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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
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  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
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  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  



(10) มังคลัตถทีปนีแปล

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
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  - 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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ประวัติผู้แปล	 	 .........	 .........	 .........	 .........	 .........	 ๕๔๓

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





ตติยคาถายตฺถวณฺณนา

ตติยคาถาย  อตฺถวณฺณนา  (มยา  วุจฺจเต) ฯ

อตฺถวณฺณนา อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความ  ตติยคาถาย แห่งคาถาที่ ๓  

(มยา) อันข้าพเจ้า  (วุจฺจเต) จะกล่าว ฯ

พรรณนาเนื้อความแห่งคาถาที่ ๓

[๑๑๕] ตติยคาถายํ ฯ 

 ตติยคาถายํ  (วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ

  (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  ตติยคาถายํ ในคาถาที่ ๓  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต   

(เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ

 พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๓.

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

 พาหุสจฺจนฺติ  พหุสฺสุตภาโว ฯ

 “พาหุสจฺจนฺติ  (ปุคฺคลสฺส)  พหุสฺสุตภาโว ฯ

 (ปุคฺคลสฺส)  พหุสฺสุตภาโว อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีสุตะมาก  พาหุสจฺจนฺติ ชื่อว่า

พาหุสัจจะ ฯ

 ความเป็นผู้มีสุตะมาก ชื่อว่าพาหุสัจจะ.

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

 สิปฺปนตฺิ  ยงฺกิญฺจิ  หตฺถโกสลฺลํ ฯ

 หตฺถโกสลฺลํ อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้ฉลาดในหัตถกรรม  ยงฺกิญฺจิ อย่างใดอย่างหนึ่ง  

สิปฺปนฺต ิชื่อว่าศิลปะ ฯ

 ความฉลาดในหัตถกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ชื่อว่าศิลปะ. 
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 มชฺฌิมปณฺณาสเก  วาเสฏฺฅสุตฺตฏีกายมฺปิ  เตหิ  เตหิ  อุปาเยหิ  สิกฺขิตพฺพตฺเถน  สิปฺปํ  

หตฺถโกสลฺลนฺติ  วุตฺตํ ฯ 

 (ฏีกาจริเยน)  มชฺฌิมปณฺณาสเก  วาเสฏฺฅสุตฺตฏีกายมฺปิ  “(ปุคฺคเลน)  เตหิ  เตหิ  อุปาเยหิ  

สิกฺขิตพฺพตฺเถน  สิปฺปํ  หตฺถโกสลฺลนฺติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ 

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “หตฺถโกสลฺลํ อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้ฉลาดในหัตถกรรม  

สิปฺปํ ชื่อว่าศิลปะ  (ปุคฺคเลน)  เตหิ  เตหิ  อุปาเยหิ  สิกฺขิตพฺพตฺเถน เพราะอรรถ

ว่า อันบุคคล พึงศึกษา ด้วยอุบาย ท. เหล่านั้นๆ”  อิติ ดังนี้  (ฏีกาจริเยน) อันพระ

ฎีกาจารย์  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว  วาเสฏฺฅสุตฺตฏีกายมฺปิ แม้ในฎีกาแห่งวาเสฏฐสูตร  

มชฺฌิมปณฺณาสเก ในมัชฌิมปัณณาสก์ ฯ

 แม้ในฎีกาแห่งวาเสฏฐสูตร มัชฌิมปัณณาสก์ พระฎีกาจารย์กล่าวว่า “ความเป็นผู้

ฉลาดในหัตถกรรม ชื่อว่าศิลปะ เพราะอรรถว่าบุคคลต้องศึกษาด้วยอุบายนั้น”.  

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

 วินโยติ  กายวาจาจิตฺตวินยนํ,  เตสํ  ยถานุรูปํ  อาปตฺติโต  วา  ทุสฺสีลฺยโต  วา  อกุสล- 

กมฺมปถโต  วา  นิเสธนํ  นิวารณนฺตฺยตฺโถ ฯ  สมนฺตปฺปาสาทิกาทีสุ  ปน  วินยปิฏก-

เมว  สนฺธาย  กายิกวาจสิกอชฺฌาจารนิเสธนโต  เจส  กายญฺจ  วาจญฺจ  วิเนตีติ   

วินโยติ  วุตฺตํ ฯ  

 “วินโยติ  กายวาจาจิตฺตวินยนํ,  “เตสํ  (กายวาจาจิตฺตานํ) ยถานุรูปํ  อาปตฺติโต  วา  ทุสฺสีลฺยโต  

วา  อกุสลกมฺมปถโต  วา  นิเสธนํ  นิวารณํ”  อิติ  อตฺโถ ฯ  สมนฺตปฺปาสาทิกาทีสุ  (อฏฺฅกถาสุ)  

ปน  วินยปิฏกํ  เอว  สนฺธาย  “กายิกวาจสิกอชฺฌาจารนิเสธนโต  จ  เอโส  (อุปาโย)  กายํ  จ  วาจํ  

จ  วิเนตีติ  (เอโส  อุปาโย)  วินโยติ  (วจนํ  อฏฺฅกถาจริเยน)  วุตฺตํ ฯ

 กายวาจาจิตฺตวินยนํ อ.กฎเป็นเครื่องแนะนํากาย วาจา และจิต,  อตฺโถ อ.อธิบาย  

อิติ ว่า  “นิเสธนํ อ.กฎเป็นเครื่องกัน  นิวารณํ คือว่า อ.กฎเป็นเครื่องห้าม  เตสํ  

(กายวาจาจิตฺตานํ) ซึ่งกาย วาจา และจิต ท. เหล่านั้น  อาปตฺติโต  วา จากอาบัติ

หรือ  ทุสฺสีลฺยโต  วา หรือว่า จากความเป็นแห่งบุคคลผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้ว  

อกุสลกมฺมปถโต  วา หรือว่า จากอกุศลกรรมบถ  ยถานุรูปํ ตามสมควร”  อิติ ดังนี้  
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วินโยติ ชื่อว่าวินัย ฯ  ปน ส่วนว่า  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “จ ก็  เอโส  (อุปาโย) 

อ.อุบายนั่น  วิเนติ ย่อมแนะนํา  กายํ  จ ซึ่งกายด้วย  วาจํ  จ ซึ่งวาจาด้วย  กายิก- 

วาจสิกอชฺฌาจารนิเสธนโต เพราะเป็นเครื่องห้ามซึ่งอัชฌาจารอันเป็นไปทางกาย

และเป็นไปทางวาจา  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เอโส  อุปาโย) อ.อุบายนั่น  วินโย ชื่อ

ว่าวินัย”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว   

สมนฺตปฺปาสาทิกาทีสุ  (อฏฺฅกถาสุ) ในอรรถกถา ท. มีสมันตปาสาทิกาเป็นต้น  

สนฺธาย หมายเอา  วินยปิฏกํ  เอว ซึ่งวินัยปิฎกนั่นเทียว ฯ

 กฎสําหรับฝึกหัดกายวาจาและจิต อธิบายว่า “เครื่องกัน คือเครื่องห้ามกายวาจาและ

จิตเหล่านั้น จากอาบัติบ้าง จากโทษเครื่องทุศีลบ้าง จากอกุศลกรรมบถบ้าง ตาม

สมควร” ชื่อว่าวินัย. ส่วนในอรรถกถาทั้งหลายมีสมันตปาสาทิกาเป็นต้น พระอรรถ-

กถาจารย์กล่าวหมายเอาพระวินัยปิฎกเท่านั้นว่า “ก็อุบายนั่น ย่อมฝึกกายด้วย วาจา

ด้วย เพราะกีดกันเสียซึ่งอัชฌาจารทางกายและทางวาจา เหตุนั้น อุบายนั่น จึงชื่อว่า

วินัย”.

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

 สุสิกฺขิโตติ  สุฏฺฅุ  สิกฺขิโต ฯ  สุภาสิตาติ  สุฏฺฅุ  ภาสิตา ฯ  ยาติ  อนิยมนิทฺเทโส ฯ  
วาจาติ  คิรา  พฺยปโถติ  อฏฺฅกถายํ  วุตฺตํ ฯ

 “สุสิกฺขิโตติ  (ปทสฺส)  “สุฏฺฅุ  สิกฺขิโต”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘สุภาสิตาติ  (ปทสฺส)  “สุฏฺฅุ  ภาสิตา” (อิติ  

อตฺโถ) ฯ  ‘ยาติ  (สทฺโท)  อนิยมนิทฺเทโส  (โหติ) ฯ  วาจาติ  คิรา  พฺยปโถติ  (วจนํ  อฏฺฅกถา- 

จริเยน)  อฏฺฅกถายํ  วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘สิกฺขิโต ศึกษาแล้ว  สุฏฺฅุ ด้วยดี’   

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘สุสิกฺขิโตติ ว่า ‘สุสิกฺขิโต’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  ‘ภาสิตา กล่าวแล้ว  สุฏฺฅุ ด้วยดี’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘สุภาสิตาติ 

ว่า ‘สุภาสิตา’ ดังนี้ ฯ  (สทฺโท) อ.ศัพท์  ‘ยาติ ว่า ‘ยา’ ดังนี้  อนิยมนิทฺเทโส เป็นศัพท์

แสดงซึ่งความไม่แน่นอน  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  คิรา อ.คําเปล่ง  พฺยปโถ คือ อ.คําเป็น

ทาง  วาจาติ ชื่อว่าวาจา”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺตํ 

กล่าวแล้ว  อฏฺฅกถายํ ในอรรถกถา ฯ
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 พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ในอรรถกถาว่า “บทว่า ‘สุสิกฺขิโต’ คือศึกษาแล้วด้วยดี. 

บทว่า ‘สุภาสิตา’ คือกล่าวแล้วด้วยดี. ศัพท์ว่า ‘ยา’ เป็นศัพท์แสดงอรรถไม่แน่นอน. 

คําเปล่ง คือคําเป็นทาง ชื่อว่าวาจา”.     

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

 วุจฺจตีติ  วาจา ฯ  คิริยตีติ  คิรา ฯ  พฺยปโถติ  วากฺยเภโท ฯ  วากฺยญฺจ  ตํ  ปโถ  จ  

อตฺถํ  ฃาตุกามานํ  ฃาเปตุกามานญฺจาติปิ  พฺยปโถติ  รูปกณฺฑวณฺณนา ฯ

 “(ยา  สทฺทชาติ  ปุคฺคเลน)  วุจฺจตีติ  (สา  สทฺทชาติ)  วาจา ฯ  (ยา  สทฺทชาติ  ปุคฺคเลน)  คิริยตีติ  

(สา  สทฺทชาติ)  คิรา ฯ  พฺยปโถติ  วากฺยเภโท ฯ  วากฺยํ  จ  ตํ  ปโถ  จ  อตฺถํ  ฃาตุกามานํ  (จ  

อญฺฃํ  ปุคฺคลํ)  ฃาเปตุกามานํ  จ  (ชนานํ  โหติ)  อิติปิ  พฺยปโถติ  รูปกณฺฑวณฺณนา ฯ

 รูปกณฺฑวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งรูปกัณฑ์  อิติ ว่า  “(ยา  สทฺทชาติ) อ.สัททชาติ

ใด  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  วุจฺจติ ย่อมกล่าวกัน  อิติ เพราะเหตุนั้น  (สา  สทฺทชาติ) 

อ.สัททชาตินั้น  วาจา ชื่อว่าวาจา ฯ  (ยา  สทฺทชาติ) อ.สัททชาติใด  (ปุคฺคเลน) อัน

บุคคล  คิริยติ ย่อมเปล่ง  อิติ เพราะเหตุนั้น  (สา  สทฺทชาติ) อ.สัททชาตินั้น  คิรา 

ชื่อว่าคิรา ฯ  วากฺยเภโท อ.การเปล่งซึ่งถ้อยคํา  พฺยปโถติ ชื่อว่าคําเป็นทาง ฯ  วากฺยํ   

ตํ  จ อ.ถ้อยคํานั้นด้วย  ปโถ  จ เป็นทางด้วย  (ชนานํ) ของชน ท.  ฃาตุกามานํ  

ผู้ใคร่เพื่ออันรู้  (จ) ด้วย  (อญฺฃํ  ปุคฺคลํ)  ฃาเปตุกามานํ ผู้ใคร่เพื่อ อันยังบุคคลอื่น 

ให้รู้  จ ด้วย  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความ  (โหติ) ย่อมเป็น  อิติปิ แม้เพราะเหตุนั้น  พฺยปโถ 

ชื่อว่าพฺยปโถ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถารูปกัณฑ์ว่า “สัททชาติใด อันเขาพูดกัน เหตุนั้น สัททชาตินั้น ชื่อว่าวาจา. 

สัททชาติใด อันเขาเปล่ง เหตุนั้น สัททชาตินั้น ชื่อว่าคิรา. การเปล่งถ้อยคํา ชื่อว่า

คําเป็นทาง. ถ้อยคํานั้นด้วย เป็นทางด้วย ของพวกชนผู้ประสงค์จะรู้เอง และประสงค์

จะให้ผู้อื่นรู้เนื้อความ เหตุนั้น ชื่อว่าพฺยปโถ” ดังนี้.

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

 พฺยปโถติ  วจนปโถ ฯ  วาจาเยว  หิ  อญฺเฃสมฺปิ  ทิฏฺฅานุคตึ  อาปชฺชนฺตานํ  ปถภูตา  

พฺยปโถติ  วุจฺจตีติ  มุสาวาทสิกฺขาปทวณฺณนา ฯ
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 พฺยปโถติ  วจนปโถ ฯ  วาจา  เอว  หิ  อญฺเฃสมฺปิ  (ชนานํ)  ทิฏฺฅานุคตึ  อาปชฺชนฺตานํ  (ชนานํ)  

ปถภูตา  (ปณฺฑิเตน)  ‘พฺยปโถติ  วุจฺจตีติ  มุสาวาทสิกฺขาปทวณฺณนา ฯ

 มุสาวาทสิกฺขาปทวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งมุสาวาทสิกขาบท  อิติ ว่า  “วจนปโถ 

อ.คําอันเป็นทาง  พฺยปโถติ ชื่อว่าพฺยปโถ ฯ  ห ิจริงอยู่  วาจา  เอว อ.วาจานั่นเทียว  

ปถภูตา เป็นทางเป็นแล้ว  (ชนานํ) ของชน ท.  อาปชฺชนฺตานํ ผู้ถึงอยู่  ทิฏฺฅานุคตึ 

ซึ่งทิฏฐานุคติ  อญฺเฃสมฺปิ  (ชนานํ) ของชน ท. แม้เหล่าอื่น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  

วุจฺจติ ย่อมเรียก  ‘พฺยปโถติ ว่า ‘พฺยปโถ’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาแห่งมุสาวาทสิกขาบทว่า “คําเป็นทาง ชื่อว่าพฺยปโถ. แท้จริง วาจาเท่านั้น 

เป็นทางของพวกชนผู้ถึงทิฏฐานุคติของพวกชนแม้เหล่าอื่น ท่านจึงเรียกว่า ‘พฺยปโถ’ 

ดังนี้.

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

 วาจาย  พฺโย  ปเถติ  สนฺธิกปฺปสทฺทนีติสุตฺเตน  มหาวุตฺตินา  วา  ปถสทฺเท  ปเร   

วาจาสทฺทสฺส  พฺยาเทโส ฯ

 “วาจาย  พฺโย  ปเถติ  สนฺธิกปฺปสทฺทนีติสุตฺเตน  มหาวุตฺตินา  วา  ปถสทฺเท  ปเร  วาจาสทฺทสฺส  

พฺยาเทโส  (โหติ) ฯ

 พฺยาเทโส อ.การแปลงเป็น พฺย  วาจาสทฺทสฺส แห่งวาจาศัพท์  (โหติ) ย่อมมี  ปถสทฺเท  

ในเพราะปถศัพท์  ปเร อันเป็นเบื้องหลัง  สนฺธิกปฺปสทฺทนีติสุตฺเตน ด้วยสูตร 

ในสัททนีติปกรณ์ในสนธิกัปป์  “วาจาย  พฺโย  ปเถติ ว่า “วาจาย  พฺโย  ปเถ” ดังนี้   

วา หรือว่า  มหาวุตฺตินา ด้วยมหาสูตร ฯ

 เพราะปถศัพท์เบื้องหลัง แปลง วาจาศัพท์เป็น พฺย ด้วยสูตรในสัททนีติปกรณ์ในสนธิ-

กัปป์ว่า “วาจาย  พฺโย  ปเถ” หรือด้วยมหาสูตร.

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

 เอตนฺติ  ยญฺจ  พาหุสจฺจํ  ยญฺจ  สิปฺปํ  โย  จ  สุสิกฺขิโต  วินโย  ยา  จ  สุภาสิตา  วาจา  

อิทํ  จตุพฺพิธํ  อุตฺตมํ  มงฺคลนฺติ  คณฺหาหิ  เทวเตติ ฯ 
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  “เอตนฺติ  (ปทสฺส)  “ยญฺจ  พาหุสจฺจํ  ยญฺจ  สิปฺปํ  โย  จ  สุสิกฺขิโต  วินโย  ยา  จ  สุภาสิตา  วาจา,  

อิทํ  จตุพฺพิธํ  (กมฺมํ)  อุตฺตมํ  มงฺคลํ  (โหติ)’  อิติ  (ตฺวํ)  คณฺหาหิ  เทวเตติ  (อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “เทวเต ดูก่อนเทวดา  (ตฺวํ) อ.ท่าน  คณฺหาหิ จงถือ

เอา  อิติ ว่า  ‘ยํ  จ  พาหุสจฺจํ อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีสุตะมากใดด้วย  ยํ  จ  สิปฺปํ 

อ.ศิลปะใดด้วย  โย  จ  สุสิกฺขิโต  วินโย อ.วินัย อันอันบุคคลศึกษาดีแล้วใดด้วย  ยา  

จ  สุภาสิตา  วาจา อ.วาจาอันเป็นสุภาษิตใดด้วย,  (กมฺมํ) อ.กรรม  จตุพฺพิธํ อันมี

อย่าง ๔  อิทํ นี้  มงฺคลํ เป็นมงคล  อุตฺตม ํอันสูงสุด  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้”  อิติ 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “เอตนฺติ ว่า “เอตํ” ดังนี้ ฯ 

 บทว่า “เอตํ” ความว่า เทวดา ท่านจงถือเอาว่า ‘ความเป็นผู้มีสุตะมาก ๑ ศิลปะ ๑ 

วินัยที่ศึกษาดีแล้ว ๑ วาจาสุภาษิต ๑, กรรม ๔ อย่างนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด’ ดังนี้.

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

 อยเมตฺถ  สงฺเขโป ฯ  อยนฺเตฺวตฺถ  วิตฺถาโร ฯ

 อยํ  เอตฺถ  (ตติยคาถายํ)  สงฺเขโป ฯ  อยํ  ตุ  เอตฺถ  (ตติยคาถายํ)  วิตฺถาโร ฯ

 สงฺเขโป อ.ความสังเขป  เอตฺถ  (ตติยคาถายํ) ในคาถาที่ ๓ นี้  อยํ นี้ ฯ  ต ุส่วนว่า  

วิตฺถาโร อ.ความพิสดาร  เอตฺถ  (ตติยคาถายํ) ในคาถาที่ ๓ นี้  อยํ นี้ ฯ

 ความสังเขปในคาถาที่ ๓ นี้ เท่านี้, ส่วนความพิสดารในคาถาที่ ๓ นี้ ดังต่อไปนี้.

 ..............................................................................................................................
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๗. พาหุสจฺจกถา

กถาว่าด้วยความเป็นผู้มีสุตะมาก

[๑๑๖]  พาหุสจฺจํ  นาม  พหุสฺสุตภาโว ฯ  อตฺถโต  พุทฺธวจนํ  วา  พาหิรสิปฺปํ  วา  อุคฺคณฺหิตฺวา   

วา  สุตฺวา  วา  อุปฺปนฺนํ  ตตฺถ  ตตฺถ  โกสลฺลํ  ฅเปตฺวา  วกฺขมานสิปฺปคฺคหเณน  คหิตํ  

หตฺถโกสลฺลํ ฯ  ตํ  อนาคาริยาคาริยวเสน  ทุวิธํ  โหติ ฯ  ตตฺถ  อนาคาริยพาหุสจฺจํ  

นาม  พหุสฺสุโต  โหติ  สุตธโร  สุตสนฺนิจโยติ  เอวมาทินา  นเยน  อุรุเวลสุตฺตาทีสุ  

วณฺณิตํ  สตฺถุสาสนธรตฺตํ ฯ

 พาหุสจฺจํ  นาม  (ปุคฺคลสฺส)  พหุสฺสุตภาโว ฯ  (พาหุสจฺจํ)  อตฺถโต  พุทฺธวจนํ  วา  พาหิรสิปฺปํ  วา   

อุคฺคณฺหิตฺวา  วา  สุตฺวา  วา  อุปฺปนฺนํ  ตตฺถ  ตตฺถ  (กิจฺเจ)  โกสลฺลํ  ฅเปตฺวา  วกฺขมานสิปฺปคฺ- 

คหเณน  (ภควตา)  คหิตํ  หตฺถโกสลฺลํ ฯ  ตํ  (พาหุสจฺจํ)  อนาคาริยาคาริยวเสน  ทุวิธํ  โหติ ฯ  

ตตฺถ  (อนาคาริยาคาริยพาหุสจฺเจสุ)  อนาคาริยพาหุสจฺจํ  นาม  “(ภิกฺขุ)  พหุสฺสุโต  โหติ  สุตธโร  

สุตสนฺนิจโยติ  เอวํ  อาทินา  นเยน  อุรุเวลสุตฺตาทีสุ  (สุตฺเตสุ  ภควตา)  วณฺณิตํ  (ปุคฺคลสฺส)  

สตฺถุสาสนธรตฺตํ ฯ

 (ปุคฺคลสฺส)  พหุสฺสุตภาโว อ.ความที่ แห่งบุคคล ผู้มีสุตะมาก  พาหุสจฺจํ  นาม ชื่อว่า 

พาหุสัจจะ ฯ  (พาหุสจฺจํ) อ.พาหุสัจจะ  อตฺถโต โดยอรรถ  โกสลฺลํ คือ อ.ความ

เป็นแห่งบุคคลผู้ฉลาด  ตตฺถ  ตตฺถ  (กิจฺเจ) ในกิจนั้นๆ  อุปฺปนฺนํ อันเกิดขึ้นแล้ว   

อุคฺคณฺหิตฺวา  วา เพราะเรียนเอาหรือ  สุตฺวา  วา หรือว่าเพราะฟัง  พุทฺธวจนํ  วา 

ซึ่งพระพุทธพจน์หรือ  พาหิรสิปฺปํ  วา หรือว่าซึ่งศิลปะในภายนอก  ฅเปตฺวา เว้น   

หตฺถโกสลฺลํ ซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้ฉลาดในหัตถกรรม  (ภควตา)  คหิตํ อันอัน

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือเอาแล้ว  วกฺขมานสิปฺปคฺคหเณน ด้วยสิปฺปศัพท์อันจะ

ตรัส ฯ  ตํ  (พาหุสจฺจํ) อ.พาหุสัจจะนั้น  ทุวิธํ อันมีอย่าง ๒ อนาคาริยาคาริยวเสน 

ด้วยสามารถแห่งพาหุสัจจะของบรรพชิตและคฤหัสถ์  โหติ ย่อมเป็น ฯ  (ปุคฺคลสฺส)  

สตฺถุ-สาสนธรตฺตํ อ.ความที่ แห่งบุคคล เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคําสอนของพระศาสดา  (ภคว

ตา)  วณฺณิตํ อันอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพรรณนาไว้แล้ว  อุรุเวลสุตฺตาทีสุ  (สุตฺ

เตสุ) ในพระสูตร ท. มีอุรุเวลสูตรเป็นต้น  นเยน โดยนัย  อาทินา เป็นต้น  เอวํ อย่าง

นี้  อิติ ว่า  “(ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  พหุสฺสุโต เป็นผู้มีสุตะมาก  สุตธโร เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสุตะ   
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สุตสนฺนิจโย เป็นผู้สั่งสมซึ่งสุตะ  โหติ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  ตตฺถ  (อนาคาริยาคาริย- 

พาหุสจฺเจสุ)  อนาคาริยพาหุสจฺจํ  นาม ชื่อว่า- ในพาหุสัจจะของบรรพชิตและของ

คฤหัสถ์ ท. เหล่านั้นหนา -พาหุสัจจะของบรรพชิต ฯ

 ความเป็นผู้มีสุตะมาก ชื่อว่าพาหุสัจจะ. โดยอรรถ พาหุสัจจะ ได้แก่ความเป็นผู้ฉลาด

ในกิจนั้นๆ ซึ่งเกิดขึ้น เพราะเรียนบ้าง เพราะฟังบ้าง ซึ่งพระพุทธพจน์หรือศิลปะใน

ภายนอก ยกเว้นความเป็นผู้ฉลาดในหัตถกรรม ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือเอา

ด้วยสิปฺปศัพท์ อันจะตรัสเสีย. พาหุสัจจะนั้น มี ๒ อย่าง ด้วยสามารถพาหุสัจจะของ

บรรพชิตและของคฤหัสถ์. ในพาหุสัจจะ ๒ อย่างเหล่านั้น ความเป็นผู้ทรงจําคําสอน

ของพระศาสดา ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพรรณนาไว้ในอุรุเวลสูตรเป็นต้น โดยนัย

เป็นต้นอย่างนี้ว่า “ภิกษุผู้เป็นพหูสูต ทรงสุตะ มีสุตะเป็นที่สั่งสม” ดังนี้ ชื่อว่าพาหุ-

สัจจะของบรรพชิต.

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

 อุรุเวลสุตฺตํ  จตุกฺกงฺคุตฺตรสฺส  ปฅมปณฺณาสเก ฯ

 อุรุเวลสุตฺตํ อ.อุรุเวลสูตร  (อาคตํ) มาแล้ว  ปฅมปณฺณาสเก ในปฐมปัณณาสก์   

จตุกฺกงฺคุตฺตรสฺส แห่งจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย ฯ

 อุรุเวลสูตรมาในปฐมปัณณาสก์ แห่งจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย.

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

[๑๑๗] พหุสฺสุโตติ  พหุํ  อสฺส  สุตํ  นวงฺคสตฺถุสาสนํ  ปาลิอนุสนฺธิปุพฺพาปรวเสน  อุคฺคหิตํ  

โหตีติ  อตฺโถ ฯ  สุตธโรติ  สุตสฺส  อาธารภูโต ฯ  ยสฺส  หิ  อิโต  คหิตํ  อิโต  ปลายติ   

ฉิทฺทฆเฏ  อุทกํ  วิย  น  ติฏฺฅติ  ปริสมชฺเฌ  เอกํ  สุตฺตํ  วา  ชาตกํ  วา  กเถตุํ  วา  

วาเจตุํ  วา  น  สกฺโกติ  อยํ  น  สุตธโร  นาม ฯ  ยสฺส  ปน  อุคฺคหิตํ  พุทฺธวจนํ   

อุคฺคหิตกาลสทิสเมว  โหติ  ทสปิ  วีสติปิ  วสฺสานิ  สชฺฌายํ  อกโรนฺตสฺส  น  นสฺสติ  

อยํ  สุตธโร  นาม ฯ  สุตสนฺนิจโยติ  สุตสฺส  สนฺนิจยภูโต ฯ  ยสฺส  หิ  สุตํ  หทย- 

มญฺชุสาย  สนฺนิจิตํ  สิลาย  ลิขิตเลขา  วิย  สุวณฺณฆเฏ  ปกฺขิตฺตสีหวสา  วิย  จ  ติฏฺฅติ   

อยํ  สุตสนฺนิจโย  นามาติ  ตพฺพณฺณนา ฯ  
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 (โส  ภิกฺขุ)  พหุสฺสุโตติ,  พหุํ  อสฺส  (ภิกฺขุโน)  สุตํ  นวงฺคสตฺถุสาสนํ,  “ปาลิอนุสนฺธิปุพฺพาปร-

วเสน  อุคฺคหิตํ  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  สุตธโรติ  (ปทสฺส)  “สุตสฺส  อาธารภูโต”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ยสฺส  

(ภิกฺขุโน)  หิ  อิโต  (ปาลิปเทสโต)  คหิตํ  (พุทฺธวจนํ)  อิโต  (ปาลิปเทสโต)  ปลายติ  ฉิทฺทฆเฏ   

อุทกํ  วิย  น  ติฏฺฅติ,  (โส  ภิกฺขุ)  ปริสมชฺเฌ  เอกํ  สุตฺตํ  วา  ชาตกํ  วา  กเถตุํ  วา  วาเจตุํ  วา  

น  สกฺโกติ,  อยํ  (ภิกฺขุ)  น  สุตธโร  นาม  (โหติ) ฯ  ยสฺส  (ภิกฺขุโน)  ปน  อุคฺคหิตํ  พุทฺธวจนํ   

อุคฺคหิตกาลสทิสํ  เอว  โหติ,  (ตสฺส  ภิกฺขุโน)  ทสปิ  วีสติปิ  วสฺสานิ  สชฺฌายํ  อกโรนฺตสฺส,   

(พุทฺธวจนํ)  น  นสฺสติ,  อยํ  (ภิกฺขุ)  สุตธโร  นาม  (โหติ) ฯ  สุตสนฺนิจโยติ  (ปทสฺส)  “สุตสฺส   

สนฺนิจยภูโต”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ยสฺส  (ภิกฺขุโน)  หิ  สุตํ  หทยมญฺชุสาย  สนฺนิจิตํ  สิลาย  ลิขิตเลขา  วิย   

(จ)  สุวณฺณฆเฏ  ปกฺขิตฺตสีหวสา  วิย  จ  ติฏฺฅติ,  อยํ  (ภิกฺขุ)  สุตสนฺนิจโย  นาม  (โหติ)”  อิติ  

ตพฺพณฺณนา ฯ

 ตพฺพณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งอุรุเวลสูตรนั้น  อิติ ว่า  “สุต ํอ.สุตะ  นวงฺคสตฺถุสาสนํ 

คือ อ.นวังคสัตถุศาสน์  อสฺส  (ภิกฺขุโน) ของภิกษุนั้น  พหุ ํมาก,  อตฺโถ อ.อธิบาย  

อิติ ว่า  “อุคฺคหิตํ เป็นของอันภิกษุนั้นเรียนเอาแล้ว  ปาลิอนุสนฺธิปุพฺพาปรวเสน 

ด้วยสามารถแห่งอักขรเบื้องต้นและเบื้องปลายแห่งบาลีและอนุสนธิ”  อิติ ดังนี้  (โส  

ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  พหุสฺสุโตต ิชื่อว่าพหุสสุตะ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สุตสฺส  

อาธารภูโต เป็นผู้รองรับ ซึ่งสุตะ เป็นแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สุตธโรติ 

ว่า “สุตธโร” ดังนี้ ฯ  ห ิจริงอยู่  (พุทฺธวจนํ) อ.พระพุทธพจน์  ยสฺส  (ภิกฺขุโน) อันภิกษุ

ใด  คหิตํ เรียนเอาแล้ว  อิโต  (ปาลิปเทสโต) แต่บาลีประเทศนี้  ปลายติ ย่อมเลือน

หายไป  อิโต  (ปาลิปเทสโต) แต่บาลีประเทศนี้  น  ติฏฺฅติ ย่อมไม่ตั้งอยู่  อุทกํ  วิย 

ราวกะ อ.นํ้า  ฉิทฺทฆเฏ ในหม้ออันทะลุ,  โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  น  สกฺโกติ ย่อมไม่

อาจ  กเถตุํ  วา เพื่ออันกล่าวหรือ  วาเจตุํ  วา หรือว่าเพื่ออันบอก  สุตฺตํ  วา ซึ่งสูตร

หรือ  ชาตกํ  วา หรือว่าซึ่งชาดก  เอกํ หนึ่ง  ปริสมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งบริษัท,  

อยํ  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนี้  สุตธโร  นาม ชื่อว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสุตะ  (โหติ) ย่อมเป็น  น 

หามิได้ ฯ  ปน ส่วนว่า  พุทฺธวจนํ อ.พระพุทธพจน์  ยสฺส  (ภิกฺขุโน)  อุคฺคหิตํ อัน

อันภิกษุใดเรียนเอาแล้ว  อุคฺคหิตกาลสทิสํ  เอว เป็นเช่นกับด้วยกาลเป็นที่เรียนเอา

แล้วนั่นเทียว  โหติ ย่อมเป็น,  (ตสฺส  ภิกฺขุโน) เมื่อภิกษุนั้น  อกโรนฺตสฺส ไม่กระทํา

อยู่  สชฺฌายํ ซึ่งการสาธยาย  วสฺสานิ สิ้นปี ท.  ทสปิ สิบบ้าง  วีสติปิ ยี่สิบบ้าง,  
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(พุทฺธวจนํ) อ.พระพุทธพจน์  น  นสฺสต ิย่อมไม่เลือนหายไป,  อยํ  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนี้  

สุตธโร  นาม ชื่อว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสุตะ  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 

ว่า  “สุตสฺส  สนฺนิจยภูโต เป็นผู้สั่งสม ซึ่งสุตะ เป็นแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  “สุตสนฺนิจโยติ ว่า “สุตสนฺนิจโย” ดังนี้ ฯ  ห ิก็  สุต ํอ.สุตะ  ยสฺส  (ภิกฺขุสฺส)   

สนฺนิจิตํ อันอันภิกษุใด สั่งสมแล้ว  หทยมญฺชุสาย ในตู้คือหทัย  ติฏฺฅติ ย่อมคงอยู่  

สิลาย  ลิขิตเลขา  วิย ราวกะ อ.รอยอันบุคคลขีดแล้ว ที่ศิลา  (จ) ด้วย  (ปุคฺคเลน)   

สุวณฺณฆเฏ  ปกฺขิตฺตสีหวสา  วิย ราวกะ อ.มันเหลวของราชสีห์อันบุคคลใส่ไว้แล้ว 

ในหม้ออันเป็นวิการแห่งทองคํา  จ ด้วย,  อยํ  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนี้  สุตสนฺนิจโย  นาม 

ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมซึ่งสุตะ  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาแห่งอุรุเวลสูตรนั้นว่า “สุตะ คือ นวังคสัตถุศาสน์ของภิกษุนั้นมาก, อธิบายว่า 

‘เป็นอันเธอเรียนเอาแล้ว ด้วยสามารถแห่งอักษรเบื้องต้นและเบื้องปลายแห่งบาลีและ

อนุสนธิ, ภิกษุนั้น ชื่อว่าพหุสสุตะ. บทว่า ‘สุตธโร’ คือเป็นผู้รองรับสุตะไว้ได้. จริงอยู่ 

พระพุทธพจน์ที่ภิกษุใดเรียนเอาแต่บาลีประเทศนี้ ย่อมเลือนหายไปจากบาลีประเทศ

นี้ ไม่คงอยู่ ดุจนํ้าในหม้อทะลุ เธอไม่สามารถที่จะกล่าว หรือบอกสูตรหรือชาดกอย่าง

หนึ่ง ในท่ามกลางบริษัท, ภิกษุนี้ หาชื่อว่าผู้ทรงสุตะไม่. ส่วนพระพุทธพจน์ที่ภิกษุ

ใดเรียนเอาแล้ว ย่อมเป็นอย่างเวลาที่ตนเรียนมาแล้วนั่นแหละ เมื่อเธอไม่ทําการ

สาธยายตั้ง ๑๐ ปีบ้าง ตั้ง ๒๐ ปีบ้าง ก็ไม่เลือนหายไป, ภิกษุนี้ ชื่อว่าผู้ทรงสุตะ. บท

ว่า ‘สุตสนฺนิจโย’ ได้แก่ผู้สั่งสมสุตะ. ก็สุตะที่ภิกษุใดสั่งสมไว้ในตู้คือหทัย ย่อมคงอยู่ 

ดุจรอยจารึกที่ศิลา และดุจมันเหลวของราชสีห์ที่เขาใส่ไว้ในหม้อทองคํา ภิกษุนี้ ชื่อว่า

ผู้มีสุตะเป็นที่สั่งสม”.

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

 วฏฺฏทุกฺขนิสฺสรณตฺถิเกหิ  โสตพฺพโต  สุตํ  ปริยตฺติธมฺโม  ตํ  ธาเรตีติ  สุตธโร ฯ  เอก-

ปทํ  เอกกฺขรมฺปิ  อวินฏฺฅํ  หุตฺวา  สนฺนิจินาตีติ  สนฺนิจโย  สุตํ  สนฺนิจโย  เอตสฺมินฺติ  

สุตสนฺนิจโยติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 “วฏฺฏทุกฺขนิสฺสรณตฺถิเกหิ  (ปุคฺคเลหิ)  โสตพฺพโต  สุตํ  ปริยตฺติธมฺโม,  (โย  ภิกฺขุ)  ตํ  (สุตํ)   

ธาเรตีติ  (โส  ภิกฺขุ)  สุตธโร ฯ  (สุตํ)  เอกปทํ  เอกกฺขรมฺปิ  อวินฏฺฅํ  หุตฺวา  สนฺนิจินาตีติ   

(ตํ  สุตํ)  สนฺนิจโย,  สุตํ  สนฺนิจโย  เอตสฺมึ  (ภิกฺขุมฺหิ)  อิติ  (เอโส  ภิกฺขุ)  สุตสนฺนิจโยติ  ตฏฺฏีกา ฯ
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 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งอุรุเวลสูตรนั้น  อิติ ว่า  “ปริยตฺติธมฺโม อ.พระปริยัติธรรม  สุต ํ

ชื่อว่าสุตะ  วฏฺฏทุกฺขนิสฺสรณตฺถิเกหิ  (ปุคฺคเลหิ)  โสตพฺพโต เพราะเป็นธรรม อัน

บุคคล ท. ผู้มีความต้องการด้วยการสลัดออกจากทุกข์ในวัฏฏะ พึงฟัง,  (โย  ภิกฺขุ) 

อ.ภิกษุใด  ธาเรติ ย่อมทรงไว้  ตํ  (สุตํ) ซึ่งสุตะนั้น  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  ภิกฺขุ) 

อ.ภิกษุนั้น  สุตธโร ชื่อว่าผู้ทรงไว้ซึ่งสุตะ ฯ  (สุตํ) อ.สุตะ  เอกปทํ มีบทเดียว  อวินฏฺฅํ  

เป็นสุตะอันไม่ตกหล่นไป  เอกกฺขรมฺปิ แม้อักษรหนึ่ง  หุตฺวา เป็น  สนฺนิจินาติ สั่งสม

อยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตํ  สุตํ) อ.สุตะนั้น  สนฺนิจโย ชื่อว่าสิ่งที่สั่งสมอยู่,  สุตํ อ.สุตะ  

สนฺนิจโย เป็นที่สั่งสมอยู่  เอตสฺมึ  (ภิกฺขุมฺหิ) ในภิกษุนั่น  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เอโส  

ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั่น  สุตสนฺนิจโย ชื่อว่ามีสุตะเป็นที่สั่งสมอยู่”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ฎีกาแห่งอุรุเวลสูตรนั้นว่า “พระปริยัติธรรม ชื่อว่าสุตะ เพราะเป็นธรรมที่บุคคลผู้มี

ความต้องการจะออกจากทุกข์ในวัฏฏะ ควรฟัง, ภิกษุใด ทรงสุตะนั้น เหตุนั้น ภิกษุ

นั้น ชื่อว่าผู้ทรงสุตะ, สุตะมีบทๆ เดียว ไม่ตกหล่นไปแม้แต่อักษรตัวเดียว สั่งสมอยู่  

เหตุนั้น สุตะนั้น ชื่อว่าสิ่งที่สั่งสมอยู่, สุตะเป็นที่สั่งสมอยู่ มีในภิกษุนั้น เหตุนั้น ภิกษุ

นั้น ชื่อว่ามีสุตะเป็นที่สั่งสมอยู่”.

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

[๑๑๘] โย  หิ  พหุสฺสุโต  สุเตน  อุปปนฺโน  โหติ  โส  สตฺถุนา  ปสํสิโต ฯ  วุตฺตญฺจ  จตุกฺกงฺ- 

คุตฺตรสฺส  ปฅมปณฺณาสเก  อปฺปสฺสุตสุตฺเต  “จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  ปุคฺคลา  สนฺโต   

สํวิชฺชมานา  โลกสฺมึ ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อปฺปสฺสุโต  สุเตน  อนุปปนฺโน  อปฺปสฺสุโต  

สุเตน  อุปปนฺโน  พหุสฺสุโต  สุเตน  อนุปปนฺโน  พหุสฺสุโต  สุเตน  อุปปนฺโน ฯ (ปิด

หน้า ๑๕)  

 ห ิ ก็  โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  พหุสฺสุโต ผู้เป็นพหูสูต  อุปปนฺโน เป็นผู้เข้าถึง   

สุเตน โดยสุตะ  โหติ ย่อมเป็น,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  สตฺถุนา อันพระ

ศาสดา  ปสํสิโต ทรงสรรเสริญแล้ว ฯ  จ จริงอยู่  (วจนํ) อ.พระดํารัส  อิติ ว่า  

“ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ปุคฺคลา อ.บุคคล ท.  จตฺตาโร ๔ จําพวก  อิเม เหล่านี้   

สนฺโต มีอยู่  สํวิชฺชมานา ปรากฏอยู่  โลกสฺมึ ในโลก ฯ  (ปุคฺคลา) อ.บุคคล ท.   

จตฺตาโร ๔ จําพวก  กตเม เป็นไฉน ?  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อปฺปสฺสุโต ผู้มีสุตะน้อย  

อนุปปนฺโน เป็นผู้ไม่เข้าถึงแล้ว  สุเตน โดยสุตะ  (โหติ) ย่อมเป็น,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  
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อปฺปสฺสุโต ผู้มีสุตะน้อย  อุปปนฺโน เป็นผู้เข้าถึงแล้ว  สุเตน โดยสุตะ  (โหติ) ย่อม

เป็น,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  พหุสฺสุโต ผู้มีสุตะมาก  อนุปปนฺโน เป็นผู้ไม่เข้าถึงแล้ว   

สุเตน โดยสุตะ  (โหติ) ย่อมเป็น,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  พหุสฺสุโต ผู้มีสุตะมาก   

อุปปนฺโน เป็นผู้เข้าถึงแล้ว  สุเตน โดยสุตะ  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  

 ก็บุคคลผู้เป็นพหูสูต เข้าถึงโดยสุตะ เป็นผู้ที่พระศาสดาทรงสรรเสริญแล้ว. แท้จริง 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอัปปัสสุตสูตร ในปฐมปัณณาสก์ แห่งจตุกกนิบาต  

อังคุตตรนิกายว่า “ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกเหล่านี้ มีปรากฏอยู่ในโลก. บุคคล 

๔ จําพวกเป็นไฉน ? คือ บุคคลผู้มีสุตะน้อย เป็นผู้ไม่เข้าถึงโดยสุตะ, บุคคลผู้มีสุตะ

น้อย เป็นผู้เข้าถึงโดยสุตะ, บุคคลผู้มีสุตะมาก เป็นผู้ไม่เข้าถึงโดยสุตะ, บุคคลผู้มีสุตะ

มาก เป็นผู้เข้าถึงโดยสุตะ”.

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

 กถญฺจ  ภิกฺขเว  ปุคฺคโล  อปฺปสฺสุโต  โหติ  สุเตน  อนุปปนฺโน ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   

เอกจฺจสฺส  ปุคฺคลสฺส  อปฺปกํ  สุตํ  โหติ  สุตฺตํ  เคยฺยํ  เวยฺยากรณํ  คาถา  อุทานํ   

อิติวุตฺตกํ  ชาตกํ  อพฺภุตธมฺมํ  เวทลฺลํ,  โส  ตสฺส  อปฺปกสฺส  สุตสฺส  น  อตฺถมญฺฃาย  

ธมฺมมญฺฃาย  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  โหติ,  เอวํ  โข  ภิกฺขเว  ปุคฺคโล  อปฺปสฺสุโต  

โหติ  สุเตน  อนุปปนฺโน ฯ  

 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  จ ก็  ปุคฺคโล อ.บุคคล  อปฺปสฺสุโต เป็นผู้มีสุตะน้อย   

อนุปปนฺโน เป็นผู้ไม่เข้าถึงแล้ว  สุเตน โดยสุตะ  โหติ ย่อมเป็น  กถํ อย่างไร ?   

ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  สุต ํ อ.สุตะ  สุตฺต ํ คือ อ.สุตตะ  เคยฺยํ คือ อ.เคยยะ   

เวยฺยากรณํ คือ อ.เวยยากรณะ  คาถา คือ อ.คาถา  อุทานํ คือ อ.อุทาน  อิติวุตฺตกํ  

คือ อ.อิติวุตตกะ  ชาตกํ คือ อ.ชาดก  อพฺภุตธมฺม ํคือ อ.อัพภุตธรรม  เวทลฺลํ คือ 

อ.เวทัลละ  ปุคฺคลสฺส ของบุคคล  เอกจฺจสฺส บางคน  อิธ  (สาสเน) ในศาสนานี้   

อปฺปกํ เป็นของน้อย  โหติ ย่อมเป็น,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  อญฺฃาย รู้ทั่วแล้ว  

อตฺถํ ซึ่งอรรถ  อญฺฃาย รู้ทั่วแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  สุตสฺส แห่งสุตะ  อปฺปกสฺส อัน

น้อย  ตสฺส นั้น  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติแล้วซึ่งธรรมอันสมควรแก่ธรรม  

โหติ ย่อมเป็น  น หามิได้ ฯ  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ปุคฺคโล อ.บุคคล  อปฺปสฺสุโต 

เป็นผู้มีสุตะน้อย  อนุปปนฺโน เป็นผู้ไม่เข้าถึงแล้ว  สุเตน โดยสุตะ  โหติ ย่อมเป็น  
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เอวํ  โข อย่างนี้แล ฯ

 ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้มีสุตะน้อย เป็นผู้ไม่เข้าถึงโดยสุตะ เป็นอย่างไร ? ภิกษุทั้ง

หลาย สุตะ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภุตธรรม  

เวทัลละ ของบุคคลบางคนในศาสนานี้ มีน้อย, เขาหารู้ทั่วถึงอรรถ รู้ทั่วถึงธรรม แห่ง 

สุตะอันน้อยนั้นแล้ว ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่, อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลาย บุคคล 

ผู้มีสุตะน้อย เป็นผู้ไม่เข้าถึงโดยสุตะ. 

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

 กถญฺจ  ภิกฺขเว  ปุคฺคโล  อปฺปสฺสุโต  โหติ  สุเตน  อุปปนฺโน ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺจสฺส  

ฯเปฯ  เวทลฺลํ  โส  ตสฺส  อปฺปกสฺส  สุตสฺส  อตฺถมญฺฃาย  ธมฺมมญฺฃาย  ฯเปฯ  สุเตน  

อุปปนฺโน ฯ  

 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  จ ก็  ปุคฺคโล อ.บุคคล  อปฺปสฺสุโต เป็นผู้มีสุตะน้อย  อุปปนฺโน  

เป็นผู้เข้าถึงแล้ว  สุเตน โดยสุตะ  โหติ ย่อมเป็น  กถํ อย่างไร ?  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ 

ท.  สุต ํอ.สุตะ  สุตฺต ํคือ อ.สุตตะ  เคยฺยํ คือ อ.เคยยะ  เวยฺยากรณํ คือ อ.เวยยา-

กรณะ  คาถา คือ อ.คาถา  อุทานํ คือ อ.อุทาน  อิติวุตฺตกํ คือ อ.อิติวุตตกะ  ชาตกํ 

คือ อ.ชาดก  อพฺภุตธมฺม ํคือ อ.อัพภุตธรรม  เวทลฺลํ คือ อ.เวทัลละ  ปุคฺคลสฺส ของ

บุคคล  เอกจฺจสฺส บางคน  อิธ  (สาสเน) ในศาสนานี้  อปฺปกํ เป็นของน้อย  โหติ 

ย่อมเป็น,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  อญฺฃาย รู้ทั่วแล้ว  อตฺถํ ซึ่งอรรถ  อญฺฃาย 

รู้ทั่วแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  สุตสฺส แห่งสุตะ  อปฺปกสฺส อันน้อย  ตสฺส นั้น  ธมฺมา- 

นุธมฺมปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติแล้วซึ่งธรรมอันสมควรแก่ธรรม  โหติ ย่อมเป็น ฯ  

ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ปุคฺคโล อ.บุคคล  อปฺปสฺสุโต เป็นผู้มีสุตะน้อย  อุปปนฺโน 

เป็นผู้เข้าถึงแล้ว  สุเตน โดยสุตะ  โหติ ย่อมเป็น  เอวํ  โข อย่างนี้แล ฯ

 ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้มีสุตะน้อย เป็นผู้เข้าถึงโดยสุตะ เป็นอย่างไร ? ภิกษุทั้งหลาย 

สุตะ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภุตธรรม  เวทัลละ  

ของบุคคลบางคนในศาสนานี้ มีน้อย, เขารู้ทั่วถึงอรรถ รู้ทั่วถึงธรรม แห่งสุตะอันน้อย

นั้นแล้ว ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม, อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีสุตะน้อย 

เป็นผู้เข้าถึงโดยสุตะ.
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 กถญฺจ  ภิกฺขเว  ปุคฺคโล  พหุสฺสุโต  โหติ  สุเตน  อนุปปนฺโน ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺจสฺส  

ปุคฺคลสฺส  พหุกํ  สุตํ  โหติ  สุตฺตํ  เคยฺยํ  ฯเปฯ  เวทลฺลํ  โส  ตสฺส  พหุกสฺส  สุตสฺส  น  

อตฺถมญฺฃาย  ธมฺมมญฺฃาย  ฯเปฯ  สุเตน  อนุปปนฺโน ฯ  

 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  จ ก็  ปุคฺคโล อ.บุคคล  พหุสฺสุโต เป็นผู้มีสุตะมาก   

อนุปปนฺโน เป็นผู้ไม่เข้าถึงแล้ว  สุเตน โดยสุตะ  โหติ ย่อมเป็น  กถํ อย่างไร ?   

ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  สุต ํ อ.สุตะ  สุตฺต ํ คือ อ.สุตตะ  เคยฺยํ คือ อ.เคยยะ   

เวยฺยากรณํ คือ อ.เวยยากรณะ  คาถา คือ อ.คาถา  อุทานํ คือ อ.อุทาน  อิติวุตฺตกํ  

คือ อ.อิติวุตตกะ  ชาตกํ คือ อ.ชาดก  อพฺภุตธมฺม ํคือ อ.อัพภุตธรรม  เวทลฺลํ คือ 

อ.เวทัลละ  ปุคฺคลสฺส ของบุคคล  เอกจฺจสฺส บางคน  อิธ  (สาสเน) ในศาสนานี้   

พหุกํ เป็นของมาก  โหติ ย่อมเป็น,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  อญฺฃาย รู้ทั่วแล้ว  

อตฺถํ ซึ่งอรรถ  อญฺฃาย รู้ทั่วแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  สุตสฺส แห่งสุตะ  พหุกสฺส อันมาก  

ตสฺส นั้น  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติแล้วซึ่งธรรมอันสมควรแก่ธรรม  โหติ 

ย่อมเป็น  น หามิได้ ฯ  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ปุคฺคโล อ.บุคคล  พหุสฺสุโต เป็นผู้มี

สุตะมาก  อนุปปนฺโน เป็นผู้ไม่เข้าถึงแล้ว  สุเตน โดยสุตะ  โหติ ย่อมเป็น  เอวํ  โข 

อย่างนี้แล ฯ

 ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้มีสุตะมาก เป็นผู้ไม่เข้าถึงโดยสุตะ เป็นอย่างไร ? ภิกษุทั้ง

หลาย สุตะ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภุตธรรม  

เวทัลละ ของบุคคลบางคนในศาสนานี้ มีมาก, เขาหารู้ทั่วถึงอรรถ รู้ทั่วถึงธรรม แห่ง 

สุตะอันมากนั้นแล้ว ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่, อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลาย บุคคล 

ผู้มีสุตะมาก เป็นผู้ไม่เข้าถึงโดยสุตะ.

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

 กถญฺจ  ภิกฺขเว  ปุคฺคโล  พหุสฺสุโต  โหติ  สุเตน  อุปปนฺโน ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺจสฺส  

ปุคฺคลสฺส  พหุกํ  สุตํ  โหติ  สุตฺตํ  เคยฺยํ  ฯเปฯ  เวทลฺลํ  โส  ตสฺส  พหุกสฺส  สุตสฺส  

อตฺถมญฺฃาย  ธมฺมมญฺฃาย  ฯเปฯ  สุเตน  อุปปนฺโน ฯ  

 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  จ ก็  ปุคฺคโล อ.บุคคล  พหุสฺสุโต เป็นผู้มีสุตะมาก  อุปปนฺโน  

เป็นผู้เข้าถึงแล้ว  สุเตน โดยสุตะ  โหติ ย่อมเป็น  กถํ อย่างไร ?  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ 
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ท.  สุต ํอ.สุตะ  สุตฺต ํคือ อ.สุตตะ  เคยฺยํ คือ อ.เคยยะ  เวยฺยากรณํ คือ อ.เวยยา-

กรณะ  คาถา คือ อ.คาถา  อุทานํ คือ อ.อุทาน  อิติวุตฺตกํ คือ อ.อิติวุตตกะ  ชาตกํ 

คือ อ.ชาดก  อพฺภุตธมฺม ํคือ อ.อัพภุตธรรม  เวทลฺลํ คือ อ.เวทัลละ  ปุคฺคลสฺส ของ

บุคคล  เอกจฺจสฺส บางคน  อิธ  (สาสเน) ในศาสนานี้  พหุกํ เป็นของมาก  โหติ ย่อม

เป็น,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  อญฺฃาย รู้ทั่วแล้ว  อตฺถํ ซึ่งอรรถ  อญฺฃาย รู้ทั่ว

แล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  สุตสฺส แห่งสุตะ  พหุกสฺส อันมาก  ตสฺส นั้น  ธมฺมานุธมฺม- 

ปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติซึ่งธรรมอันสมควรแก่ธรรม  โหติ ย่อมเป็น ฯ  ภิกฺขเว ดูก่อน

ภิกษุ ท.  ปุคฺคโล อ.บุคคล  พหุสฺสุโต เป็นผู้มีสุตะมาก  อุปปนฺโน เป็นผู้เข้าถึงแล้ว  

สุเตน โดยสุตะ  โหติ ย่อมเป็น  เอวํ  โข อย่างนี้แล ฯ

 ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้มีสุตะมาก เป็นผู้เข้าถึงโดยสุตะ เป็นอย่างไร ? ภิกษุทั้งหลาย 

สุตะ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภุตธรรม   

เวทัลละ ของบุคคลบางคนในศาสนานี้ มีมาก, เขารู้ทั่วถึงอรรถ รู้ทั่วถึงธรรม แห่งสุตะ

อันมากนั้นแล้ว ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม, อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีสุตะ

มาก เป็นผู้เข้าถึงโดยสุตะ.

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

 อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  ปุคฺคลา  สนฺโต  สํวิชฺชมานา  โลกสฺมินฺติ ฯ

 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ปุคฺคลา อ.บุคคล ท.  จตฺตาโร ๔ จําพวก  อิเม  โข เหล่า

นี้แล  สนฺโต มีอยู่  สํวิชฺชมานา ปรากฏอยู่  โลกสฺมึ ในโลก”  อิติ ดังนี้  (ภควตา)  

อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺตํ ตรัสแล้ว  อปฺปสฺสุตสุตฺเต ในอัปปัสสุตสูตร  ปฅม-

ปณฺณาสเก ในปฐมปัณณาสก์  จตุกฺกงฺคุตฺตรสฺส แห่งจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย ฯ

 ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกเหล่านี้แล มีปรากฏอยู่ในโลก”. (เปิดหน้า ๑๑ ข้อ ๑๑๘)

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

[๑๑๙]   “อปฺปสฺสุโตปิ  เจ  โหติ   สีเลสุ  อสมาหิโต  

  อุภเยน  นํ  ครหนฺติ   สีลโต  จ  สุเตน  จ ฯ  

  อปฺปสฺสุโตปิ  เจ  โหติ   สีเลสุ  สุสมาหิโต  
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  สีลโต  นํ  ปสํสนฺติ   นาสฺส  สมฺปชฺชเต  สุตํ ฯ  

  พหุสฺสุโตปิ  เจ  โหติ   สีเลสุ  อสมาหิโต  

  สีลโต  นํ  ครหนฺติ   ตสฺส  สมฺปชฺชเต  สุตํ ฯ  

  พหุสฺสุโตปิ  เจ  โหติ   สีเลสุ  สุสมาหิโต  

  อุภเยน  นํ  ปสํสนฺติ   สีลโต  จ  สุเตน  จ ฯ  

  พหุสฺสุตํ  ธมฺมธรํ   สปฺปญฺฃํ  พุทฺธสาวกํ  

  นิกฺขํ  ชมฺพูนทสฺเสว   โก  ตํ  นินฺทิตุมรหติ  

  เทวาปิ  นํ  ปสํสนฺติ   พฺรหฺมุนาปิ  ปสํสิโตติ ฯ

 (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  (สุคโต) ผู้สุคต  (สตฺถา) ผู้ศาสดา  (อโวจ) ได้ตรัสแล้ว  

(เอตํ  เวยฺยากรณํ) ซึ่งไวยากรณ์นี้,  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  (วตฺวา) ครั้น

ตรัสแล้ว  (อภาสิ) ได้ตรัสแล้ว  (นิคมํ) ซึ่งคําลงท้าย  (คาถาพนฺธํ) อันเป็นประพันธ์

คาถา  (อปรํ) อื่นอีก  อิติ ว่า

 “เจ หากว่า  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อปฺปสฺสุโตป ิแม้เป็นผู้มีสุตะ

น้อย  อสมาหิโต เป็นผู้ไม่ตั้งมั่นแล้ว  สีเลสุ ในศีล ท.  โหติ 

ย่อมเป็นไซร้,  (ปณฺฑิตา) อ.บัณฑิต ท.  ครหนฺติ ย่อมติเตียน  

นํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลนั้น  อุภเยน  (ภาเคน) โดยส่วนทั้งสอง  

สีลโต  จ คือ โดยศีลด้วย  สุเตน  จ คือโดยสุตะด้วย ฯ

 เจ หากว่า  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อปฺปสฺสุโตป ิแม้เป็นผู้มีสุตะ

น้อย  สุสมาหิโต เป็นผู้ตั้งมั่นดีแล้ว  สีเลสุ ในศีล ท.  โหติ 

ย่อมเป็นไซร้,  (ปณฺฑิตา) อ.บัณฑิต ท.  ปสํสนฺต ิ ย่อม

สรรเสริญ  นํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลนั้น  สีลโต โดยศีล,  สุต ํ

อ.สุตะ  อสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลนั้น  น  สมฺปชฺชเต ย่อม

ไม่ถึงพร้อม ฯ

 เจ หากว่า  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  พหุสฺสุโตป ิ แม้เป็นผู้มีสุตะ

มาก  อสมาหิโต เป็นผู้ไม่ตั้งมั่นแล้ว  สีเลสุ ในศีล ท.  โหติ 

ย่อมเป็นไซร้,  (ปณฺฑิตา) อ.บัณฑิต ท.  ครหนฺติ ย่อมติเตียน  
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นํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลนั้น  สีลโต โดยศีล,  สุต ํอ.สุตะ  ตสฺส  

(ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลนั้น  สมฺปชฺชเต ย่อมถึงพร้อม ฯ 

 เจ หากว่า  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  พหุสฺสุโตป ิ แม้เป็นผู้มีสุตะ

มาก  สุสมาหิโต เป็นผู้ตั้งมั่นดีแล้ว  สีเลสุ ในศีล ท.  โหติ 

ย่อมเป็นไซร้,  (ปณฺฑิตา) อ.บัณฑิต ท.  ปสํสนฺต ิ ย่อม

สรรเสริญ  นํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลนั้น  อุภเยน  (ภาเคน) โดย

ส่วนทั้งสอง  สีลโต  จ คือ โดยศีลด้วย  สุเตน  จ คือโดยสุตะ

ด้วย ฯ

 โก อ.ใคร  อรหติ ย่อมควร  นินฺทิตุํ เพื่ออันติเตียน  (ปุคฺคลํ) 

ซึ่งบุคคล  พหุสฺสุต ํ ผู้มีสุตะมาก  ธมฺมธรํ ผู้ทรงไว้ซึ่งธรรม  

สปฺปญฺฃํ ผู้เป็นไปกับด้วยปัญญา  พุทฺธสาวกํ ผู้เป็นสาวก

ของพระพุทธเจ้า  นิกฺขํ  อิว เพียงดัง แท่ง  ชมฺพูนทสฺส แห่ง

ทองชมพูนุท  ต ํนั้น,  เทวาป ิแม้ อ.เทวดา ท.  ปสํสนฺต ิย่อม

สรรเสริญ  นํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลนั้น,  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคล

นั้น  พฺรหฺมุนาปิ แม้อันพรหม  ปสํสิโต สรรเสริญแล้ว”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดา ได้ตรัสไวยากรณ์นี้ ครั้นตรัสแล้ว ได้ตรัสคําลงท้าย 

เป็นประพันธ์คาถาอื่นอีกว่า

 “ถ้าบุคคล แม้มีสุตะน้อย ไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลทั้งหลาย, บัณฑิต

ทั้งหลาย ย่อมติเตียนเขาโดย ๒ ส่วน คือ โดยศีล และโดย

สุตะ. 

 ถ้าบุคคล แม้มีสุตะน้อย ตั้งมั่นดีอยู่ในศีลทั้งหลาย, บัณฑิตทั้ง

หลาย ย่อมสรรเสริญเขาโดยศีล สุตะของเขาหาถึงพร้อมไม่, 

 ถ้าบุคคล แม้มีสุตะมาก ไม่ตั้งมั่นดีอยู่ในศีลทั้งหลาย, บัณฑิต

ทั้งหลาย ย่อมติเตียนเขาโดยศีล สุตะของเขาย่อมถึงพร้อม. 

 ถ้าบุคคล แม้มีสุตะมาก ตั้งมั่นอยู่ในศีลทั้งหลาย บัณฑิตทั้ง
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หลาย ย่อมสรรเสริญเขาโดย ๒ ส่วน คือ โดยศีล และโดยสุตะ. 

 ใครเล่าควรเพื่อจะติเตียนบุคคลผู้มีสุตะมาก ผู้ทรงธรรม ผู้

มีปัญญา ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นดุจแท่งทอง

ชมพูนุทนั้นได้, แม้เหล่าเทวดา ก็ชื่นชมเขา ถึงพรหม 

ก็สรรเสริญ” .

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

 ตตฺถ  อนุปปนฺโนติ  อนุปคโตติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  ‘อนุปปนฺโนติ  (ปทสฺส)  ‘อนุปคโต’  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 ตพฺพณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งอัปปัสสุตสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  

‘อนุปคโต เป็นผู้ไม่เข้าถึงแล้ว’  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อนุปปนฺโนติ  (ปทสฺส) 

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

 อรรถกถาแห่งอัปปัสสุตสูตรนั้นว่า “บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ‘อนุปปนฺโน’ แปลว่า 

ไม่เข้าถึง. 

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

 อปฺปกํ  สุตนตฺิ  นวงฺเค  สตฺถุสาสเน  กิญฺจิเทว  องฺคํ  สุตํ  โหติ  ตเทตํ  นวงฺคํ  ทสฺเสตุํ   

สุตฺตํ  เคยฺยนฺติ  อาทิ  วุตฺตนฺติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 “อปฺปกํ  สุตนตฺิ  (ปททฺวยสฺส)  “นวงฺเค  สตฺถุสาสเน  กิญฺจิ  เอว  องฺคํ  สุตํ  โหติ,  (ภควตา)  ตํ  

เอตํ  นวงฺคํ  ทสฺเสตุํ  ‘สุตฺตํ  เคยฺยนฺติ  อาทิ  (วจนํ)  วุตฺตนฺติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งอัปปัสสุตสูตรนั้น  อิติ ว่า  “นวงฺเค  สตฺถุสาสเน  กิญฺจิ  เอว  

องฺคํ อ. -ในสัตถุศาสน์ อันมีองค์ ๙ หนา -องค์อะไรๆ นั่นเทียว  สุต ํ เป็นสุตะ  โหติ 

ย่อมเป็น,  (วจนํ) อ.พระดํารัส  ‘สุตฺตํ  เคยฺยนฺติอาทิ เป็นต้นว่า ‘สุตฺตํ  เคยฺยํ’ ดังนี้   

(ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํ ตรัสแล้ว  ทสฺเสตุํ เพื่ออันแสดง  ตํ  เอตํ  

นวงฺคํ ซึ่งองค์ ๙ นี้นั้น’  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  ‘อปฺปกํ   

สุตนฺต ิว่า ‘อปฺปกํ  สุตํ’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 ฎีกาแห่งอัปปัสสุตสูตรนั้นว่า “สองบทว่า ‘อปฺปกํ  สุตํ’ ความว่า บรรดานวังคสัตถุ-

ศาสน์ องค์อะไรๆ ก็จัดเป็นสุตะทั้งนั้น, เพื่อจะแสดงองค์ ๙ นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า 

จึงตรัสว่า ‘สุตฺตํ  เคยฺยํ’ ดังนี้เป็นต้น.

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

 อตฺถมญฺฃาย  ธมฺมมญฺฃาย  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโนติ  อฏฺฅกถญฺจ  ปาลิญฺจ   

ชานิตฺวา  นวโลกุตฺตรธมฺมสฺส  อนุรูปธมฺมํ  สหสีลกํ  ปุพฺพภาคปฺปฏิปทํ  ปฏิปนฺโน  

โหติ ฯ  ตตฺถ  ปฅโม  อปฺปสฺสุตทุสฺสีโล  กถิโต  ทุติโย  อปฺปสฺสุตขีณาสโว  ตติโย   

พหุสฺสุตทุสฺสีโล  จตุตฺโถ  พหุสฺสุตขีณาสโวติ  ตพฺพณฺณนานโย ฯ

 “อตฺถมญฺฃาย  ธมฺมมญฺฃาย  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโนติ  (ปทานํ) “อฏฺฅกถํ  จ  ปาลึ  จ   

ชานิตฺวา  นวโลกุตฺตรธมฺมสฺส  อนุรูปธมฺมํ  สหสีลกํ  ปุพฺพภาคปฺปฏิปทํ  ปฏิปนฺโน  โหติ’  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ  ตตฺถ  (จตูสุ  ปุคฺคเลสุ)  ปฅโม  อปฺปสฺสุตทุสฺสีโล  (ปุคฺคโล  ภควตา)  กถิโต,  ทุติโย  

อปฺปสฺสุตขีณาสโว  (ปุคฺคโล  ภควตา  กถิโต), ตติโย  พหุสฺสุตทุสฺสีโล  (ปุคฺคโล  ภควตา  กถิโต),  

จตุตฺโถ  พหุสฺสุตขีณาสโว  (ปุคฺคโล  ภควตา  กถิโต)”  อิติ  ตพฺพณฺณนานโย ฯ

 ตพฺพณฺณนานโย อ.นัยแห่งอรรถกถาแห่งอัปปัสสุตสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  ‘ชานิตฺวา รู้แล้ว  อฏฺฅกถํ  จ ซึ่งอรรถกถาด้วย  ปาลึ  จ ซึ่งบาลีด้วย   

ปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติแล้ว  ปุพฺพภาคปฺปฏิปทํ ซึ่งปฏิปทาอันเป็นส่วนเบื้องต้น   

สหสีลกํ อันเป็นไปกับด้วยศีล  อนุรูปธมฺมํ อันเป็นธรรมอันสมควร  นวโลกุตฺตร-

ธมฺมสฺส แก่โลกุตตรธรรม ๙  โหติ ย่อมเป็น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทานํ) แห่งบท ท.   

‘อตฺถมญฺฃาย  ธมฺมมญฺฃาย  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโนติ ว่า ‘อตฺถมญฺฃาย  ธมฺม-

มญฺฃาย  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน’ ดังนี้ ฯ  ตตฺถ  (จตูสุ  ปุคฺคเลสุ)  ปฅโม  อปฺปสฺ-

สุตทุสฺสีโล (ปุคฺคโล) อ.-  ในบุคคล ท. ๔ จําพวกเหล่านั้นหนา -บุคคล ผู้มีสุตะน้อย 

มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้ว ที่ ๑  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  กถิโต ตรัสแล้ว,  

(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ทุติโย  อปฺปสฺสุตขีณาสโว ผู้มีสุตะน้อยเป็นผู้มีอาสวะอันสิ้นแล้ว 

ที่ ๒  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  (กถิโต) ตรัสแล้ว,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ตติโย  

พหุสฺสุตทุสฺสีโล ผู้มีสุตะมากเป็นผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้ว ที่ ๓  (ภควตา) อัน

พระผู้มีพระภาคเจ้า  (กถิโต) ตรัสแล้ว,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  จตุตฺโถ  พหุสฺสุตขีณาสโว  
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ผู้มีสุตะมากเป็นผู้มีอาสวะอันสิ้นแล้ว ที่ ๔  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  (กถิโต) 

ตรัสแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 นัยอันมาในอรรถกถาแห่งสูตรนั้นว่า “หลายบทว่า “อตฺถมญฺฃาย  ธมฺมมญฺฃาย   

ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน” ความว่า เป็นผู้รู้อรรถกถาและบาลีแล้ว ปฏิบัติข้อปฏิบัติ

อันเป็นส่วนเบื้องต้นพร้อมทั้งศีลอันเป็นธรรมสมควรแก่โลกุตตรธรรม ๙. ในบรรดา

บุคคล ๔ จําพวกเหล่านั้น จําพวกที่ ๑ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายเอาผู้มีสุตะน้อย 

และเป็นผู้ทุศีล, จําพวกที่ ๒ ผู้มีสุตะน้อย เป็นผู้สิ้นอาสวะ, จําพวกที่ ๓ มีสุตะมาก 

เป็นผู้ทุศีล และจําพวกที่ ๔ ผู้มีสุตะมาก เป็นผู้สิ้นอาสวะ”. 

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

 อสมาหิโตติ  อปริปูริการี ฯ

 “อสมาหิโตติ  (ปทสฺส)  “อปริปูริการี”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 ตพฺพณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งอัปปัสสุตสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 

ว่า  ‘อปริปูริการี เป็นผู้ไม่กระทําให้เต็มรอบโดยปกติ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“อสมาหิโตติ ว่า “อสมาหิโต” ดังนี้ ฯ (เปิดหน้า ๒๒)

 อรรถกถาแห่งอัปปัสสุตสูตรนั้นว่า “บทว่า ‘อสมาหิโต’ ความว่า ผู้ไม่ทําให้บริบูรณ์

โดยปกติ. 

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

 สีลโต  จ  สุเตน  จาติ  สีลภาเคน  จ  สุตภาเคน  จ  อยํ  ทุสฺสีโล  อปฺปสฺสุโตติ  เอวํ  

นํ  ครหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ

 “สีลโต  จ  สุเตน  จาติ  (คาถาปาทสฺส)  “สีลภาเคน  จ  สุตภาเคน  จ”  (อิติ  อตฺโถ),  ‘(ปณฺฑิตา)  

‘อยํ  (ปุคฺคโล)  ทุสฺสีโล  อปฺปสฺสุโต  (โหติ)’  อิติ  เอวํ  นํ  (ปุคฺคลํ)  ครหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สีลภาเคน  จ โดยส่วนแห่งศีลด้วย  สุตภาเคน  จ โดย

ส่วนแห่งสุตะด้วย,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “(ปณฺฑิตา) อ.บัณฑิต ท.  ครหนฺติ 

ย่อมติเตียน  นํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลนั้น  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘อยํ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล
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นี้  ทุสฺสีโล เป็นผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้ว  อปฺปสฺสุโต เป็นผู้มีสุตะน้อย  (โหติ) 

ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้’  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  “สีลโต  จ   

สุเตน  จาติ ว่า “สีลโต  จ  สุเตน  จ” ดังนี้ ฯ

 บาทคาถาว่า “สีลโต  จ  สุเตน  จ” ความว่า โดยส่วนแห่งศีล และโดยส่วนแห่งสุตะ, 

อธิบายว่า “พวกบัณฑิตย่อมติเตียนเขาอย่างนี้ว่า ‘ผู้นี้ เป็นผู้ทุศีล มีสุตะน้อย’.

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

 ตสฺส  สมฺปชฺชเต  สุตนตฺิ  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  ยสฺมา  อเนน  สุเตน  สุตกิจฺจํ  กตํ,   

ตสฺมา  ตสฺส  สุตํ  สมฺปชฺชติ  นาม ฯ

 “ตสฺส  สมฺปชฺชเต  สุตนตฺิ  (คาถาปาทสฺส)  “ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  ยสฺมา  อเนน  สุเตน  สุตกิจฺจํ  กตํ,  

ตสฺมา  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  สุตํ  สมฺปชฺชติ  นาม”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สุตกิจฺจํ อ.กิจคือสุตะ  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส อันบุคคลนั้น  กตํ 

กระทําแล้ว  อเนน  สุเตน ด้วยสุตะนี้  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  

สุต ํอ.สุตะ  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลนั้น  สมฺปชฺชติ  นาม ชื่อว่าย่อมถึงพร้อม”  

(อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  “ตสฺส  สมฺปชฺชเต  สุตนฺต ิว่า “ตสฺส  

สมฺปชฺชเต  สุตํ” ดังนี้ ฯ

 บาทคาถาว่า “ตสฺส  สมฺปชฺชเต  สุตํ” ความว่า เพราะกิจคือสุตะที่บุคคลนั้นทําแล้ว

ด้วยสุตะนี้, เหตุนั้น สุตะของเขา ชื่อว่าย่อมถึงพร้อม.

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

 นาสฺส  สมฺปชฺชเตติ  สุตกิจฺจสฺส  อกตตฺตา  น  สมฺปชฺชติ ฯ 

 “นาสฺส  สมฺปชฺชเตติ  (ปททฺวยสฺส)  “(สุตํ  เตน  ปุคฺคเลน)  สุตกิจฺจสฺส  อกตตฺตา  น  สมฺปชฺชติ”  

(อิติ  อตฺโถ) ฯ

  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(สุตํ) อ.สุตะ  น  สมฺปชฺชต ิ ย่อมไม่ถึงพร้อม  (เตน   

ปุคฺคเลน)  สุตกิจฺจสฺส  อกตตฺตา เพราะความที่ แห่งกิจคือสุตะ เป็นกิจอันบุคคลนั้น

ไม่กระทําแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  “นาสฺส  สมฺปชฺชเตติ  
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ว่า “นาสฺส  สมฺปชฺชเต” ดังนี้ ฯ

 สองบทว่า “นาสฺส  สมฺปชฺชเต” ความว่า สุตะย่อมไม่ถึงพร้อม เพราะเขาไม่ทํากิจ 

คือสุตะ.

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

 ธมฺมธรนฺติ  สุตธมฺมานํ  อาธารภูตํ ฯ 

 “ธมฺมธรนฺติ  (ปทสฺส)  “สุตธมฺมานํ  อาธารภูตํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สุตธมฺมานํ  อาธารภูตํ ผู้เป็นที่รองรับ แห่งธรรมคือสุตะ 

ท. เป็นแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ธมฺมธรนฺติ ว่า “ธมฺมธรํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ธมฺมธรํ” ได้แก่เป็นผู้รองรับธรรมคือสุตะทั้งหลาย.

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

 สปฺปญฺฃนฺติ  สุปฺปญฺฃํ ฯ

   “สปฺปญฺฃนฺติ  (ปทสฺส)  “สุปฺปญฺฃํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สุปฺปญฺฃํ ผู้มีปัญญาดี”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“สปฺปญฺฃนฺติ ว่า “สปฺปญฺฃํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สปฺปญฺฃํ” คือผู้มีปัญญาดี.

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

 นิกฺขํ  ชมฺพูนทสฺเสวาติ  ชมฺพูนทํ  วุจฺจติ  ชาติสุวณฺณํ  ตสฺส  ชมฺพูนทสฺส  นิกฺขํ  วิย  

ปญฺจสุวณฺณปริมาณํ  สุวณฺณฆฏิกํ  วิยาติ  อตฺโถติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 “นิกฺขํ  ชมฺพูนทสฺเสวาติ  (คาถาปาทสฺส)  “(ปณฺฑิเตน)  ชมฺพูนทํ  วุจฺจติ  ชาติสุวณฺณํ,  ตสฺส   

ชมฺพูนทสฺส  นิกฺขํ  วิย”  (อิติ  อตฺโถ),  “ปญฺจสุวณฺณปริมาณํ  สุวณฺณฆฏิกํ  วิยาติ  อตฺโถติ  

ตพฺพณฺณนา ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ชาติสุวณฺณํ อ.ทองคําโดยชาติ  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  
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วุจฺจติ ย่อมเรียก  ชมฺพูนทํ ว่าทองชมพูนุท,  นิกฺขํ  วิย ราวกะว่าแท่ง  ตสฺส  ชมฺพู-

นทสฺส แห่งทองชมพูนุทนั้น”  (อิติ) ดังนี้,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “สุวณฺณฆฏิกํ  

วิย ราวกะว่าลิ่มแห่งทอง  ปญฺจสุวณฺณปริมาณํ อันมี ๕ สุวรรณเป็นประมาณ”  

อิติ ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  “นิกฺขํ  ชมฺพูนทสฺเสวาติ ว่า “นิกฺขํ   

ชมฺพูนทสฺเสว” ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 บาทคาถาว่า “นิกฺขํ  ชมฺพูนทสฺเสว” ความว่า ทองธรรมชาติ เขาเรียกกันว่าทอง

ชมพูนุท, ดุจแท่งทองชมพูนุทนั้น, อธิบายว่า “ดุจลิ่มทอง มี ๕ สุวรรณเป็นประมาณ.

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

๑. อานนฺทตฺเถรวตฺถุ

[๑๒๐]  อานนฺทตฺเถโรปิ  อตฺตโน  พาหุสจฺจํ  นิสฺสาย  “เอตทคฺคํ  ภิกฺขเว  มม  สาวกานํ   

ภิกฺขูนํ  พหุสฺสุตานํ,  ยทิทํ  อานนฺโทติ  สตฺถุปฺปสํสิตตฺตํ  ปตฺโต ฯ  พหุสฺสุโต  จ   

อกิจฺเฉน  อุปฺปนฺนลาโภ  โหติ ฯ  ตตฺรีทํ  วตฺถุ ฯ

 อานนฺทตฺเถโรปิ  อตฺตโน  พาหุสจฺจํ  นิสฺสาย  “เอตํ  (ขนฺธปญฺจกํ)  อคฺคํ  (โหติ)  ภิกฺขเว  มม   

สาวกานํ  ภิกฺขูนํ  พหุสฺสุตานํ,  ยํ  อิทํ  (ขนฺธปญฺจกํ)  อานนฺโทติ  (อตฺตโน)   สตฺถุปฺปสํสิตตฺตํ   

ปตฺโต ฯ  พหุสฺสุโต  จ (ภิกฺขุ)   อกิจฺเฉน  อุปฺปนฺนลาโภ  โหติ ฯ  ตตฺร  (ปพฺเพ)  อิทํ  วตฺถุ ฯ

 อานนฺทตฺเถโรปิ แม้ อ.พระอานนท์ผู้เถระ  นิสฺสาย อาศัยแล้ว  อตฺตโน  พาหุสจฺจํ 

ซึ่งความที่ แห่งตน เป็นผู้มีสุตะมาก  ปตฺโต ถึงแล้ว  (อตฺตโน)  สตฺถุปฺปสํสิตตฺต ํซึ่ง

ความที่ แห่งตน เป็นผู้อันพระศาสดาทรงสรรเสริญแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ 

ท.  ยํ  อิทํ  (ขนฺธปญฺจกํ) อ.ขันธปัญจกนี้ใด  อานนฺโท คือ อ.พระอานนท์,  เอตํ  

(ขนฺธปญฺจกํ) อ.ขันธปัญจกนั่น  อคฺคํ เป็นเลิศ  ภิกฺขูนํ กว่าภิกษุ ท.  สาวกานํ ผู้

เป็นสาวก  มม ของเรา  พหุสฺสุตาน ํผู้มีสุตะมาก  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  จ 

อนึ่ง  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  พหุสฺสุโต ผู้มีสุตะมาก  อุปฺปนฺนลาโภ เป็นผู้มีลาภอันเกิดขึ้น

แล้ว  อกิจฺเฉน โดยไม่ยาก  โหติ ย่อมเป็น ฯ  อิทํ  วตฺถุ อ.เรื่องนี้  ตตฺร  (ปพฺเพ)  

ในข้อนั้น ฯ

 แม้พระอานนทเถระอาศัยความที่ว่าตนเป็นพหูสูต จึงถึงความเป็นผู้ที่พระศาสดา
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ทรงสรรเสริญว่า “ภิกษุทั้งหลาย อานนท์เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุผู้เป็นสาวกของเราผู้เป็น

พหูสูต”. อนึ่ง ภิกษุผู้เป็นพหูสูต ย่อมเป็นผู้มีลาภเกิดขึ้นโดยไม่ยาก. ในข้อนั้น มีเรื่อง

ดังต่อไปนี้.

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

 เอโก  กิร  พฺราหฺมโณ  “พุทฺธรตนสฺส  จ  สงฺฆรตนสฺส  จ  ปูชา  ปญฺฃายติ,  กถํ  

นุ  โข  ธมฺมรตนํ  ปูชิตํ  นาม  โหตีติ  จินฺเตตฺวา  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอตมตฺถํ   

ปุจฺฉิ ฯ  “สเจ  พฺราหฺมณ  ธมฺมรตนํ  ปูเชตุมิจฺฉสิ,  เอกํ  พหุสฺสุตํ  ปูเชหีติ ฯ  “พหุสฺสุตํ   

ภนฺเต  อาจิกฺขถาติ ฯ  “ภิกฺขุสงฺฆํ  ปุจฺฉาติ ฯ  โส  ภิกฺขู  อุปสงฺกมิตฺวา  “พหุสฺสุตํ   

ภนฺเต  อาจิกฺขถาติ  อาห ฯ  “อานนฺทตฺเถโร  พฺราหฺมณาติ ฯ  พฺราหฺมโณ  เถรํ  

สหสฺสคฺฆนเกน  จีวเรน  ปูเชสีติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์  เอโก คนหนึ่ง  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า 

“ปูชา อ.การบูชา  พุทฺธรตนสฺส  จ แก่รัตนะคือพระพุทธเจ้าด้วย  สงฺฆรตนสฺส  จ 

แก่รัตนะคือพระสงฆ์ด้วย  ปญฺฃายติ ย่อมปรากฏ,  ธมฺมรตน ํอ.รัตนะคือพระธรรม  

(ปุคฺคเลน)  ปูชิตํ  นาม ชื่อว่าเป็นรัตนะอันบุคคลบูชาแล้ว  โหติ ย่อมเป็น  กถํ  นุ  

โข อย่างไรหนอแล”  อิติ ดังนี้  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไปเฝ้าแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  

ปุจฺฉิ ทูลถามแล้ว  เอตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั่น ฯ  (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรัส

แล้ว  อิติ ว่า  “พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  สเจ ถ้าว่า  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อิจฺฉสิ ย่อม

ปรารถนา  ปูเชตุ ํ เพื่ออันบูชา  ธมฺมรตน ํซึ่งรัตนะคือพระธรรมไซร้,  (ตฺวํ) อ.ท่าน   

ปูเชห ิจงบูชา  (ภิกฺขุํ) ซึ่งภิกษุ  พหุสฺสุต ํผู้มีสุตะมาก  เอกํ รูปหนึ่ง”  อิติ ดังนี้ ฯ   

(พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้

เจริญ  (ตุมฺเห) อ.พระองค์  อาจิกฺขถ ขอจงตรัสบอก  (ภิกฺขุํ) ซึ่งภิกษุ  พหุสฺสุต ํผู้มี 

สุตะมาก”  อิติ ดังนี้ ฯ  (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  

ปุจฺฉ จงถาม  ภิกฺขุสงฺฆํ ซึ่งหมู่แห่งภิกษุ”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์

นั้น  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไปหาแล้ว  ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท.  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า   

“ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  อาจิกฺขถ ขอจงบอก  (ภิกฺขุํ) ซึ่งภิกษุ  

พหุสฺสุต ํผู้มีสุตะมาก”  อิติ ดังนี้ ฯ  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  

“พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  อานนฺทตฺเถโร อ.พระอานนท์ผู้เถระ  (พหุสฺสุโต) เป็น
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ผู้มีสุตะมาก  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์  ปูเชส ิบูชาแล้ว  

เถรํ ซึ่งพระเถระ  จีวเรน ด้วยจีวร  สหสฺสคฺฆนเกน อันมีค่าพันหนึ่ง  อิติ ดังนี้แล ฯ

 เล่ากันมาว่า พราหมณ์คนหนึ่ง คิดว่า “การบูชาแก่พระพุทธรัตนะ และพระสังฆรัตนะ 

ย่อมปรากฏ, พระธรรมรัตนะ จะชื่อว่าเป็นอันบูชา อย่างไรหนอแล” จึงเข้าไปเฝ้า

พระศาสดาทูลถามเนื้อความนั่น. พระศาสดาตรัสว่า “พราหมณ์ ถ้าท่านปรารถนาจะ

บูชาพระธรรมรัตนะไซร้, จงบูชาภิกษุผู้เป็นพหูสูตรูปหนึ่ง”. พราหมณ์ทูลว่า “ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์ช่วยตรัสบอกภิกษุผู้เป็นพหูสูต”. พระศาสดาตรัสว่า “เชิญ

ท่านถามภิกษุสงฆ์เถิด”. เขาเข้าไปหาพวกภิกษุ กล่าวว่า “ท่านครับ ขอท่านทั้งหลาย

ช่วยบอกภิกษุผู้เป็นพหูสูตเถิด”. พวกภิกษุกล่าวว่า “พระอานนทเถระสิ พราหมณ์”. 

พราหมณ์บูชาพระเถระด้วยจีวรราคา ๑,๐๐๐ ดังนี้แล.

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

 มหาโคสิงฺคสาลสุตฺตวณฺณนายมิทํ  วตฺถุ ฯ

 อิทํ  วตฺถุ อ.เรื่องนี้  (อาคตํ) มาแล้ว  มหาโคสิงฺคสาลสุตฺตวณฺณนายํ ในอรรถกถา

แห่งมหาโคสิงคสาลสูตร ฯ

 เรื่องนี้มาในอรรถกถาแห่งมหาโคสิงคสาลสูตร.

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

[๑๒๑]  อิติ  พหุสฺสุตสฺส  พาหุสจฺจํ  ปสํสาทิเหตุโต  มงฺคลํ  อกุสลปฺปหานกุสลาธิคมเหตุโตปิ  

จ  มงฺคลํ ฯ  วุตฺตญฺเจตํ  สตฺตกงฺคุตฺตเร  ทุติยปณฺณาสกสฺส  ทุติยวคฺเค  นคโรปม- 

สุตฺเต  “สุตาวุโธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  อกุสลํ  ปชหติ  กุสลํ  ภาเวติ  สาวชฺชํ   

ปชหติ  อนวชฺชํ  ภาเวติ  สุทฺธมตฺตานํ  ปริหรตีติ ฯ

 พาหุสจฺจํ อ.พาหุสัจจะ  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  พหุสฺสุตสฺส ผู้มีสุตะมาก  มงฺคลํ  

ชื่อว่าเป็นมงคล  ปสํสาทิเหตุโต เพราะเป็นเหตุแห่งอิฏฐผลมีการสรรเสริญเป็นต้น  (จ) 

ด้วย  มงฺคลํ ชื่อว่าเป็นมงคล  อกุสลปฺปหานกุสลาธิคมเหตุโตปิ แม้เพราะเป็นเหตุ

แห่งการละซึ่งอกุศลและการบรรลุซึ่งกุศล  จ ด้วย  (โหติ) ย่อมเป็น  อิติ ด้วยประการ

ฉะนี้ ฯ  จ จริงอยู่  เอตํ  (วจนํ) อ.พระดํารัสนั่น  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อริย-
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สาวโก อ.อริยสาวก  สุตาวุโธ ผู้มีสุตะเป็นอาวุธ  ปชหต ิย่อมละ  อกุสลํ ซึ่งอกุศล  กุสลํ 

ยังกุศล  ภาเวติ ย่อมให้เจริญ  ปชหต ิย่อมละ  สาวชฺช ํซึ่งกรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษ   

อนวชฺช ํยังกรรมอันไม่มีโทษ  ภาเวติ ย่อมให้เจริญ  ปริหรต ิย่อมบริหาร  อตฺตานํ 

ซึ่งตน  สุทฺธํ ให้หมดจดแล้ว”  อิติ ดังนี้  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัส

แล้ว  นคโรปมสุตฺเต ในนคโรปมสูตร  ทุติยวคฺเค ในทุติยวรรค  ทุติยปณฺณาสกสฺส 

แห่งทุติยปัณณาสก์  สตฺตกงฺคุตฺตเร ในสัตตกนิบาต อังคุตตรนิกาย ฯ   

 พาหุสัจจะของบุคคลผู้เป็นพหูสูต ชื่อว่าเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุแห่งอิฏฐผลมีการ

สรรเสริญเป็นต้น และชื่อว่าเป็นมงคล แม้เพราะเหตุแห่งการละอกุศลและการบรรลุ

กุศล ด้วยประการฉะนี้. สมจริงดังพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในนคโรปม-

สูตร ทุติยวรรค ทุติยปัณณาสก์ ในสัตตกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า “ภิกษุทั้งหลาย ก็

อริยสาวกผู้มีสุตะเป็นอาวุธ ย่อมละอกุศลเสียได้ ทํากุศลให้เจริญ ย่อมละกรรมอันมี

โทษเสีย ทํากรรมไม่มีโทษให้เจริญ บริหารตนให้หมดจด”.

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

[๑๒๒] ตตฺถ  สุทฺธมตฺตานํ  ปริหรตีติ  เอตฺถ  ทุวิธา  สุทฺธิ  ปริยายโต  จ  นิปฺปริยายโต  จ ฯ   

สรณคมเนน  หิ  ปริยาเยน  สุทฺธมตฺตานํ  ปริหรติ  นาม ฯ  ตถา  ปญฺจหิ  สีเลหิ  

ทสหิ  สีเลหิ  จตุปฺปาริสุทฺธิสีเลน  ปฅมชฺฌาเนน  ฯเปฯ  เนวสญฺฃานาสญฺฃายตเนน   

โสตาปตฺติมคฺเคน  โสตาปตฺติผเลน  ฯเปฯ  อรหตฺตมคฺเคน  ปริยาเยน  สุทฺธมตฺตานํ  

ปริหรติ  นาม ฯ  อรหตฺตผเล  ปติฏฺฅิโต  ปน  ขีณาสโว  ฉินฺนมูลเก  ปญฺจกฺขนฺเธ   

นหาเปนฺโตปิ  ขาทาเปนฺโตปิ  ภุญฺชาเปนฺโตปิ  นิสีทาเปนฺโตปิ  นิปชฺชาเปนฺโตปิ   

นิปฺปริยาเยเนว  สุทฺธํ  นิมฺมลํ  อตฺตานํ  ปริหรติ  ปฏิชคฺคตีติ  เวทิตพฺโพติ  ทุกงฺคุตฺตเร  

สพฺพปฺปฅมสฺส  สุตฺตสฺส  อตฺถวณฺณนา ฯ

 ตตฺถ (วจเนสุ)  “สุทฺธมตฺตานํ  ปริหรตีติ  เอตฺถ  (วจเน)  ทุวิธา  สุทฺธิ  ปริยายโต  จ   

นิปฺปริยายโต  จ ฯ  (อริยสาวโก)  สรณคมเนน  หิ  (อตฺตานํ  ปริหรนฺโต)  ปริยาเยน  สุทฺธํ   

อตฺตานํ  ปริหรติ  นาม ฯ  ตถา  (อริยสาวโก)  ปญฺจหิ  สีเลหิ  ทสหิ  สีเลหิ  จตุปฺปาริสุทฺธิสีเลน  

ปฅมชฺฌาเนน  ฯเปฯ  เนวสญฺฃานาสญฺฃายตเนน  โสตาปตฺติมคฺเคน  โสตาปตฺติผเลน  ฯเปฯ   

อรหตฺตมคฺเคน  (อตฺตานํ  ปริหรนฺโต)  ปริยาเยน  สุทฺธํ  อตฺตานํ  ปริหรติ  นาม ฯ  อรหตฺตผเล   
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ปติฏฺฅิโต  (อริยสาวโก)  ปน  ขีณาสโว  (หุตฺวา)  ฉินฺนมูลเก  ปญฺจกฺขนฺเธ  นหาเปนฺโตปิ   

ขาทาเปนฺโตปิ  ภุญฺชาเปนฺโตปิ  นิสีทาเปนฺโตปิ  นิปชฺชาเปนฺโตปิ  (ปณฺฑิเตน)  ‘นิปฺปริยาเยเนว  

สุทฺธํ  นิมฺมลํ  อตฺตานํ  ปริหรติ  ปฏิชคฺคตีติ  เวทิตพฺโพติ  ทุกงฺคุตฺตเร  สพฺพปฺปฅมสฺส  สุตฺตสฺส  

อตฺถวณฺณนา ฯ

 อตฺถวณฺณนา อ.อรรถกถา  สุตฺตสฺส แห่งสูตร  สพฺพปฺปฅมสฺส อันเป็นสูตรต้น

แห่งสูตรทั้งปวง  ทุกงฺคุตฺตเร ในทุกนิบาต อังคุตตรนิกาย  อิติ ว่า  “สุทฺธิ อ.ความ

หมดจด  ทุวิธา อันมีอย่างสอง  ปริยายโต  จ โดยปริยายด้วย  นิปฺปริยายโต  จ โดย 

นิปปริยายด้วย  ตตฺถ  (วจเนสุ)  “สุทฺธมตฺตานํ  ปริหรตีติ  เอตฺถ  (วจเน) ใน- ในคํา ท. 

เหล่านั้นหนา -คํานี้ว่า “สุทฺธมตฺตานํ  ปริหรติ” ดังนี้ ฯ  หิ ก็  (อริยสาวโก) อ.อริยสาวก   

(ปริหรนฺโต) บริหารอยู่  (อตฺตานํ) ซึ่งตน  สรณคมเนน ด้วยสรณคมน์  ปริหรติ  นาม 

ชื่อว่าย่อมบริหาร  อตฺตานํ ซึ่งตน  สุทฺธํ ให้หมดจดแล้ว  ปริยาเยน โดยปริยาย ฯ   

ตถา อ.เหมือนอย่างนั้น  (อริยสาวโก) อ.อริยสาวก  (ปริหรนฺโต) คือบริหารอยู่   

(อตฺตานํ) ซึ่งตน  สีเลหิ ด้วยศีล ท.  ปญฺจหิ ๕  สีเลหิ ด้วยศีล ท.  ทสหิ ๑๐  จตุปฺ- 

ปาริสุทฺธิสีเลน ด้วยปาริสุทธิศีล ๔  ปฅมชฺฌาเนน ด้วยปฐมฌาน  ทุติยชฺฌาเนน  

ด้วยทุติยฌาน  ตติยชฺฌาเนน ด้วยตติยฌาน  จตุตฺถชฺฌาเนน ด้วยจตุตถฌาน   

อากาสานญฺจายตนชฺฌาเนน ด้วยอากาสานัญจายตนฌาน  วิญฺฃาณญฺจายตนชฺ-

ฌาเนน ด้วยวิญญาณัญจายตนฌาน  อากิญฺจญฺฃายตนชฺฌาเนน ด้วยอากิญ-

จัญญายตนฌาน  เนวสญฺฃานาสญฺฃายตนชฺฌาเนน ด้วยเนวสัญญานาสัญญายตน- 

ฌาน  โสตาปตฺติมคฺเคน ด้วยโสดาปัตติมรรค  โสตาปตฺติผเลน ด้วยโสดาปัตติ-

ผล  สกทาคามิมคฺเคน ด้วยสกทาคามิมรรค  สกทาคามิผเลน ด้วยสกทาคามิผล   

อนาคามิมคฺเคน ด้วยอนาคามิมรรค  อนาคามิผเลน ด้วยอนาคามิผล  อรหตฺต- 

มคฺเคน ด้วอรหัตตมรรค  ปริหรติ  นาม ชื่อว่าย่อมบริหาร  อตฺตานํ ซึ่งตน  สุทฺธํ 

ให้หมดจดแล้ว  ปริยาเยน โดยปริยาย ฯ  ปน ส่วนว่า  (อริยสาวโก อ.อริยสาวก   

ปติฏฺฅิโต ผู้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  อรหตฺตผเล ในอรหัตตผล  ขีณาสโว เป็นพระขีณาสพ  

(หุตฺวา) เป็น  ปญฺจกฺขนฺเธ ยังขันธ์ ๕ ท.  ฉินฺนมูลเก อันมีมูลอันขาดแล้ว  นหาเปนฺโตปิ  

ให้อาบอยู่บ้าง  ขาทาเปนฺโตป ิ ให้เคี้ยวกินอยู่บ้าง  ภุญฺชาเปนฺโตปิ ให้บริโภคอยู่

บ้าง  นิสีทาเปนฺโตป ิ ให้นั่งอยู่บ้าง  นิปชฺชาเปนฺโตปิให้นอนอยู่บ้าง  (ปณฺฑิเตน) 

อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ  อิติ ว่า  ‘ปริหรติ ย่อมบริหาร  ปฏิชคฺคติ คือว่า
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ย่อมปฏิบัติ  อตฺตานํ ซึ่งตน  สุทฺธํ ให้หมดจดแล้ว  นิมฺมลํคือว่าให้มีมลทินไปปราศ

แล้ว  นิปฺปริยาเยน  เอว โดยนิปปริยายนั่นเทียว’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาแห่งสูตรต้นของสูตรทั้งหมด ในทุกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า “บรรดาคําเหล่า

นั้น ในคําว่า ‘สุทฺธมตฺตานํ  ปริหรติ’ นี้ ความหมดจดมี ๒ อย่าง คือ โดยปริยาย ๑ 

โดยนิปปริยาย ๑. ก็พระอริยสาวกบริหารตนอยู่ด้วยสรณคมน์ ชื่อว่าย่อมบริหารตน

ให้หมดจดโดยปริยาย ถึงบริหารตนอยู่ด้วยศีล ๕ ศีล ๑๐ จตุปาริสุทธิศีล ปฐมฌาน 

ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนฌาน วิญญาณัญจายตนฌาน  

อากิญจัญญายตนฌาน เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติ-

ผล  สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค  ก็ชื่อ

ว่าย่อมบริหารตนให้หมดจดโดยปริยายเหมือนกัน. พระอริยสาวกผู้ตั้งอยู่ในอรหัตต-

ผล เป็นพระขีณาสพ ยังเบญจขันธ์อันมีมูลอันขาดแล้ว ให้อาบบ้าง ให้เคี้ยวกินบ้าง  

ให้บริโภคบ้าง ให้นั่งบ้าง ให้นอนบ้าง บัณฑิตพึงทราบว่า ‘ย่อมบริหาร คือปฏิบัติตน

ให้หมดจดคือให้ปราศจากมลทิน โดยนิปปริยายโดยแท้’.

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

 ฉินฺนมูลเกติ  ตณฺหามูลสฺส  อุจฺฉินฺนตฺตา  สญฺฉินฺนมูลเกติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 “ฉินฺนมูลเกติ  (ปทสฺส)  “(ขีณาสวสฺส)  ตณฺหามูลสฺส  อุจฺฉินฺนตฺตา  สญฺฉินฺนมูลเก’  (อิติ  อตฺโถ)”  

อิติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งปฐมสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘สญฺฉินฺน- 

มูลเก มีมูลอันขาดด้วยดีแล้ว  (ขีณาสวสฺส)  ตณฺหามูลสฺส  อุจฺฉินฺนตฺตา เพราะ

ความที่ แห่งมูลคือตัณหา เป็นสภาวธรรมอันพระขีณาสพถอนขึ้นแล้ว’  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  ‘ฉินฺนมูลเกติ ว่า ‘ฉินฺนมูลเก’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ฎีกาแห่งปฐมสูตรนั้นว่า “บทว่า ‘ฉินฺนมูลเก’ ความว่า มีมูลอันขาดแล้ว เพราะมูล 

คือตัณหาอันท่านถอนขึ้นได้แล้ว.

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

 สุทฺธํ  นิมฺมลํ  กตฺวา  อตฺตานํ  ปริหรติ  ปฏิชคฺคติ  โคปยตีติ  อตฺโถ ฯ  อยญฺจ   
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อรหตฺตมคฺเคน  ปริยาเยน  สุทฺธมตฺตานํ  ปริหรต ิ  นาม  ผลปฺปตฺโต  ปน   

นิปฺปริยาเยน  สุทฺธมตฺตานํ  ปริหรตตีิ  ติกงฺคุตฺตเร  ปฅมปณฺณาสกสฺส  จตุตฺถวคฺเค  

อธิปฺปเตยฺยสุตฺตวณฺณนา ฯ

 “(ภิกฺขุ)  สุทฺธํ  นิมฺมลํ  กตฺวา  อตฺตานํ  ปริหรติ  ปฏิชคฺคติ  โคปยตีติ  อตฺโถ ฯ  อยํ  (ภิกฺขุ)  

จ  อรหตฺตมคฺเคน  (สุทฺธํ  อตฺตานํ  ปริหรนฺโต)  ปริยาเยน  สุทฺธํ  อตฺตานํ  ปริหรติ  นาม,   

ผลปฺปตฺโต  (ปุคฺคโล)  ปน  นิปฺปริยาเยน  สุทฺธํ  อตฺตานํ  ปริหรตีติ  ติกงฺคุตฺตเร  ปฅม- 

ปณฺณาสกสฺส  จตุตฺถวคฺเค  อธิปฺปเตยฺยสุตฺตวณฺณนา ฯ

 อธิปฺปเตยฺยสุตฺตวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งอธิปปเตยยสูตร  จตุตฺถวคฺเค ในจตุตถ

วรรค  ปฅมปณฺณาสกสฺส แห่งปฐมปัณณาสก์  ติกงฺคุตฺตเร ในติกนิบาต อังคุตตร-

นิกาย  อิติ ว่า  “อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘(ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  ปริหรติ ย่อมบริหาร   

ปฏิชคฺคติ คือว่าย่อมปฏิบัติ  โคปยติ คือว่าย่อมคุ้มครอง  อตฺตานํ ซึ่งตน  กตฺวา 

กระทํา  สุทฺธํ ให้หมดจดแล้ว  นิมฺมลํ คือว่าให้มีมลทินไปปราศแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ  จ ก็  

อยํ  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนี้  (ปริหรนฺโต) บริหารอยู่  (อตฺตานํ) ซึ่งตน  (สุทฺธํ) ให้หมดจด

แล้ว  อรหตฺตมคฺเคน ด้วยอรหัตตมรรค  ปริหรติ  นาม ชื่อว่าย่อมบริหาร  อตฺตานํ 

ซึ่งตน  สุทฺธํ ให้หมดจดแล้ว  ปริยาเยน โดยปริยาย,  ปน ส่วนว่า  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  

ผลปฺปตฺโต ผู้บรรลุแล้วซึ่งผล  ปริหรติ  ชื่อว่าย่อมบริหาร  อตฺตานํ ซึ่งตน  สุทฺธํ ให้

หมดจดแล้ว  นิปฺปริยาเยน โดยนิปปริยาย”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาแห่งอธิปปเตยยสูตร ในจตุตถวรรค แห่งปฐมปัณณาสก์ ในติกนิบาต  

อังคุตตรนิกายว่า “อธิบายว่า ‘ภิกษุย่อมบริหาร คือปฏิบัติ ได้แก่คุ้มครองตน ทําให้

หมดจด คือให้หมดมลทิน. ก็ภิกษุนี้ บริหารตนให้หมดจดอยู่ด้วยอรหัตตมรรค ชื่อว่า

ย่อมบริหารตนให้หมดจดโดยปริยาย, ส่วนท่านผู้บรรลุผลแล้ว จึงชื่อว่าย่อมบริหาร

ตนให้หมดจดโดยนิปปริยาย”.   

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

 นิมฺมลํ  กตฺวาติ  ราคาทิมลานํ  อปนยเนน  มลรหิตํ  กตฺวา ฯ  โคปยตีติ  สงฺกิเลสา- 

นตฺถโต  รกฺขติ ฯ  อยนฺติ  เอวํ  ปฏิปนฺโน  ภิกฺขุ  สุทฺธมตฺตานํ  ปริหรติ  อสุทฺธ- 

ภาวสฺส  กิเลสสฺสาปิ  อภาวโตติ  ตฏฺฏีกา ฯ
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 “นิมฺมลํ  กตฺวาติ  (ปททฺวยสฺส)  ‘ราคาทิมลานํ  อปนยเนน  มลรหิตํ  กตฺวา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

‘โคปยตีติ  (ปทสฺส)  ‘สงฺกิเลสานตฺถโต  รกฺขติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘อยนฺติ  (ปทสฺส)  ‘เอวํ  ปฏิปนฺโน   

ภิกฺขุ  สุทฺธํ  อตฺตานํ  ปริหรติ  อสุทฺธภาวสฺส  กิเลสสฺสาปิ  อภาวโต’  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ   

ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งอธิปปเตยยสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘กตฺวา  

กระทําแล้ว  มลรหิตํ ให้เว้นแล้วจากมลทิน  อปนยเนน เพราะการนําไปปราศ  

ราคาทิมลานํ ซึ่งมลทินมีราคะเป็นต้น ท.’  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสอง

แห่งบท  ‘นิมฺมลํ  กตฺวาติ ว่า ‘นิมฺมลํ  กตฺวา’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  

‘รกฺขติ ย่อมรักษา  สงฺกิเลสานตฺถโต จากสิ่งมิใช่ประโยชน์คือสังกิเลส’  (อิติ) ดังนี้   

(ปทสฺส) แห่งบท  ‘โคปยตีติ ว่า ‘โคปยติ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ภิกฺขุ 

อ.ภิกษุ  ปฏิปนฺโน ผู้ปฏิบัติแล้ว  เอวํ อย่างนี้  ปริหรต ิย่อมบริหาร  อตฺตานํ ซึ่งตน  

สุทฺธํ ให้หมดจดแล้ว  อภาวโต เพราะความไม่มี  กิเลสสฺสาปิ แม้แห่งกิเลส  อสุทฺธ-

ภาวสฺส อันเป็นเหตุแห่งความไม่หมดจดแล้ว’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘อยนฺติ 

ว่า ‘อยํ’ ดังนี้เป็นต้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ฎีกาแห่งอธิปปเตยยสูตรนั้นว่า “สองบทว่า ‘นิมฺมลํ  กตฺวา’ ความว่า ทําให้ปราศจาก

มลทิน เพราะพรากเสียซึ่งมลทินมีราคะเป็นต้น. บทว่า ‘โคปยติ’ ได้แก่ย่อมรักษาจาก

สิ่งมิใช่ประโยชน์คือสังกิเลส. บทว่า ‘อยํ’ เป็นต้น ความว่า ภิกษุผู้ปฏิบัติอย่างนี้ ย่อม

บริหารตนให้หมดจด เพราะความไม่มีแม้แห่งกิเลส ที่เป็นเหตุแห่งความไม่หมดจด.   

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

 เอวํ  ปุพฺเพ  วณฺณิตตฺตา  นคโรปมสุตฺตวณฺณนาฏีกาสุ  น  กิญฺจิ  วณฺณิตํ ฯ

 (อาจริเยหิ)  เอวํ  (อตฺถสฺส  อาจริเยหิ)  ปุพฺเพ  วณฺณิตตฺตา  นคโรปมสุตฺตวณฺณนาฏีกาสุ   

น  กิญฺจิ  (วจนํ)  วณฺณิตํ ฯ

 กิญฺจิ  (วจนํ) อ.คําอะไรๆ  (อาจริเยหิ) อันอาจารย์ ท.  น  วณฺณิต ํไม่พรรณนาไว้แล้ว  

นคโรปมสุตฺตวณฺณนาฏีกาสุ ในอรรถกถาและฎีกาแห่งนคโรปมสูตร ท.  (อตฺถสฺส  

อาจริเยหิ)  ปุพฺเพ  วณฺณิตตฺตา เพราะความที่ แห่งเนื้อความ เป็นของอันอาจารย์ 
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ท. พรรณนาไว้แล้ว ในกาลก่อน  เอวํ อย่างนี้ ฯ

 ท่านมิได้พรรณนาถ้อยคําอะไรๆ ไว้ในอรรถกถาและฎีกาแห่งนคโรปมสูตรเลย เพราะ

ท่านพรรณนาไว้แล้วในกาลก่อนอย่างนี้.

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

[๑๒๓] อนุปุพฺเพน  ปรมตฺถสจฺจสจฺฉิกิริยาเหตุโตปิ  จ  มงฺคลํ ฯ  วุตฺตํ  หิ  ภควตา   

ภารทฺวาชสฺส  นาม  พฺราหฺมณสฺส  ธมฺมํ  เทเสนฺเตน  “สทฺธาชาโต  อุปสงฺกมติ   

อุปสงฺกมิตฺวา  ปยิรุปาสติ  ปยิรุปาสนฺโต  โสตํ  โอทหติ  โอหิตโสโต  ธมฺมํ  สุณาติ   

สุตฺวา  ธมฺมํ  ธาเรติ  ธตานํ  ธมฺมานํ  อตฺถํ  อุปปริกฺขติ  อตฺถํ  อุปปริกฺขโต  ธมฺมา   

นิชฺฌานํ  ขมนฺติ  ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติยา  สติ  ฉนฺโท  ชายติ  ฉนฺทชาโต  อุสฺสหติ  

อุสฺสหิตฺวา  ตุลยติ  ตุลยิตฺวา  ปทหติ  ปหิตตฺโต  สมาโน  กาเยน  เจว  ปรมตฺถสจฺจํ  

สจฺฉิกโรติ  ปญฺฃาย  จ  ตํ  ปฏิวิชฺฌติ  ปสฺสตีติ ฯ  มชฺฌิมปณฺณาสกสฺส  ปญฺจมวคฺเค  

จงฺกีสุตฺตปาลิ ฯ

 จ อนึ่ง  (พาหุสจฺจํ) อ.พาหุสัจจะ  มงฺคลํ เป็นมงคล  ปรมตฺถสจฺจสจฺฉิกิริยาเหตุโตปิ 

แม้เพราะเหตุแห่งการกระทําซึ่งปรมัตถสัจจะให้แจ้ง  อนุปุพฺเพน ตามลําดับ  (โหติ) 

ย่อมเป็น ฯ  หิ จริงอยู่  (วจนํ) อ.พระดํารัส  อิติ ว่า  “(กุลปุตฺโต) อ.กุลบุตร  สทฺธาชาโต 

ผู้มีศรัทธาอันเกิดแล้ว  อุปสงฺกมติ ย่อมเข้าไปหา  อุปสงฺกมิตฺวา ครั้นเข้าไปหาแล้ว  

ปยิรุปาสต ิ ย่อมเข้าไปนั่งใกล้  ปยิรุปาสนฺโต เมื่อเข้าไปนั่งใกล้  โอทหติ ย่อมเงี่ย   

โสตํ ซึ่งโสต  โอหิตโสโต ผู้มีโสตอันเงี่ยลงแล้ว  สุณาติ ย่อมฟัง  ธมฺม ํ ซึ่งธรรม   

สุตฺวา ครั้นฟังแล้ว  ธาเรติ ย่อมทรงไว้  ธมฺม ํซึ่งธรรม  อุปปริกฺขติ ย่อมพิจารณา  

อตฺถํ ซึ่งเนื้อความ  ธมฺมานํ แห่งธรรม ท.  (อตฺตนา)  ธตานํ อันอันตนทรงไว้แล้ว,  

ธมฺมา อ.ธรรม ท.  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  อุปปริกฺขโต ผู้พิจารณาอยู่  อตฺถํ ซึ่งเนื้อ

ความ  ขมนฺติ ย่อมทน  นิชฺฌานํ ซึ่งการเพ่งพินิจ,  ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติยา ครั้นเมื่อ

ความทนซึ่งการเพ่งพินิจซึ่งธรรม  สต ิมีอยู่,  ฉนฺโท อ.ความพอใจ  ชายติ ย่อมเกิด  

ฉนฺทชาโต  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลผู้มีความพอใจอันเกิดแล้ว  อุสฺสหต ิ ย่อมอุตสาหะ  

อุสฺสหิตฺวา ครั้นอุตสาหะแล้ว  ตุลยติ ย่อมไตร่ตรอง  ตุลยิตฺวา ครั้นไตร่ตรองแล้ว  

ปทหติ ย่อมตั้งความเพียร  ปหิตตฺโต เป็นผู้มีตนอันตั้งความเพียรแล้ว  สมาโน มีอยู่  
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สจฺฉิกโรติ ย่อมกระทําให้แจ้ง  ปรมตฺถสจฺจํ ซึ่งปรมัตถสัจจะ  กาเยน  เจว ด้วยกาย

ด้วยนั่นเทียว  ปฏิิวิชฺฌติ ย่อมแทงตลอด  ปสฺสต ิคือว่าย่อมเห็น  ตํ  (ปรมตฺถสจฺจํ) ซึ่ง

ปรมัตถสัจจะนั้น  ปญฺฃาย ด้วยปัญญา  จ ด้วย”  อิติ ดังนี้  (ภควตา) อันพระผู้มีพระ-

ภาคเจ้า  เทเสนฺเตน ผู้เมื่อแสดง  ธมฺม ํซึ่งธรรม  พฺราหฺมณสฺส แก่พราหมณ์  ภาร- 

ทฺวาชสฺส  นาม ชื่อว่าภารทวาชะ  วุตฺต ํตรัสแล้ว ฯ  จงฺกีสุตฺตปาลิ อ.บาลีในจังกีสูตร  

ปญฺจมวคฺเค ในปัญจมวรรค  มชฺฌิมปณฺณาสกสฺส แห่งมัชฌิมปัณณาสก์ ฯ

 อนึ่ง พาหุสัจจะ จัดเป็นมงคล แม้เพราะเป็นเหตุแห่งการทําให้แจ้งซึ่งปรมัตถสัจจะ 

ตามลําดับ. สมจริงดังพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่

พราหมณ์ชื่อภารทวาชะ ตรัสไว้ว่า “กุลบุตรผู้เกิดศรัทธา ย่อมเข้าไปหา ครั้นเข้าไป

หาแล้ว ย่อมเข้าไปนั่งใกล้ เมื่อเข้าไปนั่งใกล้ ย่อมเงี่ยโสต ผู้เงี่ยโสตแล้ว ย่อมฟังธรรม 

ครั้นฟังแล้ว ย่อมทรงธรรม ย่อมพิจารณาอรรถของธรรมทั้งหลายที่ทรงจําไว้แล้ว 

ธรรมทั้งหลายของบุคคลผู้พิจารณาอรรถ ย่อมทนซึ่งการเพ่ง เมื่อความทนต่อการเพ่ง

ธรรมมีอยู่ ความพอใจ ย่อมเกิดขึ้น ผู้เกิดความพอใจแล้ว ย่อมอุตสาหะ ครั้นอุตสาหะ

แล้ว ย่อมไตร่ตรอง ครั้นไตร่ตรองแล้ว ย่อมเริ่มตั้งความเพียร ผู้มีตนอันตั้งความเพียร

ไว้แล้ว ย่อมทําให้แจ้งปรมัตถสัจจะด้วยกาย และย่อมแทงตลอด คือเห็นปรมัตถสัจจะ

นั้นด้วยปัญญา”. บาลีจังกีสูตร มาในปัญจมวรรค แห่งมัชฌิมปัณณาสก์.

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

[๑๒๔] ปยิรุปาสตตีิ  สนฺติเก  นิสีทติ ฯ  โสตนฺติ  ปสาทโสตํ ฯ  ธมฺมนตฺิ  เทสนาธมฺมํ ฯ  

ธาเรตีติ  ปคุณํ  กตฺวา  ธาเรติ ฯ  อุปปริกฺขตีติ  อตฺถโต  จ  การณโต  จ  วีมํสติ ฯ   

นิชฺฌานนฺติ  โอโลกนํ  ขมนฺติ  อิธ  สีลํ  กถิตํ  อิธ  สมาธีติ  เอวํ  อุปฏฺฅหนฺตีติ   

อตฺโถ ฯ  ฉนฺโทติ  กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท ฯ  อุสฺสหตตีิ  วายมติ  ฯ  ตุลยตีติ  อนิจฺจาทิ-

วเสน  ตีเรติ ฯ  ปทหตีติ  มคฺคปฺปธานํ  ปทหติ ฯ  กาเยน  เจว  ปรมตฺถสจฺจนฺติ  

สหชาตนามกาเยน  จ  นิพฺพานํ  สจฺฉิกโรติ  ปญฺฃาย  จ  กิเลเส  นิพฺพิชฺฌิตฺวา  ตเทว  

วิภูตํ  ปากฏํ  ปสฺสตีติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 “ปยิรุปาสตตีิ  (ปทสฺส)  ‘สนฺติเก  นิสีทติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘โสตนฺติ  (ปทสฺส)  ‘ปสาทโสตํ’  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ  ‘ธมฺมนตฺิ  (ปทสฺส)  ‘เทสนาธมฺมํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ธาเรตีติ  (ปทสฺส)  ‘ปคุณํ  กตฺวา   
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ธาเรติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘อุปปริกฺขตีติ  (ปทสฺส)  ‘อตฺถโต  จ  การณโต  จ  วีมํสติ’  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ  ‘นิชฺฌานนฺติ  (ปทสฺส)  ‘โอโลกนํ  ขมนฺติ’  (อิติ  อตฺโถ),  ‘(ภควตา)  อิธ  (ฅาเน)  สีลํ  กถิตํ,   

(ภควตา)  อิธ  (ฅาเน)  สมาธิ  (กถิโต)’  อิติ  เอวํ  (ธมฺมา)  อุปฏฺฅหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ‘ฉนฺโทติ   

กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท ฯ  ‘อุสฺสหตตีิ  (ปทสฺส)  ‘วายมติ’  (อิติ  อตฺโถ)  ฯ  ‘ตุลยตีติ  (ปทสฺส)  

‘อนิจฺจาทิวเสน  ตีเรติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ปทหตีติ  (ปทสฺส)  ‘มคฺคปฺปธานํ  ปทหติ’  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ  ‘กาเยน  เจว  ปรมตฺถสจฺจนฺติ  (ปททฺวยสฺส)  ‘สหชาตนามกาเยน  จ  นิพฺพานํ  

สจฺฉิกโรติ  ปญฺฃาย  จ  กิเลเส  นิพฺพิชฺฌิตฺวา  ตํ  เอว  (นิพฺพานํ)  วิภูตํ  ปากฏํ  ปสฺสติ’  (อิติ   

อตฺโถ)”  อิติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 ตพฺพณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งจังกีสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า   

‘นิสีทติ ย่อมนั่ง  สนฺติเก ในสํานัก’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ปยิรุปาสตีต ิว่า 

‘ปยิรุปาสติ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ปสาทโสตํ ซึ่งโสตประสาท’  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  ‘โสตนฺติ ว่า ‘โสตํ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘เทสนาธมฺมํ ซึ่ง

ธรรมเทศนา’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ธมฺมนฺต ิว่า ‘ธมฺมํ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  ‘ธาเรติ ย่อมทรงไว้  กตฺวา กระทํา  ปคุณํ ให้คล่องแคล่ว’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  ‘ธาเรตีติ ว่า ‘ธาเรติ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘วีมํสต ิย่อมพิจารณา   

อตฺถโต  จ โดยอรรถด้วย  การณโต  จ โดยเหตุด้วย’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

‘อุปปริกฺขตีติ ว่า ‘อุปปริกฺขติ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ขมนฺติ ย่อมทน   

โอโลกนํ ซึ่งการสอดส่อง,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘(ธมฺมา) อ.ธรรม ท.  อุปฏฺฅหนฺติ  

ย่อมปรากฏ  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘สีลํ อ.ศีล  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  กถิตํ 

ตรัสแล้ว  อิธ  (ฅาเน) ในที่นี้,  สมาธิ อ.สมาธิ  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  (กถิโต)  

ตรัสแล้ว  อิธ  (ฅาเน) ในที่นี้’  อิติ ดังนี้,  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘นิชฺฌานนฺติ  

ว่า ‘นิชฺฌานํ’ ดังนี้ ฯ  กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท อ.ความพอใจคือความเป็นแห่งบุคคล 

ผู้ใคร่เพื่ออันกระทํา  ฉนฺโทติ ชื่อว่าความพอใจ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘วายมต ิ 

ย่อมพยายาม’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘อุสฺสหตีต ิว่า ‘อุสฺสหติ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ตีเรติ ย่อมพิจารณา  อนิจฺจาทิวเสน ด้วยสามารถแห่งลักษณะ

สามมีความไม่เที่ยงเป็นต้น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ตุลยตีติ ว่า ‘ตุลยติ’ ดังนี้ 

ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ปทหติ ย่อมเริ่มตั้งไว้  มคฺคปฺปธานํ ซึ่งความเพียรอัน

นับเข้าในมรรค’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ปทหตีติ ว่า ‘ปทหติ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ)  
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อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘สจฺฉิกโรติ ย่อมกระทําให้แจ้ง  นิพฺพานํ ซึ่งพระนิพพาน  สหชาต-

นามกาเยน  จ ด้วยสหชาตนามกายด้วย  นิพฺพิชฺฌิตฺวา ชําแรกแล้ว  กิเลเส ซึ่งกิเลส 

ท.  ปสฺสต ิย่อมเห็น  ตํ  เอว  (นิพฺพานํ) ซึ่งพระนิพพานนั้นนั่นเทียว  วิภูต ํแจ่มแจ้ง  

ปากฏํ คือว่าชัดเจน  ปญฺฃาย ด้วยปัญญา  จ ด้วย’  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่ง

หมวดสองแห่งบท  ‘กาเยน  เจว  ปรมตฺถสจฺจนฺติ ว่า ‘กาเยน  เจว  ปรมตฺถสจฺจํ’ 

ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาแห่งจังกีสูตรนั้นว่า “บทว่า ‘ปยิรุปาสติ’ คือ นั่งในสํานัก. บทว่า ‘โสตํ’ ได้แก่ 

โสตประสาท. บทว่า ‘ธมฺมํ’ ได้แก่ เทศนาธรรม. บทว่า ‘ธาเรติ’ ได้แก่ ทรงจําทําให้

คล่องแคล่ว. บทว่า ‘อุปปริกฺขติ’ ความว่า ย่อมพิจารณาโดยอรรถและโดยเหตุ. บทว่า 

‘นิชฺฌานํ’ ได้แก่ ทนต่อการตรวจดู, อธิบายว่า ‘ธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏอย่างนี้ว่า  

‘ศีล พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในที่นี้, สมาธิ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในที่นี้’ ดังนี้

เป็นต้น. ความพอใจคือความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะทํา ชื่อว่าฉันทะ. บทว่า ‘อุสฺสหติ’ คือ 

ย่อมพยายาม. บทว่า ‘ตุลยติ’ คือ ย่อมพิจารณาด้วยสามารถแห่งไตรลักษณ์มีอนิจจ-

ลักษณะเป็นต้น. บทว่า ‘ปทหติ’ คือ เริ่มตั้งความเพียรชอบไว้. สองบทว่า ‘กาเยน  เจว   

ปรมตฺถสจฺจํ’ ความว่า ย่อมทําพระนิพพานให้แจ้ง ด้วยสหชาตนามกาย และชําแรก

กิเลสทั้งหลาย เห็นพระนิพพานนั้นนั่นแหละอย่างแจ่มแจ้ง คือปรากฏชัดเจน ด้วย

ปัญญา”. 

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

 ปยิรุปาสตตีิ  อุปฏฺฅานวเสน  อุปคนฺตฺวา  นิสีทติ ฯ  โสตนฺติ  ปสาทโสตนฺติ  อาห  

ตญฺหิ  สวนาย  โอทหิตพฺพนฺติ ฯ  ธาเรตีติ  หทเยน  สนฺธาเรติ  ตตฺถ  นํ  ฅเปติ ฯ   

อตฺถโตติ  ยถาธตสฺส  ธมฺมสฺส  อตฺถโต ฯ  การณโตติ  ยุตฺติโต  เหตูทาหรณโต   

อุปปตฺติโต ฯ  โอโลกนนฺติ  เอวเมตนฺติ  ยถาสภาวโต  ปญฺฃาจกฺขุนา  ทฏฺฅพฺพตฺตํ  

ขมนฺติ  สหนฺติ ฯ  ตํ  ขมนํ  ปิจฺฉลมจฺฉปุจฺฉํ  วิย  อธิคนฺตฺวา  อตฺถสฺส  จิตฺเต   

อุปฏฺฅานนฺติ  อาห  อิธาติอาทึ ฯ  กตฺตุกมฺยตาฉนฺโทติ  กตฺตุกมฺยตาสงฺขาโต   

กุสลจฺฉนฺโท ฯ  วายมตตีิ  อาทิโต  จตุนฺนํ  วิสุทฺธีนํ  สมฺปาทนวเสน  วายามํ  ปรกฺกมํ   

กโรติ ฯ  มคฺคปฺปธานนฺติ  มคฺคาวหํ  มคฺคปริยาปนฺนํ  จตุสฺสมฺมปฺปธานํ  ปทหติ   

ปทหนวเสน  ตํ  ปริปูเรติ ฯ  ปรมตฺถสจฺจนฺติ  อโมฆธมฺมตาย  ปรมตฺถสจฺจํ ฯ  สหชาต-
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นามกาเยนาติ  ยา  ปญฺฃา  สหชาตนามกาเยน  สมฺปาเปติ  ตเทว  สจฺฉิกริยมานํ  

นิพฺพานํ  เตเนว  สา  สจฺฉิกิริยาภิสมเยน  วิภูตํ  ปากฏํ  กโรนฺตี  ปสฺสติ  ปจฺจกฺขํ   

กโรตีติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 “ปยิรุปาสตตีิ  (ปทสฺส)  ‘อุปฏฺฅานวเสน  อุปคนฺตฺวา  นิสีทติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย)   

‘โสตนฺติ  (ปทสฺส)  ‘ปสาทโสตํ’  (อิิติ  อตฺโถ)’  อิติ  อาห  ‘ตํ  (ปสาทโสตํ)  หิ  (ปุคฺคเลน)  สวนาย   

โอทหิตพฺพนฺติ  (อาสาย)  ฯ  ‘ธาเรตีติ  (ปทสฺส)  ‘หทเยน  สนฺธาเรติ  ตตฺถ  (หทเย)  นํ  (ธมฺมํ)   

ฅเปติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘อตฺถโตติ  (ปทสฺส)  ‘(อตฺตนา)  ยถาธตสฺส  ธมฺมสฺส  อตฺถโต’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

‘การณโตติ  (ปทสฺส)  ‘ยุตฺติโต  เหตูทาหรณโต  อุปปตฺติโต’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘โอโลกนนฺติ   

(ปทสฺส)  ‘(ธมฺมา  ตสฺส  ธมฺมสฺส  (ปุคฺคเลน)  ‘เอวํ  เอตํ  (ปพฺพํ)’  อิติ  ยถาสภาวโต  ปญฺฃาจกฺขุนา   

ทฏฺฅพฺพตฺตํ  ขมนฺติ  สหนฺติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ตํ  ขมนํ  ปิจฺฉลมจฺฉปุจฺฉํ  วิย  อธิคนฺตฺวา  อตฺถสฺส   

จิตฺเต  อุปฏฺฅานนฺติ  (อฏฺฅกถาจริโย)  อาห  ‘อิธาติอาทึ  (วจนํ) ฯ  ‘กตฺตุกมฺยตาฉนฺโทติ  กตฺตุ- 

กมฺยตาสงฺขาโต  กุสลจฺฉนฺโท ฯ  วายมตตีิ  (ปทสฺส)  ‘อาทิโต  จตุนฺนํ  วิสุทฺธีนํ  สมฺปาทนวเสน  

วายามํ  ปรกฺกมํ  กโรติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘มคฺคปฺปธานนฺติ  (ปทสฺส)  ‘มคฺคาวหํ  มคฺคปริยาปนฺนํ   

จตุสฺสมฺมปฺปธานํ  ปทหติ  ปทหนวเสน  ตํ  (จตุสฺสมฺมปฺปธานํ)  ปริปูเรติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

‘ปรมตฺถสจฺจนฺติ  (ปทสฺส)  ‘(ตสฺส  ปรมตฺถสจฺจสฺส)  อโมฆธมฺมตาย  ปรมตฺถสจฺจํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

‘สหชาตนามกาเยนาติ  (ปทสฺส)  ‘ยา  ปญฺฃา  (นิพฺพานํ)  สหชาตนามกาเยน  สมฺปาเปติ,   

ตํ  เอว  (อตฺตนา)  สจฺฉิกริยมานํ  นิพฺพานํ  เตเนว  สา  (ปญฺฃา)  สจฺฉิกิริยาภิสมเยน  วิภูตํ  ปากฏํ   

กโรนฺตี  ปสฺสติ  ปจฺจกฺขํ  กโรติ’  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งจังกีสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อุปคนฺตฺวา 

เข้าไปใกล้แล้ว  นิสีทติ ย่อมนั่ง  อุปฏฺฅานวเสน ด้วยสามารถแห่งการบํารุง’  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ปยิรุปาสตีต ิว่า ‘ปยิรุปาสติ’ ดังนี้ ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระ

อรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  ‘(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ปสาทโสตํ  

ซึ่งโสตประสาท’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘โสตนฺติ ว่า ‘โสตํ’ ดังนี้  (อิติ) ดังนี้   

(อาสาย) ด้วยความหวัง  อิติ ว่า  ‘หิ ก็  ตํ  (ปสาทโสตํ) อ.โสตประสาทนั้น  (ปุคฺคเลน) 

อันบุคคล  โอทหิตพฺพํ พึงเงี่ยลง  สวนาย เพื่ออันฟัง’  อิติ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  ‘สนฺธาเรติ ย่อมทรงไว้ด้วยดี  หทเยน ด้วยหทัย  ฅเปติ คือว่าย่อมเก็บไว้  นํ  

(ธมฺมํ) ซึ่งธรรมนั้น  ตตฺถ  (หทเย) ในหทัยนั้น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ธาเรตีติ  
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ว่า ‘ธาเรติ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อตฺถโต โดยใจความ  ธมฺมสฺส แห่ง

ธรรม  (อตฺตนา)  ยถาธตสฺส อันอันตนทรงไว้แล้วอย่างไร’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  ‘อตฺถโตติ ว่า ‘อตฺถโต’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ยุตฺติโต โดยยุตติ  

เหตูทาหรณโต คือว่าโดยเหตุอุทาหรณ์  อุปปตฺติโต คือว่าโดยสมควร’  (อิติ) ดังนี้   

(ปทสฺส) แห่งบท  ‘การณโตติ ว่า ‘การณโต’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า   

‘(ธมฺมา) อ.ธรรม ท.  ขมนฺติ ย่อมทน  สหนฺต ิ คือว่าย่อมทาน  (ตสฺส  ธมฺมสฺส   

(ปุคฺคเลน)  ‘เอวํ  เอตํ  (ปพฺพํ)’  อิติ  ยถาสภาวโต  ปญฺฃาจกฺขุนา  ทฏฺฅพฺพตฺตํ 

ซึ่งความที่ แห่งธรรมนั้น เป็นสภาพ อันบุคคล พึงเห็น ด้วยปัญญาจักษุ ตามสภาพ

อย่างไรว่า ‘อ.ข้อนี้ เป็นอย่างนี้’ ดังนี้’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘โอโลกนนฺติ  

ว่า ‘โอโลกนํ’ ดังนี้ ฯ  ตํ  ขมนํ อ.ความทนได้นั้น  อุปฏฺฅานํ คือว่า อ.การปรากฏ   

จิตฺเต ในจิต  อตฺถสฺส แห่งเนื้อความ  อธิคนฺตฺวา เพราะบรรลุ  ปิจฺฉลมจฺฉปุจฺฉํ  วิย 

ราวกะ อ.แววหางแห่งปลากราย  อิติ เพราะเหตุนั้น  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.อรรถกถา-

จารย์  อาห กล่าวแล้ว  ‘อิธาติอาทึ  (วจนํ) ซึ่งคําเป็นต้นว่า ‘อิธ’ ดังนี้ ฯ  กุสลจฺฉนฺโท  

อ.ความพอใจในกุศล  กตฺตุกมฺยตาสงฺขาโต อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าความเป็น

แห่งบุคคลผู้ใคร่เพื่ออันกระทํา  กตฺตุกมฺยตาฉนฺโทติ ชื่อว่ากัตตุกัมยตาฉันทะ ฯ  

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘กโรติ ย่อมกระทํา  วายามํ ซึ่งความพยายาม  ปรกฺกมํ 

คือว่าซึ่งความบากบั่น  อาทิโต  จตุนฺนํ  วิสุทฺธีนํ  สมฺปาทนวเสน ด้วยสามารถแห่ง

การ ยังวิสุทธิ ท. ๔ แต่ต้น ให้ถึงพร้อม’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘วายมตีต ิว่า  

‘วายมติ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ปทหติ ย่อมเริ่มตั้งไว้  จตุสฺสมฺมปฺปธาน ํ

ซึ่งความเพียรชอบ ๔ มคฺคาวหํ อันนํามาซึ่งมรรค  มคฺคปริยาปนฺนํ คือว่านับเนื่อง

ในมรรค  ตํ  (จตุสฺสมฺมปฺปธานํ) คือว่ายังความเพียรชอบ ๔ นั้น  ปริปูเรติ ย่อมให้

เต็มรอบ  ปทหนวเสน ด้วยสามารถแห่งการตั้งความเพียร’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  ‘มคฺคปฺปธานนฺติ ว่า ‘มคฺคปฺปธานํ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า   

‘ปรมตฺถสจฺจํ ซึ่งปรมัตถสัจจะ  (ตสฺส  ปรมตฺถสจฺจสฺส)  อโมฆธมฺมตาย เพราะ

ความเป็นแห่งปรมัตถสัจจะนั้นเป็นธรรมไม่เปล่า’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

‘ปรมตฺถสจฺจนฺติ ว่า ‘ปรมตฺถสจฺจํ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ยา  ปญฺฃา 

อ.ปัญญาใด  (นิพฺพานํ) ยังนิพพาน  สมฺปาเปต ิ ย่อมให้ถึงพร้อม  สหชาตนาม-

กาเยน ด้วยสหชาตนามกาย,  สา  (ปญฺฃา) อ.ปัญญานั้น  กโรนฺตี กระทําอยู่   
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นิพฺพานํ ซึ่งนิพพาน  ตํ  เอว  (อตฺตนา)  สจฺฉิกริยมานํ อันอันตนกระทําให้แจ้งอยู่

นั้นนั่นเทียว  วิภูต ํให้แจ่มแจ้ง  ปากฏํ คือว่าให้ปรากฏ  ปสฺสต ิชื่อว่าเห็นอยู่  กโรติ 

คือว่ากระทําอยู่  ปจฺจกฺขํ ให้ประจักษ์  เตน  เอว  สจฺฉิกิริยาภิสมเยน ด้วยการตรัสรู้

ด้วยการกระทําให้แจ้งนั้นนั่นเทียว’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘สหชาตนาม- 

กาเยนาติ ว่า ‘สหชาตนามกาเยน’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

       ฎีกาแห่งจังกีสูตรนั้นว่า “บทว่า ‘ปยิรุปาสติ’ ความว่า เข้าไปนั่งใกล้ ด้วยสามารถ

การบํารุง. พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า ‘บทว่า ‘โสตํ’ ได้แก่ โสตประสาท’ ดังนี้ ด้วย

ประสงค์ว่า ‘ก็โสตประสาทนั้น อันบุคคล พึงเงี่ยเพื่อสดับ’. บทว่า ‘ธาเรติ’ ความว่า 

ย่อมทรงไว้ด้วยดีด้วยหทัย คือเก็บธรรมนั้นไว้ในหทัยนั้น. บทว่า ‘อตฺถโต’ ความว่า 

โดยอรรถแห่งธรรมตามที่ทรงจําไว้แล้ว. บทว่า ‘การณโต’ ได้แก่ โดยยุตติ คือโดย

เหตุและอุทาหรณ์ ได้แก่โดยความสมควร. บทว่า ‘โอโลกนํ’ ความว่า ธรรมทั้งหลาย 

ย่อมทน คือทานได้ซึ่งความเป็นสภาพอันจะพึงเห็นได้ด้วยปัญญาจักษุตามสภาพว่า 

‘ข้อนี้ เป็นอย่างนี้’. ความทนได้นั้น ก็คือกิริยาที่เนื้อความปรากฏในจิต เพราะบรรลุ 

ดุจแววหางปลากราย เพราะฉะนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า ‘อิธ’ ดังนี้เป็นต้น. 

ความพอใจในกุศล กล่าวคือความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะทํา ชื่อว่ากัตตุกัมยตาฉันทะ. บท

ว่า ‘วายมติ’ ความว่า ย่อมทําความพยายาม คือความบากบั่น ด้วยสามารถการทํา

วิสุทธิ ๔ ให้ถึงพร้อม แต่ต้น. บทว่า ‘มคฺคปฺปธานํ’ ความว่า เริ่มตั้งความเพียรชอบ 

๔ ประการ อันเป็นเหตุนํามรรคมาให้ คือนับเนื่องในมรรค ได้แก่ทําความเพียรชอบ 

๔ ประการนั้นให้บริบูรณ์ ด้วยสามารถแห่งการตั้งความเพียร. บทว่า ‘ปรมตฺถสจฺจํ’ 

ความว่า ปรมัตถสัจจะ เพราะเป็นธรรมไม่เปล่า. บทว่า ‘สหชาตนามกาเยน’ ความ

ว่า ปัญญาที่ยังพระนิพพานให้ถึงพร้อมได้ด้วยสหชาตนามกาย ทําพระนิพพานที่

ตนกําลังให้แจ้งอยู่นั้นนั่นแหละ ให้แจ่มแจ้ง คือให้ปรากฏชัด ชื่อว่าเห็นอยู่ คือทําให้

ประจักษ์ ด้วยสัจฉิกิริยาภิสมัยนั้นแล.

 ..............................................................................................................................
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๒. เสนกปณฺฑิตวตฺถุ

[๑๒๕] อาคาริยพาหุสจฺจํ  นาม  อาคาริยานํ  พาหิรสิปฺปํ  สุตฺวา  วา  อุคฺคณฺหิตฺวา  วา   

อุปฺปนฺนํ  โกสลฺลํ ฯ  ตสฺมึปิ  ยํ  อนวชฺชํ,  ตํ  อุภยโลกหิตสุขาวหนโต  มงฺคลํ ฯ   

ตตฺรีทํ  วตฺถุ ฯ

 อาคาริยพาหุสจฺจํ  นาม  อาคาริยานํ  พาหิรสิปฺปํ  สุตฺวา  วา  อุคฺคณฺหิตฺวา  วา  อุปฺปนฺนํ   

โกสลฺลํ ฯ  ตสฺมึปิ  (อาคาริยพาหุสจฺเจ)  ยํ  (พาหุสจฺจํ)  อนวชฺชํ  (โหติ),  ตํ  (พาหุสจฺจํ)  อุภย- 

โลกหิตสุขาวหนโต  มงฺคลํ  (โหติ) ฯ  ตตฺร  (ปพฺเพ)  อิทํ  วตฺถุ ฯ

 โกสลฺลํ อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้ฉลาด  อาคาริยานํ ของคฤหัสถ์ ท.  อุปฺปนฺน ํอัน

เกิดขึ้นแล้ว  สุตฺวา  วา เพราะฟังหรือ  อุคฺคณฺหิตฺวา  วา หรือว่าเพราะเรียนเอา  

พาหิรสิปฺป ํ ซึ่งศิลปะในภายนอก  อาคาริยพาหุสจฺจํ  นาม ชื่อว่าพาหุสัจจะของ

คฤหัสถ์ ฯ  ยํ  (พาหุสจฺจํ) อ.พาหุสัจจะใด  ตสฺมึปิ  (อาคาริยพาหุสจฺเจ) ในพาหุ-

สัจจะของคฤหัสถ์แม้นั้น  อนวชฺช ํเป็นของไม่มีโทษ  (โหติ) ย่อมเป็น,  ตํ  (พาหุสจฺจํ) 

อ.พาหุสัจจะนั้น  มงฺคลํ เป็นมงคล  อุภยโลกหิตสุขาวหนโต เพราะเป็นเหตุนํามา 

ซึ่งประโยชน์และความสุขในโลกทั้งสอง  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  อิทํ  วตฺถุ อ.เรื่องนี้  ตตฺร  

(ปพฺเพ) ในข้อนั้น ฯ

 ความเป็นผู้ฉลาดของคฤหัสถ์ทั้งหลาย ซึ่งเกิดขึ้นเพราะฟังหรือเพราะเรียนศิลปะใน

ภายนอก ชื่อว่าพาหุสัจจะของคฤหัสถ์. ในพาหุสัจจะของคฤหัสถ์แม้นั้น พาหุสัจจะใด 

ไม่มีโทษ, พาหุสัจจะนั้น จัดเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุนําประโยชน์สุขมาให้ในโลกทั้ง

สอง. ในข้อนั้น มีเรื่องดังต่อไปนี้.

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

 อตีเต  พาราณสิยํ  โพธิสตฺโต  เสนโก  นาม  พฺราหฺมโณ  หุตฺวา  ตกฺกสิลายํ  สพฺพ- 

สิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิตฺวา  พาราณสึ  ปจฺจาคจฺฉิ ฯ  ตทา  ชนโก  นาม  พาราณสีราชา  

ตสฺส  มหนฺเตน  ยเสน  สทฺธึ  อมจฺจฏฺฅานํ  อทาสิ ฯ  โส  รญฺโฃ  อตฺถธมฺมานุสาสก-

อมจฺโจ  หุตฺวา  ปกฺขทิวเสสุ  ราชาทีหิ  สชฺชิตธมฺมสภายํ  อลงฺกตธมฺมาสเน  นิสินฺโน  

พุทฺธลีลาย  ธมฺมํ  เทเสสิ ฯ  อเถโก  มหลฺลกพฺราหฺมโณ  ธนภิกฺขาย  กหาปณสหสฺสํ  

ลภิตฺวา  เอกสฺมึ  พฺราหฺมณกุเล  นิกฺขิปิตฺวา  ปุน  ภิกฺขาย  คโต ฯ  ตํ  พฺราหฺมณกุลํ   
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กหาปเณ  วลญฺเชตฺวา  ตสฺมึ  ปจฺจาคเต  ทาตุํ  อสกฺโกนฺตํ  อตฺตโน  ธีตรํ  ปาทปริจาริกํ   

กตฺวา  ตสฺส  อทาสิ ฯ  โส  ตํ  คเหตฺวา  พาราณสีสมีเป  พฺราหฺมณคาเม  วิหาสิ ฯ   

สา  ปน  พฺราหฺมณี  ทหริตาย  เมถุนธมฺเมน  อติตฺตา  เอเกน  ตรุณพฺราหฺมเณน  สทฺธึ  

มิจฺฉาจารํ  กโรนฺตี  เอวมหํ  นิพฺภยา  หุตฺวา  กริสฺสนฺติ  จินฺเตตฺวา  เอกทิวสํ  พฺราหฺมณํ  

เอตทโวจ  นาหํ  พฺราหฺมณ  ตว  เคเห  กมฺมํ  กาตุํ  สกฺโกมิ  ตฺวํ  ธนภิกฺขาย  ลทฺธธเนน  

ทาสํ  ทาสึ  วา  เม  อาเนหีติ ฯ  

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  พฺราหฺมโณ เป็น

พราหมณ์  เสนโก  นาม ชื่อว่าเสนกะ  พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี  หุตฺวา เป็น  

อุคฺคณฺหิตฺวา เรียนเอาแล้ว  สพฺพสิปฺปาน ิซึ่งศิลปะทั้งปวง ท.  ตกฺกสิลายํ ในเมือง

ตักกศิลา  ปจฺจาคจฺฉิ กลับมาแล้ว  พาราณสึ สู่เมืองพาราณสี ฯ  ตทา ในกาลนั้น  

พาราณสีราชา อ.พระราชาผู้เป็นใหญ่ในเมืองพาราณสี  ชนโก  นาม พระนามว่า

ชนกะ  อทาสิ ได้พระราชทานแล้ว  อมจฺจฏฺฅานํ ซึ่งตําแหน่งแห่งอํามาตย์  สทฺธึ 

กับ  ยเสน ด้วยยศ  มหนฺเตน อันใหญ่  ตสฺส  (โพธิสตฺตสฺส) แก่พระโพธิสัตว์นั้น ฯ   

โส  (โพธิสตฺโต) อ.พระโพธิสัตว์นั้น  อตฺถธมฺมานุสาสกอมจฺโจ เป็นอํามาตย์ 

ผู้พรํ่าสอนซึ่งอรรถและธรรม  รญฺโฃ ของพระราชา  หุตฺวา เป็น  นิสินฺโน นั่งแล้ว   

อลงฺกตธมฺมาสเน บนธรรมาสน์อันถูกประดับแล้ว  ราชาทีหิ  (ปุคฺคเลหิ)  สชฺชิต-

ธมฺมสภาย ํที่ธรรมสภา อันบุคคล ท. มีพระราชาเป็นต้น ตระเตรียมแล้ว  ปกฺขทิวเสสุ 

ในวันแห่งปักษ์ ท.  เทเสสิ แสดงแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  พุทฺธลีลาย ด้วยการเยื้องกราย

ของพระพุทธเจ้า ฯ  อถ ครั้งนั้น  มหลฺลกพฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์แก่  เอโก คน

หนึ่ง  ลภิตฺวา ได้แล้ว  กหาปณสหสฺส ํซึ่งพันแห่งกหาปณะ  ธนภิกฺขาย ด้วยการขอ

ซึ่งทรัพย์  นิกฺขิปิตฺวา ฝากไว้แล้ว  พฺราหฺมณกุเล ที่ตระกูลแห่งพราหมณ์  เอกสฺมึ 

ตระกูลหนึ่ง  คโต ไปแล้ว  ภิกฺขาย เพื่ออันขอ  ปุน อีก ฯ  ตํ  พฺราหฺมณกุลํ อ.ตระกูล

แห่งพราหมณ์นั้น  วลญฺเชตฺวา ใช้สอยแล้ว  กหาปเณ ซึ่งกหาปณะ ท.,  ตสฺมึ   

(มหลฺลกพฺราหฺมเณ) ครั้นเมื่อพรามหณ์แก่นั้น  ปจฺจาคเต กลับมาแล้ว,  อสกฺโกนฺตํ  

ไม่อาจอยู่  ทาตุํ เพื่ออันให้  อทาสิ ได้ให้แล้ว  ธีตรํ ซึ่งธิดา  อตฺตโน ของตน  กตฺวา  

กระทําแล้ว  ปาทปริจาริก ํให้เป็นหญิงรับใช้ใกล้เท้า  ตสฺส  (มหลฺลกพฺราหฺมณสฺส) 

แก่พราหมณ์แก่นั้น ฯ  โส  (มหลฺลกพฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์แก่นั้น  คเหตฺวา 

พาเอาแล้ว  ตํ  (ธีตรํ) ซึ่งธิดานั้น  วิหาสิ อยู่แล้ว  พฺราหฺมณคาเม ในหมู่บ้าน
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ของพราหมณ์  พาราณสีสมีเป ในที่ใกล้แห่งเมืองพาราณสี ฯ  ปน ส่วนว่า  สา  

(ธีตา) อ.ธิดานั้น  อติตฺตา ไม่อิ่มแล้ว  เมถุนธมฺเมน ด้วยเมถุนธรรม  (อตฺตโน)   

ทหริตาย เพราะความที่ แห่งตน เป็นหญิงสาว  กโรนฺตี กระทําอยู่  มิจฺฉาจารํ 

ซึ่งมิจฉาจาร  สทฺธึ กับ  ตรุณพฺราหฺมเณน ด้วยพราหมณ์หนุ่ม  เอเกน คนหนึ่ง  

จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  นิพฺภยา เป็นผู้มีภัยออกแล้ว  หุตฺวา  

เป็น  กริสฺสํ จักกระทํา  เอวํ (อุปาเยน) ด้วยอุบายอย่างนี้”  อิติ ดังนี้  อโวจ ได้

กล่าวแล้ว  เอตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั่น  พฺราหฺมณํ กะพราหมณ์  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  

อิติ ว่า  “พฺราหฺมณ ข้าแต่พราหมณ์  อหํ อ.ดิฉัน  น  สกฺโกมิ ย่อมไม่อาจ  กาตุํ  

เพื่ออันกระทํา  กมฺมํ ซึ่งการงาน  เคเห ในเรือน  ตว ของท่าน,  ตฺวํ อ.ท่าน   

อาเนหิ จงนํามา  ทาสํ ซึ่งทาส  วา หรือว่า  ทาสึ ซึ่งนางทาสี  เม เพื่อดิฉัน  (ตยา)  

ลทฺธธเนน ด้วยทรัพย์อันท่านได้แล้ว  ธนภิกฺขาย ด้วยการขอซึ่งทรัพย์”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์เป็นพราหมณ์ชื่อว่าเสนกะ ในเมืองพาราณสี เรียนสรรพ-

ศิลปะในเมืองตักกศิลา แล้วกลับมายังเมืองพาราณสี. ในคราวนั้น พระเจ้าเมือง 

พาราณสีพระนามว่าชนกะ ได้พระราชทานตําแหน่งอํามาตย์พร้อมกับยศใหญ่แก่พระ

โพธิสัตว์นั้น. พระโพธิสัตว์นั้น เป็นอํามาตย์ผู้อนุสาสน์อรรถและธรรมของพระราชา 

ในวันแห่งปักษ์ทั้งหลาย นั่งบนธรรมาสน์ที่เขาตกแต่งแล้ว ในธรรมสภาที่พวกชนมี

พระราชาเป็นต้นตระเตรียมไว้แล้ว แสดงธรรมด้วยพุทธลีลา. ทีนั้น มีพราหมณ์แก่คน

หนึ่ง ได้กหาปณะ ๑,๐๐๐ ด้วยการขอทรัพย์ ฝากเก็บไว้ในตระกูลพราหมณ์ตระกูล

หนึ่ง แล้วก็ไปขออีก. ตระกูลพราหมณ์นั้นใช้สอยกหาปณะทั้งหลาย เมื่อพราหมณ์แก่

นั้นกลับมา ก็ไม่สามารถที่จะให้คืนได้ จึงได้ยกลูกสาวของตนทําให้เป็นบาทบริจาริกา

ให้พราหมณ์แก่นั้นไป. พราหมณ์แก่นั้นพานางไปแล้ว อยู่ที่หมู่บ้านพราหมณ์ ใกล้

เมืองพาราณสี. ก็นางพราหมณีนั้นไม่อิ่มด้วยเมถุนธรรม เพราะยังเป็นสาว ทํามิจฉา-

จารกับด้วยพราหมณ์หนุ่มคนหนึ่ง คิดว่า “เราจักเป็นผู้ไม่มีภัยทําด้วยอาการอย่าง

นี้” วันหนึ่ง จึงได้พูดกับพราหมณ์ว่า “ท่านพราหมณ์ ดิฉันไม่สามารถที่จะทําการงาน 

ในเรือนของท่านได้, ขอท่านจงนําทาสหรือนางทาสีมาเพื่อดิฉัน ด้วยทรัพย์ที่ท่าน 

ขอมาได้เถิด”.

 ..............................................................................................................................
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 โส  ตสฺสา  วสานุโค  “สาธูติ  วตฺวา  สตฺตุปุณฺณํ  จมฺมปฺปสิพฺพกํ  คเหตฺวา  คาม- 

นิคมาทีสุ  จรนฺโต  สตฺตสตกหาปเณ  ลภิตฺวา  ปฏินิวตฺตนฺโต  อนฺตรามคฺเค  เอกสฺมึ   

สุสิรรุกฺขมูเล  สตฺตุํ  ขาทิตฺวา  ปสิพฺพกมุขํ  อพนฺธิตฺวา  อุทกํ  ปาตุํ  โอตริ ฯ  อเถโก   

สุสิรรุกฺเข  กณฺหสปฺโป  สตฺตุคนฺเธน  ปสิพฺพกํ  ปวิสิตฺวา  โภคํ  อาภุชิตฺวา  สตฺตุํ   

ขาทนฺโต  นิปชฺชิ ฯ  พฺราหฺมโณ  อาคนฺตฺวา  อพฺภนฺตรํ  อโนโลเกตฺวาว  ปสิพฺพกมุขํ  

พนฺธิตฺวา  คเหตฺวา  ปกฺกนฺโต  “สเจชฺช  ตฺวํ  พฺราหฺมณ  อนฺตรามคฺเค  วสิสฺสสิ,  สยํ  

มริสฺสสิ,  สเจ  ปนชฺช  เคหํ  คมิสฺสสิ,  ตว  ภริยา  มริสฺสตีติ  เอกาย  รุกฺขเทวตาย  

วุตฺตวจนํ  สุตฺวา  มรณภยภีโต  ปริเทวมาโน  พาราณสีทฺวารํ  ปตฺโต ฯ  

 โส  (มหลฺลกพฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์แก่นั้น  วสานุโค เป็นผู้เป็นไปตามซึ่งอํานาจ   

ตสฺสา  (พฺราหฺมณิยา) ของนางพราหมณีนั้น  (หุตฺวา) เป็น  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ 

ว่า  “สาธุ อ.ดีละ”  อิติ ดังนี้  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  จมฺมปฺปสิพฺพก ํซึ่งถุงอันเป็นวิการ

แห่งหนัง  สตฺตุปุณฺณ ํอันเต็มแล้วด้วยข้าวสัตตุ  จรนฺโต เที่ยวไปอยู่  คามนิคมาทีสุ   

(ฅาเนสุ) ในที่ ท. มีหมู่บ้านและนิคมเป็นต้น  ลภิตฺวา ได้แล้ว  สตฺตสตกหาปเณ ซึ่ง

กหาปณะมีร้อยเจ็ดเป็นประมาณ ท.  ปฏินิวตฺตนฺโต เมื่อกลับ  ขาทิตฺวา เคี้ยวกินแล้ว  

สตฺตุํ ซึ่งข้าวสัตตุ  สุสิรรุกฺขมูเล ที่ใกล้แห่งต้นไม้มีโพรง  เอกสฺมึ ต้นหนึ่ง  อนฺตรามคฺเค 

ในระหว่างแห่งหนทาง  อพนฺธิตฺวา ไม่ผูกแล้ว  ปสิพฺพกมุขํ ซึ่งปากแห่งถุง  โอตริ ข้าม

ลงแล้ว  ปาตุํ เพื่ออันดื่ม  อุทกํ ซึ่งนํ้า ฯ  อถ ครั้งนั้น  กณฺหสปฺโป อ.งูเห่า  สุสิรรุกฺเข  

ที่ต้นไม้มีโพรง  เอโก ตัวหนึ่ง  ปวิสิตฺวา เลื้อยเข้าไปแล้ว  ปสิพฺพก ํ สู่ถุง  สตฺตุ-

คนฺเธน เพราะกลิ่นของข้าวสัตตุ  อาภุชิตฺวา คู้แล้ว  โภคํ ซึ่งขนด  ขาทนฺโต เคี้ยว

กินอยู่  สตฺตุํ ซึ่งข้าวสัตตุ  นิปชฺช ินอนแล้ว ฯ  พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์  อาคนฺตฺวา 

มาแล้ว  อโนโลเกตฺวาว ไม่แลดูแล้วเทียว  อพฺภนฺตรํ ซึ่งภายใน  พนฺธิตฺวา ผูกแล้ว  

ปสิพฺพกมุขํ ซึ่งปากแห่งถุง  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  ปกฺกนฺโต หลีกไปแล้ว  สุตฺวา ฟัง

แล้ว  เอกาย  รุกฺขเทวตาย  วุตฺตวจนํ ซึ่งคํา อันเทวดาผู้สิงอยู่แล้วที่ต้นไม้ ตนหนึ่ง 

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  สเจ ถ้าว่า  อชฺช ในวันนี้  ตฺวํ อ.ท่าน  

วสิสฺสส ิจักอยู่  อนฺตรามคฺเค ในระหว่างแห่งหนทางไซร้,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  มริสฺสส ิจัก

ตาย  สย ํด้วยตนเอง,  ปน แต่ว่า  สเจ ถ้าว่า  อชฺช ในวันนี้  (ตฺวํ) อ.ท่าน  คมิสฺสสิ 

จักไป  เคหํ สู่เรือนไซร้,  ภริยา อ.ภรรยา  ตว ของท่าน  มริสฺสส ิจักตาย”  อิติ ดังนี้  

มรณภยภีโต ผู้กลัวแล้วจากภัยคือความตาย  ปริเทวมาโน ครํ่าครวญอยู่  ปตฺโต ถึง



มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๒42 [ตติย

แล้ว  พาราณสีทฺวารํ ซึ่งประตูแห่งเมืองพาราณสี ฯ

 พราหมณ์แก่นั้นไปตามอํานาจของนาง จึงกล่าวว่า “ได้จ้า” ถือเอาถุงหนังที่เต็มด้วย

ข้าวสัตตุ เที่ยวไปในหมู่บ้านและนิคมเป็นต้น ได้ทรัพย์ ๗๐๐ กหาปณะ เมื่อกลับ ใน

ระหว่างทาง เคี้ยวกินข้าวสัตตุที่โคนต้นไม้มีโพรงต้นหนึ่ง ไม่ผูกปากถุง ลงไปเพื่อจะ

ดื่มนํ้า. ทีนั้น งูเห่าตัวหนึ่งที่โพรงต้นไม้ เลื้อยเข้าไปยังถุง เพราะกลิ่นข้าวสัตตุ นอน

ขดขนดกินข้าวสัตตุ. พราหมณ์มา ไม่ตรวจดูภายในเลย ก็ผูกปากถุง ถือเอา แล้วก็

หลีกไป ได้ฟังคําที่รุกขเทวดาตนหนึ่งกล่าวว่า “พราหมณ์ วันนี้ ถ้าท่านจักพักอยู่ใน

ระหว่างทางไซร้, ตัวท่านเองจักตาย, แต่วันนี้ ถ้าท่านจักไปสู่เรือนไซร้, ภรรยาของ

ท่านจักตาย” ดังนี้ จึงกลัวมรณภัย ครํ่าครวญอยู่ ก็ถึงประตูเมืองพาราณสี.

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

 ตทา  ปณฺณรสุโปสโถ  อโหสิ ฯ  มนุสฺสา  คนฺธปุปฺผาทิหตฺถา  โพธิสตฺตสฺส  ธมฺมํ  โสตุํ

คตา ฯ  โส  เต  ทิสฺวา  ปุจฺฉิตฺวา  ตมตฺถํ  ฃตฺวา  “เสนกปณฺฑิโต  กิร  ธมฺมกถิโก,  

โส  กญฺจิ  ธมฺมํ  กเถตฺวา  มม  โสกํ  นีหริสฺสติ,  มยาปิ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ธมฺมํ  โสตุํ   

วฏฺฏตีติ  จินฺเตตฺวา  เตหิ  สทฺธึ  คนฺตฺวา  สตฺตุปฺปสิพฺพเกน  ขนฺธคเตน  โรทมาโน   

ปริสปริยนฺเต  อฏฺฅาสิ ฯ  ตํ  ทิสฺวา  โพธิสตฺโต  “เอตสฺส  อพฺภนฺตเร  อสฺสุชนนสมตฺเถน   

โสเกน  ภวิตพฺพนฺติ  จินฺเตตฺวา  ตํ  โสกการณํ  ปุจฺฉิ ฯ  โส  เทวตาย  วุตฺตวจนํ   

กเถตฺวา  “อิมํ  สุตฺวา  โสจามิ,  กึ  นุ  ปณฺฑิต  มยฺหํ  ภริยาย  จ  มรณการณนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  

 ตทา อ.กาลนั้น  ปณฺณรสุโปสโถ เป็นวันอุโบสถ ๑๕ คํ่า  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ   

มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  คนฺธปุปฺผาทิหตฺถา ผู้มีวัตถุมีของหอมและดอกไม้เป็นต้น 

ในมือ  คตา ไปแล้ว  โสตุํ เพื่ออันฟัง  ธมฺม ํซึ่งธรรม  โพธิสตฺตสฺส ของพระโพธิสัตว์ ฯ  

โส  (มหลฺลกพฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์แก่นั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  เต  (มนุสฺเส) ซึ่งมนุษย์ 

ท. เหล่านั้น  ปุจฺฉิตฺวา ถามแล้ว  ฃตฺวา รู้แล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น  จินฺเตตฺวา  

คิดแล้ว  อิติ ว่า  “กิร ได้ยินว่า  เสนกปณฺฑิโต อ.บัณฑิตชื่อว่าเสนกะ  ธมฺมกถิโก 

เป็นธรรมกถึก  (โหติ) ย่อมเป็น,  โส  (เสนกปณฺฑิโต) อ.บัณฑิตชื่อว่าเสนกะนั้น  

กเถตฺวา กล่าวแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  กญฺจิ อะไรๆ  นีหริสฺสต ิจักนําออก  โสกํ ซึ่ง

ความเศร้าโศก  มม ของเรา,  มยาปิ  ตตฺถ  (ฅาเน)  คนฺตฺวา  ธมฺมํ  โสตุํ อ.อัน- แม้
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อันเรา ไป ในที่นั้น -แล้วจึงฟัง ซึ่งธรรม  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา ไปแล้ว  

สทฺธึ กับ  เตหิ  (มนุสฺเสหิ) ด้วยมนุษย์ ท. เหล่านั้น  สตฺตุปฺปสิพฺพเกน ด้วยทั้งถุง

แห่งข้าวสัตตุ  ขนฺธคเตน อันไปแล้วที่คอ  โรทมาโน  อฏฺฅาสิ ได้ยืนร้องไห้อยู่แล้ว  

ปริสปริยนฺเต ในที่สุดแห่งบริษัท ฯ  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  

(มหลฺลกพฺราหฺมณํ) ซึ่งพราหมณ์แก่นั้น  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “โสเกน อัน

ความเศร้าโศก  อสฺสุชนนสมตฺเถน อันสามารถในการยังนํ้าตาให้เกิด  อพฺภนฺตเร 

ในภายใน  ภวิตพฺพ ํพึงมี  เอตสฺส  (มหลฺลกพฺราหฺมณสฺส) แก่พราหมณ์แก่นั่น”  อิติ 

ดังนี้  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  ตํ  โสกการณํ ซึ่งเหตุแห่งความเศร้าโศกนั้น ฯ  โส  (มหลฺลก-

พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์แก่นั้น  กเถตฺวา บอกแล้ว  เทวตาย  วุตฺตวจนํ ซึ่งคํา อัน

เทวดา กล่าวแล้ว  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.กระผม  สุตฺวา ฟังแล้ว  อิมํ  

(วจนํ) ซึ่งคํานี้  โสจามิ ย่อมเศร้าโศก,  ปณฺฑิต ข้าแต่บัณฑิต  กึ  นุ อ.อะไรหนอ  

มรณการณํ เป็นเหตุแห่งความตาย  มยฺหํ  (จ) ของกระผมด้วย  ภริยาย  จ ของ

ภรรยาด้วย  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ในคราวนั้น ได้เป็นวันอุโบสถขึ้น ๑๕ คํ่า. พวกมนุษย์ถือของหอมและดอกไม้เป็นต้น

ในมือ พากันไปเพื่อจะฟังธรรมของพระโพธิสัตว์. พราหมณ์แก่นั้นเห็นพวกมนุษย์

เหล่านั้น จึงถาม รู้เนื้อความนั้นแล้ว คิดว่า “ได้ยินมาว่า เสนกบัณฑิตเป็นธรรมกถึก, 

ท่านเสนกบัณฑิตนั้นกล่าวธรรมบางอย่าง จักนําความเศร้าโศกของเราออกไปได้, 

การที่แม้เราไปในที่นั้น แล้วฟังธรรม ย่อมควร” ดังนี้ จึงไปกับพวกมนุษย์เหล่านั้น มี

ถุงข้าวสัตตุที่อยู่ที่คอ ได้ยืนร้องไห้อยู่ท้ายบริษัท. พระโพธิสัตว์เห็นพราหมณ์นั้นแล้ว 

คิดว่า “อันความเศร้าโศกที่สามารถจะทําให้เกิดนํ้าตาขึ้นได้ น่าจะมีในภายในของ

พราหมณ์แก่นั่น” จึงถามเหตุแห่งความเศร้าโศกนั้น. พราหมณ์แก่นั้น จึงกล่าวคําที่

เทวดากล่าว แล้วถามว่า “กระผมย่อมเศร้าโศกเพราะฟังคํานี้ ท่านบัณฑิต อะไรหนอ

เป็นเหตุแห่งความตายของกระผมและภรรยาเล่า ?”.

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

 โพธิสตฺโต  อุปธาเรนฺโต  อตฺตโน  อุปายโกสลฺลญฺฃาเณเนว  ทิพฺพจกฺขุนา  ปสฺสนฺโต   

วิย  สพฺพํ  การณํ  ฃตฺวา  “อตฺถิ  เต  พฺราหฺมณ  เอตสฺมึ  ปสิพฺพเก  สตฺตูติ  ปุจฺฉิ ฯ   

“อตฺถิ  ปณฺฑิตาติ ฯ  “อชฺช  ปาตราสสมเย  กตฺถ  สตฺตุํ  ขาทสีติ ฯ  “อรญฺเฃ   
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รุกฺขมูลสฺมินฺติ ฯ  “สตฺตุํ  ขาทิตฺวา  อุทกํ  ปาตุํ  คจฺฉนฺโต  ปสิพฺพกมุขํ  พนฺธสีติ ฯ  

“น  พนฺธินฺติ ฯ  “เตนหิ  ตว  อุทกํ  ปาตุํ  คตกาเล  สตฺตุคนฺเธน  เอโก  กณฺหสปฺโป   

ปสิพฺพกํ  ปวิฏฺโฅติ  มญฺฃามิ,  สเจชฺช  ตฺวํ  อนฺตรามคฺเค  วสิสฺสสิ,  สายํ  สตฺตุํ   

ขาทนฺโต  ปสิพพเก  หตถํ  ปเวเสสฺสสิ,  อถ  ตฺวํ  สปฺเปน  ฑฏฺฅหตฺโถ  มริสฺสสิ,  อิทํ  

เต  มรณการณํ,  สเจชฺช  เคหํ  คมิสฺสสิ,  ตว  ภริยา  ปสิพฺพเก  ภณฺฑํ  คเหตุํ  หตฺถํ  

ปเวเสสฺสติ,  อถ  สา  สปฺเปน  ฑฏฺฅหตฺถา  มริสฺสติ,  อิทนฺตสฺสา  มรณการณํ,  อิทํ  

สนฺธาย  เทวตา  เอวมาห,  ตสฺมา  ตํ  ปสิพฺพกํ  โอตาเรตฺวา  ปริสมชฺเฌ  ฅเปตฺวา   

ปสิพฺพกมุขํ  โมเจตฺวา  ปฏิกฺกมฺม  ฅิโต  ทณฺฑเกน  ปสิพฺพกํ  ปหราติ ฯ  พฺราหฺมโณ  

ตถา  อกาสิ  ฯ  สปฺโป  กตผโณ  “สุสูติ  สทฺทายนฺโต  นิกฺขมิ ฯ  อเถโก  อหิตุณฺฑิโก  

ตํ  คเหตฺวา  อรญฺเฃ  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  

 โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  อุปธาเรนฺโต ใคร่ครวญอยู่  ปสฺสนฺโต  วิย ราวกะว่าเห็น

อยู่  ทิพฺพจกฺขุนา ด้วยจักษุอันเป็นทิพย์  ฃตฺวา รู้แล้ว  การณํ ซึ่งเหตุ  สพฺพ ํทั้งปวง  

อุปายโกสลฺลญฺฃาเณน  เอว ด้วยญาณคือความเป็นแห่งบุคคลผู้ฉลาดในอุบาย  

อตฺตโน ของตนนั่นเทียว  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  อิติ ว่า  “พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  สตฺต ุ

อ.ข้าวสัตตุ  เอตสฺมึ  ปสิพฺพเก ในถุงนั่น  เต ของท่าน  อตฺถิ มีอยู่หรือ ?”  อิติ ดังนี้ ฯ   

(มหลฺลกพฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์แก่  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ปณฺฑิต ข้าแต่บัณฑิต  

(สตฺตุ) อ.ข้าวสัตตุ  อตฺถิ มีอยู่”  อิติ ดังนี้ ฯ  (โพธิสตฺโต) อ.พระโพธิสัตว์  (ปุจฺฉิ) ถาม

แล้ว  อิติ ว่า  “อชฺช ในวันนี้  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ขาทสิ ย่อมเคี้ยวกิน  สตฺตุํ ซึ่งข้าวสัตตุ  

กตฺถ  (ฅาเน) ในที่ไหน  ปาตราสสมเย ในสมัยเป็นที่บริโภคซึ่งอาหารอันบุคคลพึง

กินในเวลาเช้า”  อิติ ดังนี้ ฯ  (มหลฺลกพฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์แก่  (อาห) กล่าวแล้ว  

อิติ ว่า  “(อหํ) อ.กระผม  (ขาทามิ) ย่อมเคี้ยวกิน  (สตฺตุํ) ซึ่งข้าวสัตตุ  รุกฺขมูลสฺมึ 

ที่โคนแห่งต้นไม้  อรญฺเฃ ในป่า”  อิติ ดังนี้ ฯ  (โพธิสตฺโต) อ.พระโพธิสัตว์  (ปุจฺฉิ) 

ถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  ขาทิตฺวา เคี้ยวกินแล้ว  สตฺตุ ํซึ่งข้าวสัตตุ  คจฺฉนฺโต  

เมื่อไป  ปาตุํ เพื่ออันดื่ม  อุทกํ ซึ่งนํ้า  พนฺธส ิ ย่อมผูก  ปสิพฺพกมุขํ ซึ่งปากแห่ง

ถุงหรือ ?”  อิติ ดังนี้ ฯ  (มหลฺลกพฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์แก่  (อาห) กล่าวแล้ว  

อิติ ว่า  “(อหํ) อ.กระผม  น  พนฺธึ ไม่ผูกแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ  (โพธิสตฺโต) อ.พระ

โพธิสัตว์  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  มญฺฃามิ  

ย่อมสําคัญ  อิติ ว่า  ‘กณฺหสปฺโป อ.งูเห่า  เอโก ตัวหนึ่ง  ปวิฏฺโฅ เลื้อยเข้าไปแล้ว   
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ปสิพฺพกํ สู่ถุง  สตฺตุคนฺเธน เพราะกลิ่นของข้าวสัตตุ  คตกาเล ในกาลเป็นที่ไปแล้ว  

ปาตุํ เพื่ออันดื่ม  อุทกํ ซึ่งนํ้า  ตว แห่งท่าน’  อิติ ดังนี้,  สเจ ถ้าว่า  อชฺช ในวัน

นี้  ตฺวํ อ.ท่าน  วสิสฺสส ิ จักอยู่  อนฺตรามคฺเค ในระหว่างแห่งหนทางไซร้,  (ตฺวํ) 

อ.ท่าน  ขาทนฺโต เมื่อเคี้ยวกิน  สตฺตุํ ซึ่งข้าวสัตตุ  สายํ ในเวลาเย็น  หตฺถํ ยังมือ   

ปเวเสสฺสสิ จักให้เข้าไป  ปสิพฺพเก ในถุง,  อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  

(สนฺเต) มีอยู่,  ตฺวํ อ.ท่าน  สปฺเปน  ฑฏฺฅหตฺโถ เป็นผู้มีมือ อันงู กัดแล้ว  (หุตฺวา) เป็น   

มริสฺสส ิจักตาย,  อิทํ  (การณํ) อ.เหตุนี้  มรณการณํ เป็นเหตุแห่งความตาย  เต 

ของท่าน  (โหติ) ย่อมเป็น,  สเจ ถ้าว่า  อชฺช ในวันนี้  (ตฺวํ) อ.ท่าน  คมิสฺสส ิจักไป  

เคหํ สู่เรือนไซร้,  ภริยา อ.ภรรยา  ตว ของท่าน  หตฺถํ ยังมือ  ปเวเสสฺสต ิจักให้

เข้าไป  ปสิพฺพเก ในถุง  คเหตุํ เพื่ออันถือเอา  ภณฺฑํ ซึ่งภัณฑะ,  อถ  (ภาเว) ครั้น

เมื่อความเป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  สา  (ภริยา) อ.ภรรยานั้น  สปฺเปน  ฑฏฺฅ- 

หตฺถา เป็นผู้มีมือ อันงู กัดแล้ว  (หุตฺวา) เป็น  มริสฺสต ิจักตาย,  อิทํ  (การณํ) อ.เหตุนี้  

มรณการณํ เป็นเหตุแห่งความตาย  ตสฺสา  (ภริยาย) ของภรรยานั้น  (โหติ) ย่อมเป็น,  

เทวตา อ.เทวดา  อาห กล่าวแล้ว  เอวํ อย่างนี้  สนฺธาย หมายเอา  อิทํ  (การณํ) ซึ่ง

เหตุนี้,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ตํ  ปสิพฺพก ํยังถุงนั้น  โอตาเรตฺวา ให้ข้าม

ลงแล้ว  ฅเปตฺวา วางไว้แล้ว  ปริสมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งบริษัท  โมเจตฺวา แก้แล้ว   

ปสิพฺพกมุขํ ซึ่งปากแห่งถุง  ปฏิกฺกมฺม ก้าวกลับแล้ว  ฅิโต ยืนอยู่แล้ว  ปหร จงตี   

ปสิพฺพกํ ซึ่งถุง  ทณฺฑเกน ด้วยท่อนไม้”  อิติ ดังนี้ ฯ  พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์   

อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ  สปฺโป อ.งู  กตผโณ ตัวมีพังพาน 

อันกระทําแล้ว  สทฺทายนฺโต ประพฤติซึ่งเสียงอยู่  “สุสูต ิ ว่า “ฟู่ๆ” ดังนี้  นิกฺขมิ 

เลื้อยออกไปแล้ว ฯ  อถ ครั้งนั้น  อหิตุณฺฑิโก อ.หมองู  เอโก คนหนึ่ง  คเหตฺวา  

จับแล้ว  ตํ  (กณฺหสปฺปํ) ซึ่งงูเห่านั้น  วิสฺสชฺเชสิ ปล่อยแล้ว  อรญฺเฃ ในป่า ฯ

 พระโพธิสัตว์ใคร่ครวญอยู่ ก็รู้เหตุทุกอย่าง ด้วยญาณคือความฉลาดในอุบายของตน

นั่นแหละ ดุจเห็นด้วยทิพยจักษุ ถามว่า “พราหมณ์ ข้าวสัตตุในถุงนั่นของท่านมีอยู่

หรือ ?”. พราหมณ์แก่ตอบว่า “มีอยู่ ท่านบัณฑิต”. พระโพธิสัตว์จึงถามต่อว่า “วันนี้ 

ท่านเคี้ยวกินข้าวสัตตุที่ไหน ในเวลาอาหารเช้า”. พราหมณ์แก่ตอบว่า “ที่โคนต้นไม้ 

ในป่า”. พระโพธิสัตว์ถามว่า “ท่านเคี้ยวกินข้าวสัตตุแล้ว เมื่อไปเพื่อจะดื่มนํ้า ผูกปาก

ถุงหรือไม่ ?” พราหมณ์แก่ตอบว่า “ไม่ได้ผูก”. พระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่า “ถ้าอย่างนั้น 
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เราย่อมสําคัญว่า ‘ในเวลาที่ท่านไปเพื่อจะดื่มนํ้า งูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยเข้าถุง เพราะกลิ่น

ข้าวสัตตุ’ ดังนี้, ในวันนี้ ถ้าท่านพักอยู่ระหว่างทางไซร้, ในเวลาเย็น ท่านเมื่อจะเคี้ยว

กินข้าวสัตตุ จึงใช้มือใส่เข้าไปในถุง, เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านจะถูกงูกัดที่มือ แล้วจัก

ตาย, นี้เป็นเหตุแห่งความตายของท่าน, ในวันนี้ ถ้าท่านไปยังเรือนไซร้, ภรรยาของ

ท่าน จักเอามือใส่เข้าไป เพื่อจะถือเอาสิ่งของในถุง, เมื่อเป็นเช่นนั้น ภรรยาจะถูกงูกัด

ที่มือ แล้วจักตาย, นี้เป็นเหตุแห่งความตายของภรรยานั้น, เทวดากล่าวอย่างนี้ หมาย

เอาเหตุแห่งความตายนี้, เพราะฉะนั้น เชิญท่านปลดวางถุงนั้นลงท่ามกลางบริษัท แก้

ปากถุง ถอยหลังกลับ แล้วยืน ใช้ท่อนไม้เคาะถุงเถิด” ฯ พราหมณ์ได้ทําตามนั้น. งูแผ่

พังพาน ขู่เสียงดัง “ฟู่ฟู่” เลื้อยออกไปแล้ว. ทีนั้น หมองูคนหนึ่งจับงูนั้น แล้วปล่อยใน

ป่า.

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

 มนุสฺสา  สพฺพญฺญุพุทฺโธ  วิย  อยํ  พฺยากโรตีติ  หฏฺฅตุฏฺฅา  เจลุกฺเขปสตสหสฺสานิ   

องฺคุลิอปฺโผฏนสตสหสฺสานิ  สาธุการสตสหสฺสานิ  จ  ปวตฺเตสุํ ฯ  มหาปฅวีภิชฺชนสทฺโท   

วิย  สาธุการสทฺโท  ชาโต  ฆนเมฆวสฺสํ  วิย  สตฺตรตนวสฺสํ  วสฺสิ  โพธิสตฺตสฺส  ปูชาย ฯ   

พฺราหฺมโณปิ  อตฺตนา  ลทฺธกหาปเณหิ  ตํ  ปูเชสิ ฯ  โพธิสตฺโต  ตานิ  อคฺคเหตฺวา   

พฺราหฺมณสฺส  สหสฺสํ  ปูราเปตุํ  ติสตกหาปเณ  ทาเปตฺวา  “เกน  ตฺวํ  ธนภิกฺขาย   

เปสิโตติ  ปุจฺฉิ ฯ  “ภริยาย  เม  ปณฺฑิตาติ ฯ  “สา  มหลฺลิกา  วา  ทหรา  วาติ ฯ  

“ทหรา  ปณฺฑิตาติ ฯ  “เตนหิ  อญฺเฃน  สทฺธึ  มิจฺฉาจารํ  กโรนฺตี  ตํ  เปเสสิ,  สเจ  หีเม   

กหาปเณ  เคหํ  เนสฺสสิ,  สา  ชารสฺส  ทสฺสติ,  ตสฺมา  ตฺวํ  พหิคาเม  กตฺถจิ  ฅเปตฺวา   

คามํ  ปวิเสยฺยาสีติ  วตฺวา  ตํ  อุยฺโยเชสิ ฯ  โส  ตถา  กตฺวา  เคหทฺวาเร  ฅตฺวา   

“โภตีติ  อาห ฯ  สาปิ  ตํขณํ  ชาเรน  สทฺธึ  นิสินฺนา  ตสฺส  สทฺทํ  สุตฺวา  ปทีปํ   

นิพฺพาเปตฺวา  ทฺวารํ  วิวริตฺวา,  ตสฺมึ  อนฺโต  ปวิฏฺเฅ,  ชารํ  นีหริตฺวา  ทฺวารมูเล   

ฅเปตฺวา  เคหํ  ปวิสิตฺวา  “กินฺเต  ลทฺธนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  โส  “สหสฺสํ  เม  ลทฺธํ,  อสุกฏฺฅาเน  

ฅปิตนฺติ ฯ  สา  คนฺตฺวา  ชารสฺส  อาจิกฺขิ ฯ  โส  ตํ  คเหตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  

 มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  หฏฺฅตุฏฺฅา ผู้ทั้งร่าเริงแล้วทั้งยินดีแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  (เสนก-

ปณฺฑิโต) อ.บัณฑิตชื่อว่าเสนกะนี้  พฺยากโรติ ย่อมพยากรณ์  สพฺพญฺญุพุทฺโธ  วิย 

ราวกะ อ.พระสัพพัญญูพุทธเจ้า”  อิติ ดังนี้  เจลุกฺเขปสตสหสฺสานิ ยังแสนแห่งการ
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ยกขึ้นแห่งผ้า ท.  จ ด้วย  องฺคุลิอปฺโผฏนสตสหสฺสานิ ยังแสนแห่งการปรบซึ่งนิ้วมือ 

ท.  (จ) ด้วย  สาธุการสตสหสฺสานิ ยังแสนแห่งสาธุการ ท.  จ ด้วย  ปวตฺเตสุ ํให้เป็น

ไปทั่วแล้ว ฯ  สาธุการสทฺโท อ.เสียงแห่งสาธุการ  มหาปฅวีภิชฺชนสทฺโท  วิย ราวกะ 

อ.เสียงแห่งการแตกแห่งแผ่นดินใหญ่  ชาโต เกิดแล้ว  สตฺตรตนวสฺส ํอ.ฝนแห่งรัตนะ

เจ็ด  ฆนเมฆวสฺสํ  วิย ราวกะ อ.ฝนแห่งก้อนเมฆ  วสฺส ิตกแล้ว  ปูชาย เพื่ออันบูชา   

โพธิสตฺตสฺส แก่พระโพธิสัตว์ ฯ  พฺราหฺมโณปิ แม้ อ.พราหมณ์  ปูเชส ิบูชาแล้ว  ตํ  

(โพธิสตฺตํ) ซึ่งพระโพธิสัตว์นั้น  อตฺตนา  ลทฺธกหาปเณหิ ด้วยกหาปณะ อันตน ได้

แล้ว ท. ฯ  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  อคฺคเหตฺวา ไม่ถือเอาแล้ว  ตานิ  (กหาปณานิ)  

ซึ่งกหาปณะ ท. เหล่านั้น  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ทาเปตฺวา ให้ให้แล้ว  ติสตกหาปเณ 

ซึ่งกหาปณะร้อยสาม ท.  พฺราหฺมณสฺส  สหสฺสํ  ปูราเปตุํ เพื่ออัน ยังพันแห่งทรัพย์ 

ของพราหมณ์ ให้เต็ม  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ตฺวํ อ.ท่าน  เกน  เปสิโต เป็นผู้  

อันใคร ส่งไปแล้ว  ธนภิกฺขาย เพื่ออันขอซึ่งทรัพย์  (อสิ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ   

(พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ปณฺฑิต ข้าแต่บัณฑิต  (อหํ) 

อ.กระผม  ภริยาย  เม  (เปสิโต) เป็นผู้ อันภรรยา ของกระผม ส่งไปแล้ว  (อมฺหิ) 

ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  (โพธิสตฺโต) อ.พระโพธิสัตว์  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “สา  

(ภริยา) อ.ภรรยานั้น  มหลฺลิกา  วา เป็นหญิงแก่หรือ  ทหรา  วา หรือว่าเป็นหญิง

สาว  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  (พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์  (อาห) กล่าวแล้ว  

อิติ ว่า  “ปณฺฑิต ข้าแต่บัณฑิต  (สา  ภริยา) อ.ภรรยานั้น  ทหรา เป็นหญิงสาว  

(โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  (โพธิสตฺโต) อ.พระโพธิสัตว์  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า   

“เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (สา  ภริยา) อ.ภรรยานั้น  กโรนฺตี กระทําอยู่  มิจฺฉาจารํ ซึ่ง

มิจฉาจาร  สทฺธึ กับ  อญฺเฃน  (ปุริเสน) ด้วยบุรุษอื่น  เปเสส ิส่งไปแล้ว  ต ํซึ่งท่าน,  

หิ ก็  สเจ ถ้าว่า  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เนสฺสส ิจักนําไป  อิเม  กหาปเณ ซึ่งกหาปณะ ท. 

เหล่านี้  เคหํ สู่เรือนไซร้,  สา  (ภริยา) อ.ภรรยานั้น  ทสฺสติ จักให้  ชารสฺส แก่ชาย

ชู้,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  ตฺว ํอ.ท่าน  ฅเปตฺวา เก็บไว้แล้ว  กตฺถจิ  (ฅาเน) ในที่

ไหนๆ  พหิคาเม ในภายนอกแห่งหมู่บ้าน  ปวิเสยฺยาส ิพึงเข้าไป  คามํ สู่หมู่บ้าน”  

อิติ ดังนี้  อุยฺโยเชสิ ส่งไปแล้ว  ตํ  (พฺราหฺมณํ) ซึ่งพราหมณ์นั้น ฯ  โส  (พฺราหฺมโณ) 

อ.พราหมณ์นั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น  ฅตฺวา ยืนอยู่แล้ว  เคห- 

ทฺวาเร ที่ประตูแห่งเรือน  อาห กล่าวแล้ว  อิติ วา่  “โภติ แน่ะนางผู้เจริญ”  อิติ ดังนี้ ฯ  
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สาปิ  (ภริยา) อ.ภรรยาแม้นั้น  นิสินฺนา นั่งแล้ว  สทฺธึ กับ  ชาเรน ด้วยชายชู้  ตํขณํ 

ในขณะนั้น  สุตฺวา ฟังแล้ว  สทฺทํ ซึ่งเสียง  ตสฺส  (พฺราหฺมณสฺส) ของพราหมณ์

นั้น  ปทีปํ ยังประทีป  นิพฺพาเปตฺวา ให้ดับแล้ว  วิวริตฺวา เปิดแล้ว  ทฺวารํ ซึ่งประตู,  

ตสฺมึ  (พฺราหฺมเณ) ครั้นเมื่อพราหมณ์นั้น  ปวิฏฺเฅ เข้าไปแล้ว  อนฺโต ในภายใน,   

นีหริตฺวา นําออกแล้ว  ชารํ ซึ่งชายชู้  ฅเปตฺวา พักไว้แล้ว  ทฺวารมูเล ที่ใกล้แห่ง

ประตู  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  เคหํ สู่เรือน  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  อิติ ว่า  “กึ อ.อะไร  เต 

อันท่าน  ลทฺธํ ได้แล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์นั้น  (อาห) กล่าว

แล้ว  อิติ ว่า  “สหสฺสํ อ.พันแห่งทรัพย์  เม อันเรา  ลทฺธํ ได้แล้ว,  (ตํ  ธนํ) อ.ทรัพย์

นั้น  (เม) อันเรา  ฅปิต ํเก็บไว้แล้ว  อสุกฏฺฅาเน ในที่โน้น”  อิติ ดังนี้ ฯ  สา  (ภริยา) 

อ.ภรรยานั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อาจิกฺขิ บอกแล้ว  ชารสฺส แก่ชายชู้ ฯ  โส  (ชาโร) 

อ.ชายชู้นั้น  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  ตํ  (ธนํ) ซึ่งทรัพย์นั้น  ปกฺกามิ หลีกไปแล้ว ฯ

 พวกมนุษย์พากันร่าเริงดีใจว่า “ท่านเสนกบัณฑิตนี้ ย่อมพยากรณ์ดุจพระสัพพัญญู

พุทธเจ้า” พากันยกผ้า ๑๐๐,๐๐๐ ผืน ปรบมือ ๑๐๐,๐๐๐ และทําสาธุการ ๑๐๐,๐๐๐ 

ให้เป็นไป. เสียงสาธุการก็เกิดขึ้น ดุจเสียงแผ่นดินใหญ่ถล่ม ฝนรัตนะ ๗ ก็ตก ดุจ

ฝนก้อนเมฆ เพื่อบูชาแก่พระโพธิสัตว์. แม้พราหมณ์ก็บูชาพระโพธิสัตว์นั้น ด้วย

กหาปณะที่ตนได้แล้ว. พระโพธิสัตว์ไม่รับเอากหาปณะเหล่านั้น ใช้ให้คนให้ ๓๐๐ 

กหาปณะ เพื่อเติมให้เต็ม ๑,๐๐๐ กหาปณะแก่พราหมณ์ แล้วถามว่า “ท่านถูกใคร

ใช้ให้ไปขอทรัพย์ ?”. พราหมณ์แก่ตอบว่า “ภรรยาของกระผม ท่านบัณฑิต”. พระ

โพธิสัตว์ถามว่า “ภรรยาของท่านนั้น เป็นคนแก่หรือหญิงสาว ?”. พราหมณ์แก่ตอบ

ว่า “เป็นหญิงสาว ท่านบัณฑิต”. พระโพธิสัตว์กล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้น นางทํามิจฉาจาร

กับชายอื่น จึงส่งท่านไป, ก็ถ้าท่านนํากหาปณะเหล่านี้ไปยังเรือนไซร้, นางจักให้แก่

ชายชู้, เพราะฉะนั้น ท่านจงเก็บไว้ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งภายนอกหมู่บ้าน แล้วจึงค่อย

เข้าไปยังเรือน” แล้วส่งพราหมณ์แก่นั้นไป. พราหมณ์แก่นั้นทําเหมือนอย่างนั้น ยืนอยู่

ที่ประตูเรือน เรียกว่า “นางจ๋า”. ในขณะนั้น ภรรยาแม้นั้นนั่งอยู่กับชายชู้ ได้ยินเสียง

ของพราหมณ์แก่นั้น ก็ดับประทีป เปิดประตู, เมื่อพราหมณ์นั้น เข้าไปภายในแล้ว, นํา

ชายชู้ออก พักไว้ใกล้ประตู เข้าไปยังเรือน แล้วถามว่า “ท่านได้อะไรมา ?”. พราหมณ์

แก่กล่าวว่า “เราได้ทรัพย์มา ๑,๐๐๐ เก็บไว้ในที่โน้น”. นางจึงไปบอกแก่ชายชู้. ชายชู้

นั้นถือเอาทรัพย์นั้น แล้วก็หลีกไป.
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 ปุนทิวเส  พฺราหฺมโณ  ตํ  อทิสฺวา  โพธิสตฺตํ  อุปคนฺตฺวา  อาโรเจสิ ฯ  โพธิสตฺโต  ตมตฺถํ  

ฃตฺวา  ตสฺส  สตฺตาหปฺปโหนกํ  ปริพฺพยํ  ทตฺวา  “ปฅมทิวเส  ตว  กุลุปเก  สตฺต  ตว  

ภริยาย  สตฺตาติ  จุทฺทส  พฺราหฺมเณ  นิมนฺเตตฺวา  โภเชตฺวา  ปุนทิวสโต  ปฏฺฅาย  

เอเกกํ  หาเปตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  ตว  เอกํ  ภริยาย  เอกนฺติ  เทฺว  นิมนฺเตตฺวา,   

เตสุ  โย  ตว  ภริยาย  กุลุปโก  สตฺตาหํ  นิพทฺธมาคโต,  ตํ  เม  อาโรเจหีติ  อาห ฯ  

โส  ตถา  กตฺวา  โพธิสตฺตสฺส  กเถสิ ฯ  โพธิสตฺโต  ปุริเสหิ  ตํ  อาหราเปตฺวา  “อสุก-

รุกฺขมูลโต  อิมสฺส  กหาปณสหสฺสํ  คหิตนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  “น  คหิตํ  เม  ปณฺฑิตาติ ฯ   

“เสนกปณฺฑิโต  นามาหํ,  กินฺนุ  น  ชานาสีติ ฯ  โส  ภีโต  “คเหตฺวา  อสุกฏฺฅาเน  

ฅปิตํ  เมติ  อาห ฯ  โพธิสตฺโต  ตํ  ปุริเสหิ  อาหราเปตฺวา  โจรพฺราหฺมณสฺส  ราชาณํ   

กาเรตฺวา  นครา  นีหราเปตฺวา  อิตรสฺส  มหนฺเตน  ยเสน  สทฺธึ  ตํ  สหสฺสํ  ทตฺวา  ตํ  

สปชาปติกํ  อตฺตโน  สนฺติเก  วสาเปสิ ฯ  อิติ  โส  พฺราหฺมณสฺส  ทุกฺขโต  ปโมจเนน  

ปรมตฺถปารมึ  ปูเรสิ ฯ  

 ปุนทิวเส ในวันรุ่งขึ้น  พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์  อทิสฺวา ไม่เห็นแล้ว  ตํ  (ธนํ) ซึ่ง

ทรัพย์นั้น  อุปคนฺตฺวา เข้าไปหาแล้ว  โพธิสตฺตํ ซึ่งพระโพธิสัตว์  อาโรเจสิ บอกแล้ว 

ฯ  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  ฃตฺวา รู้แล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น  ทตฺวา ให้แล้ว  

ปริพฺพย ํซึ่งเสบียง  สตฺตาหปฺปโหนกํ อันเพียงพอสิ้นวันเจ็ด  ตสฺส  (พฺราหฺมณสฺส) 

แก่พราหมณ์นั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  นิมนฺเตตฺวา เชื้อเชิญ

แล้ว  พฺราหฺมเณ ซึ่งพราหมณ์ ท.  จุทฺทส ๑๔  อิติ คือ  “(พฺราหฺมเณ) ซึ่งพราหมณ์ 

ท.  สตฺต เจ็ด  ตว ของท่าน  (พฺราหฺมเณ) ซึ่งพราหมณ์ ท.  สตฺต เจ็ด  ภริยาย 

ของภรรยา”  กุลุปเก ผู้เข้าถึงซึ่งตระกูล  ตว ของท่าน  ปฅมทิวเส ในวันที่ ๑  (เต   

พฺราหฺมเณ) ยังพราหมณ์ ท. เหล่านั้น  โภเชตฺวา ให้บริโภคแล้ว  เอเกกํ  (พฺราหฺมณํ) 

ยังพราหมณ์คนหนึ่งๆ  หาเปตฺวา ให้ลดลงแล้ว  ปฏฺฅาย จําเดิม  ปุนทิวสโต แต่วัน

รุ่งขึ้น  นิมนฺเตตฺวา เชื้อเชิญแล้ว  (พฺราหฺมเณ) ซึ่งพราหมณ์ ท.  เทฺว ๒  อิติ คือ  

“(พฺราหฺมณํ) ซึ่งพราหมณ์  เอกํ คนหนึ่ง  ตว ของท่าน  (พฺราหฺมณํ) ซึ่งพราหมณ์  

เอกํ คนหนึ่ง  ภริยาย ของภรรยา”  ทิวเส ในวัน  สตฺตเม ที่ ๗  อาโรเจหิ จงบอก  ตํ  

(พฺราหฺมณํ) ซึ่ง-,  เตสุ  (พฺราหฺมเณสุ)  โย  (พฺราหฺมโณ) อ.- ในพราหมณ์ ท. เหล่า

นั้นหนา -พราหมณ์คนใด  กุลุปโก เป็นผู้เข้าถึงซึ่งตระกูล  ภริยาย แห่งภรรยา  ตว 

ของท่าน  (หุตฺวา) เป็น  อาคโต มาแล้ว  นิพทฺธํ เนืองนิตย์  สตฺตาหํ ตลอดวันเจ็ด, 
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-พราหมณ์คนนั้น  เม แก่เรา”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์นั้น  กตฺวา 

กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น  กเถสิ บอกแล้ว  โพธิสตฺตสฺส แก่พระโพธิสัตว์ ฯ   

โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  ปุริเสห ิ ยังบุรุษ ท.  อาหราเปตฺวา ให้นํามาแล้ว  ตํ   

(พฺราหฺมณํ) ซึ่งพราหมณ์นั้น  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  อิติ ว่า  “กหาปณสหสฺส ํอ.พันแห่ง

กหาปณะ  อิมสฺส  (พฺราหฺมณสฺส) ของพราหมณ์นี้  (ตยา) อันท่าน  คหิตํ ถือเอาแล้ว  

อสุกรุกฺขมูลโต แต่โคนแห่งต้นไม้โน้นหรือ ?”  อิติ ดังนี้ ฯ  (โส  ชารพฺราหฺมโณ) 

อ.พรามหณ์ผู้เป็นชู้นั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ปณฺฑิต ข้าแต่บัณฑิต  (ตํ  ธนํ) 

อ.ทรัพย์นั้น  เม อันกระผม  น  คหิตํ ไม่ถือเอาแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ  (โพธิสตฺโต)  

อ.พระโพธิสัตว์  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  เสนกปณฺฑิโต  นาม เป็นผู้ชื่อว่า 

เสนกบัณฑิต  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  น  ชานาสิ ย่อมไม่รู้  กินฺนุ หรือหนอ 

?”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (ชารพฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์ผู้เป็นชู้นั้น  ภีโต กลัวแล้ว  อาห 

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตํ  ธนํ) อ.ทรัพย์นั้น  เม อันกระผม  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  ฅปิต ํ

เก็บไว้แล้ว  อสุกฏฺฅาเน ในที่โน้น”  อิติ ดังนี้ ฯ  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  ปุริเสหิ 

ยังบุรุษ ท.  อาหราเปตฺวา ให้นํามาแล้ว  ตํ  (ธนํ) ซึ่งทรัพย์นั้น  กาเรตฺวา ให้กระทํา

แล้ว  ราชาณ ํ ซึ่งอาชญาของพระราชา  โจรพฺราหฺมณสฺส แก่พราหมณ์ผู้เป็นโจร   

นีหราเปตฺวา ให้นําออกแล้ว  นครา จากเมือง  ทตฺวา ให้แล้ว  ตํ  สหสฺส ํซึ่งพันแห่ง

ทรัพย์นั้น  สทฺธึ กับ  มหนฺเตน  ยเสน ด้วยยศอันใหญ่  อิตรสฺส  (พฺราหฺมณสฺส) 

แก่พราหมณ์นอกนี้  ตํ  (พฺราหฺมณํ) ยังพราหมณ์นั้น  สปชาปติก ํผู้เป็นไปกับด้วย 

ปชาบดี  วสาเปสิ ให้อยู่แล้ว  สนฺติเก ในสํานัก  อตฺตโน ของตน ฯ  โส  (โพธิสตฺโต)  

อ.พระโพธิสัตว์นั้น  ปรมตฺถปารมึ ยังปรมัตถบารมี  ปูเรสิ ให้เต็มแล้ว  ปโมจเนน 

ด้วยการเปลื้อง  พฺราหฺมณสฺส ซึ่งพราหมณ์  ทุกฺขโต จากความทุกข์  อิติ ด้วย

ประการฉะนี้ ฯ

 วันรุ่งขึ้น พราหมณ์ไม่เห็นทรัพย์นั้น จึงเข้าไปหาพระโพธิสัตว์ แล้วบอก. พระโพธิสัตว์

รู้เนื้อความนั้นแล้ว ให้เสบียงเพียงพอ ๗ วัน แก่พราหมณ์แก่นั้น แล้วกล่าวว่า “ในวัน

ที่ ๑ ท่านเชิญพราหมณ์ ๑๔ คน คือ “ของท่าน ๗ ของภรรยา ๗” ผู้เข้าถึงตระกูลของ

ท่าน ให้บริโภค ตั้งแต่วันรุ่งขึ้น ให้ลดลงข้างละ ๑ คน ในวันที่ ๗ เชิญพราหมณ์ ๒ 

คน คือ “ของท่าน ๑ ของภรรยา ๑” บรรดาพราหมณ์เหล่านั้น พราหมณ์คนใดเข้าถึง

ตระกูลของภรรยาของท่าน มาเป็นประจําตลอด ๗ วัน ท่านจงบอกพราหมณ์คนนั้น
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แก่เรา”. พราหมณ์แก่ทําเหมือนอย่างนั้น แล้วบอกแก่พระโพธิสัตว์. พระโพธิสัตว์สั่ง

พวกบุรุษให้นําพราหมณ์คนนั้นมา แล้วถามว่า “กหาปณะ ๑,๐๐๐ ของพราหมณ์แก่

นี้ ท่านถือเอาไปจากโคนต้นไม้โน้นหรือ ?”. พราหมณ์นั้นกล่าวว่า “กระผมไม่ได้ถือ

เอาไป ท่านบัณฑิต”. พระโพธิสัตว์กล่าวว่า “เราเป็นผู้ชื่อว่าเสนกบัณฑิต, ท่านไม่รู้

จักหรือ หนอ ?”. พราหมณ์นั้นกลัว จึงกล่าวว่า “กระผมถือเอาไปเก็บไว้ในที่โน้น”.  

พระโพธิสัตว์ให้พวกบุรุษไปนําทรัพย์นั้นมา ให้ทําราชอาชญาแก่พราหมณ์ผู้เป็นโจร 

ให้นําออกจากเมือง ให้ทรัพย์ ๑,๐๐๐ นั้น พร้อมกับยศใหญ่แก่พราหมณ์แก่นอกนี้ ให้

เขาพร้อมกับปชาบดีอยู่ในสํานักของตน. พระโพธิสัตว์นั้นบําเพ็ญปรมัตถบารมี ด้วย

การเปลื้องพราหมณ์จากความทุกข์ ด้วยประการฉะนี้.

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

 เตนาห  ภควา  จริยาปิฏเก

[๑๒๖]   “ปญฺฃาย  ปวิจินนฺโต   พฺราหฺมณํ  โมจยึ  ทุกฺขา  

  ปญฺฃาย  เม  สโม  นตฺถิ   เอสา  เม  ปญฺฃาปารมีติ ฯ

   เตน เพราะเหตุนั้น  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัสแล้ว  จริยาปิฏเก  

ในจริยาปิฎก  อิติ ว่า

 “(อหํ) อ.เรา  ปวิจินนฺโต เมื่อพิจารณา  ปญฺฃาย ด้วยปัญญา  

โมจยึ เปลื้องแล้ว  พฺราหฺมณํ ซึ่งพราหมณ์  ทุกฺขา จาก

ความทุกข์,  (อญฺโฃ  ปุคฺคโล) อ.บุคคลอื่น  สโม ผู้เสมอ  เม 

กับด้วยเรา  ปญฺฃาย ด้วยปัญญา  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  เอสา  

(ปารมี) อ.บารมีนั่น  ปญฺฃาปารมี เป็นปัญญาบารมี  เม ของ

เรา  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสไว้ในจริยาปิฎกว่า

 “เราเมื่อพิจารณาด้วยปัญญา จึงเปลื้องพราหมณ์จากความ

ทุกข์ได้, บุคคลอื่นผู้เสมอกับเราด้วยปัญญา ไม่มี, นั่นเป็น

ปัญญาบารมีของเรา”.
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 อฏฺฅสาลินิยมฺปิ  “อนฺโตภสฺตุคตํ  สปฺปํ  ทสฺเสนฺตสฺส  ปญฺฃาปารมิตา  ปรมตฺถปารมี  

นาม  ชาตาติ  วุตฺตํ ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  อฏฺฅสาลินิยมฺปิ  “อนฺโตภสฺตุคตํ  สปฺปํ  ทสฺเสนฺตสฺส  (โพธิสตฺตสฺส)  ปญฺฃา-

ปารมิตา  ปรมตฺถปารมี  นาม  ชาตาติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “ปญฺฃาปารมิตา อ.ความเป็นแห่งปัญญาบารมี  (โพธิสตฺตสฺส) 

ของพระโพธิสัตว์  ทสฺเสนฺตสฺส ผู้แสดงอยู่  สปฺป ํ ซึ่งงู  อนฺโตภสฺตุคตํ ตัวไปแล้ว 

ในภายในแห่งถุง  ปรมตฺถปารมี  นาม ชื่อว่าเป็นปรมัตถบารมี  ชาตา เกิดแล้ว”  อิติ 

ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  อฏฺฅสาลินิยมฺปิ 

แม้ในอรรถกถาอัฏฐสาลินี ฯ

 แม้ในอรรถกถาอัฏฐสาลินี ท่านก็กล่าวว่า “ความเป็นปัญญาบารมี แห่งพระโพธิสัตว์ 

ผู้แสดงงูตัวอยู่ภายในถุง ชื่อว่าเป็นปรมัตถบารมี”.

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

 เอวรูปสฺส  หิ  ปญฺหสฺส  พุทฺธลีลาย  กถนํ  เนว  ชาติยา  พลํ,  น  โคตฺตกุลปฺปเทส- 

ยสธนานํ  พลํ,  อถ  โข  ปญฺฃาย  พลํ ฯ  ปญฺฃวา  หิ  ปุริโส  วิปสฺสนํ  วฑฺเฒตฺวา   

อริยมคฺคทฺวารํ  วิวริตฺวา  นิพฺพานนครํ  ปวิสติ  สาวกปารมึปิ  ปจฺเจกสมฺโพธึปิ   

สมฺมาสมฺโพธึปิ  ปฏิวิชฺฌติ ฯ  นิพฺพานสมฺปาปกธมฺเมสุ  หิ  ปญฺฃาว  เสฏฺฅา,  อวเสสา  

ตสฺสา  ปริวารา  โหนฺติ ฯ  เตน

[๑๒๗]   “สีลํ  สิริญฺจาปิ  สตญฺจ  ธมฺมํ  

   ปญฺฃญฺจ  กํ  เสฏฺฅตรํ  วทนฺตีติ

   เอวํ  สกฺเกน  เทวินฺเทน  ปุฏฺโฅ  สรภงฺคสตฺถา  อาห  

   “ปญฺฃา  หิ  เสฏฺฅา  กุสลา  วทนฺติ  

   นกฺขตฺตราชาริว  ตารกานํ  

   สีลํ  สิรี  จาปิ  สตญฺจ  ธมฺโม  

   อนฺวายิกา  ปญฺฃวโต  ภวนฺตีติ ฯ
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 ห ิก็  กถนํ อ.การกล่าว  ปญฺหสฺส ซึ่งปัญหา  เอวรูปสฺส อันมีอย่างนี้เป็นรูป  พุทฺธ- 

ลีลาย ด้วยการเยื้องกรายของพระพุทธเจ้า  พลํ เป็นกําลัง  ชาติยา แห่งชาติ  (โหติ) 

ย่อมเป็น  เนว หามิได้นั่นเทียว,  พลํ เป็นกําลัง  โคตฺตกุลปฺปเทสยสธนานํ แห่ง

โคตร ตระกูล ประเทศ ยศ และทรัพย์ ท.  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้,  อถ  โข โดยที่

แท้แล  (กถนํ) อ.การกล่าว  (ปญฺหสฺส) ซึ่งปัญหา  (เอวรูปสฺส) อันมีอย่างนี้เป็นรูป  

พลํ เป็นกําลัง  ปญฺฃาย ของปัญญา  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  หิ เพราะว่า  ปุริโส อ.บุรุษ  

ปญฺฃวา ผู้มีปัญญา  วิปสฺสน ํยังวิปัสสนา  วฑฺเฒตฺวา ให้เจริญแล้ว  วิวริตฺวา เปิด

แล้ว  อริยมคฺคทฺวารํ ซึ่งประตูคืออริยมรรค  ปวิสต ิย่อมเข้าไป  นิพฺพานนครํ สู่เมือง

คือพระนิพพาน  ปฏิวิชฺฌติ ย่อมแทงตลอด  สาวกปารมึปิ ซึ่งสาวกบารมีญาณบ้าง  

ปจฺเจกสมฺโพธึปิ ซึ่งปัจเจกสัมโพธิญาณบ้าง  สมฺมาสมฺโพธึป ิซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณ

บ้าง ฯ  หิ จริงอยู่  นิพฺพานสมฺปาปกธมฺเมสุ  ปญฺฃาว อ.- ในธรรมอันยังผู้ปฏิบัติ

ให้ถึงพร้อมซึ่งพระนิพพาน ท. หนา -ปัญญาเทียว  เสฏฺฅา เป็นสภาพประเสริฐที่สุด  

(โหติ) ย่อมเป็น,  (ธมฺมา) อ.ธรรม ท.  อวเสสา อันเหลือลง  ปริวารา เป็นบริวาร   

ตสฺสา  (ปญฺฃาย) ของปัญญานั้น  โหนฺติ ย่อมเป็น ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  สรภงฺค-

สตฺถา อ.ครูชื่อว่าสรภังคะ  สกฺเกน  เทวินฺเทน  ปุฏฺโฅ ผู้อันท้าวสักกะ ผู้เป็นจอม 

แห่งเทพ ถามแล้ว  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า

 “(กุสลา  ปุคฺคลา) อ.บุคคล ท. ผู้ฉลาด  วทนฺติ ย่อมกล่าว  

สีลํ ซึ่งศีล  (จ) ด้วย  สิรึป ิแม้ซึ่งสิริ  จ ด้วย  ธมฺม ํซึ่งธรรม  

สต ํของสัตบุรุษ ท.  จ ด้วย  ปญฺฃํ ซึ่งปัญญา  จ ด้วย  กํ  

ว่าอะไร  เสฏฺฅตรํ ประเสริฐที่สุดกว่า”  อิติ ดังนี้  

 อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า

 “กุสลา  (ปุคฺคลา) อ.บุคคล ท. ผู้ฉลาด  วทนฺติ ย่อมกล่าว  

(อิติ) ว่า  ‘ปญฺฃา  ห ิ อ.ปัญญาแล  เสฏฺฅา เป็นสภาพ

ประเสริฐที่สุด  นกฺขตฺตราชา  อิว เพียงดัง อ.พระจันทร์ผู้เป็น

พระราชาแห่งนักษัตร  (เสฏฺโฅ) ประเสริฐกว่า  ตารกานํ กว่า

ดาว ท.,  สีลํ อ.ศีล  (จ) ด้วย  สิรีป ิแม้ อ.สิริ  จ ด้วย  ธมฺโม 

อ.ธรรม  สตํ ของสัตบุรุษ ท.  จ ด้วย  อนฺวายิกา เป็นสภาพ



มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๒54 [ตติย

อันเป็นไปตาม  ปญฺฃวโต  (ปุคฺคลสฺส) ซึ่งบุคคล ผู้มีปัญญา  

ภวนฺต ิย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ก็การกล่าวปัญหาเห็นปานนี้ ด้วยพระพุทธลีลา หาใช่เป็นกําลังแห่งชาติไม่, หาใช่เป็น

กําลังแห่งโคตร ตระกูล ประเทศ ยศ และทรัพย์ไม่, ที่แท้แล เป็นกําลังแห่งปัญญา. 

เพราะว่า บุรุษผู้มีปัญญา เจริญวิปัสสนาแล้ว ย่อมเปิดประตูคืออริยมรรค เข้าสู่เมือง

คือพระนิพพานได้, ย่อมแทงตลอดสาวกบารมีญาณบ้าง ปัจเจกโพธิญาณบ้าง สัมมา-

สัมโพธิญาณบ้าง. แท้จริง บรรดาธรรมที่ยังผู้ปฏิบัติให้บรรลุพระนิพพานทั้งหลาย 

ปัญญาเท่านั้น ประเสริฐที่สุด, ธรรมที่เหลือ ล้วนเป็นบริวารของปัญญานั้น. เพราะเหตุ

นั้น ครูสรภังคะผู้อันท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพ ถามอย่างนี้ว่า

 “ท่านผู้ฉลาดทั้งหลาย ย่อมกล่าว ศีล ๑ สิริ ๑ ธรรมของสัตบุรุษ 

๑ ปัญญา ๑ ว่าอะไร ประเสริฐกว่ากัน ?”

 จึงกล่าวว่า 

 “ท่านผู้ฉลาดทั้งหลาย กล่าวว่า ‘ปัญญาแล ประเสริฐที่สุด ดุจ

พระจันทร์ ประเสริฐลํ้ากว่าดาวทั้งหลาย, ศีล ๑ สิริ ๑ ธรรม

ของสัตบุรุษ ๑ ย่อมเป็นไปตามผู้มีปัญญา”.

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

 ตตฺถ  สีลนฺติ  อาจารสีลํ ฯ

   ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สีลนฺติ  (ปทสฺส)  “อาจารสีลํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อาจารสีลํ ซึ่งศีลคือมรรยาท”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  

“สีลนฺติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “สีลํ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “สีลํ” ได้แก่ ศีลคือมรรยาท.  

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

 สิรินฺติ  อิสฺสริยํ ฯ 
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 “สิรินฺติ  (ปทสฺส)  “อิสฺสริยํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อิสฺสริย ํซึ่งความเป็นใหญ่”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“สิรินฺติ ว่า “สิรึ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สิรึ” ได้แก่ ความเป็นใหญ่.

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

 ปญฺฃา  หตีิ  สกฺก  เอเตสุ  จตูสุ  ยา  เอสา  ปญฺฃา  นาม  สาว  เสฏฺฅา  อิติ  พุทฺธาทโย   

กุสลา  วทนฺติ ฯ

 “ปญฺฃา  หตีิ  (ปทสฺส)  “สกฺก  ‘เอเตสุ  จตูสุ  (ธมฺเมสุ)  ยา  เอสา  ปญฺฃา  นาม,  สาว  (ปญฺฃา)  

เสฏฺฅา  (โหติ)’  อิติ  พุทฺธาทโย  กุสลา  (ปุคฺคลา)  วทนฺติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สกฺก ข้าแต่ท่านท้าวสักกะ  กุสลา  (ปุคฺคลา) อ.บุคคล ท. 

ผู้ฉลาด  พุทฺธาทโย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น  วทนฺติ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  ‘เอเตสุ  จตูสุ  

(ธมฺเมสุ)  ยา  เอสา  ปญฺฃา  นาม ชื่อ อ.- ในธรรม ท. ๔ เหล่านี้หนา -ปัญญานั่นใด,  

สาว  (ปญฺฃา) อ.ปัญญานั้นนั่นเทียว  เสฏฺฅา เป็นสภาพประเสริฐที่สุด  (โหติ) ย่อม

เป็น’  อิติ ดังนี้”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปญฺฃา  หีต ิว่า “ปญฺฃา  หิ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ปญฺฃา  หิ” ความว่า ท่านท้าวสักกะ ผู้ฉลาดทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น 

ย่อมกล่าวว่า ‘บรรดาธรรม ๔ อย่างเหล่านั่น ชื่อว่าปัญญานั่นใด, ปัญญานั้นนั่นแหละ 

ประเสริฐที่สุด’.  

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

 นกฺขตฺตราชาริวาติ  ตารกานํ  อุตฺตโม  จนฺโท  วิย ฯ

   “นกฺขตฺตราชาริวาติ  (ปทสฺส)  “ตารกานํ  อุตฺตโม  จนฺโท  วิย”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “จนฺโท  วิย ราวกะ อ.พระจันทร์  อุตฺตโม อันสูงสุด   

ตารกานํ กว่าดาว ท.”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “นกฺขตฺตราชาริวาติ ว่า 

“นกฺขตฺตราชาริว” ดังนี้ ฯ
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 บทว่า “นกฺขตฺตราชาริว” ความว่า ดุจพระจันทร์อันสูงสุดกว่าดาวทั้งหลาย.

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

 อนฺวายิกาติ  เอเต  ตโยปิ  ธมฺมา  ปญฺฃวนฺตเมว  อนุคจฺฉนฺติ  ปญฺฃายเอว  ปริวารา  

โหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ

 “อนฺวายิกาติ  (ปทสฺส)  “เอเต  ตโยปิ  ธมฺมา  ปญฺฃวนฺตํ  เอว  (ปุคฺคลํ)  อนุคจฺฉนฺติ”  (อิติ   

อตฺโถ),  “ปญฺฃาย  เอว  ปริวารา  โหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ธมฺมา อ.ธรรม ท.  ตโยป ิ แม้ ๓  เอเต เหล่านั่น   

อนุคจฺฉนฺติ ย่อมไปตาม  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล  ปญฺฃวนฺตํ  เอว ผู้มีปัญญานั่นเทียว”  

อิติ ดังนี้,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “ปริวารา เป็นบริวาร  ปญฺฃาย  เอว ของ

ปัญญานั่นเทียว  โหนฺติ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้,  (ปทสฺส) แห่งบท  “อนฺวายิกาติ ว่า  

“อนฺวายิกา” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อนฺวายิกา” ความว่า ธรรมแม้ทั้ง ๓ ประการเหล่านั่น ย่อมไปตามผู้มีปัญญา

อย่างเดียว, อธิบายว่า “เป็นบริวารของปัญญาเท่านั้น”.

 เอวํ  เสนกปณฺฑิโต  อตฺตโน  พหุสฺสุตตาย  อมจฺจฏฺฅานาทิสงฺขาตํ  อิธ  โลเก  หิตํ   

ปตฺวา  มนุสฺสานํ  ธมฺมเทสนาย  เจว  พฺราหฺมณสฺส  ทุกฺขโต  ปโมจเนน  จ  ปรโลก- 

หิตาวหนกมฺมํ  อกาสีติ ฯ  สตฺตกนิปาเต  สตฺตุภสฺตชาตกวณฺณนายํ  เสนกปณฺฑิต-

วตฺถุ ฯ  

 เสนกปณฺฑิโต อ.เสนกบัณฑิต  ปตฺวา ถึงแล้ว  หิต ํซึ่งประโยชน์เกื้อกูล  อิธ  โลเก ใน

โลกนี้  อมจฺจฏฺฅานาทิสงฺขาต ํอันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าประโยชน์เกื้อกูลมีตําแหน่ง

แห่งอํามาตย์เป็นต้น  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ปรโลกหิตาวหนกมฺมํ ซึ่งกรรมอัน

เป็นเหตุนํามาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลในโลกอื่น  ธมฺมเทสนาย ด้วยการแสดงซึ่งธรรม   

มนุสฺสานํ แก่มนุษย์ ท.  เจว ด้วยนั่นเทียว  ปโมจเนน ด้วยการเปลื้อง  พฺราหฺมณสฺส 

ซึ่งพราหมณ์  ทุกฺขโต จากความทุกข์  จ ด้วย  อตฺตโน  พหุสฺสุตตาย เพราะความที่  

แห่งตน เป็นผู้มีสุตะมาก  เอวํ ด้วยประการฉะนี้  อิติ ดังนี้แลฯ  เสนกปณฺฑิตวตฺถุ 

อ.เรื่องแห่งเสนกบัณฑิต  (อาคตํ) มาแล้ว  สตฺตุภสฺตชาตกวณฺณนายํ ในอรรถกถา
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แห่งสัตตุภัสตชาดก  สตฺตกนิปาเต ในสัตตกนิบาต ฯ

 เสนกบัณฑิตถึงประโยชน์เกื้อกูลในโลกนี้ กล่าวคือตําแหน่งอํามาตย์เป็นต้น ได้

ทํากรรมอันเป็นเหตุนํามาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลในโลกอื่น ด้วยการแสดงธรรมแก่พวก

มนุษย์ และเปลื้องพราหมณ์จากความทุกข์ เพราะว่าตนเป็นพหูสูต ดังพรรณนา 

มาฉะนี้. เรื่องเสนกบัณฑิตมาในอรรถกถาสัตตุภัสตชาดก สัตตกนิบาต.

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

 ตตฺเถว  ปรนฺตปชาตกวณฺณนายํ  อาคตํ  ตกฺกสิลายํ  สพฺพสิปฺปญฺจ  สพฺพรุทชานน-

มนฺตญฺจ  อุคฺคณฺหิตฺวา  ปจฺจาคนฺตฺวา  ปิตรา  อุปรชฺเช  ฅปิตสฺส  ปจฺฉา  รชฺชํ   

กาเรตฺวา  ทานาทิกํ  ปุญฺฃํ  กตฺวา  สคฺคปรายนภูตสฺส  พฺรหฺมทตฺตราชปุตฺตสฺส  วตฺถุปิ  

สมาหริตพฺพํ ฯ

 (ปณฺฑิเตน)  ตตฺเถว  (สตฺตกนิปาเต)  ปรนฺตปชาตกวณฺณนายํ  อาคตํ  ตกฺกสิลายํ  สพฺพสิปฺปํ  จ  

สพฺพรุทชานนมนฺตํ  จ  อุคฺคณฺหิตฺวา  ปจฺจาคนฺตฺวา  ปิตรา  อุปรชฺเช  ฅปิตสฺส  (ปุคฺคลํ)  ปจฺฉา   

รชฺชํ  กาเรตฺวา  ทานาทิกํ  ปุญฺฃํ  กตฺวา  สคฺคปรายนภูตสฺส  พฺรหฺมทตฺตราชปุตฺตสฺส  วตฺถุปิ  

สมาหริตพฺพํ ฯ

 วตฺถุปิ แม้ อ.เรื่อง  พฺรหฺมทตฺตราชปุตฺตสฺส แห่งพระโอรสของพระเจ้าพรหมทัต   

ตกฺกสิลายํ  สพฺพสิปฺปญฺจ  สพฺพรุทชานนมนฺตญฺจ  อุคฺคณฺหิตฺวา  ปจฺจาคนฺตฺวา  

ปิตรา  อุปรชฺเช  ฅปิตสฺส ผู้ทรงเรียนเอาแล้ว ซึ่งศิลปะทั้งปวงด้วย ซึ่งมนต์เป็นเครื่อง

รู้ซึ่งเสียงร้องของสัตว์ทั้งปวงด้วย ในเมืองตักกศิลา กลับมาแล้ว อันพระบิดา ทรงแต่ง

ตั้งไว้แล้ว ในความเป็นแห่งอุปราช  (ปุคฺคลํ)  ปจฺฉา  รชฺชํ  กาเรตฺวา  ทานาทิกํ  

ปุญฺฃํ  กตฺวา  สคฺคปรายนภูตสฺส ผู้ทรงยังบุคคล ให้กระทําแล้ว ซึ่งความเป็นแห่ง

พระราชา ในภายหลัง ทรงกระทําแล้ว ซึ่งบุญ มีทานเป็นต้น เป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไป

ในเบื้องหน้าเป็นแล้ว  อาคตํ อันมาแล้ว  ปรนฺตปชาตกวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่ง

ปรันตปชาดก  ตตฺถ  เอว  (สตฺตกนิปาเต) ในสัตตกนิบาตนั้นนั่นเทียว  (ปณฺฑิเตน) 

อันบัณฑิต  สมาหริตพฺพ ํพึงประมวลมา ฯ

 พึงประมวลแม้เรื่องพระราชโอรสของพระเจ้าพรหมทัต ผู้ทรงเรียนสรรพศิลปะ และ

มนต์เป็นเหตุรู้เสียงสัตว์ทุกชนิด ในกรุงตักกศิลา เสด็จกลับมา อันพระราชบิดา
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สถาปนาไว้ในตําแหน่งอุปราช ภายหลังครองราชย์ ทรงทําบุญมีทานเป็นต้น มีสวรรค์

เป็นที่ไปในเบื้องหน้า อันมาในอรรถกถาปรันตปชาดก ในสัตตกนิบาตนั้นเหมือนกัน.

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

พาหุสจฺจกถา ฯ

พาหุสจฺจกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้มีสุตะมาก  

(นิฏฺฅิตา) จบแล้ว ฯ

จบ กถาว่าด้วยความเป็นผู้มีสุตะมาก

----------------------
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๘. สิปฺปกถา 

กถาว่าด้วยศิลปะ

[๑๒๘] สิปฺป ํ  นาม  อนาคาริยาคาริยวเสน  ทุวิธํ  หตฺถโกสลฺลํ ฯ  ตตฺถ  อนาคาริยสิปฺปํ  

นาม  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ยานิ  ตานิ  สพฺรหฺมจารีนํ  อุจฺจาวจานิ  กิงฺกรณียานิ  ตตฺถ   

ทกฺโข  โหติ  อนลโส  ตตฺรุปายาย  วีมํสาย  สมนฺนาคโต  อลํ  กาตุํ  อลํ  สํวิธาตุํ,  ยมฺปิ  

ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ยานิ  ตานิ  ฯเปฯ  อลํ  สํวิธาตุํ  อยมฺปิ  ธมฺโม  นาถกรโณติ  เอวํ   

ทสกงฺคุตฺตรสฺส  ทุติยวคฺเค  สตฺตมสุตฺเต  วณฺณิตํ  จีวรวิจารณสิพฺพนาทิสมณ- 

ปริกฺขาราภิสงฺขรณํ ฯ

 สิปฺป ํ นาม  อนาคาริยาคาริยวเสน  ทุวิธํ  หตฺถโกสลฺลํ ฯ  ตตฺถ  (ทุวิเธสุ  อนาคาริยาคาริยสิปฺเปสุ)   

อนาคาริยสิปฺปํ  นาม  “อิธ  (สาสเน)  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ,  ยานิ  ตานิ  สพฺรหฺมจารีนํ  อุจฺจาวจานิ   

กิงฺกรณียานิ  (กมฺมานิ  สนฺติ),  ตตฺถ  (กมฺเมสุ)  ทกฺโข  โหติ  อนลโส,  ตตฺร  (กิงฺกรณียกมฺเมสุ)   

อุปายาย  วีมํสาย  สมนฺนาคโต  อลํ  กาตุํ  อลํ  สํวิธาตุํ  (โหติ),  ยมฺปิ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ยานิ  

ตานิ  ฯเปฯ  อลํ  สํวิธาตุํ  (โหติ),  อยมฺปิ  ธมฺโม  นาถกรโณติ  เอวํ  ทสกงฺคุตฺตรสฺส  ทุติยวคฺเค   

สตฺตมสุตฺเต  (ภควตา)  วณฺณิตํ  จีวรวิจารณสิพฺพนาทิสมณปริกฺขาราภิสงฺขรณํ ฯ

 หตฺถโกสลฺลํ อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้ฉลาดในหัตถกรรม  ทุวิธํ อันมีอย่างสอง   

อนาคาริยาคาริยวเสน ด้วยสามารถแห่งหัตถกรรมของบรรพชิตและของคฤหัสถ์  

สิปฺปํ  นาม ชื่อว่าศิลปะ ฯ  จีวรวิจารณสิพฺพนาทิสมณปริกฺขาราภิสงฺขรณํ อ.การ

ตกแต่งซึ่งสมณบริขารมีการกะซึ่งจีวรและการเย็บซึ่งจีวรเป็นต้น  (ภควตา)  วณฺณิต ํ

อันอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพรรณนาไว้แล้ว  สตฺตมสุตฺเต ในสัตตมสูตร  ทุติย-

วคฺเค ในทุติยวรรค  ทสกงฺคุตฺตรสฺส แห่งทสกนิบาต อังคุตตรนิกาย  เอวํ อย่างนี้  

อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ภิกฺขุ อ.ภิกษุ  อิธ  (สาสเน) ในศาสนานี้  ทกฺโข เป็น

ผู้ขยัน  อนลโส เป็นผู้ไม่เกียจคร้าน  ตตฺถ  (กมฺเมสุ) ใน-,  (กมฺมานิ) อ.การงาน ท.  

กิงฺกรณียานิ อันบุคคลพึงกระทําอะไรๆ  อุจฺจาวจานิ ทั้งสูงทั้งตํ่า  สพฺรหฺมจารีนํ 

ของเพื่อนสพรหมจรรย์ ท.  ตานิ เหล่านั้น  ยานิ เหล่าใด  (สนฺติ) มีอยู่, -การงาน ท. 

เหล่านั้น  โหติ ย่อมเป็น  สมนฺนาคโต เป็นผู้มาตามพร้อมแล้ว  วีมํสาย ด้วยปัญญา

เป็นเครื่องพิจารณา  อุปายาย อันเป็นอุบาย  ตตฺร  (กิงฺกรณียกมฺเมสุ) ในการงาน
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อันบุคคลพึงกระทําอะไรๆ ท. เหล่านั้น  อลํ เป็นผู้สามารถ  กาตุํ เพื่ออันกระทํา  อลํ 

เป็นผู้สามารถ  สํวิธาตุํ เพื่ออันจัดแจง  (โหติ) ย่อมเป็น,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  

ภิกฺขุ อ.ภิกษุ  ทกฺโข เป็นผู้ขยัน  อนลโส เป็นผู้ไม่เกียจคร้าน  ตตฺถ  (กมฺเมสุ) ใน-,   

(กมฺมานิ) อ.การงาน ท.  กิงฺกรณียานิ อันบุคคลพึงกระทําอะไรๆ  อุจฺจาวจานิ ทั้ง

สูงทั้งตํ่า  สพฺรหฺมจารีนํ ของเพื่อนสพรหมจรรย์ ท.  ตานิ เหล่านั้น  ยานิ เหล่า

ใด  (สนฺติ) มีอยู่, -การงาน ท. เหล่านั้น  โหติ ย่อมเป็น  สมนฺนาคโต เป็นผู้มาตาม

พร้อมแล้ว  วีมํสาย ด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา  อุปายาย อันเป็นเครื่องเข้าถึง  

ตตฺร  (กิงฺกรณียกมฺเมสุ) ในการงานอันบุคคลพึงกระทําอะไรๆ ท. เหล่านั้น  อลํ เป็น

ผู้สามารถ  กาตุํ เพื่ออันกระทํา  อลํ เป็นผู้สามารถ  สํวิธาตุํ เพื่ออันจัดแจง  (โหติ) 

ย่อมเป็น  ยมฺป ิ แม้ใด,  อยมฺปิ  ธมฺโม อ.ธรรมแม้นี้  นาถกรโณ ชื่อว่านาถกรณ

ธรรม”  อิติ ดังนี้  ตตฺถ  (ทุวิเธสุ  อนาคาริยาคาริยสิปฺเปสุ)  อนาคาริยสิปฺปํ  นาม 

ชื่อว่า- ในศิลปะของบรรพชิตและของคฤหัสถ์ ท. อันมีอย่างสอง เหล่านั้นหนา -ศิลปะ

ของบรรพชิต ฯ

 ความเป็นผู้ฉลาดในหัตถกรรมมี ๒ อย่าง ด้วยสามารถแห่งศิลปะของบรรพชิตและ

คฤหัสถ์ ชื่อว่าศิลปะ. ในบรรดาศิลปะของบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้ง ๒ อย่างเหล่า

นั้น การตกแต่งสมณบริขาร มีการกะและเย็บจีวรเป็นต้น ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง

พรรณนาไว้ในสัตตมสูตร ทุติยวรรค แห่งทสกนิบาต อังคุตตรนิกาย อย่างนี้ว่า “ภิกษุ

ทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้ เป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้าน ในการงานอะไรที่จะพึงช่วยกันทํา 

ทั้งสูงทั้งตํ่า ของเพื่อนพรหมจารีด้วยกัน ประกอบพร้อมด้วยปัญญาเครื่องสอบสวน 

อันเป็นอุบายในการงานที่จะพึงช่วยกันทํานั้น สามารถทํา สามารถจัดแจงได้; ภิกษุ

ทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ขยัน ฯลฯ สามารถจัดแจงได้ แม้ใด, ธรรมแม้นี้ ชื่อว่านาถกรณ

ธรรม” ดังนี้ ชื่อว่าศิลปะของบรรพชิต.

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

[๑๒๙]  ตตฺถ  อุจฺจาวจานีติ  อุจฺจนีจานิ ฯ  กิงฺกรณียานีติ  กึ  กโรมีติ  เอวํ  วตฺวา  กตฺตพฺพ-

กมฺมานิ ฯ  ตตฺถ  อุจฺจกมฺมํ  นาม  จีวรสฺส  กรณํ  รชนํ  เจติเย  สุธากมฺมํ  อุโปสถา-

คารเจติยฆรโพธิฆเรสุ  กตฺตพฺพกมฺมนฺติ  เอวมาทิ ฯ  อวจกมฺมํ  นาม  ปาทโธวน- 

มกฺขนาทิ  ขุทฺทกกมฺมํ ฯ  ตตฺรุปายายาติ  ตตฺรุปคมนิยา ฯ  อลํ  กาตุนฺติ  กาตุํ  สมตฺโถ   
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โหติ ฯ  อลํ  สํวิธาตุนฺติ  วิจาเรตุํ  สมตฺโถ ฯ  นาถกรโณติ  อตฺตโน  นาถภาวกโร   

ปติฏฺฅากโรติ  อตฺโถติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อุจฺจาวจานีติ  (ปทสฺส)  ‘อุจฺจนีจานิ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘กิงฺกรณียานีติ  (ปทสฺส)  

‘(ปุคฺคเลน)  ‘(อหํ)  กึ  กโรมีติ  เอวํ  วตฺวา  กตฺตพฺพกมฺมานิ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ตตฺถ  (อุจฺจาวจกมฺเมสุ)   

อุจฺจกมฺมํ  นาม  ‘จีวรสฺส  กรณํ  รชนํ  เจติเย  สุธากมฺมํ  อุโปสถาคารเจติยฆรโพธิฆเรสุ   

(ปุคฺคเลน)  กตฺตพฺพกมฺมนฺติ  เอวํ  อาทิ  (กมฺมํ) ฯ  อวจกมฺมํ  นาม  ปาทโธวนมกฺขนาทิ   

ขุทฺทกกมฺมํ ฯ  ‘ตตฺรุปายายาติ  (ปทสฺส)  ‘ตตฺร  (กิงฺกรณียกมฺเมสุ)  อุปคมนิยา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

‘อลํ  กาตุนฺติ  (ปทสฺส)  ‘กาตุํ  สมตฺโถ  โหติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘อลํ  สํวิธาตุนฺติ  (ปทสฺส)  ‘วิจาเรตุํ   

สมตฺโถ  (โหติ)’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘นาถกรโณติ  (ปทสฺส)  ‘อตฺตโน  นาถภาวกโร’  (อิติ  อตฺโถ),   

‘ปติฏฺฅากโรติ  อตฺโถติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 ตพฺพณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งสัตตมสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  

‘อุจฺจนีจานิ อันทั้งสูงทั้งตํ่า’  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อุจฺจาวจานีติ  (ปทสฺส) 

แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า ‘อุจฺจาวจานิ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  

‘(ปุคฺคเลน)  ‘(อหํ)  กึ  กโรมีติ  เอวํ  วตฺวา  กตฺตพฺพกมฺมานิ ซึ่งการงาน อันบุคคล 

กล่าวอย่างนี้ ว่า ‘อ.กระผม จะกระทํา ซึ่งอะไร’ ดังนี้ แล้วพึงกระทํา ท.’  (อิิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  ‘กิงฺกรณียานีติ ว่า ‘กิงฺกรณียานิ’ ดังนี้ ฯ  (กมฺมํ) อ.การงาน  อาทิ 

เป็นต้น  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘กรณํ อ.การกระทํา  รชนํ อ.การย้อม  จีวรสฺส ซึ่งจีวร  

สุธากมฺมํ อ.การกระทําซึ่งปูนขาว  เจติเย ในพระเจดีย์  (ปุคฺคเลน)  กตฺตพฺพกมฺมํ 

อ.การงานอันบุคคลพึงกระทํา  อุโปสถาคารเจติยฆรโพธิฆเรสุ ที่โรงอุโบสถ เรือน

พระเจดีย์ และเรือนโพธิ์ ท.’  อิติ ดังนี้  ตตฺถ  (อุจฺจาวจกมฺเมสุ)  อุจฺจกมฺมํ  นาม ชื่อ

ว่า- ในการงานทั้งสูงทั้งตํ่า ท. เหล่านั้นหนา -การงานอันสูง ฯ  ขุทฺทกกมฺมํ อ.การงาน

เล็กๆ  ปาทโธวนมกฺขนาทิ มีการล้างซึ่งเท้าและการนวดเป็นต้น  อวจกมฺมํ  นาม ชื่อ

ว่าการงานตํ่า ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อุปคมนิยา อันเป็นเครื่องเข้าถึง  ตตฺร  

(กิงฺกรณียกมฺเมสุ) ในการงานอันบุคคลพึงกระทําอะไรๆ ท. เหล่านั้น’  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  ‘ตตฺรุปายายาติ ว่า ‘ตตฺรุปายาย’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 

ว่า  ‘สมตฺโถ เป็นผู้สามารถ  กาตุํ เพื่ออันกระทํา  โหติ ย่อมเป็น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  ‘อลํ  กาตุนฺติ ว่า ‘อลํ  กาตุํ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘สมตฺโถ เป็น
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ผู้สามารถ  วิจาเรตุํ เพื่ออันจัดแจง  (โหติ) ย่อมเป็น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

‘อลํ  สํวิธาตุนฺติ ว่า ‘อลํ  สํวิธาตุํ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘นาถภาวกโร  

ชื่อว่ากระทําซึ่งความเป็นแห่งที่พึ่ง  อตฺตโน ของตน  (อิติ) ดังนี้,  อตฺโถ อ.อธิบาย   

อิติ ว่า  ‘ปติฏฺฅากโร ชื่อว่ากระทําซึ่งพี่พึ่ง’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘นาถ-

กรโณติ ว่า ‘นาถกรโณ’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาสัตตมสูตรนั้นว่า “บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ‘อุจฺจาวจานิ’ แปลว่า สูงและ

ตํ่า. บทว่า ‘กิงฺกรณียานิ’ ความว่า การงานที่จะพึงออกปากอย่างนี้ว่า ‘ข้าพเจ้าจะทํา

อะไร ?’ แล้วจึงทํา. ในการงานที่สูงและตํ่านั้น การงานเป็นต้นอย่างนี้ คือ การทํา การ

ย้อมจีวร กรรมคือการฉาบปูนขาวที่พระเจดีย์ การงานที่จะพึงทําในโรงอุโบสถ เรือน

พระเจดีย์ และเรือนต้นโพธิ ชื่อว่าการงานสูง. การงานเล็กน้อย มีการล้างและทาเท้า

เป็นต้น ชื่อว่าการงานตํ่า. บทว่า ‘ตตฺรุปายาย’ แปลว่า ดําเนินเข้าไปในการงานที่พึง

จะช่วยกันทํานั้น. บทว่า ‘อลํ  กาตุํ’ คือ เป็นผู้สามารถทํา. บทว่า ‘อลํ  สํวิธาตุํ’ คือ 

สามารถจัดแจง. บทว่า ‘นาถกรโณ’ ได้แก่ ทําความเป็นที่พึ่งของตน, อธิบายว่า ‘ทํา

ที่พึ่ง’.

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

 อุจฺจนีจานีติ  วิปุลขุทฺทกานิ ฯ  ตตฺรุปคมนิยาติ  ตตฺร  ตตฺร  มหนฺเต  ขุทฺทเก  จ   

กมฺเม  สาธนวเสน  อุปคจฺฉนฺติยา  ตสฺส  ตสฺส  กมฺมสฺส  นิปฺผาทเน  สมตฺถายาติ   

อตฺโถ ฯ  ตตฺรุปายายาติ  ตตฺร  ตตฺร  กมฺเม  สาเธตพฺเพ  อุปายภูตาย ฯ  ภิกฺขุ   

ธมฺมสรณตาย  ธมฺเมเนว  นาถติ  อีสติ  อภิภวตีติ  นาโถติ  วุจฺจติ  ตสฺส  นาถภาวกโร  

ธมฺโม  นาถกรโณติ  วุจฺจตีติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 “อุจฺจนีจานีติ  (ปทสฺส)  ‘วิปุลขุทฺทกานิ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ตตฺรุปคมนิยาติ  (ปทสฺส)  ‘ตตฺร  ตตฺร  

มหนฺเต  (จ)  ขุทฺทเก  จ  กมฺเม  สาธนวเสน  อุปคจฺฉนฺติยา  ตสฺส  ตสฺส  กมฺมสฺส  นิปฺผาทเน   

สมตฺถายาติ  อตฺโถ ฯ  ‘ตตฺรุปายายาติ  (ปทสฺส)  ‘ตตฺร  ตตฺร  กมฺเม  (ปุคฺคเลน)  สาเธตพฺเพ   

อุปายภูตาย’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ภิกฺขุ  (อตฺตโน)  ธมฺมสรณตาย  ธมฺเมเนว  นาถติ  อีสติ  อภิภวตีติ   

(วิคฺคเหน  ปณฺฑิเตน)  ‘นาโถติ  วุจฺจติ,  ตสฺส  (ภิกฺขุโน)  นาถภาวกโร  ธมฺโม  (ปณฺฑิเตน)   

‘นาถกรโณติ  วุจฺจตีติ  ตฏฺฏีกา ฯ
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 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งสัตตมสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘วิปุลขุทฺทกานิ  

ทั้งใหญ่ทั้งเล็ก’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘อุจฺจนีจานีติ ว่า ‘อุจฺจนีจานิ’ ดังนี้ ฯ  

อตฺโถ อ.อรรถ  อิติ ว่า  ‘อุปคจฺฉนฺติยา เข้าไปใกล้  ตตฺร  ตตฺร  มหนฺเต  (เจ)  ขุทฺทเก   

จ  กมฺเม ในการงาน อันใหญ่ด้วย อันเล็กด้วย นั้นๆ  สาธนวเสน ด้วยสามารถแห่ง

การให้สําเร็จ  สมตฺถาย คือว่า อันสามารถ  ตสฺส  ตสฺส  กมฺมสฺส  นิปฺผาทเน ใน

การยังการงานนั้นๆ ให้สําเร็จ’  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ตตฺรุปคมนิยาติ ว่า 

‘ตตฺรุปคมนิยา’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อุปายภูตาย อันเป็นอุบายเป็น

แล้ว  ตตฺร  ตตฺร  กมฺเม ในการงานนั้นๆ  (ปุคฺคเลน)  สาเธตพฺเพ อันอันบุคคลพึง

ให้สําเร็จ’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ตตฺรุปายายาติ ว่า ‘ตตฺรุปายาย’ ดังนี้ ฯ  

ภิกฺขุ อ.ภิกษุ  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจติ ย่อมเรียก  ‘นาโถติ ว่า ‘นาถ’ ดังนี้  

(วิคฺคเหน) เพราะวิเคราะห์  อิติ ว่า  ‘นาถติ ย่อมปกป้อง  อีสติ คือว่าย่อมรักษา   

อภิภวติ คือว่าย่อมคุ้มครอง  ธมฺเมน  เอว ด้วยธรรมนั่นเทียว  (อตฺตโน)  ธมฺม- 

สรณตาย เพราะความที่แห่งตนเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง’  อิติ ดังนี้,  ธมฺโม อ.ธรรม  

นาถภาวกโร อันกระทําซึ่งความเป็นแห่งที่พึ่ง  ตสฺส  (ภิกฺขุโน) ของภิกษุนั้น   

(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจติ ย่อมเรียก  ‘นาถกรโณติ ว่า ‘นาถกรณธรรม’ ดังนี้”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 ฎีกาสัตตมสูตรนั้นว่า “บทว่า ‘อุจฺจนีจานิ’ คือ ใหญ่และเล็ก. บทว่า ‘ตตฺรุปคมนิยา’ 

ความว่า ดําเนินเข้าไปในการงานที่ใหญ่และเล็กนั้นๆ ด้วยสามารถทําให้สําเร็จ คือ 

สามารถในอันยังการงานนั้นๆ ให้เสร็จไป. บทว่า ‘ตตฺรุปายาย’ ได้แก่ เป็นอุบายใน

การงานนั้นๆ ที่พึงทําให้สําเร็จ. ภิกษุท่านเรียกว่านาถ เพราะอรรถว่า ‘ปกปัก รักษา 

คุ้มครอง ด้วยธรรมนั่นเอง เพราะมีธรรมเป็นที่พึ่ง, ธรรมอันทําความเป็นที่พึ่งของ

ภิกษุนั้น ท่านเรียกว่านาถกรณธรรม.

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

 อยญฺจตฺโถ  สาฏฺฅกถาฏีเก  สงฺคีติสุตฺเตปิ  โอโลเกตพฺโพ ฯ

 จ ก็  อยํ  อตฺโถ อ.เนื้อความนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  โอโลเกตพฺโพ พึงตรวจ

ดู  สงฺคีติสุตฺเตปิ แม้ในสังคีติสูตร  สาฏฺฅกถาฏีเก อันเป็นไปกับด้วยอรรถกถาและ 

ฎีกา ฯ
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 ก็เนื้อความนี้ บัณฑิตพึงตรวจดูแม้ในสังคีติสูตร พร้อมทั้งอรรถกถาและฎีกา.

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

๑. อานนฺทตฺเถรวตฺถุ

[๑๓๐] ตํ  อตฺตโน  จ  ปเรสญฺจ  อุภยโลกหิตสุขาวหนโต  มงฺคลนฺติ  วุจฺจติ ฯ

   ตํ  (อนาคาริยสิปปํ) อ.ศิลปะของบรรพชิตนั้น  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  

วุจฺจติ ย่อมตรัส  มงฺคลนฺต ิว่าเป็นมงคล  อุภยโลกหิตสุขาวหนโต เพราะเป็นเหตุ

แห่งการนํามาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลและความสุขในโลกทั้งสอง  อตฺตโน  จ แก่ตนด้วย  

ปเรสํ  (ชนานํ)  จ แก่ชน ท. เหล่าอื่นด้วย ฯ

 ศิลปะของบรรพชิตนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุนํา

ประโยชน์สุขมาให้ในโลกทั้งสอง ทั้งแก่ตนและชนทั้งหลายเหล่าอื่น.

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

 ตตฺรีมานิ  วตฺถูนิ 

 อิมานิ  วตฺถูนิ อ.เรื่อง ท. เหล่านี้  ตตฺร  (ปพฺเพ) ในข้อนั้น ฯ

 ในข้อนั้น มีเรื่องเหล่านี้ (เป็นอุทาหรณ์). 

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

 เอกทา  ภควา  ทกฺขิณาคิริสฺมึ  จาริกญฺจรมาโน  มคธกฺเขตฺตํ  ทิสฺวา  อุสฺสหสิ  อานนฺท  

ภิกฺขูนํ  เอวรูปานิ  จีวรานิ  สํวิทหิตุนฺติ  วตฺวา  ราชคหํ  อคมาสิ ฯ  เถโร  หตฺถกุสลตาย  

อุสฺสหามิ  ภนฺเตติ  วตฺวา  ตถารูปานิ  จีวรานิ  สํวิทหิตฺวา  สตฺถุ  ทสฺเสสิ ฯ  สตฺถา  ตํ  

ปสํสนฺโต  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ปณฺฑิโต  ภิกฺขเว  อานนฺโท  มหาปญฺโฃ  ภิกฺขเว  อานนฺโท   

ยตฺร  หิ  นาม  มยา  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถํ  อาชานิสฺสติ  กุสิมฺปิ  

นาม  กริสฺสติ  อฑฺฒกุสิมฺปิ  นาม  มณฺฑลมฺปิ  นาม  อฑฺฒมณฺฑลมฺปิ  นาม  วิวฏฺฏมฺปิ  

นาม  อนุวิวฏฺฏมฺปิ  นาม  คีเวยฺยกมฺปิ  นาม  ชงฺเฆยฺยกมฺปิ  นาม  พาหนฺตมฺปิ  นาม   

กริสฺสติ  ฉินฺนกญฺจ  ภวิสฺสติ  สตฺถลูขํ  สมณสารุปฺปํ  ปจฺจตฺถิกานญฺจ  อนภิชฺฌากตํ ฯ  
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อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ฉินฺนกํ  สงฺฆาฏึ  ฉินฺนกํ  อุตฺตราสงฺคํ  ฉินฺนกํ  อนฺตรวาสกนฺติ ฯ

 เอกทา ในคราวหนึ่ง  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  จรมาโน เสด็จเที่ยวไปอยู่   

จาริกํ สู่ที่จาริก  ทกฺขิณาคิริสฺม ึในทักษิณาคีรีชนบท  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  มคธกฺ-

เขตฺตํ ซึ่งนาของชาวมคธ  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อานนฺท ดูก่อนอานนท์  (ตฺวํ) 

อ.เธอ  อุสฺสหส ิย่อมอาจ  สํวิทหิตุ ํ เพื่ออันจัดแจง  จีวรานิ ซึ่งจีวร ท.  เอวรูปานิ 

อันมีอย่างนี้เป็นรูป  ภิกฺขูนํ เพื่อภิกษุ ท. หรือ ?”  อิติ ดังนี้  อคมาสิ ได้เสด็จไปแล้ว  

ราชคหํ สู่เมืองราชคฤห์ ฯ  เถโร อ.พระเถระ  วตฺวา กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  (อหํ) อ.ข้าพระองค์  อุสฺสหามิ ย่อมอาจ”  อิติ ดังนี้  (อตฺตโน)  

หตฺถกุสลตาย เพราะความที่ แห่งตน เป็นผู้ฉลาดในหัตถกรรม  สํวิทหิตฺวา จัดแจง

แล้ว  จีวรานิ ซึ่งจีวร ท.  ตถารูปานิ อันมีอย่างนั้นเป็นรูป  ทสฺเสสิ แสดงแล้ว  สตฺถุ 

แก่พระศาสดา ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  ปสํสนฺโต เมื่อทรงสรรเสริญ  ตํ  (เถรํ) ซึ่ง

พระเถระนั้น  อามนฺเตสิ ตรัสเรียกแล้ว  ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท.  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อน

ภิกษุ ท.  อานนฺโท อ.พระอานนท์  ปณฺฑิโต เป็นบัณฑิต  (โหติ) ย่อมเป็น,  ภิกฺขเว  

ดูก่อนภิกษุ ท.  อานนฺโท อ.พระอานนท์  มหาปญฺโฃ เป็นผู้มีปัญญามาก  (โหติ) 

ย่อมเป็น,  หิ ก็  ยตฺร  นาม  (อานนฺโท) ชื่อ อ.พระอานนท์ใด  อาชานิสฺสติ รู้ทั่ว

แล้ว  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความ  มยา  ภาสิตสฺส  (วจนสฺส) แห่งคํา อันอันเรา กล่าวแล้ว   

สงฺขิตฺเตน โดยย่อ  วิตฺถาเรน โดยพิสดาร  กริสฺสต ิคือกระทําแล้ว  กุสิมฺปิ  นาม 

ชื่อซึ่งกุสิบ้าง  กริสฺสติ คือกระทําแล้ว  อฑฺฒกุสิมฺปิ  นาม ชื่อซึ่งอัฑฒกุสิบ้าง   

มณฺฑลมฺปิ  นาม ชื่อซึ่งมณฑลบ้าง  อฑฺฒมณฺฑลมฺปิ  นาม ชื่อซึ่งอัฑฒมณฑล

บ้าง  วิวฏฺฏมฺปิ  นาม ชื่อซึ่งวิวัฏฏะบ้าง  อนุวิวฏฺฏมฺปิ  นาม ชื่อซึ่งอนุวิวัฏฏะบ้าง   

คีเวยฺยกมฺปิ  นาม ชื่อซึ่งคีเวยยกะบ้าง  ชงฺเฆยฺยกมฺปิ  นาม ชื่อซึ่งชังเฆยยกะบ้าง  

พาหนฺตมฺปิ  นาม ชื่อซึ่งพาหันตะบ้าง,  จ อนึ่ง  (จีวรํ) อ.จีวร  (ภิกฺขุนา)  ฉินฺนกํ 

เป็นของอันภิกษุตัดแล้ว  (จ) ด้วย  สตฺถลูขํ เป็นของเศร้าหมองเพราะมีด  (จ) ด้วย   

สมณสารุปฺป ํ เป็นของสมควรแก่สมณะ  (จ) ด้วย  ปจฺจตฺถิกานํ  จ  อนภิชฺฌากตํ 

เป็นของ อันโจรผู้เป็นข้าศึก ท. ไม่กระทําความเพ่งเล็งแล้วด้วย  ภวิสฺสต ิจักเป็น ฯ   

ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (อหํ) อ.เรา  อนุชานามิ ย่อมอนุญาต  สงฺฆาฏึ ซึ่งผ้า

สังฆาฏิ  (ภิกฺขุนา)  ฉินฺนกํ อันอันภิกษุตัดแล้ว  อุตฺตราสงฺคํ ซึ่งผ้าอุตตราสงค์ (จีวร)   
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(ภิกฺขุนา)  ฉินฺนกํ อันอันภิกษุตัดแล้ว  อนฺตรวาสกํ ซึ่งอันตรวาสก (สบง)  (ภิกฺขุนา)  

ฉินฺนกํ อันอันภิกษุตัดแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในคราวหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อเสด็จจาริกไปในทักขิณาคีรีชนบท ทอด

พระเนตรเห็นนาของชาวมคธ รับสั่งว่า “อานนท์ เธอสามารถเพื่อจะจัดแจงจีวรมี

รูปอย่างนี้ได้หรือ ?” ดังนี้แล้ว ได้เสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์. พระเถระกราบทูลว่า “ได้ 

พระเจ้าข้า” แล้วจัดจีวรมีรูปอย่างนั้นแสดงแด่พระศาสดา เพราะว่าเป็นผู้ฉลาดใน

หัตถกรรม. พระศาสดา เมื่อจะทรงสรรเสริญท่าน ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่า “ภิกษุ

ทั้งหลาย อานนท์เป็นบัณฑิต อานนท์มีปัญญามาก มารู้ทั่วถึงความแห่งคําที่เรากล่าว

แล้วโดยสังเขปได้โดยพิสดาร คือมาทํากุสิบ้าง อัฑฒกุสิบ้าง มณฑลบ้าง อัฑฒมณฑล

บ้าง วิวัฏฏะบ้าง อนุวิวัฏฏะบ้าง คีเวยยกะบ้าง ชังเฆยยกะบ้าง พาหันตะบ้าง, และ

จีวรที่ทําเช่นนั้นเป็นของตัด เศร้าหมองด้วยศัสตรา สมควรแก่สมณะ และอันพวกโจร

ผู้เป็นข้าศึกไม่ทําความเพ่งเล็งแล้ว. ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสังฆาฏิตัด อุตตราสงค์

ตัด อันตรวาสกตัด”.

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

[๑๓๑]  ตตฺถ  ยตฺร  หตีิ  โย ฯ  กุส ิ นาม  อายามโต  จ  วิตฺถารโต  จ  อนุวาตาทิทีฆปฏํ ฯ    

อฑฺฒกุสีติ  อนฺตรนฺตรา  รสฺสปฏํ ฯ  มณฺฑลนฺติ  เอเกกสฺมึ    ขณฺเฑ  มหามณฺฑลํ ฯ   

อฑฺฒมณฺฑลนฺติ  ขุทฺทกมณฺฑลํ ฯ  วิวฏฺฏนฺติ  มณฺฑลญฺจ  อฑฺฒมณฺฑลญฺจ   

เอกโต  กตฺวา  สิพฺพิตํ  มชฺฌิมขณฺฑํ ฯ  อนุวิวฏฺฏนฺติ  ปญฺจขณฺฑิกจีวเร  วิวฏฺฏสฺส  

เอกปสฺสโต  เอกํ  เอกปสฺสโต  เอกนฺติ  ขณฺฑทฺวยํ  สตฺตขณฺฑิกจีวเร  วิวฏฺฏสฺส  ทฺวีสุ  

ปสฺเสสุ  เทฺว  เทฺวติ  ขณฺฑจตุกฺกํ ฯ  คีเวยฺยกนฺติ  คีวาเวฅนฏฺฅาเน  ทฬฺหีกรณตฺถํ   

อญฺฃสุตฺตสํสิพฺพิตํ  อาคนฺตุกปฏํ ฯ  ชงฺเฆยฺยกนฺติ  ชงฺฆปาปุณนฏฺฅาเน  ตเถว   

สํสิพฺพิตํ  ปฏํ ฯ  คีวฏฺฅาเน  ชงฺฆฏฺฅาเน  จ  ฅปิตปฏนฺติปิ  วทนฺติ  ฯ  พาหนฺตนฺติ   

อนุวิวฏฺฏานํ  พหิ  เอเกกํ  ขณฺฑํ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ยตฺร  หตีิ  (ปทสฺส)  “โย  (อานนฺโท)”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  กุสิ  นาม  อายามโต  จ  

วิตฺถารโต  จ  อนุวาตาทิทีฆปฏํ ฯ  อฑฺฒกุสีติ  อนฺตรนฺตรา  รสฺสปฏํ ฯ  มณฺฑลนฺติ  เอเกกสฺมึ   

ขณฺเฑ  มหามณฺฑลํ ฯ  อฑฺฒมณฺฑลนฺติ  ขุทฺทกมณฺฑลํ ฯ  วิวฏฺฏนฺติ  (ปุคฺคเลน)  มณฺฑลํ  
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จ  อฑฺฒมณฺฑลํ  จ  เอกโต  กตฺวา  สิพฺพิตํ  มชฺฌิมขณฺฑํ ฯ  อนุวิวฏฺฏนฺติ  ปญฺจขณฺฑิกจีวเร   

วิวฏฺฏสฺส  เอกปสฺสโต  เอกํ  (ขณฺฑํ)  เอกปสฺสโต  เอกํ  (ขณฺฑํ)  อิติ  ขณฺฑทฺวยํ  สตฺตขณฺฑิกจีวเร  

วิวฏฺฏสฺส  ทฺวีสุ  ปสฺเสสุ  เทฺว  เทฺว  (ขณฺฑานิ)  อิติ  ขณฺฑจตุกฺกํ ฯ  คีเวยฺยกนฺติ  คีวาเวฅนฏฺฅาเน  

ทฬฺหีกรณตฺถํ  (ปุคฺคเลน)  อญฺฃสุตฺตสํสิพฺพิตํ  อาคนฺตุกปฏํ ฯ  ชงฺเฆยฺยกนฺติ  (ปุคฺคเลน)   

ชงฺฆปาปุณนฏฺฅาเน  ตเถว  สํสิพฺพิตํ  ปฏํ ฯ  (เกจิ  อาจริยา)  “คีวฏฺฅาเน  (จ)  ชงฺฆฏฺฅาเน  จ  

(ปุคฺคเลน)  ฅปิตปฏนฺติปิ  วทนฺติ  ฯ  พาหนฺตนฺติ  อนุวิวฏฺฏานํ  พหิ  เอเกกํ  ขณฺฑํ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โย  (อานนฺโท) อ.พระอานนท์ใด”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ   

(ปเทสุ)  “ยตฺร  หีติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “ยตฺร  หิ” ดังนี้ ฯ   

อนุวาตาทิทีฆปฏํ อ.ผ้าแผ่นยาวมีอนุวาตเป็นต้น  อายามโต  จ โดยด้านยาวด้วย  

วิตฺถารโต  จ โดยด้านกว้างด้วย  กุสิ  นาม ชื่อว่ากุสิ ฯ  รสฺสปฏํ อ.แผ่นผ้าสั้น   

อนฺตรนฺตรา ในระหว่างๆ  อฑฺฒกุสีติ ชื่อว่าอัฑฒกุสิ ฯ  มหามณฺฑลํ อ.มณฑลใหญ่  

ขณฺเฑ ในกระทง  เอเกกสฺมึ หนึ่งๆ  มณฺฑลนฺติ ชื่อว่ามณฑล ฯ  ขุทฺทกมณฺฑลํ 

อ.มณฑลเล็กๆ  อฑฺฒมณฺฑลนฺติ ชื่อว่าอัฑฒมณฑล ฯ  มชฺฌิมขณฺฑํ อ.กระทงอัน

มีในท่ามกลาง  (ปุคฺคเลน)  สิพฺพิต ํ อันอันบุคคลเย็บแล้ว  กตฺวา กระทํา  มณฺฑลํ  

จ ซึ่งมณฑลด้วย  อฑฺฒมณฺฑลํ  จ ซึ่งอัฑฒมณฑลด้วย  เอกโต โดยความเป็น

อันเดียวกัน  วิวฏฺฏนฺติ ชื่อว่าวิวัฏฏะ ฯ  ขณฺฑทฺวยํ อ.หมวดสองแห่งกระทง  อิติ 

คือ  “เอกํ  (ขณฺฑํ) อ.กระทงหนึ่ง  เอกปสฺสโต ในข้างหนึ่ง  เอกํ  (ขณฺฑํ) อ.กระทง

หนึ่ง  เอกปสฺสโต ในข้างหนึ่ง  วิวฏฺฏสฺส แห่งวิวัฏฏะ  ปญฺจขณฺฑิกจีวเร ในจีวร

อันประกอบแล้วด้วยขัณฑ์ ๕ ขัณฑ์”  ขณฺฑจตุกฺกํ อ.หมวดสี่แห่งกระทง  อิติ 

คือ  “เทฺว  เทฺว  (ขณฺฑานิ) อ.กระทง ท. สอง ๆ  ทฺวีสุ  ปสฺเสส ุ ในข้าง ท. สอง   

วิวฏฺฏสฺส แห่งวิวัฏฏะ  สตฺตขณฺฑิกจีวเร ในจีวรอันประกอบแล้วด้วยขัณฑ์ ๗ 

ขัณฑ์”  อนุวิวฏฺฏนฺติ ชื่อว่าอนุวิวัฏฏะ ฯ  อาคนฺตุกปฏํ อ.แผ่นผ้าดาม  (ปุคฺคเลน)   

อญฺฃสุตฺตสํสิพฺพิตํ อันอันบุคคลเย็บติดแล้วด้วยด้ายอื่น  ทฬฺหีกรณตฺถํ เพื่ออัน

กระทําให้แน่น  คีวาเวฅนฏฺฅาเน ในที่เป็นที่พันที่คอ  คีเวยฺยกนฺติ ชื่อว่าคีเวยยกะ ฯ   

ปฏํ อ.แผ่นผ้า  (ปุคฺคเลน)  สํสิพฺพิต ํ อันอันบุคคลเย็บติดแล้ว  ตถา  เอว เหมือน

อย่างนั้นนั่นเทียว  ชงฺฆปาปุณนฏฺฅาเน ในที่เป็นที่ถึงซึ่งแข้ง  ชงฺเฆยฺยกนฺติ ชื่อว่า 

ชังเฆยยกะ ฯ  (เกจิ  อาจริยา) อ.อาจารย์ ท. บางพวก  วทนฺติ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  

“(ปุคฺคเลน)  ฅปิตปฏํ อ.แผ่นผ้าอันบุคคลติดไว้แล้ว  คีวฏฺฅาเน  (จ) ในที่แห่งคอด้วย  
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ชงฺฆฏฺฅาเน  จ ในที่แห่งแข้งด้วย”  อิติปิ ดังนี้บ้าง ฯ  ขณฺฑํ อ.กระทง  เอเกกํ หนึ่งๆ  

พห ิในภายนอก  อนุวิวฏฺฏานํ แห่งอนุวิวัฏฏะ ท.  พาหนฺตนฺติ ชื่อว่าพาหันตะ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “ยตฺร  หิ” แปลว่า พระอานนท์ใด. แผ่นผ้ายาว มีอนุวาต

เป็นต้น ทั้งด้านยาว ทั้งด้านกว้าง ชื่อว่ากุสิ. แผ่นผ้าสั้นในระหว่างๆ ชื่ออัฑฒกุสิ. 

มณฑลใหญ่ในกระทงหนึ่งๆ ชื่อมณฑล. มณฑลเล็ก ชื่ออัฑฒมณฑล. กระทงกลาง

ที่เย็บมณฑลและอัฑฒมณฑลเข้าด้วยกัน ชื่อวิวัฏฏะ. ๒ กระทง คือ ข้างละกระทง

แห่งวิวัฏฏะ ในจีวร ๕ ขัณฑ์, ๔ กระทง คือ ๒ ข้างๆ ละ ๒ กระทง แห่งวิวัฏฏะ ใน

จีวร ๗ ขัณฑ์ ชื่ออนุวิวัฏฏะ. แผ่นผ้าดามที่เย็บติดด้วยด้ายอื่น เพื่อทําให้แน่นในที่หุ้ม

คอ ชื่อคีเวยยกะ. แผ่นผ้าที่เย็บติดเหมือนอย่างนั้น ในที่ปกปิดแข้ง ชื่อชังเฆยยกะ. 

อาจารย์บางพวก กล่าวว่า “แผ่นผ้าที่ติดไว้ตรงที่คอและตรงที่แข้ง” ดังนี้ ก็มี. กระทง

หนึ่งๆ นอกอนุวิวัฏฏะ ชื่อพาหันตะ.

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

 มหาอฏฺฅกถายนฺตุ  สมปฺปมาณํ  จีวรํ  ปารุปนฺเตน  สํหริตฺวา  พาหาย  อุปริ  ฅปิตา  

อุโภ  อนฺตา  พหิมุขา  ติฏฺฅนฺติ,  เตสเมตํ  นามนฺติ  วุตฺตํ ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  มหาอฏฺฅกถายํ  ตุ  “(ภิกฺขุนา)  สมปฺปมาณํ  จีวรํ  ปารุปนฺเตน  สํหริตฺวา   

พาหาย  อุปริ  ฅปิตา  อุโภ  อนฺตา  พหิมุขา  ติฏฺฅนฺติ,  เตสํ  (อุภินฺนํ  อนฺตานํ)  เอตํ  (‘พาหนฺตนฺติ   

วจนํ)  นามํ  (โหติ)”  อิติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 ต ุ ส่วนว่า  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “อนฺตา อ.ชาย ท.  อุโภ ทั้งสอง  (ภิกฺขุนา)   

สมปฺปมาณํ  จีวรํ  ปารุปนฺเตน  สํหริตฺวา  พาหาย  อุปริ  ฅปิตา อันอันภิกษุ ผู้เมื่อห่ม 

ซึ่งจีวร อันมีประมาณเสมอ ม้วนแล้ว พาดไว้แล้วในเบื้องบน แห่งแขน  พหิมุขา มีด้าน

หน้าในภายนอก  ติฏฺฅนฺติ ย่อมตั้งอยู่,  เอตํ  (“พาหนฺตนฺติ  วจนํ) อ.คําว่า “พาหันตะ”  

ดังนี้นั่น  นามํ เป็นชื่อ  เตสํ  (อุภินฺนํ  อนฺตานํ) ของชาย ท. ทั้งสอง เหล่านั้น  (โหติ) 

ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว  

มหาอฏฺฅกถายํ ในมหาอรรถกถา ฯ

 ส่วนในมหาอรรถกถา ท่านกล่าวว่า “คําว่า ‘พาหันตะ’ นั่น เป็นชื่อของชายทั้งสอง
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เหล่านั้น ที่ภิกษุผู้เมื่อห่มจีวรมีขนาดพอประมาณ ม้วนพาดไว้ข้างบนแขน (บ่า) มี

ด้านหน้าตั้งอยู่ข้างนอก”.

 เอวํ  กุสิอาทิวเสน  นววิธํ  จีวรํ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  สพฺพเมตํ  ฉินฺทิตพฺพนฺติ  ทสฺเสตุ-

มาห  “ฉินฺนกญฺจาตฺยาทึ ฯ  ตตฺถ  “ฉินฺนกญฺจาติ  กุสิอาทิปฺปกาเรน  ฉินฺทิตจีวรญฺจ  

นาม ฯ  ปจฺจตฺถิกานนฺติ  สาสนปจฺจตฺถิกานํ  โจรานํ ฯ  อนภิชฺฌากตนฺติ  อกตาภิชฺฌํ   

อโลภนียนฺตฺยตฺโถ ฯ  ตสฺมา  ตีณิปิ  จีวรานิ  ฉินฺทิตพฺพานิ ฯ  ยทิ  ตีสุ  จีวเรสุ   

ฉินฺทิยมาเนสุ  วตฺถํ  นปฺปโหติ  เทฺว  ฉินฺทิตพฺพานิ ฯ  ทฺวีสุปิ  ฉินฺทิยมาเนสุ  นปฺปโหติ   

เอกํ  เอกสฺมึปิ  ฉินฺทิยมาเน  นปฺปโหติ  อนฺวาธิกํ  อาโรเปตพฺพํ ฯ

 (ภควา)  เอวํ  กุสิอาทิวเสน  นววิธํ  จีวรํ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  “สพฺพํ  เอตํ  (จีวรํ  ภิกฺขุนา)   

ฉินฺทิตพฺพนฺติ  ทสฺเสตุํ  อาห  “ฉินฺนกญฺจาตฺยาทึ  (วจนํ) ฯ  ตตฺถ  (วจเนสุ  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน   

เวทิตพฺโพ) ฯ  “ฉินฺนกญฺจาติ  (ปทสฺส)  “กุสิอาทิปฺปกาเรน  (ปุคฺคเลน)  ฉินฺทิตจีวรํ  จ  นาม”  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ  “ปจฺจตฺถิกานนฺติ  (ปทสฺส)  “สาสนปจฺจตฺถิกานํ  โจรานํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “อนภิชฺฌากตนฺติ   

(ปทสฺส)  “อกตาภิชฺฌํ”  (อิติ  อตฺโถ),  “อโลภนียํ”  อิติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺมา  ตีณิปิ  จีวรานิ   

(ภิกฺขุนา)  ฉินฺทิตพฺพานิ ฯ  ยทิ  ตีสุ  จีวเรสุ  (ภิกฺขุนา)  ฉินฺทิยมาเนสุ,  วตฺถํ  น  ปโหติ,  เทฺว  

(จีวรานิ  ภิกฺขุนา)  ฉินฺทิตพฺพานิ ฯ  ทฺวีสุปิ  (จีวเรสุ  ภิกฺขุนา)  ฉินฺทิยมาเนสุ,  (วตฺถํ)  น   

ปโหติ,  เอกํ  (จีวรํ  ภิกฺขุนา  ฉินฺทิตพฺพํ),  เอกสฺมึปิ  (จีวเร  ภิกฺขุนา)  ฉินฺทิยมาเน,  (วตฺถํ)  น  

ปโหติ,  อนฺวาธิกํ  (วตฺถํ  ภิกฺขุนา)  อาโรเปตพฺพํ ฯ  

 (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  ทสฺเสตฺวา ครั้นทรงแสดงแล้ว  จีวรํ ซึ่งจีวร  นววิธํ  

อันมีอย่างเก้า  กุสิอาทิวเสน ด้วยสามารถแห่งจีวรมีกุสิเป็นต้น  เอวํ อย่างนี้  อาห 

ตรัสแล้ว  (วจนํ) ซึ่งพระดํารัส  “ฉินฺนกญฺจาตฺยาทึ เป็นต้นว่า “ฉินฺนกญฺจ” ดังนี้   

ทสฺเสตุํ เพื่ออันแสดง  อิติ ว่า  “เอตํ  (จีวรํ) อ.จีวรนั่น  สพฺพ ํทั้งปวง  (ภิกฺขุนา)  

อันภิกษุ  ฉินฺทิตพฺพํ พึงตัด”  อิติ ดังนี้  อิทานิ ในกาลนี้ ฯ  (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  

ตตฺถ  (วจเนสุ) ในคํา ท. เหล่านั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ปุคฺคเลน)  ฉินฺทิตจีวรํ  นาม ชื่อ อ.จีวรอันอันบุคคล

ตัดแล้ว  กุสิอาทิปฺปกาเรน โดยประการมีกุสิเป็นต้น  จ ด้วย”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  “ฉินฺนกญฺจาติ ว่า “ฉินฺนกญฺจ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โจรานํ 

อันโจร ท.  สาสนปจฺจตฺถิกานํ ผู้เป็นข้าศึกต่อศาสนา”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   
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“ปจฺจตฺถิกานนฺติ ว่า “ปจฺจตฺถิกานํ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อกตาภิชฺฌํ ผู้มี

ความเพ่งเล็งอันไม่กระทําแล้ว”  (อิติ) ดังนี้,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “อโลภนียํ ไม่อยาก

ได้”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อนภิชฺฌากตนฺติ ว่า “อนภิชฺฌากตํ” ดังนี้ ฯ  ตสฺมา  

เพราะเหตุนั้น  จีวรานิ อ.จีวร ท.  ตีณิป ิแม้สาม  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  ฉินฺทิตพฺพานิ  

พึงตัด ฯ  ยทิ ผิว่า  จีวเรสุ ครั้นเมื่อจีวร ท.  ตีส ุ สาม  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ   

ฉินฺทิยมาเนสุ ตัดอยู่,  วตฺถํ อ.ผ้า  น  ปโหต ิย่อมไม่เพียงพอไซร้,  (จีวรานิ) อ.จีวร ท.   

เทฺว สอง  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  ฉินฺทิตพฺพานิ พึงตัด ฯ  (จีวเรสุ) ครั้นเมื่อจีวร ท.   

ทฺวีสุปิ แม้สอง  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  ฉินฺทิยมาเนสุ ตัดอยู่,  (วตฺถํ) อ.ผ้า  น  ปโหต ิ

ย่อมไม่เพียงพอ,  เอกํ  (จีวรํ) อ.จีวร ผืนเดียว  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  (ฉินฺทิตพฺพํ) พึง

ตัด,  เอกสฺมึปิ  (จีวเร) ครั้นเมื่อจีวร แม้ผืนเดียว   (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  ฉินฺทิยมาเน 

ตัดอยู่,  (วตฺถํ) อ.ผ้า  น  ปโหต ิ ย่อมไม่เพียงพอ,  อนฺวาธิกํ  (วตฺถํ) อ.ผ้าเพลาะ   

(ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  อาโรเปตพฺพํ พึงยกขึ้น ฯ

   พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นทรงแสดงจีวร ๙ อย่าง ด้วยสามารถกุสิเป็นต้นอย่างนี้แล้ว 

บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงว่า “จีวรทั้งหมดนั่น ภิกษุต้องตัด” จึงตรัสว่า “ฉินฺนกญฺจ” ดังนี้

เป็นต้น. พึงทราบวินิจฉัยในคําทั้งหลายเหล่านั้น. บทว่า “ฉินฺนกญฺจ” คือ ชื่อว่าจีวร

ที่ตัดแล้ว โดยประการมีกุสิเป็นต้น. บทว่า “ปจฺจตฺถิกานิ” ได้แก่ พวกโจรผู้เป็นข้าศึก

ต่อพระศาสนา. บทว่า “อนภิชฺฌากตํ” คือ ไม่ทําความเพ่งเล็งแล้ว, อธิบายว่า “ไม่

อยากได้”. เพราะฉะนั้น จีวรทั้ง ๓ ผืน ภิกษุควรตัด. ผิว่า เมื่อภิกษุตัดจีวร ๓ ผืน ผ้าไม่

พอ ก็ควรตัดแค่ ๒ ผืน. แม้เมื่อตัด ๒ ผืน ก็ไม่พอ ก็ควรตัดผืนเดียว. แม้เมื่อตัดผืนเดียว  

ก็ไม่พอ ก็ควรติดผ้าเพลาะ. 

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

 ตตฺรายํ  ปาลิ ฯ

 อยํ  ปาลิ อ.บาลีนี้  ตตฺร  (ปพฺเพ) ในข้อนั้น ฯ

 ในข้อนั้น มีบาลี ดังต่อไปนี้:-

 ..............................................................................................................................
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๒. อญฺŸตรภิกฺขุวตฺถุ

[๑๓๒]  เตน  โข  ปน  สมเยน  อญฺฃตรสฺส  ภิกฺขุโน  ติจีวเร  กริยมาเน  สพฺพํ  ฉินฺนกํ  นปฺปโหติ ฯ   

อนุชานามิ  ภิกฺขเว  เทฺว  ฉินฺนกานิ  เอกํ  อจฺฉินฺนกนฺติ ฯ  เทฺว  ฉินฺนกานิ  เอกํ   

อจฺฉินฺนกํ  นปฺปโหติ ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  เทฺว  อจฺฉินฺนกานิ  เอกํ  ฉินฺนกนฺติ ฯ  เทฺว  

อจฺฉินฺนกานิ  เอกํ  ฉินฺนกํ  นปฺปโหติ ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อนฺวาธิกํปิ  อาโรเปตุํ   

น  จ  ภิกฺขเว  สพฺพํ  อจฺฉินฺนกํ  ธาเรตพฺพํ  โย  ธาเรยฺย  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ

 ปน ก็  เตน  โข  สมเยน ในสมัยนั้นแล  สพฺพํ  (วตฺถํ) อ.ผ้าทั้งปวง  ภิกฺขุโน อันภิกษุ  

อญฺฃตรสฺส รูปใดรูปหนึ่ง,  ติจีวเร ครั้นเมื่อจีวรสาม  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  กริยมาเน 

กระทําอยู่,  ฉินฺนกํ ตัดแล้ว,  (วตฺถํ) อ.ผ้า  น  ปโหติ ย่อมไม่เพียงพอ ฯ  (โส  ภิกฺขุ) 

อ.ภิกษุนั้น  (อาโรเจสิ) บอกแจ้งแล้ว  (ตํ  อตฺถํ) ซึ่งเนื้อความนั้น  (ภิกฺขูนํ) แก่ภิกษุ ท. 

ฯ  (เต  ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  (อาโรเจสุํ) กราบทูลแล้ว  (ตํ  อตฺถํ) ซึ่งเนื้อความนั้น  

(ภควโต) แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า ฯ  (อถ  โข) ครั้งนั้นแล  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาค-

เจ้า  (อามนฺเตตฺวา) ตรัสเรียกแล้ว  (ภิกฺขู) ซึ่งภิกษุ ท.  (อนุชานิ) ทรงอนุญาตแล้ว  

อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (อหํ) อ.เรา  อนุชานามิ ย่อมอนุญาต  (จีวรานิ) ซึ่ง

จีวร ท.  เทฺว สองผืน  (ภิกฺขุนา)  ฉินฺนกานิ อันอันภิกษุตัดแล้ว  เอกํ  (จีวรํ) ซึ่งจีวร

หนึ่งผืน  (ภิกฺขุนา)  อจฺฉินฺนกํ อันอันภิกษุไม่ตัดแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ  (จีวรานิ) อ.จีวร 

ท.  เทฺว สองผืน  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  ฉินฺนกานิ ตัดแล้ว,  (จีวรํ) อ.จีวร  เอกํ ผืนหนึ่ง  

(ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  อจฺฉินฺนกํ ไม่ตัดแล้ว,  (วตฺถํ) อ.ผ้า  น  ปโหติ ย่อมไม่เพียงพอ ฯ   

(โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (อาโรเจสิ) บอกแจ้งแล้ว  (ตํ  อตฺถํ) ซึ่งเนื้อความนั้น   

(ภิกฺขูนํ) แก่ภิกษุ ท. ฯ  (เต  ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  (อาโรเจสุํ) กราบทูลแล้ว  (ตํ  

อตฺถํ) ซึ่งเนื้อความนั้น  (ภควโต) แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า ฯ  (อถ  โข) ครั้งนั้นแล  (ภควา) 

อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  (อามนฺเตตฺวา) ตรัสเรียกแล้ว  (ภิกฺขู) ซึ่งภิกษุ ท.  (อนุชานิ)  

ทรงอนุญาตแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (อหํ) อ.เรา  อนุชานามิ ย่อม

อนุญาต  (จีวรานิ) ซึ่งจีวร ท.  เทฺว สองผืน  (ภิกฺขุนา)  อจฺฉินฺนกานิ อันอันภิกษุไม่

ตัดแล้ว  เอกํ  (จีวรํ) ซึ่งจีวรหนึ่งผืน  (ภิกฺขุนา)  ฉินฺนกํ อันอันภิกษุตัดแล้ว”  อิติ ดังนี้ 

ฯ  (จีวรานิ) อ.จีวร ท.  เทฺว สองผืน  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  อจฺฉินฺนกานิ ไม่ตัดแล้ว,  

(จีวรํ) อ.จีวร  เอกํ ผืนหนึ่ง  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  ฉินฺนกํ ตัดแล้ว,  (วตฺถํ) อ.ผ้า  น  
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ปโหติ ย่อมไม่เพียงพอ ฯ  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (อาโรเจสิ) บอกแจ้งแล้ว  (ตํ  อตฺถํ) 

ซึ่งเนื้อความนั้น  (ภิกฺขูนํ) แก่ภิกษุ ท. ฯ  (เต  ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  (อาโรเจสุํ) 

กราบทูลแล้ว  (ตํ  อตฺถํ) ซึ่งเนื้อความนั้น  (ภควโต) แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า ฯ  (อถ  

โข) ครั้งนั้นแล  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  (อามนฺเตตฺวา) ตรัสเรียกแล้ว  (ภิกฺขู)  

ซึ่งภิกษุ ท.  (อนุชานิ) ทรงอนุญาตแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (อหํ) 

อ.เรา  อนุชานามิ ย่อมอนุญาต  อาโรเปตุํ เพื่ออันยกขึ้น  อนฺวาธิกํปิ  (วตฺถํ) แม้

ซึ่งผ้าเพลาะ,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท. จ ก็  สพฺพํ  (จีวรํ) อ.จีวร ทั้งปวง  (ภิกฺขุนา)  

อจฺฉินฺนกํ อันอันภิกษุไม่ตัดแล้ว  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  น  ธาเรตพฺพํ ไม่พึงทรงไว้,  

โย  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุใด  ธาเรยฺย พึงทรงไว้,  อาปตฺติ อ.อาบัติ  ทุกฺกฏํ ชื่อว่าทุกกฏ   

อสฺส พึงมี  (ตสฺส  ภิกฺขุโน) แก่ภิกษุนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ก็ในสมัยนั้นแล เมื่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่งกําลังทําไตรจีวร ผ้าที่เธอตัดทุกผืน ไม่พอ. (เธอ

จึงแจ้งเนื้อความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย, พวกภิกษุกราบทูลเนื้อความนั้นแก่พระผู้มีพระ

ภาคเจ้า. ทีนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้ว ทรงอนุญาต

ว่า) “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตจีวรที่ตัดแล้ว ๒ ผืน ไม่ตัดผืน ๑” ดังนี้. เธอตัดจีวร ๒ 

ผืน ไม่ตัดผืน ๑ ผ้าก็ยังไม่พอ. (เธอจึงแจ้งเนื้อความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย, พวกภิกษุ

กราบทูลเนื้อความนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า. ทีนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้

เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้ว ทรงอนุญาตว่า) “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตจีวรที่ไม่ตัด ๒ 

ผืน ตัดผืน ๑” ดังนี้. เธอไม่ตัด ๒ ผืน ตัดแต่ผืนเดียว ผ้าก็ยังไม่พอ. (เธอจึงแจ้งเนื้อ

ความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย, พวกภิกษุกราบทูลเนื้อความนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า. ที

นั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้ว ทรงอนุญาตว่า) “ภิกษุ

ทั้งหลาย เราอนุญาตให้ติดแม้ผ้าเพลาะ, ภิกษุทั้งหลาย ก็จีวรที่ไม่ได้ตัดทุกผืน ภิกษุ

ไม่พึงทรงไว้ ภิกษุใดขืนทรงไว้ ภิกษุนั้น ต้องอาบัติทุกกฏ” ดังนี้.

