม  นตฺถิ,  ปุญฺฃวนฺตานญฺหิ  อนากเรสุปิ  รตนานิ  อุปฺปชฺชนฺติเยวาติ   

วตฺวา  นิธิกณฺเฑ  วุตฺตนเยน  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมา  คาถา  อภาสิ

  “เอส  เทวมนุสฺสานํ   สพฺพกามทโท  นิธิ

  ยํ  ยํ  เทวาภิปฏฺเฅนฺติ   สพฺพเมเตน  ลพฺภติ ฯ  

  สุวณฺณตา  สุสรตา   สุสณฺฅานา  สุรูปตา  
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  อาธิปจฺจํ  ปริวาโร   สพฺพเมเตน  ลพฺภติ ฯ  

  ปเทสรชฺชํ  อิสฺสริยํ   จกฺกวตฺติสุขํ  ปิยํ  

  เทวรชฺชมฺปิ  ทิพฺเพสุ   สพฺพเมเตน  ลพฺภติ ฯ  

  มานุสิกา  จ  สมฺปตฺติ   เทวโลเก  จ  ยา  รติ

  ยา  จ  นิพฺพานสมฺปตฺติ   สพฺพเมเตน  ลพฺภติ ฯ  

  มิตฺตสมฺปทมาคมฺม   โยนิโส  เจ  ปยุญฺชโต  

  วิชฺชาวิมุตฺติวสีภาโว   สพฺพเมเตน  ลพฺภติ ฯ  

  ปฏิสมฺภิทา  วิโมกฺขา  จ   ยา  จ  สาวกปารมี  

  ปจฺเจกโพธิ  พุทฺธภูมิ   สพฺพเมเตน  ลพฺภติ ฯ  

  เอวํ  มหตฺถิกา  เอสา   ยทิทํ  ปุญฺฃสมฺปทา

  ตสฺมา  ธีรา  ปสํสนฺติ   ปณฺฑิตา  กตปุญฺฃตนฺติ ฯ

 ปน ก็  สตฺถา อ.พระศาสดา  วตฺวา ครั้นตรัสแล้ว  อิมํ  คาถาทฺวยํ ซึ่งหมวดสองแห่ง

คาถานี้  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “คหปต ิดูก่อนคฤหบดี  อายตนํ  นาม ชื่อ อ.บ่อ

เกิด  อญฺฃํ อื่น  ปุญฺฃสทิสํ อันเช่นกับด้วยบุญ  อิเมสํ  สตฺตานํ ของสัตว์ ท. เหล่า

นี้  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  หิ ด้วยว่า  รตนานิ อ.รัตนะ ท.  อุปฺปชฺชนฺติ  เอว ย่อมเกิดขึ้น

นั่นเทียว  อนากเรสุปิ แม้ในที่มิใช่บ่อเกิด ท.  (ชนานํ) แก่ชน ท.  ปุญฺฃวนฺตานํ ผู้

มีบุญ”  อิติ ดังนี้  ปุน อีก  เทเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  ธมฺม ํซึ่งธรรม  วุตฺตนเยน โดย

นัยอันถูกกล่าวแล้ว  นิธิกณฺเฑ ในนิธิกัณฑ์  อภาสิ ได้ตรัสแล้ว  อิมา  คาถา ซึ่งพระ

คาถา ท. เหล่านี้  อิติ ว่า  

 “เอโส  นิธิ อ.(บุญ)นิธินั่น  สพฺพกามทโท อันให้ซึ่งสมบัติ

อันน่าใคร่ทั้งปวง  เทวมนุสฺสานํ แก่เทวดาและมนุษย์ ท.,  

เทวา อ.เทวดาและมนุษย์ ท.  อภิปฏฺเฅนฺติ ย่อมปรารถนา  ยํ  

ยํ  (ผลํ) ซึ่งผลใดๆ,  (ตํ  ตํ  ผลํ) อ.ผลนั้นๆ  สพฺพ ํทั้งปวง   

(ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ลพฺภติ ย่อมได้  เอเตน  (ปุญฺฃนิธินา) 

ด้วยบุญนิธินั่น ฯ
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 สุวณฺณตา อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีวรรณะงาม  สุสรตา 

อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีเสียงอันไพเราะ  สุสณฺฅานา   

อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีทรวดทรงอันสมส่วน  สุรูปตา 

อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีรูปงาม  อาธิปจฺจํ อ.ความเป็นแห่ง

บุคคลผู้เป็นใหญ่ยิ่ง  ปริวาโร อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีบริวาร,  

สพฺพํ  (ผลํ) อ.ผลทั้งปวง  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ลพฺภติ ย่อมได้   

เอเตน  (ปุญฺฃนิธินา) ด้วยบุญนิธินั่น ฯ  

 ปเทสรชฺชํ อ.ความเป็นแห่งพระราชาในประเทศ  อิสฺสริย ํ

อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้เป็นใหญ่  จกฺกวตฺติสุขํ อ.ความสุข

แห่งพระเจ้าจักรพรรดิ  ปิย ํ อันเป็นที่รัก  เทวรชฺชมฺปิ แม้ 

อ.ความเป็นแห่งพระราชาในเทวดา  ทิพฺเพสุ ในหมู่ทิพย์ ท.,  

สพฺพํ  (ผลํ) อ.ผลทั้งปวง  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ลพฺภติ ย่อม

ได้  เอเตน  (ปุญฺฃนิธินา) ด้วยบุญนิธินั่น ฯ

 สมฺปตฺต ิ อ.สมบัติ  มานุสิกา อันเป็นของมีอยู่ในมนุษย์  จ 

ด้วย  ยา  รติ อ.ความยินดีใด  เทวโลเก ในเทวโลก  จ ด้วย  

ยา  นิพฺพานสมฺปตฺติ อ.สมบัติคือพระนิพพานใด  จ ด้วย,  

สพฺพํ  (ผลํ) อ.ผลทั้งปวง  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ลพฺภติ ย่อม

ได้  เอเตน  (ปุญฺฃนิธินา) ด้วยบุญนิธินั่น ฯ

 มิตฺตสมฺปทํ  อาคมฺม  โยนิโส  เจ  ปยุญฺชโต  (ปุคฺคลสฺส)   

วิชฺชาวิมุตฺติวสีภาโว อ.ความที่ แห่งบุคคล ผู้อาศัย ซึ่ง

ความถึงพร้อมด้วยมิตร หากว่า ประกอบอยู่ โดยปัญญา 

อันแยบคายไซร้ เป็นผู้ชํานาญในวิชชาและวิมุตติ,  สพฺพํ  

(ผลํ) อ.ผลทั้งปวง  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ลพฺภติ ย่อมได้   

เอเตน  (ปุญฺฃนิธินา) ด้วยบุญนิธินั่น ฯ

 ปฏิสมฺภิทา  จ อ.ปฏิสัมภิทาด้วย  วิโมกฺโข  จ อ.วิโมกข์ด้วย  

ยา  สาวกปารมี  (จ) อ.บารมีของพระสาวกใดด้วย  ปจฺเจก-
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โพธิ  (จ) อ.ปัจเจกโพธิด้วย  พุทฺธภูมิ  (จ) อ.พุทธภูมิด้วย,  

สพฺพํ  (ผลํ) อ.ผลทั้งปวง  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ลพฺภติ ย่อมได้   

เอเตน  (ปุญฺฃนิธินา) ด้วยบุญนิธินั่น ฯ

 ยํ  อิทํ = ยา  อยํ  ปุญฺฃสมฺปทา อ.ความถึงพร้อมด้วยบุญ

นี้ใด,  เอสา  (ปุญฺฃสมฺปทา) อ.ความถึงพร้อมด้วยบุญนั่น  

มหตฺถิกา มีประโยชน์มาก  เอวํ อย่างนี้  (โหติ) ย่อมเป็น,  

ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  ปณฺฑิตา อ.บัณฑิต ท.  ธีรา ผู้เป็นนัก

ปราชญ์  ปสํสนฺต ิย่อมสรรเสริญ  กตปุญฺฃตํ ซึ่งความที่แห่ง

บุคคลเป็นผู้มีบุญอันกระทําไว้แล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ก็พระศาสดาครั้นตรัส ๒ คาถานี้แล้ว ตรัสอีกว่า “ดูก่อนคฤหบดี ธรรมดาว่าบ่อเกิดอื่น 

อันเช่นกับบุญ ของสัตว์เหล่านี้ ย่อมไม่มี”, เพราะว่า รัตนะทั้งหลายย่อมบังเกิดแม้ใน

ที่มิใช่บ่อเกิดทั้งหลาย แก่เหล่าชนผู้มีบุญเท่านั้น” ดังนี้ เมื่อทรงแสดงธรรมโดยนัยที่

ตรัสไว้ในนิธิกัณฑ์ ได้ตรัสคาถาเหล่านี้ว่า

 “(บุญ)นิธินั่นให้สมบัติน่าใคร่ทุกอย่างแก่ทวยเทพและมนุษย์, 

ทวยเทพและมนุษย์ย่อมปรารถนาผลใดๆ ผลนั้นๆ ทุกอย่าง 

ย่อมได้ ด้วยบุญนิธินั่น

 ความมีวรรณะงาม ความมีเสียงไพเราะ ความมีทรวดทรง

งดงาม ความมีรูปงาม ความเป็นใหญ่ ความมีบริวาร ผลทั้ง

ปวง ย่อมได้ ด้วยบุญนิธินั่น

 ความเป็นพระราชาในประเทศ ความเป็นอิสระ ความสุขของ

พระเจ้าจักรพรรดิ อันเป็นที่รัก แม้ความเป็นพระราชาใน

เทวดา แม้ในหมู่ทิพย์ ผลทั้งปวง ย่อมได้ ด้วยบุญนิธินั่น

 สมบัติอันเป็นของมนุษย์ ความยินดีในเทวโลก สมบัติคือพระ

นิพพาน ผลนั่นทั้งปวง ย่อมได้ ด้วยบุญนิธินั่น

 ความที่บุคคลผู้อาศัยมิตตสัมปทา หากว่าประกอบอยู่ด้วย
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ปัญญา เป็นผู้ชํานาญในวิชชาและวิมุตติ ผลทั้งปวง ย่อมได้ 

ด้วยบุญนิธินั่น

 ปฏิสัมภิทา วิโมกข์ สาวกบารมี ปัจเจกโพธิ และพุทธภูมิ ผล

ทั้งปวง ย่อมได้ ด้วยบุญนิธินั่น

 ความถึงพร้อมด้วยบุญนั่น มีประโยชน์มากอย่างนี้ เพราะ

ฉะนั้น บัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์ ย่อมสรรเสริญความเป็นผู้มี

บุญอันทําไว้แล้ว”.

  .............................................................................................................................. 

 ตตฺถ  นิธีติ  ปุญฺฃนิธิ ฯ

 ตตฺถ  (คาถายํ)  “นิธีติ  ปุญฺฃนิธิ ฯ (เปิดจากหน้า ๔๘๑)

   นิธิกณฺฑวณฺณนานโย อ.นัยแห่งอรรถกถาในนิธิกัณฑ์  อิติ ว่า  “ปุญฺฃนิธิ 

อ.ขุมทรัพย์คือบุญ  นิธีติ ชื่อว่านิธิ  ตตฺถ  (คาถายํ) ในพระคาถานั้น ฯ 

 นัยอันมาในอรรถกถานิธิกัณฑ์ว่า “ขุมทรัพย์คือบุญ ชื่อว่านิธิ” ในพระคาถานัั้น.

 ..............................................................................................................................

 ปุญฺฃเมว  หิ  นิธาตพฺพตฺเถน  นิธิ ฯ

 ปุญฺฃํ  เอว  หิ  (ปุคฺคเลน)  นิธาตพฺพตฺเถน  นิธิ ฯ 

  ห ิจริงอยู่  ปุญฺฃํ  เอว อ.บุญนั่นเทียว  นิธิ ชื่อว่านิธิ  (ปุคฺคเลน)  นิธาตพฺพตฺเถน 

เพราะอรรถว่าอันบุคคล พึงฝังไว้

 แท้จริง บุญนั่นแหละ ชื่อว่านิธิ เพราะอรรถว่าอันบุคคลควรฝังไว้.

 ..............................................................................................................................

 เอวํ  ภควา  โส  เตสํ  ยํ  ผลํ  เทติ  ตํ  เอส  เทวมนุสฺสานํ  ฯเปฯ  นิธีติ  สงฺเขปโต   

ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ยสฺมา  ปฏฺฅนาย  ตํ  ตสฺส  สพฺพกามททตฺตํ  โหติ  น  วินา  ปฏฺฅนํ  
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ตสฺมา  ตํ  ตสฺส  สพฺพกามททตฺเต  เหตุํ  ปฏฺฅนํ  ทสฺเสนฺโต  ยํ  ยนฺตฺยาทึ  อุปฑฺฒ- 

คาถมาห ฯ

 เอวํ  ภควา,  โส  (ปุญฺฃนิธิ)  เตสํ  (เทวมนุสฺสานํ)  ยํ  ผลํ  เทติ,  ตํ  (ผลํ)  “เอส  เทวมนุสฺสานํ  

ฯเปฯ  นิธีติ  สงฺเขปโต  ทสฺเสตฺวา,  อิทานิ,  ยสฺมา  ปฏฺฅนาย  ตํ  ตสฺส  (ปุญฺฃนิธิสฺส)  สพฺพกาม-

ททตฺตํ  โหติ,  น  วินา  ปฏฺฅนํ  (โหติ);  ตสฺมา  ตํ  ตสฺส  (ปุญฺฃนิธิสฺส)  สพฺพกามททตฺเต  เหตุํ  

ปฏฺฅนํ  ทสฺเสนฺโต  “ยํ  ยนฺตฺยาทึ  อุปฑฺฒคาถํ  อาห ฯ

 ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  ทสฺเสตฺวา ครั้นทรงแสดงแล้ว  ตํ  (ผลํ) ซึ่ง-,  โส  

(ปุญฺฃนิธิ) อ.บุญนิธินั้น  เทติ ย่อมให้  ยํ  ผลํ ซึ่งผลใด  เตสํ  (เทวมนุสฺสานํ) 

แก่เทวดาและมนุษย์ ท. เหล่านั้น, -ผลนั้น  สงฺเขปโต โดยสังเขป  อิติ ว่า  “เอโส  

นิธิ อ.นิธินั่น  สพฺพกามทโท อันให้ซึ่งสมบัติอันน่าใคร่ทั้งปวง  เทวมนุสฺสานํ แก่

เทวดาและมนุษย์ ท.”  อิติ ดังนี้  เอวํ ด้วยประการฉะนี้  อิทานิ ในกาลนี้  ทสฺเสนฺโต  

เมื่อทรงแสดง  ปฏฺฅนํ ซึ่งความปรารถนา  เหตุํ อันเป็นเหตุ  ตสฺส  (ปุญฺฃนิธิสฺส)   

สพฺพกามททตฺเต ในความที่ แห่งบุญนิธินั้น เป็นภาวะให้ซึ่งสมบัติอันน่าใคร่ทั้งปวง  

ตํ นั้น,  ตํ  ตสฺส  (ปุญฺฃนิธิสฺส)  สพฺพกามททตฺตํ อ.ความที่ แห่งบุญนิธินั้น เป็น

ภาวะให้ซึ่งสมบัติอันน่าใคร่ทั้งปวงนั้น  โหติ ย่อมมี  ปฏฺฅนาย ด้วยความปรารถนา,  

วินา เว้น  ปฏฺฅนํ ซึ่งความปรารถนา  (โหติ) ย่อมมี  น หามิได้  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  

ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  อาห ตรัสแล้ว  อุปฑฺฒคาถํ ซึ่งกึ่งแห่งคาถา  “ยํ  ยนฺตฺยาทึ 

เป็นต้นว่า “ยํ  ยํ” ดังนี้ ฯ

 พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นทรงแสดงผลที่บุญนิธินั้น ให้แก่เทวดาและมนุษย์เหล่านั้น 

โดยสังเขปว่า “นิธินั่น ให้สมบัติน่าใคร่ทุกอย่างแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย” ด้วย

ประการฉะนี้แล้ว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงความปรารถนานั้นว่าเป็นเหตุในความที่บุญ-

นิธินั้นให้สมบัติน่าใคร่ทุกอย่าง เพราะบุญนิธินั้นจะให้สมบัติน่าใคร่ทุกอย่างได้ ก็ด้วย

ความปรารถนา เว้นความปรารถนาเสีย หาให้ได้ไม่ จึงตรัสกึ่งคาถาว่า “ยํ  ยํ” ดังนี้

เป็นต้น. 

 ..............................................................................................................................
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 ตตฺถ  ยํ  ยนฺติ  ยํ  ยํ  ผลํ ฯ  เทวาติ  เทวมนุสฺสา ฯ  เอเตน  ปุญฺฃนิธินา ฯ  อิทานิ  

ยนฺตํ  สพฺพํ  เอเตน  ลพฺภติ,  ตํ  โอธิโส  โอธิโส  ทสฺเสนฺโต  สุวณฺณตา  สุสรตา- 

ตฺยาทิกา  ปญฺจ  คาถาโย  อภาสิ ฯ

 ตตฺถ  (อุปฑฺฒคาถายํ  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  

 “ยํ  ยนตฺิ  (ปททฺวยสฺส)  “ยํ  ยํ  ผลํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “เทวาติ  (ปทสฺส)  “เทวมนุสฺสา”  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ  (ตํ  สพฺพํ  ผลํ  ปุคฺคเลน)  เอเตน  ปุญฺฃนิธินา  (ลพฺภติ) ฯ  (สตฺถา)  อิทานิ  ยํ  ตํ  สพฺพํ  

(ผลํ  ปุคฺคเลน)  เอเตน  (ปุญฺฃนิธินา)  ลพฺภติ,  ตํ  (ผลํ)  โอธิโส  โอธิโส  ทสฺเสนฺโต  “สุวณฺณตา  

สุสรตาตฺยาทิกา  ปญฺจ  คาถาโย  อภาสิ ฯ

 (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  ตตฺถ  (อุปฑฺฒคาถายํ) ในกึ่งแห่งคาถานั้น  (ปณฺฑิเตน)  

อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ยํ  ยํ  ผลํ ซึ่งผลใดๆ”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวด

สองแห่งบท  “ยํ  ยนฺติ ว่า “ยํ  ยํ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เทวมนุสฺสา  

อ.เทวดาและมนุษย์ ท.  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “เทวาติ ว่า “เทวา” ดังนี้ ฯ  

(ตํ  ผลํ) อ.ผลนั้น  (สพฺพํ) ทั้งปวง  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  (ลพฺภติ) ย่อมได้  เอเตน  

ปุญฺฃนิธินา ด้วยบุญนิธินั่น ฯ  อิทานิ ในกาลนี้  (สตฺถา) อ.พระศาสดา  ทสฺเสนฺโต  

เมื่อทรงแสดง  ตํ  (ผลํ) ซึ่ง-,  ยํ  ตํ  (ผลํ) อ.ผลนั้นใด  สพฺพ ํทั้งปวง  (ปุคฺคเลน) 

อันบุคคล  ลพฺภติ ย่อมได้  เอเตน  (ปุญฺฃนิธินา) ด้วยบุญนิธินั่น, -ผลนั้น  โอธิโส   

โอธิโส โดยเฉพาะอย่างๆ  อภาสิ ได้ตรัสแล้ว  คาถาโย ซึ่งคาถา ท.  ปญฺจ ห้า   

“สุวณฺณตา  สุสรตาตฺยาทิกา เป็นต้นว่า “สุวณฺณตา  สุสรตา” ดังนี้ ฯ 

 พึงทราบวินิจฉัยในกึ่งคาถานั้น.

 สองบทว่า “ยํ  ยํ” แปลว่า ผลใดๆ. บทว่า “เทวา” หมายถึง เทวดาและมนุษย์ทั้ง

หลาย. ผลนั้นทุกอย่าง บุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินั่น. บัดนี้ พระศาสดา เมื่อจะทรง

แสดงผลทุกอย่าง ที่บุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินั้น โดยเฉพาะอย่างๆ จึงได้ตรัสคาถา ๕ 

คาถา ว่า “สุวณฺณตา  สุสรตา” ดังนี้เป็นต้น.

 ..............................................................................................................................
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[๑๐๑] ตตฺถ  ปฅมคาถายํ ฯ  สุวณฺณตาติ  สุนฺทรจฺฉวิวณฺณตา  กญฺจนสนฺนิภตฺตจตา ฯ   

สุสรตาติ  พฺรหฺมสฺสรตา  กรวิกภาณิตา ฯ  สุสณฺฅานาติ  สุสณฺฅิตตา  “สมปิตวฏฺฏิต-

ยุตฺตฏฺฅาเนสุ  องฺคปจฺจงฺคานํ  สมปิตวฏฺฏิตภาเวน  สนฺนิเวโสติ  วุตฺตํ  โหติ ฯ   

สุรูปตาติ  สกลสรีรสงฺขาตรูปสฺส  สุนฺทรตา  “นาติทีฆนาติรสฺสนาติกิสนาติถูลนาติ

กาฬนาจฺโจทาตตาติ  วุตฺตํ  โหติ ฯ  อาธิปจฺจนฺติ  อธิปติภาโว  ขตฺติยมหาสาลาทิ- 

ภาเวน  สามิกภาโวติ  อตฺโถ ฯ  ปริวาโรติ  ปริวารตา ฯ  สพฺพนตฺิ  โอธิโส  วุตฺตํ   

สุวณฺณตาทิฉกฺกํ  สพฺพํ ฯ

 ตตฺถ  (ปญฺจคาถาสุ)  ปฅมคาถายํ  (วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  

 สุวณฺณตาติ  (ปุคฺคลสฺส)  สุนฺทรจฺฉวิวณฺณตา  (ปุคฺคลสฺส)  กญฺจนสนฺนิภตฺตจตา ฯ  สุสรตาติ  

(ปุคฺคลสฺส)  พฺรหฺมสฺสรตา  (ปุคฺคลสฺส)  กรวิกภาณิตา ฯ  สุสณฺฅานาติ  (ปุคฺคลสฺส)  สุสณฺฅิตตา   

“สมปิตวฏฺฏิตยุตฺตฏฺฅาเนสุ  องฺคปจฺจงฺคานํ  สมปิตวฏฺฏิตภาเวน  สนฺนิเวโสติ  (วจนํ  อฏฺฅกถาจริเยน)  

วุตฺตํ  โหติ ฯ  สุรูปตาติ  สกลสรีรสงฺขาตรูปสฺส  สุนฺทรตา  “(ปุคฺคลสฺส)  นาติทีฆนาติรสฺสนาติกิส-

นาติถูลนาติกาฬนาจฺโจทาตตาติ  (วจนํ  อฏฺฅกถาจริเยน)  วุตฺตํ  โหติ ฯ  อาธิปจฺจนฺติ  อธิปติภาโว   

“ขตฺติยมหาสาลาทิภาเวน  สามิกภาโวติ  อตฺโถ ฯ  ปริวาโรติ  ปริวารตา ฯ  “สพฺพนตฺิ  (ปทสฺส  

“โอธิโส  (ภควตา)  วุตฺตํ  สุวณฺณตาทิฉกฺกํ  สพฺพํ  (ผลํ)”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  ตตฺถ  (ปญฺจคาถาสุ)  ปฅมคาถายํ ใน- ในคาถา ๕ ท. 

เหล่านั้นหนา -คาถาที่ ๑  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ  

 (ปุคฺคลสฺส)  สุนฺทรจฺฉวิวณฺณตา อ.ความที่ แห่งบุคคล เป็นผู้มีผิวพรรณอันงดงาม  

(ปุคฺคลสฺส)  กญฺจนสนฺนิภตฺตจตา คือว่า อ.ความที่ แห่งบุคคล เป็นผู้มีหนังอันเปรียบ

ด้วยทอง  สุวณฺณตาต ิ ชื่อว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้มีวรรณะงาม ฯ  (ปุคฺคลสฺส)  

พฺรหฺมสฺสรตา อ.ความที่ แห่งบุคคล เป็นผู้มีเสียงเพียงดังเสียงแห่งพรหม  (ปุคฺคลสฺส)  

กรวิกภาณิตา คือว่า อ.ความที่ แห่งบุคคล เป็นผู้มีการกล่าวเพียงดังนกการเวก 

โดยปกติ  สุสรตาต ิชื่อว่าความเป็นแห่งบุคคลเป็นผู้มีเสียงอันไพเราะ ฯ  (ปุคฺคลสฺส)  

สุสณฺฅิตตา อ.ความที่ แห่งบุคคล เป็นผู้มีทรวดทรงอันตั้งอยู่ด้วยดีแล้ว,  (วจนํ) อ.คํา  

อิติ ว่า  “สนฺนิเวโส อ.ความตั้งอยู่พร้อม  องฺคปจฺจงฺคานํ แห่งอวัยวะน้อยใหญ่ ท.   

สมปิตวฏฺฏิตยุตฺตฏฺฅาเนสุ ในที่อันควรแล้วแก่ความเป็นอวัยวะอันเสมอ เต็ม และ
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กลม ท.  สมปิตวฏฺฏิตภาเวน โดยความเป็นแห่งอวัยวะอันเสมอ เต็ม และกลม”  อิติ 

ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน)  วุตฺตํ เป็นคําอธิบาย อันพระอรรถกถาจารย์ กล่าวแล้ว  โหติ 

ย่อมเป็น,  สุสณฺฅานาติ ชื่อว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้มีทรวดทรงอันสมส่วน ฯ  สกล-

สรีรสงฺขาตรูปสฺส  สุนฺทรตา อ.ความที่ แห่งรูปอันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าสรีระทั้งสิ้น 

เป็นของงาม, (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(ปุคฺคลสฺส)  นาติทีฆนาติรสฺสนาติกิสนาติถูล- 

นาติกาฬนาจฺโจทาตตา อ.ความที่ แห่งบุคคล เป็นผู้ไม่สูงนัก ไม่ตํ่านัก ไม่ผอมนัก 

ไม่อ้วนนัก ไม่ดํานัก ไม่ขาวนัก”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน)  วุตฺต ํเป็นคําอันพระ

อรรถกถาจารย์กล่าวแล้ว  โหติ ย่อมเป็น,  สุรูปตาติ ชื่อว่าความเป็นผู้มีรูปงาม ฯ  

อธิปติภาโว อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้เป็นใหญ่,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “สามิก-

ภาโว อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้เป็นใหญ่  ขตฺติยมหาสาลาทิภาเวน โดยความเป็น

แห่งบุคคลมีกษัตริย์ผู้มหาศาลเป็นต้น”  อิติ ดังนี้  อาธิปจฺจนฺติ ชื่อว่าความเป็น 

แห่งบุคคลผู้เป็นใหญ่ ฯ  ปริวารตา อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีบริวาร  ปริวาโรติ ชื่อ

ว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้มีบริวาร ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สุวณฺณตาทิฉกฺกํ 

อ.หมวด ๖ มีความเป็นแห่งบุคคลผู้มีวรรณะงามเป็นต้น  (ภควตา)  วุตฺต ํอันอันพระ 

ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว  โอธิโส โดยเจาะจง  สพฺพํ  (ผลํ) ชื่อว่าผลทั้งปวง”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สพฺพนฺต ิว่า “สพฺพํ” ดังนี้ ฯ

 บรรดา ๕ คาถาเหล่านั้น พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑

 ความเป็นผู้มีผิวพรรณงดงาม คือความเป็นผู้มีหนังเปล่งปลั่งดุจทอง ชื่อว่าความเป็น

ผู้มีวรรณะงดงาม. ความเป็นผู้มีเสียงดุจพรหม คือความเป็นผู้มีปกติเจรจาดุจการร้อง

ของนกการเวก ชื่อว่าความเป็นผู้มีเสีียงไพเราะ. ความเป็นผู้มีทรวดทรงดี, มีคําที่ท่าน

อธบิายไว้ว่า “การตัง้อยูด้่วยดีแห่งอวยัวะน้อยใหญ่ ในทีค่วรแก่อวยัวะอนัเสมอ เตม็ และ

กลม โดยความเป็นอวัยวะอันเสมอ เต็ม และกลม, ชื่อว่าความเป็นผู้มีทรวดทรงสมส่วน. 

ความที่รูปกล่าวคือสรีระทุกส่วนงาม, มีคําที่ท่านอธิบายไว้ว่า “ความเป็นผู้ไม่สูงนัก 

ไม่ตํ่านัก ไม่ผอมนัก ไม่อ้วนนัก ไม่ดํานัก ไม่ขาวนัก” ดังนี้ ชื่อว่าความเป็นผู้มีรูปงาม. 

ความเป็นใหญ่, อธิบายว่า “ความเป็นใหญ่ โดยความเป็นขัตติยมหาศาลเป็นต้น” ดังนี้  

ชื่อว่าความเป็นใหญ่ยิ่ง. ความเป็นผู้มีบริวาร ชื่อว่าความมีบริวาร. บทว่า “สพฺพํ” 

คือ ๖ หมวด มีความเป็นผู้มีวรรณะงามเป็นต้น ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เฉพาะ



๕. กถาว่าด้วยความเป็นผู้มีบุญอันท�าไว้ในก่อน 469คาถา]

อย่างๆ ชื่อว่าผลทั้งปวง.   

 ...............................................................................................................................................

[๑๐๒]  เอวมิมาย  คาถาย  ปุญฺฃานุภาเวน  ลภิตพฺพํ  รชฺชสมฺปตฺติโต  โอรํ  เทวมนุสฺสสมฺปตฺตึ   

ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตทุภยรชฺชสมฺปตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  ทุติยํ  คาถมาห ฯ

 (สตฺถา)  เอวํ  (ปุคฺคเลน)  อิมาย  คาถาย  ปุญฺฃานุภาเวน  ลภิตพฺพํ  รชฺชสมฺปตฺติโต  โอรํ   

เทวมนุสฺสสมฺปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตทุภยรชฺชสมฺปตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  ทุติยํ  คาถํ  อาห ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  ทสฺเสตฺวา ครั้นทรงแสดงแล้ว  เทวมนุสฺสสมฺปตฺต ึซึ่งสมบัติ

ในเทวดาและมนุษย์  โอรํ อันตํ่า  รชฺชสมฺปตฺติโต กว่าสมบัติแห่งความเป็นแห่งพระ

ราชา  (ปุคฺคเลน)  ลภิตพฺพํ อันอันบุคคลพึงได้  ปุญฺฃานุภาเวน ด้วยอานุภาพของ

บุญ  อิมาย  คาถาย ด้วยคาถานี้  เอวํ ด้วยประการฉะนี้  อิทานิ ในกาลนี้  ทสฺเสนฺโต 

เมื่อทรงแสดง  ตทุภยรชฺชสมฺปตฺต ึ ซึ่งสมบัติแห่งความเป็นแห่งพระราชาในเทวดา

และมนุษย์ทั้งสองนั้น  อาห ตรัสแล้ว  ทุติยํ  คาถํ ซึ่งคาถาที่ ๒ ฯ

 พระศาสดาครั้นทรงแสดงสมบัติในเทพดาและมนุษย์ อันตํ่ากว่ารัชสมบัติที่บุคคลพึง

ได้ ด้วยอานุภาพของบุญ ด้วยคาถานี้ ดังพรรณนามาฉะนี้ บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดง 

รัชสมบัติทั้งสองอย่างนั้น จึงตรัสคาถาที่ ๒.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  ปเทสรชฺชนฺติ  เอกทีปํปิ  สกลํ  อปฺปาปุณิตฺวา  ปฅวิยา  เอเกกสฺมึ  ปเทเส   

รชฺชํ ฯ

 ตตฺถ  (ทุติยคาถายํ  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  

   “ปเทสรชฺชนฺติ  เอกทีปํปิ  สกลํ  อปฺปาปุณิตฺวา  ปฅวิยา  เอเกกสฺมึ  ปเทเส  รชฺชํ ฯ

 (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  ตตฺถ  (ทุติยคาถายํ) ในคาถาที่ ๒ นั้น  (ปณฺฑิเตน)  

อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ

 รชฺช ํ อ.ความเป็นแห่งพระราชา  เอเกกสฺมึ  ปเทเส ในประเทศหนึ่งๆ  ปฅวิยา  
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แห่งแผ่นดิน  อปฺปาปุณิตฺวา ไม่ถึงแล้ว  เอกทีปํปิ แม้ซึ่งทวีปๆ หนึ่ง  สกลํ ทั้งสิ้น   

ปเทสรชฺชนฺติ ชื่อว่าความเป็นแห่งพระราชาในประเทศ ฯ

 พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๒ นั้น.

 ความเป็นพระราชาในประเทศหนึ่งๆ แห่งแผ่นดิน ไม่ถึงแม้ทวีปๆ หนึ่งทั้งสิ้น ชื่อว่า

ความเป็นพระราชาในประเทศ.   

 ...............................................................................................................................................

 อิสฺสริยนฺติ  อิสฺสรภาโว ฯ

   อิสฺสรภาโว อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้ใหญ่  อิสฺสริยนฺต ิชื่อว่าความเป็นแห่งอิสระ ฯ

 ความเป็นใหญ่ ชื่อว่าความเป็นอิสระ.

 ...............................................................................................................................................

 อิมินา  ทีปจกฺกวตฺติรชฺชํ  ทสฺเสติ ฯ

 (สตฺถา)  อิมินา  (ปเทน)  ทีปจกฺกวตฺติรชฺชํ  ทสฺเสติ ฯ

   (สตฺถา) อ.พระศาสดา  ทสฺเสติ ย่อมทรงแสดง  ทีปจกฺกวตฺติรชฺชํ ซึ่งความเป็นแห่ง

พระเจ้าจักรพรรดิในทวีป  อิมินา  (ปเทน) ด้วยบทนี้ ฯ

 พระศาสดาย่อมทรงแสดงความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในทวีป ด้วยบทนี้.

 ..............................................................................................................................

 จกฺกวตฺติสุขนฺติ  จกฺกวตฺติโน  สุขํ ฯ

   สุขํ อ.ความสุข  จกฺกวตฺติโน ของพระเจ้าจักรพรรดิ  จกฺกวตฺติสุขนฺติ ชื่อว่าจักกวัตติ- 

สุข ฯ

 ความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิ ชื่อว่าจักกวัตติสุข.

 ...............................................................................................................................................
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 ปิยนตฺิ  อิฏฺฅํ  กนฺตํ  มนาปํ ฯ

 “ปิยนฺติ  (ปทสฺส)  “อิฏฺฅํ  กนฺตํ  มนาปํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อิฏฺฅํ อันบุคคลปรารถนาแล้ว  กนฺตํ อันน่าใคร่  มนาปํ 

อันเป็นที่ยังใจให้เอิบอาบ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปิยนฺต ิว่า “ปิยํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ปิยํ” ได้แก่ น่าปรารถนา น่าใคร่  น่าพอใจ.

 ...............................................................................................................................................

 อิมินา  จาตุรนฺตจกฺกวตฺติรชฺชํ  ทสฺเสติ ฯ 

 (สตฺถา)  อิมินา  (ปเทน)  จาตุรนฺตจกฺกวตฺติรชฺชํ  ทสฺเสติ ฯ 

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  ทสฺเสติ ย่อมทรงแสดง  จาตุรนฺตจกฺกวตฺติรชฺชํ ซึ่งความ

เป็นแห่งพระเจ้าจักรพรรดิอันมีมหาสมุทร ๔ เป็นที่สุด  อิมินา  (ปเทน) ด้วยบทนี้ ฯ

 พระศาสดาย่อมทรงแสดงความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอันมีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็นที่สุด 

ด้วยบทนี้.

 ...............................................................................................................................................

 เทวรชฺชนฺติ  เทเวสุ  รชฺชํ ฯ  

 รชฺช ํอ.ความเป็นแห่งพระราชา  เทเวสุ ในเทวดา ท.  “เทวรชฺชนฺติ ชื่อว่าเทวรัชชะฯ

 ความเป็นพระราชาในเทพดาทั้งหลาย ชื่อว่าเทวรัชชะ.

 ...............................................................................................................................................

 อิมินา  มนฺธาตาทีนํ  มนุสฺสานมฺปิ  เทวรชฺชํ  ทสฺเสติ ฯ 

 (สตฺถา)  อิมินา  (ปเทน)  มนฺธาตาทีนํ  มนุสฺสานมฺปิ  เทวรชฺชํ  ทสฺเสติ ฯ

  (สตฺถา) อ.พระศาสดา  ทสฺเสติ ย่อมทรงแสดง  เทวรชฺชํ ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา

ในเทวดา  มนุสฺสานมฺป ิ แม้ของมนุษย์ ท.  มนฺธาตาทีนํ มีพระเจ้ามันธาตุเป็นต้น   
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อิมินา  (ปเทน) ด้วยบทนี้ ฯ

 พระศาสดาย่อมทรงแสดงความเป็นพระราชาในเทพดา แม้ของพวกมนุษย์มีพระเจ้า

มันธาตุเป็นต้น ด้วยบทนี้.

 ...............................................................................................................................................

 อปิ  ทิพฺเพสูติ  ทิพฺเพสุปิ  เทวรชฺชํ ฯ

 “อปิ  ทิพฺเพสูติ  (ปทสฺส)  “ทิพฺเพสุปิ  เทวรชฺชํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เทวรชฺชํ อ.ความเป็นแห่งพระราชาในเทวดา  ทิพฺเพสุปิ 

แม้ในหมู่ทิพย์ ท.”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อปิ  ทิพฺเพสูติ ว่า “อปิ  ทิพฺเพสุ” 

ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อปิ  ทิพฺเพสุ” ได้แก่ความเป็นพระราชาในเทพดา  แม้ในหมู่ทิพย์ทั้งหลาย.

 ...............................................................................................................................................

 อิมินา  เย  เต  ทิวิภวา  ทิพฺพาติ  วุจฺจนฺติ,  เตสุ  ทิพฺเพสุ  กาเยสุ  อุปฺปนฺนานํปิ   

เทวรชฺชํ  ทสฺเสติ ฯ

   (สตฺถา)  อิมินา  (ปเทน,  ปณฺฑิเตน)  เย  เต  (กายา)  ทิวิภวา  “ทิพฺพาติ  วุจฺจนฺติ,  เตสุ  ทิพฺเพสุ   

กาเยสุ  อุปฺปนฺนานํปิ  (เทวานํ)  เทวรชฺชํ  ทสฺเสติ ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  ทสฺเสติ ย่อมทรงแสดง  เทวรชฺชํ ซึ่งความเป็นแห่งเทวดา 

ผู้พระราชา  (เทวานํ) แห่งเทวดา ท.  อุปฺปนฺนานํปิ แม้ผู้บังเกิดแล้ว  เตสุ  ทิพฺเพสุ   

กาเยสุ ใน-,  เย  เต  (กายา) อ.กาย ท. เหล่านั้น เหล่าใด  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  

วุจฺจนฺติ ย่อมเรียก  “ทิพฺพาติ ว่า “ทิพย์” ดังนี้  ทิวิภวา เพราะมีอยู่ในโลกทิพย์,  

-กาย ท. อันเป็นทิพย์ เหล่านั้น  อิมินา  (ปเทน) ด้วยบทนี้ ฯ

 ด้วยบทนี้ พระศาสดาย่อมทรงแสดงความเป็นพระเทวดาผู้พระราชา แห่งเหล่าเทวดา

แม้ผู้บังเกิดในหมู่อันเป็นทิพย์เหล่านั้น ที่เรียกว่า “ทิพย์” เพราะมีอยู่ในโลกทิพย์. 

 ...............................................................................................................................................
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 สพฺพนตฺิ  โอธิโส  วุตฺตํ  ปเทสรชฺชาทิ ฯ

 สพฺพนตฺิ  (ภควตา)  โอธิโส  วุตฺตํ  ปเทสรชฺชาทิ  (ผลํ) ฯ

 ปเทสรชฺชาทิ  (ผลํ) อ.ผล มีความเป็นแห่งพระราชาในประเทศเป็นต้น  (ภควตา)  

วุตฺต ํ อันอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว  โอธิโส โดยเจาะจง  สพฺพนฺต ิ ชื่อว่าผล 

ทั้งปวง ฯ

 ผลมีความเป็นพระราชาในประเทศเป็นต้น ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยเจาะจง 

ชื่อว่าผลทั้งปวง.

 ...............................................................................................................................................

[๑๐๓] เอวมิมาย  ปุญฺฃานุภาเวน  ลภิตพฺพํ  เทวมนุสฺสรชฺชสมฺปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   

คาถาทฺวเยน  วุตฺตสมฺปตฺตึ  สมาสโต  ปุรกฺขตฺวา  นิพฺพานสมฺปตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  ตติยํ  

คาถมาห ฯ

 (สตฺถา)  เอวํ  (ปุคฺคเลน)  อิมาย  (คาถาย)  ปุญฺฃานุภาเวน  ลภิตพฺพํ  เทวมนุสฺสรชฺชสมฺปตฺตึ  

ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  (อตฺตนา)  คาถาทฺวเยน  วุตฺตสมฺปตฺตึ  สมาสโต  ปุรกฺขตฺวา  นิพฺพานสมฺปตฺตึ  

ทสฺเสนฺโต  ตติยํ  คาถํ  อาห ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  ทสฺเสตฺวา ครั้นทรงแสดงแล้ว  เทวมนุสฺสรชฺชสมฺปตฺต ึ 

ซึ่งสมบัติแห่งความเป็นแห่งพระราชาในเทวดาและมนุษย์  (ปุคฺคเลน)  ลภิตพฺพํ  

อันอันบุคคลพึงได้  ปุญฺฃานุภาเวน ด้วยอานุภาพแห่งบุญ  อิมาย  (คาถาย) ด้วย

คาถานี้  เอวํ ด้วยประการฉะนี้  (อตฺตนา)  คาถาทฺวเยน  วุตฺตสมฺปตฺตึ  สมาสโต   

ปุรกฺขตฺวา  นิพฺพานสมฺปตฺตึ  ทสฺเสนฺโต เมื่อทรง กระทําไว้ในเบื้องหน้า ซึ่งสมบัติ 

อันพระองค์ ตรัสแล้ว ด้วยหมวดสองแห่งคาถา โดยย่อ แสดง ซึ่งสมบัติคือพระ

นิพพาน  อิทานิ ในกาลนี้  อาห ตรัสแล้ว  ตติยํ  คาถํ ซึ่งคาถาที่ ๓ ฯ

 พระศาสดาครั้นทรงแสดงรัชสมบัติในเทพดาและมนุษย์ ที่บุคคลพึงได้ด้วยอานุภาพ 

ของบุญ ด้วยคาถานี้ ด้วยประการฉะนี้แล้ว บัดนี้ เมื่อจะทรงรวบรวมสมบัติที่ตรัสไว้

ด้วย ๒ คาถาโดยย่อ แล้วแสดงสมบัติคือพระนิพพาน จึงตรัสคาถาที่ ๓.

 ..............................................................................................................................
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 ตตฺถ  มนุสฺสานํ  อยนฺติ  มานุสี  สา  เอว  มานุสิกา  ฯ  สมฺปชฺชนํ  สมฺปตฺติ ฯ  รมนฺติ  

เอตาย  อชฺฌตฺตํ  อุปฺปนฺนาย  พหิทฺธา  วา  อุปกรณภูตายาติ  รติ  สุขํ  สุขวตฺถุ  จ ฯ  

นิพฺพานสมฺปตฺตตีิ  นิพฺพานเมว ฯ  สพฺพนตฺิ  โอธิโส  วุตฺตํ  มานุสีสมฺปตฺยาทิ ฯ

 ตตฺถ  (ตติยคาถายํ  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ)  

 มนุสฺสานํ  อยํ  (สมฺปตฺติ)  อิติ  มานุสี,  สา  เอว  (มานุสี)  มานุสิกา ฯ  สมฺปชฺชนํ  สมฺปตฺติ ฯ   

(เทวมนุสฺสา)  รมนฺติ  เอตาย  (สมฺปตฺติยา)  อชฺฌตฺตํ  อุปฺปนฺนาย  พหิทฺธา  วา  อุปกรณภูตายาติ   

(เอสา  สมฺปตฺติ)  รติ  สุขํ  สุขวตฺถุ  จ ฯ  นิพฺพานสมฺปตฺตตีิ  นิพฺพานเมว ฯ  สพฺพนตฺิ  (ภควตา)  

โอธิโส  วุตฺตํ  มานุสีสมฺปตฺยาทิ  (ผลํ) ฯ

 (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  ตตฺถ  (ตติยคาถายํ) ในคาถาที่ ๓ นั้น  (ปณฺฑิเตน)  

อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ

 อยํ  (สมฺปตฺติ) อ.สมบัตินี้  มนุสฺสาน ํของมนุษย์ ท.  อิติ เพราะเหตุนั้น  มานุสี ชื่อว่า

มานุสี,  สา  เอว  (มานุสี) อ.มานุสีนั้นนั่นเทียว  มานุสิกา ชื่อว่ามานุสิกา ฯ  สมฺปชฺชน ํ 

อ.ความถึงพร้อม  สมฺปตฺต ิ ชื่อว่าสมบัติ ฯ  (เทวมนุสฺสา) อ.เทวดาและมนุษย์ ท.  

รมนฺต ิย่อมยินดี  เอตาย  (สมฺปตฺติยา) ด้วยสมบัตินั่น  อุปฺปนฺนาย อันเกิดขึ้นแล้ว  

อชฺฌตฺตํ ในภายใน  วา หรือว่า  อุปกรณภูตาย อันเป็นอุปกรณ์เป็นแล้ว  พหิทฺธา 

ในภายนอก   อิติ เพราะเหตุนั้น  (เอสา  สมฺปตฺติ) อ.สมบัตินั่น  รติ ชื่อว่ารติ,  สุขํ  

(จ) คือ อ.ความสุขด้วย  สุขวตฺถุ  จ คือ อ.สิ่งของอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขด้วย ฯ   

นิพฺพานํ  เอว อ.นิพพานนั่นเทียว  นิพฺพานสมฺปตฺตีต ิ ชื่อว่านิพพานสมบัติ ฯ   

มานุสีสมฺปตฺยาทิ  (ผลํ) อ.ผล มีสมบัติของมนุษย์เป็นต้น  (ภควตา)  วุตฺต ํ อัน 

อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว  โอธิโส โดยเจาะจง  สพฺพนฺต ิชื่อว่าผลทั้งปวง ฯ

 พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๓ นั้น.

 สมบัตินี้ของพวกมนุษย์ เหตุนั้น ชื่อว่ามานุสี, มานุสีนั้นนั่นแหละ ชื่อว่ามานุสิกา. 

ความถึงพร้อม ชื่อว่าสมบัติ. ทวยเทพและมนุษย์ ย่อมยินดีด้วยสมบัตินั่น ซึ่งเกิดขึ้น

ในภายใน หรือเป็นอุปกรณ์ในภายนอก เหตุนั้น สมบัตินั่น ชื่อว่ารติ, ได้แก่ความสุข 

และสิ่งของที่ตั้งแห่งความสุข. นิพพานนั่นแหละ ชื่อว่านิพพานสมบัติ. ผลมีสมบัติของ
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มนุษย์เป็นต้น ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยเจาะจง ชื่อว่าผลทั้งปวง.

 ............................................................................................................................................... 

[๑๐๔] เอวมิมาย  ปุญฺฃานุภาเวน  ลภิตพฺพํ  สทฺธานุสาริภาวาทิวเสน  ปตฺตพฺพํ  นิพฺพาน-

สมฺปตฺตึปิ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  เตวิชฺชอุภโตภาควิมุตฺติภาววเสนาปิ  ปตฺตพฺพํ  ตเมวสฺส  

อุปายญฺจ  ทสฺเสนฺโต  จตุตฺถคาถมาห ฯ

 (สตฺถา)  เอวํ  (ปุคฺคเลน)  อิมาย  (คาถาย)  ปุญฺฃานุภาเวน  ลภิตพฺพํ  (ปุคฺคเลน)  สทฺธานุสาริ- 

ภาวาทิวเสน  ปตฺตพฺพํ  นิพฺพานสมฺปตฺตึปิ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  (ปุคฺคเลน)  เตวิชฺชอุภโตภาค- 

วิมุตฺติภาววเสนาปิ  ปตฺตพฺพํ  ตํ  เอว  (นิพฺพานํ  จ)  อสฺส  (นิพฺพานสฺส)  อุปายํ  จ  ทสฺเสนฺโต  

จตุตฺถคาถํ  อาห ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  ทสฺเสตฺวา ครั้นทรงแสดงแล้ว  นิพฺพานสมฺปตฺตึป ิ แม้ซึ่ง

สมบัติคือพระนิพพาน  (ปุคฺคเลน)  ปุญฺฃานุภาเวน  ลภิตพฺพํ อันอันบุคคลพึงได้ 

ด้วยอานุภาพของบุญ  (ปุคฺคเลน)  สทฺธานุสาริภาวาทิวเสน  ปตฺตพฺพํ อันอันบุคคล

พึงบรรลุ ด้วยสามารถแห่งพระอริยบุคคลมีความเป็นแห่งบุคคลผู้แล่นไปสู่ศรัทธาโดย

ปกติเป็นต้น  อิมาย  (คาถาย) ด้วยคาถานี้  เอวํ ด้วยประการฉะนี้  ทสฺเสนฺโต เมื่อ

ทรงแสดง  ตํ  เอว  (นิพฺพานํ) ซึ่งพระนิพพานนั้นนั่นเทียว  (ปุคฺคเลน)  เตวิชฺช- 

อุภโตภาควิมุตฺติภาววเสนาปิ  ปตฺตพฺพ ํอันอันบุคคล พึงบรรลุ แม้ด้วยสามารถแห่ง

ความเป็นพระอริยบุคคลผู้มีเตวิชชะและอุภโตภาควิมุตติ  จ ด้วย  อุปายํ ซึ่งอุบาย  

อสฺส  (นิพฺพานสฺส) แห่งพระนิพพานนั้น  จ ด้วย  อิทานิ ในกาลนี้  อาห ตรัสแล้ว  

จตุตฺถคาถํ ซึ่งคาถาที่ ๔ ฯ

 พระศาสดาครั้นทรงแสดงแม้นิพพานสมบัติท่ีบุคคลพึงบรรลุด้วยสามารถแห่งบุคคล

ผู้เป็นสัทธานุสารี ที่บุคคลพึงได้ด้วยอานุภาพของบุญ ด้วยคาถานี้ ดังพรรณนามา 

ฉะนี้แล้ว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงพระนิพพานนั้นนั่นแหละ ที่บุคคลพึงบรรลุ แม้ด้วย

สามารถพระอริยบุคคลผู้มีเตวิชชะและอุภโตภาควิมุตติ และอุบายแห่งพระนิพพาน

นั้น จึงตรัสคาถาที่ ๔.

