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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

10



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 



(13)โครงสร้างในมังคลัตถทีปนี

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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จตุตฺถคาถายตฺถวณฺณนา

อตฺถวณฺณนา อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความ  จตุตฺถคาถาย แห่งคาถาที่ ๔  

(มยา) อันข้าพเจ้า  (วุจฺจเต) จะกล่าว

พรรณนาเนื้อความแห่งคาถาที่ ๔

[๒๙๑] จตุตฺถคาถายํ ฯ  มาตาปิตุอุปฏฺฅานนฺติ  มาตาปิตูนํ  อุปฏฺฅหนํ ฯ  ปุตฺตทารสฺสาติ  

สมฺปทาเน  จตุตฺถี ฯ  กมฺมนิ  ฉฏฺฅีติปิ  วทนฺติ ฯ  ยถา  ปุพฺเพ  สุจิณฺณานิ  กตฺวา  ตํ  

ปจฺจเวกฺขตีติ  เอตฺถ  ตนฺติ  ตานีติ  พหฺวตฺเถ  เอกวจนวเสนตฺโถ  คหิโต  เอวมิหาปิ  

ปุตฺตทารานนฺตฺยตฺโถ  คเหตพฺโพติ  ทสฺเสตุํ  ปุตฺตานฺญฺจ  ทารานญฺจาติ  อฏฺฅกถายํ 

วุตฺตํ ฯ  สงฺคโหติ  สงฺคหณํ ฯ  อนากุลาติ  อากุลภาววิรหิตา ฯ  กมฺมนฺตาติ   

กมฺมาเนว ฯ  เอตนฺติ  ยญฺจ  มาตาปิตุอุปฏฺฅานํ  โย  จ  ปุตฺตทารสฺส  สงฺคโห  เย  

จ  อนากุลา  กมฺมนฺตา  อิทํ  อุปฏฺฅานาทิ  ติวิธํ  กมฺมํ  อุตฺตมํ  มงฺคลนฺติ  คณฺหาหิ   

เทวเตติ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป ฯ  อยนฺเตฺวตฺถ  วิตฺถาโร ฯ

 จตุตฺถคาถายํ  (วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  “มาตาปิตุอุปฏฺฅานนฺติ  มาตาปิตูนํ   

อุปฏฺฅหนํ ฯ  “ปุตฺตทารสฺสาติ  (ปทํ)  สมฺปทาเน  จตุตฺถี  (โหติ) ฯ  (เกจิ  อาจริยา)  “กมฺมนิ  ฉฏฺฅี  

(โหติ)”  อิติปิ  วทนฺติ ฯ  ยถา  (อฏฺฅกถาจริเยน)  “ปุพฺเพ  สุจิณฺณานิ  กตฺวา  ตํ  ปจฺจเวกฺขตีติ  

เอตฺถ  (วากฺเย)  “ตนฺติ  “ตานีติ  พหฺวตฺเถ  เอกวจนวเสน  อตฺโถ  คหิโต,  เอวํ  (ปณฺฑิเตน)  อิหาปิ   

“ปุตฺตทารานํ”  อิติ  (ปเท)  อตฺโถ  คเหตพฺโพติ  ทสฺเสตุํ  “ปุตฺตานฺญฺจ  ทารานญฺจาติ  (วจนํ   

อฏฺฅกถาจริเยน)  อฏฺฅกถายํ  วุตฺตํ ฯ  “สงฺคโหติ  สงฺคหณํ ฯ  “อนากุลาติ  (ปทสฺส)  “อากุลภาว- 

วิรหิตา”  อิติ  อตฺโถ) ฯ  กมฺมนฺตาติ  กมฺมานิ  เอว ฯ  “เอตนฺติ  (ปทสฺส)  “(ตฺวํ)  ‘ยํ  จ  มาตาปิตุ- 

อุปฏฺฅานํ  โย  จ  ปุตฺตทารสฺส  สงฺคโห  เย  จ  อนากุลา  กมฺมนฺตา,  อิทํ  อุปฏฺฅานาทิ  ติวิธํ  

กมฺมํ  อุตฺตมํ  มงฺคลํ  (โหติ)’  อิติ  คณฺหาหิ  เทวเตติ  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  อยํ  เอตฺถ  (จตุตฺถคาถายํ)   

สงฺเขโป ฯ  อยํ  ตุ  เอว  เอตฺถ  (จตุตฺถคาถายํ)  วิตฺถาโร ฯ

 (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  จตุตฺถคาถายํ ในคาถาที่ ๔  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต   

(เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ
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 อุปฏฺฅหนํ อ.การบํารุง  มาตาปิตูนํ ซึ่งมารดาและบิดา ท.  มาตาปิตุอุปฏฺฅานนฺติ  

ชื่อว่ามาตาปิตุอุปัฏฐาน ฯ  “ปุตฺตทารสฺสาติ  (ปทํ) อ.บทว่า “ปุตฺตทารสฺส” ดังนี้   

จตุตฺถี เป็นจตุตถีวิภัตติ  (โหติ) ย่อมลง  สมฺปทาเน ในสัมปทาน ฯ  (เกจิ  อาจริยา) 

อ.อาจารย์ ท. บางพวก  วทนฺติ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  “ฉฏฺฅี อ.ฉัฏฐีวิภัตติ  (โหติ) ย่อมลง  

กมฺมน ิในอรรถกรรม”  อิติปิ ดังนี้บ้าง ฯ  (วจนํ) อ.คํา  “ปุตฺตานญฺจ  ทารานญฺจาติ  

ว่า “ปุตฺตานญฺจ  ทารานญฺจ” ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํ

กล่าวแล้ว  อฏฺฅกถายํ ในอรรถกถา  ทสฺเสตุํ เพื่ออันแสดง  อิติ ว่า  “อตฺโถ อ.เนื้อ

ความ  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  คหิโต ถือเอาแล้ว  พหฺวตฺเถ ใน

อรรถแห่งพหุวจนะ  “ตานีติ ว่า “ตานิ” ดังนี้  เอกวจนวเสน ด้วยสามารถแห่งเอก

วจนะ  “ตนฺติ  ว่า “ตํ” ดังนี้  เอตฺถ  (วากฺเย) ในพระประโยคนี้  “ปุพฺเพ  สุจิณฺณานิ  

กตฺวา  ตํ  ปจฺจเวกฺขตีติ ว่า “ปุพฺเพ  สุจิณฺณานิ  กตฺวา  ตํ  ปจฺจเวกฺขติ” ดังนี้  ยถา 

ฉันใด,  อตฺโถ อ.เนื้อความ  “ปุตฺตทารานนฺติ ว่า “ปุตฺตทารานํ” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) 

อันบัณฑิต  คเหตพฺโพ พึงถือเอา  อิหาปิ  (“ปุตฺตทารสฺสาติ  ปเท) ในบทว่า “ปุตฺต

ทารสฺส” ดังนี้ แม้นี้  เอวํ ฉันนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ  สงฺคหณํ อ.การสงเคราะห์  สงฺคโหติ  

ชื่อว่าสังคหะ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อากุลภาววิรหิตา อันเว้นแล้วจาก

ความเป็นแห่งการงานอันอากูล”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อนากุลาติ ว่า  

“อนากุลา” ดังนี้ ฯ  กมฺมานิ  เอว อ.การงาน ท. นั่นเทียว  กมฺมนฺตาติ ชื่อว่ากัมมันตะ ฯ   

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

อิติ ว่า  ‘มาตาปิตุอุปฏฺฅาน ํอ.การบํารุงซึ่งมารดาและบิดา  ย ํใด  จ ด้วย  สงฺคโห 

อ.การสงเคราะห์  ปุตฺตทารสฺส ซึ่งบุตรและภรรยา  โย ใด  จ ด้วย  กมฺมนฺตา อ.การ

งาน ท.  อนากุลา อันไม่อากูล  เย เหล่าใด  จ ด้วย,  กมฺม ํ อ.กรรม  ติวิธ ํ อันมี

อย่าง ๓  อิทํ  อุปฏฺฅานาทิ มีการบํารุงเป็นต้นนี้  มงฺคลํ เป็นมงคล  อุตฺตมํ อันสูงสุด  

(โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “เอตนฺติ ว่า “เอตํ” ดังนี้

เป็นต้น ฯ  สงฺเขโป อ.ความสังเขป  เอตฺถ  (จตุตฺถคาถายํ) ในคาถาที่ ๔  อยํ นี้ ฯ  ตุ 

ส่วนว่า  วิตฺถาโร อ.ความพิสดาร  เอตฺถ  (จตุตฺถคาถายํ) ในคาถาที่ ๔ นี้  อยํ  เอว  

นี้นั่นเทียว ฯ

   



3๑๑. กถาว่าด้วยการบำารุงมารดาบิดาคาถา]

 บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๔

 การบํารุงมารดาบิดา ชื่อว่ามาตาปิตุปัฏฐาน. คําว่า “ปุตฺตทารสฺส” เป็นจตุตถีวิภัตติ 

ลงในสัมปทาน. อาจารย์บางพวกกล่าวว่า “เป็นฉัฏฐีวิภัตติ ลงในอรรถกรรม” ก็มี. 

ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาว่า “ปุตฺตานญฺจ  ทารานญฺจ” ดังนี้ เพื่อจะแสดงว่า “ในบท

ว่า ‘ปุตฺตทารสฺส’ แม้นี้ พึงถือเอาเนื้อความว่า ‘ปุตฺตทารานํ’ เหมือนในประโยคนี้ว่า 

“ปุพฺเพ  สุจิณฺณานิ  กตฺวา  ตํ  ปจฺจเวกฺขติ” ท่านถือเอาความในอรรถแห่งพหุวจนะ

ว่า “ตานิ” ด้วยสามารถเอกวจนะว่า “ตํ” ฉะนั้น. การสงเคราะห์ ชื่อว่าสังคหะ. บท

ว่า “อนากุลา” ได้แก่ อันเว้นจากความเป็นการงานอากูล. การงานทั้งหลายนั้นแล 

ชื่อว่ากัมมันตะ. บทว่า “เอตํ” ดังนี้เป็นต้น ความว่า เทพดา ท่านจงถือว่า ‘การบํารุง

มารดาบิดา ๑ การสงเคราะห์บุตรและภรรยา ๑ การงานอันไม่อากูล ๑ กรรม ๓ อย่าง

มีการบํารุงเป็นต้นนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด’ ดังนี้. ความสังเขปในคาถาที่ ๔ นี้เท่านี้. ส่วน

ความพิสดารในคาถาที่ ๔ นี้ ดังต่อไปนี้.

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

๑๑. มาตาปิตุอุปฏฺฅานกถา

มาตาปิตุอุปฏฺฅานกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งการบํารุงซึ่งมารดาและบิดา  

(มยา) อันข้าพเจ้า  (วุจฺจเต) จะกล่าว ฯ

กถาว่าด้วยการบํารุงมารดาและบิดา

[๒๙๒] มาตา  นาม  ชนิกา ฯ  ปิตา  นาม  ชนโก ฯ  เตสุ  มาตาว  ทุกฺกรการิกา,  ตสฺมา  

สกลชมฺพุทีปราชูนํ  มาตุ  ทุกฺกรการิกตฺตํ  ปกาเสนฺเตน  โสณปณฺฑิตวฺหยตาปสภูเตน  

ภควตา  สตฺตตินิปาเต  โสณนนฺทชาตเก  อิมา  คาถา  ภาสิตา

  อากงฺขมานา  ปุตฺตผลํ   เทวตาย  นมสฺสติ  

  นกฺขตฺตานิ  จ  ปุจฺฉติ   อุตุสํวจฺฉรานิ  จ ฯ  



4 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๓ [จตุตฺถ

  ตสฺสา  อุตุสิ  นหาตาย   โหติ  คพฺภสฺสวกฺกโม  

  เตน  โทหฬินี  โหติ   สุหทา  เตน  วุจฺจติ ฯ  

  สํวจฺฉรํ  วา  อูนํ  วา   ปริหริตฺวา  วิชายติ

  เตน  สา  ชนยนฺตีติ   ชเนตฺตี  เตน  วุจฺจติ ฯ  

  ถนกฺขีเรน  คีเตน   องฺคปาวุรเณน  จ

  โรทนฺตํ  ปุตฺตํ  โตเสติ   โตเสนฺตี  เตน  วุจฺจติ ฯ  

  ตโต  วาตาตเป  โฆเร     มมฺมํ  กตฺวา  อุทิกฺขติ  

  ทารกํ  อปฺปชานนฺตํ   โปเสนฺตี  เตน  วุจฺจติ ฯ  

  ยญฺจ  มาตุ  ธนํ  โหติ   ยญฺจ  โหติ  ปิตุทฺธนํ  

  อุภยมฺเปตสฺส  โคเปติ   อปิ  ปุตฺตสฺส  เม  สิยา ฯ  

  เอวํ  ปุตฺต  อทุํ  ปุตฺต   อิติ  มาตา  วิหญฺฃติ  

  ปมตฺตํ  ปรทาเรสุ   นิสฺสิเว  ปตฺตโยพฺพเน  

  สายํ  ปุตฺตํ  อนายนฺตํ   อิติ  มาตา  วิหญฺฃตีติ ฯ

 (อิตฺถี) อ.หญิง  ชนิกา ผู้ยังบุตรให้เกิด  มาตา  นาม ชื่อว่ามารดาฯ  (ปุริโส) อ.บุรุษ  

ชนโก ผู้ยังบุตรให้เกิด  ปิตา  นาม ชื่อว่าบิดา ฯ  เตสุ  (มาตาปิตูสุ)  มาตาว อ.- 

ในมารดาและบิดา ท. เหล่านั้นหนา -มารดาเทียว  ทุกฺกรการิกา เป็นผู้กระทําซึ่งกิจ

อันบุคคลกระทําได้โดยยาก  (โหติ) ย่อมเป็น,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  อิมา  คาถา 

อ.คาถา ท. เหล่านี้  ภควตา อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  โสณปณฺฑิตวฺหยตาปสภูเตน 

ผู้เป็นดาบสชื่อว่าโสณบัณฑิตเป็นแล้ว  ปกาเสนฺเตน ผู้เมื่อประกาศ  มาตุ  ทุกฺกร- 

การิกตฺตํ ซึ่งความที่ แห่งมารดา เป็นผู้กระทําซึ่งกิจอันบุคคลกระทําได้โดยยาก   

สกลชมฺพุทีปราชูนํ แก่พระราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้น ท.  ภาสิตา กล่าวแล้ว  โสณ-

นนฺทชาตเก ในโสณนันทชาดก  สตฺตตินิปาเต ในสัตตตินิบาต  อิติ ว่า 

 “(มาตา) อ.มารดา  อากงฺขมานา เมื่อหวัง  ปุตฺตผลํ ซึ่ง

ผลคือบุตร  นมสฺสต ิย่อมนอบน้อม  เทวตาย ต่อเทวดา  จ 

ด้วย  ปุจฺฉติ ย่อมถาม  นกฺขตฺตานิ ซึ่งฤกษ์ ท.  จ ด้วย  อุตุ- 

สํวจฺฉรานิ ซึ่งฤดูและปี ท.  จ ด้วย,  
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 ตสฺสา  (มาตุยา) เมื่อมารดานั้น  นหาตาย อาบแล้ว  อุตุมฺห ิ

ในเพราะฤดู  อวกฺกโม อ.การก้าวลง  คพฺภสฺส แห่งสัตว์ผู้

เกิดแล้วในครรภ์  โหติ ย่อมมี,  เตน เพราะเหตุนั้น  (มาตา) 

อ.มารดา  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจติ ย่อมเรียก  โทหฬินี 

ว่าโทหฬินี (หญิงแพ้ท้อง),  เตน เพราะเหตุนั้น  (ปณฺฑิเตน) 

อันบัณฑิต  วุจฺจติ ย่อมเรียก  สุหทา ว่าสุหทา (หญิงผู้มีใจดี),  

 (สา  มาตา) อ.มารดานั้น  ปริหริตฺวา บริหารแล้ว  (คพฺภํ) ซึ่ง

ครรภ์  สํวจฺฉรํ  วา สิ้นปีหนึ่งหรือ  อูนํ  วา หรือว่าสิ้นปีอัน

หย่อน  วิชายต ิย่อมคลอด,  เตน  เตน เพราะเหตุนั้นๆ  สา  

(มาตา) อ.มารดานั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจติ ย่อม

เรียก  ชนยนฺตี  ชเนตฺตีต ิว่าชนยนฺตี  ชเนตฺตี (ผู้ยังบุตรให้

เกิด),  

 มาตา อ.มารดา  ปุตฺตํ ยังบุตร  โรทนฺตํ ผู้ร้องไห้อยู่   

ถนกฺขีเรน ด้วยนํ้านมจากถัน  จ ด้วย  คีเตน ด้วยเพลงขับ  จ 

ด้วย  องฺคปาวุรเณน ด้วยเครื่องกกคืออวัยวะ  จ ด้วย,  เตน 

เพราะเหตุนั้น  (สา  มาตา) อ.มารดานั้น  (ปณฺฑิเตน) อัน

บัณฑิต  วุจฺจติ ย่อมเรียก  โตเสนฺตี ว่าโตเสนฺตี (ผู้ยังบุตรให้

ยินดีหรือผู้ปลอบโยนบุตร),  

 ตโต ในลําดับ  วาตาตเป ครั้นเมื่อลมและแดด  โฆเร แรงกล้า  

(มาตา) อ.มารดา  กตฺวา กระทําแล้ว  มมฺม ํ ซึ่งความหวั่น

ไหว  อุทิกฺขติ ย่อมแลดู  (ปุตฺตํ) ซึ่งบุตร  ทารกํ ผู้เป็นทารก  

อปฺปชานนฺตํ ผู้ไม่รู้อยู่,  เตน เพราะเหตุนั้น  (สา  มาตา) 

อ.มารดานั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจติ ย่อมเรียก   

โปเสนฺตี ว่าโปเสนฺตี (ผู้เลี้ยงดู),  

 ธนํ อ.ทรัพย์  มาตุ ของมารดา  ย ํใด  โหติ มีอยู่  จ ด้วย,  ธนํ 

อ.ทรัพย์  ปิตุ ของบิดา  ย ํใด  โหติ มีอยู่  จ ด้วย,  (มาตา) 
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อ.มารดา  โคเปติ ย่อมคุ้มครอง  (ตํ)  อุภยมฺปิ  (ธนํ) ซึ่งทรัพย์ 

แม้ทั้งสองนั้น  เอตสฺส  (ปุตฺตสฺส) เพื่อบุตรนั่น  (จินฺตเนน) 

ด้วยอันคิด  (อิติ) ว่า  “อปิ เออก็  (สพฺพธนํ) อ.ทรัพย์ทั้งหมด  

สิยา พึงมี  ปุตฺตสฺส แก่บุตร  โน ของเรา ท.”  (อิติ) ดังนี้ ฯ

 มาตา อ.มารดา  (ปุตฺตํ) ยังบุตร  สิกฺขาเปนฺตี เมื่อให้ศึกษา  

อิติ ว่า  “ปุตฺต ดูก่อนบุตร  เอวํ อ.อย่างนี้  ปุตฺต ดูก่อนบุตร  

อทุํ อ.อย่างโน้น”  อิติ ดังนี้  วิหญฺฃติ ย่อมเดือดร้อน  อิติ 

ด้วยประการฉะนี้,  ปุตฺเต ครั้นเมื่อบุตร  ปตฺตโยพฺพเน เป็น

ผู้มีความเป็นหนุ่มอันถึงแล้ว  (สนฺเต) มีอยู่,  มาตา อ.มารดา  

ชานิตฺวา รู้แล้ว  ปุตฺต ํ ซึ่งบุตร  ปมตฺต ํ ผู้มัวเมาแล้ว  ปร- 

ทาเรสุ ในภรรยาของบุคคลอื่น ท.  นิสฺสีเว ในเวลาคํ่าคืน   

อนายนฺตํ ผู้ไม่กลับมาอยู่  สายํ ในเวลาเย็น  วิหญฺฃติ ย่อม

เดือดร้อนใจ  อิติ ด้วยประการฉะนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 สตรีผู้ยังบุตรให้เกิด ชื่อว่ามารดา. บุรุษผู้ยังบุตรให้เกิด ชื่อว่าบิดา. บรรดามารดาบิดา

เหล่านั้น มารดาเท่านั้น เป็นผู้ทํากิจที่ทําได้ยาก, เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า

เป็นดาบสชื่อว่าโสณบัณฑิต เมื่อจะประกาศความที่มารดาเป็นผู้ทํากิจที่ทําได้ยาก แด่

พระราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้น จึงกล่าวคาถาเหล่านี้ไว้ในโสณนันทชาดก สัตตตินิบาต

ว่า

 “มารดา เมื่อหวังผลคือบุตร ย่อมนอบน้อมเทพดา ถามถึงฤกษ์ 

ฤดู และปีทั้งหลาย. เมื่อมารดาอาบแล้ว ในเพราะฤดู, สัตว์เกิด

ในครรภ์ ย่อมก้าวลง, เพราะเหตุนั้น มารดา ท่านจึงเรียกว่า 

‘โทหฬินี’, เพราะเหตุนั้น ท่านจึงเรียกว่า ‘สุหทา’, มารดานั้น 

ถนอมปีหนึ่งหรือหย่อนปีหนึ่งแล้วจึงคลอด เพราะเหตุนั้นๆ 

ท่านจึงเรียกว่า ‘ชยนฺตี,  ชเนตฺตี’. มารดาปลอบโยนบุตรผู้

ร้องไห้ด้วยนํ้านม ด้วยเพลงขับ และด้วยเครื่องกกคืออวัยวะ, 

เพราะเหตุนั้น ท่านจึงเรียกว่า ‘โตเสนฺตี’. แต่นั้น เมื่อลมและ

แดดแรงกล้า มารดาทําความหวั่นใจ คอยแลดูบุตรผู้ยังเป็น
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ทารก ไม่เดียงสา, เพราะเหตุนั้น ท่านจึงเรียกว่า ‘โปเสนฺตี’. 

ทรัพย์ของมารดาอันใดมีอยู่ และทรัพย์ของบิดาอันใดมีอยู่, 

มารดาย่อมคุ้มครองทรัพย์แม้ทั้ง ๒ นั้นไว้เพื่อบุตรนั่น ด้วย

หวังว่า ‘เออก็ ทรัพย์ทั้งหมดนี้ ควรเป็นของบุตรเรา’. มารดา 

เมื่อให้บุตรสําเหนียกว่า ‘อย่างนี้ลูก อย่างโน้นลูก’ เป็นต้น 

ย่อมเดือดร้อน ด้วยประการฉะนี้, เมื่อบุตรถึงความเป็นหนุ่ม

แล้ว มารดารู้ว่าบุตรมัวเมาในภรรยาของผู้อื่น ในเวลาคํ่าคืน 

ไม่กลับมาในเวลาเย็น ย่อมเดือดร้อน ด้วยประการฉะนี้.

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

[๒๙๓] ตตฺถ  ปุตฺตผลนฺติ  ปุตฺตสงฺขาตํ  ผลํ ฯ  นมสฺสตตีิ  ปุตฺโต  เม  อุปฺปชฺชตูติ  เทวตาย  

นมการํ  กโรติ  อายาจติ ฯ  ปุจฺฉตีติ  “กตเรน  นกฺขตฺเตน  ชาโต  ปุตฺโต  ทีฆายุโก   

โหติ  กตเรน  อปฺปายุโกติ  เอวํ  นกฺขตฺตานิ  จ  “ฉนฺนํ  อุตูนํ  กตรสฺมึ  อุตุมฺหิ   

กตรสฺมึ  จ  วสฺเส  ชาโต  ทีฆายุโก  กตรสฺมึ  อปฺปายุโกติ  เอวํ  อุตุสํวจฺฉรานิ  จ   

ปุจฺฉติ ฯ  อุตุสีติ  ปุปฺเผ  อุปฺปนฺเน  อุตุมฺหิ  นหาตาย ฯ 

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ปุตฺตผลนฺติ  (ปทสฺส)  “ปุตฺตสงฺขาตํ  ผลํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “นมสฺสตตีิ  (ปทสฺส)  

“ปุตฺโต  เม  อุปฺปชฺชตูติ  เทวตาย  นมการํ  กโรติ  อายาจติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ปุจฺฉตีติ  (ปทสฺส)  

““กตเรน  นกฺขตฺเตน  ชาโต  ปุตฺโต  ทีฆายุโก  โหติ,  กตเรน  อปฺปายุโกติ  เอวํ  นกฺขตฺตานิ  จ  

“ฉนฺนํ  อุตูนํ  กตรสฺมึ  อุตุมฺหิ  กตรสฺมึ  จ  วสฺเส  ชาโต  ทีฆายุโก  กตรสฺมึ  อปฺปายุโกติ  เอวํ   

อุตุสํวจฺฉรานิ  จ  ปุจฺฉติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “อุตุสตีิ  (ปทสฺส)  “ปุปฺเผ  อุปฺปนฺเน  อุตุมฺหิ  นหาตาย”  

(อิติ  อตฺโถ) ฯ

  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ผลํ ซึ่งผล  ปุตฺตสงฺขาตํ อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าบุตร”  

(อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ปุตฺตผลนฺติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บท

ว่า “ปุตฺตผลํ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กโรติ ย่อมกระทํา  นมการํ ซึ่ง

การนอบน้อม  อายาจติ คือว่าย่อมอ้อนวอน  เทวตาย ต่อเทวดา  อิติ ว่า  ‘ปุตฺโต 

อ.บุตร  อุปฺปชฺชต ุขอจงเกิด  เม แก่ข้าพเจ้า’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“นมสฺสตีต ิ ว่า “นมสฺสติ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปุจฺฉติ ย่อมถาม  
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นกฺขตฺตานิ ซึ่งฤกษ์ ท.  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘ปุตฺโต อ.บุตร  ชาโต ผู้เกิดแล้ว  

กตเรน  นกฺขตฺเตน โดยฤกษ์ไหน  ทีฆายุโก เป็นผู้มีอายุยืนยาว  โหติ ย่อมเป็น,  

(ปุตฺโต) อ.บุตร  (ชาโต) ผู้เกิดแล้ว  กตเรน  (นกฺขตฺเตน) โดยฤกษ์ไหน  อปฺปายุโก 

เป็นผู้มีอายุน้อย  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  จ ด้วย  อุตุสํวจฺฉรานิ ซึ่งฤดูและปี ท.   

เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘(ปุตฺโต) อ.บุตร  ชาโต ผู้เกิดแล้ว  ฉนฺนํ  อุตูนํ  กตรสฺมึ   

อุตุมฺหิ  กตรสฺมึ  จ  วสฺเส ใน- แห่งฤดู ท. ๖ หนา -ฤดูไหนด้วย ในปีไหนด้วย   

ทีฆายุโก เป็นผู้มีอายุยืนยาว  (โหติ) ย่อมเป็น,  (ปุตฺโต) อ.บุตร  (ชาโต) ผู้เกิดแล้ว  

(ฉนฺนํ  อุตูนํ)  กตรสฺมึ  (อุตุมฺหิ  กตรสฺมึ  จ  วสฺเส) ใน- แห่งฤดู ท. ๖ หนา -ฤดูไหน

ด้วย ในปีไหนด้วย  อปฺปายุโก เป็นผู้มีอายุน้อย  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้่  จ ด้วย”  

อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปุจฺฉตีติ ว่า “ปุจฺฉติ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ)  

ว่า  “ปุปฺเผ ครั้นเมื่อระดู  อุปฺปนฺเน เกิดขึ้นแ ล้ว,  นหาตาย ชื่อว่าอาบแล้ว  อุตุมฺห ิ

ในเพราะฤดู”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อุตุสีติ ว่า “อุตุสิ” ดังนี้ ฯ 

      บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “ปุตฺตผลํ” ได้แก่ ผล กล่าวคือบุตร. บทว่า “นมสฺสติ” 

ความว่า ย่อมทําการนอบน้อม คืออ้อนวอนต่อเทพดาว่า ‘ขอบุตรจงเกิดขึ้นแก่

ข้าพเจ้า’. บทว่า “ปุจฺฉติ” ความว่า ย่อมถามฤกษ์ทั้งหลายอย่างนี้ว่า ‘บุตรเกิดด้วย

ฤกษ์ไหน จึงมีอายุยืน ? โดยฤกษ์ไหน จึงมีอายุสั้น ?’ และถามฤดูและปีอย่างนี้ว่า 

‘บรรดาฤดูทั้ง ๖ บุตรเกิดในฤดูไหนและในปีไหน จึงมีอายุยืน ? ในฤดูและปีไหน จึง

มีอายุสั้น ?’. บทว่า “อุตุสิ” ความว่า เมื่อระดูเกิดขึ้นแล้ว ชื่อว่าอาบในเพราะฤดู.

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

 คพฺภสฺสาติ  คพฺเภ  นิพฺพตฺตนสตฺตสฺส  ฯ  อวกฺกโมติ  โอกฺกนฺติ  นิพฺพตฺติ  โหติ 

กุจฺฉิมฺหิ  คพฺโภ  ปติฏฺฅาตีติ  อตฺโถ  ฯ 

 “คพฺภสฺสาติ  (ปทสฺส)  “คพฺเภ  นิพฺพตฺตนสตฺตสฺส”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “อวกฺกโมติ  (ปทสฺส)   

“โอกฺกนฺติ  นิพฺพตฺติ  โหติ”  (อิติ  อตฺโถ),  “กุจฺฉิมฺหิ  คพฺโภ  ปติฏฺฅาตีติ  อตฺโถ  ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “นิพฺพตฺตนสตฺตสฺส แห่งสัตว์ผู้บังเกิด  คพฺเภ ในครรภ์”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “คพฺภสฺสาติ ว่า “คพฺภสฺส” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  “โอกฺกนฺติ อ.การก้าวลง  นิพฺพตฺต ิ คือว่า อ.การบังเกิด  โหติ ย่อมมี,   
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อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “คพฺโภ อ.สัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์  ปติฏฺฅาติ ย่อมตั้งอยู่

เฉพาะ  กุจฺฉิมฺหิ ในท้อง”  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อวกฺกโมติ ว่า 

“อวกฺกโม” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อวกฺกโม” ได้แก่ การก้าวลง คือการเกิด ย่อมมี, อธิบายว่า “ครรภ์ย่อมตั้งใน

ท้อง. 

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

 อิธ  “ติณฺณํ  โข  ปน  ภิกฺขเว  สนฺนิปาตานํ  คพฺภสฺส  โอกฺกนฺติ  โหตีติ  มหาตณฺหา-

สงฺขยสุตฺเต  วุตฺตนเยนตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ

 (ภควตา)  อิธ  “อวกฺกโมติ  ปเท)  “ติณฺณํ  โข  ปน  ภิกฺขเว  สนฺนิปาตานํ  คพฺภสฺส  โอกฺกนฺติ   

โหตีติ  มหาตณฺหาสงฺขยสุตฺเต  วุตฺตนเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  

 อตฺโถ อ.เนื้อความ  อิธ  (“อวกฺกโมติ  ปเท) ในบทว่า “อวกฺกโม” ดังนี้นี้  (ภควตา) 

อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  เวทิตพฺโพ พึงทราบ  วุตฺตนเยน โดยนัยอันถูกกล่าวแล้ว  

มหาตณฺหาสงฺขยสุตฺเต ในมหาตัณหาสังขยสูตร  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  

ปน ก็  โอกฺกนฺต ิอ.การก้าวลง  คพฺภสฺส แห่งสัตว์ผู้เกิดในครรภ์  (ปจฺจยานํ) แห่ง

ปัจจัย ท.  สนฺนิปาตานํ ผู้ประชุมกัน  ติณฺณํ  โข สามแล  โหติ ย่อมมี”  อิติ ดังนี้ ฯ     

 ในบทว่า “อวกฺกโม” นี้ พึงทราบเนื้อความโดยนัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ใน

มหาตัณหาสังขยสูตรว่า “ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะปัจจัย ๓ อย่างประชุมกันแล สัตว์เกิด

ในครรภ์ย่อมก้าวลง”. 

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

 เตนาติ  เตน  คพฺเภน  สา  โทหฬินี  โหติ ฯ  เตนาติ  ตทา  ตสฺสา  กุจฺฉิมฺหิ  

นิพฺพตฺตสตฺเต  สิเนโห  อุปฺปชฺชติ  เตน  การเณน  สุหทาติ  วุจฺจติ ฯ  เตนาติ  เตน  

การเณน  สา  ชนยนฺตตีิ  จ  ชเนตฺตีติ  จ  วุจฺจติ ฯ  ถนกฺขีเรนาติ  ถญฺฃสงฺขาเตน   

ขีเรน  คีเตน  จ ฯ  องฺคปาวุรเณนาติ  ถนนฺตเร  นิปชฺชาเปตฺวา  สรีรสมฺผสฺสํ   

ผราเปนฺตี  องฺคสงฺขาตปาวุรเณน  จ ฯ 
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 “เตนาติ  (ปทสฺส)  “เตน  คพฺเภน  สา  (มาตา)  โทหฬินี  โหติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “เตนาติ  (ปทสฺส)  

“ตทา  ตสฺสา  (มาตุยา)  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺตสตฺเต  สิเนโห  อุปฺปชฺชติ,  เตน  การเณน  (สา  มาตา  

ปณฺฑิเตน)  ‘สุหทาติ  วุจฺจติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “เตนาติ  (ปทสฺส)  “เตน  การเณน  สา  (มาตา  

ปณฺฑิเตน)  ‘ชนยนฺตตีิ  จ  ‘ชเนตฺตีติ  จ  วุจฺจติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ถนกฺขีเรนาติ  (ปทสฺส)   

“ถญฺฃสงฺขาเตน  ขีเรน  คีเตน  จ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “องฺคปาวุรเณนาติ  (ปทสฺส)  “(ปุตฺตํ)   

ถนนฺตเร  นิปชฺชาเปตฺวา  สรีรสมฺผสฺสํ  ผราเปนฺตี  องฺคสงฺขาตปาวุรเณน  จ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สา  (มาตา) อ.มารดานั้น  โทหฬินี เป็นหญิงแพ้ท้อง  

โหติ ย่อมมี  เตน  คพฺเภน เพราะสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์นั้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  “เตนาติ ว่า “เตน” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ตทา ในกาลนั้น   

สิเนโห อ.ความรัก  นิพฺพตฺตสตฺเต ในสัตว์ผู้เกิดแล้ว  กุจฺฉิมฺหิ ในท้อง  ตสฺสา   

(มาตุยา) ของมารดานั้น  อุปฺปชฺชต ิ ย่อมเกิดขึ้น,  เตน  การเณน เพราะเหตุนั้น  

(สา  มาตา) อ.มารดานั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจติ ย่อมเรียก  ‘สุหทาติ ว่า  

‘สุหทา” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เตน  การเณน เพราะเหตุนั้น  (สา  

มาตา) อ.มารดานั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจติ ย่อมเรียก  ‘ชนยนฺตีติ  จ ว่า 

‘ชนยนฺตี’ ดังนี้ด้วย  ‘ชเนตฺตีติ  จ ว่า ‘ชเนตฺตี’ ดังนี้ด้วย”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  “เตนาติ ว่า “เตน” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ขีเรน ด้วยนํ้านม  ถญฺฃ- 

สงฺขาเตน อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่านํ้าอันเกิดแล้วแต่ถัน  จ ด้วย  คีเตน ด้วยเพลง

ขับ  จ ด้วย”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ถนกฺขีเรนาติ ว่า “ถนกฺขีเรน” ดังนี้ ฯ  

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปุตฺต ํยังบุตร  นิปชฺชาเปตฺวา ให้นอนแล้ว  ถนนฺตเร  

ในระหว่างแห่งถัน  สรีรสมฺผสฺส ํยังสัมผัสแห่งสรีระ  ผราเปนฺตี ให้แผ่ไปอยู่  (ปุตฺตํ  

โตเสติ) ชื่อว่ายังบุตร ย่อมให้ยินดี  องฺคสงฺขาตปาวุรเณน ด้วยเครื่องกกอันอัน

บัณฑิตกล่าวแล้วว่าอวัยวะ  จ ด้วย”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “องฺคปาวุรเณ

นาติ ว่า “องฺคปาวุรเณน” ดังนี้ ฯ 

   บทว่า “เตน” ความว่า ด้วยสัตว์เกิดในครรภ์นั้น มารดานั้น จึงเป็นหญิงแพ้ท้อง. บท

ว่า “เตน” ความว่า ในกาลนั้น ความสิเนหาในสัตว์ผู้เกิดในท้องของมารดานั้น ย่อม

เกิดขึ้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงเรียกว่าสุหทา. บทว่า “เตน” ความว่า เพราะเหตุนั้น 

มารดานั้น ท่านจึงเรียกว่าชนยนฺต ี และ ชเนตฺต.ี บทว่า “ถนกฺขีเรน” ความว่า  
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ด้วยนํ้านม กล่าวคือนํ้าอันเกิดแต่ถัน และด้วยเพลงขับ. บทว่า “องฺคปาวุรเณน” 

ความว่า และเมื่อให้บุตรนอนในระหว่างถันแล้ว ยังสัมผัสแห่งสรีระให้แผ่ไป ชื่อว่า

ย่อมปลอบโยนด้วยเครื่องกก กล่าวคืออวัยวะ.

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

 โตเสตีติ  สญฺฃาเปนฺตี  หาเสติ ฯ  มมฺมํ  กตฺวาติ  อโห  ปุตฺตสฺส  เม  อุปริ  วาโต   

ปหรติ,  อาตโป  ผรตีติ  เอวํ  มมฺมการํ  กตฺวา  สินิทฺเธน  หทเยน  อุทิกฺขติ ฯ   

อุภยมฺเปตสฺสาติ  อุภยมฺปิ  ตํ  ธนํ  เอตสฺส  ปุตฺตสฺส  อตฺถาย  อญฺเฃสํ  อทสฺเสตฺ

วา  สารคพฺภาทีสุ  มาตา  โคเปติ ฯ  เอวํ  ปุตฺต  อทุํ  ปุตฺตาติ  อนฺธพาล  ปุตฺต  เอวํ   

ราชกุลาทีสุ  อปฺปมตฺโต  โหหิ  อทุญฺจ  กมฺมํ  กโรหีติ  สิกฺขาเปนฺตี  อิติ  มาตา   

วิหญฺฃติ  กิลมติ ฯ  ปุตฺเต  ปตฺตโยพฺพเน  ตํ  ปุตฺตํ  นิสฺสิเว  ปรทาเรสุ  ปมตฺตํ  สายํ  

อนาคจฺฉนฺตํ  ฃตฺวา  อสฺสุปุณฺเณหิ  เนตฺเตหิ  โอโลเกนฺตี  วิหญฺฃตีติ ฯ

 “โตเสตีติ  (ปทสฺส)  “สญฺฃาเปนฺตี  หาเสติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “มมฺมํ  กตฺวาติ  (ปททฺวยสฺส)  “อโห  

ปุตฺตสฺส  เม  อุปริ  วาโต  ปหรติ,  อาตโป  ผรตีติ  เอวํ  มมฺมการํ  กตฺวา  สินิทฺเธน  หทเยน   

อุทิกฺขติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “อุภยมฺเปตสฺสาติ  (ปทสฺส)  “อุภยมฺปิ  ตํ  ธนํ  เอตสฺส  ปุตฺตสฺส   

อตฺถาย  อญฺเฃสํ  อทสฺเสตฺวา  สารคพฺภาทีสุ  มาตา  โคเปติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “เอวํ  ปุตฺต  อทุํ  

ปุตฺตาติ  (วจนสฺส)  “อนฺธพาล  ปุตฺต  เอวํ  ราชกุลาทีสุ  อปฺปมตฺโต  โหหิ  อทุญฺจ  กมฺมํ  กโรหีติ  

สิกฺขาเปนฺตี  อิติ  มาตา  วิหญฺฃติ  กิลมติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ปุตฺเต  ปตฺตโยพฺพเน  ตํ  ปุตฺตํ  นิสฺสิเว  

ปรทาเรสุ  ปมตฺตํ  สายํ  อนาคจฺฉนฺตํ  ฃตฺวา  อสฺสุปุณฺเณหิ  เนตฺเตหิ  โอโลเกนฺตี  วิหญฺฃตีติ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ปุตฺตํ) ยังบุตร  สญฺฃาเปนฺตี เมื่อให้ยินยอม  (ปุตฺตํ)  

หาเสติ ชื่อว่ายังบุตรย่อมให้ยินดี”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “โตเสตีติ ว่า  

“โตเสติ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กตฺวา กระทําแล้ว  มมฺมการํ  

ซึ่งความรักใคร่  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘อโห โอ  วาโต อ.ลม  ปหรต ิย่อมพัด  อุปริ 

ในเบื้องบน  ปุตฺตสฺส แห่งบุตร  เม ของเรา,  อาตโป อ.แดด  ผรติ ย่อมแผ่ไป’  อิติ 

ดังนี้  อุทิกฺขติ ชื่อว่าย่อมแลดู  หทเยน ด้วยหัวใจ  สินิทฺเธน อันแนบสนิท”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  “มมฺมํ  กตฺวาติ ว่า “มมฺมํ  กตฺวา” ดังนี้ ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มาตา อ.มารดา  อทสฺเสตฺวา ไม่แสดงแล้ว  ตํ  ธนํ  
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ซึ่งทรัพย์นั้น  อุภยมฺป ิแม้ทั้งสอง  อญฺเฃสํ  (ชนานํ) แก่ชน ท. เหล่าอื่น  โคเปติ 

ย่อมคุ้มครอง  สารคพฺภาทีสุ  (ฅาเนสุ) ในที่ ท. มีห้องอันมั่นคงเป็นต้น  อตฺถาย เพื่อ

ประโยชน์  เอตสฺส  (ปุตฺตสฺส) แก่บุตรนั่น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อุภยมฺ-

เปตสฺสาติ ว่า “อุภยมฺเปตสฺส” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มาตา อ.มารดา  

(ปุตฺตํ) ยังบุตร  สิกฺขาเปนฺตี เมื่อให้ศึกษา  อิติ ว่า  ‘ปุตฺต ดูก่อนบุตร  อนฺธพาล ผู้

บอดเขลา  (ตฺวํ) อ.เจ้า  อปฺปมตฺโต เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว  ราชกุลาทีสุ  (กุเลสุ) ใน

ตระกูล ท. มีราชสกุลเป็นต้น  เอวํ อย่างนี้  โหหิ จงเป็น  จ ด้วย,  (ตฺวํ) อ.เจ้า  กโรหิ  

จงกระทํา  กมฺม ํ ซึ่งการงาน  อทุํ โน้น  จ ด้วย’  อิติ ดังนี้  วิหญฺฃติ ชื่อว่าย่อม

เดือดร้อน  กิลมติ คือว่าย่อมลําบาก  อิติ ด้วยประการฉะนี้,  ปุตฺเต ครั้นเมื่อบุตร   

ปตฺตโยพฺพเน เป็นผู้มีความหนุ่มอันถึงแล้ว  (สนฺเต) มีอยู่,  (มาตา) อ.มารดา   

ฃตฺวา รู้แล้ว  ตํ  ปุตฺต ํซึ่งบุตรนั้น  ปมตฺตํ ผู้มัวเมาแล้ว  ปรทาเรสุ ในภรรยาของ

บุคคลอื่น ท.  นิสฺสิเว ในเวลาคํ่าคืน  อนาคจฺฉนฺตํ ผู้ไม่มาอยู่  สายํ ในเวลาเย็น  

เนตฺเตหิ มีนัยน์ตา ท.  อสฺสุปณฺเณหิ อันเต็มแล้วด้วยนํ้าตา  โอโลเกนฺตี แลดูอยู่   

วิหญฺฃติ ชื่อว่าย่อมเดือดร้อน  (อิติ) ด้วยประการฉะนี้”  (อิติ) ดังนี้  (วจนสฺส) แห่งคํา  

“เอวํ  ปุตฺต  อทุํ  ปุตฺตาติ ว่า “เอวํ  ปุตฺต  อทุํ  ปุตฺต” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “โตเสติ” ความว่า เมื่อยังบุตรให้ยินยอม ชื่อว่าปลอบโยน. สองบทว่า “มมฺมํ  

กตฺวา” ความว่า ทําความรักใคร่อย่างนี้ว่า ‘โอ ลมพัด แดดสาดเบื้องบนลูกของเรา’ 

คอยดูอยู่ด้วยทั้งดวงใจอันแนบสนิท. บทว่า “อุภยมฺเปตสฺส” ความว่า มารดา ไม่

แสดงทรัพย์แม้ทั้ง ๒ นั้น แก่ชนเหล่าอื่น ย่อมคุ้มครองไว้ในสถานที่ทั้งหลายมีห้อง

มั่นคงเป็นต้น เพื่อประโยชน์แก่บุตรนั้น. คําว่า “เอวํ  ปุตฺต  อุทํ  ปุตฺต” ความว่า 

มารดาเมื่อให้บุตรสําเหนียกว่า ‘ลูกผู้โง่เขลา เจ้าจงเป็นผู้ไม่ประมาทในสกุลทั้งหลายมี

ราชสกุลเป็นต้นอย่างนี้, และจงทําการงานอย่างโน้น’ ชื่อว่าย่อมเดือดร้อน คือลําบาก 

ด้วยประการฉะนี้, เมื่อบุตรถึงความเป็นหนุ่ม, มารดารู้ว่าบุตรนั้น มัวเมาในภรรยา

ของผู้อื่นในเวลาคํ่าคืน ไม่กลับมาในเวลาเย็น มีนัยน์ตาทั้ง ๒ คลอด้วยนํ้าตา มองหา

บุตรอยู่ ชื่อว่าย่อมเดือดร้อน ด้วยประการฉะนี้แล.

 ..............................................................................................................................
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[๒๙๔] อุโภปิเจเต  “พฺรหฺมา  ปุพฺพเทวา  ปุพฺพาจริยา  อาหุเนยฺยาติ  จ  วุจฺจนฺติ ฯ  ยถา  หิ  

มหาพฺรหฺมุโน  จตสฺโส  ภาวนา  อวิชหิตา  โหนฺติ,  ตถา  มาตาปิตูนํ  ปุตฺเตสุ  จตสฺโส  

ภาวนา  อวิชหิตา ฯ  กุจฺฉิคตสฺมิญฺหิ  ปุตฺเต  กทา  นุ  โข  ปุตฺตกํ  อโรคํ  ปสฺสิสฺสามาติ  

เตสํ  เมตฺตจิตฺตํ  อุปฺปชฺชติ ฯ

 อุโภ  อปิจ  เอเต  (มาตาปิตโร  ปณฺฑิเตน)  “พฺรหฺมา”  (อิติ  จ)  “ปุพฺพเทวา  ปุพฺพาจริยา”   

(อิติ  จ)  “อาหุเนยฺยาติ  จ  วุจฺจนฺติ ฯ  ยถา  หิ  มหาพฺรหฺมุโน  จตสฺโส  ภาวนา  อวิชหิตา   

โหนฺติ,  ตถา  มาตาปิตูนํ  ปุตฺเตสุ  จตสฺโส  ภาวนา  อวิชหิตา ฯ  กุจฺฉิคตสฺมึ  หิ  ปุตฺเต  “(มยํ)  

กทา  นุ  โข  ปุตฺตกํ  อโรคํ  ปสฺสิสฺสามาติ  เตสํ  (มาตาปิตูนํ)  เมตฺตจิตฺตํ  อุปฺปชฺชติ ฯ

 อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  (มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท.  อุโภ ทั้งสอง  เอเต เหล่านั่น    

(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจนฺติ ย่อมเรียก  “พฺรหฺมาติ  จ ว่า “พรหม” ดังนี้ด้วย  

“ปุพฺพเทวาติ  จ ว่า “บุรพเทพ” ดังนี้ด้วย  “ปุพฺพาจริยาติ  จ ว่า “บุรพาจารย์” ดังนี้

ด้วย  “อาหุเนยฺยาติ  จ ว่า “อาหุไนยบุคคล” ดังนี้ด้วย ฯ  หิ เหมือนอย่างว่า  ภาวนา 

อ.ภาวนา ท.  จตสฺโส ๔  มหาพฺรหฺมุโน  อวิชหิตา เป็นภาวะอันท้าวมหาพรหม ไม่

ทรงละทิ้งแล้ว  โหนฺติ ย่อมเป็น  ยถา ฉันใด,  ภาวนา อ.ภาวนา ท.  จตสฺโส ๔   

มาตาปิตูนํ อันมารดาและบิดา ท.  อวิชหิตา ไม่ละทิ้งแล้ว  ปุตฺเตส ุ ในบุตร ท.  

ตถา ฉันนั้น ฯ  ห ิ จริงอยู่  เมตฺตจิตฺตํ อ.จิตดวงประกอบแล้วด้วยเมตตา  เตสํ   

(มาตาปิตูนํ) ของมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  อุปฺปชฺชต ิ ย่อมเกิดขึ้น  ปุตฺเต ใน

บุตร  กุจฺฉิคตสฺมึ ผู้ไปแล้วในท้อง  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  ปสฺสิสฺสาม จักเห็น   

ปุตฺตก ํซึ่งบุตรน้อย  อโรคํ ผู้ไม่มีโรค  กทา  นุ  โข ในกาลไรหนอแล”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อีกอย่างหนึ่ง มารดาบิดาทั้ง ๒ นั้น ท่านเรียกว่า “พรหม บุรพเทพ บุรพาจารย์ และ 

อาหุไนยบุคคล” เปรียบเหมือนท้าวมหาพรหม ย่อมไม่ละภาวนาทั้ง ๔ ในหมู่สัตว์ 

ฉันใด, มารดาบิดาก็มิได้ละภาวนาทั้ง ๔ ในบุตรฉันนั้น. จริงอยู่ เมื่อบุตรอยู่ในท้อง, 

มารดาบิดาเหล่านั้น เกิดเมตตาจิตขึ้นในบุตรว่า “เมื่อไรหนอ พวกเราจึงจักได้เห็นลูก

น้อย ไม่มีโรค ?”.

 ..............................................................................................................................
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 ยทา  ปเนส  มนฺโท  อุตฺตานเสยฺยโก  อูกาทีหิ  ฑฏฺโฅ  ทุกฺขเสยฺยาย  วา  ปีฬิโต   

โรทติ,  ตทา  ตสฺส  สทฺทํ  สุตฺวา  เตสํ  การุญฺฃํ  อุปฺปชฺชติ ฯ  อาธาวิตฺวา  วิธาวิตฺวา  

กีฬนกาเล  ปน  โสภนียวยสฺมึ  วา  ฅิตกาเล  ปุตฺตกํ  โอโลเกตฺวา  เตสํ  จิตฺตํ  มุทุกํ  

โหติ  อาโมทิตปฺปโมทิตํ  ตทา  เนสํ  มุทิตา  ลพฺภติ ฯ  

 ปน อนึ่ง  เอโส  (ปุตฺโต) อ.บุตรนั้น  มนฺโท อ่อนเยาว์  อุตฺตานเสยฺยโก นอนหงาย  

อูกาทีหิ  (สตฺเตหิ)  ฑฏฺโฅ ผู้อันสัตว์ ท. มีเล็นเป็นต้นกัดแล้ว  วา หรือว่า  ทุกฺข- 

เสยฺยาย  ปีฬิโต ผู้อันการนอนเป็นทุกข์ บีบคั้นแล้ว  โรทติ ย่อมร้องไห้  ยทา ใน

กาลใด,  ตทา ในกาลนั้น  การุญฺฃํ อ.ความกรุณา  อุปฺปชฺชต ิ ย่อมเกิดขึ้น  เตสํ   

(มาตาปิตูนํ) แก่มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  สุตฺวา เพราะฟัง  สทฺทํ ซึ่งเสียง  ตสฺส  

(ปุตฺตสฺส) ของบุตรนั้น ฯ  ปน อนึ่ง  จิตฺตํ อ.จิต  เตสํ  (มาตาปิตูนํ) ของมารดา

และบิดา ท. เหล่านั้น  มุทุกํ เป็นจิตอ่อนโยน  อาโมทิตปฺปโมทิตํ เป็นจิตทั้งบันเทิง

แล้วทั้งเบิกบานแล้ว  โอโลเกตฺวา เพราะแลดู  ปุตฺตก ํ ซึ่งบุตรน้อย  อาธาวิตฺวา   

วิธาวิตฺวา  กีฬนกาเล ในกาลเป็นที่วิ่งมาวิ่งไปเล่นได้  วา หรือว่า  ฅิตกาเล ในกาล

เป็นที่ดํารงอยู่แล้ว  โสภนียวยสฺม ึในวัยอันงาม,  ตทา ในกาลนั้น  มุทิตา อ.ความ

บันเทิง  เนสํ  (มาตาปิตูนํ) อันมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  ลพฺภติ ย่อมได้ ฯ

 อนึ่ง ในกาลใด บุตรนั้นยังอ่อน นอนหงายอยู่ ถูกสัตว์ทั้งหลายมีเล็นเป็นต้นกัด หรือ

ถูกการนอนเป็นทุกข์บีบคั้น ร้องไห้อยู่, ในกาลนั้น ท่านทั้ง ๒ ก็เกิดความกรุณาขึ้น 

เพราะได้สดับเสียงบุตรนั้น. อนึ่ง ในเวลาบุตรวิ่งมาวิ่งไปเล่นได้ก็ดี ในเวลาบุตรดํารง

อยู่ในวัยงามก็ดี ท่านทั้ง ๒ ก็มีจิตอ่อนโยน บันเทิง เบิกบาน เพราะมองดูบุตรน้อย, ใน

กาลนั้น ท่านทั้ง ๒ ย่อมได้ความบันเทิง.

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

 ยทา  ปเนส  ทารภรณํ  กตฺวา  วิสุํ  เคหํ  อชฺฌาวสติ,  ตทา  เนสํ  สกฺโกติทานิ  โน  

ปุตฺตโก  อตฺตโน  ธมฺมตาย  ยาเปตุนฺติ  มชฺฌตฺตตา  อุปฺปชฺชติ,  ตทา  เนสํ  อุเปกฺขา  

ลพฺภติ  ฯ  

 ปน อนึ่ง  เอโส  (ปุตฺโต) อ.บุตรนั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  ทารภรณํ ซึ่งการเลี้ยง 

ซึ่งภรรยา  อชฺฌาวสติ ย่อมอยู่ครอง  เคหํ ในเรือน  วิสุ ํต่างหาก  ยทา ในกาลใด,  
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ตทา ในกาลนั้น  (เตสํ  มาตาปิตูนํ)  มชฺฌตฺตตา อ.ความที่ แห่งมารดาและบิดา ท. 

เหล่านั้น เป็นผู้มีตนในท่ามกลาง  อุปฺปชฺชต ิ ย่อมเกิดขึ้น  เนสํ  (มาตาปิตูนํ) แก่

มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  อิติ ว่า  “อิทานิ ในกาลนี้  ปุตฺตโก อ.บุตรน้อย  โน 

ของเรา ท.  สกฺโกติ ย่อมอาจ  (อตฺตภาวํ)  ยาเปตุํ เพื่ออัน ยังอัตภาพ ให้เป็นไป   

ธมฺมตาย ตามธรรมดา  อตฺตโน ของตน”  อิติ ดังนี้,  ตทา ในกาลนั้น  อุเปกฺขา 

อ.ความวางเฉย  เนสํ  (มาตาปิตูนํ) อันมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  ลพฺภติ ย่อม

ได้ ฯ

 อนึ่ง ในกาลใด บุตรนั้นทําการเลี้ยงภรรยา แยกครองเรือน ในกาลนั้น ท่านทั้ง ๒ ก็

เกิดความมัธยัสถ์ขึ้นว่า “บัดนี้ ลูกน้อยของเรา อาจเพื่อจะเลี้ยงได้โดยธรรมดาของ

ตน”, ในกาลนั้น ท่านทั้ง ๒ ย่อมได้ความวางเฉย.

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

 เอวนฺเตสํ  ปุตฺเตสุ  ยถากาลํ  จตุพฺพิธสฺสาปิ  พฺรหฺมวิหารสฺส  ลภนโต  พฺรหฺมสทิส- 

วุตฺติตาย  เต  พฺรหฺมาติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  

 เต  (มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจนฺติ 

ย่อมเรียก  “พฺรหฺมาติ ว่า “พรหม” ดังนี้  เตสํ  (มาตาปิตูนํ)  พฺรหฺมสทิสวุตฺติตาย 

เพราะความที่ แห่งมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น เป็นผู้มีความประพฤติอันเช่นกับด้วย

พรหม  ลภนโต เพราะได้  พฺรหฺมวิหารสฺส ซึ่งพรหมวิหาร  จตุพฺพิธสฺสาปิ แม้อันมี

อย่าง ๔  ยถากาลํ ตามกาล  ปุตฺเตส ุในบุตร ท.  เอวํ ด้วยประการฉะนี้ ฯ

 มาราดาบิดาทั้ง ๒ เหล่านั้น ท่านเรียกว่า พรหม เพราะท่านมีความประพฤติเช่นกับ

พรหม เพราะได้พรหมวิหารในบุตรทั้งหลายครบ ๔ อย่างตามกาล ด้วยประการฉะนี้.

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

 ยถา  ปน  ขีณาสวสงฺขาตา  วิสุทฺธิเทวา  พาลชเนหิ  กตํ  อปราธํ  อคเณตฺวา   

เอกนฺเตเนว  เตสํ  อนตฺถหานึ  อตฺถุปฺปตฺติญฺจ  อากงฺขนฺตาว  หิตสุขาย  ปฏิปชฺชนฺติ  

ทกฺขิเณยฺยตาย  จ  เตสํ  การานํ  มหปฺผลานิสํสตํ  วหนฺติ,  ตถา  เตปิ  ปุตฺตานํ  อปราธํ  

อคเณตฺวา  เอกนฺเตเนว  เตสํ  หิตสุขาย  ปฏิปชฺชนฺตา  ทกฺขิเณยฺยา  หุตฺวา  เตสํ   
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อตฺตนิ  กตการานํ  มหปฺผลานิสํสตํ  วหนฺติ,  ตสฺมา  เต  เทวสทิสวุตฺติตาย  เทวา  

นาม  ฯ  

 ปน เหมือนอย่างว่า  วิสุทฺธิเทวา อ.วิสุทธิเทพ ท.  ขีณาสวสงฺขาตา อันอันบัณฑิต

กล่าวแล้วว่าพระขีณาสพ  อคเณตฺวา ไม่คํานึงถึงแล้ว  อปราธํ ซึ่งความผิด  พาล-

ชเนหิ  กต ํอันชนพาล ท. กระทําแล้ว  อากงฺขนฺตา ว หวังอยู่เทียว  อนตฺถหานึ  จ  

ซึ่งความเสื่อมแห่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์ด้วย  อตฺถุปฺปตฺตึ  จ ซึ่งการเกิดขึ้น

แห่งประโยชน์ด้วย  เตสํ  (พาลชนานํ) แก่ชนพาล ท. เหล่านั้น  เอเกนฺเตน  เอว 

โดยส่วนเดียวนั่นเทียว  ปฏิปชฺชนฺต ิ ย่อมปฏิบัติ  หิตสุขาย เพื่อประโยชน์เกื้อกูล

และความสุข  จ ด้วย  วหนฺต ิย่อมนําไป  เตสํ  (พาลชนานํ)  การานํ  มหปฺผลา-

นิสํสต ํซึ่งความที่ แห่งสักการะ ท. ของชนพาล ท. เหล่านั้น เป็นของมีอานิสงส์มาก  

(อตฺตโน)  ทกฺขิเณยฺยตาย เพราะความที่แห่งตนเป็นทักขิไณยบุคคล  ยถา ฉันใด,  

เตปิ  (มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท. แม้เหล่านั้น  อคเณตฺวา ไม่คํานึงถึงแล้ว  

อปราธํ ซึ่งความผิด  ปุตฺตานํ ของบุตร ท.  ปฏิปชฺชนฺตา ปฏิบัติอยู่  หิตสุขาย เพื่อ

ประโยชน์เกื้อกูลและความสุข  เตสํ  (ปุตฺตานํ) แก่บุตร ท. เหล่านั้น  เอกนฺเตน  เอว 

โดยส่วนเดียวนั่นเทียว  ทกฺขิเณยฺยา เป็นบุคคลผู้ควรแก่ทักษิณา  หุตฺวา เป็นแล้ว   

วหนฺติ ย่อมนํามา  เตสํ  (ปุตฺตานํ)  อตฺตนิ  กตการานํ  มหปฺผลานิสํสตํ ซึ่งความที่ 

แห่งสักการะ ของบุตร ท. เหล่านั้น อันบุตรกระทําแล้ว ในตน เป็นของมีอานิสงส์มาก,  

ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  เต  (มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  เทวา  นาม 

ชื่อว่าเทพ  (เตสํ  มาตาปิตูนํ)  เทวสทิสวุตฺติตาย เพราะความที่ แห่งมารดาและ

บิดา ท. เหล่านั้น เป็นผู้มีความประพฤติ อันเช่นกับเทพ  ตถา ฉันนั้น ฯ

 เหมือนอย่างว่า วิสุทธิเทพกล่าวคือพระขีณาสพ ได้คํานึงถึงความผิดอันพวกชน

พาลทําแล้ว หวังแต่ความเสื่อมไปแห่งความพินาศและความเกิดขึ้นแห่งความเจริญ 

ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเขาโดยส่วนเดียวแท้ๆ, และย่อมนําความที่สักการะ

ทั้งหลายของพวกเขามีผลานิสงส์มาก เพราะเป็นทักขิไณยบุคคล ฉันใด; มารดาบิดา

แม้เหล่านั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไม่คํานึงถึงความผิดของบุตรทั้งหลาย ปฏิบัติเพื่อ

ประโยชน์สุขแก่บุตรเหล่านั้น โดยส่วนเดียวเท่านั้น เป็นผู้สมควรแก่ทักษิณา นําความ

ที่สักการะของบุตรเหล่านั้นอันเขาทําแล้วในตน มีผลานิสงส์มาก; เพราะฉะนั้น ท่าน
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ทั้ง ๒ เหล่านั้น จึงชื่อว่าเทพ เพราะเป็นผู้มีความประพฤติเช่นดังเทพ. 

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

 ยสฺมา  จ  ปุตฺตา  เตสํ  วเสน  ปฅมํ  อญฺเฃ  เทเว  ชานิตฺวา  ปฏิปชฺชนฺตา  ปฏิปตฺติ- 

ผลํ  อธิคจฺฉนฺติ,  ตสฺมา  อญฺเฃ  สมฺมติอุปฺปตฺติวิสุทฺธิเทวา  ปจฺฉาเทวา  นาม ฯ   

มาตาปีตโร  ปน  อญฺฃเทเวหิ  ปฅมํ  เตสํ  อุปการวนฺตตาย  ปุพฺพเทวาติ  วุจฺจนฺติ ฯ

 ยสฺมา  จ  ปุตฺตา  เตสํ  (มาตาปิตูนํ)  วเสน  ปฅมํ  อญฺเฃ  เทเว  ชานิตฺวา  ปฏิปชฺชนฺตา   

ปฏิปตฺติผลํ  อธิคจฺฉนฺติ,  ตสฺมา  อญฺเฃ  สมฺมติอุปฺปตฺติวิสุทฺธิเทวา  ปจฺฉาเทวา  นาม ฯ   

มาตาปีตโร  ปน  อญฺฃเทเวหิ  ปฅมํ  เตสํ  (มาตาปิตูนํ)  อุปการวนฺตตาย  (ปณฺฑิเตน)   

“ปุพฺพเทวาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  

 จ อนึ่ง  ปุตฺตา อ.บุตร ท.  ชานิตฺวา รู้แล้ว  อญฺเฃ  เทเว ซึ่งเทพ ท. เหล่าอื่น  

ปฅมํ ก่อน  วเสน ด้วยสามารถ  เตสํ  (มาตาปิตูนํ) แห่งมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น   

ปฏิปชฺชนฺตา ปฏิบัติอยู่  อธิคจฺฉนฺติ ย่อมได้รับ  ปฏิปตฺติผลํ ซึ่งผลแห่งการปฏิบัติ  

ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  สมฺมติอุปฺปตฺติวิสุทฺธิเทวา อ.สมมติ

เทพ อุปปัตติเทพ และวิสุทธิเทพ ท.  อญฺเฃ เหล่าอื่น  ปจฺฉาเทวา  นาม ชื่อว่าปัจฉา

เทพ ฯ  ปน ส่วนว่า  มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต   

วุจฺจนฺติ ย่อมเรียก  “ปุพฺพเทวาติ ว่า “บุรพเทพ” ดังนี้  เตสํ  (มาตาปิตูนํ)  อุปการ-

วนฺตตาย เพราะความที่ แห่งมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น เป็นผู้มีอุปการะ  ปฅม ํ

ก่อน  อญฺฃเทเวหิ กว่าเทวดาเหล่าอื่น ท. ฯ

 อนึ่ง เพราะบุตรทั้งหลายรู้จักเทพเหล่าอื่น ด้วยสามารถท่านทั้ง ๒ เหล่านั้นก่อน แล้ว

ปฏิบัติอยู่ ย่อมได้รับผลแห่งการปฏิบัติ; เพราะฉะนั้น สมมติเทพ อุปัตติเทพ และวิ

สุทธิเทพเหล่าอื่น จึงชื่อว่าปัจฉาเทพ. ส่วนมารดาบิดา ท่านเรียกว่าบุรพเทพ เพราะ

ท่านเป็นผู้มีอุปการะก่อนกว่าเทพเหล่าอื่น. 

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

 ยสฺมา  ปน  เต  ชาตกาลโต  ปฏฺฅาย  เอวํ  นิสีท  เอวํ  ติฏฺฅาติ  จ  อยนฺเต  ตาโตติ   

วตฺตพฺโพติ  จ  อาทินา  คาเหนฺติ  สิกฺขาเปนฺติ,  อถาปรภาเค  อญฺเฃ  อาจริยา   
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หตฺถิสิปฺปาทีนิ  สิกฺขาเปนฺติ,  อญฺเฃ  สรณสีลานิ  เทนฺติ,  อญฺเฃ  ปพฺพาเชนฺติ,  อญฺเฃ

พุทฺธวจนํ  อุคฺคณฺหาเปนฺติ,  อญฺเฃ  อุปสมฺปาเทนฺติ,  อญฺเฃ  มคฺคผลํ  ปาเปนฺติ,  

อิติ  สพฺเพเปเต  ปจฺฉาจริยา  นาม,  ตสฺมา  มาตาปิตโร  สพฺพปฺปฅมํ  อาจริยภาวโต   

ปุพฺพาจริยาติ  วุจฺจนฺติ ฯ 

 ยสฺมา  ปน  เต  (มาตาปิตโร)  ชาตกาลโต  ปฏฺฅาย  “(ตฺวํ)  เอวํ  นิสีท,  (ตฺวํ)  เอวํ  ติฏฺฅาติ  จ  

“อยํ  (ปุคฺคโล)  เต  ‘ตาโตติ  วตฺตพฺโพติ  จ  อาทินา  (นเยน  ปุตฺตํ)  คาเหนฺติ  สิกฺขาเปนฺติ,   

อถ  อปรภาเค  อญฺเฃ  อาจริยา  หตฺถิสิปฺปาทีนิ  (สิปฺปานิ)  สิกฺขาเปนฺติ,  อญฺเฃ  (อาจริยา)   

สรณสีลานิ  เทนฺติ,  อญฺเฃ  (อาจริยา)  ปพฺพาเชนฺติ,  อญฺเฃพุทฺธวจนํ  อุคฺคณฺหาเปนฺติ,  อญฺเฃ  

(อาจริยา)  อุปสมฺปาเทนฺติ,  อญฺเฃ  (อาจริยา)  มคฺคผลํ  ปาเปนฺติ,  อิติ  สพฺเพปิ  เอเต  (อาจริยา)   

ปจฺฉาจริยา  นาม,  ตสฺมา  มาตาปิตโร  (เตสํ  มาตาปิตูนํ)  สพฺพปฺปฅมํ  อาจริยภาวโต   

(ปณฺฑิเตน)  “ปุพฺพาจริยาติ  วุจฺจนฺติ ฯ 

 ปน อนึ่ง  เต  (มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  (ปุตฺตํ) ยังบุตร  คาเหนฺติ  

ย่อมให้ถือเอา  สิกฺขาเปนฺติ ย่อมให้เรียนเอา  ปฏฺฅาย จําเดิม  ชาตกาลโต แต่กาล

เป็นที่เกิดแล้ว  อาทินา  (นเยน) โดยนัยเป็นต้น  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เจ้า  นิสีท จงนั่ง  

เอวํ อย่างนี้,  (ตฺวํ) อ.เจ้า  ติฏฺฅ จงยืน  เอวํ อย่างนี้”  อิติ ดังนี้  จ ด้วย  อิติ ว่า  “อยํ  

(ปุคฺคโล) อ.บุคคลนี้  เต อันเจ้า  วตฺตพฺโพ พึงกล่าว  อิติ ว่า  ‘ตาโต อ.พ่อ’  อิติ 

ดังนี้  จ ด้วย,  อถ ครั้งนั้น  อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก  อญฺเฃ  อาจริยา 

อ.อาจารย์ ท.  เหล่าอื่น  (ปุตฺตํ) ยังบุตร  สิกฺขาเปนฺติ ย่อมให้ศึกษา  หตฺถิสิปฺปาทีนิ  

(สิปฺปานิ) ซึ่งศิลปะ ท. มีศิลปะในเพราะช้างเป็นต้น,  อญฺเฃ  (อาจริยา) อ.อาจารย์ 

ท. เหล่าอื่น  เทนฺติ ย่อมให้  สรณสีลานิ ซึ่งสรณะและศีล ท.,  อญฺเฃ  (อาจริยา)  

อ.อาจารย์ ท. เหล่าอื่น  (ปุตฺตํ) ยังบุตร  ปพฺพาเชนฺติ ย่อมให้บวช,  อญฺเฃ   

(อาจริยา) อ.อาจารย์ ท. เหล่าอื่น  (ปุตฺตํ) ยังบุตร  อุคฺคณฺหาเปนฺติ ย่อมให้เรียน

เอา  พุทฺธวจนํ ซึ่งพระพุทธพจน์,  อญฺเฃ  (อาจริยา) อ.อาจารย์ ท. เหล่าอื่น  (ปุตฺตํ) 

ยังบุตร  อุปสมฺปาเทติ ย่อมให้อุปสมบท,  อญฺเฃ  (อาจริยา) อ.อาจารย์ ท. เหล่า

อื่น  (ปุตฺตํ) ยังบุตร  ปาเปนฺติ ย่อมให้บรรลุ  มคฺคผลํ ซึ่งมรรคและผล,  เอเต   

(อาจริยา) อ.อาจารย์ ท. เหล่านั่น  สพฺเพป ิ แม้ทั้งหมด  ปจฺฉาจริยา  นาม ชื่อว่า 

ปัจฉาจารย์  อิติ ด้วยประการฉะนี้  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น   
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มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจนฺติ ย่อมเรียก   

“ปุพฺพาจริยาติ ว่า “บุรพาจารย์” ดังนี้  (เตสํ  มาตาปิตูนํ)  สพฺพปฺปฅมํ  อาจริย-

ภาวโต เพราะความที่ แห่งมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น เป็นอาจารย์ ก่อนกว่าอาจารย์

ทั้งปวง ฯ

 อนึ่ง เพราะมารดาบิดาเหล่านั้น ยังบุตรให้ยึดถือ ให้สําเหนียกอยู่ จําเดิมแต่เวลา

ที่บุตรเกิด ด้วยนัยเป็นต้นว่า “จงนั่งอย่างนี้, จงยืนอย่างนี้” และว่า “คนนี้ เจ้าควร

เรียกว่า ‘พ่อ” ต่อมาภายหลัง อาจารย์เหล่าอื่นจึงให้ศึกษาศิลปะทั้งหลายมีศิลปะใน

เพราะช้างเป็นต้น, อาจารย์เหล่าอื่นให้สรณะและศีล, อาจารย์เหล่าอื่นให้บรรพชา, 

อาจารย์เหล่าอื่นให้เล่าเรียนพุทธพจน์, อาจารย์เหล่าอื่นให้อุปสมบท, อาจารย์เหล่า

อื่นให้บรรลุมรรคผล, อาจารย์เหล่านั่นแม้ทั้งหมด ชื่อว่าปัจฉาจารย์ ด้วยประการดังนี้, 

เพราะฉะนั้น มารดาบิดา ท่านจึงเรียกว่าบุรพาจารย์ เพราะเป็นอาจารย์ก่อนอาจารย์

ทั้งหมด. 

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

 ยสฺมา  ปน  เต  ปุตฺตานํ  อาหุตํ  ปหุตํ  อภิสงฺขตํ  อนฺนปานาทึ  อรหนฺติ,  อนุจฺฉวิกา  

ตํ  ปฏิคฺคเหตุํ,  ตสฺมา  เต  อาหุเนยฺยาติ  วุจฺจนฺติ ฯ 

 ยสฺมา  ปน  เต  (มาตาปิตโร)  ปุตฺตานํ  อาหุตํ  ปหุตํ  อภิสงฺขตํ  อนฺนปานาทึ  (วตฺถุํ)  อรหนฺติ,  

อนุจฺฉวิกา  ตํ  (อนฺนปานาทิวตฺถุํ)  ปฏิคฺคเหตุํ  (โหนฺติ),  ตสฺมา  เต  (มาตาปิตโร  ปณฺฑิเตน)   

“อาหุเนยฺยาติ  วุจฺจนฺติ ฯ 

 ปน อนึ่ง  เต  (มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  อรหนฺติ ย่อมควร   

อนฺนปานาทึ  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุ มีข้าวและนํ้าเป็นต้น  ปุตฺตานํ  อาหุตํ  ปหุตํ  อภิสงฺขตํ  

อันอันบุตร ท. บูชาแล้ว ต้อนรับแล้ว จัดแต่งแล้ว  อนุจฺฉวิกา คือว่า เป็นผู้ควร   

ปฏิคฺคเหตุํ เพื่ออันรับ  ตํ  (อนฺนปานาทิวตฺถุํ) ซึ่งวัตถุมีข้าวและนํ้าเป็นต้นนั้น   

(โหนฺติ) ย่อมเป็น  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  เต  (มาตาปิตโร)  

อ.มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจนฺติ ย่อมเรียก   

“อาหุเนยฺยาติ ว่า “อาหุไนยบุคคล” ดังนี้ ฯ  
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 อนึ่ง เพราะมารดาบิดาเหล่านั้น ควรวัตถุมีข้าวและนํ้าเป็นต้น อันบุตรทั้งหลายนํามา

บูชา ต้อนรับ จัดแต่ง คือเป็นผู้สมควรเพื่อจะรับข้าวและนํ้าเป็นต้นนั้น, เพราะฉะนั้น 

มารดาบิดา ท่านจึงเรียกว่าอาหุไนยบุคคล.

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

 เตน  วุตฺตํ  ติกจตุกฺกงฺคุตฺตเรสุ  สพฺรหฺมกสุตฺเต  “พฺรหฺมาติ  ภิกฺขเว  มาตาปิตูนเมตํ   

อธิวจนํ  ปุพฺพเทวาติ...  ปุพฺพาจริยาติ...  อาหุเนยฺยาติ  ภิกฺขเว  มาตาปิตูนเมตํ   

อธิวจนํ ฯ  ตํ  กิสฺส  เหตุ ฯ  พหุการา  ภิกฺขเว  มาตาปิตโร  ปุตฺตานํ  อาปาทกา   

โปสกา  อิมสฺส  โลกสฺส  ทสฺเสตาโรติ ฯ

 เตน  (ภควตา)  วุตฺตํ  ติกจตุกฺกงฺคุตฺตเรสุ  สพฺรหฺมกสุตฺเต  “พฺรหฺมาติ  ภิกฺขเว  มาตาปิตูนํ  เอตํ  

(วจนํ)  อธิวจนํ  (โหติ),  ‘ปุพฺพเทวาติ  มาตาปิตูนํ  เอตํ  (วจนํ)  อธิวจนํ  (โหติ),  ‘ปุพฺพาจริยาติ  

มาตาปิตูนํ  เอตํ  (วจนํ)  อธิวจนํ  (โหติ),  ‘อาหุเนยฺยาติ  ภิกฺขเว  มาตาปิตูนํ  เอตํ  อธิวจนํ  (โหติ) 

ฯ  ตํ  (ปพฺพํ)  กิสฺส  เหตุ  (โหติ) ฯ  พหุการา  ภิกฺขเว  มาตาปิตโร  ปุตฺตานํ  อาปาทกา  โปสกา  

อิมสฺส  โลกสฺส  ทสฺเสตาโร  (โหนฺติ)”  อิติ  (วจนํ) ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  เอตํ  (วจนํ) 

อ.คํานั่น  “พฺรหฺมาติ ว่า “พรหม” ดังนี้  อธิวจนํ เป็นชื่อ  มาตาปิตูนํ ของมารดาและ

บิดา ท.  (โหติ) ย่อมเป็น,  เอตํ  (วจนํ) อ.คํานั่น  “ปุพฺพเทวาติ ว่า “บุรพเทพ” ดังนี้   

อธิวจนํ เป็นชื่อ  มาตาปิตูนํ ของมารดาและบิดา ท.  (โหติ) ย่อมเป็น,  เอตํ  (วจนํ) 

อ.คํานั่น  “ปุพฺพาจริยาติ ว่า “บุรพาจารย์” ดังนี้  อธิวจนํ เป็นชื่อ  มาตาปิตูนํ ของ

มารดาและบิดา ท.  (โหติ) ย่อมเป็น,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  เอตํ  (วจนํ) อ.คํานั่น  

“อาหุเนยฺยาติ ว่า “อาหุไนยบุคคล” ดังนี้  อธิวจนํ เป็นชื่อ  มาตาปิตูนํ ของมารดา

และบิดา ท.  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ตํ  (ปพฺพํ) อ.ข้อนั้น  (โหติ) ย่อมมี  กิสฺส  เหตุ เพราะ

เหตุอะไร ?  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  พหุปการา  

เป็นผู้มีอุปการะมาก  อาปาทกา เป็นผู้บํารุง  โปสกา เป็นผู้พอกเลี้ยง  ปุตฺตานํ ซึ่ง

บุตร ท.  ทสฺเสตาโร เป็นผู้แสดง  อิมสฺส  โลกสฺส ซึ่งโลกนี้  (ปุตฺตานํ) แก่บุตร 

ท.  (โหนฺติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสแล้ว  

สพฺรหฺมกสุตฺเต ในสพรหมกสูตร  ติกจตุกฺกงฺคุตฺตเรสุ ในติกนิบาตและจตุกกนิบาต 
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อังคุตตรนิกาย ท. ฯ

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสไว้ในสพรหมสูตร ในติกนิบาต และจตุกก

นิบาต อังคุตตรนิกายว่า “ภิกษุทั้งหลาย คําว่า ‘พรหม’ นั่น เป็นชื่อของมารดาบิดา, คํา

ว่า ‘บุรพเทพ’ นั่น เป็นชื่อของมารดาบิดา, คําว่า ‘บุรพาจารย์’ นั่น เป็นชื่อของมารดา

บิดา, คําว่า ‘อาหุไนยบุคคล’ นั่น เป็นชื่อของมารดาบิดา, ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุอะไร ?  

ภิกษุทั้งหลาย เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บํารุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้ง

หลาย”. 

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

[๒๙๕]  “พฺรหฺมาติ  มาตาปิตโร   ปุพฺพาจริยาติ  วุจฺจเร  

  อาหุเนยฺยา  จ  ปุตฺตานํ   ปชาย  อนุกมฺปกาติ ฯ

 (ภควา  อิทํ  เวยฺยากรณํ  อโวจ,  สตฺถา  สุคโต  อิทํ  เวยฺยากรณํ  วตฺวา  ตํ  อปรํ  นิคมนวจนํ  

อโวจ)

  “พฺรหฺมาติ  มาตาปิตโร   ปุพฺพาจริยาติ  วุจฺจเร  

  อาหุเนยฺยา  จ  ปุตฺตานํ   ปชาย  อนุกมฺปกาติ ฯ

 (ภควา) อ.พระผู้มีภาคเจ้า  (อโวจ) ได้ตรัสแล้ว  (อิทํ  เวยฺยากรณํ) ซึ่งคําไวยากรณ์

นี้,  (สุคโต) อ.พระสุคต  (สตฺถา) ผู้พระศาสดา  วตฺวา ครั้นตรัสแล้ว  อิทํ  (เวยฺยา-

กรณํ) ซึ่งคําอันเป็นไวยากรณ์นี้  (อโวจ) ได้ตรัสแล้ว  (ตํ  นิคมนวจนํ) ซึ่งคํานิคมนั้น  

(อปรํ) อื่นอีก  อิติ ว่า

 “มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  อนุกมฺปกา ผู้อนุเคราะห์  

ปชาย ซึ่งหมู่สัตว์ (บุตร)  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วุจฺจเร ย่อม

เรียก  “พฺรหฺมาติ ว่า “พรหม” ดังนี้  จ ด้วย  “ปุพฺพาจริยาติ  

ว่า “บุรพาจารย์” ดังนี้  จ ด้วย  “ปุตฺตานํ  อาหุเนยฺยาติ  

ว่า “อาหุไนยบุคคล ของบุตร ท.” ดังนี้  จ ด้วย ฯ

 พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสคําไวยากรณ์นี้, พระสุคตผู้พระศาสดา ครั้นตรัสคํา

ไวยากรณ์นี้แล้ว ภายหลังได้ตรัสคํานิคมนั่นอื่นอีกต่อไปว่า
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 “มารดาบิดาผู้อนุเคราะห์ประชา (บุตร) ท่านเรียกว่าพรหม 

บุรพาจารย์ และอาหุไนยบุคคล ของบุตรทั้งหลาย”.  

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

 ตตฺถ  อาหุเนยฺยาติ  อาเนตฺวา  หุนิตพฺพํ  ทูรโตปิ  อาหริตฺวา  ผลวิเสสํ  อากงฺขนฺเตน   

คุณวนฺเตสุ  ทาตพฺพนฺติ  อาหุนํ  อนฺนปานาทิ,  ตํ  อุปการกฺเขตฺตตาย  อรหนฺตีติ   

อาหุเนยฺยา ฯ  อิทานิ  เตสํ  พฺรหฺมาทิภาเว  การณํ  ทสฺเสตุํ  “ตํ  กิสฺส  เหตูติอาทิ  

วุตฺตํ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อาหุเนยฺยาติ  (ปเท  วิคฺคโห  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  (ยํ  วตฺถุ  ปุตฺเตน)   

อาเนตฺวา  หุนิตพฺพํ  ทูรโตปิ  อาหริตฺวา  ผลวิเสสํ  อากงฺขนฺเตน  คุณวนฺเตสุ  (มาตาปิตูสุ)   

ทาตพฺพนฺติ  (ตํ  วตฺถุ)  อาหุนํ  อนฺนปานาทิ,  (เต  มาตาปิตโร)  ตํ  (อาหุนํ  เตสํ  มาตาปิตูนํ)   

อุปการกฺเขตฺตตาย  อรหนฺตีติ  (เต  มาตาปิตโร)  อาหุเนยฺยา ฯ  (ภควตา)  อิทานิ  เตสํ   

(มาตาปิตูนํ)  พฺรหฺมาทิภาเว  การณํ  ทสฺเสตุํ  “ตํ  กิสฺส  เหตูติอาทิ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ  

 (วิคฺคโห) อ.วิเคราะห์  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อาหุเนยฺยาติ  (ปเท) ใน- ในบท ท. เหล่านั้น 

หนา -บทว่า “อาหุเนยฺยา” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ   

(ยํ  วตฺถุ) อ.วัตถุใด  (ปุตฺเตน) อันบุตร  อาเนตฺวา นํามาแล้ว  หุนิตพฺพ ํพึงบูชา   

อากงฺขนฺเตน คือว่าผู้หวังอยู่  ผลวิเสสํ ซึ่งผลวิเศษ  ทูรโตปิ  อาหริตฺวา  ทาตพฺพํ 

พึง นํามา แม้จากที่ไกล แล้วจึงให้  คุณวนฺเตสุ  (มาตาปิตูสุ) ในมารดาและบิดา ท. 

ผู้มีคุณ  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตํ  วตฺถุ) อ.วัตถุนั้น  อนฺนปานาทิ มีข้าวและนํ้าเป็นต้น  

อาหุนํ ชื่อว่าอาหุนะ,  (มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท.  อรหนฺติ ย่อมควร  ตํ  

(อาหุนํ) ซึ่งวัตถุอันบุตรพึงนํามาบูชานั้น  (เตสํ  มาตาปิตูนํ)  อุปการกฺเขตฺตตาย 

เพราะความที่ แห่งมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น เป็นเขตแห่งอุปการะ  อิติ เพราะเหตุ

นั้น  (เต  มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  อาหุเนยฺยา ชื่อว่าอาหุไนย ฯ   

อิทานิ ในกาลนี้  (วจนํ) อ.พระดํารัส  “ตํ  กิสฺส  เหตูติอาทิ เป็นต้นว่า “ตํ  กิสฺส  

เหตุ” ดังนี้  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสแล้ว  ทสฺเสตุํ เพื่ออันแสดง   

การณํ ซึ่งเหตุ  เตสํ  (มาตาปิตูนํ)  พฺรหฺมาทิภาเว ในความที่ แห่งมารดาและบิดา 

ท. เหล่านั้น เป็นพรหมเป็นต้น ฯ  
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 บรรดาบทเหล่านั้น ในบทว่า “อาหุเนยฺยา” บัณฑิตพึงทราบวิเคราะห์ดังนี้. 

 วัตถุใด อันบุตรพึงนํามาบูชา คือเมื่อหวังผลวิเศษ พึงนํามาแม้แต่ที่ไกล ให้ในมารดา

บิดาผู้มีคุณ เพราะเหตุนั้น วัตถุนั้น ชื่อว่าอาหุนะ ได้แก่ข้าวและนํ้าเป็นต้น. มารดา

บิดา ย่อมควรซึ่งวัตถุอันบุตรพึงนํามาบูชานั้น เพราะว่าเป็นเขตแห่งอุปการะ เพราะ

เหตุนั้น ชื่อว่าอาหุไนย. บัดนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อจะทรงแสดงเหตุในความที่

มารดาบิดาเหล่านั้นเป็นพรหมเป็นต้น จึงตรัสว่า “ตํ  กิสฺส  เหตุ” ดังนี้เป็นต้น.

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

 ตตฺถ  ตํ  กิสฺส  เหตูติ  ตํ  มาตาปิตูนํ  พฺรหฺมาทิอธิวจนํ  เกน  การเณน ฯ  พหุการาติ   

พหูปการา ฯ  การสทฺโท  เหตฺถ  อุปสทฺเทน  วินาปิ  อุปการตฺถํ  วหติ ฯ  เตสํ   

พหุการตฺตํ  นานาการโต  ทสฺเสตุํ  “อาปาทกาตฺยาทิ  วุตฺตํ ฯ 

  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ตํ  กิสฺส  เหตูติ  (ปทานํ)  “ตํ  (ปพฺพํ)  มาตาปิตูนํ  พฺรหฺมาทิอธิวจนํ  เกน   

การเณน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “พหุการาติ  (ปทสฺส)  “พหูปการา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  การสทฺโท  หิ  

เอตฺถ  (“พหุการาติ  ปเท)  อุปสทฺเทน  วินาปิ  อุปการตฺถํ  วหติ ฯ  (ภควตา)  เตสํ  (มาตาปิตูนํ)  

พหุการตฺตํ  นานาการโต  ทสฺเสตุํ  “อาปาทกาตฺยาทิ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ตํ  (ปพฺพํ) อ.ข้อนั้น  พฺรหฺมาทิอธิวจนํ คือว่า อ.ชื่อว่า

พรหมเป็นต้น  มาตาปิตูนํ ของมารดาและบิดา ท.  เกน  การเณน เพราะเหตุอะไร”  

(อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ตํ  กิสฺส  เหตูติ  (ปทานํ) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้น

หนา -บท ท. ว่า “ตํ  กิสฺส  เหตุ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “พหูปการา มี

อุปการะมาก”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “พหุการาติ ว่า “พหุการา” ดังนี้ ฯ  ห ิก็   

การสทฺโท อ.การศัพท์  เอตฺถ  (“พหุการาติ  ปเท) ในบทว่า “พหุการา” ดังนี้นั่น  

วหติ ย่อมนํามา  อุปการตฺถํ ซึ่งอรรถว่าอุปการะ  วินาปิ แม้เว้น  อุปสทฺเทน จาก

อุปศัพท์ ฯ  (วจนํ) อ.คํา  “อาปาทกาตฺยาทิ เป็นต้นว่า “อาปาทกา” ดังนี้  (ภควตา)  

อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสแล้ว  ทสฺเสตุํ เพื่ออันแสดง  เตสํ  (มาตาปิตูนํ)  

พหุการตฺตํ ซึ่งความที่ แห่งมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น เป็นผู้มีอุปการะมาก  นานา-

การโต โดยอาการต่างๆ ฯ
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 บรรดาบทเหล่านั้น หลายบทว่า “ตํ  กิสฺส  เหตุ” ความว่า ข้อนั้น คือชื่อของมารดา

บิดาว่าพรหมเป็นต้น เพราะเหตุอะไร ?

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

 ตตฺถ  อาปาทกาติ  ชีวิตสฺส  อาปาทกา  ปาลกา ฯ  ปุตฺตานญฺหิ  ชีวิตํ  เตหิ  อาปาทิตํ  

ปาลิตํ  ฆฏิตํ  อนุปฺปพนฺเธน  ปวตฺติตํ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อาปาทกาติ  (ปทสฺส)  “ชีวิตสฺส  อาปาทกา  ปาลกา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ปุตฺตานํ  

หิ  ชีวิตํ  เตหิ  (มาตาปิตูหิ)  อาปาทิตํ  ปาลิตํ  ฆฏิตํ  อนุปฺปพนฺเธน  ปวตฺติตํ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อาปาทกา ผู้บํารุง  ปาลกา คือว่าผู้เลี้ยงดู  ชีวิตสฺส ซึ่ง

ชีวิต”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อาปาทกาติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้น

หนา -บทว่า “อาปาทกา” ดังนี้ ฯ  ห ิจริงอยู่  ชีวิต ํอ.ชีวิต  ปุตฺตานํ ของบุตร ท.  เตหิ  

(มาตาปิตูหิ) อันมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  อาปาทิตํ บํารุงแล้ว  ปาลิตํ เลี้ยงดู

แล้ว  ปฏิตํ สืบต่อแล้ว  ปวตฺติต ํให้เป็นไปแล้ว  อนุปฺปพนฺเธน โดยต่อเนื่องกัน ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “อาปาทกา” ความว่า ผู้บํารุง คือเลี้ยงชีวิต. ชีวิตของบุตร

ทั้งหลายอันมารดาบิดานั้นบํารุงเลี้ยง สืบต่อให้เป็นไปโดยต่อเนื่องกัน.

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

[๒๙๖] ทุกงฺคุตฺตรวณฺณนายนฺตุ  “อาปาทกาติ  วฑฺฒกา  อนุปาลกา ฯ  ปุตฺตา  หิ  มาตาปิตูหิ  

วฑฺฒิตา  เจว  อนุปาลิตา  จาติ  วุตฺตํ ฯ  โปสกาติ  หตฺถปาเท  วฑฺเฒตฺวา  หทยโลหิตํ  

ปาเยตฺวา  โปเสตาโร ฯ  ปุตฺตา  หิ  เตหิ  ปุฏฺฅา  ภตา  อนฺนปานาทีหิ  ปฏิชคฺคิตา ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  ทุกงฺคุตฺตรวณฺณนายํ  ตุ  “อาปาทกาติ  (ปทสฺส)  ‘วฑฺฒกา  อนุปาลกา’  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ  ปุตฺตา  หิ  มาตาปิตูหิ  วฑฺฒิตา  เจว  อนุปาลิตา  จาติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ  “โปสกาติ  

(ปทสฺส)  “หตฺถปาเท  วฑฺเฒตฺวา  (ปุตฺตํ)  หทยโลหิตํ  ปาเยตฺวา  โปเสตาโร”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

ปุตฺตา  หิ  เตหิ  (มาตาปิตูหิ)  ปุฏฺฅา  ภตา  อนฺนปานาทีหิ  (อาหารวตฺถูหิ)  ปฏิชคฺคิตา ฯ

 ต ุส่วนว่า  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วฑฺฒกา ผู้ให้เจริญ   

อนุปาลกา คือว่าผู้เลี้ยงดู”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อาปาทกาติ ว่า  
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“อาปาทกา” ดังนี้ ฯ  ห ิจริงอยู่  ปุตฺตา อ.บุตร ท.  มาตาปิตูหิ  อันมารดาและบิดา ท.  

วฑฺฒิตา  เจว ให้เจริญแล้วด้วยนั่นเทียว  อนุปาลิตา  จ เลี้ยงดูแล้วด้วย”  อิติ ดังนี้  

(อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  ทุกงฺคุตฺตรวณฺณนายํ  

ในทุกนิบาต อังคุตตรนิกาย ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “หตฺถปาเท  วฑฺเฒตฺวา   

(ปุตฺตํ)  หทยโลหิตํ  ปาเยตฺวา  โปเสตาโร ผู้ ยังมือและเท้า ท. ให้เจริญแล้ว ยัง

บุตร ให้ดื่มแล้ว ซึ่งโลหิตในหทัยเลี้ยงดู”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “โปสกาติ  

ว่า “โปสกา” ดังนี้ ฯ  ห ิจริงอยู่  ปุตฺตา อ.บุตร ท.  เตหิ  (มาตาปิตูหิ) อันมารดา

และบิดา ท. เหล่านั้น  ปุฏฺฅา ปรนปรือแล้ว  ภตา คือว่าเลี้ยงแล้ว  ปฏิชคฺคิตา คือว่า 

ประคับประคองแล้ว  อนฺนปานาทีหิ  (อาหารวตฺถูหิ) ด้วยอาหารวัตถุ ท. มีข้าวและ

นํ้าเป็นต้น ฯ

 ส่วนในอรรถกถาทุกนิบาต อังคุตตรนิกาย ท่านกล่าวไว้ว่า “บทว่า ‘อาปาทกา’ คือ  

ผู้ให้เจริญ ได้แก่ผู้เลี้ยงดู. จริงอยู่ บุตรทั้งหลาย มารดาบิดา ทั้งให้เจริญ ทั้งเลี้ยงดู”. 

บทว่า “โปสกา” ความว่า ผู้ยังมือและเท้าให้เจริญ ให้ดื่มโลหิตในหทัยเลี้ยง. จริงอยู่ 

บุตรทั้งหลาย อันมารดาบิดานั้นปรนปรือ คือเลี้ยง ได้แก่ประคับประคองด้วยข้าวและ

นํ้าเป็นต้น.

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

 ทุกงฺคุตฺตรฏีกายํ  “หทยโลหิตนฺติ  ขีรํ ฯ  โลหิตญฺหิ  ขีรภาเวน  ปริณามํ  คจฺฉตีติ  

วุตฺตํ ฯ

 (ฏีกาจริเยน)  ทุกงฺคุตฺตรฏีกายํ  “หทยโลหิตนฺติ  (ปทสฺส)  “ขีรํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  โลหิตํหิ   

ขีรภาเวน  ปริณามํ  คจฺฉตีติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ขีรํ ซึ่งนํ้านม”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  “หทยโลหิตนฺติ ว่า “หทยโลหิตํ” ดังนี้ ฯ  ห ิจริงอยู่  โลหิตํ อ.โลหิต  คจฺฉติ  

ย่อมถึง  ปริณามํ ซึ่งการแปรไป  ขีรภาเวน โดยความเป็นแห่งนํ้านม”  อิติ ดังนี้  

(ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว  ทุกงฺคุตฺตรฏีกายํ ในฎีกาแห่ง

ทุกนิบาต อังคุตตรนิกาย ฯ
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 ในฎีกาทุกนิบาต อังคุตตรนิกาย ท่านกล่าวว่า “บทว่า ‘หทยโลหิตํ’ ได้แก่ นํ้านม. 

แท้จริง เลือดย่อมถึงการเปลี่ยนไปโดยความเป็นนํ้านม.

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

 ทสฺเสตาโรติ  สเจ  หิ  มาตาปิตโร  ชาตทิวเสเยว  ปุตฺเต  ปาเทสุ  คเหตฺวา  อรญฺเฃ  

วา  นทิยํ  วา  ปปาเต  วา  ขิเปยฺยุํ  น  เต  อิธ  โลเก  อิฏฺฅารมฺมณํ  ปสฺเสยฺยุํ,  เอวํ  

อกตฺวา  โปสิตตฺตา  เนสํ  ตมารมฺมณทสฺสนํ  มาตาปิตโร  นิสฺสาย  ชาตนฺติ  เต  อิมสฺส  

โลกสฺส  ทสฺเสตาโร  นาม ฯ 

 “ทสฺเสตาโรติ  (ปทสฺส)  “สเจ  หิ  มาตาปิตโร  ชาตทิวเสเยว  ปุตฺเต  ปาเทสุ  คเหตฺวา  อรญฺเฃ  

วา  นทิยํ  วา  ปปาเต  วา  ขิเปยฺยุํ  น  เต  (ปุตฺตา)  อิธ  โลเก  อิฏฺฅารมฺมณํ  ปสฺเสยฺยุํ,  (เตสํ   

ปุตฺตานํ  มาตาปิตูหิ)  เอวํ  อกตฺวา  โปสิตตฺตา  เนสํ  (ปุตฺตานํ)  ตมารมฺมณทสฺสนํ  มาตาปิตโร  

นิสฺสาย  ชาตนฺติ  เต  อิมสฺส  โลกสฺส  ทสฺเสตาโร  นาม  (โหนฺติ)”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “หิ ก็  สเจ ถ้าว่า  มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.   

คเหตฺวา จับแล้ว  ปุตฺเต ซึ่งบุตร ท.  ปาเทสุ ที่เท้า ท.  ขิเปยฺยุํ พึงซัดไป  อรญฺเฃ  

วา ในป่าหรือ  นทิยํ  วา หรือว่าในแม่นํ้า  ปปาเต  วา หรือว่าในเหว  ชาตทิวเส  เอว 

ในวันเป็นที่เกิดแล้วนั่นเทียวไซร้,  เต  (ปุตฺตา) อ.บุตร ท. เหล่านั้น  น  ปสฺเสยฺยุ ํ 

ไม่พึงเห็น  อิฏฺฅารมฺมณํ ซึ่งอารมณ์อันน่าปรารถนา  อิธ  โลเก ในโลกนี้,  ตทา-

รมฺมณทสฺสนํ อ.การเห็นซึ่งอารมณ์อันน่าปรารถนานั้น  เนสํ  (ปุตฺตานํ) ของบุตร ท. 

เหล่านั้น  ชาตํ เกิดแล้ว  นิสฺสาย เพราะอาศัย  มาตาปิตโร ซึ่งมารดาและบิดา ท.  

(เตสํ  ปุตฺตานํ  มาตาปิตูหิ)  เอวํ  อกตฺวา  โปสิตตฺตา เพราะความที่แห่งบุตร ท. 

เหล่านั้น เป็นผู้ อันมารดาและบิดา ท. ไม่กระทําแล้ว อย่างนั้น เลี้ยงดูแล้ว  อิติ เพราะ

เหตุนั้น  เต  (มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  ทสฺเสตาโร  นาม ชื่อว่า

เป็นผู้แสดง  อิมสฺส  โลกสฺส ซึ่งโลกนี้  (โหนฺติ) ย่อมเป็น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  “ทสฺเสตาโรติ ว่า “ทสฺเสตาโร” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ทสฺเสตาโร” ความว่า ก็ถ้ามารดาบิดาพึงจับบุตรทั้งหลายที่เท้าทั้ง ๒ ข้าง

แล้ว เหวี่ยงไปในป่า ในนํ้า หรือในเหว ในวันที่บุตรเกิดแล้วนั่นเทียว, บุตรเหล่านั้น

ไม่พึงเห็นอิฏฐารมณ์ในโลกนี้. การที่บุตรเหล่านั้น เห็นอิฏฐารมณ์นั้นได้อาศัยมารดา
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บิดา เพราะมารดาบิดาไม่ทําอย่างนั้น เลี้ยงดูไว้ เพราะเหตุนั้น มารดาบิดาเหล่านั้น 

จึงชื่อว่าเป็นผู้แสดงโลกนี้.

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

 ปชาย  อนุกมฺปกาติ  อตฺตโน  ปุตฺตานํ  อนุคฺคหกา ฯ  เต  หิ  ปเรสํ  ปาณํ  ฉินฺทิตฺวาปิ   

อตฺตโน  สนฺตกํ  ยงฺกิญฺจิ  จชิตฺวา  อตฺตโน  ปชํ  ปฏิชคฺคนฺติ  โคปยนฺติ ฯ

 “ปชาย  อนุกมฺปกาติ  (คาถาปาทสฺส)  “อตฺตโน  ปุตฺตานํ  อนุคฺคหกา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  เต   

(มาตาปิตโร)  หิ  ปเรสํ  (สตฺตานํ)  ปาณํ  ฉินฺทิตฺวาปิ  อตฺตโน  สนฺตกํ  ยงฺกิญฺจิ  (วตฺถุํ)  จชิตฺวา  

อตฺตโน  ปชํ  ปฏิชคฺคนฺติ  โคปยนฺติ ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อนุคฺคหกา ผู้อนุเคราะห์  ปุตฺตานํ ซึ่งบุตร ท.  อตฺตโน 

ของตน”  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา  “ปชาย  อนุกมฺปกาติ  

ว่า “ปชาย  อนุกมฺปกา” ดังนี้ ฯ  ห ิจริงอยู่  เต  (มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท. 

เหล่านั้น  ฉินฺทิตฺวาปิ แม้ตัดแล้ว  ปาณํ ซึ่งชีวิต  ปเรสํ  (สตฺตานํ) ของสัตว์ ท. 

เหล่าอื่น  จชิตฺวา สละแล้ว  ยงฺกิญฺจิ  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุ อย่างใดอย่างหนึ่ง  สนฺตก ํอัน

เป็นของมีอยู่  อตฺตโน ของตน  ปฏิชคฺคนฺติ ย่อมประคับประคอง  โคปยนฺติ ย่อม

คุ้มครอง  ปชํ ซึ่งประชา (บุตร)  อตฺตโน ของตน ฯ

 บาทคาถาว่า “ปชาย  อนุกมฺปกาย” ความว่า ผู้อนุเคราะห์บุตรทั้งหลายของตน. ที่

จริง มารดาบิดาเหล่านั้น แม้ตัดชีวิตของสัตว์เหล่าอื่น สละวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งที่

เป็นของมีอยู่ของตน ย่อมประคับประคอง ย่อมคุ้มครองหมู่สัตว์ (บุตร) ของตน.

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

 เตเนตํ  วุตฺตํ ฯ  อยญฺจ  คาถา  โสณนนฺทชาตเกปิ  อาคตา ฯ

 เตน  (ภควตา)  เอตํ  (“ปชาย  อนุกมฺปกาติ  วจนํ)  วุตฺตํ ฯ  อยํ  จ  คาถา  โสณนนฺทชาตเกปิ   

อาคตา ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  เอตํ  (“ปชาย  อนุกมฺปกาติ  วจนํ) อ.คําว่า “ปชาย  อนุกมฺปกา” 

ดังนี้  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสแล้ว ฯ  จ ก็  อยํ  คาถา อ.คาถา
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นี้  อาคตา มาแล้ว  โสณนนฺทชาตเกปิ แม้ในโสณนันทชาดก ฯ

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคําว่า “ปชาย  อนุกมฺปกา” นั่น. ก็คาถานี้

มาแม้ในโสณนันทชาดก

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

[๒๙๗] อิติ  เตสํ  พหุการตฺตํ  พฺรหมาทิภาวสฺส  การณํ  ทสฺสิตํ,  เยน  ปุตฺโต  เตสํ  โลกิเยน   

อุปกาเรน  เกนจิ  ปริยาเยน  ปริยนฺตํ  ปฏิกาตุํ  น  สกฺโกติเยว ฯ  ยทิ  หิ  ปุตฺโต  เตสํ  

ปฏิกริสฺสามีติ  ทกฺขิเณ  อํสกูเฏ  มาตรํ  วาเม  ปิตรํ  ฅเปตฺวา  สพฺพตฺถ  ปริหริตฺวา  

เตสํ  ตตฺเถว  ฅิตานํ  อุจฺฉาทนาทินา  อุปฏฺฅานํ  กเรยฺย,  เตปิสฺส  อํสกูเฏสุ  นิสินฺนาว  

มุตฺตกรีสํ  ฉฑฺเฑยฺยุํ,  เอวํ  โส  วสฺสสตํ  กโรนฺโตปิ  น  เตฺวว  เตสํ  ปฏิกาตุํ  สกฺโกติ ฯ   

อถาปิ  จกฺกวตฺติรชฺเช  ปิตรํ  จกฺกวตฺติรญฺโฃ  อคฺคมเหสิตฺเต  มาตรํ  ฅเปยฺย,  เอวมฺปิ  

น  เตฺวว  สกฺโกติ ฯ  โย  ปน  อสฺสทฺธิยาทีหิ  สมฺปนฺเน  มาตาปิตโร  สทฺธาสมฺปทาทีสุ  

ฅเปติ,  โส  เอตฺตาวตา  ปฏิกาตุํ  สกฺโกติ ฯ

 อิติ  (ภควตา)  เตสํ  (มาตาปิตูนํ)  พหุการตฺตํ  พฺรหมาทิภาวสฺส  การณํ  ทสฺสิตํ,  เยน  ปุตฺโต  เตสํ  

(มาตาปิตูนํ)  โลกิเยน  อุปกาเรน  เกนจิ  ปริยาเยน  ปริยนฺตํ  ปฏิกาตุํ  น  สกฺโกติ  เอว ฯ  ยทิ  

หิ  ปุตฺโต  “(อหํ)  เตสํ  (มาตาปิตูนํ)  ปฏิกริสฺสามีติ  (จินฺตเนน)  ทกฺขิเณ  อํสกูเฏ  มาตรํ  วาเม  

ปิตรํ  ฅเปตฺวา  สพฺพตฺถ  (อวยเวสุ)  ปริหริตฺวา  เตสํ  (มาตาปิตูนํ)  ตตฺถ  เอว  (อํสกูเฏ)  ฅิตานํ   

อุจฺฉาทนาทินา  (กิจฺเจน)  อุปฏฺฅานํ  กเรยฺย,  เตปิ  (มาตาปิตโร)  อสฺส  (ปุตฺตสฺส)  อํสกูเฏสุ   

นิสินฺนาว  มุตฺตกรีสํ  ฉฑฺเฑยฺยุํ,  เอวํ  โส  (ปุตฺโต)  วสฺสสตํ  กโรนฺโตปิ  น  ตุ  เอว  เตสํ   

(มาตาปิตูนํ)  ปฏิกาตุํ  สกฺโกติ ฯ  อถาปิ  (โส  ปุตฺโต)  จกฺกวตฺติรชฺเช  ปิตรํ  จกฺกวตฺติรญฺโฃ   

อคฺคมเหสิตฺเต  มาตรํ  ฅเปยฺย,  (โส  ปุตฺโต)  เอวมฺปิ  น  ตุ  เอว  สกฺโกติ ฯ  โย  (ปุตฺโต)  

ปน  อสฺสทฺธิยาทีหิ  (อธมฺเมหิ)  สมฺปนฺเน  มาตาปิตโร  สทฺธาสมฺปทาทีสุ  (ธมฺเมสุ)  ฅเปติ,  โส   

(ปุตฺโต)  เอตฺตาวตา  (การเณน)  ปฏิกาตุํ  สกฺโกติ ฯ  

 อิิติ เพราะเหตุนั้น  เตสํ  (มาตาปิตูนํ)  พหุการตฺตํ อ.ความที่ แห่งมารดาและบิดา 

ท. เหล่านั้น เป็นผู้มีอุปการะมาก  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  ทสฺสิตํ ทรง

แสดงแล้ว  การณํ ว่าเป็นเหตุ  พฺรหฺมาทิภาวสฺส แห่งความเป็นแห่งบุคคลมีพรหม

เป็นต้น,  ปุตฺโต อ.บุตร  น  สกฺโกติ  เอว ย่อมไม่อาจนั่นเทียว  ปฏิกาตุํ เพื่ออัน
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กระทําตอบแทน  เตสํ  (มาตาปิตูนํ) แก่มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  ปริยนฺต ํให้มี

ที่สุดรอบ  เยน  เกนจิ  ปริยาเยน โดยประการอย่างใดอย่างหนึ่ง  อุปกาเรน ด้วย

อุปการะ  โลกิเยน อันเป็นโลกิยะ ฯ  ห ิก็  ยทิ ผิว่า  ปุตฺโต อ.บุตร  ฅเปตฺวา วาง

ไว้แล้ว  มาตรํ ซึ่งมารดา  อํสกูเฏ บนจะงอยแห่งบ่า  ทกฺขิเณ เบื้องขวา  ปิตร ํซึ่ง

บิดา  (อํสกูเฏ) บนจะงอยแห่งบ่า  วาเม เบื้องซ้าย  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  

“(อหํ) อ.เรา  ปฏิกริสฺสามิ จักกระทําตอบแทน  เตสํ  (มาตาปิตูนํ) แก่มารดาและ

บิดา ท. เหล่านั้น”  อิติ ดังนี้  ปริหริตฺวา บริหารแล้ว  สพฺพตฺถ  (อวยเวสุ) ในอวัยวะ 

ท. ทั้งปวง  กเรยฺย พึงกระทํา  อุปฏฺฅานํ ซึ่งการบํารุง  อุจฺฉาทนาทินา  (กิจฺเจน) 

ด้วยกิจ มีการอบกลิ่นเป็นต้น  เตสํ  (มาตาปิตูนํ) แก่มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น   

ฅิตานํ ผู้ดํารงอยู่แล้ว  ตตฺถ  เอว  (อํสกูเฏ) บนจะงอยแห่งบ่านั้นนั่นเทียว,  เตปิ   

(มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท. แม้เหล่านั้น  นิสินฺนาว นั่งแล้วเทียว  อํสกูเฏสุ 

บนจะงอยแห่งบ่า ท.  อสฺส  (ปุตฺตสฺส) ของบุตรนั้น  ฉฑฺเฑยฺยุํ พึงถ่าย  มุตฺตกรีส ํ

ซึ่งปัสสาวะและอุจจาระ,  โส  (ปุตฺโต) อ.บุตรนั้น  กโรนฺโตปิ แม้กระทําอยู่  วสฺสสต ํ

สิ้นร้อยแห่งปี  เอวํ อย่างนี้  น  ตุ  เอว  สกฺโกติ ย่อมไม่อาจนั่นเทียว  ปฏิกาตุํ เพื่อ

อันกระทําตอบแทน  เตสํ  (มาตาปิตูนํ) แก่มารดาและบิดาท. เหล่านั้น ฯ  อถาปิ แม้

ถ้าว่า  (โส  ปุตฺโต) อ.บุตรนั้น  ฅเปยฺย พึงสถาปนา  ปิตร ํซึ่งบิดา  จกฺกวตฺติรชฺเช 

ในความเป็นแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ  มาตรํ ซึ่งมารดา  อคฺคมเหสิตฺเต ในความเป็น

แห่งพระอัครมเหสี  จกฺกวตฺตรญฺโฃ ของพระเจ้าจักรพรรดิไซร้,  (โส  ปุตฺโต) อ.บุตร

นั้น  (กรนฺโตปิ) แม้กระทําอยู่  เอวมฺปิ แม้อย่างนี้  น  ตุ  เอว  สกฺโกติ ย่อมไม่อาจนั่น

เทียว ฯ  ปน ส่วนว่า  โย  (ปุตฺโต) อ.บุตรใด  ฅเปติ ย่อมตั้งไว้  มาตาปิตโร ซึ่งมารดา

และบิดา ท.  สมฺปนฺเน ผู้ถึงพร้อมแล้ว  อสฺสทฺธิยาทีหิ  (อธมฺเมหิ) ด้วยอธรรม ท. มี

ความไม่มีศรัทธาเป็นต้น  สทฺธาสมฺปทาทีสุ  (ธมฺเมสุ) ในธรรม ท. มีความถึงพร้อม

ด้วยศรัทธาเป็นต้น,  โส  (ปุตฺโต) อ.บุตรนั้น  สกฺโกติ ย่อมอาจ  ปฏิกาตุํ เพื่ออันกระทํา  

เอตฺตาวตา  (การเณน) ด้วยเหตุ อันมีประมาณเท่านี้ ฯ

 ดังนั้น ความที่มารดาบิดาเหล่านั้น เป็นผู้มีอุปการะมาก พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง

แสดงว่าเป็นเหตุแห่งความเป็นพรหมเป็นต้น อันเป็นเหตุที่บุตรไม่อาจทําตอบแทน

แก่มารดาบิดาเหล่านั้น ให้สิ้นสุดโดยประการไรๆ ด้วยอุปการะที่เป็นโลกิยะได้เลย. ก็
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ถ้าบุตรวางมารดาไว้บนจะงอยบ่าข้างขวา วางบิดาไว้บนจะงอยบ่าข้างซ้าย ด้วยคิด

ว่า “เราจักทําตอบแทนแก่ท่านเหล่านั้น” พึงประคับประคองในอวัยวะทั้งปวง ทําการ

บํารุงท่านผู้ดํารงอยู่บนจะงอยบ่าทั้ง ๒ เหล่านั้นแล ด้วยกิจมีการอบกลิ่นเป็นต้น, 

แม้มารดาบิดาเหล่านั้น พึงนั่งถ่ายปัสสาวะและอุจจาระบนจะงอยบ่าทั้ง ๒ ของบุตร

นั้นแล, บุตรนั้น ถึงทําอยู่อย่างนั้น ตลอด ๑๐๐ ปี ก็ไม่สามารถทําตอบแทนแก่ท่าน

เหล่านั้นได้เลย. แม้ถ้าบุตรพึงสถาปนาบิดาไว้ในความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ มารดา

ไว้ในความเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิไซร้, แม้ถึงอย่างนั้น ก็ไม่สามารถ

ทําตอบแทนได้เหมือนกัน. ส่วนบุตรใด ตั้งมารดาบิดาผู้ถึงพร้อมด้วยอธรรมมีความ

เป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นต้น ไว้ในธรรมทั้งหลายมีความถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นต้น, 

บุตรนั้น ชื่อว่าอาจทําตอบแทนได้ ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้. 

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

 เตน  วุตฺตํ  ทุกนิปาตงฺคุตฺตเร  มาตาปิตุคุณสุตฺเต  “ทฺวินฺนาหํ  ภิกฺขเว  น  สุปฺปฏิการํ  

วทามิ ฯ  กตเมสํ  ทฺวินฺนํ ฯ  มาตุ  จ  ปิตุ  จ ฯ  เอเกน  ภิกฺขเว  อํเสน  มาตรํ  ปริหเรยฺย  

เอเกน  อํเสน  ปิตรํ  ปริหเรยฺย,  วสฺสสตายุโก  วสฺสสตชีวี  โส  จ,  เนสํ  อุจฺฉาทน- 

ปริมทฺทนนหาปนสมฺพาหเนน  เต  จ  ตตฺเถว  มุตฺตกรีสํ  จเชยฺยุํ  น  เตฺวว  ภิกฺขเว  

มาตาปิตูนํ  กตํ  วา  โหติ  ปฏิกตํ  วา ฯ  อิมิสฺสา  จ  ภิกฺขเว  มหาปฅวิยา  ปหูตสตฺต- 

รตนาย  มาตาปิตโร  อิสฺสราธิปจฺเจ  รชฺเช  ปติฏฺฅาเปยฺย  น  เตฺวว  ภิกฺขเว  มาตาปิตูนํ  

กตํ  วา  โหติ  ปฏิกตํ  วา  ฯ  ตํ  กิสฺส  เหตุ ฯ  พหุการา  ภิกฺขเว  มาตาปิตโร  ปุตฺตานํ  

อาปาทกา  โปสกา  อิมสฺส  โลกสฺส  ทสฺเสตาโร ฯ  โย  จ  โข  ภิกฺขเว  มาตาปิตโร  

อสฺสทฺเธ  สทฺธาสมฺปทาย  สมาทเปติ  นิเวเสติ  ปติฏฺฅาเปติ  ทุสฺสีเล  สีลสมฺปทาย...   

มจฺฉริโน  จาคสมฺปทาย...  ทุปฺปญฺเฃ  ปญฺฃาสมฺปทาย  สมาทเปติ  นิเวเสติ   

ปติฏฺฅาเปติ  เอตฺตาวตา  โข  ภิกฺขเว  มาตาปิตูนํ  กตญฺจ  โหติ  ปฏิกตญฺจ   

อติกตญฺจาติ ฯ

 เตน  (ภควตา)  วุตฺตํ  ทุกนิปาตงฺคุตฺตเร  มาตาปิตุคุณสุตฺเต  “ทฺวินฺนํ  (ชนานํ)  อหํ  ภิกฺขเว   

น  สุปฺปฏิการํ  วทามิ ฯ  (อหํ)  กตเมสํ  ทฺวินฺนํ  (ชนานํ  น  สุปฺปฏิการํ  วทามิ) ฯ  มาตุ  จ  ปิตุ  จ  

(อหํ  ทฺวินฺนํ  ชนานํ  น  สุปฺปฏิการํ  วทามิ) ฯ  (ปุตฺโต)  เอเกน  ภิกฺขเว  อํเสน  มาตรํ  ปริหเรยฺย  

เอเกน  อํเสน  ปิตรํ  ปริหเรยฺย,  วสฺสสตายุโก  วสฺสสตชีวี  โส  (ปุตฺโต)  จ  เนสํ  (มาตาปิตูนํ)   
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อุจฺฉาทนปริมทฺทนนหาปนสมฺพาหเนน  (ปฏิชคฺเคยฺย),  เต  (มาตาปิตโร)  จ  ตตฺถ  เอว  (อํเส)  

มุตฺตกรีสํ  จเชยฺยุํ,  น  ตุ  เอว  (ตํ  กิจฺจํ)  ภิกฺขเว  มาตาปิตูนํ  (ปุตฺเตน)  กตํ  วา  โหติ  (ปุตฺเตน)   

ปฏิกตํ  วา ฯ  (ปุตฺโต)  อิมิสฺสา  จ  ภิกฺขเว  มหาปฅวิยา  ปหูตสตฺตรตนาย  มาตาปิตโร   

อิสฺสราธิปจฺเจ  รชฺเช  ปติฏฺฅาเปยฺย,  (ตํ  กิจฺจํ)  น  ตุ  เอว  ภิกฺขเว  มาตาปิตูนํ  (ปุตฺเตน)  กตํ  

วา  โหติ  (ปุตฺเตน)  ปฏิกตํ  วา  ฯ  ตํ  (ปพฺพํ)  กิสฺส  เหตุ  (โหติ) ฯ  พหุการา  ภิกฺขเว  มาตา- 

ปิตโร  ปุตฺตานํ  อาปาทกา  โปสกา  อิมสฺส  โลกสฺส  ทสฺเสตาโร  (โหนฺติ) ฯ  โย    (ปุตฺโต)  จ  โข  

ภิกฺขเว  มาตาปิตโร  อสฺสทฺเธ  สทฺธาสมฺปทาย  สมาทเปติ  นิเวเสติ  ปติฏฺฅาเปติ,  (มาตาปิตโร)  

ทุสฺสีเล  สีลสมฺปทาย  (สมาทเปติ  นิเวเสติ  ปติฏฺฅาเปติ,  มาตาปิตโร)  มจฺฉริโน  จาคสมฺปทาย   

(สมาทเปติ  นิเวเสติ  ปติฏฺฅาเปติ,  มาตาปิตโร)  ทุปฺปญฺเฃ  ปญฺฃาสมฺปทาย  สมาทเปติ  นิเวเสติ  

ปติฏฺฅาเปติ,  (กิจฺจํ)  เอตฺตาวตา  (การเณน)  โข  ภิกฺขเว  มาตาปิตูนํ  (ปุตฺเตน)  กตํ  จ  โหติ  

(ปุตฺเตน)  ปฏิกตํ  จ  (ปุตฺเตน)  อติกตํ  จาติ  (วจนํ) ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อหํ อ.เรา  น  

วทามิ ย่อมไม่กล่าว  สุปฺปฏิการํ ซึ่งการกระทําตอบแทนได้ง่าย  ทฺวินฺนํ  (ชนานํ) 

แก่ชน ท. ๒,  (อหํ) อ.เรา  (น  วทามิ) ย่อมไม่กล่าว  (สุปฺปฏิการํ) ซึ่งการกระทํา

ตอบแทนได้ง่าย  ทฺวินฺนํ  (ชนานํ) แก่ชน ท. ๒  กตเมสํ เป็นไฉน ?  (อหํ) อ.เรา  (น  

วทามิ) ย่อมไม่กล่าว  (สุปฺปฏิการํ) ซึ่งการกระทําตอบแทนได้ง่าย  ทฺวินฺนํ  (ชนานํ) 

แก่ชน ท. ๒  มาตุ  จ คือแก่มารดาด้วย  ปิตุ  จ คือแก่บิดาด้วย,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ 

ท.  (ปุตฺโต) อ.บุตร  ปริหเรยฺย พึงประคับประคอง  มาตรํ ซึ่งมารดา  อํเสน ด้วยบ่า  

เอเกน ข้างหนึ่ง  ปริหเรยฺย พึงประคับประคอง  ปิตร ํซึ่งบิดา  อํเสน ด้วยบ่า  เอเกน 

ข้างหนึ่ง,  จ ก็  โส  (ปุตฺโต) อ.บุตรนั้น  วสฺสสตายุโก ผู้มีอายุสิ้นร้อยแห่งปี  วสฺสสต- 

ชีว ีผู้มีชีวิตสิ้นร้อยแห่งปี  (ปฏิชคฺเคยฺย) พึงปฏิบัติ  เนสํ  (มาตาปิตูนํ)  ซึ่งมารดา

และบิดา ท. เหล่านั้น  อุจฺฉาทนปริมทฺทนนหาปนสมฺพาหเนน ด้วยการอบกลิ่น 

การนวด การให้อาบ และการดัด,  จ ก็  เต  (มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท. เหล่า

นั้น  จเชยฺยุํ พึงถ่าย  มุตฺตกรีส ํซึ่งปัสสาวะและอุจจาระ  ตตฺถ  เอว  (อํเส) บนบ่านั้น

นั่นเทียว,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (ตํ  กิจฺจํ) อ.กิจนั้น  (ปุตฺเตน)  กตํ  วา เป็นกิจ อัน

บุตร กระทําแล้วหรือ  (ปุตฺเตน)  ปฏิกตํ  วา หรือว่า เป็นกิจ อันบุตร กระทําตอบแทน

แล้ว  มาตาปิตูนํ แก่มารดาและบิดา ท.  โหติ ย่อมเป็น  น  ตุ  เอว หามิได้นั่นเทียว,  

ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  จ อนึ่ง  (ปุตฺโต) อ.บุตร  มาตาปิตโร ยังมารดาและบิดา ท.   
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ปติฏฺฅาเปยฺย พึงให้ดํารงอยู่เฉพาะ  รชฺเช ในความเป็นแห่งพระราชา  อิสฺสรา- 

ธิปจฺเจ อันเป็นความเป็นใหญ่โดยอิศริยยศ  อิมิสฺสา  มหาปฅวิยา แห่งแผ่นดินใหญ่

นี้  ปหูตสตฺตรตนาย อันมีรัตนะ ๗ เพียงพอ,  (ตํ  กิจฺจํ) อ.กิจนั้น  (ปุตฺเตน)  กตํ  วา 

เป็นกิจ อันบุตร กระทําแล้วหรือ  (ปุตฺเตน)  ปฏิกตํ  วา หรือว่า เป็นกิจ อันบุตร กระทํา

ตอบแทนแล้ว  มาตาปิตูนํ แก่มารดาและบิดา ท.  โหติ ย่อมเป็น  น  ตุ  เอว หามิได้

นั่นเทียว,  ตํ  (ปพฺพํ) อ.ข้อนั้น  กิสฺส  เหตุ เพราะเหตุอะไร ?  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ 

ท.  มาตาปิตโร อ.มารดาแ ละบิดา ท.  พหุปการา เป็นผู้มีอุปการะมาก  อาปาทกา 

เป็นผู้บํารุง  โปสกา เป็นผู้เลี้ยง  ทสฺเสตาโร เป็นผู้แสดง  อิมสฺส  โลกสฺส ซึ่งโลกนี้   

ปุตฺตานํ แก่บุตร ท.  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  จ ก็  โย  โข  (ปุตฺโต) 

อ.บุตรใดแล  สมาทเปติ ย่อมชักชวน  มาตาปิตโร ซึ่งมารดาและบิดา ท.  อสฺสทฺเธ 

ผู้ไม่มีศรัทธา  นิเวเสติ ย่อมให้ตั้งอยู่  ปติฏฺฅาเปติ ย่อมให้ดํารงอยู่เฉพาะ  สทฺธา-

สมฺปทาย ในความถึงพร้อมด้วยศรัทธา,  มาตาปิตโร ยังมารดาและบิดา ท.  ทุสฺสีเล 

ผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้ว  สมาทเปติ ย่อมให้สมาทาน  นิเวเสติ ย่อมให้ตั้งอยู่  

ปติฏฺฅาเปติ ย่อมให้ดํารงอยู่เฉพาะ  สีลสมฺปทาย ในความถึงพร้อมด้วยศีล,  มาตา-

ปิตโร ยังมารดาและบิดา ท.  มจฺฉรี ผู้ตระหนี่  สมาทเปติ ย่อมให้สมาทาน  นิเวเสติ 

ย่อมให้ตั้งอยู่  ปติฏฺฅาเปติ ย่อมให้ดํารงอยู่เฉพาะ  จาคสมฺปทาย ในความถึงพร้อม

ด้วยการบริจาค,  มาตาปิตโร ยังมารดาและบิดา ท.  ทุปฺปญฺเฃ ผู้มีปัญญาอันโทษ

ประทุษร้ายแล้ว  สมาทเปติ ย่อมให้สมาทาน  นิเวเสติ ย่อมให้ตั้งอยู่  ปติฏฺฅาเปติ 

ย่อมให้ดํารงอยู่เฉพาะ  ปญฺฃาสมฺปทาย ในความถึงพร้อมด้วยปัญญา,  ภิกฺขเว  

ดูก่อนภิกษุ ท.  (กิจฺจํ) อ.กิจ  (ปุตฺเตน)  กตํ  จ เป็นกิจ อันบุตร กระทําแล้วด้วย   

(ปุตฺเตน)  ปฏิกตํ  จ เป็นกิจ อันบุตร กระทําตอบแทนด้วย  มาตาปิตูนํ แก่มารดา

และบิดา ท.  เอตฺตาวตา  โข  (การเณน) ด้วยเหตุ อันมีประมาณเพียงนี้แล  โหติ 

ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสแล้ว  มาตาปิตุ-

คุณสุตฺเต ในมาตาปิตุคุณสูตร  ทุกนิปาตงฺคุตฺตเร ในทุกนิบาต อังคุตตรนิกาย ฯ

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสไว้ในมาตาปิตุคุณสูตร ในทุกนิบาต อังคุตตร- 

นิกายว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล่าวการทําตอบแทนได้ง่ายแก่ทั้ง ๒. ท่านทั้ง ๒ เป็น

ไฉน ? ท่านทั้ง ๒ คือ มารดาบิดา. บุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง, 

พึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง, เขามีอยู่ ๑๐๐ ปี เป็นอยู่ ๑๐๐ ปี. และเขา
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พึงทําการบํารุงมารดาบิดาเหล่านั้น ด้วยการอบกลิ่น การนวด การให้อาบนํ้า และ

การดัด, และท่านทั้ง ๒ เหล่านั้น พึงถ่ายปัสสาวะและอุจจาระบนบ่าทั้ง ๒ ข้างนั้นนั่น

แหละ, ภิกษุทั้งหลาย กิจอย่างนั้น ยังไม่เป็นอันบุตรทําแล้วหรือทําตอบแทนแล้วแก่

มารดาบิดาเลย. ภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บุตรถึงสถาปนามารดาบิดาไว้ในราชสมบัติ อัน

เป็นอิสราธิปัตย์แห่งแผ่นดินใหญ่นี้ อันมีรัตนะ ๗ ประการมากมาย, ภิกษุทั้งหลาย 

กิจอย่างนั้น ยังไม่เป็นอันบุตรทําแล้วหรือทําตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย. ข้อนั้น  

เป็นเพราะเหตุอะไร ? ภิกษุทั้งหลาย เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บํารุงเลี้ยง 

แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลาย ก็บุตรใดแล ยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา 

ให้สมาทานดํารงตั้งอยู่ในความถึงพร้อมด้วยศรัทธา ยังมารดาบิดาผู้ทุศีล ให้สมาทาน

ดํารงตั้งอยู่ในความถึงพร้อมด้วยศีล ยังมารดาบิดาผู้ตระหนี่ ให้สมาทานดํารงตั้งอยู่

ในความถึงดร้อมด้วยการบริจาค ยังมาราดาบิดาผู้มีปัญญาทราม ให้สมาทานดํารงตั้ง

อยู่ในความถึงพร้อมด้วยปัญญา, ภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล กิจนั้น 

จึงชื่อว่าเป็นอันบุตรทําแล้ว ทําตอบแทนแล้ว และทํายิ่งแล้ว แก่มารดาบิดา”.