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

 อนฺวาธิกํปิ  อาโรเปตุนตฺิ  อาคนฺตุกปฏํ  ทาตุํ ฯ  อิทมฺปน  นปฺปโหนเก  อาโรเปตพฺพํ 

ฯ  สเจ  ปโหติ,  อาคนฺตุกปฏํ  น  วฏฺฏติ,  ฉินฺทิตพฺพเมวาติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 “อนฺวาธิกํปิ  อาโรเปตุนฺติ  (ปททฺวยสฺส)  ‘อาคนฺตุกปฏํ  ทาตุํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  อิทํ  (อาคนฺตุกปฏํ)   
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ปน,  (วตฺถมฺหิ)  น  ปโหนเก  (สติ),  (ภิกฺขุนา)  อาโรเปตพฺพํ ฯ  สเจ  (วตฺถํ)  ปโหติ,  (ภิกฺขุนา)  

อาคนฺตุกปฏํ  (อาโรเปตุํ)  น  วฏฺฏติ,  (สพฺพํ  จีวรํ  ภิกฺขุนา)  ฉินฺทิตพฺพเมวาติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 ตพฺพณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งจีวรขันธกะนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  

‘ทาตุํ เพื่ออันให้  อาคนฺตุกปฏํ ซึ่งผ้าดาม’  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสอง

แห่งบท  ‘อนฺวาธิกํปิ  อาโรเปตุนฺติ ว่า ‘อนฺวาธิกํปิ  อาโรเปตุํ’ ดังนี้ ฯ  ปน แต่ว่า  อิทํ  

(อาคนฺตุกปฏํ) อ.ผ้าดามนี้,  (วตฺถมฺหิ) ครั้นเมื่อผ้า  น  ปโหนเก เป็นของไม่เพียงพอ  

(สติ) มีอยู่  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  อาโรเปตพฺพํ พึงยกขึ้น,  สเจ ถ้าว่า  (วตฺถํ) อ.ผ้า  

ปโหติ ย่อมเพียงพอไซร้,  (ภิกฺขุนา)  อาคนฺตุกปฏํ  (อาโรเปตุํ) อ.อัน อันภิกษุ ยก

ขึ้น ซึ่งผ้าดาม  น  วฏฺฏติ ย่อมไม่ควร,  (สพฺพํ  จีวรํ) อ.จีวรทั้งปวง  (ภิกฺขุนา) อัน

ภิกษุ  ฉินฺทิตพฺพํ  เอว พึงตัดนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาจีวรขันธกะนั้นว่า “สองบทว่า ‘อนฺวาธิกํปิ  อาโรเปตุํ’ ความว่า เพื่อจะให้ผ้า

ดาม. แต่ผ้าดามนี้ เมื่อผ้าไม่พอ พึงเพิ่มเข้าไป, ถ้าผ้าพอ, จะเพิ่มผ้าดามไม่ควร, จีวร

ทุกผืน ต้องตัดทั้งนั้น”.

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

 อาคนฺตุกปฏนฺติ  อจฺฉินฺทิตฺวา  อนฺวาธิกํ  อาโรเปตฺวา  กรณจีวรํ  สนฺธาย  วุตฺตนฺติ  

คณโภชนสิกฺขาปทวิมติวิโนทนี ฯ

 “อาคนฺตุกปฏนฺติ  (ปทํ  อฏฺฅกถาจริเยน  ภิกฺขุนา)  อจฺฉินฺทิตฺวา  อนฺวาธิกํ  (วตฺถํ)  อาโรเปตฺวา  

กรณจีวรํ  สนฺธาย  วุตฺตนฺติ  คณโภชนสิกฺขาปทวิมติวิโนทนี ฯ

 คณโภชนสิกฺขาปทวิมติวิโนทนี อ.อนุฎีกาวิมติวิโนทนีในคณโภชนสิกขาบท  อิติ 

ว่า  “อาคนฺตุกปฏนฺติ  (ปทํ) อ.บทว่า “อาคนฺตุกปฏํ” ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อัน

พระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  สนฺธาย หมายเอา  (ภิกฺขุนา)  อจฺฉินฺทิตฺวา  

อนฺวาธิกํ  อาโรเปตฺวา  กรณจีวรํ ซึ่งจีวร อันภิกษุ ไม่ตัดแล้ว ยกขึ้น ซึ่งผ้าเพลาะ 

แล้วจึงกระทํา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อนุฎีกาวิมติวิโนทนี ตอนแก้ด้วยคณโภชนสิกขาบทว่า “บทว่า ‘อาคนฺตุกปฏํ’ พระ

อรรถกถาจารย์กล่าวหมายเอาจีวรที่ภิกษุไม่ตัด ติดผ้าเพลาะทํา.
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๓. อญฺฃตรภิกฺขุวตฺถุ 

[๑๓๓] ตทา  อญฺฃตรสฺส  ภิกฺขุโน  อนฺตรวาสโก  ฉิทฺโท  อโหสิ ฯ  โส  ภควตา  ติจีวรํ   

อนุญฺฃาตํ  ทฺวิคุณา  สงฺฆาฏิ  เอกจฺจิโย  อุตฺตราสงฺโค  เอกจฺจิโย  อนฺตรวาสโก  อยญฺจ  

เม  อนฺตรวาสโก  ฉิทฺโท  ยนฺนูนาหํ  อคฺคฬํ  อจฺฉุเปยฺยํ  สมนฺตโต  ทุปฏฺฏํ  ภวิสฺสติ  

มชฺเฌ  เอกจฺจิยนฺติ  จินฺเตตฺวา  อคฺคฬํ  อจฺฉุเปสิ ฯ  ตํ  ฃตฺวา  สตฺถา  วิหารจาริกํ   

อาหิณฺฑนฺโต  วิย  ตํ  ภิกฺขุํ  อุปสงฺกมิตฺวา  กึ  ตฺวํ  ภิกฺขุ  กโรสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  อคฺคฬํ  

ภควา  อจฺฉุเปมีติ ฯ  สตฺถา  สาธุ  สาธุ  ภิกฺขุ  สาธุ  โข  ตฺวํ  ภิกฺขุ  อคฺคฬํ   

อจฺฉุเปสีติ  วตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อหตานํ  ทุสฺสานํ  อหต- 

กปฺปานํ  ทฺวิคุณํ  สงฺฆาฏึ  เอกจฺจิยํ  อุตฺตราสงฺคํ  เอกจฺจิยํ  อนฺตรวาสกํ  อุตุทฺธตานํ   

ทุสฺสานํ  จตุคฺคุณํ  สงฺฆาฏึ  ทฺวิคุณํ  อุตฺตราสงฺคํ  ทฺวิคุณํ  อนฺตรวาสกํ  ปํสุกูเล   

ยาวทตฺถํ  ปาปณิเก  อุสฺสาโห  กรณีโย  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อคฺคฬํ  ตุนฺนํ  โอวฏฺฏิกํ  

กณฺฑุสกํ  ทฬฺหีกมฺมนฺติ ฯ

 ตทา ในกาลนั้น  อนฺตรวาสโก อ.อันตรวาสก  ภิกฺขุโน ของภิกษุ  อญฺฃตรสฺส รูปใด

รูปหนึ่ง  ฉิทฺโท เป็นรู  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  จินฺเตตฺวา คิด

แล้ว  อิติ ว่า  “ติจีวรํ อ.จีวรสามผืน  สงฺฆาฏิ คือ อ.สังฆาฏิ  ทฺวิคุณา อันมีชั้นสอง  

อุตฺตราสงฺโค คือ อ.อุตตราสงค์  เอกจฺจิโย ชั้นเดียว  อนฺตรวาสโก คือ อ.อันตรวาสก   

เอกจฺจิโย ชั้นเดียว  ภควตา อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  อนุญฺฃาตํ ทรงอนุญาตแล้ว,  จ 

ก็  อยํ  เม  อนฺตรวาสโก อ.อันตรวาสก ของเรา นี้  ฉิทฺโท เป็นผ้ามีรู  (โหติ) ย่อมเป็น,  

ยนฺนูน ไฉนหนอ  อหํ อ.เรา  อจฺฉุเปยฺยํ พึงทาบ  อคฺคฬํ ซึ่งผ้าปะ,  (อยํ  อนฺตรวาสโก)  

อ.อันตรวาสกนี้  ทุปฏฺฏํ เป็นผ้ามีชั้นสอง  สมนฺตโต ในที่โดยรอบ  ภวิสฺสต ิ จัก

เป็น,  เอกจฺจิยํ เป็นผ้ามีชั้นเดียว  มชฺเฌ ในท่ามกลาง  (ภวิสฺสติ) จักเป็น”  อิติ ดังนี้   

อจฺฉุเปสิ ทาบแล้ว  อคฺคฬํ ซึ่งผ้าปะ ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  ฃตฺวา ทรงทราบแล้ว  

ตํ  (วตฺถุํ) ซึ่งเรื่องนั้น  อาหิณฺฑนฺโต  วิย ราวกะว่าเสด็จเที่ยวไปอยู่  วิหารจาริกํ สู่

ที่จาริกในวิหาร  อุปสงฺกมิตฺวา เสด็จเข้าไปหาแล้ว  ตํ  ภิกฺขุํ ซึ่งภิกษุนั้น  ปุจฺฉิ ตรัส

ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขุ ดูก่อนภิกษุ  ตฺว ํอ.เธอ  กโรสิ ย่อมกระทํา  กึ ซึ่งอะไร ?”  

อิติ ดังนี้ ฯ  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภควา ข้าแต่พระผู้มี

พระภาคเจ้า  (อหํ) อ.ข้าพระองค์  อจฺฉุเปมิ ย่อมทาบ  อคฺคฬํ ซึ่งผ้าปะ”  อิติ ดังนี้ ฯ   
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สตฺถา อ.พระศาสดา  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขุ ดูก่อนภิกษุ  สาธุ อ.ดีละ  สาธุ 

อ.ดีละ,  ภิกฺขุ ดูก่อนภิกษุ  สาธุ  โข อ.ดีละแล,  ตฺว ํอ.เธอ  อจฺฉุเปสิ ย่อมทาบ  อคฺคฬํ 

ซึ่งผ้าปะ”  อิติ ดังนี้  อามนฺเตสิ ตรัสเรียกแล้ว  ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท.  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว 

ดูก่อนภิกษุ ท.  (อหํ) อ.เรา  อนุชานามิ ย่อมอนุญาต  สงฺฆาฏึ ซึ่งสังฆาฏิ  ทฺวิคุณํ 

อันมีชั้นสอง  อุตฺตราสงฺคํ ซึ่งอุตตราสงค์  เอกจฺจิยํ ชั้นเดียว  อนฺตรวาสกํ ซึ่งอันตร

วาสก  เอกจฺจิย ํชั้นเดียว  ทุสฺสานํ แห่งผ้า ท.  อหตานํ อันไม่ถูกเบียดเบียนแล้ว  

อหตกปฺปานํ อันควรนับว่าเป็นผ้าอันไม่ถูกเบียดเบียนแล้ว,  สงฺฆาฏึ ซึ่งสังฆาฏิ   

จตุคฺคุณํ อันมีชั้นสี่  อุตฺตราสงฺคํ ซึ่งอุตตราสงค์  ทฺวิคุณํ อันมีชั้นสอง  อนฺตรวาสกํ 

ซึ่งอันตรวาสก  ทฺวิคุณํ อันมีชั้นสอง  ทุสฺสานํ แห่งผ้า ท.  อุตุทฺธตานํ อันบุคคลทรง

ไว้แล้วตลอดฤดู,  (อุสฺสาโห) อ.ความอุตสาหะ  ปํสุกูเล ในผ้าบังสุกุล  (ภิกฺขุนา) อัน

ภิกษุ  (กรณีโย) พึงกระทํา  ยาวทตฺถํ เพียงใดแต่ความต้องการ,  อุสฺสาโห อ.ความ

อุตสาหะ  ปาปณิเก ในผ้าอันตกแล้วที่ร้านตลาด  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  กรณีโย พึง

กระทํา,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (อหํ) อ.เรา  อนุชานามิ ย่อมอนุญาต  อคฺคฬํ ซึ่งผ้า

ปะ  ตุนฺนํ ซึ่งผ้าชุน  โอวฏฺฏิกํ ซึ่งรังดุม  กณฺฑุสกํ ซึ่งลูกดุม  ทฬฺหีกมฺมํ ซึ่งผ้าทาบ

ทําให้มั่นคง”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในคราวนั้น อันตรวาสกของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งทะลุแล้ว. เธอคิดว่า “พระผู้มีพระภาค-

เจ้าทรงอนุญาตไตรจีวรไว้ คือ ผ้าสังฆาฏิ ๒ ชั้น อุตตราสงค์ชั้นเดียว อันตรวาสกชั้น

เดียว, ก็อันตรวาสกของเราผืนนี้ทะลุแล้ว ถ้ากระไร เราพึงทาบผ้าปะโดยรอบ ก็จัก

เป็น ๒ ชั้น. ตรงกลางจักเป็นชั้นเดียว” ดังนี้แล้ว จึงทาบผ้าปะ. พระศาสดาทรงทราบ

เรื่องนั้น จึงทําเหมือนเสด็จจาริกไปในวิหาร เสด็จเข้าไปหาภิกษุนั้นแล้ว ตรัสถามว่า 

“ภิกษุ เธอทําอะไร ?”. ภิกษุนั้น กราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์

ทาบผ้าปะ พระเจ้าข้า”. พระศาสดาตรัสว่า “ดีละๆ ภิกษุ ดีแล้วภิกษุ เธอทาบผ้าปะ” 

ดังนี้แล้ว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้ว ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าสังฆาฏิ 

๒ ชั้น อุตตราสงค์ชั้นเดียว อันตรวาสกชั้นเดียว แห่งผ้าใหม่และที่ควรนับว่าใหม่, 

สังฆาฏิ ๔ ชั้น อุตตราสงค์ ๒ ชั้น อันตรวาสก ๒ ชั้น แห่งผ้าที่เก็บไว้ค้างฤดู พึงทํา

อุตสาหะในผ้าบังสุกุลตามต้องการ, พึงทําอุตสาหะในผ้าที่ตกตามร้านตลาด, ภิกษุทั้ง

หลาย เราอนุญาตผ้าปะ ผ้าชุน รังดุม ลูกดุม ผ้าทาบทําให้มั่นคง”.
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[๑๓๔]  ตตฺถ  อหตกปฺปานนฺติ  เอกวารโธตานํ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อหตกปฺปานนฺติ  (ปทสฺส)  “เอกวารโธตานํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เอกวารโธตานํ อันถูกซักแล้วสิ้นวาระเดียว”  (อิติ) ดังนี้  

ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อหตกปฺปานนฺติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า  

“อหตกปฺปานํ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “อหตกปฺปานํ” ความว่า ถูกซักครั้งเดียว.  

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

 อุตุทฺธตานนฺติ  อุตุโต  ทีฆกาลโต  อุทฺธตานํ ฯ  คตวตฺถุกานํ  ปิโลติกานนฺติ  วุตฺตํ  

โหติ ฯ  

 “อุตุทฺธตานนฺติ  (ปทสฺส)  “อุตุโต  ทีฆกาลโต  อุทฺธตานํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “คตวตฺถุกานํ   

ปิโลติกานนฺติ  (วจนํ  ภควตา)  วุตฺตํ  โหติ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อุทฺธตานํ อันบุคคลเก็บไว้แล้ว  อุตุโต แต่ฤดู  ทีฆกาลโต  

คือว่า แต่กาลนาน”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อุตุทฺธตานนฺติ ว่า “อุตุทฺธตานํ” 

ดังนี้  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “ปิโลติกานํ แห่งผ้าเก่า ท.  คตวตฺถุกานํ อันมีวัตถุอันไป

แล้ว”  อิติ ดังนี้  (ภควตา)  วุตฺต ํเป็นคําอธิบายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว  โหติ 

ย่อมเป็น ฯ

 บทว่า “อุตุทฺธตานํ” ความว่า ที่บุคคลเก็บไว้ค้างฤดู คือเวลานาน. มีคําที่พระผู้มี 

พระภาคเจ้าอธิบายไว้ว่า “แห่งผ้าเก่าที่มีวัตถุอันไปแล้ว”.

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

 ปาปณิเกติ  อนฺตราปณโต  ปติตปิโลติกจีวเร ฯ 

 “ปาปณิเกติ  (ปทสฺส)  “อนฺตราปณโต  ปติตปิโลติกจีวเร”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปติตปิโลติกจีวเร ในผ้าจีวรเก่าอันตกไปแล้ว  อนฺตรา-

ปณโต จากระหว่างแห่งร้านตลาด”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปาปณิเกติ ว่า 
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“ปาปณิเก” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ปาปณิเก” ได้แก่ผ้าจีวรเก่าที่ตกจากระหว่างร้านตลาด.

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

 อุสฺสาโหติ  ปริเยสนา ฯ  ปริจฺเฉโท  ปน  นตฺถิ  ปฏสตมฺปิ  วฏฺฏติ ฯ  สพฺพมิทํ   

สาทิยนฺตสฺส  ภิกฺขุโน  วุตฺตํ ฯ 

 “อุสฺสาโหติ  ปริเยสนา ฯ  (ปํสุกูลปาปณิกานํ)  ปริจฺเฉโท  ปน  นตฺถิ,  ปฏสตมฺปิ  วฏฺฏติ ฯ  สพฺพํ  

อิทํ  (วจนํ  ภควตา)  สาทิยนฺตสฺส  ภิกฺขุโน  วุตฺตํ ฯ

  ปริเยสนา อ.การแสวงหา  อุสฺสาโหติ ชื่อว่าอุสสาหะ ฯ  ปน แต่ว่า  ปริจฺเฉโท อ.การ

กําหนด  (ปํสุกูลปาปณิกานํ) ซึ่งผ้าบังสุกุลและผ้าอันตกแล้วที่ร้านตลาด ท.  นตฺถิ 

ย่อมไม่มี,  ปฏสตมฺป ิแม้ อ.ร้อยแห่งชั้น  วฏฺฏติ ย่อมควร ฯ  อิทํ  (วจนํ) อ.พระดํารัส

นี้  สพฺพํ ทั้งปวง  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสแล้ว  ภิกฺขุโน แก่ภิกษุ  

สาทิยนฺตสฺส ผู้ยินดีอยู่ ฯ

 การแสวงหา ชื่อว่าอุสสาหะ. แต่ผ้าบังสุกุลและผ้าที่ตกค้างอยู่ที่ร้านตลาด ไม่มีการ

กําหนด, แม้ ๑๐๐ ชั้น ก็ควร. คํานี้ทั้งหมด พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้สําหรับภิกษุ 

ผู้ยินดีอยู่.

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

 อคฺคฬนฺติ  อุทฺธริตฺวา  อลฺลิยาปนวตฺถขณฺฑํ ฯ

 “อคฺคฬนฺติ  (ปทสฺส)  “อุทฺธริตฺวา  อลฺลิยาปนวตฺถขณฺฑํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อุทฺธริตฺวา  อลฺลิยาปนวตฺถขณฺฑํ ซึ่งท่อนแห่งผ้า 

อันภิกษุรื้อขึ้นแล้ว ทาบเข้า”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อคฺคฬนฺติ ว่า “อคฺคฬํ” 

ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อคฺคฬํ” ได้แก่ ท่อนผ้าที่รื้อแล้วทาบเข้า.

 ..............................................................................................................................
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 ตุนฺนนตฺิ  สุตฺตเกน  สํสิพฺพิตํ ฯ

 “ตุนฺนนฺติ  (ปทสฺส)  “สุตฺตเกน  (ปุคฺคเลน)  สํสิพฺพิตํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ปุคฺคเลน)  สํสิพฺพิต ํอันอันบุคคลชุนแล้ว  สุตฺตเกน 

ด้วยด้าย”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ตุนฺนนฺติ ว่า “ตุนฺนํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ตุนฺนํ” ได้แก่ ผ้าที่ชุนด้วยด้าย.

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

 โอวฏฺฏิกนฺติ  วิชฺฌิตฺวา  กรณํ ฯ

 “โอวฏฺฏิกนฺติ  (ปทสฺส)  “วิชฺฌิตฺวา  กรณํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วิชฺฌิตฺวา  กรณํ ซึ่งการเจาะแล้วกระทํา”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “โอวฏฺฏิกนฺติ ว่า “โอวฏฺฏิกํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “โอวฏฺฏิกํ” ได้แก่ เจาะทํา.

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

 กณฺฑุสกนตฺิ  มุทฺทิกํ ฯ

   “กณฺฑุสกนฺติ  (ปทสฺส)  “มุทฺทิกํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มุทฺทิกํ ซึ่งลูกดุม”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“กณฺฑุสกนฺติ ว่า “กณฺฑุสกํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “กณฺฑุสกํ” ได้แก่ ลูกดุม.

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

 ทฬฺหีกมฺมนฺติ  อนุทฺธริตฺวา  อุปสฺสยํ  กตฺวา  อลฺลิยาปนวตฺถขณฺฑํ ฯ

 “ทฬฺหีกมฺมนฺติ  (ปทสฺส)  “อนุทฺธริตฺวา  อุปสฺสยํ  กตฺวา  อลฺลิยาปนวตฺถขณฺฑํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อนุทฺธริตฺวา  อุปสฺสยํ  กตฺวา  อลฺลิยาปนวตฺถขณฺฑํ 
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ซึ่งท่อนแห่งผ้า อันภิกษุ ไม่รื้อแล้ว กระทํา ให้เป็นที่รอง แล้วทาบเข้า”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “ทฬฺหีกมฺมนฺติ ว่า “ทฬฺหีกมฺมํ” ดังนี้ ฯ 

 บทว่า “ทฬฺหีกมฺมํ” ความว่า ท่อนผ้าที่ไม่รื้อ ทําให้เป็นที่รอง แล้วทาบเข้า.

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

 อญฺฃตรสฺส  ภิกฺขุโน  วตฺถุ ฯ

 วตฺถุ อ.เรื่อง  ภิกฺขุโน แห่งภิกษุ  อญฺฃตรสฺส รูปใดรูปหนึ่ง  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

 จบเรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง.

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

๔. โลลุทายิวตฺถุ

[๑๓๕]  เอวมิเมสํ  หตฺถโกสลฺลํ  ฅาเน  ปยุตฺตํ  อิธโลกหิตนฺโตคธํ  ปสํสํ  อาวหตีติ  มงฺคลํ  ชาตํ ฯ   

อฏฺฅาเน  ปยุตฺตนฺตุ  นินฺทาวหนโต  อมงฺคลํ ฯ  

 หตฺถโกสลฺลํ อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้ฉลาดในหัตถกรรม  อิเมสํ  (ชนานํ) ของชน 

ท. เหล่านี้  ปยุตฺต ํ ประกอบแล้ว  ฅาเน ในฐานะ  อาวหติ ย่อมนํามา  ปสํสํ ซึ่ง

การสรรเสริญ  อิธโลกหิตนฺโตคธํ อันนับเข้าในภายในแห่งประโยชน์เกื้อกูลในโลกนี้  

เอวํ ด้วยประการฉะนี้  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตํ  หตฺถโกสลฺลํ) อ.ความเป็นแห่งบุคคล

ผู้ฉลาดในหัตถกรรมนั้น  มงฺคลํ เป็นมงคล  ชาตํ เกิดแล้ว ฯ  ต ุ ส่วนว่า  (หตฺถ- 

โกสลฺลํ) อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้ฉลาดในหัตถกรรม  ปยุตฺต ํประกอบแล้ว  อฏฺฅาเน 

ในอัฏฐานะ  อมงฺคลํ เป็นอมงคล  นินฺทาวหนโต เพราะเป็นเหตุนํามาซึ่งการติเตียน  

(ชาตํ) เกิดแล้ว ฯ

 ความเป็นผู้ฉลาดในหัตถกรรมของชนเหล่านี้ ประกอบในฐานะอันควร ย่อมนําการ

สรรเสริญมาให้ ที่นับเข้าในประโยชน์เกื้อกูลในโลกนี้ ด้วยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้น 

ความเป็นผู้ฉลาดในหัตถกรรม จึงเป็นมงคล. ส่วนความเป็นผู้ฉลาดในหัตถกรรม ที่

ประกอบในฐานะอันไม่สมควร เป็นอมงคล เพราะเป็นเหตุนําการติเตียนมาให้.
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 ตตฺรีทํ  วตฺถุ

 อิทํ  วตฺถุ อ.เรื่องนี้  ตตฺร  (ปพฺเพ) ในข้อนั้น ฯ

 ในข้อนั้น มีเรื่องนี้ (เป็นอุทาหรณ์).

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

 โลลุทายิ  กิร  นิปุโณ  เจว  สมตฺโถ  จ  โหติ  จีวรกมฺมํ  กาตุํ ฯ  โส  อตฺตโน  ปุราณ- 

ทุติยิกาย  ภิกฺขุนิยา  จีวรํ  สิพฺเพตฺวา  รชิตฺวา  มชฺเฌ  ปฏิภานจิตฺตํ  กตฺวา   

สํหริตฺวา  “หนฺท  ภคินิ  อิมํ  จีวรํ  ยถาสํหริตํ  หริตฺวา  นิกฺขิปิตฺวา,  ยทา  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  

โอวาทํ  อาคจฺฉติ,  ตทา  อิมํ  ปารุปิตฺวา  ปิฏฺฅิโต  ปิฏฺฅิโต  อาคจฺฉาติ  อาห ฯ  สา  

ตถา  อกาสิ ฯ  ตํ  ทิสฺวา  มนุสฺสา  อุชฺฌายึสุ ฯ  สา  ภิกฺขุนีนํ  อาโรเจสิ ฯ  ภิกฺขุนิโย  

ภิกฺขูนํ ฯ  ภิกฺขู  ภควโต  ตมตฺถํ  อาโรเจสุํ ฯ  ภควา  อเนกปริยาเยน  อุทายึ  ภิกฺขุํ   

วิครหิตฺวา  “โย  ปน  ภิกฺขุ  อญฺฃาติกาย  ภิกฺขุนิยา  จีวรํ  สิพฺเพยฺย  วา  สิพฺพาเปยฺย  

วา  ปาจิตฺติยนฺติ  ภิกฺขุนีวคฺเค  จีวรสิพฺพนสิกฺขาปทํ  ปญฺฃาเปสิ ฯ  

 กิร ได้ยินว่า  โลลุทายิ อ.พระโลลุทายี  นิปุโณ  เจว เป็นผู้ละเอียดด้วยนั่นเทียว  

สมตฺโถ  จ เป็นผู้สามารถด้วย  กาตุํ เพื่ออันกระทํา  จีวรกมฺมํ ซึ่งจีวรกรรม  โหติ 

ย่อมเป็น ฯ  โส  (โลลุทายิ) อ.พระโลลุทายีนั้น  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  สิพฺเพตฺวา ให้

เย็บแล้ว  จีวรํ ซึ่งจีวร  ภิกฺขุนิยา เพื่อภิกษุณี  ปุราณทุติยิกาย ผู้เป็นภรรยาเก่า   

อตฺตโน ของตน  รชิตฺวา ย้อมแล้ว  กตฺวา กระทําแล้ว  ปฏิภานจิตฺตํ ให้วิจิตรอัน

สําเร็จแล้วด้วยปฏิภาณ  มชฺเฌ ในท่ามกลาง  สํหริตฺวา พับไว้แล้ว  อาห กล่าวแล้ว  

อิติ ว่า  “ภคินิ ดูก่อนน้องหญิง  หนฺท เชิญเถิด  (ตฺวํ) อ.เธอ  หริตฺวา นําไปแล้ว  อิมํ  

จีวรํ ซึ่งจีวรนี้  (มยา)  ยถาสํหริตํ อันอันเราพับไว้แล้วอย่างไร  นิกฺขิปิตฺวา เก็บไว้แล้ว   

ปารุปิตฺวา ห่มแล้ว  อิมํ  (จีวรํ) ซึ่งจีวรนี้,  ภิกฺขุนีสงฺโฆ อ.หมู่แห่งภิกษุณี  อาคจฺฉติ  

ย่อมมา  (คเหตุํ) เพื่ออันรับ  โอวาทํ ซึ่งโอวาท  ยทา ในกาลใด,  ตทา ในกาลนั้น  

อาคจฺฉ จงมา  ปิฏฺฅิโต  ปิฏฺฅิโต ข้างหลังๆ”  อิติ ดังนี้ ฯ  สา  (ภิกฺขุนี) อ.ภิกษุณีนั้น  

อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ  มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  ทิสฺวา เห็น

แล้ว  ตํ  (ภิกฺขุนึ) ซึ่งภิกษุณีนั้น  อุชฺฌายึสุ ยกโทษแล้ว ฯ  สา  (ภิกฺขุนี) อ.ภิกษุณีนั้น   

อาโรเจสิ บอกแล้ว  ภิกฺขุนีนํ แก่ภิกษุณี ท. ฯ  ภิกฺขุนิโย อ.ภิกษุณี ท.  (อาโรเจสุํ) 
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บอกแล้ว  ภิกฺขูนํ แก่ภิกษุ ท. ฯ  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  อาโรเจสุํ กราบทูลแล้ว  ตํ  อตฺถํ 

ซึ่งเนื้อความนั้น  ภควโต แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า ฯ  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  

วิครหิตฺวา ทรงติเตียนแล้ว  ภิกฺขุํ ซึ่งภิกษุ  อุทายึ ชื่อว่าอุทายี  อเนกปริยาเยน  

โดยอเนกปริยาย  ปญฺฃาเปสิ ทรงบัญญัติแล้ว  จีวรสิพฺพนสิกฺขาปทํ ซึ่งจีวร- 

สิพพนสิกขาบท  ภิกฺขุนีวคฺเค ในภิกขุนีวรรค  อิติ ว่า  “ปน ก็  โย  ภิกฺขุ อ.ภิกษุใด   

สิพฺเพยฺย  วา พึงเย็บหรือ  (อญฺฃํ  ปุคฺคลํ)  สิพฺพาเปยฺย  วา หรือว่า ยังบุคคลอื่น ให้

เย็บ  จีวรํ ซึ่งจีวร  ภิกฺขุนิยา เพื่อภิกษุณี  อญฺฃาติกาย ผู้มิใช่เป็นญาติ,  ปาจิตฺติยํ 

อ.อาบัติปาจิตตีย์  (โหติ) ย่อมมี  (ตสฺส  ภิกฺขุโน) แก่ภิกษุนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทราบมาว่า พระโลลุทายี เป็นผู้ละเอียดอ่อนและเป็นผู้มีความสามารถเพื่อจะทําจีวร

กรรม. ท่านใช้คนให้เย็บจีวรเพื่อภิกษุณีผู้เป็นภรรยาเก่าของตน ย้อมเสร็จ ทําให้

วิจิตรด้วยปฏิภาณตรงกลาง พับไว้ แล้วกล่าวว่า “น้องหญิง เชิญเธอนําจีวรนี้ไป ตาม

ที่เราพับไว้ เก็บไว้ ห่มจีวรผืนนี้ในคราวที่ภิกษุณีสงฆ์มาเพื่อจะรับโอวาท จงเดินตาม

มาข้างหลังๆ”. ภิกษุณีได้ทําเช่นนั้นแล้ว. พวกมนุษย์เห็นภิกษุณีนั้นแล้ว ต่างพากัน

ยกโทษขึ้น. ภิกษุณีนั้น จึงแจ้งแก่เหล่าภิกษุณี. เหล่าภิกษุณี ก็แจ้งแก่พวกภิกษุ. พวก

ภิกษุก็กราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า. พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียน

พระอุทายีโดยอเนกปริยาย ทรงบัญญัติจีวรสิพพนสิกขาบท ในภิกขุนีวรรคว่า “ก็

ภิกษุใด พึงเย็บเองก็ดี ให้เย็บก็ดี ซึ่งจีวรเพื่อภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ, ภิกษุนั้นต้องอาบัติ

ปาจิตตีย์”.

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

 ปฏิภานจิตฺตนฺติ  อตฺตโน  ปฏิภาเนน  กตจิตฺตํ  นานาวณฺเณหิ  กตํ  วิปฺปกตเมถุน-

ธมฺมํ  อิตฺถีปุริสรูปนฺตฺยตฺโถ ฯ

 “ปฏิภานจิตฺตนฺติ  (ปทสฺส)  “อตฺตโน  ปฏิภาเนน  (ปุคฺคเลน)  กตจิตฺตํ”  (อิติ  อตฺโถ),  “นานา-

วณฺเณหิ  (สุตฺเตหิ  ปุคฺคเลน)  กตํ  วิปฺปกตเมถุนธมฺมํ  อิตฺถีปุริสรูปํ”  อิติ  อตฺโถ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ปุคฺคเลน)  กตจิตฺตํ อ.จิตรกรรม อันบุคคล กระทําแล้ว  

ปฏิภาเนน ด้วยปฏิภาน  อตฺตโน ของตน”  (อิติ) ดังนี้,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “อิตฺถี- 

ปุริสรูป ํอ.รูปแห่งหญิงและบุรุษ  วิปฺปกตเมถุนธมฺมํ ผู้มีเมถุนธรรมอันกระทําค้างไว้   
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(ปุคฺคเลน)  กตํ อันอันบุคคลกระทําแล้ว  นานาวณฺเณหิ  (สุตฺเตหิ) ด้วยด้าย ท.  

อันมีสีต่างๆ”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปฏิภานจิตฺตนฺติ ว่า “ปฏิภานจิตฺตํ”  

ดังนี้ ฯ 

 บทว่า “ปฏิภานจิตฺตํ” ความว่า จิตรกรรมที่ทําด้วยปฏิภานของตน, อธิบายว่า “รูป

หญิงและชายที่ทําเมถุนธรรมค้าง ที่เขาทําด้วยด้ายสีต่างๆ.

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

 โลลุทายิวตฺถุ ฯ

 โลลุทายิวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระโลลุทายี  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

 จบเรื่องพระโลลุทายี.

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

๕. มณิการวตฺถุ

[๑๓๖]  อาคาริยสิปฺปํ  นาม  พหุวิธํ ฯ  ตตฺถ  ยํ  ปรปฺปาณุปโรธวิรหิตํ  อกุสลวิวชฺชิตํ  มณิการ- 

สุวณฺณการกมฺมาทิ  ตํ  อิธโลกตฺถาวหนโต  มงฺคลํ ฯ  

 อาคาริยสิปฺปํ  นาม  พหุวิธํ  (โหติ) ฯ  ตตฺถ  (สิปฺเปสุ)  ยํ  (กิจฺจํ)  ปรปฺปาณุปโรธวิรหิตํ  อกุสล- 

วิวชฺชิตํ  มณิการสุวณฺณการกมฺมาทิ  (อตฺถิ),  ตํ  (กิจฺจํ)  อิธโลกตฺถาวหนโต  มงฺคลํ  (โหติ) ฯ

 อาคาริยสิปฺปํ  นาม ชื่อ อ.ศิลปะของคฤหัสถ์  พหุวิธ ํ เป็นของมีอย่างมาก  (โหติ) 

ย่อมเป็น ฯ  ตตฺถ  (สิปฺเปสุ)  ยํ  (กิจฺจํ) อ.- ในศิลปะ ท. เหล่านั้นหนา -กิจใด  ปรปฺ-

ปาณุปโรธวิรหิตํ อันเว้นแล้วจากการเบียดเบียนซึ่งชีวิตของสัตว์อื่น  อกุสลวิวชฺชิตํ 

อันเว้นแล้วจากอกุศล  มณิการสุวณฺณการกมฺมาท ิ มีการงานของบุคคลผู้กระทํา

ซึ่งแก้วมณีและของบุคคลผู้กระทําซึ่งทองเป็นต้น  (อตฺถิ) มีอยู่,  ตํ  (กิจฺจํ) อ.กิจนั้น  

มงฺคลํ เป็นมงคล  อิธโลกตฺถาวหนโต เพราะเป็นเหตุนํามาซึ่งประโยชน์ในโลกนี้  

(โหติ) ย่อมเป็น ฯ
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 ชื่อว่าศิลปะของคฤหัสถ์ มีจํานวนมาก. ในบรรดาศิลปะเหล่านั้น กิจการใด เว้นจาก

การเบียดเบียนชีวิตของสัตว์อื่น เว้นจากอกุศลกรรม มีการงานของช่างแก้วและช่าง

ทองเป็นต้น, กิจการนั้น จัดเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุนําประโยชน์ในโลกนี้มาให้.

 ตตฺรีทํ  วตฺถุ

 อิทํ  วตฺถุ อ.เรื่องนี้  ตตฺร  (ปพฺเพ) ในข้อนั้น ฯ

 ในข้อนั้น มีเรื่องนี้ (เป็นอุทาหรณ์).

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

 อตีเต  กาสีรฏฺเฅ  พาราณสิยํ  เอกสฺมึ  นิคเม  เอโก  มหาวิภโว  เสฏฺฅี  อโหสิ ฯ  นิธาน-

คตาเยว  จสฺส  จตฺตาฬีส  หิรญฺฃโกฏิโย ฯ  ภริยา  ปนสฺส  กาลํ  กตฺวา  ธนสิเนเหน  

ธนปิฏฺฅิยํ  มูสิกา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  อนุกฺกเมน  สพฺพมฺปิ  ตํ  กุลํ  วินาสํ  คตํ ฯ  โสปิ  

คาโม  ฉฑฺฑิโต  อปฺปณฺณตฺตึ  คโต ฯ  อเถโก  มณิกาโร  ปาสาเณ  โกฏฺเฏตฺวา  มณึ  

คณฺหิตุกาโม  ตสฺมึ  ปุราณคามฏฺฅาเน  ปาสาเณ  อุทฺธริตฺวา  โกฏฺเฏสิ ฯ  สา  มูสิกา  

โคจรมานา  ตํ  ปุนปฺปุนํ  ปสฺสนฺตี  อุปฺปนฺนสิเนหา  หุตฺวา  “มยฺหํ  ธนํ  พหุํ  อการเณน  

นสฺสติ,  อิมินา  สทฺธึ  เอกโต  หุตฺวา  ตํ  ขาทิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  เอกํ  กหาปณํ   

ฑํสิตฺวา  ตสฺส  สนฺติกํ  คตา ฯ  โส  ตํ  ทิสฺวา  ปิยวาจาย  นํ  สลฺลปนฺโต  “กึ  อมฺม   

กหาปณํ  คเหตฺวา  อาคตาติ  อาห ฯ  “ตาต  อิมํ  คเหตฺวา  อตฺตนา  ปริภุญฺช  มยฺหํปิ  

มํสํ  อาหราติ  อาห ฯ  โส  กหาปณํ  ฆรํ  เนตฺวา  มํสํ  กีณิตฺวา  อาหริตฺวา  ตสฺสา   

อทาสิ ฯ  สา  มํสํ  คเหตฺวา  อตฺตโน  วสนฏฺฅานํ  คนฺตฺวา  ขาทิ ฯ  อิมินา  นเยน   

เทวสิกํ  ธนํ  อาหริตฺวา  ตสฺเสว  ทตฺวา  มํสํ  อคฺคเหสิ ฯ  เอวํ  อนุกฺกเมน  สา  ตํ  

สพฺพํปิ  ธนํ  คเหตฺวา  ตสฺเสว  อทาสิ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  เสฏฺฅี อ.เศรษฐี  มหาวิภโว ผู้มีทรัพย์อันบุคคล

พึงเสวยมาก  เอโก คนหนึ่ง  อโหสิ ได้มีแล้ว  เอกสฺมึ  นิคเม ในนิคมแห่งหนึ่ง   

พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี  กาสีรฏฺเฅ ในแว่นแคว้นชื่อว่ากาสี ฯ  จ แต่ว่า  หิรญฺฃ-

โกฏิโย อ.โกฏิแห่งเงิน ท.  จตฺตาฬีส ๔๐  นิธานคตา  เอว อันถึงแล้วซึ่งการฝังไว้

นั่นเทียว  อสฺส  (เสฏฺฅิโน) ของเศรษฐีนั้น  (สนฺติ) มีอยู่ ฯ  ปน ส่วนว่า  ภริยา 
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อ.ภรรยา  อสฺส  (เสฏฺฅิโน) ของเศรษฐีนั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ  มูสิกา 

เป็นนางหนู  ธนปิฏฺฅิยํ บนหลังแห่งทรัพย์  ธนสิเนเหน เพราะความห่วงใยในทรัพย์   

หุตฺวา เป็น  นิพฺพตฺติ บังเกิดแล้ว ฯ  ตํ  กุลํ อ.ตระกูลนั้น  สพฺพมฺป ิแม้ทั้งปวง  คตํ 

ถึงแล้ว  วินาสํ ซึ่งความพินาศ  อนุกฺกเมน ตามลําดับ ฯ  โสปิ  คาโม อ.หมู่บ้านแม้

นั้น  (มนุสฺเสหิ)  ฉฑฺฑิโต อันอันมนุษย์ ท. ทิ้งแล้ว  คโต ถึงแล้ว  อปฺปณฺณตฺต ึซึ่ง

ความไม่มีบัญญัติ ฯ  อถ ครั้งนั้น  มณิกาโร อ.บุคคลผู้กระทําซึ่งแก้วมณี  เอโก คน

หนึ่ง  โกฏฺเฏตฺวา ทุบแล้ว  ปาสาเณ ซึ่งแผ่นหิน ท.  คณฺหิตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออัน

ถือเอา  มณึ ซึ่งแก้วมณี  (หุตฺวา) เป็น  อุทฺธริตฺวา รื้อขึ้นแล้ว  ปาสาเณ ซึ่งแผ่น

หิน ท.  ตสฺมึ  ปุราณคามฏฺฅาเน ในที่แห่งหมู่บ้านเก่านั้น  โกฏฺเฏสิ ทุบแล้ว ฯ  สา  

มูสิกา อ.นางหนูนั้น  โคจรมานา เที่ยวหากินอยู่  ปสฺสนฺตี เห็นอยู่  ตํ  (มณิการํ)  

ซึ่งบุคคลผู้กระทําซึ่งแก้วมณีนั้น  ปุนปฺปุน ํบ่อยๆ  อุปฺปนฺนสิเนหา เป็นผู้มีความรัก

อันเกิดขึ้นแล้ว  หุตฺวา เป็น  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “ธนํ อ.ทรัพย์  มยฺห ํของ

เรา  พหุ ํ มาก  นสฺสต ิ จะฉิบหาย  อการเณน เพราะสิ่งอันมิใช่เหตุ,  (อหํ) อ.เรา   

หุตฺวา เป็น  เอกโต โดยความเป็นอันเดียวกัน  สทฺธึ กับ  อิมินา  (ปุริเสน) ด้วย

บุรุษนี้  ขาทิสฺสามิ จักเคี้ยวกิน  ตํ  (ธนํ) ซึ่งทรัพย์นั้น”  อิติ ดังนี้  ฑํสิตฺวา คาบ

แล้ว  กหาปณํ ซึ่งกหาปณะ  เอกํ กหาปณะหนึ่ง  คตา ไปแล้ว  สนฺติก ํ สู่สํานัก  

ตสฺส  (มณิการสฺส) ของบุคคลผู้กระทําซึ่งแก้วมณีนั้น ฯ  โส  (มณิกาโร) อ.บุคคล 

ผู้กระทําซึ่งแก้วมณีนั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (มูสิกํ) ซึ่งนางหนูนั้น  สลฺลปนฺโต เมื่อ

เจรจา  นํ  (มูสิกํ) กะนางหนูนั้น  ปิยวาจาย ด้วยวาจาอันไพเราะ  อาห กล่าวแล้ว  

อิติ ว่า  “อมฺม แน่ะแม่  (ตฺวํ) อ.เธอ  คเหตฺวา คาบมาแล้ว  กหาปณํ ซึ่งกหาปณะ  

อาคตา เป็นผู้มาแล้ว  (อสิ) ย่อมเป็น  กึ ทําไม ?”  อิติ ดังนี้ ฯ  (สา  มูสิกา) อ.นาง

หนูนั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต ข้าแต่พ่อ  (ตฺวํ) อ.ท่าน  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  

อิมํ  (กหาปณํ) ซึ่งกหาปณะนี้  ปริภุญฺช จงใช้สอย  อตฺตนา ด้วยตน  อาหร จงนํามา  

มํส ํซึ่งเนื้อ  มยฺหํป ิแม้แก่ดิฉัน”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (มณิกาโร) อ.บุคคลผู้กระทําซึ่งแก้ว

มณีนั้น  เนตฺวา นําไปแล้ว  กหาปณํ ซึ่งกหาปณะ  ฆรํ สู่เรือน  กีณิตฺวา ซื้อแล้ว  มํสํ 

ซึ่งเนื้อ  อาหริตฺวา นํามาแล้ว  อทาสิ ได้ให้แล้ว  ตสฺสา  (มูสิกาย) แก่นางหนูนั้น ฯ   

สา  (มูสิกา) อ.นางหนูนั้น  คเหตฺวา คาบไปแล้ว  มํส ํ ซึ่งเนื้อ  คนฺตฺวา ไปแล้ว   

วสนฏฺฅานํ สู่ที่เป็นที่อยู่  อตฺตโน ของตน  ขาทิ เคี้ยวกินแล้ว ฯ  (สา  มูสิกา) อ.นาง
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หนูนั้น  อาหริตฺวา นํามาแล้ว  ธนํ ซึ่งทรัพย์  เทวสิกํ ทุกๆ วัน  อิมินา  นเยน โดย

นัยนี้  ทตฺวา ให้แล้ว  ตสฺส  เอว  (มณิการสฺส) แก่บุคคลผู้กระทําซึ่งแก้วมณีนั้นนั่น

เทียว  อคฺคเหสิ ได้ถือเอาแล้ว  มํส ํซึ่งเนื้อ ฯ  สา  (มูสิกา) อ.นางหนูนั้น  คเหตฺวา 

ถือเอาแล้ว  ตํ  ธนํ ซึ่งทรัพย์นั้น  สพฺพํปิ แม้ทั้งปวง  อทาสิ ได้ให้แล้ว  ตสฺส  เอว  

(มณิการสฺส) แก่บุคคลผู้กระทําซึ่งแก้วมณีนั้นนั่นเทียว  อนุกฺกเมน ตามลําดับ  เอวํ 

ด้วยประการฉะนี้ ฯ  

 ในอดีตกาล ได้มีเศรษฐีผู้มีทรัพย์อันบุคคลพึงเสวยมากคนหนึ่ง ในนิคมแห่งหนึ่ง ใน

เมืองพาราณสี ในแคว้นกาสี. อนึ่ง เขามีเงิน ๔๐ โกฏิ ที่ถึงการฝังไว้นั่นแหละ. ฝ่าย

ภรรยาของเขา ครั้นเสียชีวิตแล้ว บังเกิดเป็นหนูตัวเมียบนหลังทรัพย์ เพราะความรัก

ในทรัพย์. ตระกูลนั้นแม้ทั้งหมดถึงความพินาศตามลําดับ. หมู่บ้านแม้นั้น ถูกทิ้งร้าง 

ถึงที่หาคนรู้จักไม่ได้. ทีนั้น ช่างแก้วมณีคนหนึ่ง มีความประสงค์จะทุบก้อนหินทั้ง

หลายแล้วถือเอาแก้วมณี ยกก้อนหินทั้งหลายขึ้นในที่หมู่บ้านเก่านั้น แล้วก็ทุบ. นาง

หนูตัวนั้น เที่ยวหากินอยู่ เห็นช่างแก้วนั้นบ่อยๆ จึงเกิดความรัก คิดว่า “ทรัพย์ของเรา

มีมากจะฉิบหายไป เพราะสิ่งมิใช่เหตุ, เราร่วมมือกับช่างแก้วมณีนี้ จักเคี้ยวกินทรัพย์

นั้น” จึงคาบเอากหาปณะหนึ่งไปสู่สํานักของเขา. ช่างแก้วมณีนั้นเห็นนางหนู เมื่อ

สนทนากะนางหนูนั้นด้วยคําอันเป็นที่รัก จึงกล่าวว่า “แม่ เธอนํากหาปณะมาทําไม

กัน”. นางหนูจึงกล่าวว่า “พ่อ ท่านถือเอากหาปณะนี้ไป จงบริโภคด้วยตนเอง จงนํา

เนื้อมาให้ฉันบ้าง”. ช่างแก้วมณีนั้นนํากหาปณะไปสู่เรือน ซื้อเนื้อนํามา ได้ให้แก่นาง

หนูนั้น. นางหนูคาบเอาเนื้อไปสู่ที่อยู่ของตน แล้วก็เคี้ยวกิน. นางหนูนั้นนําทรัพย์มา

ทุกๆ วัน โดยนัยนี้ ให้แก่ช่างแก้วมณีนั้นนั่นแหละ แล้วได้คาบเอาเนื้อไป. นางหนูนั้น 

คาบเอาทรัพย์นั้นแม้ทั้งหมดไปให้แก่ช่างแก้วมณีนั้นเท่านั้น ตามลําดับ ด้วยประการ

ฉะนี้.

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

 เอกนิปาตสฺส  จตุทฺทสมวคฺเค  พพฺพุชาตกวณฺณนายํ  มณิการวตฺถุ ฯ

 มณิการวตฺถุ อ.เรื่องแห่งบุคคลผู้กระทําซึ่งแก้วมณี  (อาคตํ) มาแล้ว  พพฺพุชาตก-

วณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งพัพพุชาดก  จตุทฺทสมวคฺเค ในจตุททสมวรรค  เอก- 
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นิปาตสฺส แห่งเอกนิบาต ฯ

 เรื่องช่างแก้วมณีมาในอรรถกถาพัพพุชาดก ในจตุททสมวรรค แห่งเอกนิบาต.

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

๖. กิลญฺชทายกตฺเถรวตฺถุ

[๑๓๗] สิปฺปนตฺิ  ยงฺกิญฺจิ  หตฺถโกสลฺลนฺติ  อวิเสเสน  วุตฺตตฺตา  ปน  โอมสวาทสิกฺขาปท-

วิภงฺเค  อาคตํ  นฬการาทิสิปฺปญฺเจว  สาลิตฺตกสิปฺปญฺจ  ลพฺภเตว ฯ  ตตฺถ  นฬกาโรติ   

วิลีวกาโร ฯ  ตสฺส  สิปฺปมฺปิ  อตฺถาวหนโต  มงฺคลํ ฯ

 “สิปฺปนตฺิ  ยงฺกิญฺจิ  หตฺถโกสลฺลนฺติ  (วจนสฺส  อฏฺฅกถาจริเยน)  อวิเสเสน  วุตฺตตฺตา  ปน   

(ปณฺฑิเตน)  โอมสวาทสิกฺขาปทวิภงฺเค  อาคตํ  นฬการาทิสิปฺปํ  เจว  สาลิตฺตกสิปฺปํ  จ  ลพฺภติ  

เอว ฯ  ตตฺถ  (“นฬการาทิสิปฺปญฺเจวาติ  วจเน)  นฬกาโรติ  วิลีวกาโร ฯ  ตสฺส  (นฬการสฺส)   

สิปฺปมฺปิ  อตฺถาวหนโต  มงฺคลํ  (โหติ) ฯ 

  ปน แต่ว่า  นฬการาทิสิปฺปํ  เจว อ.ศิลปะของบุคคลมีช่างสานเป็นต้นด้วยนั่นเทียว  

สาลิตฺตกสิปฺปํ  จ อ.ศิลปะดีดกรวดด้วย  อาคตํ อันมาแล้ว  โอมสวาทสิกฺขาปท-

วิภงฺเค ในวิภังค์แห่งโอมสวาทสิกขาบท  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ลพฺภติ  เอว ย่อม

ได้นั่นเทียว  “สิปฺปนฺติ  ยงฺกิญฺจิ  หตฺถโกสลฺลนฺติ  (วจนสฺส  อฏฺฅกถาจริเยน)   

อวิเสเสน  วุตฺตตฺตา เพราะความที่ แห่งคําว่า “อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้ฉลาดใน

หัตถกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง ชื่อว่าศิลปะ” ดังนี้ เป็นคําอันพระอรรถกถาจารย์ กล่าว

แล้ว โดยไม่แปลกกัน ฯ  วิลีวกาโร อ.ช่างสาน  นฬกาโรติ ชื่อว่านฬการ  ตตฺถ  

“(นฬการาทิสิปฺปญฺเจวาติ  วจเน) ในคําว่า “นฬการาทิสิปฺปญฺเจว” ดังนี้นั้น ฯ   

สิปฺปมฺป ิ แม้ อ.ศิลปะ  ตสฺส  (นฬการสฺส) ของช่างสานนั้น  มงฺคลํ เป็นมงคล   

อตฺถาวหนโต เพราะเป็นเหตุนํามาซึ่งประโยชน์  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 แต่เพราะท่านกล่าวไว้โดยไม่แปลกกันว่า “ความฉลาดในหัตถกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ชื่อว่าศิลปะ” ดังนี้ ศิลปะของช่างสานเป็นต้น และศิลปะดีดกรวด ที่มาในวิภังค์แห่ง

โอมสวาทสิกขาบท ย่อมได้ด้วย. ช่างสาน ชื่อว่านฬการ ในคําว่า “นฬการาทิสิปฺปญฺ-
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เจว” นั้น. แม้ศิลปะของช่างสานนั้น ก็เป็นมงคล เพราะเป็นเหตุนําประโยชน์มาให้. 

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

 ตตฺรีมานิ  วตฺถูนิ

 อิมานิ  วตฺถูนิ อ.เรื่อง ท. เหล่านี้  ตตฺร  (ปพฺเพ) ในข้อนั้น ฯ

 ในข้อนั้น มีเรื่องเหล่านี้ (เป็นอุทาหรณ์).

 อตีเต  ตีวรนคเร  เอโก  นฬกาโร  สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต  ปูเชตุํ  กิลญฺชํ  ทตฺวา  เตน  

กมฺเมน  สุคติยเมว  จตุนฺนวุติกปฺเป  สํสริตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  กุลปุตฺโต  หุตฺวา  

สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺตํ  ปตฺโต ฯ  โส  อตฺตโน  ปุพฺพจริตาปทานํ  ปกาเสนฺโต  

อปทานสฺส  จตุพฺพีสมวคฺเค  อิมา  คาถา  อภาสิ  

  “ตีวรายํ  ปุเร  รมฺเม   นฬกาโร  อหํ  ตทา  

  สิทฺธตฺเถ  โลกปชฺโชเต   ปสนฺนา  ชนตา  ตหึ  

  ปูเชตุํ  โลกนาถสฺส   กิลญฺชํ  ปริเยสติ  

  พุทฺธปูชํ  กโรนฺตานํ   กิลญฺชํ  อททํ  อหํ  

  จตุนฺนวุติโต  กปฺเป   ยํ  กมฺมมกรึ  ตทา  

  ทุคฺคตึ  นาภิชานามิ   กิลญฺชสฺส  อิทํ  ผลํ ฯ  

  สตฺตสตฺตติกปฺปมฺหิ   ราชา  อาสึ  ชลนฺธโร  

  สตฺตรตนสมฺปนฺโน   จกฺกวตฺติ  มหพฺพโล ฯ  

  ปฏิสมฺภิทา  จตสฺโส   วิโมกฺขาปิ  จ  อฏฺฅิเม  

  ฉฬภิญฺฃา  สจฺฉิกตา   กตํ  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ 

  กิลญฺชทายกตฺเถรวตฺถุ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  นฬกาโร อ.ช่างสาน  เอโก คนหนึ่ง  ตีวรนคเร 

ในเมืองชื่อว่าตีวระ  ทตฺวา ถวายแล้ว  กิลญฺชํ ซึ่งเสื่อลําแพน  ปูเชตุํ เพื่ออันบูชา   

ภควโต แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า  สิทฺธตฺถสฺส พระนามว่าสิทธัตถะ  สํสริตฺวา ท่อง

เที่ยวไปแล้ว  สุคติยํ  เอว ในสุคตินั่นเทียว  จตุนฺนวุติกปฺเป สิ้นกัป ๙๔ ท.  เตน   
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กมฺเมน เพราะกรรมนั้น  กุลปุตฺโต เป็นกุลบุตร  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท ในพุทธุปบาทนี้  

หุตฺวา เป็น  ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  สาสเน ในศาสนา  ปตฺโต บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่ง

ความเป็นแห่งพระอรหันต์ ฯ  โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  ปกาเสนฺโต เมื่อประกาศ  ปุพฺพ- 

จริตาปทานํ ซึ่งความไม่ขาดสายแห่งการประพฤติในกาลก่อน  อตฺตโน ของตน   

อภาสิ ได้กล่าวแล้ว  อิมา  คาถา ซึ่งคาถา ท. เหล่านี้  จตุพฺพีสมวคฺเค ในจตุพพีสม-

วรรค  อปทานสฺส แห่งอปทาน  อิติ ว่า 

 “อหํ อ.ข้าพเจ้า  นฬกาโร เป็นช่างสาน  ปุเร ในเมือง  ตีวรายํ 

ชื่อว่าตีวระ  รมฺเม อันน่ารื่นรมย์  (อมฺหิ) ย่อมเป็น  ตทา ใน

กาลนั้น,  ชนตา อ.หมู่แห่งชน  ตหึ  (ตีวรนคเร) ในเมืองตีวระ 

นั้น  ปสนฺนา เลื่อมใสแล้ว  สิทฺธตฺเถ ในพระผู้มีพระภาคเจ้า 

พระนามว่าสิทธัตถะ  โลกปชฺโชเต ผู้ทรงยังโลกให้สว่างไสว 

ปริเยสต ิ ย่อมแสวงหา  กิลญฺชํ ซึ่งเสื่อลําแพน  ปูเชตุํ เพื่อ

อันบูชา  โลกนาถสฺส แก่พระโลกนาถ,  อหํ อ.ข้าพเจ้า  

อททํ ได้ให้แล้ว  กิลญฺชํ ซึ่งเสื่อลําแพน  (ชนานํ) แก่ชน ท.   

กโรนฺตานํ ผู้กระทําอยู่  พุทฺธปูชํ ซึ่งการบูชาซึ่งพระพุทธเจ้า,  

(อหํ) อ.ข้าพเจ้า  อกรึ ได้กระทําแล้ว  ยํ  กมฺม ํ ซึ่งกรรมใด  

ตทา ในกาลนั้น,  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  น  อภิชานามิ ย่อมไม่รู้จัก  

ทุคฺคตึ ซึ่งทุคติ  กปฺเป ตลอดกัป ท.  จตุนฺนวุเต ๙๔  อิโต  

(ภทฺทกปฺปโต) แต่ภัทรกัปนี้  (เตน  กมฺเมน) เพราะกรรมนั้น,  

อิทํ  (ผลํ) อ.ผลนี้  ผลํ เป็นผล  กิลญฺชสฺส ของเสื่อลําแพน  

(โหติ) ย่อมเป็น,  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  ราชา เป็นพระราชา  

จกฺกวตฺติ ผู้จักรพรรดิ  ชลนฺธโร พระนามว่าชลันธร  สตฺต- 

รตนสมฺปนฺโน เป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยรัตนะ ๗  มหพฺพโล 

เป็นผู้มีกําลังมาก  สตฺตสตฺตติกปฺปมฺห ิ ในกัปที่ ๗๗  อาสึ 

ได้เป็นแล้ว,  อิเม  ธมฺมา อ.ธรรม ท. เหล่านี้  (อิติ) คือ   

‘ปฏิสมฺภิทา อ.ปฏิสัมภิทา ท.  จตสฺโส ๔  จ ด้วย  วิโมกฺขาปิ 

แม้ อ.วิโมกข์ ท.  อฏฺฅ ๘  จ ด้วย  อภิญฺฃา อ.อภิญญา ท.  
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ฉ ๖  (จ) ด้วย’  (มยา) อันข้าพเจ้า  สจฺฉิกตา กระทําให้แจ้ง

แล้ว,  สาสนํ อ.คําสอน  พุทฺธสฺส ของพระพุทธเจ้า  (มยา) 

อันข้าพเจ้า  กตํ กระทําแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 กิลญฺชทายกตฺเถรวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระเถระผู้ถวายเสื่อลําแพน  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

 ในอดีตกาล ในเมืองตีวระ มีช่างสานคนหนึ่ง ให้เสื่อลําแพนเพื่อจะบูชาพระผู้มีภาคเจ้า 

พระนามว่าสิทธัตถะ เพราะกรรมนั้น ท่องเที่ยวไปแต่ในสุคติเท่านั้น ตลอด ๙๔ กัป ใน

พุทธุปบาทกาลนี้ เป็นกุลบุตร บวชในศาสนา บรรลุพระอรหัต. ท่านเมื่อจะประกาศ

ความประพฤติไม่ขาดสายในกาลก่อนของตน จึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ไว้ในจตุพพีสม-

วรรค แห่งอปทานว่า

 “ข้าพเจ้าเป็นช่างสานในเมืองตีวระที่น่ารื่นรมย์ในคราวนั้น, 

หมู่ชนในเมืองตีวระนั้น ผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระนามว่า

สิทธัตถะผู้ทรงยังโลกให้สว่างไสว แสวงหาเสื่อลําแพนเพื่อจะ

บูชาแก่พระโลกนาถ, ข้าพเจ้าได้ให้เสื่อลําแพนแก่พวกชนผู้

กําลังทําการบูชาพระพุทธเจ้า, ข้าพเจ้าได้ทํากรรมใดในคราว

นั้น, เพราะกรรมนั้น ข้าพเจ้าไม่รู้จักทุคติเลย ตลอดเวลา ๙๔ 

กัปแต่ภัทรกัปนี้, นี้เป็นผลของ(การถวาย)เสื่อลําแพน. ในกัป

ที่ ๗๗ ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าชลันธร 

ผู้สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ อย่าง มีกําลังมาก, ธรรมเหล่านี้คือ  

“ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖” ข้าพเจ้าทําให้แจ้ง

แล้ว, คําสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทําแล้ว”

 จบเรื่องพระเถระผู้ถวายเสื่อลําแพน.

 ..............................................................................................................................
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๗. นฬการวตฺถุ

[๑๓๘]  อตีเต  พาราณสิยํ  นฬกาโร  เขตฺตํ  คจฺฉนฺโต  เอกํ  ปจฺเจกพุทฺธํ  ทิสฺวา  ทาสกมฺมกเร   

“วปถาติ  เปเสตฺวา  สยํ  นิวตฺติตฺวา  ตํ  เคหํ  เนตฺวา  โภเชตฺวา  ปุน  คงฺคาตีรํ   

เนตฺวา  ปุตฺเตน  สทฺธึ  อุทุมฺพรภิตฺติปาทํ  นฬภิตฺติกํ  ปณฺณสาลํ  กตฺวา  จงฺกมญฺจ  

กตฺวา  ตํ  ตตฺถ  เตมาสํ  วาเสสิ ฯ  เทฺว  ปิตาปุตฺตา  วุตฺถวสฺสํ  ปจฺเจกพุทฺธํ  ติจีวเรน  

อจฺฉาเทตฺวา  อุยฺโยเชสุํ ฯ  อิมินา  นิยาเมน  สตฺต  ปจฺเจกพุทฺเธ  ตตฺถ  วาเสตฺวา   

ติจีวรานิ  อทํสุ ฯ  “เทฺว  ปิตาปุตฺตา  นฬการา  หุตฺวา  คงฺคาตีเร  เวฬุํ  อุทฺธรนฺตา   

ปจฺเจกพุทฺธํ  ทิสฺวา  เอวมกํสูติปิ  วทนฺติ ฯ  เต  กาลํ  กตฺวา  ตาวตึสภวเน   

นิพฺพตฺติตฺวา  ฉกฺกามสคฺเคสุ  อนุโลมปฺปฏิโลเมน  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺตา   

วิจรนฺติ ฯ  เตสุ  ปิตา  เทวโลเกเยว  อฏฺฅาสิ ฯ  ปุตฺโต  ตโต  จวิตฺวา  วิเทหรฏฺเฅ   

มิถิลายํ  สุรุจิสฺส  นาม  รญฺโฃ  สุเมธาย  นาม  เทวิยา  กุจฺฉิสฺมึ  นิพฺพตฺติตฺวา   

ทสมาสจฺจเยน  นิกฺขมิ ฯ  มหาปนาโทติสฺส  นามํ  กรึสุ ฯ  โส  โสฬสวสฺสกาเล   

สพฺพสิปฺเปสุ  นิปฺผตฺตึ  ปตฺโต ฯ  ราชา  วตฺถุวิชฺชาจริเย  อาณาเปสิ  “ตาตา  วฑฺฒกึ  

คเหตฺวา  ปุตฺตสฺส  ปาสาทํ  มาเปถ,  รชฺเช  นํ  อภิสิญฺจิสฺสามาติ ฯ  เต  “สาธูติ   

ภูมิปฺปเทสํ  วีมํสนฺติ ฯ  อถสฺส  ปุญฺฃานุภาเวน  สกฺกสฺส  อาสนํ  อุณฺหาการํ   

ทสฺเสสิ ฯ  โส  ตํ  ญตฺวา  วิสฺสกมฺมเทวปุตฺตํ  “คจฺฉ  ปาสาทํ  กโรหีติ  ปหิณิ ฯ  โส  

วฑฺฒกิเวเสน  วฑฺฒกีนํ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  “ตุมฺเห  ปาตราสํ  ภุญฺชิตฺวา  เอถาติ  เต   

เปเสตฺวา  ทณฺฑเกน  ภูมิยํ  ปหริ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  นฬกาโร อ.ช่างสาน  พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี   

คจฺฉนฺโต เมื่อไป  เขตฺตํ สู่นา  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ปจฺเจกพุทฺธํ ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า   

เอกํ องค์หนึ่ง  เปเสตฺวา ส่งแล้วไป  ทาสกมฺมกเร ซึ่งทาสและกรรมกร ท.  (วจเนน) 

ด้วยคํา  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  วปถ จงหว่าน”  อิติ ดังนี้  นิวตฺติตฺวา กลับ

แล้ว  สย ํด้วยตนเอง  เนตฺวา นําไปแล้ว  ตํ  (ปจฺเจกพุทฺธํ) ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า

นั้น  เคหํ สู่เรือน  (ตํ  ปจฺเจกพุทฺธํ) ยังพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น  โภเชตฺวา ให้ฉันแล้ว   

เนตฺวา นําไปแล้ว  คงฺคาตีรํ สู่ฝั่งแห่งแม่นํ้าคงคา  ปุน อีก  กตฺวา กระทําแล้ว   

ปณฺณสาลํ ซึ่งบรรณศาลา  อุทุมฺพรภิตฺติปาทํ อันมีเชิงแห่งฝาเรือนอันสําเร็จแล้ว

ด้วยไม้มะเดื่อ นฬภิตฺติกํ อันมีฝาเรือนอันสําเร็จด้วยไม้อ้อ  สทฺธึ กับ  ปุตฺเตน ด้วย



91๘. กถาว่าด้วยศิลปะคาถา]

บุตร  จ ด้วย  กตฺวา กระทําแล้ว  จงฺกมํ ซึ่งที่เป็นที่จงกรม  จ ด้วย  ตํ  (ปจฺเจก-

พุทฺธํ) ยังพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น  วาเสสิ ให้อยู่แล้ว  เตมาสํ ตลอดเดือนสาม  ตตฺถ  

(ฅาเน) ในที่นั้น ฯ  ปิตาปุตฺตา อ.บิดาและบุตร ท.  เทฺว สอง  ปจฺเจกพุทฺธํ ยังพระ

ปัจเจกพุทธเจ้า  วุตฺถวสฺส ํ ผู้มีกาลฝนอันอยู่จําแล้ว  อจฺฉาเทตฺวา ให้นุ่งห่มแล้ว   

ติจีวเรน ด้วยจีวรสาม  อุยฺโยเชสุํ ส่งไปแล้ว ฯ  (เต  ปิตาปุตฺตา) อ.บิดาและบุตร 

ท. เหล่านั้น  ปจฺเจกพุทฺเธ ยังพระปัจเจกพุทธเจ้า ท.  สตฺต เจ็ด  วาเสตฺวา ให้อยู่

แล้ว  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้น  อทํสุ ได้ถวายแล้ว  ติจีวรานิ ซึ่งจีวรสาม ท.  อิมินา   

นิยาเมน โดยทํานองนี้ ฯ  (เกจิ  อาจริยา) อ.อาจารย์ ท. บางพวก  วทนฺติ ย่อมกล่าว  

อิติ ว่า  “ปิตาปุตฺตา อ.บิดาและบุตร ท.  เทฺว สอง  นฬการา เป็นช่างสาน  หุตฺวา 

เป็น  อุทฺธรนฺตา ขนขึ้นอยู่  เวฬุํ ซึ่งไม้ไผ่  คงฺคาตีเร ที่ริมฝั่งแห่งแม่นํ้าคงคา  ทิสฺวา  

เห็นแล้ว  ปจฺเจกพุทฺธํ ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า  อกํสุ ได้กระทําแล้ว  เอวํ อย่างนี้”   

อิติปิ ดังนี้บ้าง ฯ  เต  (ปิตาปุตฺตา) อ.บิดาและบุตร ท. เหล่านั้น  กตฺวา กระทํา

แล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ  นิพฺพตฺติตฺวา บังเกิดแล้ว  ตาวตึสภวเน ในภพชื่อว่าดาวดึงส์   

อนุภวนฺตา เสวยอยู่  ทิพฺพสมฺปตฺต ึซึ่งสมบัติอันเป็นทิพย์  อนุโลมปฺปฏิโลเมน ด้วย

อนุโลมและปฏิโลม  ฉกฺกามสคฺเคสุ ในสวรรค์ชั้นกามาวจร ๖ ท.  วิจรนฺติ ย่อมเที่ยว

ไป ฯ  เตสุ  (ปิตาปุตฺเตสุ)  ปิตา อ.- ในบิดาและบุตร ท. เหล่านั้นหนา -บิดา  อฏฺฅาสิ  

ได้ดํารงอยู่แล้ว  เทวโลเก  เอว ในเทวโลกนั่นเทียว ฯ  ปุตฺโต อ.บุตร  จวิตฺวา เคลื่อน

แล้ว  ตโต  (เทวโลกโต) จากเทวโลกนั้น  นิพฺพตฺติตฺวา บังเกิดแล้ว  กุจฺฉิสฺมึ ในพระ

ครรภ์  เทวิยา ของพระเทวี  สุเมธาย  นาม พระนามว่าสุเมธา  รญฺโฃ ของพระราชา   

สุรุจิสฺส  นาม พระนามว่าสุรุจิ  มิถิลายํ ในเมืองมิถิลา  วิเทหรฏฺเฅ ในแว่นแคว้น

ชื่อว่าวิเทหะ  นิกฺขมิ ประสูติแล้ว  ทสมาสจฺจเยน โดยอันล่วงไปแห่งเดือนสิบ ฯ  

(มาตาปิตโร) อ.พระชนนีและชนก ท.  อกํสุ ได้กระทําแล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา  อิติ ว่า   

“มหาปนาโท อ.มหาปนาทะ”  อิติ ดังนี้  นามํ ให้เป็นชื่อ  อสฺส  (กุมารสฺส) ของ

พระราชกุมารนั้น ฯ  โส  (กุมาโร) อ.พระราชกุมารนั้น  ปตฺโต ถึงแล้ว  นิปฺผตฺต ึ 

ซึ่งความสําเร็จ  สพฺพสิปฺเปส ุในศิลปะทั้งปวง ท.  โสฬสวสฺสกาเล ในกาลมีกาลฝน

สิบหก ฯ  ราชา อ.พระราชา  อาณาเปสิ ทรงรับสั่งแล้ว  วตฺถุวิชฺชาจริเย ซึ่งอาจารย์

ผู้มีความรู้ซึ่งพื้นที่ ท.  อิติ ว่า  “ตาตา ดูก่อนพ่อ ท.  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  คเหตฺวา  

พาเอาแล้ว  วฑฺฒกึ ซึ่งช่างไม้  มาเปถ จงให้สร้าง  ปาสาทํ ซึ่งปราสาท  ปุตฺตสฺส 
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เพื่อบุตร,  (มยํ) อ.เรา ท.  อภิสิญฺจิสฺสาม จักอภิเษก  นํ  (ปุตฺตํ) ซึ่งบุตรนั้น  รชฺเช 

ในความเป็นแห่งพระราชา”  อิติ ดังนี้ ฯ  เต  (วตฺถุวิชฺชาจริยา) อ.อาจารย์ผู้มีความรู้ 

ซึ่งพื้นที่ ท. เหล่านั้น  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา) ทูลรับพร้อมแล้ว  อิติ ว่า  “สาธุ อ.ดีละ”  

อิติ ดังนี้  วีมํสนฺต ิพิจารณาอยู่  ภูมิปฺปเทสํ ซึ่งภูมิประเทศ ฯ  อถ ครั้งนั้น  อาสนํ 

อ.อาสนะ  สกฺกสฺส ของท้าวสักกะ  ทสฺเสสิ แสดงแล้ว  อุณฺหาการํ ซึ่งอาการอัน

ร้อน  ปุญฺฃานุภาเวน ด้วยอานุภาพแห่งบุญ  อสฺส  (กุมารสฺส) ของพระราชกุมาร

นั้น ฯ  โส  (สกฺโก) อ.ท้าวสักกะนั้น  ฃตฺวา ทรงทราบแล้ว  ตํ  (การณํ) ซึ่งเหตุนั้น  

ปหิณ ิทรงส่งไปแล้ว  วิสฺสกมฺมเทวปุตฺต ํซึ่งวิศวกรรมเทพบุตร  (วจเนน) ด้วยพระ

ดํารัส  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  คจฺฉ จงไป,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  กโรหิ จงกระทํา  ปาสาทํ  

ซึ่งปราสาท”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (วิสฺสกมฺมเทวปุตโต) อ.วิศวกรรมเทพบุตรนั้น   

คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติก ํสู่สํานัก  วฑฺฒกีนํ ของช่างไม้ ท.  วฑฺฒกิเวเสน ด้วยเพศ

ของช่างไม้  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตุมฺเห อ.ท่าน ท.  ภุญฺชิตฺวา บริโภคแล้ว  

ปาตราสํ ซึ่งอาหารอันบุคคลพึงกินในเวลาเช้า  เอถ จงมา”  อิติ ดังนี้  เปเสตฺวา  

ส่งไปแล้ว  เต  (วฑฺฒกิโน) ซึ่งช่างไม้ ท. เหล่านั้น  ปหร ิปรับแล้ว  ภูมิยํ ที่ภาคพื้น  

ทณฺฑเกน ด้วยท่อนไม้ ฯ   

 ในอดีตกาล ช่างสานในเมืองพาราณสี ขณะกําลังไปนา พบพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์

หนึ่ง จึงส่งพวกทาสและกรรมกรไปด้วยสั่งว่า “พวกเธอจงพากันหว่าน” ตัวเองก็กลับ 

นําพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นไปเรือน ให้ฉัน แล้วนําไปสู่ริมฝั่งแม่นํ้าคงคาอีก พร้อม

กับบุตร สร้างบรรณศาลาด้วยฝาไม้อ้อ เชิงฝาไม้มะเดื่อ และทําที่จงกรม ให้ท่านจํา

พรรษาตลอดไตรมาสในที่นั้น. บิดาและบุตรทั้งสองนิมนต์ให้พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้

อยู่จําพรรษาแล้ว ครองไตรจีวร แล้วก็ส่งไป. บิดาและบุตรทั้งสองนิมนต์พระปัจเจก

พุทธเจ้า ๗ องค์ให้อยู่ในที่นั้น แล้วได้ถวายไตรจีวร โดยทํานองนี้. อาจารย์บางพวก

กล่าวว่า “บิดาและบุตรทั้งสอง เป็นช่างสาน กําลังขนไผ่ที่ริมฝั่งแม่นํ้าคงคา เห็นพระ

ปัจเจกพุทธเจ้า แล้วได้ทําเหมือนอย่างนั้น” ดังนี้บ้าง. บิดาและบุตรเหล่านั้นทํากาละ

แล้ว บังเกิดในภพดาวดึงส์ เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นกามาวจร ๖ ชั้น โดยอนุโลม

และปฏิโลม ย่อมเที่ยวไป. ในบรรดาบิดาและบุตรทั้งสองเหล่านั้น บิดาได้ดํารงอยู่บน

เทวโลกนั่นแหละ. บุตรเคลื่อนจากเทวโลกนั้นแล้ว บังเกิดในพระครรภ์ของพระเทวี
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พระนามว่าสุเมธา ของพระราชาพระนามว่าสุรุจิ ในเมืองมิถิลา แคว้นวิเทหะ ผ่านไป 

๑๐ เดือน จึงประสูติ. พระชนนีและพระชนกได้ทรงขนานพระนามให้แก่พระกุมารนั้น

ว่า “มหาปนาทะ”. มหาปนาทกุมารนั้น ถึงความสําเร็จสรรพศิลปะ ในกาลมีพระชันษา 

๑๖. พระราชาทรงมีพระราชโองการสั่งเหล่าอาจารย์ผู้รู้พื้นที่ว่า “พ่อทั้งหลาย พวกท่าน

จงพาเอาช่างไม้ แล้วสร้างปราสาทเพื่อบุตร, พวกเราจักอภิเษกบุตรนั้นในราชสมบัติ”. 

เหล่าอาจารย์ผู้รู้พื้นที่เหล่านั้น ทูลรับว่า “พระพุทธเจ้าข้า” แล้วตรวจดูภูมิประเทศ.  

ทีนั้น อาสนะของท้าวสักกะแสดงอาการร้อน ด้วยอานุภาพแห่งบุญของพระราชกุมาร

นั้น. ท้าวสักกะนั้นทรงทราบเหตุนั้นแล้ว จึงส่งวิศวกรรมเทพบุตรไปว่า “ท่านจงไป 

จงสร้างปราสาท”. วิศวกรรมเทพบุตรนั้นไปสู่สํานักของพวกช่างไม้ด้วยเพศช่างไม้ 

กล่าวว่า “ท่านทั้งหลาย บริโภคอาหารเช้าแล้ว จงมา” แล้วส่งพวกคนเหล่านั้นไป ปรับ

พื้นดินด้วยท่อนไม้. 

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

 ตํขณญฺเฃว  อฑฺฒโยชนวิตฺถารายาโม  ปญฺจวีสติโยชนุพฺเพโธ  สตฺตภูมิโก  สตฺตรตน-

มโย  ปาสาโท  อุฏฺฅหิ,  ยํ  สนฺธาย  ติกนิปาตสฺส  มหาปนาทชาตเก  วุตฺตํ  ภควตา

[๑๓๙]   “ปนาโท  นาม  โส  ราชา   ยสฺส  ยูโป  สุวณฺณิโย  

  ติริยํ  โสฬสุพฺเพโธ   อุจฺจมาหุ  สหสฺสธา  

  สหสฺสกณฺโฑ  สตฺตเคณฺฑุ   ธชาลุ  หริตามโย

  อนจฺจุํ  ตตฺถ  คนฺธพฺพา   ฉ  สหสฺสานิ  สตฺตธาติ ฯ

 (วจนํ) อ.พระดํารัส  อิติ ว่า  

 “ยูโป อ.ปราสาท  สุวณฺณิโย อันเป็นวิการแห่งทอง  โสฬสุพฺ- 

เพโธ อันมีสิบหกชั่วลูกธนูเป็นส่วนสูง  ติริย ํ โดยด้านกว้าง  

ยสฺส  (รญฺโฃ) ของพระราชาใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  โส  ราชา 

อ.พระราชานั้น  ปนาโท  นาม มีพระนามว่าปนาทะ  (โหติ) 

ย่อมเป็น,  (ชนา) อ.ชน ท.  อาหุ กล่าวแล้ว  อุจฺจํ ซึ่งส่วนสูง  

สหสฺสธา โดยส่วนพัน,  (ปาสาโท) อ.ปราสาท  สตฺตเคณฺฑุ 

อันมีชั้น ๗  สหสฺสกณฺโฑ สูงพันชั่วลูกธนู  ธชาลุ มีธงเป็น
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อันมาก  หริตามโย อันสําเร็จแล้วด้วยแก้วสีเขียว  (โหติ) 

ย่อมเป็น,  คนฺธพฺพา อ.นักฟ้อน ท.  สหสฺสานิ พัน  ฉ 

หก  สตฺตธา โดยส่วนเจ็ด  อนจฺจุํ ได้ฟ้อนรําแล้ว  ตตฺถ   

(ปาสาเท) ในปราสาทนั้น”  อิติ ดังนี้  

 ภควตา อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสแล้ว  มหาปนาทชาตเก ในมหาปนาท-

ชาดก  ติกนิปาตสฺส แห่งติกนิบาต  สนฺธาย ทรงหมายเอา  ยํ  (ปาสาทํ) ซึ่งปราสาท

ใด,  ตํขณํ  เอว ในขณะนั้นนั่นเทียว  (โส)  ปาสาโท อ.ปราสาทนั้น  อฑฺฒโยชน-

วิตฺถารายาโม อันมีกึ่งแห่งโยชน์เป็นส่วนกว้างและส่วนยาว  ปญฺจวีสติโยชนุพฺเพโธ 

อันมีโยชน์ยี่สิบห้าเป็นส่วนสูง  สตฺตภูมิโก อันประกอบแล้วด้วยชั้น ๗  สตฺตรตน-

มโย อันสําเร็จแล้วด้วยรัตนะ ๗  อุฏฺฅหิ ผุดขึ้นแล้ว ฯ

 ในทันใดนัั้นนั่นเอง ปราสาท ยาวครึ่งโยชน์โดยส่วนกว้าง สูง ๒๕ โยชน์ มี ๗ ชั้น 

สําเร็จด้วยรัตนะ ๗ ประการ ผุดขึ้น, พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมหาปนาทชาดก 

แห่งติกนิบาต ทรงหมายเอาปราสาทนั้นว่า

 “ปราสาทที่เป็นวิการแห่งทอง ยาว ๑๖ ชั่วลูกธนู โดยด้าน

กว้าง ของพระราชาใด มีอยู่, พระราชาพระองค์นั้นมีพระนาม

ว่าปนาทะ, พวกชนกล่าวว่า สูง ๑,๐๐๐, ปราสาทมี ๗ ชั้น สูง 

๑,๐๐๐ ชั่วลูกธนู มีธงเป็นจํานวนมาก สําเร็จด้วยแก้วสีเขียว, 

นักฟ้อน ๖,๐๐๐ คน โดยแบ่งเป็น ๗ กลุ่ม ได้พากันฟ้อนรําอยู่

บนปราสาทหลังนั้น”.

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

 ตตฺถ  ยูโปติ  ปาสาโท ฯ  ติริยํ  โสฬสุพฺเพโธติ  วิตฺถารโต  โสฬสกณฺฑปาตวิตฺถาโร  

อโหสิ ฯ  อุจฺจมาหุ  สหสฺสธาติ  สหสฺสกณฺฑคมนคณนาย  อุจฺจํ  อาหุ ฯ  สหสฺสกณฺฑ-

คมนคณนาย  หิ  ปญฺจวีสติโยชนปฺปมาณํ  ทสฺสิตํ,  ตสฺมา  โสฬสกณฺฑคมนคณนาย  

อฑฺฒโยชนปฺปมาณํ  ทสฺเสติ  ฯ  สหสฺสกณฺโฑติ  สหสฺสกณฺฑุพฺเพโธ ฯ  สตฺตเคณฺฑูติ   

สตฺตภูมิโก  ปาสาโท  อโหสิ ฯ  ธชาลูติ  ธชสมฺปนฺโน ฯ  หริตามโยติ  หริตมณิ- 

ปริกฺขิตฺโต ฯ  สสาลูติปิ  อฏฺฅกถาปาโฅ ฯ  หริตมณิมเยหิ  ทฺวารกวาฏวาตปาเนหิ  
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สมนฺนาคโตติ  อตฺโถ ฯ  สสาติ  กิร  ทฺวารกวาฏวาตปานานํ  นามํ ฯ  อนจฺจุนฺติ   

รญฺโฃ  รตึ  ชเนตุํ  นจฺจึสุ ฯ  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  ปาสาเท  ตสฺส  สตฺตสุ  ฅาเนสุ ฯ   

คนฺธพฺพาติ  นฏา ฯ  ฉ  สหสฺสานิ  สตฺตธาติ  สตฺตธา  หุตฺวา  ฉ  คนฺธพฺพสหสฺสานิ ฯ

 ตตฺถ  (คาถายํ)  ยูโปติ  ปาสาโท ฯ  “ติริยํ  โสฬสุพฺเพโธติ  (คาถาปาทสฺส)  “วิตฺถารโต  โสฬส- 

กณฺฑปาตวิตฺถาโร  อโหสิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “อุจฺจมาหุ  สหสฺสธาติ  (คาถาปาทสฺส)  “สหสฺสกณฺฑ- 

คมนคณนาย  อุจฺจํ  อาหุ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (ภควตา)  สหสฺสกณฺฑคมนคณนาย  หิ  ปญฺจวีสติ- 

โยชนปฺปมาณํ  ทสฺสิตํ,  ตสฺมา  (ภควา)  โสฬสกณฺฑคมนคณนาย  อฑฺฒโยชนปฺปมาณํ  ทสฺเสติ ฯ  

สหสฺสกณฺโฑติ  (ปทสฺส)  “สหสฺสกณฺฑุพฺเพโธ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “สตฺตเคณฺฑูติ  (ปทสฺส)  “สตฺตภูมิโก   

ปาสาโท  อโหสิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ธชาลูติ  (ปทสฺส)  “ธชสมฺปนฺโน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “หริตามโยติ   

(ปทสฺส)  “หริตมณิปริกฺขิตฺโต”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “สสาลูติปิ  อฏฺฅกถาปาโฅ ฯ  “หริตมณิมเยหิ   

ทฺวารกวาฏวาตปาเนหิ  สมนฺนาคโตติ  อตฺโถ ฯ  “สสาติ  (วจนํ)  กิร  ทฺวารกวาฏวาตปานานํ   

นามํ  (โหติ) ฯ  “อนจฺจุนฺติ  (ปทสฺส)  ‘รญฺโฃ  รตึ  ชเนตุํ  นจฺจึสุ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ตตฺถาติ  (ปทสฺส)   

“ตสฺมึ  ปาสาเท  ตสฺส  (ปาสาทสฺส)  สตฺตสุ  ฅาเนสุ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  คนฺธพฺพาติ  นฏา ฯ  “ฉ  

สหสฺสานิ  สตฺตธาติ  (คาถาปาทสฺส)  “สตฺตธา  หุตฺวา  ฉ  คนฺธพฺพสหสฺสานิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 ปาสาโท อ.ปราสาท  ยูโปต ิ ชื่อว่ายูปะ  ตตฺถ  (คาถายํ) ในคาถานั้น ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โสฬสกณฺฑปาตวิตฺถาโร เป็นปราสาทมี ๑๖ ลูกธนูตกเป็นส่วน

กว้าง  วิตฺถารโต โดยส่วนกว้าง  อโหสิ ได้เป็นแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) 

แห่งบาทแห่งคาถา  “ติริยํ  โสฬสุพฺเพโธติ ว่า “ติริยํ  โสฬสุพฺเพโธ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อาหุ กล่าวแล้ว  อุจฺจํ ซึ่งความสูง  สหสฺสกณฺฑคมนคณนาย 

ด้วยการคํานวณซึ่งการไปแห่งลูกศรพันชั่ว”  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาท

แห่งคาถา  “อุจฺจมาหุ  สหสฺสธาต ิว่า “อุจฺจมาหุ  สหสฺสธา” ดังนี้ ฯ  หิ ก็  ปญฺจวีสติ- 

โยชนปฺปมาณํ อ.ประมาณแห่งโยชน์ยี่สิบห้า  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า   

ทสฺสิตํ ทรงแสดงแล้ว  สหสฺสกณฺฑคมนคณนาย ด้วยการคํานวณซึ่งการไปแห่ง

ลูกศรพันชั่ว,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  ทสฺเสติ ย่อม

ทรงแสดง  อฑฺฒโยชนปฺปมาณํ ซึ่่งประมาณแห่งกึ่งแห่งโยชน์  โสฬสกณฺฑคมน-

คณนาย ด้วยการคํานวณซึ่งการไปแห่งลูกศรสิบหกชั่ว ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 

ว่า  “สหสฺสกณฺฑุพฺเพโธ อันมีลูกศรพันหนึ่งเป็นส่วนสูง”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง
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บท  “สหสฺสกณฺโฑต ิว่า “สหสฺสกณฺโฑ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปาสาโท 

อ.ปราสาท  สตฺตภูมิโก อันประกอบด้วยชั้นเจ็ด  อโหสิ ได้มีแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  “สตฺตเคณฺฑูติ ว่า “สตฺตเคณฺฑุ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ธช- 

สมฺปนฺโน อันถึงพร้อมแล้วด้วยธง”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ธชาลูติ ว่า  

“ธชาลุ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “หริตมณิปริกฺขิตฺโต อันล้อมแล้วด้วย

แก้วมณีสีเขียว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “หริตามโยติ ว่า “หริตามโย” ดังนี้ 

ฯ  อฏฺฅกถาปาโฅ อ.ปาฐะในอรรถกถา  “สสาลูติปิ ว่า “สสาลุ” ดังนี้บ้าง ฯ  อตฺโถ 

อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “สมนฺนาคโต มาตามพร้อมแล้ว  ทฺวารกวาฏวาตปาเนหิ ด้วย

บานประตูและหน้าต่าง ท.  หริตมณิมเยหิ อันเป็นวิการแห่งแก้วมณีสีเขียว”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  กิร ได้ยินว่า  “สสาติ  (วจนํ) อ.คําว่า “สส” ดังนี้  นามํ เป็นชื่อ  ทฺวารกวาฏ- 

วาตปานานํ ของบานประตูและหน้าต่าง ท.  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  “นจฺจึสุ ฟ้อนแล้ว  รตึ  ชเนตุํ เพื่ออัน ยังความยินดี ให้เกิดขึ้น  รญฺโฃ แก่

พระราชา”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อนจฺจุนฺติ ว่า “อนจฺจุํ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ตสฺมึ  ปาสาเท ในปราสาทนั้น  ฅาเนสุ คือว่า ในที่ ท.  สตฺตส ุเจ็ด   

ตสฺส  (ปาสาทสฺส) แห่งปราสาทนั้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ตตฺถาติ ว่า 

“ตตฺถ” ดังนี้ ฯ  นฏา อ.นักฟ้อน ท.  คนฺธพฺพาติ ชื่อว่าคนฺธพฺพา ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  “คนฺธพฺพสหสฺสานิ อ.พันแห่งนักฟ้อน ท.  ฉ หก  สตฺตธา เป็นโดยส่วนเจ็ด  

หุตฺวา เป็น”  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  “ฉ  สหสฺสานิ  สตฺตธา

ต ิว่า “ฉ  สหสฺสานิ  สตฺตธา” ดังนี้ ฯ

 ปราสาท ชื่อว่ายูปะ ในคาถานั้น. บาทคาถาว่า “ติริยํ  โสฬสุพฺเพโธ” ความว่า โดย

ส่วนกว้าง กว้าง ๑๖ ชั่วลูกธนูตก. บาทคาถาว่า “อุจฺจมาหุ  สหสฺสธา” ความว่า 

กล่าวถึงความสูง ด้วยการคํานวณ ๑,๐๐๐ ชั่วลูกธนู. ก็พระผู้มีพระผู้มีภาคเจ้าทรง

แสดงประมาณ ๒๕ โยชน์ ด้วยการนับการไปของ ๑,๐๐๐ ลูกธนู. เพราะฉะนั้น พระผู้

มีพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดงประมาณครึ่งโยชน์ ด้วยการนับการไปของ ๑๖ ชั่วลูกธนู. 

บทว่า “สหสฺสกณฺโฑ” ความว่า มี ๑,๐๐๐ ลูกธนูเป็นส่วนสูง. บทว่า “สตฺตเคณฺฑุ” 

ความว่า ได้มีปราสาท ๗ ชั้น. บทว่า “ธชาลุ” ความว่า สมบูรณ์ด้วยธง. บทว่า  

“หริตามโย” ความว่า ล้อมด้วยแก้วมณีสีเขียว. ปาฐะในอรรถกถาว่า “สสาลุ” ดังนี้
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บ้าง. อธิบายว่า “ประกอบด้วยบานประตูและหน้าต่างที่ทําจากแก้วมณีสีเขียว”. ได้ยิน

ว่า คําว่า “สส” เป็นชื่อของบานประตูและหน้าต่าง. บทว่า “อนจฺจุํ” ความว่า ฟ้อน

รําเพื่อจะทําความยินดีให้เกิดขึ้นแก่พระราชา. บทว่า “ตตฺถ” ความว่า ในปราสาท

นั้น คือในที่ ๗ ชั้น แห่งปราสาทนั้น. คนฟ้อนทั้งหลาย ชื่อว่าคันธัพพะ. บาทคาถาว่า  

“ฉ  สหสฺสานิ  สตฺตธา” ความว่า นักฟ้อน ๖,๐๐๐ คน แบ่งเป็น ๗ กลุ่ม. 

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

[๑๔๐]  มหาปนาโท  ทานาทีนิ  ปุญฺฃานิ  กตฺวา  กาลํ  กตฺวา  เทวโลกเมว  คโต ฯ  โส   

ปาสาโท  มหาคงฺคายมนุโสตํ  ปติ ฯ  ตสฺส  ธุรโสปาณสมฺมุขฏฺฅาเน  ปยาคปฺปติฏฺฅานํ  

นาม  นครํ  มาปิตํ ฯ  ถูปิกาย  สมฺมุขฏฺฅาเน  โกฏิคาโม  นาม  คาโม ฯ  โส  นฬการ-  

เทวปุตฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  เทวโลกโต  จวิตฺวา  ภทฺทิยนคเร  อสีติโกฏิวิภวสฺส   

ภทฺทิยเสฏฺฅิโน  ปุตฺโต  ภทฺทชิกุมาโร  นาม  อโหสิ ฯ  ตทา  ภควา  ภทฺทิยนครํ   

อุปนิสฺสาย  ชาติยาวเน  วสิ ฯ  นาครา  นครมชฺเฌ  ทานมณฺฑปํ  กตฺวา  มหาทานํ   

อทํสุ ฯ  สตฺถา  ตตฺถ  กตภตฺตกิจฺโจ  อนุโมทนํ  อกาสิ ฯ  ภทฺทชิกุมาโรปิ  สตฺถารํ   

อุปสงฺกมิตฺวา  ธมฺมํ  สุณนฺโต  อรหตฺตํ  ปตฺวา  สตฺถารา  สทฺธึ  วิหารํ  คนฺตฺวา   

ปพฺพชิตฺวา  อุปสมฺปนฺโน  อโหสิ ฯ  สตฺถา  ตตฺถ  สตฺตาหํ  วสิตฺวา  จาริกญฺจรมาโน  

โกฏิคามํ  ปตฺวา  กตภตฺตกิจฺโจ  อนุโมทนํ  อกาสิ ฯ  ภทฺทชิตฺเถโร  อนุโมทนากรณ-

กาเล  พหิคามํ  คนฺตฺวา  “สตฺถุ  อาคตกาเลเยว  อุฏฺฅหิสฺสามีติ  คงฺคาติตฺถสมีเป   

รุกฺขมูเล  ฌานํ  อปฺเปตฺวา  นิสินฺโน  วุฑฺฒตรตฺเถเรสุ  อาคเตสุปิ  อนุฏฺฅหิตฺวา  สตฺถุ  

อาคตกาเลเยว  อุฏฺฅหิ ฯ  ปุถุชฺชนา  ภิกฺขู  ตํ  อุชฺฌายึสุ ฯ  สตฺถา  นาวาสงฺฆาเต   

ฅตฺวา  เอหิ  ภทฺทชิ  อมฺเหหิ  สทฺธึ  เอกํ  นาวํ  อภิรุหาติ  อาห ฯ  เถโร  อุปฺปติตฺวา  

เอกนาวายํ  อฏฺฅาสิ ฯ  สตฺถา  คงฺคามชฺฌปฺปตฺตกาเล  “ภทฺทชิ  ตยา  มหาปนาทราช-

กาเล  อชฺฌาวุตฺถปฺปาสาโท  กหนฺติ  อาห ฯ  โส  “อิมสฺมึ  ฅาเน  นิมุคฺโค  ภนฺเตติ   

วตฺวา  สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา  อิทฺธิพเลน  คนฺตฺวา  ปาสาทถูปิกํ  องฺคุลิยา  ลคฺเคตฺวา   

อากาเส  อุปฺปติตฺวา  ปุถุชฺชนานํ  กงฺขจฺเฉทนตฺถํ  ทสฺเสตฺวา  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  ปาสาโท  

ยถาฅาเนเยว  ปติฏฺฅาย  ยาวชฺชตนา  น  อนฺตรธายิ ฯ  “กสฺมา  น  อนฺตรธายีติ ฯ  

ปุพฺเพ  ปิตุภูตสฺส  นฬการเทวปุตฺตสฺส  อานุภาวา ฯ  โส  หิ  อนาคเต  สงฺโข  นาม  

จกฺกวตฺติราชา  ภวิสฺสติ,  ตสฺส  ปริโภคตฺถาย  โส  ปาสาโท  อุฏฺฅหิสฺสติ,  ตสฺมา  น  
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อนฺตรธายิ ฯ

 มหาปนาโท อ.พระเจ้ามหาปนาทะ  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  ปุญฺฃานิ ซึ่งบุญ ท.   

ทานาทีนิ มีทานเป็นต้น  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ  คโต เสด็จไปแล้ว  

เทวโลกํ  เอว สู่เทวโลกนั่นเทียว ฯ  โส  ปาสาโท อ.ปราสาทนั้น  ปต ิ จมไปแล้ว   

อนุโสตํ ตามกระแสนํ้า  มหาคงฺคายํ ในแม่นํ้ามหาคงคา ฯ  นครํ อ.นคร  ปยาคปฺ- 

ปติฏฺฅานํ  นาม ชื่อว่าปยาคัปปติฏฐานะ  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  มาปิตํ สร้างไว้

แล้ว  ธุรโสปาณสมฺมุขฏฺฅาเน ในที่มีหน้าพร้อมต่อบันไดอันใกล้  ตสฺส  (ปาสาทสฺส) 

แห่งปราสาทนั้น ฯ  คาโม อ.หมู่บ้าน  โกฏิคาโม  นาม ชื่อว่าโกฏิคาม  (อตฺถิ) มีอยู่   

สมฺมุขฏฺฅาเน ในที่มีหน้าพร้อม  ถูปิกาย ต่อสถูป ฯ  โส  นฬการเทวปุตฺโต อ.นฬการ

เทพบุตรนั้น  จวิตฺวา เคลื่อนแล้ว  เทวโลกโต จากเทวโลก  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท 

ในพุทธุปบาทนี้  ปุตฺโต เป็นบุตร  ภทฺทิยเสฏฺฅิโน ของเศรษฐีชื่อว่าภัททิยะ  อสีติ-

โกฏิวิภวสฺส ผู้มีทรัพย์อันบุคคลพึงเสวยมีโกฏิแปดสิบเป็นประมาณ  ภทฺทิยนคเร ใน

เมืองชื่อว่าภัททิยะ  ภทฺทชิกุมาโร  นาม เป็นกุมารชื่อว่าภัททชิ  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ   

ตทา ในกาลนั้น  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อุปนิสฺสาย เสด็จเข้าไปอาศัยแล้ว  

ภทฺทิยนครํ ซึ่งเมืองชื่อว่าภัททิยะ  วส ิประทับอยู่แล้ว  ชาติยาวเน ในชาติยาวัน ฯ  

นาครา อ.ชาวเมือง ท.  กตฺวา กระทําแล้ว  ทานมณฺฑปํ ซึ่งปะรําเป็นที่ถวายซึ่งทาน  

นครมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งเมือง  อทํสุ ได้ถวายแล้ว  มหาทานํ ซึ่งมหาทาน ฯ   

สตฺถา อ.พระศาสดา  กตภตฺตกิจฺโจ ผู้มีกิจด้วยภัตรอันทรงกระทําแล้ว  ตตฺถ  (ฅาเน) 

ในที่นั้น  อกาสิ ได้ทรงกระทําแล้ว  อนุโมทนํ ซึ่งการอนุโมทนา ฯ  ภทฺทชิกุมาโรปิ 

แม้ อ.กุมารชื่อว่าภัททชิ  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไปเฝ้าแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา   

สุณนฺโต ฟังอยู่  ธมฺม ํซึ่งธรรม  ปตฺวา บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระ

อรหันต์  คนฺตฺวา ไปแล้ว  วิหารํ สู่วิหาร  สทฺธึ กับ  สตฺถารา ด้วยพระศาสดา   

ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  อุปสมฺปนฺโน เป็นผู้อุปสมบทแล้ว  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ   

สตฺถา อ.พระศาสดา  วสิตฺวา ประทับอยู่แล้ว  สตฺตาหํ สิ้นวันเจ็ด  ตตฺถ  (ชาติยา-

วเน) ในชาติยาวันนั้น  จรมาโน เมื่อเสด็จเที่ยวไป  จาริกํ สู่ที่จาริก  ปตฺวา เสด็จถึง

แล้ว  โกฏิคามํ ซึ่งโกฏิคาม  กตภตฺตกิจฺโจ ผู้มีกิจด้วยภัตรอันทรงกระทําแล้ว  อกาสิ 

ได้ทรงกระทําแล้ว  อนุโมทนํ ซึ่งการอนุโมทนา ฯ  ภทฺทชิตฺเถโร อ.พระภัททชิผู้เถระ  
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คนฺตฺวา ไปแล้ว  พหิคามํ สู่ภายนอกแห่งหมู่บ้าน  อนุโมทนากรณกาเล ในกาล 

เป็นที่กระทําซึ่งอนุโมทนา  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  อุฏฺฅหิสฺสามิ 

จักลุกขึ้น  อาคตกาเล  เอว ในกาลเป็นที่เสด็จมาแล้วนั่นเทียว  สตฺถุ แห่งพระศาสดา”  

อิติ ดังนี้  อปฺเปตฺวา  นิสินฺโน นั่งเข้าแล้ว  ฌานํ ซึ่งฌาน  รุกฺขมูเล ที่โคนแห่งต้นไม้  

คงฺคาติตฺถสมีเป ในที่ใกล้แห่งท่าแห่งแม่นํ้าคงคา,  วุฑฺฒตรตฺเถเรสุ ครั้นเมื่อพระ

เถระผู้แก่กว่า ท.  อาคเตสุปิ แม้มาแล้ว,  อนุฏฺฅหิตฺวา ไม่ลุกขึ้นแล้ว  อุฏฺฅหิ ลุกขึ้น

แล้ว  อาคตกาเล  เอว ในกาลเป็นที่เสด็จมาแล้วนั่นเทียว  สตฺถุ แห่งพระศาสดา ฯ   

ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  ปุถุชฺชนา ผู้เป็นปุถุชน  อุชฺฌายึสุ ยกโทษแล้ว  ตํ  (ภทฺทชิตฺ-

เถรํ) ซึ่งพระภัททชิผู้เถระนั้น ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  ฅตฺวา ประทับยืนแล้ว  นาวา- 

สงฺฆาเต บนเรือขนาน  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภทฺทช ิดูก่อนภัททชิ  (ตฺวํ) อ.เธอ  

เอหิ จงมา,  (ตฺวํ) อ.เธอ  อภิรุห จงขึ้น  เอกํ  นาวํ สู่เรือลําเดียวกัน  สทฺธึ กับ   

อมฺเหหิ ด้วยเรา ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ  เถโร อ.พระเถระ  อุปฺปติตฺวา เหาะขึ้นไปแล้ว  

อฏฺฅาสิ ได้ดํารงอยู่แล้ว  เอกนาวายํ บนเรือลําเดียวกัน ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  อาห 

ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภทฺทชิ ดูก่อนภัททชิ  ตยา  อชฺฌาวุตฺถปฺปาสาโท อ.ปราสาท อัน

เธอครอบครองแล้ว  มหาปนาทราชกาเล ในกาลแห่งเธอเป็นพระเจ้ามหาปนาทะ   

(ติฏฺฅติ) ย่อมตั้งอยู่  กหํ  (ฅาเน) ในที่ไหน ?”  อิติ ดังนี้ ฯ  คงฺคามชฺฌปฺปตฺตกาเล 

ในกาลเป็นที่ถึงแล้วซึ่งท่ามกลางแห่งแม่นํ้าคงคา  โส  (ภทฺทชิตฺเถโร) อ.พระภัททชิ- 

ผู้เถระนั้น  วตฺวา กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  (มยา  

อชฺฌาวุตฺถปฺปาสาโท) อ.ปราสาท อันข้าพระองค์ ครอบครองแล้ว  นิมุคฺโค จมลง

แล้ว  อิมสฺมึ  (ฅาเน) ในที่นี้”  อิติ ดังนี้  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  สตฺถารํ ซึ่ง

พระศาสดา  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อิทฺธิพเลน ด้วยกําลังแห่งฤทธิ์  ลคฺเคตฺวา คล้อง

แล้ว  ปาสาทถูปิกํ ซึ่งยอดแห่งปราสาท  องฺคุลิยา ด้วยนิ้ว  อุปฺปติตฺวา เหาะขึ้นไป

แล้ว  อากาเส ในอากาศ  ทสฺเสตฺวา แสดงแล้ว  กงฺขจฺเฉทนตฺถํ เพื่ออันตัดซึ่งความ

สงสัย  (ภิกฺขูนํ) ของภิกษุ ท.  ปุถุชฺชนานํ ผู้เป็นปุถุชน  วิสฺสชฺเชส ิ ปล่อยแล้ว ฯ   

ปาสาโท อ.ปราสาท  ปติฏฺฅาย ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  ยถาฅาเน  เอว ในที่อย่างไรนั่น

เทียว  น  อนฺตรธายิ ไม่หายไปแล้ว  ยาว เพียงใด  อชฺชตนา แต่กาลอันมีในวันนี้ ฯ   

(ปุจฺฉา) อ.อันถาม  อิติ ว่า  “(ปาสาโท) อ.ปราสาท  น  อนฺตรธายิ ไม่หายไปแล้ว  

กสฺมา เพราะเหตุอะไร ?”  อิติ ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  (อิติ) ว่า  “(ปาสาโท) 
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อ.ปราสาท  (น  อนฺตรธายิ) ไม่หายไปแล้ว  อานุภาวา เพราะอานุภาพ  นฬการ- 

เทวปุตฺตสฺส ของนฬการเทพบุตร  ปุพฺเพ  ปิตุภูตสฺส ผู้เป็นบิดา ในกาลก่อน เป็น

แล้ว”  (อิติ) ดังนี้ ฯ  ห ิ ด้วยว่า  โส  (นฬการเทวปุตฺโต) อ.นฬการเทพบุตรนั้น  

จกฺกวตฺติราชา เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ  สงฺโข  นาม พระนามว่าสังขะ  อนาคเต ใน

อนาคตกาล  ภวิสฺสติ จักเป็น,  โส  ปาสาโท อ.ปราสาทนั้น  อุฏฺฅหิสฺสติ จักผุดขึ้น  

ปริโภคตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การใช้สอย  ตสฺส  (จกฺกวตฺติรญฺโฃ) ของพระเจ้า

จักรพรรดินั้น,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (โส  ปาสาโท) อ.ปราสาทนั้น  น  อนฺตรธายิ 

ไม่หายไปแล้ว ฯ

 พระเจ้ามหาปนาทะทรงทําบุญมีถวายทานเป็นต้น เสด็จสวรรคต เสด็จไปสู่เทวโลกนั่น

แหละ. ปราสาทนั้นตกไปสู่กระแสนํ้าในแม่นํ้ามหาคงคา. เขาสร้างนครชื่อว่าปยาคัป- 

ปติฏฐานะ ในที่ตรงใกล้บันไดปราสาทนั้น, มีหมู่บ้านชื่อว่าโกฏิคาม ในที่ตรงยอด

ปราสาท. นฬการเทพบุตรนั้นเคลื่อนจากเทวโลกในพุทธุปบาทนี้ ได้เป็นภัททชิกุมาร 

ผู้เป็นบุตรของภัททิยเศรษฐี ผู้มีทรัพย์อันบุคคลพึงเสวย ๘๐ โกฏิ ในภัททิยนคร. ใน

คราวนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเข้าไปอาศัยภัททิยนคร ประทับอยู่ในชาติยาวัน.  

ชาวบ้านทํามณฑปสําหรับถวายทานที่ตรงกลางเมือง แล้วได้พากันถวายมหาทาน.  

พระศาสดาทรงทําภัตกิจในที่นั้นแล้ว ได้ทรงทําอนุโมทนา. แม้ภัททชิกุมารเข้าไป

เฝ้าพระศาสดา ฟังธรรมอยู่ ก็บรรลุพระอรหัต ไปวิหารพร้อมกับพระศาสดา บวช ได้

อุปสมบทแล้ว. พระศาสดาประทับอยู่หนึ่งสัปดาห์ที่ชาติยาวันนั้น เสด็จเที่ยวไปสู่ที่

จาริก เสด็จถึงโกฏิคาม ทรงทําภัตกิจ ได้ทรงทําอนุโมทนา. พระภัททชิเถระไปภายนอก

หมู่บ้าน ในเวลาเป็นที่ทําอนุโมทนา คิดว่า “เราจักลุกขึ้นในเวลาที่พระศาสดาเสด็จมา

เท่านั้น” ดังนี้แล้ว ก็นั่งเข้าฌานที่โคนต้นไม้ ในที่ใกล้ท่าแม่นํ้าคงคา เมื่อเหล่าพระเถระ

ผู้แก่กว่าแม้มาแล้ว ก็ไม่ลุกขึ้น ลุกขึ้นเฉพาะในเวลาที่พระศาสดาเสด็จมาเท่านั้น. พวก

ภิกษุผู้เป็นปุถุชนยกโทษท่าน. พระศาสดาประทับยืนบนเรือขนาน ตรัสว่า “ภัททชิ  

เธอจงมา เธอจงขึ้นสู่เรือลําเดียวกันกับเรา”. พระเถระเหาะขึ้นไป ดํารงอยู่ในเรือลํา

เดียวกัน. ในเวลาที่ถึงตรงกลางแม่นํ้าคงคา พระศาสดาตรัสว่า “ภัททชิ ปราสาทที่

เธอเคยครอบครองในคราวเป็นพระเจ้ามหาปนาทะอยู่ที่ไหน ?”. พระภัททชิเถระ 

กราบทูลว่า “จมลงในที่นี้ พระเจ้าข้า” ถวายบังคมพระศาสดา ไปด้วยกําลังฤทธิ์ ใช้นิ้ว
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คล้องยอดปราสาท เหาะขึ้นไปในอากาศ แสดงเพื่อตัดความสงสัยของพวกภิกษุผู้เป็น

ปุถุชน แล้วก็ปล่อย. ปราสาทตั้งอยู่ในที่ตามเดิมนั่นแหละ ไม่หายไป จนถึงทุกวันนี้. 

ถามว่า “เพราะอะไร จึงไม่หายไป”. แก้ว่า “เพราะอานุภาพของนฬการเทพบุตร ผู้เคย

เป็นบิดาในกาลก่อน”. เพราะนฬการเทพบุตรนั้น จักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนาม

ว่าสังขะ ในอนาคตกาล, ปราสาทนั้น จักผุดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องใช้สอยของท้าวเธอ, 

เพราะฉะนั้น จึงไม่หายไป.

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

 อิโต  ปรํ  สาฏ�ฺกเถ  จกฺกวตฺติสุตฺเต  วุตฺตํ  วิตฺถาเรตพฺพํ ฯ  อยนฺเตฺวตฺถ  สงฺเขโป ฯ   

โส  ราชา  ตํ  ปาสาทํ  อชฺฌาวสิตฺวา  เมตฺเตยฺยสฺส  ภควโต  อุปฺปนฺนภาวํ  ญตฺวา  

ตํ  ทตฺวา  ปพฺพชิตุกาโม  “อยํ  ปาสาโท  วิปฺปกิริยตูติ  จิตฺตํ  อุปฺปาเทสฺสติ ฯ  โส  

ขณฺฑาขณฺฑโส  วิปฺปกิริสฺสติ ฯ  ราชา  ตํ  อลคฺคมโนว  หุตฺวา  “โย  ยตฺตกํ  อิจฺฉติ,   

โส  ตตฺตกํ  คณฺหาตูติ  สมณพฺราหฺมณกปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกานํ  ทตฺวา   

เมตฺเตยฺยสฺส  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺตํ  ปาปุณิสฺสตีติ ฯ  ปกิณฺณเก   

สุรุจิชาตกวณฺณนายํ  มหาปนาทชาตกวณฺณนายํ  จกฺกวตฺติสุตฺตวณฺณนายญฺจ 

นฬการวตฺถุ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  (ภควตา)  วุตฺต ํอันอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว  จกฺกวตฺติสุตฺเต 

ในจักกวัตติสูตร  สาฏฺฅกเถ อันเป็นไปกับด้วยอรรถกถา  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต   

วิตฺถาเรตพฺพํ พึงให้พิสดาร  ปร ํ ในเบื้องหลัง  อิโต  (ฅานโต) แต่ที่นี้ ฯ  ต ุ ส่วน

ว่า  สงฺเขโป อ.ความสังเขป  เอตฺถ  (วตฺถุมฺหิ) ในเรื่องนี้  อยํ นี้ ฯ  โส  ราชา 

อ.พระราชานั้น  อชฺฌาวสิตฺวา ครอบครองแล้ว  ตํ  ปาสาทํ ซึ่งปราสาทนั้น  ฃตฺวา  

รู้แล้ว  เมตฺเตยฺยสฺส  ภควโต  อุปฺปนฺนภาวํ ซึ่งความที่ แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า 

พระนามว่าเมตไตรย ทรงอุบัติขึ้นแล้ว  ตํ  (ปาสาทํ)  ทตฺวา  ปพฺพชิตุกาโม เป็นผู้

ใคร่เพื่ออัน พระราชทาน ซึ่งปราสาทนั้น แล้วจึงผนวช  (หุตฺวา) เป็น  จิตฺตํ ทรงยัง

พระราชหฤทัย  อุปฺปาเทสฺสติ จักให้เกิดขึ้น  อิติ ว่า  “อยํ  ปาสาโท อ.ปราสาทนี้   

วิปฺปกิริยต ุ จงกระจัดกระจายไป”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (ปาสาโท) อ.ปราสาทนั้น   

วิปฺปกิริสฺสต ิจักกระจัดกระจายไป  ขณฺฑาขณฺฑโส โดยท่อนน้อยท่อนใหญ่ ฯ  ราชา 

อ.พระราชา  อลคฺคมโนว เป็นผู้มีใจอันไม่เกี่ยวเกาะเทียว  ตํ (ปาสาทํ) ซึ่งปราสาท
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นั้น  หุตฺวา เป็น  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  อิจฺฉติ ย่อม

ปรารถนา  ยตฺตกํ  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุ อันมีประมาณเท่าใด,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  

คณฺหาตุ จงถือเอา  ตตฺตกํ  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุ อันมีประมาณเท่านั้น”  อิติ ดังนี้  ทตฺวา 

พระราชทานแล้ว  สมณพฺราหฺมณกปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกานํ แก่สมณะ พราหมณ์ 

คนกําพร้า คนเดินทางไกล วณิพก และยาจก ท.  ปพฺพชิตฺวา ผนวชแล้ว  สนฺติเก 

ในสํานัก  ภควโต ของพระผู้มีพระภาคเจ้า  เมตฺเตยฺยสฺส พระนามว่าเมตไตรย   

ปาปุณิสฺสต ิ จักบรรลุ  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์”  อิติ ดังนี้แล ฯ   

นฬการวตฺถุ อ.เรื่องแห่งช่างสาน  (อาคตํ) มาแล้ว  สุรุจิชาตกวณฺณนายํ  ในอรรถ-

กถาแห่งสุรุจิชาดก  ปกิณฺณเก ในปกิณณกะ (จ) ด้วย  มหาปนาทชาตกวณฺณนายํ  

(จ) ในอรรถกถาแห่งมหาปนาทชาดกด้ว  จกฺกวตฺติสุตฺตวณฺณนายํ  จ ในอรรถกถา

แห่งจักกวัตติสูตรด้วย  ฯ

 ในเบื้องหหลังแต่นี้ ควรทําคําที่ท่านกล่าวไว้ในจักกวัตติสูตร พร้อมกับอรรถกถา ให้

พิสดาร. ส่วนความสังเขปในเรื่องนี้ ดังนี้ 

 พระราชานั้น จักทรงครอบครองปราสาทนั้น ทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า

พระนามว่าเมตไตรยทรงอุบัติขึ้นแล้ว มีพระราชประสงค์จะพระราชทานปราสาทนั้น

แล้วทรงผนวช จึงทรงทําพระดําริให้เกิดขึ้นว่า “ขอปราสาทนี้ จงกระจัดกระจายไป

เถิด”. ปราสาทนั้นจักกระจัดกระจายเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่. พระราชามีพระราช-

หฤทัยไม่เกี่ยวเกาะปราสาทนั้นเลย จักทรงประกาศว่า “ผู้ใดปรารถนาเท่าใด ผู้นั้นจง

ถือเอาเท่านั้นเถิด” แล้วพระราชทานแก่สมณพรามหณ์ คนกําพร้า คนเดินทาง วณิพก 

และยาจก ทรงผนวชในสํานักพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าเมตไตรยแล้ว ทรงบรรลุ

พระอรหัตแล. 

 เรื่องช่างสานมาในอรรถกถาสุรุจิชาดก ปกิณณกนิบาต ในอรรถกถามหาปนาทชาดก 

และในอรรถกถาจักกวัตติสูตร.

 ..............................................................................................................................
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๘. ปีสปฺปิวตฺถุ

[๑๔๑] สาลิตฺตกสิปฺปนฺตุ  ฅาเน  ปยุตฺตํ  มงฺคลํ  อฏฺฅาเน  อมงฺคลํ ฯ  ตทตฺถทีปกานิ  วตฺถูนิ ฯ

 ต ุส่วนว่า  สาลิตฺตกสิปฺปํ อ.ศิลปะดีดกรวด  ปยุตฺต ํประกอบแล้ว  ฅาเน ในฐานะ

อันสมควร  มงฺคลํ เป็นมงคล  (โหติ) ย่อมเป็น  (ปยุตฺตํ) ประกอบแล้ว  อฏฺฅาเน 

ในฐานะอันไม่สมควร  อมงฺคลํ เป็นอมงคล  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  วตฺถูนิ อ.เรืื่อง ท.  

ตทตฺถทีปกานิ อันแสดงซึ่งเนื้อความนั้น ฯ

 ส่วนศิลปะดีดกรวดที่ประกอบในฐานะอันสมควร ก็เป็นมงคล, ที่ประกอบในฐานะอัน

ไม่สมควร ไม่เป็นมงคล. เรื่องอันแสดงเนื้อความนั้น ดังต่อไปนี้.

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

 อตีเต  พาราณสิยํ  เอโก  ปีฅสปฺปิ  สกฺขราขิปนสิปฺเป  กุสโล  อโหสิ ฯ  ตํ  คามทารกา   

รถมาโรเปตฺวา  นครทฺวารมูเล  ฅิตํ  มหานิโคฺรธํ  เนตฺวา  กากณิกาทีนิ  ทตฺวา   

“หตฺถิรูปํ  กร  อสฺสรูปํ  กราติ  วทึสุ ฯ  โส  สกฺขรา  ขิปิตฺวา  นิโคฺรธปณฺเณสุ  นานา- 

รูปานิ  ทสฺเสสิ ฯ  ราชา  อุยฺยานํ  คจฺฉนฺโต  ตํ  ฅานํ  ปตฺโต ฯ  อุสฺสารณภเยน  สพฺเพ   

ทารกา  ปลาตา ฯ  ปีฅสปฺปิ  นิโคฺรธมูลนฺตเร  นิปชฺชิ ฯ  ราชา  ปตฺตานํ  ฉิทฺทภาวํ   

ทิสฺวา  “เกเนตานิ  เอวํ  กตานีติ  ปุจฺฉิ ฯ  “ปีฅสปฺปินา  เทวาติ ฯ  ราชา  ตํ   

ปกฺโกสาเปตฺวา  “ตาต  มยฺหํ  ปุโรหิโต  อติมุขโร  โหติ  พหุภาณี,  ตสฺมึ  กเถตํุ  

อารทฺเธ,  อญฺโฃ โอกาสํ  เนว  ลภติ,  สกฺขิสฺสสิ  ตํ  นิสฺสทฺทํ  กาตุนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  

“นาฬิมตฺตํ  อชลณฺฑิกํ  ลภนฺโต  สกฺขิสฺสามิ  เทวาติ ฯ  ราชา  ปีฅสปฺปึ  ฆรํ  เนตฺวา   

อนฺโตสาณิยํ  นิสีทาเปตฺวา  สาณิยา  ฉิทฺทํ  กาเรตฺวา  นาฬิมตฺตํ  สุกฺขํ  อชลณฺฑิกํ  

ตสฺส  สมีเป  ฅปาเปตฺวา  ปุโรหิตสฺส  ฉิทฺทาภิมุขํ  อาสนํ  ปญฺฃาเปตฺวา  ตํ   

อุปฏฺฅานกาเล  อาคตํ  ตตฺถ  นิสีทาเปตฺวา  กถํ  สมุฏฺฅาเปสิ ฯ  ปุโรหิโต  อญฺฃสฺส  

โอกาสํ  อทตฺวา  รญฺฃา  สทฺธึ  กเถตํุ  อารภิ ฯ  อถสฺส  ปีฅสปฺปิ  เอเกกํ  อชลณฺฑิกํ  

มุเข  ปกฺขิปิ ฯ  ปุโรหิโต  อาคตาคตํ  ติลปูเว  วิย  คิลติ ฯ  ราชา  เตสํ  ขีณตํ  ญตฺวา  

“อาจริย  ตุมฺเห  อติมุขรตาย  นาฬิมตฺตํ  อชลณฺฑิกํ  คิลนฺตาปิ  กิญฺจิ  น  ชานิตฺถ,  

อิโต  จทานิ  อุตฺตรึ  ชีราเปตุํ  น  สกฺขิสฺสถ,  คจฺฉถ  ปิยงฺคุทกํ  ปิวิตฺวา  ฉฑฺเฑตฺวา   

อตฺตานํ  อโรคํ  กโรถาติ  อาห ฯ  โส  ตโต  ปฏฺฅาย  ปิทหิตมุโข  วิย  หุตฺวา   
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กเถนฺเตนาปิ  รญฺฃา  สทฺธึ  อกถนสีโล  อโหสิ ฯ  ราชา  อิมินา  เม  กณฺณสุขํ  กตนฺติ   

ปีฅสปฺปิสฺส    สตสหสฺสุฏฺฅานเก  จตูสุ  ทิสาสุ  จตฺตาโร  คาเม  อทาสิ ฯ  ตทา  

เอโก  ปณฺฑิตามจฺโจ  ราชานํ  อุปฺสงฺกมิตฺวา  “เทว  สิปฺปํ  นาม  โลเก  ปณฺฑิเตหิ   

อุคฺคหิตพฺพํ,  ปีฅสปฺปินา  สาลิตฺตกมตฺเตนาปิ  อยํ  สมฺปตฺติ  ลทฺธา,  อญฺเฃสํ  สิปฺปานํ  

โก  อานิสํสปริจฺเฉโทติ  สิปฺปสฺส  คุณํ  กเถนฺโต  อิมํ  คาถมาห

  “สาธุ  โข  สิปฺปกํ  นาม   อปิ  ยาทิสิกีทิสํ

  ปสฺส  อชปฺปหาเรน   ลทฺธา  คามา  จตุทฺทิสาติ ฯ

  อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  ปีฅสปฺป ิอ.บุรุษเปลี้ย  เอโก คนหนึ่ง  พาราณสิยํ 

ในเมืองพาราณสี  กุสโล เป็นผู้ฉลาด  สกฺขราขิปนสิปฺเป ในศิลปะคือการดีดซึ่งก้อน

กรวด  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  คามทารกา อ.เด็กชายในหมู่บ้าน ท.  อาโรเปตฺวา ยก

ขึ้นแล้ว  ตํ  (ปีฅสปฺปึ) ซึ่งบุรุษเปลี้ยนั้น  รถํ สู่รถ  เนตฺวา นําไปแล้ว  มหานิโคฺรธํ  

สู่ต้นไทรใหญ่  ฅิตํ อันตั้งอยู่แล้ว  นครทฺวารมูเล ที่ใกล้แห่งประตูแห่งเมือง  ทตฺวา  

ให้แล้ว  กากณิกาทีนิ  (ธนานิ) ซึ่งทรัพย์ ท. มีกากณิกเป็นต้น  วทึสุ กล่าวแล้ว  

อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  กร จงกระทํา  หตฺถิรูปํ ซึ่งรูปแห่งช้าง,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  กร  

จงกระทํา  อสฺสรูป ํ ซึ่งรูปแห่งม้า”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (ปีฅสปฺปิ) อ.บุรุษเปลี้ยนั้น  

ขิปิตฺวา ดีดแล้ว  สกฺขรา ซึ่งก้อนกรวด ท.  ทสฺเสสิ แสดงแล้ว  นานารูปานิ ซึ่ง

รูปต่างๆ ท.  นิโคฺรธปณฺเณสุ ที่ใบแห่งต้นไทร ท. ฯ  ราชา อ.พระราชา  คจฺฉนฺโต  

เมื่อเสด็จไป  อุยฺยานํ สู่พระอุทยาน  ปตฺโต เสด็จถึงแล้ว  ตํ  ฅานํ ซึ่งที่นั้น ฯ   

ทารกา อ.เด็กชาย ท.  สพฺเพ ทั้งปวง  ปลาตา หนีไปแล้ว  อุสฺสารณภเยน  

เพราะกลัวแต่ตํารวจหวาย ฯ  ปีฅสปฺป ิ อ.บุรุษเปลี้ย  นิปชฺช ิ นอนแล้ว  นิโคฺรธ- 

มูลนฺตเร ในระหว่างแห่งโคนแห่งต้นไทร ฯ  ราชา อ.พระราชา  ทิสฺวา ทอดพระเนตร

แล้ว  ปตฺตานํ  ฉิทฺทภาวํ ซึ่งความที่ แห่งใบ ท. เป็นรู  ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  

“เอตานิ  (ปตฺตานิ) อ.ใบไม้ ท. เหล่านั่น  เกน อันใคร  กตานิ กระทําแล้ว  เอวํ อย่าง

นี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  (ราชปุริสา) อ.ราชบุรุษ ท.  (อาหํสุ) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้า

แต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  (เอตานิ  ปตฺตานิ) อ.ใบไม้ ท. เหล่านั่น  ปีฅสปฺปินา อัน

บุรุษเปลี้ย  (กตานิ) กระทําแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ  ราชา อ.พระราชา  (ราชปุริสํ) ทรง

ยังราชบุรุษ  ปกฺโกสาเปตฺวา ให้ร้องเรียกแล้ว  ตํ  (ปีฅสปฺปึ) ซึ่งบุรุษเปลี้ยนั้น  ปุจฺฉิ 
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ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต ดูก่อนพ่อ  ปุโรหิโต อ.ปุโรหิต  มยฺห ํของเรา  อติมุขโร  

เป็นผู้มีปากจัดยิ่ง  พหุภาณี เป็นผู้กล่าวมากโดยปกติ  โหติ ย่อมเป็น,   ตสฺมึ  (ปุโรหิเต)  

ครั้นเมื่อปุโรหิตนั้น  อารทฺเธ เริ่มแล้ว  กเถตุํ เพื่ออันกล่าว,  อญฺโฃ  (ปุคฺคโล) 

อ.บุคคลอื่น  เนว  ลภติ ย่อมไม่ได้นั่นเทียว  โอกาสํ ซึ่งโอกาส,  (ตฺวํ) อ.เธอ  สกฺขิสฺสสิ  

จักอาจ  กาตุํ เพื่ออันกระทํา  ตํ  (ปุโรหิตํ) ซึ่งปุโรหิตนั้น  นิสฺสทฺทํ ให้เป็นผู้มีเสียงออก

แล้วหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ  (ปีฅสปฺปิ) อ.บุรุษเปลี้ย  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้า

แต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  (อหํ) อ.ข้าพระองค์  ลภนฺโต เมื่อได้  อชลณฺฑิกํ ซึ่งมูลแห่ง

แพะ  นาฬิมตฺตํ อันมีทะนานเป็นประมาณ  สกฺขิสฺสามิ จักอาจ”  อิติ ดังนี้ ฯ  ราชา 

อ.พระราชา  เนตฺวา ทรงนําไปแล้ว  ปีฅสปฺป ึซึ่งบุรุษเปลี้ย  ฆรํ สู่พระราชมณเฑียร  

(ปีฅสปฺปึ) ยังบุรุษเปลี้ย  นิสีทาเปตฺวา ให้นั่งแล้ว  อนฺโตสาณิยํ ในภายในแห่งผ้า

ม่าน  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  ฉิทฺทํ ซึ่งช่อง  สาณิยา แห่ง

ผ้าม่าน  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  ฅปาเปตฺวา ให้วางไว้แล้ว  อชลณฺฑิกํ ซึ่งมูลแห่ง

แพะ  สุกฺขํ อันแห้ง  นาฬิมตฺตํ อันมีทะนานเป็นประมาณ  สมีเป ในที่ใกล้  ตสฺส  

(ปีฅสปฺปิสฺส) แห่งบุรุษเปลี้ยนั้น  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  ปญฺฃาเปตฺวา ให้ปูลาด

แล้ว  อาสนํ ซึ่งอาสนะ  ฉิทฺทาภิมุขํ อันมีหน้าเฉพาะต่อช่อง  ปุโรหิตสฺส ของปุโรหิต  

ตํ  (ปุโรหิตํ) ยังปุโรหิตนั้น  อาคตํ ผู้มาแล้ว  อุปฏฺฅานกาเล ในกาลเป็นที่บํารุง   

นิสีทาเปตฺวา ให้นั่งแล้ว  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้น  กถํ ยังวาจาเป็นเครื่องกล่าว  

สมุฏฺฅาเปสิ ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว ฯ  ปุโรหิโต อ.ปุโรหิต  อทตฺวา ไม่ให้แล้ว  โอกาสํ 

ซึ่งโอกาส  อญฺฃสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคลอื่น  อารภิ เริ่มแล้ว  กเถตุํ เพื่ออันกล่าว  

สทฺธึ กับ  รญฺฃา ด้วยพระราชา ฯ  อถ ครั้งนั้น  ปีฅสปฺป ิอ.บุรุษเปลี้ย  ปกฺขิปิ ดีดเข้าไป

แล้ว  อชลณฺฑิกํ ซึ่งมูลแห่งแพะ  เอเกกํ ก้อนหนึ่งๆ  มุเข ในปาก  อสฺส  (ปุโรหิตสฺส)  

ของปุโรหิตนั้น ฯ  ปุโรหิโต อ.ปุโรหิต  คิลติ ย่อมกลืนกิน  (อชลณฺฑิกํ) ซึ่งมูลแห่ง

แพะ  อาคตาคตํ อันทั้งมาแล้วทั้งมาแล้ว  ติลปูเว  วิย ราวกะว่า ซึ่งขนมอันผสมแล้ว

ด้วยงา ฯ  ราชา อ.พระราชา  ฃตฺวา ทรงทราบแล้ว  เตสํ  (อชลณฺฑิกานํ)  ขีณตํ 

ซึ่งความที่ แห่งมูลแห่งแพะ ท. เหล่านั้น เป็นของสิ้นไปแล้ว  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  

“อาจริย ข้าแต่อาจารย์  ตุมฺเห อ.ท่าน  คิลนฺตาปิ แม้กลืนกินอยู่  อชลณฺฑิกํ ซึ่งมูล

แห่งแพะ  นาฬิมตฺต ํอันมีทะนานเป็นประมาณ  น  ชานิตฺถ ไม่รู้แล้ว  กิญฺจิ ซึ่งอะไรๆ  

(ตุมฺหากํ)  อติมุขรตาย เพราะความที่ แห่งท่าน เป็นผู้มีปากยิ่ง,  จ ก็  อิทานิ ในกาล
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นี้  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  น  สกฺขิสฺสถ จักไม่อาจ  อิโต  (ลณฺฑิกโต)  อุตฺตรึ  (อชลณฑิกํ)  

ชีราเปตุํ เพื่ออัน ยังมูลแห่งแพะ อันยิ่ง กว่ามูลนี้ ให้ย่อย,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  คจฺฉถ 

จงไป,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  ปิวิตฺวา ดื่มแล้ว  ปิยงฺคุทกํ ซึ่งนํ้าประยงค์  ฉฑฺเฑตฺวา 

สํารอกแล้ว  กโรถ จงกระทํา  อตฺตานํ ซึ่งตน  อโรคํ ให้เป็นผู้ไม่มีโรค”  อิติ ดังนี้ ฯ  

โส  (ปุโรหิโต) อ.ปุโรหิตนั้น  ปิทหิตมุโข  วิย เป็นราวกะว่ามีปากอันปิดแล้ว  ปฏฺฅาย 

จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น  หุตฺวา เป็น  อกถนสีโล เป็นผู้มีการไม่กล่าวเป็น

ปกติ  สทฺธึ กับ  รญฺฃา ด้วยพระราชา  กเถนฺเตนาปิ แม้ผู้ตรัสอยู่  อโหสิ ได้เป็น

แล้ว ฯ  ราชา อ.พระราชา  (จินฺเตตฺวา) ทรงดําริแล้ว  อิติ ว่า  “กณฺณสุขํ อ.ความสุข

แห่งหู  เม ของเรา  อิมินา  (ปีฅสปฺปินา) อันบุรุษเปลี้ยนี้  กตํ กระทําแล้ว”  อิติ ดังนี้  

อทาสิ ได้พระราชทานแล้ว  คาเม ซึ่งหมู่บ้าน ท.  จตฺตาโร สี่  สตสหสฺสุฏฺฅานเก  

อันเป็นที่ยังแสนแห่งทรัพย์ให้ตั้งขึ้น  ปีฅสปฺปิสฺส แก่บุรุษเปลี้ย ฯ  ตทา ในกาลนั้น   

ปณฺฑิตามจฺโจ อ.อํามาตย์ผู้เป็นบัณฑิต  เอโก คนหนึ่ง  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไปเฝ้า

แล้ว  ราชานํ ซึ่งพระราชา  (วตฺวา) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ 

ผู้สมมุติเทพ  สิปฺปํ  นาม ชื่อ อ.ศิลปะ  ปณฺฑิเตหิ อันบัณฑิต ท.  อุคฺคหิตพฺพํ พึง

เรียนเอา  โลเก ในโลก,  อยํ  สมฺปตฺต ิอ.สมบัตินี้  ปีฅสปฺปินา อันบุรุษเปลี้ย  ลทฺธา 

ได้แล้ว  สาลิตฺตกมตฺเตนาปิ  (การเณน) เพราะเหตุ แม้สักว่าดีดกรวด,  อานิสํส- 

ปริจฺเฉโท อ.การกําหนดซึ่งอานิสงส์  สิปฺปาน ํแห่งศิลปะ ท.  อญฺเฃสํ เหล่าอื่น  โก 

อะไร”  อิติ ดังนี้  กเถนฺโต เมื่อกราบทูล  คุณํ ซึ่งคุณ  สิปฺปสฺส ของศิลปะ  อาห 

กราบทูลแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งคาถานี้  อิติ ว่า

 “สิปฺปกํ  นาม ชื่อ อ.ศิลปะ  ยาทิสิกีทิสํ  อปิ แม้อันเช่นใด

เช่นหนึ่ง  สาธุ  โข เป็นศิลปะยังประโยชน์ให้สําเร็จแล  (โหติ) 

ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.พระองค์  ปสฺส จงทอดพระเนตร,  คามา 

อ.หมู่บ้าน ท.  จตุทฺทิสา อันมีอยู่ในทิศ ๔  (ปีฅสปฺปินา) อัน

บุรุษเปลี้ย  ลทฺธา ได้แล้ว  อชปฺปหาเรน เพราะการดีดซึ่งมูล

แพะ”  อิติ ดังนี้ ฯ  

  ในอดีตกาล ได้มีบุรุษเปลี้ยคนหนึ่งในเมืองพาราณสี เป็นผู้ฉลาดในศิลปะการดีดก้อน

กรวด. พวกเด็กๆ ชาวบ้านยกเขาขึ้นรถ นําไปยังต้นไทรใหญ่ที่ยืนต้นอยู่ใกล้ประตู
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เมือง ให้ทรัพย์มีหนึ่งกากณิกเป็นต้น กล่าวว่า “ท่านช่วยทํารูปช้าง ช่วยทํารูปม้า”. 

บุรุษเปลี้ยนั้นดีดก้อนกรวดทั้งหลาย แสดงรูปต่างๆ ที่ใบไทรทั้งหลาย. พระราชา

เมื่อเสด็จไปสู่พระอุทยาน เสด็จถึงสถานที่แห่งนั้น. พวกเด็กๆ ทั้งหมด พากันหนีไป 

เพราะกลัวตํารวจหวาย. บุรุษเปลี้ยหมอบอยู่ ณ ระหว่างโคนต้นไทร. พระราชาทอด

พระเนตรเห็นว่าใบไทรทั้งหลายมีรู ตรัสถามว่า “กรรมเหล่านี้ ใครทําอย่างนี้”. พวก

ราชบุรุษกราบทูลว่า “บุรุษเปลี้ย พระเจ้าข้า”. พระราชารับสั่งให้เรียกบุรุษเปลี้ยนั้นมา 

ตรัสถามว่า “พ่อ ปุโรหิตของเรา เป็นผู้มีปากจัด พูดมาก เมืื่อเขาเริ่มที่จะพูด คนอื่น 

ย่อมไม่ได้โอกาสเลย, ท่านจักอาจเพื่อจะทําให้เขาปราศจากเสียงหรือ ?”. บุรุษเปลี้ย

กราบทูลว่า “ข้าพระองค์เมื่อได้มูลแพะประมาณทะนานหนึ่ง จักอาจ พระเจ้าข้า”. พระ

ราชาทรงนําบุรุษเปลี้ยนั้นไปสู่พระราชมณเฑียร ทรงให้นั่งภายในผ้าม่าน รับสั่งให้ทํา

ช่องที่ผ้าม่าน ทรงให้ตั้งมูลแพะแห้งประมาณหนึ่งทะนานไว้ในที่ใกล้เขา ปูลาดอาสนะ 

มีหน้าตรงช่องของปุโรหิต ทรงรับสั่งปุโรหิตนั้นผู้มาแล้วในเวลาเป็นที่บํารุงให้นั่งใน

ที่นั้น แล้วทรงเริ่มสนทนา. ปุโรหิตไม่ให้โอกาสแก่คนอื่น เริ่มจะสนทนากับด้วยพระ

ราชา. ทีนั้น บุรุษเปลี้ย จึงดีดมูลแพะก้อนหนึ่งๆ ใส่ปากปุโรหิตนั้น. ปุโรหิต ย่อมกลืน

กินมูลแพะที่ทั้งมาแล้วทั้งมาแล้ว ดุจกลืนกินขนมระคนด้วยงา. พระราชาทรงทราบว่า

มูลแพะเหล่านั้นหมดไปแล้ว ตรัสว่า “ท่านอาจารย์ ท่านแม้กลืนกินมูลแพะประมาณ

ทะนานหนึ่ง ก็ไม่รู้อะไรๆ เลย เพราะว่าท่านมีปากจัด, ก็ท่านจักไม่อาจเพื่อจะทํามูล

แพะอันยิ่งกว่านี้ให้ย่อยไปได้ ในบัดนี้, ท่านจงไป, จงดื่มนํ้าประยงค์ สํารอก ทําตน

ให้เป็นผู้ไม่มีโรคเถิด”. จําเดิมแต่นั้น ปุโรหิตนั้น เป็นดุจปิดปากแล้ว ได้เป็นผู้มีปกติ

ไม่กราบทูลกับด้วยพระราชาแม้ผู้ทรงตรัสอยู่ด้วย. พระราชาทรงดําริว่า “บุรุษเปลี้ยนี้ 

ทําให้เราสบายหู” จึงได้พระราชทานหมู่บ้าน ๔ หมู่ ในทิศทั้ง ๔ ที่จะทําทรัพย์ 

๑๐๐,๐๐๐ ให้ตั้งขึ้น แก่บุรุษเปลี้ย. ในคราวนั้น อํามาตย์ผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่ง เข้าไป

เฝ้าพระราชา กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  ขึ้นชื่อว่าศิลปะ บัณฑิตทั้ง

หลายควรเรียนเอาในโลก, สมบัตินี้ อันบุรุษเปลี้ยได้ แม้เพราะศิลปะสักว่าดีดกรวด, 

จะกําหนดอานิสงส์แห่งศิลปะเหล่าอื่นอย่างไรได้” ดังนี้ เมื่อจะกล่าวคุณของศิลปะ จึง

กล่าวคาถานี้ว่า

 “ขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เป็นเหตุทําประโยชน์
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ให้สําเร็จได้ ขอพระองค์โปรดทอดพระเนตรดูเถิด บุรุษเปลี้ย

ได้หมู่บ้าน ทั้ง ๔ ทิศ ก็เพราะดีดมูลแพะ”.

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

 ตตฺถ  ปสฺสาติ  โอโลเกหิ  ตฺวํ  มหาราช ฯ 

  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ปสฺสาติ  (ปทสฺส)  “โอโลเกหิ  ตฺวํ  มหาราช”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มหาราช ข้าแต่พระมหาราชเจ้า  ตฺว ํอ.พระองค์  โอโลเกหิ  

จงทอดพระเนตรดูเถิด”  (อิิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ปสฺสาติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท 

ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “ปสฺส” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “ปสฺส” ความว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้า ขอพระองค์โปรด

ทอดพระเนตรดูเถิด.

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

 อชปฺปหาเรนาติ  อชลณฺฑิกขิปเนน ฯ

 “อชปฺปหาเรนาติ  (ปทสฺส)  “อชลณฺฑิกขิปเนน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อชลณฺฑิกขิปเนน ด้วยการดีดซึ่งมูลแห่งแพะ”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อชปฺปหาเรนาติ ว่า “อชปฺปหาเรน” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อชปฺปหาเรน” ความว่า เพราะการดีดมูลแพะ.

 ปีฅสปฺปิวตฺถุ ฯ

 ปีฅสปฺปิวตฺถ ุอ.เรื่องแห่งบุรุษเปลี้ย  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

 จบเรื่องบุรุษเปลี้ย.

 ..............................................................................................................................
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๙. หํสฆาตกวตฺถุ

[๑๔๒]  โสเยว  ปีฅสปฺปิ  เอตรหิ  สาวตฺถิยํ  สาลิตฺตกสิปฺเปเยว  กุสโล  กุลปุตฺโต  หุตฺวา   

เอกทิวสํ  ธมฺมํ  สุตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  ลทฺธูปสมฺปโท  อโหสิ ฯ  โส  เอกทิวสํ  เอกํ  

ทหรภิกฺขุํ  อาทาย  อจิรวตึ  คนฺตฺวา  นหาตฺวา  นทีตีเร  อฏฺฅาสิ ฯ  ตํขณญฺเฃว  เทฺว  

หํสา  อากาเส  คจฺฉนฺติ ฯ  โส  ตํ  ทหรํ  อาห  “อิมํ  ปจฺฉิมํ  หํสํ  สกฺขราย  อกฺขิมฺหิ   

ปหริตฺวา  ปาทมูเล  ปาเตสฺสามีติ ฯ  อิตโร  “น  สกฺขิสฺสสีติ  อาห ฯ  “เตนหิ  อุปธาเรหีติ   

เอกํ  ติยํสํ  สกฺขรํ  ตสฺส  หํสสฺส  ปจฺฉโต  ขิปิ ฯ  สกฺขรา  “รุํรุนฺติ  สทฺทมกาสิ ฯ  

หํโส  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกสิ ฯ  โส  ตํขณญฺเฃว  เอกํ  วฏฺฏสกฺขรํ  ตสฺส  นิวตฺติตฺวา   

โอโลเกนฺตสฺส  ปรภาเค  อกฺขิมฺหิ  ปหริ ฯ  สกฺขรา  อิตรมฺปิ  อกฺขึ  วิชฺฌิตฺวา  คตา ฯ  

หํโส  มหารวํ  รวนฺโต  ปาทมูเลเยว  ปติ ฯ  ภิกฺขู  ตมตฺถํ  ฃตฺวา  สตฺถุ  อาจิกฺขึสุ ฯ   

สตฺถา  อเนกปริยาเยน  ตํ  ภิกฺขุํ  วิครหีติ ฯ  สาลิตฺตกชาตกวณฺณนายํ  หํสฆาตก- 

วตฺถุ ฯ

 โส  เอว  ปีฅสปฺป ิอ.บุรุษเปลี้ยนั้นนั่นเทียว  กุลปุตฺโต เป็นกุลบุตร  กุสโล ผู้ฉลาด  

สาลิตฺตกสิปฺเป  เอว ในศิลปะดีดกรวดนั่นเทียว  สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถี  เอตรหิ  

ในกาลนี้  หุตฺวา เป็น  สุตฺวา ฟังแล้ว  ธมฺม ํ ซึ่งธรรม  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง   

ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  ลทฺธูปสมฺปโท เป็นผู้มีอุปสมบทอันได้แล้ว  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ   

เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  อาทาย พาเอาแล้ว  ทหรภิกฺขุํ ซึ่งภิกษุ

หนุ่ม  เอกํ รูปหนึ่ง  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อจิรวตึ สู่แม่นํ้าชื่อว่าอจิรวดี  นหาตฺวา อาบ

แล้ว  อฏฺฅาสิ ได้ยืนแล้ว  นทีตีเร ที่ฝั่งแห่งแม่นํ้า ฯ  ตํขณํ  เอว ในขณะนั้นนั่นเทียว  

หํสา อ.หงส์ ท.  เทฺว สองตัว  คจฺฉนฺติ ย่อมบินไป  อากาเส ในอากาศ ฯ  โส  (ภิกฺขุ) 

อ.ภิกษุนั้น  อาห กล่าวแล้ว  ตํ  ทหรํ กะภิกษุหนุ่มนั้น  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.กระผม   

ปหริตฺวา ดีดแล้ว  หํสํ ซึ่งหงส์  ปจฺฉิมํ ตัวมีในภายหลัง  อิมํ นี้  อกฺขิมฺหิ ที่นัยน์ตา  

สกฺขราย ด้วยก้อนกรวด  (ตํ  หํสํ) ยังหงส์นั้น  ปาเตสฺสามิ จักให้ตกลง  ปาทมูเล  

ที่ใกล้แห่งเท้า”  อิติ ดังนี้ ฯ  อิตโร  (ทหโร) อ.ภิกษุหนุ่มนอกนี้  อาห กล่าวแล้ว  อิติ 

ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  น  สกฺขิสฺสสิ จักไม่อาจ”  อิติ ดังนี้ ฯ  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น   

(วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อุปธาเรหิ จงพิจารณา”  

อิติ ดังนี้  ขิปิ ดีดไปแล้ว  สกฺขรํ ซึ่งก้อนกรวด  ติยํส ํอันมีเหลี่ยมสาม  เอกํ ก้อน
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หนึ่ง  ปจฺฉโต ข้างหลัง  ตสฺส  หํสสฺส แห่งหงส์ตัวนั้น ฯ  สกฺขรา อ.ก้อนกรวด  อกาสิ  

ได้กระทําแล้ว  สทฺทํ ซึ่งเสียง  “รุํรุนฺติ ว่า “หรุ่งๆ” ดังนี้ ฯ  หํโส อ.หงส์  นิวตฺติตฺวา  

โอโลเกสิ เหลียวกลับแลดูแล้ว ฯ  ตํขณํ  เอว ในขณะนั้นนั่นเทียว  โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ

นั้น  ปหร ิดีดแล้ว  วฏฺฏสกฺขรํ ซึ่งก้อนกรวดกลม  เอกํ ก้อนหนึ่ง  อกฺขิมฺหิ ที่นัยน์ตา  

ปรภาเค อันเป็นส่วนอื่น  ตสฺส  (หํสสฺส) ของหงส์นั้น  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกนฺตสฺส 

ตัวเหลียวกลับแลดูอยู่ ฯ  สกฺขรา อ.ก้อนกรวด  วิชฺฌิตฺวา เจาะแล้ว  อกฺขึ ซึ่งนัยน์ตา  

อิตรมฺปิ แม้นอกนี้  คตา ไปแล้ว ฯ  หํโส อ.หงส์  รวนฺโต ร้องอยู่  มหารวํ ร้องเสียง

ดัง  ปต ิตกลงแล้ว  ปาทมูเล  เอว ในที่ใกล้แห่งเท้านั่นเทียว ฯ  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.   

ฃตฺวา รู้แล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น  อาจิกฺขึสุ กราบทูลแล้ว  สตฺถุ แก่พระ

ศาสดา ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  วิครหิ ทรงติเตียนแล้ว  ตํ  ภิกฺขุํ ซึ่งภิกษุนั้น  อเนก- 

ปริยาเยน โดยอเนกปริยาย  อิิิติ ดังนี้แล ฯ  หํสฆาตกวตฺถุ อ.เรื่องแห่งภิกษุผู้ฆ่า 

ซึ่งหงส์  (อาคตํ) มาแล้ว  สาลิตฺตกชาตกวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งสาลิตตก

ชาดก ฯ

 บุรุษเปลี้ยนั้นนั่นแหละ บัดนี้ เป็นกุลบุตรผู้ฉลาดในศิลปะดีดกรวดนั่นแหละในเมือง

สาวัตถี วันหนึ่ง ฟังธรรม บวช ได้อุปสมบทแล้ว. วันหนึ่ง ภิกษุนั้นพาภิกษุหนุ่มรูป

หนึ่งไปแม่นํ้าอจิรวดี สรงนํ้า ได้ยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่นํ้า. ในขณะนั้นนั่นเอง หงส์ ๒ ตัว

บินไปในอากาศ. ภิกษุนั้นจึงพูดกะภิกษุหนุ่มนั้นว่า “ผมใช้ก้อนกรวดดีดหงส์ตัวหลังนี้

ที่นัยน์ตา แล้วจักให้ตกลงแทบเท้าได้”. ภิกษุหนุ่มนอกนี้ ก็กล่าวว่า “ท่านไม่สามารถ

ทําได้”. ภิกษุนั้น ก็กล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้น นิมนต์ท่านพิจารณาดูเถิด” จึงดีดก้อนกรวด

สามเหลี่ยมก้อนหนึ่ง ข้างหลังหงส์ตัวนั้น. ก้อนกรวดทําเสียง “หรุ่งๆ”. หงส์เหลียว

กลับแลดู. ในขณะนั้นนั่นเอง ภิกษุนั้น จึงดีดก้อนกรวดกลมก้อนหนึ่งที่นัยน์ตาอีกข้าง

ของหงส์ตัวที่เหลียวแลดูอยู่. ก้อนกรวดเจาะนัยน์ตาอีกข้างไป. หงส์ร้องเสียงดัง ตกลง

ที่ใกล้เท้านั่นแหละ. ภิกษุทั้งหลายรู้ความนั้น จึงกราบทูลแด่พระศาสดา. พระศาสดา

ทรงติเตียนภิกษุนั้นโดยอเนกปริยาย ดังนี้แล. เรื่องภิกษุผู้ฆ่าหงส์มาในอรรถกถาแห่ง

สาลิตตกชาดก.

 ..............................................................................................................................
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๑๐. สฏฺกิูฏเปตวตฺถุ

[๑๔๓] ตสฺเสว  ปีฅสปฺปิสฺส  สนฺติเก  เอโก  ปุริโส  ตํ  สิปฺปํ  อุคฺคณฺหิ ฯ  อถ  นํ  ปีฅสปฺปิ  

“ตาต  ตฺวํ  สิปฺปํ  วีมํสนฺโต  คาวึ  มาเรนฺตสฺส  สตํ  ทณฺโฑ  ปุริสํ  มาเรนฺตสฺส  สหสฺสํ,  

ตสฺมา  ยมฺหิ  ปหเฏ  ทณฺโฑ  นตฺถิ,  ตาทิสํ  นิมฺมาตาปิติกํ  กญฺจิ  อุปธาเรหีติ   

อาห ฯ  โส  สกฺขรา  อุจฺฉงฺเค  กตฺวา  ตาทิสํ  อุปธาเรนฺโต  เอกทิวสํ  สุเนตฺตํ  นาม  

ปจฺเจกพุทฺธํ  ปิณฺฑาย  นครํ  ปวิสนฺตํ  ทิสฺวา  “อยํ  นิมฺมาตาปิติโกติ  ตสฺส  ทกฺขิณ- 

กณฺณโสตํ  สนฺธาย  สกฺขรํ  ขิปิ ฯ  สกฺขรา  ปวิสิตฺวา  วามโสเตน  นิกฺขมิ ฯ  โส   

อุปฺปนฺนทุกฺขเวทโน  ปิณฺฑาย  จริตุมสกฺโกนฺโต  อากาเสน  คนฺตฺวา  อตฺตโน  ปณฺณ-

สาลายํ  ปรินิพฺพายิ ฯ  โคจรคาเม  มนุสฺสา  ตํ  อนาคจฺฉนฺตํ  ญตฺวา  “กิญฺจิ  อผาสุกํ  

ภวิสฺสตีติ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ตํ  ปรินิพฺพุตํ  ทิสฺวา  ปริเทวึสุ ฯ  โสปิ  ปาปปุริโส  ตตฺถ  ตํ  

สญฺชานิตฺวา  “อหํ  อตฺตโน  สิปฺปํ  วีมํสนฺโต  อิมํ  ปหรินฺติ  อาห ฯ  ตํ  สุตฺวา  มนุสฺสา 

ตํ  โปเถตฺวา  มาเรสุํ ฯ  โส,  ยาวายํ  ป�วี  โยชนมตฺตํ  อุสฺสนฺนา,  ตาว  อวีจิมฺหิ   

ปจิตฺวา  ปกฺกาวเสเสน  คิชฺฌกูเฏ  สฏฺฅิกูฏเปโต  อโหสิ,  ตสฺส  ติคาวุตํ  สรีรํ,   

สฏฺฅิอยกูฏสหสฺสานิ  อาทิตฺตานิ  สมฺปชฺชลิตานิ  ตสฺส  มตฺถเก  นิปติตฺวา  นิปติตฺวา  

สีสํ  ภินฺทนฺติ,  ภินฺนํ  ภินฺนํ  ปุน  อุฏฺ�หติ ฯ  ธมฺมปทสฺส  พาลวคฺเค  สฏฺฅิกูฏเปตวตฺถุ ฯ

 ปุริโส อ.บุรุษ  เอโก คนหนึ่ง  อุคฺคณฺหิ เรียนเอาแล้ว  ตํ  สิปฺป ํ ซึ่งศิลปะนั้น   

สนฺติเก ในสํานัก  ตสฺส  เอว  ปีฅสปฺปิสฺส ของบุรุษเปลี้ยนั้นนั่นเทียว ฯ  อถ ครั้งนั้น  

ปีฅสปฺปิ อ.บุรุษเปลี้ย  อาห กล่าวแล้ว  นํ  (ปุริสํ) กะบุรุษนั้น  อิติ ว่า  “ตาต ดูก่อน

พ่อ  ตฺวํ อ.ท่าน  วีมํสนฺโต เมื่อทดลอง  สิปฺป ํซึ่งศิลปะ,  สต ํอ.หนึ่งร้อย  ทณฺโฑ 

เป็นสินไหม  (ปุคฺคลสฺส) แห่งบุคคล  คาวึ  มาเรนฺตสฺส ผู้ยังแม่โคให้ตายอยู่  (โหติ) 

ย่อมมี,  สหสฺส ํ อ.หนึ่งพัน  (ทณฺโฑ) เป็นสินไหม  (ปุคฺคลสฺส) แห่งบุคคล  ปุริสํ   

มาเรนฺตสฺส ผู้ยังบุรุษให้ตายอยู่  (โหติ) ย่อมมี,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  ยมฺหิ  

(ปุคฺคเล) ครั้นเมื่อบุคคลใด  (ตยา) อันท่าน  ปหเฏ ประหารแล้ว,  ทณฺโฑ อ.สินไหม  

นตฺถิ ย่อมไม่มี,  อุปธาเรหิ จงพิจารณา  กญฺจิ ซึ่งใครๆ  นิมฺมาตาปิติกํ ผู้มีมารดา

และบิดาออกแล้ว  ตาทิสํ ผู้เช่นนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  กตฺวา 

กระทําแล้ว  สกฺขรา ซึ่งก้อนกรวด ท.  อุจฺฉงฺเค ที่ชายพก  อุปธาเรนฺโต พิจารณาอยู่   

ตาทิสํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลผู้เช่นนั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ปจฺเจกพุทฺธํ ซึ่งพระปัจเจก-
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พุทธเจ้า  สุเนตฺตํ  นาม ชื่อว่าสุเนตต์  ปวิสนฺต ํผู้เข้าไปอยู่  นครํ สู่เมือง  ปิณฺฑาย 

เพื่อบิณฑบาต  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  (ปุคฺคโล) 

อ.บุคคลนี้  นิมฺมาตาปิติโก เป็นผู้มีมารดาและบิดาออกแล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ 

ดังนี้  ขิปิ ดีดไปแล้ว  สกฺขรํ ซึ่งก้อนกรวด  สนฺธาย หมายเอา  ทกฺขิณกณฺณโสตํ ซึ่ง

ช่องแห่งหูข้างขวา  ตสฺส  (ปจฺเจกพุทฺธสฺส) ของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น ฯ  สกฺขรา  

อ.ก้อนกรวด  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  นิกฺขมิ ออกไปแล้ว  วามโสเตน โดยหูข้างซ้าย 

ฯ  โส  (ปจฺเจกพุทฺโธ) อ.พระปัจเจกพุทธเจ้านั้น  อุปฺปนฺนทุกฺขเวทโน เป็นผู้มีเวทนา

อันเป็นทุกข์อันเกิดขึ้นแล้ว  (หุตฺวา) เป็น  อสกฺโกนฺโต ไม่อาจอยู่  จริตุํ เพื่ออันเที่ยว

ไป  ปิณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อากาเสน ทางอากาศ  ปรินิพฺพายิ 

ปรินิพพานแล้ว  ปณฺณสาลายํ ในบรรณศาลา  อตฺตโน ของตน ฯ  มนุสฺสา อ.มนุษย์ 

ท.  โคจรคาเม ในหมู่บ้านอันเป็นโคจร  ฃตฺวา รู้แล้ว  ตํ  (ปจฺเจกพุทฺธํ) ซึ่งพระ

ปัจเจกพุทธเจ้านั้น  อนาคจฺฉนฺตํ ผู้ไม่มาอยู่  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อผาสุกํ  

อ.ความไม่ผาสุก  กิญฺจิ อะไรๆ  ภวิสฺสต ิจักมี”  อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ตตฺถ  

(ฅาเน) ในที่นั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (ปจฺเจกพุทฺธํ) ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น   

ปรินิพฺพุต ํผู้ปรินิพพานแล้ว  ปริเทวึสุ ครํ่าครวญแล้ว ฯ  โสปิ  ปาปปุริโส อ.บุรุษ

ผู้ชั่วแม้นั้น  สญฺชานิตฺวา จําได้แล้ว  ตํ  (ปจฺเจกพุทฺธํ) ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น  

ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.กระผม  วีมํสนฺโต เมื่อ

ทดลอง  สิปฺป ํซึ่งศิลปะ  อตฺตโน ของตน  ปหร ึประหารแล้ว  อิมํ  (ปจฺเจกพุทฺธํ) 

ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้านี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  

(วจนํ) ซึ่งคํานั้น  โปเถตฺวา โบยแล้ว  ตํ  (ปาปปุริสํ) ซึ่งบุรุษชั่วนั้น  (ตํ  ปาปปุริสํ) 

ยังบุรุษชั่วนั้น  มาเรสุํ ให้ตายแล้ว ฯ  โส  (ปาปปุริโส) อ.บุรุษชั่วนั้น  ปจิตฺวา ไหม้

แล้ว  อวีจิมฺหิ ในนรกชื่อว่าอเวจี,  อยํ  ปฅวี อ.แผ่นดินนี้  อุสฺสนฺนา หนาขึ้้นแล้ว   

โยชนมตฺตํ  (ฅานํ) สิ้นที่ มีโยชน์เป็นประมาณ  ยาว เพียงใด,  ตาว เพียงนั้น  สฏฺฅิ-

กูฏเปโต เป็นสัฏฐิกูฏเปรต  คิชฺฌกูเฏ ที่ภูเขาคิชฌกูฏ  ปกฺกาวเสเสน เพราะวิบาก

อันสุกแล้วอันเหลือลง  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  สรีรํ อ.สรีระ  ตสฺส  (เปตสฺส) ของเปรต

นั้น  ติคาวุตํ มีคาวุตสามเป็นประมาณ  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว,  สฏฺฅิอยกูฏสหสฺสานิ 

อ.พันแห่งค้อนอันเป็นวิการแห่งเหล็กหกสิบ ท.  (อคฺคินา)  อาทิตฺตานิ อันอันไฟติด

ทั่วแล้ว  สมฺปชฺชลิตานิ ลุกโชนแล้ว  นิปติตฺวา ตกลงแล้ว  นิปติตฺวา ตกลงแล้ว  
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มตฺถเก บนกระหม่อม  ตสฺส  (เปตสฺส) ของเปรตนั้น  ภินฺทนฺติ ย่อมทําลาย  สีส ํซึ่ง

ศีรษะ,  (สีสํ) อ.ศีรษะ  ภินฺนํ อันแตกแล้ว  ภินฺนํ อันแตกแล้ว  อุฏฺฅหติ ย่อมตั้งขึ้น  

ปุน อีก ฯ  สฏฺฅิกูฏเปตวตฺถุ อ.เรื่องแห่งสัฏฐิกูฏเปรต  (อาคตํ) มาแล้ว  พาลวคฺเค 

ในพาลวรรค  ธมฺมปทสฺส แห่งธรรมบท ฯ 

 บุรุษคนหนึ่ง เรียนศิลปะนั้นในสํานักของบุรุษเปลี้ยนั้นนั่นแหละ. ทีนั้น บุรุษเปลี้ย

กล่าวกะบุรุษนั้นว่า “พ่อ เธอเมื่อจะทดลองศิลปะ, สินไหม ๑๐๐ ย่อมมีแก่ผู้ทําแม่วัว

ให้ตาย, สินไหม ๑,๐๐๐ ย่อมมีแก่ผู้ทําบุรุษให้ตาย, เพราะฉะนั้น เมื่อบุคคลใด เธอ 

ประหารแล้ว สินไหม ไม่มี, จงใคร่ครวญใครๆ ผู้ไม่มีมารดาและบิดา ผู้เช่นนั้น”. บุรุษ

นั้นทําก้อนกรวดที่ชายพก ใคร่ครวญบุคคลผู้เช่นนั้น วันหนึ่ง เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้า

นามว่าสุเนตต์ ผู้กําลังเข้าไปสู่เมืองเพื่อบิณฑบาต คิดว่า “ผู้นี้ เป็นผู้ไม่มีมารดาและ

บิดา” จึงดีดก้อนกรวดหมายช่องหูข้างขวาของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น. ก้อนกรวด

เข้าไปแล้ว ออกทางหูข้างซ้าย. พระปัจเจกพุทธเจ้านั้น เกิดทุกขเวทนา ไม่อาจเพื่อ

จะเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต จึงไปทางอากาศ ปรินิพพานที่บรรณศาลาของตน. พวก

มนุษย์ในโคจรคาม รู้ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มา คิดว่า “ความไม่ผาสุกบางอย่าง จัก

มี” จึงไปในที่นั้น เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ปรินิพพานแล้ว ครํ่าครวญแล้ว. บุรุษชั่วแม้

นั้น จําพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นได้ในที่นั้น จึงกล่าวว่า “กระผมเมื่อจะทดลองศิลปะของ

ตน จึงประหารพระปัจเจกพุทธเจ้านี้”. พวกมนุษย์ฟังคํานั้นแล้ว พากันโบยเขา ทําให้

เขาตาย. บุรุษนั้นไหม้ในอเวจีมหานรกตราบจนแผ่นดินนี้หนาขึ้นถึงหนึ่งโยชน์ ได้เป็น

สัฏฐิกูฏเปรต ที่ภูเขาคิชฌกูฏ ด้วยวิบากที่เหลือ. สรีระของเปรตนั้น มี ๓ คาวุต. ค้อน

เหล็ก ๖๐,๐๐๐ อันไฟติดทั่ว ลุกโชนแล้ว กระหนํ่าลงบนกระหม่อมของเขา ทําลาย

ศีรษะ, ศีรษะที่แตกแล้วๆ กลับตั้งขึ้นอีก.

 เรื่องสัฏฐิกูฏเปรต มาในพาลวรรค แห่งธรรมบท.

 ..............................................................................................................................
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๑๑. กฏฺวาหนวตฺถุ

[๑๔๔]  อปิจ  

  “ตจฺฉโก  ตนฺตวาโย  จ   รชโก  จ  นหาปิโต  

  ปญฺจโม  จมฺมกาโร  จ   การโว  สิปฺปิโน  มตาติ

   เอวํ  สุทฺธวคฺคฏีกาทีสุ  ตจฺฉโกปิ  “สิปฺปีติ  วุตฺโต ฯ  ตจฺฉกาทโย  หิ  กโรนฺติ  นิมฺมินนฺติ   

ตจฺฉกาทิกนฺติ  การโว  สิปฺปเมเตสมตฺถีติ  สิปฺปิโนติ  จ  วุจฺจนฺติ,  ตสฺมา  ตจฺฉก-

กมฺมมฺปิ  สิปฺปํ  นาม ฯ  ตมฺปิ  หิ  อตฺถาวหนโต  มงฺคลํ ฯ   ตตฺรีมานิ  วตฺถูนิ ฯ

 อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  ตจฺฉโกปิ แม้ อ.ช่างถาก  (อาจริเยหิ) อันอาจารย์ ท.  วุตฺโต 

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สิปฺป ีอ.ผู้มีศิลปะ”  อิติ ดังนี้  สุทฺธวคฺคฏีกาทีสุ  (ปกรเณสุ) ใน

ปกรณ์ ท. มีสุทธวรรคฎีกาเป็นต้น  เอวํ อย่างนี้ อิติ คือ 

 “ตจฺฉโก  (จ) อ.ช่างถากด้วย  ตนฺตวาโย  จ อ.ช่างทอด้วย   

รชโก  จ อ.ช่างย้อมด้วย  นหาปิโต  (จ) อ.ช่างกัลบกด้วย   

จมฺมกาโร อ.ช่างหนัง  ปญฺจโม ที่ ๕  จ ด้วย  (ปณฺฑิเตน)  

อันบัณฑิต  มตา รู้แล้ว  การโว ว่าเป็นช่าง  สิปฺปิโน ผู้มีศิลปะ”   

อิติ ดังนี้ ฯ  

 หิ จริงอยู่  ตจฺฉกาทโย  (การโว) อ.ช่าง ท. มีช่างถากเป็นต้น  (ชเนหิ) อันชน ท.   

วุจฺจนฺติ ย่อมเรียก  “การโวต ิว่า “ช่าง” ดังนี้  (วิคฺคเหน) เพราะวิเคราะห์  อิติ ว่า   

“กโรนฺติ ย่อมกระทํา  นิมฺมินนฺต ิคือว่าย่อมสร้าง  ตจฺฉกาทิกํ  (กมฺมํ) ซึ่งการงาน

มีการงานของช่างถากเป็นต้น”  อิติ ดังนี้  (จ) ด้วย  “สิปฺปิโนติ ว่า “ผู้มีศิลปะ” ดังนี้  

(วิคฺคเหน) เพราะวิเคราะห์  อิติ ว่า  “สิปฺปํ อ.ศิลปะ  เอเตสํ  (ชนานํ) ของชน ท. เหล่า

นี้  อตฺถิ มีอยู่”  อิติ ดังนี้  จ ด้วย,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  ตจฺฉกกมฺมมฺป ิแม้ อ.การ

งานของช่างถาก  สิปฺปํ  นาม ชื่อว่าศิลปะ ฯ  ห ิจริงอยู่  ตมฺปิ  (สิปฺปํ) อ.ศิลปะแม้นั้น  

มงฺคลํ เป็นมงคล  อตฺถาวหนโต เพราะเป็นเหตุนํามาซึ่งประโยชน์  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ   

อิมานิ  วตฺถูนิ อ.เรื่อง ท. เหล่านี้  ตตฺร  (ปพฺเพ) ในข้อนั้น ฯ

 อีกอย่างหนึ่ง แม้ช่างถาก อาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า “ผู้มีศิลปะ” ดังนี้ ในปกรณ์มีสุทธ-
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วรรคฎีกาเป็นต้น อย่างนี้ คือ

 “ช่างถาก ๑ ช่างทอ ๑ ช่างย้อม ๑ ช่างกัลบก ๑ และช่างหนัง 

เป็นที่ ๕ บัณฑิตทั้งหลายรู้ว่าเป็นช่าง ผู้มีศิลปะ”

 แท้จริง ช่างมีช่างถากเป็นต้น พวกชนย่อมเรียกว่า “ช่าง” เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมทํา 

คือย่อมสร้างการงานมีงานของช่างถากเป็นต้น” และว่า “ผู้มีศิลปะ” เพราะวิเคราะห์ว่า 

ศิลปะของชนเหล่านี้มีอยู่”, เพราะฉะนั้น แม้การงานของช่างถาก ชื่อว่าศิลปะ. แท้จริง 

การงานแม้นั้น ก็เป็นมงคล เพราะเป็นเหตุนําประโยชน์มาให้. ในข้อนั้น มีเรื่องเหล่านี้ 

(เป็นอุทาหรณ์).

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

๑๒. กฏฺวาหนวตฺถุ

[๑๔๕] โพธิ  นาม  พิมฺพิสารปุตฺโต  ราชกุมาโร  ป�วีตเล  อญฺเฃหิ  ปาสาเทหิ  อสทิสรูปํ   

อากาเส  อุปฺปตมานมิว  โกกนทํ  นาม  ปาสาทํ  กาเรตฺวา  วฑฺฒกึ  ปุจฺฉิ  “กินฺตยา   

เอวรูโป  ปาสาโท  กตปุพฺโพ  อุทาหุ  ป�มสิปฺปเมว  เต  อิทนฺติ ฯ  “ป�มสิปฺปเมว  

เทวาติ ฯ  ราชกุมาโร  “สจายํ  อญฺฃสฺสาปิ  เอวรูปํ  ปาสาทํ  กริสฺสติ,  อยํ  ปาสาโท  

อนจฺฉริโย  ภวิสฺสติ,  อิมํ  มยา  มาเรตุํ  วา  หตฺถปาเท  วาสฺส  ฉิทฺทิตุํ  อกฺขีนิ  วาสฺส  

อุปฺปาเฏตุํ  วฏฺฏตีติ  จินฺเตตฺวา  ตมตฺถํ  อตฺตโน  ปิยสหายกสฺส  สญฺชิกาปุตฺตสฺส  นาม  

มาณวกสฺส  กเถสิ ฯ  มาณวโก  “อนคฺโฆ  สิปฺปิโก,  มยิ  ปสฺสนฺเต,  มา  นสฺสตูติ   

วฑฺฒกิสฺส  สญฺฃํ  อทาสิ ฯ  วฑฺฒกี  “ภทฺทกนฺเต  สามิ  กตํ  มม  อาโรเจนฺเตน,   

อหเมตฺถ  กตฺตพฺพํ  ชานิสฺสามีติ  อาห ฯ  อเถกทิวสํ  ราชกุมาโร  “กึ  ปาสาทกมฺมํ  

นิฏฺฅิตนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  “น  เทว  นิฏฺฅาติ,  พหุํ  อวสิฏฺ�นฺติ ฯ  “กึ  นาม  กมฺมํ  อวสิฏฺ�นฺติ ฯ   

“ปจฺฉา  เทว  อาจิกฺขิสฺสามิ,  นิสฺสารานิ  ตาว  สุกฺขทารูนิ  อาหราเปถาติ ฯ  โส  ตานิ  

อาหราเปสิ ฯ  อถ  นํ  วฑฺฒกี  “เทว  อิโต  ปฏฺฅาย  มม  สนฺติกํ  น  อาคนฺตพฺพํ,   

สุขุมกมฺมํ  กโรนฺตสฺส  หิ  อญฺเฃน  สทฺธึ  กเถนฺตสฺส  วิกฺเขโป  โหติ,  อาหารเวลายํ  ปน  

มม  ภริยาว  อาหารํ  อาหริสฺสตีติ  อาห ฯ  โส  “สาธูติ  วตฺวา  ตสฺส  อนิกฺขมนตฺถาย   

เคหํ  ปริกฺขิปิตฺวา  อารกฺขํ  �เปสิ ฯ  วฑฺฒกีปิ  คพฺเภ  นิสินฺโน  ตานิ  ทารูนิ   
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ตจฺเฉตฺวา  ครุฬสกุณํ  กตฺวา  อาหารเวลาย  อาคตํ  ภริยํ  “เคเห  วิชฺชมานกํ  สพฺพํ  

วิกฺกีณิตฺวา  หิรญฺฃสุวณฺณํ  คณฺหาหิ  ภทฺเทติ  วตฺวา  นิฏฺ� ิตกาเล  “อชฺช  สพฺเพปิ  

ทารเก  คเหตฺวา  อาคจฺเฉยฺยาสีติ  อาห ฯ  สา  ตถา  อกาสิ ฯ  โส  ภุตฺตปาตราโส   

สปุตฺตทาโร  สกุณกุจฺฉิมฺหิ  นิสีทิตฺวา  วาตปาเนน  นิกฺขมิตฺวา  ปลายนฺโต  หิมวนฺเต  

โอตริตฺวา  นครํ  มาเปตฺวา  ตตฺถ  รชฺชํ  กาเรตฺวา  กฏฺ�วาหโน  นาม  ราชา  อโหสิ ฯ  

ธมฺมปทสฺส  อตฺตวคฺเค  กฏฺ�วาหนวตฺถุ ฯ

 ราชกุมาโร อ.พระราชกุมาร  พิมฺพิสารปุตฺโต ผู้เป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสาร  

โพธิ  นาม พระนามว่าโพธิ  (วฑฺฒกึ) ยังช่างไม้  กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  ปาสาทํ 

ซึ่งปราสาท  โกกนทํ  นาม ชื่อว่าโกกนท  อสทิสรูปํ อันมีรูปไม่เหมือน  อญฺเฃหิ   

ปาสาเทหิ ด้วยปราสาท ท. เหล่าอื่น  ปฅวีตเล บนพื้นแห่งแผ่นดิน  อุปฺปตมานํ  อิว  

เพียงดังลอยอยู่  อากาเส ในอากาศ  ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  วฑฺฒกึ กะช่างไม้  อิติ ว่า   

“ปาสาโท อ.ปราสาท  เอวรูโป อันมีอย่างนี้เป็นรูป  ตยา  กตปุพฺโพ เป็นปราสาท 

อันท่าน กระทําแล้วในกาลก่อน  (โหติ) ย่อมเป็น  กึ หรือ  อุทาหุ หรือว่า  อิทํ  

(สิปฺปํ) อ.ศิลปะนี้  ปฅมสิปฺปํ  เอว เป็นศิลปะครั้งแรกนั่นเทียว  เต ของท่าน  (โหติ) 

ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  (วฑฺฒกี) อ.ช่างไม้  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว  

ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  (อิทํ  สิปฺปํ) อ.ศิลปะนี้  ปฅมสิปฺปํ  เอว เป็นศิลปะครั้งแรก 

นั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  ราชกุมาโร อ.ราชกุมาร  จินฺเตตฺวา 

ทรงดําริแล้ว  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  อยํ  (วฑฺฒกี) อ.ช่างไม้นี้  กริสฺสต ิ จักกระทํา   

ปาสาทํ ซึ่งปราสาท  เอวรูปํ อันมีอย่างนี้เป็นรูป  อญฺฃสฺสาปิ  (ปุคฺคลสฺส) แก่

บุคคลแม้อื่นไซร้,  อยํ  ปาสาโท อ.ปราสาทนี้  อนจฺฉริโย เป็นสิ่งไม่น่าอัศจรรย์   

ภวิสฺสต ิจักเป็น,  อิมํ  (วฑฺฒกึ)  มยา  มาเรตุํ  วา อ.อัน- อันเรา ยังช่างไม้นี้ -ให้

ตาย หรือ  (มยา)  หตฺถปาเท  วา  อสฺส  (วฑฺฒกิสฺส)  ฉินฺทิตุํ หรือว่า อ.อัน- อัน

เรา -ตัด ซึ่งมือและเท้า ท. ของช่างไม้นั้น  (มยา)  อกฺขีนิ  วา  อสฺส  (วฑฺฒกิสฺส)  

อุปฺปาเฏตุํ หรือว่า อ.อัน- อันเรา -ควักขึ้น ซึ่งนัยน์ตา ท. ของช่างไม้นั้น  วฏฺฏติ  

ย่อมควร”  อิติ ดังนี้  กเถสิ ตรัสบอกแล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น  มาณวกสฺส  

แก่มาณพ  สญฺชิกาปุตฺตสฺส  นาม ชื่อว่าสัญชิกาบุตร  ปิยสหายกสฺส ผู้เป็นสหาย

เป็นที่รัก  อตฺตโน ของตน ฯ  มาณวโก อ.มาณพ  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ 
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ว่า  “สิปฺปิโก  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลผู้มีศิลปะ  อนคฺโฆ เป็นผู้หาค่ามิได้  (หุตฺวา) 

เป็น,  มย ิครั้นเมืื่อเรา  ปสฺสนฺเต เห็นอยู่,  มา  นสฺสต ุจงอย่าฉิบหาย”  อิติ ดังนี้   

อทาสิ ได้ให้แล้ว  สญฺฃํ ซึ่งสัญญาณ  วฑฺฒกิสฺส แก่ช่างไม้ ฯ  วฑฺฒกี อ.ช่างไม้  

อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  ภทฺทกํ  (กมฺมํ) อ.กรรม อันเจริญ  เต 

อันท่าน  อาโรเจนฺเตน ผู้บอกอยู่  มม แก่กระผม  กตํ กระทําแล้ว,  อหํ อ.กระผม  

ชานิสฺสามิ จักรู้  (กิจฺจํ) ซึ่งกิจ  (มยา)  กตฺตพฺพ ํ อันอันกระผมพึงกระทํา  เอตฺถ  

(วตฺถุมฺหิ) ในเรื่องนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  อถ ครั้งนั้น  เอกทิวส ํ ในวันหนึ่ง  ราชกุมาโร 

อ.พระราชกุมาร  ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “ปาสาทกมฺมํ อ.การงานในปราสาท  

นิฏฺฅิตํ สําเร็จแล้ว  กึ หรือ ?”  อิติ ดังนี้ ฯ  (วฑฺฒกี) อ.ช่างไม้  (อาห) กราบทูลแล้ว  

อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  (ปาสาทกมฺมํ) อ.การงานในปราสาท  น  

นิฏฺฅาติ ย่อมไม่สําเร็จ,  พหุํ  (กมฺมํ) อ.การงานมาก  อวสิฏฺฅํ เหลือลงแล้ว”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  (ราชกุมาโร) อ.พระราชกุมาร  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “กมฺมํ อ.การ

งาน  กึ  นาม ชื่ออะไร  อวสิฏฺฅํ เหลือลงแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ  (วฑฺฒกี) อ.ช่างไม้  

(อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  (อหํ) อ.ข้าพระองค์   

อาจิกฺขิสฺสามิ จักทูลบอก  ปจฺฉา ในภายหลัง,  (ตุมฺเห) อ.พระองค์  (ปุคฺคเล) ทรงยัง

บุคคล ท.  อาหราเปถ จงให้นํามา  สุกฺขทารูนิ ซึ่งไม้อันแห้งแล้ว ท.  นิสฺสารานิ อันมี

แก่นออกแล้ว  ตาว ก่อน”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (ราชกุมาโร) อ.พระราชกุมารนั้น  (ปุคฺคลํ) 

ทรงยังบุคคล  อาหราเปสิ ให้นํามาแล้ว  ตานิ  (สุกฺขทารูนิ) ซึ่งไม้อันแห้งแล้ว ท. 

เหล่านั้น ฯ  อถ ครั้งนั้น  วฑฺฒกี อ.ช่างไม้  อาห กราบทูลแล้ว  นํ  (ราชกุมารํ) กะ

พระราชกุมารนั้น  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  (ตุมฺเหหิ) อันพระองค์  น   

อาคนฺตพฺพํ ไม่พึงเสด็จมา  สนฺติกํ สู่สํานัก  มม ของข้าพระองค์  ปฏฺฅาย จําเดิม  

อิโต  (กาลโต) แต่กาลนี้,  หิ เพราะว่า  วิกฺเขโป อ.ความฟุ้งซ่าน  โหติ จะมี  (มม) 

แก่ข้าพระองค์  กโรนฺตสฺส ผู้กระทําอยู่  สุขุมกมฺมํ ซึ่งการงานละเอียด  กเถนฺตสฺส 

ผู้กล่าวอยู่  สทฺธึ กับ  อญฺเฃน  (ปุคฺคเลน) ด้วยบุคคลอื่น,  ปน แต่ว่า  ภริยาว  

อ.ภรรยาเทียว  มม ของข้าพระองค์  อาหริสฺสติ จักนํามา  อาหารํ ซึ่งอาหาร   

อาหารเวลายํ ในเวลาแห่งอาหาร”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (ราชกุมาโร) อ.พระราชกุมารนั้น  

วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “สาธุ อ.ดีละ”  อิติ ดังนี้  ปริกฺขิปิตฺวา ทรงล้อมแล้ว  เคหํ 

ซึ่งเรือน  อนิกฺขมนตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การไม่ออกไป  ตสฺส  (วฑฺฒกิสฺส) แห่ง
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ช่างไม้นั้น  ฅเปสิ ทรงวางไว้แล้ว  อารกฺขํ ซึ่งการอารักขา ฯ  วฑฺฒกีปิ แม้ อ.ช่างไม้   

นิสินฺโน นั่งแล้ว  คพฺเภ ในห้อง  ตจฺเฉตฺวา ถากแล้ว  ตานิ  (สุกฺขทารูนิ) ซึ่งไม้

แห้ง ท. เหล่านั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  ครุฬสกุณํ ซึ่งนกครุฑ  วตฺวา กล่าวแล้ว  ภริยํ  

กะภรรยา  อาคตํ ผู้มาแล้ว  อาหารเวลาย ในเวลาแห่งอาหาร  อิติ ว่า  “ภทฺเท  

แน่ะนางผู้เจริญ  (ตฺวํ) อ.เธอ  วิกฺกีณิตฺวา ขายแล้ว  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุ  สพฺพ ํทั้งปวง  

วิชฺชมานกํ อันมีอยู่  เคเห ในเรือน  คณฺหาหิ จงถือเอา  หิรญฺฃสุวณฺณํ ซึ่งเงินและ

ทอง”  อิติ ดังนี้  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  คเหตฺวา พาเอาแล้ว  ทารเก 

ซึ่งเด็กชาย ท.  สพฺเพป ิแม้ทั้งปวง  อชฺช ในวันนี้  อาคจฺเฉยฺยาสิ พึงมา”  อิติ ดังนี้  

(ครุฬสกุณสฺส)  นิฏฺฅิตกาเล ในกาลแห่งนกครุฑสําเร็จแล้ว ฯ  สา  (ภริยา) อ.ภรรยา

นั้น  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ  โส  (วฑฺฒกี) อ.ช่างไม้นั้น   

ภุตฺตปาตราโส ผู้มีอาหารอันบุคคลพึงกินในเวลาเช้าอันบริโภคแล้ว  สปุตฺตทาโร 

ผู้เป็นไปกับด้วยบุตรและภรรยา  นิสีทิตฺวา นั่งแล้ว  สกุณกุจฺฉิมฺหิ ในท้องของนก   

นิกฺขมิตฺวา ออกไปแล้ว  วาตปาเนน โดยช่องเป็นที่ดื่มกินซึ่งลม  ปลายนฺโต หนีไป

อยู่  โอตริตฺวา ข้ามลงแล้ว  หิมวนฺเต ที่ป่าหิมพานต์  มาเปตฺวา สร้างแล้ว  นครํ ซึ่ง

เมือง  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  รชฺช ํซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  

ตตฺถ  (นคเร) ในเมืองนั้น  ราชา เป็นพระราชา  กฏฺฅวาหโน  นาม ชื่อว่ากัฏฐวาหนะ  

อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  กฏฺฅวาหนวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระเจ้ากัฏฐวาหนะ  (อาคตํ) มา

แล้ว  อตฺตวคฺเค ในอัตตวรรค  ธมฺมปทสฺส แห่งธรรมบท ฯ

 พระราชกุมารผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสาร พระนามว่าโพธิ ให้สร้างปราสาท

ชื่อว่าโกกนท มีรูปไม่เหมือนกับปราสาทอื่นบนพื้นปฐพี เป็นดุจว่าลอยอยู่ในอากาศ 

จึงตรัสถามช่างว่า “ปราสาทมีรูปอย่างนี้ ท่านเคยสร้างหรือ ? หรือว่า นี้เป็นศิลปะครั้ง

แรกของท่านโดยแท้”. ช่างกราบทูลว่า “ขอเดชะ นี้เป็นศิลปะครั้งแรกแท้จริง”. พระราช

กุมารทรงดําริว่า “ถ้าช่างนี้ จักสร้างปราสาทมีรูปอย่างนี้แม้แก่ผู้อื่นไซร้, ปราสาทนี้ ก็

จักไม่น่าอัศจรรย์, ควรที่เราจะฆ่าช่างนี้เสีย ตัดมือเท้าของเขาเสีย หรือควักนัยน์ตา

ของเขาเสีย” ดังนี้แล้ว จึงตรัสบอกเรื่องนั้นแก่มาณพชื่อว่าสัญชิกาบุตร ผู้เป็นสหาย

ผู้เป็นที่รักของพระองค์. มาณพคิดว่า “ผู้มีศิลปะ เป็นผู้หาค่ามิได้, เมื่อเราเห็นอยู่ ขอ

เขาจงอย่าฉิบหายเลย” ดังนี้แล้ว ได้ให้สัญญาณแก่ช่าง. ช่างพูดว่า “นาย ท่านบอกแก่
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ข้าพเจ้า ทําดีแล้ว ข้าพเจ้าจักรู้กิจที่ควรทําในเรื่องนี้” ต่อมาวันหนึ่ง พระราชกุมารตรัส

ถามว่า “การงานในปราสาท สําเร็จแล้วหรือยัง ?. ช่างกราบทูลว่า “ยังไม่สําเร็จ พระเจ้า

ข้า, การงานยังเหลืออยู่มาก”. พระราชกุมารตรัสว่า “การงานชื่ออะไร ? ยังเหลืออยู่”. 

ช่างกราบทูลว่า “ข้าพระองค์จะทูลในภายหลัง ขอพระองค์ได้โปรดให้คนขนไม้แห้ง

ที่ไม่มีแก่นมาก่อนเถิด พระเจ้าข้า”. พระราชกุมารนั้น ก็ให้คนขนไม้เหล่านั้นมาแล้ว. 

ลําดับนั้น ช่างจึงทูลพระราชกุมารนั้นว่า “พระเจ้าข้า จําเดิมแต่นี้ไป พระองค์ไม่ควร

มาสู่สํานักของข้าพระองค์, เพราะว่า เมื่อข้าพระองค์ทําการงานที่ละเอียดอยู่ เมื่อพูด

กับคนอื่น ความฟุ้งซ่านก็จะมี, แต่ในเวลาอาหาร ภรรยาของข้าพระองค์เท่านั้น จักนํา

อาหารมาให้”. พระราชกุมารนั้นตรัสว่า “ดีละ” ทรงวางการอารักขาล้อมเรือนไว้ เพื่อ

ประโยชน์จะไม่ให้เขาหนีออกไปได้. ฝ่ายช่างนั่งในห้อง ถากไม้เหล่านั้น ทําให้เป็นนก

ครุฑ กล่าวกับภรรยาผู้มาในเวลาอาหารว่า “นางผู้เจริญ เธอขายของทุกอย่างที่มีอยู่

ในเรือน แล้วจงถือเอาเงินและทอง” ในเวลานกครุฑเสร็จ กล่าวว่า “วันนี้ เธอพาเอา

เด็กแม้ทุกๆ คน พึงมา”. ภรรยานั้นทําเหมือนอย่างนั้น. เขารับประทานอาหารเช้าแล้ว 

พร้อมกับบุตรและภรรยา นั่งในท้องนก หนีออกทางหน้าต่าง ข้ามลงที่ป่าหิมพานต์ 

สร้างเมือง ครองราชย์ในเมืองนั้น ได้เป็นพระราชาพระนามว่ากัฏฐวาหนะ. เรื่องพระ

เจ้ากัฏฐวาหนะ มาในอัตตวรรค แห่งธรรมบท. 

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

[๑๔๖] อตีเต  พาราณสิยํ  เอโก  รุกฺขวฑฺฒกี  สเก  อาจริยเก  อทุติโย  อโหสิ ฯ  ตสฺส   

สิสฺสา  โสฬส  เตเสฺวเกกสฺส  สหสฺสอนฺเตวาสิกา ฯ  อิติ  เต  สพฺเพ  สตฺตรสาธิกา  

โสฬสสหสฺสมตฺตา ฯ  เต  อรญฺฃํ  คนฺตฺวา  ตตฺถ  นานาปาสาทวิกติโย  กตฺวา  กุลฺลํ  

พนฺธิตฺวา  คงฺคาย  พาราณสึ  อาเนตฺวา  วิกฺกีณิตฺวา  ชีวิตํ  กปฺเปสุํ ฯ  เต  เอกทิวสํ  

“น  สกฺกา  วฑฺฒกิกมฺเมน  นิจฺจํ  ชีวิตํุ,  ทุกฺกรญฺหิ  ชรากาเล  เอตนฺติ  มนฺเตตฺวา   

อุทุมฺพราทีหิ  นิสฺสารกฏฺเ�หิ  สกุเณ  กตฺวา  ปุตฺตทาเรหิ  สทฺธึ  เตสมพฺภนฺตรํ   

ปวิสิตฺวา  หิมวนฺตํ  คนฺตฺวา  ตตฺถ  อรญฺฃสฺมึ  นคเร  รชฺชํ  คณฺหึสุ ฯ  อถ  เต  โสฬส  

สิสฺสา  อาจริยํ  รชฺเช  อภิสิญฺจิตฺวา  สยํ  อมจฺจฏฺ�าเน  อฏฺฅํสุ ฯ  โส  “กฏฺ�วาหโน  

ราชาติ  ปากโฏ  ตมฺปิ  นครํ  เตน  คหิตตฺตา  กฏฺ�วาหนํ  นาม  ชาตํ  ตถา  สกล-

รฏฺฅํปิ ฯ  
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 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  รุกฺขวฑฺฒกี อ.ช่างไม้  เอโก คนหนึ่ง  พาราณสิยํ 

ในเมืองพาราณสี  อทุติโย เป็นผู้ไม่เป็นที่สอง  อาจริยเก ในท่านผู้เป็นอาจารย์  สเก 

ผู้เป็นของตน อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  สิสฺสา อ.ศิษย์ ท.  ตสฺส  (วฑฺฒกิสฺส) ของช่างไม้

นั้น  โสฬส มีสิบหกคน  (อเหสุํ) ได้เป็นแล้ว,  สหสฺสอนฺเตวาสิกา อ.อันเตวาสิกหนึ่ง

พัน ท.  (อเหสุํ) ได้มีแล้ว  เตสุ  (สิสฺเสสุ)  เอเกกสฺส  (สิสฺสสฺส) แก่- ในศิษย์ ท. เหล่า

นั้นหนา -ศิษย์คนหนึ่งๆ ฯ  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  สพฺเพ ทั้งปวง  โสฬส-

สหสฺสมตฺตา มีพันสิบหกเป็นประมาณ  สตฺตรสาธิกา อันยิ่งด้วยสิบเจ็ด  (อเหสุํ) ได้

เป็นแล้ว  อิติ ด้วยประการฉะนี้ ฯ  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  

อรญฺฃํ สู่ป่า  กตฺวา กระทําแล้ว  นานาปาสาทวิกติโย ซึ่งชนิดแห่งปราสาทต่างๆ 

ท.  ตตฺถ  (อรญฺเฃ) ในป่านั้น  พนฺธิตฺวา ผูกแล้ว  กุลฺลํ ซึ่งแพ  อาเนตฺวา นํามาแล้ว   

พาราณสึ สู่เมืองพาราณสี  คงฺคาย ตามแม่นํ้าคงคา  วิกฺกีณิตฺวา ขายแล้ว  กปฺเปสุ ํ 

สําเร็จแล้ว  ชีวิต ํ ซึ่งชีวิต ฯ  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  

มนฺเตตฺวา ปรึกษากันแล้ว  อิติ ว่า  “(อมฺเหหิ) อันเรา ท.  น  สกฺกา ไม่อาจ  ชีวิตุ ํ

เพื่ออันเป็นอยู่  วฑฺฒกิกมฺเมน ด้วยการงานของช่างไม้  นิจฺจํ เนืองนิตย์,  ห ิเพราะ 

ว่า  เอตํ  (กมฺมํ) อ.การงานนั่น  ทุกฺกรํ เป็นการงานอันบุคคลกระทําได้โดยยาก   

ชรากาเล ในกาลแก่  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  กตฺวา กระทําแล้ว  สกุเณ ซึ่ง

นก ท.  นิสฺสารกฏฺเฅหิ ด้วยไม้มีแก่นออกแล้ว ท.  อุทุมฺพราทีหิ มีไม้มะเดื่อเป็นต้น   

ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  อพฺภนฺตรํ สู่ภายใน  เตสํ  (สกุณานํ) ของนก ท. เหล่านั้น  

สทฺธึ กับ  ปุตฺตทาเรหิ ด้วยบุตรและภรรยา ท.  คนฺตฺวา ไปแล้ว  หิมวนฺต ํ สู่ป่า

หิมพานต์  คณฺหึสุ ยึดเอาแล้ว  รชฺช ํ ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  นคเร ในเมือง  

ตตฺถ  อรญฺฃสฺมึ ในป่านั้น ฯ  อถ ครั้งนั้น  สิสฺสา อ.ศิษย์ ท.  โสฬส สิบหก  เต เหล่า

นั้น  อภิสิญฺจิตฺวา อภิเษกแล้ว  อาจริยํ ซึ่งอาจารย์  รชฺเช ในความเป็นแห่งพระราชา  

อฏฺฅํสุ ได้ดํารงอยู่แล้ว  อมจฺจฏฺฅาเน ในตําแหน่งแห่งอํามาตย์  สย ํ ด้วยตนเอง ฯ   

โส  (ราชา) อ.พระราชานั้น  ปากโฏ ปรากฏแล้ว  อิติ ว่า  “ราชา อ.พระราชา   

กฏฺฅวาหโน พระนามว่ากัฏฐวาหนะ”  อิติ ดังนี้,  ตมฺปิ  นครํ อ.เมืองแม้นั้น  กฏฺฅ-

วาหนํ  นาม มีชื่อว่ากัฏฐวาหนะ  ชาตํ เกิดแล้ว  (ตสฺส  นครสฺส)  เตน  (รญฺฃา)  

คหิตตฺตา เพราะความที่ แห่งเมืองนั้น เป็นเมืองอันพระราชานั้น ทรงยึดเอาแล้ว,  

ตถา อ.เหมือนอย่างนั้น  สกลรฏฺฅํปิ แม้ อ.แว่นแคว้นทั้งสิ้น  (กฏฺฅวาหนํ  นาม)  
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มีชื่อว่ากัฏฐวาหนะ  (ชาตํ) เกิดแล้ว ฯ

 ในอดีตกาล มีช่างไม้คนหนึ่ง ในเมืองพาราณสี ไม่มีคนที่สองในสํานักอาจารย์ของตน. 

เขามีศิษย์ ๑๖ คน, ในบรรดาศิษย์เหล่านั้น แต่ละคนมีอันเตวาสิกคนละ ๑,๐๐๐ คน. 

คนเหล่านั้นทั้งหมดประมาณ ๑๖,๐๑๗ คน ด้วยประการฉะนี้. เขาเหล่านั้นไปสู่ป่า 

สร้างปราสาทประเภทต่างๆ ในป่านั้น ผูกแพ นํามาที่เมืองพาราณสี ทางแม่นํ้าคงคา 

ขายเลี้ยงชีพ. วันหนึ่ง เขาเหล่านั้น ปรึกษากันว่า “พวกเราไม่อาจเพื่อจะเป็นอยู่เป็น

นิจ ด้วยงานของช่างไม้ได้, เพราะว่า ในคราวแก่ชรา งานของช่างไม้นั่น ทําได้ยาก” 

จึงใช้ไม้ไม่มีแก่นทั้งหลายมีไม้มะเดื่อเป็นต้นทําเป็นนกทั้งหลาย เข้าไปในภายในของ

นกเหล่านั้น กับด้วยบุตรและภรรยา ไปสู่ป่าหิมพานต์ ยึดราชสมบัติในเมืองในป่านั้น. 

ทีนั้น ศิษย์ ๑๖ คนเหล่านั้น อภิเษกอาจารย์ไว้ในความเป็นพระราชา ตนเองได้ดํารง

ตําแหน่งอํามาตย์. พระราชาปรากฏพระนามว่า “พระเจ้ากัฏฐวาหนะ” แม้เมืองนั้น  

ก็ชื่อว่ากัฏฐวาหนะ เพราะว่าเมืองนั้นถูกพระเจ้ากัฏฐวาหนะนั้นยึดครองไว้แล้ว, ถึง

แว่นแคว้นทั้งสิ้น ก็ชื่ออย่างนั้น.

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

 กฏ�ฺวาหนราชา  อปรภาเค  กสฺสปพุทฺธสฺส  อุปฺปนฺนภาวํ  สุตฺวา  สปริวาเร  โสฬส  

เชฏฺ�อมจฺเจ  เปเสสิ  “คจฺฉถ  ตาตา,  ปวตฺตึ  ชานาถาติ ฯ  เต  คจฺฉนฺตา  “ยทิ  พุทฺโธ  

อุปฺปนฺโน,  นาคมิสฺสาม,  ยทิ  น  อุปฺปนฺโน,  อาคมิสฺสามาติ  วทึสุ ฯ  อถ  ราชา  อตฺตโน   

ภาคิเนยฺยํ  โสฬสอมจฺจปริยาปนฺนํ  เอกํ  อมจฺจํ  “ตาต  ตฺวํ  ปจฺจาคนฺตฺวา  มยฺหํ   

อาโรเจหีติ  อาห ฯ  โส  “สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  เต  สพฺเพปิ  สพฺพตฺถ  เอกรตฺติวาเสน  

คนฺตฺวา  พาราณสึ  สมฺปตฺตา ฯ  สมฺปตฺเตสุ  จ  เตสุ  สตฺถา  ปรินิพฺพายิ ฯ  เต  “อโห  

ทูรมทฺธานํ  อาคนฺตฺวา  ทสฺสนมตฺตํ  น  ลภิมฺหาติ  ปริเทวมานา  สตฺถารา  ทินฺโนวาทํ  

กตฺตุกามา  ตํ  ภาคิเนยฺยามจฺจํ  �เปตฺวา  สพฺเพ  ปพฺพชึสุ ฯ  ภาคิเนยฺโย  ปน  สตฺถุ   

ธมฺมกรกสงฺขาตํ  ปริโภคธาตุํ  เอกญฺจ  เถรํ  คเหตฺวา  กฏฺ�วาหนรฏฺฅํ  คโต ฯ  ราชา  

เถรสฺส  ธมฺมํ  สุตฺวา  วิหารํ  กาเรตฺวา  เจติยํ  ปติฏฺฅาเปตฺวา  ทานาทิกํ  ปุญฺฃํ   

กตฺวา  ยาวตายุกํ  �ตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺติ ฯ  เตปิ  ปพฺพชิตา  กาลํ  กตฺวา  ตสฺเสว   

รญฺโฃ  ปริวารา  อเหสุํ ฯ  เต  เอกํ  พุทฺธนฺตรํ  เทเวสุ  เขเปตฺวา  อมฺหากํ  สตฺถริ   

อนุปฺปนฺเนเยว  เทวโลกโต  จวึสุ ฯ  เตสุ  อาจริโย  มหาโกสลรญฺโฃ  ปุโรหิตกุเล  
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นิพฺพตฺติ ฯ  “พาวรีติสฺส  นามํ ฯ  อวเสสา  สาวตฺถิยํ  พฺราหฺมณกุเลสุ ฯ  เตสุ  ปุพฺเพ   

โสฬส  เชฏฺ�นฺเตวาสิโน  พาวริสฺส  สนฺติเก  สิปฺปํ  อุคฺคเหสุํ ฯ  อิตเร  โสฬสนฺนํ   

เชฏฺ�นฺเตวาสีนํ  สนฺติเก ฯ  ตทา  มหาโกสลราชา  มโต ฯ  ปเสนทิกุมาโร  ราชา   

หุตฺวา  อตฺตโน  ปิตรา  ทินฺนญฺจ  อญฺฃญฺจ  โภคํ  พาวริสฺส  อทาสิ ฯ  โส  กิร   

กุมารกาเล  พาวริสฺส  สนฺติเก  สิปฺปํ  อุคฺคณฺหิ ฯ  

 อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก  กฏฺฅวาหนราชา อ.พระราชาพระนามว่ากัฏฐ- 

วาหนะ  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  กสฺสปพุทฺธสฺส  อุปฺปนฺนภาวํ ซึ่งความที่ แห่ง

พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ทรงอุบัติขึ้นแล้ว  เปเสส ิทรงส่งไปแล้ว  เชฏฺฅอมจฺเจ  

ซึ่งอํามาตย์ผู้เจริญที่สุด ท.  โสฬส สิบหกคน  สปริวาเร ผู้เป็นไปกับด้วยบริวาร  

(วจเนน) ด้วยพระดํารัส  อิติ ว่า  “ตาตา ดูก่อนพ่อ ท.  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  คจฺฉถ 

จงไป,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  ชานาถ จงรู้  ปวตฺต ึซึ่งความเป็นไปทั่ว”  อิติ ดังนี้ ฯ  เต  

(อมจฺจา) อ.อํามาตย์ ท. เหล่านั้น  คจฺฉนฺตา เมื่อไป  วทึสุ กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ยทิ 

ผิว่า  พุทฺโธ อ.พระพุทธเจ้า  อุปฺปนฺโน เสด็จอุบัติขึ้นแล้วไซร้,  (มยํ) อ.ข้าพระองค์ 

ท.  น  อาคมิสฺสาม จักไม่มา,  ยทิ ผิว่า  (พุทฺโธ) อ.พระพุทธเจ้า  น  อุปฺปนฺโน  

ไม่เสด็จอุบัติขึ้นแล้วไซร้,  (มยํ) อ.ข้าพระองค์ ท.  อาคมิสฺสาม จักมา”  อิติ ดังนี้ ฯ   

อถ ครั้งนั้น  ราชา อ.พระราชา  อาห ตรัสแล้ว  อมจฺจํ กะอํามาตย์  เอกํ คนหนึ่ง  

โสฬสอมจฺจปริยาปนฺนํ ผู้นับเนื่องแล้วในอํามาตย์สิบหกคน  ภาคิเนยฺยํ ผู้เป็นหลาน  

อตฺตโน ของตน  อิติ ว่า  “ตาต ดูก่อนพ่อ  ตฺว ํอ.เธอ  ปจฺจาคนฺตฺวา กลับมาแล้ว  

อาโรเจหิ จงบอก  มยฺห ํแก่เรา”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (อมจฺโจ) อ.อํามาตย์นั้น  สมฺปฏิจฺฉิ  

ทูลรับพร้อมแล้ว  อิติ ว่า  “สาธุ อ.ดีละ”  อิติ ดังนี้ ฯ  เต  (อมจฺจา) อ.อํามาตย์ 

ท. เหล่านั้น  สพฺเพป ิแม้ทั้งปวง  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เอกรตฺติวาเสน ด้วยการอยู่สิ้น

ราตรีหนึ่ง  สพฺพตฺถ  (ฅาเนสุ) ในที่ ท. ทั้งปวง  สมฺปตฺตา ถึงพร้อมแล้ว  พาราณสึ  

ซึ่งเมืองพาราณสี ฯ  จ แต่ว่า  เตสุ  (อมจฺเจสุ) ครั้นเมื่ออํามาตย์ ท. เหล่านั้น   

สมฺปตฺเตสุ ถึงพร้อมแล้ว,  สตฺถา อ.พระศาสดา  ปรินิพฺพายิ ปรินิพพานแล้ว ฯ  เต  

(อมจฺจา) อ.อํามาตย์ ท. เหล่านั้น  ปริเทวมานา ครํ่าครวญอยู่  อิติ ว่า  “อโห โอ  

(มยํ) อ.เรา ท.  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  อทฺธานํ สิ้นระยะทาง  ทูรํ อันไกล  น  ลภิมฺหา  

ไม่ได้แล้ว  ทสฺสนมตฺตํ  (การณํ) ซึ่งเหตุ สักว่าการเห็น”  อิติ ดังนี้  กตฺตุกามา  

เป็นผู้ใคร่เพื่ออันกระทํา  สตฺถารา  ทินฺโนวาทํ ซึ่งพระโอวาท อันพระศาสดา ทรง
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ประทานแล้ว  (หุตฺวา) เป็น  สพฺเพ ทั้งปวง  ปพฺพชึส ุบวชแล้ว  ฅเปตฺวา เว้น  ตํ  

ภาคิเนยฺยามจฺจํ ซึ่งอํามาตย์ผู้เป็นหลานนั้น ฯ  ปน แต่ว่า  (อมจฺโจ) อ.อํามาตย์  

ภาคิเนยฺโย ผู้เป็นหลาน  คเหตฺวา พาเอาแล้ว  ปริโภคธาตุํ ซึ่งบริโภคธาตุ  ธมฺม-

กรกสงฺขาตํ อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าธรรมกรก  สตฺถุ ของพระศาสดา  จ ด้วย  เถรํ 

ซึ่งพระเถระ  เอกํ รูปหนึ่ง  จ ด้วย  คโต ไปแล้ว  กฏฺฅวาหนรฏฺฅํ สู่แว่นแคว้นชื่อว่า

กัฏฐวาหนะ ฯ  ราชา อ.พระราชา  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  เถรสฺส ของ

พระเถระ  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  วิหารํ ซึ่งวิหาร  (ปุคฺคลํ)  

ทรงยังบุคคล  ปติฏฺฅาเปตฺวา ให้ตั้งไว้เฉพาะแล้ว  เจติยํ ซึ่งพระเจดีย์  กตฺวา  

ทรงกระทําแล้ว  ปุญฺฃํ ซึ่งบุญ  ทานาทิกํ มีทานเป็นต้น  ฅตฺวา ทรงดํารงอยู่แล้ว  

ยาวตายุกํ ตลอดกําหนดเพียงไรแต่พระชนมายุ  นิพฺพตฺต ิทรงอุบัติแล้ว  เทวโลเก 

ในเทวโลก ฯ  เตปิ  (อมจฺจา) อ.อํามาตย์ ท. แม้เหล่านั้น  ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว   

กตฺวา กระทําแล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ  ปริวารา เป็นบริวาร  ตสฺส  เอว  รญฺโฃ ของพระ

ราชานั้นนั่นเทียว  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ  เต  (เทวปุตฺตา) อ.เทพบุตร ท. เหล่านั้น   

พุทฺธนฺตรํ ยังพุทธันดร  เอกํ หนึ่ง  เขเปตฺวา ให้สิ้นไปแล้ว  เทเวสุ ในเทวโลก ท.,  

สตฺถริ ครั้นเมื่อพระศาสดา  อมฺหากํ ของเรา ท.  อนุปฺปนฺเน  เอว ไม่เสด็จอุบัติขึ้น

แล้วนั่นเทียว,  จวึสุ เคลื่อนแล้ว  เทวโลกโต จากเทวโลก ฯ  เตสุ  (เทวปุตฺเตสุ)   

อาจริโย  (เทวปุตโต) อ.- ในเทพบุตร ท. เหล่านั้นหนา -เทพบุตรผู้เป็นอาจารย์   

นิพฺพตฺต ิบังเกิดแล้ว  ปุโรหิตกุเล ในตระกูลแห่งปุโรหิต  มหาโกสลรญฺโฃ ของพระ

ราชาพระนามว่ามหาโกศล ฯ  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “พาวรี อ.พาวรี”  อิติ ดังนี้  นามํ  

เป็นชื่อ  อสฺส  (อาจริยสฺส) ของอาจารย์นั้น  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  อวเสสา  (เทวปุตฺตา)  

อ.เทพบุตร ท. ผู้เหลือลง  นิพฺพตฺตึส ุ บังเกิดแล้ว  พฺราหฺมณกุเลสุ ในตระกูลแห่ง

พราหมณ์ ท.  สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถี ฯ  เตสุ  (ชเนสุ)  ปุพฺเพ  โสฬส  เชฏฺฅนฺเตวาสิโน  

อ.- ในชน ท. เหล่านั้นหนา -อันเตวาสิกผู้เจริญที่สุด ท. สิบหก ในกาลก่อน  อุคฺคเหสุํ  

เรียนเอาแล้ว  สิปฺป ํ ซึ่งศิลปะ  สนฺติเก ในสํานัก  พาวริสฺส ของพราหมณ์ชื่อว่า 

พาวรี ฯ  อิตเร  (ชนา) อ.ชน ท. นอกนี้  (อุคฺคเหสุํ) เรียนเอาแล้ว  สนฺติเก ใน

สํานัก  เชฏฺฅนฺเตวาสีนํ ของอันเตวาสิกผู้เจริญที่สุด ท.  โสฬสนฺนํ สิบหก ฯ  ตทา 

ในกาลนั้น  มหาโกสลราชา อ.พระราชาพระนามว่ามหาโกศล  มโต สวรรคตแล้ว ฯ   

ปเสนทิกุมาโร อ.พระราชกุมารพระนามว่าปเสนทิ  ราชา เป็นพระราชา  หุตฺวา เป็น  
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อทาสิ ได้พระราชทานแล้ว  (ฅานํ) ซึ่งตําแหน่ง  อตฺตโน  ปิตรา  ทินฺนํ  จ อันอัน

พระราชบิดา ของพระองค์ พระราชทานแล้วด้วย  อญฺฃํ  จ  โภคํ ซึ่งโภคะอื่นด้วย   

พาวริสฺส แก่พราหมณ์ชื่อว่าพาวรี ฯ  กิร ได้ยินว่า  โส  (ปเสนทิราชา) อ.พระราชา

พระนามว่าปเสนทินั้น  อุคฺคณฺหิ ทรงเรียนเอาแล้ว  สิปฺป ํซึ่งศิลปะ  สนฺติเก ในสํานัก  

พาวริสฺส ของพราหมณ์ชื่อว่าพาวรี  (อตฺตโน)  กุมารกาเล ในกาลแห่งพระองค์ทรง

เป็นพระกุมาร ฯ

 ในเวลาต่อมา พระเจ้ากัฏฐวาหนะทรงสดับความที่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ

ทรงอุบัติขึ้นแล้ว ทรงส่งอํามาตย์ผู้ใหญ่ ๑๖ คนไปพร้อมกับบริวาร รับสั่งว่า “ไปเถิด 

พ่อทั้งหลาย, เธอทั้งหลายจงรู้ความเป็นไป”. อํามาตย์เหล่านั้น เมื่อจะไป กราบทูล

ว่า “ถ้าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้ว, พวกข้าพระองค์จักไม่มา, ถ้ายังไม่ทรงอุบัติขึ้น, 

พวกข้าพระองค์จักมา”. ทีนั้น พระราชาตรัสกะอํามาตย์ผู้หนึ่ง ซึ่งนับเนื่องในอํามาตย์ 

๑๖ คน ผู้เป็นหลานของพระองค์ว่า “พ่อ เธอกลับมาแล้ว จงบอกแก่เรา”. เขาทูลรับ

พระราชโองการแล้วว่า “ขอเดชะ”. พวกอํามาตย์เหล่านั้นแม้ทั้งหมด ไปโดยการพัก

เพียงคืนเดียว ในทุกที่ ถึงเมืองพาราณสี. ก็เมื่ออํามาตย์เหล่านั้นถึงแล้ว, พระศาสดา

เสด็จปรินิพพานแล้ว. อํามาตย์เหล่านั้น ครํ่าครวญอยู่ว่า “โอ พวกเรามาสิ้นทางไกล 

ไม่ได้สักว่าการเห็น” เป็นผู้ประสงค์จะทําโอวาทที่พระศาสดาทรงประทานไว้ เว้น

อํามาตย์ผู้เป็นหลานนั้น ทุกคนพากันบวชแล้ว. ส่วนหลานถือเอาบริโภคธาตุกล่าว

คือธรรมกรกของพระศาสดา และพระเถระรูปหนึ่ง ไปยังแคว้นกัฏฐวาหนะ. พระราชา

ทรงสดับธรรมของพระเถระ รับสั่งให้สร้างวิหาร ให้ประดิษฐานพระเจดีย์ ทรงทําบุญ

มีถวายทานเป็นต้น ทรงดํารงอยู่ตลอดพระชนม์ชีพ ทรงบังเกิดบนเทวโลก. พวก

อํามาตย์แม้เหล่านั้นบวชแล้ว ทํากาละ ได้เป็นบริวารของพระราชาพระองค์นั้นนั่น

แหละ. เขาเหล่านั้นยังพุทธันดรหนึ่งให้สิ้นไปในเทวโลกทั้งหลาย เมื่อพระศาสดาของ

พวกเรา ยังไม่เสด็จอุบัติขึ้นนั่นแหละ ก็เคลื่อนจากเทวโลก. บรรดาเทพบุตรเหล่านั้น 

เทพบุตรผู้เป็นอาจารย์ บังเกิดในตระกูลปุโรหิต ของพระราชาพระนามว่ามหาโกศล. 

คําว่า “พาวรี” เป็นชื่อของเขา. เทพบุตรที่เหลือ บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ในเมืองสา

วัตถี. บรรดาชนเหล่านั้น ชนผู้เป็นอันเตวาสิกผู้ใหญ่ ๑๖ คนในกาลก่อน เรียนศิลปะ

ในสํานักของพราหมณ์พาวรี. พวกชนนอกนี้ เรียนศิลปะในสํานักของพวกชนผู้เป็น

อันเตวาสิกผู้ใหญ่ ๑๖ คน. ในคราวนั้น พระเจ้ามหาโกศลสวรรคตแล้ว. ปเสนทิกุมาร 
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เป็นพระราชา ได้พระราชทานตําแหน่งที่พระราชบิดาของพระองค์พระราชทานและ

โภคะอื่น แก่พราหมณ์พาวรี. นัยว่า ท้าวเธอทรงศึกษาศิลปะในสํานักของพราหมณ์

พาวรี ในครั้งเป็นพระราชกุมาร.

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

 อปรภาเค  พาวรี  ราชานํ  อนุชานาเปตฺวา  สห  สิสฺเสหิ  ตาปสปฺปพฺพชฺชํ  ปพฺพชิตฺวา   

อนุกฺกเมน  โคธาวรีนทีกูลํ  คนฺตฺวา  ตตฺถ  วสิตฺวา  ผลาผเลน  ชีวิตํ  กปฺเปสิ ฯ  

ตสฺมึ  วสนฺเต  อมฺหากํ  สตฺถา  โลเก  อุทปาทิ ฯ  โส  อปรภาเค  พุทฺธุปฺปาทํ  สุตฺวา   

ปุริมนเยเนว  สพฺเพ  สปริวาเร  โสฬส  เชฏฺฅนฺเตวาสิโน  เปเสสิ ฯ  เต  คนฺตฺวา   

สุตฺตนิปาตาวสาเน  ปารายนวคฺเค  วุตฺตนเยน  สตฺถุ  เทสนํ  สุตฺวา  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  

อรหตฺตํ  ปตฺวา  เอหิภิกฺขู  อเหสุํ  ฅเปตฺวา  ปิงฺคิยํ  นาม  มาณวํ ฯ  โส  หิ  พาวริสฺส  

ภาคิเนยฺโย  โสฬสเชฏฺฅนฺเตวาสิปริยาปนฺโน  น  มยฺหํ  มาตุโล  เอวรูปํ  วิจิตฺรํ  เทสนํ  

โสตํุ  ลภตีติ  เตน  สิเนหวิกฺเขเปน  อรหตฺตํ  ปตฺตุํ  อสกฺโกนฺโต  อนาคามี  เอหิภิกฺขุ  

จ  หุตฺวา  ปจฺจาคนฺตฺวา  พาวริสฺส  พุทฺธุปฺปาทํ  กเถตฺวา  สตฺถุ  คุณํ  วณฺณยนฺโต   

นิสีทิ ฯ  พาวรีปิ  ตํ  สุณนฺโต  ว  นิสีทิ ฯ  ตํขณญฺเฃว  สตฺถา  เตสํ  ญาณปริปากํ  

ญตฺวา  สาวตฺถิยํ  ฅิโตเยว  สุวณฺโณภาสํ  มุญฺจิ ฯ  ปิงฺคิโย  โอภาสํ  ทิสฺวา  กิมิทนฺติ   

วิโลเกนฺโต  อตฺตโน  สมฺมุขา  ฅิตํ  วิย  สตฺถารํ  ทิสฺวา  สตฺถา  อาคโตติ  อาห ฯ   

พาวรี  อุฏฺฅายาสนา  อญฺชลึ  ปคฺคยฺห  อฏฺฅาสิ ฯ  สตฺถา  โอภาสํ  ผริตฺวา  พาวริสฺส  

อตฺตานํ  ทสฺเสตฺวา  เตสํ  ทฺวินฺนํ  สปฺปายํ  ธมฺมํ  เทเสสิ ฯ  เทสนาวสาเน  ปิงฺคิโย  

อรหา  พาวรี  อนาคามีติ ฯ  ปารายนวคฺควณฺณนายํ  กฏฺฅวาหนวตฺถุ ฯ 

  อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก  พาวรี อ.พราหมณ์ชื่อว่าพาวรี  ราชานํ ทูลยังพระ

ราชา  อนุชานาเปตฺวา ให้ทรงอนุญาตแล้ว  ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  ตาปสปฺปพฺพชฺช ํ

บวชเป็นดาบส  สห กับ  สิสฺเสห ิด้วยศิษย์ ท.  คนฺตฺวา ไปแล้ว  โคธาวรีนทีกูลํ สู่

ฝั่งแห่งแม่นํ้าชื่อว่าโคธาวรี  อนุกฺกเมน ตามลําดับ  วสิตฺวา อยู่แล้ว  ตตฺถ  (ฅาเน) 

ในที่นั้น  กปฺเปสิ สําเร็จแล้ว  ชีวิต ํซึ่งชีวิต  ผลาผเลน ด้วยผลไม้น้อยใหญ่ ฯ  ตสฺมึ   

(พาวริสฺมึ) ครั้นเมื่อพราหมณ์ชื่อว่าพาวรีนั้น  วสนฺเต อยู่อยู่,  สตฺถา อ.พระศาสดา   

อมฺหากํ ของเรา ท.  อุทปาท ิได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว  โลเก ในโลก ฯ  อปรภาเค ในกาล 

อันเป็นส่วนอื่นอีก  โส  (พาวรี) อ.พราหมณ์ชื่อว่าพาวรีนั้น  สุตฺวา ฟังแล้ว  พุทฺธุปฺปาทํ  
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ซึ่งการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า  เปเสสิ ส่งไปแล้ว  เชฏฺฅนฺเตวาสิโน ซึ่งอันเต-

วาสิกผู้เจริญที่สุด ท.  โสฬส สิบหกคน  สปริวาเร ผู้เป็นไปกับด้วยบริวาร  สพฺเพ  

ทั้งปวง  ปุริมนเยน  เอว โดยนัยอันมีในก่อนนั่นเทียว ฯ  เต  (อนฺเตวาสิกา) อ.อันเต-

วาสิก ท. เหล่านั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สุตฺวา ฟังแล้ว  เทสนํ ซึ่งเทศนา  สตฺถุ ของพระ

ศาสดา  วุตฺตนเยน โดยนัยแห่งคําอันถูกกล่าวแล้ว  ปารายนวคฺเค ในปารายนวรรค   

สุตฺตนิปาตาวสาเน ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งสุตตนิบาต  ปตฺวา บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ 

ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  สห กับ  ปฏิสมฺภิทาหิ ด้วยปฏิสัมภิทา ท.  เอหิภิกฺขู 

เป็นเอหิภิกขุ  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว  ฅเปตฺวา เว้น  มาณวํ ซึ่งมาณพ  ปิงฺคิยํ  นาม ชื่อ

ว่าปิงคิยะ ฯ  ห ิเพราะว่า  โส  (ปิงฺคิโย) อ.มาณพชื่อว่าปิงคิยะนั้น  ภาคิเนยฺโย เป็น

หลาน  พาวริสฺส ของพราหมณ์ชื่อว่าพาวรี  โสฬสเชฏฺฅนฺเตวาสิปริยาปนฺโน เป็นผู้

นับเนื่องแล้วในอันเตวาสิกผู้เจริญที่สุดสิบหกคน  (หุตฺวา) เป็น  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  

อิติ ว่า  “มาตุโล อ.ลุง  มยฺห ํของเรา  น  ลภติ ย่อมไม่ได้  โสตุํ เพื่ออันฟัง  เทสนํ 

ซึ่งเทศนา  วิจิตฺรํ อันวิจิตร  เอวรูปํ อันมีอย่างนี้เป็นรูป”  อิติ ดังนี้  อสกฺโกนฺโต ไม่

อาจอยู่  ปตฺตุ ํ เพื่ออันบรรลุ  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  เตน  สิเนห- 

วิกฺเขเปน เพราะความฟุ้งซ่านเพราะความรักนั้น  อนาคามี เป็นพระอนาคามี  (จ) 

ด้วย  เอหิภิกฺขุ เป็นเอหิภิกขุ  จ ด้วย  หุตฺวา เป็น  ปจฺจาคนฺตฺวา กลับมาแล้ว  

กเถตฺวา กล่าวแล้ว  พุทฺธุปฺปาทํ ซึ่งการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า  พาวริสฺส แก่

พราหมณ์ชื่อว่าพาวรี  วณฺณยนฺโต  นิสีทิ นั่งพรรณนาอยู่แล้ว  คุณํ ซึ่งพระคุณ  สตฺถุ 

ของพระศาสดา ฯ  พาวรีปิ แม้ อ.พราหมณ์ชื่อว่าพาวรี  สุณนฺโตว  นิสีทิ นั่่งฟังอยู่

แล้วเทียว  ตํ  (สตฺถุ  คุณวณฺณนํ) ซึ่งคําพรรณนาซึ่งพระคุณ ของพระศาสดานั้น ฯ  

ตํขณํ  เอว ในขณะนั้นนั่นเทียว  สตฺถา อ.พระศาสดา  ฃตฺวา ทรงทราบแล้ว  ฃาณ-

ปริปากํ ซึ่งความแก่รอบแห่งญาณ  เตสํ  (ชนานํ) ของชน ท. เหล่านั้น  ฅิโต  เอว ทรง

ดํารงอยู่แล้วนั่นเทียว  สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถี  มุญฺจิ ทรงเปล่งแล้ว  สุวณฺโณภาสํ 

ซึ่งพระรัศมีเพียงดังทอง ฯ  ปิงฺคิโย อ.มาณพชื่อว่าปิงคิยะ  ทิสฺวา เห็นแล้ว  โอภาสํ 

ซึ่งพระรัศมี  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อิทํ  (การณํ) อ.เหตุนี้  กึ อะไร”  อิติ ดังนี้   

วิโลเกนฺโต เหลียวดูอยู่  ทิสฺวา เห็นแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  ฅิตํ  วิย ราวกะ 

ผู้ดํารงอยู่แล้ว  สมฺมุขา ในที่มีหน้าพร้อม  อตฺตโน ของตน  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  

“สตฺถา อ.พระศาสดา  อาคโต เสด็จมาแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ  พาวรี อ.พราหมณ์ชื่อว่า 



127๘. กถาว่าด้วยศิลปะคาถา]

พาวรี  อุฏฺฅาย ลุกขึ้นแล้ว  อาสนา จากอาสนะ  ปคฺคยฺห  อฏฺฅาสิ ได้ยืนประคอง

แล้ว  อญฺชลึ ซึ่งอัญชลี ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  ผริตฺวา ทรงแผ่ไปแล้ว  โอภาสํ ซึ่ง

พระรัศมี  ทสฺเสตฺวา ทรงแสดงแล้ว  อตฺตานํ ซึ่งพระองค์  พาวริสฺส แก่พราหมณ์

ชื่อว่าพาวรี  เทเสสิ ทรงแสดงแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  สปฺปาย ํอันสัปปายะ  (ชนานํ) 

แก่ชน ท.  ทฺวินฺนํ สอง  เตสํ เหล่านั้น ฯ  เทสนาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่ง

เทศนา  ปิงฺคิโย อ.มาณพชื่อว่าปิงคิยะ  อรหา เป็นพระอรหันต์  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว,  

พาวรี อ.พราหมณ์ชื่อว่าพาวรี  อนาคามี เป็นพระอนาคามี  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว  อิติ 

ดังนี้แล ฯ  กฏฺฅวาหนวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระพระราชาพระนามว่ากัฏฐวาหนะ  (อาคตํ)  

มาแล้ว  ปารายนวคฺควณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งปารายนวรรค ฯ

 ในกาลต่อมา พราหมณ์พาวรี ทูลขอพระบรมราชานุญาตแล้ว พร้อมด้วยพวกศิษย์

บวชเป็นดาบส ไปถึงฝั่งแม่นํ้าโคธาวรีตามลําดับ อยู่ในที่นั้น เลี้ยงชีวิตด้วยผลไม้น้อย

ใหญ่. เมื่อพราหมณ์พาวรีอยู่, พระศาสดาของพวกเรา เสด็จอุบัติขึ้นในโลก. ต่อมา 

พราหมณ์พาวรีนั้น ฟังการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแล้ว ส่งอันเตวาสิกผู้เป็นหัวหน้า 

๑๖ คน พร้อมบริวารทั้งหมดไป โดยนัยอันมีในกาลก่อนนั่นแหละ. อันเตวาสิกเหล่า

นั้นไปฟังเทศนาของพระศาสดา โดยนัยแห่งคําที่ถูกกล่าวไว้แล้วในปารายนวรรค ใน

ที่สุดแห่งสุตตนิบาต บรรลุพระอรหัตพร้อมกับปฏิสัมภิทา ได้เป็นเอหิภิกขุ เว้นปิงคิย- 

มาณพ. เพราะว่า ปิงคิยมาณพนั้น เป็นหลานของพราหมณ์พาวรี นับเนื่องในอันเต-

วาสิผู้เป็นหัวหน้า ๑๖ คน คิดว่า “ลุงของเรา ย่อมไม่ได้เพื่อจะฟังเทศนาอันวิจิตรเห็น

ปานนี้” ไม่อาจเพื่อจะบรรลุพระอรหัต เพราะความฟุ้งซ่านเพราะความรักนั้น เป็นพระ

อนาคามี และเอหิภิกขุ กลับมา บอกการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า แก่พราหมณ์พาวรี 

นั่งพรรณนาพระคุณของพระศาสดา. แม้พราหมณ์พาวรี ก็นั่งฟังคําพรรณนาพระคุณ

ของพระศาสดานั้น. ในขณะนั้นเอง พระศาสดาทรงทราบความแก่รอบแห่งญาณ

ของชนทั้งสองคนเหล่านั้น ทรงดํารงอยู่ในเมืองสาวัตถีนั่นแหละ ทรงเปล่งพระรัศมี

ดุจทองคํา. ปิงคิยมาณพเห็นรัศมี คิดว่า “เหตุนี้อะไร ?” เหลียวแลดู เห็นพระศาสดา

ผู้ทรงดุจดํารงอยู่ในที่ต่อหน้าของตน จึงกล่าวว่า “พระศาสดาเสด็จมา”. พราหมณ์ 

พาวรีลุกขึ้นจากอาสนะ ได้ยืนประคองอัญชลี. พระศาสดาทรงแผ่พระรัศมี แสดง

พระองค์ แก่พราหมณ์พาวรี ทรงแสดงธรรมอันสัปปายะแก่ชนทั้งสองเหล่านั้น. เวลา

จบพระเทศนา ปิงคิยมาณพ ได้เป็นพระอรหันต์ พราหมณ์พาวรี ได้เป็นพระอนาคามี 
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ดังนี้แล. เรื่องพระเจ้ากัฏฐวาหนะมาในอรรถกถาแห่งปารายนวรรค.

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

สิปฺปกถา ฯ

สิปฺปกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งศิลปะ  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

จบ กถาว่าด้วยศิลปะ
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๙. วินโยติปทกถา

วินโยติปทกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งบทว่าวินัย  (มยา) อันข้าพเจ้า  

(วุจฺจเต) จะกล่าว ฯ

กถาว่าด้วยบทว่าวินัย

[๑๔๗] วินโย  นาม  อนาคาริยาคาริยวเสน  ทุวิโธ ฯ  ตตฺถ  อนาคาริยวินโย  สตฺตาปตฺติกฺ-

ขนฺธานํ  อนาปชฺชนํ ฯ  โส  อสงฺกิเลสาปชฺชเนน  อาจารคุณววตฺถาปเนน  จ  สุสิกฺขิโต   

อุภยโลกหิตสุขาวหนโต  มงฺคลํ ฯ  เอตฺถ  จ  อนาคาริยวินโย  สตฺตาปตฺติกฺขนฺธานํ   

อนาปชฺชนนฺติ  อุกฺกฏ�ฺปริจฺเฉทวเสน  วุตฺตํ ฯ  ตสฺมา  สตฺตสุปิ  อาปตฺติกฺขนฺเธสุ   

โย  โย  เยน  อชฺฌาปนฺโน  โหติ  โส  โส  เตน  วุฏฺ�านเทสนาหิ  ปฏิกาตพฺโพเยว ฯ  

อชฺฌาปนฺนาปิ  หิ  อาปตฺติกฺขนฺธา  วุฏฺ� ิตา  วา  เทสิตา  วา  อนฺตรายํ  น  กโรนฺติ- 

เยว ฯ  

 วินโย  นาม  อนาคาริยาคาริยวเสน  ทุวิโธ ฯ  ตตฺถ  (อนาคาริยาคาริเยสุ)  อนาคาริยวินโย   

สตฺตาปตฺติกฺขนฺธานํ  อนาปชฺชนํ ฯ  โส  (อนาคาริยวินโย  ปพฺพชิเตน)  อสงฺกิเลสาปชฺชเนน  (จ)   

อาจารคุณววตฺถาปเนน  จ  สุสิกฺขิโต  อุภยโลกหิตสุขาวหนโต  มงฺคลํ  (โหติ) ฯ  เอตฺถ  (วจเนสุ   

วจนํ)  จ  อนาคาริยวินโย  สตฺตาปตฺติกฺขนฺธานํ  อนาปชฺชนนฺติ  (มยา)  อุกฺกฏฺ�ปริจฺเฉทวเสน   

วุตฺตํ ฯ  ตสฺมา  สตฺตสุปิ  อาปตฺติกฺขนฺเธสุ  โย  โย  (อาปตฺติกฺขนฺโธ)  เยน  (ภิกฺขุนา)  อชฺฌาปนฺโน  

โหติ,  โส  โส  (อาปตฺติกฺขนฺโธ)  เตน  (ภิกฺขุนา)  วุฏฺ�านเทสนาหิ  ปฏิกาตพฺโพเยว ฯ  อชฺฌาปนฺนาปิ   

หิ  อาปตฺติกฺขนฺธา  (ภิกฺขุนา)  วุฏฺ� ิตา  วา  เทสิตา  วา  อนฺตรายํ  น  กโรนฺติ  เอว ฯ  

 วินโย  นาม ชื่อ อ.วินัย  ทุวิโธ มีอย่าง ๒  อนาคาริยาคาริยวเสน ด้วยสามารถแห่ง

วินัยของผู้ไม่มีเรือนและผู้มีเรือน ฯ  อนาปชฺชนํ อ.การไม่ต้อง  สตฺตาปตฺติกฺขนฺธานํ 

ซึ่งกองแห่งอาบัติ ๗ กอง ท.  ตตฺถ  (อนาคาริยาคาริเยสุ)  อนาคาริยวินโย ชื่อ

ว่า- ในวินัยของผู้ไม่มีเรือนและผู้มีเรือน ท. เหล่านั้นหนา -วินัยของผู้ไม่มีเรือน ฯ  โส   

(อนาคาริยวินโย) อ.อนาคาริยวินัยนั้น  (ปพฺพชิเตน)  สุสิกฺขิโต อันอันบรรพชิต

ศึกษาดีแล้ว  อสงฺกิเลสาปชฺชเนน  (จ) เพราะการถึงซึ่งความไม่เศร้าหมองด้วย   

อาจารคุณววตฺถาปเนน  จ เพราะการยังตนให้ตั้งอยู่ในคุณคือความมีมรรยาทด้วย  
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มงฺคลํ เป็นมงคล  อุภยโลกหิตสุขาวหนโต เพราะเป็นเหตุนํามาซึ่งประโยชน์เกื้อกูล

และความสุขในโลกทั้งสอง  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  จ ก็  เอตฺถ  (วจเนสุ  วจนํ) อ.- ในคํา 

ท. เหล่านั่นหนา -คํา  อิติ ว่า  “อนาปชฺชนํ อ.การไม่ต้อง  สตฺตาปตฺติกฺขนฺธานํ 

ซึ่งกองแห่งอาบัติ ๗ กอง ท.  อนาคาริยวินโย ชื่อว่าอนาคาริยวินัย”  อิติ ดังนี้  

(มยา) อันข้าพเจ้า  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว  อุกฺกฏฺฅปริจฺเฉทวเสน ด้วยสามารถแห่งการ

กําหนดอย่างอุกฤษฏ์ ฯ  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  สตฺตสุปิ  อาปตฺติกฺขนฺเธสุ  โย  โย   

(อาปตฺติกฺขนฺโธ) อ.- ในกองแห่งอาบัติ ท. แม้ ๗ หนา -กองแห่งอาบัติใดๆ  เยน  

(ภิกฺขุนา)  อชฺฌาปนฺโน เป็นกองแห่งอาบัติ อันภิกษุใด ต้องแล้ว  โหติ ย่อมเป็น,  

โส  โส  (อาปตฺติกฺขนฺโธ) อ.กองแห่งอาบัตินั้นๆ  เตน  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุนั้น   

ปฏิกาตพฺโพ  เอว พึงกระทําคืนนั่นเทียว  วุฏฺฅานเทสนาหิ ด้วยวุฏฐานวิธีและ 

เทสนาวิธี ท. ฯ  ห ิจริงอยู่  อาปตฺติกฺขนฺธา อ.กองแห่งอาบัติ ท.  อชฺฌาปนฺนาปิ  

แม้อันภิกษุต้องแล้ว  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  วุฏฺฅิตา  วา อยู่ประพฤติแล้วหรือ  เทสิตา  

วา หรือว่าแสดงแล้ว  น  กโรนฺติ  เอว ย่อมไม่กระทํานั่นเทียว  อนฺตรายํ ซึ่งอันตราย ฯ 

ขึ้นชื่อว่าวินัย มี ๒ อย่าง คือ วินัยของบรรพชิตและวินัยของคฤหัสถ์. ในบรรดาวินัย

ของบรรพชิตและวินัยของคฤหัสถ์เหล่านั้น การไม่ต้องอาบัติ ๗ กอง ชื่อว่าวินัยของ

บรรพชิต. อนาคาริยวินัยนั้น ที่บรรพชิตศึกษาดีแล้ว เพราะไม่ถึงความเศร้าหมองและ

เพราะทําให้ตนตั้งอยู่ในคุณคือมรรยาท ชื่อว่าเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุนําประโยชน์

เกื้อกูลและความสุขมาให้ในโลกทั้งสอง. ก็ในคําเหล่านี้ คําว่า “การไม่ต้องอาบัติ ๗ 

กอง ชื่อว่าอนาคาริยวินัย” ข้าพเจ้ากล่าวด้วยสามารถการกําหนดอนาคาริยวินัยอย่าง 

อุกฤษฏ์. เพราะฉะนั้น ในอาบัติแม้ทั้ง ๗ กอง อาบัติกองใดๆ อันภิกษุใดจงใจต้อง

แล้ว อาบัติกองนั้นๆ อันภิกษุนั้น พึงแสดงคืนเสียด้วยวุฏฐานวิธีและเทสนาวิธีทีเดียว. 

เพราะว่ากองอาบัติแม้ที่จงใจต้องแล้ว อันภิกษุอยู่กรรมก็ดี แสดงเสียก็ดี ย่อมไม่ทํา

อันตราย. 

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

 เตน  อริฏ�ฺสิกฺขาปทวณฺณนายํ  วุตฺตํ  สคฺคโมกฺขานํ  อนฺตรายํ  กโรนฺตีติ  อนฺตรายิกา ฯ   

เต  กมฺมกฺกิเลสวิปากอุปวาทอาณาวีติกฺกมวเสน  ปญฺจวิธา ฯ  ตตฺถ  ปญฺจานนฺตริย- 

ธมฺมา  กมฺมนฺตรายิกา  นาม ฯ  ตถา  ภิกฺขุนีทูสกกมฺมํ ฯ  ตํ  ปน  โมกฺขสฺเสว   



๙. กถาว่าด้วยบทว่าวินัย 131คาถา]

อนฺตรายํ  กโรติ  น  สคฺคสฺส ฯ  นิยตมิจฺฉาทิฏฺ� ิธมฺมา  กิเลสนฺตรายิกา  นาม ฯ   

ปณฺฑกติรจฺฉานคตอุภโตพฺยญฺชนกานํ  ปฏิสนฺธิธมฺมา  วิปากนฺตรายิกา  นาม ฯ   

อริยุปวาทา  อุปวาทนฺตรายิกา  นาม ฯ  เต  ปน  ยาว  อริเย  น  ขมาเปนฺติ,   

ตาวเทว  น  ตโต  ปรํ ฯ  สญฺจิจฺจ  อาปนฺนา  อาปตฺติโย  อาณาวีติกฺกมนฺตรายิกา   

นาม ฯ  ตาปิ  ยาว  ภิกฺขุภาวํ  วา  ปฏิชานาติ  น  วุฏฺ�าติ  วา  น  เทเสติ วา   

ตาวเทว  น  ตโต  ปรนฺติ ฯ

 เตน  (อฏฺฅกถาจริเยน)  อริฏฺ�สิกฺขาปทวณฺณนายํ  วุตฺตํ  “(เย  ธมฺมา) สคฺคโมกฺขานํ  อนฺตรายํ   

กโรนฺตีติ  (เต  ธมฺมา)  อนฺตรายิกา ฯ  เต  (อนฺตรายิกา)  กมฺมกฺกิเลสวิปากอุปวาทอาณาวีติกฺกมวเสน   

ปญฺจวิธา  (โหนฺติ) ฯ  ตตฺถ  (ปญฺจวิเธสุ  อนฺตรายิกธมฺเมสุ)  ปญฺจานนฺตริยธมฺมา  กมฺมนฺตรายิกา   

นาม  (โหนฺติ) ฯ  ตถา  ภิกฺขุนีทูสกกมฺมํ  (กมฺมนฺตรายิกา  นาม  โหนฺติ) ฯ  ตํ  (ภิกฺขุนีทูสกกมฺมํ)  ปน   

โมกฺขสฺเสว  อนฺตรายํ  กโรติ,  น  สคฺคสฺส  (อนฺตรายํ  กโรติ) ฯ  นิยตมิจฺฉาทิฏฺ� ิธมฺมา  กิเลสนฺตรายิกา  

นาม  (โหนฺติ) ฯ  ปณฺฑกติรจฺฉานคตอุภโตพฺยญฺชนกานํ  ปฏิสนฺธิธมฺมา  วิปากนฺตรายิกา  นาม   

(โหนฺติ) ฯ  อริยุปวาทา  อุปวาทนฺตรายิกา  นาม  (โหนฺติ) ฯ  เต  (อุปวาทนฺตรายิกา)  ปน,   

(อริยุปวาทกปุคฺคลา)  ยาว  อริเย  น  ขมาเปนฺติ,  ตาวเทว  (อนฺตรายํ  กโรนฺติ),   

(อุปวาทนฺตรายิกา)  น  ตโต  (อริยานํ  ขมาปนโต)  ปรํ  (อนฺตรายํ  กโรนฺติ) ฯ  (ภิกฺขุนา)  สญฺจิจฺจ   

อาปนฺนา  อาปตฺติโย  อาณาวีติกฺกมนฺตรายิกา  นาม  (โหนฺติ) ฯ  ตาปิ  (อาณาวีติกฺกมนฺตรายิกา),   

(ภิกฺขุ)  ยาว  ภิกฺขุภาวํ  วา  ปฏิชานาติ  น  วุฏฺ�าติ  วา  น  เทเสติ วา,  ตาวเทว  (อนฺตรายํ   

กโรนฺติ),  (อาณาวีติกฺกมนฺตรายิกา)  น  ตโต  (ภิกฺขุนา  ยถาปจฺจเยน  ปฏิกตโต  อาปตฺติโต)  

ปรํ  (อนฺตรายํ  กโรนฺติ)”  อิติ  (วจนํ) ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(เย  ธมฺมา) อ.ธรรม ท. เหล่าใด  กโรนฺติ  

ย่อมกระทํา  อนฺตรายํ ซึ่งอันตราย  สคฺคโมกฺขานํ แก่สวรรค์และพระนิพพาน ท.  

อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต  ธมฺมา) อ.ธรรม ท. เหล่านั้น  อนฺตรายิกา ชื่อว่าอันตรายิก- 

ธรรม. เต  (อนฺตรายิกา) อ.อันตรายิกธรรม ท. เหล่านั้น  ปญฺจวิธา มีอย่าง ๕   

กมฺมกฺกิเลสวิปากอุปวาทอาณาวีติกฺกมวเสน ด้วยสามารถแห่งกรรม กิเลส วิบาก 

อุปวาทะ และอาณาวีติกกมะ  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ  ปญฺจานนฺตริยธมฺมา อ.ธรรม 

อันให้ผลในภพอันไม่มีระหว่าง ๕ ท.  ตตฺถ  (ปญฺจวิเธสุ  อนฺตรายิกธมฺเมสุ)   

กมฺมนฺตรายิกา  นาม มีชื่อว่า- ในอันตรายิกธรรม ท. อันมีอย่าง ๕ เหล่านั้นหนา  
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-กัมมันตรายิกธรรม  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ  ตถา อ.เหมือนอย่างนั้น  ภิกฺขุนีทูสกกมฺมํ  

คือ อ.กรรมของบุคคลผู้ประทุษร้ายซึ่งภิกษุณี  (กมฺมนฺตรายิกา  นาม) มีชื่อว่า 

กัมมันตรายิกธรรม  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ  ปน แต่ว่า  ตํ  (ภิกฺขุนีทูสกกมฺมํ) อ.กรรม

ของบุคคลผู้ประทุษร้ายซึ่งภิกษุณีนั้น  กโรติ ย่อมกระทํา  อนฺตรายํ ซึ่งอันตราย   

โมกฺขสฺส  เอว ต่อพระนิพพานนั่นเทียว  (กโรติ) ย่อมกระทํา  (อนฺตรายํ) ซึ่งอันตราย  

สคฺคสฺส ต่อสวรรค์  น หามิได้ ฯ  นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิธมฺมา อ.ธรรมคือมิจฉาทิฏฐิอัน

ดิ่ง ท.  กิเลสนฺตรายิกา  นาม มีชื่อว่าอันตรายิกธรรมคือกิเลส  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ   

ปฏิสนฺธิธมฺมา อ.ธรรมคือปฏิสนธิ ท.  ปณฺฑกติรจฺฉานคตอุภโตพฺยญฺชนกานํ ของ

บัณเฑาะก์ สัตว์เดรัจฉาน และอุภโตพยัญชนก ท.  วิปากนฺตรายิกา  นาม มีชื่อว่า

อันตรายิกธรรมคือวิบาก  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ  อริยุปวาทา อ.เจตนาธรรมอันเป็น

เหตุเข้าไปว่าร้ายซึ่งพระอริยเจ้า ท.  อุปวาทนฺตรายิกา  นาม มีชื่อว่าอันตรายิกธรรม

คืออุปวาทะ  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ  ปน ก็  เต  (อุปวาทนฺตรายิกา) อ.อุปวาทันตรายิก- 

ธรรม ท. เหล่านั้น  (กโรนฺติ) ย่อมกระทํา  (อนฺตรายํ) ซึ่งอันตราย,  (อริยุปวาทก-

ปุคฺคลา) อ.บุคคลผู้เข้าไปว่าร้ายซึ่งพระอริยเจ้า ท. อริเย  น  ขมาเปนฺติ ย่อมไม่ ยัง

พระอริยเจ้า ท. ให้อดโทษ  ยาว เพียงใด,  ตาวเทว เพียงนั้นนั่นเทียว,  (อุปวาทนฺ- 

ตรายิกา) อ.อุปวาทันตรายิกธรรม ท.  น  (กโรนฺติ) ย่อมไม่กระทํา  (อนฺตรายํ) ซึ่ง

อันตราย  ปรํ ในเบื้องหลัง  ตโต  (อริยานํ  ขมาปนโต) แต่การ ยังพระอริยเจ้า ท. 

ให้อดโทษนั้น ฯ  อาปตฺติโย อ.อาบัติ ท.  (ภิกฺขุนา)  สญฺจิจฺจ  อาปนฺนา อันอันภิกษุ 

จงใจ ต้องแล้ว  อาณาวีติกฺกมนฺตรายิกา  นาม มีชื่อว่าอันตรายิกธรรมคืออาณา-

วีติกกมะ  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ  ตาปิ  (อาณาวีติกฺกมนฺตรายิกา) อ.อาณาวีติก- 

กมันตรายิกธรรม ท. แม้เหล่านั้น  (กโรนฺติ) ย่อมกระทํา  (อนฺตรายํ) ซึ่งอันตราย,  

(ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  ปฏิชานาติ ย่อมปฏิญาณ  ภิกฺขุภาวํ ซึ่งความเป็นแห่งภิกษุ  วา 

หรือ  วา หรือว่า  น  วุฏฺฅาติ ย่อมไม่ออก  วา หรือว่า  น  เทเสติ ย่อมไม่แสดง  ยาว  

เพียงใด,  ตาวเทว เพียงนั้นนั่นเทียว,  (อาณาวีติกฺกมนฺตรายิกา) อ.อาณาวีติกกมัน- 

ตรายิกธรรม ท.  น  (กโรนฺติ) ย่อมไม่กระทํา  (อนฺตรายํ) ซึ่งอันตราย  ปรํ ในเบื้อง

หลัง  ตโต  (ภิกฺขุนา  ยถาปจฺจเยน  ปฏิกตโต  อาปตฺติโต) แต่อาบัติ อันอันภิกษุ 

กระทําคืนแล้ว ตามปัจจัยนั้น”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  

วุตฺต ํกล่าวแล้ว  อริฏฺฅสิกฺขาปทวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งอริฏฐสิกขาบท ฯ 
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 เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถาอริฏฐสิกขาบท ท่านจึงกล่าวว่า “ธรรมเหล่าใด ย่อมทํา

อันตรายต่อสวรรค์และพระนิพพาน เพราะเหตุนั้น ธรรมเหล่านั้น ชื่อว่าอันตรายิก- 

ธรรม. อันตรายิกธรรมเหล่านั้น มี ๕ อย่าง ด้วยสามารถแห่งกรรม กิเลส วิบาก  

อุปวาทะ และอาณาวีติกกมะ, ในบรรดาอันตรายิกธรรม ๕ อย่างเหล่านั้น ธรรมที่

ให้ผลในภพไม่มีระหว่างคั่น ๕ อย่าง ชื่อว่าอันตรายิกธรรมคือกรรม. กรรมของผู้

ประทุษร้ายภิกษุณี ก็เหมือนกัน. แต่ภิกษุณีทูสกกรรมนั้น ทําอันตรายต่อพระนิพพาน

อย่างเดียว หาทําอันตรายต่อสวรรค์ไม่. ธรรมคือมิจฉาทิฏฐิอันดิ่ง ชื่อว่าอันตรายิก-

ธรรมคือกิเลส. ธรรมคือปฏิสนธิของจําพวกบัณเฑาะก์ สัตว์เดรัจฉาน และอุภโต- 

พยัญชนก ชื่อว่าอันตรายิกธรรมคือวิบาก. เจตนาธรรมเป็นเหตุว่าร้ายพระอริยเจ้า 

ชื่อว่าอันตรายิกธรรมคืออุปวาทะ. ก็อุปวาทันตรายิกธรรมเหล่านั้น ย่อมทําอันตราย

ตลอดเวลาที่ผู้ว่าร้ายทั้งหลาย ยังไม่ขอขมาพระอริยเจ้าทั้งหลายเท่านั้น เบื้องหน้า

แต่ขอขมาพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้ว หาทําอันตรายไม่. อาบัติทั้งหลายที่ภิกษุจงใจ

ต้องแล้ว ชื่อว่าอันตรายิกธรรมคืออาณาวีติกกมะ. อาบัติแม้เหล่านั้น ย่อมทําอันตราย 

ตลอดเวลาที่ภิกษุผู้ต้องอาบัติ ยังปฏิญาณความเป็นภิกษุอยู่ก็ดี ยังไม่อยู่กรรมก็ดี  

ยังไม่แสดงเสียก็ดีเท่านั้น เบื้องหน้าแต่เวลาที่อาบัติอันภิกษุทําคืนแล้วตามปัจจัยนั้น 

หาทําอันตรายไม่”

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

[๑๔๘]  ตนฺตํสมฺปตฺติยา  วิพนฺธนวเสน  สตฺตสนฺตานสฺส  อนฺตเร  เวมชฺเฌ  เอติ  อาคจฺฉตีติ  

อนฺตราโย  ทิฏฺ�ธมฺมิกาทิอนตฺโถ  ตสฺส  กรณสีลา  อนฺตรายิกา ฯ  อนนฺตริยธมฺมาติ  

อนนฺตริยสภาวา  เจตนาธมฺมา ฯ  กมฺมานิ  เอว  อนฺตรายิกา  ตถา ฯ  น  สคฺคสฺสาติ  

มิจฺฉาจารลกฺขณาภาวโต  วุตฺตํ  น  หิ  ภิกฺขุนิยา  ธมฺมรกฺขิตภาโว  อตฺถิ ฯ  ปากติก- 

ภิกฺขุนิยา  วเสน  เจตํ  วุตฺตํ ฯ  อริยาย  ปน  ปวตฺตํ  อปายสํวตฺตนิกเมว ฯ  นนฺทมาณโว   

เจตฺถ  นิทสฺสนํ ฯ  อุภินฺนํ  สมานจฺฉนฺทตาวเสน  วา  น  สคฺคนฺตรายิกตา ฯ   

โมกฺขนฺตรายิกตา  ปน  ปฏิปตฺติยา  วิทูสนโต ฯ  อภิภวิตฺวา  ปน  ปวตฺติยํ   

สคฺคนฺตรายิกตาปิ  น  สกฺกา  นิวาเรตุนฺติ  วทนฺติ ฯ  อเหตุกทิฏฺ� ิอกิริยทิฏฺ� ิ- 

นตฺถิกทิฏฺ� ิโยว  นิยตภาวปฺปตฺตา  นิยตมิจฺฉาทิฏฺ� ิธมฺมา ฯ  ปฏิสนฺธิธมฺมาติ   

ปฏิสนฺธิจิตฺตุปฺปาทา ฯ  ปณฺฑกาทิคฺคหณญฺเจตฺถ  นิทสฺสนมตฺตํ  สพฺพายปิ  อเหตุกปฺ-
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ปฏิสนฺธิยา  วิปากนฺตรายิกภาวโต ฯ  ยาหิ  อริเย  อุปวทติ  ตา  เจตนา  อริยุปวาทา ฯ  

ตโต  ปรนฺติ  ขมาปนโต  อุปริ ฯ  อาปนฺนา  อาปตฺติโยติ  สญฺจิจฺจ  วีติกฺกนฺตา  สตฺต  

อาปตฺติกฺขนฺธา ฯ  สญฺจิจฺจ  วีติกฺกนฺตญฺหิ  อนฺตมโส  ทุกฺกฏทุพฺภาสิตมฺปิ  สคฺคมคฺค-

ผลานํ  อนฺตรายํ  กโรติ ฯ  ภิกฺขุภาวํ  ปฏิชานาติ  ปาราชิกํ  อาปนฺโน  น  วุฏฺ�าติ   

เสสครุกาปตฺตึ  อาปนฺโน  น  เทเสติ  ลหุกาปตฺตึ  อาปนฺโนติ  ตฏฺฏีกานโย ฯ

 (“โย  สภาโว)  ตนฺตํสมฺปตฺติยา  วิพนฺธนวเสน  สตฺตสนฺตานสฺส  อนฺตเร  เวมชฺเฌ  เอติ  อาคจฺฉตีติ   

(โส  สภาโว)  อนฺตราโย  ทิฏฺ�ธมฺมิกาทิอนตฺโถ,  ตสฺส  (อนฺตรายสฺส)  กรณสีลา  (ธมฺมา)   

อนฺตรายิกา ฯ  ‘อนนฺตริยธมฺมาติ  อนนฺตริยสภาวา  เจตนาธมฺมา ฯ  กมฺมานิ  เอว  อนฺตรายิกา  

ตถา  (กมฺมนฺตรายิกา) ฯ  ‘น  สคฺคสฺส  (อนฺตรายํ  กโรติ)’  อิติ  (วจนํ  อฏฺฅกถาจริเยน)  มิจฺฉาจาร- 

ลกฺขณาภาวโต  วุตฺตํ,  น  หิ  ภิกฺขุนิยา  ธมฺมรกฺขิตภาโว  อตฺถิ ฯ  ปากติกภิกฺขุนิยา  วเสน  จ  

เอตํ  (วจนํ  อฏฺฅกถาจริเยน)  วุตฺตํ ฯ  อริยาย  (ภิกฺขุนิยา)  ปน  ปวตฺตํ  (ภิกฺขุนีทูสกกมฺมํ)  อปาย- 

สํวตฺตนิกํ  เอว  (โหติ) ฯ  นนฺทมาณโว  จ  เอตฺถ  (วตฺถุมฺหิ)  นิทสฺสนํ  (โหติ) ฯ  (อฏฺฅกถาจริเยน)   

อุภินฺนํ  (ชนานํ)  สมานจฺฉนฺทตาวเสน  วา  น  (ภิกฺขุนีทูสกกฺมฺมสฺส)  สคฺคนฺตรายิกตา  (วุตฺตา) ฯ   

(อฏฺฅกถาจริเยน  ภิกฺขุนีทูสกกฺมฺมสฺส)  โมกฺขนฺตรายิกตา  ปน  ปฏิปตฺติยา  วิทูสนโต  (วุตฺตา) ฯ   

(เกจิ  อาจริยา)  “อภิภวิตฺวา  ปน  ปวตฺติยํ  (ภิกฺขุนีทูสกกฺมฺมสฺส)  สคฺคนฺตรายิกตาปิ  (เกนจิ)   

น  สกฺกา  นิวาเรตุนฺติ  วทนฺติ ฯ  อเหตุกทิฏฺ� ิอกิริยทิฏฺ� ินตฺถิกทิฏ�ฺ ิโยว  (ทิฏฺฅีนํ)  นิยตภาวปฺปตฺตา   

นิยตมิจฺฉาทิฏฺ� ิธมฺมา ฯ  ปฏิสนฺธิธมฺมาติ  ปฏิสนฺธิจิตฺตุปฺปาทา ฯ  ปณฺฑกาทิคฺคหณํ  จ  เอตฺถ  

(‘ปณฺฑกติรจฺฉานคตอุภโตพฺยญฺชนกานนฺติ  วจเน)  นิทสฺสนมตฺตํ  สพฺพายปิ  อเหตุกปฺปฏิสนฺธิยา   

วิปากนฺตรายิกภาวโต  (โหติ) ฯ  (ปุคฺคโล)  ยาหิ  (เจตนาหิ)  อริเย  อุปวทติ,  ตา  เจตนา   

อริยุปวาทา ฯ  ‘ตโต  ปรนตฺิ  (ปททฺวยสฺส)  ‘(อริยานํ)  ขมาปนโต  อุปริ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘อาปนฺนา   

อาปตฺติโยติ  (ปททฺวยสฺส)  ‘(ภิกฺขุนา)  สญฺจิจฺจ  วีติกฺกนฺตา  สตฺต  อาปตฺติกฺขนฺธา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

(ภิกฺขุนา)  สญฺจิจฺจ  วีติกฺกนฺตํ  (วชฺชํ)  หิ  อนฺตมโส  ทุกฺกฏทุพฺภาสิตมฺปิ  สคฺคมคฺคผลานํ   

อนฺตรายํ  กโรติ ฯ  (อาณาวีติกฺกมนฺตรายิกา,  ยาว  ภิกฺขุ)  ภิกฺขุภาวํ  ปฏิชานาติ  ปาราชิกํ   

อาปนฺโน  น  วุฏฺ�าติ  เสสครุกาปตฺตึ  อาปนฺโน  น  เทเสติ  ลหุกาปตฺตึ  อาปนฺโน,  (ตาว   

อนฺตรายํ  กโรนฺติ,  น  ตโต  ยถาปจฺจเยน  ภิกฺขุนา  ปฏิกตาปตฺติโต  ปรํ  อนฺตรายํ  กโรนฺติ)”  อิติ  

ตฏฺฏีกานโย ฯ

 ตฏฺฏีกานโย อ.นัยในฎีกาแห่งอริฏฐสิกขาบทนั้น  อิติ ว่า  “(โย  สภาโว) อ.สภาพ
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ใด  เอติ ย่อมถึง  อาคจฺฉติ คือว่าย่อมมา  อนฺตเร ในระหว่าง  เวมชฺเฌ คือว่าใน

ท่ามกลาง  สตฺตสนฺตานสฺส แห่งสันดานของสัตว์  วิพนฺธนวเสน ด้วยสามารถแห่ง

การขัดขวาง  ตนฺตํสมฺปตฺติยา ต่อสมบัตินั้นๆ  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  สภาโว) 

อ.สภาพนั้น  อนฺตราโย ชื่อว่าอันตราย  ทิฏฺฅธมฺมิกาทิอนตฺโถ คือ อ.ความฉิบหาย

อันเป็นไปในธรรมอันสัตว์เห็นแล้วเป็นต้น,  ตสฺส  (อนฺตรายสฺส)  กรณสีลา  (ธมฺมา)  

อ.ธรรม ท. อันมีการกระทํา ซึ่งอันตรายนั้น เป็นปกติ  อนฺตรายิกา ชื่อว่าอันตรายิก

ธรรม ฯ  เจตนาธมฺมา อ.เจตนาธรรม ท.  อนนฺตริยสภาวา อันให้ผลในภพไม่มี

ระหว่างเป็นสภาพ  อนนฺตริยธมฺมาติ ชื่อว่าอนันตริยธรรม ฯ  กมฺมานิ  เอว อ.กรรม 

ท. นั่นเทียว  อนฺตรายิกา เป็นอันตรายิกธรรม  ตถา  (กมฺมนฺตรายิกา) ชื่อว่า 

กัมมันตรายิกธรรม เหมือนอย่างนั้น ฯ  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  ‘น  (กโรติ) ย่อมไม่กระทํา   

(อนฺตรายํ) ซึ่งอันตราย  สคฺคสฺส ต่อสวรรค์’  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระ

อรรถกถาจารย์  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว  มิจฺฉาจารลกฺขณาภาวโต เพราะความไม่มีแห่ง

ลักษณะของมิจฉาจาร,  ห ิ ด้วยว่า  ภิกฺขุนิยา  ธมฺมรกฺขิตภาโว อ.ความที่ แห่ง

ภิกษุณี เป็นผู้อันธรรมรักษาแล้ว  อตฺถิ มีอยู่  น หามิได้ ฯ  จ ก็  เอตํ  (วจนํ) อ.คํา

นั่น  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  วเสน ด้วยสามารถ  

ปากติกภิกฺขุนิยา แห่งภิกษุณีผู้ดํารงอยู่แล้วตามปกติ ฯ  ปน แต่ว่า  (ภิกฺขุนีทูสก-

กมฺมํ) อ.ภิกษุณีทูสกกรรม  ปวตฺต ํอันเป็นไปแล้ว  อริยาย  (ภิกฺขุนิยา) ในภิกษุณี 

ผู้เป็นพระอริยเจ้า  อปายสํวตฺตนิกํ  เอว เป็นกรรมยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมในอบาย 

นั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  จ ก็  นนฺทมาณโว อ.มาณพชื่อว่านันทะ  นิทสฺสนํ 

เป็นอุทาหรณ์  เอตฺถ  (วตฺถุมฺหิ) ในเรื่องนี้  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  วา อีกอย่างหนึ่ง  

(ภิกฺขุนีทูสกกมฺมสฺส)  สคฺคนฺตรายิกตา อ.ความที่ แห่งภิกษุณีทูสกกรรม เป็นกรรม 

อันกระทําซึ่งอันตรายต่อสวรรค์  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  น  (วุตฺตา)  

ไม่กล่าวแล้ว  อุภินฺนํ  (ชนานํ)  สมานจฺฉนฺทตาวเสน ด้วยสามารถแห่งความที่  

แห่งชน ท. ทั้งสอง เป็นผู้มีฉันทะร่วมกัน ฯ  ปน แต่ว่า  (ภิกฺขุนีทูสกกมฺมสฺส)   

โมกฺขนฺตรายิกตา อ.ความที่ แห่งภิกษุณีทูสกกรรม เป็นกรรมอันกระทําซึ่งอันตราย

ต่อพระนิพพาน  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  (วุตฺตา) กล่าวแล้ว   

วิทูสนโต เพราะประทุษร้าย  ปฏิปตฺติยา ต่อข้อปฏิบัติ ฯ  (เกจิ  อาจริยา) อ.อาจารย์ 

ท. บางพวก  วทนฺติ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  ‘ปน ก็  (ภิกฺขุนีทูสกกมฺมสฺส)  สคฺคนฺ-
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ตรายิกตาปิ แม้ อ.ความที่ แห่งภิกษุณีทูสกกรรม เป็นกรรมอันกระทําซึ่งอันตรายต่อ

สวรรค์  อภิภวิตฺวา  ปวตฺติย ํในเพราะประพฤติข่มขืน  (เกนจิ) อันใครๆ  น  สกฺกา 

ไม่อาจ  นิวาเรตุํ เพื่ออันห้าม’  อิติ ดังนี้ ฯ  อเหตุกทิฏฺ� ิอกิริยทิฏฺฅินตฺถิกทิฏฺฅิโยว 

อ.อเหตุกทิฏฐิ อกิริยทิฏฐิ และนัตถิกทิฏฐิ ท. เทียว  (ทิฏฺฅีนํ)  นิยตภาวปฺปตฺตา ถึง

แล้วซึ่งความเป็น แห่งทิฏฐิ ท. อันดิ่ง  นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิธมฺมา ชื่อว่านิยตมิจฉาทิฏฐิ-

ธรรม ฯ  ปฏิสนฺธิจิตฺตุปฺปาทา อ.การเกิดขึ้นแห่งปฏิสนธิจิต  ปฏิสนฺธิธมฺมาติ ชื่อว่า

ปฏิสนธิธรรม ฯ  จ ก็  ปณฺฑกาทิคฺคหณํ อ.ศัพท์มีปณฺฑกเป็นต้น  เอตฺถ  (‘ปณฺฑก- 

ติรจฺฉานคตอุภโตพฺยญฺชนกานนฺติ  วจเน) ในคําว่า ‘ปณฺฑกติรจฺฉานคตอุภโต-

พฺยญฺชนกานํ’ ดังนี้นั่น  นิทสฺสนมตฺต ํ เป็นสักว่าอุทาหรณ์  สพฺพายปิ  อเหตุกปฺ- 

ปฏิสนฺธิยา  วิปากนฺตรายิกภาวโต เพราะความที่ แห่งปฏิสนธิของอเหตุกสัตว์   

แม้ทั้งปวง เป็นอันตรายิกธรรมคือวิบาก  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล   

อุปวทติ ย่อมเข้าไปว่าร้าย  อริเย ซึ่งพระอริยเจ้า ท.  ยาหิ  (เจตนาหิ) ด้วยเจตนา 

ท. เหล่าใด,  ตา  เจตนา อ.เจตนา ท. เหล่านั้น  อริยุปวาทา ชื่อว่าอริยุปวาท ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อุปริ ในเบื้องบน  (อริยานํ)  ขมาปนโต แต่การยังพระ

อริยเจ้า ท. ให้อดโทษ’  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  ‘ตโต  ปรนฺติ  

ว่า ‘ตโต  ปรํ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อาปตฺติกฺขนฺธา อ.กองแห่งอาบัติ 

ท.  สตฺต เจ็ด  (ภิกฺขุนา)  สญฺจิจฺจ  วีติกฺกนฺตา อันอันภิกษุจงใจก้าวล่วงแล้ว’  (อิติ) 

ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  ‘อาปนฺนา  อาปตฺติโยติ ว่า ‘อาปนฺนา   

อาปตฺติโย’ ดังนี้ ฯ  ห ิ ก็  (วชฺชํ) อ.โทษ  (ภิกฺขุนา)  สญฺจิจฺจ  วีติกฺกนฺตํ อันอัน

ภิกษุจงใจก้าวล่วงแล้ว  อนฺตมโส โดยที่สุด  ทุกฺกฏทุพฺภาสิตมฺปิ แม้ อ.อาบัติทุกกฏ

และอาบัติทุพภาษิต  กโรติ ย่อมกระทํา  อนฺตรายํ ซึ่งอันตราย  สคฺคมคฺคผลานํ 

ต่อสวรรค์ และมรรคผล ท. ฯ  (อาณาวีติกฺกมนฺตรายิกา) อ.อาณาวีติกกมันตรายิก

ธรรม ท.  (กโรนฺติ) ย่อมกระทํา  (อนฺตรายํ) ซึ่งอันตราย,  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  อาปนฺโน 

ต้องแล้ว  ปาราชิกํ ซึ่งอาบัติปาราชิก  ปฏิชานาติ ย่อมปฏิญาณ  ภิกฺขุภาวํ ซึ่งความ

เป็นแห่งภิกษุ  อาปนฺโน ต้องแล้ว  เสสครุกาปตฺตึ ซึ่งอาบัติหนักที่เหลือ  น  วุฏฺฅาติ  

ย่อมไม่ออก  อาปนฺโน ต้องแล้ว  ลหุกาปตฺตึ ซึ่งอาบัติเบา  น  เทเสติ ย่อมไม่แสดง  

(ยาว) เพียงใด,  (ตาว) เพียงนั้น,  (น  กโรนฺติ) ย่อมไม่กระทํา  (อนฺตรายํ) ซึ่ง

อันตราย  (ปรํ) ในเบื้องหลัง  (ตโต  ยถาปจฺจเยน  ภิกฺขุนา  ปฏิกตาปตฺติโต) จาก
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อาบัติ อันภิกษุ กระทําคืนแล้ว ตามปัจจัยนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นัยอันมาในฎีกาอริฏฐสิกขาบทนั้นว่า “สภาพใด ย่อมถึง คือย่อมมา ในระหว่าง คือ

ในท่ามกลางแห่งสันดานของสัตว์ ด้วยสามารถขัดขวางต่อสมบัตินัั้นๆ เพราะเหตุนั้น 

สภาพนั้น ชื่อว่าอันตราย คือความฉิบหายมิใช่ประโยชน์ที่เป็นไปในทิฏฐธรรมเป็นต้น, 

ธรรมทั้งหลายมีการทําอันตรายนั้นเป็นปกติ ชื่อว่าอันตรายิกธรรม. เจตนาธรรมที่ให้

ผลในภพไม่มีระหว่างคั่นเป็นสภาพ ชื่อว่าอนันตริยธรรม. อันตรายิกธรรมคือกรรม 

ชื่อว่ากัมมันตรายิกธรรม. คําที่พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า ‘ภิกษุณีทูสกกรรม หาทํา

อันตรายต่อสวรรค์ไม่’ เพราะไม่มีลักษณะแห่งมิจฉาจาร, ด้วยว่า ความที่ภิกษุณีเป็นผู้

อันธรรมรักษาไว้ ไม่มี. ก็คํานั้น ท่านกล่าวไว้ด้วยสามารถภิกษุณีที่ดํารงอยู่โดยปกติ. 

แต่ภิกษุณีทูสกกรรม ที่บุคคลประพฤติในภิกษุณีผู้เป็นพระอริยะ เป็นกรรมให้เป็นไป

ในอบายโดยแท้. ก็ในเรื่องนั้น มีมาณพชื่อว่านันทะเป็นอุทาหรณ์. อีกอย่างหนึ่ง พระ

อรรถกถาจารย์ ไม่กล่าวความที่ภิกษุณีทูสกกรรม เป็นกรรมทําอันตรายต่อสวรรค์ ก็

ด้วยสามารถที่ชนทั้ง ๒ มีฉันทะร่วมกัน. แต่ท่านกล่าวความที่ภิกษุณีทูสกกรรมเป็น

กรรมทําอันตรายต่อพระนิพพาน ก็เพราะประทุษร้ายข้อปฏิบัติ. อาจารย์บางพวก

กล่าวว่า ‘ก็แม้ความที่ภิกษุณีทูสกกรรมเป็นกรรมทําอันตรายต่อสวรรค์ ในเพราะ

ประพฤติข่มขืน ใครๆ ไม่อาจจะห้ามได้’. อเหตุกทิฏฐิ อกิริยทิฏฐิ และนัตถิกทิฏฐิแล ที่

ถึงความเป็นทิฏฐิอันดิ่ง ชื่อว่านิยตมิจฉาทิฏฐิธรรม. ปฎิสนธิจิตตุปบาท ชื่อว่าปฏิสนธิ

ธรรม. ก็ศัพท์มีปัณฑกศัพท์เป็นต้น ในคําว่า ‘ปณฺฑกติรจฺฉานคตอุภโตพฺยญฺชนกานํ’ 

นั่น เป็นเพียงอุทาหรณ์ เพราะปฏิสนธิของอเหตุกสัตว์แม้ทั้งหมด เป็นอันตรายิกธรรม

คือวิบาก. เจตนาเป็นเครื่องว่าร้ายพระอริยเจ้าทั้งหลาย ชื่อว่าอริยุปวาท. สองบทว่า 

‘ตโต  ปรํ’ ได้แก่ เบื้องหน้าแต่การขอขมาพระอริยะเจ้าทั้งหลาย. สองบทว่า ‘อาปนฺนา   

อาปตฺติโย’ ได้แก่ อาบัติ ๗ กอง ที่ภิกษุจงใจล่วงละเมิดแล้ว. ก็โทษที่ภิกษุจงใจ

ล่วงละเมิดแล้ว โดยที่สุด แม้แต่อาบัติทุกกฏและอาบัติทุพภาษิต ย่อมทําอันตราย

ต่อสวรรค์และมรรคผลได้. อาณาวีติกกมันตรายิกธรรม ย่อมทําอันตรายตลอดเวลา

ที่ภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิกแล้ว ยังปฏิญาณความเป็นภิกษุอยู่ ต้องครุกาบัติที่เหลือ

แล้ว ยังไม่ออกจากอาบัติ ต้องลหุกาบัติแล้ว ยังไม่แสดงเสียเท่านั้น, เบื้องหน้าแต่

เวลาที่อาบัติ อันภิกษุทําคืนแล้วตามปัจจัยนั้น หาทําอันตรายไม่”.
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[๑๔๙] ยญฺเจ  อาปตฺตาธิกรณํ  อกุสลํ  ตมฺปิ  เทสิตํ  วุฏฺ� ิตํ  วา  อนนฺตรายกรํ ฯ  ยถา  หิ   

อริยุปวาทกมฺมํ  อกุสลํปิ  สมานํ  อจฺจยํ  เทเสตฺวา  ขมาปเนน  ปโยคสมฺปตฺติปฺ- 

ปฏิพาหิตตฺตา  อวิปากธมฺมตํ  อาปนฺนํ  อโหสิกมฺมํ  โหติ  เอวมิทํปิ  เทสิตํ  วุฏฺ� ิตํ  วา  

ปโยคสมฺปตฺติปฺปฏิพาหิตตฺตา  อวิปากธมฺมตาย  อโหสิกมฺมภาเวน  อนนฺตรายกรํ ฯ  

เตเนว  สาปตฺติกสฺส  ภิกฺขเว  นิรยํ  วทามิ  ติรจฺฉานโยนึ  วาติ  สาปตฺติกสฺเสว  อปาย-

คามิตา  วุตฺตาติ  จุลฺลวคฺเค  สมถกฺขนฺธกฏีกา ฯ

 “ยํ  เจ  อาปตฺตาธิกรณํ  อกุสลํ  (โหติ),  ตมฺปิ  (อาปตฺตาธิกรณํ  ภิกฺขุนา)  เทสิตํ  วุฏฺ� ิตํ  วา   

อนนฺตรายกรํ  (โหติ) ฯ  ยถา  หิ  อริยุปวาทกมฺมํ  อกุสลํปิ  สมานํ  (ตสฺส  กมฺมสฺส)  อจฺจยํ  เทเสตฺวา   

(อริยานํ)  ขมาปเนน  ปโยคสมฺปตฺติปฺปฏิพาหิตตฺตา  อวิปากธมฺมตํ  อาปนฺนํ  อโหสิกมฺมํ  โหติ,  

เอวํ  อิทํปิ  (อาปตฺตาธิกรณํ  ภิกฺขุนา)  เทสิตํ  วุฏฺ� ิตํ  วา  (ตสฺส  กมฺมสฺส  เทสเนน  วา วุฏฺฅาเนน  

วา)  ปโยคสมฺปตฺติปฺปฏิพาหิตตฺตา  (ตสฺส  อาปตฺตาธิกรณสฺส)  อวิปากธมฺมตาย  (ตสฺส  อาปตฺตา- 

ธิกรณสฺส)  อโหสิกมฺมภาเวน  อนนฺตรายกรํ  (โหติ) ฯ  เตเนว  ‘(อหํ)  สาปตฺติกสฺส  (ภิกฺขุสฺส)   

ภิกฺขเว  นิรยํ  วทามิ  ติรจฺฉานโยนึ  วาติ  สาปตฺติกสฺเสว  (ภิกฺขุสฺส)  อปายคามิตา  (ภควตา)   

วุตฺตาติ  จุลฺลวคฺเค  สมถกฺขนฺธกฏีกา ฯ

 สมถกฺขนฺธกฏีกา อ.ฎีกาแห่งสมถักขันธกะ  จุลฺลวคฺเค ในจุลลวรรค  อิติ ว่า  “เจ 

หากว่า  ยํ  อาปตฺตาธิกรณํ อ.อาปัตตาธิกรณ์ใด  อกุสลํ เป็นอกุศล  (โหติ) ย่อมเป็น

ไซร้,  ตมฺปิ  (อาปตฺตาธิกรณํ) อ.อาปัตตาธิกรณ์แม้นั้น  (ภิกฺขุนา)  เทสิตํ อันอันภิกษุ 

แสดงแล้ว  วา หรือว่า  วุฏฺฅิตํ ออกแล้ว  อนนฺตรายกรํ เป็นสภาพไม่กระทําซึ่งอันตราย  

(โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ห ิเหมือนอย่างว่า  อริยุปวาทกมฺมํ อ.กรรมคือเจตนาเป็นเครื่อง

เข้าไปว่าร้ายซึ่งพระอริยเจ้า  อกุสลํปิ แม้เป็นอกุศล  สมานํ มีอยู่  อโหสิกมฺมํ ชื่อว่า

เป็นอโหสิกรรม  อาปนฺนํ อันถึงแล้ว  (กมฺมสฺส)  อวิปากธมฺมตํ ซึ่งความที่ แห่งกรรม 

เป็นสภาพอันไม่มีวิบากเป็นธรรมดา  (ตสฺส  กมฺมสฺส)  อจฺจยํ  เทเสตฺวา  (อริยานํ)   

ขมาปเนน  ปโยคสมฺปตฺติปฺปฏิพาหิตตฺตา เพราะความที่ แห่งกรรมนั้น เป็นกรรม 

มีประโยคสมบัติ อันการแสดง ซึ่งโทษ แล้วจึงยังพระอริยเจ้า ท. ให้อดโทษ ห้ามแล้ว  

ยถา ฉันใด,  อิทํปิ  (อาปตฺตาธิกรณํ) อ.อาปัตตาธิกรณ์แม้นี้  (ภิกฺขุนา)  เทสิตํ  

อันอันภิกษุ แสดงแล้ว  วา หรือว่า  วุฏฺฅิตํ ออกแล้ว  อนนฺตรายกรํ เป็นสภาพ 

ไม่กระทําซึ่งอันตราย  (โหติ) ย่อมเป็น  (ตสฺส  อาปตฺตาธิกรณสฺส)  อโหสิกมฺม-
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ภาเวน เพราะความที่ แห่งอาปัตตาธิกรณ์นั้น เป็นอโหสิกรรม  (ตสฺส  อาปตฺตา- 

ธิกรณสฺส)  อวิปากธมฺมตาย เพราะความที่ แห่งอาปัตตาธิกรณ์นั้น เป็นกรรมไม่มี

วิบากเป็นธรรมดา  (ตสฺส  กมฺมสฺส  เทสเนน  วา วุฏฺฅาเนน  วา)  ปโยคสมฺปตฺติปฺ- 

ปฏิพาหิตตฺตา เพราะความที่ แห่งกรรมนั้น มีประโยคสมบัติ อันการแสดงหรือ 

หรือว่าอันการออก ห้ามแล้ว  เอวํ ฉันนั้น ฯ  เตน  เอว เพราะเหตุนั้นนั่นเทียว   

สาปตฺติกสฺเสว  (ภิกฺขุสฺส)  อปายคามิตา อ.ความที่ แห่งภิกษุ ผู้เป็นไปกับด้วย

อาบัตินั่นเทียว เป็นผู้จะไปสู่อบาย  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺตา ตรัส

แล้ว  อิิติ ว่า  ‘ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (อหํ) อ.เรา  วทามิ ย่อมกล่าว  นิรยํ  ซึ่งนรก  

วา  หรือว่า  ติรจฺฉานโยนึ  ซึ่งกําเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉาน  สาปตฺติกสฺส  (ภิกฺขุสฺส)  

แก่ภิกษุ ผู้เป็นไปกับด้วยอาบัติ’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ฎีกาสมถักขันธกะ ในจุลลวรรคว่า “หากอาปัตตาธิกรณ์ใด เป็นอกุศลไซร้, อาปัตตา- 

ธิกรณ์แม้นั้น อันภิกษุแสดงแล้วหรือว่าออกแล้ว หาทําอันตรายไม่. เหมือนอย่าง

ว่า กรรมคือเจตนาเป็นเหตุเข้าไปว่าร้ายพระอริยเจ้า แม้เป็นอกุศลมีอยู่ ย่อมเป็น

อโหสิกรรม อันถึงความเป็นกรรมไม่มีวิบากเป็นธรรมดา เพราะว่ากรรมนั้นมีประโยค

สมบัติ อันการแสดงโทษแล้วจึงยังพระอริยเจ้าทั้งหลายให้อดโทษ ห้ามเสียแล้ว 

ฉันใด, แม้อาปัตตาธิกรณ์นี้ ก็ฉันนั้น อันภิกษุแสดงแล้วหรือออกแล้ว หาทําอันตราย

ไม่ เพราะว่าเป็นอโหสิกรรม เพราะว่าเป็นกรรมไม่มีวิบากเป็นธรรมดา เพราะว่ากรรม

นั้น มีประโยคสมบัติ อันการแสดงหรือการออก ห้ามเสียแล้ว. เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสความที่ภิกษุผู้มีอาบัติเท่านั้น เป็นผู้จะไปสู่อบายว่า ‘ภิกษุ

ทั้งหลาย เรากล่าวนรกหรือกําเนิดสัตว์เดรัจฉาน แก่ภิกษุผู้มีอาบัติ’ ดังนี้.