 ...............................................................................................................................................
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 ตตฺถ  สมฺปชฺชติ  เอตาย  คุณวิภูตึ  ปาปุณาตีติ  สมฺปทา ฯ  

 ตตฺถ  (จตุตฺถคาถายํ  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  

 (ปุคฺคโล)  สมฺปชฺชติ  เอตาย  (สมฺปตฺติยา)  คุณวิภูตึ  ปาปุณาตีติ  (เอสา  สมฺปตฺติ)  สมฺปทา ฯ

 (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  ตตฺถ  (จตุตฺถคาถายํ) ในคาถาที่ ๔ นั้น  (ปณฺฑิเตน)  

อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ

 (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  สมฺปชฺชต ิย่อมถึงพร้อม  ปาปุณาติ คือว่าย่อมบรรลุ  คุณวิภูตึ  

ซึ่งความเจริญแห่งคุณ  เอตาย  (สมฺปตฺติยา) ด้วยสมบัตินั่น  อิติ เพราะเหตุนั้น  

(เอสา  สมฺปตฺติ) อ.สมบัตินั่น  สมฺปทา ชื่อว่าสัมปทา ฯ

 พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๔ นั้น

 บุคคลย่อมถึงพร้อม คือย่อมบรรลุความเจริญแห่งคุณ ด้วยสมบัตินั่น เพราะเหตุนั้น 

สมบัตินั่น ชื่อว่าสัมปทา.

 ...............................................................................................................................................

 มิตฺโต  เอว  สมฺปทา  ตถา  ตํ ฯ

 มิตฺโต  เอว  สมฺปทา  ตถา  (มิตฺตสมฺปทา),  ตํ  (มิตฺตสมฺปทํ) ฯ

   มิตฺโต  เอว อ.มิตรนั่นเทียว  สมฺปทา เป็นสัมปทา  ตถา  (มิตฺตสมฺปทา) ชื่อว่า 

มิตตสัมปทา เหมือนอย่างนั้น,  ตํ  (มิตฺตสมฺปทํ) ซึ่งสมบัติคือมิตรนั้น ฯ

 สัมปทาคือมิตร ชื่อว่ามิตตสัมปทา, ซึ่งสมบัติคือมิตรนั้น.

 ...............................................................................................................................................

 อาคมฺมาติ  สตฺถารํ  วา  อญฺฃตรํ  วา  ครุฏฺฅานิยํ  สพฺรหฺมจารึ  นิสฺสาย  ตโต   

โอวาทานุสาสนึ  คเหตฺวา ฯ 

 “อาคมฺมาติ  (ปทสฺส)  “สตฺถารํ  วา  อญฺฃตรํ  วา  ครุฏฺฅานิยํ  สพฺรหฺมจารึ  นิสฺสาย  ตโต   

(สตฺถารา  วา  อญฺฃตรสฺมา  วา  ครุฏฺฅานิยมฺหา  สพฺรหฺมจารินา)  โอวาทานุสาสนึ  คเหตฺวา”  

(อิติ  อตฺโถ) ฯ
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  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “นิสฺสาย อาศัยแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  วา หรือ  

วา หรือว่า  สพฺรหฺมจารึ ซึ่งสพรหมจารี  ครุฏฺฅานิยํ ผู้ควรซึ่งฐานะอันควรแก่ความ

เคารพ  อญฺฃตรํ รูปใดรูปหนึ่ง  คเหตฺวา รับเอาแล้ว  โอวาทานุสาสนึ ซึ่งโอวาท

และอนุสาสนี  ตโต  (สตฺถารา  วา  อญฺฃตรสฺมา  วา  ครุฏฺฅานิยมฺหา  สพฺรหฺม-

จารินา) จากพระศาสดา หรือ หรือว่า จากสพรหมจารี ผู้ควรซึ่งฐานะอันควรแก่ความ

เคารพ รูปใดรูปหนึ่งนั้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อาคมฺมาติ ว่า “อาคมฺม” 

ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อาคมฺม” ความว่า อาศัยพระศาสดา หรือสพรหมจารีผู้ควรซึ่งฐานะ 

อันควรเคารพรูปใดรูปหนึ่ง รับโอวาทและอนุสาสนี จากพระศาสดาหรือว่าจาก 

สพรหมจารีผู้ควรซึ่งฐานะอันควรเคารพรูปใดรูปหนึ่งนั้น.

 ...............................................................................................................................................

 โยนิโสติ  อุปาเยน ฯ

 “โยนิโสติ  (ปทสฺส)  “อุปาเยน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อุปาเยน โดยอุบาย”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“โยนิโสติ ว่า “โยนิโส” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “โยนิโส” แปลว่า โดยอุบาย.

 ...............................................................................................................................................

 ปยุญฺชโตติ  โยคานุฏฺฅานํ  กโรโต ฯ

 “ปยุญฺชโตติ  (ปทสฺส)  “โยคานุฏฺฅานํ  กโรโต”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กโรโต ผู้กระทําอยู่  โยคานุฏฺฅานํ ซึ่งความหมั่นอันเป็น

เหตุแห่งความพยายาม”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปยุญฺชโตติ ว่า “ปยุญฺชโต” 

ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ปยุญฺชโต” ความว่า ทําความหมั่นอันเป็นเหตุแห่งความพยายาม.
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 วิชฺชาวิมุตฺติวสีภาโวติ  ปุพฺเพนิวาสาทีสุ  ตีสุ  วิชฺชาสุ  อฏฺฅสมาปตฺตินิพฺพานเภทาย  

วิมุตฺติยา  จ  ตถา  ตถา  อทนฺธายิตตฺเถน  วสีภาโว ฯ  

 วสีภาโว อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้ชื่อว่าชํานาญ  อทนฺธายิตตฺเถน เพราะอรรถว่า 

ไม่ประพฤติชักช้าแล้ว  ตถา  ตถา โดยประการนั้นๆ  วิชฺชาส ุ ในวิชชา ท.  ตีส ุ๓  

ปุพฺเพนิวาสาทีสุ มีบุพเพนิวาสญาณเป็นต้น  (จ) ด้วย  วิมุตฺติยา ในวิมุตติ  อฏฺฅ- 

สมาปตฺตินิพฺพานเภทาย อันต่างด้วยสมาบัติ ๘ และนิพพาน  จ ด้วย  วิชฺชาวิมุตฺติ- 

วสีภาโวติ ชื่อว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้ชํานาญในวิชชาและวิมุตติ ฯ

 ความเป็นผู้ชื่อว่าชํานาญ เพราะอรรถว่าไม่ประพฤติชักช้าโดยประการนั้นๆ ในวิชชา 

๓ มีบุพเพนิวาสญาณเป็นต้น และในวิมุตติ อันต่างโดยสมาบัติ ๘ และนิพพาน ชื่อว่า

ความเป็นบุคคลผู้ชํานาญในวิชชาและวิมุตติ.  

 ...............................................................................................................................................

 สพฺพ ํ โอธิโส  วุตฺตํ  วสิตฺตํ ฯ

 สพฺพ ํ (ผลํ)  โอธิโส  (ภควตา)  วุตฺตํ  (ปุคฺคลสฺส)  วสิตฺตํ ฯ

 (ปุคฺคลสฺส)  วสิตฺต ํอ.ความที่ แห่งบุคคล เป็นผู้ชํานาญ  (ภควตา)  วุตฺต ํอันอันพระ

ผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสแล้ว  โอธิโส โดยเจาะจง  สพฺพํ  (ผลํ) ชื่อว่าผลทั้งปวง ฯ

 ความเป็นผู้ชํานาญ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยเจาะจง ชื่อว่าผลทั้งปวง.

 ...............................................................................................................................................

[๑๐๕] เอวมิมาย  ปุพฺเพกตวิชฺชาวิมุตฺติวสีภาวภาคิยปุญฺฃานุภาเวน  ลภิตพฺพํ  เตวิชฺชาทิ-

ภาววเสนปิ  ปตฺตพฺพํ  นิพฺพานสมฺปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ยสฺมา  ตํวสีภาวปฺปตฺตา  

เตวิชฺชอุภโตภาควิมุตฺตาปิ  สพฺเพ  ปฏิสมฺภิทาทิคุณวิภูตึ  ลภนฺติ  อิมาย  จ  ปุญฺฃ-  

สมฺปทาย  ตสฺสา  วิภูติยา  ปทฏฺฅานวเสน  ตถา  ตถา  กตาย  สาปิ  ลพฺภติ,  ตสฺมา  

ตํปิ  ทสฺเสนฺโต  ปญฺจมคาถมาห ฯ

 (สตฺถา)  เอวํ  (ปุคฺคเลน)  อิมาย  (คาถาย)  ปุพฺเพกตวิชฺชาวิมุตฺติวสีภาวภาคิยปุญฺฃานุภาเวน  

ลภิตพฺพํ  (ปุคฺคเลน)  เตวิชฺชาทิภาววเสนปิ  ปตฺตพฺพํ  นิพฺพานสมฺปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา,  อิทานิ   
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ยสฺมา  ตํวสีภาวปฺปตฺตา  เตวิชฺชอุภโตภาควิมุตฺตาปิ  สพฺเพ  (อริยปุคฺคลา)  ปฏิสมฺภิทาทิคุณวิภูตึ   

ลภนฺติ  (จ),  (ปุคฺคเลน)  อิมาย  จ  ปุญฺฃสมฺปทาย  ตสฺสา  วิภูติยา  ปทฏฺฅานวเสน  (ปุคฺคเลน)  

ตถา  ตถา  กตาย  สาปิ  (คุณวิภูติ)  ลพฺภติ,  ตสฺมา  ตํปิ  (คุณวิภูตึ)  ทสฺเสนฺโต  ปญฺจมคาถํ  

อาห ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  ทสฺเสตฺวา ครั้นทรงแสดงแล้ว  นิพฺพานสมฺปตฺต ึซึ่งสมบัติ

คือพระนิพพาน  (ปุคฺคเลน)  เตวิชฺชาทิภาววเสนปิ  ปตฺตพฺพ ํอันอันบุคคลพึงบรรลุ 

แม้ด้วยสามารถแห่งความเป็นแห่งพระอริยบุคคลผู้มีวิชชา ๓ เป็นต้น  (ปุคฺคเลน)   

ปุพฺเพกตวิชฺชาวิมุตฺติวสีภาวภาคิยปุญฺฃานุภาเวน  ลภิตพฺพํ อันอันบุคคลพึง

ได้ ด้วยอานุภาพของบุญอันเป็นส่วนแห่งความเป็นแห่งผู้ชํานาญในวิชชาและวิมุตติ

อันบุคคลกระทําแล้วในกาลก่อน  อิมาย  (คาถาย) ด้วยคาถานี้  เอวํ ด้วยประการ

ฉะนี้  ทสฺเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  ตํปิ  (คุณวิภูตึ) ซึ่งความเจริญแห่งคุณแม้นั้น  ตสฺมา  

เพราะ-,  สพฺเพ  (อริยปุคฺคลา) อ.อริยบุคคล ท. ทั้งปวง  ตํวสีภาวปฺปตฺตา   

ผู้บรรลุแล้วซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้ชํานาญในวิชชาและวิมุตตินั้น  เตวิชฺชอุภโต- 

ภาควิมุตฺตาปิ แม้ผู้เป็นพระอริยบุคคลผู้มีวิชชา ๓ และอุภโตภาควิมุตติ  ลภนฺติ 

ย่อมได้  ปฏิสมฺภิทาทิคุณวิภูต ึซึ่งความเจริญแห่งคุณมีปฏิสัมภิทาเป็นต้น  (จ) ด้วย,  

สาปิ  (คุณวิภูติ) อ.ความเจริญแห่งคุณแม้นั้น  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ลพฺภติ ย่อม

ได้  อิมาย  ปุญฺฃสมฺปทาย ด้วยความถึงพร้อมแห่งบุญนี้  (ปุคฺคเลน)  กตาย อันอัน

บุคคลกระทําแล้ว  ตถา  ตถา โดยประการ นั้นๆ  ปทฏฺฅานวเสน ด้วยสามารถแห่ง

ปทัฏฐาน  ตสฺสา  วิภูติยา แห่งความเจริญนั้น  จ ด้วย  ยสฺมา เพราะเหตุใด, -เหตุนั้น  

อิทานิ ในกาลนี้  อาห ตรัสแล้ว  ปญฺจมคาถํ ซึ่งคาถาที่ ๕ ฯ

 พระศาสดาครั้นทรงแสดงนิพพานสมบัติท่ีบุคคลพึงบรรลุแม้ด้วยสามารถแห่งความ

เป็นพระอริยบุคคลผู้เป็นเตวิชชะเป็นต้น ที่บุคคลพึงได้ด้วยอานุภาพของบุญ อันเป็น

ส่วนแห่งความเป็นผู้ชํานาญในวิชชาและวิมุตติที่ทําไว้ในปางก่อน ด้วยคาถานี้ ดัง

พรรณนามาฉะนี้ บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงแม้ความเจริญแห่งคุณ เพราะพระอริยบุคคล

ทั้้งปวงผู้บรรลุความเป็นผู้ชํานาญในวิชชาและวิมุตตินั้น แม้ผู้เป็นเตวิชชะและอุภโต- 

ภาควิมุตติ ย่อมได้ความเจริญแห่งคุณมีปฏิสัมภิทาเป็นต้น และ ได้แม้ความเจริญ

แห่งคุณมีปฏิสัมภิทาเป็นต้นนั้น ด้วยบุญสัมปทานี้ ที่ตนทําไว้ โดยประการนั้นๆ ด้วย 
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สามารถเป็นปทัฏฐานแห่งความเจริญนั้น จึงตรัสคาถาที่ ๕.     

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  ปฏิสมฺภิทาติ  ธมฺมตฺถนิรุตฺติปฺปฏิภาเนสุ  ปเภทคตา  ปญฺฃา ฯ 

 ตตฺถ  (ปญฺจมคาถายํ  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ)   

 ปฏิสมฺภิทาติ  ธมฺมตฺถนิรุตฺติปฺปฏิภาเนสุ  ปเภทคตา  ปญฺฃา ฯ 

 (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  ตตฺถ  (ปญฺจมคาถายํ) ในคาถาที่ ๕ นั้น  (ปณฺฑิเตน)  

อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ

 ปญฺฃา อ.ปัญญา  ปเภทคตา อันถึงแล้วซึ่งความแตกฉาน  ธมฺมตฺถนิรุตฺติปฺ- 

ปฏิภาเนสุ ในธรรม อรรถ นิรุตติ และปฏิภาน ท.  ปฏิสมฺภิทาติ ชื่อว่าปฏิสัมภิทา ฯ

 พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๕

 ปัญญาอันถึงความแตกฉานในธรรม อรรถ นิรุตติ และปฏิภาณ ชื่อว่าปฏิสัมภิทา.

 ..............................................................................................................................

 วิโมกฺขาติ  อฏฺฅ  โลกิยวิโมกฺขา ฯ  

 โลกิยวิโมกฺขา อ.วิโมกข์อันเป็นโลกิยะ ท.  อฏฺฅ แปด  วิโมกฺขาติ ชื่อว่าวิโมกข์ ฯ

 วิโมกข์อันเป็นโลกิยะ ๘ ประการ ชื่อว่าวิโมกข์.

 ..............................................................................................................................

 สาวกปารมีติ  สาวกสมฺปตฺติสาธิกา  ปารมี ฯ  

 ปารมี อ.บารมี  สาวกสมฺปตฺติสาธิกา อันยังสมบัติแห่งพระสาวกให้สําเร็จ  สาวก-

ปารมีติ ชื่อว่าสาวกบารมี ฯ

 บารมีที่ทําสาวกสมบัติให้สําเร็จ ชื่อว่าสาวกบารมี.

 ..............................................................................................................................
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 สยมฺภูภาวสาธิกา  ปจฺเจกโพธิ ฯ

 สยมฺภูภาวสาธิกา  (ปารมี)  ปจฺเจกโพธิ ฯ  

 (ปารมี) อ.บารมี  สยมฺภูภาวสาธิกา อันยังความเป็นแห่งพระสยัมภูให้สําเร็จ  ปจฺเจก- 

โพธิ ชื่อว่าปัจเจกโพธิ ฯ

 บารมีที่ทําความเป็นพระสยัมภูให้สําเร็จ ชื่อว่าปัจเจกโพธิ. 

 ..............................................................................................................................

 สพฺพสตฺตุตฺตมภาวสาธิกา  พุทฺธภูมิ ฯ  

 สพฺพสตฺตุตฺตมภาวสาธิกา  (ปารมี)  พุทฺธภูมิ ฯ

 (ปารมี) อ.บารมี  สพฺพสตฺตุตฺตมภาวสาธิกา อันยังความเป็นแห่งผู้สูงสุดกว่าสัตว์ 

ทั้งปวงให้สําเร็จ  พุทฺธภูมิ ชื่อว่าพุทธภูมิ ฯ

 บารมีที่ทําความเป็นผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งปวงให้สําเร็จ ชื่อว่าพุทธภูมิ.

 ..............................................................................................................................

 สพฺพ ํ โอธิโส  วุตฺตํ  ปฏิสมฺภิทาทิ ฯ

 สพฺพ ํ (ผลํ)  โอธิโส  (ภควตา)  วุตฺตํ  ปฏิสมฺภิทาทิ  (ผลํ) ฯ

 ปฏิสมฺภิทาทิ  (ผลํ) อ.ผลมีปฏิสัมภิทาเป็นต้น  (ภควตา)  วุตฺต ํ อันอันพระผู้มีพระ

ภาคเจ้าตรัสแล้ว  โอธิโส โดยเจาะจง  สพฺพํ  (ผลํ) ชื่อว่าผลทั้งปวง ฯ

 ผลมีปฏิสัมภิทาเป็นต้น ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยเจาะจง ชื่อว่าผลทั้งปวง. 

 ..............................................................................................................................

 เอวํ  ภควา  ยนฺตํ  “ยํ  ยํ  เทวาภิปฏฺเฅนฺติ  สพฺพเมเตน  ลพฺภตีติ  วุตฺตํ  ตํ  อิมาหิ  

ปญฺจหิ  คาถาหิ  โอธิโส  โอธิโส  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตเมว  สพฺพกามททสญฺฃิตํ   

ปุญฺฃสมฺปทํ  ปสํสนฺโต  โอสานคาถมาห ฯ
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 เอวํ  ภควา,  (ภควตา)  ยํ  ตํ  “ยํ  ยํ  (ผลํ)  เทวา  อภิปฏฺเฅนฺติ,  (ปุคฺคเลน)  สพฺพํ  (ตํ  ตํ  ผลํ)  

เอเตน  (ปุญฺฃนิธินา)  ลพฺภตีติ  (ผลํ)  วุตฺตํ,  ตํ  (ผลํ)  อิมาหิ  ปญฺจหิ  คาถาหิ  โอธิโส  โอธิโส  

ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตํ  เอว  สพฺพกามททสญฺฃิตํ  ปุญฺฃสมฺปทํ  ปสํสนฺโต  โอสานคาถํ  อาห ฯ

 ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  ทสฺเสตฺวา ครั้นทรงแสดงแล้ว  ตํ  (ผลํ) ซึ่ง-,  ยํ  ตํ  

(ผลํ) อ.ผลนั้นใด  อิติ ว่า  “เทวา อ.เทวดาและมนุษย์ ท.  อภิปฏฺเฅนฺติ ย่อมปรารถนา  

ยํ  ยํ  (ผลํ) ซึ่งผลใดๆ,  (ตํ  ตํ  ผลํ) อ.ผลนั้นๆ  สพฺพ ํทั้งปวง  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  

ลพฺภติ ย่อมได้  เอเตน  (ปุญฺฃนิธินา) ด้วยบุญนิธินั่น”  อิติ ดังนี้  (ภควตา) อัน

พระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสแล้ว, -ผลนั้น  โอธิโส  โอธิโส โดยเจาะจงๆ  ปญฺจหิ   

คาถาหิ ด้วยคาถา ท. ๕  อิมาหิ เหล่านี้  เอวํ ด้วยประการฉะนี้  ปสํสนฺโต เมื่อทรง

สรรเสริญ  ปุญฺฃสมฺปทํ ซึ่งความถึงพร้อมแห่งบุญ  สพฺพกามททสญฺฃิตํ อันบุคคล

เข้าใจกันแล้วว่าให้ซึ่งสมบัติอันน่าใคร่ทั้งปวง  ตํ  เอว นั้นนั่นเทียว  อิทานิ ในกาลนี้  

อาห ตรัสแล้ว  โอสานคาถํ ซึ่งคาถาอันเป็นที่สุด ฯ

 พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นทรงแสดงผลที่พระองค์ตรัสไว้ว่า “ทวยเทพและมนุษย์ทั้ง

หลาย ปรารถนาผลใดๆ ผลนั้นๆ ทั้งปวง ย่อมได้ด้วยบุญนิธินั่น” โดยเฉพาะเจาะจง 

ด้วยคาถา ๕ คาถาเหล่านี้ ดังพรรณนามาฉะนี้ บัดนี้ เมื่อจะทรงสรรเสริญบุญสัมปทา

ที่เข้าใจกันว่าให้สมบัติอันน่าใคร่ทุกอย่างนั้นนั่นแหละ จึงตรัสคาถาสุดท้าย.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  เอวนฺติ  อตีตตฺถนิทสฺสนํ ฯ 

  ตตฺถ  (โอสานคาถายํ  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ)

   “เอวนฺติ  (วจนํ)  อตีตตฺถนิทสฺสนํ  (โหติ) ฯ

 (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  ตตฺถ  (โอสานคาถายํ) ในคาถาอันเป็นที่สุดนั้น  (ปณฺฑิเตน)  

อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  “เอวนฺติ ว่า “เอวํ” ดังนี้  อตีตตฺถนิทสฺสนํ เป็นคําชี้แจงเนื้อความอัน

เป็นไปล่วงแล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 พึงทราบวินิจฉัยในคาถาสุดท้ายนั้น.
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 คําว่า “เอวํ” เป็นคําชี้แจงอรรถที่เป็นอดีต.

 ..............................................................................................................................

 มหา  อตฺโถ  อสฺสาติ  มหตฺถิกา,  “มหโต  อตฺถาย  สํวตฺตตีติ  อตฺโถ ฯ 

 มหา  อตฺโถ  อสฺสา  (ปุญฺฃสมฺปทาย  อตฺถิ)  อิติ  (สา  ปุญฺฃสมฺปทา)  มหตฺถิกา,  “มหโต  อตฺถาย  

สํวตฺตตีติ  อตฺโถ ฯ

  อตฺโถ อ.ประโยชน์  มหา มาก  อสฺสา  (ปุญฺฃสมฺปทาย) แห่งความถึงพร้อมแห่งบุญ

นั้น  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (สา  ปุญฺฃสมฺปทา) อ.ความถึงพร้อมแห่งบุญ

นั้น  มหตฺถิกา ชื่อว่ามีประโยชน์มาก,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “สํวตฺตต ิย่อมเป็น

ไปพร้อม  อตฺถาย เพื่อประโยชน์  มหโต ใหญ่”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ประโยชน์มากมีอยู่แก่บุญสัมปทานั้น เหตุนั้น บุญสัมปทานั้น ชื่อว่ามีประโยชน์มาก, 

อธิบายว่า ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่.

 ..............................................................................................................................

 “มหิทฺธิยาติปิ  ปาโฅ ฯ  

 ปาโฅ อ.ปาฐะ  “มหิทฺธิยาติปิ ว่า “มหิทฺธิยา” ดังนี้บ้าง ฯ

 ปาฐะว่า “มหิทฺธิยา” ดังนี้บ้าง.

 ..............................................................................................................................

 เอสาติ  อุทฺเทสวจนํ ฯ  

 “เอสาติ  (วจนํ)  อุทฺเทสวจนํ  (โหติ) ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  “เอสาติ ว่า “เอสา” ดังนี้  อุทฺเทสวจนํ เป็นคําแสดงหัวข้อ  (โหติ)  

ย่อมเป็น ฯ

 คําว่า “เอสา” เป็นคําอุเทศ. 

 ..............................................................................................................................
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 เตน  วุตฺตํ  ปุญฺฃสมฺปทํ  อุทฺทิสติ ฯ 

 (ภควา)  เตน  (ปเทน  อตฺตนา) วุตฺตํ  ปุญฺฃสมฺปทํ  อุทฺทิสติ ฯ 

 (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อุทฺทิสติ ย่อมทรงแสดง  ปุญฺฃสมฺปทํ ซึ่งความถึง

พร้อมแห่งบุญ  (อตฺตนา)  วุตฺต ํอันอันพระองค์ตรัสแล้ว  เตน  (ปเทน) ด้วยบทนั้น ฯ

 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงบุญสัมปทาที่พระองค์ตรัสไว้ด้วยบทนั้น.

 ..............................................................................................................................

 ยทิทนฺติ  อภิมุขีกรณตฺเถ  นิปาโต ฯ 

 “ยทิทนฺติ  (สทฺโท)  อภิมุขีกรณตฺเถ  นิปาโต  (โหติ) ฯ

  (สทฺโท) อ.ศัพท์  “ยทิทนฺติ ว่า “ยทิทํ” ดังนี้  นิปาโต เป็นนิบาต  อภิมุขีกรณตฺเถ  

ในอรรถว่าการกระทําให้มีหน้าเฉพาะ  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 ศัพท์ว่า “ยทิทํ” เป็นนิบาต ใช้ในอรรถทําให้ตรงกัน.

 ..............................................................................................................................

 เตน  เอสาติ  อุทฺทิฏฺฅํ  นิทฺทิสิตุํ  ยา  เอสาติ  อภิมุขํ  กโรติ ฯ

 (ภควา)  เตน  (“ยทิทนฺติ  ปเทน  อตฺตนา)  “เอสาติ  อุทฺทิฏฺฅํ  (ปทํ)  นิทฺทิสิตุํ  “ยา  เอสาติ   

อภิมุขํ  กโรติ ฯ 

  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  กโรติ ย่อมทรงกระทํา  อภิมุขํ ให้มีหน้าเฉพาะ  “ยา  

เอสาติ ว่า “ยา  เอสา” ดังนี้  นิทฺทิสิตุํ เพื่ออันชี้แจง  (ปทํ) ซึ่งบท  (อตฺตนา)  “เอสาติ   

อุทฺทิฏฺฅํ อันอันพระองค์ทรงยกขึ้นแสดงแล้วว่า “เอสา” ดังนี้  เตน  (“ยทิทนฺติ  ปเทน) 

ด้วยบทว่า “ยทิทํ” นั้น ฯ

 ด้วยบทว่า “ยทิทํ” นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทําให้ตรงกันว่า “ยา  เอสา” ดังนี้ 

เพื่อทรงชี้แจงบทที่พระองค์ทรงยกขึ้นแสดงว่า “เอสา” ดังนี้.

 ..............................................................................................................................
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 ปุญฺฃสมฺปทาติ  ปุญฺฃานํ  สมฺปทา ฯ 

  สมฺปทา อ.ความถึงพร้อม  ปุญฺฃานํ แห่งบุญ ท.  ปุญฺฃสมฺปทาติ ชื่อว่าบุญ- 

สัมปทา ฯ

 ความถึงพร้อมแห่งบุญทั้งหลาย ชื่อว่าบุญสัมปทา.

 ..............................................................................................................................

 ปสํสนฺตตีิ  

  “อสาธารณมญฺเฃสํ   อโจรหรโณ  นิธิ  

  กยิราถ  ธีโร  ปุญฺฃานิ   โย  นิธิ  อนุคามิโกติ 

  นิธิกณฺเฑ  จ  “มา  ภิกฺขเว  ปุญฺฃานํ  ภายิตฺถ  สุขสฺเสตํ  ภิกฺขเว  อธิวจนํ  ยทิทํ   

ปุญฺฃานีติอาทีหิ  สตฺตกงฺคุตฺตเร  จ  วุตฺเตหิ  วจเนหิ  วณฺณยนฺติ ฯ 

 “ปสํสนฺตตีิ  (ปทสฺส)    

  “อสาธารณํ  อญฺเฃสํ  (ชนานํ)   อโจรหรโณ  นิธิ  

  กยิราถ  ธีโร  (ตานิ)  ปุญฺฃานิ   โย  นิธิ  อนุคามิโก  (อตฺถิ)”  อิติ 

  นิธิกณฺเฑ  จ  “(ตุมฺเห)  มา  ภิกฺขเว  ปุญฺฃานํ  ภายิตฺถ,  สุขสฺส  เอตํ  (‘ปุญฺฃนฺติ  วจนํ)  

ภิกฺขเว  อธิวจนํ  (โหติ),  ยํ  อิทํ  =  ยานิ  อิมานิ  ปุญฺฃานิ  (สนฺติ)”  อิติอาทีหิ  สตฺตกงฺคุตฺตเร  

จ  วุตฺเตหิ  วจเนหิ  วณฺณยนฺติ”  (อิิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วณฺณยนฺต ิย่อมสรรเสริญ  วจเนหิ ด้วยพระดํารัส ท.  

(ภควตา)  วุตฺเตห ิอันอันพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสแล้ว  นิธิกณฺเฑ ในนิธิกัณฑ์  อิติ 

ว่า    

 “นิธิ อ.ขุมทรัพย์  อสาธารณํ อันไม่ทั่วไป  อญฺเฃสํ  (ชนานํ) 

แก่ชน ท. เหล่าอื่น  อโจรหรโณ อันโจรลักขโมยไปไม่ได้,  โย  

นิธิ อ.ขุมทรัพย์ใด  อนุคามิโก อันไปตามโดยปกติ  (อตฺถิ) มี

อยู่,  ธีโร อ.นักปราชญ์  กยิราถ พึงกระทํา  (ตานิ)  ปุญฺฃานิ 
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ซึ่งบุญ ท. เหล่านั้น”  อิติ ดังนี้  จ ด้วย

 สตฺตกงฺคุตฺตเร ในสัตตกนิบาต อังคุตตรนิกาย  (วจเนหิ) ด้วยพระดํารัส ท.  อิติ- 

อาทีหิ เป็นต้นว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  มา  ภายิตฺถ อย่ากลัว 

แล้ว  ปุญฺฃานํ แต่บุญ ท.,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ยํ  อิทํ  = ยานิ  อิมานิ  ปุญฺฃานิ  

อ.บุญ ท. เหล่านี้ เหล่าใด  (สนฺติ) มีอยู่,  เอตํ  (‘ปุญฺฃนฺติ  วจนํ) อ.คําว่า ‘บุญ’ ดังนี้นั่น  

อธิวจนํ เป็นชื่อ  สุขสฺส ของความสุข  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  จ ด้วย  (ปทสฺส)  

แห่งบท  “ปสํสนฺตีติ ว่า “ปสํสนฺติ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ปสํสนฺติ” ความว่า ย่อมสรรเสริญ ด้วยพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้

ในนิธิกัณฑ์ว่า

 “ขุมทรัพย์ที่ไม่ทั่วไปแก่ชนเหล่าอื่น โจรลักเอาไปไม่ได้ นัก

ปราชญ์พึงทําบุญเหล่านั้น ที่เป็นขุมทรัพย์มีปกติติดตามไป”

 และด้วยพระดํารัสที่ตรัสไว้ในสัตตกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า “ภิกษุทั้งหลาย 

เธอทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลย, คําว่า ‘บุญ’ นั่น เป็นชื่อของความสุข นะภิกษุ 

ทั้งหลาย” ดังนี้เป็นต้น. 

 ..............................................................................................................................

 กตปุญฺฃตนฺติ  ปุพฺเพกตปุญฺฃภาวนฺติ  นิธิกณฺฑวณฺณนานโย ฯ

 “กตปุญฺฃตนฺติ  (ปทสฺส)  “ปุพฺเพกตปุญฺฃภาวํ”  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  นิธิกณฺฑวณฺณนานโย ฯ 

(แปลไว้ที่หน้า ๔๕๙)

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปุพฺเพกตปุญฺฃภาวํ ซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้มีบุญ 

อันกระทําไว้แล้วในกาลก่อน”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “กตปุญฺฃตนฺติ ว่า  

“กตปุญฺฃตํ” ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 บทว่า “กตปุญฺฃตํ” ความว่า ความเป็นผู้มีบุญอันได้ทําไว้แล้วในปางก่อน ดังนี้.

 ..............................................................................................................................
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 ยสฺมา  ปนิมา  สตฺต  คาถา  ขุทฺทกปาเฅ  นิธิกณฺฑสุตฺเต  ปาลึ  อารุฬฺหา,  ตสฺมา   

สิรีโจรชาตเก  ปาลึ  นารุฬฺหา  อฏฺฅกถาปาฅเมวารุฬฺหาติ ฯ

 ยสฺมา  ปน  (ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน)  อิมา  สตฺต  คาถา  ขุทฺทกปาเฅ  นิธิกณฺฑสุตฺเต  ปาลึ   

อารุฬฺหา,  ตสฺมา  (ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน  อิมา  สตฺต  คาถา)  สิรีโจรชาตเก  ปาลึ  น  อารุฬฺหา  

อฏฺฅกถาปาฅํ  เอว  อารุฬฺหาติ ฯ

 ปน ก็  คาถา อ.คาถา ท.  สตฺต เจ็ด  อิมา เหล่านี้  (ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน) อัน

พระธรรมสังคาหกาจารย์  อารุฬฺหา ยกขึ้นแล้ว  ปาลึ สู่บาลี  นิธิกณฺฑสุตฺเต ในนิธิ-

กัณฑสูตร  ขุทฺทกปาเฅ ในขุททกปาฐะ  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  

(คาถา) อ.คาถา ท.  (สตฺต) เจ็ด  (อิมา) เหล่านี้  (ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน) อันพระ 

ธรรมสังคาหกาจารย์  น  อารุฬฺหา ไม่ยกขึ้นแล้ว  ปาลึ สู่บาลี  สิรีโจรชาตเก  

ในสิรีโจรชาดก  อารุฬฺหา ยกขึ้นแล้ว  อฏฺฅกถาปาฅํ  เอว สู่ปาฐะในอรรถกถา 

นั่นเทียว  อิติ ดังนี้แล ฯ

 ก็เพราะคาถาทั้ง ๗ เหล่านี้ พระธรรมสังคาหกาจารย์ยกขึ้นสู่บาลีในนิธิกัณฑสูตร 

ในขุททกปาฐะ, ฉะนั้น จึงไม่ยกขึ้นสู่บาลีในสิรีโจรชาดก ยกขึ้นสู่ปาฐะในอรรถกถา

เท่านั้น ดังนี้แล.

 ..............................................................................................................................  

ปุพฺเพกตปุญฺฃตากถา ฯ

ปุพฺเพกตปุญฺฃตากถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งความที่แห่งบุคคลเป็นผู้มีบุญ

อันกระทําแล้วในกาลก่อน  (นิฏฺฅิตา) จบแล้ว

จบ กถาว่าด้วยความเป็นผู้มีบุญอันได้ทําไว้แล้วในกาลก่อน

----------------------
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๖. อตฺตสมฺมาปณิธิกถา

กถาว่าด้วยการตั้งตน (จิต) ไว้ชอบ

[๑๐๖] อตฺตา  นาม  จิตฺตํ  สกโล  วา  อตฺตภาโว ฯ  ตทุภยญฺหิ  อตฺตติ  ภวาภวํ  ธาวนฺโต   

ชาติชราทิเภทํ  สํสารทุกฺขํ  สตตํ  คจฺฉติ  ปาปุณาตีติ  อตฺตาติ  วุจฺจติ ฯ  อตฺต  สาตจฺจ- 

คมเน  สาตจฺจคมนํ  นิรนฺตรคมนํ ฯ  อตฺถนฺตรวเสน  ปน  อาหิโต  อหนฺติ  มาโน   

เอตฺถาติ  จ  อทติ  สุขทุกฺขํ  อนุภวตีติ  จ  อตฺตาติ  วุจฺจติ ฯ

 อตฺตา  นาม  จิตฺตํ  สกโล  วา  อตฺตภาโว ฯ  ตทุภยํ  (จิตฺตตฺตภาวํ)   หิ  “(สภาโว)  อตฺตติ   

ภวาภวํ  ธาวนฺโต  ชาติชราทิเภทํ  สํสารทุกฺขํ  สตตํ  คจฺฉติ  ปาปุณาตีติ  (อตฺถวิคฺคเหน   

ปณฺฑิเตน)  “อตฺตาติ  วุจฺจติ ฯ  อตฺต  สาตจฺจคมเน  (วตฺตติ),  สาตจฺจคมนํ  นิรนฺตรคมนํ ฯ   

(ตทุภยํ  จฺตตฺตภาวํ)  อตฺถนฺตรวเสน  ปน  “อาหิโต  อหนฺติ  มาโน  เอตฺถ  (อตฺตภาเว)”  อิติ   

(อตฺถวิคฺคเหน)  จ  “(สภาโว)  อทติ  สุขทุกฺขํ  อนุภวตีติ  (อตฺถวิคฺคเหน)  จ  (ปณฺฑิเตน)   

“อตฺตาติ  วุจฺจติ ฯ

 จิตฺตํ อ.จิต  อตฺตา  นาม ชื่อว่าตน,  วา อีกอย่างหนึ่ง  อตฺตภาโว อ.อัตภาพ  สกโล 

ทั้งสิ้น  อตฺตา  นาม ชื่อว่าตน ฯ  ห ิจริงอยู่  ตทุภยํ  (จิตฺตตฺตภาวํ) อ.จิตและอัตภาพ 

ทั้งสองนั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจติ ย่อมเรียก  “อตฺตาติ ว่า “ตน” ดังนี้  

(อตฺถวิคฺคเหน) เพราะอรรถวิเคราะห์  อิติ ว่า  “(สภาโว) อ.สภาวะ  อตฺตติ ย่อมไป  

ธาวนฺโต คือว่าแล่นไปอยู่  ภวาภวํ สู่ภพน้อยภพใหญ่  คจฺฉติ ย่อมถึง  ปาปุณาติ 

คือว่าย่อมประสบ  สํสารทุกฺขํ ซึ่งความทุกข์ในสงสาร  ชาติชราทิเภทํ อันต่างด้วย 

ทุกข์มีชาติและชราเป็นต้น  สตต ํต่อเนื่องกัน”  อิติ ดังนี้ ฯ  อตฺต อ.อตฺตธาตุ  (วตฺตติ)  

ย่อมเป็นไป  สาตจฺจคมเน ในการไปต่อเนื่องกัน,  นิรนฺตรคมนํ อ.การไปอันมี

ระหว่างออกแล้ว  สาตจฺจคมน ํ ชื่อว่าการไปต่อเนื่องกัน ฯ  ปน อนึ่ง  (ตทุภยํ   

จิตฺตตฺตภาวํ) อ.จิตและอัตภาพ ทั้งสองนั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจติ ย่อม

เรียก  “อตฺตาติ ว่า “ตน” ดังนี้  (อตฺถวิคฺคเหน) เพราะอรรถวิเคราะห์  อิติ ว่า  “มาโน 

อ.มานะ  ‘อหนฺติ ว่า ‘อ.เรา’ ดังนี้  อาหิโต ตั้งลงแล้ว  เอตฺถ  (อตฺตภาเว) ในอัตภาพ

นี้”  อิติ ดังนี้  จ ด้วย  (อตฺถวิคฺคเหน) เพราะอรรถวิเคราะห์  อิติ ว่า  “(สภาโว)  

อ.สภาวะ  อทติ ย่อมกิน  อนุภวติ คือว่าย่อมเสวย  สุขทุกฺขํ ซึ่งสุขและทุกข์”  อิติ 
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ดังนี้  จ ด้วย  อตฺถนฺตรวเสน ด้วยสามารถแห่งเนื้อความอื่น ฯ 

  จิต ชื่อว่าตน อีกอย่างหนึ่ง อัตภาพทั้งสิ้น ชื่อว่าตน. แท้จริง จิตและอัตภาพทั้ง ๒ 

อย่างนั้น ย่อมเรียกว่า “ตน” เพราะอรรถวิเคราะห์ว่า “ย่อมไป คือ แล่นไปอยู่สู่ภพน้อย

ภพใหญ่ ถึง คือว่าประสบความทุกข์ในสงสารอันต่างด้วยทุกข์มีชาติและชราเป็นต้น

ต่อเนื่องกัน. อตฺตธาตุ ย่อมเป็นไปในอรรถการไปต่อเนื่องกัน, การไปไม่ขาดสาย ชื่อ

ว่าการไปต่อเนื่องกัน. อนึ่ง ด้วยสามารถเนื้อความอื่น จิตและอัตภาพทั้ง ๒ อย่างนั้น 

ย่อมเรียกว่า “ตน” เพราะอรรถวิเคราะห์ว่า “มานะว่า เรา ตั้งลงแล้วในอัตภาพนี้” ดังนี้ 

และเพราะอรรถวิเคราะห์ว่า “ย่อมกิน หรือย่อมเสวยสุขและทุกข์” ดังนี้.

 ..............................................................................................................................

 อตฺตสมฺมาปณิธิ  นาม ฯ  อิเธกจฺโจ  อตฺตานํ  ทุสฺสีลํ  สีเล  ปติฏฺฅเปติ  อสฺสทฺธํ  สทฺธา-

สมฺปทาย  มจฺฉรึ  จาคสมฺปทาย  ปติฏฺฅเปติ  อยํ  วุจฺจติ  อตฺตสมฺมาปณิธิ ฯ

 อตฺตสมฺมาปณิธิ  นาม  (มยา  วุจฺจเต) ฯ  อิธ  (โลเก)  เอกจฺโจ  (ปุคฺคโล)  อตฺตานํ  ทุสฺสีลํ  สีเล  

ปติฏฺฅเปติ,  (อตฺตานํ)  อสฺสทฺธํ  สทฺธาสมฺปทาย  (ปติฏฺฅเปติ),  (อตฺตานํ)  มจฺฉรึ  จาคสมฺปทาย  

ปติฏฺฅเปติ,  อยํ  (ปุคฺคโล  ปณฺฑิเตน)  วุจฺจติ  อตฺตสมฺมาปณิธิ ฯ

 อตฺตสมฺมาปณิธิ  นาม ชื่อ อ.การตั้งไว้ซึ่งตนโดยชอบ  (มยา) อันข้าพเจ้า  (วุจฺจเต) 

จะกล่าว ฯ  เอกจฺโจ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลบางคน  อิธ  (โลเก) ในโลกนี้  อตฺตานํ ยังตน  

ทุสฺสีลํ ผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้ว  ปติฏฺฅเปติ ย่อมให้ตั้งอยู่เฉพาะ  สีเล ในศีล,  

(อตฺตานํ) ยังตน  อสฺสทฺธํ ผู้ไม่มีศรัทธา  (ปติฏฺฅเปติ) ย่อมให้ตั้งอยู่เฉพาะ  สทฺธา- 

สมฺปทาย ในความถึงพร้อมด้วยศรัทธา,  (อตฺตานํ) ยังตน  มจฺฉรึ ผู้มีความตระหนี่  

ปติฏฺฅเปติ ย่อมให้ตั้งอยู่เฉพาะ  จาคสมฺปทาย ในความถึงพร้อมด้วยการบริจาค,  

อยํ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจติ ย่อมเรียก  อตฺตสมฺมา-

ปณิธิ ว่าการตั้งไว้ซึ่งตนโดยชอบ ฯ       

จะกล่าวชื่อการตั้งตนไว้ชอบ. บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําตนผู้ทุศีลให้ตั้งอยู่ในศีล ทํา

ตนผู้ไม่มีศรัทธา ให้ตั้งอยู่ในความถึงพร้อมด้วยศรัทธา ทําตนผู้มีความตระหนี่ ให้ตั้ง

อยู่ในความถึงพร้อมด้วยการบริจาค, นี้เรียกว่าการตั้งตนไว้ชอบ.

 ..............................................................................................................................
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๑. ปญฺจโจรสตวตฺถุ

[๑๐๗]  ตตฺถ  ทุสฺสีลํ  สีเล  ปติฏฺฅเปตีติ  เอตฺถ  วตฺถุ  วุจฺจเต ฯ

 ตตฺถ  (วจเนสุ)  “ทุสฺสีลํ  (อตฺตานํ)  สีเล  ปติฏฺฅเปตีติ  เอตฺถ  (วจเน  มยา)  วตฺถุ  วุจฺจเต ฯ

 วตฺถุ อ.เรื่อง  ตตฺถ  (วจเนสุ)  “ทุสฺสีลํ  (อตฺตานํ)  สีเล  ปติฏฺฅเปตีติ  เอตฺถ  (วจเน) 

ใน- ในคํา ท. เหล่านั้นหนา -คํานี้ว่า “ยังตน ผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้ว ย่อมให้ตั้ง

อยู่เฉพาะ ในศีล” ดังนี้  (มยา) อันข้าพเจ้า  วุจฺจเต จะกล่าว ฯ

 บรรดาคําเหล่านั้น ในคําว่า “ทําตนผู้ทุศีลให้ตั้งอยู่ในศีล” นี้ จะเล่าเรื่อง.

 ..............................................................................................................................

 อตีเต  กสฺสปพุทฺธกาเล  ปญฺจสตโจรา  คามฆาตาทีนิ  กตฺวา  โจริกาย  ชีวิกํ  กปฺเปสุํฯ  

เต  เอกทิวสํ  มนุสฺเสหิ  อนุพทฺธา  ปลายนฺตา  อรญฺฃํ  ปวิสิตฺวา  ตตฺเถกํ  อารญฺฃกํ  

ภิกฺขุํ  ทิสฺวา  วนฺทิตฺวา  “อมฺหากํ  ภนฺเต  ปฏิสรณา  โหถาติ  วทึสุ ฯ  โส  “สีลสทิสํ  

ปฏิสรณํ  นาม  นตฺถิ,  สพฺเพปิ  ตุมฺเห  ปญฺจสีลํ  สมาทิยถาติ  วตฺวา  เตสํ  สีลํ  ทตฺวา   

“อิทานิ  ตุมฺเห  สีลวนฺตา,  ชีวิตเหตุปิ  โว  เนว  สีลํ  อติกฺกมิตพฺพํ,  น  มโนปโทโส  

กาตพฺโพติ  เต  โอวทิ ฯ  เต  “สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ  อถ  มนุสฺสา  ตํ  ฅานํ  ปตฺวา  เต  

สพฺเพ  โจเร  มาเรสุํ ฯ  เต  อขณฺฑสีลา  กาลํ  กตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เตสุ  

โจรเชฏฺฅโก  เชฏฺฅกเทวปุตฺโต  อโหสิ ฯ  เต  อนุโลมปฺปฏิโลมวเสน  เอกํ  พุทฺธนฺตรํ  

เทวโลเก  สํสริตฺวา  อิทานิ  ตโต  จวิตฺวา  สาวตฺถีทฺวารสมีเป  ปญฺจกุลสติเก  เกวฏฺฏ- 

คาเม  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เตสุ  เชฏฺฅกเทวปุตฺโต  เชฏฺฅกเกวฏฺฏกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  ยโสโช  

นาม  กุลปุตฺโต  อโหสิ  เตสํ  อคฺคปุริโส ฯ  อิตเร  อิตรกุเลสุ  นิพฺพตฺตา ฯ  เต  เอกทิวสํ  

อจิรวติยา  ชาลํ  ขิปิตฺวา  เอกํ  สุวณฺณวณฺณํ  มจฺฉํ  ปฏิลภิตฺวา  “อยํ  สุวณฺณวณฺโณ,  

ตํ  รญฺโฃ  ทสฺเสสฺสามาติ  ตํ  นาวายํ  ปกฺขิปิตฺวา  นาวํ  อุกฺขิปิตฺวา  โกสลรญฺโฃ   

ทสฺเสสุํ ฯ  ราชา  เตหิเยว  ตํ  คาหาเปตฺวา  เชตวนํ  คนฺตฺวา  สตฺถุ  ทสฺเสสิ  ฯ  สตฺถา   

ตํ  อตฺถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  ตํขณานุรูปํ  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  สุตฺตนิปาเต  กปิลสุตฺตํ   

เทเสตฺวา  ปุน  ธมฺมปทสฺส  ตณฺหาวคฺเค  “มนุชสฺส  ปมตฺตจาริโนตฺยาทิกา  จตสฺโส  

คาถา  อภาสิ ฯ  คาถาวสาเน  เต  เกวฏฺฏา  สํเวคปฺปตฺตา  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  

อปรภาเค  อุทานสฺส  ตติยวคฺเค  ยโสชสุตฺเต  วุตฺตนเยน  อรหตฺตํ  ปตฺวา  สตฺถารา  
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สทฺธึ  อาเนญฺชวิหารสมาปตฺติธมฺมปริโภเคน  เอกปริโภคา  อเหสุนฺติ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  ปญฺจสตโจรา อ.โจรผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ ท.  

กตฺวา กระทําแล้ว  คามฆาตาทีนิ  (กมฺมานิ) ซึ่งกรรม ท. มีการฆ่าซึ่งชาวบ้านเป็นต้น  

กปฺเปสุ ํสําเร็จแล้ว  ชีวิก ํซึ่งการเป็นอยู่  โจริกาย ด้วยกิริยาอันประกอบแล้วด้วยการ

ขโมย  กสฺสปพุทฺธกาเล ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ฯ  เอกทิวสํ ใน

วันหนึ่ง  เต  (โจรา) อ.โจร ท. เหล่านั้น  มนุสฺเสหิ  อนุพทฺธา ผู้อันมนุษย์ ท. ติดตาม

แล้ว  ปลายนฺตา หนีไปอยู่  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  อรญฺฃํ สู่ป่า  ทิสฺวา เห็นแล้ว   

ภิกฺขุํ ซึ่งภิกษุ  อารญฺฃกํ ผู้อยู่ในป่า  เอกํ รูปหนึ่ง  ตตฺถ  (อรญฺเฃ) ในป่านั้น   

วนฺทิตฺวา ไหว้แล้ว  วทึสุ กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห) 

อ.ท่าน ท.  ปฏิสรณา เป็นที่พึ่งเฉพาะ  อมฺหากํ แก่กระผม ท.  โหถ จงเป็น”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ปฏิสรณํ  นาม ชื่อ อ.ที่

พึ่งเฉพาะ  สีลสทิสํ อันเช่นกับด้วยศีล  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  ตุมฺเห อ.ท่าน ท.  สพฺเพป ิ

แม้ทั้งปวง  สมาทิยถ จงสมาทาน  ปญฺจสีลํ ซึ่งศีล ๕”  อิติ ดังนี้  ทตฺวา ให้แล้ว  

สีลํ ซึ่งศีล  เตสํ  (โจรานํ) แก่โจร ท. เหล่านั้น  โอวทิ กล่าวสอนแล้ว  เต  (โจเร)  

ซึ่งโจร ท. เหล่านั้น  อิติ ว่า  “อิทานิ ในกาลนี้  ตุมฺเห อ.ท่าน ท.  สีลวนฺตา เป็นผู้มี

ศีล  (โหถ) ย่อมเป็น,  สีลํ อ.ศีล  โว อันท่าน ท.  เนว  อติกฺกมิตพฺพํ ไม่พึงก้าวล่วง

นั่นเทียว  ชีวิตเหตุป ิแม้เพราะเหตุแห่งชีวิต,  มโนปโทโส อ.ความประทุษร้ายแห่งใจ  

(ตุมฺเหหิ) อันท่าน ท.  น  กาตพฺโพ ไม่พึงกระทํา”  อิติ ดังนี้ ฯ  เต  (โจรา) อ.โจร ท. 