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

[๒๙๘] ตตฺถ  มาตุ  จ  ปิตุ  จาติ  ชนิกมาตุ  จ  ชนกปิตุ  จ ฯ  ปริหเรยฺยาติ  เอกสฺมึ  ทกฺขิเณ  

อํสกูเฏ  มาตรํ  ฅเปตฺวา  ปริหริตฺวา  ชคฺเคยฺย ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “มาตุ  จ  ปิตุ  จาติ  (ปททฺวยสฺส)  “ชนิกมาตุ  จ  ชนกปิตุ  จ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

“ปริหเรยฺยาติ  (ปทสฺส)  “เอกสฺมึ  ทกฺขิเณ  อํสกูเฏ  มาตรํ  ฅเปตฺวา  ปริหริตฺวา  ชคฺเคยฺย”  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ชนิกมาตุ  จ แก่มารดาผู้ยังบุตรให้เกิดด้วย  ชนกปิตุ  

จ แก่บิดาผู้ยังบุตรให้เกิดด้วย”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “มาตุ  จ  ปิตุ  จาติ  

(ปททฺวยสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -หมวดสองแห่งบทว่า “มาตุ  จ  ปิตุ  จ” 

ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ฅเปตฺวา วางไว้แล้ว  มาตรํ ซึ่งมารดา  อํสกูเฏ 

บนจะงอยแห่งบ่า  ทกฺขิเณ เบื้องขวา  เอกสฺมึ ข้างหนึ่ง  ปริหริตฺวา ประคับประคอง

แล้ว  ชคฺเคยฺย พึงปรนนิบัติ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปริหเรยฺยาติ ว่า  

“ปริหเรยฺย” ดังนี้ ฯ
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 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “มาตุ  จ  ปิตุ  จ” ความว่า แก่มารดาผู้ให้กําเนิดและแก่

บิดาผู้ให้กําเนิด. บทว่า “ปริหเรยฺย” ความว่า วางมารดาไว้บนจะงอยบ่าข้างขวาข้าง

หนึ่ง แล้วประคับประคองปรนนิบัติ.

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

 ทุกงฺคุตฺตรฏีกายํ  “มาตาปิตูนํ  มาตา ว  พหุการตราติ  ตสฺสาเยว  ปธานภาเวน   

ปฏิกาตพฺพตฺตา  ทกฺขิณอํสกูฏํ  วทนฺตีติ  วุตฺตํ ฯ

 ทุกงฺคุตฺตรฏีกายํ  “มาตาปิตูนํ  มาตา ว  พหุการตรา  (โหติ)  อิติ  (อาจริยา)  ตสฺสา  เอว   

(มาตุยา  ตสฺสา  มาตุยา  ปุตฺเตน)  ปธานภาเวน  ปฏิกาตพฺพตฺตา  ทกฺขิณอํสกูฏํ  วทนฺตีติ  (วจนํ)  

วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “มาตาปิตูนํ  มาตา ว อ.-แห่งมารดาและบิดา ท. -มารดาเทียว  

พหุการตรา เป็นผู้มีอุปการมากกว่า  (โหติ) ย่อมเป็น  อิติ เพราะเหตุนั้น  (อาจริยา) 

อ.อาจารย์ ท.  วทนฺติ ย่อมกล่าว  ทกฺขิณอํสกูฏํ ซึ่งจะงอยบ่าข้างขวา  ตสฺสา  เอว   

(มาตุยา) เพื่อมารดานั้นนั่นเทียว  (ตสฺสา  มาตุยา  ปุตฺเตน)  ปธานภาเวน   

ปฏิกาตพฺพตฺตา เพราะความที่ แห่งมารดานั้น เป็นผู้ อันบุตร พึงกระทําตอบแทน 

โดยความเป็นประธาน”  อิติ ดังนี้  (ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  วุตฺตํ กล่าวแล้ว  

ทุกงฺคุตฺตรฏีกายํ ในฎีกาแห่งทุกนิบาต อังคุตตรนิกาย ฯ

 ในฎีกาทุกนิบาต อังคุตตรนิกาย ท่านกล่าวว่า “บรรดามารดาบิดา มารดาเท่านั้น มี

อุปการะมากกว่า เพราะเหตุนั้น พระอาจารย์ทั้งหลาย จึงกล่าวจะงอยบ่างข้างขวา

สําหรับมารดานั้นเท่านั้น เพราะมารดานั้น เป็นผู้อันบุตรจะพึงทําตอบแทน โดยความ

เป็นประธาน”.

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

 อํเสนาติ  เอกสฺมึ  วาเม  อํสกูเฏ  ปิตรํ  ฅเปตฺวา  ปริหเรยฺย ฯ  วสฺสสตายุโกติ  

วสฺสสตปริมาณายุโก  วสฺสสตายุกกาเล  ชาโตติ  อตฺโถ ฯ  วสฺสสตชีวตีิ  สกลํ  วสฺสสตํ  

ชีวนฺโต ฯ  โส  จ  เนสนฺติ  โส  จ  ปุตฺโต  เตสํ  มาตาปิตูนํ  อตฺตโน  อํสกูเฏสุ  ฅิตานํ

เยว  อุจฺฉาทน...  สมฺพาหเนน  อุปฏฺฅานํ  กเรยฺย ฯ  เต  จ  ตตฺเถวาติ  เต  จ  มาตา-
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ปิตโร  เตเสฺววสฺส  อํสกูเฏสุ  นิสินฺนาว  มุตฺตกรีสํ  จเชยฺยุํ ฯ  อิสฺสราธิปจฺเจ  รชฺเชติ   

จกฺกวตฺติรชฺเช ฯ  สมาทเปตีติ  คณฺหาเปติ ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  สทฺธาสีลจาคปญฺฃา  

โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกา  กถิตา ฯ  ธมฺมเสนาปติสทิโสว  ภิกฺขุ  เตสุ  ปติฏฺฅาเปติ   

นามาติ  เวทิตพฺโพติ  ตพฺพณฺณนานโย ฯ

 “อํเสนาติ  (ปทสฺส)  ‘เอกสฺมึ  วาเม  อํสกูเฏ  ปิตรํ  ฅเปตฺวา  ปริหเรยฺย’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘วสฺส- 

สตายุโกติ  (ปทสฺส)  “วสฺสสตปริมาณายุโก  วสฺสสตายุกกาเล  ชาโตติ  อตฺโถ ฯ  ‘วสฺสสตชีวตีิ  

(ปทสฺส)  “สกลํ  วสฺสสตํ  ชีวนฺโต’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘โส  จ  เนสนฺติ  (ปททฺวยสฺส)  “โส  จ  ปุตฺโต  

เตสํ  มาตาปิตูนํ  อตฺตโน  อํสกูเฏสุ  ฅิตานํเยว  อุจฺฉาทน...  สมฺพาหเนน  อุปฏฺฅานํ  กเรยฺย’  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ  ‘เต  จ  ตตฺเถวาติ  (ปททฺวยสฺส)  “เต  จ  มาตาปิตโร  เตเสฺววสฺส  อํสกูเฏสุ  นิสินฺนาว  

มุตฺตกรีสํ  จเชยฺยุํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘อิสฺสราธิปจฺเจ  รชฺเชติ  (ปททฺวยสฺส)  ‘จกฺกวตฺติรชฺเช’  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ  ‘สมาทเปตีติ  (ปทสฺส)  “คณฺหาเปติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (ภควตา)  อิมสฺมึ  สุตฺเต   

สทฺธาสีลจาคปญฺฃา  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกา  กถิตา ฯ  (ปณฺฑิเตน)  ธมฺมเสนาปติสทิโสว  ภิกฺขุ  

‘(มาตาปิตโร)  เตสุ  (สทฺธาทิธมฺเมสุ)  ปติฏฺฅาเปติ  นามาติ  เวทิตพฺโพติ  ตพฺพณฺณนานโย ฯ

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

(อิติ) ว่า  ‘(ปุตฺโต) อ.บุตร  ฅเปตฺวา วางไว้แล้ว  ปิตรํ ซึ่งบิดา  อํสกูเฏ บนจะงอย

แห่งบ่า  วาเม ข้างซ้าย  เอกสฺมึ ข้างหนึ่ง  ปริหเรยฺย พึงประคับประคอง’  อิติ ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  ‘อํเสนาติ ว่า ‘อํเสน’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘วสฺสสต

ปริมาณายุโก มีอายุมีร้อยแห่งปีเป็นประมาณ  (อตฺโถ) อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘ชาโต 

เกิดแล้ว  วสฺสสตายุกกาเล ในกาลแห่งมนุษย์มีอายุมีร้อยแห่งปี’  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  ‘วสฺสสตายุโกติ ว่า ‘วสฺสสตายุโก’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า   

‘ชีวนฺโต เป็นอยู่อยู่  วสฺสสต ํสิ้นร้อยแห่งปี  สกลํ ทั้งสิ้น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  ‘วสฺสสตชีวีต ิว่า ‘วสฺสสตชีวี’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘จ ก็  โส  ปุตฺโต 

อ.บุตรนั้น  กเรยฺย พึงกระทํา  อุปฏฺฅานํ ซึ่งการบํารุง  เตสํ  มาตาปิตูนํ ซึ่งมารดา

และบิดา ท. เหล่านั้น  ฅิตานํ  เอว ผู้ดํารงอยู่แล้วนั่นเทียว  อํสกูเฏสุ บนจะงอยแห่ง

บ่า ท.  อตฺตโน ของตน  อุจฺฉาทนปริมทฺทนนหาปนสมฺพาหเนน ด้วยการอบกลิ่น 

การนวด การให้อาบ และการดัด’  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  

‘โส  จ  เนสนฺติ ว่า ‘โส  จ  เนสํ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘จ อนึ่ง  เต   
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มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  นิสินฺนาว นั่งแล้วเทียว  เตสุ  เอว   

อํสกูเฏสุ บนจะงอยแห่งบ่า ท. เหล่านั้นนั่นเทียว  อสฺส  (ปุตฺตสฺส) ของบุตรนั้น   

จเชยฺยุํ พึงถ่าย  มุตฺตกรีส ํซึ่งปัสสาวะและอุจจาระ’  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่ง

หมวดสองแห่งบท  ‘เต  จ  ตตฺเถวาติ ว่า ‘เต  จ  ตตฺเถว’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 

ว่า  ‘จกฺกวตฺตรชฺเช ในความเป็นแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ’  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) 

แห่งหมวดสองแห่งบท  ‘อิสฺสราธิปจฺเจ  รชฺเชติ ว่า ‘อิสฺสราธิปจฺเจ  รชฺเช’ ดังนี้ ฯ  

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘คณฺหาเปติ ย่อมให้ถือเอา’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  ‘สมาทเปตีติ ว่า ‘สมาทเปติ’ ดังนี้ ฯ  สทฺธาสีลจาคปญฺฃา อ.ศรัทธา ศีล จาคะ 

และปัญญา ท.  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกา อันเจือด้วยโลกิยะและโลกุตระ  (ภควตา)  

อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  กถิตา ตรัสแล้ว  อิมสฺมึ  สุตฺเต ในสูตรนี้ ฯ  ภิกฺขุ อ.ภิกษุ   

ธมฺมเสนาปติสทิโสว ผู้เช่นกับด้วยพระธรรมเสนาบดีเทียว  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  

เวทิตพฺโพ พึงทราบ  อิติ ว่า  ‘(มาตาปิตโร)  ปติฏฺฅาเปติ ชื่อว่าย่อมยังมารดา 

และบิดา ท. ให้ตั้งอยู่เฉพาะ  เตสุ  (สทฺธาทิธมฺเมสุ) ในธรรมมีศรัทธาเป็นต้น ท. 

เหล่านั้น”  อิติ ดังนี้  ฯ  

 นัยอันมาในอรรถกถามาตาปิตุคุณสูตรนั้นว่า “บทว่า ‘อํเสน’ ความว่า บุตรพึงวาง

บิดาไว้บนจะงอยบ่าข้างหนึ่งคือข้างซ้าย แล้วประคับประคอง. บทว่า ‘วสฺสสตายุโก’ 

ความว่า มีอายุประมาณ ๑๐๐ ปี, อธิบายว่า เกิดในกาลแห่งคนมีอายุ ๑๐๐ ปี. บทว่า 

‘วสฺสสตชีวี’ ความว่า เป็นอยู่ ๑๐๐ ปีเต็ม. สองบทว่า ‘โส  จ  เนสํ’ ความว่า ก็บุตรนั้น 

พึงทําการบํารุงมารดาบิดานั้น ผู้ดํารงอยู่บนจะงอยบ่าทั้ง ๒ ของตนนั่นแล ด้วยการ

อบกลิ่น การนวด การให้อาบนํ้า และการดัด. สองบทว่า ‘เต  จ  ตตฺเถว’ ความว่า และ

มารดาบิดานั้น นั่นอยู่บนจะงอยบ่าเหล่านั้นแลของบุตรนั้นเทียว พึงถ่ายปัสสาวะและ

อุจจาระ. สองบทว่า ‘อิสฺสราธิปจฺเจ  รชฺเช’ ความว่า ในความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ. 

บทว่า ‘สมาทเปติ’ แปลว่า ให้ถือเอา. ในพระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสศรัทธา 

ศีล จาคะ และปัญญา เจือด้วยโลกิยะและโลกุตระ. ภิกษุเช่นพระธรรมเสนาบดีเทียว 

พึงทราบว่า ‘ชื่อว่าย่อมยังมารดาและบิดา ให้ตั้งอยู่ในธรรมมีศรัทธาเป็นต้นเหล่า

นั้น”. 

 ..............................................................................................................................
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[๒๙๙] อุปฏฺฅานํ  นาม  สกฺกาเรน  เจว  นมกาเรน  จ  อุปฏฺฅหนํ ฯ  เตน  วุตฺตํ  สพฺรหฺมก- 

สุตฺเต  โสณนนฺทชาตเก  จ

  “ตสฺมา  หิ  เน  นมสฺเสยฺย   สกฺกเรยฺย  จ  ปณฺฑิโต  

  อนฺเนน  อโถ  ปาเนน   วตฺเถน  สยเนน  จ  

  อุจฺฉาทเนน  นหาปเนน   ปาทานํ  โธวเนน  จาติ ฯ

 อุปฏฺฅหนํ อ.การบํารุง  สกฺกาเรน  เจว ด้วยเครื่องสักการะด้วยนั่นเทียว  นมกาเรน  จ  

ด้วยการกระทําซึ่งความนอบน้อมด้วย  อุปฏฺฅานํ  นาม ชื่อว่าการบํารุง ฯ  เตน 

เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า

  “ตสฺมา  ห ิเพราะเหตุนั้นแล  ปณฺฑิโต อ.บัณฑิต  นมสฺเสยฺย   

จ พึงกราบไหว้ด้วย  สกฺกเรยฺย  จ พึงสักการะด้วย  เน   

(มาตาปิตโร) ซึ่งมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  อนฺเนน  

ด้วยข้าว  จ ด้วย  อโถ อนึ่ง  ปาเนน ด้วยนํ้า  จ ด้วย  วตฺเถน  

ด้วยผ้า  จ ด้วย  สยเนน ด้วยที่เป็นที่นอน  จ ด้วย   

อุจฺฉาทเนน ด้วยการอบกลิ่น  จ ด้วย  นหาปเนน ด้วยการ

ให้อาบ  จ ด้วย  โธวเนน ด้วยการล้าง  ปาทานํ ซึ่งเท้า ท.   

จ ด้วย”  อิติ ดังนี้  

 (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสแล้ว  สพฺรหฺมกสุตฺเต  จ ในสพรหมก-

สูตรด้วย  โสณนนฺทชาตเก  จ ในโสณนันทชาดกด้วย ฯ

 การปรนนิบัติด้วยสักการะ และการทําความนอบน้อม ชื่อว่าการบํารุง. เพราะเหตุนั้น 

พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ในสพรหมกสูตรและโสณนันทชาดกว่า

 “เพราะฉะนั้นแล บัณฑิตพึงนมัสการและสักการะมารดาบิดา

เหล่านั้น ด้วยข้าว นํ้า ผ้า ที่นอน การอบกลิ่น การให้อาบนํ้า 

และการล้างเท้าทั้ง ๒”.

 ..............................................................................................................................
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 ตตฺถ  นมสฺเสยฺยาติ  นโม  กเรยฺย  สายํ  ปาตํ  อุปฏฺฅานํ  คนฺตฺวา  อิทํ  มยฺหํ  อุตฺตมํ  

ปุญฺฃกฺเขตฺตนฺติ  นมการํ  กเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  สกฺกเรยฺยาติ  สกฺกาเรน  ปฏิมาเนยฺย ฯ   

อิทานิ  ตํ  สกฺการํ  ทสฺเสนฺโต  “อนฺเนนาติอาทิมาห ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “นมสฺเสยฺยาติ  (ปทสฺส)  “นโม  กเรยฺย,  สายํ  ปาตํ  อุปฏฺฅานํ  คนฺตฺวา  

‘อิทํ  (ปุคฺคลทฺวยํ)  มยฺหํ  อุตฺตมํ  ปุญฺฃกฺเขตฺตํ  (โหติ)’  อิติ  นมการํ  กเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   

“สกฺกเรยฺยาติ  สกฺกาเรน  ปฏิมาเนยฺย”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (สตฺถา)  อิทานิ  ตํ  สกฺการํ  ทสฺเสนฺโต  

“อนฺเนนาติอาทึ  (วจนํ)  อาห ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กเรยฺย พึงกระทํา  นโม ซึ่งการนอบน้อม,  อตฺโถ อ.อธิบาย  

อิติ ว่า  “คนฺตฺวา ไปแล้ว  อุปฏฺฅานํ สู่ที่เป็นที่บํารุง  สายํ ในเวลาเย็น  ปาตํ ใน

เวลาเช้า  กเรยฺย พึงกระทํา  นมการํ ซึ่งการนอบน้อม  อิติ ว่า  ‘อิทํ  (ปุคฺคลทฺวยํ) 

อ.หมวดสองแห่งบุคคลนี้  ปุญฺฃกฺเขตฺตํ เป็นบุญเขต  อุตฺตม ํอันสูงสุด  มยฺห ํของ

เรา  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “นมสฺเสยฺยาติ  (ปทสฺส) 

แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “นมสฺเสยฺย” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 

ว่า  “ปฏิมาเนยฺย พึงต้อนรับ  สกฺกาเรน ด้วยเครื่องสักการะ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  “สกฺกเรยฺยาติ ว่า “สกฺกเรยฺย” ดังนี้ ฯ  อิทานิ ในกาลนี้  (ภควา) อ.พระผู้มี 

พระภาคเจ้า  ทสฺเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  ตํ  สกฺการํ ซึ่งสักการะนั้น  อาห ตรัสแล้ว  

(วจนํ) ซึ่งพระดํารัส  “อนฺเนนาติอาทึ เป็นต้นว่า “อนฺเนน” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “นมสฺเสยฺย” ความว่า พึงทําความนอบน้อม, อธิบายว่า 

“ไปสู่บํารุงในเวลาเย็น ในเวลาเช้า พึงทําความนอบน้อมด้วยคิดว่า ‘บุคคลสองท่านนี้ 

เป็นบุญเขตอันยอดเยี่ยมของเรา’. บทว่า “สกฺกเรยฺย” ได้แก่ พึงต้อนรับด้วยสักการะ. 

บัดนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะทรงแสดงสักการะนั้น จึงตรัสคําว่า “อนฺเนน” ดังนี้

เป็นต้น.

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

 ตตฺถ  อนฺเนนาติ  ยาคุภตฺตขาทนีเยน ฯ  ปาเนนาติ  อฏฺฅวิธปานเกน ฯ  วตฺเถนาติ   

นิวาสนปารุปเนน ฯ  สยเนนาติ  มญฺจปีเฅน ฯ  อุจฺฉาทเนนาติ  ทุคฺคนฺธํ  ปฏิวิโนเทตฺวา   

สุคนฺธกรณุจฺฉาทเนน ฯ



39๑๑. กถาว่าด้วยการบำารุงมารดาบิดาคาถา]

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อนฺเนนาติ  (ปทสฺส)  “ยาคุภตฺตขาทนีเยน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ปาเนนาติ  (ปทสฺส)  

“อฏฺฅวิธปานเกน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “วตฺเถนาติ  (ปทสฺส)  “นิวาสนปารุปเนน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

“สยเนนาติ  (ปทสฺส)  “มญฺจปีเฅน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “อุจฺฉาทเนนาติ  (ปทสฺส)  “ทุคฺคนฺธํ   

ปฏิวิโนเทตฺวา  สุคนฺธกรณุจฺฉาทเนน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ยาคุภตฺตขาทนีเยน ด้วยข้าวยาคู ภัตร และของอัน

บุคคลพึงเคี้ยว”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อนฺเนนาติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. 

เหล่านั้นหนา -บทว่า “อนฺเนน” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อฏฺฅวิธปานเกน  

ด้วยนํ้าปานะอันมีอย่าง ๘”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปาเนนาติ ว่า “ปาเนน” 

ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “นิวาสนปารุปเนน ด้วยผ้าเป็นเครื่องนุ่งและ

ผ้าเป็นเครื่องห่ม”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “วตฺเถนาติ ว่า “วตฺเถน” ดังนี้ ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มญฺจปีเฅน ด้วยเตียงและตั่ง”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส)  

แห่งบท  “สยเนนาติ ว่า “สยเนน” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ทุคฺคนฺธํ   

ปฏิวิโนเทตฺวา  สุคนฺธกรณุจฺฉาทเนน ด้วยการอบกลิ่นคือการบรรเทา ซึ่งกลิ่น

เหม็น แล้วจึงกระทําให้มีกลิ่นหอม”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อุจฺฉาทเนนาติ 

ว่า “อุจฺฉาทเนน” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “อนฺเนน” คือ ด้วยข้าวต้ม ภัตร และของเคี้ยว. บทว่า  

“ปาเนน” คือ ด้วยนํ้าดื่ม ๘ อย่าง. บทว่า “วตฺเถน” คือ ด้วยผ้านุ่งและผ้าห่ม.  

บทว่า “สยเนน” คือ ด้วยเตียงและตั่ง. บทว่า “อุจฺฉาทเนน” ได้แก่ ด้วยการอบกลิ่น 

คือการกําจัดกลิ่นเหม็น แล้วทําให้มีกลิ่นหอม.

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

[๓๐๐] วิสุทฺธิมคฺคฏีกายนฺตุ  อุจฺฉาทนํ  อุพฺพตฺตนนฺติ  วุตฺตํ ฯ  นหาปเนนาติ  สีเต  อุณฺโห-

ทเกน  อุณฺเห  สีโตทเกน  คตฺตานิ  ปริสิญฺจิตฺวา  นหาปเนน ฯ  ปาทานํ  โธวเนน  จาติ   

สีตุณฺโหทเกหิ  ปาทโธวเนน  เจว  เตลมกฺขเนน  จ ฯ  จสทฺเทน  อิธ  อวุตฺตานิ   

ปริมทฺทนสมฺพาหนานิ  สงฺคเหตพฺพานิ ฯ

 (ฏีกาจริเยน)  วิสุทฺธิมคฺคฏีกายํ  ตุ  “อุจฺฉาทนํ  อุพฺพตฺตนนฺติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ  “นหาปเนนาติ  

(ปทสฺส)  “สีเต  อุณฺโหทเกน  อุณฺเห  สีโตทเกน  คตฺตานิ  ปริสิญฺจิตฺวา  นหาปเนน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   
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“ปาทานํ  โธวเนน  จาติ  (คาถาปาทสฺส)  “สีตุณฺโหทเกหิ  ปาทโธวเนน  เจว  เตลมกฺขเนน  จ”  

(อิติ  อตฺโถ) ฯ  (ปณฺฑิเตน)  จสทฺเทน  (ภควตา)  อิธ  (อุปฑฺฒคาถายํ)  อวุตฺตานิ  ปริมทฺทน- 

สมฺพาหนานิ  สงฺคเหตพฺพานิ ฯ

 ต ุส่วนว่า  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “อุพฺพตฺตนํ อ.การไล้ทา  อุจฺฉาทนํ ชื่อว่าการอบ

กลิ่น”  อิติ ดังนี้  (ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  วิสุทฺธิมคฺคฏีกายํ 

ในฎีกาแห่งปกรณ์วิเศษชื่อว่าวิสุทธิมรรค ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “คตฺตานิ   

ปริสิญฺจิตฺวา  นหาปเนน ด้วยการรด ซึ่งร่างกาย ท. แล้วจึงยังบุคคล ให้อาบ   

สีโตทเกน ด้วยนํ้าอันอุ่น  สีเต ในฤดูหนาว  สีโตทเกน ด้วยนํ้าอันเย็น  อุณฺเห  

ในฤดูร้อน”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “นหาปเนนาติ ว่า “นหาปเนน” ดังนี้ ฯ  

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปาทโธวเนน  สีตุณฺโหทเกหิ ด้วยนํ้าเย็นและนํ้าร้อน ท.   

เจว ด้วยการล้างซึ่งเท้าด้วยนั่นเทียว  เตลมกฺขเนน  จ ด้วยการทาด้วยนํ้ามัน

ด้วย”  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  “ปาทานํ  โธวเนน  จาต ิว่า  

“ปาทานํ  โธวเนน  จ” ดังนี้ ฯ  ปริมทฺทนสมฺพาหนานิ อ.การนวดและการดัด ท.  

(ภควตา)  อวุตฺตานิ อันอันพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่กล่าวแล้ว  อิธ  (อุปฑฺฒคาถายํ)  

ในกึ่งแห่งคาถานี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  สงฺคเหตพฺพานิ พึงสงเคราะห์เอา   

จสทฺเทน ด้วยจศัพท์ ฯ  

 ส่วนในฎีกาปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค ท่านกล่าวว่า “การไล้ทา ชื่อว่าการอบกลิ่น”.  

บทว่า “นหาปเนน” คือ ด้วยการรดตัว ให้อาบด้วยนํ้าอุ่นในฤดูหนาว ด้วยนํ้าเย็น 

ในฤดูร้อน. บาทคาถาว่า “ปาทานํ  โธวเนน  จ” คือ ด้วยการล้างเท้าด้วยนํ้าเย็นและ

นํ้าอุ่น และด้วยการทาด้วยนํ้ามัน. บัณฑิตพึงสงเคราะห์การนวดและการดัด ที่พระผู้มี

พระภาคเจ้ามิได้ตรัสไว้ในคาถาครึ่งนี้ ด้วย จศัพท์.

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

 เตน  มาตาปิตุคุณสุตฺตวณฺณนายํ  “ปริสฺสมวิโนทนตฺถํ  หตฺถปริมทฺทเนน  หตฺถ- 

ปาทาทีนํ  อากฑฺฒนปริกฑฺฒนสงฺขาเตน  สมฺพาหเนน  อุปฏฺฅานํ  กเรยฺยาติ  วุตฺตํ ฯ

 เตน  (อฏฺฅกถาจริเยน)  มาตาปิตุคุณสุตฺตวณฺณนายํ  “ปริสฺสมวิโนทนตฺถํ  หตฺถปริมทฺทเนน   

หตฺถปาทาทีนํ  (อวยวานํ)  อากฑฺฒนปริกฑฺฒนสงฺขาเตน  สมฺพาหเนน  อุปฏฺฅานํ  กเรยฺยาติ  
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(วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “กเรยฺย พึงกระทํา  อุปฏฺฅานํ ซึ่งการบํารุง  

หตฺถปริมทฺทเนน ด้วยการขยําด้วยมือ  สมฺพาหเนน ด้วยการดัด  อากฑฺฒน- 

ปริกฑฺฒนสงฺขาเตน อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าการดึงมาและการดึงไปรอบ  หตฺถ- 

ปาทาทีนํ  (องฺคานํ) ซึ่งอวัยวะ ท. มีมือและเท้าเป็นต้น  ปริสฺสมวิโนทนตฺถํ เพื่อ

อันบรรเทาซึ่งความเมื่อยขบ”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  

วุตฺต ํกล่าวแล้ว  มาตาปิตุคุณสุตฺตวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งมาตาปิตุคุณสูตร ฯ

   เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถามาตาปิตุคุณสูตร ท่านจึงกล่าวไว้ว่า “พึงทําการบํารุงด้วย

การนวดมือ ด้วยการดัด กล่าวคือการดึงมาดึงไปซึ่งอวัยวะทั้งหลายมีมือและเท้า

เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเมื่อยขบ”.

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

 วิสุทฺธิมคฺคฏีกายนฺตุ  สมฺพาหนํ  ปริมทฺทนนฺติ  วุตฺตํ ฯ

 (ฏีกาจริเยน)  วิสุทฺธิมคฺคฏีกายํ  ตุ  “สมฺพาหนํ  ปริมทฺทนนฺติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 ต ุ ส่วนว่า  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “ปริมทฺทนํ อ.การบีบขยํา  สมฺพาหน ํ ชื่อว่า 

การนวด”  (อิติ) ดังนี้  (ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  วุตฺตํ กล่าวแล้ว  วิสุทฺธิมคฺค-

ฏีกายํ ในฎีกาแห่งปกรณ์วิเศษชื่อว่าวิสุทธิมรรค ฯ

 ส่วนในฎีกาปกรณ์วิเศษวิเสุทธิมรรค ท่านกล่าวว่า “การบีบขยํา ชื่อว่าการนวด”.

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

[๓๐๑] ตตฺถ  คิหินา  นมกาเรนปิ  มาตาปิตโร  อุปฏฺฅาตพฺพา,  ปพฺพชิเตน  สกฺกาเรเนว ฯ   

ภิกฺขุนาปิ  หิ  มาตาปิตโร  อุปฏฺฅาตพฺพา ว,  น  เหตฺถ  โทโส ฯ 

 ตตฺถ  (คิหิปพฺพชิเตสุ)  คิหินา  นมกาเรนปิ  มาตาปิตโร  อุปฏฺฅาตพฺพา,  ปพฺพชิเตน  (มาตาปิตโร)   

สกฺกาเรน  เอว  (อุปฏฺฅาตพฺพา) ฯ  ภิกฺขุนาปิ  หิ  มาตาปิตโร  อุปฏฺฅาตพฺพา ว,  น  หิ  เอตฺถ  

(อุปฏฺฅาเน)  โทโส  (โหติ) ฯ 
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 มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  ตตฺถ  (คิหิปพฺพชิเตสุ)  คิหินา อัน- ในคฤหัสถ์

และบรรพิต ท. เหล่านั้นหนา -คฤหัสถ์  อุปฏฺฅาตพฺพา พึงบํารุง  นมกาเรนปิ  

แม้ด้วยนมัสการ,  (มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท.  (ปพฺพชิเตน) อันบรรพชิต   

(อุปฏฺฅาตพฺพา) พึงบํารุง  สกฺกาเรน  เอว ด้วยเครื่องสักการะนั่นเทียว ฯ  ห ิจริงอยู่  

มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  ภิกฺขุนาปิ แม้อันภิกษุ  อุปฏฺฅาตพฺพาว พึงบํารุง

เทียว,  หิ เพราะว่า  โทโส อ.โทษ  เอตฺถ  (อุปฏฺฅาเน) ในการบํารุงนี้  น  (โหติ) ย่อม

ไม่มี ฯ

 บรรดาคฤหัสถ์และบรรพชิตเหล่านั้น คฤหัสถ์พึงบํารุงมารดาบิดาแม้ด้วยการนมัสการ  

บรรพชิตพึงบํารุงด้วยสักการะอย่างเดียว. จริงอยู่ แม้ภิกษุพึงบํารุงมารดาบิดาแท้. 

เพราะโทษในการบํารุงนี้ ไม่มี.

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

 เตน  ตติยปาราชิเก  เภสชฺชกรณวตฺถุวณฺณนายํ  “สเจ  ปน  มาตรํ  วิหารํ  เนตฺวา   

ปฏิชคฺคติ,  สพฺพํ  ปริกมฺมํ  อนามสนฺเตน  กาตพฺพํ,  ขาทนียํ  โภชนียํ  สหตฺถา  

ทาตพฺพํ ฯ  ปิตา  ปน  ยถา  สามเณโร  เอวํ  สหตฺเถน  นหาปนสมฺพาหนาทีนิ  กตฺวา  

อุปฏฺฅาตพฺโพติ  วุตฺตํ ฯ

 เตน  (อฏฺฅกถาจริเยน)  ตติยปาราชิเก  เภสชฺชกรณวตฺถุวณฺณนายํ  “สเจ  ปน  (ภิกฺขุ)  มาตรํ   

วิหารํ  เนตฺวา  ปฏิชคฺคติ,  สพฺพํ  ปริกมฺมํ  อนามสนฺเตน  (ภิกฺขุนา)  กาตพฺพํ,  (ภิกฺขุนา)  ขาทนียํ  

โภชนียํ  สหตฺถา  ทาตพฺพํ ฯ  ปิตา  ปน,  ยถา  สามเณโร  (สหตฺเถน  นหาปนสมฺพาหนาทีนิ   

กิจฺจานิ  กตฺวา  อุปฏฺฅาตพฺโพ),  (ภิกฺขุนา)  เอวํ  สหตฺเถน  นหาปนสมฺพาหนาทีนิ  (กิจฺจานิ)   

กตฺวา  อุปฏฺฅาตพฺโพติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “ปน ก็  สเจ ถ้าว่า  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ   

เนตฺวา นําไปแล้ว  มาตรํ ซึ่งมารดา  วิหารํ สู่วิหาร  ปฏิชคฺคติ ย่อมปรนนิบัติไซร้,  

ปริกมฺม ํอ.บริกรรม  สพฺพ ํทั้งปวง  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  อนามสนฺเตน ผู้ไม่ถูกต้อง

อยู่  กาตพฺพํ พึงกระทํา,  ขาทนียํ อ.ของอันบุคคลพึงเคี้ยว  โภชนียํ อ.ของอันบุคคล

พึงบริโภค  (ภิกฺขุนา) อันบุคคล  ทาตพฺพํ พึงให้  สหตฺถา ด้วยมือของตน ฯ  ปน  

ส่วนว่า  ปิตา อ.บิดา  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  กตฺวา กระทําแล้ว  นหาปนสมฺพาหนาทีนิ   
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(กิจฺจานิ) ซึ่งกิจ ท. มีการให้อาบและการนวดเป็นต้น  สหตฺเถน ด้วยมือของตน   

อุปฏฺฅาตพฺโพ พึงบํารุง,  สามเณโร อ.สามเณร  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  (กตฺวา) กระทํา

แล้ว  (นหาปนสมฺพาหนาทีนิ  กิจฺจานิ) ซึ่งกิจ ท. มีการให้อาบและการนวดเป็นต้น  

(สหตฺเถน) ด้วยมือของตน  (อุปฏฺฅาตพฺโพ) พึงบํารุง  ยถา ฉันใด,  เอวํ ฉันนั้น”  

อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺตํ กล่าวแล้ว  เภสชฺชกรณ-

วตฺถุวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งเภสัชชกรณวัตถุ  ตติยปาราชิเก ในตติยปาราชิก ฯ 

เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถาเภสัชชกรณวัตถุ ในตติยปาราชิก ท่านจึงกล่าวว่า “ก็ถ้า

ภิกษุนํามารดาไปยังวิหาร ปรนนิบัติอยู่ไซร้, อย่าถูกต้อง พึงทําบริกรรมทุกอย่าง, 

พึงให้ของเคี้ยวของบริโภคด้วยมือของตนเอง. ส่วนบิดา ภิกษุพึงทํากิจทั้งหลายมี

การให้อาบนํ้าและการนวดเป็นต้น บํารุงด้วยมือของตน เหมือนอย่างบํารุงสามเณร 

ฉะนั้น”. 

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

[๓๐๒] เอตฺถ  จ  “อยํ  เม  มาตาติ  เคหสิตปฺเปเมน  อามสโตปิ  ทุกฺกฏเมวาติ  ทสฺเสตุํ   

“อนามสนฺเตนาติ  วุตฺตํ ฯ

 เอตฺถ  (เภสชฺชกรณวตฺถุวณฺณนายํ)  จ  “อยํ  (ปุคฺคโล)  เม  มาตา  (โหติ)”  อิติ  เคหสิตปฺเปเมน  

อามสโตปิ  (ภิกฺขุสฺส)  ทุกฺกฏํ  เอว  (โหติ)”  อิติ  ทสฺเสตุํ  “อนามสนฺเตนาติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ  

 จ ก็  (วจนํ) อ.คํา  “อนามสนฺเตนาติ ว่า “อนามสนฺเตน” ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) 

อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  ทสฺเสตุํ เพื่ออันแสดง  อิติ ว่า  “ทุกฺกฏํ  เอว 

อ.อาบัติทุกกฏนั่นเทียว  (โหติ) ย่อมมี  (ภิกฺขุสฺส) แก่ภิกษุ  อามสโตปิ แม้ผู้ถูกต้อง

อยู่  เคหสิตปฺเปเมน ด้วยความรักอันอาศัยซึ่งเรือน  อิติ ว่า  ‘อยํ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล

นี้  มาตา เป็นมารดา  เม ของเรา  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  เอตฺถ  

(เภสชฺชกรณวตฺถุวณฺณนายํ) ในอรรถกถาแห่งเภสัชชกรณวัตถุนี้ ฯ 

 ก็ในอรรถกถาเภสัชชกรณวัตถุนี้ เพื่อจะแสดงว่า “ภิกษุแม้ถูกต้องด้วยความรัก

อาศัยเรือนว่า ‘ผู้นี้เป็นมารดาของเรา’ เป็นอาบัติทุกกฏอย่างเดียว” ท่านจึงกล่าวว่า  

“อนามสนฺเตน”.
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 เตน  กายสํสคฺควณฺณนายํ  “สเจ  นทีโสเตน  วุยฺหมานํ  มาตรํ  ปสฺสติ,  เนว  หตฺเถน   

ปรามสิตพฺพา ฯ  นาวา  วา  ผลกํ  วา  กทลิกฺขนฺโธ  วา  ทารุกฺขนฺโธ  วา  ปุรโต   

ฅเปตพฺโพ,  ตสฺมึ  อสติ,  กาสาวมฺปิ,  “เอตฺถ  คณฺหาหีติ  ปน  น  วตฺตพฺพํ,  คหิเต,   

“ปริกฺขารํ  กฑฺฒามีติ  กฑฺฒิตพฺพํ ฯ  สเจ  ภายติ  ปุรโต  ปุรโต  คนฺตฺวา   

สมสฺสาเสตพฺพา ฯ  สเจ  วุยฺหมานา  ปุตฺตสฺส  สหสา  ขนฺเธ  วา  อภิรุหติ  หตฺเถ   

วา  คณฺหาติ  น  “อเปหิ  มหลฺลิเกติ  นิตฺถุนิตพฺพา,  ถลํ  ปาเปตพฺพา ฯ  สเจ  กทฺทเม  

ลคฺคติ,  กูเป  ปตติ,  ตตฺร  โยตฺตํ  วา  วตฺถํ  วา  ปกฺขิปิตฺวา,  คหิเต,  อุทฺธริตพฺพา,   

น  เตฺวว  อามสิตพฺพาติ  อยมตฺโถ  วุตฺโต ฯ

 เตน  กายสํสคฺควณฺณนายํ  “สเจ  (ภิกฺขุ)  นทีโสเตน  วุยฺหมานํ  มาตรํ  ปสฺสติ,  (สา  มาตา   

ภิกฺขุนา)  เนว  หตฺเถน  ปรามสิตพฺพา ฯ  (ภิกฺขุนา)  นาวา  วา  ผลกํ  วา  กทลิกฺขนฺโธ  วา   

ทารุกฺขนฺโธ  วา  ปุรโต  ฅเปตพฺโพ,  ตสฺมึ  (นาวาทิวตฺถมฺหิ)  อสติ,  กาสาวมฺปิ  (ภิกฺขุนา   

ฅเปตพฺพํ),  (ภิกฺขุนา  “ตฺวํ)  เอตฺถ  (กาสาเว)  คณฺหาหีติ  (วจนํ)  ปน  น  วตฺตพฺพํ,  (กาสาเว  

มาตรา)  คหิเต,  (ภิกฺขุนา  “อหํ)  ปริกฺขารํ  กฑฺฒามีติ  (จินฺตเนน  กาสาวํ)  กฑฺฒิตพฺพํ ฯ  สเจ  

(มาตา)  ภายติ,  (ภิกฺขุนา  มาตา)  ปุรโต  ปุรโต  คนฺตฺวา  สมสฺสาเสตพฺพา ฯ  สเจ  (มาตา   

นทีโสเตน)  วุยฺหมานา  ปุตฺตสฺส  สหสา  ขนฺเธ  วา  อภิรุหติ  หตฺเถ  วา  คณฺหาติ,  (ภิกฺขุนา  

มาตา)  น  “(ตฺวํ)  อเปหิ  มหลฺลิเกติ  นิตฺถุนิตพฺพา  ถลํ  ปาเปตพฺพา ฯ  สเจ  (มาตา)  กทฺทเม  

ลคฺคติ,  กูเป  ปตติ,  ตตฺร  (ฅาเน)  โยตฺตํ  วา  วตฺถํ  วา  ปกฺขิปิตฺวา,  (ตสฺมึ  โยตฺตาทิวตฺถุมฺหิ  

มาตรา)  คหิเต,  อุทฺธริตพฺพา,  น  ตุ  เอว  (ภิกฺขุนา  มาตา)  อามสิตพฺพาติ  อยํ  อตฺโถ  วุตฺโต ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  อยํ  อตฺโถ อ.เนื้อความนี้  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  

ปสฺสต ิย่อมเห็น  มาตรํ ซึ่งมารดา  นทีโสเตน  วุยฺหมานํ ผู้อันกระแสนํ้าในแม่นํ้า 

พัดไปอยู่ไซร้,  (สา  มาตา) อ.มารดานั้น  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  เนว  ปรามสิตพฺพา 

ไม่พึงถูกต้องนั่นเทียว  หตฺเถน ด้วยมือ,  นาวา  วา อ.เรือหรือ  ผลกํ  วา หรือว่า 

อ.แผ่นกระดาน  กทลิกฺขนฺโธ  วา อ.ลําต้นแห่งกล้วยหรือ  ทารุขนฺโธ  วา หรือว่า 

อ.ท่อนแห่งไม้  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  ฅเปตพฺโพ พึงวางไว้  ปุรโต ในที่ข้างหน้า,  ตสฺมึ  

(นาวาทิวตฺถมฺหิ) ครั้นเมื่อวัตถุมีเรือเป็นต้นนั้น  อสติ ไม่มีอยู่,  กาสาวมฺปิ แม้ อ.ผ้า

กาสาวะ  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  (ฅเปตพฺพํ) พึงวางไว้,  ปน แต่ว่า  (วจนํ) อ.คํา  อิติ 

ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  คณฺหาหิ จงจับ  เอตฺถ  (กาสาเว) ที่ผ้ากาสาวะนี้”  อิติ ดังนี้   
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(ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  น  วตฺตพฺพ ํไม่พึงกล่าว,  (กาสาเว) ครั้นเมื่อผ้ากาสาวะ  (มาตรา) 

อันมารดา  คหิเต จับแล้ว,  (กาสาวํ) อ.ผ้ากาสาวะ  (ภิกฺุขนา) อันภิกษุ  กฑฺฒิตพฺพํ

พึงดึงมา  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  กฑฺฒามิ ย่อมดึง  ปริกฺขารํ 

ซึ่งบริขาร”  อิติ ดังนี้ ฯ  สเจ ถ้าว่า  (มาตา) อ.มารดา  ภายติ ย่อมกลัวไซร้,  (มาตา) 

อ.มารดา  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ปุรโต ในที่ข้างหน้า  ปุรโต ในที่

ข้างหน้า  สมสฺสาเสตพฺพา พึงให้หายใจเข้าด้วยดี ฯ  สเจ ถ้าว่า  (มาตา) อ.มารดา  

(นทีโสเตน)  วุยฺหมานา ผู้อันกระแสนํ้าในแม่นํ้า พัดไปอยู่  อภิรุหติ ย่อมขึ้น  ขนฺเธ 

บนคอ  วา หรือว่า  คณฺหาติ ย่อมจับ  หตฺเถ ที่มือ  ปุตฺตสฺส ของบุตร  สหสา โดย

พลันไซร้,  (มาตา) อ.มารดา  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  น  นิตฺถุนิตพฺพา ไม่พึงสลัดออก  

(วจเนน) ด้วยคํา  อิติ ว่า  “มหลฺลิเก ดูก่อนหญิงแก่  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อเปหิ จงหลีก

ไป”  อิติ ดังนี้  ปาเปตพฺพา พึงให้ถึง  ถเล บนบก ฯ  สเจ ถ้าว่า  (มาตา) อ.มารดา  

ลคฺคติ ย่อมติด  กทฺทเม ในโคลนตม  ปตต ิย่อมตกไป  กูเป ในบ่อไซร้,  (มาตา) 

อ.มารดา  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  ปกฺขิปิตฺวา โยนไปแล้ว  โยตฺตํ  วา ซึ่งเชือกหรือ  วตฺถํ  

วา หรือว่า ซึ่งผ้า  ตตฺร  (ฅาเน) ในที่นั้น,  (ตสฺมึ  โยตฺตาทิวตฺถุมฺหิ) ครั้นเมื่อวัตถุมี

เชือกเป็นต้นนั้น  (มาตรา) อันมารดา  คหิเต จับแล้ว,  อุทฺธริตพฺพา พึงสาวขึ้น,  ตุ 

ส่วนว่า  (มาตา) อ.มารดา  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  น  เอว  อามสิตพฺพา ไม่พึงถูกต้อง

นั่นเทียว”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺโต กล่าวแล้ว  

กายสํสคฺควณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งกายสังสัคคสิกขาบท ฯ

  เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถากายสังสัคคสิกขาบท ท่านจึงกล่าวเนื้อความนี้ไว้ว่า “ถ้า

ภิกษุเห็นมารดาถูกกระแสนํ้าพัดไป ไม่ควรถูกต้องด้วยมือทีเดียว; พึงวางแผ่น

กระดาน ท่อนกล้วย หรือท่อนไม้ไปข้างหน้า, เมื่อเรือเป็นต้นนั้นไม่มี, แม้ผ้ากาสาวะก็

ควรวางไว้, แต่ไม่ควรพูดว่า ‘จงจับที่ผ้ากาสาวะนี้’, เมื่อมารดาจับผ้ากาสาวะแล้ว, จึง

ฉุดมาด้วยทําในใจว่า ‘เราฉุดบริขาร’. ถ้ามารดากลัวไซร้, พึงไปข้างหน้าๆ ปลอบโยน. 

ถ้ามารดาถูกนํ้าพัด ขึ้นคอหรือจับมือภิกษุผู้เป็นบุตรโดยเร็วไซร้, ภิกษุไม่ควรสลัดเสีย

ด้วยกล่าวว่า ‘จงหลีกไป หญิงแก่, ควรให้ถึงบก’. ถ้ามารดาตกหล่ม ตกบ่อไซร้; ภิกษุ

พึงโยนเชือกหรือผ้าลงไปในที่นั้น เมื่อมารดาจับเชือกหรือผ้าแล้ว พึงสาวขึ้น, แต่ไม่

ควรถูกต้องเลย”.
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[๓๐๓] เตสํ  เภสชฺชํ  กโรโตปิ  เวชฺชกมฺมํ  น  โหติ,  อนามฏฺฅปิณฺฑปาตาทิทาเนปิ  สทฺธา-

เทยฺยวินิปาตนํ  น  โหติ ฯ

 เตสํ  (มาตาปิตูนํ)  เภสชฺชํ  กโรโตปิ  (ภิกฺขุโน)  เวชฺชกมฺมํ  น  โหติ,  อนามฏฺฅปิณฺฑปาตาทิ- 

ทาเนปิ  สทฺธาเทยฺยวินิปาตนํ  น  โหติ ฯ  

 เวชฺชกมฺมํ อ.เวชกรรม  น  โหติ ย่อมไม่มี  (ภิกฺขุโน) แก่ภิกษุ  กโรโตปิ แม้ผู้กระทํา

อยู่  เภสชฺช ํซึ่งเภสัช  เตสํ  (มาตาปิตูนํ) แก่มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น,  สทฺธา-

เทยฺยวินิปาตนํ อ.การยังศรัทธาไทยให้ตกไป  น  โหติ ย่อมไม่มี  อนามฏฺฅปิณฺฑ-

ปาตาทิทาเนปิ แม้ในเพราะการให้ซึ่งวัตถุมีอนามัฏฐบิณฑบาตเป็นต้น ฯ

 ภิกษุแม้ทําเภสัชแก่มารดาบิดาเหล่านั้น ก็ไม่เป็นเวชชกรรม แม้ในเพราะการให้ 

อนามัฏฐบิณฑบาตเป็นต้น ก็ไม่เป็นการยังสัทธาไทยให้ตกไป.

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

 เตน  เภสชฺชกรณวตฺถุวณฺณนายํ  วุตฺตํ  “สเจ  มาตาปิตโร  อิสฺสรา  โหนฺติ  น   

ปจฺจาสึสนฺติ,  อกาตุํ  วฏฺฏติ ฯ  สเจ  ปน  รชฺเชปิ  ปติฏฺฅิตา  ปจฺจาสึสนฺติ,  อกาตุํ  น  

วฏฺฏติ ฯ  อนามฏฺฅปิณฺฑปาโต  มาตาปิตูนํ  ทาตพฺโพ,  สเจปิ  กหาปณคฺฆนโก  โหติ,  

สทฺธาเทยฺยวินิปาตนํ  นตฺถีติ ฯ

 เตน  (อฏฺฅกถาจริเยน)  เภสชฺชกรณวตฺถุวณฺณนายํ  วุตฺตํ  “สเจ  มาตาปิตโร  อิสฺสรา  โหนฺติ  น  

ปจฺจาสึสนฺติ,  (ปุตฺเตน)  อกาตุํ  วฏฺฏติ ฯ  สเจ  ปน  (มาตาปิตโร)  รชฺเชปิ  ปติฏฺฅิตา  ปจฺจาสึสนฺติ,   

(ปุตฺเตน)  อกาตุํ  น  วฏฺฏติ ฯ  (ภิกฺขุนา)  อนามฏฺฅปิณฺฑปาโต  มาตาปิตูนํ  ทาตพฺโพ,  สเจปิ   

(อนามฏฺฅปิณฺฑปาโต)  กหาปณคฺฆนโก  โหติ,  สทฺธาเทยฺยวินิปาตนํ  นตฺถีติ  (วจนํ) ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  มาตาปิตโร อ.มารดาและ

บิดา ท.  อิสฺสรา เป็นใหญ่  โหนฺติ ย่อมเป็น,  น  ปจฺจาสึสนฺติ ย่อมไม่หวังเฉพาะ,   

(ปุตฺเตน)   อกาตุํ อ.อันอันบุตรไม่กระทํา  วฏฺฏติ ย่อมควร ฯ  ปน แต่ว่า  สเจ ถ้าว่า  

(มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท.  ปติฏฺฅิตา ดํารงอยู่เฉพาะแล้ว  รชฺเชป ิ แม้ใน

ความเป็นแห่งพระราชา  ปจฺจาสึสนฺติ ย่อมหวังเฉพาะ,  (ปุตฺเตน)  อกาตุํ อ.อันอัน

บุตรไม่กระทํา  น  วฏฺฏติ ย่อมไม่ควร ฯ  อนามฏฺฅปิณฺฑปาโต อ.อนามัฏฐบิณฑบาต  
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(ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  ทาตพฺโพ พึงให้  มาตาปิตูนํ แก่มารดาและบิดา ท.,  สเจปิ  

แม้ถ้าว่า  (อนามฏฺฅปิณฺฑปาโต) อ.อนามัฏฐบิณฑบาต  กหาปณคฺฆนโก เป็นของมี

ราคาหนึ่งกหาปณะ  โหติ ย่อมเป็นไซร้,  สทฺธาเทยฺยวินิปาตนํ อ.การยังศรัทธาไทย

ให้ตกไป  นตฺถิ ย่อมไม่มี”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํ

กล่าวแล้ว  เภสชฺชกรณวตฺถุวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งเภสัชชกรณวัตถุ ฯ

   เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถาเภสัชชกรณวัตถุ ท่านจึงกล่าวว่า “ถ้ามารดาบิดาเป็นใหญ่ 

ไม่หวังตอบแทน, ไม่ทํา ก็ควร. แต่ถ้าท่านทั้ง ๒ ดํารงอยู่แม้ในราชสมบัติแล้ว ยังหวัง

ตอบแทนอยู่, ไม่ทํา ไม่ควร. อนามัฏฐบิณฑบาต ภิกษุก็ควรให้แก่มารดาบิดา, แม้

หากจะมีราคาตั้งกหาปณะ, ก็ไม่เป็นการทําสัทธาไทยให้ตกไป”. 

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

 อกาตุํ  น  วฏฺฏตีติ  เอตฺถ  ทุกฺกฏํ  วทนฺติ ฯ  อยุตฺตตาวเสเนว  ปเนตฺถ  อการปฺ- 

ปฏิกฺเขโป  ยุตฺโต  น  อาปตฺติวเสนาติ  คเหตพฺพนฺติ  วิมติวิโนทนี ฯ

 “(เอเก  อาจริยา)  ‘อกาตุํ  น  วฏฺฏตีติ  เอตฺถ  (วจเน)  ทุกฺกฏํ  วทนฺติ ฯ  (ฏีกาจริเยน  ตสฺส  

กมฺมสฺส)  อยุตฺตตาวเสน  เอว  ปน  เอตฺถ  (วจเน)  อการปฺปฏิกฺเขโป  ยุตฺโต,  น  (ฏีกาจริเยน)   

อาปตฺติวเสน  (เอตฺถ  ‘อกาตุํ  น  วฏฺฏตีติ  วจเน  อการปฺปฏิกฺเขโป  ยุตฺโต)”  อิติ  (วจนํ  ปณฺฑิเตน)   

คเหตพฺพนฺติ  วิมติวิโนทนี ฯ

 วิมติวิโนทนี อ.อนุฎีกาชื่อว่าวิมติวิโนทนี  อิติ ว่า  “(วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  ‘(เอเก  

อาจริยา) อ.อาจารย์บางกลุ่ม  วทนฺติ ย่อมกล่าว  ทุกฺกฏํ ซึ่งอาบัติทุกกฏ  ‘อกาตุํ  

น  วฏฺฏตีิติ  เอตฺถ  (วจเน) ในคํานี้ว่า ‘อกาตุํ  น  วฏฺฏติ’ ดังนี้ ฯ  ปน ก็  อการปฺ- 

ปฏิกฺเขโป อ.การห้ามด้วย ออักษร  เอตฺถ  ‘อกาตุํ  น  วฏฺฏตีติ  (วจเน) ในคําว่า  

‘อกาตุํ  น  วฏฺฏติ’ ดังนี้นี้  (ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  ยุตฺโต ประกอบแล้ว  

(ตสฺส  กมฺมสฺส)  อยุตฺตตาวเสน  เอว ด้วยสามารถแห่งความที่แห่งกรรมนั้น 

เป็นกรรมอันไม่สมควรนั่นเทียว,  (อการปฺปฏิกฺเขโป) อ.การห้ามด้วยออักษร  (เอตฺถ  

‘อกาตุํ  น  วฏฺฏตีติ  วจเน) ในคําว่า ‘อกาตุํ  น  วฏฺฏติ’ ดังนี้นี้  (ฏีกาจริเยน) อันพระ

ฎีกาจารย์  (ยุตฺโต) ประกอบแล้ว  อาปตฺติวเสน ด้วยสามารถแห่งอาบัติ  น หามิได้’  

อิติ ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  คเหตพฺพํ พึงถือเอา”  อิติ ดังนี้ ฯ 
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 อนุฎีกาวิมติวิโนทนีว่า “ในคําว่า ‘อกาตุํ  น  วฏฺฏติ’ นี้ อาจารย์บางพวกกล่าวอาบัติ 

ทุกกฏ. พึงถือว่าการห้ามด้วย ออักษรในคําว่า ‘อกาตุํ  น  วฏฺฏติ’ นี้ ท่านประกอบ

ด้วยสามารถความเป็นกรรม ไม่สมควรเท่านั้น, หาประกอบด้วยสามารถความเป็น

อาบัติไม่”.

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

 อนามฏฺฅปิณฺฑปาโตติ  อปฺปพฺพชิตสฺส  หตฺถโต  ลทฺโธ  อตฺตนา  อญฺเฃน  วา   

อคฺคหิตอคฺโค  ปิณฺฑปาโตติ  สารตฺถทีปนี ฯ

 “อนามฏฺฅปิณฺฑปาโตติ  (ภิกฺขุนา)  อปฺปพฺพชิตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  หตฺถโต  ลทฺโธ  อตฺตนา  อญฺเฃน  

(ภิกฺขุนา)  วา  อคฺคหิตอคฺโค  ปิณฺฑปาโตติ  สารตฺถทีปนี ฯ

 สารตฺถทีปนี อ.ฎีกาชื่อว่าสารัตถทีปนี  อิติ วา่  “ปิณฺฑปาโต อ.บิณฑบาต  (ภิกฺขุนา)   

ลทฺโธ อันอันภิกษุได้แล้ว  หตฺถโต จากมือ  อปฺปพฺพชิตสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล

ผู้มิใช่บรรพชิต  อตฺตนา  อญฺเฃน  (ภิกฺขุนา)  วา  อคฺคหิตอคฺโค มียอดอันตน 

หรือว่าอันภิกษุอื่นไม่ถือเอาแล้ว  อนามฏฺฅปิณฺฑปาโตติ ชื่อว่าอนามัฏฐบิณฑบาต”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 ฎีกาสารัตถทีปนีว่า “บิณฑบาตอันภิกษุได้แล้วจากมือของผู้ไม่ใช่บรรพชิต มียอดอัน

ตนหรือภิกษุอื่นยังมิได้ถือเอาแล้ว ชื่อว่าอนามัฏฐบิณฑบาต”.

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

[๓๐๔] เตน  โข  ปน  สมเยน  อญฺฃตรสฺส  ภิกฺขุโน  พหํุ  จีวรํ  อุปฺปนฺนํ  โหติ ฯ  โส  จ  ตํ  

จีวรํ  มาตาปิตูนํ  ทาตุกาโม  โหติ ฯ  ภควโต  เอตํ  อตฺถํ  อาโรเจสุํ ฯ  มาตาปิตโรติ  

โข  ภิกฺขเว  ททมาเน  กึ  วเทยฺยามิ,  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  มาตาปิตูนํ  ทาตุํ,  น  จ  

ภิกฺขเว  สทฺธาเทยฺยํ  วินิปาเตตพฺพํ,  โย  วินิปาเตยฺย  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  จีวรกฺ-

ขนฺธเก  ปาลิ ฯ

 เตน  โข  ปน  สมเยน  อญฺฃตรสฺส  ภิกฺขุโน  พหํุ  จีวรํ  อุปฺปนฺนํ  โหติ ฯ  โส  (ภิกฺขุ)  จ  ตํ  จีวรํ  

มาตาปิตูนํ  ทาตุกาโม  โหติ ฯ  (ตโต  โข  โส  ภิกฺขุ  ภิกฺขูนํ  เอตํ  อตฺถํ  อาโรเจสิ) ฯ  (ภิกฺขู)   

ภควโต  เอตํ  อตฺถํ  อาโรเจสุํ ฯ  (ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตตฺวา  อนุชานึสุ)  ‘มาตาปิตโรติ   
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(จินฺตเนน)  โข  ภิกฺขเว  (ภิกฺขุมฺหิ)  ททมาเน,  (อหํ)  กึ  วเทยฺยามิ,  (อหํ)  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  

มาตาปิตูนํ  ทาตุํ,  น  จ  ภิกฺขเว  (ภิกฺขุนา)  สทฺธาเทยฺยํ  วินิปาเตตพฺพํ,  โย  (ภิกฺขุ  สทฺธาเทยฺยํ)  

วินิปาเตยฺย,  อาปตฺติ  ทุกฺกฏํ  อสฺส  (ภิกฺขุโน  โหติ)”  อิติ  จีวรกฺขนฺธเก  ปาลิ ฯ

 ปาลิ อ.บาลี  จีวรกฺขนฺธเก ในจีวรขันธกะ  อิติ ว่า  “ปน ก็  เตน  โข  สมเยน ใน

สมัยนั้นแล  จีวรํ อ.จีวร  พหุ ํมาก  อุปฺปนฺนํ เป็นของเกิดขึ้นแล้ว  ภิกฺขุโน แก่ภิกษุ  

อญฺฃตรสฺส รูปใดรูปหนึ่ง  โหติ ย่อมเป็น ฯ  จ ก็  โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  ทาตุ-

กาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันให้  ตํ  จีวรํ ซึ่งจีวรนั้น  มาตาปิตูนํ แก่มารดาและบิดา ท.  

โหติ ย่อมเป็น ฯ  (ตโต  โข) ในลําดับนั้นแล  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (อาโรเจสิ) 

บอกแล้ว  (เอตํ  อตฺถํ) ซึ่งเนื้อความนั้น  (ภิกฺขูนํ) แก่ภิกษุ ท. ฯ  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.   

อาโรเจสุํ กราบทูลแล้ว  เอตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั่น  ภควโต แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ฯ   

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

อนุชานึสุ ทรงอนุญาตแล้ว  อิติ ว่า  ‘ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (ภิกฺขุมฺหิ) ครั้นเมื่อ

เมื่อภิกษุ  ททมาเน ให้อยู่  (จินฺตเนน)  โข ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  ‘มาตาปิตโร 

อ.มารดาและบิดา ท.’  อิิติ ดังนี้แล,  (อหํ) อ.เรา  วเทยฺยามิ พึงว่า  กึ อะไร,  ภิกฺขเว  

ดูก่อนภิกษุ ท.  (อหํ) อ.เรา  อนุชานามิ ย่อมอนุญาต  ทาตุํ เพื่ออันให้  มาตาปิตูนํ 

แก่มารดาและบิดา ท.,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  จ อนึ่ง  สทฺธาเทยฺยํ อ.สัทธาไทย   

(ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  น  วินิปาเตตพฺพํ ไม่พึงให้ตกไป,  โย  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุใด  (สทฺธา-

เทยฺยํ) ยังสัทธาไทย  วินิปาเตยฺย พึงให้ตกไป,  อาปตฺติ อ.อาบัติ  ทุกฺกฏํ ชื่อว่า 

ทุกกฏ  (โหติ) ย่อมมี  อสฺส  (ภิกฺขุโน) แก่ภิกษุนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

     บาลีในจีวรขันธกะว่า “ก็ในสมัยนั้นแล จีวรเป็นอันมาก เกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปหนึ่ง. ก็ภิกษุ

นั้นประสงค์จะให้จีวรนั้นแก่มารดาบิดา. ลําดับนั้นแล ภิกษุนั้น บอกเนื้อความนั่นแก่

ภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเนื้อความนั่นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า. พระผู้มี

พระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้ว ทรงอนุญาตว่า ‘ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุ

ให้ด้วยคิดว่า ‘มารดาบิดา’ ดังนี้, เราจะพึงว่าอะไร ? ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อ

ให้แก่มารดาบิดา; ภิกษุทั้งหลาย แต่ภิกษุไม่พึงทําสัทธาไทยให้ตกไป; ภิกษุใดขืนทํา

สัทธาไทยให้ตกไป, ภิกษุนั้นต้องอาบัติทุกกฏ”.

 ..............................................................................................................................
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 น  จ  ภิกฺขเว  สทฺธาเทยฺยนฺติ  เอตฺถ  เสสญฺฃาตีนํ  เทนฺโต  วินิปาเตติเยว ฯ   

มาตาปิตโร  ปน  สเจปิ  รชฺเช  ปติฏฺฅิตา  ปฏฺเฅนฺติ  ทาตพฺพนฺติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 “น  จ  ภิกฺขเว  สทฺธาเทยฺยนฺติ  เอตฺถ  (วจเน  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ ฯ  (ภิกฺขุ) 

เสสญฺฃาตีนํ  เทนฺโต  (สทฺธาเทยฺยํ)  วินิปาเตติ  เอว ฯ  มาตาปิตโร  ปน  สเจปิ  รชฺเช  ปติฏฺฅิตา  

ปฏฺเฅนฺติ,  (ภิกฺขุนา  วตฺถุ)  ทาตพฺพนฺติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 ตพฺพณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งจีวรขันธกะนั้น  อิติ ว่า  “(วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย   

“น  จ  ภิกฺขเว  สทฺธาเทยฺยนฺติ  เอตฺถ  (วจเน) ในคํานี้ว่า “น  จ  ภิกฺขเว  สทฺธาเทยฺยํ”  

ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  เทนฺโต 

เมื่อให้  เสสญฺฃาตีนํ แก่ญาติที่เหลือ ท.  (สทฺธาเทยฺยํ)  วินิปาเตติ  เอว ชื่อว่า

ย่อมยังสัทธาไทยให้ตกไปนั่นเทียว ฯ  ปน ส่วนว่า  สเจปิ แม้ถ้าว่า  มาตาปิตโร 

อ.มารดาและบิดา ท.  ปติฏฺฅิตา ดํารงอยู่เฉพาะแล้ว  รชฺเช ในความเป็นแห่งพระ

ราชา  ปฏฺเฅนฺติ ย่อมปรารถนาไซร้,  (วตฺถุ) อ.วัตถุ  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ  ทาตพฺพํ 

พึงให้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาจีวรขันธกะนั้นว่า “พึงทราบวินิจฉัยในคําว่า ‘น  จ  ภิกฺขเว  สทฺธาเทยฺยา’  

นี้, ภิกษุเมื่อให้แก่หมู่ญาตินอกนั้น ชื่อว่าย่อมทําสัทธาไทยให้ตกไปโดยแท้. ส่วน

มารดาบิดา แม้ถ้าดํารงอยู่ในราชสมบัติแล้ว ยังปรารถนาอยู่ ภิกษุพึงให้”.

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

 มาตาปิตูนํ  ปน  อตฺตโน  สนฺตกํ  ผลํปิ  ปุปฺผํปิ  เทนฺเตน  หริตฺวาปิ  หราเปตฺวาปิ   

ปกฺโกสิตฺวาปิ  ปกฺโกสาเปตฺวาปิ  ทาตุํ  วฏฺฏติ,  เสสญฺฃาตกานํ  ปกฺโกสาเปตฺวาว ฯ   

ตตฺถ  ปุปฺผํ  เทนฺเตน  วตฺถุตฺตยปูชนตฺถเมว  ทาตุํ  วฏฺฏติ ฯ  มณฺฑนตฺถาย  ปน   

สิวลิงฺคาทปูชนตฺถาย  วา  กสฺสจิปิ  ทาตุํ  น  วฏฺฏตีติ  กุลทูสกวณฺณนานโย ฯ

 “(ภิกฺขุนา)  มาตาปิตูนํ  ปน  อตฺตโน  สนฺตกํ  ผลํปิ  ปุปฺผํปิ  เทนฺเตน  หริตฺวาปิ  หราเปตฺวาปิ  

ปกฺโกสิตฺวาปิ  ปกฺโกสาเปตฺวาปิ  ทาตุํ  วฏฺฏติ,  (ภิกฺขุนา)  เสสญฺฃาตกานํ    (เทนฺเตน  ปุคฺคลํ)  

ปกฺโกสาเปตฺวาว  (ทาตุํ  วฏฺฏติ) ฯ  (ภิกฺขุนา)  ตตฺถ  (วตฺถูสุ)  ปุปฺผํ  เทนฺเตน  วตฺถุตฺตยปูชนตฺถํ  

เอว  ทาตุํ  วฏฺฏติ ฯ  (ภิกฺขุนา)  มณฺฑนตฺถาย  ปน  สิวลิงฺคาทปูชนตฺถาย  วา  กสฺสจิปิ  ทาตุํ  น  
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วฏฺฏตีติ  กุลทูสกวณฺณนานโย ฯ

 กุลทูสกวณฺณนานโย อ.นัยอันมาแล้วในอรรถกถาแห่งกุลทูสกสิกขาบท  อิติ ว่า  

“ปน ก็  (ภิกฺขุนา)  มาตาปิตูนํ  อตฺตโน  สนฺตกํ  ผลํปิ  ปุปฺผํปิ  เทนฺเตน  หริตฺวาปิ  

หราเปตฺวาปิ  ปกฺโกสิตฺวาปิ  ปกฺโกสาเปตฺวาปิ  ทาตุํ อ.อันอันภิกษุ ผู้ให้อยู่ ซึ่งผล

ไม้บ้าง ซึ่งดอกไม้บ้าง อันเป็นของมีอยู่ ของตน แก่มารดาและบิดา ท. นําไปแล้วบ้าง 

ยังบุคคลอื่น ให้นําไปแล้วบ้าง ร้องเรียกแล้วบ้าง ยังบุคคลอื่น ให้ร้องเรียกแล้วบ้าง ให้  

วฏฺฏติ ย่อมควร,  (ภิกฺขุนา)  เสสญฺฃาตกานํ  (เทนฺเตน ปุคฺคลํ)  ปกฺโกสาเปตฺวาว  

(ทาตุํ) อ.อันอันภิกษุ ผู้เมื่อให้ แก่ญาติที่เหลือ ท. ยังบุคคล ให้ร้องเรียกเทียว  (วฏฺฏติ)  

ย่อมควร ฯ  (ภิกฺขุนา)  ตตฺถ  (วตฺถูสุ)  ปุปฺผํ  เทนฺเตน  วตฺถุตฺตยปูชนตฺถํ  เอว  ทาตุํ  

อ.อันอันภิกษุ ผู้เมื่อให้ ซึ่ง- ในวัตถุ ท. เหล่านั้นหนา -ดอกไม้ ให้ เพื่ออันบูชาซึ่งหมวด

สามแห่งวัตถุนั่นเทียว  วฏฺฏติ ย่อมควร ฯ  ปน แต่ว่า  (ภิกฺขุนา)  มณฺฑนตฺถาย   

สิวลิงฺคาทิปูชนตฺถาย  วา  กสฺสจิปิ  ทาตุํ อ.อันอันภิกษุ แม้แก่ใครๆ เพื่ออันประดับ

หรือ หรือว่าเพื่อประโยชน์แก่การบูชาซึ่งวัตถุมีศิวลิงค์เป็นต้น  น  วฏฺฏติ ย่อมไม่ควร”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 นัยอันมาในอรรถกถากุลทูสกสิกขาบทว่า “ก็ภิกษุเมื่อให้ผลไม้ก็ดี ดอกไม้ก็ดี อันเป็น

ของๆ ตนแก่มารดาบิดา นําไปให้เองก็ดี ให้คนอื่นนําไปให้ก็ดี เรียกมาให้เองก็ดี ให้

คนอื่นเรียกมาให้ก็ดี ย่อมควร, เมื่อจะให้แก่หมู่ญาตินอกนั้น ให้คนอื่นเรียกมาให้อย่าง

เดียว จึงควร. บรรดาวัตถุเหล่านั้น ภิกษุเมื่อจะให้ดอกไม้ ให้เพื่อบูชาพระรัตนตรัย

เท่านั้น จึงควร. แต่ให้แม้แก่ใครๆ เพื่อประโยชน์แก่การประดับหรือเพื่อประโยชน์แก่

การบูชาวัตถุมีศิวลิงค์เป็นต้น ไม่ควร”.

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

 อิมํ  วิกฺกีณิตฺวา  ชีวิสฺสนฺตีติ  มาตาปิตูนํ  ทาตุํ  วฏฺฏติ,  เสสญฺฃาตีนํ  ปน  ตาวกาลิก-

เมว  ทาตุํ  วฏฺฏตีติ  วิมติวิโนทนี ฯ

 “(ภิกฺขุนา  ‘มาตาปิตโร)  อิมํ  (วตฺถุํ)  วิกฺกีณิตฺวา  ชีวิสฺสนฺตีติ  (จินฺตเนน)  มาตาปิตูนํ  ทาตุํ   

วฏฺฏติ,  (ภิกฺขุนา)  เสสญฺฃาตีนํ  ปน  ตาวกาลิกํ  เอว  ทาตุํ  วฏฺฏตีติ  วิมติวิโนทนี ฯ
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 วิมติวิโนทนี อ.อนุฎีกาชื่อว่าวิมติวิโนทนี  อิติ ว่า  “(ภิกฺขุนา)  มาตาปิตูนํ  ทาตุํ อ.อัน

อันภิกษุ ให้ แก่มารดาและบิดา ท.  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  ‘(มาตาปิตโร)  

อ.มารดาและบิดา ท.  วิกฺกีณิตฺวา ขายแล้ว  อิมํ  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุนี้  ชีวิสฺสนฺต ิจักเป็น

อยู่’  อิติ ดังนี้  วฏฺฏติ ย่อมควร,  ปน แต่ว่า  (ภิกฺขุนา)  เสสญฺฃาตีนํ  ตาวกาลิกํ   

เอว  ทาตุํ อ.อันอันภิกษุ ให้ เป็นของยืมนั่นเทียว แก่ญาติที่เหลือ ท.  วฏฺฏติ ย่อม

ควร”  อิติ  ดังนี้ ฯ

 อนุฎีกาวิมติวิโนทนีว่า “การที่ภิกษุให้แก่มารดาบิดาด้วยคิดว่า ‘ท่านทั้ง ๒ จักขาย

สิ่งของนี้เลี้ยงชีพ’ ย่อมควร. แต่ให้สิ่งของแก่หมู่ญาติที่เหลือ ให้เป็นของยืมเท่านั้น จึง

ควร”.

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

[๓๐๕] ตสฺมา  ภิกฺขุนาปิ  ยถาวุตฺตนเยน  เต  อุปฏฺฅาตพฺพา ว ฯ  ปาลิยมฺปิ  มาตาปิตุ- 

อุปฏฺฅานนฺติ  อวิเสเสน  วุตฺตํ  ฯ  ยมฺปนฏฺฅกถาจริเยหิ  “ยาว  คิหิภาวํ  น  วิชหนฺติ,   

ตาว  มาตาปิตุอุปฏฺฅาเนน  โปราณํ  อิณมูลํ  วิโสธยมานาติ  ปริโยสาเน  คิหิวเสน   

อุปฏฺฅานํ  วุตฺตํ ฯ  ตํ  ‘มาตาปิตุอุปฏฺฅานํ  นาม  คิหิวตฺตนฺติ  ทสฺเสตุํ  วุตฺตนฺติ  

ทฏฺฅพฺพํ,  น  ‘ปพฺพชิเตน  อุปฏฺฅานํ  น  กาตพฺพนฺติ  ทสฺเสตุํ ฯ 

 ตสฺมา  ภิกฺขุนาปิ  ยถาวุตฺตนเยน  เต  (มาตาปิตโร)  อุปฏฺฅาตพฺพา ว ฯ  (ภควตา)  ปาลิยมฺปิ  

“มาตาปิตุอุปฏฺฅานนฺติ  (วจนํ)  อวิเสเสน  วุตฺตํ  ฯ  ยํ  ปน  อฏฺฅกถาจริเยหิ  “ยาว  (ปุตฺตา)   

คิหิภาวํ  น  วิชหนฺติ,  ตาว  (มาตาปิตโร  เตหิ  ปุตฺเตหิ)  มาตาปิตุอุปฏฺฅาเนน  โปราณํ  อิณมูลํ   

วิโสธยมานา  (อุปฏฺฅาตพฺพา)”  อิติ  ปริโยสาเน  คิหิวเสน  อุปฏฺฅานํ  วุตฺตํ ฯ  ตํ  (อุปฏฺฅานํ   

ปณฺฑิเตน)  ‘มาตาปิตุอุปฏฺฅานํ  นาม  คิหิวตฺตํ  (โหติ)’  อิติ  ทสฺเสตุํ  (เอตํ  วจนํ  อฏฺฅกถา- 

จริเยน)  วุตฺตนฺติ  ทฏฺฅพฺพํ,  น  (ตํ  อุปฏฺฅานํ  ปณฺฑิเตน)  ‘ปพฺพชิเตน  อุปฏฺฅานํ  น  กาตพฺพนฺติ   

ทสฺเสตุํ  (เอตํ  วจนํ  อฏฺฅกถาจริเยน  วุตฺตนฺติ  ทฏฺฅพฺพํ) ฯ 

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  เต  (มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  ภิกฺขุนาปิ

แม้อันภิกษุ  อุปฏฺฅาตพฺพา ว พึงบํารุงเทียว  ยถาวุตฺตนเยน ตามนัยที่ถูกกล่าวแล้ว

อย่างไร ฯ  (วจนํ) อ.คํา  อิิติ ว่า  “มาตาปิตุอุปฏฺฅานํ อ.การบํารุงซึ่งมารดาและบิดา”  

อิติ ดังนี้  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสแล้ว  ปาลิยมฺปิ แม้ในบาลี   
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อวิเสเสน โดยไม่แตกต่างกัน ฯ  ปน แต่ว่า  ยํ  อุปฏฺฅานํ อ.การบํารุงใด   

อฏฺฅกถาจริเยหิ อันพระอรรถกถาจารย์ ท.  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  คิหิวเสน ด้วยสามารถ

แห่งคฤหัสถ์  ปริโยสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ  อิติ ว่า  “(ปุตฺตา) อ.บุตร ท.  น  

วิชหนฺต ิย่อมไม่ละ  คิหิภาวํ ซึ่งความเป็นแห่งคฤหัสถ์  ยาว เพียงใด,  (มาตาปิตโร)  

อ.มารดาและบิดา ท.  (เตหิ  ปุตฺเตหิ) อันบุตร ท. เหล่านั้น  อิณมูลํ ยังมูลค่าแห่ง

หนี้  โปราณํ อันเก่า  วิโสธยมานา ให้หมดจดอยู่  มาตาปิตุอุปฏฺฅาเนน ด้วยการ

บํารุงซึ่งมารดาและบิดา  (อุปฏฺฅาตพฺพา) พึงบํารุง  ตาว เพียงนั้น”  อิติ ดังนี้,  ตํ   

(อุปฏฺฅานํ) อ.การบํารุงนั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ทฏฺฅพฺพํ พึงเห็น  อิติ ว่า  

“(เอตํ  วจนํ) อ.คํานั่น  (อฏฺฅกถาจริเยหิ) อันพระอรรถกถาจารย์ ท.  วุตฺต ํกล่าวแล้ว   

ทสฺเสตุํ เพื่ออันแสดง  อิติ ว่า  ‘มาตาปิตุอุปฏฺฅานํ  นาม ชื่อ อ.การบํารุงซึ่งมารดา

และบิดา  คิหิวตฺต ํเป็นข้อวัตรของคฤหัสถ์  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้,  

(ตํ  อุปฏฺฅานํ) อ.การบํารุงนั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  น  (ทฏฺฅพฺพํ) ไม่พึงเห็น  

อิติ ว่า  “(เอตํ  วจนํ) อ.คํานั่น  (อฏฺฅกถาจริเยหิ) อันพระอรรถกถาจารย์ ท.  (วุตฺตํ) 

กล่าวแล้ว  ทสฺเสตุํ เพื่ออันแสดง  อิติ ว่า  ‘อุปฏฺฅานํ อ.การบํารุง  ปพฺพชิเตน  

อันบรรพชิต  น  กาตพฺพํ ไม่พึงกระทํา’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เพราะฉะนั้น แม้ภิกษุก็ควรบํารุงมารดาบิดานั้นแท้ โดยนัยที่กล่าวมาแล้ว, แม้ในบาลี 

พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้โดยไม่แปลกกันว่า “การบํารุงมารดาและบิดา”. แต่การ

บํารุงใดที่พระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ ด้วยสามารถแห่งคฤหัสถ์ในที่สุดว่า 

“บุตรทั้งหลาย ยังไม่ละความเป็นคฤหัสถ์เพียงใด ชําระหนี้เก่าด้วยการบํารุงมารดา

บิดาเพียงนั้น”, การบํารุงนั้น บัณฑิตพึงเห็นว่า “ท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงว่า ‘ชื่อว่าการ

บํารุงมารดาบิดา เป็นวัตรของคฤหัสถ์’, ไม่ควรเห็นว่า “ท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงว่า ‘การ

บํารุง อันบรรพชิตไม่ควรทํา’. 

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

 อปิจ  “ปพฺพชนฺเตน  นาม  อนเณน  ภวิตพฺพนฺติปิ  ทสฺเสตุํ  วุตฺตเมตนฺติ  ตสฺมา  

เยน  เกนจิปิ  มาตาปิตโร  อุปฏฺฅาตพฺพา ว ฯ  มาตาปิตูสุ  วิปฺปฏิปชฺชนฺโต  หิ  ทุกฺขํ   

ปปฺโปติ ฯ  มิตฺตวินฺทุกาทโย  เจตฺถ  นิทสฺสนํ ฯ
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 อปิจ  (อฏฺฅกถาจริเยน)  “ปพฺพชนฺเตน  นาม  อนเณน  ภวิตพฺพนฺติปิ  ทสฺเสตุํ  วุตฺตํ  เอตํ  (วจนํ)  

อิติ  ตสฺมา  เยน  เกนจิปิ  (ปุตฺเตน)  มาตาปิตโร  อุปฏฺฅาตพฺพา ว ฯ  (ปุตฺโต)  มาตาปิตูสุ   

วิปฺปฏิปชฺชนฺโต  หิ  ทุกฺขํ  ปปฺโปติ ฯ  มิตฺตวินฺทุกาทโย  (ปุตฺตา)  จ  เอตฺถ  (วตฺถุมฺหิ)  นิทสฺสนํ  

(โหติ) ฯ

 อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  เอตํ  (วจนํ) อ.คํานั่น  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  

วุตฺต ํกล่าวแล้ว  ทสฺเสตุํ เพื่ออันแสดง  อิติ ว่า  “ปพฺพชิเตน  นาม ชื่ออันบรรพชิต  

อนเณน เป็นผู้ไม่มีหนี้  ภวิตพฺพ ํพึงเป็น”  อิติ ดังนี้  อิติ  ตสฺมา เพราะเหตุนี้นั้น  

มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  เยน  เกนจิปิ  (ปุตฺเตน) อันบุตรแม้คนใดคนหนึ่ง  

อุปฏฺฅาตพฺพา ว พึงบํารุงเทียว ฯ  หิ เพราะว่า  (ปุตฺโต) อ.บุตร  วิปฺปฏิปชฺชนฺโต 

เมื่อปฏิบัติผิด  มาตาปิตูสุ ในมารดาและบิดา ท.  ปปฺโปต ิย่อมถึง  ทุกฺขํ ซึ่งความ 

ทุกข์ ฯ  จ ก็  มิตฺตวินฺทุกาทโย  (ปุตฺตา) อ.บุตร ท. มีนายมิตตวินทุกะเป็นต้น   

นิทสฺสนํ เป็นอุทาหรณ์  เอตฺถ  (วตฺถุมฺหิ) ในเรื่องนี้  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 อนึ่ง บัณฑิตพึงเห็นว่า “คํานั่น ท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงว่า ‘ธรรมดาผู้บวช พึงเป็น 

ผู้ไม่มีหนี้’ ดังนี้, เพราะฉะนั้น มารดาบิดาอันบุตรแม้คนใดคนหนึ่งควรบํารุงแท้.  

ด้วยว่า บุตรปฏิบัติผิดในมารดาบิดา ย่อมประสบทุกข์. ในข้อนี้ มีมิตตวินทุกะเป็นต้น 

เป็นอุทาหรณ์.

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

๑. มิตฺตวินฺทุกวตฺถุ

[๓๐๖] กสฺสปพุทฺธกาเล  กิร  พาราณสิยํ  อสีติโกฏิวิภวสฺส  เสฏฺฅิโน  ปุตฺโต  มิตฺตวินฺทุโก  

นาม  อโหสิ  ทุสฺสีโล  อสฺสทฺโธ ฯ  มาตาปิตโร  ปนสฺส  โสตาปนฺนา ฯ  โส  อปรภาเค,  

ปิตริ  กาลกเต,  “อมฺม  นาวาย  โวหารํ  กริสฺสามีติ  อาห ฯ  “ตาต  ตฺวํ  เอกปุตฺตโก,  

อิมสฺมึ  ฆเร  ธนมฺปิ  พหุ,  สมุทฺโท  อเนกาทีนโว,  มา  คมีติ ฯ  โส  คจฺฉญฺเฃว  “น   

สกฺกา  มํ  นิวาเรตุนฺติ  วตฺวา  มาตรา  หตฺเถ  คหิโตปิ  หตฺถํ  วิสฺสชฺเชตฺวา  มาตรํ   

ปหริตฺวา  ปาเตตฺวา  อนฺตรํ  กตฺวา  นาวาย  สมุทฺทํ  ปกฺขนฺทิ ฯ  นาวา  สตฺตเม   

ทิวเส  มิตฺตวินฺทุกํ  นิสฺสาย  นิจฺจลา  อฏฺฅาสิ ฯ  “เอตฺถ  กาฬกณฺณี  ภวิสฺสตีติ   
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สลากา  วิจาริยมานา  ตสฺเสว  หตฺเถ  ติกฺขตฺตุํ  ปติ ฯ  อถสฺส  มนุสฺสา  อุฬุมฺปํ   

ทตฺวา  ตํ  สมุทฺทปิฏฺเฅ  ขิปสุ ฯ  โส  อุฬุมฺเปน  คจฺฉนฺโต  อนุปุพฺเพน  เอกํ  ทีปกํ   

ปตฺวา  ตสฺมึ  เอกํ  จตุทฺทฺวารํ  นครํ  อทฺทส ฯ

 กิร ได้ยินว่า  กสฺสปพุทฺธกาเล ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ  ปุตฺโต 

อ.บุตร  เสฏฺฅิโน ของเศรษฐี  อสีติโกฏิวิภวสฺส ผู้มีสมบัติอันบุคคลพึงเสวยมีโกฏิ

แปดสิบเป็นประมาณ  พาราณสิย ํในเมืองพาราณสี  มิตฺตวินฺทุโก  นาม เป็นผู้ชื่อว่า

มิตตวินทุกะ  ทุสฺสีโล เป็นผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้ว  อสฺสทฺโธ เป็นผู้ไม่มีศรัทธา  

อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  ปน ส่วนว่า  มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  อสฺส  (มิตฺต-

วินฺทุกสฺส) ของนายมิตตวินทุกะนั้น  โสตาปนฺนา เป็นพระโสดาบัน  (อเหสุํ) ได้เป็น

แล้ว ฯ  อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก  โส  (มิตฺตวินฺทุโก) อ.นายมิตตวินทุกะ

นั้น,  ปิตร ิครั้นเมื่อบิดา  กาลกเต เป็นผู้มีกาละอันกระทําแล้ว  (สนฺเต) มีอยู่,  อาห 

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อมฺม ข้าแต่แม่  (อหํ) อ.กระผม  กริสฺสามิ จักกระทํา  โวหารํ ซึ่ง

การค้าขาย  นาวาย ทางเรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ  (มาตา) อ.มารดา  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ 

ว่า  “ตาต ดูก่อนลูก  ตฺว ํอ.เจ้า  เอกปุตฺตโก เป็นบุตรน้อยคนเดียว  (อสิ) ย่อมเป็น,  

ธนมฺป ิแม้ อ.ทรัพย์  อิมสฺมึ  ฆเร ในเรือนนี้  พห ุมีมาก  (โหติ) ย่อมเป็น,  สมุทฺโท  

อ.มหาสมุทร  อเนกาทีนโว เป็นที่มีโทษมิใช่หนึ่ง  (โหติ) ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.เจ้า  มา  

คมิ อย่าไปแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (มิตฺตวินฺทุโก) อ.นายมิตตวินทุกะนั้น  คจฺฉํ  เอว 

เมื่อไปนั่นเทียว  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(เกนจิ) อันใครๆ  น  สกฺกา ไม่อาจ   

นิวาเรตุํ เพื่ออันห้าม  มํ ซึ่งกระผม”  อิติ ดังนี้  มาตรา  หตฺเถ  คหิโตปิ แม้ผู้อัน

มารดา จับแล้ว ที่มือ  วิสฺสชฺเชตฺวา สลัดแล้ว  หตฺถํ ซึ่งมือ  ปหริตฺวา ตีแล้ว  มาตรํ 

ซึ่งมารดา  (มาตรํ) ยังมารดา  ปาเตตฺวา ให้ล้มลงแล้ว  กตฺวา กระทําแล้ว  อนฺตรํ 

ซึ่งช่อง  ปกฺขนฺทิ แล่นไปแล้ว  สมุทฺทํ สู่มหาสมุทร ฯ  นาวา อ.เรือ  นิจฺจลา มีอัน

ไหวออกแล้ว  อฏฺฅาสิ ได้ดํารงอยู่แล้ว  นิสฺสาย เพราะอาศัย  มิตฺตวินฺทุกํ ซึ่งนาย 

มิตตวินทุกะ  ทิวเส ในวัน  สตฺตเม ที่ ๗ ฯ  สลากา อ.สลาก  (ชเนหิ)  วิจาริยมานา  

อันอันชน ท. ให้เที่ยวไปอยู่  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  “กาฬกณฺณี อ.คนกาฬ-

กัณณี  ภวิสฺสต ิจักมี  เอตฺถ  (นาวายํ) ในเรือนี้”  อิติ ดังนี้  ปต ิตกไปแล้ว  ติกฺขตฺตุํ  

สามครั้ง  หตฺเถ ในมือ  ตสฺส  เอว  (มิตฺตวินฺทุกสฺส) ของนายมิตตวินทุกะนั้นนั่น

เทียว ฯ  อถ ครั้งนั้น  มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  ทตฺวา ให้แล้ว  อุฬุมฺปํ ซึ่งแพ  อสฺส  
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(มิตฺตวินฺทุกสฺส) แก่นายมิตตวินทุกะนั้น  ขิปึสุ โยนไปแล้ว  ตํ  (มิตฺตวินฺทุกํ)  

ซึ่งนายมิตตวินทุกะนั้น  สมุทฺทปิฏฺเฅ บนหลังแห่งมหาสมุทร ฯ  โส  (มิตฺตวินฺทุโก) 

อ.นายมิตตวินทุกะนั้น  คจฺฉนฺโต ไปอยู่  อุฬุมฺเปน ด้วยแพ  ปตฺวา ถึงแล้ว  ทีปกํ  

ซึ่งเกาะ  เอกํ แห่งหนึ่ง  อนุปุพฺเพน โดยลําดับ  อทฺทส ได้เห็นแล้ว  นครํ ซึ่งนคร  

จตุทฺวารํ อันมีประตู ๔  เอกํ เมืองหนึ่ง  ตสฺมึ  (ทีปเก) บนเกาะนั้น ฯ

 ดังได้สดับมา ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ บุตรของเศรษฐีผู้มีทรัพย์ 

๘๐ โกฏิ ในกรุงพาราณสี ได้มีชื่อว่ามิตตวินทุกะ เป็นผู้ทุศีล ไม่มีศรัทธา. ส่วนมารดา

บิดาของเขา เป็นโสดาบัน. ในกาลต่อมา เมื่อบิดาถึงแก่กรรมแล้ว เขากล่าวว่า “แม่ 

ผมจักทําการค้าขายทางเรือ”. มารดากล่าวว่า “ลูก เจ้าเป็นลูกคนเดียว, แม้ทรัพย์

ในเรือนนี้ ก็มีมาก, มหาสมุทรมีโทษหลายอย่าง, เจ้าอย่าไปเลย”. เขาขืนจะไปอย่าง

เดียว กล่าวว่า “ใครๆ ก็ไม่อาจจะห้ามผมได้” แม้ถูกมารดาจับที่มือไว้ ก็สลัดมือออก  

ตีมารดาให้ล้มลง ทําช่อง แล่นเรือนไปสู่สมุทร. ในวันที่ ๗ เพราะอาศัยนายมิตตวินทุกะ  

เรือได้หยุด ไม่เคลื่อนไหว. สลากที่ชนทั้งหลายเลือก ด้วยคิดว่า “ในเรือลํานี้ จักมีคน

กาฬกัณณี” ก็ตกในมือของนายมิตตวินทุกะนั้นนั่นแลถึง ๓ ครั้ง. ทีนั้น พวกมนุษย์

จึงให้แพแก่เขา โยนเขาไปที่หลังมหาสมุทร. เขาไปด้วยแพนั้น ถึงเกาะแห่งหนึ่งโดย

ลําดับ ได้เห็นเมืองๆ หนึ่ง มีประตู ๔ ประตู บนเกาะนั้น.  

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

 อุสฺสทนิรโย  กิเรโส  พหุนฺนํ  เนรยิกสตฺตานํ  กมฺมกรณานุภวนฏฺฅานํ ฯ  มิตฺตวินฺทุกสฺส  

ปเนตํ  อลงฺกตปฺปฏิยตฺตนครํ  วิย  อุปฏฺฅาสิ  มาตุปฺปหารทานกมฺมพเลน ฯ  โส  “อิมสฺมึ  

นคเร  ราชา  ภวิสฺสามีติ  ปวิสิตฺวา  เอกํ  สิรสา  อุกฺขิตฺตขุรจกฺกํ  ปริเทวนฺตํ  เนรยิก-

สตฺตํ  อทฺทส ฯ  อถสฺส  สีเส  ขุรจกฺกํ  มิตฺตวินฺทุกสฺส  ปทุมํ  วิย  หุตฺวา  อุปฏฺฅาสิ,   

อุเร  ปญฺจงฺคิกพนฺธนํ  อุรจฺฉทปฺปสาธนํ  วิย,  สรีรโต  ปคฺฆรนฺตํ  โลหิตํ  จนฺทนวิเลปนํ  

วิย,  ปริเทวนสทฺโท  คีตสทฺโท  วิย  หุตฺวา  อุปฏฺฅาสิ ฯ  โส  ตํ  อุปคนฺตฺวา  “โภ  ปุริส  

จิรํ  ตยา  ปทุมํ  ธาริตํ,  เทหิ  เมตนฺติ  อาห ฯ  สมฺม  นยิทํ  ปทุมํ,  ขุรจกฺกเมตนฺติ ฯ  

“มยฺหมทาตุกามตาเยวํ  วทสีติ ฯ  เนรยิโก  “มยฺหํ  กมฺมํ  ขีณํ  ภวิสฺสติ,  อิมินาปิ  มยา  

วิย  มาตรํ  ปหริตฺวา  อาคเตน  ภวิตพฺพํ,  ตสฺมา  ทสฺสามิสฺส  ขุรจกฺกนฺติ  จินฺเตตฺวา  

“เอหิ  โภ,  คณฺหิมํ  ปทุมนฺติ  วตฺวา  ตนฺตสฺส  สีเส  ขิปิ ฯ  มตฺถกํ  ปสมานํ  วิย  ภมติ ฯ   
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ตสฺมึ  ขเณ  มิตฺตวินฺทุโก  ตสฺส  ขุรจกฺกภาวํ  ฃตฺวา  “ตว  ขุรจกฺกํ  คณฺหาติ   

เวทนาปตฺโต  ปริเทวิ ฯ  อิตโร  อนฺตรธายิ ฯ  

 มิตฺตวินฺทุโก  ปน  มาตุปฺปหารทานากุสลนิสฺสนฺเทน  ตตฺถ  จิรํ  ทุกฺขํ  อนุภวิตฺวา   

กมฺมวิปาเก  ขีเณ  ขุรจกฺกํ  ปหาย  ยถากมฺมํ  คโตติ ฯ  ทสกนิปาเต  จตุทฺทฺวารชาตก-

วณฺณนาย  มิตตวินฺทุกวตฺถุ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  เอโส  (ปเทโส) อ.ประเทศนั่น  อุสฺสทนิรโย ชื่อว่าอุสสทนรก  กมฺม-

กรณานุภาวนฏฺฅานํ เป็นที่เป็นที่เสวยซึ่งกรรมกรณ์  เนรยิกสตฺตานํ ของสัตว์ผู้เกิด

ในนรก ท.  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ปน แต่ว่า  เอตํ  (ฅานํ) อ.ที่นั่น  อุปฏฺฅาสิ ปรากฏแล้ว  

มิตฺตวินฺทุกสฺส แก่นายมิตตวินทุกะ  อลงฺกตปฺปฏิยตฺตนครํ  วิย ราวกะ อ.เมือง

อันทั้งถูกประดับแล้วทั้งถูกตกแต่งแล้ว  มาตุปฺปหารทานกมฺมพเลน เพราะกําลัง

แห่งกรรมคือการให้ซึ่งการตีซึ่งมารดา ฯ  โส  (มิตฺตวินฺทุโก) อ.นายมิตตวินทุกะนั้น   

ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  ราชา เป็นพระ

ราชา  อิมสฺมึ  นคเร ในพระนครนี้  ภวิสฺสาม ิจักเป็น”  อิติ ดังนี้  อทฺทส ได้เห็น

แล้ว  เนรยิกสตฺตํ ซึ่งสัตว์ผู้เกิดแล้วในนรก  เอกํ ตนหนึ่ง  อุกฺขิตฺตขุรจกฺกํ ผู้มีจักร

อันคมอันทูนไว้แล้ว  สิรสา โดยศีรษะ  ปริเทวนฺตํ ผู้ครํ่าครวญอยู่ ฯ  อถ ครั้งนั้น   

ขุรจกฺกํ อ.จักรอันคม  สีเส บนศีรษะ  อสฺส  (มิตฺตวินฺทุกสฺส) ของนายมิตตวินทุ

กะนั้น  ปทุมํ  วิย เป็นราวกะว่าดอกประทุม  หุตฺวา เป็น  อุปฏฺฅาสิ ปรากฏแล้ว   

มิตฺตวินฺทุกสฺส แก่นายมิตตวินทุกะ ฯ  ปญฺจงฺคิกพนฺธนํ อ.เครื่องจองจําอันประกอบ

ด้วยองค์ ๕  อุเร ที่อก  อุรจฺฉทปฺปสาธนํ  วิย เป็นราวกะว่าเครื่องประดับปกปิดที่อก   

(หุตฺวา) เป็น  (อุปฏฺฅาสิ) ปรากฏแล้ว  (มิตฺตวินฺทุกสฺส) แก่นายมิตตวินทุกะ ฯ   

โลหิตํ อ.เลือด  ปคฺฆรนฺตํ อันไหลออกอยู่  สรีรโต จากสรีระ  จนฺทนวิเลปนํ  วิย 

เป็นราวกะว่าจันทน์เครื่องลูบไล้  (หุตฺวา) เป็น  (อุปฏฺฅาสิ) ปรากฏแล้ว  (มิตฺต- 

วินฺทุกสฺส) แก่นายมิตตวินทุกะ ฯ  ปริเทวนสทฺโท อ.เสียงเป็นเครื่องครํ่าครวญ  

คตสทฺโท  วิย เป็นราวกะว่าเสียงแห่งดนตรี  หุตฺวา เป็น  อุปฏฺฅาสิ ปรากฏแล้ว ฯ  

โส  (มิตฺตวินฺทุโก) อ.นายมิตตวินทุกะนั้น  อุปคนฺตฺวา เข้าไปหาแล้ว  ตํ  (เนรยิก-

สตฺตํ) ซึ่งสัตว์ผู้เกิดแล้วในนรกนั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “โภ  ปุริส ข้าแต่บุรุษ 

ผู้เจริญ  ปทุมํ อ.ดอกประทุม  ตยา อันท่าน  ธาริตํ ทรงไว้แล้ว  จิรํ สิ้นกาลนาน,  
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(ตฺวํ) อ.ท่าน  เทหิ ขอจงให้  เอตํ  (ปทุมํ) ซึ่งดอกประทุมนั่น  เม แก่กระผม”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  (เนรยิกสตฺโต) อ.สัตว์ผู้เกิดแล้วในนรก  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สมฺม 

แน่ะสหายผู้มีธุระอันเสมอ  อิทํ  (ปุปฺผํ) อ.ดอกไม้นี้  ปทุมํ เป็นดอกประทุม  (โหติ) 

ย่อมเป็น  น หามิได้,  เอตํ  (ปุปฺผํ) อ.ดอกไม้นั่น  ขุรจกฺกํ เป็นจักรอันคม  (โหติ) 

ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  (โส  มิตฺตวินฺทุโก) อ.นายมิตตวินทุกะนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  

อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  วทสิ ย่อมกล่าว  เอวํ อย่างนี้  (ตว)  มยฺหํ  อทาตุกามตาย  

เพราะความที่ แห่งท่าน เป็นผู้ใคร่เพื่ออันไม่ให้ แก่กระผม”  อิติ ดังนี้ ฯ  เนรยิโก 

อ.สัตว์ผู้เกิดแล้วในนรก  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “กมฺม ํอ.กรรม  มยฺห ํของเรา  

ขีณํ เป็นกรรมสิ้นแล้ว  ภวิสฺสติ จักเป็น,  อิมินาปิ  (ปุริเสน) อันบุรุษแม้นี้  มาตรํ   

ปหริตฺวา  อาคเตน เป็นผู้ตีแล้ว ซึ่งมารดา มาแล้ว  มยา  วิย ราวกะอันเรา  ภวิตพฺพ ํ

พึงเป็น,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (อหํ) อ.เรา  ทสฺสามิ จักให้  ขุรจกฺกํ ซึ่งจักรอันคม  

อสฺส  (ปุริสสฺส) แก่บุรุษนั้น”  อิติ ดังนี้  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “โภ ดูก่อนท่าน 

ผู้เจริญ  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เอหิ จงมา,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  คณฺห จงถือเอา  อิมํ  ปทุมํ ซึ่งดอก

ประทุมนี้”  อิติ ดังนี้  ขิปิ โยนไปแล้ว  ตํ  (ขุรจกฺกํ) ซึ่งจักรอันคมนั้น  สีเส บนศีรษะ  

ตสฺส  (มิตฺตวินฺทุกสสฺส) ของนายมิตตวินทุกะนั้น ฯ  ตํ  (ขุรจกฺกํ) อ.จักรอันคมนั้น  

ปึสมานํ  วิย ราวกะว่าบดอยู่  มตฺถกํ ซึ่งกระหม่อม  ตสฺส  (มิตฺตวินฺทุกสฺส) ของ 

นายมิตตวินทุกะนั้น  ภมต ิย่อมหมุนไป ฯ  ตสฺมึ  ขเณ ในขณะนั้น  มิตฺตวินฺทุโก 

อ.นายมิตตวินทุกะ  ฃตฺวา รู้แล้ว  ตสฺส  (วตฺถุสฺส)  ขุรจกฺกภาวํ ซึ่งความที่ แห่ง

วัตถุนั้น เป็นจักรอันคม  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  คณฺห จง

ถือเอา  ขุรจกฺกํ ซึ่งจักรอันคม  ตว ของท่าน”  อิติ ดังนี้  เวทนาปตฺโต ผู้ถึงแล้ว 

ซึ่งเวทนา  ปริเทวิ ครํ่าครวญแล้ว ฯ  อิตโร  (เนรยิกสตฺโต) อ.สัตว์ผู้เกิดแล้วในนรก

นอกนี้  อนฺตรธายิ หายไปแล้ว ฯ

 ปน ส่วนว่า  มิตฺตวินฺทุโก อ.นายมิตตวินทุกะ  อนุภวิตฺวา เสวยแล้ว  ทุกฺขํ ซึ่งความ

ทุกข์  จิรํ สิ้นกาลนาน  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้น  มาตุปฺปหารทานากุสลนิสฺสนฺเทน 

เพราะวิบากเป็นเครื่องไหลออกแห่งอกุศลคือการให้ซึ่งการตีซึ่งมารดา,  กมฺมวิปาเก 

ครั้นเมื่อวิบากแห่งกรรม  ขีเณ สิ้นไปแล้ว,  ปหาย ละแล้ว  ขุรจกฺกํ ซึ่งจักรอันคม  

คโต ไปแล้ว  ยถากมฺมํ ตามกรรม  อิติ ดังนี้แล ฯ  มิตฺตวินฺทุกวตฺถุ อ.เรื่องแห่ง

นายมิตตวินทุกะ  (อาคตํ) มาแล้ว  จตุทฺวารชาตกวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่ง 
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จตุทวารชาดก  ทสกนิปาเต ในทสกนิบาต ฯ

 ได้ยินว่า ประเทศนั้น ชื่อว่าอุสสทนรก เป็นสถานที่เสวยกรรมกรณ์ของสัตว์ผู้เกิด 

ในนรกเป็นอันมาก. แต่นรกนั้น ปรากฏแก่นายมิตตวินทุกะเหมือนเมืองที่ถูกประดับ

ประดาแล้ว ด้วยกําลังกรรมคือการให้การตีมารดา. เขาคิดว่า “จักเป็นพระราชา 

ในเมืองนี้” จึงเข้าไป ได้เห็นสัตว์นรกตนหนึ่ง มีจักรอันคมทูนอยู่บนศีรษะครํ่าครวญ

อยู่. ลําดับนั้น จักรอันคมบนศีรษะของสัตว์นรกนั้น ได้ปรากฏแก่นายมิตตวินทุกะ 

เป็นเหมือนดอกปทุม เครื่องจองจํา ๕ อย่างที่อก ได้ปรากฏเหมือนเครื่องประดับอก, 

โลหิตที่ไหลออกจากสรีระ ได้ปรากฏเป็นเหมือนจันทน์เครื่องลูบไล้, เสียงครํ่าครวญ 

ได้ปรากฏเป็นเหมือนเสียงเพลงขับ. เขาเข้าไปใกล้สัตว์นรกนั้นแล้ว กล่าวว่า “บุรุษ

ผู้เจริญ ท่านทัดดอกปทุมนานแล้ว. จงให้ดอกปทุมนั่นแก่ผมเถิด”. สัตว์นรกกล่าวว่า 

“สหายเอ๋ย นี้ ไม่ใช่ดอกปทุม, มันเป็นจักรอันคม”. นายมิตตวินทุกะกล่าวว่า “ท่าน

กล่าวอย่างนี้ เพราะประสงค์จะไม่ให้แก่ผม”. สัตว์นรก คิดว่า “กรรมของเรา เห็นจัก

สิ้นแล้ว, บุรุษแม้คนนี้ พึงตีมารดาเหมือนอย่างเรามาแล้ว, เพราะฉะนั้น เราจักให้

จักรอันคมแก่เขา” ดังนี้แล้ว จึงพูดว่า “มาเถิดผู้เจริญ ท่านจงรับดอกปทุมนี้” แล้วโยน

จักรอันคมนั้นไว้บนศีรษะของเขา. จักรนั้นหมุนประหนึ่งบดกระหม่อม. ในขณะนั้น  

นายมิตตวินทุกะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นจักรอันคม จึงกล่าวว่า “ท่านจงรับเอาจักรอันคมของ

ท่านเถิด” ดังนี้แล้ว ประสบเวทนา ครํ่าครวญแล้ว. สัตว์นรกนอกนี้หายไปแล้ว. 

 ส่วนนายมิตตวินทุกะ เสวยทุกข์อยู่ในนรกนั้นสิ้นกาลนาน เพราะผลแห่งอกุศลกรรม

คือการให้การตีมารดา เมื่อวิบากแห่งกรรมสิ้นแล้ว, จึงละจักรอันคมไปตามกรรมแล. 

เรื่องนายมิตตวินทุกะ มาในอรรถกถาจตุทวารชาดก ทสกนิบาต.

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

๒. มหาโมคฺคลฺลานวตฺถุ

[๓๐๗] อตีเต  พาราณสิยํ  เอโก  ปุริโส  ภริยาย  วจนํ  คเหตฺวา  อตฺตโน  มาตาปิตโร   

มาเรตุกาโม  เต  ยานเกน  เนนฺโต  อฏวีมชฺฌปฺปตฺตกาเล  “อิธ  โจรา  วสนฺติ   

โอตริตฺวา  คมิสฺสามีติ  ปิตุ  หตฺเถ  รสฺมิโย  ฅเปตฺวา  โอตริตฺวา  คจฺฉนฺโต  โจรานํ  
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อุฏฺฅิตาการํ  กตฺวา  มาตาปิตโร  โปเถสิ ฯ  เต  จกฺขุทุพฺพลตาย  รูปทสฺสนรหิตา  

ปุตฺตํ  อสญฺชานนฺตา  “ตาต  อสุกโจรา  โน  มาเรนฺติ  ตฺวํ  ปฏิกฺกมาหีติ  ตสฺเสวตฺถาย   

ปริเทวึสุ ฯ  โส  “อิเม  มยา  โปถิยมานา  มยฺหญฺเฃวตฺถาย  ปริเทวนฺติ  อยุตฺตํ  เม   

กตนฺติ  จินฺเตตฺวา  เต  อสฺสาเสตฺวา  หตฺถปาเท  สมฺพาหิตฺวา  “อมฺมตาตา  โจรา   

ปลาตาติ  วตฺวา  ปุน  อตฺตโน  เคหเมว  อาเนสิ ฯ  โส  เตน  กมฺเมน  ทีฆรตฺตํ   

นิรเย  ปจิตฺวา  วิปากาวเสเสน  อตฺตภาวสเต  โกฏฺเฏตฺวา  สญฺจุณฺณิโต  มรณํ  ปตฺวา  

ปจฺฉิมตฺตภาเว  มหาโมคฺคลฺลาโน  หุตฺวา  ตสฺเสว  กมฺมสฺส  พเลน  โจเรหิ  ปหริโต  

ปรินิพฺพายิ ฯ  สรภงฺคชาตกวณฺณนายํ  มหาโมคฺคลฺลานวตฺถุ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  เอโก  ปุริโส อ.บุรุษคนหนึ่ง  พาราณสิยํ ใน

เมืองพาราณสี  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  วจนํ ซึ่งคํา  ภริยาย ของภรรยา  อตฺตโน   

มาตาปิตโร  มาเรตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออัน ยังมารดาและบิดา ท. ของตน ให้ตาย   

(หุตฺวา) เป็น  เนนฺโต นําไปอยู่  เต  (มาตาปิตโร) ซึ่งมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  

ยานเกน ด้วยยานพาหนะน้อย  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “โจรา อ.โจร ท.  วสนฺต ิ 

ย่อมอยู่  อิธ  (ฅาเน) ในที่นี้,  (อหํ) อ.กระผม  โอตริตฺวา ข้ามลงแล้ว  คมิสฺสามิ  

จักไป”  อิติ ดังนี้  อฏวีมชฺฌปฺปตฺตกาเล ในกาลเป็นที่ถึงแล้วซึ่งท่ามกลางแห่งดง   

ฅเปตฺวา วางไว้แล้ว  รสฺมิโย ซึ่งเชือก ท.  หตฺเถ ในมือ  ปิต ุของบิดา  โอตริตฺวา 

ข้ามลงแล้ว  คจฺฉนฺโต ไปอยู่  กตฺวา กระทําแล้ว  อุฏฺฅิตาการํ ซึ่งอาการอันตั้งขึ้น

แล้ว  โจรานํ ของโจร ท.  โปเถสิ โบยแล้ว  มาตาปิตโร ซึ่งมารดาและบิดา ท. ฯ  

เต  (มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  รูปทสฺสนรหิตา ผู้เว้นแล้วจากการ

เห็นซึ่งรูป  (อตฺตโน)  จกฺขุทุพฺพลตาย เพราะความที่ แห่งตน เป็นผู้มีจักษุอันโทษ

ประทุษร้ายแล้ว  อสญฺชานนฺตา จําไม่ได้อยู่  ปุตฺต ํซึ่งบุตร  ปริเทวึสุ ครํ่าครวญแล้ว  

อตฺถาย เพื่อประโยชน์  ตสฺส  เอว  (ปุตฺตสฺส) แก่บุตรนั้นนั่นเทียว  อิติ ว่า  “ตาต  

ดูก่อนลูก  อสุกโจรา อ.โจรโน้น ท.  โน ยังเรา ท.  มาเรนฺติ ย่อมให้ตาย,  ตฺว ํอ.เจ้า  

ปฏิกฺกมาหิ จงก้าวกลับ”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  

อิติ ว่า  “อิเม  (มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท. เหล่านี้  มยา  โปถิยมานา ผู้อัน

เราโบยอยู่  ปริเทวนฺติ ย่อมครํ่าครวญ  อตฺถาย เพื่อประโยชน์  มยฺหํ  เอว แก่เรานั่น

เทียว,  อยุตฺตํ  (กมฺมํ) อ.กรรมอันไม่สมควรแล้ว  เม อันเรา  กตํ กระทําแล้ว”  อิติ 

ดังนี้  เต  (มาตาปิตโร) ยังมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  อสฺสาเสตฺวา ให้หายใจคล่อง
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แล้ว  สมฺพาหิตฺวา นวดแล้ว  หตฺถปาเท ซึ่งมือและเท้า ท.  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ 

ว่า  “อมฺมตาตา ข้าแต่แม่และพ่อ ท.  โจรา อ.โจร ท.  ปลาตา หนีไปแล้ว”  อิติ ดังนี้   

อาเนสิ นํามาแล้ว  เคหํ  เอว สู่เรือนนั่นเทียว  อตฺตโน ของตน  ปุน อีก ฯ  โส   

(ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  ปจิตฺวา ไหม้แล้ว  นิรเย ในนรก  ทีฆรตฺตํ สิ้นราตรีอันยาวนาน  

เตน  กมฺเมน เพราะกรรมนั้น  (ปุคฺคเลน)  โกฏฺเฏตฺวา  สญฺจุณฺณิโต ผู้อันบุคคล 

ทุบแล้ว ให้เป็นจุณแล้ว  ปตฺวา ถึงแล้ว  มรณํ ซึ่งความตาย  อตฺตภาวสเต ในร้อย

แห่งอัตภาพ  วิปากาวเสเสน เพราะวิบากอันเหลือลง  มหาโมคฺคลฺลาโน เป็นพระ

มหาโมคคัลลานะ  ปจฺฉิมตฺตภาเว ในอัตภาพอันมีในสุดท้าย  หุตฺวา เป็น  โจเรหิ   

ปหริโต ผู้อันโจร ท. ตีแล้ว  พเลน เพราะกําลัง  ตสฺส  เอว  กมฺมสฺส แห่งกรรมนั้น

นั่นเทียว  ปรินิพฺพายิ ปรินิพพานแล้ว ฯ  มหาโมคฺคลฺลานวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระมหา

โมคคัลลานะ  (อาคตํ) มาแล้ว  สรภงฺคชาตกวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งสรภังค-

ชาดก ฯ

 ในอดีตกาล บุรุษคนหนึ่ง ในเมืองพาราณสี เชื่อคําของภรรยา ต้องการจะฆ่ามารดา

บิดาของตน นําท่านทั้ง ๒ ไปด้วยยานพาหนะน้อย ในเวลาที่ถึงกลางดง จึงกล่าวว่า 

“พวกโจรอยู่ ณ ที่นี้, ผมจักลงไป” จึงวางเชือกไว้ในมือของบิดา ลงไปทําอาการดุจ

พวกโจรตั้งขึ้นแล้ว โบยมารดาบิดา. ท่านทั้ง ๒ นั้น เว้นจากการเห็นรูป เพราะเป็นผู้

เสียจักษุ จําบุตรไม่ได้ จึงครํ่าครวญเพื่อประโยชน์แก่บุตรอย่างเดียวว่า “ลูก พวกโจร

ชื่อโน้นกําลังฆ่าเราทั้ง ๒, เจ้าจงหลีกไปเสีย”. เขาคิดว่า “มารดาบิดานี้ถูกเราโบยอยู่ 

ยังครํ่าครวญเพื่อประโยชน์แก่เราฝ่ายเดียว, เราทํากรรมไม่สมควร” ดังนี้แล้ว ปลอบ

ท่านทั้ง ๒ นวดมือและเท้าแล้ว กล่าวว่า “แม่และพ่อ พวกโจรหนีไปแล้ว” จึงนํากลับ

มายังเรือนของตนตามเดิมอีก. เพราะกรรมนั้น เขาไหม้ในนรกสิ้นกาลนาน เพราะเศษ

วิบาก ถูกพวกโจรทุบให้ละเอียดแล้วถึงความตายตลอดระยะเวลา ๑๐๐ อัตภาพ ใน

อัตภาพสุดท้าย เป็นพระมหาโมคคัลลานะ ถูกพวกโจรประหาร ด้วยกําลังแห่งกรรม

นั้นนั่นแล ปรินิพพานแล้ว. เรื่องพระมหาโมคคัลลานะ มาในอรรถกถาสรภังคชาดก.

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

[๓๐๘] เตสุ  ยถาวุตฺตปาริจริยาย  สมฺมาปฏิปชฺชโต  ปนสฺส  สา  ปาริจริยา  อุภยโลกหิต- 

สุขาวหา  โหติ ฯ  เตน  วุตฺตํ  สพฺรหฺมกสุตฺเต  โสณนนฺทชาตเก  จ  
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  “ตาย  นํ  ปาริจริยาย   มาตาปิตูสุ  ปณฺฑิตา  

  อิเธว  นํ  ปสํสนฺติ   เปจฺจ  สคฺเค  ปโมทตีติ ฯ

 เตสุ  (มาตาปิตูสุ)  ยถาวุตฺตปาริจริยาย  สมฺมาปฏิปชฺชโต  ปน  อสฺส  (ปุตฺตสฺส)  สา  ปาริจริยา  

อุภยโลกหิตสุขาวหา  โหติ ฯ  เตน  (ภควตา)  วุตฺตํ  สพฺรหฺมกสุตฺเต  โสณนนฺทชาตเก  จ  

  “ตาย  นํ  ปาริจริยาย   มาตาปิตูสุ  ปณฺฑิตา  

  อิเธว  (โลเก)  นํ  (ปุคฺคลํ)  ปสํสนฺติ,  (โส  ปุคฺคโล)  เปจฺจ  สคฺเค  ปโมทตีติ  (วจนํ)ฯ

 ปน ส่วนว่า  สา  ปาริจริยา อ.การปรนนิบัตินั้น  อสฺส  (ปุตฺตสฺส) ของบุตรนั้น   

สมฺมาปฏิปชฺชโต ผู้ปฏิบัติชอบอยู่  ยถาวุตฺตปาริจริยาย ด้วยการปรนนิบัติตาม

ที่ถูกกล่าวแล้ว  เตสุ  (มาตาปิตูสุ) ในมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  อุภยโลกหิต- 

สุขาวหา เป็นเหตุนํามาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลและความสุขในโลกทั้งสอง  โหติ ย่อม

เป็น ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.พระดํารัส  อิติ ว่า  

 “ปณฺฑิตา อ.บัณฑิต ท.  ปสํสนฺต ิย่อมสรรเสริญ  นํ  (ปุคฺคลํ) 

ซึ่งบุคคลนั้น  อิธ  เอว  (โลเก) ในโลกนี้นั่นเทียว  ตาย  นํ   

ปาริจริยาย เพราะการปรนนิบัตินั้นแล,  (โส  ปุคฺคโล) 

อ.บุคคลนั้น  เปจฺจ ละไปแล้ว  ปโมทติ ย่อมบรรเทิง  สคฺเค 

ในสวรรค์”  อิติ ดังนี้

 (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสแล้ว  สพฺรหฺมกสุตฺเต  จ ในสพรหมก-

สูตรด้วย  โสณนนฺทชาตเก  จ ในโสณนันทชาดกด้วย ฯ  

 ส่วนการปรนนิบัตินั้น ของบุตรนั้น ผู้ปฏิบัติชอบด้วยการปรนนิบัติตามที่กล่าวแล้ว 

ในมารดาบิดาเหล่านั้น ย่อมนําประโยชน์และความสุขมาให้ในโลกทั้งสอง. เพราะเหตุ

นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสไว้ในสพรหมกสูตรและโสณนันทชาดกว่า

 “เพราะการปรนนิบัตินั้นแลในมารดาบิดา บัณฑิตทั้งหลาย

ย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้นี่เอง, เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิง 

ในสวรรค์”

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



63๑๑. กถาว่าด้วยการบำารุงมารดาบิดาคาถา]

 ตตฺถ  ตาย  นนตฺิ  เอตฺถ  นนฺติ  นิปาตมตฺตนฺติ  ติกงฺคุตฺตรฏีกายํ  วุตฺตํ ฯ  ตาย  มาตา- 

ปิตูสุ  ปาริจริยาย  ปาริจริยการณาติ  อตฺโถ ฯ  นํ  ปสํสนฺตตีิ  อยํ  ปุคฺคโล  มตฺเตยฺโย  

เปตฺเตยฺโย  สคฺคสํวตฺตนิยํ  ปฏิปทํ  ปูเรตีติ  เอวมาทินา  นเยน  ตํ  มาตาปิตุอุปฏฺฅากํ  

ปณฺฑิตา  มนุสฺสา  อิเธว  โลเก  วณฺเณนฺติ ฯ  เปจฺจาติ  ปรโลกํ  คนฺตฺวา  สคฺเค  ฅิโต  

โส  มาตาปิตุอุปฏฺฅาโก  ทิพฺพสมฺปตฺตีหิ  อาโมทติ  อาทิโต  ปฏฺฅาย  โมทติ  ปโมทติ  

นานปฺปการโต  โมทตีติ ฯ

 (ฏีกาจริเยน)  “ตตฺถ  (วจเนสุ)  ‘ตาย  นนฺติ  เอตฺถ  (วจเน)  นนฺติ  (วจนํ)  นิปาตมตฺตํ  (โหติ)”  

อิติ  (วจนํ)  ติกงฺคุตฺตรฏีกายํ  วุตฺตํ ฯ  “ตาย  มาตาปิตูสุ  ปาริจริยาย  ปาริจริยการณาติ  อตฺโถ ฯ   

“นํ  ปสํสนฺตตีิ  (ปททฺวยสฺส)  “อยํ  ปุคฺคโล  มตฺเตยฺโย  เปตฺเตยฺโย  (หุตฺวา)  สคฺคสํวตฺตนิยํ   

ปฏิปทํ  ปูเรตีติ  เอวมาทินา  นเยน  ตํ  มาตาปิตุอุปฏฺฅากํ  (ปุคฺคลํ)  ปณฺฑิตา  มนุสฺสา  อิเธว  

โลเก  วณฺเณนฺติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “เปจฺจาติ  (ปทสฺส)  “ปรโลกํ  คนฺตฺวา  สคฺเค  ฅิโต  โส   

มาตาปิตุอุปฏฺฅาโก  (ปุคฺคโล)  ทิพฺพสมฺปตฺตีหิ  อาโมทติ  อาทิโต  ปฏฺฅาย  โมทติ  ปโมทติ   

นานปฺปการโต  โมทตีติ  (อตฺโถ) ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “ตตฺถ  (วจเนสุ)  ‘ตาย  นนฺติ  เอตฺถ  (วจเน)  ‘นนฺติ  (วจนํ) 

อ.- ในคํา ท. เหล่านั้นหนา -คําว่า ‘นํ’ ดังนี้ ในคํานี้ว่า ‘ตาย  นํ’ ดังนี้  นิปาตมตฺต ํเป็น

สักว่านิบาต  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  วุตฺต ํกล่าว

แล้ว  ติกงฺคุตฺตรฏีกายํ ในฎีกาแห่งติกนิบาต อังคุตตรนิกาย ฯ  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ 

ว่า  “ตาย  มาตาปิตูสุ  ปาริจริยาย เพราะการปรนนิบัติ ในมารดาและบิดา ท. นั้น  

ปาริจริยการณา คือว่า เพราะเหตุแห่งการปรนนิบัติ”  อิติ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  “มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  ปณฺฑิตา ผู้เป็นบัณฑิต  วณฺเณนฺติ ย่อมสรรเสริญ  

ตํ  มาตาปิตุอุปฏฺฅากํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล ผู้บํารุงซึ่งมารดาและบิดานั้น  อิเธว  โลเก 

ในโลกนี้นั่นเทียว  นเยน โดยนัย  อาทินา เป็นต้น  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘อยํ  

ปุคฺคโล อ.บุคคลนี้  มตฺเตยฺโย เป็นผู้เกื้อกูลแก่มารดา  เปตฺเตยฺโย เป็นผู้เกื้อกูลแก่

บิดา  (หุตฺวา) เป็น  ปฏิปทํ ยังข้อปฏิบัติ  สคฺคสํวตฺติกํ อันยังสัตว์ให้เป็นไปในสวรรค์  

ปูเรติ ย่อมให้เต็ม’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  “นํ   

ปสํสนฺตีติ ว่า “นํ  ปสํสนฺติ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โส  มาตาปิตุอุปฏฺฅาโก   

(ปุคฺคโล) อ.บุคคล ผู้บํารุงซึ่งมารดาและบิดานั้น  ปรโลกํ  คนฺตฺวา  สคฺเค  ฅิโต  
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ผู้ไปแล้ว สู่โลกอื่น ดํารงอยู่แล้ว ในสวรรค์  อาโมทติ ย่อมบันเทิงทั่ว  โมทติ คือว่า 

ย่อมร่าเริง  ปโมทติ คือว่าย่อมปราโมทย์  โมทติ ย่อมเพลิดเพลิน  นานปฺปการโต 

โดยประการต่างๆ  ปฏฺฅาย จําเดิม  อาทิโต แต่ต้น  ทิพฺพสมฺปตฺตีห ิ ด้วยสมบัติ 

อันเป็นทิพย์ ท.”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “เปจฺจาติ ว่า “เปจฺจ” ดังนี้ ฯ

 ท่านกล่าวไว้ในฎีกาติกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า “บรรดาคําเหล่านั้น คําว่า ‘นํ’ ในคํานี้

ว่า ‘ตาย  นํ’ เป็นเพียงนิบาต. อธิบายว่า “เพราะการปรนนิบัติในมารดาบิดานั้น คือ

เพราะการปรนนิบัติเป็นเหตุ. สองบทว่า “นํ  ปสํสนฺติ” ความว่า มนุษย์ทั้งหลายผู้เป็น

บัณฑิตย่อมสรรเสริญเขา คือผู้บํารุงมารดาบิดาในโลกนี้นี่เอง โดยนัยเป็นต้นอย่างนี้

ว่า “บุคคลผู้นี้ เกื้อกูลมารดา เกื้อกูลบิดา ย่อมบําเพ็ญข้อปฏิบัติอันยังสัตว์ให้เป็นไป

ในสวรรค์”. บทว่า “เปจฺจ” ความว่า ผู้บํารุงมารดาบิดานั้น ไปสู่ปรโลกแล้ว ดํารงอยู่

ในสวรรค์ ย่อมบันเทิงทั่ว ร่าเริง จําเดิมแต่ต้น ปราโมทย์เพลิดเพลินอยู่โดยประการ

ต่างๆ ด้วยทิพยสมบัติทั้งหลาย.