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

๑. เอรกปตฺตวตฺถุ

[๑๕๐] ตตฺรีทํ  วตฺถุ ฯ  กสฺสปพุทฺธสาสเน  เอโก  ทหรภิกฺขุ  วีสติวสฺสสหสฺสานิ  อรญฺเญ   

สมณธมฺมํ  กตฺวา  เอกทิวสํ  คงฺคาย  นทิยา  นาวํ  อภิรุยฺห  คจฺฉนฺโต  เอรกคุมฺเพ   

เอรกปตฺตํ  คเหตฺวา  นาวาย  เวคสา  คจฺฉนฺติยาปิ  น  มุญฺจิ ฯ  เอรกปตฺตํ  ฉิชฺชิ ฯ  โส  
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“อปฺปมตฺตกเมตนฺติ  อาปตฺตึ  อเทเสตฺวา  มรณกาเล  เอรกปตฺเตน  คีวายํ  คหิโต  วิย  

ตํ  เทเสตุกาโมปิ  หุตฺวา  อญฺฃํ  ภิกฺขุํ  อปสฺสนฺโต  “อปริสุทฺธํ  เม  สีลนฺติ  วิปฺปฏิสารี  

ชาโต  จวิตฺวา  เอกรุกฺขนาวปฺปมาโณ  นาคราชา  อโหสิ ฯ  “เอรกปตฺโตติสฺส  นามํ ฯ   

โส  “อทฺธาหํ  อิมินา  อุปาเยน  พุทฺธุปฺปาทํ  สุณิสฺสนฺติ  จินฺเตตฺวา  อตฺตโน  ธีตรํ  

คีตํ  อุคฺคณฺหาเปตฺวา  อนฺวฑฺฒมาสํ  อุโปสถทิวเส  คงฺคาย  อุทกปิฏฺเ�  มหนฺตํ  ผณํ   

กตฺวา  ตตฺถ  ธีตรํ  �เปตฺวา  คายาเปสิ ฯ  สา  ตตฺถ  นจฺจนฺตี  คายิ ฯ  สกลชมฺพุทีป- 

วาสิโน  นาคมาณวิกํ  คณฺหิตุกามา  อตฺตโน  อตฺตโน  ปญฺญาพเลน  ปฏิคายึสุ ฯ   

นาคราชา  ตํ  ปฏิกฺขิปิ ฯ  ตสฺสา  อนฺวฑฺฒมาสํ  เอวํ  คายนฺติยา  เอกํ  พุทฺธนฺตรํ   

วีติวตฺตํ ฯ  อถ  สตฺถา  โลเก  อุปฺปชฺชิตฺวา  เอกทิวสํ  ปจฺจูสกาเล  โลกํ  โวโลเกนฺโต  

ตํ  ญตฺวา  คนฺตฺวา  พาราณสีสมีเป  เอกสฺส  สิรีสรุกฺขสฺส  มูเล  นิสินฺโน  ปฏิคายนตฺถํ  

คจฺฉนฺตํ  อุตฺตรํ  นาม  มาณวํ  ทิสฺวา  “อิโต  เอหีติ  อาห ฯ  โส  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตฺวา   

สตฺถารา  ปุฏฺโ�  อตฺตโน  ปฏิคีตํ  กเถสิ ฯ  “เนตํ  อุตฺตร  ปฏิคีตนฺติ  ตํ  ปฏิคีตํ   

อุคฺคณฺหาเปสิ ฯ  โส  ตํ  อุคฺคณฺหนฺโต ว  โสตาปนฺโน  หุตฺวา  อคมาสิ ฯ  อถ  นาค-

มาณวิกา

[๑๕๑]   “กึสุ  อธิปตี  ราชา   กึ  สุ  ราชา  รชสฺสิโร  

  กถํ  สุ  วิรโช  โหติ   กถํ  พาโลติ  วุจฺจติ ฯ  

  เกนสฺสุ  วุยฺหตี  พาโล   กถํ  นุทติ  ปณฺฑิโต  

  โยคกฺเขมี  กถํ  โหติ   ตมฺเม  อกฺขาหิ  ปุจฺฉิโตติ

 คาถาทฺวเยน  คายิ ฯ

 อิทํ  วตฺถุ อ.เรื่องนี้  ตตฺร  (ปพฺเพ) ในข้อนั้น ฯ

 ทหรภิกฺขุ อ.ภิกษุหนุ่ม  เอโก รูปหนึ่ง  กสฺสปพุทฺธสาสเน ในศาสนาของพระพุทธเจ้า

พระนามว่ากัสสปะ  กตฺวา กระทําแล้ว  สมณธมฺม ํ ซึ่งสมณธรรม  อรญฺเฃ ในป่า   

วีสติวสฺสสหสฺสาน ิสิ้นพันแห่งปียี่สิบ ท.  อภิรุยฺห ขึ้นเฉพาะแล้ว  นาวํ สู่เรือ  นทิยา 

ในแม่นํ้า  คงฺคาย ชื่อว่าคงคา  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  คจฺฉนฺโต ไปอยู่  คเหตฺวา จับแล้ว   

เอรกปตฺตํ ซึ่งใบตะไคร้นํ้า  เอรกคุมฺเพ ที่กอใบตะไคร้,  นาวาย เมื่อเรือ  คจฺฉนฺติยาปิ  

แม้ไปอยู่  เวคสา โดยเร็ว,  น  มุญฺจิ ไม่ปล่อยแล้ว ฯ  เอรกปตฺตํ อ.ใบตะไคร้นํ้า  
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ฉิชฺช ิ ขาดแล้ว ฯ  โส  (ทหรภิกฺขุ) อ.ภิกษุหนุ่มนั้น  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  

“เอตํ  (วชฺชํ) อ.โทษนั่น  อปฺปมตฺตก ํเป็นโทษนิดหน่อย  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้   

อเทเสตฺวา ไม่แสดงแล้ว  อาปตฺตึ ซึ่งอาบัติ  เอรกปตฺเตน  คีวายํ  คหิโต  วิย 

ราวกะว่า อันใบตะไคร้นํ้า พันแล้ว ที่คอ  มรณกาเล ในกาลเป็นที่มรณภาพ  เทเสตุ- 

กาโมปิ แม้เป็นผู้ใคร่เพื่ออันแสดง  ตํ  (อาปตฺตึ) ซึ่งอาบัตินั้น  หุตฺวา เป็น   

อปสฺสนฺโต ไม่เห็นอยู่  อญฺฃํ  ภิกฺขุํ ซึ่งภิกษุรูปอื่น  วิปฺปฏิสารี เป็นผู้มีความเดือด

ร้อนใจ  อิติ ว่า  “สีลํ อ.ศีล  เม ของเรา  อปริสุทฺธํ ไม่หมดจดรอบแล้ว”  อิติ ดังนี้  

ชาโต เกิดแล้ว  จวิตฺวา เคลื่อนแล้ว  นาคราชา เป็นพญานาค  เอกรุกฺขนาวปฺ-

ปมาโณ มีลําเรือโกลนลําหนึ่งเป็นประมาณ  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  (วจนํ) อ.คํา  อิติ 

ว่า  “เอรกปตฺโต อ.เอรกปัตต์”  อิติ ดังนี้  นามํ เป็นชื่อ  อสฺส  (นาครญฺโฃ) ของ

พญานาคนั้น  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว ฯ  โส  (เอรกปตฺโต) อ.พญานาคชื่อว่าเอรกปัตต์

นั้น  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  สุณิสฺส ํ จักฟัง  พุทฺธุปฺปาทํ ซึ่ง

การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า  อิมินา  อุปาเยน ด้วยอุบายนี้  อทฺธา แน่แท้”  อิติ 

ดังนี้  ธีตรํ ยังธิดา  อตฺตโน ของตน  อุคฺคณฺหาเปตฺวา ให้เรียนเอาแล้ว  คีตํ ซึ่ง

เพลงขับ  กตฺวา กระทําแล้ว  ผณํ ซึ่งพังพาน  มหนฺต ํ อันใหญ่  อุทกปิฏฺเฅ บน

หลังแห่งนํ้า  คงฺคาย ในแม่นํ้าคงคา  อุโปสถทิวเส ในวันแห่งอุโบสถ  อนฺวฑฺฒมาสํ 

ทุกๆ กึ่งแห่งเดือน  ฅเปตฺวา วางไว้แล้ว  ธีตรํ ซึ่งธิดา  ตตฺถ  (ผเณ) บนพังพาน

นั้น  (ธีตรํ) ยังธิดา  คายาเปสิ ให้ขับแล้ว ฯ  สา  (ธีตา) อ.ธิดานั้น  นจฺจนฺตี ฟ้อน

อยู่  ตตฺถ  (ผเณ) บนพังพาน  คายิ ขับแล้ว ฯ  สกลชมฺพุทีปวาสิโน  (ชนา) อ.ชน ท. 

ผู้อยู่ในชมพูทวีปทั้งสิ้นโดยปกติ  คณฺหิตุกามา เป็นผู้ใคร่เพื่ออันจับ  นาคมาณวิกํ  

ซึ่งนางนาคมาณวิกา  (หุตฺวา) เป็น  ปฏิคายึสุ ขับตอบแล้ว  ปญฺฃาพเลน ตาม

กําลังแห่งปัญญา  อตฺตโน  อตฺตโน ของตนๆ ฯ  นาคราชา อ.พญานาค  ปฏิกฺขิปิ  

ปฏิเสธแล้ว  ตํ  (ปฏิคีตํ) ซึ่งเพลงขับตอบนั้น ฯ  ตสฺสา  (นาคมาณวิกาย) เมื่อ

นางนาคมาณวิกานั้น  คายนฺติยา ขับอยู่  เอวํ อย่างนี้  อนฺวฑฺฒมาสํ ทุกๆ กึ่ง

แห่งเดือน,  พุทฺธนฺตรํ อ.พุทธันดร  เอกํ หนึ่ง  วีติวตฺต ํ เป็นไปล่วงแล้ว ฯ  อถ 

ครั้งนั้น  สตฺถา อ.พระศาสดา  อุปฺปชฺชิตฺวา เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว  โลเก ในโลก   

โวโลเกนฺโต ทรงตรวจดูอยู่  โลกํ ซึ่งโลก  ปจฺจูสกาเล ในกาลเป็นที่ขจัดเสียเฉพาะ

ซึ่งมืด  เอกทิวส ํในวันหนึ่ง  ฃตฺวา ทรงทราบแล้ว  ตํ  (การณํ) ซึ่งเหตุนั้น  คนฺตฺวา  
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เสด็จไปแล้ว  นิสินฺโน ประทับนั่งแล้ว  มูเล ที่โคน  สิรีสรุกฺขสฺส ของต้นซึก  เอกสฺส  

ต้นหนึ่ง  พาราณสีสมีเป ในที่ใกล้แห่งเมืองพาราณสี  ทิสฺวา ทอดพระเนตรแล้ว  

มาณวํ ซึ่งมาณพ  อุตฺตรํ  นาม ชื่อว่าอุตตระ  คจฺฉนฺตํ ผู้ไปอยู่  ปฏิคายนตฺถํ เพื่อ

อันขับตอบ  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  เอหิ จงมา  อิโต  (ฅานโต) แต่

ที่นี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (อุตฺตโร) อ.มาณพชื่อว่าอุตตระนั้น  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไป

เฝ้าแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  สตฺถารา  ปุฏฺโฅ ผู้อันพระศาสดาตรัสถามแล้ว  

กเถสิ กราบทูลแล้ว  ปฏิคีตํ ซึ่งเพลงขับตอบ  อตฺตโน ของตน ฯ  (สตฺถา) อ.พระ

ศาสดา  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อุตฺตร ดูก่อนอุตตระ  เอตํ  (คีตํ) อ.เพลงขับนั่น   

ปฏิคีตํ เป็นเพลงขับตอบ  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้”  อิติ ดังนี้  ตํ  (อุตฺตรํ)  

ยังมาณพชื่อว่าอุตตระนั้น  อุคฺคณฺหาเปสิ ให้เรียนเอาแล้ว  ปฏิคีตํ ซึ่งเพลงขับตอบ ฯ   

โส  (อุตฺตโร) อ.มาณพชื่อว่าอุตตระนั้น  อุคฺคณฺหนฺโตว เมื่อเรียนเอาเทียว  ตํ  (คีตํ)  

ซึ่งเพลงขับนั้น  โสตาปนฺโน เป็นพระโสดาบัน  หุตฺวา เป็น  อคมาสิ ได้ไปแล้ว ฯ   

อถ ครั้งนั้น  นาคมาณวิกา อ.นางนาคมาณวิกา  คายิ ขับแล้ว  คาถาทฺวเยน  

ด้วยหมวดสองแห่งคาถา  อิติ ว่า

 “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อธิปติ ผู้เป็นใหญ่  กึ  ส ุ แห่งอะไรสิ  

ราชา ชื่อว่าเป็นพระราชา  (โหติ) ย่อมเป็น ?  ราชา อ.พระ

ราชา  รชสฺสิโร ชื่อว่าเป็นผู้มีธุลีบนพระเศียร  (โหติ) ย่อม

เป็น  กึ  ส ุ อย่างไรสิ ?  (ราชา) อ.พระราชา  วิรโช ชื่อว่า

เป็นผู้มีธุลีไปปราศแล้ว  โหติ ย่อมเป็น  กถํ  ส ุ อย่างไรสิ ?   

(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจติ ย่อมเรียก  

“พาโลติ ว่า ‘คนพาล’ ดังนี้  กถํ อย่างไร ?  พาโล อ.คนพาล  

เกน  ส ุอันอะไรสิ  วุยฺหต ิย่อมพัดไป ?  ปณฺฑิโต อ.บัณฑิต   

นุทติ ย่อมบรรเทา  กถํ อย่างไร ?  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล   

โยคกฺเขมี เป็นผู้มีธรรมเป็นที่เกษมจากโยคะ  โหติ ย่อม

เป็น  กถํ อย่างไร ?  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เม  ปุจฺฉิโต ผู้อันข้าพเจ้า

ถามแล้ว  อกฺขาหิ จงบอก  ตํ  (อตฺถํ) ซึ่งเนื้อความนั้น  เม  

แก่ข้าพเจ้า”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 ในข้อนั้น มีเรื่องนี้

 ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ มีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่ง ทําสมณธรรมในป่า 

๒๐,๐๐๐ ปี วันหนึ่ง ขึ้นเรือในแม่นํ้าคงคา ไปอยู่ จับใบตะไคร้นํ้า ที่กอตะไคร้นํ้า เมื่อ

เรือแม้กําลังแล่นไปโดยเร็ว ก็ไม่ปล่อย.  ใบตะไคร้นํ้าจึงขาด.  เธอเข้าใจว่า “โทษนั้น

เล็กน้อย” แล้วไม่แสดงอาบัติ ในเวลาใกล้จะมรณภาพ เป็นเหมือนถูกใบตะไคร้นํ้ารัด

ที่คอ แม้ประสงค์จะแสดงอาบัตินั้น ก็ไม่เห็นภิกษุอื่น เกิดความเดือดร้อนใจว่า “ศีล

ของเราไม่บริสุทธิ์” ดังนี้ เคลื่อนแล้ว ได้เป็นพญานาคขนาดตัวเท่าเรือโกลนลําหนึ่ง. 

ชื่อของพญานาคนั้นว่า “เอรกปัตต์”. พญานาคเอรกปัตต์นั้นคิดว่า “ด้วยอุบายนี้ เรา

จักได้ฟังการอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าเป็นแน่” ดังนี้แล้ว ให้ธิดาของตนเรียนเพลงขับแล้ว 

แผ่พังพานใหญ่ เหนือหลังนํ้าในแม่นํ้าคงคา ยกธิดาไว้บนพังพานนั้นแล้ว ให้ขับในวัน

อุโบสถทุกกึ่งเดือน. ธิดานั้น ฟ้อนขับอยู่บนพังพานนั้น. ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น ต้องการ

จะจับนาคมาณวิกา จึงขับตอบด้วยกําลังปัญญาของตนๆ. พญานาคปฏิเสธเพลงขับ

ตอบนั้นเสีย. เมื่อนาคมาณวิกานั้นขับอยู่อย่างนี้ทุกกึ่งเดือน พุทธันดร ๑ ล่วงไปแล้ว. 

ครั้งนั้น พระศาสดาทรงอุบัติในโลก เมื่อทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่ง วันหนึ่ง 

ทรงทราบเหตุนั้นแล้ว เสด็จไปประทับนั่ง ณ ควงไม้ซึกต้นหนึ่ง ใกล้กรุงพาราณสี  

ทอดพระเนตรเห็นมาณพชื่ออุตตระกําลังเดินไปเพื่อจะขับเพลงตอบ จึงตรัสเรียกว่า 

“เธอจงมาข้างนี้”. เขาเข้าไปเฝ้าพระศาสดา อันพระศาสดาตรัสถาม จึงกราบทูลเพลง

ขับตอบของตน. พระศาสดาตรัสว่า “อุตตระ นั่นไม่ใช่เพลงขับตอบ” ดังนี้แล้ว โปรดให้

เขาเรียนเพลงขับตอบ. เขาขณะกําลังเรียนเพลงขับตอบอยู่นั้น เป็นพระโสดาบัน แล้ว

จึงได้ไป. ทีนั้น นาคมาณวิกาขับด้วย ๒ คาถาว่า

๑๕๑. “ผู้เป็นใหญ่แห่งอะไรเล่า ชื่อว่าพระราชา ? อย่างไรเล่า พระ

ราชา ชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียร ? อย่างไรเล่า ชื่อว่ามีธุลีไปปราศ

แล้ว ? อย่างไร เรียกว่าคนพาล ? คนพาลอันอะไร พัดไป ? 

บัณฑิตบรรเทาได้อย่างไร ? บุคคลย่อมมีธรรมเป็นที่เกษม 

จากโยคะ อย่างไร ? ท่านอันข้าพเจ้าถามแล้ว จงบอกความนั้น 

แก่ข้าพเจ้า”.

 ..............................................................................................................................
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 ตตฺถ  กึ  สูติ  กิสฺส  อธิปติ  ราชา  นาม  โหติ ฯ 

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “กึ  สูติ  (ปทสฺส)  “กิสฺส  อธิปติ  (ปุคฺคโล)  ราชา  นาม  โหติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อธิปติ ผู้เป็นอธิบดี  กสฺส แห่งอะไร  

ราชา  นาม ชื่อว่าเป็นพระราชา  โหติ ย่อมเป็น”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “กึ  สูติ  

(ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “กึ  สุ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “กึ  สุ” ความว่า บุคคลผู้เป็นอธิบดีแห่งอะไร ชื่อว่าเป็นพระ

ราชา.

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

 กึ  สตูิ  กถํ  ปน  ราชา  รชสฺสิโร  นาม  โหติ ฯ  

 “กึ  สูติ  (ปทสฺส)  “กถํ  ปน  ราชา  รชสฺสิโร  นาม  โหติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปน ก็  ราชา อ.พระราชา  รชสฺสิโร  นาม ชื่อว่าเป็นผู้มี

ธุลีบนพระเศียร  โหติ ย่อมเป็น  กถํ อย่างไร”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “กึ  สูติ 

ว่า  “กึ  สุ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “กึ  สุ” ความว่า ก็อย่างไรเล่า พระราชา จึงชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียร.

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

 กถํ  สูติ  กถนฺนุ  โส  ราชา  วิรโช  นาม ฯ  

 “กถํ  สูติ  (ปทสฺส)  “กถนฺนุ  โส  ราชา  วิรโช  นาม  (โหติ)”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โส  ราชา อ.พระราชานั้น  วิรโช  นาม ชื่อว่าเป็นผู้มีธุลี

ไปปราศแล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น  กถํ  น ุอย่างไรหนอ ?”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“กถํ  สูติ ว่า “กถํ  สุ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “กถํ  สุ” ความว่า พระราชานั้น ชื่อว่าเป็นผู้มีธุลีไปปราศแล้ว อย่างไรหนอ ?

 ..............................................................................................................................
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 กถนฺติ  เกน  การเณน  ปุคฺคโล  พาโลติ  วุจฺจติ ฯ  

 “กถนฺติ  (ปทสฺส)  “เกน  การเณน  ปุคฺคโล  (ปณฺฑิเตน)  ‘พาโลติ  วุจฺจติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปุคฺคโล อ.บุคคล  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจติ ย่อม

เรียก  ‘พาโลติ ว่าคนพาล  เกน  การเณน เพราะเหตุอะไร”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  “กถนฺติ ว่า “กถํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “กถํ” ความว่า บุคคล ย่อมถูกเรียกว่าคนพาล เพราะเหตุอะไร ?

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

 วุยฺหตตีิ  เกน  ธมฺเมน  วุฬฺโห  โหติ ฯ  

 “วุยฺหตตีิ  (ปทสฺส)  “(พาโล)  เกน  ธมฺเมน  วุฬฺโห  โหติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(พาโล) อ.คนพาล  เกน  ธมฺเมน  วุฬฺโห เป็นผู้ อันธรรม

อะไร พัดไปแล้ว  โหติ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “วุยฺหตีต ิว่า “วุยฺหติ” 

ดังนี้ ฯ

 บทว่า “วุยฺหติ” ความว่า คนพาล ย่อมเป็นผู้ถูกธรรมอะไรพัดไป ? 

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

 นุทตตีิ  เกน  กตรํ  วิโนเทติ ฯ  โยคกฺเขมี  นาม  ปุคฺคโล  เกน  โหติ ฯ  

 “นุทตีติ  (ปทสฺส)  “(ปณฺฑิเตน)  เกน  (ธมฺเมน)  กตรํ  (ธมฺมํ)  วิโนเทติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

โยคกฺเขมี  นาม  ปุคฺคโล  เกน  (ธมฺเมน)  โหติ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ปณฺฑิโต) อ.บัณฑิต  วิโนเทติ ย่อมบรรเทา  กตรํ  

(ธมฺมํ) ซึ่งธรรมไหน  เกน  (ธมฺเมน) ด้วยธรรมอะไร”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“นุทตีติ ว่า “นุทติ” ดังนี้ ฯ  ปุคฺคโล อ.บุคคล  โยคกฺเขมี  นาม ชื่อว่าผู้มีธรรมเป็น

แดนเกษมจากโยคะ  โหติ ย่อมมี  เกน  (ธมฺเมน) เพราะธรรมอะไร ?

 บทว่า “นุทติ” ความว่า บัณฑิตย่อมบรรเทาธรรมไหน ด้วยธรรมอะไร ? บุคคล ชื่อว่า

ผู้มีธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ ย่อมมีเพราะธรรมอะไร ?  
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 อกฺขาหีติ  สมฺมุขีภูตํ  สนฺธาย  วทติ ฯ  

 (นาคมาณวิกา)  “อกฺขาหีติ  (วจเนน)  สมฺมุขีภูตํ  (ปุคฺคลํ)  สนฺธาย  วทติ ฯ

 (นาคมาณวิกา) อ.นางนาคมาณวิกา  วทติ ย่อมกล่าว  สนฺธาย หมายเอา  (ปุคฺคลํ) 

ซึ่งบุคคล  สมฺมุขีภูตํ ผู้มีหน้าพร้อมเป็นแล้ว  (วจเนน) ด้วยคํา  “อกฺขาหีติ ว่า  

“อกฺขาหิ” ดังนี้ ฯ

 นางนาคมาณวิกาย่อมกล่าวหมายเอาบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้า ด้วยคําว่า “อกฺขาหิ”. 

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

 อถ  อุตฺตโร

[๑๕๒]   “ฉทฺวาราธิปตี  ราชา   รชมาโน  รชสฺสิโร  

  อรชํ  วิรโช  โหติ   รชํ  พาโลติ  วุจฺจติ ฯ

  โอเฆน  วุยฺหตี  พาโล   โยคา  นุทติ  ปณฺฑิโต  

  สพฺพโยควิสํยุตฺโต   โยคกฺเขมีติ  วุจฺจตีติ

 คาถาทฺวเยน  ปฏิคายิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  อุตฺตโร อ.มาณพชื่อว่าอุตตระ  ปฏิคายิ ขับตอบแล้ว  คาถาทฺวเยน 

ด้วยหมวดสองแห่งคาถา  อิติ ว่า

 “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ฉทฺวาราธิปติ ผู้เป็นใหญ่ในทวาร ๖  

ราชา ชื่อว่าเป็นพระราชา  (โหติ) ย่อมเป็น,  (ราชา) อ.พระ

ราชา  รชมาโน ผู้กําหนัดอยู่  รชสฺสิโร ชื่อว่าเป็นผู้มีธุลีบน

พระเศียร  (โหติ) ย่อมเป็น,  (ราชา) อ.พระราชา  อรชํ ผู้ไม่

กําหนัดอยู่  วิรโช ชื่อว่าเป็นผู้มีธุลีไปปราศแล้ว  โหติ ย่อม

เป็น,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  รชํ ผู้กําหนัดอยู่  (ปณฺฑิเตน) อัน

บัณฑิต  วุจฺจติ ย่อมเรียก  ‘พาโลติ ว่าเป็นพาล’ ดังนี้ ฯ

 พาโล อ.คนพาล  โอเฆน อันห้วงนํ้า  วุยฺหต ิ ย่อมพัดไป,  
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ปณฺฑิโต อ.บัณฑิต  นุทติ ย่อมบรรเทา  โยคา ด้วยความ

เพียร,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  สพฺพโยควิสํยุตฺโต ผู้ไม่ประกอบ

แล้วด้วยโยคะทั้งปวง  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจติ ย่อม

เรียก  ‘โยคกฺเขมีติ ว่าผู้มีธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ’ ดังนี้”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น อุตตรมาณพ จึงขับเพลงขับตอบ ๒ คาถาว่า

 “ผู้เป็นใหญ่แห่งทวาร ๖ ชื่อว่าพระราชา, พระราชาผู้กําหนัด 

ชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียร, ผู้ไม่กําหนัด ชื่อว่ามีธุลีไปปราศแล้ว, 

ผู้กําหนัดอยู่ ท่านเรียกว่าคนพาล. คนพาล อันโอฆะพัดไป, 

บัณฑิตย่อมบรรเทาได้ด้วยความเพียร, ผู้ไม่ประกอบด้วย-

โยคะทั้งปวง ท่านเรียกว่าผู้มีธรรมเป็นที่เกษมจากโยคะ”.

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

 ตตฺถ  ฉทฺวาราธิปตีติ  เตสํ  รูปาทีหิ  อนภิภูตตาย  ฉนฺนํ  ทฺวารานํ  อธิปติ  ปุคฺคโล  

ราชา  นาม ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ฉทฺวาราธิปตีติ  (ปทสฺส)  “เตสํ  (ทฺวารานํ)  รูปาทีหิ  (อารมฺมเณหิ)  อนภิภูตตาย  

ฉนฺนํ  ทฺวารานํ  อธิปติ  ปุคฺคโล  ราชา  นาม  (โหติ)”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปุคฺคโล อ.บุคคล  อธิปติ ผู้เป็นใหญ่  ทฺวารานํ แห่ง

ทวาร ท.  ฉนฺนํ ๖  เตสํ  (ทฺวารานํ)  รูปาทีหิ  (อารมฺมเณหิ)  อนภิภูตตาย เพราะ

ความที่ แห่งทวาร ท. เหล่านั้น เป็นของอันอารมณ์ ท. มีรูปเป็นต้น ไม่ครอบงํา

แล้ว  ราชา  นาม ชื่อว่าเป็นพระราชา  (โหติ) ย่อมเป็น”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)   

“ฉทฺวาราธิปตีติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “ฉทฺวาราธิปติ”  

ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “ฉทฺวาราธิปติ” ความว่า บุคคลผู้เป็นใหญ่แห่งทวาร ๖ 

เพราะว่าทวารเหล่านั้น ไม่ถูกอารมณ์มีรูปเป็นต้นครอบงํา ชื่อว่าเป็นพระราชา. 

 ..............................................................................................................................
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 รชมาโนติ  รูปาทีสุ  อารมฺมเณสุ  รชนฺโต  รชสฺสิโร  นาม ฯ

 “รชมาโนติ  (ปทสฺส)  “รูปาทีสุ  อารมฺมเณสุ  รชนฺโต  (ราชา)  รชสฺสิโร  นาม  (โหติ)”  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ราชา) อ.พระราชา  รชนฺโต ผู้กําหนัดอยู่  อารมฺมเณสุ  

ในอารมณ์ ท.  รูปาทีสุ มีรูปเป็นต้น  รชสฺสิโร  นาม ชื่อว่าเป็นผู้มีธุลีบนพระเศียร  

(โหติ) ย่อมเป็น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “รชมาโนติ ว่า “รชมาโน” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “รชมาโน” ความว่า พระราชาผู้กําหนัดในอารมณ์มีรูปเป็นต้น ชื่อว่าเป็นผู้มี

ธุลีบนพระเศียร.

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

 อรชนตฺิ  เตเสฺวว  อรชนฺโต ฯ 

 “อรชนฺติ  (ปทสฺส)  “เตสุ  เอว  (อารมฺมเณสุ)  อรชนฺโต”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อรชนฺโต ไม่กําหนัดอยู่  เตสุ  เอว  (อารมฺมเณสุ)  

ในอารมณ์ ท. เหล่านั้นนั่นเทียว””  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อรชนฺติ ว่า “อรชํ” 

ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อรชํ” ได้แก่ ไม่กําหนัดในอารมณ์เหล่านั้นนั่นแหละ.

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

 รชนตฺิ  รชนฺโต ฯ 

 “รชนฺติ  (ปทสฺส)  “รชนฺโต”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “รชนฺโต กําหนัดอยู่”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“รชนฺติ ว่า “รชํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “รชํ” ได้แก่ กําหนัดอยู่.

 ..............................................................................................................................
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 โอเฆนาติ  กาโมฆาทินา  จตุพฺพิธโอเฆน ฯ 

 “โอเฆนาติ  (ปทสฺส)  “กาโมฆาทินา  จตุพฺพิธโอเฆน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “จตุพฺพิธโอเฆน อันห้วงนํ้าอันมีอย่าง ๔  กาโมฆาทินา 

มีกาโมฆะเป็นต้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “โอเฆนาติ ว่า “โอเฆน” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “โอเฆน” ความว่า ห้วงนํ้ามี ๔ อย่าง มีกาโมฆะเป็นต้น.

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

 โยคา  นุทตีติ  สมฺมปฺปธานสงฺขาเตน  โยเคน  ตํ  โอฆํ  วิโนเทติ ฯ 

 “โยคา  นุทตีติ  (ปททฺวยสฺส)  “สมฺมปฺปธานสงฺขาเตน  โยเคน  ตํ  โอฆํ  วิโนเทติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วิโนเทติ ย่อมบรรเทา  ตํ  โอฆํ ซึ่งห้วงนํ้านั้น  โยเคน 

ด้วยความเพียร  สมฺมปฺปธานสงฺขาเตน อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าความเพียรชอบ”  

(อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  “โยคา  นุทตีติ ว่า “โยคา  นุทติ” 

ดังนี้ ฯ

 สองบทว่า “โยคา  นุทติ” ความว่า ย่อมบรรเทาห้วงนํ้านั้น ด้วยความเพียรกล่าวคือ

ความเพียรชอบ.

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

 สพฺพโยควิสํยุตฺโตติ  สพฺเพหิ  กามโยคาทีหิ  วิสํยุตฺโต ฯ

 “สพฺพโยควิสํยุตฺโตติ  (คาถาปาทสฺส)  “สพฺเพหิ  กามโยคาทีหิ  (โยเคหิ)  วิสํยุตฺโต”  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วิสํยุตฺโต ผู้ไม่ประกอบแล้ว  (โยเคหิ) ด้วยโยคะ ท.   

กามโยคาทีหิ มีกามโยคะเป็นต้น  สพฺเพห ิ ทั้งปวง”  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) 

แห่งบาทแห่งคาถา  “สพฺพโยควิสํยุตฺโตต ิว่า “สพฺพโยควิสํยุตฺโต” ดังนี้ ฯ

 บาทคาถาว่า “สพฺพโยควิสํยุตฺโต” ความว่า ไม่ประกอบด้วยโยคะมีกามโยคะเป็นต้น

ทั้งปวง
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[๑๕๓] นาคราชา  ตํ  สุตฺวาว  “มยา  เอกํ  พุทฺธนฺตรํ  เอวรูปํ  ปทํ  น  สุตปุพฺพํ,  อุปฺปนฺโน   

วต  โภ  โลเก  พุทฺโธติ  ตุฏฺ�มานโส  อุทกโต  อุตฺตริตฺวา  อุตฺตเรน  สทฺธึ  สตฺถุ   

สนฺติกํ  คนฺตฺวา  สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา  โรทมาโน  อตฺตโน  เอรกปตฺตจฺเฉทนมตฺตํ   

นิสฺสาย  ติรจฺฉานโยนิยํ  นิพฺพตฺตภาวํ  กเถตฺวา  “อหํ  ภนฺเต  เอกํ  พุทฺธนฺตรํ  เนว   

มนุสฺสตฺตํ  ลภามิ,  น  สทฺธมฺมสฺสวนํ  น  ตุมฺหาทิสสฺส  พุทฺธสฺส  ทสฺสนนฺติ  อาห ฯ   

สตฺถา  “มหาราช  มนุสฺสตฺตาทิ  นาม  ทุลฺลภเมวาติ  ทสฺเสนฺโต  ธมฺมปทสฺส  พุทฺธวคฺเค  

อิมํ  คาถมาห

[๑๕๔]   “กิจฺโฉ  มนุสฺสปฏิลาโภ   กิจฺฉํ  มจฺจาน  ชีวิตํ  

  กิจฺฉํ  สทฺธมฺมสฺสวนํ   กิจฺโฉ  พุทฺธานมุปฺปาโทติ ฯ

 นาคราชา อ.นาคราช  สุตฺวาว ฟังแล้วเทียว  ตํ  (คีตสทฺทํ) ซึ่งเสียงแห่งเพลงขับ

นั้น  ตุฏฺฅมานโส ผู้มีใจอันยินดีแล้ว  อิติ ว่า  “ปทํ อ.บท  เอวรูปํ อันมีอย่างนี้เป็นรูป  

มยา  สุตปุพฺพ ํเป็นบท อันเรา ฟังแล้วในกาลก่อน  เอกํ  พุทฺธนฺตรํ สิ้นพุทธันดรหนึ่ง  

(โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้,  โภ ดูก่อนท่านผู้เจริญ  พุทฺโธ อ.พระพุทธเจ้า  อุปฺปนฺโน  

วต เสด็จอุบัติขึ้นแล้วหนอ  โลเก ในโลก”  อิติ ดังนี้  อุตฺตริตฺวา ข้ามขึ้นแล้ว  อุทกโต 

จากนํ้า  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติกํ สู่สํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา  สทฺธึ กับ  อุตฺตเรน 

ด้วยมาณพชื่อว่าอุตตระ  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  โรทมาโน  

ร้องไห้อยู่  กเถตฺวา กราบทูลแล้ว  อตฺตโน  เอรกปตฺตจฺเฉทนมตฺตํ  (การณํ)   

นิสฺสาย  ติรจฺฉานโยนิยํ  นิพฺพตฺตภาวํ ซึ่งความที่ แห่งตน เป็นผู้อาศัย ซึ่งเหตุ สักว่า

การตัดซึ่งใบแห่งตะไคร้นํ้า แล้วบังเกิด ในกําเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉาน  อาห กราบทูล

แล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  อหํ อ.ข้าพระองค์  เนว  ลภามิ ย่อม

ไม่ได้นั่นเทียว  มนุสฺสตฺต ํ ซึ่งความเป็นแห่งมนุษย์  เอกํ  พุทฺธนฺตรํ สิ้นพุทธันดร

หนึ่ง,  น  (ลภามิ) ย่อมไม่ได้  สทฺธมฺมสฺสวน ํซึ่งการฟังซึ่งพระสัทธรรม  น  (ลภามิ)  

ย่อมไม่ได้  ทสฺสนํ ซึ่งการเห็น  พุทฺธสฺส ซึ่งพระพุทธเจ้า  ตุมฺหาทิสสฺส ผู้เช่นกับด้วย

พระองค์”  อิติ ดังนี้ ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช  

ดูก่อนมหาบพิตร  มนุสฺสตฺตาทิ  นาม  (ผลํ) ชื่อ อ.ผล มีความเป็นแห่งมนุษย์เป็นต้น  

ทุลฺลภํ  เอว เป็นผลอันบุคคลได้ยากนั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  ทสฺเสนฺโต 

เมื่อแสดง  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งคาถานี้  พุทฺธวคฺเค ในพุทธวรรค  ธมฺมปทสฺส 
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แห่งธรรมบท  อิติ ว่า

 “มนุสฺสปฏิลาโภ อ.การได้ซึ่งความเป็นแห่งมนุษย์  กิจฺโฉ 

เป็นของยาก  (โหติ) ย่อมเป็น,  ชีวิต ํอ.ชีวิต  มจฺจาน ํของ

สัตว์ ท.  กิจฺฉํ เป็นของยาก  (โหติ) ย่อมเป็น,  สทฺธมฺมสฺสวน ํ

อ.การฟังซึ่งพระสัทธรรม  กิจฺฉํ เป็นของยาก  (โหติ) ย่อม

เป็น,  อุปฺปาโท อ.การอุบัติขึ้น  พุทฺธานํ ของพระพุทธเจ้า ท.  

กิจฺโฉ เป็นของยาก  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พญานาคพอได้ยินเพลงขับตอบนั้นแล้ว ก็ดีใจว่า “เราไม่เคยได้ยินบทเช่นนี้ตลอด

พุทธันดรหนึ่ง, พระพุทธเจ้าทรงอุบัติในโลกแล้วละสิหนอ ท่านผู้เจริญ” ดังนี้ ขึ้นจาก

นํ้า พร้อมกับอุตตรมาณพไปสํานักของพระศาสดา ถวายบังคมพระศาสดาแล้วร้องไห้ 

กราบทูลความที่ตนอาศัยกรรมเพียงทําใบตะไคร้นํ้าขาด ต้องบังเกิดในกําเนิดสัตว์

เดรัจฉาน แล้วกราบทูลว่า “พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ไม่ได้ความเป็นมนุษย์ ไม่ได้ฟังพระ

สัทธรรม ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์ตลอดหนึ่งพุทธันดร”. พระศาสดาตรัสว่า 

“มหาบพิตร ชื่อว่าความเป็นมนุษย์เป็นต้น สัตว์ได้โดยยากจริงๆ” ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรง

แสดง ตรัสคาถานี้ ในพุทธวรรค ธรรมบทว่า

 “การได้ความเป็นมนุษย์ ได้ยาก, ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ได้

ยาก, การฟังพระสัทธรรม ได้ยาก, การอุบัติแห่งพระพุทธเจ้า

ทั้งหลาย ได้ยาก”.

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

 ตตฺถ  กิจฺโฉติ  มหนฺตกุสเลน  ลทฺธพฺพตฺตา  กิจฺฉลทฺโธ  ทุลฺลโภ ฯ  

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “กิจฺโฉติ  (ปทสฺส)  “(ตสฺส  มนุสฺสปฏิลาภสฺส  ปุคฺคเลน)  มหนฺตกุสเลน   

ลทฺธพฺพตฺตา  กิจฺฉลทฺโธ  ทุลฺลโภ  (โหติ”  อิิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กิจฺฉลทฺโธ ชื่อว่าเป็นของอันบุคคลได้แล้วโดยยาก  

ทุลฺลโภ คือว่า อันบุคคลได้โดยยาก  (ตสฺส  มนุสฺสปฏิลาภสฺส  ปุคฺคเลน)  มหนฺต- 

กุสเลน  ลทฺธพฺพตฺตา เพราะความที่ แห่งการได้เฉพาะซึ่งความเป็นแห่งมนุษย์นั้น 
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เป็นของ อันบุคคล พึงได้ ด้วยกุศลอันใหญ่  (โหติ) ย่อมเป็น”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ   

(ปเทสุ)  “กิจฺโฉติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “กิจฺโฉ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “กิจฺโฉ” ความว่า ชื่อว่าได้โดยลําบาก คือได้ด้วยยาก 

เพราะว่าต้องได้ด้วยกุศลใหญ่.

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

 มนุสฺสปฏิลาโภติ  มนุสฺสตฺตปฺปฏิลาโภ ฯ

 “มนุสฺสปฏิลาโภติ  (ปทสฺส)  “มนุสฺสตฺตปฺปฏิลาโภ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มนุสฺสตฺตปฺปฏิลาโภ อ.การได้เฉพาะซึ่งความเป็น 

แห่งมนุษย์”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “มนุสฺสปฏิลาโภติ ว่า “มนุสฺสปฏิลาโภ” 

ดังนี้ ฯ

 บทว่า “มนุสฺสปฏิลาโภ” แปลว่า การกลับได้ความเป็นมนุษย์.

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

 กิจฺฉนฺติ  นิรนฺตรํ  กสิกมฺมาทีนิ  กตฺวา  ชีวิตวุตฺติฆฏนโตปิ  ปริตฺตฏฺ�ายิตายปิ   

กิจฺฉลทฺธํ ฯ

 “กิจฺฉนฺติ  (ปทสฺส)  “นิรนฺตรํ  กสิกมฺมาทีนิ  (กมฺมานิ)  กตฺวา  ชีวิตวุตฺติฆฏนโตปิ  (ตสฺส  ชีวิตสฺส)  

ปริตฺตฏฺ�ายิตายปิ  กิจฺฉลทฺธํ”  (อิิติ  อตฺโถ) ฯ    

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กิจฺฉลทฺธํ เป็นของอันบุคคลได้แล้วด้วยความยาก   

นิรนฺตรํ  กสิกมฺมาทีนิ  (กมฺมานิ)  กตฺวา  ชีวิตวุตฺติฆฏนโตปิ เพราะการกระทํา  

ซึ่งการงาน ท. มีกสิกรรมเป็นต้น มีระหว่างออกแล้ว แล้วจึงสืบต่อซึ่งความเป็นไป 

แห่งชีวิตบ้าง  (ตสฺส  ชีวิตสฺส)  ปริตฺตฏฺฅายิตายป ิเพราะความที่ แห่งชีวิตนั้น เป็น

ของตั้งอยู่สิ้นกาลนิดหน่อยโดยปกติบ้าง”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “กิจฺฉนฺติ 

ว่า “กิจฺฉํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “กิจฺฉํ” ความว่า ชื่อว่าได้ลําบาก เพราะต้องทําการงานมีกสิกรรมเป็นต้นสืบ

ต่อการดําเนินชีวิตอยู่เสมอบ้าง เพราะชีวิตตั้งอยู่ชั่วกาลนิดหน่อยบ้าง.
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 มจฺจาน  ชีวิตนฺติ  สตฺตานํ  ชีวิตมฺปิ ฯ

 “มจฺจาน  ชีวิตนฺติ  (ปททฺวยสฺส)  “สตฺตานํ  ชีวิตมฺปิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ชีวิตมฺป ิแม้ อ.ชีวิต  สตฺตานํ ของสัตว์ ท.”  (อิติ) ดังนี้  

(ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  “มจฺจาน  ชีวิตนฺติ ว่า “มจฺจาน  ชีวิตํ” ดังนี้ ฯ 

 สองบทว่า “มจฺจาน  ชีวิตํ” ความว่า แม้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย.

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

 กิจฺฉนฺติ  อเนกกปฺเปสุปิ  ธมฺมเทสกปุคฺคลสฺส  ทุลฺลภตาย  กิจฺฉลทฺธํ  สทฺธมฺมสฺ- 

สวนมฺปิ ฯ 

 “กิจฺฉนฺติ  (ปทสฺส)  “อเนกกปฺเปสุปิ  ธมฺมเทสกปุคฺคลสฺส  ทุลฺลภตาย  กิจฺฉลทฺธํ  สทฺธมฺมสฺ- 

สวนมฺปิ  (โหติ)”  (อิิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สทฺธมฺมสฺสวนมฺป ิ แม้ อ.การฟังซึ่งพระสัทธรรม   

กิจฺฉลทฺธํ เป็นของอันบุคคลได้แล้วโดยยาก  ธมฺมเทสกปุคฺคลสฺส  ทุลฺลภตาย 

เพราะความที่ แห่งบุคคลผู้แสดงซึ่งธรรม เป็นผู้อันบุคคลได้โดยยาก  อเนก- 

กปฺเปสุป ิ แม้ในกัปมิใช่หนึ่ง ท.  (โหติ) ย่อมเป็น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“กิจฺฉนฺติ ว่า “กิจฺฉํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “กิจฺฉํ” ความว่า แม้การฟังพระสัทธรรม เป็นของอันบุคคลได้แล้วโดยยาก 

เพราะความที่บุคคลผู้แสดงธรรมเป็นผู้อันบุคคลได้โดยยาก แม้ในกัปเป็นอเนก.

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

 กิจฺโฉติ  มหุสฺสาเหน  อภินีหารสฺส  สมิชฺฌนโต  สมิทฺธาภินีหารสฺส  จ  อเนกกปฺปโกฏิ-

สหสฺเสหิปิ  ทุลฺลภุปฺปาทโต  กิจฺฉลทฺโธ  อติวิย  ทุลฺลโภ  พุทฺธานํ  อุปฺปาโทปีติ ฯ

 “กิจฺโฉติ  (ปทสฺส)  “มหุสฺสาเหน  อภินีหารสฺส  สมิชฺฌนโต  (จ)  สมิทฺธาภินีหารสฺส  (ปุคฺคลสฺส)

จ  อเนกกปฺปโกฏิสหสฺเสหิปิ  ทุลฺลภุปฺปาทโต  กิจฺฉลทฺโธ  อติวิย  ทุลฺลโภ  พุทฺธานํ  อุปฺปาโทปิ  

(โหติ)  อิติ  (อตฺโถ) ฯ 
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  (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “อุปฺปาโทปิ แม้ อ.การเสด็จอุบัติขึ้น  พุทฺธานํ ของ

พระพุทธเจ้า ท.  กิจฺฉลทฺโธ เป็นผู้อันบุคคลได้แล้วโดยลําบาก  ทุลฺลโภ คือว่าเป็น

สภาพอันบุคคลได้โดยยาก  อติวิย เกินเปรียบ  สมิชฺฌนโต เพราะความสําเร็จ   

อภินีหารสฺส แห่งอภินิหาร  มหุสฺสาเหน ด้วยความอุตสาหะใหญ่  (จ) ด้วย  สมิทฺธา-

ภินีหารสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  ทุลฺลภุปฺปาทโต เพราะการเกิดขึ้น แห่งบุคคล ผู้มีอภินิหาร

อันสําเร็จแล้ว เป็นผู้อันบุคคลได้โดยยาก  อเนกกปฺปโกฏิสหสฺเสหิปิ แม้ด้วยโกฏิ

แห่งกัปมิใช่หนึ่ง ท.  จ ด้วย  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “กิจฺโฉติ 

ว่า “กิจฺโฉ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “กิจฺโฉ” ความว่า แม้การเสด็จอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้ลําบาก คือ

ว่าได้โดยยากอย่างยิ่ง เพราะอภินิหารจะสําเร็จได้ ก็ด้วยอุตสาหะใหญ่ และการเกิด

ขึ้นแห่งบุคคลผู้มีอภินิหารอันสําเร็จแล้ว อันบุคคลได้โดยยาก แม้ด้วยหลายพันโกฏิ

กัป.

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

 ตํ  สุตฺวา  นาคราชา  ตํทิวสํ  ป�มผลํ  ลเภยฺย  ติรจฺฉานคตตฺตา  ปน  นาลตฺถ ฯ  โส  

“อญฺเญ  นาคา  วิย  ปฏิสนฺธิ  ตจชหนํ  วิสฺสฏฺ�นิทฺโทกฺกมนํ  สชาติยา  เมถุนเสวนา  

จุตีติ  ปญฺจสุ  �าเนสุ  อกิลมนภาวํ  ปตฺวา  มาณวกรูเปเนว  วิจริตุํ  ลภตีติ ฯ 

 นาคราชา อ.พญานาค  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (ธมฺมเทสนํ) ซึ่งพระธรรมเทศนานั้น  

ลเภยฺย พึงได้  ปฅมผลํ ซึ่งผลที่ ๑  ตํทิวสํ ในวันนั้น,  ปน แต่ว่า  (โส  นาคราชา) 

อ.พญานาคนั้น  น  อลตฺถ ไม่ได้ได้แล้ว  (อตฺตโน)  ติรจฺฉานคตตฺตา เพราะความ

ที่ แห่งตน เป็นสัตว์เดรัจฉาน ฯ  โส  (นาคราชา) อ.พญานาคนั้น  ปตฺวา ถึงแล้ว  

อกิลมนภาวํ ซึ่งความเป็นคืออันไม่ลําบาก  ฅาเนสุ ในฐานะ ท.  ปญฺจสุ ๕  อิติ 

คือ  “ปฏิสนฺธิ อ.การปฏิสนธิ  ตจชหนํ อ.การสละซึ่งผิวหนัง  วิสฺสฏฺฅนิทฺโทกฺกมนํ 

อ.การก้าวลงสู่ความหลับอันปล่อยแล้ว  เมถุนเสวนา อ.การเสพซึ่งเมถุน  สชาติยา   

(นาคิยา) ด้วยนางนาค ตัวมีชาติอันเสมอกัน  จุติ อ.การเคลื่อน  อญฺเฃ  นาคา  วิย 

ราวกะ อ.นาค ท. เหล่าอื่น”  ลภติ ย่อมได้  วิจริตุํ เพื่ออันเที่ยวไป  มาณวกรูเปน  

เอว ด้วยรูปแห่งมาณพนั่นเทียว  อิติ ดังนี้แล ฯ
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 พญานาคฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้ว พึงได้ผลที่ ๑ ในวันนั้น, แต่พญานาคนั้น ไม่

ได้ เพราะว่าเป็นสัตว์เดรัจฉาน. พญานาคนั้น ถึงความไม่ลําบากในฐานะ ๕ คือ “การ

ปฏิสนธิ การลอกคราบ การวางใจหยั่งลงสู่ความหลับสนิท การเสพเมถุนกับนางนาค

ตัวมีชาติเสมอกัน และการจุติ” ย่อมได้เพื่อจะเที่ยวไปด้วยรูปมาณพนั่นแหละ ดังนี้แล

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

 เอรกปตฺตวตฺถุ ฯ

 เอรกปตฺตวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระยานาคชื่อว่าเอรกปัตต์  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

 จบเรื่องพระยานาคเอรกปัตต์.

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

[๑๕๕] ตสฺมา  ยํ  ยํ  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  ตตฺถ  ตตฺถ  ยถาธมฺมํ  ปฏิปชฺชิตพฺพเมว ฯ  เอวํ   

ปฏิปชฺชนฺโต  หิ  มคฺคผลมฺปิ  ปตฺตุํ  สกฺโกติเยว ฯ  ตถา  หิ  สตฺถา  โกสลรฏฺเ�   

จาริกํ  จรมาโน  อนฺตรามคฺเค  มหนฺตํ  สุสิรรุกฺขํ  อคฺคินา  ทฑฺฒํ  ทิสฺวา  อคฺคิกฺขนฺเธน   

อุปเมตฺวา  ธมฺมํ  เทเสตุกาโม  อญฺญตรสฺมึ  รุกฺขมูเล  นิสีทิตฺวา  “ปสฺสถ  โน  ตุมฺเห   

ภิกฺขเว  อมุํ  มหนฺตํ  อคฺคิกฺขนฺธนฺติอาทินา  นเยน  สตฺตกนิปาตงฺคุตฺตเร  อคฺคิกฺ- 

ขนฺโธปมสุตฺตํ  เทเสสิ ฯ

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  อาปชฺชติ ย่อมต้อง  ยํ  ยํ  อาปตฺตึ ซึ่ง

อาบัติใดๆ,  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  ปฏิปชฺชิตพฺพํ  เอว พึงปฏิบัตินั่นเทียว  ยถาธมฺมํ 

ตามธรรม  ตตฺถ  ตตฺถ  (อาปตฺติยํ) ในอาบัตินั้นๆ ฯ  ห ิเพราะว่า  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ   

ปฏิปชฺชนฺโต เมื่อปฏิบัติ  เอวํ อย่างนี้  สกฺโกติ  เอว ย่อมอาจนั่นเทียว  ปตฺตุ ํเพื่ออัน

บรรลุ  มคฺคผลมฺป ิแม้ซึ่งมรรคและผล ฯ  ตถา  ห ิจริงเหมือนอย่างนั้น  สตฺถา อ.พระ

ศาสดา  จรมาโน เมื่อเสด็จเที่ยวไป  จาริกํ สู่ที่จาริก  โกสลรฏฺเฅ ในแคว้นโกศล   

ทิสฺวา ทอดพระเนตรแล้ว  สุสิรรุกฺขํ ซึ่งต้นไม้มีโพรง  มหนฺต ํ อันใหญ่  อคฺคินา   

ทฑฺฒํ อันอันไฟไหม้แล้ว  อนฺตรามคฺเค ในระหว่างแห่งหนทาง  อคฺคิกฺขนฺเธน   

อุปเมตฺวา  ธมฺมํ  เทเสตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออัน เปรียบเทียบ ด้วยกองแห่งไฟ  

แล้วจึงทรงแสดง ซึ่งธรรม  (หุตฺวา) เป็น  นิสีทิตฺวา ประทับนั่งแล้ว  รุกฺขมูเล ที่โคน
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แห่งต้นไม้  อญฺฃตรสฺมึ ต้นใดต้นหนึ่ง  เทเสสิ ทรงแสดงแล้ว  อคฺคิกฺขนฺโธปมสุตฺตํ 

ซึ่งอัคคิกขันโธปมสูตร  สตฺตกนิปาตงฺคุตฺตเร ในสัตตกนิบาต อังคุตตรนิกาย  นเยน 

โดยนัย  อิติอาทินา เป็นต้นว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ตุมฺเห อ.เธอ ท.  ปสฺสถ 

โน ย่อมเห็นหรือหนอ  อคฺคิกฺขนฺธํ ซึ่งกองแห่งไฟ  มหนฺต ํอันใหญ่  อมุํ โน้น”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

  เพราะฉะนั้น ภิกษุต้องอาบัติใดๆ พึงปฏิบัติตามธรรมในอาบัตินั้นๆ ทีเดียว. เพราะ

ว่า ภิกษุเมื่อปฏิบัติอย่างนั้น ย่อมอาจบรรลุแม้มรรคผลได้แท้. จริงอย่างนั้น พระ

ศาสดาเมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปในแคว้นโกศล ระหว่างทาง ทอดพระเนตรเห็นต้นไม้มี

โพรงต้นใหญ่ถูกเพลิงไหม้แล้ว มีพระประสงค์จะทรงแสดงธรรมเปรียบด้วยกองเพลิง  

ประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งแล้ว ทรงแสดงอัคคิกขันโธปมสูตร ในสัตตก-

นิบาต อังคุตตรนิกาย โดยนัยเป็นต้นว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเห็นกองเพลิง

ใหญ่โน้นหรือไม่ ?”.

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

อคฺคิกฺขนฺโธปมสุตฺตเทสนา

[๑๕๖] ตํ  สุตฺวา  สฏ�ฺ ิยา  ภิกฺขูนํ  นามกาโย  สนฺตตฺโต  นามกาเย  สนฺตตฺเต  กรชกาโย   

สนฺตตฺโต  ตสฺมึ  สนฺตตฺเต  นิธานคตํ  อุณฺหํ  โลหิตํ  มุขโต  อุคฺคญฺฉิ ฯ  เต  กิร  

ปาราชิกมาปนฺนา ฯ  สฏฺ� ิ  ภิกฺขู  ทุกฺกรํ  พุทฺธสาสเน  ยาวชีวํ  ปริปุณฺณํ  ปริสุทฺธํ  

พฺรหฺมจริยํ  จริตุนฺติ  วิพฺภมึสุ ฯ  เต  กิร  ขุทฺทานุขุทฺทกสิกฺขาปทานิ  มทฺทนฺตา   

วิจรึสุ ฯ  สฏฺ� ิ  ภิกฺขู  สตฺถุเทสนาภิมุขํ  ญาณํ  เปเสตฺวา  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺตํ  

ปตฺตา ฯ  เต  กิร  ปริสุทฺธสีลา  อเหสุํ ฯ  อิจฺเจสา  เทสนา  อิเมสํ  ติณฺณนฺนมฺปิ  สผลา  

ชาตา ฯ  อรหตฺตปฺปตฺตานํ  ตาว  สผลา  โหตุ  อิตเรสํ  กถํ  สผลาติ ฯ  เต  หิ  ยทิ  

อิมํ  เทสนํ  น  สุเณยฺยุํ  ปมตฺตา  หุตฺวา  �านํ  ชหิตุํ  น  สกฺกุเณยฺยุนฺติ  ตโต  เนสํ  ตํ  

ปาปํ  วฑฺฒมานํ  อปาเยเสฺวว  สํสีทาเปยฺย  อิมนฺตุ  เทสนํ  สุตฺวา  ชาตสํเวคา  �านํ  

ชหิตฺวา  สามเณรภูมิยํ  � ิตา  ทสสีลํ  ปูเรตฺวา  โยนิโสมนสิกาเร  ยุตฺตปฺปยุตฺตา  เกจิ  

โสตาปนฺนา  เกจิ  สกทาคามิโน  เกจิ  อนาคามิโน  อเหสุํ  เกจิ  เทเวสุ  นิพฺพตฺตา  
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เอวํ  ปาราชิกาปนฺนานมฺปิ  สผลา  อโหสิ ฯ  อิตเรปิ  ยทิ  อิมํ  น  สุเณยฺยุํ  คจฺฉนฺเต  

คจฺฉนฺเต  กาเล  สงฺฆาทิเสสํปิ  ปาราชิกํปิ  อาปชฺเชยฺยุํ  อิมนฺตุ  สุตฺวา  อโห  สลฺเลขิตํ   

พุทฺธสาสนํ  น  สกฺกา  อมฺเหหิ  ยาวชีวํ  อิมํ  ปฏิปตฺตึ  ปูเรตุํ  วิพฺภมิตฺวา  อุปาสกธมฺมํ  

ปูเรตฺวา  ทุกฺขโต  มุจฺจิสฺสามาติ  วิพฺภมิตฺวา  สรณตฺตยปญฺจสีเลสุ  ปติฏฺ�าย  อุปาสก- 

ธมฺมํ  ปูเรตฺวา  เกจิ  โสตาปนฺนา  เกจิ  สกทาคามิโน  เกจิ  อนาคามิโน  เกจิ  เทเวสุ   

นิพฺพตฺตา  เอวนฺเตสมฺปิ  สผลา  วาติ  เอกนิปาตงฺคุตฺตเร  จูฬจฺฉราสงฺฆาตสุตฺต- 

วณฺณนานโย ฯ

 จูฬจฺฉราสงฺฆาตสุตฺตวณฺณนานโย อ.นัยแห่งอรรถกถาแห่งจูฬัจฉราสังฆาตสูตร  

เอกนิปาตงฺคุตฺตเร ในเอกนิบาต อังคุตตรนิกาย  อิติ ว่า  “นามกาโย อ.นามกาย  

ภิกฺขูนํ ของภิกษุ ท.  สฏฺฅิยา ๖๐ รูป  สนฺตตฺโต กลัดกลุ้มแล้ว  สุตฺวา เพราะฟัง  

ตํ  (เทสนํ) ซึ่งเทศนานั้น,  นามกาเย ครั้นเมื่อนามกาย  สนฺตตฺเต กลัดกลุ้มแล้ว,   

กรชกาโย อ.กรชกาย  สนฺตตฺโต กลัดกลุ้มแล้ว,  ตสฺมึ  (กรชกาเย) ครั้นเมื่อกรชกาย

นั้น  สนฺตตฺเต กลัดกลุ้มแล้ว,  โลหิตํ อ.โลหิต  อุณฺหํ อันอุ่น  นิธานคตํ อันถึงแล้ว 

ซึ่งการรวมตัวกัน  อุคฺคญฺฉิ พลุ่งออกแล้ว  มุขโต จากปาก ฯ  กิร ได้ยินว่า  เต  (ภิกฺขู)  

อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  อาปนฺนา ต้องแล้ว  ปาราชิกํ ซึ่งอาบัติปาราชิก ฯ  ภิกฺขู อ.ภิกษุ 

ท.  สฏฺฅิ ๖๐ รูป  วิพฺภมึส ุสึกแล้ว  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  “(อมฺเหหิ)  จริตุํ 

อ.อันอันเรา ท. ประพฤติ  พฺรหฺมจริยํ ซึ่งพรหมจรรย์  ปริสุทฺธํ ให้หมดจดรอบแล้ว  

ปริปุณฺณ ํให้เต็มรอบแล้ว  ยาวชีว ํตลอดกาลกําหนดเพียงใดแห่งชีวิต  พุทฺธสาสเน  

ในพระพุทธศาสนา  ทุกฺกรํ เป็นกิริยาอันเรากระทําได้โดยยาก  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  กิร ได้ยินว่า  เต  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  มทฺทนฺตา ยํ่ายีอยู่  ขุทฺทา-

นุขุทฺทกสิกฺขาปทานิ ซึ่งสิกขาบทเล็กๆ น้อยๆ ท.  วิจรึสุ เที่ยวไปแล้ว ฯ  ภิกฺขู 

อ.ภิกษุ ท.  สฏฺฅิ ๖๐ รูป  เปเสตฺวา ส่งไปแล้ว  ฃาณํ ซึ่งญาณ  สตฺถุเทสนาภิมุขํ 

ให้มีหน้าเฉพาะต่อเทศนาของพระศาสดา  ปตฺตา บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็น 

แห่งพระอรหันต์  สห กับ  ปฏิสมฺภิทาหิ ด้วยปฏิสัมภิทา ท. ฯ  กิร ได้ยินว่า  เต   

(ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  ปริสุทฺธสีลา เป็นผู้มีศีลอันบริสุทธิ์แล้ว  อเหสุํ ได้เป็น

แล้ว ฯ  เอสา  เทสนา อ.เทศนานั่น  สผลา เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยผล  ชาตา 

เกิดแล้ว  (ภิกฺขูนํ) แก่ภิกษุ ท.  ติณฺณนฺนมฺป ิ แม้ ๓ กลุ่ม  อิเมสํ เหล่านี้  อิติ 

ด้วยประการฉะนี้ ฯ  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  อิติ ว่า  “(เทสนา) อ.เทศนา  สผลา เป็น
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เทศนาเป็นไปกับด้วยผล  โหตุ จงมี  (ภิกฺขูนํ) แก่ภิกษุ ท.  อรหตฺตปฺปตฺตานํ ผู้บรรลุ 

แล้วซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  ตาว ก่อน,  (เทสนา) อ.เทศนา  สผลา เป็นเทศนา

เป็นไปกับด้วยผล  (โหตุ) จงมี  (ภิกฺขูนํ) แก่ภิกษุ ท.  อิตเรสํ นอกนี้  กถํ อย่างไร ?”  

อิติ ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  อิติ ว่า  “ห ิเพราะว่า  ยทิ ผิว่า  เต  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ 

ท. เหล่านั้น  น  สุเณยฺยุ ํไม่พึงฟัง  อิมํ  เทสนํ ซึ่งเทศนานี้ไซร้,  (เต  ภิกฺขู) อ.ภิกษุ 

ท. เหล่านั้น  ปมตฺตา เป็นผู้ประมาทแล้ว  หุตฺวา เป็น  น  สกฺกุเณยฺยุํ ไม่พึงอาจ   

ชหิตุ ํเพื่ออันละ  ฅานํ ซึ่งฐานะ  อิติ  ตโต เพราะเหตุนี้นั้น  ตํ  ปาปํ อ.บาปนั้น  เนสํ   

(ภิกฺขูนํ) ของภิกษุ ท. เหล่านั้น  วฑฺฒมานํ เมื่อเจริญ  (เต  ภิกฺขู) ยังภิกษุ ท. เหล่านั้น  

สํสีทาเปยฺย พึงให้จมลง  อปาเยสุ  เอว ในอบาย ท. นั่นเทียว,  ต ุแต่ว่า  (เต  ภิกฺขู) 

อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  สุตฺวา ฟังแล้ว  อิมํ  เทสนํ ซึ่งเทศนานี้  ชาตสํเวคา ผู้มีความ

สังเวชอันเกิดแล้ว  ชหิตฺวา ละแล้ว  ฅานํ ซึ่งฐานะ  ฅิตา ดํารงอยู่แล้ว  สามเณร- 

ภูมิย ํ ในภูมิแห่งสามเณร  ทสสีลํ ยังศีล ๑๐  ปูเรตฺวา ให้เต็มแล้ว  ยุตฺตปฺปยุตฺตา 

เป็นผู้ทั้งประกอบแล้วทั้งประกอบแล้ว  โยนิโสมนสิกาเร ในโยนิโสมนสิการ  (อเหสุํ) 

ได้เป็นแล้ว,  เกจิ  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. บางพวก  โสตาปนฺนา เป็นพระโสดาบัน  (อเหสุํ)  

ได้เป็นแล้ว,  เกจิ  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. บางพวก  สกทาคามิโน เป็นพระสกทาคามี   

(อเหสุํ) ได้เป็นแล้ว,  เกจิ  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. บางพวก  อนาคามิโน เป็นพระอนาคามี  

อเหสุํ ได้เป็นแล้ว,  เกจิ  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. บางพวก    นิพฺพตฺตา บังเกิดแล้ว  เทเวสุ  

ในเทวดา ท.,  (เทสนา) อ.เทศนา  สผลา เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยผล  อโหสิ ได้มีแล้ว   

(ภิกฺขูนํ) แก่ภิกษุ ท.  ปาราชิกาปนฺนานมฺปิ แม้ผู้ต้องแล้วซึ่งอาบัติปาราชิก  เอวํ 

ด้วยประการฉะนี้ ฯ  ยทิ ผิว่า  อิตเรปิ  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. แม้นอกนี้  น  สุเณยฺยุ ํ 

ไม่พึงฟัง  อิมํ  (เทสนํ) ซึ่งเทศนานี้ไซร้,  กาเล ครั้นเมื่อกาล  คจฺฉนฺเต ไปอยู่   

คจฺฉนฺเต ไปอยู่  อาปชฺเชยฺยุํ พึงต้อง  สํฆาทิเสสํป ิ ซึ่งอาบัติสังฆาทิเสสบ้าง   

ปาราชิกํปิ ซึ่งอาบัติปาราชิกบ้าง,  ต ุ แต่ว่า  (อิเม  ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านี้   

สุตฺวา ฟังแล้ว  อิมํ  (เทสนํ) ซึ่งเทศนานี้  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อโห โอ   

พุทฺธสาสนํ อ.พระพุทธศาสนา  สลฺเลขิตํ เป็นศาสนาขัดเกลา  (โหติ) ย่อมเป็น,   

อมฺเหหิ อันเรา ท.  น  สกฺกา ไม่อาจ  อิมํ  ปฏิปตฺตึ  ปูเรตุํ เพื่ออัน ยังการปฏิบัตินี้ ให้

เต็ม  ยาวชีวํ ตลอดกาลกําหนดเพียงใดแห่งชีวิต,  (มยํ) อ.เรา ท.  วิพฺภมิตฺวา สึกแล้ว  

อุปาสกธมฺมํ ยังธรรมของอุบาสก  ปูเรตฺวา ให้เต็มแล้ว  มุจฺจิสฺสาม จักพ้น  ทุกฺขโต  
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จากความทุกข์”  อิติ ดังนี้  วิพฺภมิตฺวา สึกแล้ว  ปติฏฺฅาย ดํารงอยู่เฉพาะแล้ว  

สรณตฺตยปญฺจสีเลสุ ในหมวดสามแห่งสรณะและศีล ๕ ท.  อุปาสกธมฺมํ ยังธรรม

ของอุบาสก  ปูเรตฺวา ให้เต็มแล้ว,  เกจิ  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. บางพวก  โสตาปนฺนา  

เป็นพระโสดาบัน  (อเหสุํ) ได้เป็นแล้ว,  เกจิ  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. บางพวก  สก- 

ทาคามิโน เป็นพระสกทาคามี  (อเหสุํ) ได้เป็นแล้ว,  เกจิ  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. บาง

พวก  อนาคามิโน เป็นพระอนาคามี  (อเหสุํ) ได้เป็นแล้ว,  เกจิ  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. 

บางพวก    นิพฺพตฺตา บังเกิดแล้ว  เทเวสุ ในเทวดา ท.,  (เทสนา) อ.เทศนา  สผลาว 

เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยผลเทียว  (อโหสิ) ได้มีแล้ว  เตสมฺปิ  (ภิกฺขูนํ) แก่ภิกษุ ท. 

แม้เหล่านั้น  เอวํ ด้วยประการฉะนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ 

  นัยอันมาในอรรถกถาจูฬัจฉราสังฆาตสูตร ในเอกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า “นามกาย 

(คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ของภิกษุ ๖๐ รูป กลัดกลุ้มแล้ว เพราะฟังเทศนา

นั้น, เมื่อนามกายกลัดกลุ้มแล้ว กรชกาย (คือรูปขันธ์) ก็เร่าร้อน. เมื่อกรชกายนั้น 

เร่าร้อนแล้ว โลหิตอุ่นรวมกันเข้าแล้ว ก็พลุ่งออกมาจากปาก. ได้ทราบว่า ภิกษุเหล่า

นั้น ต้องอาบัติปาราชิก. ภิกษุ ๖๐ รูป (อีกพวกหนึ่ง) คิดว่า ‘การประพฤติพรหมจรรย์

ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตในพระพุทธศาสนา ทําได้ยาก’ ดังนี้แล้ว ก็พากันสึก

เสีย. ได้ข่าวว่า ภิกษุเหล่านั้น ประพฤติยํ่ายีสิกขาบทเล็กน้อย. ภิกษุ ๖๐ รูป (อีกพวก

หนึ่ง) ส่งญาณมุ่งตรงเทศนาของพระศาสดา บรรลุพระอรหัต พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา

ทั้งหลาย. ได้ข่าวว่า ภิกษุเหล่านั้น ได้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์. เทศนากัณฑ์นี้ มีผลแก่ภิกษุ

แม้ ๓ จําพวกนี้ ด้วยประการฉะนี้. ถามว่า “เทศนากัณฑ์นี้ มีผลแก่ภิกษุผู้บรรลุพระ

อรหัต ยกไว้ก่อน, ที่มีผลแก่พวกภิกษุนอกนี้อย่างไรกัน ?’ แก้ว่า ‘ก็ผิว่า ภิกษุเหล่านั้น 

ไม่พึงได้ฟังเทศนากัณฑ์นี้ไซร้, ก็จะพึงเป็นผู้ประมาท ไม่อาจจะละฐานะได้ เพราะเหตุ

ฉะนี้นั้น บาปนั้น เมื่อเจริญแก่ภิกษุเหล่านั้น จะพึงให้จมลงในอบายเพียงถ่ายเดียว, 

แต่ภิกษุเหล่านั้นพอฟังเทศนากัณฑ์นี้แล้ว เกิดความสังเวชละฐานะได้ ตั้งอยู่ในภูมิ

ของสามเณร บําเพ็ญศีล ๑๐ ประกอบขวนขวายในโยนิโสมนสิการ, บางพวกได้เป็น

พระโสดาบัน, บางพวกได้เป็นพระสกทาคามี, บางพวกได้เป็นพระอนาคามี, บางพวก

บังเกิดในหมู่เทพ, เทศนากัณฑ์นี้ ได้มีผลแม้แก่พวกภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิก ด้วย

ประการฉะนี้. แม้พวกภิกษุนอกนี้ ถ้าไม่พึงได้ฟังเทศนากัณฑ์นี้ไซร้ เมื่อกาลล่วงไปๆ 
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ก็จะพึงต้องอาบัติสังฆาทิเสสบ้าง ปาราชิกบ้าง, แต่ภิกษุเหล่านี้ ฟังเทศนากัณฑ์นี้แล้ว 

คิดว่า ‘โอ พระพุทธศาสนา ช่างเป็นศาสนาขัดเกลาจริง, เราทั้งหลายจักสึกไปบําเพ็ญ

อุบาสกธรรมแล้ว เปลื้องตนเสียจากทุกข์’ ดังนี้แล้ว ก็สึกไป ตั้งอยู่ในไตรสรณะและ

เบญจศีล บําเพ็ญอุบาสกธรรม, บางพวกได้เป็นพระโสดาบัน, บางพวกได้เป็นพระ 

สกทาคามี, บางพวกได้เป็นพระอนาคามี, บางพวกบังเกิดในหมู่เทพ, เทศนากัณฑ์นี้ 

ได้มีผลแม้แก่ภิกษุเหล่านั้น ดังพรรณนามาฉะนี้”.

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

 พลวตา  ปจฺฉานุตาเปน  สํวฑฺฒมาเน  กรชกาเย  มหาปริฬาโห  อุปฺปชฺชตีติ  อาห   

นามกาเย  สนฺตตฺเต  กรชกาโย  สนฺตตฺโตติ ฯ  นิธานคตนฺติ  สนฺนิจิตโลหิตํ  สนฺธาย  

วุตฺตํ ฯ  อุณฺหํ  โลหิตนฺติ  โลหิตํ  อุณฺหํ  หุตฺวา  อุคฺคญฺฉิ ฯ  ฅานนฺติ  ภิกฺขุปฺปฏิญฺญํ ฯ  

ตํ  ปาปนฺติ  ภิกฺขุปฺปฏิญฺญาย  อวิชหิตตฺตา  ตถา  วฑฺฒมานํ  ตํ  ปาปํ ฯ  อนฺติมวตฺถุํ  

อชฺฌาปนฺนานํปิ  อุปาเยน  ปวตฺติยมาโน  โยนิโสมนสิกาโร  อตฺถาวโห  โหติเยวาติ   

ทสฺเสนฺโต  ชาตสํเวคาติอาทิมาห ฯ  อโห  สลฺเลขิตนฺติ  อติวิย  สลฺเลเขน  อิตํ   

ปวตฺตนฺติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 “พลวตา  ปจฺฉานุตาเปน  สํวฑฺฒมาเน  กรชกาเย,  มหาปริฬาโห  อุปฺปชฺชตีติ  (ทสฺเสตุํ   

อฏฺฅกถาจริโย)  อาห  “นามกาเย  สนฺตตฺเต,  กรชกาโย  สนฺตตฺโตติ ฯ  ‘นิธานคตนฺติ  (วจนํ   

อฏฺฅกถาจริเยน)  สนฺนิจิตโลหิตํ  สนฺธาย  วุตฺตํ ฯ  ‘อุณฺหํ  โลหิตนฺติ  (ปททฺวยสฺส)  ‘โลหิตํ  อุณฺหํ  

หุตฺวา  อุคฺคญฺฉิ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ฅานนฺติ  (ปทสฺส)  ‘ภิกฺขุปฺปฏิญฺฃํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ตํ  ปาปนฺติ   

(ปททฺวยสฺส)  ‘(ปุคฺคเลน)  ภิกฺขุปฺปฏิญฺญาย  อวิชหิตตฺตา  ตถา  วฑฺฒมานํ  ตํ  ปาปํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

(อฏฺฅกถาจริโย)  ‘อนฺติมวตฺถุํ  อชฺฌาปนฺนานํปิ  (ภิกฺขูนํ)  อุปาเยน  ปวตฺติยมาโน  โยนิโสมนสิ-

กาโร  อตฺถาวโห  โหติเยวาติ  ทสฺเสนฺโต  ‘ชาตสํเวคาติอาทึ  (วจนํ)  อาห ฯ  ‘อโห  สลฺเลขิตนฺติ   

(ปทสฺส)  ‘อติวิย  สลฺเลเขน  อิตํ  ปวตฺตํ’  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งจูฬัจฉราสังฆาตสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถ-

กถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “นามกาเย ครั้นเมื่อนามกาย  สนฺตตฺเต กลัดกลุ้ม

แล้ว  กรชกาโย อ.กรชกาย  สนฺตตฺโต เร่าร้อนแล้ว”  อิติ ดังนี้  (ทสฺเสตุํ) เพื่ออัน

แสดง  อิติ ว่า  “กรชกาเย ครั้นเมื่อกรชกาย  สํวฑฺฒมาเน กําเริบอยู่  ปจฺฉานุตาเปน  
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ด้วยความเดือดร้อนในภายหลัง  พลวตา อันมีกําลัง  มหาปริฬาโห อ.ความเร่าร้อน

ใหญ่  อุปฺปชฺชต ิย่อมเกิดขึ้น”  อิติ ดังนี้ ฯ  (วจนํ) อ.คํา  ‘นิธานคตนฺติ ว่า ‘นิธาน-

คตํ’ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  สนฺธาย หมาย

เอา  สนฺนิจิตโลหิตํ ซึ่งโลหิตอันถูกสั่งสมแล้ว ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘โลหิตํ 

อ.โลหิต  อุณฺหํ เป็นของร้อน  หุตฺวา เป็น  อุคฺคญฺฉ ิ พลุ่งออกแล้ว’  (อิติ) ดังนี้  

(ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  ‘อุณฺหํ  โลหิตนฺติ ว่า ‘อุณฺหํ  โลหิตํ’ ดังนี้ ฯ  

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ภิกฺขุปฺปฏิญฺฃํ ซึ่งความปฏิญาณว่าเป็นภิกษุ’  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ฅานนฺติ ว่า ‘ฅานํ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ตํ  

ปาปํ อ.บาปนั้น  วฑฺฒมานํ อันเจริญอยู่  ตถา เหมือนอย่างนั้น  (ปุคฺคเลน)  ภิกฺขุปฺ-

ปฏิญฺฃาย  อวิชหิตตฺตา เพราะความที่ แห่งความปฏิญาณว่าเป็นภิกษุ อันบุคคล  

ไม่ละแล้ว’  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  ‘ตํ  ปาปนฺติ ว่า ‘ตํ  

ปาปํ’ ดังนี้ ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  ทสฺเสนฺโต เมื่อแสดง  อิติ 

ว่า  ‘โยนิโสมนสิกาโร อ.โยนิโสมนสิการ  อนฺติมวตฺถุํ  อชฺฌาปนฺนานํปิ  (ภิกฺขูนํ)   

อุปาเยน  ปวตฺติยมาโน อันอันภิกษุ ท. แม้ผู้จงใจต้องแล้ว ซึ่งอันติมวัตถุ ให้เป็นไป

อยู่ โดยอุบาย  อตฺถาวโห เป็นสภาวะนํามาซึ่งประโยชน์  โหติ  เอว ย่อมเป็นนั่น

เทียว’  อิติ ดังนี้  อาห กล่าวแล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา  ‘ชาตสํเวคาติอาทึ เป็นต้นว่า ‘ผู้

มีความสังเวชอันเกิดแล้ว’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อิตํ ถึงแล้ว  ปวตฺต ํ

คือว่าเป็นไปแล้ว  สลฺเลเขน ด้วยความขัดเกลา  อติวิย เกินเปรียบ’  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  ‘อโห  สลฺเลขิตนฺติ ว่า ‘อโห  สลฺเลขิตํ’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

    ฎีกาจูฬัจฉราสังฆาตสูตรนั้นว่า “เพื่อจะแสดงว่า ‘เมื่อกรชกายกําเริบด้วยความเดือด

ร้อนในภายหลังอันมีกําลัง ความเร่าร้อนอย่างใหญ่ ย่อมเกิดขึ้น’ พระอรรถกถาจารย์ 

จึงกล่าวว่า ‘เมื่อนามกายกลัดกลุ้มแล้ว กรชกายก็เร่าร้อน’. คําว่า ‘นิธานคตํ’ พระ

อรรถกถาจารย์กล่าวหมายเอาโลหิตที่คั่งแล้ว. สองบทว่า ‘อุณฺหํ  โลหิตํ’ ความว่า 

โลหิตร้อนพลุ่งออกมาแล้ว. บทว่า ‘ฅานํ’ คือความปฏิญาณว่าเป็นภิกษุ. สองบทว่า ‘ตํ  

ปาปํ’ ความว่า บาปนั้น ชื่อว่าเจริญอยู่อย่างนั้น ก็เพราะไม่ละความปฏิญาณว่าเป็น

ภิกษุ. พระอรรถกถาจารย์เมื่อแสดงว่า ‘โยนิโสมนสิการที่ภิกษุแม้ผู้จงใจต้องอันติม- 

วัตถุ (ปาราชิก) แล้ว ให้เป็นไปโดยอุบายอยู่ ย่อมเป็นคุณนําประโยชน์มาให้โดยแท้’ 
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ดังนี้แล้ว จึงกล่าวว่า ‘เกิดความสังเวชแล้ว’ เป็นต้น. บทว่า ‘อโห  สลฺเลขิตํ’ คือถึง

แล้ว ได้แก่เป็นไปแล้ว ด้วยความขัดเกลาเหลือเกิน”.

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

 เอวมชฺฌาปนฺนาปิ  อาปตฺติโย  วุฏฺ� ิตเทสิตา  อนฺตรายํ  น  กโรนฺติ,  ปเคว   

อนชฺฌาปนฺนา ฯ

 เอวํ  อชฺฌาปนฺนาปิ  อาปตฺติโย  (ภิกฺขุนา)  วุฏฺ� ิตเทสิตา  อนฺตรายํ  น  กโรนฺติ,  ปเคว   

อนชฺฌาปนฺนา  (อาปตฺติโย  ภิกฺขุนา  วุฏฺ� ิตเทสิตา  อนฺตรายํ  น  กโรนฺติ) ฯ

 อาปตฺติโย อ.อาบัติ ท.  อชฺฌาปนฺนาปิ แม้อันภิกษุจงใจต้องแล้ว  (ภิกฺขุนา)  วุฏฺฅิต-

เทสิตา อันอันภิกษุออกแล้วและแสดงแล้ว  น  กโรนฺติ ย่อมไม่กระทํา  อนฺตรายํ ซึ่ง

อันตราย  เอวํ ด้วยประการฉะนี้,  ปเคว จะป่วยกล่าวไปไย  (อาปตฺติโย) อ.อาบัติ ท.  

อนชฺฌาปนฺนา อันภิกษุไม่จงใจต้องแล้ว  (ภิกฺขุนา  วุฏฺฅิตเทสิตา) อันอันภิกษุออก

แล้วและแสดงแล้ว  (น  กโรนฺติ) ย่อมไม่กระทํา  (อนฺตรายํ) ซึ่งอันตราย ฯ

 อาบัติทั้งหลายแม้ที่ภิกษุจงใจต้องแล้ว ภิกษุอยู่กรรมแล้ว แสดงแล้ว ย่อมไม่ทํา

อันตราย ดังพรรณามาฉะนี้, จะป่วยกล่าวไปไยถึงอาบัติที่ภิกษุไม่จงใจต้องเล่า.  

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

จตุปาริสุทฺธิสีล

[๑๕๗] จตุปฺปาริสุทฺธิสีลํ  วา  อนาคาริยวินโย ฯ  โส,  ยถา  ตตฺถ  ปติฏฺ�าย  อรหตฺตํ  ปาปุณาติ,   

เอวํ  สิกฺขนฺเตน  สุสิกฺขิโต  โลกิยโลกุตฺตรสุขาธิคมเหตุโต  มงฺคลนฺติ  เวทิตพฺโพ ฯ

 จตุปฺปาริสุทฺธิสีลํ  วา  อนาคาริยวินโย ฯ  โส  (อนาคาริยวินโย),  ยถา  (ภิกฺขุ)  ตตฺถ  (จตุปฺปาริสุทฺธิ- 

สีเล)  ปติฏฺ�าย  อรหตฺตํ  ปาปุณาติ,  เอวํ  สิกฺขนฺเตน  (ภิกฺขุนา)  สุสิกฺขิโต  (ปณฺฑิเตน)   

โลกิยโลกุตฺตรสุขาธิคมเหตุโต  ‘มงฺคลนฺติ  เวทิตพฺโพ ฯ  

 วา อีกอย่างหนึ่ง  จตุปฺปาริสุทฺธิสีลํ อ.จตุปาริสุทธิศีล  อนาคาริยวินโย ชื่อว่า 
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อนาคาริยวินัย ฯ  โส  (อนาคาริยวินโย) อ.อนาคาริยวินัยนั้น  สิกฺขนฺเตน  (ภิกฺขุนา)   

สุสิกฺขิโต อันอันภิกษุ ผู้ศึกษาอยู่  เอวํ โดย-,  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  ปติฏฺฅาย ตั้งอยู่

เฉพาะแล้ว  ตตฺถ  (จตุปฺปาริสุทฺธิสีเล) ในจตุปาริสุทธิศีลนั้น  ปาปุณาติ ย่อมบรรลุ   

อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  ยถา โดยประการใด, -ประการนั้น ชื่อว่า

ศึกษาดีแล้ว  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ  ‘มงฺคลนฺติ ว่าเป็นมงคล   

โลกิยโลกุตฺตรสุขาธิคมเหตุโต เพราะเป็นเหตุแห่งการบรรลุซึ่งความสุขอันเป็น

โลกิยะและโลกุตระ ฯ

 อีกอย่างหนึ่ง จตุปาริสุทธิศีล ชื่อว่าอนาคาริยวินัย. อนาคาริยวินัยนั้น อันภิกษุผู้ศึกษา

อยู่ โดยประการที่ตั้งอยู่ในจตุปาริสุทธิศีลนั้นแล้ว ย่อมบรรลุพระอรหัต ได้ชื่อว่าศึกษา

ดีแล้ว บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุบรรลุโลกิยสุขและโลกุตรสุข.

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

ปาติโมกฺขสํวรสีล

 ตตฺถ  ปาติโมกฺขสํวรสีลํ  กญฺจิ  อาปตฺตึ  อนาปชฺชนฺตสฺส  วิสุชฺฌติ,  เตเนตํ  สุสิกฺขิตํ  

นาม  โหติ ฯ  ตํ  โลกุตฺตรสุขมฺปิ  อาวหติ  ปธานิยตฺเถรสฺส  สีลํ  วิย ฯ

 ตตฺถ  (จตุปฺปาริสุทฺธิสีเล)  ปาติโมกฺขสํวรสีลํ  กญฺจิ  อาปตฺตึ  อนาปชฺชนฺตสฺส  (ภิกฺขุสฺส)   

วิสุชฺฌติ,  เตน  (อาปตฺตึ  อนาปชฺชนฺเตน  ภิกฺขุนา)  เอตํ  (ปาติโมกฺขสํวรสีลํ)  สุสิกฺขิตํ  นาม   

โหติ ฯ  ตํ  (ปาติโมกฺขสํวรสีลํ)  โลกุตฺตรสุขมฺปิ  อาวหติ  ปธานิยตฺเถรสฺส  สีลํ  วิย ฯ

 ตตฺถ  (จตุปฺปาริสุทฺธิสีเล)  ปาติโมกฺขสํวรสีลํ อ.- ในจตุปาริสุทธิศีลนั้นหนา -ปาติ-

โมกขสังวรศีล  วิสุชฺฌต ิย่อมหมดจด  (ภิกฺขุสฺส) แก่ภิกษุ  อนาปชฺชนฺตสฺส ผู้ไม่ต้อง

อยู่  อาปตฺตึ ซึ่งอาบัติ  กญฺจิ อะไรๆ,  เอตํ  (ปาติโมกฺขสํวรสีลํ) อ.ปาติโมกขสังวรศีล

นั่น  เตน  (อาปตฺตึ  อนาปชฺชนฺเตน  ภิกฺขุนา)  สุสิกฺขิตํ  นาม ชื่อว่าเป็นศีล อันภิกษุ  

ผู้ไม่ต้องอยู่ ซึ่งอาบัตินั้น ศึกษาดีแล้ว  โหติ ย่อมเป็น ฯ  ตํ  (ปาติโมกฺขสํวรสีลํ)  

อ.ปาติโมกขสังวรศีลนั้น  อาวหติ ย่อมนํามา  โลกุตฺตรสุขมฺปิ แม้ซึ่งสุขอันเป็น

โลกุตระ  สีลํ  วิย ราวกะ อ.ศีล  ปธานิยตฺเถรสฺส ของพระปธานิยะผู้เถระ ฯ
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 ในจตุปาริสุทธิศีลนั้น ปาติโมกขสังวรศีล ย่อมบริสุทธิ์ เมื่อภิกษุไม่ต้องอาบัติอะไรๆ 

เลย, ปาติโมกขสังวรศีลนั้น ย่อมชื่อว่าอันภิกษุผู้ไม่ต้องอาบัตินั้น ศึกษาดีแล้ว. ปาติ-

โมกขสังวรศีลนั้น ย่อมนํามาแม้ซึ่งโลกุตรสุข ดุจศีลของพระปธานิยเถระ ฉะนั้น .

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

๒. ปธานิยตฺเถรวตฺถุ

[๑๕๘] ขณฺฑเปลวิหาเร  กิร  กณิการปฺปธานฆเร  อริยวํสํ  สุณนฺตํ  เถรํ  โฆรวิสสปฺโป   

ฑํสิ ฯ  เถโร  ชานิตฺวาปิ  ปสนฺนจิตฺโต  นิสินฺโน  ธมฺมํเยว  สุณาติ ฯ  วิสเวโค  ถทฺโธ  

อโหสิ ฯ  โส  อุปสมฺปทมณฺฑลํ  อาทึ  กตฺวา  สีลํ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  “ปริสุทฺธสีโลมฺหีติ  

ปีตึ  อุปฺปาเทสิ ฯ  สห  จิตฺตุปฺปาทา  วิสํ  วินิวตฺติตฺวา  ป�วึ  ปาวิสิ ฯ  เถโร  ตตฺเถว  

จิตฺเตกคฺคตํ  ลภิตฺวา  วิปสฺสนํ  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺตํ  ปาปุณิ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  โฆรวิสสปฺโป อ.งูตัวมีพิษกล้า  ฑํส ิกัดแล้ว  เถรํ ซึ่งพระเถระ  สุณนฺตํ  

ผู้ฟังอยู่  อริยวํส ํ ซึ่งวงศ์แห่งพระอริยะ  กณิการปฺปธานฆเร ในเรือนเป็นที่ทําซึ่ง

ความเพียรใกล้ต้นกรรณิการ์  ขณฺฑเปลวิหาเร ในขัณฑเปลวิหาร ฯ  เถโร อ.พระ

เถระ  ชานิตฺวาปิ แม้รู้แล้ว  ปสนฺนจิตฺโต ผู้มีจิตอันเลื่อมใสแล้ว  นิสินฺโน นั่งแล้ว  

สุณาติ ย่อมฟัง  ธมฺมํ  เอว ซึ่งธรรมนั่นเทียว ฯ  วิสเวโค อ.กําลังแห่งพิษ  ถทฺโธ 

เป็นพิษอันแรงกล้า  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  โส  (เถโร) อ.พระเถระนั้น  ปจฺจเวกฺขิตฺวา 

พิจารณาแล้ว  สีลํ ซึ่งศีล  กตฺวา กระทํา  อุปสมฺปทมณฺฑลํ ซึ่งมณฑลเป็นที่อุปสมบท 

อาทึ ให้เป็นต้น  ปีต ึ ยังปีติ  อุปฺปาเทสิ ให้เกิดขึ้นแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา   

ปริสุทฺธสีโล เป็นผู้มีศีลอันหมดจดรอบแล้ว  อมฺหิ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  วิสํ อ.พิษ  

วินิวตฺติตฺวา กลับแล้ว  ปาวิส ิได้เข้าไปแล้ว  ปฅว ึสู่แผ่นดิน  สห กับ  จิตฺตุปฺปาทา 

ด้วยการเกิดขึ้นแห่งจิต ฯ  เถโร อ.พระเถระ  ลภิตฺวา ได้แล้ว  (อตฺตโน)  จิตฺเตกคฺคตํ  

ซึ่งความที่ แห่งตน เป็นผู้มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง  ตตฺถ  เอว  (ฅาเน) ในที่นั้นนั่นเทียว  

วิปสฺสน ํยังวิปัสสนา  วฑฺเฒตฺวา ให้เจริญแล้ว  ปาปุณิ บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความ

เป็นแห่งพระอรหันต์ ฯ
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 ดังได้สดับมา งูมีพิษร้าย กัดพระเถระ ผู้กําลังฟังอริยวงศ์ปฏิปทาอยู่ในเรือนเป็นที่

ทําความเพียรใกล้ต้นกรรณิการ์ ในขัณฑเปลวิหาร. พระเถระแม้ทราบแล้ว ก็ยังมีจิต

ผ่องใส นั่งฟังแต่ธรรมอย่างเดียว. กําลังพิษได้กล้าแข็งแล้ว. ท่านพิจารณาศีลตั้งต้น

แต่มณฑลที่อุปสมบทมา ทําปีติให้เกิดขึ้นว่า “เรามีศีลบริสุทธิ์”. พิษกลับหายเข้าไป

สู่ปฐพีพร้อมกับจิตตุปบาท. พระเถระได้เอกัคคตาจิต เจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุพระ

อรหัตในที่นั้นนั่นเอง.

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

 สพฺพาสวสุตฺตวณฺณนาทีสุ  ปธานิยตฺเถรวตฺถุ ฯ

 ปธานิยตฺเถรวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระปธานิยะผู้เถระ  (อาคตํ) มาแล้ว  (วณฺณนาสุ) ใน

อรรถกถา ท.  สพฺพาสวสุตฺตวณฺณนาทีสุ มีอรรถกถาแห่งสัพพาสวสูตรเป็นต้น ฯ

 เรื่องพระปธานิยเถระมาในอรรถกถาสัพพาสวสูตรเป็นต้น.

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

[๑๕๙]  อิทํ  อุกฺกฏฺ�วเสน  วุตฺตํ ฯ  ยสฺมา  ปน  รูปิยสิกฺขาปทวณฺณนาทีสุ  เทสนาสุทฺธิ  นาม  

ปาติโมกฺขสํวรสีลํ  ตญฺหิ  เทสนาย  สุชฺฌนโต  เทสนาสุทฺธีติ  วุจฺจตีติ  วุตฺตํ ฯ  สุชฺฌติ   

เอตายาติ  สุทฺธิ  ยถาธมฺมํ  เทสนาว  สุทฺธิ  เทสนาสุทฺธิ ฯ  วุฏฺ�านสฺสาปิ  เจตฺถ   

เทสนาย  เอว  สงฺคโห  ทฏฺ�พฺโพ ฯ  มูลาปตฺตีนํ  ปน  อภิกฺขุตาปฏิญฺญาวเสน   

เทสนาติ  ตฏฺฏีกายํ  วิสุทฺธิมคฺคฏีกายญฺจ  เอตฺถ  เทสนาคหเณน  วุฏฺ�านมฺปิ  ฉินฺน-

มูลานํ  อภิกฺขุตาปฏิญฺญาปิ  สงฺคหิตา ฯ  ฉินฺนมูลานมฺปิ  หิ  ปาราชิกาปตฺติวุฏฺ�าปเนน   

เหฏฺ�า  ปริรกฺขิตํ  ภิกฺขุสีลํ  วิสุทฺธํ  นาม  โหติ  เตน  เตสํ  มคฺคปฺปฏิลาโภปิ   

สมฺปชฺชตีติ  นวฏีกายํ  ตสฺมา  อาปชฺชิตฺวา  เทสนาทินา  วุฏฺ�หโต  สีลํปิ  สุขาวหํ  โหติ  

สุธมฺมตฺเถรสฺส  วิย  สีลํ ฯ

 อิทํ  (วจนํ  มยา)  อุกฺกฏ�ฺวเสน  วุตฺตํ ฯ  ยสฺมา  ปน  (อฏฺฅกถาจริเยน)  รูปิยสิกฺขาปทวณฺณนาทีสุ  

(วณฺณนาสุ)  “เทสนาสุทฺธิ  นาม  ปาติโมกฺขสํวรสีลํ,  ตํ  (ปาติโมกฺขสํวรสีลํ)  หิ  เทสนาย  สุชฺฌนโต   

(อาจริเยน)  เทสนาสุทฺธีติ  วุจฺจตีติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ  (ฏีกาจริเยน)  “(สีลํ)  สุชฺฌติ  เอตาย   

(คุณชาติยา)  อิติ  (เอสา  คุณชาติ)  สุทฺธิ,  ยถาธมฺมํ  เทสนาว  สุทฺธิ  เทสนาสุทฺธิ ฯ  วุฏฺ�านสฺสาปิ   
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จ  เอตฺถ  (“เทสนาสุทฺธีติ  วจเน  ปณฺฑิเตน)  เทสนาย  เอว  สงฺคโห  ทฏฺ�พฺโพ ฯ  มูลาปตฺตีนํ  

ปน  อภิกฺขุตาปฏิญฺญาวเสน  เทสนา  (อาจริเยน  สงฺคเหตพฺพา)  อิติ  (วจนํ)  ตฏฺฏีกายํ  (จ)   

วิสุทฺธิมคฺคฏีกายํ  จ  (วุตฺตํ) ฯ  (ฏีกาจริเยน)  “เอตฺถ  (‘เทสนาสุทฺธีติ  วจเน  อาจริเยน)  เทสนา- 

คหเณน  วุฏฺ�านมฺปิ  ฉินฺนมูลานํ  (ภิกฺขูนํ)  อภิกฺขุตาปฏิญฺญาปิ  สงฺคหิตา ฯ  ฉินฺนมูลานมฺปิ   

(ภิกฺขูนํ)  หิ  ปาราชิกาปตฺติวุฏฺ�าปเนน  เหฏฺ�า  ปริรกฺขิตํ  ภิกฺขุสีลํ  วิสุทฺธํ นาม  โหติ,  เตน   

(วิสุทฺธสีเลน)  เตสํ  (ภิกฺขูนํ)  มคฺคปฺปฏิลาโภปิ  สมฺปชฺชตีติ  (วจนํ)  นวฏีกายํ  (วุตฺตํ),  ตสฺมา  

อาปชฺชิตฺวา  เทสนาทินา  (วิธินา)  วุฏฺ�หโต  (ภิกฺขุสฺส)  สีลํปิ  สุขาวหํ  โหติ  สุธมฺมตฺเถรสฺส  วิย  

สีลํ ฯ

 อิทํ  (วจนํ) อ.คํานี้  (มยา) อันข้าพเจ้า  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  อุกฺกฏฺฅวเสน ด้วยสามารถ

แห่งปาติโมกขสังวรศีลอย่างอุกฤษฏ์ ฯ  ปน ก็  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “ปาติโมกฺขสํวร- 

สีลํ อ.ปาติโมกขสังวรศีล  เทสนาสุทฺธิ  นาม ชื่อว่าเทสนาสุทธิ,  ห ิ จริงอยู่  ตํ   

(ปาติโมกฺขสํวรสีลํ) อ.ปาติโมกขสังวรศีลนั้น  (อาจริเยน) อันอาจารย์  วุจฺจติ ย่อม

เรียก  ‘เทสนาสุทฺธีติ ว่า ‘เทสนาสุทฺธิ’ ดังนี้  สุชฺฌนโต เพราะความบริสุทธิ์  เทสนาย 

ด้วยการแสดง”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํ กล่าว

แล้ว  รูปิยสิกฺขาปทวณฺณนาทีสุ  (วณฺณนาสุ) ในอรรถกถา ท. มีอรรถกถาแห่งรูปิย

สิกขาบทเป็นต้น ฯ  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(สีลํ) อ.ศีล  สุชฺฌติ ย่อมหมดจด  เอตาย  

(คุณชาติยา) ด้วยคุณชาตินั่น  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เอสา  คุณชาติ) อ.คุณชาตินั่น  

สุทฺธิ ชื่อว่าเครื่องหมดจด,  เทสนาว อ.การแสดง  ยถาธมฺมํ ตามธรรมเทียว  สุทฺธิ 

เป็นคุณชาติเป็นเครื่องหมดจด  เทสนาสุทฺธิ ชื่อว่าเทสนาสุทฺธิ ฯ  จ ก็  สงฺคโห อ.การ

สงเคราะห์  วุฏฺฅานสฺสาปิ แม้ซึ่งวุฏฐานวิธี  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ทฏฺฅพฺโพ พึง

เห็น  เทสนาย  เอว ด้วยเทสนาวิธีนั่นเทียว  เอตฺถ  (“เทสนาสุทฺธีติ  วจเน) ในคําว่า 

‘เทสนาสุทฺธิ’ ดังนี้นี้ ฯ  ปน ส่วนว่า  เทสนา อ.การแสดง  มูลาปตฺตีนํ ซึ่งอาบัติอันเป็น 

มูล ท.  (อาจริเยน) อันอาจารย์  (สงฺคเหตพฺพา) พึงสงเคราะห์เอา  อภิกฺขุตาปฏิญฺฃา- 

วเสน ด้วยสามารถแห่งการปฏิญาณซึ่งความที่แห่งตนเป็นผู้ไม่เป็นภิกษุ”  อิติ ดังนี้   

(ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  (วุตฺตํ) กล่าวแล้ว  ตฏฺฏีกายํ  (จ) ในฎีกาแห่งรูปิย-

สิกขาบทเป็นต้นนั้นด้วย  วิสุทฺธิมคฺคฏีกายํ  จ ในฎีกาแห่งวิสุทธิมรรคฎีกาด้วย ฯ  

(วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “วุฏฺฅานมฺปิ อ.การอยู่กรรมก็ดี  อภิกฺขุตาปฏิญฺฃาปิ อ.การ

ปฏิญาณว่าความไม่เป็นภิกษุ  (ภิกฺขูนํ) แห่งภิกษุ ท.  ฉินฺนมูลานํ ผู้มีมูลอันขาดแล้ว
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ก็ดี  (อาจริเยน) อันอาจารย์  สงฺคหิตา สงเคราะห์เอาแล้ว  เทสนาคหเณน ด้วย 

เทสนาศัพท์  เอตฺถ  (“เทสนาสุทฺธีติ  วจเน) ในคําว่า ‘เทสนาสุทฺธิ’ ดังนี้นี้ ฯ  ห ิด้วยว่า   

ภิกฺขุสีลํ อ.ศีลของภิกษุ  ฉินฺนมูลานมฺปิ  (ภิกฺขูนํ)  ปริรกฺขิตํ อันอันภิกษุ ท. แม้ผู้

มีมูลอันขาดแล้ว กําหนดรักษาแล้ว  เหฏฺฅา ในภายใต้  ปาราชิกาปตฺติวุฏฺฅาปเนน  

ด้วยการยังตนให้ออกจากอาบัติปาราชิก  วิสุทฺธํ  นาม ชื่อว่าเป็นศีลอันหมดจดวิเศษ

แล้ว  โหติ ย่อมเป็น,  มคฺคปฺปฏิลาโภปิ แม้ อ.การได้เฉพาะซึ่งมรรค  สมฺปชฺชต ิย่อม

สําเร็จ  เตสํ  (ภิกฺขูนํ) แก่ภิกษุ ท. เหล่านั้น  เตน (วิสุทฺธสีเลน) ด้วยศีลอันหมดจดวิเศษ

นั้น”  อิติ ดังนี้  (ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  (วุตฺตํ) กล่าวแล้ว  นวฏีกายํ ในฎีกา

ใหม่  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  สีลํปิ แม้ อ.ศีล  (ภิกฺขุสฺส) ของภิกษุ  

อาปชฺชิตฺวา  เทสนาทินา  (วิธินา)  วุฏฺฅหโต ผู้ต้องแล้ว ออกอยู่ ด้วยวิธี มีเทศนา-

วิธีเป็นต้น  สุขาวหํ เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุข  โหติ ย่อมเป็น  สีลํ  วิย ราวกะ อ.ศีล   

สุธมฺมตฺเถรสฺส ของพระสุธรรมผู้เถระ ฯ

 คํานี้ ข้าพเจ้ากล่าวไว้ ด้วยสามารถปาติโมกขสังวรศีลอย่างอุกฤษฏ์. ก็ในอรรถกถา

ทั้งหลาย มีอรรถกถารูปิยสิกขาบทเป็นต้น ท่านกล่าวว่า “ปาติโมกขสังวรศีล ชื่อว่า 

เทสนาสุทธิ. จริงอยู่ ปาติโมกขสังวรศีลนั้น ท่านเรียกว่า “เทสนาสุทธิ” เพราะบริสุทธิ์

ได้ด้วยการแสดง”. ในฎีการูปิยสิกขาบทเป็นต้นนั้น และในฎีกาปกรณ์วิเสสวิสุทธิ-

มรรค ท่านกล่าวว่า “ศีลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยคุณชาตินั่น เพราะเหตุนั้น คุณชาตินั่น 

ชื่อว่าเครื่องบริสุทธิ์. คุณชาติเครื่องบริสุทธิ์ คือการแสดงตามธรรม ชื่อว่าเทสนา

สุทธิ. และพึงเห็นการสงเคราะห์แม้วุฏฐานวิธี ด้วยเทสนาวิธี โดยแท้ ในคําว่า ‘เทสนา

สุทฺธิ’ นี้. ส่วนการแสดงอาบัติที่เป็นมูล ท่านสงเคราะห์ด้วยสามารถปฏิญาณว่าไม่เป็น

ภิกษุ”. ในฎีกาใหม่ ท่านกล่าวว่า “การอยู่กรรมก็ดี การปฏิญาณว่าไม่เป็นภิกษุ ของ

ภิกษุผู้มีมูลอันขาดแล้วก็ดี ท่านสงเคราะห์เข้าด้วยเทสนาศัพท์ ในคําว่า ‘เทสนาสุทฺธิ’ 

นี้. ด้วยว่า ศีลของภิกษุแม้อันภิกษุผู้มีมูลอันขาดแล้ว กําหนดรักษาอย่างตํ่าด้วยการ

ให้ออกจากอาบัติปาราชิก ย่อมชื่อว่าบริสุทธิ์ได้, แม้การได้มรรค ย่อมสําเร็จแก่ภิกษุ

เหล่านั้น ด้วยศีลอันบริสุทธิ์นั้น”. เพราะฉะนั้น แม้ศีลของภิกษุผู้ต้อง แล้วออกด้วย

เทศนาวิธีเป็นต้น ย่อมนําสุขมาให้ ดุจศีลของพระสุธรรมเถระ.

 ..............................................................................................................................
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๓. สุธมฺมตฺเถรวตฺถุ

 โส  กิร  จิตฺตคหปตึ  ติลสงฺคุลิกวาเทน  ขุํเสตฺวา  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  สตฺถุ  โอวาทํ  

คเหตฺวา  ปจฺจาคนฺตฺวา  จิตฺตคหปติสฺส  จกฺขุปเถ  อาปตฺตึ  เทเสตฺวา  ตํ  ขมาเปตฺวา   

ตตฺเถว  อมฺพาฏการาเม  วิหรนฺโต  กติปาเหเนว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺตํ   

ปาปุณิ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  โส  (สุธมฺมตฺเถโร) อ.พระสุธรรมผู้เถระนั้น  ขุํเสตฺวา ด่าแล้ว  จิตฺต- 

คหปต ึซึ่งคฤหบดีชื่อว่าจิตตะ  ติลสงฺคุลิกวาเทน ด้วยวาทะว่าขนมแดกงา  คนฺตฺวา  

ไปแล้ว  สนฺติก ํสู่สํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา  คเหตฺวา รับเอาแล้ว  โอวาทํ ซึ่งโอวาท   

สตฺถุ ของพระศาสดา  ปจฺจาคนฺตฺวา กลับมาแล้ว  เทเสตฺวา แสดงแล้ว  อาปตฺตึ  

ซึ่งอาบัติ  จกฺขุปเถ ในคลองแห่งจักษุ  จิตฺตคหปติสฺส ของคฤหบดีชื่อว่าจิตตะ  ตํ  

(จิตฺตคหปตึ) ยังคฤหบดีชื่อว่าจิตตะนั้น  ขมาเปตฺวา ให้อดโทษแล้ว  วิหรนฺโต อยู่อยู่   

อมฺพาฏการาเม ในอัมพาฏการาม  ตตฺถ  เอว  (มจฺฉิกาสณฺเฑ) ในเมืองมัจฉิกา- 

สณฑ์นั้นนั่นเทียว  ปาปุณิ บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  สห 

กับ  ปฏิสมฺภิทาหิ ด้วยปฏิสัมภิทา ท.  กติปาเหน  เอว โดยวันเล็กน้อยนั่นเทียว ฯ

 เล่ากันมาว่า พระสุธรรมเถระนั้น ด่าท่านจิตตคฤหบดีด้วยวาทะว่าขนมแดกงา แล้วไป

ยังสํานักพระศาสดา รับโอวาทของพระศาสดาแล้ว กลับมาแสดงอาบัติในที่ต่อตาของ

ท่านจิตตคฤหบดี ขอขมาจิตตคฤหบดีแล้ว เมื่ออยู่ในอัมพาฏการาม ในมัจฉิกาสณฑ์

นั้นนั่นแหละ ก็บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย โดยกาลไม่นานนัก.

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

 ธมฺมปทสฺส  พาลวคฺเคปิ  สุธมฺมตฺเถรวตฺถุ  อาคตํ ฯ

 สุธมฺมตฺเถรวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระสุธรรมผู้เถระ  อาคตํ มาแล้ว  พาลวคฺเคปิ แม้ใน

พาลวรรค  ธมฺมปทสฺส แห่งธรรมบท ฯ

 เรื่องพระสุธรรมเถระมาในพาลวรรค แห่งธรรมบท.

 ..............................................................................................................................
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๔. เทฺวปาติโมกฺขสํวรปูรกภิกฺขุวตฺถุ

[๑๖๐]  อปิจ  ปาติโมกฺขสํวรปูรเกน  ภิกฺขุนา  อฏวิยํ  โจเรหิ  พทฺธตฺเถรสทิเสน  ภวิตพฺพํ ฯ

 อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  ภิกฺขุนา อันภิกษุ  ปาติโมกฺขสํวรปูรเกน ผู้ยังปาติโมกขสังวร

ศีลให้เต็ม  อฏวิยํ  โจเรหิ  พทฺธตฺเถรสทิเสน เป็นเช่นกับด้วยพระเถระผู้อันโจร ท. 

ในดง มัดแล้ว  ภวิตพฺพ ํพึงเป็น ฯ

 อีกอย่างหนึ่ง ภิกษุผู้บําเพ็ญปาติโมกขสังวรศีล พึงเป็นเช่นกับพระเถระผู้ถูกพวกโจร

จับมัดไว้ในดง.

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

 หิมวนฺตปสฺเส  กิร  อฏวิยํ  โจรา  อาคนฺตฺวา  กสฺสจิ  อาโรเจยฺยาติ  เอกํ  นามโคตฺต-

วเสน  อปฺปญฺญาตํ  เถรํ  กาฬวลฺลีหิ  พนฺธิตฺวา  นิปชฺชาเปสุํ ฯ  โส  ยถานิปนฺโนว   

สตฺตาหํ  วิปสฺสนํ  วฑฺเฒตฺวา  อนาคามี  หุตฺวา  ตตฺเถว  จวิตฺวา  พฺรหฺมโลเก   

นิพฺพตฺติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  โจรา อ.โจร ท.  อฏวิยํ ในดง  หิมวนฺตปสฺเส ที่ข้างป่าหิมพานต์   

พนฺธิตฺวา มัดแล้ว  เถรํ ซึ่งพระเถระ  อปฺปญฺฃาตํ ผู้ไม่ปรากฏแล้ว  นามโคตฺต-

วเสน ด้วยสามารถแห่งนามและโคตร  เอกํ รูปหนึ่ง  กาฬวลฺลีหิ ด้วยเถาหญ้านาง 

ท.  (เถรํ) ยังพระเถระ  นิปชฺชาเปสุํ ให้นอนแล้ว  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  

“(เถโร) อ.พระเถระ  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  อาโรเจยฺย พึงบอก  กสฺสจิ แก่ใครๆ”  

อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (เถโร) อ.พระเถระนั้น  ยถานิปนฺโนว ผู้นอนแล้วอย่างไรเทียว   

วิปสฺสน ํยังวิปัสสนา  วฑฺเฒตฺวา ให้เจริญแล้ว  สตฺตาหํ ตลอดวัน ๗  อนาคามี เป็น

พระอนาคามี  หุตฺวา เป็น  จวิตฺวา เคลื่อนแล้ว  ตตฺถ  เอว  (ฅาเน) ในที่นั้นนั่นเทียว  

นิพฺพตฺต ิบังเกิดแล้ว  พฺรหฺมโลเก ในพรหมโลก ฯ

 เล่ากันมาว่า พวกโจรในดงที่ข้างป่าหิมพานต์ มัดพระเถระผู้ไม่ปรากฏด้วยชื่อและ

โคตรรูปหนึ่ง ด้วยเถาหญ้านางหลายเส้น แล้วให้ท่านนอน ด้วยเกรงว่า “พระเถระมา

แล้ว พึงบอกแก่ใครๆ”. พระเถระนอนอย่างนั้นนั่นแหละ เจริญวิปัสสนาตลอด ๗ วัน 

เป็นพระอนาคามี เคลื่อนในที่นั้นนั่นเอง บังเกิดในพรหมโลก.
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[๑๖๑]  ตมฺพปณฺณิทีเป  อฏวิยํ  เอกํ  เถรํ  ปูติลตาย  พนฺธิตฺวา  นิปชฺชาเปสุํ ฯ  โส  ทวฑาเห  

อาคจฺฉนฺเต  วลฺลึ  อจฺฉินฺทิตฺวา ว  วิปสฺสนํ  วฑฺเฒตฺวา  ชีวิตสมสีสี  หุตฺวา  ปรินิพฺพายิ ฯ   

ตสฺมา  อญฺโญปิ  สทฺโธ  กุลปุตฺโต  

  ปาติโมกฺขํ  วิโสเธนฺโต   อปฺเปว  ชีวิตํ  ชเห  

  ปญฺญตฺตํ  โลกนาเถน   น  ภินฺเท  สีลสํวรํ ฯ

 (โจรา) อ.โจร ท.  พนฺธิตฺวา ผูกแล้ว  เถรํ ซึ่งพระเถระ  เอกํ รูปหนึ่ง  อฏวิยํ ในดง  

ตมฺพปณฺณิทีเป ในเกาะตัมพปัณณิ  ปูติลตาย ด้วยเถาหัวด้วน  (เถรํ) ยังพระเถระ  

นิปชฺชาเปสุ ํ ให้นอนแล้ว ฯ  โส  (เถโร) อ.พระเถระนั้น,  ทวฑาเห ครั้นเมื่อไฟป่า  

อาคจฺฉนฺเต มาอยู่,  อจฺฉินฺทิตฺวาว ไม่เด็ดแล้วเทียว  วลฺลึ ซึ่งเถาวัลย์  วิปสฺสน ํ

ยังวิปัสสนา  วฑฺเฒตฺวา ให้เจริญแล้ว  ชีวิตสมสีส ี เป็นพระอริยะผู้มีอรหัตมรรค 

อันทําลายซึ่งอวิชชาอันเป็นศีรษะแห่งกิเลสเสมอกับด้วยชีวิต  หุตฺวา เป็น  ปรินิพฺพายิ  

ปรินิพพานแล้ว ฯ  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  กุลปุตฺโต อ.กุลบุตร  สทฺโธ ผู้มีศรัทธา  

อญฺโฃปิ แม้อื่น

 ปาติโมกฺขํ ยังปาติโมกข์  วิโสเธนฺโต ให้หมดจดวิเศษอยู่  

ชเห พึงสละ  ชีวิตํ  อปิ  เอว แม้ซึ่งชีวิตนั่นเทียว  น  ภินฺเท 

ไม่พึงทําลาย  สีลสํวรํ ซึ่งศีลสังวร  โลกนาเถน  ปญฺฃตฺตํ 

อันอันพระโลกนาถทรงบัญญัติแล้ว ฯ

 พวกโจรผูกพระเถระรูปหนึ่ง ในดงในเกาะตัมพปัณณิ ด้วยเถาหัวด้วน แล้วให้พระ

เถระนอน. พระเถระนั้น เมื่อไฟป่ากําลังไหม้มา ไม่เด็ดเถาวัลย์ เจริญวิปัสสนา เป็น

พระอริยะชีวิตสมสีสี ปรินิพพานแล้ว. เพราะฉะนั้น กุลบุตรผู้มีศรัทธาแม้อื่น

 เมื่อจะชําระปาติโมกข์ให้หมดจด พึงสละแม้ชีวิตทีเดียว ไม่พึง

ทําลายศีลสังวร ที่พระโลกนาถทรงบัญญัติไว้.   

 ..............................................................................................................................
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อินฺทฺริยสํวรสีล

[๑๖๒] อินฺทฺริยสํวรสีลนฺตุ  สํวราสํวเรสุ  อาทีนวานิสํสทสฺสาวิโน  วิสุชฺฌติ ฯ  โส  หิ  เขมโต   

อานิสํสํ  ภยโต  จาทีนวํ  ทิสฺวา  ตํ  ปริปูเรติ  สุสิกฺขติ ฯ  อาทีนวานิสํสา  ปน   

ฉยิเม  ภิกฺขเว  ผสฺสายตนา  อทนฺตา  อคุตฺตา  อรกฺขิตา  อสํวุตา  ทุกฺขาธิวาหา   

โหนฺติ ฯ  กตเม  ฉ ฯ  จกฺขุํ  ภิกฺขเว  ผสฺสายตนํ  อทนฺตํ  อคุตฺตํ  อรกฺขิตํ  อสํวุตํ   

ทุกฺขาธิวาหํ  โหติ ฯ  โสตํ  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  ฆานํ  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  ชิวฺหา  ภิกฺขเว  

ฯเปฯ  กาโย  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  มโน  ภิกฺขเว  ผสฺสายตนํ  อทนฺตํ  ฯเปฯ  ทุกฺขาธิวาหํ  

โหติ ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  ฉ  ผสฺสายตนา  อทนฺตา  ฯเปฯ  ทุกฺขาธิวาหา  โหนฺติ ฯ   

ฉยิเม  ภิกฺขเว  ผสฺสายตนา  สุทนฺตา  สุคุตฺตา  สุรกฺขิตา  สุสํวุตา  สุขาธิวาหา  โหนฺติ 

ฯ  กตเม  ฉ  ฯ  จกฺขุํ  ภิกฺขเว  ผสฺสายตนํ  สุทนฺตํ  สุคุตฺตํ  สุรกฺขิตํ  สุสํวุตํ  สุขาธิวาหํ  

โหติ  ฯเปฯ  มโน  ภิกฺขเว  ผสฺสายตนํ  สุทนฺตํ  ฯเปฯ  สุขาธิวาหํ  โหติ ฯ  อิเม  โข  

ภิกฺขเว  ฉ  ผสฺสายตนา  สุทนฺตา  ฯเปฯ  สุขาธิวาหา  โหนฺตีติ  เอวํ  สฬายตนวคฺเค  

ป�มสงฺเคยฺยสุตฺเต  วุตฺตา ฯ

 ต ุส่วนว่า  อินฺทฺริยสํวรสีลํ อ.อินทรีย์สังวรศีล  วิสุชฺฌต ิย่อมหมดจด  (ภิกฺขุสฺส) แก่

ภิกษุ  อาทีนวานิสํสทสฺสาวิโน ผู้เห็นซึ่งโทษและอานิสงส์โดยปกติ  สํวราสํวเรสุ ใน

สังวรและอสังวร ท. ฯ  หิ จริงอยู่  โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  อานิสํสํ 

ซึ่งอานิสงส์  เขมโต โดยเป็นความเกษม  (จ) ด้วย  อาทีนวํ ซึ่งโทษ  ภยโต โดยเป็น

ภัย  จ ด้วย  ตํ  (อินฺทฺริยสํวรสีลํ) ยังอินทรีย์สังวรศีลนั้น  ปริปูเรติ ย่อมให้เต็มรอบ   

สุสิกฺขติ ย่อมศึกษาด้วยดี ฯ  ปน ก็  อาทีนวานิสํสา อ.โทษและอานิสงส์ ท.  (ภควตา)  

อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺตา ตรัสแล้ว  ปฅมสงฺเคยฺยสุตฺเต ในปฐมสังเคยยสูตร  

สฬายตนวคฺเค ในสฬายตนวรรค  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.   

ผสฺสายตนา อ.ผัสสายตนะ ท.  ฉ ๖  อิเม เหล่านี้  (ภิกฺขุนา)  อทนฺตา อันอันภิกษุ

ไม่ฝึกแล้ว  อคุตฺตา ไม่คุ้มครองแล้ว  อรกฺขิตา ไม่รักษาแล้ว  อสํวุตา ไม่สํารวม

แล้ว  ทุกฺขาธิวาหา เป็นเหตุนํามาซึ่งความทุกข์  โหนฺติ ย่อมเป็น ฯ  (ผสฺสายตนา) 

อ.ผัสสายตนะ ท.  ฉ ๖  กตเม เป็นไฉน ?  (ผสฺสายตนา) อ.ผัสสายตนะ ท.  (ฉ) 

๖  (อิเม  โข) เหล่านี้  (อิติ) คือ  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ผสฺสายตนํ อ.ผัสสา- 

ยตนะ  จกฺขุํ คือ อ.จักษุ  (ภิกฺขุนา) อทนฺตํ อันอันภิกษุ  ไม่ฝึกแล้ว  อคุตฺตํ ไม่
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คุ้มครองแล้ว  อรกฺขิตํ ไม่รักษาแล้ว  อสํวุต ํไม่สํารวมแล้ว  ทุกฺขาธิวาหํ เป็นเหตุนํา

มาซึ่งความทุกข์  โหติ ย่อมเป็น,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ผสฺสายตนํ อ.ผัสสายตนะ  

โสตํ คือ อ.โสตะ  (ภิกฺขุนา) อทนฺตํ อันอันภิกษุ  ไม่ฝึกแล้ว  อคุตฺตํ ไม่คุ้มครองแล้ว  

อรกฺขิตํ ไม่รักษาแล้ว  อสํวุตํ ไม่สํารวมแล้ว  ทุกฺขาธิวาหํ เป็นเหตุนํามาซึ่งความ

ทุกข์  โหติ ย่อมเป็น,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ผสฺสายตนํ อ.ผัสสายตนะ  ฆานํ คือ 

อ.ฆานะ  (ภิกฺขุนา)  อทนฺตํ อันอันภิกษุ  ไม่ฝึกแล้ว  อคุตฺตํ ไม่คุ้มครองแล้ว  อรกฺขิตํ 

ไม่รักษาแล้ว  อสํวุต ํไม่สํารวมแล้ว  ทุกฺขาธิวาหํ เป็นเหตุนํามาซึ่งความทุกข์  โหติ 

ย่อมเป็น,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ผสฺสายตนํ อ.ผัสสายตนะ  ชิวฺหา คือ อ.ชิวหา  

(ภิกฺขุนา) อทนฺตํ อันอันภิกษุ  ไม่ฝึกแล้ว  อคุตฺตํ ไม่คุ้มครองแล้ว  อรกฺขิตํ ไม่รักษา

แล้ว  อสํวุต ํไม่สํารวมแล้ว  ทุกฺขาธิวาหํ เป็นเหตุนํามาซึ่งความทุกข์  โหติ ย่อมเป็น,  

ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ผสฺสายตนํ อ.ผัสสายตนะ  กาโย คือ อ.กาย  (ภิกฺขุนา)  

อทนฺตํ อันอันภิกษุ  ไม่ฝึกแล้ว  อคุตฺตํ ไม่คุ้มครองแล้ว  อรกฺขิตํ ไม่รักษาแล้ว  อสํวุตํ 

ไม่สํารวมแล้ว  ทุกฺขาธิวาหํ เป็นเหตุนํามาซึ่งความทุกข์  โหติ ย่อมเป็น,  ภิกฺขเว  

ดูก่อนภิกษุ ท.  ผสฺสายตนํ อ.ผัสสายตนะ  มโน คือ อ.ใจ  (ภิกฺขุนา)  อทนฺตํ อันอัน

ภิกษุ  ไม่ฝึกแล้ว  อคุตฺตํ ไม่คุ้มครองแล้ว  อรกฺขิตํ ไม่รักษาแล้ว  อสํวุต ํไม่สํารวม

แล้ว  ทุกฺขาธิวาหํ เป็นเหตุนํามาซึ่งความทุกข์  โหติ ย่อมเป็น ฯ  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ 

ท.  ผสฺสายตนา อ.ผัสสายตนะ ท.  ฉ ๖  อิเม  โข เหล่านี้แล  (ภิกฺขุนา)  อทนฺตา  

อันอันภิกษุ ไม่ฝึกแล้ว  อคุตฺตา ไม่คุ้มครองแล้ว  อรกฺขิตา ไม่รักษาแล้ว  อสํวุตา 

ไม่สํารวมแล้ว  ทุกฺขาธิวาหา เป็นเหตุนํามาซึ่งความทุกข์  โหนฺติ ย่อมเป็น ฯ

 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ผสฺสายตนา อ.ผัสสายตนะ ท.  ฉ ๖  อิเม เหล่านี้  (ภิกฺขุนา)  

สุทนฺตา อันอันภิกษุ ฝึกดีแล้ว  สุคุตฺตา คุ้มครองดีแล้ว  สุรกฺขิตา รักษาดีแล้ว   

สุสํวุตา สํารวมดีแล้ว  สุขาธิวาหา เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุข  โหนฺติ ย่อมเป็น,   

(ผสฺสายตนา) อ.ผัสสายตนะ ท.  ฉ ๖  กตเม เป็นไฉน ?  (ผสฺสายตนา) อ.ผัสสา- 

ยตนะ ท.  (ฉ) ๖  (อิเม  โข) เหล่านี้แล  (อิติ) คือ  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.   

ผสฺสายตนํ อ.ผัสสายตนะ  จกฺขุํ คือ อ.จักษุ  (ภิกฺขุนา) สุทนฺตํ อันอันภิกษุ  ฝึก

ดีแล้ว  สุคุตฺต ํคุ้มครองดีแล้ว  สุรกฺขิตํ รักษาดีแล้ว  สุสํวุต ํสํารวมดีแล้ว  สุขาธิ-

วาหํ เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุข  โหติ ย่อมเป็น,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ผสฺสายตนํ 

อ.ผัสสายตนะ  โสตํ คือ อ.โสตะ  (ภิกฺขุนา)  สุทนฺตํ อันอันภิกษุ  ฝึกดีแล้ว  สุคุตฺต ํ 
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คุ้มครองดีแล้ว  สุรกฺขิตํ รักษาดีแล้ว  สุสํวุต ํสํารวมดีแล้ว  สุขาธิวาหํ เป็นเหตุนํามา 

ซึ่งความสุข  โหติ ย่อมเป็น,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ผสฺสายตนํ อ.ผัสสายตนะ  

ฆานํ คือ อ.ฆานะ  (ภิกฺขุนา)  สุทนฺตํ อันอันภิกษุ  ฝึกดีแล้ว  สุคุตฺต ํคุ้มครองดีแล้ว   

สุรกฺขิตํ รักษาดีแล้ว  สุสํวุต ํสํารวมดีแล้ว  สุขาธิวาหํ เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุข  โหติ 

ย่อมเป็น,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ผสฺสายตนํ อ.ผัสสายตนะ  ชิวฺหา คือ อ.ชิวหา  

(ภิกฺขุนา)  สุทนฺตํ อันอันภิกษุ ฝึกดีแล้ว  สุคุตฺต ํคุ้มครองดีแล้ว  สุรกฺขิตํ รักษาดีแล้ว  

สุสํวุต ํสํารวมดีแล้ว  สุขาธิวาหํ เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุข  โหติ ย่อมเป็น,  ภิกฺขเว 

ดูก่อนภิกษุ ท.  ผสฺสายตน ํ อ.ผัสสายตนะ  กาโย คือ อ.กาย  (ภิกฺขุนา)  สุทนฺตํ 

อันอันภิกษุ ฝึกดีแล้ว  สุคุตฺต ํคุ้มครองดีแล้ว  สุรกฺขิตํ รักษาดีแล้ว  สุสํวุตํ สํารวม

ดีแล้ว  สุขาธิวาหํ เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุข  โหติ ย่อมเป็น,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.   

ผสฺสายตนํ อ.ผัสสายตนะ  มโน คือ อ.ใจ  (ภิกฺขุนา)  สุทนฺตํ อันอันภิกษุ ฝึกดีแล้ว  

สุคุตฺต ํ คุ้มครองดีแล้ว  สุรกฺขิตํ รักษาดีแล้ว  สุสํวุต ํ สํารวมดีแล้ว  สุขาธิวาหํ  

เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุข  โหติ ย่อมเป็น ฯ  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ผสฺสายตนา 

อ.ผัสสายตนะ ท.  ฉ ๖  อิเม  โข เหล่านี้แล  (ภิกฺขุนา)  สุทนฺตา อันอันภิกษุฝึกดีแล้ว  

สุคุตฺตา คุ้มครองดีแล้ว  สุรกฺขิตา รักษาดีแล้ว  สุสํวุตา สํารวมดีแล้ว  สุขาธิวาหา 

เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุข  โหนฺติ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ส่วนอินทรีย์สังวรศีล ย่อมบริสุทธิ์ เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษในอสังวรและอานิสงส์

ในสังวรโดยปกติ. จริงอยู่ ภิกษุนั้น เห็นอานิสงส์โดยความเป็นแดนเกษม และโทษ

โดยความเป็นภัย ย่อมบําเพ็ญศึกษาด้วยดีซึ่งอินทรีย์สังวรศีลนั้น. ก็โทษและอานิสงส์ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปฐมสังเคยยสูตร สฬายตนวรรค อย่างนี้ว่า 

  “ภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ เหล่านี้ ที่ภิกษุไม่ฝึกแล้ว ไม่คุ้มครองแล้ว ไม่

รักษาแล้ว ไม่สํารวมแล้ว ย่อมนําความทุกข์อันยิ่งมาให้. ภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ 

เป็นไฉน ? ภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ เหล่านี้ คือ :-

  ผัสสายตนะคือจักษุ ที่ภิกษุไม่ฝึกแล้ว ไม่คุ้มครองแล้ว ไม่รักษาแล้ว ไม่

สํารวมแล้ว ย่อมนําความทุกข์อันยิ่งมาให้,

  ผัสสายตนะคือโสตะ ที่ภิกษุไม่ฝึกแล้ว ไม่คุ้มครองแล้ว ไม่รักษาแล้ว ไม่
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สํารวมแล้ว ย่อมนําความทุกข์อันยิ่งมาให้,

  ผัสสายตนะคือฆานะ ที่ภิกษุไม่ฝึกแล้ว ไม่คุ้มครองแล้ว ไม่รักษาแล้ว ไม่

สํารวมแล้ว ย่อมนําความทุกข์อันยิ่งมาให้,

  ผัสสายตนะคือชิวหา ที่ภิกษุไม่ฝึกแล้ว ไม่คุ้มครองแล้ว ไม่รักษาแล้ว ไม่

สํารวมแล้ว ย่อมนําความทุกข์อันยิ่งมาให้,

  ผัสสายตนะคือกาย ที่ภิกษุไม่ฝึกแล้ว ไม่คุ้มครองแล้ว ไม่รักษาแล้ว ไม่

สํารวมแล้ว ย่อมนําความทุกข์อันยิ่งมาให้,

  ผัสสายตนะคือใจ ที่ภิกษุไม่ฝึกแล้ว ไม่คุ้มครองแล้ว ไม่รักษาแล้ว ไม่

สํารวมแล้ว ย่อมนําความทุกข์อันยิ่งมาให้,

  ภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ เหล่านี้แล ที่ภิกษุไม่ฝึกแล้ว ไม่คุ้มครองแล้ว 

ไม่รักษาแล้ว ไม่สํารวมแล้ว ย่อมนําทุกข์อันยิ่งมาให้, ภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ 

เหล่านี้ ที่ภิกษุฝึกดีแล้ว คุ้มครองดีแล้ว รักษาดีแล้ว สํารวมดีแล้ว ย่อมนําความสุขอัน

ยิ่งมาให้, ภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ เหล่านี้เป็นไฉน ? ภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ 

๖ เหล่านี้ คือ :-

  ผัสสายตนะคือจักษุ ที่ภิกษุฝึกดีแล้ว คุ้มครองดีแล้ว รักษาดีแล้ว สํารวม

ดีแล้ว ย่อมนําความสุขอันยิ่งมาให้,

  ผัสสายตนะคือโสตะ ที่ภิกษุฝึกดีแล้ว คุ้มครองดีแล้ว รักษาดีแล้ว สํารวม

ดีแล้ว ย่อมนําความสุขอันยิ่งมาให้,

  ผัสสายตนะคือฆานะ ที่ภิกษุฝึกดีแล้ว คุ้มครองดีแล้ว รักษาดีแล้ว สํารวม

ดีแล้ว ย่อมนําความสุขอันยิ่งมาให้,

  ผัสสายตนะคือชิวหา ที่ภิกษุฝึกดีแล้ว คุ้มครองดีแล้ว รักษาดีแล้ว สํารวม

ดีแล้ว ย่อมนําความสุขอันยิ่งมาให้,

  ผัสสายตนะคือกาย ที่ภิกษุฝึกดีแล้ว คุ้มครองดีแล้ว รักษาดีแล้ว สํารวม

ดีแล้ว ย่อมนําความสุขอันยิ่งมาให้,
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  ผัสสายตนะคือใจ ที่ภิกษุฝึกดีแล้ว คุ้มครองดีแล้ว รักษาดีแล้ว สํารวมดีแล้ว 

ย่อมนําความสุขอันยิ่งมาให้,

  ภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ เหล่านี้แล ที่ภิกษุฝึกดีแล้ว คุ้มครองดีแล้ว 

รักษาดีแล้ว สํารวมดีแล้ว ย่อมนําความสุขอันยิ่งมาให้”.

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

[๑๖๓]  ตตฺถ  ผสฺสายตนาติ  ผสฺสการณานิ  จกฺขุสมฺผสฺสาทีนํ  อุปฺปตฺติฏฺ�านานิ  จกฺขาทีนีติ  

อตฺโถ ฯ

 ตตฺถ  (ปฅมสงฺเคยฺยสุตฺเต)  “ผสฺสายตนาติ  ผสฺสการณานิ,  “จกฺขุสมฺผสฺสาทีนํ  (สมฺผสฺสานํ)   

อุปฺปตฺติฏฺ�านานิ  จกฺขาทีนิ  (อชฺฌตฺติกายตนานิ)”  อิติ  อตฺโถ ฯ

 ผสฺสการณานิ อ.เหตุแห่งผัสสะ ท.,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “อุปฺปตฺติฏฺฅานานิ 

อ.เหตุเป็นที่ตั้งแห่งการเกิดขึ้น ท.  จกฺขุสมฺผสฺสาทีนํ  (สมฺผสฺสานํ) แห่งสัมผัส ท.  

มีจักษุสัมผัสเป็นต้น  จกฺขาทีนิ  (อชฺฌตฺติกายตนานิ) คือว่า อ.อายตนะภายใน ท.  

มีจักษุเป็นต้น”  อิติ ดังนี้  ผสฺสายตนาติ ชื่อว่าผัสสายตนะ  ตตฺถ  (ปฅมสงฺเคยฺยสุตฺเต)  

ในปฐมสังเคยยสูตรนั้น ฯ

 เหตุแห่งผัสสะทั้งหลาย, อธิบายว่า “เหตุเป็นที่ตั้งแห่งการเกิดขึ้นแห่งสัมผัสมีจักษุ

สัมผัสเป็นต้น คืออายตนะภายในมีจักษุเป็นต้น” ชื่อว่าผัสสายตนะ ในปฐมสังเคยย-

สูตรนั้น.

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

  อทนฺตาติ  อทมิตา ฯ 

 “อทนฺตาติ  (ปทสฺส)  “(ภิกฺขุนา)  อทมิตา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ภิกฺขุนา)  อทมิตา อันอันภิกษุไม่ฝึกแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “อทนฺตาติ ว่า “อทนฺตา” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อทนฺตา” ได้แก่ไม่ฝึกแล้ว.
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 อสํวุตาติ  อปิหิตา ฯ

 “อสํวุตาติ  (ปทสฺส)  “อปิหิตา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อปิหิตา ไม่ปิดแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“อสํวุตาติ ว่า “อสํวุตา” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อสํวุตา” ได้แก่ไม่ปิดแล้ว.

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

 ทุกฺขาธิวาหาติ  เนรยิกาทิเภทํ  อธิกํ  ทุกฺขํ  อาวหนกา ฯ 

 “ทุกฺขาธิวาหาติ  (ปทสฺส)  “เนรยิกาทิเภทํ  อธิกํ  ทุกฺขํ  อาวหนกา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อาวหนกา เป็นเหตุนํามา  ทุกฺขํ ซึ่งความทุกข์  อธิกํ  

อันยิ่ง  เนรยิกาทิเภทํ อันต่างด้วยทุกข์มีทุกข์ของสัตว์ผู้เกิดในนรกเป็นต้น”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ทุกฺขาธิวาหาติ ว่า “ทุกฺขาธิวาหา” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ทุกฺขาธิวาหา” ความว่า เป็นเหตุนําความทุกข์อันยิ่งอันต่างด้วยทุกข์มีทุกข์

ของสัตว์ผู้เกิดในนรกเป็นต้นมาให้.

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

 ทุกฺขาธิวาวหาติปิ  ปาโ� ฯ  เอเสวตฺโถ ฯ  

 “ทุกฺขาธิวาวหาติปิ  ปาโ� ฯ  เอโส  เอว  อตฺโถ ฯ

 ปาโฅ อ.ปาฅะ  “ทุกฺขาธิวาวหาติปิ ว่า “ทุกฺขาธิวาวหา” ดังนี้บ้าง ฯ  อตฺโถ อ.เนื้อ

ความ  เอโส  เอว นี้นั่นเทียว ฯ

 ปาฐะว่า “ทุกฺขาธิวาวหา” ดังนี้บ้าง. เนื้อความนี้นั่นแหละ.

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

 สุขาธิวาหาติ  ฌานมคฺคผลาทิปฺปเภทํ  อธิกํ  สุขํ  อาวหนกา ฯ

 “สุขาธิวาหาติ  (ปทสฺส)  “ฌานมคฺคผลาทิปฺปเภทํ  อธิกํ  สุขํ  อาวหนกา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ
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 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อาวหนกา เป็นเหตุนํามา  สุขํ ซึ่งความสุข  อธิกํ  

อันยิ่ง ฌานมคฺคผลาทิปฺปเภทํ อันต่างด้วยสุขมีสุขอันเกิดแล้วแต่ฌานและมรรคผล

เป็นต้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สุขาธิวาหาติ ว่า “สุขาธิวาหา” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สุขาธิวาหา” ความว่า เป็นเหตุนําความสุขอันยิ่งมีความสุขอันเกิดแต่ฌาน

และมรรคผลเป็นต้นเป็นประเภทมาให้.

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

[๑๖๔] ตตฺเถว  อาทิตฺตปริยายสุตฺเต  ปน  “วรํ  ภิกฺขเว  ตตฺตาย  อโยสลากาย  อาทิตฺตาย  

สมฺปชฺชลิตาย  สญฺโชติภูตาย  จกฺขุนฺทฺริยํ  สมฺปลิมฏฺฅํ,  น  เตฺวว  จกฺขุวิญฺเฃยฺเยสุ   

รูเปสุ  อนุพฺยญฺชนโส  นิมิตฺตคฺคาโห,  นิมิตฺตสฺสาเทคธิตํ  วา  ภิกฺขเว  วิญฺฃาณํ  

ติฏฺฅมานํ  ติฏฺเฅยฺย  อนุพฺยญฺชนสฺสาเทคธิตํ  วา,  ตสฺมิญฺเจ  สมเย  กาลํ  กเรยฺย,   

ฅานเมตํ  วิชฺชติ,  ยํ  ทฺวินฺนํ  คตีนํ  อญฺฃตรํ  คตึ  คจฺเฉยฺย  นิรยํ  วา  ติรจฺฉาน-

โยนึ  วา, อิมํ  โข  อหํ  ภิกฺขเว  อาทีนวํ  ทิสฺวา  เอวํ  วทามิ ฯ  วรํ  ภิกฺขเว  ติณฺเหน   

อโยสงฺกุนา  อาทิตฺเตน  สมฺปชฺชลิเตน  สญฺโชติภูเตน  โสตินฺทฺริยํ  สมฺปลิมฏฺฅํ  

ฯเปฯ  วรํ  ภิกฺขเว  ติณฺเหน  นขจฺเฉทเนน  อาทิตฺเตน  สมฺปชฺชลิเตน  สญฺโชติภูเตน   

ฆานินฺทฺริยํ  สมฺปลิมฏฺฅํ  ฯเปฯ  วรํ  ภิกฺขเว  ติณฺเหน  ขุเรน  อาทิตฺเตน  สมฺปชฺชลิเตน   

สญฺโชติภูเตน  ชิวฺหินฺทฺริยํ  สมฺปลิมฏฺฅํ  ฯเปฯ  วรํ  ภิกฺขเว  ติณฺหาย  สตฺติยา   

อาทิตฺตาย  สมฺปชฺชลิตาย  สญฺโชติภูตาย  กายินฺทฺริยํ  สมฺปลิมฏฺฅํ,  น  เตฺวว   

กายวิญฺเฃยฺเยสุ  โผฏฺฅพฺเพสุ    อนุพฺยญฺชนโส  นิมิตฺตคฺคาโห,  นิมิตฺตสฺสาเทคธิตํ  วา  

ภิกฺขเว  วิญฺฃาณํ  ฯเปฯ  อาทีนวํ  ทิสฺวา  เอวํ  วทามิ ฯ  วรํ  ภิกฺขเว  โสตฺตํ,  โสตฺตํ   

โข  ปนาหํ  ภิกฺขเว  วญฺฌํ  ชีวิกานํ  วทามิ  อผลํ  ชีวิกานํ  วทามิ  โมมูหํ  ชีวิกานํ   

วทามิ,  น  เตฺวว  ตถารูเป  วิตกฺเก  วิตกฺเกยฺย  ยถารูปานํ  วิตกฺกานํ  วสํ  คโต  สํฆํ  

ภินฺเทยฺย,  อิมํ  โข  อหํ  ภิกฺขเว  วญฺฌํ  ชีวิกานํ  อาทีนวํ  ทิสฺวา  เอวํ  วทามีติ  เอวํ  

อาทีนโว  วุตฺโต ฯ

 ปน ก็  อาทีนโว อ.โทษ  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺโต ตรัสแล้ว   

อาทิตฺตปริยายสุตฺเต ในอาทิตตปริยายสูตร  ตตฺถ  เอว  (สฬายตนวคฺเค) ใน 

สฬายตนวรรคนั้นนั่นเทียว  เอวํ อย่างนี้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  จกฺขุนฺทฺริยํ  
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อ.อินทรีย์คือจักษุ  (ภิกฺขุนา)  สมฺปลิมฏฺฅํ อันอันภิกษุ ทะลวงแล้ว  อโยสลากาย 

ด้วยหลาวอันเป็นวิการแห่งเหล็ก  ตตฺตาย อันร้อนแล้ว  (อคฺคินา)  อาทิตฺตาย อัน

อันไฟติดทั่วแล้ว  สมฺปชฺชลิตาย อันรุ่งโรจน์แล้ว  สญฺโชติภูตาย อันมีความโชติช่วง

เป็นแล้ว  วรํ เป็นสิ่งประเสริฐ  (โหติ) ย่อมเป็น,  ต ุส่วนว่า  นิมิตฺตคฺคาโห อ.การ

ถือซึ่งนิมิต  อนุพฺยญฺชนโส โดยอนุพยัญชนะ  รูเปสุ ในรูป ท.  จกฺขุวิญฺเฃยฺเยสุ  

อันอันบุคคลพึงรู้ด้วยจักษุ  (วรํ) เป็นสิ่งประเสริฐ  (โหติ) ย่อมเป็น  น  เอว หามิได้

นั่นเทียว,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  วิญฺฃาณํ อ.วิญญาณ  นิมิตฺตสฺสาเทคธิตํ อัน

กําหนัดแล้วด้วยความยินดีในนิมิต  วา หรือ  วา หรือว่า  อนุพฺยญฺชนสฺสาทคธิตํ อัน

กําหนัดด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะ  ติฏฺฅมานํ เมื่อตั้งอยู่  ติฏฺเฅยฺย พึงตั้งอยู่,  เจ 

หากว่า  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  กเรยฺย พึงกระทํา  กาลํ ซึ่งกาละ  ตสฺมึ  สมเย ในสมัยนั้น

ไซร้,  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  คจฺเฉยฺย พึงถึง  ทฺวินฺนํ  คตีนํ  อญฺฃตรํ  คตึ ซึ่ง- แห่งคติ ท. 

๒ หนา -คติ อย่างใดอย่างหนึ่ง  นิรยํ  วา คือซึ่งนรกหรือ  ติรจฺฉานโยนึ  วา หรือว่า 

คือซึ่งกําเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉาน  ย ํใด,  เอตํ  (ทฺวินฺนํ  คตีนํ  อญฺฃตรํ  คตึ  คมนํ) 

อ.การถึง ซึ่ง- แห่งคติ ท. ๒ หนา -คติ อย่างใดอย่างหนึ่งนั่น  ฅานํ เป็นฐานะ  (หุตฺวา)  

เป็น  วิชฺชต ิมีอยู่,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อหํ อ.เรา  ทิสฺวา เห็นแล้ว  อิมํ  โข   

อาทีนวํ ซึ่งโทษนี้แล  วทามิ ย่อมกล่าว  เอวํ อย่างนี้;  

 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  โสตินฺทฺริยํ อ.อินทรีย์คือโสตะ  (ภิกฺขุนา)  สมฺปลิมฏฺฅํ อัน

อันภิกษุ  ทะลวงแล้ว  อโยสงฺกุนา ด้วยขออันเป็นวิการแห่งเหล็ก  ติณฺเหน อันคม   

(อคฺคินา)  อาทิตฺเตน อันอันไฟติดทั่วแล้ว  สมฺปชฺชลิเตน  อันรุ่งโรจน์แล้ว  สญฺโชติ-

ภูเตน อันมีความโชติช่วงเป็นแล้ว  วรํ เป็นสิ่งประเสริฐ  (โหติ) ย่อมเป็น, ฯเปฯ ฯลฯ  

ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อหํ อ.เรา  ทิสฺวา เห็นแล้ว  อิมํ  โข  อาทีนวํ ซึ่งโทษนี้แล   

วทามิ ย่อมกล่าว  เอวํ อย่างนี้;

 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ฆานินฺทฺริยํ อ.อินทรีย์คือฆานะ  (ภิกฺขุนา)  สมฺปลิมฏฺฅํ อัน 

อันภิกษุ  ทะลวงแล้ว  นขจฺเฉทเนน ด้วยมีดตัดเล็บ  ติณฺเหน อันคม  (อคฺคินา)   

อาทิตฺเตน อันอันไฟติดทั่วแล้ว  สมฺปชฺชลิเตน  อันรุ่งโรจน์แล้ว  สญฺโชติภูเตน  

อันมีความโชติช่วงเป็นแล้ว  วร ํเป็นสิ่งประเสริฐ  (โหติ) ย่อมเป็น, ฯเปฯ ฯลฯ  ภิกฺขเว 

ดูก่อนภิกษุ ท.  อหํ อ.เรา  ทิสฺวา เห็นแล้ว  อิมํ  โข  อาทีนวํ ซึ่งโทษนี้แล  วทามิ 
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ย่อมกล่าว  เอวํ อย่างนี้;

 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ชิวฺหินฺทฺริยํ อ.อินทรีย์คือชิวหา  (ภิกฺขุนา)  สมฺปลิมฏฺฅํ  อัน 

อันภิกษุ  ทะลวงแล้ว  ขุเรน ด้วยมีด  ติณฺเหน อันคม  (อคฺคินา)  อาทิตฺเตน อันอัน

ไฟติดทั่วแล้ว  สมฺปชฺชลิเตน  อันรุ่งโรจน์แล้ว  สญฺโชติภูเตน อันมีความโชติช่วงเป็น

แล้ว  วรํ เป็นสิ่งประเสริฐ  (โหติ) ย่อมเป็น, ฯเปฯ ฯลฯ  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อหํ อ.เรา   

ทิสฺวา เห็นแล้ว  อิมํ  โข  อาทีนวํ ซึ่งโทษนี้แล  วทามิ ย่อมกล่าว  เอวํ อย่างนี้; 

 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  กายินฺทฺริยํ อ.อินทรีย์คือกาย  (ภิกฺขุนา)   สมฺปลิมฏฺฅํ อัน 

อันภิกษุ  ทะลวงแล้ว  สตฺติยา ด้วยหอก  ติณฺหาย อันคม  (อคฺคินา)  อาทิตฺตาย 

อันอันไฟติดทั่วแล้ว  สมฺปชฺชลิตาย  อันรุ่งโรจน์แล้ว  สญฺโชติภูตาย อันมีความโชติ

ช่วงเป็นแล้ว  วร ํเป็นสิ่งประเสริฐ  (โหติ) ย่อมเป็น, 

       ต ุ ส่วนว่า  นิมิตฺตคฺคาโห อ.การถือซึ่งนิมิต  อนุพฺยญฺชนโส โดยอนุพยัญชนะ  

โผฏฺฅพฺเพสุ ในโผฏฐัพพะ ท.  กายวิญฺเฃยฺเยสุ อันอันบุคคลพึงรู้ด้วยกาย  (วรํ) เป็น

สิ่งประเสริฐ  (โหติ) ย่อมเป็น  น  เอว หามิได้นั่นเทียว,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  

วิญฺฃาณํ อ.วิญญาณ  นิมิตฺตสฺสาเทคธิตํ อันกําหนัดแล้วด้วยความยินดีในนิมิต  วา 

หรือ  ฯเปฯ ฯลฯ  อหํ อ.เรา  ทิสฺวา เห็นแล้ว  อิมํ  โข  อาทีนวํ ซึ่งโทษนี้แล  วทามิ 

ย่อมกล่าว  เอวํ อย่างนี้;  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  โสตฺต ํอ.ความหลับ  วรํ เป็นสภาพ

ประเสริฐ  (โหติ) ย่อมเป็น,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ปน ก็  อหํ อ.เรา  วทามิ ย่อม

กล่าว  โสตฺตํ  โข ซึ่งความหลับแล  ชีวิกานํ  (ปุคฺคลานํ) ของบุคคล ท. ผู้มีชีวิต  

วญฺฌํ ว่าเป็นหมัน,  (อหํ) อ.เรา  วทามิ ย่อมกล่าว  (โสตฺตํ) ซึ่งความหลับ  ชีวิกานํ  

(ปุคฺคลานํ) ของบุคคล ท. ผู้มีชีวิต  อผลํ ว่าเป็นสิ่งไม่มีผล,  (อหํ) อ.เรา  วทามิ ย่อม

กล่าว  (โสตฺตํ) ซึ่งความหลับ  ชีวิกานํ  (ปุคฺคลานํ) ของบุคคล ท. ผู้มีชีวิต  โมมูหํ ว่า

เป็นความหลงใหล,  ต ุส่วนว่า  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  คโต ไปแล้ว  วส ํสู่อํานาจ  วิตกฺกานํ  

ของวิตก ท.  ยถารูปานํ อันมีอย่างไรเป็นรูป  ภินฺเทยฺย พึงทําลาย  สํฆํ ซึ่งสงฆ์,  

(ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  น  เอว  วิตกฺเกยฺย ไม่พึงตรึกนั่นเทียว  วิตกฺเก ซึ่งวิตก ท.  ตถารูเป 

อันมีอย่างนั้นเป็นรูป,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อหํ อ.เรา  ทิสฺวา เห็นแล้ว  อิมํ  โข  

อาทีนวํ ซึ่งโทษนี้แล  วทามิ ย่อมกล่าว  วญฺฌํ ว่าเป็นหมัน  ชีวิกานํ  (ปุคฺคลานํ) แก่

บุคคล ท. ผู้มีชีวิต  เอวํ อย่างนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 ก็โทษ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอาทิตตปริยายสูตร สฬายตนวรรคนั้นนั่นแล 

อย่างนี้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย จักขุนทรีย์ ที่ภิกษุทะลวงแล้วด้วยหลาวเหล็ก อันร้อน ลุก

โชน รุ่งโรจน์ โชติช่วงแล้ว ยังประเสริฐ, ส่วนการถือเอานิมิต โดยอนุพยัญชนะ ในรูป

อันจะพึงรู้สึกด้วยจักษุ ไม่ประเสริฐเลย, ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณกําหนัดด้วยความ

ยินดีนิมิตก็ดี กําหนัดด้วยความยินดีอนุพยัญชนะก็ดี เมื่อตั้งอยู่ พึงตั้งอยู่ได้ หากว่า 

ภิกษุพึงมรณภาพในสมัยนั้นไซร้ ข้อที่เธอพึงถึงคติ ๒ อย่าง คือ นรก หรือกําเนิดสัตว์

เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่ง มีฐานะอยู่, ภิกษุทั้งหลาย เราเห็นโทษนี้แล จึงกล่าวอย่าง

นี้,

  ภิกษุทั้งหลาย โสตินทรีย์ ที่ภิกษุยอนแล้วด้วยขอเหล็ก อันคม ลุกโชน 

รุ่งโรจน์ โชติช่วงแล้ว ยังประเสริฐ, ส่วนการถือเอานิมิต โดยอนุพยัญชนะ ในรูปอันจะ

พึงรู้สึกด้วยโสตะ ไม่ประเสริฐเลย, ฯลฯ ภิกษุทั้งหลาย เราเห็นโทษนี้แล จึงกล่าวอย่าง

นี้, 

  ภิกษุทั้งหลาย ฆานินทรีย์ ที่ภิกษุคว้านแล้วด้วยมีดตัดเล็บ อันคม ลุกโชน  

รุ่งโรจน์ โชติช่วงแล้ว ยังประเสริฐ, ส่วนการถือเอานิมิต โดยอนุพยัญชนะ ในรูป 

อันจะพึงรู้สึกด้วยฆานะ ไม่ประเสริฐเลย, ฯลฯ ภิกษุทั้งหลาย เราเห็นโทษนี้แล จึง

กล่าวอย่างนี้,

  ภิกษุทั้งหลาย ชิวหินทรีย์ ที่ภิกษุตัดแล้วด้วยมีดโกน อันคม ลุกโชน 

รุ่งโรจน์ โชติช่วงแล้ว ยังประเสริฐ, ส่วนการถือเอานิมิต โดยอนุพยัญชนะ ในรูป 

อันจะพึงรู้สึกด้วยชิวหา ไม่ประเสริฐเลย, ฯลฯ ภิกษุทั้งหลาย เราเห็นโทษนี้แล จึง

กล่าวอย่างนี้,

  ภิกษุทั้งหลาย กายินทรีย์ ที่ภิกษุแทงแล้วด้วยหอก อันคม ลุกโชน รุ่งโรจน์ 

โชติช่วงแล้ว ยังประเสริฐ, ส่วนการถือเอานิมิต โดยอนุพยัญชนะ ในรูปอันจะพึงรู้สึก

ด้วยกาย ไม่ประเสริฐเลย, ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณอันกําหนัดแล้วด้วยความยินดี 

ในนิมิตก็ดี ฯลฯ เราเห็นโทษนี้แล จึงกล่าวอย่างนี้,

  ภิกษุทั้งหลาย ความเป็นผู้หลับ ยังประเสริฐ แต่เรากล่าวความเป็นผู้หลับ

ว่าเป็นหมันสําหรับผู้มีชีวิต, เรากล่าวความเป็นผู้หลับว่าเป็นอันไม่มีผลสําหรับผู้มี
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ชีวิต, เรากล่าวความเป็นผู้หลับ เป็นความหลงใหลสําหรับผู้มีชีวิต, ภิกษุลุอํานาจ

แห่งวิตกเห็นปานใด แล้วพึงทําลายสงฆ์ ภิกษุไม่พึงตรึกถึงวิตกเห็นปานนั้น, ภิกษุ 

ทั้งหลาย เราเห็นโทษนี้แล จึงกล่าวว่าเป็นหมันสําหรับผู้มีชีวิตอย่างนี้”.

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

[๑๖๕] ตตฺถ  วรนฺติ  เสฏฺฅํ ฯ  ตตฺตายาติ  ทฑฺฒาย ฯ  อาทิตฺตายาติ  อาทิโต  ปฏฺฅาย   

ทีปิตาย ฯ  สมฺปชฺชลิตายาติ  สมนฺตโต  ปชฺชลิตาย ฯ  สญฺโชติภูตายาติ  เอกชาลี- 

ภูตาย ฯ  สมฺปลิมฏฺฅนฺติ  สพฺพโส  อามฏฺฅํ  อญฺชิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  น  เตฺวว  วรนฺติ  

อาเนตฺวา  สมฺพนฺธิตพฺพํ ฯ  อนุพฺยญฺชนโส  นิมิตฺตคฺคาโหติ  กิเลสานํ  อนุพฺยญฺชน-

วเสน  อุปฺปาทเนน  ปากฏกรณวเสน  สุภาทินิมิตฺตคฺคาโห ฯ  อนุพฺยญฺชนโสติ  วา  

หตฺถปาทาทิอนุพฺยญฺชนโต ฯ  นิมิตฺตคฺคาโหติ  อิตฺถีปุริสาทีสุ  สุภนิมิตฺตคฺคหณนฺติ  

วิสุทฺธิมคฺคฏีกา ฯ

 “ตตฺถ  (ปเทสุ)  ‘วรนฺติ  (ปทสฺส)  ‘เสฏฺฅํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ตตฺตายาติ  (ปทสฺส)  ‘(อคฺคินา)  ทฑฺฒาย’  

(อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘อาทิตฺตายาติ  (ปทสฺส)  ‘อาทิโต  ปฏฺฅาย  (อคฺคินา)  ทีปิตาย’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

‘สมฺปชฺชลิตายาติ  (ปทสฺส)  ‘สมนฺตโต  ปชฺชลิตาย’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘สญฺโชติภูตายาติ  (ปทสฺส)  

‘เอกชาลีภูตาย’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘สมฺปลิมฏฺฅนฺติ  (ปทสฺส)  ‘สพฺพโส (ภิกฺขุนา)  อามฏฺฅํ’  (อิติ   

อตฺโถ),  ‘อญฺชิตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  (ปณฺฑิเตน)  ‘น  เตฺวว  วรนฺติ (ปเทน)  อาเนตฺวา  สมฺพนฺธิตพฺพํ ฯ  

‘อนุพฺยญฺชนโส  นิมิตฺตคฺคาโหติ  (ปททฺวยสฺส) ‘กิเลสานํ  อนุพฺยญฺชนวเสน  อุปฺปาทเนน  ปากฏ- 

กรณวเสน  สุภาทินิมิตฺตคฺคาโห’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘อนุพฺยญฺชนโสติ  (ปทสฺส)  วา  ‘หตฺถปาทาทิ-

อนุพฺยญฺชนโต’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘นิมิตฺตคฺคาโหติ  อิตฺถีปุริสาทีสุ  (รูเปสุ)  สุภนิมิตฺตคฺคหณํ”  อิติ  

วิสุทฺธิมคฺคฏีกา ฯ

 วิสุทฺธิมคฺคฏีกา อ.ฎีกาแห่งวิสุทธิมรรคปกรณ์  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  

‘เสฏฺฅํ เป็นสิ่งประเสริฐที่สุด’  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  ปเทสุ  ‘วรนฺติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท.  

เหล่านั้นหนา -บทว่า ‘วรํ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘(อคฺคินา)  ทฑฺฒาย  

อันอันไฟไม้แล้ว’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ตตฺตายาติ ว่า ‘ตตฺตาย’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ)  

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘(อคฺคินา)  ทีปิตาย อันอันไฟติดแล้ว  ปฏฺฅาย จําเดิม  อาทิโต  

แต่ต้น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘อาทิตฺตายาติ ว่า ‘อาทิตฺตาย’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ)  
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อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ปชฺชลิตาย โพลงทั่วแล้ว  สมนฺตโต ในที่โดยรอบ’  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  ‘สมฺปชฺชลิตายาติ ว่า ‘สมฺปชฺชลิตาย’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 

ว่า  ‘เอกชาลีภูตาย มีเปลวเป็นอันเดียวกันเป็นแล้ว’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

‘สญฺโชติภูตายาติ ว่า ‘สญฺโชติภูตาย’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘(ภิกฺขุนา)   

อามฏฺฅํ อันอันภิกษุถูกต้องแล้ว,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘อญฺชิตํ ทะลวงแล้ว’  อิติ 

ดังนี้  สพฺพโส โดยประการทั้งปวง’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘สมฺปลิมฏฺฅนฺติ ว่า 

‘สมฺปลิมฏฺฅํ’ ดังนี้ ฯ  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  อาเนตฺวา นํามาแล้ว  สมฺพนฺธิตพฺพ ํ

พึงสัมพันธ์  (ปเทน) กับด้วยบท  ‘น  เตฺวว  วรนฺต ิว่า ‘น  เตฺวว  วรํ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ)  

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘สุภาทินิมตฺตคฺคาโห อ.การถือเอาซึ่งนิมิตมีศุภนิมิตเป็นต้น   

กิเลสานํ  อนุพฺยญฺชนวเสน ด้วยสามารถแห่งการ ยังกิเลส ท. ให้ปรากฏเนืองๆ   

อุปฺปาทเนน  ปากฏกรณวเสน คือว่า ด้วยสามารถแห่งการกระทําให้ปรากฏ ด้วย-

การให้เกิดขึ้น’  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  ‘อนุพยญฺชนโส   

นิมิตฺตคฺคาโหติ ว่า ‘อนุพฺยญฺชนโส  นิมิตฺตคฺคาโห’ ดังนี้ ฯ  วา อีกอย่างหนึ่ง  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘หตฺถปาทาทิอนุพฺยญฺชนโต โดยการแยกถือเอาซึ่งอวัยวะมีมือ

และเท้าเป็นต้น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘อนุพฺยญฺชนโสติ ว่า ‘อนุพฺยญฺชนโส’ 

ดังนี้ ฯ  สุภนิมิตฺตคฺคหณ ํอ.การถือเอาซึ่งนิมิตว่างาม  อิตฺถีปุริสาทีสุ  (รูเปสุ) ใน

รูป ท. มีสตรีและบุรุษเป็นต้น  นิมิตฺตคฺคาโหติ ชื่อว่าการถือเอาซึ่งนิมิต”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ฎีกาปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรคว่า “บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ‘วรํ’ แปลว่า ประเสริฐ. 

บทว่า ‘ตตฺตาย’ ความว่า อันไฟเผาแล้ว. บทว่า ‘อาทิตฺตาย’ คือ ลุกแล้วจําเดิมแต่

ต้น. บทว่า ‘สมฺปชฺชลิตาย’ ความว่า โพลงทั่วแล้วโดยรอบ. บทว่า ‘สญฺโชติภูตาย’ 

คือ มีเปลวไฟเป็นอันเดียวกัน. บทว่า ‘สมฺปลิมฏฺฅํ’ คือ ที่ภิกษุถูกต้องแล้ว, อธิบาย

ว่า ‘ทะลวงแล้วทุกอย่าง. บัณฑิตพึงนํามาสัมพันธ์กันว่า ‘น  เตฺวว  วรํ’ ดังนี้. สอง

บทว่า ‘อนุพฺยญฺชนโส  นิมิตฺตคฺคาโห’ ความว่า การถือนิมิต มีศุภนิมิตเป็นต้น ด้วย

สามารถยังกิเลสทั้งหลายให้ปรากฏเนืองๆ ได้แก่ด้วยสามารถทําให้ปรากฏ ด้วยการ

ให้เกิดขึ้น. อีกอย่างหนึ่ง บทว่า ‘อนุพฺยญฺชนโส’ คือ โดยการแยกถืออวัยวะเป็นต้น

ว่ามือและเท้า. การถือศุภนิมิต ในรูปมีสตรีและบุรุษเป็นต้น ชื่อว่าการถือนิมิต”.    

 ..............................................................................................................................
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[๑๖๖] อนุพฺยญฺชนโส  นิมิตฺตคฺคาโหติ  หตฺถา  โสภณา  ปาทา  โสภณาติ  อนุพฺยญฺชนคฺ-

คาโห  นิมิตฺตคฺคาโห  จ ฯ  นิมิตฺตคฺคาโหติ  วา  สํสนฺเทตฺวา  คหณํ  อนุพฺยญฺชนคฺ- 

คาโหติ  วิภตฺติคฺคหณํ ฯ  นิมิตฺตคฺคาโห  กุมฺภีลสทิโส  สพฺพเมว  คณฺหาติ   

อนุพฺยญฺชนคฺคาโห  วิภชิตฺวา  หตฺถปาทาทีสุ  ตํ  ตํ  โกฏฺฅาสํ ฯ  นิมิตฺตสฺสาเทคธิตนฺติ   

นิมิตฺตสฺสาเทน  วตฺถิตํ  พทฺธํ ฯ  วิญฺฃาณนฺติ  กมฺมวิญฺฃาณํ ฯ  อาทีนวนฺติ   

อเนกานิ  วสฺสสตสหสฺสานิ  นิรเย  อนุภวิตพฺพํ  ทุกฺขํ  ฯ  อโยสงฺกุนาติ  อยสูเลน ฯ  

เทฺวปิ  กณฺณจฺฉิทฺทานิ  วิชฺฌิตฺวา  ปฅวิยํ  อาโกฏฺฏนวเสน  สมฺปลิมฏฺฅํ ฯ  นขจฺเฉทนํ   

ปเวเสตฺวา  อุกฺขิปิตฺวา  สห  ถุนตฺเถน  ฉินฺทิตฺวา  ปาตนวเสน  สมฺปลิมฏฺฅํ ฯ   

พนฺธนมูลํ  เฉตฺวา  ปาตนวเสน  สมฺปลิมฏฺฅํ ฯ  สตฺติยาติ  มหติยา  ทณฺฑกวาสิยา   

กายปฺปสาทํ  อุปฺปาเฏตฺวา  ปาตนวเสน  สมฺปลิมฏฺฅํ ฯ  โสตฺตนฺติ  นิปชฺชิตฺวา   

นิทฺโทกฺกมนํ ฯ  สํฆํ  ภินฺเทยฺยาติ  อิมินา  วิตกฺกานํ  ยาว  สงฺฆเภทา  ปาปกมฺมา- 

วหนตา  ทสฺสิตาติ  อาทิตฺตปริยายวณฺณนานโย ฯ

 “อนุพฺยญฺชนโส  นิมิตฺตคฺคาโหติ  ‘หตฺถา  โสภณา  (โหนฺติ),  ปาทา  โสภณา  (โหนฺติ)’  อิติ   

อนุพฺยญฺชนคฺคาโห  (จ)  นิมิตฺตคฺคาโห  จ ฯ  นิมิตฺตคฺคาโหติ  วา  สํสนฺเทตฺวา  คหณํ ฯ   

อนุพฺยญฺชนคฺคาโหติ  วิภตฺติคฺคหณํ ฯ  นิมิตฺตคฺคาโห  กุมฺภีลสทิโส  (หุตฺวา)  สพฺพเมว  (รูปํ)   

คณฺหาติ,  อนุพฺยญฺชนคฺคาโห  วิภชิตฺวา  หตฺถปาทาทีสุ  (อวยเวสุ)  ตํ  ตํ  โกฏฺฅาสํ  (คณฺหาติ) ฯ   

‘นิมิตฺตสฺสาเทคธิตนฺติ  (ปทสฺส)  ‘นิมิตฺตสฺสาเทน  วตฺถิตํ  พทฺธํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  วิญฺฃาณนฺติ   

กมฺมวิญฺฃาณํ ฯ  ‘อาทีนวนฺติ  (ปทสฺส)  ‘(ปุคฺคเลน)  อเนกานิ  วสฺสสตสหสฺสานิ  นิรเย  อนุภวิตพฺพํ  

ทุกฺขํ’  (อิติ  อตฺโถ)  ฯ  ‘อโยสงฺกุนาติ  (ปทสฺส)  ‘อยสูเลน’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (โสตินฺทฺริยํ)  เทฺวปิ   

กณฺณจฺฉิทฺทานิ  วิชฺฌิตฺวา  ปฅวิยํ  อาโกฏฺฏนวเสน  (ภิกฺขุนา)  สมฺปลิมฏฺฅํ ฯ  (ฆานินฺทฺริยํ)   

นขจฺเฉทนํ  ปเวเสตฺวา  อุกฺขิปิตฺวา  สห  ถุนตฺเถน  ฉินฺทิตฺวา  ปาตนวเสน  (ภิกฺขุนา)  สมฺปลิมฏฺฅํ ฯ   

(ชิวฺหินฺทฺริยํ)  พนฺธนมูลํ  เฉตฺวา  ปาตนวเสน  (ภิกฺขุนา)  สมฺปลิมฏฺฅํ ฯ  ‘สตฺติยาติ  (ปทสฺส)   

‘(กายินฺทฺริยํ)  มหติยา  ทณฺฑกวาสิยา  กายปฺปสาทํ  อุปฺปาเฏตฺวา  ปาตนวเสน  (ภิกฺขุนา)   

สมฺปลิมฏฺฅํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  โสตฺตนฺติ  นิปชฺชิตฺวา  นิทฺโทกฺกมนํ ฯ  (ภควตา)  ‘สํฆํ  ภินฺเทยฺยาติ  

อิมินา  (ปททฺวเยน)  วิตกฺกานํ  ยาว  สงฺฆเภทา  ปาปกมฺมาวหนตา  ทสฺสิตาติ  อาทิตฺตปริยาย- 

วณฺณนานโย ฯ

 อาทิตฺตปริยายวณฺณนานโย อ.นัยแห่งอรรถกถาแห่งอาทิตตปริยายสูตร  อิติ ว่า  
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“อนุพฺยญฺชนคฺคาโห อ.การถือโดยอนุพยัญชนะ  (จ) ด้วย  นิมิตฺตคฺคาโห อ.การถือ

เอาโดยนิมิต  จ ด้วย  อิติ ว่า  ‘หตฺถา อ.มือ ท.  โสภณา เป็นอวัยวะงาม  (โหนฺติ)  

ย่อมเป็น,  ปาทา อ.เท้า ท.  โสภณา เป็นอวัยวะงาม  (โหนฺติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้   

นิมิตฺตคฺคาโหติ ชื่อว่าการถือเอาซึ่งนิมิต  อนุพฺยญฺชนโส โดยอนุพยัญชนะ ฯ  วา 

อีกอย่างหนึ่ง  สํสนฺเทตฺวา  คหณํ อ.การรวบถือ  นิมิตฺตคฺคาโหติ ชื่อว่าถือเอา

โดยนิมิต ฯ  วิภตฺติคฺคหณํ อ.การแยกถือ  อนุพฺยญฺชนคฺคาโหติ ชื่อว่าถือเอาโดย 

อนุพยัญชนะ ฯ  นิมิตฺตคฺคาโห อ.การรวบถือ  กุมฺภีลสทิโส เป็นเช่นกับด้วยจระเข้  

(หุตฺวา) เป็น  คณฺหาติ ย่อมถือเอา  สพฺพํ  เอว  (รูปํ) ซึ่งรูปทั้งปวงนั่นเทียว,   

อนุพฺยญฺชนคฺคาโห อ.การแยกถือ  วิภชิตฺวา แยกแล้ว  (คณฺหาติ) ย่อมถือเอา  ตํ  

ตํ  โกฏฺฅาสํ ซึ่งส่วนนั้นๆ  หตฺถปาทาทีสุ  (อวยเวสุ) ในอวัยวะ ท. มีมือและเท้า

เป็นต้น ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘วตฺถิตํ อันสยบแล้ว  พทฺธํ คือว่าอันติดแล้ว   

นิมิตฺตสฺสาเทน ด้วยความยินดีในนิมิต’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘นิมิตฺตสฺสาเท- 

คธิตนฺติ ว่า ‘นิมิตฺตสฺสาเทคธิตํ’ ดังนี้ ฯ  กมฺมวิญฺฃาณํ อ.กรรมวิญญาณ  วิญฺฃาณนฺติ  

ชื่อว่าวิญฺฃาณํ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ทุกฺขํ ซึ่งความทุกข์  (ปุคฺคเลน)   

อนุภวิตพฺพ ํ อันอันบุคคลพึงเสวย  นิรเย ในนรก  วสฺสสตสหสฺสาน ิ สิ้นแสนแห่ง

ปี ท.  อเนกานิ มิใช่หนึ่ง’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘อาทีนวนฺติ ว่า ‘อาทีนวํ’  

ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อยสูเลน ด้วยหลาวอันเป็นวิการแห่งเหล็ก’  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘อโยสงฺกุนาติ ว่า ‘อโยสงฺกุนา’ ดังนี้ ฯ  (โสตินฺทฺริยํ) 

อ.อินทรีย์คือโสตะ  (ภิกฺขุนา)  สมฺปลิมฏฺฅํ ชื่อว่าอันภิกษุยอนแล้ว  เทฺวปิ  กณฺณจฺ-

ฉิทฺทานิ  วิชฺฌิตฺวา  ปฅวิยํ  อาโกฏฺฏนวเสน ด้วยสามารถแห่งการแทง ซึ่งช่อง

แห่งหู ท. แม้ ๒ แล้วจึงตอกลงไป ในแผ่นดิน ฯ  (ฆานินฺทฺริยํ) อ.อินทรีย์คือฆานะ   

(ภิกฺขุนา)  สมฺปลิมฏฺฅํ ชื่อว่าอันภิกษุคว้านแล้ว  นขจฺเฉทนํ  ปเวเสตฺวา  อุกฺขิปิตฺวา   

สห  ถุนตฺเถน  ฉินฺทิตฺวา  ปาตนวเสน ด้วยสามารถแห่งการ ยังมีดตัดเล็บ ให้

เข้าไปแล้ว งัดขึ้นตัดให้ตกไป กับ ด้วยโครงจมูก ฯ  (ชิวฺหินฺทฺริยํ) อ.อินทรีย์คือชิวหา   

(ภิกฺขุนา)  สมฺปลิมฏฺฅํ ชื่อว่าอันภิกษุตัดแล้ว  พนฺธนมูลํ  เฉตฺวา  ปาตนวเสน ด้วย

สามารถแห่งการตัด ซึ่งโคนเป็นเครื่องผูก แล้วให้ตกไป ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 

ว่า  ‘(กายินฺทฺริยํ) อ.อินทรีย์คือกาย  (ภิกฺขุนา)  สมฺปลิมฏฺฅํ ชื่อว่าอันภิกษุเชือดแล้ว   

มหติยา  ทณฺฑกวาสิยา  กายปฺปสาทํ  อุปฺปาเฏตฺวา  ปาตนวเสน ด้วยสามารถ
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แห่งการ ยังกายประสาท ให้เพิกขึ้น ด้วยพร้าเล่มใหญ่ แล้วจึงให้ตกไป’  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  ‘สตฺติยาต ิว่า ‘สตฺติยา’ ดังนี้ ฯ  นิปชฺชิตฺวา  นิทฺโทกฺกมนํ อ.การ

นอนแล้วจึงก้าวลงสู่ความหลับ  โสตฺตนฺต ิชื่อว่าความเป็นผู้หลับ ฯ  วิตกฺกานํ  ยาว  

สํฆเภทา  ปาปกมฺมาวหนตา อ.ความที่ แห่งวิตก ท. เป็นสภาวะอันนํามาซึ่งกรรม

อันชั่ว เพียงใด แต่สังฆเภท  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  ทสฺสิตา ทรงแสดง

แล้ว  อิมินา  (ปททฺวเยน) ด้วยหมวดสองแห่งบทนี้  ‘สํฆํ  ภินฺเทยฺยาติ ว่า ‘สํฆํ   

ภินฺเทยฺย’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นัยอันมาในอรรถกถาอาทิตตปริยายสูตรว่า “การถือเอาโดยอนุพยัญชนะ และการ

ถือเอาโดยนิมิตว่า ‘มือทั้งหลาย งาม เท้าทั้งหลาย งาม’ ชื่อว่าการถือนิมิต โดย 

อนุพยัญชนะ. อีกอย่างหนึ่ง การรวบถือ ชื่อว่าการถือนิมิต. การแยกถือ ชื่อว่าการ

ถือโดยอนุพยัญชนะ. การรวบถือ เป็นเช่นกับจระเข้ ย่อมถือเอารูปทั้งหมดนั่นแหละ, 

การแยกถือ ย่อมแยกถือเอาส่วนหนึ่งนั้นๆ ในอวัยวะมีมือและเท้าเป็นต้น. บทว่า  

‘นิมิตฺตสฺสาเทคธิตํ’ ความว่า การสยบ การผูกติด ด้วยความยินดีในนิมิต. กรรม

วิญญาณ ชื่อว่าวิญฺฃาณํ. บทว่า ‘อาทีนวํ’ ความว่า ซึ่งความทุกข์ที่บุคคลพึงเสวย

ในนรก ตลอดหลายแสนปี. บทว่า ‘อโยสงฺกุนา’ แปลว่า หลาวเหล็ก. โสตินทรีย์ ชื่อ

ว่าอันภิกษุยอนแล้ว ด้วยสามารถการเจาะช่องหูแม้ทั้งสองข้าง แล้วตอกลงไปในแผ่น

ดิน. ฆานินทรีย์ ชื่อว่าอันภิกษุคว้านแล้ว ด้วยสามารถการสอดมีดตัดเล็บเข้าไปแล้ว 

งัดขึ้นตัดให้ตกไป พร้อมกับโครงจมูก. ชิวหินทรีย์ ชื่อว่าอันภิกษุตัดแล้ว ด้วยสามารถ

การตัดโคนที่ต่อกันให้ตกไป. บทว่า ‘สตฺติยา’ ความว่า กายินทรีย์ ชื่อว่าอันภิกษุ

เชือดแล้ว ด้วยสามารถการชําแหละกายประสาท ด้วยพร้าเล่มใหญ่ให้ตกไป. ความ

นอนหยั่งลงสู่ความหลับ ชื่อว่าความเป็นผู้หลับ. ความที่วิตกทั้งหลายนําบาปกรรม

มาให้จนถึงสังฆเภท พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง ด้วยสองบทนี้ว่า ‘สํฆํ  ภินฺเทยฺย’ 

ดังนี้.

 ..............................................................................................................................
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๕. หริตจตาปสวตฺถุ

[๑๖๗]  ทิฏฺฅธมฺเม  วินาสปฺปตฺติปิ  อาทีนโว ฯ  

 วินาสปฺปตฺติป ิแม้ อ.การถึงซึ่งความพินาศ  ทิฏฺฅธมฺเม ในทิฏฐธรรม  อาทีนโว ชื่อ

ว่าเป็นโทษ  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 แม้การถึงความพินาศในทิฏฐธรรม ก็ชื่อว่าเป็นโทษ.

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

 ตตฺรีทํ  วตฺถุ

 อิทํ  วตฺถุ อ.เรื่องนี้  ตตฺร  (ปพฺเพ) ในข้อนั้น ฯ

 ในข้อนั้น มีเรื่องนี้ (เป็นอุทาหรณ์).

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

 อตีเต  กิร  พาราณสิยํ  โพธิสตฺโต  อสีติโกฏิวิภโว  พฺราหฺมโณ  อโหสิ ฯ  กญฺจนจฺฉวิตาย   

จสฺส  หาริโตติ  นามํ  กรึสุ ฯ  โส  มาตาปิตูนมจฺจเยน  หิมวติ  ปพฺพชิตฺวา  สตฺตเม   

ทิวเส  ฌานาภิญฺฃาโย  นิพฺพตฺเตตฺวา  ตตฺถ  จิรํ  วสิตฺวา  โลณมฺพิลเสวนตฺถาย   

พาราณสีรญฺโฃ  อุยฺยานํ  คนฺตฺวา  วิหาสิ ฯ  โส  รญฺโฃ  เคเห  นิพทฺธํ  ภุญฺชนฺโต   

ทฺวาทส  วสฺสานิ  วสิ ฯ  ราชา  ปจฺจนฺตํ  วูปสเมตุํ  คจฺฉนฺโต  อมฺหากํ  ปุญฺฃกฺเขตฺตํ  

มา  ปมชฺชีติ  เทวึ  วตฺวา  อคมาสิ ฯ  สา  ตโต  ปฏฺฅาย  มหาสตฺตํ  สหตฺถา  ปริวิสิ ฯ  

อเถกทิวสํ  สา  ตสฺมึ  จิรายนฺเต  นหาตฺวา  มฏฺฅสาฏกนิวตฺถา  สีหปญฺชรํ  วิวราเปตฺวา   

สรีเร  วาตํ  ปหราเปนฺตี  นิปนฺนา  อากาเสนาคจฺฉโต  มหาสตฺตสฺส  วากจีรสทฺทํ   

สุตฺวา  เวเคนุฏฺฅหิ ฯ  มฏฺฅสาฏโก  ภสฺสิ ฯ  มหาสตฺโต  วิสภาคารมฺมณํ  ทิสฺวา   

อุปฺปนฺนกฺกิเลโส  ตํขณญฺเฃว  ปริหีนชฺฌาโน  สตึ  ปจฺจุปฏฺฅาเปตุํ  อสกฺโกนฺโต  เทวิยา  

อสทฺธมฺมํ  ปฏิเสวิตฺวา  ภตฺตํ  ภุญฺชิตฺวา  ปทสาว  อุยฺยานํ  คโต ฯ  โส  ตโต  ปฏฺฅาย  

เทวสิกํ  ตเถว  อกาสิ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  พฺราหฺมโณ 

เป็นพราหมณ์  อสีติโกฏิวิภโว ผู้มีทรัพย์อันบุคคลพึงเสวยมีโกฏิแปดสิบเป็นประมาณ  
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อโหสิ ได้มีแล้ว  พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี ฯ  จ ก็  (มาตาปิตโร) อ.มารดาและ

บิดา ท.  กรึสุ กระทําแล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา  อิติ ว่า  “หาริโต อ.หาริตะ”  อิติ ดังนี้  

นามํ ให้เป็นชื่อ  อสฺส  (ปุตฺตสฺส) ของบุตรนั้น  (ตสฺส  กุมารสฺส)  กญฺจนจฺฉวิตาย 

เพราะความที่ แห่งกุมารนั้น เป็นผู้มีผิวพรรณเพียงดังทอง ฯ  โส  (โพธิสตฺโต) อ.พระ

โพธิสัตว์นั้น  ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  หิมวต ิในป่าหิมพานต์  อจฺจเยน ในกาลอันล่วง

ไป  มาตาปิตูนํ แห่งมารดาและบิดา ท.  ฌานาภิญฺฃาโย ยังฌานและอภิญญา ท.  

นิพฺพตฺเตตฺวา ให้บังเกิดแล้ว  ทิวเส ในวัน  สตฺตเม ที่ ๗  วสิตฺวา อยู่แล้ว  จิรํ สิ้นกาล

นาน  ตตฺถ  (หิมวนฺเต) ในป่าหิมพานต์นั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อุยฺยานํ สู่พระอุทยาน  

พาราณสีรญฺโฃ ของพระราชาผู้เป็นใหญ่ในเมืองพาราณสี  โลณมฺพิลเสวนตฺถาย  

เพื่อประโยชน์แก่การเสพซึ่งรสเค็มและรสเปรี้ยว  วิหาสิ อยู่แล้ว ฯ  โส  (หาริโต) 

อ.ดาบสชื่อว่าหาริตะนั้น  ภุญฺชนฺโต ฉันอยู่  นิพทฺธํ เนืองนิตย์  เคเห ในพระราช

มณเฑียร  รญฺโฃ ของพระราชา  วส ิอยู่แล้ว  วสฺสานิ สิ้นปี ท.  ทฺวาทส ๑๒ ฯ  ราชา 

อ.พระราชา  คจฺฉนฺโต เมื่อเสด็จไป  ปจฺจนฺตํ  วูปสเมตุ ํเพื่ออัน ยังปัจจันตชนบท ให้

เข้าไปสงบ  วตฺวา ตรัสแล้ว  เทวึ กะพระเทวี  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  มา  ปมชฺช ิอย่า

ประมาทแล้ว  ปุญฺฃกฺเขตฺตํ ซึ่งบุญเขต  อมฺหากํ ของเรา ท.”  อิติ ดังนี้  อคมาสิ ได้

เสด็จไปแล้ว ฯ  สา  (เทวี) อ.พระเทวีนั้น  ปริวิส ิอังคาสแล้ว  มหาสตฺต ํซึ่งพระมหา-

สัตว์  สหตฺถา ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์  ปฏฺฅาย จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น ฯ   

อถ ครั้งนั้น  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  สา  (เทวี) อ.พระเทวีนั้น,  ตสฺมึ  (มหาสตฺเต)  

ครั้นเมื่อพระมหาสัตว์นั้น  จิรายนฺเต ประพฤติชักช้าอยู่,  นหาตฺวา ทรงสนานแล้ว  

มฏฺฅสาฏกนิวตฺถา ผู้มีพระภูษาอันมีเนื้อเกลี้ยงอันทรงแล้ว  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  

วิวราเปตฺวา ให้เปิดแล้ว  สีหปญฺชรํ ซึ่งสีหบัญชร  วาตํ ยังลม  ปหราเปนฺตี ให้

พัดอยู่  สรีเร ที่พระกาย  นิปนฺนา ทรงบรรทมแล้ว  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  วากจีร-

สทฺทํ ซึ่งเสียงแห่งผ้าคากรอง  มหาสตฺตสฺส ของพระมหาสัตว์  อาคจฺฉโต ผู้มาอยู่   

อากาเสน ทางอากาศ  อุฏฺฅหิ เสด็จลุกขึ้น  เวเคน โดยเร็ว ฯ  มฏฺฅสาฏโก อ.พระ

ภูษาเนื้อเกลี้ยง  ภสฺส ิ หลุดแล้ว ฯ  มหาสตฺโต อ.พระมหาสัตว์  ทิสฺวา เห็นแล้ว   

วิสภาคารมฺมณํ ซึ่งอารมณ์อันมีส่วนเสมอไปปราศแล้ว  อุปฺปนฺนกฺกิเลโส ผู้มีกิเลส

อันเกิดขึ้นแล้ว  ปริหีนชฺฌาโน ผู้มีฌานอันเสื่อมรอบแล้ว  ตํขณํ  เอว ในขณะนั้น

นั่นเทียว  อสกฺโกนฺโต ไม่อาจอยู่  สตึ  ปจฺจุปฏฺฅาเปตุํ เพื่ออัน ยังสติ ให้เข้าไปตั้ง



มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๒188 [ตติย

ไว้เฉพาะ  ปฏิเสวิตฺวา เสพแล้ว  อสทฺธมฺมํ ซึ่งอสัทธรรม  เทวิยา กับด้วยพระเทวี   

ภุญฺชิตฺวา ฉันแล้ว  ภตฺต ํซึ่งภัตร  คโต ไปแล้ว  อุยฺยานํ สู่พระอุทยาน  ปทสา ว  

ด้วยเท้าเทียว ฯ  โส  (มหาสตฺโต) อ.พระมหาสัตว์นั้น  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ตถา  

เอว เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว  เทวสิกํ ทุกๆ วัน  ปฏฺฅาย จําเดิม  ตโต  (กาลโต)  

แต่กาลนั้น ฯ  

 มีเรื่องเล่าว่า ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์ได้เป็นพราหมณ์มีทรัพย์สมบัติประมาณ ๘๐ 

โกฏิ ในกรุงพาราณสี. ก็เพราะพระโพธิสัตว์นั้น มีผิวพรรณดั่งทอง มารดาบิดาจึง

ขนานนามท่านว่า “หาริตะ” ดังนี้. ในกาลที่มารดาบิดาล่วงไปแล้ว พระโพธิสัตว์นั้น 

ออกบรรพชาในป่าหิมพานต์ ในวันที่ ๗ ทําฌานและอภิญญาให้บังเกิด แล้วอยู่ใน

สถานที่นั้นช้านาน ปรารถนาจะเสพรสเค็มและรสเปรี้ยว จึงไปยังพระอุทยานของ

พระเจ้ากรุงพาราณสี แล้วอยู่. หาริตดาบสนั้น อยู่ฉันเป็นประจําในพระราชมณเฑียร

ถึง ๑๒ ปี. พระราชา เมื่อเสด็จไปปราบปัจจันตชนบท ทรงรับสั่งพระราชเทวีว่า “เธอ

อย่าประมาทบุญเขตของเรา” ดังนี้แล้ว จึงได้เสด็จไป. ตั้งแต่นั้นมา พระราชเทวีนั้น 

ทรงอังคาสพระมหาสัตว์ ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์. ต่อมาวันหนึ่ง เมื่อพระมหาสัตว์

นั้นชักช้าอยู่ พระนางทรงสนานแล้ว ทรงพระภูษาเนื้อเกลี้ยงแล้ว ให้เปิดสีหบัญชร

ออก ทรงบรรทม ให้ลมโชยพระกาย ทรงได้ยินเสียงผ้าคากรองของพระมหาสัตว์ผู้มา

ทางอากาศ จึงทรงลุกขึ้นโดยเร็ว. พระภูษาเนื้อเกลี้ยง พลัดหลุดแล้ว. พระมหาสัตว์

เห็นวิสภาคารมณ์ ก็เกิดกิเลสขึ้น มีฌานเสื่อมไปในขณะนั้นนั่นเอง ไม่อาจจะตั้งสติไว้

ได้ เสพอสัทธรรมกับพระราชเทวี ฉันภัตตาหารแล้ว ก็เดินไปสู่พระอุทยานด้วยเท้า. 

ตั้งแต่นั้นมา พระมหาสัตว์นั้น ก็ได้ทําอย่างนั้นเหมือนกันทุกวันๆ.

 อิติ  โส  อินฺทฺริยาสํวรเหตุ  ทิฏฺฅธมฺเม  วินาสํ  ปาปุณิ ฯ  ตญฺจสฺส  กมฺมํ  สกลนคเร  

ปากฏํ ฯ  อมจฺจา  เอวมกาสิ  หาริโตติ  รญฺโฃ  ปณฺณํ  เปเสสุํ ฯ  ราชา  อสฺสทฺทหนฺโตว   

ปจฺจนฺตํ  วูปสเมตฺวา  ปจฺจาคนฺตฺวา  อุยฺยานํ  ปวิสิตฺวา  โพธิสตฺตํ  ปุจฺฉิ ฯ  โส   

สจฺจวาทิตาย  ยถาภูตํ  กเถตฺวา  มหาราช  โอกาสํ  ตาว  เม  กโรหีติ  วตฺวา  ปณฺณ-

สาลํ  ปวิสิตฺวา  กสิณมณฺฑลํ  โอโลเกตฺวา  ปุน  ฌานํ  อุปฺปาเทตฺวา  สาลโต  นิกฺขมฺม  

อากาเส  นิสีทิตฺวา  รญฺโฃ  ธมฺมํ  เทเสตฺวา  หิมวนฺตเมว  คนฺตฺวา  อปริหีนชฺฌาโน  

พฺรหฺมโลกุปโค  อโหสิ ฯ  นวกนิปาเต  หาริตชาตกวณฺณนายํ  หาริตตาปสวตฺถุ ฯ
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 โส  (มหาสตฺโต) อ.พระมหาสัตว์นั้น  ปาปุณิ ถึงแล้ว  วินาสํ ซึ่งความพินาศ  ทิฏฺฅ-

ธมฺเม ในทิฏฐธรรม  อินฺทฺริยาสํวรเหตุ เพราะเหตุแห่งการไม่สํารวมซึ่งอินทรีย์  อิติ 

ด้วยประการฉะนี้ ฯ  จ ก็  ตํ  กมฺม ํอ.กรรมนั้น  อสฺส  (มหาสตฺตสฺส) ของพระมหา

สัตว์นั้น  ปากฏํ ปรากฏแล้ว  สกลนคเร ในเมืองทั้งสิ้น ฯ  อมจฺจา อ.อํามาตย์ ท.   

เปเสสุํ ส่งไปแล้ว  ปณฺณ ํซึ่งหนังสือ  รญฺโฃ แก่พระราชา  อิติ ว่า  “หาริโต อ.ดาบส

ชื่อว่าหาริตะ  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  เอวํ อย่างนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  ราชา อ.พระราชา  

อสฺสทฺทหนฺโตว ไม่ทรงเชื่ออยู่เทียว  ปจฺจนฺตํ ทรงยังปัจจันตชนบท  วูปสเมตฺวา 

ให้เข้าไปสงบแล้ว  ปจฺจาคนฺตฺวา เสด็จกลับมาแล้ว  ปวิสิตฺวา เสด็จเข้าไปแล้ว   

อุยฺยานํ สู่พระอุทยาน  ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  โพธิสตฺต ํ ซึ่งพระโพธิสัตว์ ฯ  โส   

(โพธิสตฺโต) อ.พระโพธิสัตว์นั้น  กเถตฺวา กราบทูลแล้ว  ยถาภูตํ ตามความเป็น

จริง  (อตฺตโน)  สจฺจวาทิตาย เพราะความที่ แห่งตน เป็นผู้กล่าวซึ่งคําสัตย์โดยปกติ   

วตฺวา ทูลแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร  (ตฺวํ) อ.พระองค์  กโรหิ ขอจง

กระทํา  โอกาสํ ซึ่งโอกาส  เม แก่อาตมภาพ  ตาว ก่อน”  อิติ ดังนี้  ปวิสิตฺวา เข้าไป

แล้ว  ปณฺณสาลํ สู่บรรณศาลา  โอโลเกตฺวา แลดูแล้ว  กสิณมณฺฑลํ ซึ่งมณฑล

แห่งกสิณ  ฌานํ ยังฌาน  อุปฺปาเทตฺวา ให้เกิดขึ้นแล้ว  ปุน อีก  นิกฺขมฺม  ออกไป

แล้ว  สาลโต จากศาลา  นิสีทิตฺวา นั่งแล้ว  อากาเส ในอากาศ  เทเสตฺวา แสดงแล้ว  

ธมฺม ํซึ่งธรรม  รญฺโฃ แก่พระราชา  คนฺตฺวา ไปแล้ว  หิมวนฺตํ  เอว สู่ป่าหิมพานต์

นั่นเทียว  อปริหีนชฺฌาโน ผู้มีฌานอันไม่เสื่อมรอบแล้ว  พฺรหฺมโลกุปโค เป็นผู้เข้า

ถึงซึ่งพรหมโลก  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  หาริตตาปสวตฺถุ อ.เรื่องแห่งดาบสชื่อว่า 

หาริตะ  (อาคตํ) มาแล้ว  หาริตชาตกวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งหาริตชาดก   

นวกนิปาเต ในนวกนิบาต ฯ

 พระมหาสัตว์นั้นถึงความพินาศในทิฏฐธรรม เพราะเหตุไม่สํารวมอินทรีย์ ด้วย

ประการฉะนี้. และกรรมของพระมหาสัตว์นั้น ได้ปรากฏไปทั่วพระนครแล้ว. อํามาตย์

ทั้งหลาย ส่งหนังสือไปทูลแด่พระราชาว่า “หาริตดาบส ได้ทําอย่างนี้ๆ” ดังนี้. ท้าวเธอ

ไม่ทรงเชื่อถ่ายเดียว ทรงปราบปัจจันตชนบทแล้ว เสด็จกลับมาแล้ว เสด็จเข้าไปสู่ 

พระอุทยาน ตรัสถามพระโพธิสัตว์. พระโพธิสัตว์นั้นทูลตามความเป็นจริง เพราะ

เป็นผู้มีปกติกล่าวแต่คําจริงแล้ว ทูลว่า “มหาบพิตร ขอพระองค์โปรดทําโอกาสแก่

อาตมาภาพก่อน” ดังนี้แล้ว เข้าไปสู่บรรณศาลา เพ่งมณฑลแห่งกสิณ ทําฌานให้เกิด
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ขึ้นใหม่ ออกจากศาลา นั่งในอากาศ แสดงธรรมแด่พระราชาแล้ว ไปสู่ป่าหิมพานต์

นั่นแหละ มีฌานไม่เสื่อมแล้ว ก็ได้เข้าถึงพรหมโลก. เรื่องหาริตดาบสมาในอรรถกถา 

หาริตชาดก นวกนิบาต.

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

[๑๖๘] ตตฺเถว  โลมสกสฺสปชาตกวณฺณนายํ  โลมสกสฺสปตาปสวตฺถุมฺปิ  เอกนิปาตสฺส   

ยถากฺกมํ  ทสมจุทฺทสมวคฺเคสุ  ตกฺกสิลาชาตกปญฺจภีรุกชาตกวณฺณนาสุ  อาคตํ   

ปญฺจนฺนํ  อินฺทฺริยาสํวรเหตุ  ยกฺขินีหิ  ขาทิตานํ  รูปโคจรสทฺทโคจราทีนํ  ชนานญฺเจว  

ทฺวินฺนํ  ยกฺขินีหิ  อภิสงฺขตํ  ทิพฺพรูปํปิ  อินฺทฺริยานิ  ภินฺทิตฺวา  กิเลสุปฺปาทนวเสน   

อโนโลเกตฺวา  ตกฺกสิลํ  คนฺตฺวา  รชฺชปฺปตฺตานํ  พาราณสีราชปุตฺตานญฺจ  วตฺถุมฺปิ  

สมาหริตพฺพํ ฯ

 (ปณฺฑิเตน)  ตตฺเถว  (นวกนิปาเต)  โลมสกสฺสปชาตกวณฺณนายํ  (อาคตํ)  โลมสกสฺสปตาปส- 

วตฺถุมฺปิ  เอกนิปาตสฺส  ยถากฺกมํ  ทสมจุทฺทสมวคฺเคสุ  ตกฺกสิลาชาตกปญฺจภีรุกชาตกวณฺณนาสุ  

อาคตํ  ปญฺจนฺนํ  อินฺทฺริยาสํวรเหตุ  ยกฺขินีหิ  ขาทิตานํ  รูปโคจรสทฺทโคจราทีนํ  ชนานํ  เจว  ทฺวินฺนํ   

ยกฺขินีหิ  อภิสงฺขตํ  ทิพฺพรูปํปิ  อินฺทฺริยานิ  ภินฺทิตฺวา  กิเลสุปฺปาทนวเสน  อโนโลเกตฺวา   

ตกฺกสิลํ  คนฺตฺวา  รชฺชปฺปตฺตานํ  พาราณสีราชปุตฺตานํ  จ  วตฺถุมฺปิ  สมาหริตพฺพํ ฯ

 โลมสกสฺสปตาปสวตฺถุมฺปิ แม้ อ.เรื่องแห่งดาบสชื่อว่าโลมสกัสสปะ  (อาคตํ) อันมา

แล้ว  โลมสกสฺสปชาตกวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งโลมสกัสสปชาดก  ตตฺถ  เอว  

(นวกนิปาเต) ในนวกนิบาตนั้นนั่นเทียว  วตฺถุมฺป ิ แม้ อ.เรื่อง  ชนานํ แห่งชน ท.  

ปญฺจนฺนํ ๕ คน  รูปโคจรสทฺทโคจราทีนํ ผู้มีรูปเป็นอารมณ์และมีเสียงเป็นอารมณ์

เป็นต้น  ยกฺขินีหิ  ขาทิตานํ ผู้อันนางยักษิณี ท. เคี้ยวกินแล้ว  อินฺทริยาสํวรเหตุ 

เพราะเหตุแห่งการไม่สํารวมซึ่งอินทรีย์  เจว ด้วยนั่นเทียว  พาราณสีราชปุตฺตานํ  

แห่งพระราชโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสี ท.  ทฺวินฺนํ ๒ พระองค์  ยกฺขินีหิ   

อภิสงฺขตํ  ทิพฺพรูปํปิ  อินฺทฺริยานิ  ภินฺทิตฺวา  กิเลสุปฺปาทนวเสน  อโนโลเกตฺวา   

ตกฺกสิลํ  คนฺตฺวา  รชฺชปฺปตฺตานํ ผู้ไม่แลดูแล้ว แม้ซึ่งรูปอันเป็นทิพย์ อันอันนาง

ยักษิณี ท. จําแลงแล้ว ด้วยสามารถแห่งการ ทําลาย ซึ่งอินทรีย์ ท. แล้วจึงยังกิเลสให้

เกิดขึ้น เสด็จไปแล้ว สู่เมืองตักกสิลา ทรงถึงแล้วซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  จ ด้วย   

อาคตํ อันมาแล้ว  ตกฺกสิลาชาตกปญฺจภีรุกชาตกวณฺณนาสุ ในอรรถกถาแห่ง 
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ตักกสิลาชาดก และปัญจภีรุกชาดก ท.  ทสมจุทฺทสมวคฺเคสุ ในทสมวรรคและจุทท

สมวรรค ท.  ยถากฺกมํ ตามลําดับ  เอกนิปาตสฺส แห่งเอกนิบาต  (ปณฺฑิเตน) อัน

บัณฑิต  สมาหริตพฺพ ํพึงประมวลมา ฯ 

 เรื่องโลมสกัสสปดาบส มาในอรรถกถาโลมสกัสสปชาดก นวกนิบาตนั้นนั่นแหละก็ดี 

เรื่องของชน ๕ คน ผู้มีรูปเป็นอารมณ์และมีเสียงเป็นอารมณ์เป็นต้น ซึ่งถูกนางยักษิณี

เคี้ยวกินแล้ว เพราะเหตุไม่สํารวมอินทรีย์ และเรื่องของพระโอรสของพระเจ้ากรุง 

พาราณสีทั้ง ๒ พระองค์ ผู้ไม่แลดูแม้กระทั่งรูปทิพย์ ที่นางยักษิณีทั้งหลายจําแลง 

ด้วยสามารถทําลายอินทรีย์ แล้วทําให้เกิดกิเลสขึ้น เสด็จถึงเมืองตักกสิลา แล้วถึง

ความเป็นพระราชา ซึ่งมาในอรรถกถาตักกสิลาชาดกและปัญจภีรุกชาดก ในทสม-

วรรค และจุททสมวรรค ตามลําดับ แห่งเอกนิบาตก็ดี บัณฑิตพึงประมวลมา.

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

๖. ปูติมํสวตฺถุ

[๑๖๙] อปิจ  สกโคจรโต  ปริหานิปิ  อาทีนโว ฯ  เตน  ภควา  อินฺทฺริยสํวรรหิเต  ภิกฺขู   

โอวทนฺโต  “ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  นาม  รูปาทีสุ  สุภนิมิตฺตวเสน  นิมิตฺตํ  คเหตุํ  น  วฏฺฏติ,   

สเจ  หิ  ตสฺมึ  สมเย  กาลํ  กโรติ,  นิรยาทีสุ  นิพฺพตฺตติ,  ตสฺมา  รูปาทีสุ  สุภนิมิตฺตํ   

มา  คณฺหิตฺถาติ  วตฺวา  ปุน  โสปมํ  เทสนํ  เทเสตุกาโม  “ตุมฺหากํ  รูปสฺส  โอโลกน-

กาโลปิ  อตฺถิ,  อโนโลกนกาโลปิ  โอโลกนกาเล  สุภวเสน  อโนโลเกตฺวา  อสุภวเสน   

โอโลเกยฺยาถ,  เอวํ  อตฺตโน  โคจรา  น  ปริหายิสฺสถ,  โก  ปน  ตุมฺหากํ  โคจโร,   

จตฺตาโร  สติปฏฺฅานา  จตฺตาโร  สมฺมปฺปธานา  อริโย  อฏฺฅงฺคิโก  มคฺโค  นวโลกุตฺตร- 

ธมฺโม,  เอตสฺมิญฺหิ  โว  โคจเร  จรตํ,  น  ลจฺฉติ  มาโร  ฉิทฺทํ  โอตารํ,  สเจ  ปน   

กิเลสวสิกา  หุตฺวา  สุภนิมิตฺตวเสน  โอโลเกสฺสถ,  ปูติมํสสิคาโล  วิย  อตฺตโน  โคจรา  

ปริหายิสฺสถาติ  วตฺวา  อตีตํ  อาหริ

 อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  ปริหานิปิ แม้ อ.ความเสื่อมรอบ  สกโคจรโต จากโคจรของตน  

อาทีนโว เป็นโทษ  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  ภควา อ.พระผู้มีพระภาค

เจ้า  โอวทนฺโต เมื่อตรัสสอน  ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท.  อินฺทฺริยสํวรรหิเต ผู้เว้นแล้วจากการ
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สํารวมซึ่งอินทรีย์  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ภิกฺขุนา  นาม   

รูปาทีสุ  (อารมฺมเณสุ)  สุภนิมิตฺตวเสน  นิมิตฺตํ  คเหตุํ อ.อัน- ชื่ออันภิกษุ -ถือเอา  

ซึ่งนิมิต ในอารมณ์ ท. มีรูปเป็นต้น ด้วยสามารถแห่งนิมิตว่างาม  น  วฏฺฏติ ย่อมไม่

ควร,  หิ เพราะว่า  สเจ ถ้าว่า  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  กโรติ ย่อมกระทํา  กาลํ ซึ่งกาละ  ตสฺมึ  

สมเย ในสมัยนั้นไซร้,  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  นิพฺพตฺตต ิ ย่อมบังเกิด  นิรยาทีสุ   

(อปาเยสุ) ในอบาย ท. มีนรกเป็นต้น,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  มา   

คณฺหิตฺถ อย่าถือเอาแล้ว  สุภนิมิตฺต ํ ซึ่งนิมิตว่างาม  รูปาทีสุ  (อารมฺมเณสุ)  

ในอารมณ์ ท. มีรูปเป็นต้น”  อิติ ดังนี้  เทเสตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันแสดง  เทสนํ  

ซึ่งเทศนา  โสปมํ อันเป็นไปกับด้วยการเปรียบเทียบ  ปุน อีก  (หุตฺวา) เป็น  วตฺวา 

ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “โอโลกนกาโลปิ แม้ อ.กาลเป็นที่แลดู  รูปสฺส ซึ่งรูป  ตุมฺหากํ 

ของเธอ ท.  อตฺถิ มีอยู่,  อโนโลกนกาโลปิ แม้ อ.กาลเป็นที่ไม่แลดู  (รูปสฺส) ซึ่งรูป   

(ตุมฺหากํ) ของเธอ ท.  (อตฺถิ) มีอยู่,  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  อโนโลเกตฺวา ไม่แลดูแล้ว  สุภ-

วเสน ด้วยสามารถแห่งนิมิตว่างาม  โอโลกนกาเล ในกาลเป็นที่แลดู  โอโลเกยฺยาถ 

พึงแลดู  อสุภวเสน ด้วยสามารถแห่งนิมิตว่าไม่งาม,  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  น  ปริหายิสฺสถ  

จักไม่เสื่อม  โคจรา จากโคจร  อตฺตโน ของตน  เอวํ อย่างนี้,  ปน ก็  โก อ.อะไร  

โคจโร เป็นโคจร  ตุมฺหากํ ของเธอ ท.  (โหติ) ย่อมเป็น,  สติปฏฺฅานา อ.สติ- 

ปัฏฐาน ท.  จตฺตาโร ๔  สมฺมปฺปธานา อ.ความเพียรชอบ ท.  จตฺตาโร ๔  มคฺโค 

อ.มรรค  อริโย อันประเสริฐ  อฏฺฅงฺคิโก อันประกอบแล้วด้วยองค์ ๘  นวโลกุตฺตร-

ธมฺโม อ.โลกุตรธรรม ๙,  ห ิ เพราะว่า  โว เมื่อเธอ ท.  จรตํ ประพฤติอยู่  เอตสฺมึ   

โคจเร ในโคจรนั่น,  มาโร อ.มาร  น  ลจฺฉติ จักไม่ได้  ฉิทฺทํ ซึ่งช่อง  โอตารํ ซึ่ง

โอกาส,  ปน ก็  สเจ ถ้าว่า  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  กิเลสวสิกา เป็นผู้เป็นไปในอํานาจ

ของกิเลส  หุตฺวา เป็น  โอโลเกสฺสถ จักแลดู  สุภนิมิตฺตวเสน ด้วยสามารถแห่ง

นิมิตว่างาม,  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  ปริหายิสฺสถ จักเสื่อม  โคจรา จากโคจร  อตฺตโน  

ของตน  ปูติมํสสิคาโล  วิย ราวกะ อ.สุนัขจิ้งจอกชื่อว่าปูติมังสะ”  อิติ ดังนี้  อาหริ 

ทรงนํามาแล้ว  อตีตํ  (วตฺถุํ) ซึ่งเรื่อง อันเป็นไปล่วงแล้ว  อิติ ว่า...

 อีกอย่างหนึ่ง แม้ความเสื่อมจากโคจร (คือธรรมเป็นดุจอาหาร) ของตน ก็จัดว่าเป็น

โทษ. เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อทรงสอนภิกษุทั้งหลาย ผู้เว้นจากการ

สํารวมอินทรีย์ ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่าภิกษุจะถือเอานิมิตในรูปเป็นต้น ด้วย
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สามารถศุภนิิมิต ไม่ควร. เพราะถ้าเธอมรณภาพเสียในสมัยนั้นไซร้, ก็จะพึงบังเกิดใน

อบายภูมิมีนรกเป็นต้น, เพราะฉะนั้น เธอทั้งหลายอย่าถือเอาศุภนิมิตในรูปเป็นต้น” 

ดังนี้แล้ว มีพระประสงค์จะทรงแสดงเทศนาพร้อมทั้งอุปมาอีก ตรัสว่า “เวลาที่เธอทั้ง

หลายแลดูรูปก็ดี เวลาที่ไม่แลดูรูปก็ดี มีอยู่, ในเวลาแลดู อย่าพึงแลดูด้วยสามารถ

ศุภนิมิต พึงแลดูด้วยสามารถอศุภนิมิต, อย่างนี้ เธอทั้งหลายจึงจักไม่เสื่อมจาก

โคจรของตน. ก็อะไรเล่าเป็นโคจรของเธอทั้งหลาย, สติปัฏฐาน ๔, สัมมัปปธาน ๔, 

อริยมรรคมีองค์ ๘, โลกุตตรธรรม ๙. เพราะว่า เมื่อเธอทั้งหลายประพฤติในโคจร

นั้นอยู่ มารจักไม่ได้ช่องโอกาส. ก็ถ้าเธอทั้งหลายลุอํานาจกิเลส จักแลดูด้วยสามารถ

ศุภนิมิตไซร้, ก็จักเสื่อมจากโคจรของตน ดุจสุนัขจิ้งจอกชื่อว่าปูติมังสะ” ดังนี้แล้ว ทรง

นําอดีตนิทานมา.

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

[๑๗๐]  อตีเต  กิร  หิมวนฺตปฺปเทเส  ปพฺพตคุหายํ  อเนกสตเอฬกา  วสึสุ ฯ  เตสมนฺตเร  

เอกา  เมณฺฑมาตา  นาม  เอฬิกา  พฺยตฺตา  อโหสิ  อุปายกุสลา ฯ  เตสํ  วสนฏฺฅานโต   

อวิทูเร  เอกิสฺสํ  คุหายํ  ปูติมํโส  นาม  สิคาโล  วิหาสิ  สทฺธึ  เวณิยา  นาม  ภริยาย ฯ   

โส  สภริโย  อุปาเยน  พหู  เอฬเก  ขาทิตฺวา  ปุน  ตํ  เมณฺฑมาตุนามกํ  เอฬิกํ   

ขาทิตุกาโม  ภริยํ  อาห  “ตฺวํ  ตาย  สทฺธึ  สขี  โหหิ,  วิสฺสาเส  อุปฺปนฺเน,  อหํ  มตาลยํ  

กตฺวา  นิปชฺชิสฺสํ,  ตฺวํ  ตํ  อุปคนฺตฺวา  ‘สามิโก  เม  มโต,  อหญฺจ  อนาถา,  ฅเปตฺวา 

ตํ  อญฺโฃ  เม  ฃาตโก  นตฺถิ,  เอหิ,  ตสฺส  สรีรกิจฺจํ  กริสฺสามาติ  วตฺวา  อาเนหิ,   

อถาหํ  อุปฺปติตฺวา  ตํ  คีวายํ  ฑํสิตฺวา  มาเรสฺสามีติ ฯ  สา  ตถา  กตฺวา,  วิสฺสาเส   

อุปฺปนฺเน,  ตํ  ตถา  อโวจ ฯ  เอฬิกา  “ตว  สามิเกน  มม  ฃาตกา  ขาทิตา,   

ภายามิสฺส  น  สกฺโกมิ  คนฺตุนฺติ  อาห ฯ  สิคาลี  “มา  ภายิ,  มตโก  กึ  กริสฺสตีติ   

วตฺวา  ตํ  อาเนสิ ฯ  สิคาโล  ตาสํ  ปทสทฺทํ  สุตฺวา  “อาคตา  นุ  โข  เอฬิกาติ  สีสํ   

อุกฺขิปิตฺวา  โอโลเกสิ ฯ  เอฬิกา  ตํ  ตถา  กโรนฺตํ  ทิสฺวา  “อยํ  ปาปธมฺโม  มํ   

วญฺเจตฺวา  มาเรตุกามตาย  มตาลยํ  กตฺวา  นิปนฺโนติ  นิวตฺติตฺวา  ปลายิ ฯ  สิคาลี  ตํ  

นิวตฺเตตุํ  อสกฺโกนฺตี  สิคาลํ  อุปคนฺตฺวา  ตํ  ครหนฺตี  อิมํ  คาถมาห

[๑๗๑]   “ตฺวํ  โขสิ  สมฺม  อุมฺมตฺโต   ทุมฺเมโธ  อวิจกฺขโณ  

  โส  ตฺวํ  มตาลยํ  กตฺวา   อกาเลน  วิเปกฺขสีติ ฯ
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 กิร ได้ยินว่า  อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  อเนกสตเอฬกา อ.แพะตัวมีร้อยมิใช่

หนึ่ง ท.  วสึส ุอยู่แล้ว  ปพฺพตคุหายํ ใกล้ถํ้าแห่งภูเขา  หิมวนฺตปฺปเทเส ในหิมวันต- 

ประเทศ ฯ  เอฬิกา อ.แม่แพะ  เอกา ตัวหนึ่ง  เมณฺฑมาตา  นาม ชื่อว่าเมณฑ

มาตา  พฺยตฺตา เป็นสัตว์หลักแหลม  อุปายกุสลา เป็นสัตว์ฉลาดในอุบาย  อโหสิ ได้

มีแล้ว  อนฺตเร ในระหว่าง  เตสํ  (เอฬกานํ) แห่งแพะ ท. เหล่านั้น ฯ  สิคาโล อ.สุนัข

จิ้งจอก  ปูติมํโส  นาม ชื่อว่าปูติมังสะ  วิหาสิ อยู่แล้ว  คุหายํ ในถํ้า  เอกิสฺสํ แห่ง

หนึ่ง  อวิทูเร ในที่ไม่ไกล  วสนฏฺฅานโต แต่ที่เป็นที่อยู่  เตสํ  (เอฬกานํ) ของแพะ ท. 

เหล่านั้น  สทฺธึ กับ  ภริยาย ด้วยภรรยา  เวณิยา  นาม ชื่อว่าเวณี ฯ  โส  (สิคาโล) 

อ.สุนัขจิ้งจอกนั้น  สภริโย ตัวเป็นไปกับด้วยภรรยา  ขาทิตฺวา เคี้ยวกินแล้ว  เอฬเก 

ซึ่งแพะ ท.  พห ูมาก  อุปาเยน ด้วยอุบาย  ขาทิตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเคี้ยวกิน  

เอฬิกํ ซึ่งแม่แพะ  ตํ  เมณฺฑมาตุนามกํ ตัวชื่อว่าเมณฑมาตานั้น  ปุน อีก  (หุตฺวา)  

เป็น  อาห กล่าวแล้ว  ภริยํ กะภรรยา  อิติ ว่า  “ตฺว ํอ.เธอ  สขี เป็นเพื่อน  สทฺธึ  

กับ  ตาย  (เอฬิกาย) ด้วยแม่แพะนั้น  โหหิ จงเป็น,  วิสฺสาเส ครั้นเมื่อความคุ้นเคย  

อุปฺปนฺเน เกิดขึ้นแล้ว,  อหํ อ.เรา  กตฺวา กระทําแล้ว  มตาลยํ ซึ่งการลวงว่าตาย

แล้ว  นิปชฺชิสฺสํ จักนอน,  ตฺว ํอ.เธอ  อุปคนฺตฺวา เข้าไปหาแล้ว  ตํ  (เอฬิกํ) ซึ่งแม่

แพะนั้น  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิโก อ.สามี  เม ของข้าพเจ้า  มโต ตายแล้ว,  

จ อนึ่ง  อหํ อ.ข้าพเจ้า  อนาถา เป็นผู้ไม่มีที่พึ่ง  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  ฃาตโก อ.ญาติ   

เม ของข้าพเจ้า  อญฺโฃ อื่น  ฅเปตฺวา เว้น  ต ํซึ่งท่าน  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  

เอหิ จงมา,  (มยํ) อ.เรา ท.  กริสฺสาม จักกระทํา  สรีรกิจฺจํ ซึ่งกิจด้วยสรีระ  ตสฺส  

(สามิกสฺส) ของสามีนั้น”  อิติ ดังนี้  อาเนหิ จงนํามา,  อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความ

เป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  อหํ อ.เรา  อุปฺปติตฺวา กระโดดขึ้นแล้ว  ฑํสิตฺวา กัด

แล้ว  ตํ  (เอฬิกํ) ซึ่งแม่แพะนั้น  คีวายํ ที่คอ  (ตํ  เอฬิกํ) ยังแม่แพะนั้น  มาเรสฺสามิ 

จักให้ตาย”  อิติ ดังนี้ ฯ  สา  (ภริยาสิคาลิกา) อ.สุนัขจิ้งจอกผู้เป็นภรรยานั้น  กตฺวา  

กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น,  วิสฺสาเส ครั้นเมื่อความคุ้นเคย  อุปฺปนฺเน เกิด

ขึ้นแล้ว  อโวจ ได้กล่าวแล้ว  ตํ  (เอฬิกํ) กะแม่แพะนั้น  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ   

เอฬิกา อ.แม่แพะ  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ฃาตกา อ.ญาติ ท.  มม ของเรา   

สามิเกน อันสามี  ตว ของท่าน  ขาทิตา เคี้ยวกินแล้ว,  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  ภายามิ 

ย่อมกลัว  อสฺส  (ตว  สามิกสฺส) แต่สามีของเธอนั้น,  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  น  สกฺโกมิ 
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ย่อมไม่อาจ  คนฺตุํ เพื่ออันไป”  อิติ ดังนี้ ฯ  สิคาลี อ.นางสุนัขจิ้งจอก  วตฺวา กล่าว

แล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  มา  ภายิ อย่ากลัวแล้ว,  (โส  สามิโก) อ.สามีนั้น  มตโก 

เป็นผู้ตายแล้ว  (หุตฺวา) เป็น  กริสฺสต ิจักกระทํา  กึ ซึ่งอะไร”  อิติ ดังนี้  อาเนสิ 

นํามาแล้ว  ตํ  (เอฬิกํ) ซึ่งนางแพะนั้น ฯ  สิคาโล อ.สุนัขจิ้งจอก  สุตฺวา ฟังแล้ว  

ปทสทฺทํ ซึ่งเสียงแห่งเท้า  ตาสํ  (เอฬิกาสิคาลีนํ) ของนางแพะและนางสุนัขจิ้งจอก 

ท. เหล่านั้น  อุกฺขิปิตฺวา ยกขึ้นแล้ว  สีส ํซึ่งศีรษะ  โอโลเกสิ แลดูแล้ว  (จินฺตเนน) 

ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  “เอฬิกา อ.แม่แพะ  อาคตา  นุ  โข มาแล้วหรือหนอแล”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  เอฬิกา อ.แม่แพะ  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (สิงฺคาลํ) ซึ่งสุนัขจิ้งจอกนั้น  กโรนฺตํ 

ตัวกระทําอยู่  ตถา เหมือนอย่างนั้น  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  (สิคาโล) 

อ.สุนัขจิ้งจอกนี้  ปาปธมฺโม เป็นผู้มีธรรมอันชั่ว  (หุตฺวา) เป็น  นิปนฺโน นอนแล้ว   

กตฺวา กระทํา  มตาลยํ ซึ่งการลวงว่าตายแล้ว  (อตฺตโน)  มํ  วญฺเจตฺวา  (มํ)   

มาเรตุกามตาย เพราะความที่ แห่งตน เป็นผู้ใคร่เพื่ออัน ลวงแล้ว ซึ่งเรา ยังเรา ให้

ตาย”  อิติ ดังนี้  นิวตฺติตฺวา กลับแล้ว  ปลายิ หนีไปแล้ว ฯ  สิคาลี อ.นางสุนัข 

จิ้งจอก  อสกฺโกนฺตี ไม่อาจอยู่  ตํ  (เอฬิกํ)  นิวตฺเตตุ ํเพื่ออัน ยังแม่แพะนั้น ให้กลับ  

อุปคนฺตฺวา เข้าไปหาแล้ว  สิคาลํ ซึ่งสุนัขจิ้งจอก  ครหนฺตี เมื่อตําหนิ  ตํ  (สิคาลํ) 

ซึ่งสุนัขจิ้งจอกนั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งคาถานี้  อิติ ว่า

 “โส  ตฺวํ อ.ท่านนั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  มตาลยํ ซึ่งการลวงว่า

ตายแล้ว  วิเปกฺขสิ ย่อมแลดู  อกาเลน ในกาลอันไม่สมควร,  

สมฺม แน่ะสหาย  ตฺวํ  โข อ.ท่านแล  อุมฺมตฺโต เป็นผู้บ้าแล้ว  

ทุมฺเมโธ เป็นผู้มีปัญญาทราม  อวิจกฺขโณ เป็นผู้ไม่มีปัญญา

เป็นเครื่องพิจารณา  อสิ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 มีเรื่องเล่าว่า ในอดีตกาล ฝูงแพะหลายร้อยตัว อยู่ใกล้ถํ้าแห่งภูเขาในหิมวันตประเทศ. 

ในระหว่างแพะเหล่านั้น นางแพะตัวหนึ่ง ชื่อเมณฑมาตา เป็นสัตว์ฉลาดหลักแหลม

ในอุบาย. สุนัขจิ้งจอกชื่อปูติมังสะกับภรรยาชื่อเวณี ได้อยู่ในถํ้าแห่งหนึ่ง ไม่ไกลจาก

สถานที่อยู่ของฝูงแพะเหล่านั้น. สุนัขจิ้งจอกนั้นพร้อมกับภรรยา ได้กัดแพะกินเสีย

เป็นอันมาก ด้วยอุบาย ปรารถนาจะกินนางแพะมีชื่อว่าเมณฑมาตานั้นอีก จึงกล่าว

กับภรรยาว่า “เธอจงเป็นเพื่อนกับด้วยแม่แพะนั้น, เมื่อเกิดความคุ้นเคยกันแล้ว, ข้า
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จักนอนลวงว่าตายแล้ว, เธอจงเข้าไปหานางแพะนั้น แล้วบอกว่า ‘ผัวของฉันตายเสีย

แล้ว, ทั้งฉันก็ไม่มีที่พึ่ง, เว้นท่านเสียแล้ว ผู้อื่นที่เป็นญาติของฉันไม่มี, มาเถิด, ไป

ด้วยกัน, เราจักช่วยกันทําสรีรกิจของเขา’ ดังนี้แล้ว จงพามา, เมื่อเป็นเช่นนั้น ข้าจัก

กระโดดกัดมันที่คอให้ตาย”. สุนัขจิ้งจอกตัวภรรยานั้นทําดังนั้น เมื่อเกิดความคุ้นเคย

กันแล้ว ได้บอกนางแพะเหมือนอย่างนั้น. นางแพะกล่าวว่า “พวกญาติของเรา ถูก

สามีของท่านกินเสีย, ฉันกลัวเขา, ไม่อาจจะไปได้”. นางสุนัขจิ้งจอกพูดว่า “อย่ากลัว

ไปเลย สุนัขจิ้งจอกตายแล้ว จักทําอะไรได้” ดังนี้แล้ว จึงพานางแพะมา. สุนัขจิ้งจอก

ได้ยินเสียงฝีเท้าของ ๒ นางนั้น จึงชะเง้อศีรษะขึ้นแลดูด้วยหมายใจว่า “นางแพะมา

หรือไม่หนอ”. นางแพะเห็นสุนัขจิ้งจอกนั้นตัวทําอย่างนั้น จึงกล่าวติเตียนว่า “สุนัข

จิ้งจอกนี้ชั่วช้าแท้ นอนลวงว่าตายแล้ว เพราะหมายจะลวงเรามาฆ่าเสีย” ดังนี้แล้ว ก็

หนีกลับไป. นางสุนัขจิ้งจอกไม่อาจให้นางแพะกลับมาได้ จึงเข้าไปหาสุนัขจิ้งจอก 

เมื่อจะติเตียนสุนัขจิ้งจอกนั้น จึงกล่าวคาถานี้ว่า

 “เพื่อน แกลวงว่าตายแล้ว มองดูในเวลาไม่ควร ช่างบ้าโฉด

เขลา ไร้ปัญญารอบคอบเสียจริงๆ”.

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

ตตฺถ  อวิจกฺขโณติ  วิจารณปฺปญฺฃารหิโต  ฯ  อกาเลน  วิเปกฺขสีติ  เอฬิกาย  อตฺตโน   

สนฺติกํ  อนาคตายเยว  โอโลเกสิ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ) “อวิจกฺขโณติ  (ปทสฺส)  “วิจารณปฺปญฺฃารหิโต”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “อกาเลน   

วิเปกฺขสีติ  (คาถาปาทสฺส)  “เอฬิกาย  อตฺตโน  สนฺติกํ  อนาคตาย  เอว  โอโลเกสิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วิจารณปฺปญฺฃารหิโต เป็นผู้เว้นแล้วจากปัญญาเป็น

เครื่องพิจารณา”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อวิจกฺขโณติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท.  

เหล่านั้นหนา -บทว่า “อวิจกฺขโณ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เอฬิกาย เมื่อ

นางแพะ  อนาคตาย  เอว ไม่มาแล้วนั่นเทียว  สนฺติก ํ สู่สํานัก  อตฺตโน ของตน   

โอโลเกสิ แลดูแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  “อกาเลน   

วิเปกฺขสีติ ว่า “อกาเลน  วิเปกฺขสิ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “อวิจกฺขโณ” ความว่า เป็นผู้เว้นจากปัญญาเป็นเครื่อง
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พิจารณา. บาทคาถาว่า “อกาเลน  วิเปกฺขสิ” ความว่า เมื่อแม่แพะยังมาไม่ถึงสํานัก

ของตนนั่นแหละ ก็แลดู.

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

 เอวํ  อตีตํ  อาหริตฺวา  นวกนิปาเต  ปูติมํสชาตเก  อิมํ  คาถมาห  

  “น  อกาเล  วิเปกฺเขยฺย   กาเล  เปกฺเขยฺย  ปณฺฑิโต  

  ปูติมํโสว  ปชฺฌายิ   โย  อกาเล  วิเปกฺขตีติ ฯ

 (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาหริตฺวา ครั้นทรงนํามาแล้ว  อตีตํ  (วตฺถุํ) ซึ่งเรื่อง 

อันเป็นไปล่วงแล้ว  เอวํ อย่างนี้  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถานี้  ปูติมํส-

ชาตเก ในปูติมังสชาดก  นวกนิปาเต ในนวกนิบาต  อิติ ว่า

 “(ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  ปณฺฑิโต ผู้เป็นบัณฑิต  น  วิเปกฺเขยฺย ไม่

ควรเพ่งดู  อกาเล ในกาลอันไม่สมควร  เปกฺเขยฺย ควรเพ่ง

ดู  กาเล ในกาลอันสมควร,  โย  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุใด  วิเปกฺขติ 

ย่อมเพ่งดู  อกาเล ในกาลอันไม่สมควร,  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ

นั้น  ปชฺฌายิ ซบเซาแล้ว  ปูติมํโส  อิว เพียงดัง อ.สุนัข

จิ้งจอกชื่อว่าปูติมังสะ  (ปชฺฌายนฺโต) ซบเซาอยู่”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงนําอดีตนิทานมาแล้วอย่างนี้ ตรัสคาถานี้ในปูติมังสชาดก 

ในนวกนิบาตว่า

 “ภิกษุผู้เป็นบัณฑิต ไม่ควรเพ่งดูในกาลอันไม่ควร ควรเพ่งดู

ในกาลอันควร, ภิกษุใดย่อมเพ่งดูในกาลอันไม่ควร, ภิกษุนั้น

ซบเซาแล้ว ดุจสุนัขจิ้งจอกชื่อว่าปูติมังสะซบเซาอยู่ ฉะนั้น”.

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

 ตตฺถ  อกาเลติ  กามคุเณ  อารพฺภ  สุภนิมิตฺตวเสน  จิตฺตุปฺปาทกาเล ฯ  อยญฺหิ   

ภิกฺขุโน  รูปํ  โอโลเกตุํ  อกาโล  นาม ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อกาเลติ  (ปทสฺส)  “กามคุเณ  อารพฺภ  สุภนิมิตฺตวเสน  จิตฺตุปฺปาทกาเล”  (อิติ  
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อตฺโถ) ฯ  อยํ  (กาโล)  หิ  ภิกฺขุโน  รูปํ  โอโลเกตุํ  อกาโล  นาม  (โหติ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กามคุเณ  อารพฺภ  สุภนิมิตฺตวเสน  จิตฺตุปฺปาท-

กาเล ในกาลเป็นที่ ปรารภ ซึ่งกามคุณ ท. แล้วจึงยังจิตให้เกิดขึ้น ด้วยสามารถ

แห่งนิมิตว่างาม”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อกาเลติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท.  

เหล่านั้นหนา -บทว่า “อกาเล” ดังนี้ ฯ  ห ิก็  อยํ  (กาโล) อ.กาลนี้  อกาโล  นาม ชื่อว่า

เป็นกาลอันไม่สมควร  โอโลเกตุํ เพื่ออันแลดู  รูปํ ซึ่งรูป  ภิกฺขุโน แห่งภิกษุ  (โหติ) 

ย่อมเป็น ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “อกาเล” ความว่า ในกาลเป็นที่ปรารภกามคุณทั้งหลาย 

แล้วจึงทําจิตให้เกิดขึ้น ด้วยสามารถแห่งศุภนิมิต. ก็กาลนี้ ชื่อว่าเป็นกาลไม่ควรเพื่อที่

ภิกษุจะแลดูรูป.

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

 กาเลติ  อสุภวเสน  อนุสฺสติวเสน  กสิณวเสน  จ  รูปคฺคหณกาเล ฯ  อยญฺหิ  ภิกฺขุโน  

รูปํ  โอโลเกตุํ  กาโล  นาม ฯ  

 “กาเลติ  (ปทสฺส)  “อสุภวเสน  (จ)  อนุสฺสติวเสน  (จ)  กสิณวเสน  จ  รูปคฺคหณกาเล”  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ  อยํ  (กาโล)  หิ  ภิกฺขุโน  รูปํ  โอโลเกตุํ  กาโล  นาม  (โหติ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “รูปคฺคหณกาเล ในการเป็นที่ถือเอาซึ่งรูป  อสุภวเสน  

(จ) ด้วยสามารถแห่งอสุภกัมมัฏฐานด้วย  อนุสฺสติวเสน  (จ) ด้วยสามารถแห่ง 

อนุสสติกัมมัฏฐานด้วย  กสิณวเสน  จ ด้วยสามารถแห่งกสิณด้วย”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “กาเลติ ว่า “กาเล” ดังนี้ ฯ  หิ ก็  อยํ  (กาโล) อ.กาลนี้  กาโล  

นาม ชื่อว่าเป็นกาล  โอโลเกตุํ เพื่ออันแลดู  รูปํ ซึ่งรูป  ภิกฺขุโน ของภิกษุ  (โหติ) 

ย่อมเป็น ฯ

 บทว่า “กาเล” ได้แก่กาลเป็นที่ยึดเอารูป (เป็นอารมณ์) ด้วยสามารถอสุภกัมมัฏฐาน 

ด้วยสามารถอนุสสติกัมมัฏฐาน และด้วยสามารถกสิณ. ก็กาลนี้ ชื่อว่าเป็นกาลอันควร

เพื่อที่ภิกษุจะแลดูรูป.

 ..............................................................................................................................
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 ปูติมํโสว  ปชฺฌายตีิ  ภิกฺขเว  ยถา  ปูติมํโส  สิคาโล  อกาเล  เอฬิกํ  โอโลเกตฺวา   

อตฺตโน  โคจรา  ปริหีโน  ปชฺฌายติ,  เอวํ  ภิกฺขุ  อกาเล  สุภวเสน  รูปํ  โอโลเกตฺวา  

สติปฏฺฅานาทิโคจรา  ปริหีโน  ทิฏฺฅธมฺเมปิ  สมฺปราเยปิ  ปชฺฌายติ  กิลมตีติ ฯ

 “ปูติมํโสว  ปชฺฌายีติ  (คาถาปาทสฺส)  “ภิกฺขเว  ยถา  ปูติมํโส  สิคาโล  อกาเล  เอฬิกํ  โอโลเกตฺวา  

อตฺตโน  โคจรา  ปริหีโน  ปชฺฌายติ,  เอวํ  ภิกฺขุ  อกาเล  สุภวเสน  รูปํ  โอโลเกตฺวา  สติปฏฺฅานาทิ- 

โคจรา  ปริหีโน  ทิฏฺฅธมฺเมปิ  สมฺปราเยปิ  ปชฺฌายติ  กิลมตีติ  (อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  สิคาโล อ.สุนัขจิ้งจอก  ปูติมํโส  

ชื่อว่าปูติมังสะ  โอโลเกตฺวา แลดูแล้ว  เอฬิกํ ซึ่งแม่แพะ  อกาเล ในกาลอันไม่สมควร  

ปริหีโน เสื่อมรอบแล้ว  โคจรา จากโคจร  อตฺตโน ของตน  ปชฺฌายติ ย่อมซบเซา  

ยถา ฉันใด,  ภิกฺขุ อ.ภิกษุ  โอโลเกตฺวา แลดูแล้ว  รูป ํซึ่งรูป  สุภวเสน ด้วยสามารถ

แห่งนิมิตว่างาม  อกาเล ในกาลอันไม่สมควร  ปริหีโน เสื่อมรอบแล้ว  สติปฏฺฅานาทิ- 

โคจรา จากโคจรมีสติปัฏฐานเป็นต้น  ปชฺฌายติ ย่อมซบเซา  กิลมติ คือว่าย่อม

ลําบาก  ทิฏฺฅธมฺเมปิ ในทิฏฐธรรมบ้าง  สมฺปราเยป ิ ในสัมปรายภพบ้าง  เอวํ  

ฉันนั้น”  อิติ ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  “ปูติมํโสว  ปชฺฌายีติ ว่า  

“ปูติมํโสว  ปชฺฌายิ” ดังนี้ ฯ

 บาทคาถาว่า “ปูติมํโสว  ปชฺฌายิ” ความว่า ภิกษุทั้งหลาย สุนัขจิ้งจอกชื่อปูติ-

มังสะ แลดูแม่แพะในกาลไม่ควร เสื่อมจากโคจรของตน ย่อมซบเซา ฉันใด, ภิกษุแล

ดูรูปด้วยสามารถศุภนิมิตในกาลอันไม่ควร เสื่อมจากโคจรมีสติปัฏฐานเป็นต้น ย่อม

ซบเซา คือย่อมลําบากในทิฏฐธรรมบ้าง ในสัมปรายภพบ้าง.

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

 ปูติมํสวตฺถุ ฯ

 ปูติมํสวตฺถ ุอ.เรื่องแห่งสุนัขจิ้งจอกชื่อว่าปูติมังสะ  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

 จบเรื่องสุนัขจิ้งจอกชื่อปูติมังสะ.

   ..............................................................................................................................
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๗. อสุภกมฺมิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ

[๑๗๒] ตสฺมา  ภิกฺขุนา  นาม  รูปาทีนิ  อนุพฺยญฺชนคฺคาหนิมิตฺตคฺคาหวเสน  อคฺคณฺหิตฺวา  

ยถาทิฏฺฅสุตมุตเมว  คณฺหิตพฺพํ  เจติยปพฺพตวาสินา  อสุภกมฺมิกมหาติสฺสตฺเถเรน   

วิย ฯ

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  ภิกฺขุนา  นาม ชื่ออันภิกษุ  อคฺคณฺหิตฺวา ไม่ถือเอาแล้ว   

รูปาทีนิ  (อารมฺมณานิ) ซึ่งอารมณ์ ท. มีรูปเป็นต้น  อนุพฺยญฺชนคฺคาหนิมิตฺตคฺคาห-

วเสน ด้วยสามารถแห่งการถือเอาซึ่งอนุพยัญชนะและการถือเอาซึ่งนิมิต  คณฺหิตพฺพํ  

พึงถือเอา  ยถาทิฏฺฅสุตมุตํ  เอว ตามที่เห็นแล้ว ฟังแล้ว และทราบแล้วนั่นเทียว  

อสุภกมฺมิกมหาติสฺสตฺเถเรน  วิย ราวกะอันพระมหาติสสะผู้เถระผู้ประกอบในการ 

กระทําซึ่งอสุภกัมมัฏฐาน  เจติยปพฺพตวาสินา ผู้อยู่ที่เจติยบรรพตโดยปกติ ฯ

 เพราะฉะนั้น ชื่อว่าภิกษุไม่ควรถือเอาอารมณ์มีรูปเป็นต้น ด้วยสามารถการถือเอา 

อนุพยัญชนะและถือเอานิมิต ถือเอาเพียงตามที่เห็น ฟัง และทราบเท่านั้น ดุจพระ

มหาติสสเถระผู้บําเพ็ญอสุภกัมมัฏฐาน ผู้อยู่ที่เจติยบรรพต.

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

 โส  กิร  ปกติยา  อฏฺฅิกกมฺมฏฺฅานิโก  อโหสิ ฯ  โส  เอกทิวสํ  เจติยปพฺพตา   

อนุราธปุรํ  ปิณฺฑาย  อคมาสิ ฯ  อเถกา  อิตฺถี  สามิเกน  สทฺธึ  ภณฺฑิตฺวา  กาลสฺเสว  

อนุราธปุรโต  ฃาติฆรํ  คจฺฉนฺตี  เถรํ  อนฺตรามคฺเค  ทิสฺวา  วิปลฺลตฺถจิตฺตา  มหาหสิตํ  

หสิ ฯ  เถโร  อฏฺฅิกกมฺมฏฺฅานมนสิกาเรเนว  คจฺฉนฺโต  สทฺทกณฺฏกตฺตา  ปุพฺพภาค- 

มนสิการสฺส  หสิตสทฺทานุสาเรน  “กิเมตนฺติ  โอโลเกนฺโต  ตสฺสา  ทนฺตฏฺฅิเก  

อฏฺฅิกสญฺฃํ  ปฏิลภิตฺวา  ยถาฅิตโกว  ปฅมชฺฌานํ  ปตฺวา  ตํ  ปาทกํ  กตฺวา  วิปสฺสนํ  

วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺตํ  ปาปุณิ ฯ 

 กิร ได้ยินว่า  โส  (มหาติสฺสตฺเถโร) อ.พระมหาติสสะผู้เถระนั้น  อฏฺฅิกกมฺมฏฺฅานิโก  

เป็นผู้ประกอบแล้วในอัฏฐิกกัมมัฏฐาน  ปกติยา ตามปกติ  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ   

เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  โส  (มหาติสฺสตฺเถโร) อ.พระมหาติสสะผู้เถระนั้น  อคมาสิ  

ได้ไปแล้ว  อนุราธปุรํ สู่เมืองอนุราธะ  เจติยปพฺพตา จากเจติยบรรพต  ปิณฺฑาย 

เพื่อบิณฑบาต ฯ  อถ ครั้งนั้น  อิตฺถี อ.หญิง  เอกา คนหนึ่ง  ภณฺฑิตฺวา ทะเลาะแล้ว  
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สทฺธึ กับ  สามิเกน ด้วยสามี  คจฺฉนฺตี ไปอยู่  ฃาติฆรํ สู่เรือนแห่งญาติ  อนุราธ- 

ปุรโต แต่เมืองอนุราธะ  กาลสฺเสว โดยกาลนั่นเทียว  ทิสฺวา เห็นแล้ว  เถรํ ซึ่งพระ

เถระ  อนฺตรามคฺเค ในระหว่างแห่งหนทาง  วิปลฺลตฺถจิตฺตา เป็นผู้มีจิตอันวิปลาส 

หส ิ หัวเราะแล้ว  มหาหสิต ํ หัวเราะเสียงดัง ฯ  เถโร อ.พระเถระ  คจฺฉนฺโต ไป

อยู่  อฏฺฅิกกมฺมฏฺฅานมนสิกาเรน  เอว ด้วยการกระทําไว้ในใจซึ่งอัฏฐิกกัมมัฏฐาน

นั่นเทียว  โอโลเกนฺโต แลดูอยู่  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  “เอตํ  (สทฺทชาตํ) 

อ.เสียงนั่น  กึ อะไร”  อิติ ดังนี้  หสิตสทฺทานุสาเรน ตามแนวแห่งเสียงหัวเราะ  ปุพฺพ- 

ภาคมนสิการสฺส  สทฺทกณฺฏกตฺตา เพราะความที่ แห่งการกระทําไว้ในใจอันเป็น

ส่วนเบื้องต้น เป็นสภาวะมีเสียงเป็นหนาม  ปฏิลภิตฺวา ได้เฉพาะแล้ว  อฏฺฅิกสญฺฃํ 

ซึ่งความสําคัญว่ากระดูก  ทนฺตฏฺฅิเก ในเพราะกระดูกฟัน  ตสฺสา  (อิตฺถิยา) ของ

หญิงนั้น  ยถาฅิตโกว ยืนแล้วอย่างไรเทียว  ปตฺวา บรรลุแล้ว  ปฅมชฺฌานํ ซึ่งฌาน

ที่ ๑  กตฺวา กระทําแล้ว  ตํ  (ปฅมชฺฌานํ) ซึ่งฌานที่ ๑ นั้น  ปาทกํ ให้เป็นบาทฐาน  

วิปสฺสน ํยังวิปัสสนา  วฑฺเฒตฺวา ให้เจริญแล้ว  ปาปุณิ บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความ

เป็นแห่งพระอรหันต์ ฯ

 มีเรื่องเล่าว่า พระมหาติสสเถระนั้น ได้เป็นผู้เจริญอัฏฐิกกัมมัฏฐานโดยปกติ. วันหนึ่ง 

ท่านได้ไปจากเจติยบรรพต สู่อนุราธบุรี เพื่อบิณฑบาต. ครั้งนั้น หญิงคนหนึ่งทะเลาะ

กับสามีแล้ว เดินไปจากอนุราธบุรีสู่เรือนญาติแต่เช้าตรู่ พบพระเถระในระหว่างทาง 

มีจิตวิปลาส จึงหัวเราะก๊ากใหญ่. พระเถระกําลังเดินไปด้วยมนสิการถึงอัฏฐิกกัมมัฏ-

ฐาน นึกว่า “นั่นเสียงอะไร ?” แล้วแลดูไปตามกระแสเสียงที่หัวเราะ เพราะมนสิการที่

เป็นส่วนเบื้องต้น มีเสียงเป็นหนาม กลับได้อัฏฐิกสัญญาในเพราะกระดูกฟันของหญิง

นั้น ยังยืนอยู่ตามเดิม บรรลุปฐมฌาน ทําปฐมฌานนั้นให้เป็นบาท แล้วเจริญวิปัสสนา 

ก็บรรลุพระอรหัต.

  วิสุทฺธิมคฺคสฺส  สีลนิทฺเทเส  อสุภกมฺมิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ ฯ

 อสุภกมฺมิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระติสสะผู้เถระผู้ประกอบแล้วในการกระทํา

ซึ่งอสุภกัมมัฏฐาน  (อาคตํ) มาแล้ว  สีลนิทฺเทเส ในสีลนิเทส  วิสุทฺธิมคฺคสฺส แห่ง

ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค ฯ
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 เรื่องพระติสสเถระผู้บําเพ็ญอสุภกัมมัฏฐาน มาในสีลนิเทส แห่งปกรณ์วิเสสวิสุทธิ

มรรค.

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

๘. วงฺคีสตฺเถรวตฺถุ

[๑๗๓] อิทมฺปิ  อุกฺกฏฺฅวเสน  วุตฺตํ ฯ  จิตฺตํ  นาเมตํ  ลหุปริวตฺตํ,  ตสฺมา  อุปฺปนฺนํ  ราคํ  

อสุภมนสิกาเรน  วิโนเทตฺวา  อินฺทฺริยสํวโร  สมฺปาเทตพฺโพ  อธุนา  ปพฺพชิเตน   

วงฺคีสตฺเถเรน  วิย ฯ

 อิทมฺปิ  (วจนํ) อ.คําแม้นี้  (มยา) อันข้าพเจ้า  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  อุกฺกฏฺฅวเสน ด้วย

สามารถแห่งอินทรีย์สังวรศีลอย่างอุกฤษฏ์ ฯ  เอตํ  จิตฺตํ  นาม ชื่อ อ.จิตนั่น  ลหุ-

ปริวตฺต ํ เป็นไปรอบเร็ว  (โหติ) ย่อมเป็น,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  อินฺทฺริยสํวโร  

อ.อินทรีย์สังวร  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  วิโนเทตฺวา บรรเทาแล้ว  ราคํ ซึ่งราคะ   

อุปฺปนฺนํ อันเกิดขึ้นแล้ว  อสุภมนสิกาเรน ด้วยการกระทําไว้ในใจว่าเป็นอสุภะ   

สมฺปาเทตพฺโพ พึงให้ถึงพร้อม  วงฺคีสตฺเถเรน  วิย ราวกะอันพระวังคีสะผู้เถระ  

ปพฺพชิเตน ผู้บวชแล้ว  อธุนา ในกาลไม่นาน ฯ

 คําแม้นี้ ข้าพเจ้ากล่าวไว้ ด้วยสามารถอินทรีย์สังวรศีลอย่างอุกฤษฏ์. ชื่อว่าจิตนั่น 

กลับกลอกเร็ว, เพราะฉะนั้น ภิกษุบรรเทาราคะอันเกิดขึ้น ด้วยมนสิการถึงอสุภ- 

กัมมัฏฐานแล้ว พึงทําอินทรีย์สังวรให้ถึงพร้อม ดุจพระวังคีสเถระผู้บวชได้ไม่นาน.

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

 โส  กิร  อานนฺทตฺเถเรน  สทฺธึ  ปิณฺฑาย  จรนฺโต  เอกํ  อิตฺถึ  ทิสฺวา  อุปฺปนฺนราโค  

หุตฺวา  ตมตฺถํ  อานนฺทตฺเถรสฺส  อาจิกฺขิตฺวา  “ราคสฺส  นิพฺพาปนุปายํ  เม  กเถหีติ  

อาห ฯ  “เตนหิ  ราคุปฺปตฺติเหตุภูตํ  สุภนิมิตฺตํ  มนสิ  อกตฺวา  อสุภภาวนาย  จิตฺตํ   

ภาเวหีติ ฯ  โส  ตถากรเณน  ราคํ  วิโนเทตฺวาว  ปิณฺฑาย  จริ ฯ  โสปิ  อปรภาเค   

อรหตฺตํ  ปาปุณิ ฯ
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 กิร ได้ยินว่า  โส  (วงฺคีสตฺเถโร) อ.พระวังคีสะผู้เถระนั้น  จรนฺโต เมื่อเที่ยวไป  

ปิณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต  สทฺธึ กับ  อานนฺทตฺเถเรน ด้วยพระอานนท์ผู้เถระ  ทิสฺวา  

เห็นแล้ว  เอกํ  อิตฺถึ ซึ่งหญิงคนหนึ่ง  อุปฺปนฺนราโค เป็นผู้มีราคะอันเกิดขึ้นแล้ว  หุตฺวา  

เป็น  อาจิกฺขิตฺวา บอกแล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น  อานนฺทตฺเถรสฺส แก่พระ

อานนท์ผู้เถระ  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  กเถหิ จงบอก  ราคสฺส  

นิพฺพาปนุปายํ ซึ่งอุบายอันเป็นเครื่อง ยังราคะ ให้ดับ  เม แก่กระผม”  อิติ ดังนี้ ฯ  

(อานนฺทตฺเถโร) อ.พระอานนท์ผู้เถระ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่าง

นั้น  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อกตฺวา ไม่กระทําแล้ว  สุภนิมิตฺต ํซึ่งนิมิตว่างาม  ราคุปฺปตฺติ- 

เหตุภูตํ อันเป็นเหตุแห่งการเกิดขึ้นแห่งราคะเป็นแล้ว  มนส ิในใจ  จิตฺตํ ยังจิต  ภาเวหิ 

จงให้เจริญ  อสุภภาวนาย ด้วยอสุภภาวนา”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (วงฺคีสตฺเถโร) อ.พระวังคีสะ 

ผู้เถระนั้น  วิโนเทตฺวาว บรรเทาแล้วเทียว  ราคํ ซึ่งราคะ  ตถากรเณน ด้วยการกระ

ทําเหมือนอย่างนั้น  จริ เที่ยวไปแล้ว  ปิณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต ฯ  อปรภาเค ในกาล

อันเป็นส่วนอื่นอีก  โสปิ  (วงฺคีสตฺเถโร) อ.พระวังคีสะผู้เถระแม้นั้น  ปาปุณิ บรรลุแล้ว  

อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์ ฯ

 ดังได้สดับมา พระวังคีสเถระนั้น เมื่อเที่ยวบิณฑบาตกับพระอานนทเถระ พบหญิง

คนหนึ่ง ก็เกิดราคะขึ้น เล่าเรื่องนั้นให้แก่พระอานนทเถระ แล้วกล่าวว่า “ขอท่านช่วย

บอกอุบายดับราคะแก่กระผม”. พระอานนทเถระจึงบอกอุบายว่า “ถ้าอย่างนั้น ท่าน

อย่าทําศุภนิมิตซึ่งเป็นเหตุเกิดราคะไว้ในใจ จงอบรมจิตด้วยอสุภภาวนา”. พระวังคีส- 

เถระนั้นบรรเทาราคะได้ด้วยการทําอย่างนั้นแล้ว จึงเที่ยวบิณฑบาต. ในเวลาต่อมา 

แม้พระวังคีสเถระนั้น ก็บรรลุพระอรหัต.

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

๙. จิตฺตคุตฺตตฺเถรวตฺถุ

[๑๗๔] อินฺทฺริยสํวรสีลญฺหิ  “น  ปุเนวํ  กริสฺสามีติ  จิตฺตาธิฏฺฅานวเสเนว  สุชฺฌนโต  “สํวรสุทฺธีติ   

อฏฺฅกถาจริเยหิ  วุตฺตํ ฯ

 ห ิจริงอยู่  อินฺทฺริยสํวรสีลํ อ.อินทรีย์สังวรศีล  อฏฺฅกถาจริเยหิ อันพระอรรถกถา-
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จารย์ ท.  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  “สํวรสุทฺธีติ ว่า “สํวรสุทฺธิ” ดังนี้  สุชฺฌนโต เพราะความ

บริสุทธิ์  จิตฺตาธิฏฺฅานวเสน  เอว ด้วยสามารถแห่งการอธิษฐานซึ่งจิตนั่นเทียว  อิติ 

ว่า  “(อหํ) อ.เรา  น  กริสฺสามิ จักไม่กระทํา  เอวํ อย่างนี้  ปุน อีก”  อิติ ดังนี้ ฯ

 แท้จริง อินทรีย์สังวรศีล พระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า “สํวรสุทฺธิ” เพราะ

บริสุทธิ์ได้ด้วยสามารถอธิษฐานจิตว่า “เราจักไม่ทําอย่างนี้อีก”.

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

 น  ปุเนวนฺติ  เอตฺถ  เอวนฺติ  สํวรเภทํ  สนฺธายาหาติ  ตฏฺฏีกาจริเยหิ  วุตฺตํ ฯ  ตสฺมา  

อญฺเฃนาปิ  สํวรํ  ภินฺทิตฺวา  ปุน  สํวโร  สมฺปาเทตพฺโพ ฯ  อปิจ  อินฺทฺริยสํวรปริปูรเกน  

ภิกฺขุนา  กรณฺฑกเลนวาสินา  จิตฺตคุตฺตตฺเถเรน  วิย  ภวิตพฺพํ ฯ

 “(อฏฺฅกถาจริโย)  ‘น  ปุเนวนฺติ  เอตฺถ  (วจเน)  ‘เอวนฺติ  (วจนํ)  สํวรเภทํ  สนฺธาย  อาหาติ  (วจนํ)  

ตฏฺฏีกาจริเยหิ  วุตฺตํ ฯ  ตสฺมา  อญฺเฃนาปิ  (ภิกฺขุนา)  สํวรํ  ภินฺทิตฺวา  ปุน  สํวโร  สมฺปาเทตพฺโพ ฯ   

อปิจ  อินฺทฺริยสํวรปริปูรเกน  ภิกฺขุนา  กรณฺฑกเลนวาสินา  จิตฺตคุตฺตตฺเถเรน  วิย  ภวิตพฺพํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  (วจนํ) 

ซึ่งคํา  ‘เอวนฺติ ว่า ‘เอวํ’ ดังนี้  เอตฺถ  (วจเน) ในคํานี้  ‘น  ปุเนวนฺติ ว่า ‘น  ปุเนวํ’ 

ดังนี้  สนฺธาย หมายเอา  สํวรเภทํ ซึ่งการทําลายซึ่งสังวร”  อิติ ดังนี้  ตฏฺฏีกาจริเยหิ  

อันพระฎีกาจารย์ผู้แก้อรรถกถานั้น ท.  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว ฯ  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น   

สํวโร อ.การสังวร  อญฺเฃนาปิ  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุแม้อื่น  ภินฺทิตฺวา ทําลายแล้ว  

สํวรํ ซึ่งการสํารวม  สมฺปาเทตพฺโพ พึงให้ถึงพร้อม  ปุน อีกฯ  อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  

ภิกฺขุนา อันภิกษุ  อินฺทฺริยสํวรปริปูรเกน ผู้ยังอินทรีย์สังวรให้เต็มรอบ  จิตฺตคุตฺตตฺ- 

เถเรน  วิย ราวกะว่าอันพระจิตตคุตตะผู้เถระ  กรณฺฑกเลนวาสินา ผู้อยู่ในถํ้าชื่อว่า

กรัณฑกะโดยปกติ  ภวิตพฺพ ํพึงเป็น ฯ

 พระฎีกาจารย์ผู้แก้อรรถกถานั้นทั้งหลาย กล่าวว่า “พระอรรถกถาจารย์ กล่าวศัพท์

ว่า ‘เอวํ’ ในคําว่า ‘น  ปุเนวํ’ นั้น หมายถึงการทําลายสังวร”, เพราะฉะนั้น แม้ภิกษุ

อื่นทําลายสังวรแล้ว ก็พึงทําสังวรให้ถึงพร้อมใหม่. อีกประการหนึ่ง ภิกษุผู้บําเพ็ญ

อินทรีย์สังวร พึงเป็นดุจพระจิตตคุตตเถระผู้อยู่ในถํ้าชื่อว่ากรัณฑกะ.
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 กรณฺฑกเลเณ  กิร  สตฺตนฺนํ  พุทฺธานํ  อภินิกฺขมนจิตฺตกมฺมํ  มโนรมํ  อโหสิ ฯ  เถเรน  

ตตฺถ  อติเรกสฏฺฅิวสฺสานิ  วสนฺเตน  ยุคมตฺตทสฺสิตาย  จกฺขุํ  อุมฺมิเลตฺวา  เลณํ   

โอโลกิตปุพฺพํ  นาโหสิ,  ตสฺมา  ตตฺถ  จิตฺตกมฺมสฺส  อตฺถิภาวมฺปิ  น  ชานาติ ฯ  “นนุ  

อุลฺโลกา  ปฅมํ  โอหาเรตพฺพนฺติ  เสนาสนโสธนวตฺตํ  วุตฺตํ  กินฺนุ  เถโร  เสนาสนํ  

น  โสเธตีติ ฯ  “อาม  น  โสเธติ  อนฺเตวาสิกาทโย  เอวมสฺส  เสนาสนํ  โสเธนฺติ ฯ   

อเถกทิวสํ  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  เสนาสนจาริกํ  อาหิณฺฑนฺตา  จิตฺตกมฺมํ  ทิสฺวา   

“อติมโนรมํ  ภนฺเต  จิตฺตกมฺมนฺติ  อาหํสุ ฯ  โส  “อาวุโส  เอตฺตกํ  กาลํ  อิธาหํ  วสนฺโต   

น  ชานึ  อชฺชทานิ  จกฺขุมนฺเต  นิสฺสาย  ชานามีติ  อาห ฯ  เลณทฺวาเร  จสฺส   

มหานาครุกฺโขปิ  อตฺถิ ฯ  โสปิ  เถเรน  อุทฺธํ  น  โอโลกิตปุพฺโพว ฯ  เถโร  กิร   

อนุสํวจฺฉรํ  ภูมิยํ  เกสรนิปาตํ  ทิสฺวา วสฺส  ปุปฺผิตภาวํ  ชานาติ ฯ  ราชา  เถรสฺส   

คุณสมฺปตฺตึ  สุตฺวา  วนฺทิตุกาโม  ติกฺขตฺตุํ  เปเสตฺวา  อนาคจฺฉนฺเต  เถเร  “ยาว  

เถโร  นาคจฺฉติ,  ตาว  ทารกา  ถญฺฃํ  มา  ลภึสูติ  มหาคาเม  ตรุณปุตฺตานํ  อิตฺถีนํ   

ถนปฏิกาย  ถเน  พนฺธาเปตฺวา  ราชมุทฺทิกาย  ลญฺฉาเปสิ ฯ  เถโร  ทารกานํ   

อนุกมฺปาย  มหาคามํ  คโต ฯ  ตํ  สุตฺวา  ราชา  เถรํ  อนฺเตปุรํ  อภิหราเปตฺวา   

วนฺทิตฺวา  โภเชตฺวา  “อชฺช  ภนฺเต  โอกาโส  นตฺถิ,  เสฺว  สีลานิ  คณฺหิสฺสามีติ  ปตฺตํ  

คเหตฺวา  โถกํ  อนุคนฺตฺวา  เทวิยา  สทฺธึ  วนฺทิตฺวา  นิวตฺติ ฯ  ปุนทิวเสปิ  ราชา  ตเถว  

ทานํ  ทตฺวา  “เสฺว  สีลานิ  คณฺหิสฺสามีติ  วตฺวา  เอเตนุปาเยน  สตฺตาหํ  วีตินาเมสิ ฯ   

เถโร  ปน  รญฺโฃ  จ  เทวิยา  จ  วนฺทนกาเล  สตฺตาการมตฺตํ  คณฺหาติ,  “อิตฺถี   

ปุริโสติ  ปน  วิเวกํ  น  กโรติ,  ตสฺมา  เตสํ  วนฺทนกาเล  “สุขี  โหตุ  มหาราชาติ   

เอกสทิสํ  กตฺวา  อโวจ ฯ  โส  มหาคาเม  สตฺตาหํ  วสิตฺวา  “เถรสฺส  อิธ  วาโส   

ทุกฺโขติ  รญฺฃา  วิสฺสชฺชิโต  อตฺตโน  เลณํ  คนฺตฺวา  รตฺติภาเค  จงฺกมํ  อภิรุหิ ฯ   

นาครุกฺเข  อธิวตฺถา  เทวตา  “อโห  สุปริสุทฺธสีโล  วตายํ  อยฺโยติ  ทณฺฑทีปิกํ   

คเหตฺวา  อฏฺฅาสิ ฯ  เถโร  กมฺมฏฺฅานมนสิกาเรเนว  จงฺกมนฺโต  มชฺฌิมยามสมนนฺตเร  

สกลปพฺพตํ  อุนฺนาทยนฺโต  อรหตฺตํ  ปาปุณิ ฯ

 กิร ได้ยินว่า อภินิกฺขมนจิตฺตกมฺมํ อ.จิตรกรรมแห่งเรื่องการเสด็จออกเพื่อคุณอัน

ยิ่งใหญ่  พุทฺธานํ ของพระพุทธเจ้า ท.  สตฺตนฺน ํ ๗ พระองค์  มโนรมํ เป็นภาพ

จิตรกรรมเป็นที่รื่นรมย์แห่งใจ  อโหสิ ได้มีแล้ว  กรณฺฑกเลเณ ในถํ้าชื่อว่ากรัณฑกะ ฯ   

เลณํ อ.ถํ้า  เถเรน  ตตฺถ  (กรณฺฑกเลเณ)  อติเรกสฏฺฅิวสฺสานิ  วสนฺเตน   
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ยุคมตฺตทสฺสิตาย  จกฺขุํ  อุมฺมิเลตฺวา  โอโลกิตปุพฺพํ เป็นถํ้า อันพระเถระ ผู้อยู่อยู่ 

ในถํ้าชื่อว่ากรัณฑกะนั้น สิ้นปี ๖๐ อันยิ่ง ท. ลืมแล้ว ซึ่งจักษุ แลดูแล้วในกาลก่อน  น  

อโหสิ ไม่ได้มีแล้ว  (อตฺตโน)  ยุคมตฺตทสฺสิตาย เพราะความที่ แห่งตน เป็นผู้ดูซึ่ง

ที่สักว่าแอกโดยปกติ,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (โส  เถโร) อ.พระเถระนั้น  น  ชานาติ  

ย่อมไม่รู้  จิตฺตกมฺมสฺส  อตฺถิภาวมฺปิ แม้ซึ่งความที่ แห่งจิตรกรรม เป็นของมีอยู่  

ตตฺถ  (เลเณ) ในถํ้านั้น ฯ  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  อิติ ว่า  “เสนาสนโสธนวตฺตํ อ.วัตร

คือการยังเสนาสนะให้หมดจด  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสแล้ว  อิติ 

ว่า  “(กจวรํ) อ.หยากไย่  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  โอหาเรตพฺพํ พึงนําลง  อุลฺโลกา จาก

เพดาน  ปฅม ํก่อน”  อิติ ดังนี้  นนุ มิใช่หรือ ?,  เถโร อ.พระเถระ  เสนาสนํ  น  โสเธติ  

ย่อมไม่ยังเสนาสนะให้หมดจด  กินฺนุ หรือหนอ”  อิติ ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  

(อิติ) ว่า  “อาม ใช่  (เถโร) อ.พระเถระ  (เสนาสนํ)  น  โสเธติ ย่อมไม่ยังเสนาสนะให้

หมดจด,  อนฺเตวาสิกาทโย  (นิสฺสิตกา) อ.นิสิต ท. มีอันเตวาสิกเป็นต้น  เสนาสนํ 

ยังเสนาสนะ  อสฺส  (เถรสฺส) ของพระเถระนั้น  โสเธนฺติ ย่อมให้หมดจด  เอวํ อย่างนี้”  

(อิติ) ดังนี้ ฯ  อถ ครั้งนั้น  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  สมฺพหุลา ผู้มากพร้อม  

อาหิณฺฑนฺตา เที่ยวไปอยู่  เสนาสนจาริกํ สู่ที่จาริกในเสนาสนะ  ทิสฺวา เห็นแล้ว   

จิตฺตกมฺม ํ ซึ่งจิตรกรรม  อาหํสุ กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   

จิตฺตกมฺม ํอ.จิตรกรรม  อติมโนรมํ เป็นภาพอันรื่นรมย์แห่งใจยิ่ง  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  โส  (เถโร) อ.พระเถระนั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อาวุโส ดูก่อนท่านผู้มีอายุ  

อหํ อ.กระผม  วสนฺโต อยู่อยู่  อิธ  (ฅาเน) ในที่นี้  เอตฺตกํ  กาลํ สิ้นกาลอันมีประมาณ

เท่านี้  น  ชานึ ไม่รู้แล้ว,  อชฺช ในวันนี้  (อหํ) อ.กระผม  นิสฺสาย  อาศัยแล้ว  (ตุมฺเห)  

ซึ่งท่าน ท.  จกฺขุมนฺเต ผู้มีจักษุ  ชานามิ ย่อมรู้  อิทาน ิในกาลนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  จ 

อนึ่ง  มหานาครุกฺโขปิ แม้ อ.ต้นกากะทิงใหญ่  อตฺถิ มีอยู่  เลณทฺวาเร ใกล้ประตู

แห่งถํ้า  อสฺส  (เถรสฺส) ของพระเถระนั้น ฯ  โสปิ  (มหานาครุกฺโข) อ.ต้นกากะทิง 

ใหญ่แม้นั้น  เถเรน  อุทฺธํ  โอโลกิตปุพฺโพว เป็นต้นไม้ อันพระเถระ แลดูแล้ว ใน

เบื้องบน ในกาลก่อนเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้ ฯ  กิร ได้ยินว่า  เถโร อ.พระ

เถระ  ทิสฺวา ว เห็นแล้วเทียว  เกสรนิปาตํ ซึ่งการตกลงแห่งเกสร  ภูมิย ํบนพื้นดิน   

อนุสํวจฺฉรํ ทุกๆ ปี  ชานาติ ย่อมรู้  อสฺส  (มหานาครุกฺขปุปฺผสฺส)  ปุปฺผิตภาวํ ซึ่ง

ความที่ แห่งดอกของต้นกากะทิงนั้น บานแล้ว ฯ  ราชา อ.พระราชา  สุตฺวา ทรงสดับ
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แล้ว  คุณสมฺปตฺต ึซึ่งความถึงพร้อมแห่งคุณ  เถรสฺส ของพระเถระ  วนฺทิตุกาโม เป็น

ผู้ใคร่เพื่ออันไหว้  (หุตฺวา) เป็น  เปเสตฺวา ทรงส่งไปแล้ว  ติกฺขตฺตุํ สามครั้ง,  เถเร 

ครั้นเมื่อพระเถระ  อนาคจฺฉนฺเต ไม่มาอยู่,  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  พนฺธาเปตฺวา  

ให้ผูกแล้ว  ถเน ซึ่งถัน ท.  อิตฺถีนํ ของหญิง ท.  ตรุณปุตฺตานํ ผู้มีลูกอ่อน  มหาคาเม  

ในมหาคาม  ถนปฏิกาย ด้วยผ้ารัดถัน  ลญฺฉาเปสิ ให้ประทับแล้ว  ราชมุทฺทิกาย  

ด้วยพระราชลัญจกร  (วจเนน) ด้วยพระดํารัส  อิติ ว่า  “เถโร อ.พระเถระ  น  อาคจฺฉติ  

ย่อมไม่มา  ยาว เพียงใด,  ทารกา อ.เด็ก ท.  มา  ลภึสุ อย่าได้แล้ว  ถญฺฃํ  

ซึ่งนํ้านม  ตาว เพียงนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ  เถโร อ.พระเถระ  คโต ไปแล้ว  มหาคามํ  

สู่มหาคาม  อนุกมฺปาย เพื่ออนุเคราะห์  ทารกานํ แก่เด็ก ท. ฯ  ราชา อ.พระราชา   

สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตํ  (สาสนํ) ซึ่งข่าวนั้น  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  อภิหราเปตฺวา ให้

นําไปเฉพาะแล้ว  เถรํ ซึ่งพระเถระ  อนฺเตปุรํ สู่ภายในแห่งบุรี  วนฺทิตฺวา ทรงไหว้แล้ว  

(ตํ  เถรํ) ทรงยังพระเถระนั้น  โภเชตฺวา ให้ฉันแล้ว  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  อชฺช ในวันนี้  โอกาโส อ.โอกาส  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  เสฺว ในวันพรุ่ง

นี้  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  คณฺหิสฺสามิ จักรับ  สีลานิ ซึ่งศีล ท.”  อิติ ดังนี้  คเหตฺวา ทรง

รับเอาแล้ว  ปตฺต ํซึ่งบาตร  อนุคนฺตฺวา เสด็จตามส่งแล้ว  โถกํ หน่อยหนึ่ง  วนฺทิตฺวา  

ทรงไหว้แล้ว  สทฺธึ กับ  เทวิยา ด้วยพระเทวี  นิวตฺต ิเสด็จกลับแล้ว ฯ  ปุนทิวเสปิ 

แม้ในวันรุ่งขึ้น  ราชา อ.พระราชา  ทตฺวา ทรงถวายแล้ว  ทานํ ซึ่งทาน  ตถา  เอว 

เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.ข้าพเจ้า  คณฺหิสฺสามิ  

จักรับเอา  สีลานิ ซึ่งศีล ท.  เสฺว ในวันพรุ่งนี้”  อิติ ดังนี้  สตฺตาหํ ยังวันเจ็ด   

วีตินาเมสิ ให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้ว  เอเตน  อุปาเยน ด้วยอุบายนั่น ฯ  ปน ส่วน

ว่า  เถโร อ.พระเถระ  คณฺหาติ ย่อมถือเอา  สตฺตาการมตฺตํ  (การณํ) ซึ่งเหตุสักว่า

อาการว่าสัตว์  วนฺทนกาเล ในกาลเป็นที่ทรงไหว้  รญฺโฃ  จ ของพระราชาด้วย   

เทวิยา  จ ของพระเทวีด้วย,  ปน แต่ว่า  (เถโร) อ.พระเถระ  น  กโรติ ย่อมไม่กระทํา  

วิเวกํ ซึ่งการจําแนก  อิติ ว่า  “อิตฺถี อ.หญิง  ปุริโส อ.บุรุษ”  อิติ ดังนี้,  ตสฺมา 

เพราะเหตุนั้น  วนฺทนกาเล ในการเป็นที่ทรงไหว้  เตสํ  (ชนานํ) ของชน ท. เหล่า

นั้น  (โส  เถโร) อ.พระเถระนั้น  อโวจ ได้กล่าวแล้ว  กตฺวา กระทํา  เอกสทิสํ ให้เป็น

เช่นเดียวกัน  อิติ ว่า  “มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร  (ราชา) อ.พระราชา  สุขี เป็นผู้มี

ความสุข  โหตุ ขอจงเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (เถโร) อ.พระเถระนั้น  วสิตฺวา อยู่แล้ว  
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สตฺตาหํ สิ้นวันเจ็ด  มหาคาเม ในมหาคาม  รญฺฃา  วิสฺสชฺชิโต ผู้อันพระราชา ทรง

ปล่อยแล้ว  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  “วาโส อ.การอยู่  อิธ  (ฅาเน) ในที่นี้  

เถรสฺส แห่งพระเถระ  ทุกฺโข เป็นความทุกข์  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา  

ไปแล้ว  เลณ ํ สู่ถํ้า  อตฺตโน ของตน  อภิรุหิ ขึ้นเฉพาะแล้ว  จงฺกมํ สู่ที่จงกรม   

รตฺติภาเค ในส่วนแห่งราตรี ฯ  เทวตา อ.เทวดา  อธิวตฺถา ผู้สิงสถิตอยู่แล้ว   

นาครุกฺเข ที่ต้นกากะทิง  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อโห โอ  อยํ  อยฺโย อ.พระคุณ

เจ้านี้  สุปริสุทฺธสีโล  วต เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วหนอ  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  

คเหตฺวา  อฏฺฅาสิ ได้ยืนถือเอาแล้ว  ทณฺฑทีปิกํ ซึ่งประทีปด้าม ฯ  เถโร อ.พระ

เถระ  จงฺกมนฺโต จงกรมอยู่  กมฺมฏฺฅานมนสิกาเรน  เอว ด้วยการกระทําไว้ในใจซึ่ง

กัมมัฏฐานนั่นเทียว  สกลปพฺพตํ ยังภูเขาทั้งสิ้น  อุนฺนาทยนฺโต ให้สะเทือนสะท้าน

อยู่  มชฺฌิมยามสมนนฺตเร ในระหว่างแห่งยามอันมีในท่ามกลาง  ปาปุณิ บรรลุแล้ว  

อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์ ฯ

  ดังได้สดับมา จิตรกรรมเรื่องออกอภิเนษกรมณ์ ของพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ที่น่า

รื่นรมย์ใจ ได้มีในถํ้าชื่อว่ากรัณฑกะ. พระเถระอยู่ในถํ้านั้นเกิน ๖๐ พรรษา ยังไม่

เคยลืมตาขึ้นดูถํ้าเลย เพราะว่าท่านดูเพียงชั่วแอก, เพราะฉะนั้น ท่านจึงไม่รู้แม้ว่า 

จิตรกรรมมีอยู่ในถํ้านั้น. ถามว่า “วัตรคือการชําระเสนาสนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส

ไว้ว่า ‘ภิกษุพึงกวาดหยากไย่ลงจากเพดานก่อน’ ดังนี้มิใช่หรือ ? พระเถระไม่ชําระ

เสนาสนะหรอกหรือ ?” ตอบว่า “ใช่ พระเถระหาชําระเองไม่ พวกนิสิตมีอันเตวาสิก  

เป็นต้นต่างหาก ชําระเสนาสนะของท่าน”. ภายหลังวันหนึ่ง ภิกษุหลายรูปเที่ยว

จาริกไปในเสนาสนะ เห็นจิตรกรรมแล้ว จึงกล่าวว่า “จิตรกรรมน่ารื่นรมย์ใจจริง ท่าน

ขอรับ”. พระเถระกล่าวว่า “คุณ ผมอยู่ในที่นี้ตลอดกาลเพียงนั้น ยังไม่รู้เลย, อาศัย

พวกคุณมีตา ผมจึงรู้วันนี้เอง”. อนึ่ง ที่ประตูถํ้าของพระเถระนั้น ยังมีแม้ต้นกากะทิง

ใหญ่อยู่. แม้ต้นกากะทิงนั้น พระเถระไม่เคยแลดูข้างบนเลย. เขาว่าทุกๆ ปี พระเถระ

เห็นเกสรของดอกกากะทิงนั้น ร่วงลงที่แผ่นดินนั่นแล จึงรู้ว่ากากะทิงนั้นมีดอกบาน

แล้ว. พระราชาทรงสดับคุณสมบัติของพระเถระ มีพระราชประสงค์จะทรงไหว้ ทรง

ส่งไปถึง ๓ ครั้ง, เมื่อพระเถระไม่มา, จึงรับสั่งให้ผูกถันของหญิงทั้งหลายผู้มีลูกอ่อน

ในมหาคามด้วยผ้ารัดถันแล้ว ให้ประทับตราด้วยพระราชลัญจกรด้วยพระราชโองการ

ว่า “พระเถระยังไม่มาตราบใด ทารกทั้งหลายอย่าได้นํ้านมตราบนั้น”. พระเถระไป
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สู่มหาคามเพื่ออนุเคราะห์ทารกทั้งหลาย. พระราชาทรงสดับข่าวนั้นแล้ว ให้นําพระ

เถระมายังภายในบุรี ทรงไหว้ ให้ฉันแล้ว ตรัสว่า “ท่านเจ้าข้า วันนี้ไม่มีโอกาส, พรุ่ง

นี้ข้าพเจ้าจึงจะรับศีล” ดังนี้แล้ว ทรงรับบาตร เสด็จตามส่งไปได้หน่อยหนึ่ง ทรงไหว้

แล้ว เสด็จกลับพร้อมด้วยพระราชเทวี. แม้ในวันรุ่งขึ้น พระราชาทรงถวายทานอย่าง

นั้นเหมือนกัน ตรัสผัดว่า “พรุ่งนี้ข้าพเจ้าจักรับศีล” ดังนี้แล้ว ทรงยังเวลาให้ล่วงไป

ด้วยอุบายนั้นหนึ่งสัปดาห์. ฝ่ายพระเถระ ในเวลาที่พระราชาและพระราชเทวีทรงไหว้ 

ถือเพียงอาการว่าเป็นสัตว์, แต่ไม่ทําการจําแนกว่า “เป็นสตรี เป็นบุรุษ”. เพราะฉะนั้น 

ในเวลาที่พระราชาและพระราชเทวีนั้นทรงไหว้ จึงได้กล่าวเช่นเดียวกันว่า “จงมีความ

สุขเถิด มหาบพิตร”. พระเถระอยู่ในมหาคามหนึ่งสัปดาห์ อันพระราชาทรงอนุญาตให้

กลับไป ด้วยทรงพระดําริว่า “พระเถระ อยู่ในที่นี้ลําบาก” ไปถึงถํ้าของตนแล้ว ในตอน

กลางคืน ก็ขึ้นที่จงกรม. เทพดาผู้สถิตอยู่ที่ต้นกากะทิง คิดว่า “โอ พระผู้เป็นเจ้ารูปนี้ 

มีศีลบริสุทธิ์ดีหนอ” ดังนี้แล้ว ได้ยืนถือประทีปด้ามแล้ว. พระเถระกําลังจงกรม ด้วย

มนสิการถึงกัมมัฏฐานอยู่นั่นแล ทําภูเขาทั้งสิ้นให้สะเทือนสะท้าน บรรลุพระอรหัต ใน

ลําดับแห่งมัชฌิมยาม.