เหล่านั้น  สมฺปฏิจฺฉึสุ รับพร้อมแล้ว  อิติ ว่า  “สาธุ อ.ดีละ”  อิติ ดังนี้ ฯ  อถ ครั้งนั้น  

มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  ปตฺวา ถึงแล้ว  ตํ  ฅานํ ซึ่งที่นั้น  เต  โจเร ยังโจร ท. เหล่านั้น  

สพฺเพ ทั้งปวง  มาเรสุํ ให้ตายแล้ว ฯ  เต  (โจรา) อ.โจร ท. เหล่านั้น  อขณฺฑสีลา  

ผู้มีศีลอันไม่ขาด  กตฺวา กระทําแล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ  นิพฺพตฺตึส ุ บังเกิดแล้ว   

เทวโลเก ในเทวโลก ฯ  เตสุ  (โจเรสุ)  โจรเชฏฺฅโก อ.- ในโจร ท. เหล่านั้นหนา -โจร

ผู้เจริญที่สุด  เชฏฺฅกเทวปุตฺโต เป็นเทพบุตรผู้เจริญที่สุด  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  เต   

(เทวปุตฺตา) อ.เทพบุตร ท. เหล่านั้น  สํสริตฺวา ท่องเที่ยวไปแล้ว  เทวโลเก ใน

เทวโลก  พุทฺธนฺตรํ สิ้นพุทธันดร  เอกํ หนึ่ง  อนุโลมปฺปฏิโลมวเสน ด้วยสามารถ

แห่งอนุโลมและปฏิโลม  จวิตฺวา เคลื่อนแล้ว  ตโต  (เทวโลกโต) จากเทวโลกนั้น   

อิทานิ ในกาลนี้  นิพฺพตฺตึสุ บังเกิดแล้ว  เกวฏฺฏคาเม ในหมู่บ้านของชาวประมง  
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ปญฺจกุลสติเก อันประกอบแล้วด้วยร้อยแห่งตระกูลห้า  สาวตฺถีทฺวารสมีเป ในที่ใกล้

แห่งประตูแห่งเมืองสาวัตถี ฯ  เตสุ  (เทวปุตฺเตสุ)  เชฏฺฅกเทวปุตฺโต อ.- ในเทพบุตร 

ท. เหล่านั้นหนา -เทพบุตรผู้เจริญที่สุด  นิพฺพตฺติตฺวา บังเกิดแล้ว  เชฏฺฅกเกวฏฺฏ-

กุเล ในตระกูลของชาวประมงผู้เจริญที่สุด  กุลปุตฺโต เป็นกุลบุตร  ยโสโช  นาม ชื่อ

ว่ายโสชะ  อคฺคปุริโส เป็นบุรุษผู้เลิศ  เตสํ  (กุลปุตฺตานํ) กว่ากุลบุตร ท. เหล่านั้น  

อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  อิตเร  (เทวปุตฺตา) อ.เทพบุตร ท. นอกนี้  นิพฺพตฺตา บังเกิด

แล้ว  อิตรกุเลสุ ในตระกูลนอกนี้ ท. ฯ  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  เต  (ชนา) อ.ชน ท. 

เหล่านั้น  ขิปิตฺวา ดักไว้แล้ว  ชาลํ ซึ่งข่าย  อจิรวติยา ในแม่นํ้าอจิรวดี  ปฏิลภิตฺวา 

ได้เฉพาะแล้ว  มจฺฉํ ซึ่งปลา  สุวณฺณวณฺณํ ตัวมีสีเพียงดังสีแห่งทอง  เอกํ ตัวหนึ่ง  

(วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  (มจฺโฉ) อ.ปลาตัวนี้  สุวณฺณวณฺโณ เป็นตัวมีสีเพียง

ดังสีแห่งทอง  (โหติ) ย่อมเป็น,  (มยํ) อ.เรา ท.  ทสฺเสสฺสาม จักแสดง  ตํ  (มจฺฉํ)  

ซึ่งปลานั้น  รญฺโฃ แก่พระราชา”  อิติ ดังนี้  ปกฺขิปิตฺวา ใส่เข้าไปแล้ว  ตํ  (มจฺฉํ)  

ซึ่งปลานั้น  นาวายํ ในเรือ  อุกฺขิปิตฺวา ยกขึ้นแล้ว  นาวํ ซึ่งเรือ  ทสฺเสสุํ แสดงแล้ว  

โกสลรญฺโฃ แก่พระราชาพระนามว่าโกศล ฯ  ราชา อ.พระราชา  เตหิ  เอว  (ชเนหิ) 

ทรงยังชน ท. เหล่านั้นนั่นเทียว  คาหาเปตฺวา ให้ถือเอาแล้ว  ตํ  (มจฺฉํ) ซึ่งปลานั้น  

คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  เชตวนํ สู่พระวิหารชื่อว่าเชตวัน  ทสฺเสสิ ทรงแสดงแล้ว  สตฺถุ 

แก่พระศาสดา ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  ตํ  (มจฺฉํ) ซึ่งปลานั้น  

อตฺถุปฺปตฺตึ ให้เป็นเหตุเกิดแห่งเนื้อความ  เทเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  ธมฺม ํซึ่งธรรม  

ตํขณานุรูปํ อันสมควรแก่ขณะนั้น  เทเสตฺวา ทรงแสดงแล้ว  กปิลสุตฺตํ ซึ่งกปิล-

สูตร  สุตฺตนิปาเต ในสุตตนิบาต  อภาสิ ได้ตรัสแล้ว  คาถา ซึ่งคาถา ท.  จตสฺโส 

๔  “มนุชสฺส  ปมตฺตจาริโนตฺยาทิกา เป็นต้นว่า “มนุชสฺส  ปมตฺตจาริโน” ดังนี้   

ตณฺหาวคฺเค ในตัณหาวรรค  ธมฺมปทสฺส แห่งธรรมบท  ปุน อีก ฯ  คาถาวสาเน 

ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งคาถา  เต  เกวฏฺฏา อ.ชาวประมง ท. เหล่านั้น  สํเวคปฺ- 

ปตฺตา ถึงแล้วซึ่งความสังเวช  ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  สนฺติเก ในสํานัก  สตฺถุ ของ

พระศาสดา  ปตฺวา บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  วุตฺตนเยน 

โดยนัยอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว  ยโสชสุตฺเต ในยโสชสูตร  ตติยวคฺเค ใน

ตติยวรรค  อุทานสฺส แห่งอุทาน  อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก  เอกปริโภคา 

เป็นผู้บริโภคเป็นอันเดียวกัน  อาเนญฺชวิหารสมาปตฺติธมฺมปริโภเคน ด้วยการ
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บริโภคซึ่งธรรมคือสมาบัติเป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่หวั่นไหว  สทฺธึ กับ  สตฺถารา 

ด้วยพระศาสดา  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ในอดีตกาล ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ มีโจร ๕๐๐ ทํากรรมมีการฆ่า

ชาวบ้านเป็นต้น เลี้ยงชีวิตด้วยโจรกรรม. ในวันหนึ่ง พวกโจรเหล่านั้น ถูกชาวบ้าน

ติดตามไป หนีไปอยู่ เข้าไปสู่ป่า เห็นภิกษุผู้อยู่ป่ารูปหนึ่งในป่านั้น ไหว้แล้ว ก็กล่าว

ว่า “ท่านครับ ขอท่านจงเป็นที่พึ่งแก่พวกกระผมเถิด”. ท่านกล่าวว่า “ธรรมดาว่าที่พึ่ง

เช่นกับศีล ย่อมไม่มี, พวกท่านแม้ทั้งหมด จงสมาทานศีล ๕” แล้วให้ศีลแก่พวกโจร

เหล่านั้น กล่าวสอนพวกโจรเหล่านั้นว่า “บัดนี้ พวกท่านเป็นผู้มีศีล, พวกท่านไม่พึง

ก้าวล่วงศีล แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต, พวกท่านไม่พึงทําความประทุษร้ายทางใจ”. พวก

โจรเหล่านั้นรับว่า “ดีละ”. ทีนั้น พวกมนุษย์ถึงสถานที่แห่งนั้น ฆ่าพวกโจรเหล่านั้นให้

ตาย. พวกโจรเหล่านั้น มีศีลไม่ขาด ทํากาละ บังเกิดในเทวโลก. บรรดาโจรเหล่านั้น 

หัวหน้าโจร ได้เป็นเทพบุตรผู้เป็นหัวหน้า. เทพบุตรเหล่านั้น ท่องเที่ยวไปในเทวโลก 

สิ้นพุทธันดรหนึ่ง ด้วยสามารถอนุโลมและปฏิโลม บัดนี้ เคลื่อนจากเทวโลก บังเกิด

ในหมู่บ้านชาวประมงประมาณ ๕๐๐ ตระกูล ในที่ใกล้ประตูเมืองสาวัตถี. บรรดา

เทพบุตรเหล่านั้น หัวหน้าเทพบุตร บังเกิดในตระกูลชาวประมงผู้เป็นหัวหน้า ได้เป็น

กุลบุตรนามว่ายโสชะ เป็นบุรุษผู้เลิศกว่ากุลบุตรเหล่านั้น. พวกเทพบุตรนอกนี้บังเกิด

ในตระกูลนอกนี้. ในวันหนึ่ง พวกชนเหล่านั้น ดักตาข่ายในแม่นํ้าอจิรวดี ได้ปลาตัวมีสี

ดุจทองตัวหนึ่ง คิดว่า “ปลาตัวนี้ มีสีดุจทอง, พวกเราจะแสดงปลานี้แก่พระราชา” ดังนี้

แล้ว จึงใส่ปลานั้นในเรือ ยกเรือ ทรงแสดงแก่พระราชา. พระราชารับสั่งให้พวกชน

เหล่านั้นนั่นแหละนําปลานั้น เสด็จไปสู่พระเชตวัน แสดงแก่พระศาสดา. พระศาสดา

ทรงทําปลานั้น ให้เป็นเหตุเกิดแห่งเนื้อความนั้น เมื่อทรงแสดงธรรมอันสมควรแก่

ขณะนั้น ทรงแสดงกปิลสูตร ในสุตตนิบาต ได้ตรัสคาถา ๔ คาถาเป็นต้นว่า “มนุชสฺส  

ปมตฺตจาริโน” ดังนี้ ในตัณหาวรรค แห่งธรรมบทอีก. ในเวลาจบคาถา ชาวประมง

เหล่านั้นถึงความสังเวช บวชในสํานักของพระศาสดา ภายหลัง บรรลุพระอรหัต โดย

นัยที่ตรัสไว้ในยโสชสูตร วรรคที่ ๓ แห่งอุทาน ได้เป็นผู้บริโภคร่วมกันกับพระศาสดา 

ด้วยการบริโภคธรรมคือสมาบัติซึ่งเป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่อันไม่หวั่นไหว ดังนี้แล.

 ..............................................................................................................................
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 กปิลสุตฺตวณฺณนาทีสุ  ปญฺจโจรสตวตฺถุ ฯ  

 ปญฺจโจรสตวตฺถุ อ.เรื่องแห่งร้อยแห่งโจรห้า  (อาคตํ) มาแล้ว  กปิลสุตฺตวณฺณนาทีสุ   

(วณฺณนาสุ) ในอรรถกถา ท. มีอรรถกถาแห่งกปิลสูตรเป็นต้น ฯ

 เรื่องโจร ๕๐๐ คน มาในอรรถกถากปิลสูตรเป็นต้น.

 ..............................................................................................................................

 สหสฺสวคฺเค  “โย  จ  วสฺสสตํ  ชีเว  ทุสฺสีโลติ  คาถาวณฺณนาทีสุ  สงฺกิจฺจสามเณร- 

อธิมุตฺตกสามเณเรสุ  ปสนฺนโจรวตฺถุํปิ  กเถตพฺพํ  ฯ

 ปสนฺนโจรวตฺถุํปิ แม้ อ.เรื่องแห่งโจรผู้เลื่อมใสแล้ว  สงฺกิจฺจสามเณรอธิมุตฺตก- 

สามเณเรสุ ในสามเณรชื่อว่าสังกิจจะและสามเณรชื่อว่าอธิมุตตกะ ท.  คาถา- 

วณฺณนาทีสุ  (วณฺณนาสุ) ในอรรถกถา ท. มีอรรถกถาแห่งคาถาเป็นต้น  “โย  จ  

วสฺสสตํ  ชีเว  ทุสฺสีโลติ ว่า “โย  จ  วสฺสสตํ  ชีเว  ทุสฺสีโล” ดังนี้เป็นต้น  สหสฺสวคฺเค 

ในสหัสสวรรค  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  กเถตพฺพํ พึงกล่าว ฯ

 พึงกล่าวแม้เรื่องโจรผู้เลื่อมใสในสังกิจจสามเณรและอธิมุตตกสามเณร ในอรรถกถา

แห่งคาถาเป็นต้นว่า “โย  จ  วสฺสสตํ  ชีเว  ทุสฺสีโล” ดังนี้เป็นต้น ในสหัสสวรรค. 

 ..............................................................................................................................

๒. ภารทฺวาชตฺเถรวตฺถุ

[๑๐๘]  อสฺสทฺธํ  สทฺธาสมฺปทาย  ปติฏฺฅเปตีติ  เอตฺถ  ปน  วตฺถุ  วุจฺจเต ฯ

 “อสฺสทฺธํ  (อตฺตานํ)  สทฺธาสมฺปทาย  ปติฏฺฅเปตีติ  เอตฺถ  (วจเน  มยา)  ปน  วตฺถุ  วุจฺจเต ฯ

 ปน ก็  วตฺถุ อ.เรื่อง  “อสฺสทฺธํ  (อตฺตานํ)  สทฺธาสมฺปทาย  ปติฏฺฅเปตีติ  เอตฺถ  

(วจเน) ในคํานี้ว่า “ยังตน ผู้ไม่มีศรัทธา ย่อมให้ตั้งอยู่เฉพาะ ในความถึงพร้อมด้วย

ศรัทธา” ดังนี้  (มยา) อันข้าพเจ้า  วุจฺจเต จะกล่าว ฯ

 ในคําว่า “ทําตนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งอยู่ในความถึงพร้อมด้วยศรัทธา” นี้ จะเล่าเรื่อง (ดัง
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ต่อไปนี้).

 ..............................................................................................................................

 ราชคเห  ภารทฺวาชโคตฺโต  นาม  พฺราหฺมโณ  ปฏิวสติ  มิจฺฉาทิฏฺฅิโก ฯ  โส  อสฺสทฺโธ  

อปฺปสนฺโน,  “พุทฺโธ  ธมฺโม  สงฺโฆติ  วุตฺเต,  กณฺเณ  ปิทหติ  ถทฺโธ  ขทิรขาณุสทิโส ฯ   

พฺราหฺมณี  ปนสฺส  ธนญฺชานี  นาม  โสตาปนฺนา  สทฺธา  ปสนฺนา ฯ  สา  ปกติยา   

ฅิตาปิ  นิสินฺนาปิ  ขิปิตฺวาปิ  กาสิตฺวาปิ  “นโม  พุทฺธสฺสาติ  นมสฺสการํ  กโรติ ฯ   

อเถกทิวสํ  พฺราหฺมโณ  ปญฺจนฺนํ  พฺราหฺมณสตานํ  อปฺโปทกปายาสํ  ทาตุกาโม   

สฺวาตนาย  พฺราหฺมเณ  นิมนฺเตตฺวา  พฺราหฺมณึ  อาห  “เสฺว  โภติ  อมฺหากํ  ฆเร  

ปญฺจสตพฺราหฺมณา  ภุญฺชิสฺสนฺติ,  ยํ  ตฺวํ  ตสฺส  มุณฺฑกสมณสฺส  นมสฺสการํ  กโรสิ,  

ตํ  เสฺว  เอกทิวสมตฺตํ  มา  อกาสิ,  ตญฺหิ  สุตฺวา  พฺราหฺมณา  อนตฺตมนา  โหนฺติ,  

มา  มํ  พฺราหฺมเณหิ  ภินฺทีติ ฯ  “ตฺวํ  พฺราหฺมเณหิ  วา  ภิชฺช  เทเวหิ  วา,  อหนฺตํ   

สตฺถารํ  อนุสฺสริตฺวา  น  สกฺโกมิ  อนมสฺสมานา  สณฺฅาตุนฺติ ฯ  โส  ขคฺคํ  คเหตฺวา  

“โภติ  สเจ  เสฺว  เตสุ  นิสินฺเนสุ  ตํ  มุณฺฑกสมณํ  นมสฺสสิ,  อิมินา  ตํ  ฉินฺทิสฺสามีติ   

อาห ฯ  อริยสาวกา  นาม  ปฅวี  วิย  ทุปฺปกมฺปา  สิเนรุ  วิย  จ  ทุปฺปริวตฺติยา   

โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  สา  เอวมาห  

  “สเจ  มํ  องฺคมงฺคานิ   กามํ  เฉชฺชสิ  พฺราหฺมณ  

  เนวาหํ  วิรมิสฺสามิ   พุทฺธเสฏฺฅสฺส  สาสนาติ ฯ

 พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์  ภารทฺวาชโคตฺโต  นาม ชื่อว่าภารทวาชโคตร  มิจฺฉาทิฏฺฅิโก  

เป็นผู้มีความเห็นผิด  (หุตฺวา) เป็น  ปฏิวสติ ย่อมอาศัยอยู่  ราชคเห ในเมือง

ราชคฤห์ ฯ  โส  (พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์นั้น  อสฺสทฺโธ เป็นผู้ไม่มีศรัทธา   

อปฺปสนฺโน เป็นผู้ไม่เลื่อมใสแล้ว  (หุตฺวา) เป็น,  (วจเน) ครั้นเม่ืื่อคํา  “พุทฺโธ   

ธมฺโม  สงฺโฆติ ว่า “พุทฺโธ  ธมฺโม  สงฺโฆ” ดังนี้  (เกนจิ) อันใครๆ  วุตฺเต กล่าวแล้ว,   

ปิทหติ ย่อมปิด  กณฺเณ ซึ่งหู ท.  ถทฺโธ เป็นผู้แข็งกระด้าง  ขทิรขาณุสทิโส เป็นผู้

เช่นกับด้วยตอไม้ตะเคียน  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ปน ส่วนว่า  พฺราหฺมณี อ.นางพราหมณี   

อสฺส  (พฺราหฺมณสฺส) ของพราหมณ์นั้น  ธนญฺชานี  นาม ชื่อว่าธนัญชานี   

โสตาปนฺนา เป็นพระโสดาบัน  สทฺธา เป็นผู้มีศรัทธา  ปสนฺนา เป็นผู้เลื่อมใสแล้ว  
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(อโหสิ) ได้เป็นแล้ว ฯ  สา  (ธนญฺชานี) อ.นางธนัญชานีนั้น  ฅิตาปิ ยืนอยู่แล้วบ้าง  

นิสินฺนาปิ นั่งแล้วบ้าง  ขิปิตฺวาปิ ไอแล้วบ้าง  กาสิตฺวาปิ จามแล้วบ้าง  ปกติยา  

ตามปกติ  กโรติ ย่อมกระทํา  นมสฺสการํ ซึ่งนมัสการ  “นโม  พุทฺธสฺสาติ ว่า 

“นโม  พุทฺธสฺส” ดังนี้เป็นต้น ฯ  อถ ครั้งนั้น  เอกทิวส ํ ในวันหนึ่ง  พฺราหฺมโณ 

อ.พราหมณ์  ทาตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันให้  อปฺโปทกปายาสํ ซึ่งข้าวปายาสอันมี

นํ้าอันน้อย  พฺราหฺมณสตานํ แก่ร้อยแห่งพราหมณ์ ท.  ปญฺจนฺนํ ห้า  (หุตฺวา) เป็น   

นิมนฺเตตฺวา เชื้อเชิญแล้ว  พฺราหฺมเณ ซึ่งพราหมณ์ ท.  สฺวาตนาย เพื่อภัตรบริโภค

อันจะมีในวันพรุ่งนี้  อาห กล่าวแล้ว  พฺราหฺมณึ กะนางพราหมณี  อิติ ว่า  “โภติ แน่ะ

นางผู้เจริญ  ปญฺจสตพฺราหฺมณา อ.พราหมณ์มีร้อยห้าเป็นประมาณ ท.  ภุญฺชิสฺสนฺติ  

จักบริโภค  ฆเร ในเรือน  อมฺหากํ ของเรา ท.  เสฺว ในวันพรุ่งนี้,  ตฺว ํอ.เธอ  กโรสิ 

ย่อมกระทํา  นมสฺสการํ ซึ่งนมัสการ  ตสฺส  มุณฺฑกสมณสฺส แก่สมณะผู้โล้นนั้น   

ยํ ใด,  (ตฺวํ) อ.เธอ  มา  อกาสิ อย่าได้กระทําแล้ว  ตํ  (นมสฺสการํ) ซึ่งการนมัสการ

นั้น  เอกทิวสมตฺตํ  (กาลํ) สิ้นกาล สักว่าวันหนึ่ง  เสฺว ในวันพรุ่งนี้,  ห ิ เพราะว่า   

พฺราหฺมณา อ.พราหมณ์ ท.  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  อนตฺตมนา เป็นผู้

มีใจมิใช่ของตน  โหนฺติ ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.เธอ  มา  ภินฺทิ อย่าทําลายแล้ว  ม ํซึ่งเรา  

พฺราหฺมเณหิ จากพราหมณ์ ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ  (สา  ธนญฺชานี) อ.นางธนัญชานีนั้น  

(อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตฺวํ อ.ท่าน  ภิชฺช จงแตก  พฺราหฺมเณหิ จากพราหมณ์ ท.  

วา หรือ  วา หรือว่า  เทเวหิ จากเทวดา ท.,  อหํ อ.ดิฉัน  อนุสฺสริตฺวา ระลึกถึงแล้ว  

ตํ  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดานั้น  อนมสฺสมานา ไม่นมัสการอยู่  น  สกฺโกมิ ย่อมไม่

อาจ  สณฺฅาตุํ เพื่ออันดํารงอยู่ด้วยดี”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์นั้น  

คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  ขคฺคํ ซึ่งพระขรรค์  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “โภติ แน่ะนาง 

ผู้เจริญ  สเจ ถ้าว่า  เสฺว ในวันพรุ่งนี้  เตสุ  (พฺราหฺมเณสุ) ครั้นเมื่อพราหมณ์ ท.  

เหล่านั้น  นิสินฺเนสุ นั่งแล้ว  (ตฺวํ) อ.เธอ  นมสฺสส ิย่อมนมัสการ  ตํ  มุณฺฑกสมณ ํ 

ซึ่งสมณะโล้นนั้นไซร้,  (อหํ) อ.เรา  ฉินฺทิสฺสามิ จักตัด  ต ํซึ่งเธอ  อิมินา  (ขคฺเคน)  

ด้วยพระขรรค์นี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  อริยสาวกา  นาม ชื่อว่า อ.พระอริยสาวก ท.  ทุปฺปกมฺปา  

เป็นผู้อันใครๆ ให้หวั่นไหวได้โดยยาก  ปฅวี  วิย ราวกะ อ.แผ่นดิน  (จ) ด้วย   

ทุปฺปริวตฺติยา เป็นผู้อันใครๆ ให้เป็นไปโดยรอบได้โดยยาก  สิเนรุ  วิย ราวกะ 

อ.ภูเขาสิเนรุ  จ ด้วย  โหนฺติ ย่อมเป็น ฯ  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  สา  (ธนญฺชานี) 
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อ.นางธนัญชานีนั้น  อาห กล่าวแล้ว  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า

 “พฺราหฺมณ ข้าแต่พรามหณ์  สเจ ถ้าว่า  (ตฺวํ) อ.ท่าน   

เฉชฺชส ิ จะตัด  มํ ซึ่งดิฉัน  องฺคมงฺคานิ ให้เป็นอวัยวะน้อย

ใหญ่ ท.  กามํ แน่แท้ไซร้,  อหํ อ.ดิฉัน  เนว  วิรมิสฺสาม ิ 

จักไม่งดเว้นนั่นเทียว  สาสนา จากคําสอน  พุทฺธเสฏฺฅสฺส 

ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พราหมณ์ชื่อว่าภารทวาชโคตร อาศัยอยู่ในเมืองราชคฤห์ เป็นมิจฉาทิฏฐิ. เขาไม่มี

ศรัทธา ไม่เลื่อมใส, เมื่อมีใครกล่าวว่า “พุทฺโธ  ธมฺโม  สงฺโฆ” ย่อมปิดหู เป็นคน

กระด้าง เช่นกับตอไม้ตะเคียน. ส่วนนางพราหมณีของเขา ชื่อว่านางธนัญชานี เป็น

พระโสดาบัน มีศรัทธา มีความเลื่อมใส. นาง ยืนบ้าง นั่งบ้าง ไอบ้าง จามบ้าง ตาม

ปกติ ย่อมทํานมัสการว่า “นโม  พุทฺธสฺส” ดังนี้เป็นต้น. ครั้นภายหลัง ณ วันหนึ่ง 

พราหมณ์ มีความประสงค์จะให้ข้าวปายาสที่มีนํ้าน้อย แก่พวกพราหมณ์ ๕๐๐ คน 

จึงเชื้อเชิญพวกพราหมณ์ เพื่อจะบริโภคภัตรในวันรุ่งขึ้น กล่าวกับนางพราหมณีว่า 

“นางผู้เจริญ พรุ่งนี้ พราหมณ์ ๕๐๐ คน จักบริโภคในเรือนของพวกเรา, เธอทําการ

นมัสการแก่พระสมณะโล้นนั้นใด, พรุ่งนี้ เธออย่าได้ทํานมัสการสมณะโล้นนั้น สักหนึ่ง

วัน, เพราะว่า พวกพราหมณ์ฟังคํานั้นแล้ว จะไม่สบายใจ, เธออย่าทําลายเราจากพวก

พราหมณ์”. นางพราหมณีกล่าวว่า “ท่านจงแตกจากพวกพราหมณ์หรือว่าจากเหล่า

เทวดาก็ตาม, ดิฉันระลึกถึงพระศาสดานั้น เมื่อไม่นมัสการ ย่อมไม่อาจเพื่อจะดํารง

อยู่ได้”. พราหมณ์ฉวยเอาพระขรรค์กล่าวว่า “นางผู้เจริญ ถ้าพรุ่งนี้ เมื่อพวกพราหมณ์

เหล่านั้นนั่งกันแล้ว เธอนมัสการสมณะโล้นนั้นไซร้, เราจักฟันเธอด้วยพระขรรค์นี้”. 

ธรรมดาว่าพระอริยสาวกทั้งหลาย เป็นผู้อันใครๆ ให้หวั่นไหวได้ยาก ดุจแผ่นดิน และ

เป็นผู้อันใครๆ ให้หันกลับได้โดยยาก ดุจภูเขาสุเนรุ. เพราะฉะนั้น นางจึงกล่าวอย่างนี้

ว่า

 “ข้าแต่พราหมณ์ ถ้าท่านจักตัดดิฉันให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อย

จริงๆ ไซร้, ดิฉันก็จักไม่เว้นจากคําสอนของพระพุทธเจ้า ผู้

ประเสริฐสุดเลย”. 

 ..............................................................................................................................
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 โส  ตํ  ปรามสิตุํ  วา  ปหริตุํ  วา  อสกฺโกนฺโต  “ยนฺเต  รุจฺจติ,  ตํ  กโรหีติ  วตฺวา  ขคฺคํ  

สยเน  ขิปิ ฯ  ปุนทิวเส  พฺราหฺมโณ  พฺราหฺมณานํ  ปายาสํ  ปฏิยาทาเปตฺวา  กาลํ   

อาโรจาเปสิ ฯ  เต  อาคนฺตฺวา  นิสีทึสุ ฯ  พฺราหฺมโณปิ  เตหิ  สทฺธึ  เอกปนฺติยํ   

นิสีทิ ฯ  อถ  พฺราหฺมณี  สุวณฺณกฏจฺฉุํ  คเหตฺวา  ภตฺตคฺเค  พฺราหฺมเณ  ปริวิสมานา   

ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ภตฺตํ  สํหรนฺตี  ทุนฺนิกฺขิตฺเต  ทารุภณฺเฑ  ปกฺขลิ ฯ  ทุกฺขา  

เวทนา  อุปฺปชฺชิ ฯ  สา  ตํขณญฺเฃว  สตฺถารํ  อนุสฺสริตฺวา  สิรสิ  อญฺชลึ  กตฺวา,  เยน   

เวฬุวนํ,  เตนญฺชลิมฺปณาเมตฺวา  “นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ  

ติกฺขตฺตุํ  อุทาเนสิ ฯ   

 โส  (พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์นั้น  อสกฺโกนฺโต เมื่อไม่อาจ  ปรามสิตุ ํ เพื่ออันแตะ

ต้อง  วา หรือ  วา หรือว่า  ปหริตุ ํเพื่ออันประหาร  ตํ  (ธนญฺชานึ) ซึ่งนางธนัญชานี 

นั้น  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ยํ  (กมฺมํ) อ.กรรมใด  เต อันเธอ  รุจฺจติ ย่อม

ชอบใจ,  (ตฺวํ) อ.เธอ  กโรหิ จงกระทํา  ตํ  (กมฺมํ) ซึ่งกรรมนั้น”  อิติ ดังนี้  ขิปิ โยน

ทิ้งแล้ว  ขคฺคํ ซึ่งพระขรรค์  สยเน บนที่นอน ฯ  ปุนทิวเส ในวันรุ่งขึ้น  พฺราหฺมโณ 

อ.พราหมณ์  (พฺราหฺมณึ) ยังนางพราหมณี  ปฏิยาทาเปตฺวา ให้ตระเตรียมแล้ว   

ปายาสํ ซึ่งข้าวปายาส  พฺราหฺมณานํ แก่พราหมณ์ ท.  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล   

อาโรจาเปสิ ให้บอกแล้ว  กาลํ ซึ่งกาล ฯ  เต  (พฺราหฺมณา) อ.พราหมณ์ ท. เหล่า

นั้น  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  นิสีทึสุ นั่งแล้ว ฯ  พฺราหฺมโณปิ แม้ อ.พราหมณ์  นิสีทิ 

นั่งแล้ว  เอกปนฺติยํ ในแถวเดียวกัน  สทฺธึ กับ  เตหิ  (พฺราหฺมเณหิ) ด้วยพราหมณ์ 

ท. เหล่านั้น ฯ  อถ ครั้งนั้น  พฺราหฺมณี อ.นางพราหมณี  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว   

สุวณฺณกฏจฺฉุํ ซึ่งทัพพีอันเป็นวิการแห่งทอง  ปริวิสมานา เลี้ยงดูอยู่  พฺราหฺมเณ 

ซึ่งพราหมณ์ ท.  ภตฺตคฺเค ในโรงแห่งภัตร  สํหรนฺต ีนําไปด้วยดีอยู่  ภตฺต ํซึ่งภัตร  

ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส แก่พราหมณ์นั้น  ปกฺขลิ ลื่นแล้ว  ทารุภณฺเฑ ที่แผ่นกระดาน

แห่งไม้  (ปุคฺคเลน)  ทุนฺนิกฺขิตฺเต อันอันบุคคลปูแล้วไม่ดี ฯ  เวทนา อ.เวทนา   

ทุกฺขา อันเป็นทุกข์  อุปฺปชฺช ิ เกิดขึ้นแล้ว ฯ  สา  (พฺราหฺมณี) อ.นางพราหมณีนั้น  

อนุสฺสริตฺวา ระลึกถึงแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  ตํขณํ  เอว ในขณะนั้นนั่นเทียว  

กตฺวา กระทําแล้ว  อญฺชลึ ซึ่งอัญชลี  สิรส ิเหนือศีรษะ  ปณาเมตฺวา ประณมแล้ว  

อญฺชลึ ซึ่งอัญชลี  เตน  (ทิสาภาเคน) ใน-,  เวฬุวนํ อ.พระวิหารชื่อว่าเวฬุวัน  (อตฺถิ) 

มีอยู่  เยน  (ทิสาภาเคน) ในส่วนแห่งทิศใด, -ส่วนแห่งทิศนั้น  อุทาเนสิ เปล่งแล้ว  
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ติกฺขตฺตุํ สามครั้ง  “นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ว่า “นโม  

ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส” ดังนี้ ฯ

 พราหมณ์นั้นไม่อาจเพื่อจะแตะต้องหรือว่าตีนางพราหมณีนั้นได้ จึงกล่าวว่า “เธอ

ชอบใจสิ่งใด, จงทําสิ่งนั้นเถิด” ดังนี้ แล้วโยนพระขรรค์ไว้บนที่นอน. ในวันรุ่งขึ้น 

พราหมณ์ให้นางพราหมณีตระเตรียมข้าวปายาสเพื่อพวกพราหมณ์ แล้วให้บอกเวลา. 

พวกพราหมณ์เหล่านั้นมาแล้ว ก็พากันนั่ง. แม้พราหมณ์ ก็นั่งในแถวเดียวกันกับพวก

พราหมณ์เหล่านั้น. ทีนั้น นางพราหมณีถือเอาทัพพีทองคํา เลี้ยงดูพวกพราหมณ์

ในโรงภัตร ขณะกําลังนําภัตรไปเพื่อพราหมณ์นั้น ลื่นที่พื้นกระดานที่เขาปูไว้ไม่ดี. 

ทุกขเวทนา จึงเกิดขึ้น. ในขณะนั้นนั่นเอง นางระลึกถึงพระศาสดา ทําอัญชลีเหนือ

เศียร ประณมอัญชลีไปในทิศที่พระเวฬุวันตั้งอยู่ อุทาน ๓ ครั้งว่า “นโม  ตสฺส  ภควโต   

อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส” ดังนี้.

 ..............................................................................................................................

 ตสฺมึ  จ  ขเณ  เตสุ  พฺราหฺมเณสุ  เกจิ  ภุตฺตา  โหนฺติ  เกจิ  ภุญฺชมานา  เกจิ  หตฺเถ  

โอตาริตมตฺตา  เกสญฺจิ  โภชนํ  ปุรโต  ฅปิตมตฺตํ  โหติ ฯ  เต  ตํ  สทฺทํ  สุตฺวาว   

สิเนรุมตฺเตน  มุคฺคเรน  สีเส  ปหฏา  วิย  กณฺเณสุ  สูเลน  วิทฺธา  วิย  ทุกฺข-

โทมนสฺสปฺปตฺตา  อิมินา  อญฺฃลทฺธิเกน  มยํ  ฆรํ  ปเวสิตาติ  กุชฺฌิตฺวา  หตฺเถ  

ปิณฺฑํ  ฉฑฺเฑตฺวา  มุเขน  คหิตํ  นุฏฺฅหิตฺวา  พฺราหฺมณํ  อกฺโกสมานา  ปกฺกมึสุ ฯ   

พฺราหฺมโณปิ  พฺราหฺมณึ  นานปฺปกาเรหิ  อกฺโกสิตฺวา  กิญฺจิ  กาตุํ  อสกฺโกนฺโต   

“เอวเมว  ปนายํ  วสลี  ยสฺมึ  วา  ตสฺมึ  วา  ตสฺส  มุณฺฑกสฺส  สมณสฺส  วณฺณํ  ภาสติ,  

อิทานิ  ตฺยาหํ  วสลิ  ตสฺส  สตฺถุโน  วาทํ  อาโรเปสฺสามีติ  วตฺวา  กุปิโต  อนตฺตมโน  

เวฬุวนํ  คนฺตฺวา  สตฺถารํ  อวนฺทิตฺวาว  เอกมนฺตํ  นิสินฺโน  ปญฺหํ  ปุจฺฉิ

  “กึ  สุ  ฆตฺวา  สุขํ  เสติ   กึ  สุ  ฆตฺวา  น  โสจติ  

  กิสฺสสฺส  เอกธมฺมสฺส   วธํ  โรเจสิ  โคตมาติ ฯ

 จ ก็  ตสฺมึ  ขเณ ในขณะนั้น  เตสุ  พฺราหฺมเณสุ  เกจิ  (พฺราหฺมณา) อ.- ในพราหมณ์ 

ท. เหล่านั้นหนา -พราหมณ์ ท. บางพวก  ภุตฺตา เป็นผู้บริโภคแล้ว  โหนฺติ ย่อมเป็น ฯ  

เกจิ  (พฺราหฺมณา) อ.พราหมณ์ ท. บางพวก  ภุญฺชมานา เป็นผู้บริโภคอยู่  (โหนฺติ)  
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ย่อมเป็น,  เกจิ  (พฺราหฺมณา) อ.พราหมณ์ ท. บางพวก  หตฺเถ  โอตาริตมตฺตา เป็น

ผู้สักว่า ยังมือ ท. ให้ข้ามลงแล้ว  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  โภชนํ อ.โภชนะ  (ปุคฺคเลน)   

ฅปิตมตฺต ํ เป็นของสักว่าอันบุคคลวางไว้แล้ว  ปุรโต ในที่ข้างหน้า  เกสญฺจิ   

(พฺราหฺมณานํ) ของพราหมณ์ ท. บางพวก  โหติ ย่อมเป็น ฯ  เต  (พฺราหฺมณา) 

อ.พราหมณ์ ท. เหล่านั้น  สุตฺวาว ฟังแล้วเทียว  ตํ  สทฺทํ ซึ่งเสียงนั้น  สิเนรุมตฺเตน   

มุคฺคเรน  สีเส  ปหฏา  วิย ผู้ราวกะว่า อันฆ้อน สักว่าภูเขาสิเนรุ ทุบแล้ว ที่ศีรษะ  กณฺเณสุ   

สูเลน  วิทฺธา  วิย ผู้ราวกะว่า อันหลาว แทงแล้ว ที่หู ท.  ทุกฺขโทมนสฺสปฺปตฺตา ถึง

แล้วซึ่งความทุกข์และโทมนัส  กุชฺฌิตฺวา โกรธแล้ว  อิติ ว่า  “มย ํอ.เรา ท.  อิมินา  

อญฺฃลทฺธิเกน  (ปุคฺคเลน)  ปเวสิตา เป็นผู้ อันบุคคล ผู้นับถือซึ่งลัทธิอื่นนี้ ให้เข้าไป

แล้ว  ฆรํ สู่เรือน  (อมฺห) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  ฉฑฺเฑตฺวา ทิ้งแล้ว  ปิณฺฑํ ซึ่งก้อนข้าว  

หตฺเถ ในมือ  นุฏฺฅหิตฺวา ถ่มออกแล้ว  มุเขน  คหิตํ  (ปิณฺฑํ) ซึ่งก้อนข้าว อันอันปาก 

อมไว้แล้ว  อกฺโกสมานา ด่าอยู่  พฺราหฺมณํ ซึ่งพราหมณ์  ปกฺกมึส ุหลีกไปแล้ว ฯ   

พฺราหฺมโณปิ แม้ อ.พราหมณ์  อกฺโกสิตฺวา ด่าแล้ว  พฺราหฺมณึ ซึ่งนางพราหมณี   

นานปฺปกาเรหิ โดยประการต่างๆ ท.  อสกฺโกนฺโต เมื่อไม่อาจ  กาตุํ เพืื่ออัน

กระทํา  กิญฺจิ ซึ่งอะไรๆ  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ปน ก็  อยํ  วสลี อ.หญิงถ่อยนี้   

ภาสติ ย่อมกล่าว  วณฺณํ ซึ่งคุณอันบุคคลพึงสรรเสริญ  สมณสฺส ของสมณะ  

มุณฺฑกสฺส ผู้โล้น  ตสฺส นั้น  ยสฺมึ  (ฅาเน)  วา ในที่ใดหรือ  ตสฺมึ  (ฅาเน)  วา หรือ

ว่าในที่นั้น  เอวํ  เอว อย่างนี้นั่นเทียว,  วสลิ แน่ะหญิงถ่อย  อิทานิ ในกาลนี้  อหํ 

อ.เรา  อาโรเปสฺสาม ิจักยกขึ้น  วาทํ ซึ่งวาทะ  ตสฺส  สตฺถุโน ของพระศาสดานั้น  

เต ของเธอ”  อิติ ดังนี้  กุปิโต โกรธแล้ว  อนตฺตมโน เป็นผู้มีใจมิใช่ของตน  (หุตฺวา) 

เป็น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เวฬุวนํ สู่พระวิหารชื่อว่าเวฬุวัน  อวนฺทิตฺวาว ไม่ถวายบังคม

แล้วเทียว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  นิสินฺโน นั่งแล้ว  เอกมนฺตํ ณ ที่สมควร  ปุจฺฉิ  

ทูลถามแล้ว  ปญฺหํ ซึ่งปัญหา  อิติ ว่า

 “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ฆตฺวา ฆ่าแล้ว  กึ  ส ุซึ่งอะไรสิ  เสติ 

ย่อมนอน  สุขํ เป็นสุข,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ฆตฺวา ฆ่าแล้ว  

กึ  ส ุซึ่งอะไรสิ  น  โสจติ ย่อมไม่เศร้าโศก,  โคตม ข้าแต่พระ

โคดม  (ตฺวํ) อ.พระองค์  โรเจสิ ย่อมชอบใจ  วธํ ซึ่งการฆ่า  

เอกธมฺมสฺส ซึ่งธรรมอย่างหนึ่ง  กิสฺสสฺส อะไร ?”  อิติ ดังนี้ฯ 
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  ก็ในขณะนั้น บรรดาพราหมณ์เหล่านั้น พราหมณ์บางพวกบริโภคแล้ว บางพวกกําลัง

บริโภค บางพวกสักว่าเอามือวางลง, โภชนะ เป็นของสักว่าอันบุคคลวางไว้ตรงหน้า

ของพวกพราหมณ์บางพวก. พราหมณ์เหล่านั้นพอฟังเสียงนั้นเท่านั้น ดุจถูกฆ้อน 

ขนาดเท่าภูเขาสิเนรุทุบที่ศีรษะ ดุจถูกหลาวแทงที่หู ถึงความทุกข์และโทมนัส โกรธ

ว่า “พวกเรา ถูกคนที่นับถือลัทธิอื่นนี้ ให้เข้าไปสู่เรือน” ทิ้งก้อนข้าวในมือ ถ่มก้อนข้าว

ที่อยู่ในปาก ด่าพราหมณ์ แล้วก็พากันหลีกไป. แม้พราหมณ์ ก็ด่านางพราหมณี โดย

ประการต่างๆ เมื่อไม่สามารถจะทําอะไรๆ ได้ จึงกล่าวว่า “ก็อย่างนี้นี่เล่า นางถ่อย

นี้ จึงกล่าวสรรเสริญคุณของสมณะโล้นนั้นในทุกๆ ที่, หญิงถ่อย บัดนี้ เราจะยกวาทะ

ของศาสดานั้น ของเธอ” ดังนี้ โกรธ ไม่พอใจ ไปยังพระเวฬุวัน ไม่ถวายบังคมพระ

ศาสดาเลย นั่ง ณ ที่สมควร ทูลถามปัญหาว่า

 “บุคคลฆ่าอะไรสิ ย่อมนอนเป็นสุข ฆ่าอะไรสิ ย่อมไม่เศร้า

โศก, ท่านพระโคดม ท่านชอบการฆ่าธรรมอย่างหนึ่งอะไร ?”.

 ..............................................................................................................................

 อถสฺส  สตฺถา  ปญฺหํ  พฺยากโรนฺโต  อาห

  “โกธํ  ฆตฺวา  สุขํ  เสติ   โกธํ  ฆตฺวา  น  โสจติ  

  โกธสฺส  วิสมูลสฺส   มธุรคฺคสฺส  พฺราหฺมณ  

  วธํ  อริยา  ปสํสนฺติ   ตญฺหิ  ฆตฺวา  น  โสจตีติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  สตฺถา อ.พระศาสดา  พฺยากโรนฺโต เมื่อทรงพยากรณ์  ปญฺหํ ซึ่งปัญหา  

อสฺส  (พฺราหฺมณสฺส) แก่พราหมณ์นั้น  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า

 “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ฆตฺวา ฆ่าแล้ว  โกธํ ซึ่งความโกรธ  เสติ 

ย่อมนอน  สุขํ เป็นสุข,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ฆตฺวา ฆ่าแล้ว  

โกธํ ซึ่งความโกรธ  น  โสจติ ย่อมไม่เศร้าโศก,  พฺราหฺมณ 

ดูก่อนพราหมณ์  อริยา อ.พระอริยะ ท.  ปสํสนฺต ิ ย่อม

สรรเสริญ  วธ ํซึ่งการฆ่า  โกธสฺส ซึ่งความโกรธ  วิสมูลสฺส 

อันมีรากเป็นพิษ  มธุรคฺคสฺส อันมีปลายหวาน,  หิ เพราะว่า  
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(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ฆตฺวา ฆ่าแล้ว  ตํ  (โกธํ) ซึ่งความโกรธ

นั้น  น  โสจติ ย่อมไม่เศร้าโศก”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พระศาสดาเมื่อทรงพยากรณ์ปัญหาแก่พราหมณ์นั้น จึงตรัสว่า 

 “บุคคลฆ่าความโกรธ ย่อมนอนเป็นสุข ฆ่าความโกรธ ย่อมไม่

เศร้าโศก, พราหมณ์ พระอริยะทั้งหลาย ย่อมสรรเสริญการฆ่า

ความโกรธ ที่มีรากเป็นพิษ มีปลายหวาน, เพราะว่า บุคคลฆ่า

ความโกรธนั้นได้ ย่อมไม่เศร้าโศก” ดังนี้. 

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  ฆตฺวาติ  วธิตฺวา ฯ 

  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ฆตฺวาติ  (ปทสฺส)  “วธิตฺวา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วธิตฺวา ฆ่าแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ฆตฺวาติ  

(ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “ฆตฺวา” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “ฆตฺวา” แปลว่า ฆ่าแล้ว.

 ..............................................................................................................................

 สทฺทนีติยมฺปิ  “หนฺ  หึสายํ  ฆตฺวาติ  นโย  วุตฺโต ฯ

   สทฺทนีติยมฺปิ  (อคฺควํสาจริเยน)  “หนฺ  หึสายํ  (วตฺตติ),  ฆตฺวาติ  นโย  วุตฺโต ฯ

 นโย อ.นัย  อิติ ว่า  “หน ฺอ.หนฺธาตุ  (วตฺตติ) ย่อมเป็นไป  หึสายํ ในความเบียดเบียน,  

ฆตฺวา ฆ่าแล้ว”  อิติ ดังนี้  (อคฺควํสาจริเยน) อันพระอัครวงศาจารย์  วุตฺโต กล่าว

แล้ว  สทฺทนีติยมฺปิ แม้ในสัททนีติปกรณ์ ฯ

 แม้ในสัททนีติปกรณ์ พระอัครวงศาจารย์ ก็กล่าวนัยว่า “หนฺธาตุ ย่อมเป็นไปในความ

เบียดเบียน, รูปสําเร็จว่า ฆตฺวา แปลว่า ฆ่าแล้ว”.

 ..............................................................................................................................
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 สุขํ  เสตีติ  โกธปริฬาเหน  อปริฑยฺหมานตฺตา  สุขํ  สยติ ฯ   

  “สุขํ  เสตีติ  (ปททฺวยสฺส)  “(ปุคฺคโล  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  โกธปริฬาเหน  อปริฑยฺหมานตฺตา   

สุขํ  สยติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  สยต ิย่อมนอน  สุขํ เป็นสุข  (ตสฺส  

ปุคฺคลสฺส)  โกธปริฬาเหน  อปริฑยฺหมานตฺตา เพราะความที่ แห่งบุคคลนั้น เป็นผู้ 

อันความเร่าร้อนคือความโกรธ ไม่เผาไหม้อยู่ ”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวด

สองแห่งบท  “สุขํ  เสตีติ ว่า “สุขํ  เสติ” ดังนี้ ฯ  

 สองบทว่า “สุขํ  เสติ” ความว่า บุคคลย่อมนอนเป็นสุข เพราะว่าความเร่าร้อนคือ

ความโกรธเผาไหม้ไม่ได้. 

 ..............................................................................................................................

 น  โสจติ  โกธวินาเสน  วินฏฺฅโทมนสฺสตฺตา ฯ

 น  โสจติ  (ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  โกธวินาเสน  วินฏฺฅโทมนสฺสตฺตา ฯ

 น  โสจติ ชื่อว่าย่อมไม่เศร้าโศก  (ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  โกธวินาเสน  วินฏฺฅโทมนสฺสตฺ

ตา เพราะความที่ แห่งบุคคลนั้น เป็นผู้มีความโทมนัสอันพินาศไปแล้ว เพราะความ

พินาศแห่งความโกรธ ฯ

 ชื่อว่าย่อมไม่เศร้าโศก เพราะว่าเป็นผู้มีความโทมนัสอันพินาศแล้ว เพราะความพินาศ

แห่งความโกรธ.

 ..............................................................................................................................