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

[๓๐๙]  มาตาปิตุอุปฏฺฅาโก  จ  นาม  สตฺถาราปิ  ปสํสิโต ฯ

 จ ก็  มาตาปิตุอุปฏฺฅาโก  (ปุคฺคโล)  นาม ชื่อ อ.บุคคล ผู้บํารุงซึ่งมารดาและบิดา  

สตฺถาราปิ แม้อันพระศาสดา  ปสํสิโต ทรงสรรเสริญแล้ว ฯ

 ก็ขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้บํารุงมารดาบิดา แม้พระศาสดาก็ทรงสรรเสริญ.

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

 ตตฺรีมานิ  วตฺถูนิ ฯ

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

 ในข้อนั้น มีเรื่องเหล่านี้ (เป็นอุทาหรณ์)

 ..............................................................................................................................
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๓. มาตาปิตุอุปฏฺฅากวตฺถุ

 สาวตฺถิยํ  กิเรโก  เสฏฺฅิปุตฺโต  สตฺถุ  เทสนํ  สุตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  ลทฺธูปสมฺปโท  ปญฺจ  

วสฺสานิ  ธมฺมํ  ปริยาปุณิตฺวา  อุปชฺฌายสฺส  สนฺติเก  กมฺมฏฺฅานํ  คเหตฺวา  เชตวนโต  

นิกฺขมฺม  ปจฺจนฺตคามํ  คนฺตฺวา  ตํ  นิสฺสาย  อรญฺเฃ  วิหาสิ ฯ  มาตาปิตโร  ปนสฺส  

ปพฺพชิตกาลโต  ปฏฺฅาย  อนุปุพฺเพน  ปริกฺขีณวิภวา  ปรมการุญฺฃปฺปตฺตา  กปาล- 

หตฺถา  ภิกฺขาย  จริตฺวา  ปรเคหภิตฺตึ  นิสฺสาย  วิหรนฺติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  เสฏฺฅิปุตฺโต อ.บุตรของเศรษฐี  เอโก คนหนึ่ง  สาวตฺถิยํ ในเมือง 

สาวัตถี  สุตฺวา ฟังแล้ว  เทสนํ ซึ่งพระเทศนา  สตฺถุ ของพระศาสดา  ปพฺพชิตฺวา  

บวชแล้ว  ลทฺธูปสมฺปโท ผู้มีอุปสมบทอันได้แล้ว  ปริยาปุณิตฺวา เรียนเอาแล้ว  

ธมฺม ํ ซึ่งธรรม  วสฺสาน ิ สิ้นปี ท.  ปญฺจ ๕  คเหตฺวา เรียนเอาแล้ว  กมฺมฏฺฅานํ  

ซึ่งกรรมฐาน  สนฺติเก ในสํานัก  อุปชฺฌายสฺส ของพระอุปัชฌาย์  นิกฺขมฺม ออกไป

แล้ว  เชตวนโต จากพระเชตวัน  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ปจฺจนฺตคามํ สู่หมู่บ้านชายแดน   

นิสฺสาย อาศัยแล้ว  ตํ  (คามํ) ซึ่งหมู่บ้านนั้น  วิหาส ิอยู่แล้ว  อรญฺเฃ ในป่า ฯ  ปน 

ส่วนว่า  มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  อสฺส  (ภิกฺขุสฺส) ของภิกษุนั้น  ปริกฺขีณ-

วิภวา ผู้มีทรัพย์อันสิ้นไปรอบแล้ว  อนุปุพฺเพน ตามลําดับ  ปฏฺฅาย จําเดิม  ปพฺพชิต- 

กาลโต แต่กาลเป็นที่บวชแล้ว  ปรมการุญฺฃปฺปตฺตา ผู้ถึงแล้วซึ่งความน่าสงสาร

อย่างยิ่ง  กปาลหตฺถา ผู้มีกระเบื้องในมือ  จริตฺวา เที่ยวไปแล้ว  ภิกฺขาย เพื่อภิกษา  

นิสฺสาย อาศัยแล้ว  ปรเคหภิตฺตึ ซึ่งฝาแห่งเรือนของบุคคลอื่น  วิหรนฺต ิย่อมอยู่ ฯ

 ดังได้สดับมา บุตรเศรษฐีคนหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี ฟังเทศนาของพระศาสดาแล้ว ได้

บรรพชาอุปสมบท เล่าเรียนธรรม ๕ ปีแล้ว เรียนกัมมัฏฐานในสํานักของพระอุปัชฌาย์ 

ออกจากพระเชตวันไปยังปัจจันตคาม อาศัยบ้านนั้นอยู่ในป่า. ส่วนมารดาบิดาของ

ท่าน จําเดิมแต่เวลาที่ท่านบวชแล้ว ทรัพย์สมบัติก็ร่อยหรอลงโดยลําดับ ถึงความเป็น

ผู้น่าสงสารอย่างยิ่ง มีมือถือภาชนะเที่ยวขอทาน อาศัยฝาเรือนของชนอื่นอยู่.

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

 โส  จ  อปรภาเค  อตฺตโน  มาตาปิตูนํ  ทุกฺขิตภาวํ  สุตฺวา  “อหํ  ทฺวาทส  วสฺสานิ  

อรญฺเฃ  วายมนฺโตปิ  มคฺคผลานิ  ปตฺตุํ  นาสกฺขึ,  อภพฺโพ  อหํ,  กึ  เม  ปพฺพชฺชาย,   
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คิหี  หุตฺวา  มาตาปิตโร  โปเสนฺโต  ทานญฺจ  เทนฺโต  สคฺคปรายโน  ภวิสฺสามีติ   

จินฺเตตฺวา  อรญฺฃโต  นิกฺขมฺม  อนุปุพฺเพน  สาวตฺถึ  ปตฺวา  “อชฺช  สตฺถารํ  ทิสฺวา   

ธมฺมํ  สุตฺวา  เสฺว  ปาโตว  มาตาปิตโร  ปสฺสิสฺสามีติ  เชตวนํ  ปาวิสิ ฯ  ตํทิวสํ  

ปน  สตฺถา  ปจฺจูสกาเล  โลกํ  โวโลเกนฺโต  ตสฺส  ปฅมมคฺโคปนิสฺสยํ  ทิสฺวา,  ตสฺมึ   

อาคนฺตฺวา  นิสินฺเน,  มาตาปิตุโปสกสุตฺเตน  มาตาปิตูนํ  คุณํ  วณฺเณสิ ฯ  โส  ตํ   

สุตฺวา  “อหํ  ‘คิหี  หุตฺวา  มาตาปิตโร  โปเสสฺสามีติ  อาคโต,  สตฺถา  ปน  ‘ปพฺพชิโตว   

สมาโน  มาตาปิตูนํ  อุปการโก  นามาติ  วทติ,  สจาหํ  สตฺถารํ  อทิสฺวา  คโต   

เอวรูปาย  ปพฺพชฺชาย  ปริหาเยยฺยํ,  อิทานิ  ปนาหํ  ปพฺพชิโตว  เต  โปเสสฺสามีติ   

จินฺเตสิ ฯ

   จ ก็  อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก  โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  สุตฺวา ฟังแล้ว  

อตฺตโน  มาตาปิตูนํ  ทุกฺขิตภาวํ ซึ่งความที่ แห่งมารดาและบิดา ท. ของตน เป็นผู้

ถึงแล้วซึ่งทุกข์  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  วายมนฺโตปิ แม้พยายามอยู่   

อรญฺเฃ ในป่า  วสฺสาน ิ สิ้นปี ท.  ทฺวาทส ๑๒  น  อสกฺขึ ไม่ได้อาจแล้ว  ปตฺตุ ํ

เพื่ออันบรรลุ  มคฺคผลานิ ซึ่งมรรคและผล ท.,  อหํ อ.เรา  อภพฺโพ เป็นผู้ไม่สมควร  

(อมฺหิ) ย่อมเป็น,  กึ  (ปโยชนํ) อ.ประโยชน์อะไร  ปพฺพชฺชาย ด้วยการบวช  เม แก่

เรา,  (อหํ) อ.เรา  คิหี เป็นคฤหัสถ์  หุตฺวา เป็น  โปเสนฺโต เลี้ยงดูอยู่  มาตาปิตโร 

ซึ่งมารดาและบิดา ท.  จ ด้วย  เทนฺโต ให้อยู่  ทานํ ซึ่งทาน  จ ด้วย  สคฺคปรายโน 

เป็นผู้มีสวรรค์เป็นไปในเบื้องหน้า  ภวิสฺสาม ิ จักเป็น”  อิติ ดังนี้  นิกฺขมฺม ออกไป

แล้ว  อรญฺฃโต จากป่า  ปตฺวา ถึงแล้ว  สาวตฺถึ ซึ่งเมืองสาวัตถี  อนุปุพฺเพน โดย

ลําดับ  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อชฺช ในวันนี้  (อหํ) อ.เรา  ทิสฺวา เฝ้าแล้ว   

สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  สุตฺวา ฟังแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  ปสฺสิสฺสาม ิจักเยี่ยม  มาตา-

ปิตโร ซึ่งมารดาและบิดา ท.  ปาโตว ในเวลาเช้าเทียว  เสฺว ในวันพรุ่งนี้”  อิติ ดังนี้  

ปาวิส ิ ได้เข้าไปแล้ว  เชตวนํ สู่พระวิหารชื่อว่าเชตวัน ฯ  ปน ก็  ตํทิวสํ ในวันนั้น  

สตฺถา อ.พระศาสดา  โวโลเกนฺโต ทรงตรวจดูอยู่  โลกํ ซึ่งสัตว์โลก  ปจฺจูสกาเล ใน

กาลเป็นที่ขจัดเสียเฉพาะซึ่งมืด  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  ปฅมมคฺโคปนิสฺสย ํซึ่งอุปนิสัย

แห่งมรรคที่ ๑  ตสฺส  (ภิกฺขุสฺส) ของภิกษุนั้น,  ตสฺมึ  (ภิกฺขุมฺหิ) ครั้นเมื่อภิกษุนั้น  

อาคนฺตฺวา มาแล้ว  นิสินฺเน นั่งแล้ว,  วณฺเณสิ ทรงพรรณนาแล้ว  คุณํ ซึ่งคุณ   

มาตาปิตูนํ ของมารดาและบิดา ท.  มาตาปิตุโปสกสุตฺเต ในมาตาปิตุโปสกสูตร ฯ  
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โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (มาตาปิตุโปสกสุตฺตํ) ซึ่งมาตาปิตุโปสก

สูตรนั้น  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  อาคโต เป็นผู้มาแล้ว  (จินฺตเนน) 

ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  ‘(อหํ) อ.เรา  คิหี เป็นคฤหัสถ์  หุตฺวา เป็น  โปเสสฺสามิ จักเลี้ยง  

มาตาปิตโร ซึ่งมารดาและบิดา ท.’  อิติ ดังนี้  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  ปน ส่วนว่า  สตฺถา 

อ.พระศาสดา  วทติ ย่อมตรัส  อิติ ว่า  ‘(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ปพฺพชิโต ว เป็นบรรพชิต

เทียว  สมาโน เป็นอยู่  อุปการโก  นาม ชื่อว่าเป็นผู้กระทําซึ่งอุปการะ  มาตาปิตูนํ 

แก่มารดาและบิดา ท.  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้,  สเจ ถ้าว่า  อหํ อ.เรา  อทิสฺวาว 

ไม่เฝ้าแล้วเทียว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  คโต ไปแล้ว  ปริหาเยยฺยํ พึงเสื่อมรอบ  

ปพฺพชฺชาย จากการบวช  เอวรูปาย อันมีอย่างนี้เป็นรูป,  ปน แต่ว่า  อิทานิ ในกาล

นี้  อหํ อ.เรา  ปพฺพชิโต ว เป็นบรรพชิตเทียว  (หุตฺวา) เป็น  โปเสสฺสามิ จักเลี้ยง  

เต  (มาตาปิตโร) ซึ่งมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

   ก็ในกาลต่อมา ภิกษุนั้น ได้สดับว่า มารดาบิดาของตนประสบทุกข์ จึงคิดว่า “เราแม้

พยายามอยู่ในป่าสิ้น ๑๒ ปี ก็ไม่อาจจะบรรลุมรรคและผลได้, เราเป็นคนอาภัพ, เราจะ

ต้องการอะไรด้วยการบรรพชา, เราเป็นคฤหัสถ์ เลี้ยงมารดาบิดาและให้ทาน ก็จักเป็น

ผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าได้” ดังนี้แล้ว ออกจากป่า ถึงกรุงสาวัตถีโดยลําดับ คิด

ว่า “วันนี้ เราเฝ้าพระศาสดา ฟังธรรมแล้ว พรุ่งนี้จักเยี่ยมมารดาบิดาแต่เช้าตรู่” ดังนี้

แล้ว เข้าไปยังพระเชตวัน. ก็ในวันนั้น พระศาสดา ทรงตรวจดูสัตว์โลก ในเวลาใกล้

รุ่ง ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งปฐมมรรคของภิกษุนั้นแล้ว, เมื่อท่านมานั่งแล้ว ทรงพรรณนา

คุณของมารดาบิดาด้วยมาตาปิตุโปสกสูตร. ท่านฟังพระสูตรนั้นแล้ว คิดว่า “เรามา

ด้วยตั้งใจว่า ‘จักเป็นคฤหัสถ์ เลี้ยงมารดาบิดา’, แต่พระศาสดาตรัสว่า ‘บุคคลเป็น

บรรพชิต ก็ชื่อว่าอุปการะมารดาบิดาได้’, ถ้าเราไม่เฝ้าพระศาสดาแล้วไปเสีย พึงเสื่อม

จากบรรพชาเห็นปานนี้, ก็บัดนี้ เราจักเลี้ยงมารดาบิดาเหล่านั้น ทั้งเป็นบรรพชิต”.

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

 โส  ปุนทิวเส  อตฺตโน  ปตฺตํ  ยาคุสลากํ  ภตฺตสลากญฺจ  คเหตฺวา  คามํ  ปวิสิตฺวา   

ยาคุภตฺตานิ  อาทาย  มาตาปิตูนํ  ทตฺวา  ปิณฺฑาย  สยํ  จริตฺวา  ภตฺตกิจฺจํ  กตฺวา  

เตสํ  วสนฏฺฅานํ  กตฺวา  ตโต  ปฏฺฅาย  นิพทฺธํ  ปฏิชคฺคติ ฯ  โส  หิ  อตฺตนา  ลทฺธานิ   

ปกฺขิกภตฺตาทีนิ  เตสํ  ทตฺวา  สยํ  ปิณฺฑาย  จริตฺวา  ลภมาโน  ภุญฺชติ  อลภมาโน  น  
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ภุญฺชติ ฯ  ภิกฺขํ  ลภมานทิวสํ  ปนสฺส  อปฺปํ,  อลภมานทิวสํ  พหุตรํ ฯ  วสฺสาวาสิกํ   

อญฺฃํปิ  วา  ยงฺกิญฺจิ  วตฺถํ  ลภิตฺวา  เตสญฺเฃว  ทตฺวา  เตหิ  ปริภุตฺตํ  ชิณฺณปิโลติกํ   

อคฺคฬํ  กตฺวา  รชิตฺวา  สยํ  ปริภุญฺชติ ฯ  เอวํ  โส  มาตาปิตุอุปฏฺฅานปลิโพเธน   

ปีฬิโต  กีโส  ทุพฺพณฺโณ  อโหสิ ฯ  ตํ  ทิสฺวา  ภิกฺขู  ปุจฺฉิตฺวา  ตมตฺถํ  สุตฺวา  ตํ   

วิครหิตฺวา  สตฺถุ  อาโรเจสุํ ฯ  

 ปุนทิวเส ในวันรุ่งขึ้น  โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  ยาคุสลากํ ซึ่ง

สลากแห่งข้าวยาคู  จ ด้วย  ภตฺตสลากํ ซึ่งสลากแห่งภัตร  จ ด้วย  ปตฺต ํอันถึงแล้ว  

อตฺตโน แก่ตน  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  คามํ สู่หมู่บ้าน  อาทาย ถือเอาแล้ว  ยาคุ-

ภตฺตานิ ซึ่งข้าวยาคูและภัตร ท.  ทตฺวา ให้แล้ว  มาตาปิตูนํ แก่มารดาและบิดา ท.   

จริตฺวา เที่ยวไปแล้ว  ปิณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต  สย ํด้วยตนเอง  กตฺวา กระทําแล้ว   

ภตฺตกิจฺจํ ซึ่งกิจด้วยภัตร  กตฺวา กระทําแล้ว  วสนฏฺฅานํ ซึ่งที่เป็นที่อยู่  เตสํ   

(มาตาปิตูนํ) เพื่อมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  ปฏิชคฺคติ ย่อมปรนนิบัติ  นิพทฺธํ 

เนืองนิตย์  ปฏฺฅาย จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น ฯ  ห ิก็  โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ

นั้น  ทตฺวา ให้แล้ว  ปกฺขิกภตฺตาทีนิ  (อาหารวตฺถูนิ) ซึ่งอาหารวัตถุ ท. มีปักขิก-

ภัตรเป็นต้น  อตฺตนา  ลทฺธานิ อันอันตนได้แล้ว  เตสํ  (มาตาปิตูนํ) แก่มารดาและ

บิดา ท. เหล่านั้น  จริตฺวา เที่ยวไปแล้ว  ปิณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต  สย ํด้วยตนเอง   

ลภมาโน เมื่อได้  ภุญฺชติ ย่อมฉัน  อลภมาโน เมื่อไม่ได้  น  ภุญฺชติ ย่อมไม่ฉัน ฯ   

ปน ก็  ลภมานทิวสํ อ.วันที่ได้อยู่  ภิกฺขํ ซึ่งภิกษา  อสฺส  (ภิกฺขุสฺส) ของภิกษุ

นั้น  อปฺป ํ เป็นวันอันน้อย  (โหติ) ย่อมเป็น,  อลภมานทิวสํ อ.วันอันไม่ได้อยู่   

พหุตร ํเป็นวันอันมากกว่า  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  ลภิตฺวา ได้แล้ว  

วสฺสาวาสิกํ ซึ่งผ้าอันบุคคลพึงถวายแก่ภิกษุผู้อยู่ตลอดกาลฝน  วา หรือว่า  ยงฺกิญฺจิ   

วตฺถํ ซึ่งผ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง  อญฺฃํปิ แม้อื่น  ทตฺวา ให้แล้ว  เตสํ  เอว  (มาตา- 

ปิตูนํ) แก่มารดาและบิดา ท. เหล่านั้นนั่นเทียว  กตฺวา กระทําแล้ว  ชิณฺณปิโลติกํ  

ซึ่งผ้าเก่าแล้ว  เตหิ  (มาตาปิตูหิ)  ปริภุตฺต ํ อันอันมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น 

ใช้สอยแล้ว  อคฺคฬํ ให้เป็นผ้าปะ  รชิตฺวา ย้อมแล้ว  ปริภุญฺชติ ย่อมใช้สอย  สย ํด้วย

ตนเอง ฯ  โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  มาตาปิตุอุปฏฺฅานปลิโพเธน  ปีฬิโต ผู้อันความ

กังวลในการบํารุงซึ่งมารดาและบิดาบีบคั้นแล้ว  กีโส เป็นผู้ซูบผอม  ทุพฺพณฺโณ เป็น

ผู้มีวรรณะอันเศร้าหมอง  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  ทิสฺวา เห็นแล้ว   
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ตํ  (ภิกฺขุํ) ซึ่งภิกษุนั้น  ปุจฺฉิตฺวา ถามแล้ว  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความ

นั้น  วิครหิตฺวา ติเตียนแล้ว  ตํ  (ภิกฺขุํ) ซึ่งภิกษุนั้น  อาโรเจสุํ กราบทูลแล้ว  สตฺถุ  

แก่พระศาสดา ฯ

 ในวันรุ่งขึ้น ภิกษุนั้นถือเอาสลากยาคูและสลากภัตรอันถึงแล้วแก่ตนเข้าไปบ้าน ถือ

เอายาคูและภัตรให้แก่มารดาบิดาแล้ว ส่วนตนเที่ยวบิณฑบาต ทําภัตกิจแล้ว ทําที่

อยู่สําหรับมารดาบิดาเหล่านั้น จําเดิมแต่กาลนั้น ก็ปรนนิบัติเนืองนิตย์. ก็ภิกษุนั้นให้

ปักขิกภัตรเป็นต้น อันตนได้แล้วแก่มารดาบิดาเหล่านั้นแล้ว, ส่วนตนเที่ยวบิณฑบาต 

เมื่อได้ ก็บริโภค, เมื่อไม่ได้ ก็ไม่บริโภค. ก็วันที่ได้ภิกษาของท่าน มีน้อย, วันที่ไม่ได้ 

มีมากกว่า. ภิกษุนั้นได้ผ้าวัสสาวาสิกหรือผ้าชนิดใดชนิดหนึ่งแม้อื่น ก็ให้แก่มารดา

บิดานั้นนั่นแล ทําการปะผ้าท่อนเก่าที่มารดาบิดานั้นใช้สอยแล้ว ย่อมใช้สอยเอง. 

ท่านถูกความกังวลในการบํารุงมารดาบิดาบีบคั้นอย่างนั้น ได้เป็นผู้ซูบผอม มีผิว

พรรณหม่นหมองแล้ว. ภิกษุทั้งหลายพบท่าน จึงถาม ฟังเนื้อความนั้นแล้ว ติเตียน

ท่าน แล้วกราบทูลแด่พระศาสดา.

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

 สตฺถา  ตํ  ปกฺโกสาเปตฺวา  ชานนฺโตปิ  ตมตฺถํ  วทาเปตฺวา  สาธุการํ  ทตฺวา  อตฺตโน  

ปุพฺพจริยํ  ปกาเสตุกาโม  “เย  เต  ตฺวํ  ภิกฺขุ  โปเสสิ,  กินฺเต  ตุยฺหํ  โหนฺตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  

“มาตาปิตโร  เม  ภนฺเตติ ฯ  อถสฺส  สตฺถา  “สาธุ  สาธูติ  ติกฺขตฺตุํ  สาธุการํ  ทตฺวา  

“ตฺวํ  มยา  คตมคฺเค  ฅิโต,  อหํปิ  ปุพฺพจริยํ  จรนฺโต  มาตาปิตโร  โปเสสินฺติ  วตฺวา  

มหานิปาเต  สุวณฺณสามชาตกํ  กเถตฺวา  “ภิกฺขเว  มาตาปิตุโปสนํ  นาม  ปณฺฑิตานํ  

วํโสติ  วตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  โส  ภิกฺขุ  โสตาปนฺโน  อโหสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  ปกฺโกสาเปตฺวา ให้ร้องเรียกแล้ว  ตํ  

(ภิกฺขุํ) ซึ่งภิกษุนั้น  ชานนฺโตปิ แม้ทรงทราบอยู่  (ตํ  ภิกฺขุํ) ทรงยังภิกษุนั้น  วทาเปตฺวา  

ให้กราบทูลแล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น  ทตฺวา ทรงประทานแล้ว  สาธุการํ ซึ่ง

สาธุการ  ปกาเสตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันทรงประกาศ  ปุพฺพจริยํ ซึ่งความประพฤติ

ในกาลก่อน  อตฺตโน ของพระองค์  (หุตฺวา) เป็น  ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขุ 

ดูก่อนภิกษุ  ตฺว ํอ.เธอ  เปเสสิ เลี้ยงดูแล้ว  เย  เต  (ชเน) ซึ่งชน ท. เหล่านั้นเหล่า

ใด,  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  โหนฺติ ย่อมเป็น  กึ อะไร  ตุยฺหํ แก่เธอ”  อิติ 
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ดังนี้ ฯ  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์

ผู้เจริญ  (เต  ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  มาตาปิตโร เป็นมารดาและบิดา  เม ของข้า-

พระองค์  (โหนฺติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  อถ ครั้งนั้น  สตฺถา อ.พระศาสดา  ทตฺวา  

ทรงประทานแล้ว  สาธุการ ํซึ่งสาธุการ  ติกฺขตฺตุํ สามครั้ง  อิติ ว่า  “สาธุ อ.ดีล่ะ  

สาธุ อ.ดีล่ะ”  อิติ ดังนี้  อสฺส  (ภิกฺขุสฺส) แก่ภิกษุนั้น  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ตฺว ํ

อ.เธอ  ฅิโต เป็นผู้ดํารงอยู่แล้ว  มยา  คตมคฺเค ในหนทาง อันเรา ไปแล้ว  (อสิ) ย่อม

เป็น,  อหํป ิแม้ อ.เรา  จรนฺโต ประพฤติอยู่  ปุพฺพจริย ํซึ่งความประพฤติในกาลก่อน  

โปเสสึ เลี้ยงดูแล้ว  มาตาปิตโร ซึ่งมารดาและบิดา ท.”  อิติ ดังนี้  กเถตฺวา ตรัสแล้ว  

สุวณฺณสามชาตกํ ซึ่งสุวรรณสามชาดก  มหานิปาเต ในมหานิบาต  วตฺวา ตรัสแล้ว  

อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  มาตาปิตุโปสนํ  นาม ชื่อ อ.การเลี้ยงซึ่งมารดาและ

บิดา  วํโส เป็นวงศ์  ปณฺฑิตานํ ของบัณฑิต ท.  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  ปกาเสสิ 

ทรงประกาศแล้ว  สจฺจานิ ซึ่งสัจจะ ท. ฯ  สจฺจปริโยสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ

แห่งสัจจะ  โส  ภิกฺขุ อ.ภิกษุนั้น  โสตาปนฺโน เป็นพระโสดาบัน  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 พระศาสดารับสั่งให้เรียกท่านมาแล้ว ทั้งทรงทราบอยู่ ก็รับสั่งให้กราบทูลเนื้อความ

นั้น ประทานสาธุการ มีพระประสงค์จะทรงประกาศบุพพจริยาของพระองค์ จึงตรัส

ถามว่า “ภิกษุ ชนทั้งหลายที่เธอเลี้ยงเป็นอะไรแก่เธอ ?”. ภิกษุกราบทูลว่า “เป็น

มารดาบิดาของข้าพระองค์ พระเจ้าข้า”. ทีนั้น พระศาสดาประทานสาธุการ ๓ ครั้ง

แก่เธอว่า “สาธุ สาธุ” แล้วตรัสว่า “เธอตั้งอยู่ในมรรคาที่เราดําเนินแล้ว, แม้เราเมื่อ

ประพฤติบุพพจริยา ก็เลี้ยงมารดาบิดาแล้ว” ตรัสสุวรรณสามชาดก ในมหานิบาตแล้ว 

ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่าการเลี้ยงมารดาบิดา เป็นวงศ์ของบัณฑิตทั้งหลาย” ดังนี้

แล้ว ทรงประกาศสัจจะทั้งหลาย. ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุนั้น ได้เป็นพระโสดาบันแล้ว.

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

๔. อปรํ  มาตาปิตุอุปฏฺฅากวตฺถุ

[๓๑๐]  อปโรปิ  ภิกฺขุ  ตเถว  มาตาปิตโร  ปฏิชคฺคตีติ  สพฺพตฺถ  วตฺตพฺพํ ฯ  สตฺถาปิสฺส  สาธุ-

การํ  ทตฺวา  สตฺตกนิปาเต  สุตนชาตกํ  กเถตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  
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โสปิ  โสตาปนฺโน ฯ  

 (วจนํ) อ.คํา  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  วตฺตพฺพ ํ พึงกล่าว  สพฺพตฺถ  (ฅาเนสุ)  

ในที่ ท. ทั้งปวง  อิติ ว่า  “อปโรปิ  ภิกฺขุ อ.ภิกษุ แม้อื่นอีก  ปฏิชคฺคติ ย่อมปรนนิบัติ  

มาตาปิตโร ซึ่งมารดาและบิดา ท.  ตถา  เอว เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ   

สตฺถาปิ แม้ อ.พระศาสดา  ทตฺวา ทรงประทานแล้ว  สาธุการํ ซึ่งสาธุการ  อสฺส  

(ภิกฺขุสฺส) แก่ภิกษุนั้น  กเถตฺวา ตรัสแล้ว  สุตนชาตกํ ซึ่งสุตนชาดก  สตฺตกนิปาเต 

ในสัตตกนิบาต  ปกาเสสิ ทรงประกาศแล้ว  สจฺจานิ ซึ่งสัจจะ ท. ฯ  สจฺจปริโยสาเน 

ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งสัจจะ  โสปิ  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุแม้นั้น  โสตาปนฺโน เป็น

พระโสดาบัน  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว ฯ  

 บัณฑิตพึงกล่าวในที่ทุกสถานว่า “ภิกษุแม้อื่นอีก ก็ปรนนิบัติมารดาบิดา อย่างนั้น

เหมือนกัน”. แม้พระศาสดา ก็ประทานสาธุการแก่เธอ ตรัสสุตนชาดกในสัตตกนิบาต 

ทรงประกาศสัจจะทั้งหลาย. ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุแม้นั้น ได้เป็นพระโสดาบันแล้ว.

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

 อปรสฺสาปิ  สาธุการํ  ทตฺวา  “ภิกฺขุ  ตฺวํ  โปราณกปณฺฑิตานํ  วํสํ  ปาเลสิ,   

โปราณกปณฺฑิตา  หิ  ติรจฺฉานโยนิยํ  นิพฺพตฺตาปิ  มาตาปิตูนํ  ชีวิตํ  อทํสูติ  วตฺวา   

ฉกฺกนิปาเต  นนฺทิยมิคชาตกํ  อปรสฺสาปิ  สาธุการํ  ทตฺวา  สตฺตกนิปาเต  คิชฺฌ- 

ชาตกํ ฯ 

  (สตฺถา) อ.พระศาสดา  ทตฺวา ทรงประทานแล้ว  สาธุการํ ซึ่งสาธุการ  อปรสฺสาปิ  

(ภิกฺขุสฺส) แก่ภิกษุแม้อื่นอีก  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขุ ดูก่อนภิกษุ  ตฺว ํอ.เธอ  

ปาเลสิ ย่อมรักษา  วํสํ ซึ่งวงศ์  โปราณกปณฺฑิตานํ ของบัณฑิตผู้มีในกาลก่อน ท.,  

ห ิเพราะว่า  โปราณกปณฺฑิตา อ.บัณฑิตผู้มีในกาลก่อน ท.  นิพฺพตฺตาป ิแม้บังเกิด

แล้ว  ติรจฺฉานโยนิย ํ ในกําเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉาน  อทํสุ ได้ให้แล้ว  ชีวิต ํ ซึ่งชีวิต  

มาตาปิตูนํ แก่มารดาและบิดา ท.”  อิติ ดังนี้  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  นนฺทิยมิคชาตกํ 

ซึ่งนันทิยมิคชาดก  ฉกฺกนิปาเต ในฉักกนิบาต  ทตฺวา ทรงประทานแล้ว  สาธุการํ 

ซึ่งสาธุการ  อปรสฺสาปิ  (ภิกฺขุสฺส) แก่ภิกษุแม้อื่นอีก  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  คิชฺฌชาตกํ 

ซึ่งคิชฌชาดก  สตฺตกนิปาเต ในสัตตกนิบาต ฯ   
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 พระศาสดา ประทานสาธุการแก่ภิกษุแม้รูปอื่นอีก ตรัสว่า “ภิกษุ เธอรักษาวงศ์ของ 

โบราณกบัณฑิตทั้งหลายไว้ได้, เพราะว่า โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย แม้บังเกิดใน

กําเนิดสัตว์เดรัจฉาน ก็ได้ให้ชีวิตแก่มารดาบิดา” ดังนี้แล้ว ตรัสนันทิยชาดก ในฉักก-

นิบาต. ประทานสาธุการแก่ภิกษุแม้รูปอื่นอีก ตรัสคิชฌชาดก ในสัตตกนิบาต.

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

 อปรสฺสาปิ  สาธุการํ  ทตฺวา  มา  ภิกฺขเว  อิมํ  ภิกฺขุํ  อุชฺฌายิตฺถ  โปราณกปณฺฑิตาปิ  

คุณวเสน  อญฺฃาตกานํปิ  อุปการํ  อกํสุ  อิมสฺส  ปน  มาตาปิตูนํ  อุปการกรณํ  ภาโรติ  

วตฺวา  ทุกนิปาเต  คิชฺฌชาตกํ ฯ  อปรสฺสาปิ  สาธุการํ  ทตฺวา  ภิกฺขุ  โปราณกปณฺฑิตา   

ติรจฺฉานา  หุตฺวา  ชิณฺณเก  มาตาปิตโร  กุลาวเก  นิปชฺชาเปตฺวา  มุขตุณฺฑเกน   

โคจรํ  อาเนตฺวา  โปเสสุนฺติ  วตฺวา  ปกิณฺณกนิปาเต  เกทารชาตกํ ฯ  

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  ทตฺวา ทรงประทานแล้ว  สาธุการํ ซึ่งสาธุการ  อปรสฺสาปิ   

(ภิกฺขุสฺส) แก่ภิกษุแม้อื่นอีก  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.   

(ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  มา  อุชฺฌายิตฺถ อย่ายกโทษแล้ว  อิมํ  ภิกฺขุํ ซึ่งภิกษุนี้,   

โปราณกปณฺฑิตาปิ แม้ อ.บัณฑิตผู้มีในกาลก่อน ท.  อกํสุ ได้กระทําแล้ว  อุปการํ 

ซึ่งอุปการะ  (ชนานํ) แก่ชน ท.  อญฺฃาตกานํปิ แม้ผู้มิใช่ญาติ  คุณวเสน ด้วย

สามารถแห่งคุณ,  ปน ก็  อุปการกรณํ อ.การกระทําซึ่งอุปการะ  มาตาปิตูนํ แก่

มารดาและบิดา ท.  ภาโร เป็นภาระ  อิมสฺส  (ภิกฺขุสฺส) ของภิกษุนี้  (โหติ) ย่อมเป็น”  

อิติ ดังนี้  วตฺวา ตรัสแล้ว  คิชฺฌชาตกํ ซึ่งคิชฌชาดก  ทุกนิปาเต ในทุกนิบาต ฯ   

ทตฺวา ทรงประทานแล้ว  สาธุการํ ซึ่งสาธุการ  อปรสฺสาปิ  (ภิกฺขุสฺส) แก่ภิกษุ 

แม้อื่นอีก  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขุ ดูก่อนภิกษุ  โปราณกปณฺฑิตา อ.บัณฑิต 

ผู้มีในกาลก่อน ท.  ติรจฺฉานา เป็นสัตว์เดรัจฉาน  หุตฺวา เป็น  มาตาปิตโร ยัง

มารดาและบิดา ท.  ชิณฺณเก ผู้แก่แล้ว  นิปชฺชาเปตฺวา ให้นอนแล้ว  กุลาวเก ในรัง   

อาเนตฺวา นํามาแล้ว  โคจร ํซึ่งอาหาร  มุขตุณฺฑเกน ด้วยจะงอยปาก  โปเสสุํ เลี้ยง

ดูแล้ว”  อิติ ดังนี้  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  เกทารชาตกํ ซึ่งเกทารชาดก  ปกิณฺณกนิปาเต 

ในปกิณณกชาดก ฯ

 พระศาสดา ประทานสาธุการแก่ภิกษุแม้รูปอื่นอีก ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
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อย่ายกโทษภิกษุนี้, แม้โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย ก็ได้ทําอุปการะแม้แก่หมู่ชนผู้มิใช่

ญาติ ด้วยสามารถคุณ, ก็การทําอุปการะแก่มารดาบิดา เป็นภาระของภิกษุนี้” ดังนี้

แล้ว ตรัสคิชฌชาดก ในทุกนิบาต. ประทานสาธุการแก่ภิกษุแม้อื่นอีก ตรัสว่า “ภิกษุ 

โบราณกบัณฑิตทั้งหลายเป็นสัตว์เดรัจฉาน ให้มารดาบิดาผู้ชรานอนในรัง แล้วนํา

เหยื่อมาด้วยจะงอยปากเลี้ยงแล้ว” ดังนี้แล้ว ตรัสเกทารชาดก ในปกิณณกนิบาต.  

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

 อปรสฺสาปิ  สาธุการํ  ทตฺวา  “มา  ภิกฺขเว  เอตํ  อุชฺฌายิตฺถ,  โปราณกปณฺฑิตา   

ติรจฺฉานา  หุตฺวา  มาตรา  วิยุตฺตา  สตฺตาหํ  นิราหารตาย  สุสฺสมานา  ราชารหํ  โภชนํ  

ลภิตฺวา  มาตรา  วินา  น  ภุญฺชิสฺสามาติ  มาตรํ  ทิสฺวาว  โคจรํ  คณฺหึสูติ  วตฺวา   

เอกาทสกนิปาเต  มาตุโปสกชาตกํ  กเถตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  

เตปิ  ปญฺจ  โสตาปนฺนา ฯ  

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  ทตฺวา ทรงประทานแล้ว  สาธุการํ ซึ่งสาธุการ  อปรสฺสาปิ   

(ภิกฺขุสฺส) แก่ภิกษุแม้อื่นอีก  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.   

(ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  มา  อุชฺฌายิตฺถ อย่ายกโทษแล้ว  อิมํ  ภิกฺขุํ ซึ่งภิกษุนี้,   

โปราณกปณฺฑิตาปิ แม้ อ.บัณฑิตผู้มีในกาลก่อน ท.  ติรจฺฉานา เป็นสัตว์เดรัจฉาน  

หุตฺวา เป็น  วิยุตฺตา พลัดพรากแล้ว  มาตรา จากมารดา  สุสฺสมานา ซูบผอมอยู่  

(อตฺตโน)  นิราหารตาย เพราะความที่ แห่งตน เป็นผู้มีอาหารออกแล้ว  สตฺตาหํ 

ตลอดวันเจ็ด  ลภิตฺวา ได้แล้ว  โภชนํ ซึ่งพระกระยาหาร  ราชารหํ อันควรแก่พระ

ราชา  (จินฺเตตฺวา) คิดว่า  อิติ ว่า  ‘(มยํ) อ.เรา ท.  วินา เว้น  มาตรา จากมารดา   

น  ภุญฺชิสฺสาม จักไม่บริโภค’  อิติ ดังนี้  ทิสฺวาว เห็นแล้วเทียว  มาตรํ ซึ่งมารดา  

คณฺหึสุ ถือเอาแล้ว  โคจรํ ซึ่งอาหาร”  อิติ ดังนี้  กเถตฺวา ตรัสแล้ว  มาตุโปสก-

ชาตกํ ซึ่งมาตุโปสกชาดก  เอกาทสกนิปาเต ในเอกาทสกนิบาต  ปกาเสสิ ทรง

ประกาศแล้ว  สจฺจานิ ซึ่งสัจจะ ท. ฯ  สจฺจปริโยสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ

แห่งสัจจะ  เตปิ  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. แม้เหล่านั้น  ปญฺจ ๕ รูป  โสตาปนฺนา เป็นพระ

โสดาบัน  (อเหสุํ) ได้เป็นแล้ว ฯ

 พระศาสดา ประทานสาธุการแก่ภิกษุแม้รูปอื่นอีก ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย

อย่ายกโทษภิกษุนั่น, โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย เป็นสัตว์เดรัจฉาน พลัดพรากจาก
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มารดาแล้วก็ซูบผอม เพราะไม่มีอาหารสิ้น ๗ วัน แม้ได้โภชนะอันควรแก่พระราชา ก็

คิดว่า ‘เราทั้งหลายเว้นจากมารดา จักไม่บริโภค’ เห็นมารดาเท่านั้น จึงรับเอาเหยื่อ’ 

ดังนี้แล้ว ตรัสมาตุโปสกชาดก ในเอกาทสกนิบาต แล้วประกาศสัจจะทั้งหลาย ในเวลา

จบสัจจะ ภิกษุทั้ง ๕ แม้เหล่านั้น ได้เป็นพระโสดาบัน. 

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

 อิติ  มาตาปิตุอุปฏฺฅาโก  สตฺถาราปิ  ปสํสิโต  หุตฺวา  อตฺตหิตํ  ปาปุณาติ  ฯ

 มาตาปิตุอุปฏฺฅาโก  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล ผู้บํารุงซึ่งมารดาและบิดา  สตฺถาราปิ   

ปสํสิโต เป็นผู้แม้อันพระศาสดา ทรงสรรเสริญแล้ว  หุตฺวา เป็น  ปาปุณาติ ย่อมถึง  

อตฺตหิตํ ซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ตน  อิติ ด้วยประการฉะนี้ ฯ

 ผู้บํารุงมารดาบิดา เป็นผู้แม้อันพระศาสดาทรงสรรเสริญ ย่อมบรรลุประโยชน์ตน ด้วย

ประการฉะนี้.

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

๕. สุวณฺณสามวตฺถุ

[๓๑๑] มาตาปิตุอุปฏฺฅาโก  จ  นาม  วิสปีเตน  สเรน  วิทฺโธปิ  มรณทุกฺขโต  มุจฺจติ  สุวณฺณ- 

สาโม  วิย  ยกฺขสนฺติกํ  คโตปิ  มุจฺจติ  สุตโน  นาม  ทุคฺคโต  วิย  รกฺขิตฏฺฅาเน   

ฅิโตปิ  มุจฺจติ  นนฺทิยมิโค  วิย  ปาเส  พทฺโธปิ  มุจฺจติ  คิชฺฌราชา  วิย  สุวราชา  วิย  

จ  พนฺธเนน  พทฺโธปิ  มุจฺจติ  นาคราชา  วิย  ฯ  ตตฺรีมานิ  วตฺถูนิ

 จ ก็  มาตาปิตุอุปฏฺฅาโก  (ปุคฺคโล)  นาม ชื่อ อ.บุคคล ผู้บํารุงซึ่งมารดาและบิดา   

วิสปีเตน  สเรน  วิทฺโธปิ แม้ผู้อันลูกศร อันอาบแล้วด้วยยาพิษ แทงแล้ว  มุจฺจติ ย่อม

พ้น  มรณทุกฺขโต จากทุกข์คือความตาย  สุวณฺณสาโม  วิย ราวกะ อ.สุวรรณสาม 

ดาบส,  คโตปิ แม้ไปแล้ว  ยกฺขสนฺติกํ สู่สํานักของยักษ์  มุจฺจติ ย่อมพ้น  (มรณ- 

ทุกฺขโต) จากทุกข์คือความตาย  ทุคฺคโต  (โพธิสตฺโต) วิย ราวกะ อ.พระโพธิสัตว์ 

ผู้ถึงแล้วซึ่งยาก  สุตโน  นาม ชื่อว่าสุตนะ,  ฅิโตปิ แม้ดํารงอยู่แล้ว  รกฺขิตฏฺฅาเน  

ในที่เป็นที่อันบุคคลรักษาแล้ว  มุจฺจติ ย่อมพ้น  (มรณทุกฺขโต) จากทุกข์คือความ
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ตาย  นนฺทิยมิโค  วิย ราวกะ อ.เนื้อชื่อว่านันทิยะ,  พทฺโธปิ แม้ติดแล้ว  ปาเส ที่

บ่วง  มุจฺจติ ย่อมพ้น  (มรณทุกฺขโต) จากทุกข์คือความตาย  คิชฺฌราชา  วิย ราวกะ 

อ.พระยาแร้ง  จ ด้วย  สุวราชา  วิย ราวกะ อ.พระยานกแขกเต้า  จ ด้วย,  พทฺโธปิ 

แม้ถูกผูกแล้ว  พนฺธเนน ด้วยเครื่องผูก  มุจฺจติ ย่อมพ้น  (มรณทุกฺขโต) จากทุกข์ 

คือความตาย  นาคราชา วิย ราวกะ อ.พระยาช้าง ฯ  อิมานิ  วตฺถูนิ อ.เรื่อง ท. เหล่า

นี้  ตตฺร  (ปพฺเพ) ในข้อนั้น ฯ

 ก็ธรรมดาบุคคลผู้บํารุงมารดาบิดา แม้ถูกยิงแล้วด้วยลูกศรกําซาบด้วยยาพิษ ย่อม

พ้นจากทุกข์คือมรณะได้ ดุจสุวรรณสามโพธิสัตว์, แม้ไปสู่สํานักของยักษ์ ย่อมพ้น 

(จากทุกข์คือมรณะ) ได้ ดุจพระโพธิสัตว์ผู้เข็ญใจชื่อสุตนะ แม้ดํารงอยู่ในสถานที่อัน

เขารักษาแล้ว ย่อมพ้น (จากทุกข์คือมรณะ) ได้ ดุจพระโพธิสัตว์ผู้เป็นเนื้อชื่อนันทิยะ,  

แม้ติดในบ่วง ก็พ้น (จากทุกข์คือมรณะ) ได้ ดุจพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพระยาแร้งและ

พระยาแขกเต้า, แม้ถูกผูกด้วยเครื่องผูก ย่อมพ้น (จากทุกข์คือมรณะ) ได้ ดุจพระ

โพธิสัตว์ผู้เป็นพระยาช้าง. ในข้อนั้น มีเรื่องเหล่านี้ (เป็นอุทาหรณ์)

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

 อตีเต  พาราณสิยํ  โพธิสตฺโต  สุวณฺณสาโม  นาม  ตาปโส  หุตฺวา  มิคสมฺมตาย  นาม  

นทิยา  ตีเร  สกฺกทตฺติเย  อสฺสเม  วสนฺโต  อตฺตโน  อนฺเธ  มาตาปิตโร  สกฺกจฺจํ   

ปฏิชคฺคิ ฯ  ตทา  พาราณสิยํ  ปิลยกฺโข  นาม  ราชา  มิคมํสโลเภน  มาตุ  รชฺชํ   

นิยฺยาเทตฺวา  เอกโกว  หิมวนฺตํ  คนฺตฺวา  มิเค  วธิตฺวา  มํสํ  ขาทนฺโต  วิจรนฺโต  ตํ  

ฅานํ  ปตฺวา  สามสฺส  ปานียคฺคหณติตฺเถ  มิคปทวลญฺชํ  ทิสฺวา  สาขาหิ  โกฏฺฅกํ   

กตฺวา  นิลียิตฺวา  สายณฺหสมเย  มิคฺคณปริวุตํ  สามํ  อาคนฺตฺวา  นหาตฺวา  คจฺฉนฺตํ  

ทิสฺวา  วิสปีเตน  สเรน  วิชฺฌิ ฯ  โพธิสตฺโต  ปติตฺวา  นิปนฺโน  อปราธการกํ   

ปริเยสนฺโต  มุทุกํ  วาจํ  อภาสิ ฯ  ราชา  ตํ  สุตฺวา  “อยํ  มยา  วิชฺฌิตฺวา  ปาติโตปิ   

เนว  มํ  อกฺโกสติ  น  ปริภาสติ  ปิยวจเนน  สมุทาจรตีติ  จินฺเตตฺวา  ตสฺส  สนฺติกํ  

คนฺตฺวา  ตํ  ทุกฺขิตํ  ทิสฺวา  สยํ  ปโรทิ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  ตาปโส เป็นดาบส   

สุวณฺณสาโม  นาม ชื่อว่าสุวรรณสาม  พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี  หุตฺวา เป็น   

วสนฺโต อยู่อยู่  อสฺสเม ในอาศรม  สกฺกทตฺติเย อันท้าวสักกะทรงประทานแล้ว  ตีเร 
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ที่ฝั่ง  นทิยา แห่งแม่นํ้า  มิคสมฺมตาย  นาม ชื่อว่ามิคสัมมตา  ปฏิชคฺคิ ปรนนิบัติ

แล้ว  มาตาปิตโร ซึ่งมารดาและบิดา ท.  อนฺเธ ผู้เป็นคนตาบอด  อตฺตโน ของตน  

สกฺกจฺจํ โดยเคารพ ฯ  ตทา ในกาลนั้น  ราชา อ.พระราชา  ปิลยกฺโข  นาม ชื่อว่า

ปิลยักขะ  พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี  นิยฺยาเทตฺวา ทรงมอบให้แล้ว  รชฺช ํ ซึ่ง

ความเป็นแห่งพระราชา  มาตุ แก่พระมารดา  มิคมํสโลเภน เพราะความโลภในเนื้อ

ของเนื้อ  เอกโกว ผู้ผู้เดียวเทียว  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  หิมวนฺต ํ สู่ป่าหิมพานต์  

วธิตฺวา ทรงฆ่าแล้ว  มิเค ซึ่งเนื้อ ท.  ขาทนฺโต ทรงเสวยอยู่  มํส ํซึ่งเนื้อ  วิจรนฺโต 

เสด็จเที่ยวไปอยู่  ปตฺวา เสด็จถึงแล้ว  ตํ  ฅานํ ซึ่งที่นั้น  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  มิค- 

ปทวลญฺชํ ซึ่งรอยแห่งเท้าของเนื้อ  ปานียคฺคหณติตฺเถ ที่ท่านํ้าเป็นที่ถือเอาซึ่งนํ้า

อันบุคคลพึงดื่ม  สามสฺส ของสามดาบส  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  โกฏฺฅกํ ซึ่งซุ้ม   

สาขาหิ ด้วยกิ่งไม้ ท.  นิลียิตฺวา ทรงแอบแล้ว  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  สามํ ซึ่งสาม-

ดาบส  มิคคณปริวุตํ ผู้อันหมู่แห่งเนื้อแวดล้อมแล้ว  สายณฺหสมเย ในสมัยเป็นที่สิ้น

ไปแห่งวัน  อาคนฺตฺวา  นหาตฺวา  คจฺฉนฺตํ ผู้มาแล้ว อาบแล้ว ไปอยู่  วิชฺฌิ ยิงแล้ว  

สเรน ด้วยลูกศร  วิสปีเตน อันอาบแล้วด้วยยาพิษ ฯ  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์   

ปติตฺวา  นิปนฺโน ล้มลงนอนแล้ว  ปริเยสนฺโต แสวงหาอยู่  อปราธการกํ  (ปุคฺคลํ) 

ซึ่งบุคคล ผู้กระทําซึ่งความผิด  อภาสิ ได้กล่าวแล้ว  วาจํ ซึ่งวาจา  มุทุกํ อันอ่อนโยน ฯ   

ราชา อ.พระราชา  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  

อิติ ว่า  “อยํ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนี้  มยา  วิชฺฌิตฺวา  ปาติโตปิ แม้ผู้อันเรา ยิงแล้ว  

ให้ล้มลงแล้ว  เนว  อกฺโกสติ ย่อมไม่ด่า  น  ปริภาสติ ย่อมไม่บริภาษ  ม ํ ซึ่งเรา   

สมุทาจรติ ย่อมประพฤติร้องเรียก  ปิยวจเนน ด้วยคําอันเป็นที่รัก”  อิติ ดังนี้   

คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติก ํสู่สํานัก  ตสฺส  (สามสฺส) ของสามดาบสนั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  

ตํ  (สามํ) ซึ่งสามดาบสนั้น  ปโรทิ ทรงกรรแสงแล้ว  สยํ ด้วยพระองค์เอง ฯ  

   ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์เป็นดาบสชื่อว่าสุวรรณสาม อยู่ในอาศรมที่ท้าวสักกะ

ประทาน ใกล้ฝั่งแม่นํ้าชื่อมิคสัมมตา ในกรุงพาราณสี ปรนนิบัติมารดาบิดาของตนผู้

มีจักษุบอดโดยเคารพ. ในกาลนั้น พระราชาในกรุงพาราณสีพระนามว่าปิลยักษ์ ทรง

มอบราชสมบัติให้แก่พระมารดา ด้วยความโลภในเนื้อมฤค พระองค์เดียวเท่านั้น 

เสด็จไปสู่ป่าหิมพานต์ ทรงฆ่าเนื้อทั้งหลายแล้ว เสวยเนื้อพลางเสด็จเที่ยวไป ถึงที่

นั้น ทรงพบรอยเท้าเนื้อที่ท่าตักนํ้าดื่มของดาบส ทรงทําซุ้มด้วยกิ่งไม้ ซ่อนพระองค์
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อยู่แล้ว ทรงเห็นสามดาบสอันหมู่มฤคแวดล้อมมาอาบนํ้าแล้ว กลับไปในเวลาเย็น จึง

ยิงด้วยลูกศรอันกําซาบด้วยยาพิษ. พระโพธิสัตว์ล้มลง นอนสอดหาบุคคลผู้ทําผิด ได้

กล่าววาจาอย่างอ่อนหวาน. พระราชา ทรงสดับวาจานั้น ทรงดําริว่า “ผู้นี้ แม้ถูกเรา

ยิงล้มลงแล้ว ยังไม่ด่า ไม่บริภาษเรา, กลับร้องเรียกด้วยถ้อยคําอันไพเราะ” ดังนี้แล้ว 

เสด็จไปยังที่ใกล้สามดาบสนั้น เห็นสามดาบสนั้น ประสบทุกข์แล้ว พระองค์เองทรง

กันแสง.

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

 ตทา  วสุนฺธรี  นาม  คนฺธมาทนวาสินี  เทวธีตา  มหาสตฺตสฺส  สตฺตเม  อตฺตภาเว   

มาตุภูตปุพฺพา  ตํ  การณํ  ฃตฺวา  “สจาหํ  น  ตตฺถ  คมิสฺสํ,  มม  ปุตฺโต  สาโม   

มริสฺสติ,  ตสฺมึ  มเต,  สามสฺส  มาตาปิตโร  นิราหารา  สุสฺสิตฺวา  มริสฺสนฺติ,  ราชาปิ  

ผลิตหทโย  มริสฺสติ,  มยิ  ปน  คตาย,  ราชา  อสฺสมํ  คนฺตฺวา  สามสฺส  มาตาปิตโร  

อาเนสฺสติ,  เต  อาคนฺตฺวา  สจฺจกิริยํ  กริสฺสนฺติ,  อหํปิ  กริสฺสามิ,  เอวํ  เม  ปุตฺโต   

ชีวิตํ  ลภิสฺสติ,  มาตาปิตโรปิสฺส  จกฺขูนิ  ปฏิลภิสฺสนฺติ,  ราชาปิ  สามสฺส  เทสนํ  สุตฺวา   

นครํ  คนฺตวา  ทานาทีนิ  กตฺวา  ธมฺเมน  รชฺชํ  กาเรตฺวา  สคฺเค  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ   

จินฺเตตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  อทิสฺสมาเนน  กาเยน  อากาเส  ฅตฺวา  “มหาราช  ตฺวํ  สาโม  

วิย  เต  อุโภ  อนฺเธ  โปเสหิ,  เอวํ,  ตยา  สุคติ  คนฺตพฺพา  ภวิสฺสตีติ  อาห ฯ  ตํ   

สุตฺวา  ราชา  เต  อุปฏฺฅหิตุํ  อสฺสมํ  คนฺตฺวา  สพฺพํ  ตํ  ปวตฺตึ  กเถตฺวา  “เตนหิ  

มหาราช  อมฺเห  ตตฺถ  เนถาติ  วุตฺเต,  ตถา  อกาสิ ฯ  เต  อาคนฺตฺวา

[๓๑๒]   “เยน  สจฺเจนยํ  สาโม   ธมฺมจารี  ปุเร  อหุ  

  เอเตน  สจฺจวชฺเชน   วิสํ  สามสฺส  หญฺฃตูติ-

 อาทิกาหิ  สตฺตหิ  คาถาหิ  สจฺจกิริยํ  อกํสุ ฯ

 ตทา ในกาลนั้น  เทวธีตา อ.เทพธิดา  คนฺธมาทนวาสินี ผู้อยู่ที่ภูเขาชื่อว่าคันธมา

ทน์โดยปกติ  วสุนฺธร ีชื่อว่าวสุนธรี  มาตุภูตปุพฺพา ผู้เป็นมารดาเป็นแล้วในกาลก่อน  

อตฺตภาเว ในอัตภาพ  สตฺตเม ที่ ๗  มหาสตฺตสฺส ของพระมหาสัตว์  ฃตฺวา รู้แล้ว  

ตํ  การณํ ซึ่งเหตุนั้น  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  อหํ อ.เรา  น  คมิสฺสํ 

จักไม่ไป  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้นไซร้,  สาโม อ.พ่อสาม  ปุตฺโต ผู้เป็นบุตร  มม ของ
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เรา  มริสฺสต ิจักตาย,  ตสฺมึ  (สาเม) ครั้นเมื่อพ่อสามนั้น  มเต ตายแล้ว,  มาตาปิตโร  

อ.มารดาและบิดา ท.  สามสฺส ของพ่อสาม  นิราหารา ผู้มีอาหารออกแล้ว   

สุสฺสิสตฺวา ซูบผอมแล้ว  มริสฺสนฺต ิจักตาย,  ราชาปิ แม้ อ.พระราชา  ผลิตหทโย  

ผู้มีพระหฤทัยอันแตกแล้ว  มริสฺสต ิจักสวรรคต,  ปน แต่ว่า  มยิ ครั้นเมื่อเรา  คตาย 

ไปแล้ว,  ราชา อ.พระราชา  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  อสฺสม ํสู่อาศรม  อาเนสฺสติ จัก

นํามา  มาตาปิตโร ซึ่งมารดาและบิดา ท.  สามสฺส ของพ่อสาม,  เต  (มาตาปิตโร) 

อ.มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  กริสฺสนฺต ิจักกระทํา  สจฺจกิริยํ  

ซึ่งสัจจกิริยา,  อหํปิ แม้ อ.เรา  กริสฺสามิ จักกระทํา,  ปุตฺโต อ.บุตร  เม ของเรา   

ลภิสฺสติ จักได้  ชีวิต ํซึ่งชีวิต  เอวํ ด้วยประการฉะนี้,  มาตาปิตโรปิ แม้ อ.มารดา

และบิดา ท.  อสฺส  (สามสฺส) ของพ่อสามนั้น  ปฏิลภิสฺสนฺติ จักกลับได้  จกฺขูนิ ซึ่ง

จักษุ ท.,  ราชาปิ แม้ อ.พระราชา  สุตฺวา ฟังแล้ว  เทสนํ ซึ่งเทศนา  สามสฺส ของ

พ่อสาม  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  นครํ สู่พระนคร  กตฺวา กระทําแล้ว  ทานาทีนิ   

(ปุญฺฃานิ) ซึ่งบุญ ท. มีทานเป็นต้น  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  

รชฺช ํ ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  ธมฺเมน โดยธรรม  อุปฺปชฺชิสฺสต ิ จักทรงเกิดขึ้น  

สคฺเค ในสวรรค์”  อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้น  กาเยน มีกาย  

อทิสฺสมาเนน อันไม่ปรากฏอยู่  ฅตฺวา ดํารงอยู่แล้ว  อากาเส ในอากาศ  อาห กล่าว

แล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่มหาราชเจ้า  ตฺว ํอ.พระองค์  โปเสหิ ขอจงเลี้ยงดู  เต  

(มาตาปิตโร) ซึ่งมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  อุโภ ทั้งสอง  อนฺเธ ผู้เป็นคนตาบอด  

สาโม  วิย ราวกะ อ.พ่อสาม,  เอวํ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  

สุคติ อ.สุคติ  ตยา  คนฺตพฺพา เป็นที่อันพระองค์พึงไป  ภวิสฺสต ิจักเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ   

ราชา อ.พระราชา  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  

อสฺสม ํสู่อาศรม  อุปฏฺฅหิตุํ เพื่ออันบํารุง  เต  (มาตาปิตโร) ซึ่งมารดาและบิดา ท. 

เหล่านั้น  กเถตฺวา ตรัสบอกแล้ว  ตํ  ปวตฺต ึซึ่งความเป็นไปทั่วนั้น,  (วจเน) ครั้น

เมื่อคํา  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่มหาบพิตร  เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตุมฺเห) อ.พระองค์   

เนถ ขอจงนําไป  อมฺเห ซึ่งข้าพระเจ้า ท.  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้น”  อิติ ดังนี้   

(มาตาปิตูหิ) อันมารดาและบิดา ท.  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  อกาสิ ได้ทรงกระทํา

แล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ  เต  (มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น   

อาคนฺตฺวา มาแล้ว  อกํสุ ได้กระทําแล้ว  สจฺจกิริยํ ซึ่งสัจจกิริยา  คาถาหิ ด้วยคาถา ท.   
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สตฺตห ิ๗  อาทิกาหิ เป็นต้น  อิติ ว่า

 “อยํ  สาโม อ.พ่อสามนี้  ธมฺมจารี เป็นผู้ประพฤติซึ่งธรรม

โดยปกติ  ปุเร ในกาลก่อน  เยน  สจฺเจน ด้วยสัจจะใด,  วิสํ 

อ.ยาพิษ  (กาเย) ในกาย  สามสฺส ของพ่อสาม  หญฺฃตุ  

จงสูญหายไป  เอเตน  สจฺจวชฺเชน ด้วยการกล่าวคําสัตย์นั่น”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 ในกาลนั้น เทพธิดาผู้อยู่ประจําเขาคันธมาทน์ ชื่อวสุนธรี เคยเป็นมารดาของพระมหา

สัตว์ในอัตภาพที่ ๗ รู้เหตุนั้นแล้ว คิดว่า “ถ้าเราจักไม่ไป ณ ที่นั้นไซร้, พ่อสามผู้เป็น

บุตรของเราจักตาย, เมื่อเขาตายแล้ว, มารดาบิดาของพ่อสาม ก็จักไม่มีอาหารซูบ

ผอมตาย, แม้พระราชาก็จักมีพระหฤทัยแตกสวรรคต, แต่เมื่อเราไปแล้ว, พระราชา

จักเสด็จไปสู่อาศรม นํามารดาบิดาของพ่อสามมา, มารดาบิดาของพ่อสามนั้นมาแล้ว 

จักทําสัจจกิริยา, ถึงเราก็จักทํา, บุตรของเราจักได้ชีวิตด้วยอาการอย่างนี้, แม้มารดา

บิดาของเขา ก็จักกลับได้จักษุ, แม้พระราชา จักทรงสดับเทศนาของพ่อสามแล้ว

เสด็จไปสู่พระนคร ทรงทําบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้น ครองราชสมบัติโดยธรรม แล้ว

จักเกิดขึ้นในสวรรค์” ดังนี้แล้ว ไป ณ ที่นั้น มีกายไม่ปรากฏ ยืนอยู่ในอากาศ กล่าว

ว่า “มหาราชเจ้า พระองค์จงทรงเลี้ยงมารดาบิดาของพ่อสามทั้ง ๒ ผู้มีจักษุบอดนั้น

เหมือนพ่อสามเถิด เมื่อเป็นเช่นนั้น พระองค์จักไปสุคติ”. พระราชา ทรงสดับคํานั้น

แล้ว เสด็จไปยังอาศรม เพื่อบํารุงมารดาบิดาของสามดาบสนั้น ตรัสบอกเรื่องราวนั้น

ทั้งหมด เมื่อมารดาบิดาของสามดาบสทูลว่า “มหาราชเจ้า ถ้าอย่างนั้น ขอพระองค์

โปรดนําข้าพระเจ้าทั้ง ๒ ไป ณ ที่นั้นด้วยเถิด” ได้ทรงทําอย่างนั้นแล้ว. มารดาบิดา

ของสามดาบสนั้นมาแล้ว ได้ทําสัจจกิริยา ด้วยคาถา ๗ คาถามีอาทิว่า

 “พ่อสามนี้ มีปกติประพฤติธรรมในกาลก่อน ด้วยสัจจะใด, ด้วย

การกล่าวสัจจะนั่น ขอยาพิษในกายของพ่อสาม จงสูญหาย”.

 ..............................................................................................................................
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 ตตฺถ  สจฺเจนาติ  ภูเตน  สภาเวน ฯ  ธมฺมจารีติ  ทสกุสลกมฺมปถธมฺมจารี ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สจฺเจนาติ  (ปทสฺส)  “ภูเตน  สภาเวน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ธมฺมจารีติ    (ปทสฺส)  

“ทสกุสลกมฺมปถธมฺมจารี”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สภาเวน ด้วยสภาพ  ภูเตน อันเป็นจริง”  (อิติ) ดังนี้  

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

ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ทสกุสลกมฺมปถธมฺมจารี ผู้ประพฤติซึ่งธรรม

คือกุศลกรรมบถ ๑๐ โดยปกติ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ธมฺมจารีติ ว่า “ธมฺม-

จารี” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “สจฺเจน” ความว่า ด้วยสภาพที่เป็นจริง ฯ  บทว่า “ธมฺม-

จารี” ความว่า ผู้ประพฤติธรรมคือกุศลกรรมบถ ๑๐ โดยปกติ ฯ

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

 สาโม  ปริวตฺติตฺวา  นิปชฺชิ ฯ  อถ  เทวตาปิ  

  “ปพฺพตฺยาหํ  คนฺธมาทเน   จิรํ  รตฺตํ  นิวาสินี  

  น  เม  ปิยตโร  โกจิ   อญฺโฃ  สามา  หิ  วิชฺชติ  

  เอเตน  สจฺจวชฺเชน   วิสํ  สามสฺส  หญฺฃตูติ

 อาทิกาหิ  ทฺวีหิ  คาถาหิ  สจฺจกิริยํ  อกาสิ ฯ  ตสฺสา  สจฺจกิริยาวสาเน  สาโม  อโรโค  

หุตฺวา  สมุฏฺฅหิ ฯ

   สาโม อ.สามดาบส  ปริวตฺติตฺวา  นิปชฺช ิ นอนพลิกกลับแล้ว ฯ  อถ ครั้งนั้น   

เทวตาปิ แม้ อ.เทวดา  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  สจฺจกิริยํ ซึ่งสัจจกิริยา  คาถาหิ  

ด้วยคาถา ท.  ทฺวีหิ ๒  อาทิกาหิ เป็นต้น  อิติ ว่า

 “อหํ อ.เรา  นิวาสินี เป็นผู้อยู่โดยปกติ  ปพฺพเต ที่ภูเขา   

คนฺธมาทเน ชื่อว่าคันธมาทน์  รตฺต ํสิ้นราตรี  จิรํ อันยาวนาน   

(อมฺหิ) ย่อมเป็น,  โกจิ อ.ใคร  อญฺโฃ อื่น  ปิยตโร เป็นที่-

รักกว่า  สามา  ห ิ กว่าพ่อสามแล  เม ของเรา  น  วิชฺชต ิ 
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ย่อมไม่มี,  วิส ํอ.ยาพิษ  (กาเย) ในกาย  สามสฺส ของพ่อสาม  

หญฺฃตุ จงสูญหายไป  เอเตน  สจฺจวชฺเชน ด้วยการกล่าวคํา

สัตย์นั่น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 สจฺจกิริยาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งสัจจกิริยา  ตสฺสา  (เทวธีตุยา) ของ

เทพธิดานั้น  สาโม อ.สามดาบส  อโรโค เป็นผู้ไม่มีโรค  หุตฺวา เป็น  สมุฏฺฅหิ ลุกขึ้น

ด้วยดีแล้ว ฯ

 สามดาบสนอนพลิกตัวแล้ว. ทีนั้น แม้เทพยดา ได้ทําสัจจกิริยาด้วย ๒ คาถาเป็นต้น

ว่า 

 “เราอยู่ที่ภูเขาคันธมาทน์สิ้นกาลนาน, ใครๆ อื่น ผู้เป็นที่รัก

กว่าพ่อสามของแม่ ไม่มีเลย, ด้วยการกล่าวสัจจะนั่น ขอยาพิษ 

ในกายของพ่อสาม จงสูญหายไป”.

 ในเวลาจบสัจจกิริยาของเทพธิดานั้น สามดาบสเป็นผู้หายโรค ลุกขึ้นได้.

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

 อิติ  อโรคภาโว  มาตาปิตูนํ  จกฺขุปฏิลาโภ  อรุณุคฺคมนํ  เทวตานุภาเวน  เตสํ   

จตุนฺนํ  อสฺสเม  ปากฏภาโว  จาติ  สพฺพํ  เอกกฺขเณเยว  อโหสิ ฯ  อถ  โพธิสตฺโต  

รญฺโฃ  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  เทฺว  คาถา  อภาสิ

[๓๑๓]   “โย  มาตรํ  ปิตรํ  วา   มจฺโจ  ธมฺเมน  โปสติ  

  เทวาปิ  นํ  ติกิจฺฉนฺติ   มาตาเปติภรํ  นรํ ฯ

  โย  มาตรํ  ปิตรํ  วา   มจฺโจ  ธมฺเมน  โปสติ  

  อิเธว  นํ  ปสํสนฺติ   เปจฺจ  สคฺเค  ปโมทตีติ ฯ

 สพฺพํ  (อจฺฉริยํ) อ.ความอัศจรรย์ทั้งปวง  อิติ คือ  “(ตสฺส  สามสฺส)  อโรคภาโว 

อ.ความที่แห่งสามดาบสนั้น เป็นผู้ไม่มีโรค  จ ด้วย  จกฺขุปฏิลาโภ อ.การได้เฉพาะ

ซึ่งจักษุ  มาตาปิตูนํ แห่งมารดาและบิดา ท.  จ ด้วย  อรุณุคฺคมนํ อ.การขึ้นไป 

แห่งอรุณ  จ ด้วย  เตสํ  จตุนฺนํ  (ชนานํ)  อสฺสเม  ปากฏภาโว อ.ความที่ แห่งชน ท. 

๔ เหล่านั้น เป็นผู้ปรากฏแล้ว ที่อาศรม  จ ด้วย”  อโหสิ ได้มีแล้ว  เอกกฺขเณ  เอว 
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ในขณะเดียวกันนั่นเทียว  อิติ ด้วยประการฉะนี้ ฯ  อถ ครั้งนั้น  โพธิสตฺโต อ.พระ-

โพธิสัตว์  เทเสนฺโต เมื่อแสดง  ธมฺม ํซึ่งธรรม  รญฺโฃ แก่พระราชา  อภาสิ ได้กล่าว

แล้ว  คาถา ซึ่งคาถา ท.  เทฺว ๒  อิติ ว่า

 “โย  มจฺโจ อ.นรชนใด  โปสติ ย่อมเลี้ยง  มาตรํ ซึ่งมารดา  

วา หรือว่า  ปิตร ํซึ่งบิดา  ธมฺเมน โดยธรรม,  เทวาป ิแม้ 

อ.เทวดา ท.  ติกิจฺฉนฺติ ย่อมแก้ไข  นํ  นรํ ซึ่งนรชนนั้น   

มาตาเปติภรํ ผู้เลี้ยงซึ่งมารดาและบิดา ฯ

 โย  มจฺโจ อ.นรชนใด  โปสต ิ ย่อมเลี้ยง  มาตรํ ซึ่งมารดา  

วา หรือว่า  ปิตรํ ซึ่งบิดา  ธมฺเมน โดยธรรม,  (ธีรา) อ.นัก-

ปราชญ์ ท.  ปสํสนฺต ิ ย่อมสรรเสริญ  นํ  (นรํ) ซึ่งนรชนนั้น  

(อิธ  โลเก) ในโลกนี้,  (โส  นโร) อ.นรชนนั้น  เปจฺจ ละไปแล้ว  

ปโมทติ ย่อมบันเทิง  สคฺเค ในสวรรค์”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ความอัศจรรย์ทั้งปวง คือ “ความหายโรค ๑ การกลับได้จักษุแห่งมารดาบิดา ๑ อรุณ

ขึ้น ๑ ความที่ชนทั้ง ๔ นั้น ปรากฏในอาศรมด้วยอานุภาพของเทพยดา ๑ ได้มีใน

ขณะเดียวกัน. ลําดับนั้น พระโพธิสัตว์ เมื่อจะแสดงธรรมแก่พระราชา ได้กล่าวคาถา

ว่า 

 “นรชนใด เลี้ยงมารดาหรือบิดาโดยธรรม, แม้เทพยดาทั้ง

หลาย ก็ย่อมช่วยแก้ไขนรชนผู้เลี้ยงมารดาบิดานั้น. 

 นรชนใดเลี้ยงมารดาหรือบิดาโดยธรรม, นักปราชญ์ทั้งหลาย 

ย่อมสรรเสริญนรชนนั้นในโลกนี้นี่เอง, เขาละไปแล้ว ย่อม

บันเทิงในสวรรค์”.

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

 เอวญฺจ  ปน  วตฺวา  ปุน  “สเจ  มหาราช  เทวโลกํ  คนฺตฺวา  ตตฺถ  มหนฺตํ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ   

ปริภุญฺชิตุมิจฺฉสิ,  อิมาสุ  ทสสุ  ธมฺมจริยาสุ  ปวตฺตสฺสูติ  ทสฺเสนฺโต  ทส  ราชธมฺม-

จริยา  คาถา  อภาสิ
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[๓๑๔]   “ธมฺมํ  จร  มหาราช   มาตาปิตูสุ  ขตฺติย  

  อิธ  ธมฺมํ  จริตฺวาน   ราช  สคฺคํ  คมิสฺสสิ ฯ  

  ธมฺมํ  จร  มหาราช   ปุตฺตทาเรสุ  ขตฺติย...  

  ธมฺมํ  จร  มหาราช   มิตฺตามจฺเจสุ  ขตฺติย...  

  ธมฺมํ  จร  มหาราช   วาหเนสุ  พเลสุ  จ...

  ธมฺมํ  จร  มหาราช   คาเมสุ  นิคเมสุ  จ...  

  ธมฺมํ  จร  มหาราช   รฏฺเฅสุ  ชนปเทสุ  จ...

  ธมฺมํ  จร  มหาราช   สมเณสุ  พฺราหฺมเณสุ  จ...  

  ธมฺมํ  จร  มหาราช   มิคปกฺขีสุ  ขตฺติย...

  ธมฺมํ  จร  มหาราช   สุจิณฺโณ  สุขมาวโห  

  อิธ  ธมฺมํ  จริตฺวาน   ราช  สคฺคํ  คมิสฺสสิ ฯ

  ธมฺมํ  จร  มหาราช   อินฺทา  เทวา  สพฺรหฺมกา  

  สุจิณฺเณน  ทิวํ  ปตฺตา   มา  ธมฺมํ  ราช  ปามโทติ ฯ

 จ  ปน ก็แล  (โพธิสตฺโต) อ.พระโพธิสัตว์  วตฺวา ครั้นกล่าวแล้ว  เอวํ อย่างนี้   

(วตฺวา) กล่าวแล้ว  ปุน อีก  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่มหาราชเจ้า  สเจ ถ้าว่า  (ตฺวํ) 

อ.พระองค์  อิจฺฉสิ ย่อมปรารถนา  เทวโลกํ  คนฺตฺวา  ตตฺถ  มหนฺตํ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  

ปริภฺุญฺชิตุํ เพื่ออัน เสด็จไป สู่เทวโลก แล้วจึงเสวย ซึ่งสมบัติอันเป็นทิพย์ อันใหญ่ ใน

เทวโลกนั้นไซร้,  (ตฺวํ) อ.พระองค์  ปวตฺตสฺส ุขอจงประพฤติ  ธมฺมจริยาสุ ในธรรม

จริยา ท.  ทสสุ ๑๐  อิมาสุ เหล่านี้”  อิติ ดังนี้  ทสฺเสนฺโต เมื่อแสดง  อภาสิ ได้กล่าว

แล้ว  คาถา ซึ่งคาถา ท.  ราชธมฺมจริยา อันแสดงซึ่งธรรมจริยา  ทส ๑๐  อิติ ว่า

  “มหาราช ข้าแต่มหาราชเจ้า  ขตฺติย ผู้ทรงเป็นกษัตริย์  (ตฺวํ) 

อ.พระองค์  จร จงทรงประพฤติ  (ธมฺมํ) ซึ่งธรรม  มาตาปิตูสุ 

ในมารดาและบิดา ท.,  ราช ข้าแต่บพิตร  (หิ) ด้วยว่า  (ตฺวํ) 

อ.พระองค์  จริตฺวาน ครั้นทรงประพฤติแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  

อิธ  (โลเก) ในโลกนี้  คมิสฺสส ิจักเสด็จไป  สคฺคํ สู่สวรรค์ ฯ
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  มหาราช ข้าแต่มหาราชเจ้า  ขตฺติย ผู้ทรงเป็นกษัตริย์  (ตฺวํ) 

อ.พระองค์  จร จงทรงประพฤติ  (ธมฺมํ) ซึ่งธรรม  ปุตฺตทาเรสุ  

ในบุตรและภรรยา ท.,  ราช ข้าแต่บพิตร  (หิ) ด้วยว่า  (ตฺวํ) 

อ.พระองค์  จริตฺวาน ครั้นทรงประพฤติแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  

อิธ  (โลเก) ในโลกนี้  คมิสฺสส ิจักเสด็จไป  สคฺคํ สู่สวรรค์ ฯ

  มหาราช ข้าแต่มหาราชเจ้า  ขตฺติย ผู้ทรงเป็นกษัตริย์  (ตฺวํ) 

อ.พระองค์  จร จงทรงประพฤติ  (ธมฺมํ) ซึ่งธรรม  มิตฺตา- 

มจฺเจสุ ในมิตรและอํามาตย์ ท.,  ราช ข้าแต่บพิตร  (หิ) ด้วย

ว่า  (ตฺวํ) อ.พระองค์  จริตฺวาน ครั้นทรงประพฤติแล้ว  ธมฺมํ 

ซึ่งธรรม  อิธ  (โลเก) ในโลกนี้  คมิสฺสส ิจักเสด็จไป  สคฺคํ  

สู่สวรรค์ ฯ

  มหาราช ข้าแต่มหาราชเจ้า  ขตฺติย ผู้ทรงเป็นกษัตริย์  (ตฺวํ) 

อ.พระองค์  จร จงทรงประพฤติ  (ธมฺมํ) ซึ่งธรรม  วาหเนสุ 

ในสัตว์พาหนะ ท.  จ ด้วย  พเลสุ ในพลนิกาย ท.  จ ด้วย,  

ราช ข้าแต่บพิตร  (หิ) ด้วยว่า  (ตฺวํ) อ.พระองค์  จริตฺวาน 

ครั้นทรงประพฤติแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  อิธ  (โลเก) ในโลกนี้  

คมิสฺสสิ จักเสด็จไป  สคฺคํ สู่สวรรค์ ฯ

  มหาราช ข้าแต่มหาราชเจ้า  ขตฺติย ผู้ทรงเป็นกษัตริย์  (ตฺวํ) 

อ.พระองค์  จร จงทรงประพฤติ  (ธมฺมํ) ซึ่งธรรม  คาเมสุ 

ในชาวบ้าน ท.  จ ด้วย  นิคเมสุ ในชาวนิคม ท.  จ ด้วย,  

ราช ข้าแต่บพิตร  (หิ) ด้วยว่า  (ตฺวํ) อ.พระองค์  จริตฺวาน 

ครั้นทรงประพฤติแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  อิธ  (โลเก) ในโลกนี้  

คมิสฺสส ิจักเสด็จไป  สคฺคํ สู่สวรรค์ ฯ

  มหาราช ข้าแต่มหาราชเจ้า  ขตฺติย ผู้ทรงเป็นกษัตริย์  (ตฺวํ) 

อ.พระองค์  จร จงทรงประพฤติ  (ธมฺมํ) ซึ่งธรรม  รฏฺเฅสุ 

ในชาวแว่นแคว้น ท.  จ ด้วย  ชนปเทสุ ในชาวชนบท ท.  

จ ด้วย,  ราช ข้าแต่บพิตร  (หิ) ด้วยว่า  (ตฺวํ) อ.พระองค์   
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จริตฺวาน ครั้นทรงประพฤติแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  อิธ  (โลเก) 

ในโลกนี้  คมิสฺสสิ จักเสด็จไป  สคฺคํ สู่สวรรค์ ฯ

  มหาราช ข้าแต่มหาราชเจ้า  ขตฺติย ผู้ทรงเป็นกษัตริย์  (ตฺวํ) 

อ.พระองค์  จร จงทรงประพฤติ  (ธมฺมํ) ซึ่งธรรม  สมเณส ุ

ในสมณะ ท.  จ ด้วย  พฺราหฺมเณสุ ในพราหมณ์ ท.  จ ด้วย,  

ราช ข้าแต่บพิตร  (หิ) ด้วยว่า  (ตฺวํ) อ.พระองค์  จริตฺวาน 

ครั้นทรงประพฤติแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  อิธ  (โลเก) ในโลกนี้  

คมิสฺสส ิจักเสด็จไป  สคฺคํ สู่สวรรค์ ฯ

  มหาราช ข้าแต่มหาราชเจ้า  ขตฺติย ผู้ทรงเป็นกษัตริย์  (ตฺวํ) 

อ.พระองค์  จร จงทรงประพฤติ  (ธมฺมํ) ซึ่งธรรม  มิคปกฺขีสุ  

ในเนื้อและนก ท.,  ราช ข้าแต่บพิตร  (หิ) ด้วยว่า  (ตฺวํ) 

อ.พระองค์  จริตฺวาน ครั้นทรงประพฤติแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  

อิธ  (โลเก) ในโลกนี้  คมิสฺสส ิจักเสด็จไป  สคฺคํ สู่สวรรค์ ฯ

  มหาราช ข้าแต่มหาราชเจ้า  ขตฺติย ผู้ทรงเป็นกษัตริย์  (ตฺวํ) 

อ.พระองค์  จร จงทรงประพฤติ  (ธมฺมํ) ซึ่งธรรม,  ธมฺโม 

อ.ธรรม  (ตยา)  จิณฺโณ อันพระองค์ประพฤติแล้ว  สุขาวโห  

เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุข  (โหติ) ย่อมเป็น,  ราช ข้าแต่

บพิตร  (หิ) ด้วยว่า  (ตฺวํ) อ.พระองค์  จริตฺวาน ครั้นทรง

ประพฤติแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  อิธ  (โลเก) ในโลกนี้  คมิสฺสสิ 

จักเสด็จไป  สคฺคํ สู่สวรรค์ ฯ

  มหาราช ข้าแต่มหาราชเจ้า  ขตฺติย ผู้ทรงเป็นกษัตริย์  (ตฺวํ) 

อ.พระองค์  จร จงทรงประพฤติ  (ธมฺมํ) ซึ่งธรรม,  เทวา 

อ.เทวดา ท.  อินฺทา มีพระอินทร์เป็นประธาน  สพฺรหฺมกา 

ผู้เป็นไปกับด้วยพรหม  ปตฺตา ถึงแล้ว  ทิวํ ซึ่งสวรรค์   

(อตฺตนา)  สุจิณฺเณน  (ธมฺเมน) เพราะธรรม อันตน ประพฤติ

ดีแล้ว,  ราช ข้าแต่บพิตร  (ตฺวํ) อ.พระองค์  มา  ปามโท  

อย่าประมาทแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม”  อิติ ดังนี้ ฯ
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  ก็แล พระโพธิสัตว์ ครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้ว กล่าวอีกว่า “มหาราชเจ้า ถ้าพระองค์ทรง

ปรารถนาจะเสด็จไปสู่เทวโลก เสวยทิพยสมบัติเป็นอันมากในเทวโลกนั้นไซร้, ขอ

พระองค์จงทรงประพฤติในธรรมจริยา ๑๐ ประการเหล่านี้, เมื่อแสดง จึงได้กล่าว

คาถาอันแสดงธรรมจริยา ๑๐ ประการว่า

 “มหาราชเจ้าผู้กษัตริย์ ขอพระองค์ทรงประพฤติธรรม ในพระ- 

มารดาพระบิดา, บพิตร ด้วยว่า พระองค์ครั้นทรงประพฤติ

ธรรมในโลกนี้แล้ว จักเสด็จไปสู่สวรรค์. 

 มหาราชเจ้าผู้กษัตริย์ ขอพระองค์ทรงประพฤติธรรม ในพระ-

โอรสและพระชายา, บพิตร ด้วยว่า พระองค์ครั้นทรงประพฤติ

ธรรมในโลกนี้แล้ว จักเสด็จไปสู่สวรรค์.

 มหาราชเจ้าผู้กษัตริย์ ขอพระองค์ทรงประพฤติธรรม ในมิตร

และอํามาตย์, บพิตร ด้วยว่า พระองค์ครั้นทรงประพฤติธรรม

ในโลกนี้แล้ว จักเสด็จไปสู่สวรรค์.

 มหาราชเจ้าผู้กษัตริย์ ขอพระองค์ทรงประพฤติธรรม ในสัตว์

พาหนะและในหมู่กําลังพล, บพิตร ด้วยว่า พระองค์ครั้นทรง

ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว จักเสด็จไปสู่สวรรค์.

 มหาราชเจ้าผู้กษัตริย์ ขอพระองค์ทรงประพฤติธรรม ในชาว-

บ้านและชาวนิคม, บพิตร ด้วยว่า พระองค์ครั้นทรงประพฤติ

ธรรมในโลกนี้แล้ว จักเสด็จไปสู่สวรรค์.

 มหาราชเจ้าผู้กษัตริย์ ขอพระองค์ทรงประพฤติธรรม ในชาว-

แว่นแคว้นและชาวชนบท, ราชะ ด้วยว่า พระองค์ครั้นทรง

ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว จักเสด็จไปสู่สวรรค์.

 มหาราชเจ้าผู้กษัตริย์ ขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในสมณะ

และพราหมณ์ทั้งหลาย, บพิตร ด้วยว่า พระองค์ครั้นทรง

ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว จักเสด็จไปสู่สวรรค์.
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 มหาราชเจ้าผู้กษัตริย์ ขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในเนื้อ

และนกทั้งหลาย, บพิตร ด้วยว่า พระองค์ครั้นทรงประพฤติ

ธรรมในโลกนี้แล้ว จักเสด็จไปสู่สวรรค์.

 มหาราชเจ้า ขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมเถิด, ด้วยว่า 

ธรรมที่พระองค์ทรงประพฤติธรรมดีแล้ว นําสุขมาให้, บพิตร 

พระองค์ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว จักเสด็จไปสู่

สวรรค์.

 มหาราชเจ้า ขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมเถิด, เทพยดาทั้ง

หลายมีพระอินทร์เป็นประธานพร้อมทั้งพรหม บรรลุทิพย์ได้  

เพราะธรรมที่ตนประพฤติแล้ว, บพิตร พระองค์อย่าทรง

ประมาทธรรมเลย” ดังนี้.

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

[๓๑๕] ตตฺถ  ปฅมคาถายํ ฯ  ธมฺมนตฺิ  มาตาปิตุอุปฏฺฅานธมฺมํ ฯ  กาลสฺเสว  วุฏฺฅาย  มาตา- 

ปิตูนํ  มุโขทกทนฺตกฏฺฅทานมาทึ  กตฺวา  สพฺพํ  สรีรปริหรณํ  กโรนฺโต  เตสุ  ธมฺมํ  

จรติ  นาม ฯ

 ตตฺถ  (คาถาสุ)  ปฅมคาถายํ  (วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  “ธมฺมนตฺิ  (ปทสฺส)  “มาตา-

ปิตุอุปฏฺฅานธมฺมํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (ราชา)  กาลสฺเสว  วุฏฺฅาย  มาตาปิตูนํ  มุโขทกทนฺตกฏฺฅ- 

ทานมาทึ  (กิจฺจํ)  กตฺวา  สพฺพํ  สรีรปริหรณํ  กโรนฺโต  เตสุ  (มาตาปิตูสุ)  ธมฺมํ  จรติ  นาม ฯ

 อตฺโถ อ.เนื้อความ  เอตาสํ  คาถานํ แห่งคาถา ท. เหล่านั่น  (อฏฺฅกถาจริเยน) 

อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺโต กล่าวแล้ว  สกุณชาตกวณฺณนายํ ในอรรถกถา- 

แห่งสกุณชาดก  จตฺตาฬีสนิปาเต ในจัตตาฬีสนิบาต  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  “...

 (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  ตตฺถ  (คาถาสุ)  ปฅมคาถายํ ใน- ในคาถา ท. เหล่านั้น

หนา -คาถาที่ ๑  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิิติ) ว่า  ‘มาตาปิตุอุปฏฺฅานธมฺมํ ซึ่งธรรมคือการบํารุง 

ซึ่งมารดาและบิดา’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ธมฺมนฺต ิว่า ‘ธมฺมํ’ ดังนี้ ฯ  (ราชา)  
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อ.พระราชา  วุฏฺฅาย เสด็จลุกขึ้นแล้ว  กาลสฺเสว โดยกาลนั่นเทียว  กตฺวา ทรง

กระทําแล้ว  มุโขทกทนฺตกฏฺฅทานมาทึ  (กิจฺจํ) ซึ่งกิจ มีการให้นํ้าบ้วนปากและไม้

ชําระฟันเป็นต้น  มาตาปิตูนํ แก่มารดาและบิดา ท.  กโรนฺโต ทรงกระทําอยู่  สรีร

ปริหรณํ ซึ่งการบริหารซึ่งสรีระ  สพฺพ ํทั้งปวง  จรติ  นาม ชื่อว่าย่อมประพฤติ  ธมฺม ํ

ซึ่งธรรม  เตสุ  (มาตาปิตูสุ) ในมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น ฯ

 ท่านกล่าวเนื้อความแห่งคาถาเหล่านั่นไว้ในอรรถกถาสกุณชาดก ในจัตตาฬีสนิบาต

อย่างนี้ว่า

 “บรรดาคาถาเหล่านั้น บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑. 

 บทว่า ‘ธมฺมํ’ ได้แก่ ธรรมคือการบํารุงมารดาบิดา. พระราชาเมื่อเสด็จลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ 

ทรงทําการบริหารพระสรีระทุกอย่าง ทําการให้นํ้าบ้วนปากและไม้สีฟันแก่พระมารดา

พระบิดา ชื่อว่าย่อมทรงประพฤติธรรมในมารดาบิดาเหล่านั้น.

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

 ปุตฺตทาเรสุ  ปน  ปุตฺตธีตโร  ปาปโต  นิวาเรตฺวา  กลฺยาเณ  นิเวเสนฺโต  สิปฺปํ   

อุคฺคณฺหาเปนฺโต  วยปฺปตฺตกาเล  ปฏิรูปกุลวเสน  อาวาหวิวาหํ  กโรนฺโต  สมเย  จ  

ธนํ  เทนฺโต  ปุตฺเตสุ  ธมฺมํ  จรติ  นาม ฯ

 ปุตฺตทาเรสุ  ปน  (ธมฺมสฺส  จรณํ,  ราชา)  ปุตฺตธีตโร  ปาปโต  นิวาเรตฺวา  (เต  ปุตฺตธีตโร)   

กลฺยาเณ  (กมฺเม)  นิเวเสนฺโต  สิปฺปํ  อุคฺคณฺหาเปนฺโต  วยปฺปตฺตกาเล  ปฏิรูปกุลวเสน  อาวาห- 

วิวาหํ  กโรนฺโต  สมเย  จ  ธนํ  เทนฺโต  ปุตฺเตสุ  ธมฺมํ  จรติ  นาม ฯ

 ปน ส่วนว่า  (จรณํ) อ.การประพฤติ  (ธมฺมสฺส) ซึ่งธรรม  ปุตฺตทาเรสุ ในพระโอรส

และพระชายา ท.,  (ราชา) อ.พระราชา  นิวาเรตฺวา ทรงห้ามแล้ว  ปุตฺตธีตโร ซึ่ง

พระราชโอรสและพระราชธิดา ท.  ปาปโต จากบาป  (เต  ปุตฺตธีตโร) ทรงยังพระ

ราชโอรสและพระราชธิดา ท. เหล่านั้น  นิเวเสนฺโต ให้ตั้งอยู่  กลฺยาเณ  (กมฺเม) 

ในกรรม อันงาม  อุคฺคณฺหาเปนฺโต ทรงให้เล่าเรียนอยู่  สิปฺป ํ ซึ่งศิลปะ  กโรนฺโต 

ทรงกระทําอยู่  อาวาหวิวาห ํ ซึ่งอาวาหวิวาหมงคล  ปฏิรูปกุลวเสน ด้วยสามารถ

แห่งตระกูลผู้สมควร  วยปฺปตฺตกาเล ในกาลเป็นที่ถึงแล้วซึ่งวัย  จ ด้วย  เทนฺโต 
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ทรงพระราชทานอยู่  ธนํ ซึ่งทรัพย์  สมเย ในสมัย  จ ด้วย  จรติ  นาม ชื่อว่าย่อม

ประพฤติ  ธมฺม ํซึ่งธรรม  ปุตฺเตส ุในพระโอรส ท. ฯ

 ส่วนในพระโอรสและพระชายา, พระราชาเมื่อทรงห้ามพระโอรสธิดาจากความชั่ว ให้

ตั้งอยู่ในความดี ให้เล่าเรียนศิลปะ ทรงทําอาวาหวิวาหมงคล ด้วยสามารถสกุลอัน

สมควรกัน ในเวลาที่พระโอรสธิดาเจริญวัยแล้ว และทรงมอบทรัพย์ให้ในสมัย ชื่อว่า

ย่อมทรงประพฤติธรรมในพระโอรสทั้งหลาย.

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

 ภริยํ  สมฺมาเนนฺโต  อวิมาเนนฺโต  อนติจรนฺโต  อิสฺสริยํ  โวสฺสชฺเชนฺโต  อลงฺการํ   

อนุปฺปเทนฺโต  ทาเรสุ  ธมฺมํ  จรติ  นาม ฯ

 (ราชา)  ภริยํ  สมฺมาเนนฺโต  อวิมาเนนฺโต  อนติจรนฺโต  อิสฺสริยํ  โวสฺสชฺเชนฺโต  อลงฺการํ   

อนุปฺปเทนฺโต  ทาเรสุ  ธมฺมํ  จรติ  นาม ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  สมฺมาเนนฺโต เมื่อทรงยกย่อง  อวิมาเนนฺโต ไม่ทรงดูหมิ่น  

อนติจรนฺโต ไม่ประพฤติล่วงอยู่  ภริยํ ซึ่งพระชายา  โวสฺสชฺเชนฺโต ทรงมอบให้อยู่  

อิสฺสริย ํ ซึ่งความเป็นใหญ่  อนุปฺปเทนฺโต ทรงตามเพิ่มให้อยู่  อลงฺการํ ซึ่งเครื่อง

ประดับ  จรติ  นาม ชื่อว่าย่อมประพฤติ  ธมฺม ํซึ่งธรรม  ทาเรสุ ในพระชายา ท. ฯ

 พระราชา เมื่อทรงยกย่อง ไม่ดูหมิ่น ไม่ประพฤติล่วงพระชายา มอบให้ความเป็นใหญ่ 

เพิ่มให้เครื่องประดับ ชื่อว่าย่อมทรงประพฤติธรรมในพระชายาทั้งหลาย.

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

 มิตฺตามจฺเจ  ปน  จตูหิ  สงฺคหวตฺถูหิ  สงฺคณฺหนฺโต  อวิสํวาเทนฺโต  เตสุ  ธมฺมํ  จรติ  

นาม ฯ

 (ราชา)  มิตฺตามจฺเจ  ปน  จตูหิ  สงฺคหวตฺถูหิ  สงฺคณฺหนฺโต  อวิสํวาเทนฺโต  เตสุ  (มิตฺตามจฺเจสุ)  

ธมฺมํ  จรติ  นาม ฯ

 ปน ก็  (ราชา) อ.พระราชา  สงฺคณฺหนฺโต เมื่อทรงสงเคราะห์  มิตฺตามจฺเจ ซึ่ง

มิตรและอํามาตย์ ท.  สงฺคหวตฺถูหิ ด้วยสังคหวัตถุ ท.  จตูหิ ๔  อวิสํวาเทนฺโต  
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ไม่ทรงกล่าวให้คลาดเคลื่อนอยู่  จรติ  นาม ชื่อว่าย่อมประพฤติ  ธมฺม ํซึ่งธรรม  เตสุ   

(มิตฺตามจฺเจสุ) ในมิตรและอํามาตย์ ท. เหล่านั้น ฯ  

 ก็พระราชาเมื่อทรงสงเคราะห์มิตรและอํามาตย์ทั้งหลาย ด้วยสังคหวัตถุ ๔ ไม่ทรง

กล่าวให้คลาด ชื่อว่าย่อมทรงประพฤติธรรมในมิตรและอํามาตย์เหล่านั้น.

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

 หตฺถิอสฺสาทีนํ  วาหนานํ  พลกายสฺส  จ  ทาตพฺพยุตฺตกํ  เทนฺโต  สกฺการํ  กโรนฺโต  

หตฺถิอสฺสาทโย  มหลฺลกกาเล  กมฺเมสุ  อโยเชนฺโต  วาหนพเลสุ  ธมฺมํ  จรติ  นาม ฯ

 (ราชา)  หตฺถิอสฺสาทีนํ  วาหนานํ  พลกายสฺส  จ  (รญฺฃา)  ทาตพฺพยุตฺตกํ  (วตฺถุํ)  เทนฺโต   

สกฺการํ  กโรนฺโต  หตฺถิอสฺสาทโย  (วาหเน)  มหลฺลกกาเล  กมฺเมสุ  อโยเชนฺโต  วาหนพเลสุ   

ธมฺมํ  จรติ  นาม ฯ  

 (ราชา) อ.พระราชา  เทนฺโต เมื่อพระราชทาน  (รญฺฃา)  ทาตพฺพยุตฺตกํ  (วตฺถุํ)  

ซึ่งวัตถุ อันควรแล้วแก่วัตถุ อันพระราชา พึงพระราชทาน  วาหนานํ แก่สัตว์พาหนะ ท.   

หตฺถิอสฺสาทีนํ มีช้างและม้าเป็นต้น  จ ด้วย  พลกายสฺส แก่พลนิกาย  จ ด้วย   

กโรนฺโต เมื่อทรงกระทํา  สกฺการํ ซึ่งสักการะ  อโยเชนฺโต ไม่ทรงใช้อยู่  หตฺถิ- 

อสฺสาทโย  (วาหเน) ซึ่งสัตว์พาหนะ ท. มีช้างและม้าเป็นต้น  กมฺเมส ุในการงาน ท.  

มหลฺลกกาเล ในกาลแห่งสัตว์เหล่านั้นแก่  จรติ  นาม ชื่อว่าย่อมประพฤติ  ธมฺม ํ 

ซึ่งธรรม  วาหนพเลสุ ในสัตว์พาหนะและพลนิกาย ท. ฯ   

 พระราชาเมื่อพระราชทานสิ่งของที่ควรพระราชทาน ทรงปูนบําเหน็จแก่สัตว์พาหนะ

มีช้างม้าเป็นต้น และหมู่กําลังพล ไม่ทรงใช้ช้างม้าเป็นต้น ในการงานทั้งหลาย ใน

เวลาแก่ ชื่อว่าย่อมทรงประพฤติธรรมในสัตว์พาหนะและหมู่กําลังพล.

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

 คามนิคมวาสิโน  ทณฺฑพลีหิ  อปีเฬนฺโต ว  คามนิคเมสุ  ธมฺมํ  จรติ  นาม ฯ

 (ราชา)  คามนิคมวาสิโน  (ชเน)  ทณฺฑพลีหิ  อปีเฬนฺโต ว  คามนิคเมสุ  ธมฺมํ  จรติ  นาม ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  อปีเฬนฺโต ว เมื่อไม่เบียดเบียนอยู่เทียว  คามนิคมวาสิโน  
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(ชเน) ซึ่งชน ท. ผู้อยู่ในหมู่บ้านและนิคมโดยปกติ  ทณฺฑพลีหิ ด้วยอาชญาและส่วย ท.   

จรติ นาม ชื่อว่าย่อมประพฤติ  ธมฺม ํซึ่งธรรม  คามนิคเมสุ ในชาวบ้านและชาวนิคม 

ท. ฯ  

 พระราชาเมื่อไม่ทรงเบียดเบียนชาวบ้านและชาวนิคม ด้วยอาชญาและส่วยทั้งหลาย

เลย ชื่อว่าย่อมทรงประพฤติธรรมในชาวบ้านและชาวนิคม.

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

 รฏฺฅญฺจ  ชนปทญฺจ  อการเณน  กิลเมนฺโต  หิตจิตฺตํ  อปจฺจุปฏฺฅเปนฺโต  ตตฺถ  อธมฺมํ  

จรติ  นาม ฯ  อปีเฬนฺโต  ปน  หิตจิตฺเตน  จ  ผรนฺโต  ตตฺถ  ธมฺมํ  จรติ  นาม ฯ

 (ราชา)  รฏฺฅํ  จ  ชนปทํ  จ  อการเณน  กิลเมนฺโต  หิตจิตฺตํ  อปจฺจุปฏฺฅเปนฺโต  ตตฺถ  (รฏฺฅ- 

ชนปเทสุ)  อธมฺมํ  จรติ  นาม ฯ  (ราชา)  อปีเฬนฺโต  ปน  หิตจิตฺเตน  จ  ผรนฺโต  ตตฺถ  (รฏฺฅ- 

ชนปเทสุ)  ธมฺมํ  จรติ  นาม ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  รฏฺฅํ  จ ยังชาวแว่นแคว้นด้วย  ชนปทํ  จ ยังชาวชนบทด้วย  

กิลเมนฺโต ให้ลําบากอยู่  อการเณน เพราะเหตุอันไม่สมควร  อปจฺจุปฏฺฅเปนฺโต ไม่

ทรงเข้าไปตั้งไว้เฉพาะอยู่  หิตจิตฺต ํซึ่งพระราชหฤทัยอันประกอบแล้วด้วยประโยชน์

เกื้อกูล  จรติ  นาม ชื่อว่าย่อมประพฤติ  อธมฺมํ ซึ่งอธรรม  ตตฺถ  (รฏฺฅชนปเทสุ)  

ในชาวแว่นแคว้นและชาวชนบท ท. เหล่านั้น ฯ  ปน แต่ว่า  (ราชา) อ.พระราชา   

อปีเฬนฺโต เมื่ือไม่ทรงเบียดเบียน  ผรนฺโต ทรงแผ่ไปอยู่  หิตจิตฺเตน ด้วยพระราช-

หฤทัยอันประกอบแล้วด้วยประโยชน์เกื้อกูล  จรติ  นาม ชื่อว่าย่อมประพฤติ  ธมฺมํ 

ซึ่งธรรม  ตตฺถ  (รฏฺฅชนปเทสุ) ในชาวแว่นแคว้นและชาวชนบท ท. เหล่านั้น ฯ 

  พระราชาเมื่อทรงทําชาวแว่นแคว้นและชาวชนบทให้ลําบาก เพราะเหตุอันไม่สมควร 

ไม่ตั้งพระราชหฤทัย อันประกอบด้วยประโยชน์เกื้อกูลไว้ ชื่อว่าย่อมทรงประพฤติ

อธรรมในชาวแว่นแคว้นและชาวชนบทเหล่านั้น. แต่เมื่อไม่ทรงบีบคั้น และทรงแผ่ไป

ด้วยพระราชหฤทัยอันประกอบด้วยประโยชน์เกื้อกูล ชื่อว่าย่อมทรงประพฤติธรรม 

ในชาวแว่นแคว้นและชาวชนบทเหล่านั้น.

 ..............................................................................................................................
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 สมณพฺราหฺมณานํ  จตฺตาโร  ปจฺจเย  เทนฺโต ว  เตสุ  ธมฺมํ  จรติ  นาม ฯ 

 (ราชา)  สมณพฺราหฺมณานํ  จตฺตาโร  ปจฺจเย  เทนฺโต ว  เตสุ  (สมณพฺราหฺมเณสุ)  ธมฺมํ  จรติ  

นาม ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  เทนฺโต ว เมื่อทรงพระราชทานเทียว  ปจฺจเย ซึ่งปัจจัย ท.   

จตฺตาโร ๔  สมณพฺราหฺมณานํ แก่สมณะและพราหมณ์ ท.  จรติ  นาม ชื่อว่า 

ย่อมประพฤติ  ธมฺมํ ซึ่งธรรม  เตสุ  (สมณพฺราหฺมเณสุ) ในสมณะและพราหมณ์ ท. 

เหล่านั้น ฯ 

 พระราชา เมื่อพระราชทานปัจจัย ๔ แก่สมณะและพราหมณ์ทั้งหลายนั่นแหละ ชื่อว่า

ย่อมทรงประพฤติธรรมในสมณะและพราหมณ์เหล่านั้น.

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

 สพฺพจตุปฺปทสกุณานํ  อภยํ  เทนฺโต  มิคปกฺขีสุ  ธมฺมํ  จรติ  นาม ฯ  

 (ราชา)  สพฺพจตุปฺปทสกุณานํ  อภยํ  เทนฺโต  มิคปกฺขีสุ  ธมฺมํ  จรติ  นาม ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  เทนฺโต เมื่อพระราชาทาน  อภยํ ซึ่งอภัย  สพฺพจตุปฺปทสกุณานํ  

แก่สัตว์ตัวมีเท้า ๔ และนกทั้งปวง ท.  จรติ  นาม ชื่อว่าย่อมประพฤติ  ธมฺม ํซึ่งธรรม  

มิคปกฺขีสุ ในเนื้อและนก ท. ฯ  

 พระราชา เมื่อพระราชทานอภัยแก่สัตว์ ๔ เท้าและนกทุกจําพวก ชื่อว่าย่อมทรง

ประพฤติธรรมในเนื้อและนกทั้งหลาย.

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

 ธมฺโมติ  สมจริยธมฺโม  สุจิณฺโณ ฯ  สุขมาวโหติ  ตีสุ  กุลสมฺปทาสุ  ฉสุ  กามสคฺเคสุ  

สุขํ  อาวหติ ฯ  สุจิณฺเณนาติ  กายสุจริตาทินา  อิธ  สุฏฺฅุ  จิณฺเณน ฯ  ทิวํ  ปตฺตาติ  

เทวโลกพฺรหฺมโลกสงฺขาตํ  ทิวํ  คตา  ตตฺถ  ทิพฺพยสปฺปฏิลาภิโน  ชาตา ฯ  มา  ธมฺมํ  

ราช  ปมาโทติ  ตสฺมา  ตฺวํ  มหาราช  ชีวิตํ  ชหนฺโตปิ  ธมฺมํ  มา  ปมชฺชีติ  เอวเมตาสํ  

คาถานมตฺโถ  จตฺตาฬีสนิปาเต  สกุณชาตกวณฺณนายํ  วุตฺโต ฯ
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 ‘ธมฺโมติ  (ปทสฺส)  ‘สมจริยธมฺโม  (ปุคฺคเลน)  สุจิณฺโณ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘สุขมาวโหติ  (ปทสฺส)  

‘ตีสุ  กุลสมฺปทาสุ  ฉสุ  กามสคฺเคสุ  สุขํ  อาวหติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘สุจิณฺเณนาติ  (ปทสฺส)   

‘กายสุจริตาทินา  (สุจริเตน  ปุคฺคเลน)  อิธ  (โลเก)  สุฏฺฅุ  จิณฺเณน’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ทิวํ  ปตฺตาติ   

(ปททฺวยสฺส)  ‘เทวโลกพฺรหฺมโลกสงฺขาตํ  ทิวํ  คตา  ตตฺถ  (เทวโลกพฺรหฺมโลเก)  ทิพฺพย- 

สปฺปฏิลาภิโน  ชาตา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘มา  ธมฺมํ  ราช  ปามโทติ  (คาถาปาทสฺส)  ‘ตสฺมา  ตฺวํ  

มหาราช  ชีวิตํ  ชหนฺโตปิ  ธมฺมํ  มา  ปมชฺชิ’  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  เอวํ  เอตาสํ  คาถานํ  อตฺโถ  

(อฏฺฅกถาจริเยน)  จตฺตาฬีสนิปาเต  สกุณชาตกวณฺณนายํ  วุตฺโต ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘สมจริยธมฺโม อ.ธรรมคือการประพฤติสมํ่าเสมอ   

(ปุคฺคเลน) อันบุคคล  สุจิณฺโณ ประพฤติดีแล้ว’  (อิติ) อังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

‘ธมฺโมติ ว่า ‘ธมฺโม’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อาวหติ ย่อมนํามา  สุขํ 

ซึ่งความสุข  กุลสมฺปทาสุ ในกุลสัมปทา ท.  ตีส ุ๓  กามสคฺเคสุ ในกามสวรรค์ ท.  

ฉส ุ๖’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘สุขมาวโหติ ว่า ‘สุขมาวโห’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘กายสุจริตาทินา  (สุจิรเตน) เพราะสุจริต มีกายสุจริตเป็นต้น  

(ปุคฺคเลน)  อิธ  (โลเก)  สุฏฺฐุ  จิณฺเณน อันอันบุคคล ประพฤติแล้ว ด้วยดี ในโลก

นี้’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘สุจิณฺเณนาติ ว่า ‘สุจิณฺเณน’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘คตา ถึงแล้ว  ทิวํ ซึ่งสวรรค์  เทวโลกพฺรหฺมโลกสงฺขาตํ อันอัน

บัณฑติกล่าวแล้วว่าเทวโลกและพรหมโลก  ทิพฺพยสปฺปฏิลาภิโน เป็นผู้ได้เฉพาะซึ่ง

ยศอันเป็นทิพย์โดยปกติ  ตตฺถ  (เทวโลกพฺรหฺมโลเก) ในเทวโลกและพรหมโลกนั้น  

ชาตา เกิดแล้ว’  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  ‘ทิวํ  ปตฺตาต ิว่า 

‘ทิวํ  ปตฺตา’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  มหาราช  

ข้าแต่มหาราชเจ้า  ตฺวํ อ.พระองค์  ชหนฺโตป ิแม้ทรงสละอยู่  ชีวิต ํซึ่งพระชนม์ชีพ  

มา  ปมชฺชิ อย่าประมาทแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม’  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาท

แห่งคาถา  ‘มา  ธมฺมํ  ราช  ปามโทติ ว่า ‘มา  ธมฺมํ  ราช  ปามโท’ ดังนี้”  อิติ ดังนี่้ ฯ 

 บทว่า ‘ธมฺโม’ ได้แก่ ธรรมคือการประพฤติชอบที่บุคคลประพฤติดีแล้ว. บทว่า ‘สุข-

มาวโห’ ความว่า ย่อมนําความสุขในกุลสัมปทา ๓ ในกามสวรรค์ ๖ ชั้นมาให้. บท

ว่า ‘สุจิณฺเณน’ ได้แก่ เพราะสุจริตมีกายสุจริตเป็นต้น ที่บุคคลประพฤติดีแล้วในโลก

นี้. สองบทว่า ‘ทิวํ  ปตฺตา’ ความว่า บรรลุทิพย์ กล่าวคือเทวโลกและพรหมโลก คือ
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เป็นผู้ได้ยศอันเป็นทิพย์ในเทวโลกและพรหมโลกนั้น. บาทคาถาว่า ‘มา  ธมฺมํ  ราช- 

ปามโท’ ความว่า มหาราชเจ้า เพราะฉะนั้น พระองค์ถึงจะทรงสละพระชนม์ ก็อย่า

ทรงประมาทธรรม”.

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

 ตํ  สุตฺวา  ราชา  ตุฏฺฅจิตฺโต  ปญฺจสีลํ  คเหตฺวา  โพธิสตฺตํ  วนฺทิตฺวา  สกนครํ  คนฺตฺวา   

ทานาทิกํ  ปุญฺฃํ  กตฺวา  ปญฺจสีลญฺจ  รกฺขิตฺวา  ธมฺเมน  รชฺชํ  กาเรตฺวา  อายุห- 

ปริโยสาเน  สคฺคูปโค  อโหสิ ฯ  โพธิสตฺโตปิ  มาตาปิตูหิ  สทฺธึ  ฌานาภิญฺฃา   

นิพฺพตฺเตตฺวา  พฺรหฺมโลกูปโค ฯ

 ราชา อ.พระราชา  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  ตุฏฺฅจิตฺโต ผู้มีพระราช-

หฤทัยยินดีแล้ว  คเหตฺวา ทรงรับแล้ว  ปญฺจสีลํ ซึ่งศีล ๕  วนฺทิตฺวา ทรงไหว้แล้ว  

โพธิสตฺตํ ซึ่งพระโพธิสัตว์  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  สกนครํ สู่พระนครของพระองค์  

กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  ปุญฺฃํ ซึ่งบุญ  ทานาทิกํ มีทานเป็นต้น  จ ด้วย  รกฺขิตฺวา 

ทรงรักษาแล้ว  ปญฺจสีลํ ซึ่งศีล ๕  จ ด้วย  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  กาเรตฺวา ให้

กระทําแล้ว  รชฺช ํซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  ธมฺเมน โดยธรรม  สคฺคูปโค เป็นผู้

เข้าถึงซึ่งสวรรค์  อายุหปริโยสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งอายุ  อโหสิ ได้

เป็นแล้ว ฯ  โพธิสตฺโตปิ แม้ อ.พระโพธิสัตว์  ฌานาภิญฺฃา ยังฌานและอภิญญา ท.  

นิพฺพตฺเตตฺวา ให้บังเกิดแล้ว  สทฺธึ กับ  มาตาปิตูหิ ด้วยมารดาและบิดา ท.  พฺรหฺม-

โลกูปโค เป็นผู้เข้าถึงซึ่งพรหมโลก  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว ฯ  

 พระราชาทรงสดับคํานั้นแล้ว มีพระราชหฤทัยยินดี ทรงรับศีล ๕ ทรงไหว้พระโพธิสัตว์ 

เสด็จไปยังพระนครของพระองค์ ทรงทําบุญมีทานเป็นต้น และทรงรักษาศีล ๕ ทรง

ครองราชสมบัติโดยธรรม ในกาลที่สุดแห่งพระชนมายุ ได้เสด็จเข้าถึงสวรรค์. ฝ่าย

พระโพธิสัตว์ ยังฌานและอภิญญาให้บังเกิดแล้ว เข้าถึงพรหมโลกพร้อมกับมารดา

บิดา.

 ..............................................................................................................................
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 สุวณฺณสามวตฺถุ  ฯ

 สุวณฺณสามวตฺถุ อ.เรื่องแห่งสุวรรณสาม  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

 จบเรื่องสุวรรณสาม

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

๖. สุตนุวตฺถุ

[๓๑๖] อตีเต  พาราณสิยํ  โพธิสตฺโต  สุตโน  นาม  ทุคฺคโต  หุตฺวา  ภตึ  กตฺวา  มาตาปิตโร  

โปเสตฺวา  ปิตริ  กาลกเต  มาตรํ  โปเสสิ ฯ  ตทา  พาราณสีราชา  มิคจิตฺตโก  หุตฺวา   

เอกทิวสํ  อรญฺฃํ  ปวิสิตฺวา  “ยสฺส  ฅิตฏฺฅาเนน  มิโค  ปลายติ,  ตสฺส  คีวาติ   

อาณาเปสิ  ฯ  อเถโก  เอณิมิโค  รญฺโฃ  ฅิตฏฺฅานํ  ปฏิปชฺชิ ฯ  ราชา  ตํ  วิชฺฌิตุํ  สรํ  

ขิปิ ฯ  โส  อุคฺคหิตมิคมาโย  สรํ  ผาสุกาภิมุขํ  อาคจฺฉนฺตํ  ฃตฺวา  ปริวตฺติตฺวา  สเรน  

วิทฺโธ  วิย  หุตฺวา  ปติ ฯ  ราชา  “มิโค  เม  วิทฺโธติ  คเหตุํ  ธาวิ ฯ  มิโค  อุฏฺฅาย  ปลายิ ฯ   

อมจฺจา  ราชานํ  อวหสึสุ ฯ  ราชา  ตํ  อนุพนฺธิตฺวา  ขคฺเคน  ทฺวิธา  กตฺวา  ทณฺฑเก  

ลคฺเคตฺวา  กาชํ  วหนฺโต  อาคจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  วฏรุกฺขมูเล  นิปชฺชิตฺวา  อุฏฺฅาย  

คนฺตุํ  อารภิ ฯ  ตสฺมึ  วฏรุกฺเข  นิพฺพตฺโต  มฆเทโว  นาม  ยกฺโข  “ติฏฺฅ  ติฏฺฅ,  ภกฺโขสิ  

เมติ  ตํ  หตฺเถ  คณฺหิ ฯ  ราชา  ภีโต  “กึ  อชฺเชว  ขาทิสฺสสิ  อุทาหุ  นิพทฺธนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ   

“ลภนฺโต  นิพทฺธํ  ขาทิสฺสามีติ ฯ  ราชา  “อชฺช  อิมํ  มิคํ  ขาทิตฺวา  มํ  วิสฺสชฺเชหิ,  เสฺว  

ปฏฺฅาย  เอเกกาย  ภตฺตปาติยา  สทฺธึ  เอเกกํ  มนุสฺสํ  เปเสสฺสามีติ  อาห ฯ  ยกฺโข  

“เตนหิ  อปฺปมตฺโต  โหหิ,  อปฺเปสิตทิวเส  ตเมว  ขาทิสฺสามีติ  ปฏิญฺฃํ  คเหตฺวา  ตํ  

วิสฺสชฺเชสิ ฯ  ราชาปิ  “อหํ  พาราณสีราชา,  มยฺหํ  อวิชฺชมานกํ  นาม  นตฺถีติ  วตฺวา  

นครํ  ปวิสิตฺวา  ทุติยทิวสโต  ปฏฺฅาย  พนฺธนาคารโต  เอเกกํ  มนุสฺสํ  นีหราเปตฺวา  

ตํ  ภตฺตปาตึ  คาหาเปตฺวา  ยกฺขสฺส  เปเสสิ ฯ  ยกฺโข  ภตฺตํ  ภุญฺชิตฺวา  ตํ  ขาทิ ฯ   

อปรภาเค  พนฺธนาคาเรสุ  มนุสฺสา  ขีณา ฯ  ราชา  มรณภยภีโต  สหสฺสภณฺฑิกํ  

หตฺถิกฺขนฺเธ  ฅเปตฺวา  เภรึ  จาราเปสิ  “ภตฺตํ  คเหตฺวา  ยกฺขสฺส  ทาตุํ  สกฺโกนฺโต  

อิมํ  คณฺหาตูติ ฯ  ตํ  สุตฺวา  โพธิสตฺโต  ตํ  สหสฺสภณฺฑิกํ  คเหตฺวา  มาตุยา  ทตฺวา   

ราชานํ  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  “ตาต  ภตฺตํ  หริสฺสสีติ  ปุฏฺโฅ  “อาม  เทวาติ  อาห ฯ   
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“กินฺเต  ลทฺธุํ  วฏฺฏตีติ ฯ  “ตุมฺหากํ  สุวณฺณปาทุกา  จ  ฉตฺตญฺจ  ขคฺคญฺจ  ลทฺธุํ   

วฏฺฏตีติ ฯ  “กึการณาติ ฯ  “เทว  อมนุสฺสา  นาม  อาวุธหตฺถานํ  ภายนฺติเยว,  ตสฺมา  

อหํ  ขคฺคหตฺโถ  หุตฺวา  ตสฺส  สนฺตกาย  ภูมิยา  อฏฺฅตฺวา  สุวณฺณปาทุกาสุ  ฅสฺสามิ,   

ตสฺส  รุกฺขจฺฉายาย  อฏฺฅตฺวา  ฉตฺตจฺฉายาย  ฅสฺสามิ,  โส  หิ  อตฺตโน  สนฺตกาย   

ภูมิยํ  รุกฺขจฺฉายญฺจ  ฅิตํ  ขาทิตุํ  ลภตีติ ฯ  “ปุน  กึ  ลทฺธุํ  วฏฺฏตีติ ฯ  “เทว  มาทิสสฺส   

นาม  ปณฺฑิตปุริสสฺส  มตฺติกาปาติยา  ลูขโภชนํ  หริตํ  น  อนุจฉวิกํ,  ตสฺมา   

ตุมฺหากํ  สุวณฺณปาติปูริตํ  ตุมฺหากํ  ภุญฺชนกภตฺตํ  ลทฺธุํ  วฏฺฏตีติ ฯ  ราชา  ตํ  สพฺพํ   

ทาเปตฺวา  ตสฺส  เวยฺยาวจฺจกาเร  ปฏิปาเทสิ ฯ  โพธิสตฺโต  อุปกรณานิ  คาหาเปตฺวา  

ตตฺถ  คนฺตฺวา  รุกฺขสฺสาวิทูเร  มนุสฺเส  ฅเปตฺวา  สุวณฺณปาทุกา  อารุหิตฺวา  เสตจฺฉตฺตํ 

มตฺถเก  กตฺวา  ภตฺตปาตึ  คเหตฺวา  รุกฺขสมีปํ  คนฺตฺวา  อสิตุณฺเฑน  ภตฺตปาตึ   

ธาเรตฺวา  ฉายาย  ปริยนฺเต  ฅิโตว  ยกฺขสฺส  ภตฺตํ  อทาสิ ฯ  ยกฺโข  “อิมํ  วญฺเจตฺวา  

ฉายํ  ปวิฏฺฅํ  ขาทิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  “เอหิ  มาณว,  อุโภ  มยํ  ขาทิสฺสามาติ  อาห ฯ   

โพธิสตฺโต  “สเจ  ตฺวํ  มํ  ภกฺขิสฺสสิ,  ‘สุตโน  นาม  มาตุโปสโก  ยกฺเขน  ขาทิโตติ  

โกจิ  เต  ภิกฺขํ  อาหรนฺโต  นาม  น  ภวิสฺสติ,  อถ  เต  อิโต  ปฏฺฅาย  โภชนํ  ทุลฺลภํ   

ภวิสฺสติ,  อมฺหากํปิ  ราชานํ  คณฺหิตุํ  น  ลภิสฺสสิ,  กสฺมา ?  รุกฺขโต  พหิ  ฅิตตฺตา  

มมฺปิ  ขาทิตุํ  น  สกฺขิสฺสสิ,  อหํ  หิ  ตว  ฅาเน  อฏฺฅตฺวา  ปาทุกาสุ  ติฏฺฅามิ,  ตว   

รุกฺขจฺฉายาย  อฏฺฅตฺวา  ฉตฺตจฺฉายาย  ติฏฺฅามิ,  สเจ  ปน  ตฺวํ  มยา  สทฺธึ  ยุชฺฌิสฺสติ,  

ขคฺเคน  ตํ  ทฺวิธา  ฉินฺทิสฺสามิ,  อหญฺหิ  อชฺช  เอตทตฺถเมว  สชฺโช  หุตฺวา  อาคโตติ  

อาห ฯ  ยกฺโข  “ยุตฺตรูปํ  วทตายนฺติ  ปสนฺนจิตฺโต  ภตฺตํ  ภุญฺชิตฺวา  อาห    

  “ขคฺคํ  ฉตฺตญฺจ  ปาติญฺจ   คจฺเฉวาทาย  มาณว  

  โสตฺถึ  ปสฺสตุ  เต  มาตา   ตฺวญฺจ  ปสฺสาหิ  มาตรนฺติ ฯ

   โพธิสตฺโต  “สมฺม  ตฺวํ  ปุพฺเพปิ  ปาปํ  กตฺวา  ยกฺโข  ชาโต,  อิโต  ปฏฺฅาย  ปาณา- 

ติปาตาทีนิ  มา  กรีติ  สีเล  อานิสํสํ  ทุสฺสีเลฺย  จาทีนวํ  กเถตฺวา  ตํ  ปญฺจสีเล   

ปติฏฺฅาเปตฺวา  “กินฺเต  อรญฺฃวาเสน,  เอหีติ  ตํ  คเหตฺวา  ตเมว  ขคฺคาทีนิ   

คาหาเปตฺวา  นครํ  อคมาสิ ฯ  ราชา  โพธิสตฺตํ  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  ยกฺขํ  นครทฺวาเร   

นิสีทาเปตฺวา  อคฺคภตฺตาทิลาภึ  กตฺวา  นครํ  ปวิสิตฺวา  โพธิสตฺตํ  เสนาปตึ  กตฺวา  

ตสฺโสวาเท  ฅตฺวา  สคฺคูปโค  อโหสีติ ฯ  สุตนวตฺถุ ฯ
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 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  ทุคฺคโต เป็นคนถึงแล้ว

ซึ่งยาก  สุตโน  นาม ชื่อว่าสุตนะ  พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี  หุตฺวา เป็น  กตฺวา 

กระทําแล้ว  ภต ึซึ่งการรับจ้าง  โปเสตฺวา เลี้ยงดูแล้ว  มาตาปิตโร ซึ่งมารดาและ

บิดา ท.,  ปิตร ิครั้นเมื่อบิดา  กาลกเต เป็นผู้มีกาละอันกระทําแล้ว  (สนฺเต) มีอยู่,  

โปเสสิ เลี้ยงดูแล้ว  มาตรํ ซึ่งมารดา ฯ  ตทา ในกาลนั้น  พาราณสีราชา อ.พระราชา

ผู้เป็นใหญ่ในเมืองพาราณสี  มิคจิตฺตโก เป็นผู้มีพระหฤทัยในการล่าซึ่งเนื้อ  หุตฺวา 

เป็น  ปวิสิตฺวา เสด็จเข้าไปแล้ว  อรญฺฃํ สู่ป่า  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  อาณาเปสิ ทรง

รับสั่งแล้ว  อิติ ว่า  “มิโค อ.เนื้อ  ปลายติ ย่อมหนีไป  ฅิตฏฺฅาเน ในที่เป็นที่ยืน  ยสฺส  

(ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลใด,  คีวา สินไหม  (โหติ) ย่อมมี  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคล

นั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ  อถ ครั้งนั้น  เอณิมิโค อ.เนื้อทราย  เอโก ตัวหนึ่ง  ปฏิปชฺช ิดําเนิน

ไปแล้ว  ฅิตฏฺฅานํ สู่ที่เป็นที่ประทับยืน  รญฺโฃ ของพระราชา ฯ  ราชา อ.พระราชา  

ขิปิ ซัดไปแล้ว  สรํ ซึ่งลูกศร  วิชฺฌิตุํ เพื่ออันยิง  ตํ  (เอณิมิคํ) ซึ่งเนื้อทรายนั้น ฯ  โส  

(เอณิมิโค) อ.เนื้อทรายนั้น  อุคฺคหิตมิคมาโย ผู้มีมารยาอันเรียนเอาแล้ว  ฃตฺวา  

รู้แล้ว  สรํ ซึ่งลูกศร  อาคจฺฉนฺตํ อันมาอยู่  ผาสุกาภิมุขํ  (ฅานํ) สู่ที่ อันมีหน้าเฉพาะ

ต่อซี่โครง  ปริวตฺติตฺวา เป็นไปรอบแล้ว  สเรน  วิทฺโธ  วิย เป็นผู้ราวกะว่า อันลูกศร 

แทงแล้ว  หุตฺวา เป็น  ปต ิล้มลงแล้ว ฯ  ราชา อ.พระราชา  (จินฺเตตฺวา) ทรงดําริแล้ว  

อิติ ว่า  “มิโค อ.เนื้อ  เม อันเรา  วิทฺโธ ยิงแล้ว”  อิติ ดังนี้  ธาวิ ทรงวิ่งไปแล้ว   

คเหตุํ เพื่ออันถือเอา ฯ  มิโค อ.เนื้อ  อุฏฺฅาย ลุกขึ้นแล้ว  ปลายิ หนีไปแล้ว ฯ   

อมจฺจา อ.อํามาตย์ ท.  อวหสึส ุหัวเราะเยาะเย้ยแล้ว  ราชานํ ซึ่งพระราชา ฯ  ราชา 

อ.พระราชา  อนุพนฺธิตฺวา ทรงติดตามแล้ว  ตํ  (เอณิมิคํ) ซึ่งเนื้อทรายนั้น  กตฺวา 

ทรงกระทําแล้ว  ทฺวิธา ให้เป็นส่วนสอง  ขคฺเคน ด้วยพระขรรค์  ลคฺเคตฺวา ทรง

คล้องแล้ว  ทณฺฑเก ที่ท่อนไม้  วหนฺโต ทรงนํามาอยู่  กาชํ ซึ่งหาบ  อาคจฺฉนฺโต 

เสด็จมาอยู่  นิปชฺชิตฺวา ทรงบรรทมแล้ว  วฏรุกฺขมูเล ที่โคนแห่งต้นไทร  อนฺตรา-

มคฺเค ในระหว่างแห่งหนทาง  อุฏฺฅาย เสด็จลุกขึ้นแล้ว  อารภิ ทรงเริ่มไป  คนฺตุํ 

เพื่ออันเสด็จไป ฯ  ยกฺโข อ.ยักษ์  มคฺคเทโว  นาม ชื่อว่ามรรคเทพ  นิพฺพตฺโต  

ผู้บังเกิดแล้ว  ตสฺมึ  วฏรุกฺเข ที่ต้นไทรนั้น  คณฺหิ จับแล้ว  ตํ  (ราชานํ) ซึ่งพระราชา

นั้น  หตฺเถ ที่พระหัตถ์  (วจเนน) ด้วยคํา  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  ติฏฺฅ จงหยุดอยู่  

(ตฺวํ) อ.ท่าน  ติฏฺฅ จงหยุดอยู่  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ภกฺโข เป็นภักษาหาร  เม ของเรา  อสิ 
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ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  ราชา อ.พระราชา  ภีโต ทรงกลัวแล้ว  ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  อิติ 

ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  ขาทิสฺสสิ จักเคี้ยวกิน  อชฺช  เอว ในวันนี้นั่นเทียว  กึ หรือ  อุทาหุ 

หรือว่า  (ตฺวํ) อ.ท่าน  (ขาทิสฺสสิ) จักเคี้ยวกิน  นิพทฺธํ เนืองนิตย์”  อิติ ดังนี้ ฯ   

(ยกฺโข) อ.ยักษ์  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  ลภนฺโต เมื่อได้  ขาทิสฺสามิ 

จักเคี้ยวกิน  นิพทฺธํ เนืองนิตย์”  อิติ ดังนี้ ฯ  ราชา อ.พระราชา  อาห ตรัสแล้ว  อิติ 

ว่า  “อชฺช ในวันนี้  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ขาทิตฺวา เคี้ยวกินแล้ว  อิมํ  มิคํ ซึ่งเนื้อนี้  วิสฺสชฺเชห ิ

จงปล่อย  ม ํซึ่งเรา,  (อหํ) อ.เรา  เปเสสฺสามิ จักส่งไป  มนุสฺส ํซึ่งมนุษย์  เอเกกํ คน

หนึ่งๆ  สทฺธึ กับ  ภตฺตปาติยา ด้วยถาดแห่งภัตร  เอเกกาย ถาดหนึ่งๆ  ปฏฺฅาย 

จําเดิม  เสฺว ในวันพรุ่งนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  ยกฺโข อ.ยักษ์  คเหตฺวา รับแล้ว  ปฏิญฺฃํ ซึ่ง

ปฏิญญา  (วจเนน) ด้วยคํา  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อปฺปมตฺโต 

เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว  โหหิ จงเป็น,  (อหํ) อ.เรา  ขาทิสฺสามิ จักเคี้ยวกิน  ตํ  เอว ซึ่ง

ท่านนั่นเทียว  อปฺเปสิตทิวเส ในวันอันท่านไม่ส่งมาแล้ว”  อิติ ดังนี้  วิสฺสชฺเชสิ 

ปล่อยแล้ว  ตํ  (ราชานํ) ซึ่งพระราชานั้น ฯ  ราชาปิ แม้ อ.พระราชา  วตฺวา ตรัสแล้ว  

อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  พาราณสีราชา เป็นพระราชาในเมืองพาราณสี  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  

(วตฺถุ) อ.วัตถุ  อวิชฺชมานกํ  นาม ชื่อว่าอันไม่มีอยู่  มยฺห ํของเรา  นตฺถิ ย่อมไม่มี”  

อิติ ดังนี้  ปวิสิตฺวา เสด็จเข้าไปแล้ว  นครํ สู่พระนคร  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ   

นีหราเปตฺวา ให้นําออกไปแล้ว มนุสฺส ํซึ่งมนุษย์ เอเกกํ คนหนึ่งๆ พนฺธนาคารโต 

จากเรือนจํา  ปฏฺฅาย จําเดิม  ทุติยทิวสโส แต่เป็นที่ ๒  ตํ  (มนุสฺสํ) ยังมนุษย์นั้น  

คาหาเปตฺวา ให้ถือเอาแล้ว  ภตฺตปาต ึ ซึ่งถาดแห่งภัตร  เปเสสิ ทรงส่งไปแล้ว  

ยกฺขสฺส แก่ยักษ์ ฯ  ยกฺโข อ.ยักษ์  ภุญฺชิตฺวา บริโภคแล้ว  ภตฺต ํซึ่งภัตร  ขาทิ เคี้ยว

กินแล้ว  ตํ  (มนุสฺสํ) ซึ่งมนุษย์นั้น ฯ  อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก  มนุสฺสา 

อ.มนุษย์ ท.  พนฺธนาคาเรส ุในเรือนจํา ท.  ขีณา สิ้นไปแล้ว ฯ  ราชา อ.พระราชา  

มรณภยภีโต ผู้ทรงกลัวแล้วจากภัยคือความตาย  ฅเปตฺวา ทรงวางไว้แล้ว  สหสฺส-

ภณฺฑิกํ ซึ่งห่ออันมีภัณฑะหนึ่งพัน  หตฺถิกฺขนฺเธ บนคอแห่งช้าง  เภรึ ทรงยังกลอง  

จาราเปสิ ให้เที่ยวไปแล้ว  (ฃาปนเหตุกํ) มีอันให้รู้ว่า  อิติ ว่า  “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  

สกฺโกนฺโต ผู้อาจอยู่  ภตฺตํ  คเหตฺวา  ยกฺขสฺส  ทาตุํ เพื่ออัน ถือเอา ซึ่งภัตร แล้วจึง-

ให้ แก่ยักษ์  คณฺหาตุ จงถือเอา อิมํ  (สหสฺสภณฺฑิกํ) ซึ่งห่ออันมีภัณฑะหนึ่งพันนี้”  

อิติ ดังนี้เป็นเหตุ ฯ  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  
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คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  ตํ  สหสฺสภณฺฑิก ํซึ่งห่ออันมีภัณฑะหนึ่งพันนั้น  ทตฺวา ให้แล้ว  

มาตุยา แก่มารดา  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไปเฝ้าแล้ว  ราชานํ ซึ่งพระราชา  วนฺทิตฺวา 

ถวายบังคมแล้ว  (รญฺฃา)  ปุฏฺโฅ ผู้อันพระราชา ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต ดูก่อน

พ่อ  (ตฺวํ) อ.ท่าน  หริสฺสส ิจักนําไป  ภตฺต ํซึ่งภัตรหรือ”  อิติ ดังนี้  อาห กราบทูล

แล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  อาม พระเจ้าข้า  (เอวํ) อ.อย่างนั้น”  

อิติ ดังนี้ ฯ  (ราชา) อ.พระราชา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “กึ  เต  ลทฺธุํ อ.อัน 

อันท่าน ได้ ซึ่งอะไร  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังนี้ ฯ  (โพธิสตฺโต) อ.พระโพธิสัตว์  

(อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “(มยา)  ตุมฺหากํ  สุวณฺณปาทุกา  จ  ฉตฺตํ  จ  ขคฺคํ  

จ  ลทฺธุํ อ.อัน อันข้าพระองค์ ได้ ซึ่งฉลองพระบาทด้วย ซึ่งเศวตฉัตรด้วย ซึ่งพระ

ขรรค์ด้วย ของพระองค์  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังนี้ ฯ  (ราชา) อ.พระราชา  (ปุจฺฉิ) 

ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตยา  อมฺหากํ  สุวณฺณปาทุกา  จ  ฉตฺตํ  จ  ขคฺคํ  จ  ลทฺธุํ) 

อ.อัน อันท่าน ได้ ซึ่งฉลองพระบาทด้วย ซึ่งเศวตฉัตรด้วย ซึ่งพระขรรค์ด้วย ของเรา  

(วฏฺฏติ) ย่อมควร  กึการณา เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ  (โพธิสตฺโต) อ.พระ

โพธิสัตว์  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  อมนุสฺสา  

นาม ชื่อ อ.อมนุษย์ ท.  ภายนฺติ  เอว ย่อมกลัวนั่นเทียว  อาวุธหตฺถานํ  (ปุคฺคลานํ) 

ต่อบุคคล ท. ผู้มีอาวุธในมือ,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  อหํ อ.ข้าพระองค์  ขคฺคหตฺโถ 

เป็นผู้พระขรรค์ในมือ  หุตฺวา เป็น  อฏฺฅตฺวา ไม่ยืนอยู่แล้ว  ภูมิยา บนภาคพื้น   

สนฺตกาย อันเป็นของมีอยู่  ตสฺส  (ยกฺขสฺส) ของยักษ์นั้น  ฅสฺสามิ จักยืน  สุวณฺณ-

ปาทุกาสุ บนฉลองพระบาทอันเป็นวิการแห่งทอง ท.  อฏฺฅตฺวา ไม่ยืนอยู่แล้ว   

รุกฺขจฺฉายาย ใต้ร่มของต้นไม้  ตสฺส  (ยกฺขสฺส) ของยักษ์นั้น  ฅสฺสามิ จักยืน  ฉตฺตจฺ-

ฉายาย ใต้ร่มของฉัตร,  หิ เพราะว่า  โส  (ยกฺโข) อ.ยักษ์นั้น  ลภติ ย่อมได้  ขาทิตุํ 

เพื่ออันเคี้ยวกิน  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล  ฅิตํ ผู้ยืนอยู่แล้ว  ภูมิยํ ที่ภาคพื้น  จ ด้วย   

รุกฺขจฺฉายายํ ที่เงาของต้นไม้  จ ด้วย  สนฺตกาย อันเป็นของมีอยู่  อตฺตโน ของตน”  

อิติ ดังนี้ ฯ  (ราชา) อ.พระราชา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตยา)  ปุน  กึ  ลทฺธุํ 

อ.อัน อันท่าน ได้ ซึ่งอะไร อีก  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังนี้ ฯ  (โพธิสตฺโต) อ.พระ

โพธิสัตว์  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  มาทิสสฺส  

นาม  ปณฺฑิตปุริสสฺส  มตฺติกาปาติยา  ลูขโภชนํ  หริตุ ํอ.อัน อันบุรุษผู้เป็นบัณฑิต 

ชื่อว่าผู้เช่นกับด้วยข้าพระองค์ นําไป ซึ่งโภชนะอันเศร้าหมอง ด้วยถาดอันเป็นวิการ
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แห่งดินเหนียว  อนุจฺฉวิกํ เป็นสิ่งสมควร  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้,  ตสฺมา เพราะ

เหตุนั้น  (มยา)  ตุมฺหากํ  สุวณฺณปาติปูริตํ  ตุมฺหากํ  ภุญฺชนกภตฺตํ  ลทฺธุํ อ.อัน  

อันข้าพระองค์ ได้ ซึ่งพระกระยาหารอันเป็นเครื่องเสวย ของพระองค์ อันยังถาดอัน

เป็นวิการแห่งทอง ของพระองค์ ให้เต็มแล้ว  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังนี้ ฯ  ราชา 

อ.พระราชา  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  ทาเปตฺวา ให้พระราชทานแล้ว  ตํ   

(อุปกรณํ) ซึ่งอุปกรณ์นั้น  สพฺพํ ทั้งปวง  เวยฺยาวจฺจกเร  (ปุริเส) ทรงยังบุรุษ ท.  