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

 สีลนิทฺเทเส  จิตฺตคุตฺตตฺเถรวตฺถุ ฯ

 จิตฺตคุตฺตตฺเถรวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระจิตตคุตตะผู้เถระ  (อาคตํ) มาแล้ว  สีลนิทฺเทเส 

ในสีลนิเทศ ฯ

 เรื่องพระจิตตคุตตเถระ มาในสีลนิเทศ.

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

อาชีวปาริสุทฺธิสีล

[๑๗๕] อาชีวปาริสุทฺธิสีลนฺตุ  สมฺมาชีวิโน  วิสุชฺฌติ ฯ  เตน  วุตฺตํ  มหาสติปฏฺฅานสุตฺเต 

“กตโม  จ  ภิกฺขเว  สมฺมาอาชีโว,  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  มิจฺฉาอาชีวํ  ปหาย   

สมฺมาอาชีเวน  ชีวิกํ  กปฺเปติ,  อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ‘สมฺมาอาชีโวติ ฯ
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 ต ุก็  อาชีวปาริสุทฺธิสีลํ อ.อาชีวปาริสุทธิศีล  วิสุชฺฌต ิย่อมหมดจด  (ภิกฺขุสฺส) แก่

ภิกษุ  สมฺมาชีวิโน ผู้มีอาชีวะโดยชอบ ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ 

ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  จ ก็  สมฺมาอาชีโว อ.สัมมาอาชีวะ  กตโม เป็นไฉน ?   

ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อริยสาวโก อ.อริยสาวก  อิธ  (ธมฺมวินเย) ในธรรมวินัยนี้   

ปหาย ละแล้ว  มิจฺฉาอาชีว ํ ซึ่งอาชีวะอันผิด  กปฺเปติ ย่อมสําเร็จ  ชีวิก ํ ซึ่งชีวิต   

สมฺมาอาชีเวน ด้วยอาชีวะโดยชอบ,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อยํ  (อาชีโว) อ.อาชีวะนี้   

(มยา) อันเรา  วุจฺจติ ย่อมเรียก  สมฺมาอาชีโว ว่าสัมมาอาชีวะ”  อิติ ดังนี้  (ภควตา)  

อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํ ตรัสแล้ว  มหาสติปฏฺฅานสุตฺเต ในมหาสติปัฏฐาน

สูตร ฯ

 ก็อาชีวปาริสุทธิศีล ย่อมบริสุทธิ์ แก่ภิกษุผู้มีอาชีวะโดยชอบ, เพราะเหตุนั้น พระผู้

มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่า “ภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาอาชีวะเป็น

ไฉน ? ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ละมิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตด้วยสัมมา

อาชีวะ, ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า สัมมาอาชีวะ”.

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

 ตพฺพณฺณนายํ  มิจฺฉาอาชีวนฺติ  ขาทนียโภชนียาทีนํ  อตฺถาย  ปวตฺติตํ  กาย- 

วจีทุจฺจริตํ  ฯ  สมฺมาอาชีเวนาติ  พุทฺธปฺปสตฺเถน  อาชีเวนาติ  วุตฺตํ ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  ตพฺพณฺณนายํ  “มิจฺฉาอาชีวนฺติ  (ปทสฺส)  ‘ขาทนียโภชนียาทีนํ  (ปจฺจยานํ)

อตฺถาย  (ปุคฺคเลน)  ปวตฺติตํ  กายวจีทุจฺจริตํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘สมฺมาอาชีเวนาติ  (ปทสฺส)  

‘พุทฺธปฺปสตฺเถน  อาชีเวน’  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘กายทุจฺจริตํ อ.ทุจริตทางกาย

และทางวาจา  (ปุคฺคเลน)  ปวตฺติต ํ อันอันบุคคลให้เป็นไปแล้ว  อตฺถาย เพื่อ

ประโยชน์  ขาทนียโภชนียาทีนํ  (ปจฺจยานํ) แก่ปัจจัย ท. มีของอันบุคคลพึงเคี้ยว

และของอันบุคคลพึงบริโภคเป็นต้น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘มิจฺฉาอาชีวนฺติ 

ว่า ‘มิจฺฉาอาชีวํ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อาชีเวน ด้วยอาชีวะ  พุทฺธปฺ- 

ปสตฺเถน อันอันพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญแล้ว’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

‘สมฺมาอาชีเวนาติ ว่า ‘สมฺมาอาชีเวน’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระ-
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อรรถกถาจารย์  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว  ตพฺพณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งมหาสติปัฏฐาน-

สูตรนั้น ฯ

 ในอรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตรนั้น ท่านกล่าวว่า “บทว่า ‘มิจฺฉาอาชีวํ’ ความว่า 

กายทุจริตและวจีทุจริต ที่ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยมีของเคี้ยวและของบริโภค

เป็นต้น. บทว่า ‘สมฺมาอาชีเวน’ ความว่า ด้วยอาชีวะที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ. 

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

[๑๗๖] ตตฺถ  กายวจีคหเณน  กายิกวาจสิกวิภาเคน  มิจฺฉาชีวสฺส  ทุวิธตฺตํ  ทสฺสิตํ ฯ   

ตทุภยญฺจ  “กายิโก  มิจฺฉาอาชีโว  นาม  ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมาทิวเสน  เตลปจนอริฏฺฅ- 

ปจนาทีนิ ฯ  วาจสิโก  มิจฺฉาอาชีโว  นาม  คิหีนํ  สาสนสมฺปฏิจฺฉนาโรจนาทีนีติ   

กมฺมกฺขนฺธกวณฺณนายํ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพํ ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  ตตฺถ  (“กายวจีทุจฺจริตนฺติ  ปเท)  กายวจีคหเณน  กายิกวาจสิกวิภาเคน   

มิจฺฉาชีวสฺส  ทุวิธตฺตํ  ทสฺสิตํ ฯ  ตทุภยํ  จ  (ปณฺฑิเตน)  “กายิโก  มิจฺฉาอาชีโว  นาม  ปฏิกฺขิตฺต-

เวชฺชกมฺมาทิวเสน  เตลปจนอริฏฺฅปจนาทีนิ  (กิจฺจานิ) ฯ  วาจสิโก  มิจฺฉาอาชีโว  นาม  คิหีนํ  

สาสนสมฺปฏิจฺฉนาโรจนาทีนิ  (กิจฺจานิ)”  อิติ  กมฺมกฺขนฺธกวณฺณนายํ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพํ ฯ

 กายิกวาจสิกวิภาเคน  มิจฺฉาชีวสฺส  ทุวิธตฺตํ อ.ความที่ แห่งมิจฉาอาชีวะ มีอย่าง ๒ 

โดยการจําแนกซึ่งมิจฉาอาชีวะอันเป็นไปทางกายและเป็นไปทางวาจา  (อฏฺฅกถา-

จริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  ทสฺสิตํ แสดงแล้ว  กายวจีคหเณน ด้วยกายวจีศัพท์  

ตตฺถ  (“กายวจีทุจฺจริตนฺติ  ปเท) ในบทว่า “กายวจีทุจฺจริตํ” ดังนี้นั้น ฯ  จ ก็  ตทุภยํ  

อ.ทั้งสองแห่งมิจฉาอาชีวะนั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺพํ พึงทราบ  วุตฺต-

นเยน  เอว โดยนัยอันพระอรรถกถาจารย์กล่าวแล้วนั่นเทียว  กมฺมกฺขนฺธก- 

วณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งจัมมักขันธกะ  อิติ ว่า  “เตลปจนอริฏฺฅปจนาทีนิ   

(กิจฺจานิ) อ.กิจ ท. มีการหุงซึ่งนํ้ามันและดองยาอริฏฐะเป็นต้น  ปฏิกฺขิตฺตเวชฺช-

กมฺมาทิวเสน ด้วยสามารถแห่งอเนสนกรรมมีเวชกรรมที่กระทําแก่บุคคลที่ทรงห้าม 

เป็นต้น  มิจฺฉาอาชีโว  นาม ชื่อว่ามิจฉาอาชีวะ  กายิโก อันเป็นไปทางกาย ฯ   

สาสนสมฺปฏิจฺฉนาโรจนาทีนิ  (กิจฺจานิ) อ.กิจ ท. มีการรับซึ่งสาส์นและการบอก

เป็นต้น  คิหีนํ ของคฤหัสถ์ ท.  มิจฺฉาอาชีโว  นาม ชื่อว่ามิจฉาอาชีวะ  วาจสิโก อัน



มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๒212 [ตติย

เป็นไปทางวาจา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ความที่มิจฉาอาชีวะมี ๒ อย่าง โดยจําแนกเป็นมิจฉาอาชีวะทางกายและทางวาจา 

ท่านแสดงไว้ด้วยกายวจีศัพท์ ในบทว่า “กายวจีทุจฺจริตํ” นั้น. ก็มิจฉาอาชีวะ ๒ อย่าง

นั้น พึงทราบตามนัยที่ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาจัมมักขันธกะนั้นแลว่า “กิจมีการหุง

นํ้ามันและดองยาอริฏฐะเป็นต้น ด้วยสามารถอเนสนกรรมมีเวชกรรมที่ทําแก่บุคคลที่

ทรงห้ามเป็นต้น ชื่อว่ามิจฉาอาชีวะทางกาย. กิจมีการรับและการบอกสาส์นเป็นต้น 

ของพวกคฤหัสถ์ ชื่อว่ามิจฉาอาชีวะทางวาจา”.

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

[๑๗๗] ตตฺถ  ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมนฺติ  ปฏิกฺขิตฺตสฺส  ปรชโนติ  วตฺตพฺพสฺส  อนนุญฺฃาต-

ปุคฺคลสฺส  กตํ  เภสชฺชํ ฯ  ตถา  หิ  อาคตาคตสฺส  ปรชนสฺส  ยาจนฺตสฺส  เภสชฺชํ  

น  กาตพฺพํ,  กโรนฺโต  ทุกฺกฏํ  อาปชฺชตีติ  วตฺวา  เวชฺชกมฺมวิธิ  ตติยปาราชิเก   

เภสชฺชกรณวตฺถุวณฺณนายํ  วิตฺถารโต  วุตฺโต ฯ  อิจฺฉนฺเตน  ตโต  คเหตพฺโพ ฯ  

อยํ  ปเนตฺถ  สงฺเขโป ฯ  ปญฺจ  สหธมฺมิกา  ปณฺฑุปลาโส  อตฺตโน  เวยฺยาวจฺจกโร   

มาตาปิตโร  มาตาปิตุอุปฏฺฅากา  จาติ  ทส,  เชฏฺฅภาตา  กนิฏฺฅภาตา  เชฏฺฅภคินี  

กนิฏฺฅภคินี  จุลฺลมาตา  มหามาตา  จุลฺลปิตา  มหาปิตา  ปิตุจฺฉา  มาตุลา  จาติ  ทส  

ฃาตกา,  อาคนฺตุโก  จ  โจโร  จ  ยุทฺธปราชิโต  จ  อิสฺสโร  จ  ฃาตเกหิ  ปริจฺจตฺตคมิโก   

จาติ  ปญฺจ  คิลานา  หุตฺวา  วิหารํ  ปวิฏฺฅา,  อิเมสํ  ปญฺจวีสติยา  อนุญฺฃาตานํ   

ชนานํ  เภสชฺชํ  กาตพฺพํ ฯ

 ตตฺถ  (“ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมาทิวเสนาติ  ปเท)  ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมนฺติ  (ภควตา)  ปฏิกฺขิตฺตสฺส    

(ปุคฺคลสฺส)  “ปรชโนติ  วตฺตพฺพสฺส  (ภควตา)  อนนุญฺฃาตปุคฺคลสฺส  (ภิกฺขุนา)  กตํ  เภสชฺชํ ฯ  ตถา  หิ   

(อฏฺฅกถาจริเยน)  “(ภิกฺขุนา)  อาคตาคตสฺส  ปรชนสฺส  ยาจนฺตสฺส  เภสชฺชํ  น  กาตพฺพํ,  (ภิกฺขุ)  

กโรนฺโต  ทุกฺกฏํ  อาปชฺชตีติ  วตฺวา  เวชฺชกมฺมวิธิ  ตติยปาราชิเก  เภสชฺชกรณวตฺถุวณฺณนายํ 

วิตฺถารโต  วุตฺโต ฯ  (อตฺโถ)  อิจฺฉนฺเตน  (ภิกฺขุนา)  ตโต  (ตติยปาราชิเก  เภสชฺชกรณวตฺถุ- 

วณฺณนาโต)  คเหตพฺโพ ฯ  อยํ  ปน  เอตฺถ  (มงฺคลตฺถทีปนิยํ) สงฺเขโป ฯ  “ปญฺจ  สหธมฺมิกา  

(จ)  ปณฺฑุปลาโส  (จ)  อตฺตโน  เวยฺยาวจฺจกโร  (จ)  มาตาปิตโร  (จ)  มาตาปิตุอุปฏฺฅากา  จาติ   

ทส  (ชนา),  “เชฏฺฅภาตา  (จ)  กนิฏฺฅภาตา  (จ)  เชฏฺฅภคินี  (จ)  กนิฏฺฅภคินี  (จ)  จุลฺลมาตา  
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(จ)  มหามาตา  จุลฺลปิตา  (จ)  มหาปิตา  (จ)  ปิตุจฺฉา  มาตุลา  จาติ  ทส  ฃาตกา,  “อาคนฺตุโก  

จ  โจโร  จ  ยุทฺธปราชิโต  จ  อิสฺสโร  จ  ฃาตเกหิ  ปริจฺจตฺตคมิโก  จาติ  ปญฺจ  (ชนา)  คิลานา  

หุตฺวา  วิหารํ  ปวิฏฺฅา,  (ภิกฺขุนา)  อิเมสํ  ปญฺจวีสติยา  (ภควตา)  อนุญฺฃาตานํ  ชนานํ  เภสชฺชํ  

กาตพฺพํ ฯ

 เภสชฺช ํ อ.เภสัช  (ภิกฺขุนา)  กตํ อันอันภิกษุกระทําแล้ว  (ภควตา)  ปฏิกฺขิตฺตสฺส  

(ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคล ผู้อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงห้ามแล้ว  (ภควตา)  อนนุญฺฃาต-

ปุคฺคลสฺส คือว่า แก่บุคคล ผู้อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ไม่ทรงอนุญาตแล้ว  วตฺตพฺพสฺส  

ผู้อันบุคคลพึงกล่าว  อิติ ว่า  “ปรชโน อ.ชนอื่น”  อิติ ดังนี้  ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมนฺติ  

ชื่อว่าเวชกรรมที่กระทําแก่บุคคลที่ทรงห้ามแล้ว  ตตฺถ  (“ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมาทิ- 

วเสนาติ  ปเท) ในบทว่า “ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมาทิวเสน” ดังนี้นั้น ฯ  ตถา  หิ จริงอย่าง

นั้น  เวชฺชกมฺมวิธ ิ อ.วิธีแห่งเวชกรรม  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์   

วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เภสชฺช ํอ.เภสัช  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  น  กาตพฺพํ ไม่พึง

กระทํา  ปรชนสฺส แก่ชนอื่น  อาคตาคตสฺส ผู้ทั้งมาแล้วทั้งมาแล้ว  ยาจนฺตสฺส ผู้

ขออยู่,  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  กโรนฺโต เมื่อกระทํา  อาปชฺชติ ย่อมต้อง  ทุกฺกฏํ ซึ่งอาบัติ

ทุกกฏ”  อิติ ดังนี้  วุตฺโต กล่าวแล้ว  เภสชฺชกรณวตฺถุวณฺณนายํ  ในอรรถกถาแห่ง

เภสัชชกรณวัตถุ  ตติยปาราชิเก ในตติยปาราชิก  วิตฺถารโต โดยพิสดาร ฯ  (อตฺโถ)  

อ.เนื้อความ  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  อิจฺฉนฺเตน ผู้ปรารถนาอยู่  คเหตพฺโพ พึงถือเอา   

ตโต  (ตติยปาราชิเก  เภสชฺชกรณวตฺถุวณฺณนาโต) จากอรรถกถาแห่งเภสัชช- 

กรณวัตถุ ในตติยปาราชิกนั้น ฯ  ปน ส่วนว่า  สงฺเขโป อ.ความสังเขป  เอตฺถ  

(มงฺคลตฺถทีปนิยํ) ในมังคลัตถทีปนีนี้  อยํ นี้ ฯ  (ชนา) อ.ชน ท.  ทส ๑๐  อิติ 

คือ  “สหธมฺมิกา อ.สหธรรมิก ท.  ปญฺจ ๕  (จ) ด้วย  ปณฺฑุปลาโส อ.ปัณฑุปลาส  

(จ) ด้วย  เวยฺยาวจฺจกโร อ.ไวยาวัจกร  อตฺตโน ของตน  (จ) ด้วย  มาตาปิตโร 

อ.มารดาและบิดา ท.  (จ) ด้วย  มาตาปิตุอุปฏฺฅากา อ.บุคคลผู้บํารุงซึ่งมารดาและ

บิดา ท.  จ ด้วย”,  ฃาตกา อ.ญาติ ท.  ทส ๑๐  อิติ คือ  “เชฏฺฅภาตา อ.พี่ชาย 

ผู้เจริญที่สุด  (จ) ด้วย  กนิฏฺฅภาตา อ.น้องชายผู้น้อยที่สุด  (จ) ด้วย  เชฏฺฅ-

ภคินี อ.พี่สาวผู้เจริญที่สุด  (จ) ด้วย  กนิฏฺฅภคินี อ.น้องสาวผู้น้อยที่สุด  (จ) ด้วย   

จุลฺลมาตา อ.น้าหญิง  (จ) ด้วย  มหามาตา อ.ป้า  (จ) ด้วย  จุลฺลปิตา  อ.อาชาย  

(จ) ด้วย  มหาปิตา อ.ลุง  (จ) ด้วย  ปิตุจฺฉา อ.อาหญิง  (จ) ด้วย  มาตุลา อ.น้า
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ชาย  จ ด้วย”,  (ชนา) อ.ชน ท.  ปญฺจ ๕  อิติ คือ  “อาคนฺตุโก อ.คนจรมา  จ ด้วย  

โจโร อ.โจร  จ ด้วย  ยุทฺธปราชิโต อ.บุคคลผู้พ่ายแพ้จากการต่อสู้  จ ด้วย  อิสฺสโร 

อ.ผู้เป็นใหญ่  จ ด้วย  ฃาตเกหิ  ปริจฺจตฺตคมิโก อ.บุคคลผู้อันญาติ ท. สละรอบแล้ว  

จําต้องไป  จ ด้วย”  คิลานา เป็นไข้  หุตฺวา เป็น  ปวิฏฺฅา เข้าไปแล้ว  วิหารํ สู่วิหาร,  

เภสชฺช ํอ.เภสัช  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  กาตพฺพํ พึงกระทํา  ชนานํ แก่ชน ท.  (ภควตา)   

อนุญฺฃาตานํ ผู้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้ว  ปญฺจวีสติยา ๒๕ จําพวก  

อิเมสํ เหล่านี้ ฯ

  เภสัชที่ภิกษุทําแก่บุคคลที่ทรงห้าม คือ บุคคลที่ไม่ทรงอนุญาต อันควรกล่าวว่า “คน

อื่น” ชื่อว่าเวชกรรมที่ทําแก่บุคคลที่ทรงห้าม ในบทว่า “ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมาทิวเสน” 

นั้น. จริงอย่างนั้น พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ว่า “ภิกษุไม่ควรทํายาแก่ชนอื่นผู้มาขอ, 

เมื่อทํา ต้องอาบัติทุกกฏ” ดังนี้แล้ว จึงแสดงวิธีเวชกรรมไว้โดยพิสดาร ในอรรถกถา

เภสัชชกรณวัตถุ ตติยปาราชิก. ผู้ปรารถนาจะทราบความพิสดาร พึงถือเอาจากอรรถ- 

กถานั้น. ก็ความสังเขป ในมังคลัตถทีปนีนี้ ดังนี้ :- ชน ๑๐ จําพวก คือ สหธรรมิก ๕ 

ปัณฑุปลาส ๑ ไวยาวัจกรของตน ๑ มารดาบิดา ๒ คนบํารุงมารดาบิดา ๑, ญาติ ๑๐ 

จําพวก คือ พี่ชาย ๑ น้องชาย ๑ พี่หญิง ๑ น้องหญิง ๑ น้าหญิง ๑ ป้า ๑ อาชาย ๑ ลุง 

๑ อาหญิง ๑ น้าชาย ๑, บุคคล ๕ จําพวก คือ คนจรมา ๑ โจร ๑ คนรบแพ้ ๑ ผู้เป็น

ใหญ่ ๑ คนที่พวกญาติสละแล้วจําต้องไป ๑, เป็นไข้เข้าไปสู่วิหาร, ภิกษุพึงทําเภสัช

แก่คนที่ทรงอนุญาต ๒๕ จําพวกเหล่านี้.

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

[๑๗๘] ทส  ฃาตกาติ  เจตฺถ  เตสํ  ยาว  สตฺตมา  กุลปริวฏฺฏา  ปุตฺตนตฺตาทโยปิ   

ตปฺปฏิพทฺธตฺตา  ภิกฺขุสฺส  ฃาตกาเอวาติ  เตปิ  สงฺคหิตา ฯ  เตสมฺปิ  หิ  กาตุํ  วฏฺฏติ ฯ   

“ภาตุชายา  ภคินิสามิโก  จุลฺลมาตุสามิโก  จุลฺลปิตุชายา  จาติ  เอวมาทโย  คิลานา   

โหนฺติ  ฃาตกา  เจ,  เตสมฺปิ  กาตุํ  วฏฺฏติ  อญฺฃาตกา  เจ,  ภาตุอาทีนํ  กตฺวา  

ทาตพฺพํ  ตุมฺหากํ  ชคฺคนฏฺฅาเน  เทถาติ  เตสํ  วา  ปุตฺตานํ  ทาตพฺพํ  ตุมฺหากํ   

มาตาปิตูนํ  เทถาติ ฯ  ยถาวุตฺเตหิ  เจเตหิ  อญฺโฃ  ปรชโน  นาม,  ตสฺส  กตเภสชฺชํ  

ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมํ  นาม ฯ  อนุญฺฃาตชนสฺส  กโรนฺเตนาปิ  จ  อาโท  ทสนฺนํ  ชนานํ   

เตสํ  สนฺตเกน  กาตพฺพํ,  ตสฺมึ  อสติ,  อตฺตโน  สนฺตเกน,  ตสฺมิมฺปิ  อสติ,  ภิกฺขาจาร- 
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วตฺเตน  ปริเยสิตพฺพํ,  เอวํ  อลภนฺเตน  อตฺตโน  เตสํ  วา  ฃาตกปฺปวาริตฏฺฅานโต,  

เอวมฺปิ  อลภนฺเตน  อกตวิญฺฃตฺติยาปิ  ปริเยสิตพฺพํ ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  “ทส  ฃาตกาติ  จ  เอตฺถ  (วจเน)  เตสํ  (ฃาตกานํ)  ยาว  สตฺตมา   

กุลปริวฏฺฏา  ปุตฺตนตฺตาทโยปิ  (อนุชนา  เตสํ  ชนานํ)  ตปฺปฏิพทฺธตฺตา  ภิกฺขุสฺส  ฃาตกา  เอว  

(โหนฺติ)  อิติ  เตปิ  (ปุตฺตนตฺตาทโย  อนุชนา)  สงฺคหิตา ฯ  (ภิกฺขุนา)  เตสมฺปิ  (ปุตฺตนตฺตาทีนํ   

อนุชนานํ)  หิ  กาตุํ  วฏฺฏติ ฯ  “ภาตุชายา  (จ)  ภคินิสามิโก  (จ)  จุลฺลมาตุสามิโก  (จ)  จุลฺลปิตุชายา  

จาติ  เอวํ  อาทโย  (ชนา)  คิลานา  โหนฺติ,  (เต  ชนา)  ฃาตกา  (โหนฺติ)  เจ,  (ภิกฺขุนา)  เตสมฺปิ   

(ชนานํ)  กาตุํ  วฏฺฏติ,  (เต  ชนา)  อญฺฃาตกา  (โหนฺติ)  เจ,  (เภสชฺชํ  ภิกฺขุนา)  ภาตุอาทีนํ   

(ฃาตกานํ)  กตฺวา  ทาตพฺพํ,  “(ตุมฺเห)  ตุมฺหากํ  ชคฺคนฏฺฅาเน  เทถาติ  (วจเนน),  เตสํ  (ชนานํ)   

วา  ปุตฺตานํ  ทาตพฺพํ  “(ตุมฺเห)  ตุมฺหากํ  มาตาปิตูนํ  เทถาติ  (วจเนน) ฯ  ยถาวุตฺเตหิ  จ   

เอเตหิ  (ชเนหิ)  อญฺโฃ  (ชโน)  ปรชโน  นาม,  ตสฺส  (ปรชนสฺส  ภิกฺขุนา)  กตเภสชฺชํ  ปฏิกฺขิตฺต- 

เวชฺชกมฺมํ  นาม ฯ  (เภสชฺชํ  ภควตา)  อนุญฺฃาตชนสฺส  กโรนฺเตนาปิ  (ภิกฺขุนา)  จ  อาโท   

ทสนฺนํ  ชนานํ  เตสํ  (ชนานํ)  สนฺตเกน  กาตพฺพํ,  ตสฺมึ  (เตสํ  ชนานํ  สนฺตเก)  อสติ,  อตฺตโน   

สนฺตเกน  (ภิกฺขุนา  กาตพฺพํ),  ตสฺมิมฺปิ  (อตฺตโน  สนฺตเก)  อสติ,  (ภิกฺขุนา)  ภิกฺขาจารวตฺเตน  

ปริเยสิตพฺพํ,  (ภิกฺขุนา)  เอวํ  อลภนฺเตน  อตฺตโน  เตสํ  (ชนานํ)  วา  ฃาตกปฺปวาริตฏฺฅานโต  

(ปริเยสิตพฺพํ),  (ภิกฺขุนา)  เอวมฺปิ  อลภนฺเตน  อกตวิญฺฃตฺติยาปิ  ปริเยสิตพฺพํ ฯ

   จ ก็  (อนุชนา) อ.อนุชน ท.  ปุตฺตนตฺตาทโยปิ แม้มีบุตรและหลานเป็นต้น  เตสํ  

(ฃาตกานํ) ของญาติ ท. เหล่านั้น  ยาว เพียงใด  กุลปริวฏฺฏา แต่การหมุนไปรอบ

แห่งตระกูล  สตฺตมา ที่ ๗  ฃาตกา  เอว ชื่อว่าเป็นญาตินั่นเทียว  ภิกฺขุสฺส ของ

ภิกษุ  (เตสํ  ชนานํ)  ตปฺปฏิพทฺธตฺตา เพราะความที่ แห่งชน ท. เหล่านั้น เนื่อง

เฉพาะแล้วด้วยภิกษุนั้น  อิติ เพราะเหตุนั้น  เตปิ  (ปุตฺตนตฺตาทโย  อนุชนา) 

อ.อนุชน ท. มีบุตรและหลานเป็นต้น แม้เหล่านั้น  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถ

กถาจารย์  สงฺคหิตา สงเคราะห์เอาแล้ว  “ทส  ฃาตกาติ  เอตฺถ  (วจเน) ในคํานี้

ว่า “ทส  ฃาตกา” ดังนี้ ฯ   หิ ก็  (ภิกฺขุนา)  เตสมฺปิ  (ปุตฺตนตฺตาทีนํ  อนุชนา

นํ)  กาตุํ อ.อัน- อันภิกษุ -กระทํา แก่อนุชน ท. มีบุตรและหลานเป็นต้นแม้เหล่า

นั้น  วฏฺฏติ ย่อมควร ฯ  (ชนา) อ.ชน ท.  อาทโย เป็นต้น  เอวํ อย่างนี้  อิติ คือ  

“ภาตุชายา อ.พี่สะใภ้ น้องสะใภ้  (จ) ด้วย  ภคินิสามิโก อ.พี่เขย น้องเขย  (จ) ด้วย   
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จุลฺลมาตุสามิโก อ.น้าเขย  (จ) ด้วย  จุลฺลปิตุชายา อ.อาสะใภ้  จ ด้วย”  คิลานา  

เป็นไข้  โหนฺติ ย่อมเป็น,  เจ หากว่า  (เต  ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  ฃาตกา 

เป็นญาติ  (โหนฺติ) ย่อมเป็นไซร้,  (ภิกฺขุนา)  เตสมฺปิ  (ชนานํ)  กาตุํ อ.อัน- อัน

ภิกษุ -กระทํา แก่ชน ท. แม้เหล่านั้น  วฏฺฏติ ย่อมควร,  เจ หากว่า  (เต  ชนา) 

อ.ชน ท. เหล่านั้น  อญฺฃาตกา เป็นผู้มิใช่ญาติ  (โหนฺติ) ย่อมเป็นไซร้,  (เภสชฺชํ)  

อ.เภสัช  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  กตฺวา กระทําแล้ว  ทาตพฺพํ พึงให้  ภาตุอาทีนํ   

(ฃาตกานํ) แก่ญาติ ท. มีพี่ชายเป็นต้น  (วจเนน) ด้วยคํา  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน 

ท.  เทถ จงให้  ชคฺคนฏฺฅาเน ในที่เป็นที่ปฏิบัติ  ตุมฺหากํ ของท่าน ท.”  อิติ ดังนี้  

วา หรือว่า  ทาตพฺพํ พึงให้  ปุตฺตานํ แก่บุตร ท.  เตสํ  (ชนานํ) ของชน ท. เหล่านั้น  

(วจเนน) ด้วยคํา  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  เทถ จงให้  มาตาปิตูนํ แก่มารดา

และบิดา ท.  ตุมฺหากํ ของเธอ ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ  จ ส่วนว่า  อญฺโฃ  (ชโน) อ.ชนอื่น   

เอเตหิ  (ชเนหิ) จากชน ท. เหล่านั่น  ยถาวุตฺเตหิ ผู้ถูกกล่าวแล้วอย่างไร  ปรชโน  

นาม ชื่อว่าชนอื่น,  (ภิกฺขุนา)  กตเภสชฺช ํอ.เภสัชอันภิกษุกระทําแล้ว  ตสฺส  (ปร-

ชนสฺส) แก่ชนอื่นนั้น  ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมํ  นาม ชื่อว่าเวชกรรมอันภิกษุกระทําแล้ว

แก่บุคคลผู้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามแล้ว ฯ  จ ก็  (เภสชฺชํ) อ.เภสัช  (ภิกฺขุนา) 

อันภิกษุ  กโรนฺเตนาปิ แม้ผู้เมื่อกระทํา  (ภควตา)  อนุญฺฃาตชนสฺส แก่ชนผู้อัน

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้ว  กาตพฺพํ พึงกระทํา  ชนานํ แก่ชน ท.  ทสนฺนํ 

๑๐  อาโท ในเบื้องต้น  สนฺตเกน ด้วยของอันเป็นของมีอยู่  เตสํ  (ชนานํ) ของชน 

ท. เหล่านั้น,  ตสฺมึ  (เตสํ  ชนานํ  สนฺตเก) ครั้นเมื่อของอันเป็นของมีอยู่ ของชน ท. 

เหล่านั้น นั้น  อสต ิไม่มีอยู่,  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  (กาตพฺพํ) พึงกระทํา  สนฺตเกน 

ด้วยของอันเป็นของมีอยู่  อตฺตโน ของตน,  ตสฺมิมฺปิ  (อตฺตโน  สนฺตเก) ครั้นเมื่อ

ของอันเป็นของมีอยู่ ของตน นั้น  อสติ ไม่มีอยู่,  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  ปริเยสิตพฺพ ํ

พึงแสวงหา  ภิกฺขาจารวตฺเตน ด้วยภิกขาจารวัตร,  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  อลภนฺเตน 

ผู้ไม่ได้อยู่  เอวํ อย่างนี้  (ปริเยสิตพฺพํ) พึงแสวงหา  ฃาตกปฺปวาริตฏฺฅานโต จาก

ที่ของญาติหรือบุคคลผู้ปวารณาแล้ว  อตฺตโน ของตน  วา หรือว่า  เตสํ  (ชนานํ) 

ของชน ท. เหล่านั้น,  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  อลภนฺเตน ผู้ไม่ได้อยู่  เอวมฺปิ แม้อย่างนี้   

ปริเยสิตพฺพ ํพึงแสวงหา  อกตวิญฺฃตฺติยาปิ แม้ด้วยอกตวิญญัติ ฯ
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 ก็แม้อนุชนมีบุตรและหลานเป็นต้นของญาติเหล่านั้น ๗ ชั่วเครือสกุล ชื่อว่าเป็นญาติ

ของภิกษุเหมือนกัน เพราะเนื่องกับภิกษุนั้น  เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์จึง

สงเคราะห์บุตรและหลานเป็นต้นแม้เหล่านั้น ในคําว่า “ทส  ฃาตกา” นั้น. ก็ภิกษุ

ทําเภสัชแก่ชนแม้เหล่านั้น ควรอยู่. คนทั้งหลาย คือ พี่สะใภ้ น้องสะใภ้ พี่เขย น้อง

เขย น้าเขย อาสะใภ้ เหล่านี้เป็นต้น เป็นไข้, ถ้าเขาเป็นญาติ, ทํายาแก่ญาติแม้เหล่า

นั้น ก็ควร. ถ้าเขามิใช่ญาติ, พึงทําให้แก่พวกญาติมีพี่ชายเป็นต้น ด้วยสั่งว่า “จงให้

ในที่ปฏิบัติของพวกท่าน”. หรือพึงให้แก่บุตรของเขา ด้วยสั่งว่า “จงให้แก่มารดาบิดา

ของเจ้า”. ส่วนคนนอกจากที่กล่าวมาแล้วเหล่านั้น ชื่อว่าชนอื่น, เภสัชที่ภิกษุทําแก่ชน

อื่นนั้น ชื่อว่าเวชกรรมที่ทําแก่คนที่ทรงห้าม. ก็ภิกษุแม้เมื่อจะทําแก่คนที่ทรงอนุญาต 

พึงทําแก่คน ๑๐ จําพวกในเบื้องต้น ด้วยสิ่งของๆ เขา เมื่อของๆ เขานั้นไม่มี พึงทํา

ด้วยของๆ ตน, แม้เมื่อของๆ ตน ก็ไม่มี พึงแสวงหาด้วยภิกขาจารวัตร, เมื่อไม่ได้ด้วย

อาการอย่างนั้น พึงแสวงหาแต่ที่แห่งญาติและคนปวารณาของตน หรือของคนเหล่า

นั้น, แม้เมื่อไม่ได้ด้วยอาการอย่างนั้น พึงแสวงหาแม้ด้วยอกตวิญญัติ. 

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

 อกตวิญฺฃตฺติ  นาม  วท  ภนฺเต  ปจฺจเยนาติ  เอวํ  อกตปฺปวารณฏฺฅาเน  วิญฺฃตฺติ ฯ  

 อกตวิญฺฃตฺติ  นาม  “(ตฺวํ)  วท  ภนฺเต  ปจฺจเยนาติ  เอวํ  อกตปฺปวารณฏฺฅาเน  วิญฺฃตฺติ ฯ  

 วิญฺฃตฺติ อ.การขอ  อกตปฺปวารณฏฺฅาเน ในที่เป็นที่ปวารณาอันไม่ถูกกระทํา

แล้ว  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตฺวํ) อ.ท่าน  วท ขอจงบอก   

ปจฺจเยน ด้วยปัจจัย”  อิติ ดังนี้  อกตวิญฺฃตฺติ  นาม ชื่อว่าอกตวิญญัติ ฯ

 การขอในสถานที่ที่เขาไม่ทําปวารณาไว้อย่างนี้ว่า “ท่านครับ ท่านต้องการด้วยปัจจัย 

ขอจงบอก” ชื่อว่าอกตวิญญัติ.

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

 อวเสสญฺฃาตกานํ  ปน  เตสํ  สนฺตเกเนว  กาตพฺพํ,  ตสฺมึ  อสติ,  อตฺตโน  สนฺตกํ   

ตาวกาลิกํ  ทาตพฺพํ,  สเจ  ปฏิเทนฺติ,  คเหตพฺพํ,  โน  เจ,  น  โจเทตพฺพา,   

ฃาตกานญฺหิ  สนฺตกํ  ยาจิตฺวาปิ  คเหตุํ  วฏฺฏติ,  ตสฺมา  เตสํ  จตุปฺปจฺจยํ   
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อาหราเปนฺตสฺส  อกตวิญฺฃตฺติ  วา  เภสชฺชํ  กโรนฺตสฺส  เวชฺชกมฺมํ  วา   

กุลสงฺคหตฺถาย  เทนฺตสฺส  กุลทูสนาปตฺติ  วา  น  โหติ ฯ  อาคนฺตุกาทีนํ  ปน  ปญฺจนฺนํ  

อตฺตโน  สนฺตเกนปิ  กาตพฺพํ  อปฺปจฺจาสึสนฺเตน ฯ

 (ภิกฺขุนา  เภสชฺชํ)  อวเสสญฺฃาตกานํ  ปน  (กโรนฺเตน)  เตสํ  (ชนานํ)  สนฺตเกน  เอว  กาตพฺพํ,  

ตสฺมึ  (เตสํ  ชนานํ  สนฺตเก)  อสติ,  (ภิกฺขุนา)  อตฺตโน  สนฺตกํ  ตาวกาลิกํ  ทาตพฺพํ,  สเจ  (เต  ชนา)   

ปฏิเทนฺติ,  (สนฺตกํ  ภิกฺขุนา)  คเหตพฺพํ,  โน  (เต  ชนา  ปฏิเทนฺติ)  เจ,  (ภิกฺขุนา  เต  ชนา)  น   

โจเทตพฺพา,  (ภิกฺขุนา)  ฃาตกานํ  หิ  สนฺตกํ  ยาจิตฺวาปิ  คเหตุํ  วฏฺฏติ,  ตสฺมา  (ภิกฺขุสฺส  ปุคฺคลํ)  

เตสํ  (ชนานํ)  จตุปฺปจฺจยํ  อาหราเปนฺตสฺส  อกตวิญฺฃตฺติ  (น  โหติ)  วา  (ภิกฺขุสฺส)  เภสชฺชํ   

กโรนฺตสฺส  เวชฺชกมฺมํ  (น  โหติ)  วา  (ภิกฺขุสฺส)  กุลสงฺคหตฺถาย  (เวชฺชกมฺมํ)  เทนฺตสฺส   

กุลทูสนาปตฺติ  วา  น  โหติ ฯ  (ภิกฺขุนา  เภสชฺชํ)  อาคนฺตุกาทีนํ  ปน  ปญฺจนฺนํ  (ชนานํ)   

อตฺตโน  สนฺตเกนปิ  กาตพฺพํ  อปฺปจฺจาสึสนฺเตน ฯ

 ปน ก็  (เภสชฺชํ) อ.เภสัช  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  (กโรนฺเตน) ผู้เมื่อกระทํา  อวเสสญฺ-

ฃาตกานํ แก่ญาติผู้เหลือลง ท.  กาตพฺพํ พึงทํา  สนฺตเกน  เอว ด้วยของอันเป็น

ของมีอยู่นั่นเทียว  เตสํ  (ชนานํ) ของชน ท. เหล่านั้น,  ตสฺมึ  (เตสํ  ชนานํ  สนฺตเก) 

ครั้นเมื่อของอันเป็นของมีอยู่ ของชน ท. เหล่านั้น นั้น  อสติ ไม่มีอยู่,  (ภิกฺขุนา) อัน

ภิกษุ  ทาตพฺพํ พึงให้  สนฺตก ํซึ่งของอันเป็นของมีอยู่  อตฺตโน ของตน  ตาวกาลิกํ 

ให้เป็นของยืม,  สเจ ถ้าว่า  (เต  ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  ปฏิเทนฺติ ย่อมให้คืนไซร้,   

(สนฺตกํ) อ.ของอันเป็นของมีอยู่  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  คเหตพฺพํ พึงถือเอา,  เจ หากว่า  

(เต  ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  โน  (ปฏิเทนฺติ) ย่อมไม่ให้คืนไซร้,  (เต  ชนา) อ.ชน ท. 

เหล่านั้น  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  น  โจเทตพพา ไม่พึงทวงคืน,  ห ิด้วยว่า  (ภิกฺขุนา)  

ฃาตกานํ  สนฺตกํ  ยาจิตฺวาปิ  คเหตุํ อ.อัน- อันภิกษุ แม้ขอแล้ว ซึ่งของอันเป็นของ

มีอยู่ ของญาติ ท. -ถือเอา  วฏฺฏติ ย่อมควร,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  อกตวิญฺฃตฺติ  

อ.อกตวิญญัติ  (น  โหติ) ย่อมไม่มี  (ภิกฺขุสฺส) แก่ภิกษุ  (ปุคฺคลํ)  เตสํ  (ชนานํ)   

จตุปฺปจฺจยํ  อาหราเปนฺตสฺส ผู้ยังบุคคล ให้นํามาอยู่ ซึ่งปัจจัย ๔ ของชน ท. เหล่า

นั้น  วา หรือ  วา หรือว่า  เวชฺชกมฺมํ อ.เวชกรรม  (น  โหติ) ย่อมไม่มี  (ภิกฺขุสฺส) แก่

ภิกษุ  กโรนฺตสฺส ผู้กระทําอยู่  เภสชฺช ํซึ่งเภสัช  วา หรือว่า  กุลทูสนาปตฺติ อ.อาบัติ

ในเพราะประทุษร้ายซึ่งตระกูล  น  โหติ ย่อมไม่มี  (ภิกฺขุสฺส) แก่ภิกษุ  เทนฺตสฺส  
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ผู้ให้อยู่  (เวชฺชกมฺมํ) ซึ่งเวชกรรม  กุลสงฺคหตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การสงเคราะห์

ซึ่งตระกูล ฯ  ปน แต่ว่า  (เภสชฺชํ) อ.เภสัช  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  อปฺปจฺจาสึสนฺเตน 

ผู้ไม่หวังตอบแทนอยู่  กาตพฺพํ พึงกระทํา  สนฺตเกนปิ แม้ด้วยของอันเป็นของมีอยู่  

อตฺตโน ของตน  (ชนานํ) แก่ชน ท.  ปญฺจนฺนํ ๕  อาคนฺตุกาทีนํ  มีผู้จรมาเป็นต้น ฯ

 ก็ภิกษุเมื่อจะทําเภสัชให้แก่พวกญาติที่เหลือ พึงทําด้วยของๆ พวกเขาเท่านั้น, เมื่อ

ของๆ พวกเขานั้นไม่มี พึงให้ยืมของๆ ตน, ถ้าพวกเขาคืนให้ พึงรับเอา, ถ้าพวก

เขาไม่คืน ไม่ควรทวง, ด้วยว่า การที่ภิกษุแม้ขอของๆ พวกญาติแล้วถือเอา ยังควร, 

เพราะฉะนั้น ภิกษุให้นําปัจจัย ๔ ของพวกญาติเหล่านั้นมา ไม่เป็นอกตวิญญัติ ทํา

เภสัช ก็ไม่เป็นเวชกรรม หรือให้ของเพื่อต้องการจะสงเคราะห์สกุล ก็ไม่เป็นอาบัติ

เพราะประทุษร้ายสกุล. แต่ภิกษุ เมื่อไม่หวังตอบแทน พึงทํายาแก่คน ๕ จําพวก มี

คนจรมาเป็นต้น แม้ด้วยของๆ ตน.

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

[๑๗๙] วิมติวิโนทนิยมฺปิ  อาคนฺตุกโจราทีนํ  กโรนฺเตนาปิ  มนุสฺสา  นาม  อุปการกา  โหนฺตีติ  

อตฺตโน  เตหิ  ลาภํ  อปฺปฏฺฅยนฺเตน  กาตพฺพํ ฯ  ปจฺจาสาย  กโรนฺตสฺส  ปน  เวชฺชกมฺม- 

กุลทูสนาทิโทโส  โหติ ฯ  เอวํ  อุปกาเร  กเต  สาสนคุณํ  ฃตฺวา  ปสีทนฺติ  สงฺฆสฺส  วา  

อุปการกา  โหนฺตีติ  กรเณ  ปน  โทโส  นตฺถีติ  วุตฺตํ ฯ

 (ฏีกาจริเยน)  วิมติวิโนทนิยมฺปิ  “(ภิกฺขุนา  เภสชฺชํ)  อาคนฺตุกโจราทีนํ  (ชนานํ)  กโรนฺเตนาปิ  

‘มนุสฺสา  นาม  อุปการกา  โหนฺตีติ  (จินฺตเนน)  อตฺตโน  เตหิ  (ชเนหิ)  ลาภํ  อปฺปฏฺฅยนฺเตน  

กาตพฺพํ ฯ  ปจฺจาสาย  กโรนฺตสฺส  (ภิกฺขุสฺส)  ปน  เวชฺชกมฺมกุลทูสนาทิโทโส  โหติ ฯ  ‘เอวํ   

อุปกาเร  (มยา)  กเต,  (ชนา)  สาสนคุณํ  ฃตฺวา  ปสีทนฺติ  สงฺฆสฺส  วา  อุปการกา  โหนฺตีติ  

(จินฺตเนน)  กรเณ  ปน  โทโส  นตฺถีติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(เภสชฺชํ) อ.เภสัช  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  กโรนฺเตนาปิ แม้ผู้เมื่อกระทํา  

อาคนฺตุกโจราทีนํ  (ชนานํ) แก่ชน ท. มีผู้จรมาและโจรเป็นต้น  อปฺปฏฺฅยนฺเตน  

ผู้ไม่ปรารถนาอยู่  ลาภํ ซึ่งลาภ  เตหิ  (ชเนหิ) จากชน ท. เหล่านั้น  อตฺตโน เพื่อตน  

กาตพฺพํ พึงกระทํา  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  ‘มนุสฺสา  นาม ชื่อ อ.มนุษย์ ท.   

อุปการกา เป็นผู้กระทําซึ่งอุปการะ  โหนฺติ ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้,  ปน ก็  เวชฺชกมฺม-
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กุลทูสนาทิโทโส อ.โทษในเพราะอเนสนกรรมมีเวชกรรมและกุลทูสนกรรมเป็นต้น  

โหติ ย่อมมี  (ภิกฺขุสฺส) แก่ภิกษุ  กโรนฺตสฺส ผู้กระทําอยู่  ปจฺจาสาย ด้วยความ

หวังตอบแทน ฯ  ปน แต่ว่า  โทโส อ.โทษ  นตฺถิ ย่อมไม่มี  กรเณ ในเพราะการ 

กระทํา  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  ‘อุปกาเร ครั้นเมื่ออุปการะ  เอวํ อย่าง

นี้  (มยา) อันเรา  กเต กระทําแล้ว,  (ชนา) อ.ชน ท.  ฃตฺวา รู้แล้ว  สาสนคุณํ 

ซึ่งคุณของพระศาสนา  ปสีทนฺติ ย่อมเลื่อมใส  วา หรือว่า  อุปการกา เป็นผู้กระทํา 

ซึ่งอุปการะ  สงฺฆสฺส แก่พระสงฆ์  โหนฺติ ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  (ฏีกาจริเยน)  

อันพระฎีกาจารย์  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว  วิมติวิโนทนิยมฺป ิ แม้ในอนุฎีกาชื่อว่าวิมติ- 

วิโนทนี

 แม้ในอนุฎีกาวิมติวิโนทนี ท่านกล่าวว่า “ภิกษุแม้เมื่อจะทําเภสัชแก่คนจรมาและโจร

เป็นต้น ไม่ปรารถนาลาภจากพวกชนเหล่านั้นเพื่อตน พึงทําด้วยตั้งใจว่า ‘ธรรมดา

มนุษย์ทั้งหลายย่อมทําอุปการะกัน’, ก็ภิกษุทําด้วยหวังตอบแทน มีโทษในเพราะ 

อเนสนกรรมมีเวชกรรมและกุลทูสนกรรมเป็นต้น. แต่ไม่มีโทษในเพราะทําด้วยตั้งใจ

ว่า ‘เมื่อเราทําอุปการะอย่างนี้แล้ว, ชนทั้งหลายรู้คุณของพระศาสนาแล้ว ย่อมเลื่อมใส 

หรือทําอุปการะแก่สงฆ์”.

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

[๑๘๐]  อริฏฺฅปจนนฺติ  เอตฺถ  อริฏฺโฅติ  เภสชฺชวิเสโส ฯ  สุราปานสิกฺขาปทวณฺณนายํ   

“อามลกาทีนํเยว  กิร  รเสน  อริฏฺฅํ  กโรนฺติ,  โส  มชฺชวณฺณคนฺธรโส  เจว  โหติ  น  

จ  มชฺชนฺติ  วุตฺตํ ฯ

 “อริฏฺฅปจนนฺติ  เอตฺถ  (ปเท)  “อริฏฺโฅติ  เภสชฺชวิเสโส ฯ  (อฏฺฅกถาจริเยน)  สุราปานสิกฺขาปท- 

วณฺณนายํ  “(ชนา)  อามลกาทีนํ  เอว  (ผลานํ)  กิร  รเสน  อริฏฺฅํ  กโรนฺติ,  โส  (อริฏฺโฅ)   

มชฺชวณฺณคนฺธรโส  เจว  โหติ  น  จ  มชฺชํ  (โหติ)”  อิติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 เภสชฺชวิเสโส อ.เภสัชพิเศษ  “อริฏฺโฅติ ชื่อว่าอริฏฐะ  เอตฺถ  (ปเท) ในบทนี้  “อริฏฺฅ- 

ปจนนฺติ ว่า “อริฏฺฅปจนํ” ดังนี้ ฯ  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “กิร ได้ยินว่า  (ชนา) อ.ชน 

ท.  กโรนฺติ ย่อมกระทํา  อริฏฺฅํ ซึ่งยาอริฏฐะ  รเสน ด้วยนํ้า  (ผลานํ) ของผลไม้ ท.   

อามลกาทีนํ  เอว มีมะขามป้อมเป็นต้นนั่นเทียว,  โส  (อริฏฺโฅ) อ.ยาอริฏฐะนั้น   
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มชฺชวณฺณคนฺธรโส  เจว เป็นยามีสี กลิ่น และรส เพียงดังนํ้าเมาด้วยนั่นเทียว  โหติ 

ย่อมเป็น  มชฺชํ เป็นนํ้าเมา  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้  จ ด้วย”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅ-

กถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  สุราปานสิกฺขาปทวณฺณนายํ 

ในอรรถกถาแห่งสุราปานสิกขาบท ฯ

 เภสัชพิเศษ ชื่อว่าอริฏฐะ ในบทว่า “อริฏฺฅปจนํ” นี้. ในอรรถกถาสุราปานสิกขาบท 

ท่านกล่าวว่า “เล่ามาว่า พวกชนทํายาอริฏฐะด้วยนํ้าผลไม้ทั้งหลายมีผลมะขามป้อม

เป็นต้นนั่นแหละ, ยาอริฏฐะนั้น มีสี กลิ่น และรสเหมือนนํ้าเมา และหาใช่นํ้าเมาไม่”.

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

[๑๘๑] ยํ  ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมาทิกํ  นิสฺสาย  อุปฺปชฺชติ  สพฺพนฺตํ  อกปฺปิยเมว ฯ  เตน   

ปฅมปฺปวารณาสิกฺขาปทวณฺณนายํ  กุลทูสนเวชฺชกมฺมอุตฺตริมนุสฺสธมฺมาโรจนสาทิต- 

รูปิยาทีหิ  นิพฺพตฺตํ  พุทฺธปฺปฏิกุฏฺฅํ  อเนสนาย  อุปฺปนฺนํ  อกปฺปิยโภชนนฺติ  วุตฺตํ ฯ

 ยํ  (วตฺถุ)  ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมาทิกํ  (อเนสนกมฺมํ)  นิสฺสาย  อุปฺปชฺชติ,  สพฺพํ  ตํ  (วตฺถุ)   

อกปฺปิยเมว  (โหติ) ฯ  เตน  (อฏฺฅกถาจริเยน) ปฅมปฺปวารณาสิกฺขาปทวณฺณนายํ  “กุลทูสน-

เวชฺชกมฺมอุตฺตริมนุสฺสธมฺมาโรจนสาทิตรูปิยาทีหิ  (อเนสนกมฺเมหิ)  นิพฺพตฺตํ  (อกปฺปิยโภชนํ)  

พุทฺธปฺปฏิกุฏฺฅํ  อเนสนาย  อุปฺปนฺนํ  อกปฺปิยโภชนนฺติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 ยํ  (วตฺถุ) อ.วัตถุใด  อุปฺปชฺชต ิ ย่อมเกิดขึ้น  นิสฺสาย เพราะอาศัย  ปฏิกฺขิตฺต- 

เวชฺชกมฺมาทิกํ  (อเนสนกมฺมํ) ซึ่งอเนสนกรรม มีเวชกรรมอันภิกษุกระทําแก่บุคคล

ผู้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามแล้วเป็นต้น,  ตํ  (วตฺถุ) อ.วัตถุนั้น  สพฺพ ํ ทั้งปวง  

อกปฺปิยํ  เอว เป็นอกัปปิยะนั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) 

อ.คํา  อิติ ว่า  “(อกปฺปิยโภชนํ) อ.อกัปปิยโภชนะ  นิพฺพตฺต ํอันบังเกิดแล้ว  กุล- 

ทูสนเวชฺชกมฺมอุตฺตริมนุสฺสธมฺมาโรจนสาทิตรูปิยาทีหิ  (อเนสนกมฺเมหิ) จาก 

อเนสนกรรม ท. มีกุลทูสนกรรม เวชกรรม การอวดซึ่งอุตตริมนุสสธรรม และอกัปปิย-

วัตถุมีรูปิยะอันภิกษุยินดีแล้วเป็นต้น  อกปฺปิยโภชนํ ชื่อว่าอกัปปิยโภชนะ  อุปฺปนฺนํ 

อันเกิดขึ้นแล้ว  อเนสนาย เพราะอเนสนกรรม  พุทฺธปฺปฏิกุฏฺฅํ อันอันพระพุทธเจ้า

ทรงติเตียนแล้ว”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว   

ปฅมปฺปวารณาสิกฺขาปทวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งปฐมปวารณาสิกขาบท ฯ
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 สิ่งใด ย่อมเกิดขึ้น เพราะอาศัยอเนสนกรรมมีเวชกรรมที่ภิกษุทําแก่บุคคลที่พระผู้มี

พระภาคเจ้าทรงห้ามแล้วเป็นต้น, สิ่งนั้นทุกอย่าง เป็นอกัปปิยะทั้งนั้น. เพราะเหตุ

นั้น ในอรรถกถาปฐมปวารณาสิกขาบท ท่านกล่าวว่า “อกัปปิยโภชนะที่เกิดขึ้นจาก 

อเนสนกรรมมีกุลทูสนกรรม เวชกรรม การอวดซึ่งอุตตริมนุสสธรรม และอกัปปิยวัตถุ

มีรูปิยะอันภิกษุยินดีแล้วเป็นต้น ชื่อว่าอกัปปิยะโภชนะที่บังเกิดจากอเนสนกรรม ที่

พระพุทธเจ้าทรงติเตียน”.  

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

[๑๘๒] คิหีนํ  ทูตกมฺมนฺตุ  กุลทูสกสิกฺขาปทวณฺณนายํ  วิตฺถารโต  เวทิตพฺพํ ฯ  อยมฺปเนตฺถ   

สงฺเขโป ฯ  “ปญฺจ  สหธมฺมิกา  ปณฺฑุปลาโส  อตฺตโน  เวยฺยาวจฺจกโร  มาตาปิตโร   

จาติ  อิเมสํ  นวนฺนํ  สาสนํ  สมฺปฏิจฺฉิตุมฺปิ  อาโรเจตุมฺปิ  วฏฺฏติ ฯ  อญฺเฃสนฺตุ   

กปฺปิยสาสนเมว  วฏฺฏติ ฯ  ตสฺมา  “มม  วจเนน  ภควโต  ปาเท  วนฺทถาติ  วา   

“เจติยํ  ปฏิมํ  โพธึ  สงฺฆตฺเถรํ  วนฺทถาติ  วา  “เจติเย  คนฺธปุปฺผปูชํ  กโรถาติ  วา  

“ภิกฺขู  สนฺนิปาเตถ  ทานํ  ทสฺสาม  ธมฺมํ  โสสฺสามาติ  วา  อีทิเสสุ  สาสเนสุ  กุกฺกุจฺจํ  

น  กาตพฺพํ ฯ  กปฺปิยสาสนานิ  เหตานิ  น  คิหิกมฺมปฺปฏิสํยุตฺตานิ ฯ  โย  ปนญฺเฃสํ  

กปฺปิยสาสนโต  อญฺฃํ  คเหตฺวา  คจฺฉติ  ปเท  ปเท  ทุกฺกฏํ  ตสฺส  ตํ  กมฺมํ  นิสฺสาย   

ลทฺธโภชนํ  ภุญฺชโตปิ  อชฺโฌหาเร  อชฺโฌหาเร  ทุกฺกฏํ ฯ  กุลทูสกกมฺเมน  หิ   

อุปฺปนฺนปจฺจยา  ปญฺจนฺนํ  สหธมฺมิกานํ  น  กปฺปนฺติ  อภูตาโรจนรูปิยสํโวหาเรหิ   

อุปฺปนฺนปจฺจยสทิสาว  โหนฺตีติ ฯ 

 คิหีนํ  ทูตกมฺมํ  ตุ  (ปณฺฑิเตน)  กุลทูสกสิกฺขาปทวณฺณนายํ  วิตฺถารโต  เวทิตพฺพํ ฯ  อยํ  ปน  เอตฺถ   

(มงฺคลตฺถทีปนิยํ)  สงฺเขโป ฯ  “ปญฺจ  สหธมฺมิกา  (จ)  ปณฺฑุปลาโส  (จ)  อตฺตโน  เวยฺยาวจฺจกโร  

(จ)  มาตาปิตโร  จาติ  อิเมสํ  นวนฺนํ  (ชนานํ  ภิกฺขุนา)  สาสนํ  สมฺปฏิจฺฉิตุมฺปิ  (ภิกฺขุนา  สาสนํ)  

อาโรเจตุมฺปิ  วฏฺฏติ ฯ  อญฺเฃสํ  (ชนานํ)  ตุ  กปฺปิยสาสนํ  เอว  วฏฺฏติ ฯ  ตสฺมา  “(ตุมฺเห)  มม  

วจเนน  ภควโต  ปาเท  วนฺทถาติ  วา  “(ตุมฺเห)  เจติยํ  ปฏิมํ  โพธึ  สงฺฆตฺเถรํ  วนฺทถาติ  วา  

“(ตุมฺเห)  เจติเย  คนฺธปุปฺผปูชํ  กโรถาติ  วา  “(ตุมฺเห)  ภิกฺขู  สนฺนิปาเตถ,  (มยํ)  ทานํ  ทสฺสาม,  

(มยํ)  ธมฺมํ  โสสฺสามาติ  วา  อีทิเสสุ  สาสเนสุ  กุกฺกุจฺจํ  (ภิกฺขุนา)  น  กาตพฺพํ ฯ  กปฺปิยสาสนานิ  

หิ  เอตานิ  (สาสนานิ  โหนฺติ),  น  คิหิกมฺมปฺปฏิสํยุตฺตานิ  (โหนฺติ) ฯ  โย  (ภิกฺขุ)  ปน  อญฺเฃสํ  

(ชนานํ)  กปฺปิยสาสนโต  อญฺฃํ  (สาสนํ)  คเหตฺวา  คจฺฉติ,  ปเท  ปเท  ทุกฺกฏํ  ตสฺส  (ภิกฺขุสฺส  
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โหติ) ฯ  (ตสฺส  ภิกฺขุสฺส)  ตํ  กมฺมํ  นิสฺสาย  ลทฺธโภชนํ  ภุญฺชโตปิ  อชฺโฌหาเร  อชฺโฌหาเร   

ทุกฺกฏํ  (โหติ) ฯ  กุลทูสกกมฺเมน  หิ  อุปฺปนฺนปจฺจยา  ปญฺจนฺนํ  สหธมฺมิกานํ  น  กปฺปนฺติ   

อภูตาโรจนรูปิยสํโวหาเรหิ  อุปฺปนฺนปจฺจยสทิสาว  โหนฺตีติ ฯ 

 ต ุส่วนว่า  ทูตกมฺมํ อ.กรรมของภิกษุผู้เป็นทูต  คิหีนํ ของคฤหัสถ์ ท.  (ปณฺฑิเตน) 

อันบัณฑิต  เวทิตพฺพํ พึงทราบ  วิตฺถารโต โดยพิสดาร  กุลทูสกสิกฺขาปทวณฺณนายํ  

ในอรรถกถาแห่งกุลทูสกสิกขาบท ฯ  ปน ก็  สงฺเขโป อ.ความสังเขป  เอตฺถ  (มงฺคลตฺถ-

ทีปนิยํ) ในมังคลัตถทีปนีนี้  อยํ นี้ ฯ  (ภิกฺขุนา)  สาสนํ  สมฺปฏิจฺฉิตุมฺปิ อ.อัน-  

อันภิกษุ -รับ ซึ่งข่าวสาส์นก็ดี  (ภิกฺขุนา  สาสนํ)  อาโรเจตุมฺป ิอ.อัน- อันภิกษุ -บอก 

ซึ่งข่าวสาส์นก็ดี  (ชนานํ) ของชน ท.  นวนฺน ํ๙  อิเมสํ เหล่านี้  อิติ คือ  “สหธมฺมิกา  

อ.สหธรรมิก ท.  ปญฺจ ๕  (จ) ด้วย  ปณฺฑุปลาโส อ.ปัณฑุปลาส  (จ) ด้วย  เวยฺยาวจฺจกโร  

อ.ไวยาวัจกร  อตฺตโน ของตน  (จ) ด้วย  มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  จ ด้วย”  

วฏฺฏติ ย่อมควร ฯ  ต ุส่วนว่า  กปฺปิยสาสนํ  เอว อ.สาส์นอันเป็นกัปปิยะนั่นเทียว  

อญฺเฃสํ  (ชนานํ) ของชน ท. เหล่าอื่น  วฏฺฏติ ย่อมควร ฯ  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  

กุกฺกุจฺจํ อ.ความรังเกียจ  สาสเนสุ ในสาส์น ท.  อีทิเสสุ อันเช่นนี้  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) 

อ.ท่าน ท.  วนฺทถ ขอจงถวายบังคม  ปาเท ซึ่งพระบาท ท.  ภควโต ของพระผู้มีพระ

ภาคเจ้า  วจเนน ตามคํา  มม ของข้าพเจ้า”  อิติ ดังนี้  วา หรือ  วา หรือว่า  อิติ ว่า  

“(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  วนฺทถ จงไหว้  เจติยํ ซึ่งพระเจดีย์  ปฏิมํ ซึ่งพระปฏิมา  โพธึ 

ซึ่งต้นโพธิ์  สงฺฆตฺเถรํ ซึ่งพระเถระในสงฆ์”  อิติ ดังนี้  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  

กโรถ ขอจงกระทํา  คนฺธปุปฺผปูช ํ ซึ่งการบูชาด้วยของหอมและดอกไม้  เจติเย ที่

พระเจดีย์”  อิติ ดังนี้  วา หรือ  วา หรือว่า  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  ภิกฺขู ยังภิกษุ 

ท.  สนฺนิปาเตถ ขอจงให้ประชุมกัน,  (มยํ) อ.ข้าพเจ้า ท.  ทสฺสาม จักถวาย  ทานํ 

ซึ่งทาน,  (มยํ) อ.ข้าพเจ้า ท.  โสสฺสาม จักฟัง  ธมฺมํ ซึ่งธรรม”  อิติ ดังนี้  (ภิกฺขุนา) 

อันภิกษุ  น  กาตพฺพํ ไม่พึงกระทํา ฯ  หิ เพราะว่า  เอตานิ  (สาสนานิ) อ.สาส์น ท. 

เหล่านั่น  กปฺปิยสาสนานิ เป็นสาส์นอันเป็นกัปปิยะ  (โหนฺติ) ย่อมเป็น  คิหิกมฺมปฺ-

ปฏิสํยุตฺตานิ เป็นสาส์นอันเกี่ยวข้องด้วยการงานของคฤหัสถ์  (โหนฺติ) ย่อมเป็น  น 

หามิได้ ฯ  ปน ก็  โย  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุใด  คเหตฺวา รับเอาแล้ว  อญฺฃํ  (สาสนํ) ซึ่ง

สาส์นอื่น  กปฺปิยสาสนโต จากสาส์นอันเป็นกัปปิยะ  อญฺเฃสํ  (ชนานํ) ของชน ท. 

เหล่าอื่น  คจฺฉติ ย่อมไป,  ทุกฺกฏํ อ.อาบัติทุกกฏ  (โหติ) ย่อมมี  (ตสฺส  ภิกฺขุสฺส) 
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แก่ภิกษุนั้น  ปเท  ปเท ในเท้าๆ ฯ  ทุกฺกฏํ อ.อาบัติทุกกฏ  (โหติ) ย่อมมี  ตสฺส  

(ภิกฺขุสฺส) แก่ภิกษุนั้น  ภุญฺชโตปิ แม้ผู้ฉันอยู่  ลทฺธโภชน ํ ซึ่งโภชนะอันตนได้แล้ว  

นิสฺสาย เพราะอาศัย  ตํ  กมฺม ํซึ่งกรรมนั้น  อชฺโฌหาเร  อชฺโฌหาเร ในคํากลืนๆ ฯ  

ห ิจริงอยู่  อุปฺปนฺนปจฺจยา อ.ปัจจัยอันเกิดขึ้นแล้ว ท.  กุลทูสกกมฺเมน เพราะกรรม

ของภิกษุผู้ประทุษร้ายซึ่งตระกูล  น  กปฺปนฺต ิย่อมไม่สมควร  สหธมฺมิกานํ แก่สห-

ธรรมิก ท.  ปญฺจนฺนํ ๕  อุปฺปนฺนปจฺจยสทิสาว เป็นเช่นกับด้วยปัจจัยอันเกิดขึ้นแล้ว   

เทียว  อภูตาโรจนรูปิยสํโวหาเรหิ จากการอวดซึ่งอุตริมนุสสธรรมอันไม่มีจริง และ

การแลกเปลี่ยนด้วยรูปิยะ ท.  โหนฺติ ย่อมเป็น  อิติ ดังนี้แล ฯ

 ส่วนกรรมของภิกษุผู้เป็นทูตของพวกคฤหัสถ์ พึงทราบโดยพิสดาร ในอรรถกถากุล- 

ทูสกสิกขาบท. ก็ความสังเขปในมังคลัตถทีปนีนี้ ดังนี้.

 ภิกษุรับก็ดี บอกก็ดี ซึ่งสาส์นของบุคคล ๙ จําพวกเหล่านี้คือ สหธรรมิก ๕ ปัณฑุปลาส 

๑ ไวยาวัจกรของตน ๑ มารดาบิดา ๒ ควรอยู่. ส่วนของบุคคลเหล่าอื่น เป็นสาส์นที่

เป็นกัปปิยะเท่านั้น จึงจะควร. เพราะฉะนั้น ภิกษุไม่ควรทําความรังเกียจในสาส์นเช่น

นี้ว่า “ท่านทั้งหลาย จงถวายบังคมพระบาทยุคลของพระผู้มีพระภาคเจ้า ตามคําของ

ข้าพเจ้า” ดังนี้ก็ดี “ท่านทั้งหลาย จงไหว้พระเจดีย์ พระปฏิมา ต้นโพธิ์ พระสังฆเถระ” 

ดังนี้ก็ดี “ท่านทั้งหลาย จงทําการบูชาด้วยของหอมและดอกไม้ที่พระเจดีย์” ดังนี้ก็ดี 

“ท่านทั้งหลายจงเผดียงภิกษุทั้งหลายให้ประชุมกัน, พวกข้าพเจ้า จักถวายทาน จัก

ฟังธรรม” ดังนี้ก็ดี. เพราะสาส์นเหล่านี้ เป็นสาส์นที่เป็นกัปปิยะ ไม่เกี่ยวข้องด้วยคิหิ-

กรรม. ก็ภิกษุใด รับสาส์นอื่นจากสาส์นที่เป็นกัปปิยะของบุคคลเหล่าอื่น เดินไป ภิกษุ

นั้น เป็นอาบัติทุกกฏทุกๆ ย่างก้าว, ภิกษุนั้นแม้บริโภคโภชนะที่อาศัยกรรมนั้นได้มา 

ก็เป็นอาบัติทุกกฏทุกๆ คํากลืน. แท้จริง ปัจจัยที่เกิดขึ้นเพราะกุลทูสกกรรม ย่อมไม่

ควรแก่สหธรรมิกทั้ง ๕ ย่อมเป็นเช่นกับปัจจัยที่เกิดขึ้น เพราะอวดอุตตริมนุสสธรรม 

อันไม่จริง และแลกเปลี่ยนด้วยรูปิยะแล.

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

 โย  หิ  ทูตกมฺมเวชฺชกมฺมาทีหิ  อุปฺปนฺนปฺปจฺจยํ  ปริภุญฺชติ  ตสฺส  อาชีโว  อปริสุทฺโธ ฯ   

ตสฺมา  ภิกฺขุนา  ปริสุทฺธุปฺปาเทเยว  ปจฺจเย  ปฏิเสวมาเนน  อปริสุทฺธุปฺปาทา   
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อาสีวิสา  วิย  ปริวชฺเชตพฺพา ฯ

 โย  (ภิกฺขุ)  หิ  ทูตกมฺมเวชฺชกมฺมาทีหิ  (อเนสนกมฺเมหิ)  อุปฺปนฺนปฺปจฺจยํ  ปริภุญฺชติ,  ตสฺส  

(ภิกฺขุสฺส)  อาชีโว  อปริสุทฺโธ ฯ  ตสฺมา  ภิกฺขุนา  ปริสุทฺธุปฺปาเท  เอว  ปจฺจเย  ปฏิเสวมาเนน  

อปริสุทฺธุปฺปาทา  (ปจฺจยา)  อาสีวิสา  วิย  ปริวชฺเชตพฺพา ฯ

 ห ิ ก็  โย  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุใด  ปริภุญฺชติ ย่อมบริโภค  อุปฺปนฺนปฺปจฺจยํ ซึ่งปัจจัย 

อันเกิดขึ้นแล้ว  ทูตกมฺมเวชฺชกมฺมาทีหิ  (อเนสนกมฺเมหิ) จากอเนสนกรรม ท. มีทูต

กรรมและเวชกรรมเป็นต้น,  อาชีโว อ.อาชีวะ  ตสฺส  (ภิกฺขุสฺส) ของภิกษุนั้น  อปริ-

สุทฺโธ ชื่อว่าไม่บริสุทธิ์แล้ว ฯ  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (ปจฺจยา) อ.ปัจจัย ท.  อปริ-

สุทฺธุปฺปาทา อันมีการเกิดขึ้นอันไม่บริสุทธิ์แล้ว  ภิกฺขุนา อันภิกษุ  ปฏิเสวมาเนน  

ผู้เสพอยู่  ปจฺจเย ซึ่งปัจจัย ท.  ปริสุทฺธุปฺปาเท  เอว อันมีการเกิดขึ้นอันบริสุทธิ์แล้ว

นั่นเทียว  ปริวชฺเชตพฺพา พึงเว้นรอบ  อาสีวิสา  วิย ราวกะ อ.อสรพิษ ท. ฯ

 ก็ภิกษุใดย่อมบริโภคปัจจัยท่ีเกิดขึ้นจากอเนสนกรรมมีทูตกรรมและเวชกรรมเป็นต้น, 

อาชีวะของภิกษุนั้น ชื่อว่าไม่บริสุทธิ์. เพราะฉะนั้น ภิกษุผู้เมื่อจะเสพปัจจัยทั้งหลาย 

ที่บริสุทธิ์อย่างเดียว พึงเว้นปัจจัยที่มีการเกิดขึ้นที่ไม่บริสุทธิ์ ดุจอสรพิษทั้งหลายเสีย.

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

[๑๘๓] ตทุภยญฺจ  “อปริคฺคหิตธูตงฺคสฺส  สงฺฆโต  วา  คณโต  วา  ธมฺมเทสนาทีหิ  จสฺส   

คุเณหิ  ปสนฺนานํ  คิหีนํ  สนฺติกา  อุปฺปนฺนา  ปจฺจยา  ปริสุทฺธุปฺปาทา  นาม,   

ปิณฺฑปาตจริยาทีหิ  ปน  อติปริสุทฺธุปฺปาทาเยว ฯ  ปริคฺคหิตธูตงฺคสฺส  ปิณฺฑปาต-

จริยาทีหิ  ธูตคุเณ  จสฺส  ปสนฺนานํ  สนฺติกา  ธูตงฺคนิยมานุโลเมน  อุปฺปนฺนา  ปจฺจยา  

ปริสุทฺธุปฺปาทา  นามาติ  วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺตํ ฯ

 (พุทฺธโฆสาจริเยน)  ตทุภยํ  จ  “อปริคฺคหิตธูตงฺคสฺส  (ภิกฺขุสฺส)  สงฺฆโต  วา  คณโต  วา  (จ)   

ธมฺมเทสนาทีหิ  จ  อสฺส  (ภิกฺขุสฺส)  คุเณหิ  ปสนฺนานํ  คิหีนํ  สนฺติกา  อุปฺปนฺนา  ปจฺจยา   

ปริสุทฺธุปฺปาทา  นาม,  ปิณฺฑปาตจริยาทีหิ  (สมณวตฺเตหิ  อุปฺปนฺนา  ปจฺจยา)  ปน   

อติปริสุทฺธุปฺปาทา  เอว ฯ   ปริคฺคหิตธูตงฺคสฺส  (ภิกฺขุสฺส)  ปิณฺฑปาตจริยาทีหิ  (สมณวตฺเตหิ  จ) 

ธูตคุเณ  จ  อสฺส  (ภิกฺขุสฺส)  ปสนฺนานํ  (คิหีนํ)  สนฺติกา  ธูตงฺคนิยมานุโลเมน  อุปฺปนฺนา  ปจฺจยา  

ปริสุทฺธุปฺปาทา  นามาติ  วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺตํ ฯ
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 จ ก็  ตทุภยํ อ.ทั้งสองแห่งปัจจัยนั้น  (พุทฺธโฆสาจริเยน) อันพระพุทธโฆษาจารย์  วุตฺต ํ

กล่าวแล้ว  วิสุทฺธิมคฺเค ในปกรณ์วิเสสชื่อว่าวิสุทธิมรรค  อิติ ว่า  “ปจฺจยา อ.ปัจจัย 

ท.  อุปฺปนฺนา อันเกิดขึ้นแล้ว  สงฺฆโต  วา จากสงฆ์หรือ  คณโต  วา หรือว่าจากคณะ  

(ภิกฺขุสฺส) ของภิกษุ  อปริคฺคหิตธูตงฺคสฺส ผู้มีธุดงค์อันไม่กําหนดถือเอาแล้ว  (จ) ด้วย    

สนฺติกา จากสํานัก  คิหีนํ ของคฤหัสถ์ ท.  ปสนฺนานํ ผู้เลื่อมใสแล้ว  คุเณหิ ด้วยคุณ ท.   

อสฺส  (ภิกฺขุสฺส) ของภิกษุนั้น  ธมฺมเทสนาทีหิ มีการแสดงซึ่งธรรมเป็นต้น  จ ด้วย  

ปริสุทฺธุปฺปาทา  นาม ชื่อว่าปัจจัยอันมีการเกิดขึ้นอันบริสุทธิ์,  ปน ส่วนว่า  (ปจฺจยา)  

อ.ปัจจัย ท.  (อุปฺปนฺนา) อันเกิดขึ้นแล้ว  ปิณฺฑปาตจริยาทีหิ  (สมณวตฺเตหิ) จาก

สมณวัตร ท. มีการเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตเป็นต้น  อติปริสุทฺธุปฺปาทา  เอว ชื่อว่า

ปัจจัยอันมีการเกิดขึ้นอันบริสุทธิ์ยิ่งนั่นเทียว ฯ  ปจฺจยา อ.ปัจจัย ท.  อุปฺปนฺนา อัน

เกิดขึ้นแล้ว  ปิณฺฑปาตจริยาทีหิ  (สมณวตฺเตหิ) จากสมณวัตร ท. มีการเที่ยวไป

เพื่อบิณฑบาตเป็นต้น  (ภิกฺขุสฺส) ของภิกษุ  ปริคฺคหิตธูตงฺคสฺส ผู้มีธุดงค์อันกําหนด

ถือเอารอบแล้ว  (จ) ด้วย  สนฺติกา จากสํานัก  (คิหีนํ) ของคฤหัสถ์ ท.  ปสนฺนานํ  

ผู้เลื่อมใสแล้ว  ธูตคุเณ ในธุดงค์คุณ  อสฺส  (ภิกฺขุสฺส) ของภิกษุนั้น  ธูตงฺคนิยมา- 

นุโลเมน โดยอนุโลมแห่งการกําหนดซึ่งธุดงค์  จ ด้วย  ปริสุทฺธุปฺปาทา  นาม ชื่อว่า

ปัจจัยอันมีการเกิดขึ้นอันบริสุทธิ์แล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ก็ปัจจัยทั้ง ๒ นั้น ท่านกล่าวไว้ในปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรคว่า “ปัจจัยทั้งหลายที่เกิด

ขึ้น จากสงฆ์หรือคณะ ของภิกษุผู้ไม่กําหนดถือธุดงค์ และเกิดขึ้นจากสํานักของพวก

คฤหัสถ์ผู้เลื่อมใสด้วยคุณของภิกษุนั้นมีการแสดงธรรมเป็นต้น ชื่อว่าปัจจัยที่มีความ

เกิดขึ้นอันบริสุทธิ์. ส่วนปัจจัยที่เกิดจากสมณวัตร มีเที่ยวไปบิณฑบาตเป็นต้น ชื่อ

ว่าปัจจัยมีความเกิดขึ้นอันบริสุทธิ์ยิ่งทีเดียว. ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากสมณวัตร มีเที่ยว

บิณฑบาตเป็นต้น ของภิกษุผู้กําหนดถือธุดงค์ และเกิดขึ้นจากสํานักของพวกคฤหัสถ์ 

ผู้เลื่อมใสในธุดงค์คุณของภิกษุนั้น โดยอนุโลมข้อกําหนดธุดงค์ ชื่อว่าปัจจัยมีความ

เกิดขึ้นอันบริสุทธิ์”.

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

[๑๘๔] ปริสุทฺธุปฺปาทวจเนน  ธมฺมเทสนาทีนํ  ปริสุทฺธาสยสมุฏฺฅานตา  ทีปิยตีติ  ธมฺม- 

เทสนาทีหิ  จสฺส  คุเณหีติ  วุตฺตํ ฯ  อาทิสทฺเทน  พาหุสจฺจวตฺตปริปูรณอิริยาปถ- 



๙. กถาว่าด้วยบทว่าวินัย 227คาถา]

สมฺปตฺติยาทิ  คหิตํ ฯ  ธูตคุเณ  จสฺสาติ  เอตฺถาปิ  เอเสว  นโย ฯ  ปิณฺฑปาตจริยาทีหีติ   

อาทิสทฺเทน  มิตฺตสุหชฺชปํสุกูลจริยาทิ  คหิตํ ฯ  ธูตงฺคนิยมานุโลเมนาติ  ตนฺตํธูตงฺค-

นิยมิตาย  ปฏิปตฺติยา  อนุโลมวเสน  อวิโกปนวเสนาติ  ตฏฺฏีกานโย ฯ

 “(พุทฺธโฆสาจริเยน)  ปริสุทฺธุปฺปาทวจเนน  ธมฺมเทสนาทีนํ  (คุณานํ)  ปริสุทฺธาสยสมุฏฺฅานตา   

ทีปิยติ  อิติ  (พุทฺธโฆสาจริเยน)  ‘ธมฺมเทสนาทีหิ  จสฺส  คุเณหีติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ  (พุทฺธโฆสา- 

จริเยน)  อาทิสทฺเทน  พาหุสจฺจวตฺตปริปูรณอิริยาปถสมฺปตฺติยาทิ  (คุณชาตํ)  คหิตํ ฯ  ‘ธูตคุเณ  

จสฺสาติ  เอตฺถาปิ  (วจเน)  เอโส  เอว  นโย ฯ  (พุทฺธโฆสาจริเยน)  ‘ปิณฺฑปาตจริยาทีหีติ  (เอตฺถ  

ปเท)  อาทิสทฺเทน  มิตฺตสุหชฺชปํสุกูลจริยาทิ  (คุณชาตํ)  คหิตํ ฯ  ‘ธูตงฺคนิยมานุโลเมนาติ   

(ปทสฺส)  ‘ตนฺตํธูตงฺคนิยมิตาย  ปฏิปตฺติยา  อนุโลมวเสน  (ตนฺตํธูตงฺคนิยมิตาย  ปฏิปตฺติยา)   

อวิโกปนวเสน’  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  ตฏฺฏีกานโย ฯ

 ตฏฺฏีกานโย อ.นัยแห่งฎีกาปกรณ์วิเสสชื่อว่าวิสุทธิมรรคนั้น  อิติ ว่า  “ธมฺมเทสนาทีนํ   

(คุณานํ)  ปริสุทฺธาสยสมุฏฺฅานตา อ.ความที่ แห่งคุณ ท. มีการแสดงซึ่งธรรมเป็นต้น 

เป็นคุณอันอาศัยซึ่งความบริสุทธิ์เป็นสมุฏฐาน  (พุทฺธโฆสาจริเยน) อันพระพุทธ- 

โฆสาจารย์  ทีปิยติ ย่อมแสดง  ปริสุทฺธุปฺปาทวจเนน ด้วยการกล่าวซึ่งปัจจัยอันมี

การเกิดขึ้นบริสุทธิ์  อิติ เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  ‘ธมฺมเทสนาทีหิ จสฺส  คุเณหีติ 

ว่า ‘ธมฺมเทสนาทีหิ  จสฺส  คุเณหิ’ ดังนี้  (พุทฺธโฆสาจริเยน) อันพระพุทธโฆสาจารย์  

วุตฺต ํกล่าวแล้ว ฯ  พาหุสจฺจวตฺตปริปูรณอิริยาปถสมฺปตฺติยาทิ  (คุณชาตํ) อ.คุณ

ชาต มีความเป็นแห่งบุคคลผู้มีสุตะมาก การยังวัตรให้เต็มรอบ และความถึงพร้อม

ด้วยอิริยาบถเป็นต้น  (พุทฺธโฆสาจริเยน) อันพระพุทธโฆสาจารย์  คหิตํ ถือเอาแล้ว  

อาทิสทฺเทน ด้วยอาทิศัพท์ ฯ  นโย อ.นัย  ‘ธูตคุเณ  จสฺสาติ  เอตฺถาปิ  (วจเน)  

ในคําแม้นี้ว่า ‘ธูตคุเณ  จสฺส’ ดังนี้  เอโส  เอวนี้นั่นเทียว ฯ  มิตฺตสุหชฺชปํสุกูลจริยาทิ   

(คุณชาตํ) อ.คุณชาต มีมิตร ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีใจดี และวัตรมีการประพฤติ 

ซึ่งบังสุกุลเป็นต้น  (พุทฺธโฆสาจริเยน)อันพระพุทธโฆสาจารย์  คหิตํ ถือเอาแล้ว  

อาทิสทฺเทน ด้วยอาทิศัพท์  ‘ปิณฺฑปาตจริยาทีหีติ  (เอตฺถ  ปเท) ในบทนี้ว่า  

‘ปิณฺฑปาตจริยาทีหิ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อนุโลมวเสน ด้วยสามารถ 

แห่งอนุโลม  ปฏิปตฺติยา ตามข้อปฏิบัติ ตนฺตํธูตงฺคนิยมิตาย อันมีการกําหนดตาม

ธุดงค์นั้นๆ  (ตนฺตํธูตงฺคนิยมิตาย  ปฏิปตฺติยา)  อวิโกปนวเสน คือว่าด้วยสามารถ
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แห่งการ ยังข้อปฏิบัติ อันมีการกําหนดตามธุดงค์นั้นๆ ไม่ให้กําเริบ’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส)  

แห่งบท  ‘ธูตงฺคนิยมานุโลเมนาติ ว่า ‘ธูตงฺคนิยมานุโลเมน’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นัยอันมาในฎีกาปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรคนั้นว่า “ความที่คุณมีการแสดงธรรมเป็นต้น 

เป็นคุณอันอาศัยความบริสุทธิ์เป็นสมุฏฐาน พระพุทธโฆสาจารย์แสดงด้วยกล่าวถึง 

ปัจจัยที่ีมีความเกิดขึ้นอันบริสุทธิ์ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ‘ธมฺมเทสนาทีหิ  

จสฺส  คุเณหิ’ ดังนี้. ความเป็นพหูสูต การบําเพ็ญวัตร และความถึงพร้อมด้วยอิริยาบถ

เป็นต้น ท่านถือเอาด้วยอาทิศัพท์. แม้ในคําว่า ‘ธูตคุเณ  จสฺส’ นี้ ก็นัยนี้เหมือนกัน. 

มิตร บุคคลผู้มีใจดี และวัตรมีประพฤติบังสุกุลเป็นต้น ท่านถือเอาด้วยอาทิศัพท์ใน

บทว่า ‘ปิณฺฑปาตจริยาทีหิ’. บทว่า ‘ธูตงฺคนิยมานุโลเมน’ คือด้วยสามารถอนุโลม 

ได้แก่ด้วยสามารถไม่ขัดขวางต่อข้อปฏิบัติอันนิยมตามธุดงค์นั้นๆ”. 

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

[๑๘๕] อาชีวปาริสุทฺธิสีลญฺหิ  อเนสนํ  ปหาย  ธมฺเมน  สเมน  ปจฺจเย  อุปฺปาเทนฺตสฺส   

ปริเยสนาย  สุทฺธตฺตา  ปริเยฏฺฅิสุทฺธีติ  อฏฺฅกถาจริเยหิ  วุตฺตํ ฯ

 อาชีวปาริสุทฺธิสีลํ  หิ  (ภิกฺขุสฺส)  อเนสนํ  ปหาย  ธมฺเมน  สเมน  ปจฺจเย  อุปฺปาเทนฺตสฺส  (อาชีว-

ปาริสุทฺธิสีลสฺส)  ปริเยสนาย  สุทฺธตฺตา  “ปริเยฏฺฅิสุทฺธีติ  อฏฺฅกถาจริเยหิ  วุตฺตํ ฯ

 ห ิ ก็  อาชีวปาริสุทฺธิสีลํ อ.อาชีวปาริสุทธิศีล  อฏฺฅกถาจริเยหิ อันพระอรรถกถา- 

จารย์   ท.  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  “ปริเยฏฺฅิสุทฺธีติ ว่า “ปริเยฏฺฅิสุทฺธิ” ดังนี้  (อาชีวปาริสุทฺธิ- 

สีลสฺส)  ปริเยสนาย  สุทฺธตฺตา เพราะความที่ แห่งอาชีวปาริสุทธิศีล เป็นศีลอัน

หมดจดแล้ว ด้วยการแสวงหา  (ภิกฺขุสฺส) ของภิกษุ  อเนสนํ  ปหาย  ธมฺเมน  สเมน  

ปจฺจเย  อุปฺปาเทนฺตสฺส ผู้ละ ซึ่งอเนสนะ ยังปัจจัย ท. ให้เกิดขึ้นอยู่ โดยธรรม โดย

สมํ่าเสมอ ฯ

 ก็อาชีวปาริสุทธิศีล พระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า “ปริเยฏฺฅิสุทฺธิ” เพราะว่า

บริสุทธิ์ได้ด้วยการแสวงหา ของภิกษุผู้ละอเนสนะ ทําปัจจัยทั้งหลายให้เกิดขึ้นอยู่ 

โดยธรรม โดยสมํ่าเสมอ. 

 .............................................................................................................................. 
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 ตตฺถ  อเนสนนฺติ  อยุตฺตํ  เอสนํ  ยถาวุตฺตเวชฺชกมฺมาทิวเสน  จ  กุหนาทิวเสน  จ   

อปฺปฏิรูปํ  ปจฺจยปริเยสนํ ฯ  ปหายาติ  วชฺเชตฺวา  อกตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อเนสนนฺติ  (ปทสฺส)  “อยุตฺตํ  เอสนํ  ยถาวุตฺตเวชฺชกมฺมาทิวเสน  จ  กุหนาทิ- 

วเสน  จ  อปฺปฏิรูปํ  ปจฺจยปริเยสนํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ปหายาติ  (ปทสฺส)  “วชฺเชตฺวา”  (อิติ   

อตฺโถ),  “อกตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เอสนํ อ.การแสวงหา  อยุตฺต ํอันไม่สมควรแล้ว  ปจฺจย- 

ปริเยสนํ คือว่า อ.การแสวงหาซึ่งปัจจัย  อปฺปฏิรูปํ อันไม่เหมาะสม  ยถาวุตฺต- 

เวชฺชกมฺมาทิวเสน  จ ด้วยสามารถแห่งอเนสนะมีเวชกรรมตามที่ถูกกล่าวแล้ว 

เป็นต้นด้วย  กุหนาทิวเสน  จ ด้วยสามารถแห่งวจีทุจริตมีการหลอกลวงเป็นต้นด้วย”  

(อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อเนสนนฺติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า  

“อเนสนํ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิิติ) ว่า  “วชฺเชตฺวา เว้นแล้ว,  อตฺโถ อ.อธิบาย   

อิติ ว่า  “อกตฺวา ไม่กระทําแล้ว”  อิติ ดังนี้,  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปหายาติ  

ว่า “ปหาย” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “อเนสนํ” ความว่า การแสวงหาที่ไม่ควร คือการแสวงหา

ปัจจัยที่ไม่เหมาะสม ด้วยสามารถอเนสนะมีเวชกรรมตามที่กล่าวไว้แล้วเป็นต้น และ

ด้วยสามารถวจีทุจริตมีการหลอกลวงเป็นต้น. บทว่า “ปหาย” แปลว่า เว้น, อธิบาย

ว่า ไม่ทํา.

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

๑๐. อมฺพขาทกมหาติสฺสตฺเถรวตฺถุ

 ตสฺมา  ภิกฺขุนา  นาม  อาชีวํ  โสเธนฺเตน  ฉินฺนภตฺเตนาปิ  อเนสนาย  จิตฺตมฺปิ  น   

อุปฺปาเทตพฺพํ,  ปเคว  กายวจีวิปฺผนฺทิตํ  จิรคุมฺพวาสินา  มหาติสฺสตฺเถเรน  วิย ฯ

 ตสฺมา  ภิกฺขุนา  นาม  อาชีวํ  โสเธนฺเตน  ฉินฺนภตฺเตนาปิ  อเนสนาย  จิตฺตมฺปิ  น  อุปฺปาเทตพฺพํ,   

ปเคว  (ภิกฺขุนา)  กายวจีวิปฺผนฺทิตํ  (น  อุปฺปาเทตพฺพํ),  (ภิกฺขุนา)  จิรคุมฺพวาสินา  มหาติสฺสตฺ-

เถเรน  วิย  (ภวิตพฺพํ) ฯ
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 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  จิตฺตมฺป ิแม้ อ.จิต  อเนสนาย ในการแสวงหาอันไม่สมควร  

ภิกฺขุนา  นาม ชื่อว่าอันภิกษุ  อาชีวํ  โสเธนฺเตน ผู้เมื่อ ยังอาชีวะ ให้หมดจด   

ฉินฺนภตฺเตนาปิ แม้มีภัตรอันตัดขาดแล้ว  น  อุปฺปาเทตพฺพํ ไม่พึงให้เกิดขึ้น,  ปเคว 

จะป่วยกล่าวไปไย  กายวจีวิปฺผนฺทิตํ อ.ความดิ้นรนทางกายและทางวาจา  (ภิกฺขุนา)  

อันภิกษุ  (น  อุปฺปาเทตพฺพํ) ไม่พึงให้เกิดขึ้น,  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  มหาติสฺสตฺเถเรน  

วิย เป็นราวกะว่าพระมหาติสสะผู้เถระ  จิรคุมฺพวาสินา ผู้อยู่ในจิรคุมพวิหารโดยปกติ   

(ภวิตพฺพํ) พึงเป็น ฯ 

 เพราะฉะนั้น ธรรมดาภิกษุเมื่อจะทําอาชีวะให้หมดจด แม้อดอาหาร ก็ไม่พึงทําแม้จิต

ในการแสวงหาอันไม่สมควรให้เกิดขึ้น, จะป่วยกล่าวไปไยถึงความดิ้นรนทางกายและ

วาจาเล่า, ภิกษุพึงเป็นดุจพระมหาติสสเถระ ผู้อยู่ในจิรคุมพวิหาร.  

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

[๑๘๖] โส  กิร  ทุพฺภิกฺขกาเล  มคฺคํ  คจฺฉนฺโต  ภตฺตจฺเฉเทน  มคฺคกิลมเถน  จ  กิลนฺตกาโย  

ทุพฺพโล  อญฺฃตรสฺส  ผลิตมฺพรุกฺขสฺส  มูเล  นิปชฺชิ ฯ  พหูนิ  อมฺพผลานิ  ตหํ  ตหํ   

ปตนฺติ ฯ  อเถโก  วุฑฺฒตโร  อุปาสโก  เถรํ  ทิสฺวา  ปริสฺสมํ  ฃตฺวา  อมฺพปานํ   

ปาเยตฺวา  อตฺตโน  ปิฏฺฅึ  อาโรเปตฺวา  วสนฏฺฅานํ  เนติ ฯ  เถโร  

  “น  ปิตา  นปิ  เต  มาตา   น  ฃาติ  นปิ  พนฺธวา  

  กโรเต  ตาทิสํ  กิจฺจํ   สีลวนฺตสฺส  การณาติ

   อตฺตานํ  โอวทิตฺวา  วิปสฺสนํ  วฑฺเฒตฺวา  ตสฺส  ปิฏฺฅิคโต  เอว  อรหตฺตํ  ปาปุณิ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  โส  (มหาติสฺสตฺเถโร) อ.พระมหาติสสะผู้เถระนั้น  คจฺฉนฺโต เมื่อไป  

มคฺคํ สู่หนทาง  ทุพฺภิกฺขกาเล ในกาลแห่งภิกษาอันบุคคลหาได้โดยยาก  กิลนฺต-

กาโย ผู้มีร่างกายอันบอบชํ้าแล้ว  ภตฺตจฺเฉเทน  (จ) เพราะการตัดขาดซึ่งภัตรด้วย  

มคฺคกิลมเถน  จ เพราะความลําบากในหนทางด้วย  ทุพฺพโล เป็นผู้มีกําลังอันโทษ

ประทุษร้ายแล้ว  (หุตฺวา) เป็น  นิปชฺช ิ นอนแล้ว  มูเล ที่โคน  ผลิตมฺพรุกฺขสฺส 

ของต้นมะม่วงอันเผล็ดผลแล้ว  อญฺฃตรสฺส ต้นใดต้นหนึ่ง ฯ  อมฺพผลานิ อ.ผลของ

มะม่วง ท.  พหูน ิมาก  ปตนฺต ิย่อมหล่น  ตหํ  ตหํ  (ฅาเน) ในที่นั้นๆ ฯ  อถ ครั้งนั้น  
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เอโก  อุปาสโก อ.อุบาสกคนหนึ่ง  วุฑฺฒตโร ผู้แก่กว่า  ทิสฺวา เห็นแล้ว  เถรํ ซึ่งพระ-

เถระ  ฃตฺวา รู้แล้ว  ปริสฺสม ํซึ่งความเมื่อยล้า  (ตํ  เถรํ) ยังพระเถระนั้น  ปาเยตฺวา 

ให้ดื่มแล้ว  อมฺพปานํ ซึ่งนํ้าปานะอันบุคคลกระทําแล้วด้วยมะม่วง  อาโรเปตฺวา ยก

ขึ้นแล้ว  ปิฏฺฅึ สู่หลัง  อตฺตโน ของตน  เนติ ย่อมนําไป  วสนฏฺฅานํ สู่ที่เป็นที่อยู่ ฯ  

เถโร อ.พระเถระ  โอวทิตฺวา กล่าวสอนแล้ว  อตฺตานํ ซึ่งตน  อิติ ว่า

 “(อยํ  อุปาสโก) อ.อุบาสกนี้  ปิตา เป็นบิดา  (เต) ของท่าน  

(โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้,  (อยํ  อุปาสโก) อ.อุบาสกนี้  มาตา 

เป็นมารดา  เต ของท่าน  (โหติ) ย่อมเป็น  นป ิแม้หามิได้,  

(อยํ  อุปาสโก) อ.อุบาสกนี้  ฃาติ เป็นญาติ  (เต) ของท่าน  

(โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้,  (อยํ  อุปาสโก) อ.อุบาสกนี้  

พนฺธวา เป็นพวกพ้อง  (เต) ของท่าน  (โหติ) ย่อมเป็น  นป ิ 

แม้หามิได้,  (อยํ  อุปาสโก) อ.อุบาสกนี้  กโรเต ย่อมกระทํา  

กิจฺจํ ซึ่งกิจ  ตาทิสํ อันเช่นนั้น  การณา เพราะเหตุ  (เต)  

แห่งท่าน  สีลวนฺตสฺส ผู้มีศีล”  อิติ ดังนี้ 

 วิปสฺสน ํ ยังวิปัสสนา  วฑฺเฒตฺวา ให้เจริญแล้ว  ปิฏฺฅิคโต  เอว ผู้ไปแล้วบนหลัง  

ตสฺส  (อุปาสกสฺส) ของอุบาสกนั้นนั่นเทียว  ปาปุณิ บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความ

เป็นแห่งพระอรหันต์ ฯ

 ดังได้สดับมา ในคราวทุพภิกขภัย พระมหาติสสเถระนั้น เดินทางไป มีกายบอบชํ้า

อ่อนแรง เพราะขาดอาหาร และเพราะลําบากในหนทาง จึงนอนที่โคนต้นมะม่วง ซึ่ง

เผล็ดผลต้นหนึ่ง. ผลมะม่วงเป็นอันมากหล่นอยู่ในที่นั้นๆ. ครั้งนั้น อุบาสกผู้เฒ่าคน

หนึ่ง พบพระเถระ รู้ว่าเมื่อยล้า จึงให้พระเถระดื่มนํ้าปานะมะม่วงแล้ว ยกขึ้นสู่หลัง

ของตน นําไปสู่ที่อยู่. พระเถระกล่าวสอนตนว่า

 “อุบาสกนี้ มิใช่บิดา มิใช่มารดา, มิใช่ญาติ, มิใช่พวกพ้องของ

ท่าน, เขาทํากิจเช่นนั้น เพราะเหตุแห่งท่านมีศีล” ดังนี้

 เจริญวิปัสสนา อยู่บนหลังของอุบาสกนั้นนั่นเอง บรรลุพระอรหัตแล้ว.

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



มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๒232 [ตติย

 วิสุทฺธิมคฺคฏีกายํ  อมฺพขาทกมหาติสฺสตฺเถรวตฺถุ ฯ

 อมฺพขาทกมหาติสฺสตฺเถรวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระมหาติสสะผู้เถระผู้ฉันซึ่งมะม่วง  

(อาคตํ) มาแล้ว  วิสุทฺธิมคฺคฏีกายํ ในฎีกาแห่งปกรณ์วิเสสชื่อว่าวิสุทธิมรรค ฯ

 เรื่องพระมหาติสสเถระผู้ฉันมะม่วง มาในฎีกาปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค. 

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

ปจฺจยสนฺนิสิตสีล

[๑๘๗]  ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลนฺตุ  ปจฺจเวกฺขเณน  สุชฺฌนโต  “ปจฺจเวกฺขณสุทฺธีติ  อฏฺฅกถาจริเยหิ  

วุตฺตํ ฯ

 ต ุส่วนว่า  ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลํ อ.ปัจจัยสันนิสสิตศีล  อฏฺฅกถาจริเยหิ อันพระอรรถ

กถาจารย์ ท.  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว  “ปจฺจเวกฺขณสุทฺธีติ ว่า “ปจฺจเวกฺขณสุทฺธิ” ดังนี้  

สุชฺฌนโต เพราะความหมดจด  ปจฺจเวกฺขเณน ด้วยการพิจารณา ฯ

 ส่วนปัจจัยสันนิสสิตศีล พระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า “ปจฺจเวกฺขณสุทฺธิ” 

ดังนี้ เพราะบริสุทธิ์ได้ด้วยการพิจารณา.

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

๑๑. อปจฺจเวกฺขณปริโภควตฺถุ

 ตสฺมา  อปจฺจเวกฺขิตปริโภเค  อาทีนวํ  สมฺปสฺสนฺเตน  ปจฺจยา  ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ

 ตสฺมา  (ภิกฺขุนา)  อปจฺจเวกฺขิตปริโภเค  อาทีนวํ  สมฺปสฺสนฺเตน  ปจฺจยา  ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  ปจฺจยา อ.ปัจจัย ท.  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  สมฺปสฺสนฺเตน  

ผู้พิจารณาเห็นอยู่  อาทีนวํ ซึ่งโทษ  อปจฺจเวกฺขิตปริโภเค ในการบริโภคซึ่งปัจจัย

อันไม่ถูกพิจารณาแล้ว  ปจฺจเวกฺขิตพฺพา พึงพิจารณา ฯ
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 เพราะฉะนั้น ภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นโทษในการบริโภคปัจจัยที่ไม่ได้พิจารณา พึง

พิจารณาปัจจัยทั้งหลายเสีย.

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

 ปุพฺเพ  กิร  ภิกฺขู  เยภุยฺเยน  อปจฺจเวกฺขิตฺวา  จตฺตาโร  ปจฺจเย  ปริภุญฺชนฺตา  นิรย- 

ติรจฺฉานโยนิโต  น  มุจฺจนฺติ ฯ  สตฺถา  ตมตฺถํ  ฃตฺวา  “ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  นาม   

จตฺตาโร  ปจฺจเย  อปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปริภุญฺชิตุํ  น  วฏฺฏติ,  ตสฺมา  อิโต  ปฏฺฅาย   

ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปริภุญฺเชยฺยาถาติ  วตฺวา  ปจฺจเวกฺขณวิธึ  ทสฺเสนฺโต  “อิธ  ปน   

ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ปฏิสงฺขา  โยนิโส  จีวรํ  ปฏิเสวตีติอาทินา  นเยน  ตนฺตึ  ฅเปตฺวา  

อปจฺจเวกฺขิตปริโภโค  นาม  หลาหลวิสปริโภคสทิโส,  โปราณกาปิ  อปจฺจเวกฺขิตฺวา  

โทสํ  อชานิตฺวา  วิสํ  ปริภุญฺชิตฺวา  มหาทุกฺขํ  อนุภวึสูติ  วตฺวา  อตีตํ  อาหริ

 กิร ได้ยินว่า  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  ปุพฺเพ ในกาลก่อน  อปจฺจเวกฺขิตฺวา ไม่พิจารณาแล้ว  

เยภุยฺเยน โดยมาก  ปริภุญฺชนฺตา บริโภคอยู่  ปจฺจเย ซึ่งปัจจัย ท.  จตฺตาโร ๔  น  

มุจฺจนฺติ ย่อมไม่พ้น  นิรยติรจฺฉานโยนิโต จากนรกและกําเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉาน ฯ  

สตฺถา อ.พระศาสดา  ฃตฺวา ทรงทราบแล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น  วตฺวา ตรัสแล้ว  

อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ภิกฺขุนา  นาม  จตฺตาโร  ปจฺจเย  อปจฺจเวกฺขิตฺวา   

ปริภุญฺชิตุํ อ.อัน- ชื่ออันภิกษุ ไม่พิจารณาแล้ว ซึ่งปัจจัย ท. ๔ -บริโภค  น  วฏฺฏติ 

ย่อมไม่ควร,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  ปจฺจเวกฺขิตฺวา พิจารณาแล้ว   

ปริภุญฺเชยฺยาถ พึงบริโภค  ปฏฺฅาย จําเดิม  อิโต  (กาลโต) แต่กาลนี้”  อิติ ดังนี้  

ทสฺเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  ปจฺจเวกฺขณวิธึ ซึ่งวิธีแห่งการพิจารณา  ฅเปตฺวา ทรงตั้ง

ไว้แล้ว  ตนฺต ึซึ่งแบบแผน  นเยน โดยนัย  อิติอาทินา เป็นต้นว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อน

ภิกษุ ท.  ปน ก็  ภิกฺขุ อ.ภิกษุ  อิธ  (ธมฺมวินเย) ในธรรมวินัยนี้  ปฏิสงฺขา พิจารณา

แล้ว  โยนิโส โดยปัญญาอันแยบคาย  ปฏิเสวติ ย่อมเสพ  จีวรํ ซึ่งจีวร”  อิติ ดังนี้  

วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อปจฺจเวกฺขิตปริโภโค  นาม ชื่อ อ.การบริโภคซึ่งปัจจัยอัน

ไม่พิจารณาแล้ว  หลาหลวิสปริโภคสทิโส เป็นเช่นกับด้วยการบริโภคซึ่งยาพิษอัน

ร้ายแรง  (โหติ) ย่อมเป็น,  โปราณกาปิ แม้ อ.คนโบราณ ท.  อปจฺจเวกฺขิตฺวา ไม่

พิจารณาแล้ว  อชานิตฺวา ไม่รู้แล้ว  โทสํ ซึ่งโทษ  ปริภุญฺชิตฺวา บริโภคแล้ว  วิส ํซึ่ง

ยาพิษ  อนุภวึสุ เสวยแล้ว  มหาทุกฺขํ ซึ่งความทุกข์ใหญ่”  อิติ ดังนี้  อาหริ ทรงนํา
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มาแล้ว  อตีตํ  (วตฺถุํ) ซึ่งเรื่อง อันเป็นไปล่วงแล้ว ...

 ดังได้สดับมา ภิกษุทั้งหลายในกาลก่อน โดยมากไม่พิจารณาแล้วบริโภคปัจจัย ๔ จึง

ไม่พ้นจากนรก และกําเนิดสัตว์เดรัจฉาน. พระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้ว ตรัสว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่าภิกษุไม่พิจารณา แล้วบริโภคปัจจัย ๔ ไม่ควร, เพราะฉะนั้น ตั้งแต่

นี้ไป เธอทั้งหลายพึงพิจารณา แล้วจึงบริโภค” ดังนี้ เมื่อจะทรงแสดงปัจจเวกขณวิธี  

ทรงวางแบบไว้โดยนัยเป็นต้นว่า “ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดย

ปัญญาแล้ว จึงเสพจีวร” ดังนี้ ตรัสว่า “ชื่อว่าการบริโภคปัจจัยที่ยังมิได้พิจารณา ย่อม

เป็นเช่นกับบริโภคยาพิษอันแรงกล้า, แม้คนโบราณทั้งหลาย ไม่พิจารณา ไม่รู้โทษ

แล้วบริโภคยาพิษ เสวยทุกข์อย่างใหญ่” ดังนี้แล้ว ทรงนําอดีตนิทานมา ...

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

[๑๘๘]  อตีเต  พาราณสิยํ  โพธิสตฺโต  มหาโภโค  อกฺขธุตฺโต  อโหสิ ฯ  อถาปโร  กูฏกฺขธุตฺโต  

เตน  สทฺธึ  กีฬนฺโต  อตฺตโน  ชเย  วตฺตมาเน  กีฬามณฺฑลํ  น  ภินฺทติ  ปราชยกาเล   

ปน  อกฺขํ  มุเข  ปกฺขิปิตฺวา  “อกฺโข  นฏฺโฅติ  กีฬามณฺฑลํ  ภินฺทิตฺวา  ปกฺกามิ ฯ   

โพธิสตฺโต  ตมตฺถํ  ฃตฺวา  อกฺเข  คเหตฺวา  ฆรํ  คนฺตฺวา  หลาหลวิเสน  รชิตฺวา   

ปุนปฺปุนํ  สุกฺขาเปตฺวา  เต  อาทาย  ตสฺส  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  กีฬติ ฯ  โส  กีฬนฺโต   

อตฺตโน  ปราชยกาเล  เอกํ  อกฺขํ  มุเข  ปกฺขิปิตฺวา  วิสเวคมุจฺฉิโต  อกฺขีนิ   

ปริวตฺเตตฺวา  ขนฺธํ  นาเมตฺวา  ปติ ฯ  โพธิสตฺโต  ตสฺส  ชีวิตํ  ทาตุกาโม  โอสธ- 

ปริภาวิตํ  วมนเภสชฺชํ  ทตฺวา  วเมตฺวา  ตํ  อโรคํ  กตฺวา  “ปุน  เอวรูปํ  มา   

อกาสีติ  โอวาทํ  อทาสิ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  อกฺขธุตฺโต เป็นนักเลง

สกา  มหาโภโค ผู้มีโภคะมาก  อโหสิ ได้มีแล้ว  พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี ฯ  

อถ ครั้งนั้น  กูฏกฺขธุตฺโต อ.นักเลงสกาโกง  อปโร อื่นอีก  กีฬนฺโต เมื่อเล่น  สทฺธึ 

กับ  เตน  (โพธิสตฺเตน) ด้วยพระโพธิสัตว์นั้น,  ชเย ครั้นเมื่อชัยชนะ  อตฺตโน ของ

ตน  วตฺตมาเน เป็นไปอยู่,  น  ภินฺทติ ย่อมไม่ทําลาย  กีฬามณฺฑลํ ซึ่งวงแห่งการ

เล่น,  ปน แต่ว่า  (โส  กูฏกฺขธุตฺโต) อ.นักเลงสกาโกงนั้น  ปกฺขิปิตฺวา ใส่เข้าไปแล้ว  

อกฺขํ ซึ่งลูกสกา  มุเข ในปาก  ปราชยกาเล ในกาลเป็นที่พ่ายแพ้  (วตฺวา) กล่าว
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แล้ว  อิติ ว่า  “อกฺโข อ.ลูกสกา  นฏฺโฅ ฉิบหายแล้ว”  อิติ ดังนี้  ภินฺทิตฺวา ทําลายแล้ว  

กีฬามณฺฑลํ ซึ่งวงแห่งการเล่น  ปกฺกามิ หลีกไปแล้ว ฯ  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์   

ฃตฺวา รู้แล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  อกฺเข ซึ่งลูกสกา ท.  

คนฺตฺวา ไปแล้ว  ฆรํ สู่เรือน  รชิตฺวา ย้อมแล้ว  หลาหลวิเสน ด้วยยาพิษอย่างแรง-

กล้า  (อกฺเข) ยังลูกสกา ท.  สุกฺขาเปตฺวา ให้แห้งแล้ว  ปุนปฺปุน ํบ่อยๆ  อาทาย 

ถือเอาแล้ว  เต  (อกฺเข) ซึ่งลูกสกา ท. เหล่านั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติก ํสู่สํานัก  

ตสฺส  (กูฏกฺขธุตฺตสฺส) ของนักเลงสกาโกงนั้น  กีฬติ ย่อมเล่น ฯ  โส  (กูฏกฺขธุตฺโต) 

อ.นักเลงสกาโกงนั้น  กีฬนฺโต เล่นอยู่  ปกฺขิปิตฺวา ใส่เข้าไปแล้ว  อกฺขํ ซึ่งลูกสกา  

เอกํ ลูกหนึ่ง  มุเข ในปาก  ปราชยกาเล ในกาลเป็นที่พ่ายแพ้  อตฺตโน แห่งตน   

วิสเวคมุจฺฉิโต สลบแล้วเพราะกําลังแห่งยาพิษ  อกฺขีนิ ยังนัยน์ตา ท.  ปริวตฺเตตฺวา  

ให้เป็นไปรอบแล้ว  ขนฺธํ ยังขันธ์  นาเมตฺวา ให้น้อมไปแล้ว  ปต ิ ล้มลงแล้ว ฯ   

โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  ทาตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันให้  ชีวิต ํ ซึ่งชีวิต  ตสฺส   

(กูฏกฺขธุตฺตสฺส) แก่นักเลงสกาโกงนั้น  (หุตฺวา) เป็น  ทตฺวา ให้แล้ว  วมนเภสชฺชํ 

ซึ่งยาเป็นเครื่องสํารอก  โอสธปริภาวิตํ อันบุคคลดองแล้วด้วยโอสถ  (กูฏกฺขธุตฺตํ) 

ยังนักเลงสกาโกง  วเมตฺวา ให้สํารอกแล้ว  กตฺวา กระทําแล้ว  ตํ  (กูฏกฺขธุตฺตํ) ซึ่ง

นักเลงสกาโกงนั้น  อโรคํ ให้เป็นผู้ไม่มีโรค  อทาสิ ได้ให้แล้ว  โอวาทํ ซึ่งโอวาท  อิติ 

ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  มา  อกาสิ อย่าได้กระทําแล้ว  (กมฺมํ) ซึ่งกรรม  เอวรูปํ อันมีอย่าง

นี้เป็นรูป  ปุน อีก”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์ได้เป็นนักเลงสกา มีโภคสมบัติมากในกรุงพาราณสี. ครั้งนั้น 

นักเลงสกาโกงอีกคนหนึ่ง กําลังเล่นกับพระโพธิสัตว์นั้น เมื่อตนมีชัย ก็ไม่ทําลายวง

เล่น. แต่ในเวลาที่จะปราชัย ก็ใส่ลูกสกาไว้ในปากแสร้งพูดว่า “ลูกสกาหาย” ทําลายวง

เล่นแล้วก็หลีกไป. พระโพธิสัตว์รู้เรื่องนั้นแล้ว ถือเอาลูกสกาไปเรือนแล้ว ย้อมด้วยยา-

พิษอย่างแรงกล้า ตากให้แห้งแล้วแห้งอีก ถือเอาลูกสกาเหล่านั้นไปสํานักของนักเลง

สกาโกงนั้นแล้วก็เล่นกัน. นักเลงสกาโกงนั้น กําลังเล่น ในเวลาที่ตนจะปราชัย ก็ใส่

สกาลูกหนึ่งในปาก สลบไปด้วยกําลังยาพิษ กลอกนัยน์ตา คอพับล้มลง. พระโพธิสัตว์

ปรารถนาจะให้ชีวิตแก่เขา จึงให้ยาสําหรับสํารอกที่ดองแล้วด้วยโอสถ ให้สํารอกออก

มา ทําเขาให้หายจากโรค แล้วได้ให้โอวาทว่า “ท่านอย่าได้ทําอย่างนี้อีก”.
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 เอกกนิปาตสฺส  ทสมวคฺเค  ลิตฺตชาตกวณฺณนายํ  อปจฺจเวกฺขณปริโภควตฺถุ ฯ  

 อปจฺจเวกฺขณปริโภควตฺถุ อ.เรื่องแห่งการบริโภคซึ่งปัจจัยอันไม่พิจารณา  (อาคตํ) 

มาแล้ว  ลิตฺตชาตกวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งลิตตชาดก  ทสมวคฺเค ในทสม-

วรรค  เอกกนิปาตสฺส แห่งเอกกนิบาต ฯ

 เรื่องการบริโภคปัจจัยที่ไม่พิจารณา มาในอรรถกถาลิตตชาดก ในทสมวรรค เอกก-

นิบาต.

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

๑๒. วิสฺสาสปริโภควตฺถุ

[๑๘๙]  ปุนปิ  เยภุยฺเยน  ภิกฺขู  “อมฺหากํ  คิหิกาเลปิ  ปพฺพชิตกาเลปิ  เอเต  ทาตุํ  ยุตฺตรูปาติ  

มาตาปิตุภคินีอาทีหิ  ฃาตีหิ  ทินฺเน  จตฺตาโร  ปจฺจเย  วิสฺสฏฺฅา  หุตฺวา  อปจฺจเวกฺขิตฺวา   

ปริภุญฺชนฺติ ฯ  สตฺถา  ตมตฺถํ  ฃตฺวา  “ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  นาม  ฃาตีหิปิ  ทินฺนา   

ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปริภุญฺชิตพฺพา,  อปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปริภุญฺชนฺตา  หิ  กาลํ  กตฺวา  ยกฺขปฺ-

เปตตฺตภาวโต  น  มุจฺจนฺติ,  อปจฺจเวกฺขิตปริโภโค  จ  นาม  วิสปริโภคสทิโส,  วิสญฺหิ  

วิสฺสาสิเกนปิ  อวิสฺสาสิเกนปิ  ทินฺนํ  มาเรติเยว,  ปุพฺเพปิ  เอโก  สีโห  วิสฺสาสิกทินฺนกํ  

วิสํ  ปริภุญฺชิตฺวา  มรณํ  ปตฺโตติ  วตฺวา  อตีตํ  อาหริ

 ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  เยภุยฺเยน โดยมาก  ปุนป ิแม้อีก  วิสฺสฏฺฅา เป็นผู้สละแล้ว  หุตฺวา  

เป็น  อปจฺจเวกฺขิตฺวา ไม่พิจารณาแล้ว  ปริภุญฺชนฺติ ย่อมบริโภค  ปจฺจเย ซึ่งปัจจัย 

ท.  จตฺตาโร ๔  มาตาปิตุภคินีอาทีหิ  ฃาตีหิ  ทินฺเน อันอันญาติ ท. มีมารดาบิดาและ

พี่หญิงน้องหญิงเป็นต้นถวายแล้ว  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  “เอเต  (ปจฺจยา)  

อ.ปัจจัย ท. เหล่านั่น  ยุตฺตรูปา เป็นของมีรูปอันควรแล้ว  ทาตุํ เพื่ออันให้  อมฺหากํ  

คิหิกาเลปิ ในกาล แห่งเรา ท. เป็นคฤหัสถ์ก็ดี  (อมฺหากํ)  ปพฺพชิตกาเลปิ ในกาล 

แห่งเรา ท. เป็นบรรพชิตก็ดี  (โหนฺติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  

ฃตฺวา ทรงทราบแล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว 

ดูก่อนภิกษุ ท.  (ปจฺจยา) อ.ปัจจัย ท.  ฃาตีหิปิ  ทินฺนา อันแม้อันญาติ ท. ถวาย 
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แล้ว  ภิกฺขุนา  นาม ชื่ออันภิกษุ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา พิจารณาแล้ว  ปริภุญฺชิตพฺพา 

พึงบริโภค,  ห ิ เพราะว่า  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  อปจฺจเวกฺขิตฺวา ไม่พิจารณาแล้ว   

ปริภุญฺชนฺตา บริโภคอยู่  กตฺวา กระทําแล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ  น  มุจฺจนฺติ ย่อมไม่

พ้น  ยกฺขปฺเปตตฺตภาวโต จากอัตภาพแห่งยักษ์และเปรต,  จ ก็  อปจฺจเวกฺขิต-

ปริโภโค  นาม ชื่อ อ.การบริโภคซึ่งปัจจัยอันภิกษุไม่พิจารณาแล้ว  วิสปริโภคสทิโส 

เป็นเช่นกับด้วยการบริโภคซึ่งยาพิษ  (โหติ) ย่อมเป็น,  ห ิ เพราะว่า  วิส ํ อ.ยาพิษ   

วิสฺสาสิเกนปิ  อวิสฺสาสิเกนปิ  ทินฺนํ  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล ผู้อันบุคคลผู้คุ้นเคยกันก็ดี 

อันบุคคลผู้ไม่คุ้นเคยกันก็ดี ให้แล้ว  มาเรติ  เอว ย่อมให้ตายนั่นเทียว,  ปุพฺเพป ิแม้

ในกาลก่อน  สีโห อ.ราชสีห์  เอโก ตัวหนึ่ง  ปริภุญฺชิตฺวา บริโภคแล้ว  วิสํ ซึ่งยาพิษ  

วิสฺสาสิกทินฺนกํ อันอันบุคคลผู้คุ้นเคยกันให้แล้ว  ปตฺโต ถึงแล้ว  มรณํ ซึ่งความ

ตาย”  อิติ ดังนี้  อาหริ ทรงนํามาแล้ว  อตีตํ  (วตฺถุํ) ซึ่งเรื่อง อันเป็นไปล่วงแล้ว ...

   ภิกษุโดยมากแม้อีก เป็นผู้วางใจไม่พิจารณาแล้ว บริโภคปัจจัย ๔ ที่หมู่ญาติมีมารดา

บิดา พี่หญิง น้องหญิงเป็นต้นถวาย ด้วยเข้าใจว่า “ในเวลาเราเป็นคฤหัสถ์ก็ดี ในเวลา

เป็นบรรพชิตก็ดี ปัจจัยเหล่านี้ ก็เป็นของต้องให้” ดังนี้. พระศาสดาทรงทราบเรื่อง

นั้นแล้ว ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่าภิกษุควรพิจารณา แล้วบริโภคปัจจัยที่แม้หมู่

ญาติถวายแล้ว, เพราะเมื่อภิกษุไม่พิจารณาแล้วบริโภค มรณภาพไป ย่อมไม่พ้นจาก

อัตภาพแห่งยักษ์และเปรต, ก็ชื่อว่าการบริโภคปัจจัยที่มิได้พิจารณา ย่อมเป็นเช่น

กับการบริโภคยาพิษ, เพราะยาพิษที่บุคคลผู้คุ้นเคยก็ดี ไม่คุ้นเคยก็ดี ให้แล้ว ย่อมทํา 

ผู้บริโภคให้ตายได้ทั้งนั้น, แม้ในกาลก่อน ราชสีห์ตัวหนึ่ง บริโภคยาพิษที่ผู้คุ้นเคย 

ให้แล้ว ถึงแก่ความตาย” ดังนี้แล้ว ทรงนําอดีตนิทานมา ...

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

[๑๙๐] อตีเต  พาราณสิยํ  โพธิสตฺโต  มหาวิภโว  เสฏฺฅี  อโหสิ ฯ  ตสฺเสโก  โคปาลโก   

สสฺสสมฺพาธสมเย  คาโว  คเหตฺวา  อรญฺฃํ  คนฺตฺวา  ตตฺถ  โคสาลํ  กตฺวา  รกฺขนฺโต   

วิหาสิ ฯ  อเถโก  สีโห  เอกิสฺสํ  มิคมาตริ  ปฏิพทฺธจิตฺโต  ตสฺส  โคสาลาสมีเป  วิหาสิ ฯ   

คาวีนํ  สีหสนฺตาเสน  มิลาตานํ  ขีรํ  มนฺทํ  อโหสิ ฯ  อปรภาเค  เสฏฺฅี  ตํ  การณํ   

ฃตฺวา  “เตนหิ  ตฺวํ  ตํ  มิคมาตรํ  อุปาเยน  คเหตฺวา  ตสฺสา  สรีเร  โลมานิ  วิเสน   

รชิตฺวา  ปุนปฺปุนํ  สุกฺขาเปตฺวา  กติปาหํ  อติกฺกมิตฺวา  ตํ  วิสฺสชฺเชหีติ  โคปาลกํ  
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อาณาเปสิ ฯ  โส  ตถา  อกาสิ ฯ  สีโห  ตํ  ทิสฺวา  สิเนเหน  ตสฺสา  สรีรํ  เลหิตฺวา   

กาลมกาสิ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  เสฏฺฅี เป็นเศรษฐี  มหา-

วิภโว ผู้มีทรัพย์อันบุคคลพึงเสวยมาก  อโหสิ ได้มีแล้ว  พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี ฯ   

โคปาลโก อ.บุคคลผู้รักษาซึ่งโค  เอโก คนหนึ่ง  ตสฺส  (โพธิสตฺตสฺส) ของพระ

โพธิสัตว์นั้น  คเหตฺวา รับเอาแล้ว  คาโว ซึ่งโค ท.  สสฺสสมฺพาธสมเย ในสมัยเป็น

ที่คับแคบด้วยข้าวกล้า  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อรญฺฃํ สู่ป่า  กตฺวา กระทําแล้ว  โคสาลํ 

ซึ่งโรงแห่งโค  ตตฺถ  (อรญฺเฃ) ในป่านั้น  รกฺขนฺโต รักษาอยู่  วิหาสิ อยู่แล้ว ฯ  อถ  

ครั้งนั้น  สีโห อ.ราชสีห์  เอโก ตัวหนึ่ง  ปฏิพทฺธจิตฺโต เป็นสัตว์มีจิตปฏิพัทธ์แล้ว  

มิคมาตริ ในแม่เนื้อ  เอกิสฺสํ ตัวหนึ่ง  (หุตฺวา) เป็น  วิหาสิ อยู่แล้ว  โคสาลาสมีเป  

ในที่ใกล้แห่งโรงแห่งโค  ตสฺส  (โคปาลกสฺส) ของบุคคลผู้รักษาซึ่งโคนั้น ฯ  ขีรํ 

อ.นํ้านม  คาวีนํ ของแม่โค ท.  มิลาตานํ ตัวผ่ายผอมแล้ว  สีหสนฺตาเสน เพราะ

ความสะดุ้งจากราชสีห์  มนฺทํ เป็นของน้อย  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  อปรภาเค ในกาล

อันเป็นส่วนอื่นอีก  เสฏฺฅี อ.เศรษฐี  ฃตฺวา รู้แล้ว  ตํ  การณํ ซึ่งเหตุนั้น  อาณาเปสิ  

สั่งแล้ว  โคปาลกํ ซึ่งบุคคลผู้รักษาซึ่งโค  (วจเนน) ด้วยคํา  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่าง

นั้น  ตฺวํ อ.เจ้า  คเหตฺวา จับแล้ว  ตํ  มิคมาตรํ ซึ่งแม่เนื้อนั้น  อุปาเยน ด้วยอุบาย  

รชิตฺวา ย้อมแล้ว  โลมานิ ซึ่งขน ท.  สรีเร ที่สรีระ  ตสฺสา  (มิคมาตุยา) ของแม่

เนื้อนั้น  วิเสน ด้วยยาพิษ  (โลมานิ) ยังขน ท.  สุกฺขาเปตฺวา ให้แห้งแล้ว  ปุนปฺปุน ํ

บ่อยๆ  อติกฺกมิตฺวา ก้าวล่วงแล้ว  กติปาหํ สิ้นวันเล็กน้อย  วิสฺสชฺเชห ิ จงปล่อย  

ตํ  (มิคมาตรํ) ซึ่งแม่เนื้อนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (โคปาลโก) อ.บุคคลผู้รักษาซึ่งโคนั้น  

อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ  สีโห อ.ราชสีห์  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  

(มิคมาตรํ) ซึ่งแม่เนื้อนั้น  เลหิตฺวา เลียแล้ว  สรีรํ ซึ่งสรีระ  ตสฺสา  (มิคมาตุยา) 

ของแม่เนื้อนั้น  สิเนเหน เพราะความสิเนหา  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ ฯ

  ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์ได้เป็นเศรษฐีมีสมบัติมาก ในกรุงพาราณสี. คนเลี้ยงโคคน

หนึ่งของพระโพธิสัตว์นั้น ในสมัยที่คับแคบไปด้วยข้าวกล้า ต้อนฝูงโคไปป่า ปลูกโรง

โคแล้วอยู่รักษาในป่านั้น. ครั้งนั้น ราชสีห์ตัวหนึ่งมีจิตปฏิพัทธ์ในแม่เนื้อตัวหนึ่ง จึง

อยู่ในที่ใกล้แห่งโรงโคของคนเลี้ยงโคนั้น เมื่อแม่โคทั้งหลายผ่ายผอมไป เพราะหวาด
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กลัวแต่ราชสีห์ นํ้านมได้น้อยแล้ว. ต่อมา เศรษฐีทราบเหตุนั้น จึงสั่งคนเลี้ยงโคว่า “ถ้า

อย่างนั้น เจ้าจงจับแม่เนื้อนั้นโดยอุบายแล้ว ย้อมขนที่สรีระของแม่เนื้อนั้นด้วยยาพิษ

ทาให้แห้งแล้วแห้งอีก ล่วงไป ๒-๓ วัน จึงปล่อยแม่เนื้อนั้นไป. คนเลี้ยงโคนั้น ได้ทํา

ตามคําสั่ง. ราชสีห์เห็นแม่เนื้อนั้น ก็เลียสรีระของแม่เนื้อนั้นด้วยความรักใคร่ แล้วได้

เสียชีวิต.

  ตตฺเถว  วิสฺสาสโภชนชาตกวณฺณนายํ  วิสฺสาสปริโภควตฺถุ ฯ

 วิสฺสาสปริโภควตฺถุ อ.เรื่องแห่งการบริโภคซึ่งยาพิษด้วยสามารถแห่งความคุ้นเคย  

(อาคตํ) มาแล้ว  วิสฺสาสโภชนชาตกวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งวิสสาสโภชน-

ชาดก  ตตฺถ  เอว  (เอกกนิปาตสฺส  ทสมวคฺเค) ในทสมวรรค แห่งเอกกนิบาต นั้น

นั่นเทียว ฯ

 เรื่องการบริโภคยาพิษด้วยสามารถความคุ้นเคย มาในวิสสาสโภชนชาดก ในทสม-

วรรค เอกกนิบาตนั้นนั่นแหละ.

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

[๑๙๑] รูปิยสิกฺขาปทวณฺณนาทีสุ  “สีลวโต  อปจฺจเวกฺขิตปริโภโค  อิณปริโภโค  นามาติ   

วุตฺตํ ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  รูปิยสิกฺขาปทวณฺณนาทีสุ  (วณฺณนาสุ)  “สีลวโต  (ภิกฺขุสฺส)  อปจฺจเวกฺขิต- 

ปริโภโค  อิณปริโภโค  นามาติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “อปจฺจเวกฺขิตปริโภโค อ.การบริโภคซึ่งปัจจัยอันไม่พิจารณาแล้ว  

สีลวโต  (ภิกฺขุสฺส) แห่งภิกษุ ผู้มีศีล  อิณปริโภโค  นาม ชื่อว่าการบริโภคหนี้”  อิติ ดังนี้  

(อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  รูปิยสิกฺขาปทวณฺณนาทีสุ   

(วณฺณนาสุ) ในอรรถกถา ท. มีอรรถกถาแห่งรูปิยสิกขาบทเป็นต้น ฯ

 ในอรรถกถาทั้งหลายมีอรรถกถารูปิยสิกขาบทเป็นต้น ท่านกล่าวว่า “การบริโภคที่ไม่

ได้พิจารณา แห่งภิกษุผู้มีศีล ชื่อว่าบริโภคหนี้”.

 ..............................................................................................................................
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 ยถา  หิ  อิณายิโก  อตฺตโน  รุจิยา  อิจฺฉิตํ  ปเทสํ  คนฺตุํ  น  ลภติ,  เอวํ  อิณปริโภค-

ยุตฺโต  โลกโต  นิสฺสริตุํ  น  ลภตีติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 “ยถา  หิ  อิณายิโก  อตฺตโน  รุจิยา  (อตฺตนา)  อิจฺฉิตํ  ปเทสํ  คนฺตุํ  น  ลภติ,  เอวํ  อิณปริโภค-

ยุตฺโต  (ภิกฺขุ)  โลกโต  นิสฺสริตุํ  น  ลภตีติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งรูปิยสิกขาบทนั้น  อิติ ว่า  “หิ เหมือนอย่างว่า  อิณายิโก อ.ลูก-

หนี้  น ลภติ ย่อมไม่ได้  คนฺตุํ เพื่ออันไป  ปเทสํ สู่ประเทศ  (อตฺตนา)  อิจฺฉิตํ อัน

อันตนปรารถนาแล้ว  รุจิยา ตามความชอบใจ  อตฺตโน ของตน  ยถา ฉันใด,  (ภิกฺขุ) 

อ.ภิกษุ  อิณปริโภคยุตฺโต ผู้ประกอบแล้วด้วยการบริโภคซึ่งหนี้  น  ลภติ ย่อมไม่ได้  

นิสฺสริตุ ํเพื่ออันสลัดออก  โลกโต จากโลก  เอวํ ฉันนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ฎีกาแห่งรูปิยสิกขาบทนั้นว่า “เหมือนอย่างว่า ลูกหนี้ ย่อมไม่ได้เพื่อจะไปสู่ประเทศที่

ตนปรารถนา ตามความชอบใจของตนได้ ฉันใด, ภิกษุผู้ประกอบด้วยการบริโภคหนี้ 

ย่อมไม่ได้เพื่อจะสลัดออกจากโลกได้ ฉันนั้น”.

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

[๑๙๒] ตสฺมา  ยถาวุตฺตมาทีนวํ  สมฺปสฺสนฺเตน  ปจฺจยา  ปจฺจเวกฺขิตพฺพาว ฯ  ปจฺจเวกฺขนฺเตน 

จ  กาลตฺตเย  ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ ฯ  ตตฺถ  ปฏิลาภกาเล  “ยถาปจฺจยํ  ปวตฺตมานํ   

ธาตุมตฺตเมเวตํ  ยทิทํ  จีวรนฺตฺยาทินา  ธาตุปจฺจเวกฺขเณน  วา  “สพฺพานิ  ปน   

อิมานิ  จีวรานิ  อชิคุจฺฉนียานีตฺยาทินา  ปฏิกูลปจฺจเวกฺขเณน  วา  สกิมฺปิ   

ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ ฯ  เอวํ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ฅปิตานญฺหิ  ปฏิลาภกาลโต  อุทฺธํ  ปริโภโค  

อนวชฺโชว  อธิฏฺฅหิตฺวา  ฅปิตปตฺตจีวรานํ  วิย ฯ  ปจฺจเวกฺขณาย  อาทิสุทฺธิทสฺสน- 

ปรเมตํ  น  ปริโภคกาเล  ปจฺจเวกฺขณปฺปฏิกฺเขปปรํ ฯ  ตสฺมา  ปริโภคกาเล  ปุน   

ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ ฯ  ตตฺถ  หิ  “ปฏิสงฺขา  โยนิโส  จีวรํ  ปฏิเสวามีตฺยาทินา  ตํขณิก-

ปจฺจเวกฺขเณน  ปริโภคสมํ  ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ ฯ

 ตสฺมา  (ภิกฺขุนา)  ยถาวุตฺตํ  อาทีนวํ  สมฺปสฺสนฺเตน  ปจฺจยา  ปจฺจเวกฺขิตพฺพาว ฯ  ปจฺจเวกฺขนฺเตน   

(ภิกฺขุนา)  จ  กาลตฺตเย  ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ ฯ  ตตฺถ  (กาลตฺตเย)  ปฏิลาภกาเล  “ยถาปจฺจยํ   

ปวตฺตมานํ  ธาตุมตฺตเมเวตํ  ยทิทํ  จีวรนฺตฺยาทินา  ธาตุปจฺจเวกฺขเณน  วา  “สพฺพานิ  ปน  อิมานิ  

จีวรานิ  อชิคุจฺฉนียานีตฺยาทินา  ปฏิกูลปจฺจเวกฺขเณน  วา  (ภิกฺขุนา)  สกิมฺปิ  ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ ฯ  
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(ภิกฺขุนา)  เอวํ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ฅปิตานํ  (ปจฺจยานํ)  หิ  ปฏิลาภกาลโต  อุทฺธํ  ปริโภโค  อนวชฺโชว  

(โหติ  ภิกฺขุนา)  อธิฏฺฅหิตฺวา  ฅปิตปตฺตจีวรานํ  (ปริโภค)  วิย ฯ  ปจฺจเวกฺขณาย  อาทิสุทฺธิทสฺสน- 

ปรํ  (โหติ)   เอตํ  (ปฏิลาภกาลปจฺจเวกฺขณํ)  น  ปริโภคกาเล  ปจฺจเวกฺขณปฺปฏิกฺเขปปรํ  (โหติ) ฯ  

ตสฺมา  (ภิกฺขุนา)  ปริโภคกาเล  ปุน  ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ ฯ  ตตฺถ  (ปริโภคกาเล  ภิกฺขุนา)  หิ  “ปฏิสงฺขา   

โยนิโส  จีวรํ  ปฏิเสวามีตฺยาทินา  ตํขณิกปจฺจเวกฺขเณน  ปริโภคสมํ  ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ ฯ

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  ปจฺจยา อ.ปัจจัย ท.  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  สมฺปสฺสนฺเตน ผู้เมื่อ

พิจารณาเห็น  อาทีนวํ ซึ่งโทษ  ยถาวุตฺตํ ตามที่ถูกกล่าวแล้ว  ปจฺจเวกฺขิตพฺพาว  

พึงพิจารณาเทียว ฯ  จ แต่ว่า  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  ปจฺจเวกฺขนฺเตน ผู้เมื่อพิจารณา  

ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ พึงพิจารณา  กาลตฺตเย ในหมวดสามแห่งกาล ฯ  (ภิกฺขุนา)  

อันภิกษุ  ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ พึงพิจารณา  สกิมฺป ิแม้คราวเดียว  ธาตุปจฺจเวกฺขเณน 

ด้วยการพิจารณาว่าเป็นธาตุ  อิติอาทินา เป็นต้นว่า  “ยํ  อิทํ  (ปจฺจยชาตํ) อ.ปัจจัย

นี้ใด  จีวรํ คือ อ.จีวร,  เอตํ  (ปจฺจยชาตํ) อ.ปัจจัยนั่น  ธาตุมตฺตํ เป็นสักว่าธาตุ   

ปวตฺตมาน ํอันเป็นไปอยู่  ยถาปจฺจยํ ตามปัจจัย  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  วา 

หรือ  วา หรือว่า  ปฏิกูลปจฺจเวกฺขเณน ด้วยการพิจารณาว่าเป็นของน่าเกลียด   

อิติอาทินา เป็นต้นว่า  “ปน ก็  อิมานิ  จีวรานิ อ.จีวร ท. เหล่านี้  สพฺพานิ ทั้งปวง   

อชิคุจฺฉนียานิ เป็นของไม่น่าเกลียด  โหนฺติ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  ตตฺถ  (กาลตฺตเย)  

ปฏิลาภกาเล ใน- ในหมวดสามแห่งกาล -กาลเป็นที่ได้นั้น ฯ  หิ จริงอยู่  ปริโภโค 

อ.การบริโภค  (ปจฺจยานํ) ซึ่งปัจจัย ท.  (ภิกฺขุนา)  เอวํ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ฅปิตานํ  

อันอันภิกษุ พิจารณาแล้ว อย่างนี้ เก็บไว้แล้ว  อุทฺธํ ในเบื้องบน  ปฏิลาภกาลโต  

แต่กาลเป็นที่ได้  อนวชฺโชว เป็นของหาโทษมิได้เทียว  (โหติ) ย่อมเป็น  (ปริโภโค)  

วิย ราวกะ อ.การบริโภค  (ภิกฺขุนา)  อธิฏฺฅหิตฺวา  ฅปิตปตฺตจีวรานํ ซึ่งบาตรและ

จีวรอันภิกษุ อธิษฐานแล้ว เก็บไว้แล้ว ท. ฯ  เอตํ  (ปฏิลาภกาลปจฺจเวกฺขณํ) อ.การ

พิจารณาในกาลเป็นที่ได้นั่น  ปจฺจเวกฺขณาย  อาทิสุทฺธิทสฺสนปรํ เป็นการแสดง 

ซึ่งความบริสุทธิ์ในเบื้องต้น แห่งสติเป็นเครื่องพิจารณา เป็นเบื้องหน้า  (โหติ) ย่อม

เป็น  ปริโภคกาเล  ปจฺจเวกฺขณปฺปฏิกฺเขปปรํ เป็นการห้ามซึ่งการพิจารณา ในกาล

เป็นที่บริโภค เป็นเบื้องหน้า  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้ ฯ  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  

(ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ พึงพิจารณา  ปุน อีก  ปริโภคกาเล ในกาล

เป็นที่บริโภค ฯ  ห ิก็  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ พึงพิจารณา  ปริโภค-
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สม ํพร้อมกับการบริโภค  ตํขณิกปจฺจเวกฺขเณน ด้วยการพิจารณาอันประกอบแล้ว

ในขณะนั้น  อิติอาทินา เป็นต้นว่า  “(อหํ) อ.เรา  ปฏิสงฺขา พิจารณาแล้ว  โยนิโส 

โดยแยบคาย  ปฏิเสวามิ ย่อมเสพ  จีวรํ ซึ่งจีวร”  อิติ ดังนี้  ตตฺถ  (ปริโภคกาเล)  

ในกาลเป็นที่บริโภคนั้น ฯ

 เพราะฉะนั้น ภิกษุผู้เห็นโทษตามที่กล่าวแล้ว ควรพิจารณาปัจจัยทั้งหลายโดยแท้. แต่

เมื่อจะพิจารณา พึงพิจารณาใน ๓ กาล. ในกาลทั้ง ๓ นั้น ในกาลได้ พึงพิจารณาแม้

คราวเดียวด้วยธาตุปัจจเวกขณะ เป็นต้นว่า “จีวรนี้สักว่าเป็นธาตุ เป็นไปตามปัจจัย” 

ดังนี้ก็ได้ ด้วยปฏิกูลปัจจเวกขณะ เป็นต้นว่า “ก็จีวรเหล่านี้ทั้งหมด เป็นของไม่น่า

เกลียด” ดังนี้ก็ได้. แท้จริง การบริโภคปัจจัยที่พิจารณาอย่างนั้นแล้วเก็บไว้ ต่อจาก

กาลได้ หาโทษมิได้เลย ดุจการใช้สอยบาตรจีวรที่อธิษฐานแล้วเก็บไว้. การพิจารณา

ในกาลได้นั้น เป็นการแสดงความหมดจดในเบื้องต้นแห่งสติเครื่องพิจารณาเป็นเบื้อง

หน้า หาใช่ห้ามการพิจารณาในกาลบริโภคเป็นเบื้องหน้าไม่. เพราะฉะนั้น ในกาล

บริโภค ควรพิจารณาอีก. ก็ในกาลบริโภคนั้น พึงพิจารณาพร้อมด้วยการบริโภค ด้วย

ตังขณิกปัจจเวกขณะว่า “เราพิจารณาโดยแยบคายแล้วเสพจีวร” ดังนี้เป็นต้น.

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

[๑๙๓]  วุตฺตญฺจฏฺฅกถาสุ  “จีวรํ  ปริโภเค  ปริโภเค  ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ  ปิณฺฑปาโต  อาโลเป   

อาโลเป  เสนาสนํ  ปริโภเค  ปริโภเคติ ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  วุตฺตํ  จ  อฏฺฅกถาสุ  “(ภิกฺขุนา)  จีวรํ  ปริโภเค  ปริโภเค  ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ,   

(ภิกฺขุนา) ปิณฺฑปาโต  อาโลเป  อาโลเป  (ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ,  ภิกฺขุนา)  เสนาสนํ  ปริโภเค  ปริโภเค  

(ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ)”  อิติ  (วจนํ) ฯ

 จ ก็  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “จีวรํ อ.จีวร  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ พึง

พิจารณา  ปริโภเค  ปริโภเค ในการบริโภคๆ,  ปิณฺฑปาโต อ.บิณฑบาต  (ภิกฺขุนา) 

อันภิกษุ  (ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ) พึงพิจารณา  อาโลเป  อาโลเป ในคําข้าวๆ,  เสนาสนํ 

อ.เสนาสนะ  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  (ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ) พึงพิจารณา  ปริโภเค  ปริโภเค 

ในการบริโภคๆ”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าว

แล้ว  อฏฺฅกถาสุ ในอรรถกถา ท. ฯ
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 ก็ในอรรถกถาทั้งหลาย ท่านกล่าวว่า “จีวร ภิกษุควรพิจารณาทุกขณะที่บริโภค, 

บิณฑบาต ภิกษุควรพิจารณาทุกๆ คํากลืน, เสนาสนะ ภิกษุควรพิจารณาทุกขณะที่

บริโภค”.

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

 วิสุทฺธิมคฺคฏีกายํ  จีวรํ  กายโต  โมเจตฺวา  ปริโภเค  เสนาสนํ  ปริโภเค  ปริโภเค   

ปเวเส  ปเวเสติ  วุตฺตํ ฯ  

 (ฏีกาจริเยน)  วิสุทฺธิมคฺคฏีกายํ  “(ภิกฺขุนา)  จีวรํ  กายโต  โมเจตฺวา  ปริโภเค  (ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ),   

(ภิกฺขุนา)  เสนาสนํ  ปริโภเค  ปริโภเค  ปเวเส  ปเวเส  (ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ)”  อิติ  (วจนํ)   

วุตฺตํ ฯ  

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “จีวรํ อ.จีวร  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  (ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ) พึงพิจารณา  

กายโต  โมเจตฺวา  ปริโภเค ในกาลเป็นที่เปลื้องจากกายแล้วจึงบริโภค,  เสนาสนํ 

อ.เสนาสนะ  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  (ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ) พึงพิจารณา  ปริโภเค  ปริโภเค 

ในกาลเป็นที่บริโภคๆ  ปเวเส  ปเวเส คือว่าในกาลเป็นที่เข้าไปๆ”  อิติ ดังนี้  (ฏีกา-

จริเยน) อันพระฏีกาจารย์  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว  วิสุทฺธิมคฺคฏีกายํ ในฎีกาแห่งปกรณ์ 

วิเสสชื่อว่าวิสุทธิมรรค ฯ

   ในฏีกาปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค ท่านกล่าวว่า “จีวร ภิกษุควรพิจารณาในขณะที่เปลื้อง

จากกายแล้วบริโภค, เสนาสนะ ภิกษุควรพิจารณาทุกขณะที่บริโภค คือทุกขณะที่

เข้าไป”.

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

 รูปิยสิกฺขาปทวิมติวิโนทนิยนฺตุ  ปริโภเคติ  กายโต  โมเจตฺวา  ปริโภเค ฯ  ปริโภเคติ  

อุทกปตนฏฺฅานโต  อนฺโต  ปเวสเน  นิสีทนสยเนสุ  จาติ  วุตฺตํ ฯ

 (ฏีกาจริเยน)  รูปิยสิกฺขาปทวิมติวิโนทนิยํ  ตุ  “ปริโภเคติ  (ปทสฺส)  ‘กายโต  โมเจตฺวา  ปริโภเค’  

(อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ปริโภเคติ  (ปทสฺส)  ‘อุทกปตนฏฺฅานโต  (จ)  อนฺโต  ปเวสเน  นิสีทนสยเนสุ  จ’  

(อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ
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 ต ุส่วนว่า  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘กายโต  โมเจตฺวา   

ปริโภเค ในกาลเป็นที่เปลื้อง จากกาย แล้วจึงบริโภค’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

‘ปริโภเคติ ว่า ‘ปริโภเค’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ปเวสเน ในการเข้าไป  

อนฺโต ในภายใน  อุทกปตนฏฺฅานโต จากที่เป็นที่ตกแห่งนํ้า  จ ด้วย  นิสีทนสยเนสุ 

ในที่เป็นที่นั่งและที่เป็นที่นอน ท.  จ ด้วย’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ปริโภเคติ 

ว่า ‘ปริโภเค’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  (ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  วุตฺตํ กล่าวแล้ว  รูปิย- 

สิกฺขาปทวิมติวิโนทนิยํ ในอนุฎีกาแห่งวิมติวิโนทนีแห่งรูปิยสิกขาบท ฯ

 ส่วนในอนุฎีกาวิมติวิโนทนี แห่งรูปิยสิกขาบท ท่านกล่าวว่า “บทว่า ‘ปริโภเค’ คือ 

ในขณะเป็นที่เปลื้องออกจากกายแล้วจึงบริโภค. บทว่า ‘ปริโภเค’ ได้แก่ในการเข้าไป

ในภายในจากชายคา และที่นั่งและที่นอน.

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

[๑๙๔]  สเจ  ปริโภคกาเล  ปจฺจเวกฺขิตุํ  น  สกฺโกติ  ปริโภคโต  ปจฺฉากาเล  “อชฺช  มยา  

อปจฺจเวกฺขิตฺวา  ยํ  จีวรํ  ปริภุตฺตนตฺฺยาทินา  อตีตปจฺจเวกฺขเณน  เอกกฺขตฺตุมฺปิ  

ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ ฯ

 สเจ  (ภิกฺขุ)  ปริโภคกาเล  ปจฺจเวกฺขิตุํ  น  สกฺโกติ,  (ภิกฺขุนา)  ปริโภคโต  ปจฺฉากาเล  “อชฺช  

มยา  อปจฺจเวกฺขิตฺวา  ยํ  จีวรํ  ปริภุตฺตนตฺฺยาทินา  อตีตปจฺจเวกฺขเณน  เอกกฺขตฺตุมฺปิ   

ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ ฯ

 สเจ ถ้าว่า  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  น  สกฺโกติ ย่อมไม่อาจ  ปจฺจเวกฺขิตุํ เพื่ออันพิจารณา  

ปริโภคกาเล ในกาลเป็นที่บริโภคไซร้,  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ พึง

พิจารณา  เอกกฺขตฺตุมฺปิ แม้ครั้งเดียว  อตีตปจฺจเวกฺขเณน ด้วยการพิจารณา 

ซึ่งปัจจัยอันเป็นไปล่วงแล้ว  อิติอาทินา เป็นต้นว่า “อชฺช ในวันนี้  ยํ  จีวรํ อ.จีวร

ใด  มยา อันเรา  อปจฺจเวกฺขิตฺวา ไม่พิจารณาแล้ว  ปริภุตฺต ํบริโภคแล้ว”  อิติ ดังนี้   

ปจฺฉากาเล ในกาลภายหลัง  ปริโภคโต แต่กาลเป็นที่บริโภค ฯ

 ถ้าภิกษุไม่อาจจะพิจารณาในกาลบริโภคได้ไซร้, ในกาลภายหลังแต่กาลบริโภค ควร

พิจารณาแม้คราวเดียว ด้วยอตีตปัจจเวกขณะว่า “วันนี้ เราไม่ได้พิจารณาแล้วบริโภค

จีวรใด” ดังนี้เป็นต้น”.



๙. กถาว่าด้วยบทว่าวินัย 245คาถา]

 วุตฺตญฺจ  วิสุทฺธิมคฺคฏีกายํ  “ตถา  อสกฺโกนฺเตน  ยถาวุตฺตกาลวิเสสวเสน  เอกสฺมึ   

ทิวเส  จตุกฺขตฺตุํ  ติกฺขตฺตุํ  ทฺวิกฺขตฺตุํ  สกึเยว  วา  ปจฺจเวกฺขิตพฺพนฺติ ฯ

 วุตฺตํ  จ  (พุทฺธโฆสาจริเยน)  วิสุทฺธิมคฺคฏีกายํ  “(ภิกฺขุนา)  ตถา  (ปจฺจเวกฺขิตุํ)  อสกฺโกนฺเตน  ยถา-

วุตฺตกาลวิเสสวเสน  เอกสฺมึ  ทิวเส  จตุกฺขตฺตุํ  ติกฺขตฺตุํ  ทฺวิกฺขตฺตุํ  สกึ  เอว  วา  ปจฺจเวกฺขิตพฺพนฺติ   

(วจนํ) ฯ

 จ ก็  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  อสกฺโกนฺเตน ผู้ไม่อาจอยู่   

(ปจฺจเวกฺขิตุํ) เพื่ออันพิจารณา  ตถา เหมือนอย่างนั้น  ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ พึงพิจารณา  

จตุกฺขตฺตุํ ๔ ครั้ง  ติกฺขตฺตุํ ๓ ครั้ง  ทฺวิกฺขตฺตุํ ๒ ครั้ง  วา หรือว่า  สกึ  เอว ครั้งเดียว

นั่นเทียว  เอกสฺมึ  ทิวเส ในวันหนึ่ง  ยถาวุตฺตกาลวิเสสวเสน ด้วยสามารถแห่งกาล

พิเศษตามที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้ว”  อิติ ดังนี้  (พุทฺธโฆสาจริเยน) อันพระพุทธโฆสาจารย์   

วุตฺตํ กล่าวแล้ว  วิสุทฺธิมคฺคฏีกายํ ในฎีกาแห่งปกรณ์วิเสสชื่อว่าวิสุทธิมรรค ฯ

 ก็ในฎีกาปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค พระพุทธโฆสาจารย์กล่าวว่า “ภิกษุเมื่อไม่อาจ

พิจารณาได้อย่างนั้น ควรพิจารณา ๔ ครั้ง ๓ ครั้ง ๒ ครั้ง หรือครั้งเดียว ในหนึ่งวัน 

ด้วยสามารถกาลพิเศษตามที่กล่าวไว้แล้ว”.

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

[๑๙๕]  ตตฺถ  ตถาติ  ปริโภคกาเล  ปจฺจเวกฺขิตุนฺตฺยตฺโถ ฯ  ยถาวุตฺตกาลวิเสโส  นาม  ปริโภค-

กาลโต  ปรํ  ปุเรภตฺตํ  ปจฺฉาภตฺตํ  รตฺติยา  ยามตฺตยญฺจ ฯ  อิทญฺจ  เสสปจฺจเยสุ   

ยุชฺชติ  ฯ  เภสชฺชนฺตุ  ปฏิลาภกาเล  ปจฺจเวกฺขิตฺวาปิ  อปจฺจเวกฺขิตฺวาปิ  ปริโภคกาเล  

ปจฺจเวกฺขิตพฺพเมว ฯ 

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ตถาติ  (ปทสฺส)  “ปริโภคกาเล  ปจฺจเวกฺขิตุํ”  อิติ  อตฺโถ ฯ  ยถาวุตฺตกาลวิเสโส  นาม  

ปริโภคกาลโต  ปรํ  ปุเรภตฺตํ  (จ)  ปจฺฉาภตฺตํ  (จ)  รตฺติยา  ยามตฺตยํ  จ ฯ  อิทํ  (อตีตปจฺจเวกฺขณํ)  จ   

เสสปจฺจเยสุ  ยุชฺชติ  ฯ  เภสชฺชํ  ตุ  (ภิกฺขุนา)  ปฏิลาภกาเล  ปจฺจเวกฺขิตฺวาปิ  อปจฺจเวกฺขิตฺวาปิ   

ปริโภคกาเล  ปจฺจเวกฺขิตพฺพเมว ฯ 

 อตฺโถ อ.อรรถ  อิติ ว่า  “ปจฺจเวกฺขิตุํ เพื่ออันพิจารณา  ปริโภคกาเล ในกาลเป็นที่

บริโภค”  อิติ ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ตถาติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บท
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ว่า “ตถา” ดังนี้ ฯ  ปุเรภตฺตํ  (จ) อ.กาลก่อนแห่งภัตรด้วย  ปจฺฉาภตฺตํ  (จ) อ.กาลภาย

หลังแห่งภัตรด้วย  ยามตฺตยํ  จ อ.หมวดสามแห่งยามด้วย  รตฺติยา แห่งราตรี  ปรํ 

ในเบื้องหลัง  ปริโภคกาลโต แต่กาลเป็นที่บริโภค  ยถาวุตฺตกาลวิเสโส  นาม ชื่อว่า

กาลพิเศษตามที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้ว ฯ  จ ก็  อิทํ  (อตีตปจฺจเวกฺขณํ) อ.อตีตปัจจเวก-

ขณะนี้  ยุชฺชต ิย่อมสมควร  เสสปจฺจเยสุ ในปัจจัยที่เหลือ ท. ฯ  ต ุส่วนว่า  เภสชฺช ํ

อ.เภสัช  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  ปจฺจเวกฺขิตฺวาปิ พิจารณาแล้วก็ดี  อปจฺจเวกฺขิตฺวาปิ  

ไม่พิจารณาแล้วก็ดี  ปฏิลาภกาเล ในกาลเป็นที่ได้เฉพาะ  ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ  เอว พึง

พิจารณานั่นเทียว  ปริโภคกาเล ในกาลเป็นที่บริโภค ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “ตถา” ความว่า เพื่อจะพิจารณาในกาลเป็นที่บริโภค. แต่

ก่อนภัตร ภายหลังภัตร และสามยามแห่งราตรี อื่นจากกาลบริโภค ชื่อว่ากาลพิเศษ

ตามที่กล่าวแล้ว. ก็อตีตปัจจเวกขณะนี้ ย่อมควรในปัจจัยที่เหลือ. ส่วนเภสัช ในกาล

ได้ ภิกษุพิจารณาก็ตาม ไม่พิจารณาก็ตาม ในกาลบริโภค ต้องพิจารณาแท้.

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

 เตน  วุตฺตํ  อฏฺฅกถาสุ  “เภสชฺชสฺส  ปฏิคฺคหเณปิ  ปริโภเคปิ  สติปจฺจยตา  วฏฺฏติ ฯ  

เอวํ  สนฺเตปิ  ปฏิคฺคหเณ  สตึ  กตฺวา  ปริโภเค  อกโรนฺตสฺเสว  อาปตฺติ,  ปฏิคฺคหเณ  

ปน  สตึ  อกตฺวา  ปริโภเค  กโรนฺตสฺส  อนาปตฺตีติ ฯ

 เตน  วุตฺตํ  (อฏฺฅกถาจริเยน)  อฏฺฅกถาสุ  “(ภิกฺขุสฺส)  เภสชฺชสฺส  ปฏิคฺคหเณปิ  ปริโภเคปิ   

สติปจฺจยตา  วฏฺฏติ ฯ  เอวํ  (ภาเว)  สนฺเตปิ,  (ภิกฺขุสฺส)  ปฏิคฺคหเณ  สตึ  กตฺวา  ปริโภเค   

อกโรนฺตสฺเสว  อาปตฺติ  (โหติ),  (ภิกฺขุสฺส)  ปฏิคฺคหเณ  ปน  สตึ  อกตฺวา  ปริโภเค  กโรนฺตสฺส  

อนาปตฺติ  (โหติ)”  อิติ  (วจนํ) ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(ภิกฺขุสฺส)  สติปจฺจยตา อ.ความที่ แห่ง

ภิกษุ เป็นผู้มีสติเป็นปัจจัย  ปฏิคฺคหเณปิ ในกาลเป็นที่รับก็ดี  ปริโภเคปิ ในกาลเป็น

ที่บริโภคก็ดี  เภสชฺชสฺส ซึ่งเภสัช  วฏฺฏติ ย่อมควร ฯ  เอวํ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความ

เป็นอย่างนี้  สนฺเตป ิแม้มีอยู่,  อาปตฺติ อ.อาบัติ  (โหติ) ย่อมมี  (ภิกฺขุสฺส) แก่ภิกษุ  

ปฏิคฺคหเณ  สตึ  กตฺวา  ปริโภเค  อกโรนฺตสฺเสว ผู้กระทําแล้ว ซึ่งสติ ในกาลเป็น

ที่รับ ไม่กระทําอยู่ ในกาลเป็นที่บริโภคนั่นเทียว,  ปน แต่ว่า  อนาปตฺติ อ.อนาบัติ  
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(โหติ) ย่อมมี  (ภิกฺขุสฺส) แก่ภิกษุ  ปฏิคฺคหเณ  สตึ  อกตฺวา  ปริโภเค  กโรนฺตสฺส 

ผู้ไม่กระทําแล้ว ซึ่งสติ ในกาลเป็นที่รับ กระทําอยู่ ในกาลเป็นที่บริโภค”  อิติ ดังนี้  

(อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  อฏฺฅกถาสุ ในอรรถกถา 

ท. ฯ

 เพราะฉะนั้น ในอรรถกถาทั้งหลาย ท่านกล่าวว่า “ความที่ภิกษุมีสติเป็นปัจจัย ในกาล

รับก็ดี ในกาลบริโภคก็ดี ซึ่งเภสัช ย่อมควร, เมื่อเป็นเช่นนี้ เมื่อภิกษุทําสติในกาลรับ 

ไม่ทําในกาลบริโภคนั่นแล เป็นอาบัติ, แต่ภิกษุไม่ทําสติในกาลรับ ทําในกาลบริโภค 

ไม่ต้องอาบัติ”.

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

[๑๙๖]  สติปจฺจยตา  วฏฺฏตีติ  ปจฺจเวกฺขณสฺสติยา  ปจฺจยตฺตํ  ลทฺธุํ  วฏฺฏติ ฯ  ปฏิคฺคหเณ  

จ  ปริโภเค  จ  ปจฺจเวกฺขณสฺสติ  อวสฺสํ  ลทฺธพฺพาติ  ทสฺเสติ ฯ  เตนาห  สตึ  กตฺวาติ- 

อาทินฺติ  วิมติวิโนทนี ฯ

 “สติปจฺจยตา  วฏฺฏตีติ  (ปททฺวยสฺส)  “(ภิกฺขุนา)  ปจฺจเวกฺขณสฺสติยา  ปจฺจยตฺตํ  ลทฺธุํ  วฏฺฏติ”   

(อิติ  อตฺโถ) ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย)  “(ภิกฺขุนา)  ปฏิคฺคหเณ  จ  ปริโภเค  จ  ปจฺจเวกฺขณสฺสติ   

อวสฺสํ  ลทฺธพฺพาติ  ทสฺเสติ ฯ  เตน  (อฏฺฅกถาจริโย)  อาห  “สตึ  กตฺวาติอาทึ  (วจนํ)”  อิติ   

วิมติวิโนทนี ฯ

 วิมติวิโนทนี อ.อนุฎีกาชื่อว่าวิมติวิโนทนี  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘(ภิกฺขุนา)   

ปจฺจเวกฺขณสฺสติยา  ปจฺจยตฺตํ  ลทฺธุํ อ.อัน- อันภิกษุ -ได้ ซึ่งความที่ แห่งสติเป็น

เครื่องพิจารณา เป็นปัจจัย  วฏฺฏติ ย่อมควร’  (อิติ) ดังนี้  ‘สติปจฺจยตา  วฏฺฏตีติ  

(ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบทว่า ‘สติปจฺจยตา  วฏฺฏติ’ ดังนี้ ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย)  

อ.พระอรรถกถาจารย์  ทสฺเสติ ย่อมแสดง  อิติ ว่า  ‘ปจฺจเวกฺขณสฺสติ อ.สติเป็น

เครื่องพิจารณา  ปฏิคฺคหเณ  จ ในกาลเป็นที่รับด้วย  ปริโภเค  จ ในกาลเป็นที่บริโภค

ด้วย  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  ลทฺธพฺพา พึงได้  อวสฺส ํแน่แท้’  อิติ ดังนี้ ฯ  เตน เพราะ

เหตุนั้น  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา  ‘สตึ  

กตฺวาติอาทึ เป็นต้นว่า ‘สตึ  กตฺวา’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อนุฎีกาวิมติวิโนทนีว่า “สองบทว่า ‘สติปจฺจยตา  วฏฺฏติ’ ความว่า การที่ภิกษุได้
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ความที่สติเป็นเครื่องพิจารณาเป็นปัจจัย ควรอยู่. พระอรรถกถาจารย์แสดงว่า ‘ภิกษุ

ควรได้สติเป็นเครื่องพิจารณาทั้งในกาลรับและทั้งในกาลบริโภค โดยแท้’. เพราะ

ฉะนั้น พระอรรถกถาจารย์ จึงกล่าวคําว่า ‘สตึ  กตฺวา’ ดังนี้เป็นต้น . 

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

 วิสุทฺธิมคฺคฏีกายมฺปิ  ตเถว  วตฺวา  ปุนิทํ  วุตฺตํ  “เอวํ  สนฺเตปตีิ  ยทิปิ  ทฺวีสุ  ฅาเนสุ   

ปจฺจเวกฺขณา  ยุตฺตา,  เอวํ  สนฺเตปิ ฯ  อปเร  ปนาหุ  สติปจฺจยตาติ  สติ  เภสชฺช- 

ปริโภคสฺส  ปจฺจยภาเว  ปจฺจเยติ  อตฺโถ ฯ  เอวํ  สนฺเตปตีิ  ปจฺจเย  สติปีติ ฯ  ตนฺเตสํ  

มติมตฺตํ ฯ  ตถา  หิ  ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลํ  ปจฺจเวกฺขณาย  วิสุชฺฌติ  น  ปจฺจยสภาว- 

มตฺเตนาติ ฯ

 (พุทฺธโฆสาจริเยน)  วิสุทฺธิมคฺคฏีกายมฺปิ  ตเถว  วตฺวา  ปุน  อิทํ  (วจนํ)  วุตฺตํ  “เอวํ  สนฺเตปตีิ   

(วจนสฺส)  ‘ยทิปิ  ทฺวีสุ  ฅาเนสุ  ปจฺจเวกฺขณา  (สติ)  ยุตฺตา,  เอวํ  (ภาเว)  สนฺเตปิ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

อปเร  (อาจริยา)  ปน  อาหุ  ‘สติปจฺจยตาติ  (ปทสฺส)  ‘สติ  (สติยา)  เภสชฺชปริโภคสฺส  ปจฺจยภาเว’   

(อิติ  อตฺโถ),  ‘ปจฺจเยติ  อตฺโถ”  (อิติ) ฯ  ‘เอวํ  สนฺเตปตีิ  (วจนสฺส)  ‘ปจฺจเย  สติปีติ  (อตฺโถ) ฯ   

ตํ  (วจนํ)  เตสํ  (อาจริยานํ)  มติมตฺตํ  (โหติ) ฯ  ตถา  หิ  ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลํ  ปจฺจเวกฺขณาย   

(สติยา)  วิสุชฺฌติ  น  ปจฺจยสภาวมตฺเตน  (การเณน  วิสุชฺฌติ)”  อิติ ฯ

 อิทํ  (วจนํ) อ.คํานี้  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ปจฺจเวกฺขณา  (สติ) อ.สติ

เป็นเครื่องพิจาณา  ฅาเนสุ ในฐานะ ท.  ทฺวีสุ ๒  ยุตฺตา ควรแล้ว  ยทิปิ แม้ก็จริง,  เอวํ  

(ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  สนฺเตป ิแม้มีอยู่’  (อิติ) ดังนี้  (วจนสฺส) แห่งคํา  

‘เอวํ  สนฺเตปีต ิว่า ‘เอวํ  สนฺเตปิ’ ดังนี้ ฯ  ปน ส่วนว่า  อปเร  (อาจริยา) อ.อาจารย์ ท.  

เหล่าอื่นอีก  อาหุ กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อตฺโถ อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘(สติยา)  เภสชฺช- 

ปริโภคสฺส  ปจฺจยภาเว ครั้นเมื่อ ความที่ แห่งสติ เป็นปัจจัย ต่อการบริโภคซึ่งเภสัช  

สต ิมีอยู่,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า ‘ปจฺจเย ครั้นเมื่อปัจจัย  (สติ) มีอยู่’  อิติ ดังนี้,  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘สติปจฺจยตาติ ว่า ‘สติปจฺจยตา’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  

อิติ ว่า  ‘ปจฺจเย ครั้นเมื่อปัจจัย  สติป ิแม้มีอยู่’  อิติ ดังนี้  (วจนสฺส) แห่งคํา  ‘เอวํ   

สนฺเตปีติ ว่า ‘เอวํ  สนฺเตปิ’ ดังนี้ ฯ  ตํ  (วจนํ) อ.คํานั้น  มติมตฺต ํเป็นสักว่ามติ  เตสํ   

(อาจริยานํ) ของอาจารย์ ท. เหล่านั้น  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ตถา  ห ิจริงเหมือนอย่างนั้น  
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ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลํ อ.ปัจจัยสันนิสสิตศีล  วิสุชฺฌติ ย่อมหมดจด  ปจฺจเวกฺขณาย   

(สติยา) ด้วยสติ อันเป็นเครื่องพิจารณา  (วิสุชฺฌติ) ย่อมหมดจด  ปจฺจยสภาวมตฺเตน   

(การเณน) ด้วยเหตุ สักว่าความเป็นเองแห่งปัจจัย  น หามิได้”  อิติ ดังนี้  (พุทฺธ- 

โฆสาจริเยน) อันพระพุทธโฆสาจารย์  วตฺวา กล่าวแล้ว  ตถา  เอว เหมือนอย่างนั้น

นั่นเทียว  วิสุทฺธิมคฺคฏีกายมฺป ิ แม้ในฎีกาแห่งปกรณ์วิเสสชื่อว่าวิสุทธิมรรค  วุตฺต ํ

กล่าวแล้ว  ปุน อีก ฯ

  แม้ในฎีกาปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค พระพุทธโฆสาจารย์ก็กล่าวไว้อย่างนั้นเหมือนกัน 

จึงกล่าวดังนี้อีกว่า “คําว่า ‘เอวํ  สนฺเตปิ’ ความว่า สติเป็นเครื่องพิจารณาในฐานะ

ทั้ง ๒ ควรแล้ว ก็จริง, แม้เมื่อเป็นเช่นนั้น. ฝ่ายอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่า “บทว่า  

‘สติปจฺจยตา’ คือ เมืื่อความที่สติเป็นปัจจัย, อธิบายว่า ‘เมื่อปัจจัย แห่งการบริโภค

เภสัช มีอยู่, คําว่า ‘เอวํ  สนฺเตปิ’ คือ แม้เมื่อปัจจัย มีอยู่. คํานั้น เป็นเพียงมติของ

อาจารย์เหล่านั้น. จริงอย่างนั้น ปัจจัยสันนิสสิตศีล ย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยสติเป็นเครื่อง

พิจารณา หาบริสุทธิ์ได้ด้วยอาการสักว่าความเป็นเองแห่งปัจจัยไม่”.

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

 วิมติวิโนทนิยํ  “เกจิ  ปน  ‘สติ  ปจฺจยตาติ  ปจฺจเย  สติ  เภสชฺชปริโภคสฺส  การเณ  

สตีติ  เอวมฺปิ  อตฺถํ  วทนฺติ ฯ  เตสมฺปิ  ปจฺจเยติ  ปจฺจยสภาวลกฺขเณติ  เอวมตฺโถ   

คเหตพฺโพ  ปจฺจยสภาวมตฺเตน  สีลสฺส  อสุชฺฌนโต ฯ  ‘ปริโภเค  อกโรนฺตสฺเสว   

อาปตฺตีติ  อิมินา  ปาติโมกฺขสํวรสีลสฺส  เภโท  ทสฺสิโต  น  ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลสฺส  

ตสฺส  อตีตปจฺจเวกฺขณาย  วิสุชฺฌนโต,  เอตสฺมึ  ปน  เสสปจฺจเยสุ  จ  อิณปริโภคาทิ-

วจเนน  ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลสฺเสว  เภโทติ  เอวมิเมสํ  นานากรณํ  เวทิตพฺพนฺติ  วุตฺตํ ฯ

 (ฏีกาจริเยน)  วิมติวิโนทนิยํ  “เกจิ  (อาจริยา)  ปน  ‘สติ  ปจฺจยตาติ  (ปทสฺส)  ‘ปจฺจเย  สติ   

เภสชฺชปริโภคสฺส  การเณ  สติ’  (อิิติ  อตฺโถ)’  อิติ  เอวมฺปิ  อตฺถํ  วทนฺติ ฯ  (ปณฺฑิเตน)  เตสมฺปิ  

(เกสญฺจิ  อาจริยานํ)  ‘ปจฺจเยติ  (ปทสฺส)  ‘ปจฺจยสภาวลกฺขเณ  (สติ)’  (อิิติ  อตฺโถ)’  อิติ  เอวํ  อตฺโถ   

คเหตพฺโพ  ปจฺจยสภาวมตฺเตน  (อากาเรน)  สีลสฺส  อสุชฺฌนโต ฯ  (อฏฺฅกถาจริเยน)  ‘ปริโภเค   

อกโรนฺตสฺเสว  อาปตฺตีติ  อิมินา  (วจเนน)  ปาติโมกฺขสํวรสีลสฺส  เภโท  ทสฺสิโต,  (อฏฺฅกถาจริเยน)   

น  ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลสฺส  (เภโท)  ตสฺส  (ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลสฺส)  อตีตปจฺจเวกฺขณาย  วิสุชฺฌนโต  
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(ทสฺสิโต),  (อฏฺฅกถาจริเยน)  เอตสฺมึ  (เภสชฺเช  จ)  ปน  เสสปจฺจเยสุ  จ  อิณปริโภคาทิวจเนน   

ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลสฺส  เอว เภโท  (ทสฺสิโต)’  อิติ  เอวํ  (ปณฺฑิเตน)  อิเมสํ  (สีลเภทานํ)   

นานากรณํ  เวทิตพฺพนฺติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “ปน ก็  เกจิ  (อาจริยา) อ.อาจารย์ ท. บางพวก  วทนฺติ ย่อม

กล่าว  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความ  เอวมฺปิ แม้อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  

‘ปจฺจเย ครั้นเมื่อปัจจัย  สต ิมีอยู่  การเณ คือว่าครั้นเมื่อเหตุ  เภสชฺชปริโภคสฺส แห่ง

การบริโภคซึ่งเภสัช  สต ิมีอยู่’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘สติ  ปจฺจยตาติ ว่า ‘สติ  

ปจฺจยตา’ ดังนี้’  อิติ ดังนี้ ฯ  อตฺโถ อ.เนื้อความ  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘(อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  ‘ปจฺจยสภาวลกฺขเณ ครั้นเมื่อลักษณะแห่งสภาวะของปัจจัย  (สติ) มีอยู่’ 

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ปจฺจเยติ ว่า ‘ปจฺจเย’ ดังนี้’  อิติ ดังนี้  เตสมฺปิ  (เกสญฺจิ   

อาจริยานํ) ของอาจารย์ ท. บางพวกแม้เหล่านั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  คเหตพฺโพ  

พึงถือเอา  อสุชฺฌนโต เพราะความไม่หมดจด  สีลสฺส แห่งศีล  ปจฺจยสภาวมตฺเตน   

(อากาเรน) ด้วยอาการ สักว่าความเป็นเองแห่งปัจจัย ฯ  นานากรณํ อ.การกระทํา 

ต่างๆ  อิเมสํ  (สีลเภทานํ) แห่งการขาดกันของศีล ท. เหล่านี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต   

เวทิตพฺพํ พึงทราบ  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘เภโท อ.ความขาดกัน  ปาติโมกฺข- 

สํวรสีลสฺส แห่งปาติโมกขสังวรศีล  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  ทสฺสิโต  

แสดงแล้ว  อิมินา  (วจเนน) ด้วยคํานี้  ‘ปริโภเค  อกโรนฺตสฺเสว  อาปตฺตีติ ว่า 

‘ปริโภเค  อกโรนฺตสฺเสว  อาปตฺติ’ ดังนี้,  (เภโท) อ.ความขาดกัน  ปจฺจยสนฺนิสฺสิต- 

สีลสฺส แห่งปัจจัยสันนิสสิตศีล  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  (ทสฺสิโต) 

แสดงแล้ว  น หามิได้  วิสุชฺฌนโต เพราะความหมดจด  ตสฺส  (ปจฺจยสนฺนิสฺสิต- 

สีลสฺส) แห่งปัจจัยสันนิสสิตศีลนั้น  อตีตปจฺจเวกฺขณาย ด้วยการพิจารณาซึ่งปัจจัย

อันเป็นไปล่วงแล้ว,  ปน ก็  เภโท อ.การขาด  ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลสฺส  เอว แห่งปัจจัย-

สันนิสสิตศีลนั่นเทียว  เอตสฺมึ  (เภสชฺเช  จ) ในเพราะเภสัชนั่นด้วย  เสสปจฺจเยสุ  จ  

ในเพราะปัจจัยที่เหลือ ท. ด้วย  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  (ทสฺสิโต) 

แสดงแล้ว  อิณบริโภคาทิวจเนน ด้วยการกล่าวว่าบริโภคหนี้เป็นต้น’  อิติ ดังนี้”  อิติ 

ดังนี้  (ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  วิมติวิโนทนิยํ ในอนุฎีกา 

ชื่อว่าวิมติวิโนทนี ฯ  
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 ในอนุฎีกาวิมติวิโนทนี ท่านกล่าวว่า “อาจารย์บางพวกกล่าวความว่า ‘บทว่า ‘สติ

ปจฺจยตา’ ความว่า เมื่อปัจจัยมีอยู่ คือ เมื่อเหตุแห่งการบริโภคเภสัช มีอยู่ อย่างนี้

บ้าง, พึงถือเอาเนื้อความของอาจารย์บางพวก แม้เหล่านั้นอย่างนี้ว่า ‘บทว่า ‘ปจฺจเย’ 

คือ เมื่อลักษณะสภาวะแห่งปัจจัยมีอยู่’ ดังนี้ เพราะศีลไม่บริสุทธิ์ได้ด้วยอาการสักว่า

ความเป็นเองแห่งปัจจัย. พึงทราบความทําต่างๆ กัน แห่งการขาดแห่งศีลเหล่านี้ 

อย่างนี้ คือ ด้วยคําว่า ‘ปริโภเค  อกโรนฺตสฺเสว  อาปตฺติ’ นี้ พระอรรถกถาจารย์

แสดงการขาดแห่งปาติโมกขสังวรศีล, หาได้แสดงการขาดแห่งปัจจัยสันนิสสิตศีลไม่ 

เพราะปัจจัยสันนิสสิตศีลนั้น บริสุทธิ์ได้ด้วยสติเป็นเครื่องพิจารณาปัจจัยที่ล่วงแล้ว, ก็

ท่านแสดงการขาดแห่งปัจจัยสันนิสสิตศีล ในเพราะเภสัชนั้น และในเพราะปัจจัยนอก

นั้น ด้วยการกล่าวถึงการบริโภคหนี้เป็นต้น”.

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

[๑๙๗] อิทมฺปเนตฺถ  สนฺนิฏฺฅานํ  “เภสชฺเช  ตํขณิกปจฺจเวกฺขณํ  ทุวิธมฺปิ  สีลํ  เภทโต   

รกฺขติ  อตีตปจฺจเวกฺขณนฺตุ  ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลเมว ฯ  ตถา  เสสปจฺจเยสุ  ทุวิธํ   

ปจฺจเวกฺขณํ ฯ  ตสฺมา  ยทิ  จตุปจฺจเย  ตํขณิกปจฺจเวกฺขณํ  กตํ  อตีตปจฺจเวกฺขณํ  

อกาตุมฺปิ  วฏฺฏติ ฯ  ยทิ  น  กตํ  กาตพฺพเมว  อิตรสีลสฺส  วิสุชฺฌนตฺถํ ฯ  เภสชฺเช  

ตํขณิกปจฺจเวกฺขณสฺส  อกรณเหตุ  ภินฺนนฺตุ  ปาติโมกฺขสํวรสีลํ  เทสนาย  วิสุชฺฌติ ฯ   

ยทิ  จตุปจฺจเย  กิญฺจิปิ  ปจฺจเวกฺขณํ  อกตฺวาว  อรุณํ  อุฏฺฅาเปติ,  วุตฺตนเยน  สีลํ   

ภิชฺชติ,  โส  จ  อิณปริโภคฏฺฅาเน  ติฏฺฅตีติ ฯ

 อิทํ  ปน  เอตฺถ  (ปาติโมกฺขสํวรสีลเภทาเภเท)  สนฺนิฏฺฅานํ  “เภสชฺเช  ตํขณิกปจฺจเวกฺขณํ  ทุวิธมฺปิ   

สีลํ  เภทโต  รกฺขติ,  (ตสฺมึ  เภสชฺเช)  อตีตปจฺจเวกฺขณํ  ตุ  ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลเมว  (รกฺขติ) ฯ  

ตถา  เสสปจฺจเยสุ  ทุวิธํ  ปจฺจเวกฺขณํ  ฯ  ตสฺมา  ยทิ  (ภิกฺขุนา)  จตุปจฺจเย  ตํขณิกปจฺจเวกฺขณํ   

กตํ,  (ภิกฺขุนา)  อตีตปจฺจเวกฺขณํ  อกาตุมฺปิ  วฏฺฏติ ฯ  ยทิ  น  (ภิกฺขุนา  จตุปจฺจเย  ตํขณิก- 

ปจฺจเวกฺขณํ)  กตํ,  (ภิกฺขุนา  อตีตปจฺจเวกฺขณํ)  กาตพฺพเมว  อิตรสีลสฺส  วิสุชฺฌนตฺถํ ฯ  เภสชฺเช  

ตํขณิกปจฺจเวกฺขณสฺส  อกรณเหตุ  ภินฺนํ  ตุ  ปาติโมกฺขสํวรสีลํ  เทสนาย  วิสุชฺฌติ ฯ  ยทิ  (ภิกฺขุ)  

จตุปจฺจเย  กิญฺจิปิ  ปจฺจเวกฺขณํ  อกตฺวาว  อรุณํ  อุฏฺฅาเปติ,  วุตฺตนเยน  สีลํ  ภิชฺชติ,  โส  (ภิกฺขุ)  

จ  อิณปริโภคฏฺฅาเน  ติฏฺฅตีติ ฯ
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 ปน ก็  สนฺนิฏฺฅานํ อ.ข้อสันนิษฐาน  เอตฺถ  (ปาติโมกฺขสํวรสีลเภทาเภเท) ในการ

ขาดและไม่ขาดแห่งปาติโมกขสังวรศีลนี้  อิทํ นี้  อิติ ว่า  “ตํขณิกปจฺจเวกฺขณํ อ.ตัง-

ขณิกปัจจเวกขณะ  เภสชฺเช ในเภสัช  รกฺขติ ย่อมรักษา   สีลํ ซึ่งศีล  ทุวิธมฺปิ แม้อัน

มีอย่าง ๒  เภทโต จากการขาด,  ตุ ส่วนว่า  อตีตปจฺจเวกฺขณํ อ.อตีตปัจจเวกขณะ   

(ตสฺมึ  เภสชฺเช) ในเภสัชนั้น  (รกฺขติ) ย่อมรักษา  ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลํ  เอว ซึ่ง

ปัจจัยสันนิสสิตศีลนั่นเทียว ฯ  ปจฺจเวกฺขณํ อ.ปัจจเวกขณะ  ทุวิธํ อันมีอย่าง ๒   

เสสปจฺจเยสุ ในปัจจัยที่เหลือ ท. ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  ยทิ 

ผิว่า  ตํขณิกปจฺจเวกฺขณํ อ.ตังขณิกปัจจเวกขณะ  จตุปจฺจเย ในปัจจัย ๔  (ภิกฺขุนา) 

อันภิกษุ  กตํ  กระทําแล้วไซร้,  (ภิกฺขุนา)  อตีตปจฺจเวกฺขณํ  อกาตุมฺปิ แม้ อ.อัน- 

อันภิกษุ -ไม่กระทํา ซึ่งอตีตปัจจเวกขณะ  วฏฺฏติ ย่อมควร,  ยทิ ผิว่า  (ตํขณิก- 

ปจฺจเวกฺขณํ) อ.ตังขณิกปัจจเวกขณะ  (จตุปจฺจเย) ในปัจจัย ๔  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  

น  กตํ  ไม่กระทําแล้วไซร้,  (อตีตปจฺจเวกฺขณํ) อ.อตีตปัจจเวกขณะ  (ภิกฺขุนา) อัน

ภิกษุ  กาตพฺพํ  เอว พึงกระทํานั่นเทียว  วิสุชฺฌนตฺถํ เพื่อความหมดจด  อิตรสีลสฺส 

แห่งศีลนอกนี้ ฯ  ต ุ ส่วนว่า  ปาติโมกฺขสํวรสีลํ อ.ปาติโมกขสังวรศีล  ภินฺนํ อัน

ขาดแล้ว  อกรณเหตุ เพราะเหตุแห่งการไม่กระทํา  ตํขณิกปจฺจเวกฺขณสฺส ซึ่งตัง-

ขณิกปัจจเวกขณะ  เภสชฺเช ในเภสัช  วิสุชฺฌต ิ ย่อมหมดจด  เทสนาย ด้วยการ

แสดง ฯ  ยทิ ผิว่า  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  อกตฺวาว ไม่กระทําแล้วเทียว  ปจฺจเวกฺขณํ ซึ่ง

ปัจจเวกขณะ  กิญฺจิปิ แม้อะไรๆ  จตุปจฺจเย ในปัจจัย ๔  อรุณํ ยังอรุณ  อุฏฺฅาเปติ 

ย่อมให้ตั้งขึ้นไซร้,  สีลํ อ.ศีล  ภิชฺชต ิย่อมขาด  วุตฺตนเยน โดยนัยแห่งคําอันข้าพเจ้า

กล่าวแล้ว,  จ อนึ่ง  โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  ติฏฺฅติ ย่อมตั้งอยู่  อิณปริโภคฏฺฅาเน  

ในฐานะเป็นที่บริโภคหนี้  อิติ ดังนี้ ฯ

 ก็ในการขาดและไม่ขาดแห่งปาติโมกขสังวรศีลนั้น มีข้อสันนิษฐานดังนี้ว่า “ตังขณิก-

ปัจจเวกขณะในเภสัช ย่อมรักษาศีล ๒ อย่างจากการขาด, ส่วนอตีตปัจจเวกขณะ 

ย่อมรักษาเฉพาะปัจจัยสันนิสสิตศีลเท่านั้น. ปัจจเวกขณะ ๒ อย่างในปัจจัยที่เหลือ ก็

เหมือนกัน. เพราะฉะนั้น ถ้าภิกษุทําตังขณิกปัจจเวกขณะในปัจจัย ๔ แล้ว, แม้ไม่ทํา 

อตีตปัจจเวกขณะ ก็ควรอยู่, ถ้าภิกษุไม่ทําตังขณิกปัจจเวกขณะ, ต้องทําอตีตปัจจ-

เวกขณะโดยแท้ เพื่อความหมดจดแห่งศีลนอกนี้. ส่วนปาติโมกขสังวรศีลที่ขาด 

เพราะเหตุไม่ทําตังขณิกปัจจเวกขณะในเภสัช ย่อมหมดจดด้วยการแสดง. ถ้าภิกษุ
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ไม่ทําอะไรๆ เลยในปัจจัย ๔ ทําอรุณให้ตั้งขึ้น, ศีลย่อมขาด โดยนัยที่กล่าวแล้ว, และ

ภิกษุนั้น ย่อมตั้งอยู่ในฐานะบริโภคหนี้”.

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

๑๓. ภาคิเนยฺยสํฆรกฺขิตสามเณรวตฺถุ

[๑๙๘]  ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลปริปูรเกน  ปน  ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตสามเณเรน  วิย  ภวิตพฺพํ ฯ

 ปน ก็  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลปริปูรเกน ผู้ยังปัจจัยสันนิสสิตศีล

ให้เต็มรอบ  ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตสามเณเรน  วิย เป็นราวกะสามเณรชื่อว่าสังฆ-

รักขิตะผู้เป็นหลาน  ภวิตพฺพ ํพึงเป็น ฯ

 ก็ภิกษุผู้บําเพ็ญปัจจัยสันนิสสิตศีล พึงเป็นดุจสามเณรชื่อว่าสังฆรักขิตะผู้เป็นหลาน.

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

 โส  หิ  สมฺมา  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปริภุญฺชติ ฯ  เตน  วุตฺตํ  

  “อุปชฺฌาโย  มํ  ภุญฺชมานํ   สาลิกุรํ  สุนิพฺพุตํ  

  ‘มา  เหว  ตฺวํ  สามเณร   สชิวฺหํ  ฌาเปสิ  อสญฺฃโต ฯ  

  อุปชฺฌายสฺส  วโจ  สุตฺวา   สํเวคมลภินฺตทา  

  เอกาสเน  นิสีทิตฺวา   อรหตฺตํ  อปาปุณึ,  

  โสหํ  ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   จนฺโท  ปณฺณรโส  ยถา  

  สพฺพาสวปริกฺขีโณ    นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโวติ ฯ

 โส  (สงฺฆรกฺขิโต)  หิ  สมฺมา  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปริภุญฺชติ ฯ  เตน  (สามเณเรน)  วุตฺตํ  

  “อุปชฺฌาโย  มํ  ภุญฺชมานํ   สาลิกุรํ  สุนิพฺพุตํ  

  ‘มา  เหว  ตฺวํ  สามเณร   สชิวฺหํ  ฌาเปสิ  อสญฺฃโต’  (อิติ  อโวจ) ฯ  

  (อหํ)  อุปชฺฌายสฺส  วโจ  สุตฺวา   สํเวคํ  อลภึ  ตทา  
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  เอกาสเน  นิสีทิตฺวา   อรหตฺตํ  อปาปุณึ,  

  โส  อหํ  ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   จนฺโท  ปณฺณรโส  ยถา  

  สพฺพาสวปริกฺขีโณ  (อมฺหิ)   นตฺถิ  อิทานิ  ปุนพฺภโวติ  (วจนํ) ฯ

 ห ิ ก็  โส  (สงฺฆรกฺขิโต) อ.สามเณรชื่อว่าสังฆรักขิตะนั้น  ปจฺจเวกฺขิตฺวา พิจารณา

แล้ว  สมฺมา โดยชอบ  ปริภุญฺชติ ย่อมฉัน ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ 

ว่า

 “อุปชฺฌาโย อ.พระอุปัชฌาย์  (อโวจ) ได้กล่าวแล้ว  ม ํ กะ

ข้าพเจ้า  ภุญฺชมานํ ผู้ฉันอยู่  สาลิกุรํ ซึ่งข้าวสาลี  สุนิพฺพุตํ  

อันเย็นสนิท  (อิติ) ว่า  ‘สามเณร ดูก่อนสามเณร  ตฺวํ อ.เธอ  

อสญฺฃโต ไม่สํารวมแล้ว  มา  หิ  เอว  สชิวฺหํ  ฌาเปสิ อย่า

ยังลิ้นของตน ให้ไหม้แล้วนั่นเทียวแล’  (อิติ) ดังนี้,  (อหํ) 

อ.ข้าพเจ้า  สุตฺวา ฟังแล้ว  วโจ ซึ่งคํา  อุปชฺฌายสฺส ของ

พระอุปัชฌาย์  อลภึ ได้ได้แล้ว  สํเวคํ ซึ่งความสังเวช  ตทา  

ในกาลนั้น  นิสีทิตฺวา นั่งแล้ว  เอกาสเน บนอาสนะเดียว   

อปาปุณึ ได้บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์,  

โส  อหํ อ.ข้าพเจ้านั้น  ปริปุณฺณสงฺกปฺโป ผู้มีความดําริอัน

เต็มรอบแล้ว  จนฺโท  ยถา ราวกะ อ.พระจันทร์  ปณฺณรโส 

อันมีในวัน ๑๕ คํ่า  สพฺพาสวปริกฺขีโณ เป็นผู้มีอาสวะทั้งปวง

อันสิ้นรอบแล้ว  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  ปุนพฺภโว อ.ภพใหม่  นตฺถิ 

ย่อมไม่มี  อิทานิ ในกาลนี้”  อิติ ดังนี้  

 (สามเณเรน) อันสามเณร  วุตฺต ํกล่าวแล้ว ฯ

 ก็สามเณรสังฆรักขิตะนั้น พิจารณาโดยชอบแล้วจึงฉัน. เพราะเหตุนั้น เธอจึงกล่าวว่า

 “พระอุปัชฌาย์กล่าวกะข้าพเจ้า ผู้กําลังฉันข้าวสาลี อันเย็น

สนิทว่า ‘ดูก่อนสามเณร เธออย่าไม่สํารวมแล้ว ยังลิ้นของตน

ให้ไหม้เลย’, ข้าพเจ้าฟังคําของพระอุปัชฌาย์แล้ว ได้ความ

สังเวชในคราวนั้น นั่งเหนืออาสนะเดียว ได้บรรลุพระอรหัต, 
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ข้าพเจ้านั้น มีความดําริบริบูรณ์ ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ มี  

อาสวะทั้งปวงสิ้นไปแล้ว บัดนี้ ภพใหม่ ก็ไม่มี”.

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

 ตตฺถ  “อุปชฺฌาโยติ  ตสฺเสว  มาตุโล  สงฺฆรกฺขิตตฺเถโร ฯ

 ตตฺถ  (คาถายํ)  “อุปชฺฌาโยติ  ตสฺเสว  (สามเณรสฺส)  มาตุโล  สงฺฆรกฺขิตตฺเถโร ฯ

 สงฺฆรกฺขิตตฺเถโร อ.พระสังฆรักขิตะผู้เถระ  มาตุโล ผู้เป็นลุง  ตสฺเสว  (สามเณรสฺส) 

ของสามเณรนั้นนั่นเทียว  “อุปชฺฌาโยติ ชื่อว่าอุปัชฌาย์  ตตฺถ  (คาถายํ) ในคาถา

นั้น ฯ

 พระสังฆรักขิตเถระ ผู้เป็นลุงของสามเณรนั้นแหละ ชื่อว่าอุปัชฌาย์ ในคาถานั้น.

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

 สาลิกุรนฺติ  สาลิภตฺตํ ฯ 

 “สาลิกุรนฺติ  (ปทสฺส)  “สาลิภตฺตํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สาลิภตฺตํ ซึ่งข้าวสาลี”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“สาลิกุรนฺติ ว่า “สาลิกุรํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สาลิกุรํ” ความว่า ข้าวสาลี.

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

 สุนิพฺพุตนตฺิ  สุสีตลํ ฯ 

 “สุนิพฺพุตนตฺิ  (ปทสฺส)  “สุสีตลํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สุสีตลํ อันเย็นดี”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“สุนิพฺพุตนฺต ิว่า “สุนิพฺพุตํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สุนิพฺพุตํ” ความว่า เย็นดี.

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



มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๒256 [ตติย

 อสญฺฃโตติ  อปจฺจเวกฺขณํ  สนฺธายาห ฯ

 (อุปชฺฌาโย)  “อสญฺฃโตติ  อปจฺจเวกฺขณํ  สนฺธาย  อาห ฯ

 (อุปชฺฌาโย) อ.พระอุปัชฌาย์  อาห กล่าวแล้ว  “อสญฺฃโตติ ว่า “อสญฺฃโต” ดังนี้  

สนฺธาย หมายเอา  อปจฺจเวกฺขณํ ซึ่งการไม่พิจารณา ฯ

 ท่านกล่าวว่า “อสญฺฃโต” ดังนี้ หมายเอาการไม่พิจารณา.

  ตสฺมา  อญฺโฃปิ  ทุกฺขสฺส   ปฏฺฅยนฺโต  ปริกฺขยํ  

  โยนิโส  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   ปฏิเสเวถ  ปจฺจเยติ ฯ

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  อญฺโฃปิ  (กุลปุตฺโต) อ.กุลบุตร  

แม้อื่น  ปฏฺฅยนฺโต เมื่อปรารถนา  ปริกฺขยํ ซึ่งความสิ้นไปรอบ   

ทุกฺขสฺส แห่งทุกข์  ปจฺจเวกฺขิตฺวา พิจารณาแล้ว  โยนิโส 

โดยแยบคาย  ปฏิเสเวถ พึงเสพ  ปจฺจเย ซึ่งปัจจัย ท.  อิติ 

ดังนี้แล ฯ

 เพราะฉะนั้น กุลบุตรแม้อื่น เมื่อปรารถนาความสิ้นทุกข์ 

พิจารณาโดยแยบคายแล้ว พึงเสพปัจจัยทั้งหลายแล. 

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

 อิจฺเจวํ  สีลํ  ปริสุทฺธํ  กุรุตา  จตุปฺปาริสุทฺธิสีลสงฺขาโต  อนาคาริยวินโย  สุสิกฺขิโต  นาม  

โหติ  ตสฺส  อคฺคผลมฺปิ  อาวหนสมตฺโถ  ปพฺภารวาสิติสฺสตฺเถรสฺส  วิย ฯ  ตํ  เถรวตฺถุํ  

พฺราหฺมณวคฺเค  “อสํสฏฺฅํ  คหฏฺเฅหีติ  คาถาวณฺณนาโต  คเหตพฺพนฺติ ฯ

 อิจฺเจวํ  สีลํ  ปริสุทฺธํ  กุรุตา  จตุปฺปาริสุทฺธิสีลสงฺขาโต  อนาคาริยวินโย  (ปพฺพชิเตน)  สุสิกฺขิโต  

นาม  โหติ,  (โส  อนาคาริยวินโย)  ตสฺส  (ปพฺพชิตสฺส)  อคฺคผลมฺปิ  อาวหนสมตฺโถ  ปพฺภารวาสิ- 

ติสฺสตฺเถรสฺส  (อนาคาริยวินโย) วิย  (โหติ) ฯ  (ปณฺฑิเตน)  ตํ  เถรวตฺถุํ  พฺราหฺมณวคฺเค  “อสํสฏฺฅํ  

คหฏฺเฅหีติ  คาถาวณฺณนาโต  คเหตพฺพนฺติ ฯ

 อนาคาริยวินโย อ.อนาคาริยวินัย  จตุปฺปาริสุทฺธิสีลสงฺขาโต อันอันบัณฑิตกล่าว

แล้วว่าจตุปาริสุทธิศีล  สีลํ  ปริสุทฺธํ  กุรุตา  (ปพฺพชิเตน)  สุสิกฺขิโต  นาม ชื่อว่า
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เป็นวินัย อันบรรพชิต ผู้กระทําอยู่ ซึ่งศีล ให้หมดจดรอบแล้ว ศึกษาดีแล้ว  โหติ ย่อม

เป็น  เอวํ อย่างนี้  อิติ ด้วยประการฉะนี้แล,  (โส  อนาคาริยวินโย) อ.อนาคาริยวินัย

นั้น  อาวหนสมตฺโถ เป็นวินัยอันสามารถในการนํามา  อคฺคผลมฺปิ แม้ซึ่งผลอันเลิศ  

ตสฺส  (ปพฺพชิตสฺส) แก่บรรพชิตนั้น  ปพฺภารวาสิติสฺสตฺเถรสฺส  (อนาคาริยวินโย)   

วิย ราวกะ อ.อนาคาริยวินัย ของพระติสสะผู้เถระผู้อยู่ที่เงื้อมเขาโดยปกติ  (โหติ) 

ย่อมเป็น ฯ  ตํ  เถรวตฺถุํ อ.เรื่องแห่งพระเถระนั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  คเหตพฺพํ 

พึงถือเอา  คาถาวณฺณนาโต จากอรรถกถาแห่งคาถา  “อสํสฏฺฅํ  คหฏฺเฅหีติ ว่า 

“อสํสฏฺฅํ  คหฏฺเฅหิ” ดังนี้เป็นต้น  พฺราหฺมณวคฺเค ในพราหมณวรรค ฯ

 อนาคาริยวินัย กล่าวคือจตุปาริสุทธิศีล ย่อมชื่อว่าอันบรรพชิตผู้ทําศีลให้บริสุทธิ์ 

ศึกษาดีแล้วอย่างนี้ ดังพรรณนามาฉะนี้, อนาคาริยวินัยนั้น สามารถในการนําแม้

ผลอันเลิศมาให้แก่บรรพชิตนั้น ดุจพระติสสเถระผู้อยู่ที่เงื้อมเขา. เรื่องพระเถระ

นั้น  บัณฑิตพึงถือเอาจากอรรถกถาคาถาว่า “อสํสฏฺฅํ  คหฏฺเฅหิ” ดังนี้เป็นต้น ใน

พราหมณวรรค.  

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

[๑๙๙] อาคาริยวินโย  นาม  ทสอกุสลกมฺมปถวิรมณํ ฯ  โส  ตตฺถ  อสงฺกิเลสาปชฺชเนน   

อาจารคุณววตฺถาปเนน  จ  สุสิกฺขิโต  อุภยโลกหิตสุขาวหนโต  มงฺคลํ ฯ  ตตฺถ   

ปาณาติปาโต  อทินฺนาทานํ  กาเมสุ  มิจฺฉาจาโร  มุสาวาโท  ปิสุณวาจา  ผรุสวาจา  

สมฺผปฺปลาโป  อภิชฺฌา  พฺยาปาโท  มิจฺฉาทิฏฺฅีติ  อิเม  ทส  อกุสลกมฺมปถา  นาม ฯ   

ตตฺถ  ปาณาติปาโต  ตติยปาราชิกวณฺณนายํ  วิเสสโต  วณฺณิโต ฯ  อทินฺนาทานํ  ทุติย-

ปาราชิกวณฺณนายํ ฯ  มิจฺฉาจาโร  สญฺจริตฺตสิกฺขาปทวณฺณนายญฺเจว  ปาฏิกวคฺเค  

สงฺคีติสุตฺตวณฺณนายญฺจ ฯ  อาโท  สตฺต  พฺรหฺมชาลสุตฺตวณฺณนายํ ฯ  อนฺเต  ตโย  

สงฺคีติสุตฺตวณฺณนายญฺเจว  มูลปณฺณาสเก  สาเลยฺยกสุตฺตวณฺณนายญฺจ ฯ  ทสปิ  

ตตฺเถว  สมฺมาทิฏฺฅิสุตฺตวณฺณนายญฺเจว  อฏฺฅสาลินิยญฺจ ฯ  ตสฺมา  ตตฺถ  ตตฺถ   

วุตฺตนยํ  คเหตฺวา  กมฺมปถกถา  วุจฺจเต ฯ

 อาคาริยวินโย  นาม  ทสอกุสลกมฺมปถวิรมณํ ฯ  โส  (อาคาริยวินโย)  ตตฺถ  (ทสสุ  อกุสลกมฺมปเถสุ   

คิหินา)  อสงฺกิเลสาปชฺชเนน  (จ)  อาจารคุณววตฺถาปเนน  จ  สุสิกฺขิโต  อุภยโลกหิตสุขาวหนโต  
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มงฺคลํ  (โหติ) ฯ  ตตฺถ  (อาคาริยวินเย)  “ปาณาติปาโต  อทินฺนาทานํ  กาเมสุ  มิจฺฉาจาโร   

มุสาวาโท  ปิสุณวาจา  ผรุสวาจา  สมฺผปฺปลาโป  อภิชฺฌา  พฺยาปาโท  มิจฺฉาทิฏฺฅีติ  อิเม   

(ปาปธมฺมา)  ทส  อกุสลกมฺมปถา  นาม ฯ  ตตฺถ  (ทสสุ  อกุสลกมฺมปเถสุ)  ปาณาติปาโต  

(อฏฺฅกถาจริเยน)  ตติยปาราชิกวณฺณนายํ  วิเสสโต  วณฺณิโต ฯ  อทินฺนาทานํ  ทุติยปาราชิก- 

วณฺณนายํ  (อฏฺฅกถาจริเยน  วณฺณิตํ) ฯ  มิจฺฉาจาโร  สญฺจริตฺตสิกฺขาปทวณฺณนายํ  เจว  

ปาฏิกวคฺเค  สงฺคีติสุตฺตวณฺณนายํ  จ  (อฏฺฅกถาจริเยน  วณฺณิโต) ฯ  อาโท  สตฺต  (อกุสลกมฺมปถา)   

พฺรหฺมชาลสุตฺตวณฺณนายํ  (อฏฺฅกถาจริเยน  วณฺณิตา) ฯ  อนฺเต  ตโย  (อกุสลกมฺมปถา)  สงฺคีติ-

สุตฺตวณฺณนายํ  เจว  มูลปณฺณาสเก  สาเลยฺยกสุตฺตวณฺณนายํ  จ  (อฏฺฅกถาจริเยน  วณฺณิตา) ฯ  

ทสปิ  (อกุสลกมฺมปถา)  ตตฺเถว  (มูลปณฺณาสเก)  สมฺมาทิฏฺฅิสุตฺตวณฺณนายํ  เจว  อฏฺฅสาลินิยํ  จ   

(อฏฺฅกถาจริเยน  วณฺณิตา) ฯ  ตสฺมา  (มยา)  ตตฺถ  ตตฺถ  (อฏฺฅกถายํ)  วุตฺตนยํ  คเหตฺวา   

กมฺมปถกถา  วุจฺจเต ฯ

 ทสอกุสลกมฺมปถวิรมณํ อ.การเว้นจากอกุศลกรรมบถ ๑๐  อาคาริยวินโย  นาม 

ชื่อว่าอาคาริยวินัย ฯ  โส  (อาคาริยวินโย) อ.อาคาริยวินัยนั้น  (คิหินา)  สุสิกฺขิโต  

ชื่อว่าอันคฤหัสถ์ศึกษาดีแล้ว  อสงฺกิเลสาปชฺชเนน เพราะการไม่ต้องโทษเศร้าหมอง  

ตตฺถ  (ทสสุ  อกุสลกมฺมปเถสุ) ในอกุศลกรรมบถ ท. ๑๐ เหล่านั้น  (จ) ด้วย  อาจาร-

คุณววตฺถาปเนน เพราะการยังตนให้ตั้งอยู่ในคุณคือมรรยาท  (จ) ด้วย  มงฺคลํ ชื่อ

ว่าเป็นมงคล  อุภยโลกหิตสุขาวหนโต เพราะเป็นเหตุนํามาซึ่งประโยชน์และความ

สุขในโลกทั้งสอง  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  อิเม  (ปาปธมฺมา) อ.บาปธรรม ท. เหล่านี้  อิติ 

คือ  “ปาณาติปาโต อ.ปาณาติบาต  อทินฺนาทานํ อ.อทินนาทาน  กาเมสุ  มิจฺฉา-

จาโร อ.กาเมสุมิจฉาจาร  มุสาวาโท อ.มุสาวาท  ปิสุณวาจา อ.ปิสุณวาจา  ผรุส-

วาจา อ.ผรุสวาจา  สมฺผปฺปลาโป อ.สัมผัปปลาปะ  อภิชฺฌา อ.อภิชฌา  พฺยาปาโท 

อ.พยาบาท  มิจฺฉาทิฏฺฅิ อ.มิจฉาทิฏฅิ”  อกุสลกมฺมปถา  นาม ชื่อว่าอกุศลกรรมบถ  

ทส ๑๐  ตตฺถ  (อาคาริยวินเย) ในอาคาริยวินัยนั้น ฯ  ตตฺถ  (ทสสุ  อกุสลกมฺมปเถสุ)  

ปาณาติปาโต อ.- ในอกุศลกรรมบถ ท. ๑๐ เหล่านั้นหนา -ปาณาติบาต  (อฏฺฅกถา- 

จริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วณฺณิโต พรรณนาไว้แล้ว  วิเสสโต โดยพิเศษ   

ตติยปาราชิกวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งตติยปาราชิก ฯ  อทินฺนาทานํ อ.อทินนา- 

ทาน  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  (วณฺณิตํ) พรรณนาไว้แล้ว  ทุติย-

ปาราชิกวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งทุติยปาราชิก ฯ  มิจฺฉาจาโร อ.มิจฉาจาร   
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(อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  (วณฺณิโต) พรรณนาไว้แล้ว  สญฺจริตฺต- 

สิกฺขาปทวณฺณนายํ  เจว ในอรรถกถาแห่งสัญจริตตสิกขาบทด้วยนั่นเทียว  ปาฏิก-

วคฺเค  สงฺคีติสุตฺตวณฺณนายํ  จ ในอรรถกถาแห่งสังคีติสูตร ในปาฏิกวรรคด้วย ฯ  

(อกุสลกมฺมปถา) อ.อกุศลกรรมบถ ท.  สตฺต ๗  อาโท ในเบื้องแรก  (อฏฺฅกถา- 

จริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  (วณฺณิตา) พรรณนาไว้แล้ว  พฺรหฺมชาลสุตฺต-

วณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งพรหมชาลสูตร ฯ  (อกุสลกมฺมปถา) อ.อกุศลกรรมบถ 

ท.  ตโย ๓  อนฺเต ในที่สุด  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  (วณฺณิตา)  

พรรณนาไว้แล้ว  สงฺคีติสุตฺตวณฺณนายํ  เจว ในอรรถกถาแห่งสังคีติสูตรด้วย 

นั่นเทียว  มูลปณฺณาสเก  สาเลยฺยกสุตฺตวณฺณนายํ  จ ในอรรถกถาแห่งสาเลยยก-

สูตร ในมูลปัณณาสก์ด้วย ฯ  (อกุสลกมฺมปถา) อ.อกุศลกรรมบถ ท.  ทสปิ แม้ ๑๐   

(อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  (วณฺณิตา) พรรณนาไว้แล้ว  ตตฺเถว   

(มูลปณฺณสเก)  สมฺมาทิฏฺฅิสุตฺตวณฺณนายํ  เจว ในอรรถกถาแห่งสัมมาทิฏฐิสูตร 

ในมูลปัณณาสก์นั้นนั่นเทียวด้วยนั่นเทียว  อฏฺฅสาลินิยํ  จ ในอรรถกถาอัฏฐสาลินี

ด้วย ฯ  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  กมฺมปถกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งกรรมบถ  

(มยา) อันข้าพเจ้า  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  ตตฺถ  ตตฺถ  (อฏฺฅกถายํ)  วุตฺตนย ํซึ่งนัย

อันถูกกล่าวแล้ว ในอรรถกถานั้นๆ  วุจฺจเต จะกล่าว ฯ

 การเว้นจากอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ชื่อว่าอาคาริยวินัย (วินัยคฤหัสถ์). อาคาริย-

วินัยนั้น ชื่อว่าอันคฤหัสถ์ศึกษาดีแล้ว เพราะไม่ต้องโทษเครื่องเศร้าหมองในอกุศล- 

กรรมบถ ๑๐ ประการนั้น และเพราะทําตนให้ตั้งอยู่ในคุณคือมรรยาท ชื่อว่าเป็น

มงคล เพราะนําประโยชน์สุขมาให้ในโลกทั้ง ๒. บาปธรรมเหล่านี้ คือ ปาณาติบาต 

อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปิสุณวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาป อภิชฌา 

พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ ชื่อว่าอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ในอาคาริยวินัยนั้น. ในอกุศล

กรรมบถ ๑๐ ประการนั้น ปาณาติบาต ท่านพรรณนาไว้ในอรรถกถาตติยาปาราชิก. 

อทินนาทาน ท่านพรรณนาไว้ในทุติยปาราชิก. กาเมสุมิจฉาจาร ท่านพรรณนาไว้

ในอรรถกถาสัญจริตตสิกขาบท และในอรรถกถาสังคีติสูตร ในปาฏิกวรรค. อกุศล

กรรมบถ ๗ ประการข้างต้น ท่านพรรณนาไว้ในอรรถกถาพรหมชาลสูตร. อกุศล

กรรมบถ ๓ ประการข้างปลาย ท่านพรรณนาไว้ในอรรถกาสังคีติสูตร และในอรรถ

กถาสาเลยยกสูตร ในมูลปัณณาสก์. อกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ประการ ท่านพรรณนา
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ไว้ในอรรถกถาสัมมาทิฏฐิสูตร ในมูลปัณณาสก์นั่นเอง และในอรรถกถาอัฏฐสาลินี. 

เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจะถือเอานัยที่ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถานั้นๆ มากล่าวกถาว่า

ด้วยกรรมบถ.

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

กายกมฺมกถา

[๒๐๐] ตตฺถ  ปาเณ  ปาณสญฺฃิโน  ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉทกอุปกฺกมสมุฏฺฅาปิกา  กายวจีทฺวาราน-

มญฺฃตรปฺปวตฺตา  วธกเจตนา  ปาณาติปาโต  นาม ฯ  ปาโณติ  เจตฺถ  โวหารโต   

สตฺโต  ปรมตฺถโต  ทุวิธํ  ชีวิตินฺทฺริยํ ฯ

 ตตฺถ  (ทสสุ  อกุสลกมฺมปเถสุ)  ปาเณ  ปาณสญฺฃิโน  (ปุคฺคลสฺส)  ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉทกอุปกฺกม-

สมุฏฺฅาปิกา  กายวจีทฺวารานํ  อญฺฃตรปฺปวตฺตา  วธกเจตนา  ปาณาติปาโต  นาม ฯ  “ปาโณติ  

(วจนํ)  จ  เอตฺถ  (“ปาณาติปาโตติ  ปเท)  โวหารโต  สตฺโต  ปรมตฺถโต  ทุวิธํ  ชีวิตินฺทฺริยํ ฯ

 วธกเจตนา อ.เจตนาของบุคคลผู้ฆ่า  ปาเณ  ปาณสญฺฃิโน  (ปุคฺคลสฺส) ของ

บุคคลผู้มีความสําคัญในสัตว์มีชีวิต ว่าเป็นสัตว์มีชีวิต  ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉทกอุปกฺกม-

สมุฏฺฅาปิกา อันยังความพยายามเป็นเหตุเข้าไปตัดซึ่งชีวิตินทรีย์ให้ตั้งขึ้น  กายวจี- 

ทฺวารานํ  อญฺฃตรปฺปวตฺตา อันเป็นไปแล้วใน- แห่งกายทวารและวจีทวาร ท. หนา 

-ทวารใดทวารหนึ่ง  ตตฺถ  (ทสสุ  อกุสลกมฺมปเถสุ)  ปาณาติปาโต  นาม ชื่อว่า- ใน

อกุศลกรรมบถ ท. ๑๐ เหล่านั้นหนา -ปาณาติบาต ฯ  จ ก็  “ปาโณติ  (วจนํ) อ.คํา

ว่า “ปาโณ” ดังนี้  เอตฺถ  (“ปาณาติปาโตติ  ปเท) ในบทว่า “ปาณาติปาโต” ดังนี้นี้   

สตฺโต คือ อ.สัตว์  โวหารโต โดยโวหาร  ชีวิตินฺทฺริยํ คือ อ.ชีวิตินทรีย์  ทุวิธํ อันมี

อย่าง ๒  ปรมตฺถโต โดยปรมัตถ์ ฯ

 วธกเจตนาของบุคคลผู้มีความสําคัญในสัตว์มีชีวิตว่าสัตว์มีชีวิต อันยังความพยายาม

เป็นเหตุเข้าไปตัดชีวิตินทรีย์ให้ตั้งขึ้น เป็นไปทางกายทวารและวจีทวาร ทวารใด

ทวารหนึ่ง ชื่อว่าปาณาติบาต ในบรรดาอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการเหล่านั้น. ก็คําว่า 

“ปาโณ” ในบทว่า “ปาณาติปาโต” นี้ โดยโวหาร ได้แก่สัตว์ โดยปรมัตถ์ ได้แก่ชีวิติน- 
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ทรีย์ ๒ อย่าง.

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

 ตติยปาราชิกวณฺณนายมฺปิ  หิ  ชีวิตินฺทฺริยนฺติ  รูปารูปชีวิตินฺทฺริยํ ฯ  รูปชีวิตินฺทฺริเย  

วิโกปิเต  อิตรมฺปิ  ตํสมฺพนฺธตาย  วิโกเปตีติ  วุตฺตํ ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  ตติยปาราชิกวณฺณนายมฺปิ  หิ  “ชีวิตินฺทฺริยนฺติ  รูปารูปชีวิตินฺทฺริยํ ฯ   

รูปชีวิตินฺทฺริเย  วิโกปิเต  อิตรมฺปิ  (อรูปชีวิตินฺทฺริยํ  ตสฺส  อรูปชีวิตินฺทฺริยสฺส)  ตํสมฺพนฺธตาย   

วิโกเปตีติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 ห ิจริงอยู่  (วจนํ) อ.คํา อิติ ว่า  “รูปารูปชีวิตินฺทฺริยํ อ.รูปชีวิตินทรีย์และอรูปชีวิตินทรีย์   

ชีวิตินฺทฺริยนฺติ ชื่อว่าชีวิตินทรีย์ ฯ  รูปชีวิตินฺทฺริเย ครั้นเมื่อรูปชีวิตินทรีย์  วิโกปิเต  

กําเริบแล้ว,  อิตรมฺปิ  (อรูปชีวิตินฺทฺริยํ) อ.อรูปชีวิตินทรีย์แม้นอกนี้  วิโกเปติ 

ย่อมกําเริบ  (ตสฺส  อรูปชีวิตินฺทฺริยสฺส)  ตํสมฺพนฺธตาย เพราะความที่ แห่งอรูป- 

ชีวิตินทรีย์นั้นเป็นของเนื่องกันกับรูปชีวิตินทรีย์นั้น”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อัน

พระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  ตติยปาราชิกวณฺณนายมฺปิ แม้ในอรรถกถา

แห่งตติยปาราชิก ฯ

 จริงอยู่ แม้ในอรรถกถาตติยปาราชิก ท่านกล่าวไว้ว่า “รูปชีวิตินทรีย์และอรูปชีวิติน-

ทรีย์ ชื่อว่าชีวิตินทรีย์. ครั้นเมื่อรูปชีวิตินทรีย์กําเริบแล้ว แม้อรูปชีวิตินทรีย์นอกนี้ 

ย่อมกําเริบ เพราะว่าเนื่องกันกับรูปชีวิตินทรีย์นั้น.

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

 โส  คุณวิรหิเตสุ  ติรจฺฉานคตาทีสุ  ปาเณสุ  ขุทฺทกปาเณ  อปฺปสาวชฺโช  มหนฺตสรีเร   

มหาสาวชฺโช ฯ  กสฺมา ฯ  ปโยคมหนฺตตาย  ปโยคสมตฺเตปิ  วตฺถุมหนฺตตาย ฯ   

คุณวนฺเตสุ  มนุสฺสาทีสุ  อปฺปคุเณ  อปฺปสาวชฺโช  มหาคุเณ  มหาสาวชฺโช ฯ   

สรีรคุณานมฺปน  สมภาเว  สติ  กิเลสานํ  อุปกฺกมานญฺจ  มุทุตาย  อปฺปสาวชฺโช   

ติพฺพตาย  มหาสาวชฺโช ฯ

 โส  (ปาณาติปาโต)  คุณวิรหิเตสุ  ติรจฺฉานคตาทีสุ  ปาเณสุ  ขุทฺทกปาเณ  อปฺปสาวชฺโช  (โหติ),  

มหนฺตสรีเร  (ปาเณ)  มหาสาวชฺโช  (โหติ) ฯ  “กสฺมา  (โส  ปาณาติปาโต  คุณวิรหิเตสุ  ติรจฺฉาน- 
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คตาทีสุ  ปาเณสุ  ขุทฺทกปาเณ  อปฺปสาวชฺโช  โหติ,  มหนฺตสรีเร  ปาเณ  มหาสาวชฺโช  โหติ”   

อิติ  ปุจฺฉา) ฯ  “(ตสฺส  ปาณาติปาตสฺส)  ปโยคมหนฺตตาย  (โส  ปาณาติปาโต  คุณวิรหิเตสุ   

ติรจฺฉานคตาทีสุ  ปาเณสุ  ขุทฺทกปาเณ  อปฺปสาวชฺโช  โหติ,  มหนฺตสรีเร  ปาเณ   

มหาสาวชฺโช  โหติ”  อิติ  วิสฺสชฺชนํ) ฯ  (ตสฺส  ปาณาติปาตสฺส)  ปโยคสมตฺเตปิ  (สนฺเต),  (ตสฺส  

ปาณาติปาตสฺส)  วตฺถุมหนฺตตาย  (โส  ปาณาติปาโต  มหาสาวชฺโช  โหติ) ฯ  (ปาณาติปาโต)  

คุณวนฺเตสุ  มนุสฺสาทีสุ  (ปาเณสุ)  อปฺปคุเณ  (ปาเณ)  อปฺปสาวชฺโช  (โหติ)  มหาคุเณ  (ปาเณ)  

มหาสาวชฺโช  (โหติ) ฯ  สรีรคุณานํ  ปน  สมภาเว  สติ,  (ปาณาติปาโต)  กิเลสานํ  (จ)  อุปกฺกมานํ  

จ  มุทุตาย  อปฺปสาวชฺโช  (โหติ  กิเลสานํ  จ  อุปกฺกมานํ  จ)  ติพฺพตาย  มหาสาวชฺโช  (โหติ) ฯ

 โส  (ปาณาติปาโต) อ.ปาณาติบาตนั้น  อปฺปสาวชฺโช ชื่อว่าเป็นอกุศลธรรมอันเป็น

ไปกับด้วยโทษน้อย  คุณวิรหิเตสุ  ติรจฺฉานคตาทีสุ  ปาเณสุ  ขุทฺทกปาเณ ใน

เพราะ- ในสัตว์ ท. มีสัตว์เดรัจฉานเป็นต้น ผู้เว้นแล้วจากคุณหนา -สัตว์เล็ก  (โหติ) 

ย่อมเป็น,  มหาสาวชฺโช ชื่อว่าเป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  (ปาเณ) ใน

เพราะสัตว์  มหนฺตสรีเร ตัวมีสรีระใหญ่  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  (อิติ) 

ว่า  “(โส  ปาณาติปาโต) อ.ปาณาติบาตนั้น  (อปฺปสาวชฺโช) ชื่อว่าเป็นอกุศลธรรมอัน

เป็นไปกับด้วยโทษน้อย  (คุณวิรหิเตสุ  ติรจฺฉานคตาทีสุ  ปาเณสุ  ขุทฺทกปาเณ) 

ในเพราะ- ในสัตว์ ท. มีสัตว์เดรัจฉานเป็นต้น ผู้เว้นแล้วจากคุณหนา -สัตว์เล็ก  (โหติ) 

ย่อมเป็น,  (มหาสาวชฺโช) ชื่อว่าเป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  (ปาเณ) 

ในเพราะสัตว์  (มหนฺตสรีเร) ตัวมีสรีระใหญ่  (โหติ) ย่อมเป็น  กสฺมา เพราะเหตุอะไร ?”   

(อิติ) ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  (อิติ) ว่า  “(โส  ปาณาติปาโต) อ.ปาณาติบาต

นั้น (อปฺปสาวชฺโช) ชื่อว่าเป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษน้อย  (คุณวิรหิเตสุ  

ติรจฺฉานคตาทีสุ  ปาเณสุ  ขุทฺทกปาเณ) ในเพราะ- ในสัตว์ ท. มีสัตว์เดรัจฉาน

เป็นต้น ผู้เว้นแล้วจากคุณหนา -สัตว์เล็ก  (โหติ) ย่อมเป็น,  (มหาสาวชฺโช) ชื่อว่าเป็น

อกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  (ปาเณ) ในเพราะสัตว์  (มหนฺตสรีเร) ตัวมี

สรีระใหญ่  (โหติ) ย่อมเป็น  (ตสฺส  ปาณาติปาตสฺส)  ปโยคมหนฺตตาย เพราะความ

ที่แห่งปาณาติบาตนั้น มีความพยายามใหญ่”  (อิติ) ดังนี้ ฯ  (ตสฺส  ปาณาติปาตสฺส)  

ปโยคสมตฺเตปิ แม้ครั้นเมื่อปาณาติบาตนั้น มีปโยคะเสมอกัน  (สนฺเต) มีอยู่,  (โส  

ปาณาติปาโต) อ.ปาณาติบาตนั้น  (มหาสาวชฺโช) ชื่อว่าเป็นอกุศลธรรมอันเป็นไป

กับด้วยโทษมาก  (ตสฺส  ปาณาติปาตสฺส)  วตฺถุมหนฺตตาย เพราะความที่ แห่ง
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ปาณาติบาตนั้น เป็นวัตถุใหญ่  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  (ปาณาติปาโต) อ.ปาณาติบาต  

อปฺปสาวชฺโช เป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษน้อย  คุณวนฺเตสุ  มนุสฺสาทีสุ  

(ปาเณสุ)  อปฺปคุเณ  (ปาเณ) ในเพราะ- ในสัตว์ ท. มีมนุษย์เป็นต้น ผู้มีคุณหนา -

สัตว์ ผู้มีคุณน้อย  (โหติ) ย่อมเป็น  มหาสาวชฺโช เป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วย

โทษมาก  มหาคุเณ  (ปาเณ) ในสัตว์ ผู้มีคุณมาก  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ปน ก็  สรีร-

คุณานํ  (ปาณานํ)  สมภาเว ครั้นเมื่อความที่ แห่งสัตว์ ท. มีสรีระและคุณ มีคุณเสมอ

กัน  สต ิมีอยู่,  (ปาณาติปาโต) อ.ปาณาติบาต  อปฺปสาวชฺโช เป็นอกุศลธรรมอัน

เป็นไปกับด้วยโทษน้อย  กิเลสานํ  อุปกฺกมานํ  จ  มุทุตาย เพราะความที่ แห่งกิเลส 

ท. ด้วย แห่งความพยายาม ท. ด้วย เป็นสภาพอ่อน  (โหติ) ย่อมเป็น  มหาสาวชฺโช  

เป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  (กิเลสานํ  จ  อุปกฺกมานํ  จ)  ติพฺพตาย 

เพราะความที่ แห่งกิเลส ท. ด้วย แห่งความพยายาม ท. ด้วย เป็นสภาพแรงกล้า  

(โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 ในบรรดาสัตว์มีชีวิตผู้เว้นจากคุณ มีสัตว์เดรัจฉานเป็นต้น ปาณาติบาต ชื่อว่ามีโทษ

น้อย ในเพราะสัตว์เล็ก, ชื่อว่ามีโทษมาก ในเพราะสัตว์ใหญ่. ถามว่า “เพราะเหตุอะไร ?”.  

แก้ว่า “เพราะความพยายามใหญ่”. แม้เมื่อมีความพยายามเสมอกัน ก็ชื่อว่ามีโทษ

มาก เพราะวัตถุใหญ่. บรรดาสัตว์ผู้มีคุณมีมนุษย์เป็นต้น ปาณาติบาต ชื่อว่ามีโทษ

น้อย ในเพราะสัตว์มีคุณน้อย, ชื่อว่ามีโทษมาก ในเพราะสัตว์มีคุณมาก. ก็เมื่อมีสรีระ

และคุณเสมอกัน ก็ชื่อว่ามีโทษน้อย เพราะกิเลสและความพยายามอ่อน. ชื่อว่ามีโทษ

มาก เพราะกิเลสและความพยายามแรงกล้า. 

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

[๒๐๑] พฺรหฺมชาลฏีกายํ  ปโยควตฺถุมหนฺตตาทีหิ  มหาสาวชฺชตา  เตหิ  ปจฺจเยหิ   

อุปฺปชฺชมานาย  เจตนาย  พลวภาวโต  เวทิตพฺพา ฯ  ยถาธิปฺเปตสฺส  หิ  ปโยคสฺส  

สหสา  นิปฺผาทนวเสน  กิจฺจสาธิกาย  พหุกฺขตฺตุํ  ปวตฺตชวเนหิ  ลทฺธาเสวนาย  จ   

สนฺนิฏฺฅาปกเจตนาย  วเสน  ปโยคสฺส  มหนฺตภาโว ฯ  สติปิ  กทาจิ  ขุทฺทเก  เจว   

มหนฺเต  จ  ปาเณ  ปโยคสฺส  สมภาเว  มหนฺตํ  หนนฺตสฺส  เจตนา  ติพฺพตรา   

อุปฺปชฺชตีติ  วตฺถุสฺส  มหนฺตภาโว ฯ  อิติ  อุภยมฺเปตํ  เจตนาย  พลวภาเวเนว  โหติ ฯ  

ตถา  หนฺตพฺพสฺส  มหาคุณภาเว ฯ  ตตฺถ  อุปการเจตนา  วิย  เขตฺตวิเสสนิปฺผตฺติยา  
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อนุปการเจตนาปิ  พลวตี  ติพฺพตรา  จ  อุปฺปชฺชตีติ  ตสฺส  มหาสาวชฺชตา  ทฏฺฅพฺพา ฯ   

ตสฺมา  ปโยควตฺถุอาทิปจฺจยานํ  อมหตฺเตปิ  มหาคุณตาทิปจฺจเยหิ  เจตนาย  พลว- 

ภาวาทิวเสเนว  มหาสาวชฺชภาโว  เวทิตพฺโพติ  วุตฺตํ ฯ

 (ฏีกาจริเยน)  พฺรหฺมชาลฏีกายํ  “(ปณฺฑิเตน  ตสฺส  ปาณาติปาตสฺส)  ปโยควตฺถุมหนฺตตาทีหิ  

(ปจฺจเยหิ)  มหาสาวชฺชตา  เตหิ  ปจฺจเยหิ  อุปฺปชฺชมานาย  เจตนาย  พลวภาวโต  เวทิตพฺพา ฯ  

(วธกปุคฺคเลน)  ยถาธิปฺเปตสฺส  หิ  ปโยคสฺส  สหสา  นิปฺผาทนวเสน  กิจฺจสาธิกาย  (จ)  พหุกฺขตฺตุํ   

ปวตฺตชวเนหิ  ลทฺธาเสวนาย  จ  สนฺนิฏฺฅาปกเจตนาย  วเสน  ปโยคสฺส  มหนฺตภาโว (โหติ) ฯ  

สติปิ  กทาจิ  ขุทฺทเก  เจว  มหนฺเต  จ  ปาเณ  ปโยคสฺส  สมภาเว,  มหนฺตํ  (ปาณํ)  หนนฺตสฺส  

(ปุคฺคลสฺส)  เจตนา  ติพฺพตรา  (หุตฺวา)  อุปฺปชฺชตีติ  วตฺถุสฺส  มหนฺตภาโว  (โหติ) ฯ  อิติ  อุภยมฺปิ   

เอตํ  (ปโยควตฺถุ)  เจตนาย  พลวภาเวเนว  (มหนฺตํ)  โหติ ฯ  ตถา  หนฺตพฺพสฺส  (ปาณสฺส)   

มหาคุณภาเว  (สนฺเต,  มหนฺตํ  ปาณํ  หนนฺตสฺส  ปุคฺคลสฺส  เจตนา  ติพฺพตรา  (หุตฺวา)  อุปฺปชฺชติ) ฯ   

ตตฺถ  (คุณวปาเณ)  อุปการเจตนา  วิย  เขตฺตวิเสสนิปฺผตฺติยา  อนุปการเจตนาปิ  พลวตี  (จ)   

ติพฺพตรา  จ  (หุตฺวา)  อุปฺปชฺชตีติ  (ปณฺฑิเตน)  ตสฺส  (ปาณาติปาตสฺส)  มหาสาวชฺชตา   

ทฏฺฅพฺพา ฯ  ตสฺมา  ปโยควตฺถุอาทิปจฺจยานํ  อมหตฺเตปิ  (สนฺเต),  (ปณฺฑิเตน  หนฺตพฺพปาณสฺส)   

มหาคุณตาทิปจฺจเยหิ  เจตนาย  พลวภาวาทิวเสน  เอว  (ตสฺส  ปาณาติปาตสฺส)  มหาสาวชฺช-

ภาโว  เวทิตพฺโพติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(ตสฺส  ปาณาติปาตสฺส)  ปโยควตฺถุมหนฺตตาทีหิ  (ปจฺจเยหิ)  

มหาสาวชฺชตา อ.ความที่ แห่งปาณาติบาตนั้น เป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษ

มาก เพราะปัจจัย ท. มีความพยายามและวัตถุใหญ่เป็นต้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  

เวทิตพฺพา พึงทราบ  เตหิ  ปจฺจเยหิ  อุปฺปชฺชมานาย  เจตนาย  พลวภาวโต  

เพราะความที่ แห่งเจตนา อันเกิดขึ้นอยู่ เพราะปัจจัย ท. เหล่านั้น เป็นสภาพมีกําลัง ฯ   

ห ิ จริงอยู่  ปโยคสฺส  มหนฺตภาโว อ.ความที่ แห่งความพยายาม เป็นสภาพใหญ่  

(โหติ) ย่อมมี  วเสน ด้วยสามารถ  สนฺนิฏฺฅาปกเจตนาย แห่งเจตนาอันเป็นเหตุ

ให้สําเร็จ  กิจฺจสาธิกาย อันยังกิจให้สําเร็จ  (วธกปุคฺคเลน)  ยถาธิปฺเปตสฺส   

ปโยคสฺส  สหสา  นิปฺผาทนวเสน ด้วยสามารถแห่งการ ยังความพยายาม อันอัน

บุคคลผู้ฆ่า ประสงค์เอาแล้วอย่างไร ให้สําเร็จ โดยเร็ว  (จ) ด้วย  ลทฺธาเสวนาย อันมี

อาเสวนะอันได้แล้ว  ปวตฺตชวเนห ิด้วยชวนะอันเป็นไปแล้ว ท.  พหุกฺขตฺตุํ มากครั้ง  
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จ ด้วย ฯ  ขุทฺทเก  เจว  มหนฺเต  จ  ปาเณ  ปโยคสฺส  สมภาเว ครั้นเมื่อ ความที่ 

แห่งความพยายาม ในสัตว์ เล็กด้วยนั่นเทียว ใหญ่ด้วย เป็นสภาพเสมอกัน  สติป ิแม้

มีอยู่  กทาจิ ในกาลบางคราว,  เจตนา อ.เจตนา  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  หนนฺตสฺส 

ผู้ฆ่าอยู่  มหนฺตํ  (ปาณํ) ซึ่งสัตว์ใหญ่  ติพฺพตรา เป็นสภาพแรงกล้ากว่า  (หุตฺวา) 

เป็น  อุปฺปชฺชต ิย่อมเกิดขึ้น  อิติ เพราะเหตุนั้น  วตฺถุสฺส  มหนฺตภาโว อ.ความที่ 

แห่งวัตถุ เป็นของใหญ่  (โหติ) ย่อมมี ฯ  เอตํ  (ปโยควตฺถุ) อ.ความพยายามและ

วัตถุนั่น  อุภยมฺป ิแม้ทั้งสอง  (มหนฺตํ) เป็นสภาพใหญ่  เจตนาย  พลวภาเวน  เอว 

เพราะความที่ แห่งเจตนา เป็นสภาพใหญ่นั่นเทียว  โหติ ย่อมเป็น  อิติ ด้วยประการ

ฉะนี้ ฯ  ตถา อ.เหมือนอย่างนั้น  หนฺตพฺพสฺส  (ปาณสฺส)  มหาคุณภาเว ครั้นเมื่อ

ความที่ แห่งสัตว์ ตัวอันบุคคลพึงฆ่า เป็นสัตว์มีคุณมาก  (สนฺเต) มีอยู่,  (เจตนา) 

อ.เจตนา  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  (หนนฺตสฺส) ผู้ฆ่าอยู่  (มหนฺตํ  ปาณํ) ซึ่งสัตว์ใหญ่   

(ติพฺพตรา) เป็นสภาพแรงกล้ากว่า  (หุตฺวา) เป็น  (อุปฺปชฺชติ) ย่อมเกิดขึ้น ฯ   

อนุปการเจตนาปิ แม้ อ.เจตนาอันไม่เป็นอุปการะ  เขตฺตวิเสสนิปฺผตฺติยา เพื่อการ

ยังเขตพิเศษให้สําเร็จ  พลวตี  (จ) เป็นสภาพมีกําลังด้วย  ติพฺพตรา  จ เป็นสภาพแรง

กล้าด้วย  (หุตฺวา) เป็น  อุปฺปชฺชต ิย่อมเกิดขึ้น  อุปการเจตนา  วิย ราวกะ อ.เจตนา

อันเป็นอุปการะ  ตตฺถ  (คุณวปาเณ) ในสัตว์ตัวมีคุณนั้น  อิติ เพราะเหตุนั้น  ตสฺส  

(ปาณาติปาตสฺส)  มหาสาวชฺชตา อ.ความที่ แห่งปาณาติบาตนั้น เป็นสภาพเป็นไป

กับด้วยโทษมาก  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ทฏฺฅพฺพา พึงทราบ ฯ  ตสฺมา เพราะเหตุ

นั้น  ปโยควตฺถุอาทิปจฺจยานํ  อมหตฺเตป ิ แม้ ครั้นเมื่อความที่ แห่งปัจจัยมีความ

พยายามและวัตถุเป็นต้น ท. เป็นสภาพไม่ใหญ่  (สนฺเต) มีอยู่,  (หนฺตพฺพปาณสฺส)  

มหาคุณตาทิปจฺจเยหิ  เจตนาย  พลวภาวาทิวเสน  เอว  (ตสฺส  ปาณาติปาตสฺส)  

มหาสาวชฺชภาโว อ.ความที่ แห่งปาณาติบาตนั้น เป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วย

โทษมาก ด้วยสามารถแห่งสภาพมีความที่ แห่งเจตนา เป็นสภาพมีกําลัง ด้วยปัจจัยมี

ความที่ แห่งสัตว์อันบุคคลพึงฆ่า มีคุณมากเป็นต้น ท. เป็นอาทินั่นเทียว  (ปณฺฑิเตน) 

อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ”  อิติ ดังนี้  (ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  วุตฺต ํ

กล่าวแล้ว  พฺรหฺมชาลฏีกายํ ในฎีกาแห่งพรหมชาลสูตร ฯ

  ในฎีกาพรหมชาลสูตร ท่านกล่าวว่า “พึงทราบความที่ปาณาติบาตนั้น ชื่อว่ามีโทษ

มาก เพราะปัจจัยทั้งหลาย มีความที่ความพยายามและวัตถุใหญ่เป็นต้น เหตุที่เจตนา
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ซึ่งเกิดเพราะปัจจัยเหล่านั้นมีกําลัง. จริงอยู่ ความที่แห่งความพยายามชื่อว่าใหญ่ ก็

ด้วยสามารถสันนิฏฐาปกเจตนา ที่ยังกิจให้สําเร็จ ด้วยสามารถทําความพยายามตาม

ที่คนผู้ฆ่ามุ่งให้สําเร็จไปโดยเร็ว และที่มีอาเสวนะอันได้แล้วจากชวนะจิตซึ่งเป็นไป

มากครั้ง. แม้เมื่อความพยายามจะมีเสมอกันในเพราะสัตว์เล็กก็ดี ในเพราะสัตว์ใหญ่

ก็ดี ในกาลบางครั้ง เจตนาของคนผู้ฆ่าสัตว์ใหญ่ ย่อมเกิดขึ้นแรงกล้า เพราะฉะนั้น 

วัตถุจึงชื่อว่าใหญ่. ความพยายามและวัตถุแม้ทั้งสองอย่างนั้น จะชื่อว่าใหญ่ ก็ด้วย

เจตนามีกําลังอย่างเดียว ด้วยประการฉะนี้. เมื่อความที่สัตว์ตัวจะพึงถูกฆ่ามีคุณมาก 

ก็อย่างนั้น. แม้เจตนาที่ไม่มีอุปการะ เพื่อยังเขตวิเศษให้สําเร็จ ย่อมเกิดขึ้นมีกําลัง

และแรงกล้า เหมือนเจตนาที่มีอุปการะ ในสัตว์ตัวมีคุณนั้น เพราะเหตุนั้น พึงเห็นว่า 

ปาณาติบาตนั้นมีโทษมาก. เพราะฉะนั้น แม้เมื่อความที่ปัจจัย มีความพยายามและ

วัตถุเป็นต้นไม่ใหญ่ พึงทราบความที่ปาณาติบาต ชื่อว่ามีโทษมาก ก็ด้วยสามารถ

ความที่เจตนาชื่อว่ามีกําลัง เพราะปัจจัยมีความที่แห่งสัตว์ตัวจะพึงถูกฆ่ามีคุณมาก

เป็นต้นเป็นอาทินั่นเอง”. 

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

 ปโยควตฺถุมหนฺตตาทีหิ  ฯเปฯ  อิติ  อุภยมฺเปตํ  เจตนาย  พลวภาเวเนว  โหตีติ   

ยถาวุตฺตปจฺจยวิปริยาเยนปิ  ตํตํปจฺจเยหิ  เจตนาย  พลวตายเอว  มหาสาวชฺชภาโว  

เวทิตพฺโพ ฯ  ปโยควตฺถุอาทิปจฺจยานญฺหิ  อมหตฺเตปิ  หนฺตพฺพสฺส  คุณวนฺตตาย  

มหาสาวชฺชตา  ตพฺพิปริยาเยน  อปฺปสาวชฺชตา  จ  วตฺถุสฺส  มหตฺตามหตฺเตสุ  วิย  

ทฏฺฅพฺพา  ฯ  กิเลสานํ  อุปกฺกมานํ  ทฺวินฺนญฺจ  มุทุตาย  จ  ติพฺพตาย  จ  อปฺป- 

สาวชฺชตา  มหาสาวชฺชตา  จ  โยเชตพฺพาติ  สมฺมาทิฏฺฅิสุตฺตฏีกา ฯ

 “(ปณฺฑิเตน  ตสฺส  ปาณาติปาตสฺส)  ปโยควตฺถุมหนฺตตาทีหิ  (ปจฺจเยหิ)  มหาสาวชฺชตา  เตหิ  

ปจฺจเยหิ  อุปฺปชฺชมานาย  เจตนาย  พลวภาวโต  เวทิตพฺพา ฯ  (วธกปุคฺคเลน)  ยถาธิปฺเปตสฺส  

หิ  ปโยคสฺส  สหสา  นิปฺผาทนวเสน  กิจฺจสาธิกาย  (จ)  พหุกฺขตฺตุํ  ปวตฺตชวเนหิ  ลทฺธาเสวนาย  

จ  สนฺนิฏฺฅาปกเจตนาย  วเสน  ปโยคสฺส  มหนฺตภาโว (โหติ) ฯ  สติปิ  กทาจิ  ขุทฺทเก  เจว   

มหนฺเต  จ  ปาเณ  ปโยคสฺส  สมภาเว,  มหนฺตํ  (ปาณํ)  หนนฺตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  เจตนา   

ติพฺพตรา  (หุตฺวา)  อุปฺปชฺชตีติ  วตฺถุสฺส  มหนฺตภาโว  (โหติ) ฯ  อิติ  อุภยมฺปิ  เอตํ  (ปโยควตฺถุ)   

เจตนาย  พลวภาเวเนว  (มหนฺตํ)  โหติ  อิติ  (ปณฺฑิเตน)  ยถาวุตฺตปจฺจยวิปริยาเยนปิ  ตํตํปจฺจเยหิ  
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เจตนาย  พลวตาย  เอว  (ปาณาติปาตสฺส)  มหาสาวชฺชภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ  ปโยควตฺถุอาทิ- 

ปจฺจยานํ  หิ  อมหตฺเตปิ  (สนฺเต),  (ปณฺฑิเตน  ปุคฺคเลน)  หนฺตพฺพสฺส  (ปาณสฺส)  คุณวนฺตตาย   

(ปาณาติปาตสฺส)  มหาสาวชฺชตา  (จ)  ตพฺพิปริยาเยน  (ปาณาติปาตสฺส)  อปฺปสาวชฺชตา  จ  

วตฺถุสฺส  มหตฺตามหตฺเตสุ  (ปาณาติปาตสฺส  มหาสาวชฺชอปฺปสาวชฺชตา)  วิย  ทฏฺฅพฺพา ฯ  

(ปณฺฑิเตน)  กิเลสานํ  (จ)  อุปกฺกมานํ  (จ)  ทฺวินฺนํ  (กิเลสอุปกฺกมานํ)  จ  มุทุตาย  จ  (กิเลสานํ  

จ  อุปกฺกมานํ  จ  ทฺวินฺนํ  กิเลสอุปกฺกมานํ  จ)  ติพฺพตาย  จ  (ปาณาติปาตสฺส)  อปฺปสาวชฺชตา  

(จ  ปาณาติปาตสฺส)  มหาสาวชฺชตา  จ  โยเชตพฺพาติ  สมฺมาทิฏฺฅิสุตฺตฏีกา ฯ

 สมฺมาทิฏฺฅิสุตฺตฏีกา อ.ฎีกาแห่งสัมมาทิฏฐิสูตร  อิติ ว่า  “(ตสฺส  ปาณาติปาตสฺส)  

ปโยควตฺถุมหนฺตตาทีหิ  (ปจฺจเยหิ)  มหาสาวชฺชตา อ.ความที่ แห่งปาณาติบาตนั้น  

เป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก เพราะปัจจัย ท. มีความพยายามและ

วัตถุใหญ่เป็นต้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺพา พึงทราบ  เตหิ  ปจฺจเยหิ   

อุปฺปชฺชมานาย  เจตนาย  พลวภาวโต เพราะความที่ แห่งเจตนา อันเกิดขึ้นอยู่ 

เพราะปัจจัย ท. เหล่านั้น เป็นสภาพมีกําลัง ฯ  ห ิ จริงอยู่  ปโยคสฺส  มหนฺตภาโว 

อ.ความที่ แห่งความพยายาม เป็นสภาพใหญ่  (โหติ) ย่อมมี  วเสน ด้วยสามารถ   

สนฺนิฏฺฅาปกเจตนาย แห่งเจตนาอันเป็นเหตุให้สําเร็จ  กิจฺจสาธิกาย อันยังกิจให้

สําเร็จ  (วธกปุคฺคเลน)  ยถาธิปฺเปตสฺส  ปโยคสฺส  สหสา  นิปฺผาทนวเสน ด้วย

สามารถแห่งการ ยังความพยายาม อันอันบุคคลผู้ฆ่า ประสงค์เอาแล้วอย่างไร ให้

สําเร็จ โดยเร็ว  (จ) ด้วย  ลทฺธาเสวนาย อันมีอาเสวนะอันตนได้แล้ว  ปวตฺตชวเนห ิ

ด้วยชวนะอันเป็นไปแล้ว ท.  พหุกฺขตฺตุํ มากครั้ง  จ ด้วย ฯ  ขุทฺทเก  เจว  มหนฺเต  จ  

ปาเณ  ปโยคสฺส  สมภาเว ครั้นเมื่อ ความที่ แห่งความพยายาม ในสัตว์ เล็กด้วยนั่น

เทียว ใหญ่ด้วย เป็นสภาพเสมอกัน  สติป ิแม้มีอยู่  กทาจิ ในกาลบางคราว,  เจตนา 

อ.เจตนา  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  หนนฺตสฺส ผู้ฆ่าอยู่  มหนฺตํ  (ปาณํ) ซึ่งสัตว์ใหญ่  

ติพฺพตรา เป็นสภาพแรงกล้ากว่า  (หุตฺวา) เป็น  อุปฺปชฺชต ิย่อมเกิดขึ้น  อิติ เพราะ

เหตุนั้น  วตฺถุสฺส  มหนฺตภาโว อ.ความที่ แห่งวัตถุ เป็นของใหญ่  (โหติ) ย่อมมี ฯ   

เอตํ  (ปโยควตฺถุ) อ.ความพยายามและวัตถุนั่น  อุภยมฺป ิ แม้ทั้งสอง  (มหนฺตํ) 

เป็นสภาพใหญ่  เจตนาย  พลวภาเวน  เอว เพราะความที่ แห่งเจตนา เป็นสภาพ 

มีกําลังนั่นเทียว  โหติ ย่อมเป็น  อิติ ด้วยประการฉะนี้  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ปาณา- 

ติปาตสฺส)  มหาสาวชฺชภาโว อ.ความที่ แห่งปาณาติบาต เป็นอกุศลธรรมอันเป็นไป
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กับด้วยโทษมาก  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ  เจตนาย  พลวตาย   

เอว เพราะความที่ แห่งเจตนา เป็นสภาพมีกําลังนั่นเทียว  ตํตํปจฺจเยหิ เพราะปัจจัย

นั้นๆ ยถาวุตฺตปจฺจยวิปริยาเยนปิ แม้โดยปริยายอันผิดจากปัจจัยตามที่อันท่าน

กล่าวแล้ว ฯ  ห ิ จริงอยู่  ปโยควตฺถุอาทิปจฺจยานํ  อมหตฺเตป ิ แม้ครั้นเมื่อความ

ที่ แห่งปัจจัยมีความพยายามและวัตถุเป็นต้น ท. เป็นของไม่ใหญ่  (สนฺเต) มีอยู่,  

(ปาณาติปาตสฺส)  มหาสาวชฺชตา อ.ความที่ แห่งปาณาติบาต เป็นอกุศลธรรม 

อันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  (ปุคฺคเลน)  หนฺตพฺพสฺส  (ปาณสฺส)  คุณวนฺตตาย เพราะ

ความที่ แห่งสัตว์ ตัวอันบุคคลพึงฆ่า เป็นสัตว์มีคุณ  (จ) ด้วย  (ปาณาติปาตสฺส)   

อปฺปสาวชฺชตา อ.ความที่ แห่งปาณาติบาต เป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษ

น้อย  ตพฺพิปริยาเยน เพราะวิปริตจากนั้น  จ ด้วย  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ทฏฺฅพฺพา  

พึงเห็น  (ปาณาติปาตสฺส  มหาสาวชฺชอปฺปสาวชฺชตา)  วิย ราวกะ อ.ความที่ แห่ง

ปาณาติบาต เป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษมากและอันเป็นไปกับด้วยโทษ

น้อย  วตฺถุสฺส  มหตฺตามหตฺเตสุ ในเพราะความที่ แห่งวัตถุ เป็นของใหญ่และไม่ใหญ่ ฯ   

(ปาณาติปาตสฺส)  อปฺปสาวชฺชตา อ.ความที่ แห่งปาณาติบาต เป็นอกุศลธรรม 

อันเป็นไปกับด้วยโทษน้อย  กิเลสานํ  (จ) อุปกฺกมานํ  (จ)  ทฺวินฺนํ  (กิเลสอุปกฺกมานํ)   

จ  มุทุตาย  จ เพราะความที่ แห่งกิเลส ท. ด้วย แห่งความพยายาม ท. ด้วย แห่ง

กิเลสและความพยายาม ท. สองด้วย เป็นสภาพอ่อนด้วย  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต   

โยเชตพฺพา พึงประกอบ  (จ) ด้วย  (ปาณาติปาตสฺส)  มหาสาวชฺชตา อ.ความที่ แห่ง

ปาณาติบาต เป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  (กิเลสานํ  จ อุปกฺกมานํ  จ   

ทฺวินฺนํ  กิเลสอุปกฺกมานํ  จ)  ติพฺพตาย  จ เพราะความที่ แห่งกิเลส ท. ด้วย แห่ง

ความพยายาม ท. ด้วย แห่งกิเลสและความพยายาม ท. สองด้วย เป็นสภาพแรงกล้า

ด้วย  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  โยเชตพฺพา พึงประกอบ  จ ด้วย”  อิติ ดังนี้ ฯ   

 ฎีกาสัมมาทิฏฐิสูตรว่า “พึงทราบความที่ปาณาติบาตนั้น ชื่อว่ามีโทษมาก เพราะ

ปัจจัยทั้งหลาย มีความที่ความพยายามและวัตถุใหญ่เป็นต้น เหตุที่เจตนาซึ่งเกิด

เพราะปัจจัยเหล่านั้นมีกําลัง. จริงอยู่ ความที่ความพยายามชื่อว่าใหญ่ ก็ด้วยสามารถ

สันนิฏฐาปกเจตนา ที่ยังกิจให้สําเร็จ ด้วยสามารถทําความพยายามตามที่คนผู้ฆ่ามุ่ง

ให้สําเร็จไปโดยเร็ว และที่มีอาเสวนะอันได้แล้วจากชวนะจิตซึ่งเป็นไปมากครั้ง. แม้

เมื่อความพยายามจะมีเสมอกันในเพราะสัตว์เล็กก็ดี ในเพราะสัตว์ใหญ่ก็ดี ในกาล
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บางครั้ง เจตนาของคนผู้ฆ่าสัตว์ใหญ่ ย่อมเกิดขึ้นแรงกล้า เพราะฉะนั้น วัตถุจึงชื่อ

ว่าใหญ่. ความพยายามและวัตถุแม้ทั้งสองอย่างนั้น จะชื่อว่าใหญ่ ก็ด้วยเจตนามี

กําลังอย่างเดียว ด้วยประการฉะนี้ เพราะเหตุนั้น พึงทราบความที่ปาณาติบาตมีโทษ

มาก เพราะความที่เจตนามีกําลัง เพราะปัจจัยนั้นๆ แม้ในปริยายอันผิดจากปัจจัย

ตามที่ท่านกล่าวไว้แล้ว. อันที่จริง แม้เมื่อมีปัจจัย มีความพยายามและวัตถุเป็นต้น

ไม่ใหญ่ ความที่ปาณาติบาต จะชื่อว่ามีโทษมาก ก็เพราะสัตว์ตัวจะพึงถูกฆ่าเป็นสัตว์

มีคุณ และชื่อว่ามีโทษน้อย ก็เพราะวิปริตจากนั้น พึงเห็นเหมือนอย่างปาณาติบาตที่

ชื่อว่ามีโทษมากและมีโทษน้อย ในเพราะวัตถุใหญ่และไม่ใหญ่. พึงประกอบความที่

ปาณาติบาต ชื่อว่ามีโทษน้อย เพราะกิเลส ความพยายาม และทั้ง ๒ อย่างอ่อน และ

ชื่อว่ามีโทษมาก เพราะกิเลส ความพยายาม และทั้ง ๒ อย่างแรงกล้า”.

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

[๒๐๒] ตสฺส  ปญฺจ  สมฺภารา  โหนฺติ  ปาโณ  ปาณสญฺฃิตา  วธกจิตฺตํ  อุปกฺกโม  เตน   

มรณนฺติ ฯ

 ตสฺส  (ปาณาติปาตสฺส)  ปญฺจ  สมฺภารา  โหนฺติ  “ปาโณ  ปาณสญฺฃิตา  วธกจิตฺตํ  อุปกฺกโม   

เตน  (อุปกฺกเมน)  มรณนฺติ ฯ

 สมฺภารา อ.องค์ ท.  ปญฺจ ๕  ตสฺส  (ปาณาติปาตสฺส) แห่งปาณาติบาตนั้น  อิติ 

คือ  “ปาโณ อ.สัตว์มีชีวิต  ปาณสญฺฃิตา อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีความสําคัญว่า

เป็นสัตว์มีชีวิต  วธกจิตฺตํ อ.จิตคิดจะฆ่า  อุปกฺกโม อ.ความพยายาม  มรณํ อ.ความ

ตาย  เตน  (อุปกฺกเมน) เพราะความพยายามนั้น”  โหนฺติ ย่อมมี ฯ

 ปาณาติบาตนั้น มีองค์ ๕ คือ สัตว์มีชีวิต ๑ ความเป็นผู้มีความสําคัญว่าเป็นสัตว์มีชีวิต 

๑ จิตคิดจะฆ่า ๑ ความพยายาม ๑ สัตว์ตายเพราะความพยายามนั้น ๑.

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

 พฺรหฺมชาลาทิฏีกายํ  ปาณสญฺฃิตาวธกจิตฺตานิ  ปุพฺพภาคิยานิปิ  โหนฺติ  อุปกฺกโม   

วธกเจตนาสมุฏฺฅาปิโต ฯ  ปญฺจสมฺภารวตี  หิ  ปาณาติปาตเจตนาติ  สา  ปญฺจ- 

สมฺภาราวินิมุตฺตา  ทฏฺฅพฺพาติ  วุตฺตํ ฯ
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 (ฏีกาจริเยน)  พฺรหฺมชาลาทิฏีกายํ  “ปาณสญฺฃิตาวธกจิตฺตานิ  ปุพฺพภาคิยานิปิ  โหนฺติ,  อุปกฺกโม   

วธกเจตนาสมุฏฺฅาปิโต ฯ  ปญฺจสมฺภารวตี  หิ  ปาณาติปาตเจตนา  อิติ  สา  (ปาณาติปาตเจตนา)  

(ปณฺฑิเตน)  ปญฺจสมฺภาราวินิมุตฺตา  ทฏฺฅพฺพาติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “ปาณสญฺฃิตาวธกจิตฺตานิ อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีความ

สําคัญว่าเป็นสัตว์มีชีวิตและจิตคิดจะฆ่า ท.  ปุพฺพภาคิยานิปิ แม้เป็นองค์ส่วนเบื้อง

ต้น  โหนฺติ ย่อมเป็น,  อุปกฺกโม อ.ความพยายาม  วธกเจตนาสมุฏฺฅาปิโต อัน

เจตนาเป็นเหตุฆ่าให้ตั้งขึ้น ฯ  ห ิ เพราะว่า  ปาณาติปาตเจตนา อ.เจตนาอันเป็น

เหตุยังสัตว์ให้ตกล่วงไป  ปญฺจสมฺภารวตี มีองค์ ๕  อิติ เพราะเหตุนั้น  สา  (ปาณา-

ติปาตเจตนา) อ.เจตนาอันเป็นเหตุยังสัตว์ให้ตกล่วงไปนั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  

ทฏฺฅพฺพา พึงทราบ  ปญฺจสมฺภาราวินิมุตฺตา ว่าไม่พ้นแล้วจากองค์ ๕”  อิติ ดังนี้   

(ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว  พฺรหฺมชาลาทิฏีกายํ ในฎีกา 

มีพรหมชาลสูตรเป็นต้น ฯ

 ในฎีกาพรหมชาลสูตรเป็นต้น ท่านกล่าวไว้ว่า “ความเป็นผู้มีความสําคัญว่าเป็นสัตว์ 

มีชีวิตและจิตคิดจะฆ่า แม้เป็นองค์ส่วนเบื้องต้นก็ตาม, ความพยายามอันยังเจตนา

เป็นเหตุฆ่าให้ตั้งขึ้น. เพราะเจตนาอันเป็นเหตุทําสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป มีองค์ ๕ 

เพราะเหตุนั้น ปาณาติบาตเจตนา พึงเห็นว่าไม่พ้นไปจากองค์ ๕”.

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

[๒๐๓] ปรปริคฺคหิเต  ปรปริคฺคหิตสญฺฃิโน  ตทาทายกอุปกฺกมสมุฏฺฅาปิกา  กายวจีทฺวารปฺ-

ปวตฺตา  เถยฺยเจตนา  อทินฺนาทานํ ฯ  ตตฺถ  ปรปริคฺคหิตนฺติ  ปเรหิ  ภณฺฑสามิเกหิ  

ปริคฺคหิตํ  อปริจฺจตฺตํ  รกฺขิตํ  โคปิตํ  อตฺตโน  กาเยน  วา  วาจาย  วา  อทินฺนํ ฯ  ตํ  

หีเน  ปรสนฺตเก  อปฺปสาวชฺชํ  ปณีเต  มหาสาวชฺชํ ฯ  กสฺมา ฯ  วตฺถุปฺปณีตตาย ฯ  

วตฺถุสมตฺเต  สติปิ  คุณาธิกานํ  สนฺตเก  มหาสาวชฺชํ  ตํตํคุณาธิกํ  อุปาทาย  ตโต  ตโต  

หีนคุณสฺส  สนฺตเก  อปฺปสาวชฺชํ ฯ  

 ปรปริคฺคหิเต  (วตฺถุมฺหิ)  ปรปริคฺคหิตสญฺฃิโน  (ปุคฺคลสฺส)  ตทาทายกอุปกฺกมสมุฏฺฅาปิกา  กาย-

วจีทฺวารปฺปวตฺตา  เถยฺยเจตนา  อทินฺนาทานํ ฯ  ตตฺถ  (“ปรปริคฺคหิเต  ปรปริคฺคหิตสญฺฃิโนติ  

วจเน)  ปรปริคฺคหิตนฺติ  ปเรหิ  (ชเนหิ)  ภณฺฑสามิเกหิ  ปริคฺคหิตํ  อปริจฺจตฺตํ  รกฺขิตํ  โคปิตํ   
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อตฺตโน  กาเยน  วา  วาจาย  วา  อทินฺนํ  (ภณฺฑํ) ฯ  ตํ  (อทินฺนาทานํ)  หีเน  ปรสนฺตเก   

อปฺปสาวชฺชํ  (โหติ)  ปณีเต  (ปรสนฺตเก)  มหาสาวชฺชํ  (โหติ) ฯ  “กสฺมา  (ตํ  อทินฺนาทานํ   

มหาสาวชฺชํ  โหติ”  อิติ  ปุจฺฉา) ฯ  “(ตสฺส  อทินฺนาทานสฺส)  วตฺถุปฺปณีตตาย  (ตํ  อทินฺนาทานํ   

มหาสาวชฺชํ  โหติ”  อิติ  วิสฺสชฺชนํ) ฯ  วตฺถุสมตฺเต  สติปิ  (ตํ  อทินฺนาทานํ)  คุณาธิกานํ  (ปุคฺคลานํ)   

สนฺตเก  มหาสาวชฺชํ  (โหติ)  ตํตํคุณาธิกํ  (ปุคฺคลํ)  อุปาทาย  ตโต  ตโต  (คุณาธิกปุคฺคลโต)   

หีนคุณสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  สนฺตเก  อปฺปสาวชฺชํ  (โหติ) ฯ  

 เถยฺยเจตนา อ.เจตนาอันเป็นเหตุลักขโมย  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  ปรปริคฺคหิเต    

(วตฺถุมฺหิ)  ปรปริคฺคหิตสญฺฃิโน ผู้มีความสําคัญ ในวัตถุ อันอันบุคคลอื่น ถือเอา

รอบแล้ว ว่าเป็นวัตถุอันบุคคลอื่นถือเอารอบแล้ว  ตทาทายกอุปกฺกมสมุฏฺฅาปิกา 

อันยังความพยายามอันเป็นเหตุถือเอาซึ่งวัตถุอันบุคคลอื่นถือเอารอบแล้วนั้นให้ตั้ง

ขึ้น  กายวจีทฺวารปฺปวตฺตา อันเป็นไปแล้วทางกายทวารและวจีทวาร  อทินฺนาทานํ 

ชื่อว่าอทินนาทาน ฯ  (ภณฺฑํ) อ.ภัณฑะ  ปเรหิ  (ชเนหิ) อันชน ท. เหล่าอื่น  ภณฺฑ- 

สามิเกหิ คือว่าอันเจ้าของภัณฑะ ท.  ปริคฺคหิตํ ถือเอารอบแล้ว  อปริจฺจตฺตํ ไม่สละ

รอบแล้ว  รกฺขิต ํ รักษาแล้ว  โคปิตํ คุ้มครองแล้ว  อทินฺนํ ไม่ให้แล้ว  กาเยน  วา  

ด้วยกายหรือ  วาจาย  วา หรือว่าด้วยวาจา  อตฺตโน ของตน  ปรปริคฺคหิตนฺติ ชื่อ

ว่าวัตถุอันบุคคลอื่นถือเอารอบแล้ว  ตตฺถ  (“ปรปริคฺคหิเต  ปรปริคฺคหิตสญฺฃิโนติ   

วจเน) ในคําว่า “ปรปริคฺคหิเต  ปรปริคฺคหิตสญฺฃิโน” ดังนี้นั้น ฯ  ตํ  (อทินฺนาทานํ) 

อ.อทินนาทานนั้น  อปฺปสาวชฺช ํ เป็นอกุศลกรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษน้อย  ปร-

สนฺตเก ในเพราะของอันเป็นของมีอยู่ของบุคคลอื่น  หีเน อันเลว  (โหติ) ย่อมเป็น  

มหาสาวชฺชํ เป็นอกุศลกรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  (ปรสนฺตเก) ในเพราะ

ของอันเป็นของมีอยู่ของบุคคลอื่น  ปณีเต อันประณีต  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  (ปุจฺฉา) 

อ.อันถาม  (อิติ) ว่า  “(ตํ  อทินฺนาทานํ) อ.อทินนาทานนั้น  (มหาสาวชฺชํ) เป็น

อกุศลกรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  (โหติ) ย่อมเป็น  กสฺมา เพราะเหตุอะไร ?”  

(อิติ) ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  (อิติ) ว่า  “(ตํ  อทินฺนาทานํ) อ.อทินนาทานนั้น   

(มหาสาวชฺชํ) เป็นอกุศลกรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  (โหติ) ย่อมเป็น  (ตสฺส  

อทินฺนาทานสฺส)  วตฺถุปฺปณีตตาย เพราะความที่ แห่งอทินนาทานนั้น มีวัตถุอัน

ประณีต”  (อิติ) ดังนี้ ฯ  วตฺถุสมตฺเต ครั้นเมื่อความที่แห่งวัตถุอันเสมอกัน  สติป ิ

แม้มีอยู่,  (ตํ  อทินฺนาทานํ) อ.อทินนาทานนั้น  มหาสาวชฺชํ เป็นอกุศลกรรมอัน
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เป็นไปกับด้วยโทษมาก  (โหติ) ย่อมเป็น  สนฺตเก ในเพราะของอันเป็นของมีอยู่   

(ปุคฺคลานํ) ของบุคคล ท.  คุณาธิกานํ ผู้ยิ่งด้วยคุณ  อปฺปสาวชฺช ํเป็นอกุศลกรรม

อันเป็นไปกับด้วยโทษน้อย  (โหติ) ย่อมเป็น  สนฺตเก ในเพราะของอันเป็นของมีอยู่  

(ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  หีนคุณสฺส ผู้มีคุณอันเลว  ตโต  ตโต  (คุณาธิกปุคฺคลโต) 

กว่าบุคคลผู้ยิ่งด้วยคุณนั้นๆ  อุปาทาย เพราะเทียบเคียง  ตํตํคุณาธิกํ  (ปุคฺคลํ)  

ซึ่งบุคคล ผู้ยิ่งด้วยคุณนั้นๆ ฯ

 เถยยเจตนา ของบุคคลผู้มีความสําคัญในวัตถุ อันผู้อื่นหวงแหน ว่าเป็นวัตถุอันผู้อื่น

หวงแหนแล้ว อันยังความพยายามเป็นเหตุถือเอาวัตถุที่ผู้อื่นหวงแหนนั้นให้ตั้งขึ้น 

เป็นไปในทางกายทวารและวจีทวาร ชื่อว่าอทินนาทาน. ภัณฑะอันชนเหล่าอื่น คือ

เจ้าของภัณฑะทั้งหลายหวงแหน ไม่สละให้ ยังรักษาคุ้มครองไว้ ไม่ให้ด้วยกายก็ดี 

ด้วยวาจาก็ดี ของตน ชื่อว่าวัตถุอันผู้อื่นหวงแหนแล้ว ในคําว่า “ปรปริคฺคหิเต  ปร- 

ปริคฺคหิตสญฺฃิโน” นั้น. อทินนาทานนั้น ชื่อว่ามีโทษน้อย ในเพราะของๆ ผู้อื่น

เลว ชื่อว่ามีโทษมาก ในเพราะของๆ ผู้อื่นประณีต. ถามว่า “เพราะเหตุอะไร ?”. แก้

ว่า “เพราะวัตถุประณีต”. แม้เมื่อวัตถุเสมอกัน ชื่อว่ามีโทษมาก ในเพราะเป็นของๆ 

บุคคลผู้ยิ่งด้วยคุณ, ชื่อว่ามีโทษน้อย ในเพราะเป็นของๆ บุคคลผู้มีคุณเลวกว่าบุคคล

ผู้ยิ่งด้วยคุณนั้นๆ เพราะเทียบบุคคลผู้ยิ่งด้วยคุณนั้นๆ. 

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

 อปิจ  ขุทฺทเก  ปรสนฺตเก  อปฺปสาวชฺชํ  มหนฺเต  มหาสาวชฺชํ ฯ  กสฺมา ฯ  ปโยค- 

มหนฺตตาย ฯ  วตฺถุคุณานมฺปน  สมภาเว  สติ  กิเลสานํ  อุปกฺกมานญฺจ  มุทุตาย   

อปฺปสาวชฺชํ  ติพฺพตาย  มหาสาวชฺชํ ฯ

 อปิจ  (อทินฺนาทานํ)  ขุทฺทเก  ปรสนฺตเก  อปฺปสาวชฺชํ  (โหติ)  มหนฺเต  (ปรสนฺตเก)  

มหาสาวชฺชํ  (โหติ) ฯ  “กสฺมา  (ตํ  อทินฺนาทานํ  มหาสาวชฺชํ  โหติ”  อิติ  ปุจฺฉา) ฯ ฯ  “(ตสฺส   

อทินฺนาทานสฺส)  ปโยคมหนฺตตาย  (ตํ  อทินฺนาทานํ  มหาสาวชฺชํ  โหติ”  อิติ  วิสฺสชฺชนํ) ฯ   

วตฺถุคุณานํ  ปน  สมภาเว  สติ,  (ตํ  อทินฺนาทานํ)  กิเลสานํ  (จ)  อุปกฺกมานํ  จ  มุทุตาย  อปฺปสาวชฺชํ   

(โหติ  กิเลสานํ  จ  อุปกฺกมานํ  จ)  ติพฺพตาย  มหาสาวชฺชํ  (โหติ) ฯ

   อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  (อทินฺนาทานํ) อ.อทินนาทาน  อปฺปสาวชฺช ํ เป็นอกุศลกรรม
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อันเป็นไปกับด้วยโทษน้อย  ปรสนฺตเก ในเพราะของอันเป็นของมีอยู่ของบุคคลอื่น  

ขุทฺทเก อันน้อย  (โหติ) ย่อมเป็น  มหาสาวชฺชํ เป็นอกุศลกรรมอันเป็นไปกับด้วย

โทษมาก  (ปรสนฺตเก) ในเพราะของอันเป็นของมีอยู่ของบุคคลอื่น  มหนฺเต อันใหญ่  

(โหติ) ย่อมเป็น ฯ  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  (อิติ) ว่า  “(ตํ  อทินฺนาทานํ) อ.อทินนาทาน

นั้น  (มหาสาวชฺชํ) เป็นอกุศลกรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  (โหติ) ย่อมเป็น   

กสฺมา เพราะเหตุอะไร ?”  (อิติ) ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  (อิติ) ว่า  “(ตํ  อทินฺนา- 

ทานํ) อ.อทินนาทานนั้น  (มหาสาวชฺชํ) เป็นอกุศลกรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษ

มาก  (โหติ) ย่อมเป็น  (ตสฺส  อทินฺนาทานสฺส)  ปโยคมหนฺตตาย เพราะความที่ 

แห่งอทินนาทานนั้น มีความพยายามอันใหญ่”  (อิติ) ดังนี้ ฯ  ปน ก็  วตฺถุคุณานํ   

สมภาเว ครั้นเมื่อความที่ แห่งวัตถุและคุณ ท. เป็นสภาพ เสมอกัน  สต ิมีอยู่,  (ตํ  

อทินฺนาทานํ) อ.อทินนาทานนั้น  อปฺปสาวชฺช ํ ชื่อว่าเป็นอกุศลกรรมอันเป็นไปกับ

ด้วยโทษน้อย  (โหติ) ย่อมเป็น  กิเลสานํ  (จ)  อุปกฺกมานํ  จ  มุทุตาย เพราะ

ความที่ แห่งกิเลส ท. ด้วย แห่งความพยายาม ท. ด้วย เป็นสภาพอ่อน  มหาสาวชฺชํ  

ชื่อว่าเป็นอกุศลกรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  (โหติ) ย่อมเป็น  (กิเลสานํ  จ  

อุปกฺกมานํ  จ)  ติพฺพตาย เพราะความที่ แห่งกิเลส ท. ด้วย แห่งความพยายาม ท. 

ด้วย เป็นสภาพแรงกล้า ฯ      

 อีกอย่างหนึ่ง อทินนาทาน ชื่อว่ามีโทษน้อย ในเพราะของๆ ผู้อื่นเล็ก, ชื่อว่ามีโทษมาก 

ในเพราะของๆ ผู้อื่นใหญ่. ถามว่า “เพราะเหตุอะไร ?” แก้ว่า “เพราะมีความพยายาม

ใหญ่”. ก็แม้เมื่อวัตถุและคุณเสมอกัน ชื่อว่ามีโทษน้อย เพราะกิเลสและความพยายาม

อ่อน ชื่อว่ามีโทษมาก เพราะกิเลสและความพยายามแรงกล้า.

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

 ตสฺส  ปญฺจ  สมฺภารา  โหนฺติ  ปรปริคฺคหิตํ  ปรปริคฺคหิตสญฺฃิตา  เถยฺยจิตฺตํ  อุปกฺกโม   

เตน  หรณนฺติ ฯ

 ตสฺส  (อทินฺนาทานสฺส)  ปญฺจ  สมฺภารา  โหนฺติ  “ปรปริคฺคหิตํ  (วตฺถุ)  ปรปริคฺคหิตสญฺฃิตา   

เถยฺยจิตฺตํ  อุปกฺกโม  เตน  (อุปกฺกเมน)  หรณนฺติ ฯ

 สมฺภารา อ.องค์ ท.  ปญฺจ ๕  ตสฺส  (อทินฺนาทานสฺส) แห่งอทินนาทานนั้น  โหนฺติ 
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ย่อมมี  อิติ คือ  “ปรปริคฺคหิตํ  (วตฺถุ) อ.วัตถุ อันอันบุคคลอื่นถือเอารอบแล้ว  ปรปริคฺ- 

คหิตสญฺฃิตา อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีความสําคัญว่าวัตถุอันบุคคลอื่นถือเอารอบ

แล้ว  เถยฺยจิตฺตํ อ.จิตคิดจะลักขโมย  อุปกฺกโม อ.ความพยายาม  หรณํ อ.ลักขโมย

ไป  เตน  (อุปกฺกเมน) เพราะความพยายามนั้น” ฯ

 อทินนาทานนั้น มีองค์ ๕ คือ วัตถุที่ผู้อื่นหวงแหน ๑ ความเป็นผู้มีความสําคัญว่าเป็น

ของที่ผู้อื่นหวงแหน ๑ จิตคิดจะลักขโมย ๑ ความพยายาม ๑ ลักขโมยมาเพราะความ

พยายามนั้น ๑.

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

[๒๐๔] สงฺคีติสุตฺตวณฺณนายนฺตุ  กาเมสูติ  เมถุนสมาจาเรสุ  เมถุนวตฺถูสุ  วา ฯ  มิจฺฉาจาโรติ   

เอกนฺตนินฺทิโต  ลามกาจาโร ฯ  ลกฺขณโต  ปน  อสทฺธมฺมาธิปฺปาเยน  กายทฺวารปฺ-

ปวตฺตา  อคมนียฏฺฅานวีติกฺกมเจตนา  กาเมสุ  มิจฺฉาจาโรติ  วุตฺตํ ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  สงฺคีติสุตฺตวณฺณนายํ  ตุ  “กาเมสูติ  (ปทสฺส)  ‘เมถุนสมาจาเรสุ  เมถุน- 

วตฺถูสุ  (สตฺเตสุ)  วา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  มิจฺฉาจาโรติ  (ปณฺฑิเตน)  เอกนฺตนินฺทิโต  ลามกาจาโร ฯ   

ลกฺขณโต  ปน  อสทฺธมฺมาธิปฺปาเยน  กายทฺวารปฺปวตฺตา  อคมนียฏฺฅานวีติกฺกมเจตนา  กาเมสุ  

มิจฺฉาจาโร  (โหติ)”  อิติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 ต ุก็  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘เมถุนสมาจาเรสุ ในความ

ประพฤติด้วยดีในกรรมของคนคู่กัน ท.  เมถุนวตฺถูสุ  (สตฺเตสุ)  วา หรือว่า ในสัตว์ 

ท. ผู้เป็นที่ตั้งแห่งเมถุนธรรม’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘กาเมสูติ ว่า ‘กาเมสุ’  

ดังนี้ ฯ  ลามกาจาโร อ.ความประพฤติอันทราม  (ปณฺฑิเตน)  เอกนฺตนินฺทิโต  

อันอันบัณฑิต ติเตียนแล้วโดยส่วนเดียว  มิจฺฉาจาโรติ ชื่อว่ามิจฉาจาร ฯ  ปน ก็   

อคมนียฏฺฅานวีติกฺกมเจตนา อ.เจตนาอันเป็นเหตุก้าวล่วงซึ่งฐานะอันบุคคลไม่พึง

ถึง  กายทฺวารปฺปวตฺตา อันเป็นไปแล้วทางกายทวาร  อสทฺธมฺมาธิปฺปาเยน ด้วย

ประสงค์ซึ่งอสัทธรรม  กาเมสุ  มิจฺฉาจาโร ชื่อว่าเป็นกาเมสุมิจฉาจาร  ลกฺขณโต  

โดยลักษณะ  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  

วุตฺตํ กล่าวแล้ว  สงฺคีติสุตฺตวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งสังคีติสูตร ฯ



๙. กถาว่าด้วยบทว่าวินัย 275คาถา]

 ก็ในอรรถกถาสังคีติสูตร ท่านกล่าวว่า “บทว่า ‘กาเมสุ’ คือในความประพฤติด้วยดี 

ในกรรมของคนคู่กันทั้งหลาย หรือว่าในพวกสัตว์ผู้เป็นที่ตั้งแห่งเมถุนธรรม. ความ

ประพฤติอันทราม ที่บัณฑิตติเตียนโดยส่วนเดียว ชื่อว่ามิจฉาจาร. ก็โดยลักษณะ 

เจตนาเป็นเหตุก้าวล่วงฐานะที่บุคคลไม่พึงถึง ซึ่งเป็นไปทางกายทวาร ด้วยประสงค์ 

อสัทธรรม ชื่อว่ากาเมสุมิจฉาจาร”.

 เมถุนสมาจาเรสูติ  สทารสนฺโตสปรทารคมนวเสน  ทุวิเธสุ  เมถุนสมาจาเรสุ ฯ  เตปิ  

หิ  กาเมตพฺพโต  กามา  นาม ฯ  เมถุนสฺส  วตฺถุภูเตสุ  สตฺเตสุ ฯ  มิจฺฉาจาโรติ   

คารยฺหาจาโร ฯ  คารยฺหตา  จสฺส  เอกนฺตนิหีนตาย  เอวาติ  อาห  เอกนฺตนินฺทิโต  

ลามกาจาโรติ ฯ  อสทฺธมฺมาธิปฺปาเยนาติ  อสทฺธมฺมเสวนาธิปฺปาเยนาติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 “เมถุนสมาจาเรสูติ  (ปทสฺส)  ‘สทารสนฺโตสปรทารคมนวเสน  ทุวิเธสุ  เมถุนสมาจาเรสุ’  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ  เตปิ  (ทุวิธา  เมถุนสมาจารา)  หิ  (ปุคฺคเลน)  กาเมตพฺพโต  กามา  นาม ฯ  เมถุนสฺส  

วตฺถุภูเตสุ  สตฺเตสุ ฯ  มิจฺฉาจาโรติ  คารยฺหาจาโร ฯ  (ตสฺส  มิจฺฉาจารสฺส) คารยฺหตา  จ  อสฺส  

(มิจฺฉาจารสฺส)  เอกนฺตนิหีนตาย  เอวาติ  (อฏฺฅกถาจริโย)  อาห  ‘(ปณฺฑิเตน)  เอกนฺตนินฺทิโต  

ลามกาจาโรติ ฯ  ‘อสทฺธมฺมาธิปฺปาเยนาติ  (ปทสฺส)  ‘อสทฺธมฺมเสวนาธิปฺปาเยน’  (อิติ  อตฺโถ)”  

อิติ  ตฏฺฏีกา ฯ  

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งสังคีติสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘เมถุน- 

สมาจาเรสุ ในเมถุนสมาจาร ท.  ทุวิเธสุ อันมีอย่าง ๒  สทารสนฺโตสปรทารคมน-

วเสน ด้วยสามารถแห่งความสันโดษด้วยภรรยาของตนและการไม่ถึงซึ่งภรรยาของ

บุรุษอื่น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘เมถุนสมาจาเรสูติ ว่า ‘เมถุนสมาจาเรสุ’ 

ดังนี้ ฯ  หิ ก็  เตปิ  (ทุวิธา  เมถุนสมาจารา) อ.เมถุนสมาจาร ท. อันมีอย่างสอง แม้

เหล่านั้น  กามา  นาม ชื่อว่ากาม  (ปุคฺคเลน)  กาเมตพฺพโต เพราะเป็นธรรม อัน

บุคคล พึงใคร่ ฯ  สตฺเตส ุ ในสัตว์ ท.  เมถุนสฺส  วตฺถุภูเตสุ ผู้เป็นที่ตั้ง แห่งเมถุน 

เป็นแล้ว ฯ  คารยฺหาจาโร อ.ความประพฤติอันบัณฑิตพึงติเตียน  มิจฺฉาจาโรติ ชื่อ

ว่ามิจฉาจาร ฯ  จ ก็  (ตสฺส  มิจฺฉาจารสฺส)  คารยฺหตา อ.ความที่ แห่งมิจฉาจารนั้น 

เป็นความประพฤติอันบัณฑิตพึงติเตียน  อสฺส  (มิจฺฉาจารสฺส)  เอกนฺตนิหีนตาย   

เอว เพราะความที่ แห่งมิจฉาจารนั้น เป็นธรรมเลวทรามโดยส่วนเดียวนั่นเทียว  อิติ 

เพราะเหตุนั้น  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า   
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‘ลามกาจาโร อ.ความประพฤติเลวทราม  (ปณฺฑิเตน)  เอกนฺตนินฺทิโต อันอันบัณฑิต

ติเตียนแล้วโดยส่วนเดียว’  อิติ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อสทฺธมฺมเสวนา- 

ธิปฺปาเยน ด้วยความประสงค์ในการเสพซึ่งอสัทธรรม’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

‘อสทฺธมฺมาธิปฺปาเยนาติ ว่า ‘อสทฺธมฺมาธิปฺปาเยน’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ฎีกาสังคีติสูตรนั้นว่า “บทว่า ‘เมถุนสมาจาเรสุ’ ได้แก่ ในเมถุนสมาจาร ๒ อย่าง ด้วย

สามารถความสันโดษด้วยภรรยาของตนและการไม่ถึงภรรยาของชายอื่น. ก็เมถุน

สมาจารแม้ ๒ อย่างเหล่านั้น ชื่อว่ากาม เพราะเป็นธรรมอันบุคคลพึงใคร่. ในจําพวก

สัตว์ที่เป็นวัตถุแห่งเมถุน. ความประพฤติที่บัณฑิตพึงติเตียน ชื่อว่ามิจฉาจาร. มิจฉา-

จารนั้น ชื่อว่าน่าติเตียน เพราะเป็นธรรมเลวทรามโดยส่วนเดียวเท่านั้น เพราะเหตุ

นั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า ‘ความประพฤติอันทรามที่บัณฑิตติเตียนโดยส่วน

เดียว’ ดังนี้. บทว่า ‘อสทฺธมฺมาธิปฺปาเยน’ คือ ด้วยมุ่งหมายในการเสพอสัทธรรม”.