 วิสมูลสฺสาติ  ทุกฺขวิปากสฺส ฯ  

 “วิสมูลสฺสาติ  (ปทสฺส)  “ทุกฺขวิปากสฺส”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ทุกฺขวิปากสฺส อันมีความทุกข์เป็นวิบาก”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “วิสมูลสฺสาติ ว่า “วิสมูลสฺส” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “วิสมูลสฺส” ความว่า มีความทุกข์เป็นวิบาก.
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 มธุรคฺคสฺสาติ  ปริโยสานสุขสฺส ฯ    

 “มธุรคฺคสฺสาติ  (ปทสฺส)  “ปริโยสานสุขสฺส”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปริโยสานสุขสฺส อันมีความสุขเป็นที่สิ้นสุดลง”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “มธุรคฺคสฺสาติ ว่า “มธุรคฺคสฺส” ดังนี้ 

 บทว่า “มธุรคฺคสฺส” ความว่า มีความสุขเป็นเบื้องปลาย.

 ..............................................................................................................................

 อกฺกุฏฺฅสฺส  หิ  ปจฺจกฺโกสิตฺวา  ปหฏสฺส  จ  ปฏิปฺปหริตฺวา  สุขํ  อุปฺปชฺชติ,  ตสฺมา  ตํ  

สนฺธาย  มธุรนฺติ  วุตฺตํ ฯ  อคฺคสทฺโท  เจตฺถ  ปริโยสานวาจโก ฯ

 อกฺกุฏฺฅสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  หิ  ปจฺจกฺโกสิตฺวา  (จ)  ปหฏสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  จ  ปฏิปฺปหริตฺวา  สุขํ   

อุปฺปชฺชติ,  ตสฺมา  (ภควตา)  ตํ  (สุขํ)  สนฺธาย  “มธุรนฺติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ  อคฺคสทฺโท  จ  เอตฺถ  

(“มธุรคฺคสฺสาติ  ปเท)  ปริโยสานวาจโก  (โหติ) ฯ

 ห ิ จริงอยู่  สุขํ อ.ความสุข  อุปฺปชฺชต ิย่อมเกิดขึ้น  ปจฺจกฺโกสิตฺวา เพราะด่าตอบ  

อกฺกุฏฺฅสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ต่อบุคคล ผู้ด่าแล้ว  (จ) ด้วย  ปฏิปฺปหริตฺวา เพราะตีตอบ  

ปหฏสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ต่อบุคคล ผู้ตีแล้ว  จ ด้วย,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) 

อ.พระดํารัส  “มธุรนฺติ ว่า “มธุรํ” ดังนี้  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัส

แล้ว  สนฺธาย ทรงหมายเอา  ตํ  (สุขํ) ซึ่งความสุขนั้น ฯ  จ ก็  อคฺคสทฺโท อ.อคฺคศัพท์  

เอตฺถ  (“มธุรคฺคสฺสาติ  ปเท) ในบทว่า “มธุรคฺคสฺส” ดังนี้นี้  ปริโยสานวาจโก เป็น

ศัพท์กล่าวซึ่งที่สุดรอบ  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 แท้จริง ความสุขย่อมเกิด เพราะด่าตอบต่อบุคคลผู้ด่าแล้ว และเพราะตีตอบต่อบุคคล

ผู้ตีแล้ว เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า “มธุรํ” ทรงหมายเอาความสุข

นั้น. สําหรับ อคฺคศัพท์ ในบทว่า “มธุรคฺคสฺส” นี้ เป็นศัพท์กล่าวถึงที่สุด.

 ..............................................................................................................................

 อริยาติ  พุทฺธาทโย ฯ

 “อริยาติ  พุทฺธาทโย  (ปณฺฑิตา) ฯ
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 (ปณฺฑิตา) อ.บัณฑิต ท.  พุทฺธาทโย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น  “อริยาติ ชื่อว่าพระ

อริยะ.

 บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ชื่อว่าพระอริยะ.

 ..............................................................................................................................

 พฺราหฺมโณ  สตฺถุ  เทสนํ  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสฺสทฺโธ  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา   

ลทฺธูปสมฺปโท  นจิรสฺเสว  อรหา  อโหสีติ ฯ

 พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์  สุตฺวา ฟังแล้ว  เทสนํ ซึ่งเทศนา  สตฺถุ ของพระศาสดา  

ปฏิลทฺธสฺสทฺโธ เป็นผู้มีศรัทธาอันได้เฉพาะแล้ว  (หุตฺวา) เป็น  ปพฺพชิตฺวา บวช

แล้ว  สนฺติเก ในสํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา  ลทฺธูปสมฺปโท ผู้มีอุปสมบทอันได้แล้ว  

อรหา เป็นพระอรหันต์  นจิรสฺเสว โดยกาลไม่นานนั่นเทียว  อโหสิ ได้เป็นแล้ว  อิติ 

ดังนี้แล ฯ

 พราหมณ์ฟังเทศนาของพระศาสดา กลับได้ศรัทธา บวชในสํานักของพระศาสดา ได้

อุปสมบทแล้ว ต่อมาไม่นานนั่นแหละ ก็ได้เป็นพระอรหันต์ ดังนี้แล.  

 ..............................................................................................................................

 พฺราหฺมณสํยุตฺตวณฺณนายํ  ภารทฺวาชตฺเถรวตฺถุ ฯ  

 ภารทฺวาชตฺเถรวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระภารทวาชะผู้เถระ  (อาคตํ) มาแล้ว  พฺราหฺมณ-

สํยุตฺตวณฺณนาย ํในอรรถกถาแห่งพราหมณสังยุต ฯ

 เรื่องพระภารทวาชเถระมาในพราหมณสังยุต. 

 ..............................................................................................................................  

 จตุกฺกงฺคุตฺตเร  กาฬการามสุตฺตวณฺณนายํ  กาฬกเสฏฺฅิวตฺถุมฺปิ  กเถตพฺพํ ฯ

 กาฬกเสฏฺฅิวตฺถุมฺปิ แม้ อ.เรื่องแห่งเศรษฐีชื่อว่ากาฬกะ  กาฬการามสุตฺตวณฺณนายํ  

ในอรรถกถาแห่งกาฬการามสูตร  จตุกฺกงฺคุตฺตเร ในจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย  

(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  กเถตพฺพํ พึงกล่าว ฯ
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 พึงกล่าวแม้เรื่องกาฬกเศรษฐี ในอรรถกถากาฬการามสูตร ในจตุกกนิบาต อังคุตตร-

นิกาย

 ..............................................................................................................................

๓. มจฺฉริโกสิยวตฺถุ

[๑๐๙] มจฺฉรึ  จาคสมฺปทาย  ปติฏฺฅเปตีติ  เอตฺถ  ปน  วตฺถุ  วุจฺจเต ฯ

 “มจฺฉรึ  (อตฺตานํ)  จาคสมฺปทาย  ปติฏฺฅเปตีติ  เอตฺถ  (วจเน  มยา)  ปน  วตฺถุ  วุจฺจเต ฯ

 ปน ก็  วตฺถุ อ.เรื่อง  “มจฺฉรึ  (อตฺตานํ)  จาคสมฺปทาย  ปติฏฺฅเปตีติ  เอตฺถ  

(วจเน) ในคํานี้ว่า “ยังตน ผู้มีความตระหนี่ ย่อมให้ตั้งอยู่เฉพาะ ในความถึงพร้อมด้วย

การบริจาค” ดังนี้  (มยา) อันข้าพเจ้า  วุจฺจเต จะกล่าว ฯ

 ก็ในคําว่า “ทําตนผู้มีความตระหนี่ให้ตั้งอยู่ในความถึงพร้อมด้วยการบริจาค” นี้ จะเล่า

เรื่อง (ดังต่อไปนี้).

 ..............................................................................................................................

 พาราณสิยํ  เอโก  อสีติโกฏิธโน  เสฏฺฅี  “จตูสุ  นครทฺวาเรสุ  นครมชฺเฌ  นิเวสนทฺวาเร  

จาติ  ฉ  ทานสาลาโย  กาเรตฺวา  เทวสิกํ  ฉสฺสตสหสฺสํ  ปริจฺจชิตฺวา  มหาทานํ  อทาสิ 

ฯ  โส  ยาวชีวํ  ทานํ  ทตฺวา  “อิมํ  มม  ทานวํสํ  มา  อุปจฺฉินฺทีติ  ปุตฺตํ  อนุสาสิตฺวา  

ชีวิตปริโยสาเน  สกฺโก  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  ปุตฺโตปิสฺส  ตเถว  ทานํ  ทตฺวา  จนฺโท  

หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส  ปุตฺโต  สุริโย  หุตฺวา ฯ  ตสฺส  ปุตฺโต  มาตลิ  หุตฺวา ฯ  ตสฺส  

ปุตฺโต  ปญฺจสิโข  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส  ปุตฺโต  โกสิโย  นาม  อสีติโกฏิธโนเยว  

เสฏฺฅี  อโหสิ ฯ  โส  “มม  ปิตาปิตามหา  พาลา  ทุกฺเขน  สมฺภูตํ  ธนํ  ฉฑฺเฑสุํ,  อหนฺตํ  

ธนํ  รกฺขิสฺสามิ,  น  กสฺสจิ  กิญฺจิ  ทสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ทานสาลาโย  วิทฺธํสาเปตฺวา   

อคฺคินา  ฌาเปตฺวา  ถทฺธมจฺฉรี  หุตฺวา  ธนเมว  สํหรติ  เนว  อตฺตนา  ปริภุญฺชติ   

น  ปุตฺตทาราทีนํ  เทติ ฯ  โส  หิ  กญฺชิกทุติยํ  สกุณฺฑกภตฺตํ  ภุญฺชติ  ถูลวตฺถานิ   

นิวาเสติ  ปณฺณจฺฉตฺตํ  มตฺถเก  กาเรตฺวา  ชรโคณยุตฺตชชฺชรรเถน  ยาติ ฯ  อิจฺจสฺส  

อสปฺปุริสสฺส  ตตฺตกํ  ธนํ  สุนเขน  ลทฺธนาฬิเกรํ  วิย  ชาตํ ฯ  
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 เสฏฺฅี อ.เศรษฐี  อสีติโกฏิธโน ผู้มีทรัพย์มีโกฏิแปดสิบ  เอโก คนหนึ่ง  พาราณสิยํ 

ในเมืองพาราณสี  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  ทานสาลาโย ซึ่ง

โรงทาน ท.  ฉ ๖ แห่ง  อิติ คือ  “นครทฺวาเรสุ ที่ประตูแห่งเมือง ท.  จตูสุ ๔  (จ) 

ด้วย  นครมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งเมือง  (จ) ด้วย  นิเวสนทฺวาเร ที่ประตูแห่งที่เป็น

ที่อยู่  จ ด้วย”  ปริจฺจชิตฺวา บริจาคแล้ว  ฉสฺสตสหสฺส ํซึ่งแสนหกแห่งทรัพย์  เทวสิกํ  

ทุกๆ วัน  อทาสิ ได้ให้แล้ว  มหาทานํ ซึ่งทานใหญ่ ฯ  โส  (เสฏฺฅี) อ.เศรษฐีนั้น   

ทตฺวา ให้แล้ว  ทานํ ซึ่งทาน  ยาวชีว ํสิ้นกาลกําหนดเพียงใดแห่งชีวิต  อนุสาสิตฺวา  

พรํ่าสอนแล้ว  ปุตฺต ํ ซึ่งบุตร  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เจ้า  มา  อุปจฺฉินฺทิ อย่าเข้าไป

ตัดแล้ว  ทานวํส ํ ซึ่งวงศ์แห่งทาน  มม ของเรา  อิมํ นี้”  อิติ ดังนี้  สกฺโก เป็น

ท้าวสักกะ  ชีวิตปริโยสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งชีวิต  หุตฺวา เป็น  นิพฺพตฺต ิ

บังเกิดแล้ว ฯ  ปุตฺโตป ิแม้ อ.บุตร  อสฺส  (เสฏฺฅิโน) ของเศรษฐีนั้น  ทตฺวา ให้แล้ว  

ทานํ ซึ่งทาน  ตถา  เอว เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว  จนฺโท เป็นจันทเทพบุตร  หุตฺวา 

เป็น  นิพฺพตฺต ิบังเกิดแล้ว ฯ  ปุตฺโต อ.บุตร  ตสฺส  (จนฺทสฺส) ของจันทเทพบุตรนั้น  

สุริโย เป็นสุริยเทพบุตร  หุตฺวา เป็น  (นิพฺพตฺติ) บังเกิดแล้ว ฯ  ปุตฺโต อ.บุตร  ตสฺส   

(สุริยสฺส) ของสุริยเทพบุตรนั้น  มาตลิ เป็นเทพบุตรชื่อว่ามาตลี  หุตฺวา เป็น  (นิพฺพตฺติ)  

บังเกิดแล้ว ฯ  ปุตฺโต อ.บุตร  ตสฺส  (มาตลิสฺส) ของมาตลีเทพบุตรนั้น  ปญฺจสิโข 

เป็นปัญจสิขเทพบุตร  หุตฺวา เป็น  นิพฺพตฺต ิบังเกิดแล้ว ฯ  ปุตฺโต อ.บุตร  ตสฺส  

(ปญฺจสิขสฺส) ของปัญจสิขเทพบุตรนั้น  โกสิโย  นาม ชื่อว่าโกสิยะ  เสฏฺฅี เป็น

เศรษฐี  อสีติโกฏิธโน  เอว ผู้มีทรัพย์มีโกฏิแปดสิบนั่นเทียว  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ   

โส  (เสฏฺฅี) อ.เศรษฐีนั้น  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “ปิตาปิตามหา อ.บิดาและ

ปู่ ท.  มม ของเรา  พาลา เป็นคนโง่  (หุตฺวา) เป็น  ฉฑฺเฑสุํ ทิ้งแล้ว  ธนํ ซึ่งทรัพย์   

สมฺภูต ํอันเกิดแล้ว  ทุกฺเขน โดยยาก,  อหํ อ.เรา  รกฺขิสฺสามิ จักรักษา  ตํ  ธนํ ซึ่ง

ทรัพย์นั้น,  (อหํ) อ.เรา  น  ทสฺสามิ จักไม่ให้  กิญฺจิ ซึ่งอะไรๆ  กสฺสจิ แก่ใครๆ”  

อิติ ดังนี้  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  วิทฺธํสาเปตฺวา ให้รื้อถอนแล้ว  ทานสาลาโย ซึ่งโรง

ทาน ท.  ฌาเปตฺวา ให้เผาแล้ว  อคฺคินา ด้วยไฟ  ถทฺธมจฺฉรี เป็นผู้ทั้งมีความ

กระด้างทั้งมีความตระหนี่  หุตฺวา เป็น  สํหรต ิย่อมรวบรวม  ธนํ  เอว ซึ่งทรัพย์นั่น

เทียว  เนว  ปริภุญฺชติ ย่อมไม่บริโภค  อตฺตนา ด้วยตนเองนั่นเทียว  น  เทติ ย่อม

ไม่ให้  ปุตฺตทาราทีนํ  (ปิยชนานํ) แก่ปิยชน ท. มีบุตรและภรรยาเป็นต้น ฯ  หิ ก็  โส  
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(เสฏฺฅี) อ.เศรษฐีนั้น  ภุญฺชติ ย่อมบริโภค  สกุณฺฑกภตฺตํ ซึ่งภัตรอันเป็นไปกับด้วยรํา   

กญฺชิกทุติยํ อันมีนํ้าข้าวเป็นที่ ๒  นิวาเสติ ย่อมนุ่ง  ถูลวตฺถานิ ซึ่งผ้าเนื้อหยาบ 

ท.  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  ปณฺณจฺฉตฺตํ ซึ่งร่มอันเป็นวิการ

แห่งใบไม้  มตฺถเก บนกระหม่อม  ยาติ ย่อมไป  ชรโคณยุตฺตชชฺชรรเถน ด้วย

รถเก่าอันเทียมแล้วด้วยโคแก่ ฯ  ธนํ อ.ทรัพย์  ตตฺตก ํอันมีประมาณเท่านั้น  อสฺส   

อสปฺปุริสสฺส ของอสัตบุรุษนั้น  สุนเขน  ลทฺธนาฬิเกรํ  วิย เป็นราวกะว่ามะพร้าว 

อันสุนัขได้แล้ว  ชาตํ เกิดแล้ว  อิติ ด้วยประการฉะนี้ ฯ

 ในกรุงพาราณสี เศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์ ๘๐ โกฏิ ให้สร้างโรงทาน ๖ โรง คือ “ที่ประตู

เมือง ๔ แห่ง ที่กลางเมือง และที่ประตูบ้านซึ่งเป็นที่อยู่” บริจาคทรัพย์ ๖๐๐,๐๐๐  

ได้ให้มหาทาน ทุกๆ วัน. เขาให้ทานจนตลอดชีพ พรํ่าสอนบุตรว่า “เจ้าอย่าเข้าไปตัด

วงศ์แห่งทานของเรานี้” ในเวลาสิ้นสุดชีวิต บังเกิดเป็นท้าวสักกะ. แม้บุตรของเศรษฐี

นั้น ให้ทานเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละ บังเกิดเป็นจันทเทพบุตร. บุตรของจันทเทพ-

บุตรนั้น บังเกิดเป็นสุริยเทพบุตร. บุตรของสุริยเทพบุตรนั้น บังเกิดเป็นมาตลิเทพ-

บุตร. บุตรของมาตลิเทพบุตรนั้น บังเกิดเป็นปัญจสิขเทพบุตร. บุตรของปัญจสิขเทพ-

บุตร ได้เป็นเศรษฐีชื่อว่าโกสิยะ มีทรัพย์ ๘๐ โกฏิเหมือนกัน. โกสิยเศรษฐีนั้น คิดว่า 

“พ่อและปู่ของเรา เป็นคนเขลา ทิ้งทรัพย์ที่เกิดได้โดยยาก, เราจักรักษาทรัพย์นั้น, เรา

จักไม่ให้อะไรๆ แก่ใครๆ เลย” ดังนี้แล้ว ให้รื้อโรงทานทั้งหลาย เอาไฟเผา เป็นคน

กระด้างและตระหนี่ รวบรวมทรัพย์อย่างเดียว ทั้งไม่บริโภคด้วยตน ทั้งไม่ให้แก่ปิย-

ชนมีบุตรและภรรยาเป็นต้น. ก็โกสิยเศรษฐีนั้น ย่อมบริโภคข้าวกับรํา มีนํ้าข้าวเป็นที่ 

๒ นุ่งผ้าเนื้อหยาบ กั้นร่มที่ทําด้วยใบไม้บนกระหม่อม ย่อมเดินทางด้วยรถเก่าที่เทียม

ด้วยโคแก่. ทรัพย์มีประมาณเท่านั้น ของเศรษฐีผู้อสัตบุรุษนั้น กลายเป็นดุจมะพร้าว 

ที่สุนัขได้ ด้วยประการฉะนี้. 

 ..............................................................................................................................

 เอโส  เอกทิวสํ  ราชุปฏฺฅานํ  คจฺฉนฺโต  “อนุเสฏฺฅึ  อาทาย  คมิสฺสามีติ  ตสฺส  เคหํ  

อคมาสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  อนุเสฏฺฅี  นวนีตสปฺปิปกฺกมธุสกฺขรจุณฺเณหิ  สงฺขตํ  ปายาสํ  

ภุญฺชมาโน  ตํ  อาคตํ  ทิสฺวา  อาสนา  วุฏฺฅาย  “เอหิ  มหาเสฏฺฅิ,  อิธ  นิสีท,  ปายาสํ   

ปริภุญฺชิสฺสามาติ  อาห ฯ  กิญฺจาปิ  โส  ปายาสํ  ทิสฺวาว  มุเข  อุปฺปนฺนเขโฬ   
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ภุญฺชิตุกาโม,  ตถาปิ  “สจาหํ  ภุญฺชิสฺสามิ,  อิมสฺส  มม  เคหํ  อาคตกาเล  ปฏิสกฺกาโร   

กาตพฺโพ  ภวิสฺสติ,  เอวมฺเม  ธนํ  นสฺสิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  นิสินฺนมตฺโตว  เตน   

ปุนปฺปุนํ  ยาจิโตปิ  “อิทานิ  เม  ภุตฺตํ  สุหิโตสฺมีติ  วตฺวา  น  ภุญฺชิ ฯ  โส  อนุเสฏฺฅิสฺส  

ภตฺตกิจฺจาวสาเน  ตํ  คเหตฺวา  ราชุปฏฺฅานํ  คนฺตฺวา  ปุน  อตฺตโน  เคหํ  ปจฺจาคนฺตฺวา   

ปายาสตณฺหาย  ปีฬิโตปิ  ธนนาสภเยน  กสฺสจิ  อกเถตฺวาว  ปิปาสํ  อธิวาเสนฺโต   

อนุกฺกเมน  อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต  อโหสิ ฯ  เอวํ  สนฺเตปิ  ธนนาสภเยน  อกเถนฺโต  

อปรภาเค  ทุพฺพโล  หุตฺวา  สยนํ  อุปคุยฺหิตฺวา  นิปนฺโน  ภริยาย  ปุนปฺปุนํ  ปุจฺฉิโต  

ตํ  การณํ  กเถสิ ฯ 

  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  เอโส  (เสฏฺฅี) อ.เศรษฐีนั่น  คจฺฉนฺโต เมื่อไป  ราชุปฏฺฅานํ สู่ที่

เป็นที่บํารุงของพระราชา  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  อาทาย พาเอา

แล้ว  อนุเสฏฺฅึ ซึ่งอนุเศรษฐี  คมิสฺสามิ จักไป”  อิติ ดังนี้  อคมาสิ ได้ไปแล้ว  เคหํ 

สู่เรือน  ตสฺส  (อนุเสฏฺฅิโน) ของอนุเศรษฐีนั้น ฯ  ตสฺมึ  ขเณ ในขณะนั้น  อนุเสฏฺฅี 

อ.อนุเศรษฐี  ภุญฺชมาโน บริโภคอยู่  ปายาสํ ซึ่งข้าวปายาส  (ปุคฺคเลน)  สงฺขตํ 

อันอันบุคคลปรุงแล้ว  นวนีตสปฺปิปกฺกมธุสกฺขรจุณฺเณหิ ด้วยเนยข้น เนยใส นํ้าผึ้ง

สุก และนํ้าตาลกรวดผง ท.  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (เสฏฺฅึ) ซึ่งเศรษฐีนั้น  อาคตํ ผู้มา

แล้ว  วุฏฺฅาย ลุกขึ้นแล้ว  อาสนา จากอาสนะ  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “มหาเสฏฺฅิ 

ข้าแต่ท่านมหาเศรษฐี  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เอหิ ขอจงมา,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  นิสีท จงนั่ง  อิธ  

(ฅาเน) ในที่นี้,  (มยํ) อ.เรา ท.  ปริภุญฺชิสฺสาม จักบริโภค  ปายาสํ ซึ่งข้าวปายาส”  

อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (เสฏฺฅี) อ.เศรษฐีนั้น  ทิสฺวาว เห็นแล้วเทียว  ปายาสํ ซึ่งข้าวปายาส   

อุปฺปนฺนเขโฬ เป็นผู้มีนํ้าลายอันเกิดขึ้นแล้ว  มุเข ในปาก  ภุญฺชิตุกาโม เป็นผู้ใคร่

เพื่ออันบริโภค  (หุตฺวา) เป็น  กิญฺจาปิ แม้ก็จริง  ตถาปิ แม้ถึงอย่างนั้น  จินฺเตตฺวา 

คิดแล้ว  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  อหํ อ.เรา  ภุญฺชิสฺสามิ จักบริโภคไซร้,  ปฏิสกฺกาโร 

อ.สักการะตอบแทน  (มยา) กาตพฺโพ เป็นของอันเราพึงกระทํา  อาคตกาเล ในกาล

เป็นที่มาแล้ว  เคหํ สู่เรือน  มม ของเรา  อิมสฺส  (อนุเสฏฺฅิสฺส) แห่งอนุเศรษฐีนี้   

ภวิสฺสต ิ จักเป็น,  เอวํ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  ธนํ 

อ.ทรัพย์  เม ของเรา  นสฺสิสฺสต ิ จักฉิบหาย”  อิติ ดังนี้  นิสินฺนมตฺโตว ผู้สักว่า

นั่งแล้วเทียว  เตน  (อนุเสฏฺฅินา)  ปุนปฺปุนํ  ยาจิโตปิ แม้ผู้อันอนุเศรษฐี อ้อนวอน

แล้ว บ่อยๆ  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ภตฺตํ) อ.ภัตร  เม อันเรา  ภุตฺต ํบริโภค
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แล้ว  อิทานิ ในกาลนี้,  (อหํ) อ.เรา  สุหิโต เป็นผู้อิ่มแล้ว  อสฺม ิ ย่อมเป็น”  อิติ 

ดังนี้  น  ภุญฺชิ ไม่บริโภคแล้ว ฯ  โส  (เสฏฺฅี) อ.เศรษฐีนั้น  คเหตฺวา พาเอาแล้ว  ตํ   

(อนุเสฏฺฅึ) ซึ่งอนุเศรษฐีนั้น  ภตฺตกิจฺจาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งกิจด้วย

ภัตร  ตสฺส  (อนุเสฏฺฅิสฺส) แห่งอนุเศรษฐีนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ราชุปฏฺฅานํ สู่ที่

เป็นที่บํารุงของพระราชา  ปจฺจาคนฺตฺวา กลับมาแล้ว  เคหํ สู่เรือน  อตฺตโน ของตน  

ปุน อีก  ปายาสตณฺหาย  ปีฬิโตปิ แม้ผู้ อันความอยากในข้าวปายาส บีบคั้นแล้ว   

อกเถตฺวา ไม่บอกแล้ว  กสฺสจิ แก่ใครๆ  ธนนาสภเยน เพราะความกลัวแต่อันพินาศ

ไปแห่งทรัพย์  ปิปาส ํยังความกระหาย  อธิวาเสนฺโต ให้ระงับอยู่  อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุก- 

ชาโต เป็นผู้ทั้งผอมเหลืองทั้งผอมเหลืองเกิดแล้ว  อนุกฺกเมน ตามลําดับ  อโหสิ ได้

เป็นแล้ว ฯ  เอวํ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  สนฺเตป ิแม้มีอยู่,  (โส  เสฏฺฅี) 

อ.เศรษฐีนั้น  อกเถนฺโต ไม่บอกอยู่  ธนนาสภเยน เพราะความกลัวแต่อันพินาศแห่ง

ทรัพย์  ทุพฺพโล เป็นผู้มีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว  อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วน

อื่นอีก  หุตฺวา เป็น  อุปคุยฺหิตฺวา เข้าไปซ่อนแล้ว  สยน ํซึ่งที่นอน  นิปนฺโน นอน

แล้ว  ภริยาย  ปุนปฺปุนํ  ปุจฺฉิโต ผู้อันภรรยา ถามแล้ว บ่อยๆ  กเถสิ บอกแล้ว  ตํ  

การณํ ซึ่งเหตุนั้น ฯ  สา  (ภริยา) อ.ภรรยานั้น  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  

อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตฺว ํอ.ท่าน  ทุคฺคโต เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งยาก  อสิ ย่อมเป็น  

กึ หรือ ?  (อหํ) อ.ดิฉัน  ปจิสฺสามิ จักหุง  ปายาสํ ซึ่งข้าวปายาส  ปโหนกํ ให้เพียง

พอ  สกลพาราณสีวาสีนํ  (ชนานํ) แก่ชน ท. ผู้อยู่ในเมืองพาราณสีทั้งสิ้นโดยปกติ”  

อิิติ ดังนี้ ฯ

 วันหนึ่ง โกสิยเศรษฐีนั้น เมื่อจะไปสู่ราชสํานัก คิดว่า “เราจักพาอนุเศรษฐีไปด้วย” 

ดังนี้ จึงได้ไปเรือนของอนุเศรษฐีนั้น. ในขณะนั้น อนุเศรษฐี กําลังบริโภคข้าวปายาสที่

ปรุงด้วยเนยข้น เนยใส นํ้าผึ้งสุก และนํ้าตาลกรวดผง เห็นโกสิยเศรษฐีนั้นมาแล้ว จึง

ลุกขึ้นจากที่นั่ง กล่าวว่า “ท่านมหาเศรษฐี เชิญท่านมาเถิด, เชิญนั่งในที่นี้, พวกเราจัก

บริโภคข้าวปายาส”. โกสิยเศรษฐีนั้น พอเห็นข้าวปายาสเท่านั้น เกิดนํ้าลายในปาก มี

ความประสงค์จะบริโภค แม้ก็จริง ถึงอย่างนั้น ก็คิดว่า “ถ้าเราจักบริโภคไซร้, เราจัก

ต้องทํา สักการะตอบแทนแก่อนุเศรษฐีนี้ ในคราวที่เขามาเรือนของเรา, เมื่อเป็นเช่น

นั้น ทรัพย์ของเราจักฉิบหาย” ดังนี้ จึงเพียงแต่นั่งเท่านั้น ถึงถูกอนุเศรษฐีอ้อนวอน 

บ่อยๆ ก็กล่าวว่า “เราบริโภคมาแล้วเดี๋ยวนี้, เรายังอิ่มอยู่” ดังนี้ จึงไม่บริโภค. ในเวลา
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สิ้นสุดแห่งภัตกิจของอนุเศรษฐี โกสิยเศรษฐีนั้นจึงพาอนุเศรษฐีนั้นไปสู่ราชสํานักแล้ว 

กลับมาเรือนของตนอีก แม้ถูกความอยากในข้าวปายาสบีบคั้น ก็ไม่บอกแก่ใครๆ เลย 

เพราะกลัวว่าทรัพย์จะฉิบหาย อดกลั้นความอยากไว้ ได้เกิดเป็นผู้ทั้งผอมเหลือง ทั้ง

ผอมเหลือง โดยลําดับ. แม้เมื่อเป็นอย่างนี้, โกสิยเศรษฐี ก็ไม่บอก เพราะกลัวทรัพย์

ฉิบหาย ต่อมา เป็นคนอิดโรย เข้านอนกกที่นอนแซ่ว ถูกภรรยาเซ้าซี้ถาม จึงบอกเหตุ

นั้น. ภรรยาฟังคํานั้นแล้ว จึงกล่าวว่า “ท่านเป็นคนขัดสนหรือ ?, ดิฉันจะหุงให้เพียง

พอแก่ชาวเมืองพาราณสีทั้งหมด”. 

 ตํ  สุตฺวา  สา  “กึ  ตวํ  ทุคฺคโตสิ,  สกลพาราณสีวาสีนํ  ปโหนกํ  ปายาสํ  ปจิสฺสามีติ   

อาห ฯ  โส  สีเส  ทณฺเฑน  ปหโฏ  วิย  กุชฺฌิตฺวา  “ชานามหํ  ตว  มหทฺธนภาวํ,   

สเจ  เต  กุลฆรา  อาภตํ  ธนํ  อตฺถิ,  ปายาสํ  ปจิตฺวา  นาครานํ  เทหีติ  อาห ฯ   

“เตนหิ  เอกวีถิวาสีนํ  ปโหนกํ  ปจิสฺสามีติ ฯ  “กินฺเตหีติ ฯ  “เตนหิ  อิโต  จิโต  จ  

สตฺตสตฺตฆรวาสีนํ,  เตนหิ  อิมสฺมึ  เคเห  ปริชนสฺส,  เตนหิ  พนฺธุชนสฺเสว  ปโหนกนฺติ ฯ   

“กินฺเตนาติ ฯ  “เตนหิ  ตุยฺหญฺจ  มยฺหญฺจ  ปจามีติ ฯ  “กา  นาม  ตฺวํ  มยฺหํ,  ตุยฺหํ  

น  วฏฺฏตีติ ฯ  “เตนหิ  ตุยฺหํเยวาติ ฯ  “อาม  มยฺหํ  ปจมานาปิ  มา  อิธ  ปจ,  

พหู  ปจฺจาสึสนฺติ,  ตฺวํ  ตณฺฑุลปตฺถํ  จตุพฺภาคขีรํ  อจฺฉรมตฺตํ  สกฺขรํ  กรณฺฑก-

ปูรํ  สปฺปึ  ตตฺตกํ  มธํุ  เอกญฺจ  ปจนภาชนํ  เทหิ,  อรญฺฃํ  ปวิสิตฺวา  ตตฺถ  ปจิตฺวา   

ภุญฺชิสฺสามีติ ฯ  สา  ตถา  อกาสิ ฯ  โส  ตํ  สพฺพํ  เจฏเกน  คาหาเปตฺวา  อรญฺฃํ   

คนฺตฺวา  นทีตีเร  เอกสฺมึ  คจฺฉมูเล  อุทฺธนํ  กาเรตฺวา  ทารูทกํ  อาหราเปตฺวา  “ตฺวํ  

คนฺตฺวา  เอกสฺมึ  มคฺเค  ฅตฺวา  กญฺจิเทว  ทิสฺวา  มม  สญฺฃํ  เทหิ,  มยา  ปกฺโกสิ

ตกาเล  อาคจฺเฉยฺยาสีติ  ตํ  เปเสตฺวา  เอกโก  อคฺคึ  กตฺวา  ปายาสํ  ปจิ ฯ  

 โส  (เสฏฺฅี) อ.เศรษฐีนั้น  ทณฺเฑน  ปหโฏ  วิย ผู้ราวกะว่า อันท่อนไม้ ตีแล้ว  สีเส 

ที่ศีรษะ  กุชฺฌิตฺวา โกรธแล้ว  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  ชานามิ ย่อมรู้  

ตว  มหทฺธนภาวํ ซึ่งความที่ แห่งเธอ เป็นผู้มีทรัพย์มาก,  สเจ ถ้าว่า  ธนํ อ.ทรัพย์  

(ตยา)  อาภตํ อันอันเธอนํามาแล้ว  กุลฆรา จากเรือนแห่งตระกูล  เต ของเธอ  

อตฺถิ มีอยู่ไซร้,  (ตฺวํ) อ.เธอ  ปจิตฺวา หุงแล้ว  ปายาสํ ซึ่งข้าวปายาส  เทหิ จง

ให้  นาครานํ แก่ชาวเมือง ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ  (สา  ภริยา) อ.ภรรยานั้น  (อาห) 

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (อหํ) อ.ดิฉัน  ปจิสฺสามิ จักหุง  ปโหนกํ 
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ให้เพียงพอ  เอกวีถิวาสีนํ  (ชนานํ) แก่ชน ท. ผู้อยู่ในถนนสายเดียวกันโดยปกติ”  

อิติ ดังนี้ ฯ  (โส  เสฏฺฅี) อ.เศรษฐีนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “กึ  (ปโยชนํ)  

อ.ประโยชน์อะไร  เตหิ  (ชเนหิ) ด้วยชน ท. เหล่านั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ  (สา  ภริยา) 

อ.ภรรยานั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (อหํ) อ.ดิฉัน  (ปจิสฺสามิ)  

จักหุง  (ปโหนกํ) ให้เพียงพอ  สตฺตสตฺตฆรวาสีนํ  (ชนานํ) แก่ชน ท. ผู้อยู่ในเรือนเจ็ด

เจ็ดโดยปกติ  อิโต  (ปสฺสโต)  จ  อิโต  (ปสฺสโต)  จ ในข้างนี้ด้วย ในข้างนี้ด้วย,  เตนหิ  

ถ้าอย่างนั้น  (อหํ) อ.ดิฉัน  (ปจิสฺสามิ) จักหุง  (ปโหนกํ) ให้เพียงพอ  ปริชนสฺส 

แก่ชนผู้เป็นบริวาร  อิมสฺมึ  เคเห ในเรือนนี้,  เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (อหํ) อ.ดิฉัน   

(ปจิสฺสามิ) จักหุง  ปโหนกํ ให้เพียงพอ  พนฺธุชนสฺส  เอว แก่ชนผู้เป็นเผ่าพันธ์ุนั่น

เทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ  (โส  เสฏฺฅี) อ.เศรษฐีนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “กึ  (ปโยชนํ) 

อ.ประโยชน์อะไร  เตน  (พนฺธุชเนน) ด้วยชนผู้เป็นเผ่าพันธุ์นั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ  (สา  

ภริยา) อ.ภรรยานั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (อหํ) อ.ดิฉัน  

ปจามิ จะหุง  ตุยฺหํ  จ แก่ท่านด้วย  มยฺหํ  จ แก่ดิฉันด้วย”  อิติ ดังนี้ ฯ  (โส  เสฏฺฅี) 

อ.เศรษฐีนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตฺว ํอ.เธอ  กา  นาม ชื่อว่าเป็นอะไร  มยฺหํ 

ของเรา  (อสิ) ย่อมเป็น,  (ปายาโส) อ.ข้าวปายาส  น  วฏฺฏติ ย่อมไม่ควร  ตุยฺหํ แก่

เธอ”  อิติ ดังนี้ ฯ  (สา  ภริยา) อ.ภรรยานั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้า

อย่างนั้น  (อหํ) อ.ดิฉัน  (ปจามิ) จะหุง  ตุยฺหํ  เอว แก่ท่านนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ 

(โส  เสฏฺฅี) อ.เศรษฐีนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อาม เออ  (ตฺวํ) อ.เธอ   

ปจมานาปิ แม้เมื่อหุง  มยฺห ํ เพื่อเรา  มา  ปจ จงอย่าหุง  อิธ  (ฅาเน) ในที่นี้,  

พหู  (ชนา) อ.ชน ท. มาก  ปจฺจาสึสนฺติ ย่อมหวังเฉพาะ,  ตฺวํ อ.เธอ  เทหิ จงให้   

ตณฺฑุลปตฺถํ ซึ่งแล่งแห่งข้าวสาร  (จ) ด้วย  จตุพฺภาคขีรํ ซึ่งนํ้านมอันมีส่วน ๔  (จ) 

ด้วย  สกฺขรํ ซึ่งนํ้าตาลกรวด  อจฺฉรมตฺตํ อันมีฟายมือเป็นประมาณ  (จ) ด้วย  สปฺป ึ

ซึ่งเนยใส  กรณฺฑกปูรํ อันยังขวดให้เต็ม  (จ) ด้วย  มธุ ํ ซึ่งนํ้าผึ้ง  ตตฺตก ํ อันมี

ประมาณเท่านั้น  (จ) ด้วย  ปจนภาชนํ ซึ่งภาชนะเป็นเครื่องหุง  เอกํ หนึ่ง  จ ด้วย,  

(อหํ) อ.เรา  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  อรญฺฃํ สู่ป่า  ปจิตฺวา หุงแล้ว  ตตฺถ  (อรญฺเฃ) 

ในป่านั้น  ภุญฺชิสฺสามิ จักบริโภค”  อิติ ดังนี้ ฯ  สา  (ภริยา) อ.ภรรยานั้น  อกาสิ ได้

กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ  โส  (เสฏฺฅี) อ.เศรษฐีนั้น  เจฏเกน ยังคนใช้  

คาหาเปตฺวา ให้ถือเอาแล้ว  ตํ  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุนั้น  สพฺพํ ทั้งปวง  คนฺตฺวา ไปแล้ว  
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อรญฺฃํ สู่ป่า  (เจฏเกน) ยังคนใช้  กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  อุทฺธนํ ซึ่งเตา  คจฺฉ-

มูเล ในที่ใกล้แห่งกอไม้  เอกสฺมึ แห่งหนึ่ง  นทีตีเร ที่ฝั่งแห่งแม่นํ้า  อาหราเปตฺวา 

ให้นํามาแล้ว  ทารูทกํ ซึ่งฟืนและนํ้า  เปเสตฺวา ส่งไปแล้ว  ตํ  (เจฏกํ) ซึ่งคนใช้นั้น  

(วจเนน) ด้วยคํา  อิติ ว่า  “ตฺว ํอ.เจ้า  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ฅตฺวา ยืนอยู่แล้ว  เอกสฺมึ  

มคฺเค ที่หนทางแห่งหนึ่ง  ทิสฺวา เห็นแล้ว  กญฺจิ  เอว ซึ่งใครๆ นั่นเทียว  เทหิ จงให้  

สญฺฃํ ซึ่งสัญญาณ  มม แก่เรา,  (ตฺวํ) อ.เจ้า  อาคจฺเฉยฺยาสิ พึงมา  มยา  ปกฺโกสิต- 

กาเล ในกาลเป็นที่ อันเรา ร้องเรียกแล้ว”  อิติ ดังนี้  เอกโก ผู้ผู้เดียว  กตฺวา กระทํา

แล้ว  อคฺคึ ซึ่งไฟ  ปจิ หุงแล้ว  ปายาสํ ซึ่งข้าวปายาส ฯ 

    เศรษฐีนั้น โกรธเหมือนถูกเขาเอาไม้ตีที่ศีรษะ จึงกล่าวว่า “เรารู้ว่าเธอมีทรัพย์มาก, 

ถ้าทรัพย์ที่เธอนํามาจากเรือนของตระกูลของเธอ มีอยู่ไซร้, เธอจงหุงข้าวปายาสแล้ว

ให้แก่ชาวเมืองเถิด”. ภรรยากล่าวว่า “ถ้าอย่างนั้น ดิฉันจักหุงให้เพียงพอแก่พวกชน

ผู้อยู่ในถนนเดียวกัน”. เศรษฐีกล่าวว่า “ประโยชน์อะไรด้วยพวกชนเหล่านั้นเล่า”. 

ภรรยากล่าวว่า “ถ้าอย่างนั้น ดิฉันจักหุงให้เพียงพอแก่พวกชนผู้อยู่ในเรือน ข้างละ ๗ 

หลัง ทั้งข้างนี้และข้างนั้น, ถ้าอย่างนั้น ดิฉันจักหุงให้เพียงพอแก่ชนผู้เป็นบริวารใน

เรือนหลังนี้, ถ้าอย่างนั้น ดิฉันจักหุงให้เพียงพอแก่ชนผู้เป็นเผ่าพันธุ์เท่านั้น”. เศรษฐี

กล่าวว่า “ประโยชน์อะไรด้วยชนเหล่านั้นเล่า”. ภรรยากล่าวว่า “ถ้าอย่างนั้น ดิฉันจัก

หุงให้เพียงพอแก่ท่านและดิฉัน”. เศรษฐีกล่าวว่า “เธอชื่อว่าเป็นอะไรของเรา, ข้าว

ปายาสย่อมไม่ควรแก่เธอ”. ภรรยากล่าวว่า “ถ้าอย่างนั้น ดิฉันจะหุงให้เพียงพอแก่

ท่านเท่านั้น”. เศรษฐีกล่าวว่า “เออ, เธอแม้เมื่อจะหุงเพื่อฉัน จงอย่าหุงในที่นี้, พวกชน

จํานวนมาก ย่อมหวังเฉพาะ, เธอจงให้ข้าวสาร ๑ แล่ง นํ้านม ๔ ส่วน นํ้าตาลกรวด

ประมาณฟายมือหนึ่ง เนยใส เต็มขวด นํ้าผึ้ง ก็ประมาณนั้น และภาชนะสําหรับหุง ๑ 

ใบ, ฉันเข้าไปป่า หุงที่ป่านั้น จักบริโภค”. ภรรยานั้นได้ทําเหมือนอย่างนั้น. เศรษฐีนั้น 

ให้คนใช้ถือเอาของทุกอย่างนั้นไปป่า ให้ทําเตา ที่ใกล้กอไม้แห่งหนึ่ง ริมฝั่งแม่นํ้า ให้

นําฟืนและนํ้ามา กล่าวว่า “เจ้าไปยืนที่หนทางแห่งหนึ่ง เห็นใครๆ เข้า จงให้สัญญาณ

แก่เรา, เจ้าพึงมาในเวลาที่เราร้องเรียก” ดังนี้แล้ว จึงส่งคนใช้นั้นไป ก่อไฟหุงข้าว

ปายาสอยู่คนเดียว.

 ..............................................................................................................................
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 ตสฺมึ  ขเณ  สกฺโก  เทวราชา  อตฺตโน  ทานวํสํ  อุปธาเรนฺโต  ตํ  สพฺพํ  ฃตฺวา  “อยํ  

มจฺฉรี  หุตฺวา  มม  วํสํ  อุปจฺฉินฺทิตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺติสฺสติ,  โอวาทมสฺส  ทตฺวา  

อิธ  นิพฺพตฺตนารหํ  กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  จนฺทาทโย  ปกฺโกสาเปตฺวา  สพฺพํ  ปวตฺตึ  

กเถตฺวา  อหํ  ปฅมํ  คจฺฉิสฺสํ  มม  ปายาสํ  ยาจิตฺวา  นิสินฺนกาเล  ตุมฺเห  ปฏิปาฏิยา   

อาคจฺเฉยฺยาถาติ  วตฺวา  พฺราหฺมณวณฺเณน  ตํ  อุปคนฺตฺวา  “โภ  กตโร  พาราณสี- 

มคฺโคติ  ปุจฺฉิ ฯ  เสฏฺฅี  “กึ  อุมฺมตฺตโกสิ,  พาราณสีมคฺคมฺปิ  น  ชานาสิ,  มา  อิโต  

เอหิ,  เอโต  ยาหีติ  อาห ฯ  สกฺโก  อสฺสุณนฺโต  วิย  “กึ  กเถสีติ  ตํ  อุปคจฺฉเตว ฯ  โส  

“อเร  พธิรพฺราหฺมณ  กึ  อิโต  เอสิ,  ปรโต  ยาหีติ  วิรวิ ฯ  สกฺโก  “กสฺมา  โภ  วิรวสิ,  

ธูโม  ปญฺฃายติ  อคฺคิ  จ,  ปายาโส  ปจฺจติ,  พฺราหฺมณนิมนฺตนฏฺฅาเนน  ภวิตพฺพํ,  

อหํปิ  พฺราหฺมณานํ  โภชนกาเล  โถกํ  ลภิสฺสามีติ ฯ  “นตฺเถตฺถ  พฺราหฺมณนิมนฺตนํ,  

ปรโต  ยาหีติ ฯ  “เตนหิ  ตว  โภชนกาเล  โถกํ  ลภิสฺสามีติ ฯ  “เอกสิตฺถมฺปิ  เต  น  

ทสฺสามิ,  โถกมิทํ  มม  ยาปนมตฺตนฺติ ฯ  ตํ  สุตฺวา  สกฺโก  คาถา  อภาสิ

  “อปฺปมฺหา  อปฺปกํ  ทชฺชา   อนุมชฺฌโต  มชฺฌกํ  

  พหุมฺหา  พหุกํ  ทชฺชา   อทานํ  นุปปชฺชติ

  ตํ  ตํ  วทามิ  โกสิย   เทหิ  ทานานิ  ภุญฺช  จ  

  อริยมคฺคํ  สมารุยฺห   เนกาสี  ลภเต  สุขนฺติ ฯ

 ตสฺมึ  ขเณ ในขณะนั้น  สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  เทวราชา ผู้เป็นพระราชาแห่งเทพ   

อุปธาเรนฺโต ทรงใคร่ครวญอยู่  ทานวํสํ ซึ่งวงศ์แห่งทาน  อตฺตโน ของตน  ฃตฺวา 

รู้แล้ว  ตํ  (ปวตฺตึ) ซึ่งความเป็นไปทั่วนั้น  สพฺพ ํทั้งปวง  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  

“อยํ  (เสฏฺฅี) อ.เศรษฐีนี้  มจฺฉรี เป็นผู้มีความตระหนี่  หุตฺวา เป็น  อุปจฺฉินฺทิตฺวา 

เข้าไปตัดแล้ว  วํส ํซึ่งวงศ์  มม ของเรา  นิพฺพตฺติสฺสต ิจักบังเกิด  นิรเย ในนรก,  (อหํ) 

อ.เรา  ทตฺวา ให้แล้ว  โอวาทํ ซึ่งโอวาท  อสฺส  (เสฏฺฅิสฺส) แก่เศรษฐีนั้น  กริสฺสามิ 

จักกระทํา  นิพฺพตฺตนารหํ ให้เป็นผู้ควรเพื่ออันบังเกิด  อิธ  (ฅาเน) ในที่นี้”  อิติ ดังนี้  

(เทวปุตฺตํ) ยังเทพบุตร  ปกฺโกสาเปตฺวา ให้เรียกแล้ว  จนฺทาทโย  (เทวปุตฺเต) ซึ่ง

เทพบุตร ท. มีจันทเทพบุตรเป็นต้น  กเถตฺวา ตรัสบอกแล้ว  ปวตฺต ึซึ่งความเป็นไป

ทั่ว  สพฺพ ํทั้งปวง  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  คจฺฉิสฺสํ จักไป  ปฅม ํก่อน,  

(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  อาคจฺเฉยฺยาถ พึงมา  ปฏิปาฏิยา ตามลําดับ  ปายาสํ  ยาจิตฺวา   
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นิสินฺนกาเล ในกาลเป็นที่ ขอแล้ว ซึ่งข้าวปายาส แล้วจึงนั่ง  มม แห่งเรา”  อิติ ดังนี้  

อุปคนฺตฺวา เสด็จเข้าไปหาแล้ว  ตํ  (เสฏฺฅึ) ซึ่งเศรษฐีนั้น  พฺราหฺมณวณฺเณน ด้วย

เพศแห่งพราหมณ์  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  อิติ ว่า  “โภ ดูก่อนท่านผู้เจริญ  พาราณสีมคฺโค  

อ.หนทางเป็นที่ไปสู่เมืองพาราณสี  กตโร เป็นหนทางไหน  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  เสฏฺฅ ีอ.เศรษฐี  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  อุมฺมตฺตโก เป็น

คนบ้า  อสิ ย่อมเป็น  กึ หรือ ?,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  น  ชานาสิ ย่อมไม่รู้  พาราณสี- 

มคฺคมฺปิ แม้ซึ่งหนทางเป็นที่ไปสู่เมืองพาราณสี,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  มา  เอหิ จงอย่ามา  

อิโต  (ฅานโต) แต่ที่นี้,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ยาหิ จงไป  เอโต  (ฅานโต) แต่ที่นั่น”  อิติ ดังนี้ 

ฯ  สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  อสฺสุณนฺโต  วิย ราวกะว่าไม่ได้ยินอยู่  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  อิติ 

ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  กเถสิ ย่อมกล่าว  กึ  (วจนํ) ซึ่งคําอะไร ?”  อิติ ดังนี้  อุปคจฺฉติ   

เอว ย่อมเข้าไปหานั่นเทียว  ตํ  (เสฏฺฅึ) ซึ่งเศรษฐีนั้น ฯ  โส  (เสฏฺฅี) อ.เศรษฐีนั้น  

วิรว ิร้องแล้ว  อิติ ว่า  “พธิรพฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์ผู้หูหนวก  อเร เฮ้ย  (ตฺวํ) 

อ.ท่าน  เอสิ ย่อมมา  อิโต  (ฅานโต) แต่ที่นี้  กึ ทําไม ?,  (ตฺวํ)อ.ท่าน  ยาหิ จงไป  

ปรโต  (ฅานโต) ในที่ข้างหลัง”  อิติ ดังนี้ ฯ  สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  (อาห) กล่าวแล้ว  

อิติ ว่า  “โภ ดูก่อนท่านผู้เจริญ  (ตฺวํ) อ.ท่าน  วิรวส ิย่อมร้อง  กสฺมา เพราะเหตุอะไร 

?,  ธูโม อ.ควันไฟ  ปญฺฃายต ิย่อมปรากฏ  (จ) ด้วย,  อคฺคิ อ.ไฟ  (ปญฺฃายติ) ย่อม

ปรากฏ  จ ด้วย,  ปายาโส อ.ข้าวปายาส  (ตยา) อันท่าน  ปจฺจติ ย่อมหุง,  (อิมินา   

ฅาเนน) อันที่นี้  พฺราหฺมณนิมนฺตนฏฺฅาเนน เป็นที่เป็นที่เชื้อเชิญซึ่งพราหมณ์   

ภวิตพฺพ ํพึงเป็น,  อหํปิ แม้ อ.เรา  ลภิสฺสามิ จักได้  โถกํ หน่อยหนึ่ง  โภชนกาเล ใน

กาลเป็นที่บริโภค  พฺราหฺมณานํ ของพราหมณ์ ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ  (โส  เสฏฺฅี) อ.เศรษฐี

นั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “พฺราหฺมณนิมนฺตนํ อ.การเชื้อเชิญซึ่งพราหมณ์  

เอตฺถ  (ฅาเน) ในที่นี้  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ยาหิ จงไป  ปรโต  (ฅานโต) 

ในที่อื่น”  อิติ ดังนี้ ฯ  (สกฺโก) อ.ท้าวสักกะ  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ วา่  “เตนหิ ถ้าอย่าง

นั้น  (อหํ) อ.เรา  ลภิสฺสามิ จักได้  โถกํ หน่อยหนึ่ง  โภชนกาเล ในกาลเป็นที่บริโภค  

ตว ของท่าน”  อิติ ดังนี้ ฯ  (โส  เสฏฺฅี) อ.เศรษฐีนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) 

อ.เรา  น  ทสฺสามิ จักไม่ให้  เอกสิตฺถมฺปิ แม้ซึ่งเมล็ดหนึ่ง  เต แก่ท่าน,  อิทํ  (ภตฺตํ) 

อ.ภัตรนี้  โถกํ นิดหน่อย  มม  (อตฺตภาวํ)  ยาปนมตฺต ํ เป็นของสักว่าเป็นเครื่อง  

ยังอัตภาพ ของเรา ให้เป็นไป  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  สกฺโก อ.ท้าวสักกะ   



516 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑ [ทุติย

สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  อภาสิ ได้ตรัสแล้ว  คาถา ซึ่งคาถา ท.   