ผู้กระทําซึ่งการขวนขวาย  ปฏิปาเทสิ ให้ถึงเฉพาะแล้ว  ตสฺส  (โพธิสตฺตสฺส) แก่พระ

โพธิสัตว์นั้น ฯ  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  คาหาเปตฺวา ให้ถือ

เอาแล้ว  อุปกรณานิ ซึ่งอุปกรณ์ ท.  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้น   

ฅเปตฺวา พักไว้แล้ว  มนุสฺเส ซึ่งมนุษย์ ท.  อวิทูเร ในที่ไม่ไกล  รุกฺขสฺส แห่งต้นไม้  

อารุหิตฺวา ขึ้นแล้ว  สุวณฺณปาทุกา ซึ่งฉลองพระบาทอันเป็นวิการแห่งทอง  กตฺวา 

กระทําแล้ว  เสตจฺฉตฺตํ ซึ่งเศวตฉัตร  มตฺถเก บนกระหม่อม  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  

ภตฺตปาต ึซึ่งถาดแห่งภัตร  คนฺตฺวา ไปแล้ว  รุกฺขสมีปํ สู่ที่ใกล้แห่งต้นไม้  ธาเรตฺวา 

ทรงไว้แล้ว  ภตฺตปาต ึ ซึ่งถาดแห่งภัตร  อสิตุณฺเฑน ด้วยปลายแห่งดาบ  ฅิโตว  

ยืนอยู่แล้วเทียว  ปริยนฺเต ในที่สุดรอบ  ฉายาย แห่งเงา  อทาสิ ได้ให้แล้ว  ภตฺต ํ 

ซึ่งภัตร  ยกฺขสฺส แก่ยักษ์ ฯ  ยกฺโข อ.ยักษ์  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  

วญฺเจตฺวา ลวงแล้ว  อิมํ  (ปุริสํ) ซึ่งบุรุษนี้  ขาทิสฺสาม ิจักเคี้ยวกิน  (ปุริสํ) ซึ่งบุรุษ  

ปวิฏฺฅํ ผู้เข้าไปแล้ว  ฉายํ สู่ร่มเงา”  อิติ ดังนี้  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “มาณว  

ดูก่อนมาณพ  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เอหิ จงมา,  มยํ อ.เรา ท.  อุโภ ทั้งสอง  ขาทิสฺสาม  

จักเคี้ยวกิน”  อิติ ดังนี้ ฯ  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สเจ 

ถ้าว่า  ตฺวํ อ.ท่าน  ขาทิสฺสสิ จักเคี้ยวกิน  มํ ซึ่งข้าพเจ้าไซร้,  โกจิ อ.ใครๆ   

จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  ‘สุตโน  นาม  (ปุริโส) อ.บุรุษชื่อว่าสุตนะ  มาตุโปสโก 

ผู้เลี้ยงซึ่งมารดา  ยกฺเขน อันยักษ์  ขาทิโต เคี้ยวกินแล้ว’  อิติ ดังนี้  อาหรนฺโต  นาม 

ชื่อว่าเป็นผู้นํามาอยู่  ภิกฺขํ ซึ่งภิกษา  เต เพื่อท่าน  น  ภวิสฺสติ จักไม่มี,  อถ  (ภาเว) 

ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  โภชนํ อ.โภชนะ  เต  ทุลฺลภํ เป็นของอัน

ท่านพึงได้โดยยาก  ปฏฺฅาย จําเดิม  อิโต  (กาลโต) แต่กาลนี้  ภวิสฺสต ิจักเป็น,  (ตฺวํ) 

อ.ท่าน  น  ลภิสฺสสิ จักไม่ได้  คณฺหิตุํ เพื่ออันจับ  ราชานํ ซึ่งพระราชา  อมฺหากํปิ 

แม้ของข้าพเจ้า ท.,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  (น  ลภิสฺสสิ) จักไม่ได้  (คณฺหิตุํ) เพื่ออันจับ   
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(ราชานํ) ซึ่งพระราชา  (อมฺหากํปิ) แม้ของข้าพเจ้า ท.  กสฺมา เพราะเหตุอะไร ?,  

(ตฺวํ) อ.ท่าน  น  สกฺขิสฺสสิ จักไม่อาจ  ขาทิตุํ เพื่ออันเคี้ยวกิน  มมฺป ิแม้ซึ่งข้าพเจ้า  

(มม)  รุกฺขโต  พหิ  ฅิตตฺตา เพราะความที่ แห่งข้าพเจ้า เป็นผู้ยืนอยู่แล้ว ในภายนอก 

จากต้นไม้,  ห ิเพราะว่า  อหํ อ.ข้าพเจ้า  อฏฺฅตฺวา ไม่ยืนอยู่แล้ว  ฅาเน ในที่  ตว 

ของท่าน  ติฏฺฅามิ ย่อมยืน  ปาทุกาสุ บนฉลองพระบาท ท.,  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า   

อฏฺฅตฺวา ไม่ยืนอยู่แล้ว  รุกฺขจฺฉายาย ที่เงาของต้นไม้  ตว ของท่าน  ติฏฺฅามิ ย่อม

ยืน  ฉตฺตจฺฉายาย ที่เงาของฉัตร,  ปน ก็  สเจ ถ้าว่า  ตฺวํ อ.ท่าน  ยุชฺฌิสฺสส ิจักรบ  

สทฺธึ กับ  มยา ด้วยข้าพเจ้าไซร้,  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  ฉินฺทิสฺสามิ จักตัด  ต ํซึ่งท่าน  

(กตฺวา) กระทํา  ทฺวิธา โดยส่วนสอง,  หิ เพราะว่า  อหํ อ.ข้าพเจ้า  สชฺโช เป็นผู้ตระ-

เตรียม  เอตทตฺถํ  เอว เพื่อประโยชน์แก่สิ่งนี้นั่นเทียว  อชฺช ในวันนี้  หุตฺวา เป็น  

อาคโต เป็นผู้มาแล้ว  (อมฺหิ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  ยกฺโข อ.ยักษ์  (จินฺเตตฺวา) คิด

แล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  (ปุริโส) อ.บุรุษนี้  วทติ ย่อมกล่าว  ยุตฺตรูปํ  (วจนํ) ซึ่งคํา อันมี

รูปอันสมควรแล้ว”  อิติ ดังนี้  ปสนฺนจิตฺโต ผู้มีจิตอันเลื่อมใสแล้ว  ภุญฺชิตฺวา บริโภค

แล้ว  ภตฺตํ ซึ่งภัตร  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า

 “มาณว ดูก่อนมาณพ  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อาทาย ถือเอาแล้ว  

ขคฺคํ  จ ซึ่งพระขรรค์ด้วย  ฉตฺตํ  จ ซึ่งฉัตรด้วย  ปาตึ  จ ซึ่ง

ถาดด้วย  คจฺฉ  เอว จงไปนั่นเทียว,  มาตา อ.มารดา  เต 

ของท่าน  ปสฺสต ุจงเห็น  โสตฺถึ ซึ่งความสวัสดี  จ ด้วย  ตฺวํ 

อ.ท่าน  ปสฺสาห ิ จงเห็น  มาตรํ ซึ่งมารดา  จ ด้วย”  อิติ  

ดังนี้ ฯ

 โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สมฺม แน่ะสหาย  ตฺว ํอ.ท่าน  

กตฺวา กระทําแล้ว  ปาปํ ซึ่งบาป  ปุพฺเพป ิแม้ในกาลก่อน  ยกฺโข เป็นยักษ์  ชาโต 

เกิดแล้ว,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  มา  กริ อย่ากระทําแล้ว  ปาณาติปาตาทีนิ  (ปาปานิ)  

ซึ่งบาป ท. มีปาณาติบาตเป็นต้น  ปฏฺฅาย จําเดิม  อิโต  (กาลโต) แต่กาลนี้”  อิติ 

ดังนี้  กเถตฺวา กล่าวแล้ว  อานิสํสํ ซึ่งอานิสงส์  สีเล ในศีล  จ ด้วย  อาทีนวํ ซึ่งโทษ   

ทุสฺสีเลฺย ในความเป็นแห่งบุคคลผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้ว  จ ด้วย  ตํ  (ยกฺขํ) 

ยังยักษ์นั้น  ปติฏฺฅาเปตฺวา ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  ปญฺจสีเล ในศีล ๕  (วตฺวา)  



102 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๓ [จตุตฺถ

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “กึ  (ปโยชนํ) อ.ประโยชน์อะไร  อรญฺฃวาเสน ด้วยการอยู่ในป่า  

เต แก่ท่าน,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เอหิ จงมา”  อิติ ดังนี้  คเหตฺวา พาเอาแล้ว  ตํ  (ยกฺขํ)  

ซึ่งยักษ์นั้น  ตํ  เอว  (ยกฺขํ) ยังยักษ์นั้นนั่นเทียว  คาหาเปตฺวา ให้ถือเอาแล้ว  ขคฺคาทีนิ   

(อุปกรณานิ) ซึ่งอุปกรณ์ ท. มีพระขรรค์เป็นต้น  อคมาสิ ได้ไปแล้ว  นครํ สู่พระนคร 

ฯ  ราชา อ.พระราชา  ปจฺจุคฺคนฺตวา ทรงต้อนรับแล้ว  โพธิสตฺตํ ซึ่งพระโพธิสัตว์  

ยกฺขํ ยังยักษ์  นิสีทาเปตฺวา ให้นั่งแล้ว  นครทฺวาเร ใกล้ประตูแห่งพระนคร  กตฺวา  

ทรงกระทําแล้ว  อคฺคภตฺตาทิลาภึ ให้เป็นผู้มีลาภมีภัตรอันเลิศเป็นต้น  ปวิสิตฺวา 

เสด็จเข้าไปแล้ว  นครํ สู่พระนคร  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  โพธิสตฺตํ ซึ่งพระโพธิสัตว์  

เสนาปตึ ให้เป็นเสนาบดี  ฅตฺวา ทรงดํารงอยู่แล้ว  โอวาเท ในโอวาท  ตสฺส   

(โพธิสตฺตสฺส) ของพระโพธิสัตว์นั้น  สคฺคูปโค เป็นผู้เข้าถึงซึ่งสวรรค์  อโหสิ ได้

เป็นแล้ว  อิติ ดังนี้แล ฯ  สุตนวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระโพธิสัตว์ชื่อว่าสุตนะ  (นิฏฺฅิตํ)  

จบแล้ว ฯ

 ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์เป็นคนตกยากชื่อสุตนะ ทําการรับจ้าง เลี้ยง

มารดาบิดา เมื่อบิดาถึงแก่กรรมแล้ว เลี้ยงมารดา. ในกาลนั้น พระเจ้ากรุงพาราณสี 

ทรงพอพระราชหฤทัยในการล่าเนื้อ วันหนึ่ง เสด็จเข้าไปป่าแล้ว ทรงบัญชาว่า “เนื้อ

หนีไปทางที่ที่ผู้ใดยืนอยู่, สินไหมย่อมมีแก่ผู้นั้น”. ทีนั้น เนื้อทรายตัวหนึ่ง เดินไปยังที่

พระราชาประทับยืนอยู่. พระราชาทรงพาดลูกศรเพื่อยิงเนื้อทรายนั้น. มันมีมายาแห่ง

เนื้ออันเรียนแล้ว รู้ว่าลูกศรพุ่งมาตรงสีข้าง ก็ล้มกลิ้งประหนึ่งว่าถูกยิงด้วยลูกศร. พระ

ราชา ทรงเข้าพระราชหฤทัยว่า “เนื้อถูกเรายิงแล้ว” จึงเสด็จวิ่งไปจะจับ. เนื้อลุกขึ้นวิ่ง

หนีไป. อํามาตย์ทั้งหลายหัวเราะเย้ยพระราชา. พระราชา ทรงติดตามเนื้อนั้นไป ทรง

ฟันด้วยพระขรรค์ให้เป็น ๒ ท่อนแล้ว คล้องไว้ที่ไม้ ทรงนําหาบเสด็จหา บรรทมที่โคน

ต้นไทรในระหว่างทาง ทรงลุกขึ้นแล้ว ก็เริ่มจะเสด็จไป. ยักษ์ชื่อว่ามฆเทพ บังเกิดที่

ต้นไทรนั้น จับพระหัตถ์พระองค์ไว้ด้วยขู่ว่า “หยุดก่อน ! หยุดก่อน ! ท่านเป็นภักษา

ของเรา”. พระราชาทรงหวาดกลัว ตรัสถามว่า “ท่านจักกินเฉพาะในวันนี้หรือจักกิน

เป็นเนืองนิตย์”. ยักษ์กล่าวว่า “เมื่อได้ ก็จักกินเป็นเนืองนิตย์”. พระราชาตรัสว่า “ใน

วันนี้ ท่านจงกินเนื้อนี้ แล้วจงปล่อยข้าพเจ้าไป, พรุ่งนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะส่งมนุษย์

มาทีละคน พร้อมกับถาดภัตรทีละถาดๆ”. ยักษ์กล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้น ท่านจงอย่าลืม, 

ในวันที่ท่านไม่ส่งมนุษย์และภัตรมา ข้าพเจ้าจักกินท่านทีเดียว” ดังนี้แล้ว รับปฏิญญา 
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ปล่อยพระราชานั้นไป. ฝ่ายพระราชาตรัสว่า “ข้าพเจ้าเป็นพระเจ้ากรุงพาราณสี, 

อะไรๆ ของเรา ชื่อว่าไม่มี ย่อมไม่มี” แล้วเสด็จเข้าสู่พระนคร จําเดิมแต่วันที่ ๒ ให้นํา 

มนุษย์ออกไปจากเรือนจําทีละคนๆ ให้ถือถาดภัตรนั้นไปส่งแก่ยักษ์. ยักษ์บริโภคภัตร 

แล้วกินมนุษย์นั้น. ในกาลต่อมา พวกมนุษย์ในเรือนจําก็หมด. พระราชาทรงหวาด

กลัวแต่ภัยคือความตาย ทรงวางห่อกหาปณะพันหนึ่งไว้บนคอช้าง ให้เที่ยวตีกลอง

ประกาศว่า “ใครๆ สามารถถือเอาภัตรให้แก่ยักษ์ได้ จงถือเอากหาปณะพันหนึ่งนี้”. 

พระโพธิสัตว์สดับคํานั้นแล้ว รับเอาห่อกหาปณะพันหนึ่งนั้นแล้ว ให้แก่มารดา เข้าไป

เฝ้าพระราชา ถวายบังคมแล้ว อันพระราชาตรัสถามว่า “พ่อ เจ้าจะนําภัตรไปหรือ 

?” จึงกราบทูลว่า “ถูกแล้ว พระเจ้าข้า”. พระราชาตรัสว่า “เจ้าได้อะไรจึงควร”. พระ

โพธิสัตว์กราบทูลว่า “ได้ฉลองพระบาททอง ฉัตร และพระขรรค์ ของพระองค์จึงควร”. 

พระราชาตรัสถามว่า “เพราะอะไร?”. พระโพธิสัตว์จึงกราบทูลว่า “พระเจ้าข้า ธรรมดา

อมนุษย์ทั้งหลาย ย่อมกลัวบุคคลผู้มีอาวุธในมือเท่านั้น, เพราะฉะนั้น ข้าพระองค์มี

พระขรรค์ในมือ ไม่ยืนอยู่บนพื้นที่อันเป็นของมัน จักยืนบนฉลองพระบาททอง, ไม่ยืน

ในร่มไม้ของมัน จักยืนใต้ร่มฉัตร, เพราะว่า ยักษ์นั้น ย่อมได้เพื่อจะกินบุคคลผู้ยืนอยู่

บนพื้นที่และร่มไม้อันเป็นของตน. พระราชา ตรัสถามว่า “เจ้าได้อะไรอีก จึงควร ?”. 

พระโพธิสัตว์กราบทูลว่า “พระเจ้าข้า การนําโภชนะปอน ไปด้วยถาดดิน ไม่สมควร

แก่บุรุษผู้เป็นบัณฑิตชื่อเช่นข้าพระองค์, เพราะฉะนั้น ข้าพระองค์ได้พระกระยาหาร

สําหรับของพระองค์ เต็มถาดทองจึงควร”. พระราชาให้พระราชทานสิ่งของนั้นทุก

อย่าง แล้วมอบคนใช้แก่พระโพธิสัตว์นั้น. พระโพธิสัตว์ให้เขาถือเอาเครื่องอุปกรณ์

ทั้งหลายไปในสํานักของยักษ์นั้น พักมนุษย์ทั้งหลายในที่ไม่ไกลต้นไม้ แล้วสวมฉลอง

พระบาททอง กั้นเศวตฉัตรเหนือศีรษะ รับภาชนะภัตรไปยังที่ใกล้ต้นไม้ เอาปลาย

ดาบคอนถาดภัตร ยืนอยู่ที่สุดเงาเท่านั้น ได้ให้ภัตรแก่ยักษ์แล้ว. ยักษ์คิดว่า “เรา

จักลวงบุรุษนี้ แล้วเคี้ยวกินเขาผู้เข้ามาสู่ร่มไม้” ดังนี้แล้ว จึงพูดว่า “เชิญมาเถิด, พ่อ

มาณพ เราทั้ง ๒ จักกินด้วยกัน”. พระโพธิสัตว์กล่าวว่า “ถ้าท่านจักกินเราไซร้, ใครๆ 

ก็คิดว่า ‘บุรุษชื่อสุตนะผู้เลี้ยงมารดาถูกยักษ์กินแล้ว’, ชื่อว่าผู้นําภิกษามาเพื่อท่าน

จักไม่มี, เมื่อเป็นเช่นนี้ ท่านก็จักได้โภชนะโดยยากตั้งแต่บัดนี้ไป, ท่านจักไม่ได้เพื่อ

จับพระราชาแม้ของข้าพเจ้า. เพราะเหตุไร ? เพราะเรายืนอยู่นอกต้นไม้ ท่านจักไม่

อาจเพื่อจะกินแม้ซึ่งเราได้. เพราะว่าเราไม่ได้ยืนอยู่ในที่ของท่าน ยืนอยู่บนฉลอง
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พระบาท, เราไม่ยืนอยู่ในร่มไม้ของท่าน ยืนอยู่ในร่มฉัตร, ก็ถ้าท่านจะต่อสู้กับเราไซร้, 

เราจักตัดท่านด้วยพระขรรค์ให้เป็น ๒ ท่อน, ด้วยว่า ในวันนี้ เราเตรียมมาเสร็จสรรพ

เพื่อเรื่องนี้เท่านั้น”. ยักษ์คิดว่า “บุรุษนี้พูดถูกต้อง” มีจิตเลื่อมใสแล้ว บริโภคภัตรแล้ว 

พูดว่า

 “มาณพ ท่านจงถือเอาพระขรรค์ ฉัตร และถาดไปเสียเถิด, 

มารดาของท่านจงเห็นความสวัสดี, และตัวท่านจงเห็นมารดา”

 พระโพธิสัตว์กล่าวว่า “สหาย แม้ในกาลก่อน ท่านทําบาปไว้ จึงเกิดเป็นยักษ์, ตั้งแต่

นี้ไป อย่าทําบาปทั้งหลายมีปาณาติบาตเป็นต้นเลย” กล่าวอานิสงส์ในศีลและโทษใน

ความเป็นผู้ทุศีล ให้ยักษ์นั้นตั้งอยู่ในศีล ๕ แล้วชักชวนว่า “ท่านจะต้องการอะไรด้วย

การอยู่ในป่า, ท่านมาเถิด” แล้วพายักษ์นั้นไป ให้เขาช่วยถือพระขรรค์เป็นต้น ได้ไป

ยังพระนครแล้ว. พระราชาเสด็จต้อนรับพระโพธิสัตว์ ให้ยักษ์นั่งที่ประตูแห่งพระนคร 

ทําให้เป็นผู้มีลาภมีภัตรอันเลิศเป็นต้น เสด็จเข้าไปสู่พระนครแล้ว ทรงแต่งตั้งให้พระ

โพธิสัตว์เป็นเสนาบดี ทรงตั้งอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์นั้น ได้เข้าถึงสวรรค์แล้ว. 

จบเรื่องพระโพธิสัตว์ชื่อว่าสุตนะ.

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

๗. นนฺทิยมิคราชวตฺถุ

[๓๑๗] อตีเต  โกสลรฏฺเฅ  สาเกเต  โกสลราชา  มิคจิตฺตโก  อโหสิ ฯ  โส  มนุสฺสานํ   

กสิกมฺมาทีนิ  กาตุํ  อทตฺวา  มนุสฺสปริวาโร  เทวสิกํ  มิควธํ  อคมาสิ ฯ  อเถกทิวสํ   

มนุสฺสา  สนฺนิปติตฺวา  “ยนฺนูน  มยํ  อญฺชนวนํ  อุยฺยานํ  ปริกฺขิปิตฺวา  ทฺวารํ  โยเชตฺวา   

อรญฺฃโต  มิเค  นีหริตฺวา  ตตฺถ  ปเวเสตฺวา  ทฺวารํ  ปิทหิตฺวา  รญฺโฃ  อาโรเจตฺวา  

อตฺตโน  กมฺมํ  กเรยฺยามาติ  มนฺเตตฺวา  อุยฺยานํ  สชฺเชตฺวา  อรญฺฃํ  ปวิสิตฺวา  โยชน- 

มตฺตํ  ฅานํ  ปริกฺขิปสุ ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  นนฺทิโย  นาม  มิโค  หุตฺวา  เอกสฺมึ   

ขุทฺทกคุมฺเพ  มาตาปิตโร  คเหตฺวา  วสนฺโต  เต  มนุสฺเส  ทิสฺวา  “อชฺช  มยา  ชีวิตํ   

ปริจฺจชิตฺวา  มาตาปิตูนํ  ชีวิตํ  ทาตุํ  วฏฺฏตีติ  จินฺเตตฺวา  “ตุมฺเห  เอเกนุปาเยน   

ชีเวยฺยาถ,  อหํ  ชีวิตํ  โว  ทสฺสามิ,  มนุสฺเสหิ  คุมฺเพ  ปหฏมตฺเตเยว  นิกฺขมิสฺสามิ,   
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อถ  เต  อิมสฺมึ  ขุทฺทเก  คุมฺเพ  เอโกเยว  มิโค  ภวิสฺสตีติ  มญฺฃมานา  คุมฺพํ   

อปฺปวิสิตฺวา  ตุมฺเห  น  ปสฺสิสฺสนฺติ,  อปฺปมตฺตา  โหถาติ  มาตาปิตโร  ขมาเปตฺวา  

คมนสชฺโช  หุตฺวา  คุมฺเพ  ปหฏมตฺเตเยว  ตโต  นิกฺขมิตฺวา  มิคานมนฺตรํ  ปาวิสิ ฯ   

เตปิ  มนุสฺสา  ตถาสญฺฃิโน ว  ตํ  อปฺปวิสิตฺวา  มิเค  อุยฺยานํ  ปเวเสตฺวา  รญฺโฃ   

อาโรเจตฺวา  สกฏฺฅานานิ  อคมํสุ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  โกสลราชา อ.พระราชาพระนามว่าโกศล  สาเกเต 

ในเมืองสาเกต  โกสลรฏฺเฅ ในแว่นแคว้นโกศล  มิคจิตฺตโก เป็นผู้พระราชหฤทัยใน

การล่าเนื้อ  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  โส  (โกสลราชา) อ.พระราชาพระนามว่าโกศลนั้น  

อทตฺวา ไม่ทรงให้แล้ว  กาตุํ เพื่ออันกระทํา  กสิกมฺมาทีนิ  (กมฺมานิ) ซึ่งการงาน ท. 

มีกสิกรรมเป็นต้น  มนุสฺสานํ แก่มนุษย์ ท.  มนุสฺสปริวาโร ผู้ทรงมีมนุษย์เป็นบริวาร  

อคมาสิ ได้เสด็จไปแล้ว  มิควิธํ เพื่ออันล่าซึ่งเนื้อ  เทวสิกํ ทุกๆ วัน ฯ  อถ ครั้งนั้น  

เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  สนฺนิปติตฺวา ประชุมกันแล้ว  มนฺเตตฺวา  

ปรึกษากันแล้ว  อิติ ว่า  “ยนฺนูน ไฉนหนอ  มย ํอ.เรา ท.  ปริกฺขิปิตฺวา ล้อมแล้ว  

อุยฺยานํ ซึ่งอุทยาน  อญฺชนวนํ ชื่อว่าอัญชนวัน  โยเชตฺวา ประกอบแล้ว  ทฺวารํ ซึ่ง

ประตู  นีหริตฺวา นําออกไปแล้ว  มิเค ซึ่งเนื้อ ท.  อรญฺฃโต จากป่า  (มิเค) ยังเนื้อ 

ท.  ปเวเสตฺวา ให้เข้าไปแล้ว  ตตฺถ  (อุยฺยาเน) ในอุทยานนั้น  ปิทหิตฺวา ปิดแล้ว   

ทฺวารํ ซึ่งประตู  อาโรเจตฺวา กราบทูลแล้ว  รญฺโฃ แก่พระราชา  กเรยฺยาม พึงกระทํา  

กมฺม ํซึ่งการงาน  อตฺตโน ของตน”  อิติ ดังนี้  สชฺเชตฺวา ตระเตรียมแล้ว  อุยฺยานํ 

ซึ่งอุทยาน  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  อรญฺฃํ สู่ป่า  ปริกฺขิปึสุ ล้อมแล้ว  ฅานํ ซึ่งที่   

โยชนมตฺตํ อันมีโยชน์เป็นประมาณ  ฯ  ตทา ในกาลนั้น  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  

มิโค เป็นเนื้อ  นนฺทิโย  นาม ชื่อว่านันทิยะ  หุตฺวา เป็น  คเหตฺวา พาเอาแล้ว   

มาตาปิตโร ซึ่งมารดาและบิดา ท.  วสนฺโต อยู่อยู่  ขุทฺทกคุมฺเพ ที่กอไม้เล็กๆ   

เอกสฺมึ กอหนึ่ง  ทิสฺวา เห็นแล้ว  เต  มนุสฺเส ซึ่งมนุษย์ ท. เหล่านั้น  จินฺเตตฺวา 

คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อชฺช ในวันนี้  มยา  ชีวิตํ  ปริจฺจชิตฺวา  มาตาปิตูนํ  ชีวิตํ  ทาตุํ  

อ.อัน- อันเรา บริจาคแล้ว ซึ่งชีวิต ให้ ซึ่งชีวิต แก่มารดาและบิดา ท.  วฏฺฏติ ย่อม

ควร”  อิติ ดังนี้  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตุมฺเห อ.ท่าน ท.  ชีเวยฺยาถ พึงเป็นอยู่   

เอเกน  อุปาเยน ด้วยอุบายอย่างหนึ่ง,  อหํ อ.กระผม  ทสฺสามิ จักให้  ชีวิต ํซึ่งชีวิต  

โว แก่ท่าน ท.,  คุมฺเพ ครั้นเมื่อกอไม้  มนุสฺเสหิ  ปหฏมตฺเต  เอว เป็นที่ อันมนุษย์ ท.  
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สักว่าตีแล้วนั่นเทียว  (สนฺเต) มีอยู่,  (อหํ) อ.กระผม  นิกฺขมิสฺสามิ จักออกไป,   

อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  เต  (มนุสฺสา) อ.มนุษย์ ท. 

เหล่านั้น  มญฺฃมานา สําคัญอยู่  อิติ ว่า  ‘มิโค อ.เนื้อ  เอโก  เอว ตัวเดียวนั่นเทียว  

คุมฺเพ ที่กอไม้  ขุทฺทเก เล็กๆ  อิมสฺม ึนี้  ภวิสฺสต ิจักมี’  อิติ ดังนี้  อปฺปวิสิตฺวา  

ไม่เข้าไปแล้ว  คุมฺพํ สู่กอไม้  น  ปสฺสิสฺสนฺต ิจักไม่เห็น  ตุมฺเห ซึ่งท่าน ท.,  (ตุมฺเห) 

อ.ท่าน ท.  อปฺปมตฺตา เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว  โหถ ขอจงเป็น”  อิติ ดังนี้  มาตาปิตโร  

ยังมารดาและบิดา ท.  ขมาเปตฺวา ให้อดโทษแล้ว  คมนสชฺโช เป็นผู้เตรียมเพื่ออัน

ไป  หุตฺวา เป็น,  คุมฺเพ ครั้นเมื่อกอไม้  (มนุสฺเสหิ)  ปหฏมตฺเต  เอว เป็นที่สักว่า 

อันมนุษย์ ท. ตีแล้วนั่นเทียว  (สนฺเต) มีอยู่,  นิกฺขมิตฺวา ออกไปแล้ว  ตโต  (คุมฺพโต) 

จากกอไม้นั้น  ปาวิส ิได้เข้าไปแล้ว  อนฺตรํ สู่ระหว่าง  มิคานํ แห่งเนื้อ ท. ฯ  เตปิ  

มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท. แม้เหล่านั้น  ตถาสญฺฃิโน ว เป็นผู้มีความสําคัญเหมือนอย่าง

นั้นเทียว  (หุตฺวา) เป็น  อปฺปวิสิตฺวา ไม่เข้าไปแล้ว  ตํ  (คุมฺพํ) สู่กอไม้นั้น  มิเค  

ยังเนื้อ ท.  ปเวเสตฺวา ให้เข้าไปแล้ว  อุยฺยานํ สู่อุทยาน  อาโรเจตฺวา กราบทูลแล้ว  

รญฺโฃ แก่พระราชา  อคมํสุ ได้ไปแล้ว  สกฏฺฅานานิ สู่ที่ของตน ท. ฯ

 ในอดีตกาล พระเจ้าโกศลในกรุงสาเกต แคว้นโกศล ได้ทรงพอพระราชหฤทัยในการ

ล่าเนื้อ. ท้าวเธอไม่ให้พวกมนุษย์ทํากิจทั้งหลายมีกสิกรรมเป็นต้น ทรงมีมนุษย์เป็น

บริวาร ได้เสด็จไปล่าเนื้อทุกวัน. ภายหลัง ณ วันหนึ่ง มนุษย์ทั้งหลายประชุมปรึกษา

กันว่า “ทําไฉนหนอ ? พวกเราพึงล้อมอุทยานอัญชนวัน ติดประตูไว้ ต้อนเนื้อทั้งหลาย

ออกมาจากป่า ให้เข้าไปในอุทยานนั้น แล้วปิดประตูเสีย กราบทูลแด่พระราชา แล้ว

พึงทําการงานของตน” ดังนี้แล้ว จัดแจงอุทยานเสร็จแล้ว เข้าไปป่า ล้อมที่มีประมาณ

โยชน์หนึ่งไว้. ในกาลนั้น พระโพธิสัตว์เป็นเนื้อชื่อนันทิยะ พามารดาบิดาไปอยู่ในพุ่ม

ไม้เล็กๆ พุ่มหนึ่ง เห็นมนุษย์เหล่านั้นแล้ว คิดว่า “ในวันนี้ เราควรสละชีวิต ให้ชีวิตแก่

มารดาบิดา แล้วกล่าวว่า ‘ท่านทั้งหลายพึงเป็นอยู่ด้วยอุบายอย่างหนึ่ง’ ผมจักให้ชีวิต

แก่ท่านทั้งหลาย, เมื่อพุ่มไม้พอถูกพวกมนุษย์ฟาดแล้วเท่านั้น ผมจักวิ่งออกไป, เมื่อ

เป็นเช่นนั้น, มนุษย์เหล่านั้นสําคัญว่า ‘ในพุ่มไม้เล็กนี้ จักมีเนื้อตัวเดียวเท่านั้น’ จักไม่

เข้ามายังพุ่มไม้ ไม่เห็นท่านทั้ง ๒, ขอท่านทั้ง ๒ จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด” ให้มารดา

บิดาอดโทษแล้ว เตรียมจะวิ่งไป เมื่อพุ่มไม้พอถูกพวกมนุษย์ฟาดแล้วเท่านั้น, ก็ออก

จากพุ่มไม้นั้น เข้าไปในระหว่างเนื้อทั้งหลาย. มนุษย์แม้เหล่านั้น ก็มีความสําคัญอย่าง
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นั้นเหมือนกัน จึงไม่เข้าไปยังพุ่มไม้นั้น ต้อนเนื้อทั้งหลายให้เข้าไปยังอุทยานแล้ว 

กราบทูลแด่พระราชา ได้ไปสู่ที่อยู่ของตน. 

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

 ตโต  ปฏฺฅาย  ราชา  สยเมว  คนฺตฺวา  เอกํ  มิคํ  วิชฺฌิตฺวา  คเหตฺวา  วา  เอติ   

เอกทา  วา  เปเสตฺวา  อาหราเปติ ฯ  เต  มิคา  วารํ  ฅปยึสุ ฯ  ปตฺตวาโร  มิโค   

เอกมนฺเต  ติฏฺฅติ ฯ  ตํ  วิชฺฌิตฺวา  คณฺหาติ ฯ  อเถกทิวสํ  นนฺทิยสฺส  วาโร  ปตฺโต ฯ   

ตํ  ทิวสญฺจ  ราชา  สยเมว  คนฺตฺวา  วิชฺฌิตุํ  อารภิ ฯ  นนฺทิโย  เมตฺตํ  ปุเรจาริกํ   

กตฺวา  นิจฺจโล  อฏฺฅาสิ ฯ  ราชา  ตสฺส  เมตฺตานุภาเวน  สรํ  วิสฺสชฺเชตุํ  อสกฺโกนฺโต   

ธนุํ  ฉฑฺเฑตฺวา  “อิทํ  อจิตฺตกํ  กลิงฺครทณฺฑมฺปิ  ตาว  ตว  คุณํ  ชานาติ,  สจิตฺตโก  

มนุสฺสภูโตปิ  อหํ  น  ชานามิ,  มยฺหํ  ขม,  อภยนฺเต  ทมฺมีติ  อาห ฯ  “มหาราช  มยฺหํ  

ตาว  อภยํ  เทสิ,  อยมฺปน  อุยฺยาเน  มิคคโณ  กึ  กริสฺสตีติ ฯ  “เอตสฺสาปิ  ทมฺมีติ ฯ  

เอวํ  มหาสตฺโต  สพฺเพสํ  อรญฺฃมิคานํ  อากาสคตสกุณานํ  ชลจรมจฺฉานญฺจ  อภยํ  

ทาเปตฺวา  ราชานํ  ปญฺจสีเล  ปติฏฺฅาเปตฺวา  “มหาราช  รญฺฃา  นาม  อคติคมนํ   

ปหาย  ทส  ราชธมฺเม  อโกเปนฺเตน  ธมฺเมน  รชฺชํ  กาเรตุํ  วฏฺฏตีติ  วตฺวา  ทส   

ราชธมฺเม  เทเสนฺโต  เทฺว  คาถา  อภาสิ

[๓๑๘]   “ทานํ  สีลํ  ปริจฺจาคํ   อาชฺชวํ  มทฺทวํ  ตปํ  

  อกฺโกธํ  อวิหึสญฺจ   ขนฺตึ  จ  อวิโรธนํ

  อิจฺเจเต  กุสเล  ธมฺเม   ฅิเต  ปสฺสาหิ  อตฺตนิ  

  ตโต  เต  ชายเต  ปีติ   โสมนสฺสญฺจนปฺปกนฺติ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  สยํ  เอว ด้วยพระองค์เองนั่นเทียว  วิชฺฌิตฺวา  

ทรงยิงแล้ว  มิคํ ซึ่งเนื้อ  เอกํ ตัวหนึ่ง  คเหตฺวา ทรงถือเอาแล้ว  เอติ ย่อมมา  วา 

หรือ  วา หรือว่า  เอกทา ในกาลบางคราว  เปเสตฺวา ทรงส่งไปแล้ว  (ราชปุริสํ) 

ทรงยังราชบุรุษ  อาหราเปติ ย่อมให้นํามา  ปฏฺฅาย จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาล

นั้น ฯ  เต  มิคา อ.เนื้อ ท. เหล่านั้น  ฅปยึส ุตั้งไว้แล้ว  วารํ ซึ่งวาระ ฯ  มิโค อ.เนื้อ  

ปตฺตวาโร ตัวมีวาระอันถึงแล้ว  ติฏฺฅติ ย่อมยืน  เอกมนฺเต ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง ฯ  

(ราชา) อ.พระราชา  วิชฺฌิตฺวา ทรงยิงแล้ว  ตํ  (มิคํ) ซึ่งเนื้อตัวนั้น  คณฺหาติ ย่อม
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ทรงถือเอา ฯ  อถ ครั้งนั้น  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  วาโร อ.วาระ  นนฺทิยสฺส ของเนื้อ

ชื่อว่านันทิยะ  ปตฺโต ถึงแล้ว ฯ  จ ก็  ตํทิวสํ ในวันนั้น  ราชา อ.พระราชา  คนฺตฺวา  

เสด็จไปแล้ว  สยํ  เอว ด้วยพระองค์เองนั่นเทียว  อารภิ ทรงเริ่มแล้ว  วิชฺฌิตุํ 

เพื่ออันยิง ฯ  นนฺทิโย อ.เนื้อชื่อว่านันทิยะ  กตฺวา กระทําแล้ว  เมตฺต ํ ซึ่งเมตตา   

ปุเรจาริกํ ให้เป็นธรรมชาตเที่ยวไปในที่ข้างหน้า  นิจฺจโล เป็นสัตว์มีไหวออกแล้ว  

(หุตฺวา) เป็น  อฏฺฅาสิ ได้ยืนอยู่แล้ว ฯ  ราชา อ.พระราชา  อสกฺโกนฺโต ไม่ทรง

อาจอยู่  วิสฺสชฺเชตุ ํเพื่ออันปล่อย  สรํ ซึ่งลูกศร  เมตฺตานุภาเวน ด้วยอานุภาพของ

เมตตา  ตสฺส  (นนฺทิยสฺส) ของเนื้อชื่อว่านันทิยะนั้น  ฉฑฺเฑตฺวา ทรงทิ้งแล้ว  ธนุํ ซึ่ง

ธนู  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “กลิงฺครทณฺฑมฺปิ แม้ อ.ท่อนแห่งไม้  อจิตฺตกํ อันไม่มี

จิต  อิทํ นี้  ชานาติ ย่อมรู้  คุณํ ซึ่งคุณ  ตว ของท่าน  ตาว ก่อน,  อหํ อ.เรา  มนุสฺส- 

ภูโตปิ แม้ผู้เป็นมนุษย์เป็นแล้ว  สจิตฺตโก ผู้เป็นไปกับด้วยจิต  น  ชานามิ ย่อมไม่รู้,  

(ตฺวํ) อ.ท่าน  ขม จงอดโทษ  มยฺห ํแก่เรา,  (อหํ) อ.เรา  ทมฺมิ ย่อมให้  อภยํ ซึ่งอภัย  

เต แก่ท่าน”  อิติ ดังนี้ ฯ  (นนฺทิโย) อ.เนื้อชื่อว่านันทิยะ  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  

“มหาราช ข้าแต่มหาบพิตร  (ตฺวํ) อ.พระองค์  เทสิ ย่อมให้  อภยํ ซึ่งอภัย  มยฺหํ แก่

ข้าพระองค์  ตาว ก่อน,  ปน ส่วนว่า  มิคคโณ อ.หมู่แห่งเนื้อ  อุยฺยาเน ในอุทยาน  

อยํ นี้  กริสฺสต ิจักกระทํา  กึ อย่างไร”  อิติ ดังนี้ ฯ  (ราชา) อ.พระราชา  (อาห) ตรัส

แล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  ทมฺมิ ย่อมให้  เอตสฺสาปิ  (มิคคณสฺส) แก่หมู่แห่งเนื้อ 

แม้นั่น”  อิติ ดังนี้ ฯ  มหาสตฺโต อ.พระมหาสัตว์  (ราชานํ) ทูลยังพระราชา  ทาเปตฺวา  

ให้พระราชทานแล้ว  อภยํ ซึ่งอภัย  อรญฺฃมิคานํ แก่เนื้อในป่า ท.  จ ด้วย  อากาส-

คตสกุณานํ แก่นกตัวบินไปในอากาศ ท.  จ ด้วย  ชลจรมจฺฉานํ แก่ปลาตัวว่ายไป

ในนํ้า ท.  จ ด้วย  สพฺเพส ํทั้งปวง  เอวํ ด้วยประการฉะนี้  ราชานํ ทูลยังพระราชา  

ปติฏฺฅาเปตฺวา ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  ปญฺจสีเล ในศีล ๕  วตฺวา กราบทูลแล้ว  อิติ 

ว่า  “มหาราช ข้าแต่มหาบพิตร  รญฺฃา  นาม  อคติคมนํ  ปหาย  ทส  ราชธมฺเม  

อโกเปนฺเตน  ธมฺเมน  รชฺชํ  กาเรตุํ อ.อัน ชื่ออันพระราชา ผู้ทรงละแล้ว ซึ่งการถึง

ซึ่งอคติ ยังราชธรรม ท. ๑๐ ไม่ให้กําเริบอยู่ ทรงยังบุคคล ให้กระทํา ซึ่งความเป็นแห่ง

พระราชา โดยธรรม  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังนี้  เทเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  ราชธมฺเม  

ซึ่งราชธรรม ท.  ทส ๑๐  อภาสิ ได้กล่าวแล้ว  คาถา ซึ่งคาถา ท.  เทฺว ๒  อิติ ว่า
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๓๑๘. “(ตฺวํ) อ.พระองค์  ปสฺสาห ิจงพิจารณาเห็น  ธมฺเม ซึ่งธรรม 

ท.  กุสเล อันเป็นกุศล  ฅิเต อันตั้งอยู่แล้ว  อตฺตนิ ในพระองค์  

เอเต เหล่านี้  อิติ คือ  ‘ทานํ  จ ซึ่งทานด้วย  สีลํ  จ ซึ่งศีล

ด้วย  ปริจฺจาคํ  จ ซึ่งการบริจาคด้วย  อาชฺชวํ  จ ซึ่งความเป็น

แห่งบุคคลผู้ซื่อตรงด้วย  มทฺทวํ  จ ซึ่งความเป็นแห่งบุคคล 

ผู้อ่อนโยนด้วย  ตปํ  จ ซึ่งความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสด้วย   

อกฺโกธํ  จ ซึ่งความไม่โกรธด้วย  อวิหึสํ  จ ซึ่งความไม่

เบียดเบียนด้วย  ขนฺตึ  จ ซึ่งความอดทนด้วย  อวิโรธนํ  จ 

ซึ่งความไม่ยินร้ายด้วย’,  ตโต ในลําดับนั้น  ปีติ  จ อ.ปีติด้วย  

โสมนสฺส ํอ.ความโสมนัสด้วย  อนปฺปกํ อันมิใช่น้อย  ชายเต 

ย่อมเกิด  เต แก่พระองค์”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ตั้งแต่วันนั้น พระราชาเสด็จไปยิงเนื้อตัวหนึ่งเองทีเดียว แล้วทรงถือมา หรือในกาล

บางที ทรงส่งคนไปให้นํามา. เนื้อเหล่านั้น ตั้งวาระกันแล้ว. เนื้อตัวหนึ่งถึงวาระ ย่อม

ยืนอยู่ ณ ส่วนข้างหนึ่ง. พระราชาทรงยิงเนื้อตัวนั้นแล้วทรงถือเอา. ภายหลัง ณ วัน

หนึ่ง วาระของเนื้อชื่อนันทิยะถึงแล้ว. ก็ในวันนั้น พระราชาเสด็จไปเองทีเดียว ทรงเริ่ม

ที่จะยิงแล้ว, เนื้อนันทิยะทําเมตตาให้เป็นเบื้องหน้า ได้ยืนนิ่งอยู่แล้ว. ด้วยอานุภาพ

แห่งเมตตาของเนื้อนันทิยะนั้น พระราชาไม่อาจที่จะปล่อยลูกศรไปได้ ทรงทิ้งธนูแล้ว 

ตรัสว่า “ธนูนี้แม้เป็นท่อนไม้ไม่มีจิต ยังรู้คุณของเจ้าก่อน, เราแม้เป็นมนุษย์มีจิต ก็

ไม่รู้คุณของเจ้า, เจ้าจงอดโทษแก่เรา, เราให้อภัยแก่เจ้าละ”. พระโพธิสัตว์กราบทูลว่า 

“มหาราชเจ้า พระองค์พระราชทานอภัยแก่ข้าพระองค์ก่อน, ส่วนหมู่เนื้อในอุทยาน

นี้ จักทําอย่างไร ?”. พระราชาตรัสว่า “เราให้อภัยแม้แก่หมู่เนื้อนั่น”. พระมหาสัตว์ 

ให้พระราชาพระราชทานอภัยแก่สัตว์ทุกจําพวก คือ เนื้อในป่า นกที่บินไปในอากาศ 

และปลาที่ว่ายไปในแม่นํ้า แล้วให้พระราชาทรงละการถึงอคติ ไม่ทรงยังราชธรรม ๑๐ 

ให้กําเริบ ครองราชสมบัติโดยธรรม จึงควร” ดังนี้แล้ว เมื่อจะแสดงราชธรรม ๑๐ ได้

กล่าว ๒ คาถาว่า

 “ขอพระองค์ จงพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นกุศล ซึ่งตั้งอยู่

ในพระองค์ เหล่านี้ คือ ทาน ๑ ศีล ๑ บริจาค ๑ ความเป็น
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ผู้ซื่อตรง ๑ ความเป็นผู้อ่อนโยน ๑ ตบะ ๑ ความไม่โกรธ ๑  

ความไม่เบียดเบียน ๑ ความอดทน ๑ ความไม่ยินร้าย ๑  

แต่นั้น ปีติและโสมนัสไม่น้อย ย่อมเกิดแก่พระองค์”.

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

 ตตฺถ  สวตฺถุกา  เจตนา  ทานํ ฯ  ปญฺจสีลทสสีลานิ  สีลํ ฯ  เทยฺยธมฺมจฺจาโค   

ปริจฺจาโค ฯ  อุชุภาโว  อาชฺชวํ ฯ  มุทุภาโว  มทฺทวํ ฯ  อุโปสถกมฺมํ  ตโป ฯ   

เมตฺตาปุพฺพภาโค  อกฺโกโธ ฯ  กรุณาปุพฺพภาโค  อวิหึสา ฯ  อธิวาสนํ  ขนฺติ ฯ   

อวิโรโธ  อวิโรธนนฺติ  เอวเมตาสํ  คาถานมตฺโถ  มหาหํสชาตกวณฺณนายํ  วุตฺโต ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  “ตตฺถ  (ทสสุ  ราชธมฺเมสุ)  สวตฺถุกา  เจตนา  ทานํ ฯ  ปญฺจสีลทสสีลานิ   

สีลํ ฯ  เทยฺยธมฺมจฺจาโค  ปริจฺจาโค ฯ  อุชุภาโว  อาชฺชวํ ฯ  มุทุภาโว  มทฺทวํ ฯ  อุโปสถกมฺมํ  

ตโป ฯ  เมตฺตาปุพฺพภาโค  (ธมฺโม)  อกฺโกโธ ฯ  กรุณาปุพฺพภาโค  (ธมฺโม)  อวิหึสา ฯ  อธิวาสนํ  

ขนฺติ ฯ  อวิโรโธ  อวิโรธนนฺติ  เอวํ  เอตาสํ  คาถานํ  อตฺโถ  มหาหํสชาตกวณฺณนายํ  วุตฺโต ฯ

 อตฺโถ อ.เนื้อความ  เอตาสํ  คาถานํ แห่งคาถา ท. เหล่านั่น  (อฏฺฅกถาจริเยน)  

อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺโต กล่าวแล้ว  มหาหํสชาตกวณฺณนายํ ในอรรถกถา

แห่งมหาหังสชาดก  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  “ตตฺถ  (ทสสุ  ราชธมฺเมสุ)  สวตฺถุกา  

เจตนา อ.- ในราชธรรม ท. ๑๐ เหล่านั้นหนา -เจตนา อันเป็นไปกับด้วยวัตถุ  ทานํ 

ชื่อว่าทาน ฯ  ปญฺจสีลทสสีลานิ อ.ศีล ๕ และศีล ๑๐ ท.  สีลํ ชื่อว่าศีล ฯ  เทยฺย

ธมฺมจฺ-จาโค อ.การสละซึ่งไทยธรรม  ปริจฺจาโค ชื่อว่าบริจาค ฯ  อุชุภาโว อ.ความ

เป็นแห่งบุคคลผู้ซื่อตรง  อาชฺชวํ ชื่อว่าอาชชวะ ฯ  มุทุภาโว อ.ความเป็นแห่งบุคคล

ผู้อ่อนโยน  มทฺทวํ ชื่อว่ามัททวะ ฯ  อุโปสถกมฺมํ อ.อุโบสถกรรม  ตโป ชื่อว่าตบะ ฯ  

(ธมฺโม) อ.ธรรม  เมตฺตาปุพฺพภาโค อันมีเมตตาเป็นส่วนในเบื้องต้น  อกฺโกโธ ชื่อว่า 

อักโกธะ ฯ  (ธมฺโม) อ.ธรรม  กรุณาปุพฺพภาโค อันมีกรุณาเป็นส่วนในเบื้องต้น   

อวิหึสา ชื่อว่าอวิหิงสา ฯ  อธิวาสนํ อ.ความยั้บยั้ง  ขนฺติ ชื่อว่าขันติ ฯ  อวิโรโธ 

อ.ความไม่ยินร้าย  อวิโรธนํ ชื่อว่าอวิโรธนะ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เนื้อความแห่งคาถาเหล่านั่น ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถามหาหังสชาดกอย่างนี้ว่า 

“บรรดาธรรม ๑๐ อย่างเหล่านั้น เจตนาพร้อมด้วยวัตถุ ชื่อว่าทาน. ศีล ๕ ศีล ๑๐ ชื่อ
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ว่าศีล. การสละไทยธรรม ชื่อว่าบริจาค. ความเป็นผู้ซื่อตรง ชื่อว่าอาชชวะ. ความเป็น

ผู้อ่อนโยน ชื่อว่ามัททวะ. อุโบสถกรรม ชื่อว่าตบะ. ธรรมอันมีเมตตาเป็นบุรพภาค ชื่อ

ว่าอักโกธะ. ธรรมอันมีกรุณาเป็นบุรพภาค ชื่อว่าอวิหิงสา. ความยับยั้ง ชื่อว่าขันติ. 

ความไม่ยินร้าย ชื่อว่าอวิโรธน”. 

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

 โพธิสตฺโต  รญฺโฃ  สนฺติเก  กติปาหํ  วสิตฺวา  นคเร  สพฺพสตฺตานํ  อภยทานปฺ- 

ปกาสนตฺถํ  สุวณฺณเภริญฺจาราเปตฺวา  “อปฺปมตฺโต  โหหิ  มหาราชาติ  วตฺวา  มาตา- 

ปิตูนํ  ทสฺสนตฺถาย  คโตติ  ฯ

 โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  วสิตฺวา อยู่แล้ว  กติปาหํ สิ้นวันเล็กน้อย  สนฺติเก 

ในสํานัก  รญฺโฃ ของพระราชา  สุวณฺณเภรึ ยังกลองอันเป็นวิการแห่งทอง   

จาราเปตฺวา ให้เที่ยวไปแล้ว  อภยทานปฺปกาสนตฺถํ เพื่ออันประกาศซึ่งการให้ซึ่ง

อภัย  สพฺพสตฺตานํ แก่สัตว์ทั้งปวง ท.  นคเร ในพระนคร  วตฺวา กราบทูลแล้ว  อิติ 

ว่า  “มหาราช ข้าแต่มหาบพิตร  (ตฺวํ) อ.พระองค์  อปฺปมตฺโต เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว  

โหหิ ขอจงเป็นเถิด”  อิติ ดังนี้  คโต ไปแล้ว  ทสฺสนตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การเห็น  

มาตาปิตูนํ ซึ่งมารดาและบิดา ท.  อิติ ดังนี้แล ฯ

 พระโพธิสัตว์ อยู่ในสํานักของพระราชา ๒-๓ วันแล้ว ให้ตีกลองท่องเที่ยวไปใน

พระนคร เพื่อประกาศอภัยทานแก่สรรพสัตว์ กราบทูลว่า “มหาราชเจ้า ขอพระองค์จง

เป็นผู้ไม่ประมาทเถิด” ดังนี้แล้ว ไปเพื่อจะต้องการจะเยี่ยมมารดาบิดาแล.

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

 นนฺทิยมิควตฺถุ  ฯ

 นนฺทิยมิควตฺถุ อ.เรื่องแห่งเนื้อชื่อว่านันทิยะ  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

 จบเรื่องเนื้อนันทิยะ.

 ..............................................................................................................................
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๘. คิชฺฌวตฺถุ (๑)

[๓๑๙] อตีเต  โพธิสตฺโต  คิชฺโฌ  หุตฺวา  วุฑฺเฒ  ปริหีนจกฺขุเก  มาตาปิตโร  คิชฺฌคุหายํ   

ฅเปตฺวา  โคมํสาทีนิ  อาหริตฺวา  โปเสสิ ฯ  ตทา  พาราณสีสุสาเน  เอโก  นิลิโย  

นาม  เนสาโท  อนิยมิตฺวา  ปาสํ  โอฑฺเฑสิ ฯ  โพธิสตฺโต  ตตฺถ  พชฺฌิตฺวา  อตฺตโน   

มาตาปิตโร  อนุสฺสริตฺวา  “กถํ  นุ  โข  เม  มาตาปิตโร  ยาเปสฺสนฺติ,  มม  พนฺธนภาวํปิ   

อชานนฺตา  อนาถา  นิปจฺจยา  ปพฺพตคุหายเมว  สุสฺสิตฺวา  มริสฺสนฺติ  มญฺเฃติ   

มนุสฺสภาสาย  ปริเทวิ ฯ  ตํ  สุตฺวา  เนสาโท

[๓๒๐]   “ยนฺนุ  คิชฺโฌ  โยชนสตํ   กุณปานิ  อเวกฺขติ  

  กสฺมา  ชาลญฺจ  ปาสญฺจ   อาสชฺชาปิ  น  พุชฺฌสีติ  อาห ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  คิชฺโฌ เป็นแร้ง  หุตฺวา  

เป็น  ฅเปตฺวา พักไว้แล้ว  มาตาปิตโร ซึ่งมารดาและบิดา ท.  ปริหีนจกฺขุเก ผู้มี

จักษุอันเสื่อมรอบแล้ว  วุฑฺเฒ ผู้แก่แล้ว  คิชฺฌคุหายํ ในถํ้าของแร้ง  อาหริตฺวา นํา

มาแล้ว  โคมํสาทีนิ  (อาหารวตฺถูนิ) ซึ่งอาหารวัตถุ ท. มีเนื้อแห่งโคเป็นต้น  โปเสสิ 

เลี้ยงดูแล้ว ฯ  ตทา ในกาลนั้น  เนสาโท อ.นายพราน  เอโก คนหนึ่ง  นิลิโย  นาม 

ชื่อว่านิลิยะ  อนิยมิตฺวา ไม่กําหนดแล้ว  โอฑฺเฑสิ ดักแล้ว  ปาสํ ซึ่งบ่วง  พาราณสี-

สุสาเน ในป่าช้าใกล้เมืองพาราณสี ฯ  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  พชฺฌิตฺวา ติดแล้ว  

ตตฺถ  (ปาเส) ที่บ่วงนั้น  อนุสฺสริตฺวา ระลึกถึงแล้ว  มาตาปิตโร ซึ่งมารดาและบิดา 

ท.  อตฺตโน ของตน  ปริเทวิ ครํ่าครวญแล้ว  มนุสฺสภาสาย ด้วยภาษาของมนุษย์  

อิติ ว่า  “มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  เม ของเรา  (อตฺตภาวํ) ยังอัตภาพ   

ยาเปสฺสนฺติ จักให้เป็นไป  กถํ  นุ  โข อย่างไรหนอแล,  (เต  มาตาปิตโร) อ.มารดา

และบิดา ท. เหล่านั้น  อชานนฺตา ไม่รู้อยู่  พนฺธนภาวํปิ แม้ซึ่งความเป็นคืออันผูก  

มม แห่งเรา  อนาถา เป็นผู้ไม่มีที่พึ่ง  นิปฺปจฺจยา เป็นผู้มีปัจจัยออกแล้ว  (หุตฺวา) 

เป็น  สุสฺสิตฺวา ซูบผอมแล้ว  มริสฺสนฺติ  มญฺเฃ เห็นจะจักตาย  ปพฺพตคุหายํ  เอว 

ในถํ้าแห่งภูเขานั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ  เนสาโท อ.นายพราน  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  

(วจนํ) ซึ่งคํานั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า

๓๒๐. “(โลโก) อ.ชาวโลก  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “คิชฺโฌ อ.แร้ง  
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อเวกฺขติ ย่อมแลเห็น  กุณปานิ ซึ่งซากศพ ท.  โยชนสต ํสิ้น

ร้อยแห่งโยชน์  ยนฺน ุกระไรหนอ,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อาสชฺชาปิ 

แม้กระทบแล้ว  ชาลํ  จ ซึ่งข่ายด้วย  ปาสํ  จ ซึ่งบ่วงด้วย  น  

พุชฺฌสิ ย่อมไม่รู้  กสฺมา เพราะเหตุอะไร ?”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์เป็นแร้ง พักมารดาบิดาผู้แก่เฒ่ามีจักษุเสียไว้ในคิชฌคูหา 

(ถํ้าแร้ง) นําอาหารวัตถุมีเนื้อโคเป็นต้นมาเลี้ยง. ครั้งนั้น พรานคนหนึ่ง ชื่อนิลิยะ ดัก

บ่วงไว้ในป่าช้าใกล้กรุงพาราณสี มิได้กําหนด (สัตว์ชนิดใด). พระโพธิสัตว์ติดบ่วงนั้น 

หวนระลึกถึงมารดาบิดาของตน รําพันด้วยภาษามนุษย์ว่า “มารดาบิดาของเรา จักยัง

อัตภาพให้เป็นไปได้อย่างไรหนอ เมื่อไม่ทราบแม้ความที่เราเกิดติดบ่วง จักเป็นผู้ไม่มี

ที่พึ่ง หมดปัจจัย ชะรอยจะซูบผอมตายอยู่ในถํ้าแห่งภูเขานั่นเอง”. พรานสดับเสียง

รําพันนั้นแล้ว จึงกล่าวว่า 

 “ชาวโลกพูดกันว่า ‘แร้งแลเห็นซากศพได้ไกลถึง ๑๐๐ โยชน์’ 

ดูกระไรอยู่, เพราะเหตุอะไร เจ้าแม้มาใกล้ข่ายและบ่วงแล้ว ก็

ไม่รู้ ?”.

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

 ตตฺถ  ยนฺนตูิ  คิชฺโฌ  โยชนสตํ  อติกฺกมฺม  ฅิตานิ  กุณปานิ  ปสฺสตีติ  ยํ  เอตํ  โลเกน  

กถิยติ,  ตยิทํ  กถํ,  กสฺมา  ตฺวํ  อิมํ  ชาลญฺจ  ปาสญฺจ  อาสชฺชาปิ  น  พุชฺฌสิ  สนฺติกํ  

อาคนฺตฺวาปิ  น  ชานาสีติ  อตฺโถ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ยนฺนตูิ  (ปทสฺส)  “คิชฺโฌ  โยชนสตํ  อติกฺกมฺม  ฅิตานิ  กุณปานิ  ปสฺสตีติ  ยํ  

เอตํ  (วจนํ)  โลเกน  กถิยติ,  ตํ  อิทํ  (วจนํ)  กถํ  (โหติ),  กสฺมา  ตฺวํ  อิมํ  ชาลํ  จ  ปาสํ  จ   

อาสชฺชาปิ  น  พุชฺฌสิ  สนฺติกํ  อาคนฺตฺวาปิ  น  ชานาสีติ  อตฺโถ ฯ

 อตฺโถ อ.อรรถ  อิติ ว่า  “ยํ  เอตํ  (วจนํ) อ.คํานั่นใด  โลเกน อันชาวโลก  กถิยติ ย่อม

กล่าว  อิติ ว่า  ‘คิชฺโฌ อ.แร้ง  ปสฺสต ิย่อมเห็น  กุณปานิ ซึ่งซากศพ ท.  อติกฺกมฺม  

โยชนสตํ  ฅิตานิ อันก้าวล่วง ซึ่งร้อยแห่งโยชน์ ตั้งอยู่แล้ว”  อิติ ดังนี้,  ตํ  อิทํ  (วจนํ) 

อ.คํานี้นั้น  (โหติ) ย่อมมี  กถํ อย่างไร ?  ตฺวํ อ.ท่าน  อาสชฺชาปิ แม้กระทบแล้ว  

ชาลํ  จ ซึ่งข่ายด้วย  ปาสํ  จ ซึ่งบ่วงด้วย  อิมํ นี้  น  พุชฺฌส ิย่อมไม่รู้  อาคนฺตฺวาปิ  
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คือว่า แม้มาแล้ว  สนฺติก ํสู่ที่ใกล้  น  ชานาสิ ย่อมไม่รู้  กสฺมา เพราะเหตุอะไร ?”  

อิติ ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ยนฺนูติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า  

“ยนฺนุ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “ยนฺนุ” ความว่า คํานี้ใด ชาวโลกพูดกันว่า “แร้งย่อมแล

เห็นซากศพที่ตั้งอยู่เกิน ๑๐๐ โยชน์ได้” คํานี้นั้น ดูกระไรอยู่, เพราะเหตุอะไร เจ้าแม้

มาใกล้ข่ายและบ่วงนี้แล้ว ก็ไม่รู้ คือแม้มาใกล้แล้ว ก็ไม่ทราบ ?”.

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

 โพธิสตฺโต

  “ยทา  ปราภโว  โหติ   โปโส  ชีวิตสงฺขเย

  อถ  ชาลญฺจ  ปาสญฺจ   อาสชฺชาปิ  น  พุชฺฌตีติ  อาห ฯ

  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า

 “โปโส อ.สัตว์  ปราภโว เป็นผู้มีความเสื่อม  ชีวิตสงฺขเย ใน

เพราะความสิ้นไปแห่งชีวิต  โหติ ย่อมมี  ยทา ในกาลใด,  อถ 

ในกาลนั้น  (โส  โปโส) อ.สัตว์นั้น  อาสชฺชาปิ แม้กระทบแล้ว  

ชาลํ  จ ซึ่งข่ายด้วย  ปาสํ  จ ซึ่งบ่วงด้วย  น  พุชฺฌต ิย่อม

ไม่รู้”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 พระโพธิสัตว์ กล่าวว่า 

 “ในกาลใด สัตว์มีความเสื่อม ในเพราะจะสิ้นชีวิต, ในกาลนั้น 

แม้มาใกล้ข่ายและบ่วงแล้ว ก็ไม่รู้”.

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

 ตตฺถ  ปราภโวติ  วินาโส ฯ  โปโสติ  สตฺโต ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ปราภโวติ  (ปทสฺส)  “วินาโส”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  โปโสติ  สตฺโต ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วินาโส เป็นผู้มีความพินาศ”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  
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“ปราภโวติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “ปราภโว” ดังนี้ ฯ  สตฺโต 

อ.สัตว์  โปโสติ ชื่อว่าโปโส ฯ 

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “ปราภโว” ได้แก่ พินาศ. สัตว์ ชื่อว่าโปโส.

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

 เนสาโท  ตสฺส  ธมฺมกถํ  สุตฺวา  “ปณฺฑิโต  คิชฺฌราชา  ปริเทวนฺโต  น  อตฺตโน  ปริเทวติ   

มาตาปิตูนํ  ปริเทวติ,  นายํ  มาเรตุํ  ยุตฺโตติ  ตุสิตฺวา  ปิยจิตฺเตน  ปาทโต  ปาสํ   

โมเจตฺวา  

  “ภรสฺสุ  มาตาปิตโร   วุฑฺเฒ  คิริทรีสเย  

  มยา  ตฺวํ  สมนุญฺฃาโต   โสตฺถึ  ปสฺสาหิ  ฃาตเกติ  อาห ฯ

   เนสาโท อ.นายพราน  สุตฺวา ฟังแล้ว  ธมฺมกถํ ซึ่งธรรมกถา  ตสฺส  (โพธิสตฺตสฺส) 

ของพระโพธิสัตว์  ตุสิตฺวา ยินดีแล้ว  อิติ ว่า  “คิชฺฌราชา อ.พระยาแร้ง  ปณฺฑิโต ผู้

ฉลาด  ปริเทวนฺโต เมื่อครํ่าครวญ  น  ปริเทวติ ย่อมไม่ครํ่าครวญ  อตฺตโน เพื่อตน,  

ปริเทวติ ย่อมครํ่าครวญ  มาตาปิตูนํ เพื่อมารดาและบิดา ท.,  อยํ  (คิชฺฌราชา) 

อ.พระยาแร้งนี้  ยุตฺโต เป็นสัตว์ควรแล้ว  มาเรตุํ เพื่ออันให้ตาย  (โหติ) ย่อมเป็น  น 

หามิได้”  อิติ ดังนี้  โมเจตฺวา แก้แล้ว  ปาสํ ซึ่งบ่วง  ปาทโต จากเท้า  ปิยจิตฺเตน 

ด้วยจิตอันเป็นที่รัก  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  

 “(ตฺวํ) อ.ท่าน  ภรสฺส ุ จงเลี้ยง  มาตาปิตโร ซึ่งมารดาและ

บิดา ท.  วุฑฺเฒ ผู้แก่เฒ่าแล้ว  คิริทรีสเย ผู้อาศัยอยู่ที่ซอก

เขา,  ตฺว ํอ.ท่าน  มยา  สมนุญฺฃาโต ผู้อันเราอนุญาตด้วย

ดีแล้ว  ปสฺสาห ิจงเห็น  โสตฺถึ ซึ่งความสวัสดี  ฃาตเก ในหมู่

ญาติ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พรานฟังธรรมกถาของพระโพธิสัตว์นั้นแล้ว ชอบใจว่า “พระยาแร้งฉลาด เมื่อรําพัน 

ก็หารําพันเพื่อตนเองไม่, ย่อมรําพันเพื่อมารดาบิดา, พระยาแร้งนี้ไม่ควรที่เราจะฆ่า” 

ดังนี้แล้ว แก้บ่วงออกจากเท้าด้วยจิตรักใคร่แล้ว สั่งว่า

 “เจ้าจงเลี้ยงมารดาบิดา ผู้แก่เฒ่า ซึ่งอาศัยอยู่ที่ซอกภูเขา เจ้า
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ผู้ซึ่งเราอนุญาตพร้อมแล้ว จงเห็นความสวัสดีในหมู่ญาติเถิด”.

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

 โพธิสตฺโต  มรณทุกฺขา  ปมุตฺโต  อนุโมทนํ  กโรนฺโต  

  เอวํ  ลุทฺทก  นนฺทสฺสุ   สห  สพฺเพหิ  ฃาติภิ  

  ภริสฺสํ  มาตาปิตโร   วุฑฺเฒ  คิริทรีสเยติ

   วตฺวา  มุขปูรํ  มํสํ  อาทาย  คนฺตฺวา  มาตาปิตูนํ  อทาสีติ ฯ  สตฺตกนิปาเต  คิชฺฌวตฺถุฯ

 โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  ปมุตฺโต พ้นแล้ว  มรณทุกฺขา จากความทุกข์คือความ

ตาย  กโรนฺโต เมื่อกระทํา  อนุโมทนํ ซึ่งการอนุโมทนา  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า

 “ลุทฺทก ข้าแต่นายพราน  (ตฺวํ) อ.ท่าน  นนฺทสฺสุ จงเพลิดเพลิน  

สห กับ  ฃาติภิ ด้วยญาติ ท.  สพฺเพห ิทั้งปวง  เอวํ อย่างนั้น,  

(อหํ) อ.ข้าพเจ้า  ภริสฺส ํจักเลี้ยง  มาตาปิตโร ซึ่งมารดาและ

บิดา ท.  วุฑฺเฒ ผู้แก่เฒ่าแล้ว  คิริทรีสเย ผู้อาศัยอยู่ที่ซอก

เขา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อาทาย คาบเอาแล้ว  มํส ํซึ่งเนื้อ  มุขปูรํ อันเต็มปาก  คนฺตฺวา บินไปแล้ว  อทาสิ 

ได้ให้แล้ว  มาตาปิตูนํ แก่มารดาและบิดา ท.  อิติ ดังนี้ ฯ  คิชฺฌวตฺถุ อ.เรื่องแห่งแร้ง  

(อาคตํ) มาแล้ว  สตฺตกนิปาเต ในสัตตกนิบาต ฯ 

 พระโพธิสัตว์พ้นจากทุกข์คือความตายแล้ว เมื่อจะทําอนุโมทนา จึงกล่าวว่า 

 “พราน ท่านจงเพลิดเพลินพร้อมด้วยญาติทุกคน เหมือนอย่าง

นั้น ข้าพเจ้าจักเลี้ยงมารดาบิดาผู้แก่เฒ่า ซึ่งอาศัยอยู่ที่ซอก

ภูเขา”

 ดังนี้แล้ว คาบเนื้อเต็มปากบินไป ได้ให้แก่มารดาบิดาแล้วแล. เรื่องแร้งมาในสัตตก-

นิบาต.

 ..............................................................................................................................
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๙. คิชฺฌวตฺถุ (๒)

[๓๒๑] อตีเต  โพธิสตฺโต  คิชฺฌปพฺพเต  คิชฺโฌ  หุตฺวา  มาตาปิตโร  โปเสสิ ฯ  เอกทา  มหตี  

วาตวุฏฺฅิ  อโหสิ ฯ  คิชฺฌา  ตํ  สหิตุํ  อสกฺโกนฺตา  พาราณสึ  คนฺตฺวา  ปาการสมีเป  

ปริขาสมีเป  จ  สีเตน  กมฺปมานา  นิสีทึสุ ฯ  ตทา  พาราณสีเสฏฺฅี  นครา  นิกฺขมิตฺวา  

เต  คิชฺเฌ  กิลมนฺเต  ทิสฺวา  เอกสฺมึ  ฅาเน  สนฺนิปาเตตฺวา  อคฺคึ  การาเปตฺวา  ปุริเส  

สุสานํ  เปเสตฺวา  โคมํสํ  อาหราเปตฺวา  เตสํ  ทาเปตฺวา  อารกฺขํ  ปฏฺฅเปสิ ฯ  คิชฺฌา  

วูปสนฺตาย  วาตวุฏฺฅิยา  กลฺลสรีรา  หุตฺวา  ปพฺพตเมว  คนฺตฺวา  มนฺตยึสุ  “พาราณสี- 

เสฏฺฅินา  อมฺหากํ  อุปกาโร  กโต,  กตุปการสฺส  จ  นาม  ปจฺจุปการํ  กาตุํ  วฏฺฏติ,  

ตสฺมา  อิโต  ปฏฺฅาย  อมฺเหสุ  โย  ยํ  วตฺถํ  วา  อาภรณํ  วา  ลภติ,  เตน  ตํ  เสฏฺฅิสฺส  

เคเห  ปาเตตพฺพนฺติ ฯ 

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  คิชฺโฌ เป็นแร้ง  

คิชฺฌปพฺพเต ที่ภูเขาแร้ง  หุตฺวา เป็น  โปเสสิ เลี้ยงดูแล้ว  มาตาปิตโร ซึ่งมารดา

และบิดา ท. ฯ  เอกทา ในคราวหนึ่ง  วาตวุฏฺฅิ อ.ลมและฝน  มหตี อันใหญ่  อโหสิ 

ได้มีแล้ว ฯ  คิชฺฌา อ.แร้ง ท.  อสกฺโกนฺตา ไม่อาจอยู่  สหิตุํ เพื่ออันอดทน  ตํ  (วาต-

วุฏฺฅึ) ซึ่งลมและฝนนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  พาราณสึ สู่เมืองพาราณสี  กมฺปมานา   

นิสีทึสุ นั่งจับสั่นอยู่  สีเตน เพราะความหนาว  ปาการสมีเป  จ ในที่ใกล้แห่งกําแพง

ด้วย  ปริขาสมีเป  จ ในที่ใกล้คูนํ้าด้วย ฯ  ตทา ในกาลนั้น  พาราณสีเสฏฺฅี อ.เศรษฐี

ผู้อยู่ในเมืองพาราณสี  นิกฺขมิตฺวา ออกไปแล้ว  นครา จากพระนคร  ทิสฺวา เห็นแล้ว  

เต  คิชฺเฌ ซึ่งแร้ง ท. เหล่านั้น  กิลมนฺเต ตัวลําบากอยู่  (เต  คิชฺเฌ) ยังแร้ง ท. เหล่า

นั้น  สนฺนิปาเตตฺวา ให้ประชุมกันแล้น  เอกสฺมึ  ฅาเน ในที่แห่งหนึ่ง  (ปุคฺคลํ) ยัง

บุคคล  กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  อคฺคึ ซึ่งไฟ  เปเสตฺวา ส่งไปแล้ว  ปุริเส ซึ่งบุรุษ 

ท.  สุสานํ สู่ป่าช้า  (ปุริเส) ยังบุรุษ ท.  อาหราเปตฺวา ให้นํามาแล้ว  โคมํสํ ซึ่งเนื้อ

ของโค  ทาเปตฺวา ให้ให้แล้ว  เตสํ  (คิชฺฌานํ) แก่แร้ง ท. เหล่านั้น  ปฏฺฅเปสิ เริ่มตั้ง

ไว้แล้ว  อารกฺขํ ซึ่งการอารักขา ฯ  คิชฺฌา อ.แร้ง ท.,  วาตวุฏฺฅิยา ครั้นเมื่อลมและ

ฝน  วูปสนฺตาย เข้าไปสงบแล้ว,  กลฺลสรีรา เป็นผู้มีสรีระอันสบาย  หุตฺวา เป็นแล้ว  

คนฺตฺวา บินไปแล้ว  ปพฺพตํ  เอว สู่ภูเขานั่นเทียว  มนฺตยึส ุ ปรึกษากันแล้ว  อิติ 

ว่า  “อุปกาโร อ.อุปการะ  พาราณสีเสฏฺฅินา อันเศรษฐีผู้อยู่ในเมืองพาราณสี  กโต 
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กระทําแล้ว  อมฺหากํ แก่เรา ท.,  จ ก็  (อมฺเหหิ)  กตุปการสฺส  นาม  (เสฏฺฅิสฺส)   

ปจฺจุปการํ  กาตุํ อ.อัน- อันเรา ท. กระทํา ซึ่งอุปการะตอบ ชื่อ แก่เศรษฐี ผู้มีอุปการะ

อันกระทําแล้ว  วฏฺฏติ ย่อมควร,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  อมฺเหสุ  โย  (ปุคฺคโล) อ.- 

ในเรา ท. หนา -บุคคลใด  ลภติ ย่อมได้  วตฺถํ  วา ซึ่งผ้าหรือ  อาภรณํ  วา หรือว่า 

ซึ่งอาภรณ์  ยํ ใด,  ตํ  (วตฺถํ  วา  อาภรณํ  วา) อ.ผ้าหรือ หรือว่า อ.อาภรณ์ นั้น  เตน  

(ปุคฺคเลน) อันบุคคลนั้น  ปาเตตพฺพํ พึงให้ตกไป  เคเห ในเรือน  เสฏฺฅิสฺส ของ

เศรษฐี  ปฏฺฅาย จําเดิม  อิโต  (กาลโต) แต่กาลนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์เป็นแร้ง เลี้ยงมารดาบิดาอยู่ที่คิชฌบรรพต (ภูเขาแร้ง). ครั้ง

หนึ่ง ได้มีลมฝนใหญ่. ฝูงแร้งไม่อาจทนลมฝนนั้นได้ จึงบินไปยังกรุงพาราณสี สั่น

สะท้านเพราะความหนาว จับเจ่าอยู่ที่ใกล้กําแพงบ้าง ที่ใกล้คูบ้าง. ครั้งนั้น เศรษฐี

กรุงพาราณสี ออกจากพระนครไป พบแร้งเหล่านั้นลําบากอยู่ จึงให้มันประชุมกัน ณ 

ที่แห่งหนึ่ง แล้วให้สุมไฟ ส่งคนไปสู่ป่าช้า ให้นําเนื้อโคมาให้แร้งเหล่านั้นแล้ว เริ่มตั้ง

กองรักษา. ฝูงแร้ง เมื่อลมฝนหายแล้ว, มีตัวกระปรี้กระเปร่าแล้ว บินไปสู่ภูเขานั่นแล 

ปรึกษากันว่า “เศรษฐีกรุงพาราณสี ทําอุปการะแก่พวกเราแล้ว, ก็พวกเราทําอุปการะ

ตอบแก่ท่านผู้ชื่อว่ามีอุปการะอันทําแล้ว ย่อมควร, เพราะฉะนั้น ตั้นแต่นี้ บรรดาพวก

เรา ผู้ใดได้สิ่งใด จะเป็นผ้าหรืออาภรณ์ ผู้นั้นพึงให้สิ่งนั้นตกลงที่เรือนของเศรษฐี”. 

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

 เต  ตโต  ปฏฺฅาย  มนุสฺสานํ  วตฺถาภรณานิ  อาตเป  สุกฺขาเปนฺตานํ  ปมาทํ   

โอโลเกตฺวา  สหสา  คเหตฺวา  เสฏฺฅิสฺส  เคเห  ปาเตนฺติ ฯ  เสฏฺฅี  คิชฺเฌหิ  อาภตภาวํ  

ฃตฺวา  สพฺพานิ  ตานิ  วิสุํเยว  ฅเปสิ ฯ  มนุสฺสา  “คิชฺฌา  นครํ  วิลุมฺปนฺตีติ  รญฺโฃ   

อาโรเจสุํ ฯ  ราชา  คิชฺฌํ  คเหตุํ  ตตฺถ  ตตฺถ  ชาลญฺจ  ปาสญฺจ  โอฑฺฑาเปสิ ฯ   

โพธิสตฺโต  ปาเส  พชฺฌิ ฯ  มนุสฺสา  ตํ  คเหตฺวา  รญฺโฃ  ทสฺเสสุํ ฯ

 เต  (คิชฺฌา) อ.แร้ง ท. เหล่านั้น  โอโลเกตฺวา แลดูแล้ว  ปมาทํ ซึ่งความพลั้งเผลอ  

มนุสฺสานํ ของมนุษย์ ท.  วตฺถาภรณานิ  อาตเป  สุกฺขาเปนฺตานํ ผู้ยังผ้าและ

อาภรณ์ ท. ให้แห้งอยู่ ที่แดด  คเหตฺวา โฉบเอาแล้ว  สหสา โดยพลัน  ปาเตนฺติ 

ย่อมให้ตกลง  เคเห ที่เรือน  เสฏฺฅิสฺส ของเศรษฐี  ปฏฺฅาย จําเดิม  ตโต  (กาลโต)  
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แต่กาลนั้น ฯ  เสฏฺฅี อ.เศรษฐี  ฃตฺวา รู้แล้ว  (วตฺถาภรณานํ)  คิชฺเฌหิ  อาภตภาวํ  

ซึ่งความที่ แห่งผ้าและอาภรณ์ ท. เป็นของอันแร้ง ท. นํามาแล้ว  ฅเปสิ เก็บไว้แล้ว   

ตานิ  (วตฺถาภรณานิ) ซึ่งผ้าและอาภรณ์ ท. เหล่านั้น  สพฺพานิ ทั้งปวง  วิสุํ  เอว 

แผนกหนึ่งนั่นเทียว ฯ  มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  อาโรเจสุํ กราบทูลแล้ว  รญฺโฃ  

แก่พระราชา  อิติ ว่า  “คิชฺฌา อ.แร้ง ท.  วิลุมฺปนฺติ ย่อมปล้น  นครํ ซึ่งพระนคร”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  ราชา อ.พระราชา  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  โอฑฺฑาเปสิ ให้ดักแล้ว  ชาลํ  จ 

ซึ่งข่ายด้วย  ปาสํ  จ ซึ่งบ่วงด้วย  ตตฺถ  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้นๆ  คเหตุํ เพื่ออันจับ  

คิชฺฌํ ซึ่งแร้ง ฯ  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  พชฺฌิ ติดแล้ว  ปาเส ที่บ่วง ฯ  มนุสฺสา 

อ.มนุษย์ ท.  คเหตฺวา จับแล้ว  ตํ  (โพธิสตฺตํ) ซึ่งพระโพธิสัตว์นั้น  ทสฺเสสุํ แสดง

แล้ว  รญฺโฃ แก่พระราชา ฯ  

 ตั้งแต่นั้นมา ฝูงแร้งเหล่านั้น แลเห็นความเผอเรอของพวกมนุษย์ผู้ตากผ้าและอาภรณ์

ไว้ที่แดดแล้ว ก็รีบโฉบเอา ให้ตกลงที่บ้านของเศรษฐี. เศรษฐีทราบว่าสิ่งของทั้งหลาย

มีผ้าเป็นต้น อันแร้งทั้งหลายนํามาแล้ว จึงเก็บสิ่งของเหล่านั้นไว้แผนกหนึ่งต่างหาก. 

พวกมนุษย์กราบทูลแด่พระราชาว่า “ฝูงแร้งปล้นพระนคร”. พระราชารับสั่งให้ดักข่าย

และบ่วงในที่นั้นๆ เพื่อจับแร้ง. พระโพธิสัตว์ติดบ่วงแล้ว. พวกมนุษย์จับพระโพธิสัตว์

นั้น แสดงแด่พระราชา. 

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

 ราชา  ปุจฺฉิตฺวา  ตํ  สพฺพํ  การณํ  สุตฺวา  ปุน  “ยนฺนุ  คิชฺโฌ  โยชนสตนตฺิอาทินา  

นเยน  ปุจฺฉิ ฯ  คิชฺโฌปิ  “ยทา  ปราภโว  โหตีติอาทินา  ธมฺมํ  เทเสตฺวา  ตุฏฺเฅน  

รญฺฃา  วิสฺสชฺชิโต  มาตาปิตูนํ  สนฺติกํ  อคมาสิ ฯ  ราชา  มหาเสฏฺฅึ  สพฺเพสํ  สนฺตกานิ   

ทาเปสีติ ฯ  ทุกนิปาเต  คิชฺฌวตฺถุ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแล้ว  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตํ  การณํ ซึ่งเหตุ

นั้น  สพฺพ ํทั้งปวง  ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  “ยนฺนุ  คิชฺโฌ  โยชนสตนฺอิติอาทินา  นเยน 

โดยนัยเป็นต้นว่า “ยนฺนุ  คิชฺโฌ  โยชนสตํ” ดังนี้ ฯ  คิชฺโฌปิ แม้ อ.แร้ง  เทเสตฺวา 

แสดงแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  “ยทา  ปราภโว  โหตีติอาทินา  (นเยน) โดยนัยเป็นต้น

ว่า “ยทา  ปราภโว  โหติ” ดังนี้  ตุฏฺเฅน  รญฺฃา  วิสฺสชฺชิโต ผู้อันพระราชา ผู้ทรง
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ยินดีแล้ว ให้ปล่อยแล้ว  อคมาสิ ได้ไปแล้ว  สนฺติก ํสู่สํานัก  มาตาปิตูนํ ของมารดา

และบิดา ท. ฯ  ราชา อ.พระราชา  มหาเสฏฺฅึ ทรงยังมหาเศรษฐี  ทาเปสิ ให้ให้แล้ว  

สนฺตกานิ ซึ่งของอันเป็นของมีอยู่  สพฺเพสํ  (ชนานํ) แก่ชน ท. ทั้งปวง  อิติ ดังนี้แล 

ฯ  คิชฺฌวตฺถุ อ.เรื่องแห่งแร้ง  (อาคตํ) มาแล้ว  ทุกนิปาเต ในทุกนิบาต ฯ

 พระราชาตรัสถาม ทรงสดับเหตุนั้นทั้งหมดแล้ว ตรัสถามอีกโดยนัยว่า “ยนฺนุ  คิชฺโฌ  

โยชนสตํ” ดังนี้เป็นต้น, ฝ่ายแร้ง ก็แสดงธรรม โดยนัยว่า “ยถา  ปราภโว  โหติ” 

ดังนี้เป็นต้น อันพระราชาทรงยินดีปล่อยแล้ว ได้ไปยังสํานักของมารดาบิดา. พระ

ราชา รับสั่งให้มหาเศรษฐีคืนสิ่งของทั้งหลายแก่เจ้าของทุกๆ คนแล. เรื่องแร้ง มาใน

ทุกนิบาต.

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

๑๐. สุวราชวตฺถุ

[๓๒๒] อตีเต  ราชคหนครโต  ปุพฺพุตฺตรภาเค  สาลินฺทิโย  นาม  พฺราหฺมณคาโม  อโหสิ ฯ  

ตโต  ปุพฺพุตฺตรภาเค  มคธกฺเขตฺตํ ฯ  ตโต  ปุพฺพุตฺตรภาเค  เอกสฺมึ  สานุปพฺพเต   

มหนฺตํ  สิมฺพลีวนํ ฯ  ตตฺถ  อเนกา  สุวา  วสนฺติ ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  สกฏนาภิปฺ-

ปมาณสรีโร  สุวราชา  หุตฺวา  หิมวนฺตโต  โคจรํ  อาหริตฺวา  มาตาปิตโร  โปเสสิ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  พฺราหฺมณคาโม อ.หมู่บ้านของพราหมณ์  สาลินฺทิโย   

นาม ชื่อว่าสาลินทิยะ  อโหสิ ได้มีแล้ว  ปุพฺพุตฺตรภาเค ในส่วนแห่งทิศตะวันออก

และทิศเหนือ  ราชคหนครโต จากเมืองราชคฤห์ ฯ  มคธกฺเขตฺตํ อ.นาของชาวมคธ  

(อโหสิ) ได้มีแล้ว  ปุพฺพุตฺตรภาเค ในส่วนแห่งทิศตะวันออกและทิศเหนือ  ตโต   

(พฺราหฺมคามโต) จากหมู่บ้านพราหมณ์นั้น ฯ  สิมฺพลีวนํ อ.ป่าไม้งิ้ว  มหนฺต ํป่าใหญ่   

(อโหสิ) ได้มีแล้ว  สานุปพฺพเต ที่ไหล่แห่งภูเขา  เอกสฺมึ แห่งหนึ่ง  ปุพฺพุตฺตร-

ภาเค ในส่วนแห่งทิศตะวันออกและทิศเหนือ  ตโต  (มคธกฺเขตฺตโต) จากนาของ

ชาวมคธนั้น ฯ  สุวา อ.นกแขกเต้า ท.  อเนกา มิใช่หนึ่ง  วสนฺต ิ ย่อมอยู่  ตตฺถ   

(สิมฺพลีวเน) ในป่าแห่งไม้งิ้วนั้น ฯ  ตทา ในกาลนั้น  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์   

สุวราชา เป็นพระยานกแขกเต้า  สกฏนาภิปฺปมาณสรีโร ตัวมีสรีระมีดุมแห่งเกวียน
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เป็นประมาณ  หุตฺวา เป็นแล้ว  อาหริตฺวา นํามาแล้ว  โคจรํ ซึ่งอาหาร  หิมวนฺตโต 

จากป่าหิมพานต์  โปเสสิ เลี้ยงดูแล้ว  มาตาปิตโร ซึ่งมารดาและบิดา ท. ฯ

 ในอดีตกาล ในด้านทิศบูรพาและทิศอุดร แต่กรุงราชคฤห์ ได้มีหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อ

ว่าสาลินทิยะ, ในด้านทิศบูรพาและทิศอุดร แต่หมู่บ้านชื่อสาลินทิยะนั้น เป็นนาของ

ชาวแคว้นมคธ, ในด้านทิศบูรพาและทิศอุดรแต่นาของชาวแคว้นมคธนั้น เป็นป่าไม้

งิ้วใหญ่ ใกล้ไหล่เขาลูกหนึ่ง นกแขกเต้าเป็นอันมาก อยู่ในป่าไม้งิ้วนั้น. ครั้งนั้น พระ

โพธิสัตว์ เป็นพระยานกแขกเต้า มีสรีระประมาณเท่าดุมเกวียน นําอาหารมาจากป่า

หิมพานต์ เลี้ยงมารดาบิดา. 

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

 อเถโก  โกสิยโคตฺโต  นาม  สาลินฺทิยคามวาสี  พฺราหฺมโณ  สหสฺสกรีสมตฺเต  เขตฺเต  

สาลึ  วปาเปตฺวา  เอกํ  เขตฺตปาลํ  ฅเปสิ ฯ  สุวราชา  สปริวาโร  ตสฺมึ  เขตฺเต  โอตริ ฯ   

เขตฺตปาโล  ตหํ  ตหํ  โอตรมาเน  สุเว  นิวาเรตุํ  นาสกฺขิ ฯ  เสสา  สุวา  ยาวทตฺถํ   

ขาทิตฺวา  ตุจฺฉมุขาว  คจฺฉนฺติ ฯ  สุวราชา  ปน  พหูนิ  สาลิสีสานิ  เอกโต  กตฺวา   

มุเขน  คเหตฺวา  คจฺฉติ ฯ  เขตฺตปาโล  คนฺตฺวา  พฺราหฺมณสฺส  กเถสิ ฯ  “เตนหิ   

อสฺสวาลานิ  วฏฺเฏตฺวา  สุวรญฺโฃ  โอติณฺณฏฺฅาเน  ปาสํ  โอฑฺเฑตฺวา  ตํ  ชีวคฺคาหํ   

คเหตฺวา  อาเนหีติ ฯ  เขตฺตปาโล  ตถา  กตฺวา  สุวราชานํ  ลภิตฺวา  พฺราหฺมณสฺส   

ทสฺเสสิ  ฯ  พฺราหฺมโณ  ตํ  ทิสฺวา  อุปฺปนฺนพลวสิเนโห  โพธิสตฺตํ  องฺเก  นิสีทาเปตฺวา   

“สุว  ตฺวํ  ยาวทตฺถํ  สาลึ  ขาทิตฺวา  ตุณฺเฑนาทาย  คโตสิ,  กินฺนุ  เต  โกฏฺฅํ  อตฺถิ   

อุทาหุ  เต  มยิ  เวรํ  กตนฺติ  อาห ฯ  ตํ  สุตฺวา  สุวราชา  มธุราย  มนุสฺสวาจาย  

ปกิณฺณกนิปาเต  เกทารชาตเก  อิมํ  คาถมาห

[๓๒๓]   “น  เม  เวรํ  ตยา  สทฺธึ   โกฏฺฅํ  มยฺหํ  น  วิชฺชติ  

  อิณํ  มุญฺจามิณํ  ทมฺมิ   สมฺปตฺโต  โกฏิสิมฺพลึ

  นิธึปิ  ตตฺถ  นิทหามิ   เอวํ  ชานาหิ  โกสิยาติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์  เอโก คนหนึ่ง  โกสิยโคตฺโต  นาม ชื่อว่า 

โกสิยโคตร  สาลินฺทิยคามวาสี ผู้อยู่ในหมู่บ้านชื่อว่าสาลินทิยะโดยปกติ  (ปุคฺคลํ) 

ยังบุคคล  วปาเปตฺวา ให้หว่านแล้ว  สาลึ ซึ่งข้าวสาลี  เขตฺเต ในนา  สหสฺสกรีส- 
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มตฺเต อันมีกรีสพันหนึ่งเป็นประมาณ  ฅเปสิ ตั้งไว้แล้ว  เขตฺตปาลํ ซึ่งบุคคลผู้รักษา

ซึ่งนา  เอกํ คนหนึ่ง ฯ  สุวราชา อ.พระยานกแขกเต้า  สปริวาโร ผู้เป็นไปกับด้วย

บริวาร  โอตริ บินลงแล้ว  ตสฺมึ  เขตฺเต ในนานั้น ฯ  เขตฺตปาโล อ.บุคคลผู้รักษาซึ่งนา  

น  อสกฺขิ ไม่ได้อาจแล้ว  นิวาเรตุํ เพื่ออันห้าม  สุเว ซึ่งนกแขกเต้า ท.  โอตรมาเน  

ตัวบินลงอยู่  ตหํ  ตหํ  (ฅาเน) ในที่นั้นๆ ฯ  เสสา  สุวา อ.นกแขกเต้า ท. ที่เหลือ   

ขาทิตฺวา จิกกินแล้ว  ยาวทตฺถํ เพียงใดแต่ความต้องการ  ตุจฺฉมุขาว มีปากเปล่า

เทียว  คจฺฉนฺติ ย่อมบินไป ฯ  ปน แต่ว่า  สุวราชา อ.พระยานกแขกเต้า  กตฺวา 

กระทําแล้ว  สาลิสีสานิ ซึ่งรวงแห่งข้าวสาลี ท.  พหูน ิมาก  เอกโต โดยความเป็น

อันเดียวกัน  คเหตฺวา คาบเอาแล้ว  มุเขน ด้วยปาก  คจฺฉติ ย่อมบินไป ฯ  เขตฺต-

ปาโล อ.บุคคลผู้รักษาซึ่งนา  คนฺตฺวา ไปแล้ว  กเถสิ บอกแล้ว  พฺราหฺมณสฺส แก่

พราหมณ์ ฯ  (พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่าง

นั้น  (ตฺวํ) อ.เธอ  วฏฺเฏตฺวา ฟั้นแล้ว  อสฺสวาลานิ ซึ่งขนหางแห่งม้า ท.  โอฑฺเฑตฺวา 

ดักแล้ว  ปาสํ ซึ่งบ่วง  โอติณฺณฏฺฅาเน ในที่เป็นที่บินลงแล้ว  สุวรญฺโฃ ของพระยา

นกแขกเต้า  คเหตฺวา จับแล้ว  ตํ  (สุวราชานํ) ซึ่งพระยานกแขกเต้านั้น  ชีวคฺคาหํ 

จับเป็น  อาเนหิ จงนํามา”  อิติ ดังนี้ ฯ  เขตฺตปาโล อ.บุคคลผู้รักษาซึ่งนา  กตฺวา 

กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น  ลภิตฺวา ได้แล้ว  สุวราชานํ ซึ่งพระยานกแขกเต้า  

ทสฺเสสิ แสดงแล้ว  พฺราหฺมณสฺส แก่พราหมณ์ ฯ  พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์  ทิสฺวา 

เห็นแล้ว  ตํ  (สุวราชานํ) ซึ่งพระยานกแขกเต้านั้น  อุปฺปนฺนพลวสิเนโห ผู้มีความ

รักมีกําลังอันเกิดขึ้นแล้ว  โพธิสตฺต ํยังพระโพธิสัตว์  นิสีทาเปตฺวา ให้นั่งแล้ว  องฺเก  

บนตัก  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สุว ดูก่อนนกแขกเต้า  ตฺว ํอ.เจ้า  ขาทิตฺวา จิก

กินแล้ว  สาลึ ซึ่งข้าวสาลี  ยาวทตฺถํ เพียงใดแต่ความต้องการ  อาทาย คาบเอาแล้ว  

ตุณฺเฑน ด้วยจะงอยปาก  คโต เป็นผู้ไปแล้ว  อสิ ย่อมเป็น,  โกฏฺฅํ อ.ฉาง  เต ของ

เจ้า  อตฺถิ มีอยู่  กินฺนุ หรือหนอ  อุทาหุ หรือว่า  เวรํ อ.เวร  เต อันเจ้า  กตํ กระทํา

แล้ว  มย ิในเรา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 สุวราชา อ.พระยานกแขกเต้า  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  อาห กล่าวแล้ว  

อิมํ  คาถํ ซึ่งคาถานี้  เกทารชาตเก ในเกทารชาดก  ปกิณฺณกนิปาเต ในปกิณณก-

นิบาต  มนุสฺสวาจาย ด้วยวาจาของมนุษย์  มธุราย อันไพเราะ  อิติ ว่า
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๓๒๓. “เวรํ อ.เวร  เม ของข้าพเจ้า  สทฺธึ กับ  ตยา ด้วยท่าน  น  

(วิชฺชติ) ย่อมไม่มี,  โกฏฺโฅ อ.ฉาง  มยฺห ํ ของข้าพเจ้า  น  

วิชฺชติ ย่อมไม่มี,  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  สมฺปตฺโต ถึงแล้ว  โกฏิ-

สิมฺพลึ ซึ่งโกฏิสิมพลี  มุญฺจามิ ย่อมเปลื้อง  อิณํ ซึ่งหนี้   

ทมฺมิ ย่อมให้  อิณํ ซึ่งหนี้  นิทหามิ ย่อมฝังไว้  นิธึป ิแม้ซึ่ง

ขุมทรัพย์  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้น,  โกสิย ข้าแต่ท่านโกสิยะ  

(ตฺวํ) อ.ท่าน  ชานาหิ ขอจงรู้  เอวํ อย่างนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พราหมณ์คนหนึ่ง ชื่อโกสิยโคตร เป็นชาวสาลินทิยะ ให้หว่านข้าวสาลีในนา 

ประมาณพันกรีส ตั้งคนรักษานาไว้คนหนึ่ง. พระยาแขกเต้า พร้อมด้วยบริวาร ลง

ในนานั้น. คนรักษานาไม่สามารถจะห้ามนกแขกเต้าที่ลงในที่นั้นๆ ได้. ฝูงนกแขก

เต้านอกนั้น กินตามต้องการแล้ว ก็บินไปแต่ปากเปล่าๆ. ส่วนพระยานกแขกเต้า ทํา

รวงข้าวสาลีเป็นอันมากรวมกันเข้าแล้ว เอาปากคาบบินไป. คนรักษานาไปบอกแก่

พราหมณ์. พราหมณ์จึงสั่งว่า “ถ้าอย่างนั้น เจ้าจงฟั่นขนหางม้า ดักบ่วงไว้ ณ ที่พระยา

นกแขกเต้าลง จับมันทั้งเป็นนํามา”. คนรักษานาทําดังนั้น ได้พระยานกแขกเต้าแล้ว 

แสดงแก่พราหมณ์. พราหมณ์เห็นพระยานกแขกเต้านั้นแล้ว เกิดความรักเป็นกําลัง

ให้พระโพธิสัตว์จับที่ตักแล้วพูดว่า “นกแขกเต้า เจ้ากินข้าวสาลีตามต้องการแล้ว ยัง

เอาจะงอยปากคาบไป, ยุ้งข้าวของเจ้ามีหรือหนอ ? หรือเจ้าทําเวรในข้า”. 

 พระยานกแขกเต้า ฟังคําถามนั้นแล้ว กล่าวคาถานี้ ในเกทารชาดก ปกิณณกนิบาต 

ด้วยวาจามนุษย์อันไพเราะว่า

 “เวรของข้าพเจ้ากับท่านไม่มี, ยุ้งข้าวของข้าพเจ้า ก็ไม่มี, 

ข้าพเจ้าถึงที่โกฏิสิมพลีแล้ว ย่อมเปลื้องหนี้บ้าง ให้หนี้บ้าง 

ฝังขุมทรัพย์ไว้ในที่นั้นบ้าง, จงทราบอย่างนี้เถิด ท่านโกสิย-

พราหมณ์”.

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

 ตตฺถ  อิณนฺติ  ตว  สาลึ  หริตฺวา  อิณํ  มุญฺจามิ  เจว  อิณํ  ทมฺมิ  จ ฯ  โกฏิสิมฺพลินฺติ   

เอวํนามกํ  สิมฺพลีวนํ ฯ  นิธึปีติ  เอกํ  ตตฺถ  สิมฺพลีวเน  อนุคามิกํ  นิธิมฺปิ  นิทหามิ  
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ฅเปมิ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อิณนฺติ  (ปทสฺส)  “ตว  สาลึ  หริตฺวา  อิณํ  มุญฺจามิ  เจว  อิณํ  ทมฺมิ  จ”  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ  โกฏิสิมฺพลินฺติ  (ปทสฺส)  “เอวํนามกํ  สิมฺพลีวนํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  นิธึปีติ  (ปทสฺส)  “เอกํ  

ตตฺถ  สิมฺพลีวเน  อนุคามิกํ  นิธิมฺปิ  นิทหามิ  ฅเปมิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(อหํ) อ.ข้าพเจ้า  หริตฺวา นําไปแล้ว  สาลึ ซึ่งข้าวสาลี  

ตว ของท่าน  มุญฺจามิ ย่อมเปลื้อง  อิณํ ซึ่งหนี้  เจว ด้วยนั่นเทียว  ทมฺมิ ย่อมให้  

อิณํ ซึ่งหนี้  จ ด้วย”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อิณนฺติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. 

เหล่านั้นหนา -บทว่า “อิณํ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สิมฺพลีวนํ ซึ่งป่าแห่ง

ไม้งิ้ว  เอวํนามก ํอันมีชื่ออย่างนี้”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “โกฏิสิมฺพลินฺติ  

ว่า “โกฏิสิมฺพลึ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “นิทหามิ ย่อมฝัง  ฅเปมิ คือ

ว่าย่อมเก็บไว้  นิธิมฺป ิแม้ซึ่งขุมทรัพย์  อนุคามิกํ อันไปตามโดยปกติ  เอกํ อย่าง

หนึ่ง  ตตฺถ  สิมฺพลีวเน ในป่าแห่งไม้งิ้วนั้น”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “นิธึปีติ 

ว่า “นิธึปิ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “อิณํ” ความว่า ข้าพเจ้านําข้าวสาลีของท่านไปแล้ว ย่อม

เปลื้องหนี้บ้าง ให้หนี้บ้าง. บทว่า “โกฏิสิมฺพลึ” ได้แก่ ป่าไม้งิ้ว มีชื่ออย่างนั้น. บทว่า 

“นิธึปิ” ความว่า ย่อมฝัง คือ เก็บขุมทรัพย์อันมีปกติติดตามไว้ในที่นั้น คือในป่าไม้งิ้ว

อย่างหนึ่ง. 

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

 เอวญฺจ  ปน  วตฺวา  พฺราหฺมเณน  ปุฏฺโฅ  ตมตฺถํ  ปากฏํ  กโรนฺโต  อาห

  “อชาตปกฺขา  สกุณา   ปุตฺตกา  มยฺห  โกสิย

  เต  มํ  ภตา  ภริสฺสนฺติ   ตสฺมา  เตสํ  อิณํ  ทเท ฯ  

  มาตา  ปิตา  จ  เม  วุฑฺฒา   ชิณฺณกา  คตโยพฺพนา  

  เตสํ  ตุณฺเฑน  หาตูน   มุญฺเจ  ปุพฺเพ  กตํ  อิณํ ฯ  

  อญฺเฃปิ  ตตฺถ  สกุณา   ขีณปกฺขา  สุทุพฺพลา

  เตสํ  ปุญฺฃตฺถิโก  ทมฺมิ   ตํ  นิธึ  อาหุ  ปณฺฑิตาติ ฯ



125๑๑. กถาว่าด้วยการบำารุงมารดาบิดาคาถา]

 จ  ปน ก็แล  (สุวราชา) อ.พระยานกแขกเต้า  วตฺวา ครั้นกล่าวแล้ว  เอวํ อย่างนี้   

พฺราหฺมเณน  ปุฏฺโฅ ผู้อันพราหมณ์ถามแล้ว  กโรนฺโต เมื่อกระทํา  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อ

ความนั้น  ปากฏํ ให้ปรากฏ  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า

 “โกสิย ข้าแต่ท่านโกสิยะ  สกุณา อ.นก ท.  ปุตฺตกา ผู้เป็น

ลูกน้อย  มยฺหํ ของข้าพเจ้า  อชาตปกฺขา ตัวมีขนปีกอัน

ไม่เกิดแล้ว  สนฺต ิ มีอยู่,  เต  (สกุณา) อ.นก ท. เหล่านั้น  

(มยา)  ภตา ผู้อันข้าพเจ้าเลี้ยงแล้ว  ภริสฺสนฺต ิจักเลี้ยง  ม ํซึ่ง

ข้าพเจ้า,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  ทเท พึงให้  

อิณํ ซึ่งหนี้  เตสํ  (สกุณานํ) แก่นก ท. เหล่านั้น ฯ

 จ อนึ่ง  มาตา อ.มารดา  ปิตา อ.บิดา  เม ของข้าพเจ้า  วุฑฺฒา 

แก่แล้ว  ชิณฺณกา ชราแล้ว  คตโยพฺพนา เป็นผู้มีความเป็น-

หนุ่มสาวอันไปแล้ว  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า   

หาตูน นําไปแล้ว  (สาลึ) ซึ่งข้าวสาลี  เตสํ  (มาตาปิตูนํ) 

เพื่อมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  มุญฺเจ พึงเปลื้อง  อิณํ  

ซึ่งหนี้  (มาตาปิตูหิ)  ปุพฺพกต ํ อัน อันมารดาและบิดา ท. 

กระทําแล้วในกาลก่อน ฯ

 สกุณา อ.นก ท.  อญฺเฃปิ แม้เหล่าอื่น  ขีณปกฺขา ตัวมีขน

ปีกอันสิ้นไปแล้ว  สุทุพฺพลา ตัวมีกําลังอันโทษประทุษร้าย

แล้วอย่างยิ่ง  (สนฺติ) มีอยู่  ตตฺถ  (สิมฺพลีวเน) ที่ป่าแห่งไม้-

งิ้วนั้น,  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  ปุญฺฃตฺถิโก เป็นผู้มีความต้องการ

ด้วยบุญ  ทมฺมิ ย่อมให้  เตสํ  (สกุณานํ) แก่นก ท. เหล่านั้น,  

ปณฺฑิตา อ.บัณฑิต ท.  อาหุ กล่าวแล้ว  ตํ  (ปุญฺฃกมฺมํ)  

ซึ่งบุญกรรมนั้น  นิธึ ว่าเป็นขุมทรัพย์”  อิติ ดังนี้ ฯ

   ก็แล พระยานกแขกเต้าครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้ว ถูกพราหมณ์ถาม เมื่อจะทําความนั้น

ให้ปรากฏ จึงกล่าวว่า 

 “ท่านโกสิยพราหมณ์ นกทั้งหลายเป็นลูกน้อยของข้าพเจ้า  
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มีขนปีกยังไม่งอก, นกเหล่านั้น อันข้าพเจ้าเลี้ยงแล้ว จักเลี้ยง

ข้าพเจ้า, เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงให้หนี้แก่นกเหล่านั้น.

 อนึ่ง มารดาบิดาของข้าพเจ้าแก่เฒ่า ผ่านความเป็นหนุ่มสาว

แล้ว, ข้าพเจ้านําข้าวสาลีไปด้วยจะงอยปาก เพื่อมารดาบิดา

เหล่านั้น ย่อมเปลื้องหนี้ที่ท่านทําแล้วในก่อน.

 นกแม้เหล่าอื่น ซึ่งมีขนปีกเหี้ยนเกรียน ทุพพลภาพสิ้นดี ก็มี

อยู่ในที่นั้น, ข้าพเจ้าต้องการบุญ จึงให้แก่นกเหล่านั้น, บัณฑิต

ทั้งหลาย เรียกบุญกรรมนั้นว่า ‘ขุมทรัพย์’.

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

 ตตฺถ  หาตูนาติ  หริตฺวา ฯ  ตํ  นิธินฺติ  ตํ  ปุญฺฃกมฺมํ  ปณฺฑิตา  อนุคามิกนิธึ  นาม  

กเถนฺติ ฯ

 ตตฺถ  (ปทสฺส)  “หาตูนาติ  (ปทสฺส)  “หริตฺวา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ตํ  นิธินฺติ  (ปทสฺส)  “ตํ   

ปุญฺฃกมฺมํ  ปณฺฑิตา  อนุคามิกนิธึ  นาม  กเถนฺติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “หริตฺวา นําไปแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “หาตูนาติ   

(ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “หาตูน” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 

ว่า  “ปณฺฑิตา อ.บัณฑิต ท.  กเถนฺติ ย่อมกล่าว  ตํ  ปุญฺฃกมฺมํ ซึ่งบุญกรรมนั้น   

อนุคามิกนิธึ  นาม ชื่อว่าขุมทรัพย์อันไปตามโดยปกติ”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) 

แห่งหมวดสองแห่งบท  “ตํ  นิธินฺติ ว่า “ตํ  นิธึ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “หาตูน” แปลว่า นําไปแล้ว. สองบทว่า “ตํ  นิธึ” ความว่า 

บัณฑิตทั้งหลาย เรียวกว่าบุญกรรมนั้น ชื่อว่าขุมทรัพย์อันมีปกติติดตาม.

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

 ตํ  สุตฺวา  พฺราหฺมโณ  ปสนฺนจิตฺโต  “อิโต  ปฏฺฅาย  สห  ฃาตีหิ  นิพฺภโย  หุตฺวา  สาลึ  

ภุญฺชาติ  สพฺพํ  เขตฺตํ  นิยฺยาเทตฺวา  ปาทโต  พนฺธนํ  โมเจสิ ฯ  โพธิสตฺโต  ปมาณ-

ชานนตาย  อฏฺฅกรีสมตฺตเมว  ปฏิคฺคเหตฺวา  เสสํ  ปุน  ตสฺเสว  ทตฺวา  “อปฺปมตฺโต  
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โหหิ  มหาพฺราหฺมณาติ  โอวาทํ  ทตฺวา  สาลิสีสํ  คเหตฺวา  มาตาปิตูนํ  สนฺติกํ  คโต ฯ  

พฺราหฺมโณปิ  อฏฺฅกรีสมตฺเต  ถมฺภํ  นิขนิตฺวา  “อิโต  คณฺหนฺเต  มา  วาเรหีติ  เขตฺต-

ปาลํ  อโวจ ฯ  ตโต  ปฏฺฅาย  สุวา  ตโตเยว  อคฺคเหสุนฺติ ฯ  สุวราชวตฺถุ ฯ

 พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  ปสนฺนจิตฺโต ผู้มีจิต

อันเลื่อมใสแล้ว  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เจ้า  นิพฺภโย เป็นผู้มีภัยออก

แล้ว  สห กับ  ฃาตีหิ ด้วยญาติ ท.  หุตฺวา เป็นแล้ว  ภุญฺช จงบริโภค  สาลึ ซึ่งข้าว

สาลี  ปฏฺฅาย จําเดิม  อิโต  (กาลโต) แต่กาลนี้”  อิติ ดังนี้  นิยฺยาเทตฺวา มอบถวาย

แล้ว  เขตฺตํ ซึ่งนา  สพฺพ ํทั้งปวง  โมเจสิ แก้แล้ว  พนฺธนํ ซึ่งเครื่องผูก  ปาทโต  

จากเท้า ฯ  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  ปฏิคฺคเหตฺวา รับเอาเฉพาะแล้ว  (ฅานํ) ซึ่งที่  

อฏฺฅกรีสมตฺตํ  เอว อันมีแปดกรีสเป็นประมาณนั่นเทียว  ปมาณชานนตาย เพราะ

ความเป็นคืออันรู้ซึ่งประมาณ  ทตฺวา ให้แล้ว  เสสํ  (ฅานํ) ซึ่งที่ที่เหลือ  ตสฺส  เอว  

(พฺราหฺมณสฺส) แก่พราหมณ์นั้นนั่นเทียว  ปุน อีก  ทตฺวา ให้แล้ว  โอวาทํ ซึ่งโอวาท  

อิติ ว่า  “มหาพฺราหฺมณ ข้าแต่มหาพราหมณ์  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อปฺปมตฺโต เป็นผู้ไม่

ประมาทแล้ว  โหหิ ขอจงเป็น”  อิติ ดังนี้  คเหตฺวา คาบเอาแล้ว  สาลิสีสํ ซึ่งรวง

แห่งข้าวสาลี  คโต ไปแล้ว  สนฺติก ํสู่สํานัก  มาตาปิตูนํ ของมารดาและบิดา ท. ฯ   

พฺราหฺมโณปิ แม้ อ.พราหมณ์  นิขนิตฺวา ฝังแล้ว  ถมฺภํ ซึ่งเสา  (ฅาเน) ในที่  อฏฺฅ-

กรีสมตฺเต อันมีกรีสแปดเป็นประมาณ  อโวจ ได้กล่าวแล้ว  เขตฺตปาลํ กะบุคคล 

ผู้รักษาซึ่งนา  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  มา  วาเรหิ จงอย่างห้าม  (สกุเณ) ซึ่งนก ท.  

คณฺหนฺเต ตัวถือเอาอยู่  อิโต  (ฅานโต) จากที่นี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  สุวา อ.นกแขกเต้า ท.   

อคฺคเหสุํ ได้ถือเอาแล้ว  ตโต  เอว  (ฅานโต) จากที่นั้นนั่นเทียว  ปฏฺฅาย จําเดิม  

ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น  อิติ ดังนี้แล ฯ  สุวราชวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระยานกแขก

เต้า  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

 พราหมณ์ฟังคํานั้นแล้ว มีจิตใจเลื่อมใส กล่าวว่า “ตั้งแต่นี้ไป เจ้าพร้อมด้วยญาติ 

ทั้งหลาย จงไร้ภัยบริโภคข้าวสาลีเถิด” ดังนี้แล้ว มอบนาทั้งหมดให้แล้ว แก้เครื่องผูก

ออกจากเท้า. พระโพธิสัตว์ เพราะความที่รู้ประมาณ จึงรับเพียง ๘ กรีสเท่านั้น คืนนา

ที่เหลือให้แก่พราหมณ์นั่นแลอีกแล้ว ให้โอวาทว่า “ท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด ท่าน

มหาพรามหณ์” คาบรวงข้าวสาลีไปสู่สํานักของมารดาบิดา. ฝ่ายพราหมณ์ ปักหลักลง
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ในนาประมาณ ๘ กรีสแล้ว ได้พูดกะคนรักษานาว่า “อย่าห้ามนกทั้งหลายที่คาบเอา

ข้าวสาลีแต่เขตนี้”. ตั้งแต่นั้น นกแขกเต้าทั้งหลาย ได้คาบเอาแต่เขตนั้นแล้วแล. จบ

เรื่องพระยานกแขกเต้า.