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

 ตตฺถ  อคมนียฏฺฅานํ  นาม  ปุริสานํ  มาตุรกฺขิตาทโย  วีสติ  อิตฺถิโย ฯ  ตา  ปุตฺต- 

ทารสฺส  สงฺคโหติ  เอตฺถาวิภวิสฺสนฺติ ฯ 

 ตตฺถ  (อคมนียฏฺฅานวีติกฺกมเจตนาติ  ปเท)  อคมนียฏฺฅานํ  นาม  ปุริสานํ  มาตุรกฺขิตาทโย  วีสติ  

อิตฺถิโย ฯ  ตา  (วีสติ  อิตฺถิโย)  “ปุตฺตทารสฺส  สงฺคโหติ  เอตฺถ  (มงฺคเล)  อาวิภวิสฺสนฺติ ฯ 

 อิตฺถิโย อ.หญิง ท.  วีสต ิ๒๐  มาตุรกฺขิตาทโย มีหญิงผู้อันมารดารักษาแล้วเป็นต้น  

อคมนียฏฺฅานํ  นาม ชื่อว่าอคมนียัฏฐานะ  ปุริสานํ ของบุรุษ ท.  ตตฺถ  (อคมนียฏฺ-

ฅานวีติกฺกมเจตนาติ  ปเท) ในบทว่า “อคมนียฏฺฅานวีติกฺกมเจตนา” ดังนี้นั้น ฯ  ตา  

(วีสติ  อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. ๒๐ เหล่านั้น  อาวิภวิสฺสนฺติ จักมีแจ้ง  เอตฺถ  (มงฺคเล) 

ในมงคลข้อนี้  “ปุตฺตทารสฺส  สงฺคโหติ ว่า “อ.การสงเคราะห์ ซึ่งบุตรและภรรยา” 

ดังนี้ ฯ

 สตรี ๒๐ จําพวก มีสตรีที่มารดารักษา ชื่อว่าอคมนียัฏฐานะของบุรุษทั้งหลาย ในบท

ว่า “อคมนียฏฺฅานวีติกฺกมเจตนา” นั้น. สตรี ๒๐ จําพวกเหล่านั้น จักมีแจ้งในมงคล 

ข้อว่า “การสงเคราะห์บุตรและภรรยา” นั้น.
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 เตน  สญฺจริตฺตสิกฺขาปทวิมติวิโนทนิยํ  “ปุริสา  หิ  เยหิ  เกหิจิ  โคปิตํ  รกฺขิตํ  อิตฺถึ  

คนฺตุํ  น  ลภนฺติ  ตสฺมา  เตสํ  มาตุรกฺขิตาทีสุ  อฏฺฅสุ  คตานํ  มิจฺฉาจาโร  โหติเยว  

มาตาทีหิ  ยถา  ปุริเสน  สทฺธึ  สํวาสํ  น  กปฺเปนฺติ  ตถา  รกฺขิตตฺตา ฯ  ตทญฺฃาสุ  

ทฺวาทสสุ  คตานํ  ปเรหิ  วาริเต  อตฺตโน  อสนฺตเก  ฅาเน  ปวิฏฺฅตฺตา  มิจฺฉาจาโรติ  

วุตฺตํ ฯ  

 เตน  (ฏีกาจริเยน)  สญฺจริตฺตสิกฺขาปทวิมติวิโนทนิยํ  “ปุริสา  หิ  เยหิ  เกหิจิ  (ชเนหิ)  โคปิตํ  รกฺขิตํ   

อิตฺถึ  คนฺตุํ  น  ลภนฺติ,  ตสฺมา  เตสํ  มาตุรกฺขิตาทีสุ  อฏฺฅสุ  (อิตฺถีสุ)  คตานํ  (ปุริสานํ)  มิจฺฉาจาโร  

โหติ  เอว,  (ตาสํ  อิตฺถีนํ)  มาตาทีหิ  (ชเนหิ),  ยถา  (อิตฺถิโย)  ปุริเสน  สทฺธึ  สํวาสํ  น  กปฺเปนฺติ,   

ตถา  รกฺขิตตฺตา ฯ  ตทญฺฃาสุ  ทฺวาทสสุ  (อิตฺถีสุ)  คตานํ  (ปุริสานํ  เตสํ  ปุริสานํ)  ปเรหิ  (ชเนหิ)  

วาริเต  อตฺตโน  อสนฺตเก  ฅาเน  ปวิฏฺฅตฺตา  มิจฺฉาจาโร  (โหติ)”  อิติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ  

 เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “หิ จริงอยู่  ปุริสา อ.บุรุษ ท.  น  ลภนฺติ  

ย่อมไม่ได้  คนฺตุํ เพื่ออันถึง  อิตฺถึ ซึ่งหญิง  เยหิ  เกหิจิ  (ชเนหิ)  โคปิตํ  รกฺขิตํ  

ผู้อันชน ท. เหล่าใดเหล่าหนึ่ง คุ้มครองแล้ว รักษาแล้ว,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น   

มิจฺฉาจาโร อ.มิจฉาจาร  โหติ  เอว ย่อมมีนั่นเทียว  (ปุริสานํ) แก่บุรุษ ท.  คตานํ ผู้

ถึงแล้ว  (อิตฺถีสุ) ในหญิง ท.  อฏฺฅสุ ๘  มาตุรกฺขิตาทีส ุมีหญิงผู้อันมารดารักษาแล้ว

เป็นต้น  เตสํ เหล่านั้น  (ตาสํ  อิตฺถีนํ)  มาตาทีหิ  (ชเนหิ)  รกฺขิตตฺตา เพราะความ

ที่ แห่งหญิง ท. เหล่านั้น เป็นผู้ อันชน ท. มีมารดาเป็นต้น รักษาแล้ว  ตถา โดย-,   

(อิตฺถิโย) อ.หญิง ท.  น  กปฺเปนฺต ิย่อมไม่สําเร็จ  สํวาส ํซึ่งการอยู่ร่วม  สทฺธึ กับ  

ปุริเสน ด้วยบุรุษ  ยถา โดยประการใด, -ประการนั้น ฯ  มิจฺฉาจาโร อ.มิจฉาจาร  

(โหติ) ย่อมมี  (ปุริสานํ) แก่บุรุษ ท.  คตานํ ผู้ถึงแล้ว  (อิตฺถีสุ) ในหญิง ท.  ทฺวาทสสุ  

๑๒  ตทญฺฃาส ุ เหล่าอื่นจากหญิง ๘ จําพวกนั้น  (เตสํ  ปุริสานํ)  ปเรหิ  (ชเนหิ)   

วาริเต  อตฺตโน  อสนฺตเก  ฅาเน  ปวิฏฺฅตฺตา เพราะความที่ แห่งบุรุษ ท. เหล่านั้น 

เข้าไปแล้ว ในฐานะ อันมิใช่ของมีอยู่ ของตน อันอันชน ท. เหล่าอื่น ห้ามแล้ว”  อิติ ดังนี้   

(ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  สญฺจริตฺตสิกฺขาปทวิมติวิโนทนิยํ 

ในอนุฎีกาชื่อว่าวิมติวิโนทนีแห่งสัญจริตตสิกขาบท ฯ

 เพราะเหตุนั้น ในอนุฎีกาวิมติวิโนทนีแห่งสัญจริตตสิกขาบท ท่านก็กล่าวว่า “แท้จริง 

บุรุษทั้งหลายย่อมไม่ได้เพื่อจะถึงสตรี ที่ผู้ปกครองเหล่าใดเหล่าหนึ่งคุ้มครองรักษาไว้, 
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เพราะฉะนั้น บุรุษเหล่านั้น ไปในสตรี ๘ จําพวกมีสตรีที่มารดารักษาเป็นต้น จึงเป็น

มิจฉาจารโดยแท้ เพราะสตรีเหล่านั้น อันผู้ปกครองทั้งหลาย มีมารดาเป็นต้นรักษา

ไว้ โดยประการที่เธอจะสําเร็จการอยู่ร่วมกับบุรุษไม่ได้. บุรุษถึงในสตรี ๑๒ จําพวก

นอกจาก ๘ จําพวกนั้น เป็นมิจฉาจาร เพราะเข้าไปในฐานะซึ่งไม่ใช่ของๆ ตน ที่ชน

เหล่าอื่นห้ามแล้ว”.

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

 ปเรสํ  รกฺขิตโคปิตํ  ผสฺสํ  เถเนตฺวา  ผุฏฺฅภาวโตติ  สารตฺถทีปนี ฯ

 “(ตาสํ  อิตฺถีนํ  ปุริเสน)  ปเรสํ  (ชนานํ)  รกฺขิตโคปิตํ  ผสฺสํ  เถเนตฺวา  ผุฏฺฅภาวโต  (มิจฺฉาจาโร  

โหติ)”  อิติ  สารตฺถทีปนี ฯ

 สารตฺถทีปนี อ.ฎีกาสารัตถทีปนี  อิติ ว่า  “(มิจฺฉาจาโร) อ.มิจฉาจาร  (โหติ) ย่อมมี  

(ตาสํ  อิตฺถีนํ  ปุริเสน)  ปเรสํ  (ชนานํ)  รกฺขิตโคปิตํ  ผสฺสํ  เถเนตฺวา  ผุฏฺฅภาวโต  

เพราะความที่ แห่งหญิง ท. เหล่านั้น เป็นผู้อันบุรุษ ลักขโมยแล้ว ซึ่งผัสสะ อันอันชน 

ท. เหล่าอื่น รักษาแล้วคุ้มครองแล้ว แตะต้องแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ฎีกาสารัตถทีปนีว่า “เป็นมิจฉาจาร เพราะสตรีเหล่านั้น ถูกบุรุษลักขโมยผัสสะที่พวก

ชนเหล่าอื่นรักษาคุ้มครอง แตะต้องแล้ว”.

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

[๒๐๕] วีสติยา  ปน  อิตฺถีสุ  สารกฺขาทีนํ  ทฺวาทสนฺนํ  อิตฺถีนํ  อญฺเฃ  ปุริสา  อคมนียฏฺฅานํ  

นาม ฯ  อิตฺถิโย  หิ  เยน  เกนจิ  ปุริเสน  ภริยาภาเวน  คหิตาว  ปุริสนฺตรํ  คนฺตุํ   

น  ลภนฺติ,  ตสฺมา  ตาสเมว  ทฺวาทสนฺนํ  ปุริสนฺตรคมเน  มิจฺฉาจาโร  โหติ  สสฺสามิก-

ภาวโต ฯ  ตา  หิ  สามิกสฺส  สนฺตกํ  ผสฺสํ  เถเนตฺวา  ปเรสํ  อภิรตึ  อุปฺปาเทนฺตีติ  

ตาสํ  มิจฺฉาจาโร ฯ  

 วีสติยา  ปน  อิตฺถีสุ  สารกฺขาทีนํ  ทฺวาทสนฺนํ  อิตฺถีนํ  อญฺเฃ  ปุริสา  อคมนียฏฺฅานํ  นาม ฯ   

อิตฺถิโย  หิ  เยน  เกนจิ  ปุริเสน  ภริยาภาเวน  คหิตาว  ปุริสนฺตรํ  คนฺตุํ  น  ลภนฺติ,  ตสฺมา  ตาสํ  

เอว  ทฺวาทสนฺนํ  (อิตฺถีนํ)  ปุริสนฺตรคมเน  มิจฺฉาจาโร  โหติ  (อตฺตโน)  สสฺสามิกภาวโต ฯ  ตา  

(อิตฺถิโย)  หิ  สามิกสฺส  สนฺตกํ  ผสฺสํ  เถเนตฺวา  ปเรสํ  (ปุริสานํ)  อภิรตึ  อุปฺปาเทนฺตีติ  ตาสํ  
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(อิตฺถีนํ)  มิจฺฉาจาโร  (โหติ) ฯ

 ปน ก็  ปุริสา อ.บุรุษ ท.  อญฺเฃ เหล่าอื่น  อคมนียฏฺฅานํ  นาม ชื่อว่าอคมนียัฏฐานะ  

วีสติยา  อิตฺถีสุ  สารกฺขาทีนํ  ทฺวาทสนฺนํ  อิตฺถีนํ ของ- ในหญิง ท. ๒๐ หนา -หญิง 

ท. ๑๒ มีผู้เป็นไปกับด้วยการอารักขาเป็นต้น ฯ  ห ิด้วยว่า  อิตฺถิโย อ.หญิง ท.  เยน  

เกนจิ  ปุริเสน  ภริยาภาเวน  คหิตาว ผู้อันบุรุษคนใดคนหนึ่ง ถือเอาแล้ว โดยความ

เป็นแห่งภรรยาเทียว  น  ลภนฺติ ย่อมไม่ได้  คนฺตุํ เพื่ออันถึง  ปุริสนฺตร ํซึ่งบุรุษอื่น,  

ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  มิจฺฉาจาโร อ.มิจฉาจาร  โหติ ย่อมมี  (อิตฺถีนํ) แก่หญิง ท.   

ทฺวาทสนฺนํ ๑๒  ตาสํ  เอว เหล่านั้นนั่นเทียว  ปุริสนฺตรคมเน ในเพราะการถึง 

ซึ่งบุรุษอื่น  (อตฺตโน)  สสฺสามิกภาวโต เพราะความที่ แห่งตน เป็นผู้เป็นไปกับด้วย

สามี ฯ  หิ จริงอยู่  ตา  (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านั้น  เถเนตฺวา ลักขโมยแล้ว  

ผสฺส ํซึ่งผัสสะ  สนฺตก ํอันเป็นของมีอยู่  สามิกสฺส ของสามี  อภิรตึ ยังความยินดียิ่ง   

อุปฺปาเทนฺติ ย่อมให้เกิดขึ้น  ปเรสํ  (ปุริสานํ) แก่บุรุษ ท. เหล่าอื่น  อิติ เพราะเหตุ

นั้น  มิจฺฉาจาโร อ.มิจฉาจาร  (โหติ) ย่อมมี  ตาสํ  (อิตฺถีนํ) แก่หญิง ท. เหล่านั้น ฯ

 ก็ในบรรดาหญิง ๒๐ จําพวก บุรุษเหล่าอื่น ชื่อว่าเป็นอคมนียัฏฐานะของสตรี ๑๒ 

จําพวก มีสตรีมีอารักขาเป็นต้น. ด้วยว่า พวกสตรีที่บุรุษคนใดคนหนึ่งถือโดยความ

เป็นภรรยาเท่านั้น ไม่ได้เพื่อจะถึงบุรุษอื่น, เพราะฉะนั้น สตรี ๑๒ จําพวกเหล่านั้น

เท่านั้น ชื่อว่าเป็นมิจฉาจาร ในเพราะถึงบุรุษอื่น เพราะตัวมีสามี. จริงอยู่ สตรีเหล่า

นั้น ขโมยผัสสะซึ่งเป็นสมบัติของสามี ทําความยินดีให้เกิดขึ้นแก่บุรุษเหล่าอื่น เพราะ

ฉะนั้น สตรีเหล่านั้น จึงเป็นมิจฉาจาร.

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

 อิตราสํ  ปน  อฏฺฅนฺนํ  มาตุรกฺขิตาทีนํ  ปุริสนฺตรคมเน  มิจฺฉาจาโร  น  โหติ  อสฺสามิก-

ภาวโต ฯ  อปิจ  เกนจิ  อปริคฺคหิตผสฺสตฺตา  อตฺตโน  ผสฺสสฺส  สยํ  สามิกตฺตา  จ  

นตฺถิ  ตาสํ  มิจฺฉาจาโร ฯ  น  หิ  มาตาทโย  สยํ  ตาสํ  ผสฺสานุภวนตฺถํ  ตา  รกฺขนฺติ   

เกวลํ  อนาจารํ  นิเสเธนฺตา  ปุริสนฺตรคมนเมว  ตาสํ  วาเรนฺติ  ตสฺมา  น  ตาสํ   

มาตาทโย  ผสฺเส  อิสฺสราติ ฯ

 อิตราสํ  ปน  อฏฺฅนฺนํ  มาตุรกฺขิตาทีนํ  (อิตฺถีนํ)  ปุริสนฺตรคมเน  มิจฺฉาจาโร  น  โหติ  (อตฺตโน)   
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อสฺสามิกภาวโต ฯ  อปิจ  (อตฺตโน)  เกนจิ  อปริคฺคหิตผสฺสตฺตา  (จ)  อตฺตโน  ผสฺสสฺส  สยํ   

สามิกตฺตา  จ  นตฺถิ  ตาสํ  (อิตฺถีนํ)  มิจฺฉาจาโร ฯ  น  หิ  มาตาทโย  (ชนา)  สยํ  ตาสํ  (อิตฺถีนํ)  

ผสฺสานุภวนตฺถํ  ตา  (อิตฺถิโย)  รกฺขนฺติ,  (เต  มาตาทโย  ชนา)  เกวลํ  อนาจารํ  นิเสเธนฺตา   

ปุริสนฺตรคมนํ  เอว  ตาสํ  (อิตฺถีนํ)  วาเรนฺติ,  ตสฺมา  น  ตาสํ  (อิตฺถีนํ)  มาตาทโย  (ชนา)   

ผสฺเส  อิสฺสรา  (โหนฺติ)  อิติ ฯ

 ปน ส่วนว่า  มิจฺฉาจาโร อ.มิจฉาจาร  น  โหติ ย่อมไม่มี  (อิตฺถีนํ) แก่หญิง ท.  มาตุ- 

รกฺขิตาทีนํ มีหญิงผู้อันมารดารักษาแล้วเป็นต้น  อฏฺฅนฺนํ ๘  อิตราสํ นอกนี้  (อตฺตโน)  

อสฺสามิกภาวโต เพราะความที่ แห่งตน เป็นผู้ไม่มีสามี ฯ  อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  มิจฺฉา-

จาโร อ.มิจฉาจาร  นตฺถิ ย่อมไม่มี   ตาสํ  (อิตฺถีนํ) แก่หญิง ท. เหล่านั้น  (อตฺตโน)   

เกนจิ  อปริคฺคหิตผสฺสตฺตา เพราะความที่ แห่งตน เป็นผู้มีผัสสะ อันใครๆ ไม่ถือเอา

รอบแล้ว  (จ) ด้วย  อตฺตโน  ผสฺสสฺส  สยํ  สามิกตฺตา เพราะความที่ แห่งตน เป็น

เจ้าของ แห่งผัสสะ ด้วยตนเอง  จ ด้วย ฯ  ห ิเพราะว่า  มาตาทโย  (ชนา) อ.ชน ท. 

มีมารดาเป็นต้น  รกฺขนฺติ ย่อมรักษา  ตา  (อิตฺถิโย) ซึ่งหญิง ท. เหล่านั้น  ผสฺสา- 

นุภวนตฺถํ เพื่ออันชมเชยซึ่งผัสสะ  ตาสํ  (อิตฺถีนํ) ของหญิง ท. เหล่านั้น  สย ํด้วย

ตนเอง  น หามิได้,  (เต  มาตาทโย  ชนา) อ.ชน ท. มีมารดาเป็นต้นเหล่านั้น   

นิเสเธนฺตา ห้ามอยู่  อนาจารํ ซึ่งอนาจาร  เกวลํ อย่างเดียว  วาเรนฺติ ย่อมห้าม   

ปุริสนฺตรคมนํ  เอว ซึ่งการถึงซึ่งบุรุษอื่นนั่นเทียว  ตาสํ  (อิตฺถีนํ) แห่งหญิง ท. เหล่า

นั้น,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  มาตาทโย  (ชนา) อ.ชน ท. มีมารดาเป็นต้น  อิสฺสรา 

เป็นใหญ่  ผสฺเส ในผัสสะ  ตาสํ  อิตฺถีนํ ของหญิง ท. เหล่านั้น  (โหนฺติ) ย่อมเป็น   

น หามิได้  อิติ ดังนี้แล ฯ

 ส่วนสตรี ๘ จําพวกนอกนี้มีสตรีที่มารดารักษาเป็นต้น ชื่อว่าไม่เป็นมิจฉาจาร ในเพราะ

ถึงบุรุษอื่น เพราะตัวยังไม่มีสามี. อีกอย่างหนึ่ง สตรีเหล่านั้น ชื่อว่าไม่เป็นมิจฉาจาร  

เพราะตนมีผัสสะที่ใครๆ หวงห้ามไม่ได้ และเพราะตนเป็นเจ้าของแห่งผัสสะเอง. ผู้

ปกครองทั้งหลายมีมารดาเป็นต้น ย่อมรักษาสตรีเหล่านั้นไว้ เพื่อชมเชยผัสสะของ

สตรีเหล่านั้นเอง ก็หามิได้, ผู้ปกครองมีมารดาเป็นต้นเหล่านั้น ป้องกันอนาจารอย่าง

เดียว จึงห้ามการถึงบุรุษอื่น แห่งสตรีเหล่านั้นเสีย, เพราะฉะนั้น ผู้ปกครองทั้งหลายมี

มารดาเป็นต้น จึงหาชื่อว่าเป็นใหญ่ในผัสสะของสตรีเหล่านั้นไม่แล.



๙. กถาว่าด้วยบทว่าวินัย 281คาถา]

 โส  สีลาทิคุณวิรหิเต  อคมนียฏฺฅาเน  อปฺปสาวชฺโช  สีลาทิคุณสมฺปนฺเน  มหาสาวชฺโช ฯ   

อปิจ  คุณวิรหิเตปิ  อภิภวิตฺวา  ปวตฺติโต  มหาสาวชฺโช ฯ  อุภินฺนํ  สมานจฺฉนฺทภาเวปิ  

กิเลสานํ  อุปกฺกมานญฺจ  มุทุตาย  อปฺปสาวชฺโช  ติพฺพตาย  มหาสาวชฺโช ฯ

 โส  (กาเมสุ  มิจฺฉาจาโร)  สีลาทิคุณวิรหิเต  อคมนียฏฺฅาเน  อปฺปสาวชฺโช  (โหติ)  สีลาทิคุณ- 

สมฺปนฺเน  (อคมนียฏฺฅาเน)  มหาสาวชฺโช  (โหติ)  ฯ  อปิจ  (กาเมสุ  มิจฺฉาจาโร  ปุคฺคเลน)   

คุณวิรหิเตปิ  (อคมนียฏฺฅาเน)  อภิภวิตฺวา  ปวตฺติโต  มหาสาวชฺโช  (โหติ) ฯ  อุภินฺนํ  (ชนานํ)  

สมานจฺฉนฺทภาเวปิ  (สนฺเต,  โส  กาเมสุ  มิจฺฉาจาโร)  กิเลสานํ  (จ)  อุปกฺกมานํ  จ  มุทุตาย   

อปฺปสาวชฺโช  (โหติ  กิเลสานํ  (จ)  อุปกฺกมานํ  จ)  ติพฺพตาย  มหาสาวชฺโช  (โหติ) ฯ

 โส  (กาเมสุ  มิจฺฉาจาโร) อ.กาเมสุมิจฉาจารนั้น  อปฺปสาวชฺโช ชื่อว่าเป็นอกุศล

ธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษน้อย  (โหติ) ย่อมเป็น  อคมนียฏฺฅาเน ในเพราะอคมนี- 

ยัฏฐานะ  สีลาทิคุณวิรหิเต อันเว้นแล้วจากคุณมีศีลเป็นต้น  มหาสาวชฺโช ชื่อว่าเป็น

อกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  (โหติ) ย่อมเป็น  (อคมนียฏฺฅาเน) ในเพราะ 

อคมนียัฏฐานะ  สีลาทิคุณสมฺปนฺเน อันถึงพร้อมแล้วด้วยคุณมีศีลเป็นต้น ฯ  อปิจ 

อีกอย่างหนึ่ง  (กาเมสุ  มิจฺฉาจาโร) อ.กาเมสุมิจฉาจาร  (ปุคฺคเลน)  คุณวิรหิเตปิ   

(อคมนียฏฺฅาเน)  อภิภวิตฺวา  ปวตฺติโต อันอันบุคคล ประพฤติข่มขืน ในอคมนียัฏ-

ฐานะ แม้อันเว้นแล้วจากคุณ  มหาสาวชฺโช ชื่อว่าเป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วย

โทษมาก  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  อุภินฺนํ  (ชนานํ)  สมานจฺฉนฺทภาเวปิ แม้ครั้นเมื่อความ

ที่ แห่งชน ท. ๒ เป็นผู้มีฉันทะเสมอกัน  (สนฺเต) มีอยู่,  (โส  กาเมสุ  มิจฺฉาจาโร)  

อ.กาเมสุมิจฉาจารนั้น  อปฺปสาวชฺโช ชื่อว่าเป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษ

น้อย  กิเลสานํ  (จ)  อุปกฺกมานํ  จ  มุทุตาย เพราะความที่ แห่งกิเลส ท. ด้วย แห่ง

ความพยายาม ท. ด้วย เป็นสภาพอ่อน  (โหติ) ย่อมเป็น  มหาสาวชฺโช ชื่อว่าเป็น

อกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  (กิเลสานํ  จ  อุปกฺกมานํ  จ)  ติพฺพตาย 

เพราะความที่ แห่งกิเลส ท. ด้วย แห่งความพยายาม ท. ด้วย เป็นสภาพแรงกล้า  

(โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 กาเมสุมิจฉาจารนั้น ชื่อว่ามีโทษน้อย ในเพราะอคมนียัฏฐานะ เว้นจากคุณมีศีล

เป็นต้น, ชื่อว่ามีโทษมาก ในเพราะอคมนียัฏฐานะ ถึงพร้อมด้วยคุณมีศีลเป็นต้น. อีก

อย่างหนึ่ง กาเมสุมิจฉาจารที่บุคคลประพฤติข่มขืน แม้ในอคมนียัฏฐานะผู้เว้นจากคุณ 
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ก็ชื่อว่ามีโทษมาก. แม้เมื่อชนทั้ง ๒ มีฉันทะร่วมกัน ก็ชื่อว่ามีโทษน้อย เพราะกิเลส

และความพยายามอ่อน, ชื่อว่ามีโทษมาก เพราะกิเลสและความพยายามแรงกล้า.

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

 ตสฺส  จตฺตาโร  สมฺภารา  อคมนียวตฺถุ  ตสฺมึ  เสวนจิตฺตํ  เสวนปฺปโยโค  มคฺเคน  

มคฺคปฺปฏิปตฺติอธิวาสนนฺติ ฯ

 ตสฺส  (กาเมสุ  มิจฺฉาจารสฺส)  จตฺตาโร  สมฺภารา  (โหนฺติ)  “อคมนียวตฺถุ  ตสฺมึ  (อคมนียวตฺถุมฺหิ)  

เสวนจิตฺตํ  เสวนปฺปโยโค  มคฺเคน  มคฺคปฺปฏิปตฺติอธิวาสนนฺติ ฯ

 สมฺภารา อ.องค์ ท.  จตฺตาโร ๔  ตสฺส  (กาเมสุ  มิจฺฉาจารสฺส) แห่งกาเมสุมิจฉาจาร

นั้น  (โหนฺติ) ย่อมมี  อิติ คือ  “อคมนียวตฺถุ อ.วัตถุอันบุคคลไม่พึงถึง  เสวนจิตฺตํ 

อ.จิตในการเสพ  ตสฺมึ  (อคมนียวตฺถุมฺหิ) ในวัตถุอันบุคคลไม่พึงถึงนั้น  เสวนปฺ-

ปโยโค อ.ความพยายามในการเสพ  มคฺเคน  มคฺคปฺปฏิปตฺติอธิวาสนํ อ.การยัง

มรรคให้ดําเนินไปสู่มรรคอยู่ทับ”

 กาเมสุมิจฉาจารนั้น มีองค์ ๔ คือ วัตถุอันไม่ควรถึง ๑ มีจิตคิดจะเสพในวัตถุอันไม่ควร

ถึงนั้น ๑ ความพยายามในการเสพ ๑ การทํามรรคให้ถึงมรรคหยุดอยู่ ๑.

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

[๒๐๖] พฺรหฺมชาลฏีกายํ  “อภิภวิตฺวา  วีติกฺกมเน  มคฺเคน  มคฺคปฺปฏิปตฺติอธิวาสเน  สติปิ   

ปุริมุปฺปนฺนเสวนาภิสนฺธิปฺปโยคาภาวโต  อภิภุยฺยมานสฺส  มิจฺฉาจาโร  น  โหตีติ   

วทนฺติ ฯ  เสวนจิตฺเต  สติ  ปโยคาภาโว  นปฺปมาณํ  อิตฺถิยา  เสวนปฺปโยคสฺส   

เยภุยฺเยน  อภาวโต  ตถา  สติ  อิตฺถิยา  ปุเรตรํ  อุปฏฺฅาปิตเสวนจิตฺตายปิ  มิจฺฉาจาโร   

น  สิยา  เสวนปฺปโยคาภาวโต ฯ  ตสฺมา  ปุริสสฺส  วเสน  อุกฺกํสโต  จตฺตาโร   

สมฺภารา  วุตฺตาติ  ทฏฺฅพฺพนฺติ  เอเก ฯ  อญฺฃถา  อิตฺถิยา  ปุริสกิจฺจกรณกาเล   

ปุริสสฺสาปิ  เสวนปฺปโยคาภาวโต  มิจฺฉาจาโร  น  สิยาติ  อิทมฺปเนตฺถ  สนฺนิฏฺฅานํ  

อตฺตโน  รุจิยา  ปวตฺติตสฺส  ตโย  พลกฺกาเรน  ปวตฺติตสฺส  ตโยติ  อนวเสสคฺคหเณน  

จตฺตาโรติ  วุตฺตํ ฯ
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 (ฏีกาจริเยน)  พฺรหฺมชาลฏีกายํ  “อภิภวิตฺวา  วีติกฺกมเน  มคฺเคน  มคฺคปฺปฏิปตฺติอธิวาสเน   

สติปิ  ปุริมุปฺปนฺนเสวนาภิสนฺธิปฺปโยคาภาวโต  (อิตฺถิยา)  อภิภุยฺยมานสฺส  (ปุริสสฺส)  มิจฺฉาจาโร  

น  โหตีติ  (เกจิ  อาจริยา)  วทนฺติ ฯ  ‘เสวนจิตฺเต  สติ  ปโยคาภาโว  น  ปมาณํ  (โหติ)  อิตฺถิยา  

เสวนปฺปโยคสฺส  เยภุยฺเยน  อภาวโต,  ตถา  (ภาเว)  สติ,  อิตฺถิยา  ปุเรตรํ  อุปฏฺฅาปิตเสวน- 

จิตฺตายปิ  มิจฺฉาจาโร  น  สิยา  เสวนปฺปโยคาภาวโต ฯ  ตสฺมา  (ปณฺฑิเตน)  ‘(อฏฺฅกถาจริเยน)   

ปุริสสฺส  วเสน  อุกฺกํสโต  จตฺตาโร  สมฺภารา  วุตฺตาติ  (สนฺนิฏฺฅานํ)  ทฏฺฅพฺพนฺติ  เอเก  (อาจริยา   

วทนฺติ)  ‘อญฺฃถา  (สนฺเต),  อิตฺถิยา  ปุริสกิจฺจกรณกาเล  ปุริสสฺสาปิ  เสวนปฺปโยคาภาวโต   

มิจฺฉาจาโร  น  สิยาติ  (อธิปฺปาเยน) ฯ  อิทํ  ปน  เอตฺถ  (กาเมสุมิจฺฉาจารสมฺภาราธิกาเร)   

สนฺนิฏฺฅานํ :-  อตฺตโน  รุจิยา  (ปุริเสน)  ปวตฺติตสฺส  (กาเมสุ  มิจฺฉาจารสฺส)  ตโย  (สมฺภารา  โหนฺติ),  

พลกฺกาเรน  (ปุริเสน)  ปวตฺติตสฺส  (กาเมสุ  มิจฺฉาจารสฺส)  ตโย  (สมฺภารา  โหนฺติ)  อิติ  (ปณฺฑิเตน)   

อนวเสสคฺคหเณน  จตฺตาโร  (สมฺภารา  ทฏฺฅพฺพา)”  อิติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(เกจิ  อาจริยา) อ.อาจารย์ ท. บางพวก  วทนฺติ ย่อมกล่าว  

อิติ ว่า  ‘มคฺเคน  มคฺคปฺปฏิปตฺติอธิวาสเน ครั้นเมื่อการยังมรรคให้ดําเนินไปสู่มรรค

หยุดอยู่  อภิภวิตฺวา  วีติกฺกมเน ในเพราะข่มขืนชําเรา  สติป ิแม้มีอยู่  มิจฺฉาจาโร 

อ.มิจฉาจาร  น  โหติ ย่อมไม่มี  (ปุริสสฺส) แก่บุรุษ  (อิตฺถิยา)  อภิภุยฺยมานสฺส ผู้

อันหญิง ข่มขืนอยู่  ปุริมุปฺปนฺนเสวนาภิสนฺธิปฺปโยคาภาวโต เพราะความไม่มีแห่ง

ความพยายามในการสืบต่อในการเสพอันเกิดขึ้นแล้วอันมีในกาลก่อน’  อิติ ดังนี้ ฯ  

เอเก  (อาจริยา) อ.อาจารย์ ท. พวกหนึ่ง  (วทนฺติ) ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  ‘เสวนจิตฺเต  

ครั้นเมื่อจิตในการเสพ  สต ิ มีอยู่  ปโยคาภาโว อ.ความไม่มีแห่งความพยายาม  

ปมาณํ เป็นประมาณ  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้  อภาวโต เพราะความไม่มี   

เสวนปฺปโยคสฺส แห่งความพยายามในการเสพ  อิตฺถิยา ของหญิง  เยภุยฺเยน โดย

มาก,  ตถา (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  สต ิมีอยู่,  มิจฺฉาจาโร อ.มิจฉาจาร  

น  สิยา ไม่พึงมี  อิตฺถิยา แก่หญิง  อุปฏฺฅาปิตเสวนจิตฺตายปิ แม้ผู้มีความคิดในการ

เสพอันให้ตั้งขึ้นแล้ว  ปุเรตรํ ก่อนกว่า  เสวนปฺปโยคาภาวโต เพราะความไม่มีแห่ง

ความพยายามในการเสพ ฯ  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (สนฺนิฏฺฅานํ) อ.ข้อสันนิษฐาน  

อิติ ว่า  ‘สมฺภารา อ.องค์ ท.  จตฺตาโร ๔  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์   

วุตฺตา กล่าวแล้ว  อุกฺกํสโต โดยอุกฤษฎ์  วเสน ด้วยสามารถ  ปุริสสฺส แห่งบุรุษ’  

อิติ ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ทฏฺฅพฺพํ พึงเห็น’  อิติ ดังนี้  (อธิปฺปาเยน) ด้วย
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ความประสงค์  อิติ ว่า  ‘อญฺฃถา ครั้นเมื่อความเป็นโดยประการอื่น  (สนฺเต) มีอยู่,  

มิจฺฉาจาโร อ.มิจฉาจาร  น  สิยา ไม่พึงมี  ปุริสสฺสาป ิแม้แก่บุรุษ  ปุริสกิจฺจกรณ- 

กาเล ในกาลเป็นที่กระทําซึ่งกิจของบุรุษ  อิตฺถิยา แห่งหญิง  เสวนปฺปโยคาภาวโต 

เพราะความไม่มีแห่งความพยายามในการเสพ’  อิติ ดังนี้ ฯ  ปน ก็  อิทํ  สนฺนิฏฺฅานํ 

อ.ข้อสันนิษฐานนี้  เอตฺถ  (กาเมสุมิจฺฉาจารสมฺภาราธิกาเร) ในอธิการแห่งองค์ของ

กาเมสุมิจฉาจารนั่น :-  (สมฺภารา) อ.องค์ ท.  ตโย ๓  (กาเมสุ  มิจฺฉาจารสฺส) แห่ง

กาเมสุมิจฉาจาร  (ปุริเสน)  ปวตฺติตสฺส อันอันบุรุษให้เป็นไปแล้ว  รุจิยา ตามความ

ชอบใจ  อตฺตโน ของตน  (โหนฺติ) ย่อมมี,  (สมฺภารา) อ.องค์ ท.  ตโย ๓  (กาเมสุ   

มิจฺฉาจารสฺส) แห่งกาเมสุมิจฉาจาร  (ปุริเสน)  ปวตฺติตสฺส อันอันบุรุษให้เป็นไป

แล้ว  พลกฺกาเรน โดยพลการ  (โหนฺติ) ย่อมมี  อิติ เพราะเหตุนั้น  (สมฺภารา) อ.องค์ 

ท.  จตฺตาโร ๔  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (ทฏฺฅพฺพา) พึงเห็น  อนวเสสคฺคหเณน 

ด้วยการถือเอาโดยไม่มีส่วนเหลือ”  อิติ ดังนี้  (ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  วุตฺต ํ

กล่าวแล้ว  พฺรหฺมชาลฎีกายํ ในฎีกาแห่งพรหมชาลสูตร ฯ

 ในฎีกาพรหมชาลสูตร ท่านกล่าวว่า “อาจารย์บางพวกกล่าวว่า ‘แม้เมื่อมีการยังมรรค

ให้ถึงมรรคหยุดอยู่ ในเพราะข่มขืนชําเรา บุรุษถูกสตรีข่มขืน ย่อมไม่เป็นมิจฉาจาร 

เพราะไม่มีความพยายามติดต่อในการเสพซึ่งเกิดขึ้นก่อน’. อาจารย์พวกหนึ่ง กล่าว

ว่า ‘เมื่อจิตคิดจะเสพมีอยู่ ความพยายามไม่มี ไม่เป็นประมาณ เพราะโดยมาก สตรี

ไม่มีความพยายามในการเสพ เมื่อเป็นเช่นนั้น แม้สตรีมีจิตคิดจะเสพปรากฏขึ้น ก็

ไม่พึงเป็นมิจฉาจาร เพราะไม่มีความพยายามในการเสพ. เพราะฉะนั้น พึงเห็น

ข้อสันนิษฐานว่า ‘องค์ ๔ ท่านกล่าวไว้โดยอุกฤษฎ์ ด้วยสามารถบุรุษ’ ดังนี้ ด้วย

ประสงค์ว่า ‘เมื่อจะถือความโดยประการอื่น ในเวลาที่สตรีทําหน้าที่ของบุรุษ แม้บุรุษ

ก็ไม่เป็นมิจฉาจาร เพราะไม่มีความพยายามในการเสพ’. ก็ในอธิการแห่งองค์ของ

กาเมสุมิจฉาจารนี้ มีข้อสันนิษฐานดังนี้ :- มิจฉาจารที่ให้เป็นไปตามความชอบใจของ

ตน มีองค์ ๓ ที่ให้เป็นไปโดยพลการ ก็มีองค์ ๓. เพราะเหตุนั้น พึงเห็นว่ามีองค์ ๔ 

เพราะถือเอาโดยไม่มีส่วนเหลือ”.

 ..............................................................................................................................
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 ตตฺถ  อตฺตโน  รุจิยา  ปวตฺติตสฺส  ตโย  พลกฺกาเรน  ปวตฺติตสฺส  ตโยติ  อนวเสสคฺ- 

คหเณน  จตฺตาโร  ทฏฺฅพฺพา ฯ  อตฺถสิทฺธิ  ปน  ตีเหวาติ  อิติวุตฺตกวณฺณนา ฯ

 “ตตฺถ  (กาเมสุ  มิจฺฉาจาเรสุ)  อตฺตโน  รุจิยา  (ปุริเสน)  ปวตฺติตสฺส  (กาเมสุ  มิจฺฉาจารสฺส)  ตโย   

(สมฺภารา  โหนฺติ),  พลกฺกาเรน  (ปุริเสน)  ปวตฺติตสฺส  (กาเมสุ  มิจฺฉาจารสฺส)  ตโย  (สมฺภารา   

โหนฺติ)  อิติ  (ปณฺฑิเตน)  อนวเสสคฺคหเณน  จตฺตาโร  (สมฺภารา)  ทฏฺฅพฺพา ฯ  อตฺถสิทฺธิ  ปน  

ตีหิ  เอว  (สมฺภาเรหิ  โหติ”  อิติ  อิติวุตฺตกวณฺณนา ฯ

 อิติวุตฺตกวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งอิติวุตตกะ  อิติ ว่า  “(สมฺภารา) อ.องค์ ท.  ตโย 

๓  ตตฺถ  (กาเมสุ  มิจฺฉาจาเรสุ  กาเมสุ  มิจฺฉาจารสฺส) แห่ง- ในกาเมสุมิจฉาจาร 

ท. เหล่านั้นหนา -กาเมสุมิจฉาจาร  (ปุริเสน)  ปวตฺติตสฺส อันอันบุรุษให้เป็นไป

แล้ว  รุจิยา ตามความชอบใจ  อตฺตโน ของตน  (โหนฺติ) ย่อมมี,  (สมฺภารา) อ.องค์ 

ท.  ตโย ๓  (กาเมสุ  มิจฺฉาจารสฺส) แห่งกาเมสุมิจฉาจาร  (ปุริเสน)  ปวตฺติตสฺส  

อันอันบุรุษให้เป็นไปแล้ว  พลกฺกาเรน โดยพลการ  (โหนฺติ) ย่อมมี  อิติ เพราะเหตุ

นั้น  (สมฺภารา) อ.องค์ ท.  จตฺตาโร ๔  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ทฏฺฅพฺพา พึงเห็น   

อนวเสสคฺคหเณน ด้วยการถือเอาโดยไม่มีส่วนเหลือ ฯ  ปน แต่ว่า  อตฺถสิทฺธิ 

อ.ความสําเร็จแห่งประโยชน์  (โหติ) ย่อมมี  ตีหิ  เอว  (สมฺภาเรหิ) ด้วยองค์ ท. ๓ 

นั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาอิติวุตตกะว่า “ในบรรดากาเมสุมิจฉาจารเหล่านั้น กาเมสุมิจฉาจารที่ให้เป็น

ไปตามความชอบใจของตน มีองค์ ๓ ที่ให้เป็นไปโดยพลการ ก็มีองค์ ๓. เพราะเหตุ

นั้น พึงเห็นว่ามีองค์ ๔ เพราะถือเอาโดยไม่มีส่วนเหลือ. แต่ด้วยองค์ ๓ เท่านั้น ก็

สําเร็จประโยชน์ได้”.

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

[๒๐๗] ยถาวุตฺตญฺเจตํ  ติวิธํ  กายกมฺมํ  โหติ ฯ  ตตฺถ  ปาณาติปาตาทิทฺวยํ  กายวจีทฺวาริกํ  

มิจฺฉาจาโร  กายทฺวาริโก ฯ  อกุสลญฺหิ  กายกมฺมํ  กายวจีทฺวาเรสุ  สมุฏฺฅาติ  น  มโน-

ทฺวาเร ฯ  สหตฺถา  หิ  ปาณํ  หนนฺตสฺส  อทินฺนํ  อาทิยนฺตสฺส  มิจฺฉาจารํ  จรนฺตสฺส  

กมฺมมฺปิ  กายกมฺมํ  ทฺวารมฺปิ  กายทฺวารํ ฯ  คจฺฉ  อิตฺถนฺนามํ  ชีวิตา  โวโรเปหิ  อิตฺถนฺ-

นามํ  ภณฺฑํ  อวหราติ  อาณาเปนฺตสฺส  ปน  กมฺมํ  กายกมฺมํ  ทฺวารนฺตุ  วจีทฺวารํ ฯ  
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เอวํ  อกุสลํ  กายกมฺมํ  กายวจีทฺวาเรเสฺวว  สมุฏฺฅาติ ฯ  เตหิ  ปน  จิตฺเตหิ  สห  ชาตา 

อภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทิฏฺฅิโย  เจตนาปกฺขิกา  วา  ภวนฺติ  อพฺโพหาริกา  วาติ   

อฏฺฅสาลินีนโย ฯ

 “ยถาวุตฺตํ  จ  เอตํ  (กมฺมํ)  ติวิธํ  กายกมฺมํ  โหติ ฯ  ตตฺถ  (ติวิเธสุ  กายกมฺเมสุ)  ปาณาติปาตาทิ-

ทฺวยํ  กายวจีทฺวาริกํ  (โหติ),  มิจฺฉาจาโร  กายทฺวาริโก  (โหติ) ฯ  อกุสลํ  หิ  กายกมฺมํ  กายวจี- 

ทฺวาเรสุ  สมุฏฺฅาติ  น  มโนทฺวาเร  (สมุฏฺฅาติ) ฯ  สหตฺถา  หิ  ปาณํ  หนนฺตสฺส  (สามิเกน)   

อทินฺนํ  (วตฺถุํ)  อาทิยนฺตสฺส  มิจฺฉาจารํ  จรนฺตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  กมฺมมฺปิ  กายกมฺมํ  (โหติ),  

ทฺวารมฺปิ  กายทฺวารํ  (โหติ) ฯ  ‘(ตฺวํ)  คจฺฉ,  (ตฺวํ)  อิตฺถนฺนามํ  (ปุคฺคลํ)  ชีวิตา  โวโรเปหิ,  

(ตฺวํ)  อิตฺถนฺนามํ  ภณฺฑํ  อวหราติ  อาณาเปนฺตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  ปน  กมฺมํ  กายกมฺมํ  (โหติ),  

ทฺวารํ  ตุ  วจีทฺวารํ  (โหติ) ฯ  เอวํ  อกุสลํ  กายกมฺมํ  กายวจีทฺวาเรสุ  เอว  สมุฏฺฅาติ ฯ  เตหิ  ปน   

จิตฺเตหิ  สห  ชาตา  อภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทิฏฺฅิโย  เจตนาปกฺขิกา  วา  ภวนฺติ  อพฺโพหาริกา  

วาติ  อฏฺฅสาลินีนโย ฯ

 อฏฺฅสาลินีนโย อ.นัยอันมาแล้วในอรรถกถาอัฏฐสาลินี  อิติ ว่า  “จ ก็  เอตํ  (กมฺมํ) 

อ.กรรมนั่น  ยถาวุตฺตํ อันถูกกล่าวแล้วอย่างไร  กายกมฺมํ เป็นกายกรรม  ติวิธ ํอัน

มีอย่าง ๓  โหติ ย่อมเป็น ฯ  ตตฺถ  (ติวิเธสุ  กายกมฺเมสุ)  ปาณาติปาตาทิทฺวยํ อ.- 

ในกายกรรม ท. อันมีอย่าง ๓ เหล่านั้นหนา -หมวดสองแห่งกายกรรมมีปาณาติบาต

เป็นต้น  กายวจีทฺวาริกํ เป็นกรรมอันเป็นไปทางกายทวารและวจีทวาร  (โหติ) ย่อม

เป็น,  มิจฺฉาจาโร อ.มิจฉาจาร  กายทฺวาริโก เป็นไปทางกายทวาร  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ   

ห ิก็  กายกมฺมํ อ.กายกรรม  อกุสลํ อันเป็นอกุศล  สมุฏฺฅาติ ย่อมตั้งขึ้น  กายวจี- 

ทฺวาเรสุ ในกายทวารและวจีทวาร ท.  (สมุฏฺฅาติ) ย่อมตั้งขึ้น  มโนทฺวาเร ในมโน-

ทวาร  น หามิได้ ฯ  หิ จริงอยู่  กมฺมมฺป ิ แม้ อ.กรรม  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  

หนนฺตสฺส ผู้ฆ่าอยู่  ปาณํ ซึ่งสัตว์มีชีวิต  สหตฺถา ด้วยมือของตน  อาทิยนฺตสฺส  

ผู้ถือเอาอยู่  (สามิเกน)  อทินฺนํ  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุ อันอันเจ้าของ ไม่ให้แล้ว  จรนฺตสฺส 

ผู้ประพฤติอยู่  มิจฺฉาจารํ ซึ่งมิจฉาจาร  กายกมฺมํ เป็นกายกรรม  (โหติ) ย่อมเป็น,   

ทฺวารมฺปิ แม้ อ.ทวาร  กายทฺวารํ เป็นกายทวาร  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ปน แต่ว่า  

กมฺมํ อ.กรรม  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  อาณาเปนฺตสฺส ผู้สั่งอยู่  อิติ ว่า  ‘(ตฺวํ) 

อ.ท่าน  คจฺฉ จงไป,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  โวโรเปหิ จงปลงลง  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล  อิตฺถนฺ-
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นามํ ผู้มีชื่ออย่างนี้  ชีวิตา จากชีวิต,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อวหร จงลักขโมย  ภณฺฑํ ซึ่ง

ภัณฑะ  อิตฺถนฺนามํ อันมีชื่ออย่างนี้’  อิติ ดังนี้  กายกมฺมํ เป็นกายกรรม  (โหติ) 

ย่อมเป็น,  ตุ ส่วนว่า  ทฺวารํ อ.ทวาร  วจีทฺวารํ เป็นวจีทวาร  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ   

กายกมฺมํ อ.กายกรรม  อกุสลํ อันเป็นอกุศล  สมุฏฺฅาติ ย่อมตั้งขึ้น  กายวจีทฺวาเรสุ   

เอว ในกายทวารและวจีทวาร ท. นั่นเทียว  เอวํ ด้วยประการฉะนี้ ฯ  ปน ส่วนว่า   

อภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทิฏฺฅิโย อ.อภิชฌา พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ ท.  ชาตา อัน

เกิดแล้ว  สห กับ  เตหิ  จิตฺเตหิ ด้วยจิต ท. เหล่านั้น  เจตนาปกฺขิกา  วา เป็นไปใน

ฝักฝ่ายแห่งเจตนาหรือ  อพฺโพหาริกา  วา หรือว่าเป็นอัพโพหาริก  ภวนฺต ิย่อมเป็น”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 นัยอันมาในอรรถกถาอัฏฐสาลินีว่า “ก็กรรมตามที่กล่าวไว้แล้วนั่น เป็นกายกรรมมี ๓ 

อย่าง. บรรดากายกรรมมี ๓ อย่างเหล่านั้น กายกรรม ๒ อย่างมีปาณาติบาตเป็นต้น 

เป็นไปทางกายทวารและวจีทวาร, มิจฉาจารเป็นไปทางกายทวาร. ก็กายกรรมที่

เป็นอกุศล ย่อมตั้งขึ้นในกายทวารและวจีทวาร หาได้ตั้งขึ้นในมโนทวารไม่. จริงอยู่ 

แม้กรรมของบุคคลผู้ฆ่าสัตว์มีชีวิตด้วยมือของตน ผู้ถือเอาวัตถุที่เจ้าของไม่ได้ให้ ผู้

ประพฤติมิจฉาจาร เป็นกายกรรม, แม้ทวาร ก็เป็นกายทวาร. แต่กรรมของบุคคลผู้สั่ง

ว่า ‘ท่านจงไป จงปลงบุคคลชื่อนี้ลงจากชีวิตเสีย, ท่านจงลักขโมยภัณฑะชื่อนี้’ ดังนี้ 

เป็นกายกรรม, ส่วนทวาร เป็นวจีทวาร. กายกรรมที่เป็นอกุศล ย่อมตั้งขึ้นในกายทวาร

และวจีทวารเท่านั้น ดังพรรณนามาฉะนี้. ส่วน อภิชฌา พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ 

ที่เกิดพร้อมกับจิตเหล่านั้น เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งเจตนา หรือว่าเป็นอัพโพหาริก”.

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

[๒๐๘]  อิเม  สตฺตา  หญฺฃนฺตตูิ  ปวตฺตพฺยาปารวเสน  เจตนาปกฺขิกา  วา  ภวนฺติ  กายกมฺม-

โวหารลาภา  อพฺโพหาริกา  วา  มโนกมฺมโวหารวิรหา  สสมฺภารปฅวีอาทีสุ  อาปาทโย  

เอตฺถ  นิทสฺสนนฺติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 “อิเม  สตฺตา  หญฺฃนฺตูติ  ปวตฺตพฺยาปารวเสน  (อภิชฺฌาทโย  อกุสลธมฺมา)  เจตนาปกฺขิกา  วา   

ภวนฺติ  กายกมฺมโวหารลาภา  อพฺโพหาริกา  วา  มโนกมฺมโวหารวิรหา,  สสมฺภารปฅวีอาทีสุ   

(ธาตูสุ)  อาปาทโย  (ธาตโว)  เอตฺถ  (ปพฺเพ)  นิทสฺสนํ  (โหติ)”  อิติ  ตฏฺฏีกา ฯ
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 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งอรรถกถาอัฏฐสาลินีนั้น  อิติ ว่า  “(อภิชฺฌาทโย  อกุสลธมฺมา)  

อ.อกุศลธรรม ท. มีอภิชฌาเป็นต้น  เจตนาปกฺขิกา ชื่อว่าเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งเจตนา  

ปวตฺตพฺยาปารวเสน ด้วยสามารถแห่งความขวนขวายอันเป็นไปแล้ว  อิติ ว่า  ‘อิเม  

สตฺตา อ.สัตว์ ท. เหล่านี้  หญฺฃนฺตุ จงเดือดร้อน’  อิติ ดังนี้เป็นต้น  กายกมฺม- 

โวหารลาภา เพราะการได้ซึ่งโวหารว่ากายกรรม  วา หรือ  วา หรือว่า  อพฺโพหาริกา  

ชื่อว่าเป็นอัพโพหาริก  มโนกมฺมโวหารวิรหา เพราะเว้นจากโวหารว่ามโนกรรม   

ภวนฺต ิย่อมเป็น,  (ธาตโว) อ.ธาตุ ท.  อาปาทโย มีอาโปธาตุเป็นต้น  (ธาตูสุ) ใน

ธาตุ ท.  สสมฺภารปฅวีอาทีสุ มีปฐวีธาตุอันเป็นไปกับด้วยสัมภาระเป็นต้น  นิทสฺสนํ 

เป็นอุทาหรณ์  เอตฺถ  (ปพฺเพ) ในข้อนั้น  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ฎีกาแห่งอรรถกถาอัฏฐสาลินีนั้นว่า “อกุศลธรรมมีอภิชฌาเป็นต้น ชื่อว่าเป็นไปในฝัก

ฝ่ายแห่งเจตนา ด้วยสามารถความขวนขวายอันเป็นไปว่า ‘ขอสัตว์เหล่านี้ จงเดือด

ร้อน’ ดังนี้เป็นต้น เพราะได้โวหารว่ากายกรรม หรือว่าชื่อว่าเป็นอัพโพหาริก เพราะ

เว้นจากโวหารว่ามโนกรรม. ในข้อนั้น มีอาโปธาตุเป็นต้น ในปฐวีธาตุที่มีสัมภาระ

เป็นต้น เป็นอุทาหรณ์”.

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

 ยถาปวตฺโต  พฺยาปาโร  กมฺมปโถ  โหติ  ตํ  ทสฺเสตุํ  อิเม  สตฺตา  หญฺฃนฺตูติ  ปวตฺติ  

พฺยาปารสฺส  ทสฺสิตา ฯ  กายทฺวาริกเจตนาย  สหการิการณภาวโต  กายกมฺมโวหาร-

ลาภา ฯ  อภิชฺฌาทีนํ  ปรสนฺตกสฺส  อตฺตโน  ปริณามนวเสน  อิเม  สตฺตา  หญฺฃนฺตูติ- 

อาทินา  จ  อปฺปวตฺตตฺตา  มโนกมฺมโวหารวิรหา ฯ  อเจตนาสภาวโต  วา  ปาณา- 

ติปาตาทิวเสน  อพฺโพหาริกา  ปาณาติปาตาทิภาเวน  น  วตฺตพฺพาติ  อตฺโถ ฯ   

เอตฺถาติ  อพฺโพหาริกภาเวติ  ตทนุฏีกา ฯ

 “ยถาปวตฺโต  พฺยาปาโร  กมฺมปโถ  โหติ,  (ฏีกาจริเยน)  ตํ  (พฺยาปารํ)  ทสฺเสตุํ  ‘อิเม  สตฺตา  

หญฺฃนฺตูติ  ปวตฺติ  พฺยาปารสฺส  ทสฺสิตา ฯ  (อภิชฺฌาทโย  อกุสลธมฺมา)  กายทฺวาริกเจตนาย  

สหการิการณภาวโต  กายกมฺมโวหารลาภา  (เจตนาปกฺขิกา  โหนฺติ) ฯ  อภิชฺฌาทีนํ  (อกุสล- 

ธมฺมานํ)  ปรสนฺตกสฺส  อตฺตโน  ปริณามนวเสน  (จ)  ‘อิเม  สตฺตา  หญฺฃนฺตูติอาทินา  (พฺยาปาเรน)  

จ  อปฺปวตฺตตฺตา  มโนกมฺมโวหารวิรหา  (อพฺโพหาริกา  โหนฺติ) ฯ  (อภิชฺฌาทโย  อกุสลธมฺมา)   
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อเจตนาสภาวโต  วา  ปาณาติปาตาทิวเสน  อพฺโพหาริกา  (โหนฺติ),  ‘(เกนจิ)  ปาณาติปาตาทิ- 

ภาเวน  น  วตฺตพฺพาติ  อตฺโถ ฯ  ‘เอตฺถาติ  (ปทสฺส  ‘อภิชฺฌาทีนํ  อกุสลธมฺมานํ  เจตนา- 

ปกฺขิกานํ)  อพฺโพหาริกภาเว’  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  ตทนุฏีกา ฯ

 ตทนุฏีกา อ.อนุฎีกาแห่งอรรถกถาอัฏฐสาลินีนั้น  อิติ ว่า  “ปวตฺต ิ อ.ความเป็นไป   

พฺยาปารสฺส แห่งความขวนขวาย  อิติ ว่า  ‘อิเม  สตฺตา อ.สัตว์ ท. เหล่านี้  หญฺฃนฺตุ 

จงเดือดร้อน’  อิติ ดังนี้เป็นต้น  (ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  ทสฺสิตา แสดงแล้ว  

ทสฺเสตุํ เพื่ออันแสดง  ตํ  (พฺยาปารํ) ซึ่ง-,  พฺยาปาโร อ.ความขวนขวาย  ยถาปวตฺโต  

อันเป็นไปแล้วอย่างไร  กมฺมปโถ เป็นกรรมบถ  โหติ ย่อมเป็น, -ความขวนขวายนั้น ฯ   

(อภิชฺฌาทโย  อกุสลธมฺมา) อ.อกุศลธรรม ท. มีอภิชฌาเป็นต้น  (เจตนาปกฺขิกา) 

ชื่อว่าเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งเจตนา  กายกมฺมโวหารลาภา เพราะการได้ซึ่งโวหารว่า

กายกรรม  กายทฺวาริกเจตนาย  สหการิการณภาวโต เพราะความที่ แห่งเจตนาอัน

เป็นไปทางกายทวาร เป็นเหตุแห่งการกระทําร่วมกันโดยปกติ  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ 

(อพฺโพหาริกา) ชื่อว่าเป็นอัพโพหาริก  มโนกมฺมโวหารวิรหา เพราะเว้นจากโวหาร

ว่ามโนกรรม  อภิชฺฌาทีนํ  (อกุสลธมฺมานํ)  อปฺปวตฺตตฺตา เพราะความที่ แห่ง

อกุศลธรรม ท. มีอภิชฌาเป็นต้น ไม่เป็นไปแล้ว  ปรสนฺตกสฺส  อตฺตโน  ปริณามน- 

วเสน ด้วยสามารถแห่งการ ยังของอันเป็นของบุคคลอื่น ให้น้อมเข้ามา เพื่อตน  (จ) 

ด้วย  (พฺยาปาเรน) ด้วยความขวนขวาย  อิติอาทินา เป็นต้นว่า  ‘อิเม  สตฺตา 

อ.สัตว์ ท. เหล่านี้  หญฺฃนฺตุ จงเดือดร้อน’ ดังนี้  จ ด้วย  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ  วา 

อีกอย่างหนึ่ง  (อภิชฺฌาทโย  อกุสลธมฺมา) อ.อกุศลธรรม ท. มีอภิชฌาเป็นต้น   

อพฺโพหาริกา ชื่อว่าเป็นอัพโพหาริก  ปาณาติปาตาทิวเสน ด้วยสามารถแห่ง

กายกรรมมีปาณาติบาตเป็นต้น,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘(เกนจิ) อันใครๆ  น  

วตฺตพฺพา ไม่พึงกล่าว  ปาณาติปาตาทิภาเวน ด้วยความเป็นแห่งกายกรรมมี

ปาณาติบาตเป็นต้น’  อิติ ดังนี้  อเจตนาสภาวโต เพราะความไม่มีเจตนาตามความ

เป็นจริง  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘(อภิชฺฌาทีนํ  อกุสล- 

ธมฺมานํ  เจตนาปกฺขิกานํ)  อพฺโพหาริกภาเว ในความที่ แห่งอกุศลธรรม ท. มี 

อภิชฌาเป็นต้น อันเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งเจตนา เป็นอัพโพหาริก’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  ‘เอตฺถาติ ว่า ‘เอตฺถ’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ
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         อนุฎีกาแห่งอรรถกถาอัฏฐสาลินีนั้นว่า “ท่านแสดงความเป็นไปแห่งความขวนขวายว่า 

‘ขอสัตว์เหล่านี้ จงเดือดร้อน’ ดังนี้เป็นต้น เพื่อจะแสดงประการที่ความขวนขวายเป็น

ไปแล้วเป็นกรรมบถ. อกุศลธรรมมีอภิชฌาเป็นต้น ชื่อว่าเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งเจตนา 

เพราะได้โวหารว่ากายกรรม เหตุเจตนาที่เป็นไปทางกายทวาร เป็นเหตุทําร่วมกัน

โดยปกติ ชื่อว่าเป็นอัพโพหาริก เพราะเว้นจากโวหารว่ามโนกรรม เหตุอกุศลธรรมมี

อภิชฌาเป็นต้น ไม่เป็นไปด้วยสามารถแห่งการน้อมของๆ ผู้อื่นมาเพื่อตน และด้วย

ความขวนขวายว่า ‘ขอสัตว์เหล่านี้ จงเดือดร้อน’ ดังนี้เป็นต้น. อีกอย่างหนึ่ง อกุศล-

ธรรมมีอภิชฌาเป็นต้น ชื่อว่าเป็นอัพโพหาริก ด้วยสามารถกายกรรมมีปาณาติบาต

เป็นต้น, อธิบายว่า ‘ใครๆ ไม่พึงกล่าวด้วยความเป็นกายกรรมมีปาณาติบาตเป็นต้น’ 

เพราะไม่มีเจตนาตามสภาพ. บทว่า ‘เอตฺถ’ แปลว่า ในความที่อกุศลธรรมมีอภิชฌา

เป็นต้น ซึ่งเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งเจตนา เป็นอัพโพหาริก”.

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

 กายกมฺมกถา ฯ

 กายกมฺมกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งกายกรรม  (นิฏฺฅิตา) จบแล้ว ฯ

 จบกายกรรมกถา.

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

วจีกมฺมกถา

[๒๐๙] มุสาติ  วิสํวาทนปุเรกฺขารสฺส  อตฺถภญฺชโก  วจีปโยโค  กายปฺปโยโค  วา ฯ

 มุสาติ  วิสํวาทนปุเรกฺขารสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  อตฺถภญฺชโก  วจีปโยโค  กายปฺปโยโค  วา ฯ

 วจีปโยโค อ.วจีประโยค  วา หรือว่า  กายปฺปโยโค อ.กายประโยค  อตฺถภญฺชโก อัน

หักรานซึ่งประโยชน์  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  วิสํวาทนปุเรกฺขารสฺส ผู้กระทําซึ่งการ

กล่าวให้คลาดเคลื่อนเป็นเบื้องหน้า  มุสาต ิชื่อว่ามุสา ฯ



๙. กถาว่าด้วยบทว่าวินัย 291คาถา]

 วจีประโยคหรือกายประโยค ที่หักรานประโยชน์ของบุคคลผู้มุ่งกล่าวให้คลาดเคลื่อน

เป็นเบื้องหน้า ชื่อว่ามุสา.

 ตตฺถ  กมฺมปถปฺปตฺตํ  ทสฺเสตุํ  อตฺถภญฺชโกติ  วุตฺตํ ฯ  วจีปโยคาทิคฺคหเณน   

มุสาสทฺทสฺส  กิริยปฺปธานตํ  ทสฺเสติ ฯ  วิสํวาทนาธิปฺปาเยนสฺส  ปรวิสํวาทกกายวจี-

ปโยคสมุฏฺฅาปิกา  เจตนา  มุสาวาโท  ยถาวุตฺตปฺปโยคภูตํ  มุสา  วทติ  วิญฺฃาเปติ  

สมุฏฺฅาเปติ  วา  เอตายาติ  กตฺวา ฯ  วิสํวาทนาธิปฺปาโย  จ  ปน  ปุพฺพภาคกฺขเณ  

ตํขเณ  จ  ลพฺภติ ฯ  วุตฺตญฺหิ  “ปุพฺเพ  วสฺส  โหติ  มุสา  ภณิสฺสนฺติ  ภณนฺตสฺส  โหติ  

มุสา  ภณามีติ ฯ  เอตญฺหิ  ทฺวยํ  องฺคภูตํ  อิตรนฺตุ  โหตุ  วา  มา  วา  อการณเมตํ ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  ตตฺถ  (วจเนสุ)  กมฺมปถปฺปตฺตํ  ทสฺเสตุํ  “อตฺถภญฺชโกติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ   

(อฏฺฅกถาจริโย) วจีปโยคาทิคฺคหเณน  มุสาสทฺทสฺส  กิริยปฺปธานตํ  ทสฺเสติ ฯ  วิสํวาทนา- 

ธิปฺปาเยน  อสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  ปรวิสํวาทกกายวจีปโยคสมุฏฺฅาปิกา  เจตนา  มุสาวาโท   

“(ปุคฺคโล)  ยถาวุตฺตปฺปโยคภูตํ  มุสา  วทติ  (อญฺฃํ  ปุคฺคลํ)  วิญฺฃาเปติ  (มุสาวาทํ)  สมุฏฺฅาเปติ   

วา  เอตาย  (เจตนาย)”  อิติ  (วิคฺคหํ)  กตฺวา ฯ  (ปณฺฑิเตน)  วิสํวาทนาธิปฺปาโย  จ  ปน   

ปุพฺพภาคกฺขเณ  (จ)  ตํขเณ  จ  ลพฺภติ ฯ  วุตฺตํ  หิ  (อุปาลิตฺเถเรน)  “ปุพฺเพ ว  อสฺส  (ภิกฺขุสฺส)  

โหติ  ‘(ภิกฺขู)  มุสา  ภณิสฺสนฺติ’  (อิติ  สมฺปชานนํ),  ภณนฺตสฺส  (ภิกฺขุสฺส)  โหติ  ‘(อหํ)  มุสา   

ภณามิ’  (อิติ  สมฺปชานนํ)’  อิติ  (เอตํ  วจนํ) ฯ  เอตํ  หิ  ทฺวยํ  องฺคภูตํ  (โหติ),  อิตรํ  (องฺคํ)  ตุ   

โหตุ  วา  มา  (โหตุ)  วา,  อการณํ  (โหติ)  เอตํ  (องฺคํ) ฯ

 ตตฺถ  (วจเนสุ  วจนํ) อ.- ในคํา ท. เหล่านั้นหนา -คํา  อิติ ว่า “อตฺถภญฺชโก อันหักราน

ซึ่งประโยชน์”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  

ทสฺเสตุํ เพื่ออันแสดง  กมฺมปถปฺปตฺต ํ ซึ่งการถึงซึ่งกรรมบถ ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย)  

อ.พระอรรถกถาจารย์  ทสฺเสติ ย่อมแสดง  มุสาสทฺทสฺส  กิริยปฺปธานตํ ซึ่งความ

ที่ แห่งมุสาศัพท์ เป็นประธานของกิิริยา  วจีปโยคาทิคฺคหเณน ด้วยศัพท์มีวจีปโยค 

เป็นต้น ฯ  เจตนา อ.เจตนา  อสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลนั้น  ปรวิสํวาทกกาย-

วจีปโยคสมุฏฺฅาปิกา อันยังกายประโยคและวจีประโยคอันเป็นเครื่องกล่าวให้คลาด

เคลื่อนต่อบุคคลอื่นให้ตั้งขึ้น  วิสํวาทนาธิปฺปาเยน ด้วยความประสงค์ในการกล่าว

ให้คลาดเคลื่อน  มุสาวาโท ชื่อว่ามุสาวาท  กตฺวา เพราะกระทํา  (วิคฺคหํ) ซึ่งการ

วิเคราะห์  อิติ ว่า  “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  วทติ ย่อมกล่าว  มุสา เท็จ  ยถาวุตฺตปฺ- 
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ปโยคภูตํ อันเป็นประโยคตามที่ถูกกล่าวแล้วเป็นแล้ว  (อญฺฃํ  ปุคฺคลํ)  วิญฺฃาเปติ  

คือว่ายังบุคคลอื่น ย่อมให้รู้แจ้ง  วา หรือว่า  (มุสาวาทํ) ยังการกล่าวเท็จ  สมุฏฺฅาเปติ  

ย่อมให้ตั้งขึ้น  เอตาย  (เจตนาย) ด้วยเจตนานั่น”  อิติ ดังนี้ ฯ  จ  ปน ก็แล  วิสํ- 

วาทนาธิปฺปาโย อ.ความประสงค์ในการกล่าวให้คลาดเคลื่อน  (ปณฺฑิเตน) อัน

บัณฑิต  ลพฺภติ ย่อมได้  ปุพฺพภาคกฺขเณ (จ) ในขณะอันเป็นส่วนเบื้องต้นด้วย 

ตํขเณ  จ ในขณะนั้นด้วย ฯ  ห ิจริงอยู่  (เอตํ  วจนํ) อ.คํานี้  อิติ ว่า  “(สมฺปชานนํ)  

อ.การรู้สึกตัว  (อิติ) ว่า  ‘(ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  ภณิสฺสนฺต ิจักพูด  มุสา เท็จ’ (อิติ) ดังนี้  

โหติ ย่อมมี  อสฺส  (ภิกฺขุสฺส) แก่ภิกษุนั้น  ปุพฺเพว ในกาลก่อนเทียว,  (สมฺปชานนํ)  

อ.การรู้สึกตัว  (อิติ) ว่า  ‘(อหํ) อ.เรา  ภณามิ พูดอยู่  มุสา เท็จ’  (อิติ)ดังนี้  โหติ 

ย่อมมี  (ภิกฺขุสฺส) แก่ภิกษุ  ภณนฺตสฺส ผู้กล่าวอยู่”  อิติ ดังนี้  (อุปาลิตฺเถเรน) อัน

พระอุบาลีผู้เถระ  วุตฺต ํกล่าวแล้ว ฯ  เอตํ  หิ  ทฺวยํ อ.หมวดสองนั่นแล  องฺคภูตํ เป็น

องค์เป็นแล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น,  ต ุส่วนว่า  อิตรํ  (องฺคํ) อ.องค์นอกนี้  โหตุ  วา จงมี

หรือ  มา  (โหตุ)  วา หรือว่าจงอย่ามี,  เอตํ  (องฺคํ) อ.องค์นั่น  อการณํ มิใช่เป็นเหตุ  

(โหติ) ย่อมเป็น ฯ

   ในบรรดาคําเหล่านั้น คําว่า “หักรานประโยชน์” ท่านกล่าวไว้ เพื่อจะแสดงมุสาวาท 

ที่ถึงความเป็นกรรมบถ. ท่านแสดงความที่มุสาศัพท์ เป็นประธานของกิริยา ด้วยศัพท์

มีวจีประโยคเป็นต้น. เจตนาของเขา อันยังกายประโยคและวจีประโยค ซึ่งเป็นเครื่อง

กล่าวให้คลาดเคลื่อนต่อผู้อื่นให้ตั้งขึ้น ด้วยประสงค์จะกล่าวให้คลาดเคลื่อน ชื่อว่า

มุสาวาท เพราะทําวิเคราะห์ว่า “บุคคลย่อมกล่าวเท็จ อันเป็นประโยคตามที่กล่าวแล้ว 

คือให้ผู้อื่นรู้แจ้งมุสา หรือยังมุสาให้ตั้งขึ้นด้วยเจตนานั่น”. ก็แลความประสงค์ในการ

กล่าวให้คลาดเคลื่อน ย่อมได้ ทั้งในขณะเบื้องต้น ทั้งในขณะนั้น. จริงอยู่ พระอุบาลี

เถระกล่าวไว้ว่า “ก่อน (ที่จะพูด) นั่นแหละ ภิกษุย่อมมีความรู้ตัวว่า ‘เราจะพูดมุสา’ 

เมื่อกําลังพูด ย่อมมีความรู้ตัวว่า ‘เราพูดมุสาอยู่’ ดังนี้. ความรู้ตัวทั้งสองอย่างนั้นแล 

เป็นองค์, ส่วนนอกนี้ จะมีก็ตาม ไม่มีก็ตาม, ข้อนั้น ไม่เป็นเหตุ.

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

[๒๑๐] อปโร  นโย ฯ  มุสาติ  อภูตํ  อตจฺฉํ  วตฺถุ ฯ  วาโทติ  ตสฺส  ภูตโต  ตจฺฉโต  วิญฺฃาปนํ ฯ   

อตถํ  วตฺถุํ  ตถโต  ปรํ  วิญฺฃาเปตุกามสฺส  ปน  ตถาวิญฺฃตฺติสมุฏฺฅาปิกา  เจตนา  
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มุสาวาโท  มุสา  วาทิยติ  วุจฺจติ  เอตายาติ  กตฺวา ฯ  เอตฺถ  จ  ปุริมนเย  มุสาวาท-

ลกฺขณสฺส  อพฺยาปิตาย  มุสาสทฺทสฺส  จ  วิสํวทิตพฺพตฺถวาจกตฺตสมฺภวโต  ปริปุณฺณํ  

กตฺวา  ตํ  ลกฺขณํ  ทสฺเสตุํ  ทุติยนโย  วุตฺโตติ  ทฏฺฅพฺพํ ฯ

 อปโร  นโย ฯ  มุสาติ  อภูตํ  อตจฺฉํ  วตฺถุ ฯ  วาโทติ  (อญฺฃสฺส  ปุคฺคลสฺส)  ตสฺส    (วตฺถุสฺส)   

ภูตโต  ตจฺฉโต  วิญฺฃาปนํ ฯ  อตถํ  วตฺถุํ  ตถโต  ปรํ  (ปุคฺคลํ)  วิญฺฃาเปตุกามสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  

ปน  ตถาวิญฺฃตฺติสมุฏฺฅาปิกา  เจตนา  มุสาวาโท  “(ปุคฺคเลน)  มุสา  วาทิยติ  วุจฺจติ  เอตาย  

(เจตนาย)  อิติ  (วิคฺคหํ)  กตฺวา ฯ  (ปณฺฑิเตน)  เอตฺถ  (มุสาวาทาธิกาเร)  จ  “(อฏฺฅกถาจริเยน)  

ปุริมนเย  มุสาวาทลกฺขณสฺส  อพฺยาปิตาย  (จ)  มุสาสทฺทสฺส  จ  วิสํวทิตพฺพตฺถวาจกตฺตสมฺภวโต  

ปริปุณฺณํ  กตฺวา  ตํ  ลกฺขณํ  ทสฺเสตุํ  ทุติยนโย  วุตฺโตติ  (สนฺนิฏฺฅานํ)  ทฏฺฅพฺพํ ฯ

 นโย อ.นัย  อปโร อื่นอีก ฯ  วตฺถุ อ.เรื่อง  อภูตํ อันไม่จริง  อตจฺฉํ อันไม่แท้  ‘มุสาติ  

ชื่อว่ามุสา ฯ  (อญฺฃสฺส  ปุคฺคลสฺส)  วิญฺฃาปนํ อ.การยังบุคคลอื่นให้รู้  ตสฺส  

(วตฺถุสฺส) ซึ่งเรื่องนั้น  ภูตโต โดยความเป็นจริง  ตจฺฉโต โดยความแท้  ‘วาโทติ ชื่อ

ว่าวาทะ ฯ  ปน ก็  เจตนา อ.เจตนา  ตถาวิญฺฃตฺติสมุฏฺฅาปิกา อันยังการเปล่ง

ถ้อยคําเหมือนอย่างนั้นให้ตั้งขึ้น  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  ปรํ  (ปุคฺคลํ)  วิญฺฃาเปตุ-

กามสฺส ผู้ใคร่เพื่ออันยังบุคคลอื่นให้รู้  วตฺถุํ ซึ่งเรื่อง  อตถํ อันไม่จริง  ตถโต โดย

ความเป็นเรื่องจริง  มุสาวาโท ชื่อว่ามุสาวาท  กตฺวา เพราะกระทํา  (วิคฺคหํ) ซึ่ง

การวิเคราะห์  อิติ ว่า  “มุสา อ.คําเท็จ  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  วาทิยติ ย่อมกล่าว   

วุจฺจติ คือว่าย่อมพูด  เอตาย  (เจตนาย) ด้วยเจตนานั่น”  อิติ ดังนี้ ฯ  จ ก็   

(สนฺนิฏฺฅานํ) อ.ข้อสันนิษฐาน  อิติ ว่า  “ทุติยนโย อ.นัยที่ ๒  (อฏฺฅกถาจริเยน) อัน

พระอรรถกถาจารย์  วุตฺโต กล่าวแล้ว  ทสฺเสตุํ เพื่ออันแสดง  ตํ  ลกฺขณํ ซึ่งลักษณะ

นั้น  กตฺวา กระทํา  ปริปุณฺณ ํ ให้เต็มรอบแล้ว  ปุริมนเย  มุสาวาทลกฺขณสฺส   

อพฺยาปิตาย เพราะความที่ แห่งลักษณะของมุสาวาท ในนัยอันมีในก่อน ไม่แจ่มแจ้ง

แล้ว  จ ด้วย  มุสาสทฺทสฺส วิสํวทิตพฺพตฺถวาจกตฺตสมฺภวโต เพราะความมีแห่ง

ความที่ แห่งมุสาศัพท์ เป็นศัพท์กล่าวซึ่งเนื้อความอันจะพึงกล่าวให้คลาดเคลื่อน  จ 

ด้วย”  อิติ ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ทฏฺฅพฺพํ พึงเห็น  เอตฺถ  (มุสาวาทาธิกาเร)  

ในอธิการแห่งมุสาวาทนั่น ฯ

 อีกนัยหนึ่ง. เรื่องอันไม่จริงไม่แท้ ชื่อว่ามุสา. การทําผู้อื่นให้ทราบเรื่องนั้น โดยความ
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เป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ ชื่อว่าวาทะ. ก็เจตนาที่ทําการเปล่งถ้อยคําอย่างนั้นให้ตั้งขึ้น 

ของบุคคลผู้ประสงค์จะทําผู้อื่นให้ทราบเรื่องอันไม่จริง โดยความเป็นเรื่องจริง ชื่อ

ว่ามุสาวาท เพราะทําการวิเคราะห์ว่า “คําเท็จ อันบุคคลย่อมกล่าว คือย่อมพูด ด้วย

เจตนานั่น”. ก็ในอธิการแห่งมุสาวาทนั่น พึงเห็นข้อสันนิษฐานว่า “ท่านกล่าวนัยที่ ๒ 

ไว้ เพื่อแสดงลักษณะนั้นให้บริบูรณ์ เพราะว่าลักษณะของมุสาวาทในนัยก่อน ยังไม่

แจ่มแจ้งพอ และเพราะมีความที่มุสาศัพท์ เป็นศัพท์บอกความที่จะพึงกล่าวให้คลาด

เคลื่อน”.

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

   โส  ยมตฺถํ  ภญฺชติ  ตสฺส  อปฺปตาย  อปฺปสาวชฺโช  มหนฺตตาย  มหาสาวชฺโช ฯ  

 โส  (มุสาวาโท),  (มุสาวาทีปุคฺคโล)  ยํ  อตฺถํ  ภญฺชติ,  ตสฺส  (อตฺถสฺส)  อปฺปตาย  อปฺปสาวชฺโช  

(โหติ  ตสฺส  อตฺถสฺส)  มหนฺตตาย  มหาสาวชฺโช  (โหติ) ฯ

 โส  (มุสาวาโท) อ.มุสาวาทนั้น  อปฺปสาวชฺโช ชื่อว่าเป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับ

ด้วยโทษน้อย  ตสฺส  (อตฺถสฺส)  อปฺปตาย เพราะความที่ แห่ง-,  (มุสาวาทีปุคฺคโล) 

อ.บุคคลผู้กล่าวเท็จโดยปกติ  ภญฺชติ ย่อมหักราน  ยํ  อตฺถํ ซึ่งประโยชน์ใด, -

ประโยชน์นั้น เป็นของน้อย  (โหติ) ย่อมเป็น  มหาสาวชฺโช ชื่อว่าเป็นอกุศลธรรมอัน

เป็นไปกับด้วยโทษมาก  (ตสฺส  อตฺถสฺส)  มหนฺตตาย เพราะความที่ แห่งประโยชน์

นั้น เป็นของมาก  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 มุสาวาทนั้น ชื่อว่ามีโทษน้อย เพราะประโยชน์ที่มุสาวาทีบุคคลหักรานน้อย ชื่อว่า 

มีโทษมาก เพราะประโยชน์ที่มุสาวาทีบุคคลหักรานมาก.

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

 อปิจ  ยสฺส  อตฺถํ  ภญฺชติ  ตสฺส  อปฺปคุณตาย  อปฺปสาวชฺโช  มหาคุณตาย  มหา- 

สาวชฺโช ฯ  กิเลสานํ  มุทุตาย  อปฺปสาวชฺโช  ติพฺพตาย  มหาสาวชฺโช ฯ

 อปิจ  (โส  มุสาวาโท),  (มุสาวาทีปุคฺคโล)  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  อตฺถํ  ภญฺชติ,  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  

อปฺปคุณตาย  อปฺปสาวชฺโช  (โหติ  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  มหาคุณตาย  มหาสาวชฺโช  (โหติ) ฯ  (โส  

มุสาวาโท) กิเลสานํ  มุทุตาย  อปฺปสาวชฺโช  (โหติ  กิเลสานํ)  ติพฺพตาย  มหาสาวชฺโช  (โหติ) ฯ
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 อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  (โส  มุสาวาโท) อ.มุสาวาทนั้น  อปฺปสาวชฺโช ชื่อว่าเป็นอกุศล

ธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษน้อย  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  อปฺปคุณตาย เพราะความที่ 

แห่ง-,  (มุสาวาทีปุคฺคโล) อ.บุคคลผู้กล่าวเท็จโดยปกติ  ภญฺชติ ย่อมหักราน  อตฺถํ 

ซึ่งประโยชน์  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลใด, -บุคคลนั้น เป็นผู้มีคุณน้อย  (โหติ) 

ย่อมเป็น  มหาสาวชฺโช ชื่อว่าเป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  (ตสฺส  

ปุคฺคลสฺส)  มหาคุณตาย เพราะความที่ แห่งบุคคลนั้น เป็นผู้มีคุณมาก  (โหติ) ย่อม

เป็น ฯ  (โส  มุสาวาโท) อ.มุสาวาทนั้น  อปฺปสาวชฺโช ชื่อว่าเป็นอกุศลธรรมอันเป็น

ไปกับด้วยโทษน้อย  กิเลสานํ  มุทุตาย เพราะความที่ แห่งกิเลส ท. เป็นสภาพอ่อน  

(โหติ) ย่อมเป็น  มหาสาวชฺโช ชื่อว่าเป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  

กิเลสานํ  ติพฺพตาย เพราะความที่ แห่งกิเลส ท. เป็นสภาพแรงกล้า  (โหติ) ย่อมเป็น 

ฯ

 อีกอย่างหนึ่ง มุสาวาทนั้น ชื่อว่ามีโทษน้อย เพราะผู้ที่มุสาวาทีบุคคลหักรานประโยชน์

นั้น มีคุณน้อย, ชื่อว่ามีโทษมาก เพราะผู้ที่มุสาวาทีบุคคลหักรานประโยชน์นั้น มีคุณ

มาก. ชื่อว่ามีโทษน้อย เพราะว่ากิเลสอ่อน ชื่อว่ามีโทษมาก เพราะว่ากิเลสแรงกล้า.

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

[๒๑๑] อปโร  นโย ฯ  คหฏฺฅานํ  อตฺตโน  สนฺตกํ  อทาตุกามตาย  นตฺถีติอาทินยปฺปวตฺโต  

อปฺปสาวชฺโช  สกฺขินา  หุตฺวา  อตฺถภญฺชนตฺถํ  วุตฺโต  มหาสาวชฺโช ฯ  ปพฺพชิตานํ  

อปฺปกมฺปิ  เตลํ  วา  สปฺปึ  วา  ลภิตฺวา  หสฺสาธิปฺปาเยน  อชฺช  คาเม  เตลํ  นที  มญฺเฃ  

สนฺทตีติ  ปูรณกถานเยน  ปวตฺโต  อปฺปสาวชฺโช  อทิฏฺฅํเยว  ปน  ทิฏฺฅนฺติอาทินา  

นเยน  วทนฺตานํ  มหาสาวชฺโช ฯ  

 อปโร  นโย ฯ  คหฏฺฅานํ  (มุสาวาโท  อตฺตโน)  อตฺตโน  สนฺตกํ  อทาตุกามตาย  นตฺถีติอาทิ-

นยปฺปวตฺโต  (โหติ  มุสาวาทีปุคฺคเลน)  อปฺปสาวชฺโช  สกฺขินา  หุตฺวา  อตฺถภญฺชนตฺถํ  วุตฺโต  

มหาสาวชฺโช  (โหติ) ฯ  ปพฺพชิตานํ  อปฺปกมฺปิ  เตลํ  วา  สปฺปึ  วา  ลภิตฺวา  หสฺสาธิปฺปาเยน  

อชฺช  คาเม  เตลํ  นที  มญฺเฃ  สนฺทตีติ  ปูรณกถานเยน  ปวตฺโต  (มุสาวาโท)  อปฺปสาวชฺโช  

(โหติ  อตฺตนา)  อทิฏฺฅํ  เอว  ปน  (มยา  รูปํ)  ทิฏฺฅนฺติอาทินา  นเยน  วทนฺตานํ  (เตสํ  ปพฺพชิตานํ   

มุสาวาโท)  มหาสาวชฺโช  (โหติ) ฯ
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 นโย อ.นัย  อปโร อื่นอีก ฯ  (มุสาวาโท) อ.มุสาวาท  คหฏฺฅานํ ของคฤหัสถ์ ท.  

“นตฺถีติอาทินยปฺปวตฺโต อันเป็นไปแล้วโดยนัยเป็นต้นว่า “ไม่มี” ดังนี้  (อตฺตโน)   

อทาตุกามตาย เพราะความที่ แห่งตน เป็นผู้ใคร่เพื่ออันไม่ให้  สนฺตก ํ ซึ่งของอัน

เป็นของมีอยู่  อตฺตโน ของตน  อปฺปสาวชฺโช เป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วย-

โทษน้อย  (โหติ) ย่อมเป็น  (มุสาวาทีปุคฺคเลน)  สกฺขินา  หุตฺวา  อตฺถภญฺชนตฺถํ   

วุตฺโต อันอันบุคคลผู้กล่าวเท็จโดยปกติ เป็นพยาน เป็น กล่าวแล้ว เพื่ออันหักราน 

ซึ่งประโยชน์  มหาสาวชฺโช เป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  (โหติ) ย่อม

เป็น ฯ  (มุสาวาโท) อ.มุสาวาท  ปวตฺโต อันเป็นไปแล้ว  ปูรณกถานเยน โดยนัยแห่ง

วาจาเป็นเครื่องกล่าวเป็นเครื่องเต็ม  อิติ ว่า  “อชฺช ในวันนี้  เตลํ อ.นํ้ามัน  คาเม 

ในหมู่บ้าน  สนฺทติ ย่อมไหล  นที  มญฺเฃ เพียงดัง อ.แม่นํ้า”  อิติ ดังนี้  ลภิตฺวา 

เพราะได้  เตลํ  วา ซึ่งนํ้ามันหรือ  สปฺปึ  วา หรือว่าซึ่งเนยใส  อปฺปกมฺป ิแม้เล็กน้อย   

อปฺปสาวชฺโช เป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษน้อย  (โหติ) ย่อมเป็น  หสฺสา-

ธิปฺปาเยน เพราะประสงค์ในการหัวเราะ,  ปน แต่ว่า  (มุสาวาโท) อ.มุสาวาท  (เตสํ  

ปพฺพชิตานํ) ของบรรพชิต ท. เหล่านั้น  วทนฺตานํ ผู้กล่าวอยู่  (อตฺตนา)  อทิฏฺฅํ  

เอว  (รูปํ) ซึ่งรูป อันอันตนไม่เห็นแล้วนั่นเทียว  อิติอาทินา  นเยน โดยนัยเป็นต้นว่า  

“(รูปํ) อ.รูป  (มยา) อันข้าพเจ้า  ทิฏฺฅํ เห็นแล้ว”  อิติ ดังนี้  มหาสาวชฺโช ชื่อว่าเป็น

อกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 อีกนัยหนึ่ง สําหรับพวกคฤหัสถ์ มุสาวาทที่เป็นไปโดยนัยเป็นต้นว่า “ไม่มี” เพราะไม่

ประสงค์จะให้ของๆ ตน ชื่อว่ามีโทษน้อย, มุสาวาทที่มุสาวาทีบุคคลเป็นพยาน กล่าว

เพื่อจะหักรานประโยชน์ ชื่อว่ามีโทษมาก. สําหรับพวกบรรพชิต มุสาวาทที่เป็นไป

โดยปูรณกถานัย เป็นต้นว่า “วันนี้ นํ้ามันในบ้านไหลไปดุจแม่นํ้า” เพราะได้นํ้ามันหรือ

เนยใสแม้นิดหน่อยแล้ว ประสงค์จะให้หัวเราะกัน ชื่อว่ามีโทษน้อย, แต่มุสาวาทของ

พวกเธอ ผู้กล่าวถึงสิ่งที่ตนมิได้เห็นนั่นแหละ โดยนัยเป็นต้นว่า “ข้าพเจ้าเห็น” ชื่อว่า

มีโทษมาก.

 ..............................................................................................................................
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 ปูรณกถา  นาม  อปฺปตาย  อูนสฺส  อตฺถสฺส  ปูรณวเสน  ปวตฺตา  กถา ฯ  กามญฺจ  

อตฺตโน  สนฺตกํ  อทาตุกามตาย  ปูรณกถานเยน  จ  ปวตฺโต  วิสํวาทนปุเรกฺขารสฺเสว  

มุสาวาโท,  ตตฺถ  ปน  เจตนา  พลวตี  น  โหตีติ  อปฺปสาวชฺชตา  วุตฺตา ฯ

 ปูรณกถา  นาม  (วตฺถุสฺส)  อปฺปตาย  อูนสฺส  อตฺถสฺส  ปูรณวเสน  ปวตฺตา  กถา ฯ  (วจีเภโท)   

กามํ  จ  (อตฺตโน)  อตฺตโน  สนฺตกํ  อทาตุกามตาย  (จ)  ปูรณกถานเยน  จ  ปวตฺโต  วิสํวาทน- 

ปุเรกฺขารสฺเสว  (มุสาวาทีปุคฺคลสฺส)  มุสาวาโท,  ตตฺถ  (มุสาวาเท)  ปน  เจตนา  พลวตี  น  โหตีติ   

(อฏฺฅกถาจริเยน  มุสาวาทสฺส)  อปฺปสาวชฺชตา  วุตฺตา ฯ

 กถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว  ปวตฺตา อันเป็นไปแล้ว  (วตฺถุสฺส)  อปฺปตาย  อูนสฺส  

อตฺถสฺส  ปูรณวเสน ด้วยสามารถแห่งการ ยังเนื้อความ อันพร่อง เพราะความที่ แห่ง

วัตถุ เป็นของน้อย ให้เต็ม  ปูรณกถา  นาม ชื่อว่าปูรณกถา ฯ  (วจีเภโท) อ.การ

เปล่งวาจา  ปวตฺโต อันเป็นไปแล้ว  (อตฺตโน)  อตฺตโน  สนฺตกํ  อทาตุกามตาย  

(จ) ด้วยความที่ แห่งตน เป็นผู้ใคร่เพื่ออันไม่ให้ ซึ่งของอันเป็นของมีอยู่ ของตนด้วย  

ปูรณกถานเยน  จ ด้วยปูรณกถานัยด้วย  มุสาวาโท ชื่อว่ามุสาวาท  (มุสาวาที-

ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลผู้กล่าวเท็จโดยปกติ  วิสํวาทนปุเรกฺขารสฺส  เอว ผู้กระทําซึ่ง

การกล่าวให้คลาดเคลื่อนเป็นเบื้องหน้านั่นเทียว  กามญฺจ แม้ก็จริง,  ปน ถึงอย่างนั้น  

เจตนา อ.เจตนา  ตตฺถ  (มุสาวาเท) ในมุสาวาทนั้น  พลวตี เป็นสภาพมีกําลัง  โหติ 

ย่อมเป็น  น หามิได้  อิติ เพราะเหตุนั้น  (มุสาวาทสฺส)  อปฺปสาวชฺชตา อ.ความ

ที่ แห่งมุสาวาท เป็นวจีกรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษน้อย  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระ

อรรถกถาจารย์  วุตฺตา กล่าวแล้ว ฯ

 กถาที่เป็นไปด้วยสามารถการทําเรื่องที่ยังพร่องเพราะน้อยให้เต็ม ชื่อว่าปูรณกถา. 

วจีเภทที่เป็นไปด้วยไม่ประสงค์จะให้ของๆ ตนก็ดี ด้วยปูรณกถานัยก็ดี ชื่อว่ามุสา-

วาท ของมุสาวาทีบุคคลผู้มุ่งกล่าวให้คลาดเคลื่อนเป็นเบื้องหน้า แม้ก็จริง, ถึงอย่าง

นั้น เจตนาในมุสาวาทนั้น ย่อมไม่มีกําลัง เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่ามีโทษน้อย.

 ..............................................................................................................................
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 ตสฺส  จตฺตาโร  สมฺภารา  โหนฺติ  อตถํ  วตฺถุํ  วิสํวาทนจิตฺตํ  ตชฺโช  วายาโม  ปรสฺส  

ตทตฺถวิชานนนฺติ ฯ

 ตสฺส  (มุสาวาทสฺส)  จตฺตาโร  สมฺภารา  โหนฺติ  “อตถํ  วตฺถุํ  วิสํวาทนจิตฺตํ  ตชฺโช  วายาโม  ปรสฺส    

(ปุคฺคลสฺส)  ตทตฺถวิชานนนฺติ ฯ

 สมฺภารา อ.องค์ ท.  จตฺตาโร ๔  ตสฺส  (มุสาวาทสฺส) ของมุสาวาทนั้น  โหนฺติ 

ย่อมมี  อิติ คือ  “วตฺถุํ อ.เรื่อง  อตถํ อันไม่จริง  วิสํวาทนจิตฺตํ อ.จิตคิดในการพูด

ให้คลาดเคลื่อน  วายาโม อ.ความพยายาม  ตชฺโช อันเกิดจากจิตคิดในการกล่าวให้

คลาดเคลื่อนนั้น  ตทตฺถวิชานนํ อ.การรู้ซึ่งเนื้อความนั้น  ปรสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แห่ง

บุคคลอื่น” ฯ

 มุสาวาทนั้น มีองค์ ๔ คือ เรื่องไม่จริง ๑ จิตคิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อน ๑ ความ

พยายามที่เกิดจากจิตที่คิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อนนั้น ๑ บุคคลอื่นรู้ความนั้น ๑.

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

 ตตฺถ  ตชฺโชติ  ตสฺสานุรูโป,  วิสํวาทนานุรูโปติ  อตฺโถ ฯ  วายาโมติ  วายามสีเสน  

ปโยคมาห ฯ  วิสํวาทนาธิปฺปาเยน  ปโยเค  กเตปิ  ปเรน  ตสฺมึ  อตฺเถ  อวิญฺฃาเต  

วิสํวาทนสฺส  อสิชฺฌนโต  ปรสฺส  ตทตฺถวิชานนํ  เอโก  สมฺภาโร  วุตฺโต ฯ  เกจิ  ปน  

อภูตํ  วจนํ  วิสํวาทนจิตฺตํ  ปรสฺส  ตทตฺถวิชานนนฺติ  ตโย  สมฺภาราติ  วทนฺติ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ตชฺโชติ  (ปทสฺส)  “ตสฺส  (จิตฺตสฺส)  อนุรูโป”  (อิติ  อตฺโถ),  “วิสํวาทนานุรูโปติ   

อตฺโถ ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย)  “วายาโมติ  (ปเทน)  วายามสีเสน  ปโยคํ  อาห ฯ  (มุสาวาทีปุคฺคเลน)   

วิสํวาทนาธิปฺปาเยน  ปโยเค  กเตปิ,  ปเรน  (ปุคฺคเลน)  ตสฺมึ  อตฺเถ  อวิญฺฃาเต,  (อฏฺฅกถา- 

จริเยน)  วิสํวาทนสฺส  อสิชฺฌนโต  ปรสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  ตทตฺถวิชานนํ  เอโก  สมฺภาโร  (หุตฺวา)  

วุตฺโต ฯ  เกจิ  (อาจริยา)  ปน  “อภูตํ  วจนํ  วิสํวาทนจิตฺตํ  ปรสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  ตทตฺถวิชานนนฺติ  

(ตสฺส  มุสาวาทสฺส)  ตโย  สมฺภารา  (โหนฺติ)”  อิติ  วทนฺติ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อนุรูโป อันสมควร  ตสฺส  (จิตฺตสฺส) แก่จิตนั้น,  อตฺโถ 

อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “วิสํวาทนานุรูโป อันสมควรแก่การกล่าวให้คลาดเคลื่อน”  อิติ 

ดังนี้”  อิติ ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ตชฺโชติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บท
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ว่า “ตชฺโช” ดังนี้ ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  ปโยคํ 

ซึ่งความพยายาม  วายามสีเสน ด้วยหัวข้อแห่งวายามะ  “วายาโมติ  (ปเทน) ด้วย

บทว่า “วายาโม” ดังนี้ ฯ  ปโยเค ครั้นเมื่อความพยายาม  (มุสาวาทีปุคฺคเลน) อัน

บุคคลผู้กล่าวเท็จโดยปกติ  กเตปิ แม้กระทําแล้ว  วิสํวาทนาธิปฺปาเยน ด้วยประสงค์

ในการกล่าวให้คลาดเคลื่อน,  ตสฺมึ  อตฺเถ ครั้นเมื่อเนื้อความนั้น  ปเรน  (ปุคฺคเลน) 

อันบุคคลอื่น  อวิญฺฃาเต ไม่รู้แล้ว,  ตทตฺถวิชานนํ อ.การรู้ซึ่งเนื้อความนั้น  ปรสฺส  

(ปุคฺคลสฺส) แห่งบุคคลอื่น  สมฺภาโร เป็นองค์  เอโก หนึ่ง  (หุตฺวา) เป็น  (อฏฺฅกถา-

จริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺโต กล่าวแล้ว  อสิชฺฌนโต เพราะความไม่สําเร็จ  

วิสํวาทนสฺส แห่งการกล่าวให้คลาดเคลื่อน ฯ  ปน แต่ว่า  เกจิ  (อาจริยา) อ.อาจารย์ 

ท. บางพวก  วทนฺติ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  “สมฺภารา อ.องค์ ท.  ตโย ๓  (ตสฺส   

มุสาวาทสฺส) แห่งมุสาวาทนั้น  (โหนฺติ) ย่อมมี  อิติ คือ  “วจนํ อ.คํา  อภูตํ อัน

ไม่จริง  วิสํวาทนจิตฺตํ อ.จิตคิดในการกล่าวให้คลาดเคลื่อน  ตทตฺถวิชานนํ อ.การรู้ 

ซึ่งเนื้อความนั้น  ปรสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แห่งบุคคลอื่น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “ตชฺโช” ความว่า อันสมควรแก่จิตนั้น, อธิบายว่า “อัน

สมควรแก่การกล่าวให้คลาดเคลื่อน”. ด้วยบทว่า “วายาโม” ท่านกล่าวความพยายาม 

ด้วยยกวายามะขึ้นเป็นประธาน. ท่านกล่าวว่า ผู้อื่นรู้เรื่องนั้น เป็นองค์อันหนึ่ง เพราะ

แม้เมื่อมุสาวาทีบุคคล ทําความพยายามด้วยประสงค์ในอันกล่าวให้คลาดเคลื่อน, แต่

เมื่อผู้อื่นไม่รู้เรื่องนั้น การกล่าวให้คลาดเคลื่อน ก็ไม่สําเร็จ. ส่วนอาจารย์บางพวก

กล่าวว่า “มุสาวาทมีองค์ ๓ คือ คําไม่จริง ๑ จิตคิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อน ๑ ผู้อื่นรู้

ความนั้น ๑”.

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

[๒๑๒] สงฺกิลิฏฺฅจิตฺตสฺส  ปเรสํ  วา  เภทาย  อตฺตโน  ปิยกมฺยตาย  วา  กายวจีปโยคสมุฏฺฅาปิกา   

เจตนา  ปิสุณวาจา  ปิสุณํ  วตฺติ  เอตายาติ  กตฺวา ฯ

 สงฺกิลิฏฺฅจิตฺตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  ปเรสํ  (ชนานํ)  วา  เภทาย  อตฺตโน  ปิยกมฺยตาย  วา  กายวจี- 

ปโยคสมุฏฺฅาปิกา  เจตนา  ปิสุณวาจา  “(ปิสุณวาจีปุคฺคโล)  ปิสุณํ  วตฺติ  เอตาย  (เจตนาย)”  อิติ  

(วิคฺคหํ)  กตฺวา ฯ
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 เจตนา อ.เจตนา  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  สงฺกิลิฏฺฅจิตฺตสฺส ผู้มีจิตอันเศร้าหมอง

แล้ว  กายวจีปโยคสมุฏฺฅาปิกา อันยังกายประโยคและวจีประโยคให้ตั้งขึ้นพร้อม  

เภทาย เพื่ออันทําลาย  ปเรสํ  (ชนานํ) ซึ่งชน ท. เหล่าอื่น  วา หรือ  วา หรือว่า  

อตฺตโน  ปิยกมฺยตาย เพื่อความที่ แห่งตน เป็นผู้ใคร่เพื่ออันกระทําซึ่งตนให้เป็นที่รัก  

ปิสุณวาจา ชื่อว่าปิสุณวาจา  กตฺวา เพราะกระทํา  (วิคฺคหํ) ซึ่งการวิเคราะห์  อิติ ว่า  

“(ปิสุณวาจีปุคฺคโล) อ.บุคคลผู้กล่าวส่อเสียดโดยปกติ  วตฺต ิย่อมกล่าว  ปิสุณ ํซึ่งคํา

ส่อเสียด  เอตาย  (เจตนาย) ด้วยเจตนานั่น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เจตนาของบุคคลผู้มีจิตอันเศร้าหมอง ที่ยังกายประโยคและวจีประโยคให้ตั้งขึ้น เพื่อ

อันทําลายบุคคลเหล่าอื่นก็ดี เพื่อประสงค์จะทําตนให้เป็นที่รักก็ดี ชื่อว่าปิสุณวาจา 

เพราะทําการวิเคราะห์ว่า “ปิสุณวาจีบุคคล ย่อมกล่าวคําส่อเสียด ด้วยเจตนานั่น”. 

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

 ตตฺถ  สงฺกิลิฏฺฅจิตฺตสฺสาติ  โลเภน  โทเสน  วา  วิพาธิตจิตฺตสฺส  อุปตาปิตจิตฺตสฺส  

วา,  ทูสิตจิตฺตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สงฺกิลิฏฺฅจิตฺตสฺสาติ  (ปทสฺส)  “โลเภน  โทเสน  วา  วิพาธิตจิตฺตสฺส  (โลเภน   

โทเสน  วา)  อุปตาปิตจิตฺตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  วา”  (อิติ  อตฺโถ),  “(โลเภน  โทเสน  วา)  ทูสิต- 

จิตฺตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  โลเภน  โทเสน  วา  วิพาธิต- 

จิตฺตสฺส ผู้มีจิต อันโลภะ หรือว่า อันโทสะ บีบคั้นแล้ว  วา หรือว่า  (โลเภน  โทเสน  วา)   

อุปตาปิตจิตฺตสฺส ผู้มีจิตอันโลภะ หรือว่า อันโทสะ แผดเผาแล้ว,  อตฺโถ อ.อธิบาย  

อิติ ว่า  “(โลเภน  โทเสน  วา)  ทูสิตจิตฺตสฺส ผู้มีจิต อันโลภะ หรือว่าอันโทสะ 

ประทุษร้ายแล้ว”  อิติดังนี้”  อิติ ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สงฺกิลิฏฺฅจิตฺตสฺสาติ  (ปทสฺส) 

แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “สงฺกิลิฏฺฅจิตฺตสฺส” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “สงฺกิลิฏฺฅจิตฺตสฺส” ความว่า ของบุคคลผู้มีจิตอันถูกโลภะ 

หรือโทสะบีบคั้น หรือผู้มีจิตอันถูกโลภะหรือโทสะแผดเผา, อธิบายว่า “ผู้มีจิตอันถูก

โลภะหรือโทสะประทุษร้าย”.  
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 สา  ยสฺส  เภทํ  กโรติ  ตสฺส  อปฺปคุณตาย  อปฺปสาวชฺชา  มหาคุณตาย  มหาสาวชฺชา ฯ   

อปิจ  ยสฺส  ยโต  เภทํ  กโรติ  เตสุ  อภินฺเนสุ  อปฺปสาวชฺชา  ภินฺเนสุ  มหาสาวชฺชา ฯ   

ตถา  กิเลสานํ  มุทุติพฺพตาเภเท ฯ

 สา  (ปิสุณวาจา),  (ปิสุณวาจีปุคฺคโล)  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  เภทํ  กโรติ,  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)   

อปฺปคุณตาย  อปฺปสาวชฺชา  (โหติ  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  มหาคุณตาย  มหาสาวชฺชา  (โหติ)  ฯ  อปิจ  

(ปิสุณวาจีปุคฺคโล)  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  ยโต  (ปุคฺคลโต)  เภทํ  กโรติ,  เตสุ  (ชเนสุ)  อภินฺเนสุ   

(สา  ปิสุณวาจา)  อปฺปสาวชฺชา  (โหติ,  เตสุ  ชเนสุ)  ภินฺเนสุ  (สา  ปิสุณวาจา)  มหาสาวชฺชา  

(โหติ) ฯ  ตถา  (สา  ปิสุณวาจา)  กิเลสานํ  มุทุติพฺพตาเภเท  (อปฺปสาวชฺชมหาสาวชฺชา  โหติ) ฯ

 สา  (ปิสุณวาจา) อ.ปิสุณวาจานั้น  อปฺปสาวชฺชา ชื่อว่าเป็นวาจาอันเป็นไปกับ

ด้วยโทษน้อย  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  อปฺปคุณตาย เพราะความที่ แห่ง-,  (ปิสุณวาจี-

ปุคฺคโล) อ.บุคคลผู้กล่าวส่อเสียดโดยปกติ  กโรติ ย่อมกระทํา  เภทํ ซึ่งการแตก

กัน  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ต่อบุคคลใด, -บุคคลนั้น เป็นผู้มีคุณน้อย  (โหติ) ย่อมเป็น   

มหาสาวชฺชา ชื่อว่าเป็นวาจาอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  (ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  มหา-

คุณตาย เพราะความที่ แห่งบุคคลนั้น เป็นผู้มีคุณมาก  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  อปิจ อีก

อย่างหนึ่ง  (ปิสุณวาจีปุคฺคโล) อ.บุคคลผู้กล่าวส่อเสียดโดยปกติ  กโรติ ย่อมกระทํา  

เภทํ ซึ่งการแตกกัน  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ต่อบุคคลใด  ยโต  (ปุคฺคลโต) จากบุคคลใด,  

เตสุ  (ชเนสุ) ครั้นเมื่อชน ท. เหล่านั้น  อภินฺเนสุ ไม่แตกกันแล้ว,  (สา  ปิสุณวาจา) 

อ.ปิสุณวาจานั้น  อปฺปสาวชฺชา ชื่อว่าเป็นวาจาอันเป็นไปกับด้วยโทษน้อย  (โหติ)  

ย่อมเป็น,  (เตสุ  ชเนสุ) ครั้นเมื่อชน ท. เหล่านั้น  ภินฺเนสุ แตกกันแล้ว,  (สา   

ปิสุณวาจา) อ.ปิสุณวาจานั้น  มหาสาวชฺชา ชื่อว่าเป็นวาจาอันเป็นไปกับด้วยโทษ

มาก  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ตถา อนึ่ง  (สา  ปิสุณวาจา) อ.ปิสุณวาจานั้น  (อปฺปสาวชฺช- 

มหาสาวชฺชา) เป็นวาจาอันเป็นไปกับด้วยโทษน้อยและอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  

กิเลสานํ  มุทุติพฺพตาเภเท ในเพราะความแตกต่างแห่งความที่ แห่งกิเลส ท. เป็น

สภาพอ่อนและแรงกล้า  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ 

 ปิสุณวาจานั้น ชื่อว่ามีโทษน้อย เพราะบุคคลผู้ถูกปิสุณวาจีบุคคลทําความแตกกัน 

มีคุณน้อย, ชื่อว่ามีโทษมาก เพราะผู้นั้นมีคุณมาก. อีกอย่างหนึ่ง ปิสุณวาจีบุคคล ทํา

ชนใด ให้แตกจากชนใด, เมื่อชนทั้ง ๒ ฝ่ายนั้น ยังไม่แตกกัน ปิสุณวาจานั้น ชื่อว่า 
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มีโทษน้อย, เมื่อชนทั้ง ๒ ฝ่ายนั้น แตกกัน ชื่อว่ามีโทษมาก. อนึ่ง ปิสุณวาจานั้น ชื่อ

ว่ามีโทษน้อยและมีโทษมาก ในเพราะความต่างกันแห่งความที่กิเลสอ่อนและแรงกล้า

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

 ตสฺสา  จตฺตาโร  สมฺภารา  ภินฺทิตพฺโพ  ปโร  อิติ  อิเม  นานา  ภวิสฺสนฺตีติ  เภท- 

ปุเรกฺขารตา  วา  อิติ  อหํ  ปิโย  ภวิสฺสามิ  วิสฺสาสิโกติ  ปิยกมฺยตา  วา  ตชฺโช   

วายาโม  ตทตฺถวิชานนนฺติ ฯ

 ตสฺสา  (ปิสุณวาจาย)  จตฺตาโร  สมฺภารา  (โหนฺติ)  “(ปิสุณวาจีปุคฺคเลน)  ภินฺทิตพฺโพ  ปโร  

(ปุคฺคโล)  ‘อิติ  อิเม  (ชนา)  นานา  ภวิสฺสนฺตีติ  (อธิปฺปาเยน)  เภทปุเรกฺขารตา  วา  ‘อิติ  อหํ  

ปิโย  ภวิสฺสามิ  วิสฺสาสิโกติ  (อธิปฺปาเยน)  ปิยกมฺยตา  วา  ตชฺโช  วายาโม  ตทตฺถวิชานนนฺติ ฯ

 สมฺภารา อ.องค์ ท.  จตฺตาโร ๔  ตสฺสา  (ปิสุณวาจาย) แห่งคําส่อเสียดนั้น  (โหนฺติ)  

ย่อมมี  อิติ คือ  “ปโร  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลอื่น  (ปิสุณวาจีปุคฺคเลน) อันบุคคลผู้

กล่าวเท็จโดยปกติ  ภินฺทิตพฺโพ พึงทําลาย,  ‘อิติ  อิเม  (ชนา)  นานา  ภวิสฺสนฺตีติ   

(อธิปฺปาเยน)  เภทปุเรกฺขารตา  วา อ.ความที่แห่งบุคคลผู้กระทําซึ่งการแตก ด้วย

ความประสงค์ ว่า ‘อ.ชน ท. เหล่านี้ เป็นผู้ต่างๆ จักเป็น ด้วยอุบายนี้’ ดังนี้ เป็นเบื้อง

หน้าหรือ  ‘อิติ  อหํ  ปิโย  ภวิสฺสามิ  วิสฺสาสิโกติ  (อธิปฺปาเยน)  ปิยกมฺยตา  วา 

หรือว่า อ.ความที่แห่งบุคคลเป็นผู้ใคร่เพื่ออันกระทําให้เป็นที่รัก ด้วยความประสงค์ 

ว่า ‘อ.เรา เป็นที่รัก เป็นผู้มีความคุ้นเคย จักเป็น ด้วยอุบายนี้’ ดังนี้  วายาโม อ.ความ

พยายาม  ตชฺโช อันเกิดจากจิตนั้น  ตทตฺถวิชานนํ อ.การรู้ซึ่งเนื้อความนั้น” ฯ

 ปิสุณวาจานั้น มีองค์ ๔ คือ บุคคลอื่นที่พึงทําลาย ๑ ความเป็นผู้มุ่งเพื่อจะทําลายด้วย

ประสงค์ว่า “คนพวกนี้จักเป็นผู้แตกต่างกัน ด้วยอุบายอย่างนี้” ดังนี้เป็นเบื้องหน้า 

หรือความเป็นผู้ปรารถนาจะทําตนให้เป็นที่รัก ด้วยประสงค์ว่า “เราจักเป็นที่รัก จัก

เป็นผู้คุ้นเคย ด้วยอุบายอย่างนี้” ดังนี้ ๑ ความพยายามอันเกิดจากจิตนั้น ๑ ผู้อื่นรู้

ความนั้น ๑.   

 ..............................................................................................................................
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 ตตฺถ  ตทตฺถวิชานนนฺติ  เอเตน  ยสฺส  เปสุญฺฃํ  อุปสํหรติ  โส  ภิชฺชตุ  วา  มา  วา  

ตสฺส  อตฺถสฺส  วิญฺฃาปนเมว  ปมาณนฺติ  ทสฺเสติ ฯ  ปรสฺมึ  ปน  อภินฺเน  กมฺมปถเภโท   

นตฺถิ  ภินฺเน  เอว  โหติ ฯ

 (อฏฺฅกถาจริโย)  ตตฺถ  (สมฺภาเรสุ)  “ตทตฺถวิชานนนฺติ  เอเตน  (สมฺภาเรน)  “(ปิสุณวาจีปุคฺคโล)  

ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  เปสุญฺฃํ  อุปสํหรติ,  โส  (ปุคฺคโล)  ภิชฺชตุ  วา  มา  (ภิชฺชตุ)  วา,  (ปรสฺส  

ปุคฺคลสฺส)  ตสฺส  อตฺถสฺส  วิญฺฃาปนํ  เอว  ปมาณํ  (โหติ)”  อิติ  ทสฺเสติ ฯ  ปรสฺมึ  (ปุคฺคเล)  ปน  

อภินฺเน,  กมฺมปถเภโท  นตฺถิ,  (ปรสฺมึ  ปุคฺคเล)  ภินฺเน  เอว,  (กมฺมปถเภโท)  โหติ ฯ

 (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  ทสฺเสติ ย่อมแสดง  อิติ ว่า  “(ปิสุณวาจี-

ปุคฺคโล) อ.บุคคลผู้กล่าวซึ่งคําส่อเสียดโดยปกติ  อุปสํหรต ิ ย่อมน้อมนําเข้าไป  

เปสุญฺฃํ ซึ่งคําส่อเสียด  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ต่อบุคคลใด,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล

นั้น  ภิชฺชตุ  วา จงแตกกันหรือ  มา  (ภิชฺชตุ)  วา หรือว่าจงอย่าแตกกัน,  (ปรสฺส  

ปุคฺคลสฺส)  ตสฺส  อตฺถสฺส  วิญฺฃาปนํ  เอว อ.การยังบุคคลอื่น ให้รู้ ซึ่งเนื้อความ

นั้นนั่นเทียว  ปมาณํ เป็นประมาณ  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  ตตฺถ  (สมฺภาเรสุ)  

“ตทตฺถวิชานนนฺติ  เอเตน  (สมฺภาเรน) ด้วย- ในองค์ ท. เหล่านั้นหนา -องค์นี้ว่า 

“ตทตฺถวิชานนํ” ดังนี้ ฯ  ปน แต่ว่า  ปรสฺมึ  (ปุคฺคเล) ครั้นเมื่อบุคคลอื่น  อภินฺเน 

ไม่แตกกันแล้ว,  กมฺมปถเภโท อ.การขาดแห่งกรรมบถ  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  (ปรสฺมึ  

ปุคฺคเล) ครั้นเมื่อบุคคลอื่น  ภินฺเน  เอว แตกกันแล้วนั่นเทียว,  (กมฺมปถเภโท) 

อ.การขาดแห่งกรรมบถ  โหติ ย่อมมี ฯ

 บรรดาองค์เหล่านั้น ด้วยองค์ว่า “ตทตฺถวิชานนํ” ดังนี้นั่น ท่านย่อมแสดงว่า “ปิสุณ-

วาจีบุคคล น้อมนําคําส่อเสียดไปแก่บุคคลใด, บุคคลนั้น จะแตกกันก็ตาม ไม่แตกกัน

ก็ตาม, การทําผู้อื่นให้เข้าใจเนื้อความนั้นนั่นแหละ เป็นประมาณ”. แต่เมื่อบุคคลอื่น 

ไม่แตกกัน กรรมบถไม่ขาด, เมื่อบุคคลอื่นแตกกัน จึงขาด.

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

[๒๑๓] ปรสฺส  มมฺมจฺเฉทกกายวจีปโยคสมุฏฺฅาปิกา  เอกนฺตผรุสเจตนา  ผรุสวาจา  ผรุสํ   

วตฺติ  เอตายาติ  กตฺวา ฯ
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 ปรสฺส  (ชนสฺส)  มมฺมจฺเฉทกกายวจีปโยคสมุฏฺฅาปิกา  เอกนฺตผรุสเจตนา  ผรุสวาจา  (ผรุสวาจี-

ปุคฺคโล)  ผรุสํ  (วจนํ)  วตฺติ  เอตาย  (เจตนาย)”  อิติ  (วิคฺคหํ)  กตฺวา ฯ

 เอกนฺตผรุสเจตนา อ.เจตนาหยาบโดยส่วนเดียว  ปรสฺส  (ชนสฺส)  มมฺมจฺเฉทก-

กายวจีปโยคสมุฏฺฅาปิกา อันยังกายประโยคและวจีประโยคอันเป็นเหตุตัดเสียซึ่งคํา

รัก ของชนอื่น ให้ตั้งขึ้น  ผรุสวาจา ชื่อว่าผรุสวาจา  กตฺวา เพราะกระทํา  (วิคฺคหํ) 

ซึ่งการวิเคราะห์  อิติ ว่า  “(ผรุสวาจีปุคฺคโล) อ.บุคคลผู้กล่าวซึ่งคําหยาบโดยปกติ  

วตฺต ิย่อมกล่าว  ผรุสํ  (วจนํ) ซึ่งคําหยาบ  เอตาย  (เจตนาย) ด้วยเจตนานั่น”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 เจตนาหยาบโดยส่วนเดียว ที่ทํากายประโยคและวจีประโยคอันเป็นเหตุตัดเสียซึ่งคํา

รักของชนอื่นให้ตั้งขึ้น ชื่อว่าผรุสวาจา เพราะทําการวิเคราะห์ว่า “ผรุสวาจีบุคคล ย่อม

กล่าวคําหยาบ ด้วยเจตนานั่น”.

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

 พฺรหฺมชาลฏีกายํ  มมฺมานิ  วิสมานิ  เยสุ  ผรุสวาจาย  ฉุปิตมตฺเตสุ  ทุฏฺฅารุจิยฆฏิตํ  

จิตฺตํ  อธิมตฺตทุกฺขปฺปตฺตํ  โหติ ฯ  กานิ  ปน  ตานิ ฯ  ชาติอาทีนิ  อกฺโกสวตฺถูนิ ฯ  

ตานิ  ฉิชฺชนฺติ  ภิชฺชนฺติ  วา  เยน  กายวจีปโยเคน  โส  มมฺมจฺเฉทโกติ  วุตฺตํ ฯ

 (ฏีกาจริเยน)  พฺรหฺมชาลฏีกายํ  “มมฺมานิ  (ตานิ)  วิสมานิ  (วจนานิ),  เยสุ  (วิสมวจเนสุ)   

ผรุสวาจาย  ฉุปิตมตฺเตสุ  (สนฺเตสุ),  ทุฏฺฅารุจิยฆฏิตํ  จิตฺตํ  อธิมตฺตทุกฺขปฺปตฺตํ  โหติ ฯ   

‘กานิ  ปน  ตานิ  (มมฺมานิ’  อิติ  ปุจฺฉา) ฯ  ‘(ตานิ  มมฺมานิ)  ชาติอาทีนิ  อกฺโกสวตฺถูนิ’  (อิติ  

วิสฺสชฺชนํ) ฯ  ตานิ  (มมฺมานิ)  ฉิชฺชนฺติ  ภิชฺชนฺติ  วา  เยน  กายวจีปโยเคน,  โส  (กายวจีปโยโค)  

มมฺมจฺเฉทโก  (โหติ)”  อิติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “เยสุ  (วิสมวจเนสุ) ครั้นเมื่อคําอันมีความเสมอไปปราศแล้ว ท. 

เหล่าใด  ผรุสวาจาย  ฉุปิตมตฺเตส ุเป็นคําสักว่าอันวาจาหยาบแตะต้องแล้ว  (สนฺเตสุ)  

มีอยู่,  จิตฺตํ อ.จิต  ทุฏฺฅารุจิยฆฏิตํ อันโทสะประทุษร้ายแล้วและความไม่พอใจกระทบ

เข้าแล้ว  อธิมตฺตทุกฺขปฺปตฺต ํเป็นจิตอันถึงแล้วซึ่งความทุกข์อันมีประมาณยิ่ง  โหติ 

ย่อมเป็น,  (ตานิ)  วิสมานิ  (วจนานิ) อ.คํา ท. อันมีความเสมอไปปราศแล้ว เหล่า

นั้น  มมฺมาน ิชื่อว่าคํารัก ฯ  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  (อิติ) ว่า  ‘ปน ก็  ตานิ  (มมฺมานิ) 
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อ.คํารัก ท. เหล่านั้น  กานิ คืออะไร ?’  (อิติ) ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  (อิติ) ว่า  

‘(ตานิ  มมฺมานิ) อ.คํารัก ท. เหล่านั้น  อกฺโกสวตฺถูนิ คือ อ.อักโกสวัตถุ ท.  ชาติ- 

อาทีนิ มีชาติเป็นต้น’  (อิติ) ดังนี้ ฯ  ตานิ  (มมฺมานิ) อ.คํารัก ท. เหล่านั้น  ฉิชฺชนฺต ิ

ย่อมตัดขาด  วา หรือว่า  ภิชฺชนฺต ิย่อมแตก  เยน  กายวจีปโยเคน ด้วยกายประโยค

และวจีประโยคใด,  โส  (กายวจีปโยโค) อ.กายประโยคและวจีประโยคนั้น  มมฺมจฺ-

เฉทโก ชื่อว่าเป็นเหตุตัดเสียซึ่งคํารัก  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (ฏีกาจริเยน)  

อันพระฎีกาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  พฺรหฺมชาลฏีกายํ ในฎีกาแห่งพรหมชาลสูตร ฯ

 ในฎีกาพรหมชาลสูตร ท่านกล่าวว่า “เมื่อคําเหลื่อมลํ้าเหล่าใด พอถูกผรุสวาจาแตะ

ต้อง จิตที่โทสะประทุษร้ายและความไม่พอใจกระทบเข้าแล้ว ย่อมประสบทุกข์เหลือ

ประมาณ, คําเหลื่อมลํ้าเหล่านั้น ชื่อว่าคํารัก. ถามว่า ‘ก็คํารักเหล่านั้น คืออะไร ?’. แก้

ว่า ‘คํารักเหล่านั้น ก็คืออักโกสวัตถุทั้งหลายมีชาติเป็นต้น’. คํารักเหล่านั้น ย่อมขาด

ก็ดี ย่อมแตกก็ดี ด้วยกายประโยคและวจีประโยคใด, กายประโยคและวจีประโยคนั้น 

ชื่อว่าเป็นเหตุตัดเสียซึ่งคํารัก”. 

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

[๒๑๔] กถมฺปน  เอกนฺตผรุสา  เจตนา  โหตีติ ฯ  ทุฏฺฅจิตฺตตาย ฯ  ตสฺสา  อาวิภาวนตฺถมิทํ  

วตฺถุ ฯ

 “กถํ  ปน  เอกนฺตผรุสา  เจตนา  โหตีติ  (ปุจฺฉา) ฯ  “(ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  ทุฏฺฅจิตฺตตาย  (เอกนฺต-

ผรุสา  เจตนา  โหตีติ  วิสฺสชฺชนํ) ฯ  (ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  ตสฺสา  (ทุฏฺฅจิตฺตตาย)  อาวิภาวนตฺถํ  อิทํ  

วตฺถุ ฯ

 (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  อิติ ว่า  “ปน ก็  เจตนา อ.เจตนา  เอกนฺตผรุสา อันหยาบ

โดยส่วนเดียว  โหติ ย่อมมี  กถํ อย่างไร ?”  อิติ ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  

(อิติ) ว่า  “(เจตนา) อ.เจตนา  (เอกนฺตผรุสา) อันหยาบโดยส่วนเดียว  (โหติ) ย่อม

มี  (ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  ทุฏฺฅจิตฺตตาย เพราะความที่ แห่งบุคคลนั้น เป็นผู้มีจิต 

อันโทสะประทุษร้ายแล้ว”  (อิติ) ดังนี้ ฯ  อิทํ  วตฺถุ อ.เรื่องนี้  (ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  ตสฺสา   

(ทุฏฺฅจิตฺตตาย)  อาวิภาวนตฺถํ เพื่ออัน ยังความที่ แห่งบุคคลนั้น เป็นผู้มีจิตอันโทสะ

ประทุษร้ายแล้วนั้น ให้มีแจ้ง ฯ
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 ถามว่า “ก็เจตนาที่หยาบโดยส่วนเดียว ย่อมมีได้อย่างไร ?”. แก้ว่า “มีได้ เพราะว่าเป็น

ผู้มีจิตอันโทสะประทุษร้ายแล้ว”. เพื่อจะประกาศความเป็นผู้มีจิตอันโทสะประทุษร้าย

แล้ว จะเล่าเรื่องดังนี้. 

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

 เอโก  กิร  ทารโก  มาตุ  วจนํ  อนาทยิตฺวา  อรญฺฃํ  คจฺฉติ ฯ  ตํ  มาตา  นิวตฺเตตุํ  

อสกฺโกนฺตี  “จณฺฑา  ตํ  มหิสี  อนุพนฺธตูติ  อกฺโกสิ ฯ  อถสฺส  ตเถว  อรญฺเฃ  มหิสี  

อุฏฺฅาสิ ฯ  ทารโก  “ยํ  มม  มาตา  มุเขน  กเถสิ,  ตํ  มา  โหตุ,  ยํ  จิตฺเตน  จินฺเตสิ,  

ตํ  โหตูติ  สจฺจกิริยํ  อกาสิ  ฯ  มหิสี  ตตฺเถว  พทฺธา  วิย  อฏฺฅาสิ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  ทารโก อ.เด็กชาย  เอโก คนหนึ่ง  อนาทยิตฺวา ไม่ถือเอาแล้ว  วจนํ ซึ่ง

คํา  มาตุ ของมารดา  คจฺฉติ ย่อมไป  อรญฺฃํ สู่ป่า ฯ  มาตา อ.มารดา  อสกฺโกนฺตี  

เมื่อไม่อาจ  ตํ  (ทารกํ)  นิวตฺเตตุ ํ เพื่ออัน ยังเด็กชายนั้น ให้กลับ  อกฺโกสิ ด่าแล้ว  

อิติ ว่า  “มหิสี อ.แม่กระบือ  จณฺฑา ตัวดุร้าย  อนุพนฺธตุ จงไล่ตาม  ตํ  ซึ่งมัน”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  อถ ครั้งนั้น  มหิสี อ.แม่กระบือ  อรญฺเฃ ในป่า  อุฏฺฅาสิ ปรากฏแล้ว  อสฺส  

(ทารกสฺส) แก่เด็กชายนั้น  ตถา  เอว เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว ฯ  ทารโก อ.เด็กชาย  

อกาสิ ได้กระทําแล้ว  สจฺจกิริยํ ซึ่งสัจจกิริยา  อิติ ว่า  “มาตา อ.มารดา  มม ของข้า  

กเถสิ กล่าวแล้ว  ยํ  (วจนํ) ซึ่งคําใด  มุเขน ด้วยปาก,  ตํ  (วจนํ) อ.คํานั้น  มา  โหตุ 

ขอจงอย่ามี,  (มาตา) อ.มารดา  จินฺเตสิ คิดแล้ว  ยํ  (วตฺถุํ) ซึ่งเรื่องใด  จิตฺเตน ด้วย

จิต,  ตํ  (วตฺถุ) อ.เรื่องนั้น  โหตุ จงมี”  อิติ ดังนี้ ฯ  มหิสี อ.แม่กระบือ  (ปุคฺคเลน)  

พทฺธา  วิย ราวกะว่าอันบุคคลผูกแล้ว  ตตฺถ  เอว  (ฅาเน) ในที่นั้นนั่นเทียว  อฏฺฅาสิ 

ได้ยืนแล้ว ฯ 

 เล่ากันมาว่า เด็กชายคนหนึ่ง ไม่ถือเอาคําของมารดา เข้าไปป่า. มารดาเมื่อไม่

สามารถเพื่อจะทําให้เขากลับได้ จึงด่าว่า “ขอแม่กระบือตัวดุร้าย จงไล่ตามมัน”. ครั้ง

นั้น แม่กระบือในป่า ปรากฏแก่เด็กชายนั้นเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละ. เด็กชายได้ทํา

สัจจกิริยาว่า “มารดาของข้า พูดคําใดด้วยปาก, ขอคํานั้น จงอย่ามี, มารดาคิดเรื่องใด

ด้วยจิต, ขอเรื่องนั้น จงมีเถิด”. แม่กระบือได้หยุดอยู่ ดุจถูกผูกไว้ในที่นั้นนั่นแหละ.

 ..............................................................................................................................
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 เอวํ  มมฺมจฺเฉทโกปิ  วจีปโยโค  จิตฺตสณฺหตาย  ผรุสวาจา  น  โหติ ฯ  มาตาปิตโร  หิ  

กทาจิ  ปุตฺตเก  เอวํ  วทนฺติ  “โจรา  โว  ขณฺฑาขณฺฑิกํ  กโรนฺตูติ,  อุปฺปลปตฺตมฺปิ  จ  

เนสํ  อุปริ  ปตนฺตํ  เนว  อิจฺฉนฺติ ฯ  อาจริยุปชฺฌายา  จ  กทาจิ  นิสฺสิตเก  เอวํ  วทนฺติ   

“กึ  อิเม  อหิริกา  อโนตฺตปฺปิโน  วทนฺติ,  นิทฺธมถ  เนติ,  อถ  จ  เนสํ  อาคมาธิคม-

สมฺปตฺตึ  อิจฺฉนฺติ ฯ

 วจีปโยโค อ.วจีประโยค  มมฺมจฺเฉทโกปิ แม้เป็นเหตุตัดเสียซึ่งคํารัก  เอวํ อย่างนั้น  

ผรุสวาจา ชื่อว่าเป็นคําหยาบ  โหติ ย่อมเป็น  น หามิได้  (ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  จิตฺต-

สณฺหตาย เพราะความที่ แห่งบุคคลนั้น เป็นผู้มีจิตอ่อน ฯ  ห ิจริงอยู่  มาตาปิตโร  

อ.มารดาและบิดา ท.  วทนฺติ ย่อมกล่าว  ปุตฺตเก กะบุตร ท.  เอวํ อย่างนี้  กทาจิ ใน

กาลบางคราว  อิติ ว่า  “โจรา อ.โจร ท.  กโรนฺตุ จงกระทํา  โว ซึ่งเจ้า ท.  ขณฺฑาขณฺฑิกํ 

ให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่”  อิติ ดังนี้,  จ แต่ว่า  (เต  มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา 

ท. เหล่านั้น  เนว  อิจฺฉนฺติ ย่อมไม่ปรารถนานั่นเทียว  อุปฺปลปตฺตมฺป ิแม้ซึ่งกลีบ

แห่งอุบล  ปตนฺต ํ อันตกไปอยู่  อุปริ ในเบื้องบน  เนสํ  (ปุตฺตกานํ) ของบุตร ท. 

เหล่านั้น ฯ  จ อนึ่ง  อาจริยุปชฺฌายา อ.อาจารย์และอุปัชฌาย์ ท.  วทนฺติ ย่อมกล่าว  

นิสฺสิตเก  (ภิกฺขู) กะภิกษุ ท. ผู้เป็นนิสิต  เอวํ อย่างนี้  กทาจิ ในกาลบางคราว  อิติ 

ว่า  “อิเม  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านี้  อหิริกา เป็นผู้ไม่มีความละอาย  อโนตฺตปฺปิโน  

เป็นผู้ไม่มีความเกรงกลัวต่อบาป  (หุตฺวา) เป็น  วทนฺติ ย่อมกล่าว  กึ  (วจนํ) ซึ่งคํา

อะไร,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  นิทฺธมถ จงขับไล่  เน  (ภิกฺขู) ซึ่งภิกษุ ท. เหล่านั้น”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  อถ  จ ก็แต่ว่า  (เต  อาจริยุปชฺฌายา) อ.อาจารย์และอุปัชฌาย์ ท. เหล่านั้น  

อิจฺฉนฺติ ย่อมปรารถนา  อาคมาธิคมสมฺปตฺตึ ซึ่งความถึงพร้อมด้วยปริยัติปฏิบัติ

เป็นที่มาและปฏิเวธเป็นที่บรรลุ  เนสํ  (นิสฺสิตกภิกฺขูนํ) เพื่อภิกษุผู้เป็นนิสิต ท. เหล่า

นั้น ฯ

 วจีประโยค แม้เป็นเหตุตัดเสียซึ่งคํารักอย่างนั้น ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นผรุสวาจา เพราะ

ว่าเป็นผู้มีจิตอ่อน. แท้จริง ในกาลบางคราว มารดาบิดาย่อมพูดกะลูกๆ อย่างนี้ว่า 

“ขอพวกโจรจงทําพวกมันให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เถิด”, แต่ท่านก็ไม่ปรารถนานั่น

แหละ แม้แต่จะให้กลีบดอกอุบลหล่นใส่เบื้องบนของบุตรเหล่านั้น. อนึ่ง ในกาลบาง

คราว อาจารย์และอุปัชฌาย์ทั้งหลาย ย่อมพูดกะภิกษุผู้เป็นนิสิตอย่างนี้ว่า “พวกภิกษุ
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เหล่านี้ ไม่มีความละอาย ไม่มีความเกรงกลัวต่อบาป พูดคุยอะไรกัน, จงขับไล่มันไป

เสีย” ดังนี้, ก็แต่ว่า ท่านเหล่านั้นย่อมปรารถนาความถึงพร้อมด้วยปริยัติ ปฏิบัติ และ

ปฏิเวธ เพื่อภิกษุผู้นิสิตเหล่านั้น.

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

[๒๑๕] พฺรหฺมชาลฏีกายนฺตุ  จิตฺตสณฺหตาย  ผรุสวาจา  น  โหติ  กมฺมปถาปฺปตฺตตฺตา,   

กมฺมภาวํ  ปน  น  สกฺกา  วาเรตุนฺติ  วุตฺตํ ฯ

 (ฏีกาจริเยน)  พฺรหฺมชาลฏีกายํ  ตุ  “(ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  จิตฺตสณฺหตาย  (ปวตฺโต  วจีปโยโค)   

ผรุสวาจา  น  โหติ  (ตสฺส  วจีปโยคสฺส)  กมฺมปถาปฺปตฺตตฺตา,  กมฺมภาวํ  ปน  (เกนจิ)  น   

สกฺกา  วาเรตุนฺติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 ต ุส่วนว่า  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(วจีปโยโค) อ.วจีประโยค  (ปวตฺโต) อันเป็นไปแล้ว   

(ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  จิตฺตสณฺหตาย เพราะความที่ แห่งบุคคลนั้น เป็นผู้มีจิตอ่อน  

ผรุสวาจา ชื่อว่าเป็นวาจาอันหยาบ  โหติ ย่อมเป็น  น หามิได้  (ตสฺส  วจีปโยคสฺส)   

กมฺมปถาปฺปตฺตตฺตา เพราะความที่ แห่งวจีประโยคนั้น เป็นสภาพไม่ถึงแล้ว 

ซึ่งกรรมบถ,  ปน แต่ว่า  (เกนจิ) อันใครๆ  น  สกฺกา ไม่อาจ  วาเรตุํ เพื่ออันห้าม  

กมฺมภาวํ ซึ่งความเป็นแห่งกรรม”  อิติ ดังนี้  (ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  วุตฺตํ 

กล่าวแล้ว  พฺรหฺมชาลฏีกายํ ในฎีกาแห่งพรหมชาลสูตร ฯ

 ส่วนในฎีกาพรหมชาลสูตร ท่านกล่าวว่า “วจีประโยคที่เป็นไป เพราะว่าเป็นผู้มีจิต

อ่อน ไม่ชื่อว่าเป็นผรุสวาจา เพราะว่ายังไม่ถึงความเป็นกรรมบถ, แต่ใครๆ ก็ไม่อาจ

ห้ามความเป็นกรรมได้”.

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

 ยถา  จ  จิตฺตสณฺหตาย  ผรุสวาจา  น  โหติ  เอวํ  วจนสณฺหตาย  อผรุสวาจาปิ  น  

โหติ ฯ  น  หิ  มาราเปตุกามสฺส  “อิมํ  สุขํ  สยาเปถาติ  วจนํ  อผรุสวาจา  โหติ   

จิตฺตผรุสตาย  ปเนสา  ผรุสวาจาว ฯ  สา  ยํ  สนฺธาย  ปวตฺติตา  ตสฺส  อปฺปคุณตาย  

อปฺปสาวชฺชา  มหาคุณตาย  มหาสาวชฺชา ฯ 
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 ยถา  จ  (ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  จิตฺตสณฺหตาย  (ปวตฺโต  วจีปโยโค)  ผรุสวาจา  น  โหติ,  เอวํ  (ตสฺส  

ปุคฺคลสฺส)  วจนสณฺหตาย  (ปวตฺโต  วจีปโยโค)  อผรุสวาจาปิ  น  โหติ ฯ  น  หิ  (ปรํ  ปุคฺคลํ)  

มาราเปตุกามสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  “(ตุมฺเห)  อิมํ  (ปุคฺคลํ)  สุขํ  สยาเปถาติ  วจนํ  อผรุสวาจา  โหติ,   

(ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  จิตฺตผรุสตาย  ปน  เอสา  (วาจา)  ผรุสวาจาว  (โหติ) ฯ  สา  (ผรุสวาจา),   

(ผรุสวาจา  ผรุสวาจีปุคฺคเลน)  ยํ  (ปุคฺคลํ)  สนฺธาย  ปวตฺติตา,  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  อปฺปคุณตาย  

อปฺปสาวชฺชา  (โหติ,  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  มหาคุณตาย  มหาสาวชฺชา  (โหติ) ฯ

 จ เหมือนอย่างว่า  (วจีปโยโค) อ.วจีประโยค  (ปวตฺโต) อันเป็นไปทั่วแล้ว  (ตสฺส  

ปุคฺคลสฺส)  จิตฺตสณฺหตาย เพราะความที่ แห่งบุคคลนั้น เป็นผู้มีจิตอ่อน  ผรุส-

วาจา ชื่อว่าเป็นวาจาอันหยาบ  โหติ ย่อมเป็น  น หามิได้  ยถา ฉันใด,  (วจีปโยโค)  

อ.วจีประโยค  (ปวตฺโต) อันเป็นไปทั่วแล้ว  (ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  วจนสณฺหตาย 

เพราะความที่ แห่งบุคคลนั้น เป็นผู้มีคําอันอ่อนหวาน  อผรุสวาจาปิ แม้ชื่อว่าไม่เป็น

วาจาอันหยาบ  โหติ ย่อมเป็น  น หามิได้  เอวํ ฉันนั้น ฯ  ห ิ จริงอยู่  วจนํ อ.คํา  

(ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  (ปรํ  ปุคฺคลํ)  มาราเปตุกามสฺส ผู้ใคร่เพื่ออัน ยังบุคคลอื่น 

ให้ตาย  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  อิมํ  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคลนี้  สยาเปถ จงให้นอน  

สุขํ เป็นสุข”  อิติ ดังนี้  อผรุสวาจา ชื่อว่าไม่เป็นวาจาหยาบ  โหติ ย่อมเป็น  น 

หามิได้,  ปน แต่ว่า  เอสา  (วาจา) อ.วาจานั่น  ผรุสวาจาว เป็นวาจาหยาบเทียว  

(โหติ) ย่อมเป็น  (ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  จิตฺตผรุสตาย เพราะความที่ แห่งบุคคลนั้น เป็น

ผู้มีจิตหยาบ ฯ  สา  (ผรุสวาจา) อ.วาจาหยาบนั้น  อปฺปสาวชฺชา ชื่อว่าเป็นวาจา

อันเป็นไปกับด้วยโทษน้อย  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  อปฺปคุณตาย เพราะความที่ แห่ง-,  

(ผรุสวาจา) อ.วาจาหยาบ  (ผรุสวาจีปุคฺคเลน) อันบุคคลผู้พูดวาจาหยาบโดยปกติ  

ปวตฺติตา ให้เป็นไปทั่วแล้ว  สนฺธาย หมายเอา  ยํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลใด, -บุคคลนั้น 

เป็นผู้มีคุณน้อย  (โหติ) ย่อมเป็น  มหาสาวชฺชา ชื่อว่าเป็นวาจาอันเป็นไปกับด้วย

โทษมาก  (ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  มหาคุณตาย เพราะความที่ แห่งบุคคลนั้น เป็นผู้มีคุณ

มาก  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ 

 เหมือนอย่างว่า วจีประโยคที่เป็นไปเพราะว่าเป็นผู้มีจิตอ่อน ไม่ชื่อว่าเป็นผรุสวาจา 

ฉันใด, วจีประโยคที่เป็นไปเพราะว่าเป็นผู้มีคําอ่อนหวาน ไม่ชื่อว่าเป็นผรุสวาจา ก็

หามิได้ ฉันนั้น. แท้จริง คําพูดของผู้ประสงค์จะให้เขาตายว่า “ท่านทั้งหลาย จงให้คน
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นี้นอนเป็นสุขเถิด” ไม่ชื่อว่าเป็นผรุสวาจา หามิได้. ที่แท้ วาจานั้น ต้องเป็นผรุสวาจา

แน่ เพราะว่าเป็นผู้มีจิตหยาบ. ผรุสวาจานั้น ชื่อว่ามีโทษน้อย เพราะว่าบุคคลผู้ถูก

ผรุสวาจีบุคคลมุ่งหมายให้เป็นไป เป็นผู้มีคุณน้อย, ชื่อว่ามีโทษมาก เพราะว่าบุคคล

นั้นมีคุณมาก.

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

 อปิจ  กมฺมปถภาวํ  อปฺปตฺตา  อปฺปสาวชฺชา  อิตรา  มหาสาวชฺชา ฯ  ตถา  กิเลสานํ  

มุทุติพฺพตาเภเท ฯ

 อปิจ  (สา  ผรุสวาจา)  กมฺมปถภาวํ  อปฺปตฺตา  อปฺปสาวชฺชา  (โหติ),  อิตรา  (ผรุสวาจา   

กมฺมปถภาวํ  ปตฺตา)  มหาสาวชฺชา  (โหติ) ฯ  ตถา  (สา  ผรุสวาจา)  กิเลสานํ  มุทุติพฺพตาเภเท  

(อปฺปสาวชฺชมหาสาวชฺชา  โหติ) ฯ

 อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  (สา  ผรุสวาจา) อ.วาจาหยาบนั้น  อปฺปตฺตา ไม่ถึงแล้ว  กมฺมปถ-

ภาวํ ซึ่งความเป็นแห่งกรรมบถ  อปฺปสาวชฺชา ชื่อว่าเป็นวาจาอันเป็นไปกับด้วยโทษ

น้อย  (โหติ) ย่อมเป็น,  อิตรา  (ผรุสวาจา) อ.วาจาหยาบนอกนี้  (ปตฺตา) ถึงแล้ว  

(กมฺมปถภาวํ) ซึ่งความเป็นแห่งกรรมบถ  มหาสาวชฺชา ชื่อว่าเป็นวาจาอันเป็นไป

กับด้วยโทษมาก  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ตถา อนึ่ง  (สา  ผรุสวาจา) อ.วาจาหยาบนั้น  

(อปฺปสาวชฺชมหาสาวชฺชา) เป็นวาจาอันเป็นไปกับด้วยโทษน้อยและอันเป็นไปกับ

ด้วยโทษมาก  กิเลสานํ  มุทุติพฺพตาเภเท ในเพราะความแตกต่างแห่งความที่ แห่ง

กิเลส ท. เป็นสภาพอ่อนและแรงกล้า  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 อีกอย่างหนึ่ง ผรุสวาจาที่ไม่ถึงความเป็นกรรมบถ ชื่อว่ามีโทษน้อย, ที่ถึงความเป็น

กรรมบถ ชื่อว่ามีโทษมาก. อนึ่ง ผรุสวาจา ชื่อว่ามีโทษน้อยและมีโทษมาก ในเพราะ

ความแตกต่างแห่งความที่กิเลสอ่อนและแรงกล้า. 

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

[๒๑๖]  เกจิ  ปน  “ยํ  อุทฺทิสฺส  ผรุสวาจา  ปยุชฺชติ,  ตสฺส  สมฺมุขาว  สีสํ  เอตีติ  วทนฺติ ฯ  เอเก  

“ปรมฺมุขาปิ  ผรุสวาจา  โหติเยวาติ  วทนฺติ ฯ  ตตฺถายมธิปฺปาโย  ยุตฺโต  สิยา  สมฺมุขา  

ปโยเค  อคารวาทีนํ  พลวภาวโต  สิยา  เจตนา  พลวตี  ปรสฺส  จ  ตทตฺถชานนํ  น  
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ตถา  อสมฺมุขา,  ยถา  ปน  อกฺโกสิเต  มเต  อาฬาหเน  กตา  ขมาปนา  อุปวาทนฺตรายํ   

นิวตฺเตติ,  เอวํ  ปรมฺมุขา  ปยุตฺตาปิ  ผรุสวาจา  โหติเยวาติ  สกฺกา  วิญฺฃาตุนฺติ ฯ

 เกจิ  (อาจริยา)  ปน  “(ผรุสวาจีปุคฺคเลน)  ยํ  (ปุคฺคลํ)  อุทฺทิสฺส  ผรุสวาจา  ปยุชฺชติ,  (ผรุสวาจา)  

ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  สมฺมุขาว  สีสํ  เอตีติ  วทนฺติ ฯ  เอเก  (อาจริยา)  “ปรมฺมุขาปิ  ผรุสวาจา   

โหติเยวาติ  วทนฺติ ฯ  ตตฺถ  (ทฺวินฺนํ  อาจริยานํ  วจเนสุ)  อยํ  อธิปฺปาโย  ยุตฺโต  สิยา  “สมฺมุขา   

ปโยเค  อคารวาทีนํ  (ธมฺมานํ)  พลวภาวโต  สิยา  เจตนา  พลวตี  (จ)  ปรสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  จ  ตทตฺถ

ชานนํ,  น  ตถา  อสมฺมุขา  (ปโยเค  อคารวาทีนํ  ธมฺมานํ  พลวภาวโต  สิยา  เจตนา  พลวตี  จ   

ปรสฺส  ปุคฺคลสฺส  จ  ตทตฺถชานนํ),  ยถา  ปน  (อตฺตนา)  อกฺโกสิเต  (อริเย)  มเต,  อาฬาหเน   

(อตฺตนา)  กตา  (อริยสฺส)  ขมาปนา  อุปวาทนฺตรายํ  นิวตฺเตติ,  เอวํ  ปรมฺมุขา  (ปุคฺคเลน)   

ปยุตฺตาปิ  (ผรุสวาจา)  ผรุสวาจา  โหติเยวาติ  (เกนจิ)  สกฺกา  วิญฺฃาตุนฺติ ฯ

 ปน ก็  เกจิ  (อาจริยา) อ.อาจารย์ ท. บางพวก  วทนฺติ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  “ผรุส-

วาจา อ.วาจาหยาบ  (ผรุสวาจีปุคฺคเลน) อันบุคคลผู้กล่าวซึ่งคําหยาบโดยปกติ  

ปยุชฺชต ิ ย่อมประกอบ  อุทฺทิสฺส เจาะจง  ยํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลใด,  (ผรุสวาจา) 

อ.วาจาหยาบ  เอติ ย่อมถึง  สีส ํซึ่งที่สุด  สมฺมุขาว ในที่มีหน้าพร้อมเทียว  ตสฺส  

(ปุคฺคลสฺส) ต่อบุคคลนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ  เอเก  (อาจริยา) อ.อาจารย์ ท. พวกหนึ่ง   

วทนฺติ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  “ผรุสวาจา อ.วาจาหยาบ  โหติ  เอว ย่อมมีนั่นเทียว   

ปรมฺมุขาปิ แม้ในที่ลับหลัง”  อิติ ดังนี้ ฯ  อยํ  อธิปฺปาโย อ.คําอธิบายนี้  ตตฺถ   

(ทฺวินฺนํ  อาจริยานํ  วจเนสุ) ในคํา ท. ของอาจารย์ ท. ๒ เหล่านั้น  ยุตฺโต เป็น

คําอธิบายอันถูกประกอบแล้ว  สิยา พึงมี  อิติ ว่า  “(เกนจิ) อันใครๆ  สกฺกา อาจ  

วิญฺฃาตุํ เพื่ออันรู้  อิติ ว่า  ‘เจตนา อ.เจตนา  พลวตี เป็นสภาพมีกําลัง  อคารวาทีนํ   

(ธมฺมานํ)  พลวภาวโต เพราะความที่ แห่งธรรม ท. มีความไม่เคารพเป็นต้น เป็น

สภาพมีกําลัง  สิยา พึงเป็น  (จ) ด้วย  ตทตฺถชานนํ อ.การรู้ซึ่งเนื้อความนั้น  ปรสฺส  

(ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลอื่น  จ ด้วย  ปโยเค ในเพราะการประกอบ  สมฺมุขา ในที่

มีหน้าพร้อม,  (เจตนา) อ.เจตนา  (พลวตี) เป็นสภาพมีกําลัง  (อคารวาทีนํ  ธมฺมานํ   

พลวภาวโต) เพราะความที่ แห่งธรรม ท. มีความไม่เคารพเป็นต้น เป็นสภาพมีกําลัง  

(สิยา) พึงเป็น  (จ) ด้วย  (ตทตฺถชานนํ) อ.การรู้ซึ่งเนื้อความนั้น  (ปรสฺส  ปุคฺคลสฺส) 

ของบุคคลอื่น  (จ) ด้วย  (ปโยเค) ในเพราะการประกอบ  อสมฺมุขา ในที่ไม่มีหน้า
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พร้อม  ตถา เหมือนอย่างนั้น  น หามิได้,  ปน เหมือนอย่างว่า  (อริเย) ครั้นเมื่อ

พระอริยเจ้า  (อตฺตนา)  อกฺโกสิเต ผู้อันตนด่าแล้ว  มเต มรณภาพแล้ว,  (อริยสฺส)  

ขมาปนา อ.การยังพระอริยเจ้าให้อดโทษ  (อตฺตนา)  กตา อันอันตนกระทําแล้ว  

อาฬาหเน ในป่าช้า  อุปวาทนฺตรายํ ยังอันตรายในเพราะการเข้าไปว่าร้าย  นิวตฺเตต ิ 

ย่อมให้กลับ  ยถา ฉันใด,  (ผรุสวาจา) อ.วาจาหยาบ  (ปุคฺคเลน)  ปยุตฺตาปิ แม้อัน

อันบุคคลประกอบแล้ว  ปรมฺมุขา ในที่ลับหลัง  ผรุสวาจา เป็นผรุสวาจา  โหติ  เอว 

ย่อมเป็นนั่นเทียว  เอวํ ฉันนั้น’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ก็อาจารย์บางพวกกล่าวว่า “ผรุสวาจาที่ประกอบเจาะจงบุคคลใด, ผรุสวาจานั้นย่อม

ถึงที่สุดในที่ต่อหน้าบุคคลนั้นเท่านั้น”. อาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่า “ผรุสวาจา ย่อมมีนั่น

แหละแม้ในที่ลับหลัง”. อธิบายนี้ในคําของอาจารย์ ๒ พวกเหล่านั้น ดังนี้ว่า “เจตนา

พึงมีกําลัง เพราะว่าความไม่เคารพเป็นต้นมีกําลัง และผู้อื่นรู้เนื้อความนั้น ในเพราะ

ประกอบต่อหน้า, จะพึงเป็นอย่างนั้น ในเพราะประกอบลับหลัง ก็หามิได้. เหมือน

อย่างว่า การขอขมาที่อริยุปวาทกบุคคลทําในป่าช้า ในเมื่อพระอริยเจ้าที่ตนด่า 

มรณภาพไปแล้ว ย่อมห้ามอุปวาทันตรายได้ ฉันใด, ผรุสวาจา แม้บุคคลประกอบในที่

ลับหลัง ก็ย่อมเป็นผรุสวาจาได้ ฉันนั้นเหมือนกัน”.

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

 ตสฺสา  ตโย  สมฺภารา  อกฺโกสิตพฺโพ  ปโร  กุปิตจิตฺตํ  อกฺโกสนาติ ฯ

 ตสฺสา  (ผรุสวาจาย)  ตโย  สมฺภารา  (โหนฺติ)  “(ผรุสวาจีปุคฺคเลน)  อกฺโกสิตพฺโพ  ปโร  (ปุคฺคโล)

กุปิตจิตฺตํ  อกฺโกสนาติ ฯ

 สมฺภารา อ.องค์ ท.  ตโย ๓  ตสฺสา  (ผรุสวาจาย) แห่งผรุสวาจานั้น  (โหนฺติ) ย่อมมี  

อิติ คือ  “ปโร  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลอื่น  (ผรุสวาจีปุคฺคเลน) อันบุคคลผู้กล่าวคําหยาบ

โดยปกติ  อกฺโกสิตพฺโพ พึงด่า  กุปิตจิตฺตํ อ.จิตอันกําเริบแล้ว  อกฺโกสนา อ.การด่า” 

ฯ

 ผรุสวาจานั้น มีองค์ ๓ คือ บุคคลอื่นที่พึงถูกด่า ๑ จิตโกรธ ๑ การด่า ๑.

 ..............................................................................................................................
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 ตตฺถ  อกฺโกสาธิปฺปาเยเนว  กุปิตจิตฺตํ  น  มรณาธิปฺปาเยน ฯ  มรณาธิปฺปาเยน  หิ   

จิตฺตโกเป  สติ  พฺยาปาโทเยว  โหตีติ ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  ตตฺถ  (ตีสุ  สมฺภาเรสุ)  อกฺโกสาธิปฺปาเยน  เอว  กุปิตจิตฺตํ  (อธิปฺเปตํ),  น   

มรณาธิปฺปาเยน  (อธิปฺเปตํ) ฯ  มรณาธิปฺปาเยน  หิ  จิตฺตโกเป  สติ,  พฺยาปาโท  เอว  โหตีติ ฯ

 ตตฺถ  (ตีสุ  สมฺภาเรสุ)  กุปิตจิตฺตํ อ.- ในองค์ ท. ๓ เหล่านั้นหนา -จิตอันกําเริบแล้ว  

(อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  (อธิปฺเปตํ) มุ่งหมายเอาแล้ว  อกฺโกสา-

ธิปฺปาเยน  เอว ด้วยความประสงค์ในการด่านั่นเทียว,  (อธิปฺเปตํ) มุ่งหมายเอาแล้ว  

มรณาธิปฺปาเยน ด้วยความประสงค์ในความตาย  น หามิได้ ฯ  หิ เพราะว่า  จิตฺต- 

โกเป ครั้นเมื่อความกําเริบแห่งจิต  มรณาธิปฺปาเยน ด้วยความประสงค์ในความ

ตาย  สต ิมีอยู่,  พฺยาปาโท  เอว อ.พยาบาทนั่นเทียว  โหติ ย่อมมี  อิติ ดังนี้แล ฯ

 ในองค์ทั้ง ๓ เหล่านั้น ท่านมุ่งหมายเอาจิตโกรธ ด้วยประสงค์ในการด่าเท่านั้น, หา

ได้มุ่งหมายเอาจิตโกรธ ด้วยประสงค์ในอันจะให้ตายไม่. เพราะเมื่อมีจิตโกรธ ด้วย

ประสงค์ในอันจะให้ตาย ก็ย่อมกลายเป็นพยาบาทไปแล.

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

[๒๑๗] อนตฺถวิญฺฃาปกกายวจีปโยคสมุฏฺฅาปิกา  อกุสลเจตนา  สมฺผปฺปลาโป  สมฺผํ  นิรตฺถกํ  

ปลปติ  เอเตนาติ  กตฺวา ฯ  โส  อาเสวนมนฺทตาย  อปฺปสาวชฺโช  อาเสวนมหนฺตตาย  

มหาสาวชฺโช ฯ  อาเสวนนฺนาม  ภาวนํ  พหุลีกรณํ ฯ  อปิจ  ยํ  คาหยิตุํ  ปวตฺติโต  เตน  

อคฺคหิเต  อปฺปสาวชฺโช  คหิเต  มหาสาวชฺโช ฯ  ตถา  กิเลสานํ  มุทุติพฺพตาเภเท ฯ 

ตสฺส  เทฺว  สมฺภารา  ภารตยุทฺธสีตาหรณาทินิรตฺถกกถาปุเรกฺขารตา  ตถารูปิกถา-

กถนญฺจ ฯ  ปรสฺมึ  ตํ  กถํ  อคฺคณฺหนฺเต  กมฺมปถเภโท  นตฺถิ  คณฺหนฺเตเยว  โหติ ฯ

 อนตฺถวิญฺฃาปกกายวจีปโยคสมุฏฺฅาปิกา  อกุสลเจตนา  สมฺผปฺปลาโป  “(สมฺผปฺปลาปีปุคฺคโล)  

สมฺผํ  นิรตฺถกํ  (วจนํ)  ปลปติ  เอเตน  (เจตนาธมฺเมน)”  อิติ  (วิคฺคหํ)  กตฺวา ฯ  โส  (สมฺผปฺปลาโป)   

อาเสวนมนฺทตาย  อปฺปสาวชฺโช  (โหติ)  อาเสวนมหนฺตตาย  มหาสาวชฺโช  (โหติ) ฯ  อาเสวนํ   

นาม  ภาวนํ  พหุลีกรณํ ฯ  อปิจ  (โส  สมฺผปฺปลาโป  สมฺผปฺปลาปีปุคฺคเลน)  ยํ  (ปุคฺคลํ)   

คาหยิตุํ  ปวตฺติโต,  (ตสฺมึ  สมฺผปฺปลาเป)  เตน  (ปุคฺคเลน)  อคฺคหิเต,  อปฺปสาวชฺโช  (โหติ,  ตสฺมึ   

สมฺผปฺปลาเป  เตน  ปุคฺคเลน)  คหิเต,  มหาสาวชฺโช  (โหติ) ฯ  ตถา  (โส  สมฺผปฺปลาโป)   
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กิเลสานํ  มุทุติพฺพตาเภเท  (อปฺปสาวชฺชมหาสาวชฺโช  โหติ) ฯ  ตสฺส  (สมฺผปฺปลาปสฺส)  เทฺว   

สมฺภารา  (โหนฺติ)  ภารตยุทฺธสีตาหรณาทินิรตฺถกกถาปุเรกฺขารตา  (จ)  ตถารูปิกถากถนญฺจ ฯ   

ปรสฺมึ  (ปุคฺคเล)  ตํ  กถํ  อคฺคณฺหนฺเต,  กมฺมปถเภโท  นตฺถิ,  (ปรสฺมึ  ปุคฺคเล  ตํ  กถํ)  คณฺหนฺเต   

เอว,  (กมฺมปถเภโท)  โหติ ฯ

 อกุสลเจตนา อ.เจตนาอันเป็นอกุศล  อนตฺถวิญฺฃาปกกายวจีปโยคสมุฏฺฅาปิกา 

อันยังกายประโยคและวจีประโยคอันเป็นเครื่องยังบุคคลอื่นให้รู้ซึ่งความฉิบหายมิใช่

ประโยชน์ให้ตั้งขึ้นพร้อม  สมฺผปฺปลาโป ชื่อว่าสัมผัปปลาปะ  กตฺวา เพราะกระทํา  

(วิคฺคหํ) ซึ่งการวิเคราะห์  อิติ ว่า  “(สมฺผปฺปลาปีปุคฺคโล) อ.บุคคลผู้พูดเพ้อเจ้อโดย

ปกติ  ปลปติ ย่อมเจรจา  สมฺผํ  (วจนํ) ซึ่งคําเพ้อเจ้อ  นิรตฺถกํ อันมีประโยชน์ออก

แล้ว  เอเตน  (เจตนาธมฺเมน) ด้วยเจตนาธรรมนั่น”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (สมฺผปฺปลาโป)  

อ.สัมผัปปลาปะนั้น  อปฺปสาวชฺโช ชื่อว่าเป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษน้อย  

อาเสวนมนฺทตาย เพราะความที่แห่งการเสพคุ้นบ่อยๆ น้อย  (โหติ) ย่อมเป็น  มหา-

สาวชฺโช ชื่อว่าเป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  อาเสวนมหนฺตตาย 

เพราะความที่แห่งการเสพคุ้นบ่อยๆ มาก  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ภาวนํ อ.การให้เจริญ  

พหุลีกรณํ อ.การกระทําให้มาก  อาเสวนํ  นาม ชื่อว่าอาเสวนะ ฯ  อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  

(โส  สมฺผปฺปลาโป) อ.สัมผัปปลาปะนั้น  (สมฺผปฺปลาปีปุคฺคเลน)  ปวตฺติโต อัน 

อันบุคคลผู้พูดเพ้อเจ้อโดยปกติ ให้เป็นไปแล้ว  ยํ  (ปุคฺคลํ)  คาหยิตุํ เพื่ออัน ยังบุคคล

ใด ให้ถือเอา,  (ตสฺมึ  สมฺผปฺปลาเป) ครั้นเมื่อสัมผัปปลาปะนั้น  เตน  (ปุคฺคเลน) อัน

บุคคลนั้น  อคฺคหิเต ไม่ถือเอาแล้ว,  อปฺปสาวชฺโช ชื่อว่าเป็นอกุศลธรรมอันเป็นไป

กับด้วยโทษน้อย  (โหติ) ย่อมเป็น,  (ตสฺมึ  สมฺผปฺปลาเป) ครั้นเมื่อสัมผัปปลาปะนั้น  

(เตน  ปุคฺคเลน) อันบุคคลนั้น  คหิเต ถือเอาแล้ว,  มหาสาวชฺโช ชื่อว่าเป็นอกุศล

ธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ตถา อนึ่ง  (โส  สมฺผปฺปลาโป)  

อ.สัมผัปปลาปะนั้น  (อปฺปสาวชฺชมหาสาวชฺโช) ชื่อว่าเป็นอกุศลธรรมอันเป็นไป

กับด้วยโทษน้อยและเป็นไปกับด้วยโทษมาก  กิเลสานํ  มุทุติพฺพตาเภเท ในเพราะ

ความแตกต่างกันแห่งความที่ แห่งกิเลส ท. เป็นสภาพอ่อนและแรงกล้า  (โหติ) ย่อม

เป็น ฯ  สมฺภารา อ.องค์ ท.  เทฺว ๒  ตสฺส  (สมฺผปฺปลาปสฺส) แห่งสัมผัปปลาปะนั้น   

ภารตยุทฺธสีตาหรณาทินิรตฺถกกถาปุเรกฺขารตา คือ อ.ความที่แห่งบุคคลเป็นผู้

กระทําซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวมีภารตยุทธ์และการนํานางสีดามาเป็นต้นไว้ในเบื้อง
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หน้า  (จ) ด้วย  ตถารูปิกถากถนํ คือ อ.การกล่าวซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวอันมีอย่าง

นั้นเป็นรูป  จ ด้วย  (โหนฺติ) ย่อมมี ฯ  ปรสฺมึ  (ปุคฺคเล) ครั้นเมื่อบุคคลอื่น  อคฺคณฺหนฺเต  

ไม่ถือเอาอยู่  ตํ  กถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวนั้น,  กมฺมปถเภโท อ.การขาดแห่ง

กรรมบถ  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  (ปรสฺมึ  ปุคฺคเล) ครั้นเมื่อบุคคลอื่น  คณฺหนฺเต  เอว ถือ

เอาอยู่นั่นเทียว  (ตํ  กถํ) ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวนั้น,  (กมฺมปถเภโท) อ.การขาด

แห่งกรรมบถ  โหติ ย่อมมี ฯ

 อกุศลเจนาที่ยังกายประโยคและวจีประโยค ซึ่งเป็นเครื่องยังบุคคลผู้อื่นให้รู้สิ่งที่ไม่มี

ประโยชน์ให้ตั้งขึ้น ชื่อว่าสัมผัปปลาปะ เพราะทําการวิเคราะห์ว่า “สัมผัปปลาปีบุคคล 

ย่อมเจรจาคําเพ้อเจ้อ หาประโยชน์มิได้ ด้วยเจตนาธรรมนั่น”. สัมผัปปลาปะนั้น ชื่อว่า

มีโทษน้อย เพราะว่าอาเสวนะน้อย ชื่อว่ามีโทษมาก เพราะอาเสวนะมาก. การอบรม 

การทําให้มาก ชื่อว่าอาเสวนะ. อีกอย่างหนึ่ง สัมผัปปลาปะนั้น อันสัมผัปปลาปีบุคคล

ให้เป็นไปแล้ว เพื่อให้ผู้ใดถือเอา เมื่อผู้นั้นไม่ถือเอา ชื่อว่ามีโทษน้อย เมื่อผู้นั้นถือเอา 

ชื่อว่ามีโทษมาก. อนึ่ง สัมผัปปลาปะนั้น ชื่อว่ามีโทษน้อยและมีโทษมาก ในเพราะ

ความแตกต่างกันแห่งความที่กิเลสทั้งหลายอ่อนและแรงกล้า. สัมผัปปลาปะนั้น มีองค์ 

๒ คือ ความเป็นผู้มุ่งพูดเรื่องอันหาประโยชน์มิได้ มีเรื่องภารตยุทธ์และการนํานาง 

สีดามาเป็นต้น เป็นเบื้องหน้า ๑ การพูดเรื่องเห็นปานนั้น ๑. เมื่อผู้อื่นยังไม่ถือเอา

เรื่องนั้นอยู่ กรรมบถยังไม่ขาด, เมื่อบุคคลอื่นถือเอาเท่านั้น กรรมบถจึงขาด.

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

 สมฺมาทิฏฺฅิสุตฺตฏีกายํ  โย  โกจิ  ปน  สมฺผปฺปลาโป  ทฺวีหิ  สมฺภาเรหิ  สิชฺฌตีติ   

วุตฺตํ ฯ

 (ฏีกาจริเยน)  สมฺมาทิฏฺฅิสุตฺตฏีกายํ  “โย  โกจิ  ปน  สมฺผปฺปลาโป  ทฺวีหิ  สมฺภาเรหิ  สิชฺฌตีติ  

(วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “ปน ก็  สมฺผปฺปลาโป อ.สัมผัปปลาปะ  โย  โกจิ อย่างใดอย่าง

หนึ่ง  สิชฺฌต ิย่อมสําเร็จ  สมฺภาเรหิ ด้วยองค์ ท.  ทฺวีหิ ๒”  อิติ ดังนี้  (ฏีกาจริเยน) 

อันพระฎีกาจารย์  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว  สมฺมาทิฏฺฅิสุตฺตฏีกายํ ในฎีกาแห่งสัมมาทิฏฐิ

สูตร ฯ
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 ในฎีกาสัมมาทิฏฐิสูตร ท่านกล่าวว่า “ก็สัมผัปปลาปะทุกอย่าง ย่อมสําเร็จได้ด้วยองค์ 

๒”

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

[๒๑๘] ยถาวุตฺตญฺเจตํ  จตุพฺพิธํ  วจีกมฺมํ  โหติ  ทฺวิทฺวาริกํ ฯ  หตฺถมุทฺธาย  หิ  มุสาวาทาทีนิ   

กเถนฺตสฺส  กมฺมํ  วจีกมฺมํ  ทฺวารนฺตุ  กายทฺวารํ ฯ  วจีเภทํ  ปน  กตฺวา  ตานิ   

กเถนฺตสฺส  กมฺมมฺปิ  วจีกมฺมํ  ทฺวารมฺปิ  วจีทฺวารเมว ฯ  เอวํ  อกุสลํ  วจีกมฺมํ   

กายวจีทฺวาเรเสฺวว  สมุฏฺฅาติ  น  มโนทฺวาเร ฯ  เตหิ  ปน  จิตฺเตหิ  สห  ชาตา   

อภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทิฏฺฅิโย  เจตนาปกฺขิกา  วา  โหนฺติ  อพฺโพหาริกา  วาติ   

อฏฺฅสาลินีนโย ฯ

 “ยถาวุตฺตํ  จ  เอตํ  (กมฺมํ)  จตุพฺพิธํ  วจีกมฺมํ  โหติ  ทฺวิทฺวาริกํ ฯ  หตฺถมุทฺธาย  หิ  มุสาวาทาทีนิ   

(วจีทุจฺจริตานิ)  กเถนฺตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  กมฺมํ  วจีกมฺมํ  (โหติ),  ทฺวารํ  ตุ  กายทฺวารํ  (โหติ) ฯ  วจีเภทํ   

ปน  กตฺวา  ตานิ  (วจีทุจฺจริตานิ)  กเถนฺตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  กมฺมมฺปิ  วจีกมฺมํ  (โหติ),  ทฺวารมฺปิ   

วจีทฺวารํ  เอว  (โหติ) ฯ  เอวํ  อกุสลํ  วจีกมฺมํ  กายวจีทฺวาเรสุ  เอว  สมุฏฺฅาติ,  น  มโนทฺวาเร  

(สมุฏฺฅาติ) ฯ  เตหิ  ปน  จิตฺเตหิ  สห  ชาตา  อภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทิฏฺฅิโย  เจตนาปกฺขิกา  วา  

โหนฺติ  อพฺโพหาริกา  วาติ  อฏฺฅสาลินีนโย ฯ

 อฏฺฅสาลินีนโย อ.นัยอันมาแล้วในอรรถกถาอัฏฐสาลินี  อิติ ว่า  “จ ก็  เอตํ  (กมฺมํ) 

อ.กรรมนั่น  ยถาวุตฺตํ อันถูกกล่าวแล้วอย่างไร  วจีกมฺมํ เป็นวจีกรรม  จตุพฺพิธํ อันมี

อย่าง ๔  ทฺวิทฺวาริกํ เป็นกรรมเป็นไปในทวาร ๒  โหติ ย่อมเป็น ฯ  หิ จริงอยู่  กมฺมํ 

อ.กรรม  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  กเถนฺตสฺส ผู้กล่าวอยู่  (วจีทุจฺจริตานิ) ซึ่งวจีทุจริต 

ท.  มุสาวาทาทีนิ มีมุสาวาทเป็นต้น  หตฺถมุทฺธาย ด้วยมือและศีรษะ  วจีกมฺมํ เป็น

วจีกรรม  (โหติ) ย่อมเป็น,  ต ุ ส่วนว่า  ทฺวารํ อ.ทวาร  กายทฺวารํ เป็นกายทวาร  

(โหติ) ย่อมเป็นฯ  ปน แต่ว่า  กมฺมมฺป ิแม้ อ.กรรม  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  วจีเภทํ   

กตฺวา  ตานิ  (วจีทุจฺจริตานิ)  กเถนฺตสฺส ผู้กระทําแล้ว ซึ่งการเปล่งซึ่งวาจา กล่าว

อยู่ ซึ่งวจีทุจริต ท. เหล่านั้น  วจีกมฺม ํเป็นวจีกรรม  (โหติ) ย่อมเป็น,  ทฺวารมฺปิ แม้ 

อ.ทวาร  วจีทฺวารํ  เอว เป็นวจีทวารนั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  วจีกมฺมํ อ.วจีกรรม  

อกุสลํ อันเป็นอกุศล  สมุฏฺฅาติ ย่อมตั้งขึ้น  กายวจีทฺวาเรสุ  เอว ในกายทวารและวจี-
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ทวาร ท. นั่นเทียว  เอวํ ด้วยประการฉะนี้,  น  (สมุฏฺฅาติ) ย่อมไม่ตั้งขึ้น  มโนทฺวาเร  

ในมโนทวาร ฯ  ปน ส่วนว่า  อภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทิฏฺฅิโย อ.อภิชฌา พยาบาท 

และมิจฉาทิฏฐิ ท.  ชาตา อันเกิดแล้ว  สห กับ  เตหิ  จิตฺเตหิ ด้วยจิต ท. เหล่านั้น  

เจตนาปกฺขิกา เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งเจตนา  วา หรือ  วา หรือว่า  อพฺโพหาริกา 

เป็นอัพโพหาริก  โหนฺติ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นัยอันมาในอรรถกถาอัฏฐสาลินีว่า “ก็กรรมตามที่กล่าวมาแล้วนั่น เป็นวจีกรรมมี ๔ 

อย่าง เป็นไปทางทวาร ๒. จริงอยู่ กรรมของบุคคลผู้กล่าวมุสาวาทเป็นต้น ด้วยมือ

และศีรษะ เป็นวจีกรรม, ส่วนทวาร เป็นกายทวาร. แต่แม้กรรมของบุคคลผู้ทําการ

เปล่งวาจากล่าววจีทุจริตเหล่านั้น เป็นวจีกรรม, แม้ทวาร ก็เป็นวจีทวารเท่านั้น. วจี-

กรรมที่เป็นอกุศล ย่อมตั้งขึ้นในกายทวารและวจีทวารเท่านั้น หาตั้งขึ้นในมโนทวาร

ไม่ ด้วยประการฉะนี้. ส่วนอภิชฌา พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ ที่เกิดพร้อมกับจิตเหล่า

นั้น เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งเจตนา หรือเป็นอัพโพหาริก”.

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

 ตตฺถ  หิ  อภิชฺฌาทโย  วจีกมฺมโวหารลาภา  เจตนาปกฺขิกา  มโนกมฺมโวหารวิรหา   

อพฺโพหาริกา ฯ  อเจตนาสภาวโต  วา  มุสาวาทาทิวเสน  อพฺโพหาริกา  มุสาวาทาทิ-

ภาเวน  น  วตฺตพฺพาติ  อตฺโถ ฯ

 ตตฺถ  (วจีกมฺเม)  หิ  อภิชฺฌาทโย  (อกุสลธมฺมา)  วจีกมฺมโวหารลาภา  เจตนาปกฺขิกา  (โหนฺติ)  

มโนกมฺมโวหารวิรหา  อพฺโพหาริกา  (โหนฺติ) ฯ  (อภิชฺฌาทโย  อกุสลธมฺมา)  อเจตนาสภาวโต   

วา  มุสาวาทาทิวเสน  อพฺโพหาริกา  (โหนฺติ),  “(เกนจิ)  มุสาวาทาทิภาเวน  น  วตฺตพฺพาติ   

อตฺโถ ฯ

 ห ิก็  (อกุสลธมฺมา) อ.อกุศลธรรม ท.  อภิชฺฌาทโย มีอภิชฌาเป็นต้น  ตตฺถ  (วจี-

กมฺเม) ในวจีกรรมนั้น  เจตนาปกฺขิกา ชื่อว่าเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งเจตนา  วจีกมฺม-

โวหารลาภา เพราะได้ซึ่งโวหารว่าวจีกรรม  (โหนฺติ) ย่อมเป็น  อพฺโพหาริกา เป็น 

อัพโพหาริก  มโนกมฺมโวหารวิรหา เพราะการเว้นจากโวหารว่ามโนกรรม  (โหนฺติ) 

ย่อมเป็น ฯ  วา อีกอย่างหนึ่ง  (อกุสลธมฺมา) อ.อกุศลธรรม ท.  (อภิชฺฌาทโย) มีอภิชฌา 

เป็นต้น  อพฺโพหาริกา เป็นอัพโพหาริก  มุสาวาทาทิวเสน ด้วยสามารถแห่งวจี-
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ทุจริตมีมุสาวาทเป็นต้น  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “(เกนจิ)  

อันใครๆ  น  วตฺตพฺพา ไม่พึงกล่าว  มุสาวาทาทิภาเวน ด้วยความเป็นแห่งวจีทุจริต

มีมุสาวาทเป็นต้น”  อิติ ดังนี้  อเจตนาสภาวโต เพราะความไม่มีแห่งเจตนาตาม

สภาพ ฯ

 ก็อกุศลธรรมทั้งหลายมีอภิชฌาเป็นต้นในวจีกรรมนั้น ชื่อว่าเป็นไปในฝักฝ่ายแห่ง

เจตนา เพราะได้โวหารว่าวจีกรรม, ชื่อว่าเป็นอัพโพหาริก เพราะเว้นจากโวหารว่า

มโนกรรม. อีกอย่างหนึ่ง อกุศลธรรมทั้งหลายมีอภิชฌาเป็นต้น ชื่อว่าเป็นอัพโพหาริก 

ด้วยสามารถแห่งวจีทุจริตมีมุสาวาทเป็นต้น, อธิบายว่า “ใครๆ ไม่พึงกล่าว ด้วยความ

เป็นวจีทุจริตมีมุสาวาทเป็นต้น” เพราะเจตนาไม่ถ่องแท้ตามสภาพ.   

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

 วจีกมฺมกถา ฯ

 วจีกมฺมกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งวจีกรรม  (นิฏฺฅิตา) จบแล้ว ฯ

 จบวจีกรรมกถา.

 ..............................................................................................................................
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มโนกมฺมกถา

[๒๑๙] อภิชฺฌายตีติ  อภิชฺฌา  ปรภณฺฑาภิมุขี  หุตฺวา  ตนฺนินฺนตาย  ปวตฺตตีติ  อตฺโถ ฯ

 (ยา  ธมฺมชาติ)  อภิชฺฌายตีติ  (สา  ธมฺมชาติ)  อภิชฺฌา,  “(ปุคฺคลสฺส)  ปรภณฺฑาภิมุขี  หุตฺวา   

ตนฺนินฺนตาย  ปวตฺตตีติ  อตฺโถ ฯ

 (ยา  ธมฺมชาติ) อ.ธรรมชาติใด  อภิชฺฌายติ ย่อมเพ่งเล็ง  อิติ เพราะเหตุนั้น  (สา   

ธมฺมชาติ) อ.ธรรมชาตินั้น  อภิชฺฌา ชื่อว่าอภิชฌา,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “ปวตฺตต ิ 

ย่อมเป็นไป  (ปุคฺคลสฺส)  ปรภณฺฑาภิมุขี  หุตฺวา  ตนฺนินฺนตาย โดยความเป็น 

แห่งบุคคล เป็นผู้มีหน้าเฉพาะต่อภัณฑะของบุคคลอื่น เป็น แล้วน้อมไปในภัณฑะนั้น”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 ธรรมชาติใด ย่อมเพ่งเล็ง เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่าอภิชฌา, อธิบายว่า “ย่อม

เป็นไปโดยความเป็นผู้มุ่งหน้าต่อภัณฑะของผู้อื่นแล้ว น้อมไปในภัณฑะนั้น”.

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

 สงฺคีติสุตฺตฏีกายํ  “อุปสคฺควเสน  อตฺถวิเสสวาจิโน  ธาตุสทฺทาติ  อภิชฺฌายตีติ  ปทสฺส    

ปรภณฺฑาภิมุขีติอาทินา  อตฺโถ  วุตฺโต ฯ  ตตฺถ  ตนฺนินฺนตายาติ  ตสฺมึ  ปรภณฺเฑ  

ลุพฺภนวเสน  นินฺนตายาติ  อยเมตฺถ  อธิปฺปาโย  เวทิตพฺโพ ฯ  อภิปุพฺโพปิ  ฌาสทฺโท  

ลุพฺภเน  นิรูฬฺโห  ทฏฺฅพฺโพ,  อุปสคฺควเสน  อตฺถวิเสสวาจิโน  เอว  วา  ธาตุสทฺทาติ  

วุตฺตํ ฯ

 (ฏีกาจริเยน)  สงฺคีติสุตฺตฏีกายํ  “อุปสคฺควเสน  อตฺถวิเสสวาจิโน  ธาตุสทฺทา  (โหนฺติ)  อิติ   

(อฏฺฅกถาจริเยน)  “อภิชฺฌายตีติ  ปทสฺส  ปรภณฺฑาภิมุขีติอาทินา  (วจเนน)  อตฺโถ  วุตฺโต ฯ  

(ปณฺฑิเตน)  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ตนฺนินฺนตายาติ  ‘ตสฺมึ  ปรภณฺเฑ  ลุพฺภนวเสน  นินฺนตายาติ  อยํ  

เอตฺถ  (ปเท)  อธิปฺปาโย  เวทิตพฺโพ ฯ  (ปณฺฑิเตน)  อภิปุพฺโพปิ  ฌาสทฺโท  ลุพฺภเน  นิรูฬฺโห  

ทฏฺฅพฺโพ,  อุปสคฺควเสน  อตฺถวิเสสวาจิโน  เอว  วา  ธาตุสทฺทา  (โหนฺติ)”  อิติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “ธาตุสทฺทา อ.ศัพท์คือธาตุ ท.  อตฺถวิเสสวาจิโน อันกล่าวซึ่ง

เนื้อความอันแปลกโดยปกติ  (โหนฺติ) ย่อมมี  อุปสคฺควเสน ด้วยสามารถแห่งอุปสัค  

อิติ เพราะเหตุนั้น  อตฺโถ อ.เนื้อความ  ปทสฺส ของบท  “อภิชฺฌายตีติ ว่า “อภิชฺฌายติ”  
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ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺโต กล่าวแล้ว  “ปรภณฺฑาภิมุขีติ- 

อาทินา  (วจเนน) ด้วยคําเป็นต้นว่า “ปรภณฺฑาภิมุขี” ดังนี้ ฯ  อยํ  อธิปฺปาโย 

อ.อธิบายนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ตนฺนินฺนตายาติ  เอตฺถ  (ปเท) ใน- ในบท ท. เหล่านั้น

หนา -บทว่า “ตนฺนินฺนตาย” ดังนี้นี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ  อิติ 

ว่า  ‘ตสฺมึ  ปรภณฺเฑ  ลุพฺภนวเสน  นินฺนตาย โดยความเป็นแห่งบุคคลเป็นผู้น้อม

ไป ในภัณฑะของบุคคลอื่นนั้น ด้วยสามารถแห่งความโลภ’  อิติ ดังนี้ ฯ  ฌาสทฺโท  

อ.ฌาศัพท์  อภิปุพฺโพปิ แม้อันมีอภิอุปสัคเป็นบทหน้า  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  

ทฏฺฅพฺโพ พึงเห็น  นิรูฬฺโห ว่าลง  ลุพฺภเน ในความโลภ,  วา อีกอย่างหนึ่ง  ธาตุสทฺทา  

อ.ศัพท์คือธาตุ ท.  อตฺถวิเสสวาจิโน  เอว อันกล่าวซึ่งอรรถอันแปลกโดยปกติ 

นั่นเทียว  (โหนฺติ) ย่อมมี  อุปสคฺควเสน ด้วยสามารถแห่งอุปสัค”  อิติ ดังนี้  (ฏีกา- 

จริเยน) อันพระฎีกาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  สงฺคีติสุตฺตฏีกายํ ในฎีกาแห่งสังคีติสูตร ฯ 

ในฎีกาสังคีตสิตูร ท่านกล่าวว่า “ศพัท์คอืธาตทุัง้หลาย ทีบ่อกเนือ้ความอนัแปลกออกไป 

ก็ด้วยสามารถอุปสัค เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวความหมายของบทว่า “อภิชฺฌายติ”  

ด้วยคําว่า “ปรภณฑฺาภมุิข”ี ดังนีเ้ป็นต้น. บรรดาบทเหล่านัน้ ในบทว่า “ตนนฺนินฺตาย” 

นี้ พึงทราบอธิบายอย่างนี้ว่า ‘โดยความเป็นผู้น้อมไป ด้วยสามารถความโลภในภัณฑะ 

ของผู้อื่นนั้น’. ศัพท์คือ ฌา แม้อันมี อภิ เป็นบทหน้า พึงเห็นว่า ลงในอรรถว่าโลภ,  

อีกอย่างหนึ่ง ศัพท์คือธาตุทั้งหลาย มีปกติกล่าวอรรถแปลกออกไป ก็ด้วยสามารถ

แห่งอุปสัคนั่นเอง”.

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

 “สา  ยสฺส  ภณฺฑํ  อภิชฺฌายติ  ตสฺส  อปฺปคุณตาย  อปฺปสาวชฺชา  มหาคุณตาย   

มหาสาวชฺชาติอาทินา  นเยนสฺสา  อทินฺนาทานสฺส  วิย  อปฺปสาวชฺชมหาสาวชฺชตา  

ทฏฺฅพฺพา ฯ

 (ปณฺฑิเตน)  “สา  (อภิชฺฌา),  (อภิชฺฌาลุปุคฺคโล)  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  ภณฺฑํ  อภิชฺฌายติ,  ตสฺส  

(ปุคฺคลสฺส)  อปฺปคุณตาย  อปฺปสาวชฺชา  (โหติ,  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  มหาคุณตาย  มหาสาวชฺชา  

(โหติ)”  อิติอาทินา  นเยน  อสฺสา  (อภิชฺฌาย)  อทินฺนาทานสฺส  วิย  อปฺปสาวชฺชมหาสาวชฺชตา  

ทฏฺฅพฺพา ฯ
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 อสฺสา  (อภิชฺฌาย)  อปฺปสาวชฺชมหาสาวชฺชตา อ.ความที่ แห่งอภิชฌานั้น เป็น

อกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษน้อยและอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  (ปณฺฑิเตน) 

อันบัณฑิต  ทฏฺฅพฺพา พึงเห็น  อทินฺนาทานสฺส  วิย ราวกะอทินนาทาน  อิติอาทินา  

นเยน โดยนัยเป็นต้นว่า  “สา  (อภิชฺฌา) อ.อภิชฌานั้น  อปฺปสาวชฺชา เป็นอกุศล

ธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษน้อย  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  อปฺปคุณตาย เพราะความ

ที่ แห่ง-,  (อภิชฺฌาลุปุคฺคโล) อ.บุคคลผู้มีอภิชฌาเป็นปกติ  อภิชฺฌายติ ย่อมเพ่ง

เล็ง  ภณฺฑํ ซึ่งภัณฑะ  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลใด, -บุคคลนั้น เป็นผู้มีคุณน้อย  

(โหติ) ย่อมเป็น  มหาสาวชฺชา เป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  (ตสฺส  

ปุคฺคลสฺส)  มหาคุณตาย เพราะความที่ แห่งบุคคลนั้น เป็นผู้มีคุณมาก  (โหติ) ย่อม

เป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บัณฑิตพึงเห็นความที่อภิชฌานั้นมีโทษน้อยและมีโทษมาก เหมือนอทินนาทาน โดย

นัยเป็นต้นว่า “อภิชฌานั้น ชื่อว่ามีโทษน้อย เพราะว่าคนผู้ที่อภิชฌาลุบุคคลเพ่งเอา

ภัณฑะมีคุณน้อย, ชื่อว่ามีโทษมาก เพราะว่าผู้นั้นมีคุณมาก”.

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

 ตสฺสา  เทฺว  สมฺภารา  ปรภณฺฑํ  อตฺตโน  ปริณามนญฺจ ฯ  

 ตสฺสา  (อภิชฺฌาย)  เทฺว  สมฺภารา  (โหนฺติ)  ปรภณฺฑํ  (จ  ตสฺส  ปรภณฺฑสฺส)  อตฺตโน  ปริณามนํ   

จ ฯ

 สมฺภารา อ.องค์ ท.  เทฺว ๒  ตสฺสา  (อภิชฺฌาย) แห่งอภิชฌานั้น  ปรภณฺฑํ  (จ) คือ 

อ.ภัณฑะของบุคคลอื่นด้วย  (ตสฺส  ปรภณฺฑสฺส)  อตฺตโน  ปริณามนํ  จ อ.การยัง

ภัณฑะของบุคคลอื่นนั้น ให้น้อมมา เพื่อตนด้วย  (โหนฺติ) ย่อมมี ฯ

 อภิชฌานั้น มีองค์ ๒ คือ ภัณฑะของผู้อื่น ๑ การน้อมมาเพื่อตน ๑.

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

 สงฺคีติสุตฺตฏีกายํ  อตฺตโน  ปริณามนํ  จิตฺเตเนวาติ  เวทิตพฺพนฺติ  วุตฺตํ ฯ  

 (ฏีกาจริเยน)  สงฺคีติสุตฺตฏีกายํ  “(ปณฺฑิเตน  ปรภณฺฑสฺส)  อตฺตโน  ปริณามนํ  ‘จิตฺเตเนวาติ   
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เวทิตพฺพนฺติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(ปรภณฺฑสฺส)  อตฺตโน  ปริณามนํ อ.การยังภัณฑะของบุคคล

อื่น ให้น้อมมา เพื่อตน  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺพํ พึงทราบ  อิติ ว่า  ‘จิตฺเตน   

เอว ด้วยจิตนั่นเทียว’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  (ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  วุตฺต ํ

กล่าวแล้ว  สงฺคีติสุตฺตฏีกายํ ในฎีกาแห่งสังคีติสูตร ฯ

 ในฎีกาสังคีติสูตร ท่านกล่าวว่า “การน้อมภัณฑะของผู้อื่นมาเพื่อตน พึงทราบว่า ‘มีได้

ด้วยจิตเท่านั้น”.

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

 ปรภณฺฑวตฺถุเก  หิ  โลเภ  อุปฺปนฺเนปิ  น  ตาว  กมฺมปถเภโท  โหติ  ยาว  อโห  วติทํ  

มม  อสฺสาติ  อตฺตโน  น  ปริณาเมติ ฯ

 ปรภณฺฑวตฺถุเก  หิ  โลเภ  อุปฺปนฺเนปิ,  น  ตาว  กมฺมปถเภโท  โหติ,  (อภิชฺฌาลุปุคฺคโล)  ยาว  

“อโห  วต  อิทํ  (ภณฺฑํ)  มม  อสฺสาติ  (จินฺตเนน)  อตฺตโน  น  ปริณาเมติ ฯ

 ห ิจริงอยู่  โลเภ ครั้นเมื่อความโลภ  ปรภณฺฑวตฺถุเก อันมีภัณฑะของบุคคลอื่นเป็น

ที่ตั้ง  อุปฺปนฺเนปิ แม้เกิดขึ้นแล้ว,  (อภิชฺฌาลุปุคฺคโล) อ.บุคคลผู้เพ่งเล็งเป็นปกติ  น  

ปริณาเมติ ย่อมไม่น้อมมา  อตฺตโน เพื่อตน  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  “อโห  

วต โอหนอ  อิทํ  (ภณฺฑํ) อ.ภัณฑะนี้  อสฺส พึงมี  มม แก่เรา”  อิติ ดังนี้  ยาว เพียง

ใด, กมฺมปถเภโท อ.การขาดแห่งกรรมบถ  น  โหติ ย่อมไม่มี  ตาว เพียงนั้น ฯ

 จริงอยู่ ครั้นเมื่อความโลภซึ่งมีภัณฑะของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง แม้เกิดขึ้นแล้ว, อภิชฌาลุ-

บุคคลยังไม่น้อมมาเพื่อตน ด้วยอันคิดว่า “โอหนอ ของสิ่ิงนี้ จะพึงเป็นของๆ เรา” ดังนี้ 

ตราบใด, กรรมบถ ก็ยังไม่ขาด ตราบนั้น.  

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

[๒๒๐] หิตสุขํ  พฺยาปาทยตีติ  พฺยาปาโท ฯ

 (โย  สภาโว)  หิตสุขํ  พฺยาปาทยตีติ  (โส  สภาโว)  พฺยาปาโท ฯ

 (โย  สภาโว) อ.สภาพใด  หิตสุขํ ยังประโยชน์เกื้อกูลและความสุข  พฺยาปาทยติ ย่อม
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ให้ถึงความพินาศไป  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  สภาโว) อ.สภาพนั้น  พฺยาปาโท ชื่อว่า

พยาบาท ฯ

 สภาพใด ยังประโยชน์เกื้อกูลและความสุข ย่อมให้ถึงความพินาศไป เพราะเหตุนั้น 

สภาพนั้น ชื่อว่าพยาบาท.

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

 สงฺคีติสุตฺตฏีกายํ  “พฺยาปาทยตีติ  โย  นํ  อุปฺปาเทติ  ตสฺส  โส  สติ  สมวาเย  หิตสุขํ  

วินาเสตีติ  วุตฺตํ ฯ

 (ฏีกาจริเยน)  สงฺคีติสุตฺตฏีกายํ  “พฺยาปาทยตีติ  (ปทสฺส)  ‘โย  (ปุคฺคโล)  นํ  (พฺยาปาทํ)   

อุปฺปาเทติ,  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  โส  (พฺยาปาโท)  สติ  สมวาเย  หิตสุขํ  วินาเสติ’  (อิติ  อตฺโถ)”  

อิติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  นํ   

(พฺยาปาทํ) ยังพยาบาทนั้น  อุปฺปาเทติ ย่อมให้เกิดขึ้น,  โส  (พฺยาปาโท) อ.พยาบาท

นั้น  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลนั้น  สมวาเย ครั้นเมื่อความรวบรวม  สต ิมีอยู่   

หิตสุขํ ยังประโยชน์เกื้อกูลและความสุข  วินาเสติ ย่อมให้พินาศ’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  ‘พฺยาปาทยตีติ ว่า ‘พฺยาปาทยติ’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  (ฏีกาจริเยน) อันพระ

ฎีกาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  สงฺคีติสุตฺตฏีกายํ ในฎีกาแห่งสังคีติสูตร ฯ

 ในฎีกาสังคีติสูตร ท่านกล่าวว่า “บทว่า ‘พฺยาปาทยติ’ ความว่า ความพยาบาทของ

บุคคลผู้ให้มันเกิดขึ้น เมื่อพร้อมกันเข้า ย่อมยังประโยชน์เกื้อกูลและความสุขให้พินาศ

ไป.

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

 โส  ยสฺส  หิตสุขํ  พฺยาปาทยติ  ตสฺส  อปฺปคุณตาย  อปฺปสาวชฺโช  มหาคุณตาย   

มหาสาวชฺโชติอาทินา  ตสฺส  ผรุสวาจาย  วิย  อปฺปสาวชฺชมหาสาวชฺชตา ฯ

 (ปณฺฑิเตน)  “โส  (พฺยาปาโท,  วิปนฺนจิตฺตปุคฺคโล)  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  หิตสุขํ  พฺยาปาทยติ,  ตสฺส  

(ปุคฺคลสฺส)  อปฺปคุณตาย  อปฺปสาวชฺโช  (โหติ  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  มหาคุณตาย  มหาสาวชฺโช   
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(โหติ)”  อิติอาทินา  (นเยน)  ตสฺส  (พฺยาปาทสฺส)  ผรุสวาจาย  วิย  อปฺปสาวชฺชมหาสาวชฺชตา   

(ทฏฺฅพฺพา) ฯ

   ตสฺส  (พฺยาปาทสฺส)  อปฺปสาวชฺชมหาสาวชฺชตา อ.ความที่ แห่งพยาบาทนั้น เป็น

อกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษน้อยและอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  (ปณฺฑิเตน) 

อันบัณฑิต  (ทฏฺฅพฺพา) พึงเห็น  ผรุสวาจาย  วิย ราวกะผรุสวาจา  อิติอาทินา  

(นเยน) โดยนัยเป็นต้นว่า  “โส  (พฺยาปาโท) อ.พยาบาทนั้น  อปฺปสาวชฺโช เป็นอกุศล

ธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษน้อย  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  อปฺปคุณตาย เพราะความที่ 

แห่ง-,  (วิปนฺนจิตฺตปุคฺคโล) อ.บุคคลผู้มีจิตอันวิบัติแล้ว  หิตสุขํ ยังประโยชน์เกื้อกูล

และความสุข  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลใด  พฺยาปาทยติ ย่อมให้ถึงความพินาศ,  

-บุคคลนั้น เป็นผู้มีคุณน้อย  (โหติ) ย่อมเป็น,  มหาสาวชฺโช ชื่อว่าเป็นอกุศลธรรมอัน

เป็นไปกับด้วยโทษมาก  (ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  มหาคุณตาย เพราะความที่ แห่งบุคคล

นั้น เป็นผู้มีคุณมาก  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บัณฑิตพึงเห็นความที่พยาบาทนั้น มีโทษน้อยและมีโทษมาก เหมือนผรุสวาจา 

โดยนัยเป็นต้นว่า “พยายาทนั้น ชื่อว่ามีโทษน้อย เพราะว่าคนที่วิปันนจิตบุคคลยัง

ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขให้พินาศไป มีคุณน้อย, ชื่อว่ามีโทษมาก เพราะว่าผู้นั้น

มีคุณมาก”.

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

 ตสฺส  เทฺว  สมฺภารา  ปรสตฺโต  ตสฺส  จ  วินาสจินฺตา ฯ  

 ตสฺส  (พฺยาปาทสฺส)  เทฺว  สมฺภารา  (โหนฺติ)  ปรสตฺโต  (จ)  ตสฺส  (ปรสตฺตสฺส)  จ   

วินาสจินฺตา ฯ

 สมฺภารา อ.องค์ ท.  เทฺว ๒  ตสฺส  (พฺยาปาทสฺส) ของพยาบาทนั้น  ปรสตฺโต คือ 

อ.สัตว์อื่น  (จ) ด้วย  วินาสจินฺตา อ.ความคิดแห่งความพินาศ  ตสฺส  (ปรสตฺตสฺส) 

เพื่อสัตว์อื่นนั้น  จ ด้วย  (โหนฺติ) ย่อมมี ฯ

 พยาบาทนั้น มีองค์ ๒ คือ สัตว์อื่น ๑ ความคิดความพินาศ เพื่อสัตว์อื่น ๑.

 ..............................................................................................................................
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 ปรสตฺตวตฺถุเก  หิ  โกเธ  อุปฺปนฺเนปิ  น  ตาว  กมฺมปถเภโท  โหติ  ยาว  อโห  วตายํ  

อุจฺฉิชฺเชยฺย  วินสฺเสยฺยาติ  ตสฺส  วินาสํ  น  จินฺเตติ ฯ

 ปรสตฺตวตฺถุเก  หิ  โกเธ  อุปฺปนฺเนปิ,  น  ตาว  กมฺมปถเภโท  โหติ,  (วิปนฺนจิตฺตปุคฺคโล)  ยาว  

“อโห  วต  อยํ  (สตฺโต)  อุจฺฉิชฺเชยฺย  วินสฺเสยฺยาติ  (จินฺตเนน)  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  วินาสํ  น   

จินฺเตติ ฯ

 ห ิก็  โกเธ ครั้นเมื่อความโกรธ  ปรสตฺตวตฺถุเก อันมีสัตว์อื่นเป็นที่ตั้ง  อุปฺปนฺเนปิ 

แม้เกิดขึ้นแล้ว,  (วิปนฺนจิตฺตปุคฺคโล) อ.บุคคลผู้มีจิตอันวิบัติแล้ว  น  จินฺเตติ ย่อม

ไม่คิด  วินาสํ ซึ่งความพินาศ  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ต่อบุคคลนั้น  (จินฺตเนน) ด้วย

อันคิด  อิติ ว่า  “อโห  วต โอหนอ  อยํ  (สตฺโต) อ.สัตว์นี้  อุจฺฉิชฺเชยฺย พึงขาดสูญ   

วินสฺเสยฺย พึงพินาศไป”  อิติ ดังนี้  ยาว เพียงใด,  กมฺมปถเภโท อ.การขาด 

แห่งกรรมบถ  น  โหติ ย่อมไม่มี  ตาว เพียงนั้น ฯ

 ก็เมื่อความโกรธ ซึ่งมีสัตว์อื่นเป็นที่ตั้ง แม้เกิดขึ้นแล้ว วิปันนจิตตบุคคลยังไม่คิดความ

พินาศเพื่อสัตว์นั้นว่า “โอหนอ สัตว์นี้ พึงขาดสูญพินาศไป” ตราบใด, กรรมบถ ก็ยังไม่

ขาดตราบนั้น.

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

 สงฺคีติสุตฺตสมฺมาทิฏฺฅิสุตฺตฏีกายํ  อโห  วตาติ  อิมินา  ปรสฺส  อจฺจนฺตวินาสจินฺตนํ   

ทีเปติ ฯ  เอวญฺหิสฺส  ทารุณปฺปวตฺติยา  กมฺมปถปฺปตฺตีติ  วุตฺตํ ฯ

 (ฏีกาจริเยน)  สงฺคีติสุตฺตสมฺมาทิฏฺฅิสุตฺตฏีกายํ  “(อฏฺฅกถาจริโย)  ‘อโห  วตาติ  อิมินา  

(วจเนน)  ปรสฺส  (สตฺตสฺส)  อจฺจนฺตวินาสจินฺตนํ  ทีเปติ ฯ  เอวํ  (ภาเว  สนฺเต)  หิ,  อสฺส  

(พฺยาปาทสฺส)  ทารุณปฺปวตฺติยา  กมฺมปถปฺปตฺติ  (โหติ)”  อิติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  ทีเปติ ย่อมแสดง  

อจฺจนฺตวินาสจินฺตนํ ซึ่งความคิดแห่งความพินาศโดยส่วนเดียว  ปรสฺส  (สตฺตสฺส) 

เพื่อสัตว์อื่น  อิมินา  (วจเนน) ด้วยคํานี้  ‘อโห  วตาติ ว่า ‘อโห  วต’ ดังนี้ ฯ  ห ิ

ก็  เอวํ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  กมฺมปถปฺปตฺต ิอ.การ

ถึงซึ่งความเป็นกรรมบถ  อสฺส  (พฺยาปาทสฺส) แห่งพยาบาทนั้น  (โหติ) ย่อมมี   
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ทารุณปฺปวตฺติยา เพราะความเป็นไปแห่งเจตนาอันทารุณ”  อิติ ดังนี้  (ฏีกาจริเยน) 

อันพระฎีกาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  สงฺคีติสุตฺตสมฺมาทิฏฺฅิสุตฺตฏีกายํ ในฎีกาแห่ง

สังคีติสูตรและสัมมาทิฏฐิสูตร ฯ

 ในฎีกาสังคีติสูตรและสัมมาทิฏฐิสูตร ท่านกล่าวว่า “พระอรรถกถาจารย์ย่อมแสดง

ความคิดความพินาศโดยส่วนเดียว เพื่อสัตว์อื่น ด้วยคํานี้ว่า ‘อโห  วต’ ดังนี้. ก็เมื่อ

เป็นอย่างนี้ พยาบาทนั้น ย่อมถึงความเป็นกรรมบถ เพราะความเป็นไปแห่งเจตนา

อันทารุณ”.

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

[๒๒๑] ยถาภุจฺจคฺคหณาภาเวน  มิจฺฉา  ปสฺสตีติ  มิจฺฉาทิฏฺฅิ ฯ  สงฺคีติสุตฺตาทิฏีกายํ  ยถา-

ภุจฺจคฺคหณาภาเวนาติ  ยถาวคฺคหณสฺส  อภาเวน  อนิจฺจาทิสภาวสฺส  นิจฺจาทิโต  

คหเณน ฯ  มิจฺฉา  ปสฺสตีติ  วิตถํ  ปสฺสตีติ  วุตฺตํ ฯ

 (ยา  ธมฺมชาติ)  ยถาภุจฺจคฺคหณาภาเวน  มิจฺฉา  ปสฺสตีติ  (สา  ธมฺมชาติ)  มิจฺฉาทิฏฺฅิ ฯ   

(ฏีกาจริเยน)  สงฺคีติสุตฺตาทิฏีกายํ  “ยถาภุจฺจคฺคหณาภาเวนาติ  (ปทสฺส)  ‘ยถาวคฺคหณสฺส   

อภาเวน  อนิจฺจาทิสภาวสฺส  นิจฺจาทิโต  (สภาวโต)  คหเณน’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘มิจฺฉา  ปสฺสตตีิ  

(ปททฺวยสฺส)  ‘วิตถํ  ปสฺสติ’  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 (ยา  ธมฺมชาติ) อ.ธรรมชาติใด  ปสฺสต ิย่อมเห็น  มิจฺฉา ผิด  ยถาภุจฺจคฺคหณา- 

ภาเวน เพราะความไม่มีแห่งการถือเอาตามความเป็นจริง  อิติ เพราะเหตุนั้น  (สา  

ธมฺมชาติ) อ.ธรรมชาตินั้น  มิจฺฉาทิฏฺฅิ ชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิ ฯ  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  

“(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อภาเวน เพราะความไม่มี  ยถาวคฺคหณสฺส ซึ่งการ

ถือเอาตามความเป็นจริง  คหเณน คือว่าเพราะการถือเอา  อนิจฺจาทิสภาวสฺส ซึ่ง

สภาพมีความไม่เที่ยงเป็นต้น  นิจฺจาทิโต  (สภาวโต) โดยความเป็นสภาพ มีเที่ยง

เป็นต้น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ยถาภุจฺจคฺคหณาภาเวนาติ ว่า ‘ยถา-

ภุจฺจคฺคหณาภาเวน’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ปสฺสต ิ ย่อมเห็น  วิตถํ 

ไม่แท้’  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  ‘มิจฺฉา  ปสฺสตีต ิ ว่า 

‘มิจฺฉา  ปสฺสติ’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  (ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว   

สงฺคีติสุตฺตาทิฏีกายํ ในฎีกามีสังคีติสูตรเป็นต้น ฯ
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 ธรรมชาติใด ย่อมเห็นผิด เพราะไม่มีการถือเอาตามความเป็นจริง เพราะเหตุนั้น  

ธรรมชาตินั้น ชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิ. ในฎีกาสังคีติสูตรเป็นต้น ท่านกล่าวว่า “บทว่า  

‘ยถาภุจฺจคฺคหณาภาเวน’ ความว่า เพราะไม่มีการถือเอาตามจริง ได้แก่ เพราะ

ถือเอาสภาพไม่เที่ยงเป็นต้น โดยความเป็นสภาพเที่ยงเป็นต้น. สองบทว่า ‘มิจฺฉา   

ปสฺสติ’ ความว่า เห็นไม่แท้”.

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

 สา  อาเสวนมนฺทตาย  อปฺปสาวชฺชา  มหนฺตตาย  มหาสาวชฺชา ฯ  อปิจ  อนิยตา  

อปฺปสาวชฺชา  นิยตา  มหาสาวชฺชา ฯ

 สา  (มิจฺฉาทิฏฺฅิ)  อาเสวนมนฺทตาย  อปฺปสาวชฺชา  (โหติ,  อาเสวนสฺส)  มหนฺตตาย  มหาสาวชฺชา  

(โหติ) ฯ  อปิจ  (สา  มิจฺฉาทิฏฺฅิ)  อนิยตา  อปฺปสาวชฺชา  (โหติ)  นิยตา  มหาสาวชฺชา  (โหติ) ฯ

 สา  (มิจฺฉาทิฏฺฅิ) อ.มิจฉาทิฏฐินั้น  อปฺปสาวชฺชา เป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับ

ด้วยโทษน้อย  อาเสวนมนฺทตาย เพราะความที่แห่งอาเสวนะน้อย  (โหติ) ย่อม

เป็น  มหาสาวชฺชา ชื่อว่าเป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  (อาเสวนสฺส)   

มหนฺตตาย เพราะความที่ แห่งอาเสวนะ มาก  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  

(สา  มิจฺฉาทิฏฺฅิ) อ.มิจฉาทิฏฐินั้น  อนิยตา ไม่ดิ่งแล้ว  อปฺปสาวชฺชา เป็นอกุศล

ธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษน้อย  (โหติ) ย่อมเป็น  นิยตา ดิ่งแล้ว  มหาสาวชฺชา  

ชื่อว่าเป็นอกุศลธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  

 มิจฉาทิฏฐินั้น ชื่อว่ามีโทษน้อย เพราะอาเสวนะน้อย, ชื่อว่ามีโทษมาก เพราะ 

อาเสวนะมาก. อีกอย่างหนึ่ง มิจฉาทิฏฐินั้น ที่ยังไม่ดิ่ง ชื่อว่ามีโทษน้อย, ที่ดิ่ง ชื่อว่า 

มีโทษมาก.

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

 ตสฺสา  เทฺว  สมฺภารา  วตฺถุโน  คหิตาการวิปรีตตา  ยถา  จ  ตํ  คณฺหาติ  ตถาภาเวน  

ตสฺสุปฏฺฅานํ ฯ

 ตสฺสา  (มิจฺฉาทิฏฺฅิยา)  เทฺว  สมฺภารา  (โหนฺติ)  วตฺถุโน  คหิตาการวิปรีตตา  (จ),  ยถา  จ  

(มิจฺฉาทิฏฺฅิ)  ตํ  (วตฺถุํ)  คณฺหาติ,  ตถาภาเวน  ตสฺส  (วตฺถุสฺส)  อุปฏฺฅานํ ฯ
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 สมฺภารา อ.องค์ ท.  เทฺว ๒  ตสฺสา  (มิจฺฉาทิฏฺฅิยา) แห่งมิจฉาทิฏฐินั้น  วตฺถุโน   

คหิตาการวิปรีตตา คือ อ.ความที่ แห่งวัตถุ เป็นของวิปริตจากอาการอันมิจฉาทิฏฐิ

ถือเอาแล้ว  (จ) ด้วย,  (มิจฺฉาทิฏฺฅิ) อ.มิจฉาทิฏฐิ  คณฺหาติ ย่อมถือเอา  ตํ  (วตฺถุํ) ซึ่ง

วัตถุนั้น  ยถา โดยประการใด,  อุปฏฺฅานํ อ.การปรากฏ  ตสฺส  (วตฺถุสฺส) แห่งวัตถุนั้น   

ตถาภาเวน ด้วยความเป็นโดยประการนั้น  จ ด้วย  (โหนฺติ) ย่อมมี ฯ

 มิจฉาทิฏฐินั้น มีองค์ ๒ คือ ความที่วัตถุวิปริตจากอาการที่มิจฉาทิฏฐิถือเอา ๑ ความ

ปรากฏแห่งวัตถุนั้น ด้วยไม่เป็นโดยประการที่มิจฉาทิฏฐิถือเอา ๑.

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

 สงฺคีติสุตฺตาทิฏีกายํ  คหิตาการวิปรีตตาติ  มิจฺฉาทิฏฺฅิยา  คหิตาการวิปรีตภาโว ฯ  

วตฺถุโนติ  ตสฺส  ยถาภูตสภาวมาห ฯ  ตถาภาเวนาติ  คหิตากาเรเนว  วิปรีตากาเรเนว   

ตสฺส  ทิฏฺฅิคตสฺส  ตสฺส  วา  วตฺถุโน  อุปฏฺฅานํ  เอวเมตํ  น  อิโต  อญฺฃถาติ  วุตฺตํ ฯ

 (ฏีกาจริเยน)  สงฺคีติสุตฺตาทิฏีกายํ  “คหิตาการวิปรีตตาติ  (ปทสฺส)  ‘(วตฺถุโน)  มิจฺฉาทิฏฺฅิยา 

คหิตาการวิปรีตภาโว’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย)  ‘วตฺถุโนติ  (ปเทน)  ตสฺส  (วตฺถุสฺส)  

ยถาภูตสภาวํ  อาห ฯ  ‘ตถาภาเวนาติ  (ปทสฺส)  ‘(มิจฺฉาทิฏฺฅิยา)  คหิตากาเรน  เอว   

วิปรีตากาเรน  เอว  ตสฺส  ทิฏฺฅิคตสฺส  ตสฺส  วา  วตฺถุโน  อุปฏฺฅานํ  ‘เอวํ  เอตํ  (ปพฺพํ)  น  อิโต  

(ปการโต)  อญฺฃถา  (โหติ)’  (อิติ’  อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘(วตฺถุโน)  มิจฺฉาทิฏฺฅิยา  คหิตา- 

การวิปรีตภาโว อ.ความที่ แห่งวัตถุ เป็นของวิปริตจากอาการ อันมิจฉาทิฏฐิ ถือเอา

แล้ว’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘คหิตาการวิปรีตตาติ ว่า ‘คหิตาการวิปรีตตา’  

ดังนี้ ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  ยถาภูตสภาวํ ซึ่ง

สภาพตามความเป็นจริง  ตสฺส  (วตฺถุสฺส) แห่งวัตถุนั้น  (ปเทน) ด้วยบท  ‘วตฺถุโนติ 

ว่า ‘วตฺถุโน’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อุปฏฺฅานํ อ.ความปรากฏ  ตสฺส  

ทิฏฺฅิคตสฺส แห่งทิฏฐินั้น  วา หรือว่า  ตสฺส  วตฺถุโน แห่งวัตถุนั้น  วิปรีตากาเรน  

เอว โดยอาการอันวิปริตนั่นเทียว  (มิจฺฉาทิฏฺฅิยา)  คหิตากาเรน  เอว จากอาการ 

อันมิจฉาทิฏฐิ ถือเอาแล้วนั่นเทียว  (อิติ) ว่า  ‘เอตํ  (ปพฺพํ) อ.ข้อนี้  เอวํ อย่างนี้  น  

(โหติ) ย่อมไม่มี  อญฺฃถา โดยประการอื่น  อิโต  (ปการโต) จากประการนี้’  (อิติ) 
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ดังนี้’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ตถาภาเวนาติ ว่า ‘ตถาภาเวน’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  

(ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว  สงฺคีติสุตฺตาทิฏีกายํ ในฎีกามี

สังคีติสูตรเป็นต้น ฯ

 ในฎีกาสังคีติสูตรเป็นต้น ท่านกล่าวว่า “บทว่า ‘คหิตาการวิปรีตตา’ ความว่า ความ

ที่วัตถุวิปริตจากอาการที่มิจฉาทิฏฐิถือเอาแล้ว. พระอรรถกถาจารย์ กล่าวสภาพตาม

เป็นจริงของวัตถุนั้น ด้วยบทว่า ‘วตฺถุโน’ ดังนี้. บทว่า ‘ตถาภาเวน’ ความว่า ความ

ปรากฏแห่งทิฏฐินั้น หรือแห่งวัตถุนั้น โดยอาการอันวิปริตจากอาการที่มิจฉาทิฏฐิถือ

เอาแล้วนั่นแหละว่า ‘ข้อนี้ เป็นอย่างนี้ ไม่เป็นโดยประการอื่นจากนี้”.

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

 ตตฺถ  นตฺถิกอเหตุกอกิริยทิฏฺฅีหิเอว  กมฺมปถเภโท  โหติ  น  อญฺฃทิฏฺฅีหีติ  อฏฺฅ-

สาลินี ฯ

 “ตตฺถ  (มิจฺฉาทิฏฺฅิยํ)  นตฺถิกอเหตุกอกิริยทิฏฺฅีหิเอว  กมฺมปถเภโท  โหติ,  น  (กมฺมปถเภโท)  

อญฺฃทิฏฺฅีหิ  (โหติ)”  อิติ  อฏฺฅสาลินี ฯ

 อฏฺฅสาลินี อ.อรรถกถาชื่อว่าอัฏฐสาลินี  อิติ ว่า  “กมฺมปถเภโท อ.ประเภทแห่ง

กรรมบถ  ตตฺถ  (มิจฺฉาทิฏฺฅิยํ) ในมิจฉาทิฏฐินั้น  โหติ ย่อมมี  นตฺถิกอเหตุก- 

อกิริยทิฏฺฅีหิเอว ด้วยนัตถิกทิฏฐิ อเหตุกทิฏฐิ และอกิริยทิฏฐิ ท. นั่นเทียว,  

(กมฺมปถเภโท) อ.ประเภทแห่งกรรมบถ  (โหติ) ย่อมมี  อญฺฃทิฏฺฅีหิ ด้วยทิฏฐิเหล่า

อื่น ท.  น หามิได้”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 อรรถกถาอัฏฐสาลินีว่า “ในมิจฉาทิฏฐินั้น  ประเภทกรรมบถ ย่อมมีด้วยนัตถิกทิฏฐิ  

อเหตุกทิฏฐิ และอกิริยทิฏฐิเท่านั้น ไม่มีด้วยทิฏฐิเหล่าอื่นเลย”.

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

[๒๒๒] ยถาวุตฺตญฺเจตํ  ติวิธํ  มโนกมฺมํ  โหติ  ติทฺวาริกํ ฯ  

 ยถาวุตฺตํ  จ  เอตํ  (กมฺมํ)  ติวิธํ  มโนกมฺมํ  โหติ  ติทฺวาริกํ ฯ (เปิดหน้า ๓๓๐)

 อฏฺฅสาลินีนโย อ.นัยอันมาแล้วในอรรถกถาอัฏฐสาลินี  อิติ ว่า  “จ ก็  เอตํ  (กมฺมํ) 
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อ.กรรมนั่น  ยถาวุตฺตํ ตามที่ถูกกล่าวแล้ว  มโนกมฺม ํเป็นมโนกรรม  ติวิธ ํอันมีอย่าง 

๓  ติทฺวาริกํ เป็นไปทางทวาร ๓  โหติ ย่อมเป็น ฯ

 นัยอันมาในอรรถกถาอัฏฐสาลินีว่า “ก็กรรมตามที่กล่าวแล้วนั่น เป็นมโนกรรมมี ๓ 

อย่าง เป็นไปทางทวาร ๓.

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

 ยทา  หิ  อภิชฺฌาสหคเตน  จิตฺเตน  กายงฺคํ  โจเปนฺโต  หตฺถคฺคาหาทีนิ  กโรติ   

พฺยาปาทสหคเตน  ทณฺฑามสนาทีนิ  มิจฺฉาทิฏฺฅิสหคเตน  ขนฺธสิวาทโย  เสฏฺฅาติ  

เตสํ  อภิวาทนอญฺชลิกมฺมภูตปีฅกปริภณฺฑาทีนิ  กโรติ  ตทา  กมฺมํ  มโนกมฺมํ  โหติ  

ทฺวารนฺตุ  กายทฺวารํ ฯ  เจตนา  ปเนตฺถ  อพฺโพหาริกา ฯ 

 ยทา  หิ  (ปุคฺคโล)  อภิชฺฌาสหคเตน  จิตฺเตน  กายงฺคํ  โจเปนฺโต  หตฺถคฺคาหาทีนิ  (กายกมฺมานิ)  

กโรติ,  พฺยาปาทสหคเตน  (จิตฺเตน  กายงฺคํ  โจเปนฺโต)  ทณฺฑามสนาทีนิ  (กายกมฺมานิ  กโรติ),  

มิจฺฉาทิฏฺฅิสหคเตน  (จิตฺเตน  กายงฺคํ  โจเปนฺโต)  ‘ขนฺธสิวาทโย  (เทวา)  เสฏฺฅา  (โหนฺติ)’  อิติ  

(มนสิกาเรน)  เตสํ  (เทวานํ)  อภิวาทนอญฺชลิกมฺมภูตปีฅกปริภณฺฑาทีนิ  (กายกมฺมานิ)  กโรติ,  

ตทา  กมฺมํ  มโนกมฺมํ  โหติ,  ทฺวารํ  ตุ  กายทฺวารํ  (โหติ) ฯ  เจตนา  ปน  เอตฺถ  (กายทฺวาริเก  

มโนกมฺเม)  อพฺโพหาริกา  (โหติ) ฯ 

 ห ิ ก็  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  จิตฺเตน มีจิต  อภิชฺฌาสหคเตน อันสหรคตแล้วด้วย 

อภิชฌา  กายงฺคํ ยังองค์คือกาย  โจเปนฺโต ให้ไหวอยู่  กโรติ ย่อมกระทํา  หตฺถคฺ-

คาหาทีนิ  (กายกมฺมานิ) ซึ่งกายกรรม ท. มีการจับด้วยมือเป็นต้น,  (จิตฺเตน) มี

จิต  พฺยาปาทสหคเตน อันสหรคตแล้วด้วยพยาบาท  (กโรติ) ย่อมกระทํา  (กายงฺคํ)  

ยังองค์คือกาย  (โจเปนฺโต) ให้ไหวอยู่  (กโรติ) ย่อมกระทํา  ทณฺฑามสนาทีนิ  (กาย- 

กมฺมานิ) ซึ่งกายกรรม ท. มีการถือซึ่งท่อนไม้เป็นต้น  (จิตฺเตน) มีจิต  มิจฺฉาทิฏฺฅิ-

สหคเตน อันสหรคตแล้วด้วยมิจฉาทิฏฐิ  (กายงฺคํ) ยังองค์คือกาย  (โจเปนฺโต) ให้

ไหวอยู่  กโรติ ย่อมกระทํา  (กายกมฺมานิ) ซึ่งกายกรรม ท.  ‘ขนฺธสิวาทโย  (เทวา)  

เสฏฺฅา  (โหนฺติ)’  อิติ  (มนสิกาเรน)  เตสํ  (เทวานํ)  อภิวาทนอญฺชลิกมฺมภูตปีฅก-

ปริภณฺฑาทีนิ มีการกราบไหว้ การทําซึ่งอัญชลี ต่อเทพเจ้า ท. เหล่านั้น ด้วยมนสิการ 

ว่า “อ.เทพเจ้า ท. มีพระขันธกุมารและพระศิวะเป็นต้น เป็นผู้ประเสริฐที่สุด ย่อมเป็น” 
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ดังนี้ และการประพรมตั่งภูตเป็นต้น  ยทา ในกาลใด,  ตทา ในกาลนั้น  กมฺม ํอ.กรรม  

มโนกมฺมํ เป็นมโนกรรม  โหติ ย่อมเป็น,  ต ุส่วนว่า  ทฺวารํ อ.ทวาร  กายทฺวารํ เป็น

กายทวาร  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ปน แต่ว่า  เจตนา อ.เจตนา  เอตฺถ  (กายทฺวาริเก  

มโนกมฺเม) ในมโนกรรม อันเป็นไปทางกายทวารนี้  อพฺโพหาริกา เป็นอัพโพหาริก  

(โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 ก็ในกาลใด บุคคลมีจิตสหรคตด้วยอภิชฌา ยังองค์คือกายให้ไหว ทํากายกรรมมีการ

จับด้วยมือเป็นต้น, มีจิตสหรคตด้วยพยาบาท ยังองค์คือกายให้ไหว ทํากายกรรม

มีการถือท่อนไม้เป็นต้น, มีจิตสหรคตด้วยมิจฉาทิฏฐิ ยังองค์คือกายให้ไหว ทํา

กายกรรมมีการอภิวาทและการประณมมือต่อเทพเจ้าทั้งหลาย ด้วยการทําไว้ในใจว่า 

‘เทพเจ้าทั้งหลายมีพระขันธกุมารและพระศิวะเป็นต้น เป็นผู้ประเสริฐที่สุด’ และการ

ประพรมตั่งภูตเป็นต้น, ในกาลนั้น กรรมเป็นมโนกรรม, ส่วนทวาร เป็นกายทวาร. แต่

ว่าเจตนาในมโนกรรมที่เป็นไปทางกายทวารนี้ เป็นอัพโพหาริก. 

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

 ยทา  ปน  อภิชฺฌาสหคเตน  วาจงฺคํ  โจเปนฺโต  อโห  วต  ยํ  ปรสฺส  ตํ  มมสฺสาติ   

ปรวิตฺตุปกรณํ  อภิชฺฌายติ  พฺยาปาทสหคเตน  อิเม  สตฺตา  หญฺฃนฺตุ  วา  วชฺฌนฺตุ  

วา  มา  วา  อเหสุนฺติ  วทติ  มิจฺฉาทิฏฺฅิสหคเตน  นตฺถิ  ทินฺนนฺติอาทีนิ  วทติ  ตทา  

กมฺมํ  มโนกมฺมํ  ทฺวารนฺตุ  วจีทฺวารํ ฯ  เจตนา  ปเนตฺถ  อพฺโพหาริกา ฯ  

 ยทา  ปน  (ปุคฺคโล)  อภิชฺฌาสหคเตน  (จิตฺเตน)  วาจงฺคํ  โจเปนฺโต  ‘อโห  วต  ยํ  (วตฺถุ)  ปรสฺส  

(ปุคฺคลสฺส  อตฺถิ),  ตํ  (วตฺถุ)  มม  อสฺสาติ  ปรวิตฺตุปกรณํ  อภิชฺฌายติ,  พฺยาปาทสหคเตน   

(จิตฺเตน  วาจงฺคํ  โจเปนฺโต)  ‘อิเม  สตฺตา  หญฺฃนฺตุ  วา  วชฺฌนฺตุ  วา  มา  วา  อเหสุนฺติ  วทติ,   

มิจฺฉาทิฏฺฅิสหคเตน  (จิตฺเตน  วาจงฺคํ  โจเปนฺโต)  ‘นตฺถิ  (ทายเกน)  ทินฺนํ  (ทานํ)’  อิติอาทีนิ   

(วจนานิ)  วทติ,  ตทา  กมฺมํ  มโนกมฺมํ  (โหติ),  ทฺวารํ  ตุ  วจีทฺวารํ  (โหติ) ฯ  เจตนา  ปน  เอตฺถ  

(วจีทฺวาริเก  มโนกมฺเม)  อพฺโพหาริกา  (โหติ) ฯ

 ปน ก็  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  (จิตฺเตน) มีจิต  อภิชฺฌาสหคเตน อันสหรคตแล้วด้วย 

อภิชฌา  วาจงฺคํ ยังองค์คือวาจา  โจเปนฺโต ให้ไหวอยู่  อภิชฺฌายติ ย่อมเพ่งเล็ง   

ปรวิตฺตุปกรณ ํ ซึ่งวัตถุเครื่องอุปกรณ์แก่ทรัพย์เป็นเครื่องปลื้มใจของบุคคลอื่น  อิติ 
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ว่า  ‘อโห  วต โอหนอ  ยํ  (วตฺถุ) อ.วัตถุใด  ปรสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลอื่น   

(อตฺถิ) มีอยู่,  ตํ  (วตฺถุ) อ.วัตถุนั้น  อสฺส พึงมี  มม แก่เรา’  อิติ ดังนี้,  (จิตฺเตน)  

มีจิต  พฺยาปาทสหคเตน อันสหรคตแล้วด้วยพยาบาท  (วาจงฺคํ) ยังองค์คือวาจา   

(โจเปนฺโต) ให้ไหวอยู่  วทติ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  ‘อิเม  สตฺตา อ.สัตว์ ท. เหล่านี้  

หญฺฃนฺตุ  วา จงเดือดร้อนหรือ  วชฺฌนฺตุ  วา หรือว่า จงถูกฆ่า  มา  วา  อเหสุํ หรือ

ว่าอย่าได้มีแล้ว’  อิติ ดังนี้,  (จิตฺเตน) มีจิต  มิจฺฉาทิฏฺฅิสหคเตน อันสหรคตแล้ว

ด้วยมิจฉาทิฏฐิ  (วาจงฺคํ) ยังองค์คือวาจา  (โจเปนฺโต) ให้ไหวอยู่  วทติ ย่อมกล่าว  

(วจนานิ) ซึ่งคํา ท.  อิติอาทีนิ เป็นต้นว่า  ‘(ทานํ) อ.ทาน  (ทายเกน)  ทินฺนํ อัน

อันทายกให้แล้ว  นตฺถิ ย่อมไม่มีผล’  อิติ ดังนี้  ยทา ในกาลใด,  ตทา ในกาลนั้น  

กมฺม ํอ.กรรม  มโนกมฺม ํเป็นมโนกรรม  (โหติ) ย่อมเป็น,  ต ุส่วนว่า  ทฺวารํ อ.ทวาร   

วจีทฺวารํ เป็นวจีทวาร  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ปน แต่ว่า  เจตนา อ.เจตนา  เอตฺถ   

(วจีทฺวาริเก  มโนกมฺเม) ในมโนกรรม อันเป็นไปทางวจีทวารนี้  อพฺโพหาริกา เป็น

อัพโพหาริก  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 ก็ในกาลใด บุคคลมีจิตสหรคตด้วยอภิชฌา ยังองค์คือวาจาให้ไหว ย่อมเพ่งวัตถุ

อุปกรณ์แก่ทรัพย์เครื่องปลื้มใจของบุคคลอื่นว่า ‘โอหนอ ของๆ ของบุคคลอื่นใด มี

อยู่, ของๆ บุคคลอื่นนั้น พึงเป็นของเรา’ ดังนี้, มีจิตสหรคตด้วยพยาบาท ยังองค์คือ

วาจาให้ไหว ย่อมกล่าวว่า ‘ขอสัตว์เหล่านี้ จงเดือดร้อน จงถูกฆ่า หรืออย่าได้มีแล้ว’ 

ดังนี้, มีจิตสหรคตด้วยมิจฉาทิฏฐิ ยังองค์คือวาจาให้ไหว ย่อมกล่าวคําเป็นต้นว่า ‘ทาน

ที่ทายกให้แล้ว ย่อมไม่มีผล’ ดังนี้, ในกาลนั้น กรรมเป็นมโนกรรม, ส่วนทวาร เป็นวจี

ทวาร. แต่ว่าเจตนา ในมโนกรรมที่เป็นไปทางวจีทวารนี้ เป็นอัพโพหาริก. 

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

 ยทา  ปน  กายงฺควาจงฺคานิ  อโจเปตฺวา  รโห  นิสินฺโน  อภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทิฏฺฅิ-

สหคตจิตฺตานิ  อุปฺปาเทติ  ตทา  กมฺมมฺปิ  มโนกมฺมํ  ทฺวารมฺปิ  มโนทฺวารเมว ฯ  

อิมสฺมึ  ปน  ฅาเน  เจตนาปิ  เจตนาสมฺปยุตฺตธมฺมาปิ  มโนทฺวาเรเยว  สมุฏฺฅหนฺติ ฯ  

เอวํ  อกุสลํ  มโนกมฺมํ  ตีสุปิ  ทฺวาเรสุ  สมุฏฺฅาตีติ  อฏฺฅสาลินีนโย ฯ

 ยทา  ปน  (ปุคฺคโล)  กายงฺควาจงฺคานิ  อโจเปตฺวา  รโห  นิสินฺโน  อภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทิฏฺฅิ-

สหคตจิตฺตานิ  อุปฺปาเทติ,  ตทา  กมฺมมฺปิ  มโนกมฺมํ  (โหติ),  ทฺวารมฺปิ  มโนทฺวารเมว  (โหติ) ฯ   
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อิมสฺมึ  ปน  ฅาเน  เจตนาปิ  เจตนาสมฺปยุตฺตธมฺมาปิ  มโนทฺวาเร  เอว  สมุฏฺฅหนฺติ ฯ  เอวํ   

อกุสลํ  มโนกมฺมํ  ตีสุปิ  ทฺวาเรสุ  สมุฏฺฅาตีติ  อฏฺฅสาลินีนโย ฯ (เปิดหน้า ๓๒๖)

 ปน ก็  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  กายงฺควาจงฺคานิ  อโจเปตฺวา ไม่ยังองค์คือกายและองค์

คือวาจา ให้ไหวแล้ว  นิสินฺโน นั่งแล้ว  รโห ในที่ลับ  อภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทิฏฺฅิ-

สหคตจิตฺตานิ ยังจิตอันสหรคตแล้วด้วยอภิชฌา พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ ท.   

อุปฺปาเทติ ย่อมให้เกิดขึ้น  ยทา ในกาลใด,  ตทา ในกาลนั้น  กมฺมมฺป ิแม้ อ.กรรม  

มโนกมฺมํ เป็นมโนกรรม  (โหติ) ย่อมเป็น,  ทฺวารมฺปิ แม้ อ.ทวาร  มโนทฺวารํ  เอว 

เป็นมโนทวารนั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ปน ก็  เจตนาปิ อ.เจตนาก็ดี  เจตนา-

สมฺปยุตฺตธมฺมาป ิ อ.ธรรมอันสัมปยุตแล้วด้วยเจตนา ท. ก็ดี  สมุฏฺฅหนฺติ ย่อมตั้ง

ขึ้น  มโนทฺวาเร  เอว ในมโนทวารนั่นเทียว  อิมสฺมึ  ฅาเน ในที่นี้ ฯ  มโนกมฺมํ 

อ.มโนกรรม  อกุสลํ อันเป็นอกุศล  สมุฏฺฅาติ ย่อมตั้งขึ้น  ทฺวาเรสุ ในทวาร ท.   

ตีสุป ิแม้สาม  เอวํ ด้วยประการฉะนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ก็ในกาลใด บุคคลไม่ยังองค์คือกายและองค์คือวาจาให้ไหวแล้ว นั่งในที่ลับ ทําจิตที่

สหรคตด้วยอภิชฌา พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิให้เกิดขึ้น, ในกาลนั้น แม้กรรม ก็เป็น

มโนกรรม, แม้ทวาร ก็เป็นมโนทวารนั่นแหละ. ก็ในที่นี้ เจตนาก็ดี ธรรมที่สัมปยุตด้วย

เจตนาก็ดี ย่อมตั้งขึ้นในมโนทวารเท่านั้น. มโนกรรมที่เป็นอกุศล ย่อมตั้งขึ้นในทวาร

แม้ทั้ง ๓ ด้วยประการฉะนี้”. 

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

[๒๒๓] ขนฺธสิวาทโย  เสฏฺฅาติ  ขนฺธาติ  กุมารา  สิวาติ  มเหสฺสรา ฯ  มิจฺฉาทิฏฺฅิยา   

นิทสฺสนตฺถํ  อิทํ  วุตฺตนฺติ  ทฏฺฅพฺพํ ฯ  นตฺถิกทิฏฺฅิอาทโยเอว  หิ  กมฺมปถปฺปตฺตา   

กมฺมนฺติ ฯ  เจตนา  ปเนตฺถ  อพฺโพหาริกาติ  กายทฺวาเร  วจีทฺวาเร  จ  สมุฏฺฅิตาปิ  

กายกมฺมํ  วจีกมฺมนฺติ  จ  โวหารํ  น  ลภติ  อภิชฺฌาทิปฺปธานตฺตา ฯ  ติวิธา  ภิกฺขเว  

มโนสญฺเจตนา  อกุสลํ  มโนกมฺมนฺติ  ปน  วจนโต  สภาเวเนว  สา  มโนกมฺมํ  น   

อภิชฺฌาทิปกฺขิกาติ  อภิชฺฌาทิปกฺขิกา  วาติ    น  วุตฺตํ ฯ  อิมสฺมึ  ปน  ฅาเนติ   

กายงฺควาจงฺคานิ  อโจเปตฺวา  จินฺตนกาเล  เจตนาปิ  ฯเปฯ  มโนทฺวาเร  เอว   

สมุฏฺฅหนฺติ  ตสฺมา  เจตนาย  อพฺโพหาริกภาโว  กถญฺหิ  นตฺถีติ  อธิปฺปาโยติ   

ตฏฺฏีกา ฯ
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 “ขนฺธสิวาทโย  เสฏฺฅาติ  (เอตฺถ  ปททฺวเย  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  ขนฺธาติ  กุมารา,  

สิวาติ  มเหสฺสรา ฯ  (ปณฺฑิเตน  ‘อฏฺฅกถาจริเยน)  มิจฺฉาทิฏฺฅิยา  นิทสฺสนตฺถํ  อิทํ  ‘(ขนฺธาทโย  

เสฏฺฅาติ  ปททฺวยํ)  วุตฺตนฺติ  (สนฺนิฏฺฅานํ)  ทฏฺฅพฺพํ ฯ  นตฺถิกทิฏฺฅิอาทโยเอว  (ติวิธา  ทิฏฺฅิคตา)   

หิ  กมฺมปถปฺปตฺตา  กมฺมนฺติ ฯ  ‘เจตนา  ปเนตฺถ  อพฺโพหาริกาติ  (ปทานํ)  ‘(เจตนา)  กายทฺวาเร   

(จ)  วจีทฺวาเร  จ  สมุฏฺฅิตาปิ  ‘กายกมฺมํ’  (อิติ  จ)  ‘วจีกมฺมนฺติ  จ  โวหารํ  น  ลภติ  (ตสฺสา   

เจตนาย)  อภิชฺฌาทิปฺปธานตฺตา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ติวิธา  ภิกฺขเว  มโนสญฺเจตนา  อกุสลํ   

มโนกมฺมํ  (โหติ)’  อิติ  ปน  วจนโต  สภาเวน  เอว  สา  (เจตนา)  มโนกมฺมํ  (โหติ),  (สา  เจตนา)  

น  อภิชฺฌาทิปกฺขิกา  (โหติ)  อิติ  (อฏฺฅกถาจริเยน)  ‘อภิชฺฌาทิปกฺขิกา  วาติ  (วจนํ)  น  วุตฺตํ ฯ   

‘อิมสฺมึ  ปน  ฅาเนติ  (ปททฺวยสฺส)  ‘กายงฺควาจงฺคานิ  อโจเปตฺวา  จินฺตนกาเล  เจตนาปิ   

(เจตนาสมฺปยุตฺตธมฺมาปิ)  มโนทฺวาเร  เอว  สมุฏฺฅหนฺติ,  ตสฺมา  เจตนาย  อพฺโพหาริกภาโว   

กถํ  หิ  (ภวิสฺสติ),  ‘นตฺถีติ  อธิปฺปาโย’  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งอรรถกถาอัฏฐสาลินีนั้น  อิติ ว่า  “(วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  

(เอตฺถ  ปททฺวเย) ในหมวดสองแห่งบทนี้  ‘ขนฺธสิวาทโย  เสฏฺฅาติ ว่า ‘ขนฺธสิวาทโย   

เสฏฺฅา’ ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ  กุมารา อ.เทพกุมาร 

ท.  ขนฺธาติ ชื่อว่าขันธะ,  มเหสฺสรา อ.พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นใหญ่ ท.  สิวาติ ชื่อว่า 

สิวะ ฯ  (สนฺนิฏฺฅานํ) อ.ข้อสันนิษฐาน  อิติ ว่า  ‘อิทํ  ‘(ขนฺธาทโย  เสฏฺฅาติ  ปททฺวยํ) 

อ.หมวดสองแห่งบทว่า ‘ขนฺธาทโย  เสฏฺฅา’ ดังนี้นี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถ-

กถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  นิทสฺสนตฺถํ เพื่ออันแสดง  มิจฺฉาทิฏฺฅิยา ซึ่งมิจฉาทิฏฐิ’  

อิติ ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ทฏฺฅพฺพํ พึงเห็น ฯ  ห ิ จริงอยู่  นตฺถิกทิฏฺฅิ- 

อาทโยเอว  (ติวิธา  ทิฏฺฅิคตา) อ.ทิฏฐิ ท. อันมีอย่าง ๓ มีนัตถิกทิฏฅิเป็นต้นนั่นเทียว  

กมฺมปถปฺปตฺตา ถึงแล้วซึ่งกรรมบถ  กมฺมนฺต ิชื่อว่ากรรม ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 

ว่า  ‘(เจตนา) อ.เจตนา  สมุฏฺฅิิตาปิ แม้ตั้งขึ้นแล้ว  กายทฺวาเร ในกายทวาร  (จ) ด้วย   

วจีทฺวาเร ในวจีทวาร  จ ด้วย  น  ลภติ ย่อมไม่ได้  โวหารํ ซึ่งโวหาร  ‘กายกมฺมนฺติ   

(จ) ว่า ‘กายกรรม’ ดังนี้ด้วย  ‘วจีกมฺมนฺติ  จ ว่า ‘วจีกรรม’ ดังนี้ด้วย  (ตสฺสา   

เจตนาย)  อภิชฺฌาทิปฺปธานตฺตา เพราะความที่ แห่งเจตนานั้น เป็นสภาพมีอกุศล

ธรรมมีอภิชฌาเป็นต้นเป็นประธาน’  (อิติ) ดังนี้  (ปทานํ) แห่งบท ท.  ‘เจตนา  ปเนตฺถ   

อพฺโพหาริกาติ ว่า ‘เจตนา  ปเนตฺถ  อพฺโพหาริกา’ ดังนี้ ฯ  ปน ก็  สา  (เจตนา) อ.เจตนา
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นั้น  มโนกมฺมํ เป็นมโนกรรม  (โหติ) ย่อมเป็น  สภาเวน  เอว โดยสภาพนั่นเทียว  

วจนโต เพราะพระดํารัส  อิติ ว่า  ‘ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  มโนสญฺเจตนา อ.มโน-

สัญเจตนา  ติวิธา อันมีอย่าง ๓  มโนกมฺมํ เป็นมโนกรรม  อกุสลํ อันเป็นอกุศล  (โหติ) 

ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้,  (สา  เจตนา) อ.เจตนานั้น  อภิชฺฌาทิปกฺขิกา เป็นสภาพเป็นไป

ในฝักฝ่ายแห่งอกุศลธรรมมีอภิชฌาเป็นต้น  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้  อิติ เพราะ

เหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  ‘อภิชฺฌาทิปกฺขิกา  วาติ ว่า ‘อภิชฺฌาทิปกฺขิกา  วา’ ดังนี้  (อฏฺฅ-

กถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  น หามิได้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  ‘เจตนาปิ อ.เจตนาก็ดี  (เจตนาสมฺปยุตฺตธมฺมาปิ) อ.ธรรมอันสัมปยุตแล้ว

ด้วยเจตนา ท. ก็ดี  สมุฏฺฅหนฺติ ย่อมตั้งขึ้นพร้อม  มโนทฺวาเร  เอว ในมโนทวารนั่น

เทียว  กายงฺควาจงฺคานิ  อโจเปตฺวา  จินฺตนกาเล ในกาลเป็นที่ ไม่ยังองค์คือกาย

และองค์คือวาจาให้ไหวแล้วคิด,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  เจตนาย  อพฺโพหาริกภาโว 

อ.ความที่ แห่งเจตนา เป็นอัพโพหาริก  (ภวิสฺสติ) จักมี  กถํ  หิ อย่างไรเล่า,  อธิปฺปาโย  

อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘นตฺถิ ย่อมไม่มี’  อิติ ดังนี้”  (อิติ) ดังนี้  (ปทฺทวยสฺส) แห่งหมวด

สองแห่งบท  ‘อิมสฺมึ  ปน  ฅาเนติ ว่า ‘อิมสฺมึ  ปน  ฅาเน’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ฎีกาแห่งอรรถกถาอัฏฐสาลินีนั้นว่า “บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในสองบทว่า ‘ขนฺธาทโย   

เสฏฺฅา’ ดังนี้. เทพกุมารทั้งหลาย ชื่อว่าขันธะ, พระเป็นเจ้าผู้เป็นใหญ่ ชื่อว่าศิวะ. พึง

ทราบข้อสันนิษฐานว่า ‘พระอรรถกถาจารย์ กล่าวสองบทว่า ‘ขนฺธสิวาทโย  เสฏฺฅา’ 

นี้ ก็เพื่อชี้แจงมิจฉาทิฏฐิ. ที่จริง ทิฏฐิ ๓ อย่าง มีนัตถิกทิฏฐิเป็นต้นนี่เอง ที่ถึงความ

เป็นกรรมบถ ชื่อว่ากรรม. หลายบทว่า ‘เจตนา  ปเนตฺถ  อพฺโพหาริกา’ ความว่า 

เจตนา แม้ตั้งขึ้นในกายทวารและวจีทวาร ก็ไม่ได้โวหารว่ากายกรรมและวจีกรรม 

เพราะเจตนานั้น มีอกุศลธรรมมีอภิชฌาเป็นต้นเป็นประธาน. ก็เจตนานั้น โดยสภาพ

นั่นแหละ เป็นมโนกรรม เพราะบาลีว่า ‘ภิกษุทั้งหลาย มโนสัญเจตนา ๓ อย่าง เป็น

มโนกรรมฝ่ายอกุศล’ ดังนี้, เจตนานั้น หาเป็นฝักฝ่ายแห่งอกุศลธรรมมีอภิชฌาเป็นต้น

ไม่ เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงมิได้กล่าวไว้ว่า ‘อภิชฺฌาทิปกฺขิกา  วา’ 

ดังนี้. สองบทว่า ‘อิมสฺมึ  ปน  ฅาเน’ ความว่า ในเวลาที่ไม่ยังองค์คือกายและองค์คือ

วาจาให้ไหวแล้วคิด เจตนาก็ดี ธรรมที่สัมปยุตด้วยเจตนาก็ดี ย่อมตั้งขึ้นในมโนทวาร 

อย่างเดียว เพราะฉะนั้น ความที่เจตนาเป็นอัพโพหาริก จักมีได้อย่างไรเล่า ? อธิบาย

ว่า ‘ย่อมไม่มี”.
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[๒๒๔] สุคติทุคฺคตีสุ  อุปฺปชฺชนํ  สุกตทุกฺกฏกมฺมโต  น  โหติ  ขนฺธสิวาทีหิ  ปน  โหตีติ   

คเหตฺวา  นตฺถิ  ทินฺนนฺติอาทินา  ปรามสนฺตสฺส  วเสน  มิจฺฉาทิฏฺฅิ  ฯเปฯ   

ปริภณฺฑาทีนิ  กโรตีติ  วุตฺตนฺติ  วทนฺติ ฯ  อภิชฺฌาทิปฺปธานตฺตาติ  เอเตน   

วิชฺชมาเนสุปิ  อภิชฺฌาพฺยาปาทาทีสุ  ยทา  กายวจีทฺวาเรสุ  เจตนา  พลวตี  โหติ  น  

ตถา  อิตเร  ตทา  ปธานภาวโต  เจตนา  กายกมฺมํ  วจีกมฺมนฺติ  จ  โวหารํ  ลภติ ฯ  โส  

จ  โข  ปนสฺสา  ปธานภาโว  ปาณาติปาตาทิสิทฺธิยา  วิญฺฃายติ ฯ  ยทา  ปน  เตสุเยว  

ทฺวาเรสุ  อภิชฺฌาทโย  พลวนฺโต  โหนฺติ  น  ตถา  เจตนา  ตทา  ตตฺถ  วิชฺชมานาปิ  

เจตนา  อปฺปธานภาวโต  กายกมฺมํ  วจีกมฺมนฺติ  จ  โวหารํ  น  ลภติ ฯ  อภิชฺฌาทโย  

ปน  ปธานภาวโต  สติปิ  กายงฺควาจงฺคโจปเน  สเกน  อวตฺถาเนเนว  มโนกมฺมนฺเตฺวว   

วุจฺจนฺตีติ  ทสฺเสติ ฯ  ยทิ  อภิชฺฌาทิปฺปธานา  เจตนา  เอวํ  สติ  อภิชฺฌาทโย   

เจตฺถ  กมฺมํ  น  เจตนา  อภิชฺฌาทิปกฺขิกา  วา  สา  สิยาติ  อนุโยคํ  มนสิกตฺวา  

อาห  ติวิธา  ภิกฺขเวติอาทึ ฯ  เจตนาปิ  ฯเปฯ  มโนทฺวาเร  เอว  สมุฏฺหนฺตีติ  อิทํ   

มโนทฺวาเร  เจตนาย  อภิชฺฌาทีหิ  มโนกมฺมภาเว  นิพฺพิเสสภาวทสฺสนนฺติ  กตฺวา   

เจตนาย  ฯเปฯ  อธิปฺปาโยติ  อาห ฯ  เจตนา  เจตนากมฺมํ  อภิชฺฌาทโย  เจตนา- 

สมฺปยุตฺตกมฺมนฺติ  เอตฺตกเมว  หิ  เอตฺถ  วิเสโสติ ฯ  เอตฺถ  จ  เจตนาย  กายวจีกมฺม-

ภาโว  สิยาติ  อาสงฺกาย  อภาวโต  มโนทฺวาเร  อกุสลกายวจีกมฺมานํ  อนุปฺปตฺติโต  จ  

อพฺโพหาริกาติ  น  วุตฺตนฺติ  ทฏฺพฺพนฺติ  ตทนุฏีกา ฯ

 (เกจิ  อาจริยา)  “สุคติทุคฺคตีสุ  อุปฺปชฺชนํ  สุกตทุกฺกฏกมฺมโต  น  โหติ,  ขนฺธสิวาทีหิ  (เทเวหิ)  

ปน  โหตีติ  คเหตฺวา  ‘นตฺถิ  (ทายเกน)  ทินฺนํ  (ทานํ)’  อิติอาทินา  (นเยน)  ปรามสนฺตสฺส  

(ปุคฺคลสฺส)  วเสน  (อฏฺฅกถาจริเยน)  ‘(ปุคฺคโล)  มิจฺฉาทิฏฺฅิสหคเตน  (จิตฺเตน  กายงฺคํ  โจเปนฺโต)   

‘ขนฺธสิวาทโย  (เทวา)  เสฏฺฅา  (โหนฺติ)’  อิติ  (มนสิกาเรน)  เตสํ  (เทวานํ)  อภิวาทนอญฺชลิ-

กมฺมภูตปีฅกปริภณฺฑาทีนิ  (กายกมฺมานิ)  กโรตีติ  (วจนํ)  วุตฺตนฺติ  วทนฺติ ฯ  (ฏีกาจริโย)   

‘อภิชฺฌาทิปฺปธานตฺตาติ  เอเตน  (ปเทน)  วิชฺชมาเนสุปิ  อภิชฺฌาพฺยาปาทาทีสุ  (อกุสลธมฺเมสุ)  

ยทา  กายวจีทฺวาเรสุ  เจตนา  พลวตี  โหติ,  น  ตถา  อิตเร  (อภิชฺฌาพฺยาปาทาทโย)  อกุสลธมฺมา   

พลวนฺโต  โหนฺติ),  ตทา  (ตสฺสา  เจตนาย)  ปธานภาวโต  เจตนา  ‘กายกมฺมํ’  (อิติ  จ)  ‘วจีกมฺมนฺติ  จ   

โวหารํ  ลภติ ฯ  โส  จ  โข  ปน  อสฺสา  (เจตนาย)  ปธานภาโว  ปาณาติปาตาทิสิทฺธิยา  วิญฺฃายติ ฯ  

ยทา  ปน  เตสุ  เอว  ทฺวาเรสุ  อภิชฺฌาทโย  (อกุสลธฺมฺมา)  พลวนฺโต  โหนฺติ,  น  ตถา  เจตนา  (พลวตี  

โหติ),  ตทา  ตตฺถ  (ทฺวาเรสุ)  วิชฺชมานาปิ  เจตนา  (ตสฺสา  เจตนาย)  อปฺปธานภาวโต  ‘กายกมฺมํ’  
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(อิติ  จ)  ‘วจีกมฺมนฺติ  จ  โวหารํ  น  ลภติ ฯ  (ปณฺฑิเตน)  อภิชฺฌาทโย  (อกุสลธมฺมา)  ปน  (เตสํ  

อภิชฺฌาทีนํ  อกุสลธมฺมานํ)  ปธานภาวโต  สติปิ  กายงฺควาจงฺคโจปเน  สเกน  อวตฺถาเนน  เอว   

‘มโนกมฺมนฺติ  เอว  วุจฺจนฺตีติ  ทสฺเสติ ฯ  (ฏีกาจริโย)  ‘ยทิ  อภิชฺฌาทิปฺปธานา  เจตนา  เอวํ  

(ภาเว)  สติ  อภิชฺฌาทโย  (อกุสลธมฺมา)  จ  เอตฺถ  (ทฺวาเรสุ)  กมฺมํ  (โหติ),  น  เจตนา  (กมฺมํ  

โหติ),  อภิชฺฌาทิปกฺขิกา  วา  สา  (เจตนา)  สิยาติ  อนุโยคํ  มนสิกตฺวา  อาห  ‘ติวิธา  ภิกฺขเวติ- 

อาทึ  (ปาฅํ) ฯ  (ฏีกาจริโย)  ‘เจตนาปิ  เจตนาสมฺปยุตฺตธมฺมาปิ  มโนทฺวาเร  เอว  สมุฏฺหนฺตีติ   

อิทํ  (วจนํ)  มโนทฺวาเร  เจตนาย  อภิชฺฌาทีหิ  (อกุสลกมฺเมหิ)  มโนกมฺมภาเว  นิพฺพิเสสภาว- 

ทสฺสนํ  (โหติ)’  อิติ  (อธิปฺปายํ)  กตฺวา  ‘เจตนาย  (อพฺโพหาริกภาโว)  กถํ  หิ  (ภวิสฺสติ),  ‘นตฺถีติ   

อธิปฺปาโยติ  อาห ฯ  ‘เจตนา  เจตนากมฺมํ  (โหติ),  อภิชฺฌาทโย  (อกุสลธมฺมา)  เจตนาสมฺปยุตฺตกมฺมํ  

(โหติ)’  อิติ  เอตฺตกํ เอว  (วจนํ)  หิ  เอตฺถ  (เจตนาย  มโนกมฺมภาเว)  วิเสโส  (โหติ)  อิติ ฯ  (ปณฺฑิเตน)  

เอตฺถ  (เจตนาย  มโนกมฺมภาเว)  จ  ‘เจตนาย  กายวจีกมฺมภาโว  สิยาติ  อาสงฺกาย  อภาวโต  จ   

มโนทฺวาเร  อกุสลกายวจีกมฺมานํ  อนุปฺปตฺติโต  จ  (ฏีกาจริเยน)  ‘อพฺโพหาริกาติ  (วจนํ)  น   

วุตฺตนฺติ  (สนฺนิฏฺฅานํ)  ทฏฺพฺพนฺติ  ตทนุฏีกา ฯ

 ตทนุฏีกา อ.อนุฎีกาแห่งอรรถกถาอัฏฐสาลินีนั้น  อิติ ว่า  “(เกจิ  อาจริยา) อ.อาจารย์ 

ท. บางพวก  วทนฺติ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  ‘(วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  ‘(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  

(จิตฺเตน) มีจิต  มิจฺฉาทิฏฺฅิสหคเตน อันสหรคตแล้วด้วยมิจฉาทิฏฐิ  (กายงฺคํ) ยัง

องค์คือกาย  (โจเปนฺโต) ให้ไหวอยู่  กโรติ ย่อมกระทํา  (กายกมฺมานิ) ซึ่งกายกรรม 

ท.  ‘ขนฺธสิวาทโย  (เทวา)  เสฏฺฅา  (โหนฺติ)’  อิติ  (มนสิกาเรน)  เตสํ  (เทวานํ)   

อภิวาทนอญฺชลิกมฺมภูตปีฅกปริภณฺฑาทีนิ มีการกราบไหว้ การทําซึ่งอัญชลี ต่อ

เทพเจ้า ท. เหล่านั้น ด้วยมนสิการ ว่า ‘อ.เทพเจ้า ท. มีพระขันธกุมารและพระศิวะเป็นต้น 

เป็นผู้ประเสริฐที่สุด ย่อมเป็น’ ดังนี้ และการประพรมตั่งภูตเป็นต้น’  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅ-

กถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  วเสน ด้วยสามารถ  (ปุคฺคลสฺส) 

แห่งบุคคล  ‘สุคติทุคฺคตีสุ  อุปฺปชฺชนํ  สุกตทุกฺกฏกมฺมโต  น  โหติ,  ขนฺธสิวาทีหิ   

(เทเวหิ)  ปน  โหตีติ  คเหตฺวา  ‘นตฺถิ  (ทายเกน)  ทินฺนํ  (ทานํ)’  อิติอาทินา  

(นเยน)  ปรามสนฺตสฺส ผู้ถือว่า ‘อ.การเกิดขึ้น ในสุคติและทุคติ ท. ย่อมไม่มี เพราะ

กรรมที่บุคคลกระทําดีแล้วและกระทําชั่วแล้ว, แต่ว่า ย่อมมี เพราะเทพเจ้า ท. มีพระ

ขันธกุมารและพระศิวะเป็นต้น’ ดังนี้ แล้วจึงยึดถืออยู่ โดยนัยเป็นต้นว่า ‘อ.ทาน อันอัน

ทายก ให้แล้ว ย่อมไม่มีผล’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  (ฏีกาจริโย) อ.พระฎีกาจารย์  ทสฺเสติ 
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ย่อมแสดง  อิติ ว่า  ‘อภิชฺฌาพฺยาปาทาทีสุ  (อกุสลธมฺเมสุ) ครั้นเมื่ออกุศลธรรม ท. 

มีอภิชฌาและพยาบาทเป็นต้น  วิชฺชมาเนสุป ิแม้มีอยู่,  เจตนา อ.เจตนา  กายวจี- 

ทฺวาเรสุ ในกายทวารและวจีทวาร ท.  พลวตี เป็นสภาพมีกําลัง  โหติ ย่อมเป็น,  อิตเร  

(อภิชฺฌาพฺยาปาทาทโย  อกุสลธมฺมา) อ.อกุศลธรรม ท. มีอภิชฌาและพยาบาท

เป็นต้น นอกนี้  (พลวนฺโต) เป็นสภาพมีกําลัง  (โหนฺติ) ย่อมเป็น  ตถา เหมือนอย่าง

นั้น  น หามิได้  ยทา ในกาลใด,  ตทา ในกาลนั้น  เจตนา อ.เจตนา  ลภติ ย่อมได้  

โวหารํ ซึ่งโวหาร  ‘กายกมฺมนฺติ  (จ) ว่า ‘กายกรรม’ ดังนี้ด้วย  ‘วจีกมฺมนฺติ  จ ว่า 

‘วจีกรรม’ ดังนี้ด้วย  (ตสฺสา  เจตนาย)  ปธานภาวโต เพราะความที่ แห่งเจตนานั้น 

เป็นประธาน ฯ  จ  ปน ก็แล  โส  โข  อสฺสา  (เจตนาย)  ปธานภาโว อ.ความที่ แห่ง

เจตนานั้น เป็นประธานนั้นแล  วิญฺฃายติ ย่อมถูกรู้  ปาณาติปาตาทิสิทฺธิยา เพราะ

ความสําเร็จแห่งกายกรรมและวจีกรรมมีปาณาติบาตเป็นต้น ฯ  ปน ก็  อภิชฺฌาทโย  

(อกุสลธมฺมา) อ.อกุศลธรรม ท. มีอภิชฌาเป็นต้น  เตสุ  เอว  ทฺวาเรสุ ในทวาร ท. 

เหล่านั้นนั่นเทียว  พลวนฺโต เป็นสภาพมีกําลัง  โหนฺติ ย่อมเป็น,  เจตนา อ.เจตนา  

(พลวตี) เป็นสภาพมีกําลัง  (โหติ) ย่อมเป็น  ตถา เหมือนอย่างนั้น  น หามิได้  

ยทา ในกาลใด,  ตทา ในกาลนั้น  เจตนา อ.เจตนา  วิชฺชมานาปิ แม้มีอยู่  ตตฺถ   

(ทฺวาเรสุ) ในทวาร ท. เหล่านั้น  น  ลภติ ย่อมไม่ได้  โวหารํ ซึ่งโวหาร  ‘กายกมฺมนฺติ   

(จ) ว่า ‘กายกรรม’ ดังนี้ด้วย  ‘วจีกมฺมนฺติ  จ ว่า ‘วจีกรรม’ ดังนี้ด้วย  (ตสฺสา  เจตนาย)   

อปฺปธานภาวโต เพราะความที่ แห่งเจตนานั้น ไม่เป็นประธาน ฯ  ปน ส่วนว่า   

อภิชฺฌาทโย  (อกุสลธมฺมา) อ.อกุศลธรรม ท. มีอภิชฌาเป็นต้น  กายงฺควาจงฺค- 

โจปเน ครั้นเมื่อการยังองค์คือกายและองค์คือวาจาให้ไหว  สติป ิแม้มีอยู่  (ปณฺฑิเตน)  

อันบัณฑิต  วุจฺจนฺติ ย่อมเรียก  ‘มโนกมฺมนฺติ  เอว ว่า ‘เป็นมโนกรรม’ ดังนี้นั่นเทียว  

อวตฺถาเนน  เอว ตามการกําหนด  สเกน อันเป็นของตนนั่นเทียว  (เตสํ  อภิชฺฌาทีนํ   

อกุสลธมฺมานํ)  ปธานภาวโต เพราะความที่ แห่งอกุศลธรรม ท. มีอภิชฌาเป็นต้น

เหล่านั้น เป็นประธาน’  อิติ ดังนี้  เอเตน  (ปเทน) ด้วยบทนี้  ‘อภิชฺฌาทิปฺปธานตฺตาติ  

ว่า ‘อภิชฺฌาทิปฺปธานตฺตา’ ดังนี้ ฯ  (ฏีกาจริโย) อ.พระฎีกาจารย์  มนสิกตฺวา กระทํา

แล้วในใจ  อนุโยคํ ซึ่งคําซักถาม  อิติ ว่า  ‘ยทิ ผิว่า  เจตนา อ.เจตนา  อภิชฺฌาทิปฺ- 

ปธานา มีอกุศลธรรมมีอภิชฌาเป็นต้นเป็นประธานไซร้,  เอวํ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความ

เป็นอย่างนั้น  สติ มีอยู่,  จ ก็  อภิชฺฌาทโย  (อกุสลธมฺมา) อ.อกุศลธรรม ท. มี 
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อภิชฌาเป็นต้น  เอตฺถ  (ทฺวาเรสุ) ในทวาร ท. เหล่านี้  กมฺม ํเป็นกรรม  (โหติ) ย่อม

เป็น,  เจตนา อ.เจตนา  (กมฺมํ) เป็นกรรม  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้,  สา  (เจตนา) 

อ.เจตนานั้น  อภิชฺฌาทิปกฺขิกา เป็นสภาพเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งอกุศลธรรมมีอภิชฌา 

เป็นต้น  สิยา พึงเป็น  วา หรือ ?’  อิติ ดังนี้  อาห กล่าวแล้ว  (ปาฅํ) ซึ่งปาฐะ  ‘ติวิธา   

ภิกฺขเวติอาทึ เป็นต้นว่า ‘ติวิธา  ภิกฺขเว’ ดังนี้ ฯ  (ฏีกาจริโย) อ.พระฎีกาจารย์   

กตฺวา กระทําแล้ว  (อธิปฺปายํ) ซึ่งคําอธิบาย  อิติ ว่า  ‘อิทํ  (วจนํ) อ.คํานี้  อิติ 

ว่า  ‘เจตนาปิ อ.เจตนาก็ดี  เจตนาสมฺปยุตฺตธมฺมาปิ อ.ธรรมอันสัมปยุตแล้วด้วย

เจตนา ท. ก็ดี  สมุฏฺฅหนฺติ ย่อมตั้งขึ้น  มโนทฺวาเร  เอว ในมโนทวารนั่นเทียว’  อิิติ  

ดังนี้  มโนทฺวาเร  เจตนาย  อภิชฺฌาทีหิ  (อกุสลธมฺเมหิ)  มโนกมฺมภาเว  นิพฺพิเสส- 

ภาวทสฺสนํ เป็นคําแสดงซึ่งความที่ แห่งเจตนา ในมโนทวาร กับด้วยอกุศลธรรม ท. 

มีอภิชฌาเป็นต้น มีความแปลกกันออกแล้ว ในความเป็นแห่งมโนกรรม  (โหติ) ย่อม

เป็น’  อิติ ดังนี้  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  ‘เจตนาย  (อพฺโพหาริกภาโว) อ.ความ

ที่ แห่งเจตนา เป็นอัพโพหาริก  (ภวิสฺสติ) จักมี  กถํ  หิ อย่างไรเล่า ?,  อธิปฺปาโย 

อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘นตฺถิ ย่อมไม่มี’  อิติ ดังนี้’  อิติ ดังนี้ ฯ  ห ิจริงอยู่  เอตฺตกํ  เอว  

(วจนํ) อ.คํา อันมีประมาณเพียงนี้นั่นเทียว  อิติ ว่า  ‘เจตนา อ.เจตนา  เจตนากมฺมํ 

เป็นเจตนากรรม  (โหติ) ย่อมเป็น,  อภิชฺฌาทโย  (อกุสลธมฺมา) อ.อกุศลธรรม ท. มี

อภิชฌาเป็นต้น  เจตนาสมฺปยุตฺตกมฺม ํเป็นกรรมอันสัมปยุตแล้วด้วยเจตนา  (โหติ) 

ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  วิเสโส เป็นความแปลกกัน  เอตฺถ  (เจตนาย  มโนกมฺมภาเว) ใน

ความที่ แห่งเจตนา เป็นมโนกรรมนี้  (โหติ) ย่อมเป็น  อิติ ดังนี้แล ฯ  จ ก็  (สนฺนิฏฺฅานํ) 

อ.ข้อสันนิษฐาน  อิติ ว่า  “(วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า ‘อพฺโพหาริกา เป็นอัพโพหาริก’  อิติ 

ดังนี้  (ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  น  วุตฺต ํไม่กล่าวแล้ว  อภาวโต เพราะความ

ไม่มี  อาสงฺกาย แห่งความสงสัย  อิติ ว่า  ‘เจตนาย  กายวจีกมฺมภาโว อ.ความที่ 

แห่งเจตนา เป็นกายกรรมและวจีกรรม  สิยา พึงมี’  อิติ ดังนี้  (จ) ด้วย  อนุปฺปตฺติโต 

เพราะการไม่เกิดขึ้น  อกุสลกายวจีกมฺมานํ แห่งกายกรรมและวจีกรรมอันเป็นอกุศล 

ท.  มโนทฺวาเร ในมโนทวาร  จ ด้วย’  อิติ ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ทฏฺฅพฺพํ  

พึงเห็น  เอตฺถ  (เจตนาย  มโนกมฺมภาเว) ในความที่ แห่งเจตนา เป็นมโนกรรมนี้”  

อิติ ดังนี้ ฯ
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 อนุฎีกาแห่งอรรถกถาอัฏฐสาลินีนั้นว่า “อาจารย์บางพวกกล่าวว่า ‘พระอรรถกถาจารย์ 

กล่าวว่า ‘บุคคลมีจิตสหรคตด้วยมิจฉาทิฏฐิ ยังองค์คือกายให้ไหว ทํากายกรรมมี

อภิวาทและอัญชลีต่อเทพเจ้าทั้งหลาย ด้วยทําไว้ในใจว่า ‘เทพเจ้าทั้งหลาย มีขันธ-

กุมารและพระศิวะเป็นต้น ประเสริฐที่สุด’ ดังนี้ และการประพรมตั่งภูตเป็นต้น’ ดังนี้ 

ด้วยสามารถแห่งบุคคลผู้ถือว่า ‘การเกิดขึ้นในสุคติและทุคติทั้งหลาย ย่อมไม่มี เพราะ

กรรมที่ทําดีและทําชั่ว, แต่ย่อมมีได้เพราะเทพเจ้าทั้งหลายมีขันธกุมารและพระศิวะ

เป็นต้น’ ดังนี้แล้ว ยึดถือ โดยนัยเป็นต้นว่า ‘ทานที่ทายกให้แล้ว ย่อมไม่มีผล’ ดังนี้. 

ด้วยบทว่า ‘อภิชฺฌาทิปฺปธานตฺตา’ นี้ พระฎีกาจารย์แสดงว่า ‘แม้เมื่ออกุศลธรรมมี 

อภิชฌาและพยาบาทเป็นต้นมีอยู่, ในกาลใด เจตนาในกายทวารและวจีทวาร ย่อม

มีกําลัง อกุศลธรรมมีอภิชฌาและพยาบาทเป็นต้นนอกนี้ หามีกําลังอย่างนั้นไม่, ใน

กาลนั้น เจตนาย่อมได้โวหารว่ากายกรรมและวจีกรรม เพราะเจตนาเป็นประธาน. ก็

แลความที่เจตนานั้นเป็นประธานนั่นแล ย่อมรู้กันได้ เพราะความสําเร็จแห่งกายกรรม

และวจีกรรมมีปาณาติบาตเป็นต้น. ก็ในกาลใด อกุศลธรรมมีอภิชฌาเป็นต้นในทวาร

เหล่านั้นนั่นแล ย่อมมีกําลัง, เจตนาหามีกําลังไม่, ในกาลนั้น เจตนาแม้มีอยู่ในทวาร

เหล่านั้น ก็ไม่ได้โวหารว่ากายกรรมและวจีกรรม เพราะว่าเจตนานั้นมิได้เป็นประธาน. 

ส่วนอกุศลธรรมมีอภิชฌาเป็นต้น ถึงเมื่อมีการยังองค์คือกายและองค์คือวาจาให้ไหว 

ท่านก็เรียกว่ามโนกรรมอยู่นั่นเอง ตามลักษณะกําหนดของตนเองนั่นแหละ เพราะตน

เป็นประธาน’. พระฎีกาจารย์ใส่ใจคําซักถามว่า ‘ผิว่า เจตนามีอกุศลธรรมมีอภิชฌา 

เป็นต้นเป็นประธานไซร้, ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น อกุศลธรรมมีอภิชฌาเป็นต้น ในทวาร

เหล่านั้นก็เป็นกรรม, ไม่ใช่เจตนา, เจตนานั้น พึงเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งอกุศลธรรมมี

อภิชฌาเป็นต้นหรือ ?’ ดังนี้ จึงกล่าวปาฐะว่า ‘ติวิธา  ภิกฺขเว’ ดังนี้เป็นต้น. เพราะ

อธิบายว่า ‘คําว่า ‘เจตนาก็ดี ธรรมที่สัมปยุตด้วยเจตนาก็ดี ย่อมตั้งขึ้นในมโนทวาร

อย่างเดียว’ นี้ แสดงความที่เจตนาในมโนทวารกับอกุศลธรรมมีอภิชฌาเป็นต้น ไม่

แปลกกัน ในความเป็นมโนกรรม’ ดังนี้ พระฎีกาจารย์ จึงกล่าวว่า ‘ความที่เจตนา

เป็นอัพโพหาริก จักมีได้อย่างไรเล่า ? อธิบายว่า ‘ย่อมไม่มี’. จริงอยู่ คําเพียงเท่านี้

ว่า ‘เจตนา เป็นเจตนากรรม, อกุศลธรรมมีอภิชฌาเป็นต้น เป็นกรรมที่สัมปยุตด้วย

เจตนา’ ดังนี้เป็นต้น ที่แปลกกันในความที่เจตนาเป็นมโนกรรมนี้. แต่ว่า ในความที่

เจตนาเป็นมโนกรรมนี้ พึงเห็นข้อสันนิษฐานว่า ‘พระฎีกาจารย์ไม่กล่าวว่าเป็นอัพโพ-
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หาริก เพราะไม่มีความสงสัยว่า ‘ความที่เจตนาเป็นกายกรรมและวจีกรรม พึงมีได้ 

และเพราะกายกรรมและวจีกรรมเป็นอกุศล ไม่เกิดขึ้นได้ในมโนทวาร”.

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

 มโนกมฺมกถา ฯ

 มโนกมฺมกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งมโนกรรม  (นิฏฺฅิตา) จบแล้ว ฯ

 จบเรื่องมโนกรรมกถา.

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

อกิริยวาทาทิกถา

[๒๒๕] อิทานิ  มโนกมฺมกถายมาคตมิจฺฉาทิฏฺฅิยา  โกสลฺลตฺถํ  อกิริยวาทาทิ  วุจฺจเต ฯ

 (มยา)  อิทานิ  มโนกมฺมกถายํ  อาคตมิจฺฉาทิฏฺฅิยา  โกสลฺลตฺถํ  อกิริยวาทาทิ  (ติวิโธ  วาโท)   

วุจฺจเต ฯ

 (วาโท) อ.วาทะ  (ติวิโธ) อันมีอย่าง ๓  อกิริยวาทาทิ มีอกิริยวาทะเป็นต้น  (มยา) 

อันข้าพเจ้า  วุจฺจเต จะกล่าว  โกสลฺลตฺถํ เพื่อความเป็นแห่งบุคคลผู้ฉลาด  อาคต-

มิจฺฉาทิฏฺฅิยา ในมิจฉาทิฏฐิอันมาแล้ว  มโนกมฺมกถายํ ในวาจาเป็นเครื่องกล่าว 

ซึ่งมโนกรรม  อิทานิ ในกาลนี้ ฯ

 บัดนี้ ข้าพเจ้าจะกล่าววาทะ ๓ อย่าง มีอกิริยวาทะเป็นต้น เพื่อความเป็นผู้ฉลาด 

ในมิจฉาทิฏฐิที่มาในกถาว่าด้วยมโนกรรม.

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

 ตตฺถ  “กรโต  โข  การยโต  ฉินฺทโต  เฉทาปยโต  ปจโต  ปจาปยโต  โสจโต   

โสจาปยโต  กิลมโต  กิลมาปยโต  ผนฺทโต  ผนฺทาปยโต  ปาณมติปาตาปยโต  อทินฺนํ   

อาทิยโต  สนฺธึ  ฉินฺทโต  นิลฺโลปํ  หรโต  เอกาคาริกํ  กโรโต  ปริปนฺเถ  ติฏฺโต   

ปรทารํ  คจฺฉโต  มุสา  ภณโต  กโรโต  น  กริยติ  ปาปนฺติ  เอวมาทิโก  อกิริยวาโท  
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ปูรเณน  นาม  ติตฺถกเรน  วุตฺโต ฯ  โส  หิ  อกิริยวาที  นาม ฯ  

 ตตฺถ  (ตีสุ  วาเทสุ)  “(ปุคฺคลสฺส)  กรโต  โข  (ปรํ  ปุคฺคลํ)  การยโต,  ฉินฺทโต  (ปรํ  ปุคฺคลํ)   

เฉทาปยโต,  ปจโต  (ปรํ  ปุคฺคลํ)  ปจาปยโต,  โสจโต  (ปรํ  ปุคฺคลํ)  โสจาปยโต,  กิลมโต  (ปรํ  

ปุคฺคลํ)  กิลมาปยโต, ผนฺทโต  (ปรํ  ปุคฺคลํ)  ผนฺทาปยโต,  ปาณํ  อติปาตาปยโต,  (สามิเกน)   

อทินฺนํ  (วตฺถุํ)  อาทิยโต,  สนฺธึ  ฉินฺทโต,  นิลฺโลปํ  หรโต,  เอกาคาริกํ  กโรโต,  ปริปนฺเถ  ติฏฺโต,  

ปรทารํ  คจฺฉโต,  มุสา  ภณโต, (ปุคฺคลสฺส)  กโรโต,  (เตน  ปุคฺคเลน)  น  กริยติ  ปาปนฺติ  เอวํ  

อาทิโก  อกิริยวาโท  ปูรเณน  นาม  ติตฺถกเรน  วุตฺโต ฯ  โส  (ปูรโณ)  หิ  อกิริยวาที  นาม ฯ

 ตตฺถ  (ตีสุ  วาเทสุ)  อกิริยวาโท อ.- ในวาทะ ท. ๓ เหล่านั้นหนา -อกิริยวาทะ  อาทิโก  

เป็นต้น  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  “(ปุคฺคลสฺส) เมื่อบุคคล  กรโต  โข กระทําอยู่แล  (ปรํ 

ปุคฺคลํ) ยังบุคคลอื่น  การยโต ให้กระทําอยู่,  ฉินฺทโต ตัดอยู่  (ปรํ ปุคฺคลํ) ยังบุคคล

อื่น  เฉทาปยโต ให้ตัดอยู่,  ปจโต เบียดเบียนอยู่  (ปรํ ปุคฺคลํ) ยังบุคคลอื่น  ปจาปยโต  

ให้เบียดเบียนอยู่,  โสจโต เศร้าโศกอยู่  (ปรํ ปุคฺคลํ) ยังบุคคลอื่น  โสจาปยโต ให้

เศร้าโศกอยู่,  กิลมโต ลําบากอยู่  (ปรํ ปุคฺคลํ) ยังบุคคลอื่น  กิลมาปยโต ให้ลําบาก

อยู่,  ผนฺทโต ดิ้นรนอยู่  (ปรํ ปุคฺคลํ) ยังบุคคลอื่น  ผนฺทาปยโต ให้ดิ้นรนอยู่,  ปาณํ 

ยังสัตว์มีชีวิต  อติปาตาปยโต ให้ตกล่วงไปอยู่  อาทิยโต ถือเอาอยู่  (สามิเกน)   

อทินฺนํ  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุ อันอันเจ้าของ ไม่ให้แล้ว  ฉินฺทโต ตัดอยู่  สนฺธึ ซึ่งที่ต่อ  

นิลฺโลปํ  หรโต ปล้นสะดมอยู่  กโรโต กระทําอยู่  เอกาคาริกํ ซึ่งเรือนหลังเดียว  

ติฏฺฅโต ดักซุ่มอยู่  ปริปนฺเถ ในทางเปลี่ยว  คจฺฉโต ถึงอยู่  ปรทารํ ซึ่งภรรยาของ

บุคคลอื่น  ภณโต กล่าวอยู่  มุสา เท็จ,  (ปุคฺคลสฺส) เมื่อบุคคล  กโรโต กระทําอยู่,  

ปาปํ อ.บาป  (เตน  ปุคฺคเลน) อันบุคคลนั้น  กยิรติ ชื่อว่าย่อมกระทํา  น หามิได้”  

อิติ ดังนี้  ติตฺถกเรน อันเจ้าลัทธิ  ปูรเณน  นาม ชื่อว่าปูรณะ  วุตฺโต กล่าวแล้ว ฯ   

ห ิก็  โส  (ปูรโณ) อ.เจ้าลัทธิชื่อว่าปูรณะนั้น  อกิริยวาที  นาม ชื่อว่าอกิริยวาที ฯ

 ในบรรดาวาทะทั้ง ๓ เหล่านั้น เจ้าลัทธิชื่อว่าปูรณะ กล่าวอกิริยวาทะมีอาทิอย่างนี้ว่า 

“เมื่อบุคคลทําเองแล ให้ผู้อื่นทํา ตัดเอง ให้ผู้อื่นตัด เบียดเบียนเอง ให้ผู้อื่นเบียดเบียน 

เศร้าโศกเอง ให้ผู้อื่นเศร้าโศก ลําบากเอง ให้ผู้อื่นลําบาก ดิ้นรนเอง ให้ผู้อื่นดิ้นรน ทํา

สัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ ตัดซึ่งที่ต่อ ปล้นสะดม ทําการ

ปล้นในเรือนหลังเดียว ดักอยู่ที่ทางเปลี่ยว ถึงภรรยาของชายอื่น พูดเท็จ เมื่อบุคคล
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ทําอยู่ บาป ไม่ชื่อว่าอันบุคคลทํา”. ก็เจ้าลัทธิปูรณะนั้น ชื่อว่าอกิริยวาที.