อิติ ว่า

 “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ทชฺชา พึงให้  อปฺปกํ  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุ  

อันน้อย  อปฺปมฺหา  (วตฺถุมฺหา) จากวัตถุ อันน้อย  (ทชฺชา)  

พึงให้  มชฺฌกํ  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุ ท่ามกลาง  อนุมชฺฌโต   

(วตฺถุมฺหา) จากวัตถุ ท่ามกลางอันหลัง  ทชฺชา พึงให้  พหุกํ  

(วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุ อันมาก  พหุมฺหา  (วตฺถุสฺมา) จากวัตถุ อัน

มาก,  อทานํ อ.การไม่ให้  น  อุปปชฺชติ ย่อมไม่ควร ฯ

 โกสิย ดูก่อนท่านโกสิยะ  ต ํ เพราะเหตุนั้น  (อหํ) อ.เรา   

วทามิ ย่อมกล่าว  ต ํ กะท่าน,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เทหิ จงให้   

ทานานิ ซึ่งทาน ท.  จ ด้วย  ภุญฺช จงบริโภค  จ ด้วย   

สมารุยฺห จงขึ้น  อริยมคฺคํ สู่หนทางของพระอริยเจ้า  (จ) 

ด้วย,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  เอกาสี ผู้บริโภคผู้เดียว  น  ลภเต 

ย่อมไม่ได้  สุขํ ซึ่งความสุข”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในขณะนั้น ท้าวสักกเทวราช ทรงใคร่ครวญวงศ์แห่งทานของพระองค์ ทรงทราบเหตุ

นั้นทุกอย่าง ทรงดําริว่า “เศรษฐีนี้ เป็นคนมีความตระหนี่ เข้าไปตัดวงศ์ของเรา จัก

บังเกิดในนรก เราให้โอวาทแก่เขา แล้วจักทําให้เป็นผู้ควรบังเกิดในเทวโลกนี้” จึงทรง

ให้เรียกจันทเทพบุตรเป็นต้นมา บอกความเป็นไปทุกอย่าง ตรัสว่า “เราจักไปก่อน, 

พวกท่านพึงมาตามลําดับ ในเวลาที่เราขอข้าวปายาสแล้ว นั่งแล้ว” เข้าไปหาเศรษฐี

นั้นด้วยเพศแห่งพราหมณ์ ตรัสถามว่า “ท่านผู้เจริญ ทางไปเมืองพาราณสี ไปทางไหน 

?”. เศรษฐีกล่าวว่า “ท่านเป็นคนบ้าหรือ ? ท่านย่อมไม่รู้แม้ทางที่จะไปเมืองพาราณสี, 

ท่านอย่ามาข้างนี้, จงไปข้างโน้น”. ท้าวสักกะทําทีเป็นเหมือนไม่ได้ยิน เสด็จเข้าไป

หาเศรษฐี ตรัสถามว่า “ท่านพูดอะไร ?”. เศรษฐีนั้นร้องว่า “เฮ้ยพราหมณ์หูหนวก มา

ข้างนี้ทําไม ?, จงไปข้างโน้น”. ท้าวสักกะ ตรัสถามว่า “ท่านผู้เจริญ เพราะอะไร ท่าน

จึงร้อง, ควันและไฟ ย่อมปรากฏ, ท่านกําลังหุงข้าวปายาส, น่าจะพึงเป็นสถานที่เชื้อ

เชิญพราหมณ์, แม้เราก็จักได้หน่อยหนึ่ง ในเวลาเป็นที่บริโภคของพวกพราหมณ์”. 

เศรษฐีกล่าวว่า “การเชื้อเชิญพราหมณ์ในที่นี้ ย่อมไม่มี, ท่านจงไปทางอิื่น”. ท้าวสักกะ



517๖. กถาว่าด้วยการตั้งตน (จิต) ไว้ชอบคาถา]

ตรัสว่า “ถ้าเช่นนั้น เราจักได้หน่อยหนึ่ง ในเวลาเป็นที่บริโภคของท่าน”. เศรษฐีกล่าว

ว่า “แม้แต่เมล็ดเดียว เราก็จักไม่ให้แก่ท่าน, ภัตรนี้ มีนิดหน่อย, พอยังอัตภาพของเรา

ให้เป็นไป”. ท้าวสักกะฟังคํานั้นแล้ว ได้ตรัสคาถาทั้งหลายว่า

 “บุคคลพึงให้ของน้อย แต่ของน้อย พึงให้ของปานกลาง แต่

ของปานกลาง พึงให้ของมาก แต่ของมาก การไม่ให้ ย่อมไม่

ควร.

 โกสิยะ เพราะเหตุนั้น เราจะบอกท่าน, ท่านจงให้ทาน จง

บริโภค และจงขึ้นสู่ทางของพระอริยะ, บุคคลผู้บริโภคผู้เดียว 

ย่อมไม่ได้ความสุข”.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  อนุมชฺฌโต  มชฺฌกนฺติ  อปฺปกมฺปิ  มชฺเฌ  เฉตฺวา  เทฺว  โกฏฺฅาเส  กตฺวา   

เอกโกฏฺฅาสํ  ทตฺวา  ตโต  อวเสสโต  อนุมชฺฌโตปิ  ปุน  มชฺเฌ  เฉตฺวา  เอกโกฏฺฅาโส  

ทาตพฺโพเยว ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อนุมชฺฌโต  มชฺฌกนฺติ  (คาถาปาทสฺส)  “(ปุคฺคเลน)  อปฺปกมฺปิ  (โกฏฺฅาสํ)  

มชฺเฌ  เฉตฺวา  เทฺว  โกฏฺฅาเส  กตฺวา  เอกโกฏฺฅาสํ  ทตฺวา  ตโต  อวเสสโต  อนุมชฺฌโตปิ  ปุน  

มชฺเฌ  เฉตฺวา  เอกโกฏฺฅาโส  ทาตพฺโพ  เอว”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เอกโกฏฺฅาโส อ.ส่วนหนึ่ง  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  เฉตฺวา  

แบ่งแล้ว  อปฺปกมฺปิ  (โกฏฺฅาสํ) ซึ่งส่วน แม้อันน้อย  มชฺเฌ ในท่ามกลาง  กตฺวา 

กระทําแล้ว  โกฏฺฅาเส ให้เป็นส่วน ท.  เทฺว ๒  ทตฺวา ให้แล้ว  เอกโกฏฺฅาสํ ซึ่งส่วน

ส่วนหนึ่ง  เฉตฺวา แบ่งแล้ว  อนุมชฺฌโตปิ แม้จากส่วนท่ามกลางอันหลัง  อวเสสโต 

อันเหลือลง  ตโต นั้น  มชฺเฌ ในท่ามกลาง  ปุน อีก  ทาตพฺโพ  เอว พึงให้นั่นเทียว”  

(อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อนุมชฺฌโต  มชฺฌกนฺติ  (คาถาปาทสฺส) แห่ง- ในบท ท. 

เหล่านั้นหนา -บาทแห่งคาถาว่า “อนุมชฺฌโต  มชฺฌกํ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บาทคาถาว่า “อนุมชฺฌโต  มชฺฌกํ” ความว่า พึงแบ่งส่วนแม้น้อย

ในท่ามกลาง ทําให้เป็น ๒ ส่วน แบ่งแม้จากท่ามกลางครึ่งหลังที่เหลือนั้น ในท่ามกลาง
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อีก แล้วพึงให้หนึ่งส่วน.  

 ..............................................................................................................................

 อทานํ  นุปปชฺชตตีิ  อปฺปํ  วา  พหุํ  วา  ทินฺนํ  โหตุ  น  อทานํ  นาม  ยุชฺชติ  ตํปิ  

ทานเมว  มหปฺผลเมว ฯ

 “อทานํ  นุปปชฺชตตีิ  (คาถาปาทสฺส)  “อปฺปํ  วา  พหุํ  วา  (วตฺถุ  ปุคฺคเลน)  ทินฺนํ  โหตุ,  น   

อทานํ  นาม  ยุชฺชติ,  ตํปิ  ทานเมว  มหปฺผลเมว  (โหติ)”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(วตฺถุ) อ.วัตถุ  อปฺปํ  วา อันน้อยหรือ  พหุํ  วา หรือว่า 

อันมาก  (ปุคฺคเลน)  ทินฺนํ เป็นของ อันบุคคล ให้แล้ว  โหตุ จงเป็น,  อทานํ  นาม ชื่อ 

อ.การไม่ให้  น  ยุชฺชต ิย่อมไม่ควร,  ตํปิ  ทานํ  เอว อ.ทานแม้นั้นนั่นเทียว  มหปฺ- 

ผลํ  เอว เป็นทานมีผลมากนั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น”  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) 

แห่งบาทแห่งคาถา  “อทานํ  นุปปชฺชตีติ ว่า “อทานํ  นุปปชฺชติ” ดังนี้ ฯ

 บาทคาถาว่า “อทานํ  นุปปชฺชติ” ความว่า จะให้ของอันน้อยหรือมาก ก็ตามเถิด, 

ธรรมดาว่าการไม่ให้ ย่อมไม่ควร, ทานแม้นั้นนั่นแหละ เป็นทานมีผลมากโดยแท้.

 ..............................................................................................................................

 ตนตฺิ  เตน  การเณน  ตํ  ภวนฺตํ  วทามิ ฯ 

  “ตนฺติ  (ปทสฺส)  “เตน  การเณน  (อหํ)  ตํ  ภวนฺตํ  วทามิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เตน  การเณน เพราะเหตุนั้น  (อหํ) อ.เรา  วทามิ ย่อม

กล่าว  ต ํกะท่าน  ภวนฺต ํคือผู้เจริญ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ตนฺติ ว่า “ตํ” 

ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ตํ” ความว่า เพราะเหตุนั้น เราจึงพูดกะท่าน คือผู้เจริญ.

 ..............................................................................................................................

 ภุญฺช  จาติ  ทานานิ  เจว  เทหิ  สยญฺจ  ภุญฺช ฯ

   “ภุญฺช  จาติ  (ปทสฺส)  “ทานานิ  เจว  เทหิ  สยญฺจ  ภุญฺช”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ



519๖. กถาว่าด้วยการตั้งตน (จิต) ไว้ชอบคาถา]

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  เทหิ จงให้  ทานานิ  เจว ซึ่งทาน ท. ด้วย

นั่นเทียว  ภุญฺช จงบริโภค  สย ํด้วยตนเอง  จ ด้วย”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“ภุญฺช  จาติ ว่า “ภุญฺช  จ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ภุญฺช  จ” ความว่า ท่านจงให้ทานด้วย และจงบริโภคด้วยตนเอง.

 ..............................................................................................................................

 อริยมคฺคนฺติ  อริยานํ  ทานาภิรตานํ  พุทฺธาทีนํ  มคฺคํ  อภิรุห ฯ

   “อริยมคฺคนฺติ  (ปทสฺส)  “(ตฺวํ)  อริยานํ  ทานาภิรตานํ  พุทฺธาทีนํ  (สปฺปุริสานํ)  มคฺคํ  อภิรุห”  

(อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  อภิรุห จงขึ้น  มคฺคํ สู่ทาง  อริยานํ ของ

พระอริยะ ท.  พุทฺธาทีนํ  (สปฺปุริสานํ) คือว่าของสัตบุรุษ ท. มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น  

ทานาภิรตานํ ผู้ยินดียิ่งแล้วในทาน”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อริยมคฺคนฺติ 

ว่า “อริยมคฺคํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อริยมคฺคํ” ความว่า ท่านจงขึ้นสู่ทางของพระอริยะทั้งหลาย คือของสัตบุรุษ

ทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ผู้ยินดียิ่งในทาน.

 ..............................................................................................................................

 เอกาสีติ  เอโก ว  ภุญฺชมาโน ฯ

 “เอกาสีติ  (ปทสฺส)  “เอโก ว  ภุญฺชมาโน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เอโกว ผู้เดียวเทียว  ภุญฺชมาโน บริโภคอยู่”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “เอกาสีติ ว่า “เอกาสี” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “เอกาสี” ความว่า ผู้เดียวเท่านั้น บริโภคอยู่.

 ..............................................................................................................................

 ลภเตติ  ลภติ ฯ

 “ลภเตติ  (ปทสฺส)  “ลภติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ
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 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ลภติ ย่อมได้”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ลภเตติ 

ว่า “ลภเต” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ลภเต” แปลว่า ย่อมได้.

 ..............................................................................................................................

 ตํ  สุตฺวา  เสฏฺฅี  “มนาปนฺเต  พฺราหฺมณ  กถิตํ,  โถกํ  ลภิสฺสสิ  นิสีทาติ  อาห ฯ   

สกฺโก  นิสีทิ ฯ  ตโต  จนฺโท  เตเนว  นเยน  อาคนฺตฺวา  คาถา  อภาสิ

  “โมฆนฺตสฺส  หุตํ  โหติ   โมฆญฺจาปิ  สมีหิตํ

  อติถิสฺมึ  โย  นิสินฺนสฺมึ   เอโก  ภุญฺชติ  โภชนํ  

  ตํ  ตํ  วทามิ  โกสิย  ฯเปฯ   เนกาสี  ลภเต  สุขนฺติ ฯ

 เสฏฺฅี อ.เศรษฐี  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า   

“พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  (วจนํ) อ.คํา  มนาปํ อันเป็นที่ยังใจให้เอิบอาบ  เต  

อันท่าน  กถิตํ กล่าวแล้ว,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ลภิสฺสสิ จักได้  โถกํ หน่อยหนึ่ง,  (ตฺวํ) 

อ.ท่าน นิสีท จงนั่งเถิด”  อิติ ดังนี้ ฯ  สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  นิสีทิ นั่งแล้ว ฯ  ตโต ใน

ลําดับนั้น  จนฺโท อ.จันทเทพบุตร  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  เตน  เอว  นเยน โดยนัยนั้น

นั่นเทียว  อภาสิ ได้กล่าวแล้ว  คาถา ซึ่งคาถา ท. อิติ ว่า

 “โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  อติถิสฺมึ ครั้นเมื่อแขก  นิสินฺนสฺม ึ

นั่งแล้ว  เอโก ผู้เดียว  ภุญฺชติ ย่อมบริโภค  โภชนํ ซึ่งโภชนะ,  

หุต ํอ.การบูชา  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลนั้น  โมฆํ เป็น

ของไร้ผล  โหติ ย่อมเป็น  (จ) ด้วย,  สมีหิตํป ิแม้ อ.ความ

เพียร อันอันบุคคลพยายามแล้ว  โมฆํ เป็นของไร้ผล  (โหติ) 

ย่อมเป็น  จ ด้วย,

 โกสิย ดูก่อนท่านโกสิยะ  ต ํ เพราะเหตุนั้น  (อหํ) อ.เรา   

วทามิ ย่อมกล่าว  ต ํกะท่าน,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เทหิ จงให้  (จ) 

ด้วย  ภุญฺช จงบริโภค  จ ด้วย  สมารุยฺห จงขึ้น  อริยมคฺคํ  

สู่หนทางของพระอริยเจ้า  (จ) ด้วย,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล   
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เอกาสี ผู้บริโภคผู้เดียว  น  ลภเต ย่อมไม่ได้  สุขํ ซึ่งความ

สุข”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เศรษฐีฟังคํานั้นแล้ว กล่าวว่า “พราหมณ์ ท่านกล่าวคําที่น่าพอใจ, ท่านจักได้หน่อย

หนึ่ง, เชิญท่านนั่งเถิด”. ท้าวสักกะประทับนั่งแล้ว. ลําดับนั้น จันทเทพบุตร ก็มาโดย

นัยนั้นเหมือนกัน กล่าวคาถาทั้งหลายว่า

 “บุคคลใด เมื่อแขกนั่งแล้ว บริโภคโภชนะผู้เดียว, การบูชา

ของบุคคลนั้น เป็นของไร้ผล และความเพียรที่บุคคลนั้นตั้งไว้

แล้ว ก็เป็นของไร้ผล.

 โกสิยะ เพราะเหตุนั้น เราจึงพูดกะท่าน, ท่านจงให้ จงบริโภค 

และจงขึ้นสู่ทางของพระอริยเจ้า, บุคคลผู้บริโภคผู้เดียว ย่อม

ไม่ได้ความสุข”.

 ..............................................................................................................................    

 ตตฺถ  หุตนตฺิ  ธนุปฺปาทนตฺถํ  สรนทีอาทีสุ  พลิกมฺมกรณํ ฯ  

 ตตฺถ  (คาถายํ)  “หุตนฺติ  ธนุปฺปาทนตฺถํ  สรนทีอาทีสุ  (ฅาเนสุ)  พลิกมฺมกรณํ ฯ  

 พลิกมฺมกรณํ อ.การกระทําซึ่งพลีกรรม  สรนทีอาทีสุ  (ฅาเนสุ) ในที่ ท. มีสระนํ้า 

และแม่นํ้าเป็นต้น  ธนุปฺปาทนตฺถํ เพื่ออันยังทรัพย์ให้เกิดขึ้น  หุตนฺติ ชื่อว่าการบูชา  

ตตฺถ  (คาถายํ) ในคาถานั้น ฯ

 การทําพลีกรรมในที่ทั้งหลายมีสระนํ้าและแม่นํ้าเป็นต้น เพื่อทําให้ทรัพย์เกิดขึ้น ชื่อ

ว่าการบูชา ในคาถานั้น.

 ..............................................................................................................................

 สมีหิตนฺติ  ธนุปฺปาทนวเสน  วิหิตํ ฯ

 (ปุคฺคเลน)  วิหิตํ  (วิิริยํ) อ.ความเพียร อันอันบุคคล กระทําแล้ว  ธนุปฺปาทนวเสน 

ด้วยสามารถแห่งการยังทรัพย์ให้เกิดขึ้น  สมีหิตนฺต ิชื่อว่าความเพียรที่ตั้งไว้แล้ว ฯ

 ความเพียรที่บุคคลได้ทําไว้ เพื่ออันทําให้ทรัพย์เกิดขึ้น ชื่อว่าความเพียรที่ตั้งไว้.



522 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑ [ทุติย

 “เตนหิ  นิสีท  โถกํ  ลภิสฺสสีติ ฯ  โสปิ  นิสีทิ ฯ  ตโต  สุริโย  เตเนว  นเยน  อาคนฺตฺวา  

คาถา  อภาสิ

  “สจฺจนฺตสฺส  หุตํ  โหติ   สจฺจญฺจาปิ  สมีหิตํ  

  อติถิสฺมึ  โย  นิสินฺนสฺมึ   เนโก  ภุญฺชติ  โภชนํ

  ตํ  ตํ  วทามิ  โกสิย  ฯเปฯ   เนกาสี  ลภเต  สุขนฺติ ฯ

   (โส  เสฏฺฅี) อ.เศรษฐีนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺวํ) อ.ท่าน  

นิสีท จงนั่ง,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ลภิสฺสสิ จักได้  โถกํ หน่อยหนึ่ง”  อิติ ดังนี้ ฯ  โสปิ  (จนฺโท)  

อ.จันทเทพบุตรแม้นั้น  นิสีทิ นั่งแล้ว ฯ  ตโต ในลําดับนั้น  สุริโย อ.สุริยเทพบุตร  

อาคนฺตฺวา มาแล้ว  เตน  เอว  นเยน โดยนัยนั้นนั่นเทียว  อภาสิ ได้กล่าวแล้ว  

คาถา ซึ่งคาถา ท.  อิติ ว่า

 “โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  อติถิสฺมึ ครั้นเมื่อแขก  นิสินฺนสฺม ึ

นั่งแล้ว  เอโก ผู้เดียว  น  ภุญฺชติ ย่อมไม่บริโภค  โภชนํ ซึ่ง

โภชนะ,  หุต ํ อ.การบูชา  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลนั้น  

สจฺจํ เป็นของมีผลจริง  โหติ ย่อมเป็น  (จ) ด้วย,  สมีหิตํปิ  

แม้ อ.ความเพียร อันอันบุคคลพยายามแล้ว  สจฺจํ เป็นของมี

ผลจริง  (โหติ) ย่อมเป็น  จ ด้วย,

 โกสิย ดูก่อนท่านโกสิยะ  ต ํ เพราะเหตุนั้น  (อหํ) อ.เรา   

วทามิ ย่อมกล่าว  ต ํกะท่าน,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เทหิ จงให้  (จ) 

ด้วย  ภุญฺช จงบริโภค  จ ด้วย  สมารุยฺห จงขึ้น  อริยมคฺคํ  

สู่หนทางของพระอริยเจ้า  (จ) ด้วย,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล   

เอกาสี ผู้บริโภคผู้เดียว  น  ลภเต ย่อมไม่ได้  สุขํ ซึ่งความ

สุข”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เศรษฐีกล่าวว่า “ถ้าอย่างนั้น เชิญท่านนั่งเถิด, ท่านจักได้หน่อยหนึ่ง”. แม้จันทเทพ

บุตร ก็นั่งแล้ว. ลําดับนั้น สุริยเทพบุตรก็มาโดยนัยนั้นเหมือนกัน ได้กล่าวคาถา 

ทั้งหลายว่า
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 “บุคคลใด เมื่อแขกนั่งแล้ว ไม่บริโภคโภชนะผู้เดียว, การบูชา

ของบุคคลนั้น เป็นของมีผลจริง และความเพียรที่บุคคลนั้นตั้ง

ไว้แล้ว ก็มีผลจริง

 โกสิยะ เพราะเหตุนั้น เราจึงพูดกะท่าน, ท่านจงให้ จงบริโภค 

และจงขึ้นสู่ทางของพระอริยเจ้า, บุคคลผู้บริโภคผู้เดียว ย่อม

ไม่ได้ความสุข”  

 .............................................................................................................................. 

เสสํ  ปุพฺพสมํ ฯ

 เสสํ  (วจนํ)  ปุพฺพสมํ  (โหติ) ฯ

 เสสํ  (วจนํ) อ.คําที่เหลือ  ปุพฺพสม ํ เป็นคําอันเสมอกับด้วยคําในกาลก่อน  (โหติ) 

ย่อมเป็น ฯ

 คําที่เหลือ ก็เหมือนกับคําในก่อน.

 ..............................................................................................................................

 ตโต  มาตลิ  อาคนฺตฺวา  อาห

  “สรํ  สพฺพํ  โย  ชุหติ   พหุกาย  คยาย  จ  

  โทเณ  ติมฺพรุติตฺถสฺมึ   สีฆโสเต  มหาวเห  

  อตฺร  จสฺส  หุตํ  โหติ   อตฺร  จสฺส  สมีหิตํ

  อติถิสฺมึ  โย  นิสินฺนสฺมึ   เนโก  ภุญฺชติ  โภชนํ

  ตํ  ตํ  วทามิ  โกสิย  ฯเปฯ   เนกาสี  ลภเต  สุขนฺติ ฯ

 ตโต ในลําดับนั้น  มาตลิ อ.มาตลีเทพบุตร  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  อาห กล่าวแล้ว  อิติ 

ว่า

 “โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  (อุปคนฺตฺวา) เข้าไปใกล้แล้ว  สรํ ซึ่ง

สระนํ้า  สพฺพ ํทั้งปวง  ชุหต ิย่อมบวงสรวง  พหุกาย  (นทิยา)   
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จ ที่แม่นํ้า อันมีนํ้ามากด้วย  คยาย  จ ที่สระโบกขรณีด้วย  

โทเณ  (จ) ที่ท่านํ้าชื่อว่าโทณะด้วย  ติมฺพรุติตฺถสฺมึ  (จ) ที่

ท่านํ้าชื่อว่าติมพรุด้วย  มหาวเห ที่ห้วงนํ้าใหญ่  สีฆโสเต 

อันมีกระแสนํ้าเชี่ยว,  เจ หากว่า  หุต ํอ.การบวงสรวง  อตฺร  

(ฅาเนสุ) ในที่ ท. เหล่านั้น  อสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล

นั้น  โหติ ย่อมมีไซร้,  เจ หากว่า  สมีหิต ํอ.ความเพียรอัน

บุคคลตั้งไว้แล้ว  อตฺร  (ฅาเนสุ) ในที่ ท. เหล่านั้น  อสฺส  

(ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลนั้น  โหติ ย่อมมีไซร้,  โย  (ปุคฺคโล) 

อ.บุคคลใด  อติถิสฺมึ ครั้นเมื่อแขก  นิสินฺนสฺม ึนั่งแล้ว  เอโก 

ผู้เดียว  น  ภุญฺชติ ย่อมไม่บริโภค  โภชนํ ซึ่งโภชนะ,  (วจนํ) 

อ.คํา  (ปุคฺคเลน  วตฺตพฺพํ) พึงกล่าว  (เอตฺถ  วตฺถุมฺหิ) ใน

เรื่องนี้นั่นเทียว  นตฺถิ ย่อมไม่มี;

 โกสิย ดูก่อนท่านโกสิยะ  ต ํ เพราะเหตุนั้น  (อหํ) อ.เรา   

วทามิ ย่อมกล่าว  ต ํกะท่าน,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เทหิ จงให้  จ 

ด้วย  ภุญฺช จงบริโภค  จ ด้วย  สมารุยฺห จงขึ้น  อริยมคฺคํ  

สู่หนทางของพระอริยเจ้า  (จ) ด้วย,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล   

เอกาสี ผู้บริโภคผู้เดียว  น  ลภเต ย่อมไม่ได้  สุขํ ซึ่งความ

สุข”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ลําดับนั้น มาตลีเทพบุตร จึงมาแล้วกล่าวว่า

 “บุคคลใดเข้าไปถึงสระนํ้าทุกแห่ง ย่อมบวงสรวงที่แม่นํ้าอันมี

นํ้ามาก ที่สระโบกขรณี ที่ท่านํ้าชื่อว่าโทณะ และที่ท่านํ้าชื่อว่า 

ติมพรุ ที่ห้วงนํ้าใหญ่ซึ่งมีกระแสนํ้าเชี่ยว, หากการบวงสรวง

ในที่เหล่านั้น ของบุคคลนั้น เป็นของมีผลไซร้, หากความ

เพียรที่บุคคลตั้งไว้แล้วในที่เหล่านั้น ของบุคคลนั้น เป็นของมี

ผลไซร้, บุคคลใด เมื่อแขกนั่งแล้ว ไม่บริโภคโภชนะคนเดียว, 

คําที่จะพึงกล่าวในเรื่องนี้แล ย่อมไม่มี;



525๖. กถาว่าด้วยการตั้งตน (จิต) ไว้ชอบคาถา]

 โกสิยะ เพราะเหตุนั้น เราจะบอกท่าน, ท่านจงให้ จงบริโภค 

และจงขึ้นสู่ทางของพระอริยเจ้า, บุคคลผู้บริโภคผู้เดียว ย่อม

ไม่ได้ความสุข”.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  สรํ  สพฺพนตฺิ  โย  ปุริโส  นาคยกฺขาทีนํ  พลึ  กโรนฺโต  สมุทฺทโสณฺฑิโปกฺขรณี-

อาทีสุ  ยงฺกิญฺจิ  สรํ  อุปคนฺตฺวา  ชุหติ  ตตฺถ  พลิกมฺมํ  กโรติ ฯ  

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สรํ  สพฺพนตฺิ  (ปททฺวยสฺส)  “โย  ปุริโส  นาคยกฺขาทีนํ  (อมนุสฺสานํ)  พลึ   

กโรนฺโต  สมุทฺทโสณฺฑิโปกฺขรณีอาทีสุ  (ฅาเนสุ)  ยงฺกิญฺจิ  สรํ  อุปคนฺตฺวา  ชุหติ  ตตฺถ  (ฅาเนสุ)  

พลิกมฺมํ  กโรติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โย  ปุริโส อ.บุรุษใด  กโรนฺโต เมื่อกระทํา  พลึ ซึ่ง

พลีกรรม  นาคยกฺขาทีนํ  (อมนุสฺสานํ) แก่อมนุษย์ ท. มีพญานาคและยักษ์เป็นต้น   

อุปคนฺตฺวา เข้าไปใกล้แล้ว  สมุทฺทโสณฺฑิโปกฺขรณีอาทีสุ  (ฅาเนสุ)  ยงฺกิญฺจิ  สร ํ

สู่- ในที่ ท. มีมหาสมุทร เงื้อมเขา และสระโบกขรณีเป็นต้นหนา -สระนํ้า แห่งใดแห่ง

หนึ่ง  ชุหต ิ ย่อมบวงสรวง  กโรติ คือว่าย่อมกระทํา  พลิกมฺมํ ซึ่งพลีกรรม  ตตฺถ  

(ฅาเนสุ) ในที่ ท. เหล่านั้น”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สรํ  สพฺพนฺติ  (ปททฺวยสฺส) 

แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -หมวดสองแห่งบทว่า “สรํ  สพฺพํ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า “สรํ  สพฺพํ” ความว่า บุรุษใดเมื่อทําพลีกรรมแก่

พญานาคและยักษ์เป็นต้น เข้าไปถึงในบรรดามหาสมุทร เงื้อมเขา และสระโบกขรณี

เป็นต้น สระนํ้าแห่งใดแห่งหนึ่ง ย่อมบวงสรวง คือย่อมทําพลีกรรมในสถานที่นั้น.

 ..............................................................................................................................

 พหุกายาติ  นทิยา ฯ

 “พหุกายาติ  (ปทสฺส)  “นทิยา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “นทิยา ที่แม่นํ้า”  (อิิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “พหุกายาติ  

ว่า “พหุกาย” ดังนี้ ฯ
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 บทว่า “พหุกาย” ความว่า ที่แม่นํ้า.

 ..............................................................................................................................

 คยายาติ  โปกฺขรณิยา ฯ 

 “คยายาติ  (ปทสฺส)  “โปกฺขรณิยา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โปกฺขรณิยา ที่สระโบกขรณี”  (อิิติ) ดังนี้  (ปทสฺส)  

แห่งบท  “คยายาติ ว่า “คยาย” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “คยาย” ความว่า ที่สระโบกขรณี.

 ..............................................................................................................................

 โทเณติ  โทณนามเก  ติตฺเถ ฯ

 “โทเณติ  (ปทสฺส)  “โทณนามเก  ติตฺเถ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ติตฺเถ ที่ท่านํ้า  โทณนามเก อันมีชื่อว่าโทณะ”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “โทเณติ ว่า “โทเณ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “โทเณ” ความว่า ที่ท่านํ้าชื่อว่าโทณะ.

 ..............................................................................................................................

 ติมฺพรุติตฺถสฺมินตฺิ  ติมฺพรุนามเก  ติตฺเถ  จ ฯ

 “ติมฺพรุติตฺถสฺมินตฺิ  (ปทสฺส)  “ติมฺพรุนามเก  ติตฺเถ  จ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ติตฺเถ ที่ท่านํ้า  ติมฺพรุนามเก อันมีชื่อว่าติมพรุ  จ ด้วย”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ติมฺพรุติตฺถสฺมินฺต ิว่า “ติมฺพรุติตฺถสฺมึ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ติมฺพรุติตฺถสฺมึ” ความว่า และที่ท่านํ้าอันมีชื่อว่าติมพรุ.

 ..............................................................................................................................
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 มหาวเหติ  สีฆโสเต  มหนฺเต  นทีวเห ฯ

 “มหาวเหติ  (ปทสฺส)  “สีฆโสเต  มหนฺเต  นทีวเห”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “นทีวเห ที่ห้วงแห่งแม่นํ้า  มหนฺเต อันใหญ่  สีฆโสเต  

อันมีกระแสนํ้าอันเชี่ยว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “มหาวเหติ ว่า “มหาวเห” 

ดังนี้ ฯ

 บทว่า “มหาวเห” ความว่า ที่ห้วงนํ้าใหญ่ ที่มีกระแสนํ้าเชี่ยว.

 ..............................................................................................................................

 อตฺราติ  เอเตสุ  สราทีสุ ฯ 

  “อตฺราติ  (ปทสฺส)  “เอเตสุ  สราทีสุ  (ฅาเนสุ)”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ฅาเนสุ) ในที่ ท.  สราทีสุ มีสระนํ้าเป็นต้น  เอเตสุ  

เหล่านั่น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อตฺราติ ว่า “อตฺร” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อตฺร” ความว่า ในที่มีสระนํ้าเป็นต้นเหล่านั่น.

 ..............................................................................................................................

 เจติ  ยทิ ฯ

   “เจติ  (สทฺทสฺส)  “ยทิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ยทิ ผิว่า”  (อิติ) ดังนี้  (สทฺทสฺส) แห่งศัพท์  “เจติ ว่า “เจ” 

ดังนี้ ฯ

 ศัพท์ว่า “เจ” แปลว่า ผิว่า.

 ..............................................................................................................................

 อสฺสาติ  ตสฺส  ปุริสสฺส  หุตญฺเจว  สมีหิตญฺจ  โหติ  สผลํ  สุขุทฺริยํ  สมฺปชฺชติ,   

อติถิสฺมึ  อาคนฺตุเก  นิสินฺเน,  โย  ปุริโส  เอโก  โภชนํ  น  ภุญฺชติ,  เอตฺถ  วตฺตพฺพ-

เมว  นตฺถีติ ฯ



528 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑ [ทุติย

 “อสฺสาติ  (ปทสฺส)  “ตสฺส  ปุริสสฺส  หุตญฺเจว  สมีหิตญฺจ  โหติ  สผลํ  สุขุทฺริยํ  (โหติ)  สมฺปชฺชติ,  

อติถิสฺมึ  อาคนฺตุเก  นิสินฺเน,  โย  ปุริโส  เอโก  โภชนํ  น  ภุญฺชติ,  เอตฺถ  (วตฺถุมฺหิ  ปุคฺคเลน)  

วตฺตพฺพํ  เอว  (วจนํ)  นตฺถีติ  (อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “หุตํ  เจว อ.การบวงสรวงด้วยนั่นเทียว  สมีหิตํ  จ อ.ความ

เพียรอันบุคคลตั้งไว้แล้วด้วย  ตสฺส  ปุริสสฺส ของบุรุษนั้น  โหติ ย่อมมี  สผลํ คือว่า

เป็นของเป็นไปกับด้วยผล  สุขุทฺริยํ มีความสุขเป็นกําไร  (โหติ) ย่อมเป็น  สมฺปชฺชต ิ 

คือว่าย่อมสําเร็จ,  อติถิสฺมึ ครั้นเมื่อแขก  อาคนฺตุเก คือว่าครั้นเมื่ออาคันตุกะ   

นิสินฺเน นั่งแล้ว  โย  ปุริโส อ.บุรุษใด  เอโก ผู้เดียว  น  ภุญฺชติ ย่อมไม่บริโภค  โภชนํ 

ซึ่งโภชนะ,  (วจนํ) อ.คํา  (ปุคฺคเลน)  วตฺตพฺพํ  เอว อันอันบุคคลพึงกล่าวนั่นเทียว  

เอตฺถ  (วตฺถุมฺหิ) ในเพราะเรื่องนี้  นตฺถิ ย่อมไม่มี”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“อสฺสาติ ว่า “อสฺส” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อสฺส” ความว่า การบวงสรวงและความเพียรที่บุคคลตั้งไว้แล้ว ของบุรุษนั้น 

ย่อมมี คือมีผล มีความสุขเป็นกําไร ได้แก่ย่อมสําเร็จ, เมื่อแขก คืออาคันตุกะนั่งแล้ว, 

บุรุษใดไม่บริโภคโภชนะผู้เดียว คําที่จะพึงกล่าวในเรื่องนี้นั่นแหละ ย่อมไม่มี. 

 ..............................................................................................................................

 เสสํ  ปุพฺพสมํ ฯ

 เสสํ  (วจนํ)  ปุพฺพสมํ  (โหติ) ฯ

 เสสํ  (วจนํ) อ.คําที่เหลือ  ปุพฺพสม ํ เป็นคําอันเสมอกับด้วยคําในกาลก่อน  (โหติ) 

ย่อมเป็น ฯ

 คําที่เหลือ ก็เหมือนกับคําในก่อน.

 ..............................................................................................................................

 ตโต  ปญฺจสิโข  อาคนฺตฺวา  อาห  

  “พลิสํ  โส  นิคิลติ   ทีฆสุตฺตํ  สพนฺธนํ

  อติถิสฺมึ  โย  นิสินฺนสฺมึ   เอโก  ภุญฺชติ  โภชนํ
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  ตํ  ตํ  วทามิ  โกสิย  ฯเปฯ   เนกาสี  ลภเต  สุขนฺติ ฯ

 ตโต ในลําดับนั้น  ปญฺจสิโข อ.ปัญจสิขเทพบุตร  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  อาห กล่าวแล้ว 

อิติ ว่า

 “โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  อติถิสฺมึ ครั้นเมื่อแขก  นิสินฺนสฺม ึ

นั่งแล้ว  เอโก ผู้เดียว  ภุญฺชติ ย่อมบริโภค  โภชนํ ซึ่งโภชนะ,  

โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  นิคิลติ ย่อมกลืนกิน  พลิสํ ซึ่งเบ็ด  

ทีฆสุตฺตํ อันมีด้ายยาว  สพนฺธน ํอันเป็นไปกับด้วยเครื่องผูก,

 โกสิย ดูก่อนท่านโกสิยะ  ต ํ เพราะเหตุนั้น  (อหํ) อ.เรา   

วทามิ ย่อมกล่าว  ต ํกะท่าน,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เทหิ จงให้  (จ) 

ด้วย  ภุญฺช จงบริโภค  จ ด้วย  สมารุยฺห จงขึ้น  อริยมคฺคํ  

สู่หนทางของพระอริยเจ้า  (จ) ด้วย,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล   

เอกาสี ผู้บริโภคผู้เดียว  น  ลภเต ย่อมไม่ได้  สุขํ ซึ่งความ

สุข”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ลําดับนั้น ปัญจสิขเทพบุตร มาแล้ว กล่าวว่า

 “บุคคลใด เมื่อแขกนั่งแล้ว บริโภคโภชนะผู้เดียว, บุคคลนั้น 

ย่อมกลืนกินเบ็ด ที่มีสายยาว มีที่เกี่ยว

 โกสิยะ เพราะเหตุนั้น เราจึงพูดกะท่าน, ท่านจงให้ จงบริโภค 

และจงขึ้นสู่ทางของพระอริยเจ้า, บุคคลผู้บริโภคผู้เดียว ย่อม

ไม่ได้ความสุข”.

 ..............................................................................................................................

 ตํ  สุตฺวา  เสฏฺฅี  ทุกฺขโยเคน  นิตฺถุนนฺโต  “เตนหิ  นิสีท,  โถกํ  ลภิสฺสสีติ  อาห ฯ  โสปิ  

นิสีทิ ฯ  เอวนฺเตสุ  ปญฺจสุ  นิสินฺเนสุ  ปายาโส  ปจิโต ฯ  เสฏฺฅี  อุทฺธนา  โอตาเรตฺวา  

“รุกฺขปตฺตานิ  อาหรถาติ  อาห ฯ  เต  ตตฺถ  นิสินฺนาว  หตฺเถ  ปสาเรตฺวา  หิมวนฺตโต   

มาลุวปตฺตานิ  อาหรึสุ ฯ  เสฏฺฅี  “เอเตสุ  ปตฺเตสุ  ทาตพฺพปายาโส  นตฺถิ,  ขทิร- 

ปตฺตานิ  อาหรถาติ  อาห ฯ  เต  ตานิ  อาหรึสุ ฯ  เตสุ  เอเกกํ  ปตฺตํ  โยธผลกปฺปมาณํ  
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อโหสิ ฯ  โส  สพฺเพสํ  ทพฺพิยา  ปายาสํ  อทาสิ ฯ  สพฺพนฺติมสฺส  ทินฺนกาเล  อุกฺขลิยา  

อูนํ  น  ปญฺฃายิ ฯ  โส  เตสํ  ทตฺวา  อุกฺขลึ  คเหตฺวา  นิสีทิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ปญฺจสิโข   

สุนโข  หุตฺวา  เตสํ  ปุรโต  มุตฺตํ  กโรนฺโต  คจฺฉติ ฯ  พฺราหฺมณา  อตฺตโน  ปายาสํ   

หตฺเถน  ปิทหึสุ ฯ  ตถา  เสฏฺฅีปิ ฯ  ตสฺส  ปน  หตฺถปิฏฺเฅ มุตฺตพินฺทุํ  ปตติ ฯ  โส  

หตฺถํ  โธวิตุกาโม  “อุกฺขลึ  เม  โอโลเกถาติ  วตฺวา  นทึ  โอตริ ฯ  ตํ  ขณญฺเฃว   

สุนโข  อุกฺขลิยา  มุตฺตํ  อกาสิ ฯ  โส  ตํ  มุตฺตํ  กโรนฺตํ  ทิสฺวา  มหนฺตํ  ทณฺฑกมาทาย  

ตชฺเชนฺโต  อาคญฺฉิ ฯ  สุนโข  อสฺสาชานียมตฺโต  หุตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  คตํ  อนุพนฺธิ ฯ  

โส  มรณภยภีโต  พฺราหฺมเณ  อุปคญฺฉิ ฯ  เต  อุปฺปติตฺวา  อากาเส  อฏฺฅํสุ ฯ  โส  เตสํ  

อิทฺธึ  ทิสฺวา  “เก  ตุมฺเหติ  ปุจฺฉิ ฯ  

 เสฏฺฅี อ.เศรษฐี  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  นิตฺถุนนฺโต ถอนใจอยู่   

ทุกฺขโยเคน เพราะความประกอบด้วยความทุกข์  อาห กล่าวแล้ว  อิติ วา่  “เตนหิ ถ้า

อย่างนั้น  (ตฺวํ) อ.ท่าน  นิสีท จงนั่ง,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ลภิสฺสส ิจักได้  โถกํ หน่อยหนึ่ง”  

อิติ ดังนี้ ฯ  โสปิ  (ปญฺจสิโข) อ.ปัญจสิขเทพบุตรแม้นั้น  นิสีทิ นั่งแล้ว ฯ  เตสุ  ปญฺจสุ   

(พฺราหฺมเณสุ) ครั้นเมื่อพราหมณ์ ท. ๕ เหล่านั้น  นิสินฺเนสุ นั่งแล้ว  เอวํ อย่างนี้   

ปายาโส อ.ข้าวปายาส  (เสฏฺฅินา) อันเศรษฐี  ปจิโต หุงแล้ว ฯ  เสฏฺฅี อ.เศรษฐี   

(ปายาสํ) ยังข้าวปายาส  โอตาเรตฺวา ให้ข้ามลงแล้ว  อุทฺธนา จากเตา  อาห กล่าว

แล้ว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  อาหรถ จงนํามา  รุกฺขปตฺตานิ ซึ่งใบแห่งไม้ 

ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ  เต  (พฺราหฺมณา) อ.พราหมณ์ ท. เหล่านั้น  นิสินฺนาว นั่งแล้วเทียว  

ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้น  ปสาเรตฺวา เหยียดออกแล้ว  หตฺเถ ซึ่งมือ ท.  อาหรึสุ นํา

มาแล้ว  มาลุวปตฺตานิ ซึ่งใบแห่งเถาย่านทราย ท.  หิมวนฺตโต จากป่าหิมพานต์ ฯ  

เสฏฺฅี อ.เศรษฐี  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(มยา)  ทาตพฺพปายาโส อ.ข้าวปายาส 

อันเรา พึงให้  เอเตสุ  ปตฺเตส ุ ในใบไม้ ท. เหล่านั่น  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  (ตุมฺเห) 

อ.ท่าน ท.  อาหรถ จงนํามา  ขทิรปตฺตานิ ซึ่งใบแห่งไม้ตะเคียน ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ  เต   

(พฺราหฺมณา) อ.พราหมณ์ ท. เหล่านั้น  อาหรึสุ นํามาแล้ว  ตานิ  (ขทิรปตฺตานิ) 

ซึ่งใบแห่งไม้ตะเคียน ท. เหล่านั้น ฯ  เตสุ  (ขทิรปตฺเตสุ)  เอเกกํ  ปตฺตํ อ.- ในใบ

แห่งไม้ตะเคียน ท. เหล่านั้นหนา -ใบหนึ่งๆ  โยธผลกปฺปมาณํ เป็นใบมีแผ่นโล่ของ

ทหารเป็นประมาณ  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  โส  (เสฏฺฅี) อ.เศรษฐีนั้น  อทาสิ ได้ให้แล้ว   

ปายาสํ ซึ่งข้าวปายาส  ทพฺพิยา ด้วยทัพพี  สพฺเพสํ  (พฺราหฺมณานํ) แก่พราหมณ์ 
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ท. ทั้งปวง ฯ  อูนํ อ.ความพร่อง  อุกฺขลิยา ในหม้อ  (ปายาสสฺส  เสฏฺฅินา)   

สพฺพนฺติมสฺส  (พฺราหฺมณสฺส)  ทินฺนกาเล ในกาล แห่งข้าวปายาส เป็นของอัน

เศรษฐี ให้แล้ว แก่พราหมณ์ ผู้มีในที่สุดแห่งพราหมณ์ทั้งปวง  น  ปญฺฃายิ ไม่

ปรากฏแล้ว ฯ  โส  (เสฏฺฅี) อ.เศรษฐีนั้น  ทตฺวา ให้แล้ว  เตสํ  (พฺราหฺมณานํ) แก่

พราหมณ์ ท. เหล่านั้น  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  อุกฺขล ึ ซึ่งหม้อ  นิสีทิ นั่งแล้ว ฯ  

ตสฺมึ  ขเณ ในขณะนั้น  ปญฺจสิโข อ.ปัญจสิขเทพบุตร  สุนโข เป็นสุนัข  หุตฺวา เป็น   

กโรนฺโต กระทําอยู่  มุตฺตํ ซึ่งปัสสาวะ  ปุรโต ในที่ข้างหน้า  เตสํ  (พฺราหฺมณานํ) ของ

พราหมณ์ ท. เหล่านั้น  คจฺฉติ ย่อมไป ฯ  พฺราหฺมณา อ.พราหมณ์ ท.  ปิทหึสุ ปิดแล้ว   

ปายาสํ ซึ่งข้าวปายาส  อตฺตโน ของตน  หตฺเถน ด้วยมือ ฯ  ตถา อ.เหมือนอย่าง

นั้น  เสฏฺฅีปิ คือ แม้ อ.เศรษฐี  (ปิทหิ) ปิดแล้ว  (ปายาสํ) ซึ่งข้าวปายาส  (อตฺตโน) 

ของตน  (หตฺเถน) ด้วยมือ ฯ  ปน แต่ว่า  มุตฺตพินฺทุํ อ.หยดแห่งปัสสาวะ  ปตต ิย่อม

ตกลง  หตฺถปิฏฺเฅ บนหลังแห่งมือ  ตสฺส  (เสฏฺฅิโน) ของเศรษฐีนั้น ฯ  โส  (เสฏฺฅี) 

อ.เศรษฐีนั้น  โธวิตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันล้าง  หตฺถํ ซึ่งมือ  (หุตฺวา) เป็น  วตฺวา 

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  โอโลเกถ จงแลดู  อุกฺขลึ ซึ่งหม้อ  เม ของ

เรา”  อิติ ดังนี้  โอตริ ข้ามลงแล้ว  นทึ สู่แม่นํ้า ฯ  ตํ  ขณํ  เอว ในขณะนั้นนั่นเทียว   

สุนโข อ.สุนัข  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  มุตฺต ํ ซึ่งปัสสาวะ  อุกฺขลิยา ในหม้อข้าว ฯ  

โส  (เสฏฺฅี) อ.เศรษฐีนั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (สุนขํ) ซึ่งสุนัขนั้น  กโรนฺตํ ตัวกระทํา

อยู่  มุตฺต ํซึ่งปัสสาวะ  อาทาย ถือเอาแล้ว  ทณฺฑกํ ซึ่งท่อนไม้  มหนฺต ํท่อนใหญ่   

ตชฺเชนฺโต ตวาดอยู่  อาคญฺฉิ มาแล้ว ฯ  สุนโข อ.สุนัข  อสฺสาชานียมตฺโต เป็นสัตว์

มีม้าตัวอาชาไนยเป็นประมาณ  หุตฺวา เป็น  อนุพนฺธิ ติดตามแล้ว  (เสฏฺฅึ) ซึ่งเศรษฐี  

คตํ ผู้ไปแล้ว   ตตฺถ  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้นๆ ฯ  โส  (เสฏฺฅี) อ.เศรษฐีนั้น  มรณภยภีโต  

ผู้กลัวแล้วแต่ภัยคือความตาย  อุปคญฺฉิ เข้าไปหาแล้ว  พฺราหฺมเณ ซึ่งพราหมณ์ ท. 