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

๑๑. นาคราชวตฺถุ

[๓๒๔] อตีเต  โพธิสตฺโต  สพฺพสฺเสโต  อสีติหตฺถิสหสฺสปริวาโร  นาคราชา  หุตฺวา  อตฺตโน   

อนฺธํ  มาตรํ  โปเสนฺโต  หิมวนฺตปฺปเทเส  วิหาสิ ฯ  โส  อปรภาเค  ยูถํ  ปหาย  มาตรํ  

คเหตฺวา  จณฺโฑรณํ  นาม  ปพฺพตปาทํ  คนฺตฺวา  เอกํ  ปทุมสรํ  นิสฺสาย  ฅิตาย  

ปพฺพตคุหาย  มาตรํ  ฅเปตฺวา  โปเสสิ ฯ  อเถโก  พาราณสีวาสี  วนจรโก  สตฺตาหํ   

มคฺคมูฬฺโห  ปริเทวมาโน  ตํ  ฅานํ  ปาปุณิ  ฯ  นาคราชา  ตํ  การุญฺเฃน  อตฺตโน  

ปิฏฺฅิยํ  นิสีทาเปตฺวา  นีหริตฺวา  มนุสฺสปเถ  ฅเปตฺวา  นิวตฺติ ฯ  โสปิ  ปาโป  พาราณสึ  

คนฺตฺวา  รญฺโฃ  อาโรเจสิ ฯ  ตทา  จ  รญฺโฃ  มงฺคลหตฺถี  มโต ฯ  ราชา  เตน  สทฺธึ   

หตฺถาจริยํ  เปเสตฺวา  โพธิสตฺตํ  อาหราเปตฺวา  มงฺคลหตฺถิสาลายํ  ฅเปตฺวา   

นานคฺครสโภชนํ  อาทาย  คนฺตฺวา  ตสฺส  ทาเปสิ ฯ  โพธิสตฺโต  “มาตรํ  วินา  โคจรํ   

น  คณฺหิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา,  รญฺฃา  “คณฺหาหิ  นาค  กพฬนฺติ  วุตฺเตปิ,  ปิณฺฑํ   

อคฺคณฺหนฺโต  “อหํ  มหาราช  อนฺธํ  มาตรํ  โปเสมิ,  มยา  วินา  มยฺหํ  มาตา  ชีวิตกฺขยํ   

ปาปุณิสฺสติ,  ตาย  วินา  มยฺหํ  อิสฺสริเยน  อตฺโถ  นตฺถิ,  อชฺช  เม  มาตุ  โคจรํ   

อลภนฺติยา  สตฺตโม  ทิวโสติ  อาห ฯ  ตํ  สุตฺวา  ราชา  อาห

  “มุญฺจเถตํ  มหานาคํ   โยยํ  ภรติ  มาตรํ

  สเมตุ  มาตรา  นาโค   สห  สพฺเพหิ  ฃาติภีติ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  นาคราชา เป็นพระยา

ช้าง  สพฺพสฺเสโต ตัวเผือกปลอด  อสีติหตฺถิสหสฺสปริวาโร ตัวมีพันแห่งช้างแปด

สิบเป็นประมาณเป็นบริวาร  หุตฺวา เป็นแล้ว  โปเสนฺโต เลี้ยงดูอยู่  มาตรํ ซึ่งมารดา  

อนฺธํ ผู้บอด  อตฺตโน ของตน  วิหาส ิอยู่แล้ว  หิมวนฺตปฺปเทเส ในหิมวันตประเทศ ฯ   

อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก  โส  (โพธิสตฺโต) อ.พระโพธิสัตว์นั้น  ปหาย 
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ละแล้ว  ยูถํ ซึ่งโขลง  คเหตฺวา พาเอาแล้ว  มาตรํ ซึ่งมารดา  คนฺตฺวา ไปแล้ว  

ปพฺพตปาทํ สู่เชิงแห่งภูเขา  จณฺโฑรณํ  นาม ชื่อว่าจัณโฑรณะ  ฅเปตฺวา พักไว้แล้ว  

มาตรํ ซึ่งมารดา  ปพฺพตคุหาย ในถํ้าแห่งภูเขา  เอกํ  ปทุมสรํ  นิสฺสาย  ฅิตาย อัน

อาศัย ซึ่งสระแห่งดอกประทุม สระหนึ่ง ตั้งอยู่แล้ว  โปเสสิ เลี้ยงดูแล้ว ฯ  อถ ครั้งนั้น   

วนจรโก อ.บคคลผู้เที่ยวไปในป่า  เอโก คนหนึ่ง  พาราณสีวาส ีผู้อยู่ในเมืองพาราณสี 

โดยปกติ  มคฺคมูฬฺโห ผู้หลงแล้วในหนทาง  สตฺตาหํ ตลอดวันเจ็ด  ปริเทวมาโน  

ครํ่าครวญอยู่  ปาปุณิ ถึงแล้ว  ตํ  ฅานํ ซึ่งที่นั้น ฯ  นาคราชา อ.พระยาช้าง  ตํ   

(วนจรกํ) ยังบุคคลผู้เที่ยวไปในป่านั้น  นิสีทาเปตฺวา ให้นั่งแล้ว  ปิฏฺฅิยํ บนหลัง  

อตฺตโน ของตน  การุญฺเฃน ด้วยความกรุณา  นีหริตฺวา นําออกไปแล้ว  ฅเปตฺวา  

พักไว้แล้ว  มนุสฺสปเถ ในถิ่นของมนุษย์  นิวตฺต ิ กลับแล้ว ฯ  โสปิ  (วนจรโก) 

อ.บุคคลผู้เที่ยวไปในป่าแม้นั้น  ปาโป เป็นคนชั่ว  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  คนฺตฺวา ไป

แล้ว  พาราณสึ สู่เมืองพาราณสี  อาโรเจสิ กราบทูลแล้ว  รญฺโฃ แก่พระราชา ฯ  จ 

ก็  ตทา ในกาลนั้น  มงฺคลหตฺถี อ.ช้างมงคล  รญฺโฃ ของพระราชา  มโต ล้มแล้ว ฯ   

ราชา อ.พระราชา  เปเสเตฺวา ทรงส่งไปแล้ว  หตฺถาริจริยํ ซึ่งนายครวญช้าง  สทฺธึ 

กับ  เตน  (วนจรเกน) ด้วยบุคคลผู้เที่ยวไปในป่านั้น  อาหราเปตฺวา ให้นํามาแล้ว  

โพธิสตฺตํ ซึ่งพระโพธิสัตว์  ฅเปตฺวา พักไว้แล้ว  มงฺคลหตฺถิสาลายํ ในโรงแห่งช้าง

มงคล  อาทาย ทรงถือเอาแล้ว  นานคฺครสโภชนํ ซึ่งโภชนะอันมีรสอันเลิศต่างๆ  

คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  (หตฺถาจริยํ) ยังนายครวญ้าง  ทาเปสิ ให้พระราชทานแล้ว  

ตสฺส  (โพธิสตฺตสฺส) แก่พระโพธิสัตว์นั้น ฯ  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  จินฺเตตฺวา 

คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  วินา เว้น  มาตรํ ซึ่งมารดา  น  คณฺหิสฺสามิ จักไม่ถือ

เอา  โคจรํ ซึ่งอาหาร”  อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อพระดํารัส  อิติ ว่า  “นาค ดูก่อน

ช้าง  (ตฺวํ) อ.ท่าน  คณฺหาหิ จงรับเอา  กพฬํ ซึ่งฟ่อนหญ้า”  อิติ ดังนี้  รญฺฃา อัน

พระราชา  วุตฺเตปิ แม้ตรัสแล้ว,  อคฺคณฺหนฺโต ไม่รับเอาอยู่  ปิณฺฑํ ซึ่งฟ่อน  อาห 

กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่มหาบพิตร  อหํ อ.ข้าพระองค์  โปเสมิ ย่อม

เลี้ยง  มาตรํ ซึ่งมารดา  อนฺธํ ผู้บอด,  มาตา อ.มารดา  มยฺห ํของข้าพระองค์  วินา 

เว้น  มยา จากข้าพระองค์  ปาปุณิสฺสต ิจักถึง  ชีวิตกฺขยํ ซึ่งความสิ้นไปแห่งชีวิต,  

อตฺโถ อ.ความต้องการ  อิสฺสริเยน ด้วยความเป็นแห่งผู้เป็นใหญ่  นตฺถิ ย่อมไม่มี  

มยฺห ํแก่ข้าพระองค์  วินา เว้น  ตาย  (มาตรา) จากมารดานั้น,  อชฺช อ.วันนี้  ทิวโส 
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เป็นวัน  สตฺตโม ที่ ๗  มาตุ แห่งมารดา  เม ของข้าพระองค์  อลภนฺติยา ผู้ไม่ได้อยู่  

โคจรํ ซึ่งอาหาร  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  ราชา อ.พระราชา  สุตฺวา ทรงสดับ

แล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า

 “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  มุญฺจถ จงปล่อย  ตํ  มหานาคํ ซึ่ง-,  โย  

อยํ  (นาคราชา) อ.พระยาช้างนี้ใด  ภรต ิย่อมเลี้ยง  มาตรํ 

ซึ่งมารดา,  -พระยาช้างนั้น,  นาโค อ.ช้าง  สเมต ุ จงไป

พร้อมกับ  มาตรา ด้วยมารดา  สห กับ  ฃาติภิ ด้วยญาติ ท.  

สพฺเพหิ  ทั้งปวง”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์เป็นพระยาช้างเผือกปลอด มีช้างประมาณแปดหมื่นเชือก

เป็นบริวาร เลี้ยงมารดาผู้ตาบอดของตนอยู่ในป่าหิมพานต์. ในกาลต่อมา พระยาช้าง

นั้นละโขลง พามารดาไปสู่เชิงภูเขาชื่อจัณโฑรณะ พักมารดาไว้ในถํ้าที่ภูเขา ซึ่งตั้งอยู่

ติดสระปทุมสระหนึ่ง เลี้ยงดูแล้ว. ครั้งนั้น พรานชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่ง หลงทาง

สิ้น ๗ วัน ครํ่าครวญพลาง ถึงที่นั้นแล้ว. พระยาช้าง ให้เขานั่งบนหลังของตนด้วย

ความกรุณา นําไปพักไว้ในถิ่นแห่งมนุษย์แล้วจึงกลับ. พรานผู้ชั่วช้าแม้นั้น ไปยังกรุง 

พาราณสีแล้ว กราบทูลแด่พระราชา. ก็ในกาลนั้น ช้างมงคลของพระราชาล้มแล้ว. 

พระราชาทรงส่งควาญช้างไปกับพรานนั้น ให้นําพระโพธิสัตว์มาแล้ว ทรงพักไว้ใน

โรงช้างมงคล ทรงถือของกินอันมีรสเลิศต่างๆ ไป ให้พระราชทานแก่พระยาช้างนั้น.  

พระโพธิสัตว์ คิดว่า “เราเว้นมารดา จักไม่รับอาหาร”, แม้เมื่อพระราชาตรัสว่า “พระยา-

ช้าง จงรับฟ่อนหญ้า” ก็ไม่รับฟ่อน ทูลว่า “ขอเดชะ ข้าพระองค์เลี้ยงมารดาผู้ตาบอด, 

มารดาของข้าพระองค์เว้นข้าพระองค์ จักถึงความสิ้นชีวิต, ข้าพระองค์เว้นมารดานั้น

เสีย ก็ไม่มีความต้องการด้วยอิสริยยศ, วันนี้ เป็นวันที่ ๗ แห่งมารดาของข้าพระองค์ 

ผู้ไม่ได้อาหาร”. พระราชาทรงสดับคํานั้นแล้ว ตรัสว่า

 “ท่านทั้งหลาย จงปล่อยมหานาคที่เลี้ยงมารดา, ขอมหานาค

จงพร้อมหน้ากับมารดาพร้อมด้วยญาติทั้งหมดเถิด”.

 ..............................................................................................................................
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 ตตฺถ  โยยนฺติ  โย  อยํ ฯ  สเมตตูิ  สมาคจฺฉตุ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “โยยนฺติ  “โย  อยํ”  (อิติ  ปทจฺเฉโท  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  “สเมตตูิ  (ปทสฺส)  

“สมาคจฺฉตุ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (ปทจฺเฉโท) อ.การตัดซึ่งบท  “โย  อยนฺติ ว่า “โย  อยํ” ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “โยยนฺติ   

(ปเท) ใน- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “โยยํ” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต   

(เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สมาคจฺฉตุ จงมาพร้อมกัน”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สเมตูต ิว่า “สเมตุ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “โยยํ” ตัดบทเป็น โย  อยํ. บทว่า “สเมตุ” ได้แก่ จงมา

พร้อม.

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

 อถ  โพธิสตฺโต  พนฺธนา  มุตฺโต  โถกํ  รญฺโฃ  ทสราชธมฺมคาถาย  ธมฺมํ  เทเสตฺวา   

“อปฺปมตฺโต  โหหิ  มหาราชาติ  โอวาทํ  ทตฺวา  มหาชเนน  คนฺธมาลาทีหิ  ปูชิโต  นครา  

นิกฺขมิตฺวา  ตทเหว  มาตุ  สนฺติกํ  ปาปุณิ ฯ  ราชา  โพธิสตฺตสฺส  คุเณ  ปสีทิตฺวา   

ปทุมสรสฺส  อวิทูเร  คามํ  มาเปตฺวา  นิพทฺธํ  วตฺตํ  ปฏฺฅเปตฺวา  อปรภาเค  โพธิ-

สตฺตสฺส  มาตริ  กาลกตาย  ตสฺสา  สรีรกิจฺจํ  กาเรตฺวา  กรณฺฑกํ  นาม  อสฺสมปทํ  

กตฺวา  นครํ  คโต ฯ  ตสฺมิมฺปนฏฺฅาเน  หิมวนฺตโต  โอตริตฺวา  ปญฺจสตอิสโย  วสึสุ ฯ   

ราชา  ตํ  วตฺตํ  เตสํ  ทาเปตฺวา  โพธิสตฺเต  มเต  ตปฺปมาณํ  สิลาปฏิมํ  กาเรตฺวา  

มหาสกฺการํ  กาเรสิ ฯ  ชมฺพุทีปวาสิโน  อนุสํวจฺฉรํ  สนฺนิปติตฺวา  หตฺถิมหํ  นาม   

อกํสูติ ฯ  นาคราชวตฺถุ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  มุตฺโต พ้นแล้ว  พนฺธนา จากเครื่องผูก   

เทเสตฺวา แสดงแล้ว  ธมฺมํ ซึ่งธรรม  ทสราชธมฺมคาถาย ด้วยคาถาอันแสดง

ราชธรรมสิบประการ  รญฺโฃ แก่พระราชา  โถกํ หน่อยหนึ่ง  ทตฺวา ให้แล้ว  โอวาทํ 

ซึ่งโอวาท  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่มหาบพิตร  (ตฺวํ) อ.พระองค์  อปฺปมตฺโต เป็นผู้

ไม่ประมาทแล้ว  โหหิ ขอจงเป็น”  อิติ ดังนี้  มหาชเนน  ปูชิโต ผู้อันมหาชนบูชาแล้ว  

คนฺธมาลาทีหิ  (วตฺถูหิ) ด้วยวัตถุ ท. มีของหอมและระเบียบเป็นต้น  นิกฺขมิตฺวา 

ออกไปแล้ว  นครา จากพระนคร  ปาปุณิ ถึงแล้ว  สนฺติก ํสู่สํานัก  มาตุ ของมารดา  
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ตทเหว ในวันนั้นนั่นเทียว ฯ  ราชา อ.พระราชา  ปสีทิตฺวา ทรงเลื่อมใสแล้ว  คุเณ 

ในคุณ  โพธิสตฺตสฺส ของพระโพธิสัตว์  มาเปตฺวา ทรงสร้างแล้ว  คามํ ซึ่งหมู่บ้าน  

อวิทูเร ในที่ไม่ไกล  ปทุมสรสฺส แห่งสระแห่งดอกปทุม  ปฏฺฅเปตฺวา ทรงเริ่มตั้งไว้

แล้ว  วตฺต ํซึ่งวัตร  นิพทฺธํ เนืองนิตย์  อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก  มาตริ 

ครั้นเมื่อมารดา  โพธิสตฺตสฺส ของพระโพธิสัตว์  กาลกตาย เป็นผู้มีกาละอันกระทํา

แล้ว  (สมานาย) มีอยู่,  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  สรีรกิจฺจํ 

ซึ่งกิจด้วยสรีระ  ตสฺสา  (มาตุยา) ของมารดานั้น  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  อสฺสมปทํ 

ซึ่งอาศรมบท  กรณฺฑกํ  นาม ชื่อว่ากรัณฑกะ  คโต เสด็จไปแล้ว  นครํ สู่พระนคร ฯ   

ปน ก็  ปญฺจสตอิสโย อ.ฤษีมีร้อยห้าเป็นประมาณ  โอตริตฺวา ข้ามลงแล้ว  หิมวนฺตโต  

จากป่าหิมพานต์  ตสฺมึ  ฅาเน ในที่นั้น  วสึส ุอยู่แล้ว ฯ  ราชา อ.พระราชา  (ปุคฺคลํ) 

ทรงยังบุคคล  ทาเปตฺวา ให้พระราชทานแล้ว  ตํ  วตฺต ํ ซึ่งวัตรนั้น  เตสํ  (อิสีนํ)  

แก่ฤษี ท. เหล่านั้น,  โพธิสตฺเต ครั้นเมื่อพระโพธิสัตว์  มโต ล้มแล้ว,  (ปุคฺคลํ) 

ทรงยังบุคคล  กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  สิลาปฏิมํ ซึ่งปฏิมาอันสําเร็จแล้วด้วยศิลา   

ตปฺปมาณ ํ อันมีพระโพธิสัตว์นั้นเป็นประมาณ  กาเรสิ ให้ทรงกระทําแล้ว  มหา- 

สกฺการํ ซึ่งสักการะใหญ่ ฯ  ชมฺพุทีปวาสิโน  (ชนา) อ.ชน ท. ผู้อยู่ในชมพูทวีป

โดยปกติ  สนฺนิปติตฺวา ประชุมกันแล้ว  อนุสํวจฺฉรํ ทุกๆ ปี  อกํสุ ได้กระทําแล้ว  

หตฺถิมหํ  นาม ชื่อ ซึ่งการฉลองในเพราะช้าง  อิิติ ดังนี้แล ฯ  นาคราชวตฺถุ อ.เรื่อง

แห่งพระยาช้าง  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

 ลําดับนั้น พระโพธิสัตว์ พ้นจากเครื่องผูกแล้ว แสดงธรรมแด่พระราชาหน่อยหนึ่ง 

ด้วยกถาว่าด้วยทศราชธรรมแล้ว ถวายโอวาทว่า “ขอเดชะ ขอพระองค์จงเป็นผู้ไม่

ประมาทเถิด” ผู้อันมหาชนบูชาแล้วด้วยวัตถุทั้งหลายมีของหอมและระเบียบเป็นต้น 

ออกไปจากพระนคร ถึงสํานักของมารดาในวันนั้นเอง. พระราชา ทรงเลื่อมใสในคุณ

ของพระโพธิสัตว์ รับสั่งให้สร้างบ้าน ณ ที่ใกล้สระปทุม ทรงตั้งวัตรเนืองนิตย์. ในกาล

ต่อมา เมื่อมารดาของพระโพธิสัตว์นั้นล้มลงแล้ว. โปรดเกล้าฯ ให้ทําสรีรกิจมารดา

ของพระโพธิสัตว์นั้น ทรงทําอาศรมบทชื่อกรัณฑกะแล้ว เสด็จไปยังพระนคร. ก็ฤษี

ประมาณ ๕๐๐ ลงจากป่าหิมพานต์ อยู่ ณ ที่นั้น. พระราชาให้พระราชทานวัตรนั้น

แก่ฤษีเหล่านั้น. เมื่อพระโพธิสัตว์ล้มแล้ว, ให้สร้างรูปมีประมาณเท่าพระโพธิสัตว์นั้น 

แล้วโปรดให้ทําสักการะใหญ่ ชาวชมพูทวีป ได้ประชุมกันทําการฉลองช้างทุกๆ ปีแล. 
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จบเรื่องพระยาช้าง.

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

[๓๒๕] เอวนฺเต  สุวณฺณสามาทโย  มาตาปิตุโปสนกมฺมุปนิสฺสเยน  ตโต  ตโต  ทุกฺขโต   

มุญฺจิตฺวา  หิตสุขํ  ปตฺตา,  ตสฺมา  

  เต  วิย  ทุกฺขโต  โมกฺขํ   ปฏฺฅยนฺโต  สทา  กเร  

  สมฺปสฺสํ  อตฺตโน  อตฺถํ   พฺรหฺมโปสนขุตฺตมํ ฯ

   อปิจ  มาตาปิตุโปสโก  นาม  รฏฺเฅ  วินาสิยมาเนปิ  อนฺตรายาว  ขุจฺจติ ฯ  ตตฺรีทํ  วตฺถุ

 เต  (โพธิสตฺตา) อ.พระโพธิสัตว์ ท. เหล่านั้น  สุวณฺณสามาทโย มีสุวรรณสามเป็นต้น  

มุญฺจิตฺวา พ้นแล้ว  ตโต  ตโต  ทุกฺขโต จากทุกข์นั้นๆ  ปตฺตา ถึงแล้ว  หิตสุขํ  

ซึ่งประโยชน์เกื้อกูลและความสุข  มาตาปิตุโปสนกมฺมุปนิสฺสเยน เพราะอุปนิสัย

แห่งกรรมคือการเลี้ยงซึ่งมารดาและบิดา  เอวํ ด้วยประการฉะนี้,  ตสฺมา เพราะเหตุ

นั้น

 (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ปฏฺฅยนฺโต เมื่อปรารถนา  โมกฺขํ ซึ่ง

ความพ้น  ทุกฺขโต จากทุกข์  สมฺปสฺส ํพิจารณาเห็นอยู่  อตฺถํ 

ซึ่งประโยชน์  อตฺตโน ของตน  กเร พึงกระทํา  พฺรหฺมโปสนํ 

ซึ่งการเลี้ยงซึ่งพรหม  อุตฺตม ํอันสูงสุด  สทา ในกาลทุกเมื่อ  

เต  (โพธิสตฺตา)  วิย ราวกะ อ.พระโพธิสัตว์ ท. เหล่านั้น ฯ

 อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  มาตาปิตุโปสโก  นาม ชื่อ อ.บุคคลผู้เลี้ยงซึ่งมารดาและบิดา,  

รฏฺเฅ ครั้นเมื่อแว่นแคว้น  วินาสิยมาเนปิ แม้ถูกให้พินาศอยู่,  มุจฺจติ ย่อมพ้น   

อนฺตรายา ว จากอันตรายเทียว ฯ  อิทํ  วตฺถุ อ.เรื่องนี้  ตตฺร  (ปพฺเพ) ในข้อนั้น ฯ

 พระโพธิสัตว์เหล่านั้น มีสุวรรณสามเป็นต้น พ้นจากทุกข์นั้นๆ แล้วประสบประโยชน์

เกื้อกูลและความสุข ด้วยอุปนิสัยแห่งกรรม คือ การเลี้ยงมารดาบิดา ด้วยประการ

ฉะนี้, เพราะฉะนั้น

 บุคคลเมื่อปรารถนาความพ้นจากทุกข์ เล็งเห็นประโยชน์ของ
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ตน พึงทําการเลี้ยงพรหม (คือ มารดาบิดา) อันเป็นกิจสูงสุด 

ในกาลทุกเมื่อ เหมือนพระโพธิสัตว์เหล่านั้น.

 อีกอย่างหนึ่ง ธรรมดาว่า บุคคลผู้เลี้ยงมารดาบิดา เมื่อแว่นแคว้นแม้ถูกศัตรูให้พินาศ

อยู่, ย่อมพ้นจากอันตรายได้จริง. ในข้อนั้น มีเรื่องต่อไปนี้ (เป็นอุทาหรณ์).

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

๑๒. มาตุโปสกรามวตฺถุ

[๓๒๖] อตีเต  โพธิสตฺโต  พาราณสีรญฺโฃ  ปุโรหิตปุตฺโต  ชาตทิวเส  สพฺเพสมาวุธานํ   

ปชฺชลนโต  โชติปาโล  นาม  อโหสิ ฯ  โส  อปรภาเค  สรภงฺคชาตกวณฺณนายํ   

วุตฺตนเยน  รญฺโฃ  นานปฺปการํ  ธนุสิปฺปํ  ทสฺเสตฺวา  ตโต  ปฏฺฅาย  “สรภงฺโคติ  

ปญฺฃายิ ฯ  โส  เอกทิวสํ  กญฺจิ  อชานาเปตฺวา  เอกโกว  อรญฺฃํ  ปวิสิตฺวา  โคธาวรี-

ตีเร  ตึสโยชนิเก  กปิฏฺฅวเน  สกฺกทตฺติเย  อสฺสเม  อิสิปพฺพชฺชํ  ปพฺพชิตฺวา  สตฺตเม  

ทิวเส  ฌานาภิญฺฃา  นิพฺพตฺเตสิ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  ปุโรหิตปุตฺโต เป็นบุตร

ของปุโรหิต  พาราณสีรญฺโฃ ของพระราชาผู้เป็นใหญ่ในเมืองพาราณสี  โชติปาโล  

นาม เป็นผู้ชื่อว่าโชติปาละ  ปชฺชลนโต เพราะความรุ่งเรือง  อาวุธานํ แห่งอาวุธ ท.  

สพฺเพส ํทั้งปวง  ชาตทิวเส ในวันเป็นที่เกิดแล้ว  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  อปรภาเค 

ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก  โส  (โพธิสตฺโต) อ.พระโพธิสัตว์นั้น  ทสฺเสตฺวา แสดงแล้ว  

ธนุสิปฺป ํซึ่งศิลปะในเพราะธนู  รญฺโฃ แก่พระราชา  วุตฺตนเยน โดยนัยอันถูกกล่าว

แล้ว  สรภงฺคชาตกวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งสรภังคชาดก  ปญฺฃายิ ปรากฏแล้ว  

อิติ ว่า  “สรภงฺโค อ.สรภังคะ”  อิติ ดังนี้  ปฏฺฅาย จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาล

นั้น ฯ  เอกทิวส ํ ในวันหนึ่ง  โส  (สรภงฺโค) อ.สรภังคะนั้น  กญฺจิ  อชานาเปตฺวา 

ไม่ยังใครๆ ให้รู้แล้ว  เอกโกว ผู้ผู้เดียวเทียว  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  อรญฺฃํ สู่ป่า   

ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  อิสิปพฺพชฺช ํบวชเป็นฤษี  อสฺสเม ในอาศรม  สกฺกทตฺติเย  

อันท้าวสักกะพึงประทาน  กปิฏฺฅวเน ในป่ามะขวิด  ตึสโยชนิเก อันประกอบแล้ว

ด้วยโยชน์สามสิบ  โคธาวรีตีเร ที่ฝั่งแห่งแม่นํ้าชื่อว่าโคธาวรี  ฌานาภิญฺฃา ยังฌาน
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และอภิญญา ท.  นิพฺพตฺเตส ิให้บังเกิดแล้ว  ทิวเส ในวัน  สตฺตเม ที่ ๗ ฯ

 ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์ เป็นบุตรของปุโรหิตของพระเจ้ากรุงพาราณสี ได้มีนามว่า

โชติปาละ เพราะในวันเกิด อาวุธทุกๆ อย่าง ลุกโพลงขึ้น. ในกาลต่อมา โชติปาละนั้น 

แสดงศิลปะธนูมีประการต่างๆ แด่พระราชา โดยนัยดังกล่าวไว้ในอรรถกถาสรภังค

ชาดก ตั้งแต่นั้น จึงปรากฏชื่อว่าสรภังคะ. ในวันหนึ่ง สรภังคโพธิสัตว์นั้น ไม่ให้ใครรู้ 

เข้าไปป่าแต่ผู้เดียว แล้วบวชเป็นฤษี ในอาศรมที่ท้าวสักกะประทาน ในสวนมะขวิด มี

เนื้อที่ประมาณ ๓๐ โยชน์ แถบฝั่งแม่นํ้าโคธาวรี ทําฌานและอภิญญาให้บังเกิดได้ใน

วันที่ ๗. 

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

 อปรภาเค  พาราณสีราชาทโย  ราชาโน  รฏฺฅวาสีหิ  สทฺธึ  ตสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชึสุ ฯ   

กปิฏฺฅอสฺสโม  ปริปูริ ฯ  อเถโก  สรภงฺคสฺส  เชฏฺฅนฺเตวาสิโก  กิสวจฺโฉ  นาม  วิเวก-

วาสํ  อิจฺฉนฺโต  ตโต  คนฺตฺวา  กลิงฺครฏฺเฅ  ทณฺฑกีรญฺโฃ  กุมฺภวตีปุรํ  นาม  นครํ  

นิสฺสาย  เสนาปตินา  อุปฏฺฅิโต  ราชุยฺยาเน  วิหาสิ ฯ  ตทา  ทณฺฑกีราชา  เอกิสฺสา  

คณิกาย  ฅานนฺตรํ  อจฺฉินฺทาเปสิ ฯ  สา  ตโต  ปฏฺฅาย  เตน  เตน  สทฺธึ  สนฺถวํ   

กตฺวา  ฅานนฺตรํ  ปริเยสมานา  เอกทิวสํ  ราชุยฺยานํ  คนฺตฺวา  ตํ  ตาปสํ  ทิสฺวา   

“อยเมว  กาฬกณฺณี  ทิฏฺโฅ,  อุทกํ  อาหรถ,  อกฺขีนิ  โธวิสฺสามีติ  ทนฺตกฏฺฅํ  ขาทิตฺวา  

ตาปสสฺส  สรีเร  เขฬปิณฺฑํ  ปาเตตฺวา  ชฏามตฺถเก  ทนฺตกฏฺฅํ  ขิปิตฺวา  ขุโขทกมฺปิสฺส  

มตฺถเก  สิญฺจิตฺวา  นิกฺขมิ ฯ

 อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก  ราชาโน อ.พระราชา ท.  พาราณสีราชาทโย 

มีพระราชาผู้เป็นใหญ่ในเมืองพาราณสีเป็นต้น  ปพฺพชึส ุบวชแล้ว  สนฺติเก ในสํานัก  

ตสฺส  (สรภงฺคสฺส) ของดาบสชื่อว่าสรภังคะนั้น  สทฺธึ กับ  (ชเนหิ) ด้วยชน ท. รฏฺฅ-

วาสีหิ  ผู้อยู่ในแว่นแคว้นโดยปกติ ฯ  กปิฏฺฅอสฺสโม อ.อาศรมในสวนมะขวิด  ปริปูริ 

เต็มรอบแล้ว ฯ  อถ ครั้งนั้น  เชฏฺฅนฺเตวาสิโก อ.อันเตวาสิกผู้เจริญที่สุด  สงภงฺคสฺส 

ของดาบสชื่อว่าสรภังคะ  เอโก คนหนึ่ง  กิสวจฺโฉ  นาม ชื่อว่ากิสวัจฉะ  อิจฺฉนฺโต 

ปรารถนาอยู่  วิเวกวาสํ ซึ่งการอยู่วิเวก  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ตโต  (ฅานโต) จากที่

นั้น  นิสฺสาย อาศัยแล้ว  นครํ ซึ่งพระนคร  กุมฺภวตีปุรํ  นาม ชื่อว่ากุมภวดีปุระ  

ทณฺฑกีรญฺโฃ ของพระราชาพระนามว่าทัณฑกี  กลิงฺครฏฺเฅ ในแว่นแคว้นชื่อว่า 
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กลิงคะ  เสนาปตินา  อุปฏฺฅิโต ผู้อันเสนาบดีบํารุงแล้ว  วิหาสิ อยู่แล้ว  ราชุยฺยาเน 

ในพระราชอุทยาน ฯ  ตทา ในกาลนั้น  ทณฺฑกีราชา อ.พระราชาพระนามว่าทัณฑกี   

(ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  อจฺฉินฺทาเปสิ ให้ถอดแล้ว  ฅานนฺตรํ ซึ่งฐานันดร  

คณิกาย ของหญิงแพศยา  เอกิสฺสา คนหนึ่ง ฯ  สา  (คณิกา) อ.หญิงแพศยานั้น  

กตฺวา กระทําแล้ว  สนฺถวํ ซึ่งความเชยชิด  สทฺธึ กับ  เตน  เตน  (ปุริเสน) ด้วย

บุรุษนั้นๆ  ปฏฺฅาย จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น  ปริเยสมานา แสวงหาอยู่  

ฅานนฺตรํ ซึ่งฐานันดร  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ราชุยฺยานํ สู่พระราชอุทยาน  เอกทิวสํ ใน

วันหนึ่ง  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  ตาปส ํซึ่งดาบสนั้น  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  

เอว  กาฬกณฺณี อ.คนกาฬกัณณีนี้นั่นเทียว  (มยา) อันเรา  ทิฏฺโฅ เห็นแล้ว,  (ตุมฺเห)  

อ.ท่าน ท.  อาหรถ จงนํามา  อุทกํ ซึ่งนํ้า,  (อหํ) อ.ดิฉัน  โธวิสฺสามิ จักล้าง  อกฺขีนิ 

ซึ่งนัยน์ตา ท.”  อิติ ดังนี้  ขาทิตฺวา เคี้ยวแล้ว  ทนฺตกฏฺฅํ ซึ่งไม้ชําระฟัน  เขฬปิณฺฑํ 

ยังก้อนแห่งนํ้าลาย  ปาเตตฺวา ให้ตกลงแล้ว  สรีเร ในสรีระ  ตาปสสฺส ของ

ดาบส  ขิปิตฺวา ทิ้งแล้ว  ทนฺตกฏฺฅํ ซึ่งไม้ชําระฟัน  ชฏามตฺถเก บนที่สุดแห่งชฎา   

สิญฺจิตฺวา ราดแล้ว  มุโขทกมฺปิ แม้ซึ่งนํ้าป้วนปาก  มตฺถเก บนกระหม่อม  อสฺส  

(ตาปสสฺส) ของดาบสนั้น  นิกฺขมิ ออกไปแล้ว ฯ

 ต่อมา พระราชาทั้งหลายมีพระเจ้ากรุงพาราณสีเป็นต้น ก็ทรงผนวชในสํานักของ 

สรภังคดาบสนั้น พร้อมด้วยชาวแว่นแคว้น. อาศรมในสวนมะขวิด เต็มแน่นแล้ว. ทีนั้น 

อันเตวาสิกผู้ใหญ่ของสรภังคดาบสรูปหนึ่งชื่อกิสวัจฉะ ปรารถนาอยู่สงัด จึงไปจาก

ที่นั้น อาศัยพระนครของพระเจ้าทัณฑกี ชื่อว่ากุมภวดีปุระ ในกลิงครัฐ ผู้อันเสนาบดี

บํารุงแล้ว อยู่ในพระราชอุทยาน. ครั้งนั้น พระเจ้าทัณฑกี รับสั่งให้ถอดฐานันดร

ของหญิงแพศยาคนหนึ่ง. ตั้งแต่นั้นมา นางก็ทําความเชยชิดกับบุรุษนั้นๆ แสวงหา

ฐานันดรอยู่ ในวันหนึ่ง ไปยังพระราชอุทยาน พบดาบสนั้น จึงกล่าวว่า “เราพบคน

กาฬกัณณีนี้นี่เอง, พวกท่านจงนํานํ้ามา, ฉันจักล้างตาทั้ง ๒” ดังนี้แล้ว เคี้ยวไม้ชําระ

ฟัน บ้วนก้อนนํ้าลายให้ตกลงที่สรีระของดาบส ทิ้งไม้ชําระฟันลงที่บนชฎา ราดแม้นํ้า

บ้วนปากลงบนศีรษะของดาบสนั้นแล้ว ออกไป.

 ..............................................................................................................................
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 ตํ  ทิวสเมว  ราชา  ปกติฏฺฅานนฺตรเมวสฺสา  ทาเปสิ ฯ  สา  ปุพฺเพ  กตํ  กุสลํ   

นิสฺสาย  ลทฺธํ  ฅานนฺตรํ  “ตาปสสฺส  สรีเร  เขฬปาตเนน  ลทฺธนฺติ  มญฺฃิตฺถ ฯ  

ตโต  กติปาหจฺจเยน  ราชา  ปุโรหิตสฺส  ฅานนฺตรํ  คณฺหิ ฯ  โส  คณิกํ  อุปคนฺตฺวา   

“กินฺติ  กตฺวา  ฅานนฺตรํ  ปฏิลภสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  “อิมํ  นาม  กตฺวาติ  สุตฺวา  ตตฺถ   

คนฺตฺวา  ตเถว  กตฺวา  ตทเหว  ปกติฏฺฅานนฺตรํ  ปฏิลภิ ฯ  โสปิ  ปุญฺฃผเลน  ตํ   

ลภิตฺวา  “เขฬปาตเนน  ลทฺธนฺติ  มญฺฃิตฺถ ฯ  ตโต  กติปาหจฺจเยน  รญฺโฃ  ปจฺจนฺโต   

กุปิ ฯ  ราชา  ปจฺจนฺตํ  วูปสมิตุกาโม  ปุโรหิตสฺส  วจนํ  คเหตฺวา  สพฺเพ  มนุสฺเส  

อาณาเปสิ  “เอตสฺส  กูฏชฏิลสฺส  สรีเร  เขฬํ  ปาเตถาติ ฯ  เต  สพฺเพปิ  รญฺฃา  สทฺธึ  

ตเถว  อกํสุ ฯ  เขฬาทีนิ  ตาปสสฺส  สกลสรีรํ  อวตฺถรึสุ ฯ  เสนาปติ  ปน  สพฺพปจฺฉา  

สุณิตฺวา  เวเคน  อุยฺยานํ  คนฺตฺวา  ตํ  สพฺพํ  วิยูหิตฺวา  นหาเปตฺวา  “ภนฺเต  อยุตฺตํ   

เตหิ  กตํ,  เอเตสํ  กึ  ภวิสฺสตีติ  อาห ฯ  “มยฺหํ  มโนปโทโส  นตฺถิ,  เทวตา  ปน   

อติวิย  กุทฺธา,  อิโต  สตฺตเม  ทิวเส  สกลรฏฺฅํ  อรฏฺฅํ  กริสฺสนฺติ,  ตสฺมา  ตฺวํ   

สตฺตทิวสพฺภนฺตเร  พหิรฏฺฅํ  คจฺฉาติ ฯ  โส  ตถา  อกาสิ ฯ  ราชา  ปน  คตมตฺโตเยว   

ปจฺจนฺตํ  วูปสเมตฺวา  ปจฺจาคนฺตฺวา  นครํ  ปาวิสิ ฯ  ตทเหว  เทวตา  อุทกวุฏฺฅึ   

ปาเตสุํ ฯ  มนุสฺสา  อตฺตมนา  อเหสุํ,  กูฏชฏิลสฺส  อปรทฺธกาลโต  ปฏฺฅาย  อมฺหากํ  

รญฺโฃ  วุฑฺฒิเยว,  ปจฺจนฺตํ  วูปสเมตฺวา  อาคตทิวเสเยว  เทโว  วุฏฺโฅติ ฯ  ตโต   

เทวตา  สุมนปุปฺผวุฏฺฅึ  มาสกวุฏฺฅึ  กหาปณวุฏฺฅึ  หตฺถุปคปาทุปคาทิกตภณฺฑวุฏฺฅิญฺจ  

ปาเตสุํ ฯ

 ตํทิวสํ  เอว ในวันนั้นนั่นเทียว  ราชา อ.พระราชา  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ   

ทาเปสิ ให้พระราชทานแล้ว  ปกติฏฺฅานนฺตรํ  เอว ซึ่งฐานันดรตามปกตินั่นเทียว  

อสฺสา  (คณิกาย) แก่หญิงแพศยานั้น ฯ  สา  (คณิกา) อ.หญิงแพศยานั้น  มญฺฃิตฺถ 

สําคัญแล้ว  ฅานนฺตรํ ซึ่งฐานันดร  (อตฺตนา)  ปุพฺเพ  กตํ  กุสลํ  นิสฺสาย  ลทฺธํ 

อันอันตน อาศัยแล้ว  ซึ่งกุศล ในกาลก่อน ได้แล้ว  อิติ ว่า  “(ฅานนฺตรํ) อ.ฐานันดร  

(มยา) อันเรา  ลทฺธํ ได้แล้ว  เขฬปาตเนน เพราะการยังนํ้าลายให้ตกลง  สรีเร 

บนสรีระ  ตาปสสฺส ของดาบส”  อิติ ดังนี้ ฯ  ราชา อ.พระราชา  คณฺหิ ทรงยึด

เอาแล้ว  ฅานนฺตรํ ซึ่งฐานันดร  ปุโรหิตสฺส ของปุโรหิต  กติปาหจฺจเยน โดยอัน

ล่วงไปแห่งวันเล็กน้อย  ตโต  (ทิวสโต) แต่วันนั้น ฯ  โส  (ปุโรหิโต) อ.ปุโรหิตนั้น   

อุปคนฺตฺวา เข้าไปหาแล้ว  คณิกํ ซึ่งหญิงแพศยา  ปุจฺฉิตฺวา ถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) 
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อ.เธอ  กตฺวา กระทําแล้ว  กินฺติ ซึ่งอะไร  ปฏิลภสิ ย่อมได้เฉพาะ  ฅานนฺตรํ ซึ่ง

ฐานันดร”  อิติ ดังนี้  สุตฺวา ฟังแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.ดิฉัน  กตฺวา กระทําแล้ว  อิมํ  

นาม  (กมฺมํ) ซึ่งกรรมชื่อนี้  (ปฏิลภามิ) ย่อมได้เฉพาะ  (ฅานนฺตรํ) ซึ่งฐานันดร”  

อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  ตถา  เอว 

เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว  ปฏิลภิ ได้เฉพาะแล้ว  ปกติฏฺฅานนฺตรํ ซึ่งฐานันดรตาม

ปกติ  ตทเหว ในวันนั้นนั่นเทียว ฯ  โสปิ  (ปุโรหิโต) อ.ปุโรหิตแม้นั้น  ลภิตฺวา ได้แล้ว  

ตํ  (ฅานนฺตรํ) ซึ่งฐานันดรนั้น  ปุญฺฃผเลน เพราะผลแห่งบุญ  มญฺฃิตฺถ สําคัญแล้ว  

อิติ ว่า  “(ฅานนฺตรํ) อ.ฐานันดร  (มยา) อันเรา  ลทฺธํ ได้แล้ว  เขฬปาตเนน เพราะ

การยังนํ้าลายให้ตกไป”  อิติ ดังนี้ ฯ  ปจฺจนฺโต อ.ปัจจันตชนบท  รญฺโฃ ของพระ

ราชา  กุป ิกําเริบแล้ว  กติปาหจฺจเยน โดยอันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อย  ตโต  (ทิวสโต)  

แต่วันนั้น ฯ  ราชา อ.พระราชา  ปจฺจนฺตํ  วูปสมิตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออัน ยัง

ปัจจันตชนบท ให้เข้าไปสงบ  (หุตฺวา) เป็น  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  วจนํ ซึ่งคํา   

ปุโรหิตสฺส ของปุโรหิต  อาณาเปสิ ทรงรับสั่งแล้ว  มนุสฺเส ซึ่งมนุษย์ ท.  สพฺเพ  

ทั้งปวง  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  เขฬํ ยังนํ้าลาย  ปาเตถ จงให้ตกไป  สรีเร  

บนสรีระ  เอตสฺส  กูฏชฏิลสฺส ของชฎิลโกงนั่น”  อิติ ดังนี้ ฯ  เต  (มนุสฺสา) อ.มนุษย์ 

ท.  สพฺเพป ิ แม้ทั้งปวง  อกํสุ ได้กระทําแล้ว  ตถา  เอว เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว  

สทฺธึ กับ  รญฺฃา ด้วยพระราชา ฯ  เขฬาทีนิ  (อสุจีนิ) อ.ของไม่สะอาด ท. มีนํ้าลาย

เป็นต้น  อวตฺถรึสุ ท่วมทับแล้ว  สกลสรีรํ ซึ่งสรีระทั้งสิ้น  ตาปสสฺส ของดาบส ฯ  

ปน ส่วนว่า  เสนาปติ อ.เสนาบดี  สุณิตฺวา ฟังแล้ว  สพฺพปจฺฉา ในภายหลังแห่งชน

ทั้งปวง  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อุยฺยานํ สู่อุทยาน  เวเคน โดยเร็ว  วิยูหิตฺวา คุ้ยแล้ว  ตํ  

(อสุจึ) ซึ่งของไม่สะอาด  สพฺพํ ทั้งปวง  (ตาปสํ) ยังดาบส  นหาเปตฺวา ให้อาบแล้ว  

อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (กมฺมํ) อ.กรรม  อยุตฺต ํอันไม่

สมควรแล้ว  เตหิ  (มนุสฺเสหิ) อันมนุษย์ ท. เหล่านั้น  กตํ กระทําแล้ว,  กึ  (ผลํ) อ.ผล

อะไร  ภวิสฺสติ จักมี  เอเตสํ  (ชนานํ) แก่ชน ท. เหล่านั่น”  อิติ ดังนี้ ฯ  (ตาปโส) 

อ.ดาบส  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “มโนปโทโส อ.ความประทุษร้ายแห่งใจ  มยฺห ํ 

ของอาตมา  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  ปน แต่ว่า  เทวตา อ.เทวดา ท.  กุทฺธา โกรธแล้ว   

อติวิย เกินเปรียบ,  (เทวตา) อ.เทวดา ท.  กริสฺสนฺต ิจักกระทํา  สกลรฏฺฅํ ซึ่งแว่น

แคว้นทั้งสิ้น  อรฏฺฅํ มิให้เป็นแว่นแคว้น  ทิวเส ในวัน  สตฺตเม ที่ ๗  อิโต  (ทิวสโต) 
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แต่วันนี้,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  ตฺวํ อ.ท่าน  คจฺฉ จงไป  พหิรฏฺฅํ สู่ภายนอกแห่ง

แว่นแคว้น  สตฺตทิวสพฺภนฺตเร ในภายในแห่งวันที่ ๗”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (เสนาปติ) 

อ.เสนาบดีนั้น  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ  ปน ส่วนว่า  ราชา 

อ.พระราชา  คตมตฺโต  เอว ผู้สักว่าไปแล้วนั่นเทียว  ปจฺจนฺตํ ยังปัจจันตชนบท   

วูปสเมตฺวา ให้เข้าไปสงบแล้ว  ปจฺจาคนฺตฺวา กลับมาแล้ว  ปาวิสิ ได้เข้าไปแล้ว  

นครํ สู่พระนคร ฯ  ตทเหว ในวันนั้นนั่นเทียว  เทวตา อ.เทวดา ท.  อุทกวุฏฺฅึ ยัง

ฝนนํ้า  ปาเตสุํ ให้ตกแล้ว ฯ  มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  อตฺตมนา เป็นผู้มีใจเป็นของ

ตน  อิติ ว่า  “วุฑฺฒิ  เอว อ.ความเจริญนั่นเทียว  (โหติ) ย่อมมี  รญฺโฃ แก่พระราชา  

อมฺหากํ ของเรา ท.  ปฏฺฅาย จําเดิม  (กูฏชฏิลสฺส  อมฺเหหิ)  อปรทฺธกาลโต แต่

กาล แห่งชฎิลโกง เป็นผู้อันเรา ท. ทําลายแล้ว,  เทโว อ.ฝน  วุฏฺโฅ ตกแล้ว  ปจฺจนฺตํ  

วูปสเมตฺวา  อาคตทิวเส  เอว ในวันเป็นที่ ยังปัจจันตชนบท ให้เข้าไปสงบแล้ว มา

แล้วนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ  ตโต ในลําดับนั้น  เทวตา อ.เทวดา 

ท.  สุมนปุปฺผวุฏฺฅึ ยังฝนอันเป็นวิการแห่งดอกมะลิ  จ ด้วย  มาสกวุฏฺฅึ ยังฝนอัน

เป็นวิการแห่งมาสก  จ ด้วย  กหาปณวุฏฺฅึ ยังฝนอันเป็นวิการแห่งกหาปณะ  จ ด้วย  

หตฺถุปคตปาทุปคาทิกตภณฺฑวุฏฺฅึ ยังฝนอันเป็นวิการแห่งเครื่องประดับมีเครื่อง

ประดับมือและเครื่องประดับเท้าเป็นต้น  จ ด้วย  ปาเตสุํ ให้ตกแล้ว ฯ

  ในวันนั้นนั่นเอง พระราชาโปรดเกล้า ฯ ให้พระราชทานฐานันดรเดิมนั่นแล แก่หญิง

แพศยานั้น. นางสําคัญฐานันดรที่ตนได้แล้ว เพราะอาศัยกุศลอันทําไว้ในก่อนว่า “ตน

ได้แล้ว ด้วยการถ่มนํ้าลายให้ตกลงที่สรีระของดาบส”. โดยกาลล่วงไป ๒-๓ วัน จาก

วันนั้น พระราชาทรงริบฐานันดรของปุโรหิต. ปุโรหิตนั้น เข้าไปหาหญิงแพศยา ถาม

ว่า “เธอทําอะไร จึงได้ฐานันดรคืน ?” ได้ฟังว่า “ทํากรรมชื่อนี้ในที่นั้น” ไปทําเหมือน

อย่างนั้น ก็เผอิญได้ฐานันดรเดิมคืนในวันนั้นเหมือนกัน. แม้ปุโรหิตนั้น ได้ฐานันดร

นั้นด้วยผลบุญแล้ว ก็สําคัญว่า “ได้แล้วเพราะการถ่มนํ้าลายให้ตกลง”. โดยกาลล่วงไป 

๒-๓ วัน จากวันนั้น ปัจจันตชนบทของพระราชาจลาจล. พระราชามีพระราชประสงค์

จะปราบปัจจันตชนบทให้ราบคาบ ทรงเชื่อคําของปุโรหิต จึงทรงบังคับมนุษย์ทั้งหมด

ว่า “พวกท่านจงถ่มนํ้าลายให้ตกลงที่สรีระของชฎิลโกงนั่น”. มนุษย์เหล่านั้นแม้

ทั้งหมด พร้อมกับพระราชา ได้ทําเหมือนอย่างนั้นแล้ว. ของอันน่าเกลียดทั้งหลายมี

นํ้าลายเป็นต้น ลาดทั่วสรีระของดาบส. ส่วนเสนาบดี ได้สดับ ภายหลังชนทั้งหมด จึง
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รีบไปยังอุทยาน เขี่ยของอันน่าเกลียดทั้งหมดนั้นออกแล้ว ให้ดาบสอาบนํ้าแล้ว เรียน

ว่า “ท่านขอรับ กรรมที่ไม่สมควรอันชนเหล่านั้นทําแล้ว ผลอะไรจักมีแก่ชนเหล่านั้น”. 

ดาบสกล่าวว่า “ความประทุษร้ายแห่งใจของอาตมา ไม่มี, แต่เทพยดา โกรธหนัก

มาก, ในวันที่ ๗ แต่วันนี้ไป เทพยดาทั้งหลายจักทําแว่นแคว้นทั้งสิ้น มิให้เป็นแว่น

แคว้น, เพราะฉะนั้น ท่านจงไปภายนอกแว่นแคว้นเสียภายใน ๗ วันเถิด”. เสนาบดี

นั้นได้ทําอย่างนั้นแล้ว. ส่วนพระราชา พอเสด็จไปถึงเท่านั้น ก็ปราบปัจจันตชนบท

ให้ราบคาบได้แล้ว เสด็จกลับเข้าสู่พระนคร. ในวันนั้นเอง เทพยดาทั้งหลาย ให้ฝน

นํ้าตกลง. พวกมนุษย์ได้มีใจเบิกบานว่า “ตั้งแต่เวลาที่พวกเราทําร้ายต่อชฎิลโกง

แล้ว พระราชาของพวกเราก็มีแต่ทรงพระเจริญถ่ายเดียว, เฉพาะในวันที่พระองค์ทรง

ปราบปัจจันตชนบทราบคาบ เสด็จมาแล้ว ฝนก็ตก”. ลําดับนั้น เทพยดาทั้งหลาย ให้

ฝนดอกมะลิ ฝนมาสก ฝนกหาปณะ และฝนเครื่องประดับมีเครื่องประดับมือ เครื่อง

ประดับเท้าเป็นต้น ตกลงแล้ว. 

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

 ตโต  มนุสฺสา  อติวิย  ตุฏฺฅจิตฺตา  อตฺตมนวาจํ  นิจฺฉาเรตฺวา  รญฺโฃ  กตปาเป   

สมนุญฺฃา  ชาตา ฯ  ตทา  เทวตา  เอกโตธาราทิอาวุธวุฏฺฅึ  วีตจฺฉิตงฺคารวุฏฺฅึ   

กูฏาคารปฺปมาณปาสาณวุฏฺฅึ  วาลิกาวุฏฺฅิญฺจ  ปาเตตฺวา  อสีติหตฺถุพฺเพธํ  ถลํ  อกํสุ ฯ   

รฏฺเฅปน  อวินสฺสนฺเตเยว  สรภงฺโค  ตํ  การณํ  ฃตฺวา  เทฺว  ตรุณตาปเส  เปเสตฺวา  

กิสวจฺฉํ  มญฺจสิวิกาย  อากาเสน  อาหราเปสิ ฯ  เสนาปติ  ปน  สยเมว  นิกฺขมิ ฯ  ตสฺมึ  

กมฺเม  อสมนุญฺฃาตานมฺปน  ติรจฺฉานานํ  ปานียติณานิ  นาเหสุํ ฯ  เต  เยน  ปานีย-

ติณานิ  เตน  คจฺฉนฺตา  อปฺปตฺเตเยว  สตฺตเม  ทิวเส  พหิรฏฺฅํ  ปตฺตา ฯ

 ตโต เพราะเหตุนั้น  มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  ตุฏฺฅจิตฺตา ผู้มีจิตอันยินดีแล้ว  อติวิย เกิน

เปรียบ  นิจฺฉาเรตฺวา เปล่งแล้ว  อตฺตมนวาจํ ซึ่งวาจาแห่งบุคคลผู้มีใจเป็นของตน  

สมนุญฺฃา เป็นผู้รู้ตามด้วยดี  รญฺโฃ  กตปาเป ในบาป อันพระราชา ทรงกระทําแล้ว  

ชาตา เกิดแล้ว ฯ  ตทา ในกาลนั้น  เทวตา อ.เทวดา ท.  เอกโตธาราทิอาวุธวุฏฺฅึ 

ยังฝนอาวุธมีคมข้างเดียวเป็นต้น  จ ด้วย  วีตจฺฉิตงฺคารวุฏฺฅึ ยังฝนแห่งถ่านเพลิง

อันมีเปลวไฟไปปราศแล้ว  จ ด้วย  กูฏาคารปฺปมาณปาสาณวุฏฺฅึ ยังฝนแห่งแผ่น

หินมีเรือนยอดเป็นประมาณ  จ ด้วย  วาลิกาวุฏฺฅึ ยังฝนทราย  จ ด้วย  ปาเตตฺวา  
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ให้ตกแล้ว  อกํสุ ได้กระทําแล้ว  ถลํ ซึ่งที่ดอน  อสีติหตฺถุพฺเพธํ อันมีศอกแปดสิบเป็น

ส่วนสูง ฯ  ปน ก็  รฏฺเฅ ครั้นเมื่อแว่นแคว้น  อวินสฺสนฺเต  เอว ไม่พินาศอยู่นั่นเทียว,  

สรภงฺโค อ.ดาบสชื่อว่าสรภังคะ  ฃตฺวา รู้แล้ว  ตํ  การณํ ซึ่งเหตุนั้น  เปเสตฺวา  

ส่งไปแล้ว  ตรุณตาปเส ซึ่งดาบสหนุ่ม  เทฺว ๒ ท่าน  (เต  ตาปเส) ยังดาบส ท. 

เหล่านั้น  อาหราเปสิ ให้นํามาแล้ว  กิสวจฺฉํ ซึ่งดาบสชื่อว่ากิสวัจฉะ  อากาเสน 

ทางอากาศ  มญฺจสิวิกาย ด้วยวออันเป็นเตียง ฯ  ปน ส่วนว่า  เสนาปติ อ.เสนาบดี   

นิกฺขมิ ออกไปแล้ว  สยํ  เอว ด้วยตนเองนั่นเทียว ฯ  ปน ก็  ปานียติณานิ อ.นํ้าอัน

บุคคลพึงดื่มและหญ้า ท.  น  อเหสุํ ไม่ได้มีแล้ว  ติรจฺฉานานํ แก่สัตว์เดรัจฉาน ท.  

อสมนุญฺฃาตานํ ผู้ไม่รู้ตามด้วยดีแล้ว  ตสฺมึ  กมฺเม ในกรรมนั้น ฯ  เต  (ติรจฺฉานา) 

อ.สัตว์เดรัจฉาน ท. เหล่านั้น  คจฺฉนฺตา ไปอยู่  เตน  (ทิสาภาเคน) ใน-,  ปานีย- 

ติณานิ อ.นํ้าอันบุคคลพึงดื่มและหญ้า ท.  (สนฺติ) มีอยู่  เยน  (ทิสาภาเคน) ในส่วน

แห่งทิศใด, -ส่วนแห่งทิศนั้น,  ทิวเส ครั้นเมื่อวัน  สตฺตเม ที่ ๗  อปฺปตฺเต  เอว ไม่ถึง

แล้วนั่นเทียว,  ปตฺตา ถึงแล้ว  พหิรฏฺฅํ ซึ่งภายนอกแห่งแว่นแคว้น ฯ

  เพราะเหตุนั้น พวกมนุษย์จึงดีใจอย่างยิ่ง เปล่งวาจาด้วยใจเบิกบาน มีความคล้อย

ตามในบาปอันพระราชาทรงทําแล้ว. ครั้งนั้น เทพยดาทั้งหลาย ให้ฝนอาวุธมีคมข้าง

เดียว ฝนถ่านเพลิงอันปราศจากเปลว ฝนแผ่นหินประมาณเท่าเรือนยอด และฝน

ทรายตกลงแล้ว ให้ทําแว่นแคว้นให้ดอนสูงได้ ๘๐ ศอก. ก็เมื่อแว่นแคว้นยังไม่ทัน

พินาศ. สรภังคดาบสทราบเหตุนั้น ส่งดาบสรุ่นหนุ่ม ๒ รูปไป ให้นํากิสวัจฉดาบสมา

ทางอากาศด้วยวอเตียง. ส่วนเสนาบดี ออกไปตามลําพังเอง. ก็นํ้าดื่มและหญ้าสําหรับ

สัตว์เดรัจฉานผู้ไม่คล้อยตามในกรรมนั้น ก็มิได้มี. สัตว์เดรัจฉานเหล่านั้น จึงไปตาม

สถานที่ซึ่งมีนํ้าดื่มและหญ้า ยังไม่ทันถึงวันที่ ๗ ก็ถึงภายนอกแว่นแคว้น.

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

 เอโก  ปน  ราโม  นาม  ปุริโส  เทวตาหิ  ตโต  รฏฺฅโต  พหิ  นีหโฏ ฯ  เตน  ตึสนิปาเต  

ชยทิสชาตกวณฺณนายํ  วุตฺตํ  “เอโก  กิร  พาราณสีวาสี  ราโม  นาม  มาตุโปสโก   

มาตาปิตโร  ปฏิชคฺคนฺโต  โวหารตฺถาย  คโต  ทณฺฑกีรญฺโฃ  วิชิเต  กุมฺภวตีปุรํ  นครํ  

คนฺตฺวา  นววิเธน  วสฺเสน  สกลรฏฺเฅ  วินาสิยมาเน  มาตาปิตูนํ  คุเณ  สริ ฯ  อถ  นํ  

มาตูปฏฺฅานกมฺมสฺส  ผเลน  เทวตา  โสตฺถินา  อานยิตฺวา  มาตุ  อทํสูติ ฯ  ตทญฺเฃ  



142 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๓ [จตุตฺถ

ปน  สพฺเพปิ  วินาสํ  ปตฺตาติ ฯ

 ปน ก็  ปุริโส อ.บุรุษ  เอโก คนหนึ่ง  ราโม  นาม ชื่อว่าราม  เทวตาหิ อันเทวดา ท.  

นีหโฏ นําไปแล้ว  พห ิในภายนอก  ตโต  รฏฺฅโต จากแว่นแคว้นนั้น ฯ  เตน เพราะ

เหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “กิร ได้ยินว่า  มาตุโปสโก อ.บุรุษผู้เลี้ยงซึ่งมารดา  

เอโก คนหนึ่ง  พาราณสีวาสี ผู้อยู่ในเมืองพาราณสีโดยปกติ  ราโม  นาม ชื่อว่าราม   

ปฏิชคฺคนฺโต ปฏิบัติอยู่  มาตาปิตโร ซึ่งมารดาและบิดา ท.  คโต ไปแล้ว  โวหารตฺถาย  

เพื่อประโยชน์แก่การค้าขาย  คนฺตฺวา ไปแล้ว  นครํ สู่พระนคร  กุมฺภวตีปุร ํ สู่

กุมภวดีปุระ  วิชิเต ในแว่นแคว้น  ทณฺฑกีรญฺโฃ ของพระราชาพระนามว่าทัณฑกี,   

สกลรฏฺเฅ ครั้นเมื่อแว่นแคว้นทั้งสิ้น  วสฺเสน อันฝน  นววิเธน อันมีอย่างเก้า   

วินาสิยมาเน ให้พินาศอยู่,  สร ิ ระลึกถึงแล้ว  คุเณ ซึ่งคุณ ท.  มาตาปิตูนํ ของ

มารดาและบิดา ท. ฯ  อถ ครั้งนั้น  เทวตา อ.เทวดา ท.  อานยิตฺวา นํามาแล้ว  นํ   

(ปุริสํ) ซึ่งบุรุษนั้น  อทํสุ ได้ให้แล้ว  มาตุ แก่มารดา  โสตฺถินา โดยสวัสดี  ผเลน 

เพราะผล  มาตูปฏฺฅานกมฺมสฺส แห่งกรรมคือการบํารุงซึ่งมารดา”  อิติ ดังนี้ ฯ  ปน 

ส่วนว่า  ตทญฺเฃ  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่าอื่นจากบุรุษนั้น  สพฺเพป ิแม้ทั้งปวง  ปตฺตา 

ถึงแล้ว  วินาสํ ซึ่งความพินาศ  อิติ ดังนี้แล ฯ  

 ก็บุรุษคนหนึ่ง ชื่อราม อันเทพยดาทั้งหลายช่วยนําออกไปภายนอกจากแว่นแคว้น

นั้น. เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถาชยทิสชาดก ในติงสนิบาต ท่านจึงกล่าวว่า “ดังได้สดับ

มา บุรุษชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่ง ชื่อราม เป็นผู้เลี้ยงมารดา บํารุงมารดาบิดาอยู่ ไป

เพื่อต้องการค้าขาย ถึงพระนครชื่อกุมภวดีปุระ ในแคว้นของพระเจ้าทัณฑกีแล้ว เมื่อ

แว่นแคว้นทั้งสิ้นถูกฝน ๙ อย่างให้พินาศไปอยู่ ระลึกถึงคุณของมารดาบิดา. ขณะนั้น 

เทพยดาทั้งหลายได้นําเขามามอบให้มารดาโดยความสวัสดี เพราะผลแห่งกรรมคือ

การบํารุงมารดา”. ส่วนชนเหล่าอื่น นอกจากบุรุษนั้นแม้ทั้งหมด ถึงความพินาศแล้ว

แล.

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

 มชฺฌิมปณฺณาสเก  อุปาลิสุตฺตวณฺณนายญฺเจว  สรภงฺคชาตกวณฺณนายญฺจ  มาตุโปสก- 

รามวตฺถุ ฯ
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 มาตุโปสกรามวตฺถุ อ.เรื่องแห่งนายรามผู้เลี้ยงซึ่งมารดา  (อาคตํ) มาแล้ว  อุปาลิ-

สุตฺตวณฺณนายํ  เจว ในอรรถกถาแห่งอุบาลิสูตรด้วยนั่นเทียว  สรภงฺคชาตก- 

วณฺณนายํ  จ ในอรรถกถาแห่งสรภังคชาดกด้วย  มชฺฌิมปณฺณาสเก ในมัชฌิม-

ปัณณาสก์ ฯ

 เรื่องรามบุรุษผู้เลี้ยงมารดา มาในอรรถกถาอุปาลิสูตร มัชฌิมปัณณาสก์ และในอรรถ-

กถาสรภังคชาดก.

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

๑๓. มาตุโปสกุปาสกวตฺถุ

[๓๒๗] ตสฺมา  ปุตฺเตน  นาม  มาตุโปสกุปาสเกน  วิย  อุปฏฺฅานกมฺเม  ถิรจิตฺเตน  ภวิตพฺพํ ฯ   

ยถา  จ  มาตาปิตโร  อุปฏฺฅาตุํ  ลเภยฺย,  ตถา  นนฺทปณฺฑิเตน  วิย  ปฏิปชฺชิตพฺพํ ฯ

 ตสฺมา  ปุตฺเตน  นาม  มาตุโปสกุปาสเกน  วิย  อุปฏฺฅานกมฺเม  ถิรจิตฺเตน  ภวิตพฺพํ ฯ  ยถา  จ  

(ปุตฺโต)  มาตาปิตโร  อุปฏฺฅาตุํ  ลเภยฺย,  ตถา  (ปุตฺเตน  อุปฏฺฅานกมฺมํ)  นนฺทปณฺฑิเตน  วิย   

ปฏิปชฺชิตพฺพํ ฯ

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  ปุตฺเตน  นาม ชื่ออันบุตร  ถิรจิตฺเตน เป็นผู้มีจิตอันมั่นคง  

อุปฏฺฅานกมฺเม ในอุปัฏฐานกรรม  มาตุโปสกุปาสเกน  วิย ราวกะอุบาสกผู้เลี้ยง 

ซึ่งมารดา  ภวิตพฺพํ พึงเป็น ฯ  จ อนึ่ง  (ปุตฺโต) อ.บุตร  ลเภยฺย พึงได้  อุปฏฺฅาตุํ  

เพื่ออันบํารุง  มาตาปิตโร ซึ่งมารดาและบิดา ท.  ยถา ฉันใด,  (อุปฏฺฅานกมฺมํ)  

อ.อุปัฏฐานกรรม  (ปุตฺเตน) อันบุตร  ปฏิปชฺชิตพฺพ ํพึงปฏิบัติ  นนฺทปณฺฑิเตน  วิย 

ราวกะนันทบัณฑิต  ตถา ฉันนั้น ฯ

 เพราะฉะนั้น ธรรมดาบุตร พึงเป็นผู้มีจิตมั่นคงในอุปัฏฐานกรรม เหมือนอุบาสกผู้

เลี้ยงมารดา. อนึ่ง บุตรพึงปฏิบัติโดยประการที่จะพึงได้เพื่อบํารุงมารดาบิดาเหมือน

นันทบัณฑิต.

 ..............................................................................................................................
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 สาวตฺถิยํ  กิเรโก  อุปาสโก,  ปิตริ  มเต,  มาตุเทวตา  หุตฺวา  มุขโธวนทนฺตกฏฺฅ- 

ทานาทินา  เจว  ยาคุภตฺตาทินา  จ  มาตรํ  ปฏิชคฺคติ ฯ  มาตา  ปนสฺส  ปุนปฺปุนํ   

วตฺวา,  ตสฺมึ  อนิจฺฉนฺเตเยว,  กุมาริกํ  อาหริตฺวา  อทาสิ ฯ  โส  ตาย  สทฺธึ  สํวาสํ  

กปฺเปสิ ฯ  สาปิสฺส  มาตรํ  สกฺกจฺจํ  อุปฏฺฅหิตฺวา  อปรภาเค  ตํ  พหิ  นีหราเปตุกามา  

หุตฺวา  เอกทิวสํ  สามิกํ  อาห  “สามิ  ตยิ  พหิ  คเต,  ตว  มาตา  มํ  อกฺโกสตีติ ฯ  

โส  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ  สา  ตโต  ปฏฺฅาย  ยาคุํ  ททมานา  อจฺจุณฺหํ  วา  อติสีตลํ  วา   

อติโลณํ  วา  อโลณํ  วา  เทติ,  “อมฺม  อจฺจุณฺหา  อติโลณาติ  วุตฺเต,  สีโตทกํ  ปูเรตฺวา   

ปุน  “อติสีตลา  นิลฺโลณาเยวาติ  วุตฺเต,  “อิทาเนว  ‘อจฺจุณฺหา  อติโลณาติ  วตฺวา   

‘อติสีตลา  นิลฺโลณาติ  วทสิ,  โก  ตํ  โตเสตุํ  สกฺขิสฺสตีติ  มหาสทฺทํ  กโรติ,  นหาโน-

ทกมฺปิ  อจฺจุณฺหํ  กตฺวา  ปิฏฺฅิยํ  อาสิญฺจติ,  “อจฺจุณฺหนฺติ  วุตฺเต,  สีโตทกํ  ปูเรตฺวา,  

“อติสีตลนฺติ  วุตฺเต,  “อิทาเนว  อจฺจุณฺหนฺติ  วตฺวา  ปุน  ‘อติสีตลนฺติ  วทสิ,  โก  ตว  

อวมานํ  สหิตุํ  สกฺขิสฺสตีติ  อาห ฯ  เอวํ  สา  สสฺสุยา  สทฺธึ  กลหํ  กตฺวา  สามิกํ  อาห  

“นาหํ  เอวรูปาย  กาฬกณฺณิยา  สทฺธึ  เอกเคเห  วสิตุํ  สกฺโกมิ,  เอตํ  พหิ  วสาเปหีติ ฯ   

โส  “ภทฺเท  ตฺวํ  ตาว  ตรุณา,  ยตฺถ  กตฺถจิ  คนฺตฺวา  ชีวิตุํ  สกฺโกสิ,  มาตา  ปน  

เม  ทุพฺพลา,  อหเมวสฺสา  ปฏิสรณํ,  ตฺวํ  นิกฺขมิตฺวา  อตฺตโน  กุลํ  คจฺฉาติ  อาห ฯ   

สา  “สจาหํ  กุลํ  คมิสฺสํ,  วิธววาสํ  วสนฺตี  ทุกฺขิตา  ภวิสฺสนฺติ  จินฺเตตฺวา  ภีตา   

อคนฺตฺวา  ปุริมนเยเนว  สสฺสุํ  อาราเธตฺวา  ปฏิชคฺคติ ฯ  อเถกทิวสํ  อุปาสโก   

ธมฺมสฺสวนตฺถํ  เชตวนํ  คนฺตฺวา  สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺตํ  นิสินฺโน  “กึ  อุปาสก  

ปุญฺฃกมฺเม  นปฺปมชฺชสิ,  มาตูปฏฺฅานกมฺมํ  ปูเรสีติ  ปุฏฺโฅ  “อาม  ภนฺเตติ  วตฺวา  

สพฺพํ  ปวตฺตึ  กเถสิ ฯ  สตฺถา  “อิทานิ  ตาว  อุปาสก  ตสฺสา  วจนํ  น  คณฺหาสิ,   

ปุพฺเพ  ปเนติสฺสา  วจเนน  ตว  มาตรํ  นิกฺกฑฺฒิตฺวา  มํ  นิสฺสาย  ตํ  ปุน  เคหํ   

อาเนตฺวา  ปฏิชคฺคสีติ  วตฺวา  อฏฺฅกนิปาเต  กจฺจานีชาตกํ  กเถตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสสิ ฯ   

สจฺจปริโยสาเน  อุปาสโก  โสตาปนฺโน ฯ  มาตุโปสกอุปาสกวตฺถุ ฯ

 สาวตฺถิยํ  กิร  เอโก  อุปาสโก,  ปิตริ  มเต,  มาตุเทวตา  หุตฺวา  มุขโธวนทนฺตกฏฺฅทานาทินา  

(กิจฺเจน)  เจว  ยาคุภตฺตาทินา  (อาหารวตฺถุนา)  จ  มาตรํ  ปฏิชคฺคติ ฯ  มาตา  ปน  อสฺส   

(อุปาสกสฺส)  ปุนปฺปุนํ  วตฺวา,  ตสฺมึ  (อุปาสเก)  อนิจฺฉนฺเต  เอว,  กุมาริกํ  อาหริตฺวา  อทาสิ ฯ  

โส  (อุปาสโก)  ตาย  (กุมาริกาย)  สทฺธึ  สํวาสํ  กปฺเปสิ ฯ  สาปิ  (กุมาริกา)  อสฺส  (อุปาสกสฺส)  

มาตรํ  สกฺกจฺจํ  อุปฏฺฅหิตฺวา  อปรภาเค  (สามิกํ)  ตํ  (มาตรํ)  พหิ  นีหราเปตุกามา  หุตฺวา   
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เอกทิวสํ  สามิกํ  อาห  “สามิ  ตยิ  พหิ  คเต,  ตว  มาตา  มํ  อกฺโกสตีติ ฯ  โส  (สามิโก)   

ตุณฺหี  อโหสิ ฯ  สา  (กุมาริกา)  ตโต  (กาลโต)  ปฏฺฅาย  ยาคุํ  ททมานา  อจฺจุณฺหํ  วา  อติสีตลํ  วา   

อติโลณํ  วา  อโลณํ  วา  (ยาคุํ)  เทติ,  “อมฺม  (ยาคุ)  อจฺจุณฺหา  อติโลณา  (โหติ)”  อิติ  (วจเน   

สสฺสุยา)  วุตฺเต,  สีโตทกํ  ปูเรตฺวา,  ปุน  “(ยาคุ)  อติสีตลา  นิลฺโลณา  เอว  (โหติ)”  อิติ  (วจเน   

สสฺสุยา)  วุตฺเต,  “(ตฺวํ)  อิทานิ  เอว  ‘(ยาคุ)  อจฺจุณฺหา  อติโลณา  (โหติ)”  อิติ  วตฺวา  ‘(ยาคุ)   

อติสีตลา  นิลฺโลณา  (โหติ)”  อิติ  วทสิ,  โก  ตํ  โตเสตุํ  สกฺขิสฺสตีติ  มหาสทฺทํ  กโรติ,   

นหาโนทกมฺปิ  อจฺจุณฺหํ  กตฺวา  ปิฏฺฅิยํ  อาสิญฺจติ,  “(อุทกํ)  อจฺจุณฺหํ  (โหติ)”  อิติ  (วจเน  สสฺสุยา)  

วุตฺเต,  สีโตทกํ  ปูเรตฺวา,  “(อุทกํ)  อติสีตลํ  (โหติ)”  อิติ  (วจเน  สสฺสุยา)  วุตฺเต,  “(ตฺวํ)  อิทานิ  เอว  

‘(อุทกํ)  อจฺจุณฺหํ  (โหติ)”  อิติ  วตฺวา  ปุน  ‘(อุทกํ)  อติสีตลํ  (โหติ)”  อิติ  วทสิ,  โก  ตว  อวมานํ  

สหิตุํ  สกฺขิสฺสตีติ  อาห ฯ  เอวํ  สา  สสฺสุยา  สทฺธึ  กลหํ  กตฺวา  สามิกํ  อาห  “น  อหํ  เอวรูปาย  

กาฬกณฺณิยา  สทฺธึ  เอกเคเห  วสิตุํ  สกฺโกมิ,  (ตฺวํ)  เอตํ  (มาตรํ)  พหิ  วสาเปหีติ ฯ  โส  (สามิโก)  

“ภทฺเท  ตฺวํ  ตาว  ตรุณา  (อสิ),  (ตฺวํ)  ยตฺถ  กตฺถจิ  (ฅาเน)  คนฺตฺวา  ชีวิตุํ  สกฺโกสิ,  มาตา  ปน  

เม  ทุพฺพลา  (โหติ),  อหํ  เอว  อสฺสา  (มาตุยา)  ปฏิสรณํ  (โหติ),  ตฺวํ  นิกฺขมิตฺวา  อตฺตโน  กุลํ   

คจฺฉาติ  อาห ฯ  สา  (กุมาริกา)  “สเจ  อหํ  กุลํ  คมิสฺสํ,  (อหํ)  วิธววาสํ  วสนฺตี  ทุกฺขิตา  ภวิสฺสนฺติ  

จินฺเตตฺวา  ภีตา  อคนฺตฺวา  ปุริมนเยน  เอว  สสฺสุํ  อาราเธตฺวา  ปฏิชคฺคติ ฯ  อถ  เอกทิวสํ  อุปาสโก  

ธมฺมสฺสวนตฺถํ  เชตวนํ  คนฺตฺวา  สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺตํ  นิสินฺโน  (สตฺถารา  “ตฺวํ)  กึ  อุปาสก  

ปุญฺฃกมฺเม  น  ปมชฺชสิ,  (ตฺวํ)  มาตูปฏฺฅานกมฺมํ  ปูเรสีติ  ปุฏฺโฅ  “อาม  ภนฺเต  (เอวํ)”  อิติ  วตฺวา  

สพฺพํ  ปวตฺตึ  กเถสิ ฯ  สตฺถา  “(ตฺวํ)  อิทานิ  ตาว  อุปาสก  ตสฺสา  (กุมาริกาย)  วจนํ  น  คณฺหาสิ,   

(ตฺวํ)  ปุพฺเพ  ปน  เอติสฺสา  (กุมาริกาย)  วจเนน  ตว  มาตรํ  นิกฺกฑฺฒิตฺวา  มํ  นิสฺสาย  ตํ  ปุน  

เคหํ  อาเนตฺวา  ปฏิชคฺคสีติ  วตฺวา  อฏฺฅกนิปาเต  กจฺจานีชาตกํ  กเถตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสสิ ฯ  

สจฺจปริโยสาเน  อุปาสโก  โสตาปนฺโน ฯ  มาตุโปสกอุปาสกวตฺถุ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  อุปาสโก อ.อุบาสก  เอโก คนหนึ่ง  สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถี,  ปิตริ  

ครั้นเมื่อบิดา  มเต ตายแล้ว,  มาตุเทวตา เป็นผู้มีมารดาเพียงดังเทวดา  หุตฺวา 

เป็น  ปฏิชคฺคติ ย่อมปรนนิบัติ  มาตรํ ซึ่งมารดา  มุขโธวนทนฺตกฏฺฅทานาทินา   

(กิจฺเจน)  เจว ด้วยกิจ มีการให้ซึ่งนํ้าเป็นเครื่องล้างซึ่งหน้าและไม้ชําระฟันเป็นต้น

ด้วยนั่นเทียว  ยาคุภตฺตาทินา  (อาหารวตฺถุนา)  จ ด้วยอาหารวัตถุ มีข้าวยาคูและ

ภัตรเป็นต้นด้วย ฯ  ปน ก็  มาตา อ.มารดา  อสฺส  (อุปาสกสฺส) ของอุบาสกนั้น   

วตฺวา กล่าวแล้ว  ปุนปฺปุน ํบ่อยๆ,  ตสฺมึ  (อุปาสเก) ครั้นเมื่อุบาสกนั้น  อนิจฺฉนฺเต   
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เอว ไม่ปรารถนาอยู่นั่นเทียว,  อาหริตฺวา นํามาแล้ว  กุมาริกํ ซึ่งนางกุมาริกา   

อทาสิ ได้ให้แล้ว ฯ  โส  (อุปาสโก) อ.อุบาสกนั้น  กปฺเปส ิ สําเร็จแล้ว  สํวาสํ ซึ่ง

การอยู่ร่วม  สทฺธึ กับ  ตาย  (กุมาริกาย) ด้วยนางกุมาริกานั้น ฯ  สาปิ  (กุมาริกา) 

อ.นางกุมาริกาแม้นั้น  อุปฏฺฅหิตฺวา บํารุงแล้ว  สกฺกจฺจํ โดยเคารพ  มาตรํ ซึ่งมารดา  

อสฺส  (อุปาสกสฺส) ของอุบาสกนั้น  (สามิกํ)  ตํ  (มาตรํ)  นีหราเปตุกามา เป็นผู้

ใคร่เพื่ออัน ยังสามี ให้นําออก ซึ่งมารดานั้น  พห ิในภายนอก  อปรภาเค ในกาลอัน

เป็นส่วนอื่นอีก  หุตฺวา เป็น  อาห กล่าวแล้ว  สามิกํ กะสามี  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  

อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  ตย ิครั้นเมื่อท่าน  คเต ไปแล้ว  พห ิในภายนอก,  มาตา 

อ.มารดา  ตว ของท่าน  อกฺโกสติ ย่อมด่า  ม ํซึ่งดิฉัน”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (สามิโก) 

อ.สามีนั้น  ตุณฺห ีเป็นผู้นิ่ง  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  สา  (กุมาริกา) อ.นางกุมาริกานั้น  

ททมานา เมื่อให้  ยาคุํ ซึ่งข้าวยาคู  เทติ ย่อมให้  (ยาคุํ) ซึ่งข้าวยาคู  อจฺจุณฺหํ  วา 

อันร้อนยิ่งหรือ  อติสีตลํ  วา หรือว่า อันเย็นยิ่ง  อติโลณํ  วา อันเค็มยิ่งหรือ  อโลณํ  

วา หรือว่าอันไม่เค็ม  ปฏฺฅาย จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น,  (วจเน) ครั้นเมื่อ

คํา  อิติ ว่า  “อมฺม ดูก่อนแม่  (ยาคุ) อ.ข้าวยาคู  อจฺจุณฺหา อันร้อนยิ่ง  อติโลณา 

อันเค็มยิ่ง”  อิติ ดังนี้  (สสฺสุยา) อันแม่ผัว  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  สีโตทกํ ยังนํ้าอันเย็น   

ปูเรตฺวา ให้เต็มแล้ว,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “(ยาคุ) อ.ข้าวยาคู  อติสีตลา 

อันเย็นยิ่ง  นิลฺโลณา  เอว อันมีรสเค็มออกแล้วนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้  (สสฺสุยา) อัน

แม่ผัว  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  กโรติ ย่อมกระทํา  มหาสทฺทํ ซึ่งเสียงอันใหญ่  อิติ ว่า   

“อิทานิ  เอว ในกาลนี้นั่นเทียว  (ตฺวํ) อ.ท่าน  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  ‘(ยาคุ) 

อ.ข้าวยาคู  อจฺจุณฺหา อันร้อนยิ่ง  อติโลณา อันเค็มยิ่ง’  อิติ ดังนี้  วทสิ ย่อมกล่าว  

อิติ ว่า  ‘(ยาคุ) อ.ข้าวยาคู  อติสีตลา อันเย็นยิ่ง  นิลฺโลณา อันมีรสเค็มออกแล้ว’  

อิติ ดังนี้,  โก อ.ใคร  สกฺขิสฺสติ จักอาจ  ตํ  โตเสตุํ เพื่ออัน ยังท่าน ให้ยินดี”  อิติ 

ดังนี้,  กตฺวา กระทําแล้ว  นหาโนทกมฺปิ แม้ซึ่งนํ้าเป็นเครื่องอาบ  อุจฺจุณฺหํ ให้ร้อน

ยิ่ง  อาสิญฺจติ ย่อมราด  ปิฏฺฅิยํ ที่หลัง,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “(อุทกํ) อ.นํ้า  

อจฺจุณฺหํ อันร้อนยิ่ง”  อิติ ดังนี้  (สสฺสุยา) อันแม่ผัว  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  สีโตทกํ ยัง

นํ้าอันเย็น  ปูเรตฺวา ให้เต็มแล้ว,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “(อุทกํ) อ.นํ้า  อติ

สีตลํ อันเย็นยิ่ง”  อิติ ดังนี้  (สสฺสุยา) อันแม่ผัว  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  อาห กล่าวแล้ว  

อิติ ว่า  “อิทานิ  เอว ในกาลนี้นั่นเทียว  (ตฺวํ) อ.ท่าน  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า   
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‘(อุทกํ) อ.นํ้า  อจฺจุณฺหํ อันร้อนยิ่ง’  อิติ ดังนี้  วทสิ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  ‘(อุทกํ) อ.นํ้า  

อติสีตลํ อันเย็นยิ่ง’  อิติ ดังนี้  ปุน อีก,  โก อ.ใคร  สกฺขิสฺสติ จักอาจ  สหิตุ ํเพื่ออัน

อดกลั้น  อวมานํ ซึ่งการดูหมิ่น  ตว ของท่าน”  อิติ ดังนี้ ฯ  สา  (กุมาริกา) อ.นาง 

กุมาริกานั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  กลหํ ซึ่งความทะเลาะ  สทฺธึ กับ  สสฺสุยา ด้วยแม่ผัว  

เอวํ อย่างนี้  อาห กล่าวแล้ว  สามิกํ กะสามี  อิติ ว่า  “อหํ อ.ดิฉัน  น  สกฺโกมิ ย่อม

ไม่อาจ  วสิตุ ํเพื่ออันอยู่  เอกเคเห ในเรือนหลังเดียวกัน  สทฺธึ กับ  กาฬกณฺณิยา 

ด้วยหญิงกาฬกัณณี  เอวรูปาย ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เอตํ  (กาฬกณฺณึ)  

ยังหญิงกาฬกัณณีนั่น  วสาเปหิ จงให้อยู่  พห ิ ในภายนอก”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส   

(สามิโก) อ.สามีนั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภทฺเท แน่ะนางผู้เจริญ  ตฺว ํอ.เธอ  

ตรุณา เป็นหญิงสาว  อสิ ย่อมเป็น  ตาว ก่อน,  (ตฺวํ) อ.เธอ  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ยตฺถ  

กตฺถจิ  (ฅาเน) ในที่ใดที่หนึ่ง  สกฺโกสิ ย่อมอาจ  ชีวิตุ ํเพื่ออันเป็นอยู่,  ปน ส่วนว่า  

มาตา อ.มารดา  เม ของเรา  ทุพฺพลา เป็นผู้มีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว  โหติ 

ย่อมเป็น,  อหํ  เอว อ.เรานั่นเทียว  ปฏิสรณํ เป็นที่พึ่งเฉพาะ  อสฺสา  (มาตุยา) ของ

มารดานั้น  (โหติ) ย่อมเป็น,  ตฺวํ อ.เธอ  นิกฺขมิตฺวา ออกไปแล้ว  คจฺฉ จงไป  กุลํ  

สู่ตระกูล  อตฺตโน ของตน”  อิติ ดังนี้ ฯ  สา  (กุมาริกา) อ.นางกุมาริกานั้น  จินฺเตตฺวา  

คิดแล้ว  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  อหํ อ.เรา  คมิสฺส ํจักไป  กุลํ สู่ตระกูลไซร้,  (อหํ) อ.เรา  

วสนฺต ีอยู่อยู่  วิธววาสํ อยู่โดยความเป็นหญิงหม้าย  ทุกฺขิตา เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความ

ทุกข์  ภวิสฺส ํจักเป็น”  อิติ ดังนี้  ภีตา กลัวแล้ว  อคนฺตฺวา ไม่ไปแล้ว  สสฺสุ ํยังแม่

ผัว  อาราเธตฺวา ให้ยินดีแล้ว  ปฏิปคฺคติ ย่อมปรนนิบัติ  ปุริมนเยน  เอว โดยนัย 

อันมีในก่อนนั่นเทียว ฯ  อถ ครั้งนั้น  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  อุปาสโก อ.อุบาสก   

คนฺตฺวา ไปแล้ว  เชตวนํ สู่พระวิหารชื่อว่าเชตวัน  ธมฺมสฺสวนตฺถ ํ เพื่ออันฟังซึ่ง

ธรรม  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  นิสินฺโน นั่งแล้ว  เอกมนฺตํ  

ณ ที่สมควร  (สตฺถารา)  ปุฏฺโฅ ผู้อันพระศาสดาตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “อุปาสก  

ดูก่อนอุบาสก  (ตฺวํ) อ.เธอ  น  ปมชฺชส ิ ย่อมไม่ประมาท  ปุญฺฃกมฺเม ในกรรม 

อันเป็นบุญ  กึ หรือ,  (ตฺวํ) อ.เธอ  มาตูปฏฺฅานกมฺมํ ยังกรรมคืือการบํารุงซึ่งมารดา   

ปูเรสิ ย่อมให้เต็มหรือ”  อิติ ดังนี้  วตฺวา กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ  อาม พระเจ้าข้า  (เอวํ) อ.อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้  กเถสิ กราบทูลแล้ว  

ปวตฺต ึซึ่งความเป็นไปทั่ว  สพฺพ ํทั้งปวง ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  วตฺวา ตรัสแล้ว  
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อิติ ว่า  “อุปาสก ดูก่อนอุบาสก  (ตฺวํ) อ.เธอ  น  คณฺหาสิ ย่อมไม่ถือเอา  วจนํ ซึ่งคํา   

ตสฺสา  (กุมาริกาย) ของนางกุมาริกานั้น  อิทานิ ในกาลนี้  ตาว ก่อน,  ปน แต่ว่า   

ปุพฺเพ ในกาลก่อน  (ตฺวํ) อ.เธอ  นิกฺกฑฺฒิตฺวา คร่าออกแล้ว  มาตรํ ซึ่งมารดา  ตว 

ของเธอ  วจเนน ตามคํา  เอติสฺสา  (กุมาริกาย) ของนางกุมาริกานั่น  นิสฺสาย 

อาศัยแล้ว  ม ํซึ่งเรา  อาเนตฺวา นํามาแล้ว  ตํ  (มาตรํ) ซึ่งมารดานั้น  เคหํ สู่เรือน  

ปุน อีก  ปฏิชคฺคสิ ย่อมปรนนิบัติ”  อิติ ดังนี้  กเถตฺวา ตรัสแล้ว  กจฺจานีชาตกํ ซึ่ง

กัจจานีชาดก  อฏฺฅกนิปาเต ในอัฏฐกนิบาต  ปกาเสสิ ทรงประกาศแล้ว  สจฺจานิ ซึ่ง

สัจจะ ท. ฯ  สจฺจปริโยสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งสัจจะ  อุปาสโก อ.อุบาสก   

โสตาปนฺโน เป็นพระโสดาบัน  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว ฯ  มาตุโปสกุปาสกวตฺถุ อ.เรื่อง

แห่งอุบาสกผู้เลี้ยงซึ่งมารดา  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

 ดังได้สดับมา อุบาสกคนหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี เมื่อบิดาตายแล้ว มีมารดาเป็นดุจ

เทพยดา ปรนนิบัติมารดาด้วยกิจมีการให้นํ้าล้างหน้า และไม้ชําระฟันเป็นต้น และ

ด้วยวัตถุมีข้าวยาคูและภัตรเป็นต้น. ส่วนมารดา พูดแก่เขาบ่อยๆ เมื่อเขาไม่ปรารถนา

อยู่นั่นเอง ก็ขืนนําสตรีรุ่นสาวมาแล้วมอบให้. เขาสําเร็จการอยู่ร่วมกับสตรีนั้น. แม้

สตรีนั้นก็บํารุงมารดาของอุบาสกนั้นโดยเคารพ. ต่อมาสตรีนั้นมีความประสงค์จะให้

สามีนํามารดานั้นออกไปเสียภายนอก ในวันหนึ่ง จึงพูดกะสามีว่า “นาย เมื่อนายไป

ภายนอก, มารดาของนายด่าฉัน”. เขาได้นิ่งเสีย. ตั้งแต่นั้นมา นางเมื่อจะให้ข้าวยาคู 

ย่อมให้ข้าวยาคูที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด เค็มจัดหรือจืดจัด. เมื่อแม่ผัวกล่าวว่า “ร้อนนัก 

เค็มนัก แม่” ก็เติมนํ้าเย็นลงไป เมื่อแม่ผัวกล่าวอีกว่า “เย็นนัก ไม่เค็มเลย” ก็ส่งเสียง

เอ็ดอึงว่า “เมื่อตะกี้นี้เอง พูดว่า ‘ร้อนนัก เค็มนัก’ แล้วยังกล่าวว่า ‘เย็นนัก ไม่เค็มเลย’, 

ใครจักอาจให้ท่านยินดีได้”, แม้นํ้าสําหรับอาบ นางก็ทําให้ร้อนจัด แล้วราดลงที่หลัง, 

เมื่อแม่ผัวกล่าวว่า “ร้อนเกิน” ก็เติมนํ้าเย็นลงไป เมื่อแม่ผัวกล่าวว่า “เย็นจริง” ก็พูด

ว่า “เมื่อตะกี้นี่เอง พูดว่า ‘ร้อนเกิน’ แล้วก็ยังกล่าวอีกว่า ‘เย็นจริง’, ใครจักอาจอดทน

ความดูหมิ่นของท่านได้”. นางทําการทะเลาะกับแม่ผัวอย่างนั้นแล้ว พูดกะสามีว่า 

“ดิฉันไม่อาจจะอยู่ในเรือนหลังเดียวกับมารดาผู้กาฬกัณณีเห็นปานนี้ได้, ขอนายจงให้

มารดานั้นอยู่เสียภายนอกเถิด”. เขาพูดว่า “นางผู้เจริญ หล่อนยังรุ่นสาว ไปในที่ใดที่

หนึ่งแล้ว ก็อาจเป็นอยู่ได้ก่อน, ส่วนมารดาของฉัน ทุพพลภาพ, ฉันเท่านั้น เป็นที่พึ่ง

ของมารดานั้น, หล่อนจงออกไปสู่สกุลของตนเถิด”. นางคิดว่า “ถ้าเราจักไปสู่สกุลไซร้, 
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อยู่เป็นหญิงหม้าย จักประสบทุกข์” ดังนี้แล้ว กลัว ไม่ไป ปรนนิบัติให้แม่ผัวชอบใจ 

โดยนัยก่อนนั่นแล. ภายหลัง ณ วันหนึ่ง อุบาสก ไปสู่พระเชตวัน เพื่อฟังธรรม ถวาย

บังคมพระศาสดาแล้ว นั่งอยู่ ณ ที่สมควร อันพระศาสดาตรัสถามว่า “อุบาสก เธอไม่

ประมาทในบุญกรรม, บําเพ็ญกรรมคือการบํารุงมารดาอยู่หรือ ?” กราบทูลว่า “อย่าง

นั้น พระเจ้าข้า” แล้วกราบทูลเรื่องทั้งหมด. พระศาสดาตรัสว่า “อุบาสก เธอไม่เชื่อคํา

ของสตรีนั้นในกาลบัดนี้เท่านั้น แต่ในกาลก่อน เธอคร่ามารดาของเธอออกไป เพราะ

คําของสตรีนั่นแล ได้อาศัยเรา จึงนํามารดานั้นกลับมาสู่เรือน ปรนปรนนิบัติอีก” ดังนี้

แล้ว ตรัสกัจจานีชาดก ในอัฏฐกนิบาต ประกาศสัจจะทั้งหลายแล้ว. ในเวลาจบสัจจะ 

อุบาสกได้เป็นโสดาบัน. จบเรื่องอุบาสกผู้เลี้ยงมารดา.

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

๑๔. กจฺจานีวตฺถุ

[๓๒๘] อตีเต  พาราณสิยํ  เอโก  ปุริโส  ปิตริ  มเต  มาตุเทวตา  หุตฺวา  วุตฺตนเยเนว   

กจฺจานึ  นาม  มาตรํ  ปฏิชคฺคติ ฯ  สพฺพํ  วุตฺตสทิสํ ฯ  ตทา  โส  ภริยาย  วจนํ   

คเหตฺวา  มาตรํ  อาห  “อิโต  นิกฺขมฺม  ยถารุจิตฏฺฅาเน  วสาหีติ ฯ  สา  โรทมานา   

นิกฺขมฺม  เอกํ  สมิทฺธํ  กุลํ  นิสฺสาย  ภตึ  กตฺวา  ทุกฺเขน  ชีวิตํ  กปฺเปสิ ฯ  ตสฺสา   

นิกฺขนฺตกาเล  ปน  สุณิสา  คพฺภินี  อปรภาเค  ปุตฺตํ  วิชายิตฺวา  สามิกํ  อาห  “ตว   

มาตริ  เคเห  วสนฺติยา  ปุตฺตํ  นาลภึ  อิทานิ  ปุตฺโต  เม  ลทฺโธ  อิมินา  การเณน   

ตสฺสา  กาฬกณฺณิภาวํ  ชานาหีติ ฯ  กจฺจานีปิ  “มม  กิร  นิกฺกฑฺฒิตกาเล  ปุตฺตํ   

ลภตีติ  สุตฺวา  “อทฺธา  อิมสฺมึ  โลเก  เชฏฺฅาปจายนธมฺโม  เจว  ติวิธสุจริตธมฺโม  จ  

มโต  ภวิสฺสติ,  สเจ  หิ  ธมฺโม  น  มโต  ภเวยฺย,  มาตรํ  โปเถตฺวา  นิกฺกฑฺฒิตฺวา  

ปุตฺตํ  น  ลเภยฺย,  สุขํ  น  ชีเวยฺย,  ธมฺมสฺส    มตกภตฺตํ  ทสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  สุสานํ  

คนฺตฺวา  ตีหิ  มนุสฺสสีเสหิ  อุทฺธนํ  กตฺวา  อคฺคึ  ชาเลตฺวา  ตณฺฑุลํ  โธวิตุํ  อารภิ ฯ  

ตํ  ขณญฺเฃว  สกฺโก  เทวราชา  โลกํ  โอโลเกนฺโต  ตํ  ทุกฺขปฺปตฺตํ  “ธมฺโม  มโตติ  

สญฺฃาย  ธมฺมสฺส  มตกภตฺตํ  ทาตุกามํ  ทิสฺวา  พฺราหฺมณวณฺเณน  ตํ  อุปสงฺกมิตฺวา  

“น  มโต  ธมฺโมติ  วตฺวา  อากาเส  ฅตฺวา  “กจฺจานิ  มา  ภายิ,  ปุตฺโต  จ  เต  นตฺตา  จ  
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สุณิสา  จ  มมานุภาเวนาคนฺตฺวา  ตํ  อาทาย  คมิสฺสนฺตีติ  วตฺวา  สกฏฺฅานเมว  คโต ฯ   

เตปิ  สกฺกานุภาเวน  ตสฺสา  คุณํ  อนุสฺสริตฺวา  สุสานมคฺคํ  ปฏิปชฺชิตฺวา  ตํ  อนฺตรา-

มคฺเค  ทิสฺวา  ปาเทสุ  นิปติตฺวา  โทสํ  ขมาเปตฺวา  เคหํ  อาเนตฺวา  ตโต  ปฏฺฅาย  

สมคฺคสํวาสํ  วสึสูติ ฯ  กจฺจานีวตฺถุ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงไปแล้ว  ปุริโส อ.บุรุษ  เอโก คนหนึ่ง  พาราณสิยํ ใน

เมืองพาราณสี  ปิตร ิครั้นเมื่อบิดา  มเต ตายแล้ว  มาตุเทวตา เป็นผู้มีมารดาเพียง

ดังเทวดา  หุตฺวา เป็น  ปฏิชคฺคติ ย่อมปรนนิบัติ  มาตรํ ซึ่งมารดา  กจฺจานึ  นาม 

ชื่อว่ากัจจานี  วุตฺตนเยน  เอว โดยนัยแห่งคําอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วนั่นเทียว ฯ  สพฺพํ  

(วตฺถุ) อ.เรื่องทั้งปวง  วุตฺตสทิส ํเป็นเช่นกับด้วยคําอันถูกกล่าวแล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ   

ตทา ในกาลนั้น  โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  วจนํ ซึ่งคํา  ภริยาย  

ของภรรยา  อาห กล่าวแล้ว  มาตรํ กะมารดา  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  นิกฺขมฺม 

ออกไปแล้ว  อิโต  (ฅานโต) จากที่นี้  วสาหิ จงอยู่  ยถารุจิตฏฺฅาเน ในที่เป็นที่

อันท่านชอบใจแล้วอย่างไร”  อิติ ดังนี้ ฯ  สา  (มาตา) อ.มารดานั้น  โรทมานา 

ร้องไห้อยู่  นิกฺขมฺม ออกไปแล้ว  นิสฺสาย อาศัยแล้ว  กุลํ ซึ่งตระกูล  สมิทฺธํ ผู้มั่งคั่ง  

เอกํ ตระกูลหนึ่ง  กตฺวา กระทําแล้ว  ภต ึซึ่งการรับจ้าง  กปฺเปส ิสําเร็จแล้ว  ชีวิต ํ 

ซึ่งชีวิต  ทุกฺเขน โดยยากลําบาก ฯ  ปน ก็  นิกฺขนฺตกาเล ในกาลเป็นที่ออกไปแล้ว   

ตสฺสา  (มาตุยา) แห่งมารดานั้น  สุณิสา อ.ลูกสะใภ้  คพฺภินี เป็นผู้มีครรภ์   

วิชายิตฺวา คลอดแล้ว  ปุตฺต ํ ซึ่งบุตร  อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก  อาห 

กล่าวแล้ว  สามิกํ กะสามี  อิติ ว่า  “มาตริ ครั้นเมื่อมารดา  ตว ของท่าน  วสนฺติยา  

อยู่อยู่  เคเห ในเรือน,  (อหํ) อ.ดิฉัน  น  อลภึ ไม่ได้ได้แล้ว  ปุตฺตํ ซึ่งบุตร,  อิทานิ  

ในกาลนี้  ปุตฺโต อ.บุตร  เม อันดิฉัน  ลทฺโธ ได้แล้ว,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ชานาหิ  

จงรู้  ตสฺสา  (มาตุยา)  กาฬกณฺณิภาวํ ซึ่งความที่ แห่งมารดานั้น เป็นกาฬกัณณี   

อิมินา  การเณน เพราะเหตุนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  กจฺจานีป ิ แม้ อ.นางกัจจานี  สุตฺวา  

ฟังแล้ว  อิติ ว่า  “กิร ได้ยินว่า  (สา  สุณิสา) อ.ลูกสะใภ้นั้น  ลภติ ย่อมได้  ปุตฺต ํ 

ซึ่งบุตร  มม  นิกฺกฑฺฒิตกาเล ในกาล แห่งเรา อันบุตร คร่าออกแล้ว”  อิติ ดังนี้  

จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “เชฏฺฅาปจายนธมฺโม เจว อ.ธรรมคือความประพฤติ

อ่อนน้อมต่อผู้เจริญที่สุดด้วยนั่นเทียว  ติวิธสุจริตธมฺโม  จ อ.ธรรมคือสุจริตอันมี

อย่างสามด้วย  อิมสฺมึ  โลเก ในโลกนี้  มโต เป็นธรรมอันตายแล้ว  ภวิสฺสต ิจักเป็น  
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อทฺธา แน่แท้,  ห ิเพราะว่า  สเจ ถ้าว่า  ธมฺโม อ.ธรรม  มโต เป็นธรรมอันตายแล้ว  

ภเวยฺย พึงเป็น  น หามิได้ไซร้,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  โปเถตฺวา โบยแล้ว  มาตรํ ซึ่ง

มารดา  นิกฺกฑฺฒิตฺวา คร่าออกแล้ว  น  ลเภยฺย ไม่พึงได้  ปุตฺต ํซึ่งบุตร,  น  ชีเวยฺย 

ไม่พึงเป็นอยู่  สุขํ สบาย,  (อหํ) อ.เรา  ทสฺสามิ จักให้  มตกภตฺต ํซึ่งภัตรเพื่อผู้ตาย

แล้ว  ธมฺมสฺส แก่ธรรม”  อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สุสานํ สู่ป่าช้า  กตฺวา กระทํา

แล้ว  อุทฺธนํ ซึ่งเตา  มนุสฺสสีเสห ิด้วยศีรษะของมนุษย์ ท.  ตีห ิสาม  อคฺคึ ยังไฟ  

ชาเลตฺวา ให้โพลงแล้ว  อารภิ เริ่มแล้ว  โธวิตุํ เพื่ออันล้าง  ตณฺฑุลํ ซึ่งข้าวสาร ฯ  

ตํขณํ  เอว ในขณะนั้นนั่นเทียว  สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  เทวราชา ผู้เป็นพระราชาแห่ง

เทวดา  โอโลเกนฺโต ทรงตรวจดูอยู่  โลกํ ซึ่งโลก  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  ตํ  (กจฺจานึ) 

ซึ่งนางกัจจานีนั้น  ทุกฺขปฺปตฺต ํผู้ถึงแล้วซึ่งทุกข์  ทาตุกามํ ผู้ใคร่เพื่ออันให้  มตก-

ภตฺต ํซึ่งภัตรเพื่อผู้ตายแล้ว  ธมฺมสฺส แก่ธรรม  สญฺฃาย ด้วยความสําคัญ  อิติ ว่า  

“ธมฺโม อ.ธรรม  มโต ตายแล้ว”  อิติ ดังนี้  อุปสงฺกมิตฺวา เสด็จเข้าไปหาแล้ว  ตํ   

(กจฺจานึ) ซึ่งนางกัจจานีนั้น  พฺราหฺมณวณฺเณน ด้วยเพศแห่งพราหมณ์  วตฺวา ตรัส

แล้ว  อิติ ว่า  “ธมฺโม อ.ธรรม  มโต ตายแล้ว  น หามิได้”  อิติ ดังนี้  ฅตฺวา ดํารง

อยู่แล้ว  อากาเส ในอากาศ  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “กจฺจานิ ดูก่อนนางกัจจานี  

(ตฺวํ) อ.ท่าน  มา  ภายิ อย่ากลัวแล้ว,  ปุตฺโต อ.บุตร  เต ของท่าน  จ ด้วย  นตฺตา  จ 

อ.หลานด้วย  สุณิสา  จ อ.ลูกสะใภ้ด้วย  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  อาทาย พาเอาแล้ว  ต ํ

ซึ่งทาน  คมิสฺสนฺต ิจักไป  อานุภาเวน ด้วยอานุภาพ  มม ของเรา”  อิติ ดังนี้  คโต 

เสด็จไปแล้ว  สกฏฺฅานํ  เอว สู่ที่ของตนนั่นเทียว ฯ  เตปิ  (ชนา) อ.ชน ท. แม้เหล่า

นั้น  อนุสฺสริตฺวา ระลึกถึงแล้ว  คุณํ ซึ่งคุณ  ตสฺสา  (กจฺจานิยา) ของนางกัจจานี 

นั้น  สกฺกานุภาเวน ด้วยอานุภาพของท้าวสักกะ  ปฏิปชฺชิตฺวา ดําเนินไปแล้ว   

สุสานมคฺคํ สู่หนทางเป็นที่ไปในป่าช้า  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (กจฺจานึ) ซึ่งนางกัจจานี

นั้น  อนฺตรามคฺเค ในระหว่างแห่งหนทาง  นิปติตฺวา หมอบลงแล้ว  ปาเทสุ ที่เท้า 

ท.  (ตํ  กจฺจานึ) ยังนางกัจจานีนั้น  ขมาเปตฺวา ให้อดแล้ว  โทสํ ซึ่งโทษ  อาเนตฺวา  

นํามาแล้ว  เคหํ สู่เรือน  วสึสุ อยู่แล้ว  สมคฺควาสํ อยู่โดยความพร้อมเพรียงกัน  

ปฏฺฅาย จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น  อิติ ดังนี้แล ฯ  กจฺจานีวตฺถุ อ.เรื่องแห่ง

นางกัจจานี  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ
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 ในอดีตกาล บุรุษคนหนึ่ง ในกรุงพาราณสี เมื่อบิดาตายแล้ว มีมารดาดังเทพยดา 

ปรนนิบัติมารดาชื่อกัจจานี โดยนัยดังกล่าวแล้วนั่นเอง. เรื่องทั้งหมด ก็เหมือนเรื่องที่

กล่าวแล้ว. ครั้งนั้น บุรุษนั้น เชื่อคําของภรรยา พูดกะมารดาว่า “แม่ ออกไปจากที่นี้ จง

อยู่ในที่ตามที่ชอบใจเถิด”. นางร้องไห้ พลางออกไปอาศัยสกุลมั่งคั่งสกุลหนึ่ง ทําการ

รับจ้างเลี้ยงชีวิตโดยลําบาก. ก็ในเวลาที่นางออกไปแล้ว ลูกสะใภ้ตั้งครรภ์ ต่อมาก็

คลอดบุตร พูดกะสามีว่า “เมื่อมารดาของนายอยู่ในเรือน, ดิฉันไม่ได้บุตร, บัดนี้ ดิฉัน

ได้บุตรแล้ว, เพราะเหตุนั้น นายจงทราบว่ามารดาของนายนั้นเป็นกาฬกัณณี”. ฝ่าย

นางกัจจานี ได้ยินว่า “ได้ข่าวว่า ในเวลาที่เราถูกเขาคร่าออกแล้ว ลูกสะใภ้ได้บุตร” จึง

คิดว่า “ธรรมคือความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ และธรรมคือความสุจริต ๓ อย่างในโลกนี้ 

จักเป็นธรรมตายแล้วแน่แท้, เพราะถ้าธรรมไม่พึงตายไซร้, คนโบยคร่ามารดาออกไป

แล้ว ก็ไม่พึงได้บุตร ไม่พึงอยู่เป็นสุข, เราจักให้มตกภัตรแก่ธรรม” ดังนี้แล้ว ไปสู่ป่าช้า 

เอาศีรษะมนุษย์ ๓ ศีรษะ ทําก้อนเส้า ติดไฟ เริ่มซาวข้าวสาร. ในขณะนั้นนั่นเอง ท้าว

สักกเทวราช ทรงตรวจดูโลก เห็นนางกัจจานีนั้นประสบทุกข์ ประสงค์จะให้มตกภัตร

แก่ธรรม ด้วยสําคัญว่า “ธรรมตายแล้ว” จําแลงเพศเป็นพราหมณ์เข้าไปหานาง ตรัส

ว่า “ธรรมไม่ตาย” สถิตอยู่ในอากาศ ตรัสว่า “กัจจานี อย่ากลัวเลย บุตรหลานและลูก

สะใภ้ของท่านจักมาพาท่านกลับไปด้วยอานุภาพของเรา” แล้วเสด็จไปสู่สถานที่ของ

พระองค์นั่นแล. ชนทั้ง ๓ มีบุตรเป็นต้นแม้เหล่านั้น หวนระลึกถึงคุณของนางกัจจานี 

นั้น ด้วยอานุภาพของท้าวสักกะ จึงเดินทางสายที่ไปสู่ป่าช้าพบนางในระหว่างทาง 

จึงหมอบลงแทบเท้าทั้ง ๒ ให้นางอดโทษแล้ว นํามาสู่เรือน ตั้งแต่นั้น อยู่ร่วมกันด้วย

ความพร้อมเพรียงแล. จบเรื่องนางกัจจานี.

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

๑๕. เทฺวภาติกวตฺถุ

[๓๒๙] อตีเต  เชฏฺโฅ  โสณปณฺฑิโต  นาม  กนิฏฺโฅ  นนฺทปณฺฑิโต  นามาติ  เทฺว  ภาตโร  ตาปสา   

มาตาปิตโร  โปเสนฺตา  หิมวนฺตปฺปเทเส  วสึสุ ฯ  เตสุ  เชฏฺโฅ  ปญฺจาภิญฺฃตาย   

ทูรมฺปิ  คนฺตฺวา  มธุรผลํ  อาหริตฺวา  ปจฺฉา  เทติ ฯ  กนิฏฺโฅ  ปน  สมีเป  ยํ  วา  ตํ  วา  

ผลํ  อาหริตฺวา  ปฅมํ  เทติ ฯ  โส  เชฏฺเฅน  “มา  เอวํ  กรีติ  วุตฺโตปิ  วจนํ  น  คณฺหิ  ฯ   
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อถ  เชฏฺโฅ  “นนฺท  ตฺวํ  อโนวทิโย  ปณฺฑิตานํ  วจนํ  น  กโรสิ,  มาตาปิตโร  นาม  

เชฏฺฅสฺส  ภาโร,  อหเมว  เต  ปฏิชคฺคิสฺสามิ,  มายิธ  ตฺวํ  วสิ,  อญฺฃตฺถ  คจฺฉาหีติ  

อาห ฯ  นนฺโท  ฅาตุํ  อสกฺโกนฺโต  อตฺตโน  ปณฺณสาลํ  ปวิสิตฺวา  กสิณํ  โอโลเกตฺวา   

ตทเหว  ฌานาภิญฺฃา  นิพฺพตฺเตตฺวา  “อหํ  เอกสตราชาโน  คเหตฺวา  ภาตรํ   

ขมาเปตฺวา  มาตาปิตโร  อุปฏฺฅาตุํ  ยาจิสฺสามีติ  อิทฺธิยา  มโนชํ  นาม  พาราณสี- 

ราชานํ  อุปสงฺกมิตฺวา  “มหาราช  อหํ  อตฺตโน  พเลน  สกลชมฺพุทีเป  รชฺชํ  คเหตฺวา  

ตุมฺหากํ  ทสฺสามิ,  อชฺเชว  นิกฺขมถาติ  อาห ฯ  ราชา  ตถา  อกาสิ ฯ  สเจ  เสนาย  

อุณฺหํ  โหติ  นนฺโท  ฉายํ  กตฺวา  สีตํ  กโรติ,  เทเว  วสฺสนฺเต,  อุปริ  วสฺสิตุํ  น  เทติ,  

อุณฺหํ  วา  สีตํ  วา  วาตํ  วา  วาเรติ,  มคฺเค  ขาณุกาทโย  อนฺตรธาเปตฺวา  สมํ  กสิณ- 

มณฺฑลํ  วิย  กโรติ ฯ  โส  อากาเส  จมฺมขณฺฑํ  ปตฺถริตฺวา  นิสินฺโน  เสนาย  ปริวุโต  

ปฅมํ  โกสลรฏฺฅํ    คนฺตฺวา  “ยุทฺธํ  วา  โน  เทตุ  วเส  วา  วตฺตูติ  ทูตํ  ปาเหสิ ฯ   

โกสลราชา  กุชฺฌิตฺวา  ยุชฺฌิตุํ  นิกฺขมิ  ฯ  นนฺโท  ทฺวินฺนํ  เสนานมนฺตเร  อชินจมฺมํ  

มหนฺตํ  กตฺวา  ปสาเรตฺวา  ขิตฺตํ  ขิตฺตํ  สรํ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  เตสุ  เอโกปิ  สเรน  วิทฺโธ  

นาม  นตฺถิ ฯ  เต  ขีณสรา  หุตฺวา  นิรุสฺสาหา  อฏฺฅํสุ ฯ  นนฺโท  “มา  ภายิ,  ตว  รชฺชํ  

ตเวว  ภวิสฺสติ,  เกวลํ  มโนชรญฺโฃ  วสวตฺตี  โหหีติ  โกสลราชานํ  อาห ฯ  โสปิ   

สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  พาราณสีราชานํ  ปริวาเรตฺวา  องฺครฏฺฅํ  อคมาสิ ฯ  อิมินา  นเยน   

นนฺโท  สตฺตาหาธิกสตฺตมาสาธิกานิ  สตฺต  วสฺสานิ  สกลชมฺพุทีปรชฺชํ  คเหตฺวา   

มโนชรญฺโฃ  ทตฺวา  ตํ  เอกสตราชูนํ  เชฏฺฅกํ  กตฺวา  เต  สพฺเพ  ราชาโน  คเหตฺวา   

ภาตุ  สนฺติกํ  อาคนฺตฺวา  ตํ  ขมาเปตฺวา  มาตาปิตุโปสนํ  ยาจิ ฯ  โพธิสตฺโตปิ   

ตุฏฺฅจิตฺโต  “อิทานิ  เต  ขมามิ,  มาตาปิตูสุ  เอกํ  ปฏิชคฺคิตุํ  ลภิสฺสสีติ  อาห ฯ  อถสฺส  

มาตา  “ตาต  โสณปณฺฑิต  จิรปฺปวุตฺโถ  เต  กนิฏฺโฅ,  โส  มํ  อุปฏฺฅาตุ,  ตฺวํ  ปิตรนฺติ  

อาห ฯ  โพธิสตฺโต  มาตุ  วจนํ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  “นนฺท  ตยา  เชฏฺฅกโกฏฺฅาโส  ลทฺโธ,  

อปฺปมตฺโต  ปฏิชคฺเคยฺยาสีติ  วตฺวา  มาตุ  คุณํ  ปกาเสนฺโต  โสณนนฺทชาตเก  เทฺว  

คาถา  อภาสิ

[๓๓๐]   “อนุกมฺปกา  ปติฏฺฅา  จ   ปุพฺเพ  รสทที  จ  โน  

  มคฺโค  สคฺคสฺส  โลกสฺส   มาตา  ตํ  วรเต  อิเส ฯ

    ปุพฺเพ  รสทที  โคตฺตี   มาตา  ปุญฺญุปสญฺหิตา  

  มคฺโค  สคฺคสฺส  โลกสฺส   มาตา  ตํ  วรเต  อิเสติ ฯ
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 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  ตาปสา อ.ดาบส ท.  ภาตโร ผู้เป็นพี่น้องกัน  เทฺว 

๒  อิติ คือ  เชฏฺโฅ  (ตาปโส) อ.ดาบส ผู้เจริญที่สุด  โสณปณฺฑิโต  นาม ชื่อว่า 

โสณบัณฑิต  กนิฏฺโฅ  (ตาปโส) อ.ดาบสผู้น้อยที่สุด  นนฺทปณฺฑิโต  นาม ชื่อว่า 

นันทบัณฑิต”  โปเสนฺตา เลี้ยงอยู่  มาตาปิตโร ซึ่งมารดาและบิดา ท.  วสึส ุ อยู่

แล้ว  หิมวนฺตปฺปเทเส ในหิมวันตประเทศ ฯ  เตสุ  (ตาปเสสุ)  เชฏฺโฅ  (ตาปโส) 

อ.- ในดาบส ท. เหล่านั้นหนา -ดาบสผู้เจริญที่สุด  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ทูรมฺปิ แม้สู่ที่ไกล  

(อตฺตโน)  ปญฺจาภิญฺฃตาย เพราะความที่ แห่งตน เป็นผู้มีอภิญญา ๕  อาหริตฺวา 

นํามาแล้ว  มธุรผลํ ซึ่งผลไม้อันมีรสอร่อย  เทติ ย่อมให้  ปจฺฉา ในภายหลัง ฯ  ปน 

ส่วนว่า  กนิฏฺโฅ  (ตาปโส) อ.ดาบส ผู้น้อยที่สุด  อาหริตฺวา นํามาแล้ว  ผลํ ซึ่งผล

ไม้  ยํ  วา  ตํ  วา ใดหรือ หรือว่านั้น  สมีเป ในที่ใกล้  เทติ ย่อมให้  ปฅม ํก่อน ฯ  โส  

(กนิฏฺฅตาปโส) อ.ดาบสผู้น้อยที่สุดนั้น  เชฏฺเฅน  (ตาปเสน)  วุตฺโตป ิแม้ผู้อันดาบส

ผู้เจริญที่สุด กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  มา  กริ อย่ากระทําแล้ว  เอวํ อย่าง

นี้”  อิติ ดังนี้  น  คณฺหิ ไม่ถือเอาแล้ว  วจนํ ซึ่งคํา ฯ  อถ ครั้งนั้น  เชฏฺโฅ  (ตาปโส)  

อ.ดาบสผู้เจริญที่สุด  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “นนฺท ดูก่อนนันทะ  ตฺว ํ อ.เธอ   

(ปุคฺคเลน)  อโนวทิโย ผู้อันบุคคล ไม่พึงกล่าวสอน  น  กโรสิ ย่อมไม่กระทํา  วจนํ 

ซึ่งคํา  ปณฺฑิตานํ ของบัณฑิต ท.,  มาตาปิตโร  นาม  ชื่อ อ.มารดาและบิดา ท.  

ภาโร เป็นภาระ  เชฏฺฅสฺส  (ปุตฺตสฺส) ของบุตร ผู้เจริญที่สุด  (โหติ) ย่อมเป็น,  ตฺว ํ

อ.เธอ  มา  วส ิ อย่าอยู่แล้ว  อิธ  (ฅาเน) ในที่นี้,  (ตฺวํ) อ.เธอ  คจฺฉาหิ จงไป  

อญฺฃตฺถ  (ฅาเน) ในที่อื่น”  อิติ ดังนี้ ฯ  นนฺโท อ.ดาบสชื่อว่านันทะ  อสกฺโกนฺโต 

ไม่อาจอยู่  ฅาตุํ เพื่ออันดํารงอยู่  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  ปณฺณสาลํ สู่บรรณศาลา  

อตฺตโน ของตน  โอโลเกตฺวา เพ่งแล้ว  กสิณํ ซึ่งกสิณ  ฌานาภิญฺฃา ยังฌานและ

อภิญญา ท.  นิพฺพตฺเตตฺวา ให้บังเกิดแล้ว  ตทเหว ในวันนั้นนั่นเทียว  (จินฺเตตฺวา) 

คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  คเหตฺวา พาเอาแล้ว  เอกสตราชาโน ซึ่งพระราชาร้อย

หนึ่ง ท.  ภาตรํ ยังพี่ชาย  ขมาเปตฺวา ให้อดโทษแล้ว  ยาจิสฺสามิ จักขอ  อุปฏฺฅาตุํ 

เพื่ออันบํารุง  มาตาปิตโร ซึ่งมารดาและบิดา ท.”  อิติ ดังนี้  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไป

เฝ้าแล้ว  พาราณสีราชาน ํ ซึ่งพระราชาผู้เป็นใหญ่ในเมืองพาราณสี  มโนชํ  นาม 

พระนามว่ามโนชะ  อิทฺธิยา ด้วยฤทธิ์  อาห ถวายพระพรแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช 

ข้าแต่พระมหาบพิตร  อหํ อ.อาตมภาพ  คเหตฺวา พาเอาแล้ว  รชฺช ํ ซึ่งความเป็น
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แห่งพระราชา  สกลชมฺพุทีเป ในชมพูทวีปทั้งสิ้น  พเลน ด้วยกําลัง  อตฺตโน ของ

ตน  ทสฺสามิ จักถวาย  ตุมฺหากํ แก่พระองค์,  (ตุมฺเห) อ.พระองค์  นิกฺขมถ ขอจง

เสด็จออกไป  อชฺช  เอว ในวันนี้นั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ  ราชา อ.พระราชา  อกาสิ ได้

ทรงกระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ  สเจ ถ้าว่า  อุณฺหํ อ.ความร้อน  โหติ ย่อม

มี  เสนาย แก่กองทัพไซร้,  นนฺโท อ.ดาบสชื่อว่านันทะ  กตฺวา กระทําแล้ว  ฉายํ 

ซึ่งเงา  กโรติ ย่อมกระทํา  สีต ํให้เป็นอากาสอันเย็น,  เทเว ครั้นเมื่อฝน  วสฺสนฺเต 

ตกอยู่,  น  เทติ ย่อมไม่ให้  วสฺสิตุํ เพื่ออันตก  อุปริ ในเบื้องบน,  วาเรติ ย่อมห้าม  

อุณฺหํ  วา ซึ่งความร้อนหรือ  สีตํ  วา หรือว่า ซึ่งความเย็น  วาตํ  วา หรือว่า ซึ่ง

ลม,  ขาณุกาทโย  (นีวเร) ยังสิ่งกีดขวาง ท. มีตอเป็นต้น  มคฺเค ในหนทาง  อนฺตร- 

ธาเปตฺวา ให้หายไปแล้ว  กโรติ ย่อมกระทํา  สม ํให้เป็นที่อันเสมอ  กสิณมณฺฑลํ  

วิย ราวกะ อ.มณฑลแห่งกสิณ ฯ  โส  (นนฺโท) อ.ดาบสชื่อว่านันทะนั้น  ปตฺถริตฺวา  

ปูลาดแล้ว  จมฺมขณฺฑํ ซึ่งท่อนแห่งหนัง  อากาเส ในอากาส  นิสินฺโน นั่งแล้ว   

เสนาย  ปริวุโต ผู้อันกองทัพแวดล้อมแล้ว  คนฺตฺวา ไปแล้ว  โกสลรฏฺฅํ สู่แว่น

แคว้นชื่อว่าโกศล  ปฅม ํก่อน  ปาเหสิ ส่งไปแล้ว  ทูตํ ซึ่งทูต  อิติ ว่า  “โกสลราชา 

อ.พระเจ้าโกศล  เทตุ จงให้  ยุทฺธํ ซึ่งการรบ  วา หรือว่า  โน  เทตุ จงอย่าให้  วา 

หรือว่า  วตฺตต ุ จงเป็นไป  วเส ในอํานาจ”  อิติ ดังนี้ ฯ  โกสลราชา อ.พระเจ้า

โกศล  กุชฺฌิตฺวา ทรงกริ้วแล้ว  นิกฺขมิ เสด็จออกแล้ว  ยุชฺฌิตุ ํเพื่ออันรบ ฯ  นนฺโท 

อ.ดาบสชื่อว่านันทะ  ปสาเรตฺวา คลี่ออกแล้ว  อชินจมฺมํ ซึ่งหนังแห่งเสือดาว  กตฺวา 

กระทําแล้ว  มหนฺต ํให้ใหญ่  อนฺตเร ในระหว่าง  เสนานํ แห่งกองทัพ ท.  ทฺวินฺนํ ๒   

สมฺปฏิจฺฉิ รับเอาแล้ว  สร ํซึ่งลูกศร  (โยเธหิ)  ขิตฺตํ  ขิตฺตํ อันอันนักรบ ท. ยิงไปแล้ว 

ยิงไปแล้ว ฯ  เตสุ  (โยเธสุ)  เอโกปิ  (โยโธ) อ.- ในนักรบ ท. เหล่านั้นหนา -นักรบ

แม้คนหนึ่ง  สเรน  วิทฺโธ  นาม ชื่อว่าเป็นผู้อันลูกศร แทงแล้ว  นตฺถิ ย่อมไม่มี ฯ   

เต  (โยธา) อ.นักรบ ท. เหล่านั้น  ขีณสรา เป็นผู้มีลูกศรสิ้นไปแล้ว  หุตฺวา เป็น   

นิรุสฺสาหา ผู้มีความอุตสาหะออกแล้ว  อฏฺฅํสุ ได้ยืนแล้ว ฯ  นนฺโท อ.ดาบสชื่อ

ว่านันทะ  อาห ถวายพระพรแล้ว  โกสลราชานํ กะพระเจ้าโกศล  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) 

อ.พระองค์  มา  ภายิ อย่าทรงกลัวแล้ว,  รชฺช ํอ.ความเป็นแห่งพระราชา  ตว ของ

พระองค์  ภวิสฺสต ิจักมี  ตว  เอว แก่พระองค์นั่นเทียว,  (ตฺวํ) อ.พระองค์  วสวตฺต ี 

เป็นผู้เป็นไปในอํานาจ  มโนชรญฺโฃ ของพระราชาพระนามว่ามโนชะ  โหหิ จง
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เป็น  เกวลํ อย่างเดียว”  อิติ ดังนี้ ฯ  โสปิ  (โกสลราชา) อ.พระเจ้าโกศลแม้นั้น   

สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ทรงรับพร้อมแล้ว  ปริวาเรตฺวา ทรงแวดล้อมแล้ว  พาราณสีราชานํ 

ซึ่งพระราชาผู้เป็นใหญ่ในเมืองพาราณสี  อคมาสิ ได้เสด็จไปแล้ว  องฺครฏฺฅํ สู่แคว้น

อังคะ ฯ  นนฺโท อ.ดาบสชื่อว่านันทะ  คเหตฺวา ยึดเอาแล้ว  สกลชมฺพุทีปรชฺชํ ซึ่ง

ความเป็นแห่งพระราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้น  วสฺสาน ิสิ้นปี ท.  สตฺต ๗  สตฺตาหา-

ธิกสตฺตมาสาธิกานิ อันยิ่งด้วยเดือน ๗ อันยิ่งด้วยวัน ๗  อิมินา  นเยน โดยนัย

นี้  ทตฺวา ถวายแล้ว  มโนชรญฺโฃ แก่พระราชาพระนามว่ามโนชะ  กตฺวา กระทํา

แล้ว  ตํ  (มโนชราชานํ) ซึ่งพระราชาพระนามว่ามโนชะนั้น  เชฏฺฅกํ ให้เป็นพระราชา

ผู้เจริญที่สุด  เอกสตราชูนํ กว่าพระราชาร้อยหนึ่ง ท.  คเหตฺวา พาเอาแล้ว  เต  

ราชาโน ซึ่งพระราชา ท. เหล่านั้น  สพฺเพ ทั้งปวง  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  สนฺติก ํ 

สู่สํานัก  ภาตุ ของพี่ชาย  ตํ  (ภาตรํ) ยังพี่ชายนั้น  ขมาเปตฺวา ให้อดโทษแล้ว  

ยาจิ ขอแล้ว  มาตาปิตุโปสนํ ซึ่งการเลี้ยงดูซึ่งมารดาและบิดา ฯ  โพธิสตฺโตปิ แม้ 

อ.พระโพธิสัตว์  ตุฏฺฅจิตฺโต ผู้มีจิตอันยินดีแล้ว  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อิทานิ ใน

กาลนี้  (อหํ) อ.เรา  ขมามิ ย่อมอดโทษ  เต แก่เธอ,  (ตฺวํ) อ.เธอ  ลภิสฺสสิ จักได้   

ปฏิชคฺคิตุํ เพื่ออันปรนนิบัติ  มาตาปิตูสุ  เอกํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่ง- ในมารดาและบิดา ท. 