 “นตฺถิ  เหตุ  นตฺถิ  ปจฺจโย  สตฺตานํ  สงฺกิเลสาย  อเหตู  อปฺปจฺจยา  สตฺตา  สงฺกิลิสฺสนฺติ   

นตฺถิ  เหตุ  นตฺถิ  ปจฺจโย  สตฺตานํ  วิสุทฺธิยา  อเหตู  อปฺปจฺจยา  สตฺตา  วิสุชฺฌนฺตีติ  เอว-

มาทิโก  อเหตุกวาโท  มกฺขลินา  นาม  ติตฺถกเรน  วุตฺโต  ฯ  โส  หิ  สํสารสุทฺธิทิฏฺฅิโก   

หุตฺวา  สตฺตานํ  อเหตุกํ  สงฺกิเลสํ  วิสุทฺธิญฺจ  วทติ ฯ

 “นตฺถิ  เหตุ  นตฺถิ  ปจฺจโย  สตฺตานํ  สงฺกิเลสาย,  อเหตู  อปฺปจฺจยา  สตฺตา  สงฺกิลิสฺสนฺติ,  นตฺถิ  

เหตุ  นตฺถิ  ปจฺจโย  สตฺตานํ  วิสุทฺธิยา,  อเหตู  อปฺปจฺจยา  สตฺตา  วิสุชฺฌนฺตีติ  เอวํ  อาทิโก   

อเหตุกวาโท  มกฺขลินา  นาม  ติตฺถกเรน  วุตฺโต  ฯ  โส  (มกฺขลิ)  หิ  สํสารสุทฺธิทิฏฺฅิโก  หุตฺวา  

สตฺตานํ  อเหตุกํ  สงฺกิเลสํ  (จ)  วิสุทฺธึ  จ  วทติ ฯ  

 อเหตุกวาโท อ.อเหตุกวาทะ  อาทิโก เป็นต้น  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  “เหตุ อ.เหตุ  

นตฺถิ ย่อมไม่มี  ปจฺจโย อ.ปัจจัย  นตฺถิ ย่อมไม่มี  สงฺกิเลสาย เพื่อความเศร้าหมอง  

สตฺตานํ แห่งสัตว์ ท.,  สตฺตา อ.สัตว์ ท.  อเหตู ไม่มีเหตุ  อปฺปจฺจยา ไม่มีปัจจัย  

สงฺกิลิสฺสนฺติ ย่อมเศร้าหมองเอง,  เหตุ อ.เหตุ  นตฺถิ ย่อมไม่มี  ปจฺจโย อ.ปัจจัย  

นตฺถิ ย่อมไม่มี  วิสุทฺธิยา เพื่อความหมดจด  สตฺตานํ แห่งสัตว์ ท.,  สตฺตา อ.สัตว์ 

ท.  อเหตู ไม่มีเหตุ  อปฺปจฺจยา ไม่มีปัจจัย  วิสุชฺฌนฺต ิ ย่อมหมดจด”  อิติ ดังนี้   

ติตฺถกเรน อันเจ้าลัทธิ  มกฺขลินา  นาม ชื่อว่ามักขลิ  วุตฺโต กล่าวแล้ว ฯ  ห ิ ก็  

โส  (มกฺขลิ) อ.เจ้าลัทธิชื่อว่ามักขลินั้น  สํสารสุทฺธิทิฏฺฅิโก เป็นผู้มีความเห็นซึ่งความ

หมดจดแห่งสังสารวัฏ  หุตฺวา เป็น  วทติ ย่อมกล่าว  สงฺกิเลสํ ซึ่งความเศร้าหมอง  (จ)  

ด้วย  วิสุทฺธึ ซึ่งความหมดจด  จ ด้วย  สตฺตานํ แห่งสัตว์ ท.  อเหตุกํ ว่าไม่มีเหตุ ฯ

 เจ้าลัทธิชื่อว่ามักขลิ กล่าวอเหตุกวาทะมีอย่างนี้ว่า “เหตุไม่มี ปัจจัยไม่มี เพื่อความ

เศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลาย, สัตว์ทั้งหลาย ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย เศร้าหมองเอง, เหตุ

ไม่มี ปัจจัยไม่มี เพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย, สัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุ ไม่มี

ปัจจัย ย่อมบริสุทธิ์เอง”. ก็เจ้าลัทธิชื่อว่ามักขลินั้น เป็นผู้มีความเห็นความบริสุทธิ์แห่ง

สังสารวัฏ จึงกล่าวความเศร้าหมองและความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย ว่าไม่มีเหตุ. 

 ..............................................................................................................................
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 “นตฺถิ  ทินฺนํ  นตฺถิ  ยิฏฺนฺติ  เอวํ  อาทิโก  นตฺถิกวาโท  อชิเตน  นาม  ติตฺถกเรน   

วุตฺโต ฯ  โส  หิ  นตฺถิกวาโท  นาม ฯ  เสฺวว  อุจฺเฉทวาทีปิ  โหติ,  ตถา  เหส  กายสฺส  

เภทา  อุจฺฉิชฺชนฺติ  วินสฺสนฺติ  น  โหนฺติ  ปรมฺมรณาติ  เอวํ  อุจฺเฉทํ  วทตีติ ฯ

 “นตฺถิ  (ทายเกน)  ทินฺนํ  (ทานํ),  นตฺถิ  (ปุคฺคเลน)  ยิฏฺํ  (ปูชนํ)”  อิติ  เอวํ  อาทิโก  นตฺถิกวาโท   

อชิเตน  นาม  ติตฺถกเรน  วุตฺโต ฯ  โส  (อชิโต)  หิ  นตฺถิกวาโท  นาม  (โหติ) ฯ  โส  (อชิโต)  เอว  

อุจฺเฉทวาทีปิ  โหติ,  ตถา  หิ  เอโส  (อชิโต)  “(สตฺตา)  กายสฺส  เภทา  อุจฺฉิชฺชนฺติ  วินสฺสนฺติ   

น  โหนฺติ  ปรํ  มรณาติ  เอวํ  อุจฺเฉทํ  วทตีติ ฯ

 นตฺถิกวาโท อ.นัตถิกวาทะ  อาทิโก เป็นต้น  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  “(ทานํ) อ.ทาน  

(ทายเกน)  ทินฺนํ อันอันทายกให้แล้ว  นตฺถิ ย่อมไม่มีผล,  (ปูชนํ) อ.การบูชา   

(ปุคฺคเลน)  ยิฏฺฅํ อันอันบุคคลบูชาแล้ว  นตฺถิ ย่อมไม่มีผล”  อิติ ดังนี้  ติตฺถกเรน  

อันเจ้าลัทธิ  อชิเตน  นาม ชื่อว่าอชิตะ  วุตฺโต กล่าวแล้ว ฯ  ห ิก็  โส  (อชิโต) อ.เจ้าลัทธิ 

ชื่อว่าอชิตะนั้น  นตฺถิกวาโท  นาม ชื่อว่าเป็นผู้มีวาทะว่าไม่มี  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ห ิก็   

โส  เอว  (อชิโต) อ.เจ้าลัทธิชื่อว่าอชิตะนั้นนั่นเทียว  อุจฺเฉทวาทีปิ แม้เป็นผู้ชื่อว่า 

วาทะว่าขาดสูญ  โหติ ย่อมเป็น,  ตถา ห ิจริงเหมือนอย่างนั้น  เอโส  (อชิโต) อ.เจ้า

ลัทธิชื่อว่าอชิตะนั่น  วทติ ย่อมกล่าว  อุจฺเฉทํ ซึ่งการขาดสูญ  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  

“(สตฺตา) อ.สัตว์ ท.  อุจฺฉิชฺชนฺติ ย่อมขาดสูญ  วินสฺสนฺต ิย่อมพินาศไป  น  โหนฺติ  

ย่อมไม่มี  ปรํ ในเบื้องหลัง  มรณา แต่ความตาย  เภทา เพราะการแตก  กายสฺส 

แห่งกาย”  อิติ ดังนี้  อิติ ดังนี้แล ฯ    

 เจ้าลัทธิชื่อว่าอชิตะ กล่าวนัตถิกวาทะมีอาทิอย่างนี้ว่า “ทานที่ทายกให้แล้ว ไม่มีผล 

บูชาที่บุคคลบูชาแล้ว ไม่มีผล” และเจ้าลัทธิอชิตะนั้น ชื่อว่าเป็นผู้มีวาทะว่าไม่มี. เจ้า

ลัทธิอชิตะนั้นนั่นแล เป็นผู้มีวาทะว่าขาดสูญบ้าง. จริงอย่างนั้น เจ้าลัทธิอชิตะนั้น 

กล่าวความขาดสูญอย่างนี้ว่า “สัตว์ทั้งหลาย เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อม

ขาดสูญ ย่อมหายไป ย่อมไม่มี”.

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

[๒๒๖] ตตฺถ  กรโตติ  สหตฺถา  กโรนฺตสฺส ฯ  การยโตติ  อาณตฺติยา  กาเรนฺตสฺส ฯ  ฉินฺทโตติ   

ปเรสํ  หตฺถาทีนิ  ฉินฺทนฺตสฺส ฯ  ปจโตติ  ทณฺเฑน  อุปฺปีเฬนฺตสฺส ฯ  โสจโต   
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โสจาปยโตติ  ปรภณฺฑหรณาทีหิ  โสกํ  สยํ  กโรนฺตสฺสาปิ  ปเรหิ  การาเปนฺตสฺสาปิ ฯ   

กิลมโต  กิลมาปยโตติ  อาหารุปจฺเฉทพนฺธนาคารปฺปเวสนาทีหิ  สยํ  กิลมนฺตสฺสาปิ  

ปเรหิ  กิลมาเปนฺตสฺสาปิ ฯ  ผนฺทโต  ผนฺทาปยโตติ  ปรํ  ผนฺทนฺตํ  พนฺธนกาเล   

สยมฺปิ  ผนฺทโต  ตมฺปิ  ผนฺทาปยโต ฯ  ปาณมติปาตาปยโตติ  ปาณํ  หนนฺตสฺสาปิ  

หนาเปนฺตสฺสาปิ ฯ  เอวํ  สพฺพตฺถ  การณวเสเนว  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  สนฺธินฺติ   

ฆรสนฺธึ ฯ  นิลฺโลปนฺติ  มหานิลฺโลปํ ฯ  เอกาคาริกนฺติ  เอกเมว  ฆรํ  ปริวาเรตฺวา   

วิลุมฺปนํ ฯ  ปริปนฺเถติ  อาคตาคตานํ  อจฺฉินฺทนตฺถํ  มคฺเค  ติฏฺฅโต ฯ  กโรโต  น   

กริยติ  ปาปนฺติ  ยงฺกิญฺจิ  ปาปํ  กโรมีติ  สญฺฃาย  กโรโตปิ  ปาปํ  น  กริยติ  นตฺถิ  

ปาปํ  สตฺตา  ปน  กโรมาติ  เอวํ  สญฺฃิโน  โหนฺตีติ  ทีเปติ ฯ  สพฺพถาปิ  ปาปปุญฺฃานํ  

กิริยเมว  ปฏิกฺขิปติ ฯ  มกฺขลิวาเท  ปจฺจโย  เหตุเววจนเมว ฯ  อุภเยนาปิ  วิชฺชมานก- 

เมว  กายทุจฺจริตาทึ  สงฺกิเลสปจฺจยํ  กายสุจริตาทิญฺจ  วิสุทฺธิปจฺจยํ  ปฏิกฺขิปตีติ   

สามญฺฃผลสุตฺตวณฺณนา ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  ‘กรโตติ  (ปทสฺส)  ‘สหตฺถา  กโรนฺตสฺส’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘การยโตติ  (ปทสฺส)  ‘(ปรํ  

ปุคฺคลํ)  อาณตฺติยา  กาเรนฺตสฺส’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ฉินฺทโตติ  (ปทสฺส)  ‘ปเรสํ  (ชนานํ)  หตฺถาทีนิ   

(อวยวานิ)  ฉินฺทนฺตสฺส’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ปจโตติ  (ปทสฺส)  ‘ทณฺเฑน  อุปฺปีเฬนฺตสฺส’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

‘โสจโต  โสจาปยโตติ  (ปททฺวยสฺส)  ‘ปรภณฺฑหรณาทีหิ  (ทุจฺจริเตหิ)  โสกํ  สยํ  กโรนฺตสฺสาปิ  ปเรหิ  

(ชเนหิ)  การาเปนฺตสฺสาปิ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘กิลมโต  กิลมาปยโตติ  (ปททฺวยสฺส)  ‘อาหารุปจฺเฉท- 

พนฺธนาคารปฺปเวสนาทีหิ  (ทารุเณหิ)  สยํ  กิลมนฺตสฺสาปิ  ปเรหิ  (ชเนหิ)  กิลมาเปนฺตสฺสาปิ’  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ  ‘ผนฺทโต  ผนฺทาปยโตติ  (ปททฺวยสฺส)  ‘ปรํ  (สตฺตํ)  ผนฺทนฺตํ  พนฺธนกาเล  สยมฺปิ  

ผนฺทโต  ตมฺปิ  (สตฺตํ)  ผนฺทาปยโต’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ปาณมติปาตาปยโตติ  (ปทสฺส)  ‘ปาณํ  

หนนฺตสฺสาปิ  (ปรํ  ปุคฺคลํ)  หนาเปนฺตสฺสาปิ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (ปณฺฑิเตน)  เอวํ  สพฺพตฺถ  (ปเทสุ)  

การณวเสเนว  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ‘สนฺธินฺติ  (ปทสฺส)  ‘ฆรสนฺธึ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘นิลฺโลปนฺติ   

(ปทสฺส)  ‘มหานิลฺโลปํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘เอกาคาริกนฺติ  (ปทสฺส)  ‘เอกเมว  ฆรํ  ปริวาเรตฺวา   

วิลุมฺปนํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ปริปนฺเถติ  (ปทสฺส)  ‘อาคตาคตานํ    (ชนานํ)  อจฺฉินฺทนตฺถํ  มคฺเค  

ติฏฺฅโต’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (ปูรโณ)  ‘กโรโต  น  กริยติ  ปาปนฺติ  (เอเตน  วจเนน)  ‘(ปุคฺคลสฺส  ‘อหํ)  

ยงฺกิญฺจิ  ปาปํ  กโรมีติ  สญฺฃาย  กโรโตปิ,  (ปุคฺคเลน)  ปาปํ  น  กริยติ,  นตฺถิ  ปาปํ,  สตฺตา  ปน  

‘(มยํ)  กโรมาติ  เอวํ  สญฺฃิโน  โหนฺตีติ  ทีเปติ ฯ  (โส  ปูรโณ)  สพฺพถาปิ  ปาปปุญฺฃานํ  กิริยเมว  

ปฏิกฺขิปติ ฯ  มกฺขลิวาเท  (วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  ปจฺจโย  เหตุเววจนํ  เอว  (โหติ) 
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ฯ  (โส  มกฺขลิ)  อุภเยนาปิ  (เหตุปจฺจยวจเนน)  วิชฺชมานกํ  เอว  กายทุจฺจริตาทึ  สงฺกิเลสปจฺจยํ  

(จ)  กายสุจริตาทึ  จ  วิสุทฺธิปจฺจยํ  ปฏิกฺขิปตีติ  สามญฺฃผลสุตฺตวณฺณนา ฯ

 สามญฺฃผลสุตฺตวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งสามัญญผลสูตร  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  ‘กโรนฺตสฺส กระทําอยู่  สหตฺถา ด้วยมือของตน’  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  

‘กรโตติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า ‘กรโต’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ)  

อ.อรรถ  (อิติ) วา่  ‘(ปรํ  ปุคฺคลํ) ยังบุคคลอื่น  กาเรนฺตสฺส ให้กระทําอยู่  อาณตฺติยา  

ตามคําสั่ง’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘การยโตติ ว่า ‘การยโต’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ฉินฺทนฺตสฺส ตัดอยู่  หตฺถาทีนิ  (อวยวานิ) ซึ่งอวัยวะ ท. มีมือ

เป็นต้น  ปเรสํ  (ชนานํ) ของชน ท. เหล่าอื่น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ฉินฺทโตติ  

ว่า ‘ฉินฺทโต’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อุปฺปีเฬนฺตสฺส เบียดเบียนอยู่  

ทณฺเฑน ด้วยอาชญา’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ปจโตติ ว่า ‘ปจโต’ ดังนี้ ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘กโรนฺตสฺสาปิ กระทําอยู่  สย ํด้วยตนเอง บ้าง  ปเรหิ  

(ชเนหิ) ยังชน ท. เหล่าอื่น  การาเปนฺตสฺสาปิ ให้กระทําอยู่บ้าง  โสกํ ซึ่งความเศร้าโศก  

ปรภณฺฑหรณาทีหิ  (ทุจฺจริเตหิ) ด้วยทุจริต ท. มีการลักขโมยซึ่งภัณฑะของบุคคล

อื่นเป็นต้น’  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  ‘โสจโต  โสจาปยโตติ  

ว่า ‘โสจโต  โสจาปยโต’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘กิลมนฺตสฺสาปิ ลําบาก

อยู่  สยํ ด้วยตนเอง บ้าง  ปเรหิ  (ชเนหิ) ยังชน ท. เหล่าอื่น  กิลมาเปนฺตสฺสาปิ ให้

ลําบากอยู่บ้าง  อาหารุปจฺเฉทพนฺธนาคารปฺปเวสนาทีหิ  (ทารุเณหิ) ด้วยทารุณ

กรรม ท. มีการเข้าไปตัดซึ่งอาหารและการให้เข้าไปสู่เรือนจําเป็นต้น’  (อิติ) ดังนี้  

(ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  ‘กิลมโต  กิลมาปยโตติ ว่า ‘กิลมโต  กิลมาปยโต’  

ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ผนฺทโต ดิ้นรนอยู่  สยมฺปิ ด้วยตนเอง บ้าง  

ตมฺปิ  (สตฺตํ) ยังสัตว์นั้น  ผนฺทาปยโต ให้ดิ้นรนอยู่บ้าง  พนฺธนกาเล ในกาลเป็น

ที่ผูก  ปรํ  (สตฺตํ) ซึ่งสัตว์อื่น  ผนฺทนฺตํ ตัวดิ้นรนอยู่’  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส)  

แห่งหมวดสองแห่งบท  ‘ผนฺทโต  ผนฺทาปยโตติ ว่า ‘ผนฺทโต  ผนฺทาปยโต’ ดังนี้ ฯ  

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘หนนฺตสฺสาป ิ ฆ่าอยู่บ้าง  (ปรํ  ปุคฺคลํ) ยังบุคคลอื่น  

หนาเปนฺตสฺสาปิ ให้ฆ่าอยู่บ้าง  ปาณํ ซึ่งสัตว์มีชีวิต’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  ‘ปาณมติปาตาปยโตติ ว่า ‘ปาณมติปาตาปยโต’ ดังนี้ ฯ  อตฺโถ อ.เนื้อความ   

(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ  การณวเสน  เอว ด้วยสามารถแห่ง
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เหตุนั่นเทียว  สพฺพตฺถ  (ปเทสุ) ในบท ท. ทั้งปวง  เอวํ อย่างนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  ‘ฆรสนฺธึ ซึ่งที่ต่อแห่งเรือน’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘สนฺธินฺติ ว่า 

‘สนฺธึ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘มหานิลฺโลปํ ซึ่งการปล้นยกใหญ่’  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘นิลฺโลปนฺติ ว่า ‘นิลฺโลปํ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  

‘เอกํ  เอว  ฆรํ  ปริวาเรตฺวา  วิลุมฺปนํ ซึ่งการ ล้อม ซึ่งเรือน หลังเดียวนั่นเทียว แล้วจึง

ปล้น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘เอกาคาริกนฺติ ว่า ‘เอกาคาริกํ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ติฏฺฅโต ดักซุ่มอยู่  มคฺเค ในหนทาง  อจฺฉินฺทนตฺถํ เพื่ออันแย่ง

ชิง  (ชนานํ) ซึ่งชน ท.  อาคตาคตานํ ผู้ทั้งมาแล้วทั้งมาแล้ว’  (อิิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  ‘ปริปนฺเถติ ว่า ‘ปริปนฺเถ’ ดังนี้ ฯ  (ปูรโณ) อ.เจ้าลัทธิชื่อว่าปูรณะ  ทีเปติ 

ย่อมแสดง  อิติ ว่า  “(ปุคฺคลสฺส) เมื่อบุคคล  กโรโตปิ แม้กระทําอยู่  สญฺฃาย ด้วย

ความสําคัญ  อิติ ว่า  ‘(อหํ) อ.เรา  กโรมิ จะกระทํา  ปาปํ ซึ่งบาป  ยงฺกิญฺจิ อย่างใด

อย่างหนึ่ง’  อิติ ดังนี้,  ปาปํ อ.บาป  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  น  กริยติ ย่อมไม่กระทํา,  

ปาปํ อ.บาป  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  ปน แต่ว่า  สตฺตา อ.สัตว์ ท.  สญฺฃิโน เป็นผู้มีความ

สําคัญ  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘(มยํ) อ.เรา ท.  กโรม จะกระทํา’  (อิติ) ดังนี้  โหนฺติ 

ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  (เอเตน  วจเนน) ด้วยคํานี้  ‘กโรโต  น  กริยติ  ปาปนฺต ิว่า  

‘กโรโต  น  กริยติ  ปาปํ’ ดังนี้ ฯ  (โส  ปูรโณ) อ.เจ้าลัทธิชื่อว่าปูรณะนั้น  ปฏิกฺขิปติ ย่อม

ห้าม  กิริยํ  เอว ซึ่งการกระทํานั่นเทียว  ปาปปุญฺฃานํ ซึ่งบาปและบุญ ท.  สพฺพถาปิ 

แม้โดยประการทั้งปวง ฯ  (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  มกฺขลิวาเท ในวาทะของเจ้าลัทธิ

ชื่อว่ามักขลิ  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ  ปจฺจโย อ.ปัจจัย  เหตุ- 

เววจนํ  เอว เป็นไวพจน์ของเหตุนั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  (โส  มกฺขลิ) อ.เจ้าลัทธิ

ชื่อว่ามักขลินั้น  ปฏิกฺขิปติ ย่อมห้าม  สงฺกิเลสปจฺจยํ ซึ่งปัจจัยแห่งความเศร้าหมอง  

กายทุจฺจริตาทึ มีความทุจริตทางกายเป็นต้น  วิชฺชมานกํ  เอว อันมีอยู่นั่นเทียว  (จ) 

ด้วย  วิสุทฺธิปจฺจยํ ซึ่งปัจจัยแห่งความหมดจด  กายสุจริตาทึ มีความสุจริตทางกาย

เป็นต้น  จ ด้วย  อุภเยนาปิ  (เหตุปจฺจยวจเนน) ด้วยคําว่าเหตุและปัจจัย แม้ทั้ง

สอง”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาสามัญญผลสูตรว่า “บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ‘กรโต’ ความว่า ทําด้วยมือของ

ตน. บทว่า ‘การยโต’ ความว่า ให้ทําด้วยการสั่งบังคับ. บทว่า ‘ฉินฺทโต’ ความว่า ตัด

อวัยวะมีมือเป็นต้น ของชนเหล่าอื่น. บทว่า ‘ปจโต’ ความว่า เบียดเบียนด้วยอาชญา. 
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สองบทว่า ‘โสจโต  โสจาปยโต’ ความว่า ทําเองบ้าง ใช้ผู้อื่นให้ทําบ้าง ซึ่งความเศร้า

โศก ด้วยทุจริตมีลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นเป็นต้น. สองบทว่า ‘กิลมโต  กิลมาปยโต’  

ความว่า ลําบากเองบ้าง ทําผู้อื่นให้ลําบากบ้าง ด้วยทารุณกรรมมีการให้อดอาหาร

และกักขังไว้ในเรือนจําเป็นต้น. สองบทว่า ‘ผนฺทโต  ผนฺทาปยโต’ ความว่า ในคราว

ที่มัดสัตว์อื่นผู้ดิ้นรนอยู่ ดิ้นรนเองบ้าง ยังสัตว์นั้นให้ดิ้นรนบ้าง. บทว่า ‘ปาณมติ- 

ปาตาปยโต’ ความว่า ฆ่าเองก็ดี ให้ผู้อื่นฆ่าก็ดี ซึ่งสัตว์มีชีวิต. บัณฑิตพึงทราบเนื้อ

ความ ด้วยสามารถการใช้ผู้อื่นให้ทําเหมือนกันในทุกบทอย่างนี้. บทว่า ‘สนฺธึ’ ได้แก่ 

ที่ต่อของเรือน. บทว่า ‘นิลฺโลปํ’ ได้แก่ การปล้นยกใหญ่’. บทว่า ‘เอกาคาริกํ’ ได้แก่ 

การล้อมเรือนหลังเดียวเท่านั้นแล้วปล้น. บทว่า ‘ปริปนฺเถ’ ได้แก่ ดักซุ่มอยู่ที่หนทาง 

เพื่อแย่งชิงพวกคนที่สัญจรมาๆ. ด้วยคําว่า ‘กโรโต  น  กริยติ  ปาปํ’ นี้ เจ้าลัทธิ- 

ปูรณะ แสดงว่า ‘เมื่อบุคคลแม้ทําด้วยความสําคัญว่า ‘เราจะทําบาปอย่างใดอย่างหนึ่ง’ 

ดังนี้, บาปย่อมไม่ชื่อว่าอันบุคคลทํา, บาปไม่มี, แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความสําคัญ

อย่างนี้ว่า ‘เราทั้งหลายทํา’ ดังนี้. เจ้าลัทธิปูรณะนั้น ย่อมปฏิเสธการทําบาปและบุญ 

แม้โดยประการทั้งปวงทีเดียว. บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในวาทะของเจ้าลัทธิมักขลิ 

ดังนี้ :- ปัจจัยเป็นไวพจน์ของเหตุนั่นเอง. เจ้าลัทธิมักขลินั้น ย่อมปฏิเสธปัจจัยแห่ง

สังกิเลสมีกายทุจริตเป็นต้น และปัจจัยแห่งวิสุทธิมีกายสุจริตเป็นต้น ที่มีอยู่นั่นแล แม้

ด้วยคําว่าเหตุและปัจจัยทั้ง ๒.

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

 นตฺถิ  ทินฺนนฺติอาทีนมตฺโถ  ตุ  สามญฺญผลสุตฺตสาเลยฺยกสุตฺตนิกฺเขปกณฺฑวณฺณนาโต   

คเหตพฺโพ ฯ

 (ปณฺฑิเตน)  “นตฺถิ  ทินฺนนฺติอาทีนํ  (วจนานํ)  อตฺโถ  ตุ  สามญฺญผลสุตฺตสาเลยฺยกสุตฺตนิกฺเขป-

กณฺฑวณฺณนาโต  คเหตพฺโพ ฯ

 ต ุส่วนว่า  อตฺโถ อ.เนื้อความ  “นตฺถิ  ทินฺนนฺติอาทีนํ  (วจนานํ) ของคํา ท. เป็นต้น

ว่า “นตฺถิ  ทินฺนํ” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  คเหตพฺโพ พึงถือเอา  สามญฺญผล-

สุตฺตสาเลยฺยกสุตฺตนิกฺเขปกณฺฑวณฺณนาโต จากอรรถกถาแห่งสามัญญผลสูตร 

สาเลยยกสูตร และนิกเขปกัณฑ์ ฯ
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 ส่วนความหมายของคํามี “นตฺถิ  ทินฺนํ” ดังนี้เป็นต้น บัณฑิตพึงถือเอาจากอรรถกถา

สามัญญผลสูตร สาเลยยกสูตร และนิกเขปกัณฑ์. 

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

[๒๒๗] สหตฺถาติ  สหตฺเถเนว  กโรนฺตสฺส ฯ  นิสฺสคฺคิยถาวราทโยปิ  อิธ  สหตฺถากรเณเนว  

สงฺคหิตา ฯ  หตฺถาทีนีติ  หตฺถปาทกณฺณนาสาทีนํ ฯ  ปจนํ  ฑหนํ  วิพาธนนฺติ  อาห  

ทณฺเฑน  อุปฺปีเฬนฺตสฺสาติ ฯ  ปปญฺจสูทนิยํ  “ตชฺเชนฺตสฺส  วาติ  อตฺโถ  วุตฺโต ฯ  

อิธ  ปน  ตชฺชนํ  ปริภาสนํ  ทณฺเฑเนว  สงฺคเหตฺวา  ทณฺเฑน  อุปฺปีเฬนฺตสฺส  อิจฺเจว 

วุตฺตํ ฯ  โสกํ  สยํ  กโรนฺตสฺสาติ  ปรสฺส  โสกการณํ  สยํ  กโรนฺตสฺส  โสกํ  วา   

อุปฺปาเทนฺตสฺส ฯ  ปเรหีติ  อตฺตโน  วจนกเรหิ ฯ  สยมฺปิ  ผนฺทโตติ  ปรสฺส   

วิพาธนปฺปโยเคน  สยมฺปิ  ผนฺทโต ฯ  อติปาตาปยโตติ  ปทํ  สุทฺธกตฺตุอตฺเถ  เหตุ-

กตฺตุอตฺเถ  จ  ปวตฺตตีติ  อาห  ‘หนนฺตสฺสาปิ  หนาเปนฺตสฺสาปีติ ฯ  การณวเสนาติ   

การาปนวเสน ฯ  ฆรภิตฺติ  อนฺโต  พหิ  จ  สนฺธิ  หุตฺวา  ติา  ฆรสนฺธิ ฯ  กิญฺจิปิ   

อเสเสตฺวา  นิรวเสโส  โลโป  นิลฺโลโป ฯ  เอกาคาเร  นิยุตฺโต  กโต  วิโลโป   

เอกาคาริโก ฯ  ปริโต  สพฺพโส  ปนฺเถ  หนนํ  ปริปนฺโถ ฯ  ปาปํ  น  กริยติ   

ปุพฺเพ  อสโต  อุปฺปาเทตุํ  อสกฺกุเณยฺยตฺตา  ตสฺมา  นตฺถิ  ปาปํ ฯ  ยทิ  เอวํ  กถํ   

สตฺตา  ปาเป  ปวตฺตนฺตีติ  อาห  ‘สตฺตา  ปน  กโรมาติ  เอวํ  สญฺญิโน  โหนฺตีติ ฯ  

เอวํ  กิรสฺส  โหติ  อิเมสํ  สตฺตานํ  หึสาทิกิริยา  อตฺตานํ  น  ปาปุณาติ  ตสฺส  นิจฺจตาย   

นิพฺพิการตฺตา  สรีรํ  ปน  อเจตนํ  กฏฺกลิงฺครุปมํ  ตสฺมึ  วิโกปิเตปิ  น  กิญฺจิ  ปาปนฺติ ฯ   

สพฺพถาปีติ  กรโตติอาทินา  วุตฺเตน  สพฺพปฺปกาเรน ฯ  กิริยเมวาติ  อวธารณํ   

วิปากาปฏิกฺเขปนิวตฺตนตฺถํ ฯ  โย  หิ  กมฺมํ  ปฏิกฺขิปติ  เตน  อตฺถโต  วิปาโกปิ   

ปฏิกฺขิตฺโตเอว  นาม  โหติ ฯ  ตถา  หิ  วกฺขติ  ‘กมฺมํ  ปฏิพาหนฺเตนาปีติอาทึ ฯ   

อุภเยนาติ  เหตุปจฺจยวจเนน ฯ  สงฺกิเลสปจฺจยนฺติ  สงฺกิเลสสฺส  มลีนภาวสฺส  การณํ ฯ   

วิสุทฺธิปจฺจยนฺติ  สงฺกิเลสโต  วิสุทฺธิยา  โวทานสฺส  การณนฺติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 “สหตฺถาติ  (ปทสฺส)  ‘สหตฺเถเนว  กโรนฺตสฺส’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (อฏฺฅกถาจริเยน)  นิสฺสคฺคิย- 

ถาวราทโยปิ  (ปโยคา)  อิธ  (‘สหตฺถาติ  ปเท)  สหตฺถากรเณน  เอว  สงฺคหิตา ฯ  ‘หตฺถาทีนีติ  

(ปทสฺส)  ‘หตฺถปาทกณฺณนาสาทีนํ  (อวยวานํ’  อิติ  อตฺโถ) ฯ  ปจนํ  ฑหนํ  วิพาธนนฺติ  (อฏฺฅกถา-

จริโย)  อาห  ‘ทณฺเฑน  อุปฺปีเฬนฺตสฺสาติ ฯ  (อฏฺฅกถาจริเยน)   ปปญฺจสูทนิยํ  ‘ตชฺเชนฺตสฺส  วาติ  
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อตฺโถ  วุตฺโต ฯ  (อฏฺฅกถาจริเยน)  อิธ  (ฅาเน)  ปน  ตชฺชนํ  ปริภาสนํ  ทณฺเฑน  เอว  สงฺคเหตฺวา  

‘ทณฺเฑน  อุปฺปีเฬนฺตสฺส  อิติ  เอว  วุตฺตํ ฯ  ‘โสกํ  สยํ  กโรนฺตสฺสาติ  (ปทานํ)  ‘ปรสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  

โสกการณํ  สยํ  กโรนฺตสฺส  โสกํ  วา  อุปฺปาเทนฺตสฺส’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ปเรหีติ  (ปทสฺส)  ‘อตฺตโน   

วจนกเรหิ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘สยมฺปิ  ผนฺทโตติ  (ปททฺวยสฺส)  ‘ปรสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  วิพาธนปฺปโยเคน   

สยมฺปิ  ผนฺทโต’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘อติปาตาปยโตติ  ปทํ  สุทฺธกตฺตุอตฺเถ  (จ)  เหตุกตฺตุอตฺเถ   

จ  ปวตฺตตีติ  (อฏฺฅกถาจริโย)  อาห  ‘หนนฺตสฺสาปิ  (ปรํ  ปุคฺคลํ)  หนาเปนฺตสฺสาปีติ ฯ   

‘การณวเสนาติ  (ปทสฺส)  ‘การาปนวเสน’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ฆรภิตฺติ  อนฺโต  (จ)  พหิ  จ  

สนฺธิ  หุตฺวา  ติา  ฆรสนฺธิ ฯ  กิญฺจิปิ  อเสเสตฺวา  นิรวเสโส  โลโป  นิลฺโลโป ฯ  (ปุคฺคเลน)   

เอกาคาเร  นิยุตฺโต  กโต  วิโลโป  เอกาคาริโก ฯ  ปริโต  สพฺพโส  ปนฺเถ  หนนํ  ปริปนฺโถ ฯ   

(ปุคฺคเลน)  ปาปํ  น  กริยติ  (ตสฺส  ปาปสฺส)  ปุพฺเพ  อสโต  (เกนจิ)  อุปฺปาเทตุํ  อสกฺกุเณยฺยตฺตา,   

ตสฺมา  นตฺถิ  ปาปํ ฯ  (ปูรโณ)  ‘ยทิ  เอวํ  (ภาเว  สนฺเต)  กถํ  สตฺตา  ปาเป  ปวตฺตนฺตีติ   

(อนุโยคํ  มนสิกตฺวา)  อาห  ‘สตฺตา  ปน  ‘(มยํ)  กโรมาติ  เอวํ  สญฺญิโน  โหนฺตีติ ฯ  เอวํ   

(จินฺตนํ)  กิร  อสฺส  (ปูรณสฺส)  โหติ  ‘อิเมสํ  สตฺตานํ  หึสาทิกิริยา  อตฺตานํ น  ปาปุณาติ  ตสฺส  

(อตฺตโน  ตสฺส  ธมฺมสฺส)  นิจฺจตาย  นิพฺพิการตฺตา,  สรีรํ  ปน  อเจตนํ  กฏฺกลิงฺครุปมํ  (โหติ),  

ตสฺมึ  (สรีเร  ปุคฺคเลน)  วิโกปิเตปิ,  น  กิญฺจิ  ปาปํ  (โหติ)’  อิติ ฯ  ‘สพฺพถาปีติ  (ปทสฺส)   

‘กรโตติอาทินา  (นเยน  ปูรเณน)  วุตฺเตน  สพฺพปฺปกาเรน’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘กิริยเมวาติ  (ปเท)  

อวธารณํ  วิปากาปฏิกฺเขปนิวตฺตนตฺถํ  (โหติ) ฯ  โย  (ติตฺถกโร)  หิ  กมฺมํ  ปฏิกฺขิปติ,  เตน   

(ติตฺถกเรน)  อตฺถโต  วิปาโกปิ  ปฏิกฺขิตฺโตเอว  นาม  โหติ ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย)  ตถา  หิ  วกฺขติ   

‘กมฺมํ  ปฏิพาหนฺเตนาปีติอาทึ  (วจนํ) ฯ  ‘อุภเยนาติ  (ปทสฺส)  ‘เหตุปจฺจยวจเนน’  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ  ‘สงฺกิเลสปจฺจยนฺติ  (ปทสฺส)  ‘สงฺกิเลสสฺส  มลีนภาวสฺส  การณํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

‘วิสุทฺธิปจฺจยนฺติ  (ปทสฺส)  ‘สงฺกิเลสโต  วิสุทฺธิยา  โวทานสฺส  การณํ’  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ   

ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งสามัญญผลสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘กโรนฺตสฺส  

กระทําอยู่  สหตฺเถน  เอว ด้วยมือของตนนั่นเทียว’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

‘สหตฺถาติ ว่า ‘สหตฺถา’ ดังนี้ ฯ  นิสฺสคฺคิยถาวราทโยปิ  (ปโยคา) อ.ประโยค ท. แม้มี 

นิสสัคคิยประโยคและถาวรประโยคเป็นต้น  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์   

สงฺคหิตา สงเคราะห์เอาแล้ว  สหตฺถากรเณน  เอว ด้วยการกระทําด้วยมือของตนนั่น

เทียว  อิธ  (‘สหตฺถาติ  ปเท) ในบทว่า ‘สหตฺถา’ ดังนี้นี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  
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‘หตฺถปาทกณฺณนาสาทีนํ  (อวยวานํ) ซึ่งอวัยวะ ท. มีมือ เท้า หู และจมูกเป็นต้น’  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘หตฺถาทีนีติ ว่า ‘หตฺถาทีนิ’ ดังนี้ ฯ  ปจนํ อ.การเผา  

ฑหนํ อ.การบีบคั้น  วิพาธนํ ชื่อว่าการเบียดเบียน  อิติ เพราะเหตุนั้น  (อฏฺฅกถา-

จริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  ‘อุปฺปีเฬนฺตสฺส เบียดเบียน

อยู่  ทณฺเฑน ด้วยอาชญา’  อิติ ดังนี้ ฯ  อตฺโถ อ.เนื้อความ  อิติ ว่า  ‘ตชฺเชนฺตสฺส  

วา ขู่อยู่หรือ’  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺโต กล่าวแล้ว  

ปปญฺจสูทนิยํ ในอรรถกถาปปัญจสูทนี ฯ  ปน แต่ว่า  ตชฺชน ํ อ.การขู่  ปริภาสนํ 

อ.การบริภาษ  ทณฺเฑน  เอว ด้วยอาชญานั่นเทียว  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถ-

กถาจารย์  สงฺคเหตฺวา สงเคราะห์เอาแล้ว  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  อิติ ว่า  ‘อุปฺปีเฬนฺตสฺส 

เบียดเบียนอยู่  ทณฺเฑน ด้วยอาชญา’  อิติ  เอว ดังนี้นั่นเทียว  อิธ  (ฅาเน) ในที่นี้ 

ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘กโรนฺตสฺส กระทําอยู่  โสกการณํ ซึ่งเหตุแห่งความ

โศก  ปรสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคลอื่น  สย ํด้วยตนเอง  วา หรือว่า  โสกํ ยังความ

โศก  อุปฺปาเทนฺตสฺส ให้เกิดขึ้นอยู่’  (อิติ) ดังนี้  (ปทานํ) แห่งบท ท.  ‘โสกํ  สยํ   

กโรนฺตสฺสาติ ว่า ‘โสกํ  สยํ  กโรนฺตสฺส’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘วจน-

กเรหิ ผู้กระทําซึ่งคํา  อตฺตโน ของตน’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ปเรหีติ ว่า 

‘ปเรหิ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ผนฺทโต ดิ้นรนอยู่  สยมฺป ิแม้ด้วยตนเอง   

วิพาธนปฺปโยเคน ด้วยความพยายามในการเบียดเบียน  ปรสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ซึ่ง

บุคคลอื่น’  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  ‘สยมฺปิ  ผนฺทโตติ ว่า  

‘สยมฺปิ  ผนฺทโต’ ดังนี้ ฯ  ปทํ อ.บท  ‘อติปาตาปยโตติ ว่า ‘อติปาตาปยโต’ ดังนี้  

ปวตฺตต ิย่อมเป็นไป  สุทฺธกตฺตุอตฺเถ  (จ) ในอรรถกัตตุวาจกล้วนด้วย  เหตุกตฺตุ-

อตฺเถ  จ ในอรรถเหตุกัตตุวาจกด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระ

อรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  ‘หนนฺตสฺสาปิ ฆ่าอยู่ก็ดี  (ปรํ  ปุคฺคลํ)  

หนาเปนฺตสฺสาปิ ยังบุคคลอื่น ให้ฆ่าอยู่ก็ดี’  อิติ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 

ว่า  ‘การาปนวเสน ด้วยสามารถแห่งการให้กระทํา’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

‘การณวเสนาติ ว่า ‘การณวเสน’ ดังนี้ ฯ  ฆรภิตฺติ อ.ฝาแห่งเรือน  สนฺธิ เป็นที่ต่อ  

อนฺโต  (จ) ในภายในด้วย  พหิ  จ ในภายนอกด้วย  หุตฺวา เป็น  ฅิตา ตั้งอยู่แล้ว   

ฆรสนฺธิ ชื่อว่าที่ต่อแห่งเรือน ฯ  โลโป อ.การปล้น  นิรวเสโส อันมีส่วนเหลือลงออกแล้ว  

กิญฺจิปิ  อเสเสตฺวา เพราะแม้ไม่ ยังอะไรๆ ให้เหลือแล้ว  นิลฺโลโป ชื่อว่าการปล้นสะดมฯ   
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วิโลโป อ.การปล้น  (ปุคฺคเลน)  นิยุตฺโต อันอันบุคคลที่ประกอบแล้ว  (ปุคฺคเลน)  

กโต คือว่าอันบุคคลกระทําไว้  เอกาคาเร ในเรือนหลังเดียว  เอกาคาริโก ชื่อว่าปล้น

เรือนหลังเดียว ฯ  หนนํ อ.การทําร้ายกัน  ปนฺเถ ที่ทาง  ปริโต ในที่โดยรอบ  สพฺพโส  

คือว่าโดยประการทั้งปวง  ปริปนฺโถ ชื่อว่าทางเปลี่ยว ฯ  ปาปํ อ.บาป  (ปุคฺคเลน)  

อันบุคคล  น  กริยติ ชื่อว่าย่อมไม่กระทํา  (ตสฺส  ปาปสฺส)  ปุพฺเพ  อสโต  อุปฺปาเทตุํ   

(เกนจิ)  อสกฺกุเณยฺยตฺตา เพราะความที่ แห่งบาปนั้น ไม่มีอยู่ ในกาลก่อน อันใครๆ  

ไม่อาจ เพื่อจะให้เกิดขึ้น,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  ปาปํ อ.บาป  นตฺถิ ย่อมไม่มี ฯ  (ปูรโณ)  

อ.เจ้าลัทธิชื่อว่าปูรณะ  (มนสิกตฺวา) กระทําแล้วในใจ  (อนุโยคํ) ซึ่งคําซักถาม  อิติ ว่า   

‘ยทิ ผิว่า  เอวํ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่ไซร้,  สตฺตา อ.สัตว์ ท.   

ปวตฺตนฺต ิย่อมประพฤติ  ปาเป ในบาป  กถํ อย่างไร ?”  อิติ ดังนี้  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  

“ปน แต่ว่า  สตฺตา อ.สัตว์ ท.  สญฺฃิโน เป็นผู้มีความสําคัญ  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘(มยํ) 

อ.เรา ท.  กโรม จะกระทํา’  อิติ ดังนี้  โหนฺติ ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้ ฯ  กิร ได้ยินว่า  เอวํ  

(จินฺตนํ) อ.ความคิดอย่างนี้  อิติ ว่า  “หึสาทิกิริยา อ.กิริยามีความเบียดเบียนเป็นต้น   

อิเมสํ  สตฺตานํ ซึ่งสัตว์ ท. เหล่านี้  น  ปาปุณาติ ย่อมไม่ถึง  อตฺตานํ ซึ่งตน  ตสฺส  

(อตฺตโน  ตสฺส  ธมฺมสฺส)  นิจฺจตาย  นิพฺพิการตฺตา เพราะความที่ แห่งตนนั้น เป็น

ผู้มีการเปลี่ยนแปลงออกแล้ว เพราะความที่ แห่งธรรมนั้น เป็นสภาพเที่ยง,  ปน ส่วน

ว่า  สรีรํ อ.สรีระ  อเจตนํ เป็นของไม่มีเจตนา  กฏฺฅกลิงฺครุปมํ เป็นของมีท่อนไม้เป็น

เครื่องเปรียบ  (โหติ) ย่อมเป็น,  ตสฺมึ  (สรีเร) ครั้นเมื่อสรีระนั้น  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  

วิโกปิเตปิ แม้ให้กําเริบแล้ว,  กิญฺจิ  ปาปํ อ.บาปอะไร  น  (โหติ) ย่อมไม่มี’  อิติ ดังนี้  

โหติ ย่อมมี  อสฺส  (ปูรณสฺส) แก่เจ้าลัทธิชื่อว่าปูรณะนั้น ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 

ว่า  ‘สพฺพปฺปกาเรน โดยประการทั้งปวง  (ปูรเณน)  วุตฺเตน อันอันเจ้าลัทธิชื่อว่า 

ปูรณะ กล่าวแล้ว  ‘กรโตติอาทินา  (นเยน) โดยนัยเป็นต้นว่า ‘กรโต’ ดังนี้’  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  ‘สพฺพถาปีติ ว่า ‘สพฺพถาปิ’ ดังนี้ ฯ  อวธารณํ อ.อวธารณะ  ‘กิริย- 

เมวาติ  (ปเท) ในบทว่า ‘กิริยเมว’ ดังนี้  วิปากาปฏิกฺเขปนิวตฺตนตฺถํ มีการห้าม 

ซึ่งการไม่ห้ามซึ่งวิบากเป็นอรรถ  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  หิ จริงอยู่  โย  (ติตฺถกโร) อ.เจ้า

ลัทธิใด  ปฏิกฺขิปติ ย่อมห้าม  กมฺม ํซึ่งกรรม,  วิปาโกปิ แม้ อ.วิบาก  เตน  (ติตฺถกเรน)   

ปฏิกฺขิตฺโตเอว  นาม ชื่อว่าเป็นสภาพ อันเจ้าลัทธินั้น ห้ามแล้วนั่นเทียว  อตฺถโต 

โดยเนื้อความ  โหติ ย่อมเป็น ฯ  ตถา  ห ิ จริงเหมือนอย่างนั้น  (อฏฺฅกถาจริโย)  



๙. กถาว่าด้วยบทว่าวินัย 353คาถา]

อ.พระอรรถกถาจารย์  วกฺขติ จักกล่าว  (วจนํ) ซึ่งคํา  อิติอาทึ เป็นต้นว่า   

‘ปฏิพาหนฺเตนาปิ แม้ผู้ห้ามอยู่  กมฺม ํ ซึ่งกรรม’  อิติ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า ‘เหตุปจฺจยวจเนน ด้วยคําว่าเหตุและปัจจัย’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

‘อุภเยนาติ ว่า ‘อุภเยน’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า ‘การณํ ซึ่งเหตุ   

สงฺกิเลสสฺส แห่งสังกิเลส  มลีนภาวสฺส คือว่า แห่งธรรมอันเป็นเครื่องเศร้าหมอง’  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘สงฺกิเลสปจฺจยนฺติ ว่า ‘สงฺกิเลสปจฺจยํ’ ดังนี้ ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘การณํ ซึ่งเหตุ  วิสุทฺธิยา แห่งความหมดจด  โวทานสฺส  

คือว่าแห่งความผ่องแผ้ว  สงฺกิเลสโต จากสังกิเลส’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

‘วิสุทฺธิปจฺจยนฺติ ว่า ‘วิสุทฺธิปจฺจยํ’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ    

      ฎีกาสามัญญผลสูตรนั้นว่า “บทว่า ‘สหตฺถา’ คือ ทําอยู่ด้วยมือของตนเอง. ในบทว่า 

‘สหตฺถา’ นี้ แม้ประโยคทั้งหลายมีนิสสัคคิยประโยคและถาวรประโยคเป็นต้น พระ

อรรถกถาจารย์ สงเคราะห์เข้าด้วยการทําด้วยมือของตนนั่นเอง. บทว่า ‘หตฺถาทีนิ’ 

คือ ซึ่งอวัยวะมีมือ เท้า หู และจมูกเป็นต้น. การเผา การบีบคั้น ชื่อว่าการเบียดเบียน 

เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า ‘เบียดเบียนอยู่ด้วยอาชญา’. ในอรรถ

กถาปปัญจสูทนี ท่านกล่าวเนื้อความว่า ‘หรือว่าขู่อยู่’. แต่ในที่นี้ พระอรรถกถาจารย์

สงเคราะห์การขู่การบริภาษด้วยอาชญาอย่างเดียว จึงกล่าวว่า ‘เบียดเบียนอยู่ด้วย

อาชญา’ ดังนี้เท่านั้น. หลายบทว่า ‘โสกํ  สยํ  กโรนฺตสฺส’ ความว่า ทําเหตุแห่งความ

เศร้าโศกแก่บุคคลอื่นเอง หรือยังความเศร้าโศกให้เกิดขึ้น. บทว่า ‘ปเรหิ’ ได้แก่ ยังผู้อื่น 

คือผู้ทําตามคําของตน. สองบทว่า ‘สยมฺปิ  ผนฺทโต’ ความว่า ดิ้นรนแม้เอง ด้วยความ

พยายามในอันบีบคั้นผู้อื่น. บทว่า ‘อติปาตาปยโต’ เป็นไปทั้งในอรรถกัตตุล้วนๆ ทั้ง

ในอรรถเหตุกัตตา เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า ‘ฆ่าเองก็ดี ใช้ผู้อื่นให้

ฆ่าก็ดี’ ดังนี้. บทว่า ‘การณวเสน’ ความว่า ด้วยสามารถการใช้ผู้อื่นให้ทํา. ฝาเรือน

อันมีที่ต่อตั้งอยู่ทั้งภายใน ทั้งภายนอก ชื่อว่าที่ต่อของเรือน. การปล้นอย่างให้สิ้นเนื้อ

ประดาตัว เพราะไม่เหลือวัตถุแม้อะไรๆ ไว้เลย ชื่อว่าปล้นสะดม. การปล้นที่ประกอบ 

คือทําในเรือนหลังเดียว ชื่อว่าปล้นเรือนหลังเดียว. การทําร้ายกันที่ทางรอบด้าน คือ

ทุกทิศ ชื่อว่าทางเปลี่ยว. บาปย่อมไม่ชื่อว่าอันบุคคลทํา เพราะบาปนั้น ไม่มีอยู่ ในกาล

ก่อน ใครๆ ก็ไม่อาจเพื่อจะให้เกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้น บาปจึงไม่มี. เจ้าลัทธิปูรณะใส่ใจ

คําซักถามว่า ‘ผิว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ไซร้, สัตว์ทั้งหลายจะประพฤติบาปได้อย่างไร ?’ จึง
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กล่าวว่า ‘แต่สัตว์ย่อมมีความสําคัญอย่างนี้ว่า ‘เราทั้งหลายทํา’. ได้ทราบว่า เจ้าลัทธิ

ปูรณะนั้น มีความเห็นอย่างนี้ว่า ‘กิริยามีความเบียดเบียนสัตว์เหล่านี้เป็นต้น ย่อม

ไม่ถึงตน เพราะตนนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไป เหตุเป็นสภาพเที่ยง, ส่วนสรีระไม่มีเจตนา 

เป็นดุจท่อนไม้, แม้เมื่อสรีระนั้น บุคคลให้กําเริบแล้ว บาปอะไรๆ ก็ไม่มี’. บทว่า  

‘สพฺพถาปิ’ ความว่า โดยประการทั้งปวง ที่เจ้าลัทธิปูรณะกล่าวไว้เป็นต้นว่า ‘กโรโต’ 

ดังนี้. อวธารณะในบทว่า ‘กิริยเมว’ ดังนี้ ห้ามการไม่ห้ามวิบากเป็นอรรถ. จริงอยู่ 

เจ้าลัทธิใด ห้ามกรรม, โดยความหมาย เจ้าลัทธินั้น ก็ชื่อว่าห้ามวิบากโดยแท้. จริง

เหมือนอย่างนั้น พระอรรถกถาจารย์ จักกล่าวว่า ‘แม้ผู้ห้ามกรรม’ ดังนี้เป็นต้น. บทว่า  

‘อุภเยน’ แปลว่า ด้วยคําว่าเหตุและปัจจัย. บทว่า ‘สงฺกิเลสปจฺจยํ’ ความว่า เหตุแห่ง

สังกิเลส ได้แก่เหตุแห่งธรรมเครื่องเศร้าหมอง. บทว่า ‘วิสุทฺธิปจฺจยํ’ ความว่า เหตุ

แห่งความหมดจด คือความผ่องแผ้วจากสังกิเลส”.

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

[๒๒๘] เอวมิเม  วาทา  สีลกฺขนฺธวคฺเค  สามญฺญผลสุตฺเต  อิมินา  กเมน  วิตฺถารโต  อาคตา ฯ   

มชฺฌิมปณฺณาสกสฺส  ปมวคฺเค  อปณฺณกสุตฺเต  ปน  นตฺถิกทิฏฺ ิ  อกิริยทิฏฺ ิ 

อเหตุกทิฏฺตีิ  อิมินา  กเมนาคตา ฯ  ตสฺมา  ตพฺพณฺณนายํ  ตํกมานุรูเปน  อตฺถํ  

สํวณฺณยนฺเตหิ  “อิมาสุ  ปน  ตีสุ  ทิฏฺสีุ  นตฺถิกทิฏฺ ิ วิปากํ  ปฏิพาหติ,  อกิริยทิฏฺ ิ

กมฺมํ  ปฏิพาหติ  อเหตุกทิฏฺ ิ อุภยมฺปิ  ปฏิพาหตีติอาทิ  วุตฺตํ ฯ

 เอวํ  อิเม  วาทา  สีลกฺขนฺธวคฺเค  สามญฺญผลสุตฺเต  อิมินา  กเมน  วิตฺถารโต  อาคตา ฯ  

มชฺฌิมปณฺณาสกสฺส  ปมวคฺเค  อปณฺณกสุตฺเต  ปน  “นตฺถิกทิฏฺ ิ  อกิริยทิฏฺ ิ  อเหตุกทิฏฺตีิ  

(วาทา)  อิมินา  กเมน  อาคตา ฯ  ตสฺมา  (อฏฺฅกถาจริเยหิ)  ตพฺพณฺณนายํ  ตํกมานุรูเปน  อตฺถํ  

สํวณฺณยนฺเตหิ  “อิมาสุ  ปน  ตีสุ  ทิฏฺสีุ  นตฺถิกทิฏฺ ิ  วิปากํ  ปฏิพาหติ,  อกิริยทิฏฺ ิ  กมฺมํ   

ปฏิพาหติ,  อเหตุกทิฏฺ ิ อุภยมฺปิ  (กมฺมวิปากํ)  ปฏิพาหตีติอาทิ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 อิเม  วาทา อ.วาทะ ท. เหล่านี้  อาคตา มาแล้ว  สามญฺฃผลสุตฺเต ในสามัญญผลสูตร  

สีลกฺขนฺธวคฺเค ในสีลขันธวรรค  วิตฺถารโต โดยพิสดาร  อิมินา  กเมน ตามลําดับ

นี้  เอวํ ด้วยประการฉะนี้ ฯ  ปน ส่วนว่า  (วาทา) อ.วาทะ ท.  อิติ คือ  “นตฺถิกทิฏฺฅิ 

อ.นัตถิกทิฏฐิ  อกิริยทิฏฺฅิ อ.อกิริยทิฏฐิ  อเหตุกทิฏฺฅิ อ.อเหตุกทิฏฐิ”  อาคตา มาแล้ว  
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อปณฺณกสุตฺเต ในอปัณณกสูตร  ปฅมวคฺเค ในปฐมวรรค  มชฺฌิมปณฺณาสกสฺส  

แห่งมัชฌิมปัณณาสก์  อิมินา  กเมน ตามลําดับนี้ ฯ  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) 

อ.คํา  อิติอาทิ เป็นต้นว่า  “ปน ก็  อิมาสุ  ตีสุ  ทิฏฺฅีสุ  นตฺถิกทิฏฺฅิ อ.- ในทิฏฐิ ท.  

๓ เหล่านี้หนา -นัตถิกทิฏฐิ  ปฏิพาหติ ย่อมห้าม  วิปากํ ซึ่งวิบาก,  อกิริยทิฏฺฅิ  

อ.อกิริยทิฏฐิ  ปฏิพาหติ ย่อมห้าม  กมฺม ํ ซึ่งกรรม,  อเหตุกทิฏฺฅิ อ.อเหตุกทิฏฐิ   

ปฏิพาหติ ย่อมห้าม  อุภยมฺปิ  (กมฺมวิปากํ) ซึ่งกรรมและวิบาก แม้ทั้งสอง”  อิติ ดังนี้  

(อฏฺฅกถาจริเยหิ) อันพระอรรถกถาจารย์ ท.  สํวณฺณยนฺเตห ิ ผู้เมื่อสังวัณณนา  

อตฺถํ ซึ่งเนื้อความ  ตํกมานุรูเปน ตามสมควรแก่ลําดับแห่งวาทะนั้น  ตพฺพณฺณนายํ 

ในอรรถกถาแห่งอปัณณกสูตรนั้น  วุตฺต ํกล่าวแล้ว ฯ

 วาทะเหล่านี้ มาแล้วในสามัญญผลสูตร ในสีลขันธวรรค โดยพิสดารตามลําดับนี้ ด้วย

ประการฉะนี้. ส่วนในอปัณณกสูตร ในปฐมวรรค มัชฌิมปัณณาสก์ มาตามลําดับนี้ คือ 

“นัตถิกทิฏฐิ อกิริยทิฏฐิ อเหตุกทิฏฐิ”. เพราะฉะนั้น พระอรรถกถาจารย์ทั้งหลาย เมื่อ

จะสังวัณณนาเนื้อความ โดยสมควรแก่ลําดับแห่งวาทะนั้นๆ จึงกล่าวไว้ในอรรถกถา

อปัณณกสูตรนั้นว่า “ก็ในบรรดาทิฏฐิ ๓ อย่างเหล่านี้ นัตถิกทิฏฐิห้ามวิบาก อกิริย-

ทิฏฐิห้ามกรรม อเหตุกทิฏฐิห้ามทั้งกรรมและวิบากแม้ทั้งสอง” ดังนี้เป็นต้น.   

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

[๒๒๙] ตตฺถ  ปูรโณ  ‘กโรโต  น  กริยติ  ปาปนฺติ  วทนฺโต  กมฺมํ  ปฏิพาหติ ฯ  อชิโต   

‘กายสฺส  เภทา  อุจฺฉิชฺชนฺตีติ  วทนฺโต  วิปากํ  ปฏิพาหติ ฯ  มกฺขลิ  ‘อเหตูติ  วทนฺโต   

อุภยมฺปิ  ปฏิพาหติ ฯ  ตตฺถ  กมฺมํ  ปฏิพาหนฺเตนาปิ  วิปาโก  ปฏิพาหิโต  โหติ   

วิปากํ  ปฏิพาหนฺเตนาปิ  กมฺมํ  ปฏิพาหิตํ  โหติ ฯ  อิติ  สพฺเพเปเต  อตฺถโต  อุภยปฺ-

ปฏิพาหกา  อเหตุกวาทา  เจว  อกิริยวาทา  จ  นตฺถิกวาทา  จ  โหนฺตีติ  สามญฺญผล-

สุตฺตวณฺณนา ฯ

 “ตตฺถ  (ติตฺถกเรสุ)  ปูรโณ  ‘(ปุคฺคลสฺส)  กโรโต,  (ปุคฺคเลน)  น  กริยติ  ปาปนฺติ  วทนฺโต  กมฺมํ  

ปฏิพาหติ ฯ  อชิโต  ‘กายสฺส  เภทา  (สตฺตา)  อุจฺฉิชฺชนฺติ  (ปรํ  มรณา)’  อิติ  วทนฺโต  วิปากํ   

ปฏิพาหติ ฯ  มกฺขลิ  ‘อเหตู  (อปฺปจฺจยา  สตฺตา  สงฺกิลิสฺสนฺติ  วิสุชฺฌนฺติ)’  อิติ  วทนฺโต   

อุภยมฺปิ  (กมฺมวิปากํ)  ปฏิพาหติ ฯ  ตตฺถ  (ทฺวีสุ  กมฺมวิปาเกสุ  ปูรเณน)  กมฺมํ  ปฏิพาหนฺเตนาปิ   
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วิปาโก  ปฏิพาหิโต  โหติ,  (อชิเตน)  วิปากํ  ปฏิพาหนฺเตนาปิ  กมฺมํ  ปฏิพาหิตํ  โหติ ฯ  อิติ   

สพฺเพปิ  เอเต  (ติตฺถกรา)  อตฺถโต  อุภยปฺปฏิพาหกา  อเหตุกวาทา  เจว  อกิริยวาทา  จ   

นตฺถิกวาทา  จ  โหนฺตีติ  สามญฺญผลสุตฺตวณฺณนา ฯ

 สามญฺฃผลสุตฺตวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งสามัญญผลสูตร  อิติ ว่า  “ตตฺถ  (ติตฺถ-

กเรสุ)  ปูรโณ อ.- ในเจ้าลัทธิ ท. เหล่านั้นหนา -เจ้าลัทธิชื่อว่าปูรณะ  วทนฺโต กล่าว

อยู่  อิติ ว่า  ‘(ปุคฺคลสฺส) เมื่อบุคคล  กโรโต กระทําอยู่,  ปาปํ อ.บาป  (ปุคฺคเลน) 

อันบุคคล  น  กริยต ิ ย่อมไม่ทํา’  อิติ ดังนี้  ปฏิพาหติ ชื่อว่าย่อมห้าม  กมฺม ํ ซึ่ง

กรรม ฯ  อชิโต อ.เจ้าลัทธิชื่อว่าอชิตะ  วทนฺโต กล่าวอยู่  อิติ ว่า  ‘(สตฺตา) อ.สัตว์ ท.   

อุจฺฉิชฺชนฺติ ย่อมขาดสูญ  (ปรํ) ในเบื้องหลัง  (มรณา) แต่ความตาย  เภทา เพราะ

การแตก  กายสฺส แห่งกาย’  อิติ ดังนี้  ปฏิพาหติ ชื่อว่าย่อมห้าม  วิปากํ ซึ่งวิบาก ฯ  

มกฺขลิ อ.เจ้าลัทธิชื่อว่ามักขลิ  วทนฺโต กล่าวอยู่  อิติ ว่า  ‘(สตฺตา) อ.สัตว์ ท.  อเหตู  

ไม่มีเหตุ  (อปฺปจฺจยา) ไม่มีปัจจัย  (สงฺกิลิสฺสนฺติ) ย่อมเศร้าหมอง  (วิสุชฺฌนฺติ) ย่อม

หมดจด’  อิติ ดังนี้  ปฏิพาหติ ชื่อว่าย่อมห้าม  อุภยมฺปิ  (กมฺมวิปากํ) ซึ่งกรรมและ

วิบาก แม้ทั้งสอง ฯ  ตตฺถ  (ทฺวีสุ  กมฺมวิปาเกสุ)  วิปาโก อ.- ในกรรมและวิบาก 

ท. ๒ เหล่านั้นหนา -วิบาก  (ปูรเณน)  กมฺมํ  ปฏิพาหนฺเตนาปิ  ปฏิพาหิโต เป็น

สภาพ อันเจ้าลัทธิชื่อว่าปูรณะ แม้ผู้ห้ามอยู่ ซึ่งกรรม ห้ามแล้ว  โหติ ย่อมเป็น,  กมฺม ํ

อ.กรรม  (อชิเตน)  วิปากํ  ปฏิพาหนฺเตนาปิ  ปฏิพาหิตํ เป็นสภาพ อันเจ้าลัทธิชื่อ

ว่าอชิตะ แม้ผู้ห้ามอยู่ ซึ่งวิบาก ห้ามแล้ว  โหติ ย่อมเป็น ฯ  เอเต  (ติตฺถกรา) อ.เจ้า

ลัทธิ ท. เหล่านั่น  สพฺเพป ิ แม้ทั้งปวง  อเหตุกวาทา  เจว ชื่อว่าเป็นอเหตุกวาทะ

ด้วยนั่นเทียว  อกิริยวาทา  จ ชื่อว่าเป็นอกิริยวาทะด้วย  นตฺถิกวาทา  จ ชื่อว่าเป็น

นัตถิกวาทะด้วย  อุภยปฺปฏิพาหกา เพราะการห้ามซึ่งวิบากและกรรมทั้งสอง  โหนฺติ 

ย่อมเป็น  อตฺถโต โดยเนื้อความ  อิติ ด้วยประการฉะนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาสามัญญผลสูตรว่า “ในบรรดาเจ้าลัทธิทั้ง ๓ ท่านเหล่านั้น เจ้าลัทธิชื่อว่า

ปูรณะ กล่าวอยู่ว่า ‘เมื่อบุคคลทําอยู่ บาปไม่ชื่อว่าอันบุคคลทํา’ ดังนี้ ชื่อว่าย่อมห้าม

กรรม. เจ้าลัทธิชื่อว่าอชิตะ กล่าวอยู่ว่า ‘สัตว์ทั้งหลาย เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกาย

แตก ย่อมขาดสูญ’ ดังนี้ ชื่อว่าย่อมห้ามวิบาก. เจ้าลัทธิชื่อว่ามักขลิ กล่าวอยู่ว่า ‘สัตว์

ทั้งหลาย ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย ย่อมเศร้าหมองเอง ย่อมหมดจดเอง’ ดังนี้ ชื่อว่าย่อม
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ห้ามทั้งสองอย่างคือทั้งกรรมและวิบาก. ในบรรดากรรมและวิบากทั้ง ๒ อย่างนั้น เจ้า

ลัทธิชื่อว่าปูรณะ แม้ห้ามแต่กรรม ก็เป็นอันชื่อว่าห้ามถึงวิบาก. เจ้าลัทธิชื่่อว่าอชิตะ  

แม้ห้ามวิบาก ก็เป็นอันชื่อว่าห้ามถึงกรรม. โดยความหมาย เจ้าลัทธิเหล่านั่นแม้

ทั้งหมด ได้ชื่อว่าอเหตุกวาทะ อกิริยวาทะ และนัตถิกวาทะทั้งนั้น เหตุเพราะห้ามทั้ง

วิบากและกรรมทั้ง ๒ ด้วยประการฉะนี้”. 

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

[๒๓๐] กมฺมํ  ปฏิพาหติ  อกิริยวาทิภาวโต ฯ  วิปากํ  ปฏิพาหติ  สพฺเพน  สพฺพํ  อายตึ   

อุปฺปตฺติยา  ปฏิกฺขิปนโต ฯ  อุภยมฺปิ  ปฏิพาหติ  สพฺพโส  เหตุปฺปฏิพาหเนเนว   

ผลสฺสาปิ  ปฏิกฺขิตฺตตฺตา ฯ  อุภยนฺติ  วา  กมฺมํ  วิปากญฺจาติ  อุภยํ ฯ  โส  หิ  ‘อเหตู  

อปฺปจฺจยา  สตฺตา  สงฺกิลิสฺสนฺติ  วิสุชฺฌนฺติ  จาติ  วทนฺโต  กมฺมสฺส  วิย  วิปากสฺสาปิ   

สงฺกิเลสวิสุทฺธีนํ  ปจฺจยตฺตาภาววจนโต  ตทุภยํ  ปฏิพาหติ  นาม ฯ  วิปาโก  ปฏิพาหิโต   

โหติ  อสติ  กมฺมสฺมึ  วิปากาภาวโต ฯ  กมฺมํ  ปฏิพาหิตํ  โหติ  อสติ  วิปาเก  กมฺมสฺส  

นิรตฺถกภาวาปตฺติโต ฯ  อตฺถโตติ  สรูเปน ฯ  อุภยปฺปฏิพาหกาติ  วิสุํ  ติธา  ทิฏฺ-ิ 

ทีปกภาเวน  ปาลิยํ  อาคตาติ  ปจฺเจกํ  ติวิธทิฏฺยิา  เอว  อุภยปฺปฏิพาหกตฺตา ฯ   

อุภยปฺปฏิพาหกาติ  หิ  เหตุวจนํ ฯ  อเหตุกวาทา  เจวาติอาทิ  ปฏิญฺญาวจนํ ฯ  โย  

หิ  วิปากปฺปฏิพาหเนน  นตฺถิกทิฏฺโิก  อุจฺเฉทวาที  โส  อตฺถโต  กมฺมปฺปฏิพาหเนน  

อกิริยทิฏฺโิก  อุภยปฺปฏิพาหเนน  อเหตุกทิฏฺโิก  จ  โหติ ฯ  เสสทฺวเยปิ  เอเสว   

นโยติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 (ปูรโณ)  กมฺมํ  ปฏิพาหติ  (อตฺตโน)  อกิริยวาทิภาวโต ฯ  (อชิโต)  วิปากํ  ปฏิพาหติ  สพฺเพน   

สพฺพํ  อายตึ  อุปฺปตฺติยา  ปฏิกฺขิปนโต ฯ  (มกฺขลิ)  อุภยมฺปิ  (กมฺมวิปากํ)  ปฏิพาหติ  สพฺพโส  

เหตุปฺปฏิพาหเนน  เอว  (ติตฺถกเรน)  ผลสฺสาปิ  ปฏิกฺขิตฺตตฺตา ฯ  ‘อุภยนฺติ  (ปทสฺส)  วา  ‘กมฺมํ  

(จ)  วิปากญฺจาติ  อุภยํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  โส  (มกฺขลิ)  หิ  ‘อเหตู  อปฺปจฺจยา  สตฺตา  สงฺกิลิสฺสนฺติ   

(จ)  วิสุชฺฌนฺติ  จาติ  วทนฺโต  กมฺมสฺส  วิย  วิปากสฺสาปิ  สงฺกิเลสวิสุทฺธีนํ  ปจฺจยตฺตาภาววจนโต  

ตทุภยํ  (กมฺมวิปากํ)  ปฏิพาหติ  นาม ฯ  วิปาโก  (ปูรเณน)  ปฏิพาหิโต  โหติ  อสติ  กมฺมสฺมึ   

วิปากาภาวโต ฯ  กมฺมํ  (อชิเตน)  ปฏิพาหิตํ  โหติ  อสติ  วิปาเก  กมฺมสฺส  นิรตฺถกภาวาปตฺติโต 

ฯ  ‘อตฺถโตติ  (ปทสฺส)  ‘สรูเปน’  (อิิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘อุภยปฺปฏิพาหกาติ  (ปทสฺส)  ‘(วาทา)  วิสุํ  

ติธา  ทิฏฺทิีปกภาเวน  ปาลิยํ  อาคตาติ  ปจฺเจกํ  ติวิธทิฏฺยิา  เอว  อุภยปฺปฏิพาหกตฺตา’  (อิิติ   
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อตฺโถ) ฯ  ‘อุภยปฺปฏิพาหกาติ  (วจนํ)  หิ  เหตุวจนํ  (โหติ) ฯ  ‘อเหตุกวาทา  เจวาติอาทิ  (วจนํ)  

ปฏิญฺญาวจนํ  (โหติ) ฯ  โย  (ติตฺถกโร)  หิ  วิปากปฺปฏิพาหเนน  นตฺถิกทิฏฺโิก  อุจฺเฉทวาที   

(โหติ),  โส  (ติตฺถกโร)  อตฺถโต  กมฺมปฺปฏิพาหเนน  อกิริยทิฏฺโิก  (จ)  อุภยปฺปฏิพาหเนน   

อเหตุกทิฏฺโิก  จ  โหติ ฯ  เสสทฺวเยปิ  เอโส  เอว  นโยติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งสามัญญผลสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(ปูรโณ) อ.เจ้าลัทธิชื่อว่าปูรณะ   

ปฏิพาหติ ชื่อว่าย่อมห้าม  กมฺม ํซึ่งกรรม  (อตฺตโน)  อกิริยวาทิภาวโต เพราะความ

ที่ แห่งตน เป็นผู้มีวาทะว่าไม่มีกรรม ฯ  (อชิโต) อ.เจ้าลัทธิชื่อว่าอชิตะ  ปฏิพาหติ ชื่อ

ว่าย่อมห้าม  วิปากํ ซึ่งวิบาก  ปฏิกฺขิปนโต เพราะอันห้าม  อุปฺปตฺติยา ซึ่งการเกิด

ขึ้น  อายตึ ในกาลต่อไป  สพฺเพน  สพฺพ ํทั้งปวง โดยประการทั้งปวง ฯ  (มกฺขลิ) 

อ.เจ้าลัทธิชื่อว่ามักขลิ  ปฏิพาหติ ชื่อว่าย่อมห้าม  อุภยมฺปิ  (กมฺมวิปากํ) ซึ่งกรรม

และวิบาก แม้ทั้งสอง  สพฺพโส  เหตุปฺปฏิพาหเนน  เอว  (ติตฺถกเรน)  ผลสฺสาปิ   

ปฏิกฺขิตฺตตฺตา เพราะความที่ แม้แห่งผล อันเจ้าลัทธิ ผู้ห้ามซึ่งเหตุ โดยประการทั้ง

ปวงนั่นเทียว ห้ามแล้ว ฯ  วา อีกอย่างหนึ่ง  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อุภยํ ทั้งสอง  

อิติ คือ  ‘กมฺมํ  (จ) ซึ่งกรรมด้วย  วิปากํ  จ ซึ่งวิบากด้วย’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  ‘อุภยนฺติ ว่า ‘อุภยํ’ ดังนี้ ฯ  ห ิจริงอยู่  โส  (มกฺขลิ) อ.เจ้าลัทธิชื่อว่ามักขลินั้น   

วทนฺโต กล่าวอยู่  อิติ ว่า  ‘สตฺตา อ.สัตว์ ท.  อเหตู ไม่มีเหตุ  อปฺปจฺจยา ไม่มีปัจจัย  

สงฺกิลิสฺสนฺติ  (จ) ย่อมเศร้าหมองด้วย  วิสุชฺฌนฺติ จ ย่อมหมดจดด้วย’  อิติ ดังนี้   

ปฏิพาหติ  นาม ชื่อว่าย่อมห้าม  ตทุภยํ  (กมฺมวิปากํ) ซึ่งกรรมและวิบาก ทั้งสองนั้น  

วิปากสฺสาปิ  สงฺกิเลสวิสุทฺธีนํ  ปจฺจยตฺตาภาววจนโต เพราะการกล่าวซึ่งความ

ไม่มีแห่งความที่ แม้แห่งวิบาก เป็นปัจจัย แก่ความเศร้าหมองและความหมดจด ท.  

กมฺมสฺส  วิย ราวกะกรรม ฯ  วิปาโก อ.วิบาก  (ปูรเณน)  ปฏิพาหิโต เป็นสภาพ อัน

เจ้าลัทธิชื่อว่าปูรณะ ห้ามแล้ว  โหติ ย่อมเป็น  วิปากาภาวโต เพราะความไม่มีแห่ง

วิบาก  กมฺมสฺม ึครั้นเมื่อกรรม  อสติ ไม่มีอยู่ ฯ  กมฺมํ อ.กรรม  (อชิเตน)  ปฏิพาหิตํ 

เป็นสภาพ อันเจ้าลัทธิชื่อว่าอชิตะ ห้ามแล้ว  โหติ ย่อมเป็น  กมฺมสฺส  นิรตฺถกภาวา

ปตฺติโต เพราะการถึงซึ่งความที่ แห่งกรรม เป็นสภาพมีประโยชน์ออกแล้ว  วิปาเก 

ครั้นเมื่อวิบาก  อสต ิไม่มีอยู่ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘สรูเปน โดยสรุป’  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘อตฺถโตติ ว่า ‘อตฺถโต’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  

‘(วาทา) อ.วาทะ ท.  อาคตา มาแล้ว  ปาลิยํ ในบาลี  ทิฏฺฅิทีปกภาเวน โดยความเป็น
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แห่งวาทะอันแสดงซึ่งทิฏฐิ  ติธา อันมีส่วน ๓  วิสุ ํเฉพาะๆ  อิติ เพราะเหตุนั้น  ปจฺเจกํ  

ติวิธ-ทิฏฺฅิยา  เอว  อุภยปฺปฏิพาหกตฺตา เพราะความที่ แห่งทิฏฐิอันมีอย่าง ๓ นั่น

เทียว เฉพาะอย่างๆ เป็นทิฏฐิอันห้ามซึ่งกรรมและวิบากทั้งสอง’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  ‘อุภยปฺปฏิพาหกาติ ว่า ‘อุภยปฺปฏิพาหกา’ ดังนี้ ฯ  หิ ก็  ‘อุภยปฺปฏิพาห

กาติ  (วจนํ) อ.คําว่า ‘อุภยปฺปฏิพาหกา’ ดังนี้  เหตุวจนํ เป็นคําแสดงเหตุ  (โหติ) ย่อม

เป็น ฯ  (วจนํ) อ.คํา  ‘อเหตุกวาทา  เจวาติอาทิ เป็นต้นว่า ‘อเหตุกวาทา  เจว’ ดังนี้   

ปฏิญฺฃาวจนํ เป็นคําปฏิญญา  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  หิ จริงอยู่  โย  (ติตฺถกโร) อ.เจ้าลัทธิ

ใด  นตฺถิกทิฏฺฅิโก เป็นนัตถิกทิฏฐิ  อุจฺเฉทวาที เป็นผู้มีวาทะว่าขาดสูญ  วิปากปฺ- 

ปฏิพาหเนน เพราะอันห้ามซึ่งวิบาก  (โหติ) ย่อมเป็น,  โส  (ติตฺถกโร) อ.เจ้าลัทธิ

นั้น  อกิริยทิฏฺฅิโก เป็นอกิริยทิฏฐิ  กมฺมปฺปฏิพาหเนน เพราะอันห้ามซึ่งกรรม  (จ) 

ด้วย  อเหตุกทิฏฺฅิโก เป็นอเหตุกทิฏฐิ  อุภยปฺปฏิพาหเนน เพราะอันห้ามซึ่งกรรม

และวิบากทั้งสอง  จ ด้วย  โหติ ย่อมเป็น  อตฺถโต โดยเนื้อความ ฯ  นโย อ.นัย   

เสสทฺวเยปิ แม้ในหมวดสองแห่งลัทธิที่เหลือ  เอโส  เอว นี้นั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ฏีกาสามัญญผลสูตรนั้นว่า “เจ้าลัทธิปูรณะ ชื่อว่าย่อมห้ามกรรม เพราะเป็นผู้มีวาทะ

ว่าไม่มีกรรม. เจ้าลัทธิอชิตะ ชื่อว่าย่อมห้ามวิบาก เพราะปฏิเสธการเกิดขึ้นต่อไป

หมดทุกประการ. เจ้าลัทธิมักขลิ ชื่อว่าย่อมห้ามกรรมและวิบากแม้ทั้ง ๒ เพราะแม้ผล

อันเจ้าลัทธิผู้ห้ามเหตุโดยประการทั้งปวงนั่นเอง ห้ามเสียแล้ว. อีกอย่างหนึ่ง บทว่า  

‘อุภยํ’ แปลว่า ทั้ง ๒ คือ ซึ่งกรรมและวิบาก. จริงอยู่ เจ้าลัทธิมักขลินั้น กล่าวอยู่ว่า 

‘สัตว์ทั้งหลาย ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย เศร้าหมองเอง และหมดจดเอง’ ดังนี้ ชื่อว่าห้าม

กรรมและวิบากทั้ง ๒ อย่างนั้น เพราะกล่าวความไม่มีแม้แห่งวิบากเป็นปัจจัยแก่

ความเศร้าหมองและความหมดจดทั้งหลาย ดุจกรรม. วิบาก ย่อมชื่อว่าอันเจ้าลัทธิ 

ปูรณะนั้น ห้ามแล้ว เพราะเมื่อกรรมไม่มี วิบากก็ไม่มี. กรรม ย่อมชื่อว่าอันเจ้าลัทธิ 

อชิตะนั้นห้ามแล้ว เพราะเมื่อวิบากไม่มี กรรมก็ถึงความเป็นกรรมหาประโยชน์มิได้. 

บทว่า ‘อตฺถโต’ คือ โดยสรุป. บทว่า ‘อุภยปฺปฏิพาหกา’ ความว่า เพราะวาทะทั้ง

หลายมาในบาลี โดยความเป็นวาทะแสดงทิฏฐิ ๓ อย่าง ต่างๆ กัน เพราะเหตุนั้น 

ทิฏฐิ ๓ อย่างนั่นแหละ แต่ละอย่างๆ ชื่อว่าห้ามกรรมและวิบากทั้ง ๒. ก็คําว่า ‘อุภยปฺ-

ปฏิพาหกา’ นี้ เป็นคําแสดงเหตุ. คําว่า ‘อเหตุกวาทา  เจว’ เป็นต้น เป็นคําแสดง

ปฏิญญา. จริงอยู่ เจ้าลัทธิใด เป็นนัตถิกทิฏฐิ มีวาทะว่าขาดสูญ เพราะห้ามเสียซึ่ง
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วิบาก, เจ้าลัทธินั้น โดยความหมาย ก็คือเป็นอกิริยทิฏฐิ เพราะห้ามเสียซึ่งกรรม, และ

เป็นอเหตุกทิฏฐิ เพราะห้ามเสียซึ่งกรรมและวิบากทั้ง ๒ อย่าง. นัยแม้ในเจ้าลัทธิ ๒ 

ท่านที่เหลือ ก็อย่างนี้เหมือนกัน”.

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

[๒๓๑] นิกฺเขปกณฺฑฏีกายมฺปิ  วาทตฺตยํ  ทสฺเสตฺวา  ปุน  เอเตสุ  ปุริมวาโท  พนฺธโมกฺขานํ  

เหตุํ  ปฏิเสเธติ  ทุติโย  กมฺมํ  ตติโย  วิปากนฺติ  อยเมเตสํ  วิเสโสติ  วุตฺตํ ฯ

 (ฏีกาจริเยน)  นิกฺเขปกณฺฑฏีกายมฺปิ  วาทตฺตยํ  ทสฺเสตฺวา  ปุน  “เอเตสุ  (ตีสุ  วาเทสุ)  ปุริมวาโท   

พนฺธโมกฺขานํ  เหตุํ  ปฏิเสเธติ,  ทุติโย  (วาโท)  กมฺมํ  (ปฏิเสเธติ),  ตติโย  (วาโท)  วิปากํ   

(ปฏิเสเธติ)’  อิติ  อยํ  เอเตสํ  (ติณฺณํ  วาทานํ)  วิเสโส  (โหติ)”  อิติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “อยํ  วิเสโส อ.ความแปลกกันนี้  เอเตสํ (ติณฺณํ  วาทานํ) แห่ง

วาทะ ท. ๓ เหล่านั่น  อิติ ว่า  ‘เอเตสุ  (ตีสุ  วาเทสุ)  ปุริมวาโท อ.- ในวาทะ ท. ๓ 

เหล่านั่นหนา -วาทะอันมีในก่อน  ปฏิเสเธติ ย่อมปฏิเสธ  เหตุํ ซึ่งเหตุ  พนฺธโมกฺขานํ  

แห่งสังกิเลสอันเป็นเครื่องผูกและวิสุทธิอันเป็นเครื่องพ้น ท.,  ทุติโย  (วาโท) อ.วาทะ 

ที่ ๒  (ปฏิเสเธติ) ย่อมปฏิเสธ  กมฺม ํ ซึ่งกรรม,  ตติโย  (วาโท) อ.วาทะ ที่ ๓   

(ปฏิเสเธติ) ย่อมปฏิเสธ  วิปากํ ซึ่งวิบาก’  อิติ ดังนี้  (โหติ) ย่อมมี”  อิติ ดังนี้   

(ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  ทสฺเสตฺวา ครั้นแสดงแล้ว  วาทตฺตยํ ซึ่งหมวดสาม

แห่งวาทะ  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  ปุน อีก  นิกฺเขปกณฺฑฏีกายมฺป ิแม้ในฎีกาแห่งนิกเขป-

กัณฑ์ ฯ

 แม้ในฎีกานิกเขปกัณฑ์ ท่านครั้นแสดงวาทะ ๓ อย่างไว้แล้ว จึงกล่าวอีกว่า “วาทะ ๓ 

อย่างนั้น แปลกกันดังนี้ คือ ‘ในบรรดาวาทะ ๓ ประการเหล่านั้น วาทะที่ ๑ ปฏิเสธเหตุ 

แห่งสังกิเลสเป็นเครื่องผูกและวิสุทธิเป็นเครื่องพ้น, วาทะที่ ๒ ปฏิเสธกรรม, วาทะที่ 

๓ ปฏิเสธวิบาก”.

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

 อเหตุกวาทาทีนํ  วิเสสํ  ทสฺเสตุํ  “ปุริมวาโทติอาทิ  วุตฺตํ ฯ  อนิยฺยานิกนิยฺยานิก- 

เภทมฺปน  สสมฺภารกมฺมํ  พนฺธโมกฺขเหตูติ  พนฺธโมกฺขานํ  เหตุํ  ปฏิเสเธนฺโตปิ  กมฺมํ  
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ปฏิเสเธติ ฯ  สุมงฺคลวิลาสินิยมฺปน  วิปากสฺส  กมฺมสฺส  วิย  สงฺกิเลสวิสุทฺธีนํ  เหตุภาวโต   

วิปาโกปิ  พนฺธโมกฺขเหตูติ  อเหตูติ  วทนฺโต  อุภยมฺปิ  ปฏิพาหตีติ  วุตฺตนฺติ   

ตทนุฏีกา ฯ

 “(ฏีกาจริเยน)  อเหตุกวาทาทีนํ  (ติณฺณํ  วาทานํ)  วิเสสํ  ทสฺเสตุํ  “ปุริมวาโทติอาทิ  (วจนํ)   

วุตฺตํ ฯ  อนิยฺยานิกนิยฺยานิกเภทํ  ปน  สสมฺภารกมฺมํ  พนฺธโมกฺขเหตุ  (โหติ)  อิติ  (ปฅโม  วาโท)  

พนฺธโมกฺขานํ  เหตุํ  ปฏิเสเธนฺโตปิ  กมฺมํ  ปฏิเสเธติ ฯ  (อฏฺฅกถาจริเยน)  สุมงฺคลวิลาสินิยํ  ปน  

‘วิปากสฺส  กมฺมสฺส  วิย  สงฺกิเลสวิสุทฺธีนํ  เหตุภาวโต  วิปาโกปิ  พนฺธโมกฺขเหตุ  (โหติ)  อิติ   

(มกฺขลิ)  ‘(สตฺตา)  อเหตูติ  วทนฺโต  อุภยมฺปิ  (กมฺมวิปากํ)  ปฏิพาหตีติ  (วจนํ)  วุตฺตนฺติ   

ตทนุฏีกา ฯ

 ตทนุฏีกา อ.อนุฎีกาแห่งนิกเขปกัณฑ์นั้น  อิติ ว่า  “(วจนํ) อ.คํา  ‘ปุริมวาโทติ-

อาทิ เป็นต้นว่า ‘ปุริมวาโท’ ดังนี้  (ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว   

ทสฺเสตุํ เพื่ออันแสดง  วิเสส ํซึ่งความแปลกกัน  อเหตุกวาทาทีนํ  (ติณฺณํ  วาทานํ) 

แห่งวาทะ ท. ๓ มีอเหตุกวาทะเป็นต้น ฯ  ปน ก็  สสมฺภารกมฺม ํ อ.กรรมอันเป็น

ไปกับด้วยสัมภาระ  อนิยฺยานิกนิยฺยานิกเภทํ อันต่างโดยเป็นกรรมอันไม่นําสัตว์

ออกจากทุกข์และกรรมอันนําสัตว์ออกจากทุกข์  พนฺธโมกฺขเหตุ ชื่อว่าเป็นเหตุแห่ง 

สังกิเลสเป็นเครื่องผูกและวิสุทธิเป็นเครื่องหลุดพ้น  (โหติ) ย่อมเป็น  อิติ เพราะ

เหตุนั้น  (ปฅโม  วาโท) อ.วาทะที่ ๑  ปฏิเสเธนฺโตปิ แม้เมื่อปฏิเสธ  เหตุํ ซึ่งเหตุ   

พนฺธโมกฺขานํ แห่งสังกิเลสเป็นเครื่องผูกและวิสุทธิเป็นเครื่องหลุดพ้น ท.  ปฏิเสเธติ 

ชื่อว่าย่อมปฏิเสธ  กมฺม ํซึ่งกรรม ฯ  ปน ส่วนว่า  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  ‘วิปาโกปิ 

แม้ อ.วิบาก  พนฺธโมกฺขเหตุ ชื่อว่าเป็นเหตุแห่งสังกิเลสเป็นเครื่องผูกและวิสุทธิเป็น

เครื่องหลุดพ้น  (โหติ) ย่อมมี  วิปากสฺส  สงฺกิเลสวิสุทฺธีนํ  เหตุภาวโต เพราะความ

ที่ แห่งวิบาก เป็นเหตุ แห่งสังกิเลสและวิสุทธิ ท.  กมฺมสฺส  วิย ราวกะกรรม  อิติ 

เพราะเหตุนั้น  (มกฺขลิ) อ.เจ้าลัทธิชื่อว่ามักขลิ  วทนฺโต เมื่อกล่าว  อิติ ว่า  ‘(สตฺตา) 

อ.สัตว์ ท.  อเหตู ไม่มีเหตุ’  อิติ ดังนี้เป็นต้น  ปฏิพาหติ ชื่อว่าย่อมห้าม  อุภยมฺปิ  

(กมฺมวิปากํ) ซึ่งกรรมและวิบาก แม้ทั้งสอง’  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระ

อรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  สุมงฺคลวิลาสินิยํ ในอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี”  อิติ 

ดังนี้ ฯ
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 อนุฎีกาแห่งนิกเขปกัณฑ์นั้นว่า “พระฎีกาจารย์กล่าวคําเป็นต้นว่า ‘ปุริมวาโท’ ดังนี้ 

เพื่อจะแสดงความแปลกกันแห่งวาทะทั้ง ๓ มีอเหตุกวาทะเป็นต้น. ก็กรรมที่พร้อมกับ

สัมภาระ ต่างโดยเป็นกรรมไม่นําสัตว์ออกจากทุกข์ และกรรมที่นําสัตว์ออกจากทุกข์ 

ชื่อว่าเป็นเหตุแห่งสังกิเลสเป็นเครื่องผูกและวิสุทธิเป็นเครื่องหลุดพ้น เพราะเหตุนั้น 

วาทะที่ ๑ แม้เมื่อปฏิเสธเหตุแห่งสังกิเลสเป็นเครื่องผูกและวิสุทธิเป็นเครื่องหลุดพ้น 

ก็ชื่อว่าปฏิเสธกรรม. ส่วนในอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี ท่านกล่าวว่า ‘แม้วิบาก ก็ชื่อว่า

เป็นเหตุแห่งสังกิเลสเป็นเครื่องผูกและวิสุทธิเป็นเครื่องหลุดพ้น เพราะวิบากเป็นเหตุ 

แห่งสังกิเลสและวิสุทธิ ดุจกรรม เพราะเหตุนั้น เจ้าลัทธิชื่อว่ามักขลิ เมื่อกล่าวว่า ‘สัตว์ 

ทั้งหลาย ไม่มีเหตุ’ ดังนี้เป็นต้น ชื่อว่าห้ามแม้กรรมและวิบากทั้ง ๒”.

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

[๒๓๒] เย  ปน  เตสํ  ลทฺธึ  คเหตฺวา  รตฺติฏฺานทิวาฏฺาเน  นิสินฺนา  สชฺฌายนฺติ  วีมํสนฺติ,  

เตสํ  ‘กโรโต  น  กริยติ  ปาปํ,  นตฺถิ  เหตุ  นตฺถิ  ปจฺจโย,  มโต  อุจฺฉิชฺชตีติ,  ตสฺมึ   

อารมฺมเณ  มิจฺฉาสติ  สนฺติฏฺติ, จิตฺตํ  เอกคฺคํ  โหติ,  ชวนานิ  ชวนฺติ ฯ  ปมชวเน   

สเตกิจฺฉา  โหนฺติ,  ตถา  ทุติยาทีสุ ฯ  สตฺตเม  พุทฺธานมฺปิ  อเตกิจฺฉา  อริฏฺกณฺฏก-

สทิสา ฯ  ตตฺถ  โกจิ  เอกํ  ทสฺสนํ  โอกฺกมติ,  โกจิ  เทฺว  โกจิ  ตีณิ ฯ  เอกสฺมึ   

โอกฺกนฺเตปิ  ทฺวีสุ  ตีสุ  โอกฺกนฺเตสุปิ,  นิยตมิจฺฉาทิฏฺโิกว  โหติ,  ปตฺโต  สคฺคมคฺคา- 

วรณญฺเจว  โมกฺขมคฺคาวรณญฺจ,  อภพฺโพ  ตสฺส  อตฺตภาวสฺส  อนนฺตรํ  สคฺคมฺปิ   

คนฺตุํ,  ปเคว  โมกฺขํ ฯ  วฏฺฏขาณุ  นาเมส  สตฺโต  ปวีโคปโก ฯ  เยภุยฺเยน   

เอวรูปสฺส  ภวโต  วุฏฺานํ  นตฺถีติ  สามญฺญผลสุตฺตวณฺณนา  จตุกฺกงฺคุตฺตรสฺส  ตติย-

วคฺเค  ทสมสุตฺตวณฺณนา  จ ฯ

 เย  (ชนา)  ปน  เตสํ  (ติณฺณํ  ติตฺถกรานํ)  ลทฺธึ  คเหตฺวา  รตฺติฏฺานทิวาฏฺาเน  นิสินฺนา  

สชฺฌายนฺติ  วีมํสนฺติ,  เตสํ  (ชนานํ  ตํ  ลทฺธึ  นิสีทิตฺวา  สชฺฌายนฺตานํ  วีมํสนฺตานํ)  ‘(ปุคฺคลสฺส)  

กโรโต,  (ปุคฺคเลน)  น  กริยติ  ปาปํ,  นตฺถิ  เหตุ  นตฺถิ  ปจฺจโย,  มโต  (สตฺโต)  อุจฺฉิชฺชตีติ,  

ตสฺมึ  อารมฺมเณ  มิจฺฉาสติ  สนฺติฏฺติ,  จิตฺตํ  เอกคฺคํ  โหติ,  ชวนานิ  ชวนฺติ ฯ  (เต  ชนา)  ปม-

ชวเน  สเตกิจฺฉา  โหนฺติ,  ตถา  ทุติยาทีสุ  (ชวเนสุ  เต  ชนา  สเตกิจฺฉา  โหนฺติ) ฯ  (เต  ชนา)  

สตฺตเม  (ชวเน)  พุทฺธานมฺปิ  อเตกิจฺฉา  อริฏฺกณฺฏกสทิสา  (โหนฺติ) ฯ  ตตฺถ  (ตีสุ  ทสฺสเนสุ)   

โกจิ  (ปุคฺคโล)  เอกํ  ทสฺสนํ  โอกฺกมติ,  โกจิ  (ปุคฺคโล)  เทฺว  (ทสฺสนานิ  โอกฺกมติ),  โกจิ  
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(ปุคฺคโล)  ตีณิ  (ทสฺสนานิ  โอกฺกมติ) ฯ  (ปุคฺคเลน)  เอกสฺมึ  (ทสฺสเน)  โอกฺกนฺเตปิ,  (ปุคฺคเลน)   

ทฺวีสุ  (ทสฺสเนสุ  โอกฺกนฺเตสุ),  (ปุคฺคเลน)  ตีสุ  (ทสฺสเนสุ)  โอกฺกนฺเตสุปิ,  (โส  ปุคฺคโล)   

นิยตมิจฺฉาทิฏฺโิกว  โหติ  ปตฺโต  สคฺคมคฺคาวรณํ  เจว  โมกฺขมคฺคาวรณํ  จ  อภพฺโพ  ตสฺส   

อตฺตภาวสฺส  อนนฺตรํ  สคฺคมฺปิ  คนฺตุํ,  ปเคว  (โส  ปุคฺคโล)  โมกฺขํ  (คนฺตุํ  อภพฺโพ  โหติ) ฯ  วฏฺฏ-

ขาณุ  นาม  เอโส  สตฺโต  ปวีโคปโก  (โหติ) ฯ  เยภุยฺเยน  เอวรูปสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  ภวโต  วุฏฺานํ  

นตฺถีติ  สามญฺญผลสุตฺตวณฺณนา  (จ)  จตุกฺกงฺคุตฺตรสฺส  ตติยวคฺเค  ทสมสุตฺตวณฺณนา  จ ฯ

 สามญฺญผลสุตฺตวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งสามัญญผลสูตร  (จ) ด้วย  ทสมสุตฺต-

วณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งทสมสูตร  ตติยวคฺเค ในตติยวรรค  จตุกฺกงฺคุตฺตรสฺส 

แห่งจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย  จ ด้วย  อิติ ว่า  “ปน ก็  เย  (ชนา) อ.ชน ท. 

เหล่าใด  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  ลทฺธึ ซึ่งลัทธิ  เตสํ  (ติณฺณํ  ติตฺถกรานํ) ของเจ้า

ลัทธิ ท. ๓ เหล่านั้น  นิสินฺนา นั่งแล้ว  รตฺติฏฺานทิวาฏฺาเน ในที่เป็นที่พักในเวลา

กลางคืนและที่เป็นที่พักในเวลากลางวัน  สชฺฌายนฺติ ย่อมสาธยาย  วีมํสนฺต ิ ย่อม

พิจารณา,  เตสํ  (ชนานํ  ตํ  ลทฺธึ  นิสีทิตฺวา  สชฺฌายนฺตานํ  วีมํสนฺตานํ) เมื่อชน 

ท. เหล่านั้น นั่งสาธยายอยู่แล้ว พิจารณาอยู่ ซึ่งลัทธินั้น  อิติ ว่า ‘(ปุคฺคลสฺส) เมื่อ

บุคคล  กโรโต กระทําอยู่,  ปาปํ อ.บาป  น  (ปุคฺคเลน)  กริยต ิ ย่อมไม่ชื่อว่าอัน

บุคคลกระทํา,  เหตุ อ.เหตุ  นตฺถิ ย่อมไม่มี  ปจฺจโย อ.ปัจจัย  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  มโต  

(สตฺโต) อ.สัตว์ ผู้ตายแล้ว  อุจฺฉิชฺชติ ย่อมขาดสูญ’  อิติ ดังนี้,  มิจฺฉาสติ อ.มิจฉา

สติ  สนฺติฏฺติ ย่อมตั้งมั่น  ตสฺมึ  อารมฺมเณ ในอารมณ์นั้น,  จิตฺตํ อ.จิต  เอกคฺคํ 

เป็นจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง  โหติ ย่อมเป็น,  ชวนานิ อ.ชวนจิต ท.  ชวนฺติ ย่อมแล่น

ไป ฯ  ปมชวเน ในชวนจิตดวงที่ ๑  (เต  ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  สเตกิจฺฉา เป็น

ผู้เป็นไปกับด้วยการเยียวยา  โหนฺติ ย่อมเป็น,  ตถา อ.เหมือนอย่างนั้น  ทุติยาทีสุ   

(ชวเนสุ) ในชวนจิต ท. ดวงที่ ๒ เป็นต้น  (เต  ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  (สเตกิจฺฉา)  

เป็นผู้เป็นไปกับด้วยการเยียวยา  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ  สตฺตเม  (ชวเน) ในชวน-

จิต ดวงที่ ๗  (เต  ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  พุทฺธานมฺปิ  อเตกิจฺฉา เป็นผู้ แม้

อันพระพุทธเจ้า ท. ไม่พึงเยียวยา  อริฏฺกณฺฏกสทิสา เป็นเช่นกับด้วยพระอริฏฐะ

และสามเณรชื่อว่ากัณฏกะ  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ  โกจิ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลบางคน   

โอกฺกมติ ย่อมก้าวลง  ตตฺถ  (ตีสุ  ทสฺสเนสุ)  เอกํ  ทสฺสนํ สู่- ในทัสสนะ ท. ๓ เหล่า

นั้นหนา -ทัสสนะหนึ่ง,  โกจิ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลบางคน  (โอกฺกมติ) ย่อมก้าวลง  เทฺว  



มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๒364 [ตติย

(ทสฺสนานิ) สู่ทัสสนะ ท. ๒,  โกจิ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลบางคน  (โอกฺกมติ) ย่อมก้าว

ลง  ตีณิ  (ทสฺสนานิ) สู่ทัสสนะ ท. ๓ ฯ  เอกสฺมึ  (ทสฺสเน) ครั้นเมื่อทัสสนะเดียว   

(ปุคฺคเลน) อันบุคคล  โอกฺกนฺเตปิ แม้หยั่งลงแล้ว,  ทฺวีสุ  (ทสฺสเนสุ) ครั้นเมื่อ 

ทัสสนะ ท. ๒  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  โอกฺกนฺเตสุปิ แม้ก้าวลงแล้ว,  ตีสุ  (ทสฺสเนสุ)  

ครั้นเมื่อทัสสนะ ท. ๓  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  โอกฺกนฺเตสุปิ แม้ก้าวลงแล้ว,   

(โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  นิยตมิจฺฉาทิฏฺโิกว เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิเทียว  ปตฺโต 

เป็นผู้ถึงแล้ว  สคฺคมคฺคาวรณํ  เจว ซึ่งการห้ามซึ่งทางแห่งสวรรค์ด้วยนั่นเทียว   

โมกฺขมคฺคาวรณํ  จ ซึ่งการห้ามซึ่งทางแห่งธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นด้วย  อภพฺโพ  

เป็นผู้ไม่ควร  คนฺตุํ เพื่ออันไป  สคฺคมฺปิ แม้สู่สวรรค์  อนนฺตรํ ในกาลไม่มีระหว่าง   

ตสฺส  อตฺตภาวสฺส แห่งอัตภาพนั้น  โหติ ย่อมเป็น,  ปเคว จะป่วยกล่าวไปไย   

(โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  (อภพฺโพ) เป็นผู้ไม่ควร  (คนฺตุํ) เพื่ออันไป  โมกฺขํ สู่ธรรม 

เป็นเครื่องหลุดพ้น  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  เอโส  สตฺโต อ.สัตว์นั่น  ปวีโคปโก เป็นผู้ 

คุ้มครองซึ่งแผ่นดิน  วฏฺฏขาณุ  นาม ชื่อว่าเป็นตอในวัฏฏะ  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  

วุฏฺานํ อ.การออก  ภวโต จากภพ  เอวรูปสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แห่งบุคคล ผู้มีอย่างนี้

เป็นรูป  นตฺถิ ย่อมไม่มี  เยภุยฺเยน โดยมาก”  อิติ ดังนี้ ฯ   

 อรรถกถาสามัญญผลสูตรและอรรถกถาทสมสูตร ในตติยวรรค จตุกกนิบาต อังคุตตร- 

นิกายว่า “ก็ชนเหล่าใด ถือลัทธิของเจ้าลัทธิ ๓ คนเหล่านั้น นั่งสาธยาย พิจารณาอยู่ 

ในสถานที่อยู่กลางคืนและสถานที่พักกลางวัน, เมื่อชนเหล่านั้น สาธยายพิจารณา

ลัทธินั้นอยู่ว่า ‘เมื่อบุคคลทําอยู่ บาปย่อมไม่ชื่อว่าอันบุคคลทํา, เหตุไม่มี ปัจจัยไม่มี. 

สัตว์ที่ตายแล้ว ย่อมขาดสูญ’ ดังนี้ มิจฉาสติ ย่อมตั้งมั่นในอารมณ์นั้น, จิตย่อมมี

อารมณ์เป็นอันเดียว, ชวนจิตทั้งหลาย ย่อมแล่นไป. ในชวนจิตที่ ๑ ชนเหล่านั้น ยัง

เป็นผู้แก้ไขได้, ในชวนจิตที่ ๒ เป็นต้น ก็เหมือนอย่างนั้น. ในชวนจิตที่ ๗ ชนเหล่านั้น 

แม้พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็แก้ไขไม่ได้ ย่อมเป็นเช่นเดียวกับอริฏฐภิกษุ และกัณฏก-

สามเณร. บรรดาทัสสนะ ๓ อย่างนั้น คนบางคนหยั่งลงสู่ทัสสนะเดียว, บางคน ก้าว

ลงสู่ ๒ ทัสสนะ, บางคน ก้าวลงสู่ ๓ ทัสสนะ, เมื่อหยั่งลงสู่ทัสสนะเดียวก็ตาม หยั่งลง

สู่ ๒-๓ ทัสสนะก็ตาม เขาย่อมเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิทีเดียว. เขาถึงการห้ามทางสวรรค์ 

และการห้ามทางพระนิพพาน ไม่ควรเพื่อจะไปแม้สู่สวรรค์ ในลําดับแห่งอัตภาพ
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นั้น, จะต้องกล่าวไปไยถึงพระนิพพานเล่า, สัตว์ผู้นี้ เป็นผู้เฝ้าแผ่นดิน ชื่อว่าเป็นตอ 

ในวัฏฏะ. โดยมากการออกจากภพของสัตว์ผู้เห็นปานนี้ ไม่มี”.

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

[๒๓๓] เย  ปน  เตสํ  ลทฺธึ  คเหตฺวา  ฯเปฯ  ปวีโคปโก ฯ  กิมฺปเนส  เอกสฺมึเยว  อตฺตภาเว   

นิยโต  โหติ  อุทาหุ  อญฺญสฺมิมฺปีติ ฯ  เอกสฺมึเยว  นิยโต  อาเสวนวเสน  ปน   

ภวนฺตเรปิ  ตํ  ตํ  ทิฏฺ ึ โรเจติเยว  เอวรูปสฺส  หิ  เยภุยฺเยน  ภวโต  วุฏฺานํ  นาม  

นตฺถีติ  อปณฺณกสุตฺตวณฺณนา ฯ

 “เย  (ชนา)  ปน  เตสํ  (ติณฺณํ  ติตฺถกรานํ)  ลทฺธึ  คเหตฺวา  ฯเปฯ  ปวีโคปโก  (โหติ) ฯ  ‘กึ  

ปน  เอโส  (สตฺโต)  เอกสฺมึ  เอว  อตฺตภาเว  นิยโต  โหติ  อุทาหุ  (เอโส  สตฺโต)  อญฺญสฺมิมฺปิ   

(อตฺตภาเว  นิยโต  โหติ)’  อิติ  (ปุจฺฉา) ฯ  ‘(เอโส  สตฺโต)  เอกสฺมึ  เอว  (อตฺตภาเว)  นิยโต  

(โหติ’  อิติ  วิสฺสชฺชนํ),  (โส  ปุคฺคโล)  อาเสวนวเสน  ปน  ภวนฺตเรปิ  ตํ  ตํ  ทิฏฺ ึ โรเจติ  เอว,   

เอวรูปสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  หิ  เยภุยฺเยน  ภวโต  วุฏฺานํ  นาม  นตฺถีติ  อปณฺณกสุตฺตวณฺณนา ฯ

 อปณฺณกสุตฺตวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งอปัณณกสูตร  อิติ ว่า  “ปน ก็  เย  (ชนา) 

อ.ชน ท. เหล่าใด  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  ลทฺธึ ซึ่งลัทธิ  เตสํ  (ติณฺณํ  ติตฺถกรานํ) 

ของเจ้าลัทธิ ท. ๓ เหล่านั้น ฯลฯ  เอโส  สตฺโต อ.สัตว์นั่น  ปวีโคปโก เป็นผู้คุ้มครอง

ซึ่งแผ่นดิน  วฏฺฏขาณุ  นาม ชื่อว่าเป็นตอในวัฏฏะ  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  (ปุจฺฉา) 

อ.อันถาม  อิติ ว่า  ‘ปน ก็  เอโส  (สตฺโต) อ.สัตว์นั่น  นิยโต เป็นผู้ดิ่งแล้ว  เอกสฺมึ   

เอว  อตฺตภาเว ในอัตภาพเดียวนั่นเทียว  โหติ ย่อมเป็น  กึ หรือ  อุทาหุ หรือว่า  

(เอโส  สตฺโต) อ.สัตว์นั่น  (นิยโต) เป็นผู้ดิ่งแล้ว  อญฺญสฺมิมฺปิ  (อตฺตภาเว) ใน

อัตภาพ แม้อื่น  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  (อิติ) ว่า  ‘(เอโส  

สตฺโต) อ.สัตว์นั่น  นิยโต เป็นผู้ดิ่งแล้ว  เอกสฺมึ  เอว  (อตฺตภาเว) ในอัตภาพเดียว

นั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น’  (อิติ) ดังนี้,  ปน แต่ว่า  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น    

โรเจติ  เอว ย่อมชอบใจนั่นเทียว  ตํ  ตํ  ทิฏฺ ึซึ่งทิฏฐินั้นๆ  ภวนฺตเรปิ แม้ในภพ

อื่น  อาเสวนวเสน ด้วยสามารถแห่งการเสพคุ้นบ่อยๆ,  ห ิเพราะว่า  วุฏฺานํ  นาม 

ชื่อ อ.การออก  ภวโต จากภพ  เอวรูปสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แห่งบุคคล ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป  

นตฺถิ ย่อมไม่มี  เยภุยฺเยน โดยมาก”  อิติ ดังนี้ ฯ   



มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๒366 [ตติย

  อรรถกถาอปัณณกสูตรว่า “ก็ชนเหล่าใด ถือลัทธิของเจ้าลัทธิ ๓ คนเหล่านั้น ฯลฯ 

สัตว์ผู้นี้ เป็นผู้เฝ้าแผ่นดิน ชื่อว่าเป็นตอในวัฏฏะ. ถามว่า ‘ก็สัตว์ผู้นี้ ย่อมดิ่งลงแต่ใน

อัตภาพเดียวเท่านั้น หรือแม้ในอัตภาพอื่นด้วย ? แก้ว่า ‘ย่อมดิ่งลงในอัตภาพเดียว

เท่านั้น. แต่ด้วยสามารถอาเสวนะ แม้ในภพอื่น เขาย่อมชอบในทิฏฐินั้นๆ ได้เหมือน

กัน. เพราะโดยมาก ชื่อว่าการออกจากภพของสัตว์ผู้เป็นปานนี้ ย่อมไม่มี”.

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

[๒๓๔] สชฺฌายนฺตีติ  ตํ  ทิฏฺทิีปกํ  คนฺถํ  อุคฺคเหตฺวา  ปนฺติ ฯ  ‘วีมํสนฺตตีิ  ตสฺส  อตฺถํ   

วิจาเรนฺติ ฯ  เตสนฺติอาทิ  วีมํสนาการทสฺสนํ ฯ  ‘ตสฺมึ  อารมฺมเณติ  ยถาปริกปฺปิต- 

กมฺมผลาภาวทีปเก  ‘กโรโต  น  กริยติ  ปาปนฺติ  อาทินยปฺปวตฺตาย  ลทฺธิยา   

อารมฺมเณ ฯ  ‘มิจฺฉาสตีติ  มิจฺฉาวิตกฺเกน  สมฺมา  นียมานา  มิจฺฉาวายามุปตฺถมฺภิตา   

อตํสภาวํ  ตํสภาวนฺติ  คณฺหนฺตี  มิจฺฉาสตีติ  ลทฺธนามา  ตํลทฺธิสหคตา  ตณฺหา ฯ   

‘จิตฺตํ  เอกคฺคนฺติ  ยถาวุตฺตวิตกฺกาทิปจฺจยลาเภน  ตสฺมึ  อารมฺมเณ  อวตฺถิตตาย  

อเนกคฺคตํ  ปหาย  เอกคฺโค  อปฺปิโต  วิย  จิตฺตสีเสน  วุตฺโต  มิจฺฉาสมาธิ ฯ  ‘ชวนานีติ   

อเนกกฺขตฺตุํ  เตนากาเรน  ปุพฺพภาคิเยสุ  ชวนวาเรสุ  ปวตฺเตสุ  สพฺพปจฺฉิเม   

ชวนวาเร  สตฺต  ชวนานิ  ชวนฺติ ฯ  ‘ปเม  ชวเน  สเตกิจฺฉา  โหนฺติ  ตถา  ทุติยาทีสูติ   

ธมฺมสภาวทสฺสนมตฺตเมตํ ฯ  น  ปน  ตสฺมึ  ขเณ  เตสํ  สเตกิจฺฉภาวาปาทนํ  เกนจิ   

สกฺกา  กาตุํ ฯ  ตตฺถาติ  เตสุ  ตีสุ  มิจฺฉาทสฺสเนสุ ฯ  เอกํ  ทสฺสนนฺติ  ยสฺส  เอกสฺมึเยว   

อภินิเวโส  อาเสวนา  จ  ปวตฺตา  โส  เอกํเยว  ทสฺสนํ  โอกฺกมติ  ยสฺส  ปน  ทฺวีสุ   

ตีสุปิ  วา  อภินิเวสาเสวนา  ปวตฺตา  โส  เทฺว  ตีณิปิ  โอกฺกมติ ฯ  เอเตน  ยา   

ปุพฺเพ  อุภยปฺปฏิพาหกตามุเขน  ทีปิตา  อตฺถสิทฺธา  สพฺพทิฏฺกิตา  สา  ปุพฺพภาคิยา  

มิจฺฉตฺตนิยาโมกฺกนฺติยา  ปน  ยถาสกํ  ปจฺจยํ    สมุทาคมสิทฺธิโต  ภินฺนารมฺมณานํ  วิย   

วิเสสาธิคมานํ  เอกชฺฌํ  อนุปฺปตฺติยา  อสงฺกิณฺณา  เอวาติ  ทสฺเสติ ฯ  ‘เอกสฺมึ   

โอกฺกนฺเตปีติอาทินา  ติสฺสนฺนมฺปิ  ทิฏฺนีํ  สมานพลตํ  สมานผลตญฺจ  ทสฺเสติ ฯ   

ตสฺมา  ติสฺโสปิ  เจตา  เอกสฺส  อุปฺปนฺนา  อพฺโพกิณฺณา  เอว ฯ  เอกาย  วิปาเก  ทินฺเน   

อิตรา  อนุพลปฺปทายิกา  โหนฺติ ฯ  ‘วฏฺฏขาณุ  นามาติ  อิทํ  วจนํ  เนยฺยตฺถํ   

น  นีตตฺถนฺติ  ตํ  วิวริตฺวา  ทสฺเสตุํ  ‘กิมฺปเนสาติอาทิ  วุตฺตํ ฯ  อกุสลํ  นาเมตํ  อพลํ  

ทุพฺพลํ  น  กุสลํ  วิย  มหาพลนฺติ  อาห  ‘เอกสฺมึเยว  อตฺตภาเว  นิยโตติ ฯ  อญฺญถา   
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สมฺมตฺตนิยาโม  วิย  มิจฺฉตฺตนิยาโมปิ  อจฺจนฺติโก  สิยา,  น  จ  มิจฺฉตฺตนิยาโม   

อจฺจนฺติโก,  ยทิ  เอวํ  วฏฺฏขาณุโจทนา  กถนฺติ  อาห  ‘อาเสวนวเสน  ปนาติอาทึ ฯ   

ตสฺมา  ยถา  สกึ  นิมุคฺโค  นิมุคฺโคเอว  พาโลติ  วุตฺตํ,  เอวํ  วฏฺฏขาณุโจทนา ฯ   

ยาทิเส  หิ  ปจฺจเย  ปฏิจฺจ  อยํ  ตํ  ทสฺสนํ  โอกฺกนฺโต,  ปุน  กทาจิ  ตปฺปฏิปกฺเข   

ปจฺจเย  ปฏิจฺจ  ตโต  สีสุกฺขิปนมสฺส  น  โหตีติ  น  วตฺตพฺพํ ฯ  เตน  วุตฺตํ   

‘เยภุยฺเยนาติ  ตฏฺฏีกานโย ฯ

 “สชฺฌายนฺตีติ  (ปทสฺส)  ‘ตํ  ทิฏฺทิีปกํ  คนฺถํ  อุคฺคเหตฺวา  ปนฺติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘วีมํสนฺตตีิ   

(ปทสฺส)  ‘ตสฺส  (คนฺถสฺส)  อตฺถํ  วิจาเรนฺติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘เตสนฺติอาทิ  (วจนํ)  วีมํสนาการ- 

ทสฺสนํ  (โหติ) ฯ  ‘ตสฺมึ  อารมฺมเณติ  (ปททฺวสยสฺส)  ‘ยถาปริกปฺปิตกมฺมผลาภาวทีปเก 

‘(ปุคฺคลสฺส)  กโรโต,  (ปุคฺคเลน)  น  กริยติ  ปาปนฺติ  อาทินยปฺปวตฺตาย  ลทฺธิยา  อารมฺมเณ’  

(อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘มิจฺฉาสตีติ  (ปทสฺส)  ‘มิจฺฉาวิตกฺเกน  สมฺมา  นียมานา  มิจฺฉาวายามุปตฺถมฺภิตา   

อตํสภาวํ  ‘ตํสภาวนฺติ  คณฺหนฺตี  มิจฺฉาสตีติ  ลทฺธนามา  ตํลทฺธิสหคตา  ตณฺหา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

‘จิตฺตํ  เอกคฺคนฺติ  (ปททฺวยสฺส)  ‘(อฏฺฅกถาจริเยน)  ยถาวุตฺตวิตกฺกาทิปจฺจยลาเภน  ตสฺมึ   

อารมฺมเณ  (ตสฺส  จิตฺตสฺส)  อวตฺถิตตาย  (ตสฺส  จิตฺตสฺส)  อเนกคฺคตํ  ปหาย  เอกคฺโค   

อปฺปิโต  วิย  จิตฺตสีเสน  วุตฺโต  มิจฺฉาสมาธิ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ชวนานีติ  (ปทสฺส)  ‘อเนกกฺขตฺตุํ   

เตน  อากาเรน  ปุพฺพภาคิเยสุ  ชวนวาเรสุ  ปวตฺเตสุ  สพฺพปจฺฉิเม  ชวนวาเร  สตฺต  ชวนานิ  

ชวนฺติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ปเม  ชวเน  สเตกิจฺฉา  โหนฺติ  ตถา  ทุติยาทีสูติ  ธมฺมสภาวทสฺสน- 

มตฺตํ  (โหติ)  เอตํ  (วจนํ) ฯ  น  ปน  ตสฺมึ  ขเณ  เตสํ  (ชนานํ)  สเตกิจฺฉภาวาปาทนํ  เกนจิ   

สกฺกา  กาตุํ ฯ  ‘ตตฺถาติ  (ปทสฺส)  ‘เตสุ  ตีสุ  มิจฺฉาทสฺสเนสุ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘เอกํ  ทสฺสนนฺติ   

(ปททฺวยสฺส)  ‘ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  เอกสฺมึ  เอว  (ทสฺสเน)  อภินิเวโส  (จ)  อาเสวนา  จ  ปวตฺตา,   

โส  (ปุคฺคโล)  เอกํ  เอว  ทสฺสนํ  โอกฺกมติ,  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  ปน  ทฺวีสุ  (ทสฺสเนสุ)  ตีสุปิ   

(ทสฺสเนสุ)  วา  อภินิเวสาเสวนา  ปวตฺตา,  โส  (ปุคฺคโล)  เทฺว  (ทสฺสนานิ)  ตีณิปิ  (ทสฺสนานิ)   

โอกฺกมติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย)  เอเตน  (‘เอกํ  ทสฺสนนฺติ  วจเนน)  ‘ยา  ปุพฺเพ   

อุภยปฺปฏิพาหกตามุเขน  ทีปิตา  อตฺถสิทฺธา  (ปุคฺคลสฺส)  สพฺพทิฏฺกิตา  (อตฺถิ),  สา  (ปุคฺคลสฺส  

สพฺพทิฏฺกิตา  ปุพฺเพ  อุภยปฺปฏิพาหกตามุเขน  อตฺถสิทฺธิ  ทีปิตา  โหติ)  ปุพฺพภาคิยา,   

มิจฺฉตฺตนิยาโมกฺกนฺติยา  ปน  (สมานายํ, สพฺพทิฏฺฅิโย)  ยถาสกํ  ปจฺจยํ  สมุทาคมสิทฺธิโต  ภินฺนา-

รมฺมณานํ  วิย  วิเสสาธิคมานํ  เอกชฺฌํ  อนุปฺปตฺติยา  อสงฺกิณฺณ เอวาติ  ทสฺเสติ ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย)  

‘เอกสฺมึ  โอกฺกนฺเตปตีิอาทินา  (วจเนน)  ติสฺสนฺนมฺปิ  ทิฏฺนีํ  สมานพลตํ  (จ  ติสฺสนฺนมฺปิ  ทิฏฺนีํ)   
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สมานผลตํ  จ  ทสฺเสติ ฯ  ตสฺมา  ติสฺโสปิ  จ  เอตา  (ทิฏฺฅิโย)  เอกสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  อุปฺปนฺนา   

อพฺโพกิณฺณา  เอว  (โหนฺติ) ฯ  เอกาย  (ทิฏฺฅิยา)  วิปาเก  ทินฺเน,  อิตรา  (ทิฏฺฅิโย)  อนุพลปฺปทายิกา  

โหนฺติ ฯ  ‘วฏฺฏขาณุ  นามาติ  อิทํ  วจนํ  เนยฺยตฺถํ  (โหติ)  น  นีตตฺถํ  (โหติ)  อิติ  (อฏฺฅกถาจริเยน)   

ตํ  (วจนํ)  วิวริตฺวา  ทสฺเสตุํ  ‘กิมฺปเนสาติอาทิ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ  อกุสลํ  นาม  เอตํ  อพลํ  ทุพฺพลํ   

น  กุสลํ  วิย  มหาพลํ  (โหติ)  อิติ  (อฏฺฅกถาจริโย)  อาห  ‘เอกสฺมึเยว  อตฺตภาเว  นิยโตติ ฯ   

(อฏฺฅกถาจริโย)  ‘อญฺญถา  (สนฺเต),  สมฺมตฺตนิยาโม  วิย  มิจฺฉตฺตนิยาโมปิ  อจฺจนฺติโก  สิยา,  น  จ  

มิจฺฉตฺตนิยาโม  อจฺจนฺติโก  (สิยา),  ยทิ  เอวํ  (ภาเว  สนฺเต),  วฏฺฏขาณุโจทนา  กถํ  (สิยา)’  อิติ   

(อนุโยคํ  มนสิ  กโรนฺโต)  อาห  ‘อาเสวนวเสน  ปนาติอาทึ  (วจนํ) ฯ  ตสฺมา  (ภควตา)  ยถา  

‘สกึ  นิมุคฺโค  นิมุคฺโคเอว  (โหติ)  พาโลติ  (วจนํ)  วุตฺตํ,  เอวํ  วฏฺฏขาณุโจทนา  (โหติ) ฯ   

‘ยาทิเส  หิ  ปจฺจเย  ปฏิจฺจ  อยํ  (นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิโก)  ตํ  ทสฺสนํ  โอกฺกนฺโต,  ปุน  กทาจิ   

ตปฺปฏิปกฺเข  ปจฺจเย  ปฏิจฺจ  ตโต  (ทสฺสนโต)  สีสุกฺขิปนํ  อสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  น  โหตีติ  (วจนํ   

เกนจิ)  น  วตฺตพฺพํ ฯ  เตน  (อฏฺฅกถาจริเยน)  วุตฺตํ  ‘เยภุยฺเยน’  (อิติ  วจนํ)”  อิติ  ตฏฺฏีกานโย ฯ

 ตฏฺฏีกานโย อ.นัยแห่งฎีกาแห่งอปัณณกสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 

ว่า ‘อุคฺคเหตฺวา เรียนเอาแล้ว  คนฺถํ ซึ่งคัมภีร์  ตํ  ทิฏฺทิีปกํ อันแสดงซึ่งทิฏฐินั้น  

ปนฺต ิย่อมสวด’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘สชฺฌายนฺตีติ ว่า ‘สชฺฌายนฺติ’ ดังนี้ ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘วิจาเรนฺติ ย่อมพิจารณา  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความ  ตสฺส  

(คนฺถสฺส) ของคัมภีร์นั้น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘วีมํสนฺตีต ิ ว่า ‘วีมํสนฺติ’ 

ดังนี้ ฯ  ‘เตสนฺติอาทิ  (วจนํ) อ.คําว่า ‘เตสํ’ ดังนี้เป็นต้น  วีมํสนาการทสฺสนํ เป็น

คําแสดงซึ่งอาการคือการพิจารณา  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  

‘อารมฺมเณ ในอารมณ์  ลทฺธิยา แห่งลัทธิ  อาทินยปฺปวตฺตาย อันเป็นไปแล้วโดย

นัยเป็นต้น  อิติ ว่า ‘(ปุคฺคลสฺส) เมื่อบุคคล  กโรโต กระทําอยู่  ปาปํ อ.บาป  น  

(ปุคฺคเลน)  กริยติ ย่อมไม่ชื่อว่าอันบุคคลกระทํา’  อิติ ดังนี้  ยถาปริกปฺปิตกมฺม- 

ผลาภาวทีปเก อันแสดงซึ่งความไม่มีแห่งผลของกรรมอันเจ้าลัทธินั้นคิดแล้วอย่างไร’  

(อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  ‘ตสฺมึ  อารมฺมเณติ ว่า ‘ตสฺมึ   

อารมฺมเณ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า ‘ตณฺหา อ.ตัณหา  ตํลทฺธิสหคตา 

อันสหรคตแล้วด้วยลัทธินั้น  มิจฺฉาวิตกฺเกน  สมฺมา  นียมานา อัน อันมิจฉาวิตก 

ชักนําไปอยู่ โดยชอบ  มิจฺฉาวายามุปตฺถมฺภิตา อันมิจฉาวายามะสนับสนุนแล้ว   

คณฺหนฺตี อันยึดเอาอยู่  อตํสภาวํ ซึ่งธรรมอันไม่ใช่ธรรมอันมีเหตุนั้นเป็นสภาพ   
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‘ตํสภาวนฺติ ว่าเป็นธรรมอันมีเหตุนั้นเป็นสภาพ  ลทฺธนามา อันมีชื่ออันได้แล้ว   

‘มิจฺฉาสตีติ ว่า ‘มิจฉาสติ’ ดังนี้’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘มิจฺฉาสตีติ ว่า ‘มิจฺฉา-

สติ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า ‘มิจฺฉาสมาธิ อ.มิจฉาสมาธิ  เอกคฺโค อันมี

อารมณ์เป็นหนึ่ง  อปฺปิโต  วิย อันราวกะว่าแนบแน่น  ปหาย เพราะละ  (ตสฺส  จิตฺตสฺส)   

อเนกคฺคตํ ซึ่งความที่ แห่งจิตนั้น เป็นจิตมีอารมณ์มิใช่หนึ่ง  (ตสฺส  จิตฺตสฺส)   

อวตฺถิตตาย เพราะความที่แห่งจิตนั้นเป็นจิตอันตั้งลงแล้ว  ตสฺมึ  อารมฺมเณ ใน

อารมณ์นั้น  ยถาวุตฺตวิตกฺกาทิปจฺจยลาเภน ด้วยการได้ซึ่งปัจจัยมีวิตกเป็นต้นอัน

ถูกกล่าวแล้วอย่างไร  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺโต กล่าวแล้ว  

จิตฺตสีเสน ด้วยหัวข้อแห่งจิต’  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท   

‘จิตฺตํ  เอกคฺคนฺติ ว่า ‘จิตฺตํ  เอกคฺคํ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า ‘ชวนวาเรสุ  

ครั้นเมื่อวาระแห่งชวนะ ท.  ปุพฺพภาคิเยสุ อันเป็นส่วนเบื้องต้น  ปวตฺเตส ุ เป็นไป

แล้ว  เตน  อากาเรน โดยอาการนั้น  อเนกกฺขตฺตุํ หลายครั้ง  ชวนานิ อ.ชวนจิต 

ท.  สตฺต เจ็ด  ชวนฺต ิย่อมแล่นไป  ชวนวาเร ในวาระแห่งชวนะ  สพฺพปจฺฉิเม อันมี

ในภายหลังแห่งชวนะทั้งปวง’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ชวนานีติ ว่า ‘ชวนานิ’ 

ดังนี้ ฯ  ‘ปเม  ชวเน  สเตกิจฺฉา  โหนฺติ  ตถา  ทุติยาทีสูติ  เอตํ  (วจนํ) อ.คํานั่นว่า 

‘ปเม  ชวเน  สเตกิจฺฉา  โหนฺติ  ตถา  ทุติยาทีสุ’ ดังนี้  ธมฺมสภาวทสฺสนมตฺต ํเป็น

คําสักว่าแสดงซึ่งสภาวธรรม  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ปน แต่ว่า  ตสฺมึ  ขเณ ในขณะนั้น  

เกนจิ อันใครๆ  น  สกฺกา ไม่อาจ  กาตุํ เพื่ออันกระทํา  เตสํ  (ชนานํ)  สเตกิจฺฉ- 

ภาวาปาทนํ ซึ่งการ ยังชน ท. เหล่านั้น ให้ถึงซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้เป็นไปกับด้วย

การเยียวยา ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า ‘เตสุ  เตสุ  มิจฺฉาทสฺสเนสุ ในมิจฉา- 

ทัสสนะ ท. เหล่านั้นๆ หนา’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ตตฺถาติ ว่า ‘ตตฺถ’ ดังนี้ ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า ‘อภินิเวโส  (จ) อ.ความยึดมั่นด้วย  อาเสวนา  จ อ.การ

เสพคุ้นบ่อยๆ ด้วย  เอกสฺมึ  เอว  (ทสฺสเน) ในทัสสนะหนึ่งนั่นเทียว  ปวตฺตา เป็นไป

แล้ว  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคลใด,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  โอกฺกมติ ย่อมก้าว

ลง  เอกํ  เอว  ทสฺสนํ สู่ทัสสนะเดียวนั่นเทียว,  ปน แต่ว่า  อภินิเวสาเสวนา อ.ความ

ยึดมั่นและการเสพคุ้นบ่อยๆ ท.  ทฺวีสุ  (ทสฺสเนสุ) ในทัสสนะ ท. ๒  วา หรือว่า  ตีสุปิ  

(ทสฺสเนสุ) ในทัสสนะ ท. แม้ ๓  ปวตฺตา เป็นไปแล้ว  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคลใด,  

โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  โอกฺกมติ ย่อมหยั่งลง  เทฺว  (ทสฺสนานิ) สู่ทัสสนะ ท. ๒  
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ตีณิปิ  (ทสฺสนานิ) สู่ทัสสนะ ท. แม้ ๓’  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่ง

บท  ‘เอกํ  ทสฺสนนฺติ ว่า ‘เอกํ  ทสฺสนํ’ ดังนี้ ฯ  (อฏฺกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์   

ทสฺเสติ ย่อมแสดง  อิติ ว่า  ‘(ปุคฺคลสฺส)  สพฺพทิฏฺฅิกตา อ.ความที่ แห่งบุคคล เป็น

ผู้มีทิฏฐิทั้งปวง  อตฺถสิทฺธา อันสําเร็จแล้วโดยเนื้อความ  ทีปิตา อันถูกแสดงแล้ว   

อุภยปฺปฏิพาหกตามุเขน โดยมุขคือความที่แห่งทิฏฐินั้นเป็นสภาพห้ามซึ่งกรรมและ

วิบากทั้งสอง  ปุพฺเพ ในเบื้องต้น  ยา ใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  สา  (ปุคฺคลสฺส  สพฺพทิฏฺฅิกตา)  

อ.ความที่ แห่งบุคคล เป็นผู้มีทิฏฐิทั้งปวงนั้น  (อตฺถสิทฺธา) อันสําเร็จแล้วโดยเนื้อ

ความ  (ทีปิตา) อันถูกแสดงแล้ว  (อุภยปฺปฏิพาหกตามุเขน) โดยมุขคือความที่แห่ง

ทิฏฐินั้นเป็นสภาพห้ามซึ่งกรรมและวิบากทั้งสอง  (ปุพฺเพ) ในเบื้องต้น  ปุพฺพภาคิยา 

เป็นสภาวะมีส่วนในเบื้องต้น  (โหติ) ย่อมเป็น,  ปน แต่ว่า  มิจฺฉตฺตนิยาโมกฺกนฺติยา  

ครั้นเมื่อการก้าวลงสู่การกําหนดซึ่งความเป็นแห่งธรรมอันผิด  (สมานายํ) มีอยู่,  

(สพฺพทิฏฺฅิโย) อ.ทิฏฐิทั้งปวง ท.  อสงฺกิณฺณา  เอว ไม่ปะปนกันแล้วนั่นเทียว   

อนุปฺปตฺติยา เพราะการไม่เกิดขึ้น  เอกชฺฌํ ในคราวเดียวกัน  วิเสสาธิคมานํ  

วิย ราวกะ แห่งการบรรลุซึ่งคุณวิเศษ ท.  ภินฺนารมฺมณานํ อันมีอารมณ์ต่างกัน   

สมุทาคมสิทฺธิโต เพราะความสําเร็จแห่งการมาด้วยดี  ปจฺจยํ สู่ปัจจัย  ยถาสกํ 

อันเป็นของตนอย่างไร’  อิติ ดังนี้  เอเตน  (“เอกํ  ทสฺสนนฺติ  วจเนน) ด้วยคําว่า 

“เอกํ  ทสฺสนํ” ดังนี้นั่น ฯ  (อฏฺกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  ทสฺเสติ ย่อมแสดง   

ติสฺสนฺนมฺปิ  ทิฏฺนีํ  สมานพลตํ  (จ) ซึ่งความที่ แห่งทิฏฐิ ท. แม้ ๓ เป็นสภาพ 

มีกําลังเสมอกันด้วย  (ติสฺสนฺนมฺปิ  ทิฏฺนีํ)  สมานผลตํ  จ ซึ่งความที่ แห่งทิฏฐิ ท. 

แม้ ๓ เป็นสภาพมีผลเสมอกันด้วย  ‘เอกสฺมึ  โอกฺกนฺเตปีติอาทินา  (วจเนน) ด้วย

คําเป็นต้นว่า ‘เอกสฺมึ  โอกฺกนฺเตปิ” ดังนี้ ฯ  จ ก็  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  เอตา  (ทิฏฺฅิโย)  

อ.ทิฏฐิ ท.  เหล่านั่น  ติสฺโสป ิแม้ ๓  อุปฺปนฺนา เกิดขึ้นแล้ว  เอกสฺส  (ปุคฺคลสฺส) 

แก่บุคคลหนึ่ง  อพฺโพกิณฺณาเอว เป็นทิฏฐิไม่คละกันนั่นเทียว  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ  

วิปาเก ครั้นเมื่อวิบาก  เอกาย  (ทิฏฺฅิยา) อันทิฏฐิอันหนึ่ง  ทินฺเน ให้แล้ว,  อิตรา  

(ทิฏฺฅิโย) อ.ทิฏฐิ ท. นอกนี้  อนุพลปฺปทายิกา เป็นทิฏฐิอันตามให้ซึ่งกําลัง  โหนฺติ  

ย่อมเป็น ฯ  อิทํ  วจนํ อ.คํานี้  ‘วฏฺฏขาณุ  นามาติ ว่า “วฏฺฏขาณุ  นาม” ดังนี้   

เนยฺยตฺถํ เป็นคํามีอรรถอันพึงถูกนําไป  (โหติ) ย่อมเป็น  นีตตฺถํ เป็นคํามีอรรถอันถูก

นําไปแล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้  อิติ เพราะเหตุนั้น  ‘กิมฺปเนสาติอาทิ  (วจนํ) 
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อ.คําเป็นต้นว่า “กิมฺปเนส” ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าว

แล้ว  ตํ  (วจนํ)  วิวริตฺวา  ทสฺเสตุํ เพื่ออันเปิดซึ่งคํานั้นแล้วจึงแสดง ฯ  เอตํ  อกุสลํ   

นาม ชื่อ อ.อกุศลนั่น  อพลํ เป็นสภาวะอันไม่มีกําลัง  ทุพฺพลํ เป็นสภาวะมีกําลัง

ทราม  มหาพลํ เป็นสภาวะมีกําลังมาก  กุสลํ  วิย ราวกะ อ.กุศล  (โหติ) ย่อมเป็น  น 

หามิได้  อิติ เพราะเหตุนั้น  (อฏฺกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว   

‘เอกสฺมึเยว  อตฺตภาเว  นิยโตต ิ ว่า “เอกสฺมึเยว  อตฺตภาเว  นิยโต” ดังนี้ ฯ   

(อฏฺกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  (กโรนฺโต) กระทําอยู่  (มนสิ) ในใจ   

(อนุโยคํ) ซึ่งคําซักถาม  อิติ ว่า  ‘อญฺฃถา ครั้นเมื่อความเป็นโดยประการอื่น  (สนฺเต)  

มีอยู่,  มิจฺฉตฺตนิยาโมปิ แม้ อ.การกําหนดซึ่งความเป็นแห่งธรรมผิด  อจฺจนฺติโก 

เป็นการกําหนดอันเป็นไปโดยส่วนเดียว  สิยา พึงเป็น  สมฺมตฺตนิยาโม  วิย ราวกะ 

อ.การกําหนดซึ่งความเป็นธรรมถูก,  จ แต่ว่า  มิจฺฉตฺตนิยาโม อ.การกําหนดซึ่ง

ความเป็นแห่งธรรมผิด  อจฺจนฺติโก เป็นการกําหนดอันเป็นไปโดยส่วนเดียว  (สิยา) 

พึงเป็น  น หามิได้,  ยทิ ผิว่า  เอวํ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่

ไซร้,  วฏฺฏขาณุโจทนา อ.คําทักท้วงว่าเป็นตอในวัฏฏะ  (สิยา) พึงมี  กถํ อย่างไร ?’  

อิติ ดังนี้  อาห กล่าวแล้ว  “อาเสวนวเสน  ปนาติอาทึ  (วจนํ) ซึ่งคําเป็นต้นว่า “อา

เสวนวเสน  ปน” ดังนี้ ฯ  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า ‘พาโล อ.คนพาล  

นิมุคฺโค ผู้จมลงแล้ว  สกึ คราวเดียว  นิมุคฺโค  เอว ชื่อว่าเป็นผู้จมลงแล้วนั่นเทียว  

(โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสแล้ว  ยถา 

ฉันใด,  วฏฺฏขาณุโจทนา อ.คําทักท้วงว่าเป็นตอในวัฏฏะ  (โหติ) ย่อมมี  เอวํ ฉันนั้น 

ฯ  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า ‘ห ิจริงอยู่  อยํ  (นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิโก) อ.นิยตมิจฉาทิฏฐิกบุคคล 

นี้  ปฏิจฺจ อาศัยแล้ว  ปจฺจเย ซึ่งปัจจัย ท.  ยาทิเส อันเช่นใด  โอกฺกนฺโต ก้าวลงแล้ว  

ตํ  ทสฺสนํ สู่ทัสสนะนั้น,  สีสุกฺขิปนํ อ.การยกขึ้นซึ่งศีรษะ  ตโต  (ทสฺสนโต) จาก 

ทัสสนะนั้น  อสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลนั้น  น  โหติ ย่อมไม่มี  ปฏิจฺจ เพราะอาศัย  

ปจฺจเย ซึ่งปัจจัย ท.  ตปฺปฏิปกฺเข อันเป็นปฏิปักษ์ต่อทัสสนะนั้น  กทาจิ ในกาล

ไหนๆ  ปุน อีก’  อิติ ดังนี้  (เกนจิ) อันใครๆ  น  วตฺตพฺพ ํไม่พึงกล่าว ฯ  เตน เพราะ

เหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า ‘เยภุยฺเยน โดยมาก’ (อิติ) ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน)  

อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 นัยอันมาในฎีกาอปัณณกสูตรนั้นว่า “บทว่า ‘สชฺฌายนฺติ’ ความว่า ย่อมเรียนคัมภีร์

ที่แสดงทิฏฐินั้นสวด. บทว่า ‘วีมํสนฺติ’ ความว่า ย่อมพิจารณาความหมายของคัมภีร์

นั้น. คําว่า ‘เตสํ’ เป็นต้น เป็นคําแสดงอาการคือการพิจารณา. สองบทว่า ‘ตสฺมึ   

อารมฺมเณ’ ความว่า ในอารมณ์แห่งลัทธิที่เป็นไปโดยนัยเป็นต้นว่า ‘เมื่อบุคคลทําอยู่ 

บาปไม่ชื่อว่าอันบุคคลทํา’ อันแสดงความไม่มีผลแห่งกรรมตามที่เจ้าลัทธินั้นกําหนด

ไว้แล้ว. บทว่า ‘มิจฺฉาสติ’ ได้แก่ ตัณหาที่สหรคตด้วยลัทธินั้น อันมิจฉาวิตกชักนํา

ไปโดยชอบ อันมิจฉาวายามะสนับสนุน ยึดธรรมที่ไม่ใช่ธรรมมีเหตุนั้นเป็นสภาพ ว่า

เป็นธรรมมีเหตุนั้นเป็นสภาพ ได้ชื่อว่ามิจฉาสติ. สองบทว่า ‘จิตฺตํ  เอกคฺคํ’ ความ

ว่า มิจฉาสมาธิที่มีอารมณ์เป็นอันเดียว เหมือนอย่างแน่วแน่ ด้วยการได้ปัจจัยมีวิตก

เป็นต้นตามที่กล่าวแล้ว พระอรรถกถาจารย์กล่าวด้วยมุ่งถึงจิต. บทว่า ‘ชวนานิ’ 

ความว่า เมื่อวาระแห่งชวนจิตอันเป็นส่วนเบื้องต้น เป็นไปด้วยอาการนั้นมากครั้ง 

ชวนจิต ๗ ดวง ย่อมแล่นไปในวาระแห่งชวนะ อันมีในที่สุดแห่งชวนะทั้งปวง. คํา

ว่า ‘ปฅเม  ชวเน  สเตกิจฺฉา  โหนฺติ  ตถา  ทุติยาทีสุ’ นั้น เป็นเพียงแสดงสภาว-

ธรรม. แต่ในขณะนั้น ใครๆ ไม่อาจทําชนเหล่านั้นให้ถึงความเป็นผู้พอแก้ไขได้. บท

ว่า ‘ตตฺถ’ ได้แก่ บรรดามิจฉาทัสสนะ ๓ เหล่านั้น. สองบทว่า ‘เอกํ  ทสฺสนํ’ ความ

ว่า ความถือมั่นและความเสพคุ้น อันผู้ใดให้เป็นไปในทัสสนะหนึ่งเท่านั้น ผู้นั้น ชื่อว่า

หยั่งลงสู่ทัสสนะเดียวเท่านั้น. แต่ความถือมั่นและความเสพคุ้นอันผู้ใดให้เป็นไปใน ๒ 

ทัสสนะหรือแม้ ๓ ทัสสนะ ผู้นั้น ชื่อว่าหยั่งลงสู่ ๒ ทัสสนะ แม้ ๓ ทัสสนะ. ด้วยคํา

ว่า ‘เอกํ  ทสฺสนํ’ นี้ พระอรรถกถาจารย์แสดงว่า ‘ความที่บุคคลเป็นผู้มีทิฏฐิทุกอย่าง 

อันสําเร็จแล้วโดยเนื้อความ ซึ่งแสดงโดยมุขคือความเป็นทิฏฐิห้ามกรรมและวิบากทั้ง 

๒ ในเบื้องต้น ย่อมเป็นบุรพภาค แต่เมื่อการหยั่งลงสู่การกําหนดความเป็นธรรมผิดมี

อยู่ ทิฏฐิทั้งปวงทั้งหลาย ไม่ปะปนกันเลยทีเดียว เพราะไม่เกิดขึ้นในคราวเดียวกัน ดุจ

คุณวิเศษที่ควรบรรลุ ซึ่งมีอารมณ์แตกต่างกัน เพราะการประชุมสําเร็จได้ตามปัจจัย

ของตน. ด้วยคําว่า ‘เอกสฺมึ  โอกฺกนฺเตปิ’ เป็นต้น พระอรรถกถาจารย์แสดงความมี

ทิฏฐิทั้ง ๓ อย่างมีกําลังเสมอกัน และมีผลเสมอกัน. เพราะฉะนั้น ทิฏฐิทั้ง ๓ เหล่านั้น 

เกิดขึ้นแก่บุคคลหนึ่งแล้ว ก็ไม่คละกันเลยทีเดียว. เมื่อทิฏฐิอย่างหนึ่งให้ผลแล้ว ทิฏฐิ

นอกจากนั้น ก็พลอยตามให้กําลัง. คําว่า ‘วฏฺฏขาณุ  นาม’ นี้ มีอรรถอันบัณฑิตพึง

นําไป หามีอรรถอันบัณฑิตนําไปแล้วไม่ เพราะเหตุนั้น เพื่อจะเผยแสดงคํานั้น พระ
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อรรถกถาจารย์ จึงกล่าวว่า ‘กิมฺปเนส’ เป็นต้น. ชื่อว่าอกุศลนี้ ไม่มีกําลัง มีกําลัง

ทราม หามีกําลังมากเหมือนกุศลไม่ เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์ จึงกล่าวว่า  

‘เอกสฺมึเยว  อตฺตภาเว  นิยโต’. พระอรรถกถาจารย์ใส่ใจคําซักถามว่า ‘เมื่อถือความ

โดยประการอื่น แม้การกําหนดความเป็นธรรมผิด ก็พึงเป็นไปได้ถึงที่สุด ดุจการ

กําหนดความเป็นธรรมถูก, แต่การกําหนดความเป็นธรรมผิด หาเป็นไปได้ถึงที่สุดไม่, 

ผิว่า เมืื่อเป็นอย่างนั้นไซร้ วาจาทักท้วงว่าเป็นตอในวัฏฏะ จะพึงมีได้อย่างไร ?’ จึง

กล่าวว่า ‘อาเสวนวเสน  ปน’ เป็นต้น. เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบวาจาที่ทักท้วง

ว่าเป็นตอในวัฏฏะ เหมือนอย่างพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า ‘คนพาลจม

ลงแล้วหนเดียว ก็ชื่อว่าจมลงแล้วโดยแท้ ฉะนั้น’. ใครๆ ไม่ควรกล่าวว่า ‘แท้จริง นิยต-

มิจฉาทิฏฐิกบุคคลนี้ อาศัยปัจจัยเช่นใดแล้ว หยั่งลงสู่ทัสสนะนั้น, เขาอาศัยปัจจัยที่

เป็นข้าศึกต่อปัจจัยเช่นนั้น ก็ยกศีรษะขึ้นจากทัสสนะนั้นไม่ได้อีก ในกาลไหนๆ’ ดังนี้. 

เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า ‘เยภุยฺเยน’ ดังนี้”.

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

[๒๓๕] อิติ  อนนฺตริยกมฺมโตปิ  นิยตมิจฺฉาทิฏฺ ิ  ‘มหาสาวชฺชตราติ  เวทิตพฺพา ฯ  เตนาห   

เอกนิปาตงฺคุตฺตเร  “นาหํ  ภิกฺขเว  อญฺฃํ  เอกธมฺมํปิ  สมนุปสฺสามิ,  ยํ  เอวํ  มหาสาวชฺชํ,   

ยถยิทํ  ภิกฺขเว  มิจฺฉาทิฏฺ,ิ  มิจฺฉาทิฏฺปิรมานิ  ภิกฺขเว  วชฺชานีติ ฯ

 อิติ  (ปณฺฑิเตน)  อนนฺตริยกมฺมโตปิ  นิยตมิจฺฉาทิฏฺ ิ  ‘มหาสาวชฺชตราติ  เวทิตพฺพา ฯ  เตน  

(ภควา)  อาห  เอกนิปาตงฺคุตฺตเร  “น  อหํ  ภิกฺขเว  (ตํ  ธมฺมํ)  อญฺฃํ  เอกธมฺมํปิ  สมนุปสฺสามิ,  

ยํ  (ธมฺมชาตํ)  เอวํ  มหาสาวชฺชํ  (อตฺถิ),  ยถา  อิทํ  (ธมฺมชาตํ)  ภิกฺขเว  มิจฺฉาทิฏฺ,ิ  มิจฺฉาทิฏฺ-ิ 

ปรมานิ  ภิกฺขเว  วชฺชานิ  (โหนฺติ)”  อิติ ฯ 

 อิติ เพราะเหตุนั้น  นิยตมิจฺฉาทิฏฺ ิ อ.นิยตมิจฉาทิฏฐิ  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต   

เวทิตพฺพา พึงทราบ  อิติ ว่า ‘มหาสาวชฺชตรา เป็นไปกับด้วยโทษมากกว่า’   

อนนฺตริยกมฺมโตปิ แม้กว่าอนันตริยกรรม ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (ภควา) อ.พระผู้

มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัสแล้ว  เอกนิปาตงฺคุตฺตเร ในเอกนิบาต อังคุตตรนิกาย  อิติ 

ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อหํ อ.เรา  น  สมนุปสฺสาม ิย่อมไม่พิจารณาเห็น  (ตํ  

ธมฺมํ) ซึ่ง-,  ยํ  (ธมฺมชาตํ) อ.ธรรมใด  มหาสาวชฺชํ เป็นธรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษ
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มาก  (อตฺถิ) มีอยู่,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อิทํ  (ธมฺมชาตํ) อ.ธรรมนี้  มิจฺฉาทิฏฺ ิ

คือ อ.มิจฉาทิฏฐิ  ยถา ฉันใด,  เอวํ ฉันนั้น,  -ธรรมนั้น  เอกธมฺมํปิ แม้อันเป็นธรรม

อย่างหนึ่ง  อญฺฃํ อันอื่น,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  วชฺชานิ อ.โทษ ท.  มิจฺฉาทิฏฺ-ิ

ปรมานิ มีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่ง  (โหนฺติ) ย่อมมี”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ดังนั้น นิยตมิจฉาทิฏฐิ บัณฑิตพึงทราบว่า “มีโทษมาก แม้กว่าอนันตริยกรรม. เพราะ

เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ใน เอกนิบาต อังคุตตรนิกาย ว่า “ภิกษุทั้งหลาย 

เรายังไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ซึ่งมีโทษมากเหมือนอย่างมิจฉาทิฏฐินี้

เลย, ภิกษุทั้งหลาย โทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่ง”.

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

 มิจฺฉาทิฏฺ ิ ปรมา  เอเตสนฺติ  มิจฺฉาทิฏฺปิรมานิ ฯ  ปญฺจ  หิ  อนนฺตริยกมฺมานิ  มหา-

สาวชฺชานิ  นาม,  เตหิปิ  มิจฺฉาทิฏฺเิยว  มหาสาวชฺชตราติ  อธิปฺปาโย ฯ  กสฺมา ฯ  

เตสญฺหิ  ปริจฺเฉโท  อตฺถิ ฯ  จตฺตาริ  หิ  อนนฺตริยกมฺมานิ  นิรเย  นิพฺพตฺตาเปนฺตีติ  

วุตฺตานิ,  สงฺฆเภทกมฺมํปิ  นิรเย  กปฺปฏฺติิกเมว  โหติ ฯ  เอวเมเตสํ  ปริจฺเฉโท  อตฺถิ,  

โกฏิ  ปญฺญายติ ฯ  นิยตมิจฺฉาทิฏฺยิา  ปน  ปริจฺเฉโท  นตฺถิ ฯ  สา  หิ  วฏฺฏสฺส  มูลํ,  

ตาย  สมนฺนาคตสฺส  ภวโต  วุฏฺานํ  นตฺถิ ฯ  เย  ตสฺส  โสตพฺพํ  มญฺญนฺติ,  เตสํ   

วิปฺปฏิปาเทติ,  ตาย  จ  สมนฺนาคตสฺส  เนว  สคฺโค  อตฺถิ  น  มคฺโค ฯ  กปฺปวินาเส  

มหาชเน  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺตนฺเตปิ  นิยตมิจฺฉาทิฏฺโิก  ตตฺถ  อนิพฺพตฺติตฺวา  ปิฏฺ-ิ 

จกฺกวาเฬ  นิพฺพตฺตติ ฯ  กิมฺปน  ปิฏฺจิกฺกวาฬํ  น  ฌายตีติ ฯ  ฌายติ ฯ  ตสฺมึ   

ฌายมาเนปิ  เอส  อากาเส  เอกสฺมึ  โอกาเส  ปจฺจติเยวาติ  วทนฺตีติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 “มิจฺฉาทิฏฺ ิ ปรมา  เอเตสํ  (วชฺชานํ  อตฺถิ)  อิติ  (เอตานิ  วชฺชานิ)  มิจฺฉาทิฏฺปิรมานิ ฯ  ‘ปญฺจ  หิ   

อนนฺตริยกมฺมานิ  มหาสาวชฺชานิ  นาม  (โหนฺติ),  เตหิปิ  (อนนฺตริยกมฺเมหิ)  มิจฺฉาทิฏฺเิยว   

มหาสาวชฺชตรา  (โหติ)’  อิติ  อธิปฺปาโย ฯ  ‘กสฺมา  (เตหิปิ  อนนฺตริยกมฺเมหิ  มิจฺฉาทิฏฺ ิ เอว  

มหาสาวชฺชตรา  โหติ’  อิติ  ปุจฺฉา) ฯ  ‘เตสํ  (อนนฺตริยกมฺมานํ)  หิ  ปริจฺเฉโท  อตฺถิ’  (อิติ   

วิสฺสชฺชนํ) ฯ  (ภควตา)  จตฺตาริ  หิ  อนนฺตริยกมฺมานิ  ‘(สตฺเต)  นิรเย  นิพฺพตฺตาเปนฺตีติ  วุตฺตานิ,  

สงฺฆเภทกมฺมํปิ  นิรเย  กปฺปฏฺติิกเมว  โหติ ฯ  เอวํ  เอเตสํ  (อนนฺตริยกมฺมานํ)  ปริจฺเฉโท  อตฺถิ,  

โกฏิ  ปญฺญายติ ฯ  นิยตมิจฺฉาทิฏฺยิา  ปน  ปริจฺเฉโท  นตฺถิ ฯ  สา  (นิยตมิจฺฉาทิฏฺ)ิ  หิ  วฏฺฏสฺส  
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มูลํ  (โหติ),  ตาย  (นิยตมิจฺฉาทิฏฺยิา)  สมนฺนาคตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  ภวโต  วุฏฺานํ  นตฺถิ ฯ  เย  

(ชนา)  ตสฺส  (นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิกสฺส)  โสตพฺพํ  (วจนํ)  มญฺญนฺติ,  (โส  นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิโก)  เตสํ  

(ชนานํ)  วิปฺปฏิปาเทติ,  ตาย  (นิยตมิจฺฉาทิฏฺยิา)  จ  สมนฺนาคตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  เนว  สคฺโค  

อตฺถิ,  น  มคฺโค  (อตฺถิ) ฯ  กปฺปวินาเส  มหาชเน  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺตนฺเตปิ  นิยตมิจฺฉาทิฏฺโิก  

ตตฺถ  (พฺรหฺมโลเก)  อนิพฺพตฺติตฺวา  ปิฏฺจิกฺกวาเฬ  นิพฺพตฺตติ ฯ  ‘กึ  ปน  (อคฺคินา)  ปิฏฺจิกฺกวาฬํ   

น  ฌายตีติ  (ปุจฺฉา) ฯ  ‘(อคฺคินา  ปิฏฺฅิจกฺกวาฬํ)  ฌายติ’  (อิติ  วิสฺสชฺชนํ) ฯ  (เกจิ  อาจริยา)  ‘ตสฺมึ  

(ปิฏฺฅิจกฺกวาเฬ  อคฺคินา)  ฌายมาเนปิ,  เอส  (นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิโก  อคฺคินา)  อากาเส  เอกสฺมึ   

โอกาเส  ปจฺจติเยวาติ  วทนฺตีติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 ตพฺพณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งเอกนิบาต อังคุตตรนิกายนั้น  อิติ ว่า  “มิจฺฉาทิฏฺ ิ

อ.มิจฉาทิฏฐิ  ปรมา เป็นอย่างยิ่ง  เอเตสํ  (วชฺชานํ) แห่งโทษ ท. เหล่านั่น  (อตฺถิ) 

มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เอตานิ  วชฺชานิ) อ.โทษ ท. เหล่านั่น  มิจฺฉาทิฏฺ-ิ 

ปรมานิ ชื่อว่ามีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่ง ฯ  อธิปฺปาโย อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘ห ิ ก็   

อนนฺตริยกมฺมานิ อ.อนันตริยกรรม ท.  ปญฺจ ๕  มหาสาวชฺชานิ  นาม ชื่อว่าเป็น

กรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  มิจฺฉาทิฏฺ ิ เอว อ.มิจฉาทิฏฐิ

นั่นเทียว  มหาสาวชฺชตรา เป็นธรรมชาติอันเป็นไปกับด้วยโทษมากกว่า  เตหิปิ  

(อนนฺตริยกมฺเมหิ) กว่าอนันตริยกรรม ท. แม้เหล่านั้น  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้ ฯ   

(ปุจฺฉา) อ.อันถาม  (อิติ) ว่า  ‘(มิจฺฉาทิฏฺ ิ เอว) อ.มิจฉาทิฏฐินั่นเทียว  (มหาสาวชฺช- 

ตรา) เป็นธรรมชาติอันเป็นไปกับด้วยโทษมากกว่า  (เตหิปิ  อนนฺตริยกมฺเมหิ) กว่า

อนันตริยกรรม ท. แม้เหล่านั้น  (โหติ) ย่อมเป็น  กสฺมา เพราะเหตุอะไร ?’  (อิติ) ดังนี้ ฯ   

(วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  (อิติ) ว่า  ‘ห ิเพราะว่า  ปริจฺเฉโท อ.การกําหนด  เตสํ  (อนนฺตริย- 

กมฺมานํ) แห่งอนันตริยกรรม ท. เหล่านั้น  อตฺถิ มีอยู่’  (อิติ) ดังนี้ ฯ  ห ิ จริงอยู่   

อนนฺตริยกมฺมานิ อ.อนันตริยกรรม ท.  จตฺตาริ ๔  (ภควตา) อันพระผู้มีพระ-

ภาคเจ้า  วุตฺตานิ ตรัสแล้ว  อิติ ว่า ‘(สตฺเต) ยังสัตว์ ท.  นิพฺพตฺตาเปนฺติ ย่อมให้

บังเกิด  นิรเย ในนรก’  อิติ ดังนี้,  สํฆเภทกมฺมํปิ แม้ อ.กรรมคือการยังสงฆ์ให้แตก

กัน  กปฺปฏฺฅิติกํ  เอว เป็นกรรมอันยังสัตว์ให้ดํารงอยู่ตลอดกัปนั่นเทียว  นิรเย ใน

นรก  โหติ ย่อมเป็น ฯ  ปริจฺเฉโท อ.การกําหนด  เอเตสํ  (อนนฺตริยกมฺมานํ) แห่ง

อนันตริยกรรม ท. เหล่านั่น  อตฺถิ มีอยู่  เอวํ อย่างนี้,  โกฏิ อ.ที่สุด  ปญฺญายติ ย่อม

ปรากฏ ฯ  ปน แต่ว่า  ปริจฺเฉโท อ.การกําหนด  นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิยา แห่งนิยตมิจฉา-
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ทิฏฐิ  นตฺถิ ย่อมไม่มี ฯ  ห ิ เพราะว่า  สา  (นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิ) อ.นิยตมิจฉาทิฏฐินั้น  

มูลํ เป็นรากเหง้า  วฏฺฏสฺส ของวัฏฏะ  (โหติ) ย่อมเป็น,  วุฏฺานํ อ.การออก  ภวโต 

จากภพ  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  สมนฺนาคตสฺส ผู้มาตามพร้อมแล้ว  ตาย  (นิยต-

มิจฺฉาทิฏฺฅิยา) ด้วยนิยตมิจฉาทิฏฐินั้น  นตฺถิ ย่อมไม่มี ฯ  เย  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่า

ใด  มญฺฃนฺติ ย่อมสําคัญ  (วจนํ) ซึ่งคํา  ตสฺส  (นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิกสฺส) ของนิยต-

มิจฉาทิฏฐิกบุคคลนั้น  โสตพฺพ ํว่าเป็นคําอันบุคคลควรฟัง,  (โส  นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิโก) 

อ.นิยตมิจฉาทิฏฐิกบุคคลนั้น  เตสํ  (ชนานํ) ยังชน ท. เหล่านั้น  วิปฺปฏิปาเทติ ย่อม

ให้ปฏิบัติผิด,  จ อนึ่ง  สคฺโค อ.สวรรค์  เนว  อตฺถิ ย่อมไม่มีนั่นเทียว  (ปุคฺคลสฺส)  

แก่บุคคล  สมนฺนาคตสฺส ผู้มาตามพร้อมแล้ว  ตาย  (นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิยา) ด้วยนิยต-

มิจฉาทิฏฐินั้น,  มคฺโค อ.มรรค  น  (อตฺถิ) ย่อมไม่มี ฯ  กปฺปวินาเส ในกาลเป็นที่

พินาศแห่งกัป  มหาชเน ครั้นเมื่อมหาชน  นิพฺพตฺตนฺเตปิ แม้บังเกิดอยู่  พฺรหฺมโลเก  

ในพรหมโลก,  นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิโก อ.นิยตมิจฉาทิฏฐิกบุคคล  อนิพฺพตฺติตฺวา ไม่

บังเกิดแล้ว  ตตฺถ  (พฺรหฺมโลเก) ในพรหมโลกนั้น  นิพฺพตฺต ิ บังเกิดแล้ว  ปิฏฺฅิ- 

จกฺกวาเฬ ที่หลังแห่งจักรวาล ฯ  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  อิติ ว่า  ‘ปน ก็  ปิฏฺฅิจกฺกวาฬํ 

อ.หลังแห่งจักรวาล  (อคฺคินา) อันไฟ  น  ฌายติ ย่อมไม่ไหม้  กึ หรือ ?’  อิติ ดังนี้ ฯ  

(วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  (อิติ) ว่า ‘(ปิฏฺฅิจกฺกวาฬํ) อ.หลังแห่งจักรวาล  (อคฺคินา) อัน

ไฟ  ฌายติ ย่อมไหม้’  (อิติ) ดังนี้ ฯ  (เกจิ  อาจริยา) อ.อาจารย์ ท. บางพวก  วทนฺติ 

ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  ‘ตสฺมึ  (ปิฏฺฅิจกฺกวาเฬ) ครั้นเมื่อหลังแห่งจักรวาลนั้น  (อคฺคินา) 

อันไฟ  ฌายมาเนปิ แม้ไหม้อยู่,  เอโส  (นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิโก) อ.นิยตมิจฉาทิฏฐิก- 

บุคคลนั่น  (อคฺคินา) อันไฟ  ปจฺจติ  เอว ย่อมไหม้นั่นเทียว  เอกสฺมึ  โอกาเส ใน

โอกาสแห่งหนึ่ง  อากาเส ในอากาศ’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาเอกนิบาต อังคุตตรนิกายนั้นว่า “มิจฉาทิฏฐิ เป็นอย่างยิ่ง แห่งโทษทั้งหลาย

เหล่านั่น เพราะเหตุนั้น โทษทั้งหลายเหล่านั่น ชื่อว่ามีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่ง. อธิบาย

ว่า ‘กอ็นนัตรยิกรรม ๕ ชือ่ว่ามโีทษมาก, มจิฉาทฏิฐเิหล่านัน้ มโีทษมาก แม้กว่าอนนัตรยิ- 

กรรมเหล่านั้น’. ถามว่า ‘เพราะเหตุอะไร ?’. แก้ว่า ‘เพราะอนันตริยกรรมเหล่านั้น มี

กําหนด’. จริงอยู่ อนันตริยกรรม ๔ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ‘ยังบุคคลผู้ทําให้บังเกิด

ในนรก’. แม้กรรมคือการยังสงฆ์ให้แตกกัน ก็ย่อมเป็นกรรมที่ยังบุคคลผู้ทํา ให้ตั้ง

อยู่ในนรกชั่วกัปเท่านั้น. อนันตริยกรรมเหล่านั้น มีกําหนด ที่สุดก็ปรากฏอยู่อย่างนี้. 
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ส่วนนิยตมิจฉาทิฏฐิ ไม่มีกําหนด, เพราะนิยตมิจฉาทิฏฐินั้น เป็นรากเหง้าของวัฏฏะ, 

บุคคลผู้ประกอบด้วยนิยตมิจฉาทิฏฐินั้น ออกไปจากภพไม่ได้. นิยตมิจฉาทิฏฐิก- 

บุคคลนั้น ย่อมยังพวกชนที่สําคัญคําของเขาว่า ควรฟัง ให้ปฏิบัติผิด. ผู้ประกอบ

ด้วยนิยตมิจฉาทิฏฐินั้นแล้ว ย่อมไม่มีสวรรค์ ไม่มีมรรคเลย. ในเวลากัปพินาศ แม้

เมื่อมหาชนบังเกิดอยู่ในพรหมโลก นิยตมิจฉาทิฏฐิกบุคคล ไม่บังเกิดในพรหมโลก 

บังเกิดที่หลังจักรวาล. ถามว่า ‘ก็หลังจักรวาล ไฟไม่ไหม้หรือ ?’ แก้ว่า ‘ไหม้’. อาจารย์

บางพวกกล่าวว่า ‘แม้เมื่อหลังจักรวาลนั้น ถูกไฟไหม้ นิยตมิจฉาทิฏฐิกบุคคลนี้ ก็ถูก

ไฟไหม้อยู่ในโอกาสแห่งหนึ่ง ในอากาศนั่นเอง”.

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

[๒๓๖] ปรมาติ  มหาสาวชฺชภาเวน  ปรมา  อุกฺกํสคตาติ  อตฺโถ ฯ  เตสนฺติ  อนนฺตริย- 

กมฺมานํ ฯ  ปริจฺเฉโทติ  วิปากวเสน  ปริโยสานํ ฯ  วฏฺฏสฺส  มูลํ,  ตโต  ตํสมงฺคี  ปุคฺคโล   

วฏฺฏขาณูติ  เตนาห  ‘ตายาติอาทึ ฯ  ตญฺเจ  คาหํ  น  วิสฺสชฺเชติ,  ตสฺส  ปุนปิ   

ตพฺภาวาวหตฺตา  วุตฺตํ  ‘ภวโต  วุฏฺานํ  นตฺถีติ,  น  ปน  สพฺพโส  วุฏฺานสฺส   

อภาวโต ฯ  ยาทิเส  หิ  ปจฺจเย  ปฏิจฺจ  อยํ  ตํ  ทสฺสนํ  โอกฺกนฺโต  ปุน  กทาจิ   

ตปฺปฏิปกฺเข  ปจฺจเย  ปฏิจฺจ  ตโต  สีสุกฺขิปนมสฺส  น  โหตีติ  น  วตฺตพฺพํ ฯ  ปิฏฺ-ิ 

จกฺกวาเฬติ  ฌายมานสฺส  จกฺกวาฬสฺส  ปรโต ฯ  เอกสฺมึ  โอกาเสติ  ยํ   

ฌายมานานญฺจ  อชฺฌายมานานญฺจ  จกฺกวาฬานํ  อนฺตรํ  ยตฺถ  โลกนฺตริกนิรย-

สมญฺญา  ตาทิเส  เอกสฺมึ  โอกาเส ฯ  ปจฺจติเยวาติ  จกฺกวาเฬ  ฌายมาเน   

อชฺฌายมาเนปิ  อตฺตโน  กมฺมพเลน  ปจฺจติเยวาติ  วทนฺตีติ  ตฏฺฏีกา ฯ 

 “ปรมาติ  (ปทสฺส)  ‘มหาสาวชฺชภาเวน  ปรมา’  (อิติ  อตฺโถ),  ‘อุกฺกํสคตาติ  อตฺโถ ฯ  ‘เตสนฺติ   

(ปทสฺส)  ‘อนนฺตริยกมฺมานํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ปริจฺเฉโทติ  วิปากวเสน  ปริโยสานํ ฯ  (สา   

นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิ)  วฏฺฏสฺส  มูลํ  (โหติ),  ตโต  ตํสมงฺคี  ปุคฺคโล  วฏฺฏขาณุ  (โหติ)  อิติ  เตน   

(อฏฺฅกถาจริโย)  อาห  ‘ตายาติอาทึ  (วจนํ) ฯ  (นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิโก)  ตํ  เจ  คาหํ  น  วิสฺสชฺเชติ,  

(อฏฺฅกถาจริเยน)  ตสฺส  (นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิกสฺส)  ปุนปิ  ตพฺภาวาวหตฺตา  วุตฺตํ  ‘ภวโต  วุฏฺานํ  

นตฺถีติ  (วจนํ),  น  ปน  (ตํ  วจนํ  อฏฺฅกถาจริเยน)  สพฺพโส  วุฏฺานสฺส  อภาวโต  (วุตฺตํ) ฯ   

(เกนจิ)  ‘ยาทิเส  หิ  ปจฺจเย  ปฏิจฺจ  อยํ  (นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิโก)  ตํ  ทสฺสนํ  โอกฺกนฺโต,  ปุน  กทาจิ  

ตปฺปฏิปกฺเข  ปจฺจเย  ปฏิจฺจ  ตโต    (ทสฺสนโต)  สีสุกฺขิปนํ  อสฺส  (นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิกสฺส)  น  โหตีติ   
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(วจนํ)  น  วตฺตพฺพํ ฯ  ‘ปิฏฺจิกฺกวาเฬติ  (ปทสฺส)  ‘(อคฺคินา)  ฌายมานสฺส  จกฺกวาฬสฺส  ปรโต’   

(อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘เอกสฺมึ  โอกาเสติ  (ปททฺวยสฺส)  ‘ยํ  ฌายมานานํ  จ  อชฺฌายมานานํ  จ  จกฺกวาฬานํ  

อนฺตรํ  (อตฺถิ),  ยตฺถ  (โอกาเส)  โลกนฺตริกนิรยสมญฺญา  (อตฺถิ),  ตาทิเส  เอกสฺมึ  โอกาเส’  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ  (เกจิ  อาจริยา)  ‘ปจฺจติเยวาติ  (ปทสฺส)  ‘จกฺกวาเฬ  ฌายมาเน  อชฺฌายมาเนปิ,   

(อยํ  นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิโก  อคฺคินา)  อตฺตโน  กมฺมพเลน  ปจฺจติ  เอว’  อิติ  วทนฺตีติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งเอกนิบาต อังคุตตรนิกายนั้น  อิติ ว่า “(อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ 

ว่า ‘ปรมา อย่างยิ่ง,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า ‘อุกฺกํสคตา ถึงความเป็นโทษอย่าง  

อุกฤษฏ์  มหาสาวชฺชภาเวน เพราะความที่แห่งมิจฉาทิฏฐินั้นเป็นไปกับด้วยโทษ

มาก’  อิติ ดังนี้’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ปรมาติ ว่า ‘ปรมา’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ   

(อิติ) ว่า ‘อนนฺตริยกมฺมานํ แห่งอนันตริยกรรม ท.’  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

‘เตสนฺติ ว่า “เตสํ” ดังนี้ ฯ  ปริโยสานํ อ.การสิ้นสุดลงรอบ  วิปากวเสน ด้วยสามารถ

แห่งวิบาก  ปริจฺเฉโทติ ชื่อว่าการกําหนด ฯ  (สา  นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิ) อ.นิยตมิจฉา-

ทิฏฐินั้น  มูลํ เป็นรากเหง้า  วฏฺฏสฺส ของวัฏฏะ  (โหติ) ย่อมเป็น,  ตโต เพราะเหตุนั้น  

ปุคฺคโล อ.บุคคล  ตํสมงฺคี ผู้ประกอบพร้อมด้วยมิจฉาทิฏฐินั้น  วฏฺฏขาณุ ชื่อว่าเป็น

ตอในวัฏฏะ  (โหติ) ย่อมเป็น  อิติ เพราะเหตุนั้น  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถา-

จารย์  อาห กล่าวแล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา  ‘ตายาติอาทึ เป็นต้นว่า “ตาย” ดังนี้ ฯ  เจ หากว่า  

(นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิโก) อ.นิยตมิจฉาทิฏฐิกบุคคล  น  วิสฺสชฺเชต ิย่อมไม่สละ  ตํ  คาหํ 

ซึ่งความยึดมั่นนั้นไซร้,  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า ‘วุฏฺฅาน ํอ.การออก  ภวโต จากภพ  

นตฺถิ ย่อมไม่มี’  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  

ตสฺส  (นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิกสฺส)  ปุนปิ  ตพฺภาวาวหตฺตา เพราะความที่ แห่งนิยตมิจฉา-

ทิฏฐิ เป็นทิฏฐิอันนิยตมิจฉาทิฏฐิกบุคคลนั้นนํามาสู่ความเป็นแห่งนิยตมิจฉาทิฏฐินั้น 

แม้อีก,  ปน แต่ว่า  (ตํ  วจนํ) อ.คํานั้น  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์   

(วุตฺตํ) กล่าวแล้ว  อภาวโต เพราะความไม่มี  วุฏฺฅานสฺส แห่งการออก  สพฺพโส  

โดยประการทั้งปวง  น หามิได้ ฯ  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  ‘หิ จริงอยู่  อยํ  (นิยต-

มิจฺฉาทิฏฺฅิโก) อ.นิยตมิจฉาทิฏฐิกบุคคลนี้  ปฏิจฺจ อาศัยแล้ว  ปจฺจเย ซึ่งปัจจัย ท.  

ยาทิเส อันเช่นใด  โอกฺกนฺโต ก้าวลงแล้ว  ตํ  ทสฺสนํ สู่ทัสสนะนั้น,  สีสุกฺขิปนํ อ.การ

ยกขึ้นซึ่งศีรษะ  ตโต  (ทสฺสนโต) จากทัสสนะนั้น  อสฺส  (นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิกสฺส) ของ

นิยตมิจฉาทิฏฐิกบุคคลนั้น  น  โหติ ย่อมไม่มี  ปฏิจฺจ เพราะอาศัย  ปจฺจเย ซึ่งปัจจัย 
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ท.  ตปฺปฏิปกฺเข อันตรงกันข้ามต่อปัจจัยนั้น  กทาจิ ในกาลบางคราว  ปุน อีก’  อิติ 

ดังนี้  (เกนจิ) อันใครๆ  น  วตฺตพฺพ ํ ไม่พึงกล่าว ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า 

‘ปรโต ในที่ข้างหลัง  จกฺกวาฬสฺส แห่งจักรวาล  (อคฺคินา)  ฌายมานสฺส อัน อันไฟ  

ไหม้อยู่’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ปิฏฺฅิจกฺกวาเฬติ ว่า “ปิฏฺฅิจกฺกวาเฬ”  

ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อนฺตรํ อ.ระหว่าง  จกฺกวาฬานํ แห่งจักรวาล ท.   

ฌายมานานํ  จ อันไฟไหม้อยู่ด้วย  อชฺฌายมานานํ  จ อันไฟไม่ไหม้อยู่ด้วย  ย ํใด  

(อตฺถิ) มีอยู่,  โลกนฺตริกนิรยสมญฺฃา อ.ชื่อว่าโลกันตริกนรก  (อตฺถิ) มีอยู่  ยตฺถ  

(โอกาเส) ในโอกาสใด,  โอกาเส ในโอกาส  เอกสฺมึ แห่งหนึ่ง  ตาทิเส อันเช่นนั้น’  

(อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  ‘เอกสฺมึ  โอกาเสติ ว่า ‘เอกสฺมึ   

โอกาเส’ ดังนี้ ฯ  (เกจิ  อาจริยา) อ.อาจารย์ ท. บางพวก  วทนฺติ ย่อมกล่าว  อิติ 

ว่า ‘(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า ‘จกฺกวาเฬ ครั้นเมื่อจักรวาล  ฌายมาเน อันไฟไหม้

อยู่  อชฺฌายมาเนปิ แม้อันไฟไม่ไหม้อยู่  (อยํ  นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิโก) อ.นิยตมิจฉา- 

ทิฏฐิกบุคคลนี้  (อคฺคินา) อันไฟ  ปจฺจติ  เอว ย่อมไหม้นั่นเทียว  กมฺมพเลน เพราะ

กําลังแห่งกรรม  อตฺตโน ของตน’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ปจฺจติเยวาติ ว่า 

‘ปจฺจติเยว’ ดังนี้’ อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ      

 ฎีกาเอกนิบาต อังคุตตรนิกายนั้นว่า “บทว่า ‘ปรมา’ แปลว่า อย่างยิ่ง, อธิบายว่า ‘ถึง

ความเป็นโทษอย่างอุกฤษฏ์’ เพราะมิจฉาทิฏฐินั้นมีโทษมาก. บทว่า ‘เตสํ’ ได้แก่ 

อนันตริยกรรมทั้งหลาย. การสิ้นสุดด้วยสามารถวิบาก ชื่อว่าการกําหนด. นิยตมิจฉา-

ทิฏฐินั้น เป็นรากเหง้าแห่งวัฏฏะ, เพราะข้อนั้น บุคคลผู้ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐินั้น จึง

ชื่อว่าเป็นตอในวัฏฏะ เพราะเหตุดังนี้นั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า ‘ตาย’ ดังนี้

เป็นต้น. พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า ‘การออกจากภพ ไม่มี’ ดังนี้ เพราะถ้าว่า นิยต-

มิจฉาทิฏฐิกบุคคลยังไม่สละความยึดถือนั้นๆ ก็เป็นเหตุนําความเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิ

นั้นมาแม้อีกได้, แต่ท่านหาได้กล่าวเพราะไม่มีการออก โดยประการทั้งปวงไม่. ใครๆ 

ไม่ควรกล่าวว่า ‘แท้จริง นิยตมิจฉาทิฏฐิกบุคคลนี้ อาศัยปัจจัยเช่นไรแล้ว หยั่งลงสู่ 

ทัสสนะนั้น, ในกาลไร เขาอาศัยปัจจัยที่เป็นข้าศึกต่อปัจจัยเช่นนั้น ก็ยกศีรษะขึ้นจาก

ทัสสนะนั้นไม่ได้อีก’ ดังนี้. บทว่า ‘ปิฏฺฅิจกฺกวาเฬ’ คือ ข้างหลังแห่งจักรวาลที่ไฟไหม้

อยู่. สองบทว่า ‘เอกสฺมึ  โอกาเส’ คือ ในโอกาสแห่งหนึ่ง ซึ่งเช่นเดียวกับระหว่าง

แห่งจักรวาล ทั้งที่ไฟกําลังไหม้ ทั้งที่ไฟยังไม่ไหม้ อันมีสมญานามว่า ‘โลกันตริกนรก’. 
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บางอาจารย์กล่าวว่า ‘บทว่า ‘ปจฺจติเยว’ ได้แก่ เมื่อจักรวาลถูกไฟกําลังไหม้ก็ดี ยังไม่

ไหม้ก็ดี นิยตมิจฉาทิฏฐิกบุคคลนี้ ย่อมถูกไฟไหม้ เพราะกําลังกรรมของตนโดยแท้”.

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

[๒๓๗] ยา  จ  มิจฺฉาทิฏฺ ิ นิยตาติ  อเหตุกวาทอกิริยวาทนตฺถิกวาเทสุ  อญฺญตรา ฯ  ตญฺหิ  

คเหตฺวา  ติํ  ปุคฺคลํ  พุทฺธสตมฺปิ  พุทฺธสหสฺสมฺปิ  โพเธตุํ  น  สกฺโกตีติ  นิกฺเขป-

กณฺฑวณฺณนา ฯ

 “ยา  จ  มิจฺฉาทิฏฺ ิ นิยตาติ  (ปทานํ)  ‘อเหตุกวาทอกิริยวาทนตฺถิกวาเทสุ  อญฺญตรา  (มิจฺฉาทิฏฺฅิ’   

อิติ  อตฺโถ) ฯ  ตํ  (ทิฏฺฅึ)  หิ  คเหตฺวา  ติํ  ปุคฺคลํ  พุทฺธสตมฺปิ  พุทฺธสหสฺสมฺปิ  โพเธตุํ  น   

สกฺโกตีติ  นิกฺเขปกณฺฑวณฺณนา ฯ

 นิกฺเขปกณฺฑวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งนิกเขปกัณฑ์  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า ‘อเหตุกวาทอกิริยวาทนตฺถิกวาเทสุ  อญฺญตรา  (มิจฺฉาทิฏฺ)ิ อ.- ใน  

อเหตุกวาทะ อกิริยวาทะและนัตถิกวาทะ ท. หนา -มิจฉาทิฏฐิ อย่างใดอย่างหนึ่ง’  

(อิติ) ดังนี้  (ปทานํ) แห่งบท ท.  ‘ยา  จ  มิจฺฉาทิฏฺ ิ นิยตาติ ว่า ‘ยา  จ  มิจฺฉาทิฏฺ ิ 

นิยตา” ดังนี้ ฯ  หิ จริงอยู่  พุทฺธสตมฺป ิแม้ อ.ร้อยแห่งพระพุทธเจ้า  พุทฺธสหสฺสมฺปิ 

แม้ อ.พันแห่งพระพุทธเจ้า  น  สกฺโกติ ย่อมไม่อาจ  ตํ  (ทิฏฺฅึ)  คเหตฺวา  ติํ  ปุคฺคลํ  

โพเธตุํ เพื่ออัน ยังบุคคล ผู้ยึดถือเอา ซึ่งทิฏฐินั้น แล้วจึงดํารงอยู่แล้ว ให้ตรัสรู้”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 อรรถกถานิกเขปกัณฑ์ว่า “หลายบทว่า ‘ยา  จ  มิจฺฉาทิฏฺ ิ  นิยตา’ ความว่า ใน 

บรรดาอเหตุกวาทะ อกิริยวาทะ และนัตถิกวาทะ มิจฉาทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯ 

แท้จริง พระพุทธเจ้าแม้ร้อยพระองค์ พระพุทธเจ้าแม้พันพระองค์ ก็ไม่สามารถเพื่อที่

จะช่วยบุคคลผู้ยึดถือทิฏฐินั้นดํารงอยู่ ให้ตรัสรู้ได้.

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

 คเหตฺวา  ตินตฺิ  เจเตน  ยทิ  ตํ  วิสฺสชฺเชติ  มคฺโคปิสฺส  อนิวาริโตติ  ทสฺเสติ ฯ  

เตเนว  อาคมฏฺกถาสุ  “เยภุยฺเยน  ภวโต  วุฏฺานํ  นตฺถีติ  วุตฺตํ ฯ  อิติ  นิยต-

มิจฺฉาทิฏฺโิก  ตํเสวกสฺสาปิ  อนฺตรายกรตฺตา  อารกา  ปริวชฺเชตพฺโพ ฯ 
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 (อฏฺฅกถาจริโย)  “คเหตฺวา  ตินฺติ  จ  เอเตน  (ปททฺวเยน)  “ยทิ  (นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิโก)  ตํ  (ทิฏฺฅึ)  

วิสฺสชฺเชติ,  มคฺโคปิ  (เกนจิ  ธมฺเมน)  อสฺส  (นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิกสฺส)  อนิวาริโตติ  ทสฺเสติ ฯ  เตน  

เอว  (อฏฺฅกถาจริเยหิ)  อาคมฏฺกถาสุ  “เยภุยฺเยน  ภวโต  วุฏฺานํ  นตฺถีติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ   

อิติ  นิยตมิจฺฉาทิฏฺโิก  (ปุคฺคเลน  ตสฺส  นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิกสฺส)  ตํเสวกสฺสาปิ  (ปุคฺคลสฺส)   

อนฺตรายกรตฺตา  อารกา  ปริวชฺเชตพฺโพ ฯ 

 จ ก็  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  ทสฺเสติ ย่อมแสดง  อิติ ว่า “ยทิ ผิว่า  

(นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิโก) อ.นิยตมิจฉาทิฏฐิกบุคคล  วิสฺสชฺเชต ิย่อมสละ  ตํ  (ทิฏฺฅึ) ซึ่ง

ทิฏฐินั้นไซร้,  มคฺฺโคปิ แม้ อ.มรรค  (เกนจิ  ธมฺเมน) อันธรรมอะไรๆ  อนิวาริโต  

ไม่ห้ามแล้ว  อสฺส  (นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิกสฺส) แก่นิยตมิจฉาทิฏฐิกบุคคลนั้น”  อิติ ดังนี้  

เอเตน  (ปททฺวเยน) ด้วยหมวดสองแห่งบทนั่น   “คเหตฺวา  ตินฺติ ว่า “คเหตฺวา  

ติํ” ดังนี้ ฯ  เตน  เอว เพราะเหตุนั้นนั่นเทียว  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “วุฏฺานํ อ.การ

ออก  ภวโต จากภพ  นตฺถิ ย่อมไม่มี  เยภุยฺเยน โดยมาก”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถา- 

จริเยหิ) อันพระอรรถกถาจารย์ ท.  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  อาคมฏฺกถาสุ ในอรรถกถา

เป็นที่มา ท. ฯ  อิติ เพราะเหตุนั้น  นิยตมิจฺฉาทิฏฺฅิโก อ.นิยตมิจฉาทิฏฐิกบุคคล  

(ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ปริวชฺเชตพฺโพ พึงเว้นรอบ  อารกา ให้ห่างไกล  (ตสฺส  นิยต-

มิจฺฉาทิฏฺฅิกสฺส)  ตํเสวกสฺสาปิ  (ปุคฺคลสฺส) อนฺตรายกรตฺตา เพราะความที่ แห่ง

นิยตมิจฉาทิฏฐิกบุคคลนั้น เป็นผู้กระทําซึ่งอันตราย แม้แก่บุคคลผู้เสพซึ่งนิยตมิจฉา-

ทิฏฐิกบุคคลนั้น ฯ

 ก็ด้วยสองบทว่า “คเหตฺวา  ฅิตํ” ดังนี้ พระอรรถกถาจารย์แสดงว่า “ผิว่า นิยตมิจฉา-

ทิฏฐิกบุคคลสละทิฏฐินั้นเสียได้ แม้มรรค ธรรมดาก็มิได้ห้ามแก่เขา. เพราะเหตุนั้นนั่น

แหละ ในอรรถกถาที่มาทั้งหลาย ท่านจึงกล่าวว่า “โดยมาก ออกจากภพไม่ได้” ดังนี้. 

ดังนั้น นิยตมิจฉาทิฏฐิกบุคคล อันบุคคล ควรเว้นเสียให้ไกล เพราะเป็นผู้ทําอันตราย

แม้แก่บุคคลผู้คบเขาได้. 

 ..............................................................................................................................
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 เตน  สามญฺญผลาทิวณฺณนายํ

  “ตสฺมา  อกลฺยาณชนํ   อาสีวิสมิโวรคํ

  อารกา  ปริวชฺเชยฺย   ภูติกาโม  วิจกฺขโณติ  วุตฺตํ ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า

 “ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (กุลปุตฺโต) อ.กุลบุตร  ภูติกาโม ผู้

ใคร่เพื่อความเจริญ  วิจกฺขโณ ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา   

ปริวชฺเชยฺย พึงเว้นรอบ  อกลฺยาณชนํ ซึ่งอกัลยาณชน   

อารกา ให้ห่างไกล  (ปุคฺคโล)  อิว เพียงดัง อ.บุคคล   

(ปริวชฺเชนฺโต) เว้นรอบอยู่  อุรคํ ซึ่งงู  อาสีวิสํ ตัวมีพิษที่

เขี้ยว”  อิติ ดังนี้

 (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  สามญฺญผลาทิวณฺณนายํ  

ในอรรถกถาแห่งสูตรมีสามัญญผลสูตรเป็นต้น ฯ  

 เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถามีสามัญญผลสูตรเป็นต้น ท่านจึงกล่าวว่า

 “เพราะฉะนั้น กุลบุตรผู้ใคร่ความเจริญ ผู้มีปัญญาเป็นเครื่อง

พิจารณา พึงเว้นจากคนไม่ดีให้ห่างไกล ดุจบุคคลผู้เว้นงูตัวมี

พิษที่เขี้ยว ฉะนั้น”. 

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

 ตสฺมาติ  ยสฺมา  เอวํ  สํสารขาณุภาวสฺสาปิ  ปจฺจโย  อกลฺยาณชโน  ตสฺมา ฯ   

ภูติกาโมติ  ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺถานํ  วเสน  อตฺตโน  คุเณหิ  วุฑฺฒิกาโมติ  

ตฏฺฏีกา ฯ

 “ตสฺมาติ  (ปทสฺส)  ‘ยสฺมา  เอวํ  สํสารขาณุภาวสฺสาปิ  ปจฺจโย  อกลฺยาณชโน  (โหติ),  ตสฺมา’  

(อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ภูติกาโมติ  (ปทสฺส)  ‘ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺถานํ  วเสน  อตฺตโน  คุเณหิ  

วุฑฺฒิกาโม’  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งสามัญญผลสูตรเป็นต้นนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า 
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‘อกลฺยาณชโน อ.อกัลยาณชน  ปจฺจโย ผู้เป็นปัจจัย  สํสารขาณุภาวสฺสาปิ แม้แห่ง

ความเป็นแห่งตอในวัฏฏะ  เอวํ อย่างนี้  (โหติ) ย่อมมี  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา  

เพราะเหตุนั้น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ตสฺมาติ ว่า ‘ตสฺมา’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘วุฑฺฒิกาโม ผู้ใคร่เพื่อความเจริญ  คุเณหิ ด้วยคุณ ท.  อตฺตโน 

เพื่อตน  วเสน ด้วยสามารถ  ทิฏฺธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺถานํ แห่งประโยชน์ใน

ปัจจุบัน ประโยชน์ในภายภาคหน้าและประโยชน์อย่างยิ่ง ท.’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  ‘ภูติกาโมติ ว่า ‘ภูติกาโม’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ฎีกาสามัญญผลสูตรเป็นต้นนั้นว่า “บทว่า ‘ตสฺมา’ ความว่า เพราะเหตุที่อกัลยาณชน

เป็นปัจจัย แม้แห่งความเป็นตอในสงสารอย่างนั้น. บทว่า ‘ภูติกาโม’ ความว่า ผู้หวัง

ความเจริญด้วยคุณทั้งหลายเพื่อตน ด้วยสามารถประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์ใน

ภายภาคหน้า และประโยชน์อย่างยิ่ง.

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

[๒๓๘] อิติ  อิมาเหว  ตีหิ  ทิฏฺหีิ  กมฺมปถเภโท  โหติ,  นาญฺญาหิ ฯ  เอวมฺปิ  กาจิปิ  อปาย-

คามินีภาวโต  น  คเหตพฺพา ว ฯ 

 อิติ  อิมาหิ  เอว  ตีหิ  ทิฏฺหีิ  กมฺมปถเภโท  โหติ,  น  อญฺญาหิ  (ทิฏฺหีิ  กมฺมปถเภโท  

โหติ) ฯ  เอวมฺปิ  (ภาเว  สนฺเต),  (ปุคฺคเลน)  กาจิปิ  (ทิฏฺฅิ  ทิฏฺฅิยา)  อปายคามินีภาวโต  น   

คเหตพฺพา ว ฯ 

 อิติ เพราะเหตุนั้น  กมฺมปถเภโท อ.การขาดแห่งกรรมบถ  โหติ ย่อมมี  อิมาหิ  

เอว  ตีหิ  ทิฏฺหี ิเพราะทิฏฐิ ท. ๓ เหล่านี้นั่นเทียว,  (กมฺมปถเภโท) อ.การขาดแห่ง

กรรมบถ  (โหติ) ย่อมมี  (ทิฏฺหีิ) เพราะทิฏฐิ ท.  อญฺญาหิ เหล่าอื่น  น หามิได้ ฯ  

เอวมฺปิ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นแม้อย่างนี้  (สนฺเต) มีอยู่,  กาจิปิ  (ทิฏฺ)ิ อ.ทิฏฐิ 

แม้อะไรๆ  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  น  คเหตพฺพา ว ไม่พึงถือเอาเทียว  (ทิฏฺยิา)   

อปายคามินีภาวโต เพราะความเป็น แห่งทิฏฐิ เป็นทิฏฐิอันนําไปสู่อบายโดยปกติ ฯ

 เหตุนั้น กรรมบทจึงขาดเพราะทิฏฐิ ๓ อย่างเหล่านี้นั่นแหละ หาขาดเพราะทิฏฐิเหล่า

อื่นไม่ ฯ แม้เมื่อเป็นเช่นนี้ บุคคลก็ไม่ควรถือเอาทิฏฐิแม้แต่อย่างเดียวเลย เพราะว่าจะ

นําไปสู่อบายได้.   
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 เตนาห  เอกนิปาตงฺคุตฺตเร  “นาหํ  ภิกฺขเว  อญฺฃํ  เอกธมฺมํปิ  สมนุปสฺสามิ,  เยเนวํ  

สตฺตา  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  อปายํ  ทุคฺคตึ  วินิปาตํ  นิรยํ  อุปปชฺชนฺติ,  ยถยิทํ  

ภิกฺขเว  มิจฺฉาทิฏฺ,ิ  มิจฺฉาทิฏฺยิา  ภิกฺขเว  สมนฺนาคตา  สตฺตา  กายสฺส  เภทา  

ฯเปฯ  อุปปชฺชนฺตีติ ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัสแล้ว  เอกนิปาตงฺคุตฺตเร  

ในเอกนิบาต อังคุตตรนิกาย  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อหํ อ.เรา  น   

สมนุปสฺสาม ิย่อมไม่พิจารณาเห็น  (ตํ  ธมฺมํ) ซึ่ง-,  สตฺตา อ.สัตว์ ท.  ปร ํในเบื้อง

หลัง  มรณา แต่ความตาย  เภทา เพราะการแตก  กายสฺส แห่งกาย  อุปปชฺชนฺต ิ

ย่อมเข้าถึง  อปายํ ซึ่งอบาย  ทุคฺคตึ ซึ่งทุคติ  วินิปาตํ ซึ่งวินิบาต  นิรย ํซึ่งนรก,  

เยน  (ธมฺเมน) เพราะธรรมใด,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อิทํ  (ธมฺมชาตํ) อ.ธรรมนี้  

มิจฺฉาทิฏฺ ิคือ อ.มิจฉาทิฏฐิ  ยถา ฉันใด,  เอวํ ฉันนั้น,  -ธรรมนั้น  เอกธมฺมํปิ แม้

อันเป็นธรรมอย่างหนึ่ง  อญฺฃํ อย่างอื่น,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  สตฺตา อ.สัตว์ ท.   

สมนฺนาคตา ผู้มาตามพร้อมแล้ว  มิจฺฉาทิฏฺยิา ด้วยมิจฉาทิฏฐิ  ปรํ ในเบื้องหลัง  

มรณา แต่ความตาย  เภทา เพราะการแตก  กายสฺส แห่งกาย  อุปปชฺชนฺต ิย่อมเข้า

ถึง  อปายํ ซึ่งอบาย  ทุคฺคตึ ซึ่งทุคติ  วินิปาตํ ซึ่งวินิบาต  นิรยํ ซึ่งนรก”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ในเอกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า “ภิกษุทั้ง

หลาย เราไม่พิจารณาเห็นธรรมแม้อย่างหนึ่งอย่างอื่นเลย ที่พวกสัตว์เบื้องหน้าแต่

ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เหมือนอย่างมิจฉาทิฏฐินี้

เลย, ภิกษุทั้งหลาย พวกสัตว์ผู้ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกาย

แตก ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก”.      

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

[๒๓๙] เอกจฺจา  มิจฺฉาทิฏฺ ิ  สคฺคาวรณา  เจว  โหติ  มคฺคาวรณา  จ ฯ  เอกจฺจา   

มคฺคาวรณาว  น  สคฺคาวรณา ฯ  เอกจฺจา  เนว  สคฺคาวรณา  น  มคฺคาวรณา ฯ  

ตตฺถ  อเหตุกทิฏฺ ิ  อกิริยทิฏฺ ิ  นตฺถิกทิฏฺตีิ  อยํ  ติวิธา  สคฺคาวรณา  เจว  โหติ   

มคฺคาวรณา  จ ฯ  ทสวตฺถุกา  อนฺตคฺคาหิกา  มิจฺฉาทิฏฺ ิ  มคฺคาวรณาว  โหติ  น   

สคฺคาวรณา ฯ  วีสติวตฺถุกา  สกฺกายทิฏฺ ิ  เนว  สคฺคาวรณา  น  มคฺคาวรณา ฯ   
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อิทมฺปน  วิธานํ  ปฏิกฺขิปิตฺวา  อิมสฺมึ  สุตฺเต  “มิจฺฉาทิฏฺยิา  ภิกฺขเว  สมนฺนาคตาติ   

วจนโต  อนฺตมโส  วีสติวตฺถุกํ  สกฺกายทิฏฺ ึ  อุปาทาย  ทิฏฺ ิ  นาม  สคฺคํ  อุปเนตุํ   

สมตฺถา  นาม  นตฺถิ,  เอกนฺตํ  นิรยสฺมึเยว  นิมุชฺชาเปตีติ  วุตฺตํ ฯ  ยถา  หิ  มุคฺคมาสปฺ- 

ปมาณาปิ  ปาสาณสกฺขรา  อุทเก  ปกฺขิตฺตา  อุปฺปิลวมานา  นาม  นตฺถิ,  เอกนฺตํ  

เหฏฺาว  ปวิสติ,  เอวเมว  อนฺตมโส  สกฺกายทิฏฺปิิ  สคฺคํ  อุปเนตุํ  สมตฺถา  นาม  

นตฺถิ,  เอกนฺตํ  อปาเยสุ  นิมุชฺชาเปตีติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 “เอกจฺจา  มิจฺฉาทิฏฺ ิ สคฺคาวรณา  เจว  โหติ  มคฺคาวรณา  จ ฯ  เอกจฺจา  (มิจฺฉาทิฏฺ)ิ  มคฺคา- 

วรณาว  (โหติ)  น  สคฺคาวรณา  (โหติ) ฯ  เอกจฺจา  (มิจฺฉาทิฏฺ)ิ  เนว  สคฺคาวรณา  (โหติ)  น  

มคฺคาวรณา  (โหติ) ฯ  ตตฺถ  (มิจฺฉาทิฏฺฅีสุ)  ‘อเหตุกทิฏฺ ิ อกิริยทิฏฺ ิ นตฺถิกทิฏฺตีิ  อยํ  ติวิธา  

(มิจฺฉาทิฏฺ)ิ  สคฺคาวรณา  เจว  โหติ  มคฺคาวรณา  จ ฯ  ทสวตฺถุกา  อนฺตคฺคาหิกา  มิจฺฉาทิฏฺ ิ 

มคฺคาวรณาว  โหติ  น  สคฺคาวรณา  (โหติ) ฯ  วีสติวตฺถุกา  สกฺกายทิฏฺ ิ  เนว  สคฺคาวรณา  

(โหติ)  น  มคฺคาวรณา  (โหติ) ฯ  (อฏฺฅกถาจริเยน)  อิทํ  ปน  วิธานํ  ปฏิกฺขิปิตฺวา  ‘อิมสฺมึ  สุตฺเต   

‘(สตฺตา)  มิจฺฉาทิฏฺยิา  ภิกฺขเว  สมนฺนาคตาติ  วจนโต  อนฺตมโส  วีสติวตฺถุกํ  สกฺกายทิฏฺ ึ  

อุปาทาย  ทิฏฺ ิ นาม  สคฺคํ  อุปเนตุํ  สมตฺถา  นาม  นตฺถิ,  (สา  ทิฏฺฅิ  สตฺเต)  เอกนฺตํ  นิรยสฺมึ  

เอว  นิมุชฺชาเปตีติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ  ยถา  หิ  มุคฺคมาสปฺปมาณาปิ  ปาสาณสกฺขรา  (ปุคฺคเลน) 

อุทเก  ปกฺขิตฺตา  อุปฺปิลวมานา  นาม  นตฺถิ,  (สา  ปาสาณสกฺขรา)  เอกนฺตํ  เหฏฺาว  ปวิสติ,   

เอวเมว  (มิจฺฉาทิฏฺฅิ)  อนฺตมโส  สกฺกายทิฏฺปิิ  สคฺคํ  อุปเนตุํ  สมตฺถา  นาม  นตฺถิ,  (สา  

มิจฺฉาทิฏฺฅิ  สตฺเต)  เอกนฺตํ  อปาเยสุ  นิมุชฺชาเปตีติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 ตพฺพณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งเอกนิบาต อังคุตตรนิกายนั้น  อิติ ว่า  “มิจฺฉาทิฏฺ ิ

อ.มิจฉาทิฏฐิ  เอกจฺจา บางอย่าง  สคฺคาวรณา  เจว เป็นทิฏฐิอันห้ามซึ่งสวรรค์

ด้วยนั่นเทียว  มคฺคาวรณา  จ เป็นทิฏฐิอันห้ามซึ่งมรรคด้วย  โหติ ย่อมเป็น ฯ  

(มิจฺฉาทิฏฺ)ิ อ.มิจฉาทิฏฐิ  เอกจฺจา บางอย่าง  มคฺคาวรณาว เป็นทิฏฐิอันห้ามซึ่ง

มรรคเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น  สคฺคาวรณา  เป็นทิฏฐิอันห้ามซึ่งสวรรค์  (โหติ) ย่อม

เป็น  น หามิได้ ฯ  (มิจฺฉาทิฏฺ)ิ อ.มิจฉาทิฏฐิ  เอกจฺจา บางอย่าง  สคฺคาวรณา  

เป็นทิฏฐิอันห้ามซึ่งสวรรค์  (โหติ) ย่อมเป็น  เนว หามิได้นั่นเทียว  มคฺคาวรณา  

เป็นทิฏฐิอันห้ามซึ่งมรรค  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้ ฯ  ตตฺถ  (มิจฺฉาทิฏฺฅีสุ)  อยํ  

ติวิธา  (มิจฺฉาทิฏฺฅิ) อ.- ในมิจฉาทิฏฐิ ท. เหล่านั้นหนา -มิจฉาทิฏฐิ อันมีอย่างสาม
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นี้  อิติ คือ ‘อเหตุกทิฏฺ ิ   อ.อเหตุกทิฏฐิ  อกิริยทิฏฺ ิ อ.อกิริยทิฏฐิ  นตฺถิกทิฏฺ ิ

อ.นัตถิกทิฏฐิ’  สคฺคาวรณา  เจว เป็นทิฏฐิอันห้ามซึ่งสวรรค์ด้วยนั่นเทียว  มคฺคา-

วรณา  จ เป็นทิฏฐิอันห้ามซึ่งมรรคด้วย  โหติ ย่อมเป็น ฯ  มิจฺฉาทิฏฺ ิอ.มิจฉาทิฏฐิ  

อนฺตคฺคาหิกา อันถือเอาซึ่งที่สุด  ทสวตฺถุกา อันมีวัตถุ ๑๐  มคฺคาวรณาว เป็น

ทิฏฐิอันห้ามซึ่งมรรคเทียว  โหติ ย่อมเป็น  สคฺคาวรณา เป็นทิฏฐิอันห้ามซึ่งสวรรค์  

(โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้ ฯ  สกฺกายทิฏฺ ิอ.สักกายทิฏฐิ  วีสติวตฺถุกา อันมีวัตถุ 

๒๐  สคฺคาวรณา  เป็นทิฏฐิอันห้ามซึ่งสวรรค์  (โหติ) ย่อมเป็น  เนว หามิได้นั่น

เทียว  มคฺคาวรณา  เป็นทิฏฐิอันห้ามซึ่งมรรค  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้ ฯ  ปน 

แต่ว่า  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  ‘ทิฏฺ ิ นาม ชื่อ อ.ทิฏฐิ  สมตฺถา  นาม ชื่อว่าเป็นทิฏฐิ

อันสามารถ  อุปเนตุํ เพื่ออันนําเข้าไป  สคฺคํ สู่สวรรค์  อุปาทาย เพราะเข้าไปเทียบ

เคียง  สกฺกายทิฏฺ ึซึ่งสักกายทิฏฐิ  วีสติวตฺถุกํ อันมีวัตถุ ๒๐  อนฺตมโส โดยที่สุด  

นตฺถิ ย่อมไม่มี,  (สา  ทิฏฺฅิ) อ.ทิฏฐินั้น  (สตฺเต) ยังสัตว์ ท.  นิมุชฺชาเปต ิย่อมให้

จมลง  นิรยสฺมึ  เอว ในนรกนั่นเทียว  เอกนฺตํ โดยส่วนเดียว  วจนโต เพราะพระ

ดํารัส  อิมสฺมึ  สุตฺเต ในพระสูตรนี้  อิติ ว่า  ‘ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (สตฺตา) อ.สัตว์ 

ท.  สมนฺนาคตา ผู้มาตามพร้อมแล้ว  มิจฺฉาทิฏฺยิา ด้วยมิจฉาทิฏฐิ’  อิติ ดังนี้

เป็นต้น’  (อิติ) ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  ปฏิกฺขิปิตฺวา คัดค้าน

แล้ว  อิทํ  วิธานํ ซึ่งวิธีนี้  วุตฺต ํกล่าวแล้ว ฯ  ห ิ เหมือนอย่างว่า  ปาสาณสกฺขรา  

อ.ก้อนหินและก้อนกรวด  มุคฺคมาสปฺปมาณาปิ แม้มีถั่วเขียวและถั่วราชมาสเป็น

ประมาณ  ปกฺขิตฺตา อันอันบุคคลใส่เข้าไปแล้ว  อุทเก ในนํ้า  อุปฺปิลวมานา  นาม ชื่อ

ว่าเป็นถั่วอันลอยขึ้นอยู่  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  (สา  ปาสาณสกฺขรา) อ.ก้อนหินและก้อน

กรวดนั้น  ปวิสต ิย่อมเข้าไป  เหฏฺฅาว ในภายใต้เทียว  เอกนฺตํ โดยส่วนเดียว  ยถา 

ฉันใด,  (มิจฺฉาทิฏฺฅิ) อ.มิจฉาทิฏฐิ  อนฺตมโส โดยที่สุด  สกฺกายทิฏฺฅิปิ แม้ อ.สักกาย-

ทิฏฐิ  สมตฺถา  นาม ชื่อว่าเป็นทิฏฐิอันสามารถ  อุปเนตุํ เพื่ออันนําเข้าไป  สคฺคํ  

สู่สวรรค์  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  (สา  มิจฺฉาทิฏฺฅิ) อ.มิจฉาทิฏฐินั้น  (สตฺเต) ยังสัตว์ ท.   

นิมุชฺชาเปติ ย่อมให้จมลง  อปาเยสุ ในอบาย ท.  เอกนฺตํ โดยส่วนเดียว  เอวเมว 

ฉันนั้นนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ 

   อรรถกถาเอกนิบาต อังคุตตรนิกายนั้นว่า “มิจฉาทิฏฐิบางอย่าง ห้ามทั้งสวรรค์ ห้าม

ทั้งมรรค. บางอย่างห้ามแต่มรรคอย่างเดียว ไม่ห้ามสวรรค์. บางอย่าง ไม่ห้ามสวรรค์ 
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ไม่ห้ามมรรคเลย. ในบรรดามิจฉาทิฏฐิเหล่านั้น มิจฉาทิฏฐิ ๓ อย่างนี้ คือ อเหตุกทิฏฐิ 

อกิริยทิฏฐิ นัตถิกทิฏฐิ ห้ามทั้งสวรรค์ ห้ามทั้งมรรค. มิจฉาทิฏฐิที่ถือเอาที่สุด มีวัตถุ 

๑๐ ประการ ห้ามมรรคเท่านั้น ไม่ห้ามสวรรค์. สักกายทิฏฐิ อันมีวัตถุ ๒๐ ประการ ไม่

ห้ามทั้งสวรรค์ ไม่ห้ามทั้งมรรคเลย. พระอรรถกถาจารย์คัดค้านวิธีนี้แล้ว กล่าวว่า ‘ขึ้น

ชื่อว่าทิฏฐิ โดยที่สุดหมายเอาสักกายทิฏฐิซึ่งมีวัตถุ ๒๐ ชื่อว่าสามารถนํามิจฉาทิฏฐิก- 

บุคคลไปสู่สวรรค์ได้ ย่อมไม่มี, จะทําเหล่าสัตว์ให้จมลงในนรกโดยส่วนเดียวเท่านั้น’ 

เพราะบาลีในพระสูตรนี้ว่า ‘ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ’ ดังนี้

เป็นต้น. เหมือนอย่างว่า ก้อนหินและก้อนกรวด แม้มีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวและ 

ถั่วราชมาส ที่บุคคลโยนลงไปในนํ้า ชื่อว่าลอยขึ้น ไม่มีเลย, ย่อมจมลงไป ณ ภายใต้

โดยส่วนเดียวเท่านั้น ฉันใด, มิจฉาทิฏฐิ โดยที่สุดแม้แต่สักกายทิฏฐิ ชื่อว่าสามารถ

เพื่อจะนํามิจฉาทิฏฐิกบุคคลไปสู่สวรรค์ ก็ไม่มี, ย่อมให้จมลงในอบายทั้งหลาย โดย

ส่วนเดียวฉันนั้นเหมือนกัน”.

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

[๒๔๐] อยํ  ติวิธา  สคฺคาวรณา  เจว  โหตีติ  กมฺมปถปฺปตฺติยา  มหาสาวชฺชภาวโต  วุตฺตํ ฯ   

สคฺคาวรณาย  โหนฺติยา  มคฺควิพนฺธกภาเว  วตฺตพฺพเมว  นตฺถีติ  วุตฺตํ  มคฺคา- 

วรณา  จาติ ฯ  สสฺสโต  โลโกติอาทิทสวตฺถุกา  อนฺตคฺคาหิกา  มิจฺฉาทิฏฺ ิ  

มคฺคาวรณา ว  โหติ  วิปรีตทสฺสนภาวโต  น  สคฺคาวรณา  อกมฺมปถปฺปตฺติโตติ   

อธิปฺปาโย ฯ  อิทมฺปน  วิธานนฺติ  วิปรีตทสฺสนญฺจ  นาม  เนว  สคฺคาวรณํ  น  มคฺคา-

วรณนฺติ  วิรุทฺธเมตํ  อุทฺธมฺมภาวโต ฯ  ตถา  หิ  สติ  อปฺปหีนาย  เอว  สกฺกายทิฏฺยิา  

มคฺคาธิคเมน  ภวิตพฺพนฺติ  อธิปฺปาเยน  ยถาวุตฺตวิธานํ  ปฏิกฺขิปิตฺวา  น  สคฺคาวรณาติ   

สคฺคุปปตฺติยา  อวิพนฺธกตฺตํ  วทนฺเตหิ  ทิฏฺยิา  มคฺคาวหตาปิ  นาม  อนุญฺญาตา   

โหตีติ  ตํ  วาทํ  ปฏิกฺขิปนฺเตน  ทิฏฺ ิ นาม  สคฺคํ  อุปเนตุํ  สมตฺถา  นาม  นตฺถีติ   

วุตฺตํ ฯ  กสฺมา ฯ  เอกนฺตครุตรสาวชฺชภูตตฺตา ฯ  เตนาห  เอกนฺตํ  นิรยสฺมึเยว   

นิมุชฺชาเปตีติอาทินฺติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 “อยํ  ติวิธา  (มิจฺฉาทิฏฺฅิ)  สคฺคาวรณา  เจว  โหตีติ  (วจนํ  อฏฺฅกถาจริเยน)  กมฺมปถปฺปตฺติยา  

มหาสาวชฺชภาวโต  วุตฺตํ ฯ  (ตาย  ติวิธาย  มิจฺฉาทิฏฺฅิยา)  สคฺคาวรณาย  โหนฺติยา,  (ปุคฺคเลน   

มิจฺฉาทิฏฺฅิยา)  มคฺควิพนฺธกภาเว  วตฺตพฺพํ  เอว  (วจนํ)  นตฺถีติ  (อฏฺฅกถาจริเยน)  วุตฺตํ   
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‘มคฺคาวรณา  จาติ  (วจนํ) ฯ  ‘สสฺสโต  โลโกติอาทิทสวตฺถุกา  อนฺตคฺคาหิกา  มิจฺฉาทิฏฺ ิ  

มคฺคาวรณา  ว  โหติ  วิปรีตทสฺสนภาวโต,  ‘น  สคฺคาวรณา  (โหติ)  อกมฺมปถปฺปตฺติโตติ  

อธิปฺปาโย ฯ  ‘อิทมฺปน  วิธานนฺติ  (วจเน  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  ‘วิปรีตทสฺสนํ  จ   

นาม  เนว  สคฺคาวรณํ  (โหติ)  น  มคฺคาวรณํ  (โหติ)’  อิติ  วิรุทฺธํ  (โหติ)  เอตํ  (วจนํ  ตสฺสา   

ทิฏฺฅิยา)  อุทฺธมฺมภาวโต ฯ  ตถา  (ภาเว)  หิ  สติ  อปฺปหีนาย  เอว  สกฺกายทิฏฺยิา  มคฺคาธิคเมน  

ภวิตพฺพนฺติ  อธิปฺปาเยน  ยถาวุตฺตวิธานํ  ปฏิกฺขิปิตฺวา  ‘(มิจฺฉาทิฏฺฅิยา)  ‘น  สคฺคาวรณา  (โหติ)’  

อิติ  สคฺคุปปตฺติยา  อวิพนฺธกตฺตํ  วทนฺเตหิ  (อฏฺฅกถาจริเยหิ)  ทิฏฺยิา  มคฺคาวหตาปิ  นาม   

อนุญฺญาตา  โหตีติ  ตํ  วาทํ  ปฏิกฺขิปนฺเตน  (ฏีกาจริเยน) ‘ทิฏฺ ิ นาม  สคฺคํ  อุปเนตุํ  สมตฺถา  

นาม  นตฺถีติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ  ‘กสฺมา  (ทิฏฺ ิ นาม  สคฺคํ  อุปเนตุํ  สมตฺถา  นาม  นตฺถีติ  ปุจฺฉา) ฯ   

‘(ตสฺสา  มิจฺฉาทิฏฺฅิยา)  เอกนฺตครุตรสาวชฺชภูตตฺตา  (ทิฏฺ ิ  นาม  สคฺคํ  อุปเนตุํ  สมตฺถา   

นาม  นตฺถีติ  วิสฺสชฺชนํ) ฯ  เตน  (อฏฺฅกถาจริโย)  อาห  ‘(สา  มิจฺฉาทิฏฺฅิ  สตฺเต)  เอกนฺตํ   

นิรยสฺมึ  เอว  นิมุชฺชาเปตีติอาทึ  (วจนํ)”  อิติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งเอกนิบาต อังคุตตรนิกายนั้น  อิติ ว่า  “(วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า ‘อยํ  

ติวิธา  (มิจฺฉาทิฏฺฅิ) อ.มิจฉาทิฏฐิ อันมีอย่างสามนี้  สคฺคาวรณา  เจว เป็นทิฏฐิอัน

ห้ามซึ่งสวรรค์ด้วยนั่นเทียว  โหติ ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระ

อรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  มหาสาวชฺชภาวโต เพราะความที่ แห่งมิจฉาทิฏฐิ 

เป็นทิฏฐิอันเป็นไปกับด้วยโทษมาก  กมฺมปถปฺปตฺติยา เพราะการถึงซึ่งความเป็น

กรรมบถ ฯ  (ตาย  ติวิธาย มิจฺฉาทิฏฺฅิยา) ครั้นเมื่อมิจฉาทิฏฐิ อันมีอย่างสามนั้น  

สคฺคาวรณาย เป็นทิฏฐิอันห้ามซึ่งสวรรค์  โหนฺติยา มีอยู่,  (วจนํ) อ.คํา  (ปุคฺคเลน)   

วตฺตพฺพํ  เอว เป็นคํา อันบุคคล พึงกล่าวนั่นเทียว  (มิจฺฉาทิฏฺฅิยา)  มคฺควิพนฺธก-

ภาเว ในความที่ แห่งมิจฉาทิฏฐิ ไม่ขัดขวางต่อมรรค  นตฺถิ ย่อมไม่มี  อิติ เพราะ

เหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า ‘มคฺคาวรณา  จ เป็นทิฏฐิอันห้ามซึ่งมรรคด้วย’  อิติ 

ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว ฯ  อธิปฺปาโย 

อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘มิจฺฉาทิฏฺฅิ อ.มิจฉาทิฏฐิ  อนฺตคฺคาหิกา อันถือเอาซึ่งที่สุด  อิติ

อาทิทสวตฺถุกา อันมีวัตถุ ๑๐ เป็นต้นว่า ‘โลโก อ.โลก  สสฺสโต เที่ยง’ ดังนี้  มคฺคา-

วรณา ว เป็นทิฏฐิอันห้ามซึ่งมรรคเทียว  โหติ ย่อมเป็น  วิปรีตทสฺสนภาวโต เพราะ

ความเป็นแห่งความเห็นวิปริต  สคฺคาวรณา เป็นทิฏฐิอันห้ามซึ่งสวรรค์  (โหติ) ย่อม

เป็น  น หามิได้  อกมฺมปถปฺปตฺติโต เพราะไม่ถึงความเป็นกรรมบถ”  อิติ ดังนี้ ฯ   



๙. กถาว่าด้วยบทว่าวินัย 389คาถา]

(วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  (วจเน) ในคํา  ‘อิทมฺปน  วิธานนฺติ ว่า “อิทมฺปน  วิธานํ” 

ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า ‘ทิฏฺฅิ  

นาม ชื่อ อ.ทิฏฐิ  สมตฺถา  นาม ชื่อว่าเป็นทิฏฐิอันสามารถ  อุปเนตุํ เพื่ออันนํา

เข้าไป  สคฺคํ สู่สวรรค์  นตฺถิ ย่อมไม่มี’  อิติ ดังนี้  (ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์   

ปฏิกฺขิปิตฺวา คัดค้านแล้ว  ยถาวุตฺตวิธานํ ซึ่งวิธีอันพระอรรถกถาจารย์กล่าวแล้ว   

อธิปฺปาเยน ด้วยความประสงค์  อิติ ว่า  ‘เอตํ  (วจนํ) อ.คํานั่น  อิติ ว่า ‘จ ก็   

วิปรีตทสฺสนํ  นาม ชื่อ อ.การเห็นอันวิปริต  สคฺคาวรณํ เป็นทิฏฐิอันห้าม 

ซึ่งสวรรค์  (โหติ) ย่อมเป็น  เนว หามิได้นั่นเทียว  มคฺคาวรณํ เป็นทิฏฐิอันห้ามซึ่ง

มรรค  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้’  อิติ ดังนี้  วิรุทฺธํ เป็นคําอันผิด  (ตสฺสา  ทิฏฺฅิยา)   

อุทฺธมฺมภาวโต เพราะความที่ แห่งความเห็นนั้น เป็นความเห็นอันผิดธรรม ฯ  หิ จริง

อยู่  ตถา  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  สต ิมีอยู่  มคฺคาธิคเมน อันการบรรลุ

ซึ่งมรรค  ภวิตพฺพ ํพึงมี  สกฺกายทิฏฺฅิยา ด้วยสักกายทิฏฐิ  อปฺปหีนาย  เอว อันละ

ไม่ได้แล้วนั่นเทียว’  อิติ ดังนี้  ปฏิกฺขิปนฺเตน ผู้เมื่อจะคัดค้าน  ตํ  วาทํ ซึ่งวาทะนั้น  

อิติ ว่า  ‘ทิฏฺฅิยา  มคฺคาวหตาปิ  นาม ชื่อแม้ อ.ความที่ แห่งทิฏฐิ เป็นทิฏฐิอันนํามา 

ซึ่งมรรค  (มิจฺฉาทิฏฺฅิยา)  ‘น  สคฺคาวรณา  (โหติ)’  อิติ  สคฺคุปปตฺติยา  อวิพนฺธกตฺตํ  

วทนฺเตหิ  (อฏฺฅกถาจริเยหิ)  อนุญฺฃาตา เป็นสภาพ อันพระอรรถกถาจารย์ ท. ผู้

กล่าวอยู่ ซึ่งความที่ แห่งมิจฉาทิฏฐิ ไม่ขัดขวาง ต่อการเข้าถึงซึ่งสวรรค์ ว่า ‘เป็นทิฏฐิ

อันห้ามซึ่งสวรรค์ ย่อมเป็น หามิได้’ ดังนี้ อนุญาตแล้ว  โหติ ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  

วุตฺต ํกล่าวแล้ว ฯ  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  (อิติ) ว่า “(ทิฏฺฅิ  นาม) ชื่อ อ.ทิฏฐิ  (สมตฺถา   

นาม) ชื่อว่าเป็นทิฏฐิอันสามารถ  (อุปเนตุํ) เพื่ออันนําเข้าไป  (สคฺคํ) สู่สวรรค์  

(นตฺถิ) ย่อมไม่มี  กสฺมา เพราะเหตุอะไร ?”  (อิติ) ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  อิติ 

ว่า “(ทิฏฺฅิ  นาม) ชื่อ อ.ทิฏฐิ  (สมตฺถา  นาม) ชื่อว่าเป็นทิฏฐิอันสามารถ  (อุปเนตุํ)  

เพื่ออันนําเข้าไป  (สคฺคํ) สู่สวรรค์  (นตฺถิ) ย่อมไม่มี  (ตสฺสา  มิจฺฉาทิฏฺฅิยา)   

เอกนฺตครุตรสาวชฺชภูตตฺตา เพราะความที่ แห่งมิจฉาทิฏฐินั้น เป็นทิฏฐิอันเป็นไป

กับด้วยโทษอันหนักกว่าโดยส่วนเดียวเป็นแล้ว’  (อิติ) ดังนี้ ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  

(อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา  อิติอาทึ 

เป็นต้นว่า “(สา  มิจฺฉาทิฏฺฅิ) อ.มิจฉาทิฏฐินั้น  (สตฺเต) ยังสัตว์ ท.  นิมุชฺชาเปติ  

ย่อมให้จมลง  นิรยสฺมึ  เอว ในนรกนั่นเทียว  เอกนฺตํ โดยส่วนเดียว’  อิติ ดังนี้”  อิติ 
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ดังนี้ ฯ

 ฎีกาเอกนิบาต อังคุตตรนิกายนั้นว่า “พระอรรถกถาจารย์ กล่าวว่า ‘มิจฉาทิฏฐิ ๓ อย่าง

นี้ ทั้งห้ามสวรรค์ ดังนี้ เพราะมิจฉาทิฏฐิ ๓ อย่างนั้น ชื่อว่ามีโทษมาก เหตุถึงความเป็น

กรรมบถ. เมื่อมิจฉาทิฏฐิ ๓  อย่างเหล่านั้นห้ามสวรรค์ ก็ไม่มีคําต้องพูดถึงในความที่

มิจฉาทิฏฐิจะไม่ขัดขวางต่อมรรค เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า ‘ห้าม

ทั้งมรรค’ ดังนี้. อธิบายว่า ‘มิจฉาทิฏฐิอันถือเอาที่สุด ซึ่งมีวัตถุ ๑๐ ประการ มีเห็นว่า

โลกเที่ยงเป็นต้น ชื่อว่าห้ามมรรคอย่างเดียว เพราะเป็นความเห็นวิปริต, ไม่ชื่อว่าห้าม

สวรรค์ เพราะไม่ถึงความเป็นกรรมบถ”. บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในคําว่า ‘อิทมฺปน  

วิธานํ’ ดังนี้ : พระฎีกาจารย์คัดค้านวิธีตามที่พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ด้วยประสงค์

ว่า ‘ข้อที่ว่า ‘อันธรรมดาความเห็นวิปริต ไม่ห้ามสวรรค์ ไม่ห้ามมรรคเลย’ ดังนี้นั้น ผิด 

เพราะผิดธรรม. จริงอยู่ เมื่อเป็นอย่างนั้น การบรรลุมรรค พึงมีได้ด้วยทั้งสักกายทิฏฐิ 

ที่ละไม่ได้นั่นเอง’ ดังนี้’ เมื่อจะคัดค้านวาทะนั้นว่า ‘เมื่อพระอรรถกถาจารย์ทั้งหลาย 

กล่าวความที่มิจฉาทิฏฐิไม่ขัดขวางต่อการเข้าถึงสวรรค์ว่า ‘ไม่ห้ามสวรรค์’ ดังนี้ ย่อม

เป็นอันอนุญาต แม้ความที่ทิฏฐินํามาซึ่งมรรค’ ดังนี้ จึงกล่าวว่า ‘ชื่อว่าทิฏฐิที่ชื่อว่า

สามารถนํามิจฉาทิฏฐิกบุคคลไปสู่สวรรค์ ย่อมไม่มี’ ดังนี้. ถามว่า ‘เพราะเหตุอะไร ?’ 

แก้ว่า ‘เพราะมิจฉาทิฏฐินั้น มีโทษหนักโดยส่วนเดียว’. เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถา-

จารย์จึงกล่าวว่า ‘ทําสัตว์ทั้งหลายย่อมให้จมลงในนรกโดยส่วนเดียวเท่านั้น’ เป็นต้น”.

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

[๒๔๑] นิกฺเขปกณฺฑวณฺณนายนฺตุ  รูปํ  อตฺตโต  สมนุปสฺสตตีิ  เอกา  อุจฺเฉททิฏฺ,ิ  รูปวนฺตํ  

วา  อตฺตานํ  อตฺตนิ  วา  รูปํ  รูปสฺมึ  วา  อตฺตานํ  สมนุปสฺสตีติ  ติสฺโส  สสฺสตทิฏฺโิยติ   

รูปกฺขนฺเธ  จตสฺโส  ทิฏฺโิย,  เอเสว  นโย  เวทนาทีสูติ  เอวํ  วีสติวตฺถุกา  สกฺกายทิฏฺตีิ  

อิมมตฺถํ  วตฺวา  ปุน  ตา  สพฺพาปิ  มคฺคาวรณา  น  สคฺคาวรณา  ปมมคฺควชฺฌาติ  

วุตฺตํ ฯ

 นิกฺเขปกณฺฑวณฺณนายํ  ตุ  “รูปํ  อตฺตโต  สมนุปสฺสตีติ  เอกา  อุจฺเฉททิฏฺ,ิ  ‘รูปวนฺตํ  วา   

อตฺตานํ  อตฺตนิ  วา  รูปํ  รูปสฺมึ  วา  อตฺตานํ  สมนุปสฺสตีติ  ติสฺโส  สสฺสตทิฏฺโิยติ  รูปกฺขนฺเธ  

จตสฺโส  ทิฏฺโิย,  เอโส  เอว  นโย  เวทนาทีสุ  (ขนฺเธสุ)  อิติ  เอวํ  วีสติวตฺถุกา  สกฺกายทิฏฺ ี อิติ  

(อฏฺฅกถาจริเยน)  อิมํ  อตฺถํ  วตฺวา  ปุน  “ตา  สพฺพาปิ  (สกฺกายทิฏฺฅี)  มคฺคาวรณา  (โหนฺติ)   
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น  สคฺคาวรณา  (โหนฺติ)  ปมมคฺควชฺฌา  (โหนฺติ)”  อิติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 ต ุส่วนว่า  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “ทิฏฺโิย อ.ทิฏฐิ ท.  จตสฺโส ๔  รูปกฺขนฺเธ ในรูป

ขันธ์  อิติ คือ  อุจฺเฉททิฏฺ ิอ.อุจเฉททิฏฐิ  เอกา หนึ่ง  อิติ คือ  ‘สมนุปสฺสต ิย่อม

ตามพิจารณาเห็น  รูป ํซึ่งรูป  อตฺตโต โดยความเป็นตน’,  สสฺสตทิฏฺโิย อ.สัสสต-

ทิฏฐิ ท.  ติสฺโส ๓  อิติ คือ  ‘สมนุปสฺสต ิย่อมตามพิจารณาเห็น  อตฺตานํ ซึ่งตน   

รูปวนฺต ํว่ามีรูป  วา หรือ  วา หรือว่า  รูปํ ซึ่งรูป  อตฺตนิ ในตน  วา หรือว่า  อตฺตานํ  

ซึ่งตน  รูปสฺม ึในรูป’,  นโย อ.นัย  เวทนาทีสุ  (ขนฺเธสุ) ในขันธ์ ท. มีเวทนาเป็นต้น  

เอโส  เอว นี้นั่นเทียว  อิติ เพราะเหตุนั้น  สกฺกายทิฏฺ ีอ.สักกายทิฏฐิ ท.  วีสติวตฺถุกา  

อันมีวัตถุ ๒๐  เอวํ ด้วยประการฉะนี้  อิติ ดังนี้แล  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถ-

กถาจารย์  วตฺวา ครั้นกล่าวแล้ว  อิมํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนี้  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  อิติ ว่า 

“ตา  (สกฺกายทิฏฺ)ี อ.สักกายทิฏฐิ ท. เหล่านั้น  สพฺพาป ิแม้ทั้งปวง  มคฺคาวรณา  

เป็นทิฏฐิอันห้ามซึ่งมรรค  (โหนฺติ) ย่อมเป็น  สคฺคาวรณา เป็นทิฏฐิอันห้ามซึ่งสวรรค์  

(โหนฺติ) ย่อมเป็น  น หามิได้  ปมมคฺควชฺฌา เป็นทิฏฐิอันมรรคที่ ๑ พึงฆ่า  (โหนฺติ)  

ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  นิกฺเขปกณฺฑวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งนิกเขปกัณฑ์ ฯ 

        ส่วนในอรรถกถานิกเขปกัณฑ์ ท่านกล่าวเนื้อความนี้ไว้ว่า “ทิฏฐิในรูปขันธ์มี ๔ คือ 

อุจเฉททิฏฐิ ๑ คือ ย่อมตามเห็นรูป โดยความเป็นตัวตน, สัสสตทิฏฐิ ๓ คือ ย่อมตาม

เห็นตนว่ามีรูป ๑ ย่อมตามเห็นรูปในตน ๑ ย่อมตามเห็นตนในรูป ๑, แม้ในเวทนา

ขันธ์เป็นต้น ก็นัยนี้เหมือนกัน สรุปว่า สักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐” ดังนี้แล้ว กล่าวอีกว่า 

“สักกายทิฏฐิเหล่านั้นแม้ทั้งหมด ห้ามแต่มรรค ไม่ห้ามสวรรค์ อันมรรคที่ ๑ (โสดา

ปัตติมรรค) พึงฆ่าเสีย” ดังนี้.

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

 อกิริยวาทาทิกถา ฯ

 อกิริยวาทาทิกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งวาทะมีอกิริยวาทะเป็นต้น  (นิฏฺฅิตา) 

จบแล้ว ฯ

 จบเรื่องวาทะมีอกิริยวาทะเป็นต้น.
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ปาณาติปาตาทีนมารมฺมณกถา

[๒๔๒]  อิทานิ  ปาณาติปาตาทีนมารมฺมณกถา  ทสฺสิยเต ฯ  

 อิทานิ ในกาลนี้  อารมฺมณกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งอารมณ์  ปาณาติ- 

ปาตาทีนํ  (อกุสลกมฺมปถานํ) แห่งอกุศลกรรบถ ท. มีปาณาติบาตเป็นต้น  (มยา) 

อันข้าพเจ้า  ทสฺสิยเต จะแสดง ฯ

 บัดนี้ ข้าพเจ้าจะแสดงเรื่องว่าด้วยอารมณ์ของอกุศลกรรมบถทั้งหลายมีปาณาติบาต

เป็นต้น.

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

 ปาณาติปาโต  เจตฺถ  ชีวิตินฺทฺริยารมฺมโณ  อทินฺนาทานอพฺรหฺมจริยสุราเมรยมชฺชปฺ-

ปมาทฏฺานานิ  รูปธมฺเมสุ  รูปายตนาทิอญฺญตรสงฺขารารมฺมณานิ  มุสาวาโท  

ยสฺส  มุสา  ภณติ  ตํ  อารภิตฺวา  ปวตฺตนโต  สตฺตารมฺมโณ ฯ  อพฺรหฺมจริยมฺปิ   

สตฺตารมฺมณนฺติ  เอเก ฯ  เกจิ  อทินฺนาทานญฺจ  ยทา  สตฺโต  หริตพฺโพ  โหติ  ตทา  

สตฺตารมฺมณนฺติ ฯ  อปิเจตฺถ  สงฺขารวเสน  สตฺเต  อารภนฺติ  น  ปณฺณตฺติวเสนาติ  

ปญฺจเวรวเสน  ขุทฺทกปาวณฺณนายํ  วุตฺตํ ฯ

 “ปาณาติปาโต  จ  เอตฺถ  (ปญฺจเวเรสุ)  ชีวิตินฺทฺริยารมฺมโณ  (โหติ),  อทินฺนาทานอพฺรหฺมจริย- 

สุราเมรยมชฺชปฺปมาทฏฺานานิ  รูปธมฺเมสุ  รูปายตนาทิอญฺญตรสงฺขารารมฺมณานิ  (โหนฺติ),   

มุสาวาโท,  (มุสาวาทีปุคฺคโล)  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  มุสา  ภณติ,  ตํ  (ปุคฺคลํ)  อารภิตฺวา  ปวตฺตนโต  

สตฺตารมฺมโณ  (โหติ) ฯ  ‘อพฺรหฺมจริยมฺปิ  สตฺตารมฺมณํ  (โหติ)  อิติ  เอเก  (อาจริยา  วทนฺติ) ฯ   

เกจิ  (อาจริยา)  ‘อทินฺนาทานํ  จ,  ยทา  สตฺโต  (อทินฺนาทายีปุคฺคเลน)  หริตพฺโพ  โหติ,  ตทา   

สตฺตารมฺมณํ  (โหติ)’  อิติ  (วทนฺติ) ฯ  อปิจ  (อทินฺนาทายีปุคฺคลา)  เอตฺถ  (ทฺวีสุ  สงฺขารปณฺณตฺตีสุ)   

สงฺขารวเสน  สตฺเต  อารภนฺติ,  น  ปณฺณตฺติวเสน  (อารภนฺติ)”  อิติ  (วจนํ  อฏฺฅกถาจริเยน)   

ปญฺจเวรวเสน  ขุทฺทกปาวณฺณนายํ  วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  ขุทฺทก-

ปาวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งขุททกปาฐะ  ปญฺจเวรวเสน ด้วยสามารถแห่งเวร 

๕  อิติ ว่า  “จ ก็  เอตฺถ  (ปญฺจเวเรสุ)  ปาณาติปาโต อ.- ในเวร ๕ ท. เหล่า
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นั้นหนา -ปาณาติบาต  ชีวิตินฺทฺริยารมฺมโณ มีชีวิตินทรีย์เป็นอารมณ์  (โหติ) ย่อม

เป็น,  อทินฺนาทานอพฺรหฺมจริยสุราเมรยมชฺชปฺปมาทฏฺานานิ อ.อทินนาทาน  

อพรหมจรรย์ และสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ท.  รูปธมฺเมสุ  รูปายตนาทิอญฺญตร-

สงฺขารารมฺมณานิ มี- ในรูปธรรม ท. หนา -สังขารมีรูปายตนะเป็นต้นอย่างใด

อย่างหนึ่งเป็นอารมณ์  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  มุสาวาโท อ.มุสาวาท  สตฺตารมฺมโณ 

มีสัตว์เป็นอารมณ์  ตํ  (ปุคฺคลํ)  อารภิตฺวา  ปวตฺตนโต เพราะการ ปรารภ ซึ่ง-,   

(มุสาวาทีปุคฺคโล) อ.บุคคล ผู้กล่าวเท็จโดยปกติ  ภณติ ย่อมกล่าว  มุสา เท็จ  

ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ต่อบุคคลใด, -บุคคลนั้น แล้วจึงเป็นไป  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  เอเก   

(อาจริยา) อ.อาจารย์ ท. พวกหนึ่ง  (วทนฺติ) ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  “อพฺรหฺมจริยมฺปิ แม้ 

อ.อพรหมจรรย์  สตฺตารมฺมณ ํมีสัตว์เป็นอารมณ์  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  เกจิ  

(อาจริยา) อ.อาจารย์ ท. บางพวก  (วทนฺติ) ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  “จ ก็  อทินฺนาทานํ  

อ.อทินนาทาน  สตฺตารมฺมณ ํ มีสัตว์เป็นอารมณ์  (โหติ) ย่อมเป็น  ตทา ใน-,   

สตฺโต อ.สัตว์  (อทินฺนาทายีปุคฺคเลน)  หริตพฺโพ เป็นสัตว์ อันอทินนาทายีบุคคล 

พึงลักขโมยไป  โหติ ย่อมเป็น  ยทา ในกาลใด, -กาลนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ  อปิจ อีกอย่าง

หนึ่ง  (อทินฺนาทายีปุคฺคลา) อ.อทินนาทายีบุคคล ท.  อารภนฺติ ย่อมปรารภ  สตฺเต  

ซึ่งสัตว์ ท.  เอตฺถ  (ทฺวีสุ  สงฺขารปณฺณตฺตีสุ)  สงฺขารวเสน ด้วยสามารถแห่ง-  

ในสังขารและบัญญัติ ท. ๒ เหล่านั่นหนา -สังขาร  (อารภนฺติ) ย่อมปรารภ  ปณฺณตฺติ- 

วเสน ด้วยสามารถแห่งบัญญัติ  น หามิได้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในอรรถกถาขุททกปาฐะ ท่านกล่าวไว้ด้วยสามารถเวร ๕ ว่า “ก็บรรดาเวร ๕ เหล่านี้ 

ปาณาติบาต มีชีวิตินทรีย์เป็นอารมณ์, อทินนาทาน อพรหมจรรย์ และสุราเมรยมัชช- 

ปมาทัฏฐาน มีบรรดารูปธรรมทั้งหลาย มีสังขารมีรูปายตนะเป็นต้น อย่างใดอย่าง

หนึ่งเป็นอารมณ์, มุสาวาท ชื่อว่ามีสัตว์เป็นอารมณ์ เพราะปรารภผู้ที่มุสาวาทีบุคคล

พูดเท็จเป็นไป. อาจารย์พวกหนึ่ง กล่าวว่า ‘แม้อพรหมจริยะ ก็มีสัตว์เป็นอารมณ์’. 

อาจารย์บางพวก กล่าวว่า ‘ก็อทินนาทาน ก็ชื่อว่ามีสัตว์เป็นอารมณ์ ในกาลเมื่อสัตว์

อันอทินนาทายีบุคคลพึงลักขโมยไป. ก็แต่ว่า ในบรรดาสังขารและบัญญัติทั้ง ๒ เหล่า

นั้น อทินนาทายีบุคคลทั้งหลาย ย่อมปรารภสัตว์ทั้งหลายด้วยสามารถสังขาร หา

ปรารภด้วยสามารถบัญญัติไม่”.
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[๒๔๓] ปาณาติปาโต  ชีวิตินฺทฺริยารมฺมณโต  สงฺขารารมฺมโณ  โหติ,  อทินฺนาทานํ  สตฺตา- 

รมฺมณํ  วา  สงฺขารารมฺมณํ  วา,  มิจฺฉาจาโร  โผฏฺพฺพวเสน  สงฺขารารมฺมโณ,   

สตฺตารมฺมโณติปิ  เอเก ฯ  มุสาวาโท  สตฺตารมฺมโณ  วา  สงฺขารารมฺมโณ  วา,  ตถา  

ปิสุณวาจา,  ผรุสวาจา  สตฺตารมฺมณาว,  สมฺผปฺปลาโป  ทิฏฺสฺสุตมุตวิญฺญาตวเสน  

สตฺตารมฺมโณ  วา  สงฺขารารมฺมโณ  วา,  ตถา  อภิชฺฌา,  พฺยาปาโท  สตฺตารมฺมโณว,  

มิจฺฉาทิฏฺ ิ  เตภูมิกธมฺมวเสน  สงฺขารารมฺมณา  วา  ปญฺญตฺติวเสน  สตฺตารมฺมณา  

วาติ  อฏฺสาลินีสมฺมาทิฏฺสิุตฺตสงฺคีติสุตฺตวณฺณนา ฯ

 “ปาณาติปาโต  ชีวิตินฺทฺริยารมฺมณโต  สงฺขารารมฺมโณ  โหติ,  อทินฺนาทานํ  สตฺตารมฺมณํ  วา   

สงฺขารารมฺมณํ  วา  (โหติ),  มิจฺฉาจาโร  โผฏฺพฺพวเสน  สงฺขารารมฺมโณ  (โหติ),  ‘สตฺตารมฺมโณ’  

อิติปิ  เอเก  (อาจริยา  วทนฺติ) ฯ  มุสาวาโท  สตฺตารมฺมโณ  วา  สงฺขารารมฺมโณ  วา  (โหติ),  ตถา  

ปิสุณวาจา  (สตฺตารมฺมโณ  วา  สงฺขารารมฺมโณ  วา  โหติ),  ผรุสวาจา  สตฺตารมฺมณาว  (โหติ),  

สมฺผปฺปลาโป  ทิฏฺสฺสุตมุตวิญฺญาตวเสน  สตฺตารมฺมโณ  วา  สงฺขารารมฺมโณ  วา  (โหติ),  ตถา  

อภิชฺฌา  (ทิฏฺสฺสุตมุตวิญฺญาตวเสน  สตฺตารมฺมโณ  วา  สงฺขารารมฺมโณ  วา  โหติ),  พฺยาปาโท  

สตฺตารมฺมโณว  (โหติ),  มิจฺฉาทิฏฺ ิ  เตภูมิกธมฺมวเสน  สงฺขารารมฺมณา  วา  ปญฺญตฺติวเสน   

สตฺตารมฺมณา  วา  (โหติ)”  อิติ  อฏฺสาลินีสมฺมาทิฏฺสิุตฺตสงฺคีติสุตฺตวณฺณนา ฯ

 อฏฺสาลินีสมฺมาทิฏฺสิุตฺตสงฺคีติสุตฺตวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งอัฏฐสาลินี สัมมา-

ทิฏฐิสูตร และสังคีติสูตร  อิติ ว่า  “ปาณาติปาโต อ.ปาณาติบาต  สงฺขารารมฺมโณ 

เป็นสภาพมีสังขารเป็นอารมณ์  ชีวิตินฺทฺริยารมฺมณโต เพราะมีชีวิตินทรีย์เป็น

อารมณ์  โหติ ย่อมเป็น,  อทินฺนาทานํ อ.อทินนาทาน  สตฺตารมฺมณํ วา มีสัตว์

เป็นอารมณ์หรือ  สงฺขารารมฺมณํ  วา หรือว่ามีสังขารเป็นอารมณ์  (โหติ) ย่อมเป็น,  

มิจฺฉาจาโร อ.มิจฉาจาร  สงฺขารารมฺมโณ มีสังขารเป็นอารมณ์  โผฏฺพฺพวเสน ด้วย

สามารถแห่งความเป็นภาพอันบุคคลพึงถูกต้อง  (โหติ) ย่อมเป็น,  เอเก  (อาจริยา)  

อ.อาจารย์ ท. พวกหนึ่ง  (วทนฺติ) ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  “สตฺตารมฺมโณ มีสัตว์เป็น

อารมณ์”  อิติปิ ดังนี้บ้าง ฯ  มุสาวาโท อ.มุสาวาท  สตฺตารมฺมโณ  วา มีสัตว์เป็น

อารมณ์หรือ  สงฺขารารมฺมโณ  วา หรือว่า มีสังขารเป็นอารมณ์  (โหติ) ย่อมเป็น,  

ตถา อ.เหมือนอย่างนั้น  ปิสุณวาจา คือ อ.ปิสุณวาจา  (สตฺตารมฺมโณ  วา) มีสัตว์

เป็นอารมณ์หรือ  (สงฺขารารมฺมโณ  วา) หรือว่า มีสังขารเป็นอารมณ์  (โหติ) ย่อม
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เป็น,  ผรุสวาจา อ.ผรุสวาจา  สตฺตารมฺมณาว มีสัตว์เป็นอารมณ์เทียว  (โหติ) ย่อม

เป็น,  สมฺผปฺปลาโป อ.สัมผัปปลาปะ  สตฺตารมฺมโณ  วา มีสัตว์เป็นอารมณ์หรือ  

สงฺขารารมฺมโณ  วา หรือว่ามีสังขารเป็นอารมณ์  ทิฏฺสฺสุตมุตวิญฺญาตวเสน ด้วย

สามารถแห่งรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธัมมารมณ์  (โหติ) ย่อมเป็น,  ตถา 

อ.เหมือนอย่างนั้น  อภิชฺฌา คือ อ.อภิชฌา  (สตฺตารมฺมโณ  วา) มีสัตว์เป็นอารมณ์

หรือ  (สงฺขารารมฺมโณ  วา) หรือว่ามีสังขารเป็นอารมณ์  (ทิฏฺสฺสุตมุตวิญฺญาต-

วเสน) ด้วยสามารถแห่งรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์  (โหติ) ย่อม

เป็น,  พฺยาปาโท อ.พยาบาท  สตฺตารมฺมโณว มีสัตว์เป็นอารมณ์เทียว  (โหติ) ย่อม

เป็น,  มิจฺฉาทิฏฺฅิ อ.มิจฉาทิฏฐิ  สงฺขารารมฺมณา มีสังขารเป็นอารมณ์  เตภูมิก-

ธมฺมวเสน ด้วยสามารถแห่งธรรมอันเป็นไปในภูมิ ๓  วา หรือ  วา หรือว่า  สตฺตา-

รมฺมณา มีสัตว์เป็นอารมณ์  ปญฺฃตฺติวเสน ด้วยสามารถแห่งบัญญัติ  (โหติ) ย่อม

เป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาอัฏฐสาลินี อรรถกถาสัมมาทิฏฐิสูตร และสังคีติสูตรว่า “ปาณาติบาต ชื่อว่า

มีสังขารเป็นอารมณ์ เพราะมีชีวิตินทรีย์เป็นอารมณ์, อทินนาทาน มีสัตว์เป็นอารมณ์

บ้าง มีสังขารเป็นอารมณ์บ้าง, มิจฉาจาร มีสังขารเป็นอารมณ์ ด้วยสามารถความเป็น

ภาพอันบุคคลพึงถูกต้อง, อาจารย์พวกหนึ่ง กล่าวว่า ‘มีสัตว์เป็นอารมณ์’ บ้าง, มุสา-

วาท มีสัตว์เป็นอารมณ์บ้าง มีสังขารเป็นอารมณ์บ้าง, ปิสุณวาจา ก็อย่างนั้น, ผรุส-

วาจา มีสัตว์เป็นอารมณ์อย่างเดียว, สัมผัปปลาปะมีสัตว์เป็นอารมณ์บ้าง มีสังขารเป็น

อารมณ์บ้าง ด้วยสามารถแห่งรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์, อภิชฌา 

ก็อย่างนั้น, พยาบาท มีสัตว์เป็นอารมณ์อย่างเดียว, มิจฉาทิฏฐิ มีสังขารเป็นอารมณ์ 

ด้วยสามารถธรรมอันเป็นไปในภูมิ ๓ บ้าง มีสัตว์เป็นอารมณ์ ด้วยสามารถบัญญัติ

บ้าง”.

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

[๒๔๔] ‘อทินฺนาทานํ  สตฺตารมฺมณนฺติ  อิทํ  ‘ปญฺจสิกฺขาปทา  ปริตฺตารมฺมณาเอวาติ  อิมาย  

ปญฺหาปุจฺฉกปาลิยา  วิรุชฺฌติ ฯ  ยญฺหิ    ปาณาติปาตาทิทุสฺสีลฺยสฺส  อารมฺมณํ,  ตเทว  

ตํตํเวรมณิยา  อารมฺมณํ,  วีติกฺกมิตพฺพวตฺถุโต  เอว  หิ  วิรตีติ ฯ  สตฺตารมฺมณนฺติ  วา  

สตฺตสงฺขาตสงฺขารารมฺมณตฺตเมว  อุปาทาย  วุตฺตนฺติ  น  โกจิ  วิโรโธ ฯ  
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 ตถา  หิ  วุตฺตํ  สมฺโมหวิโนทนิยํ  ยานิ  เอตฺถ  สตฺตารมฺมณานีติ  วุตฺตานิ  ตานิ   

สตฺโตติ  สงฺขคเต  สงฺขาเร  เอว  อารมฺมณํ  กโรนฺตีติ ฯ  เอส  นโย  อิโต  ปเรสุปิ ฯ  

 “วิสภาควตฺถุโน  อิตฺถี  ปุริโสติ  คเหตพฺพโต  สตฺตารมฺมโณติ  เอเก ฯ  ‘เอโก  ทิฏฺโ  

เทฺว  สุตาติอาทินา  สมฺผปฺปลปเน  ทิฏฺสฺสุตมุตวิญฺญาตวเสน ฯ  ตถา  อภิชฺฌาติ   

เอตฺถ  ตถาสทฺโท  ทิฏฺสฺสุตมุตวิญฺญาตวเสนาติ  อิทมฺปิ  อุปสํหรติ  น  สตฺต- 

สงฺขารารมฺมณตฺตเมว  ทสฺสนาทิวเสน  อภิชฺฌายนโต ฯ  ‘นตฺถิ  สตฺตา  โอปปาติกาติ  

ปวตฺตมานาปิ  มิจฺฉาทิฏฺ ิ เตภูมิกธมฺมวิสยาเอวาติ  อธิปฺปาเยนสฺสา  สงฺขารารมฺมณตา   

วุตฺตา ฯ  ‘กถมฺปน  มิจฺฉาทิฏฺยิา  สพฺเพ  เตภูมิกธมฺมา  อารมฺมณา  โหนฺตีติ ฯ  

สาธารณโต  ‘นตฺถิ  สุกตทุกฺกฏานํ  กมฺมานํ  ผลวิปาโกติ  ปวตฺตมานาย  อตฺถโต   

รูปารูปาวจรธมฺมาปิ  คหิตา  เอว  โหนฺตีติ  สมฺมาทิฏฺสิุตฺตสงฺคีติสุตฺตฏีกา ฯ

 “อทินฺนาทานํ  สตฺตารมฺมณํ  (โหติ)’  อิติ  อิทํ  (วจนํ)  ‘ปญฺจสิกฺขาปทา  ปริตฺตารมฺมณาเอว   

(โหนฺติ)’  อิติ  อิมาย  ปญฺหาปุจฺฉกปาลิยา  วิรุชฺฌติ ฯ  ยํ  (วตฺถุ)  หิ  ปาณาติปาตาทิทุสฺสีลฺยสฺส  

อารมฺมณํ  (โหติ),  ตํ  เอว  (วตฺถุ)  ตํตํเวรมณิยา  อารมฺมณํ  (โหติ),  (เวรมณี  ปุคฺคเลน)   

วีติกฺกมิตพฺพวตฺถุโต  เอว  หิ  วิรตีติ ฯ  ‘สตฺตารมฺมณนฺติ  (ปทํ  อฏฺฅกถาจริเยน)  วา  (อทินฺนา-

ทานสฺส)  สตฺตสงฺขาตสงฺขารารมฺมณตฺตํ  เอว  อุปาทาย  วุตฺตนฺติ  น  โกจิ  วิโรโธ  (โหติ) ฯ  

 ตถา  หิ  (อฏฺฅกถาจริเยน)  วุตฺตํ  สมฺโมหวิโนทนิยํ  “(ภควตา)  ยานิ  (สิกฺขาปทานิ)  เอตฺถ   

(สิกฺขาปทวิภงฺเค)  ‘สตฺตารมฺมณานีติ  วุตฺตานิ,  ตานิ  (สิกฺขาปทานิ)  ‘สตฺโตติ  สงฺขคเต  สงฺขาเร  

เอว  อารมฺมณํ  กโรนฺตีติ  (วจนํ) ฯ  เอส  นโย  อิโต  (สิกฺขาปทโต)  ปเรสุปิ  (สิกฺขาปเทสุ) ฯ  

 “(มิจฺฉาจาโร)  วิสภาควตฺถุโน  ‘อิตฺถี  ปุริโสติ  คเหตพฺพโต  สตฺตารมฺมโณ  (โหติ)’  อิติ  เอเก   

(อาจริยา  วทนฺติ) ฯ  (สมฺผปฺปลาโป)  ‘เอโก  (ปุคฺคโล  มยา)  ทิฏฺโ,  เทฺว  (สทฺทา  มยา)  สุตาติ- 

อาทินา  (นเยน)  สมฺผปฺปลปเน  ทิฏฺสฺสุตมุตวิญฺญาตวเสน  (สตฺตารมฺมโณ  วา  สงฺขารารมฺมโณ  

วา  โหติ) ฯ  ‘ตถา  อภิชฺฌาติ  เอตฺถ  (วจเน)  ตถาสทฺโท  ‘ทิฏฺสฺสุตมุตวิญฺญาตวเสนาติ  อิทมฺปิ  

(อตฺถํ)  อุปสํหรติ  น  สตฺตสงฺขารารมฺมณตฺตเมว  ทสฺสนาทิวเสน  อภิชฺฌายนโต  (อุปสํหรติ) ฯ   

(อฏฺฅกถาจริเยน)  ‘นตฺถิ  สตฺตา  โอปปาติกาติ  ปวตฺตมานาปิ  มิจฺฉาทิฏฺ ิ เตภูมิกธมฺมวิสยา  เอว   

(โหติ)’  อิติ  อธิปฺปาเยน  อสฺสา  (มิจฺฉาทิฏฺฅิยา)  สงฺขารารมฺมณตา  วุตฺตา ฯ  ‘กถํ  ปน  มิจฺฉาทิฏฺยิา   

สพฺเพ  เตภูมิกธมฺมา  อารมฺมณา  โหนฺตีติ  (ปุจฺฉา) ฯ  ‘สาธารณโต  ‘นตฺถิ  สุกตทุกฺกฏานํ  กมฺมานํ   
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ผลวิปาโกติ  ปวตฺตมานาย  (มิจฺฉาทิฏฺฅิยา)  อตฺถโต  รูปารูปาวจรธมฺมาปิ  คหิตา  เอว  โหนฺติ’  

(อิติ  วิสฺสชฺชนํ)”  อิติ  สมฺมาทิฏฺสิุตฺตสงฺคีติสุตฺตฏีกา ฯ

 สมฺมาทิฏฺสิุตฺตสงฺคีติสุตฺตฏีกา อ.ฎีกาแห่งสัมมาทิฏฐิสูตรและสังคีติสูตร  อิติ ว่า  

“อิทํ  (วจนํ) อ.คํานี้  อิติ ว่า  ‘อทินฺนาทานํ อ.อทินนาทาน  สตฺตารมฺมณ ํ มีสัตว์

เป็นอารมณ์  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  วิรุชฺฌติ ย่อมผิด  อิมาย  ปญฺหาปุจฺฉก- 

ปาลิยา จากพระบาลีของผู้ถามซึ่งปัญหานี้  อิติ ว่า ‘ปญฺจสิกฺขาปทา อ.สิกขาบท ๕ 

ท.  ปริตฺตารมฺมณาเอว เป็นสิกขาบทมีกามาวจรธรรมเป็นอารมณ์นั่นเทียว  (โหนฺติ)  

ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้ ฯ  ห ิ ด้วยว่า  ยํ  (วตฺถุ) อ.วัตถุใด  อารมฺมณํ เป็นอารมณ์  

ปาณาติปาตาทิทุสฺสีลฺยสฺส แห่งความเป็นแห่งบุคคลผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้ว 

มีปาณาติบาตเป็นต้น  (โหติ) ย่อมเป็น,  ตํ  เอว  (วตฺถุ) อ.วัตถุนั้นนั่นเทียว   

อารมฺมณํ เป็นอารมณ์  ตํตํเวรมณิยา ของเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากโทษเครื่อง 

ทุศีลนั้นๆ  (โหติ) ย่อมเป็น,  หิ จริงอยู่  (เวรมณี) อ.เจตนาเป็นเครื่องงดเว้น   

(ปุคฺคเลน)  วีติกฺกมิตพฺพวตฺถุโต  เอว จากวัตถุ อันบุคคล พึงก้าวล่วงนั่นเทียว   

วิรตีต ิ ชื่อว่าวิรติ ฯ  วา อีกอย่างหนึ่ง  ‘สตฺตารมฺมณนฺติ  (ปทํ) อ.บทว่า ‘สตฺตา-

รมฺมณํ’ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  อุปาทาย 

เพราะมุ่งถึง  (อทินฺนาทานสฺส)  สตฺตสงฺขาตสงฺขารารมฺมณตฺตํ  เอว ซึ่งความ

ที่ แห่งอทินนาทาน มีสังขารอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าสัตว์เป็นอารมณ์นั่นเทียว  อิติ 

เพราะเหตุนั้น  วิโรโธ อ.ความผิด  โกจิ อะไรๆ  น  (โหติ) ย่อมไม่มี ฯ

 ตถา  ห ิจริงเหมือนอย่างนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  ‘ยานิ  (สิกฺขาปทานิ) อ.สิกขาบท 

ท. เหล่าใด  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺตานิ ตรัสแล้ว  เอตฺถ  (สิกฺขาปท- 

วิภงฺเค) ในสิกขาบทวิภังค์นี้  อิติ ว่า  ‘สตฺตารมฺมณานิ มีสัตว์เป็นอารมณ์’  อิติ 

ดังนี้,  ตานิ  (สิกฺขาปทานิ) อ.สิกขาบท ท. เหล่านั้น  กโรนฺติ ย่อมกระทํา  สงฺขาเร  

เอว ซึ่งสังขาร ท.  สงฺขคเต อันถึงแล้วซึ่งการนับ  ‘สตฺโตติ ว่า ‘สัตว์’ ดังนี้นั่นเทียว   

อารมฺมณํ ให้เป็นอารมณ์’  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์   

วุตฺตํ กล่าวแล้ว  สมฺโมหวิโนทนิยํ ในสัมโมหวิโนทนี ฯ  นโย อ.นัย  ปเรสุปิ   

(สิกฺขาปเทสุ) ในสิกขาบท ท. แม้เหล่าอื่น  อิโต  (สิกฺขาปทโต) จากสิกขาบทนี้   

เอโส นี้ ฯ
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 เอเก  (อาจริยา) อ.อาจารย์ ท. พวกหนึ่ง  (วทนฺติ) ย่อมกล่าว  อิติ ว่า ‘(มิจฺฉาจาโร) 

อ.มิจฉาจาร  สตฺตารมฺมโณ ชื่อว่ามีสัตว์เป็นอารมณ์  วิสภาควตฺถุโน  คเหตพฺพโต  

เพราะความที่ แห่งวิสภาควัตถุ อันบุคคลพึงถือเอา  อิติ ว่า ‘อิตฺถี อ.สตรี  ปุริโส 

อ.บุรุษ’  อิติ ดังนี้  (โหติ) ย่อมมี”  อิติ ดังนี้ ฯ  (สมฺผปฺปลาโป) อ.สัมผัปปลาปะ   

(สตฺตารมฺมโณ  วา) มีสัตว์เป็นอารมณ์บ้าง  (สงฺขารารมฺมโณ  วา) มีสังขารเป็นอารมณ์

บ้าง  ทิฏฺสฺสุตมุตวิญฺญาตวเสน ด้วยสามารถแห่งรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ

ธรรมารมณ์  สมฺผปฺปลปเน ในเพราะการพูดเพ้อเจ้อ  (นเยน) โดยนัย  อิติอาทินา 

เป็นต้นว่า ‘เอโก  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลคนหนึ่ง  (มยา) อันเรา  ทิฏฺโฅ เห็นแล้ว,  เทฺว  

(สทฺทา) อ.เสียง ท. ๒  (มยา) อันเรา  สุตา ฟังแล้ว’  อิติ ดังนี้  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ   

ตถาสทฺโท อ.ตถาศัพท์  เอตฺถ  (วจเน) ในคํานี้  ‘ตถา  อภิชฺฌาติ ว่า ‘ตถา  อภิชฺฌา’ 

ดังนี้  อุปสํหรติ ย่อมประมวลมา  อิทมฺปิ  (อตฺถํ) ซึ่งเนื้อความแม้นี้  อิติ ว่า  ‘ทิฏฺสฺ-

สุตมุตวิญฺญาตวเสน ด้วยสามารถแห่งรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์’  

อิติ ดังนี้,  (อุปสํหรติ) ย่อมประมวลมา  สตฺตสงฺขารารมฺมณตฺตํ  เอว ซึ่งความที่แห่ง 

อภิชฌามีสัตว์และสังขารเป็นอารมณ์นั่นเทียว  น หามิได้  อภิชฺฌายนโต เพราะการ

เพ่งเล็งอยากได้  ทสฺสนาทิวเสน ด้วยสามารถแห่งกิจมีการเห็นเป็นต้น ฯ  อสฺสา   

(มิจฺฉาทิฏฺฅิยา)  สงฺขารารมฺมณตา อ.ความที่ แห่งมิจฉาทิฏฐินั้น มีสังขารเป็นอารมณ์  

(อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺตา กล่าวแล้ว  อธิปฺปาเยน ด้วยความ

ประสงค์  อิติ วา่  ‘มิจฺฉาทิฏฺฅิ อ.มิจฉาทิฏฐิ  ปวตฺตมานาปิ แม้อันเป็นไปอยู่  อิติ ว่า  

‘สตฺตา อ.สัตว์ ท.  โอปปาติกา ผู้โอปปาติกะ  นตฺถิ ย่อมไม่มี’  อิติ ดังนี้  เตภูมิก- 

ธมฺมวิสยา  เอว เป็นทิฏฐิมีธรรมอันเป็นไปในภูมิ ๓ เป็นอารมณ์นั่นเทียว  (โหติ) 

ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้ ฯ  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  อิติ ว่า  ‘ปน ก็  เตภูมิกธมฺมา อ.ธรรม

อันเป็นไปในภูมิ ๓ ท.  สพฺเพ ทั้งปวง  อารมฺมณา เป็นอารมณ์  มิจฺฉาทิฏฺฅิยา ของ

มิจฉาทิฏฐิ  โหนฺติ ย่อมเป็น  กถํ อย่างไร’  อิติ ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  (อิติ) 

ว่า  ‘รูปารูปาวจรธมฺมาปิ แม้ อ.ธรรมอันเป็นรูปาวจรและอรูปาวจร ท.  ‘นตฺถิ  สุกต-

ทุกฺกฏานํ  กมฺมานํ  ผลวิปาโกติ  ปวตฺตมานาย  (มิจฺฉาทิฏฺฅิยา)  คหิตา  เอว 

เป็นธรรม อันมิจฉาทิฏฐิ อันเป็นไปอยู่ ว่า ‘อ.วิบากแห่งผล แห่งกรรม ท. อันอันบุคคล

กระทําดีแล้วและกระทําชั่วแล้ว ย่อมไม่มี’ ดังนี้ ยึดถือเอาแล้วนั่นเทียว  สาธารณโต 

โดยทั่วไป  อตฺถโต โดยอรรถ  โหนฺติ ย่อมเป็น”  (อิติ) ดังนี้ ฯ
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   ฎีกาสัมมาทิฏฐิสูตรและสังคีติสูตรว่า “คําว่า ‘อทินนาทาน มีสัตว์เป็นอารมณ์นี้ ผิดจาก

บาลีของผู้ถามปัญหานี้ว่า ‘สิกขาบททั้ง ๕ มีกามาวจรธรรมเป็นอารมณ์โดยแท้. ด้วย

ว่า วัตถุใดเป็นอารมณ์ของโทษเครื่องทุศีลมีปาณาติบาตเป็นต้น วัตถุนั้นนั่นเอง ย่อม

เป็นอารมณ์ ของเจตนาเครื่องเว้นจากโทษเครื่องทุศีลนั้นๆ, จริงอยู่ เจตนาเครื่องเว้น

จากวัตถุอันจะพึงก้าวล่วงนั้นแล ชื่อว่าวิรัติแล. อีกอย่างหนึ่ง บทว่า ‘สตฺตารมฺมณํ’ 

พระอรรถกถาจารย์ กล่าวมุ่งถึงความที่อทินนาทาน มีสังขารกล่าวคือสัตว์เป็นอารมณ์

เหมือนกัน เพราะเหตุนั้น จึงไม่มีความผิดอะไรๆ.

 จริงอย่างนั้น ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาชื่อสัมโมหวิโนทนีว่า ‘สิกขาบทเหล่าใด พระ

ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในวิภังค์แห่งสิกขาบทนี้ว่า ‘มีสัตว์เป็นอารมณ์’ สิกขาบทเหล่า

นั้น ย่อมทําสังขารทั้งหลายที่นับว่าสัตว์นั่นแล ให้เป็นอารมณ์’ แม้ในสิกขาบทอื่นจาก

สิกขาทบนี้ ก็นัยนี้.

 อาจารย์พวกหนึ่ง กล่าวว่า ‘มิจฉาจาร ชื่อว่ามีสัตว์เป็นอารมณ์ เพราะวิสภาควัตถุ อัน

บุคคลพึงถือเอาว่า ‘สตรี บุรุษ’. สัมผัปปลาปะ มีสัตว์เป็นอารมณ์บ้าง มีสังขารเป็น

อารมณ์บ้าง ด้วยสามารถแห่งรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ในเพราะ

การพูดเพ้อเจ้อ โดยนัยว่า ‘ข้าพเจ้าเห็นคนผู้หนึ่ง, ได้ยินเสียง ๒ เสียง’ เป็นต้น. ตถา

ศัพท์ ในคําว่า ‘ตถา  อภิชฺฌา’ นี้ ย่อมประมวลมาซึ่งเนื้อความแม้นี้ว่า ‘ด้วยสามารถ

แห่งรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์. แต่หาใช่ประมวลมาซึ่งความที่ 

อภิชฌา มีสัตว์และสังขารเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่ เพราะเพ่งเล็งได้ด้วยสามารถแห่ง

กิจมีการเห็นเป็นต้น. พระอรรถกถาจารย์กล่าวความที่มิจฉาทิฏฐินั้น มีสังขารเป็น

อารมณ์ ด้วยประสงค์ว่า ‘มิจฉาทิฏฐิแม้ที่เป็นไปอยู่ว่า ‘สัตว์ทั้งหลายผู้โอปปาติกะย่อม

ไม่มี’ ดังนี้ ย่อมมีธรรมอันเป็นไปในภูมิ ๓ เป็นอารมณ์โดยแท้. ถามว่า ‘ก็ธรรมอัน

เป็นไปในภูมิ ๓ ทั้งหมด เป็นอารมณ์ของมิจฉาทิฏฐิอย่างไร ?’ แก้ว่า ‘โดยทั่วไป โดย

ความหมาย แม้ธรรมอันเป็นรูปาวจรและอรูปาวจรทั้งหลาย อันมิจฉาทิฏฐิที่เป็นไปอยู่

ว่า ‘ผลวิบากแห่งกรรมทั้งหลาย ที่บุคคลทําดีและทําชั่ว ไม่มี’ ดังนี้ เป็นอันถือเอาแล้ว

ทีเดียว”.

 ..............................................................................................................................
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 ปาณาติปาตาทฺยารมฺมณกถา ฯ

 ปาณาติปาตาทฺยารมฺมณกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งอารมณ์ของอกุศลกรรม- 

บถมีปาณาติบาตเป็นต้น  (นิฏฺฅิตา) จบแล้ว ฯ

 จบเรื่องว่าด้วยอารมณ์ของอกุศลกรรมบถมีปาณาติบาตเป็นต้น.

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

อกุสลกมฺมปถกถา

[๒๔๕] กมฺมปถสทฺทตฺโถ  ตุ  กมฺมาเนว  ทุคฺคติสุคตีนํ  ปถภูตตฺตา  กมฺมปถา  นามาติ   

สงฺคีติสุตฺตวณฺณนายํ  วุตฺโต ฯ

 กมฺมปถสทฺทตฺโถ  ตุ  (อฏฺฅกถาจริเยน)  “กมฺมานิ  เอว  (กมฺมานํ)  ทุคฺคติสุคตีนํ  ปถภูตตฺตา  

กมฺมปถา  นามาติ  สงฺคีติสุตฺตวณฺณนายํ  วุตฺโต ฯ

 ต ุส่วนว่า  กมฺมปถสทฺทตฺโถ อ.เนื้อความของกมฺมปถศัพท์  (อฏฺฅกถาจริเยน) อัน

พระอรรถกถาจารย์  วุตฺโต กล่าวแล้ว  สงฺคีติสุตฺตวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งสังคีติ-

สูตร  อิติ ว่า  “กมฺมานิ  เอว อ.กรรม ท. นั่นเทียว  กมฺมปถา  นาม ชื่อว่ากรรมบถ  

(กมฺมานํ)  ทุคฺคติสุคตีนํ  ปถภูตตฺตา เพราะความที่ แห่งกรรม ท. เป็นทาง แห่ง 

ทุคติและสุคติ ท. เป็นแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ส่วนเนื้อความของ กมฺมปถศัพท์ พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ในอรรถกถาสังคีติสูตร

ว่า “กรรมทั้งหลายนั่นแหละ ชื่อว่ากรรมบถ เพราะว่าเป็นทางแห่งทุคติและสุคติ”.

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

 ปถภูตตฺตาติ  ตาสํ  ปวตฺตนุปายตฺตา  มคฺคภูตตฺตาติ  ตฏฺฏีกา ฯ 

 “ปถภูตตฺตาติ  (ปทสฺส)  ‘ตาสํ  (ทุคฺคติสุคตีนํ  ตสฺสา  เจตนาย)  ปวตฺตนุปายตฺตา  (ตสฺสา   

เจตนาย)  มคฺคภูตตฺตา’  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งสังคีติสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘(ตสฺสา   
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เจตนาย)  มคฺคภูตตฺตา เพราะความที่ แห่งเจตนานั้น เป็นทางเป็นแล้ว  (ตสฺสา  

เจตนาย)  ปวตฺตนุปายตฺตา เพราะความที่ แห่งเจตนานั้น เป็นอุบายเป็นเครื่องเป็น

ไป  ตาสํ  (ทุคฺคติสุคตีนํ) แห่งทุคติและสุคติ ท. เหล่านั้น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  ‘ปถภูตตฺตาติ ว่า ‘ปถภูตตฺตา’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ฏีกาแห่งสังคีติสูตรนั้นว่า “บทว่า ‘ปถภูตตฺตา’ คือ เพราะชื่อว่าเป็นทาง เหตุเป็น

อุบายเป็นเครื่องเป็นไปแห่งทุคติและสุคติเหล่านั้น.

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

 “นนุ  ‘เจตนา  อภิธมฺเม  กมฺมปเถสุ  น  วุตฺตาติ  ปฏิปาฏิยา  สตฺตนฺนํ  กมฺมปถภาโว  

น  ยุตฺโตติ ฯ  น  อวจนสฺส  อญฺญเหตุกตฺตา ฯ  น  หิ  ตตฺถ  เจตนาย  อกมฺมปถตฺตา  

กมฺมปถราสิมฺหิ  อวจนํ ฯ  กทาจิ  ปน  กมฺมปโถ  โหติ  น  สพฺพทาติ  กมฺมปถภาวสฺส   

อนิยตตฺตา  อวจนํ ฯ  ยทา  ปน  กมฺมปโถ  โหติ,  ตทา  กมฺมปถราสิสงฺคโห  น   

นิวาริโต ฯ  เอตฺถาห  ‘ยทิ  เจตนาย  สพฺพทา  กมฺมปถาภาวาภาวโต  อนิยโต   

กมฺมปถภาโวติ  กมฺมปถราสิมฺหิ  อวจนํ,  นนุ  อภิชฺฌาทีนมฺปิ  กมฺมปถภาวํ  อปฺปตฺตานํ   

อตฺถิตาย  อนิยโต  กมฺมปถภาโวติ  เตสมฺปิ  กมฺมปถราสิมฺหิ  อวจนํ  อาปชฺชตีติ ฯ  

นาปชฺชติ  กมฺมปถตฺตา  ตํสภาคตฺตา  วา  เตสํ  ตตฺถ  วุตฺตตฺตา ฯ  ยทิ  เอวํ  เจตนาปิ  

ตตฺถ  วตฺตพฺพา  สิยา ฯ  ‘สจฺจเมตํ  สา  ปน  ปาณาติปาตาทิกาติ  ปากโฏ  ตสฺสา  

กมฺมปถภาโวติ  น  วุตฺตา  สิยา ฯ  เจตนาย  หิ  ‘เจตนาหํ  ภิกฺขเว  กมฺมํ  วทามิ   

ติวิธา  ภิกฺขเว  กายสญฺเจตนา  อกุสลํ  กมฺมนฺติอาทิวจนโต  กมฺมปถภาโว   

ปากโฏ,  กมฺมํเยว  สุคติทุคฺคตีนํ  ตทุปฺปชฺชนกสุขทุกฺขานญฺจ  ปถภาเวน  ปวตฺตํ  

กมฺมปโถติ  วุจฺจตีติ  ปากโฏ  ตสฺสา  ปถภาโว,  อภิชฺฌาทีนมฺปน  เจตนาสมุห- 

ภาเวน  สุจริตทุจฺจริตภาโว  เจตนาชนิตวฑฺฒิตภาเวน  สุคติทุคฺคติตทุปฺปชฺชนกสุข-

ทุกฺขานํ  ปถภาโว  จาติ  น  ตถา  ปากโฏ  กมฺมปถภาโวติ  เตเยว  เตน  สภาเวน   

ทสฺเสตุํ  อภิธมฺเม  เจตนา  กมฺมปถราสิภาเวน  น  วุตฺตา ฯ  อตถาชาติกตฺตา  วา  

เจตนา  เตหิ  สทฺธึ  น  วุตฺตาติ  ทฏฺพฺพนฺติ  สงฺคีติสุตฺตาทิฏีกา ฯ

 “นนุ  ‘(ภควตา)  เจตนา  อภิธมฺเม  กมฺมปเถสุ  น  วุตฺตาติ  ปฏิปาฏิยา  สตฺตนฺนํ  (เจตนานํ)  

กมฺมปถภาโว  น  ยุตฺโตติ  (ปุจฺฉา) ฯ  ‘น  อวจนสฺส  อญฺญเหตุกตฺตา  (ปฏิปาฏิยา  สตฺตนฺนํ   
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เจตนานํ  กมฺมปถภาโว  น  ยุตฺโตติ  วิสฺสชฺชนํ) ฯ  น  หิ  ตตฺถ  (อภิธมฺเม)  เจตนาย  (ตสฺสา   

เจตนาย)  อกมฺมปถตฺตา  กมฺมปถราสิมฺหิ  อวจนํ ฯ  (เจตนา)  กทาจิ  ปน  กมฺมปโถ  โหติ,   

น  สพฺพทา  (เจตนา  กมฺมปโถ  โหติ)  อิติ  (เจตนาย) กมฺมปถภาวสฺส  อนิยตตฺตา  อวจนํ  (โหติ) ฯ  

ยทา  ปน  (เจตนา)  กมฺมปโถ  โหติ,  ตทา  (อฏฺฅกถาจริเยน)  กมฺมปถราสิสงฺคโห  น  นิวาริโต ฯ   

(โจทกาจริโย)  เอตฺถ  (กมฺมปถาธิกาเร)  อาห  ‘ยทิ  เจตนาย  สพฺพทา  กมฺมปถาภาวาภาวโต   

อนิยโต  กมฺมปถภาโวติ  (เจตนาย)  กมฺมปถราสิมฺหิ  อวจนํ,  นนุ  อภิชฺฌาทีนมฺปิ  (อกุสลธมฺมานํ   

อภิชฺฌาทีนมฺปิ  อกุสลธมฺมานํ)  กมฺมปถภาวํ  อปฺปตฺตานํ  อตฺถิตาย  อนิยโต  กมฺมปถภาโวติ   

เตสมฺปิ  (อภิชฺฌาทิอกุสลธมฺมานํ)  กมฺมปถราสิมฺหิ  อวจนํ  อาปชฺชตีติ ฯ  (ปริหารกาจริโย)   

‘(เตสมฺปิ  อภิชฺฌาทิอกุสลธมฺมานํ  กมฺมปถราสิมฺหิ  อวจนํ)  น  อาปชฺชติ  กมฺมปถตฺตา  (เตสํ   

อภิชฺฌาทิอกุสลธมฺมานํ)  ตํสภาคตฺตา  วา  เตสํ  (อภิชฺฌาทิอกุสลธมฺมานํ  ภควตา)  ตตฺถ   

(อภิธมฺเม)  วุตฺตตฺตา’  (อิติ  วเทยฺย) ฯ  (โจทกาจริโย)  ‘ยทิ  เอวํ  (ภาเว  สนฺเต),  เจตนาปิ   

(ภควตา)  ตตฺถ  (อภิธมฺเม)  วตฺตพฺพา  สิยา’  (อิติ  วเทยฺย) ฯ  (ปริหารกาจริโย)  ‘สจฺจํ  เอตํ  

(ปพฺพํ  โหติ),  สา  (เจตนา)  ปน  ปาณาติปาตาทิกา  (โหติ)  อิติ  ปากโฏ  ตสฺสา  (เจตนาย)  

กมฺมปถภาโวติ  (เจตนา  ภควตา)  น  วุตฺตา  สิยา’  (อิติ  วเทยฺย) ฯ  เจตนาย  หิ  ‘เจตนาหํ  

ภิกฺขเว  กมฺมํ  วทามิ,  ติวิธา  ภิกฺขเว  กายสญฺเจตนา  อกุสลํ  กมฺมํ  (โหติ)’  อิติอาทิวจนโต  

กมฺมปถภาโว  ปากโฏ,  กมฺมํ  เอว  สุคติทุคฺคตีนํ  (จ)  ตทุปฺปชฺชนกสุขทุกฺขานํ  จ  ปถภาเวน  

ปวตฺตํ  (ปณฺฑิเตน)  ‘กมฺมปโถติ  วุจฺจตีติ  ปากโฏ  ตสฺสา  (เจตนาย)  ปถภาโว,  อภิชฺฌาทีนํ   

(อกุสลธมฺมานํ)  ปน  เจตนาสมุหภาเวน  สุจริตทุจฺจริตภาโว  (จ  อภิชฺฌาทีนํ  อกุสลธมฺมานํ)   

เจตนาชนิตวฑฺฒิตภาเวน  สุคติทุคฺคติตทุปฺปชฺชนกสุขทุกฺขานํ  ปถภาโว  จาติ  น  ตถา  ปากโฏ   

(อภิชฺฌาทิอกุสลธมฺมานํ)  กมฺมปถภาโวติ  (ภควตา)  เต  เอว  (อภิชฺฌาทิอกุสลธมฺเม)  เตน   

สภาเวน  ทสฺเสตุํ  อภิธมฺเม  เจตนา  กมฺมปถราสิภาเวน  น  วุตฺตา ฯ  ‘(ภควตา  ตสฺสา  เจตนาย)  

อตถาชาติกตฺตา  วา  เจตนา  เตหิ  (อภิชฺฌาทิอกุสลธมฺเมหิ)  สทฺธึ  น  วุตฺตาติ  (สนฺนิฏฺฅานํ  

ปณฺฑิเตน)  ทฏฺพฺพนฺติ  สงฺคีติสุตฺตาทิฏีกา ฯ

 สงฺคีติสุตฺตาทิฏีกา อ.ฎีกาแห่งสูตรมีสังคีติสูตรเป็นต้น  อิติ ว่า  “(ปุจฺฉา) อ.อันถาม  

อิติ ว่า  ‘เจตนา อ.เจตนา  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  น  วุตฺตา ไม่ตรัสแล้ว  

กมฺมปเถสุ ในกรรมบถ ท.  อภิธมฺเม ในอภิธรรม  อิติ เพราะเหตุนั้น  สตฺตนฺนํ   

(เจตนานํ)  กมฺมปถภาโว อ.ความที่ แห่งเจตนา ท. ๗ เป็นกรรมบถ  ปฏิปาฏิยา ตาม

ลําดับ  น  ยุตฺโต ไม่ควรแล้ว  นนุ มิใช่หรือ ?’  อิติ ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  (อิติ) 
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ว่า  ‘(สตฺตนฺตํ  เจตนานํ  กมฺมปถภาโว) อ.ความที่ แห่งเจตนา ท. ๗ เป็นกรรมบถ  

(ปฏิปาฏิยา) ตามลําดับ  (น  ยุตฺโต) ไม่ควรแล้ว  น หามิได้  อวจนสฺส  อญฺญ- 

เหตุกตฺตา เพราะความที่ แห่งการไม่ตรัสไว้ มีพระประสงค์อย่างอื่นเป็นเหตุ’  (อิติ) 

ดังนี้ ฯ  หิ จริงอยู่  อวจนํ ก.การไม่ตรัส  เจตนาย ซึ่งเจตนา  กมฺมปถราสิมฺหิ ในกอง

แห่งกรรมบถ  ตตฺถ  (อภิธมฺเม) ในอภิธรรมนั้น  (ตสฺสา  เจตนาย)  อกมฺมปถตฺตา  

เพราะความที่ แห่งเจตนานั้น ไม่เป็นกรรมบถ  น หามิได้ ฯ  ปน แต่ว่า  (เจตนา) 

อ.เจตนา  กมฺมปโถ เป็นกรรมบถ  โหติ ย่อมเป็น  กทาจ ิในกาลบางคราว,  (เจตนา) 

อ.เจตนา  (กมฺมปโถ) เป็นกรรมบถ  (โหติ) ย่อมเป็น  สพฺพทา ในกาลทุกเมื่อ  น 

หามิได้  อิติ เพราะเหตุนั้น  อวจนํ อ.การไม่ตรัส  (โหติ) ย่อมมี  (เจตนาย)  กมฺมปถ-

ภาวสฺส  อนิยตตฺตา เพราะความที่ แห่งความที่ แห่งเจตนา เป็นกรรมบถ เป็นสภาพ

ไม่แน่นอน ฯ  ปน ก็  (เจตนา) อ.เจตนา  กมฺมปโถ เป็นกรรมบถ  โหติ ย่อมเป็น  ยทา 

ในกาลใด,  ตทา ในกาลนั้น  กมฺมปถราสิสงฺคโห อ.การสงเคราะห์ซึ่งเจตนาในกอง

แห่งกรรมบถ  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  น  นิวาริโต ไม่ห้ามแล้ว ฯ  

(โจทกาจริโย) อ.อาจารย์ผู้ทักท้วง  อาห กล่าวแล้ว  เอตฺถ  (กมฺมปถาธิกาเร) ใน

อธิการแห่งกรรมบถนี้  อิติ ว่า  ‘ยทิ ผิว่า  เจตนาย  กมฺมปถภาโว อ.ความที่ แห่ง

เจตนา เป็นกรรมบถ  อนิยโต ชื่อว่าไม่แน่นอน  กมฺมปถาภาวาภาวโต เพราะความ 

ไม่มีแห่งความไม่เป็นแห่งกรรมบถ  สพฺพทา ในกาลทุกเมื่อ  อิติ เพราะเหตุนั้น   

อวจนํ อ.การไม่ตรัส  (เจตนาย) ซึ่งเจตนา  กมฺมปถราสิมฺหิ ในกองแห่งกรรมบถ

ไซร้,  อภิชฺฌาทีนมฺปิ  (อกุสลธมฺมานํ)  กมฺมปถภาโว อ.ความที่ แห่งอกุศลธรรม ท.  