ฯ  เต  (พฺราหฺมณา) อ.พราหมณ์ ท. เหล่านั้น  อุปฺปติตฺวา เหาะขึ้นไปแล้ว  อฏฺฅํสุ  

ได้ดํารงอยู่แล้ว  อากาเส ในอากาศ ฯ  โส  (เสฏฺฅี) อ.เศรษฐีนั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  

อิทฺธึ ซึ่งฤทธิ์  เตสํ  (พฺราหฺมณานํ) ของพราหมณ์ ท. เหล่านั้น  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  อิติ 

ว่า  “ตุมฺเห อ.ท่าน ท.  เก เป็นใคร  (อตฺถ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เศรษฐีฟังคํานั้นแล้ว ก็ถอนหายใจเพราะความประจวบด้วยความทุกข์ กล่าวว่า “ถ้า

อย่างนั้น เชิญท่านนั่งเถิด, ท่านจักได้หน่อยหนึ่ง”. แม้ปัญจสิขเทพบุตร ก็นั่งแล้ว. 
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เมื่อพราหมณ์ทั้ง ๕ คนเหล่านั้น นั่งแล้วอย่างนี้ เศรษฐีก็หุงข้าวปายาสเสร็จ. เศรษฐี

ยกหม้อข้าวลงจากเตา กล่าวว่า “พวกท่านจงนําใบไม้มา”. พราหมณ์เหล่านั้นนั่งอยู่

ที่นั้นนั่นแหละ เหยียดมือออกไป นําใบเถาย่านทรายจากป่าหิมพานต์มา. เศรษฐี

กล่าวว่า “ข้าวปายาสที่เราพึงให้บนใบไม้เหล่านี้ ย่อมไม่มี, เชิญท่านนําใบตะเคียนมา

เถิด”. พราหมณ์เหล่านั้น ก็นําใบตะเคียนเหล่านั้นมา. บรรดาใบตะเคียนเหล่านั้น ใบ

หนึ่งๆ ได้มีขนาดเท่าโล่ของทหาร. เศรษฐีนั้นได้ให้ข้าวปายาสด้วยทัพพี แก่พราหมณ์

ทุกคน. ในเวลาที่ข้าวปายาสอันเศรษฐีให้แก่พราหมณ์คนสุดท้าย ความพร่องในหม้อ 

ไม่ปรากฏเลย. เศรษฐีนั้นให้แก่พราหมณ์เหล่านั้นแล้ว ก็ถือเอาหม้อข้าว นั่งแล้ว. ใน

ขณะนั้น ปัญจสิขเทพบุตร ก็แปลงร่างเป็นสุนัข เดินถ่ายปัสสาวะไปที่ข้างหน้าของ

พราหมณ์เหล่านั้น. พวกพราหมณ์พากันใช้มือปิดข้าวปายาสของตน. แม้เศรษฐี ก็

ทําเหมือนอย่างนั้น. แต่ว่า หยดปัสสาวะตกบนหลังมือของเศรษฐีนั้น. เศรษฐีมีความ

ประสงค์จะล้างมือ จึงกล่าวว่า “ขอพวกท่านจงช่วยดูหม้อข้าวของเราด้วย” แล้วก็ลง

แม่นํ้า. ในขณะนั้นนั่นเอง สุนัขได้ถ่ายปัสสาวะลงในหม้อข้าว. เศรษฐีนั้นเห็นสุนัขนั้น 

กําลังถ่ายปัสสาวะอยู่ จึงหยิบเอาท่อนไม้ใหญ่ ตวาดอยู่ มาแล้ว. สุนัข กลายเป็นสัตว์

ขนาดเท่าม้าอาชาไนย วิ่งไล่ตามเศรษฐีผู้ไปในที่นั้นๆ. เศรษฐีกลัวภัยคือความตาย 

จึงเข้าไปหาพวกพราหมณ์. พวกพราหมณ์เหล่านั้น ก็เหาะขึ้นไปลอยอยู่ในอากาศ. 

เศรษฐีนั้นเห็นฤทธิ์ของพวกพราหมณ์เหล่านั้น จึงถามว่า “พวกท่านเป็นใคร ?”. 

 ..............................................................................................................................

 อถ  สกฺโก  “อยํ  จนฺโท,  อยํ  สุริโย,  อยํ  มาตลิ,  อหํ  สกฺโก,  เอส  สุนโข  ปญฺจสิโขติ   

วตฺวา  “น  มยํ  ตว  ปายาสตฺถาย  อาคตา,  ตฺวญฺจ  อมฺหากํ  ฃาติ,  อิทานิ  ตฺวํ  

มจฺฉรี  ชาโต,  มจฺฉริโน  ปน  นาม  นิรเย  นิพฺพตฺตนฺติ,  อมจฺฉริโน  สคฺเค,  ตสฺมา  

เตฺวว  การุญฺเฃนาคตมฺหาติ  อาห ฯ  ตํ  สุตฺวา  โส  “อตฺถกามา  กิร  เม  เอเต  มํ   

นิรยา  อุทฺธริตฺวา  สคฺเค  ปติฏฺฅาเปตุกามาติ  ตุฏฺฅจิตฺโต  “อิโต  ปฏฺฅาย  มม   

อาโลปโต  อุปฑฺฒุปฑฺฒมฺปิ  อเทยฺยํ  นาม  นตฺถิ,  อุทกํ  ปสตมตฺตมฺปิ  จาหํ  ลภิตฺวา   

อทตฺวา  น  ปิวิสฺสามีติ  สกฺกสฺส  สนฺติเก  วรํ  อคฺคเหสิ ฯ  สกฺโก  ตํ  ทเมตฺวา   

ทานผลํ  ชานาเปตฺวา  ปญฺจสีลํ  ทตฺวา  สทฺธึ  จนฺทาทีหิ  เทวโลกํ  คโต ฯ  โสปิ  

นครํ  ปวิสิตฺวา  ราชานํ  อนุชานาเปตฺวา  “คหิตคฺคหิตภาชนานิ  ปูเรตฺวา  คณฺหนฺตูติ   
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ยาจกานํ  ธนํ  ทตฺวา  ตํ  ขณญฺเฃว  นิกฺขมฺม  หิมวโต  ทกฺขิณปสฺเส  คงฺคาย  เจว  

เอกสฺส  ชาตสรสฺส  จ  อนฺตเร  ปณฺณสาลํ  กตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  ตตฺถ  จิรํ  วสิตฺวา  กาลํ  

กตฺวา  อุปปาติกเทวปุตฺโต  หุตฺวา  สกฺเกน  เปสิตํ  เวชยนฺตรถมารุยฺห  มาตลินา  สทฺธึ  

สกฺกสฺส  สนฺติกํ  อคมาสิ ฯ  สกฺโก  ตํ  ทิสฺวา  ตุฏฺฅมานโส  หิริเทวึ  นาม  ธีตรํ  ตสฺส  

อทาสิ ฯ  อปริมาณมสฺส  อิสฺสริยํ  ชาตํ ฯ  

 อถ ครั้งนั้น  สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล

นี้  จนฺโท เป็นจันทเทพบุตร  (โหติ) ย่อมเป็น,  อยํ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนี้  สุริโย เป็น 

สุริยเทพบุตร  (โหติ) ย่อมเป็น,  อยํ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนี้  มาตลิ เป็นมาตลีเทพบุตร  

(โหติ) ย่อมเป็น,  อหํ อ.เรา  สกฺโก เป็นท้าวสักกะ  (โหมิ) ย่อมเป็น,  เอโส  สุนโข 

อ.สุนัขนั่น  ปญฺจสิโข เป็นปัญจสิขเทพบุตร  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  อาห ตรัสแล้ว  

อิติ ว่า  “มย ํอ.เรา ท.  อาคตา เป็นผู้มาแล้ว  ปายาสตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่ข้าว

ปายาส  ตว ของท่าน  (อมฺห) ย่อมเป็น  น หามิได้,  จ อนึ่ง  ตฺว ํอ.ท่าน  ฃาติ เป็นญาติ   

อมฺหากํ ของเรา ท.  (อสิ) ย่อมเป็น,  อิทานิ ในกาลนี้  ตฺว ํอ.ท่าน  มจฺฉรี เป็นผู้มี

ความตระหนี่  ชาโต เป็นผู้เกิดแล้ว  (อสิ) ย่อมเป็น,  ปน ก็  (ชนา) อ.ชน ท.  มจฺฉริโน  

นาม ชื่อว่าผู้มีความตระหนี่  นิพฺพตฺตนฺต ิย่อมบังเกิด  นิรเย ในนรก,  (ชนา) อ.ชน ท.  

อมจฺฉริโน ผู้ไม่มีความตระหนี่  (นิพฺพตฺตนฺติ) ย่อมบังเกิด  สคฺเค ในสวรรค์,  ตสฺมา 

เพราะเหตุนั้น  (มยํ) อ.เรา ท.  อาคตา เป็นผู้มาแล้ว  การุญฺเฃน เพราะความกรุณา  

ตว  เอว ต่อท่านนั่นเทียว  อมฺห ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (เสฏฺฅี) อ.เศรษฐีนั้น   

สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  ตุฏฺฅจิตฺโต ผู้มีจิตอันยินดีแล้ว  อิติ ว่า  “กิร 

ได้ยินว่า  เอเต  (เทวา) อ.เทพเจ้า ท. เหล่านี้  อตฺถกามา เป็นผู้ใคร่ซึ่งประโยชน์  เม 

ต่อเรา  มํ  นิรยา  อุทฺธริตฺวา  (มํ)  สคฺเค  ปติฏฺฅาเปตุกามา เป็นผู้ใคร่เพื่ออัน ถอน

ขึ้น ซึ่งเรา จากนรก แล้วจึงยังเรา ให้ตั้งอยู่เฉพาะ ในสวรรค์  (โหนฺติ) ย่อมเป็น”  อิติ 

ดังนี้  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อุปฑฺฒุปฑฺฒมฺปิ  (วตฺถุ) อ.วัตถุ แม้อันเข้าไปกึ่ง

หนึ่งๆ  อาโลปโต จากคําข้าว  มม ของเรา  (มยา)  อเทยฺยํ  นาม ชื่อว่าเป็นของ อัน

เรา ไม่พึงให้  นตฺถิ ย่อมไม่มี  ปฏฺฅาย จําเดิม  อิโต  (กาลโต) แต่กาลนี้,  จ อนึ่ง  อหํ 

อ.เรา  ลภิตฺวา ได้แล้ว  อุทกํ ซึ่งนํ้า  ปสตมตฺตมฺป ิแม้สักว่าฟายมือหนึ่ง  อทตฺวา  

ไม่ให้แล้ว  น  ปิวิสฺสาม ิจักไม่ดื่ม”  อิติ ดังนี้  อคฺคเหสิ ได้รับเอาแล้ว  วรํ ซึ่งพร   

สนฺติเก ในสํานัก  สกฺกสฺส ของท้าวสักกะ ฯ  สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  ทเมตฺวา ทรง
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ฝึกแล้ว  ตํ  (เสฏฺฅึ) ซึ่งเศรษฐีนั้น  (ตํ  เสฏฺฅึ) ยังเศรษฐีนั้น  ชานาเปตฺวา ให้รู้แล้ว   

ทานผลํ ซึ่งผลแห่งทาน  ทตฺวา ให้แล้ว  ปญฺจสีลํ ซึ่งศีล ๕  คโต เสด็จไปแล้ว   

เทวโลกํ สู่เทวโลก  สทฺธึ กับ  จนฺทาทีหิ  (เทวปุตฺเตหิ) ด้วยเทพบุตร ท. มีจันท-

เทพบุตรเป็นต้น ฯ  โสปิ  (เสฏฺฅี) อ.เศรษฐีแม้นั้น  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  นครํ  

สู่เมือง  ราชานํ ทูลยังพระราชา  อนุชานาเปตฺวา ให้ทรงอนุญาตแล้ว  (อุคฺโฆสิตฺวา)  

ป่าวประกาศแล้ว  อิติ ว่า  “(ชนา) อ.ชน ท.  (อตฺตนา)  คหิตคฺคหิตภาชนานิ ยัง

ภาชนะอันตนทั้งถือเอาแล้วทั้งถือเอาแล้ว ท.  ปูเรตฺวา ให้เต็มแล้ว  คณฺหนฺตุ จงถือ

เอา”  อิติ ดังนี้  ทตฺวา ให้แล้ว  ธนํ ซึ่งทรัพย์  ยาจกานํ แก่ยาจก ท.  นิกฺขมฺม 

ออกไปแล้ว  ตํ  ขณํ  เอว ในขณะนั้นนั่นเทียว  กตฺวา กระทําแล้ว  ปณฺณสาลํ ซึ่ง

บรรณศาลา  อนฺตเร ในระหว่าง  คงฺคาย  เจว แห่งแม่นํ้าคงคาด้วยนั่นเทียว  เอกสฺส   

ชาตสรสฺส  จ แห่งสระนํ้าอันเกิดแล้ว สระหนึ่งด้วย  ทกฺขิณปสฺเส ที่ด้านทิศใต้   

หิมวโต จากภูเขาหิมพานต์  ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  วสิตฺวา อยู่แล้ว  จิรํ สิ้นกาล

นาน  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ  อุปปาติกเทวปุตฺโต  

เป็นอุปปาติกเทพบุตร  หุตฺวา เป็น  อารุยฺห ขึ้นแล้ว  เวชยนฺตรถํ สู่รถชื่อว่า 

เวชยันต์  สกฺเกน  เปสิต ํอันอันท้าวสักกะทรงส่งไปแล้ว  อคมาสิ ได้ไปแล้ว  สนฺติก ํ

สู่สํานัก  สกฺกสฺส ของท้าวสักกะ  สทฺธึ กับ  มาตลินา ด้วยมาตลีเทพบุตร ฯ  สกฺโก 

อ.ท้าวสักกะ  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  ตํ  (เทวปุตฺตํ) ซึ่งเทพบุตรนั้น  ตุฏฺฅมานโส เป็น

ผู้มีพระหฤทัยอันยินดีแล้ว  อทาสิ ได้ประทานแล้ว  ธีตรํ ซึ่งธิดา  หิริเทวึ  นาม ชื่อ

ว่าหิริเทวี  ตสฺส  (เทวปุตฺตสฺส) แก่เทพบุตรนั้น ฯ  อิสฺสริย ํอ.ความเป็นแห่งบุคคล 

ผู้เป็นใหญ่  อปริมาณํ อันไม่มีประมาณ  ชาตํ เกิดแล้ว  อสฺส  (เทวปุตฺตสฺส) แก่ 

เทพบุตรนั้น ฯ

 ทีนั้น ท้าวสักกะ ตรัสว่า “ผู้นี้ เป็นจันทเทพบุตร, ผู้นี้ เป็นสุริยเทพบุตร, ผู้นี้ เป็น 

มาตลีเทพบุตร, เรา เป็นท้าวสักกะ, สุนัขนั่น เป็นปัญจสิขเทพบุตร” ดังนี้ ตรัสว่า “พวก

เราพากันมาเพื่อต้องการข้าวปายาสของท่าน หามิได้, แต่ท่านเป็นญาติของพวกเรา, 

บัดนี้ ท่านกลายเป็นผู้มีความตระหนี่, ก็ธรรมดาว่าพวกคนผู้มีความตระหนี่ ย่อม

บังเกิดในนรก, ผู้ไม่มีความตระหนี่ ย่อมบังเกิดในสวรรค์, เพราะฉะนั้น พวกเราจึงมา

เพราะความกรุณาต่อท่านเท่านั้น”. เศรษฐีนั้นฟังคํานั้นแล้ว ก็ดีใจว่า “ทราบว่า พวก

เทวดาเหล่านั้นประสงค์ประโยชน์ต่อเรา ประสงค์จะยกเราขึ้นจากนรกแล้วให้ตั้งอยู่
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บนสวรรค์” กล่าวว่า “จําเดิมแต่นี้ไป ชื่อว่าของที่เราไม่ควรให้ แม้แค่เข้าไปครึ่งๆ จาก

คําข้าวของเรา ย่อมไม่มี, ก็เราได้นํ้าแม้เพียงฟายมือ ยังไม่ได้ให้ จักไม่ดื่ม” ดังนี้แล้ว 

ได้รับเอาพรในสํานักของท้าวสักกะ. ท้าวสักกะทรงฝึกเศรษฐีนั้น ให้รู้ผลของทานแล้ว 

ให้ศีล ๕ เสด็จไปสู่เทวโลกพร้อมกับจันทเทพบุตรเป็นต้น. เศรษฐีแม้นั้นเข้าไปเมือง 

ทูลขออนุญาตกะพระราชา กล่าวว่า “พวกชนจงใส่ภาชนะที่ตนทั้งถือมาทั้งถือมาแล้ว

ให้เต็ม แล้วถือเอาเถิด” ให้ทรัพย์แก่พวกยาจกแล้ว ออกไปในขณะนั้นนั่นแหละ สร้าง

บรรณศาลาในระหว่างแห่งแม่นํ้าคงคาและสระนํ้าธรรมชาติสระหนึ่ง ในด้านทิศใต้

ของภูเขาหิมพานต์ บวช อยู่ในที่นั้นสิ้นกาลนาน ทํากาละแล้ว เป็นอุปปาติกเทพบุตร 

ขึ้นรถชื่อว่าเวชยันต์ที่ท้าวสักกะทรงส่งไป ได้ไปสํานักของท้าวสักกะพร้อมกับมาตลี-

เทพบุตร. ท้าวสักกะเห็นเทพบุตรนั้นแล้ว ทรงพอพระหฤทัย จึงประทานธิดาชื่อว่า 

หิริเทวีให้แก่เทพบุตรนั้น. อิสริยยศหาประมาณมิได้เกิดขึ้นแก่เทพบุตรนั้นแล้ว.

 ..............................................................................................................................

 โส  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิยํ  กุลปุตฺโต  หุตฺวา  สตฺถุ  เทสนํ  สุตฺวา  ปพฺพชิตฺวา   

สีเลสุ  ปริปูริการี  ธูตงฺคคุเณน  สมนฺนาคโต  ทานชฺฌาสโย  ทานาภิรโต  สาราณีย-

ธมฺมปูรโก  อตฺตนา  ลทฺธํ  ปฏิคฺคาหเกสุ  วิชฺชมาเนสุ  ฉินฺนภตฺโต  หุตฺวาปิ  เทติเยว ฯ  

สตฺถา  ตํ  ตสฺส  ทานาภิรตึ  อตฺถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  “อยํ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ปุพฺเพ  อทานสีโล  

มจฺฉรี  ติณคฺเคน  เตลพินฺทุมฺปิ  อทาตา,  อถาหํ  นํ  ทเมตฺวา  ทานผลํ  วณฺเณตฺวา   

ทาเน  ปติฏฺฅาเปสึ,  โส  ปสตมตฺตมฺปิ  อุทกํ  ลภิตฺวา  อทตฺวา  น  ปิวิสฺสามีติ  มม  

สนฺติเก  วรํ  อคฺคเหสิ,  ตสฺส  ผเลน  ทานชฺฌาสโย  ทานาภิรโตติ  วตฺวา  อสีตินิปาเต  

สุธาโภชนชาตกํ  กเถสีติ ฯ

 โส  (เทวปุตฺโต) อ.เทพบุตรนั้น  กุลปุตฺโต เป็นกุลบุตร  สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถี  อิมสฺมึ  

พุทฺธุปฺปาเท ในพุทธุปบาทนี้  หุตฺวา เป็น  สุตฺวา ฟังแล้ว  เทสนํ ซึ่งเทศนา  สตฺถุ 

ของพระศาสดา  ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  ปริปูริการี เป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์โดยปกติ 

สีเลสุ ในศีล ท.  (หุตฺวา) เป็น  สมนฺนาคโต ผู้มาตามพร้อมแล้ว  ธูตงฺคคุเณน ด้วย

คุณคือธุดงค์  ทานชฺฌาสโย เป็นผู้มีอัธยาศัยในทาน  ทานาภิรโต เป็นผู้ยินดียิ่งแล้ว

ในทาน  สาราณียธมฺมปูรโก เป็นผู้ยังธรรมเป็นเครื่องยังกันและกันให้ระลึกถึงให้เต็ม  

(หุตฺวา) เป็น   ปฏิคฺคาหเกสุ ครั้นเมื่อปฏิคคาหก ท.  วิชฺชมาเนสุ มีอยู่  ฉินฺนภตฺโต  
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เป็นผู้มีภัตรอันขาดแล้ว  หุตฺวาป ิแม้เป็นแล้ว  เทติ  เอว ย่อมให้นั่นเทียว  (วตฺถุํ) ซึ่ง

วัตถุ  อตฺตนา  ลทฺธํ อันอันตนได้แล้ว ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  กตฺวา ทรงกระทํา

แล้ว  ทานาภิรตึ ซึ่งความยินดียิ่งในทาน  ตสฺส  (ภิกฺขุสฺส) ของภิกษุนั้น  ตํ นั้น  

อตฺถุปฺปตฺตึ ให้เป็นเหตุเกิดแห่งเนื้อความ  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อน

ภิกษุ ท.  อยํ  ภิกฺขุ อ.ภิกษุนี้  อทานสีโล เป็นผู้มีการไม่ให้เป็นปกติ  มจฺฉรี เป็นผู้มี

ความตระหนี่  อทาตา เป็นผู้ไม่ให้  เตลพินฺทุมฺปิ แม้ซึ่งหยาดแห่งนํ้ามัน  ติณคฺเคน 

ด้วยปลายแห่งหญ้า  ปุพฺเพ ในกาลก่อน  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว,  อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อ

ความเป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  อหํ อ.เรา  ทเมตฺวา ฝึกแล้ว  นํ  (ภิกฺขุํ) ซึ่งภิกษุ 

นั้น  วณฺเณตฺวา พรรณนาแล้ว  ทานผลํ ซึ่งผลแห่งทาน  (ตํ  ภิกฺขุํ) ยังภิกษุนั้น   

ปติฏฺฅาเปสึ ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  ทาเน ในทาน,  โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (จินฺเตตฺวา) 

คิดแล้ว  อิติ ว่า  ‘(อหํ) อ.เรา  ลภิตฺวา ได้แล้ว  อุทกํ ซึ่งนํ้า  ปสตมตฺตมฺป ิแม้สักว่า

ฟายมือ  อทตฺวา ไม่ให้แล้ว  น  ปิวิสฺสาม ิจักไม่ดื่ม”  อิติ ดังนี้  อคฺคเหสิ ได้รับเอา

แล้ว  วรํ ซึ่งพร  สนฺติเก ในสํานัก  มม ของเรา,  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  ทานชฺฌาสโย  

เป็นผู้มีอัธยาศัยในทาน  ทานาภิรโต เป็นผู้ยินดียิ่งแล้วในทาน  ผเลน เพราะผล  ตสฺส  

(ทานสฺส) แห่งทานนั้น  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  กเถสิ ตรัสแล้ว  สุธาโภชน- 

ชาตกํ ซึ่งสุธาโภชนชาดก  อสีตินิปาเต ในอสีตินิบาต  อิติ ดังนี้แล ฯ

   ในพุทธุปบาทนี้ เทพบุตรนั้นเป็นกุลบุตรในเมืองสาวัตถี ฟังเทศนาของพระศาสดา 

บวช ทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายโดยปกติ ประกอบด้วยธุดงค์คุณ มีอัธยาศัยในทาน 

ยินดียิ่งในทาน บําเพ็ญสาราณียธรรม เมื่อปฏิคคาหกทั้งหลายมีอยู่ แม้เป็นผู้ขาดภัตร 

ย่อมให้วัตถุที่ตนได้นั่นแหละ. พระศาสดาทรงทําความยินดียิ่งในทานนั้นของเธอให้

เป็นเหตุเกิดขึ้น จึงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้ เป็นผู้มีปกติไม่ให้ มีความตระหนี่ 

เป็นผู้ไม่ให้แม้หยาดนํ้ามันด้วยปลายหญ้าในกาลก่อน, เมื่อเป็นเช่นนั้น เราฝึกภิกษุ

นั้น พรรณนาผลทาน ให้เขาตั้งอยู่ในทาน, ภิกษุนั้นคิดว่า ‘เราได้นํ้าแม้ฟายมือ ไม่

ได้ให้แล้ว จักไม่ดื่ม” ดังนี้ ได้รับเอาพรในสํานักของเรา, ภิกษุนั้นมีอัธยาศัยในทาน มี

ความยินดียิ่งในทาน เพราะผลทานนั้น” ดังนี้ ตรัสสุธาโภชนชาดก ในอสีตินิบาต ดังนี้

แล. 

 ..............................................................................................................................
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 สุธาโภชนชาตกวณฺณนายํ  มจฺฉริยโกสิยวตฺถุ ฯ

 มจฺฉริยโกสิยวตฺถุ อ.เรื่องแห่งเศรษฐีชื่อว่าโกสิยะผู้มีความตระหนี่  (อาคตํ) มาแล้ว  

สุธาโภชนชาตกวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งสุธาโภชนชาดก ฯ

 เรื่องมัจฉริยโกสิยเศรษฐี มาในอรรถกถาสุธาโภชนชาดก.

 ..............................................................................................................................

[๑๑๐] เอกกนิปาตสฺส  อฏฺฅมวคฺเค  “อุโภ  ขญฺชา  อุโภ  กุณีติ  อิลฺลีสชาตกวณฺณนายํ   

เอกสฺมึ  คุมฺเพ  สุรํ  ปิวิตฺวา  สกฺเกน  เทวินฺเทน  ทมิตสฺส  ทานผลํ  ฃตฺวา  ปุญฺฃํ   

กตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺตสฺส  อิลฺลีสเสฏฺฅิโน  วตฺถุมฺปิ  ธมฺมปทสฺส  ปุปฺผวคฺเค  “ยถาปิ   

ภมโร  ปุปฺผนตฺิ  คาถาวณฺณนายํ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถเรน  กปลฺลปูเว  ขาทิตุํ   

สตฺตภูมิกปฺปาสาทสฺสุปริมตเล  นิสินฺนภาวํ  ฃตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ทมิตสฺส  ปูเว   

ทตฺวา  ปจฺฉา  เชตวนํ  คนฺตฺวา  สตฺถุ  เทสนํ  สุตฺวา  โสตาปตฺติผลํ  ปตฺตสฺส   

มจฺฉริเสฏฺฅิสฺส  วตฺถุมฺปิ  กเถตพฺพํ ฯ

 เอกกนิปาตสฺส  อฏฺฅมวคฺเค  “อุโภ  ขญฺชา  อุโภ  กุณีติ  อิลฺลีสชาตกวณฺณนายํ  เอกสฺมึ  คุมฺเพ  

สุรํ  ปิวิตฺวา  สกฺเกน  เทวินฺเทน  ทมิตสฺส  ทานผลํ  ฃตฺวา  ปุญฺฃํ  กตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺตสฺส   

อิลฺลีสเสฏฺฅิโน  วตฺถุมฺปิ  ธมฺมปทสฺส  ปุปฺผวคฺเค  “ยถาปิ  ภมโร  ปุปฺผนตฺิ  คาถาวณฺณนายํ   

มหาโมคฺคลฺลานตฺเถเรน  (ตสฺส  เสฏฺฅิสฺส)  กปลฺลปูเว  ขาทิตุํ  สตฺตภูมิกปฺปาสาทสฺส  อุปริมตเล  

นิสินฺนภาวํ  ฃตฺวา  ตตฺถ  (ฅาเน)  คนฺตฺวา  ทมิตสฺส  ปูเว  ทตฺวา  ปจฺฉา  เชตวนํ  คนฺตฺวา  สตฺถุ  

เทสนํ  สุตฺวา  โสตาปตฺติผลํ  ปตฺตสฺส  มจฺฉริเสฏฺฅิสฺส  วตฺถุมฺปิ  (ปณฺฑิเตน)  กเถตพฺพํ ฯ

 วตฺถุมฺป ิ อ.เรื่อง  อิลฺลีสเสฏฺฅิโน ของเศรษฐีชื่อว่าอิลลีสะ  เอกสฺมึ  คุมฺเพ  สุรํ   

ปิวิตฺวา  สกฺเกน  เทวินฺเทน  ทมิตสฺส ผู้ดื่มแล้ว ซึ่งสุรา ที่พุ่มไม้ แห่งหนึ่ง อัน

ท้าวสักกะ ผู้เป็นจอมแห่งเทพ ทรงฝึกแล้ว  ทานผลํ  ฃตฺวา  ปุญฺฃํ  กตฺวา  สคฺเค  

นิพฺพตฺตสฺส ผู้รู้แล้ว ซึ่งผลแห่งทาน กระทําแล้ว ซึ่งบุญ บังเกิดแล้ว บนสวรรค์   

อิลฺลีสชาตกวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งอิลลีสชาดก  “อุโภ  ขญฺชา  อุโภ  กุณีติ ว่า 

“อุโภ  ขญฺชา  อุโภ  กุณี” ดังนี้เป็นต้น  อฏฺฅมวคฺเค ในวรรคที่ ๘  เอกกนิปาตสฺส  

แห่งเอกกนิบาตก็ดี  วตฺถุมฺป ิอ.เรื่อง  มจฺฉริยเสฏฺฅิสฺส ของเศรษฐีผู้มีความตระหนี่  

มหาโมคฺคลฺลานตฺเถเรน  (ตสฺส  เสฏฺฅิสฺส)  กปลฺลปูเว  ขาทิตุํ  สตฺตภูมิกปฺ- 
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ปาสาทสฺส  อุปริมตเล  นิสินฺนภาวํ  ฃตฺวา  ตตฺถ  (ฅาเน)  คนฺตฺวา  ทมิตสฺส ผู้

อันพระมหาโมคคัลลานะผู้เถระ รู้แล้ว ซึ่งความที่ แห่งเศรษฐีนั้น เป็นผู้นั่งแล้ว บนพื้น

อันมีอยู่ในเบื้องบน แห่งปราสาทอันประกอบแล้วด้วยชั้น ๗ เพื่ออันเคี้ยวกิน ซึ่งขนม

เบื้อง ท. ไปแล้ว ในที่นั้น ฝึกแล้ว  ปูเว  ทตฺวา  ปจฺฉา  เชตวนํ  คนฺตฺวา  สตฺถุ  เทสนํ   

สุตฺวา  โสตาปตฺติผลํ  ปตฺตสฺส ผู้ถวายแล้ว ซึ่งขนม ท. ไปแล้ว สู่พระวิหารชื่อว่า 

เชตวัน ในภายหลัง ฟังแล้ว ซึ่งเทศนา ของพระศาสดา บรรลุแล้ว ซึ่งโสดาปัตติผล   

คาถาวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งคาถา  “ยถาปิ  ภมโร  ปุปฺผนฺต ิ ว่า “ยถาปิ  

ภมโร  ปุปฺผํ” ดังนี้เป็นต้น  ปุปฺผวคฺเค ในปุปผวรรค  ธมฺมปทสฺส แห่งธรรมบทก็ดี   

(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  กเถตพฺพํ พึงกล่าว ฯ

 เรื่องของอิลลีสเศรษฐี ผู้ดื่มสุราที่พุ่มไม้แห่งหนึ่ง อันท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพฝึกแล้ว 

ผู้รู้ผลของทาน ทําบุญ แล้วบังเกิดบนสวรรค์ ในอรรถกถาอิลลีสชาดกว่า “อุโภ  ขญฺชา   

อุโภ  กุณี” ดังนี้เป็นต้น ในวรรคที่ ๘ แห่งเอกกนิบาตก็ดี เรื่องเศรษฐีผู้ตระหนี่ ที่พระ

มหาโมคคัลลานเถระรู้ว่าเศรษฐีนั่งบนพื้นชั้นบนแห่งปราสาท ๗ ชั้น เพื่อจะเคี้ยวกิน

ขนมเบื้อง ไปในที่นั้น แล้วฝึก ถวายขนมทั้งหลาย ภายหลังไปสู่พระเชตวัน ฟังเทศนา

ของพระศาสดา แล้วบรรลุโสดาปัตติผล ในอรรถกถาแห่งคาถาว่า “ยถาปิ  ภมโร  

ปุปฺผํ” ดังนี้เป็นต้น ในปุปผวรรค แห่งธรรมบทก็ดี บัณฑิตควรกล่าว.

 ..............................................................................................................................

 อิจฺเจเต  สพฺเพ  ทุสฺสีลํ  อสฺสทฺธํ  มจฺฉรึ  อตฺตานํ  สีลาทีสุ  ฅเปตฺวา  วิวิธานิสํสํ   

สมฺปาปุณึสุ ฯ  ยญฺจ  เนสํ  ทุสฺสีลาทิเหตุกํ  ทิฏฺฅธมฺมสมฺปราเยสุ  ลภิตพฺพํ  เวรํ  โหติ  

ตํ  สีลาทีสุ  ฅิตกาลโต  ปจฺฉา  ปหียติ  ตสฺมา  อตฺตสมฺมาฅปนํ  มงฺคลนฺติ  ทฏฺฅพฺพํ ฯ  

เตนฏฺฅกถายํ  โสปิ  มงฺคลํ ฯ  กสฺมา ฯ  ทิฏฺฅธมฺมิกสมฺปรายิกเวรปฺปหานวิวิธานิสํสาธิ- 

คมเหตุโตติ  วุตฺตํ ฯ

 อิติ  เอเต  สพฺเพ  (ชนา)  ทุสฺสีลํ  อสฺสทฺธํ  มจฺฉรึ  อตฺตานํ  สีลาทีสุ  (คุเณสุ)  ฅเปตฺวา  วิวิธานิสํสํ  

สมฺปาปุณึสุ ฯ  ยํ  จ  เนสํ  (ชนานํ)  ทุสฺสีลาทิเหตุกํ  ทิฏฺฅธมฺมสมฺปราเยสุ  ลภิตพฺพํ  เวรํ  โหติ,   

ตํ  (เวรํ  เตหิ  ชเนหิ)  สีลาทีสุ  (คุเณสุ)  ฅิตกาลโต  ปจฺฉา  ปหียติ,  ตสฺมา  อตฺตสมฺมาฅปนํ  

(ปณฺฑิเตน)  “มงฺคลนฺติ  ทฏฺฅพฺพํ ฯ  เตน  (อฏฺฅกถาจริเยน)  อฏฺฅกถายํ  “โสปิ  (อตฺตสมฺมาปณิธิ)  

มงฺคลํ  (โหติ) ฯ  ‘กสฺมา  (โสปิ  อตฺตสมฺมาปณิธิ  มงฺคลํ  โหติ’  อิติ  ปุจฺฉา) ฯ  ‘ทิฏฺฅธมฺมิก- 



539๖. กถาว่าด้วยการตั้งตน (จิต) ไว้ชอบคาถา]

สมฺปรายิกเวรปฺปหานวิวิธานิสํสาธิคมเหตุโต  (โสปิ  อตฺตสมฺมาปณิธิ  มงฺคลํ  โหติ’  อิติ   

วิสฺสชฺชนํ)”  อิติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 เอเต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั่น  สพฺเพ ทั้งปวง  ฅเปตฺวา ตั้งไว้แล้ว  อตฺตานํ ซึ่งตน   

ทุสฺสีลํ ผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้ว  อสฺสทฺธํ ผู้ไม่มีศรัทธา  มจฺฉรึ ผู้มีความ

ตระหนี่  สีลาทีสุ  (คุเณสุ) ในคุณ ท. มีศีลเป็นต้น  สมฺปาปุณึส ุบรรลุแล้ว  วิวิธา-

นิสํส ํซึ่งอานิสงส์ต่างๆ  อิติ ด้วยประการฉะนี้ ฯ  จ อนึ่ง  ยํ  เวรํ อ.เวรใด  ทุสฺสีลาทิ- 

เหตุกํ อันมีโทษมีบุคคลผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้วเป็นต้นเป็นเหตุ  เนสํ  (ชนานํ)   

ลภิตพฺพํ อันอันชน ท. เหล่านั้น พึงได้ ทิฏฺฅธมฺมสมฺปราเยสุ ในธรรมอันสัตว์เห็น

แล้วและในสัมปรายภพ ท.  โหติ ย่อมมี,  ตํ  (เวรํ) อ.เวรนั้น  (เตหิ  ชเนหิ) อันชน ท.  

เหล่านั้น  ปหียต ิ ย่อมละได้  ปจฺฉา ในภายหลัง  สีลาทีสุ  (คุเณสุ)  ฅิตกาลโต  

แต่กาลเป็นที่ดํารงอยู่แล้ว ในคุณ ท. มีศีลเป็นต้น,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  อตฺต-

สมฺมาฅปน ํ อ.การตั้งไว้ซึ่งตนโดยชอบ  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ทฏฺฅพฺพํ พึง

เห็น  มงฺคลนฺต ิว่าเป็นมงคล ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “โสปิ  

(อตฺตสมฺมาปณิธิ) อ.การตั้งไว้ซึ่งตนโดยชอบแม้นั้น  มงฺคลํ เป็นมงคล  (โหติ) 

ย่อมเป็น ฯ  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  (อิิติ) ว่า  ‘(โสปิ  อตฺตสมฺมาปณิธิ) อ.การตั้งไว้

ซึ่งตนโดยชอบ  (มงฺคลํ) เป็นมงคล  (โหติ) ย่อมเป็น  กสฺมา เพราะเหตุอะไร ?’  

(อิติ) ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  (อิติ) ว่า  ‘(โสปิ  อตฺตสมฺมาปณิธิ) อ.การ

ตั้งไว้ซึ่งตนโดยชอบแม้นั้น  (มงฺคลํ) เป็นมงคล  (โหติ) ย่อมเป็น  ทิฏฺฅธมฺมิก-

สมฺปรายิกเวรปฺปหานวิวิธานิสํสาธิคมเหตุโต เพราะเป็นเหตุแห่งการละซึ่งเวร 

อันเป็นไปในทิฏฐธรรมและอันเป็นไปในสัมปรายภพและการบรรลุซึ่งอานิสงส์อันมี

อย่างต่างๆ’  (อิติ) ดังนี้”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํ

กล่าวแล้ว  อฏฺฅกถายํ ในอรรถกถา ฯ

 พวกชนเหล่านั้นทั้งหมด ตั้งตนผู้ทุศีล ไม่มีศรัทธา ตระหนี่ ไว้ในคุณมีศีลเป็นต้น แล้ว

บรรลุอานิสงส์ต่างๆ กัน ด้วยประการฉะนี้. อนึ่ง เวรใดมีผู้ทุศีลเป็นต้นเป็นเหตุ อัน

พวกชนเหล่านั้นพึงได้ในทิฏฐธรรมและสัมปรายภพ, เวรนั้น พวกชนเหล่านั้น ย่อมละ

ได้ในภายหลังแต่เวลาที่ตนตั้งอยู่ในคุณมีศีลเป็นต้น, เพราะฉะนั้น การตั้งตนไว้โดย

ชอบ พึงเห็นว่าเป็นมงคล. เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถา พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าว
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ว่า “การตั้งตนไว้ชอบแม้นั้น จัดเป็นมงคล”. ถามว่า “เพราะเหตุอะไร ?” แก้ว่า “เพราะ

เป็นเหตุแห่งการละเวรที่เป็นไปในทิฏฐธรรมและสัมปรายภพได้ และได้รับอานิสงส์

ต่างๆ ดังนี้.

 ..............................................................................................................................

สมฺมาปณิหิตจิตฺตานิสํส

[๑๑๑] สมฺมาปณิหิตญฺหิ  จิตฺตํ  สพฺพสมฺปตฺตึ  ทาตุํ  สกฺโกติ ฯ  เตน  ภควา  “ยํ  ยํ  สมฺปตฺตึ   

เนว  มาตาทโย  ทาตุํ  สกฺโกนฺติ,  ตํ  อิเมสํ  สตฺตานํ  อพฺภนฺตเร  ปวตฺตํ  สมฺมาปณิหิตํ   

จิตฺตเมว  เทตีติ  วตฺวา  ธมฺมปทสฺส  จิตฺตวคฺเค  อิมํ  คาถมาห

  “น  ตํ  มาตา  ปิตา  กยิรา   อญฺเฃ  วา  ปน  ฃาตกา  

  สมฺมาปณิหิตํ  จิตฺตํ   เสยฺยโส  นํ  ตโต  กเรติ ฯ

 ห ิ จริงอยู่  จิตฺตํ อ.จิต  (ปุคฺคเลน)  สมฺมาปณิหิต ํ อันอันบุคคลตั้งไว้แล้วโดยชอบ  

สกฺโกติ ย่อมอาจ  ทาตุํ เพื่ออันให้  สพฺพสมฺปตฺต ึซึ่งสมบัติทั้งปวง ฯ  เตน เพราะ

เหตุนั้น  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(ปิยชนา) อ.ปิยชน 

ท.  มาตาทโย มีมารดาเป็นต้น  เนว  สกฺโกนฺติ ย่อมไม่อาจนั่นเทียว  ทาตุํ เพื่ออันให้  

ยํ  ยํ  สมฺปตฺต ึซึ่งสมบัติใดๆ,  จิตฺตํ  เอว อ.จิตนั่นเทียว  (ปุคฺคเลน)  สมฺมาปณิหิต ํ 

อันอันบุคคลตั้งไว้แล้วโดยชอบ  ปวตฺต ํอันเป็นไปแล้ว  อพฺภนฺตเร ในภายใน  อิเมสํ  

สตฺตานํ ของสัตว์ ท. เหล่านี้  เทติ ย่อมให้  ตํ  (สมฺปตฺตึ) ซึ่งสมบัตินั้น”  อิติ ดังนี้  

อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งคาถานี้  จิตฺตวคฺเค ในจิตตวรรค  ธมฺมปทสฺส แห่ง

ธรรมบท  อิติ ว่า

 “มาตา อ.มารดา  ปิตา อ.บิดา  น  กยิรา ไม่พึงกระทํา  ตํ  

(การณํ) ซึ่งเหตุนั้น  วา  ปน ก็หรือว่า  ฃาตกา อ.ญาติ ท.  

อญฺเฃ เหล่าอื่น  (น  กยิรุํ) ไม่พึงกระทํา  (ตํ  การณํ) ซึ่งเหตุ

นั้น,  จิตฺตํ อ.จิต  (ปุคฺคเลน)  สมฺมาปณิหิตํ อันอันบุคคล 

ตั้งไว้แล้วโดยชอบ  กเร พึงกระทํา  นํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลนั้น  

เสยฺยโส ให้ประเสริฐกว่า  ตโต  (การณโต) กว่าเหตุนั้น”  อิติ 
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ดังนี้ ฯ

 แท้จริง จิตที่บุคคลตั้งไว้โดยชอบ ย่อมสามารถที่จะให้สมบัติทุกอย่างได้. เพราะเหตุ

นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า “ปิยชนทั้งหลายมีมารดาเป็นต้น ไม่สามารถที่จะให้

สมบัติใดๆ ได้, จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบแล้ว ที่เป็นไปในภายในของสัตว์เหล่านี้เท่านั้น 

ย่อมให้สมบัตินั้นได้” ดังนี้แล้ว จึงตรัสคาถานี้ ในจิตตวรรคแห่งธรรมบทว่า

 “มารดา บิดา ก็หรือว่า พวกญาติเหล่าอื่น ไม่สามารถจะ

ทําเหตุนั้นได้, จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบแล้ว พึงทําบุคคลนั้น ให้

ประเสริฐกว่าเหตุนั้นได้”.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  น  ตนตฺิ  “ภิกฺขเว  ตํ  การณํ  เนว  มาตา  กเรยฺย  น  ปิตา  น  อญฺเฃ   

ฃาตกา ฯ 

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “น  ตนตฺิ  (ปทสฺส)  “ภิกฺขเว  ตํ  การณํ  เนว  มาตา  กเรยฺย,  น  ปิตา  (ตํ   

การณํ  กเรยฺย,  น  อญฺเฃ  ฃาตกา  (ตํ  การณํ  กเรยฺยุํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  มาตา อ.มารดา  เนว  กเรยฺย 

ไม่พึงกระทํานั่นเทียว  ตํ  การณํ ซึ่งเหตุนั้น,  ปิตา อ.บิดา  น  (กเรยฺย) ไม่พึงกระทํา  

(ตํ  การณํ) ซึ่งเหตุนั้น  ฃาตกา อ.ญาติ ท.  อญฺเฃ เหล่าอื่น  น  (กเรยฺยุํ) ไม่พึง

กระทํา  (ตํ  การณํ) ซึ่งเหตุนั้น”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “น  ตนฺติ  (ปทสฺส)  

แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “น  ตํ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “น  ตํ” ความว่า ภิกษุทั้งหลาย มารดา พึงทําเหตุนั้นไม่ได้ 

บิดาก็ทําไม่ได้ พวกญาติเหล่าอื่น ก็ทําไม่ได้.

 ..............................................................................................................................

 สมฺมาปณิหิตนตฺิ  ทสกุสลกมฺมปเถสุ  ฅปิตํ ฯ 

  “สมฺมาปณิหิตนตฺิ  (ปทสฺส)  “(ปุคฺคเลน)  ทสกุสลกมฺมปเถสุ  ฅปิตํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ
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 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ปุคฺคเลน)  ฅปิต ํ อันอันบุคคลตั้งไว้แล้ว  ทสกุสล-

กมฺมปเถสุ ในกุศลกรรมบถ ๑๐ ท.”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สมฺมาปณิหิตนฺติ  

ว่า “สมฺมาปณิหิตํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สมฺมาปณิหิตํ” ความว่า ที่บุคคลตั้งไว้ในกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ.

 ..............................................................................................................................

 เสยฺยโส  นํ  ตโต  กเรติ  ตโต  การณโต  วรตรํ  อุตฺตริตรํ  ปุคฺคลํ  กโรติ ฯ 

 “เสยฺยโส  นํ  ตโต  กเรติ  (คาถาปาทสฺส)  “ตโต  การณโต  วรตรํ  อุตฺตริตรํ  ปุคฺคลํ  กโรติ”  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ

  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กโรติ ย่อมกระทํา  ปุคฺคลํ ซึ่งบุคคล  วรตรํ ให้ประเสริฐ

กว่า  อุตฺตริตรํ คือว่าให้ยิ่งกว่า  ตโต  การณโต กว่าเหตุนั้น”  (อิติ) ดังนี้  (คาถา-

ปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา  “เสยฺยโส  นํ  ตโต  กเรติ ว่า “เสยฺยโส  นํ  ตโต  

กเร” ดังนี้ ฯ

 บาทพระคาถาว่า “เสยฺยโส  นํ  ตโต  กเร” ความว่า ย่อมทําบุคคลให้ประเสริฐกว่า 

คือว่าให้ยิ่งกว่าเหตุนั้น.

 ..............................................................................................................................