หนา -บุคคลหนึ่ง”  อิติ ดังนี้ ฯ  อถ ครั้งนั้น  มาตา อ.มารดา  อสฺส  (โพธิสตฺตสฺส) 

ของพระโพธิสัตว์นั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต  โสณปณฺฑิต ดูก่อนลูกโสณ

บัณฑิต  กนิฏฺโฅ อ.น้องชายผู้น้อยที่สุด  เต ของเธอ  จิรปฺปวุตฺโถ อยู่ปราศจากแล้ว

สิ้นกาลนาน,  โส  (กนิฏฺโฅ) อ.น้องชายผู้น้อยที่สุดนั้น  อุปฏฺฅาตุ จงบํารุง  ม ํ ซึ่ง

เรา,  ตฺว ํอ.เธอ  (อุปฏฺฅาหิ) จงบํารุง  ปิตร ํซึ่งบิดา”  อิติ ดังนี้ ฯ  โพธิสตฺโต อ.พระ-

โพธิสัตว์  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา รับพร้อมแล้ว  วจนํ ซึ่งคํา  มาตุ ของมารดา  วตฺวา กล่าว

แล้ว  อิติ ว่า  “นนฺท ดูก่อนนันทะ  เชฏฺฅกโกฏฺฅาโส อ.ส่วนอันเจริญที่สุด  ตยา อัน

เธอ  ลทฺโธ ได้แล้ว,  (ตฺวํ) อ.เธอ  อปฺปมตฺโต เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว  (หุตฺวา) เป็น  

ปฏิชคฺเคยฺย พึงปรนนิบัติ”  อิติ ดังนี้  ปกาเสนฺโต เมื่อประกาศ  คุณํ ซึ่งคุณ  มาตุ 

ของมารดา  อภาสิ ได้กล่าวแล้ว  คาถา ซึ่งคาถา ท.  เทฺว ๒  โสณนนฺทชาตเก  

ในโสณนันทชาดก  อิติ ว่า

 “อิเส ข้าแต่ท่านฤษี  (มาตา) อ.มารดา  อนุกมฺปกา เป็นผู้

เอ็นดู  จ ด้วย  ปติฏฺฅา เป็นที่พึ่ง  จ ด้วย  รสทที เป็นผู้ให้ซึ่ง
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นํ้านม  โน แก่เรา ท.  ปุพฺเพ ในกาลก่อน  จ ด้วย  มคฺโค เป็น

หนทาง  โลกสฺส แห่งโลก  สคฺคสฺส สวรรค์  (โหติ) ย่อมเป็น,  

มาตา อ.มารดา  วรเต ย่อมเลือก  ตํ ซึ่งท่าน.

 อิเส ข้าแต่ท่านฤษี  (มาตา) อ.มารดา  รสทที เป็นผู้ให้ซึ่ง

นํ้านม  ปุพฺเพ ในกาลก่อน  โคตฺตี เป็นผู้คุ้มครอง  ปุญฺฃุป-

สญฺหิตา เป็นผู้เข้าไปประกอบซึ่งบุญ  มคฺโค เป็นหนทาง  

โลกสฺส แห่งโลก  สคฺคสฺส สวรรค์  (โหติ) ย่อมเป็น,  มาตา 

อ.มารดา  วรเต ย่อมเลือก  ต ํซึ่งท่าน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในอดีตกาล ดาบสพี่น้อง ๒ รูป คือ ผู้พี่ชื่อว่าโสณบัณฑิต ผู้น้องชื่อว่านันทบัณฑิต 

เลี้ยงมารดาบิดาอยู่ในหิมวันตประเทศ. บรรดาดาบส ๒ รูปเหล่านั้น ดาบสผู้เป็นพี่ไป

แม้สู่ที่ไกลได้ เพราะมีอภิญญา ๕ นําผลไม้มีรสอร่อยมาให้ภายหลัง. ส่วนดาบสผู้น้อง 

นําผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่งในที่ใกล้มาให้ก่อน. ดาบสผู้น้องนั้น แม้ถูกดาบสผู้พี่กล่าว

ว่า “เธออย่าทําอย่างนั้น” ก็ไม่เชื่อฟังคํา. ลําดับนั้น ดาบสผู้พี่ กล่าวว่า “นันทะ เธออัน

ใครๆ ไม่ควรสั่งสอน ไม่ทําตามตามคําของบัณฑิตทั้งหลาย, ธรรมดามารดาบิดา เป็น

ภารของพี่, พี่ผู้เดียวจักปรนนิบัติมารดาบิดาเหล่านั้น, เธออย่าอยู่ในที่นี้, จงไปเสียใน

ที่อื่น”. นันทดาบสไม่อาจดํารงอยู่ได้ เข้าสู่บรรณศาลาของตนแล้ว เพ่งกสิณ ทําฌาน

และอภิญญาให้บังเกิดได้ในวันนั้นเอง แล้วคิดว่า “เราจักพาพระราชา ๑๐๑ พระองค์

ให้พี่ชายอดโทษแล้ว ขอเพื่อบํารุงมารดาบิดา” ดังนี้แล้ว เข้าไปเฝ้าพระเจ้ากรุง 

พาราณสี พระนามว่ามโนชะ ด้วยฤทธิ์ ทูลว่า “มหาบพิตร อาตมภาพจักยึดราชสมบัติ

ในชมพูทวีปทั้งสิ้นด้วยกําลังของตน แล้วถวายแด่พระองค์, ขอเชิญพระองค์เสด็จออก

ไปในวันนี้ทีเดียว”. พระราชาได้ทรงทําอย่างนั้น. ถ้าความร้อนมีแก่กองทัพ นันทดาบส

ก็ทําร่มแล้วทําให้เย็น, เมื่อฝนตก ก็ไม่ให้ฝนรั่วรดเบื้องบน, ห้ามได้ทั้งร้อนทั้งหนาว

ทั้งลม ทําสิ่งกีดขวางมีตอเป็นต้นในหนทางให้หายไป ทําทางให้ราบเรียบเหมือน

มณฑลกสิณ. นันทดาบสนั้น ลาดแผ่นหนังในอากาศแล้วนั่ง อันกองทัพแวดล้อมแล้ว 

ไปสู่แคว้นโกศลก่อน ส่งทูตไปว่า “พระเจ้าโกศลจะให้การรบแก่พวกเราหรือจะยอม

อยู่ในอํานาจเล่า ?”. พระเจ้าโกศลกริ้วแล้ว เสด็จออกเพื่อต่อสู้. นันทดาบสขึงหนัง

เสือ ทําให้ใหญ่ในระหว่างกองทัพทั้ง ๒ ฝ่าย รับลูกศรที่นักรบยิงมาแล้วๆ. บรรดา
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นักรบเหล่านั้น แม้คนหนึ่ง ชื่อว่าถูกยิงด้วยลูกศร ไม่มีเลย. นักรบเหล่านั้น มีลูกศรสิ้น

แล้ว ก็หมดอุตสาหะ ได้ยืนเฉยอยู่. นันทดาบส ทูลพระเจ้าโกศลว่า “พระองค์อย่าทรง

กลัว ราชสมบัติของพระองค์จักคงเป็นของพระองค์อย่างเดิม, แต่ขอพระองค์จงอยู่

ในอํานาจของพระเจ้ามโนชะอย่างเดียว”. ฝ่ายพระเจ้าโกศลนั้นทรงรับแล้ว แวดล้อม

พระเจ้ากรุงพาราณสี ได้เสด็จไปยังแคว้นอังคะ. โดยนัยนี้ สิ้นเวลา ๗ ปี ๗ เดือนและ 

๗ วัน นันทดาบสจึงยึดเอาราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้น ถวายแด่พระเจ้ามโนชะ ได้

ทําพระเจ้ามโนชะนั้นให้เป็นหัวหน้าแห่งพระราชา ๑๐๑ พระองค์แล้ว พาพระราชา

เหล่านั้นทั้งหมดมาสู่สํานักของดาบสผู้พี่ ให้ดาบสผู้พี่นั้นอดโทษแล้ว ขอการเลี้ยง

มารดาบิดา. แม้พระโพธิสัตว์ มีจินยินดีแล้ว พูดว่า “บัดนี้ พี่อดโทษแก่เธอ, เธอจักได้

เพื่อปรนนิบัติคนหนึ่งในมารดาบิดา”. ลําดับนั้น มารดา กล่าวแก่พระโพธิสัตว์นั้นว่า 

“พ่อโสณบัณฑิต น้องของเธอจากไปนาน, น้องของเธอนั้น จงบํารุงแม่, เธอจงบํารุง

บิดา”. พระโพธิสัตว์ รับคําของมารดาแล้ว พูดว่า “นันทะ ส่วนอันเจริญที่สุด เธอได้

แล้ว, เธอพึงเป็นผู้ไม่ประมาท ปรนนิบัติเถิด” ดังนี้แล้ว เมื่อจะประกาศคุณของมารดา 

ได้กล่าว ๒ คาถา ในโสณนันทชาดกว่า

 “ฤษี มารดาเป็นผู้เอ็นดู เป็นที่พึ่ง ให้นํ้านมแก่เราทั้ง ๒ มา

ก่อน, และเป็นมรรคาแห่งโลกสวรรค์, มารดาย่อมเลือกเธอ, 

ฤษี มารดาให้นํ้านมมาก่อน เป็นผู้คุ้มครอง ผู้ประกอบบุญ 

เป็นมรรคาแห่งโลกสวรรค์, มารดาย่อมเลือกเธอ”.

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

 ตตฺถ  อนุกมฺปกาติ  มุทุหทยา ฯ  ปุพฺเพ  รสททีติ  ปฅมเมว  อตฺตโน  ขีรสงฺขาตสฺส  

รสสฺส  ทายิกา ฯ  วรเตติ  มาตา  มํ  น  อิจฺฉติ  ตํ  อิจฺฉติ ฯ  อิเสติ  อาลปนํ ฯ  โภ  

นนฺทตาปสาติ  อตฺโถ ฯ  โคตฺตีติ  โคปายิกา ฯ  ปุญฺญุปสญฺหิตาติ  ปุญฺญุปนิสฺสิตา  

ปุญฺฃทายิกา ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อนุกมฺปกาติ  (ปทสฺส)  “มุทุหทยา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ปุพฺเพ  รสททีติ  (ปททฺวยสฺส)  

“ปฅมเมว  อตฺตโน  ขีรสงฺขาตสฺส  รสสฺส  ทายิกา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “วรเตติ  (ปทสฺส)  “มาตา  

มํ  น  อิจฺฉติ  ตํ  อิจฺฉติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  อิเสติ  (วจนํ)  อาลปนํ  (โหติ) ฯ  “โภ  นนฺทตาปสาติ   

อตฺโถ ฯ  “โคตฺตีติ  (ปทสฺส)  “โคปายิกา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ปุญฺญุปสญฺหิตาติ  (ปทสฺส)   
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“ปุญฺญุปนิสฺสิตา  ปุญฺฃทายิกา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มุทุหทยา เป็นผู้มีหทัยอ่อนโยน”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ   

(ปเทสุ)  “อนุกมฺปกาติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “อนุกมฺปกา” 

ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิิติ) ว่า  “ทายิกา เป็นผู้ให้  รสสฺส ซึ่งรส  ขีรสงฺขาตสฺส  

อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่านํ้านม  อตฺตโน ของตน  ปฅมํ  เอว ก่อนนั่นเทียว”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  “ปุพฺเพ  รสททีติ ว่า “ปุพฺเพ  รสทที” ดังนี้ ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มาตา อ.มารดา  น  อิจฺฉติ ย่อมไม่ปรารถนา  ม ํซึ่ง

เรา,  (มาตา) อ.มารดา  อิจฺฉติ ย่อมปรารถนา  ต ํซึ่งท่าน”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  “วรเตติ ว่า “วรเต” ดังนี้ ฯ  “อิเสติ  (วจนํ) อ.คําว่า “อิเส” อาลปนํ เป็นอาลปนะ  

(โหติ) ย่อมเป็น ฯ  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “โภ  นนฺทตาปส ข้าแต่ท่านนันท-

ดาบส ผู้เจริญ”  อิติ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โคปายิกา เป็นผู้คุ้มครอง”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “โคตฺตีติ ว่า “โคตฺติ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 

ว่า  “ปุญฺญุปนิสฺสิตา เป็นผู้เข้าไปอาศัยซึ่งบุญ  ปุญฺฃทายิกา คือว่าเป็นผู้ให้ซึ่งบุญ”   

(อิิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปุญฺญุปสญฺหิตาติ ว่า “ปุญฺญุปสญฺหิตา” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “อนุกมฺปกา” ได้แก่ ผู้มีหฤทัยอ่อนโยน. สองบทว่า  

“ปุพฺเพ  รสทที” ได้แก่ ผู้ให้รส กล่าวคือนํ้านมแก่ตนมาก่อนนั่นแหละ. บทว่า “วรเต” 

ความว่า มารดาไม่ปรารถนาพี่, ปรารถนาเธอ. คําว่า “อิเส” เป็นอาลปนะ, ความว่า 

“นันทดาบสผู้เจริญ”. บทว่า “โคตฺตี” แปลว่า ผู้คุ้มครอง. บทว่า “ปุญฺญุปสญฺหิตา” 

ได้แก่ ผู้เข้าไปอาศัยบุญ คือผู้ให้บุญ.

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

[๓๓๑] อิทานิ  สราชิกาย  ปริสาย  “มาตาปิตูสุ  วิปฺปฏิปชฺชนฺโต  อิมํ  อหิตํ  สมฺมาปฏิปชฺชนฺโต   

อิทํ  หิตํ  ปาปุณาตีติ  ทสฺเสนฺโต  อิมา  คาถา  อภาสิ

  เอวํ  กิจฺฉาภโฏ  โปโส   มาตุ  อปริจารโก  

  มาตริ  มิจฺฉา  จริตฺวาน   นิรยํ  โส  อุปปชฺชติ ฯ  

  เอวํ  กิจฺฉาภโฏ  โปโส   ปิตุ  อปริจารโก

  ปิตริ  มิจฺฉา  จริตฺวาน   นิรยํ  โส  อุปปชฺชติ ฯ  
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  ธนมฺปิ  ธนกามานํ   นสฺสติ  อิติ  เม  สุตํ

  มาตรํ  อปริจริตฺวาน   กิจฺฉํ  วา  โส  นิคจฺฉติ  

  ฯเปฯ  

  ปิตรํ  อปริจริตฺวาน   ฯเปฯ

  อานนฺโท  จ  ปโมโท  จ   สทา  หสิตกีฬิตํ  

  มาตรํ  ปริจริตฺวาน   ลพฺภเมตํ  วิชานตา  

  ฯเปฯ  

  ปิตรํ  ปริจริตฺวาน   ฯเปฯ

  ทานญฺจ  ปิยวาจา  จ   อตฺถจริยา  จ  ยา  อิธ  

  สมานตฺตตา  จ  ธมฺเมสุ   ตตฺถ  ตตฺถ  ยถารหํ ฯ  

  เอเต  โข  สงฺคหา  โลเก   รถสฺสาณีว  ยายโต  

  เอเต  จ  สงฺคหา  นสฺสุ   น  มาตา  ปุตฺตการณา  

  ลเภถ  มานํ  ปูชํ  วา   ปิตา  วา  ปุตฺตการณา

  ยสฺมา  จ  สงฺคหา  เอเต   สมฺมเวกฺขนฺติ  ปณฺฑิตา  

  ตสฺมา  มหตฺตํ  ปปฺโปนฺติ   ปาสํสา  จ  ภวนฺติ  เตติ ฯ

 อิทานิ ในกาลนี้  (โพธิสตฺโต) อ.พระโพธิสัตว์  ทสฺเสนฺโต เมื่อแสดง  ปริสาย  

แก่บริษัท  สราชิกาย อันเป็นไปกับด้วยพระราชา  อิติ ว่า  “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล   

วิปฺปฏิปชฺชนฺโต เมื่อปฏิบัติผิด  มาตาปิตูสุ ในมารดาและบิดา ท.  (ปาปุณาติ) ย่อม

ถึง  อิมํ  อหิตํ ซึ่งสิ่งอันมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลนี้  สมฺมาปฏิปชฺชนฺโต เมื่อปฏิบัติชอบ  

ปาปุณาติ ย่อมถึง  อิทํ  หิตํ ซึ่งประโยชน์เกื้อกูลนี้”  อิติ ดังนี้  อภาสิ ได้กล่าวแล้ว  

อิมา  คาถา ซึ่งคาถา ท. เหล่านี้  อิติ ว่า

 “โปโส อ.บุคคล  กิจฺฉาภโฏ ผู้อันมารดาเลี้ยงแล้วโดยยาก  

เอวํ อย่างนี้  อปริจารโก เป็นผู้ไม่ปรนนิบัติ  มาตุ ซึ่งมารดา  

(โหติ) ย่อมเป็น,  โส  (โปโส) อ.บุคคลนั้น  จริตฺวาน ประพฤติ

แล้ว  มิจฺฉา ผิด  มาตริ ในมารดา  อุปปชฺชต ิ ย่อมเข้าถึง   

นิรย ํซึ่งนรก ฯ
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 โปโส อ.บุคคล  กิจฺฉาภโฏ ผู้อันบิดาเลี้ยงแล้วโดยยาก  เอวํ 

อย่างนี้  อปริจารโก เป็นผู้ไม่ปรนนิบัติ  ปิต ุซึ่งบิดา  (โหติ) 

ย่อมเป็น,  โส  (โปโส) อ.บุคคลนั้น  จริตฺวาน ประพฤติแล้ว  

มิจฺฉา ผิด  ปิตร ิ ในบิดา  อุปปชฺชต ิย่อมเข้าถึง  นิรยํ ซึ่ง

นรก ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  เม อันข้าพเจ้า  สุต ํฟังแล้ว  อิติ ว่า  ‘ธนมฺป ิ

แม้ อ.ทรัพย์  ธนกามานํ  (ชนานํ) ของชน ท. ผู้ใคร่ซึ่งทรัพย์  

นสฺสต ิย่อมฉิบหาย  วา หรือว่า  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  

อปริจริตฺวาน ไม่ปรนนิบัติแล้ว  มาตรํ ซึ่งมารดา  นิคจฺฉติ 

ย่อมถึง  กิจฺฉํ ซึ่งความลําบาก’  อิติ ดังนี้ ฯ

 ฯลฯ

 อปริจริตฺวาน ไม่ปรนนิบัติแล้ว  ปิตร ํซึ่งบิดา ฯลฯ

 (สุขํ) อ.ความสุข  (ติวิธํ) อันมีอย่าง ๓  เอตํ นั่น  (ปณฺฑิเตน)  

อันบัณฑิต  วิชานตา ผู้รู้แจ้ง  ปริจริตฺวาน ปรนนิบัติแล้ว  

มาตรํ ซึ่งมารดา  ลพฺภํ พึงได้  อิติ คือ  ‘อานนฺโท  จ อ.ความ

เพลิดเพลินด้วย  ปโมโท  จ อ.ความบันเทิงด้วย  หสิตกีฬิตํ 

อ.ความร่าเริงสนุกสนาน  สทา ในกาลทุกเมื่อ  จ ด้วย’

 ฯลฯ

   ปริจริตฺวาน ปรนนิบัติแล้ว  ปิตร ํซึ่งบิดา ฯลฯ

 สงฺคหา อ.ธรรมเป็นเครื่องสงเคราะห์ ท.  เอเต  โข เหล่านั่น

แล  อิติ คือ  ‘ทานํ  จ อ.การให้ด้วย  เปยฺยวชฺชํ  จ อ.การกล่าว

คําอันเป็นที่รักด้วย  อตฺถจริยา อ.การประพฤติซึ่งประโยชน์  

อิธ  (โลเก) ในโลกนี้  ยา ใด  จ ด้วย,  สมานตฺตตา อ.ความ

ที่แห่งตนเป็นผู้สมํ่าเสมอ  ธมฺเมส ุ ในธรรม ท.  ตตฺถ  ตตฺถ  

(ฅาเน) ในที่นั้นๆ  ยถารหํ ตามสมควร  จ ด้วย  (ปวตฺตนฺติ) 
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ย่อมเป็นไป  (โลเก) ในโลก  รถสฺส  อาณี  อิว เพียงดัง อ.ลิ่ม

สลัก แห่งรถ  ยายโต กําลังแล่นไปอยู่,  

 เจ หากว่า  เอเต  สงฺคหา อ.ธรรมเป็นเครื่องสงเคราะห์ ท. 

เหล่านั่น  น  อสฺส ุไม่พึงมีไซร้,  มาตา อ.มารดา  น  ลเภถ 

ไม่พึงได้  มานํ ซึ่งการนับถือ  วา หรือว่า  ปูช ํ ซึ่งการบูชา   

ปุตฺตการณา เพราะเหตุแห่งบุตร,  วา หรือว่า  ปิตา อ.บิดา  

(น  ลเภถ) ไม่พึงได้  (มานํ) ซึ่งการนับถือ  (วา) หรือว่า  (ปูชํ) 

ซึ่งการบูชา  (ปุตฺตการณา) เพราะเหตุแห่งบุตร,  

 จ ก็  ปณฺฑิตา อ.บัณฑิต ท.  สมฺมเวกฺขนฺติ ย่อมพิจารณา

เห็นชอบอยู่  เอเต  สงฺคเห ซึ่งธรรมเป็นเครื่องสงเคราะห์ ท. 

เหล่านั่น  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  เต  

(ปณฺฑิตา) อ.บัณฑิต ท. เหล่านั้น  ปปฺโปนฺต ิย่อมถึง  มหตฺตํ 

ซึ่งความเป็นใหญ่  จ ด้วย  (ชเนหิ)  ปาสํสา เป็นผู้ อันชน ท. 

พึงสรรเสริญ  จ ด้วย  ภวนฺติ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บัดนี้ พระโพธิสัตว์ เมื่อจะแสดงแก่บริษัทพร้อมด้วยพระราชาว่า “บุคคล เมื่อปฏิบัติ

ผิดในมารดาบิดา ย่อมประสบผลอันไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนี้, เมื่อปฏิบัติชอบ ย่อม

ประสบผลอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลนี้” ดังนี้ ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่า

 “บุคคลที่มารดาเลี้ยงมาแล้วโดยยากอย่างนี้ ไม่ปรนนิบัติ

มารดา, เขาประพฤติผิดในมารดา ย่อมเข้าถึงนรก.

 บุคคลที่บิดาเลี้ยงมาแล้วโดยยากอย่างนี้ ไม่ปรนนิบัติบิดา, 

เขาประพฤติผิดในบิดา ย่อมเข้าถึงนรก.

 ข้าพเจ้าได้ฟังมาว่า ‘แม้ทรัพย์ของผู้ปรารถนาทรัพย์ ย่อม

ฉิบหาย’ บ้าง, ‘เขาไม่ปรนนิบัติมารดา ย่อมประสบความ

ลําบาก’ บ้าง,

 ‘เขาไม่ปรนนิบัติบิดา...บ้าง,
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 บัณฑิตผู้รู้แจ้ง ปรนนิบัติมารดา พึงได้สุข ๓ อย่าง คือ “ความ

เพลิดเพลิน ๑ ความบันเทิง ๑ ความร่าเริงสนุกสนานทุกเมื่อ 

๑

 ... ปรนนิบัติบิดา...

 ธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ คือ “การให้ ๑ การกล่าวคําเป็น

ที่รัก ๑ การประพฤติประโยชน์ในโลกนี้ ๑ ความเป็นผู้มีตน

สมํ่าเสมอในธรรมทั้งหลายในที่นั้นๆ ตามสมควร ๑ ยังเป็นอยู่

ในโลก ก็เหมือนลิ่มสลักรถที่กําลังแล่นไป, 

 ถ้าธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ ไม่พึงมีไซร้, มารดาไม่พึง

ได้การนับถือหรือการบูชา เพราะเหตุแห่งบุตร หรือบิดา ก็ไม่

พึงได้การนับถือหรือการบูชา เพราะเหตุแห่งบุตร, 

 ก็เพราะบัณฑิตท้ังหลายพิจารณาเห็นชอบซึ่งธรรมเครื่อง

สงเคราะห์เหล่านี้อยู่, เพราะฉะนั้น บัณฑิตเหล่านั้น จึงถึง

ความเป็นใหญ่ และเป็นผู้อันปวงชนพึงสรรเสริญ”.

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

[๓๓๒] ตตฺถ  กิจฺฉาภโฏติ  กิจฺเฉน  อาภโฏ  ปฏิชคฺคิโต ฯ  มิจฺฉา  จริตฺวานาติ  มาตรํ   

อปฺปฏิชคฺคิตฺวา ฯ  ธนมฺปตีิ  ธนกามานํ  อุปฺปนฺนธนํปิ  มาตรํ  อปฺปฏิชคฺคนฺตานํ   

นสฺสตีติ  เม  สุตํ ฯ  กิจฺฉํ  วาติ  อิติ  ธนํ  วา  นสฺสติ  ทุกฺขํ  วา  โส  นิคจฺฉติ ฯ   

ลพฺภเมตํ  วิชานตาติ  เอตํ  อิธโลเก  จ  เทวโลเก  จ  อานนฺทาทิสุขํ  มาตรํ   

ปริจริตฺวาน  ปณฺฑิเตน  ลพฺภํ ฯ  สกฺกา  ลทฺธุํ  ตาทิเสนาติ  อตฺโถ ฯ  ทานญฺจาติ   

มาตาปิตูนํ  ทานํ  ทาตพฺพํ  ปิยวจนํ  ภณิตพฺพํ  อุปฺปนฺนกิจฺจสาธนวเสน  อตฺโถ   

จริตพฺโพ  เชฏฺฅาปจายนธมฺเมสุ  ตตฺถ  ตตฺถ  ปริสมชฺเฌ  วา  รโหคตานํ  วา   

อภิวาทนาทิวเสน  สมานตฺตตา  กาตพฺพา  น  รโห  อภิวาทนาทีนิ  กตฺวา  ปริสติ   

น  กาตพฺพานิ,  สพฺพตฺถ  สมาเนเนว  ภวิตพฺพนฺติ  ชาตกวณฺณนา ฯ
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 ตตฺถ  (ปเทสุ)  ‘กิจฺฉาภโฏติ  (ปทสฺส)  ‘กิจฺเฉน  (มาตรา)  อาภโฏ  (มาตรา)  ปฏิชคฺคิโต’  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ  ‘มิจฺฉา  จริตฺวานาติ  (วจนสฺส)  ‘มาตรํ  อปฺปฏิชคฺคิตฺวา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ธนมฺปตีิ  

(ปทสฺส)  ‘ธนกามานํ  (ชนานํ)  อุปฺปนฺนธนํปิ  มาตรํ  อปฺปฏิชคฺคนฺตานํ  นสฺสตีติ  (วจนํ)  เม  สุตํ’  

(อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘กิจฺฉํ  วาติ  (ปทสฺส)  ‘อิติ  ธนํ  วา  นสฺสติ  ทุกฺขํ  วา  โส  (ปุคฺคโล)  นิคจฺฉติ’   

(อิติ  อตฺโถ) ฯ  ลพฺภเมตํ  วิชานตาติ  (คาถาปาทสฺส)  ‘เอตํ  อิธโลเก  จ  เทวโลเก  จ   

อานนฺทาทิสุขํ  มาตรํ  ปริจริตฺวาน  ปณฺฑิเตน  ลพฺภํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘สกฺกา  ลทฺธุํ  ตาทิเสน  

(ปุคฺคเลน)’  อิติ  อตฺโถ ฯ  ‘ทานญฺจาติ  (ปทสฺส)  ‘(ปุตฺเตน)  มาตาปิตูนํ  ทานํ  ทาตพฺพํ,  (ปุตฺเตน)  

ปิยวจนํ  ภณิตพฺพํ,  (ปุตฺเตน)  อุปฺปนฺนกิจฺจสาธนวเสน  อตฺโถ  จริตพฺโพ,  เชฏฺฅาปจายนธมฺเมสุ   

ตตฺถ  ตตฺถ  ปริสมชฺเฌ  วา  รโหคตานํ  (มาตาปิตูนํ)  วา  อภิวาทนาทิวเสน  สมานตฺตตา   

กาตพฺพา,  น  (ปุตฺเตน)  รโห  อภิวาทนาทีนิ  (สามีจิกมฺมานิ)  กตฺวา  ปริสติ  น  กาตพฺพานิ,   

(ปุตฺเตน)  สพฺพตฺถ  (ฅาเนสุ)  สมาเนน  เอว  ภวิตพฺพํ’  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  ชาตกวณฺณนา ฯ

 ชาตกวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งชาดก  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘(มาตรา)  

อาภโฏ ผู้อันมารดา เลี้ยงแล้ว  (มาตรา)  ปฏิชคฺคิโต คือว่าผู้อันมารดาประคับ

ประคองแล้ว  กิจฺเฉน โดยยาก’  อิติ ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  ‘กิจฺฉาภโฏติ  (ปทสฺส) 

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

‘อปฺปฏิชคฺคิตฺวา ไม่ปรนนิบัติแล้ว  มาตรํ ซึ่งมารดา’  (อิติ) ดังนี้  (วจนสฺส) แห่งคํา  

‘มิจฺฉา  จริตฺวานาติ ว่า ‘มิจฺฉา  จริตฺวาน’  อิติ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  

‘(วจนํ) อ.คํา  เม อันข้าพเจ้า  สุต ํฟังแล้ว  อิติ ว่า  ‘อุปฺปนฺนธนํป ิแม้ อ.ทรัพย์อัน

เกิดขึ้นแล้ว  ธนกามานํ  (ชนานํ) แก่ชน ท. ผู้ใคร่ซึ่งทรัพย์  อปฺปฏิชคฺคนฺตานํ เมื่อ

ไม่ปรนนิบัติ  มาตรํ ซึ่งมารดา  นสฺสต ิย่อมฉิบหาย’  อิติ ดังนี้’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  ‘ธนมฺปีต ิ ว่า ‘ธนมฺปิ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ธนํ อ.ทรัพย์   

นสฺสต ิย่อมฉิบหาย  วา หรือ,  วา หรือว่า  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  นิคจฺฉติ ย่อม

ถึง  ทุกฺขํ ซึ่งความทุกข์  อิติ ด้วยประการฉะนี้’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘กิจฺฉํ   

วาติ ว่า ‘กิจฺฉํ  วา’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อานนฺทาทิสุขํ อ.ความ

สุขมีความเพลิดเพลินเป็นต้น  อิธโลเก  จ ในโลกนี้ด้วย  เทวโลเก  จ ในเทวโลก

ด้วย  เอตํ นั่น  ปณฺฑิเตน อันบัณฑิต  ปริจริตฺวาน ปรนนิบัติแล้ว  มาตรํ ซึ่งมารดา  

ลพฺภํ พึงได้,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘ตาทิเสน  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล ผู้เช่นนั้น   

สกฺกา อาจ  ลทฺธุํ เพื่ออันได้’  อิติ ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท   
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‘ลพฺภเมตํ  วิชานตาติ ว่า ‘ลพฺภเมตํ  วิชานตา’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 

ว่า  ‘ทานํ อ.ทาน  (ปุตฺเตน) อันบุตร  ทาตพฺพํ พึงให้  มาตาปิตูนํ แก่มารดาและ

บิดา ท.,  ปิยวจนํ อ.คําอันเป็นที่รัก  (ปุตฺเตน) อันบุตร  ภณิตพฺพ ํพึงกล่าว,  อตฺโถ 

อ.ประโยชน์  (ปุตฺเตน) อันบุตร  จริตพฺโพ พึงประพฤติ  อุปฺปนฺนกิจฺจสาธนวเสน 

ด้วยสามารถแห่งการยังกิจที่เกิดขึ้นแล้วให้สําเร็จ,  (ปุตฺตสฺส)  สมานตฺตตา อ.ความที่  

แห่งบุตร เป็นผู้มีตนสมํ่าเสมอ  เชฏฺฅาปจายนธมฺเมสุ ในธรรมคือความประพฤติ

อ่อนน้อมต่อผู้เจริญที่สุด ท.  (ปุตฺเตน) อันบุตร  กาตพฺพา พึงกระทํา  อภิวาทนาทิ-

วเสน ด้วยสามารถแห่งสามีจิกรรมมีการกราบไหว้เป็นต้น  (มาตาปิตูนํ) แก่มารดา

และบิดา ท.  (คตานํ) ผู้ไปแล้ว  ตตฺถ  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้นๆ  ปริสมชฺเฌ  วา คือ

ในท่ามกลางแห่งบริษัทหรือ  รโหคตานํ  วา หรือว่าผู้ไปแล้วในที่ลับ,  อภิวาทนาทีนิ  

(สามีจิกมฺมานิ) อ.สามีจิกรรม ท. มีการกราบไหว้เป็นต้น  (ปุตฺเตน) อันบุตร  กตฺวา 

กระทําแล้ว  รโห ในที่ลับ  น  กาตพฺพานิ ไม่พึงกระทํา  ปริสต ิในบริษัท  น หามิได้,  

(ปุตฺเตน) อันบุตร  สมาเนน  เอว เป็นผู้สมํ่าเสมอนั่นเทียว  สพฺพตฺถ  (ฅาเนสุ)  

ในที่ ท. ทั้งปวง  ภวิตพฺพ ํพึงเป็น’  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ทานญฺจาติ ว่า  

‘ทานญฺจ’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาชาดกว่า “บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ‘กิจฺฉาภโต’ ความว่า ผู้อันมารดาเลี้ยง

แล้ว คือประคับประคองแล้ว โดยยาก. คําว่า ‘มิจฺฉา  จริตฺวาน’ คือ ไม่ปรนนิบัติมารดา. 

บทว่า ‘ธนมฺปิ’ ความว่า ข้าพเจ้าได้ฟังมาว่า ‘แม้ทรัพย์ที่เกิดขึ้นแล้ว ของผู้ปรารถนา

ทรัพย์ เมื่อเขาไม่ปรนนิบัติมารดา ย่อมฉิบหาย’. บทว่า ‘กิจฺฉํ  วา’ ความว่า ทรัพย์

ย่อมฉิบหายบ้าง เขาย่อมประสบทุกข์บ้าง ด้วยประการฉะนี้. สองบทว่า ‘ลพฺภเมตํ   

วิชานตา’ ความว่า บัณฑิตปรนนิบัติมารดาแล้ว พึงได้สุขมีความเพลิดเพลินเป็นต้น 

ในโลกนี้และในเทวโลกนั้น, อธิบายว่า ผู้เช่นนั้นอาจได้. บทว่า ‘ทานญฺจ’ ความว่า 

บุตรพึงให้ทานแก่มารดาบิดา พึงกล่าวคําอันเป็นที่รัก, พึงประพฤติประโยชน์ด้วย

สามารถช่วยกิจที่เกิดขึ้นให้สําเร็จ พึงทําความเป็นผู้มีตนสมํ่าเสมอในธรรมคือความ

ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ทั้งหลาย ด้วยสามารถสามีจิกรรมมีการกราบไหว้เป็นต้น 

แก่มารดาบิดาผู้ไปในที่นั้นๆ คือในท่ามกลางบริษัท หรือในที่ลับ, ทําสามีจิกรรมทั้ง

หลายมีการกราบไหว้เป็นต้นในที่ลับแล้ว จะมิต้องทําในบริษัทหามิได้, บุตรต้องเป็นผู้

สมํ่าเสมอในที่ทั้งปวงทีเดียว”.
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 ตตฺถ  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  ปุคฺคเล ฯ  รถสฺสาณีว  ยายโตติ  ยถา  อาณิยา  สติเยว   

รโถ  ยาติ  อสติ  น  ยาติ  เอวํ  อิเมสุ  สงฺคเหสุ  สติเยว  โลโก  วตฺตติ  อสติ  น   

วตฺตตีติ  สิคาลสุตฺตวณฺณนา ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ตตฺถาติ  (ปทสฺส)  ‘ตสฺมึ  ตสฺมึ  ปุคฺคเล’  (อิิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘รถสฺสาณีว  ยายโตติ  

(คาถาปาทสฺส)  ‘ยถา  อาณิยา  สติ  เอว,  รโถ  ยาติ,  (อาณิยา)  อสติ,  (รโถ)  น  ยาติ,  เอวํ   

อิเมสุ  สงฺคเหสุ  สติ  เอว,  โลโก  วตฺตติ,  (อิเมสุ  สงฺคเหสุ)  อสติ,  (โลโก)  น  วตฺตติ’  (อิติ   

อตฺโถ)”  อิติ  สิคาลสุตฺตวณฺณนา ฯ

 สิคาลสุตฺตวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งสิคาลสูตร  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  

‘ปุคฺคเล ในบุคคล  ตสฺมึ  ตสฺมึ นั้นๆ’  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่ง

บท  ‘ตตฺถ  ตตฺถาติ ว่า ‘ตตฺถ  ตตฺถ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อาณิยา  

ครั้นเมื่อลิ่มสลัก  สติ  เอว มีอยู่นั่นเทียว,  รโถ อ.รถ  ยาติ ย่อมไป,  (อาณิยา)  

ครั้นเมื่อลิ่มสลัก  อสติ ไม่มีอยู่,  (รโถ) อ.รถ  น  ยาติ ย่อมไม่ไป  ยถา ฉันใด,  อิเมสุ   

สงฺคเหสุ ครั้นเมื่อธรรมเป็นเครื่องสงเคราะห์ ท. เหล่านี้  สติ  เอว มีอยู่นั่นเทียว,  โลโก 

อ.โลก  วตฺตต ิย่อมเป็นไป,  (อิเมสุ  สงฺคเหสุ) ครั้นเมื่อธรรมเป็นเครื่องสงเคราะห์ ท.  

เหล่านี้  อสติ ไม่มีอยู่,  (โลโก) อ.โลก  น  วตฺตติ ย่อมไม่เป็นไป”  อิติ ดังนี้ ฯ 

  อรรถกถาสิคาลสูตรว่า “สองบทว่า ‘ตตฺถ  ตตฺถ’ คือ ในบุคคลนั้นๆ. บาทคาถาว่า 

‘รถสฺสาณีว  ยายโต’ ความว่า เมื่อลิ่มสลักมีอยู่ รถก็แล่นไปได้, เมื่อลิ่มสลักไม่มี รถ

ย่อมแล่นไปไม่ได้ ฉันใด, เมื่อธรรมเป็นเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ยังมีอยู่ โลกก็เป็นไป

ได้, เมื่อธรรมเป็นเครื่องสงเคราะห์เหล่านั้นไม่มี โลกก็เป็นไปไม่ได้ ฉันนั้น”.

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

 ตสฺมึ  ตสฺมินตฺิ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  ทานาทีหิ  สงฺคเหหิ  สงฺคเหตพฺเพ  ปุคฺคเล ฯ  อกฺขสีส-

คตาย  อาณิยา ฯ  ยายโตติ  คจฺฉโตติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 “ตสฺมึ  ตสฺมินตฺิ  (ปททฺวยสฺส)  ‘ตสฺมึ  ตสฺมึ  ทานาทีหิ  สงฺคเหหิ  สงฺคเหตพฺเพ  ปุคฺคเล’  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ  อกฺขสีสคตาย  อาณิยา ฯ  ‘ยายโตติ  (ปทสฺส)  ‘คจฺฉโต’  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งสิคาลสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ปุคฺคเล ใน
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บุคคล  ตสฺมึ  ตสฺม ึนั้นๆ  สงฺคเหตพฺเพ ผู้อันบุคคลพึงสงเคราะห์  สงฺคเหหิ ด้วย

ธรรมเป็นเครื่องสงเคราะห์ ท.  ทานาทีหิ มีทานเป็นต้น’  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) 

แห่งหมวดสองแห่งบท  ‘ตสฺมึ  ตสฺมินฺต ิว่า ‘ตสฺมึ  ตสฺมึ’ ดังนี้ ฯ  อาณิยา ครั้นเมื่อลิ่ม

สลัก  อกฺขสีสคตาย อันไปแล้วที่หัวแห่งเพลา ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘คจฺฉโต  

แล่นไปอยู่’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ยายโตติ ว่า ‘ยายโต’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ฎีกาสิคาลสูตรนั้นว่า “สองบทว่า ‘ตสฺมึ  ตสฺมึ’ ความว่า ในบุคคลนั้นๆ คือผู้ควร

สงเคราะห์ ด้วยธรรมเป็นเครื่องสงเคราะห์ทั้งหลายมีทานเป็นต้น. เมื่อลิ่มสลักที่อยู่หัว

เพลา. บทว่า ‘ยายโต’ แปลว่า แล่นไปอยู่.

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

 เอเต  จ  สงฺคหา  นสฺสตูิ  สเจ  เอเต  จตฺตาโร  สงฺคหา  น  ภเวยฺยุํ ฯ  น  มาตา   

ปุตฺตการณาติ  ยทิ  มาตา  เอเต  สงฺคเห  ปุตฺตสฺส  น  กเรยฺย,  ปุตฺตการณา  มานํ  

วา  ปูชํ  วา  น  ลเภยฺย ฯ  สงฺคหา  เอเตติ  อุปโยควจเน  ปจฺจตฺตํ ฯ  สงฺคเห  เอเตติ  

วา  ปาโฅ ฯ

 “เอเต  จ  สงฺคหา  นสฺสตูิ  (คาถาปาทสฺส)  “สเจ  เอเต  จตฺตาโร  สงฺคหา  น  ภเวยฺยุํ”  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ  “น  มาตา  ปุตฺตการณาติ  (คาถาปาทสฺส)  “ยทิ  มาตา  เอเต  สงฺคเห  ปุตฺตสฺส   

น  กเรยฺย,  (สา  มาตา)  ปุตฺตการณา  มานํ  วา  ปูชํ  วา  น  ลเภยฺย”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “สงฺคหา  

เอเตติ  (ปททฺวยํ)  อุปโยควจเน  ปจฺจตฺตํ  (โหติ) ฯ  “สงฺคเห  เอเตติ  วา  ปาโฅ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สเจ ถ้าว่า  สงฺคหา อ.ธรรมเป็นเครื่องสงเคราะห์ ท.  

จตฺตาโร ๔  เอเต เหล่านั่น  น  ภเวยฺยุ ํไม่พึงมีไซร้”  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) 

แห่งบาทแห่งคาถา  “เอเต  จ  สงฺคหา  นสฺสูต ิว่า “เอเต  จ  สงฺคหา  นสฺสุ” ดังนี้ ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ยทิ ผิว่า  มาตา อ.มารดา  น  กเรยฺย ไม่พึงกระทํา  

เอเต  สงฺคเห ซึ่งธรรมเป็นเครื่องสงเคราะห์ ท. เหล่านั่น  ปุตฺตสฺส แก่บุตรไซร้,  (สา  

มาตา) อ.มารดานั้น  น  ลเภยฺย ไม่พึงได้  มานํ  วา ซึ่งการนับถือหรือ  ปูชํ วา หรือ

ว่าซึ่งการบูชา  ปุตฺตการณา เพราะเหตุแห่งบุตร”  อิติ ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่ง

บาทแห่งพระคาถา  “น  มาตา  ปุตฺตการณาติ ว่า “น  มาตา  ปุตฺตการณา” ดังนี้ ฯ  

“สงฺคหา  เอเตติ  (ปททฺวยํ) อ.หมวดสองแห่งบทว่า “สงฺคหา  เอเต” ดังนี้  ปจฺจตฺตํ 



168 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๓ [จตุตฺถ

เป็นปฐมาวิภัตติ  (โหติ) ย่อมลง  อุปโยควจเน ในอรรถแห่งทุติยาวิภัตติ ฯ  วา  

อีกอย่างหนึ่ง  ปาโฅ อ.บาลี  “สงฺคเห  เอเตติ ว่า “สงฺคเห  เอเต” ดังนี้ ฯ

    บาทคาถาว่า “เอเต  จ  สงฺคหา  นาสฺสุ” ความว่า ถ้าธรรมเป็นเครื่องสงเคราะห์ ๔ 

อย่างเหล่านี้ ไม่พึงมีไซร้. บาทคาถาว่า “น  มาตา  ปุตฺตการณา” ความว่า ผิว่า 

มารดาไม่พึงทําธรรมเป็นเครื่องสงเคราะห์เหล่านั่นแก่บุตรไซร้, มารดานั้นก็ไม่ควร

ได้การนับถือหรือการบูชา เพราะเหตุแห่งบุตร. สองบทว่า “สงฺคหา  เอเต” เป็นปฐมา  

วิภัตติ ลงในอรรถทุติยาวิภัตติ. อีกอย่างหนึ่ง บาลีว่า “สงฺคเห  เอเต” ดังนี้ก็มี.

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

[๓๓๓] สิคาลสุตฺตฏีกายํ  “ปุตฺตการณาติ  ปุตฺตนิมิตฺตํ ฯ  ปุตฺตเหตุกญฺหิ  ปุตฺเตน  กตฺตพฺพํ  

มานนํ  วา  ปูชา  วา ฯ  อุปโยควจเนติ  อุปโยคตฺเถ ฯ  วุจฺจตีติ  วจนํ  อตฺโถ ฯ   

อุปโยควจเน  วา  วตฺตพฺเพ ฯ  ปจฺจตฺตนฺติ  ปจฺจตฺตวจนนฺติ  วุตฺตํ ฯ

 (ฏีกาจริเยน)  สิคาลสุตฺตฏีกายํ  “ปุตฺตการณาติ  (ปทสฺส)  ‘ปุตฺตนิมิตฺตํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

ปุตฺตเหตุกํ  หิ  ปุตฺเตน  กตฺตพฺพํ  มานนํ  วา  ปูชา  วา ฯ  ‘อุปโยควจเนติ  (ปทสฺส)  ‘อุปโยคตฺเถ’   

(อิติ  อตฺโถ) ฯ  (เตน)  วุจฺจตีติ  (วิคฺคเหน)  วจนํ  อตฺโถ ฯ  (ภควตา)  อุปโยควจเน  วา   

วตฺตพฺเพ ฯ  ปจฺจตฺตนฺติ  ปจฺจตฺตวจนนฺติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ปุตฺตนิมิตฺต ํมีบุตรเป็นนิมิต’  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ปุตฺตการณาติ ว่า ‘ปุตฺตการณา’ ดังนี้ ฯ  ห ิจริงอยู่  มานนํ   

วา อ.การนับถือหรือ  ปูชา  วา หรือว่า อ.การบูชา  ปุตฺตเหตุก ํ มีบุตรเป็นเหตุ   

ปุตฺเตน  กตฺตพฺพํ คือว่า อันบุตร พึงกระทํา ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า   

‘อุปโยคตฺเถ ในอรรถทุติยาวิภัตติ’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘อุปโยควจเนติ 

ว่า ‘อุปโยควจเน’ ดังนี้ ฯ  อตฺโถ อ.อรรถะ  วจนํ ชื่อว่าวจนะ  (วิคฺคเหน) เพราะ

วิเคราะห์  อิติ ว่า  ‘(เตน)  วุจฺจติ อันเขา ย่อมกล่าว’  อิติ ดังนี้ ฯ  วา อีกอย่างหนึ่ง   

อุปโยควจเน ครั้นเมื่อทุติยาวิภัตติ  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วตฺตพฺเพ พึง

ตรัส ฯ  ปจฺจตฺตวจนํ อ.ปฐมาวิภัตติ  ปจฺจตฺตนฺติ ชื่อว่าปัจจัตตะ”  อิติ ดังนี้  (ฏีกา-

จริเยน) อันพระฎีกาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  สิคาลสุตฺตฏีกายํ ในสิคาลสูตร ฯ
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 ในฎีกาสิคาลสูตร ท่านกล่าวว่า “บทว่า ‘ปุตฺตการณา’ คือ มีบุตรเป็นนิมิต. จริงอยู่ 

มารดาบิดาไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชามีบุตรเป็นเหตุ คืออันบุตรพึงทํา. บทว่า  

‘อุปโยควจเน’ แปลว่า ในอรรถทุติยาวิภัตติ. อรรถะ ชื่อว่าวจนะ เพราะวิเคราะห์ว่า 

‘อันเขากล่าว’. อีกอย่างหนึ่ง (บทว่า ‘อุปโยควจเน’ แปลว่า) ครั้นเมื่อทุติยาวิภัตติ  

อันพระองค์พึงตรัส. ปฐมาวิภัตติ ชื่อว่าปัจจัตตะ”.

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

 สมฺมเวกฺขนฺตีติ  สมฺมา  เปกฺขนฺติ  สมฺมเทว  กาตพฺเพ  เปกฺขนฺติ ฯ  มหตฺตนตฺิ  

เสฏฺฅตฺตํ ฯ  ปาสํสาติ  ปสํสนียา ฯ  เอเต  สงฺคเหตพฺเพ  ตตฺถ  ตตฺถ  ปุคฺคเล  ยถารหํ  

ปวตฺตนฺตีติ  เอวํ  ปสํสิตพฺพาติ  อธิปฺปาโย ฯ

 “สมฺมเวกฺขนฺตีติ  (ปทสฺส)  “สมฺมา  เปกฺขนฺติ  สมฺมเทว  กาตพฺเพ  เปกฺขนฺติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

“มหตฺตนตฺิ  (ปทสฺส)  “เสฏฺฅตฺตํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ปาสํสาติ  (ปทสฺส  “โลเกน)  ปสํสนียา”  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ  เอเต  (ปณฺฑิตา  ชเนหิ)  “สงฺคเหตพฺเพ  ตตฺถ  ตตฺถ  ปุคฺคเล  ยถารหํ  ปวตฺตนฺตีติ  เอวํ  

ปสํสิตพฺพาติ  อธิปฺปาโย ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เปกฺขนฺติ ย่อมเห็น  สมฺมา ชอบ  เปกฺขนฺติ คือว่าย่อม

เห็น  (เต  สงฺคเห) ซึ่งธรรมเป็นเครื่องสงเคราะห์ ท. เหล่านั้น  (ปุคฺคเลน)  กาตพฺเพ 

อันอันบุคคล พึงกระทํา  สมฺมา  เอว โดยชอบนั่นเทียว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“สมฺมเวกฺขนฺตีติ ว่า “สมฺมเวกฺขนฺติ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เสฏฺฅตฺตํ 

ซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้ประเสริฐที่สุด”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “มหตฺตนฺติ 

ว่า “มหตฺตํ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(โลเกน)  ปสํสนียา อันชาวโลก พึง

สรรเสริญ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปาสํสาติ ว่า “ปาสํสา” ดังนี้ ฯ  อธิปฺปาโย  

อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “เอเต  (ปณฺฑิตา) อ.บัณฑิต ท. เหล่านั่น  (ชเนหิ) อันชน ท.   

ปสํสิตพฺพา พึงสรรเสริญ  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘ปวตฺตนฺต ิย่อมประพฤติ  ปุคฺคเล 

ในบุคคล  สงฺคเหตพฺเพ ผู้อันบุคคลพึงสงเคราะห์  ตตฺถ  ตตฺถ นั้นๆ  ยถารหํ  

ตามสมควร’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สมฺมเวกฺขนฺติ” ความว่า เห็นชอบอยู่ คือพิจารณาเห็นธรรมเป็นเครื่อง

สงเคราะห์เหล่านั้น อันบุคคลควรทําโดยชอบทีเดียว. บทว่า “มหตฺตํ” คือ ซึ่งความ
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เป็นผู้ประเสริฐ. บทว่า “ปาสํสา” คือ อันชาวโลกพึงสรรเสริญ, อธิบายว่า “บัณฑิต

เหล่านั้น อันปวงชนพึงสรรเสริญอย่างนี้ว่า ‘ย่อมประพฤติในบุคคลที่ควรสงเคราะห์

นั้นๆ ตามสมควร”.

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

 ตํ  สุตฺวา  สปริสา  ราชาโน  ปสนฺนา  มหาสตฺเตน  ปญฺจสีเล  ปติฏฺฅาเปตฺวา  “ทานาทีสุ   

อปฺปมตฺตา  โหถาติ  โอวทิตา  ตํ  วนฺทิตฺวา  สกสกนครํ  คนฺตฺวา  ธมฺเมน  รชฺชํ   

กาเรตฺวา  เทวโลกุปคา ฯ  เทฺวปิ  ภาตโร  ยาวชีวํ  มาตาปิตโร  อุปฏฺฅหิตฺวา   

พฺรหฺมโลกุปคา ฯ  เทฺวภาติกวตฺถุ ฯ

 ราชาโน อ.พระราชา ท.  สปริสา ผู้เป็นไปกับด้วยบริษัท  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตํ  

(วจนํ) ซึ่งคํานั้น  ปสนฺนา ทรงเลื่อมใสแล้ว  มหาสตฺเตน  ปญฺจสีเล  ปติฏฺฅาเปตฺวา   

“ทานาทีสุ  (ปุญฺเฃสุ)  อปฺปมตฺตา  โหถาติ  โอวทิตา ผู้อันพระมหาสัตว์ ให้ตั้งอยู่

เฉพาะแล้ว ในศีล ๕ กล่าวสอนแล้ว ว่า “อ.ท่าน ท. เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว ในบุญ ท. มี

ทานเป็นต้น จงเป็นเถิด” ดังนี้  วนฺทิตฺวา ทรงไหว้แล้ว  ตํ  (มหาสตฺตํ) ซึ่งพระมหา-

สัตว์นั้น  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  สกสกนครํ สู่พระนครของตนๆ  (ปุคฺคลํ) ทรงยัง

บุคคล  กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  รชฺชํ ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  เทวโลกุปคา เป็น

ผู้เข้าถึงซึ่งเทวโลก  (อเหสุํ) ได้เป็นแล้ว ฯ  (ตาปสา) อ.ดาบส ท.  ภาตโร ผู้พี่น้อง

ชายกัน ท.  เทฺวปิ แม้ ๒  อุปฏฺฅหิตฺวา บํารุงแล้ว  มาตาปิตโร ซึ่งมารดาและบิดา ท.  

พฺรหฺมโลกุปคา เป็นผู้เข้าถึงซึ่งพรหมโลก  (อเหสุํ) ได้เป็นแล้ว ฯ  เทฺวภาติกวตฺถุ 

อ.เรื่องแห่งดาบสผู้เป็นผู้น้องชายกัน  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ 

  พระราชาทั้งหลายพร้อมด้วยบริษัท ทรงสดับคํานั้นแล้ว ทรงเลื่อมใส อันพระมหาสัตว์ 

ให้ตั้งอยู่ในเบญจศีลแล้ว โอวาทว่า “พระองค์จงเป็นผู้ไม่ประมาทในกุศลทั้งหลายมี

ทานเป็นต้น” ทรงไหว้พระมหาสัตว์นั้นแล้ว เสด็จไปสู่พระนครของตนๆ ครองราช-

สมบัติโดยธรรมแล้ว เข้าถึงเทวโลก. ดาบสพี่น้องแม้ทั้ง ๒ บํารุงมารดาบิดาตลอดชีวิต 

เข้าถึงพรหมโลก. จบเรื่องดาบส ๒ พี่น้อง.

 ..............................................................................................................................
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[๓๓๔] อิติ  ยถาวุตฺตํ  มาตาปิตุอุปฏฺฅานํ  อิธ  ปสํสาทีนมาวหนโต  มงฺคลนฺติ  วุจฺจตีติ ฯ

 อิติ  ยถาวุตฺตํ  มาตาปิตุอุปฏฺฅานํ  อิธ  (โลเก)  ปสํสาทีนํ  (อิฏฺฅผลานํ)  อาวหนโต  (ภควตา)  

“มงฺคลนฺติ  วุจฺจตีติ ฯ

   มาตาปิตุอุปฏฺฅานํ อ.การบํารุงซึ่งมารดาและบิดา  ยถาวุตฺตํ อันถูกกล่าวแล้ว

อย่างไร  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุจฺจติ ย่อมเรียก  “มงฺคลนฺติ ว่า “เป็น

มงคล” ดังนี้  อาวหนโต เพราะเป็นเหตุนํามา  ปสํสาทีนํ  (อิฏฺฅผลานํ) ซึ่งอิฏฐผล ท. 

มีการสรรเสริญเป็นต้น  อิธ  (โลเก) ในโลกนี้  อิติ ด้วยประการฉะนี้  อิติ ดังนี้แล ฯ  

 การบํารุงมารดาบิดาตามที่กล่าวแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เป็นมงคล” เพราะ

เป็นเหตุนําอิฏฐผลมีการสรรเสริญเป็นต้นมาให้ในโลกนี้ ด้วยประการฉะนี้แล.

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

ปญฺจวิธอุปฏฺฅหน

 อปโร  นโย ฯ  อุปฏฺฅานํ  นาม  ภรณกิจฺจกรณกุลวํสฏฺฅปนทายชฺชารหปฺปฏิปชฺชน- 

ทกฺขิณานุปฺปทานวเสน  ปญฺจวิธํ  อุปฏฺฅหนํ ฯ  

 อปโร  นโย อ.นัยอื่นอีก ฯ  อุปฏฺฅหนํ อ.การบํารุง  ปญฺจวิธํ อันมีอย่าง ๕  ภรณกิจฺจ- 

กรณกุลวํสฏฺฅปนทายชฺชารหปฺปฏิปชฺชนทกฺขิณานุปฺปทานวเสน ด้วยสามารถ

แห่งการเลี้ยง การกระทําซึ่งกิจ การดํารงไว้ซึ่งวงศ์ตระกูล ปฏิบัติสมควรแก่ความเป็น

แห่งทายาท และการตามเพิ่มให้ซึ่งทักษิณา  อุปฏฺฅานํ  นาม ชื่อว่าการบํารุง ฯ  

 นัยอื่นอีก. การบํารุงมี ๕ อย่าง ด้วยสามารถการเลี้ยง การช่วยทํากิจ ดํารงวงศ์สกุล 

ประพฤติสมควรซึ่งความเป็นผู้รับทรัพย์มรดก และตามเพิ่มให้ซึ่งทักษิณา ชื่อว่าการ

บํารุง.

 ..............................................................................................................................
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 เตนาห  ภควา  สิคาลกสฺส  นาม  คหปติปุตฺตสฺส  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  “ปญฺจหิ  โข   

คหปติปุตฺต  ฅาเนหิ  ปุตฺเตน  ปุรตฺถิมา  ทิสา  มาตาปิตโร  ปจฺจุปฏฺฅาตพฺพา,  ภโต  

เน  ภริสฺสามิ,  กิจฺจํ  เนสํ  กริสฺสามิ,  กุลวํสํ  ฅเปสฺสามิ,  ทายชฺชํ  ปฏิปชฺชามิ,  อถวา  

ปน  เนสํ  เปตานํ  กาลกตานํ  ทกฺขิณํ  อนุปฺปทสฺสามิ,  อิเมหิ  โข  คหปติปุตฺต  ปญฺจหิ  

ฅาเนหิ  ปุตฺเตน  ปุรตฺถิมา  ทิสา  มาตาปิตโร  ปจฺจุปฏฺฅาตพฺพาติ ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  เทเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  ธมฺมํ 

ซึ่งธรรม  คหปติปุตฺตสฺส แก่คฤหบดีบุตร  สิคาลกสฺส  นาม ชื่อว่าสิคาลกะ  อาห 

ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “คหปติปุตฺต ดูก่อนคฤหบดีบุตร  ปุรตฺถิมา  ทิสา อ.ทิศเบื้องหน้า  

มาตาปิตโร คือ อ.มารดาและบิดา ท.  ปุตฺเตน อันบุตร  ปจฺจุปฏฺฅาตพฺพา พึงบํารุง  

ฅาเนหิ ด้วยฐานะ ท.  ปญฺจหิ  โข ๕ แล  (อหํ) คือ อ.เรา  (มาตาปิตูหิ)  ภโต ผู้อัน

มารดาและบิดา ท. เลี้ยงแล้ว  ภริสฺสามิ จักเลี้ยง  เน  (มาตาปิตโร) ซึ่งมารดาและ

บิดา ท. เหล่านั้น,  (อหํ) อ.เรา  กริสฺสามิ จักกระทํา  กิจฺจํ ซึ่งกิจ  เนสํ  (มาตา- 

ปิตูนํ) ของมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น,  (อหํ) อ.เรา  ฅเปสฺสามิ จักดํารงไว้  กุลวํสํ 

ซึ่งวงศ์แห่งตระกูล,  (อหํ) อ.เรา  ปฏิปชฺชามิ จะปฏิบัติ  ทายชฺชํ ซึ่งความเป็นแห่ง

ทายาท,  ปน  อถวา ก็อีกอย่างหนึ่ง  (อหํ) อ.เรา  อนุปฺปทสฺสามิ จักตามเพิ่มให้   

ทกฺขิณํ ซึ่งทักษิณา  เนสํ  (มาตาปิตูนํ) แก่มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  เปตานํ 

ผู้ละไปแล้ว  กาลกตานํ ผู้มีกาละอันกระทําแล้ว,  คหปติปุตฺต ดูก่อนคฤหบดีบุตร   

ปุรตฺถิมา  ทิสา อ.ทิศเบื้องหน้า  มาตาปิตโร คือ อ.มารดาและบิดา ท.  ปุตฺเตน  

อันบุตร  ปจฺจุปฏฺฅาตพฺพา พึงบํารุง  ฅาเนหิ ด้วยฐานะ ท.  ปญฺจหิ  ๕  อิเมหิ  โข 

เหล่านี้แล”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะทรงแสงดธรรมแก่คฤหบดีบุตรชื่อสิคาล

กะ จึงตรัสว่า “คฤหบดีบุตร ทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดา อันบุตรควรบํารุงด้วยฐานะ 

๕ คือ เราอันท่านเลี้ยงมาแล้ว จักเลี้ยงท่าน ๑ จักทํากิจของท่าน ๑ จักดํารงวงศ์สกุล 

๑ จักปฏิบัติซึ่งความเป็นผู้รับทรัพย์มรดก ๑ ก็อีกอย่างหนึ่ง เมื่อท่านถึงแก่กรรมล่วง

ลับไปแล้ว จักตามเพิ่มให้ซึ่งทักษิณา ๑ คฤหบดีบุตร ทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดา อัน

บุตรควรบํารุงด้วยฐานะ ๕ เหล่านี้แล”.

 ..............................................................................................................................
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[๓๓๕] ตตฺถ  ฅาเนหีติ  เอตฺถ  ติฏฺฅติ  เอตฺถ  ผลํ  ตทายตฺตวุตฺติตายาติ  ฅานํ  เหตุ,  เต

นาหฏฺฅกถายํ  “การเณหีติ ฯ  อตฺถสริกฺขตาย  มาตาปิตูนํ  ปุรตฺถิมทิสาภาโว  โหติ ฯ  

ตถา  หิ  เต  ปุตฺตานํ  ปุรตฺถภาวโต  อุปการิกภาเวน  ทิสนโต  อปทิสนโต  จ  ปุรตฺถิมา   

ทิสา ฯ  เตนาห  “มาตาปิตโร  ปุพฺพุปการิตาย  ปุรตฺถิมา  ทิสาติ  เวทิตพฺพาติ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ฅาเนหีติ  เอตฺถ  (ปเท  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ 

 ติฏฺฅติ  เอตฺถ  (การเณ)  ผลํ  (ตสฺส  ผลสฺส)  ตทายตฺตวุตฺติตายาติ  (เอตํ  การณํ)  ฅานํ  เหตุ,  

เตน  (อฏฺฅกถาจริโย)  อาห  อฏฺฅกถายํ  “การเณหีติ  (วจนํ) ฯ  (เตสํ  มาตาปิตูนํ)  อตฺถสริกฺขตาย   

มาตาปิตูนํ  ปุรตฺถิมทิสาภาโว  โหติ ฯ  ตถา  หิ  เต  (มาตาปิตโร  เตสํ  มาตาปิตูนํ)  ปุตฺตานํ   

ปุรตฺถภาวโต  (เตสํ  มาตาปิตูนํ)  อุปการิกภาเวน  ทิสนโต  อปทิสนโต  จ  ปุรตฺถิมา  ทิสา ฯ  เตน  

(ภควา)  อาห  “มาตาปิตโร  (เตสํ  มาตาปิตูนํ)  ปุพฺพุปการิตาย  ปุรตฺถิมา  ทิสาติ  เวทิตพฺพาติ ฯ  

 (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ฅาเนหีติ  เอตฺถ  (ปเท) ใน- ในบท ท.  

เหล่านั้นหนา -บทนี้ว่า “ฅาเนหิ” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ)  

พึงทราบ ฯ

 ผลํ อ.ผล  ติฏฺฅติ ย่อมตั้งอยู่  เอตฺถ  (การเณ) ในเหตุนั่น  (ตสฺส  ผลสฺส)  ตทายตฺต- 

วุตฺติตาย เพราะความที่ แห่งผลนั้น เป็นไปต่อเนื่องด้วยเหตุนั้น  อิติ เพราะเหตุ

นั้น  (เอตํ  การณํ) อ.เหตุนั่น  ฅานํ ชื่อว่าฐานะ  เหตุ คือ อ.เหตุ,  เตน เพราะเหตุ

นั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “การเณหิ เพราะเหตุ ท.”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) 

อันพระอรรถกถาจารย์  (วุตฺตํ) กล่าวแล้ว  อฏฺฅกถายํ ในอรรถกถา ฯ  มาตาปิตูนํ   

ปุรตฺถิมทิสาภาโว อ.ความที่ แห่งมารดาและบิดา ท. เป็นทิศเบื้องหน้า  โหติ ย่อมมี  

(เตสํ  มาตาปิตูนํ)  อตฺถสริกฺขตาย เพราะความที่ แห่งมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น 

เป็นผู้อันบัณฑิตพึงเห็นสมโดยเนื้อความ ฯ  ตถา  ห ิจริงเหมือนอย่างนั้น  เต  (มาตา-

ปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  ปุรตฺถิมา  ทิสา เป็นทิศเบื้องหน้า  (เตสํ   

มาตาปิตูนํ)  ปุรตฺถภาวโต เพราะความที่ แห่งมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น เป็นผู้ตั้ง

อยู่เบื้องหน้า  ปุตฺตานํ แห่งบุตร ท.  ทิสนโต เพราะแสดง  จ ด้วย  อปทิสนโต เพราะ

แสดงอ้าง  จ ด้วย  (เตสํ  มาตาปิตูนํ)  อุปการิกภาเวน โดยความที่ แห่งมารดาและ

บิดา ท. เหล่านั้น เป็นผู้มีอุปการะ  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (ภควา) 
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อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  

(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺพา พึงทราบ  ‘ปุรตฺถิมา  ทิสา เป็นทิศเบื้องหน้า  

(เตสํ  มาตาปิตูนํ)  ปุพฺพุปการิตาย เพราะความที่ แห่งมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น 

เป็นผู้มีอุปการะในกาลก่อน’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 บรรดาบทเหล่านั้น ในบทนี้ว่า “ฅาเนหิ” พึงทราบวินิจฉัยดังนี้.

 ผลย่อมตั้งอยู่ในการณ์นั้น เพราะความที่ผลนั้นเป็นไปเนื่องด้วยการณ์นั้น เพราะ

เหตุนั้น การณ์นั้น ชื่อว่าฐานะ คือเหตุ, เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถา ท่านจึงกล่าวว่า  

“การเณหิ”. ความที่มารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้า เพราะบัณฑิตเห็นสมกันโดยเนื้อ

ความ. จริงอย่างนั้น มารดาบิดาเหล่านั้น ชื่อว่าทิศเบื้องหน้า เพราะเป็นผู้ตั้งอยู่เบื้อง

หน้าแห่งบุตรทั้งหลาย และเพราะแสดงคืออ้างโดยความเป็นผู้มีอุปการะ (แก่บุตร 

ทั้งหลาย). เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์ จึงกล่าวว่า “มารดาบิดา พึงทราบว่า 

‘ทิศเบื้องหน้า’ เพราะท่านเป็นผู้มีอุปการะมาก่อน”.

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

 ภโตติ  อหํ  อิเมหิ  โปสิโต ฯ  ตมฺปน  ภรณํ  ชาตกาลโต  ปฏฺฅาย  สุขปจฺจยุปสํหรเณน  

ทุกฺขปจฺจยาปหรเณน  จ  มาตาปิตูหิ  ปวตฺติตํ  โหติ,  ตสฺมา  ตํ  ทสฺเสตุมาห  ถญฺฃํ   

ปาเยตฺวา  หตฺถปาเท  วฑฺเฒตฺวา  มุเขน  สิงฺฆาณิกํ  อปเนตฺวา  นหาเปตฺวา  มณฺเฑตฺวา   

ภริโต  ชคฺคิโตติ ฯ  เนติ  เต  มาตาปิตโร  มหลฺลเก  ปาทโธวนนหาปนยาคุภตฺต- 

ทานาทีหิ  ภริสฺสามิ ฯ  กิจฺจํ  เนสนฺติ  อหํ  อตฺตโน  กิจฺจํ  ฅเปตฺวา  มาตาปิตูนํ   

ราชกุลาทีสุ  อุปฺปนฺนกิจฺจํ  คนฺตฺวา  กริสฺสามิ ฯ 

 “ภโตติ  (ปทสฺส)  “อหํ  อิเมหิ  (มาตาปิตูหิ)  โปสิโต  (อมฺหิ)”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ตํ  ปน  ภรณํ   

ชาตกาลโต  ปฏฺฅาย  สุขปจฺจยุปสํหรเณน  ทุกฺขปจฺจยาปหรเณน  จ  มาตาปิตูหิ  ปวตฺติตํ  โหติ,  

ตสฺมา  (อฏฺฅกถาจริโย)  ตํ  (ภรณํ)  ทสฺเสตุํ  อาห  “(อหํ  มาตาปิตูหิ)  ถญฺฃํ  ปาเยตฺวา  หตฺถปาเท   

วฑฺเฒตฺวา  มุเขน  สิงฺฆาณิกํ  อปเนตฺวา  นหาเปตฺวา  มณฺเฑตฺวา  ภริโต  ชคฺคิโต  (อมฺหิ)”   

อิติ ฯ  “เนติ  (ปทสฺส)  “(อหํ)  เต  มาตาปิตโร  มหลฺลเก  ปาทโธวนนหาปนยาคุภตฺตทานาทีหิ  

(กิจฺเจหิ)  ภริสฺสามิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “กิจฺจํ  เนสนฺติ  (ปททฺวยสฺส)  “อหํ  อตฺตโน  กิจฺจํ  ฅเปตฺวา  

มาตาปิตูนํ  ราชกุลาทีสุ  (ฅาเนสุ)  อุปฺปนฺนกิจฺจํ  คนฺตฺวา  กริสฺสามิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 
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 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อหํ อ.เรา  อิเมหิ  (มาตาปิตูหิ)  โปสิโต เป็นผู้  

อันมารดาและบิดา ท. เลี้ยงแล้ว  (อมฺหิ) ย่อมเป็น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“ภโตติ ว่า “ภโต” ดังนี้ ฯ  ปน ก็  ตํ  ภรณํ อ.การเลี้ยงนั้น  มาตาปิตูหิ  ปวตฺติต ํเป็น

กิจ อันมารดาและบิดา ท. ให้เป็นไปทั่วแล้ว  สุขปจฺจยุปสํหรเณน ด้วยการนําเข้าไป

ซึ่งปัจจัยแห่งความสุข  จ ด้วย  ทุกฺขปจฺจยาปหรเณน ด้วยการนําไปปราศซึ่งปัจจัย

แห่งความทุกข์  จ ด้วย  ปฏฺฅาย จําเดิม  ชาตกาลโต แต่กาลเป็นที่เกิดแล้ว  โหติ 

ย่อมเป็น,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห กล่าว

แล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  (มาตาปิตูหิ)  ถญฺฃํ  ปาเยตฺวา  หตฺถปาเท  วฑฺเฒตฺวา  

มุเขน  สิงฺฆาณิกํ  อปเนตฺวา  นหาเปตฺวา  มณฺเฑตฺวา  ภริโต  ชคฺคิโต เป็นผู้ อัน

มารดาและบิดา ท. ให้ดื่มแล้ว ซึ่งนํ้านม ยังมือและเท้า ท. ให้เจริญ นําไปปราศแล้ว ซึ่ง

นํ้ามูก ด้วยปาก ให้อาบนํ้าแล้ว ตกแต่งแล้ว เลี้ยงดูแล้ว ประคับประคองแล้ว  (อมฺหิ) 

ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  ทสฺเสตุํ เพื่ออันแสดง  ตํ  (ภรณํ) ซึ่งการเลี้ยงนั้น ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(อหํ) อ.เรา  ภริสฺสามิ จักเลี้ยง  เต  มาตาปิตโร ซึ่งมารดาและ

บิดา ท. เหล่านั้น  มหลฺลเก ผู้แก่  ปาทโธวนนหาปนยาคุภตฺตทานาทีหิ  (กิจฺเจหิ) 

ด้วยกิจ ท. มีการล้างซึ่งเท้า การให้อาบ การให้ข้าวยาคูและภัตรเป็นต้น”  (อิติ) ดังนี้   

(ปทสฺส) แห่งบท  “เนติ ว่า “เน” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อหํ อ.เรา   

ฅเปตฺวา พักไว้แล้ว  กิจฺจํ ซึ่งกิจ  อตฺตโน ของตน  คนฺตฺวา  กริสฺสามิ จักไปกระทํา

แล้ว  อุปฺปนฺนกิจฺจํ ซึ่งกิจอันเกิดขึ้นแล้ว  ราชกุลาทีสุ  (ฅาเนสุ) ในที่ ท. มีราชสกุล

เป็นต้น  มาตาปิตูนํ ของมารดาและบิดา ท.”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวด

สองแห่งบท  “กิจฺจํ  เนสนฺติ ว่า “กิจฺจํ  เนสํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ภโต” ความว่า เราอันมารดาบิดาเหล่านี้เลี้ยงมาแล้ว. ก็การเลี้ยงนั้น เป็นกิจ

อันมารดาบิดาให้เป็นไปแล้ว ด้วยการนําปัจจัยแห่งสุขเข้าไป และด้วยการนําปัจจัย

แห่งทุกข์ออกไป จําเดิมแต่กาลที่บุตรเกิด, เพราะฉะนั้น พระอรรถกถาจารย์ เพื่อจะ

แสดงการเลี้ยงนั้น จึงกล่าวว่า “เราเป็นผู้อันมารดาบิดาให้ดื่มนํ้านม ยังมือและเท้าให้

เจริญ เอาปากดูดนํ้ามูก ให้อาบนํ้า แต่งตัว เลี้ยงดู ประคับประคองแล้ว”. บทว่า “เน” 

ความว่า เราจักเลี้ยงมารดาบิดาเหล่านั้นผู้แก่เฒ่า ด้วยกิจมีการล้างเท้า ให้อาบนํ้า ให้

ข้าวยาคูและภัตรเป็นต้น. สองบทว่า “กิจฺจํ  เนสํ” ความว่า เราจักพักกิจของตนไว้

แล้ว ไปทํากิจที่เกิดขึ้นในราชสกุลเป็นต้น ของมารดาบิดา.
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 กุลวํสํ  ฅเปสฺสามตีิ  เอตฺถ  ยสฺมา  มาตาปิตูนํ  สนฺตกํ  เขตฺตาทึ  อวินาเสตฺวา   

รกฺขนํ  เตสํ  ปรมฺปราย  ฅิติยา  การณํ  โหติ  ยสฺมา  จ  กุลปฺปเทสาทินา  อตฺตนา  

สทิสํ  เอกํ  ปุริสํ  ฆาเตตฺวา  คีวายํ  วา  หตฺเถ  วา  พทฺธมณิวลยํ  หาเรตพฺพนฺติ   

เอวมาทินา  ปวตฺตอธมฺมิกวํสโต  มาตาปิตโร  อปเนตฺวา  ตํ  คาหํ  วิสฺสชฺชาเปตฺวา   

หึสาทิวิรติยา  ปวตฺเต  ธมฺมิกวํเส  ฅปเนน  เจว  เตหิ  ทินฺนทานานุปจฺฉินฺทเนน  จ  

อายตึ  เตสํ  ปรมฺปรา  หริตา  โหติ,  ตสฺมา  ตมตฺถํ  ทสฺเสตุมาห  มาตาปิตูนํ  สนฺตกํ   

เขตฺตวตฺถุหิรญฺฃสุวณฺณาทึ  อวินาเสตฺวา  รกฺขนฺโตปิ  มาตาปิตโร  อธมฺมิกวํสโต   

หริตฺวา  ธมฺมิกวํเส  ฅเปนฺโตปิ  กุลวํเสน  อาภตานิ  สลากภตฺตาทีนิ  อนุปจฺฉินฺทิตฺวา  

ปวตฺเตนฺโตปิ  กุลวํสํ  ฅเปติ  นามาติ ฯ 

 “กุลวํสํ  ฅเปสฺสามีติ  เอตฺถ  (ฅาเน  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  

 ยสฺมา  มาตาปิตูนํ  สนฺตกํ  เขตฺตาทึ  (ธนํ)  อวินาเสตฺวา  รกฺขนํ  เตสํ  (มาตาปิตูนํ)  ปรมฺปราย   

ฅิติยา  การณํ  โหติ  ยสฺมา  จ  กุลปฺปเทสาทินา  อตฺตนา  สทิสํ  เอกํ  ปุริสํ  ฆาเตตฺวา  คีวายํ  

วา  หตฺเถ  วา  พทฺธมณิวลยํ  หาเรตพฺพนฺติ  เอวํ  อาทินา  ปวตฺตอธมฺมิกวํสโต  มาตาปิตโร   

อปเนตฺวา  ตํ  คาหํ  วิสฺสชฺชาเปตฺวา  หึสาทิวิรติยา  ปวตฺเต  ธมฺมิกวํเส  ฅปเนน  เจว  เตหิ   

(มาตาปิตูหิ)  ทินฺนทานานุปจฺฉินฺทเนน  จ  อายตึ  เตสํ  (มาตาปิตูนํ)  ปรมฺปรา  (ปุตฺเตน)   

หริตา  โหติ,  ตสฺมา  (อฏฺฅกถาจริโย)  ตํ  อตฺถํ  ทสฺเสตุํ  อาห  “(ปุตฺโต)  มาตาปิตูนํ  สนฺตกํ   

เขตฺตวตฺถุหิรญฺฃสุวณฺณาทึ  (ธนํ)  อวินาเสตฺวา  รกฺขนฺโตปิ  มาตาปิตโร  อธมฺมิกวํสโต  หริตฺวา   

ธมฺมิกวํเส  ฅเปนฺโตปิ  กุลวํเสน  อาภตานิ  สลากภตฺตาทีนิ  (ทานานิ)  อนุปจฺฉินฺทิตฺวา   

ปวตฺเตนฺโตปิ  กุลวํสํ  ฅเปติ  นามาติ ฯ 

 (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  เอตฺถ  (ฅาเน) ในฅานะนี้  “กุลวํสํ  ฅเปสฺสามีติ ว่า “กุล-

วํสํ  ฅเปสฺสามิ” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ  มาตาปิตูนํ  

สนฺตกํ  เขตฺตาทึ  (ธนํ)  อวินาเสตฺวา  รกฺขนํ อ.การ ไม่ยังทรัพย์มีนาเป็นต้น อัน

เป็นของมีอยู่ ของมารดาและบิดา ท. ให้พินาศไป รักษาไว้  การณํ เป็นเหตุ  ฅิติยา 

แห่งการดํารงอยู่  ปรมฺปราย สืบๆ ไป  เตสํ  (มาตาปิตูนํ) ของมารดาและบิดา ท. 

เหล่านั้น  โหติ ย่อมเป็น  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  จ อนึ่ง  ปรมฺปรา อ.สืบๆ  เตสํ   

(มาตาปิตูนํ) ของมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  อายตึ ในกาลต่อไป  (ปุตฺเตน)   

หริตา เป็นกิริยา อันบุตร นําไปแล้ว  กุลปฺปเทสาทินา  อตฺตนา  สทิสํ  เอกํ  ปุริสํ   
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ฆาเตตฺวา  คีวายํ  วา  หตฺเถ  วา  พทฺธมณิวลยํ  หาเรตพฺพนฺติ  เอวมาทินา   

ปวตฺตอธมฺมิกวํสโต  มาตาปิตโร  อปเนตฺวา  ตํ  คาหํ  วิสฺสชฺชาเปตฺวา  หึสาทิ-

วิรติยา  ปวตฺเต  ธมฺมิกวํเส  ฅปเนน  เจว ด้วยการ นําไปปราศ ซึ่งมารดาและบิดา 

ท. จากวงศ์อันไม่ประกอบด้วยธรรมอันเป็นไปแล้ว โดยนัยเป็นต้น อย่างนี้ว่า “อ.กําไล

มณีอันบุคคลผูกไว้แล้ว ที่คอหรือ หรือว่าที่มือ อันเรา ท. ยังบุรุษ คนหนึ่ง ผู้เช่นกับ 

ด้วยตน มีตระกูลและประเทศเป็นต้น ให้ตายแล้ว พึงให้นําไป” ดังนี้ ให้สละแล้ว ซึ่ง

การถือเอานั้น ตั้งไว้ ในวงศ์อันประกอบแล้วด้วยธรรม อันเป็นไปแล้ว ด้วยการงดเว้น

จากอกุศลธรรมีการเบียดเบียนเป็นต้นด้วยนั่นเทียว  เตหิ  (มาตาปิตูหิ)  ทินฺนทานา- 

นุปจฺฉินฺทเนน  จ ด้วยการไม่เข้าไปตัดซึ่งทาน อันมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น ให้แล้ว

ด้วย  โหติ ย่อมเป็น  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (อฏฺฅกถาจริโย)  

อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ปุตฺโต) อ.บุตร  มาตาปิตูนํ   

สนฺตกํ  เขตฺตวตฺถุหิรญฺฃสุวณฺณาทึ  (ธนํ)  อวินาเสตฺวา  รกฺขนฺโตปิ เมื่อไม่ยัง

ทรัพย์มี นา สวน เงิน และทองเป็นต้น อันเป็นของมีอยู่ ของมารดาและบิดา ท. ให้

พินาศไปแล้ว รักษาก็ดี  มาตาปิตโร  อธมฺมิกวํสโต  หริตฺวา  ธมฺมิกวํเส  ฅเปนฺโตปิ   

เมื่อนําไปแล้ว ซึ่งมารดาและบิดา ท. จากวงศ์อันไม่ประกอบแล้วด้วยธรรม ให้ตั้งอยู่ 

ในวงศ์อันประกอบแล้วด้วยธรรมก็ดี  กุลวํเสน  อาภตานิ  สลากภตฺตาทีนิ  (ทานานิ)   

อนุปจฺฉินฺทิตฺวา  ปวตฺเตนฺโตป ิเมื่อไม่เข้าไปตัด ซึ่งทาน ท. มีสลากภัตรเป็นต้น อัน

วงศ์แห่งตระกูล นํามาแล้ว แล้วจึงให้เป็นไปก็ดี  ฅเปติ  นาม ชื่อว่าย่อมตั้งไว้  กุลวํสํ 

ซึ่งวงศ์แห่งตระกูล”  อิติ ดังนี้  ทสฺเสตุํ เพื่ออันแสดง  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น ฯ  

 ในฐานะนี้ว่า  “กุลวํสํ  ฅเปสฺสามิ” พึงทราบวินิจฉัยดังนี้

 เพราะเหตุที่การไม่ให้ทรัพย์สมบัติของมารดาบิดามีนาเป็นต้นให้ฉิบหาย รักษาไว้

เป็นเหตุแห่งการตั้งมั่นสืบๆ ไป (แห่งวงศ์สกุล) ของมารดาบิดาเหล่านั้น, อนึ่ง เพราะ

เหตุที่การสืบต่อไป (แห่งสกุล) ของมารดาบิดาเหล่านั้น ย่อมเป็นอันบุตรนําไปแล้ว 

ด้วยการนํามารดาบิดาออกจากวงศ์ที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมอันเป็นไปโดยนัยเป็นต้นอย่าง

นี้ว่า “พวกเราพึงฆ่าบุรุษคนหนึ่ง ผู้เสมอกับตนด้วยสมบัติมีสกุลและประเทศเป็นต้น

แล้ว นํากําไลมณีที่ผูกไว้ที่คอหรือที่มือไป” แล้วให้เลิกละความยึดถือนั้นเสีย ตั้งไว้ใน

วงศ์ที่ประพฤติธรรมอันเป็นไปแล้วด้วยการงดเว้นจากอกุศลกรรมมีการเบียดเบียน
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เป็นต้น และด้วยการไม่ตัดทอนทานที่มารดาบิดาเหล่านั้นให้แล้ว, เพราะเหตุนั้น  

พระอรรถกถาจารย์ เพื่อจะแสดงเนื้อความนั้น จึงกล่าวว่า “บุตรไม่ทําสมบัติของ

มารดาบิดามีนา เงิน และทองเป็นต้นให้ฉิบหายไป รักษาไว้ก็ดี นํามารดาบิดาไปจาก

วงศ์ที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมแล้ว ตั้งไว้ในวงศ์ที่ตั้งอยู่ในธรรมก็ดี ไม่ตัดทอนภัตรทั้งหลาย 

มีสลากภัตรเป็นต้น อันวงศ์สกุลนํามาแล้วให้เป็นไปอยู่ก็ดี ชื่อว่าดํารงวงศ์สกุล”.

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

 ทายชฺชํ  ปฏิปชฺชามตีิ  เอตฺถ  ยสฺมา  ทายชฺชปฺปฏิลาภสฺส  โยคฺยภาเว  ปวตฺตมาโน

เยว  ทายชฺชํ  ปฏิปชฺชติ  นาม  น  อิตโร  ตสฺมา  ตมตฺถํ  ทสฺเสตุมาห  มาตาปิตโร     

อตฺตโน  โอวาเท  อวตฺตมาเน  มิจฺฉาปฏิปนฺเน  ทารเก  วินิจฺฉยํ  ปตฺวา  อปุตฺตเก   

กโรนฺติ  เต  ทายชฺชารหา  น  โหนฺติ  โอวาเท  วตฺตมาเน  ปน  กุลสนฺตกสามิเก   

กโรนฺตีติ ฯ  

 “ทายชฺชํ  ปฏิปชฺชามีติ  เอตฺถ  (ฅาเน  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ

 ยสฺมา  (ปุตฺโต)  ทายชฺชปฺปฏิลาภสฺส  โยคฺยภาเว  ปวตฺตมาโน  เอว  ทายชฺชํ  ปฏิปชฺชติ  นาม,   

น  อิตโร  (ปุตฺโต  ทายชฺชํ  ปฏิปชฺชติ  นาม),  ตสฺมา  (อฏฺฅกถาจริโย)  ตํ  อตฺถํ  ทสฺเสตุํ  อาห  

“มาตาปิตโร  อตฺตโน  โอวาเท  อวตฺตมาเน  มิจฺฉาปฏิปนฺเน  ทารเก  วินิจฺฉยํ  ปตฺวา  อปุตฺตเก   

กโรนฺติ,  เต  (ปุตฺตา)  ทายชฺชารหา  น  โหนฺติ,  (มาตาปิตโร  เต  ปุตฺเต)  โอวาเท  วตฺตมาเน  

ปน  กุลสนฺตกสามิเก  กโรนฺตีติ ฯ  

 (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  เอตฺถ  (ฅาเน) ในฐานะนี้  “ทายชฺชํ  ปฏิปชฺชามีต ิ ว่า 

“ทายชฺชํ  ปฏิปชฺชามิ” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ  

 (ปุตฺโต) อ.บุตร  ปวตฺตมาโน  เอว ประพฤติอยู่นั่นเทียว  โยคฺยภาเว ในความเป็น

แห่งบุคคลผู้ควร  ทายชฺชปฺปฏิลาภสฺส แก่การได้เฉพาะซึ่งความเป็นแห่งทายาท   

ปฏิปชฺชติ  นาม ชื่อว่าย่อมปฏิบัติ  ทายชฺชํ ซึ่งความเป็นแห่งทายาท,  อิตโร  (ปุตฺโต)  

อ.บุตรนอกนี้  (ปฏิปชฺชติ  นาม) ชื่อว่าย่อมปฏิบัติ  (ทายชฺชํ) ซึ่งความเป็นแห่ง

ทายาท  น หามิได้  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (อฏฺฅกถาจริโย) 

อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  

ปตฺวา ถึงแล้ว  วินิจฺฉยํ ซึ่งการตัดสิน  ทารเก ซึ่งเด็ก ท.  อวตฺตมาเน ผู้ไม่เป็นไปอยู่   
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โอวาเท ในโอวาท  อตฺตโน ของตน  มิจฺฉาปฏิปนฺเน ผู้ปฏิบัติผิดแล้ว  กโรนฺติ  

ย่อมกระทํา  อปุตฺตเก ให้ไม่เป็นบุตร,  เต  (ปุตฺตา) อ.บุตร ท. เหล่านั้น  ทายชฺชา-

รหา เป็นผู้ควรแก่ความเป็นแห่งทายาท  โหนฺติ ย่อมเป็น  น หามิได้,  ปน แต่ว่า  

(มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท.  กโรนฺติ ย่อมกระทํา  (เต  ปุตฺเต) ซึ่งบุตร ท. 

เหล่านั้น  วตฺตมาเน ผู้เป็นไปอยู่  โอวาเท ในโอวาท  กุลสนฺตกสามิเก ให้เป็น

เจ้าของแห่งทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของตระกูล”  อิติ ดังนี้  ทสฺเสตุํ เพื่ออันแสดง   

ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น ฯ     

 ในฐานะนี้ว่า “ทายชฺชํ  ปฏิปชฺชามิ” พึงทราบวินิจฉัยดังนี้.

 เพราะเหตุที่บุตรประพฤติ โดยความเป็นผู้ควรแก่อันได้รับความเป็นทายาทชื่อว่า

ปฏิบัติ ความเป็นผู้รับทรัพย์มรดก. บุตรนอกนี้ ไม่ชื่อว่าปฏิบัติความเป็นผู้รับทรัพย์

มรดก, เพราะฉะนั้น พระอรรถกถาจารย์ เพื่อจะแสดงเนื้อความนั้น จึงกล่าวว่า 

“มารดาบิดาถึงความตัดสินเด็กทั้งหลาย ผู้ไม่ประพฤติในโอวาทของตน ปฏิบัติผิดทํา

ไม่ให้เป็นบุตร, บุตรเหล่านั้น ย่อมไม่ควรแก่ความเป็นทายาท ย่อมทําบุตรทั้งหลาย 

ผู้ประพฤติอยู่ในโอวาท ให้เป็นเจ้าของสมบัติในสกุล”.

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

 ตตฺถ  วินิจฺฉยํ  ปตฺวาติ  ปุตฺตสฺส  จ  วิสฺสชฺชนนฺติ  เอวมาคตํ  วินิจฺฉยํ  อาคมฺม ฯ  

ทกฺขิณนฺติ  เตสํ  ปตฺติทานํ  กตฺวา  ตติยทิวสโต  ปฏฺฅาย  ทานํ  อนุปฺปทสฺสามิ ฯ   

“กิมตฺถนฺติ  เจ ฯ  “ตํ  เตสํ  ปาเปตุํ” ฯ  “กิมฺปเนตํ  ทานํ  เปตานํ  ปาปุณาตีติ ฯ   

น  เหตฺถ  อมฺเหหิ  วตฺตพฺพมตฺถิ  ภควตา  เอว  พฺยากตตฺตา ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “วินิจฺฉยํ  ปตฺวาติ   (ปททฺวยสฺส)  “ปุตฺตสฺส  จ  วิสฺสชฺชนนฺติ  เอวํ  อาคตํ   

วินิจฺฉยํ  อาคมฺม”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ทกฺขิณนฺติ  (ปทสฺส)  “(อหํ)  เตสํ  (มาตาปิตูนํ)  ปตฺติทานํ   

กตฺวา  ตติยทิวสโต  ปฏฺฅาย  ทานํ  อนุปฺปทสฺสามิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “กิมตฺถํ  (อหํ  เตสํ   

มาตาปิตูนํ  ปตฺติทานํ  กตฺวา  ตติยทิวสโต  ปฏฺฅาย  ทานํ  อนุปฺปทสฺสามิ)”  อิติ  (ปุจฺฉา)  เจ  

(สิยา) ฯ  “ตํ  (ทานํ)  เตสํ  (มาตาปิตูนํ)  ปาเปตุํ  (อหํ  เตสํ  มาตาปิตูนํ  ปตฺติทานํ  กตฺวา   

ตติยทิวสโต  ปฏฺฅาย  ทานํ  อนุปฺปทสฺสามิ)”  (อิติ  วิสฺสชฺชนํ) ฯ  “กึ  ปน  เอตํ  ทานํ  (เตสํ   

มาตาปิตูนํ)  เปตานํ  ปาปุณาตีติ  (ปุจฺฉา) ฯ  น  หิ  เอตฺถ  (ปญฺเห)  อมฺเหหิ  วตฺตพฺพํ  อตฺถิ  
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(เอตสฺส  ปญฺหสฺส)  ภควตา  เอว  พฺยากตตฺตา  (วิสฺสชฺชนํ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อาคมฺม ถึงแล้ว  วินิจฺฉยํ ซึ่งการตัดสิน  อาคตํ อันมา

แล้ว  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘จ ก็  วิสฺสชฺชน ํอ.การสละ  ปุตฺตสฺส ซึ่งบุตร’  อิติ ดังนี้”  

อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “วินิจฺฉยํ  ปตฺวาต ิว่า “วินิจฺฉยํ  ปตฺวา” 

ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(อหํ) อ.เรา  กตฺวา กระทําแล้ว  ปตฺติทานํ ซึ่งการ

ให้ซึ่งส่วนบุญ  เตสํ  (มาตาปิตูนํ) แก่มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  อนุปฺปทสฺสามิ  

จักตามเพิ่มให้  ทานํ ซึ่งทาน  ปฏฺฅาย จําเดิม  ตติยทิวสโต แต่วันที่ ๓”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ทกฺขิณนฺติ ว่า “ทกฺขิณํ” ดังนี้ ฯ  เจ หากว่า  (ปุจฺฉา) อ.อัน

ถาม  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  (กตฺวา) กระทําแล้ว  (ปตฺติทานํ) ซึ่งการให้ซึ่งส่วน

บุญ  (เตสํ  มาตาปิตูนํ) แก่มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  (อนุปฺปทสฺสามิ) จักตาม

เพิ่มให้  (ทานํ) ซึ่งทาน  (ปฏฺฅาย) จําเดิม  (ตติยทิวสโต) แต่วันที่ ๓  กิมตฺถํ เพื่อ

อะไร ?”  (อิติ) ดังนี้  (สิยา) พึงมีไซร้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  (อิติ) ว่า  “(อหํ) อ.เรา   

(กตฺวา) กระทําแล้ว  (ปตฺติทานํ) ซึ่งการให้ซึ่งส่วนบุญ  (เตสํ  มาตาปิตูนํ) แก่มารดา

และบิดา ท. เหล่านั้น  (อนุปฺปทสฺสามิ) จักตามเพิ่มให้  (ทานํ) ซึ่งทาน  (ปฏฺฅาย) 

จําเดิม  (ตติยทิวสโต) แต่วันที่ ๓  ตํ  (ทานํ)  เตสํ  (มาตาปิตูนํ)  ปาเปตุํ เพื่อ

อัน- ยังทานนั้น -ให้ถึง แก่มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น”  (อิิติ) ดังนี้  (สิยา) พึงมี ฯ  

(ปุจฺฉา) อ.อันถาม  อิติ ว่า  “ปน ก็  เอตํ  ทานํ อ.ทานนั่น  ปาปุณาติ ย่อมถึง  (เตสํ   

มาตาปิตูนํ) แก่มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  เปตานํ ผู้ละไปแล้ว  กึ หรือ ?”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  ห ิ ก็  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  อมฺเหหิ  วตฺตพฺพ ํ เป็นคํา อันข้าพเจ้า ท.  

พึงกล่าว  เอตฺถ  (ปญฺเห) ในปัญหานี้  อตฺถิ มีอยู่  น หามิได้  (เอตสฺส  ปญฺหสฺส)  

ภควตา  เอว  พฺยากตตฺตา เพราะความที่ แห่งปัญหานั่น เป็นปัญหา อันพระผู้มีพระ

ภาคเจ้านั่นเทียว ทรงพยากรณ์แล้ว ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า “วินิจฺฉยํ  ปตฺวา” ความว่า ถึงการตัดอันมาแล้วอย่าง

นี้ ‘ก็เราสละบุตรละ”. บทว่า “ทกฺขิณํ” ความว่า เราจักทําการให้ส่วนบุญแก่มารดาบิดา

เหล่านั้น ตามเพิ่มให้ทาน จําเดิมแต่วันที่ ๓. ถ้าคําถามพึงมีว่า “เพื่ออะไร ?” คําตอบ

พึงมี “เพื่อให้ทานนั้นถึงแก่มารดาบิดาเหล่านั้น”. ถามว่า “ก็ทานนั่น ย่อมถึงแก่มารดา

บิดาผู้ล่วงลับไปแล้วหรือ ?” ก็ในปัญหานี้ ข้าพเจ้าไม่จําต้องกล่าวแก้ เพราะพระผู้มี

พระภาคเจ้าเอง ทรงพยากรณ์ไว้แล้ว.
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ชาณุสฺโสณิสุตฺต

[๓๓๖] เอโก  กิร  ชาณุสฺโสณิ  นาม  พฺราหฺมโณ  ภควนฺตํ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวํ  ปุจฺฉติ   

“มยมสฺสุ  โภ  โคตม  พฺราหฺมณา  นาม  ทานานิ  เทม,  สทฺธานิ  กโรม,  อิทํ  ทานํ  

เปตานํ  ฃาติสาโลหิตานํ  อุปกปฺปตุ,  อิทํ  ทานํ  เปตา  ฃาติสาโลหิตา  ปริภุญฺชนฺตูติ   

กจฺจิ  ตํ  โภ  โคตม  ทานํ  เปตานํ  ฃาติสาโลหิตานํ  อุปกปฺปติ,  กจฺจิ  เต  เปตา   

ฃาติสาโลหิตา  ตํ  ทานํ  ปริภุญฺชนฺตีติ ฯ  

 “ฅาเน  โข  พฺราหฺมณ  อุปกปฺปติ  โน  อฏฺฅาเนติ ฯ  

 “กตมํ  ปน  โภ  โคตม  ฅานํ  กตมํ  อฏฺฅานนฺติ ฯ  

 อิธ  พฺราหฺมณ  เอกจฺโจ  ปาณาติปาตี  โหติ  ฯเปฯ  มิจฺฉาทิฏฺฅิโก  โหติ,  โส  กายสฺส  

เภทา  ปรมฺมรณา  นิรยํ  อุปปชฺชติ ฯ  โย  เนรยิกานํ  สตฺตานํ  อาหาโร,  เตน  โส  

ตตฺถ  ยาเปติ,  เตน  โส  ตตฺถ  ติฏฺฅติ,  อิทํปิ  โข  พฺราหฺมณ  อฏฺฅานํ,  ยตฺถ  ฅิตสฺส  

ตํ  ทานํ  น  อุปกปฺปติ ฯ  

 อิธ  ปน  พฺราหฺมณ  เอกจฺโจ  ปาณาติปาตี  โหติ  ฯเปฯ  ปรมฺมรณา  ติรจฺฉานโยนึ  

อุปปชฺชติ,  โย  ติรจฺฉานโยนิกานํ  สตฺตานํ  อาหาโร,  เตน  โส  ตตฺถ  ยาเปติ  ฯเปฯ  

น  อุปกปฺปติ ฯ  

 อิธ  ปน  พฺราหฺมณ  เอกจฺโจ  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต  โหติ  ฯเปฯ  สมฺมาทิฏฺฅิโก  

โหติ  โส  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  มนุสฺสานํ  สหพฺยตํ  อุปปชฺชติ,  โย  มนุสฺสานํ   

อาหาโร,  เตน  โส  ตตฺถ  ยาเปติ,  เตน  โส  ตตฺถ  ติฏฺฅติ,  อิทํปิ  โข  พฺราหฺมณ  

อฏฺฅานํ,  ยตฺถ  ฅิตสฺส  ตํ  ทานํ  น  อุปกปฺปติ ฯ  

 อิธ  ปน  พฺราหฺมณ  เอกจฺโจ  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต  โหติ  ฯเปฯ  ปรมฺมรณา   

เทวานํ  สหพฺยตํ  อุปปชฺชติ,  โย  เทวานํ  อาหาโร,  เตน  โส  ตตฺถ  ยาเปติ  ฯเปฯ  

น  อุปกปฺปติ ฯ  

 อิธ  ปน  พฺราหฺมณ  เอกจฺโจ  ปาณาติปาตี  โหติ  ฯเปฯ  มิจฺฉาทิฏฺฅิโก  โหติ,  โส   

กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  ปิตฺติวิสยํ  อุปปชฺชติ,  โย  ปิตฺติวิสยิกานํ  สตฺตานํ   

อาหาโร ฯ เตน  โส  ตตฺถ  ยาเปติ,  เตน  โส  ตตฺถ  ติฏฺฅติ,  ยํ  วา  ปนสฺส  อิโต   
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อนุปฺปเวจฺฉนฺติ  มิตฺตามจฺจา  วา  ฃาติสาโลหิตา  วา  เตน  โส  ตตฺถ  ยาเปติ,  เตน   

โส  ตตฺถ  ติฏฺฅติ,  อิทํ  โข  พฺราหฺมณ  ฅานํ,  ยตฺถ  ฅิตสฺส  ตํ  ทานํ  อุปกปฺปตีติ ฯ  

 สเจ  ปน  โภ  โคตม  โส  เปโต  ฃาติสาโลหิโต  ตํ  ฅานํ  อนุปปนฺโน  โหติ,  โก  ตํ  

ทานํ  ปริภุญฺชตีติ ฯ  อญฺเฃปิสฺส  พฺราหฺมณ  เปตา  ฃาติสาโลหิตา  ตํ  ฅานํ  อุปฺปนฺนา   

โหนฺติ  เต  ตํ  ทานํ  ปริภุญฺชนฺตีติ ฯ  

 สเจ  ปน  โภ  โคตม  โส  เจว  เปโต  ฃาติสาโลหิโต  ตํ  ฅานํ  อนุปปนฺโน  โหติ,   

อญฺเฃ  จสฺส  เปตา  ฃาติสาโลหิตา  ตํ  ฅานํ  อนุปปนฺนา  โหนฺติ,  โก  ตํ  ทานํ   

ปริภุญฺชตีติ ฯ  

 อฏฺฅานํ  โข  เอตํ  พฺราหฺมณ  อนวกาโส,  ยนฺตํ  ฅานํ  วิวิตฺตํ  อสฺส  อิมินา  ทีเฆน   

อทฺธุนา  ยทิทํ  เปเตหิ  ฃาติสาโลหิเตหิ,  อปิจ  พฺราหฺมณ  ทายโกปิ  อนิปฺผโลติ ฯ   

ทสกนิปาตงฺคุตฺตเร  ชาณุสฺโสณิสุตฺตํ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์  เอโก คนหนึ่ง  ชาณุสฺโสณิ  นาม ชื่อว่า

ชาณุสโสณี  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไปเฝ้าแล้ว  ภควนฺตํ ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า  ปุจฺฉติ 

ย่อมทูลถาม  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  “โคตม ข้าแต่พระโคดม  โภ ผู้เจริญ  มยํ  อสฺส ุ 

อ.ข้าพระองค์ ท. แล  พฺราหฺมณา  นาม ชื่อว่าพราหมณ์  เทม ย่อมให้  ทานานิ 

ซึ่งทาน ท.,  กโรม ย่อมกระทํา  สทฺธานิ ซึ่งบุญอันบุคคลเชื่อแล้วพึงกระทํา ท.,   

(อุทฺทิสาม) ย่อมอุทิศ  อิติ ว่า  ‘อิทํ  ทานํ อ.ทานนี้  อุปกปฺปต ุขอจงสําเร็จ  ฃาติ- 

สาโลหิตานํ แก่ญาติสาโลหิต ท.  เปตานํ ผู้ล่วงลับไปแล้ว,  ฃาติสาโลหิตา อ.ญาติ

สาโลหิต ท.  เปตา ผู้ล่วงลับไปแล้ว  ปริภุญฺชนฺตุ จงบริโภค  อิทํ  ทานํ ซึ่งทาน

นี้’  อิติ ดังนี้,  โภ  โคตม ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ  ตํ  ทานํ อ.ทานนั้น  อุปกปฺปต ิ

ย่อมสําเร็จ  ฃาติสาโลหิตานํ แก่ญาติสาโลหิต ท.  เปตานํ ผู้ล่วงลับไปแล้ว  กจฺจิ 

แลหรือ,  ฃาติสาโลหิตา อ.ญาติสาโลหิต ท.  เปตา ผู้ล่วงลับไปแล้ว  เต เหล่านั้น   

ปริภุญฺชนฺติ ย่อมบริโภค  ตํ  ทานํ ซึ่งทานนั้น  กจฺจิ แลหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  

(ทานํ) อ.ทาน  อุปกปฺปต ิย่อมสําเร็จ  ฅาเน  โข ในฐานะแล,  (ทานํ) อ.ทาน  โน   

(อุปกปฺปติ) ย่อมไม่สําเร็จ  อฏฺฅาเน ในที่มิใช่ฐานะ”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 (พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์  (ปุจฺฉิ) ทูลถามแล้ว  อิติ ว่า  “โภ  โคตม ข้าแต่พระโคดม

ผู้เจริญ  ฅานํ อ.ฐานะ  กตมํ เป็นไฉน ?  อฏฺฅานํ อ.ที่มิใช่ฐานะ  กตม ํเป็นไฉน ?”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  

เอกจฺโจ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลบางคน  อิธ  (โลเก) ในโลกนี้  ปาณาติปาตี เป็นผู้ยัง

สัตว์ให้ตกล่วงไปโดยปกติ  โหติ ย่อมเป็น  ฯลฯ  มิจฺฉาทิฏฺฅิโก เป็นผู้มีความเห็น

ผิด  โหติ ย่อมเป็น,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  อุปปชฺชต ิย่อมเข้าถึง  นิรยํ ซึ่งนรก  

ปรํ ในเบื้องหลัง  มรณา แต่ความตาย  เภทา เพราะการแตก  กายสฺส แห่งกาย,   

อาหาโร อ.อาหาร  สตฺตานํ ของสัตว์ ท.  เนรยิกานํ ผู้เกิดในนรก  โย ใด  (อตฺถิ)  

มีอยู่,  โส  (สตฺโต) อ.สัตว์นั้น  (อตฺตภาวํ) ยังอัตภาพ  ยาเปติ ย่อมให้เป็นไป  ตตฺถ  

(นิรเย) ในนรกนั้น  เตน  (อาหาเรน) ด้วยอาหารนั้น,  โส  (สตฺโต) อ.สัตว์นั้น  ติฏฺฅติ  

ย่อมดํารงอยู่  ตตฺถ  (นิรเย) ในนรกนั้น,  พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  ตํ  ทานํ อ.ทาน

นั้น  น  อุปกปฺปต ิย่อมไม่สําเร็จ  (สตฺตสฺส) แก่สัตว์  ฅิตสฺส ผู้ดํารงอยู่แล้ว  ยตฺถ  

(ฅาเน) ในฐานะใด,  อิทํปิ  โข  (ฅานํ) อ.ฐานะแม้นี้แล  อฏฺฅานํ เป็นที่มิใช่ฐานะ  

(โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  เอกจฺโจ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลบางคน  อิธ  (โลเก) ในโลกนี้  

ปาณาติปาตี เป็นผู้ยังสัตว์ให้ตกล่วงไปโดยปกติ  โหติ ย่อมเป็น  ฯลฯ  มิจฺฉาทิฏฺฅิโก  

เป็นผู้มีความเห็นผิด  โหติ ย่อมเป็น,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  อุปปชฺชติ ย่อมเข้า

ถึง  ติรจฺฉานโยนึ ซึ่งกําเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉาน  ปรํ ในเบื้องหลัง  มรณา แต่ความ

ตาย  เภทา เพราะการแตก  กายสฺส แห่งกาย,  อาหาโร อ.อาหาร  สตฺตานํ ของ

สัตว์ ท.  ติรจฺฉานโยนิกานํ ผู้เกิดในกําเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉาน  โย ใด  (อตฺถิ) มีอยู่,   

โส  (สตฺโต) อ.สัตว์นั้น  (อตฺตภาวํ) ยังอัตภาพ  ยาเปติ ย่อมให้เป็นไป  ตตฺถ   

(ติรจฺฉานโยนิยํ) ในกําเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉานนั้น  เตน  (อาหาเรน) ด้วยอาหารนั้น,  

โส  (สตฺโต) อ.สัตว์นั้น  ติฏฺฅติ ย่อมดํารงอยู่  ตตฺถ  (ติรจฺฉานโยนิยํ) ในกําเนิดแห่ง

สัตว์เดรัจฉานนั้น,  พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  ตํ  ทานํ อ.ทานนั้น  น  อุปกปฺปติ 

ย่อมไม่สําเร็จ  (สตฺตสฺส) แก่สัตว์  ฅิตสฺส ผู้ดํารงอยู่แล้ว  ยตฺถ  (ฅาเน) ในฐานะใด,  

อิทํปิ  โข  (ฅานํ) อ.ฐานะแม้นี้แล  อฏฺฅานํ เป็นที่มิใช่ฐานะ  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ 
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 พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  ปน ก็  เอกจฺโจ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลบางคน  อิธ  (โลเก) 

ในโลกนี้  ปฏิวิรโต เป็นผู้เว้นเฉพาะแล้ว  ปาณาติปาตา จากการยังสัตว์ให้ตกล่วง

ไป  โหติ ย่อมเป็น ฯลฯ  สมฺมาทิฏฺฅิโก เป็นผู้มีความเห็นชอบ  โหติ ย่อมเป็น,  โส  

(ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  อุปปชฺชต ิ ย่อมเข้าถึง  สหพฺยต ํ ซึ่งความเป็นแห่งสหาย   

มนุสฺสานํ ของมนุษย์ ท.  ปรํ ในเบื้องหลัง  มรณา แต่ความตาย  เภทา เพราะ

การแตก  กายสฺส แห่งกาย,  อาหาโร อ.อาหาร  มนุสฺสาน ํของมนุษย์ ท.  โย ใด  

(อตฺถิ) มีอยู่,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  (อตฺตภาวํ) ยังอัตภาพ  ยาเปติ ย่อมให้

เป็นไป  ตตฺถ  (มนุสฺสโลเก) ในมนุษยโลกนั้น  เตน  (อาหาเรน) ด้วยอาหารนั้น,  โส  

(ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  ติฏฺฅติ ย่อมดํารงอยู่  ตตฺถ  (มนุสฺสโลเก) ในมนุษยโลกนั้น  

เตน  (อาหาเรน) ด้วยอาหารนั้น,  พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  ตํ  ทานํ อ.ทานนั้น   

น  อุปกปฺปติ ย่อมไม่สําเร็จ  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคล  ฅิตสฺส ผู้ดํารงอยู่แล้ว  ยตฺถ  

(ฅาเน) ในฐานะใด,  อิทํปิ  โข  (ฅานํ) อ.ฐานะแม้นี้แล  อฏฺฅานํ เป็นที่มิใช่ฐานะ  

(โหติ) ย่อมเป็น ฯ 

 พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  ปน ก็  เอกจฺโจ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลบางคน  อิธ  (โลเก) 

ในโลกนี้  ปฏิวิรโต เป็นผู้เว้นเฉพาะแล้ว  ปาณาติปาตา จากการยังสัตว์ให้ตกล่วง

ไป  โหติ ย่อมเป็น ฯลฯ  สมฺมาทิฏฺฅิโก เป็นผู้มีความเห็นชอบ  โหติ ย่อมเป็น,  โส  

(ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  อุปปชฺชต ิ ย่อมเข้าถึง  สหพฺยต ํ ซึ่งความเป็นแห่งสหาย   

เทวานํ ของเทวดา ท.  ปร ํ ในเบื้องหลัง  มรณา แต่ความตาย  เภทา เพราะ

การแตก  กายสฺส แห่งกาย,  อาหาโร อ.อาหาร  เทวานํ ของเทวดา ท.  โย ใด  

(อตฺถิ) มีอยู่,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  (อตฺตภาวํ) ยังอัตภาพ  ยาเปติ ย่อมให้

เป็นไป  ตตฺถ  (เทวโลเก) ในเทวโลกนั้น  เตน  (อาหาเรน) ด้วยอาหารนั้น,  โส  

(ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  ติฏฺฅติ ย่อมดํารงอยู่  ตตฺถ  (เทวโลเก) ในเทวโลกนั้น  เตน   

(อาหาเรน) ด้วยอาหารนั้น,  พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  ตํ  ทานํ อ.ทานั้น  น   

อุปกปฺปต ิ ย่อมไม่สําเร็จ  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคล  ฅิตสฺส ผู้ดํารงอยู่แล้ว  ยตฺถ   

(ฅาเน) ในฐานะใด,  อิทํปิ  โข  (ฅานํ) อ.ฐานะแม้นี้แล  อฏฺฅานํ เป็นที่มิใช่ฐานะ  

(โหติ) ย่อมเป็น ฯ
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 พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  เอกจฺโจ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลบางคน  อิธ  (โลเก) ในโลกนี้  

ปาณาติปาตี เป็นผู้ยังสัตว์ให้ตกล่วงไปโดยปกติ  โหติ ย่อมเป็น  ฯลฯ  มิจฺฉาทิฏฺฅิโก  

เป็นผู้มีความเห็นผิด  โหติ ย่อมเป็น,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  อุปปชฺชต ิย่อมเข้า

ถึง  เปตฺติวิสย ํซึ่งเปรตวิสัย  ปรํ ในเบื้องหลัง  มรณา แต่ความตาย  เภทา เพราะ

การแตก  กายสฺส แห่งกาย,  อาหาโร อ.อาหาร  สตฺตานํ ของสัตว์ ท.  เปตฺติ- 

เวสยิกานํ ผู้เกิดในเปรตวิสัย  โย ใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  โส  (สตฺโต) อ.สัตว์นั้น   

(อตฺตภาวํ) ยังอัตภาพ  ยาเปติ ย่อมให้เป็นไป  ตตฺถ  (เปตฺติวิสเย) ในเปรตวิสัย

นั้น  เตน  (อาหาเรน) ด้วยอาหารนั้น,  โส  (สตฺโต) อ.สัตว์นั้น  ติฏฺฅติ ย่อมดํารงอยู่  

ตตฺถ  (เปตฺติวิสเย) ในเปรตวิสัยนั้น,  พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  ตํ  ทานํ อ.ทาน

นั้น  อุปกปฺปติ ย่อมสําเร็จ  (สตฺตสฺส) แก่สัตว์  ฅิตสฺส ผู้ดํารงอยู่แล้ว  ยตฺถ  (ฅาเน) 

ในฐานะใด,  อิทํปิ  โข  (ฅานํ) อ.ฐานะแม้นี้แล  ฅานํ เป็นฐานะ  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ  

ดังนี้ ฯ

 ดังได้สดับมา พราหมณ์คนหนึ่งชื่อชาณุสโสณี เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ทูล

ถามอย่างนี้ว่า “พระโคดมผู้เจริญ พวกข้าพระองค์แลชื่อว่าพราหมณ์ ย่อมให้ทานทั้ง

หลาย ย่อมทําบุญทั้งหลายที่เชื่อแล้วทํา อุทิศว่า ‘ขอทานนี้จงสําเร็จแก่ญาติสาโลหิต

ทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้ว, ขอญาติสาโลหิตทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้ว จงบริโภคทานนี้’ 

พระโคดมผู้เจริญ ทานนั้น ย่อมสําเร็จแก่ญาติสาโลหิตทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วได้แล

หรือ ? ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้น ย่อมบริโภคทานนั้นแลหรือ ?”.

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พรามหณ์ ทานย่อมสําเร็จได้ในฐานะแล, ย่อมไม่สําเร็จ 

ในอัฏฐานะ.

 พราหมณ์กราบทูลว่า “พระโคดมผู้เจริญ ก็ฐานะเป็นไฉน ? อัฏฐานะ เป็นไฉน ?”.

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พราหมณ์ คนบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีปกติทําสัตว์มีชีวิต

ให้ตกล่วงไป ฯลฯ เป็นผู้มีความเห็นผิด ผู้นั้น เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อม

เข้าถึงนรก, อาหารใดสําหรับสัตว์นรก เขาย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปในนรกนั้น ด้วย

อาหารนั้น, เขาดํารงอยู่ได้ในนรกนั้นด้วยอาหารนั้น, พราหมณ์ ทานนั้นย่อมไม่สําเร็จ

แก่เขาผู้ดํารงอยู่ในฐานะใด, ฐานะแม้นี้แล เป็นอัฏฐานะ. 
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 พราหมณ์ ก็คนบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีปกติทําสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป ฯลฯ ผู้นั้น 

เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงกําเนิดสัตว์เดรัจฉาน, อาหารใดสําหรับ

สัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉาน, เขาย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปในกําเนิด

สัตว์เดรัจฉานนั้น ด้วยอาหารนั้น ฯลฯ ฐานะแม้นี้แล เป็นอัฏฐานะ.

 พราหมณ์ ก็คนบางคนในโลกนี้ เป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาต ฯลฯ เป็นผู้มีความเห็น

ชอบ, ผู้นั้น เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์

ทั้งหลาย, อาหารใดสําหรับพวกมนุษย์, เขาย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปในมนุษยโลก

นั้น ด้วยอาหารนั้น, เขาย่อมดํารงอยู่ในมนุษยโลกด้วยอาหารนั้น, พราหมณ์ ทานนั้น 

ย่อมไม่สําเร็จแก่เขาผู้ดํารงอยู่ในฐานะใด, ฐานะแม้นี้แล เป็นอัฏฐานะ.

 พราหมณ์ ก็คนบางคนในโลกนี้ เป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาต ฯลฯ ผู้นั้น เบื้องหน้าแต่

ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งทวยเทพ, อาหารใดสําหรับทวย

เทพ, เขาย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปในเทวโลกนั้น ด้วยอาหารนั้น ฯลฯ ฐานะแม้นี้แล 

เป็นอัฏฐานะ.

 พราหมณ์ ก็คนบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีปกติทําสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง ฯลฯ เป็นผู้มี

ความเห็นผิด, ผู้นั้น เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงเปรตวิสัย, อาหารใด

สําหรับสัตว์ผู้เกิดในเปรตวิสัย, เขาย่อมยังอัตภาพนั้นให้เป็นไปในเปรตวิสัยนั้น ด้วย

อาหารนั้น, เขาย่อมดํารงอยู่ได้ในเปรตวิสัยนั้นด้วยอาหารนั้น, อีกอย่างหนึ่ง มิตร

และอํามาตย์หรือญาติสาโลหิตของเขา ตามส่งให้ซึ่งทานใดแต่มนุษยโลกนี้, เขาย่อม

ยังอัตภาพให้เป็นไปในเปรตวิสัยนั้นด้วยทานนั้น, เขาย่อมดํารงอยู่ได้ในเปรตวิสัยนั้น

ด้วยทานนั้น, พราหมณ์ ทานนั้น ย่อมสําเร็จแก่เขาผู้ดํารงอยู่ในฐานะใด, ฐานะนี้แล 

เป็นฐานะ.

 พราหมณ์ กราบทูลว่า “พระโคดมผู้เจริญ ก็ถ้าญาติสาโลหิตนั้นผู้ล่วงลับไปแล้ว ไม่เข้า

ถึงฐานะนั้นไซร้, ใครจะบริโภคทานนั้น ?”.

 พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า “พราหมณ์ ญาติสาโลหิตของเขาแม้เหล่าอื่น ผู้ล่วงลับไป

แล้ว เป็นผู้เข้าถึงฐานะนั้น, พวกเขาย่อมบริโภคทานนั้น”.
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 พราหมณ์ กราบทูลว่า “พระโคดมผู้เจริญ ก็ถ้าญาติสาโลหิตนั้นนั่นแล ผู้ล่วงลับไปแล้ว 

เป็นผู้ไม่เข้าถึงฐานะนั้น, และญาติสาโลหิตของเขาเหล่าอื่นผู้ล่วงลับไปแล้ว ก็ไม่เข้า

ถึงฐานะนั้น, ใครจะบริโภคทานนั้น”. 

 พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า “พราหมณ์ ฐานะที่จะพึงว่างจากญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไป

แล้ว โดยกาลช้านานนี้ เป็นอัฏฐานะแล ไม่ใช่โอกาส, พราหมณ์ อย่างไรเสีย แม้ทายก

ก็เป็นผู้ไม่ไร้ผล”.

 ชาณุสโสณิสูตร ในทสกนิบาต อังคุตตรนิกาย.

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

[๓๓๗] ตตฺถ  มยมสฺสตูิ  เอตฺถ  อสฺสตูิ  นิปาตมตฺตํ ฯ  สทฺธานีติ  สทฺทหิตฺวา  กตฺตพฺพ-

ปุญฺฃานิ ฯ  เปตานนฺติ  มตานํ ฯ  อุปกปฺปตตูิ  ปาปุณาตุ ฯ  ฅาเนติ  โอกาเส ฯ  

อฏฺฅาเนติ  อโนกาเส ฯ  

 เนรยิกานํ  สตฺตานํ  อาหาโร  นาม  ตตฺถ  นิพฺพตฺตนกมฺมเมว ฯ  เตเนว  หิ  เต  

ตตฺถ  ยาเปนฺติ ฯ  ติรจฺฉานโยนิกานํ  ปน  ติณปณฺณาทิวเสน  อาหาโร  เวทิตพฺโพ ฯ   

มนุสฺสานํ  โอทนกุมฺมาสาทิวเสน ฯ  เทวานํ  สุธาโภชนาทิวเสน ฯ  ปิตฺติวิสยิกานํ   

เขฬสิงฺฆาณิกาทิวเสน ฯ  

 ยํ  วา  ปนสฺส  อิโตติ  ยํ  วาสฺส  มิตฺตาทโย  อิโต  ททนฺตา  อนุปฺปเวจฺฉนฺติ ฯ  ปิตฺติ- 

วิสยิกา  เอว  หิ  ปรทตฺตุปชีวิโน  โหนฺติ,  น  อญฺเฃสํ  ปเรหิ  ทินฺนํ  อุปกปฺเปติ ฯ  

 ทายโกปิ  อนิปฺผโลติ  ยํ  สนฺธาย  ตํ  ทานํ  ทินฺนํ,  ตสฺส  อุปกปฺปตุ  วา  มา  วา,  

ทายเกน  น  สกฺกา  นิปฺผเลน  ภวิตุํ,  ทายโก  ตสฺส  ทานสฺส  วิปากํ  ลภติเยว ฯ   

พฺราหฺมณสฺส  หิ  เอวํ  ทินฺนสฺส  ทานสฺส  ผลํ  ทายโก  น  ลภตีติ  ลทฺธิ,  ตสฺมา  ภควา  

เอวมาหาติ  ตพฺพณฺณนานโย ฯ

 “ตตฺถ  (ปเทสุ)  ‘มยมสฺสตูิ  เอตฺถ  (ปเท)  ‘อสฺสตูิ  (วจนํ)  นิปาตมตฺตํ  (โหติ) ฯ  ‘สทฺธานีติ  

(ปทสฺส)  ‘สทฺทหิตฺวา  กตฺตพฺพปุญฺฃานิ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘เปตานนฺติ  (ปทสฺส)  ‘มตานํ’  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ  ‘อุปกปฺปตตูิ  (ปทสฺส)  ‘ปาปุณาตุ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ฅาเนติ  (ปทสฺส)  ‘โอกาเส’  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ  อฏฺฅาเนติ  (ปทสฺส)  ‘อโนกาเส’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  
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 เนรยิกานํ  สตฺตานํ  อาหาโร  นาม  ตตฺถ  (นิรเย)  นิพฺพตฺตนกมฺมํ เอว ฯ  เตน  เอว  (กมฺเมน)  

หิ  เต  (สตฺตา  อตฺตภาวํ)  ตตฺถ  (นิรเย)  ยาเปนฺติ ฯ  (ปณฺฑิเตน)  ติรจฺฉานโยนิกานํ  (สตฺตานํ)  

ปน  ติณปณฺณาทิวเสน  อาหาโร  เวทิตพฺโพ ฯ  (ปณฺฑิเตน)  มนุสฺสานํ  โอทนกุมฺมาสาทิวเสน   

(อาหาโร  เวทิตพฺโพ) ฯ  (ปณฺฑิเตน)  เทวานํ  สุธาโภชนาทิวเสน  (อาหาโร  เวทิตพฺโพ) ฯ   

(ปณฺฑิเตน)  ปิตฺติวิสยิกานํ  (สตฺตานํ)  เขฬสิงฺฆาณิกาทิวเสน  (อาหาโร  เวทิตพฺโพ) ฯ  

 “ยํ  วา  ปนสฺส  อิโตติ  (ปทานํ)  ‘ยํ  (ทานํ)  วา  อสฺส  (เปตสฺส)  มิตฺตาทโย  (ปิยชนา)  อิโต   

(มนุสฺสโลกโต)  ททนฺตา  อนุปฺปเวจฺฉนฺติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ปิตฺติวิสยิกา  เอว  (สตฺตา)  หิ   

ปรทตฺตุปชีวิโน  โหนฺติ,  น  อญฺเฃสํ  (สตฺตานํ)  ปเรหิ  (ปุคฺคเลหิ)  ทินฺนํ  (ทานํ)  อุปกปฺเปติ ฯ  

 ‘ทายโกปิ  อนิปฺผโลติ  (คาถาปาทสฺส)  ‘(ทายเกน)  ยํ  (ปุคฺคลํ)  สนฺธาย  ตํ  ทานํ  ทินฺนํ,  (ตํ  

ทานํ)  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  อุปกปฺปตุ  วา  มา  (อุปกปฺปตุ)  วา,  ทายเกน  น  สกฺกา  นิปฺผเลน   

ภวิตุํ,  ทายโก  ตสฺส  ทานสฺส  วิปากํ  ลภติเยว ฯ  พฺราหฺมณสฺส  หิ  ‘เอวํ  (อตฺตนา)  ทินฺนสฺส   

ทานสฺส  ผลํ  ทายโก  น  ลภตีติ  ลทฺธิ,  ตสฺมา  ภควา  เอวํ  อาหาติ  ตพฺพณฺณนานโย ฯ

 ตพฺพณฺณนานโย อ.นัยแห่งอรรถกถาชาณุสโสณิสูตรนั้น  อิติ ว่า  “อสฺสูติ  (วจนํ) 

อ.คําว่า ‘อสฺสุ’ ดังนี้  เอตฺถ  (ปเท) ในบทนี้  ‘มยมสฺสูติ ว่า ‘มยมสฺสุ’ ดังนี้  นิปาต-

มตฺตํ เป็นสักว่านิบาต  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘(ปุคฺคเลน)  

สทฺทหิตฺวา  กตฺตพฺพปุญฺฃานิ ซึ่งบุญ อันบุคคล เชื่อแล้ว พึงกระทํา ท.’  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  ‘สทฺธานีติ ว่า ‘สทฺธานิ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘มตานํ 

ผู้ตายแล้ว’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘เปตานนฺติ ว่า ‘เปตานํ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ปาปุณาตุ จงถึง’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘อุปกปฺปตูต ิ

ว่า ‘อุปกปฺปตุ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘โอกาเส ในโอกาส’  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  ‘ฅาเนติ ว่า ‘ฅาเน’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อโนกาเส 

ในที่มิใช่โอกาส’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘อฏฺฅาเนติ ว่า ‘อฏฺฅาเน’ ดังนี้ ฯ  

 นิพฺพตฺตนกมฺมํ  เอว อ.กรรมอันเป็นเหตุบังเกิด  ตตฺถ  (นิรเย) ในนรกนั้นนั่นเทียว  

อาหาโร  นาม ชื่อว่าอาหาร  สตฺตานํ ของสัตว์ ท.  เนรยิกานํ ผู้เกิดในนรก ฯ  หิ 

เพราะว่า  เต  (สตฺตา) อ.สัตว์ ท. เหล่านั้น  (อตฺตภาวํ) ยังอัตภาพ  ยาเปนฺติ ย่อม

ให้เป็นไป  ตตฺถ  (นิรเย) ในนรกนั้น  เตน  เอว  (กมฺเมน) เพราะกรรมนั้นนั่นเทียว ฯ   
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ปน ส่วนว่า  อาหาโร อ.อาหาร  ติรจฺฉานโยนิกานํ  (สตฺตานํ) ของสัตว์ ท. ผู้เกิด

แล้วในกําเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉาน  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ  

ติณปณฺณาทิวเสน ด้วยสามารถแห่งอาหารมีหญ้าและใบไม้เป็นต้น ฯ  (อาหาโร) 

อ.อาหาร  มนุสฺสานํ ของมนุษย์ ท.  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ  

โอทนกุมฺมาสาทิวเสน ด้วยสามารถแห่งอาหารมีข้าวสุกและขนมกุมมาสเป็นต้น ฯ  

(อาหาโร) อ.อาหาร  เทวานํ ของเทวดา ท.  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) พึง

ทราบ  สุธาโภชนาทิวเสน ด้วยสามารถแห่งอาหารมีสุธาโภชน์เป็นต้น ฯ  (อาหาโร)  

อ.อาหาร  เปตฺติวิสยิกานํ  (สตฺตานํ) ของสัตว์ ท. ผู้เกิดในเปรตวิสัย  (ปณฺฑิเตน) 

อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ  เขฬสิงฺฆาณิกาทิวเสน ด้วยสามารถแห่งอาหาร

มีนํ้าลายและนํ้ามูกเป็นต้น ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘วา อีกอย่างหนึ่ง  มิตฺตาทโย  (ปิยชนา) อ.ปิยชน ท. มี

มิตรเป็นต้น  อสฺส  (เปตสฺส) ของเปรตนั้น  ททนฺตา เมื่อให้  ยํ  (ทานํ) ซึ่งทานใด  

อิโต  (มนุสฺสโลกโต) แต่มนุษยโลกนี้  อนุปฺปเวจฺฉนฺติ ชื่อว่าย่อมตามส่งให้’  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทานํ) แห่งบท ท.  ‘ยํ  วา  ปนสฺส  อิโตติ ว่า ‘ยํ  วา  ปนสฺส  อิโต’ ดังนี้ ฯ  

ห ิก็  (สตฺตา) อ.สัตว์ ท.  เปตฺติวิสยิกา  เอว ผู้เกิดในเปรตวิสัยนั่นเทียว  ปรทตฺตุ- 

ปชีวิโน เป็นผู้เข้าไปอาศัยซึ่งทานอันบุคคลอื่นให้แล้วเป็นอยู่  โหนฺติ ย่อมเป็น,  ปเรหิ   

(ปุคฺคเลหิ)  ทินฺนํ  (ทานํ) อ.ทาน อันอันบุคคล ท. เหล่าอื่น ให้แล้ว  อญฺเฃสํ   

(สตฺตานํ) แก่สัตว์ ท. เหล่าอื่น  น  อุปกปฺปติ ย่อมไม่สําเร็จ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ตํ  ทานํ อ.ทานนั้น  (ทายเกน) อันทายก  สนฺธาย มุ่ง

หมายแล้ว  ยํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลใด  ทินฺนํ ถวายแล้ว,  (ตํ  ทานํ) อ.ทานนั้น  อุปกปฺปตุ   

วา จงสําเร็จหรือ  มา  (อุปกปฺปตุ)  วา หรือว่าจงอย่าสําเร็จ  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แก่

บุคคลนั้น,  ทายเกน อันทายก  น  สกฺกา ไม่อาจ  นิปฺผเลน  ภวิตุ ํ เพื่ออัน เป็นผู้

มีผลออกแล้ว เป็น,  ทายโก อ.ทายก  ลภติ  เอว ย่อมได้นั่นเทียว  วิปากํ ซึ่งวิบาก  

ตสฺส  (ทานสฺส) แห่งทานนั้น ฯ  ห ิก็  ลทฺธิ อ.ลัทธิ  พฺราหฺมณสฺส ของพราหมณ์  อิติ 

ว่า  ‘ทายโก อ.ทายก  น  ลภติ ย่อมไม่ได้  ผลํ ซึ่งผล  ทานสฺส แห่งทาน  (อตฺตนา)  

ทินฺนสฺส อันอันตนให้แล้ว  เอวํ อย่างนี้’  อิติ ดังนี้,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  ภควา 

อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัสแล้ว  เอวํ อย่างนี้”  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสอง
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แห่งบท  ‘ทายโก  อนิปฺผโลติ ว่า ‘ทายโก  อนิปฺผโล’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นัยอันมาในอรรถกถาชาณุสโสณิสูตรนั้นว่า “บรรดาบทเหล่านั้น คําว่า ‘อสฺสุ’ ในบท

ว่า ‘มยมสฺสุ’ นี้ เป็นเพียงนิบาต. บทว่า ‘สทฺธานิ’ ได้แก่ บุญที่บุคคลพึงเชื่อแล้วจึง

ทํา. บทว่า ‘เปตานํ’ ได้แก่ ผู้ตายแล้ว. บทว่า ‘อุปกปฺปตุ’ ได้แก่ จงถึง. บทว่า ‘ฅาเน’ 

ได้แก่ ในโอกาส. บทว่า ‘อฏฺฅาเน’ ได้แก่ ในที่มิใช่โอกาส. 