แม้มีอภิชฌาเป็นต้น เป็นกรรมบถ  อนิยโต ชื่อว่าไม่แน่นอน  (อภิชฺฌาทีนมฺปิ   

อกุสลธมฺมานํ)  กมฺมปถภาวํ  อปฺปตฺตานํ  อตฺถิตาย เพราะความที่ แห่งอกุศลธรรม 

ท. แม้มีอภิชฌาเป็นต้น ไม่ถึงแล้ว ซึ่งความเป็นแห่งกรรมบถ มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  

อวจนํ อ.การไม่ตรัส  เตสมฺปิ  (อภิชฺฌาทิอกุสลธมฺมานํ) ซึ่งอกุศลธรรมมีอภิชฌา

เป็นต้น ท. แม้เหล่านั้น  กมฺมปถราสิมฺหิ ในกองแห่งกรรมบถ  อาปชฺชติ ย่อมควร  

นนุ มิใช่หรือ’  อิติ ดังนี้ ฯ  (ปริหารกาจริโย) อ.อาจารย์ผู้เฉลย  (วเทยฺย) พึงกล่าว  

(อิติ) ว่า  ‘(อวจนํ) อ.การไม่ตรัส  (เตสมฺปิ  อภิชฺฌาทิอกุสลธมฺมานํ) ซึ่งอกุศล

ธรรมมีอภิชฌาเป็นต้น ท. แม้เหล่านั้น  (กมฺมปถราสิมฺหิ) ในกองแห่งกรรมบถ  น  

อาปชฺชติ ย่อมไม่ควร  เตสํ  (อภิชฺฌาทิอกุสลธมฺมานํ  ภควตา)  ตตฺถ  (อภิธมฺเม)   
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วุตฺตตฺตา เพราะความที่ แห่งอกุศลธรรมมีอภิชฌาเป็นต้น ท. เหล่านั้น อันพระผู้มี

พระภาคเจ้า ตรัสแล้ว ในอภิธรรมนั้น  กมฺมปถตฺตา เพราะความเป็นแห่งกรรมบถ  

วา หรือว่า  (เตสํ  อภิชฺฌาทิอกุสลธมฺมานํ) ตํสภาคตฺตา เพราะความที่ แห่งอกุศล

ธรรมมีอภิชฌาเป็นต้น ท. เหล่านั้น มีส่วนเสมอด้วยกรรมบถนั้น’  (อิติ) ดังนี้ ฯ   

(โจทกาจริโย) อ.อาจารย์ผู้ท้วง  (วเทยฺย) พึงกล่าว  (อิติ) ว่า  ‘ยทิ ผิว่า  เอวํ  (ภาเว) 

ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  เจตนาปิ แม้ อ.เจตนา  (ภควตา)   

วตฺตพฺพา เป็นเจตนา อันพระผู้มีพระผู้ภาคเจ้า พึงตรัส  ตตฺถ  (อภิธมฺเม) ใน

อภิธรรมนั้น  สิยา พึงเป็นไซร้’  (อิติ) ดังนี้ ฯ  (ปริหารกาจริโย) อ.อาจารย์ผู้เฉลย   

(วเทยฺย) พึงกล่าว  (อิติ) ว่า  ‘เอตํ  (ปพฺพํ) อ.ข้อนั้น  สจฺจํ เป็นความจริง  (โหติ) 

ย่อมเป็น,  ปน แต่ว่า  สา  (เจตนา) อ.เจตนานั้น  ปาณาติปาตาทิกา เป็นอกุศล

เจตนามีปาณาติบาตเป็นต้น  (โหติ) ย่อมเป็น  อิติ เพราะเหตุนั้น  ตสฺสา  (เจตนาย)   

กมฺมปถภาโว อ.ความที่ แห่งเจตนานั้น เป็นกรรมบถ  ปากโฏ ปรากฏแล้ว  อิติ 

เพราะเหตุนั้น  (เจตนา) อ.เจตนา  (ภควตา)  วุตฺตา เป็นเจตนา อันพระผู้มีพระภาค

เจ้า ตรัสแล้ว  สิยา พึงเป็น  น หามิได้’  (อิติ) ดังนี้ ฯ  ห ิจริงอยู่  เจตนาย  กมฺมปถ-

ภาโว อ.ความที่ แห่งเจตนา เป็นกรรมบถ  ปากโฏ ปรากฏแล้ว  อาทิวจนโต เพราะ

พระดํารัสเป็นต้น  อิติ ว่า  ‘ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อหํ อ.เรา  วทามิ ย่อมกล่าว  

เจตนา ซึ่งเจตนา ท.  กมฺม ํว่าเป็นกรรม,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  กายสญฺเจตนา 

อ.กายสัญเจตนา  ติวิธา อันมีอย่าง ๓  กมฺม ํเป็นกรรม  อกุสลํ อันเป็นอกุศล  (โหติ) 

ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้,  กมฺมํ  เอว อ.กรรมนั่นเทียว  ปวตฺต ํเป็นไปแล้ว  ปถภาเวน โดย

ความเป็นแห่งทาง  สุคติทุคฺคตีนํ แห่งสุคติและทุคติ ท.  (จ) ด้วย  ตทุปฺปชฺชนกสุข- 

ทุกฺขานํ แห่งสุขและทุกข์ของสัตว์ผู้เกิดขึ้นในสุคติและทุคตินั้น ท.  จ ด้วย  (ปณฺฑิเตน)  

อันบัณฑิต  วุจฺจติ ย่อมเรียก  กมฺมปโถติ ว่าเป็นกรรมบถ  อิติ เพราะเหตุนั้น   

ตสฺสา  (เจตนาย)  ปถภาโว อ.ความที่ แห่งเจตนานั้น เป็นทาง  ปากโฏ ปรากฏแล้ว,  

ปน ส่วนว่า  อภิชฺฌาทีนํ  (อกุสลธมฺมานํ)  สุจริตทุจฺจริตภาโว อ.ความที่ แห่ง

อกุศลธรรม ท. มีอภิชฌาเป็นต้น เป็นสุจริตและทุจริต  เจตนาสมุหภาเวน ด้วยความ

เป็นแห่งการประชุมแห่งเจตนา  (จ) ด้วย   (อภิชฺฌาทีนํ  อกุสลธมฺมานํ)  ปถภาโว 

อ.ความที่ แห่งอกุศลธรรม ท. มีอภิชฌาเป็นต้น เป็นทาง  สุคติทุคฺคติตทุปฺปชฺชนก- 

สุขทุกฺขานํ แห่งสุคติและทุคติและสุขและทุกข์ของสัตว์ผู้เกิดในสุคติและทุคตินั้น ท.  
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เจตนาชนิตวฑฺฒิตภาเวน ด้วยธรรมอันเจตนาให้เกิดแล้วและให้เจริญแล้ว  จ ด้วย  

อิติ เพราะเหตุนั้น  (อภิชฺฌาทิอกุสลธมฺมานํ)  กมฺมปถภาโว อ.ความที่ แห่งอกุศล

ธรรมมีอภิชฌาเป็นต้น ท. เป็นกรรมบถ  ปากโฏ ปรากฏแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น  

น หามิได้  อิติ เพราะเหตุนั้น  เจตนา อ.เจตนา  อภิธมฺเม ในอภิธรรม  (ภควตา) อัน

พระผู้มีพระภาคเจ้า  น  วุตฺตา ไม่ตรัสแล้ว  กมฺมปถราสิภาเวน โดยความเป็นแห่ง

กองแห่งกรรมบถ  ทสฺเสตุํ เพื่ออันทรงแสดง  เต  เอว  (อภิชฺฌาทิอกุสลธมฺเม) ซึ่ง

อกุศลธรรมมีอภิชฌาเป็นต้น ท. เหล่านั้นนั่นเทียว   เตน  สภาเวน ตามสภาพนั้น ฯ 

วา อีกอย่างหนึ่ง  (สนฺนิฏฺฅานํ) อ.ข้อสันนิษฐาน  อิติ ว่า  ‘เจตนา อ.เจตนา   

(ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  น  วุตฺตา ไม่ตรัสแล้ว  สทฺธึ กับ  เตหิ  (อภิชฺฌาทิ-

อกุสลธมฺเมหิ) ด้วยอกุศลธรรมมีอภิชฌาเป็นต้น ท. เหล่านั้น  (ตสฺสา  เจตนาย)  

อตถาชาติกตฺตา เพราะความที่ แห่งเจตนานั้น มีชาติไม่แท้’  อิติ ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) 

อันบัณฑิต  ทฏฺฅพฺพํ พึงเห็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ฎีกาสังคีติสูตรเป็นต้นว่า “ถามว่า ‘เจตนา พระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ตรัสไว้ในจําพวก

กรรมบถในพระอภิธรรม เพราะเหตุนั้น ความที่เจตนาทั้ง ๗ เป็นกรรมบถโดยลําดับ 

ไม่ควรมิใช่หรือ ?’ แก้ว่า ‘ไม่ควร หามิได้ เพราะการไม่ตรัสไว้ มีพระประสงค์อย่างอื่น

เป็นเหตุ. แท้จริง การไม่ตรัสเจตนาไว้ในกองกรรมบถในพระอภิธรรมนั้น เป็นเพราะ

เจตนานั้นไม่เป็นกรรมบถ หามิได้. แต่เจตนาย่อมเป็นกรรมบถได้ในบางคราว ไม่ได้

เป็นทุกคราวไป เพราะเหตุนั้น การไม่ตรัสไว้ จึงเป็นเพราะภาวะแห่งความที่เจตนา

เป็นกรรมบถ ยังไม่แน่. ก็ในกาลใด เจตนาเป็นกรรมบถ ในกาลนั้น การสงเคราะห์

เจตนาว่า เป็นกรรมบถ ท่านไม่ห้าม. พระอาจารย์ผู้ทักท้วงกล่าวในอธิการแห่ง

กรรมบถนี้ว่า ‘ผิว่า ความที่เจตนาเป็นกรรมบถ ชื่อว่าไม่แน่ เพราะไม่มีความเป็น

กรรมบถทุกคราวไป เพราะเหตุนั้น จึงไม่ตรัสเจตนาไว้ในกองกรรมบถไซร้, ความที่

อกุศลธรรมทั้งหลายมีอภิชฌาเป็นต้นเป็นกรรมบถ ก็ชื่อว่าไม่แน่ เพราะความที่อกุศล-

ธรรมทั้งหลายมีอภิชฌาเป็นต้น ที่ยังไม่ถึงความเป็นกรรมบถ มีอยู่ เพราะเหตุนั้น การ

ไม่ตรัสอกุศลธรรมมีอภิชฌาเป็นต้นแม้เหล่านั้น ไว้ในกองกรรมบถ ก็ควรมิใช่หรือ ?’ 

พระอาจารย์ผู้เฉลยพึงกล่าวว่า ‘ไม่ควร เพราะอกุศลธรรมมีอภิชฌาเป็นต้นเหล่านั้น 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมนั้น เพราะเป็นกรรมบถบ้าง เพราะมีส่วน

เสมอด้วยกรรมบถนั้นบ้าง’. พระอาจารย์ผู้ทักท้วงพึงกล่าวว่า ‘ผิว่า เมื่อเป็นอย่างนี้ 
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แม้เจตนาก็ควรตรัสไว้ในพระอภิธรรมนั้น’.  พระอาจารย์ผู้เฉลยพึงกล่าวว่า ‘ข้อนั้น

ก็จริง, แต่เจตนานั้น เป็นอกุศลเจตนามีปาณาติบาตเป็นต้น เพราะเหตุนั้น ความที่

เจตนานั้นเป็นกรรมบถปรากฏแล้ว เพราะเหตุนั้น จึงไม่พึงเป็นเจตนาที่ตรัสไว้. จริง

อยู่ ความที่เจตนาเป็นกรรมบถ ปรากฏแล้วโดยบาลีว่า ‘ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนา

ว่าเป็นกรรม, ภิกษุทั้งหลาย กายสัญเจตนามี ๓ อย่าง เป็นกรรมฝ่ายอกุศล’ ดังนี้

เป็นต้น, กรรมนั้นแล ที่เป็นไปโดยความเป็นคลองแห่งสุคติและทุคติ และแห่งสุขและ

ทุกข์ของสัตว์ผู้เกิดขึ้นในสุคติและทุคตินั้น จึงเรียกว่ากรรมบถ. เพราะเหตุนั้น ความ

ที่เจตนานั้น เป็นคลอง จึงปรากฏแล้ว. ส่วนความที่อกุศลธรรมมีอภิชฌาเป็นต้น เป็น

สุจริตและทุจริต ก็ด้วยมีเจตนาเป็นที่ประชุมและความที่อกุศลธรรมมีอภิชฌาเป็นต้น 

เป็นคลองแห่งสุคติและทุคติและสุขและทุกข์ของสัตว์ผู้เกิดขึ้นในสุคติและทุคตินั้น ก็

ด้วยเป็นธรรมอันเจตนาให้เกิดและให้เจริญแล้ว เพราะเหตุนั้น ความที่อกุศลธรรมมี 

อภิชฌาเป็นต้นเป็นกรรมบถ จึงไม่ปรากฏอย่างนั้น เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาค-

เจ้าจึงไม่ตรัสเจตนาไว้ในพระอภิธรรมโดยความเป็นกองแห่งกรรมบถ เพื่อทรงแสดง

อกุศลธรรมมีอภิชฌาเป็นต้นเหล่านั้นนั่นแล ตามสภาพนั้น. อีกอย่างหนึ่ง บัณฑิตพึง

เห็นสันนิษฐานว่า ‘พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ตรัสเจตนากับอกุศลธรรมมีอภิชฌาเป็นต้น

เหล่านั้น ก็เพราะเจตนานั้นมีชาติไม่แท้”. 

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

 อกุสลกมฺมปถกถา ฯ

 อกุสลกมฺมปถกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งอกุศลกรรมบถ  (นิฏฺฅิตา) จบแล้ว ฯ

 จบอกุศลกรรมบถกถา.

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



๙. กถาว่าด้วยบทว่าวินัย 407คาถา]

กุสลกมฺมปถกถา

[๒๔๖] ตโต  วิรมณํ  อตฺถโต  ปาณาติปาตา  เวรมณี  อทินฺนาทานา  กาเมสุ  มิจฺฉาจารา   

มุสาวาทา  ปิสุณาย  วาจาย  ผรุสาย  วาจาย  สมฺผปฺปลาปา  เวรมณี  อนภิชฺฌา   

อพฺยาปาโท  สมฺมาทิฏฺตีิ  เอวํ  สงฺคีติสุตฺตาทีสุ  วุตฺตา  ทส  กุสลกมฺมปถาว ฯ  ตตฺถ  

ปาณาติปาตาทโย  วุตฺตา ฯ

 (สาริปุตฺตตฺเถราทินา  สนฺเตน)  ตโต  (ทสอกุสลกมฺมปถโต)  วิรมณํ  อตฺถโต  “ปาณาติปาตา   

เวรมณี  อทินฺนาทานา  (เวรมณี)  กาเมสุ  มิจฺฉาจารา  (เวรมณี)  มุสาวาทา  (เวรมณี)  ปิสุณาย   

วาจาย  (เวรมณี)  ผรุสาย  วาจาย  (เวรมณี)  สมฺผปฺปลาปา  เวรมณี  อนภิชฺฌา  อพฺยาปาโท   

สมฺมาทิฏฺตีิ  เอวํ  สงฺคีติสุตฺตาทีสุ  (สตฺเตสุ)  วุตฺตา  ทส  กุสลกมฺมปถาว ฯ  (มยา)  ตตฺถ   

(อกุสลกมฺมปถกุสลกมฺมปเถสุ)  ปาณาติปาตาทโย  (อกุสลกมฺมปถา)  วุตฺตา ฯ

 วิรมณ ํ อ.การงดเว้น  ตโต  (ทสอกุสลกมฺมปถโต) จากอกุศลกรรมบถ ๑๐ นั้น   

อตฺถโต โดยเนื้อความ  กุสลกมฺมปถาว คือ อ.กุศลกรรมบถ ท.  ทส ๑๐ เทียว   

สงฺคีติสุตฺตาทีสุ  (สุตฺเตสุ)  (สาริปุตฺตตฺเถราทินา  สนฺเตน)  วุตฺตา อัน อันสัตบุรุษ 

มีพระสารีบุตรผู้เถระเป็นต้น กล่าวแล้ว ในสูตร ท. มีสังคีติสูตรเป็นต้น  เอวํ อย่าง

นี้  อิติ คือ  “เวรมณี อ.เจตนาเป็นเครื่องงดเว้น  ปาณาติปาตา จากปาณาติบาต  

(เวรมณี) อ.เจตนาเป็นเครื่องงดเว้น  อทินฺนาทานา จากอทินนาทาน  (เวรมณี) 

อ.เจตนาเป็นเครื่องงดเว้น  มิจฺฉาจารา จากมิจฉาจาร  กาเมสุ ในกาม ท.  (เวรมณี) 

อ.เจตนาเป็นเครื่องงดเว้น  มุสาวาทา จากมุสาวาท  (เวรมณี) อ.เจตนาเป็นเครื่อง

งดเว้น  วาจาย จากวาจา  ปิสุณาย อันส่อเสียด  (เวรมณี) อ.เจตนาเป็นเครื่อง

งดเว้น  วาจาย จากวาจา  ผรุสาย อันหยาบ  เวรมณี อ.เจตนาเป็นเครื่องงดเว้น   

สมฺผปฺปลาปา จากสัมผัปปลาปะ  อนภิชฺฌา อ.อนภิชฌา  อพฺยาปาโท อ.อพยาบาท  

สมฺมาทิฏฺฅิ อ.สัมมาทิฏฐิ” ฯ  ปาณาติปาตาทโย  (อกุสลกมฺมปถา) อ.อกุศลกรรมบถ 

ท. มีปาณาติบาตเป็นต้น  (มยา) อันข้าพเจ้า  วุตฺตา กล่าวแล้ว  ตตฺถ  (อกุสลกมฺม-

ปถกุสลกมฺมปเถสุ) ในอกุศลกรรมบถและกุศลกรรมบถ ท. เหล่านั้น ฯ

 การเว้นจากอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนั้น โดยเนื้อความ ได้แก่ กุศลกรรมบถ ๑๐ 

ประการ ที่สัตบุรุษมีพระสารีบุตรเถระเป็นต้นกล่าวไว้ในสังคีติสูตรเป็นต้นอย่างนี้ คือ 
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เจตนาเครื่องงดเว้นจากปาณาติบาต ๑ จากอทินนาทาน ๑ จากกาเมสุมิจฉาจาร ๑ จาก

มุสาวาท ๑ จากปิสุณวาจา ๑ จากผรุสวาจา ๑ เจตนาเครื่องงดเว้นจากสัมผัปปลาปะ  

๑ อนภิชฌา ๑ อพยาบาท ๑ สัมมาทิฏฐิ ๑. ในอกุศลกรรมบถและกุศลกรรมบถเหล่า

นั้น ข้าพเจ้าได้กล่าวอกุศลกรรมบถมีปาณาติบาตเป็นต้นไว้แล้ว.

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

[๒๔๗] สีลกฺขนฺธวคฺเค  กูฏทนฺตสุตฺตวณฺณนาย  ปาณาติปาตา  เวรมณีติอาทีสุ  เวรมณี  นาม  

วิรตีติ  วตฺวา  ตสฺสา  ติวิธตฺตํ  วุตฺตํ ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  สีลกฺขนฺธวคฺเค  กูฏทนฺตสุตฺตวณฺณนาย  “ปาณาติปาตา  เวรมณีติอาทีสุ   

(สิกฺขาปทเทสุ)  เวรมณี  นาม  วิรตีติ  วตฺวา  ตสฺสา  (เวรมณิยา)  ติวิธตฺตํ  วุตฺตํ ฯ  

 ตสฺสา  (เวรมณิยา)  ติวิธตฺต ํอ.ความที่ แห่งเวรมณีนั้น มีอย่าง ๓  (อฏฺฅกถาจริเยน)  

อันพระอรรถกถาจารย์  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “วิรต ิ อ.การงดเว้น  เวรมณี  

นาม ชื่อว่าเวรมณี  ‘ปาณาติปาตา  เวรมณีติอาทีสุ  (สิกฺขาปเทสุ) ในสิกขาบท ท. 

เป็นต้นว่า ‘ปาณาติปาตา  เวรมณี’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  กูฏทนฺตสุตฺต-

วณฺณนาย ในอรรถกถาแห่งกูฏทันตสูตร  สีลกฺขนฺธวคฺเค ในสีลขันธวรรค ฯ

 ในอรรถกถากูฏทันตสูตร สีลขันธวรรค ท่านกล่าวว่า “วิรัติ ชื่อว่าเวรมณี ในสิกขาบท

ทั้งหลายมี ปาณาติปาตา  เวรมณี เป็นต้น” ดังนี้แล้ว กล่าวความที่เวรมณีมี ๓ ประการ

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

 เวรเหตุตาย  เวรํ  วุจฺจติ  ปาณาติปาตาทิปาปธมฺโม,  ตํ  มณติ  มยิ  อิธ  ติาย   

กถมาคจฺฉสีติ  ตชฺเชนฺตี  วิย  นีหรตีติ  เวรมณี ฯ  ตโต  วา  ปาปธมฺมโต  วิรมติ   

เอตายาติ  วิรมณีติ  วตฺตพฺเพ,  นิรุตฺตินเยน  อิการสฺส  เอการํ  กตฺวา  เวรมณีติ   

วุตฺตนฺติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 (ปณฺฑิเตน)  เวรเหตุตาย  เวรํ  วุจฺจติ  ปาณาติปาตาทิปาปธมฺโม,  (ยา  คุณชาติ)  ตํ  (เวรํ)  มณติ  

‘มยิ  อิธ  (ฅาเน)  ติาย,  (ตฺวํ)  กถํ  อาคจฺฉสีติ  ตชฺเชนฺตี  วิย  (หุตฺวา)  นีหรตีติ  (สา  คุณชาติ)  

เวรมณี ฯ  (อาจริเยน)  ‘(ปุคฺคโล)  ตโต  วา  ปาปธมฺมโต  วิรมติ  เอตาย  (คุณชาติยา)  อิติ   

(วิคฺคเหน)  วิรมณีติ  (วจเน)  วตฺตพฺเพ,  (อาจริเยน)  นิรุตฺตินเยน  อิการสฺส  เอการํ  กตฺวา  
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‘เวรมณีติ  (วจนํ)  วุตฺตนฺติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งกูฏทันตสูตรนั้น  อิติ ว่า  “ปาณาติปาตาทิปาปธมฺโม อ.บาป-

ธรรมมีปาณาติบาตเป็นต้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจติ ย่อมเรียก  เวรํ ว่าเวร  

เวรเหตุตาย เพราะความเป็นแห่งเหตุแห่งเวร,  (ยา  คุณชาติ) อ.คุณชาติใด  มณติ 

ย่อมขับไล่  ตชฺเชนฺตี  วิย คือว่า เป็นราวกะว่าคุกคามอยู่  อิติ ว่า  ‘มย ิ ครั้นเมื่อ

เรา  ติาย ดํารงอยู่แล้ว  อิธ  (ฅาเน) ในที่นี้,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อาคจฺฉสิ ย่อมมา  กถํ 

อย่างไร’  อิติ ดังนี้  (หุตฺวา) เป็น  นีหรติ ย่อมนําออก  ตํ  (เวรํ) ซึ่งเวรนั้น  อิติ เพราะ

เหตุนั้น  (สา  คุณชาติ) อ.คุณชาตินั้น  เวรมณี ชื่อว่าเวรมณี ฯ  วา อีกอย่างหนึ่ง  

(วจเน) ครั้นเมื่อคํา  วิรมณีต ิว่า ‘วิรมณี’ ดังนี้  (วิคฺคเหน) เพราะวิเคราะห์  อิติ ว่า  

‘(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  วิรมต ิย่อมเว้น  ตโต  ปาปธมฺมโต จากบาปธรรมนั้น  เอตาย   

(คุณชาติยา) ด้วยคุณชาตินั่น’  อิติ ดังนี้  (อาจริเยน) อันพระอาจารย์  วตฺตพฺเพ 

พึงกล่าว,  (วจนํ) อ.คํา  ‘เวรมณีติ ว่า ‘เวรมณี’ ดังนี้  (อาจริเยน) อันพระอาจารย์  

วุตฺต ํกล่าวแล้ว  กตฺวา เพราะกระทํา  เอการํ ให้เป็นเออักษร  อิการสฺส แห่งอิอักษร   

นิรุตฺตินเยน โดยนิรุตตินัย”  อิติ ดังนี้ ฯ   

  ฎีกากูฏทันตสูตรนั้นว่า “บาปธรรมมีปาณาติบาตเป็นต้น ท่านเรียกว่าเวร เพราะเป็น

เหตุแห่งเวร. คุณชาติใด ย่อมขับไล่ คือเป็นดุจคุกคามอยู่ว่า ‘เมื่อเราดํารงอยู่ ณ ที่นี้ 

เจ้าจะมาได้อย่างไร’ ดังนี้ กําจัดเวรนั้นเสีย เพราะเหตุนั้น คุณชาตินั้น ชื่อว่าเวรมณี. 

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อพระอาจารย์พึงกล่าวว่า ‘วิรมณี’ เพราะวิเคราะห์ว่า ‘บุคคลย่อม

เว้นจากบาปธรรมนั้น ด้วยคุณชาตินั่น’ ดังนี้ ท่านกล่าวว่า ‘เวรมณี’ ดังนี้ เพราะวิการ  

อิ อักษร ให้เป็น เอ อักษร โดยนิรุตตินัย”.

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

[๒๔๘] สมฺมาทิฏฺสิุตฺตวณฺณนายมฺปิ  เวรํ  มณตีติ  เวรมณี  เวรํ  ปชหตีติ  อตฺโถ ฯ  วิรมติ  วา  

เอตาย  การณภูตาย  เวรมฺหา  ปุคฺคโลติ  วิการสฺส  เวการํ  กตฺวาปิ  เวรมณีติ  วตฺวา  

ตสฺสา  ติวิธตฺตํ  วุตฺตํ ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  สมฺมาทิฏฺสิุตฺตวณฺณนายมฺปิ  “(ยา  คุณชาติ)  เวรํ  มณตีติ  (สา  คุณชาติ)  

เวรมณี,  ‘เวรํ  ปชหตีติ  อตฺโถ ฯ  วิรมติ  วา  เอตาย  (คุณชาติยา)  การณภูตาย  เวรมฺหา   
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ปุคฺคโลติ  วิการสฺส  เวการํ  กตฺวาปิ  เวรมณีติ  วตฺวา  ตสฺสา  (เวรมณิยา)  ติวิธตฺตํ  วุตฺตํ ฯ

 ตสฺสา  (เวรมณิยา)  ติวิธตฺต ํอ.ความที่ แห่งเวรมณีนั้น มีอย่าง ๓  (อฏฺฅกถาจริเยน)  

อันพระอรรถกถาจารย์  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ยา  คุณชาติ) อ.คุณชาติใด  

มณต ิ ย่อมขับไล่  เวรํ ซึ่งเวร  อิติ เพราะเหตุนั้น  (สา  คุณชาติ) อ.คุณชาตินั้น  

เวรมณี ชื่อว่าเวรมณี,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “ปชหต ิย่อมละ  เวรํ ซึ่งเวร”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  วา อีกอย่างหนึ่ง  ปุคฺคโล อ.บุคคล  วิรมต ิ ย่อมเว้น  เวรมฺหา จากเวร   

เอตาย  (คุณชาติยา) ด้วยคุณชาตินั่น  การณภูตาย อันเป็นเหตุเป็นแล้ว  อิติ เพราะ

เหตุนั้น  เวรมณี ชื่อว่าเวรมณี  กตฺวาปิ แม้เพราะกระทํา  เวการํ ให้เป็นเวอักษร   

วิการสฺส แห่งวิอักษร”  อิติ ดังนี้  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  สมฺมาทิฏฺสิุตฺตวณฺณนายมฺป ิ

แม้ในอรรถกถาแห่งสัมมาทิฏฐิสูตร ฯ  

  แม้ในอรรถกถาสัมมาทิฏฐิสูตร ท่านก็กล่าวว่า “คุณชาติใด ย่อมขับไล่เวร, อธิบาย

ว่า ‘ย่อมละเวร’ เพราะเหตุนั้น คุณชาตินั้น ชื่อว่าเวรมณี. อีกอย่างหนึ่ง บุคคลย่อม

เว้นจากเวร ด้วยคุณชาตินั่นอันเป็นเหตุ เพราะเหตุนั้น คุณชาตินั่น ชื่อว่าเวรมณี แม้

เพราะวิการ วิ อักษร ให้เป็น เว อักษร” ดังนี้แล้ว กล่าวความที่เวรมณีนั้น มี ๓ ประการ

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

 เวรนฺติ  ปาณาติปาตาทิกํ  ปาปธมฺมํ ฯ  โส  หิ  เวรเหตุตาย  เวรนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตํ  มณติ  

มยิ  อิธ  ติาย  กถมาคจฺฉสีติ  ตชฺเชนฺตี  วิย  นิวาเรตีติ  เวรมณี ฯ  เตนาห  ปชหตีติ 

ฯ  วิรมณตีิ  วตฺตพฺเพ  นิรุตฺตินเยน  เวการํ  กตฺวาติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 “เวรนฺติ  (ปทสฺส)  ‘ปาณาติปาตาทิกํ  ปาปธมฺมํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  โส  (ปาปธมฺโม)  หิ  (ปณฺฑิเตน  

ตสฺส  ปาปธมฺมสฺส)  เวรเหตุตาย  เวรนฺติ  วุจฺจติ ฯ  (ยา  คุณชาติ)  ตํ  (เวรํ)  มณติ  ‘มยิ  อิธ  

(ฅาเน)  ติาย,  (ตฺวํ)  กถํ  อาคจฺฉสีติ  ตชฺเชนฺตี  วิย  (หุตฺวา)  นิวาเรตีติ  (สา  คุณชาติ)  เวรมณี ฯ   

เตน  (อฏฺฅกถาจริโย)  อาห  ‘ปชหตีติ ฯ  ‘วิรมณีติ  (วจเน  อาจริเยน)  วตฺตพฺเพ,  (อาจริเยน)   

นิรุตฺตินเยน  เวการํ  กตฺวา  ‘(เวรมณีติ  วจนํ  วุตฺตํ)”  อิติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งสัมมาทิฏฐิสูตรนั้น  อิติ วา่  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  ‘ปาปธมฺมํ 

ซึ่งบาปธรรม  ปาณาติปาตาทิกํ มีปาณาติบาตเป็นต้น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

‘เวรนฺติ ว่า “เวรํ” ดังนี้ ฯ  ห ิจริงอยู่  โส  (ปาปธมฺโม) อ.บาปธรรมนั้น  (ปณฺฑิเตน)  
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อันบัณฑิต  วุจฺจติ ย่อมเรียก  เวรนฺติ ว่า ‘เวร’ ดังนี้  (ตสฺส  ปาปธมฺมสฺส)  เวร- 

เหตุตาย เพราะความที่ แห่งบาปธรรมนั้น เป็นเหตุแห่งเวร ฯ  (ยา  คุณชาติ) อ.คุณ

ชาติใด  มณต ิย่อมขับไล่  ตชฺเชนฺตี  วิย คือว่าเป็นราวกะว่าคุกคามอยู่  อิติ ว่า  ‘มย ิ

ครั้นเมื่อเรา  ติาย ดํารงอยู่แล้ว  อิธ  (ฅาเน) ในที่นี้,  (ตฺวํ) อ.เจ้า  อาคจฺฉสิ จะมา  

กถํ อย่างไร’  อิติ ดังนี้  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  นิวาเรติ ย่อมกัน  ตํ  (เวรํ) ซึ่งเวรนั้น  อิติ 

เพราะเหตุนั้น  (สา  คุณชาติ) อ.คุณชาตินั้น  เวรมณี ชื่อว่าเวรมณี ฯ  เตน เพราะ

เหตุนั้น  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ปชหต ิ

ย่อมละ”  อิติ ดังนี้ ฯ  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  ‘วิรมณีติ ว่า ‘วิรมณี’ ดังนี้  (อาจริเยน)  

อันอาจารย์  วตฺตพฺเพ พึงกล่าว,  (วจนํ) อ.คํา  ‘(เวรมณีติ) ว่า ‘เวรมณี’ ดังนี้   

(อาจริเยน) อันอาจารย์  (วุตฺตํ) กล่าวแล้ว  กตฺวา เพราะกระทํา  เวการํ ให้เป็น เว 

อักษร  นิรุตฺตินเยน โดยนิรุตตินัย”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ฎีกาสัมมาทิฏฐิสูตรนั้นว่า “บทว่า ‘เวรํ’ ได้แก่ บาปธรรมมีปาณาติบาตเป็นต้น. จริง

อยู่ บาปธรรมนั้น ท่านเรียกว่า ‘เวร’ เพราะเป็นเหตุแห่งเวร. คุณชาติใด ย่อมขับไล่ 

คือเป็นดุจคุกคามอยู่ว่า ‘เมื่อเราดํารงอยู่ ณ ที่นี้, เจ้าจะมาได้อย่างไร’ ดังนี้ ห้ามเวร

นั้นเสีย เพราะเหตุนั้น คุณชาตินั้น ชื่อว่าเวรมณี. เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์ 

จึงกล่าวว่า ‘ย่อมละ’ ดังนี้. เมื่อพระอาจารย์ควรกล่าวว่า ‘วิรมณี’ ดังนี้ ท่านก็กล่าวว่า 

‘เวรมณี’ ดังนี้ เพราะทําให้เป็น เว อักษร โดยนิรุตตินัย”.

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

[๒๔๙] ขุทฺทกปาวณฺณนายมฺปิ  ตาทิโสว  เวรมณีสทฺทตฺโถ ฯ  เอตฺถ  จ  วิการสฺส  เวการนฺติ   

วสทฺทสฺส  นิสฺสยภูโต  อิกาโร  วิกาโร  ตถา  เวกาโรติ  อตฺเถ  คหิเต,  อิการสฺส   

เอการนฺติ  เอเตน  สทิสตา  โหติ ฯ  กตฺวาปีติ  ปิสทฺเทน  อกรณํ  วิญฺญาเปติ ฯ  เตน  

เทฺว  ปาา  ยุตฺตาติ  สิทฺธิ ฯ

 ขุทฺทกปาวณฺณนายมฺปิ  ตาทิโสว  (โหติ)  เวรมณีสทฺทตฺโถ ฯ  เอตฺถ  (เวรมณีสทฺทตฺเถ)  จ   

(สนฺนิฏฺฅานํ  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺพํ) ฯ  “วิการสฺส  เวการนฺติ  (ปททฺวเยน)  วสทฺทสฺส  นิสฺสยภูโต  

อิกาโร  วิกาโร  (โหติ),  ตถา  (วสทฺทสฺส  เอกาโร  นิสฺสยภูโต)  เวกาโร  (โหติ)”  อิติ  อตฺเถ   

(ปณฺฑิเตน)  คหิเต,  “อิการสฺส  เอการนฺติ  เอเตน  (ปททฺวเยน  “วิการสฺส  เวการสฺสาติ  
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ปททฺวยสฺส)  สทิสตา  โหติ ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย  กุลปุตฺตํ)  “กตฺวาปีติ  ปิสทฺเทน  อกรณํ   

วิญฺญาเปติ ฯ  เตน  “เทฺว  ปาา  ยุตฺตาติ  สิทฺธิ  (โหติ) ฯ

 เวรมณีสทฺทตฺโถ อ.เนื้อความแห่งเวรมณีศัพท์  ขุทฺทกปาวณฺณนายมฺปิ แม้ใน

อรรถกถาแห่งขุททกปาฐะ  ตาทิโสว เป็นเช่นนั้นนั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  จ ก็  

(สนฺนิฏฺฅานํ) อ.ข้อสันนิษฐาน  เอตฺถ  (เวรมณีสทฺทตฺเถ) ในเนื้อความแห่งเวรมณี

ศัพท์นี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (เวทิตพฺพํ) พึงทราบ ฯ  อตฺเถ ครั้นเมื่อเนื้อความ  

อิติ ว่า  “อิกาโร อ.อิอักษร  วสทฺทสฺส  นิสฺสยภูโต อันเป็นที่อาศัย แห่งวศัพท์ เป็น

แล้ว  วิกาโร เป็น วิอักษร  (โหติ) ย่อมเป็น,  ตถา อ.เหมือนอย่างนั้น  (เอกาโร) อ.เอ

อักษร  (วสทฺทสฺส  นิสฺสยภูโต) อันเป็นที่อาศัย ของวศัพท์ เป็นแล้ว  เวกาโร เป็น

เวอักษร  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  คหิเต ถือเอาแล้ว   

“วิการสฺส  เวการนฺติ  (ปททฺวเยน) ด้วยหมวดสองแห่งบทว่า “วิการสฺส  เวการํ” 

ดังนี้,  “(วิการสฺส  เวการนฺติ  ปททฺวยสฺส)  สทิสตา อ.ความที่ แห่งหมวดสองแห่ง

บทว่า “วิการสฺส  เวการํ” ดังนี้ เป็นเช่นกับ  เอเตน  (ปททฺวเยน) ด้วยหมวดสอง 

แห่งบทนี้  “อิการสฺส  เอการนฺติ ว่า “อิการสฺส  เอการํ” ดังนี้  โหติ ย่อมมี ฯ  (อฏฺฅกถา- 

จริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  (กุลปุตฺตํ) ยังกุลบุตร  วิญฺญาเปติ ย่อมให้รู้  อกรณํ 

ซึ่งการไม่กระทํา  ปิสทฺเทน ด้วยปิศัพท์  “กตฺวาปีติ ว่า “กตฺวาปิ” ดังนี้ ฯ  เตน เพราะ

เหตุนั้น  สิทฺธิ อ.ความสําเร็จ  อิติ ว่า  “ปาฅา อ.บาลี ท.  เทฺว ๒  ยุตฺตา สมควรแล้ว”  

อิติ ดังนี้  (โหติ) ย่อมมี ฯ  

   ความหมายของเวรมณีศัพท์ แม้ในอรรถกาขุททกปาฐะ ก็เช่นนั้นเหมือนกัน. ก็

ใจความแห่งเวรมณีศัพท์นั้น บัณฑิตพึงทราบสันนิษฐานดังนี้. สองบทว่า “วิการสฺส  

เวการํ” เมื่อถือเอาความหมายว่า “อิ อักษรเป็นที่อาศัยของ ว ศัพท์ เป็น วิ อักษร,  

เอ อักษร เป็นที่อาศัยของ ว ศัพท์ เป็น เว อักษร ก็เป็นเช่นเดียวกันกับสองบทนี้ว่า 

“อิการสฺส  เอการํ”. พระอรรถกถาจารย์เมื่อจะให้กุลบุตรเข้าใจการไม่ทําด้วย ปิศัพท์

ว่า “กตฺวาปิ”. เพราะเหตุนั้น จึงสําเร็จความหมายว่า “บาลีทั้ง ๒ แห่ง ชอบแล้ว”.

 ..............................................................................................................................
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 ตถา  หิ  ขุทฺทกปาวณฺณนาย  “เวรมณีสิกฺขาปทํ  วิรมณีิสิกฺขาปทนฺติ  ทฺวิธา  สชฺฌายํ  

กโรนฺตีติ  วุตฺตํ ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  ตถา  หิ  ขุทฺทกปาวณฺณนาย  “(พุทฺธปริสา)  ‘เวรมณีสิกฺขาปทํ  วิรมณีิสิกฺขา-

ปทนฺติ  ทฺวิธา  สชฺฌายํ  กโรนฺตีติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 ตถา  ห ิจริงเหมือนอย่างนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(พุทฺธปริสา) อ.พุทธบริษัท ท.   

กโรนฺติ ย่อมกระทํา  สชฺฌายํ ซึ่งการสาธยาย  ทฺวิธา โดยอย่าง ๒  ‘เวรมณี- 

สิกฺขาปทํ  วิรมณีิสิกฺขาปทนฺติ ว่า ‘เวรมณีสิกฺขาปทํ,  วิรมณีิสิกฺขาปทํ’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ 

(อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  ขุทฺทกปาวณฺณนาย 

ในอรรถกถาแห่งขุททกปาฐะ ฯ  

   จริงอย่างนั้น ในอรรถกถาขุททกปาฐะ ท่านก็กล่าวว่า “พุทธบริษัททั้งหลาย ย่อม

ทําการสาธยายโดย ๒ อย่างว่า ‘เวรมณีสิกฺขาปทํ,  วิรมณีสิกฺขาปทํ’ ดังนี้.

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

[๒๕๐] สมฺปตฺตวิรติ  สมาทานวิรตีติ  เทฺว  โลกิยวิรติโย  สพฺพวณฺณนาสุ  เอกสมา ฯ  โลกุตฺตร- 

วิรติ  ปน  เสตุฆาตวิรตีติ  กูฏทนฺตสุตฺตวณฺณนายํ  วุตฺตา  สมุจฺเฉทวิรตีติ  ตทญฺญ-

วณฺณนาสุ ฯ 

 “สมฺปตฺตวิรติ  สมาทานวิรตีติ  เทฺว  โลกิยวิรติโย  สพฺพวณฺณนาสุ  เอกสมา  (โหนฺติ) ฯ  โลกุตฺตร-

วิรติ  ปน  (อฏฺฅกถาจริเยน)  “เสตุฆาตวิรตีติ  กูฏทนฺตสุตฺตวณฺณนายํ  วุตฺตา,  (อฏฺฅกถาจริเยน)  

“สมุจฺเฉทวิรตีติ  ตทญฺญวณฺณนาสุ  (วุตฺตา) ฯ 

 โลกิยวิรติโย อ.โลกิยวิรัติ ท.  เทฺว ๒  อิติ คือ  “สมฺปตฺตวิรต ิอ.สัมปัตตวิรัติ  สมาทาน-

วิรต ิ อ.สมาทานวิรัติ”  เอกสมา เป็นวิรัติอันเสมอเป็นเดียวกัน  สพฺพวณฺณนาสุ  

ในอรรถกถาทั้งปวง ท.  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ  ปน แต่ว่า  โลกุตฺตรวิรติ อ.โลกุตตร-

วิรัติ  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺตา กล่าวแล้ว  กูฏทนฺตสุตฺต-

วณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งกูฏทันตสูตร  “เสตุฆาตวิรตีติ ว่า “เสตุฆาตวิรัติ” ดังนี้  

(อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  (วุตฺตา) กล่าวแล้ว  ตทญฺญวณฺณนาสุ 

ในอรรถกถาอื่นจากกูฏทันตสูตรนั้น ท.  “สมุจฺเฉทวิรตีติ ว่า “สมุจเฉทวิรัติ” ดังนี้ ฯ  



มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๒414 [ตติย

 โลกิยวิรัติ ๒ ประการ คือ สัมปัตตวิรัติ สมาทานวิรัติ เสมอเป็นอันเดียวกันในอรรถ-

กถาทั้งปวง. ส่วนโลกุตตรวิรัติ ในอรรถกถากูฏทันตสูตร ท่านเรียกว่า “เสตุฆาต- 

วิรัติ”, ในอรรถกถาเหล่าอื่นจากอรรถกถากูฏทันตสูตรนั้น ท่านกล่าวว่า “สมุจเฉท-

วิรัติ”.

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

 อสมาทินฺนสีลสฺส  สมฺปตฺตโต  ยถาอุปฏฺติวีติกฺกมิตพฺพวตฺถุโต  วิรติ  สมฺปตฺตวิรติ ฯ  

สมาทานวเสน  อุปฺปนฺนา  วิรติ  สมาทานวิรตีติ  สพฺพสุตฺตฏีกา ฯ

 “อสมาทินฺนสีลสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  สมฺปตฺตโต  (วตฺถุโต)  ยถาอุปฏฺติวีติกฺกมิตพฺพวตฺถุโต  วิรติ  

สมฺปตฺตวิรติ ฯ  สมาทานวเสน  อุปฺปนฺนา  วิรติ  สมาทานวิรตีติ  สพฺพสุตฺตฏีกา ฯ

 สพฺพสุตฺตฏีกา อ.ฎีกาแห่งสูตรทั้งปวง  อิติ ว่า  “วิรต ิอ.วิรัติ  สมฺปตฺตโต  (วตฺถุโต) 

จากวัตถุ อันถึงพร้อมแล้ว   ยถาอุปฏฺติวีติกฺกมิตพฺพวตฺถุโต คือว่า จากวัตถุอัน

บุคคลพึงก้าวล่วงตามที่ปรากฏแล้ว  (ปุคฺคลสฺส) แห่งบุคคล  อสมาทินฺนสีลสฺส ผู้มี

ศีลอันไม่สมาทานแล้ว  สมฺปตฺตวิรต ิชื่อว่าสัมปัตตวิรัติ ฯ  วิรต ิอ.วิรัติ  อุปฺปนฺนา 

อันเกิดขึ้นแล้ว  สมาทานวเสน ด้วยสามารถแห่งการสมาทาน  สมาทานวิรติ ชื่อว่า

สมาทานวิรัติ”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 ฎีกาแห่งสูตรทั้งปวงว่า “วิรัติ จากวัตถุที่มาถึงเข้า คือจากวัตถุที่จะพึงก้าวล่วงตาม

ที่มาปรากฏ ของบุคคลผู้มิได้สมาทานศีล ชื่อว่าสัมปัตตวิรัติ. วิรัติ ที่เกิดขึ้นด้วย

สามารถการสมาทาน ชื่อว่าสมาทานวิรัติ”.

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

 เสตุ  วุจฺจติ  อริยมคฺโค,  ตปฺปริยาปนฺนา  หุตฺวา  ปาปธมฺมานํ  สมุจฺเฉทวเสน  ฆาตนา  

วิรติ  เสตุฆาตวิรตีติ  กูฏทนฺตฏีกา ฯ

 “(ปณฺฑิเตน)  เสตุ  วุจฺจติ  อริยมคฺโค,  ตปฺปริยาปนฺนา  หุตฺวา  ปาปธมฺมานํ  สมุจฺเฉทวเสน   

ฆาตนา  วิรติ  เสตุฆาตวิรติ  (โหติ)”  อิติ  กูฏทนฺตฏีกา ฯ

 กูฏทนฺตฏีกา อ.กูฏทันตฎีกา  อิติ ว่า  “อริยมคฺโค อ.อริยมรรค  (ปณฺฑิเตน) อัน
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บัณฑิต  วุจฺจติ ย่อมเรียก  เสตุ ว่า เสตุ,  วิรต ิอ.วิรัติ  ตปฺปริยาปนฺนา เป็นวิรัติ 

อันนับเนื่องในอริยมรรคที่ชื่อว่าเสตุนั้น  หุตฺวา เป็น  ฆาตนา อันเป็นเครื่องฆ่า  ปาป-

ธมฺมานํ ซึ่งบาปธรรม ท.  สมุจฺเฉทวเสน ด้วยสามารถแห่งสมุจเฉทปหาน  เสตุ-

ฆาตวิรติ ชื่อว่าเป็นเสตุฆาตวิรัติ  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ฎีกากูฏทันตสูตรว่า “อริยมรรค เรียกว่าเสตุ, วิรัติที่นับเข้าในอริยมรรคที่ชื่อว่าเสตุ

นั้น อันเป็นเครื่องฆ่าบาปธรรมทั้งหลายเสียได้ ด้วยสามารถสมุจเฉทปหาน ชื่อว่า 

เสตุฆาตวิรัติ”.

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

 กิเลสานํ  สมุจฺฉินฺทนวเสน  ปวตฺตา  วิรติ  สมุจฺเฉทวิรตีติ  สมฺมาทิฏฺสิุตฺตฏีกา  ฯ

 สมฺมาทิฏฺสิุตฺตฏีกา อ.ฎีกาแห่งสัมมาทิฏฐิสูตร  อิติ ว่า  “วิรต ิ อ.วิรัติ  ปวตฺตา  

อันเป็นไปแล้ว  สมุจฺฉินฺทนวเสน ด้วยสามารถแห่งการถอนขึ้นด้วยดี  กิเลสานํ  

แห่งกิเลส ท.   สมุจฺเฉทวิรติ ชื่อว่าสมุจเฉทวิรัติ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ฎีกาสัมมาทิฏฐิสูตรว่า “วิรัติอันเป็นไปด้วยสามารถถอนกิเลสทั้งหลายขึ้นได้ขาด ชื่อ

ว่าสมุจเฉทวิรัติ”.

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

[๒๕๑] อตฺถโต  ปน  เวรมณีติ  กุสลจิตฺตสมฺปยุตฺตา  วิรตีติ  สมฺมาทิฏฺสิุตฺตวณฺณนา ฯ  ตถา  

อฏฺสาลินี ฯ  ทฺวีสุปิ  เหตาสุ  โลกิยโลกุตฺตรวิรติโย  กถิตา ฯ

 อตฺถโต  ปน  เวรมณีติ  กุสลจิตฺตสมฺปยุตฺตา  วิรตีติ  สมฺมาทิฏฺสิุตฺตวณฺณนา ฯ  ตถา  อฏฺสาลินี ฯ   

(อฏฺฅกถาจริเยน)  ทฺวีสุปิ  หิ  เอตาสุ  (อฏฺฅกถาสุ) โลกิยโลกุตฺตรวิรติโย  กถิตา ฯ

 สมฺมาทิฏฺสิุตฺตวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งสัมมาทิฏฐิสูตร  อิติ ว่า  “ปน ก็  วิรติ 

อ.วิรัติ  กุสลจิตฺตสมฺปยุตฺตา อันสัมปยุตแล้วด้วยกุศลจิต  เวรมณีติ ชื่อว่าเวรมณี  

อตฺถโต โดยเนื้่อความ”  อิติ ดังนี้ ฯ  อฏฺฅสาลินี อ.อรรถกถาชื่อว่าอัฏฐสาลินี  ตถา 

เหมือนอย่างนั้น ฯ  ห ิจริงอยู่  โลกิยโลกุตฺตรวิรติโย อ.โลกิยวิรัติและโลกุตตรวิรัติ ท.   

(อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  กถิตา กล่าวแล้ว  ทฺวีสุปิ  เอตาสุ   
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(อฏฺฅกถาสุ) ในอรรถกถา ท. แม้ ๒ เหล่านั่น ฯ

 อรรถกถาสัมมาทิฏฐิสูตรว่า “ก็โดยความหมาย วิรัติที่สัมปยุตด้วยกุศลจิต ชื่อว่า

เวรมณี”. อรรถกถาอัฏฐสาลินี ก็กล่าวไว้เหมือนอย่างนั้น. แม้ในอรรถกถาทั้ง ๒ เหล่า

นั่น ท่านก็ได้แสดงโลกิยวิรัติและโลกุตตรวิรัติไว้แล้ว. 

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

 ขุทฺทกปาวณฺณนายนฺตุ  “กามญฺเจสา  เวรมณี  นาม  โลกุตฺตราปิ  อตฺถิ,  อิธ  ปน  

สมาทิยามีติ  วุตฺตตฺตา  สมาทานวเสน  ปวตฺติรหา  สา  น  โหตีติ  กามาวจรกุสล-

จิตฺตสมฺปยุตฺตา  วิรตีติ  เอวํ  โลกุตฺตรวิรติสงฺขาตํ  สมุจฺเฉทวิรตึ  วชฺเชตฺวา  ตทิตรา  

เทฺวเยว  กถิตา ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  ขุทฺทกปาวณฺณนายํ  ตุ  “กามญฺจ  เอสา  เวรมณี  นาม  โลกุตฺตราปิ  อตฺถิ,  

อิธ  (สพฺพสิกฺขาปทสมาทานกาเล)  ปน  (สมาทายกปุคฺคเลน)  ‘สมาทิยามีติ  (วจนสฺส)  วุตฺตตฺตา   

สมาทานวเสน  ปวตฺติรหา  สา  (เวรมณี)  น  โหตีติ  กามาวจรกุสลจิตฺตสมฺปยุตฺตา  วิรติ  (เวรมณี)  

อิติ  เอวํ  โลกุตฺตรวิรติสงฺขาตํ  สมุจฺเฉทวิรตึ  วชฺเชตฺวา  ตทิตรา  เทฺว  เอว  (วิรติโย)  กถิตา ฯ

 ต ุส่วนว่า  เทฺว  เอว  (วิรติโย) อ.วิรัติ ท. ๒ นั่นเทียว  ตทิตรา อันนอกจากโลกุตร-

วิรัตินั้น  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วชฺเชตฺวา เว้นแล้ว  สมุจฺเฉท-

วิรต ึซึ่งสมุจเฉทวิรัติ  โลกุตฺตรวิรติสงฺขาตํ อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าโลกุตตรวิรัติ  

เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  “เอสา  เวรมณี  นาม ชื่อ อ.เวรมณีนั่น  โลกุตฺตราปิ แม้เป็น 

โลกุตระ  อตฺถิ มีอยู่  กามญฺจ แม้ก็จริง,  ปน ถึงอย่างนั้น  สา  (เวรมณี) อ.เวรมณีนั้น  

ปวตฺติรหา อันเว้นจากการประพฤติ  สมาทานวเสน ด้วยสามารถแห่งการสมาทาน  

น  โหติ ย่อมไม่มี  (สมาทายกปุคฺคเลน)  ‘สมาทิยามีติ  (วจนสฺส)  วุตฺตตฺตา  

เพราะความที่ แห่งคํา ว่า ‘สมาทิยามิ’ ดังนี้ เป็นคํา อันบุคคลผู้สมาทาน กล่าวแล้ว  

อิธ  (สพฺพสิกฺขาปทสมาทานกาเล) ในกาลเป็นที่สมาทานซึ่งสิกขาบททั้งปวงนี้  

อิติ เพราะเหตุนั้น  วิรต ิ อ.วิรัติ  กามาวจรกุสลจิตฺตสมฺปยุตฺตา อันประกอบแล้ว 

ด้วยจิตอันเป็นกามาวจรกุศล  (เวรมณี) ชื่อว่าเวรมณี”  อิติ ดังนี้  กถิตา กล่าวแล้ว  

ขุทฺทกปาวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งขุททกปาฐะ ฯ
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 ส่วนในอรรถกถาขุททกปาฐะ ท่านเว้นสมุจเฉทวิรัติกล่าวคือโลกุตรวิรัติเสียแล้ว กล่าว

แต่วิรัติ ๒ ประการนอกจากโลกุตรวิรัติเท่านั้น อย่างนี้ว่า “ชื่อว่าเวรมณีนั้น แม้เป็น

โลกุตระมีอยู่ ก็จริง, ถึงอย่างนั้น เวรมณีนั้น ที่เว้นจากการประพฤติด้วยสามารถการ

สมาทานไม่มี เพราะผู้สมาทานกล่าวคําว่า ‘สมาทิยามิ’ ในเวลาสมาทานสิกขาบททั้ง

ปวงนี้ เพราะเหตุนั้น วิรัติที่สัมปยุตด้วยกามาวจรกุศลจิต จึงชื่อว่าเวรมณี”.

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

 ตา  ติสฺโส  วิรติโย  สทฺธึ  อารมฺมณาทิวิภาเคน  “อารตี  วิรตี  ปาปาติ  เอตฺถ  อาวิ- 

ภวิสฺสนฺตีติ ฯ

 วิรติโย อ.วิรัติ ท.  ติสฺโส ๓  ตา เหล่านั้น  สทฺธึ กับ  อารมฺมณาทิวิภาเคน  

ด้วยวิภาคแห่งปกิณณกะมีอารมณ์เป็นต้น  อาวิภวิสฺสนฺติ จักมีแจ้ง  เอตฺถ  (มงฺคเล) 

ในมงคลข้อนี้  “อารตี  วิรตี  ปาปาติ ว่า “อารตี  วิรตี  ปาปา” ดังนี้  อิติ ดังนี้แล ฯ

 วิรัติ ๓ ประการนั้น พร้อมด้วยวิภาคแห่งปกิณณกะมีอารมณ์เป็นต้น จักมีแจ้งในมงคล

ข้อว่า “อารตี  วิรตี  ปาปา” นี้แล.

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

[๒๕๒]  ยถาวุตฺตา  เจเต  กุสลกมฺมปถา  กุสลานิ  กายวจีมโนกมฺมานิ  โหนฺติ  ติทฺวาริกานิ  ฯ  

 จ ก็  กุสลกมฺมปถา อ.กุศลกรรมบถ ท.  ยถาวุตฺตา ตามที่ถูกกล่าวแล้ว  เอเต เหล่า

นั่น    กายวจีมโนกมฺมานิ เป็นกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม  กุสลานิ อันเป็น

กุศล  ติทฺวาริกานิ เป็นไปในทวาร ๓  โหนฺติ ย่อมเป็น ฯ

 ก็กุศลกรรมบถตามที่กล่าวไว้แล้วเหล่านั่น เป็นกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมฝ่าย

กุศล เป็นไปในไตรทวาร.

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

 ยทา  หิ  วตฺตุํ  อสกฺโกนฺโต  “ปาณาติปาตา  อทินฺนาทานา  กาเมสุ  มิจฺฉาจารา   

ปฏิวิรมามีติ  สิกฺขาปทตฺตยํ  หตฺถมุทฺธาย  คณฺหาติ,  ตทา  กมฺมมฺปิ  กายกมฺมํ   

ทฺวารมฺปิ  กายทฺวารํ ฯ 
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 ยทา  หิ  (สมาทายกปุคฺคโล)  วตฺตุํ  อสกฺโกนฺโต  “(อหํ)  ปาณาติปาตา  อทินฺนาทานา  กาเมสุ  

มิจฺฉาจารา  ปฏิวิรมามีติ  สิกฺขาปทตฺตยํ  หตฺถมุทฺธาย  คณฺหาติ,  ตทา  กมฺมมฺปิ  กายกมฺมํ  

(โหติ),  ทฺวารมฺปิ  กายทฺวารํ  (โหติ) ฯ

 ห ิ ก็  (สมาทายกปุคฺคโล) อ.บุคคลผู้สมาทาน  อสกฺโกนฺโต ไม่อาจอยู่  วตฺตุ ํ

เพื่ออันกล่าว  คณฺหาติ ย่อมถือเอา  สิกฺขาปทตฺตย ํ ซึ่งหมวดสามแห่งสิกขาบท   

หตฺถมุทฺธาย ด้วยมือและศีรษะ  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  ปฏิวิรมามิ ย่อมเว้นรอบ  

ปาณาติปาตา จากปาณาติบาต  อทินฺนาทานา จากอทินนาทาน  มิจฺฉาจารา จาก

มิจฉาจาร  กาเมสุ ในกาม ท.”  อิติ ดังนี้  ยทา ในกาลใด,  ตทา ในกาลนั้น  กมฺมมฺป ิ 

แม้ อ.กรรม  กายกมฺมํ เป็นกายกรรม  (โหติ) ย่อมเป็น,  ทฺวารมฺปิ แม้ อ.ทวาร   

กายทฺวารํ เป็นกายทวาร  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ 

 ก็ในกาลใด บุคคลผู้สมาทาน เมื่อไม่อาจจะกล่าวได้ ย่อมรับเอาสิกขาบททั้ง ๓ ด้วยมือ

และศีรษะว่า “เราย่อมเว้นขาดจากปาณาติบาต จากอทินนาทาน จากกาเมสุมิจฉาจาร” 

ดังนี้. ในกาลนั้น แม้กรรม เป็นกายกรรม, แม้ทวาร ก็เป็นกายทวาร.

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

 ยทา  ปน  วจีเภทํ  กตฺวา  คณฺหาติ,  ตทา  กมฺมํ  กายกมฺมํ,  ทฺวารนฺตุ  วจีทฺวารํ ฯ 

 ยทา  ปน  (ปุคฺคโล)  วจีเภทํ  กตฺวา  คณฺหาติ,  ตทา  กมฺมํ  กายกมฺมํ  (โหติ),  ทฺวารํ  ตุ   

วจีทฺวารํ  (โหติ) ฯ 

 ปน อนึ่ง  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  กตฺวา กระทําแล้ว  วจีเภทํ ซึ่งการเปล่งซึ่งวาจา   

คณฺหาติ ย่อมถือเอา  ยทา ในกาลใด,  ตทา ในกาลนั้น  กมฺม ํอ.กรรม  กายกมฺมํ 

เป็นกายกรรม  (โหติ) ย่อมเป็น,  ต ุส่วนว่า  ทฺวารํ อ.ทวาร  วจีทฺวารํ เป็นวจีทวาร  

(โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 อนึ่ง ในกาลใด ผู้สมาทานทําการเปล่งวาจารับเอา, ในกาลนั้น กรรมเป็นกายกรรม, 

ส่วนทวาร เป็นวจีทวาร.

 ..............................................................................................................................
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 ยทา  ปน  กายงฺควาจงฺคานิ  อโจเปตฺวา  มนสาว  คณฺหาติ,  ตทา  กมฺมํ  กายกมฺมํ,  

ทฺวารนฺตุ  มโนทฺวารํ ฯ 

 ยทา  ปน  (ปุคฺคโล)  กายงฺควาจงฺคานิ  อโจเปตฺวา  มนสาว  คณฺหาติ,  ตทา  กมฺมํ  กายกมฺมํ  

(โหติ),  ทฺวารํ  ตุ  มโนทฺวารํ  (โหติ) ฯ

 ปน อนึ่ง  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  กายงฺควาจงฺคานิ  อโจเปตฺวา ไม่ยังองค์คือกายและ

องค์คือวาจา ท. ให้ไหวแล้ว  คณฺหาติ ย่อมถือเอา  มนสาว ด้วยใจเทียว  ยทา ใน

กาลใด,  ตทา ในกาลนั้น  กมฺม ํอ.กรรม  กายกมฺมํ เป็นกายกรรม  (โหติ) ย่อมเป็น,  

ต ุส่วนว่า  ทฺวารํ อ.ทวาร  มโนทฺวารํ เป็นมโนทวาร  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 อนึ่ง ในกาลใด ผู้สมาทานไม่ยังองค์คือกายและองค์คือวาจาให้ไหวแล้ว รับเอาด้วยใจ

อย่างเดียว. ในกาลนั้น กรรมเป็นกายกรรม. ส่วนทวาร เป็นมโนทวาร.

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

 มุสาวาทา  เวรมณีอาทิจตุกฺกมฺปน  วุตฺตนเยเนว  กายาทีหิ  คณฺหนฺตสฺสาปิ  เอเสว   

นโย ฯ  เอวํ  กุสลานิ  กายกมฺมวจีกมฺมานิ  ตีสุ  ทฺวาเรสุ  สมุฏฺหนฺติ ฯ  เตหิ  จิตฺเตหิ  

สหคตา  อนภิชฺฌาทโย  ปน  เจตนาปกฺขิกา  วา  โหนฺติ  อพฺโพหาริกา  วา ฯ

 “มุสาวาทา  เวรมณีอาทิจตุกฺกํ  ปน  วุตฺตนเยน  เอว  กายาทีหิ  (ทฺวาเรหิ)  คณฺหนฺตสฺสาปิ   

(สมาทายกปุคฺคลสฺส)  เอโส  เอว  นโย ฯ  เอวํ  กุสลานิ  กายกมฺมวจีกมฺมานิ  ตีสุ  ทฺวาเรสุ  

สมุฏฺหนฺติ ฯ  เตหิ  จิตฺเตหิ  สหคตา  อนภิชฺฌาทโย  (กุสลธมฺมา)  ปน  เจตนาปกฺขิกา  วา   

โหนฺติ  อพฺโพหาริกา  วา ฯ

 ปน ก็  นโย อ.นัย  (สมาทายกปุคฺคลสฺส) แห่งบุคคลผู้สมาทาน  คณฺหนฺตสฺสาปิ 

แม้ผู้ถือเอาอยู่  “มุสาวาทา  เวรมณีอาทิจตุกฺกํ ซึ่งหมวดสี่แห่งวจีกรรมเป็นต้นว่า  

“มุสาวาทา  เวรมณี”  กายาทีหิ  (ทฺวาเรหิ) ด้วยทวาร ท. มีกายเป็นต้น  วุตฺตนเยน  

เอว ตามนัยแห่งคําอันพระอรรถกถาจารย์กล่าวแล้วนั่นเทียว  เอโส  เอว นี้นั่นเทียว ฯ  

กายกมฺมวจีกมฺมานิ อ.กายกรรมและวจีกรรม ท.  กุสลานิ อันเป็นกุศล  สมุฏฺหนฺติ  

ย่อมตั้งขึ้น  ทฺวาเรสุ ในทวาร ท.  ตีสุ ๓  เอวํ ด้วยประการฉะนี้ ฯ  ปน ส่วนว่า  (กุสล-

ธมฺมา) อ.กุศลธรรม ท.  อนภิชฺฌาทโย มีอนภิชฌาเป็นต้น  สหคตา อันสหรคตแล้ว  



มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๒420 [ตติย

เตหิ  จิตฺเตหิ ด้วยจิต ท. เหล่านั้น  เจตนาปกฺขิกา  วา เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งเจตนา

หรือ  อพฺโพหาริกา  วา หรือว่าเป็นอัพโพหาริก  โหนฺติ ย่อมเป็น ฯ

 ก็แม้บุคคลผู้สมาทาน รับเอาหมวด ๔ แห่งวจีกรรมอันเป็นกุศลมี “มุสาวาทา  

เวรมณี” เป็นต้น ด้วยทวารทั้งหลายมีกายทวารเป็นต้น ตามนัยที่พระอรรถกถาจารย์

กล่าวไว้แล้วนั่นแล ก็มีนัยอย่างนี้เหมือนกัน. กายกรรมและวจีกรรมอันเป็นกุศล ย่อม

ตั้งขึ้นในไตรทวารด้วยประการฉะนี้. ส่วนกุศลธรรมมีอนภิชฌาเป็นต้น ซึ่งสหรคตแล้ว

ด้วยจิตเหล่านั้น ย่อมเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งเจตนาบ้าง เป็นอัพโพหาริกบ้าง.

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

[๒๕๓] ธมฺมสงฺคณิฏีกายํ  “ติวิธา  ภิกฺขเว  กายสญฺเจตนา  กุสลํ  กายกมฺมนฺติอาทิวจนโต  

ปาณาติปาตาทิปฺปฏิปกฺขภูตา  ตพฺพิรติวิสิฏฺา  เจตนาว  ปาณาติปาตาทิวิรติอาทิกา  

โหนฺตีติ  เจตนาปกฺขิกา  วาติ  วุตฺตํ  น  วิรติปกฺขิกาติ  วุตฺตํ ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  ธมฺมสงฺคณิฏีกายํ  “ติวิธา  ภิกฺขเว  กายสญฺเจตนา  กุสลํ  กายกมฺมํ  (โหติ)’   

อิติอาทิวจนโต  ปาณาติปาตาทิปฺปฏิปกฺขภูตา  ตพฺพิรติวิสิฏฺา  เจตนาว  ปาณาติปาตาทิวิรติ-

อาทิกา  โหนฺตีติ  (อฏฺฅกถาจริเยน)  ‘เจตนาปกฺขิกา  วาติ  (วจนํ)  วุตฺตํ,  น  (อฏฺฅกถาจริเยน)   

‘วิรติปกฺขิกา’  (อิติ  วจนํ  วุตฺตํ)’  อิติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “เจตนาว อ.เจตนาเทียว  ปาณาติปาตาทิปฺปฏิปกฺขภูตา  

อันเป็นข้าศึกต่ออกุศลธรรมมีปาณาติบาตเป็นต้นเป็นแล้ว  ตพฺพิรติวิสิฏฺา อันพิเศษ

จากวิรัตินั้น  ปาณาติปาตาทิวิรติอาทิกา เป็นเจตนามีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจาก

อกุศลธรรมมีปาณาติบาตเป็นต้นเป็นอาทิ  โหนฺติ ย่อมเป็น  อิติอาทิวจนโต เพราะ

พระดํารัสเป็นต้นว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  กายสญฺเจตนา อ.กายสัญเจตนา   

ติวิธา อันมีอย่าง ๓  กายกมฺมํ เป็นกายกรรม  กุสลํ อันเป็นกุศล  (โหติ) ย่อมเป็น”  

อิติ ดังนี้  อิติ เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “เจตนาปกฺขิกา เป็นไปในฝักใฝ่

แห่งเจตนา  วา บ้าง”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํ

กล่าวแล้ว,  (วจนํ) อ.คํา  (อิติ) ว่า  “วิรติปกฺขิกา เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งวิรัติ”  (อิติ) 

ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  (วุตฺตํ) กล่าวแล้ว  น หามิได้”  อิติ 

ดังนี้ (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  ธมฺมสงฺคณิฏีกายํ 
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ในฎีกาแห่งธัมมสังคณี ฯ  

     ในฎีกาธัมมสังคณี ท่านกล่าวว่า “เจตนาอันเป็นข้าศึกต่ออกุศลธรรมมีปาณาติบาต

เป็นต้น ซึ่งพิเศษจากวิรัติจากปาณาติบาตเป็นต้นเป็นอาทิ เพราะบาลีว่า ‘ภิกษุทั้ง

หลาย กายสัญเจตนา ๓ อย่าง เป็นกายกรรมฝ่ายกุศล’ ดังนี้เป็นต้น เพราะเหตุนั้น 

พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า ‘เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งเจตนาบ้าง’ ดังนี้ หาได้กล่าวว่า 

‘เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งวิรัติ’ ไม่”.

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

[๒๕๔] อนภิชฺฌาทิสหคเตหิ  ปน  จิตฺเตหิ  กายงฺคํ  โจเปตฺวา  เจติยงฺคณสมฺมชฺชนคนฺธ- 

มาลาทิปูชนเจติยวนฺทนาทีนิ  กโรนฺตสฺส  กมฺมํ  มโนกมฺมํ  ทฺวารนฺตุ  กายทฺวารํ ฯ   

อนภิชฺฌาสหคเตน  จิตฺเตน  วาจงฺคํ  โจเปตฺวา  ‘อโห  วต  ยํ  ปรสฺส  วิตฺตุปกรณํ,   

น  ตํ  มมสฺสาติ  อนภิชฺฌายโต  อพฺยาปาทสหคตจิตฺเตน  ‘สพฺเพ  สตฺตา  อเวรา   

อพฺยาปชฺฌา  อนีฆา  สุขี  อตฺตานํ  ปริหรนฺตูติ  วทนฺตสฺส  สมฺมาทิฏฺสิหคตจิตฺเตน  

‘อตฺถิ  ทินฺนนฺติอาทีนิ  อุทาหรนฺตสฺส  กมฺมํ  มโนกมฺมํ  ทฺวารนฺตุ  วจีทฺวารํ ฯ  เอวํ   

กุสลํ  มโนกมฺมํ  กายวจีทฺวาเรสุ  สมุฏฺาติ ฯ  เจตนา  ปเนตฺถ  อพฺโพหาริกา ฯ   

กายทฺวาเร  วจีทฺวาเร  จ  สมุฏฺติาปิ  กายกมฺมํ  วจีกมฺมนฺติ  จ  โวหารํ  น  ลภติ   

อนภิชฺฌาทิปฺปธานตฺตาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ‘ติวิธา  ภิกฺขเว  มโนสญฺเจตนา  กุสลํ   

มโนกมฺมนฺติ  ปน  วจนโต  สภาเวเนว  สา  มโนกมฺมํ  น  อนภิชฺฌาทิปกฺขิกา ฯ   

ตสฺมา  อฏฺสาลินิยมฺปิ  ‘อนภิชฺฌาทิปกฺขิกา  วาติ  น  วุตฺตํ ฯ  กายงฺควาจงฺคานิ  

ปน  อโจเปตฺวา  รโห  นิสินฺนสฺส  มนสาว  อนภิชฺฌาทิสหคตจิตฺตานิ  อุปฺปาเทนฺตสฺส  

กมฺมมฺปิ  มโนกมฺมํ  ทฺวารมฺปิ  มโนทฺวารเมว ฯ  เอวํ  กุสลํ  มโนกมฺมํ  มโนทฺวาเร  

สมุฏฺหติ ฯ  อิมสฺมึ  ปนฏฺาเน  เจตนาปิ  เจตนาสมฺปยุตฺตธมฺมาปิ  มโนทฺวาเรเยว  

สมุฏฺหนฺติ ฯ  ตสฺมา  เจตนาย  อพฺโพหาริกภาโว  นตฺถิ ฯ  สาปิ  เหตฺถ  ‘มโนกมฺมนฺติ   

โวหารํ  ลภติ ฯ  ‘เจตนา  เจตนากมฺมํ  อนภิชฺฌาทโย  เจตนาสมฺปยุตฺตกมฺมนฺติ   

เอตฺตกเมว  หิ  มโนทฺวาเร  เจตนาย  อนภิชฺฌาทีหิ  มโนกมฺมภาเว  วิเสโสติ  สฏีกา-

อนุฏีกาอฏฺสาลินีนโย ฯ

 “(ปุคฺคลสฺส)  อนภิชฺฌาทิสหคเตหิ  ปน  จิตฺเตหิ  กายงฺคํ  โจเปตฺวา  เจติยงฺคณสมฺมชฺชนคนฺธ- 
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มาลาทิปูชนเจติยวนฺทนาทีนิ  (กิจฺจานิ)  กโรนฺตสฺส  กมฺมํ  มโนกมฺมํ  (โหติ),  ทฺวารํ  ตุ   

กายทฺวารํ  (โหติ) ฯ  (ปุคฺคลสฺส)  อนภิชฺฌาสหคเตน  จิตฺเตน  วาจงฺคํ  โจเปตฺวา  ‘อโห  วต  

ยํ  ปรสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  วิตฺตุปกรณํ  (อตฺถิ),  น  ตํ  (วิตฺตุปกรณํ)  มม  อสฺสาติ  อนภิชฺฌายโต   

อพฺยาปาทสหคตจิตฺเตน  ‘สพฺเพ  สตฺตา  อเวรา  อพฺยาปชฺฌา  อนีฆา  สุขี  (หุตฺวา)  อตฺตานํ   

ปริหรนฺตูติ  วทนฺตสฺส  สมฺมาทิฏฺสิหคตจิตฺเตน  ‘อตฺถิ  (ทายเกน)  ทินฺนํ  (ทานํ)  อิติอาทีนิ   

(วจนานิ)  อุทาหรนฺตสฺส  กมฺมํ  มโนกมฺมํ  (โหติ),  ทฺวารํ  ตุ  วจีทฺวารํ  (โหติ) ฯ  เอวํ  กุสลํ   

มโนกมฺมํ  กายวจีทฺวาเรสุ  สมุฏฺาติ ฯ  เจตนา  ปน  เอตฺถ  (กายวจีทฺวาริกมโนกมฺเม)   

อพฺโพหาริกา  (โหติ) ฯ  ‘(สา  เจตนา)  กายทฺวาเร  (จ)  วจีทฺวาเร  จ  สมุฏฺติาปิ  ‘กายกมฺมํ’  (อิติ จ)   

วจีกมฺมนฺติ  จ  โวหารํ  น  ลภติ  (ตสฺสา  เจตนาย)  อนภิชฺฌาทิปฺปธานตฺตาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ‘ติวิธา  

ภิกฺขเว  มโนสญฺเจตนา  กุสลํ  มโนกมฺมํ  (โหติ)’  อิติ  ปน  วจนโต  สภาเวน  เอว  สา  (เจตนา)   

มโนกมฺมํ  น  อนภิชฺฌาทิปกฺขิกา  (โหติ) ฯ  ตสฺมา  (อฏฺฅกถาจริเยน)  อฏฺสาลินิยมฺปิ  ‘อนภิชฺฌาทิ- 

ปกฺขิกา  วา  (โหติ)’  อิติ  (วจนํ)  น  วุตฺตํ ฯ  (ปุคฺคลสฺส)  กายงฺควาจงฺคานิ  ปน  อโจเปตฺวา  รโห   

นิสินฺนสฺส  มนสาว  อนภิชฺฌาทิสหคตจิตฺตานิ  อุปฺปาเทนฺตสฺส  กมฺมมฺปิ  มโนกมฺมํ  (โหติ),   

ทฺวารมฺปิ  มโนทฺวารเมว  (โหติ) ฯ  เอวํ  กุสลํ  มโนกมฺมํ  มโนทฺวาเร  สมุฏฺหติ ฯ  อิมสฺมึ  ปน  าเน   

เจตนาปิ  เจตนาสมฺปยุตฺตธมฺมาปิ  มโนทฺวาเรเยว  สมุฏฺหนฺติ ฯ  ตสฺมา  เจตนาย  อพฺโพหาริก- 

ภาโว  นตฺถิ ฯ  สาปิ  (เจตนา)  หิ  เอตฺถ  (ฅาเน)  ‘มโนกมฺมนฺติ  โวหารํ  ลภติ ฯ  ‘เจตนา   

เจตนากมฺมํ  (โหติ),  อนภิชฺฌาทโย  (กุสลธมฺมา)  เจตนาสมฺปยุตฺตกมฺมํ  (โหนฺติ)’  อิติ  เอตฺตกํ  

เอว  (วจนํ)  หิ  มโนทฺวาเร  เจตนาย  อนภิชฺฌาทีหิ  (กุสลธมฺเมหิ)  มโนกมฺมภาเว  วิเสโส  (โหติ)”  

อิติ  สฏีกาอนุฏีกาอฏฺสาลินีนโย ฯ

 สฏีกาอนุฏีกาอฏฺสาลินีนโย อ.นัยแห่งอรรถกถาอัฏฐสาลินีอันเป็นไปกับด้วยฎีกา

และอนุฎีกา  อิติ ว่า  “ปน ก็  กมฺม ํอ.กรรม  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  อนภิชฺฌาทิ-

สหคเตหิ  จิตฺเตหิ  กายงฺคํ  โจเปตฺวา  เจติยงฺคณสมฺมชฺชนคนฺธมาลาทิปูชน- 

เจติยวนฺทนาทีนิ  (กิจฺจานิ)  กโรนฺตสฺส ผู้ มีจิต ท. อันสหรคตแล้วด้วยกุศลธรรมมี

อนภิชฌาเป็นต้น ยังองค์คือกาย ให้ไหวแล้ว กระทําอยู่ ซึ่งกิจ ท. มีการกวาดซึ่งลาน

แห่งพระเจดีย์ การบูชาด้วยวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้น และการกราบไหว้ 

ซึ่งพระเจดีย์เป็นต้น  มโนกมฺมํ เป็นมโนกรรม  (โหติ) ย่อมเป็น,  ต ุส่วนว่า  ทฺวารํ  

อ.ทวาร  กายทฺวารํ เป็นกายทวาร  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  กมฺม ํอ.กรรม  (ปุคฺคลสฺส)  

ของบุคคล  อนภิชฺฌาสหคเตน  จิตฺเตน  วาจงฺคํ  โจเปตฺวา  ‘อโห  วต  ยํ  ปรสฺส  
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(ปุคฺคลสฺส)  วิตฺตุปกรณํ  (อตฺถิ),  น  ตํ  (วิตฺตุปกรณํ)  มม  อสฺสาติ  อนภิชฺฌายโต  

อพฺยาปาทสหคตจิตฺเตน  ‘สพฺเพ  สตฺตา  อเวรา  อพฺยาปชฺฌา  อนีฆา  สุขี  (หุตฺวา)  

อตฺตานํ  ปริหรนฺตูติ  วทนฺตสฺส  สมฺมาทิฏฺสิหคตจิตฺเตน  ‘อตฺถิ  (ทายเกน)  ทินฺนํ   

(ทานํ)’  อิติอาทีนิ  (วจนานิ)  อุทาหรนฺตสฺส ผู้ มีจิต อันสหรคตแล้วด้วยอนภิชฌา  

ยังองค์คือวาจา ให้ไหวไม่เพ็งเล็งอยากได้อยู่ว่า ‘โอหนอ อ.วัตถุอุปกรณ์แก่ทรัพย์

เครื่องปลื้มใจ ของบุคคลอื่น ใด มีอยู่, อ.วัตถุอุปกรณ์แก่ทรัพย์เครื่องปลื้มใจนั้น พึงมี 

แก่เรา หามิได้’ ดังนี้ มีจิตสหรคตแล้วด้วยอพยาบาท กล่าวอยู่ ว่า ‘อ.สัตว์ ท. ทั้งปวง เป็น

ผู้ไม่มีเวร เป็นผู้ไม่มีพยาบาท เป็นผู้ไม่มีความทุกข์ เป็นผู้มีความสุข เป็น จงบริหาร 

ซึ่งตนเถิด’ ดังนี้ มีจิตสหรคตแล้วด้วยสัมมาทิฏฐิ เปล่งอยู่ ซึ่งคํา ท. เป็นต้นว่า ‘อ.ทาน 

อันอันทายก ให้แล้ว มีอยู่’ ดังนี้  มโนกมฺมํ เป็นมโนกรรม  (โหติ) ย่อมเป็น,  ต ุส่วน

ว่า  ทฺวารํ อ.ทวาร  วจีทฺวารํ เป็นวจีทวาร  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  มโนกมฺมํ อ.มโนกรรม  

กุสลํ อันเป็นกุศล สมุฏฺฅาติ ย่อมตั้งขึ้น  กายวจีทฺวาเรสุ ในกายทวารและวจีทวาร 

ท.  เอวํ อย่างนี้ ฯ  ปน แต่ว่า  เจตนา อ.เจตนา  เอตฺถ  (กายวจีทฺวาริกมโนกมฺเม) 

ในมโนกรรมอันเป็นไปในกายทวารและวจีทวารนี้  อพฺโพหาริกา เป็นอัพโพหาริก  

(โหติ) ย่อมเป็น ฯ  อธิปฺปาโย อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘(สา  เจตนา) อ.เจตนานั้น  สมุฏฺฅิ

ตาปิ แม้ตั้งขึ้นแล้ว  กายทฺวาเร  (จ) ในกายทวารด้วย  วจีทฺวาเร  จ ในวจีทวารด้วย  

น  ลภติ ย่อมไม่ได้  โวหารํ ซึ่งโวหาร  กายกมฺมํ  (อิติ  จ) ว่า ‘กายกรรม’ ดังนี้ด้วย  

วจีกมฺมนฺติ  จ ว่า ‘วจีกรรม’ ดังนี้ด้วย  (ตสฺสา  เจตนาย)  อนภิชฺฌาทิปฺปธานตฺตา 

เพราะความที่ แห่งเจตนานั้น มีกุศลธรรมมีอนภิชฌาเป็นต้นเป็นประธาน’  อิติ ดังนี้ 

ฯ  ปน ก็  สา  (เจตนา) อ.เจตนานั้น  มโนกมฺมํ เป็นมโนกรรม  สภาเวน  เอว โดย

สภาพนั่นเทียว  อนภิชฺฌาทิปกฺขิกา เป็นเจตนาอันเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งกุศลธรรมมี

อนภิชฌาเป็นต้น  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้  วจนโต เพราะพระดํารัส  อิติ ว่า  ‘ภิกฺขเว  

ดูก่อนภิกษุ ท.  มโนสญฺเจตนา อ.มโนสัญเจตนา  ติวิธา อันมีอย่าง ๓  มโนกมฺมํ 

เป็นมโนกรรม  กุสลํ อันเป็นกุศล  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้เป็นต้น ฯ  ตสฺมา เพราะ

เหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  ‘อนภิชฺฌาทิปกฺขิกา เป็นเจตนาอันเป็นไปในฝักฝ่าย

แห่งกุศลธรรมมีอนภิชฌาเป็นต้น  (โหติ) ย่อมเป็น  วา หรือ’  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถา- 

จริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  น  วุตฺต ํไม่กล่าวแล้ว  อฏฺฅสาลินิยมฺปิ แม้ในอัฏฐ-

สาลินี ฯ  ปน ก็  กมฺมมฺป ิแม้ อ.กรรม  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  กายงฺควาจงฺคานิ   



มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๒424 [ตติย

อโจเปตฺวา  รโห  นิสินฺนสฺส  มนสาว  อนภิชฺฌาทิสหคตจิตฺตานิ  อุปฺปาเทนฺตสฺส 

ผู้ไม่ยังองค์คือกายและองค์คือวาจา ท. ให้ไหว นั่งแล้ว ในที่ลับ ยังจิตอันสหรคต

แล้วด้วยกุศลธรรมมีอนภิชฌาเป็นต้น ท. ให้เกิดขึ้นอยู่ ทางใจเทียว  มโนกมฺมํ เป็น

มโนกรรม  (โหติ) ย่อมเป็น,  ทฺวารมฺปิ แม้ อ.ทวาร  มโนทฺวารํ  เอว เป็นมโนทวาร

นั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  มโนกมฺมํ อ.มโนกรรม  กุสลํ อันเป็นกุศล  สมุฏฺฅหติ 

ย่อมตั้งขึ้น  มโนทฺวาเร ในมโนทวาร  เอวํ ด้วยประการฉะนี้ ฯ  ปน ก็  เจตนาปิ แม้ 

อ.เจตนา  เจตนาสมฺปยุตฺตธมฺมาปิ แม้ อ.ธรรมอันประกอบพร้อมแล้วด้วยเจตนา ท.  

อิมสฺมึ  ฅาเน ในที่นี้  สมุฏฺฅหนฺติ ย่อมตั้งขึ้น  มโนทฺวาเร  เอว ในมโนทวารนั่นเทียว ฯ   

ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  เจตนาย  อพฺโพหาริกภาโว อ.ความที่ แห่งเจตนา เป็นอัพโพ-

หาริก  นตฺถิ ย่อมไม่มี ฯ  ห ิด้วยว่า  สาปิ  (เจตนา) อ.เจตนาแม้นั้น  เอตฺถ  (ฅาเน) 

ในที่นี้  ลภติ ย่อมได้  โวหารํ ซึ่งโวหาร  ‘มโนกมฺมนฺติ ว่า ‘มโนกรรม’ ดังนี้ ฯ  ห ิก็  

เอตฺตกํ  เอว  (วจนํ) อ.คํา อันมีประมาณเท่านี้นั่นเทียว  อิติ ว่า  ‘เจตนา อ.เจตนา  

เจตนากมฺมํ เป็นเจตนากรรม  (โหติ) ย่อมเป็น,  อนภิชฺฌาทโย  (กุสลธมฺมา) อ.กุศล

ธรรม ท. มีอนภิชฌาเป็นต้น  เจตนาสมฺปยุตฺตกมฺม ํเป็นกรรมอันประกอบพร้อมแล้ว

ด้วยเจตนา  (โหนฺติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  วิเสโส เป็นความแปลกกัน  เจตนาย  

อนภิชฺฌาทีหิ  (กุสลธมฺเมหิ)  มโนกมฺมภาเว ในความที่ แห่งเจตนา กับด้วยกุศล

ธรรม ท. มีอนภิชฌาเป็นต้น เป็นมโนกรรม  มโนทฺวาเร ในมโนทวาร  (โหติ) ย่อม

เป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นัยอันมาในอรรถกถาอัฏฐสาลินี พร้อมทั้งฎีกาและอนุฎีกาว่า “ก็กรรมของบุคคล ผู้มี

จิตสหรคตด้วยกุศลธรรมมีอนภิชฌาเป็นต้น ยังองค์คือกายให้ไหวแล้วทํากิจมีกวาด

ลานพระเจดีย์ บูชาด้วยของหอมและระเบียบเป็นต้น และไหว้พระเจดีย์เป็นอาทิ เป็น

มโนกรรม, ส่วนทวาร เป็นกายทวาร. กรรมของบุคคล ผู้มีจิตสหรคตด้วยอนภิชฌา 

ยังองค์คือวาจาให้ไหว ไม่เพ่งเล็งว่า ‘ไฉนหนอ วัตถุเครื่องอุปกรณ์แก่ทรัพย์เครื่อง

ปลื้มใจของผู้อื่น อย่าพึงมาเป็นของๆ เราเลย’ ดังนี้, มีจิตสหรคตด้วยอพยาบาท 

กล่าวอยู่ว่า ‘ขอสัตว์ทั้งปวง จงอย่ามีเวร อย่าเบียดเบียนกัน อย่ามีทุกข์ มีสุข รักษา

ตนเถิด’ ดังนี้, มีจิตสหรคตด้วยสัมมาทิฏฐิ เปล่งถ้อยคําเป็นต้นว่า ‘ทานที่ทายกให้

แล้วมีผล’ ดังนี้ เป็นมโนกรรม, ส่วนทวาร เป็นวจีทวาร. มโนกรรมที่เป็นกุศล ย่อม

ตั้งขึ้นในกายทวารและวจีทวาร ด้วยประการฉะนี้. ส่วนเจตนาในมโนกรรมอันเป็น
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ไปในทางกายทวารและวจีทวารนี้ เป็นอัพโพหาริก, อธิบายว่า ‘เจตนานั้น แม้ตั้งขึ้น 

ในกายทวารและวจีทวาร ก็ไม่ได้โวหารว่ากายกรรมและว่าวจีกรรม เพราะเจตนานั้น

มีกุศลธรรมมีอนภิชฌาเป็นต้นเป็นประธาน. ก็เจตนานั้น เป็นมโนกรรมโดยสภาพ 

ทีเดียว หาเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งกุศลธรรมมีอนภิชฌาเป็นต้นไม่ เพราะบาลีว่า ‘ภิกษุ 

ทั้งหลาย มโนสัญเจตนา ๓ อย่าง เป็นมโนกรรมฝ่ายกุศล’ ดังนี้เป็นต้น. เพราะฉะนั้น แม้

ในอรรถกถาอัฏฐสาลินี ท่านก็ไม่กล่าวว่า ‘เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งกุศลธรรมมีอนภิชฌา

เป็นต้นบ้าง’. ก็กรรมของบุคคล ผู้ไม่ยังองค์คือกายและองค์คือวาจาให้ไหว แล้วนั่ง 

ในที่ลับ ยังจิตอันสหรคตด้วยกุศลธรรมมีอนภิชฌาเป็นต้น ให้เกิดขึ้นทางใจอย่าง

เดียว เป็นมโนกรรม, แม้ทวาร ก็เป็นมโนทวารเหมือนกัน. มโนกรรมอันเป็นกุศล 

ย่อมตั้งขึ้นในมโนทวาร ด้วยประการฉะนี้. ก็เจตนาก็ดี ธรรมอันสัมปยุตด้วยเจตนา

ก็ดี ในที่นี้ ย่อมตั้งขึ้นในมโนทวารอย่างเดียว. เพราะฉะนั้น ความที่เจตนาเป็นอัพโพ- 

หาริก จึงไม่มี. ด้วยว่า แม้เจตนาในที่นั้น ย่อมได้โวหารว่ามโนกรรม. ก็คําเพียงเท่า

นี้ว่า ‘เจตนา เป็นเจตนากรรม, กุศลธรรมทั้งหลายมีอนภิชฌาเป็นต้น เป็นกรรม 

ที่สัมปยุตด้วยเจตนา’ ดังนี้เท่านั้น เป็นความแปลกกัน ในความที่เจตนากับกุศลธรรม

มีอนภิชฌาเป็นต้น เป็นมโนกรรมในมโนทวาร”.

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

[๒๕๕] เอตฺถาห  นนุ  ปาปวิรติ  อิธ  คหิตาว  กิมตฺถํ  ‘อารตี  วิรตี  ปาปาติ  ปุน  วกฺขตีติ ฯ   

วุจฺจเต,  เย  กมฺมปถวเสน  เทสิตา,  ตโต  วิรติ  อิธ  วุตฺตา ฯ  เย  ปญฺจเวรวเสน  ตโต  

วิรติ  ตตฺถ  วุตฺตา ฯ  อปิจ  ปญฺจสุ  เวเรสุ  อาทิโต  จตฺตาริ  เวรานิ  กมฺมกฺกิเลสาติ  

สิคาลสุตฺเต  วุตฺตานิ,  สุราปานํ  โภคานํ  อปายมุขนฺติ,  ตสฺมา  สิคาลสุตฺเต  เทสนา-

วเสน  ปาปวิรตึ  ทสฺเสตุํ  ‘อารตี  วิรตี  ปาปาติอาทิ  วุตฺตนฺติ  ทฏฺพฺพํ ฯ  

 (โจทกาจริโย)  เอตฺถ  (กุสลกมฺมปถาธิกาเร)  อาห  “นนุ  (ภควตา)  ปาปวิรติ  อิธ  (‘วินโย  จ   

สุสิกฺขิโตติ  มงฺคเล)  คหิตาว,  (ภควา)  กิมตฺถํ  ‘อารตี  วิรตี  ปาปาติ  ปุน  วกฺขตีติ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ   

ปริหารกาจริเยน)  วุจฺจเต,  เย  (ปาณาติปาตาทิอกุสลธมฺมปฏิวิรตา  ภควตา)  กมฺมปถวเสน   

เทสิตา,  (ภควตา)  ตโต  (ปาณาติปาตาทิอกุสลธมฺมโต)  วิรติ  อิธ  (‘วินโย  จ  สุสิกฺขิโตติ  มงฺคเล)  

วุตฺตา ฯ  เย  (ปาณาติปาตาทิอกุสลธมฺมปฏิวิรตา  ภควตา)  ปญฺจเวรวเสน  (เทสิตา),  (ภควตา)   

ตโต  (ปาณาติปาตาทิอกุสลธมฺมโต) วิรติ  ตตฺถ  (‘อารตี  วิรตี  ปาปาติ  มงฺคเล)  วุตฺตา ฯ  
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อปิจ  (ภควตา)  ปญฺจสุ  เวเรสุ  อาทิโต  จตฺตาริ  เวรานิ  ‘กมฺมกฺกิเลสาติ  สิคาลสุตฺเต  วุตฺตานิ,   

(ภควตา)  สุราปานํ  ‘โภคานํ  อปายมุขนฺติ  (วุตฺตํ),  ตสฺมา  ‘(ภควตา)  สิคาลสุตฺเต  เทสนาวเสน   

ปาปวิรตึ  ทสฺเสตุํ  ‘อารตี  วิรตี  ปาปาติอาทิ  (วจนํ)  วุตฺตนฺติ  (สนฺนิฏฺฅานํ  ปณฺฑิเตน)   

ทฏฺพฺพํ ฯ

 (โจทกาจริโย) อ.อาจารย์ผู้ทักท้วง  อาห กล่าวแล้ว  เอตฺถ  (กุสลกมฺมปถาธิกาเร) 

ในอธิการแห่งกุศลกรรมบถนี้  อิติ ว่า  “ปาปวิรติ อ.การงดเว้นจากบาป  (ภควตา) 

อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  คหิตาว ทรงถือเอาแล้วเทียว  อิธ  (‘วินโย  จ  สุสิกฺขิโตติ  

มงฺคเล) ในมงคลนี้ว่า ‘วินโย  จ  สุสิกฺขิโต’ ดังนี้  นนุ มิใช่หรือ ?  (ภควา) อ.พระ

ผู้มีพระภาคเจ้า  วกฺขติ จักตรัส  ปุน อีก  ‘อารตี  วิรตี  ปาปาติ ว่า ‘อารตี  วิรตี   

ปาปา’ ดังนี้  กิมตฺถํ เพื่อประโยชน์อะไร ?”  อิติ ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  

(ปริหารกาจริเยน) อันอาจารย์ผู้เฉลย  วุจฺจเต จะกล่าว,  เย  (ปาณาติปาตาทิ- 

อกุสลธมฺมปฏิวิรตา) อ.การงดเว้นจากอกุศลธรรมมีปาณาติบาตเป็นต้น ท. เหล่าใด   

(ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  เทสิตา ทรงแสดงแล้ว  กมฺมปถวเสน ด้วยสามารถ

แห่งกรรมบถ,  วิรต ิอ.การงดเว้น  ตโต  (ปาณาติปาตาทิอกุสลธมฺมโต) จากอกุศล

ธรรมมีปาณาติบาตเป็นต้นนั้น  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺตา ตรัสแล้ว  

อิธ  (“วินโย  จ  สุสิกฺขิโตติ  มงฺคเล) ในมงคลนี้ว่า “วินโย  จ  สุสิกฺขิโต” ดังนี้ ฯ  เย  

(ปาณาติปาตาทิอกุสลธมฺมปฏิวิรตา) อ.การงดเว้นจากอกุศลธรรมมีปาณาติบาต

เป็นต้น ท. เหล่าใด  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  (เทสิตา) ทรงแสดงแล้ว  ปญฺจ-

เวรวเสน ด้วยสามารถแห่งเวร ๕,  วิรต ิอ.การงดเว้น  ตโต  (ปาณาติปาตาทิอกุสล- 

ธมฺมโต) จากอกุศลธรรมมีปาณาติบาตเป็นต้นนั้น  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  

วุตฺตา ตรัสแล้ว  ตตฺถ  (“อารตี  วิรตี  ปาปาติ  มงฺคเล) ในมงคลนั้นว่า “อารตี  วิรตี   

ปาปา” ดังนี้ ฯ  อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  ปญฺจสุ  เวเรสุ  อาทิโต  จตฺตาริ  เวรานิ  

อ.- ในเวร ท. ๕ หนา -เวร ท. ๔ ในเบื้องต้น  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า   

วุตฺตานิ ตรัสแล้ว  สิคาลสุตฺเต ในสิคาลสูตร  กมฺมกฺกิเลสาติ ว่าเป็นกรรมกิเลส,   

สุราปานํ อ.การดื่มซึ่งสุรา  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  (วุตฺตํ) ตรัสแล้ว   

อปายมุขนฺติ ว่าเป็นปากแห่งความเสื่อม  โภคานํ แห่งโภคะ ท.,  ตสฺมา เพราะเหตุ

นั้น  (สนฺนิฏฺฅานํ) อ.ข้อสันนิษฐาน  อิติ ว่า  “อารตี  วิรตี  ปาปาติอาทิ  (วจนํ) 

อ.พระดํารัสเป็นต้นว่า “อารตี  วิรตี  ปาปา” ดังนี้  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  
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วุตฺต ํตรัสแล้ว  ทสฺเสตุํ เพื่ออันทรงแสดง  ปาปวิรตึ ซึ่งการงดเว้นจากบาป  เทสนา-

วเสน ด้วยสามารถแห่งเทศนา  สิคาลสุตฺเต ในสิคาลสูตร’  (อิติ) ดังนี้”  อิติ ดังนี้   

(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ทฏฺพฺพํ พึงเห็น   ฯ   

 ในอธิการแห่งกุศลกรรมบถนี้ อาจารย์ผู้ทักท้วงกล่าวว่า “การเว้นจากบาป พระผู้มี

พระภาคเจ้าทรงถือเอาในมงคลข้อว่า ‘วินโย  จ  สุสิกฺขิโต’ นี้ มิใช่หรือ ?’ พระองค์

ยังจักตรัสมงคลข้อว่า ‘อารตี  วิรตี  ปาปา’ ดังนี้อีก เพื่อประโยชน์อะไร ?” อาจารย์

ผู้เฉลยกล่าวว่า “การเว้นจากอกุศลธรรมมีปาณาติบาตเป็นต้น ที่พระผู้มีพระภาคเจ้า

ทรงแสดงโดยความเป็นกรรมบถ พระองค์ตรัสไว้ในมงคลข้อว่า ‘วินโย  จ  สุสิกฺขิโต’ 

นี้. การเว้นจากอกุศลธรรมมีปาณาติบาตเป็นต้น ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงด้วย

สามารถเวร ๕ พระองค์ตรัสไว้ในมงคลข้อว่า ‘อารตี  วิรตี  ปาปา’ นั้น. อีกอย่างหนึ่ง 

บรรดาเวร ๕ เวร ๔ ข้างต้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสิคาลสูตรว่า เป็นกรรม

กิเลส. สุราปานะ ตรัสว่าเป็นอบายมุข แห่งโภคทรัพย์, เพราะฉะนั้น พึงเห็นว่า คํา

ว่า ‘อารตี  วิรตี  ปาปา’ เป็นต้น พระองค์ตรัสเพื่อทรงแสดงการเว้นจากบาป ด้วย

สามารถเทศนาในสิคาลสูตร. 

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

 อฏฺกถาจริเยหิปิ  อิมมตฺถํ  วิญฺญาเปตุกาเมหิ  “ปาณาติปาโต  โข  คหปติปุตฺต   

กมฺมกฺกิเลโสติอาทิกา  สิคาลสุตฺตปาลิ  ตตฺถ  ทสฺสิตา ฯ  สา  อุปริ  อาวิภวิสฺสติ ฯ  

“ภวเตฺววํ  นนุ  โย  อกุสลกมฺมปถโต  วิรมติ  โส  อตฺถโต  กุสลกมฺมปถธมฺมํ  จรติ   

นาม ฯ  โย  ตํ  จรติ  โส  อตฺถโต  อกุสลกมฺมปถโต  วิรมติ  นาม ฯ  เอวํ  สนฺเต  กิมตฺถํ  

ทานญฺจ  ธมฺมจริยา  จาติ  เอตฺถ  ธมฺมจรณํ  ปุน  วกฺขตีติ ฯ  วุจฺจเต  อิธ  ตสฺสา

เอว    มงฺคลตฺตทสฺสนตฺถํ  เวรมณี  วินโยติ  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  ปน  เวรมณี  ธมฺมจรณสฺส  

มงฺคลตฺตทสฺสนตฺถํ  ธมฺมจริยาติ  วุตฺตา ฯ

 อฏฺกถาจริเยหิปิ  (กุลปุตฺตํ)  อิมํ  อตฺถํ  วิญฺญาเปตุกาเมหิ  “ปาณาติปาโต  โข  คหปติปุตฺต   

กมฺมกฺกิเลโสติอาทิกา  สิคาลสุตฺตปาลิ  ตตฺถ  (“อารตี  วิรตี  ปาปาติ  มงฺคเล)  ทสฺสิตา ฯ  สา   

(สิคาลสุตฺตปาลิ)  อุปริ  อาวิภวิสฺสติ ฯ  (โจทกาจริโย)  “ภวตุ  เอวํ  (ตยา  วุตฺตวจนํ),  นนุ  โย  

(ปุคฺคโล)  อกุสลกมฺมปถโต  วิรมติ,  โส  (ปุคฺคโล)  อตฺถโต  กุสลกมฺมปถธมฺมํ  จรติ  นาม ฯ  โย  
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(ปุคฺคโล)  ตํ  (กุสลกมฺมปถธมฺมํ)  จรติ,  โส  (ปุคฺคโล)  อตฺถโต  อกุสลกมฺมปถโต  วิรมติ  นาม ฯ  

เอวํ  (ภาเว)  สนฺเต,  (สตฺถา)  กิมตฺถํ  “ทานญฺจ  ธมฺมจริยา  จาติ  เอตฺถ  (มงฺคเล)  ธมฺมจรณํ  ปุน   

วกฺขตีติ  (วทติ) ฯ  (วิสฺสชฺชนํ  ปริหารกาจริเยน)  วุจฺจเต ฯ  (ภควตา)  อิธ  (“วินโย  จ  สุสิกฺขิโตติ   

มงฺคเล)  ตสฺสาเอว  (วิรติยา)  มงฺคลตฺตทสฺสนตฺถํ  เวรมณี  “วินโยติ  วุตฺตา ฯ  (ภควตา)  ตตฺถ  

(“ทานญฺจ  ธมฺมจริยา  จาติ  มงฺคเล)  ปน  เวรมณี  ธมฺมจรณสฺส  มงฺคลตฺตทสฺสนตฺถํ  “ธมฺมจริยาติ   

วุตฺตา ฯ

 สิคาลสุตฺตปาลิ อ.บาลีในสิคาลสูตร  อิติอาทิกา เป็นต้นว่า  “คหปติปุตฺต ดูก่อน

คฤหบดีบุตร  กมฺมกฺกิเลโส อ.กรรมกิเลส  ปาณาติปาโต  โข คือ อ.ปาณาติบาตแล”  

อิติ ดังนี้  อฏฺกถาจริเยหิปิ แม้อันพระอรรถกถาจารย์ ท.  (กุลปุตฺตํ)  วิญฺญาเปตุ-

กาเมหิ ผู้ใคร่เพื่ออัน ยังกุลบุตร ให้รู้  อิมํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนี้  ทสฺสิตา แสดงแล้ว  

ตตฺถ  (“อารตี  วิรตี  ปาปาติ  มงฺคเล) ในมงคลว่า “อารตี  วิรตี  ปาปา” ดังนี้นั้น ฯ  

สา  (สิคาลสุตฺตปาลิ) อ.บาลีในสิคาลสูตรนั้น  อาวิภวิสฺสติ จักมีแจ้ง  อุปริ ในเบื้อง

บน ฯ  (โจทกาจริโย) อ.อาจารย์ผู้ทักท้วง  (วทติ) ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  “เอวํ  (ตยา  

วุตฺตวจนํ) อ.คํา อันท่าน กล่าวแล้ว อย่างนั้น  ภวต ุ จงยกไว้เถิด,  โย  (ปุคฺคโล) 

อ.บุคคลใด  วิรมต ิย่อมเว้น  อกุสลกมฺมปถโต จากอกุศลกรรมบถ,  โส  (ปุคฺคโล) 

อ.บุคคลนั้น  จรติ  นาม ชื่อว่าย่อมประพฤติ  กุสลกมฺมปถธมฺมํ ซึ่งธรรมคือกุศล

กรรมบถ  อตฺถโต โดยเนื้อความ,  โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  จรติ ย่อมประพฤติ  ตํ  

(กุสลกมฺมปถธมฺมํ) ซึ่งธรรมคือกุศลกรรมบถนั้น,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  วิรมติ  

นาม ชื่อว่าย่อมเว้น  อกุสลกมฺมปถโต จากอกุศลกรรมบถ  อตฺถโต โดยเนื้อความ  

นนุ มิใช่หรือ ?  เอวํ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  สนฺเต มีอยู่,  (สตฺถา) 

อ.พระศาสดา  วกฺขติ จักตรัส  ปุน อีก  ธมฺมจรณํ ซึ่งการประพฤติซึ่งธรรม  เอตฺถ  

(มงฺคเล) ในมงคลนี้  “ทานญฺจ  ธมฺมจริยา  จาติ ว่า “ทานญฺจ  ธมฺมจริยา  จ” ดังนี้  

กิมตฺถํ เพื่อประโยชน์อะไร ?”  อิติ ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  (ปริหารกาจริเยน) 

อันอาจารย์ผู้เฉลย  วุจฺจเต จะกล่าว ฯ  เวรมณี อ.เวรมณี  (ภควตา) อันพระผู้มีพระ

ภาคเจ้า  วุตฺตา ตรัสแล้ว  “วินโยติ ว่า “วินัย” ดังนี้  ตสฺสา  เอว  (วิรติยา)  มงฺคลตฺต- 

ทสฺสนตฺถํ เพื่ออันแสดงซึ่งความที่ แห่งวิรัตินั้นนั่นเทียว เป็นมงคล  อิธ  (“วินโย  จ  

สุสิกฺขิโตติ  มงฺคเล) ในมงคลนี้ว่า “วินโย  จ  สุสิกฺขิโต” ดังนี้ ฯ  ปน แต่ว่า  เวรมณี 

อ.เวรมณี  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺตา ตรัสแล้ว  “ธมฺมจริยาติ ว่า 
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“ธรรมจริยา” ดังนี้  ธมฺมจรณสฺส  มงฺคลตฺตทสฺสนตฺถํ เพื่ออันแสดงซึ่งความที่ แห่ง

การประพฤติซึ่งธรรม เป็นมงคล  ตตฺถ  (“ทานญฺจ  ธมฺมจริยา  จาติ  มงฺคเล) ใน

มงคลนั้นว่า “ทานญฺจ  ธมฺมจริยา  จ” ดังนี้ ฯ 

         แม้พระอรรถกถาจารย์ทั้งหลาย เมื่อประสงค์จะให้กุลบุตรทราบเนื้อความนี้ จึงแสดง

บาลีในสิคาลสูตรว่า “บุตรคฤหบดี กรรมกิเลสคือปาณาติบาตแล” เป็นต้น ในมงคล

ข้อว่า ‘อารตี  วิรตี  ปาปา’ นั้น. บาลีในสิคาลสูตรนั้น จักมีแจ้งข้างหน้า. อาจารย์ 

ผู้ทักท้วงกล่าวว่า “คําที่ท่านกล่าวอย่างนั้น จงยกไว้เถิด, ผู้ใด เว้นจากอกุศลกรรมบถ 

โดยความหมาย ผู้นั้น ชื่อว่าประพฤติธรรมคือกุศลกรรมบถ. ผู้ใด ประพฤติธรรมคือ

กุศลกรรมบถนั้น โดยความหมาย ผู้นั้น ชื่อว่าผู้เว้นจากอกุศลกรรมบถ มิใช่หรือ ? 

เมื่อเป็นเช่นนั้น พระองค์จักตรัสการประพฤติธรรมในมงคลข้อนี้ว่า “ทานญฺจ  ธมฺม-

จริยา  จ’ ไว้อีกเพื่อประโยชน์อะไร ?” อาจารย์ผู้เฉลยแก้ว่า “เวรมณี ที่พระผู้มีพระ

ภาคเจ้าตรัสว่า ‘วินัย’ เพื่อทรงแสดงความที่วิรัตินั้นนั่นแล เป็นมงคล ในมงคลข้อว่า 

‘วินโย  จ  สุสิกฺขิโต’ นี้, ส่วนเวรมณี ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ‘ธรรมจริยา’ เพื่อ

ทรงแสดงความที่การประพฤติธรรมเป็นมงคล ในมงคลข้อว่า “ทานญฺจ  ธมฺมจริยา  

จ” นั้น.

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

 อปิจ  ธมฺมจริยา  นาม  อตฺถโต  ทสกุสลกมฺมปถธมฺโม  เอว ฯ  โส  หิ  สาเลยฺยก- 

สุตฺตาทีสุ  เอวํ  เทสิโต,  ตสฺมา  สาเลยฺยกสุตฺตาทิเทสนาวเสน  ธมฺมจริยาติ  วุตฺตนฺติ   

ทฏฺพฺพํ ฯ

 อปิจ  ธมฺมจริยา  นาม  อตฺถโต  ทสกุสลกมฺมปถธมฺโม  เอว ฯ  (ภควตา)  โส  (ทสกุสลกมฺมปถ- 

ธมฺโม)  หิ  สาเลยฺยกสุตฺตาทีสุ  (สุตฺเตสุ)  เอวํ  เทสิโต,  ตสฺมา  (ปณฺฑิเตน)  “(ภควตา)  สาเลยฺยก- 

สุตฺตาทิเทสนาวเสน  ‘ธมฺมจริยาติ  (วจนํ)  วุตฺตนฺติ  (สนฺนิฏฺฅานํ)  ทฏฺพฺพํ ฯ

 อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  ทสกุสลกมฺมปถธมฺโม  เอว อ.ธรรมคือกุศลกรรมบถ ๑๐ นั่น

เทียว  อตฺถโต โดยเนื้อความ  ธมฺมจริยา  นาม ชื่อว่าธรรมจริยา ฯ  ห ิจริงอยู่  โส   

(ทสกุสลกมฺมปถธมฺโม) อ.ธรรมคือกุศลกรรมบถ ๑๐ นั้น  (ภควตา) อันพระผู้มีพระ

ภาคเจ้า  เทสิโต ทรงแสดงแล้ว  เอวํ อย่างนี้  สาเลยฺยกสุตฺตาทีสุ  (สุตฺเตสุ) ในสูตร 
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ท. มีสาเลยยกสูตรเป็นต้น,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (สนฺนิฏฺฅานํ) อ.ข้อสันนิษฐาน  

(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ทฏฺพฺพํ พึงเห็น  อิติ ว่า  “(วจนํ) อ.คํา  ‘ธมฺมจริยาติ 

ว่า ‘ธมฺมจริยา’ ดังนี้  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสแล้ว  สาเลยฺยก- 

สุตฺตาทิเทสนาวเสน ด้วยสามารถแห่งเทศนาในสูตรมีสาเลยยกสูตรเป็นต้น”  อิติ 

ดังนี้ ฯ 

  อีกอย่างหนึ่ง โดยความหมาย ธรรมคือกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนั่นเอง ชื่อว่าธรรม-

จริยา. จริงอยู่ ธรรมคือกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนั้น ในพระสูตรทั้งหลายมีสาเลยยก-

สูตรเป็นต้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนั้น เพราะฉะนั้น พึงเห็นว่า “คําว่า 

‘ธมฺมจริยา’ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยสามารถเทศนาในสาเลยยกสูตรเป็นต้น. 

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

 อฏฺกถาจริเยหิ  ธมฺมจริยสมจริยเหตุ  โข  คหปตโยติอาทิกา  สาเลยฺยกสุตฺตาทิ-

ปาลิ  ตตฺถ  ทสฺสิตาติ ฯ

 อฏฺกถาจริเยหิ  “ธมฺมจริยสมจริยเหตุ  โข  คหปตโย  (อิธ  โลเก  เอกจฺเจ  สตฺตา  กายสฺส   

เภทา  ปรํ  มรณา  สุคตึ  สคฺคํ  โลกํ  อุปปชฺชนฺติ)”  อิติอาทิกา  สาเลยฺยกสุตฺตาทิปาลิ  ตตฺถ   

(ธมฺมจริยาธิกาเร)  ทสฺสิตาติ ฯ

 สาเลยฺยกสุตฺตาทิปาลิ อ.บาลีในสูตรมีสาเลยยกสูตรเป็นต้น  อิติอาทิกา เป็นต้นว่า  

“คหปตโย ดูก่อนพราหมณ์และคฤหบดี ท.  (เอกจฺเจ  สตฺตา) อ.สัตว์ ท. บางพวก  

(อิธ  โลเก) ในโลกนี้  (ปรํ) ในเบื้องหน้า  (มรณา) แต่ตาย  (เภทา) เพราะการแตก  

(กายสฺส) แห่งกาย  (อุปปชฺชนฺติ) ย่อมเข้าถึง  (สุคตึ) ซึ่งสุคติ  (สคฺคํ  โลกํ) โลก

สวรรค์  ธมฺมจริยสมจริยเหตุ  โข เพราะเหตุแห่งธรรมจริยสมจริยาแล”  อิติ ดังนี้  

อฏฺกถาจริเยหิ อันพระอรรถกถาจารย์ ท.  ทสฺสิตา แสดงแล้ว  ตตฺถ  (ธมฺมจริยา-

ธิกาเร) ในอธิการแห่งธรรมจริยานั้น ฯ 

    ในอธิการแห่งธรรมจริยานั้น พระอรรถกถาจารย์ทั้งหลาย แสดงบาลีในสาเลยยกสูตร

เป็นต้นว่า ‘พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย สัตว์บางพวกในโลกนี้ เบื้องหน้าแต่ตาย

เพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะเหตุแห่งธรรมจริยสมจริยาแล’ ดังนี้

เป็นต้น”.
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 กุสลกมฺมปถกถา ฯ

 กุสลกมฺมปถกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งกุศลกรรมบถ  (นิฏฺฅิตา) จบแล้ว ฯ

 จบกุศลกรรมบถกถา.

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

[๒๕๖] ทฺวีสุ  จ  ปเนเตสุ  กมฺมปเถสุ  กุสลกมฺมปถา  สุจริตานีติปิ  วุจฺจนฺติ,  อิตเร  ทุจฺจริตานีติ ฯ   

ตตฺถ  ทุจฺจริตํ  อกรณียตฺตา  น  กตฺตพฺพํ,  อิตรํ  กรณียตฺตา  กตฺตพฺพํ ฯ  กรณียํ   

กโรนฺโต  หิ  อตฺตานุวาทาทึ  น  ปาปุณาติ  อกรณียํ  กโรนฺโต  ปาปุณาติ ฯ 

 ทฺวีสุ  จ  ปน  เอเตสุ  กมฺมปเถสุ  กุสลกมฺมปถา  (ปณฺฑิเตน)  ‘สุจริตานีติปิ  วุจฺจนฺติ,  อิตเร   

(อกุสลกมฺมปถา  ปณฺฑิเตน)  “ทุจฺจริตานีติ  (วุจฺจนฺติ) ฯ  (ปุคฺคเลน)  ตตฺถ  (สุจริตทุจฺจริเตสุ)   

ทุจฺจริตํ  (ตสฺส  ทุจฺจริตสฺส)  อกรณียตฺตา  น  กตฺตพฺพํ,  อิตรํ  (สุจริตํ  ปุคฺคเลน  ตสฺส  สุจริตสฺส)  

กรณียตฺตา  กตฺตพฺพํ ฯ  (ปุคฺคโล  ปุคฺคเลน)  กรณียํ  (กมฺมํ)  กโรนฺโต  หิ  อตฺตานุวาทาทึ  (อาทีนวํ)   

น  ปาปุณาติ,  (ปุคฺคเลน)  อกรณียํ  (กมฺมํ)  กโรนฺโต  (ตํ  อาทีนวํ)  ปาปุณาติ ฯ

 จ  ปน ก็แล  ทฺวีสุ  เอเตสุ  กมฺมปเถสุ  กุสลกมฺมปถา อ.-ในกรรมบถ ท. ๒ เหล่านี้

หนา -กุศลกรรมบถ ท.  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจนฺติ ย่อมเรียก  สุจริตานีติปิ ว่า 

‘สุจริต’ ดังนี้บ้าง,  อิตเร  (อกุสลกมฺมปถา) อ.อกุศลกรรมบถ ท. นอกนี้  (ปณฺฑิเตน)  

อันบัณฑิต  (วุจฺจนฺติ) ย่อมเรียก  ทุจฺจริตานีติ ว่า ‘ทุจริต’ ดังนี้ ฯ  ตตฺถ  (สุจริต- 

ทุจฺจริเตสุ)  ทุจฺจริตํ อ. -ในสุจริตและทุจริต ท. เหล่านั้นหนา -ทุจริต  (ปุคฺคเลน) อัน

บุคคล  น  กตฺตพฺพ ํไม่พึงกระทํา  (ตสฺส  ทุจฺจริตสฺส)  อกรณียตฺตา เพราะความที่แห่ง

ทุจริตนั้น เป็นกรรม อันบุคคล ไม่พึงกระทํา,  อิตรํ  (สุจริตํ) อ.สุจริตนอกนี้  (ปุคฺคเลน)  

อันบุคคล  กตฺตพฺพ ํพึงกระทํา  (ตสฺส  สุจริตสฺส)  กรณียตฺตา เพราะความที่แห่งสุจริต

นั้น เป็นกรรม อันบุคคล พึงกระทํา ฯ  ห ิจริงอยู่  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  กโรนฺโต เมื่อ

กระทํา  (ปุคฺคเลน)  กรณียํ  (กมฺมํ) ซึ่งกรรม อัน อันบุคคล พึงกระทํา  น  ปาปุณาติ 

ย่อมไม่ถึง  อตฺตานุวาทาทึ  (อาทีนวํ) ซึ่งโทษ มีการติเตียนซึ่งตนเป็นต้น  กโรนฺโต  

เมื่อกระทํา  (ปุคฺคเลน)  อกรณียํ  (กมฺมํ) ซึ่งกรรม อัน อันบุคคล ไม่พึงกระทํา   

ปาปุณาติ ย่อมถึง  (ตํ  อาทีนวํ) ซึ่งโทษนั้น ฯ 
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        ก็แล ในกรรมบถทั้ง ๒ เหล่านั่น กุศลกรรมบถทั้งหลาย เรียกว่าสุจริตบ้าง อกุศล

กรรมบถทั้งหลายนอกจากนี้ เรียกว่าทุจริต. ในบรรดาสุจริตและทุจริตทั้ง ๒ เหล่านั้น 

ทุจริต บุคคลไม่ควรทํา เพราะเป็นอกรณียกิจ, สุจริตนอกจากนี้ บุคคลควรทํา เพราะ

เป็นกรณียกิจ. จริงอยู่ บุคคลเมื่อทํากรณียกิจ ย่อมไม่ถึงโทษมีติเตียนตนเองเป็นต้น 

เมื่อทําอกรณียกิจ ย่อมถึงโทษนั้น.

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

 เตนาห  ภควา  ทุกงฺคุตฺตเร  อานนฺทสุตฺเต  “เอกํเสนาหํ  อานนฺท  อกรณียํ  วทามิ  

กายทุจฺจริตํ  วจีทุจฺจริตํ  มโนทุจฺจริตํ ฯ  ยทิทํ  อานนฺท  มยา  เอกํเสน  อกรณียํ   

อกฺขาตํ  กายทุจฺจริตํ  วจีทุจฺจริตํ  มโนทุจฺจริตํ  ตสฺมึ  อกรณีเย  กยิรมาเน  อยํ   

อาทีนโว  ปาฏิกงฺโข  อตฺตาปิ  อตฺตานํ  อุปวทติ  อนุวิจฺจ  วิญฺญู  ครหนฺติ  ปาปโก  

กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคจฺฉติ  สมฺมูฬฺโห  กาลํ  กโรติ  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  อปายํ  

ทุคฺคตึ  วินิปาตํ  นิรยํ  อุปปชฺชตีติ  จ  “เอกํเสนาหํ  อานนฺท  กรณียํ  วทามิ  กายสุจริตํ  

วจีสุจริตํ  มโนสุจริตํ ฯ  ยทิทํ  อานนฺท  มยา  เอกํเสน  กรณียํ  อกฺขาตํ  กายสุจริตํ   

วจีสุจริตํ  มโนสุจริตํ  ตสฺมึ  กรณีเย  กยิรมาเน  อยํ  อานิสํโส  ปาฏิกงฺโข  อตฺตาปิ   

อตฺตานํ  น  อุปวทติ  อนุวิจฺจ  วิญฺญู  ปสํสนฺติ  กลฺยาโณ  กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคจฺฉติ   

อสมฺมูฬฺโห  กาลํ  กโรติ  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  สุคตึ  สคฺคํ  โลกํ  อุปปชฺชตีติ  จ ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัสแล้ว  อานนฺทสุตฺเต 

ในอานันทสูตร  ทุกงฺคุตฺตเร ในทุกนิบาต อังคุตตรนิกาย  อิติ ว่า  “อานนฺท ดูก่อน

อานนท์  อหํ อ.เรา  วทามิ ย่อมกล่าว  กายทุจฺจริตํ ซึ่งกายทุจริต  วจีทุจฺจริตํ ซึ่ง

วจีทุจริต  มโนทุจฺจริตํ ซึ่งมโนทุจริต  อกรณียํ ว่าเป็นกรรมอันบุคคลไม่พึงกระทํา   

เอกํเสน โดยส่วนเดียว ฯ  อานนฺท ดูก่อนอานนท์  กายทุจฺจริตํ อ.กายทุจริต  วจี- 

ทุจฺจริตํ อ.วจีทุจริต  มโนทุจฺจริตํ อ.มโนทุจริต  ยํ  อิทํ นี้ใด  มยา อันเรา  อกฺขาตํ 

กล่าวแล้ว  อกรณียํ ว่าเป็นกรรมอันบุคคลไม่พึงกระทํา  เอกํเสน โดยส่วนเดียว,   

(กมฺเม) ครั้นเมื่อกรรม  (ปุคฺคเลน)  อกรณีเย อันอันบุคคลไม่พึงกระทํา  ตสฺม ึนั้น  

(ปุคฺคเลน) อันบุคคล  กยิรมาเน กระทําอยู่,  อยํ  อาทีนโว อ.โทษนี้  (ปุคฺคเลน) อัน

บุคคล  ปาฏิกงฺโข พึงหวังได้เฉพาะ  (อิติ) คือ  “อตฺตาปิ แม้ อ.ตน  อุปวทติ ย่อมกล่าว

ติเตียน  อตฺตานํ ซึ่งตน,  วิญฺญู อ.บัณฑิตผู้รู้ ท.  อนุวิจฺจ ใคร่ครวญแล้ว  ครหนฺติ  
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ย่อมติเตียน,  กิตฺติสทฺโท อ.ชื่อเสียง  ปาปโก อันชั่ว  อพฺภุคฺคจฺฉติ ย่อม

กระฉ่อนไป,  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  สมฺมูฬฺโห หลงพร้อมแล้ว  กโรติ ย่อม

กระทํา  กาลํ ซึ่งกาละ  ปร ํ ในเบื้องหลัง  มรณา แต่ตาย  เภทา เพราะการแตก  

กายสฺส แห่งกาย  อุปปชฺชต ิ ย่อมเข้าถึง  อปายํ ซึ่งอบาย  ทุคฺคตึ ซึ่งทุคติ   

วินิปาตํ ซึ่งวินิบาต  นิรยํ ซึ่งนรก”  อิติ ดังนี้  จ ด้วย  อิติ ว่า  “อานนฺท ดูก่อน

อานนท์  อหํ อ.เรา  วทามิ ย่อมกล่าว  กายสุจริตํ ซึ่งกายสุจริต  วจีสุจริตํ ซึ่งวจี-

สุจริต  มโนสุจริตํ ซึ่งมโนสุจริต  กรณียํ ว่าเป็นกรรมอันบุคคลพึงกระทํา  เอกํเสน  

โดยส่วนเดียว ฯ  อานนฺท ดูก่อนอานนท์  กายสุจริตํ อ.กายสุจริต  วจีสุจริตํ 

อ.วจีสุจริต  มโนสุจริตํ อ.มโนสุจริต  ยํ  อิทํ นี้ใด  มยา อันเรา  อกฺขาตํ กล่าว

แล้ว  กรณียํ ว่าเป็นกรรมอันบุคคลพึงกระทํา  เอกํเสน โดยส่วนเดียว,  (กมฺเม)  

ครั้นเมื่อกรรม  (ปุคฺคเลน)  กรณีเย อันอันบุคคลพึงกระทํา  ตสฺม ึนั้น  (ปุคฺคเลน) 

อันบุคคล  กยิรมาเน กระทําอยู่,  อยํ  อานิสํโส อ.อานิสงส์นี้  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  

ปาฏิกงฺโข พึงหวังได้เฉพาะ  (อิติ) คือ  “อตฺตาปิ แม้ อ.ตน  น  อุปวทติ ย่อมไม่กล่าว

ติเตียน  อตฺตานํ ซึ่งตน,  วิญฺญู อ.บัณฑิตผู้รู้ ท.  อนุวิจฺจ ใคร่ครวญแล้ว  ปสํสนฺต ิ 

ย่อมสรรเสริญ,  กิตฺติสทฺโท อ.ชื่อเสียง  กลฺยาโณ อันดีงาม  อพฺภุคฺคจฺฉติ ย่อมฟุ้ง

ขจรไป,  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  อสมฺมูฬฺโห ไม่หลงพร้อมแล้ว  กโรติ ย่อมกระทํา  

กาลํ ซึ่งกาละ  ปร ํในเบื้องหลัง  มรณา แต่ตาย  เภทา เพราะการแตก  กายสฺส แห่ง

กาย  อุปปชฺชต ิย่อมเข้าถึง  สุคตึ ซึ่งสุคติ  โลกํ ซึ่งโลก  สคฺคํ อันเป็นสวรรค์”  อิติ 

ดังนี้  จ ด้วย ฯ  

       เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสไว้ในอานันทสูตร ทุกนิบาต อังคุตตรนิกาย

ว่า “อานนท์ เรากล่าวกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ว่าเป็นอกรณียกิจโดยส่วนเดียว, 

อานนท์ เมื่อบุคคลทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ที่เรากล่าวว่าเป็นอกรณียกิจโดย

ส่วนเดียว โทษดังต่อไปนี้ อันบุคคลผู้นั้น พึงหวังได้ คือ

  ๑. แม้ตนเอง ย่อมติเตียนตนได้

  ๒. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้ว ย่อมติเตียน

  ๓. ชื่อเสียงอันชั่ว ย่อมกระฉ่อนไป

  ๔. ย่อมหลงทํากาลกิริยา
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  ๕. เบื้องหน้าแต่ตาย เพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก” 
ดังนี้.

  และว่า “อานนท์ เรากล่าวกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ว่าเป็นกรณียกิจ

โดยส่วนเดียว, อานนท์ เมื่อบุคคลทํากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ที่เรากล่าวว่าเป็น

กรณียกิจโดยส่วนเดียว อานิสงส์ต่อไปนี้ อันบุคคลผู้นั้นพึงหวังได้ คือ

  ๑. แม้ตนเอง ย่อมติเตียนตนไม่ได้

  ๒. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้ว ย่อมสรรเสริญ

  ๓. ชื่อเสียงอันดี ย่อมฟุ้งขจรไป

  ๔. ย่อมไม่หลงทํากาลกิริยา

  ๕. เบื้องหน้าแต่ตาย เพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์” ดังนี้.

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

๑๔. ทฺวิตาปสวตฺถุ

[๒๕๗] เอวมฏฺกถายํ  อาคาริยานาคาริยวเสน  ทุวิโธ  วินโย  วุตฺโต ฯ  อปิจ  วินโยติ  อาจารปฺ- 

ปณฺณตฺติวินโยติปฺยตฺโถ  ยุชฺชติ ฯ  ตทตฺถํ  วิภาเวตุํ  ทฺวิตาปสวตฺถุ  ทฏฺพฺพํ ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  เอวํ  อฏฺกถายํ  อาคาริยานาคาริยวเสน  ทุวิโธ  วินโย  วุตฺโต ฯ  อปิจ  “วินโยติ   

อาจารปฺปณฺณตฺติวินโยติปิ  อตฺโถ  ยุชฺชติ ฯ  (ปณฺฑิเตน)  ตํ  อตฺถํ  วิภาเวตุํ  ทฺวิตาปสวตฺถุ  

ทฏฺพฺพํ ฯ

 วินโย อ.วินัย  ทุวิโธ อันมีอย่าง ๒  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺโต  

กล่าวแล้ว  อาคาริยานาคาริยวเสน ด้วยสามารถแห่งวินัยของคฤหัสถ์และวินัยของ

บรรพชิต  อฏฺกถายํ ในอรรถกถา  เอวํ ด้วยประการฉะนี้ ฯ  อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  

อตฺโถ อ.เนื้อความ  อิติปิ แม้ว่า  “อาจารปฺปณฺณตฺติวินโย อ.วินัยคืออาจารบัญญัติ  

วินโยติ ชื่อว่าวินัย”  อิติ ดังนี้  ยุชฺชต ิย่อมควร ฯ  ทฺวิตาปสวตฺถุ อ.เรื่องแห่งดาบส 

๒ รูป  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ทฏฺพฺพํ พึงเห็น  ตํ  อตฺถํ  วิภาเวตุํ เพื่ออันยังเนื้อ

ความนั้นให้แจ่มแจ้ง ฯ   
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 ในอรรถกถา ท่านกล่าววินัย ๒ อย่าง ด้วยสามารถแห่งวินัยของคฤหัสถ์และบรรพชิต 

ด้วยพรรณนามาฉะนี้. อีกอย่างหนึ่ง เนื้อความแม้ว่า “วินัย ได้แก่ วินัยคืออาจาร-

บัญญัติ” ก็ถูก. เพื่อประกาศเนื้อความนั้น บัณฑิตพึงเห็นเรื่องดาบส ๒ รูป.

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

 อตีเต  กิร  โพธิสตฺโต  คนฺธาโร  นาม  ตาปโส  อโหสิ  ฌานาภิญฺญาลาภี ฯ  ตสฺเสโก  

สหายโก  เวเทโห  นาม  ตาปโส ฯ  เตสุ  เวเทโห  โลณสนฺนิธึ  อกาสิ ฯ  คนฺธาโร  ตมตฺถํ  

ญตฺวา  อเนกปฺปกาเรน  ตํ  ครหิ ฯ  โส  ครหํ  อสหนฺโต  ตสฺส  กุชฺฌิ ฯ  โพธิสตฺโต   

ตสฺส  อนุกมฺปาย  ตํ  โอวทนฺโต  สตฺตกนิปาเต  คนฺธารชาตเก  อิมา  เทฺว  คาถา   

อภาสิ  

  “โน  เจ  อสฺส  สกา  พุทฺธิ   วินโย  วา  สุสิกฺขิโต  

  วเน  อนฺธมหีโส ว   จเรยฺย  พหุโก  ชโน ฯ  

  ยสฺมา  จ  ปนิเธกจฺเจ   อาเจรมฺหิ  สุสิกฺขิตา  

  ตสฺมา  วินีตวินยา  ธีรา   จรนฺติ  สุสมาหิตาติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  ตาปโส 

เป็นดาบส  คนฺธาโร  นาม ชื่อว่าคันธาระ  ฌานาภิญฺญาลาภี เป็นผู้ได้ซึ่งฌานและ

อภิญญาโดยปกติ  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  ตาปโส อ.ดาบส  เวเทโห  นาม ชื่อว่าเวเทหะ  

เอโก รูปหนึ่ง  สหายโก เป็นสหาย  ตสฺส  (โพธิสตฺตสฺส) ของพระโพธิสัตว์นั้น  (โหติ) 

ย่อมเป็น ฯ  เตสุ  (ตาปเสสุ)  เวเทโห อ.- ในดาบส ท. เหล่านั้นหนา -ดาบสชื่อว่า 

เวเทหะ  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  โลณสนฺนิธึ ซึ่งการสั่งสมซึ่งเกลือ ฯ  คนฺธาโร อ.ดาบส

ชื่อว่าคันธาระ  ญตฺวา รู้แล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น  ครหิ ติเตียนแล้ว  ตํ  (เวเทหํ) 

ซึ่งดาบสชื่อว่าเวเทหะนั้น  อเนกปฺปกาเรน โดยประการมิใช่หนึ่ง ฯ  โส  (เวเทโห) 

อ.ดาบสชื่อว่าเวเทหะนั้น  อสหนฺโต เมื่ออดทนไม่ได้  ครหํ ซึ่งคําติเตียน  กุชฺฌิ โกรธ

แล้ว  ตสฺส  (คนฺธารสฺส) ต่อดาบสชื่อว่าคันธาระนั้น ฯ  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  

โอวทนฺโต เมืื่อกล่าวสอน  ตํ  (เวเทหํ) ซึ่งดาบสชื่อว่าเวเทหะนั้น  อนุกมฺปาย  

ด้วยความเอ็นดู  ตสฺส  (เวเทหสฺส) ต่อดาบสชื่อว่าเวเทหะนั้น  อภาสิ ได้กล่าวแล้ว  

คาถา ซึ่งคาถา ท.  เทฺว ๒  อิมา เหล่านี้  คนฺธารชาตเก ในคันธารชาดก  สตฺตก- 
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นิปาเต ในสัตตกนิบาต  อิติ ว่า

  “เจ หากว่า  พุทฺธิ อ.ปัญญา  สกา อันเป็นของตน  วา หรือว่า  

วินโย อ.วินัย  (ปุคฺคเลน)  สุสิกฺขิโต อันอันบุคคล ศึกษาดีแล้ว  

โน  อสฺส ไม่พึงมีไซร้,  ชโน อ.ชน  พหุโก จํานวนมาก  จเรยฺย 

พึงเที่ยวไป  อนฺธมหีโส  อิว เพียงดัง อ.กระบือบอด  (จรนฺโต)  

ตัวเที่ยวไปอยู่  วเน ในป่า,  จ  ปน ก็แต่ว่า  เอกจฺเจ  (สตฺตา)  

อ.สัตว์ ท. บางจําพวก  อิธ  (โลเก) ในโลกนี้  สุสิกฺขิตา  

เป็นผู้ศึกษาดีแล้ว  อาเจรมฺหิ ในสํานักของอาจารย์  (โหนฺติ) 

ย่อมเป็น  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (เต  

สตฺตา) อ.สัตว์ ท. เหล่านั้น  ธีรา ผู้เป็นนักปราชญ์  วินีต- 

วินยา มีวินัยอันอาจารย์แนะนําแล้ว  สุสมาหิตา มีใจตั้งมั่น

แล้ว  จรนฺติ ย่อมเที่ยวไป”  อิติ ดังนี้ ฯ

 มีเรื่องเล่าว่า ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์ได้เป็นดาบสชื่อว่าคันธาระ เป็นผู้ได้ฌานและ

อภิญญาโดยปกติ. พระโพธิสัตว์นั้น มีสหายผู้หนึ่ง เป็นดาบสชื่อว่าเวเทหะ. ในบรรดา

ดาบส ๒ รูปเหล่านั้น เวเทหดาบสได้ทําการสั่งสมเกลือไว้. คันธารดาบสทราบความ

นั้นแล้ว ติเวเทหดาบสนั้นอเนกประการ. เธอทนการติไม่ได้ โกรธต่อพระโพธิสัตว์นั้น. 

พระโพธิสัตว์ เมื่อจะกล่าวสอนเวเทหดาบสนั้น ด้วยความเอ็นดูเธอ ได้กล่าว ๒ คาถา

เหล่านี้ ในคันธารชาดก สัตตกนิบาตว่า

 “ถ้าปัญญาของตนเอง หรือวินัยที่ศึกษาดีแล้ว จะไม่พึงมีไซร้, 

ชนเป็นอันมาก ก็จะพึงเที่ยวไป เหมือนกระบือตาบอดเที่ยว

ไปในป่า ก็แต่เพราะสัตว์บางเหล่าในโลกนี้ เป็นผู้ศึกษาดีแล้ว

ในสํานักอาจารย์ ฉะนั้น สัตว์เหล่านั้น เป็นผู้มีปัญญา มีวินัย

อันอาจารย์แนะนําแล้ว มีใจมั่นคงแล้ว จึงเที่ยวไป”.

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

[๒๕๘] ตาสมตฺโถ  “สมฺม  เวเทห  อิเมสํ  สตฺตานํ  สเจ  อตฺตโน  พุทฺธิ  วา  ปณฺฑิเต   

โอวาททายเก  นิสฺสาย  อาจารปฺปณฺณตฺติวินโย  วา  สุสิกฺขิโต  น  ภเวยฺย ฯ  เอวํ   
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สนฺเต  ยถา  ติณลตาทิคหเน  วเน  อนฺธมหีโส  โคจราโคจรํ  สาสงฺกนิราสงฺกญฺจ  านํ  

อชานนฺโต  วิจรติ,  ตถา  ตุมฺหาทิโส  พหุโก  ชโน  จเรยฺย ฯ  ยสฺมา  ปน  อิธ  เอกจฺเจ   

สกาย  พุทฺธิยา  วิรหิตา  สตฺตา  อาจริยสนฺติเก  อาจารปฺปณฺณตฺติยา  สุสิกฺขิตา,   

ตสฺมา  อาจริเยหิ  อตฺตโน  อนุรูเป  วินเย  วินีตตฺตา  วินีตวินยา  สุสมาหิตา  เอกคฺค- 

จิตฺตา  หุตฺวา  จรนฺตีติ  ฯ  อิทํ  ทสฺเสติ  “อิมินา  หิ  สตฺเตน  คิหินา  หุตฺวา  อตฺตโน  

กุลานุรูปา,  ปพฺพชิเตน  ปพฺพชฺชานุรูปา  สิกฺขา  สิกฺขิตพฺพา ฯ  คิหิโนปิ  หิ  อตฺตโน   

กุลานุรูเปสุ  กสิโครกฺขาทีสุ  สุสิกฺขิตา  สมฺปนฺนาชีวา  หุตฺวา  สุสมาหิตา  จรนฺติ,  

ปพฺพชิตาปิ  ปพฺพชฺชานุรูเปสุ  ปาสาทิเกสุ  อภิกฺกนฺตปฺปฏิกฺกนฺตาทีสุ  อธิสีลอธิจิตฺต- 

อธิปฺปญฺญาสิกฺขาสุ  จ  สุสิกฺขิตา  สุสมาหิตา  จรนฺติ ฯ  โลกสฺมิญฺหิ  

  พาหุสจฺจญฺจ  สิปฺปญฺจ   วินโย  จ  สุสิกฺขิโต  

  สุภาสิตา  จ  ยา  วาจา   เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ ฯ

 อตฺโถ อ.เนื้อความ  ตาสํ  (ทฺวินฺนํ  คาถานํ) แห่งคาถา ท. ๒ เหล่านั้น  อิติ ว่า   

“เวเทห แน่ะเวเทหะ  สมฺม ผู้เป็นสหายผู้มีธุระอันเสมอ  สเจ ถ้าว่า  พุทฺธิ อ.ปัญญา   

อตฺตโน ของตน  วา หรือ  วา หรือว่า  อาจารปฺปณฺณตฺติวินโย อ.วินัยคืออาจาร- 

บัญญัติ  (ปุคฺคเลน)  สุสิกฺขิโต เป็นของ อันบุคคล ศึกษาดีแล้ว  นิสฺสาย เพราะอาศัย  

โอวาททายเก  (ปณฺฑิเต) ซึ่งบัณฑิต ท. ผู้ให้ซึ่งโอวาท  น  ภเวยฺย ไม่พึงมี  อิเมสํ   

สตฺตานํ แก่สัตว์ ท. เหล่านี้ไซร้,  เอวํ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  สนฺเต มีอยู่,   

อนฺธมหีโส อ.กระบือบอด  อชานนฺโต ไม่รู้อยู่  านํ ซึ่งที่  โคจราโคจรํ อันเป็น 

โคจรและอโคจร (จ) ด้วย  สาสงฺกนิราสงฺกํ อันเป็นไปกับด้วยอันตรายและมีอันตราย

ออกไปแล้ว  จ ด้วย  วิจรติ ย่อมเที่ยวไป  วเน ในป่า  ติณลตาทิคหเน อันรกชัฏ 

มีหญ้าและเถาวัลย์เป็นต้น  ยถา ฉันใด,  ชโน อ.ชน  พหุโก จํานวนมาก  ตุมฺหาทิโส  

ผู้เช่นกับด้วยท่าน  จเรยฺย พึงเที่ยวไป  ตถา ฉันนั้น ฯ  ปน แต่ว่า  เอกจฺเจ  สตฺตา 

อ.สัตว์ ท. บางพวก  อิธ  (โลเก) ในโลกนี้  วิรหิตา เว้นแล้ว  พุทฺธิยา จากปัญญา  

สกาย อันเป็นของตน  สุสิกฺขิตา ศึกษาดีแล้ว  อาจารปฺปณฺณตฺติยา ในอาจารบัญญัติ   

อาจริยสนฺติเก ในสํานักของอาจารย์  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  

(เต  สตฺตา) อ.สัตว์ ท. เหล่านั้น  วินีตวินยา ชื่อว่ามีวินัยอันอาจารย์แนะนําแล้ว  (เตสํ  

สตฺตานํ)  อาจริเยหิ  อตฺตโน  อนุรูเป  วินเย  วินีตตฺตา เพราะความที่ แห่งสัตว์ 
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ท. เหล่านั้น เป็นผู้อันอาจารย์ ท. แนะนําแล้ว ในวินัย อันสมควร แก่ตน  สุสมาหิตา 

เป็นผู้มีใจอันมั่นคงแล้ว  เอกคฺคจิตฺตา เป็นผู้มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง  หุตฺวา เป็นแล้ว  

จรนฺติ ย่อมเที่ยวไป”  อิติ ดังนี้ ฯ  (โพธิสตฺโต) อ.พระโพธิสัตว์  ทสฺเสติ ย่อมแสดง  

อิทํ  (อตฺถํ) ซึ่งเนื้อความนี้  อิติ ว่า  “ห ิก็  (สิกฺขา) อ.ข้อที่ควรศึกษา  กุลานุรูปา อัน

สมควรแก่ตระกูล  อตฺตโน ของตน  อิมินา  สตฺเตน อันสัตว์นี้  คิหินา เป็นคฤหัสถ์  

หุตฺวา เป็นแล้ว  (สิกฺขิตพฺพา) พึงศึกษา,  สิกฺขา อ.ข้อที่ควรศึกษา  ปพฺพชฺชานุรูปา 

อันสมควรแก่บรรพชา  (อิมินา  สตฺเตน) อันสัตว์นี้  ปพฺพชิเตน เป็นบรรพชิต  (หุตฺวา) 

เป็นแล้ว  สิกฺขิตพฺพา พึงศึกษา ฯ  ห ิเพราะว่า  คิหิโนปิ แม้ อ.คฤหัสถ์ ท.  สุสิกฺขิตา  

ผู้ศึกษาดีแล้ว  กสิโครกฺขาทีสุ  (กมฺเมสุ) ในการงาน ท. มีการไถและการเลี้ยงโค

เป็นต้น  กุลานุรูเปสุ อันสมควรแก่ตระกูล  อตฺตโน ของตน  สมฺปนฺนาชีวา เป็น

ผู้มีอาชีพอันถึงพร้อมแล้ว  หุตฺวา เป็นแล้ว  สุสมาหิตา ผู้ตั้งมั่นดีแล้ว  จรนฺติ ย่อม

เที่ยวไป,  ปพฺพชิตาป ิ แม้ อ.บรรพชิต ท.  สุสิกฺขิตา ศึกษาดีแล้ว  อภิกฺกนฺตปฺ- 

ปฏิกฺกนฺตาทีสุ  (อาจาเรสุ) ในมารยาท ท. มีการก้าวไปข้างหน้าและการก้าวกลับ

เป็นต้น  ปาสาทิเกสุ อันนํามาซึ่งความเลื่อมใส  (จ) ด้วย  อธิสีลอธิจิตฺตอธิปฺปญฺญา-

สิกฺขาสุ ในอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ท.  จ ด้วย  ปพฺพชฺชา- 

นุรูเปสุ อันสมควรแก่การบรรพชา  สุสมาหิตา ผู้ตั้งมั่นดีแล้ว  จรนฺติ ย่อมเที่ยวไป ฯ  

 หิ ก็  พาหุสจฺจํ  จ อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีสุตะมากด้วย  

สิปฺปํ  จ อ.ศิลปะด้วย  วินโย อ.วินัย  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล   

สุสิกฺขิโต ศึกษาดีแล้ว  จ ด้วย  ยา  วาจา อ.วาจาใด  สุภาสิตา  

อันเป็นสุภาษิต  จ ด้วย,  เอตํ  (จตุพฺพิธกมฺมํ) อ.กรรมอันมี

อย่าง ๔ นี้  มงฺคลํ เป็นมงคล  อุตฺตม ํอันสูงสุด  (โหติ) ย่อม

มี  โลกสฺมึ ในโลก”  อิติ ดังนี้ ฯ  

   เนื้อความแห่ง ๒ คาถาเหล่านั้นว่า “เวเทหดาบสผู้สหาย ถ้าปัญญาของตนหรือวินัย

คืออาจารบัญญัติที่ศึกษาดีแล้ว เพราะอาศัยบัณฑิตผู้ให้โอวาท จะไม่พึงมีแก่สัตว์

เหล่านี้ไซร้. เมื่อเป็นเช่นนั้น ชนเป็นอันมากเช่นท่าน ก็จะพึงเที่ยวไปเหมือนกระบือ

ตาบอด ไม่รู้จักที่ีมีอาหาร ไม่มีอาหาร และที่มีอันตราย ไม่มีอันตราย เที่่ยวไปในป่า 

อันเป็นชัฏแห่งหญ้าและเครือเถาวัลย์เป็นต้น ฉะนั้น. แต่เพราะสัตว์บางพวกในโลก
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นี้ เว้นจากปัญญาของตน ศึกษาดีแล้วในอาจารบัญญัติในสํานักอาจารย์ ฉะนั้น สัตว์

เหล่านั้น ชื่อว่ามีวินัยอันอาจารย์แนะนําแล้ว เพราะเป็นผู้อันอาจารย์ทั้งหลายแนะนํา

แล้ว ในวินัยอันสมควรแก่ตน เป็นผู้มีจิตใจมั่นคง คือมีจิตมีอารมณ์เดียว จึงเที่ยวไป”. 

พระโพธิสัตว์แสดงเนื้อความนี้ว่า “ก็สัตว์นี้ ที่ยังเป็นคฤหัสถ์ ควรศึกษาข้อศึกษาอัน

สมควรแก่สกุลของตน, ที่เป็นบรรพชิต ก็ควรศึกษาข้อศึกษาอันสมควรแก่บรรพชา. 

เพราะว่า แม้คฤหัสถ์ทั้งหลายผู้ศึกษาดี ในการงานมีกสิกรรมและโครักขกรรมเป็นต้น 

ซึ่งสมควรแก่สกุลของตน เป็นผู้มีอาชีพสมบูรณ์แล้ว ชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงดีแล้วเที่ยวไป. 

แม้บรรพชิตทั้งหลายผู้ศึกษาดีในมารยาท มีการก้าวไปข้างหน้า และการถอยกลับ

เป็นต้น อันนํามาซึ่งความเลื่อมใส และในอธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญา

สิกขา ซึ่งสมควรแก่บรรพชา ชื่อว่าเป็นผู้มีจิตมั่นคงดีแล้วเที่ยวไป.

 ก็ความเป็นพหูสูต ๑ ศิลปะ ๑ วินัยที่ศึกษาดีแล้ว ๑ วาจาที่

เป็นสุภาษิต ๑ นี่เป็นมงคลอันสูงสุดในโลก”.

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

 ตํ  สุตฺวา  เวเทโห  ตสฺโสวาเท  ตฺวา  เตน  กถิตนเยน  กสิณปริกมฺมํ  กตฺวา   

ฌานาภิญฺญาลาภี  อโหสิ ฯ  เต  อุโภ  พฺรหฺมโลกุปคา ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป ฯ   

วิตฺถาโร  ตุ  ตโต  คเหตพฺโพ ฯ

 เวเทโห อ.ดาบสชื่อว่าเวเทหะ  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (โอวาทํ) ซึ่งโอวาทนั้น  ตฺวา 

ดํารงอยู่แล้ว  โอวาเท ในโอวาท  ตสฺส  (คนฺธารสฺส) ของดาบสชื่อว่าคันธาระนั้น  

กตฺวา กระทําแล้ว  กสิณปริกมฺม ํ ซึ่งการบริกรรมในกสิณ  เตน  กถิตนเยน โดย

นัยแห่งกสิณอันพระโพธิสัตว์บอกแล้วนั้น  ฌานาภิญฺญาลาภี เป็นผู้ได้ซึ่งฌานและ

อภิญญาโดยปกติ  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  เต  (ตาปสา) อ.ดาบส ท. เหล่านั้น  อุโภ 

ทั้งสอง  พฺรหฺมโลกุปคา เป็นผู้เข้าถึงซึ่งพรหมโลก  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ  สงฺเขโป 

อ.ความย่อ  เอตฺถ  (มงฺคลตฺถทีปนิยํ) ในมังคลัตถทีปนีนี้  อยํ นี้ ฯ  ต ุ ส่วนว่า   

วิตฺถาโร อ.ความพิสดาร  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  คเหตพฺโพ พึงถือเอา  ตโต   

(สตฺตกนิปาเต  คนฺธารชาตกโต) จากคันธารชาดก ในสัตตกนิบาตนั้น ฯ 
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    เวเทหดาบสฟังโอวาทนั้นแล้ว ดํารงอยู่ในโอวาทของคันธารดาบสนั้น ทําบริกรรม

ในกสิณ โดยนัยแห่งกสิณที่พระโพธิสัตว์บอกแล้วนั้น ได้เป็นผู้ได้ฌานและอภิญญา. 

ดาบสทั้ง ๒ รูปเหล่านั้น เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลก. ความย่อในมังคลัตถทีปนีนี้ เท่านี้. 

ส่วนความพิสดาร บัณฑิตพึงถือเอาจากคันธารชาดก ในสัตตกนิบาตนั้น.

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

 ทฺวิตาปสวตฺถุ  ฯ

 ทฺวิตาปสวตฺถุ อ.เรื่องแห่งดาบส ๒ รูป  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

 จบเรื่องดาบส ๒ รูป.

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

วินโยติปทกถา  ฯ

วินโยติปทกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งบทว่าวินัย  (นิฏฺฅิตา) จบแล้ว ฯ

จบกถาว่าด้วยบทว่าวินัย

  ----------------------
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๑๐. สุภาสิตวาจากถา

กถาว่าด้วยวาจาสุภาษิต

[๒๕๙] สุภาสิตา  จ  ยา  วาจาติ  เอตฺถ  ปน ฯ

 “สุภาสิตา  จ  ยา  วาจาติ  เอตฺถ  (มงฺคเล)  ปน  (วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  

 ปน ก็  (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  เอตฺถ  (มงฺคเล) ในมงคลข้อนี้  อิติ ว่า  “ยา  วาจา 

อ.วาจาใด  สุภาสิตา อันเป็นสุภาษิต  จ ด้วย”  อิติ ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  

(เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ

 ก็บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในมงคลข้อว่า “วาจาเป็นสุภาษิต ๑” นี้. 

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

 วาจาติ  สมุลฺลปนวาจา  ยา  สา  วาจา  คิรา  พฺยปโถติ  จ  วาจา  เนฬา  กณฺณสุขาติ  

จ  เอวมาทีสุ  อาคจฺฉติ ฯ  ยายํ  ปน  วาจาย  เจ  กตํ  กมฺมนตฺิ  เอวํ  วิญฺฃตฺติ  จ  ยา  

จตูหิ  วจีทุจฺจริเตหิ  อารติ  ฯเปฯ  อยํ  วุจฺจติ  สมฺมาวาจาติ  เอวํ  วิรติ  จ  ผรุสา   

ภิกฺขเว  วาจา  อาเสวิตา  ภาวิตา  พหุลีกตา  นิรยสํวตฺตนิกา  โหตีติ  เอวํ  เจตนา  

จ  วาจาติ  อาคจฺฉติ  สา  อิธ  อนธิปฺเปตา ฯ  กสฺมา  ฯ  อภาสิตพฺพโตติ  สุตฺตนิปาเต  

สุภาสิตสุตฺตวณฺณนายญฺเจว  ปญฺจกนิปาตงฺคุตฺตเร  สุภาสิตฏีกายญฺจ  วุตฺตํ ฯ

 (อาจริเยหิ)  “วาจาติ  (สา  สมุลฺลปนวาจา),  สมุลฺลปนวาจา  ยา  สา  ‘วาจา  คิรา  พฺยปโถติ  จ   

‘วาจา  เนฬา  กณฺณสุขา  (โหติ)’  อิติ  จ  เอวํ  อาทีสุ  (ปโยเคสุ)  อาคจฺฉติ ฯ  ยา  อยํ  ปน   

‘(ปุคฺคเลน)  วาจาย  เจ  กตํ  กมฺมนฺติ  เอวํ  วิญฺฃตฺติ  จ  ยา  จตูหิ  วจีทุจฺจริเตหิ  อารติ  ฯเปฯ  อยํ   

(วิรติ  ปณฺฑิเตน)  วุจฺจติ  ‘สมฺมาวาจาติ  เอวํ  วิรติ  จ  ผรุสา  ภิกฺขเว  วาจา  (ปุคฺคเลน)   

อาเสวิตา  ภาวิตา  พหุลีกตา  นิรยสํวตฺตนิกา  โหตีติ  เอวํ  เจตนา  จ  ‘วาจาติ  (นาเมน)  อาคจฺฉติ,  

สา  (วิญฺฃตฺติวาจาทิวาจา  ภควตา)  อิธ  (‘วาจาติ  ปเท)  อนธิปฺเปตา ฯ  ‘กสฺมา  (สา  วิญฺฃตฺติ- 

วาจาทิวาจา  ภควตา  อิธ  ‘วาจาติ  ปเท  อนธิปฺเปตา’  (อิติ  ปุจฺฉา) ฯ  ‘อภาสิตพฺพโต  (สา  วิญฺฃตฺติ- 

วาจาทิวาจา  ภควตา  อิธ  ‘วาจาติ  ปเท  อนธิปฺเปตา’  อิติ  วิสฺสชฺชนํ)’  อิติ  (วจนํ)  สุตฺตนิปาเต   

สุภาสิตสุตฺตวณฺณนายํ  เจว  ปญฺจกนิปาตงฺคุตฺตเร  สุภาสิตฏีกายํ  จ  วุตฺตํ ฯ
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 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “ยา  สา  สมุลฺลปนวาจา อ.วาจาเป็นเครื่องเจรจานั้นใด  

อาคจฺฉติ ย่อมมา  (ปโยเคสุ) ในอุทาหรณ์ ท.  อาทีสุ เป็นต้น  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  

‘วาจา อ.วาจาที่พูด  คิรา อ.วาจาที่เปล่ง  พฺยปโถ อ.คําเป็นคลอง’  อิติ ดังนี้  จ ด้วย  

อิติ ว่า  ‘วาจา อ.วาจา  เนฬา เป็นวาจาอันไม่มีโทษ  กณฺณสุขา เป็นวาจาอันสบายหู  

(โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  จ ด้วย,  (สา  สมุลฺลปนวาจา) อ.วาจาเป็นเครื่องเจรจา

นั้น  วาจาติ ชื่อว่าวาจา ฯ  ปน แต่ว่า  วิญฺฃตฺติ อ.วิญญัติวาจา  เอวํ อย่างนี้  อิติ 

ว่า  ‘เจ หากว่า  กมฺม ํอ.กรรม  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  กตํ กระทําแล้ว  วาจาย ด้วย

วาจาไซร้’  อิติ ดังนี้  จ ด้วย,  วิรต ิอ.วิรัติวาจา  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘อารติ อ.การ

งดเว้น  วจีทุจฺจริเตหิ จากวจีทุจริต ท.  จตูหิ ๔  ฯลฯ  อยํ  (อารติ) อ.การงดเว้นนี้   

(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจติ ย่อมเรียก  สมฺมาวาจา ว่าสัมมาวาจา’  อิติ ดังนี้  

ยา ใด  จ ด้วย  เจตนา อ.เจตนาวาจา  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ 

ท.  วาจา อ.วาจา  ผรุสา อันหยาบ  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  อาเสวิตา ซ่องเสพแล้ว   

ภาวิตา ให้เจริญแล้ว  พหุลีกตา กระทําให้มากแล้ว  นิรยสํวตฺตนิกา เป็นวาจาอัน

ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมในนรก  โหติ ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  จ ด้วย  ยา  อยํ นี้ใด   

อาคจฺฉติ ย่อมมา  วาจาติ  (นาเมน) โดยชื่อว่าวาจา,  สา  (วิญฺฃตฺติวาจาทิวาจา) 

อ.วาจามีวิญญัติวาจาเป็นต้นนั้น  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  อนธิปฺเปตา ไม่

ทรงประสงค์เอาแล้ว  อิธ  (“วาจา”ติ  ปเท) ในบทนี้ว่า “วาจา” ดังนี้ ฯ  (ปุจฺฉา) 

อ.อันถาม  (อิติ) ว่า  “(สา  วิญฺฃตฺติวาจาทิวาจา) อ.วาจามีวิญญัติวาจาเป็นต้นนั้น   

(ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  (อนธิปฺเปตา) ไม่ทรงประสงค์เอาแล้ว  (อิธ  ‘วาจา’ติ   

ปเท) ในบทนี้ว่า ‘วาจา’ ดังนี้  กสฺมา เพราะเหตุอะไร ?”  (อิติ) ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ)  

อ.อันแก้  (อิติ) ว่า  “(สา  วิญฺฃตฺติวาจาทิวาจา) อ.วาจามีวิญญัติวาจาเป็นต้นนั้น   

(ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  (อนธิปฺเปตา) ไม่ทรงประสงค์เอาแล้ว  (อิธ  ‘วาจา’ติ   

ปเท) ในบทนี้ว่า ‘วาจา’ ดังนี้  อภาสิตพฺพโต เพราะวาจานั้น เป็นวาจา อันบุคคล  

ไม่พึงใช้พูดกัน’  (อิติ) ดังนี้”  อิติ ดังนี้  (อาจริเยหิ) อันอาจารย์ ท.  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  

สุภาสิตสุตฺตวณฺณนาย ํ ในอรรถกถาแห่งสุภาสิตสูตร  สุตฺตนิปาเต ในสุตตนิบาต   

เจว ด้วยนั่นเทียว  สุภาสิตฏีกายํ ในฎีกาแห่งสุภาสิตสูตร  ปญฺจกนิปาตงฺคุตฺตเร  

ในปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย  จ ด้วย ฯ
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 ในอรรถกถาสุภาสิตสูตร สุตตนิบาต และในฎีกาสุภาสิตสูตร ปัญจกนิบาต อังคุตตร-

นิกาย ท่านกล่าวว่า “วาจาที่เจรจากัน อันมาในความพยายามเป็นต้นอย่างนี้ว่า ‘วาจา

ที่พูด วาจาที่เปล่ง คําเป็นคลอง’ ดังนี้ก็ดี ว่า ‘วาจาอันหาโทษมิได้ สบายหู’ ดังนี้ก็ดี 

ชื่อว่าวาจา. แต่วิญญัติวาจา อย่างนี้ว่า ‘ถ้ากรรมที่บุคคลทําแล้วด้วยวาจา’ ดังนี้ก็ดี,  

วิรัติวาจา อย่างนี้ว่า ‘ความงดจากวจีทุจริต ๔ ฯลฯ นี้เรียกว่า สัมมาวาจา’ ดังนี้ก็ดี 

เจตนาวาจาอย่างนี้ว่า ‘ภิกษุทั้งหลาย วาจาหยาบคายที่บุคคลซ่องเสพ เจริญ ทําให้

มากแล้ว ย่อมทํานรกให้เป็นไปพร้อม’ ดังนี้ก็ดี นี้ใด มาโดยชื่อว่าวาจา, วิญญัติวาจา

เป็นต้นนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงประสงค์เอาในบทว่า ‘วาจา’ นี้. ถามว่า ‘เพราะ

เหตุอะไร ?’ แก้ว่า ‘เพราะไม่ใช่วาจาที่เขาพึงใช้พูดกัน”.

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

[๒๖๐] ตตฺถ  “วาจา  คิราติ  อิทํ  วจีวิญฺฃตฺตินิทฺเทเส  อาคตํ  วาจํ  สนฺธาย  วุตฺตญฺเจ  ยุชฺชติ ฯ   

มุสาวาทสิกฺขาปทวิภงฺเค  เจ  น  ยุชฺชติ ฯ  ตตฺถ  หิ  เจตนา  วาจา  ลพฺภติ ฯ  เตน  

ตํสิกฺขาปทวณฺณนายํ  “วาจาติ  มิจฺฉาวาจาปริยาปนฺนา  วจนสมุฏฺฅาปิกา  เจตนาติ  

วุตฺตํ ฯ

 ตตฺถ  (วจเนสุ) “วาจา  คิราติ  อิทํ  (วจนํ) วจีวิญฺฃตฺตินิทฺเทเส  อาคตํ  วาจํ  สนฺธาย  วุตฺตํ  เจ,  

(เอตํ  วจนํ)  ยุชฺชติ ฯ  (“วาจา  คิราติ  อิทํ  วจนํ)  มุสาวาทสิกฺขาปทวิภงฺเค  (อาคตํ  วาจํ  สนฺธาย  

วุตฺตํ)  เจ,  (เอตํ  วจนํ)  น  ยุชฺชติ ฯ  (ปณฺฑิเตน)  ตตฺถ  (สิกฺขาปทวิภงฺเค)  หิ  เจตนา  วาจา  

ลพฺภติ ฯ  เตน  (อฏฺฅกถาจริเยน)  ตํสิกฺขาปทวณฺณนายํ  “วาจาติ  มิจฺฉาวาจาปริยาปนฺนา  วจน-

สมุฏฺฅาปิกา  เจตนาติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 เจ หากว่า  ตตฺถ  (วจเนสุ)  “วาจา  คิราติ  อิทํ  (วจนํ) อ. -ในคํา ท. เหล่านั้นหนา 

-คํานี้ว่า “วาจา  คิรา” ดังนี้  วุตฺต ํถูกกล่าวแล้ว  สนฺธาย หมายเอา  วาจํ ซึ่งวาจา   

อาคตํ อันมาแล้ว  วจีวิญฺฃตฺตินิทฺเทเส ในวจีวิญญัตินิทเทสไซร้,  (เอตํ  วจนํ) อ.คํา

นั่น  ยุชฺชต ิย่อมควร ฯ  เจ หากว่า  (“วาจา  คิราติ  อิทํ  วจนํ) อ.คํานี้ว่า “วาจา  คิรา” 

ดังนี้  (วุตฺตํ) ถูกกล่าวแล้ว  (สนฺธาย) หมายเอา  (วาจํ) ซึ่งวาจา  (อาคตํ) อันมาแล้ว  

มุสาวาทสิกฺขาปทวิภงฺเค ในมุสาวาทสิกขาบทวิภังค์ไซร้,  (เอตํ  วจนํ) อ.คํานั่น  น  

ยุชฺชต ิ ย่อมไม่ควร ฯ  ห ิ เพราะว่า  เจตนา อ.เจตนา  ตตฺถ  (สิกฺขาปทวิภงฺเค)  
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ในวิภังค์แห่งสิกขาบทนั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ลพฺภติ ย่อมได้  วาจา ชื่อว่า

วาจา ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “เจตนา อ.เจตนา  มิจฺฉาวาจา- 

ปริยาปนฺนา อันนับเนื่องแล้วในมิจฉาวาจา  วจนสมุฏฺฅาปิกา อันยังถ้อยคําให้ตั้ง

ขึ้น  วาจาติ ชื่อว่าวาจา”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺตํ 

กล่าวแล้ว  ตํสิกฺขาปทวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งสิกขาบทนั้น ฯ 

   บรรดาคําเหล่านั้น สองคําว่า “วาจา  คิรา” นี้ ถ้ากล่าวหมายถึงวาจาที่มาในนิทเทส 

แห่งวจีวิญญัติ ก็ถูก, ถ้ากล่าวหมายถึงวาจาที่มาในวิภังค์แห่งมุสาวาทสิกขาบท ก็ไม่

ถูก, เพราะว่า ในวิภังค์แห่งสิกขาบทนั้น เจตนา ย่อมได้ชื่อว่าวาจา, เพราะเหตุนั้น ใน

อรรถกถาแห่งสิกขาบทนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “เจตนาที่นับเนื่องในมิจฉาวาจา อันทํา

ถ้อยคําให้ตั้งขึ้น ชื่อว่าวาจา”.

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

 ตฏฺฏีกายมฺปิ  วตฺติ  เอตายาติ  วาจา  วจนสมุฏฺฅาปิกา  เจตนาติ  วุตฺตํ ฯ

 (ฏีกาจริเยน)  ตฏฺฏีกายมฺปิ  “(ปุคฺคโล)  วตฺติ  เอตาย  (เจตาย)  อิติ  (เอสา  เจตนา)  วาจา,  วจน-

สมุฏฺฅาปิกา  เจตนาติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  วตฺต ิ ย่อมกล่าว  เอตาย  (เจตนาย) 

ด้วยเจตนานั่น  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เอสา  เจตนา) อ.เจตนานั่น  วาจา ชื่อว่าวาจา,  

เจตนา คือ อ.เจตนา  วจนสมุฏฺฅาปิกา อันยังถ้อยคําให้ตั้งขึ้น”  อิติ ดังนี้  (ฏีกา- 

จริเยน) อันพระฎีกาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  ตฏฺฏีกายมฺปิ แม้ในฎีกาแห่งสิกขาบท

นั้น ฯ

 แม้ในฎีกาแห่งสิกขาบทนั้น ท่านก็กล่าวว่า “บุคคลย่อมกล่าวด้วยเจตนานั่น เพราะ

เหตุนั้น เจตนานั่น  ชื่อว่าวาจา, ได้แก่เจตนาที่ทําถ้อยคําให้ตั้งขึ้น”.

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

 วาจาสทฺโท  กรณสาธโน  เจตนายํ  วตฺตติ ฯ  เตน  พฺรหฺมชาลฏีกายํ  เจตนา  ปิสุณ-

วาจา  ปิสุณํ  วตฺติ  เอตายาติ  วุตฺตํ ฯ
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 วาจาสทฺโท  กรณสาธโน  เจตนายํ  วตฺตติ ฯ  เตน  (ฏีกาจริเยน)  พฺรหฺมชาลฏีกายํ  “เจตนา   

ปิสุณวาจา  ‘(ปุคฺคโล)  ปิสุณํ  (วาจํ)  วตฺติ  เอตาย  (เจตนาย)’  (อิติ  วิคฺคเหน)” อิติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 วาจาสทฺโท อ.วาจาศัพท์  กรณสาธโน เป็นกรณสาธนะ  วตฺตต ิ ย่อมเป็นไป   

เจตนายํ ในเจตนา ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “เจตนา อ.เจตนา   

ปิสุณวาจา ชื่อว่าปิสุณวาจา  (วิคฺคเหน) เพราะวิเคราะห์  (อิติ) ว่า  ‘(ปุคฺคโล) 

อ.บุคคล  วตฺต ิย่อมกล่าว  ปิสุณํ  (วาจํ) ซึ่งคํา อันส่อเสียด  เอตาย  (เจตนาย) ด้วย

เจตนานั่น’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  (ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  วุตฺตํ กล่าวแล้ว  

พฺรหฺมชาลฏีกายํ ในฎีกาแห่งพรหมชาลสูตร ฯ

 วาจาศัพท์ที่เป็นกรณสาธนะ ย่อมเป็นไปในเจตนา, เพราะฉะนั้น ในฎีกาพรหมชาล-

สูตร ท่านก็กล่าวว่า “เจตนา ที่ชื่อว่าปิสุณวาจา เพราะวิเคราะห์ว่า ‘บุคคลย่อมกล่าว

คําส่อเสียด ด้วยเจตนานั่น’ ดังนี้.

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

 ตตฺถ  วตฺตตีิ  วทตีติ  อตฺโถ ฯ  เตน  สทฺทนีติยํ  วจ  วิญฺฃตฺติยํ  วาจายํ  วตฺติ  วจติ   

วจนฺติ  วจสิ  อิจฺจาทีนิ  กตฺตุปทานิ ฯ  ตตฺถ  วตฺตตีิ  วทติ  อาขฺยาตปทญฺเจตนฺติ   

วุตฺตํ ฯ  น  โส  อิธาธิปฺเปโต ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “วตฺตตีิ  (ปทสฺส)  “วทตีติ  อตฺโถ ฯ  เตน  (อคฺควํสาจริเยน)  สทฺทนีติยํ  “วจ   

วิญฺฃตฺติยํ  วาจายํ  (วตฺตเต),  ‘วตฺติ  วจติ  วจนฺติ  วจสิ  อิจฺจาทีนิ  (กิริยาปทานิ)  กตฺตุปทานิ   

(โหนฺติ) ฯ  ตตฺถ  (ปเทสุ)  ‘วตฺตตีิ  (ปทสฺส)  ‘วทติ’  (อิติ  อตฺโถ),  อาขฺยาตปทํ  จ  เอตํ  (‘วตฺตตีิ   

ปทํ  โหติ)”  อิติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ  น  โส  (กรณสาธโน  วาจาสทฺโท  ภควตา)  อิธ  (มงฺคเล)   

อธิปฺเปโต ฯ

 อตฺโถ อ.อรรถ  อิติ ว่า  “วทติ ย่อมกล่าว”  อิติ ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “วตฺตีติ  

(ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “วตฺติ” ดังนี้ ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  

(วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “วจ อ.วจธาตุ  (วตฺตเต) ย่อมเป็นไป  วิญฺฃตฺติยํ  วาจายํ ใน

การพูด อันปรากฏชัด,  (กิริยาปทานิ) อ.กิริยาบท ท.  ‘วตฺติ  วจติ  วจนฺติ  วจสิ’  อิติ  

อาทีนิ เป็นต้นว่า ‘วตฺติ  วจติ  วจนฺติ  วจสิ’ ดังนี้  กตฺตุปทานิ เป็นกัตตุบท  (โหนฺติ) 

ย่อมเป็น ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘วทติ ย่อมกล่าว’  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)   
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‘วตฺตีติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า ‘วตฺติ’ ดังนี้,  จ อนึ่ง  เอตํ  

(‘วตฺตีติ  ปทํ) อ.บทว่า ‘วตฺติ’ ดังนี้นั่น  อาขฺยาตปทํ เป็นอาขยาตบท  (โหติ) 

ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (อคฺควํสาจริเยน) อันพระอัครวงศาจารย์  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว   

สทฺทนีติยํ ในสัททนีติปกรณ์ ฯ  โส  (กรณสาธโน  วาจาสทฺโท) อ.วาจาศัพท์ อัน

เป็นกรณสาธนะนั้น  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  น  อธิปฺเปโต ไม่ทรงประสงค์

เอาแล้ว  อิธ  (มงฺคเล) ในมงคลข้อนี้ ฯ

      บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “วตฺติ” แปลว่า ย่อมกล่าว. เพราะเหตุนั้น ในสัททนีติ-

ปกรณ์ พระอัครวงศาจารย์ กล่าวไว้ว่า “วจธาตุ ย่อมเป็นไปในการพูดปรากฏชัด, บท

กิริยาเป็นต้นว่า “วตฺติ,  วจติ,  วจนฺติ,  วจสิ” ดังนี้ เป็นกัตตุรูป. บรรดาบทเหล่านั้น 

บทว่า “วตฺติ” แปลว่า ย่อมกล่าว, อนึ่ง บทว่า “วตฺติ” นี้ เป็นอาขยาตบท”. วาจา

ศัพท์ที่เป็นกรณสาธนะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงประสงค์เอาในมงคลข้อนี้.

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

 กมฺมสาธโน  ปน  สทฺเท  วตฺตติ  โส  อิธาธิปฺเปโต ฯ  เหฏฺฅา  วุตฺโตว ฯ

 กมฺมสาธโน  (วาจาสทฺโท)  ปน  สทฺเท  วตฺตติ,  โส  (กมฺมสาธโน  วาจาสทฺโท  ภควตา)  อิธ  

(มงฺคเล)  อธิปฺเปโต ฯ  (โส  กมฺมสาธโน  วาจาสทฺโท  มยา) เหฏฺฅา  วุตฺโตว ฯ

 ปน ส่วนว่า  (วาจาสทฺโท) อ.วาจาศัพท์  กมฺมสาธโน อันเป็นกรรมสาธนะ  วตฺตต ิ

ย่อมเป็นไป  สทฺเท ในเสียง,  โส  (กมฺมสาธโน  วาจาสทฺโท) อ.วาจาศัพท์ อันเป็น

กรรมสาธนะนั้น  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  อธิปฺเปโต ทรงประสงค์เอาแล้ว  

อิธ  (มงฺคเล) ในมงคลข้อนี้ ฯ  (โส  กมฺมสาธโน  วาจาสทฺโท) อ.วาจาศัพท์ อันเป็น

กรรมสาธนะนั้น  (มยา) อันข้าพเจ้า  วุตฺโตว กล่าวไว้แล้วเทียว  เหฏฺฅา ในภายใต้ ฯ

 ส่วน วาจาศัพท์ที่เป็นกรรมสาธนะ ย่อมเป็นไปในเสียง, วาจาศัพท์ที่เป็นกรรมสาธนะ

นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์เอาในมงคลข้อนี้, วาจาศัพท์ที่เป็นกรรมสาธนะ 

ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วในหนหลังแล.

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

[๒๖๑]  “วาจาย  เจ  กตํ  กมฺมํ   วจีกมฺมนฺติ  วุจฺจติ  
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  วจี  จ  วจีกมฺมญฺจ   อญฺฃมญฺฃํ  ววตฺถิตาติ

  วจีกมฺมววตฺถาเน  วุตฺตมิทํ  อฏฺฅกถาจริเยหีติ  ตสฺมา  “สทฺโทว  วาจา,  น  เจตนาติ  

นิฏฺฅเมตฺถ  คนฺตพฺพํ ฯ

  “วาจาย  เจ  (ปุคฺคเลน)  กตํ  กมฺมํ  (ปณฺฑิเตน)  ‘วจีกมฺมนฺติ  วุจฺจติ,  

  วจี  จ  วจีกมฺมํ  จ  (ปณฺฑิเตน)  อญฺฃมญฺฃํ  ววตฺถิตาติ

   วจีกมฺมววตฺถาเน  วุตฺตํ  อิทํ  (วจนํ)  อฏฺฅกถาจริเยหิ  อิติ  ตสฺมา  (ปณฺฑิเตน)  “สทฺโทว  วาจา,  

น  (สทฺโท)  เจตนา  (โหติ)”  อิติ  นิฏฺฅํ  เอตฺถ  (มงฺคเล)  คนฺตพฺพํ ฯ

 อิทํ  (วจนํ) อ.คํานี้  อิติ ว่า

 “เจ หากว่า  กมฺม ํ อ.กรรม  (ปุคฺคเลน)  กตํ อัน อันบุคคล 

กระทําแล้ว  วาจาย ด้วยวาจา  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจติ  

ย่อมกล่าว  วจีกมฺมนฺต ิว่า ‘วจีกรรม’ ดังนี้ไซร้,  วจี  จ อ.วจีด้วย  

วจีกมฺมํ  จ อ.วจีกรรมด้วย  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ววตฺถิตา  

กําหนดแล้ว  อญฺฃมญฺฃํ ซึ่งกันและกัน”  อิติ ดังนี้  

 อฏฺฅกถาจริเยหิ อันพระอรรถกถาจารย์ ท.  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  วจีกมฺมววตฺถาเน ใน

วิสัยเป็นที่กําหนดซึ่งวจีกรรม  อิติ  ตสฺมา เพราะเหตุนี้นั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  

คนฺตพฺพํ พึงถึง  นิฏฺฅํ ซึ่งความตกลง  เอตฺถ  (มงฺคเล) ในมงคลข้อนี้  อิติ ว่า   

“สทฺโทว อ.เสียงเทียว  วาจา ชื่อว่าวาจา,  (สทฺโท) อ.เสียง  เจตนา มีชื่อว่าเป็น

เจตนา  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายกล่าวคาถาประพันธ์นี้ไว้ ในการกําหนดวจีกรรมว่า

 “หากกรรมที่บุคคลทําด้วยวาจา บัณฑิตย่อมกล่าวว่า ‘วจี-

กรรม’ ไซร้, วจีและวจีกรรม บัณฑิต กําหนดซึ่งกันและกัน”

 เพราะเหตุฉะนี้นั้น ควรถึงความตกลงใจในมงคลข้อนี้ว่า “เสียงเท่านั้น ชื่อว่าวาจา, 

เสียง มีชื่อว่าเจตนา หามิได้”.

 ..............................................................................................................................
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 ยนฺตฺวฏฺฅสาลินิยํ  “จตูหิ  ภิกฺขเว  องฺเคหิ  สมนฺนาคตา  วาจา  สุภาสิตา  โหติ  น  

ทุพฺภาสิตา  อนวชฺชา  จ  อนนุวชฺชา  จ  วิญฺญูนนฺติ  อยํ  เจตนา  วาจา  นามาติ   

วจีกมฺมทฺวารกถายํ  วุตฺตํ,  ตํ  ยถาวุตฺตวณฺณนาหิ  วิรุชฺฌติ ฯ

 ยํ  (วจนํ)  ตุ  (อฏฺฅกถาจริเยน)  อฏฺฅสาลินิยํ  “จตูหิ  ภิกฺขเว  องฺเคหิ  สมนฺนาคตา  วาจา   

สุภาสิตา  โหติ  น  ทุพฺภาสิตา  (โหติ)  อนวชฺชา  จ  อนนุวชฺชา  จ  วิญฺญูนํ  (โหติ)”  อิติ  อยํ  

(วาจา)  เจตนา  วาจา  นามาติ  วจีกมฺมทฺวารกถายํ  วุตฺตํ,  ตํ  (วจนํ)  ยถาวุตฺตวณฺณนาหิ   

วิรุชฺฌติ ฯ

 ต ุ ก็  ยํ  (วจนํ) อ.คําใด  อิติ ว่า  “อยํ  (วาจา) อ.พระดํารัสนี้  อิติ ว่า  ‘ภิกฺขเว  

ดูก่อนภิกษุ ท.  วาจา อ.วาจา  สมนฺนาคตา อันมาตามพร้อมแล้ว  องฺเคหิ ด้วยองค์ 

ท.  จตูหิ ๔  สุภาสิตา เป็นวาจาสุภาษิต  โหติ ย่อมเป็น  ทุพฺภาสิตา เป็นวาจาทุพ-

ภาษิต  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้  อนวชฺชา  จ เป็นวาจาอันไม่มีโทษด้วย  วิญฺญูนํ   

อนนุวชฺชา  จ เป็นวาจา อันวิญญูชน ท. ไม่พึงติเตียนด้วย  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  

เจตนา  วาจา  นาม ชื่อว่าเจตนาวาจา”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถ-

กถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  วจีกมฺมทฺวารกถายํ ในวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งวจีกรรม- 

ทวาร  อฏฺฅสาลินิยํ ในอรรถกถาชื่อว่าอัฏฐสาลินี,  ตํ  (วจนํ) อ.คํานั้น  วิรุชฺฌติ ย่อม

ผิด  ยถาวุตฺตวณฺณนาหิ จากอรรถกถาตามที่ถูกกล่าวแล้ว ท. ฯ

 ก็คําใด ที่ท่านกล่าวไว้ในเรื่องว่าด้วยวจีกรรมทวาร ในอรรถกถาอัฏฐสาลินีว่า “วาจา

ที่ตรัสไว้ดังนี้ว่า ‘ภิกษุทั้งหลาย วาจาที่ประกอบด้วยองค์ ๔ ย่อมเป็นสุภาษิต, หา

เป็นทุพภาษิตไม่, ไม่มีโทษ และวิญญูชนทั้งหลาย ก็ติเตียนไม่ได้’ ดังนี้ ชื่อว่าเจตนา-

วาจา”. คํานั้น ย่อมผิดจากอรรถกถาตามที่กล่าวแล้วทั้งหลาย.

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

[๒๖๒] สุภาสิตลกฺขณนฺตุ  “ปญฺจหิ  ภิกฺขเว  องฺเคหิ  สมนฺนาคตา  วาจา  สุภาสิตา  โหติ  น  

ทุพฺภาสิตา  อนวชฺชา  จ  อนนุวชฺชา  จ  วิญฺฃูนํ ฯ  กตเมหิ  ปญฺจหิ ฯ  กาเลน  จ   

ภาสิตา  โหติ  สจฺจา  จ  ภาสิตา  โหติ  สณฺหา  จ  ภาสิตา  โหติ  อตฺถสญฺหิตา  จ  

ภาสิตา  โหติ  เมตฺตจิตฺเตน  จ  ภาสิตา  โหติ ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  ปญฺจหิ  องฺเคหิ  

ฯเปฯ  วิญฺฃูนนฺติ  ปญฺจกนิปาตงฺคุตฺตรสฺส  จตุตฺถปณฺณาสเก  สุภาสิตสุตฺเต  วุตฺตํ ฯ  
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ตพฺพณฺณนายํ  น  กิญฺจิ  วุตฺตํ ฯ

 (ภควตา)  สุภาสิตลกฺขณํ  ตุ  ปญฺจหิ  ภิกฺขเว  องฺเคหิ  สมนฺนาคตา  วาจา  สุภาสิตา  โหติ  น   

ทุพฺภาสิตา  (โหติ)  อนวชฺชา  จ  อนนุวชฺชา  จ  วิญฺฃูนํ  (โหติ) ฯ  กตเมหิ  ปญฺจหิ  (องฺเคหิ   

สมนฺนาคตา  วาจา  สุภาสิตา  โหติ) ฯ  (วาจา)  กาเลน  จ  ภาสิตา  โหติ,  (วาจา)  สจฺจา  จ   

ภาสิตา  โหติ,  (วาจา)  สณฺหา  จ  ภาสิตา  โหติ,  (วาจา)  อตฺถสญฺหิตา  จ  ภาสิตา  โหติ,  (วาจา)  

เมตฺตจิตฺเตน  จ  ภาสิตา  โหติ ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  ปญฺจหิ  องฺเคหิ  ฯเปฯ  วิญฺฃูนํ  (โหติ)”   

อิติ  ปญฺจกนิปาตงฺคุตฺตรสฺส  จตุตฺถปณฺณาสเก  สุภาสิตสุตฺเต  วุตฺตํ ฯ  (อฏฺฅกถาจริเยน)   

ตพฺพณฺณนายํ  น  กิญฺจิ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 ต ุส่วนว่า  สุภาสิตลกฺขณํ อ.ลักษณะแห่งสุภาษิต  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  

วุตฺต ํตรัสแล้ว  สุภาสิตสุตฺเต ในสุภาสิตสูตร  จตุตฺถปณฺณาสเก ในจตุตถปัณณาสก์   

ปญฺจกนิปาตงฺคุตฺตรสฺส แห่งปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว  

ดูก่อนภิกษุ ท.  วาจา อ.วาจา  สมนฺนาคตา อันมาตามพร้อมแล้ว  องฺเคหิ ด้วยองค์ 

ท.  ปญฺจหิ ๕  สุภาสิตา เป็นวาจาสุภาษิต  โหติ ย่อมเป็น  ทุพฺภาสิตา เป็นวาจา 

ทุพภาษิต  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้  อนวชฺชา  จ เป็นวาจาอันไม่มีโทษด้วย  วิญฺญูนํ  

อนนุวชฺชา  จ เป็นวาจา อันวิญญูชน ท. ไม่พึงติเตียนด้วย  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  (วาจา) 

อ.วาจา  (สมนฺนาคตา) อันมาตามพร้อมแล้ว  (องฺเคหิ) ด้วยองค์ ท.  ปญฺจหิ ๕   

กตเมหิ เหล่าไหน  (สุภาสิตา) เป็นวาจาสุภาษิต  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  (วาจา) อ.วาจา  

ภาสิตา เป็นวาจาอันถูกกล่าวแล้ว  กาเลน ในกาลอันสมควร  โหติ ย่อมเป็น  จ ด้วย,  

(วาจา) อ.วาจา  ภาสิตา เป็นวาจาอันถูกกล่าวแล้ว  สจฺจา จริง  โหติ ย่อมเป็น  จ 

ด้วย,  (วาจา) อ.วาจา  ภาสิตา เป็นวาจาอันถูกกล่าวแล้ว  สณฺหา ไพเราะ  โหติ 

ย่อมเป็น  จ ด้วย,  (วาจา) อ.วาจา  ภาสิตา เป็นวาจาอันถูกกล่าวแล้ว  อตฺถสญฺหิตา 

อันประกอบแล้วด้วยประโยชน์  โหติ ย่อมเป็น  จ ด้วย ฯ  (วาจา) อ.วาจา  ภาสิตา 

เป็นวาจาอันถูกกล่าวแล้ว  เมตฺตจิตฺเตน ด้วยจิตอันประกอบแล้วด้วยเมตตา  โหติ 

ย่อมเป็น  จ ด้วย ฯ  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  วาจา อ.วาจา  สมนฺนาคตา อันมาตาม

พร้อมแล้ว  องฺเคหิ ด้วยองค์ ท.  ปญฺจหิ ๕  อิเมหิ  โข เหล่านี้แล  สุภาสิตา เป็น

วาจาสุภาษิต  โหติ ย่อมเป็น  ทุพฺภาสิตา เป็นวาจาทุพภาษิต  (โหติ) ย่อมเป็น  น 

หามิได้  อนวชฺชา  จ เป็นวาจาอันไม่มีโทษด้วย  วิญฺญูนํ  อนนุวชฺชา  จ เป็นวาจา  
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อันวิญญูชน ท. ไม่พึงติเตียนด้วย  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  กิญฺจิ  (วจนํ)  

อ.คําอะไรๆ  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  น  วุตฺต ํ ไม่กล่าวแล้ว  

ตพฺพณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งสุภาสิตสูตร จตุตถปัณณาสก์ ปัญจกนิบาต อังคุตตร- 

นิกายนั้น ฯ

 ส่วนลักษณะของสุภาษิต พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสุภาสิตสูตร จตุตถปัณณาสก์ 

แห่งปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า “ภิกษุทั้งหลาย วาจาที่ประกอบด้วยองค์ ๕ ย่อม

เป็นสุภาษิต หาเป็นทุพภาษิตไม่, ไม่มีโทษ และวิญญูชนทั้งหลาย ก็ติเตียนไม่ได้, 

องค์ ๕ เป็นไฉน ? องค์ ๕ คือ กล่าวตามกาล ๑ กล่าวแต่วาจาสัตย์ ๑ กล่าววาจา 

อ่อนหวาน ๑ กล่าววาจาประกอบด้วยประโยชน์ ๑ กล่าวด้วยเมตตาจิต ๑. ภิกษุ 

ทั้งหลาย วาจาที่ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้แล ฯลฯ และวิญญูชนทั้งหลาย ก็ติเตียน

ไม่ได้” ดังนี้. ในอรรถกถาแห่งสูตรนั้น ท่านไม่ได้กล่าวคําอะไรๆ ไว้เลย.

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

[๒๖๓] องฺเคหีติ  การเณหิ ฯ  องฺคิยนฺติ  เหตุภาเวน  ฃายนฺตีติ  องฺคานิ  การณานิ ฯ   

การณตฺเถ  จ  องฺคสทฺโท ฯ  ปญฺจหีติ  เหตุมฺหิ  นิสฺสกฺกวจนํ ฯ  สมนฺนาคตาติ   

สมนุอาคตา  ปวตฺตา ฯ  วาจาติ  สมุลฺลปนวาจา ฯ  อนวชฺชาติ  ราคาทิวชฺชรหิตา ฯ   

อิมินาสฺสา  การณสุทฺธึ  อคติคมนาทิปฺปตฺติโทสาภาวญฺจ  ทีเปติ ฯ  ราคโทสวิมุตฺตญฺหิ  

วาจํ  ภาสโต  อนุโรธวิโรธวิวชฺชนโต  อคติคมนํ  ทูรสมุสฺสิตเมวาติ ฯ  อนนุวชฺชาติ   

อนุวาทวิมุตฺตา ฯ  อิมินาสฺสา  สพฺพาการสมฺปตฺติยา  อนนุวชฺชตาติ  ทีเปติ ฯ  วิญฺฃูนนฺติ   

ปณฺฑิตานํ ฯ  เตน  นินฺทาปสํสาสุ  พาลา  อปฺปมาณาติ  ทีเปติ ฯ  อิเมหิ  โขติอาทีหิ  

ตานิ  องฺคานิ  ปจฺจกฺขโต  ทสฺเสนฺโต  ตํ  วาจํ  นิคเมติ ฯ  ยญฺจ  อญฺเฃ  ปฏิญฺฃาทิ- 

อวยเวหิ  นามาทีหิ  ปเทหิ  ลิงฺควจนวิภตฺติกาลการกสมฺปตฺตีหิ  จ  สมนฺนาคตํ   

มุสาวาทาทิวาจมฺปิ  สุภาสิตาติ  ปญฺฃเปนฺติ  ตํ  ปฏิเสเธติ ฯ  อวยวาทิสมนฺนาคตาปิ   

หิ  ตถารูปี  วาจา  ทุพฺภาสิตาว  โหติ  อตฺตโน  จ  ปเรสญฺจ  อนตฺถาวหตฺตาติ   

ตฏฺฏีกา ฯ

 “องฺเคหีติ  (ปทสฺส)  ‘การเณหิ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (ยานิ  ธมฺมชาตานิ  ปุคฺคเลน)  องฺคิยนฺติ   

เหตุภาเวน  ฃายนฺตีติ  (ตานิ  ธมฺมชาตานิ)  องฺคานิ  การณานิ ฯ  การณตฺเถ  จ  องฺคสทฺโท   
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(วตฺตติ) ฯ  ‘ปญฺจหีติ  (ปทํ)  เหตุมฺหิ  นิสฺสกฺกวจนํ  (โหติ) ฯ  ‘สมนฺนาคตาติ  (ปทสฺส)   

‘สมนุอาคตา  ปวตฺตา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  วาจาติ  สมุลฺลปนวาจา ฯ  ‘อนวชฺชาติ  (ปทสฺส)  ‘ราคาทิ- 

วชฺชรหิตา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย)  อิมินา  (‘อนวชฺชตาติ  ปเทน)  อสฺสา  (วาจาย)   

การณสุทฺธึ  อคติคมนาทิปฺปตฺติโทสาภาวํ  จ  ทีเปติ ฯ  (ปุคฺคลสฺส)  ราคโทสวิมุตฺตํ  หิ  วาจํ   

ภาสโต  อนุโรธวิโรธวิวชฺชนโต  อคติคมนํ  ทูรสมุสฺสิตํ  เอว  อิติ ฯ  ‘อนนุวชฺชาติ  (ปทสฺส)   

‘อนุวาทวิมุตฺตา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (ภควา)  อิมินา  (‘อนวชฺชตาติ  ปเทน)  ‘อสฺสา  (วาจาย)   

สพฺพาการสมฺปตฺติยา  อนนุวชฺชตาติ  ทีเปติ ฯ  ‘วิญฺฃูนนฺติ  (ปทสฺส)  ‘ปณฺฑิตานํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

(ภควา)  เตน  (‘วิญฺญูนนฺติ  ปเทน)  ‘นินฺทาปสํสาสุ  พาลา  อปฺปมาณา  (โหนฺติ)’  อิติ  ทีเปติ ฯ  

(ภควา)  ‘อิเมหิ  โขติอาทีหิ  (วจเนหิ)  ตานิ  องฺคานิ  ปจฺจกฺขโต  ทสฺเสนฺโต  ตํ  วาจํ  นิคเมติ ฯ   

ยํ  จ  อญฺเฃ  (ชนา)  ปฏิญฺฃาทิอวยเวหิ  จ  นามาทีหิ  ปเทหิ  จ  ลิงฺควจนวิภตฺติกาลการก- 

สมฺปตฺตีหิ  จ  สมนฺนาคตํ  มุสาวาทาทิวาจมฺปิ  สุภาสิตาติ ปญฺฃเปนฺติ,  (ภควา)  ตํ  (วตฺถุํ)   

ปฏิเสเธติ ฯ  อวยวาทิสมนฺนาคตาปิ  หิ  ตถารูปี  วาจา  ทุพฺภาสิตาว  โหติ  (ตสฺสา  วาจาย)   

อตฺตโน  จ  ปเรสํ  (ชนานํ)  จ  อนตฺถาวหตฺตาติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งสุภาสิตสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘การเณหิ 

ด้วยเหตุ ท.’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “องฺเคหีติ ว่า “องฺเคหิ” ดังนี้ ฯ  (ยานิ  

ธมฺมชาตานิ) อ.ธรรมชาต ท. เหล่าใด  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  องฺคิยนฺติ ย่อมกําหนด  

ฃายนฺติ คือว่า ย่อมรู้  เหตุภาเวน โดยความเป็นแห่งเหตุ  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตานิ  

ธมฺมชาตานิ) อ.ธรรมชาต ท. เหล่านั้น  องฺคานิ ชื่อว่าองค์  การณานิ คือชื่อว่าเหตุ 

ฯ  จ ก็  องฺคสทฺโท อ.องฺคศัพท์  (วตฺตติ) ย่อมเป็นไป  การณตฺเถ ในอรรถว่าเหตุ ฯ  

‘ปญฺจหีติ  (ปทํ) อ.บทว่า “ปญฺจหิ” ดังนี้  นิสฺสกฺกวจนํ เป็นปัญจมีวิภัตติ  (โหติ) ย่อม

ลง  เหตุมฺห ิในอรรถเหตุ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สมนุอาคตา อันมาตามพร้อม

แล้ว  ปวตฺตา คือว่าอันเป็นไปแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สมนฺนาคตาติ  

ว่า “สมนฺนาคตา” ดังนี้ ฯ  สมุลฺลปนวาจา อ.วาจาเป็นที่เจรจากัน  วาจาติ ชื่อว่า

วาจา ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ราคาทิวชฺชรหิตา เป็นวาจาอันเว้นแล้วจาก

โทษมีราคะเป็นต้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อนวชฺชาติ ว่า “อนวชฺชา” ดังนี้ 

ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  ทีเปติ ย่อมแสดง  การณสุทฺธึ ซึ่งความ

หมดจดจากเหตุ  (จ) ด้วย  อคติคมนาทิปฺปตฺติโทสาภาวํ ซึ่งความไม่มีแห่งโทษอัน

ลุซึ่งอํานาจมีการถึงซึ่งอคติเป็นต้น  จ ด้วย  อสฺสา  (วาจาย) แห่งวาจานั้น  อิมินา   
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(‘อนวชฺชตาติ  ปเทน) ด้วยบทว่า ‘อนวชฺชตา’ ดังนี้นี้ ฯ  ห ิ ด้วยว่า  อคติคมนํ  

อ.การถึงซึ่งอคติ  (ปุคฺคลสฺส) อันบุคคล  ภาสโต ผู้กล่าวอยู่  วาจํ ซึ่งวาจา  ราค-

โทสวิมุตฺตํ อันพ้นแล้วจากราคะและโทสะ  ทูรสมุสฺสิตํ  เอว ยกไว้แล้วไกลนั่นเทียว   

อนุโรธวิโรธวิวชฺชนโต เพราะเว้นจากความยินดีและความยินร้าย  อิติ ดังนี้แล ฯ  

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อนุวาทวิมุตฺตา เป็นวาจาอันพ้นแล้วจากการติเตียน”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อนนุวชฺชาติ ว่า “อนนุวชฺชา” ดังนี้ ฯ  (ภควา) อ.พระผู้

มีพระภาคเจ้า  ทีเปติ ย่อมทรงแสดง  อิติ ว่า  “อสฺสา  (วาจาย)  อนนุวชฺชตา อ.ความ

ที่ แห่งวาจานั้น เป็นวาจาอันบุคคลไม่พึงตําหนิ  สพฺพาการสมฺปตฺติยา เพราะความ

ถึงพร้อมแห่งอาการทั้งปวง”  อิติ ดังนี้  อิมินา  (‘อนวชฺชตาติ  ปเทน) ด้วยบทว่า  

‘อนวชฺชตา’ ดังนี้นี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า “ปณฺฑิตานํ อันบัณฑิต ท.”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “วิญฺญูนนฺติ ว่า “วิญฺญูนํ” ดังนี้ ฯ  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า   

ทีเปติ ย่อมทรงแสดง  อิติ ว่า  “พาลา อ.คนพาล ท.  อปฺปมาณา ไม่เป็นประมาณ   

นินฺทาปสํสาสุ ในเพราะการติเตียนและการสรรเสริญ ท.  (โหนฺติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  

เตน  (‘วิญฺญูนนฺติ  ปเทน) ด้วยบทว่า ‘วิญฺญูนํ’ ดังนี้นั้น ฯ  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาค

เจ้า  ทสฺเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  ตานิ  องฺคานิ ซึ่งองค์ ท. เหล่านั้น  ปจฺจกฺขโต โดย

ประจักษ์  ตํ  วาจํ ทรงยังพระวาจานั้น  นิคเมติ ย่อมให้จบลง  “อิเมหิ  โขติอาทีหิ  

(วจเนหิ) ด้วยพระดํารัส ท. เป็นต้นว่า “อิเมหิ  โข” ดังนี้ ฯ  จ อนึ่ง  อญฺเฃ  (ชนา) อ.ชน ท. 

เหล่าอื่น  ปญฺฃเปนฺติ ย่อมบัญญัติ  มุสาวาทาทิวาจมฺปิ แม้ซึ่งวาจามีมุสาวาทเป็นต้น   

สมนฺนาคตํ อันมาตามพร้อมแล้ว  ปฏิญฺฃาทิอวยเวหิ ด้วยอวัยวะมีปฏิญญาเป็นต้น 

ท.  (จ) ด้วย  ปเทหิ ด้วยบท ท.  นามาทีหิ มีนามเป็นต้น  (จ) ด้วย  ลิงฺควจน-วิภตฺ

ติกาลการกสมฺปตฺตีหิ ด้วยสมบัติคือลิงค์ วจนะ วิภัตติ กาล และการก ท.  จ ด้วย  

สุภาสิตาติ ว่าเป็นสุภาษิต  ย ํใด,  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  ปฏิเสเธติ ย่อม

ทรงปฏิเสธ  ตํ  (วตฺถุํ) ซึ่งเรื่องนั้น ฯ  ห ิจริงอยู่  วาจา อ.วาจา  ตถารูปี อันมีอย่าง

นั้นเป็นรูป  อวยวาทิสมนฺนาคตาปิ แม้มาตามพร้อมแล้วด้วยคุณมีอวัยวะเป็นต้น   

ทุพฺภาสิตาว เป็นวาจาอันเป็นทุพภาษิตเทียว  โหติ ย่อมเป็น  (ตสฺสา  วาจาย)   

อตฺตโน  จ  ปเรสํ  (ชนานํ)  จ  อนตฺถาวหตฺตา เพราะความที่แห่งวาจานั้น เป็นเหตุ

นํามาซึ่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์ แก่ตนด้วย แก่ชน ท. เหล่าอื่นด้วย”  อิติ ดังนี้ ฯ

  ฎีกาแห่งสูตรนั้นว่า “บทว่า ‘องฺเคหิ’ แปลว่า ด้วยเหตุทั้งหลาย. ธรรมชาตเหล่าใด 
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อันบุคคลย่อมกําหนด คือว่าย่อมรู้ ด้วยความเป็นเหตุ เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตเหล่า

นั้น ชื่อว่าองค์, ได้แก่เหตุทั้งหลาย. ก็ องฺคศัพท์ ย่อมเป็นไปในอรรถว่าเหตุ. บทว่า 

‘ปญฺจหิ’ เป็นปัญจมีวิภัตติ ลงในอรรถเหตุ. บทว่า ‘สมนฺนาคตา’ แปลว่า มาตาม

พร้อมแล้ว คือว่าเป็นไปแล้ว. วาจาที่เจรจากัน ชื่อว่าวาจา. บทว่า ‘อนวชฺชา’ คือเว้น

จากโทษคือกิเลสมีราคะเป็นต้น. ด้วยบทว่า ‘อนวชฺชา’ นี้ พระอรรถกถาจารย์แสดง

ความบริสุทธิ์แห่งเหตุ และความไม่มีโทษในเพราะลุอํานาจมีถึงอคติเป็นต้น แห่ง

วาจานั้น. ด้วยว่า การถึงอคติ อันบุคคลผู้กล่าววาจาที่พ้นจากราคะและโทสะ ยกเสีย

ไกลทีเดียว เพราะเว้นจากความยินดีและความยินร้าย ดังนี้แล. บทว่า ‘อนนุวชฺชา’  

คือ เว้นจากการตําหนิ. ด้วยบทว่า ‘อนนุวชฺชา’ นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง

ว่า ‘ความที่วาจานั้นไม่ถูกตําหนิ ก็เพราะความถึงพร้อมแห่งอาการทั้งปวง. บทว่า 

‘วิญฺญูนํ’ ได้แก่บัณฑิตทั้งหลาย. ด้วยบทว่า ‘วิญฺญูนํ’ นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง

แสดงว่า ‘คนพาลทั้งหลาย ไม่เป็นประมาณในการนินทาและสรรเสริญ’. พระผู้มีพระ

ภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงองค์เหล่านั้นโดยประจักษ์ จึงตรัสยํ้าคําลงท้ายนั้นว่า ‘อิเมหิ  

โข’ ดังนี้เป็นต้น. อนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิเสธแม้วาจามีมุสาวาทเป็นต้นที่

ประกอบด้วยอวัยวะมีปฏิญญาเป็นต้น ด้วยบททั้งหลายมีนามบทเป็นต้น และด้วย

สมบัติคือ ลิงค์ วจนะ วิภัตติ กาล และการก ที่พวกชนเหล่าอื่นบัญญัติว่าเป็นสุภาษิต. 

แท้จริง วาจาเห็นปานนี้ แม้ประกอบด้วยคุณมีอวัยวะเป็นต้น ย่อมเป็นทุพภาษิตแท้ 

เพราะนํามาซึ่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์ทั้งแก่ตน และพวกชนเหล่าอื่น.

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

[๒๖๔] เอวํ  ปญฺจกงฺคุตฺตเร  ปญฺจธา  สุภาสิตลกฺขณํ  วุตฺตํ ฯ  สุตฺตนิปาตสฺส  ตติยวคฺเค   

สุภาสิตสุตฺเต  ตุ  จตุทฺธา ฯ  วุตฺตญฺหิ  ตตฺถ  “จตูหิ  ภิกฺขเว  องฺเคหิ  สมนฺนาคตา  

วาจา  สุภาสิตา  โหติ  น  ทุพฺภาสิตา  อนวชฺชา  จ  อนนุวชฺชา  จ  วิญฺญูนํ ฯ  กตเมหิ  

จตูหิ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สุภาสิตํเยว  ภาสติ  โน  ทุพฺภาสิตํ  ธมฺมํเยว  ภาสติ  โน  

อธมฺมํ  ปิยํเยว  ภาสติ  โน  อปฺปิยํ  สจฺจํเยว  ภาสติ  โน  อลิกํ ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว 

จตูหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคตา  วาจา  สุภาสิตา  โหติ  น  ทุพฺภาสิตา  อนวชฺชา  จ   

อนนุวชฺชา  จ  วิญฺญูนนฺติ ฯ  เอวญฺจ  ปน  วตฺวา  ปุน  ตทตฺถทีปกเมวิมํ  คาถมาห

   “สุภาสิตํ  อุตฺตมมาหุ  สนฺโต  
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   ธมฺมํ  ภเณ  นาธมฺมํ  ตํ  ทุติยํ  

   ปิยํ  ภเณ  นาปฺปิยํ  ตํ  ตติยํ

   สจฺจํ  ภเณ  นาลิกํ  ตํ  จตุตฺถนฺติ ฯ

 สุภาสิตลกฺขณํ อ.ลักษณะแห่งสุภาษิต  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัส

แล้ว  ปญฺจธา โดยส่วน ๕  ปญฺจกงฺคุตฺตเร ในปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย  เอวํ 

อย่างนี้ ฯ  ต ุส่วนว่า  (สุภาสิตลกฺขณํ) อ.ลักษณะแห่งสุภาษิต  (ภควตา) อันพระผู้

มีพระภาคเจ้า  (วุตฺตํ) ตรัสแล้ว  จตุทฺธา โดยส่วน ๔  สุภาสิตสุตฺเต ในสุภาสิตสูตร  

ตติยวคฺเค ในตติยวรรค  สุตฺตนิปาตสฺส แห่งสุตตนิบาต ฯ  ห ิจริงอยู่  (วจนํ) อ.คํา  

อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  วาจา อ.วาจา  สมนฺนาคตา อันมาตามพร้อมแล้ว  

องฺเคหิ ด้วยองค์ ท.  จตูหิ ๔  สุภาสิตา เป็นวาจาสุภาษิต  โหติ ย่อมเป็น  ทุพฺภาสิตา  

เป็นวาจาทุพภาษิต  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้  อนวชฺชา  จ เป็นวาจาอันไม่มีโทษ

ด้วย  วิญฺญูนํ  อนนุวชฺชา  จ เป็นวาจา อันวิญญูชน ท. ไม่พึงติเตียนด้วย  (โหติ) ย่อม

เป็น ฯ  (วาจา) อ.วาจา  (สมนฺนาคตา) อันมาตามพร้อมแล้ว  (องฺเคหิ) ด้วยองค์ ท.  

จตูหิ ๔  กตเมหิ เหล่าไหน  (สุภาสิตา) เป็นวาจาสุภาษิต  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ภิกฺขเว  

ดูก่อนภิกษุ ท.  ภิกฺขุ อ.ภิกษุ  อิธ  (ธมฺมวินเย) ในธรรมวินัยนี้  ภาสติ ย่อมกล่าว   

สุภาสิตํ  เอว ซึ่งคําสุภาษิตนั่นเทียว,  โน  (ภาสติ) ย่อมไม่กล่าว  ทุพฺภาสิตํ ซึ่งคํา

ทุพภาษิต,  ภาสติ ย่อมกล่าว  ธมฺมํ  เอว ซึ่งธรรมนั่นเทียว,  โน  (ภาสติ) ย่อมไม่

กล่าว  อธมฺมํ ซึ่งอธรรม,  ภาสติ ย่อมกล่าว  ปิยํ  เอว (วจนํ) ซึ่งคําอันเป็นที่รักนั่น

เทียว,  โน  (ภาสติ) ย่อมไม่กล่าว  อปฺปิยํ  (วจนํ) ซึ่งคํา อันไม่เป็นที่รัก,  ภาสติ ย่อม

กล่าว  สจฺจํ  เอว ซึ่งคําสัตย์นั่นเทียว,  โน  (ภาสติ) ย่อมไม่กล่าว  อลิกํ  (วจนํ) ซึ่ง

คําเหลาะแหละ ฯ  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  วาจา อ.วาจา  สมนฺนาคตา อันมาตาม

พร้อมแล้ว  องฺเคหิ ด้วยองค์ ท.  จตูหิ ๔  อิเมหิ  โข เหล่านี้แล  สุภาสิตา เป็นวาจา

สุภาษิต  โหติ ย่อมเป็น  ทุพฺภาสิตา เป็นวาจาทุพภาษิต  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้   

อนวชฺชา  จ เป็นวาจาอันไม่มีโทษด้วย  วิญฺญูนํ  อนนุวชฺชา  จ เป็นวาจา อันวิญญูชน 

ท. ไม่พึงติเตียนด้วย  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  

วุตฺต ํ ตรัสแล้ว  ตตฺถ  สุภาสิตสุตฺเต ในสุภาสิตสูตรนั้น ฯ  จ  ปน ก็แล  (ภควา) 

อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  วตฺวา ครั้นตรัสแล้ว  เอวํ อย่างนี้  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ 
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ซึ่งพระคาถานี้  ตทตฺถทีปกํ อันแสดงซึ่งเนื้อความนั้นนั่นเทียว  ปุน อีก  อิติ ว่า

 “สนฺโต อ.สัตบุรุษ ท.  อาหุ กล่าวแล้ว  สุภาสิตํ ซึ่งคําสุภาษิต  

อุตฺตม ํว่าสูงสุด,  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  ภเณ พึงกล่าว  (วจนํ) ซึ่ง

คํา  ธมฺม ํอันเป็นธรรม,  น  (ภเณ) ไม่พึงกล่าว  (วจนํ) ซึ่งคํา  

อธมฺมํ อันไม่เป็นธรรม,  ตํ  (ปพฺพํ) อ.ข้อนั้น  ทุติยํ เป็นข้อ

ที่ ๒  (โหติ) ย่อมเป็น,  ภเณ พึงกล่าว  ปิยํ  (วจนํ) ซึ่งคํา อัน

เป็นที่รัก,  น  (ภเณ) ไม่พึงกล่าว  อปฺปิยํ  (วจนํ) ซึ่งคํา อันไม่

เป็นที่รัก,  ตํ  (ปพฺพํ) อ.ข้อนั้น  ตติย ํเป็นข้อที่ ๓  (โหติ) ย่อม

เป็น,  ภเณ พึงกล่าว  สจฺจํ ซึ่งคําสัตย์  น  (ภเณ) ไม่พึงกล่าว  

อลิกํ  (วจนํ) ซึ่งคําเหลาะแหละ,  ตํ  (ปพฺพํ) อ.ข้อนั้น  จตุตฺถํ 

เป็นข้อที่ ๔  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ 

  ลักษณะแห่งสุภาษิต พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยส่วน ๕ ในปัญจกนิบาต อังคุตตร- 

นิกาย ดังพรรณนามาฉะนี้. ส่วนในสุภาสิตสูตร ในตติยวรรค สุตตนิบาต ตรัสไว้โดย

ส่วน ๔. สมจริงดังพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ ในสุภาสิตสูตรนั้นว่า “ภิกษุ

ทั้งหลาย วาจาที่ประกอบด้วยองค์ ๔ เป็นสุภาษิต, หาเป็นทุพภาษิตไม่ ไม่มีโทษ และ

วิญญูชนทั้งหลายติเตียนไม่ได้. วาจาที่ประกอบด้วยองค์ ๔ เป็นไฉน ? ภิกษุทั้งหลาย 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมกล่าวแต่คําเป็นสุภาษิตเท่านั้น, หากล่าวคําอันเป็นทุพภาษิต

ไม่, กล่าวแต่คําอันเป็นธรรมเท่านั้น, หากล่าวคําอันไม่เป็นธรรมไม่, กล่าวแต่คําเป็น

ที่รักเท่านั้น, หากล่าวคําอันไม่เป็นที่รักไม่, กล่าวแต่คําสัตย์เท่านั้น, หากล่าวคําอัน

เหลาะแหละไม่, ภิกษุทั้งหลาย วาจาอันประกอบด้วยองค์ ๔ เหล่านี้แล เป็นสุภาษิต 

ไม่เป็นทุพภาษิต, ไม่มีโทษ และวิญญูชนทั้งหลายติเตียนไม่ได้”. ก็แลพระผู้มีพระภาค

เจ้า ครั้นตรัสอย่างนี้แล้ว จึงตรัสคาถานี้ อันแสดงเนื้อความนั้น อีกว่า

 “สัตบุรุษทั้งหลายกล่าวคําสุภาษิตว่าสูงสุด, ภิกษุพึงกล่าว

คําเป็นธรรม, ไม่พึงกล่าวคําไม่เป็นธรรม, นั้นเป็นข้อที่ ๒, พึง

กล่าวคําเป็นที่รัก, ไม่พึงกล่าวคําไม่เป็นที่รัก, นั้นเป็นข้อที่ ๓, 

พึงกล่าวคําสัตย์, ไม่พึงกล่าวคําเหลาะแหละ, นั้นเป็นข้อที่ ๔”.

 ..............................................................................................................................
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[๒๖๕] ตตฺถ  องฺเคหีติ  การเณหิ  อวยเวหิ  วา ฯ  มุสาวาทา  เวรมณีอาทีนิ  หิ  จตฺตาริ   

สุภาสิตวาจาย  การณานิ  สจฺจวจนาทโย  จตฺตาโร  อวยวา ฯ  การณตฺเถ  จ  องฺคสทฺโท ฯ   

จตูหีติ  นิสฺสกฺกวจนํ  โหติ  อวยวตฺเถ  กรณวจนํ ฯ  สมนฺนาคตาติ  สมนุอาคตา   

ปวตฺตา  ยุตฺตา  จ ฯ  สุภาสิตาติ  สุฏฺฅุ  ภาสิตา ฯ  เตนสฺสา  อตฺถาวหตํ  ทีเปติ ฯ   

น  ทุพฺภาสิตาติ  น  ทุฏฺฅุ  ภาสิตา ฯ  เตนสฺสา  อนตฺถานาวหตํ ฯ  อนวชฺชาติ   

ราคาทิโทสวิรหิตา ฯ  เตนสฺสา  การณสุทฺธึ  อคติคมนาทิปฺปตฺติโทสาภาวญฺจ  ทีเปติ ฯ  

อนนุวชฺชา  จาติ  อุปวาทวิมุตฺตา ฯ  เตนสฺสา  สพฺพาการสมฺปตฺตึ  ทีเปติ ฯ  วิญฺญูนนฺติ   

ปณฺฑิตานํ ฯ  เตน  นินฺทาปสํสาสุ  พาลา  อปฺปมาณาติ  ทีเปติ ฯ  อิธาติ  อิมสฺมึ   

สาสเน ฯ  สุภาสิตํเยว  ภาสตีติ  ปุคฺคลาธิฏฺฅานาย  เทสนาย  จตูสุ  อญฺฃตรงฺคนิทฺเทส- 

วจนํ ฯ  โน  ทุพฺภาสิตนฺติ  ตสฺเสวงฺคสฺส  ปฏิกฺเขปภาสนนิวารณํ ฯ  เตน  มุสา- 

วาทาทโยปิ  กทาจิ  วตฺตพฺพาติ  ทิฏฺฅึ  นิเสเธติ ฯ  โน  ทุพฺภาสิตนฺติ  อิมินา  วา   

มิจฺฉาวาจปฺปหานํ  ทีเปติ ฯ  สุภาสิตนฺติ  อิมินา  ปหีนมิจฺฉาวาเจน  สตา  ภาสิตพฺพ- 

วจนลกฺขณํ  ยถา  ปาปสฺส  อกรณํ  กุสลสฺส  จุปสมฺปทํ ฯ  องฺคปริทีปนตฺถํ  ปน   

อภาสิตพฺพํ  ปุพฺเพ  อวตฺวา  ภาสิตพฺพเมวาห ฯ  เอส  นโย  ธมฺมํเยวาติอาทีสุปิ ฯ  

เอตฺถ  จ  สุภาสิตํเยว  ภาสติ  โน  ทุพฺภาสิตนฺติ  อิมินา  ปิสุณาทิโทสรหิตํ  สมุคฺคต-

การณวจนํ  วุตฺตํ ฯ  ธมฺมํเยว  ภาสติ  โน  อธมฺมนฺติ  อิมินา  สมฺผปฺปลาปโทสรหิตํ  

ธมฺมโต  อนเปตํ  มนฺตาวจนํ  วุตฺตํ ฯ  อิตเรหิ  ทฺวีหิ  ผรุสาลิกรหิตานิ  ปิยสจฺจวจนานิ  

วุตฺตานิ ฯ  อาหุ  สนฺโตติ  พุทฺธาทโย  สุภาสิตํ  อุตฺตมํ  เสฏฺฅนฺติ  กเถสํุ  วณฺณยึสุ ฯ   

ทุติยํ  ตติยํ  จตุตฺถนฺติ  อิทํ  ปุพฺเพ  นิทฺทิฏฺฅกฺกมํ  อุปาทาย  วุตฺตนฺติ   

ตพฺพณฺณนา ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  ‘องฺเคหีติ  (ปทสฺส)  ‘การเณหิ  อวยเวหิ  วา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘มุสาวาทา  เวรมณี-

อาทีนิ  หิ  จตฺตาริ  (องฺคานิ)  สุภาสิตวาจาย  การณานิ  (โหนฺติ),  สจฺจวจนาทโย  จตฺตาโร   

(อาการา)  อวยวา  (โหนฺติ) ฯ  การณตฺเถ  จ  องฺคสทฺโท  (วตฺตติ) ฯ  ‘จตูหีติ  (ปทํ)  นิสฺสกฺกวจนํ   

โหติ,  (องฺคสทฺโท)  อวยวตฺเถ  (วตฺตติ),  ‘(จตูหีติ  ปทํ)  กรณวจนํ  (โหติ) ฯ  ‘สมนฺนาคตาติ   

(ปทสฺส)  ‘สมนุอาคตา  ปวตฺตา  (จ)  ยุตฺตา  จ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘สุภาสิตาติ  (ปทสฺส)  ‘สุฏฺฅุ   

ภาสิตา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (ภควา)  เตน  ‘(สุภาสิตาติ  ปเทน)  อสฺสา  (สุภาสิตวาจาย)  อตฺถาวหตํ   

ทีเปติ ฯ  ‘น  ทุพฺภาสิตาติ  (ปทสฺส)  ‘น  ทุฏฺฅุ  ภาสิตา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (ภควา)  เตน  

‘(น ทุพฺภาสิตาติ  ปเทน)  อสฺสา  (ทุพฺภาสิตวาจาย)  อนตฺถานาวหตํ  (ทีเปติ) ฯ  ‘อนวชฺชาติ   
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(ปทสฺส)  ‘ราคาทิโทสวิรหิตา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (ภควา)  เตน  (‘อนวชฺชาติ  ปเทน)  อสฺสา   

(วาจาย)  การณสุทฺธึ  (จ)  อคติคมนาทิปฺปตฺติโทสาภาวํ  จ  ทีเปติ ฯ  ‘อนนุวชฺชา  จาติ  (ปทสฺส)  

‘อุปวาทวิมุตฺตา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (ภควา)  เตน  (‘อนนุวชฺชา  จาติ  ปเทน)  อสฺสา  (วาจาย)   

สพฺพาการสมฺปตฺตึ  ทีเปติ ฯ  ‘วิญฺญูนนฺติ  (ปทสฺส)  ‘ปณฺฑิตานํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (ภควา)  เตน  

(‘วิญฺญูนนฺติ  ปเทน)  ‘นินฺทาปสํสาสุ  พาลา  อปฺปมาณา  (โหนฺติ)’  อิติ  ทีเปติ ฯ  ‘อิธาติ  (ปทสฺส)   

‘อิมสฺมึ  สาสเน’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘สุภาสิตํเยว  ภาสตีติ  (วจนํ)  ปุคฺคลาธิฏฺฅานาย  เทสนาย   

จตูสุ  (องฺเคสุ)  อญฺฃตรงฺคนิทฺเทสวจนํ  (โหติ) ฯ  ‘โน  ทุพฺภาสิตนฺติ  (วจนํ)  ตสฺส  เอว  องฺคสฺส   

ปฏิกฺเขปภาสนนิวารณํ  (โหติ) ฯ  (ภควา)  เตน  (‘โน  ทุพฺภาสิตนฺติ  ปเทน) ‘มุสาวาทาทโยปิ   

(อกุสลธมฺมา  ปุคฺคเลน)  กทาจิ  วตฺตพฺพาติ  ทิฏฺฅึ  นิเสเธติ ฯ  (ภควา)  ‘โน  ทุพฺภาสิตนฺติ  อิมินา  

(ปเทน)  วา  มิจฺฉาวาจปฺปหานํ  ทีเปติ ฯ  (ภควา)  ‘สุภาสิตนฺติ  อิมินา  (ปเทน)  ปหีนมิจฺฉาวาเจน   

สตา  ภาสิตพฺพวจนลกฺขณํ  (ทีเปติ)  ยถา  ปาปสฺส  (จ)  อกรณํ  กุสลสฺส  จ  อุปสมฺปทํ  (ทีเปนฺโต) ฯ   

(ภควา)  องฺคปริทีปนตฺถํ  ปน  (ปุคฺคเลน)  อภาสิตพฺพํ  (วาจํ)  ปุพฺเพ  อวตฺวา  (ปุคฺคเลน)  ภาสิตพฺพํ   

เอว  (วาจํ)  อาห ฯ  เอส  นโย  ‘ธมฺมํเยวาติอาทีสุปิ  (ปเทสุ) ฯ  (ภควตา)  เอตฺถ  (วจเนสุ)  จ   

สุภาสิตํเยว  ภาสติ  โน  ทุพฺภาสิตนฺติ  อิมินา  (วจเนน)  ปิสุณาทิโทสรหิตํ  สมุคฺคตการณ-

วจนํ  วุตฺตํ ฯ  (ภควตา)  ‘ธมฺมํเยว  ภาสติ  โน  อธมฺมนฺติ  อิมินา  (วจเนน)  สมฺผปฺปลาปโทส-

รหิตํ  ธมฺมโต  อนเปตํ  มนฺตาวจนํ  วุตฺตํ ฯ  (ภควตา)  อิตเรหิ  ทฺวีหิ  (วจเนหิ)  ผรุสาลิกรหิตานิ   

ปิยสจฺจวจนานิ  วุตฺตานิ ฯ  ‘อาหุ  สนฺโตติ  (ปททฺวยสฺส)  ‘พุทฺธาทโย  (สนฺโต)  สุภาสิตํ  ‘อุตฺตมํ  

เสฏฺฅนฺติ  กเถสํุ  วณฺณยึสุ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ทุติยํ  ตติยํ  จตุตฺถนฺติ  อิทํ  (วจนํ  ภควตา)  ปุพฺเพ  

นิทฺทิฏฺฅกฺกมํ  อุปาทาย  วุตฺตนฺติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 ตพฺพณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งสุภาสิตสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  

‘การเณหิ ด้วยเหตุ ท.  วา อีกอย่างหนึ่ง  อวยเวหิ ด้วยอวัยวะ ท.’  (อิติ) ดังนี้  

ตตฺถ  (ปเทสุ)  “องฺเคหีติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “องฺเคหิ” 

ดังนี้ ฯ  ห ิก็  (องฺคานิ) อ.องค์ ท.  จตฺตาริ ๔  “มุสาวาทา  เวรมณีอาทีนิ มีเจตนา

เป็นเหตุงดเว้นจากมุสาวาทเป็นต้น  การณานิ เป็นเหตุ  สุภาสิตวาจาย แห่งวาจา

อันเป็นสุภาษิต  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  (อาการา) อ.อาการ ท.  จตฺตาโร ๔  สจฺจ- 

วจนาทโย มีการกล่าวคําสัตย์เป็นต้น  อวยวา เป็นอวัยวะ  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ  

จ ก็  องฺคสทฺโท อ.องฺคศัพท์  (วตฺตติ) ย่อมเป็นไป  การณตฺเถ ในอรรถว่าเหตุ ฯ   

“จตูหีติ  (ปทํ) อ.บทว่า “จตูหิ” ดังนี้  นิสฺสกฺกวจนํ เป็นปัญจมีวิภัตติ  โหติ ย่อม
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เป็น,  (องฺคสทฺโท) อ.องฺคศัพท์  (วตฺตติ) ย่อมเป็นไป  อวยวตฺเถ ในอรรถว่าอวัยวะ,   

(“จตูหีติ  ปทํ) อ.บทว่า “จตูหิ” ดังนี้  กรณวจนํ เป็นตติยาวิภัตติ  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘สมนุอาคตา มาตามพร้อมแล้ว  ปวตฺตา (จ) คือว่าเป็นไป

แล้วด้วย  ยุตฺตา  จ ประกอบแล้วด้วย’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สมนฺนาคตาติ  

ว่า “สมนฺนาคตา” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ภาสิตา  กล่าวแล้ว  สุฏฺุ ด้วย

ดี’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สุภาสิตาติ ว่า “สุภาสิตา” ดังนี้ ฯ  (ภควา) อ.พระ

ผู้มีพระภาคเจ้า  ทีเปติ ย่อมทรงแสดง  อสฺสา  (สุภาสิตวาจาย)  อตฺถาวหตํ ซึ่ง

ความที่ แห่งวาจาอันเป็นสุภาษิตนั้น เป็นคํานํามาซึ่งประโยชน์  เตน  (“สุภาสิตาติ  

ปเทน) ด้วยบทว่า “สุภาสิตา” ดังนี้นั้น ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ภาสิตา กล่าว

แล้ว  ทุฏฺุ อันชั่ว  น หามิได้’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “น  ทุพฺภาสิตาติ 

ว่า “น  ทุพฺภาสิตา” ดังนี้ ฯ  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  (ทีเปติ) ย่อมทรงแสดง   

อสฺสา  (ทุพฺภาสิตวาจาย)  อนตฺถานาวหตํ ซึ่งความที่ แห่งวาจาอันเป็นทุพภาษิต

นั้น เป็นคําอันนํามาซึ่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์  เตน  (“น  ทุพฺภาสิตาติ  ปเทน) 

ด้วยบทว่า “น  ทุพฺภาสิตา” ดังนี้นั้น ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ราคาทิโทส- 

วิรหิตา เป็นวาจาอันเว้นแล้วจากโทษมีราคะเป็นต้น’  (อิิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“อนวชฺชาติ ว่า “อนวชฺชา” ดังนี้ ฯ  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  ทีเปติ ย่อมทรง

แสดง  การณสุทฺธึ ซึ่งความหมดจดแห่งเหตุ  (จ) ด้วย  อคติคมนาทิปฺปตฺติโทสา-

ภาวํ ซึ่งความไม่มีแห่งโทษในเพราะการถึงซึ่งอํานาจมีการถึงซึ่งอคติเป็นต้น  อสฺสา  

(วาจาย) แห่งวาจานั้น  เตน  (“อนวชฺชาติ  ปเทน) ด้วยบทว่า “อนวชฺชา” ดังนี้นั้น ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อุปวาทวิมุตฺตา เป็นผู้พ้นแล้วจากการติเตียน’  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อนนุวชฺชา  จาติ ว่า “อนนุวชฺชา  จ” ดังนี้ ฯ  (ภควา) อ.พระ

ผู้มีพระภาคเจ้า  ทีเปติ ย่อมทรงแสดง  สพฺพาการสมฺปตฺตึ ซึ่งความถึงพร้อมด้วย

อาการทั้งปวง  อสฺสา  (วาจาย) แห่งวาจานั้น  เตน  (“อนนุวชฺชา  จาติ  ปเทน) ด้วย

บทว่า “อนนุวชฺชา  จ” ดังนี้นั้น ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ปณฺฑิตานํ อันบัณฑิต 

ท.’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “วิญฺญูนนฺติ ว่า “วิญฺญูนํ” ดังนี้ ฯ  (ภควา) อ.พระ

ผู้มีพระภาคเจ้า  ทีเปติ ย่อมทรงแสดง  อิติ ว่า  “พาลา อ.คนพาล ท.  อปฺปมาณา 

ไม่เป็นประมาณ  นินฺทาปสํสาสุ ในการติเตียนและการสรรเสริญ ท.  (โหนฺติ) ย่อม

เป็น”  อิติ ดังนี้  เตน  (“วิญฺญูนนฺติ  ปเทน) ด้วยบทว่า “วิญฺญูนํ” ดังนี้นั้น ฯ  (อตฺโถ) 
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อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อิมสฺมึ  สาสเน ในศาสนานี้’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อิธาติ  

ว่า “อิธ” ดังนี้ ฯ  “สุภาสิตํเยว  ภาสตีติ  (วจนํ) อ.คําว่า “สุภาสิตํเยว  ภาสติ” ดังนี้  

จตูสุ  (องฺเคสุ)  อญฺฃตรงฺคนิทฺเทสวจนํ เป็นคําแสดงซึ่ง- ในองค์ ท. ๔ หนา -องค์

อย่างใดอย่างหนึ่ง  เทสนาย ด้วยเทศนา  ปุคฺคลาธิฏฺฅานาย อันเป็นปุคคลาธิฏ-

ฐาน  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  “โน  ทุพฺภาสิตนฺติ  (วจนํ) อ.คําว่า “โน  ทุพฺภาสิตํ” ดังนี้   

ปฏิกฺเขปภาสนนิวารณํ เป็นคําห้ามซึ่งการกล่าวคัดค้าน  ตสฺส  เอว  องฺคสฺส ซึ่ง

องค์นั้นนั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  นิเสเธติ ย่อม

ทรงคัดค้าน  ทิฏฺฅึ ซึ่งความเห็น  อิติ ว่า  “มุสาวาทาทโยปิ  (อกุสลธมฺมา) อ.อกุศล

ธรรม ท. แม้มีมุสาวาทเป็นต้น  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  วตฺตพฺพา พึงกล่าว  กทาจิ 

ในกาลบางคราว”  อิติิ ดังนี้  เตน  (“โน  ทุพฺภาสิตนฺติ  ปเทน) ด้วยบทว่า “โน   

ทุพฺภาสิตํ” ดังนี้นั้น ฯ  วา อีกอย่างหนึ่ง  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  ทีเปติ ย่อม

ทรงแสดง  มิจฺฉาวาจปฺปหานํ ซึ่งการละซึ่งมิจฉาวาจา  อิมินา  “โน  ทุพฺภาสิตนฺติ  

(ปเทน) ด้วยบทว่า “โน  ทุพฺภาสิตํ” ดังนี้นี้ ฯ  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  (ทีเปติ) 

ย่อมทรงแสดง  ปหีนมิจฺฉาวาเจน  สตา  ภาสิตพฺพวจนลกฺขณํ ซึ่งลักษณะแห่งคํา 

อันสัตบุรุษ ผู้มีมิจฉาวาจาอันละได้แล้ว พึงกล่าว  อิมินา  “สุภาสิตนฺติ  (ปเทน) ด้วย

บทว่า “สุภาสิตํ” ดังนี้นี้  (ทีเปนฺโต)  ยถา ราวกะว่าทรงแสดงอยู่  อกรณํ ซึ่งการไม่

กระทํา  ปาปสฺส ซึ่งบาป  (จ) ด้วย  กุสลสฺส  อุปสมฺปทํ  จ ซึ่งการ ยังกุศล ให้เข้าไป

ถึงพร้อมด้วย ฯ  ปน แต่ว่า  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อวตฺวา ไม่ตรัสแล้ว   

(ปุคฺคเลน)  อภาสิตพฺพํ  (วาจํ) ซึ่งวาจา อันอันบุคคล ไม่พึงกล่าว  ปุพฺเพ ในกาลก่อน  

อาห ตรัสแล้ว  (ปุคฺคเลน)  ภาสิตพฺพํ  เอว  (วาจํ) ซึ่งวาจา อันอันบุคคล พึงกล่าว

นั่นเทียว  องฺคปริทีปนตฺถํ เพื่ออันแสดงซึ่งองค์ ฯ  นโย อ.นัย  ‘ธมฺมํเยวาติอาทีสุปิ   

(ปเทสุ) ในบท ท. แม้เป็นต้นว่า “ธมฺมํเยว” ดังนี้  เอโส นี้ ฯ  จ ก็  สมุคฺคตการณวจนํ  

อ.คําอันกล่าวเหตุตรงๆ  ปิสุณาทิโทสรหิตํ อันเว้นแล้วจากโทษมีการกล่าวส่อเสียด 

เป็นต้น  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺตํ ตรัสแล้ว  เอตฺถ  (วจเนสุ)   

“สุภาสิตํเยว  ภาสติ  โน  ทุพฺภาสิตนฺติ  อิมินา  (วจเนน) ด้วย- ในคํา ท. เหล่านี้หนา 

-คํานี้ว่า “สุภาสิตํเยว  ภาสติ  โน  ทุพฺภาสิตํ” ดังนี้ ฯ  มนฺตาวจนํ อ.คําอันบุคคลกล่าว

แล้วด้วยปัญญา  สมฺผปฺปลาปโทสรหิตํ อันเว้นแล้วจากโทษแห่งการกล่าวเพ้อเจ้อ   

อนเปตํ อันไม่ไปปราศแล้ว  ธมฺมโต จากธรรม  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  
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วุตฺต ํ ตรัสแล้ว  “ธมฺมํเยว  ภาสติ  โน  อธมฺมนฺติ  อิมินา  (วจเนน) ด้วยคํานี้ว่า 

“ธมฺมํเยว  ภาสติ  โน  อธมฺมํ” ดังนี้ ฯ  ปิยสจฺจวจนานิ อ.คําอันเป็นที่รักและคําสัตย์ 

ท.  ผรุสาลิกรหิตานิ อันเว้นแล้วจากคําหยาบและคําเหลาะแหละ  (ภควตา) อันพระ

ผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺตานิ ตรัสแล้ว  อิตเรหิ  ทฺวีหิ  (วจเนหิ) ด้วยคํา ท. ๒ นอกนี้ ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘(สนฺโต) อ.สัตบุรุษ ท.  พุทฺธาทโย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น  

กเถสุํ กล่าวแล้ว  วณฺณยึส ุคือว่าสรรเสริญแล้ว  สุภาสิตํ ซึ่งคําสุภาษิต  อิติ ว่า  ‘อุตฺตม ํ

สูงสุด  เสฏฺฅํ คือว่าประเสริฐที่สุด’  อิติ ดังนี้”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสอง

แห่งบท  “อาหุ  สนฺโตติ ว่า “อาหุ  สนฺโต” ดังนี้ ฯ  “ทุติยํ  ตติยํ  จตุตฺถนฺติ  อิทํ  (วจนํ) 

อ.คํานี้ว่า “ทุติยํ  ตติยํ  จตุตฺถํ” ดังนี้  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสแล้ว   

อุปาทาย เทียบเคียง  นิทฺทิฏฺฅกฺกมํ ซึ่งลําดับอันถูกแสดงแล้ว  ปุพฺเพ ในกาลก่อน” 

อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาสุภาสิตสูตรนั้นว่า “บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ‘องฺเคหิ’ คือ ด้วยเหตุ. อีก

อย่างหนึ่ง ด้วยอวัยวะ. ก็องค์ ๔ มีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากมุสาวาทเป็นต้น เป็น

เหตุแห่งวาจาอันเป็นสุภาษิต. อาการ ๔ มีการกล่าวคําสัตย์เป็นต้น เป็นอวัยวะ. ก็ 

องฺคศัพท์ ลงในอรรถเหตุ. บทว่า ‘จตูหิ’ เป็นปัญจมีิวิภัตติ. องฺคศัพท์ ลงในอรรถ

อวัยวะ. บทว่า ‘จตูหิ’ เป็นตติยาวิภัตติ. บทว่า ‘สมนฺนาคตา’ แปลว่า มาตามพร้อม

แล้ว คือเป็นไปและประกอบแล้ว. บทว่า ‘สุภาสิตา’ แปลว่า กล่าวด้วยดีแล้ว. ด้วย

บทว่า ‘สุภาสิตา’ นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความที่วาจาเป็นสุภาษิตนั้น

นําประโยชน์มาให้. บทว่า ‘น ทุพฺภาสิตา’ แปลว่า หากล่าวไม่ดีไม่. ด้วยบทว่า ‘น  

ทุพฺภาสิตา’ นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความที่วาจาเป็นทุพภาษิตนําความ

ฉิบหายมิใช่ประโยชน์มาให้. บทว่า ‘อนวชฺชา’ แปลว่า เว้นจากโทษมีราคะเป็นต้น. 

ด้วยบทว่า ‘อนวชฺชา’ นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความหมดจดแห่งเหตุ และ

ความไม่มีแห่งโทษในเพราะบรรลุอํานาจมีการถึงอคติเป็นต้น แห่งวาจานั้น. บทว่า  

‘อนนุวชฺชา  จ’ คือ พ้นจากการติเตียน. ด้วยบทว่า ‘อนนุวชฺชา  จ’ นั้น พระผู้มีพระ

ภาคเจ้าทรงแสดงความถึงพร้อมด้วยอาการทั้งปวง แห่งวาจานั้น. บทว่า ‘วิญฺญูนํ’ 

แปลว่า บัณฑิตทั้งหลาย. ด้วยบทว่า ‘วิญฺญูนํ’ นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่า 

‘คนพาลทั้งหลาย ไม่เป็นประมาณ ในการติเตียนและการสรรเสริญ’. บทว่า ‘อิธ’ แปล

ว่า ในศาสนานี้. คําว่า ‘สุภาสิตํเยว  ภาสติ’ นี้ เป็นคําแสดงองค์ ๔ อย่างใดอย่าง
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หนึ่ง ด้วยเทศนาอันเป็นปุคคลาธิฏฐาน. คําว่า ‘โน  ทุพฺภาสิตํ’ นี้ เป็นคําห้ามการ

กล่าวคัดค้านองค์นั้นเท่านั้น. ด้วยบทว่า ‘โน  ทุพฺภาสิตํ’ นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า

ทรงปฏิเสธความเห็นที่ว่า ‘อกุศลธรรมทั้งหลายแม้มีมุสาวาทเป็นต้น บุคคลควรกล่าว

ในกาลบางคราว’. อีกอย่างหนึ่ง ด้วยบทว่า ‘โน  ทุพฺภาสิตํ’ นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า

ทรงแสดงการละมิจฉาวาจา. ด้วยบทว่า ‘สุภาสิตํ’ นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดง

ลักษณะแห่งคําที่สัตบุรุษผู้มีมิจฉาวาจาอันละได้แล้วจะพึงกล่าว ดุจทรงแสดงการไม่

ทําบาปและการทํากุศลให้ถึงพร้อม ฉะนั้น. แต่เพื่อกําหนดแสดงองค์ พระผู้มีพระภาค

เจ้าไม่ตรัสวาจาที่ไม่ควรกล่าวไว้ในกาลก่อน ตรัสเฉพาะวาจาที่ควรกล่าวไว้เท่านั้น. 

แม้ในบททั้งหลายมีบทว่า ‘ธมฺมํเยว’ เป็นต้น ก็นัยนี้. ก็บรรดาคําเหล่านั้น คําแสดง

เหตุไปตรงๆ เว้นจากโทษมีวาจาส่อเสียดเป็นต้น พระองค์ตรัสด้วยคําว่า ‘สุภาสิตํ

เยว  ภาสติ  โน  ทุพฺภาสิตํ’ นี้. คําที่บุคคลกล่าวด้วยปัญญา เว้นจากโทษคือการกล่าว

เพ้อเจ้อ ไม่ไปปราศจากธรรม พระองค์ตรัสด้วยคําว่า ‘ธมฺมํเยว  ภาสติ  โน  อธมฺมํ’ 

นี้. คําเป็นที่รักและคําสัตย์ เว้นจากวาจาหยาบคายและคําเหลาะแหละ ตรัสด้วยคําทั้ง 

๒ นอกนี้. สองบทว่า ‘อาหุ  สนฺโต’ ความว่า สัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น

ตรัส คือสรรเสริญคําสุภาษิตว่า ‘สูงสุด คือประเสริฐสุด’. คําว่า ‘ทุติยํ  ตติยํ  จตุตฺถํ’ นี้ 

ตรัสเทียบลําดับบทที่ทรงชี้แจงไว้ในก่อน”.  

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

[๒๖๖] มุสาวาทา  เวรมณฺยาทิกํ  จตุพฺพิธํ  วจีสุจริตํ  สุภาสิตวาจาย  การณงฺคํ,  สุภาสิต- 

ภาสนาทิกํ  จตุพฺพิธํ  อวยวงฺคนฺติ  ทฏฺฅพฺพํ ฯ

 (ปณฺฑิเตน)  มุสาวาทา  เวรมณฺยาทิกํ  จตุพฺพิธํ  วจีสุจริตํ  ‘สุภาสิตวาจาย  การณงฺคนฺติ   

(ทฏฺฅพฺพํ),  (ปณฺฑิเตน)  สุภาสิตภาสนาทิกํ  จตุพฺพิธํ  (วจีสุจริตํ)  ‘อวยวงฺคนฺติ  ทฏฺฅพฺพํ ฯ

 วจีสุจริตํ อ.วจีสุจริต  จตุพฺพิธํ อันมีอย่าง ๔  มุสาวาทา  เวรมณฺยาทิกํ มีเจตนา

เป็นเหตุงดเว้นจากมุสาวาทเป็นต้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (ทฏฺฅพฺพํ) พึงเห็น   

‘การณงฺคนฺติ ว่าเป็นองค์คือเหตุ  สุภาสิตวาจาย แห่งวาจาอันเป็นสุภาษิต,   

(วจีสุจริตํ) อ.วจีสุจริต  จตุพฺพิธํ อันมีอย่าง ๔  สุภาสิตภาสนาทิกํ มีการกล่าวคํา

สุภาษิตเป็นต้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ทฏฺฅพฺพํ พึงเห็น  ‘อวยวงฺคนฺติ ว่าเป็น
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องค์คืออวัยวะ ฯ 

  วจีสุจริตมี ๔ อย่าง มีเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากมุสาวาทเป็นต้น บัณฑิตพึงเห็นว่า 

“เป็นองค์คือเหตุ” แห่งวาจาเป็นสุภาษิต,  วจีสุจริตมี ๔ อย่าง มีการกล่าวคําสุภาษิต

เป็นต้น บัณฑิตพึงเห็นว่า “เป็นองค์คืออวัยวะ”.

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

 วจีกมฺมทฺวารกถาฏีกายมฺปิ  สุภาสิตภาสนสงฺขาตา  อปิสุณวาจา  ธมฺมภาสนสงฺขาโต  

อสมฺผปฺปลาโป  ปิยภาสนสงฺขาตา  อผรุสวาจา  สจฺจภาสนสงฺขาโต  อมุสาวาโท  จาติ  

จตุพฺพิธํ  อวยวงฺคํ  วุตฺตํ ฯ

 อวยวงฺคํ อ.องค์คืออวัยวะ  จตุพฺพิธํ อันมีอย่าง ๔  (ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์   

วุตฺต ํกล่าวแล้ว  วจีกมฺมทฺวารกถาฏีกายมฺปิ แม้ในฏีกาแห่งวจีกรรมทวารกถา  อิติ 

ว่า  “อปิสุณวาจา อ.วาจาไม่ส่อเสียด  สุภาสิตภาสนสงฺขาตา อันอันบัณฑิตกล่าว

แล้วว่าการกล่าวคําเป็นสุภาษิต  (จ) ด้วย  อสมฺผปฺปลาโป อ.การไม่กล่าวเพ้อเจ้อ   

ธมฺมภาสนสงฺขาโต อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าการกล่าวคําเป็นธรรม  (จ) ด้วย   

อผรุสวาจา อ.วาจาอันไม่หยาบคาย  ปิยภาสนสงฺขาตา อันอันบัณฑิตกล่าวแล้ว

ว่าการกล่าวคําอันเป็นที่รัก  (จ) ด้วย  อมุสาวาโท อ.การไม่กล่าวเท็จ  สจฺจภาสน- 

สงฺขาโต อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าการกล่าวคําสัตย์  จ ด้วย”  อิติ ดังนี้ ฯ

 แม้ในฎีกาแห่งวจีกรรมทวารกถา ท่านก็กล่าวองค์คืออวัยวะไว้ ๔ อย่าง คือ “วาจาไม่

ส่อเสียด กล่าวคือการกล่าวคําเป็นสุภาษิต ๑, การไม่กล่าวเพ้อเจ้อ กล่าวคือการกล่าว

คําเป็นธรรม ๑, วาจาไม่หยาบคาย กล่าวคือการกล่าวคําเป็นที่รัก ๑, การไม่กล่าวเท็จ 

กล่าวคือการกล่าวคําสัตย์ ๑”.

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

[๒๖๗]  ตสฺมา  มุสาวาทาทีนํ  อาทีนวํ  สมฺปสฺสนฺเตน  สุภาสิตวจนเมว  วตฺตพฺพํ ฯ  โส  จาทีนโว   

อฏฺฅกนิปาตงฺคุตฺตเร  สพฺพลหุสสุตฺเตปิ  อาคโต ฯ

 ตสฺมา  (ปุคฺคเลน)  มุสาวาทาทีนํ  (วจีทุจฺจริตานํ)  อาทีนวํ  สมฺปสฺสนฺเตน  สุภาสิตวจนํ  เอว  

วตฺตพฺพํ ฯ  โส  จ  อาทีนโว  อฏฺฅกนิปาตงฺคุตฺตเร  สพฺพลหุสสุตฺเตปิ  อาคโต ฯ
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 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  สุภาสิตวจนํ  เอว อ.คําสุภาษิตนั่นเทียว  (ปุคฺคเลน) อัน

บุคคล  สมฺปสฺสนฺเตน ผู้พิจารณาเห็นอยู่  อาทีนวํ ซึ่งโทษ  มุสาวาทาทีนํ   

(วจีทุจฺจริตานํ) ของวจีทุจริต ท. มีมุสาวาทเป็นต้น  วตฺตพฺพ ํพึงกล่าว ฯ  จ ก็  โส  

อาทีนโว อ.โทษนั้น  อาคโต มาแล้ว  สพฺพลหุสสุตฺเตป ิแม้ในสัพพลหุสสูตร  อฏฺฅก- 

นิปาตงฺคุตฺตเร ในอัฏฐกนิบาต อังคุตตรนิกาย ฯ

  เพราะฉะนั้น คําสุภาษิตเท่านั้น บุคคลผู้พิจารณาเห็นโทษของวจีทุจริตมีมุสาวาท

เป็นต้น ควรกล่าว. ก็โทษนั้นมาแล้วแม้ในสัพพลหุสสูตร ในอัฏฐกนิบาต อังคุตตร-

นิกาย.

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

 วุตฺตญฺหิ  ตตฺถ  “มุสาวาโท  ภิกฺขเว  อาเสวิโต  ภาวิโต  พหุลีกโต  นิรยสํวตฺตนิโก   

โหติ  ติรจฺฉานโยนิสํวตฺตนิโก  ปิตฺติวิสยสํวตฺตนิโก  โย  สพฺพลหุโส  มุสาวาทสฺส   

วิปาโก  มนุสฺสภูตสฺส  อภูตพฺภกฺขานสํวตฺตนิโก  โหติ ฯ  ปิสุณา  ภิกฺขเว  วาจา   

อาเสวิตา  ฯเปฯ  ปิตฺติวิสยสํวตฺตนิกา  โย  สพฺพลหุโส  ปิสุณาย  วาจาย  วิปาโก   

มนุสฺสภูตสฺส  มิตฺตเภทสํวตฺตนิโก  โหติ ฯ  ผรุสา  ภิกฺขเว  วาจา  ฯเปฯ  โย   

สพฺพลหุโส  ผรุสาย  วาจาย  วิปาโก  มนุสฺสภูตสฺส  อมนาปสทฺทสํวตฺตนิโก  โหติ ฯ  

สมฺผปฺปลาโป  ภิกฺขเว  อาเสวิโต  ฯเปฯ  โย  สพฺพลหุโส  สมฺผปฺปลาปสฺส  วิปาโก   

มนุสฺสภูตสฺส  อนาเทยฺยวาจาสํวตฺตนิโก  โหตีติ ฯ

 ห ิจริงอยู่  (วจนํ) อ.พระดํารัส  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  มุสาวาโท อ.มุสาวาท  

(ปุคฺคเลน)  อาเสวิโต อันอันบุคคลซ่องเสพแล้ว  (ปุคฺคเลน)  ภาวิโต อันอันบุคคล

ให้เจริญแล้ว  (ปุคฺคเลน)  พหุลีกโต อันอันบุคคลกระทําให้มากแล้ว  นิรยสํวตฺตนิโก  

เป็นสภาพยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมในนรก  ติรจฺฉานโยนิสํวตฺตนิโก เป็นสภาพยัง

สัตว์ให้เป็นไปพร้อมในกําเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉาน  ปิตฺติวิสยสํวตฺตนิโก เป็นสภาพ 

ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมในเปรตวิสัย  โหติ ย่อมเป็น,  วิปาโก อ.วิบาก  มุสาวาทสฺส  

แห่งมุสาวาท  สพฺพลหุโส อันเบากว่าวิบากทั้งปวง  โย ใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  (โส   

วิปาโก) อ.วิบากนั้น  อภูตพฺภกฺขานสํวตฺตนิโก เป็นวิบากอันยังการกล่าวซึ่งเรื่อง 

อันไม่จริงให้เป็นไปพร้อม  (สตฺตสฺส) แก่สัตว์  มนุสฺสภูตสฺส ผู้เป็นมนุษย์เป็นแล้ว  
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โหติ ย่อมเป็น ฯ  

  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  วาจา อ.วาจา  ปิสุณา อันส่อเสียด  (ปุคฺคเลน)  

อาเสวิตา อันอันบุคคลซ่องเสพแล้ว  (ปุคฺคเลน)  ภาวิตา อันอันบุคคลให้เจริญแล้ว  

(ปุคฺคเลน)  พหุลีกตา อันอันบุคคลกระทําให้มากแล้ว  นิรยสํวตฺตนิกา เป็นสภาพ

ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมในนรก  ติรจฺฉานโยนิสํวตฺตนิกา เป็นสภาพยังสัตว์ให้เป็นไป

พร้อมในกําเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉาน  ปิตฺติวิสยสํวตฺตนิกา เป็นสภาพยังสัตว์ให้เป็นไป

พร้อมในเปรตวิสัย  โหติ ย่อมเป็น,  วิปาโก อ.วิบาก  วาจาย แห่งวาจา  ปิสุณาย อัน

ส่อเสียด  สพฺพลหุโส อันเบากว่าวิบากทั้งปวง  โย ใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  (โส  วิปาโก) 

อ.วิบากนั้น  มิตฺตเภทสํวตฺตนิโก เป็นวิบากอันยังการแตกจากมิตรให้เป็นไปพร้อม  

(สตฺตสฺส) แก่สัตว์  มนุสฺสภูตสฺส ผู้เป็นมนุษย์เป็นแล้ว  โหติ ย่อมเป็น ฯ

  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  วาจา อ.วาจา  ผรุสา อันหยาบคาย  (ปุคฺคเลน)  

อาเสวิตา อันอันบุคคลซ่องเสพแล้ว  (ปุคฺคเลน)  ภาวิตา อันอันบุคคลให้เจริญแล้ว  

(ปุคฺคเลน)  พหุลีกตา อันอันบุคคลกระทําให้มากแล้ว  นิรยสํวตฺตนิกา เป็นสภาพ

ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมในนรก  ติรจฺฉานโยนิสํวตฺตนิกา เป็นสภาพยังสัตว์ให้เป็นไป

พร้อมในกําเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉาน  ปิตฺติวิสยสํวตฺตนิกา เป็นสภาพยังสัตว์ให้เป็นไป

พร้อมในเปรตวิสัย  โหติ ย่อมเป็น,  วิปาโก อ.วิบาก  วาจาย แห่งวาจา  ผรุสาย  

อันหยาบคาย  สพฺพลหุโส อันเบากว่าวิบากทั้งปวง  โย ใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  (โส   

วิปาโก) อ.วิบากนั้น  อมนาปสทฺทสํวตฺตนิโก เป็นวิบากอันยังเสียงอันไม่เป็นที่ยังใจ

ให้เอิบอาบให้เป็นไปพร้อม  (สตฺตสฺส) แก่สัตว์  มนุสฺสภูตสฺส ผู้เป็นมนุษย์เป็นแล้ว

โหติ ย่อมเป็น ฯ

  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  สมฺผปฺปลาโป อ.การกล่าวเพ้อเจ้อ  (ปุคฺคเลน)  

อาเสวิโต อันอันบุคคลซ่องเสพแล้ว  (ปุคฺคเลน)  ภาวิโต อันอันบุคคลให้เจริญแล้ว  

(ปุคฺคเลน)  พหุลีกโต อันอันบุคคลกระทําให้มากแล้ว  นิรยสํวตฺตนิโก เป็นสภาพ

ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมในนรก  ติรจฺฉานโยนิสํวตฺตนิโก เป็นสภาพยังสัตว์ให้เป็นไป

พร้อมในกําเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉาน  ปิตฺติวิสยสํวตฺตนิกา เป็นสภาพยังสัตว์ให้เป็นไป

พร้อมในเปรตวิสัย  โหติ ย่อมเป็น,  วิปาโก อ.วิบาก  สมฺผปฺปผลาปสฺส แห่งการ

กล่าวเพ้อเจ้อ  สพฺพลหุโส อันเบากว่าวิบากทั้งปวง  โย ใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  (โส  วิปาโก) 
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อ.วิบากนั้น  อนาเทยฺยวาจาสํวตฺตนิโก เป็นวิบากอันยังวาจาอันบุคคลไม่พึงถือเอา

ให้เป็นไปพร้อม  (สตฺตสฺส) แก่สัตว์  มนุสฺสภูตสฺส ผู้เป็นมนุษย์เป็นแล้ว  โหติ ย่อม

เป็น”  อิติ ดังนี้  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสแล้ว  ตตฺถ  (สพฺพลหุส- 

สุตฺเต) ในสัพพลหุสสูตรนั้น ฯ

 จริงอยู่ ในสัพพลหุสสูตรนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า 

  “ภิกษุทั้งหลาย มุสาวาท ที่บุคคลซ่องเสพแล้ว เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว 

ย่อมยังนรกให้เป็นไปพร้อม ยังกําเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉานให้เป็นไปพร้อม ยังเปรตวิสัย

ให้เป็นไปพร้อม, วิบากแห่งมุสาวาทที่เบากว่าวิบากทั้งปวง ย่อมยังการกล่าวตู่ด้วย

เรื่องไม่จริงให้เป็นไปพร้อม แก่สัตว์ผู้เกิดเป็นมนุษย์

  ภิกษุทั้งหลาย วาจาส่อเสียดที่บุคคลซ่องเสพแล้ว เจริญแล้ว ทําให้มาก

แล้ว ฯลฯ ยังเปรตวิสัยให้เป็นไปพร้อม วิบากแห่งวาจาส่อเสียดที่เบากว่าวิบากทั้ง

ปวง ย่อมยังการแตกจากมิตรให้เป็นไปพร้อม แก่สัตว์ผู้เกิดเป็นมนุษย์

  ภิกษุทั้งหลาย วาจาหยาบคายที่บุคคลซ่องเสพแล้ว เจริญแล้ว ทําให้มาก

แล้ว ฯลฯ ย่อมยังเปรตวิสัยให้เป็นไปพร้อม วิบากแห่งวาจาหยาบคายที่เบากว่าวิบาก

ทั้งปวง ย่อมยังเสียงที่ไม่น่าพอใจให้เป็นไปพร้อม แก่สัตว์ผู้เกิดเป็นมนุษย์

  ภิกษุทั้งหลาย การกล่าวเพ้อเจ้อที่บุคคลซ่องเสพแล้ว เจริญแล้ว ทําให้มาก

แล้ว ฯลฯ ย่อมยังเปรตวิสัยให้เป็นไปพร้อม วิบากแห่งการกล่าวเพ้อเจ้อที่เบากว่า

วิบากทั้งปวง ย่อมยังวาจาที่ไม่น่าเชื่อถือให้เป็นไปพร้อม แก่สัตว์ผู้เกิดเป็นมนุษย์”.

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

[๒๖๘]  ตตฺถ  สพฺพลหุโสติ  สพฺพลหุโก ฯ  อภูตพฺภกฺขานสํวตฺตนิโกติ  อภูเตน  อพฺภกฺขานํ   

สํวตฺเตติ,  เยน  เกนจิ  กตํ,  คนฺตฺวา  ตสฺเสว  อุปริ  ปตติ ฯ  มิตฺตเภทสํวตฺตนิโกติ  

มิตฺเตหิ  เภทํ  สํวตฺเตติ  ยํ  ยํ  มิตฺตํ  กโรติ  โส  โส  ภิชฺชติเยว ฯ  อมนาปสทฺท-

สํวตฺตนิโกติ  ยา  สา  วาจา  จณฺฑิกา  กกฺกสา  กฏกา  อภิสชฺชนี  มมฺมจฺเฉทิกา,  

คตคตฏฺฅาเน  ตเมว  สุณาติ  มนาปสทฺทสฺสวนํ  น  ลภติ,  เอวรูโป  หิ  ผรุสวาจาย   

คตมคฺโค  นาม ฯ  อนาเทยฺยวาจาสํวตฺตนิโกติ  อคฺคเหตพฺพํ  วจนํ  สํวตฺเตติ,  ตฺวํ  
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กสฺมา  กเถสิ,  โก  ตว  วจนํ  คเหสฺสตีติ  วตฺตพฺพตฺตํ  อาปชฺชติ,  อยํ  สมฺผปฺปลาปสฺส  

คตมคฺโคติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  ‘สพฺพลหุโสติ  (ปทสฺส)  ‘สพฺพลหุโก’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘อภูตพฺภกฺขานสํวตฺตนิโกติ  

(ปทสฺส)  ‘(มุสาวาโท)  อภูเตน  (วจเนน)  อพฺภกฺขานํ  สํวตฺเตติ,  (กมฺมํ)  เยน  เกนจิ  (ปุคฺคเลน)  

กตํ,  (ตํ  กมฺมํ)  คนฺตฺวา  ตสฺเสว  (ปุคฺคลสฺส)  อุปริ  ปตติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘มิตฺตเภทสํวตฺตนิโกติ   

(ปทสฺส)  ‘มิตฺเตหิ  เภทํ  สํวตฺเตติ,  (ปุคฺคโล)  ยํ  ยํ  (ปุคฺคลํ)  มิตฺตํ  กโรติ,  โส  โส  (ปุคฺคโล)  

ภิชฺชติเยว’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘อมนาปสทฺทสํวตฺตนิโกติ  (ปทสฺส)  ‘ยา  สา  วาจา  จณฺฑิกา  

กกฺกสา  กฏกา  อภิสชฺชนี  มมฺมจฺเฉทิกา  (โหติ),  (โส  ผรุสวาจีปุคฺคโล)  คตคตฏฺฅาเน  ตํ  เอว   

(วจนํ)  สุณาติ  มนาปสทฺทสฺสวนํ  น  ลภติ,  เอวรูโป  หิ  (วิปาโก)  ผรุสวาจาย  คตมคฺโค  นาม  

(โหติ’  อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘อนาเทยฺยวาจาสํวตฺตนิโกติ  (ปทสฺส)  ‘(เกนจิ)  อคฺคเหตพฺพํ  วจนํ   

สํวตฺเตติ,  ตฺวํ  กสฺมา  กเถสิ,  โก  ตว  วจนํ  คเหสฺสตีติ  (โส  สมฺผปฺปลาปีปุคฺคโล  ปุคฺคลสฺส   

ปรปุคฺคเลน)  วตฺตพฺพตฺตํ  อาปชฺชติ,  อยํ  (วิปาโก)  สมฺผปฺปลาปสฺส  คตมคฺโค  (โหติ’  อิติ   

อตฺโถ)”  อิติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 ตพฺพณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งสัพพลหุสสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 

ว่า  ‘สพฺพลหุโก เป็นวิบากอันเบากว่าวิบากทั้งปวง’  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)   

“สพฺพลหุโสติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “สพฺพลหุโส” ดังนี้ ฯ  

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘(มุสาวาโท) อ.มุสาวาท  อพฺภกฺขานํ ยังการกล่าวตู่  

อภูเตน  (วจเนน) ด้วยคําอันไม่เป็นจริง  สํวตฺเตต ิ ย่อมให้เป็นไปพร้อม,  (กมฺมํ) 

อ.กรรม  เยน  เกนจิ  (ปุคฺคเลน) อันบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  กตํ กระทํา

แล้ว,  (ตํ  กมฺมํ) อ.กรรมนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ปตติ ย่อมตกไป  อุปริ ในเบื้อง

บน  ตสฺส  เอว  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลนั้นนั่นเทียว’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  “อภูตพฺภกฺขานสํวตฺตนิโกติ ว่า “อภูตพฺภกฺขานสํวตฺตนิโก” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘เภทํ ยังการแตก  มิตฺเตห ิจากมิตร ท.  สํวตฺเตติ ย่อมให้เป็นไป

พร้อม,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  กโรติ ย่อมกระทํา  ยํ  ยํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลใดๆ  มิตฺต ํ 

ให้เป็นมิตร,  โส  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้นๆ  ภิชฺชติ  เอว ย่อมแตกกันนั่นเทียว’  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “มิตฺตเภทสํวตฺตนิโกติ ว่า “มิตฺตเภทสํวตฺตนิโก”  

ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ยา  สา  วาจา อ.วาจานั้นใด  จณฺฑิกา เป็น
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คําดุร้าย  กกฺกสา เป็นคําหยาบคาย  กฏุกา เป็นคําเผ็ดร้อน  อภิสชฺชน ี เป็นคํา

เสียดแทง  มมฺมจฺเฉทิกา เป็นคําตัดเสียซึ่งคํารัก  (โหติ) ย่อมเป็น,  (โส  ผรุส- 

วาจีปุคฺคโล) อ.ผรุสวาจีบุคคลนั้น  สุณาติ ย่อมฟัง  ตํ  เอว  (วาจํ) ซึ่งวาจานั้นนั่นเทียว  

คตคตฏฺฅาเน ในที่เป็นที่ทั้งไปแล้วทั้งไปแล้ว  น  ลภติ ย่อมไม่ได้  มนาปสทฺทสฺ-

สวนํ ซึ่งการฟังซึ่งเสียงอันเป็นที่ยังใจให้เอิบอาบ,  (วิปาโก) อ.วิบาก  เอวรูโป  หิ 

อันมีอย่างนี้เป็นรูปแล  คตมคฺโค  นาม ชื่อว่าเป็นทางเป็นที่ไปแล้ว  ผรุสวาจาย 

ของผรุสวาจา  (โหติ) ย่อมเป็น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อมนาปสทฺท- 

สํวตฺตนิโกต ิว่า “อมนาปสทฺทสํวตฺตนิโก” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘วจนํ 

ยังคํา  (เกนจิ)  อคฺคเหตพฺพํ อันอันใครๆ ไม่พึงถือเอา  สํวตฺเตต ิ ย่อมให้เป็นไป

พร้อม,  (โส  สมฺผปฺปผลาปีปุคฺคโล) อ.สัมผัปปลาปีบุคคลนั้น  อาปชฺชติ ย่อมถึง  

(ปุคฺคลสฺส  ปรปุคฺคเลน)  วตฺตพฺพตฺต ํ ซึ่งความเป็นแห่งบุคคล เป็นผู้อันบุคคลอื่น 

พึงกล่าว  อิติ ว่า  “ตฺว ํอ.ท่าน  กเถสิ ย่อมกล่าว  กสฺมา เพราะเหตุอะไร ?  โก อ.ใคร  

คเหสฺสติ จักถือเอา  วจนํ ซึ่งคํา  ตว ของท่าน”  อิติ ดังนี้,  อยํ  (วิปาโก) อ.วิบาก

นี้  คตมคฺโค เป็นทางเป็นที่ไปแล้ว  สมฺผปฺปลาปสฺส แห่งสัมผัปปลาปะ  (โหติ) ย่อม

เป็น’  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อนาเทยฺยวาจาสํวตฺตนิโกติ ว่า “อนาเทยฺย- 

วาจาสํวตฺตนิโก” ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาสัพพลหุสสูตรนั้นว่า “บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ‘สพฺพลหุโส’ แปลว่า เบา

กว่าวิบากทั้งปวง. บทว่า ‘อภูตพฺภกฺขานสํวตฺตนิโก’ ความว่า มุสาวาท ย่อมยังการ

กล่าวตู่อันไม่เป็นจริงให้เป็นไปพร้อม คือกรรมที่ผู้ใดผู้หนึ่งทําแล้ว ย่อมตกไปเบื้อง

บนของผู้นั้นเอง. บทว่า ‘มิตฺตเภทสํวตฺตนิโก’ ความว่า ย่อมยังการแตกจากมิตร 

ทั้งหลายให้เป็นไปพร้อม คือทําผู้ใดๆ ให้เป็นมิตร ผู้นั้นๆ ย่อมแตกกันโดยแท้. บทว่า 

‘อมนาปสทฺทสํวตฺตนิโก’ ความว่า วาจานั้นใด ดุร้าย หยาบคาย เผ็ดร้อน เสียดแทง 

ตัดเสียซึ่งคํารัก. บุคคลผู้กล่าวคําหยาบคายนั้น ย่อมได้ฟังแต่วาจานั้นเท่านั้น ในที่ๆ 

ตนไปแล้ว, ไม่ได้ฟังเสียงอันน่าพอใจ, วิบากเห็นปานนี้แล ชื่อว่าเป็นทางไปแห่งผรุส-

วาจา. บทว่า ‘อนาเทยฺยวาจาสํวตฺตนิโก’ ความว่า ย่อมยังคําที่ใครๆ ไม่พึงเชื่อถือ

ให้เป็นไปพร้อม. บุคคลผู้กล่าวเพ้อเจ้อนั้น ย่อมถึงความเป็นผู้ถูกคนอื่นควรกล่าวว่า 

‘เพราะเหตุอะไร ท่านจึงพูด, ใครจักถือเอาคําพูดของท่าน’ ดังนี้. วิบากนี้ เป็นทางไป

แห่งสัมผัปปลาปะ”.
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๑. สูกรเปตวตฺถุ

[๒๖๙]  อปิจ  ปิสุณวาจาทีนโว  สูกรเปตวตฺถุนา  ทีเปตพฺโพ ฯ

 อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  ปิสุณวาจาทีนโว อ.โทษของวาจาส่อเสียด  (ปณฺฑิเตน) อัน

บัณฑิต  ทีเปตพฺโพ พึงแสดง  สูกรเปตวตฺถุนา ด้วยเรื่องสูกรเปรต ฯ

 อีกอย่างหนึ่ง โทษของปิสุณวาจา พึงแสดงด้วยเรื่องสูกรเปรต.

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

 กสฺสปพุทฺธกาเล  กิร  เอกสฺมึ  คามกาวาเส  สฏฺฅิวสฺโส  มหาเถโร  เอกูนสฏฺฅิวสฺโส   

อนุตฺเถโรติ  เทฺว  เถรา  เอกมาตุ  กุจฺฉิมฺหิ  วุตฺถภาติกา  วิย  สมคฺควาสํ  วสึสุ ฯ   

อเถโก  ธมฺมกถิโก  ภิกฺขุ  ตํ  อาวาสํ  อาคนฺตฺวา  ภิกฺขาจารสมฺปทํ  ทิสฺวา  เต  

ตโต  ปลาเปตฺวา  สยํ  ตตฺถ  วสิตุกาโม  ภนฺเต  อนุตฺเถโร  มมาคตทิวสโต  ปฏฺฅาย   

เอวมาห  สปฺปุริส  ตฺวํ  กุลปุตฺโต  อยํ  มหาเถโร  อลชฺชี  อเปสโล  เอเตน  สทฺธึ   

สมฺโภคํ  กโรนฺโต  อุปปริกฺขิตฺวา  กเรยฺยาสีติ  มหาเถรสฺส  เปสุญฺฃํ  อุปสํหริตฺวา  ปุน  

อนุตฺเถรสฺสาปิ  ตเถว  เปสุญฺฃํ  อุปสํหริ ฯ  เต  เทฺว  เถรา  ภิชฺชิตฺวา  ตโต  ปกฺกมนฺตา   

เอกมคฺเคน  อคนฺตฺวา  ยถารุจิตฏฺฅาเน  วสิตฺวา  อปรภาเค  วสฺสสตจฺจเยน  เอก- 

วิหาเร  เอกเสนาสเน  อญฺฃมญฺฃํ  สมาคนฺตฺวา  อญฺฃมญฺฃํ  อจฺจยํ  เทเสตฺวา  ตํทิวสํ   

สมคฺคา  หุตฺวา  อายาม  ตํ  ตโต  วิหารโต  นิกฺกฑฺฒิสฺสามาติ  ตํ  วิหารํ  คนฺตฺวา  น  

ตฺวํ  อิธ  วสิตุํ  ยุตฺตรูโปติ  อจฺฉรํ  ปหรึสุ ฯ  โส  ตตฺถ  ฅาตุํ  อสกฺโกนฺโต  ปลายิ ฯ  อถ  

นํ  วีสติวสฺสสหสฺสานิ  กตสมณธมฺโม  สนฺธาเรตุํ  นาสกฺขิ ฯ  โส  ตโต  จุโต  อวีจิมฺหิ   

เอกํ  พุทฺธนฺตรํ  ปจิตฺวา  อิทานิ  คิชฺฌกูเฏ  สูกรเปโต  อโหสิ ฯ  ตสฺส  สรีรํ   

ติคาวุตํ  มนุสฺสสรีรสทิสํ  สีสํ  สูกรสีสสทิสํ ฯ  ตสฺส  มุเข  นงฺคุฏฺฅํ  ชาตํ  ตโต  ปุฬวา   

ปคฺฆรนฺตีติ ฯ  ธมฺมปทสฺส  มคฺควคฺเค  อิทํ  วตฺถุ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  กสฺสปพุทฺธกาเล ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ  เถรา 

อ.พระเถระ ท.  เทฺว ๒ รูป  อิติ คือ  “มหาเถโร อ.พระมหาเถระ  สฏฺฅิวสฺโส ผู้มี

พรรษา ๖๐  อนุตฺเถโร อ.พระอนุเถระ  เอกูนสฏฺฅิวสฺโส ผู้มีพรรษา ๖๐ อันหย่อนด้วย

หนึ่ง”  วุตฺถภาติกา  วิย เป็นราวกะว่าพี่น้องชายผู้อยู่แล้ว  กุจฺฉิมฺหิ ในท้อง  เอกมาตุ 

ของมารดาเดียวกัน  (หุตฺวา) เป็น  วสึส ุ อยู่แล้ว  สมคฺควาสํ อยู่โดยพร้อมเพรียง
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กัน  คามกาวาเส ในอาวาสใกล้หมู่บ้าน  เอกสฺมึ อาวาสหนึ่ง ฯ  อถ ครั้งนั้น  ภิกฺขุ  

อ.ภิกษุ  ธมฺมกถิโก ผู้เป็นพระธรรมกถึก  เอโก รูปหนึ่ง  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  ตํ   

อาวาสํ สู่อาวาสนั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ภิกฺขาจารสมฺปทํ ซึ่งความถึงพร้อมด้วยที่

เป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษา  เต  (ภิกฺขู)  ตโต  (อาวาสโต)  ปลาเปตฺวา  สยํ  ตตฺถ   

(อาวาเส)  วสิตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออัน ยังภิกษุ ท. เหล่านั้น ให้หนีไป จากอาวาส

นั้น แล้วจึงอยู่ ในอาวาสนั้น ด้วยตนเอง   (หุตฺวา) เป็น  อุปสํหริตฺวา นําเข้าไปแล้ว  

เปสุญฺฃํ ซึ่งคํายุแหย่  มหาเถรสฺส แก่พระมหาเถระ  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้

เจริญ  อนุตฺเถโร อ.พระอนุเถระ  อาห กล่าวแล้ว  เอวํ อย่างนี้  (อิติ) ว่า  ‘สปฺปุริส 

ข้าแต่สัตบุรุษ  ตฺวํ อ.ท่าน  กุลปุตฺโต เป็นกุลบุตร  (อสิ) ย่อมเป็น,  อยํ  มหาเถโร 

อ.พระมหาเถระนี้  อลชฺชี เป็นผู้ไม่มีความละอาย  อเปสโล เป็นผู้มีศีลไม่เป็นที่รัก  

(โหติ) ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  กโรนฺโต กระทําอยู่  สมฺโภคํ ซึ่งการสมคบ  สทฺธึ กับ   

เอเตน  (มหาเถเรน) ด้วยพระมหาเถระนั่น  อุปปริกฺขิตฺวา พิจารณาแล้ว  กเรยฺยาสิ 

พึงกระทํา’  (อิติ) ดังนี้  ปฏฺฅาย จําเดิม  อาคตทิวสโต แต่วันเป็นที่มาแล้ว  มม แห่ง

กระผม”  อิติ ดังนี้  อุปสํหร ินําเข้าไปแล้ว  เปสุญฺฃํ ซึ่งคํายุแหย่  ตถา  เอว เหมือน

อย่างนั้นนั่นเทียว  อนุตฺเถรสฺสาปิ แม้แก่พระอนุเถระ  ปุน อีก ฯ  เถรา อ.พระเถระ 

ท.  เทฺว ๒ รูป  เต เหล่านั้น  ภิชฺชิตฺวา แตกกันแล้ว  ปกฺกมนฺตา เมื่อหลีกไป  ตโต  

(อาวาสโต) จากอาวาสนั้น  อคนฺตฺวา ไม่ไปแล้ว  เอกมคฺเคน โดยหนทางเดียวกัน  

วสิตฺวา อยู่แล้ว  ยถารุจิตฏฺฅาเน ในที่อันตนชอบใจแล้วอย่างไร  สมาคนฺตฺวา มา

พร้อมกันแล้ว  อญฺฃมญฺฃ ํ ซึ่งกันและกัน  เอกเสนาสเน ในเสนาสนะเดียวกัน   

เอกวิหาเร ในวิหารเดียวกัน  วสฺสสตจฺจเยน โดยอันล่วงไปแห่งร้อยแห่งปี  อปร-

ภาเค ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก  เทเสตฺวา แสดงแล้ว  อจฺจยํ ซึ่งโทษ  อญฺฃมญฺฃํ 

กะกันและกัน  สมคฺคา เป็นผู้พร้อมเพรียงกัน  ตํทิวสํ ในวันนั้น  หุตฺวา เป็น  (วตฺวา)  

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  อายาม จงมา,  (มยํ) อ.เรา ท.  นิกฺกฑฺฒิสฺสาม  

จักคร่าออก  ตํ  (ธมฺมกถิกํ) ซึ่งพระธรรมกถึกนั้น  ตโต  วิหารโต จากวิหารนั้น”  อิติ 

ดังนี้  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ตํ  วิหารํ สู่วิหารนั้น  ปหรึส ุ ดีดแล้ว  อจฺฉรํ ซึ่งนิ้วมือ   

(ฃาปนเหตุกํ) มีอันให้รู้  อิติ ว่า  “ตฺว ํอ.ท่าน  ยุตฺตรูโป เป็นผู้มีรูปอันสมควรแล้ว   

วสิตุํ เพื่ออันอยู่  อิธ  (อาวาเส) ในอาวาสนี้  (อสิ) ย่อมเป็น  น หามิได้”  อิติ ดังนี้

เป็นเหตุ ฯ  โส  (ธมฺมกถิโก) อ.พระธรรมกถึกนั้น  อสกฺโกนฺโต ไม่อาจอยู่  ฅาตุํ เพื่อ
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อันดํารงอยู่  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้น  ปลายิ หนีไปแล้ว ฯ  อถ ครั้งนั้น  (ธมฺมกถิเกน)  

กตสมณธมฺโม อ.สมณธรรม อันพระธรรมกถึกกระทําแล้ว  วีสติวสฺสสหสฺสาน ิสิ้น

พันแห่งปียี่สิบ ท.  น  อสกฺขิ ไม่ได้อาจแล้ว  สนฺธาเรตุํ เพื่ออันทรงไว้พร้อม  นํ   

(ธมฺมกถิกํ) ซึ่งพระธรรมกถึกนั้น ฯ  โส  (ธมฺมกถิโก) อ.พระธรรมกถึกนั้น  จุโต 

เคลื่อนแล้ว  ตโต  (อตฺตภาวโต) จากอัตภาพนั้น  ปจิตฺวา ไหม้แล้ว  เอกํ  พุทฺธนฺตรํ 

สิ้นพุทธันดรหนึ่ง  อวีจิมฺหิ ในนรกชื่อว่าอเวจี  สูกรเปโต เป็นสูกรเปรต  คิชฺฌกูเฏ 

ที่ภูเขาคิชฌกูฏ  อโหสิ ได้เป็นแล้ว  อิทานิ ในกาลนี้ ฯ  สรีรํ อ.สรีระ  ตสฺส  (สูกร-

เปตสฺส) ของสูกรเปรตนั้น  ติคาวุตํ มีคาวุตสามเป็นประมาณ  มนุสฺสสรีรสทิส ํเป็น

เช่นกับด้วยสรีระของมนุษย์  (โหติ) ย่อมเป็น,  สีส ํอ.ศีรษะ  สูกรสีสสทิส ํ เป็นเช่น

กับด้วยศีรษะของสุกร  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  นงฺคุฏฺฅํ อ.หาง  ชาตํ เกิดแล้ว  มุเข ใน

ปาก  ตสฺส  (สูกรเปตสฺส) ของสูกรเปรตนั้น,  ปุฬวา อ.หนอน ท.  ปคฺฆรนฺติ ย่อม

ไหลออก  ตโต  (มุขโต) จากปากนั้น  อิติ ดังนี้แล ฯ  อิทํ  วตฺถุ อ.เรื่องนี้  (อาคตํ) มา

แล้ว  มคฺควคฺเค ในมรรควรรค  ธมฺมปทสฺส แห่งธรรมบท ฯ

 ดังได้สดับมา ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ได้มีพระเถระ ๒ รูป คือ 

“พระมหาเถระ มีพรรษา ๖๐ พระอนุเถระ มีพรรษา ๕๙” ในอาวาสใกล้หมู่บ้านแห่ง

หนึ่ง เป็นประหนึ่งพี่น้องชายผู้อยู่ในท้องของมารดาเดียวกัน อยู่พร้อมเพรียงกัน.  