 มาตาปิตโร  หิ  ปุตฺตานํ  ธนํ  ททมานา  เอกสฺมึเยว  อตฺตภาเว  กมฺมํ  อกตฺวา  สุเขน  

ชีวิตกปฺปนกํ  ทาตุํ  สกฺโกนฺติ,  ปุตฺตานมฺปน  จกฺกวตฺติสิรึ  ทาตุํ  สมตฺถา  มาตาปิตโร  

นาม  นตฺถิ,  ปเคว  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  วา  ปฅมชฺฌานาทิสมฺปตฺตึ  วา,  โลกุตฺตรสมฺปตฺติ- 

ทาเน  กถาว  นตฺถิ ฯ  สมฺมาปณิหิตนฺตุ  จิตฺตํ  สพฺพมฺเปตํ  สมฺปตฺตึ  ทาตุํ  สกฺโกติ ฯ   

เตเนตํ  วุตฺตนฺติ ฯ  ตสฺมา  เกนจิปิ  จิตฺตํ  สมฺมา  ฅเปตพฺพเมว  สพฺพสุขํ  เทติ ฯ

 มาตาปิตโร  หิ  ปุตฺตานํ  ธนํ  ททมานา  เอกสฺมึ  เอว  อตฺตภาเว  กมฺมํ  อกตฺวา  สุเขน  ชีวิต- 

กปฺปนกํ  ทาตุํ  สกฺโกนฺติ,  ปุตฺตานํ  ปน  จกฺกวตฺติสิรึ  ทาตุํ  สมตฺถา  มาตาปิตโร  นาม  นตฺถิ,  

ปเคว  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  วา  ปฅมชฺฌานาทิสมฺปตฺตึ  วา  (ทาตุํ  สมตฺถา  มาตาปิตโร  นตฺถิ),   

โลกุตฺตรสมฺปตฺติทาเน  กถาว  นตฺถิ ฯ  (ปุคฺคเลน)  สมฺมาปณิหิตํ  ตุ  จิตฺตํ  สพฺพมฺปิ  เอตํ   
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สมฺปตฺตึ  ทาตุํ  สกฺโกติ ฯ  เตน  เอตํ  (วจนํ  ภควตา)  วุตฺตนฺติ ฯ  ตสฺมา  เกนจิปิ  จิตฺตํ  สมฺมา  

ฅเปตพฺพํ  เอว,  (ตํ  จิตฺตํ)  สพฺพสุขํ  เทติ ฯ

 ห ิ จริงอยู่  มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  ททมานา เมื่อให้  ธนํ ซึ่งทรัพย์   

ปุตฺตานํ แก่บุตร ท.  สกฺโกนฺติ ย่อมอาจ  เอกสฺมึ  เอว  อตฺตภาเว  กมฺมํ  อกตฺวา   

สุเขน  ชีวิตกปฺปนกํ  ทาตุํ เพื่ออัน ไม่กระทํา ซึ่งการงาน แล้วจึงให้ ซึ่งความสําเร็จซึ่ง

ชีวิต ตามสบาย ในอัตภาพหนึ่งนั่นเทียว,  ปน แต่ว่า  มาตาปิตโร  นาม ชื่อ อ.มารดา

และบิดา ท.  สมตฺถา เป็นผู้ผู้สามารถ  ทาตุํ เพื่ออันให้  จกฺกวตฺติสิรึ ซึ่งสิริคือพระเจ้า

จักรพรรดิ  ปุตฺตานํ แก่บุตร ท.  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  ปเคว จะป่วยกล่าวไปไย  (มาตา- 

ปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท.  (สมตฺถา) เป็นผู้สามารถ  (ทาตุํ) เพื่ออันให้  ทิพฺพสมฺปตฺตึ   

วา ซึ่งสมบัติอันเป็นทิพย์หรือ  ปฅมชฺฌานาทิสมฺปตฺตึ  วา หรือว่า ซึ่งสมบัติมี

ปฐมฌานเป็นต้น  (นตฺถิ) ย่อมไม่มี,  กถาว อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวเทียว  โลกุตฺตร-

สมฺปตฺติทาเน ในการให้ซึ่งสมบัติอันเป็นโลกุตระ  นตฺถิ ย่อมไม่มี ฯ  ต ุส่วนว่า  จิตฺตํ  

อ.จิต  (ปุคฺคเลน)  สมฺมาปณิหิตํ อันอันบุคคลตั้งไว้แล้วโดยชอบ  สกฺโกติ ย่อม

อาจ  ทาตุํ เพื่ออันให้  เอตํ  สมฺปตฺต ึซึ่งสมบัตินั่น  สพฺพมฺป ิ แม้ทั้งปวง ฯ  เตน 

เพราะเหตุนั้น  เอตํ  (วจนํ) อ.พระดํารัสนั่น  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺตํ 

ตรัสแล้ว  อิติ ดังนี้แล ฯ  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  จิตฺตํ อ.จิต  เกนจิปิ แม้อันใครๆ   

ฅเปตพฺพํ  เอว พึงตั้งไว้นั่นเทียว  สมฺมา โดยชอบ,  (ตํ  จิตฺตํ) อ.จิตนั้น  เทติ ย่อม

ให้  สพฺพสุขํ ซึ่งความสุขทั้งปวง ฯ

 แท้จริง มารดาบิดาเมื่อจะให้ทรัพย์แก่บุตรทั้งหลาย ย่อมสามารถเพื่อจะให้บุตรไม่

ต้องทําการงาน เลี้ยงชีวิต ตามสบาย ในอัตภาพเดียวเท่านั้น, แต่ธรรมดาว่ามารดา

บิดาเป็นผู้สามารถเพื่อจะให้สิริคือจักรพรรดิแก่บุตรทั้งหลาย ย่อมไม่มี, จะกล่าวไปไย

ถึงมารดาบิดาผู้สามารถเพื่อจะให้ทิพยสมบัติหรือว่าสมบัติมีปฐมฌานเป็นต้นได้เล่า, 

ไม่จําต้องกล่าวถึงในการให้โลกุตรสมบัติก็ได้. ส่วนจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบแล้ว ย่อม

สามารถเพื่อจะให้สมบัตินั่นทุกอย่างได้. เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัส

พระดํารัสนั่น ดังนี้แล. เพราะฉะนั้น จิตแม้ใครๆ พึงตั้งไว้โดยชอบแท้ จึงจะให้ความ

สุขทุกอย่างได้.

 ..............................................................................................................................
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มิจฺฉาฅปิตจิตฺตโทส

[๑๑๒]  มิจฺฉาฅปิตญฺหิ  จิตฺตํ  สพฺพทุกฺขํ  เทติ,  เตน  ภควา  “ยํ  เนว  โจรา  น  เวริโน   

กาตุํ  สกฺโกนฺติ,  ตํ  อิเมสํ  สตฺตานํ  อนฺโต  มิจฺฉาปณิหิตํ  จิตฺตเมว  กโรตีติ  วตฺวา   

ตตฺเถวิมํ  คาถมาห

  “ทิโส  ทิสํ  ยนฺตํ  กยิรา   เวรี  วา  ปน  เวรินํ  

  มิจฺฉาปณิหิตํ  จิตฺตํ   ปาปิโย  นํ  ตโต  กเรติ ฯ

 ห ิจริงอยู่  จิตฺตํ อ.จิต  (ปุคฺคเลน)  มิจฺฉาฅปิตํ อันอันบุคคลตั้งไว้แล้วผิด  เทติ ย่อม

ให้  สพฺพทุกฺขํ ซึ่งความทุกข์ทั้งปวง,  เตน เพราะเหตุนั้น  ภควา อ.พระผู้มีพระภาค

เจ้า  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “โจรา อ.โจร ท.  เนว  (สกฺโกนฺติ) ย่อมไม่อาจนั่นเทียว  

(กาตุํ) เพื่ออันกระทํา  ยํ  (วินาสํ) ซึ่งความพินาศใด,  เวริโน  (ชนา) อ.ชน ท. ผู้มีเวร  

น  สกฺโกนฺติ ย่อมไม่อาจ  กาตุํ เพื่ออันกระทํา  (ยํ  วินาสํ) ซึ่งความพินาศใด,  จิตฺตํ  

เอว อ.จิตนั่นเทียว  (ปุคฺคเลน)  มิจฺฉาปณิหิตํ อันอันบุคคลตั้งไว้แล้วผิด  อนฺโต ใน

ภายใน  อิเมสํ  สตฺตานํ ของสัตว์ ท. เหล่านี้  กโรติ ย่อมกระทํา  ตํ  (วินาสํ) ซึ่งความ

พินาศนั้น”  อิติ ดังนี้  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งคาถานี้  ตตฺถ  เอว  (ธมฺมปทสฺส  

จิตฺตวคฺเค) ในจิตตวรรค แห่งธรรมบทนั้นนั่นเทียว  อิติ ว่า

 “ทิโส อ.โจรผู้ปรากฏ  (ทิสฺวา) เห็นแล้ว  ทิสํ ซึ่งโจรผู้ปรากฏ   

กยิรา พึงกระทํา  ยํ  ตํ  (อนยพฺยสนํ) ซึ่งความฉิบหายมิใช่ความ

เจริญนั้นใด,  วา  ปน ก็หรือว่า  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  เวรี ผู้มีเวร  

(ทิสฺวา) เห็นแล้ว  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล  เวรินํ ผู้มีเวร  (กยิรา) พึง

กระทํา  (ยํ  ตํ  อนยพฺยสนํ) ซึ่งความฉิบหายมิใช่ความเจริญ

นั้นใด,  จิตฺตํ อ.จิต  (ปุคฺคเลน)  มิจฺฉาปณิหิตํ อันอันบุคคล  

-ตั้งไว้แล้วผิด  กเร พึงกระทํา  นํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลนั้น   

ปาปิโย ให้เป็นผู้เลวกว่า  ตโต  (อนยพฺยสนโต) กว่าความ

ฉิบหายมิใช่ความเจริญนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 แท้จริง จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิด ย่อมให้ความทุกข์ทุกอย่าง, เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาค

เจ้าตรัสว่า “พวกโจร พวกคนมีเวร ไม่สามารถเพื่อจะทําความพินาศใดได้, จิตที่บุคคล
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ตั้งไว้ผิด ในภายในของสัตว์เหล่านี้เท่านั้น ย่อมทําความพินาศนั้นได้” จึงตรัสคาถานี้ 

ในจิตตวรรค ธรรมบทนั้นนั่นแหละว่า

 “โจรเห็นโจร พึงทําความวอดวายใด ก็หรือว่า บุคคลผู้มีเวร

เห็นบุคคลผู้มีเวร พึงทําความวอดวายใด, จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิด 

พึงทําบุคคลนั้นให้เป็นผู้ชั่วกว่า กว่าความวอดวายนั้น”.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  “ทิโสติ  โจโร ฯ 

 ตตฺถ  (คาถายํ)  “ทิโสติ  โจโร ฯ

  โจโร อ.โจร  ทิโสติ ชื่อว่าทิโส  ตตฺถ  (คาถายํ) ในคาถานั้น ฯ

 โจร ชื่อว่าทิโส ในคาถานั้น.

 ..............................................................................................................................

 ทิสนฺติ  โจรํ ฯ 

 “ทิสนฺติ  (ปทสฺส)  “โจรํ”  (อิิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โจรํ ซึ่งโจร”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ทิสนฺติ  

ว่า “ทิสํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ทิสํ” แปลว่า ซึ่งโจร.

 ..............................................................................................................................

 ทิสฺวาติ  ปาฅเสโส ฯ

 “ทิสฺวาติ  ปาฅเสโส  (ปณฺฑิเตน  ปกฺขิตพฺโพ) ฯ

 ปาฅเสโส อ.บาลีที่เหลือ  “ทิสฺวาติ ว่า “ทิสฺวา” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต   

(ปกฺขิตพฺโพ) พึงใส่เข้ามา ฯ

 พึงเพิ่มบาลีที่เหลือว่า “ทิสฺวา” เข้ามา.
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 ยนฺตํ  กยิราติ  ตสฺส  อตฺตนา  ทิฏฺฅโจรสฺส  ปุตฺตทารปีฬนกฺเขตฺตาทินาสนชีวิต- 

โวโรปนวเสน  ยํ  ตํ  อนยพฺยสนํ  กเรยฺย ฯ

 “ยนฺตํ  กยิราติ  (ปททฺวยสฺส)  “ตสฺส  อตฺตนา  ทิฏฺฅโจรสฺส  ปุตฺตทารปีฬนกฺเขตฺตาทินาสนชีวิต-

โวโรปนวเสน,  ยํ  ตํ  อนยพฺยสนํ  กเรยฺย”  (อิิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กเรยฺย พึงกระทํา  อนยพฺยสน ํ ซึ่งความฉิบหายมิใช่

ความเจริญ  ยํ  ต ํ นั้นใด,  ตสฺส  อตฺตนา  ทิฏฺฅโจรสฺส แก่โจร ผู้อันตน เห็นแล้ว

นั้น  ปุตฺตทารปีฬนกฺเขตฺตาทินาสนชีวิตโวโรปนวเสน ด้วยสามารถแห่งการ

เบียดเบียนซึ่งบุตรและภรรยา การยังทรัพย์มีนาเป็นต้นให้ฉิบหาย และการปลงลง

จากชีวิต”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  “ยนฺตํ  กยิราติ ว่า “ยนฺตํ   

กยิรา” ดังนี้ ฯ

 สองบทว่า “ยนฺตํ  กยิรา” ความว่า พึงทําความวอดวายนั้นใด, แก่โจรผู้ที่ตนเห็นแล้ว

นั้น ด้วยสามารถการเบียดเบียนบุตรภรรยา การทําให้ทรัพย์มีนาเป็นต้นให้ฉิบหาย 

และการปลงเสียจากชีวิต. 

 ..............................................................................................................................

 เวรีติ  เกนจิเทว  การเณน  พทฺธเวรี ฯ 

  พทฺธเวรี  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล ผู้มีเวรอันผูกไว้แล้ว  เกนจิ  เอว  การเณน ด้วยเหตุ

บางอย่างนั่นเทียว  เวรีติ ชื่อว่าเวรี ฯ

 ผู้ที่ผูกเวรไว้แล้ว ด้วยเหตุบางอย่างเท่านั้น ชื่อว่าเวรี.

 ..............................................................................................................................

 เวรินนฺติ  เอวรูปํ  เวรึ  ทิสฺวา ฯ 

 “เวรินนฺติ  (ปทสฺส)  “เอวรูปํ  เวรึ  (ปุคฺคลํ)  ทิสฺวา”  (อิิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ทิสฺวา เห็นแล้ว  เวรึ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล ผู้มีเวร  เอวรูปํ 

ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “เวรินนฺติ ว่า “เวรินํ” ดังนี้ ฯ
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 บทว่า “เวรินํ” ความว่า เห็นบุคคลผู้มีเวรเห็นปานนี้.

 ..............................................................................................................................

 มิจฺฉาปณิหิตนฺติ  ทสอกุสลกมฺมปเถสุ  ฅปิตํ ฯ  

 “มิจฺฉาปณิหิตนฺติ  (ปทสฺส)  “(ปุคฺคเลน)  ทสอกุสลกมฺมปเถสุ  ฅปิตํ”  (อิิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ปุคฺคเลน)  ฅปิต ํ อันอันบุคคลตั้งไว้แล้ว  ทสอกุสล-

กมฺมปเถสุ ในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ท.”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “มิจฺฉา- 

ปณิหิตนฺต ิว่า “มิจฺฉาปณิหิตํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “มิจฺฉาปณิหิตํ” ความว่า ที่บุคคลตั้งไว้ในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ.

 ..............................................................................................................................

 ปาปิโยติ  ปาปิฏฺฅตรํ ฯ  

 “ปาปิโยติ  (ปทสฺส)  “ปาปิฏฺฅตรํ”  (อิิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปาปิฏฺฅตรํ ให้เป็นผู้เลวที่สุดกว่า”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  “ปาปิโยติ ว่า “ปาปิโย” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ปาปิโย” แปลว่า ให้เป็นผู้เลวที่สุดกว่า. 

 ..............................................................................................................................

 นนฺติ  เยน  มิจฺฉาฅปิตํ  จิตฺตํ  ตํ  ปุคฺคลํ ฯ 

  “นนฺติ  (ปทสฺส)  “เยน  (ปุคฺคเลน)  มิจฺฉาฅปิตํ  จิตฺตํ,  ตํ  ปุคฺคลํ”  (อิิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “จิตฺตํ อ.จิต  เยน  (ปุคฺคเลน)  มิจฺฉาฅปิตํ อันอันบุคคล

ใดตั้งไว้แล้วผิด,  ตํ  ปุคฺคลํ ซึ่งบุคคลนั้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “นนฺติ  

ว่า “นํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “นํ” ความว่า บุคคลผู้ตั้งจิตไว้ผิดนั้น.

 ..............................................................................................................................
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 ตโตติ  ตสฺมา  โจรเวรีหิ  ทิฏฺฅโจรเวริปุคฺคลโต  ตโต  วา  อนยพฺยสนโต ฯ  

 “ตโตติ  (ปทสฺส)  “ตสฺมา  โจรเวรีหิ  ทิฏฺฅโจรเวริปุคฺคลโต  ตโต  วา  อนยพฺยสนโต”  (อิิติ   

อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ตสฺมา  โจรเวรีหิ  ทิฏฺฅโจรเวริปุคฺคลโต กว่าบุคคล 

ผู้เป็นโจรและผู้มีเวร ผู้อันโจรและบุคคลผู้มีเวร ท. เห็นแล้วนั้น  วา หรือว่า  ตโต  อนย- 

พฺยสนโต กว่าความฉิบหายมิใช่ความเจริญนั้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“ตโตติ ว่า “ตโต” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ตโต” ความว่า กว่าบุคคลผู้เป็นโจรและผู้มีเวร ผู้ที่โจรและผู้มีเวรเห็นกันแล้ว

นั้น หรือว่ากว่าความวอดวายนั้น.

 ..............................................................................................................................

 กเรติ  กเรยฺย ฯ

 “กเรติ  (ปทสฺส)  “กเรยฺย”  (อิิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กเรยฺย พึงกระทํา”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “กเรติ  

ว่า “กเร” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “กเร” แปลว่า พึงทํา.  

 ..............................................................................................................................

 อิทํ  วุตฺตํ  โหติ  “ทิโส  วา  เวรี  วา  ปุตฺตทารกฺเขตฺตวตฺถุโคมหิสาทีสุ  อปรชฺฌนฺโต  

ยสฺส  อปรชฺฌติ  ตมฺปิ  ตเถว  อตฺตนิ  อปรชฺฌนฺตํ  ทิสํ  วา  เวรึ  วา  ทิสฺวา  ยํ  ตสฺส   

อนยพฺยสนํ  กโรติ  มิจฺฉาปณิหิตํ  จิตฺตํ  ตโต  ปาปิฏฺฅตรํ  ตํ  ปุคฺคลํ  กเรยฺย ฯ   

ทิสเวริโน  หิ  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  ทุกฺขํ  วา  อุปฺปาเทยฺยุํ  ชีวิตกฺขยํ  วา  กเรยยุํ   

มิจฺฉาปณิหิตํ  จิตฺตนฺตุ  ทิฏฺฅธมฺเม  อนยพฺยสนํ  ปาเปตฺวา  อตฺตภาวสตสหสฺสานิปิ  

จตุราปาเย  ขิปิตฺวา  สีสํ  อุกฺขิปิตุํ  น  เทตีติ ฯ  

 อิทํ  (อตฺถรูปํ  ภควตา)  วุตฺตํ  โหติ  “ทิโส  วา  เวรี  วา  ปุตฺตทารกฺเขตฺตวตฺถุโคมหิสาทีสุ  (ธเนสุ)   

อปรชฺฌนฺโต,  (อตฺตา)  ยสฺส  (ทิสสฺส  วา  เวริสฺส  ปุคฺคลสฺส  วา)  อปรชฺฌติ,  ตมฺปิ  ตเถว  อตฺตนิ   
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อปรชฺฌนฺตํ  ทิสํ  วา  เวรึ  วา  ทิสฺวา  ยํ  ตสฺส  (ทิสสฺส  วา  เวริสฺส  ปุคฺคลสฺส  วา)  อนยพฺยสนํ   

กโรติ,  (ปุคฺคเลน)  มิจฺฉาปณิหิตํ  จิตฺตํ  ตโต  (ทิสโต  วา  เวริโต  ปุคฺคลโต  วา)  ปาปิฏฺฅตรํ  

ตํ  ปุคฺคลํ  กเรยฺย ฯ  ทิสเวริโน  (ปุคฺคลา)  หิ  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  ทุกฺขํ  วา  อุปฺปาเทยฺยุํ   

ชีวิตกฺขยํ  วา  กเรยฺยุํ,  มิจฺฉาปณิหิตํ  จิตฺตํ  ตุ  (ปุคฺคลํ)  ทิฏฺฅธมฺเม  อนยพฺยสนํ  ปาเปตฺวา   

อตฺตภาวสตสหสฺสานิปิ  จตุราปาเย  ขิปิตฺวา  สีสํ  อุกฺขิปิตุํ  น  เทตีติ ฯ  

 อิทํ  (อตฺถรูปํ) อ.เนื้อความนี้  อิติ ว่า  “ทิโส  วา อ.โจรหรือ  เวรี  วา หรือว่า อ.บุคคล

ผู้มีเวร  อปรชฺฌนฺโต เมื่อประพฤติผิด  ปุตฺตทารกฺเขตฺตวตฺถุโคมหิสาทีสุ (ธเนสุ) 

ในทรัพย์ ท. มีบุตร ภรรยา นา สวน โค และกระบือเป็นต้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตมฺปิ  

ตเถว  อตฺตนิ  อปรชฺฌนฺตํ  ทิสํ  วา  เวรึ  วา ซึ่ง-,  (อตฺตา) อ.ตน  อปรชฺฌติ ย่อม

ประพฤติผิด  ยสฺส  (ทิสสฺส  วา  เวริสฺส  ปุคฺคลสฺส  วา) ต่อโจรหรือ หรือว่าต่อบุคคลผู้

มีเวรใด, -โจรหรือ หรือว่าซึ่งบุคคลผู้มีเวร ผู้ประพฤติผิดอยู่ ในตน เหมือนอย่างนั้นนั่น

เทียว แม้นั้น  กโรติ ย่อมกระทํา  อนยพฺยสน ํซึ่งความฉิบหายมิใช่ความเจริญ  ตสฺส  

(ทิสสฺส  วา  เวริสฺส  ปุคฺคลสฺส  วา) ต่อโจรหรือ หรือว่าต่อบุคคลผู้มีเวรนั้น  ยํ ใด,  

จิตฺตํ อ.จิต  (ปุคฺคเลน)  มิจฺฉาปณิหิตํ อันอันบุคคลตั้งไว้แล้วผิด  กเรยฺย พึงกระทํา  

ตํ  ปุคฺคลํ ซึ่งบุคคลนั้น  ปาปิฏฺฅตรํ ให้เป็นผู้เลวที่สุดกว่า  ตโต  (ทิสโต  วา  เวริโต   

ปุคฺคลโต  วา) กว่าโจรหรือ หรือว่ากว่าบุคคลผู้มีเวรนั้น ฯ  ห ิ จริงอยู่  ทิสเวริโน   

(ปุคฺคลา) อ.โจรและบุคคลผู้มีเวร ท.  ทุกฺขํ ยังความทุกข์  อุปฺปาเทยฺยุํ พึงให้เกิดขึ้น  

วา หรือ  วา หรือว่า  กเรยฺยุํ พึงกระทํา  ชีวิตกฺขยํ ซึ่งความสิ้นไปแห่งชีวิต  อิมสฺมึ  

เอว  อตฺตภาเว ในอัตภาพนี้นั่นเทียว,  ต ุส่วนว่า  จิตฺตํ อ.จิต  (ปุคฺคเลน)  มิจฺฉา-

ปณิหิตํ อันอันบุคคลตั้งไว้แล้วผิด  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ปาเปตฺวา ให้ถึงแล้ว  อนย- 

พฺยสน ํซึ่งความฉิบหายมิใช่ความเจริญ  ทิฏฺฅธมฺเม ในธรรมอันสัตว์เห็นแล้ว  ขิปิตฺวา  

ซัดไปแล้ว  จตุราปาเย ในอบาย ๔  อตฺตภาวสตสหสฺสานิป ิแม้สิ้นแสนแห่งอัตภาพ  

ท.  น  เทติ ย่อมไม่ให้  อุกฺขิปิตุํ เพื่ออันยกขึ้น  สีส ํซึ่งศีรษะ”  อิติ ดังนี้  (ภควตา)  

วุตฺตํ เป็นคําอธิบาย อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสแล้ว  โหติ ย่อมเป็น ฯ

 มีคําอธิบายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า “โจรหรือบุคคลผู้มีเวร เมื่อประพฤติผิดใน

บุตร ภรรยา นา สวน โค และกระบือเป็นต้น, ตนย่อมประพฤติผิดต่อโจรหรือบุคคลผู้

มีเวรใด, เห็นโจรหรือบุคคลผู้มีเวรแม้นั้น ผู้ประพฤติผิดในตนเหมือนอย่างนั้นเหมือน
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กัน ย่อมทําความวอดวายต่อโจรหรือบุคคลผู้มีเวรนั้นใด, จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดพึงทํา

บุคคลนั้นให้เป็นผู้เลวที่สุดกว่าโจรหรือบุคคลผู้มีเวรนั้น, แท้จริง โจรหรือบุคคลผู้มีเวร

ทั้งหลาย พึงทําความทุกข์ให้เกิดขึ้น หรือพึงทําให้สิ้นชีวิต ในอัตภาพนี้เท่านั้น, ส่วน

จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิด ทําให้ถึงความวอดวายในทิฏฐธรรม ซัดไปในอบาย ๔ แม้สิ้นแสน

อัตภาพ ย่อมไม่ให้เพื่อจะยกศีรษะขึ้นได้”.

 ..............................................................................................................................

 ตสฺมา  เกนจิปิ  จิตฺตํ  มิจฺฉา  น  ฅเปตพฺพเมว ฯ

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  จิตฺตํ อ.จิต  เกนจิปิ แม้อันใครๆ  น  ฅเปตพฺพํ  เอว ไม่พึงตั้ง

ไว้  มิจฺฉา ผิดนั่นเทียว ฯ

 เพราะฉะนั้น แม้ใครๆ ก็ไม่ควรตั้งจิตไว้ผิดโดยแท้.

 ..............................................................................................................................

อตฺตทนฺตกถา

[๑๑๓]  โย  จ  ปุพฺเพ  มิจฺฉาปฏิปนฺนํ  จิตฺตํ  ปจฺฉา  สมฺมา  ฅเปติ,  โส  อตฺตทนฺโตติ  วุจฺจติ ฯ   

อตฺตทนฺโต  จ  นาม  อคตปุพฺพํ  ทิสํ  คจฺฉติ,  เตน  ภควา  หตฺถาจริยปุพฺพกเมกํ  ภิกฺขุํ  

โอวทนฺโต  ธมฺมปทสฺส  นาควคฺเค  อิมํ  คาถมาห

  “น  หิ  เอเตหิ  ยาเนหิ   คจฺเฉยฺย  อคตํ  ทิสํ  

  ยถาตฺตนา  สุทนฺเตน   ทนฺโต  ทนฺเตน  คจฺฉตีติ ฯ

 จ ก็  โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  ฅเปติ ย่อมตั้งไว้  จิตฺตํ ซึ่งจิต  มิจฺฉาปฏิปนฺนํ 

อันปฏิบัติผิดแล้ว  ปุพฺเพ ในกาลก่อน  สมฺมา โดยชอบ  ปจฺฉา ในภายหลัง,  โส  

(ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจติ ย่อมเรียก  “อตฺตทนฺโตติ ว่า 

“ผู้มีตนอันฝึกแล้ว” ดังนี้ ฯ  จ ก็  อตฺตทนฺโต  นาม  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล ชื่อว่าผู้มีตน

อันฝึกแล้ว  คจฺฉติ ย่อมไป  ทิสํ สู่ทิศ  อคตปุพฺพํ อันไม่ไปแล้วในกาลก่อน,  เตน 

เพราะเหตุนั้น  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  โอวทนฺโต เมื่อตรัสสอน  เอกํ  ภิกฺขุํ ซึ่ง
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ภิกษุรูปหนึ่ง  หตฺถาจริยปุพฺพกํ ผู้เป็นนายควาญช้างในกาลก่อน  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  

คาถํ ซึ่งคาถานี้  นาควคฺเค ในนาควรรค  ธมฺมปทสฺส แห่งธรรมบท  อิติ ว่า

 “ทนฺโต  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลผู้ฝึกแล้ว  อตฺตนา มีตน  ทนฺเตน  

อันทรมานแล้ว   สุทนฺเตน อันฝึกฝนดีแล้ว  คจฺฉติ ย่อมไป  

(ทิสํ) สู่ทิศ  (อคตํ) อันไม่เคยไปแล้ว  ยถา ฉันใด,  (ปุคฺคโล) 

อ.บุคคล  คจฺเฉยฺย พึงไป  ทิสํ สู่ทิศ  อคตํ อันไม่เคยไปแล้ว   

เอเตหิ  ยาเนหิ ด้วยยาน ท. เหล่านั่น  (เอวํ) ฉันนั้น  น 

หามิได้”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 ก็บุคคลใดตั้งจิตที่ปฏิบัติผิดในกาลก่อนไว้โดยชอบในภายหลัง, บุคคลนั้น ท่านเรียก

ว่า “ผู้มีตนที่ฝึกแล้ว” ฯ ก็ธรรมดาว่าบุคคลผู้ที่ฝึกตนแล้ว ย่อมไปสู่ทิศที่ไม่เคยไป, 

เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อตรัสสอนภิกษุรูปหนึ่งผู้เคยเป็นนายควาญช้าง 

ตรัสคาถานี้ในนาควรรค แห่งธรรมบทว่า

 “บุคคลผู้ฝึกแล้ว มีตนอันทรมานแล้ว ฝึกฝนดีแล้ว ย่อมไป 

สู่ทิศที่ไม่เคยไปได้ ฉันใด, บุคคลพึงไปสู่ทิศที่ไม่เคยไป ด้วย

ยานเหล่านั่น ฉันนั้น หามิได้”.

 ..............................................................................................................................

 ตตฺถ  อคตนฺติ  สุปินนฺเตนาปิ  อคตปุพฺพํ ฯ  

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อคตนฺติ  (ปทสฺส)  “สุปินนฺเตนาปิ  อคตปุพฺพํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อคตปุพฺพํ อันไม่เคยไปแล้วในกาลก่อน  สุปินนฺเตนาปิ 

แม้โดยที่สุดแห่งความฝัน”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อคตนฺติ  (ปทสฺส) แห่ง- 

ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “อคตํ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “อคตํ” ความว่า ไม่เคยไปเลย แม้โดยที่สุดด้วยความฝัน. 

 ..............................................................................................................................
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 ทิสนฺติ  นิพฺพานํ ฯ  

 “ทิสนฺติ  (ปทสฺส)  “นิพฺพานํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “นิพฺพานํ สู่พระนิพพาน”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“ทิสนฺติ ว่า “ทิสํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ทิสํ” แปลว่า สู่พระนิพพาน.

 ..............................................................................................................................

 อตฺตนาติ  จิตฺเตน ฯ

 “อตฺตนาติ  (ปทสฺส)  “จิตฺเตน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “จิตฺเตน มีจิต”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อตฺตนาติ  

ว่า “อตฺตนา” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อตฺตนา” แปลว่า มีจิต.

 ..............................................................................................................................

 สุทนฺเตนาติ  อริยมคฺคภาวนาย  สุฏฺุ  ทมิเตน ฯ

 “สุทนฺเตนาติ  (ปทสฺส)  “อริยมคฺคภาวนาย  สุฏฺุ  ทมิเตน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ทมิเตน อันฝึกแล้ว  สุฏฺฅุ ด้วยดี  อริยมคฺคภาวนาย  

ด้วยภาวนาอันสัมปยุตแล้วด้วยอริยมรรค”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สุทนฺเตนาติ  

ว่า “สุทนฺเตน” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สุทนฺเตน” ความว่า อันฝึกแล้วด้วยดี ด้วยภาวนาอันสัมปยุตด้วยอริยมรรค.

 ..............................................................................................................................

 ทนฺโตติ  นิพฺพิเสวโน ฯ

 “ทนฺโตติ  (ปทสฺส)  “นิพฺพิเสวโน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 
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  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “นิพฺพิเสวโน ผู้มีความเสพผิดออกแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “ทนฺโตติ ว่า “ทนฺโต” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ทนฺโต” ความว่า ผู้ปราศจากความเสพผิด.

 ..............................................................................................................................

 ทนฺเตนาติ  อินฺทฺริยทมเนน  ทมิเตน ฯ 

  “ทนฺเตนาติ  (ปทสฺส)  “อินฺทฺริยทมเนน  ทมิเตน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ทมิเตน อันทรมานแล้ว  อินฺทฺริยทมเนน ด้วยการ

ทรมานซึ่งอินทรีย์”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ทนฺเตนาติ ว่า “ทนฺเตน” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ทนฺเตน” ความว่า อันทรมานแล้ว ด้วยการทรมานอินทรีย์.

 ..............................................................................................................................

 อิทํ  วุตฺตํ  โหติ  “ยถา  สปฺปญฺโฃ  ปุคฺคโล  ทนฺโต  ปุพฺพภาเค  ทนฺเตน  อปรภาเค   

สุทนฺเตน  อตฺตนา  อคตํ  ทิสํ  คจฺฉติ  ทนฺตภูมึ  ปาปุณาติ,  น  ตถา  โกจิ  ปุคฺคโล  

เอเตหิ  หตฺถิยานาทีหิ  ยาเนหิ  อคตํ  ทิสํ  คจฺเฉยฺย,  ตสฺมา  อตฺตทมนเมว  เต  วรํ  

ภิกฺขูติ ฯ

 อิทํ  (อตฺถรูปํ  ภควตา)  วุตฺตํ  โหติ  “ยถา  สปฺปญฺโฃ  ปุคฺคโล  ทนฺโต  ปุพฺพภาเค  ทนฺเตน   

อปรภาเค  สุทนฺเตน  อตฺตนา  อคตํ  ทิสํ  คจฺฉติ  ทนฺตภูมึ  ปาปุณาติ,  น  ตถา  โกจิ  ปุคฺคโล   

เอเตหิ  หตฺถิยานาทีหิ  ยาเนหิ  อคตํ  ทิสํ  คจฺเฉยฺย,  ตสฺมา  อตฺตทมนํ  เอว  เต  วรํ  (โหติ)   

ภิกฺขูติ ฯ

 อิทํ  (อตฺถรูปํ) อ.เนื้อความนี้  อิติ ว่า  “ปุคฺคโล อ.บุคคล  สปฺปญฺโฃ ผู้เป็นไปกับด้วย

ปัญญา  ทนฺโต ฝึกฝนแล้ว  อตฺตนา มีตน  ทนฺเตน อันทรมานแล้ว  ปุพฺพภาเค ใน

ส่วนอันเป็นเบื้องต้น  สุทนฺเตน อันฝึกฝนดีแล้ว  อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก  

คจฺฉติ ย่อมไป  ทิสํ สู่ทิศ  อคตํ อันไม่เคยไปแล้ว  ปาปุณาติ คือว่าย่อมถึง  ทนฺต-

ภูม ึซึ่งภูมิอันฝึกฝนแล้ว  ยถา ฉันใด,  โกจิ  ปุคฺคโล อ.บุคคลบางคน  คจฺเฉยฺย พึง

ไป  ทิสํ สู่ทิศ  อคตํ อันไม่เคยไปแล้ว  ยาเนหิ ด้วยยาน ท.  หตฺถิยานาทีหิ มียาน
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คือช้างเป็นต้น  เอเตหิ เหล่านั่น  ตถา ฉันนั้น  น หามิได้,  ภิกฺขุ ดูก่อนภิกษุ  ตสฺมา  

เพราะเหตุนั้น  อตฺตทมนํ  เอว อ.การฝึกซึ่งตนนั่นเทียว  วรํ เป็นสิ่งประเสริฐ  เต  

แก่เธอ  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (ภควตา)  วุตฺต ํเป็นคําอธิบาย อันพระผู้มีพระ

ภาคเจ้า ตรัสแล้ว  โหติ ย่อมเป็น ฯ

 มีคําอธิบายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า “บุคคลผู้มีปัญญา ฝึกฝนแล้ว มีตนที่

ทรมานแล้วในส่วนเบื้องต้น ในกาลต่อมา ฝึกฝนดีแล้ว ย่อมไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปได้ 

คือย่อมถึงภูมิที่ฝึกฝนแล้ว ฉันใด, บุคคลบางคน พึงไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปได้ ด้วยยาน-

พาหนะทั้งหลายมียานพาหนะคือช้างเป็นต้น ฉันนั้น หามิได้, ภิกษุ เพราะฉะนั้น การ

ฝึกฝนตนเท่านั้น เป็นสิ่งประเสริฐสําหรับเธอ”.

อตฺตสมฺมาปณิธิกถา ฯ

อตฺตสมฺมาปณิธิกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งการตั้งไว้ซึ่งตนโดยชอบ  

(นิฏฺฅิตา) จบแล้ว

จบกถาว่าด้วยการตั้งตน (จิต) ไว้ชอบ

----------------------
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ทุติยคาถายตฺถสรูป

[๑๑๔]  เอวมิมายปิ  คาถาย  ปฏิรูปเทสวาโส  ปุพฺเพกตปุญฺฃตา  อตฺตสมฺมาปณิธีติ  มงฺคลตฺตยํ  

วุตฺตํ ฯ  อิธ  ปฅมปาโท  นวกฺขริโก  ทานญฺจ  ธมฺมจริยา  จ  ตโป  จ  พฺรหฺมจริยญฺจาติ   

จ  ยถา ฯ  ทุติยปาโท  ปฺยาวตฺตสฺส  ทุติยปาทลกฺขณยุตฺโต ฯ  ทุติยฑฺฒํ  ปฺยา- 

วตฺตนฺติ ฯ

 เอวํ  อิมายปิ  คาถาย  (ภควตา)  “ปฏิรูปเทสวาโส  ปุพฺเพกตปุญฺฃตา  อตฺตสมฺมาปณิธีติ  

มงฺคลตฺตยํ  วุตฺตํ ฯ  อิธ  (คาถายํ)  ปฅมปาโท  นวกฺขริโก  (โหติ)  “ทานญฺจ  ธมฺมจริยา  จ,  ตโป  

จ  พฺรหฺมจริยญฺจาติ  จ  ยถา ฯ  ทุติยปาโท  ปฺยาวตฺตสฺส  ทุติยปาทลกฺขณยุตฺโต  (โหติ) ฯ   

ทุติยฑฺฒํ  ปฺยาวตฺตํ  (โหติ)  อิติ ฯ

 มงฺคลตฺตยํ อ.หมวดสามแห่งมงคล  อิติ คือ  “ปฏิรูปเทสวาโส อ.การอยู่ในประเทศ

อันสมควร  ปุพฺเพกตปุญฺฃตา อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีบุญอันกระทําไว้แล้วในกาล

ก่อน  อตฺตสมฺมาปณิธ ิอ.การตั้งไว้ซึ่งตนโดยชอบ”  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  

วุตฺตํ ตรัสแล้ว  อิมายปิ  คาถาย ด้วยคาถาแม้นี้  เอวํ ด้วยประการฉะนี้ ฯ  ปฅมปาโท 

อ.บาทที่ ๑  อิธ  (คาถายํ) ในคาถานี้  นวกฺขริโก มี ๙ พยางค์  “ทานญฺจ  ธมฺมจริยา  จ”   

(อิติ  คาถาปาโท  ยถา)  จ ราวกะ อ.บาทแห่งคาถาว่า “ทานญฺจ  ธมฺมจริยา  จ” ดังนี้

ด้วย  “ตโป  จ  พฺรหฺมจริยญฺจาติ  จ  (คาถาปาโท)  ยถา ราวกะ อ.บาทแห่งคาถา

ว่า “ตโป  จ  พฺรหฺมจริยญฺจ” ดังนี้ด้วย  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ทุติยปาโท อ.บาทที่ ๒  

ทุติยปาทลกฺขณยุตฺโต เป็นบาทอันประกอบแล้วด้วยลักษณะของบาทที่ ๒  ปฅฺยา-

วตฺตสฺส ของปัฐยาวัตร  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ทุติยฑฺฒํ อ.กึ่งที่ ๒  ปฺยาวตฺต ํ เป็น 

ปัฐยาวัตร  (โหติ) ย่อมเป็น  อิติ ดังนี้แล ฯ

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมงคล ๓ ประการ คือ “การอยู่ในประเทศอันสมควร ๑ ความ

เป็นผู้มีบุญอันได้ทําไว้ในกาลก่อน ๑ การตั้งตนไว้ชอบ ๑” ด้วยคาถาแม้นี้ ดังพรรณนา

มาฉะนี้. บาทที่ ๑ ในคาถานี้ มี ๙ พยางค์ เหมือนบาทคาถาว่า “ทานญฺจ  ธมฺมจริยา  

จ” ดังนี้ และเหมือนบาทคาถาว่า “ตโป  จ  พฺรหฺมจริยญฺจ” ดังนี้. บาทที่ ๒ ประกอบ

ด้วยลักษณะของบาทที่ ๒ ของปัฐยาวัตร. ครึ่งที่ ๒ เป็นปัฐยาวัตร ดังนี้แล. 

 ..............................................................................................................................
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ทุติยคาถายตฺถวณฺณนา ฯ

ทุติยคาถาย  อตฺถวณฺณนา  (นิฏฺฅิตา) ฯ

อตฺถวณฺณนา อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความ  ทุติยคาถาย แห่งคาถาที่ ๒  

(นิฏฺฅิตา) จบแล้ว ฯ

จบ พรรณนาเนื้อความแห่งคาถาที่ ๒

 



บรรณานุกรม

พระสิริมังคลมหาเถระ. มงฺคลตฺถทีปนี (ปโม ภาโค). พิมพ์ครั้งแรก, กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.

พระสิริมังคลมหาเถระ. มงฺคลตฺถทีปนี (ปโม ภาโค). พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.

พระสิริมังคลมหาเถระ. มังคลัตถทีปนี แปล เล่ม ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.

พระสิริมังคลมหาเถระ. มังคลัตถทีปนี แปล เล่ม ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.

พระพุทธโฆสาจารย์. ธมฺมปทฏ�กถา (ปโม  ภาโค). พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พระพุทธโฆสาจารย์. ธมฺมปทฏ�กถา (ปโม  ภาโค). พิมพ์ครั้งที่ ๓๗, กรุงเทพมหานคร : 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.

พระสิริสุมังคลเถระ, ธัมมปทัฏฐกถาคาถาโยชนา, พิมพ์เนื่องในโอกาส หม่อมอุบล ยุคล  

ณ อยุธยา เจริญชนมายุครบ ๘๐ ปี, ๒๕๔๖.

พระวรสัมโพธิมหาเถร, ธมฺมปทมหาฏีกา, ศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ํา น�าโดย พระธรรมปัญญาบดี  

อุปภัมภ์ พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระราชทานเพลิงศพ พระวิสุทธาธิบดี 

(สง่า ปภสฺสรมหาเถร ป.ธ. ๘), ๒๕๓๕.

พระกัจจายนเถระ. กจฺจายนพฺยากรณํ. กรุงเทพมหานคร : วิริยพัฒนาการพิมพ์, ๒๕๔๐.

พระพุทธัปปิยเถระ. ปทรูปสิทฺธิ. พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ ปริวรรต, กรุงเทพมหานคร : 

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, ๒๕๕๙.

พระวิสุทธาจารมหาเถระ. ธาตวัตถสังคหปาฐนิสสยะ. พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท ฐานการพิมพ์ จ�ากัด, ๒๕๕๙. 
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พระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม), งานวิจัยการศึกษาเชิงวิเคราะห์ พระคาถาธรรมบท เล่ม ๑, 

กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๕.

ฉบับภูมิพโลภิกขุ, ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา (บาลี-ไทย) ภาค ๑, กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์ภูมิพโลภิกขุ, ๒๕๕๑.

พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ, วากยสัมพันธ์ (ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๒), กรุงเทพมหานคร 

: บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จ�ากัด, ๒๕๕๗.

--------------, โครงสร้างลักษณะต่างๆ ของภาษาบาลี ๑ (ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๓), 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จ�ากัด, ๒๕๕๗.

--------------, โครงสร้างลักษณะต่างๆ ของภาษาบาลี ๒ (ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๔), 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จ�ากัด, ๒๕๕๗.

--------------, โครงสร้างลักษณะต่างๆ ของภาษาบาลี ๓ (ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๕), 

กรุงเทพมหานคร, บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จ�ากัด, ๒๕๕๗.

--------------, รูปสิทธิทีปนี, กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, 

๒๕๖๐.

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระ 

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖



ประวัติผู้แปล

ชื่อ-ฉายา	 พระมหาธิติพงศ์		อุตฺตมปญฺโญ	(เข็มสันเทียะ)

วัน/เดือน/ปีเกิด	 เกิด	วันที่	๒๘	เดือนมีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๑๔

สถานที่เกิด	 บ้านเลขที่	๕๑	หมู่	๓	ต�าบลมะค่า		อ�าเภอโนนไทย		จังหวัดนครราชสีมา	

อุปสมบท			 วันที่	๒	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๓๔		ณ	พัทธสีมาวัดถนนโพธิ์		ต�าบลถนนโพธิ์			

	 อ�าเภอโนนไทย	จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติการศึกษา	 เปรียญธรรม	๗	ประโยค

	 ชั้นนักศึกษาบาลีใหญ่	(สอบได้อันดับที่	๑)	ส�านักเรียนวัดท่ามะโอ	ต�าบลเวียงเหนือ		 	

	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง

	 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต	คณะมนุษยศาสตร์	(จิตวิทยา)	เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

	 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาบาลี	(มจร)

ประวัติการท�างาน	 ครูสอนพระปริยัติธรรม	แผนกธรรม-บาลี	และบาลีใหญ่

ที่อยู่ปัจจุบัน									วัดสุทธาโภชน์	๓๙	ถนนฉลองกรุง	แขวงลาดยาว	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร	๑๐๕๒๐

ผลงาน	 ๑.	 รูปสิทธิทีปนี		

	 ๒.	 ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

	 ๓.	 กัจจายนสุตตปาฐะ	แปลสูตรพร้อมอุทาหรณ์

	 ๔.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๑		หลักการแปลขั้นพื้นฐาน	ร่วมกับคณะ

	 ๕.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๒		วากยสัมพันธ์

	 ๖.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๓		โครงสร้างลักษณะต่างๆ	ของภาษาบาลี	๑	

	 ๗.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๔		โครงสร้างลักษณะต่างๆ	ของภาษาบาลี	๒

	 ๘.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๕		วิธีการแปลอรรถกถา

	 ๙.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๖		วิธีการแต่งประโยคภาษาบาลี

	 ๑๐.	 นามาขยาตรูปัพพิธาน	(วิธีท�าตัวรูปของนามบทและอาขยาตบท)

	 ๑๑.	 ภิกขุปาติโมกข์แปล	พร้อมมาติกาส�าหรับวินิจฉัยสิกขาบท

	 ๑๒.	 ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์	ภาค	๑

	 ๑๓.	 ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์	ภาค	๒



 

  



รายชื่่�อผู้้�ร่วมบุุญพิิมพิ์หนัังสื่อมงคลััตถทีีปนัีแปลั ภาค ๑
เลั่ม ๑,๒,๓

-----
ผู้้�ร่วมบุุญค่าทีำาต�นัฉบุับุ

๑. คุุณธนดล มงคุลชััย  ด.ญ. ญาดาภา แสงกาศนีย์ 
 และคุุณยศริินทริ์ โชัติิเสน, คุุณศิริินทริ์ โชัติิเสน ๒,๐๐๐ บาท
๒. คุุณณัฐศักดิ� ติันติยานุพนธ์ ถวายหมึกปริิ�นเติอริ์
๓. คุุณนวลมณี กาญจนพิบูลย์
๔. คุุณเพ็ญศริี บุญญริัติน์
๕. คุุณวิไล สีสริริพ์
๖. คุุณไติริริงคุ์ มาลาภิริมย์
๗. คุุณอุ�นเริือน เทียมศักดิ� ๑๐,๐๐๐ บาท
 

ประธานัอุปภัมถ์พิิมพิ์หนัังสื่อ
 คุุณวิเชัียริ แซ่�ฉั่ั�ว - คุุณพัชัธริ กิติินุกูลศิลป์ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

สืายบุุญวัดญาณเวศกวันั
๑. แม�ชัีทองสุข นามเจ็ดสีคุณะจีนฮ่�องกง, OM SIVA NAMAVALI, VEN.KOK KWONG,  
 VEN.GUO NGAI, SIK KU TAY, SIK KUO RONG, SIK FA REN, SIK XIU HANG 

 และคุณะโยมศริัทธา ๓๑,๐๖๓ บาท
๒.    คุุณปริะเสริิฐ เลิศอัศวลักษณ์ และคุริอบคุริัว ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. คุุณสุริีย์ จิติธนู และกัลยาณมิติริ ๓๐,๐๐๐ บาท
๔. กัลยาณมิติริ “อ.หญิง,เฟื่่�องฟืุ่�ง,อ.หนู, อินทริภักดี” ๒๔,๑๒๕ บาท
๕. คุุณธัญกมล ติริิติริะการิ และคุริอบคุริัว,กลุ�มเพื�อนนักเริียน University of Denver,   
 กลุ�มเพื�อนนักเริียนเซ่นติ์โยฯ โบว์แดงR3, กลุ�มเพื�อนบัญชัีจุฬา Shi 51 กริุ�ป ก2 ๒๓,๐๒๕ บาท
๖. ชัมริมกัลยาณธริริม ๑๕,๒๖๐ บาท
๗. คุุณนิพัทธา พวงสุวริริณ และกัลยาณมิติริ ๑๔,๕๐๐ บาท
๘. คุุณสุนีย์ จงไพบูลย์กิจ และกัลยาณมิติริ ๑๓,๒๒๕ บาท 
๙. กลุ�มธริริมยามเย็น ชัมริมพุทธธริริมริามาธิบดี ๑๒,๑๔๓ บาท
๑๐. กัลยาณมิติริ ริริ. ริุ�งอริุณ และกัลยาณมิติริ วัดป่าแก้ว ๘,๓๗๕ บาท
๑๑. คุุณกัญชัฎา ริุ�งโริจน์ปริะทีปและคุุณริัตินา สิทธาริถ พริ้อมคุณะ ๗,๘๗๐ บาท
๑๒. ดริ.อุบลวริริณ สจ�วติ,คุุณจุฑาริัติน์-ผศ.นพ.นภดล เกียริติิศิริิโริจน์ 
 และคุุณบริริจง  เฉั่ลิมชััยกุล ๗,๕๐๐ บาท



562 รายชื่อผู้ร่วมทำาบุญพิมพ์หนังสือ

๑๓. คุุณปริะจักษ์ วิฑูริเศริษฐ์ - คุุณแนบภู ไชัยวิสุทธิกุล, คุุณนิลบล สังข์จันทริ์ และกัลยาณมิติริ ๖,๙๖๘ บาท
๑๔. คุุณวิชััย - คุุณสุริีริัติน์ เกริียงเกษม, คุุณวีริะวัฒน์ - คุุณภาวดี เกริียงเกษม 
 พริ้อมญาติิพี�น้องและกัลยาณมิติริ ๖,๖๕๓ บาท
๑๕. คุุณพริพิมล เทียนชััยกุล, คุุณกิติติิ ชัยางคุกุล และกัลยาณมิติริ ๖,๒๑๕ บาท
๑๖. คุุณปริะภาพริ ศริีเจริิญ และกัลยาณมิติริ ๕,๖๔๕ บาท
๑๗. คุุณนันท์ปภัสริ์ ปิยพุฒินันท์, คุุณพูนทริัพย์ อุดมเวศย์ และกัลยาณมิติริ ๕,๔๐๓ บาท
๑๘. คุุณธนานิสภ์ เปริมวิจิติริ,คุุณพิศิษฐ์-สุปริาณี ทัศนศริ และกัลยาณมิติริ  ๕,๐๓๕ บาท
๑๙. คุุณสัมพันธ์ - คุุณพีรินุชั - คุุณกริกชั - คุุณกชักริ - คุุณริติิมา เกียริติิสมมาริถ,   
 คุุณบัณฑิติ นิธิอุทัย และสมาชัิกคุริอบคุริัวอีโทสกริุ�ป ๕,๐๐๐ บาท
๒๐. คุุณพริพริริณ์ สมบูริณ์ พริ้อมกัลยาณมิติริ ๕,๐๐๐ บาท
๒๑. นพ. ชัานนทริ์-พญ.แนบการิ-ด.ชั.นนทกริ มริกติวิจิติริการิ ๕,๐๐๐ บาท
๒๒. ด.ชั. แนบภูมิ - ด.ชั. แนบภพ แซ่�ฉั่ั�ว และพนักงานท�าทริายกนก ๑๑,๙๙๘ บาท
 ริวมปัจจัยริ�วมพิมพ์หนังสือ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