 กรรมเป็นเหตุบังเกิดในนรกนั้นนั่นแหละ ชื่อว่าอาหารของสัตว์ผู้เกิดในนรก. เพราะ

สัตว์เหล่านั้น ย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปในนรกนั้นด้วยกรรมนั้นนั่นแล. ส่วนอาหาร

ของสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉาน พึงทราบด้วยสามารถวัตถุมีหญ้า

และใบไม้เป็นต้น. อาหารของพวกมนุษย์ พึงทราบด้วยสามารถข้าวสุกและขนม 

กุมมาสเป็นต้น. อาหารของทวยเทพทั้งหลาย พึงทราบด้วยสามารถสุธาโภชน์

เป็นต้น. อาหารของสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในเปรตวิสัย พึงทราบด้วยสามารถของไม่

สะอาดมีนํ้าลายและนํ้ามูกเป็นต้น.

 หลายบทว่า ‘ ยํ  วา  ปนสฺส  อิโต’ ความว่า อีกอย่างหนึ่ง ปิยชนทั้งหลายมีมิตร

เป็นต้นของเขา เมื่อให้ทานใดแต่มนุษยโลกนี้ ชื่อว่าย่อมตามส่งให้. ก็สัตว์ทั้งหลายที่

เกิดในเปรตวิสัยนั่นแล ย่อมเป็นเข้าไปอาศัยทานที่คนอื่นให้เป็นอยู่, ทานที่คนเหล่า

อื่นให้แก่สัตว์เหล่าอื่น ย่อมไม่สําเร็จ (แก่เขา). 

 สองบทว่า ‘ทายโกปิ  อนิปฺผโล’ ความว่า ทานนั้น อันทายกมุ่งหมายผู้ใดให้แล้ว จะ

สําเร็จก็ตาม ไม่สําเร็จก็ตาม แก่ผู้นั้น, ทายก ก็ไม่อาจเป็นผู้ไร้ผล, ทายกย่อมได้ผล

แห่งทานนั้นแน่นอน, ก็พราหมณ์มีลัทธิ (ความเชื่อ) ว่า ‘ทายกย่อมไม่ได้ผลแห่งทาน

ที่ให้แล้วอย่างนั้น’ เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอย่างนั้น”.

 ..............................................................................................................................
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ติโรกุฑฺฑสุตฺต

[๓๓๘] ยทิ  หิ  “อิทํ  โน  ฃาตีนํ  โหตูติ  วุตฺเตปิ,  เต  เปตา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  อนุโมทนฺติ,  ตํ  

ทานํ  เตสํ  ปาปุณาติ,  เต  จ  สมฺปตฺตึ  ลภนฺติ ฯ  พิมฺพิสารรญฺโฃ  ปุพฺพญฺฃาติปฺเปตา  

เจตฺถ  นิทสฺสนํ ฯ

 ยทิ  หิ  “อิทํ  (ทานํ)  โน  ฃาตีนํ  โหตูติ  (วจเน  ฃาตีหิ)  วุตฺเตปิ,  เต  เปตา  ตตฺถ  (ฅาเน)   

คนฺตฺวา  อนุโมทนฺติ,  ตํ  ทานํ  เตสํ  (เปตานํ)  ปาปุณาติ,  เต  (เปตา)  จ  สมฺปตฺตึ  ลภนฺติ ฯ  

พิมฺพิสารรญฺโฃ  ปุพฺพญฺฃาติปฺเปตา  จ  เอตฺถ  (วตฺถุมฺหิ)  นิทสฺสนํ  (โหติ) ฯ

 หิ ก็  ยทิ ผิว่า  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “อิทํ  (ทานํ) อ.ทานนี้  โหตุ ขอจงสําเร็จ  

ฃาตีนํ แก่ญาติ ท.  โน ของข้าพเจ้า ท.”  อิติ ดังนี้  (ฃาตีหิ) อันญาติ ท.  วุตฺเตป ิ

แม้กล่าวแล้ว,  เต  เปตา อ.เปรต ท. เหล่านั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่

นั้น  อนุโมทนฺติ ย่อมอนุโมทนาไซร้,  ตํ  ทานํ อ.ทานนั้น  ปาปุณาติ ย่อมถึง  เตสํ  

(เปตานํ) แก่เปรต ท. เหล่านั้น  จ ด้วย,  เต  (เปตา) อ.เปรต ท. เหล่านั้น  ลภนฺติ 

ย่อมได้  สมฺปตฺต ึซึ่งสมบัติ  จ ด้วย ฯ  จ ก็  ปุพฺพญฺฃาติปฺเปตา อ.เปรตผู้เป็นญาติ

ในกาลก่อน ท.  พิมฺพิสารรญฺโฃ ของพระราชาพระนามว่าพิมพิสาร  นิทสฺสนํ เป็น

อุทาหรณ์  เอตฺถ  (วตฺถุมฺหิ) ในเรื่องนี้  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 ก็ผิว่า เมื่อญาติทั้งหลาย แม้กล่าวว่า “ขอทานนี้ จงสําเร็จแก่หมู่ญาติของข้าพเจ้า”, 

เปรตทั้งหลายเหล่านั้น ไปในที่นั้นแล้วอนุโมทนาไซร้, ทานนั้น ย่อมถึงแก่เปรตเหล่า

นั้น และเปรตเหล่านั้นย่อมได้สมบัติ. ก็ในข้อนี้ มีพวกเปรตผู้เคยเป็นพระญาติของ

พระเจ้าพิมพิสารเป็นอุทาหรณ์.

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

 อิโต  กิร  ทฺวานวุติกปฺเป  กาสิกนคเร  ปุสฺโส  นาม  สตฺถา  อุทปาทิ ฯ  ตสฺส  ปิตา   

ชยเสโน  นาม  ราชา,  สิริมา  นาม  เทวี  มาตา ฯ  ตสฺส  กนิฏฺฅภาตโร  เวมาติกา   

ตโย  ราชปุตฺตา  อเหสุํ ฯ  เตสํ  ติณฺณํปิ  เอโก  ภณฺฑาคาริโก,  เอโกว  ชนปเท   

นิยุตฺตกปุริโส ฯ  ตทา  ราชปุตฺตา  อตฺตโน  เชฏฺฅภาตรํ  สตฺถารํ  เตมาสํ  อุปฏฺฅหิตุ-

กามา  ราชานํ  ยาจึสุ ฯ  ราชาปิ  อนุชานิ ฯ  เต  อตฺตโน  ชนปเท  นิยุตฺตกปุริสสฺส   

เลขํ  เปเสสุํ  “สตฺถุ  วิหารํ  กตฺวา  อมฺหากํ  อาโรเจหีติ ฯ  โส  ตถา  กตฺวา   
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อาโรจาเปสิ ฯ  ราชปุตฺตา  สตฺถารํ  อตฺตโน  ชนปทํ  เนตฺวา  วิหารํ  นิยฺยาเทตฺวา   

“ตุมฺเห  เอตฺตกํ  นาม  ทานวตฺตํ  คเหตฺวา  เทวสิกํ  นวุติภิกฺขุสหสฺสปริวารสฺส   

ภควโต  เจว  สปริวารานญฺจ  โน  สพฺพํ  ขาทนียโภชนียํ  สมฺปาเทถ,  อิโต  ปฏฺฅาย  

หิ  น  กิญฺจิ  วกฺขามาติ  ภณฺฑาคาริกญฺเจว  นิยุตฺตกปุริสญฺจ  วตฺวา  สหสฺสปุริเส   

คเหตฺวา  ทส  สีลานิ  สมาทิย  กาสายานิ  นิวาเสตฺวา  วิหาเรเยว  เตมาสํ  วสึสุ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  สตฺถา อ.พระศาสดา  ปุสฺโส ชื่อว่าปุสสะ  อุทปาทิ ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว  

กาสิกนคเร ในกรุงกาสี  ทฺวานวุติกปฺเป ในกัปที่ ๙๒  อิโต  (ภทฺทกปฺปโต) แต่ภัทร

กัปนี้ ฯ  ปิตา อ.พระบิดา  ตสฺส  (สตฺถุโน) ของพระศาสดานั้น  ราชา เป็นพระราชา  

ชยเสโน  นาม พระนามว่าชัยเสน  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว,  มาตา อ.พระมารดา  เทวี 

เป็นพระราชเทวี  สิริมา  นาม พระนามว่าสิริมา  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว,  กนิฏฺฅภาตโร  

อ.พระกนิษฐภาตา ท.  ตสฺส  (สตฺถุโน) ของพระศาสดานั้น  ราชปุตฺตา เป็นพระ

ราชโอรส  เวมาติกา ต่างพระมารดากัน  ตโย ๓ พระองค์  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ   

ภณฺฑาคาริโก อ.ขุนคลัง  (เตสํ  ราชปุตฺตานํ) ของพระราชโอรส ท. เหล่านั้น   

ติณฺณํป ิ แม้ ๓ พระองค์  เอโก เป็นคนเดียวกัน  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว,  นิยุตฺตก- 

ปุริโส อ.ขุนส่วย  ชนปเท ในชนบท  เอโกว เป็นคนเดียวกันเทียว  (อโหสิ) ได้เป็น

แล้ว ฯ  ตทา ในกาลนั้น  ราชปุตฺตา อ.พระราชโอรส ท.  อุปฏฺฅหิตุกามา เป็นผู้ใคร่

เพื่ออันบํารุง  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  เชฏฺฅภาตรํ ผู้เป็นพระเชษฐภาดา  อตฺตโน 

ของพระองค์  เตมาสํ ตลอดเดือนสาม  (หุตฺวา) เป็น  ยาจึสุ ทูลขอแล้ว  ราชานํ กะ

พระราชา ฯ  ราชาปิ แม้ อ.พระราชา  อนุชานิ ทรงอนุญาตแล้ว ฯ  เต  (ราชปุตฺตา) 

อ.พระราชโอรส ท. เหล่านั้น  เปเสสุํ ทรงส่งไปแล้ว  เลขํ ซึ่งพระหัตถเลขา  นิยุตฺตก- 

ปุริสสฺส แก่ขุนส่วย  ชนปเท ในชนบท  อตฺตโน ของพระองค์  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) 

อ.ท่าน  กตฺวา กระทําแล้ว  วิหารํ ซึ่งวิหาร  สตฺถุ เพื่อพระศาสดา  อาโรเจหิ จงบอก   

อมฺหากํ แก่เรา ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (นิยุตฺตกปุริโส) อ.ขุนส่วย  กตฺวา กระทําแล้ว  

ตถา เหมือนอย่างนั้น  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  อาโรจาเปสิ ให้กราบทูลแล้ว ฯ  ราชปุตฺตา  

อ.พระราชโอรส ท.  เนตฺวา ทรงนําไปแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  ชนปทํ สู่ชนบท  

อตฺตโน ของพระองค์  นิยฺยาเทตฺวา ทรงมอบถวายแล้ว  วิหารํ ซึ่งวิหาร  วตฺวา 

รับสั่งแล้ว  ภณฺฑาคาริกํ  เจว กะขุนคลังด้วยนั่นเทียว  นิยุตฺตกปุริสํ  จ กะขุนส่วย

ด้วย  อิติ ว่า  “ตุมฺเห อ.ท่าน ท.  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  ทานวตฺตํ ซึ่งค่าใช้จ่ายในทาน  
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เอตฺตกํ  นาม ชื่ออันมีประมาณเท่านี้  ขาทนียโภชนียํ ยังของอันบุคคลพึงเคี้ยวและ

ของอันบุคคลพึงบริโภค  สพฺพ ํทั้งปวง  สมฺปาเทถ จงให้ถึงพร้อม  ภควโต แก่พระ 

ผู้มีพระภาคเจ้า  นวุติภิกฺขุสหสฺสปริวารสฺส ผู้มีพันแห่งภิกษุเก้าสิบเป็นประมาณ

เป็นบริวาร  เจว ด้วยนั่นเทียว  โน แก่เรา ท.  สปริวารานํ ผู้เป็นไปกับด้วยบริวาร  จ 

ด้วย  เทวสิกํ ทุกๆ วัน,  หิ เพราะว่า  (มยํ) อ.เรา ท.  น  วกฺขาม จักไม่กล่าว  กิญฺจิ  

(วจนํ) ซึ่งคําอะไรๆ  ปฏฺฅาย จําเดิม  อิโต  (กาลโต) แต่กาลนี้”  อิติ ดังนี้  คเหตฺวา  

ทรงพาเอาแล้ว  สหสฺสปุริเส ซึ่งบุรุษพันหนึ่ง ท.  สมาทิย สมาทานแล้ว  สีลานิ  

ซึ่งศีล ท.  ทส สิบ  นิวาเสตฺวา นุ่งแล้ว  กาสายานิ ซึ่งผ้ากาสายะ ท.  วสึส ุอยู่แล้ว  

วิหาเร  เอว ในวิหารนั่นเทียว  เตมาสํ ตลอดเดือนสาม ฯ

   ดังได้สดับมา ในกัปที่ ๙๒ แต่ภัทรกัปนี้ พระศาสดาพระนามว่าปุสสะ ทรงอุบัติขึ้นใน

กรุงกาสี. พระบิดาของพระองค์เป็นพระราชา พระนามว่าชัยเสน. พระมารดา เป็น

พระราชเทวีพระนามว่าสิริมา. พระกนิษฐภาดาของพระองค์ เป็นพระราชโอรสต่าง

มารดากัน ๓ พระองค์. ก็ขุนคลังของพระราชโอรสทั้ง ๓ พระองค์นั้น เป็นคนเดียวกัน, 

ขุนส่วยในชนบท ก็เป็นคนเดียวนั่นแหละ. ครั้งนั้น พระราชโอรสทั้งหลาย มีพระ

ประสงค์จะทรงบํารุงพระศาสดาผู้เป็นพระเชษฐภาดาของพระองค์ตลอดไตรมาส จึง

ทูลขอพระราชา. แม้พระราชาก็ทรงอนุญาตแล้ว. พระราชโอรสเหล่านั้น ทรงส่งพระ

หัตถเลขาไปแก่ขุนส่วยในชนบทของพระองค์ว่า “จงสร้างวิหารสําหรับพระศาสดา จง

บอกเรา”. เขาจัดการสร้างเสร็จแล้วอย่างนั้น จึงให้คนกราบทูล. พระราชโอรสทั้งหลาย 

ทรงนําเสด็จพระศาสดาไปสู่ชนบทของพระองค์ ทรงมอบถวายวิหารแล้ว รับสั่งกะขุน

คลังและขุนส่วยว่า “พวกท่านจงรับค่าใช้จ่ายในทาน ชื่อมีประมาณเท่านี้ จัดของควร

เคี้ยวและของควรฉันทุกอย่างให้พร้อมมูล แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งมีภิกษุเก้าหมื่น

รูปเป็นบริวาร และแก่พวกเราพร้อมทั้งบริวารทุกๆ วัน เพราะตั้งแต่นี้ไป เราจักไม่พูด

อะไรๆ” ทรงพาบุรุษพันหนึ่งไป ทรงสมาทานศีล ๑๐ ทรงนุ่งผ้ากาสายะ ประทับอยู่ใน

วิหารนั่นเองตลอดไตรมาส.

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

 ตโต  ปฏฺฅาย  เตหิ  อาณตฺตา  ภณฺฑาคาริกาทโย  วาเรน  ทานวตฺตํ  คเหตฺวา  ทานํ  

เทนฺติ ฯ  เตสุ  หิ  ภณฺฑาคาริโก  สภริโย  สทฺโธ  ปสนฺโน  สกฺกจฺจํ  อทาสิ ฯ  นิยุตฺตก-
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ปุริโสปิ  ชานปเทหิ  เอกาทสหิ  ปุริสนหุเตหิ  สทฺธึ  สกฺกจฺจเมว  อทาสิ ฯ  ตตฺถ  เกจิ  

ชานปทา  ปฏิหตจิตฺตา  อเหสุํ  จตุราสีติสหสฺสมตฺตา ฯ  เต  ทานสฺส  อนฺตรายํ  กตฺวา   

เทยฺยธมฺมํ  อตฺตนาปิ  ขาทึสุ  ปุตฺตานํปิ  อทํสุ  ภตฺตสาลญฺจ  อคฺคินา  ฑหึสุ ฯ  เต   

นิรเย  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  สปริวารา  ปน  ราชปุตฺตา  เจว  ภณฺฑาคาริกนิยุตฺตกา  จ   

สคฺเค  ฯ 

 ภณฺฑาคาริกาทโย  (ชนา) อ.ชน ท. มีขุนคลังเป็นต้น  เตหิ  (ราชปุตฺเตหิ) อาณตฺตา  

ผู้อันพระราชโอรส ท. เหล่านั้น รับสั่งแล้ว  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  ทานวตฺตํ ซึ่งค่า

ใช้จ่ายในทาน  วาเรน ตามวาระ  เทนฺติ ย่อมถวาย  ทานํ ซึ่งทาน  ปฏฺฅาย จําเดิม  

ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น ฯ  ห ิก็  เตสุ  (ชเนสุ)  ภณฺฑาคาริโก อ.- ในชน ท. เหล่า

นั้นหนา -ขุนคลัง  สภริโย ผู้เป็นไปกับด้วยภรรยา  สทฺโธ เป็นผู้มีศรัทธา  ปสนฺโน  

เป็นผู้เลื่อมใสแล้ว  (หุตฺวา) เป็น  อทาสิ ได้ถวายแล้ว  ทานํ ซึ่งทาน  สกฺกจฺจํ โดย

เคารพ ฯ  นิยุตฺตกปุริโสป ิแม้ อ.ขุนส่วย  อทาสิ ได้ถวายแล้ว  สกฺกจฺจํ  เอว โดย

เคารพนั่นเทียว  สทฺธึ กับ  ปุริสนหุเตห ิด้วยนหุตแห่งบุรุษ ท.  เอกาทสหิ สิบเอ็ด   

ชานปเทหิ ผู้อยู่ในชนบท ฯ  ตตฺถ  (เอกาทสสุ  ปุริสนหุเตสุ)  เกจิ  ชานปทา   

(ปุริสา) อ.- ในนหุตแห่งบุรุษ ท. สิบเอ็ด เหล่านั้นหนา -บุรุษ ท. ผู้อยู่ในชนบท บาง

พวก  จตุราสีติสหสฺสมตฺตา มีพันแปดสิบสี่เป็นประมาณ  ปฏิหตจิตฺตา เป็นผู้มีจิต

อันความโลภกระทบแล้ว  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ  เต  (ปุริสา) อ.บุรุษ ท. เหล่านั้น   

กตฺวา กระทําแล้ว  อนฺตรายํ ซึ่งอันตราย  ทานสฺส แก่ทาน  ขาทึสุ เคี้ยวกินแล้ว  

เทยฺยธมฺมํ ซึ่งไทยธรรม  อตฺตนาปิ ด้วยตนบ้าง,  อทํสุ ได้ให้แล้ว  ปุตฺตานํป ิแก่

บุตร ท. บ้าง  จ ด้วย  ฑหึสุ เผาแล้ว  ภตฺตสาลํ ซึ่งโรงแห่งภัตร  อคฺคินา ด้วยไฟ  

จ ด้วย ฯ  เต  (ปุริสา) อ.บุรุษ ท. เหล่านั้น  นิพฺพตฺตึส ุบังเกิดแล้ว  นิรเย ในนรก ฯ  

ปน ส่วนว่า  ราชปุตฺตา อ.พระราชโอรส ท.  สปริวารา ผู้เป็นไปกับด้วยบริวาร  เจว 

ด้วยนั่นเทียว  ภณฺฑาคาริกนิยุตฺตกา อ.บุคคลผู้ประกอบแล้วที่เรือนคลังและผู้เป็น

เสมียน ท.  จ ด้วย  นิพฺพตฺตึส ุบังเกิดแล้ว  สคฺเค ในสวรรค์ ฯ

 ตั้งแต่นั้นมา ชนทั้งหลายมีขุนคลังเป็นต้น อันพระราชโอรสเหล่านั้นทรงบัญชาสั่งแล้ว 

รับค่าใช้จ่ายในทาน แล้วถวายทานตามวาระ. ก็บรรดาชนเหล่านั้น ขุนคลังพร้อมด้วย

ภรรยา มีศรัทธา เลื่อมใสแล้ว ได้ถวายโดยเคารพ. แม้ขุนส่วยก็ได้ถวายโดยเคารพ
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เหมือนกันพร้อมด้วยบุรุษชาวชนบท ๑๑ นหุต. บรรดาบุรุษ ๑๑ นหุตเหล่านั้น บุรุษ

ชาวชนบทบางพวกมีประมาณแปดหมื่นสี่พันคน ได้เป็นผู้มีจิตอันความโลภเป็นต้น

กระทบกระทั่งแล้ว. พวกเขาทําอันตรายแก่ทาน กินไทยธรรมด้วยตนเองบ้าง ได้ให้

แก่พวกลูกๆ บ้าง และเอาไฟเผาโรงภัตรเสีย พวกเขาบังเกิดในนรกแล้ว. ส่วนพระ

ราชโอรสทั้งหลายพร้อมทั้งบริพาร ขุนคลัง ขุนส่วย บังเกิดในสวรรค์.

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

 เอวํ  เตสํ  ทฺวินฺนํ  คณานํ  สคฺคโต  สคฺคํ  นิรยโต  นิรยํ  อุปปชฺชนฺตานํ,  ทฺวานวุติ   

กปฺปา  วีติวตฺตา ฯ  อถ  อิมสฺมึ  กปฺเป  กสฺสปพุทฺธกาเล  เต  ปฏิหตจิตฺตา  ชนา   

เปเตสุ  นิพฺพตฺตา ฯ  ตทา  มนุสฺสา  อตฺตโน  ฃาตกปฺเปตานมตฺถาย  ทานํ  ทตฺวา   

อุทฺทิสนฺติ  “อมฺหากํ  ฃาตีนํ  โหตูติ ฯ  เต  สมฺปตฺตึ  ลภนฺติ ฯ  อถ  อิเม  เปตา  ตํ   

ทิสฺวา  กสฺสปพุทฺธํ  ปจฺฉึสุ  “กินฺนุ  โข  ภนฺเต  มยมฺปิ  เอวรูปํ  สมฺปตฺตึ  ลเภยฺยามาติ ฯ   

“น  อิทานิ  ลภติ,  อนาคเต  โคตมพุทฺธกาเล  ตุมฺหากํ  ฃาติ  พิมฺพิสาโร  นาม  

ราชา  ภวิสฺสติ,  โส  ตสฺส  พุทฺธสฺส  ทานํ  ทตฺวา  ตุมฺหากํ  ผลํ  อุทฺทิสิสฺสติ,  ตทา   

ลภิสฺสถาติ ฯ 

 คณานํ เมืื่อคณะ ท.  ทฺวินฺนํ สอง  เตสํ  (ชนานํ) แห่งชน ท. เหล่านั้น  อุปปชฺชนฺตานํ  

เข้าถึงอยู่  สคฺคํ ซึ่งสวรรค์  สคฺคโต จากสวรรค์  นิรย ํ สู่นรก  นิรยโต จากนรก,   

กปฺปา อ.กัป ท.  ทฺวานวุติ เก้าสิบสอง  วีติวตฺตา เป็นไปล่วงวิเศษแล้ว ฯ  อถ ครั้งนั้น  

ชนา อ.ชน ท.  ปฏิหตจิตฺตา ผู้มีจิตอันความโลภกระทบแล้ว  เต เหล่านั้น  นิพฺพตฺตา  

บังเกิดแล้ว  เปเตสุ ในเปรต ท.  กสฺสปพุทฺธกาเล ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนาม

ว่ากัสสปะ  อิมสฺมึ  กปฺเป ในกัปนี้ ฯ  ตทา ในกาลนั้น  มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  ทตฺวา  

ถวายแล้ว  ทานํ ซึ่งทาน  อตฺถาย เพื่อประโยชน์  ฃาตกปฺเปตานํ แก่เปรตผู้เป็น

ญาติ ท.  อตฺตโน ของตน  อุทฺทิสนฺติ ย่อมอุทิศ  อิติ ว่า  “(อิทํ  ทานํ) อ.ทานนี้  

โหตุ ขอจงสําเร็จ  ฃาตีนํ แก่ญาติ ท.  อมฺหากํ ของข้าพเจ้า ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ  เต   

(ฃาตกปฺเปตา) อ.เปรตผู้เป็นญาติ ท. เหล่านั้น  ลภนฺติ ย่อมได้  สมฺปตฺต ึซึ่งสมบัติ ฯ   

อถ ครั้งนั้น  อิเม  เปตา อ.เปรต ท. เหล่านี้  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (สมฺปตฺตึ) ซึ่ง

สมบัตินั้น  ปุจฺฉึส ุทูลถามแล้ว  กสฺสปพุทฺธํ ซึ่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ  อิติ 

ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  มยมฺป ิแม้ อ.ข้าพระองค์ ท.  ลเภยฺยาม พึงได้  
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สมฺปตฺต ึ ซึ่งสมบัติ  เอวรูปํ อันมีอย่างนี้เป็นรูป  กินฺนุ  โข อย่างไรหนอแล”  อิติ  

ดังนี้ ฯ  (กสฺสปพุทฺโธ) อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  

“(ตุมฺเห) อ.เจ้า ท.  น  ลภถ จะไม่ได้  อิทานิ ในกาลนี้,  อนาคเต ในกาลอันไม่มาแล้ว  

ฃาติ อ.ญาติ  ตุมฺหากํ ของเจ้า ท.  ราชา เป็นพระราชา  พิมฺพิสาโร  นาม พระนาม

ว่าพิมพิสาร  ภวิสฺสต ิจักเป็น  โคตมพุทฺธกาเล ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่า

โคดม,  โส  (พิมฺพิสาโร) อ.พระราชาพระนามว่าพิมพิสารนั้น  ทตฺวา ถวายแล้ว  ทานํ 

ซึ่งทาน  ตสฺส  พุทฺธสฺส แก่พระพุทธเจ้านั้น  อุทฺทิสิสฺสติ จักทรงอุทิศ  ผลํ ซึ่งผล   

ตุมฺหากํ แก่เจ้า ท.,  ตทา ในกาลนั้น  (ตุมฺเห) อ.เจ้า ท.  ลภิสฺสถ จักได้”  อิติ ดังนี้ ฯ

  เมื่อชน ๒ คณะเหล่านั้นจากสวรรค์เข้าถึงสวรรค์ จากนรกเข้าถึงนรกอยู่อย่างนั้น ๙๒ 

กัปล่วงไปแล้ว. ครั้นในกาลแห่งพระกัสสปพุทธเจ้าในกัปนี้ ชนพวกมีจิตอันความโลภ

เป็นต้นกระทบกระทั่งแล้วเหล่านั้น บังเกิดในหมู่เปรตแล้ว. ครั้งนั้น พวกมนุษย์ถวาย

ทาน เพื่อประโยชน์แก่เปรตผู้เป็นญาติของตน อุทิศว่า “ขอทานนี้ จงสําเร็จแก่ญาติทั้ง

หลายของพวกข้าพเจ้า”. เปรตเหล่านั้น ย่อมได้สมบัติ. ครั้นเปรตพวกนี้เห็นสมบัตินั้น

แล้ว จึงทูลถามพระกัสสปพุทธเจ้าว่า “พระองค์ผู้เจริญ ทําไมหนอ พวกข้าพระองค์จะ

พึงได้สมบัติเห็นปานนั้นบ้าง ?”. พระกัสสปพุทธเจ้าตรัสว่า “ในกาลนี้ พวกเจ้ายังไม่

ได้ ในอนาคตกาล ญาติของพวกเจ้าจักเป็นพระราชาพระนามว่าพิมพิสาร ในกาลแห่ง

โคดมพระพุทธเจ้า, พระเจ้าพิมพิสารนั้น จักถวายทานแด่พระพุทธเจ้านั้นแล้วทรง

อุทิศผลแก่พวกเจ้า, ครั้งนั้น พวกเจ้าจึงจักได้”. 

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

 เต  พิมฺพิสารํ  ปจฺจาสึสมานา  เอกํ  พุทฺธนฺตรํ  เขปยึสุ ฯ  อิมสฺมึ  ปน  พุทฺธุปฺปาเท  เต  

ตโย  ราชปุตฺตา  สปริวารา  สคฺคโต  จวิตฺวา  มคธรฏฺเฅ  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  

อุรุเวลกสฺสปาทโย  ชฏิลา  อเหสุํ ฯ  ภณฺฑาคาริโก  วิสาโข  นาม  มหาเสฏฺฅี  อโหสิ ฯ   

ภริยา  ปนสฺส  ธมฺมทินฺนา  นาม  เสฏฺฅิธีตา ฯ  นิยุตฺตกปุริโส  พิมฺพิสาโร  ราชา ฯ   

สพฺพาปิ  อวเสสปริสา  รญฺโฃ  ปริวารา  อเหสุํ ฯ  อถ  สตฺถา  สพฺพญฺญุตํ  ปตฺวา   

อนุปุพฺเพน  ลฏฺฅิวนุยฺยานํ  คนฺตฺวา  ตตฺถ  ตทหุปสงฺกมนฺตํเยว  ราชานํ  พิมฺพิสารํ   

เอกาทสนหุเตหิ  มาคธเกหิ  พฺราหฺมณคหปติเกหิ  สทฺธึ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏฺฅาเปตฺวา   

รญฺฃา  นิมนฺติโต  ทุติยทิวเส  ราชเคเห  มหาทานํ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  เต  เปตา  “อิทานิ  
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ราชา  อมฺหากํ  ทานํ  อุทฺทิสิสฺสติ  อิทานิ  อุทฺทิสิสฺสตีติ  อาสาย  สมฺปริวาเรตฺวา   

อฏฺฅํสุ ฯ  ราชา  ทานํ  ทตฺวา  “กตฺถ  นุ  โข  ภควา  วิหเรยฺยาติ  สตฺถุ  วิหารฏฺฅาน-

เมว  จินฺเตนฺโต  น  ตํ  ทานํ  กสฺสจิ  อุทฺทิสิ ฯ  เปตา  ฉินฺนาสา  หุตฺวา  รตฺตึ  รญฺโฃ  

นิเวสเน  อติวิย  ภึสนกํ  วิสฺสรมกํสุ ฯ 

 เต  (เปตา) อ.เปรต ท. เหล่านั้น  ปจฺจาสึสมานา หวังเฉพาะอยู่  พิมฺพิสารํ ซึ่งพระ

ราชาพระนามว่าพิมพิสาร  พุทฺธนฺตรํ ยังพุทธันดร  เอกํ หนึ่ง  เขปยึสุ ให้สิ้นไปแล้ว ฯ   

ปน  ก ็  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท ในพุทธุปบาทนี้  ราชปุตฺตา อ.พระราชโอรส ท.  

ตโย ๓ พระองค์  เต เหล่านั้น  สปริวารา ผู้เป็นไปกับด้วยบริวาร  จวิตฺวา เคลื่อน

แล้ว  สคฺคโต จากสวรรค์  นิพฺพตฺติตฺวา บังเกิดแล้ว  พฺราหฺมณกุเล ในตระกูล 

ของพราหมณ์  ชฏิลา เป็นชฎิล  อุรุเวลกสฺสปาทโย มีอุรุเวลกัสสปะเป็นต้น  อเหสุํ  

ได้เป็นแล้ว ฯ  ภณฺฑาคาริโก อ.บุรุษผู้ประกอบที่เรือนคลัง  มหาเสฏฺฅี เป็นมหา-

เศรษฐี  วิสาโข  นาม ชื่อว่าวิสาขะ  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  ปน ส่วนว่า  ภริยา อ.ภรรยา  

อสฺส  (ภณฺฑาคาริกสฺส) ของบุรุษผู้ประกอบแล้วที่เรือนคลัง  เสฏฺฅิธีตา เป็นธิดา

ของเศรษฐี  ธมฺมทินฺนา  นาม ชื่อว่าธัมมทินนา  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว ฯ  นิยุตฺตก- 

ปุริโส อ.บุรุษผู้เป็นนายเสมียน  ราชา เป็นพระราชา  พิมฺพิสาโร พระนามว่าพิมพิสาร   

(อโหสิ) ได้เป็นแล้ว ฯ  ปริสา อ.บริษัท ท.  อวเสสา ผู้เหลือลง  สพฺพาป ิแม้ทั้งปวง   

ปริวารา เป็นบริพาร  รญฺโฃ ของพระราชา  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ  อถ ครั้งนั้น  สตฺถา  

อ.พระศาสดา  ปตฺวา ครั้นทรงบรรลุแล้ว  สพฺพญฺญุตํ ซึ่งพระสัพพัญญุตญาณ  

คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  ลฏฺฅิวนุยฺยานํ สู่พระอุทยานชื่อว่าลัฏฐิวัน  อนุปุพฺเพน  

โดยลําดับ  ราชานํ ทรงยังพระราชา  พิมฺพิสารํ พระนามว่าพิมพิสาร  ตทหุป- 

สงฺกมนฺตํ  เอว ผู้เสด็จเข้าไปเฝ้าอยู่ในวันนั้นนั่นเทียว  ตตฺถ  (ลฏฺฅิวนุยฺยาเน) ใน

พระอุทยานชื่อว่าลัฏฐิวันนั้น  ปติฏฺฅาเปตฺวา ให้ดํารงอยู่เฉพาะแล้ว  โสตาปตฺติผเล  

ในโสดาปัตติผล  สทฺธึ กับ  พฺราหมณคหปติเกหิ ด้วยพราหมณ์และคฤหบดี ท.   

มาคธเกหิ ผู้อยู่ในแคว้นมคธ  เอกาทสนหุเตหิ ๑๑ นหุต  รญฺฃา  นิมนฺติโต  

ผู้อันพระราชาทรงทูลนิมนต์แล้ว  สมฺปฏิจฺฉิ ทรงรับแล้ว  มหาทานํ ซึ่งทานใหญ่   

ราชเคเห ที่ราชมณเฑียร  ทุติยทิวเส ในวันที่ ๒ ฯ  เต  เปตา อ.เปรต ท. เหล่านั้น   

สมฺปริวาเรตฺวา  อฏฺฅํสุ ได้ยืนแวดล้อมพร้อมแล้ว  อาสาย ด้วยความหวัง  อิติ ว่า   

“อิทานิ ในกาลนี้  ราชา อ.พระราชา  อุทฺทิสิสฺสติ จักทรงอุทิศ  ทานํ ซึ่งทาน   



198 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๓ [จตุตฺถ

อมฺหากํ แก่เรา ท.,  อิทานิ ในกาลนี้  (ราชา) อ.พระราชา  อุทฺทิสิสฺสติ จักทรงอุทิศ  

(ทานํ) ซึ่งทาน  (อมฺหากํ) แก่เรา ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ  ราชา อ.พระราชา  ทตฺวา ถวาย

แล้ว  ทานํ ซึ่งทาน  จินฺเตนฺโต ทรงดําริอยู่  วิหารฏฺฅานํ  เอว ซึ่งที่เป็นที่ประทับ 

นั่นเทียว  สตฺถุ ของพระศาสดา  อิติ ว่า  “ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  วิหเรยฺย  

พึงประทับ  กตฺถ  (ฅาเน)  นุ  โข ในที่ไหนหนอแล”  อิติ ดังนี้  น  อุทฺทิสิ ไม่ทรงอุทิศ

แล้ว  ตํ  ทานํ ซึ่งทานนั้น  กสฺสจิ แก่ใครๆ ฯ  เปตา อ.เปรต ท.  ฉินฺนาสา เป็นผู้มี

ความหวังอันตัดขาดแล้ว  หุตฺวา เป็น  อกํสุ ได้กระทําแล้ว  วิสฺสร ํซึ่งเสียงอันพิลึก  

ภึสนกํ อันน่ากลัว  อติวิย เกินเปรียบ  นิเวสเน ในพระราชนิเวศน์  รญฺโฃ ของพระ-

ราชา  รตฺต ึในเวลากลางคืน ฯ

  เปรตเหล่านั้นหวังพระเจ้าพิมพิสารอยู่ ยังพุทธันดร ๑ ให้สิ้นไปแล้ว. ก็ในพุทธุปบาท 

กาลนี้ พระราชโอรสทั้ง ๓ พระองค์เหล่านั้น พร้อมทั้งบริพาร จุติจากสวรรค์แล้ว 

บังเกิดในสกุลพราหมณ์แคว้นมคธ ได้เป็นชฎิลมีอุรุเวลกัสสปะเป็นต้น. ขุนคลังได้

เป็นมหาเศรษฐีชื่อว่าวิสาขะ. ส่วนภรรยาของขุนคลังนั้น ได้เป็นธิดาเศรษฐีชื่อธัมม- 

ทินนา. ขุนส่วยได้เป็นพระเจ้าพิมพิสาร. บริษัทนอกนั้นแม้ทั้งหมด ได้เป็นบริพารของ

พระราชา. ครั้นพระศาสดาทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้ว เสด็จไปสู่อุทยานลัฏฐิ-

วัน โดยลําดับ ทรงทําพระเจ้าพิมพิสารผู้เสด็จเข้าเฝ้าในวันนั้นแล พร้อมพราหมณ์

และคฤหบดีชาวมคธรวม ๑๑ นหุต ให้ดํารงอยู่ในโสดาปัตติผล ในอุทยานนั้น อันพระ

ราชาทรงนิมนต์แล้ว ทรงรับมหาทานในราชมณเฑียรในวันที่ ๒. เปรตเหล่านั้น ได้ยืน

ล้อมด้วยหวังว่า “บัดนี้ พระราชาจักทรงอุทิศทานแก่พวกเรา, บัดนี้ พระราชาจักทรง

อุทิศทานแก่พวกเรา”. พระราชา ครั้นถวายทานแล้ว มัวแต่ทรงดําริถึงที่ประทับอยู่

ของพระศาสดาว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้า ควรประทับอยู่ ณ ที่ไหนหนอ ?” จึงมิได้ทรง

อุทิศทานนั้นแก่ใครๆ. เปรตทั้งหลายหมดหวังแล้ว ในราตรี ได้เปล่งเสียงพิลึกน่ากลัว

อย่างยิ่งใกล้พระราชนิเวศน์.

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

 ราชา  ปภาตาย  รตฺติยา  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตฺวา  “เอวรูปํ  สทฺทมสฺโสสึ,  กึ  เม   

ภนฺเต  ภวิสฺสตีติ  อาห ฯ  “มา  ภายิ  มหาราช,  น  เต  กิญฺจิ  ปาปกํ  ภวิสฺสตีติ   

วตฺวา  สพฺพมตฺถํ  อาโรเจสิ ฯ  “อิทานิ  ปน  เม  ภนฺเต  ทินฺเน  ลเภยฺยุนฺติ ฯ  “อาม  



199๑๑. กถาว่าด้วยการบำารุงมารดาบิดาคาถา]

มหาราชาติ ฯ  ราชา  สตฺถารํ  อชฺชตนาย  นิมนฺเตตฺวา  เคหํ  คนฺตฺวา  ทานํ  สชฺเชตฺวา  

กาลํ  อาโรจาเปสิ ฯ  สตฺถา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  ราชเคหํ  คนฺตฺวา  นิสีทิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา,  รตฺติยา ครั้นเมื่อราตรี  ปภาตาย สว่างแล้ว,  อุปสงฺกมิตฺวา 

เข้าไปเฝ้าแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ  (อหํ) อ.หม่อมฉัน  อสฺโสสึ ได้ฟังแล้ว  สทฺทํ ซึ่งเสียง  เอวรูปํ อัน

มีอย่างนี้เป็นรูป,  กึ อ.อะไร  ภวิสฺสต ิจักมี  เม แก่หม่อมฉัน”  อิติ ดังนี้ ฯ  (สตฺถา) 

อ.พระศาสดา วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร  (ตฺวํ) อ.พระองค์  

มา  ภายิ อย่าทรงกลัวแล้ว,  ปาปกํ อ.ความเลวร้าย  กิญฺจิ อะไรๆ  น  ภวิสฺสต ิจัก

ไม่มี  เต แก่พระองค์”  อิติ ดังนี้  อาโรเจสิ ตรัสบอกแล้ว  สพฺพํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความ

ทั้งปวง ฯ  (ราชา) อ.พระราชา  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์

ผู้เจริญ  ปน ก็  (ทาเน) ครั้นเมื่อทาน  เม อันหม่อมฉัน  ทินฺเน ถวายแล้ว  อิทานิ ใน

กาลนี้,  (เต  เปตา) อ.เปรต ท. เหล่านั้น  ลเภยฺยุํ พึงได้หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ  (สตฺถา)  

อ.พระศาสดา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ดูก่อนมหาบุตร  อาม ขอถวาย

พระพร”  อิติ ดังนี้ ฯ  ราชา อ.พระราชา  นิมนฺเตตฺวา ทูลนิมนต์แล้ว  สตฺถารํ 

ซึ่งพระศาสดา  อชฺชตนาย เพื่อภัตรบริโภคอันจะมีในวันนี้  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  

เคหํ สู่พระราชมณเฑียร  สชฺเชตฺวา ทรงตระเตรียมแล้ว  ทานํ ซึ่งทาน  (ปุคฺคลํ) 

ทรงยังบุคคล  อาโรจาเปสิ ให้กราบทูลแล้ว  กาลํ ซึ่งกาล ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา   

ภิกฺขุสํฆปริวุโต ผู้อันหมู่แห่งภิกษุแวดล้อมแล้ว  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  ราชเคหํ  

สู่พระราชมณเฑียร  นิสีทิ ประทับนั่งแล้ว ฯ

 เมื่อรุ่งราตรี พระราชา เสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดา กราบทูลว่า “หม่อมฉันได้สดับเสียง

เห็นปานนี้, เหตุอะไร จักมีแก่หม่อมฉันพระเจ้าข้า ?” พระศาสดา ตรัสว่า “มหาบพิตร 

พระองค์อย่าทรงกลัวเลย เหตุเลวทรามอะไรๆ จักไม่มีแก่พระองค์ดอก” ดังนี้แล้ว ตรัส

บอกความทั้งหมด. พระราชากราบทูลว่า “ก็เมื่อหม่อมฉันถวายทานในบัดนี้, เปรต

เหล่านั้นพึงได้รับหรือ พระเจ้าข้า ?”. พระศาสดาตรัสว่า “เจริญพร มหาบพิตร”. พระ

ราชา ทรงนิมนต์พระศาสดา เพื่อเสวยภัตรในวันนี้แล้ว เสด็จไปสู่พระราชมณเฑียร 

ทรงตระเตรียมทานเสร็จแล้ว รับสั่งให้กราบทูลกาล. พระศาสดา มีภิกษุสงฆ์แวดล้อม

แล้ว เสด็จไปยังพระราชมณเฑียร ประทับนั่งแล้ว.
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 เตปิ  เปตา  “อปิ  นาม  อชฺช  ลเภยฺยามาติ  ปุพฺพญฺฃาติฆรํ  สกฆรสญฺฃาย   

อาคนฺตฺวา  ติโรกุฑฺฑาทีสุ  อฏฺฅํสุ  อิสฺสามจฺฉริยผลํ  อนุภวนฺตา  อปฺเปกจฺเจ  ทีฆมสฺสุ- 

เกสนฺธการวทนา  สิถิลพนฺธนวิลมฺพมานกิสผรุสกาฬกงฺคปจฺจงฺคา  ตตฺถ  ตตฺถ  ฅปิต- 

วนฑาหทฑฺฒตาลรุกฺขสทิสา  อปฺเปกจฺเจ  ปิปาสารณินิมฺมถเนน  อุทรโต  อุฏฺฅาย  

มุขโต  วินิจฺฉรนฺตาย  อคฺคิชาลาย  ปริฑยฺหมานสรีรา  อปฺเปกจฺเจ  สูจิสิขาณุมตฺต-

กณฺฅพิลตาย  ปพฺพตาการกุจฺฉิตาย  จ  ลทฺธาปิ  ปานโภชนํ  ยาวทตฺถํ  ภุญฺชิตุํ   

อสมตฺถตาย  ขุปฺปิปาสรสโต  อญฺฃํ  รสมวินฺทมานา  อปฺเปกจฺเจ  อญฺฃมญฺฃสฺส  

อญฺเฃสํ  วา  สตฺตานํ  ปฏินฺนคณฺฑปิฬกมุขา  ปคฺฆริตรุหิรปุพฺพลสิกาทึ  ลทฺธา   

อมตมิว  สายมานา ฯ

   เตปิ  เปตา อ.เปรต ท. แม้เหล่านั้น  ปจฺจาสึสิตฺวา หวังเฉพาะแล้ว  อิติ ว่า  “(มยํ) 

อ.เรา ท.  ลเภยฺยาม พึงได้  อชฺช ในวันนี้  อปิ  นาม บ้าง”  อิติ ดังนี้  อาคนฺตฺวา มา

แล้ว  ปุพฺพญฺฃาติฆรํ สู่เรือนของญาติในกาลก่อน  สกฆรสญฺฃาย ด้วยความสําคัญ

ว่าเป็นเรือนของตน  อฏฺฅํสุ ได้ยืนแล้ว  ติโรกุฑฺฑาทีสุ  (ฅาเนสุ) ในที่ ท. มีภายนอก

แห่งฝาเรือนเป็นต้น  อนุภวนฺตา เสวยอยู่  อิสฺสามจฺฉริยผลํ ซึ่งผลแห่งความริษยา

และความตระหนี่  อปฺเปกจฺเจ บางพวก  ทีฆมสฺสุเกสนฺธการวทนา มีหนวดและผม

อันยาวและหน้าอันดํา  สิถิลพนฺธนวิลมฺพมานกิสผรุสกาฬกงฺคปจฺจงฺคา มีเส้นเอ็น

อันหย่อนและมีอวัยวะใหญ่น้อยห้อยย้อยอยู่ ผอม หยาบ และดํา  ตตฺถ  ตตฺถ  ฅปิต

วนฑาหทฑฺฒตาลรุกฺขสทิสา เป็นเช่นกับด้วยต้นตาลอันไฟป่าไม้แล้วอันตั้งอยู่แล้ว 

ในที่นั้นๆ  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  อปฺเปกจฺเจ บางพวก  ปิปาสารณินิมฺมถเนน  อุทรโต   

อุฏฺฅาย  มุขโต  วินิจฺฉรนฺตาย  อคฺคิชาลาย  ปริฑยฺหมานสรีรา เป็นผู้มีสรีระ อัน

เปลวแห่งไฟ อันตั้งขึ้นแล้ว จากท้อง เพราะการสีแห่งไม้สีไฟคือความกระหาย แลบ

ออกอยู่ จากปาก เผาอยู่,  อปฺเปกจฺเจ บางพวก  อวินฺทมานา ไม่ประสบอยู่  รส ํซึ่ง

รส  อญฺฃํ อย่างอื่น  ขุปฺปิปาสรสโต จากรสคือความหิวกระหาย  (อตฺตโน)  ลทฺธาปิ  

ปานโภชนํ  ยาวทตฺถํ  ภญฺชิตุํ  อสมตฺถตาย เพราะความที่ แห่งตน แม้ได้แล้ว เป็น

ผู้ไม่สามารถ เพื่ออันบริโภค ซึ่งนํ้าและโภชนะ ตามความต้องการ  (อตฺตโน)  สูจิ- 

สิขาณุมตฺตกณฺฅพิลตาย  จ เพราะความที่ แห่งตน เป็นผู้มีรูแห่งคอสักว่าปลาย

เข็มด้วย  (อตฺตโน)  ปพฺพตาการกุจฺฉิตาย  จ เพราะความที่ แห่งตน เป็นผู้มีท้องมี

อาการเพียงดังภูเขาด้วย,  อปฺเปกจฺเจ บางพวก  ลทฺธา ได้แล้ว  ปคฺฆริตรุหิรปุพฺพ-
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ลสิกาทึ  (อสุจึ) ซึ่งของไม่สะอาด มีเลือด หนอง และไขข้อเป็นต้นอันไหลออกแล้ว   

ปภินฺนคณฺฑปิฬกมุขา จากปากฝีและต่อมอันแตกแล้ว  อญฺฃมญฺฃสฺส ของกันและ

กัน  วา หรือว่า  สตฺตานํ ของสัตว์ ท.  อญฺเฃสํ เหล่าอื่น  สายมานา ลิ้มเลียอยู่  

อมตํ  อิว เพียงดัง ซึ่งนํ้าอมฤต ฯ   

 พวกเปรตแม้เหล่านั้น หวังอยู่ว่า “วันนี้ พวกเราพึงได้บ้างเป็นแน่” ดังนี้แล้ว มาสู่เรือน

ของญาติในกาลก่อน ด้วยสําคัญว่าเรือนของตน ได้ยืนอยู่ ณ ที่ทั้งหลายมีภายนอกฝา

เรือนเป็นต้น, เปรตเหล่านั้น เสวยผลแห่งความริษยาและความตระหนี่อยู่ บางพวกมี

หนวดและผมรุ่มร่าม มีหน้าดํา มีเส้นเอ็นหย่อน และอวัยวะน้อยใหญ่ห้อยย้อย ผอม 

หยาบ และดํา เหมือนกับต้นตาลที่ถูกไฟป่าไหม้แล้ว ตั้งอยู่ ณ ที่นั้นๆ, บางพวกมี

สรีระอันเปลวเพลิงตั้งขึ้นแต่ท้อง เพราะการสีแห่งไม้สีไฟคือความกระหายแล้วแลบ

ออกจากปากเผาอยู่, บางพวก ไม่ได้รสอย่างอื่น จากรสคือความหิวกระหาย เพราะ

แม้ได้ (นํ้าและโภชนะ) แล้ว ก็เป็นผู้ไม่สามารถบริโภคนํ้าและโภชนะได้ตามต้องการ 

เพราะความที่ตนเป็นผู้มีช่องคอประมาณเท่าปลายเข็ม และเพราะเป็นผู้มีท้องมี

อาการดุจภูเขา, บางพวก ได้ของสกปรกมีเลือด หนอง และไขข้อเป็นต้น อันไหลออก

จากปาก (แผล) ฝี และต่อมซึ่งแตกแล้วของกันและกัน หรือของสัตว์เหล่าอื่น ลิ้มเลีย

อยู่ปานดังนํ้าอมฤต. 

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

 สตฺถา  ตถา  อกาสิ  ยถา  เต  สพฺเพ ว  อติวิย  ทุทฺทสิกวิรูปภยานกสรีรา  รญฺโฃ  

ปากฏา  อเหสุํ ฯ  ราชา  ทกฺขิโณทกํ  เทนฺโต  “อิทํ  เม  ฃาตีนํ  โหตูติ  อุทฺทิสิ ฯ   

ตํขณญฺเฃว  เตสํ  เปตานํ  ปทุมสญฺฉนฺนา  โปกฺขรณิโย  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เต  ตตฺถ   

นหาตฺวา  จ  ปิวิตฺวา  จ  ปฏิปฺปสฺสทฺธทรถกิลมถปิปาสา  สุวณฺณวณฺณา  ชาตา ฯ  

ราชา  ยาคุขชฺชกโภชนานิ  ทตฺวา  อุทฺทิสิ ฯ  ตํ  ขณญฺเฃว  เตสํ  ทิพฺพยาคุขชฺชก-

โภชนานิ  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เต  ตานิ  ปริภุญฺชิตฺวา  ปีนินฺทฺริยา  อเหสุํ ฯ  ราชา  วตฺถ- 

เสนาสนานิ  ทตฺวา  อุทฺทิสิ ฯ  เตสํ  ทิพฺพวตฺถยานปฺปาสาทปจฺจตฺถรณเสยฺยาทิ- 

อลงฺการวิธโย  นิพฺพตฺตา ฯ  สา  จ  เตสํ  สมฺปตฺติ,  ยถา  สพฺพา ว  ปากฏา  โหติ,  

ตถา  สตฺถา  อธิฏฺฅาติ ฯ  ราชา  ตํ  ทิสฺวา  อติวิย  อตฺตมโน  อโหสิ ฯ  
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 เต  (เปตา) อ.เปรต ท. เหล่านั้น  สพฺเพว ทั้งปวงเทียว  ทุทฺทสิกวิรูปภยายนสรีรา  

ผู้มีรูปอันแปลกอันบุคคลเห็นได้โดยยากและมีสรีระอันน่ากลัว  อติวิย เกินเปรียบ

ปากฏา เป็นผู้ปรากฏแล้ว  รญฺโฃ แก่พระราชา  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว  ยถา โดยประการ

ใด,  สตฺถา อ.พระศาสดา  อกาสิ ได้ทรงกระแล้ว  ตถา โดยประการนั้น ฯ  ราชา 

อ.พระราชา  เทนฺโต เมื่อถวาย  ทกฺขิโณทกํ ซึ่งนํ้าเพื่อทักษิณา  อุทฺทิสิ ทรงอุทิศ

แล้ว  อิติ ว่า  “อิทํ  (ทานํ) อ.ทานนี้  โหตุ จงสําเร็จ  ฃาตีนํ แก่ญาติ ท.  เม ของ

ข้าพเจ้า”  อิติ ดังนี้ ฯ  ตํขณํ  เอว ในขณะนั้นนั่นเทียว  โปกฺขรณิโย อ.สระโบกขรณี ท.   

ปทุมสญฺฉนฺนา อันดาดาษด้วยดอกปทุม  นิพฺพตฺตึส ุบังเกิดแล้ว  เตสํ  เปตานํ เพื่อ

เปรต ท. เหล่านั้น  ฯ  เต  (เปตา) อ.เปรต ท. เหล่านั้น  นหาตฺวา  จ อาบแล้วด้วย   

ปิวิตฺวา  จ ดื่มแล้วด้วย  ตตฺถ  (โปกฺขรณิยํ) ในสระโบกขรณีนั้น  ปฏิปฺปสฺสทฺธ-

ทรถกิลมถปิปาสา ผู้มีความกระวนกระวาย ความลําบาก และความกระหายอันสงบ

ระงับแล้ว  สุวณฺณวณฺณา เป็นผู้วรรณะเพียงดังวรรณะแห่งทอง  ชาตา เกิดแล้ว ฯ  

ราชา อ.พระราชา  ทตฺวา ถวายแล้ว  ยาคุขชฺชกโภชนานิ ซึ่งข้าวยาคู ของอันบุคคล

พึงเคี้ยว และโภชนะ ท.  อุทฺทิสิ ทรงอุทิศแล้ว ฯ  ตํขณํ  เอว ในขณะนั้นนั่นเทียว   

ทิพฺพยาคุขชฺชกโภชนานิ อ.ข้าวยาคู ของอันบุคคลพึงเคี้ยว และโภชนะอันเป็นทิพย์ 

ท.  นิพฺพตฺตึส ุบังเกิดแล้ว  เตสํ  (เปตานํ) เพื่อเปรต ท. เหล่านั้น ฯ  เต  (เปตา) 

อ.เปรต ท. เหล่านั้น  ปริภุญฺชิตฺวา บริโภคแล้ว  ตานิ  (ทิพฺพยาคุขชฺชกโภชนานิ) 

ซึ่งข้าวยาคู ของอันบุคคลพึงเคี้ยว และโภชนะอันเป็นทิพย์ ท. เหล่านั้น  ปีนินฺทฺริยา 

เป็นผู้มีอินทรีย์อันอิ่ม  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ  ราชา อ.พระราชา  ทตฺวา ทรงถวายแล้ว  

วตฺถเสนาสนานิ ซึ่งผ้าและเสนาสนะ ท.  อุทฺทิสิ ทรงอุทิศแล้ว ฯ  ทิพฺพวตฺถยานปฺ- 

ปาสาทปจฺจตฺถรณเสยฺยาทิอลงฺการวิธโย อ.เครื่องอลังการวิธีมี ผ้า ยาน ปราสาท 

ผ้าเป็นเครื่องลาด และที่เป็นที่นอนอันเป็นทิพย์เป็นต้น ท.  นิพฺพตฺตา บังเกิดแล้ว  

เตสํ  (เปตานํ) แก่เปรต ท. เหล่านั้น ฯ  จ ก็  สา  (สมฺปตฺติ) อ.สมบัตินั้น  เตสํ  (เปตานํ)  

ของเปรต ท. เหล่านั้น  สพฺพาว ทั้งปวงเทียว  ปากฏา เป็นของปรากฏแล้ว  โหติ 

ย่อมเป็น  ยถา โดยประการใด,  สตฺถา อ.พระศาสดา  อธิฏฺฅาติ ย่อมทรงอธิษฐาน  

ตถา โดยประการนั้น ฯ  ราชา อ.พระราชา  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  ตํ  (สมฺปตฺตึ) ซึ่ง

สมบัตินั้น  อตฺตมโน เป็นผู้พระทัยเป็นของพระองค์  อติวิย อย่างยิ่ง  อโหสิ ได้เป็น

แล้ว ฯ
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 พระศาสดา ได้ทรงทําโดยประการที่เปรตเหล่านั้นทั้งหมด ซึ่งมีรูปอันแปลก ไม่น่า

ดู และมีสรีระอันน่ากลัวอย่างยิ่ง ได้ปรากฏแล้วแด่พระราชา. พระราชา เมื่อจะถวาย

ทักษิโณทก ทรงอุทิศว่า “ขอทานนี้ จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า”. ในขณะ

นั้นเอง สระโบกขรณีที่ดารดาษด้วยปทุมชาติ บังเกิดเพื่อเปรตเหล่านั้นแล้ว. เปรต

เหล่านั้น อาบและดื่มในสระโบกขรณีนั้น มีความกระวนกระวาย ความลําบาก และ

ความระหายสงบระงับแล้ว มีวรรณะเพียงดังทองคํา. พระราชา ถวายข้าวยาคู ของ

เคี้ยว และของบริโภคทั้งหลายแล้ว ทรงอุทิศให้. ข้าวยาคู ของเคี้ยว และบริโภคทั้ง

หลายอันเป็นทิพย์ บังเกิดเพื่อเปรตเหล่านั้นในขณะนั้นเหมือนกัน. เปรตเหล่านั้น

บริโภคอาหารวัตถุมีข้าวยาคูเป็นต้นเหล่านั้นแล้ว ได้มีอินทรีย์กระปรี้กระเปร่าแล้ว. 

พระราชา ถวายผ้าและเสนาสนะแล้ว ทรงอุทิศให้. เครื่องอลังการวิธีทั้งหลายมีผ้า ยาน

พาหนะ ปราสาท ผ้าปูที่นอน และที่นอนอันเป็นทิพย์เป็นต้น บังเกิดเพื่อเปรตเหล่านั้น

แล้ว. ก็สมบัตินั้นทั้งหมดนั้นแล ของเปรตเหล่านั้น ย่อมปรากฏได้โดยประการใด พระ

ศาสดาทรงอธิษฐานโดยประการนั้น. พระราชาทอดพระเนตรเห็นสมบัตินั้นแล้ว ได้มี

พระราชหฤทัยเบิกบานอย่างยิ่ง.

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

 อถ  สตฺถา  ภุตฺตาวี  รญฺโฃ  อนุโมทนํ  กโรนฺโต  เปตานํ  อาคนฺตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ   

ฅิตภาวํ  ทสฺเสนฺโต  ปฅมํ  คาถมาห

[๓๓๙]   “ติโรกุฑฺเฑสุ  ติฏฺฅนฺติ   สนฺธิสิงฺฆาฏเกสุ  จ

  ทฺวารพาหาสุ  ติฏฺฅนฺติ   อาคนฺตฺวาน  สกํ  ฆรนฺติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  สตฺถา อ.พระศาสดา  ภุตฺตาวี เสวยแล้ว  กโรนฺโต เมื่อทรงกระทํา   

อนุโมทนํ ซึ่งการอนุโมทนา  รญฺโฃ แก่พระราชา  ทสฺเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  เปตานํ   

อาคนฺตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  (ฅาเน)  ฅิตภาวํ ซึ่งความที่ แห่งเปรต ท. เป็นผู้ มาแล้ว  

ยืนแล้ว ในที่นั้นๆ  อาห ตรัสแล้ว  คาถํ ซึ่งพระคาถา  ปฅมํ ที่หนึ่ง  อิติ ว่า

 “(เปตา) อ.เปรต ท.  อาคนฺตฺวาน มาแล้ว  ฆรํ สู่เรือน  สกํ 

อันเป็นของตน  ติฏฺฅนฺติ ย่อมยืน  ติโรกุฑฺเฑสุ ที่ภายนอก

แห่งฝาเรือน ท.  จ ด้วย  สนฺธิสิงฺฆาฏเกสุ  จ ที่ทาง ๔ แพร่ง
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และ ๓ แพร่งด้วย  ติฏฺฅนฺติ ย่อมยืน  ทฺวารพาหาสุ ที่บาน

แห่งประตู ท.  จ ด้วย”  อิติ ดังนี้ ฯ 

  ลําดับนั้น พระศาสดา เสวยพระกระยาหารเสร็จแล้ว เมื่อจะทรงทําอนุโมทนา เมื่อจะ

ทรงแสดงความที่เปรตทั้งหลายมายืนอยู่ในที่นั้นๆ แด่พระราชา จึงตรัสคาถาที่ ๑ ว่า

 “เปรตเหล่านั้นพากันมาสู่เรือนของตนๆ ยืนอยู่ ณ ภายนอก

ฝาเรือนบ้าง ที่ทาง ๔ แพร่ง และ ๓ แพร่งบ้าง ที่บานประตู

บ้าง”.

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

 ตตฺถ  ติโรกุฑฺเฑสูติ  เคหปฺปาการกุฑฺฑานํ  ปรภาเคสุ  พหิฏฺฅาเนสุ  ติฏฺฅนฺติ  ฅานํ  

กปฺเปนฺติ ฯ  สนฺธิสิงฺฆาฏเกสูติ  เอตฺถ  สนฺธิโยติ  จตุกฺโกณรจฺฉาโย  วุจฺจนฺติ   

ฆรสนฺธิภิตฺติสนฺธิอาโลกสนฺธิโย  จาปิ,  สิงฺฆาฏโกติ  ติโกณรจฺฉา ฯ  ทฺวารพาหาสูติ  

นครทฺวารฆรทฺวารานํ  พาหา  นิสฺสาย  ติฏฺฅนฺติ ฯ  สกํ  ฆรนฺติ  เอตฺถ  สกํ  ฆรํ  นาม  

ปุพฺพญฺฃาติฆรมฺปิ  อตฺตโน  สามิกภาเวน  อชฺฌาวตฺถุปุพฺพํ  ฆรมฺปิ  ตทุภยมฺปิ ฯ   

ยสฺมา  เต  สกฆรสญฺฃาย  อาคจฺฉนฺติ,  ตสฺมา  เอวมาห ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ติโรกุฑฺเฑสูติ  (ปทสฺส  “เต  เปตา)  เคหปฺปาการกุฑฺฑานํ  ปรภาเคสุ  พหิฏฺฅาเนสุ   

ติฏฺฅนฺติ  ฅานํ  กปฺเปนฺติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “สนฺธิสิงฺฆาฏเกสูติ  เอตฺถ  (ปเท  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน   

เวทิตพฺโพ) ฯ  (ภควตา)  “สนฺธิโยติ  จตุกฺโกณรจฺฉาโย  (จ)  วุจฺจนฺติ  ฆรสนฺธิภิตฺติสนฺธิอาโลก- 

สนฺธิโย  จาปิ,  (ภควตา)  “สิงฺฆาฏโกติ  ติโกณรจฺฉา  (วุจฺจนฺติ) ฯ  “ทฺวารพาหาสูติ  (ปทสฺส)  

“นครทฺวารฆรทฺวารานํ  พาหา  นิสฺสาย  ติฏฺฅนฺติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “สกํ  ฆรนฺติ  เอตฺถ    (ปททฺวเย)  

สกํ  ฆรํ  นาม  ปุพฺพญฺฃาติฆรมฺปิ  อตฺตโน  สามิกภาเวน  (อตฺตนา)  อชฺฌาวตฺถุปุพฺพํ  ฆรมฺปิ   

ตทุภยมฺปิ  (ฆรํ) ฯ  ยสฺมา  เต  (เปตา)  สกฆรสญฺฃาย  อาคจฺฉนฺติ,  ตสฺมา  (ภควา)  เอวํ  อาห ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(เต  เปตา) อ.เปรต ท. เหล่านั้น  ติฏฺฅนฺติ ย่อมยืนอยู่  

กปฺเปนฺติ คือว่าย่อมสําเร็จ  ฅานํ ซึ่งการยืน  พหิฏฺฅาเนสุ ในที่ภายนอก ท.  ปรภาเคสุ  

อันเป็นส่วนอื่น  เคหปฺปาการกุฑฺฑานํ แห่งกําแพงและฝาแห่งเรือน ท.”  (อิิติ) 

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

“ติโรกุฑฺเฑสุ” ดังนี้ ฯ  (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  เอตฺถ  (ปเท) ในบทนี้  “สนฺธิ- 
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สิงฺฆาฏเกสูติ ว่า “สนฺธิสิงฺฆาฏเกสุ” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) พึง

ทราบ ฯ  จตุกฺโกณรจฺฉาโย อ.ตรอกอันมีมุม ๔ ท.  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาค

เจ้า  วุจฺจนฺติ ย่อมตรัสเรียก  สนฺธิโยติ ว่าสนฺธิ,  ฆรสนฺธิภิตฺติสนฺธิอาโลกสนฺธิโย  

จาปิ แม้ อ.ที่ต่อแห่งเรือน ที่ต่อแห่งฝาเรือน และที่ต่อแห่งหน้าต่าง ท. ด้วย  (ภควตา)  

อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุจฺจนฺติ ย่อมตรัสเรียก  สนฺธิโยติ ว่าสนฺธิ,  ติโกณรจฺฉา 

อ.ตรอกอันมีมุม ๓ ท.  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  (วุจฺจนฺติ) ย่อมตรัสเรียก  

สิงฺฆาฏโกติ ว่าสิงฺฆาฏก ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “นิสฺสาย ติฏฺฅนฺติ ย่อม

ยืนอาศัย  พาหา ซึ่งพาหา ท.  นครทฺวารฆรทฺวารานํ ของประตูพระนครและประตู

เรือน ท.”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ทฺวารพาหาสูติ ว่า “ทฺวารพาหาสุ” ดังนี้ ฯ  

ปุพฺพญฺฃาติฆรมฺปิ แม้ อ.เรือนของญาติในกาลก่อน  ฆรมฺปิ แม้ อ.เรือน  (อตฺตนา)  

อชฺฌาวุตฺถปุพฺพํ อันอันตนอยู่ครอบครองในกาลก่อน  อตฺตโน  สามิกภาเวน โดย

ความที่ แห่งตน เป็นเจ้าของ  ตทุภยมฺปิ  (ฆรํ) อ.เรือน แม้ทั้ง ๒ นั้น  ฆรํ  นาม ชื่อ 

อ.เรือน  สกํ อันเป็นของตน  เอตฺถ  (ปททฺวเย) ในหมวดสองแห่งบทนี้  “สกํ  ฆรนฺติ  

ว่า “สกํ  ฆรํ” ดังนี้ ฯ  เต  (เปตา) อ.เปรต ท. เหล่านั้น  อาคจฺฉนฺติ ย่อมมา  สกฆร-

สญฺฃาย ด้วยความสําคัญว่าเป็นเรือนของตน  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา เพราะ

เหตุนั้น  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัสแล้ว  เอวํ อย่างนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “ติโรกุฑฺเฑสุ” ความว่า เปรตเหล่านั้น ยืนอยู่ คือสําเร็จ

การยืนอยู่ ณ ที่ภายนอกทั้งหลายอันเป็นส่วนอื่นแห่งกําแพงและฝาเรือน. ในบทว่า 

“สนฺธิสิงฺฆาฏเกสุ” นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้. ตรอกมีมุม ๔ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส

ว่า “สนฺธิ” แม้ที่ต่อแห่งเรือน ที่ต่อแห่งฝาเรือนและที่ต่อแห่งหน้าต่าง พระผู้มีพระภาค

เจ้า ก็ตรัสว่า “สนฺธิ”, ตรอกมีมุม ๓ ชื่อว่าสิงฺฆาฏก. บทว่า “ทฺวารพาหาสุ” ความว่า 

ยืนพิงพาหาประตูพระนครและประตูเรือน. เรือนของญาติในกาลก่อนก็ดี เรือนที่เคย

อยู่อาศัยมาแล้ว ด้วยความที่ตนเป็นเจ้าของก็ดี เรือนทั้ง ๒ ประเภทนั้นก็ดี ชื่อว่าเรือน

ของตน ในสองบทว่า “สกํ  ฆรํ” นี้. เพราะเหตุที่เปรตเหล่านั้นมาด้วยความสําคัญว่า

เรือนของตนๆ, ฉะนั้น พระองค์จึงตรัสอย่างนั้น.

 ..............................................................................................................................
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[๓๔๐] อิทานิ  สตฺถา  พหุมฺหิปิ  อนฺนปานาทิมฺหิ  สนฺเต  “อปิ  นาม  อมฺเห  อุทฺทิสฺส  กิญฺจิ  

ทชฺชุนฺติ  ฃาตีนํ  ปจฺจาสึสนฺตานํ  วิจรตํ  เตสํ  เตสํ  เปตานํ  เตหิ  กตสฺส  อติกฏก- 

วิปากกมฺมสฺส  ปจฺจเยน  กสฺสจิ  ฃาติโน  อนุสฺสรณมตฺตสฺสาปิ  อภาวํ  ทสฺเสนฺโต   

ทุติยํ  คาถมาห

  “ปหูเต  อนฺนปานมฺหิ   ขชฺชโภชฺเช  อุปฏฺฅิเต  

  น  เตสํ  โกจิ  สรติ   สตฺตานํ  กมฺมปจฺจยาติ ฯ

 อิทานิ ในกาลนี้  สตฺถา อ.พระศาสดา,  อนฺนปานาทิมฺหิ  (อาหารวตฺถุมฺหิ) ครั้นเมื่อ

อาหารวัตถุ มีข้าวและนํ้าเป็นต้น  พหุมฺป ิแม้มาก  สนฺเต มีอยู่,  ทสฺเสนฺโต เมื่อทรง

แสดง  อภาวํ ซึ่งความไม่มี  กสฺสจิ  ฃาติโน แห่งญาติคนไรๆ  อนุสฺสรณมตฺตสฺสาปิ  

แม้ผู้สักว่าระลึกถึง  เตสํ  เตสํ  เปตานํ ซึ่งเปรต ท. เหล่านั้นๆ  ปจฺจาสึสนฺตานํ   

วิจรตํ ผู้เที่ยวหวังเฉพาะอยู่  ฃาตีนํ ต่อญาติ ท.  อิติ ว่า  “(ฃาตโย) อ.ญาติ ท.  ทชฺชุํ  

พึงให้  กิญฺจิ ซึ่งอะไรๆ  อุทฺทิสฺส อุทิศ  อมฺเห ซึ่งเรา ท.  อปิ  นาม บ้างหนอ”  อิติ 

ดังนี้  ปจฺจเยน เพราะปัจจัย  อติกฏุกวิปากกมฺมสฺส แห่งกรรมอันมีวิบากอันเผ็ด

ร้อนยิ่ง  เตหิ  (เปเตหิ)  กตสฺส อัน อันเปรต ท. เหล่านั้น กระทําแล้ว  อาห ตรัสแล้ว  

คาถํ ซึ่งพระคาถา  ทุติยํ ที่ ๒  อิติ ว่า  

 “อนฺนปานมฺหิ ครั้นเมื่อข้าวและนํ้า  ปหูเต เป็นของมาก   

(สนฺเต) มีอยู่,  ขชฺชโภชฺเช ครั้นเมื่อของอันบุคคลพึงเคี้ยว

และของอันบุคคลพึงบริโภค  (ฃาติคเณน) อันหมู่แห่งญาติ  

อุปฏฺฅิเต เข้าไปตั้งไว้แล้ว,  โกจิ  (ฃาติ) อ.ญาติไรๆ  เตสํ  

(เปตานํ) ของเปรต ท. เหล่านั้น  น  สรต ิ ย่อมไม่ระลึกถึง   

สตฺตานํ  กมฺมปจฺจยา เพราะกรรม ของสัตว์ ท. เป็นปัจจัย”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 ในบัดนี้ พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงความที่ญาติคนไรๆ ในเมื่อข้าวและนํ้าเป็นต้นแม้

มีมาก ไม่มีสักว่าความระลึกถึงเปรตเหล่านั้นๆ ผู้เที่ยวหวังต่อญาติทั้งหลายว่า “ญาติ

ทั้งหลาย พึงให้อะไรๆ อุทิศพวกเราบ้างหนอ” เพราะปัจจัยแห่งกรรมอันมีผลเผ็ดร้อน

อย่างยิ่งที่เปรตเหล่านั้นทําแล้ว จึงตรัสคาถาที่ ๒ ว่า
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 “เมื่อข้าวและนํ้ามีมาก เมื่อของเคี้ยวและของควรบริโภคอัน

หมู่ญาติเข้าไปตั้งไว้แล้ว ญาติคนไรๆ ของเปรตเหล่านั้น ย่อม

ไม่ระลึกถึง เพราะกรรมของสัตว์ทั้งหลายเป็นปัจจัย”.

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

 ตตฺถ  ปหูเตติ  อนปฺปเก  พหุมฺหิ ฯ  พการสฺส  หิ  ปกาโร ฯ  อนฺนปานมฺหีติ  อสิเต   

จ  ปีเต  จ ฯ  ขชฺชโภชฺเชติ  ขายิเต  จ  สายิเต  จ ฯ  อุปฏฺฅิเตติ  อุปคมฺม  ฅิเต   

สชฺชิเต  ปฏิยตฺเต ฯ 

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ปหูเตติ  อนปฺปเก  พหุมฺหิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  พการสฺส  หิ  ปกาโร  (โหติ) ฯ   

“อนฺนปานมฺหีติ  อสิเต  จ  ปีเต  จ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ขชฺชโภชฺเชติ  ขายิเต  จ  สายิเต  จ   

(สนฺเต”  อิติ  อตฺโถ) ฯ  “อุปฏฺฅิเตติ  (ฃาติคเณน)  อุปคมฺม  ฅิเต  สชฺชิเต  ปฏิยตฺเต”  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อนปฺปเก เป็นของไม่น้อย  พหุมฺห ิคือว่าเป็นของมาก”  

(อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ปหูเตติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บท

ว่า “ปหูเต” ดังนี้ ฯ  ห ิ เพราะว่า  ปกาโร อ.การแปลงเป็น ปอักษร  พการสฺส แห่ง 

พอักษร  (โหติ) ย่อมมี ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อสิเต  จ ครั้นเมื่อของอัน

บุคคลกินแล้วด้วย  ปีเต  จ ครั้นเมื่อของอันบุคคลดื่มแล้วด้วย  (สนฺเต) มีอยู่”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อนฺนปานมฺหีติ ว่า “อนฺนปานมฺหิ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  “ขายิเต  จ ครั้นเมื่อของอันบุคคลเคี้ยวแล้วด้วย  สายิเต  จ ครั้นเมื่อของ 

อันบุคคลลิ้มแล้วด้วย  (สนฺเต) มีอยู่”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ขชฺชโภชฺเชติ  

ว่า “ขชฺชโภชฺเช” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ฃาติคเณน)  อุปคมฺม  

ฅิเต อันหมู่แห่งญาติ เข้าไปตั้งไว้แล้ว  สชฺชิเต คือว่าจัดแจงแล้ว  ปฏิยตฺเต คือว่า 

ตระเตรียมไว้แล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อุปฏฺฅิเตติ ว่า “อุปฏฺฅิเต” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “ปหูเต” ได้แก่ ไม่น้อย คือ มาก. เพราะท่านอาเทศ พ 

อักษรให้เป็น ป อักษร. บทว่า “อนฺนปานมฺหิ” ได้แก่ เมื่อของกินและของดื่ม. บทว่า 

“ขชฺชโภชฺเช” ได้แก่ เมื่อของเคี้ยวและของลิ้ม. บทว่า “อุปฏฺฅิเต” คือ อันหมู่ญาติ

เข้าไปตั้งไว้แล้ว คือจัดแจงไว้แล้ว ได้แก่ ตระเตรียมไว้. 
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 โกจีติ  เตสํ  ปิตฺติวิสยุปปนฺนานํ  สตฺตานํ  มาตา  วา  ปิตา  วา  ปุตฺโต  วา  น  สรติ ฯ   

กึการณา ฯ  กมฺมปจฺจยา  อตฺตนา  กตสฺส  อนฺนปานปฺปฏิเสธนาทิเภทสฺส  กทริย-

กมฺมสฺส  การณภาวโต ฯ  ตญฺหิ  เตสํ  กมฺมํ  ฃาตีนํ  สริตุํ  น  เทตีติ ฯ

 “โกจีติ  (ปทสฺส)  “เตสํ  ปิตฺติวิสยุปปนฺนานํ  สตฺตานํ  มาตา  วา  ปิตา  วา  ปุตฺโต  วา  น  สรติ”  

(อิติ  อตฺโถ) ฯ  “กึการณา  (เตสํ  ปิตฺติวิสยุปปนฺนานํ  สตฺตานํ  มาตา  วา  ปิตา  วา  ปุตฺโต  วา   

น  สรติ”  อิติ  ปุจฺฉา) ฯ  “กมฺมปจฺจยา  อตฺตนา  กตสฺส  อนฺนปานปฺปฏิเสธนาทิเภทสฺส   

กทริยกมฺมสฺส  การณภาวโต  (เตสํ  ปิตฺติวิสยุปปนฺนานํ  สตฺตานํ  มาตา  วา  ปิตา  วา  ปุตฺโต  วา  

น  สรติ”  อิติ  วิสฺสชฺชนํ) ฯ  ตํ  หิ  เตสํ  (สตฺตานํ)  กมฺมํ  ฃาตีนํ  สริตุํ  น  เทตีติ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มาตา  วา อ.มารดาหรือ  ปิตา  วา หรือว่า อ.บิดา  ปุตฺโต  

วา หรือว่า อ.บุตร  สตฺตานํ ของสัตว์ ท.  ปิตฺติวิสยุปปนฺนาน ํผู้เข้าถึงแล้วซึ่งความ

เป็นแห่งเปรตวิสัย  เตสํ เหล่านั้น  น  สรต ิย่อมไม่ระลึกถึง”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  “โกจีติ ว่า “โกจิ” ดังนี้ ฯ  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  (อิิติ) ว่า  “(มาตา  วา) อ.มารดา

หรือ  (ปิตา  วา) หรือว่า อ.บิดา  (ปุตฺโต  วา) หรือว่า อ.บุตร  (สตฺตานํ) ของสัตว์ ท.   

(ปิตฺติวิสยุปปนฺนานํ) ผู้เข้าถึงซึ่งความเป็นแห่งเปรตวิสัย  (เตสํ) เหล่านั้น  (น  สรติ) 

ย่อมไม่ระลึกถึง  กึการณา เพราะเหตุอะไร ?”  (อิติ) ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  

(อิติ) ว่า  “(มาตา  วา) อ.มารดาหรือ  (ปิตา  วา) หรือว่า อ.บิดา  (ปุตฺโต  วา) หรือ

ว่า อ.บุตร  (สตฺตานํ) ของสัตว์ ท.  (ปิตฺติวิสยุปปนฺนานํ) ผู้เข้าถึงแล้วซึ่งความเป็น

แห่งเปรตวิสัย  (เตสํ) เหล่านั้น  (น  สรติ) ย่อมไม่ระลึกถึง  กมฺมปจฺจยา เพราะ

กรรมเป็นปัจจัย  อตฺตนา  กตสฺส  อนฺนปานปฺปฏิเสธนาทิเภทสฺส  กทริยกมฺมสฺส   

การณภาวโต คือว่า เพราะความที่ แห่งกรรมคือความตระหนี่ อันมีการห้ามซึ่งข้าว

และนํ้าเป็นต้นเป็นประเภท อันอันตนกระทําแล้ว เป็นเหตุ”  (อิติ) ดังนี้ ฯ  หิ จริงอยู่  

ตํ  กมฺมํ อ.กรรมนั้น  เตสํ  (สตฺตานํ) ของสัตว์ ท. เหล่านั้น  น  เทติ ย่อมไม่ให้  สริตุ ํ

เพื่ออันระลึกถึง  ฃาตีนํ แก่ญาติ ท.  อิติ ดังนี้แล ฯ  

 บทว่า “โกจิ” ความว่า มารดาก็ดี บิดาก็ดี บุตรก็ดี ของสัตว์เหล่านั้น คือ ผู้เข้าถึงเปรต

วิสัย ย่อมไม่ระลึกถึง. ถามว่า “เพราะเหตุอะไร ?”. แก้ว่า “เพราะกรรมเป็นปัจจัย คือ 

เพราะกรรมคือความตระหนี่มีอันห้ามซึ่งข้าวและน้ําเป็นต้นเป็นประเภทอันตนทําแล้ว

เป็นเหตุ. จริงอยู่ กรรมนั้น ของสัตว์เหล่านั้น ย่อมไม่ให้ญาติทั้งหลายระลึกถึง ดังนี้แล.
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[๓๔๑]  อิทานิ  รญฺฃา  เปเต  ฃาตเก  อุทฺทิสฺส  ทินฺนํ  ทานํ  ปสํสนฺโต  ตติยํ  คาถมาห

  “เอวํ  ททนฺติ  ฃาตีนํ   เย  โหนฺติ  อนุกมฺปกา  

  สุจึ  ปณีตํ  กาเลน   กปฺปิยํ  ปานโภชนนฺติ ฯ

 อิทานิ ในกาลนี้  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  ปสํสนฺโต เมื่อทรงสรรเสริญ  ทานํ 

ซึ่งทาน  รญฺฃา  อุทฺทิสฺส  ทินฺนํ อันอันพระราชาถวายอุทิศแล้ว  ฃาตเก ซึ่งญาติ ท.  

เปเต ผู้ล่วงลับไปแล้ว  อาห ตรัสแล้ว  คาถํ ซึ่งพระคาถา  ตติย ํที่ ๓  อิติ ว่า

 “เย  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  อนุกมฺปกา เป็นผู้อนุเคราะห์  

โหนฺติ ย่อมเป็น,  (เต  ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  ททนฺติ ย่อม

ให้  ปานโภชนํ ซึ่งนํ้าและโภชนะ  สุจึ อันสะอาด  ปณีต ํอัน

ประณีต  กปฺปิย ํอันสมควร  กาเลน ตามกาล  ฃาตีนํ เพื่อ

ญาติ ท.  เอวํ อย่างนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในบัดนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อทรงสรรเสริญทานที่พระราชาถวายอุทิศให้ญาติทั้ง

หลายผู้ล่วงลับไปแล้ว จึงตรัสคาถาที่ ๓ ว่า

 “ชนเหล่าใดเป็นผู้อนุเคราะห์ ชนเหล่านั้นย่อมให้นํ้าและ

โภชนะอันสะอาด ประณีต สมควรตามกาล เพื่อญาติทั้งหลาย

เหมือนอย่างนั้น”.

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

 ตตฺถ  เอวนฺติ  ยถา  ตยา  มหาราช  ทินฺนํ  เอวํ ฯ  ททนฺตีติ  เทนฺติ  อิทํ  โน  ฃาตีนํ   

โหตูติ  อุทฺทิสนฺติ  นิยฺยาเทนฺติ  เต  ปุตฺตาทโย ฯ  ฃาตีนนตฺิ  ปิตฺติวิสยุปปนฺนานํ   

ฃาตกานํ ฯ  เยติ  เย  เกจิ  ปุตฺตธีตุภาตโร  ชนา ฯ  อนุกมฺปกาติ  อตฺถกามา   

หิเตสิโน ฯ  สุจินฺติ  สุทฺธํ  มโนหรํ  ธมฺมิกํ  ธมฺมลทฺธํ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “เอวนฺติ  (ปทสฺส)  “ยถา  ตยา  มหาราช  ทินฺนํ,  เอวํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ททนฺตีติ   

(ปทสฺส)  “เทนฺติ  ‘อิทํ  (ทานํ)  โน  ฃาตีนํ  โหตูติ  อุทฺทิสนฺติ  นิยฺยาเทนฺติ  เต  ปุตฺตาทโย  

(ปิยชนา”  อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ฃาตีนนฺติ  (ปทสฺส)  “ปิตฺติวิสยุปปนฺนานํ  ฃาตกานํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

“เยติ  (ปทสฺส)  “เย  เกจิ  ปุตฺตธีตุภาตโร  ชนา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “อนุกมฺปกาติ  (ปทสฺส)   
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“อตฺถกามา  หิเตสิโน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “สุจินฺติ  (ปทสฺส)  “สุทฺธํ  มโนหรํ  ธมฺมิกํ  ธมฺมลทฺธํ”  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร  (ทานํ) อ.ทาน  ตยา อัน

พระองค์  ทินฺนํ ถวายแล้ว  ยถา ฉันใด,  (เต  ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  (ททนฺติ) ย่อม

ให้  (ปานโภชนํ) ซึ่งนํ้าและโภชนะ  (สุจึ) อันสะอาด  (ปณีตํ) อันประณีต  (กปฺปิยํ) 

อันสมควร  (กาเลน) ตามกาล  (ฃาตีนํ) เพื่อญาติ ท.  เอวํ ฉันนั้น”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ   

(ปเทสุ)  “เอวนฺติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “เอวํ” ดังนี้ ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เต  ปุตฺตาทโย  (ปิยชนา) อ.ปิยชน ท. มีบุตรเป็นต้น

เหล่านั้น  เทนฺติ ย่อมให้  อุทฺทิสนฺติ คือว่าย่อมอุทิศ  นิยฺยาเทนฺติ คือว่าย่อมมอบ

ให้  อิติ ว่า  ‘อิทํ  (ทานํ) อ.ทานนี้  โหตุ จงสําเร็จ  ฃาตีนํ แก่ญาติ ท.  โน ของเรา 

ท.’  อิติ ดังนี้”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “เทนฺตีต ิว่า “เทนฺติ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ฃาตีนํ เพื่อญาติ ท.  เปตฺติวิสยุปปนฺนาน ํผู้เข้าถึงแล้วซึ่งเปรต

วิสัย”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ฃาตีนนฺติ ว่า “ฃาตีนํ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  “ชนา อ.ชน ท.  ปุตฺตธีตุภาตโร ผู้เป็นบุตรธิดา และพี่น้องชาย  เย  เกจิ 

เหล่าใดเหล่าหนึ่ง”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “เยติ ว่า “เย” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ)  

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อตฺถกามา เป็นผู้ใคร่ซึ่งประโยชน์เกื้อกูล  หิเตสิโน คือว่าเป็น

ผู้แสวงหาซึ่งประโยชน์เกื้อกูล”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อนุกมฺปกาติ ว่า  

“อนุกมฺปกา” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สุทฺธํ อันหมดจดแล้ว  มโนหรํ  

คือว่าอันนําไปซึ่งใจ  ธมฺมิก ํคือว่าอันประกอบแล้วด้วยธรรม  ธมฺมลทฺธํ คือว่าอันได้

มาแล้วโดยธรรม”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สุจินฺติ ว่า “สุจึ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “เอวํ” ได้แก่ อย่างที่พระองค์ถวายแล้ว มหาบพิตร. บทว่า 

“ททนฺติ” ความว่า ปิยชนมีบุตรเป็นต้นเหล่านั้น ย่อมให้ คืออุทิศ มอบให้ว่า ‘ทานนี้ 

จงสําเร็จแก่หมู่ญาติของเรา’. บทว่า “ฃาตีนํ” ได้แก่ หมู่ญาติผู้เข้าถึงเปรตวิสัย. บท

ว่า “เย” ได้แก่ ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง คือบุตรธิดาและพี่น้องชาย. บทว่า “อนุกมฺปกา” 

ได้แก่ ผู้มุ่งประโยชน์ คือแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล. บทว่า “สุจึ” ได้แก่ อันหมดจด คือ

ชอบใจ ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยชอบธรรม.

 ..............................................................................................................................
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 ปณีตนตฺิ  อุตฺตมํ  เสฏฺฅํ ฯ  กาเลนาติ  เปตานํ  ติโรกุฑฺฑาทีสุ  อาคนฺตฺวา  ฅิตกาเล  

ทกฺขิเณยฺยานํ  วา  ปริโภคโยคฺยกาเล ฯ  กปฺปิยนตฺิ  อนุจฺฉวิกํ  ปฏิรูปํ  อริยานํ   

ปริโภคารหํ ฯ  ปานโภชนนฺติ  ปานญฺจ  โภชนญฺจ ฯ  อิธ  ปานโภชนมุเขน  สพฺพํปิ  

เทยฺยธมฺมํ  วทติ ฯ

 “ปณีตนตฺิ  (ปทสฺส)  “อุตฺตมํ  เสฏฺฅํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “กาเลนาติ  (ปทสฺส)  “เปตานํ  ติโรกุฑฺฑาทีสุ  

(ฅาเนสุ)  อาคนฺตฺวา  ฅิตกาเล  ทกฺขิเณยฺยานํ  วา  ปริโภคโยคฺยกาเล”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “กปฺปิยนตฺิ   

(ปทสฺส)  “อนุจฺฉวิกํ  ปฏิรูปํ  อริยานํ  ปริโภคารหํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ปานโภชนนฺติ  (ปทสฺส)  

“ปานํ  จ  โภชนํ  จ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (ภควา)  อิธ  (ตติยคาถายํ)  ปานโภชนมุเขน  สพฺพํปิ   

เทยฺยธมฺมํ  วทติ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อุตฺตม ํ อันยอดเยี่ยม  เสฏฺฅํ คือว่าอันประเสริฐที่สุด”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปณีตนฺติ ว่า “ปณีตํ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 

ว่า  “เปตานํ  ติโรกุฑฺฑาทีสุ  (ฅาเนสุ)  อาคนฺตฺวา  ฅิตกาเล ในกาลเป็นที่มาแล้ว ยืน

แล้ว ในที่ ท. มีภายนอกแห่งฝาเรือนเป็นต้น แห่งเปรต ท.  วา หรือว่า  ทกฺขิเณยฺยานํ   

ปริโภคโยคฺยกาเล ในกาลแห่งความเป็นผู้ควรบริโภค แห่งทักขิไณยบุคคล ท.”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “กาเลนาติ ว่า “กาเลน” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 

ว่า  “อนุจฺฉวิกํ อันสมควร  ปฏิรูปํ คือว่าอันเหมาะสม  ปริโภคารหํ คือว่าอันสมควร 

แก่การบริโภค  อริยานํ ของพระอริยเจ้า ท.”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “กปฺปิยนฺต ิ 

ว่า “กปฺปิยํ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปานํ  จ ซึ่งนํ้าดื่มด้วย  โภชนํ  จ ซึ่ง

โภชนะด้วย”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปานโภชนนฺติ ว่า “ปานโภชนํ” ดังนี้ ฯ   

(ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  วทติ ย่อมตรัส  เทยฺยธมฺมํ ซึ่งไทยธรรม  สพฺพํป ิ

แม้ทั้งปวง  ปานโภชนมุเขน ด้วยมุขแห่งนํ้าดื่มและโภชนะ  อิธ  (ตติยคาถายํ)  

ในคาถาที่ ๓ นี้ ฯ

 บทว่า “ปณีตํ” ได้แก่ อันยอดเยี่ยม คือประเสริฐ. บทว่า “กาเลน” ได้แก่ ในกาล

ที่เปรตทั้งหลาย มายืนอยู่ในที่ทั้งหลายมีภายนอกฝาเรือนเป็นต้น หรือในกาลควร

บริโภคของพระทักขิไณยบุคคลทั้งหลาย. บทว่า “กปฺปิยํ” ได้แก่ อันควร คือเหมาะ

สม สมควรแก่การบริโภคของพระอริยะทั้งหลาย. บทว่า “ปานโภชนํ” ได้แก่ นํ้าดื่ม

และของบริโภค. ในคาถาที่ ๓ นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไทยธรรมแม้ทุกอย่างด้วย
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หัวข้อคือนํ้าและโภชนะ.

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

[๓๔๒] อิทานิ  เยน  ปกาเรน  ทินฺนํ  เตสํ  ทินฺนํ  โหติ,  ตํ  ทสฺเสนฺโต  จตุตฺถคาถาย  ปุพฺพฑฺฒ-

มาห

  “อิทํ  โว  ฃาตินํ  โหตุ   สุขิตา  โหนฺตุ  ฃาตโยติ ฯ

 อิทานิ  (ภควา),  เยน  ปกาเรน  (ปุคฺคเลน)  ทินฺนํ  (ทานํ)  เตสํ  (เปตานํ  ปุคฺคเลน)  ทินฺนํ  โหติ,  

ตํ  (ทานํ)  ทสฺเสนฺโต  จตุตฺถคาถาย  ปุพฺพฑฺฒํ  อาห

  “อิทํ  โว  (ทานํ)  ฃาตินํ  โหตุ,   สุขิตา  โหนฺตุ  ฃาตโยติ ฯ

 อิทานิ ในกาลนี้  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  ทสฺเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  ตํ  (ทานํ) 

ซึ่ง-,  (ปุคฺคเลน)  ทินฺนํ  (ทานํ) อ.ทาน อันอันบุคคลให้แล้ว  เยน  ปกาเรน โดย

ประการใด  (ปุคฺคเลน)  ทินฺนํ เป็นทานอันบุคคลให้แล้ว  เตสํ  (เปตานํ) แก่เปรต ท.  

เหล่านั้น  โหติ ย่อมเป็น,  -ทานนั้น  อาห ตรัสแล้ว  ปุพฺพฑฺฒ ํ ซึ่งกึ่งในเบื้องแรก   

จตุตฺถคาถาย ของคาถาที่ ๔  อิติ ว่า

 “อิทํ  (ทานํ)  โว อ.ทานนี้แล  โหตุ ขอจงสําเร็จ  ฃาตีนํ แก่

ญาติ ท.,  ฃาตโย อ.ญาติ ท.  สุขิตา เป็นผู้มีความสุข  โหนฺตุ 

ขอจงเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บัดนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะทรงแสดงประการที่ทานอันพระราชาถวายแล้ว เป็น

อันพระราชทานแก่เปรตเหล่านั้น จึงตรัสครึ่งเบื้องต้นแห่งคาถาที่ ๔ ว่า

 “ขอทานนี้แล จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลาย, ขอญาติทั้งหลาย  

จงเป็นผู้มีความสุขเถิด”.

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

 ตตฺถ  อิทนฺติ  เทยฺยธมฺมนิทสฺสนํ ฯ  โวติ  นิปาตมตฺตํ ฯ  โนติปิ  ปฅนฺติ ฯ  อมฺหากนฺ-

ตฺยตฺโถ ฯ
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 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อิทนฺติ  (ปทํ)  เทยฺยธมฺมนิทสฺสนํ  (โหติ) ฯ  “โวติ  (วจนํ)  นิปาตมตฺตํ   (โหติ) ฯ  

(เกจิ  อาจริยา)  “โนติปิ  ปฅนฺติ ฯ  “อมฺหากํ”  อิติ  อตฺโถ ฯ  

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อิทนฺติ  (ปทํ) อ.- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “อิทํ” นี้  เทยฺย- 

ธมฺมนิทสฺสนํ เป็นบทชี้แจงซึ่งไทยธรรม  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  “โวติ  (วจนํ) อ.คําว่า “โว”   

นิปาตมตฺต ํเป็นคําสักว่านิบาต  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  (เกจิ  อาจริยา) อ.อาจารย์ ท.  

บางพวก  ปฅนฺต ิย่อมกล่าว  “โนติปิ ว่า “โน” ดังนี้บ้าง ฯ  อตฺโถ อ.เนื้อความ  อิติ 

ว่า  “อมฺหากํ ของเรา ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “อิทํ” เป็นคําชี้แจงถึงไทยธรรม. คําว่า “โว” เป็นเพียง

นิบาต. อาจารย์บางพวกกล่าวว่า “โน” ดังนี้ก็มี. ความว่า “ของเราทั้งหลาย”. 

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

 ฃาตินนฺติ  ปิตฺติวิสยุปปนฺนานํ  ฃาตกานํ  โหตุ ฯ  สุขิตาติ  เต  ปิตฺติวิสยุปปนฺนา  

ฃาตโย  อิทํ  ปจฺจนุภวนฺตา  สุขปฺปตฺตา ฯ

 “ฃาตินนฺติ  (ปทสฺส)  “ปิตฺติวิสยุปปนฺนานํ  ฃาตกานํ  โหตุ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “สุขิตาติ  (ปทสฺส)  

“เต  ปิตฺติวิสยุปปนฺนา  ฃาตโย  อิทํ  (ทานํ)  ปจฺจนุภวนฺตา  สุขปฺปตฺตา  (โหนฺตุ”  อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โหตุ จงสําเร็จ  ฃาตกานํ แก่ญาติ ท.  ปิตฺติวิสยุป- 

ปนฺนานํ ผู้เข้าถึงแล้วซึ่งเปรตวิสัย”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ฃาตินนฺติ ว่า 

“ฃาตินํ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ฃาตโย อ.ญาติ ท.  ปิตฺติวิสยุปปนฺนา 

ผู้เข้าถึงแล้วซึ่งเปรตวิสัย  เต เหล่านั้น  ปจฺจนุภวนฺตา เสวยอยู่  อิทํ  (ทานํ) ซึ่งทาน 

นี้  สุขปฺปตฺตา เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความสุข  (โหนฺตุ) จงเป็น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส)  

แห่งบท  “สุขิตาติ ว่า “สุขิตา” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ฃาตีนํ” ความว่า จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายผู้เข้าถึงเปรตวิสัย. บทว่า  

“สุขิตา” ความว่า ขอญาติทั้งหลายผู้เข้าถึงเปรตวิสัยเหล่านั้น จงเสวยทานนี้ เป็นสุข

เถิด.

 ..............................................................................................................................
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[๓๔๓] อิทานิ  ยสฺมา  “อิทํ  โน  ฃาตีนํ  โหตูติ  วุตฺเตปิ,  น  อญฺเฃน  กตํ  กมฺมํ  อญฺฃสฺส  

ผลทํ  โหติ,  เกวลนฺตุ  ตถา  อุทฺทิสฺส  ทิยฺยมานกํ  วตฺถุํ  เปตานํ  กุสลกมฺมสฺส  ปจฺจโย  

โหติ,  ตสฺมา  ยถา  เตสํ  ตสฺมึเยว  อุทฺทิสฺส  ทิยฺยมาเน  วตฺถุสฺมึ  ตํขเณ  ผลนิพฺพตฺตกํ  

กุสลกมฺมํ  โหติ,  ตํ  ทสฺเสนฺโต  จตุตฺถาย  ปจฺฉิมฑฺฒํ  ปญฺจมาย  จ  ปุพฺพฑฺฒมาห

  “เต  จ  ตตฺถ  สมาคนฺตฺวา   ฃาติเปตา  สมาคตา  

  ปหูเต  อนฺนปานมฺหิ   สกฺกจฺจํ  อนุโมทเรติ ฯ

 อิทานิ  ยสฺมา  “อิทํ  (ทานํ)  โน  ฃาตีนํ  โหตูติ  (วจเน  ทายเกน)  วุตฺเตปิ,  น  อญฺเฃน   

(ปุคฺคเลน)  กตํ  กมฺมํ  อญฺฃสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  ผลทํ  โหติ,  เกวลํ  ตุ  (ปุคฺคเลน)  ตถา  อุทฺทิสฺส  

ทิยฺยมานกํ  วตฺถุํ  เปตานํ  กุสลกมฺมสฺส  ปจฺจโย  โหติ,  ตสฺมา  (ภควา),  ยถา  เตสํ  (เปตานํ)  

ตสฺมึ  เอว  (ปุคฺคเลน)  อุทฺทิสฺส  ทิยฺยมาเน  วตฺถุสฺมึ  ตํขเณ  ผลนิพฺพตฺตกํ  กุสลกมฺมํ  โหติ,  

(เอวํ)  ตํ  (กุสลกมฺมํ)  ทสฺเสนฺโต  จตุตฺถาย  (คาถาย  จ)  ปจฺฉิมฑฺฒํ  ปญฺจมาย  (คาถาย)  จ  

ปุพฺพฑฺฒํ  อาห

  “เต  จ  ตตฺถ  (ทานฏฺฅาเน)  สมาคนฺตฺวา  ฃาติปฺเปตา  สมาคตา,  

  ปหูเต  (สนฺเต)  อนฺนปานมฺหิ,   สกฺกจฺจํ  อนุโมทเรติ ฯ

 อิทานิ ในกาลนี้  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “อิทํ  (ทานํ) อ.ทานนี้  โหตุ ขอจงสําเร็จ  

ฃาตีนํ แก่ญาติ ท.  โน ของเรา ท.”  อิติ ดังนี้  (ทายเกน) อันทายก  วุตฺเตปิ แม้กล่าว

แล้ว,  กมฺมํ อ.กรรม  อญฺเฃน  (ปุคฺคเลน)  กตํ อันอันบุคคลอื่นกระทําแล้ว  ผลทํ 

เป็นกรรมอันให้ซึ่งผล  อญฺฃสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคลอื่น  โหติ ย่อมเป็น  น หามิได้,  

ตุ ส่วนว่า  วตฺถุํ อ.วัตถุ  (ปุคฺคเลน)  ตถา  อุทฺทิสฺส  ทิยฺยมานกํ อันอันบุคคลอุทิศ

ให้อยู่ เหมือนอย่างนั้น  ปจฺจโย เป็นปัจจัย  กุสลกมฺมสฺส แห่งกุศลกรรม  เปตานํ 

ของเปรต ท.  โหติ ย่อมเป็น  เกวลํ อย่างเดียว  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา เพราะ

เหตุนั้น  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  ทสฺเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  ตํ  (กุสลกมฺมํ) 

ซึ่ง-,  ตสฺมึ  เอว  วตฺถุสฺมึ ครั้นเมื่อวัตถุนั้นนั่นเทียว  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  อุทฺทิสฺส   

ทิยฺยมาเน อุทิศให้อยู่  เตสํ  (เปตานํ) แก่เปรต ท. เหล่านั้น,  กุสลกมฺมํ อ.กุศลกรรม  

ผลนิพฺพตฺตนกํ อันยังผลให้บังเกิด  ตํขเณ ในขณะนั้น  โหติ ย่อมมี  ยถา ฉันใด, 

-กุศลกรรมนั้น  (เอวํ) ฉันนั้น  อาห ตรัสแล้ว  ปจฺฉิมฑฺฒํ ซึ่งกึ่งอันมีในภายหลัง   
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จตุตฺถาย  (คาถาย) แห่งคาถาที่ ๔  จ ด้วย  ปุพฺพฑฺฒ ํซึ่งกึ่งเบื้องแรก  ปญฺจมาย  

(คาถาย) แห่งคาถาที่ ๕  จ ด้วย  อิติ ว่า

 “จ ก็  เต  ฃาติปฺเปตา อ.ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว ท. เหล่านั้น  

สมาคนฺตฺวา มาพร้อมกันแล้ว  สมาคตา ประชุมกันแล้ว  

ตตฺถ  (ทานฏฺฅาเน) ในที่เป็นที่ถวายนั้น,  อนฺนปานมฺหิ ครั้น

เมื่อข้าวและนํ้า  ปหูเต เป็นของมาก  (สนฺเต) มีอยู่ อนุโมทเร 

ย่อมอนุโมทนา  สกฺกจฺจํ โดยเคารพ”  อิติ ดังนี้ ฯ 

      บัดนี้ เพราะเหตุที่แม้เมื่อทายกกล่าวว่า “ขอทานนี้ จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของเรา

ทั้งหลายเถิด”, กรรมอันคนอื่นทําแล้ว ย่อมให้ผลแก่คนอื่น ก็หาไม่, แต่ว่าวัตถุที่เขา

อุทิศให้อย่างนั้น ย่อมเป็นปัจจัยแห่งกุศลกรรมของพวกเปรตโดยสิ้นเชิง, เพราะฉะนั้น 

พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะทรงแสดงประการที่กุศลกรรมจะยังผลให้บังเกิดในขณะ

นั้น ในเมื่อวัตถุนั้นนั่นแล เขาอุทิศให้แก่เปรตเหล่านั้น จึงตรัสครึ่งหลังแห่งคาถาที่ ๔ 

และครึ่งแรกแห่งคาถาที่ ๕ ว่า

 “ก็ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้น มาประชุมร่วมกัน ในที่ถวาย

ทานนั้นแล้ว อนุโมทนาโดยเคารพ ในเมื่อข้าวและนํ้ามีมากมี

อยู่”.

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

 ตตฺถ  เต  ฃาติปฺเปตาติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ตตฺถาติ  ยตฺถ  ตํ  ทานํ  ทิยฺยติ  ตตฺถ ฯ   

สมาคนฺตฺวาติ  สมนฺตโต  อาคนฺตฺวา  สโมธาย  เอกชฺฌํ  หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   

สมาคตาติ  อิเม  โน  ฃาตโย  อมฺหากํ  อตฺถาย  ทานํ  อุทฺทิสิสฺสนฺตีติ  เอตทตฺถํ   

สมฺมา  อาคตา  หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อนฺนปานมฺหีติ  ตสฺมึ  อตฺตโน  อุทฺทิสฺส  ทิยฺยมาเน  

ปหูเต  อนฺนปานมฺหิ ฯ  สกฺกจฺจํ  อนุโมทเรติ  กมฺมผลํ  อภิสฺสทฺทหนฺตา  จิติการํ   

อวิชหนฺตา  อวิกฺขิตฺตจิตฺตา  จ  หุตฺวา  อิทํ  โน  ทานํ  หิตาย  สุขาย  โหตูติ  โมทนฺติ  

อนุโมทนฺติ  ปีติโสมนสฺสชาตา  โหนฺติ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “เต  ฃาติปฺเปตาติ  (ปททฺวยํ)  สมฺพนฺโธ  (โหติ) ฯ  “ตตฺถาติ  (ปทสฺส   

“ปุคฺคเลน)  ยตฺถ  (ฅาเน)  ตํ  ทานํ  ทิยฺยติ,  (เต  ฃาติปฺเปตา)  ตตฺถ  (ฅาเน  สมาคนฺตฺวา   
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สมาคตา”  อิติ  อตฺโถ) ฯ  “สมาคนฺตฺวาติ  (ปทสฺส)  “สมนฺตโต  อาคนฺตฺวา  สโมธาย  เอกชฺฌํ   

หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  “สมาคตาติ  (ปทสฺส)  “อิเม  โน  ฃาตโย  อมฺหากํ  อตฺถาย  ทานํ   

อุทฺทิสิสฺสนฺตีติ  เอตํ  อตฺถํ  สมฺมา  อาคตา  หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  “อนฺนปานมฺหีติ  (ปทสฺส   

“ปุคฺคเลน)  ตสฺมึ  อตฺตโน  อุทฺทิสฺส  ทิยฺยมาเน  ปหูเต  อนฺนปานมฺหิ  (สนฺเต”  อิติ  อตฺโถ) ฯ   

“สกฺกจฺจํ  อนุโมทเรติ  (คาถาปาทสฺส)  “(ฃาติปฺเปตา)  กมฺมผลํ  อภิสฺสทฺทหนฺตา  จิติการํ   

อวิชหนฺตา  อวิกฺขิตฺตจิตฺตา  จ  หุตฺวา  ‘อิทํ  โน  ทานํ  หิตาย  สุขาย  โหตูติ  โมทนฺติ  อนุโมทนฺติ   

ปีติโสมนสฺสชาตา  โหนฺติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “เต  ฃาติปฺเปตาติ  (ปททฺวยํ) อ.- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -หมวดสอง

แห่งบทว่า “เต  ฃาติปฺเปตา” ดังนี้  สมฺพนฺโธ เป็นบทสัมพันธ์กัน  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิิติ) ว่า  “ตํ  ทานํ อ.ทานนั้น  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ทิยฺยต ิย่อม

ให้  ยตฺถ  (ฅาเน) ในที่ใด,  (เต  ฃาติปฺเปตา) อ.ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว ท. เหล่านั้น  

(สมาคนฺตฺวา) มาพร้อมกันแล้ว  (สมาคตา) ประชุมกันแล้ว  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่

นั้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺสส) แห่งบท  “ตตฺถาติ ว่า “ตตฺถ” ดังนี้ ฯ  อตฺโถ อ.อรรถ   

อิิติ ว่า  “อาคนฺตฺวา มาแล้ว  สมนฺตโต ในที่โดยรอบ  สโมธาย คือว่าประชุมกันแล้ว  

เอกชฺฌํ คือว่าเป็นโดยความเป็นอันเดียวกัน  หุตฺวา เป็น”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  “สมาคนฺตฺวาติ ว่า “สมาคนฺตฺวา” ดังนี้ ฯ  อตฺโถ อ.อรรถ  อิิติ ว่า  “อาคตา เป็น

ผู้มาแล้ว  สมฺมา ด้วยดี  เอตทตฺถํ เพื่อประโยชน์แก่สิ่งนี้  อิติ ว่า  ‘อิเม  โน  ฃาตโย  

อ.ญาติ ท. ของเรา ท. เหล่านี้  อุทฺทิสิสฺสนฺติ จักอุทิศ  ทานํ ซึ่งทาน  อตฺถาย เพื่อ

ประโยชน์  อมฺหากํ แก่เรา ท.’  อิติ ดังนี้  หุตฺวา เป็น”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“สมาคตาติ ว่า “สมาคตา” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิิติ) ว่า  “อนฺนปานมฺหิ ครั้น

เมื่อข้าวและนํ้า  (ปุคฺคเลน)  ตสฺมึ  อตฺตโน  อุทฺทิสฺส  ทิยฺยมาเน อันอันบุคคล ให้อยู่ 

อุทิศ เพื่อตน นั้น  ปหูเต เป็นของมาก  (สนฺเต) มีอยู่”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“อนฺนปานมฺหีติ ว่า “อนฺนปานมฺหิ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิิติ) ว่า  “(ฃาติปฺ-

เปตา) อ.ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว ท.  อภิสฺสทฺทหนฺตา เชื่อยิ่งอยู่  กมฺมผลํ ซึ่งกรรมและ

ผลแห่งกรรม  จ ด้วย  อวิชหนฺตา ไม่ละอยู่  จิติการํ ซึ่งการทําความยําเกรง  จ ด้วย  

อวิกฺขิตฺตจิตฺตา ผู้มีจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้ว  หุตฺวา เป็น  จ ด้วย  โมทนฺติ ย่อมบันเทิง  

อนุโมทนฺติ คือว่าย่อมอนุโมทนา  ปีติโสมนสฺสชาตา เป็นผู้มีปีติและโสมนัสอันเกิด

แล้ว  อิติ ว่า  ‘อิทํ  โน  ทานํ อ.ทาน ของเรา ท. นี้  โหตุ จงมี  หิตาย เพื่อประโยชน์
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เกื้อกูล  สุขาย เพื่อความสุข’  อิติ ดังนี้  โหนฺติ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) 

แห่งบาทแห่งคาถา  “สกฺกจฺจํ  อนุโมทเรติ ว่า “สกฺกจฺจํ  อนุโมทเร” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า “เต  ฃาติปฺเปตา” เป็นบทสัมพันธ์กัน. ความว่า มา

โดยรอบ คือประชุมกัน ได้แก่ เป็นอันเดียวกัน. บทว่า “สมาคตา” ความว่า เป็นผู้มา

พร้อมกัน เพื่อประโยชน์นี้ว่า ‘ญาติของเราเหล่านี้ จักอุทิศทานเพื่อประโยชน์แก่พวก

เรา’. บทว่า “อนฺนปานมฺหิ” ความว่า ในเมื่อข้าวและนํ้า อันญาติทั้งหลาย อุทิศให้แก่

ตนนั้น มีมาก. บาทคาถาว่า “สกฺกจฺจํ  อนุโมทเร” ความว่า ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วทั้ง

หลาย เชื่อมั่นกรรมและผลของกรรม ไม่ละการทําความยําเกรง และมีจิตใจไม่ฟุ่งซ่าน 

ย่อมบันเทิง คืออนุโมทนา ได้แก่ เป็นผู้เกิดปีติและโสมนัสว่า ‘ขอทานของเรานี้ จงมี

เพื่อประโยชน์สุข’.

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

[๓๔๔] อิทานิ  ฃาตเก  นิสฺสาย  นิพฺพตฺตกุสลกมฺมผลํ  ปจฺจนุโภนฺตานํ  เตสํ  ฃาติมารพฺภ  

โถมนาการํ  ทสฺเสนฺโต  ปญฺจมาย  ปจฺฉิมฑฺฒํ  ฉฏฺฅาย  จ  ปุพฺพฑฺฒมาห

  “จิรํ  ชีวนฺตุ  โน  ฃาตี   เยสํ  เหตุ  ลภาม  เส  

  อมฺหากญฺจ  กตา  ปูชา   ทายกา  จ  อนิปฺผลาติ ฯ

   อิทานิ ในกาลนี้  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  ทสฺเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  โถมนา-

การํ ซึ่งอาการคือการชมเชย  อารพฺภ ปรารภ  ฃาตึ ซึ่งญาติ  เตสํ  (เปตานํ) ของ

เปรต ท. เหล่านั้น  ปจฺจนุโภนฺตานํ ผู้เสวยอยู่  ฃาตเก  นิสฺสาย  นิพฺพตฺตกุสลกมฺม- 

ผลํ ซึ่งผลแห่งกรรมอันเป็นกุศล อันอาศัย ซึ่งญาติ ท. แล้วจึงบังเกิดแล้ว  อาห ตรัส

แล้ว  ปจฺฉิมฑฺฒํ ซึ่งกึ่งแห่งคาถาอันมีในภายหลัง  ปญฺจมาย  (คาถาย) แห่งคาถา 

ที่ ๕  จ ด้วย  ปุพฺพฑฺฒ ํซึ่งกึ่งในเบื้องแรก  ฉฏฺฅาย  (คาถาย) แห่งคาถาที่ ๖  จ ด้วย  

อิติ ว่า

 “(มยํ) อ.เรา ท.  ลภามฺหเส ย่อมได้  (สมฺปตฺตึ) ซึ่งสมบัติ  

เหตุ เพราะเหตุ  เยสํ  (ฃาตีนํ) แห่งญาติ ท. เหล่าใด,  (เต)  

ฃาตี อ.ญาติ ท. เหล่านั้น  โน ของเรา ท.  ชีวนฺตุ จงเป็นอยู่   

จิรํ ตลอดกาลนาน,  ปูชา อ.การบูชา  (ฃาตีหิ) อันญาติ ท.   
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กตา กระทําแล้ว  อมฺหากํ แก่เรา ท.  จ ด้วย,  ทายกา 

อ.ทายก ท.  อนิปฺผลา เป็นผู้ไม่ปราศจากผล  (โหนฺติ) ย่อม

เป็น  จ ด้วย”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บัดนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะทรงแสดงอาการคือการชมเชย ปรารภญาติของ

เปรตเหล่านั้น ผู้เสวยผลกรรมอันเป็นกุศลที่อาศัยญาติๆ แล้วบังเกิดขึ้น ตรัสครึ่งหลัง

ของคาถาที่ ๕ และครึ่งแรกของคาถาที่ ๖ ว่า

 “เราได้สมบัติเพราะเหตุแห่งญาติเหล่าใด, ขอญาติเหล่านั้น

ของเรา จงเป็นอยู่ตลอดกาลนาน การบูชาเรา เป็นอันญาติทั้ง

หลายทําแล้ว และทายก ก็เป็นผู้ไม่ไร้ผล”.

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

 ตตฺถ  จิรํ  ชีวนฺตตูิ  จิรํ  ชีวิโน  ทีฆายุกา  โหนฺตุ ฯ  โน  ฃาตีติ  อมฺหากํ  ฃาตกา ฯ   

เหตูติ  เยสํ  การณา  เย  นิสฺสาย ฯ  ลภาม  เสติ  อีทิสํ  สมฺปตฺตึ  ปฏิลภาม ฯ   

อตฺตนา  ตํขณํ  ปฏิลทฺธสมฺปตฺตึ  อปทิสนฺตา  เหเต  เอวํ  ภณนฺติ ฯ  เปตานญฺหิ   

“อตฺตโน  อนุโมทเนน  ทายกานํ  อุทฺเทเสน  ทกฺขิเณยฺยสมฺปทาย  จาติ  ตีหิ  องฺเคหิ  

ทกฺขิณา  ตํขณญฺเฃว  ผลนิพฺพตฺตกา  โหติ ฯ  ตตฺถ  ทายกา  วิเสสเหตุ ฯ  

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “จิรํ  ชีวนฺตตูิ  (ปททฺวยสฺส)  “จิรํ  ชีวิโน  ทีฆายุกา  โหนฺตุ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “โน  

ฃาตีติ  (ปททฺวยสฺส)  อมฺหากํ  ฃาตกา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “เหตูติ  (ปทสฺส)  “เยสํ  การณา  เย  

นิสฺสาย”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ลภาม  เสติ  (ปทสฺส  “มยํ)  อีทิสํ  สมฺปตฺตึ  ปฏิลภาม”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

อตฺตนา  ตํขณํ  ปฏิลทฺธสมฺปตฺตึ  อปทิสนฺตา  หิ  เอเต  (เปตา)  เอวํ  ภณนฺติ ฯ  เปตานํ  หิ   

“อตฺตโน  อนุโมทเนน  ทายกานํ  อุทฺเทเสน  ทกฺขิเณยฺยสมฺปทาย  จาติ  ตีหิ  องฺเคหิ  ทกฺขิณา  

ตํขณํ  เอว  ผลนิพฺพตฺตกา  โหติ ฯ  ตตฺถ  (ตีสุ  เหตุสุ)  ทายกา  วิเสสเหตุ  (โหติ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ชีวิโน เป็นอยู่  จิรํ ตลอดกาลนาน  ทีฆายุกา คือว่าเป็นผู้

มีอายุยืน  โหนฺตุ ขอจงเป็น”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “จิรํ  ชีวนฺตูติ  (ปททฺวยสฺส) 

แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -หมวดสองแห่งบทว่า “จิรํ  ชีวนฺตุ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ฃาตกา อ.ญาติ ท.  อมฺหากํ ของเรา ท.”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) 

แห่งหมวดสองแห่งบท  “โน  ฃาตีติ ว่า “โน  ฃาตี” ดังนี้ ฯ   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 
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ว่า  “การณา เพราะเหตุ  เยสํ  (ฃาตีนํ) แห่งญาติ ท. เหล่าใด  นิสฺสาย คือว่าอาศัย

แล้ว  เย  (ฃาตโย) ซึ่งญาติ ท. เหล่าใด”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “เหตูติ ว่า 

“เหตุ” ดังนี้ ฯ   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  ปฏิลภาม ย่อมได้เฉพาะ  

อีทิสํ  สมฺปตฺต ึซึ่งสมบัติ อันเช่นนี้”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ลภาม  เสติ ว่า 

“ลภาม  เส” ดังนี้ ฯ  หิ ก็  เอเต  (เปตา) อ.เปรต ท. เหล่านั่น  อปทิสนฺตา แสดงอ้าง

อยู่  อตฺตนา  ปฏิลทฺธสมฺปตฺต ึซึ่งสมบัติ อันตน ได้เฉพาะแล้ว  ตํขณํ ในขณะนั้น  

ภณนฺติ ย่อมกล่าว  เอวํ อย่างนี้ ฯ  หิ จริงอยู่  ทกฺขิณา อ.ทักษิณา  ผลนิพฺพตฺตกา  

เป็นทักษิณาอันยังผลให้บังเกิด  ตํขณํ  เอว ในขณะนั้นนั่นเทียว  เปตานํ แก่เปรต ท.   

โหติ ย่อมมี  องฺเคหิ เพราะองค์ ท.  ตีห ิ ๓  อิติ คือ  “อตฺตโน  อนุโมทเนน  จ 

เพราะการอนุโมทนา แห่งตน ด้วย  ทายกานํ  อุทฺเทเสน  จ เพราะการอุทิศ แห่ง

ทายก ท. ด้วย  ทกฺขิเณยฺยสมฺปทาย  จ เพราะความถึงพร้อมแห่งทักขิไณยบุคคล

ด้วย” ฯ  ตตฺถ  (ตีสุ  เหตุสุ)  ทายกา อ.- ในเหตุ ท. ๓ อย่างเหล่านั้นหนา -ทายก ท.   

วิเสสเหตุ เป็นเหตุพิเศษ  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า “จิรํ  ชีวนฺตุ” ความว่า จงเป็นอยู่ตลอดกาลนาน คือ

เป็นผู้มีอายุยืน. สองบทว่า “โน  ฃาตี” แปลว่า หมู่ญาติของเรา. บทว่า “เหตุ” ได้แก่ 

เพราะเหตุแห่งญาติเหล่าใด คืออาศัยญาติเหล่าใด. บทว่า “ลภาม  เส” ความว่า เรา

ได้สมบัติ เช่นนี้. ก็เปรตเหล่านั้น เมื่อ้างสมบัติอันตนได้แล้วในขณะนั้น จึงกล่าวอย่าง

นั้น. จริงอยู่ ทักษิณาจะยังผลให้บังเกิดในขณะนั้นนั่นเองแก่เปรตทั้งหลายได้ ก็เพราะ

องค์ ๓ อย่าง คือ “เพราะการอนุโมทนาแห่งตน ๑ เพราะการอุทิศแห่งทายกทั้งหลาย 

๑ เพราะความถึงพร้อมแห่งทักขิไณยบุคคล ๑”. บรรดาเหตุ ๓ อย่างเหล่านั้น ทายก

เป็นเหตุพิเศษ.