ทีนั้น พระธรรมกถึกรูปหนึ่ง มาสู่อาวาสนั้น เห็นความสมบูรณ์ด้วยภิกษาจาร มีความ

ประสงค์จะทําให้พระ ๒ รูปเหล่านั้นหนีไปจากอาวาสนั้น แล้วอยู่ในอาวาสนั้นด้วย

ตนเอง จึงนําคํายุแหย่ไปแก่พระมหาเถระว่า ‘ท่านผู้เจริญ พระอนุเถระกล่าวอย่างนี้ 

จําเดิมแต่วันที่กระผมมาแล้วว่า ‘ท่านสัตบุรุษ ท่านเป็นกุลบุตร, พระมหาเถระนี้ เป็น

อลัชชี เป็นผู้ไม่มีศีลเป็นที่รัก, ท่านเมื่อทําการสมคบกับพระมหาเถระนั่น พิจารณา

แล้ว พึงทํา’ ดังนีี้ แล้วนําคํายุแหย่เหมือนอย่างนั้นนั่นแหละไปแม้แก่พระอนุเถระ

อีก. พระเถระทั้ง ๒ รูปเหล่านั้น แตกกันแล้ว เมื่อจะหลีกไปจากอาวาสนั้น ไม่ไปทาง

เดียวกัน อยู่ในที่ที่ตอบชอบใจ ในกาลต่อมา ผ่านไป ๑๐๐ ปี ได้มาร่วมประชุมกัน ใน

วิหารหลังเดียวกัน เสนาสนะหลังเดียวกัน แสดงโทษกะกันและกัน เป็นผู้สามัคคีกัน

ในวันนั้น ปรึกษากันว่า “มาเถิด, พวกเราจักขับไล่พระธรรมกถึกนั้นจากวิหารนั้น” 

ดังนี้ จึงไปสู่วิหารนั้น ดีดนิ้วมีอันให้รู้ว่า “ท่านเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อจะอยู่ในอาวาสนี้” 

ดังนี้เป็นเหตุ. พระธรรมกถึกนั้นไม่สามารถเพื่อจะดํารงอยู่ในที่นั้นได้ จึงหนีไป. ทีนั้น 
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สมณธรรมที่พระธรรมกถึกนั้นบําเพ็ญแล้ว ๒๐,๐๐๐ ปี ไม่สามารถที่จะทรงพระธรรม

กถึกนั้นได้. พระธรรมกถึกนั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้ว ไหม้ในอเวจีมหานรก สิ้น

พุทธันดรหนึ่ง บัดนี้ ได้เป็นสูกรเปรตที่ภูเขาคิชฌกูฏ. สรีระของสูกรเปรตนั้น ๓ คาวุต 

เช่นกับสรีระของมนษุย์, ศีรษะเป็นเช่นกับศีรษะของสุกร, หางของเปรตเกิดที่ปาก, 

หมู่หนอนพล่านออกจากปากนั้นแล. เรื่องนี้มาในมรรควรรค แห่งธรรมบท.

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

[๒๗๐] ตสฺมา  ทุพฺภาสิตวาจาสงฺขาตํ  ปิสุณวาจํ  ปหาย  สุภาสิตสงฺขาตา  อปิสุณวาจาว  

กเถตพฺพา ฯ  วงฺคีสตฺเถโรปิ  อิมเมวตฺถํ  วิญฺฃาเปนฺโต  ภควโต  สมฺมุขา  สุภาสิตสุตฺต- 

ปริยาปนฺนํ  อิมํ  คาถมาห

  “ตเมว  วาจํ  ภาเสยฺย   ยายตฺตานํ  น  ตาปเย

  ปเร  จ  น  วิหึเสยฺย   สา  เว  วาจา  สุภาสิตาติ ฯ

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  อปิสุณวาจาว อ.วาจาอันไม่ส่อเสียดเทียว  สุภาสิตสงฺขาตา 

อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าสุภาษิต  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ปหาย ละแล้ว  ปิสุณ- 

วาจํ ซึ่งวาจาส่อเสียด  ทุพฺภาสิตวาจาสงฺขาตํ อันอันบัณฑิตกล่าวว่าวาจาอันเป็น- 

ทุพภาษิต  กเถตพฺพา พึงกล่าว ฯ  วงฺคีสตฺเถโรปิ แม้ อ.พระวังคีสะผู้เถระ  (กุลปุตฺตํ)   

วิญฺฃาเปนฺโต เมื่อยังกุลบุตรให้รู้  อิมํ  เอว  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนี้นั่นเทียว  อาห 

กล่าวแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งคาถานี้  สุภาสิตสุตฺตปริยาปนฺน ํอันนับเนื่องแล้วในสุภาสิต- 

สูตร  สมฺมุขา ในที่ต่อพระพักตร์  ภควโต ของพระผู้มีพระภาคเจ้า  อิติ ว่า

 “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อตฺตานํ  น  ตาปเย ไม่พึง ยังตน  

ให้เดือดร้อน  ยาย (วาจาย) ด้วยวาจาใด,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  

ภาเสยฺย พึงกล่าว  ตํ  เอว  วาจํ ซึ่งวาจานั้นนั่นเทียว  (จ)

ด้วย,  น  วิหึเสยฺย ไม่พึงเบียดเบียน  ปเร  (ชเน) ซึ่งชน ท. 

เหล่าอื่น  จ ด้วย,  สา  เว  วาจา อ.วาจานั้นแล  สุภาสิตา  

ชื่อว่าเป็นสุภาษิต  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ 
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  เพราะฉะนั้น บุคคลละวาจาส่อเสียดกล่าวคือวาจาที่เป็นทุพภาษิตแล้ว ควรกล่าว 

วาจาไม่ส่อเสียด กล่าวคือสุภาษิตเท่านั้น. แม้พระวังคีสเถระ ผู้เมื่อจะให้กุลบุตรเข้าใจ

เนื้อความนี้นั่นแหละ จึงกล่าวคาถานี้ ซึ่งนับเนื่องในสุภาสิตสูตร ในที่ต่อพระพักตร์

ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า

 “บุคคลไม่พึงทําตนให้เดือดร้อน ด้วยวาจาใด, บุคคลพึงกล่าว

แต่วาจานั้นเท่านั้น และไม่พึงเบียดเบียนชนเหล่าอื่น, วาจา

นั้นแล ชื่อว่าเป็นสุภาษิต”. 

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

ตตฺถ  น  ตาปเยติ  วิปฺปฏิสาเรน  น  ตาเปยฺย ฯ  น  วิหึเสยฺยาติ  อญฺฃมญฺฃํ   

ภินฺทนฺโต  น  พาเธยฺย ฯ  สา  เว  วาจาติ  สา  วาจา  เอกํเสเนว  สุภาสิตา ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “น  ตาปเยติ  (ปทสฺส)  “วิปฺปฏิสาเรน  (อตฺตานํ)  น  ตาเปยฺย”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

“น  วิหึเสยฺยาติ  (ปทสฺส)  “อญฺฃมญฺฃํ  ภินฺทนฺโต  น  พาเธยฺย”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “สา  เว   

วาจาติ  (ปททฺวยสฺส)  “สา  วาจา  เอกํเสน  เอว  สุภาสิตา  (โหติ)”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(อตฺตานํ)  น  ตาเปยฺย ไม่พึง ยังตน ให้เดือดร้อน  

วิปฺปฏิสาเรน เพราะความเดือดร้อนใจ”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “น  ตาปเยติ  

(ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “น  ตาปเย” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  “ภินฺทนฺโต เมื่อเปล่ง  น  พาเธยฺย ไม่พึงเบียดเบียน  อญฺฃมญฺฃํ ซึ่งกัน

และกัน”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “น  วิหึเสยฺยาต ิว่า “น  วิหึเสยฺย” ดังนี้ ฯ  

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สา  วาจา อ.วาจานั้น  สุภาสิตา เป็นสุภาษิต  เอกํเสน  

เอว โดยส่วนเดียวนั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวด

สองแห่งบท  “สา  เว  วาจาติ ว่า “สา  เว  วาจา” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “น  ตาปเย” ความว่า ไม่พึงทําตนให้เดือดร้อน เพราะ

ความวิปฏิสาร. บทว่า “น  วิหึเสยฺย” ความว่า เมื่อจะเปล่ง ไม่พึงเบียดเบียนกันและ

กัน. สองบทว่า “สา  เว  วาจา” ความว่า วาจานั้น เป็นสุภาษิตโดยส่วนเดียวเท่านั้น.

 ..............................................................................................................................
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[๒๗๑] โย  ปน  สมฺผํ  นิรตฺถกํ  ปลปติ,  โส  อธมฺมวาที  นาม ฯ  อธมฺมภาสโก  จ  สทฺธมฺมํ  

อนฺตรธาเปติ  นาม ฯ 

 ปน ส่วนว่า  โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  ปลปติ ย่อมเจรจา  สมฺผ ํเพ้อเจ้อ  นิรตฺถกํ 

คือว่ามีประโยชน์ออกแล้ว,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  อธมฺมวาที  นาม ชื่อว่าเป็น

ผู้กล่าวซึ่งอธรรมโดยปกติ  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  จ อนึ่ง  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อธมฺม- 

ภาสโก ผู้กล่าวซึ่งอธรรม  สทฺธมฺมํ  อนฺตรธาเปติ  นาม ชื่อว่าย่อม ยังพระสัทธรรม 

ให้หายไป ฯ

 ส่วนบุคคลใดย่อมเจรจาเพ้อเจ้อ คือไร้สาระ, บุคคลนั้น ชื่อว่าเป็นอธรรมวาที, อนึ่ง 

บุคคลผู้กล่าวอธรรม ชื่อว่าย่อมทําพระสัทธรรมให้อันตรธานไป.

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

 เตนาห  เอกนิปาตงฺคุตฺตเร  “เยปิ  เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  อธมฺมํ  ธมฺโมติ  ทีเปนฺติ  เตปิ  

ภิกฺขเว  ภิกฺขู  พหุชนาหิตาย  ปฏิปนฺนา  พหุชนาสุขาย  พหุโน  ชนสฺส  อนตฺถาย   

อหิตาย  ทุกฺขาย  เทวมนุสฺสานํ,  พหุญฺจ  เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  อปุญฺฃํ  ปสวนฺติ  เตปิมํ  

สทฺธมฺมํ  อนฺตรธาเปนฺตีติ ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัสแล้ว  เอกนิปาตงฺคุตฺตเร  

ในเอกนิบาต อังคุตตรนิกาย  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  เยปิ  เต  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ 

ท. เหล่านั้น แม้เหล่าใด  ทีเปนฺติ ย่อมแสดง  อธมฺมํ ซึ่งอธรรม  ‘ธมฺโมติ ว่าเป็น

ธรรม,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  เตปิ  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท. แม้เหล่านั้น  ปฏิปนฺนา เป็น

ผู้ปฏิบัติแล้ว  พหุชนาหิตาย เพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนมาก  พหุชนาสุขาย  

เพื่อสิ่งมิใช่ความสุขแก่ชนมาก  อนตฺถาย เพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์  ชนสฺส แก่ชน  พหุโน  

มาก  อหิตาย เพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล  ทุกฺขาย เพื่อความทุกข์  เทวมนุสฺสานํ 

แก่เทวดาและมนุษย์ ท.  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  จ อนึ่ง  เต  ภิกฺขู  

อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  ปสวนฺต ิ ย่อมประสบ  อปุญฺฃํ ซึ่งอกุศล  พหุ ํ มาก,  เตปิ   

(ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. แม้เหล่านั้น  อิมํ  สทฺธมฺมํ ยังพระสัทธรรมนี้  อนฺตรธาเปนฺติ  

ย่อมให้หายไป”  อิติ ดังนี้ ฯ   
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 เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ในเอกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า “ภิกษุทั้ง

หลาย ภิกษุเหล่านั้นแม้ใด ย่อมแสดงอธรรมว่าเป็นธรรม, ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุแม้เหล่า

นั้น เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อสิ่งที่มิใช่ประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อสิ่งมิใช่ความ

สุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก เพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์

เกื้อกูล เพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย, ภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุเหล่า

นั้น ย่อมประสบสิ่งที่มิใช่บุญเป็นอันมาก, ภิกษุแม้เหล่านั้น ทําพระสัทธรรมนี้ ย่อมให้

อันตรธานไป”.

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

๒. กปิลมจฺฉวตฺถุ

 ตสฺมา  อธมฺมภาสนสงฺขาตํ  สมฺผปฺปลาปํ  ปหาย  ธมฺมภาสนสงฺขาโต  อสมฺผปฺปลาโปว   

กาตพฺโพ ฯ

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  อสมฺผปฺปลาโปว อ.การไม่พูดเพ้อเจ้อเทียว  ธมฺมภาสน- 

สงฺขาโต อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าการกล่าวซึ่งธรรม  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ปหาย 

ละแล้ว  สมฺผปฺปลาปํ ซึ่งการพูดเพ้อเจ้อ  อธมฺมภาสนสงฺขาตํ อันอันบัณฑิตกล่าว

แล้วว่าการกล่าวซึ่งอธรรม  กาตพฺโพ พึงกระทํา ฯ

 เพราะฉะนั้น บุคคลละการพูดเพ้อเจ้อ กล่าวคือการกล่าวอธรรมเสียแล้ว ควรทําการ

กล่าววาจาไม่เพ้อเจ้อ กล่าวคือการกล่าวธรรมเท่านั้น.

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

 กสฺสปพุทฺธกาเล  ปเนโก  กปิโล  นาม  ภิกฺขุ  พหุสฺสุโต  เตปิฏโก  อโหสิ  มหาปริวาโร   

มหาลาโภ  จ ฯ  โส  พาหุสจฺจมเทน  มตฺโต  ลาภตณฺหาย  อภิภูโต  ปณฺฑิตมานี   

หุตฺวา  ปเรหิ  วุตฺตํ  กปฺปิยํ  “อกปฺปิยนฺติ  วตฺวา  เปสเลหิ  ภิกฺขูหิ  “มา  อาวุโส  กปิล  

เอวํ  อวจาติ  โอวทิยมาโนปิ  “กึ  ตุมฺเห  ชานาถ  ริตฺตมุฏฺฅิสทิสาติอาทีหิ  วจเนหิ   

ขุํเสนฺโต  วมฺเภนฺโต  เตสํ  อตฺตโน  วจนํ  อคฺคณฺหนฺตานํ  ผรุสาย  วาจาย  อกฺโกสก- 

ปริภาสโก  อโหสิ ฯ  โส  ตโต  จวิตฺวา  อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺติตฺวา  ตตฺเถกํ  พุทฺธนฺตรํ   
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ปจิตฺวา  วิปากาวเสเสน  อจิรวติยา  สุวณฺณวณฺโณ  มจฺโฉ  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  ยํ  โส  

ปุพฺเพ  ภิกฺขู  อกฺโกสิ  ปริภาสิ,  ตสฺส  นิสฺสนฺเทนสฺส  มุขํ  ทุคฺคนฺธํ  ชาตํ ฯ  โส  ตโต  

จุโต  ปุน  อวีจิมฺหิเยว  นิพฺพตฺติ ฯ  กปิลสุตฺตวณฺณนาทีสุ  กปิลมจฺฉวตฺถุ ฯ

 ปน ก็  กสฺสปพุทฺธกาเล ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ  ภิกฺขุ อ.ภิกษุ  

เอโก รูปหนึ่ง  กปิโล  นาม ชื่อว่ากปิละ  พหุสฺสุโต เป็นผู้มีสุตะมาก  (จ) ด้วย   

เตปิฏโก เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งปิฎกสาม  (จ) ด้วย  มหาปริวาโร เป็นผู้มีบริวารใหญ่  (จ) ด้วย  

มหาลาโภ เป็นผู้มีลาภใหญ่  จ ด้วย  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  โส  (กปิโล) อ.พระกปิละนั้น  

มตฺโต เมาแล้ว  พาหุสจฺจมเทน เพราะความเมาคือความเป็นแห่งบุคคลผู้มีสุตะมาก  

ลาภตณฺหาย  อภิภูโต ผู้อันความทะยานอยากในลาภครอบงําแล้ว  ปณฺฑิตมานี  

เป็นผู้มีความสําคัญว่าเป็นบัณฑิต  หุตฺวา เป็น  วตฺวา กล่าวแล้ว  กปฺปิยํ  (วตฺถุํ) 

ซึ่งวัตถุ อันเป็นของสมควร  ปเรหิ  (ภิกฺขูหิ)  วุตฺต ํ อันอันภิกษุ ท. เหล่าอื่น กล่าว

แล้ว  อกปฺปิยนฺต ิว่าเป็นวัตถุอันไม่สมควร  เปสเลหิ  ภิกฺขูหิ  โอวทิยมาโนปิ แม้ผู้

อันภิกษุ ท. ผู้มีศีลเป็นที่รัก กล่าวสอนอยู่  อิติ ว่า  “กปิล ดูก่อนท่านกปิละ  อาวุโส 

ผู้มีอายุ  (ตฺวํ) อ.ท่าน  มา  อวจ อย่าได้กล่าวแล้ว  เอวํ อย่างนี้”  อิติ ดังนี้  ขุํเสนฺโต 

ข่มขู่อยู่  วมฺเภนฺโต ข่มเหงอยู่  วจเนหิ ด้วยคํา ท.  อิติอาทีหิ เป็นต้นว่า  “ตุมฺเห 

อ.ท่าน ท.  ชานาถ ย่อมรู้  กึ ซึ่งอะไร,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  ริตฺตมุฏฺฅิสทิสา เป็นเช่น

กับด้วยกํามือเปล่า  (อตฺถ) ย่อมเป็น”  อิติ  ดังนี้  อกฺโกสกปริภาสโก เป็นผู้ทั้งด่าทั้ง

บริภาษ  เตสํ  (ภิกฺขูนํ) ซึ่งภิกษุ ท. เหล่านั้น  อคฺคณฺหนฺตานํ ผู้ไม่ถือเอาอยู่  วจนํ 

ซึ่งคํา  อตฺตโน ของตน  วาจาย ด้วยวาจา  ผรุสาย อันหยาบคาย  อโหสิ ได้เป็น

แล้ว ฯ  โส  (กปิโล) อ.พระกปิละนั้น  จวิตฺวา เคลื่อนแล้ว  ตโต  (อตฺตภาวโต) จาก

อัตภาพนั้น  นิพฺพตฺติตฺวา บังเกิดแล้ว  อวีจิมฺหิ ในนรกชื่อว่าอเวจี  ปจิตฺวา ไหม้แล้ว  

เอกํ  พุทฺธนฺตรํ สิ้นพุทธันดรหนึ่ง  ตตฺถ  (อวีจิมฺหิ) ในนรกชื่อว่าอเวจีนั้น  มจฺโฉ เป็น

ปลา  สุวณฺณวณฺโณ ตัวมีสีเพียงดังสีแห่งทอง  หุตฺวา เป็น  นิพฺพตฺต ิ บังเกิดแล้ว  

อจิรวติยา ในแม่นํ้าชื่อว่าอจิรวดี  วิปากาวเสเสน เพราะวิบากอันเหลือลง ฯ  โส   

(กปิโล) อ.พระกปิละนั้น  อกฺโกสิ ด่าแล้ว  ปริภาสิ บริภาษแล้ว  ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท.  

ปุพฺเพ ในกาลก่อน  ย ํ ใด,  มุขํ อ.ปาก  อสฺส  (มจฺฉสฺส) ของปลานั้น  ทุคฺคนฺธํ มี

กลิ่นเหม็น  ชาตํ เกิดแล้ว  นิสฺสนฺเทน เพราะวิบากเป็นเครื่องไหลออก  ตสฺส  (ภิกฺขู)  

(อกฺโกสนปริภาสนสฺส) แห่งการด่าและการบริภาษ ซึ่งภิกษุ ท. นั้น ฯ  โส  (กปิโล) 
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อ.ปลากปิละนั้น  จุโต เคลื่อนแล้ว  ตโต  (อตฺตภาวโต) จากอัตภาพนั้น  นิพฺพตฺต ิ

บังเกิดแล้ว  อวีจิมฺหิ  เอว ในนรกชื่อว่าอเวจีนั่นเทียว  ปุน อีก ฯ  กปิลมจฺฉวตฺถุ 

อ.เรื่องแห่งปลาชื่อว่ากปิละ  (อาคตํ) มาแล้ว  กปิลสุตฺตวณฺณนาทีสุ  (วณฺณนาสุ) 

ในอรรถกถา ท. มีอรรถกถาแห่งกปิลสูตรเป็นต้น ฯ

 ก็ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ มีภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่ากปิละ มีสุตะมาก 

เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎก มีบริวารมาก และมีลาภมาก. พระกปิละนั้น มัวเมาด้วยความ

เมาเพราะพาหุสัจจะ ถูกความอยากในลาภครอบงํา เป็นผู้มีความสําคัญตนว่าเป็น

บัณฑิต กล่าวสิ่งที่เป็นกัปปิยะที่ชนเหล่าอื่นกล่าวแล้ว ว่าเป็นอกัปปิยะ แม้ผู้อันเหล่า

ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักกล่าวสอนอยู่ว่า “ท่านกปิละผู้มีอายุ ท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้” 

ดังนี้ ก็ขู่ ตะหวาดด้วยคําพูดทั้งหลายเป็นต้นว่า “พวกท่านจะรู้อะไร เป็นเช่นกับด้วย

กํามือที่ว่างเปล่า” ดังนี้ ได้เป็นผู้ด่าบริภาษพวกภิกษุเหล่านั้นผู้ไม่ถือเอาคําของตน 

ด้วยวาจาที่หยาบคาย. พระกปิละนั้น เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้ว บังเกิดในอเวจีมหา-

นรก ไหม้ในอเวจีมหานรกนั้น สิ้นพุทธันดรหนึ่ง บังเกิดเป็นปลามีสีดุจทองในแม่นํ้า

อจิรวดี ด้วยวิบากอันเหลือลง. ปากของปลานั้น มีกลิ่นเหม็น เพราะผลแห่งการที่เธอ

ด่าบริภาษพวกภิกษุในกาลก่อน. ปลานั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้ว บังเกิดในอเวจี-

มหานรกนั่นแหละอีก. เรื่องปลากปิละมาในอรรถกถากปิลสูตรเป็นต้น.

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

๓. นนฺทิวิสาลวตฺถุ

[๒๗๒] ตสฺมา  อปฺปิยวจนสงฺขาตํ  ผรุสวาจํ  ปหาย  ปิยวจนสงฺขาตา  อผรุสวาจาว  กเถตพฺพา ฯ   

สตฺถาปิ  ผรุสวาจํ  วทนฺเต  ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  วิครหิตฺวา  “ภิกฺขเว  ผรุสวาจา  นาม  

อนตฺถการิกา  ติรจฺฉานคตานํปิ  อมนาปา  ปุพฺเพปิ  เอโก  ติรจฺฉานคโต  อตฺตานํ   

ผรุเสน  สมุทาจรนฺตํ  สหสฺเสน  ปราเชสีติ  วตฺวา  อตีตํ  อาหริ  

 “อตีเต  ตกฺกสิลายํ  โพธิสตฺโต  โคโยนิยํ  นิพฺพตฺติ ฯ  อเถโก  พฺราหฺมโณ  ตํ  ตรุณวจฺฉก- 

กาเลเยว  ทกฺขิณทายกานํ  สนฺติเก  ลภิตฺวา  ‘นนฺทิวิสาโลติ  นามํ  กตฺวา  ปุตฺตฏฺฅาเน  

ฅเปตฺวา  ยาคุภตฺตาทีหิ  โปเสสิ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  พฺราหฺมณํ  อนุกมฺปมาโน  ‘คจฺฉ  
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พฺราหฺมณ  มยฺหํ  พลิพทฺโท  อติพทฺธํ  สกฏสตํ  ปวตฺเตสฺสตีติ  วตฺวา  โควินฺทเสฏฺฅินา  

สทฺธึ  สหสฺเสน  อพฺภุตํ  กโรหีติ  อาห ฯ  พฺราหฺมโณปิ  คนฺตฺวา  ตถา  วตฺวา  สกฏสตํ  

วาลุกาสกฺขรปาสาณาทีนํ  ปูเรตฺวา  ปฏิปาฏิยา  ฅเปตฺวา  โยตฺเตน  เอกโต  พนฺธิตฺวา  

จกฺกานํ  เหฏฺฅา  อุปตฺถมฺภนีทณฺฑเก  ทตฺวา,  ยถา  เอกสฺมึ  โคเณ  วหนฺเต  ยุคโกฏิ  

นิจฺจลา  เอโต  วา  อิโต  วา  น  คจฺฉติ,  เอวํ  ปุริมสกฏธุเร  เอกํ  ยุคโกฏึ  โยตฺเตน   

พนฺธิตฺวา  อุปตฺถมฺภนีทณฺฑกํ  ทตฺวา  เอกาย  ยุคโกฏิยา  นนฺทิวิสาลํ  โยเชตฺวา   

สกฏธุเร  นิสีทิตฺวา  ปโตทํ  อุกฺขิปิตฺวา  ‘อญฺฉ  กูฏ  วหสฺสุ  กูฏาติ  ตํ  อกูฏํ   

กูฏวาเทน  สมุทาจรติ  ฯ  นนฺทิวิสาโล  อมนาปสทฺทํ  สุตฺวา  ตตฺเถว  นิจฺจโล  อฏฺฅาสิ ฯ   

พฺราหฺมโณ  สหสฺเสน  ปราชิโต  เคหํ  คนฺตฺวา  โสกาภิภูโต  นิปชฺชิ ฯ  นนฺทิวิสาโล   

จริตฺวา  อาคโต  ตํ  โสกาภิภูตํ  ทิสฺวา  ‘คจฺฉ  พฺราหฺมณ  โควินฺทเสฏฺฅินา  สทฺธึ   

ทฺวีหิ  สหสฺเสหิ  อพฺภุตํ  กโรหิ,  มา  จ  มํ  กูฏวาเทน  สมุทาจรสีติ  อาห ฯ  พฺราหฺมโณ  

คนฺตฺวา  ตเถว  วตฺวา  ‘อญฺฉ  ภทฺร  วหสฺสุ  ภทฺราติ  อาห ฯ  นนฺทิวิสาโล  มนาปสทฺทํ   

สุตฺวา  อติพทฺธํ  สกฏสตํ  เอกเวเคน  อากฑฺฒิตฺวา  ปจฺฉา  ฅิตํ  สกฏํ  ปุรโต   

ฅิตสกฏฏฺฅาเน  ฅเปสิ ฯ  กิญฺจาปิ  ปุพฺเพ  ปติฏฺฅิตารปฺปเทสํ  ปุน  อาเร  ปตฺเต   

ปวตฺติตํ  โหติ  สกฏสตํ  โพธิสตฺโต  ปน  ปุริมสกเฏน  ปติฏฺฅิตฏฺฅาเน  ปจฺฉิมํ  สกฏํ  

ปติฏฺฅาเปตฺวา  สกฏสตปฺปมาณํ  ปเทสํ  ปวตฺเตสิ ฯ  โพธิสตฺตานญฺหิ  สิถิลกรณํ  นาม  

นตฺถีติ ฯ  เอวํ  อตีตํ  อาหริตฺวา  น  ภิกฺขเว  ผรุสวจนํ  นาม  กสฺสจิ  มนาปนฺติ  วตฺวา  

เอกกนิปาตสฺส  ตติยวคฺเค  นนฺทิวิสาลชาตเก  อิมํ  คาถมาห

[๒๗๓]   “มนุญฺฃเมว  ภาเสยฺย   นามนุญฺฃํ  กุทาจนํ  

  มนุญฺฃํ  ภาสมานสฺส   ครุภารํ  อุทพฺพหิ

  ธนญฺจ  นํ  อลาเภสิ   เตน  จตฺตมโน  อหูติ ฯ

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  อผรุสวาจา ว อ.วาจาอันไม่หยาบคายเทียว  ปิยวจน- 

สงฺขาตา อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าคําอันเป็นที่รัก  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ปหาย ละ

แล้ว  ผรุสวาจํ ซึ่งวาจาอันหยาบคาย  อปฺปิยวจนสงฺขาต ํอันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่า

คําอันไม่เป็นที่รัก  กเถตพฺพา พึงกล่าว ฯ  สตฺถาปิ แม้ อ.พระศาสดา  วิครหิตฺวา  

ทรงติเตียนแล้ว  ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท.  ฉพฺพคฺคิเย ผู้มีอยู่ในพวก ๖  วทนฺเต ผู้กล่าว

อยู่  ผรุสวาจํ ซึ่งวาจาอันหยาบคาย  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ 
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ท.  ผรุสวาจา  นาม ชื่อว่า อ.วาจาอันหยาบคาย  อนตฺถการิกา เป็นวาจาอันกระทํา

ซึ่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์  อมนาปา เป็นวาจาอันไม่เป็นที่ยังใจให้เอิบอาบ   

ติรจฺฉานคตานํปิ แม้แก่สัตว์เดรัจฉาน ท.  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  ติรจฺฉานคโต อ.สัตว์

เดรัจฉาน  เอโก ตัวหนึ่ง  ปุพฺเพป ิแม้ในกาลก่อน  (สามิกํ) ยังเจ้าของ  สมุทาจรนฺตํ 

ผู้ประพฤติร้องเรียกอยู่  อตฺตานํ ซึ่งตน  ผรุเสน  (วจเนน) ด้วยคํา อันหยาบคาย  

ปราเชสิ ให้พ่ายแพ้แล้ว  สหสฺเสน ด้วยพันแห่งทรัพย์”  อิติ ดังนี้  อาหริ ทรงนํามา

แล้ว  อตีตํ  (วตฺถุํ) ซึ่งเรื่องอันเป็นไปล่วงแล้ว  อิติ ว่า   

  “อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  นิพฺพตฺติ 

บังเกิดแล้ว  โคโยนิยํ ในกําเนิดแห่งโค  ตกฺกสิลายํ ในเมืองตักกศิลา ฯ  อถ ครั้ง

นั้น  พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์  เอโก คนหนึ่ง  ลภิตฺวา ได้แล้ว  ตํ  (โคณํ) ซึ่งโคนั้น  

สนฺติเก ในสํานัก  ทกฺขิณทายกานํ  (ชนานํ) ของชน ท. ผู้ให้ซึ่งทักษิณา  (ตสฺส  

โคณสฺส)  ตรุณวจฺฉกกาเล  เอว ในกาลแห่งโคนั้นเป็นลูกโคอ่อนนั่นเทียว  กตฺวา  

กระทําแล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา  อิติ ว่า  “นนฺทิวิสาโล อ.โคชื่อว่านันทิวิสาล”  อิติ ดังนี้  

นามํ ให้เป็นชื่อ  ฅเปตฺวา ตั้งไว้แล้ว  ปุตฺตฏฺฅาเน ในฐานะเพียงดังบุตร  โปเสสิ 

เลี้ยงดูแล้ว  ยาคุภตฺตาทีหิ  (อาหารวตฺถูหิ) ด้วยอาหารวัตถุ ท. มีข้าวยาคูและภัตร 

เป็นต้น ฯ  โส  (นนฺทิวิสาโล) อ.โคนันทิวิสาลนั้น  วยปฺปตฺโต ตัวถึงแล้วซึ่งวัย   

อนุกมฺปมาโน เมื่ออนุเคราะห์  พฺราหฺมณํ ซึ่งพราหมณ์  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า   

“พฺราหฺมณ ข้าแต่พราหมณ์  (ตฺวํ) อ.ท่าน  คจฺฉ จงไป,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  วตฺวา กล่าว

แล้ว  อิติ ว่า  ‘พลิพทฺโท อ.โคตัวเนื่องด้วยกําลัง  มยฺห ํของข้าพเจ้า  สกฏสตํ ยัง

ร้อยแห่งเกวียน  อติพทฺธํ อันถูกผูกยิ่งแล้ว  ปวตฺเตสฺสต ิจักให้เป็นไปทั่ว’  อิติ ดังนี้   

กโรหิ จงกระทํา  อพฺภุตํ ซึ่งการพนัน  สหสฺเสน ด้วยพันแห่งทรัพย์  สทฺธึ กับ  โควินฺท- 

เสฏฺฅินา ด้วยเศรษฐีชื่อว่าโควินทะ”  อิติ ดังนี้ ฯ  พฺราหฺมโณปิ แม้ อ.พราหมณ์   

คนฺตฺวา ไปแล้ว  วตฺวา กล่าวแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น  สกฏสตํ ยังร้อยแห่งเกวียน  

ปูเรตฺวา ให้เต็มแล้ว  วาลุกาสกฺขรปาสาณาทีนํ  (วตฺถูนํ) ด้วยวัตถุ ท. มีทราย ก้อน

กรวด และแผ่นหินเป็นต้น  ฅเปตฺวา วางไว้แล้ว  ปฏิปาฏิยา ตามลําดับ  พนฺธิตฺวา  

ผูกแล้ว  เอกโต โดยความเป็นอันเดียวกัน  โยตฺเตน ด้วยเชือก  ทตฺวา ให้แล้ว   

อุปตฺถมฺภนีทณฺฑเก ซึ่งไม้คํ้า ท.  เหฏฺฅา ในภายใต้  จกฺกานํ แห่งล้อ ท.,  พนฺธิตฺวา  
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ผูกแล้ว  ยุคโกฏึ ซึ่งปลายแห่งแอก  เอกํ ข้างหนึ่ง  ปุริมสกฏธุเร ที่ทูบแห่งเกวียน

อันมีในก่อน  โยตฺเตน ด้วยเชือก  เอวํ โดย-,  โคเณ ครั้นเมื่อโค  เอกสฺมึ ตัวหนึ่ง   

วหนฺเต นําไปอยู่,  ยุคโกฏิ อ.ปลายแห่งแอก  นิจฺจลา เป็นที่มีไหวออกแล้ว  (หุตฺวา)  

เป็น  น  คจฺฉติ จะไม่ไป  เอโต  (ฅานโต)  วา แต่ที่นั่นหรือ  อิโต  (ฅานโต)  วา  

หรือว่า แต่ที่นี้  ยถา โดยประการใด,  -ประการนั้น  ทตฺวา ให้แล้ว  อุปตฺถมฺภนีทณฺฑกํ 

ซึ่งไม้คํ้า  โยเชตฺวา ประกอบแล้ว  นนฺทิวิสาลํ ซึ่งโคนันทิวิสาล  ยุคโกฏิยา ที่ปลาย

แห่งแอก  เอกาย อันหนึ่ง  นิสีทิตฺวา นั่งแล้ว  สกฏธุเร บนทูบแห่งเกวียน  อุกฺขิปิตฺ

วา ยกขึ้นแล้ว  ปโตทํ ซึ่งปฏัก  สมุทาจรติ ย่อมประพฤติร้องเรียก  ตํ  (โคณํ) ซึ่งโคนั้น  

อกูฏํ ตัวไม่โกง  กูฏวาเทน ด้วยวาทะว่าโคโกง  อิติ ว่า  “กูฏ  ดูก่อนโคโกง  (ตฺวํ) อ.เจ้า  

อญฺฉ จงไป,   กูฏ ดูก่อนโคโกง  (ตฺวํ) อ.เจ้า  วหสฺส ุจงนําไป”  อิติ ดังนี้ ฯ  นนฺทิวิสาโล 

อ.โคนันทิวิสาล  สุตฺวา ฟังแล้ว  อมนาปสทฺทํ ซึ่งเสียงอันไม่เป็นที่ยังใจให้เอิบอาบ  

นิจฺจโล เป็นสัตว์มีไหวออกแล้ว  ตตฺถ  เอว  (ฅาเน) ในที่นั้นนั่นเทียว  (หุตฺวา) เป็น  

อฏฺฅาสิ ได้ยืนอยู่แล้ว ฯ  พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์  ปราชิโต พ่ายแพ้แล้ว  สหสฺเสน 

ด้วยพันแห่งทรัพย์  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เคหํ สู่เรือน  โสกาภิภูโต ผู้อันความเศร้าโศก

ครอบงําแล้ว  นิปชฺชิ นอนแล้ว ฯ  นนฺทิวิสาโล อ.โคนันทิวิสาล  จริตฺวา เที่ยวไปแล้ว   

อาคโต มาแล้ว  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (พฺราหฺมณํ) ซึ่งพราหมณ์นั้น  โสกาภิภูตํ ผู้อัน

ความเศร้าโศกครอบงําแล้ว  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “พฺราหฺมณ ข้าแต่พราหมณ์  

(ตฺวํ) อ.ท่าน  คจฺฉ จงไป,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  กโรหิ จงกระทํา  อพฺภุตํ ซึ่งการพนัน   

สหสฺเสห ิด้วยพันแห่งทรัพย์ ท.  ทฺวีหิ ๒  สทฺธึ กับ  โควินฺทเสฏฺฅินา ด้วยเศรษฐี

ชื่อว่าโควินทะ,  จ อนึ่ง  (ตฺวํ) อ.ท่าน  มา  สมุทาจรสิ อย่าประพฤติร้องเรียกแล้ว  ม ํ

ซึ่งข้าพเจ้า  กูฏวาเทน ด้วยวาทะว่าโคโกง”  อิติ ดังนี้ ฯ  พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์  

คนฺตฺวา ไปแล้ว  วตฺวา กล่าวแล้ว  ตถา  เอว เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว  อาห กล่าว

แล้ว  อิติ ว่า  “ภทฺร ดูก่อนโคผู้เจริญ  (ตฺวํ) อ.เจ้า  อญฺฉ จงไป,  ภทฺร ดูก่อนโค

ผู้เจริญ  (ตฺวํ) อ.เจ้า  วหสฺส ุ จงนําไป”  อิติ ดังนี้ ฯ  นนฺทิวิสาโล อ.โคนันทิวิสาล   

สุตฺวา ฟังแล้ว  มนาปสทฺทํ ซึ่งเสียงอันเป็นที่ยังใจให้เอิบอาบ  อากฑฺฒิตฺวา ลาก

มาแล้ว  สกฏสตํ ซึ่งร้อยแห่งเกวียน  อติพทฺธํ อันถูกผูกยิ่งแล้ว  เอกเวเคน ด้วย

กําลังแรงตัวเดียว  ฅเปสิ จอดไว้แล้ว  สกฏํ ซึ่งเกวียน  ฅิตํ อันตั้งอยู่แล้ว  ปจฺฉา 

ในภายหลัง  ฅิตสกฏฏฺฅาเน ในที่แห่งเกวียนตั้งอยู่แล้ว  ปุรโต ในที่ข้างหน้า ฯ   
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ปติฏฺฅิตารปฺปเทสํ อ.ประเทศแห่งกําอันตั้งอยู่เฉพาะแล้ว,  อาเร ครั้นเมื่อกํา  ปตฺเต 

ถึงแล้ว  ปุน อีก,  สกฏสตํ เป็นร้อยแห่งเกวียน  (นนฺทิวิสาเลน)  ปวตฺติต ํอันอันโค

นันทิวิสาลให้เป็นไปทั่วแล้ว  โหติ ย่อมเป็น  ปุพฺเพ ในกาลก่อน  กิญฺจาปิ แม้ก็จริง,  

ปน ถึงอย่างนั้น  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  สกฏํ ยังเกวียน  ปจฺฉิมํ เล่มอันมีในภาย

หลัง  ปติฏฺฅาเปตฺวา ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  ปติฏฺฅิตฏฺฅาเน ในที่เป็นที่ตั้งอยู่เฉพาะ

แล้ว  ปุริมสกเฏน ด้วยเกวียนอันมีในก่อน  ปเทสํ ยังประเทศ  สกฏสตปฺปมาณํ อัน

มีร้อยแห่งเกวียนเป็นประมาณ  ปวตฺเตส ิให้เป็นไปทั่วแล้ว ฯ  หิ จริงอยู่  สิถิลกรณํ  

นาม ชื่อ อ.การกระทําอันย่อหย่อน  โพธิสตฺตานํ ของพระโพธิสัตว์ ท.  นตฺถิ ย่อม

ไม่มี”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  อาหริตฺวา ครั้นทรงนํามาแล้ว  อตีตํ  (วตฺถุํ) ซึ่งเรื่องอันเป็น

ไปล่วงแล้ว  เอวํ ด้วยประการฉะนี้  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  

ผรุสวจนํ  นาม ชื่อ อ.คําอันหยาบคาย  มนาปํ เป็นคําเป็นที่ยังใจให้เอิบอาบ  กสฺสจิ  

แก่ใครๆ  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้”  อิติ ดังนี้  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งพระ

คาถานี้  นนฺทิวิสาลชาตเก ในนันทิวิสาลชาดก  ตติยวคฺเค ในตติยวรรค  เอกก- 

นิปาตสฺส แห่งเอกกนิบาต  อิติ ว่า

๒๗๓. “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ภาเสยฺย พึงกล่าว  (วจนํ) ซึ่งคํา  มนุญฺฃํ   

เอว อันเป็นที่ฟูแห่งใจนั่นเทียว  น  (ภาเสยฺย) ไม่พึงกล่าว  

(วจนํ) ซึ่งคํา  อมนุญฺฃํ อันไม่เป็นที่ฟูแห่งใจ  กุทาจนํ ใน

กาลไหนๆ,  (นนฺทิวิสาโล) อ.โคนันทิวิสาล  อุทพฺพหิ ได้ขน

นําไปแล้ว  ครุภารํ ซึ่งภาระอันหนัก  (พฺราหฺมณสฺส) ของ

พราหมณ์  ภาสมานสฺส ผู้กล่าวอยู่  (วจนํ) ซึ่งคํา  มนุญฺฃํ 

อันเป็นที่ฟูแห่งใจ,  (โส  นนฺทิวิสาโล) อ.โคนันทิวิสาลนั้น  นํ  

(พฺราหฺมณํ) ยังพราหมณ์นั้น  อลาเภสิ ให้ได้ได้แล้ว  ธนํ ซึ่ง

ทรัพย์  จ ด้วย,  อตฺตมโน เป็นผู้มีใจเป็นของตน  เตน  (ตํ   

พฺราหฺมณํ  ธนํ  ลาภเนน) เพราะการ ยังพราหมณ์นั้น ให้ได้

ซึ่งทรัพย์ นั้น  อหุ ได้เป็นแล้ว  จ ด้วย”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เพราะฉะนั้น บุคคลควรละวาจาหยาบคาย กล่าวคือคําไม่เป็นที่รักแล้ว กล่าวแต่วาจา
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ไม่หยาบคาย กล่าวคือคําเป็นที่รักเท่านั้น. แม้พระศาสดาก็ทรงติเตียนภิกษุฉัพพัคคีย์ 

ผู้กล่าววาจาหยาบคาย ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อว่าวาจาหยาบคาย ทําความ

พินาศ ไม่เป็นที่พอใจแม้แก่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย, แม้ในกาลก่อน สัตว์เดรัจฉาน 

ตัวหนึ่ง ทําเจ้าของผู้ร้องเรียกตนด้วยคําหยาบคายให้แพ้ ด้วยทรัพย์หนึ่งพัน” ดังนี้ 

ทรงนําอดีตนิทานมาว่า

  “ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์ บังเกิดในกําเนิดของโค ในเมืองตักกสิลา. ทีนั้น 

พราหมณ์คนหนึ่ง ได้โคตัวนั้นในสํานักของชนผู้ให้ซึ่งทักษิณาทั้งหลาย ในกาลเป็น

ลูกโคอ่อนนั่นแหละ จึงตั้งชื่อว่า ‘นันทิวิสาล’ ตั้งไว้ในฐานะดุจลูก เลี้ยงดูด้วยข้าวยาคู

และภัตรเป็นต้น. โคนันทิวิสาลนั้น เจริญวัยแล้ว เมื่อจะอนุเคราะห์พราหมณ์ จึงกล่าว

ว่า “ไปเถิด พราหมณ์, ท่านกล่าวว่า ‘โคพลิพัทธ์ของข้าพเจ้าจักลากเกวียน ๑๐๐ เล่ม

ที่ผูกติดกันไปได้” ดังนี้แล้ว จงทําการพนันด้วยทรัพย์หนึ่งพันกับโควินทเศรษฐี”. แม้

พราหมณ์ไปแล้ว กล่าวเหมือนอย่างนั้น บรรทุกเกวียน ๑๐๐ เล่มให้เต็มด้วยทราย 

ก้อนกรวด และก้อนหินเป็นต้น จอดไว้ตามลําดับ ผูกติดต่อกันด้วยเชือก สอดไม้คํ้า

ไว้ใต้ล้อ ใช้เชือกผูกปลายแอกอันหนึ่งที่ทูบเกวียนเล่มหน้า สอดไม้คํ้าไว้ โดยประการ

ที่เมื่อโคตัวเดียวเข็นไป ปลายแอกจะไม่กระดิก ไม่เขยื้อนไปข้างโน้นข้างนี้แล้ว จึง

เทียมโคนันทิวิสาลที่ปลายแอกอันหนึ่ง นั่งบนทูบคันเกวียน เงื้อปฏักขึ้น ประพฤติ

ร้องเรียกโคนั้น ซึ่งเป็นสัตว์ไม่โกง ด้วยวาทะว่าโกงว่า ‘เจ้าโคโกง เจ้าจงไป, เจ้าโค

โกง เจ้าจงเข็นไป’ ดังนี้. โคนันทิวิสาล ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจ จึงได้ยืนนิ่งอยู่ในที่นั้น

นั่นเอง. พราหมณ์แพ้ด้วยทรัพย์หนึ่งพัน ไปเรือนแล้ว นอนเศร้าโศกเสียใจ. โคนันทิ- 

วิสาล เที่ยวไปมาเห็นพราหมณ์นั้นเศร้าโศกเสียใจ จึงพูดว่า ‘ไปเถิด ท่านพราหมณ์ 

ท่านจงทําการพนันด้วยทรัพย์ ๒,๐๐๐ กับโควินทเศรษฐี, แต่อย่าร้องเรียกข้าพเจ้า

ด้วยวาทะว่าโกง’ ดังนี้. พราหมณ์ไปบอกเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละ แล้วกล่าวว่า ‘พ่อ

ผู้เจริญ พ่อจงไป, พ่อผู้เจริญ พ่อจงเข็นไป’ ดังนี้. โคนันทิวิสาล ฟังเสียงที่น่าพอใจแล้ว 

จึงลากเกวียน ๑๐๐ เล่มที่ผูกติดกันไปได้ด้วยกําลังแรงตัวเดียว จอดเกวียนเล่มที่จอด

อยู่หลังไว้ ณ ที่ๆ เกวียนเล่มหน้าจอดอยู่, เมื่อกําไปจดถึงส่วนของกําที่ตั้งอยู่ก่อนอีก 

เกวียน ๑๐๐ เล่ม เลื่อนไปได้ ก็จริงแล, ถึงอย่างนั้น พระโพธิสัตว์ให้เกวียนเล่มหลัง

จอดอยู่ ณ ที่ๆ เกวียนเล่มหน้าจอดอยู่แล้ว ให้เลื่อนไปตลอดที่ประมาณเกวียน ๑๐๐ 

เล่ม. จริงอยู่ ธรรมดาว่าการทําย่อหย่อนของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ย่อมไม่มี ดังนี้
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 พระศาสดาครั้นทรงนําอดีตนิทานมาแล้วอย่างนี้ ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อว่าคํา

หยาบคาย เป็นที่ไม่น่าพอใจของใครๆ เลย” จึงตรัสคาถานี้ ในนันทิวิสาลชาดก ใน

ตติยวรรค แห่งเอกกนิบาตว่า

 “บุคคลควรกล่าววาจาเป็นที่เจริญใจเท่านั้น, ไม่ควรกล่าว

วาจาที่ไม่เป็นที่เจริญใจ ในกาลไหนๆ, เมื่อพราหมณ์กล่าว

วาจาเป็นที่เจริญใจ, โคนันทิวิสาล จึงเข็นภาระที่หนักไปได้, 

ทั้งยังช่วยพราหมณ์นั้นให้ได้ทรัพย์, และเพราะการได้นั้น โค

นันทิวิสาล ได้มีใจเบิกบานแล้ว”.

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

 ตตฺถ  มนุญฺฃเมวาติ  ปเรน  สทฺธึ  ภาสมาโน  จตุทฺโทสวิรหิตํ  มธุรํ  มนาปํ  สณฺหํ  

มุทุกํ  ปิยวาจเมว  ภาเสยฺย ฯ  อุทพฺพหีติ  นนฺทิวิสาโล  อมนาปํ  ภาสมานสฺส  ภารํ  

อนุทฺธริตฺวา  ปจฺฉา  มนาปํ  ภาสมานสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ครุภารํ  อุทฺธริตฺวา  ปาเปสีติ  

อตฺโถ ฯ  ทกาโร  ปเนตฺถ  พฺยญฺชนสนฺธิวเสน  ปทสนฺธิกโร ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “มนุญฺฃเมวาติ  (ปทสฺส)  “(ปุคฺคโล)  ปเรน  (ปุคฺคเลน)  สทฺธึ  ภาสมาโน  จตุทฺโทส- 

วิรหิตํ  มธุรํ  มนาปํ  สณฺหํ  มุทุกํ  ปิยวาจเมว  ภาเสยฺย”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “อุทพฺพหีติ  (ปทสฺส)   

“นนฺทิวิสาโล  อมนาปํ  (วจนํ)  ภาสมานสฺส  (พฺราหฺมณสฺส)  ภารํ  อนุทฺธริตฺวา  ปจฺฉา  มนาปํ  

(วจนํ)  ภาสมานสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ครุภารํ  อุทฺธริตฺวา  (ครุภารํ)  ปาเปสีติ  อตฺโถ ฯ  ทกาโร  ปน  

เอตฺถ  (“อุทพฺพหีติ  ปเท)  พฺยญฺชนสนฺธิวเสน  ปทสนฺธิกโร  (โหติ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ภาสมาโน เมื่อกล่าว  สทฺธึ กับ  

ปเรน  (ปุคฺคเลน) ด้วยบุคคลอื่น  ภาเสยฺย พึงกล่าว  จตุทฺโทสวิรหิตํ  มธุรํ  มนาปํ  

สณฺหํ  มุทุกํ  ปิยวาจํ  เอว ซึ่งคําอันเป็นที่รัก อันเว้นแล้วจากโทษ ๔ อันไพเราะ 

อันเป็นที่ยังใจให้เอิบอาบ อันอ่อนหวาน อันอ่อนโยนนั่นเทียว”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ   

(ปเทสุ)  “มนุญฺฃเมวาติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “มนุญฺฃ-

เมว” ดังนี้ ฯ  อตฺโถ อ.อรรถ  อิติ ว่า  “นนฺทิวิสาโล อ.โคนันทิวิสาล  อนุทฺธริตฺวา 

ไม่ยกขึ้นแล้ว  ภารํ ซึ่งภาระ  (พฺราหฺมณสฺส) ของพราหมณ์  ภาสมานสฺส ผู้กล่าว 

อยู่  (วจนํ) ซึ่งคํา  อมนาปํ อันไม่เป็นที่ยังใจให้เอิบอาบ  อุทฺธริตฺวา ยกขึ้นแล้ว   
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ครุภารํ ซึ่งภาระอันหนัก  พฺราหฺมณสฺส ของพราหมณ์  ภาสมานสฺส ผู้กล่าวอยู่  

(วจนํ) ซึ่งคํา  มนาปํ อันเป็นที่ยังใจให้เอิบอาบ  (ครุภารํ) ยังภาระอันหนัก  ปาเปสิ  

ให้ถึงแล้ว”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อุทพฺพหีติ ว่า “อุทพฺพหิ” ดังนี้ ฯ  ปน 

ก็  ทกาโร อ.ทอักษร  เอตฺถ  (“อุทพฺพหีติ  ปเท) ในบทว่า “อุทพฺพหิ” ดังนี้นั่น   

ปทสนฺธิกโร เป็นอักษรกระทําซึ่งการเชื่อมซึ่งบท  พฺยญฺชนสนฺธิวเสน ด้วยสามารถ

แห่งพยัญชนสนธิ  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “มนุญฺฃเมว” ความว่า บุคคลเมื่อจะกล่าวกับบุคคลอื่น 

ควรกล่าวคําเป็นที่รัก ซึ่งเว้นจากโทษ ๔ อย่าง คําไพเราะ เป็นที่ทําให้ใจเอิบอาบ 

อ่อนหวาน อ่อนโยนเท่านั้น. บทว่า “อุทพฺพหิ” ความว่า โคนันทิวิสาล ไม่ยกภาระ

ของพราหมณ์ผู้กล่าวคําที่ไม่ทําให้ใจเอิบอาบ ยกภาระอันหนักของพราหมณ์ผู้กล่าว

คําที่ทําให้ใจเอิบอาบ ทําให้ภาระอันหนักไปถึง. ก็ ทอักษร ในบทว่า “อุทพฺพหิ” นี้ 

เป็นการเชื่อมบทสนธิ ด้วยสามารถพยัญชนสนธิ.

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

 ปาจิตฺติยวณฺณนายํ  เตน  จตฺตมโน  อหูติ  เตน  พฺราหฺมณสฺส  ธนลาเภน  อตฺตโน  

กมฺเมน  จ  โส  นนฺทิวิสาโล  อตฺตมโน  อโหสีติ  วุตฺตํ ฯ  วินยโปตฺถเก  ปน  มนาปเมว  

ภาเสยฺย  นามนาปํ  กุทาจนํ  มนาปํ  ภาสมานสฺสาติ  ลิขิตํ ฯ  นนฺทิวิสาลวตฺถุ ฯ

 ปาจิตฺติยวณฺณนายํ  “เตน  จตฺตมโน  อหูติ  (คาถาปาทสฺส)  ‘เตน  พฺราหฺมณสฺส  ธนลาเภน  (จ)  

อตฺตโน  กมฺเมน  จ  โส  นนฺทิวิสาโล  อตฺตมโน  อโหสิ’  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ  วินย-

โปตฺถเก  ปน  

  มนาปเมว  ภาเสยฺย   นามนาปํ  กุทาจนํ  

  มนาปํ  ภาสมานสฺสาติ  ลิขิตํ ฯ  

 นนฺทิวิสาลวตฺถุ  (นิฏฺฅิตํ) ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘นนฺทิวิสาโล อ.โคนันทิวิสาล   

อตฺตมโน เป็นผู้มีใจเป็นของตน  เตน  พฺราหฺมณสฺส  ธนลาเภน เพราะการได้ 

ซึ่งทรัพย์ ของพราหมณ์นั้น  (จ) ด้วย  กมฺเมน เพราะกรรม  อตฺตโน ของตน  จ 
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ด้วย  อโหสิ ได้เป็นแล้ว’  (อิติ) ดังนี่้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา  ‘เตน   

จตฺตมโน  อหูติ ว่า ‘เตน  จตฺตมโน  อหุ’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระ

อรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  ปาจิตฺติยวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งปาจิตตีย์ ฯ  

ปน ส่วนว่า  (วจนํ) อ.คํา  

  “มนาปเมว  ภาเสยฺย   นามนาปํ  กุทาจนํ  

  มนาปํ  ภาสมานสฺสาติ 

  ว่า “มนาปเมว  ภาเสยฺย   นามนาปํ  กุทาจนํ  

  มนาปํ  ภาสมานสฺส” ดังนี้  (อาจริเยน) อันอาจารย์  ลิขิตํ เขียนแล้ว   

วินยโปตฺถเก ในคัมภีร์วินัย ฯ  นนฺทิวิสาลวตฺถุ อ.เรื่องแห่งโคนันทิวิสาล  (นิฏฺฅิตํ) 

จบแล้ว ฯ

 ในอรรถกถาปาจิตตีย์ ท่านกล่าวไว้ว่า “บาทคาถาว่า ‘เตน  จตฺตมโน  อหุ’ ความว่า 

โคนันทิวิสาล ได้เป็นผู้มีใจเบิกบาน เพราะการได้ทรัพย์ของพราหมณ์ และเพราะการ 

กระทําของตนนั้น. ส่วนในคัมภีร์พระวินัย พระอาจารย์เขียนไว้ว่า

  “มนาปเมว  ภาเสยฺย นามนาปํ  กุทาจนํ

  มนาปํ  ภาสมานสฺส” ดังนี้

 จบ เรื่องโคนันทิวิสาล.

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

๔. สารมฺภวตฺถุ

[๒๗๔] ปุนปิ  สตฺถา  เต  วิครหิตฺวา  สารมฺภวตฺถุํ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วิครหิตฺวา ทรงติเตียนแล้ว  เต  (ภิกฺขู) ซึ่งภิกษุ ท. เหล่านั้น  

กเถสิ ตรัสแล้ว  สารมฺภวตฺถุํ ซึ่งเรื่องสารัมภะ  ปุนป ิแม้อีก  อิติ ว่า ...

 พระศาสดาทรงติเตียนภิกษุเหล่านั้น ตรัสเรื่องสารัมภะแม้อีกว่า ...

 ..............................................................................................................................
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 อตีเต  โพธิสตฺโต  ตกฺกสิลายํ  อญฺฃตรสฺส  พฺราหฺมณสฺส  สารมฺโภ  นาม  พลิพทฺโท   

อโหสีติ ฯ  ปุพฺพสมํ ฯ  อตีตํ  กเถตฺวา  ตสฺเสว  นวมวคฺเค  สารมฺภชาตเก  อิมํ   

คาถมาห

  “กลฺยาณิเมว  มุญฺเจยฺย   น  หิ  มุญฺเจยฺย  ปาปิกํ  

  โมกฺโข  กลฺยาณิยา  สาธุ   มุตฺวา  ตปฺปติ  ปาปิกนฺติ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  พลิพทฺโท เป็นโค

ตัวเนื่องด้วยกําลัง  สารมฺโภ  นาม ชื่อว่าสารัมภะ  พฺราหฺมณสฺส ของพราหมณ์   

อญฺฃตรสฺส คนใดคนหนึ่ง  อโหสิ ได้มีแล้ว  ตกฺกสิลายํ ในเมืองตักกสิลา  อิติ ดังนี้

แล ฯ  (เสสํ  วจนํ) อ.คําที่เหลือ  ปุพฺพสม ํ เป็นคําอันเสมอกับด้วยคําในกาลก่อน  

(โหติ) ย่อมเป็น ฯ  (สตฺถา) อ.พระศาสดา  กเถตฺวา ครั้นตรัสแล้ว  อตีตํ  (วตฺถุํ) ซึ่ง

เรื่องอันเป็นไปล่วงแล้ว  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถานี้  สารมฺภชาตเก  

ในสารัมภชาดก  นวมวคฺเค ในนวมวรรค  ตสฺส  เอว  (เอกกนิปาตสฺส) แห่งเอกก-

นิบาตนั้นนั่นเทียว  อิติ ว่า

 “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  มุญฺเจยฺย พึงเปล่ง  (วาจํ) ซึ่งวาจา   

กลฺยาณึ  เอว อันงามนั่นเทียว  น  หิ  มุญฺเจยฺย ไม่พึงเปล่ง

นั่นเทียว  (วาจํ) ซึ่งวาจา  ปาปิกํ อันชั่ว,  โมกฺโข อ.การ

เปล่ง  กลฺยาณิยา  (วาจาย) ซึ่งวาจา อันงาม  สาธุ เป็นคุณ

ยังประโยชน์ให้สําเร็จ  (โหติ) ย่อมเป็น,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล   

มุตฺวา เปล่งแล้ว  (วาจํ) ซึ่งวาจา  ปาปิกํ อันชั่ว  ตปฺปต ิย่อม

เดือดร้อน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์เป็นโคพลิพัทธ์ ชื่อว่าสารัมภะ ของพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง 

ได้มีในเมืองตักกสิลา ดังนี้แล. คําที่เหลือ เหมือนในก่อน. พระศาสดา ครั้นตรัสเรื่องใน

อดีตแล้ว ตรัสคาถานี้ ในสารัมภชาดก ในนวมวรรค แห่งเอกกนิบาตนั่นแหละว่า

 “บุคคลพึงเปล่งวาจาอันงามเท่านั้น ไม่พึงเปล่งวาจาอันชั่ว

เลย, การเปล่งวาจาอันงาม ช่วยให้สําเร็จประโยชน์, บุคคล

เปล่งวาจาอันชั่ว ย่อมเดือดร้อน”.
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 ตตฺถ  กลฺยาณิเมวาติ  จตุทฺโทสวินิมุตฺตํ  สุนฺทรํ  อนวชฺชเมว  วาจํ  มุญฺเจยฺย   

วิสฺสชฺเชยฺย  กเถยฺย ฯ  ปาปิกนฺติ  ลามิกํ  ปเรสํ  อปฺปิยํ  อมนาปํ  น  หิ  มุญฺเจยฺย  น  

กเถยฺย ฯ  โมกฺโข  กลฺยาณิยา  สาธูติ  กลฺยาณวาจาย  มุญฺจนเมว  สุนฺทรํ  ภทฺทกํ ฯ   

มุตฺวา  ตปฺปติ  ปาปิกนตฺิ  ลามิกํ  ผรุสํ  วาจํ  มุญฺจิตฺวา  กเถตฺวา  ปุคฺคโล  โสจติ   

กิลมตีติ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “กลฺยาณิเมวาติ  (ปทสฺส)  “จตุทฺโทสวินิมุตฺตํ  สุนฺทรํ  อนวชฺชํ  เอว  วาจํ  มุญฺเจยฺย   

วิสฺสชฺเชยฺย  กเถยฺย”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ปาปิกนฺติ  (ปทสฺส)  “ลามิกํ  ปเรสํ  (ชนานํ)  อปฺปิยํ   

อมนาปํ  (วจนํ)  น  หิ  มุญฺเจยฺย  น  กเถยฺย”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “โมกฺโข  กลฺยาณิยา  สาธูติ   

(คาถาปาทสฺส)  “กลฺยาณวาจาย  มุญฺจนํ  เอว  สุนฺทรํ  ภทฺทกํ  (โหติ)”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “มุตฺวา   

ตปฺปติ  ปาปิกนฺติ  (คาถาปาทสฺส)  “ลามิกํ  ผรุสํ  วาจํ  มุญฺจิตฺวา  กเถตฺวา  ปุคฺคโล  โสจติ   

กิลมตีติ”  (อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มุญฺเจยฺย พึงเปล่ง  วิสฺสชฺเชยฺย คือว่าพึงปล่อย  กเถยฺย  

คือว่าพึงกล่าว  วาจํ ซึ่งวาจา  อนวชฺชํ  เอว อันไม่มีโทษนั่นเทียว  สุนฺทรํ อันดี   

จตุทฺโทสวินิมุตฺตํ อันพ้นแล้วจากโทษ ๔”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “กลฺยาณิเมวาติ   

(ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “กลฺยาณิเมว” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  

อิติ ว่า  “น  หิ  มุญฺเจยฺย ไม่พึงเปล่งแล  น  กเถยฺย คือว่าไม่พึงกล่าว  (วาจํ) ซึ่ง

วาจา  ลามิก ํ อันลามก  อปฺปิย ํ อันไม่เป็นที่รัก  อมนาปํ อันไม่เป็นที่ยังใจให้เอิบ

อาบ  ปเรสํ  (ชนานํ) ของชน ท. เหล่าอื่น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปาปิกนฺติ  

ว่า “ปาปิกํ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กลฺยาณวาจาย  มุญฺจนํ  เอว 

อ.การเปล่ง ซึ่งวาจาอันงามนั่นเทียว  สุนฺทรํ เป็นความดี  ภทฺทกํ คือว่าเป็นความ

เจริญ  (โหติ) ย่อมเป็น”  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา   

“โมกฺโข  กลฺยาณิยา  สาธูติ ว่า “โมกฺโข  กลฺยาณิยา  สาธุ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  “ปุคฺคโล อ.บุคคล  มุญฺจิตฺวา เปล่งแล้ว  กเถตฺวา คือว่ากล่าวแล้ว  วาจํ  

ซึ่งวาจา  ลามิกํ อันลามก  ผรุสํ คือว่าอันหยาบคาย  โสจติ ย่อมเศร้าโศก  กิลมติ 

คือว่าย่อมลําบาก”  อิติ ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา  “มุตฺวา   

ตปฺปติ  ปาปิกนฺติ ว่า “มุตฺวา  ตปฺปติ  ปาปิกํ” ดังนี้ ฯ 
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 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “กลฺยาณิเมว” ความว่า พึงเปล่ง คือพึงปล่อย ได้แก่พึง

กล่าววาจาอันงาม อันหาโทษมิได้ เว้นจากโทษ ๔ อย่างเท่านั้น. บทว่า “ปาปิกํ” 

ความว่า และไม่พึงเปล่ง ไม่พึงกล่าววาจาอันชั่ว ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของพวก

ชนเหล่าอื่น. บาทคาถาว่า “โมกฺโข  กลฺยาณิยา  สาธุ” ความว่า การเปล่งวาจางาม

เท่านั้น เป็นความดี เป็นที่เจริญใจ. บาทคาถาว่า “มุตฺวา  ตปฺปติ  ปาปิกํ” ความว่า 

บุคคลเปล่ง คือกล่าววาจาอันชั่ว คือหยาบคาย ย่อมเศร้าโศก คือย่อมลําบาก. 

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

 สารมฺภวตฺถุ

 สารมฺภวตฺถุ อ.เรื่องแห่งโคชื่อว่าสารัมภะ  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

 จบเรื่องโคสารัมภะ.

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

๕. เสฏฺปิุตฺตวตฺถุ

[๒๗๕] ปิยวาที  จ  นาม  อญฺเฃหิ  อติเรกลทฺธลาภี  โหติ ฯ  ตตฺรีทํ  วตฺถุ

 จ อนึ่ง  ปิยวาที  (ปุคฺคโล)  นาม ชื่อ อ.บุคคล ผู้กล่าวซึ่งคําอันเป็นที่รักโดยปกติ  

อติเรกลทฺธลาภี เป็นผู้มีลาภอันได้แล้วอันยิ่งกว่า  อญฺเฃหิ  (ชเนหิ) กว่าชน ท. 

เหล่าอื่น  โหติ ย่อมเป็น ฯ  อิทํ  วตฺถุ อ.เรื่องนี้  ตตฺร  (ปพฺเพ) ในข้อนั้น ...

 อนึ่ง ธรรมดาว่าบุคคลผู้กล่าวคําเป็นที่รักโดยปกติ เป็นผู้ได้อดิเรกลาภ กว่าพวกชน

เหล่าอื่น. ในข้อนั้น มีเรื่องนี้ (เป็นอุทาหรณ์).

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

 อตีเต  พาราณสิยํ  จตฺตาโร  เสฏฺฅิปุตฺตา  นครา  นิกฺขมฺม  เอกสฺมึ  ฅาเน  นิสีทิตฺวา  

เอกํ  พหุมํสํ  ลภิตฺวา  ยานกํ  ปูเรตฺวา  วิกฺกีณิตุํ  นครํ  อาคจฺฉนฺตํ  มิคลุทฺทกํ  ทิสฺวา   

ตํ  มํสขณฺฑํ  ยาจึสุ ฯ  เตเสฺวโก  “อเร  ลุทฺทก  เทหิ  เม  มํสขณฺฑนฺติ  อาห ฯ   
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ลุทฺทโก  “ปรํ  กิญฺจิ  ยาจนฺเตน  นาม  ปิยวจเนน  ลปิตพฺพํ,  ผรุสา  วต  เต  วาจา  

สา  หิ  ผรุสตาย  กิโลมกสทิสี,  ตสฺมา  ตว  วาจาสทิสํ  กิโลมกํ  ทมฺมีติ  วตฺวา   

นีรสํ  กิโลมกมํสขณฺฑํ  อทาสิ ฯ  ทุติโย  “เชฎฺฅภาติก  มํสขณฺฑํ  เม  เทหีติ  อาห ฯ   

ลุทฺทโก  “สมฺม  อิธ  โลเก  มนุสฺสานํ  องฺคสทิสตฺตา  องฺคเมตํ,  ยทิทํ  ภาตา  ภคินีติ,   

ตสฺมา  ตเวสา  องฺคสทิสี  วาจาติ  เอติสฺสา  อนุจฺฉวิกํ  องฺคเมว  ทมฺมีติ  วตฺวา   

องฺคมํสํ  อทาสิ ฯ  ตติโย  “ตาต  มํสขณฺฑํ  เม  เทหีติ  อาห ฯ  ลุทฺทโก

[๒๗๖]  “ตาตาติ  ปุตฺโต  วทมาโน   กมฺเปติ  หทยํ  ปิตุ  

  หทยสฺส  สทิสี  วาจา   หทยํ  สมฺม  ททามิ  เตติ

 วตฺวา  หทยมํเสน  สทฺธึ  มธุรํ  มํสํ  อทาสิ ฯ  จตุตฺโถ  “สหาย  มํสขณฺฑํ  เม  เทหีติ   

อาห ฯ  ลุทฺทโก  “ยสฺส  ปุริสสฺส  คาเม  สหาโย  นตฺถิ,  ตสฺส  โส  คาโม,  ยถา   

นิมฺมนุสฺสํ  อรญฺฃํ,  ตเถว  โหติ,  อิจฺจายํ  ตว  วาจา  สพฺเพน  อตฺตโน  สนฺตเกน   

วิภเวน  สทิสี,  ตสฺมา  สพฺพเมวิทํ  มม  สนฺตกํ  มํสํ  สยานกํ  ทมฺมีติ  วตฺวา  เตน  

สทฺธึ  ตสฺส  เคหํ  ยานกํ  ปาเชนฺโต  อทาสิ ฯ  เสฏฺฅิปุตฺโตปิสฺส  สกฺการสมฺมานํ  กตฺวา   

ปุตฺตทารมสฺส  ปกฺโกสาเปตฺวา  ลุทฺทกกมฺมโต  อปเนตฺวา  อตฺตโน  กุฏมฺพมชฺเฌ   

วสาเปนฺโต  ยาวชีวํ  เตน  สทฺธึ  อเภชฺชสหาโย  อโหสีติ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  เสฏฺฅิปุตฺตา อ.บุตรของเศรษฐี ท.  จตฺตาโร ๔   

พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี  นิกฺขมฺม ออกไปแล้ว  นครา จากพระนคร  นิสีทิตฺวา  

นั่งแล้ว  เอกสฺมึ  ฅาเน ในที่แห่งหนึ่ง  ทิสฺวา เห็นแล้ว  มิคลุทฺทกํ ซึ่งนายพรานเนื้อ  

เอกํ คนหนึ่ง  พหุมํสํ  ลภิตฺวา  ยานกํ  ปูเรตฺวา  วิกฺกีณิตุํ  นครํ  อาคจฺฉนฺตํ ผู้ ได้

แล้ว ซึ่งเนื้อมาก ยังยานน้อย ให้เต็มแล้ว มาอยู่ สู่พระนคร เพื่ออันขาย  ยาจึสุ ขอ

แล้ว  ตํ  มํสขณฺฑํ ซึ่งชิ้นแห่งเนื้อนั้น ฯ  เตสุ  (เสฏฺฅิปุตฺเตสุ)  เอโก  (เสฏฺฅิปุตฺโต) 

อ.- ในบุตรของเศรษฐี ท. เหล่านั้นหนา -บุตรของเศรษฐีคนหนึ่ง  อาห กล่าวแล้ว  อิติ 

ว่า  “ลุทฺทก แน่ะนายพราน  อเร โว้ย  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เทหิ ขอจงให้  มํสขณฺฑํ ซึ่งชิ้น

แห่งเนื้อ  เม แก่เรา”  อิติ ดังนี้ ฯ  ลุทฺทโก อ.นายพราน  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า   

“ยาจนฺเตน  (ปุคฺคเลน)  นาม ชื่อ อันบุคคล ผู้ขออยู่  กิญฺจิ ซึ่งอะไรๆ  ปรํ  (ปุคฺคลํ) 

กะบุคคลอื่น  ลปิตพฺพํ พึงกล่าว  ปิยวจเนน ด้วยคําอันเป็นที่รัก,  วาจา อ.วาจา  เต 

ของท่าน  ผรุสา  วต เป็นคําอันหยาบคายหนอ  (โหติ) ย่อมเป็น,  หิ ก็  สา  (วาจา) 
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อ.วาจานั่น  กิโลมกสทิสี เป็นเช่นกับด้วยพังผืด  (ตสฺสา  วาจาย)  ผรุสตาย เพราะ

ความที่ แห่งวาจานั้น เป็นวาจาอันหยาบคาย  (โหติ) ย่อมเป็น,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  

(อหํ) อ.เรา  ทมฺมิ จะให้  กิโลมกํ ซึ่งพังผืด  วาจาสทิส ํอันเช่นกับด้วยวาจา  ตว 

ของท่าน”  อิติ ดังนี้  อทาสิ ได้ให้แล้ว  กิโลมกมํสขณฺฑํ ซึ่งชิ้นแห่งเนื้อพังผืด  นีรสํ 

อันมีรสออกแล้ว ฯ  ทุติโย  (เสฏฺฅิปุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐี คนที่ ๒  อาห กล่าวแล้ว  

อิติ ว่า  “เชฏฺฅภาติก ข้าแต่พี่ชายผู้เจริญที่สุด  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เทหิ ขอจงให้  มํสขณฺฑํ 

ซึ่งชิ้นแห่งเนื้อ  เม แก่กระผม”  อิติ ดังนี้ ฯ  ลุทฺทโก อ.นายพราน  (วตฺวา) กล่าว

แล้ว  อิติ ว่า  “สมฺม แน่ะสหายผู้มีธุระอันเสมอ  ยํ  อิทํ  (วจนํ) อ.คํานี้ใด  ภาตา อ.พี่

ชาย  ภคินี อ.พี่สาว,  เอตํ  (วจนํ) อ.คํานั่น  องฺคํ เป็นอวัยวะ  (ตสฺส  วจนสฺส)  อิธ  

โลเก  มนุสฺสานํ  องฺคสทิสตฺตา เพราะความที่ แห่งคํานั้น เป็นเช่นกับด้วยอวัยวะ 

ของมนุษย์ ท. ในโลกนี้  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  วาจา 

อ.วาจา  ตว ของท่าน  เอสา นั่น  องฺคสทิสี เป็นเช่นกับด้วยอวัยวะ  (โหติ) ย่อมเป็น  

อิติ เพราะเหตุนั้น  (อหํ) อ.เรา  ทมฺมิ จะให้  องฺคํ  เอว ซึ่งอวัยวะนั่นเทียว  อนุจฺฉวิกํ 

อันสมควร  เอติสฺสา  (วาจาย) แก่วาจานั่น”  อิติ ดังนี้  อทาสิ ได้ให้แล้ว  องฺคมํสํ ซึ่ง

เนื้อแห่งอวัยวะ ฯ  ตติโย  (เสฏฺฅิปุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐี คนที่ ๓  อาห กล่าวแล้ว  

อิติ ว่า  “ตาต ข้าแต่พ่อ  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เทหิ ขอจงให้  มํสขณฺฑํ ซึ่งชิ้นแห่งเนื้อ  เม 

แก่กระผม”  อิติ ดังนี้ ฯ  ลุทฺทโก อ.นายพราน  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า

๒๗๖. “ปุตฺโต อ.บุตร  วทมาโน เมืื่อกล่าว  ‘ตาตาติ ว่า ‘ข้าแต่พ่อ’ 

ดังนี้  หทยํ ยังหัวใจ  ปิต ุของบิดา  กมฺเปติ ย่อมให้หวั่นไหว,  

วาจา อ.วาจา  (ตว) ของท่าน  สทิสี เป็นเช่นกับ  หทยสฺส 

ด้วยหัวใจ  (โหติ) ย่อมเป็น,  สมฺม แน่ะสหายผู้มีธุระอันเสมอ  

(อหํ) อ.เรา  ททามิ จะให้  หทยํ ซึ่งเนื้อแห่งหัวใจ  เต แก่

ท่าน”  อิติ ดังนี้

 อทาสิ ได้ให้แล้ว  มํส ํซึ่งเนื้อ  มธุรํ อันอร่อย  สทฺธึ กับ  หทยมํเสน ด้วยเนื้อแห่ง

หัวใจ ฯ  จตุตฺโถ  (เสฏฺฅิปุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐี คนที่ ๔  อาห กล่าวแล้ว  อิติ 

ว่า  “สหาย แน่ะสหาย  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เทหิ ขอจงให้  มํสขณฺฑํ ซึ่งชิ้นแห่งเนื้อ  เม 

แก่กระผม”  อิติ ดังนี้ ฯ  ลุทฺทโก อ.นายพราน  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สหาโย 
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อ.สหาย  คาเม ในหมู่บ้าน  ยสฺส  ปุริสสฺส ของบุรุษใด  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  โส  คาโม 

อ.หมู่บ้านนั้น  ตสฺส  (ปุริสสฺส) ของบุรุษนั้น  โหติ ย่อมมี  ตถา  เอว โดย-,  อรญฺฃํ 

อ.ป่า  นิมฺมนุสฺส ํอันมีมนุษย์ออกแล้ว  (โหติ) ย่อมมี  ยถา โดยประการใด, -ประการ

นั้นนั่นเทียว,  วาจา อ.วาจา  ตว ของท่าน  อยํ นี้  สทิสี เป็นเช่นกับ  วิภเวน ด้วย

สมบัติอันบุคคลพึงเสวย  สนฺตเกน อันเป็นของมีอยู่  อตฺตโน ของตน  สพฺเพน ทั้ง

ปวง  (โหติ) ย่อมเป็น  อิติ ด้วยประการฉะนี้,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (อหํ) อ.เรา   

ทมฺมิ จะให้  มํส ํซึ่งเนื้อ  สนฺตกํ อันเป็นของมีอยู่  มม ของเรา  อิทํ นี้  สพฺพํ  เอว 

ทั้งปวงนั่นเทียว  สยานกํ อันเป็นไปกับด้วยยานน้อย”  อิติ ดังนี้  ปาเชนฺโต ขับไป

อยู่  ยานกํ ซึ่งยานน้อย  เคหํ สู่เรือน  ตสฺส  (จตุตฺถเสฏฺฅิปุตฺตสฺส) ของบุตรของ

เศรษฐีคนที่ ๔ นั้น  สทฺธึ กับ  เตน  (จตุตฺถเสฏฺฅิปุตฺเตน) ด้วยบุตรของเศรษฐีคน

ที่ ๔ นั้น  อทาสิ ได้ให้แล้ว ฯ  เสฏฺฅิปุตฺโตปิ แม้ อ.บุตรของเศรษฐี  กตฺวา กระทํา

แล้ว  สกฺการสมฺมานํ ซึ่งสักการะและสัมมานะ  อสฺส  (ลุทฺทกสฺส) แก่นายพราน

นั้น  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ปกฺโกสาเปตฺวา ให้ร้องเรียกแล้ว  ปุตฺตทารํ ซึ่งบุตรและ 

ภรรยา  อสฺส  (ลุทฺทกสฺส) ของนายพรานนั้น  อปเนตฺวา นําไปปราศแล้ว  ลุทฺทก-

กมฺมโต จากการงานของนายพราน  (ตํ  ลุทฺทกํ) ยังนายพรานนั้น  วสาเปนฺโต ให้อยู่

อยู่  กุฏุมฺพมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งขุมทรัพย์  อตฺตโน ของตน  อเภชฺชสหาโย เป็น

สหายผู้ไม่แตกกัน  สทฺธึ กับ  เตน  (ลุทฺทเกน) ด้วยนายพรานนั้น  อโหสิ ได้เป็นแล้ว  

ยาวชีว ํสิ้นกาลกําหนดเพียงใดแห่งชีวิต  อิติ ดังนี้แล ฯ  

 ในอดีตกาล บุตรเศรษฐี ๔ คน ในเมืองพาราณสี ออกจากเมือง นั่งในที่แห่งหนึ่ง เห็น

นายพรานเนื้อคนหนึ่ง ผู้ได้เนื้อจํานวนมาก ใส่เต็มยานน้อย มาสู่เมือง เพื่อจะขาย 

จึงขอชิ้นเนื้อกะนายพรานเนื้อนั้น. ในบรรดาบุตรเศรษฐีทั้ง ๔ คนเหล่านั้น คนหนึ่ง 

กล่าวว่า “เฮ้ยพราน ท่านจงให้ชิ้นเนื้อแก่เรา”. นายพราน กล่าวว่า “ธรรมดาว่าบุคคล

ผู้จะขออะไรๆ กะบุคคลอื่น พึงเจรจาด้วยคําอันเป็นที่รัก, วาจาของท่าน ช่างหยาบ

เสียจริงหนอ, ก็วาจานั้นเป็นเช่นกับพังผืด เพราะเป็นวาจาหยาบ, เพราะฉะนั้น เรา

จะให้พังผืดอันเช่นกับวาจาของท่าน” ดังนี้แล้ว ได้ให้ชิ้นเนื้อที่เป็นพังผืด อันไม่มีรส. 

บุตรเศรษฐีคนที่ ๒ กล่าวว่า “พี่ชาย โปรดให้ชิ้นเนื้อแก่ผม”. นายพราน กล่าวว่า “แน่ะ

สหาย คําพูดที่ว่า ‘พี่ชาย พี่หญิง’ จัดเป็นอวัยวะ เพราะคํานั้นเป็นเช่นกับด้วยอวัยวะ

ของมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้, เพราะฉะนั้น วาจาของท่านนั่น เป็นเช่นกับอวัยวะ เหตุ
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นั้น เราจะให้เนื้ออันสมควรแก่วาจานั่นแล” ดังนี้แล้ว ได้ให้เนื้อที่เป็นอวัยวะ. บุตร

เศรษฐีคนที่ ๓ กล่าวว่า “พ่อ โปรดให้ชิ้นเนื้อแก่ผม”. นายพราน กล่าวว่า

 “บุตร เมื่อเรียกว่า ‘พ่อ’ ย่อมทําหัวใจของบิดาให้หวั่นไหว, 

วาจาเป็นเช่นกับหัวใจ, แน่ะสหาย เราจะให้เนื้อหัวใจแก่ท่าน” 

 ดังนี้แล้ว ได้ให้เนื้ออันอร่อยพร้อมกับเนื้อหัวใจ. บุตรเศรษฐีคนที่ ๔ กล่าวว่า “แน่ะ

สหาย ขอท่านจงให้ชิ้นเนื้อแก่เรา”. นายพรานตอบว่า “สหายของบุรุษใดไม่มีใน

หมู่บ้าน, หมู่บ้านนั้นของบุรุษนั้น ก็เหมือนกับป่า ที่ไม่มีมนุษย์นั่นเอง, ดังนั้น วาจา

ของท่านนี้ เป็นเช่นกับสมบัติของตนทั้งหมด, เพราะฉะนั้น เราจะให้เนื้อซึ่งเป็นของ

เรานี้ พร้อมทั้งยานน้อยทั้งหมดทีเดียวแก่ท่าน” ดังนี้แล้ว ได้ขับยานน้อยไปเรือนของ

บุตรเศรษฐีนั้น พร้อมกับเขา ได้ให้แล้ว. แม้บุตรเศรษฐี ก็ได้ทําสักการะและความ

นับถือแก่นายพรานนั้น จึงสั่งคนให้เรียกบุตรและภรรยาของเขามา ปลดเปลื้องออก

จากงานของพรานให้อยู่ในท่ามกลางกองทรัพย์ของตน ได้เป็นสหายผู้มิแตกร้าวกัน

กับนายพรานนั้น ตลอดชีวิตแล. 

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

 จตุกฺกนิปาตสฺส  ทุติยวคฺเค  มํสลาภิชาตเก  เสฏฺฅิปุตฺตวตฺถุ ฯ

 เสฏฺฅิปุตฺตวตฺถุ อ.เรื่องแห่งบุตรของเศรษฐี  (อาคตํ) มาแล้ว  มํสลาภิชาตเก  

ในมังสลาภีชาดก  ทุติยวคฺเค ในทุติยวรรค  จตุกฺกนิปาตสฺส แห่งจตุกกนิบาต ฯ

 เรื่องบุตรเศรษฐีมาในมังสลาภีชาดก ในทุติยวรรค แห่งจตุกกนิบาต.

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

๖. วงฺคีสตฺเถรวตฺถุ

[๒๗๗] ตสฺมา  ปิยเมว  ภาสิตพฺพํ ฯ  วงฺคีสตฺเถโรปิ  อิมเมวตฺถํ  วิญฺฃาเปนฺโต  ภควโต   

สมฺมุขา  สุภาสิตสุตฺตปริยาปนฺนํ  อิมํ  คาถมาห  

  ปิยวาจเมว  ภาเสยฺย   ยา  วาจา  ปฏินนฺทิตา  
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  ยํ  อนาทาย  ปาปานิ   ปเรสํ  ภาสเต  ปิยนฺติ ฯ

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  ปิยํ  เอว  (วจนํ) อ.คําอันเป็นที่รักนั่นเทียว  (ปุคฺคเลน) อัน

บุคคล  ภาสิตพฺพํ พึงกล่าว ฯ  วงฺคีสตฺเถโรปิ แม้ อ.พระวังคีสะผู้เถระ  (กุลปุตฺตํ)  

วิญฺฃาเปนฺโต เมื่อยังกุลบุตร ให้รู้  อิมํ  เอว  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนี้นั่นเทียว  อาห 

กล่าวแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งคาถานี้  สุภาสิตสุตฺตปริยาปนฺน ํอันนับเนื่องในสุภาสิตสูตร  

สมฺมุขา ในที่มีหน้าพร้อม  ภควโต ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า  อิติ ว่า

 “ยา  วาจา อ.วาจาใด  (ชเนหิ) อันชน ท.  ปฏินนฺทิตา ชื่นชม

แล้ว,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อนาทาย ไม่ถือเอาแล้ว  ปาปานิ  

(วจนานิ) ซึ่งคํา ท. อันชั่ว  ปเรสํ  (ชนานํ) ของชน ท. เหล่า

อื่น  ภาสเต ย่อมกล่าว  ปิยํ  (วจนํ) ซึ่งคํา อันเป็นที่รัก  ย ํใด,  

(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ภาเสยฺย พึงกล่าว  (ตํ)  ปิยวาจํ  เอว ซึ่ง

วาจาอันเป็นที่รักนั้นนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เพราะฉะนั้น บุคคลควรกล่าวเฉพาะคําอันเป็นที่รักเท่านั้น. แม้พระวังคีสเถระ เมื่อจะ

ทํากุลบุตรให้เข้าใจเนื้อความนี้นี่แล จึงกล่าวคาถานี้ ซึ่งนับเนื่องในสุภาสิตสูตร ต่อ

พระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า

 “บุคคลควรพูดแต่วาจาอันเป็นที่รักเท่านั้น อันเหล่าชนพากัน

ชื่นชม ซึ่งไม่ถือเอาคําชั่วหยาบทั้งหลาย ของชนเหล่าอื่น พูด

แต่คําอันเป็นที่รัก”.

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

 ตตฺถ  “ปฏินนฺทิตาติ  หฏฺเฅน  หทเยน  ปฏิมุขํ  คนฺตฺวา  สมฺปิยายิตา ฯ  “ยํ   

อนาทายาติ  ยํ  วจนํ  ภาสนฺโต  ปเรสํ  ปาปานิ  อปฺปิยานิ  ปฏิกูลานิ  ผรุสวจนานิ   

อนาทยิตฺวา  อตฺถพฺยญฺชนมธุรํ  ปิยวจนเมว  ภาสติ,  ตํ  ปิยวาจเมว  ภาเสยฺยาติ   

อตฺโถ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ปฏินนฺทิตาติ  (ปทสฺส)  “(ชเนหิ)  หฏฺเฅน  หทเยน  ปฏิมุขํ  คนฺตฺวา  สมฺปิยายิตา”   

(อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ยํ  อนาทายาติ  (ปททฺวยสฺส)  “(ปุคฺคโล)  ยํ  วจนํ  ภาสนฺโต  ปเรสํ  (ชนานํ)  
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ปาปานิ  อปฺปิยานิ  ปฏิกูลานิ  ผรุสวจนานิ  อนาทยิตฺวา  อตฺถพฺยญฺชนมธุรํ  ปิยวจนเมว  ภาสติ,  

(ปุคฺคโล)  ตํ  ปิยวาจํ  เอว  ภาเสยฺยาติ  อตฺโถ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ชเนหิ) อันชน ท.  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ปฏิมุขํ สู่ที่มีหน้า

เฉพาะ  สมฺปิยายิตา รักใคร่สนิมสนมแล้ว  หทเยน ด้วยหัวใจ  หฏฺเฅน อันร่าเริง

แล้ว”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ปฏินนฺทิตาติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่า

นั้นหนา -บทว่า “ปฏินนฺทิตา” ดังนี้ ฯ  อตฺโถ อ.อรรถ  อิติ ว่า  “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  

ภาสนฺโต เมื่อกล่าว  ยํ วจนํ ซึ่งคําใด  อนาทยิตฺวา ไม่ถือเอาแล้ว  ผรุสวจนานิ 

ซึ่งคําอันหยาบคาย ท.  ปาปานิ อันเลว  อปฺปิยานิ อันไม่เป็นที่รัก  ปฏิกูลานิ อัน

น่าเกลียด  ปเรสํ  (ชนานํ) ของชน ท. เหล่าอื่น  ภาสติ ย่อมกล่าว  ปิยวจนํ  เอว 

ซึ่งคําอันเป็นที่รักนั่นเทียว  อตฺถพฺยญฺชนมธุรํ อันไพเราะโดยอรรถและพยัญชนะ,  

(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ภาเสยฺย พึงกล่าว  ตํ  ปิยวาจํ  เอว ซึ่งคําอันเป็นที่รักนั้น 

นั่นเทียว”  อิติ ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  “ยํ  อนาทายาติ ว่า “ยํ  

อนาทาย” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “ปฏินนฺทิตา” ความว่า อันเหล่าชนไปสู่ที่ตรงหน้า รักใคร่

สนิทสนม ด้วยดวงใจอันร่าเริง. สองบทว่า “ยํ  อนาทาย” ความว่า บุคคลเมื่อจะกล่าว

คําใด ไม่ถือเอาคําหยาบ คําเลว คําอันไม่เป็นที่รัก คําน่าเกลียด ของพวกชนเหล่าอื่น 

กล่าวแต่คําเป็นที่รักเท่านั้น อันไพเราะทั้งอรรถและพยัญชนะแท้จริง, ควรพูดแต่วาจา

อันน่ารักนั้นเพียงอย่างเดียว.

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

๗. อมฺพมนฺตชานนกวตฺถุ

[๒๗๘] มุสาวาที  ปน  ปฏิลทฺธโตปิ  ปฏิลภิตพฺพโตปิ  ปริหายติ  ทุกฺขญฺจ  ปปฺโปติ ฯ   

อมฺพมนฺตชานนกพฺราหฺมณาทโย  เจตฺถ  นิทสฺสนํ ฯ

 ปน อนึ่ง  มุสาวาที  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล ผู้กล่าวเท็จโดยปกติ  ปริหายติ ย่อมเสื่อม

รอบ  (อตฺตนา)  ปฏิลทฺธโตปิ  (วตฺถุโต) จากวัตถุ อันอันตนได้เฉพาะแล้วบ้าง   
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(อตฺตนา)  ปฏิลภิตพฺพโตปิ  (วตฺถุโต) จากวัตถุ อันอันตน พึงได้เฉพาะบ้าง  (จ) 

ด้วย  ปปฺโปต ิย่อมถึง  ทุกฺขํ ซึ่งความทุกข์  จ ด้วย ฯ  จ ก็  อมฺพมนฺตชานนก- 

พฺราหฺมณาทโย  (ชนา) อ.ชน ท. มีพราหมณ์ผู้รู้ซึ่งมนต์แห่งมะม่วงเป็นต้น  นิทสฺสนํ 

เป็นตัวอย่าง  เอตฺถ  (วตฺถุมฺหิ) ในเรื่องนี้  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ

 อนึ่ง บุคคลผู้มักพูดเท็จ ย่อมเสื่อมจากลาภที่ตนได้แล้วบ้าง จากลาภอันตนควรจะ

ได้บ้าง และย่อมประสบทุกข์. ก็ในข้อนี้ มีพราหมณ์ผู้รู้มนต์เสกมะม่วงเป็นต้น เป็น

อุทาหรณ์.

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

 อตีเต  กิร  โพธิสตฺโต  ปจฺจนฺตนคเร  จณฺฑาลคาเม  จณฺฑาโล  หุตฺวา  ปณฺฑิโต   

พฺยตฺโต  อกาเล  ผลคฺคณฺหาปกมนฺตํ  อญฺฃาสิ ฯ  โส  ปาโตว  อรญฺฃํ  คนฺตฺวา   

อมฺพรุกฺขโต  สตฺตปทมตฺถเก  ฅิโต  มนฺตํ  ปริชปฺเปตฺวา  รุกฺขํ  อุทกปฺปสเตน  ปหริ ฯ  

ตํขณญฺเฃว  ปุราณปตฺตานิ  ปตนฺติ  นวานิ  จ  อุฏฺฅหนฺติ  ปุปฺผานิ  ปุปฺผิตฺวา  ปตนฺติ 

ผลานิ  อุฏฺฅหิตฺวา  มุหุตฺเตเนว  ปจิตฺวา  มธุรานิ  โอชวนฺตานิ  ทิพฺพผลสทิสานิ   

หุตฺวา  ปตนฺติ ฯ  โส  ยาวทตฺถํ  ขาทิตฺวา  กาเชนาทาย  เคหํ  อาคนฺตฺวา  วิกฺกีณนฺโต  

ปุตฺตทารํ  โปเสสิ ฯ  

 กิร ได้ยินว่า  อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  จณฺฑาโล 

เป็นคนจัณฑาล  จณฺฑาลคาเม ในหมู่บ้านของคนจัณฑาล  ปจฺจนฺตนคเร ในปัจจันต- 

นคร  หุตฺวา เป็น  ปณฺฑิโต เป็นบัณฑิต  พฺยตฺโต เป็นผู้เฉลียวฉลาด  (หุตฺวา) เป็น  

อญฺฃาสิ ได้รู้แล้ว  ผลคฺคณฺหาปกมนฺตํ ซึ่งมนต์เป็นเครื่องยังต้นไม้ให้จับซึ่งผล  

อกาเล ในสมัยมิใช่ฤดูกาล ฯ  โส  (โพธิสตฺโต) อ.พระโพธิสัตว์นั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  

อรญฺฃํ สู่ป่า  ปาโตว ในเวลาเช้าเทียว  ฅิโต ยืนอยู่แล้ว  สตฺตปทมตฺถเก ในที่สุด

แห่งเท้า ๗  อมฺพรุกฺขโต จากต้นมะม่วง  ปริชปฺเปตฺวา ร่ายแล้ว  มนฺต ํ ซึ่งมนต์  

ปหร ิสาดแล้ว  รุกฺขํ ซึ่งต้นไม้  อุทกปฺปสเตน ด้วยนํ้าฟายมือหนึ่ง ฯ  ตํขณํ  เอว ใน

ขณะนั้นนั่นเทียว  ปุราณปตฺตานิ อ.ใบเก่า ท.  ปตนฺต ิย่อมร่วง  จ ด้วย  (ปตฺตานิ)  

อ.ใบ ท.  นวานิ อันใหม่  อุฏฺฅหนฺติ ย่อมตั้งขึ้น  (จ) ด้วย,  ปุปฺผานิ อ.ดอก ท.   

ปุปฺผิตฺวา บานแล้ว  ปตนฺต ิย่อมร่วงไป,  ผลานิ อ.ผล ท.  อุฏฺฅหิตฺวา ตั้งขึ้นแล้ว   
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ปจิตฺวา สุกแล้ว  มุหุตฺเตน  เอว โดยกาลครู่หนึ่งนั่นเทียว  มธุรานิ มีรสอันอร่อย   

โอชวนฺตานิ มีโอชะ  ทิพฺพผลสทิสานิ เป็นเช่นกับด้วยผลไม้อันเป็นทิพย์  หุตฺวา 

เป็น  ปตนฺต ิย่อมหล่นลง ฯ  โส  (โพธิสตฺโต) อ.พระโพธิสัตว์นั้น  ขาทิตฺวา เคี้ยวกิน

แล้ว  ยาวทตฺถํ เพียงใดแต่ความต้องการ  อาทาย ถือเอาแล้ว  กาเชน ด้วยกระเฌอ  

อาคนฺตฺวา มาแล้ว  เคหํ สู่เรือน  วิกฺกีณนฺโต ขายอยู่  โปเสสิ เลี้ยงดูแล้ว  ปุตฺตทารํ 

ซึ่งบุตรและภรรยา ฯ  

 ดังได้สดับมา ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์ เป็นคนจัณฑาล ในหมู่บ้านของคนจัณฑาล 

ในปัจจันตนคร เป็นบัณฑิต ผู้เฉียบแหลม รอบรู้มนต์สําหรับทํามะม่วงให้มีผลในสมัย

มิใช่ฤดูกาล. พระโพธิสัตว์นั้น ไปป่าแต่เช้าตรู่ ยืนอยู่ ณ ที่สุดจากต้นมะม่วงออกไป ๗ 

ก้าว จึงร่ายมนต์ เอานํ้าซองมือหนึ่งสาดต้น. ในทันทีทันใดนั่นเอง ใบเก่าๆ ก็หล่นไป, 

และใบใหม่ๆ ก็งอกออก, ดอกทั้งหลาย บานแล้วก็หล่นร่วงไป, ผลทั้งหลายเผล็ดออก

สุกโดยกาลครู่เดียวเท่านั้น มีรสอร่อยโอชะเช่นกับผลไม้ทิพย์หล่นไป. พระโพธิสัตว์

นั้น กินเท่าที่ต้องการแล้ว ใช้หาบๆ มาสู่เรือน ขายเลี้ยงบุตรและภรรยา. 

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

 อเถโก  พฺราหฺมโณ  ตสฺส  สนฺติเก  ตํ  มนฺตํ  อุคฺคณฺหิตฺวา  “ตาต  อนคฺโฆยํ  มนฺโต,  

ตฺวมิมํ  นิสฺสาย  พหุธนํ  ลภิสฺสสิ,  เยน  เกนจิ  ปุฏฺโฅ  มา  มํ  นิคุยฺหิ,  ‘จณฺฑาลสฺส  

สนฺติกา  เม  มนฺโต  คหิโตติ  วเทหิ,  ยทิ  ลชฺชนฺโต  อญฺฃถา  กเถสฺสสิ,  มนฺตสฺส  

ผลํ  น  ลภิสฺสสีติ  วุตฺโต  “สาธูติ  วตฺวา  ตํ  วนฺทิตฺวา  อนุปุพฺเพน  พาราณสึ  ปตฺวา   

ตาทิเสน  อมฺพผเลน  ราชานํ  อุปฏฺฅหนฺโต  พหุธนํ  ปฏิลภิ ฯ  อเถกทิวสํ  ราชา  

“มาณว  กสฺส  สนฺติเก  มนฺโต  อุคฺคหิโตติ  ปุจฺฉิ ฯ  โส  “จณฺฑาลสฺส  สนฺติเกติ  วตฺตุํ  

ลชฺชนฺโต  “ตกฺกสิลายํ  ทิสาปาโมกฺขาจริยสฺส  สนฺติเกติ  มุสา  อโวจ ฯ  ตํขณญฺเฃว  

มนฺโต  อนฺตรธายิ ฯ  โส  อชานิตฺวาว  เอกทิวสํ  รญฺฃา  อุยฺยานํ  คนฺตฺวา  “มาณว  

อมฺพํ  อาหราติ  วุตฺโต  มนฺตํ  ปริชปฺปนฺโต  มนฺเต  อนุปฏฺฅหนฺเต  อนฺตรหิตภาวํ   

ฃตฺวา  ลชฺชิโต  รญฺฃา  ปุนปฺปุนํ  ปุฏฺโฅ  วญฺเจตุํ  อสกฺโกนฺโต  ยถาภูตํ  กเถสิ ฯ  

ราชา  กุชฺฌิตฺวา  “อิมํ  คเล  คเหตฺวา  นีหรถาติ  อาห ฯ  ราชปุริสา  ตถา  กตฺวา  “ตว   

อาจริยํ  อุปสงฺกมิตฺวา  ตํ  อาราเธตฺวา  สเจ  ปุน  มนฺตํ  ลภสิ,  อิธาคจฺเฉยฺยาสิ,  โน  

เจ,  มายิธาคมีติ  วทึสุ ฯ  โส  อนาโถ  หุตฺวา  โพธิสตฺตํ  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุน  ตํ  มนฺตํ  
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ยาจิตฺวา  “นาหํ  ตาทิสสฺส  มุสาวาทิโน  มนฺตํ  เทมิ,  กุโต  มนฺโต,  คจฺฉ  น  มยฺหํ   

รุจฺจสีติ  เตน  วุตฺโต  “กิมฺเม  ชีวิเตนาติ  อรญฺฃํ  ปวิสิตฺวา  อนาถมรณํ  ปาปุณีติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์  เอโก คนหนึ่ง  อุคฺคณฺหิตฺวา เรียนเอาแล้ว  

ตํ  มนฺต ํซึ่งมนต์นั้น  สนฺติเก ในสํานัก  ตสฺส  (โพธิสตฺตสฺส) ของพระโพธิสัตว์นั้น  

(เตน  โพธิสตฺเตน)  วุตฺโต ผู้อันพระโพธิสัตว์นั้น กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต ดูก่อน

พ่อ  อยํ  มนฺโต อ.มนต์นี้  อนคฺโฆ เป็นมนต์มีค่าหามิได้  (โหติ) ย่อมเป็น,  ตฺวํ อ.เธอ   

นิสฺสาย อาศัยแล้ว  อิมํ  (มนฺตํ) ซึ่งมนต์นี้  ลภิสฺสสิ จักได้  พหุธนํ ซึ่งทรัพย์มาก,  

(ตฺวํ) อ.เธอ  เยน  เกนจิ  (ปุคฺคเลน)  ปุฏฺโฅ ผู้อันบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ถามแล้ว  

มา นิคุยฺหิ อย่าปกปิดแล้ว  ม ํซึ่งเรา,  (ตฺวํ) อ.เธอ  วเทหิ จงบอก  อิติ ว่า  ‘มนฺโต 

อ.มนต์  เม อันข้าพเจ้า  คหิโต เรียนเอาแล้ว  สนฺติกา จากสํานัก  จณฺฑาลสฺส ของ

คนจัณฑาล’  อิติ ดังนี้,  ยทิ ผิว่า  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ลชฺชนฺโต ละอายอยู่  กเถสฺสสิ จัก

กล่าว  อญฺฃถา โดยประการอื่นไซร้,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  น  ลภิสฺสส ิจักไม่ได้  ผลํ ซึ่ง

ผล  มนฺตสฺส ของมนต์”  อิติ ดังนี้  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สาธุ อ.ดีละ”  อิติ ดังนี้   

วนฺทิตฺวา ไหว้แล้ว  ตํ  (โพธิสตฺตํ) ซึ่งพระโพธิสัตว์นั้น  ปตฺวา ถึงแล้ว  พาราณสึ ซึ่ง

เมืองพาราณสี  อนุปุพฺเพน โดยลําดับ  อุปฏฺฅหนฺโต บํารุงอยู่  ราชานํ ซึ่งพระราชา  

อมฺพผเลน ด้วยผลของมะม่วง  ตาทิเสน อันเช่นนั้น  ปฏิลภิ ได้แล้ว  พหุธนํ ซึ่ง

ทรัพย์มาก ฯ  อถ ครั้งนั้น  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  ราชา อ.พระราชา  ปุจฺฉิ ตรัสถาม

แล้ว  อิติ ว่า  “มาณว ดูก่อนมาณพ  มนฺโต อ.มนต์  (ตยา) อันเธอ  อุคฺคหิโต เรียน

เอาแล้ว  สนฺติเก ในสํานัก  กสฺส ของใคร”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (มาณโว) อ.มาณพนั้น  

ลชฺชนฺโต ละอายอยู่  วตฺตุ ํเพื่ออันกราบทูล  อิติ ว่า  “(มนฺโต) อ.มนต์  (มยา) อัน 

ข้าพระองค์  (อุคฺคหิโต) เรียนเอาแล้ว  สนฺติเก ในสํานัก  จณฺฑาลสฺส ของคนจัณฑาล”  

อิติ ดังนี้  อโวจ ได้กราบทูลแล้ว  มุสา เท็จ  อิติ ว่า  “(มนฺโต) อ.มนต์  (มยา) อัน 

ข้าพระองค์  (อุคฺคหิโต) เรียนเอาแล้ว  สนฺติเก ในสํานัก  ทิสาปาโมกฺขาจริยสฺส ของ

อาจารย์ผู้ทิสาปาโมกข์  ตกฺกสิลายํ ในเมืองตักกศิลา”  อิติ ดังนี้ ฯ  ตํขณํ  เอว ใน

ขณะนั้นนั่นเทียว  มนฺโต อ.มนต์  อนฺตรธายิ หายไปแล้ว ฯ  โส  (มาณโว) อ.มาณพ

นั้น  อชานิตฺวา ว ไม่รู้แล้วเทียว  รญฺฃา  อุยฺยานํ  คนฺตฺวา  วุตฺโต ผู้อันพระราชา 

เสด็จไปแล้ว สู่พระราชอุทยาน ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “มาณว ดูก่อนมาณพ  (ตฺวํ) อ.เธอ  
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อาหร จงนํามา  อมฺพํ ซึ่งมะม่วง”  อิติ ดังนี้   เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  ปริชปฺปนฺโต ร่าย

อยู่  มนฺตํ ซึ่งมนต์,  มนฺเต ครั้นเมื่อมนต์  อนุปฏฺฅหนฺเต ไม่ปรากฏอยู่,  ฃตฺวา รู้แล้ว  

(มนฺตสฺส)  อนฺตรหิตภาวํ ซึ่งความที่ แห่งมนต์ เป็นมนต์หายไปแล้ว  ลชฺชิโต ละอาย

แล้ว  รญฺฃา  ปุนปฺปุนํ  ปุฏฺโฅ ผู้อันพระราชา ตรัสถามแล้ว บ่อยๆ  อสกฺโกนฺโต  

ไม่อาจอยู่  วญฺเจตุํ เพื่ออันลวง  กเถสิ กราบทูลแล้ว  ยถาภูตํ ตามความเป็นจริง ฯ  

ราชา อ.พระราชา  กุชฺฌิตฺวา ทรงกริ้วแล้ว  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน 

ท.  คเหตฺวา จับแล้ว  อิมํ  (มาณวํ) ซึ่งมาณพนี้  คเล ที่คอ  นีหรถ จงนําออกไป”  

อิติ ดังนี้ ฯ  ราชปุริสา อ.ราชบุรุษ ท.  กตฺวา กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น   

วทึสุ กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไปหาแล้ว   

อาจริยํ ซึ่งอาจารย์  ตว ของท่าน  ตํ  (อาจริยํ) ยังอาจารย์นั้น  อาราเธตฺวา ให้ยินดี

แล้ว  ลภสิ ย่อมได้  มนฺตํ ซึ่งมนต์  ปุน อีกไซร้,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อาคจฺเฉยฺยาสิ พึงมา  

อิธ  (ฅาเน) ในที่นี้,  เจ หากว่า  (ตฺวํ) อ.ท่าน  โน  (ลภสิ) ย่อมไม่ได้ไซร้,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  

มา  อาคมิ อย่ามาแล้ว  อิธ  (ฅาเน) ในที่นี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (มาณโว) อ.มาณพนั้น   

อนาโถ เป็นผู้ไม่มีที่พึ่ง  หุตฺวา เป็น  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไปหาแล้ว  โพธิสตฺตํ ซึ่ง

พระโพธิสัตว์  ยาจิตฺวา ขอแล้ว  ตํ  มนฺต ํซึ่งมนต์นั้น  ปุน อีก  เตน  (โพธิสตฺเตน)   

วุตฺโต ผู้อันพระโพธิสัตว์นั้น กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  น  เทมิ จะไม่ให้  มนฺต ํ

ซึ่งมนต์  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคล  มุสาวาทิโน ผู้กล่าวเท็จโดยปกติ  ตาทิสสฺส ผู้เช่น

กับด้วยท่าน,  มนฺโต อ.มนต์  (ภวิสฺสติ) จักมี  กุโต  (ฅานโต) แต่ที่ไหน,  (ตฺวํ) 

อ.ท่าน  คจฺฉ จงไป,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  น  รุจฺจสิ ย่อมไม่ชอบใจ  มยฺห ํแก่เรา”  อิติ ดังนี้   

(จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “กึ  (ปโยชนํ) อ.ประโยชน์อะไร  ชีวิเตน ด้วยชีวิต  เม 

แก่เรา”  อิติ ดังนี้  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  อรญฺฃํ สู่ป่า  ปาปุณิ ถึงแล้ว  อนาถมรณํ 

ซึ่งความตายอย่างไม่มีที่พึ่ง  อิติ ดังนี้แล ฯ 

  ทีนั้น พราหมณ์คนหนึ่ง เรียนมนต์นั้นในสํานักของพระโพธิสัตว์นั้น ผู้อันพระโพธิสัตว์

กล่าวว่า “พ่อ มนต์นี้ เป็นมนต์หาค่ามิได้, ท่านอาศัยมนต์นี้ จักได้ทรัพย์มาก, ถูก

บุคคลใดบุคคลหนึ่งถามแล้ว อย่าปิดบังเราไว้, ท่านจงบอกว่า ‘มนต์ ข้าพเจ้าเรียน

เอาแล้วจากสํานักของคนจัณฑาล’ ดังนี้, ถ้าท่านละอาย จักกล่าวโดยประการอื่นไซร้, 

ท่านจักไม่ได้ผลของมนต์” ดังนี้ จึงรับว่า “ได้ครับ” ไหว้พระโพธิสัตว์นั้นแล้ว ถึงเมือง

พาราณสีโดยลําดับ บํารุงพระราชาด้วยผลมะม่วงอันเช่นนั้น ได้รับทรัพย์มาก. ครั้น
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ภายหลัง ณ วันหนึ่ง พระราชา ตรัสถามว่า “มาณพ มนต์ เธอเรียนในสํานักของใคร”. 

เขาละอายเพื่อจะกราบทูลว่า “ในสํานักของคนจัณฑาล” ได้กราบทูลเท็จว่า “ในสํานัก

ของอาจารย์ทิสาปาโมกข์ ในเมืองตักกสิลา”. ในทันใดนั้นเอง มนต์ ก็อันตรธานหาย

ไป. เขายังไม่รู้เลย วันหนึ่ง ผู้อันพระราชาเสด็จไปสู่พระอุทยาน ตรัสว่า “มาณพ เธอ

จงนํามะม่วงมา” จึงร่ายมนต์ เมื่อมนต์ไม่ปรากฏ จึงรู้ว่ามนต์หายไปแล้ว ละอายใจ 

ถูกพระราชาตรัสถามซํ้าแล้วซํ้าเล่า ไม่สามารถเพื่อจะลวงได้ จึงกราบทูลตามความ

เป็นจริง. พระราชาทรงกริ้ว ตรัสว่า “พวกท่านจงจับบุรุษนี้ที่คอ แล้วนําออกไป”. พวก

ราชบุรุษทําตามรับสั่ง กล่าวว่า “ท่านเข้าไปหาอาจารย์ของท่าน ทําให้ท่านยินดี, ถ้า

ท่านได้มนต์นี้อีก, พึงกลับมาในที่นี้, ถ้าไม่ได้, ไม่ต้องมาในที่นี้อีก”. บุรุษนั้น เป็นคน

อนาถา เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ แล้วขอมนต์นั้นอีก ผู้อันพระโพธิสัตว์กล่าวว่า “เราจะ

ไม่ให้มนต์แก่บุคคลผู้มักกล่าวเท็จ ผู้เช่นท่าน, มนต์จักมีแต่ที่ไหน, ท่านจงไป, ท่าน

ไม่ชอบใจแก่เรา” ดังนี้ คิดว่า “ประโยชน์อะไรด้วยชีวิตแก่เรา” แล้วเข้าป่าไป ถึงความ

ตายอย่างอนาถา ดังนี้แล.

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

 เตรสนิปาเต  อมฺพชาตกวณฺณนายํ  อมฺพมนฺตชานนกวตฺถุ  ฯ

 อมฺพมนฺตชานนกวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพราหมณ์ผู้รู้ซึ่งมนต์แห่งมะม่วง  (อาคตํ) มาแล้ว  

อมฺพชาตกวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งอัมพชาดก  เตรสนิปาเต ในเตรสนิบาต ฯ

 เรื่องพราหมณ์ผู้รู้มนต์สําหรับเสกมะม่วงมาในอรรถกถาอัมพชาดก ในเตรสนิบาต.

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

๘. เสฏฺปิุตฺตวตฺถุ

[๒๗๙]  อตีเต  พาราณสิยํ  ตโย  เสฏฺฅิปุตฺตา  อเหสุํ ฯ  อนฺโตนคเร  จ  เอกสฺมึ  สเร  ปทุมานิ  

ปุปฺผนฺติ  เอโก  จ  ฉินฺนนาโส  ปุริโส  ตํ  สรํ  รกฺขติ ฯ  อเถกทิวสํ  มาลํ  ปิลนฺธิตฺวา   

อุสฺสวํ  กีฬิตุกามา  เต  เสฏฺฅิปุตฺตา  “นาสจฺฉินฺนสฺส  อภูเตน  วณฺณํ  วตฺวา  มาลํ   

ยาจิสฺสามาติ  ตํ  อุปสงฺกมิตฺวา  อฏฺฅํสุ ฯ  เตเสฺวโก  ยาจนฺโต  อิมํ  คาถมาห
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  “ยถา  เกสา  จ  มสฺสุ  จ   ฉินฺนํ  ฉินฺนํ  วิรูหติ  

  เอวํ  รูหตุ  เต  นาสา   ปทุมํ  เทหิ  ยาจิโตติ ฯ

   อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  เสฏฺฅิปุตฺตา อ.บุตรของเศรษฐี ท.  ตโย ๓  อเหสุํ  

ได้มีแล้ว  พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี ฯ  จ ก็  ปทุมานิ อ.ดอกปทุม ท.  เอกสฺมึ  

สเร ในสระแห่งหนึ่ง  อนฺโตนคเร ในภายในแห่งพระนคร  ปุปฺผนฺต ิ ย่อมบาน,  จ 

อนึ่ง  ปุริโส อ.บุรุษ  ฉินฺนนาโส ผู้มีจมูกอันวิ่นแล้ว  เอโก คนหนึ่ง  รกฺขติ ย่อมรักษา  

ตํ  สรํ ซึ่งสระนั้น ฯ  อถ ครั้งนั้น  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  เต  เสฏฺฅิปุตฺตา อ.บุตรของ

เศรษฐี ท. เหล่านั้น  มาลํ  ปิลนฺธิตฺวา  อุสฺสวํ  กีฬิตุกามา ผู้ใคร่เพื่ออัน ประดับ 

ซึ่งระเบียบ แล้วจึงเล่น ซึ่งมหรสพ  (มนฺเตตฺวา) ปรึกษากันแล้ว  อิติ ว่า  “(มยํ) 

อ.เรา ท.  วตฺวา กล่าวแล้ว  วณฺณํ ซึ่งคุณอันบุคคลพึงพรรณนา  (ปุริสสฺส) ของบุรุษ   

นาสจฺฉินฺนสฺส ผู้มีจมูกอันวิ่นแล้ว  อภูเตน  (วจเนน) ด้วยคําอันไม่จริง  ยาจิสฺสาม 

จักขอ  มาลํ ซึ่งระเบียบ”  อิติ ดังนี้  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไปหาแล้ว  ตํ  (นาสจฺฉินฺน- 

ปุริสํ) ซึ่งบุรุษผู้มีจมูกอันวิ่นนั้นแล้ว  อฏฺฅํสุ ได้ยืนแล้ว ฯ  เตสุ  (เสฏฺฅิปุตฺเตสุ)  เอโก   

(เสฏฺฅิปุตฺโต) อ.- ในบุตรของเศรษฐี ท. เหล่านั้นหนา -บุตรของเศรษฐีคนหนึ่ง   

ยาจนฺโต เมื่อขอ  อาห กล่าวแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งคาถานี้  อิติ ว่า

 “เกสา  จ อ.ผม ท. ด้วย  มสฺสุ  จ อ.หนวดด้วย  ฉินฺนํ   

ฉินฺนํ อันขาดแล้ว อันขาดแล้ว  วิรูหต ิ ย่อมงอกขึ้น  ยถา 

ฉันใด,  นาสา อ.จมูก  เต ของท่าน  รูหตุ ขอจงงอกขึ้น  เอวํ 

ฉันนั้น,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  (มยา)  ยาจิโต ผู้อันเราขอแล้ว  เทหิ 

ขอจงให้  ปทุมํ ซึ่งดอกปทุม”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในอดีตกาล ได้มีบุตรเศรษฐี ๓ ท่าน ในเมืองพาราณสี. ก็ดอกปทุมทั้งหลายในสระแห่ง

หนึ่ง ในภายในเมือง ย่อมบาน, อนึ่ง บุรุษผู้มีจมูกวิ่นคนหนึ่ง ย่อมดูแลสระนั้น. ทีนั้น 

ในวันหนึ่ง บุตรเศรษฐีเหล่านั้น มีความประสงค์จะประดับระเบียบแล้วเล่นมหรสพ จึง

ปรึกษากันว่า “พวกเรากล่าวสรรเสริญคุณของบุรุษผู้มีจมูกวิ่น ด้วยคําไม่จริง แล้วจัก

ขอระเบียบ” ดังนี้แล้ว เข้าไปหาบุรุษผู้มีจมูกวิ่น ได้ยืนแล้ว. บรรดาบุตรเศรษฐีเหล่า

นั้น บุตรเศรษฐีคนหนึ่ง เมื่อจะขอ จึงกล่าวคาถานี้ว่า
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 “ผมและหนวดที่เขาทั้งโกนแล้วๆ ย่อมงอกขึ้น ฉันใด, ขอจมูก

ของท่านจงงอกขึ้น ฉันนั้น, ท่าน ผู้อันเราขอแล้ว ขอจงให้ดอก

ปทุม”.  

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

 ทุติโย  ยาจนฺโต  อิมํ  คาถมาห

  “ยถา  สารทิกํ  พีชํ   เขตฺเต  วุตฺตํ  วิรูหติ

  เอวํ  รูหตุ  เต  นาสา   ปทุมํ  เทหิ  ยาจิโตติ ฯ

 ทุติโย  (เสฏฺฅิปุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐี คนที่ ๒  ยาจนฺโต เมื่อขอ  อาห กล่าวแล้ว  

อิมํ  คาถํ ซึ่งคาถานี้  อิติ ว่า

 “พีช ํอ.พืช  สารทิกํ อันเกิดในฤดูสรทะ  (ปุคฺคเลน)  วุตฺต ํอัน

อันบุคคลหว่านแล้ว  เขตฺเต ในนา  วิรูหต ิย่อมงอกขึ้น  ยถา 

ฉันใด,  นาสา อ.จมูก  เต ของท่าน  รูหต ุขอจงงอกขึ้น  เอวํ 

ฉันนั้น,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  (มยา)  ยาจิโต ผู้อันเราขอแล้ว  เทหิ 

ขอจงให้  ปทุมํ ซึ่งดอกปทุม”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุตรเศรษฐีคนที่ ๒ กล่าวคาถานี้ว่า

 “พืชที่เกิดในฤดูสรทะ ที่บุคคลหว่านไว้ในนา ย่อมงอกขึ้น 

ฉันใด, ขอจมูกของท่านจงงอกขึ้น ฉันนั้น, ท่าน ผู้อันเราขอ

แล้ว ขอจงให้ดอกปทุม”.

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

 ตตฺถ  สารทิกนฺติ  สรทสมเย  คเหตฺวา  นิกฺขิตฺตํ  สารสมฺปนฺนํ  พีชํ ฯ  โส  เตสํ   

กุชฺฌิตฺวา  น  ปทุมํ  อทาสิ ฯ  อถ  ตติโย  ยาจนฺโต  อิมํ  คาถมาห

  “อุโภปิ  ปลปนฺเตเต   อปิ  ปทฺมานิ  ทสฺสติ  

  วชฺชุํ  วา  เต  น  วา  วชฺชุํ   นตฺถิ  นาสาย  รูหนา  

  เทหิ  สมฺม  ปทุมานิ   ตฺวํปิ  เม  ตสฺส  ยาจิโตติ ฯ
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 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สารทิกนฺติ  (ปทสฺส  “ปุคฺคเลน)  สรทสมเย  คเหตฺวา  นิกฺขิตฺตํ  สารสมฺปนฺนํ  พีชํ”  

(อิติ  อตฺโถ) ฯ  โส  (นาสจฺฉินฺนปุริโส)  เตสํ  เสฏฺฅิปุตฺตานํ)  กุชฺฌิตฺวา  น  ปทุมํ  อทาสิ ฯ  อถ   

ตติโย  (เสฏฺฅิปุตฺโต)  ยาจนฺโต  อิมํ  คาถํ  อาห

  “อุโภปิ  ปลปนฺติ  เอเต  (ชนา)   (อยํ)  อปิ  (ปุริโส)  ปทฺมานิ  ทสฺสติ  

  วชฺชุํ  วา  เต  (ชนา)  น  วา  วชฺชุํ  นตฺถิ  นาสาย  รูหนา  

  (ตฺวํ)  เทหิ  สมฺม  ปทุมานิ   ตฺวํปิ  เม  ตสฺส  (มยา)  ยาจิโตติ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “พีช ํ อ.พืช  สารสมฺปนฺน ํ อันถึงพร้อมแล้วด้วยแก่น   

(ปุคฺคเลน)  สรทสมเย  คเหตฺวา  นิกฺขิตฺตํ อันอันบุคคล เก็บเกี่ยวแล้ว ในฤดูสรทะ 

เก็บไว้แล้ว”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สารทิกนฺติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่า

นั้นหนา -บทว่า “สารทิกํ” ดังนี้ ฯ  โส  (นาสจฺฉินฺนปุริโส) อ.บุรุษผู้มีจมูกอันวิ่นแล้ว

นั้น  กุชฺฌิตฺวา โกรธแล้ว  เตสํ  (เสฏฺฅิปุตฺตานํ) ต่อบุตรของเศรษฐี ท. เหล่านั้น  น   

อทาสิ ไม่ได้ให้แล้ว  ปทุมํ ซึ่งดอกปทุม ฯ  อถ ครั้งนั้น  ตติโย  (เสฏฺฅิปุตฺโต) อ.บุตร

ของเศรษฐี คนที่ ๓  ยาจนฺโต เมื่อขอ  อาห กล่าวแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งคาถานี้  อิติ ว่า 

 “เอเต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั่น  อุโภปิ แม้ทั้งสอง  (จินฺเตตฺวา)  

คิดแล้ว  (อิติ) ว่า  ‘(อยํ)  อปิ  (ปุริโส) อ.บุรุษแม้นี้  ทสฺสติ 

จักให้  ปทฺมานิ ซึ่งดอกปทุม ท.’  (อิติ) ดังนี้ ปลปนฺติ ย่อม

พูดพล่าม,  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  วชฺชุํ  วา พึงกล่าว

หรือ  น  วชฺชุํ  วา หรือว่าไม่พึงกล่าว,  รูหนา อ.การงอกขึ้น   

นาสาย แห่งจมูก  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  สมฺม แน่ะสหายผู้มีธุระอัน

เสมอ  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เทหิ ขอจงให้  ปทุมานิ ซึ่งดอกปทุม ท.,  

ตฺวํป ิแม้ อ.ท่าน  (มยา)  ยาจิโต ผู้อันกระผมขอแล้ว  (เทหิ)  

ขอจงให้  ปทฺมานิ ซึ่งดอกปทุม ท.  ตสฺส  เม แก่กระผมนั้น”  อิติ  

ดังนี้ ฯ 

    บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “สารทิกํ” ความว่า พืชที่ถึงพร้อมด้วยแก่น ที่บุคคลเก็บ

เกี่ยวในฤดูสรทะ แล้วเก็บไว้. บุรุษผู้มีจมูกวิ่นนั้น โกรธต่อบุตรเศรษฐีเหล่านั้น ก็เลย

ไม่ได้ให้ดอกปทุม. ทีนั้น บุตรเศรษฐีคนที่ ๓ เมื่อจะขอ จึงกล่าวคาถานี้ว่า
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 “พวกชนเหล่านั่นแม้ทั้งสอง คิดว่า ‘บุรุษแม้นี้ จักให้ดอกปทุม

ทั้งหลาย’ ดังนี้ ย่อมพูดพล่าม, พวกชนเหล่านั้น จะพูดหรือไม่

พูดก็ตาม, การงอกขึ้นแห่งจมูก ย่อมไม่มี, แน่ะสหาย ขอท่าน

จงให้ดอกปทุมทั้งหลาย, แม้ท่านผู้อันกระผมขอแล้ว ขอจงให้

ดอกปทุมทั้งหลาย แก่กระผม”.

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

 ตตฺถ  อุโภปิ  ปลปนฺเตเตติ  เอเต  เทฺวปิ  มุสา  วทนฺติ ฯ  อปิ  ปทฺมานีติ  อปิ  นาม  

โน  ปทุมานิ  ทสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  เอวํ  วทนฺติ ฯ  วชฺชุํ  วา  เต  น  วา  วชฺชุนตฺิ  ตว  

นาสา  รูหตูติ  เอวํ  เต  วเทยฺยุํ  วา  น  วา  วเทยฺยุํ,  เอเตสํ  วจนํ  นาม  อปฺปมาณํ,  

สพฺพถาปิ  นตฺถิ  นาสาย  รูหนา,  อหํ  ปน  เต  นาสํ  ปฏิจฺจ  น  กิญฺจิ  วทามิ,  เกวลํ  

ยาจามิ,  ตสฺส  เม  เทหิ  สมฺม  ปทุมานิ  ยาจิโตติ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อุโภปิ  ปลปนฺเตเตติ  (คาถาปาทสฺส)  “เอเต  เทฺวปิ  (ชนา)  มุสา  วทนฺติ”  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ  “อปิ  ปทฺมานีติ  (ปทสฺส)  “(อยํ  ปุริโส)  อปิ  นาม  โน  ปทุมานิ  ทสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  เอวํ   

วทนฺติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “วชฺชุํ  วา  เต  น  วา  วชฺชุนตฺิ  (คาถาปาทสฺส)  “ตว  นาสา  รูหตูติ  

เอวํ  เต  (ชนา)  วเทยฺยุํ  วา  น  วา  วเทยฺยุํ,  เอเตสํ  (ชนานํ)  วจนํ  นาม  อปฺปมาณํ  (โหติ),   

สพฺพถาปิ  นตฺถิ  นาสาย  รูหนา,  อหํ  ปน  เต  นาสํ  ปฏิจฺจ  น  กิญฺจิ  (วจนํ)  วทามิ,  (อหํ)   

เกวลํ  ยาจามิ,  (ตฺวํ)  ตสฺส  เม  เทหิ  สมฺม  ปทุมานิ  (มยา)  ยาจิโตติ  (อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เทฺวปิ  (ชนา) อ.ชน ท. แม้ ๒  เอเต เหล่านั่น  วทนฺติ 

ย่อมกล่าว  มุสา เท็จ”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อุโภปิ  ปลปนฺเตเตติ  (คาถา-

ปาทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บาทแห่งคาถาว่า “อุโภปิ  ปลปนฺเตเต” ดังนี้ ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  ‘(อยํ  ปุริโส) อ.บุรุษนี้   

ทสฺสติ จักให้  ปทุมานิ ซึ่งดอกปทุม ท.  โน แก่เรา ท.  อปิ  นาม บ้างหนอ’  อิติ 

ดังนี้  วทนฺติ ย่อมกล่าว  เอวํ อย่างนี้”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อปิ  ปทฺมานี

ต ิว่า “อปิ  ปทฺมานิ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น   

วเทยฺยุํ  วา พึงพูดหรือ  น  วา  วเทยฺยุํ หรือว่าไม่พึงพูด  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  

‘นาสา อ.จมูก  ตว ของท่าน  รูหตุ ขอจงงอกขึ้น’  อิติ ดังนี้,  วจนํ  นาม ชื่อ อ.คําพูด   
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เอเตสํ  (ชนานํ) ของชน ท. เหล่านั่น  อปฺปมาณํ ไม่เป็นประมาณ  (โหติ) ย่อมเป็น,  

รูหนา อ.การงอกขึ้น  นาสาย แห่งจมูก  นตฺถิ ย่อมไม่มี  สพฺพถาปิ แม้โดยประการ

ทั้งปวง,  ปน แต่ว่า  อหํ อ.กระผม  เต  นาสํ  ปฏิจฺจ  น  กิญฺจิ  (วจนํ)  วทามิ ย่อม

ไม่อาศัย ซึ่งจมูก ของท่าน แล้วจึงกล่าว ซึ่งคําอะไรๆ,  (อหํ) อ.กระผม  ยาจามิ ย่อม

ขอ  เกวลํ ล้วนๆ,  สมฺม แน่ะสหายผู้มีธุระอันเสมอ  (ตฺวํ) อ.ท่าน  (มยา)  ยาจิโต  

ผู้อันกระผม ขอแล้ว  เทหิ ขอจงให้  ปทุมานิ ซึ่งดอกปทุม ท.  ตสฺส  เม แก่กระผม

นั้น”  อิติ ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  “วชฺชุํ  วา  เต  น  วา  วชฺชุนฺติ 

ว่า “วชฺชุํ  วา  เต  น  วา  วชฺชุํ” ดังนี้ ฯ   

   บรรดาบทเหล่านั้น บาทคาถาว่า “อุโภปิ  ปลปนฺเตเต” ความว่า แม้คนทั้ง ๒ นั้น พูด

เท็จ. บทว่า “อปิ  ปทฺมานิ” ความว่า คิดว่า ‘บุรุษผู้นี้จักให้ดอกปทุมทั้งหลาย แก่พวก

เราบ้างเป็นแน่’ จึงกล่าวอย่างนั้น. บาทคาถาว่า “วชฺชุํ  วา  เต  น  วา  วชฺชุํ” ความว่า 

คนเหล่านั้นจะพึงพูดก็ตาม ไม่พูดก็ตาม อย่างนี้ว่า ‘ขอจมูกของท่าน จงงอกขึ้น’, ขึ้น

ชื่อว่าคําพูดของคนเหล่านั้น ไม่เป็นประมาณ, จมูก ย่อมงอกขึ้นไม่ได้แม้โดยประการ

ทั้งปวง, ส่วนกระผมไม่อาศัยจมูกของท่าน พูดอะไรๆ, ขอแต่อย่างเดียว, สหาย ท่าน

อันกระผมขอแล้ว จงให้ดอกปทุมทั้งหลายแก่กระผมนั้นเถิด”.

 ตํ  สุตฺวา  โส  “เอเตหิ  ทฺวีหิ  มุสาวาโท  กถิโต,  ตุมฺเหหิ  สภาโว  กถิโต,  ตุมฺหากํ  

อนุจฺฉวิกานิ  ปทุมานิ  ทมฺมีติ  มหนฺตํ  ปทุมกลาปํ  อทาสีติ ฯ

 โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ 

ว่า  “มุสาวาโท อ.การกล่าวเท็จ  เอเตหิ  ทฺวีหิ  (ชเนหิ) อันชน ท. ๒ เหล่านั่น  กถิโต 

กล่าวแล้ว,  สภาโว อ.สภาวะ  ตุมฺเหห ิอันท่าน  กถิโต กล่าวแล้ว,  (อหํ) อ.กระผม  

ทมฺมิ จะให้  ปทุมานิ ซึ่งดอกปทุม ท.  อนุจฺฉวิกานิ อันสมควร  ตุมฺหากํ แก่ท่าน”  

อิติ ดังนี้  อทาสิ ได้ให้แล้ว  ปทุมกลาปํ ซึ่งกําแห่งดอกปทุม  มหนฺต ํกําใหญ่  อิติ 

ดังนี้แล ฯ

 บุรุษนั้น ฟังคํานั้นแล้ว จึงกล่าวว่า “พวกชน ๒ คนเหล่านี้กล่าวเท็จ, ท่านกล่าวตาม

สภาวะ, เราจะให้ดอกประทุมทั้งหลายที่สมควรแก่ท่าน” แล้วได้ให้ดอกประทุมกําใหญ่ 

ดังนี้แล.
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 ติกนิปาตสฺส  ทุติยวคฺเค  ปทุมชาตกวณฺณนายํ  เสฏฺฅิปุตฺตวตฺถุ ฯ

 เสฏฺฅิปุตฺตวตฺถุ อ.เรื่องแห่งบุตรของเศรษฐี  (อาคตํ) มาแล้ว  ปทุมชาตกวณฺณนายํ 

ในอรรถกถาแห่งปทุมชาดก  ทุติยวคฺเค ในทุติยวรรค  ติกนิปาตสฺส แห่งติกนิบาต ฯ

 เรื่องบุตรเศรษฐีมาในปทุมชาดก ในทุติยวรรค แห่งติกนิบาต.

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

๙. กินฺนรวตฺถุ

[๒๘๐] ทุกฺขญฺจ  ปปฺโปตีติ  เอตฺถ  จตุกฺกนิปาเต  กกฺการุชาตกํ  อฏฺฅกนิปาเต  จ  เจติย- 

ชาตกํ  กเถตพฺพํ ฯ  ตสฺมา  อตีเต  ทฺวีหิ  กินฺนเรหิ  วิย  มุสาวาทโต  ภายิตพฺพํ ฯ

 กกฺการุชาตกํ อ.กักการุชาดก  จตุกฺกนิปาเต ในจตุกกนิบาต  (จ) ด้วย  เจติยชาตกํ  

อ.เจติยชาดก  อฏฺฅกนิปาเต ในอัฏฐกนิบาต  จ ด้วย  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  

กเถตพฺพํ พึงกล่าว  เอตฺถ  (วจเน) ในคํานี้  อิติ ว่า  “ปปฺโปต ิย่อมประสบ  ทุกฺขํ  

ซึ่งความทุกข์  จ ด้วย”  อิติ ดังนี้ ฯ  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล   

ภายิตพฺพํ พึงกลัว  มุสาวาทโต จากการกล่าวเท็จ  กินฺนเรหิ  วิย ราวกะกินนร ท.   

ทฺวีหิ ๒ ตน  อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว ฯ

 ในคําว่า “และประสบทุกข์” นี้ บัณฑิตพึงกล่าวกักการุชาดก ในจตุกกนิบาต และเจติย-

ชาดก ในอัฏฐกนิบาต, เพราะฉะนั้น บุคคลควรกลัวแต่มุสาวาท เหมือนกินนร ๒ ตน 

ในอดีตกาล.

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

 พาราณสีวาสี  กิเรโก  ลุทฺทโก  หิมวนฺตํ  คนฺตฺวา  เทฺว  ชายปติเก  กินฺนเร  อาเนตฺวา  

พาราณสีรญฺโฃ  ทตฺวา  เตน  “กึคุณา  อิเมติ  ปุฏฺโฅ  “เทว  เอเต  มธุรสฺสเรน  คายนฺติ  

มนุญฺฃญฺจ  นจฺจนฺติ  มนุสฺสาปิ  เอวํ  คายิตุํ  นจฺจิตุญฺจ  น  ชานนฺตีติ  อาห ฯ  ราชา  

ตุสิตฺวา  ลุทฺทกสฺส  พหุธนํ  ทตฺวา  กินฺนเร  “คายถ  นจฺจถาติ  อาห ฯ  เต  “สเจ  มยํ  

คายนฺตา  พฺยญฺชนํ  ปริปุณฺณํ  กาตุํ  น  สกฺขิสฺสาม,  ทุคฺคีตํ  โหติ,  อมฺเห  ครหิสฺสติ   
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วธิสฺสติ,  พหุํ  กเถนฺตานญฺจ  ปน  มุสาวาโท  โหตีติ  มุสาวาทภเยน  รญฺฃา   

ปุนปฺปุนํ  วุตฺตาปิ  น  คายึสุ  น  นจฺจึสุ ฯ  ราชา  กุชฺฌิตฺวา  “อิเม  มาเรตฺวา  มํสํ   

ปจิตฺวา  อาหรถาติ  อาห ฯ  ตํ  สุตฺวา  กินฺนรี  “ราชา  กุทฺโธ  นิสฺสํสยํ  มาเรสฺสติ,   

อิทานิ  กเถตุํ  วฏฺฏตีติ  จินฺเตตฺวา  อิมํ  คาถมาห

[๒๘๑]    “สตํ  สหสฺสาน  ทุพฺภาสิตานํ  

   กลมฺปิ  นาคฺฆนฺติ  สุภาสิตสฺส  

   ทุพฺภาสิตํ  สงฺกมาโน  กิเลเส

   ตสฺมา  ตุณฺหี  กิมฺปุริโส  น  พาลฺยาติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  ลุทฺทโก อ.นายพราน  เอโก คนหนึ่ง  พาราณสีวาสี ผู้อยู่ในเมือง 

พาราณสีโดยปกติ  คนฺตฺวา ไปแล้ว  หิมวนฺต ํสู่ป่าหิมพานต์  อาเนตฺวา นํามาแล้ว   

กินฺนเร ซึ่งกินนร ท.  ชายปติเก ผู้เป็นภรรยาและสามีกัน  เทฺว ๒ ตน  ทตฺวา ถวายแล้ว  

พาราณสีรญฺโฃ แก่พระราชาผู้เป็นใหญ่ในเมืองพาราณสี  (พาราณสีรญฺฃา)  ปุฏฺโฅ 

ผู้อันพระราชาผู้เป็นใหญ่ในเมืองพาราณสี ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “อิเม  (กินฺนรา)  

อ.กินนร ท. เหล่านี้  กึคุณา เป็นผู้มีคุณอะไร  (โหนฺติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  อาห 

กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  เอเต  (กินฺนรา) อ.กินนร 

ท. เหล่านั่น  คายนฺติ ย่อมขับ  มธุรสฺสเรน ด้วยเสียงอันไพเราะ  (จ) ด้วย  นจฺจนฺติ 

ย่อมฟ้อน  มนุญฺฃํ เป็นที่น่าพอใจ  จ ด้วย,  มนุสฺสาป ิแม้ อ.มนุษย์ ท.  น  ชานนฺติ 

ย่อมไม่รู้  คายิตุํ  (จ) เพื่ออันขับด้วย  นจฺจิตุํ  จ เพื่ออันฟ้อนด้วย  เอวํ อย่างนี้”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  ราชา อ.พระราชา  ตุสิตฺวา ทรงยินดีแล้ว  ทตฺวา พระราชทานแล้ว  พหุธนํ 

ซึ่งทรัพย์มาก  ลุทฺทกสฺส แก่นายพราน  อาห ตรัสแล้ว  กินฺนเร กะกินนร ท.  อิติ ว่า   

“(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  คายถ จงขับ,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  นจฺจถ จงฟ้อน”  อิติ ดังนี้ 

ฯ  เต  (กินฺนรา) อ.กินนร ท. เหล่านั้น  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  

มย ํ อ.เรา ท.  คายนฺตา ขับอยู่  น  สกฺขิสฺสาม จักไม่อาจ  กาตุํ เพื่ออันกระทํา   

พฺยญฺชนํ ซึ่งพยัญชนะ  ปริปุณฺณ ํ ให้เต็มรอบไซร้,  (คีตํ) อ.เพลงขับ  (อมฺเหหิ)   

ทุคฺคีตํ เป็นเพลงขับ อันเรา ท. ร้องไม่ดีแล้ว  โหติ ย่อมเป็น,  (ราชา) อ.พระราชา  

ครหิสฺสต ิจักทรงตําหนิ  วธิสฺสต ิจักทรงฆ่า  อมฺเห ซึ่งเรา ท.,  จ  ปน ก็แล  มุสา-

วาโท อ.การกล่าวเท็จ  โหติ ย่อมมี  (อมฺหากํ) แก่เรา ท.  กเถนฺตานํ ผู้กล่าวอยู่  
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พหุ ํมาก”  อิติ ดังนี้  รญฺฃา  วุตฺตาปิ แม้ผู้อันพระราชา ตรัสแล้ว  ปุนปฺปุนํ บ่อยๆ  

น  คายึสุ ไม่ขับแล้ว  น  นจฺจึสุ ไม่ฟ้อนแล้ว  มุสาวาทภเยน เพราะความกลัวแต่

การกล่าวเท็จ ฯ  ราชา อ.พระราชา  กุชฺฌิตฺวา ทรงกริ้วแล้ว  อาห ตรัสแล้ว  อิติ 

ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  อิเม  (กินฺนเร) ยังกินนร ท. เหล่านี้  มาเรตฺวา ให้ตายแล้ว   

ปจิตฺวา ปิ้งแล้ว  มํสํ ซึ่งเนื้อ  อาหรถ จงนํามา”  อิติ ดังนี้ ฯ  กินฺนรี อ.กินนรี  สุตฺวา 

ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “ราชา อ.พระราชา  กุทฺโธ 

ทรงกริ้วแล้ว  (อมฺเห) ยังเรา ท.  มาเรสฺสติ จักให้ตาย  นิสฺสํสย ํอย่างมีความสงสัย

ออกแล้ว,  อิทานิ ในกาลนี้  (มยา)  กเถตุํ อ.อัน อันเรา กล่าว  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ 

ดังนี้  อาห กล่าวแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งคาถานี้  อิติ ว่า

[๒๘๑] “สตํ  สหสฺสาน ิอ.แสน ท.  ทุพฺภาสิตานํ  (วจนานํ) แห่งคํา อัน

เป็นทุพภาษิต  น  อคฺฆนฺติ ย่อมไม่ถึงค่า  กลมฺปิ แม้ซึ่งเสี้ยว  

สุภาสิตสฺส  (วจนสฺส) แห่งคํา อันเป็นสุภาษิต,  (กินฺนโร)  

อ.กินนร  สงฺกมาโน รังเกียจอยู่  ทุพฺภาสิตํ  (วจนํ) ซึ่งคํา อัน

เป็นทุพภาษิต  กิเลเส ย่อมเศร้าหมอง,  ตสฺมา เพราะเหตุ

นั้น  กิมฺปุริโส อ.กินนร  ตุณฺห ี เป็นผู้นิ่ง  (โหติ) ย่อมเป็น  

(น  คายติ) ย่อมไม่ขับ  พาลฺยา เพราะความเป็นแห่งบุคคล 

ผู้เขลา  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ดังได้สดับมา พรานชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่ง ไปป่าหิมพานต์ นํากินนร ๒ ผัวเมียมา

ถวายแด่พระเจ้ากรุงพาราณสี อันท้าวเธอตรัสถามว่า “กินนรเหล่านี้ มีคุณอย่างไร ?” 

จึงกราบทูลว่า “พระเจ้าข้า กินนร ๒ ตนนี้ ย่อมขับร้องด้วยเสียงอันไพเราะ และฟ้อน

รําน่าพอใจ, แม้มนุษย์ทั้งหลาย ก็ไม่รู้ที่จะขับร้องและฟ้อนรําได้อย่างนี้”. พระราชา

ทรงยินดี ได้พระราชทานทรัพย์จํานวนมากแก่พรานแล้ว ตรัสกะเหล่ากินนรว่า “พวก

ท่านจงขับร้อง จงฟ้อนรํา”. กินนรเหล่านั้น คิดว่า “ถ้าพวกเราขับร้อง จักไม่อาจทํา

พยัญชนะให้บริบูรณ์ได้ไซร้, ก็จะชื่อว่าขับร้องไม่ไพเราะ, พระราชาจักทรงตําหนิ จัก

ทรงฆ่าพวกเราเสีย, ก็แลเมื่อพวกเรากล่าวมากไป ก็จะกลายเป็นมุสาวาท” ดังนี้แล้ว 

แม้ถูกพระราชาตรัสบ่อยๆ ก็ไม่ขับร้อง ไม่ฟ้อนรํา เพราะกลัวแต่มุสาวาท. พระราชา

ทรงกริ้ว ตรัสสั่งว่า “พวกท่านจงฆ่ากินนรเหล่านี้เสีย แล้วย่างเนื้อนํามา”. กินนรได้ฟัง
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พระดํารัสนั้นแล้ว คิดว่า “พระราชาทรงกริ้วแล้ว จักทรงฆ่าพวกเราอย่างไม่ต้องสงสัย, 

ควรที่เราจะกราบทูลในบัดนี้” จึงกล่าวคาถานี้ว่า

  “คําที่เป็นทุพภาษิตตั้งแสน ก็ไม่ถึงแม้เสี้ยวหนึ่งแห่งคําที่เป็น

สุภาษิต, กินนรรังเกียจคําทุพภาษิต หม่นหมองอยู่, เพราะ

เหตุนั้น กินนรจึงนิ่งเสีย ไม่ขับ หาใช่เป็นเพราะความเขลา

ไม่”.

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

 ตตฺถ  สงฺกมาโนติ  กทาจิ  อหํ  ภาสมาโน  ทุพฺภาสิตํ  ภาเสยฺยนฺติ  เอวํ  ทุพฺภาสิตํ   

สงฺกมาโน ฯ  กิเลเสติ  กิลิสฺสติ  กิลมติ ฯ  ตสฺมาติ  เตน  การเณน  ตุมฺหากํ  น  คายิ ฯ   

น  พาลฺยาติ  น  พาลภาเวนาติ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สงฺกมาโนติ  (ปทสฺส)  “กทาจิ  อหํ  ภาสมาโน  ทุพฺภาสิตํ  ภาเสยฺยนฺติ  เอวํ   

ทุพฺภาสิตํ  สงฺกมาโน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “กิเลเสติ  (ปทสฺส)  “กิลิสฺสติ  กิลมติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

“ตสฺมาติ  (ปทสฺส)  “เตน  การเณน  ตุมฺหากํ  น  คายิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “น  พาลฺยาติ  (ปทสฺส)  

“น  พาลภาเวนาติ”  (อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สงฺกมาโน รังเกียจอยู่  ทุพฺภาสิตํ ซึ่งคําทุพภาษิต  เอวํ 

อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘อหํ อ.เรา  ภาสมาโน เมื่อกล่าว  ภาเสยฺย พึงกล่าว  ทุพฺภาสิตํ 

ซึ่งคําทุพภาษิต  กทาจิ ในกาลบางคราว’  อิติ ดังนี้”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)   

“สงฺกมาโนติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “สงฺกมาโน” ดังนี้ ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กิลิสฺสติ ย่อมเศร้าหมอง  กิลมติ คือว่าย่อมลําบาก”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “กิเลเสติ ว่า “กิเลเส” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 

ว่า  “เตน  การเณน เพราะเหตุนั้น  น  คายิ ไม่ขับแล้ว  ตุมฺหากํ แก่พระองค์”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ตสฺมาติ ว่า “ตสฺมา” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “พาล- 

ภาเวน เพราะความเป็นแห่งบุคคลผู้โง่เขลา  น หามิได้”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“น  พาลฺยาติ ว่า “น  พาลฺยา” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “สงฺกมาโน” ความว่า รังเกียจคําทุพภาษิตอย่างนี้ว่า ‘เรา

เมื่อจะกล่าว พึงกล่าวคําทุพภาษิต ในกาลบางคราว. บทว่า “กิเลเส” ความว่า ย่อม



508 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๒ [ตติย

เศร้าหมอง คือว่าย่อมลําบาก. บทว่า “ตสฺมา” ความว่า เพราะเหตุนั้น จึงไม่ขับถวาย

แด่พระองค์. บทว่า “น  พาลฺยา” ความว่า เพราะความเป็นผู้โง่เขลา หามิได้.

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

 ราชา  กินฺนริยา  ตุสิตฺวา  “กินฺนรึ  มุญฺจนฺตุ  หิมวนฺตํ  นยนฺตุ  กินฺนรํ  ปาโต  ปาตราเส   

ปจนฺตูติ  อาห ฯ  ตํ  สุตฺวา  กินฺนโร  “อยํ  มํ  อกเถนฺตํ  อวสฺสํ  มาเรสฺสติ,  อิทานิ   

กเถตุํ  วฏฺฏตีติ  จินฺเตตฺวา  “มหาราช  ติณภกฺขา  ปสโว  เมฆนาถา  นาม,  มนุสฺสา  

ปน  ปญฺจโครเส  อุปชีวนโต  ปสุนาถา  นาม,  อหํ  ปน  ตฺวํนาโถ,  ตฺวํ  มม  ปติฏฺฅา,  

มยฺหํ  ปน  ภริยา  อหํนาถา,  อหมสฺสา  ปติฏฺฅา,  ชีวมานา  ปน  มยํ  อญฺฃมญฺฃํ   

น  ชหาม,  ตสฺมา  สเจ  ตฺวํ  ภริยํ  หิมวนฺตํ  เปเสตุมิจฺฉสิ,  มํ  ปฅมํ  มาเรตฺวา  ปจฺฉา  

เปเสหีติ  อาห ฯ  ราชา  กินฺนรสฺสาปิ  ตุสิตฺวา  เต  เทฺว  สุวณฺณปญฺชเร  นิสีทาเปตฺวา   

ตเมว  ลุทฺทกํ  ปกฺโกสาเปตฺวา  “คจฺฉ  คหิตฏฺฅาเน  วิสฺสชฺเชหีติ  อาห ฯ  โส  ตถา  

อกาสิ ฯ  อิติ  เต  มุสาวาทภเยน  ทุพฺภาสิตํ  อวตฺวา  อตฺตโน  สุภาสิตเมว  นิสฺสาย  

มรณทุกฺขโต  มุจฺจึสุ ฯ

  ตสฺมา  มรณโต  โมกฺขํ   ปฏฺฅยนฺเตน  ชนฺตุนา  

  ปหาย  อลิกํ  สจฺจํ   ภาสิตพฺพํ  สุธีมตาติ ฯ

 เตรสนิปาเต  ตกฺการิยชาตกวณฺณนายํ  กินฺนรวตฺถุ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  ตุสิตฺวา ทรงยินดีแล้ว  กินฺนริยา ต่อกินนรี  อาห ตรัสแล้ว  อิติ 

ว่า  “(ราชปุริสา) อ.ราชบุรุษ ท.  มุญฺจนฺตุ จงปล่อย  กินฺนรึ ซึ่งกินนรี  นยนฺต ุจง

นําไป  หิมวนฺต ํสู่ป่าหิมพานต์,  (ราชปุริสา) อ.ราชบุรุษ ท.  ปจนฺตุ จงปิ้ง  กินฺนรํ ซึ่ง

กินนร  ปาตราเส ในอาหารอันบุคคลพึงกินในเวลาเช้า  ปาโต ในเวลาเช้า”  อิติ ดังนี้ 

ฯ  กินฺนโร อ.กินนร  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งพระดํารัสนั้น  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  

อิติ ว่า  “อยํ  (ราชา) อ.พระราชานี้  ม ํยังเรา  อกเถนฺตํ ผู้ไม่กล่าวอยู่  มาเรสฺสติ จัก

ให้ตาย  อวสฺส ํแน่แท้,  อิทานิ ในกาลนี้  (มยา)   กเถตุํ อ.อัน อันเรา กล่าว  วฏฺฏติ 

ย่อมควร”  อิติ ดังนี้  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่มหาราชเจ้า  ปสโว 

อ.สัตว์เลี้ยง ท.  ติณภกฺขา ตัวมีหญ้าเป็นภักษา  เมฆนาถา  นาม ชื่อว่ามีเมฆเป็นที่

พึ่ง  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  ปน ส่วนว่า  มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  ปสุนาถา  นาม ชื่อว่าเป็น



509๑๐. กถาว่าด้วยวาจาสุภาษิตคาถา]

ผู้มีสัตว์เลี้ยงเป็นที่พึ่ง  ปญฺจโครเส  อุปชีวนโต เพราะการเข้าไปอาศัย ซึ่งรสแห่งโค 

๕ ท. เป็นอยู่  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  ปน ส่วนว่า  อหํ อ.ข้าพระองค์  ตฺวํนาโถ เป็นผู้มี

พระองค์เป็นที่พึ่ง  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  ตฺว ํอ.พระองค์  ปติฏฺฅา เป็นที่พึ่ง  มม ของข้า

พระองค์  (อสิ) ย่อมเป็น,  ปน ส่วนว่า  ภริยา อ.ภรรยา  มยฺห ํของข้าพระองค์  อหํ-

นาถา เป็นผู้มีข้าพระองค์เป็นที่พึ่ง  (โหติ) ย่อมเป็น,  อหํ อ.ข้าพระองค์  ปติฏฺฅา เป็น

ที่พึ่ง  อสฺสา  (ภริยาย) ของภรรยานั้น  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  ปน ก็  มย ํอ.ข้าพระองค์ 

ท.  ชีวมานา เมื่อเป็นอยู่  น  ชหาม ย่อมไม่ละ  อญฺฃมญฺฃํ ซึ่งกันและกัน,  ตสฺมา 

เพราะเหตุนั้น  สเจ ถ้าว่า  ตฺว ํอ.พระองค์  อิจฺฉสิ ย่อมปรารถนา  เปเสตุํ เพื่ออันส่ง

ไป  ภริยํ ซึ่งภรรยา  หิมวนฺต ํสู่ป่าหิมพานต์ไซร้,  (ตฺวํ) อ.พระองค์  ม ํยังข้าพระองค์  

มาเรตฺวา ให้ตายแล้ว  ปฅมํ ก่อน  เปเสหิ จงส่งไป  ปจฺฉา ในภายหลัง”  อิติ ดังนี้ ฯ  

ราชา อ.พระราชา  ตุสิตฺวา ทรงยินดีแล้ว  กินฺนรสฺสาปิ แม้ต่อกินนร  เต  (กินฺนเร) 

ยังกินนร ท. เหล่านั้น  เทฺว ๒  นิสีทาเปตฺวา ให้จับแล้ว  สุวณฺณปญฺชเร ในกรงอัน

เป็นวิการแห่งทอง  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  ปกฺโกสาเปตฺวา ให้ร้องเรียกแล้ว  ตํ  

เอว  ลุทฺทกํ ซึ่งนายพรานนั้นนั่นเท่ียว  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  คจฺฉ 

จงไป,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  วิสฺสชฺเชห ิจงปล่อย  คหิตฏฺฅาเน ในที่เป็นที่อันท่านจับแล้ว”  

อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (ลุทฺทโก) อ.นายพรานนั้น  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่าง

นั้น ฯ  เต  (กินฺนรา) อ.กินนร ท. เหล่านั้น  อวตฺวา ไม่กล่าวแล้ว  ทุพฺภาสิตํ ซึ่งคํา 

ทุพภาษิต  มุสาวาทภเยน เพราะความกลัวแต่การกล่าวเท็จ  นิสฺสาย อาศัยแล้ว   

สุภาสิตํ  เอว ซึ่งคําสุภาษิตนั่นเทียว  อตฺตโน ของตน  มุจฺจึสุ พ้นแล้ว  มรณทุกฺขโต 

จากทุกข์คือความตาย  อิติ ด้วยประการฉะนี้ ฯ

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  สจฺจํ อ.คําสัตย์  ชนฺตุนา อันบุคคล   

สุธีมตา ผู้มีปัญญาดี  ปฏฺฅยนฺเตน ผู้ปรารถนาอยู่  โมกฺขํ ซึ่ง

ความหลุดพ้น  มรณโต จากความตาย  ปหาย ละแล้ว  อลิกํ 

ซึ่งคําเหลาะแหละ  ภาสิตพฺพํ พึงกล่าว  อิติ ดังนี้แล ฯ

 กินฺนรวตฺถุ อ.เรื่องแห่งกินนร  (อาคตํ) มาแล้ว  ตกฺการิยชาตกวณฺณนายํ ในอรรถ

กถาแห่งตักการิยชาดก  เตรสนิปาเต ในเตรสนิบาต ฯ

 พระราชาทรงยินดีต่อกินนรี ตรัสว่า “จงปล่อยกินนรีไปเถิด, จงนํากินนรีไปสู่ป่า
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หิมพานต์เถิด, จงปิ้งกินนรในเวลากินอาหารเช้า ในเวลาเช้า”. กินนรได้ฟังพระดํารัส

นั้นแล้ว คิดว่า “พระราชานี้ จักทรงฆ่าเราผู้ไม่พูดเสียเป็นแน่, ควรที่เราจะกราบทูล

ในบัดนี้” จึงกราบทูลว่า “ข้าแต่มหาราชเจ้า ธรรมดาฝูงสัตว์เลี้ยง ที่มีหญ้าเป็นภักษา 

มีเมฆเป็นที่พึ่ง, ส่วนเหล่ามนุษย์ ชื่อว่ามีสัตว์เลี้ยงเป็นที่พึ่ง เพราะอาศัยปัญจโครส

เลี้ยงชีพ, ส่วนข้าพระองค์ มีพระองค์เป็นที่พึ่ง, พระองค์เป็นที่พึ่งของข้าพระองค์, 

ส่วนภรรยาของข้าพระองค์ ก็มีข้าพระองค์เป็นที่พึ่ง, ข้าพระองค์เป็นที่พึ่งของภรรยา

นั้น. ก็พวกข้าพระองค์ เมื่อเป็นอยู่ ย่อมไม่ทอดทิ้งซึ่งกันและกัน, เพราะฉะนั้น ถ้า

พระองค์ทรงประสงค์จะส่งภรรยาไปป่าหิมพานต์ไซร้, ขอพระองค์ทรงฆ่าข้าพระองค์

เสียก่อนแล้วจึงค่อยส่งภรรยาไปภายหลัง”. พระราชาทรงยินดีแม้ต่อกินนรแล้ว จึงให้

กินนรทั้ง ๒ นั้นนั่งในกรงทอง ตรัสสั่งให้หาพรานผู้นั้นนั่นแหละมาแล้ว ตรัสว่า “เจ้า

จงไป จงปล่อยไว้ในที่ๆ เจ้าจับมาแล้วเถิด” พรานนั้นได้ทําตามพระราชดํารัสสั่งนั้น. 

กินนร ๒ ผัวเมียนั้น ไม่กล่าวคําทุพภาษิต เพราะกลัวมุสาวาท อาศัยคําสุภาษิตของ

ตนแท้ๆ พ้นจากมรณทุกข์แล้ว ดังพรรณนามาฉะนี้.

 เพราะฉะนั้น บุคคลผู้มีปัญญาดี ปรารถนาจะพ้นจากมรณะ 

ควรละคําเหลาะแหละ พูดแต่คําจริงแล.

 เรื่องกินนรมาในอรรถกถาตักการิยชาดก ในเตรสนิบาต.

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

วงฺคีสตฺเถรภาสิต

[๒๘๒] วงฺคีสตฺเถโรปิ  อิมเมวตฺถํ  วิญฺฃาเปนฺโต  ภควโต  สมฺมุขา  สุภาสิตสุตฺตปริยาปนฺนํ  

อิมํ  คาถมาห

  “สจฺจํ  เว  อมตา  วาจา   เอส  ธมฺโม  สนนฺตโน  

  สจฺเจ  อตฺเถ  จ  ธมฺเม  จ   อหุ  สนฺโต  ปติฏฺฅิตาติ ฯ

 วงฺคีสตฺเถโรปิ แม้ อ.พระวังคีสะผู้เถระ  (กุลปุตฺตํ)  วิญฺฃาเปนฺโต เมืื่อ ยังกุลบุตร 

ให้รู้  อิมํ  เอว  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนี้นั่นเทียว  อาห กล่าวแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งคาถานี้   
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สุภาสิตสุตฺตปริยาปนฺน ํ อันนับเนื่องในสุภาสิตสูตร  สมฺมุขา ในที่มีหน้าพร้อม   

ภควโต ของพระผู้มีพระภาคเจ้า  อิติ ว่า

 “สจฺจํ  เว อ.คําสัตย์แล  วาจา เป็นวาจา  อมตา อันไม่

ตาย  (โหติ) ย่อมเป็น,  เอโส  ธมฺโม อ.ธรรมนั่น  สนนฺตโน  

เป็นธรรมอันเก่า  (โหติ) ย่อมเป็น,  สนฺโต อ.สัตบุรุษ ท.   

ปติฏฺฅิตา เป็นผู้ตั้งมั่นแล้ว  สจฺเจ ในคําสัตย์  อตฺเถ  จ อัน

เป็นประโยชน์ด้วย  ธมฺเม  จ อันเป็นธรรมด้วย  อหุ ได้เป็น

แล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 แม้พระวังคีสเถระเมื่อจะยังกุลบุตรให้รู้เนื้อความนี้นั่นแหละ กล่าวคาถานี้ ซึ่งนับเนื่อง

ในสุภาสิตสูตร ในที่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า

 “คําสัตย์แล เป็นอมตวาจา, ธรรมนั่น เป็นธรรมเก่า, สัตบุรุษ 

ทั้งหลาย ได้เป็นผู้ตั้งมั่นในคําสัตย์ที่เป็นประโยชน์ และใน

ธรรม”.

 ตตฺถ  อมตาติ  สาธุภาเวน  อมตา  วาจา  นาม  สจฺจํ ฯ  สจฺจํ  หเว  สาธุตรํ  รสานนฺติ   

หิ  อาฬวกสุตฺเต  วุตฺตํ ฯ  เอส  ธมฺโม  สนนฺตโนติ  ยายํ  สจฺจวาจา  นาม  เอส   

โปราณโก  ธมฺโม  จริยา  ปเวณิ ฯ  อิทเมว  หิ  โปราณานํ  อาจิณฺณํ  น  หิ  เต   

อลิกํ  ภาสึสุ  เตเนวาห  สจฺเจ  ฯเปฯ  ปติฏฺฅิตาติ ฯ  ตตฺถ  สจฺเจ  ปติฏฺฅิตตฺตา  เอว   

อตฺตโน  จ  ปเรสญฺจ  อตฺเถ  ปติฏฺฅิตา  อตฺเถ  ปติฏฺฅิตตฺตา  เอว  จ  ธมฺเม  ปติฏฺฅิตา  

โหนฺตีติ  เวทิตพฺพา ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อมตาติ  (ปทสฺส)  “สาธุภาเวน  อมตา  วาจา  นาม  สจฺจํ  (โหติ)”  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ  “สจฺจํ  หเว  สาธุตรํ  รสานํ  (โหติ)”  อิติ  หิ  (วจนํ  ภควตา)  อาฬวกสุตฺเต  วุตฺตํ ฯ  

“เอส  ธมฺโม  สนนฺตโนติ  (คาถาปาทสฺส)  “ยา  อยํ  สจฺจวาจา  นาม  (อตฺถิ),  เอส  โปราณโก   

ธมฺโม  จริยา  ปเวณิ  (โหติ) ฯ  อิทํ  เอว  (สจฺจํ)  หิ  โปราณานํ  อาจิณฺณํ  น  หิ  เต   

(โปราณา)  อลิกํ  ภาสึสุ,  เตน  เอว  (วงฺคีสตฺเถโร)  อาห  “สจฺเจ  ฯเปฯ  ปติฏฺฅิตาติ  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

“(สนฺโต)  ตตฺถ  (อตฺถธมฺเมสุ  อตฺตโน)  สจฺเจ  ปติฏฺฅิตตฺตา  เอว  อตฺตโน  จ  ปเรสํ  (ชนานํ)  จ   

อตฺเถ  ปติฏฺฅิตา  (จ  อตฺตโน)  อตฺเถ  ปติฏฺฅิตตฺตา  เอว  จ  ธมฺเม  ปติฏฺฅิตา  โหนฺตีติ   
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(ปณฺฑิเตน)  เวทิตพฺพา ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สจฺจํ อ.คําสัตย์  วาจา  นาม ชื่อว่าเป็นวาจา  อมตา อัน

ไม่ตาย  สาธุภาเวน เพราะความเป็นแห่งวาจาอันยังประโยชน์ให้สําเร็จ  (โหติ) ย่อม

เป็น”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อมตาติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา 

-บทว่า “อมตา” ดังนี้ ฯ  หิ จริงอยู่  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “สจฺจํ  หเว อ.คําสัตย์แล   

สาธุตรํ เป็นคํายังประโยชน์ให้สําเร็จกว่า  รสานํ กว่ารส ท.  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ 

ดังนี้  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสแล้ว  อาฬวกสุตฺเต ในอาฬวกสูตร 

ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ยา  อยํ  สจฺจวาจา  นาม ชื่อ อ.วาจาสัตย์นี้ใด  (อตฺถิ) 

มีอยู่,  ธมฺโม อ.ธรรม  จริยา คือว่า อ.ความประพฤติ  ปเวณิ คือว่า อ.ประเพณี  เอโส 

นั่น  โปราณโก เป็นธรรมเก่า  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ห ิจริงอยู่  อิทํ  เอว  (สจฺจํ) อ.คํา

สัตย์นี้นั่นเทียว  โปราณาน ํอันคนเก่า ท.  อาจิณฺณํ ประพฤติแล้ว,  ห ิด้วยว่า  เต  

(โปราณา) อ.คนเก่า ท. เหล่านั้น  น  ภาสึสุ ไม่กล่าวแล้ว  อลิกํ ซึ่งคําเหลาะแหละ,  

เตน  เอว เพราะเหตุนั้นนั่นเทียว  (วงฺคีสตฺเถโร) อ.พระวังคีสะผู้เถระ  อาห กล่าว

แล้ว  “สจฺเจ  ฯเปฯ  ปติฏฺฅิตาติ ว่า “สจฺเจ  ฯเปฯ  ปติฏฺฅิตา” ดังนี้”  (อิติ) ดังนี้   

(คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  “เอส  ธมฺโม  สนนฺตโนติ ว่า “เอส  ธมฺโม   

สนนฺตโน” ดังนี้ ฯ  (สนฺโต) อ.สัตบุรุษ ท.  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺพา พึง

ทราบ  อิติ ว่า  “(สนฺโต) อ.สัตบุรุษ ท.  ปติฏฺฅิตา เป็นผู้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  ตตฺถ  

(อตฺถธมฺเมสุ)  อตฺเถ ใน- ในประโยชน์และธรรม ท. เหล่านั้นหนา -ประโยชน์   

อตฺตโน  จ ของตนด้วย  ปเรสํ  (ชนานํ)  จ ของชน ท. เหล่าอื่นด้วย  (อตฺตโน)  สจฺเจ   

ปติฏฺฅิตตฺตา  เอว เพราะความที่ แห่งตน เป็นผู้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว ในคําสัตย์นั่น

เทียว  (จ) ด้วย  ปติฏฺฅิตา เป็นผู้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  ธมฺเม ในธรรม  (อตฺตโน)  อตฺเถ   

ปติฏฺฅิตตฺตา  เอว เพราะความที่ แห่งตน เป็นผู้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว ในประโยชน์นั่น

เทียว  จ ด้วย  โหนฺติ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ 

  บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “อมตา” ความว่า คําสัตย์ ชื่อว่าวาจาไม่ตาย เพราะเป็น

วาจาอันยังประโยชน์ให้สําเร็จ. สมจริงดังพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ใน

อาฬวกสูตรว่า “คําสัตย์แล ยังประโยชน์ให้สําเร็จกว่ารสทั้งหลาย” ดังนี้. บาทคาถา

ว่า “เอส  ธมฺโม  สนนฺตโน” ความว่า ธรรมที่ชื่อว่าวาจาสัตย์ เป็นธรรม คือจริยา 



513๑๐. กถาว่าด้วยวาจาสุภาษิตคาถา]

ได้แก่ประเพณีเก่า. ความจริง คําสัตย์นี้นั่นแล เป็นคําอันคนเก่าทั้งหลายประพฤติกัน

มาแล้ว, ด้วยว่า คนเก่าเหล่านั้น ไม่กล่าวคําเหลาะแหละเลย. เพราะเหตุนั้นแล พระ 

วังคีสเถระจึงกล่าวว่า “สัตบุรุษทั้งหลาย ตั้งมั่นแล้วในคําสัตย์ อันเป็นประโยชน์ และ

เป็นธรรม” ดังนี้. สัตบุรุษเหล่านั้น พึงทราบว่า “ในบรรดาประโยชน์และธรรมเหล่านั้น 

เป็นผู้ชื่อว่าตั้งมั่นแล้วในประโยชน์ของตนและชนเหล่าอื่น ก็เพราะตั้งอยู่ในคําสัตย์

นั้นแล, และชื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในธรรม ก็เพราะเป็นผู้ตั้งมั่นในประโยชน์นั่นเอง”.

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

 ปททฺวยํ  วา  สจฺจวิเสสนํ ฯ  สจฺเจ  ปติฏฺฅิตา ฯ  กีทิเส ฯ  อตฺเถ  จ  ธมฺเม  จ ฯ  ปเรสํ  

อตฺถโต  อนเปตตฺตา  อตฺถํ ฯ  อนุปโรธํ  กโรตีติ  วุตฺตํ  โหติ ฯ  สติปิ  จ  อนุปโรธกตฺเต   

ธมฺมโต  อนเปตตฺตา  ธมฺมํ ฯ  ยํ  ธมฺมิกเมว  อตฺถิ,  ตํ  สาเธตีติ  วุตฺตํ  โหติ ฯ

 ปททฺวยํ  วา  สจฺจวิเสสนํ  (โหติ) ฯ  (สนฺโต)  สจฺเจ  ปติฏฺฅิตา ฯ  “(สนฺโต)  กีทิเส  (สจฺเจ   

ปติฏฺฅิตา”  อิติ  ปุจฺฉา) ฯ  “(สนฺโต)  อตฺเถ  จ  ธมฺเม  จ  (สจฺเจ  ปติฏฺฅิตา”  อิติ  วิสฺสชฺชนํ) ฯ   

(สจฺจํ  สจฺจสฺส)  ปเรสํ  (ชนานํ)  อตฺถโต  อนเปตตฺตา  อตฺถํ  (โหติ) ฯ  “อนุปโรธํ  กโรตีติ  (วจนํ  

วงฺคีสตฺเถเรน)  วุตฺตํ  โหติ ฯ  สติปิ  จ  (สจฺจสฺส)  อนุปโรธกตฺเต  (สจฺจํ  สจฺจสฺส)  ธมฺมโต   

อนเปตตฺตา  ธมฺมํ  (โหติ) ฯ  ยํ  (สจฺจํ)  ธมฺมิกํ  เอว  อตฺถิ,  ตํ  (สจฺจํ  กิจฺจํ)  สาเธตีติ  (วจนํ   

วงฺคีสตฺเถเรน)  วุตฺตํ  โหติ ฯ

 วา อีกอย่างหนึ่ง  ปททฺวยํ อ.หมวดสองแห่งบท  สจฺจวิเสสนํ เป็นวิเสสนะของสัจจะ  

(โหติ) ย่อมเป็น ฯ  (สนฺโต) อ.สัตบุรุษ ท.  ปติฏฺฅิตา ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  สจฺเจ ใน

คําสัตย์ ฯ  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  (อิติ) ว่า  “(สนฺโต) อ.สัตบุรุษ ท.  (ปติฏฺฅิตา) ตั้งอยู่

เฉพาะแล้ว  (สจฺเจ) ในคําสัตย์  กีทิเส อันเช่นไร ?”  (อิติ) ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อัน

แก้  (อิติ) ว่า  “(สนฺโต) อ.สัตบุรุษ ท.  (ปติฏฺฅิตา) ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  (สจฺเจ) ในคํา

สัตย์  อตฺเถ  จ อันเป็นประโยชน์ด้วย  ธมฺเม  จ อันเป็นธรรมด้วย”  (อิติ) ดังนี้ ฯ   

(สจฺจํ) อ.คําสัตย์  อตฺถํ ชื่อว่าเป็นประโยชน์  (สจฺจสฺส)  ปเรสํ  (ชนานํ)  อตฺถโต   

อนเปตตฺตา เพราะความที่ แห่งคําสัตย์ เป็นคําไม่ไปปราศแล้ว จากประโยชน์ 

ของชน ท. เหล่าอื่น  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “กโรติ ย่อมกระทํา   

อนุปโรธํ ซึ่งความไม่ผิด”  อิติ ดังนี้  (วงฺคีสตฺเถเรน)  วุตฺต ํ เป็นคําอันพระวังคีสะ 
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ผู้เถระกล่าวแล้ว  โหติ ย่อมเป็น ฯ  จ ก็  (สจฺจํ) อ.คําสัตย์  (สจฺจสฺส)  อนุปโรธกตฺเต  

ครั้นเมื่อความที่ แห่งคําสัตย์ เป็นคําไม่ผิด  สติป ิ แม้มีอยู่  ธมฺม ํ ชื่อว่าเป็นธรรม  

(สจฺจสฺส)  ธมฺมโต  อนเปตตฺตา เพราะความที่ แห่งคําสัตย์ เป็นคําไม่ไปปราศแล้ว 

จากธรรม  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “ยํ  (สจฺจํ) อ.คําสัตย์ใด  ธมฺมิกํ  

เอว เป็นคําอันประกอบแล้วด้วยธรรมนั่นเทียว  อตฺถิ มีอยู่,  ตํ  (สจฺจํ) อ.คําสัตย์นั้น  

(กิจฺจํ) ยังกิจ  สาเธติ ย่อมให้สําเร็จ”  อิติ ดังนี้  (วงฺคีสตฺเถเรน)  วุตฺตํ เป็นคําอันพระ

วังคีสะผู้เถระกล่าวแล้ว  โหติ ย่อมเป็น ฯ

 อีกอย่างหนึ่ง  บททั้ง ๒ เป็นบทวิเสสนะของสัจจะ. สัตบุรุษทั้งหลายตั้งมั่นแล้วในคํา

สัตย์. ถามว่า “ในคําสัตย์อันเช่นไร ?”. แก้ว่า “ในคําสัตย์ที่เป็นประโยชน์ และเป็น

ธรรม”. คําสัตย์ ชื่อว่าเป็นประโยชน์ เพราะไม่ไปปราศจากประโยชน์ของชนเหล่าอื่น. 

มีคําอธิบายที่พระวังคีสเถระกล่าวไว้ว่า “ย่อมทําความไม่ผิด”. คําสัตย์ ชื่อว่าเป็นธรรม 

ก็เพราะแม้เมื่อคําสัตย์ทําความไม่ผิดมีอยู่ ไม่ไปปราศจากธรรม. มีคําอธิบายที่พระ 

วังคีสเถระกล่าวไว้ว่า “คําสัตย์ ย่อมยังกิจที่ประกอบด้วยธรรมเท่านั้นให้สําเร็จ”.

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

[๒๘๓] สจฺจวาที  จ  นาม  อตฺตโน  จ  ปเรสญฺจ  อตฺถาวโห  โหติ  อธิมุตฺตกสามเณรมหาสุต-

โสมปณฺฑิตาทโย  วิย ฯ  ตตฺถ  อธิมุตฺตกสามเณรวตฺถุ  ปณฺฑิตเสวนาธิกาเร  วุตฺตเมว ฯ   

มหาสุตโสมปณฺฑิตวตฺถุ  อสีตินิปาเต  โอโลเกตพฺพํ ฯ

 สจฺจวาที  (ปุคฺคโล)  จ  นาม  อตฺตโน  จ  ปเรสํ  (ชนานํ)  จ  อตฺถาวโห  โหติ  อธิมุตฺตกสามเณร-

มหาสุตโสมปณฺฑิตาทโย  (ชนา)  วิย ฯ  ตตฺถ  (อธิมุตฺตกสามเณรมหาสุตโสมปณฺฑิตวตฺถูสุ)   

อธิมุตฺตกสามเณรวตฺถุ  (มยา)  ปณฺฑิตเสวนาธิกาเร  วุตฺตํ  เอว ฯ  มหาสุตโสมปณฺฑิตวตฺถุ  

(ปณฺฑิเตน)  อสีตินิปาเต  โอโลเกตพฺพํ ฯ

 จ ก็ (ปุคฺคโล)  นาม ชื่อ อ.บุคคล  สจฺจวาที ผู้กล่าวซึ่งคําสัตย์โดยปกติ   

อตฺถาวโห เป็นผู้นํามาซึ่งประโยชน์  อตฺตโน  จ แก่ตนด้วย  ปเรสํ  (ชนานํ)  จ แก่

ชน ท. เหล่าอื่นด้วย  โหติ ย่อมเป็น  อธิมุตฺตกสามเณรมหาสุตโสมปณฺฑิตาทโย  

(ชนา)  วิย ราวกะ อ.ชน ท. มีสามเณรชื่อว่าอธิมุตตกะและบัณฑิตชื่อว่ามหาสุตโสมะ  

เป็นต้น ฯ  ตตฺถ  (อธิมุตฺตกสามเณรมหาสุตโสมปณฺฑิตวตฺถูสุ)  อธิมุตฺตก- 
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สามเณรวตฺถุ อ.- ในเรื่องแห่งสามเณรชื่อว่าอธิมุตตกะและบัณฑิตชื่อว่ามหาสุตโสมะ  

ท. เหล่านั้นหนา -เรื่องแห่งสามเณรชื่อว่าอธิมุตตกะ  (มยา) อันข้าพเจ้า  วุตฺตํ  เอว 

กล่าวแล้วนั่นเทียว  ปณฺฑิตเสวนาธิกาเร ในอธิการแห่งการเสพซึ่งบัณฑิต ฯ  มหา-

สุตโสมปณฺฑิตวตฺถุ อ.เรื่องแห่งบัณฑิตชื่อว่ามหาสุตโสมะ  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  

โอโลเกตพฺพํ พึงตรวจดู  อสีตินิปาเต ในอสีตินิบาต ฯ

 ก็ธรรมดาว่าบุคคลผู้กล่าวคําสัตย์โดยปกติ ย่อมนําประโยชน์มาให้ ทั้งแก่ตนและชน

เหล่าอื่น เหมือนอธิมุตตกสามเณรและมหาสุตโสมบัณฑิตเป็นต้น. ในบรรดาบุคคล

ทั้ง ๒ เหล่านั้น เรื่องอธิมุตตกสามเณร ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้ว ในอธิการแห่งการเสพ

บัณฑิตนั่นแล. เรื่องมหาสุตโสมบัณฑิต ก็ควรตรวจดูในอสีตินิบาต.

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

๑๐. จตุริตฺถีวตฺถุ

 ปุพฺเพ  กิเรกา  อิตฺถี  เนว  ทานมทาสิ  น  ปูชา  กตา  น  ธมฺโม  สุโต ฯ  เกวลํ   

สจฺจมตฺตํ  รกฺขิตฺวา  กาลํ  กตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺติ ฯ  อถายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  

เทวจาริกํ  คนฺตฺวา  ตสฺสา  วิมานทฺวาเร  ฅิโต  ตํ  อตฺตโน  สนฺติกํ  อาคตํ  ปุจฺฉิ  “มหตี  

เต  สมฺปตฺติ  กึ  กตฺวา  อยํ  ลทฺธาติ ฯ  สา  ปริตฺตกมฺเมน  ลทฺธตฺตา  ลชฺชมานา   

อาจิกฺขิตุํ  อนิจฺฉนฺตีปิ  เถเรน  ปุนปฺปุนํ  ปุฏฺฅา  นิคุยฺหิตุํ  อสกฺโกนฺตี  “สจฺจมตฺตํ  มยา  

รกฺขิตนฺติ  อาห ฯ  ตํ  สุตฺวา  เถโร  อาคนฺตฺวา  เชตวเน  สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา  “สกฺกา  

นุ  โข  ภนฺเต  สจฺจกถนมตฺเตน  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  ลทฺธุนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  สตฺถา  “กสฺมา  มํ   

โมคฺคลฺลาน  ปุจฺฉสิ,  นนุ  เต  เทวธีตาย  อยมตฺโถ  กถิโตติ  วตฺวา  “สจฺจมตฺตํ   

กเถตฺวาปิ  เทวโลกํ  คจฺฉนฺติเยวาติ  อาห ฯ

 กิร ได้ยินว่า  เอกา  อิตฺถี อ.หญิงคนหนึ่ง  ปุพฺเพ ในกาลก่อน  เนว  อทาสิ ไม่ได้ให้

แล้วนั่นเทียว  ทานํ ซึ่งทาน,  ปูชา อ.การบูชา  (ตาย  อิตฺถิยา) อันหญิงนั้น  น  กตา 

ไม่กระทําแล้ว,  ธมฺโม อ.ธรรม  (ตาย  อิตฺถิยา) อันหญิงนั้น  น  สุโต ไม่ฟังแล้ว ฯ  

(สา  อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  รกฺขิตฺวา รักษาแล้ว  สจฺจมตฺตํ  (การณํ) ซึ่งเหตุสักว่าคําสัตย์   

เกวลํ อย่างเดียว  กตฺวา กระทําแล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ  นิพฺพตฺต ิ บังเกิดแล้ว   
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เทวโลเก ในเทวโลก ฯ  อถ ครั้งนั้น  มหาโมคฺคลฺลาโน อ.พระมหาโมคคัลลานะ  

อายสฺมา ผู้มีอายุ  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เทวจาริกํ สู่ที่จาริกในเทวโลก  ฅิโต ยืนอยู่แล้ว  

วิมานทฺวาเร ที่ประตูแห่งวิมาน  ตสฺสา  (เทวธีตุยา) ของเทพธิดานั้น  ปุจฺฉิ ถาม

แล้ว  ตํ  (เทวธีตรํ) ซึ่งเทพธิดานั้น  อาคตํ ผู้มาแล้ว  สนฺติก ํสู่สํานัก  อตฺตโน ของ

ตน  อิติ ว่า  “อยํ  สมฺปตฺต ิอ.สมบัตินี้  มหต ีอันใหญ่  เต อันเธอ  กตฺวา กระทําแล้ว  

กึ  (กมฺมํ) ซึ่งกรรมอะไร  ลทฺธา ได้แล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ  สา  (เทวธีตา) อ.เทพธิดา

นั้น  ลชฺชมานา ละอายอยู่  อนิจฺฉนฺตีปิ แม้ไม่ปรารถนาอยู่  อาจิกฺขิตุํ เพื่ออันบอก   

(ตสฺสา  สมฺปตฺติยา  อตฺตนา)  ปริตฺตกมฺเมน  ลทฺธตฺตา เพราะความที่ แห่งสมบัติ

นั้น เป็นของ อันตน ได้แล้ว เพราะกรรมอันนิดหน่อย  เถเรน  ปุฏฺฅา ผู้อันพระเถระ 

ถามแล้ว  ปุนปฺปุนํ บ่อยๆ  อสกฺโกนฺตี ไม่อาจอยู่  นิคุยฺหิตุํ เพื่ออันปกปิด  อาห 

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สจฺจมตฺตํ  (การณํ) อ.เหตุสักว่าคําสัตย์  มยา อันดิฉัน  รกฺขิตํ 

รักษาแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ  เถโร อ.พระเถระ  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น   

อาคนฺตฺวา มาแล้ว  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  เชตวเน 

ที่พระวิหารชื่อว่าเชตวัน  ปุจฺฉิ ทูลถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  

(เกนจิ) อันใครๆ  สกฺกา อาจ  ลทฺธุํ เพื่ออันได้  ทิพฺพสมฺปตฺต ึซึ่งสมบัติอันเป็นทิพย์  

สจฺจกถนมตฺเตน  (การเณน) เพราะเหตุ สักว่าการกล่าวคําสัตย์  นุ  โข หรือหนอ

แล”  อิติ ดังนี้ ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “โมคฺคลฺลาน ดูก่อน

โมคคัลลานะ  (ตฺวํ) อ.เธอ  ปุจฺฉสิ ย่อมถาม  ม ํซึ่งเรา  กสฺมา เพราะเหตุอะไร,  อยํ   

อตฺโถ อ.เนื้อความนี้  เทวธีตาย อันเทพธิดา  กถิโต บอกแล้ว  เต แก่เธอ  นนุ 

มิใช่หรือ ?”  อิติ ดังนี้  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(สตฺตา) อ.สัตว์ ท.  กเถตฺวาปิ แม้

กล่าวแล้ว  สจฺจมตฺตํ  (การณํ) ซึ่งเหตุ สักว่าคําสัตย์  คจฺฉนฺติ  เอว ย่อมไปนั่นเทียว   

เทวโลกํ สู่เทวโลก”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ดังได้สดับมา ในกาลก่อน สตรีคนหนึ่ง ไม่ได้ให้ทาน ไม่ทําการบูชา ไม่ได้ฟังธรรม

เลย รักษาคําสัตย์เพียงอย่างเดียว เสียชีวิตแล้ว ไปบังเกิดในเทวโลก. ทีนั้น พระมหา

โมคคัลลานะ จาริกไปในเทวโลก ยืนอยู่ใกล้ประตูวิมานของเทพธิดานั้น ถามนางผู้มา

สู่สํานักของตนว่า “สมบัติของเธอมาก, เธอทํากรรมอะไร จึงได้สมบัตินี้”. นางละอาย

ใจ เพราะสมบัตินั้น ตนได้ด้วยกรรมเล็กน้อย แม้ไม่ปรารถนาจะบอก ถูกพระเถระซัก

ถามบ่อยๆ เข้า ไม่อาจจะปกปิดไว้ได้ จึงเรียนว่า “ดิฉันรักษาเพียงคําสัตย์”. พระเถระ
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ฟังคํานั้นแล้ว มาถวายบังคมพระศาสดาในพระเชตวันแล้ว ทูลถามว่า “พระเจ้าข้า 

บุคคลอาจได้ทิพยสมบัติ ด้วยคุณเพียงพูดแต่คําสัตย์ได้หรือ ?”. พระศาสดาตรัสว่า 

“โมคคัลลานะ เหตุไฉน เธอจึงถามเราเล่า ? ความข้อนี้ เทพธิดาบอกแก่เธอแล้วมิใช่

หรือ ?” ดังนี้แล้ว จึงตรัสว่า “สัตว์ทั้งหลาย แม้กล่าวแต่เพียงคําสัตย์ ย่อมไปเทวโลก

ได้เหมือนกัน”.  

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

 อิทํ  วตฺถุ  ธมฺมปทสฺส  โกธวคฺเค  “สจฺจํ  ภเณ  น  กุชฺเฌยฺยาติ  คาถาวณฺณนาย’- 

มาคตํ ฯ

 อิทํ  วตฺถุ อ.เรื่องนี้  อาคตํ มาแล้ว  คาถาวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งคาถา  “สจฺจํ  

ภเณ  น  กุชฺเฌยฺยาติ ว่า “สจฺจํ  ภเณ  น  กุชฺเฌยฺย” ดังนี้เป็นต้น  โกธวคฺเค ในโกธ-

วรรค  ธมฺมปทสฺส แห่งธรรมบท ฯ

 เรื่องนี้มาในอรรถกถาแห่งคาถาว่า “สจฺจํ  ภเณ  น  กุชฺเฌยฺย” ดังนี้เป็นต้น ในโกธ-

วรรค แห่งธรรมบท.

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

[๒๘๔] อิติ  สุภาสิตภาสนาทีหิ  จตูหิ  อวยวงฺเคหิ  ยุตฺตา  วาจา  สุภาสิตา  นาม ฯ  สา  โลกิย-

โลกุตฺตรสุขาวหตฺตา  มงฺคลํ ฯ  เตน  วุตฺตํ  สุภาสิตสุตฺตวณฺณนายํ  “อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  

จตูหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคตา  วาจา  สุภาสิตา  โหตีติ  ภณนฺโต  ปเรสํ,  ยมิทมญฺเฃ   

ปฏิญฺฃาทีหิ  อวยเวหิ  นามลิงฺควจนวิภตฺติกาลการกสมฺปตฺตีหิ  จ  สมนฺนาคตํ  

วาจํ  ‘สุภาสิตาติ  ปญฺฃเปนฺติ,  ตํ  ธมฺมโต  ปฏิเสเธติ ฯ  อวยวาทิสมฺปนฺนาปิ  หิ   

เปสุญฺฃาทิสมนฺนาคตา  วาจา  ทุพฺภาสิตา  โหติ  อตฺตโน  จ  ปเรสญฺจ  อนตฺถาวหตฺตา ฯ   

อิเมหิ  ปน  จตูหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคตา  สเจปิ  มิลกฺขภาสาปริยาปนฺนา  ฆฏเจฏิกา- 

คีตกปริยาปนฺนา  วา  โหติ  ตถาปิ  สุภาสิตา  เอว  โลกิยโลกุตฺตรสุขาวหตฺตา ฯ  สีหล-

ทีเป  มคฺคปสฺเส  สสฺสํ  รกฺขนฺติยา  สีหลเจฏิกาย  สีหลเกเนว  ชาติชราพฺยาธิมรณยุตฺตํ   

คีตกํ  คายนฺติยา  สุตฺวา  มคฺคํ  คจฺฉนฺตา  สฏฺฅิมตฺตา  วิปสฺสกา  ภิกฺขู  เจตฺถ   

อรหตฺตปฺปตฺตา  นิทสฺสนํ ฯ  ตถา  ติสฺโส  นาม  อารทฺธวิปสฺสโก  ภิกฺขุ  ปทุมสรสมีเปน  

คจฺฉนฺโต  ปทุมสเร  ปทุมานิ  ภญฺชิตฺวา
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[๒๘๕]   “ปาตผุลฺลํ  โกกนทํ   สุริยาโลเกน  ตชฺชิยเต  

  เอวํ  มนุสฺสตฺตคตา  สตฺตา   ชราภิเวเคน  มิลายนฺตีติ

 อิมํ  คีตํ  คายนฺติยา  เจฏิกาย  สุตฺวา  อรหตฺตมฺปตฺโต ฯ  

 อิติ เพราะเหตุนั้น  วาจา อ.วาจา  ยุตฺตา อันประกอบแล้ว  อวยวงฺเคหิ ด้วยองค์คือ

อวัยวะ ท.  จตูหิ ๔  สุภาสิตภาสนาทีหิ มีการกล่าวคําสุภาษิตเป็นต้น  สุภาสิตา  

นาม ชื่อว่าเป็นสุภาษิต  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  สา   (สุภาสิตวาจา) อ.วาจาอันเป็น

สุภาษิตนั้น  มงฺคลํ เป็นมงคล  (ตสฺสา  สุภาสิตวาจาย)  โลกิยโลกุตฺตรสุขาวหตฺตา 

เพราะความที่ แห่งวาจาสุภาษิตนั้น เป็นวาจาอันนํามาซึ่งความสุขอันเป็นโลกิยะและ

โลกุตระ  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(ภควา) อ.พระ

ผู้มีพระภาคเจ้า  ภณนฺโต เมื่อตรัส  อิติ ว่า  ‘ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  วาจา อ.วาจา  

สมนฺนาคตา อันมาตามพร้อมแล้ว  องฺเคหิ ด้วยองค์ ท.  จตูหิ ๔  อิเมหิ  โข เหล่านี้

แล  สุภาสิตา เป็นวาจาสุภาษิต  โหติ ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  ปฏิเสเธติ ย่อมทรงปฏิเสธ  

ตํ  (วาจํ) ซึ่ง-,  อญฺเฃ  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่าอื่น  ปญฺฃเปนฺติ ย่อมบัญญัติ  วาจํ 

ซึ่งวาจา  สมนฺนาคตํ อันมาตามพร้อมแล้ว  อวยเวหิ ด้วยอวัยวะ ท.  ปฏิญฺฃาทีหิ 

มีปฏิญญาเป็นต้น  (จ) ด้วย  นามลิงฺควจนวิภตฺติกาลการกสมฺปตฺตีหิ ด้วยสมบัติ

คือนาม ลิงค์ วจนะ วิภัตติ กาล และการก ท.  จ ด้วย  อิทํ นี้  ย ํใด  ‘สุภาสิตาติ ว่า

เป็นสุภาษิต, -วาจานั้น  ปเรสํ  (ชนานํ) ของชน ท. เหล่าอื่น  ธมฺมโต โดยธรรม ฯ  หิ 

จริงอยู่  วาจา อ.วาจา  เปสุญฺฃาทิสมนฺนาคตา อันมาตามพร้อมแล้วด้วยทุจริตมีคํา

ส่อเสียดเป็นต้น  อวยวาทิสมฺปนฺนาปิ แม้อันถึงพร้อมแล้วด้วยองค์มีอวัยวะเป็นต้น   

ทุพฺภาสิตา ชื่อว่าเป็นทุพภาษิต  (ตสฺสา  ทุพฺภาสิตวาจาย)  อตฺตโน  จ  ปเรสํ  (ชนานํ)  จ   

อนตฺถาวหตฺตา เพราะความที่ แห่งวาจาอันเป็นทุพภาษิตนั้น เป็นวาจาอันนํามา

ซึ่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์ แก่ตนด้วย แก่ชน ท. เหล่าอื่นด้วย  โหติ ย่อมเป็น ฯ  

ปน ส่วนว่า  (วาจา) อ.วาจา  สมนฺนาคตา อันมาตามพร้อมแล้ว  องฺเคหิ ด้วยองค์ 

ท.  จตูหิ ๔  อิเมหิ เหล่านี้  สเจปิ แม้ถ้าว่า  มิลกฺขภาสาปริยาปนฺนา เป็นวาจา

อันนับเนื่องแล้วในภาษาของชาวมิลักขะ  วา หรือว่า  ฆฏเจฏิกาคีตกปริยาปนฺนา 

เป็นวาจาอันนับเนื่องแล้วในเพลงขับของเด็กหญิงผู้นําไปซึ่งหม้อนํ้า  โหติ ย่อมเป็น,   

ตถาปิ แม้ถึงอย่างนั้น  (สา  วาจา) อ.วาจานั้น  สุภาสิตา  เอว เป็นวาจาสุภาษิตนั่น
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เทียว  (ตสฺสา  สุภาสิตวาจาย)  โลกิยโลกุตฺตรสุขาวหตฺตา เพราะความที่ แห่งวาจา

สุภาษิตนั้น เป็นวาจาอันนํามาซึ่งความสุขอันเป็นโลกิยะและโลกุตระ  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ   

จ ก็  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  วิปสฺสกา ผู้วิปัสสนา  สฏฺฅิมตฺตา ผู้มี ๖๐ รูปเป็นประมาณ  

สีหลทีเป  มคฺคปสฺเส  สสฺสํ  รกฺขนฺติยา  สีหลเจฏิกาย  สีหลเกน  เอว  ชาติชรา- 

พฺยาธิมรณยุตฺตํ  คีตกํ  คายนฺติยา  (สทฺทํ)  สุตฺวา  มคฺคํ  คจฺฉนฺตา ผู้ ฟังแล้ว ซึ่ง

เสียง ของเด็กหญิงชาวสิงหล ผู้รักษาอยู่ ซึ่งข้าวกล้า ที่ข้างแห่งหนทาง ในเกาะสิงหล 

ขับอยู่ ซึ่งเพลงขับ อันประกอบแล้วด้วยชาติ ชรา พยาธิ และมรณะ ด้วยภาษาของ

ชาวสิงหลนั่นเทียว ไปอยู่ สู่หนทาง  อรหตฺตปฺปตฺตา บรรลุแล้วซึ่งความเป็นแห่งพระ

อรหันต์  นิทสฺสนํ เป็นตัวอย่าง  เอตฺถ  (วตฺถุมฺหิ) ในเรื่องนี้  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 ตถา นอกจากนั้น  ภิกฺขุ อ.ภิกษุ  อารทฺธวิปสฺสโก ผู้มีวิปัสสนาอันปรารภแล้ว  ติสฺโส  

นาม ชื่อว่าติสสะ  คจฺฉนฺโต ไปอยู่  ปทุมสรสมีเปน โดยที่ใกล้แห่งสระปทุม  สุตฺวา 

ฟังแล้ว  (สทฺทํ) ซึ่งเสียง  เจฏิกาย ของเด็กหญิง  ปทุมสเร  ปทุมานิ  ภญฺชิตฺวา

[๒๘๕]   “(ยถา)  ปาตผุลฺลํ  โกกนทํ   สุริยาโลเกน  ตชฺชิยเต  

  เอวํ  มนุสฺสตฺตคตา  สตฺตา   ชราภิเวเคน  มิลายนฺตีติ

 อิมํ  คีตํ  คายนฺติยา ผู้ เด็ดแล้ว ซึ่งปทุม ท. ในสระปทุม ขับอยู่ ซึ่งเพลงขับนี้ ว่า

  “อ.ดอกปทุมชื่อว่าโกกนท อันบานแล้วในเวลาเช้า  อันแสง

แห่งพระอาทิตย์  แผดเผาอยู่  ฉันใด, อ.สัตว์ ท. ผู้ถึงแล้วซึ่ง

ความเป็นแห่งมนุษย์ ย่อมเหี่ยวแห้งไป  เพราะกําลังแห่งชรา  

ฉันนั้น” ดังนี้

 ปตฺโต บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์ ฯ

 ดังนั้น วาจาที่ประกอบด้วยองค์คืออวัยวะ ๔ มีกล่าวคําสุภาษิตเป็นต้น จึงชื่อว่าเป็น

สุภาษิต. วาจาสุภาษิตนั้น จัดเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุนําโลกิยสุขและโลกุตรสุขมา

ให้. เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวไว้ในอรรถกถาสุภาสิตสูตรว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้า 

เมื่อตรัสว่า ‘ภิกษุทั้งหลาย วาจาประกอบด้วยองค์ ๔ เหล่านี้แล เป็นสุภาษิต” ดังนี้ ชื่อ

ว่าทรงปฏิเสธวาจาที่ประกอบด้วยอวัยวะมีปฏิญญาเป็นต้น และสมบัติคือนาม ลิงค์ 
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วจนะ วิภัตติ กาล และการก ซึ่งพวกชนเหล่าอื่นบัญญัติแก่พวกชนเหล่าอื่นว่า ‘เป็น

สุภาษิต’ โดยธรรม. แท้จริง วาจาที่ประกอบด้วยทุจริตมีคําส่อเสียดเป็นต้น แม้ถึง

พร้อมด้วยอวัยวะเป็นต้น ก็ชื่อว่าเป็นทุพภาษิต เพราะเป็นเหตุนําความพินาศมาให้

ทั้งแก่ตนและชนเหล่าอื่น.  ส่วนวาจาประกอบด้วยองค์ ๔ นี้ แม้ถ้าเป็นวาจานับเข้า

ในภาษาของชาวมิลักขะ หรือนับเข้าในเพลงขับของเด็กหญิงผู้นําหม้อนํ้า, ถึงอย่าง

นั้น ก็ชื่อว่าเป็นสุภาษิตอยู่นั่นเอง เพราะเป็นเหตุนํามาซึ่งโลกิยสุขและโลกุตรสุข. ก็ใน

ข้อนั้น มีภิกษุผู้วิปัสสนาประมาณ ๖๐ รูป ขณะกําลังเดินทาง ได้ฟังเสียงของเด็กหญิง

ชาวสิงหลผู้เฝ้าข้าวกล้าที่ข้างทางในเกาะสิงหล ผู้ขับเพลงขับอันประกอบด้วยชาติ 

ชรา พยาธิ และมรณะ ด้วยภาษาสิงหลนั้นแล แล้วบรรลุพระอรหัต เป็นอุทาหรณ์. 

นอกจากนั้น ภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนาชื่อว่าติสสะ กําลังเดินไปโดยทางใกล้สระปทุม ฟัง

เสียงเด็กหญิงผู้เด็ดดอกปทุมในสระปทุม ขับเพลงขับอยู่ดังนี้ว่า

[๒๘๕] “ดอกปทุมชื่อว่าโกกนท บานแล้วในเวลาเช้า ถูกแสง

พระอาทิตย์แผดเผา ฉันใด, สัตว์ทั้งหลาย ผู้ถึงความเป็น

มนุษย์ ย่อมเหี่ยวแห้งไปด้วยกําลังชรา ฉันนั้น”

 ดังนี้แล้ว บรรลุพระอรหัต. 

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

 พุทฺธนฺตเร  จ  อญฺฃตโร  ปุริโส  สตฺตหิ  ปุตฺเตหิ  สทฺธึ  วนา  อาคมฺม  อญฺฃตราย  

อิตฺถิยา  มุสเลน  ตณฺฑุเล  โกฏฺเฏนฺติยา  

  “ชราย  ปริมทฺทิตํ  เอตํ   มิลาตจฺฉวิจมฺมนิสฺสิตํ  

  มรเณน  ภิชฺชติ  เอตํ   มจฺจุสฺส  ฆสมามิสํ  คตํ ฯ

  กิมีนํ  อาลยํ  เอตํ   นานากุณปปูริตํ  

  อสุจิภาชนํ  เอตํ   กฏฺฅกฺขนฺธสมํ  อิมนฺติ

   คีตํ  สุตฺวา  ปจฺจเวกฺขนฺโต  สห  ปุตฺเตหิ  ปจฺเจกโพธิมฺปตฺโต ฯ  อญฺเฃปิ  อีทิเสหิ   

อุปาเยหิ  อริยภูมิปฺปตฺตา  นิทสฺสนํ ฯ  อนจฺฉริยํ  ปเนตํ  ยํ  ภควตา  อาสยานุสย- 

กุสเลน  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจาติอาทินา  นเยน  วุตฺตคาถาโย  สุตฺวา  ปญฺจสตา   
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ภิกฺขู  อรหตฺตํ  ปาปุณึสุ  สุตฺเต  จ  ขนฺธายตนาทิปฺปฏิสํยุตฺตา  กถา  สุตฺวา  อเนเก  

เทวมนุสฺสาติ ฯ

 จ อนึ่ง  ปุริโส อ.บุรุษ  อญฺฃตโร คนใดคนหนึ่ง  พุทฺธนฺตเร ในพุทธันดร  อาคมฺม 

มาแล้ว  วนา จากป่า  สทฺธึ กับ  ปุตฺเตห ิด้วยบุตร ท.  สตฺตห ิ๗  สุตฺวา ฟังแล้ว  คีตํ 

ซึ่งเพลงขับ  อิตฺถิยา ของหญิง  อญฺฃตราย คนใดคนหนึ่ง  โกฏฺเฏนฺติยา ผู้ซ้อมอยู่  

ตณฺฑุเล ซึ่งข้าวสาร ท.  มุสเลน ด้วยสาก  อิติ ว่า

  “เอตํ  (สรีรํ) อ.สรีระนี่  มิลาตจฺฉวิจมฺมนิสฺสิต ํอันอาศัยแล้ว

ซึ่งหนังมีผิวอันเหี่ยวแห้งแล้ว  ชราย อันชรา  ปริมทฺทิตํ ยํ่ายี

แล้ว,  เอตํ  (สรีรํ) อ.สรีระนี่  คตํ ถึงแล้ว  ฆสมามิส ํซึ่งความ

เป็นอามิสคือเหยื่อ  มจฺจุสฺส ของความตาย  ภิชฺชต ิย่อมแตก

ไป  มรเณน เพราะมรณะ,  เอตํ  (สรีรํ) อ.สรีระนี่  อาลย ํเป็น

ที่อยู่อาศัย  กิมีนํ ของหนอน ท.  นานากุณปปูริตํ อันเต็ม

แล้วด้วยซากศพต่างๆ  (โหติ) ย่อมเป็น,  เอตํ  (สรีรํ) อ.สรีระ

นี่  อสุจิภาชนํ เป็นภาชนะของไม่สะอาด  (โหติ) ย่อมเป็น,  

อิมํ  (สรีรํ) อ.สรีระนี้  กฏฺฅกฺขนฺธสมํ เป็นของเสมอกับด้วย

ท่อนไม้  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้

 ปจฺจเวกฺขนฺโต พิจารณาอยู่  ปตฺโต บรรลุแล้ว  ปจฺเจกโพธึ ซึ่งปัจเจกโพธิญาณ  สห 

กับ  ปุตฺเตห ิด้วยบุตร ท. ฯ  อญฺเฃปิ  (เทวมนุสฺสา) อ.เทวดาและมนุษย์ ท. แม้เหล่า

อื่น  อริยภูมิปฺปตฺตา ผู้บรรลุแล้วซึ่งอริยภูมิ  อุปาเยหิ ด้วยอุบาย ท.  อีทิเสหิ อัน

เช่นนี้  นิทสฺสนํ เป็นตัวอย่าง  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ปน ก็  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  ปญฺจสตา  

ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ  สุตฺวา ฟังแล้ว  ภควตา  อาสยานุสยกุสเลน  วุตฺตคาถาโย  

ซึ่งคาถา อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ฉลาดในอาสยานุสยญาณ ตรัสแล้ว ท.  นเยน โดย

นัย  อิติอาทินา เป็นต้นว่า  “สงฺขารา อ.สังขาร ท.  สพฺเพ ทั้งปวง  อนิจฺจา เป็น

สภาพไม่เที่ยง  (โหนฺติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  ปาปุณึส ุ บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่ง

ความเป็นแห่งพระอรหันต์  จ ด้วย,  เทวมนุสฺสา อ.เทวดาและมนุษย์ ท.  อเนเก 

มิใช่หนึ่ง  สุตฺวา ฟังแล้ว  กถา ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว ท.  ขนฺธายตนาทิปฺปฏิ- 

สํยุตฺตา อันประกอบแล้วด้วยธรรมมีขันธ์และอายตนะเป็นต้น  สุตฺเต ในพระสูตร  
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(ปาปุณึสุ) บรรลุแล้ว  (อรหตฺตํ) ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  จ ด้วย  ย ํใด,  เอตํ  

(ภควตา  วุตฺตวาจํ  สุตฺวา  อรหตฺตปชฺชนํ) อ.การ ฟัง ซึ่งพระวาจา อันพระผู้มีพระ

ภาคเจ้าตรัสแล้ว แล้วจึงบรรลุซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์นั่น  อนจฺฉริยํ เป็นสิ่งไม่

น่าอัศจรรย์  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  

(วุตฺตํ) กล่าวแล้ว  สุภาสิตสุตฺตวณฺณนาย ํในอรรถกถาแห่งสุภาสิตสูตร ฯ (ข้อ ๒๘๔) 

   อนึ่ง บุรุษคนใดคนหนึ่งในพุทธันดร มาจากป่าพร้อมกับบุตรทั้ง ๗ คน ฟังเสียงเพลง

ขับของสตรีคนใดคนหนึ่ง ผู้ซ้อมข้าวสารด้วยสาก ดังนี้ว่า

  “สรีระนี่ อาศัยหนังมีผิวเหี่ยวแห้ง ถูกชรายํ่ายีแล้ว, สรีระนี่  

ถึงความเป็นอามิส คือเหยื่อของมฤตยู ย่อมตกไป เพราะ

มรณะ, สรีระนี่ เป็นที่อยู่ของหมู่หนอน เต็มไปด้วยซากศพ

ต่างๆ, สรีระนี่ เป็นภาชนะของไม่สะอาด, สรีระนี้ เสมอด้วย

ท่อนไม้”

 แล้วพิจารณาอยู่ ก็บรรลุปัจเจกโพธิญาณ พร้อมกับบุตรทั้งหลาย. แม้เทพดาและ

มนุษย์เหล่าอื่น บรรลุอริยภูมิ ด้วยอุบายทั้งหลาย อันเช่นนี้ เป็นอุทาหรณ์. ก็ข้อที่ภิกษุ 

๕๐๐ รูป ฟังคาถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ฉลาดในอาสยานุสยญาณ ตรัสโดยนัยว่า 

“สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง” เป็นต้นแล้ว บรรลุพระอรหัต, และเทพดาและมนุษย์

เป็นอเนก ฟังกถาอันประกอบด้วยขันธ์และอายตนะเป็นต้น ในพระสูตรแล้ว บรรลุ

พระอรหัต ไม่น่าอัศจรรย์”.

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

 ตตฺถ  อนจฺฉริยํ  ปเนตํ  ยนตฺิ  ยํ  ภควตา  วุตฺตวาจํ  สุตฺวา  อรหตฺตปชฺชนํ  เอตํ   

อจฺฉริยํ  น  โหติ ฯ  ยมฺปน  เจฏิกาทีหิ  วุตฺตคีตํ  สุตฺวา  อรหตฺตปชฺชนํ  เอตํ  อติวิย  

อจฺฉริยํ  โหติ ฯ  ตํ  ตาทิสสฺส  คีตสฺสาปิ  สุภาสิตภาวํ  วิญฺฃาเปตีติ  อธิปฺปาโย ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อนจฺฉริยํ  ปเนตํ  ยนฺติ  (ปทานํ)  “ยํ  ภควตา  วุตฺตวาจํ  สุตฺวา  อรหตฺตปชฺชนํ   

เอตํ  (ภควตา  วุตฺตวจนํ  สุตฺวา  อรหตฺตปชฺชนํ)  อจฺฉริยํ  น  โหติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ยํ  ปน   

เจฏิกาทีหิ  (ชเนหิ)  วุตฺตคีตํ  สุตฺวา  อรหตฺตปชฺชนํ,  เอตํ  (เจฏิกาทีหิ  ชเนหิ  วุตฺตคีตํ  สุตฺวา   

อรหตฺตปชฺชนํ)  อติวิย  อจฺฉริยํ  โหติ ฯ  “ตํ  (เจฏิกาทีหิ  ชเนหิ  วุตฺตคีตํ  สุตฺวา  อรหตฺตปชฺชนํ  
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กุลปุตฺเต)  ตาทิสสฺส  คีตสฺสาปิ  สุภาสิตภาวํ  วิญฺฃาเปตีติ  อธิปฺปาโย ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ภควตา  วุตฺตวาจํ  สุตฺวา  อรหตฺตปชฺชน ํอ.การ ฟัง ซึ่ง

พระวาจา อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสแล้ว แล้วจึงบรรลุซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  

ย ํใด,  เอตํ  (ภควตา  วุตฺตวาจํ  สุตฺวา  อรหตฺตปชฺชนํ) อ.การ ฟัง ซึ่งพระวาจา อัน

พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสแล้ว แล้วจึงบรรลุซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์นั่น  อจฺฉริยํ 

เป็นสิ่งอัศจรรย์  โหติ ย่อมเป็น  น หามิได้”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อนจฺฉริยํ  

ปเนตํ  ยนฺติ  (ปทานํ) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บท ท. ว่า “อนจฺฉริยํ  ปเนตํ   

ยํ” ดังนี้ ฯ  ปน ส่วนว่า  เจฏิกาทีหิ  (ชเนหิ)  วุตฺตคีตํ  สุตฺวา  อรหตฺตปชฺชน ํ

อ.การ ฟัง ซึ่งเพลงขับ อันชน ท. มีเด็กหญิงเป็นต้น กล่าวแล้ว แล้วจึงบรรลุซึ่งความ

เป็นแห่งพระอรหันต์  ย ํใด,  เอตํ  (เจฏิกาทีหิ  ชเนหิ  วุตฺตคีตํ  สุตฺวา  อรหตฺต- 

ปชฺชนํ) อ.การ ฟัง ซึ่งเพลงขับ อันชน ท. มีเด็กหญิงเป็นต้น กล่าวแล้ว แล้วจึงบรรลุ

ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์นั่น  อจฺฉริยํ เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์  อติวิย เกินเปรียบ  

โหติ ย่อมเป็น ฯ  อธิปฺปาโย อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “ตํ  (เจฏิกาทีหิ  ชเนหิ  วุตฺตคีตํ   

สุตฺวา  อรหตฺตปชฺชนํ) อ.การ ฟัง ซึ่งเพลงขับ อันชน ท. มีเด็กหญิงเป็นต้น กล่าว

แล้ว แล้วจึงบรรลุซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์นั้น  (กุลปุตฺเต) ยังกุลบุตร ท.   

วิญฺฃาเปติ ย่อมให้รู้  ตาทิสสฺส  คีตสฺสาปิ  สุภาสิตภาวํ ซึ่งความที่ แม้แห่งเพลงขับ 

อันเช่นนั้น เป็นสุภาษิต”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น หลายบทว่า “อนจฺฉริยํ  ปเนตํ  ยํ” ความว่า ข้อที่ฟังพระดํารัสที่

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว จึงบรรลุพระอรหัต ไม่น่าอัศจรรย์เลย. ส่วนข้อที่ฟังเพลง

ขับซึ่งเด็กหญิงเป็นต้นกล่าวแล้ว บรรลุพระอรหัต น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง. อธิบายว่า “ข้อ

นั้น ทําให้กุลบุตรทั้งหลายเข้าใจความที่แม้เพลงขับเช่นนั้น ก็เป็นสุภาษิต”.

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

[๒๘๖] ยสฺมา  ปเนตฺถ  เหฏฺฅา  วุตฺตนเยน  สทฺโทเยว  วาจา  น  เจตนาวิรติโย,  ตสฺมา  

อยํ  วาจา  วินโยติ  เอตฺถ  ปริยาปนฺนา  น  โหติ ฯ  อาคาริยวินยสฺมึ  หิ  มุสาวาทา   

เวรมณีอาทโย  เจตนาปิ  วฏฺฏนฺติ  วิรติโยปิ  น  สทฺโท ฯ  อยมตฺโถ  อฏฺฅสาลินิยมฺปิ  

วุตฺโต ฯ  ตสฺมา  สุภาสิตา  วาจา  วิสุํมงฺคลภาเวน  วุตฺตา ฯ
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 ยสฺมา  ปน  เอตฺถ  (“สุภาสิตา  จ  ยา  วาจาติ  มงฺคเล)  เหฏฺฅา  วุตฺตนเยน  สทฺโท  เอว  วาจา  

(โหติ),  น  เจตนาวิรติโย  (วาจา  โหติ),  ตสฺมา  อยํ  วาจา  “วินโยติ  เอตฺถ  (มงฺคเล)  ปริยาปนฺนา  

น  โหติ ฯ  อาคาริยวินยสฺมึ  หิ  มุสาวาทา  เวรมณีอาทโย  เจตนาปิ  วฏฺฏนฺติ  วิรติโยปิ,  น  สทฺโท   

(วฏฺฏติ) ฯ  อยมตฺโถ  (อฏฺฅกถาจริเยน)  อฏฺฅสาลินิยมฺปิ  วุตฺโต ฯ  ตสฺมา  (ภควตา)  สุภาสิตา  

วาจา  วิสุํมงฺคลภาเวน  วุตฺตา ฯ

 ปน ก็  สทฺโท  เอว อ.เสียงนั่นเทียว  วาจา มีชื่อว่าวาจา  (โหติ) ย่อมเป็น  วุตฺต-

นเยน โดยนัยอันถูกกล่าวแล้ว  เหฏฺฅา ในภายใต้  เอตฺถ  (“สุภาสิตา  จ  ยา  วาจาติ  

มงฺคเล) ในมงคลข้อว่า “สุภาสิตา  จ  ยา  วาจา” ดังนี้นั่น,  เจตนาวิรติโย อ.เจตนา

และวิรัติ ท.  (วาจา) มีชื่อว่าวาจา  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  

ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  อยํ  วาจา อ.วาจานี้  ปริยาปนฺนา เป็นวาจาอันนับเนื่องแล้ว  

เอตฺถ  (มงฺคเล) ในมงคลข้อนี้  “วินโยติ ว่า “วินัย” ดังนี้  โหติ ย่อมเป็น  น หามิได้ 

ฯ  หิ เพราะว่า  เจตนาปิ แม้ อ.เจตนา ท.  มุสาวาทา  เวรมณีอาทโย เป็นต้นว่า

เจตนาเป็นเหตุงดเว้น จากการกล่าวเท็จ  วิรติโยป ิแม้ อ.วิรัติ ท.  วฏฺฏนฺติ ย่อมควร  

อาคาริยวินยสฺมึ ในอาคาริยวินัย,  สทฺโท อ.เสียง  น  (วฏฺฏติ) ย่อมไม่ควร ฯ  อยํ   

อตฺโถ อ.เนื้อความนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺโต กล่าวแล้ว  

อฏฺฅสาลินิยมฺปิ แม้ในอรรถกถาชื่อว่าอัฏฐสาลินี ฯ  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  วาจา 

อ.วาจา  สุภาสิตา อันเป็นสุภาษิต  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺตา ตรัส

แล้ว  วิสุํมงฺคลภาเวน โดยความเป็นมงคลต่างหาก ฯ

 ก็เพราะเสียงนั่นแหละ มีชื่อว่าวาจา โดยนัยที่ถูกกล่าวไว้แล้วในภายใต้ ในมงคลข้อว่า 

“สุภาสิตา  จ  ยา  วาจา” นั่น, เจตนาและวิรัติ มีชื่อว่าวาจา หามิได้, เพราะฉะนั้น 

วาจานี้ เป็นวาจาอันนับเนื่องในมงคลข้อว่า “วินัย” นั่น หามิได้, เพราะว่าแม้เจตนาทั้ง

หลาย มีเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการกล่าวเท็จเป็นต้น แม้วิรัติทั้งหลาย ย่อมควรใน

อาคาริยวินัย, เสียงย่อมไม่ควร. เนื้อความนี้ ท่านกล่าวไว้แม้ในอรรถกถาอัฏฐสาลินี.

เพราะฉะนั้น วาจาที่เป็นสุภาษิต พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยความเป็นมงคล

แผนกหนึ่งต่างหาก.

 .............................................................................................................................. 
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 ยมฺปนฏฺฅกถายํ  ยสฺมา  จ  อยํ  วินยปริิยาปนฺนาเอว,  ตสฺมา  วินยคฺคหเณน  เอตํ   

อสงฺคณฺหิตฺวา  วินโย  สงฺคเหตพฺโพติ  วุตฺตํ,  ตตฺถ  วินยปริยาปนฺนาติ  วจเน  การณํ  

คเวสิตพฺพํ ฯ 

 ยํ  ปน  (วจนํ  อฏฺฅกถาจริเยน)  อฏฺฅกถายํ  “ยสฺมา  จ  อยํ  (สุภาสิตา  วาจา)  วินยปริิยาปนฺนา 

เอว  (โหติ),  ตสฺมา  (ภควตา)  วินยคฺคหเณน  เอตํ  (สุภาสิตํ  วาจํ)  อสงฺคณฺหิตฺวา   

วินโย  สงฺคเหตพฺโพติ  (วจนํ)  วุตฺตํ,  (ปณฺฑิเตน)  ตตฺถ  (วจเนสุ)  “วินยปริยาปนฺนาติ  วจเน   

การณํ  คเวสิตพฺพํ ฯ 

 ปน แต่ว่า  ยํ  (วจนํ) อ.คําใด  อิติ ว่า  “จ ก็  อยํ  (สุภาสิตา  วาจา) อ.วาจาอันเป็น 

สุภาษิตนี้  วินยปริยาปนฺนา  เอว เป็นคําอันนับเนื่องแล้วในวินัยนั่นเทียว  (โหติ) 

ย่อมเป็น  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  วินโย อ.วินัย  (ภควตา)  

อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  อสงฺคณฺหิตฺวา ไม่ทรงสงเคราะห์เอาแล้ว  เอตํ  (สุภาสิตํ  

วาจํ) ซึ่งวาจาอันเป็นสุภาษิตนั่น  สงฺคเหตพฺโพ พึงสงเคราะห์เอา  วินยคฺคหเณน 

ด้วยวินยศัพท์”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว   

อฏฺฅกถายํ ในอรรถกถา,  การณํ อ.เหตุ  ตตฺถ  (วจเนสุ)  “วินยปริยาปนฺนาติ  

วจเน ใน- ในคํา ท. เหล่านั้นหนา -คําว่า “นับเนื่องแล้วในวินัย” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน)  

อันบัณฑิต  คเวสิตพฺพ ํพึงแสวงหา ฯ  

 แต่คําใดที่ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาว่า “ก็เพราะวาจาสุภาษิตนี้ นับเข้าในวินัยนั้น

เอง, เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ทรงสงเคราะห์วาจาสุภาษิตนั่น ด้วยวินย

ศัพท์ พึงสงเคราะห์แต่วินัย” ดังนี้, บรรดาคําทั้ง ๒ เหล่านั้น ในคําว่า “นับเข้าในวินัย” 

บัณฑิตพึงค้นหาสาเหตุ.

 เอตํ  อสงฺคณฺหิตฺวาติ  เอเตน  ตสฺสา  วิสุํมงฺคลภาเวน  วตฺตพฺพตํ  ทสฺเสติ ฯ  วินโย   

สงฺคเหตพฺโพติ  ยถาวุตฺโต  ทุวิธวินโย  เอว  วินยคฺคหเณน  สงฺคเหตพฺโพ  น   

สุภาสิตา  วาจา ฯ  อิมินา  ตสฺสา  วินเย  อปริยาปนฺนตํปิ  ทสฺเสตีติ  ทฏฺฅพฺพํ ฯ 

 (อฏฺฅกถาจริโย)  “เอตํ  อสงฺคณฺหิตฺวาติ  เอเตน  (วจเนน)  ตสฺสา  (สุภาสิตาย  วาจาย)  วิสุํมงฺคล-

ภาเวน  วตฺตพฺพตํ  ทสฺเสติ ฯ  “วินโย  สงฺคเหตพฺโพติ  (ปททฺวยสฺส)  “(ปณฺฑิเตน)  ยถาวุตฺโต   

ทุวิธวินโย  เอว  วินยคฺคหเณน  สงฺคเหตพฺโพ,  (ปณฺฑิเตน)  น  สุภาสิตา  วาจา  (สงฺคเหตพฺพา”  
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อิติ  อตฺโถ) ฯ  (ปณฺฑิเตน)  “(อฏฺฅกถาจริโย)  อิมินา  (ปททฺวเยน)  ตสฺสา  (สุภาสิตาย  วาจาย)  

วินเย  อปริยาปนฺนตํปิ  ทสฺเสตีติ  (สนฺนิฏฺฅานํ)  ทฏฺฅพฺพํ ฯ 

 (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  ทสฺเสติ ย่อมแสดง  ตสฺสา  (สุภาสิตาย   

วาจาย)  วิสุํมงฺคลภาเวน  วตฺตพฺพต ํซึ่งความที่ แห่งวาจาอันเป็นสุภาษิตนั้น เป็น

วาจา อันพระผู้มีพระภาคเจ้า พึงตรัส โดยความเป็นแห่งมงคลต่างหาก  เอเตน  

(วจเนน) ด้วยคํานี้  “เอตํ  อสงฺคณฺหิตฺวาติ ว่า “เอตํ  อสงฺคณฺหิตฺวา” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ)  

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ทุวิธวินโย  เอว อ.วินัยอันมีอย่างสองนั่นเทียว  ยถาวุตฺโต อัน

ถูกกล่าวแล้วอย่างไร  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  สงฺคเหตพฺโพ พึงสงเคราะห์เอา   

วินยคฺคหเณน ด้วยวินยศัพท์,  วาจา อ.วาจา  สุภาสิตา อันเป็นสุภาษิต  (ปณฺฑิเตน) 

อันบัณฑิต  (สงฺคเหตพฺพา) พึงสงเคราะห์เอา  น หามิได้”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) 

แห่งหมวดสองแห่งบท  “วินโย  สงฺคเหตพฺโพติ ว่า “วินโย  สงฺคเหตพฺโพ” ดังนี้ ฯ  

(สนฺนิฏฺฅานํ) อ.ข้อสันนิษฐาน  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ทฏฺฅพฺพํ พึงเห็น  อิติ ว่า  

“(อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  ทสฺเสติ ย่อมแสดง  ตสฺสา  (สุภาสิตาย   

วาจาย)  วินเย  อปริยาปนฺนตํปิ แม้ซึ่งความที่ แห่งวาจาอันเป็นสุภาษิตนั้น เป็น

วาจา ไม่นับเนื่องแล้วในวินัย  อิมินา  (ปททฺวเยน) ด้วยหมวดสองแห่งบทนี้”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 พระอรรถกถาจารย์แสดงความที่วาจาสุภาษิตนั้น เป็นวาจาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพึง

ตรัสไว้โดยความเป็นมงคลแผนกหนึ่ง ด้วยคํานี้ว่า “เอตํ  อสงฺคณฺหิตฺวา”. สองบทว่า 

“วินโย  สงฺคเหตพฺโพ” ความว่า ควรสงเคราะห์วินัย ๒ อย่าง ตามที่กล่าวมาแล้วนั่น

แล ด้วยวินยศัพท์, ไม่ควรสงเคราะห์วาจาสุภาษิต. พึงเห็นสันนิษฐานว่า “พระอรรถ-

กถาจารย์ย่อมแสดงแม้ความที่วาจาสุภาษิตนั้น ไม่นับเข้าในวินัยด้วยสองบทนี้” ดังนี้.

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

 อฏฺฅกถายนฺตุ  “อยมฺปิ  อุภยโลกหิตสุขาวหนโต  มงฺคลนฺติ  เวทิตพฺพาติ  เอตฺตกเมว  

วุตฺตํ ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  อฏฺฅกถายํ  ตุ  “อยมฺปิ  (สุภาสิตา  วาจา  ปณฺฑิเตน)  อุภยโลกหิตสุขาวหนโต  

มงฺคลนฺติ  เวทิตพฺพาติ  เอตฺตกํ  เอว  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ 
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 ต ุส่วนว่า  (วจนํ) อ.คํา  เอตฺตกํ  เอว มีประมาณเท่านี้นั่นเทียว  อิติ ว่า  “อยมฺปิ  

(สุภาสิตา  วาจา) อ.วาจาอันเป็นสุภาษิตแม้นี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺพา 

พึงทราบ  ‘มงฺคลนฺติ ว่าเป็นมงคล  อุภยโลกหิตสุขาวหนโต เพราะเป็นเหตุนํามา

ซึ่งประโยชน์เกื้อกูลและความสุขในโลกทั้งสอง”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระ

อรรถกถาจารย์  วุตฺตํ กล่าวแล้ว  อฏฺฅกถายํ ในอรรถกถา ฯ

  ส่วนในอรรถกถา พระอรรถกถาจารย์กล่าวคํามีประมาณเท่านี้นั่นแหละว่า “วาจา

สุภาษิตแม้นี้ บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุนําประโยชน์สุขมาให้ใน

โลกทั้งสอง”.

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

 ปฅมนเย  กถา ฯ 

 กถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว  ปฅมนเย ในนัยที่ ๑  (นิฏฺฅิตา) จบแล้ว ฯ

  จบกถาในนัยที่ ๑.

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

[๒๘๗] อถวา  ปเรสํ  ธมฺมเทสนา  วาจา  อิธ  สุภาสิตา  วาจาติ  เวทิตพฺพา ฯ  สา  หิ  

ยถา  ปฏิรูปเทสวาโส  เอวํ  สตฺตานํ  อุภยโลกหิตสุขนิพฺพานาธิคมปจฺจยโต  มงฺคลนฺติ   

วุจฺจติ ฯ  พุทฺธวจนญฺหิ  เขมภาเวน  สพฺพวาจานํ  อุตฺตมตฺตา  สุภาสิตนฺติ  วุจฺจติ ฯ  

วงฺคีสตฺเถโรปิ  อิมเมวตฺถํ  วิญฺฃาเปนฺโต  ภควโต  สมฺมุขา  สุภาสิตสุตฺตปริยาปนฺนํ  

อิมํ  คาถมาห

  “ยํ  พุทฺโธ  ภาสตี  วาจํ   เขมํ  นิพฺพานปตฺติยา  

  ทุกฺขสฺสนฺตกิริยาย   สา  เว  วาจานมุตฺตมาติ ฯ

 อถวา อีกอย่างหนึ่ง  วาจา อ.วาจา  ธมฺมเทสนา อันเป็นเครื่องแสดงซึ่งธรรม  ปเรสํ  

(ชนานํ) แก่ชน ท. เหล่าอื่น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺพา พึงทราบ  “อิธ  

(มงฺคเล)  สุภาสิตา  วาจาต ิว่าเป็นวาจา อันเป็นสุภาษิต ในมงคลข้อนี้” ฯ  ห ิจริง

อยู่  สา  (สุภาสิตา  วาจา) อ.วาจาอันเป็นสุภาษิตนั้น  (ภควตา) อันพระผู้มีภาคเจ้า  
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วุจฺจติ ย่อมตรัส  “มงฺคลนฺติ ว่าเป็นมงคล  อุภยโลกหิตสุขนิพฺพานาธิคมปจฺจยโต  

เพราะเป็นปัจจัยแห่งประโยชน์เกื้อกูล ความสุขในโลกทั้งสอง และการบรรลุซึ่งพระ

นิพพาน  สตฺตานํ แห่งสัตว์ ท.  เอวํ อย่างนี้  ยถา  ปฏิรูปเทสวาโส ราวกะ อ.การอยู่ใน

ประเทศอันสมควร ฯ  หิ จริงอยู่  พุทฺธวจนํ อ.พระดํารัสของพระพุทธเจ้า  (ปณฺฑิเตน)  

อันบัณฑิต  วุจฺจติ ย่อมเรียก  สุภาสิตนฺต ิ ว่าเป็นสุภาษิต  (ตสฺส  พุทฺธวจนสฺส) 

เขมภาเวน  สพฺพวาจานํ  อุตฺตมตฺตา เพราะความที่ แห่งพระดํารัสของพระพุทธเจ้า

นั้น เป็นพระดํารัส อันสูงสุด กว่าวาจาทั้งปวง ท. โดยความเป็นแห่งวาจาอันเกษม ฯ  

วงฺคีสตฺเถโรปิ แม้ อ.พระวังคีสะผู้เถระ  (กุลปุตฺตํ)  วิญฺฃาเปนฺโต เมื่อยังกุลบุตร ให้

รู้  อิมํ  เอว  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนี้นั่นเทียว  อาห กล่าวแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งคาถา

นี้  สุภาสิตสุตฺตปริยาปนฺน ํอันนับเนื่องแล้วในสุภาสิตสูตร  สมฺมุขา ในที่พร้อมพระ

พักตร์  ภควโต ของพระผู้มีพระภาคเจ้า  อิติ ว่า

 “พุทฺโธ อ.พระพุทธเจ้า  ภาสติ ย่อมตรัส  ยํ  วาจํ ซึ่งพระ

วาจาใด  เขมํ อันเกษม  นิพฺพานปตฺติยา เพื่ออันบรรลุซึ่ง

พระนิพพาน  อนฺตกิริยาย เพื่ออันกระทําซึ่งที่สุด  ทุกฺขสฺส 

แห่งทุกข์,  สา  (วาจา)  เว อ.พระวาจานั้นแล  อุตฺตมา เป็น

วาจาอันสูงสุด  วาจานํ กว่าวาจา ท.  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 อีกอย่างหนึ่ง วาจาเป็นเครื่องแสดงธรรมแก่พวกชนเหล่าอื่น บัณฑิตพึงทราบว่า “เป็น

วาจาสุภาษิต ในมงคลข้อนี้”. ความจริง วาจาสุภาษิตนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า

เป็นมงคล เพราะเป็นปัจจัยแห่งประโยชน์สุขในโลกทั้ง ๒ และบรรลุพระนิพพานแห่ง

สัตว์ทั้งหลาย เหมือนการอยู่ในประเทศอันสมควร ฉะนั้น. แท้จริง พระพุทธพจน์ ท่าน

ก็กล่าวว่าเป็นสุภาษิต เพราะเป็นวาจาอันสูงสุดกว่าวาจาทั้งปวง โดยความเป็นวาจา

อันเกษม. แม้พระวังคีสเถระ เมื่อจะยังกุลบุตรให้เข้าใจเนื้อความนี้แล จึงกล่าวคาถานี้ 

ซึ่งนับเข้าในสุภาสิตสูตร เฉพาะพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า

 “พระพุทธเจ้าย่อมตรัสพระวาจาใด อันเกษม เพื่อบรรลุพระ

นิพพาน เพื่อทําที่สุดทุกข์, พระวาจานัั้นแล เป็นวาจาอันสูงสุด

กว่าวาจาทั้งหลาย”.



529๑๐. กถาว่าด้วยวาจาสุภาษิตคาถา]

 ตตฺถ  เขมนฺติ  อภยํ  นิรุปทฺทวํ ฯ  กสฺมาติ  อาห  นิพฺพานจฺจาทึ ฯ  ยสฺมา  สา  

วาจา  กิเลสนิพฺพานํ  ปาเปติ  วฏฺฏทุกฺขสฺส  จ  อนฺตกิริยาย  สํวตฺตติ,  ตสฺมา  เขมาติ   

อตฺโถ ฯ  อถวา  พุทฺโธ  ยํ  เขมมคฺคปฺปกาสนโต  เขมํ  วาจํ  ภาสติ ฯ  กิมตฺถํ ฯ  

นิพฺพานปตฺติยา  กิเลสนิพฺพานปชฺชนตฺถํ  ทุกฺขสฺสนฺตกิริยาย  วฏฺฏทุกฺขนฺตสงฺขาต- 

อมตนิพฺพานสจฺฉิกรณตฺถญฺจ ฯ  สา  วาจา  เว  เอกํเสเนว  สพฺพวาจานํ  อุตฺตมา  

เสฏฺฅาติ  ตพฺพณฺณนานโย ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  ‘เขมนฺติ  (ปทสฺส)  ‘อภยํ  นิรุปทฺทวํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (วงฺคีสตฺเถโร)   ‘(พุทฺโธ)   

กสฺมา  (เขมํ  วาจํ  ภาสติ)’  อิติ  (ปญฺหํ  ปริหริตุํ)  อาห  ‘นิพฺพานจฺจาทึ  (วจนํ) ฯ  ‘ยสฺมา  สา  

วาจา  กิเลสนิพฺพานํ  ปาเปติ  (จ)  วฏฺฏทุกฺขสฺส  จ  อนฺตกิริยาย  สํวตฺตติ,  ตสฺมา  (สา  วาจา)  

เขมา  (โหติ)’  อิติ  อตฺโถ ฯ  อถวา  พุทฺโธ  ยํ  เขมมคฺคปฺปกาสนโต  เขมํ  วาจํ  ภาสติ ฯ  ‘(พุทฺโธ)  

กิมตฺถํ  (เขมํ  ยํ  วาจํ  ภาสติ’  อิติ  ปุจฺฉา) ฯ  ‘(พุทฺโธ)  นิพฺพานปตฺติยา  กิเลสนิพฺพานปชฺชนตฺถํ   

(จ)  ทุกฺขสฺสนฺตกิริยาย  วฏฺฏทุกฺขนฺตสงฺขาตอมตนิพฺพานสจฺฉิกรณตฺถํ  จ  (เขมํ  ยํ  วาจํ   

ภาสติ’  อิติ  วิสฺสชฺชนํ) ฯ  สา  วาจา  เว  เอกํเสน  เอว  สพฺพวาจานํ  อุตฺตมา  เสฏฺฅา  (โหติ)”   

อิติ  ตพฺพณฺณนานโย ฯ

 ตพฺพณฺณนานโย อ.นัยแห่งอรรถกถาแห่งสุภาสิตสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  ‘อภยํ อันไม่มีภัย  นิรุปทฺทวํ คือว่าอันมีอุปัททวะไปปราศแล้ว’  (อิติ) ดังนี้   

ตตฺถ  (ปเทสุ)  ‘เขมนฺติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า ‘เขมํ’ ดังนี้ ฯ   

(วงฺคีสตฺเถโร) อ.พระวังคีสะผู้เถระ  อาห กล่าวแล้ว  ‘นิพฺพานจฺจาทึ  (วจนํ) ซึ่ง

คําเป็นต้นว่า ‘พระนิพพาน’ ดังนี้  (ปริหริตุํ) เพื่ออันแก้  (ปญฺหํ) ซึ่งปัญหา  อิติ ว่า  

‘(พุทฺโธ) อ.พระพุทธเจ้า  (ภาสติ) ย่อมตรัส  (วาจํ) ซึ่งพระวาจา  (เขมํ) อันเกษม   

กสฺมา เพราะเหตุอะไร?’  อิติ ดังนี้ ฯ  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘สา  วาจา อ.วาจา

นั้น  ปาเปติ ย่อมให้บรรลุ  กิเลสนิพฺพานํ ซึ่งกิเลสนิพพาน  (จ) ด้วย  สํวตฺตต ิย่อม

เป็นไปพร้อม  อนฺตกิริยาย เพื่ออันกระทําซึ่งที่สุด  วฏฺฏทุกฺขสฺส แห่งทุกข์ในวัฏฏะ  

จ ด้วย  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (สา  วาจา) อ.วาจานั้น  เขมา 

ชื่อว่าเป็นวาจาเกษม  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้ ฯ  อถวา อีกอย่างหนึ่ง  พุทฺโธ 

อ.พระพุทธเจ้า  ภาสติ ย่อมตรัส  ยํ  วาจํ ซึ่งพระวาจาใด  เขมํ อันเกษม  เขมมคฺคปฺ-

ปกาสนโต เพราะอันประกาศซึ่งหนทางอันเกษม ฯ  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  (อิติ) ว่า  
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‘(พุทฺโธ) อ.พระพุทธเจ้า  (ภาสติ) ย่อมตรัส  (ยํ  วาจํ) ซึ่งพระวาจาใด  (เขมํ) อัน

เกษม  กิมตฺถํ เพื่อประโยชน์อะไร?’  (อิติ) ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  (อิติ) ว่า  

‘(พุทฺโธ) อ.พระพุทธเจ้า  (ภาสติ) ย่อมตรัส  (ยํ  วาจํ) ซึ่งพระวาจาใด  (เขมํ) อันเกษม   

นิพฺพานปตฺติยา เพื่ออันบรรลุซึ่งพระนิพพาน  กิเลสนิพฺพานปชฺชนตฺถํ คือว่าเพื่อ

อันถึงซึ่งกิเลสนิพพาน  (จ) ด้วย  อนฺตกิริยาย เพื่ออันกระทําซึ่งที่สุด  ทุกฺขสฺส แห่ง

ทุกข์  วฏฺฏทุกฺขนฺตสงฺขาตอมตนิพฺพานสจฺฉิกรณตฺถํ  จ คือว่า เพื่ออันกระทําให้แจ้ง 

ซึ่งอมตนิพพานอันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าที่สุดแห่งทุกข์ในวัฏฏะด้วย’  (อิติ) ดังนี้ ฯ   

สา  วาจา  เว อ.วาจานั้นแล  อุตฺตมา เป็นวาจาอันสูงสุด  เสฏฺฅา คือว่าเป็นวาจา 

อันประเสริฐที่สุด  สพฺพวาจานํ กว่าวาจาทั้งปวง ท.  เอกํเสน  เอว โดยส่วนเดียว 

นั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นัยอันมาในอรรถกถาสุภาสิตสูตรนั้นว่า “บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ‘เขมํ’ ความว่า 

ไม่มีภัย คือไร้อุปัทวะ. เพื่อจะเฉลยปัญหาว่า ‘เพราะเหตุอะไร พระวังคีสเถระจึงกล่าว

คําว่า ‘พระนิพพาน’ ดังนี้เป็นต้น. อธิบายว่า ‘ชื่อว่าเกษม เพราะวาจานั้น ให้บรรลุ

กิเลสนิพพาน และเป็นไปเพื่อทําที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์. อีกอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัส

พระวาจาใด ชื่อว่าเกษม เพราะประกาศมรรคอันเกษม. ถามว่า ‘ตรัสเพื่อประโยชน์

อะไร ?’. แก้ว่า ‘ตรัสเพื่อบรรลุพระนิพพาน คือเพื่อถึงพระนิพพาน และเพื่อทําที่สุด

แห่งทุกข์ คือเพื่อทําให้แจ้งอมตนิพพานกล่าวคือที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์. วาจานั้นแล เป็น

วาจาอันสูงสุด คือประเสริฐสุด กว่าวาจาทั้งปวงทั้งหลาย โดยส่วนเดียวโดยแท้”.

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

[๒๘๘] ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตํ  สุตฺวา  อญฺฃาโกณฺฑญฺฃตฺเถเรน  สทฺธึ  อฏฺฅารส  พฺรหฺม-

โกฏิโย  อมตปานํ  ปิวึสุ ฯ  ปญฺจมีทิวเส  อนตฺตลกฺขณสุตฺตํ  สุตฺวา  ปญฺจวคฺคิยตฺเถรา  

อรหตฺเต  ปติฏฺฅหึสุ  ฯ  ยสกุลปุตฺตาทโย  ปญฺจปณฺณาส  ปุริสา  สตฺถุ  เทสนํ  สุตฺวา   

อรหตฺเต ฯ  กปฺปาสิกวนสณฺเฑ  ตึส  ภทฺทวคฺคิยา  เหฏฺฅิเม  ผลตฺตเย ฯ  คยาสีเส   

อาทิตฺตปริยายํ  สุตฺวา  ชฏิลสหสฺสํ  อรหตฺเต ฯ  ลฏฺฅิวเน  พิมฺพิสารปฺปมุขา  เอกาทส-

นหุตา  พฺราหฺมณคหปติกา  โสตาปตฺติผเล  เอกนหุตํ  สรเณสุ  ปติฏฺฅหิ ฯ  ติโรกุฑฺฑ-

อนุโมทนาวสาเน  จตุราสีติ  ปาณสหสฺสานิ  อมตปานํ  ปิวึสุ ฯ  ตถา  สุมนมาลาการ- 

สมาคเม  ฯ  ธนปาลสมาคเม  ทส  ปาณสหสฺสานิ  อมตปานํ  ปิวึสุ ฯ  ขทิรงฺคารชาตก-
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สมาคเม  ชมฺพุกาชีวกสมาคเม  อานนฺทเสฏฺฅิสมาคเม  จ  จตุราสีติ  ปาณสหสฺสานิ ฯ   

ปารายนสุตฺตกถิตทิวเส  จุทฺทส  ปาณโกฏิโย ฯ  ยมกปฺปาฏิหาริยทิวเส  วีสติ   

ปาณโกฏิโย ฯ  ตาวตึสภวเน  อภิธมฺเม  เทสิเต  อสีติ  ปาณโกฏิโย ฯ  เทโวโรหเณ   

ตึส  ปาณโกฏิโย ฯ  สกฺกปญฺหสุตฺเต  อสีติ  เทวตาสหสฺสานิ  อมตปานํ  ปิวึสุ ฯ   

มหาสมยสุตฺเต  มงฺคลสุตฺเต  จูฬราหุโลวาเท  สมจิตฺตปฺปฏิปทายาติ  อิเมสุ  จตูสุ  

ฅาเนสุ  อภิสมยปฺปตฺตสตฺตานํ  ปริจฺเฉโท  นตฺถีติ  เอกนิปาตงฺคุตฺตรวณฺณนานโย ฯ

 “ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตํ  สุตฺวา  อญฺฃาโกณฺฑญฺฃตฺเถเรน  สทฺธึ  อฏฺฅารส  พฺรหฺมโกฏิโย  อมต-

ปานํ  ปิวึสุ ฯ  ปญฺจมีทิวเส  อนตฺตลกฺขณสุตฺตํ  สุตฺวา  ปญฺจวคฺคิยตฺเถรา  อรหตฺเต  ปติฏฺฅหึสุ ฯ  

ยสกุลปุตฺตาทโย  ปญฺจปณฺณาส  ปุริสา  สตฺถุ  เทสนํ  สุตฺวา  อรหตฺเต  (ปติฏฺฅหึสุ) ฯ  กปฺปาสิก- 

วนสณฺเฑ  (สตฺถุ  เทสนํ  สุตฺวา)   ตึส  ภทฺทวคฺคิยา  (กุมารา)  เหฏฺฅิเม  ผลตฺตเย  (ปติฏฺฅหึสุ) ฯ   

คยาสีเส  อาทิตฺตปริยายํ  สุตฺวา  ชฏิลสหสฺสํ  อรหตฺเต  (ปติฏฺฅหิ) ฯ  ลฏฺฅิวเน  (สตฺถุ  เทสนํ   

สุตฺวา)  พิมฺพิสารปฺปมุขา  เอกาทสนหุตา  พฺราหฺมณคหปติกา  โสตาปตฺติผเล  (ปติฏฺฅหึสุ),   

เอกนหุตํ  สรเณสุ  ปติฏฺฅหิ ฯ  ติโรกุฑฺฑอนุโมทนาวสาเน  จตุราสีติ  ปาณสหสฺสานิ  อมตปานํ  

ปิวึสุ ฯ  ตถา  สุมนมาลาการสมาคเม  (จตุราสีติ  ปาณสหสฺสานิ  อมตปานํ  ปิวึสุ) ฯ  ธนปาล-

สมาคเม  ทส  ปาณสหสฺสานิ  อมตปานํ  ปิวึสุ ฯ  ขทิรงฺคารชาตกสมาคเม  (จ)  ชมฺพุกาชีวก- 

สมาคเม  (จ)  อานนฺทเสฏฺฅิสมาคเม  จ  จตุราสีติ  ปาณสหสฺสานิ  (อมตปานํ  ปิวึสุ) ฯ  ปารายน- 

สุตฺตกถิตทิวเส  จุทฺทส  ปาณโกฏิโย  (อมตปานํ  ปิวึสุ) ฯ  ยมกปฺปาฏิหาริยทิวเส  วีสติ   

ปาณโกฏิโย  (อมตปานํ  ปิวึสุ) ฯ  (สตฺถารา)  ตาวตึสภวเน  อภิธมฺเม  เทสิเต,  อสีติ  ปาณโกฏิโย   

(อมตปานํ  ปิวึสุ) ฯ  เทโวโรหเณ  ตึส  ปาณโกฏิโย  (อมตปานํ  ปิวึสุ) ฯ  สกฺกปญฺหสุตฺเต  อสีติ  

เทวตาสหสฺสานิ  อมตปานํ  ปิวึสุ ฯ  ‘มหาสมยสุตฺเต  มงฺคลสุตฺเต  จูฬราหุโลวาเท  สมจิตฺตปฺ- 

ปฏิปทาย  (อมตปานํ  ปิวึสุ)’  อิติ  อิเมสุ  จตูสุ  ฅาเนสุ  อภิสมยปฺปตฺตสตฺตานํ  ปริจฺเฉโท   

นตฺถีติ  เอกนิปาตงฺคุตฺตรวณฺณนานโย ฯ

  เอกกนิปาตงฺคุตฺตรวณฺณนานโย อ.นัยในอรรถกถาอังคุตตรนิกาย ในเอกกนิบาต  

อิติ ว่า  “พฺรหฺมโกฏิโย อ.โกฏิแห่งพรหม ท.  อฏฺฅารส ๑๘  สทฺธึ กับ  อญฺฃา- 

โกณฺฑญฺฃตฺเถเรน ด้วยพระอัญญาโกณฑัญญะผู้เถระ  สุตฺวา ฟังแล้ว  ธมฺมจกฺกปฺ-

ปวตฺตนสุตฺต ํ ซึ่งธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  ปิวึส ุ ดื่มแล้ว  อมตปานํ ซึ่งนํ้าอมตะ ฯ  

ปญฺจวคฺคิยตฺเถรา อ.พระเถระผู้มีอยู่ในพวก ๕ ท.  สุตฺวา ฟังแล้ว  อนตฺตลกฺขณ-
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สุตฺต ํซึ่งอนัตตลักขณสูตร  ปญฺจมีทิวเส ในวันแห่งดิถีที่ ๕  ปติฏฺฅหึสุ ตั้งอยู่เฉพาะ

แล้ว  อรหตฺเต ในความเป็นแห่งพระอรหันต์ ฯ  ปุริสา อ.บุรุษ ท.  ปญฺจปณฺณาส 

๕๕  ยสกุลปุตฺตาทโย มียสกุลบุตรเป็นต้น  สุตฺวา ฟังแล้ว  เทสนํ ซึ่งพระเทศนา  

สตฺถุ ของพระศาสดา  (ปติฏฺฅหึสุ) ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  อรหตฺเต ในความเป็นแห่งพระ

อรหันต์ ฯ  (กุมารา) อ.กุมาร ท.  ภทฺทวคฺคิยา ผู้มีอยู่ในพวกเจริญ  ตึส ๓๐ คน   

(สุตฺวา) ฟังแล้ว  (เทสนํ) ซึ่งพระเทศนา  (สตฺถุ) ของพระศาสดา  กปฺปาสิกวน-

สณฺเฑ ที่ชัฏแห่งป่าฝ้าย  (ปติฏฺฅหึสุ) ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  ผลตฺตเย ในหมวดสาม

แห่งผล  เหฏฺฅิเม อันมีในเบื้องล่าง ฯ  ชฏิลสหสฺสํ อ.พันแห่งชฎิล  สุตฺวา ฟังแล้ว  

อาทิตฺตปริยายํ ซึ่งอาทิตตปริยายสูตร  คยาสีเส ที่คยาสีสประเทศ  (ปติฏฺฅหิ) ตั้ง

อยู่เฉพาะแล้ว  อรหตฺเต ในความเป็นแห่งพระอรหันต์ ฯ  พฺราหฺมณคหปติกา 

อ.พราหมณ์และคฤหบดี ท.  เอกาทสนหุตา มีนหุต ๑๑ เป็นประมาณ  พิมฺพิสารปฺ- 

ปมุขา มีพระเจ้าพิมพิสารเป็นประมุข  (สุตฺวา) ฟังแล้ว  (เทสนํ) ซึ่งพระเทศนา  

(สตฺถุ) ของพระศาสดา  ลฏฺฅิวเน ในสวนตาลหนุ่ม  (ปติฏฺฅหึสุ) ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  

โสตาปตฺติผเล ในโสดาปัตติผล,  เอกนหุตํ อ.นหุตหนึ่ง  ปติฏฺฅหิ ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  

สรเณสุ ในสรณะ ท. ฯ  ปาณสหสฺสานิ อ.พันแห่งสัตว์ ท.  จตุราสีติ ๘๔  ปิวึสุ ดื่ม

แล้ว  อมตปานํ ซึ่งนํ้าอมตะ  ติโรกุฑฺฑอนุโมทนาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่ง

การอนุโมทนาด้วยติโรกุฑฑสูตร ฯ  ตถา นอกจากนั้น  (ปาณสหสฺสานิ) อ.พันแห่ง

สัตว์ ท.  (จตุราสีติ) ๘๔  (ปิวึสุ) ดื่มแล้ว  (อมตปานํ) ซึ่งนํ้าอมตะ  สุมนมาลาการ-

สมาคเม ในสมาคมของบุคคลผู้กระทําซึ่งระเบียบชื่อว่าสุมนะ ฯ  ปาณสหสฺสานิ 

อ.พันแห่งสัตว์ ท.  ทส ๑๐  ปิวึส ุดื่มแล้ว  อมตปานํ ซึ่งนํ้าอมตะ  ธนปาลสมาคเม  

ในสมาคมของช้างธนบาล ฯ  ปาณสหสฺสานิ อ.พันแห่งสัตว์ ท.  จตุราสีติ ๘๔  (ปิวึสุ)  

ดื่มแล้ว  (อมตปานํ) ซึ่งนํ้าอมตะ  ขทิรงฺคารชาตกสมาคเม ในสมาคมแห่งขทิรังค-

ชาดก  (จ) ด้วย  ชมฺพุกาชีวกสมาคเม ในสมาคมแห่งชัมพุกาชีวก  (จ) ด้วย  อานนฺท- 

เสฏฺฅิสมาคเม ในสมาคมแห่งอานันทเศรษฐี  จ ด้วย ฯ  ปาณโกฏิโย อ.โกฏิแห่งสัตว์ 

ท.  จุทฺทส ๑๔  (ปิวึสุ) ดื่มแล้ว  (อมตปานํ) ซึ่งนํ้าอมตะ  ปารายนสุตฺตกถิตทิวเส 

ในวันเป็นที่ตรัสปารายนสูตร ฯ  ปาณโกฏิโย อ.โกฏิแห่งสัตว์ ท.  วีสต ิ๒๐  (ปิวึสุ)  

ดื่มแล้ว  (อมตปานํ) ซึ่งนํ้าอมตะ  ยมกปฺปาฏิหาริยทิวเส ในวันเป็นที่แสดงซึ่งยมก

ปาฏิหารย์ ฯ  อธิธมฺเม ครั้นเมื่อพระอภิธรรม  (สตฺถารา) อันพระศาสดา  เทสิเต 
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ทรงแสดงแล้ว  ตาวตึสภวเน ในภพชื่อว่าดาวดึงส์,  ปาณโกฏิโย อ.โกฏิแห่งสัตว์ ท.  

อสีติ ๘๐  (ปิวึสุ) ดื่มแล้ว  (อมตปานํ) ซึ่งนํ้าอมตะ ฯ  ปาณโกฏิโย อ.โกฏิแห่งสัตว์ 

ท.  ตึส ๓๐  (ปิวึสุ) ดื่มแล้ว  (อมตปานํ) ซึ่งนํ้าอมตะ  เทโวโรหเณ ในวันเป็นที่

เสด็จลงจากเทวโลก ฯ  เทวตาสหสฺสานิ อ.พันแห่งเทวดา ท.  อสีติ ๘๐  ปิวึสุ ดื่ม

แล้ว  อมตปานํ ซึ่งนํ้าอมตะ  สกฺกปญฺหสุตฺเต ในสักกปัญหสูตร ฯ  ปริจฺเฉโท อ.การ

กําหนด  อภิสมยปฺปตฺตสตฺตานํ ซึ่งสัตว์ผู้บรรลุแล้วซึ่งการตรัสรู้ ท.  ฅาเนสุ ในที่ ท.   

จตูสุ ๔  อิเมสุ เหล่านี้  อิติ คือ  ‘มหาสมยสุตฺเต ในมหาสมัยสูตร  มงฺคลสุตฺเต ใน

มงคลสูตร  จูฬราหุโลวาเท ในจูฬราหุโลวาทสูตร  สมจิตฺตปฺปฏิปทาย ในสมจิตตัป-

ปฏิปทาสูตร’  นตฺถิ ย่อมไม่มี”  อิติ ดังนี้ ฯ

  นัยอันมาในอรรถกถาอังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ว่า “พรหม ๑๘ โกฏิกับพระอัญญา-

โกณฑัญญเถระ ฟังธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแล้ว ดื่มนํ้าอมฤต, พระเถระผู้อยู่ในกลุ่ม

ปัญจวัคคีย์ ฟังอนัตตลักขณสูตร ในวันดิถีที่ ๕ ตั้งอยู่ในพระอรหัต. บุรุษ ๕๕ คน มียส-

กุลบุตรเป็นต้น ฟังเทศนาของพระศาสดาแล้ว ตั้งอยู่ในพระอรหัต. ภัททวัคคิยกุมาร 

๓๐ คน ฟังเทศนาของพระศาสดาในชัฏดงฝ้าย ได้ตั้งอยู่ในผลทั้ง ๓ เบื้องตํ่า. ชฎิล

หนึ่งพัน ฟังอาทิตตปริยายสูตรในคยาสีสประเทศ ตั้งอยู่ในพระอรหัต. พราหมณ์และ

คฤหบดี ๑๑ นหุต มีพระเจ้าพิมพิสารเป็นประมุข ฟังเทศนาของพระศาสดาในลัฏฐิ-

วัน ตั้งอยู่ในพระโสดาปัตติผล. นหุตหนึ่งตั้งอยู่ในสรณะ. สัตว์ ๘๔,๐๐๐ ดื่มนํ้าอมฤต 

ในเวลาจบอนุโมทนาด้วยติโรกุฑฑสูตร. ในสมาคมแห่งนายสุมนมาลาการ ก็เหมือน

กัน.  ในสมาคมแห่งช้างธนบาล  สัตว์ ๑๐,๐๐๐ ดื่มนํ้าอมฤต. ในสมาคมแห่งขทิรังค-

ชาดก ในสมาคมแห่งชัมพุกาชีวก และในสมาคมแห่งอานันทเศรษฐี สัตว์ ๘๔,๐๐๐ 

ดื่มนํ้าอมฤต. ในวันที่ตรัสปารายนสูตร สัตว์ ๑๔ โกฏิ. ในวันแสดงยมกปาฏิหาริย์ สัตว์ 

๒๐ โกฏิ. เมื่อพระศาสดาทรงแสดงพระอภิธรรมในภพดาวดึงส์ สัตว์ ๘๐ โกฏิ. ในวัน

เสด็จลงจากเทวโลก สัตว์ ๓๐ โกฏิ, ในสักกปัญหสูตร เทพดา ๘๐,๐๐๐ ดื่มนํ้าอมฤต. 

ในสถานที่ทั้ง ๔ แห่งนี้ คือ ‘ในมหาสมัยสูตร ๑ มงคลสูตร ๑ จูฬราหุโลวาทสูตร ๑  

สมจิตตัปปฏิปทาสูตร ๑’ สัตว์ผู้ได้บรรลุอภิสมัย กําหนดไม่ได้”.

  ..............................................................................................................................
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[๒๘๙] “อญฺฃาโกณฺฑญฺฃตฺเถโร  อฏฺฅารสหิ  พฺรหฺมโกฏีหิ  สทฺธึ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏฺฅหีติ   

สํยุตฺตเก  มหาวคฺเค  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตวณฺณนา ฯ

 ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  มหา-

วคฺเค ในมหาวรรค  สํยุตฺตเก ในสังยุตตนิกาย  อิติ ว่า  “อญฺฃาโกณฺฑญฺฃตฺเถโร  

อ.พระอัญญาโกณฑัญญะผู้เถระ  ปติฏฺฅหิ ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  โสตาปตฺติผเล ใน 

โสดาปัตติผล  สทฺธึ กับ  พฺรหฺมโกฏีหิ ด้วยโกฏิแห่งพรหม ท.  อฏฺฅารสหิ ๑๘”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาธมัมจกักปัปวตัตนสตูร ในมหาวรรค สงัยตุตนกิายว่า “พระอญัญาโกณฑญัญ- 

เถระ พร้อมกับพรหม ๑๘ โกฏิ ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล”.

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

 “โกฏิสตสหสฺสเทวตา  อรหตฺตํ  ปตฺตา,  ตโย  มคฺเค  ปตฺตา  เทวตา  คณนปถํ  อตีตาติ  

มหาสมยสุตฺตวณฺณนา  ฯ  ตถา  มงฺคลสุตฺตวณฺณนา  ฯ

 มหาสมยสุตฺตวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งมหาสมัยสูตร  อิติ ว่า  “โกฏิสตสหสฺส- 

เทวตา อ.เทวดามีแสนแห่งโกฏิเป็นประมาณ ท.  ปตฺตา บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่ง

ความเป็นแห่งพระอรหันต์,  เทวตา อ.เทวดา ท.  ปตฺตา ผู้บรรลุแล้ว  มคฺเค ซึ่งมรรค 

ท.  ตโย ๓  อตีตา เป็นไปล่วงแล้ว  คณนปถํ ซึ่งทางแห่งการนับ”  อิติ ดังนี้ ฯ  ตถา 

อ.เหมือนอย่างนั้น  มงฺคลสุตฺตวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งมงคลสูตร ฯ

 อรรถกถามหาสมัยสูตรว่า “เทวดาประมาณแสนโกฏิ บรรลุพระอรหัต, เหล่าเทวดาผู้

บรรลุมรรค ๓ เกินกว่าที่จะนับได้”. อรรถกถามงคลสูตร ก็เหมือนกัน.

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

 “กาจิ  เทวตา  โสตาปนฺนา  อเหสุํ,  กาจิ  สกทาคามินิโย,  กาจิ  อนาคามินิโย,  กาจิ  

ขีณาสวา  ฯ  ตาสญฺจ  ปน  เทวตานํ  เอตฺตกาติ  คณนปริจฺเฉโท  นตฺถีติ  อุปริปณฺณาสเก   

จูฬราหุโลวาทสุตฺตวณฺณนา ฯ

 “กาจิ  เทวตา  โสตาปนฺนา  อเหสุํ,  กาจิ  (เทวตา)  สกทาคามินิโย  (อเหสุํ),  กาจิ  (เทวตา)   
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อนาคามินิโย  (อเหสุํ),  กาจิ  (เทวตา)  ขีณาสวา  (อเหสุํ) ฯ  ตาสํ  จ  ปน  เทวตานํ  ‘เอตฺตกาติ  

คณนปริจฺเฉโท  นตฺถีติ  อุปริปณฺณาสเก  จูฬราหุโลวาทสุตฺตวณฺณนา ฯ

 จูฬราหุโลวาทสุตฺตวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งจูฬราหุโลวาทสูตร  อุปริปณฺณาสเก 

ในอุปริปัณณาสก์  อิติ ว่า  “เทวตา อ.เทวดา ท.  กาจิ บางพวก  โสตาปนฺนา เป็นพระ

โสดาบัน  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว,  กาจิ  (เทวตา) อ.เทวดา ท. บางพวก  สกทาคามินิโย  

เป็นพระสกทาคามี  (อเหสุํ) ได้เป็นแล้ว,  กาจิ  (เทวตา) อ.เทวดา ท. บางพวก   

อนาคามินิโย เป็นพระอนาคามี  (อเหสุํ) ได้เป็นแล้ว,  กาจิ  (เทวตา) อ.เทวดา ท. 

บางพวก  ขีณาสวา เป็นพระขีณาสพ  (อเหสุํ) ได้เป็นแล้ว ฯ  จ  ปน ก็แล  คณน-

ปริจฺเฉโท อ.การกําหนดด้วยการนับ  ตาสํ  เทวตานํ ซึ่งเทวดา ท. เหล่านั้น  อิติ ว่า  

‘เอตฺตกา มีประมาณเท่านี้’  อิติ ดังนี้  นตฺถิ ย่อมไม่มี”  อิติ ดังนี้ ฯ

   อรรถกถาจูฬราหุโลวาทสูตร ในอุปริปัณณาสก์ว่า “เทวดาบางพวก ได้เป็นพระ

โสดาบัน, บางพวก ได้เป็นพระสกทาคามี, บางพวก ได้เป็นพระอนาคามี, บางพวก 

ได้เป็นพระขีณาสพ. ก็แล การกําหนดด้วยการนับเทวดาเหล่านั้นว่า ‘มีประมาณเท่า

นี้’ ย่อมไม่มี”.

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

 “เทสนาวสาเน  ราหุลตฺเถโร  โกฏิสตสหสฺสเทวตาหิ  สทฺธึ  อรหตฺตํ  ปาปุณิ ฯ   

โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิเทวตานํ  คณนา  นตฺถีติ  เอกนิปาตงฺคุตฺตเร  ราหุลสุตฺต- 

วณฺณนา ฯ

 ราหุลสุตฺตวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งราหุลสูตร  เอกนิปาตงฺคุตฺตเร ในเอกนิบาต  

อังคุตตรนิกาย  อิติ ว่า  “เทสนาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งเทศนา  ราหุลตฺเถโร  

อ.พระราหุลผู้เถระ  ปาปุณิ บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  สทฺธึ 

กับ  โกฏิสตสหสฺสเทวตาหิ ด้วยเทวดามีแสนแห่งโกฏิเป็นประมาณ ท. ฯ  คณนา 

อ.การนับ  โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิเทวตานํ ซึ่งเทวดาผู้เป็นพระโสดาบัน 

พระสกทาคามี และพระอนาคามี ท.  นตฺถิ ย่อมไม่มี”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาราหุลสูตร ในเอกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า “ในเวลาจบพระเทศนา พระราหุล- 

เถระ พร้อมกับเทวดาแสนโกฏิ บรรลุพระอรหัต. การนับเทวดาผู้เป็นพระโสดาบัน 
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พระสกทาคามี และพระอนาคามีทั้งหลาย ย่อมไม่มี”.

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

 เทสนาปริโยสาเน  โกฏิสตสหสฺสเทวตา  อรหตฺตํ  ปาปุณึสุ ฯ  โสตาปนฺนาทีนํ   

ปริจฺเฉโทว  นาโหสิ ฯ  ยถา  จิมสฺมึ  สมาคเม,  เอวํ  มหาสมยสุตฺเต  มงฺคลสุตฺเต   

จูฬราหุโลวาทสุตฺเต  จ  โกฏิสตสหสฺสเทวตา  อรหตฺตํ  ปาปุณึสุ ฯ  โสตาปนฺนาทีนํ  

เทวมนุสฺสานํ  ปริจฺเฉโท  นาโหสีติ  ทุกนิปาตงฺคุตฺตเร  สมจิตฺตสุตฺตวณฺณนา ฯ

 เทสนาปริโยสาเน  โกฏิสตสหสฺสเทวตา  อรหตฺตํ  ปาปุณึสุ ฯ  โสตาปนฺนาทีนํ  (เทวตานํ)   

ปริจฺเฉโทว  น  อโหสิ ฯ  ยถา  จ  อิมสฺมึ  สมาคเม  (โกฏิสตสหสฺสเทวตา  อรหตฺตํ  ปาปุณึสุ),  

เอวํ  มหาสมยสุตฺเต (จ) มงฺคลสุตฺเต  (จ)  จูฬราหุโลวาทสุตฺเต  จ  โกฏิสตสหสฺสเทวตา  อรหตฺตํ  

ปาปุณึสุ ฯ  โสตาปนฺนาทีนํ  เทวมนุสฺสานํ  ปริจฺเฉโท  น  อโหสีติ  ทุกนิปาตงฺคุตฺตเร  สมจิตฺต- 

สุตฺตวณฺณนา ฯ

 สมจิตฺตสุตฺตวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งสมจิตตสูตร  ทุกนิปาตงฺคุตฺตเร ในทุกนิบาต 

อังคุตตรนิกาย  อิติ ว่า  “เทสนาปริโยสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งเทศนา  

โกฏิสตสหสฺสเทวตา อ.เทวดามีแสนแห่งโกฏิเป็นประมาณ ท.  ปาปุณึส ุบรรลุแล้ว   

อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์ ฯ  ปริจฺเฉโทว อ.การกําหนดเทียว  (เทวตานํ)  

ซึ่งเทวดา ท.  โสตาปนฺนาทีนํ  ผู้เป็นพระโสดาบันเป็นต้น  น  อโหสิ ไม่ได้มีแล้ว ฯ  

จ ก็  (โกฏิสตสหสฺสเทวตา) อ.เทวดามีแสนแห่งโกฏิเป็นประมาณ ท.  (ปาปุณึสุ)  

บรรลุแล้ว  (อรหตฺตํ) ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  อิมสฺมึ  สมาคเม ในสมาคมนี้  

ยถา ฉันใด,  โกฏิสตสหสฺสเทวตา อ.เทวดามีแสนแห่งโกฏิเป็นประมาณ ท.  ปาปุณึสุ  

บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  มหาสมยสุตฺเต  (จ) ในมหาสมัย

สูตรด้วย  มงฺคลสุตฺเต  (จ) ในมงคลสูตรด้วย  จูฬราหุโลวาทสุตฺเต  จ ในจูฬราหุโล-

วาทสูตรด้วย  เอวํ ฉันนั้น ฯ  ปริจฺเฉโท อ.การกําหนด  เทวมนุสฺสานํ ซึ่งเทวดาและ

มนุษย์ ท.  โสตาปนฺนาทีนํ ผู้เป็นพระโสดาบันเป็นต้น  น  อโหสิ ไม่ได้มีแล้ว”  อิติ 

ดังนี้ ฯ 

   อรรถกถาสมจิตตสูตร ในทุกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า “ในเวลาจบเทศนา เทพดา

ประมาณแสนโกฏิ บรรลุพระอรหัต, เทพดาผู้เป็นพระโสดาบันเป็นต้น กําหนดไม่ได้
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เลย, เทพดาแสนโกฏิ บรรลุพระอรหัต ในมหาสมัยสูตร ในมงคลสูตร และจูฬราหุโล-

วาทสูตร ก็เหมือนในสมาคมนี้. เทพดาและมนุษย์ เป็นพระโสดาบันเป็นต้น ก็กําหนด

ไม่ได้เลย”.

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

[๒๙๐] เทสนาปริโยสาเน  ปราภวมุขานิ  สุตฺวา  อุปฺปนฺนสํเวคานุรูปํ  โยนิโส  ปทหิตฺวา   

โสตาปตฺติสกทาคามิอนาคามิผลานิ  ปตฺตา  เทวตา  คณนํ  วีติวตฺตา ฯ  ยถาห  

  มหาสมยสุตฺเต  จ   อโถ  มงฺคลสุตฺตเก  

  สมจิตฺเต  ราหุโลวาเท   ธมฺมจกฺเก  ปราภเว,  

  เทวตาสมิติ  ตตฺถ   อปฺปเมยฺยา  อนปฺปกา  

  ธมฺมาภิสมโย  เจตฺถ   คณนาโต  อสงฺขโยติ

   สุตฺตนิปาตสฺส  ปฅมวคฺเค  ปราภวสุตฺตวณฺณนา ฯ

 ปราภวสุตฺตวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งปราภวสูตร  ปฅมวคฺเค ในปฐมวรรค  สุตฺต- 

นิปาตสฺส แห่งสุตตนิบาต  อิติ ว่า  “เทสนาปริโยสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ

แห่งเทศนา  เทวตา อ.เทวดา ท.  ปราภวมุขานิ  สุตฺวา  อุปฺปนฺนสํเวคานุรูปํ  

โยนิโส  ปทหิตฺวา  โสตาปตฺติสกทาคามิอนาคามิผลานิ  ปตฺตา ผู้ ฟังแล้ว ซึ่งทาง

แห่งความเสื่อม ท.  เริ่มตั้งความเพียรไว้แล้ว  ด้วยอุบายอันแยบคาย  ตามสมควรแก่

ความสังเวชอันเกิดขึ้นแล้ว บรรลุแล้ว ซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล และอนาคามิผล 

ท.  วีติวตฺตา เป็นไปล่วงวิเศษแล้ว  คณนํ ซึ่งการนับ ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระ

อรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  ยถา อย่างไร ?  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถา-

จารย์  (อาห) กล่าวแล้ว  (อิติ) ว่า

 “เทวตาสมิติ อ.การประชุมกันของเทวดา   ตตฺถ  (ฅาเนสุ)  

ในที่ ท. เหล่านั้น  (อิติ) คือ  ‘มหาสมยสุตฺเต  (จ) ในมหา-

สมัยสูตรด้วย  อโถ อนึ่ง  มงฺคลสุตฺตเก  จ ในมงคลสูตรด้วย   

สมจิตฺเต  (จ) ในสมจิตตสูตรด้วย  ธมฺมจกฺเก  (จ) ในธัมม- 

จักกัปปวัตตนสูตรด้วย  ปราภเว  (จ) ในปราภวสูตรด้วย’   
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อนปฺปกา มิใช่น้อย  อปฺปเมยฺยา ไม่มีประมาณ,  จ ก็  ธมฺมา- 

ภิสมโย อ.การตรัสรู้ซึ่งธรรม  เอตฺถ  (ฅาเนสุ) ในที่ ท. เหล่า

นี้  (เกนจิ) อันใครๆ  อสงฺขโย ไม่พึงนับ  คณนาโต โดยการ

คํานวณ’  (อิติ) ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 อรรถกถาปราภวสูตร ปฐมวรรค แห่งสุตตนิบาตว่า “ในเวลาจบเทศนา เหล่าเทวดา 

ผู้ฟังทางเสื่อมทั้งหลาย เริ่มตั้งความเพียรด้วยปัญญา ตามสมควรแก่ความสังเวช 

ที่เกิดขึ้นแล้ว บรรลุโสดาปัตติผล สกทาคามิผล และอนาคามิผล พ้นที่จะนับได้. ท่าน

กล่าวไว้ว่า

 “เทพดาประชุมกันในสถานที่เหล่านั้น คือ ‘ในมหาสมัยสูตร ๑ 

มงคลสูตร ๑ สมจิตตสูตร ๑ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ๑ ปราภว-

สูตร ๑ มีจํานวนไม่น้อย ไม่มีประมาณ, ก็การตรัสรู้ธรรม 

ในสถานที่เหล่านี้ ใครๆ ก็ไม่พึงนับโดยการคํานวณ”.

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

 ตสฺมา  ยถาวุตฺตธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตาทิ  “วิเสสโต  สุภาสิตา  วาจาติ   

ทฏฺฅพฺพนฺติ ฯ  

 ตสฺมา  ยถาวุตฺตธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตาทิ  (พุทฺธวจนํ  ปณฺฑิเตน)  “วิเสสโต  สุภาสิตา  วาจาติ  

ทฏฺฅพฺพนฺติ  ฯ

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (พุทฺธวจนํ) อ.พระดํารัสของพระพุทธเจ้า  ยถาวุตฺตธมฺม-

จกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตาทิ มีธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นต้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส

ไว้แล้วอย่างไร  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ทฏฺฅพฺพํ พึงเห็น  อิติ ว่า  “วาจา เป็นวาจา  

สุภาสิตา อันเป็นสุภาษิต  วิเสสโต โดยพิเศษ”  อิติ ดังนี้  อิติ ดังนี้แล ฯ

 เพราะฉะนั้น พระพุทธพจน์มีธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นต้นตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้า

ตรัสไว้แล้ว บัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นวาจาสุภาษิตโดยพิเศษ ดังนี้แล.

 ..............................................................................................................................
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ทุติยนโย ฯ  

ทุติยนโย อ.นัยที่ ๒  (นิฏฺฅิโต) จบแล้ว ฯ

จบ นัยที่ ๒  

สุภาสิตวาจากถา ฯ

สุภาสิตวาจากถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งวาจาอันเป็นสุภาษิต  

(นิฏฺฅิตา) จบแล้ว ฯ 

จบ กถาว่าด้วยวาจาสุภาษิต

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

ตติยคาถายตฺถสรูป

  เอวมิมาย  คาถาย  “พาหุสจฺจํ  สิปฺปํ  สุสิกฺขิตวินโย  สุภาสิตา  วาจาติ  มงฺคลจตุกฺกํ  

วุตฺตํ ฯ  อิทมฺปิ  ปฺยาวตฺตนฺติ ฯ

 (ภควตา)  เอวํ  อิมาย  คาถาย  “พาหุสจฺจํ  สิปฺปํ  สุสิกฺขิตวินโย  สุภาสิตา  วาจาติ  

มงฺคลจตุกฺกํ  วุตฺตํ ฯ  อิทมฺปิ  (วุตฺตํ)  ปฺยาวตฺตํ  (โหติ)  อิติ ฯ

 มงฺคลจตุกฺกํ อ.หมวดสี่แห่งมงคล  อิติ คือ  “พาหุสจฺจํ อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีสุตะ

มาก  สิปฺป ํอ.ศิลปะ  สุสิกฺขิตวินโย อ.วินัยอันบุคคลผู้ศึกษาดีแล้ว  สุภาสิตา  วาจา 

อ.วาจา อันเป็นสุภาษิต”  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสแล้ว  อิมาย  

คาถาย ด้วยคาถานี้  เอวํ ด้วยประการฉะนี้ ฯ  อิทมฺปิ  (วุตฺตํ) อ.คาถาแม้นี้  ปฅฺยา-

วตฺต ํมีชื่อว่าปัฐยาวัตร  (โหติ) ย่อมเป็น  อิติ ดังนี้แล ฯ

 มงคล ๔ ประการ คือ ความเป็นผู้มีสุตะมาก ๑ ศิลปะ ๑ วินัยที่ศึกษาดีแล้ว ๑ วาจา

สุภาษิต ๑ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยคาถานี้ ดังพรรณนามาฉะนี้. คาถาแม้นี้  

ก็เป็นปัฐยาวัตรแล
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ตติยคาถายตฺถวณฺณนา ฯ

อตฺถวณฺณนา อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความ  ตติยคาถาย แห่งคาถาที่ ๓  

(นิฏฺฅิตา) จบแล้ว ฯ

จบ พรรณนาเนื้อความแห่งคาถาที่ ๓
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ห้างหุ้นส่วนจำากัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, ๒๕๕๙.
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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
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