สืายบุุญวัดสืุทีธาโภชื่นั์
๑. วัดสุทธาโภชัน์ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ดริ. พริเพ็ญ เพชัริสุขสิริิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. คุุณอุดมพริ สิริสุทธิ ๓,๐๐๐ บาท
๔. หลวงติาธนพัชัริ์ คุุณศริีสวัสดิ� คุุณธีริยา อุปชัิติ ๒,๐๐๐ บาท
๕. นายชััชัวาล อริริถกิจโกศล และคุณะ  ๑๗,๐๐๐ บาท
๖. ด.ชั. ภาคุภูมิ เกียริติิวนิชัวิไล ๑๐,๐๐๐ บาท
๗. นางอัมริา โกวิทวัฒนพงศ์ ๘๖๐ บาท
๘. ผู้ไม�ปริะสงคุ์ออกนาม ๒,๐๐๐ บาท
๙. คุุณพูลศริี พงศ์สมานบุติริ ๒๐๐ บาท
๑๐. น.ส. เนืองนิติ ปิยวงศ์ ๑,๐๐๐ บาท
๑๑. คุุณอุ�นเริือน เทียมศักดิ� ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๒. พริะมหาทองสะหวัน และญาติิๆ ๑,๐๐๐ บาท
๑๓. คุุณกุลริัฐา กุลวุฒิวิลาส ๔,๐๐๐ บาท
๑๔. คุุณชัุลี อยู�ปริัชัญา ๓,๐๐๐ บาท
๑๕. คุุณสาคุริจิติริ - คุุณมาลินี สิทธาจาริย์กุล ๑,๕๐๐ บาท
๑๖. พริะมหาสุชัาติิ สุเขสิโน ๖๐๐ บาท
๑๗. พริะเกียริติิวัชั อโณมปญฺฺโญฺ และพริะสละ ปญฺฺญฺาธโริ ๔๕๐ บาท
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๑๘. คุุณชัุลีพริ ปานนาคุ และบุติริ ๑,๐๐๐ บาท
๑๙. คุุณพริพิมล ปานนาคุ และคุริอบคุริัว ๑,๐๐๐ บาท
๒๐. คุุณลัดดา ปานนาคุ และคุริอบคุริัว ๒,๐๐๐ บาท
๒๑. คุุณติึ�ง - คุุณเอ๋ และคุริอบคุริัว ๕๐๐ บาท
๒๒. พริะบุญเริือง €านวโริ ๕๐๐ บาท
๒๓. อาจาริย์สุมณฑา กริะจาดทอง ๕๐๐ บาท
๒๔. คุุณนิลริัติน์ เติียวธวัชั ๒๐๐ บาท
๒๕. คุุณขวัญใจ ศุภวัติริวริคุุณ ๒๐๐ บาท
๒๖. คุุณดวงกมล ติัณชัวณิชัย์ ๑๐๐ บาท
๒๗. คุุณนงนุชั ภัทริสกาวจิติ ๑๐๐ บาท
๒๘. คุุณสมริ อริิยปัญญา ๑๐๐ บาท
๒๙. คุุณฉั่ลวย หล�อนิล ๕๐๐ บาท
๓๐. พริะวิริัติน์ จิติฺติสํวโริ ๑,๘๐๐ บาท
๓๑. พริะชััยณริงคุ์ กนฺติวณฺโณ ๓๐๐ บาท
๓๒. พริะมหาคุําหล้า สาริปุญฺฺโญฺ ๑,๐๐๐ บาท
๓๓. พริะมหาธนวัฒน์ อภิญฺาโณ ๑,๐๐๐ บาท
๓๔. คุุณโสภณ ฉั่กริริจ์ศิลป์ ๒,๒๐๐ บาท
๓๕. คุุณมลฤดี สายสุด และคุุณปริะเทือง ใจใส ๒,๑๐๐ บาท
๓๖. ผู้ไม�ปริะสงคุ์ออกนาม ๕๐๐ บาท
๓๗. พริะมหาสมศักดิ� กิจฺจสาโริ ๑,๐๐๐ บาท
๓๘. คุุณมลฤดี สายสุด ๑,๐๐๐ บาท
๓๙. คุุณปริะเทือง ใจใส ๑๐๐ บาท
๔๐. คุุณเหลือง โพธิ�วัฒน์ ๑๐๐ บาท
๔๑. คุุณบุญเริือง สําเนียงนวล ๑๐๐ บาท
๔๒. คุุณนงนุชั ๕๐ บาท
๔๓. คุุณสําอางคุ์ แสงอ�อน ๕๐ บาท
๔๔. คุุณยุ�น อินทกุล ๑๐๐ บาท
๔๕. คุุณแม�เฟื่่�อง ใจใส ๑๐๐ บาท
๔๖. คุุณจงกล สังข์เสน ๓๐๐ บาท
๔๗. นายอนุริักษ์ พริมลอย น.ส. สายใจ พลอุ�น พริ้อมคุริอบคุริัว ๑,๐๐๐ บาท
๔๘. ด.ชั. ฐกฤติ เวชัพาณิชัย์ ๒,๐๐๐ บาท
๔๙. ผู้ไม�ปริะสงคุ์ออกนาม (ญาติิโยมวัดสุทธาโภชัน์)  ๑,๐๐๐ บาท
๕๐. คุุณศริัญญา เติชัริัศมี  ๒,๐๐๐ บาท
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๕๑. คุุณริัฐพริ เจริิญสุทธินันท์ ๒๐๐ บาท
๕๒. คุุณนาฏอาริี คุุณจันทริา ริะย้า ๓,๐๐๐ บาท
๕๓. ผู้ไม�ปริะสงคุ์ออกนาม (ญาติิโยมวัดสุทธาโภชัน์) ๑,๐๐๐ บาท
๕๔. น.ส. บุญฑริิกา บุญทับ ๕๐๐ บาท
๕๕. ผู้ไม�ปริะสงคุ์ออกนาม (ญาติิโยมวัดสุทธาโภชัน์) ๓๐๐ บาท
๕๖. คุณะวิทยาศาสติริ์ สถาบันเทคุโนโลยีพริะจอมเกล้าเจ้าคุุณทหาริลาดกริะบัง ๔,๓๔๕ บาท
๕๗. ส.ณ. อ�อนสา เม�อมะนีสอน ๓,๐๐๐ บาท
๕๘. คุุณสมบูริณ์ หล�อนิล และคุริอบคุริัว ๒๐๐ บาท
๕๙. ผู้ไม�ปริะสงคุ์ออกนาม (ญาติิโยมวัดสุทธาโภชัน์)  ๑๐๐ บาท
๖๐. สังฆทานให้โริงเริียนบาลีวัดสุทธาโภชัน์ ๔,๐๗๓ บาท
๖๑. คุุณนิธิ ยงใจยุทธ ๓,๐๐๐ บาท
๖๒. คุุณสุดา ปริัชัชัะวิทยากุล และคุริอบคุริัว ๑๐๐ บาท
๖๓. ผศ. มยุริี เจริิญ ๑,๐๐๐ บาท
๖๔. คุุณศุภริ พันธุ์วัฒนสกุล ๒,๐๐๐ บาท
๖๕. ผู้ไม�ปริะสงคุ์ออกนาม (วัดสุทธาโภชัน์) ๑,๒๐๐ บาท
๖๖. พริะปลัดวิริัติน์ อนุติฺติโริ ๔,๐๐๐ บาท
๖๗. พริะอนวัชั อนาลโย ๔,๐๐๐ บาท
๖๘. พ.ม. กริึมสะเริาะ สาลานนฺโท ๔,๒๐๐ บาท
๖๙. พ.ม. ปริิญญา ปญฺฺญฺาสาโริ ๑,๐๐๐ บาท
๗๐. อุทิศให้ คุุณพ�อ นายแพทย์ชัูศักดิ� ใบติริะกูล และ น.ส. วาสนา ใบติริะกูล ๒,๐๐๐ บาท
๗๑. แม�ชัีนีรินุชั นาคุแก้ว คุุณชัลิติา ขุนปริาบ ๕๐๐ บาท
๗๒. คุุณปริะพิม คุังคุายะ ๑,๐๐๐ บาท
๗๓. คุุณปริาณี หล�อนิล และคุริอบคุริัว ๑,๐๐๐ บาท
๗๔. ป�าสหงวง และน้องปอ ๒๐๐ บาท
 ริวมปัจจัยริ�วมพิมพ์หนังสือ ๕๓๓,๐๒๘ บาท
  

สืายบุุญลั้กศิษย์บุาลัี
๑. คุุณณภาภัชั เติิมมโนธริริม ๑,๐๐๐ บาท
๒. คุุณชััชัชัลัยย์ เติิมมโนธริริม ๕๐๐ บาท
๓. คุุณทิพย์วิริา เติิมมโนธริริม ๕๐๐ บาท
๔. คุุณอนุติติริ์ เติิมมโนธริริม ๕๐๐ บาท
๕. อุทิศให้คุุณซ่ึงจั�ว คุุณเพ็กเอ็ง แซ่�ติั�ง ๕๐๐ บาท
๖. คุุณภาชัญา กิจปัญญาภัทริ์  ๒๐๐ บาท
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๗. คุุณจาติุริงคุ์ คุุณสิริิลักษณ์ บุณยปริะภัศริ ๑,๐๐๐ บาท
๘. คุุณพงษ์พัฒน์ เป่�ยมปัญญาศิลป์ ๓๐๐ บาท
๙. คุุณสริพงษ์ ศักดิ�สินธุ์ชััย ๑,๐๐๐ บาท
๑๐. คุุณจริิยา จูงกลาง ๒๐๐ บาท
๑๑. คุุณพัชัริา สุทธิสําแดง ๕๐๐ บาท
๑๒. คุุณเริียม บุญชัู ๒๐๐ บาท
๑๓. คุุณโกสินทริ์ ศริีริัติน์วีริพงษ์ ๒๐๐ บาท
๑๔. คุุณศิริิพริ ดอกไม้งาม ๒,๐๐๐ บาท
๑๕. คุุณภิญญฺุดา ดอกไม้งาม ๕๐๐ บาท
๑๖. คุุณสุภาณี ดอกไม้งาม ๑๐๐ บาท
๑๗. คุุณจงจิติติ์ ใจบุญ ๑๐๐ บาท
๑๘. คุุณฉั่ัติริสุดาภริณ์ อัมพริพันธ์  ๑,๐๐๐ บาท
๑๙. คุุณนพวริริณ ศุขพัฒน์  ๑,๐๐๐ บาท
๒๐. คุุณนภาพริ อัจฉั่ริาฤทธิ�  ๑,๐๐๐ บาท
๒๑. ริศ. ยุพิน จันทริัคุคุะ   ๑,๐๐๐ บาท
๒๒. คุุณนิพนธ์ เทพธริณี  ๑,๐๐๐ บาท
๒๓. ภญ. แคุทลียา นิริังสริริคุ์  ๑,๕๐๐ บาท
๒๔. คุุณปทุมภริณ์ แซ่�จึง   ๖๐๐ บาท
๒๕. คุุณอาริีย์ พริวรินันท์  ๕๐๐ บาท
๒๖. คุุณอภิริดี อภิริดี  ๒๐๐ บาท
๒๗. อาจาริย์บังอริ คุนึงเหติุ ๑,๐๐๐ บาท
๒๘. พญ. ศิริิพัชัริ์ แซ่�จึง ๓,๐๐๐ บาท
๒๙. คุุณสมัย คุุณศิริิวริริณ งามล้วน ๒๐๐ บาท
๓๐. คุุณสุริีย์ แซ่�ด�าน และคุริอบคุริัว ๓,๐๐๐ บาท
๓๑. คุุณสุภาพริริณ เดโชัพลชััย ๑,๐๐๐ บาท
๓๒. คุุณพนิดา ชัอบวณิชัชัา ๑,๐๐๐ บาท
๓๓. คุุณโริจนา โกวิทวัฒนพงศ์ ๗๐๐ บาท
๓๔. คุุณวริวุธ บ�อทริัพย์ ๓๐๐ บาท
๓๕. คุุณสุภานี เติชัผาติิพงศ์ ๓๐๐ บาท
๓๖. คุุณนันท์ณภัส คุาก้า ๕๐๐ บาท
๓๗. คุุณสมจิติ โสมสิริินาคุ ๕๐๐ บาท
๓๘. คุุณกมลชันก ปริะจิติริ์ ๓๐๐ บาท
๓๙. คุุณนงลักษณ์ มงคุลยศ ๕๐๐ บาท
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๔๐. คุุณบังอริ อริริถเวทยวริวุฒิ ๑๐๐ บาท
๔๑. คุุณสมบัติิ มาสถิติย์ชััย ๒๐๐ บาท
๔๒. คุุณทวีพริ พิชัิติพริชััย ๑๐๐ บาท
๔๓. คุุณพิมพ์กุล บุญนิธินนทวิทย์ ๑,๐๐๐ บาท
๔๔. คุุณสุปริาณี ศริีปริะทีนริัติน์ ๓๐๐ บาท
๔๕. คุุณเสาวนีย์ พงศกริเสถียริ ๓๐๐ บาท
๔๖. คุุณวาริิน สุริีย์เหลืองขจริ ๑๐๐ บาท
๔๗. คุุณกัลยกริ ธัญญศิริิ ๑,๐๐๐ บาท
๔๘. คุุณเฉั่ิดโฉั่ม กะลัมพะเหติิ ๑,๕๐๐ บาท
๔๙. คุุณนิสิติา จึงเจริิญสุขยิ�ง ๓,๐๐๐ บาท
๕๐. คุุณศิริิริัติน์ วุฒิวงศ์ไพศาล ๕๐๐ บาท
๕๑. คุุณหทัยทิพย์ ริุ�งเริืองมณีริัติน์ ๑,๐๐๐ บาท
๕๒. คุุณณัฐชัไม แซ่�ลิ�ม ๓๐๐ บาท
๕๓. คุุณสุเมธ ศิริิคุุณโชัติิ ๕๐๐ บาท
๕๔. คุุณจริิยา จูงกลาง ๒๔๐ บาท
๕๕. คุุณสมทริง สุพจน์งามกุล ๖๐๐ บาท
๕๖. คุุณสิริิลักษณ์ บุณยปริะภัศริ ๓๐๐ บาท
๕๗. คุุณกฤษณา ปทีปโชัติิวงศ์ ๒,๐๐๐ บาท
๕๘. คุุณมาริิสา ฐิติิกุล ๕๐๐ บาท
๕๙. คุุณเกศินี ลิ�มบุญสืบสาย ๒,๐๐๐ บาท
๖๐.  คุุณจันทนา ขาวปริะทุม ๓๐๐ บาท
๖๑. คุุณพริทิพย์ ศิริิสัติยะวงศ์ ๔๐๐ บาท
๖๒. แม�ชัีไม�ปริะสงคุ์ออกนาม ๒๐๐ บาท
๖๓. คุุณสุวิไล จริัสเลิศริังสี ๒๐๐ บาท
๖๔. คุุณธนศิริิ โคุติรินาวัง ๕๐๐ บาท
๖๕. คุริอบคุริัวโอวาทวริัญญฺู ๕๐๐ บาท
 ริวมปัจจัยริ�วมพิมพ์หนังสือ ๔๗,๐๔๐ บาท

สืายบุุญโยมเสืริมสืุข ปัทีมสืถานั
๑. พลโทนริวีริ์ - คุุณเสริิมสุข ปัทมสถาน ๒๗,๑๙๐ บาท
๒. คุุณสุวริริณา เติชัะวิบูลย์ และคุริอบคุริัว ๒๗,๑๙๐ บาท
๓. คุุณมาลี ศิริินิมิติริผล และคุริอบคุริัว ๒๗,๑๙๐ บาท
๔. คุุณกาญจนา เริืองจินดา  ๙,๐๐๐ บาท
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๕. คุุณอริพริ - คุุณเสาวณิติ เหลืองอริุณริุ�ง ๑๐,๗๗๕ บาท
๖. คุุณวิทยา เชัิดชัูวงศ์สันติิ และคุริอบคุริัว ๑๒,๙๓๐ บาท
๗. คุุณจันทริ์เพ็ญ ติั�งมั�นอนันติกุล ๒,๑๕๕ บาท
๘. คุุณริัตินา ศิริิจิติริ ๔๓,๑๐๐ บาท
๙. คุุณอุษณีย์ สว�างกุล และคุริอบคุริัว ๘,๖๒๐ บาท
๑๐.  นายสุคุม ฟื่องเขียว ๘๖๒ บาท
๑๑.  คุุณบุญยภักริ์ และคุุณชัลวริริณ วณิชัพันธุ์ ๒,๑๕๕ บาท
๑๒. คุุณเพชัริริัติน์ สุวริริณมานนท์ ๑,๗๒๔ บาท
๑๓. คุุณชันาธิป คุล้อยสวาท ๑,๒๙๓ บาท
๑๔. คุุณไกริวิชัญ์ ศาสติริวาหา ๑,๒๙๓ บาท
๑๕. คุุณสุวลีย์ มาบุญศักดิ�สิทธิ� และคุริอบคุริัว ๑,๒๙๓ บาท
๑๖. คุุณกริวริริณ ติันอติิชัาติิ ๘๖๒ บาท
๑๗. คุุณจุริี ศริีสุขวัฒนานันท์ ๒,๑๕๕ บาท
๑๘. คุุณศิริิมา เจนจินดาวงศ์ ๒๗,๑๙๐ บาท
 ริวมปัจจัยริ�วมพิมพ์หนังสือ ๒๐๖,๙๗๗ บาท

สืายบุุญคุณปกรณ์ เจ็็ดคัมภีร์ (เชื่ียงใหม่)
๑. คุุณสุปริะวีณ์ ริัตินาภริณ์นุกูล ๒๐๐ บาท
๒. คุุณเพ็ญจันทริ์ มหาชันก ๒๐๐ บาท
๓. คุุณอริวริริณ เงาทอง ๔๐๐ บาท
๔. นพ. สุกิจ พริหมศิริิ ๒๐๐ บาท
๕. นพ. สหธัชั แก้วกําเนิด ๒๐๐ บาท
๖. คุุณอนุริัติน์ ธัมมอัญญา ๒,๐๐๐ บาท
๗. คุุณนิลริัติน์ชัา ชัมภูนุชั ๔๓๑ บาท
๘. คุุณปริะเสริิฐ ภีริะวงศ์ ๑,๐๐๐ บาท
๙. คุุณสมพริ สง�าวงศ์ ๓๐๐ บาท
๑๐. คุุณอาวริณ์ ฝั้ั�นเฝั้่อ ๒๐๐ บาท
๑๑. Mrs. Hla Hla Thi Hamiton ๑,๔๗๐ บาท
๑๒. คุุณจินตินา สุพงศ์พัฒนกิจ ๘๐๐ บาท
๑๓. พญ. มณีริัติน์ อนันติ์ธนวณิชั ๒,๐๐๐ บาท
๑๔. คุุณพัชัริาภริณ์ อุปสริริคุ์ ๕๐๐ บาท
๑๕. คุุณพูลศณี พงศ์สนามบุติริ ๑๐๐ บาท
๑๖. ดริ. ริวยพริ ปริะสาริศริี ๑,๐๐๐ บาท
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๑๗. พริะจันทริ์แสง อินฺทปญฺฺโญ ๒๒๐ บาท
๑๘. พญ. เพ็ญพักติริ์ ริัตินะริังริอง ๕๐๐ บาท
๑๙. ทญ. ณัทญา ศริีเมือง ๕๐๐ บาท
๒๐. แม�ชัีปาริิชัาติิ บุญปริะเสริิฐ ๕๐๐ บาท
๒๑. คุุณจินตินา จาริุแสงไพโริจน์ ๒,๐๐๐ บาท
๒๒. คุุณอัจฉั่ริาภริณ์ สนามพล ๕๐๐ บาท
๒๓. นางสาวโชัิกา ริัตินาภริณ์นุกูล และนายณัฐชันน อุปสริริคุ์ ๕๐๐ บาท
๒๔. พริะฉั่ัฐวัฒน์ ฉั่นัทธิติิพันธ์  ๕๐๐ บาท
๒๕. คุุณปริาณี ศริีสันติิธริริม ๔๐๐ บาท
๒๖. คุุณเพียงจันทริ์ ศริีชััยวิทย์ ๓๐๐ บาท
๒๗. นายปิยทัศน์ พริิ�มทองติริะกูล ๒๐๐ บาท
๒๘. นางสาวธนพริ พริิ�มทองติริะกูล ๒๐๐ บาท
๒๙. พญ. วริาลี เพชัพุทธวัจน์ ๑,๐๐๐ บาท
๓๐. คุุณอัจฉั่ริาพริ สมบูริณ์ ๒๐๐ บาท
๓๑. แม�ชัีชัญานันท์ ฐิติิศุภกันติ์ ๒๐๐ บาท
๓๒. ทญ. ริัตินาวดี บุปผาเจริิญสุข ๒,๐๐๕ บาท
๓๓. คุุณวนิดา และคุุณปุณยวีริ์ วุฒิ ๕๐๐ บาท
๓๔. คุุณปกริณ์ เจ็ดคุัมภีริ์ ๕๐๐ บาท
 ริวมปัจจัยริ�วมพิมพ์หนังสือ ๒๑,๗๒๖ บาท

สืายบุุญคุณณัฐศักดิ� ตันัตยานัุพินัธ์
๑. คุุณริัชันี เติชัะเกริียงไกริ  ๔๓๑ บาท
๒. คุุณภัทริา พุทธิวโริดม  ๔๓๑ บาท
๓. คุุณพริริณี ริุ�งเริืองมณีริัติน์  ๑,๒๙๓ บาท
๔. คุุณเสาวนีย์ บุญจันทริ์ศริี  ๔๓๑ บาท
๕. คุุณสมพริ สินแน�นดําริง  ๔๓๑ บาท
๖. คุุณสุชัาดา ภมริสาริ  ๔๓๑ บาท
๗. คุุณจินตินา เทียนริัติน์  ๔๓๑ บาท
๘. คุุณสิติา เจริิญพินิจนันท์  ๔๓๑ บาท
๙. คุุณฟื่องนวล ใจพิแสง  ๔๓๑ บาท
๑๐. คุุณสุจิติริา ละสูงเนิน   ๔๓๑ บาท
๑๑. คุุณพิมปริะไพ ชัุณหชัีวาโฉั่ลก  ๔๓๑ บาท
๑๒. คุุณขนิษฐา เฮ่งปริะสิทธิ� และคุริอบคุริัว ๔๓๑ บาท
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๑๓. คุุณวัลปริะภา งามมีศริี  ๔๓๑ บาท
๑๔. คุุณวิจิติริา บุญชั�วย  ๔๓๑ บาท
๑๕. คุุณศริีวัฒนา พงศ์วริินทริ์  ๔๓๑ บาท
๑๖. คุุณนาติยา ติั�นอนุพันธ์  ๔๓๑ บาท
๑๗. คุุณโชัติิริส แซ่�ลี�  ๔๓๑ บาท
๑๘. คุุณศนิวาริ เผดิมชัิติ  ๔๓๑ บาท
๑๙. คุุณกนกริัติน์ วงศ์สืบชัาติิ  ๔๓๑ บาท
๒๐. คุุณสุพริ สาคุริอริุณ  ๔๓๑ บาท
๒๑. คุุณศิวพริ เกียริติิไพบูลย์  ๔๓๑ บาท
๒๒. คุุณสุพิชัยา ยุทธโยธี  ๘๖๒ บาท
๒๓. คุุณริัตินา - คุุณทริงวุฒิ งามมีศริี  ๘๖๒ บาท
๒๔. คุุณพริทิพย์ โติใหญ�  ๔๓๑ บาท
๒๕. คุุณมาลี คุูสมิติ  ๔๓๑ บาท
๒๖. คุุณเพ็ญศริี อริุณริุ�งเริือง  ๑,๐๐๐ บาท
๒๗. คุุณสุภา คุุ้มสนิท  ๔๓๑ บาท
๒๘. คุุณธนัชัชัานันท์ ทริริศนีย์พงษ์  ๑,๐๐๐ บาท
๒๙. คุณปริะณิติา โกศลโพธิทริัพย์  ๔๓๑ บาท 
๓๐. คุุณมะลิวัลย์ พบคุีริี  ๕๐๐ บาท
๓๑. คุุณสุนันทา พงษากิจ  ๔๓๑ บาท
๓๒. พริะธนพัชัริ์ ยติิกโริ(อุปชัิติ)  ศริีสวัสดิ�-ธีริยา อุปชัิติ  ๒,๐๐๐ บาท
๓๓. คุุณสามัญ ชัมมะลัง และคุริอบคุริัว  ๔๓๑ บาท
๓๔. คุุณณภัทริ เทพชันะชััยชัาญ   ๔๓๑ บาท
๓๕. คุุณสุวณี วีริะกันติ์  ๔๓๑ บาท
๓๖. คุุณศิริิพริริณ บุญเกิด  ๔๓๑ บาท
๓๗. คุุณมณฑา พูนทวี  ๕๐๐ บาท
๓๘. คุุณสุภาพ บุณยะริัติเวชั  ๕๐๐ บาท
๓๙. พริะมหามงคุลริัติน์ กนฺติสีโล  ๕,๐๐๐ บาท
๔๐. ด.ญ. กัญญฌณัณฐ์ แสนบุญศิริิ  ๘๖๒ บาท
๔๑. ด.ญ. วิภาวิณี เพิ�มพิพัฒน์  ๕๐๐ บาท
๔๒. คุุณจิริาภริณ์ เวคุะวณิชัย์  ๓,๘๗๙ บาท
๔๓. คุุณสุชัาดา จริัสวริวุฒิกุล  ๑,๒๙๓ บาท
๔๔. พ.ญ. เอมอริ วาสนสิริิ   ๑,๐๐๐ บาท
๔๕. คุริอบคุริัวติ้นชันะชััย  ๘๖๒ บาท
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๔๖. คุุณอัคุริดิษฐ์ ทวีโชัคุธิวัฒน์  ๔๓๑ บาท
๔๗. ดริ. อาริีริัติน์ แพทย์นุเคุริาะห์   ๑,๐๐๐ บาท 
๔๘. คุุณกานดา เอนกลาภากิจ  ๑,๐๐๐ บาท
๔๙. คุุณกฤษณา ปทีปโชัติิวงศ์  ๑,๐๐๐ บาท
๕๐. คุุณแม�กิมเอง เกลียวอริริคุเดชั  ๑๐๐ บาท
๕๑. คุุณสุปริาณี - น้องกุลจิริา น้องกัญญาวีริ์ เจียริกุล  ๑๕๐ บาท
๕๒. คุุณจิริาภริ เกริียติิไพบูลย์  ๓๐๐ บาท 
๕๓. คุุณปริะสพ - คุุณมยุริี คุงสบาย  ๒,๐๐๐ บาท
๕๔. คุุณภัทริี วัยอุดมวุฒิ  ๓,๐๐๐ บาท
๕๕. คุุณยุวพริ ฤทธิ�ริักษา  ๕๐๐ บาท
๕๖. คุุณณภาภัชั เติิมมโนธริริม  ๑,๐๐๐ บาท
๕๗. คุุณกริกมล เติิมมโนธริริม  ๕๐๐ บาท
๕๘. คุุณณริงคุ์ เอนกลาภากิจ  ๕๐๐ บาท
๕๙. คุุณธนธัชั เอนกลาภากิจ  ๕๐๐ บาท
๖๐. คุุณธวัลกริ เอนกลาภากิจ  ๕๐๐ บาท 
๖๑. คุุณพณศริ ภัทริธวัลศริ  ๕๐๐ บาท
๖๒. คุุณปภาภริ จงธริริมสุขยิ�ง  ๕๐๐ บาท
๖๓. คุุณชััชัภัสสริ จงธริริมสุขยิ�ง  ๕๐๐ บาท
๖๔. คุุณวิชัุดา ติริะการิวุฒิโกศล  ๕๐๐ บาท
๖๕. คุุณดวงติา สุทธาภาศ  ๕๐๐ บาท
๖๖. คุุณปริะภาศิริิ อานันโทไทย  ๑,๐๐๐ บาท
๖๗. คุุณวัลย์ลดา อัศวศิริิเลิศ  ๑๐,๐๐๐ บาท
๖๘. คุุณปริาณี อัศวศิริิเลิศ  ๕,๐๐๐ บาท
๖๙. คุุณชัุลีนาถ  เบญจางจาริุ ๔๓๑ บาท
๗๐. ผู้ไม�ปริะสงคุ์ออกนาม  ๕๐๐ บาท
๗๑. ผู้ไม�ปริะสงคุ์ออกนาม  ๑,๐๐๐ บาท
๗๒. คุุณศริีสุข - คุุณศิริิพริ มงคุลทวีสิทธิ�  ๑,๐๐๐ บาท
๗๓. แม�ชัีพรินิภา สุจิริาธริณ์  ๕๐๐ บาท
๗๔. คุุณจันจุริี อนุกูลกิจ  ๑,๐๐๐ บาท
๗๕. คุุณศริีสุวริริณ จุฑาบัณฑิติกุล  ๕๐๐ บาท
๗๖. คุุณไพจิติ  กลิ�นสุคุนธาภริณ์ และคุริอบคุริัว โชัติิกานติ์อนันท์  ๑,๓๐๐ บาท
๗๗. คุุณธนภัทริ ริักปริะดิษฐ์  ๔๓๙ บาท
๗๘. คุุณชันัญชัิดา ติ้นดี  ๔๓๑ บาท
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๗๙. คุุณภัทริาวริริณ เชัษฐ์โชัติิศักดิ�  ๔๓๑ บาท
๘๐. คุุณสายสนม กาญจนาวดี  ๘๖๒ บาท
๘๑. คุุณกาญจนา กริริเจียกพงษ์  ๔๓๑ บาท
๘๒. คุุณจิติริี โพธิมามกะ  ๘๖๒ บาท
๘๓. คุุณสุริีย์ งามวงศ์ลํ�าเลิศ  ๔๓๑ บาท
๘๔. คุุณบริริจง ติ้นดี  ๔๓๑ บาท
๘๕. คุุณสุชัาดา บุญใจ  ๔๓๑ บาท
๘๖. คุุณเพ็ญสินี จริัสสุริิยงคุ์  ๔๓๑ บาท
๘๗. คุุณกัญจณัฐ ลลิวัฒน์ลิมปชััย  ๔๓๑ บาท
๘๘. คุุณธนิดา โฆษิติธริาดล  ๔๓๑ บาท
๘๙. คุุณวันเพ็ญ โริจนธริริม  ๔๓๑ บาท
๙๐. คุุณจาริุวริริณ วัฒนสาริเสริี  ๒๐๐ บาท
๙๑. ริ้านพัสวีริ์ฮ่าริ์ดแวริ์  ๔๓๑ บาท
๙๒. คุุณปัญญ์ณัฐ สุทธิ�เจริิญกุล  ๔๓๑ บาท
๙๓. คุุณสุริินทริ์ เกิดแสง  ๔๓๑ บาท
๙๔. ริ.ติ. ณริงคุ์ ศริีทอง ๑๐๐ บาท
๙๕. คุุณเมติติา เสริีวิวัฒนา ๔๓๑ บาท
๙๖. คุุณสุดา วริกุลดําริงชััย  ๔๓๑ บาท
๙๗. คุุณวิมลริัติน์ สถาวริวงศ์  ๔๓๑ บาท
๙๘. คุุณริัติมณี หาญวณิชัศักดิ�  ๒๐๐ บาท
๙๙. คุุณทริริศนีย์ สิริธนพงศ์ และคุริอบคุริัว  ๔๓๑ บาท
๑๐๐. คุุณภูริิวัฒน์ ธนบัติริ  ๘๖๒ บาท
๑๐๑. คุุณนิริันดริ์ เมนะพันธุ์  ๔๓๑ บาท
๑๐๒. คุุณจิริาภริณ์ เมนะพันธุ์  ๔๓๑ บาท
๑๐๓. คุุณธอขวัญฐิภา เกียริติิโกศลกิจ  ๕๐๐ บาท
๑๐๔. คุุณจิริาภริ จิริะพงษ์  ๑,๐๐๐ บาท
๑๐๕. คุุณริธีพริ สาทปริะเสริิฐ  ๕๐๐ บาท
๑๐๖. คุุณภริณี ไพบูลย์เลิศ และคุริอบคุริัว  ๒,๑๗๕ บาท 
๑๐๗. คุุณนันทิยา คุําภา  ๔๓๑ บาท
๑๐๘. คุุณมาลัย ว�องวัฒนโริจน์  ๘๖๒ บาท
๑๐๙. คุุณชััชัพริ มีสุขเสมอ ๔๓๑ บาท
๑๑๐. คุุณเริวดี ลิมปิโชัติิกุล ๔๓๑ บาท
๑๑๑. คุุณริุ�งกานติ์ ปริะเสริิฐชั�วง ๔๓๑ บาท
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๑๑๒. คุุณปาลิติา ญาติิริักษ์  ๔๓๑ บาท
๑๑๓. คุุณจาริุวริริณ บุทเสน  ๔๓๑ บาท
๑๑๔. คุุณอัญชัลี เลิศอนันติวงศ์  ๔๓๑ บาท
๑๑๕. คุุณสุชัาดา อมริพิทักษ์  ๔๓๑ บาท
๑๑๖. คุุณยวงริัชัฏ์ จันทะชัุม  ๒,๑๕๕ บาท
๑๑๗. คุุณกิติติิธริ เริิ�มอริุณริอง  ๔๓๑ บาท
๑๑๘. คุุณณุศภา นิธิกูลติานนท์  ๘๖๒ บาท
๑๑๙. คุุณมลิวัลย์ เจตินพิพัฒน์พงษ์  ๔๓๑ บาท
๑๒๐. คุุณอัญชัฎา พูลทัศฐาน  ๘๖๒ บาท
๑๒๑. คุุณจติุพริ ธโนปจัย  ๔๓๑ บาท
๑๒๒. คุุณพิษณุ ปิติิฤกษ์  ๔๓๑ บาท
๑๒๓. คุุณธัญลักษณ์ เหมริัฐพาณ  ๔๓๑ บาท
๑๒๔. คุุณศิริิพงศ์ กุลางกูริ  ๒๘๖๒ บาท
๑๒๕. คุุณสุดศริี หอสัจจกุล  ๑,๗๒๔ บาท
๑๒๖. คุุณศักย์ศริณ์ – คุุณอภิชัาติิ หอมเดชันะกุล และอัจฉั่ริาภริณ์ สวาสดิ�พริริคุ ๔๓๑ บาท
๑๒๗. คุุณเบ็ญญา ปริะเสริิฐชั�วง และสุติาคุม  เวชัสาริ  ๔๓๑ บาท
๑๒๘. คุุณปริียากริณ์ สุทธิยุทธิ� และคุริอบคุริัว  ๔๓๑ บาท
๑๒๙. คุุณชัมกัญจน์ อุทธาสิน  ๔๓๑ บาท
๑๓๐. คุุณศริีมงคุล บุญจันทริ์ ๕๐๐ บาท
๑๓๑. พริะมหาบัญชัา ปภาสี  ๘๖๒ บาท
๑๓๒. คุุณปริางทอง วิวัฒน์ชัาญกิจ  ๔๓๑ บาท
๑๓๓. คุุณด�าส ณ สงขลา  ๔๓๑ บาท
๑๓๔. คุุณธนิสริ ชัูโชัติิ ๔๓๑ บาท
๑๓๕. คุุณฐิติิริัติน์ ศริีจันทริ์  ๔๓๑ บาท
๑๓๖. คุุณไชัยพงศ์ มุกดาเพชัริริัติน์  ๔๓๑ บาท
๑๓๗. คุุณสิริภพ มุกดาเพชัริริัติน์  ๔๓๑ บาท
๑๓๘. คุุณพัชัริินทริ์ ชัาติิชัํานิ  ๔๓๑ บาท
๑๓๙. คุุณศิริิพริศิลย์ ริัตินพงศ์  ๔๓๑ บาท 
๑๔๐. คุุณสุนีย์ บุริินทริริัติน์  ๔๓๑ บาท
๑๔๑. คุุณฉั่วีวริริณ นามโคุติริ  ๔๓๑ บาท
๑๔๒. คุุณวรินุชั อัสสมงคุล   ๔๓๑ บาท
๑๔๓. คุุณสมัย งามสอาด  ๔๓๑ บาท
๑๔๔. คุุณศิริิริักษ์ เกียริติิก้องไกล  ๔๓๑ บาท
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๑๔๕. คุุณเสาวณี มุสิแดง  ๔๓๑ บาท
๑๔๖. คุุณศิริิวริริณ หอมสนิท  ๔๓๑ บาท
๑๔๗. คุุณนฤมล ด�านศิริิไมติริี  ๔๓๑ บาท 
๑๔๘. คุุณพิมษริ - คุุณนวิยา กุลวานิชั  ๔๓๑ บาท
๑๔๙. คุุณฐิติิภัคุ เสียมกริะโทก  ๔๓๑ บาท
๑๕๐. คุุณจันที ภางาม  ๔๓๑ บาท
๑๕๑. คุุณแม�จันทริ์ เลาหพจนาริถ  ๔๓๑ บาท
๑๕๒. คุุณสมจินติ์ เพชัริพันธุ์ศริี  ๔๓๑ บาท
๑๕๓. คุุณบุญเติือน ศริีริักษ์  ๔๓๑ บาท
๑๕๔. คุุณอุดมลักษณ์ ศริีทัศนีย์  ๔๓๑ บาท
๑๕๕. คุุณดาริัติน์ พัฒนะกุลกําจริ  ๔๓๑ บาท
๑๕๖. พริะมหาสมพล สนฺติจิติโติ (นําทวี)   ๔๓๑ บาท
๑๕๗. คุุณอริุบล โชัติิพงศ์  ๔๓๑ บาท
๑๕๘. คุุณอริปิยา อมรินาคุะ - คุุณทริริศน์  ปุ่นวงศ์  ๔๓๑ บาท
๑๕๙. คุุณกมลวริริณ ชััยวานิชัศิริิ ๔๓๑ บาท
๑๖๐. คุุณดิเริก ไมติริีบริิริักษ์ และคุุณกริวริริณ  ธนะโภคุะศิริิ  ๔๓๑ บาท 
๑๖๑. คุุณทัศนีย์ โชัติิสถิติย์ชััย  ๔๓๑ บาท 
๑๖๒. คุุณนัยเนติริ มหาภิริมย์  ๔๓๑ บาท
๑๖๓. คุุณอัจฉั่ริา ฤทธิ�เสือ และคุุณพริชััย พงศ์วัฒนาอนันติ์  ๒,๐๐๐ บาท
๑๖๔. คุุณณภัทริ  แสงสาคุริ และคุุณปริะเสริิฐ  อาชัวเจริิญ  ๒,๐๐๐ บาท
๑๖๕. คุุณชัุลีพริ พุฒทอง  ๑,๐๐๐ บาท
๑๖๖. คุุณสกาวริัติน์ ปริะสมเพชัริ  ๔๓๑ บาท
๑๖๗. พลเอกแป�งและคุุณหญิงศิริิริัติน์  มาลากุล ณ อยุธยา  ๘๖๒ บาท
๑๖๘. คุุณปริิญ-คุุณปริิวัฒน์ คุุณศิริินทริ์ และคุุณปวีณา  มาลากุล ณ อยุธยา  ๘๖๒ บาท
๑๖๙. ทพญ. ริัติติิกริ ภูศริี และคุริอบคุริัว  ๑,๐๐๑ บาท
๑๗๐. คุุณโพยม - คุุณพักติริ์วิมล เพียริลํ�าเลิศ และ คุุณเอกภพ- คุุณโอม  เพียริลํ�าเลิศ  ๒,๑๕๕ บาท
๑๗๑. คุุณวิจิติริา ริัศมี  ๑,๐๐๐ บาท
๑๗๒. คุุณพริพริริณ ลิ�มธริริมนันท์ อุทิศให้นายโอภาส ลิ�มธริริมนันท์   ๕๐๐ บาท
๑๗๓. พริะคุริูปริะคุุณสริกิจ (การิุณย์)  ๑,๐๐๐ บาท
๑๗๔. คุุณสุทัศนาภริณ์ วงศ์ติริะกูล  ๑,๐๐๐ บาท
๑๗๕. คุุณปริะมุท - คุุณริัตินาวริริณ ศริีวิเชัียริ  ๓,๐๐๐ บาท
๑๗๖. คุุณวิมล วิจิติริทองเริือง  ๕๐๐ บาท
๑๗๗. คุุณวริริณี วิจิติริทองเริือง และลูก ๆ  ๕๐๐ บาท
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๑๗๘. คุุณเฉั่ลิมชัาติิ วิจิติริทองเริือง  ๕๐๐ บาท
๑๗๙. คุุณพริ วิจิติริทองเริือง และคุริอบคุริัว  ๕๐๐ บาท
๑๘๐. คุุณณัฐพริ เพ็ชัริกลับ อุทิศให้ นางอุไริ ธเนศพงศ์ธริริม  ๑,๐๐๐ บาท
๑๘๑. คุุณวาสนา ศริีปริะสิทธิ� อุทิศให้พ�อเกษม  ศริีปริะสิทธิ�  ๑๕๐ บาท
๑๘๒. คุุณวลัยพริ ไพศาลอุทัยกุล  ๑๐๐ บาท
๑๘๓. คุุณฐิติาริีย์ ไพศาลอุทัยกุล  ๑๐๐ บาท 
๑๘๔. คุุณอณิชัา ไพศาลอุทัยกุล  ๔๓๑ บาท 
๑๘๕. คุุณพ�อชันุดม  ติันติยานุพนธ์ คุุณแม�จงลักษณ์   ธริริมนิยมศักดิ� พริ้อมญาติิมิติริ  ๒,๐๐๐ บาท
๑๘๖.  คุุณศิริิเพ็ญ ดีหลกเจริิญ ๔๓๑ บาท
๑๘๗. คุุณปริะไพจิติริ เลอยศชััยพงศ์ ๕๐๐ บาท
๑๘๘. คุุณพริกมล โติริุ�ง ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๘๙. คุุณสุนันทนา ผ�องใส ๑,๐๐๐ บาท
**๑๙๐. ทพญ. อัจฉั่ริา กลิ�นสุวริริณ์ ๕,๐๐๐ บาท
๑๙๑. นางพริริณพิไล สุพริริณโริจน์ อุทิศแด� ริศ. กฤษณพันธ์ุ สุพริริณโริจน์ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๙๒. คุุณวิภา เริียบริ้อยเจริิญ ๓,๐๐๐ บาท
๑๙๓. คุุณณัฐวดี วิวิธเมธีวงศ์ ๕๐๐ บาท
๑๙๔. คุุณเบญจางคุ์ เติียงพิทักษ์ ๑,๐๐๐ บาท
๑๙๕. คุุณศุภลักษณ์ คุําลือ ๒๐๐ บาท
๑๙๖. คุุณทัศนีย์ โชัคุเจริิญริัติน์ ๑,๐๐๐ บาท
๑๙๗. คุริอบคุริัวสมบูริณ์ปริะเสริิฐ ๑,๖๕๐ บาท
๑๗๘. คุุณธีริะพงษ์ ทิพยวัฒน์ ๑,๖๕๐ บาท
๑๗๙. คุุณเพียงฤทัย โชัติิทัติติ์ ๓,๐๐๐ บาท
๑๘๐. คุุณริังสิชันม์ พิศาลนริเดชั ๒,๕๐๐ บาท
๑๘๑. คุุณศิริิวริริณ (งิ�ม) และ สุขพริดี อัสสมงคุล ๔๓๑ บาท
๑๘๒. คุุณแม�สุริีย์ เปริมปริีดา คุุณศริีวริา เปริมปริีดา ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๘๓. คุุณกานดา เอนกลาภากิจ ๑,๐๐๐ บาท
๑๘๔. คุุณวริริธนี ชััยริัติน์  ๑,๐๐๐ บาท
๑๘๕. ผู้ไม�ปริะสงคุ์ออกนาม ๕,๐๐๐ บาท
๑๘๖. คุุณสดับพิณ กฤดานริากริณ์ ๘,๗๓๙ บาท
 ริวมปัจจัยริ�วมพิมพ์หนังสือ  ๒๑๗,๐๘๓ บาท

สืายบุุญหนั้นัา (กัณฑพิร เวชื่พิาณิชื่ย์)
๑. คุุณกัณฑพริ เวชัพาณิชัย์ ๒๐,๐๐๐ บาท



575 รายชื่อผู้ร่วมทำาบุญพิมพ์หนังสือ

๒. พ.ม. ทริงพล ริตินโชัโติ ๑,๐๐๐ บาท
๓. พ.ม. กริึมสะเริาะ สาลานนฺโท ๑,๐๐๐ บาท
๔. คุุณบังอริ ติั�งสุวริริณ  ๒,๐๐๐ บาท
๕. คุุณขษิฐ์นุชั ติันติิธนาทริัพย์ ๕๐๐ บาท
๖. คุุณแน�งน้อย เอื�อวิทยาศุภริ ๕๐๐ บาท
๗. คุุณโอภาส เอื�อวทิยาศุภริ ๑,๓๐๐ บาท
๘. คุุณเกศสุดา เอื�อวิทยาศุภริ ๔,๔๐๐ บาท
๙. คุุณสุริีริัติน์ อติิเริก ๖,๐๐๐ บาท
๑๐. คุุณพริภัคุ เริืองสุวริริณ ๑,๐๐๐ บาท
๑๑. พท. ดริ. จาริุกฤษณ์ เริืองสุวริริณ ๑,๐๐๐ บาท
๑๒. คุุณวริวริริณ ศริีศักดิ� ๑,๐๐๐ บาท
๑๓. วัดนาพริ้าวเก�า จ. ชัลบุริี ๑,๐๐๐ บาท
 ริวมปัจจัยริ�วมพิมพ์หนังสือ ๔๔,๙๐๐ บาท

สืายบุุญคุณนัภาพิร อัจ็ฉราฤทีธิ�
๑. คุุณนภาพริ อัจฉั่ริาฤทธิ� ๑,๐๐๐ บาท
๒. นพ. มานิส ริัตินมาศ ๑,๙๐๐ บาท
๓. คุุณธวัชั สีมาพลกุล ๖๐๐ บาท
๔. คุุณลาวัลย์ - คุุณกาญจนา พานิชัเจริิญ ๕๐๐ บาท
๕. ริศ. อาภาพันธ์ ศริีสริินทริ์ ๕๐๐ บาท
๖. ริศ. ธัญญาริัติน์ ปานะกุล ๕๐๐ บาท
๗. ภญ. ศุภศิล สริะเอี�ยม ๑,๐๐๐ บาท
๘. คุุณปริะมวล - ทพญ. จุฬาลักษณ์ จิติสมบัติิ ๑,๐๐๐ บาท
๙. คุุณพริทิพย์ เติชัะนิเวศน์ ๕๐๐ บาท
๑๐. พญ. เชัาวริี อัชันันท์ ๓,๐๐๐ บาท
๑๑. ผศ. นพ. ธงชััย พงศ์มฆพัฒน์ ๒,๐๐๐ บาท
๑๒. ริศ. ศักดิ�ศริี ปานะกุล ๔๐๐ บาท
๑๓. คุริอบคุริัวคุัมภีริ์ภัทริ ๑,๐๐๐ บาท
๑๔. นพ. สมเกียริติิ ลีละศิธริ ๑,๐๐๐ บาท
๑๕. ริศ. ปริะอรินุชั ติุลยาทริ ๑,๐๐๐ บาท
๑๖. ศ. สาริเนติริ - ริศ. วริาภริณ์ ไวคุกุล ๑,๐๐๐ บาท
๑๗. คุุณริุ�งริัติน์ เพิ�มเกียริติิขจริ ๕๐๐ บาท
๑๘. ริศ. พญ. จันทริ์จิริา ชััชัวาลา ๑,๐๐๐ บาท
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๑๙. วริริณี พลานุภาพ และคุริอบคุริัว ๕๐๐ บาท
๒๐. คุุณเป�งกิม - คุุณศิริาพริ แซ่�จึง ๑,๐๐๐ บาท
๒๑. ศ.เกียริติิ นพ. วิชััยอติิชัาติการิ ๑,๐๐๐ บาท
๒๒. คุุณวงศ์ทิพย์ ถิติยสถาน ๕๐๐ บาท
๒๓. คุุณนฤมล ม�วงกลํ�า ๕๐๐ บาท
๒๔. คุุณสุนันท์ พินิจบริริเจิดกุล ๕๐๐ บาท
๒๕. คุุณวันดี ศริีเจริิญ และบุติริหลาน ๒,๐๐๐ บาท
๒๖. อ. อาภาวริริณ หนูคุง ๒๐๐ บาท
๒๗. คุุณสมศริี แสงสว�างชััย ๒๐๐ บาท
๒๘. คุุณจินด์มณี ศริีไพศาล ๕๐๐ บาท
๒๙. นพ. ณัฐพล - คุุณศิริิวริริณ ด.ชั. บุยยกริ พริริณเชัษฐ์ ๑,๐๐๐ บาท
๓๐. คุุณสุวริริณา บุญยเกียริติิ ๒,๐๐๐ บาท
 ริวมปัจจัยคุ�าพิมพ์หนังสือ ๒๘,๓๐๐ บาท
๓๑.   นายเกียริติิศักดิ  กัลยาณมิติริ ๓,๐๐๐ บาท
      ริวมปัจจัยคุ�าพิมพ์หนังสือ ๒๘,๓๐๐ บาท

 ริวมปัจจัยทําบุญพิมพ์หนังสือทั�งสิ�น                           จํานวน ๑,๘๗๕,๑๕๔ บาท
 คุ�าพิมพ์มงคุลัติถทีปนีแปล ภาคุ ๑ เล�ม ๑,๒,๓                 จํานวน ๑,๒๑๘,๐๐ บาท 
 ปัจจัยคุงเหลือ                                         จํานวน  ๖๖๐,๑๕๔ บาท

 หมายเหติุ : ปัจจัยที�เหลือ จะนําไปพิมพ์ทักษะ ๑, ๒, และ ๖ ติ�อไป

 ขออานิสงส์ใหญ�จงมีแก�ทุกๆ ท�าน ที�มีส�วนริ�วมในธริริมทานในคุริั�งนี� โดยทั�วกัน โดยเฉั่พาะผู้ที�ริับหนังสือไป
อ�านศึกษาเล�าเริียน ให้เกิดปริะโยชัน์แก�ตินเอง สังคุม ปริะเทศชัาติิ และชัาวโลก

สาธุ สาธุ อนุโมทามิ.
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