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

 เตนาหํสุ  “เยสํ  เหตุ  ลภาม  เสติ ฯ  กตาติ  อิทํ  โน  ฃาตีนํ  โหตูติ  เอวํ  อิมํ  ทานํ  

อุทฺทิสนฺเตหิ  ทายเกหิ  กตา  เต  ทายกา  จ  อนิปฺผลา  ยสฺมึ  สนฺตาเน  ปริจฺจาคมยํ  

กมฺมํ  นิพฺพตฺตํ  ตสฺส  ตตฺเถว  ผลทานโต ฯ

 เตน  (เต  เปตา)  อาหํสุ  “เยสํ  เหตุ  ลภาม  เสติ ฯ  “กตาติ  (ปทสฺส)  “อิทํ  (ทานํ)  โน  ฃาตีนํ  

โหตูติ  เอวํ  อิมํ  ทานํ  อุทฺทิสนฺเตหิ  ทายเกหิ  กตา,  เต  ทายกา  จ  อนิปฺผลา  (โหนฺติ),  ยสฺมึ  
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สนฺตาเน  ปริจฺจาคมยํ  กมฺมํ  นิพฺพตฺตํ,  (กมฺมํ)  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  ตตฺเถว  (สนฺตาเน)  ผลทานโต   

(นิพฺพตฺตํ) ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  (เต  เปตา) อ.เปรต ท. เหล่านั้น  อาหํสุ กล่าวแล้ว  “เยสํ  เหตุ  

ลภาม  เสติ ว่า “เยสํ  เหตุ  ลภาม  เส” ดังนี้เป็นต้น ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  

“ทายเกหิ อันทายก ท.  อุทฺทิสนฺเตหิ ผู้เมื่ออุทิศ  อิมํ  ทานํ ซึ่งทานนี้  เอวํ อย่างนี้   

อิติ ว่า  ‘อิทํ  (ทานํ) อ.ทานนี้  โหตุ ขอจงสําเร็จ  ฃาตีน ํแก่ญาติ ท.  โน ของเรา ท.’   

อิติ ดังนี้  กตา กระทําแล้ว  จ ด้วย  เต  ทายกา อ.ทายก ท. เหล่านั้น   

อนิปฺผลา เป็นผู้ไม่ปราศจากผล  (โหนฺติ) ย่อมเป็น  จ ด้วย,  กมฺม ํ อ.กรรม   

ปริจฺจาคมยํ อันสําเร็จแล้วด้วยการบริจาค  นิพฺพตฺต ํบังเกิดแล้ว  ยสฺมึ  สนฺตาเน  

ในสันดานใด,  (กมฺมํ) อ.กรรม  (นิพฺพตฺตํ) บังเกิดแล้ว  ผลทานโต เพราะการให้ซึ่งผล   

ตตฺถ  เอว  (สนฺตาเน) ในสันดานนั้นนั่นเทียว  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลนั้น”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “กตาติ ว่า “กตา” ดังนี้ ฯ   

 เพราะเหตุนั้น เปรตเหล่านั้น จึงกล่าวว่า “เยสํ  เหตุ  ลภาม  เส” ดังนี้เป็นต้น.  

บทว่า “กตา” ความว่า อันทายกทั้งหลายเมื่ออุทิศทานนี้อย่างนี้ว่า “ขอทานนี้ จง

สําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของเรา” ชื่อว่าทําแล้วและทายกเหล่านั้น ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ไร้ผล 

เพราะกรรมให้ผลในสันดาน เป็นที่บังเกิดแห่งกรรมอันสําเร็จด้วยการบริจาค.

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

[๓๔๕] อิทานิ  ปิตฺติวิสยุปปนฺนานํ  ตตฺถ  อญฺฃสฺส  กสิโครกฺขาทิโน  สมฺปตฺติปฺปฏิลาภ- 

การณสฺส  อภาวํ  อิโต  ทินฺเนน  ยาปนภาวญฺจ  ทสฺเสนฺโต  ฉฏฺฅาย  ปจฺฉิมฑฺเฒน  

สทฺธึ  สตฺตมํ  คาถมาห

  “น  หิ  ตตฺถ  กสี  อตฺถิ   โครกฺเขตฺถ  น  วิชฺชติ  

  วณิชฺชา  ตาทิสี  นตฺถิ   หิรญฺเฃน  กยากยํ

  อิโต  ทินฺเนน  ยาเปนฺติ   เปตา  กาลคตา  ตหินฺติ ฯ

 (ภควา)  อิทานิ  ปิตฺติวิสยุปปนฺนานํ  (สตฺตานํ)  ตตฺถ  (เปตฺติวิสเย)  อญฺฃสฺส  กสิโครกฺขาทิโน   

สมฺปตฺติปฺปฏิลาภการณสฺส  อภาวํ  (จ  ทายเกน)  อิโต  (มนุสฺสโลกโต)  ทินฺเนน  (ทาเนน   

อตฺตภาวสฺส)  ยาปนภาวํ  จ  ทสฺเสนฺโต  ฉฏฺฅาย  ปจฺฉิมฑฺเฒน  สทฺธึ  สตฺตมํ  คาถํ  อาห
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  “น  หิ  ตตฺถ  (เปตฺติวิสเย)  กสี  อตฺถิ,  โครกฺขา  เอตฺถ  (เปตฺติวิสเย)  น  วิชฺชติ,  

  วณิชฺชา  ตาทิสี  นตฺถิ,   หิรญฺเฃน  กยากยํ  (นตฺถิ),

  (ทายเกน)  อิโต  (มนุสฺสโลกโต)  ทินฺเนน  (ทาเนน  อตฺตภาวํ)  ยาเปนฺติ  

  เปตา  กาลคตา  (สตฺตา)  ตหึ  (เปตฺติวิสเย)”  อิติ ฯ

 อิทานิ ในกาลนี้  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  ทสฺเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  อภาวํ 

ซึ่งความไม่มี  สมฺปตฺติปฺปฏิลาภการณสฺส แห่งเหตุแห่งการได้เฉพาะซึ่งสมบัติ   

กสิโครกฺขาทิโน มีกสิกรรมและโครักขกรรมเป็นต้น  อญฺฃสฺส อย่างอื่น  ตตฺถ   

(เปตฺติวิสเย) ในเปรตวิสัยนั้น  จ ด้วย  (อตฺตภาวสฺส)  ยาปนภาวํ ซึ่งความเป็น 

คืออันยังอัตภาพให้เป็นไป  (ทายเกน)  อิโต  (มนุสฺสโลกโต)  ทินฺเนน  (ทาเนน) 

ด้วยทาน อันทายก ให้แล้ว จากมนุษยโลกนี้  จ ด้วย  (สตฺตานํ) แห่งสัตว์ ท.  เปตฺติ- 

วิสยุปปนฺนาน ํ ผู้เข้าถึงแล้วซึ่งเปรตวิสัย  อาห ตรัสแล้ว  คาถํ ซึ่งคาถา  สตฺตม ํ 

ที่ ๗  สทฺธึ กับ  ปจฺฉิมฑฺเฒน ด้วยกึ่งอันมีในเบื้องหลัง  ฉฏฺฅาย  (คาถาย) แห่ง

คาถาที่ ๖  อิติ ว่า

 “ห ิก็  กสิ อ.กสิกรรม  น  อตฺถิ ย่อมไม่มี  ตตฺถ  (เปตฺติวิสเย) 

ในเปรตวิสัยนั้น,  โครกฺโข อ.โครักขกรรม  น  วิชฺชต ิย่อมไม่มี  

เอตฺถ  (เปตฺติวิสเย) ในเปรตวิสัยนั่น,  วณิชฺชา อ.วณิชช- 

กรรม  ตาทิสี อันเช่นนั้น  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  กยากยํ อ.การ 

ซื้อและการขาย  หิรญฺเฃน ด้วยเงิน  (นตฺถิ) ย่อมไม่มี,   

(สตฺตา) อ.สัตว์ ท.  เปตา ผู้ล่วงลับแล้ว  กาลกตา ผู้มีกาละ 

อันกระทําแล้ว  (อตฺตภาวํ) ยังอัตภาพ  ยาเปนฺติ ย่อมให้เป็น

ไป  ตหึ  (เปตฺติวิสเย) ในเปรตวิสัยนั้น  (ทายเกน)  อิโต  

(มนุสฺสโลกโต)  ทินฺเนน  (ทาเนน) ด้วยทาน อันทายก  

ให้แล้ว จากมนุษยโลกนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บัดนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะทรงแสดงความไม่มีแห่งเหตุเป็นเครื่องได้สมบัติ มี

กสิกรรมและโครักขกรรมเป็นต้นอย่างอื่น ในเปรตวิสัยนั้น และความเป็นคือการยัง

อัตภาพให้เป็นไปด้วยทานที่เขาให้แล้วแต่มนุษยโลกนี้ ของเหล่าสัตว์ผู้เข้าถึงเปรต

วิสัย จึงตรัสคาถาที่ ๗ กับครึ่งหลังของคาถาที่ ๖ ว่า
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 “ก็ในเปรตวิสัยนั้น ไม่มีกสิกรรม, โครักขกรรมในเปรตวิสัยนั้น 

ก็ไม่มี. วณิชชกรรมเช่นนั้น ก็ไม่มี, การซื้อขายด้วยเงิน ก็ไม่มี, 

สัตว์ทั้งหลายผู้ถึงกาละล่วงลับไปแล้ว ย่อมยังอัตภาพให้เป็น

ไปในเปรตวิสัยนั้น ด้วยทานอันเขาให้แล้วแต่มนุษยโลกนี้”.

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

 ตตฺถ  น  หิ  ตตฺถาติ  มหาราช  ตสฺมึ  ปิตฺติวิสเย  กสิกมฺมํ  น  หิ  อตฺถิ ฯ  โครกฺเขตฺถาติ   

เอตสฺมึ  ปิตฺติวิสเย  คาโว  รกฺขิตฺวา  ปญฺจโครสวิกฺกเยน  ชีวนกมฺมสงฺขาตา  โครกฺขาปิ  

น  วิชฺชติ ฯ  ยํ  นิสฺสาย  เปตา  สมฺปตฺตึ  ปฏิลเภยฺยุํ  ตํ  กสิโครกฺขกมฺมมฺปิ  นตฺถีติ   

อตฺโถ ฯ  ตาทิสีติ  ยาทิสํ  นิสฺสาย  เต  สมฺปตฺตึ  ปฏิลเภยฺยุํ  ตาทิสี  วณิชฺชาปิ  นตฺถิ ฯ   

กยากยนฺติ  ยาทิสํ  นิสฺสาย  เต  สมฺปตฺตึ  ปฏิลเภยฺยุํ  ตาทิสํ  หิรญฺเฃน  กหาปเณน   

กยวิกฺกยมฺปิ  นตฺถิ ฯ  ยาเปนฺตีติ  อิโต  ฃาตีหิ  วา  มิตฺตามจฺเจหิ  วา  ทินฺเนน   

อตฺตภาวํ  คเมนฺติ  ปวตฺเตนฺติ  ฯ  เปตาติ  ปิตฺติวิสยุปปนฺนา  สตฺตา ฯ  กาลคตาติ  

อตฺตโน  มรณกาเลน  คตา ฯ  กาลกตาติ  วา  ปาโฅ ฯ  กตกาลา  กตมรณาติ  อตฺโถ ฯ   

ตหินตฺิ  ตสฺมึ  ปิตฺติวิสเย ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “น  หิ  ตตฺถาติ  (ปทสฺส)  “มหาราช  ตสฺมึ  ปิตฺติวิสเย  กสิกมฺมํ  น  หิ  อตฺถิ”  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ  “โครกฺเขตฺถาติ  (ปทสฺส)  “เอตสฺมึ  ปิตฺติวิสเย  คาโว  รกฺขิตฺวา  ปญฺจโครสวิกฺกเยน  

ชีวนกมฺมสงฺขาตา  โครกฺขาปิ  น  วิชฺชติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ยํ  (กสิโครกฺขกมฺมํ)  นิสฺสาย  เปตา   

สมฺปตฺตึ  ปฏิลเภยฺยุํ,  ตํ  กสิโครกฺขกมฺมมฺปิ  นตฺถีติ  อตฺโถ ฯ  “ตาทิสีติ  (ปทสฺส)  “ยาทิสํ   

(วณิชฺชํ)  นิสฺสาย  เต  (เปตา)  สมฺปตฺตึ  ปฏิลเภยฺยุํ,  ตาทิสี  วณิชฺชาปิ  นตฺถิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

“กยากยนฺติ  (ปทสฺส)  “ยาทิสํ  (กยวิกฺกยํ)  นิสฺสาย  เต  (เปตา)  สมฺปตฺตึ  ปฏิลเภยฺยุํ,  ตาทิสํ  

หิรญฺเฃน  กหาปเณน  กยวิกฺกยมฺปิ  นตฺถิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ยาเปนฺตีติ  (ปทสฺส)  “อิโต  (มนุสฺส-

โลกโต)  ฃาตีหิ  วา  มิตฺตามจฺเจหิ  วา  ทินฺเนน  (ทาเนน)  อตฺตภาวํ  คเมนฺติ  ปวตฺเตนฺติ”  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ  “เปตาติ  (ปทสฺส)  “ปิตฺติวิสยุปปนฺนา  สตฺตา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “กาลคตาติ  (ปทสฺส)  

“อตฺตโน  มรณกาเลน  คตา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “กาลกตาติ  วา  ปาโฅ ฯ  “กตกาลา  กตมรณาติ  

อตฺโถ ฯ  “ตหินตฺิ  (ปทสฺส)  “ตสฺมึ  ปิตฺติวิสเย”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร  กสิกมฺม ํอ.กสิกรรม  ตสฺมึ  

ปิตฺติวิสเย ในเปรตวิสัยนั้น  น  หิ  อตฺถิ ย่อมไม่มีแล”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  
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“น  หิ  ตตฺถาติ  (ปทสฺสส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “น  หิ  ตตฺถ” ดังนี้ ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โครกฺขาปิ แม้ อ.การเลี้ยงซึ่งโค  ชีวนกมฺมสงฺขาตา 

อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่ากรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีพ  คาโว  รกฺขิตฺวา  ปญฺจโครส- 

วิกฺกเยน ด้วยการ เลี้ยง ซึ่งโค ท. แล้วจึงขายซึ่งรสแห่งโคห้า  เอตสฺมึ  ปิตฺติวิสเย 

ในเปรตวิสัยนั่น  น  วิชฺชต ิย่อมไม่มี”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “โครกฺเขตฺถาติ  

ว่า “โครกฺเขตฺถ” ดังนี้ ฯ  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “เปตา อ.เปรต ท.  นิสฺสาย อาศัย

แล้ว  ยํ  (กสิโครกฺขกมฺมํ) ซึ่งกสิกรรมและโครักขกรรมใด  ปฏิลเภยฺยุํ พึงได้เฉพาะ  

สมฺปตฺต ึซึ่งสมบัติ,  ตํ  กสิโครกฺขกมฺมมฺปิ แม้ อ.กสิกรรมและโครักขกรรมนั้น  นตฺถิ 

ย่อมไม่มี”  อิติ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เต  (เปตา) อ.เปรต ท. เหล่านั้น  

นิสฺสาย อาศัยแล้ว  ยาทิสํ  (วณิชฺชํ) ซึ่งวณิชชกรรม อันเช่นใด  ปฏิลเภยฺยุํ พึงได้

เฉพาะ  สมฺปตฺต ึซึ่งสมบัติ,  วณิชฺชาปิ แม้ อ.วณิชชกรรม  ตาทิสี อันเช่นนั้น  นตฺถิ 

ย่อมไม่มี”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺสส) แห่งบท  “ตาทิสีติ ว่า “ตาทิสี” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ)  

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เต  (เปตา) อ.เปรต ท. เหล่านั้น  นิสฺสาย อาศัยแล้ว  ยาทิสํ  

(กยวิกฺกยํ) ซึ่งการซื้อและการขาย อันเช่นใด  ปฏิลเภยฺยุ ํพึงได้เฉพาะ  สมฺปตฺต ึซึ่ง

สมบัติ,  กยวิกฺกยมฺป ิแม้ อ.การซื้อและการขาย  หิรญฺเฃน ด้วยเงิน  กหาปเณน  

ด้วยกหาปณะ  ตาทิสํ อันเช่นนั้น  นตฺถิ ย่อมไม่มี”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“กยากยนฺติ ว่า “กยากยํ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อตฺตภาวํ ยังอัตภาพ   

คเมนฺติ ย่อมให้ดําเนินไป  ปวตฺเตนฺต ิ คือว่าย่อมให้เป็นไป  ฃาตีหิ  วา  มิตฺตา-

มจฺเจหิ  วา  ทินฺเนน  (ทาเนน) ด้วยทาน อันอันญาติ ท. หรือ หรือว่าอันมิตรและ

อํามาตย์ ท. ให้แล้ว  อิโต  (มนุสฺสโลกโต) จากมนุษยโลกนี้”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  “ยาเปนฺตีติ ว่า “ยาเปนฺติ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สตฺตา 

อ.สัตว์ ท.  เปตฺติวิสยุปปนฺนา ผู้เข้าถึงแล้วซึ่งเปรตวิสัย”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส)  

แห่งบท  “เปตาติ ว่า “เปตา” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “คตา ผู้ถึงแล้ว  

มรณกาเลน โดยกาลเป็นที่ตาย  อตฺตโน ของตน”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“กาลคตาติ ว่า “กาลคตา” ดังนี้ ฯ  วา อีกอย่างหนึ่ง  ปาโฅ อ.บาลี  “กาลกตาติ 

ว่า “กาลกตา” ดังนี้ ฯ  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “กตกาลา ผู้มีกาละอันกระทําแล้ว   

กตมรณา คือว่าผู้มีมรณะอันกระทําแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  

“ตสฺมึ  เปตฺติวิสเย ในเปรตวิสัยนั้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ตหินฺติ ว่า “ตหึ” 
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ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “น  หิ  ตตฺถ” ความว่า มหาบพิตร ก็ในเปรตวิสัยนั้น ไม่มี

กสิกรรม. คําว่า “โครกฺเขตฺถ” ความว่า ในเปรตวิสัยนั่น แม้โครักขากล่าวคือกรรม

เครื่องเลี้ยงชีพด้วยการรักษาโคทั้งหลายแล้ว ขายปัญจโครส ก็ไม่มี. อธิบายว่า “พวก

เปรตอาศัยกสิกรรมและโครักขกรรมใด พึงได้สมบัติ, แม้กสิกรรมและโครักขกรรม

นั้น ก็ไม่มี”. บทว่า “ตาทิสี” ความว่า เปรตเหล่านั้น อาศัยวณิชชกรรมเช่นใด พึง

ได้สมบัติ, แม้วณิชชกรรมเช่นนั้น ก็ไม่มี. บทว่า “กยากยํ” ความว่า เปรตเหล่านั้น 

อาศัยการซื้อขายเช่นใด พึงได้สมบัติ, แม้การซื้อขายด้วยเงินคือด้วยกหาปณะเช่นนั้น 

ก็ไม่มี. บทว่า “ยาเปนฺติ” ความว่า ย่อมยังอัตภาพให้ดําเนินไป คือให้เป็นไป ด้วย

ทานอันญาติทั้งหลาย หรือมิตรและอํามาตย์ทั้งหลายให้แล้วแต่มนุษยโลกนี้. บทว่า 

“เปตา” ได้แก่ สัตว์ทั้งหลายผู้เข้าถึงเปรตวิสัย. บทว่า “กาลคตา” ได้แก่ ผู้ไปแล้ว

โดยมรณกาลของตน. บาลีว่า “กาลกตา” ดังนี้ก็มี. เนื้อความว่า “มีกาละอันทําแล้ว 

คือมีมรณะอันทําแล้ว”. บทว่า “ตหึ” ได้แก่ ในเปรตวิสัยนั้น.

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

[๓๔๖] อิทานิ  ยถาวุตฺตมตฺถํ  ทฺวีหิ  อุปมาหิ  ปกาเสนฺโต  คาถาทฺวยมาห

  “อุนฺนเต  อุทกํ  วุฏฺฅํ   ยถา  นินฺนํ  ปวตฺตติ  

  เอวเมว  อิโต  ทินฺนํ   เปตานํ  อุปกปฺปติ ฯ  

  ยถา  วาริวหา  ปูรา   ปริปูเรนฺติ  สาครํ  

  เอวเมว  อิโต  ทินฺนํ   เปตานํ  อุปกปฺปตีติ ฯ

 (ภควา)  อิทานิ  ยถาวุตฺตํ  อตฺถํ  ทฺวีหิ  อุปมาหิ  ปกาเสนฺโต  คาถาทฺวยํ  อาห

  “อุนฺนเต  อุทกํ  วุฏฺฅํ   ยถา  นินฺนํ  ปวตฺตติ  

  เอวเมว  อิโต  (โลกโต  ปุคฺคเลน)  ทินฺนํ  (ทานํ)  เปตานํ  อุปกปฺปติ ฯ  

  ยถา  วาริวหา  ปูรา  (หุตฺวา)  ปริปูเรนฺติ  สาครํ  

  เอวเมว  อิโต  (โลกโต  ปุคฺคเลน)  ทินฺนํ  (ทานํ)  เปตานํ  อุปกปฺปตีติ ฯ
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 อิทานิ ในกาลนี้  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  ปกาเสนฺโต เมื่อทรงประกาศ  อตฺถํ 

ซึ่งเนื้อความ  ยถาวุตฺตํ อันถูกกล่าวแล้วอย่างไร  อุปมาหิ ด้วยอุปมา ท.  ทฺวีหิ ๒  

อาห ตรัสแล้ว  คาถาทฺวยํ ซึ่งหมวดสองแห่งพระคาถา  อิติ ว่า

 “อุทกํ อ.นํ้า  วุฏฺฅํ ตกแล้ว  อุนฺนเต ในที่ดอน  ปวตฺตต ิย่อม

ไหลไป  นินฺนํ สู่ที่ลุ่ม  ยถา ฉันใด,  (ปุคฺคเลน)  ทินฺนํ  (ทานํ) 

อ.ทาน อันอันบุคคล ถวายแล้ว  อิโต  (โลกโต) แต่โลกนี้   

อุปกปฺปต ิย่อมสําเร็จ  เปตานํ แก่เปรต ท.  เอวเมว ฉันนั้น

นั่นเทียว ฯ  

 วาริวหา อ.ห้วงนํ้า  ท.  ปูรา เป็นห้วงนํ้าอันเต็ม  (หุตฺวา) 

เป็นแล้ว  สาครํ ยังสาคร  ปริปูเรนฺติ ย่อมให้เต็มรอบ  ยถา 

ฉันใด,  (ปุคฺคเลน)  ทินฺนํ  (ทานํ) อ.ทาน อันอันบุคคล ถวาย

แล้ว  อิโต  (โลกโต) แต่โลกนี้  อุปกปฺปต ิย่อมสําเร็จ  เปตานํ  

แก่เปรต ท.  เอวเมว ฉันนั้นนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ 

  บัดนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความตามที่ตรัสไว้แล้ว ด้วยอุปมา 

๒ ข้อ จึงตรัส ๒ คาถาว่า

 “นํ้าฝนตกบนที่ดอน ย่อมไหลสู่ที่ลุ่ม ฉันใด, ทานที่บุคคลให้

แล้วแต่โลกนี้ ย่อมสําเร็จแก่เปรตทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน. 

 ห้วยนํ้าที่เต็ม ย่อมยังสาครให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด, ทานที่

บุคคลให้แล้วแต่โลกนี้ ย่อมสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้น

เหมือนกัน”.

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

 ตตฺถ  อุนฺนเตติ  ถเล  อุสฺสเท  ภูมิภาเค ฯ  วุฏฺฅนฺติ  เมเฆหิ  อภิวุฏฺฅํ  อุทกํ ฯ  นินฺนํ  

ปวตฺตตตีิ  นินฺนํ  ภูมิภาคํ  คจฺฉติ  ปาปุณาติ ฯ  อุปกปฺปตตีิ  นิพฺพตฺตติ  ภาตุภวติ  

ผลุปฺปตฺติยา  วินิยุชฺชติ ฯ  นินฺนมิว  หิ  อุทกปฺปวตฺติยา  ฅานํ  เปตโลโก  ทานุป- 

กปฺปนาย,  เตนาห  ภควา  “อิทํ  โข  พฺราหฺมณ  ฅานํ,  ยตฺถ  ฅิตสฺส  ตํ  ทานํ   
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อุปกปฺปตีติ ฯ  วาริวหาติ  มหานชฺโช ฯ  ปูราติ  กนฺทรปทรสาขปสาขกุสุพฺภ- 

มหากุสุพฺเภหิ  โอคฬิเตน  อุทเกน  ปูรา  หุตฺวา ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อุนฺนเตติ  (ปทสฺส)  “ถเล  อุสฺสเท  ภูมิภาเค”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “วุฏฺฅนฺติ  (ปทสฺส)  

“เมเฆหิ  อภิวุฏฺฅํ  อุทกํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “นินฺนํ  ปวตฺตตตีิ  (ปททฺวยสฺส)  “นินฺนํ  ภูมิภาคํ  คจฺฉติ  

ปาปุณาติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “อุปกปฺปตตีิ  (ปทสฺส)  “นิพฺพตฺตติ  ภาตุภวติ  ผลุปฺปตฺติยา  วินิยุชฺชติ”   

(อิติ  อตฺโถ) ฯ  นินฺนํ  อิว  หิ  อุทกปฺปวตฺติยา  ฅานํ  เปตโลโก  ทานุปกปฺปนาย  (ฅานํ  โหติ),  เตน  

อาห  ภควา  “อิทํ  โข  (ฅานํ)  พฺราหฺมณ  ฅานํ  (โหติ),  ยตฺถ  (ฅาเน)  ฅิตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  ตํ  ทานํ  

อุปกปฺปตีติ ฯ  “วาริวหาติ  (ปทสฺส)  “มหานชฺโช”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ปูราติ  (ปทสฺส)  “กนฺทรปทร- 

สาขปสาขกุสุพฺภมหากุสุพฺเภหิ  โอคฬิเตน  อุทเกน  ปูรา  หุตฺวา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ถเล บนที่ดอน  ภูมิภาเค คือว่าบนภูมิภาค  อุสฺสเท อัน

สูง”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อุนฺนเตติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -

บทว่า “อุนฺนเต” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อุทกํ อ.นํ้า  เมเฆหิ  อภิวุฏฺฅํ 

อัน อันเมฆ ท. ให้ตกแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “วุฏฺฅนฺติ ว่า “วุฏฺฅํ” ดังนี้ ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “คจฺฉติ ย่อมไหลไป  ปาปุณาติ คือว่าย่อมบ่าไป   

ภูมิภาคํ สู่ภูมิภาค  นินฺนํ อันลุ่ม”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสอง 

แห่งบท  “นินฺนํ  ปวตฺตตีต ิว่า “นินฺนํ  ปวตฺตติ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  

“นิพฺพตฺตต ิย่อมบังเกิด  ปาตุภวต ิคือว่าย่อมมีปรากฏ  วินิยุชฺชต ิคือว่าย่อมไม่พราก   

ผลุปฺปตฺติยา จากการเกิดขึ้นแห่งผล,  ห ิด้วยว่า  เปตโลโก อ.เปตโลก  ฅานํ เป็น

ที่ตั้ง  ทานุปกปฺปนาย แห่งการสําเร็จแห่งทาน  นินฺนํ  อิว เพียงดัง อ.ที่ลุ่ม  (ฅานํ) 

เป็นที่ตั้ง  อุทกปฺปวตฺติยา แห่งการไหลไปแห่งนํ้า  (โหติ) ย่อมเป็น,  เตน เพราะ

เหตุนั้น  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “พฺราหฺมณ ดูก่อน

พราหมณ์  ตํ  ทานํ อ.ทานนั้น  อุปกปฺปต ิย่อมสําเร็จ  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคล  ฅิตสฺส 

ผู้ดํารงอยู่แล้ว  ยตฺถ  (ฅาเน) ในฐานะใด,  อิทํ  โข  (ฅานํ) อ.ฐานะนี้แล  ฅานํ เป็น

ฐานะ  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อุปกปฺปตีติ ว่า 

“อุปกปฺปติ” ดังนี้ ฯ  มหานชฺโช อ.แม่นํ้าใหญ่ ท.  วาริวหาติ ชื่อว่าห้วงนํ้า ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปูรา เป็นห้วงนํ้าอันเต็ม  อุทเกน ด้วยนํ้า  โอคฬิเตน อันไหลบ่า

มาแล้ว  กนฺทรปทรสาขปสาขกุสุพฺภมหากุสุพฺเภหิ จากลําธาร ระแหง ห้วย คลอง 
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หนอง และบึง ท.  หุตฺวา เป็นแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปูราติ ว่า “ปูรา” 

ดังนี้ ฯ   

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “อุนฺนเต” ได้แก่ บนที่ดอน คือบนภูมิภาคอันสูง. บทว่า 

“วุฏฺฅํ” ได้แก่ นํ้าอันเมฆทั้งหลายให้ตกลงแล้ว. สองบทว่า “นินฺนํ  ปวตฺตติ” ความ

ว่า ย่อมไหลไป คือบ่าไปสู่ภูมิภาคอันลุ่ม. บทว่า “อุปกปฺปติ” ได้แก่ ย่อมบังเกิด คือ

ปรากฏ ได้แก่ไม่พรากจากการเกิดผล, ด้วยว่า เปตโลก เป็นที่ตั้งแห่งการสําเร็จแห่ง

ทาน เหมือนที่ลุ่มเป็นที่ตั้งแห่งการไหลไปแห่งนํ้า. เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า 

จึงตรัสว่า “พราหมณ์ ทานนั้น ย่อมสําเร็จแก่สัตว์ผู้ดํารงอยู่ในฐานะใด, ฐานะนี้แล เป็น

ฐานะ”. มหานที ชื่อว่าห้วงนํ้า. บทว่า “ปูรา” ได้แก่ เต็มด้วยนํ้าที่ไหลบ่ามาจากลําธาร 

ระแหง ห้วย คลอง หนอง และบึง.

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

[๓๔๗] ยสฺมา  เปตา  อิโต  กิญฺจิ  ลจฺฉามาติ  อาสาภิภูตา  ฃาตีนํ  ฆรํ  อาคนฺตฺวาปิ   

“อิทํ  นาม  โน  เทถาติ  ยาจิตุํ  น  สกฺโกนฺติ,  ตสฺมา  “เตสํ  อิมานิ  อนุสฺสรณวตฺถูนิ  

อนุสฺสรนฺโต  กุลปุตฺโต  ทกฺขิณํ  ทชฺชาติ  ทสฺเสนฺโต  ทสมํ  คาถมาห

  “อทาสิ  เม  อกาสิ  เม   ฃาติ  มิตฺตา  สขา  จ  เม  

  เปตานํ  ทกฺขิณํ  ทชฺชา   ปุพฺเพ  กตมนุสฺสรนฺติ ฯ

 เปตา อ.เปรต ท.  อาสาภิภูตา ผู้อันความหวังครอบงําแล้ว  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  

ลจฺฉาม จักได้  กิญฺจิ ซึ่งอะไรๆ  อิโต  (เคหโต) จากเรือนนี้”  อิติ ดังนี้  อาคนฺตฺวาปิ 

แม้มาแล้ว  ฆรํ สู่เรือน  ฃาตีน ํแห่งญาติ ท.  น  สกฺโกนฺติ ย่อมไม่อาจ  ยาจิตุํ เพื่อ

อันขอ  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  เทถ ขอจงให้  อิทํ  นาม  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุชื่อนี้  

โน แก่ข้าพเจ้า ท.”  อิติ ดังนี้  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (ภควา) 

อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  ทสฺเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  อิติ ว่า  “กุลปุตฺโต อ.กุลบุตร   

อนุสฺสรนฺโต ผู้ระลึกถึงอยู่  อนุสฺสรณวตฺถูนิ ซึ่งวัตถุอันเป็นเครื่องระลึกถึง ท.   

อิมานิ เหล่านี้  ทชฺชา พึงให้  ทกฺขิณํ ซึ่งทักษิณา  เตสํ  (เปตานํ) แก่เปรต ท.  

เหล่านั้น”  อิติ ดังนี้  อาห ตรัสแล้ว  คาถํ ซึ่งพระคาถา  ทสมํ ที่ ๑๐  อิติ ว่า 
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 “(กุลปุตฺโต) อ.กุลบุตร  อนุสฺสรํ เมื่อระลึกถึง  (ชเนหิ)  กตํ  

(อุปการํ) ซึ่งอุปการะ อันอันชน ท. กระทําแล้ว  ปุพฺเพ ใน

กาลก่อน  อิติ ว่า  ‘(โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  อทาสิ ได้ให้

แล้ว  เม แก่เรา,  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  อกาสิ ได้กระทํา

แล้ว  เม แก่เรา,  (เต  ปุคฺคลา) อ.บุคคล ท. เหล่านั้น  ฃาติ-

มิตฺตา เป็นญาติและมิตร  จ ด้วย  สขา เป็นเพื่อน  จ ด้วย  

เม ของเรา  (โหนฺติ) ย่อมเป็น’  (อิติ) ดังนี้,  (โส  กุลปุตฺโต) 

อ.กุลบุตรนั้น  ทชฺชา พึงให้  ทกฺขิณํ ซึ่งทักษิณา  เปตานํ  

แก่เปรต ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เพราะเหตุที่เปรตทั้งหลายอันความหวังครอบงําแล้วว่า “เราจักได้อะไรๆ จากเรือนนี้” 

แม้มายังเรือนของพวกญาติแล้ว ก็ไม่อาจขอว่า “ขอพวกท่านจงให้วัตถุชื่อนี้ แก่พวก

ข้าพเจ้า” ได้ เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะทรงแสดงว่า “กุลบุตรเมื่อหวน

ระลึกถึงวัตถุเป็นเครื่องหวนระลึกถึงเหล่านี้ พึงให้ทักษิณาแก่เปรตเหล่านั้น” จึงตรัส

คาถาที่ ๑๐ ว่า

 “กุลบุตร เมื่อหวนระลึกถึงอุปการะอันท่านทําแล้วในก่อนว่า 

‘ผู้นั้นได้ให้สิ่งนี้แก่เรา, ได้ช่วยทํากิจนี้ของเรา, พวกนั้นได้เป็น

ญาติ มิตรและเพื่อนของเรา, พึงให้ทักษิณาเพื่อท่านผู้ล่วงลับ

ไปแล้ว”.

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

 ตตฺถ  ทกฺขิณํ  ทชฺชาติ  อิทํ  นาม  เม  ธนํ  วา  ธญฺฃํ  วา  อทาสีติ  จ  อิทํ  นาม  เม  

กิจฺจํ  อกาสีติ  จ  อมุ  เม  มาติโต  วา  ปิติโต  วา  สมฺพทฺธตฺตา  ฃาตีติ  จ  สิเนหวเสน   

ตาณสมตฺถตาย  มิตฺตา  อิติ  จ  อสุโก  เม  สหปํสุกีฬโก  สขาติ  จ  เอวํ  สพฺพํ  ปุพฺเพ  

กตํ  อนุสฺสรํ  อนุสฺสรนฺโต  กุลปุตฺโต  เปตานํ  ทานํ  ทเทยฺย  นิยฺยาเทยฺยาติ  อตฺโถ ฯ 

ทกฺขิณา  ทชฺชาติ  วา  ปาโฅ ฯ  ตตฺถ  ททิตพฺพาติ  ทชฺชา ฯ  กา  สา ฯ  เปตานํ   

ทกฺขิณา ฯ  เกน ฯ  “อทาสิ  เมติอาทินา  นเยน  ปุพฺเพ  กตํ  อนุสฺสรํ,  “อนุสฺสรตาติ  

อตฺโถ ฯ  กรณตฺเถ  หิ  อิทํ  ปจฺจตฺตวจนนฺติ ฯ
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 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ทกฺขิณํ  ทชฺชาติ  (ปททฺวยสฺส)  “(โส  ปุคฺคโล)  อิทํ  นาม  เม  ธนํ  วา  ธญฺฃํ  วา  

อทาสีติ  จ  “(โส  ปุคฺคโล)  อิทํ  นาม  เม  กิจฺจํ  อกาสีติ  จ  “อมุ  (ปุคฺคโล  อสุกสฺส  ปุคฺคลสฺส)  

เม  มาติโต  วา  ปิติโต  วา  สมฺพทฺธตฺตา  ฃาติ  (โหติ)”  อิติ  จ  “(อสุกา  ปุคฺคลา  เตสํ  ปุคฺคลานํ)  

สิเนหวเสน  ตาณสมตฺถตาย  (เม)  มิตฺตา  (โหนฺติ)”  อิติ  จ  “อสุโก  (ปุคฺคโล)  เม  สหปํสุกีฬโก  

สขา  (โหติ)”  อิติ  จ  เอวํ  สพฺพํ  ปุพฺเพ  (ชเนหิ)  กตํ  (อุปการํ)  อนุสฺสรํ  อนุสฺสรนฺโต  กุลปุตฺโต  

เปตานํ  ทานํ  ทเทยฺย  นิยฺยาเทยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  “ทกฺขิณา  ทชฺชาติ  วา  ปาโฅ  ฯ  ตตฺถ  (“ทชฺชาติ  

ปเท  วิคฺคโห  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  (ยา  สมฺปตฺติ  ปุคฺคเลน)  ททิตพฺพาติ  (สา  สมฺปตฺติ)   

ทชฺชา ฯ  “กา  สา  (สมฺปตฺติ”  ปุจฺฉา) ฯ  “(สา  สมฺปตฺติ)  เปตานํ  ทกฺขิณา”  (วิสฺสชฺชนํ) ฯ   

“(ทกฺขิณา)  เกน  (ทชฺชา”  อิติ  ปุจฺฉา) ฯ  “(กุลปุตฺโต)  อทาสิ  เมติอาทินา  นเยน  ปุพฺเพ  (ชเนหิ)  

กตํ  (อุปการํ)  อนุสฺสรํ”  (วิสฺสชฺชนํ),  “อนุสฺสรตา  (กุลปุตฺเตน)”  อิติ  อตฺโถ ฯ  กรณตฺเถ  หิ  อิทํ  

(“อนุสฺสรนฺติ  ปทํ)  ปจฺจตฺตวจนํ  (โหติ)”  อิติ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กุลปุตฺโต อ.กุลบุตร  อนุสฺสรํ เมื่อระลึกถึง  อนุสฺสรนฺโต  

คือว่าเมื่อตามระลึกถึง  (ชเนหิ)  กตํ  (อุปการํ) ซึ่งอุปการะ อันอันชน ท. กระทําแล้ว  

ปุพฺเพ ในกาลก่อน  สพฺพ ํทั้งปวง  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘(โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคล

นั้น  อทาสิ ได้ให้แล้ว  ธนํ  วา ซึ่งทรัพย์หรือ  ธญฺฃํ  วา หรือว่าซึ่งข้าวเปลือก  อิทํ  

นาม ชื่อนี้  เม แก่เรา’  อิติ ดังนี้  จ ด้วย  อิติ ว่า  ‘(โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  อกาสิ  

ได้กระทําแล้ว  กิจฺจํ ซึ่งกิจ  อิทํ  นาม ชื่อนี้  เม แก่เรา’  อิติ ดังนี้  จ ด้วย  อิติ ว่า  

‘อมุ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลโน้น  ฃาติ เป็นญาติ  เม ของเรา  (อสุกสฺส  ปุคฺคลสฺส)   

มาติโต  วา  ปิติโต  วา  สมฺพทฺธตฺตา เพราะความที่ แห่งบุคคลโน้น เกี่ยวข้องแล้ว ข้าง

ฝ่ายมารดาหรือ หรือว่าข้างฝ่ายบิดา  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  จ ด้วย  อิติ ว่า  ‘(อสุกา   

ปุคฺคลา) อ.บุคคล ท. เหล่าโน้น  มิตฺตา เป็นมิตร  (เม) ของเรา  (เตสํ  ปุคฺคลานํ)  

ตาณสมตฺถตาย เพราะความที่ แห่งบุคคล ท. เหล่านั้น เป็นผู้สามารถเพื่ออัน

ต้านทาน  สิเนหวเสน ด้วยสามารถแห่งความรัก  (โหนฺติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  จ 

ด้วย  อิติ ว่า  ‘อสุโก  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลโน้น  สขา เป็นเพื่อน  สหปํสุกีฬโก ผู้

เล่นซึ่งฝุ่นร่วมกัน  เม ของเรา  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  จ ด้วย  ทเทยฺย พึงให้   

นิยฺยาเทยฺย คือว่าพึงมอบให้  ทานํ ซึ่งทาน  เปตานํ แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ท.”  อิติ 

ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ทกฺขิณํ  ทชฺชาติ  (ปททฺวยสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้น

หนา -หมวดสองแห่งบทว่า “ทกฺขิณํ  ทชฺชา” ดังนี้ ฯ  วา อีกอย่างหนึ่ง  ปาโฅ อ.บาลี   
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“ทกฺขิณา  ทชฺชาติ ว่า “ทกฺขิณา  ทชฺชา” ดังนี้ ฯ  (วิคฺคโห) อ.วิเคราะห์  ตตฺถ   

(“ทชฺชาติ  ปเท) ในบทว่า “ทชฺชา” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึง

ทราบ ฯ  (ยา  สมฺปตฺติ) อ.สมบัติใด  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ททิตพฺพา พึงให้  

อิติ เพราะเหตุนั้น  (สา  สมฺปตฺติ) อ.สมบัตินั้น  ทชฺชา ชื่อว่าทชฺชา ฯ  (ปุจฺฉา) 

อ.อันถาม  (อิติ) ว่า  “สา  (สมฺปตฺติ) อ.สมบัตินั้น  กา คืออะไร ?”  (อิติ) ดังนี้ ฯ   

(วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  (อิติ) ว่า  “(สา  สมฺปตฺติ) อ.สมบัตินั้น  ทกฺขิณา คือ อ.ทักษิณา  

เปตานํ เพื่อผู้ล่วงลับไปแล้ว ท.”  (อิติ) ดังนี้ ฯ  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  (อิติ) ว่า   

“(ทกฺขิณา) อ.ทักษิณา  เกน อันใคร  (ทชฺชา) พึงให้ ?”  (อิติ) ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) 

อ.อันแก้  (อิติ) ว่า  “(กุลปุตฺโต) อันกุลบุตร  อนุสฺสรํ ผู้ระลึกถึงอยู่,  อตฺโถ อ.อธิบาย  

อิติ ว่า  “(กุลปุตฺเตน) อันกุลบุตร  อนุสฺสรตา ผู้ตามระลึกถึงอยู่  (ชเนหิ)  กตํ   

(อุปการํ) ซึ่งอุปการะ อันอันชน ท. กระทําแล้ว  ปุพฺเพ ในกาลก่อน  นเยน โดยนัย  

อิติอาทินา เป็นต้นว่า  ‘(โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  อทาสิ ได้ให้แล้ว  เม แก่เรา’  

อิติ ดังนี้ ฯ  ห ิก็  อิทํ  (“อนุสฺสรนฺติ  (ปทํ) อ.บทว่า “อนุสฺสรํ” ดังนี้  ปจฺจตฺตวจนํ  

เป็นปฐมาวิภัตติ  (โหติ) ย่อมลง  กรณตฺเถ ในอรรถแห่งตติยาวิภัตติ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า “ทกฺขิณํ  ทชฺชา” ความว่า กุลบุตรเมื่อหวนระลึก คือ

ตามระลึกถึงอุปการะอันท่านทําแล้วในกาลก่อนทั้งหมดอย่างนี้ว่า ‘ผู้นั้น ได้ให้ทรัพย์

หรือข้าวเปลือกชื่อนี้แก่เรา’ ว่า ‘ผู้นั้น ได้ช่วยทํากิจชื่อนี้ของเรา’ ว่า ‘คนโน้น ชื่อว่า

เป็นญาติของเรา เพราะเป็นผู้เนื่องกันข้างมารดาหรือข้างบิดา’, ว่า ‘คนโน้น ชื่อว่า

เป็นมิตร เพราะเป็นผู้สามารถช่วยต้านทาน ด้วยสามารถความรัก’ และว่า ‘คนโน้น 

เป็นเพื่อนเล่นฝุ่นร่วมกันของเรา’ พึงให้ คือพึงมอบให้ทานเพื่อท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว. 

บาลีว่า “ทกฺขิณา  ทชฺชา” ดังนี้ ก็มี. ในบทว่า “ทชฺชา” นั้น พึงทราบวิเคราะห์ดังนี้. 

สมบัติใด อันเขาพึงให้ เพราะเหตุนั้น สมบัตินั้น ชื่อว่าทชฺชา. ถามว่า “สมบัติอันเขา

พึงให้นั้น คืออะไร ?”. แก้ว่า “สมบัติอันเขาพึงให้นั้น คือ ทักษิณาเพื่อท่านผู้ล่วงลับ

ไปแล้ว”. ทักษิณานั้น ใครพึงให้ ? อันกุลบุตรผู้หวนระลึก, อธิบายว่า “ผู้ตามระลึกถึง

อุปการะอันท่านทําแล้วในกาลก่อน โดยนัยว่า “ผู้นั้น ได้ให้สิ่งนี้แก่เรา” ดังนี้เป็นต้น. ก็

บทว่า “อนุสฺสรํ” นี้ เป็นปฐมาวิภัตติ ลงในอรรถตติยาวิภัตติ ดังนี้แล.

 ..............................................................................................................................
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[๓๔๘] “เย  ปน  สตฺตา  ฃาติมรเณน  รุณฺณโสกาทิปราเอว  หุตฺวา  ติฏฺฅนฺติ  น  เตสํ  อตฺถาย  

กิญฺจิ  เทนฺติ,  เตสํ  ตํ  รุณฺณโสกาทิ  เกวลํ  อตฺตปริตาปนเมว  โหติ,  น  ตํ  เปตานํ  

กิญฺจิ  อตฺถํ  สาเธตีติ  ทสฺเสนฺโต  เอกาทสมํ  คาถมาห

  “น  หิ  รุณฺณํ  วา  โสโก  วา   ยา  วญฺฃา  ปริเทวนา  

  น  ตํ  เปตสฺส  อตฺถาย   เอวํ  ติฏฺฅนฺติ  ฃาตโยติ ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  ทสฺเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  อิติ ว่า  “ปน ก็  เย  สตฺตา อ.สัตว์ 

ท. เหล่าใด  รุณฺณโสกาทิปรา  เอว เป็นผู้มีความทุกข์มีการร้องไห้และความเศร้าโศก

เป็นต้นเป็นเบื้องหน้านั่นเทียว  ฃาติมรเณน เพราะการตายแห่งญาติ  หุตฺวา เป็น  

ติฏฺฅนฺติ ย่อมดํารงอยู่  น  เทนฺติ ย่อมไม่ให้  กิญฺจิ ซึ่งอะไรๆ  อตฺถาย เพื่อประโยชน์  

เตสํ  (ฃาตีนํ) แก่ญาติ ท. เหล่านั้น,  ตํ  รุณฺณโสกาทิ  (ทุกฺขํ) อ.ความทุกข์มีการ

ร้องไห้และความเศร้าโศกเป็นต้นนั้น  เตสํ  (สตฺตานํ) ของสัตว์ ท. เหล่านั้น  อตฺต- 

ปริตาปนํ  เอว เป็นเหตุยังตนให้เดือดร้อนนั่นเทียว  เกวลํ อย่างเดียว  โหติ ย่อม

เป็น,  ตํ  (รุณฺณโสกาทิ  ทุกฺขํ) อ.ความทุกข์มีการร้องไห้และความเศร้าโศกเป็นต้น

นั้น  อตฺถํ ยังประโยชน์  กิญฺจิ อะไรๆ  สาเธติ ย่อมให้สําเร็จ  เปตานํ  (ฃาตีนํ)  

แก่ญาติ ท. ผู้ล่วงลับไปแล้ว  น หามิได้”  อิติ ดังนี้  อาห ตรัสแล้ว  คาถํ ซึ่งคาถา   

เอกาทสมํ ที่ ๑๑  อิติ ว่า

 “รุณฺณํ  วา อ.การร้องไห้หรือ  โสโก  วา หรือว่า อ.ความเศร้า

โศก  วา หรือว่า  ปริเทวนา อ.ความครํ่าครวญ  อญฺฃา อย่าง

อื่น  ยา ใด  (เกนจิ) อันใครๆ  น  หิ  กาตพฺพา ไม่พึงกระทํา

นั่นเทียว,  (หิ) เพราะว่า  ตํ  (รุณฺณโสกาทิทุกฺขํ) อ.ความ

ทุกข์มีการร้องไห้และความเศร้าโศกเป็นต้นนั้น  (โหติ) ย่อมมี   

อตฺถาย เพื่อประโยชน์  (ฃาตกสฺส) แก่ญาติ  เปตสฺส ผู้ล่วง

ลับไปแล้ว  น หามิได้,  ฃาตโย อ.ญาติ ท.  ติฏฺฅนฺติ ย่อม

ดํารงอยู่  เอวํ อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงว่า “ก็สัตว์เหล่าใด มัวแต่เป็นผู้มีทุกข์ มีความร้องไห้และ

ความเศร้าโศก เพราะญาติตายไปเป็นต้น เป็นเบื้องหน้าอยู่นั่นแล ไม่ให้อะไรๆ เพื่อ
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ประโยชน์แก่ญาติเหล่านั้น, ความทุกข์มีการร้องไห้และความเศร้าโศกเป็นต้นนั้นของ

สัตว์เหล่านั้น ย่อมเป็นเหตุให้ตนเดือดร้อนอย่างเดียวเท่านั้น, การร้องไห้เป็นต้นนั้น 

หายังประโยชน์สักหน่อยหนึ่งให้สําเร็จแก่หมู่ญาติผู้ละไปแล้วไม่” ดังนี้ จึงตรัสคาถาที่ 

๑๑ ว่า

 “การร้องไห้ก็ดี ความเศร้าโศกก็ดี การครํ่าครวญอย่างอื่นใด

ก็ดี ใครๆ ไม่ควรทําโดยแท้ เพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้น ไม่

สําเร็จประโยชน์แก่ญาติผู้ละไปแล้ว ญาติทั้งหลายย่อมดํารง

อยู่อย่างนั้น”.

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

 ตตฺถ  รุณฺณนฺติ  รุทตํ  อสฺสุโมจนํ ฯ  น  หิ  กาตพฺพนฺติ  วจนเสโส ฯ  โสโกติ   

โสจนา  จิตฺตสนฺตาโป  อนฺโต  นิชฺฌานํ ฯ  ยา  วญฺฃาติ  ยา  วา  รุณฺณโสเกหิ  อญฺฃา ฯ   

ปริเทวนาติ  ฃาติพฺยสเนน  ผุฏฺฅสฺส  ลาลปนา  กหํ  เอกปุตฺตกาติอาทินา   

วาจาวิปฺปลาโป ฯ  โสปิ  น  กาตพฺโพติ  อตฺโถ ฯ  สพฺพตฺถ  วาสทฺโท  วิกปฺปตฺโถ ฯ   

น  ตํ  เปตสฺส  อตฺถายาติ  ยสฺมา  ตํ  รุณฺณาทิ  สพฺพํ  กาลกตสฺส  อุปการาย  น  

โหติ,  ตสฺมา  น  หิ  ตํ  กาตพฺพํ ฯ  ตถา  หิ  เอวํ  ติฏฺฅนฺติ  ฃาตโย ฯ  อวิทฺทสุโนติ   

อธิปฺปาโย ฯ

 ตตฺถ  (คาถายํ)  “รุณฺณนฺติ  รุทตํ  (ชนานํ) อสฺสุโมจนํ ฯ  “น  หิ  กาตพฺพนฺติ  วจนเสโส  (ปณฺฑิเตน  

สมฺพนฺธิตพฺโพ) ฯ  โสโกติ  โสจนา  จิตฺตสนฺตาโป  อนฺโต  นิชฺฌานํ ฯ  “ยา  วญฺฃาติ  (ปททฺวยสฺส)  

“ยา  วา  รุณฺณโสเกหิ  อญฺฃา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ปริเทวนาติ  ฃาติพฺยสเนน  ผุฏฺฅสฺส  (ชนสฺส)   

ลาลปนา  “(ตฺวํ)  กหํ  (ฅาเน  คจฺฉิ)  เอกปุตฺตกาติอาทินา  (นเยน)  วาจาวิปฺปลาโป ฯ  “โสปิ   

(วาจาวิปฺปลาโป  เกนจิ)  น  กาตพฺโพติ  อตฺโถ ฯ  สพฺพตฺถ  (ปเทสุ)  วาสทฺโท  วิกปฺปตฺโถ   

(โหติ) ฯ  “น  ตํ  เปตสฺส  อตฺถายาติ  (คาถาปาทสฺส)  “ยสฺมา  ตํ  รุณฺณาทิ  สพฺพํ  (กิริยํ)   

กาลกตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  อุปการาย  น  โหติ,  ตสฺมา  น  หิ  ตํ  (รุณฺณาทิ  กิริยํ  เกนจิ)   

กาตพฺพํ ฯ  ตถา  หิ  เอวํ  ติฏฺฅนฺติ  ฃาตโย ฯ  “อวิทฺทสุโนติ  อธิปฺปาโย ฯ

 อสฺสุโมจนํ อ.การปล่อยซึ่งนํ้าตา  รุทตํ  (ชนานํ) ของชน ท. ผู้ร้องไห้อยู่  “รุณฺณนฺติ  

ชื่อว่าการร้องไห้  ตตฺถ  (คาถายํ) ในคาถานั้น ฯ  วจนเสโส อ.คําที่เหลือ  “น  หิ  
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กาตพฺพนฺติ ว่า “น  หิ  กาตพฺพํ” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  สมฺพนฺธิตพฺโพ พึง

สัมพันธ์ ฯ  โสจนา อ.ความเศร้า  จิตฺตสนฺตาโป คือว่า อ.ความแห้งแห่งจิต  นิชฺฌานํ 

คือว่า อ.ความเหี้ยมเกรียม  อนฺโต ในภายใน  โสโกติ ชื่อว่าความเศร้าโศก ฯ  (อตฺโถ)  

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วา หรือว่า  อญฺฃา อันอื่น  รุณฺณโสเกหิ จากการร้องไห้และ

ความเศร้าโศก ท.  ยา ใด”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  “ยา  

วญฺฃาติ ว่า “ยา วญฺฃา” ดังนี้ ฯ  ลาลปนา อ.การรําพัน  วาจาวิปฺปลาโป คือว่า 

อ.ความพรํ่าเพ้อด้วยวาจา  (นเยน) โดยนัย  อิติอาทินา เป็นต้นว่า  “เอกปุตฺตก 

ดูก่อนบุตรน้อยคนเดียว  (ตฺวํ) อ.เจ้า  (คจฺฉิ) ไปแล้ว  กหํ  (ฅาเน) ในที่ไหน”  อิติ 

ดังนี้  (ชนสฺส) ของชน  ฃาติพฺยสเนน  ผุฏฺฅสฺส ผู้ อันความเสื่อมแห่งญาติ ถูกต้อง

แล้ว  ปริเทวนาติ ชื่อว่าความครํ่าครวญ ฯ  (อตฺโถ) อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “โสปิ  (วาจา- 

วิปฺปลาโป) อ.ความพรํ่าเพ้อด้วยวาจาแม้นั้น  (เกนจิ) อันใครๆ  น  กาตพฺโพ ไม่

พึงกระทํา”  อิติ ดังนี้ ฯ  วาสทฺโท อ.วาศัพท์  สพฺพตฺถ  (ปเทสุ) ในบท ท. ทั้งปวง   

วิกปฺปตฺโถ มีอรรถวิกัปปะ  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ตํ  

รุณฺณาทิ  (กิริยํ) อ.กิริยามีการร้องไห้เป็นต้นนั้น  สพฺพ ํทั้งปวง  น  โหติ ย่อมไม่มี  

อุปการาย เพื่อเป็นอุปการะ  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคล  กาลกตสฺส ผู้มีกาละอันกระทํา

แล้ว  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  ตํ  (รุณฺณาทิ  กิริยํ) อ.กิริยามีการ

ร้องไห้เป็นต้นนั้น  (เกนจิ) อันใครๆ  น  หิ  กาตพฺพํ ไม่พึงกระทํานั่นเทียว”  (อิติ) 

ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  “น  ตํ  เปตสฺส  อตฺถายาติ ว่า “น  ตํ  

เปตสฺส  อตฺถาย” ดังนี้ ฯ  ตถา  หิ จริงเหมือนอย่างนั้น  ฃาตโย อ.ญาติ ท.  ติฏฺฅนฺติ  

ย่อมดํารงอยู่  เอวํ อย่างนั้น ฯ  อธิปฺปาโย อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “อวิทฺทสุโน เป็นผู้ไม่รู้

แจ้ง”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 การไหลออกแห่งนํ้าตาของชนผู้ร้องไห้อยู่ทั้งหลาย ชื่อว่าการร้องไห้ ในคาถานั้น. 

บัณฑิตพึงสัมพันธ์คําที่เหลือว่า “น  หิ  กาตพฺพํ”. ความเศร้า คือความแห้งจิต ได้แก่ 

ความเหี้ยมเกรียมภายใน ชื่อว่าความเศร้าโศก. สองบทว่า “ยา  วญฺฃา” ได้แก่ อื่น

ใดจากการร้องไห้และความเศร้าโศกก็ดี. การรําพัน คือความพรํ่าเพ้อด้วยวาจา โดย

นัยว่า “บุตรน้อยคนเดียว เจ้าไป ณ ที่แห่งใด” ดังนี้เป็นต้น ของบุคคลผู้อันความเสื่อม

แห่งญาติถูกต้องแล้ว ชื่อว่าความครํ่าครวญ. อธิบายว่า “ความพรํ่าเพ้อด้วยวาจา 

แม้นั้น อันใครๆ ไม่ควรทํา. วา ศัพท์ ในบททั้งปวง มีอรรถวิกัปปะ (ไม่แน่นอน). 
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บาทคาถาว่า “น  ตํ  เปตสฺส  อตฺถาย” ความว่า เพราะเหตุที่การร้องไห้เป็นต้นนั้น

ทั้งหมด ย่อมไม่เป็นไปเพื่ออุปการะแก่บุคคลผู้ทํากาละแล้ว เพราะฉะนั้น การร้องไห้

เป็นตนนั้น อันใครๆ ไม่ควรทําเลย, จริงเหมือนอย่างนั้น ญาติทั้งหลายย่อมดํารงอยู่

อย่างนั้น, อธิบายว่า “หารู้แจ้งไม่”.

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

[๓๔๙] เอวํ  รุณฺณาทิโน  นิรตฺถกตํ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  รญฺฃา  ทินฺนทกฺขิณาย  สาตฺถกตํ   

ทสฺเสนฺโต  ทฺวาทสมํ  คาถมาห

  “อยญฺจ  โข  ทกฺขิณา  ทินฺนา   สงฺฆมฺหิ  สุปติฏฺฅิตา  

  ทีฆรตฺตํ  หิตายสฺส    ฅานโส  อุปกปฺปตีติ ฯ

 (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  ทสฺเสตฺวา ครั้นทรงแสดงแล้ว  รุณฺณาทิโน   

(กิริยสฺส)  นิรตฺถกตํ ซึ่งความที่ แห่งกิริยา มีการร้องไห้เป็นต้น เป็นสิ่งมีประโยชน์

ออกแล้ว  ทสฺเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  รญฺฃา  ทินฺนทกฺขิณาย  สาตฺถกตํ ซึ่งความ

ที่ แห่งทักษิณา อันพระราชา ถวายแล้ว เป็นของเป็นไปกับด้วยประโยชน์  อาห ตรัส

แล้ว  คาถํ ซึ่งคาถา  ทฺวาทสมํ ที่ ๑๒  อิติ ว่า 

 “จ แต่ว่า  อยํ  โข  ทกฺขิณา อ.ทักษิณานี้แล  รญฺฃา  ทินฺนา  

อันอันพระราชาถวายแล้ว  สุปติฏฺฅิตา ทรงตั้งไว้ดีแล้ว  

สงฺฆมฺหิ ในพระสงฆ์  อุปกปฺปต ิ ย่อมสําเร็จ  ฅานโส โดย

ฐานะ  หิตาย เพื่อประโยชน์เกื้อกูล  อสฺส  (ชนสฺส) แก่ชนนั้น  

ทีฆรตฺตํ ตลอดราตรีอันยาวนาน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นทรงแสดงความที่การร้องไห้เป็นต้น เป็นการหาประโยชน์

มิได้ ด้วยประการฉะนี้ บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงความที่ทักษิณาอันพระราชาถวายแล้ว

มีประโยชน์ จึงตรัสคาถาที่ ๑๒ ว่า

 “แต่ทักณิณานี้แล อันพระองค์ถวายแล้ว ชื่อว่าตั้งไว้ดีแล้วใน

พระสงฆ์ ย่อมสําเร็จโดยฐานะเพื่อประโยชน์แก่ชนนั้นตลอด

กาลนาน”.
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 ตตฺถ  อยนฺติ  รญฺฃา  ตทา  ทินฺนทานํ  ปจฺจกฺขโต  ทสฺเสนฺโต  วทติ ฯ  จสทฺโท   

พฺยติเรเก ฯ  เตน  ยถา  รุณฺณาทิ  เปตสฺส  กสฺสจิ  อตฺถาย  น  โหติ,  น  เอวมยํ,   

อยมฺปน  ทกฺขิณา  ทีฆรตฺตํ  หิตายสฺสาติ  วกฺขมานเมว  วิเสสํ  โชเตติ ฯ  โขติ   

อวธารเณ ฯ  ทกฺขิณา  ทินฺนาติ  มหาราช  ตยา  อชฺช  อตฺตโน  ฃาติคณํ   

อุทฺทิสฺส  ทินฺนํ  ทานํ ฯ  ยสฺมา  สงฺโฆ  อนุตฺตรํ  ปุญฺฃกฺเขตฺตํ  โลกสฺส  ตสฺมา  สงฺฆมฺหิ   

สุปติฏฺฅิตา ฯ  หิตายสฺสาติ  อสฺส  เปตชนสฺส  ทีฆรตฺตํ  จิรํ  กาลํ  หิตตฺถาย ฯ  ฅานโส  

อุปกปฺปตตีิ  ตํขณญฺเฃว  โหติ  สมฺปชฺชติ  ผลติ ฯ  น  จิเรนาติ  วุตฺตํ  โหติ ฯ 

 (ภควา)  ตตฺถ  (คาถายํ)  “อยนฺติ  (วจเนน)  รญฺฃา  ตทา  ทินฺนทานํ  ปจฺจกฺขโต  ทสฺเสนฺโต  วทติ ฯ   

จสทฺโท  พฺยติเรเก  (วตฺตติ) ฯ  (ภควา)  เตน  (จสทฺเทน)  “ยถา  รุณฺณาทิ  (กิริยํ)  เปตสฺส   

กสฺสจิ  อตฺถาย  น  โหติ,  น  เอวํ  อยํ  (ทกฺขิณา  เปตสฺส  กสฺสจิ  อตฺถาย  โหติ),  อยํ  ปน   

ทกฺขิณา  ทีฆรตฺตํ  หิตาย  อสฺส  (ชนสฺส  โหติ)”  อิติ  วกฺขมานํ  เอว  วิเสสํ  โชเตติ ฯ  “โขติ   

(สทฺโท)  อวธารเณ  (วตฺตติ) ฯ  “ทกฺขิณา  ทินฺนาติ  (ปททฺวยสฺส)  “มหาราช  ตยา  อชฺช   

อตฺตโน  ฃาติคณํ  อุทฺทิสฺส  ทินฺนํ  ทานํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ยสฺมา  สงฺโฆ  อนุตฺตรํ  ปุญฺฃกฺเขตฺตํ   

โลกสฺส  (โหติ),  ตสฺมา  (ทกฺขิณา  ตยา)  สงฺฆมฺหิ  สุปติฏฺฅิตา ฯ  “หิตายสฺสาติ  (ปทสฺส)  “อสฺส  

(ชนสฺส)  เปตชนสฺส  ทีฆรตฺตํ  จิรํ  กาลํ  หิตตฺถาย”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ฅานโส  อุปกปฺปตตีิ   

(คาถาปาทสฺส)  ตํขณํ  เอว  โหติ  สมฺปชฺชติ  ผลติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “น  จิเรนาติ  (วจนํ   

ภควตา)  วุตฺตํ  โหติ ฯ 

 (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  ทสฺเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  รญฺฃา  ตทา  ทินฺนทานํ 

ซึ่งทาน อันพระราชา ทรงถวายแล้ว ในกาลนั้น  ปจฺจกฺขโต โดยประจักษ์  วทติ ย่อม

ตรัส  “อยนฺติ  (วจเนน) ด้วยคําว่า “อยํ” ดังนี้  ตตฺถ  (คาถายํ) ในคาถานั้น ฯ  จสทฺโท  

อ.จศัพท์  (วตฺตติ) ย่อมเป็นไป  พฺยติเรเก ในพยติเรกะ ฯ  (ภควา) อ.พระผู้มีพระ

ภาคเจ้า  โชเตติ ย่อมทรงส่อง  วิเสส ํซึ่งความต่างกัน  วกฺขมานํ  เอว อันจะกล่าว

นั่นเทียว  อิติ ว่า  “รุณฺณาทิ  (กิริยํ) อ.กิริยามีการร้องไห้เป็นต้น  น  โหติ ย่อมไม่มี  

อตฺถาย เพื่อประโยชน์  กสฺสจิ แก่ใครๆ  เปตสฺส ผู้ล่วงลับไปแล้ว  ยถา ฉันใด,  อยํ  

(ทกฺขิณา) อ.ทักษิณานี้  (น  โหติ) ย่อมไม่มี  (อตฺถาย) เพื่อประโยชน์  (กสฺสจิ)  

แก่ใครๆ  (เปตสฺส) ผู้ล่วงลับไปแล้ว  เอวํ ฉันนั้น  น หามิได้,  ปน แต่ว่า  อยํ   

ทกฺขิณา อ.ทักษิณานี้  (โหติ) ย่อมมี  หิตาย เพื่อประโยชน์เกื้อกูล  อสฺส  (ชนสฺส) 
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แก่ชนนั้น  ทีฆรตฺตํ ตลอดราตรีอันยาวนาน”  อิติ ดังนี้  เตน  (จสทฺเทน) ด้วย จศัพท์

นั้น ฯ  “โขติ  (สทฺโท) อ.ศัพท์ว่า “โข”  (วตฺตติ) ย่อมเป็นไป  อวธารเณ ในอรรถ 

อวธารณะ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร  ตยา  อชฺช   

อตฺตโน  ฃาติคณํ  อุทฺทิสฺส  ทินฺนํ  ทานํ อ.ทาน อันอันพระองค์ถวายแล้ว อุทิศ  

ซึ่งหมู่แห่งญาติ ของพระองค์ ในวันนี้”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่ง

บท  “ทกฺขิณา  ทินฺนาติ ว่า “ทกฺขิณา  ทินฺนา” ดังนี้ ฯ  สงฺโฆ อ.พระสงฆ์  ปุญฺฃกฺ-

เขตฺตํ เป็นนาบุญ  อนุตฺตรํ อันยอดเยี่ยม  โลกสฺส ของโลก  (โหติ) ย่อมเป็น  ยสฺมา  

เพราะเหตุใด,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (ทกฺขิณา) อ.ทักษิณา  (ตยา) อันพระองค์   

สุปติฏฺฅิตา ชื่อว่าตั้งไว้ดีแล้ว  สงฺฆมฺหิ ในพระสงฆ์ ฯ   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า   

“หิตตฺถาย เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและประโยชน์  อสฺส  (ชนสฺส) แก่ชนนั้น  เปตชนสฺส 

คือว่าแก่ชนผู้ล่วงลับไปแล้ว  ทีฆรตฺตํ ตลอดราตรีอันยาวนาน  จิรํ  กาลํ คือว่าตลอด

กาลอันยาวนาน”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “หิตายสฺสาติ ว่า “หิตายสฺส” ดังนี้ ฯ  

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โหติ ย่อมมี  สมฺปชฺชติ คือว่าย่อมถึงพร้อม  ผลติ คือว่า

ย่อมเผล็ดผล  ตํขณํ  เอว ในขณะนั้นนั่นเทียว”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวด

สองแห่งบท  “ฅานโส  อุปกปฺปตีติ ว่า “ฅานโส  อุปกปฺปติ” ดังนี้ ฯ  (วจนํ) อ.คํา  อิติ 

ว่า  “น  จิเรน โดยกาลไม่นาน”  อิติ ดังนี้  (ภควตา)  วุตฺต ํเป็นคําอธิบายอันพระผู้มี

พระภาคเจ้าตรัสแล้ว  โหติ ย่อมเป็น ฯ

 พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะทรงแสดงทานที่พระราชาทรงถวายแล้วในครั้งนั้น โดย

ประจักษ์ จึงตรัสด้วยคําว่า “อยํ” ในคาถานั้น, จศัพท์ ย่อมเป็นไปในอรรถพยติเรก

โชตก. ด้วย จศัพท์นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงส่องความแปลกกันที่จะตรัสว่า “การ

ร้องไห้เป็นต้น หาเป็นประโยชน์สักน้อยหนึ่งแก่ชนผู้ละไปแล้วไม่ ฉันใด, ทักษิณานี้ 

จะไม่มีประโยชน์แก่ชนผู้ละไปแล้วนั้น ฉันนั้น หามิได้. ทักษิณานี้ ย่อมมีประโยชน์แก่

ชนผู้ละไปแล้วนั้นสิ้นกาลนาน” ดังนี้. ศัพท์ว่า “โข” เป็นไปในอรรถอวธารณะ.

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

 ยถา  หิ  ตํขณญฺเฃว  ปฏิภนฺตํ  ฅานโส  เจตํ  ตถาคตํ  ปฏิภาตีติ  วุจฺจติ  เอวมิธาปิ   

ตํขณญฺเฃว  อุปกปฺปนฺตี  ฅานโส  อุปกปฺปตีติ  วุตฺตา ฯ  ยํ  วา  ฅานํ  อิทํ  โข   

พฺราหฺมณ  ฅานํ  ยตฺถ  ฅิตสฺส  ตํ  ทานํ  อุปกปฺปตีติ  วุตฺตํ  ตตฺถ  ขุปฺปิปาสิกวนฺต-
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ปรทตฺตุปชีวินิชฺฌามตณฺหิกาทิเภทภินฺเน  ฅาเน  อุปกปฺปนฺตี  “ฅานโส  อุปกปฺปตีติ   

วุตฺตา  ยถา  กหาปณํ  เทนฺโต  กหาปณํ  โส  เทตีติ  โลเก  วุจฺจติ ฯ  อิมสฺมิญฺจ   

อตฺถวิกปฺเป  อุปกปฺปตตีิ  ปาตุภวติ  นิพฺพตฺตตีติ  วุตฺตํ  โหติ ฯ

 ยถา  หิ  (ปญฺหพฺยากรณํ)  ตํขณํ  เอว  ปฏิภนฺตํ  (ภควตา)  “ฅานโส  จ  เอตํ  (ปญฺหพฺยากรณํ)   

ตถาคตํ  ปฏิภาตีติ  วุจฺจติ,  เอวํ  (ทกฺขิณา)  อิธ  อปิ  (คาถายํ)  ตํขณํ  เอว  อุปกปฺปนฺตี   

(ภควตา)  “ฅานโส  อุปกปฺปตีติ  วุตฺตา ฯ  ยํ  วา  ฅานํ  (ภควตา)  “อิทํ  โข  (ฅานํ)  พฺราหฺมณ   

ฅานํ  (โหติ),  ยตฺถ  (ฅาเน)  ฅิตสฺส  (สตฺตสฺส)  ตํ  ทานํ  อุปกปฺปตีติ  วุตฺตํ,  (ทกฺขิณา)  ตตฺถ  

ขุปฺปิปาสิกวนฺตปรทตฺตุปชีวินิชฺฌามตณฺหิกาทิเภทภินฺเน  ฅาเน  อุปกปฺปนฺตี  (ภควตา)  “ฅานโส  

อุปกปฺปตีติ  วุตฺตา,  ยถา  (ปุคฺคโล)  กหาปณํ  เทนฺโต  กหาปณํ  (ชเนหิ)  “โส  (ปุคฺคโล)   

เทตีติ  โลเก  วุจฺจติ ฯ  อิมสฺมึ  จ  อตฺถวิกปฺเป  “อุปกปฺปตตีิ  (ปทสฺส)  “ปาตุภวติ”  (อิติ  อตฺโถ),  

“นิพฺพตฺตตีติ  (วจนํ  ภควตา)  วุตฺตํ  โหติ ฯ

 ห ิ เหมือนอย่างว่า  (ปญฺหพฺยากรณํ) อ.การพยากรณ์ซึ่งปัญหา  ปฏิภนฺตํ แจ่มแจ้ง

แล้ว  ตํขณํ  เอว ในขณะนั้นนั่นเทียว  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุจฺจติ ย่อม

ตรัส  อิติ ว่า  “จ ก็  เอตํ  (ปญฺหพฺยากรณํ) อ.การพยากรณ์ซึ่งปัญหานั่น  ปฏิภาติ 

ย่อมแจ่มแจ้ง  ตถาคตํ ในญาณของพระตถาคต  ฅานโส โดยฐานะ”  อิติ ดังนี้  ยถา 

ฉันใด,  (ทกฺขิณา) อ.ทักษิณา  อุปกปฺปนฺต ี สําเร็จอยู่  ตํขณํ  เอว ในขณะนั้นนั่น

เทียว  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺตา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อุปกปฺปต ิย่อม

สําเร็จ  ฅานโส โดยฐานะ”  อิติ ดังนี้  อิธ  อปิ  (คาถายํ) ในคาถาแม้นี้  เอวํ ฉันนั้น ฯ  

วา อีกอย่างหนึ่ง  ยํ  ฅานํ อ.ฐานะใด  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัส

แล้ว  อิติ ว่า  “พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  ตํ  ทานํ อ.ทานนั้น  อุปกปฺปติ ย่อมสําเร็จ  

(สตฺตสฺส) แก่สัตว์  ฅิตสฺส ผู้ดํารงอยู่แล้ว  ยตฺถ  (ฅาเน) ในฐานะใด,  อิทํ  โข  (ฅานํ) 

อ.ฐานะนี้แล  ฅานํ เป็นฐานะ  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้,  (ทกฺขิณา) อ.ทักษิณา  

อุปกปฺปนฺต ี สําเร็จอยู่  ตตฺถ  ฅาเน ในฐานะนั้น  ขุปฺปิปาสิกวนฺตปรทตฺตุป- 

ชีวินิชฺฌามตณฺหิกาทิเภทภินฺเน อันต่างแล้วโดยประเภทแห่งเปรตมีขุปปิปาสิก- 

วันตเปรต ปรทัตตูปชีวีิเปรต และนิชฌามตัณหิกเปรตเป็นต้น  (ภควตา) อันพระผู้มี

พระภาคเจ้า  วุตฺตา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อุปกปฺปติ ย่อมสําเร็จ  ฅานโส โดยฐานะ”  

อิติ ดังนี้,  ยถา  (ปุคฺคโล) ราวกะ อ.บุคคล  เทนฺโต ให้อยู่  กหาปณํ ซึ่งกหาปณะ  



238 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๓ [จตุตฺถ

(ชเนหิ) อันชน ท.  วุจฺจติ ย่อมกล่าว  โลเก ในโลก  อิติ ว่า  “โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล

นั้น  เทติ ย่อมให้  กหาปณํ ซึ่งกหาปณะ”  อิติ ดังนี้ ฯ  จ ก็  (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ  

ว่า  “ปาตุภวต ิ ย่อมมีปรากฏ”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อุปกปฺปตีต ิ ว่า  

“อุปกปฺปติ” ดังนี้  (อิมสฺมึ  อตฺถวิกปฺเป) ในอัตถวิกัปนี้,  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  

“นิพฺพตฺตติ ย่อมบังเกิด”  อิติ ดังนี้  (ภควตา)  วุตฺตํ เป็นคําอธิบายอันพระผู้มีพระ

ภาคเจ้าตรัสแล้ว  โหติ ย่อมเป็น ฯ

 เหมือนอย่างว่า การพยากรณ์ปัญหา ย่อมแจ่มแจ้งในขณะนั้นนั่นเอง พระผู้มีพระภาค

เจ้าย่อมตรัสว่า “ก็การพยากรณ์ปัญหานั้น ย่อมแจ่มแจ้งในพระญาณของพระตถาคต

โดยฐานะ” ดังนี้ ฉันใด, แม้ในคาถานี้ ทักษิณา สําเร็จอยู่ในขณะนั้น พระองค์ตรัส

แล้วว่า “ย่อมสําเร็จโดยฐานะ” ดังนี้ ฉันนั้น. อีกอย่างหนึ่ง ฐานะใด อันพระองค์ตรัส

ว่า “พราหมณ์ ทานนั้น ย่อมสําเร็จแก่สัตว์ผู้ดํารงอยู่ในฐานะใด, ฐานะนี้แล เป็นฐานะ”, 

ทักษิณา สําเร็จอยู่ในฐานะนั้น ต่างโดยฐานะแห่งเปรตมีขุปปาสิกวันตเปรต ปรทัต

ตูปชีวีเปรต และนิชฌามตัณหิกเปรตเป็นต้น พระองค์ตรัสว่า “ย่อมสําเร็จโดยฐานะ” 

ดังนี้ เหมือนบุคคลผู้ให้กหาปณะอยู่ เหล่าชนย่อมกล่าวกันในโลกว่า “บุคคลนั้น ให้

กหาปณะ” ดังนี้ ฉะนั้น. ก็ในอรรถวิกัปนี้ บทว่า “อุปกปฺปติ” ได้แก่ ย่อมมีปรากฏ, มีคํา

อธิบายว่า “ย่อมบังเกิด” ดังนี้.

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

[๓๕๐]  อิทานิ  สตฺถา  ยถาภุจฺจคุเณหิ  ราชานํ  ปสํสนฺโต  โอสานคาถมาห

   “โส  ฃาติธมฺโม  จ  อยํ  นิทสฺสิโต  

   เปตาน  ปูชา  จ  กตา  อุฬารา  

   พลญฺจ  ภิกฺขูนมนุปฺปทินฺนํ

   ตุมฺเหหิ  ปุญฺฃํ  ปสุตํ  อนปฺปกนฺติ ฯ

[๓๕๐]  อิทานิ  สตฺถา  ยถาภุจฺจคุเณหิ  ราชานํ  ปสํสนฺโต  โอสานคาถํ  อาห

   “โส  ฃาติธมฺโม  จ  อยํ  (ตุมฺเหหิ)  นิทสฺสิโต  

   เปตานํ  (ชนานํ)  ปูชา  จ  (ตุมฺเหหิ)  กตา  อุฬารา  
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   พลํ  จ  ภิกฺขูนํ  (ตุมฺเหหิ)  อนุปฺปทินฺนํ

   ตุมฺเหหิ  ปุญฺฃํ  ปสุตํ  อนปฺปกนฺติ ฯ

 อิทานิ ในกาลนี้  สตฺถา อ.พระศาสดา  ปสํสนฺโต เมื่อทรงสรรเสริญ  ราชานํ ซึ่งพระ

ราชา  ยถาภุจฺจคุเณหิ ด้วยพระคุณตามที่เป็นจริง ท.  อาห ตรัสแล้ว  โอสานคาถํ 

ซึ่งคาถาอันเป็นที่สิ้นสุด  อิติ ว่า

 “โส  อยํ  ฃาติธมฺโม อ.ญาติธรรมนี้นั้น  (ตุมฺเหหิ) อันพระองค์  

นิทสฺสิโต ทรงแสดงแล้ว  จ ด้วย,  ปูชา อ.การบูชา  เปตานํ  

(ชนานํ) เพื่อชน ท. ผู้ล่วงลับไปแล้ว  (ตุมฺเหหิ) อันพระองค์  

กตา ทรงกระทําแล้ว  อุฬารา อย่างโอฬาร  จ ด้วย,  พลํ 

อ.กําลัง  ภิกฺขูนํ ของภิกษุ ท.  (ตุมฺเหหิ) อันพระองค์  อนุปฺป-

ทินฺนํ ทรงตามเพิ่มให้แล้ว  จ ด้วย,  ปุญฺฃํ อ.บุญ  อนปฺปกํ 

อันมิใช่น้อย  ตุมฺเหห ิอันพระองค์  ปสุต ํทรงขวนขวายแล้ว”  

อิติ ดังนี้ ฯ

  บัดนี้ พระศาสดา เมื่อจะทรงสรรเสริญพระราชาด้วยพระคุณตามที่เป็นจริง จึงตรัส

คาถาสุดท้ายว่า

 “ญาติธรรมนี้นั้น เป็นอันพระองค์ทรงเผยออกแล้ว การบูชา

เพื่อชนผู้ละไปแล้ว อันพระองค์ทรงทําแล้วอย่างโอฬาร และ

กําลังของภิกษุทั้งหลาย อันพระองค์ทรงตามเพิ่มให้แล้ว บุญ

มิใช่น้อย ชื่อว่าอันพระองค์ทรงขวนขวายแล้ว”.

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

 ตตฺถ  ฃาติธมฺโมติ  ฃาตีหิ  ฃาตีนํ  กตฺตพฺพกิจฺจกรณํ ฯ  นิทสฺสิโตติ  ตุมฺเหหิปิ  เอว-

เมว  ฃาตีนํ  ฃาตีหิ  กตฺตพฺพกิจฺจกรเณน  ฃาติธมฺโม  ปริปูเรตพฺโพ  น  นิรตฺถเกน  

รุณฺณาทินา  อตฺตา  ปริตาเปตพฺโพติ  เอวํ  มหาราช  ตุมฺเหหิ  อิมํ  ทกฺขิณํ  เทนฺเตหิ  

นิทสฺสิโต  นิทสฺสนํ  พหุนฺนํ  ชนานํ  ปากฏํ  กโต ฯ  อุฬาราติ  ผีตา  สมิทฺธา  เปตานํ   

ปูชา  ตุมฺเหหิ  เต  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อธิคเมนฺเตหิ  กตา ฯ  พลนฺติ  ภิกฺขูนํ  กายพลํ   

ตุมฺเหหิ  พุทฺธปฺปมุขํ  สงฺฆํ  อนฺนปานาทินา  สนฺตปฺเปนฺเตหิ  อนุปฺปทินฺนํ ฯ  ปสุตนตฺิ  
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อุปจิตํ  ตุมฺเหหิ  อนุกมฺปาทิคุณปริวารํ  จาคเจตนํ  นิพฺพตฺเตนฺเตหีติ ฯ

 ตตฺถ  (คาถายํ)  “ฃาติธมฺโมติ  ฃาตีหิ  ฃาตีนํ  กตฺตพฺพกิจฺจกรณํ ฯ  “นิทสฺสิโตติ  (ปทสฺส)   

“ตุมฺเหหิปิ  เอวํ  เอว  ฃาตีนํ  ฃาตีหิ  กตฺตพฺพกิจฺจกรเณน  ฃาติธมฺโม  ปริปูเรตพฺโพ  น   

นิรตฺถเกน  รุณฺณาทินา  (กิริเยน)  อตฺตา  ปริตาเปตพฺโพติ  เอวํ  มหาราช  ตุมฺเหหิ  อิมํ  ทกฺขิณํ  

เทนฺเตหิ  นิทสฺสิโต  นิทสฺสนํ  พหุนฺนํ  ชนานํ  ปากฏํ  กโต”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “อุฬาราติ  (ปทสฺส)  

“ผีตา  สมิทฺธา  เปตานํ  ปูชา  ตุมฺเหหิ  เต  (เปเต)  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อธิคเมนฺเตหิ  กตา”  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ  “พลนฺติ  (ปทสฺส)  “ภิกฺขูนํ  กายพลํ  ตุมฺเหหิ  พุทฺธปฺปมุขํ  สงฺฆํ  อนฺนปานาทินา   

(อาหาเรน)  สนฺตปฺเปนฺเตหิ  อนุปฺปทินฺนํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ปสุตนตฺิ  (ปทสฺส)  “(ปุญฺฃํ)  อุปจิตํ  

ตุมฺเหหิ  อนุกมฺปาทิคุณปริวารํ  จาคเจตนํ  นิพฺพตฺเตนฺเตหีติ   (อตฺโถ) ฯ

 ฃาตีหิ  กตฺตพฺพกิจฺจกรณํ อ.การกระทําซึ่งกิจ อันญาติ ท. พึงกระทํา  ฃาตีนํ เพื่อ

ญาติ ท.  “ฃาติธมฺโมต ิชื่อว่าญาติธรรม  ตตฺถ  (คาถายํ) ในคาถานั้น ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร  ฃาติธมฺโม อ.ญาติธรรม  ตุมฺเหหิ 

อันพระองค์  เทนฺเตหิ ผู้เมื่อถวาย  อิมํ  ทกฺขิณํ ซึ่งทักษิณานี้  นิทสฺสิโต ทรงเผยอ

อกแล้ว  กโต คือว่าทรงกระทําแล้ว  นิทสฺสนํ ให้เป็นตัวอย่าง  ปากฏํ คือว่าให้ปรากฏ  

ชนานํ แก่ชน ท.  พหุนฺน ํ มาก  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘ฃาติธมฺโม อ.ญาติธรรม   

ตุมฺเหหิป ิ แม้อันพระองค์  ปริปูเรตพฺโพ พึงให้เต็มรอบ  ฃาตีหิ  กตฺตพฺพกิจฺจ- 

กรเณน ด้วยการกระทําซึ่งกิจ อันญาติ ท. พึงกระทํา  ฃาตีนํ เพื่อญาติ ท.  เอวเมว 

อย่างนี้นั่นเทียว,  อตฺตา อ.ตน  (ตุมฺเหหิ) อันพระองค์  ปริตาเปตพฺโพ ไม่พึงให้เดือด

ร้อนโดยรอบ  รุณฺณาทินา  (กิริเยน) ด้วยกิริยา มีการร้องไห้เป็นต้น  นิรตฺถเกน  

อันมีประโยชน์ออกแล้ว’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “นิทสฺสิโตติ ว่า  

“นิทสฺสิโต” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปูชา อ.การบูชา  เปตานํ  (ชนานํ) 

เพื่อชน ท. ผู้ล่วงลับไปแล้ว  ผีตา สมบูรณ์แล้ว  สมิทฺธา คือว่าสําเร็จแล้ว  ตุมฺเหห ิ

คือว่า อันพระองค์  เต  (เปเต)  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อธิคเมนฺเตหิ ผู้ยังเปรต ท. เหล่านั้น 

ให้บรรลุ ซึ่งสมบัติอันเป็นทิพย์  กตา ชื่อว่ากระทําแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“อุฬาราติ ว่า “อุฬารา” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กายพลํ อ.กําลังแห่ง

กาย  ภิกฺขูนํ ของภิกษุ ท.  ตุมฺเหห ิอันพระองค์  พุทฺธปฺปมุขํ  สงฺฆํ  อนฺนปานาทินา   

(อาหาเรน)  สนฺตปฺเปนฺเตหิ ผู้ทรงยังพระสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ให้อิ่มหนํา 
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ด้วยอาหาร มีข้าวและนํ้าเป็นต้น  อนุปฺปทินฺนํ ชื่อว่าตามเพิ่มให้แล้ว”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “พลนฺติ ว่า “พลํ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “(ปุญฺฃํ) 

อ.บุญ  ตุมฺเหห ิอันพระองค์  อนุกมฺปาทิคุณปริวารํ  จาคเจตนํ  นิพฺพตฺเตนฺเตหิ  

ผู้ยังเจตนาเครื่องบริจาค มีคุณมีการอนุเคราะห์เป็นต้นเป็นบริวาร ให้บังเกิดอยู่  อุปจิตํ  

ชื่อว่าเข้าไปสั่งสมไว้แล้ว”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปสุตนฺต ิว่า “ปสุตํ” ดังนี้ ฯ

 การทํากิจอันญาติทั้งหลายพึงทํา เพื่อญาติทั้งหลาย ชื่อว่าญาติธรรม ในคาถานั้น.  

บทว่า “นิทสฺสิโต” ความว่า มหาบพิตร ญาติธรรม อันพระองค์เมื่อถวายทักษิณานี้ 

ชื่อว่าทรงเผยออกแล้ว คือทําตัวให้เป็นตัวอย่าง ได้แก่ให้ปรากฏแก่ชนหมู่มากแล้ว

อย่างนี้ว่า “ญาติธรรม แม้อันพระองค์พึงให้บริบูรณ์ ด้วยการทํากิจอันญาติทั้งหลาย

พึงทําเพื่อหมู่ญาติอย่างนั้นนั่นแล ไม่พึงทําตนให้เดือดร้อนด้วยการร้องไห้เป็นต้น อัน

หาประโยชน์มิได้”. บทว่า “อุฬารา” ความว่า การบูชา เพื่อเหล่าชนผู้ล่วงลับไปแล้ว 

สมบูรณ์ คือสําเร็จ ได้แก่ อันพระองค์ยังเปรตชนเหล่านั้นให้บรรลุทิพยสมบัติ ชื่อว่า

ทรงทําแล้ว. บทว่า “พลํ” ความว่า กําลังกายของภิกษุทั้งหลาย อันพระองค์ผู้ทรงยัง

สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ให้อิ่มหนําด้วยอาหารมีข้าวและนํ้าเป็นต้น ชื่อว่าตาม

เพิ่มให้. บทว่า “ปสุตํ” ความว่า บุญ อันพระองค์ผู้ยังเจตนาเครื่องบริจาคมีคุณ มีการ

อนุเคราะห์เป็นต้น เป็นบริวารให้บังเกิด ชื่อว่าสั่งสมไว้แล้ว.

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

[๓๕๑] อิมาย  คาถาย  เทสนํ  ปริโยสาเปสิ ฯ  เทสนาวสาเน  ปิตฺติวิสยุปปตฺติยา  อาทีนว-

สํวณฺณเนน  สํวิคฺคานํ  โยนิโส  ปทหนฺตานํ  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสานํ  ธมฺมาภิสมโย  

อโหสิ ฯ  ทุติยทิวสโต  ยาว  สตฺตมทิวสา  สตฺถา  เทวมนุสฺสานํ  อิมเมว  ติโรกุฑฺฑ- 

เทสนํ  กเถสิ ฯ  ตาทิโส  เอว  ธมฺมาภิสมโย ฯ  อิจฺเจตา  เตรส  คาถา  เปตวตฺถุมฺหิ   

ติโรกุฑฺฑเปตวตฺถุนฺติ  ขุทฺทกปาเฅ  ติโรกุฑฺฑสุตฺตนฺติ  นาเมน  สงฺคีตา ฯ

 (สตฺถา)  อิมาย  คาถาย  เทสนํ  ปริโยสาเปสิ ฯ  เทสนาวสาเน  ปิตฺติวิสยุปปตฺติยา  อาทีนว-

สํวณฺณเนน  สํวิคฺคานํ  โยนิโส  ปทหนฺตานํ  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสานํ  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ  

ทุติยทิวสโต  ยาว  สตฺตมทิวสา  สตฺถา  เทวมนุสฺสานํ  อิมเมว  ติโรกุฑฺฑเทสนํ  กเถสิ ฯ  ตาทิโส  

เอว  ธมฺมาภิสมโย  (อโหสิ) ฯ  อิติ  (ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน)  เอตา  เตรส  คาถา  เปตวตฺถุมฺหิ  

ติโรกุฑฺฑเปตวตฺถุนฺติ  ขุทฺทกปาเฅ  “ติโรกุฑฺฑสุตฺตนฺติ  นาเมน  สงฺคีตา ฯ
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 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  เทสนํ ทรงยังเทศนา  ปริโยสาเปติ ย่อมให้จบลง  อิมาย   

คาถาย ด้วยคาถานี้ ฯ  เทสนาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งเทศนา  ธมฺมา- 

ภิสมโย อ.การตรัสรู้ซึ่งธรรม  อโหสิ ได้มีแล้ว  ปาณสหสฺสานํ แก่พันแห่งสัตว์ ท.   

จตุราสีติยา แปดสิบสี่  สํวิคฺคานํ ผู้สังเวชแล้ว  อาทีนสํวณฺณเนน เพราะการ

พรรณนาซึ่งโทษ  ปิตฺติวิสยุปปตฺติยา แห่งการเข้าถึงซึ่งเปรตวิสัย  ปทหนฺตานํ  

ผู้เริ่มตั้งความเพียรอยู่  โยนิโส โดยแยบคาย ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  กเถสิ ตรัส

แล้ว  อิมํ  เอว  ติโรกุฑฺฑเทสนํ ซึ่งติโรกุฑฑเทศนานี้นั่นเทียว  เทวมนุสฺสานํ แก่

เทวดาและมนุษย์ ท.  ทุติยทิวสโต แต่วันที่ ๒  ยาว เพียงใด  สตฺตมทิวสา แต่วัน 

ที่ ๗ ฯ  ธมฺมาภิสมโย อ.การตรัสรู้ซึ่งธรรม  ตาทิโส  เอว อันเช่นนั้นนั่นเทียว  (อโหสิ) 

ได้มีแล้ว ฯ  คาถา อ.คาถา ท.  เตรส ๑๓  เอตา เหล่านั่น  (ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน) 

อันพระธรรมสังคาหกาจารย์  สงฺคีตา ร้อยกรองไว้แล้ว  นาเมน โดยชื่อ  “ติโรกุฑฺฑ- 

สุตฺตนฺต ิ ว่า “ติโรกุฑฑสูตร” ดังนี้  ขุทฺทกปาเฅ ในขุททกปาฐะ  ติโรกุฑฺฑเปต-

วตฺถุมฺหิ ในติโรกุฑฑเปตวัตถุ  เปตวตฺถุมฺหิ ในเปตวัตถุ  อิติ ด้วยประการฉะนี้ ฯ

 พระศาสดา ทรงยังเทศนาให้จบลงด้วยคาถานี้แล้ว. ในเวลาจบเทศนา สัตว์แปดหมื่น

สี่พันผู้สังเวชแล้ว เพราะการพรรณนาถึงโทษแห่งการเข้าถึงเปรตวิสัย เริ่มตั้งความ

เพียรโดยแยบคาย ได้บรรลุธรรมแล้ว. พระศาสดา ตรัสติโรกุฑฑสูตรนี้่แล แก่เทพยดา

และมนุษย์ทั้งหลาย แต่วันที่ ๒ จนถึงวันที่ ๗. การบรรลุธรรมได้มีเช่นนั้นเหมือนกัน. 

คาถา ๑๓ คาถาเหล่านี้ พระธรรมสังคาหกาจารย์ ร้อยกรองไว้ในเปตวัตถุ โดยชื่อว่า 

ติโรกุฑฑเปตวัตถุ ในขุททกปาฐะ โดยชื่อว่าติโรกุฑฑสูตร ด้วยประการฉะนี้.

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

 ติโรกุฑฺฑสุตฺตํ ฯ

 ติโรกุฑฺฑสุตฺตํ อ.ติโรกุฑฑสูตร  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

 จบติโรกุฑฑสูตร.

 ..............................................................................................................................
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๑๖. ปิฏฺฅธีตลิกเปตวตฺถุ

[๓๕๒] เอวมิธ  เจว  สิคาลสุตฺเต  จ  “ฃาติเปตํ  อุทฺทิสฺส  ทานํ  ทาตพฺพนฺติ  วุตฺตํ ฯ   

ปุญฺฃตฺถิเกน  ปน  ฃาตี  วา  โหนฺตุ  มา  วา  ยงฺกิญฺจิ  อุทฺทิสฺส  ทาตพฺพเมว  อนาถ-

ปิณฺฑิกาทินา  มหาชเนน  วิย ฯ  

 เอวํ  (ภควตา)  อิธ  (ติโรกุฑฺฑสุตฺเต)  เจว  สิคาลสุตฺเต  จ  “(ปุคฺคเลน)  ฃาติเปตํ  อุทฺทิสฺส  

ทานํ  ทาตพฺพนฺติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ  (ทานํ)  ปุญฺฃตฺถิเกน  (ปุคฺคเลน)  ปน  “(เต  ชนา)  ฃาตี  วา   

โหนฺตุ,  มา  (เต  ชนา  ฃาตี  โหนฺตุ)  วา”  (อิติ  จินฺเตตฺวา)  ยงฺกิญฺจิ  (ปุคฺคลํ)  อุทฺทิสฺส  ทาตพฺพํ  

เอว  อนาถปิณฺฑิกาทินา  มหาชเนน  วิย ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “ทานํ อ.ทาน  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ทาตพฺพํ พึงให้  อุทฺทิสฺส  

อุทิศ  ฃาติเปตํ ซึ่งญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว”  อิติ ดังนี้  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาค

เจ้า  วุตฺต ํ ตรัสแล้ว  อิธ  (ติโรกุฑฺฑสุตฺเต)  เจว ในติโรกุฑฑสูตรนี้ด้วยนั่นเทียว   

สิงฺคาลกสุตฺเต  จ ในสิงคาลกสูตรด้วย  เอวํ ด้วยประการฉะนี้ ฯ  ปน แต่ว่า  (ทานํ) 

อ.ทาน  ปุญฺฃตฺถิเกน  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล ผู้มีความต้องการด้วยบุญ  (จินฺเตตฺวา) 

คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(เต  ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  ฃาตี เป็นญาติ  โหนฺตุ จงเป็น  วา 

หรือ  วา หรือว่า  (เต  ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  (ฃาตี) เป็นญาติ  มา  (โหนฺตุ) จงอย่า

เป็น”  อิติ ดังนี้  ทาตพฺพํ  เอว พึงให้นั่นเทียว  อุทฺทิสฺส อุทิศ  ยงฺกิญฺจิ  (ปุคฺคลํ) ซึ่ง

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  มหาชเนน  วิย ราวกะมหาชน  อนาถปิณฺฑิกาทินา มีเศรษฐี

ชื่อว่าอนาถบิณฑิกะเป็นต้น ฯ  

 พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ในติโรกุฑฑสุตรนี้ และในสิคาลสูตรว่า “บุคคลควรให้ทาน

อุทิศญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว” ด้วยประการฉะนี้. แต่บุคคลผู้ต้องการบุญ ไม่ควรคิดว่า 

“ชนเหล่านั้น เป็นญาติหรือว่าไม่เป็นญาติ” ควรให้อุทิศผู้ใดผู้หนึ่งโดยแท้ พึงเป็นดุจ

มหาชนมีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นต้น.

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

 อนาถปิณฺฑิกสฺส  กิร  ธีตุธีตาย  ทาริกาย  ธาตี  ปิฏฺเฅน  ธีตลิกํ  กตฺวา  อทาสิ  อิมํ   

คเหตฺวา  กีฬสฺสูติ ฯ  ทาริกา  ตตฺถ  ธีตุสญฺฃํ  อุปฺปาเทตฺวา  กีฬติ ฯ  อถสฺสา   

เอกทิวสํ  กีฬนฺติยา  ตํ  ปมาเทน  ปติตฺวา  ภิชฺชิ ฯ  ทาริกา  “มม  ธีตา  มตาติ  ปโรทิ ฯ   
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ตทา  สตฺถา  เคเห  นิสินฺโน  อโหสิ ฯ  เสฏฺฅีปิ  สตฺถุ  สมีเป  นิสีทิ ฯ  ธาตี  โรทนฺตึ   

ทาริกํ  คเหตฺวา  เสฏฺฅิสฺส  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  ตมตฺถํ  อาโรเจสิ ฯ  เสฏฺฅี  ตํ  องฺเก   

นิสีทาเปตฺวา  “ตว  ธีตุ  ทานํ  ทสฺสามีติ  สญฺฃาเปตฺวา  ตมตฺถํ  สตฺถุ  อาโรเจตฺวา  

“ภนฺเต  มม  นตฺตุ  ธีตรํ  ปิฏฺฅธีตลิกํ  อุทฺทิสฺส  ทานํ  ทาตุกาโม,  ตุมฺเห  ปญฺจสต- 

ปริวารา  สฺวาตนาย  อธิวาเสถาติ  อาห ฯ  สตฺถา  อธิวาเสตฺวา  ทุติยทิวเส  ตตฺถ   

คนฺตฺวา  ภตฺตกิจฺจํ  กตฺวา  อนุโมทนํ  กโรนฺโต  อิมา  คาถา  อภาสิ

[๓๕๓]   “ยงฺกิญฺจารมฺมณํ  กตฺวา   ทชฺชา  ทานมมจฺฉรี  

  ปุพฺเพ  เปเตว  อารพฺภ   อถวา  วตฺถุเทวตา

  จตฺตาโร  ว  มหาราเช   โลกปาเล  ยสสฺสิโน  

  กุเวรญฺจ  ธตรฏฺฅํ   วิรูปกฺขํ  วิรูฬฺหกํ ฯ

  เต  เจว  ปูชิตา  โหนฺติ   ทายกา  จ  อนิปฺผลา ฯ  

  น  หิ  รุณฺณํ  วา  โสโก  วา   ยา  วญฺฃา  ปริเทวนา  

  น  ตํ  เปตสฺส  อตฺถาย   เอวํ  ติฏฺฅนฺติ  ฃาตโย ฯ

  อยญฺจ  โข  ทกฺขิณา  ทินฺนา   สงฺฆมฺหิ  สุปติฏฺฅิตา  

  ทีฆรตฺตํ  หิตายสฺส   ฅานโส  อุปกปฺปตีติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  ธาตี อ.หญิงแม่นม  ทาริกาย ของเด็กหญิง  ธีตุธีตาย ผู้เป็นธิดาของ

ธิดา  อนาถปิณฺฑิกสฺส ของเศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ  กตฺวา กระทําแล้ว  ธีตลิกํ 

ซึ่งตุ๊กตา  ปิฏฺเฅน ด้วยแป้ง  อทาสิ ได้ให้แล้ว  (วจเนน) ด้วยคํา  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.หนู  

คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  อิมํ  (ธีตลิกํ) ซึ่งตุ๊กตานี้  กีฬสฺสุ จงเล่น”  อิติ ดังนี้ ฯ  ทาริกา 

อ.เด็กหญิง  ธีตุสญฺฃํ ยังสัญญาว่าเป็นธิดา  อุปฺปาเทตฺวา ให้เกิดขึ้นแล้ว  ตตฺถ   

(ธีตลิเก) ในตุ๊กตานั้น  กีฬติ ย่อมเล่น ฯ  อถ ครั้งนั้น  อสฺส  (ทาริกาย) เมื่อเด็ก

หญิงนั้น  กีฬนฺติยา เล่นอยู่  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  ตํ  ธีตลิกํ อ.ตุ๊กตานั้น  ปติตฺวา 

หล่นแล้ว  ภิชฺช ิแตกแล้ว  ปมาเทน เพราะความพลั้งเผลอ ฯ  ทาริกา อ.เด็กหญิง   

ปโรทิ ร้องไห้แล้ว  อิติ ว่า  “ธีตา อ.ลูกสาว  มม ของหนู  มตา ตายแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ  

ตทา ในกาลนั้น  สตฺถา อ.พระศาสดา  นิสินฺโน เป็นผู้ประทับนั่งแล้ว  เคเห ในเรือน  

อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  เสฏฺฅีปิ แม้ อ.เศรษฐี  นิสีทิ นั่งแล้ว  สมีเป ในที่ใกล้  สตฺถุ แห่ง
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พระศาสดา ฯ  ธาตี อ.หญิงแม่นม  คเหตฺวา อุ้มเอาแล้ว  ทาริกํ ซึ่งเด็กหญิง  โรทนฺตึ  

ผู้ร้องไห้อยู่  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติก ํ สู่สํานัก  เสฏฺฅิสฺส ของเศรษฐี  อาโรเจสิ 

บอกแล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น ฯ  เสฏฺฅี อ.เศรษฐี  ตํ  (ทาริกํ) ยังเด็กหญิงนั้น   

นิสีทาเปตฺวา ให้นั่งแล้ว  องฺเก บนตัก  (ตํ  ทาริกํ) ยังเด็กหญิงนั้น  สญฺฃาเปตฺวา 

ให้ยินยอมแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.ตา  ทสฺสามิ จักถวาย  ทานํ ซึ่งทาน  ธีต ุแก่ธิดา  

ตว ของหนู”  อิติ ดังนี้  อาโรเจตฺวา กราบทูลแล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น  สตฺถุ 

แก่พระศาสดา  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  (อหํ)  

อ.ข้าพระองค์  ทาตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันถวาย  ทานํ ซึ่งทาน  อุทฺทิสฺส อุทิศ  

ปิฏฺฅธีตลิกํ ซึ่งตุ๊กตาแป้ง  ธีตรํ ผู้เป็นลูกสาว  นตฺต ุของหลาน  มม ของข้าพระองค์  

(อมฺหิ) ย่อมเป็น,  ตุมฺเห อ.พระองค์  ปญฺจสตปริวารา ผู้มีร้อยห้าแห่งภิกษุเป็น

บริวาร  (นิมนฺตนํ) ยังคํานิมนต์  อธิวาเสถ ขอจงให้อยู่ทับ  สฺวาตนาย เพื่อภัตร 

บริโภคอันจะมีในวันพรุ่งนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  (นิมนฺตนํ) ยัง

คํานิมนต์  อธิวาเสตฺวา ให้อยู่ทับแล้ว  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้น   

ทุติยทิวเส ในวันที่ ๒  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  ภตฺตกิจฺจํ ซึ่งกิจด้วยภัตร  กโรนฺโต 

เมื่อทรงกระทํา  อนุโมทนํ ซึ่งการอนุโมทนา  อภาสิ ได้ตรัสแล้ว  อิมา  คาถา ซึ่งพระ

คาถา ท. เหล่านี้  อิติ ว่า  

 “อมจฺฉรี  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล ผู้ไม่มีความตระหนี่  กตฺวา 

กระทําแล้ว  ยงฺกิญฺจิ  (กมฺมํ) ซึ่งกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง   

อารมฺมณํ ให้เป็นอารมณ์  อารพฺภ ปรารภแล้ว  เปเตว  

(ชเน) ซึ่งชน ท. ผู้ล่วงลับไปแล้วเทียว  ปุพฺเพ ในกาลก่อน  จ 

ด้วย  วตฺถุเทวตา ซึ่งวัตถุเทพดา ท.  จ ด้วย  อถวา หรือ

ว่า  มหาราเช ซึ่งท้าวมหาราช ท.  โลกปาเล ผู้ท้าวโลกบาล  

ยสสฺสิโน ผู้มียศ  จตฺตาโร สี่  กุเวรํ คือซึ่งท้าวกุเวร  จ ด้วย  

ธตรฏฺฅํ  จ คือซึ่งท้าวธตรฐ  จ ด้วย  วิรูปกฺขํ คือซึ่งวิรูปักษ์   

จ ด้วย  วิรูฬฺหกํ คือซึ่งท้าววิรุฬหก  จ ด้วย  จ ด้วย  ทชฺชา 

พึงถวาย  ทานํ ซึ่งทาน ฯ

 เต  (ปุพฺพชนวตฺถุเทวตาทโย  ชนา) อ.ชน ท. มีบุรพชนและ
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วัตถุเทพดาเป็นต้น เหล่านั้น  (ชเนหิ)  ปูชิตา เป็นผู้อันชน 

ท. บูชาแล้ว  โหนฺติ ย่อมเป็น  เจว ด้วยนั่นเทียว,  ทายกา 

อ.ทายก ท.  อนิปฺผลา เป็นผู้มีผลออกแล้วหามิได้  (โหนฺติ) 

ย่อมเป็น  จ ด้วย ฯ

 รุณฺณํ  วา อ.การร้องไห้หรือ  โสโก  วา หรือว่า อ.ความเศร้า

โศก  วา หรือว่า  ปริเทวนา อ.ความครํ่าครวญ  อญฺฃา อย่าง

อื่น  ยา ใด  (เกนจิ) อันใครๆ  น  หิ  กาตพฺพา ไม่พึงกระทํา

นั่นเทียว,  (หิ) เพราะว่า  ตํ  (รุณฺณโสกาทิทุกฺขํ) อ.ความ

ทุกข์มีการร้องไห้และความเศร้าโศกเป็นต้นนั้น  (โหติ) ย่อมมี  

อตฺถาย เพื่อประโยชน์  (ฃาตกสฺส) แก่ญาติ  เปตสฺส ผู้ล่วง

ลับไปแล้ว  น หามิได้,  ฃาตโย อ.ญาติ ท.  ติฏฺฅนฺติ ย่อม

ดํารงอยู่  เอวํ อย่างนั้น ฯ 

 จ แต่ว่า  อยํ  โข  ทกฺขิณา อ.ทักษิณานี้แล  รญฺฃา  ทินฺนา  

อันอันพระราชาถวายแล้ว  สุปติฏฺฅิตา ทรงตั้งไว้ดีแล้ว  

สํฆมฺห ิในพระสงฆ์  อุปกปฺปต ิย่อมสําเร็จ  ฅานโส โดยฐานะ  

หิตาย เพื่อประโยชน์เกื้อกูล  อสฺส  (ชนสฺส) แก่ชนนั้น  ทีฆ-

รตฺต ํตลอดราตรีอันยาวนาน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ดังได้สดับมา หญิงพี่เลี้ยงของเด็กหญิง หลานหญิงของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เอาแป้ง

ทําเป็นตุ๊กตาแล้ว ได้ให้ด้วยกล่าวว่า หนูจงถือเอาตุ๊กตานี้เล่น”. เด็กหญิงทําความ

สําคัญในตุ๊กตานั้นว่าเป็นธิดาให้เกิดขึ้นแล้ว เล่นอยู่. ครั้นภายหลัง ณ วันหนึ่ง เมื่อ

เขาเล่นอยู่, ตุ๊กตานั้นพลัดตกแตก เพราะความพลั้งเผลอ. เด็กหญิงร้องไห้ว่า “ลูกของ

หนูตายเสียแล้ว”. ครั้งนั้น พระศาสดา ได้ประทับนั่งอยู่ในเรือน. แม้เศรษฐี ก็นั่งในที่

ใกล้พระศาสดา. หญิงพี่เลี้ยงอุ้มเด็กหญิงซึ่งกําลังร้องไห้ ไปยังสํานักของเศรษฐี บอก

เนื้อความนั้นแล้ว. เศรษฐีให้เด็กหญิงนั้นนั่งบนตัก ปลอบว่า “ตาจักถวายทานเพื่อ

ธิดาของหนู” ดังนี้แล้ว กราบทูเนื้อความนั้นแด่พระศาสดา แล้วกราบทูลว่า “พระเจ้า

ข้า ข้าพระองค์ประสงค์จะถวายทานอุทิศตุ๊กตาแป้ง ซึ่งเป็นธิดาของหลานหญิงของข้า

พระองค์, ขอพระองค์มีภิกษุ ๕๐๐ รูปเป็นบริวาร โปรดทรงรับเพื่อภัตรในวันพรุ่งนี้”. 
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พระศาสดา ทรงรับแล้ว ในวันที่ ๒ เสด็จไปเรือนนั้น ทรงทําภัตกิจเสร็จแล้ว เมื่อจะ

ทรงทําอนุโมทนา ได้ตรัสคาถาเหล่านี้ว่า

 “บุคคลผู้ไม่มีความตระหนี่ ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เป็น

อารมณ์ ปรารภบุรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว วัตถุเทพดา หรือท้าว

มหาราชโลกบาลผู้มียศทั้ง ๔ คือ “ท้าวกุเวร ๑ ท้าวธตรฐ ๑ 

ท้าววิรูปักษ์ ๑ ท้าววิรุฬหก ๑” แล้วพึงถวายทาน. 

 บุรพชนและวัตถุเทพดาเป็นต้นเหล่านั้น ย่อมเป็นผู้อันเขา

บูชาแล้ว และเขาผู้เป็นทายกย่อมไม่ไร้ผล. 

 การร้องไห้ ความเศร้าโศก หรือการครํ่าครวญอย่างอื่นใด 

ใครๆ ไม่ควรทําโดยแท้ เพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้น ไม่เป็น

ไปเพื่อประโยชน์แก่ชนผู้ล่วงลับไปแล้ว ญาติทั้งหลาย ก็คง

ดํารงอยู่อย่างนั้น. 

 แต่ทักษิณานี้แล อันบุคคลให้แล้ว ชื่อว่าตั้งไว้ดีแล้วในพระ

สงฆ์ ย่อมสําเร็จโดยฐานะเพื่อประโยชน์แก่ชนนั้น ตลอดกาล

นาน”.

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

 ตตฺถ  ยงฺกิญฺจารมฺมณํ  กตฺวาติ  มงฺคลาทีสุ  อญฺฃตรํ  ยงฺกิญฺจิ  อารพฺภ  อุทฺทิสฺส ฯ   

ทชฺชาติ  ทเทยฺย ฯ  อมจฺฉรีติ  อตฺตโน  สมฺปตฺติยา  ปเรหิ  สาธารณภาวาสหน-

ลกฺขณสฺส  มจฺเฉรสฺส  อภาวโต  อมจฺฉรี ฯ  ปริจฺจาคสีโล  มจฺฉริยโลภาทิจิตฺตมลํ   

ทูรโต  กตฺวา  ทานํ  ทเทยฺยาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ปุพฺเพ  เปเตว  อารพฺภาติ  ปุพฺพเก   

มาตาปิตโร  วา  อุทฺทิสฺส ฯ  วตฺถุเทวตาติ  ฆรวตฺถุอาทีสุ  อธิวตฺถา  เทวตา  อารพฺภ ฯ   

“อถวาติ  อิมินา  “อญฺเฃปิ  เทวมนุสฺสาทิเก  เย  เกจิ  อารพฺภ  ทานํ  ทเทยฺยาติ   

ทสฺเสติ ฯ  ตตฺถ  เทเวสุ  ตาว  เอกจฺเจ  ปากเฏ  เทเว  ทสฺเสนฺโต  “จตฺตาโรว   

มหาราเชติ  วตฺวา  ปุน  เต  นามโต  คณฺหนฺโต  “กุเวรนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   

“กุเวรนฺติ  เวสฺสวณํ ฯ  ธตรฏฺฅนฺติอาทีนิ  เสสานํ  ติณฺณํ  โลกปาลานํ  นามานิ ฯ  

เต  เจว  ปูชิตาติ  เต  จ  มหาราชาโน  ปุพฺพเปตวตฺถุเทวตาโย  จ  อุทฺทิสนกิริยาย   
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ปฏิมานิตา  โหนฺติ ฯ  อนิปฺผลาติ  เย  ทานํ  เทนฺติ  เต  ทายกา  จ  ปเรสํ  อุทฺทิสน-

มตฺเตน  น  นิปฺผลา  อตฺตโน  ทานผลสฺส  ภาคิโน  เอว  โหนฺติ ฯ  น  หิ  รุณฺณํ  วา  

โสโก  วาติ  คาถาทฺวยํ  ติโรกุฑฺฑสุตฺเต  วุตฺตนเยน  เวทิตพฺพํ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ยงฺกิญฺจารมฺมณํ  กตฺวาติ  (คาถาปาทสฺส)  “มงฺคลาทีสุ  (เหตูสุ)  อญฺฃตรํ  (เหตุํ)   

ยงฺกิญฺจิ  อารพฺภ  อุทฺทิสฺส”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ทชฺชาติ  (ปทสฺส)  “ทเทยฺย”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

“อมจฺฉรีติ  (ปทสฺส)  “อตฺตโน  สมฺปตฺติยา  ปเรหิ  (ชเนหิ)  สาธารณภาวาสหนลกฺขณสฺส   

มจฺเฉรสฺส  อภาวโต  อมจฺฉรี”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ปริจฺจาคสีโล  มจฺฉริยโลภาทิจิตฺตมลํ  ทูรโต   

กตฺวา  ทานํ  ทเทยฺยาติ  อธิปฺปาโย ฯ  “ปุพฺเพ  เปเตว  อารพฺภาติ  (คาถาปาทสฺส)  “ปุพฺพเก   

มาตาปิตโร  วา  อุทฺทิสฺส”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “วตฺถุเทวตาติ  (ปทสฺส)  “ฆรวตฺถุอาทีสุ  (ฅาเนสุ)   

อธิวตฺถา  เทวตา  อารพฺภ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (ภควา)  “อถวาติ  อิมินา  (วจเนน  ปุคฺคโล)  อญฺเฃปิ  

เทวมนุสฺสาทิเก  เย  เกจิ  (ชเน)  อารพฺภ  ทานํ  ทเทยฺยาติ  ทสฺเสติ ฯ  (ภควา)  ตตฺถ  เทเวสุ  

ตาว  เอกจฺเจ  ปากเฏ  เทเว  ทสฺเสนฺโต  “จตฺตาโรว  มหาราเชติ  วตฺวา  ปุน  เต  (เทเว)  นาม

โต  คณฺหนฺโต  “กุเวรนฺติอาทึ  (วจนํ)  อาห ฯ  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “กุเวรนฺติ  (ปทสฺส)  “เวสฺสวณํ”  

(อิติ  อตฺโถ) ฯ  ธตรฏฺฅนฺติอาทีนิ  (ปทานิ)  เสสานํ  ติณฺณํ  โลกปาลานํ  นามานิ  (โหนฺติ) ฯ  “เต  

เจว  ปูชิตาติ  (ปททฺวยสฺส)  “เต  จ  มหาราชาโน  ปุพฺพเปตวตฺถุเทวตาโย  จ  อุทฺทิสนกิริยาย  

(ชเนหิ)  ปฏิมานิตา  โหนฺติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “อนิปฺผลาติ  (ปทสฺส)  “เย  (ทายกา)  ทานํ  เทนฺติ,   

เต  ทายกา  จ  ปเรสํ  (ชนานํ)  อุทฺทิสนมตฺเตน  (การเณน)  น  นิปฺผลา  (โหนฺติ)  อตฺตโน   

ทานผลสฺส  ภาคิโน  เอว  โหนฺติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “น  หิ  รุณฺณํ  วา  โสโก  วาติ  คาถาทฺวยํ  

(ปณฺฑิเตน  ภควตา)  ติโรกุฑฺฑสุตฺเต  วุตฺตนเยน  เวทิตพฺพํ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิิติ) ว่า  “อารพฺภ อุทิสฺส ปรารภอุทิศแล้ว  มงฺคลาทีสุ  (เหตูสุ)  

อญฺฃตรํ  (เหตุํ) ซึ่ง- ในเหตุ ท. มีมงคลเป็นต้นหนา -เหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง  ยงฺกิญฺจิ  

ชื่อว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ยงฺกิญฺจารมฺมณํ  กตฺวาติ   

(คาถาปาทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บาทแห่งคาถาว่า “ยงฺกิญฺจารมฺมณํ  

กตฺวา” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิิติ) ว่า  “ทเทยฺย พึงให้”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  “ทชฺชาติ ว่า “ทชฺชา” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิิติ) ว่า  “อมจฺฉรี ชื่อว่าอมัจฉรี   

อภาวโต เพราะความไม่มี  มจฺเฉรสฺส แห่งความตระหนี่  อตฺตโน  สมฺปตฺติยา   

ปเรหิ  (ชเนหิ)  สาธารณภาวาสหนลกฺขณสฺส อันมีความไม่อดทนซึ่งความที่ แห่ง
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สมบัติ ของตน เป็นของสาธารณะ ด้วยชน ท. เหล่าอื่น เป็นลักษณะ”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “อมจฺฉรีต ิว่า “อมจฺฉรี” ดังนี้ ฯ  อธิปฺปาโย อ.อธิบาย  อิติ ว่า   

“ปริจฺจาคสีโล ผู้มีการบริจาคเป็นปกติ  กตฺวา กระทําแล้ว  มจฺฉริยโลภาทิจิตฺตมลํ 

ซึ่งมลทินแห่งจิตมีมัจฉริยะและโลภเป็นต้น  ทูรโต ให้ห่างไกล  ทเทยฺย พึงถวาย  

ทานํ ซึ่งทาน”  อิติ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิิติ) ว่า  “อุทฺทิสฺส เจาะจง  มาตา- 

ปิตโร ซึ่งมารดาและบิดา ท.  ปุพฺพเก ผู้เป็นบุรพชน  วา หรือ”  (อิติ) ดังนี้  (คาถา- 

ปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  “ปุพฺเพ  เปเตว  อารพฺภาติ ว่า “ปุพฺเพ  เปเตว   

อารพฺภ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิิติ) ว่า  “อารพฺภ ปรารภแล้ว  เทวตา ซึ่งเทวดา 

ท.  อธิวตฺถา ผู้สิงอยู่แล้ว  ฆรวตฺถุอาทีสุ  (ฅาเนสุ) ในที่ ท. มีที่แห่งเรือนเป็นต้น ฯ  

(ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  ทสฺเสติ ย่อมทรงแสดง  อิติ ว่า  “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  

อารพฺภ ปรารภแล้ว  เย  เกจิ  (ชเน) ซึ่งชน ท. เหล่าใดเหล่าหนึ่ง  เทวมนุสฺสาทิเก 

มีเทวดาและมนุษย์เป็นต้น  อญฺเฃปิ แม้เหล่าอื่น  ทเทยฺย พึงถวาย  ทานํ ซึ่งทาน”  

อิติ ดังนี้  “อถวาติ  อิมินา  (วจเนน) ด้วยคํานี้ว่า “อถวา” ดังนี้ ฯ  (ภควา) อ.พระ

ผู้มีพระภาคเจ้า  ทสฺเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  ตตฺถ  เทเวสุ  ตาว  เอกจฺเจ  ปากเฏ  

เทเว ซึ่ง- ในเทวดา ท. เหล่านั้นหนา -เทวดา ท. ผู้ปรากฏแล้ว บางพวก ก่อน  วตฺวา 

ตรัสแล้ว  “จตฺตาโรว  มหาราเชติ ว่า “จตฺตาโรว  มหาราเช” ดังนี้  คณฺหนฺโต เมื่อ

ทรงถือเอา  เต  (เทเว) ซึ่งเทวดา ท. เหล่านั้น  นามโต โดยชื่อ  ปุน อีก  อาห ตรัส

แล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา  “กุเวรนฺติอาทึ เป็นต้นว่า “กุเวรํ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิิติ)  

ว่า  “เวสฺสวณ ํซึ่งท้าวเวสสวัณ”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “กุเวรนฺติ  (ปทสฺส) 

แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “กุเวรํ” ดังนี้ ฯ  (ปทานิ) อ.บท ท.  “ธตรฏฺฅนฺติ- 

อาทีนิ เป็นต้นว่า “ธตรฏฺฅํ” ดังนี้  นามานิ เป็นชื่อ  โลกปาลานํ ของท้าวโลกบาล ท.   

ติณฺณํ สาม  เสสานํ ที่เหลือ  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิิติ) ว่า  “เต  

มหาราชาโน อ.ท้าวมหาราช ท. เหล่านั้น  จ ด้วย  ปุพฺพเปตวตฺถุเทวตาโย อ.บุรพ-

ชนผู้ล่วงลับไปแล้วและวัตถุเทพดา ท.  จ ด้วย  (ชเนหิ)  ปฏิมานิตา เป็นผู้อันชน ท.  

นับถือแล้ว  อุทฺทิสนกิริยาย ด้วยกิริยาคือการอุทิศ  โหนฺติ ย่อมเป็น”  (อิติ) ดังนี้  

(ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  “เต  เจว  ปูชิตาติ ว่า “เต  เจว  ปูชิตา”  

ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิิติ) ว่า  “เย  (ทายกา) อ.ทายก ท. เหล่าใด  เทนฺติ ย่อม

ถวาย  ทานํ ซึ่งทาน,  เต  ทายกา อ.ทายก ท. เหล่านั้น  นิปฺผลา เป็นผู้มีผลออกแล้ว   
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อุทฺทิสนมตฺเตน  (การเณน) เพราะเหตุสักว่าการอุทิศ  ปเรสํ  (ชนานํ) แก่ชน ท. 

เหล่าอื่น  (โหนฺติ) ย่อมเป็น  น หามิได้  ภาคิโน  เอว เป็นผู้มีส่วนนั่นเทียว  ทาน-

ผลสฺส แห่งผลแห่งทาน  อตฺตโน ของตน  โหนฺติ ย่อมเป็น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  “อนิปฺผลาติ ว่า “อนิปฺผลา” ดังนี้ ฯ  คาถาทฺวยํ อ.หมวดสองแห่งคาถา   

“น  หิ  รุณฺณํ  วา  โสโก  วาติ ว่า “น  หิ  รุณฺณํ  วา  โสโก  วา” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน)  

อันบัณฑิต  เวทิตพฺพํ พึงทราบ  วุตฺตนเยน โดยนัยอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้

แล้ว  ติโรกุฑฺฑสุตฺเต ในติโรกุฑฑสูตร ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บาทคาถาว่า “ยํ  กิญฺจารมฺมณํ  กตฺวา” ความว่า ปรารภ คือ

เจาะจงเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาเหตุทั้งหลายมีมงคลเป็นต้น ชื่อว่าการณ์อย่าง

ใดอย่างหนึ่ง. บทว่า “ทชฺชา” แปลว่า พึงให้. บทว่า “อมจฺฉรี” ความว่า ชื่อว่าอมัจฉรี  

เพราะไม่มีความตระหนี่อันมีความไม่อดทนความที่สมบัติของตนสาธารณ์ด้วยชน

เหล่าอื่นเป็นลักษณะ. อธิบายว่า “ผู้มีปกติบริจาค ทํามลทินแห่งจิต มีมัจฉริยะและโลภ

เป็นต้นให้ห่างไกลแล้ว พึงถวายทาน. บาทคาถาว่า “ปุพฺเพ  เปเตว  อารพฺภ” ความ

ว่า เจาะจงมารดาบิดาผู้เป็นบุรพชนหรือ. บทว่า “วตฺถุเทวตา” ความว่า “ปรารภ

เทพยดาผู้สถิตอยู่ในที่ทั้งหลายมีที่เรือนเป็นต้น. ด้วยคําว่า “อถวา” นี้ พระผู้มีพระ

ภาคเจ้าทรงแสดงว่า “บุคคลพึงปรารภชนพวกใดพวกหนึ่ง มีเทพยดาและมนุษย์

เป็นต้นแม้เหล่าอื่นถวายทาน. บรรดาเทพยดาเหล่านั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะ

ทรงแสดงเทพยดาที่ปรากฏบางพวกก่อน ตรัสว่า “จตฺตาโร ว  มหาราเช” แล้ว เมื่อ

จะทรงระบุเทพยดาเหล่านั้นโดยชื่ออีก จึงตรัสว่า “กุเวรํ” ดังนี้เป็นต้น. บรรดาบท

เหล่านั้น บทว่า “กุเวรํ” ได้แก่ ท้าวเวสสวัณ. บทว่า “ธตรฏฺฅํ” เป็นต้น เป็นชื่อของ

ท้าวโลกบาลทั้ง ๓ ที่เหลือ. สองบทว่า “เต  เจว  ปูชิตา” ความว่า ท้าวมหาราชและ

บุรพชนผู้ล่วงลับไปแล้ว และวัตถุเทพดาเหล่านั้น ย่อมเป็นผู้อันเขานับถือแล้วด้วย

กิริยาคือการอุทิศ. บทว่า “อนิปฺผลา” ความว่า และเขาผู้ทายกผู้ถวายทาน ย่อมเป็น

ผู้ไม่ไร้ผล คือเป็นผู้มีส่วนแห่งผลทานของตนนั้นแล ด้วยกิจมาตรว่าการอุทิศแก่ชน

เหล่าอื่น. สองคาถาว่า “น  หิ  รุณฺณํ  วา  โสโก  วา” ดังนี้เป็นต้น บัณฑิตพึงทราบ

โดยนัยแห่งคําที่กล่าวไว้แล้วในติโรกุฑฑสูตร.

 ..............................................................................................................................
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[๓๕๔] ปิฏฺฅธีตลิกเปตวตฺถุวณฺณนายนฺตุ  ตญฺจ  ฅานโส  อุปกปฺปติ  ตํขณญฺเฃว  นิปฺผชฺชติ,  

น  กาลนฺตเรติ  อตฺโถ ฯ  อยญฺหิ  ตตฺถ  ธมฺมตา,  ยํ  เปเต  อุทฺทิสฺส  ทาเน  ทินฺเน  

เปตา  เจ  อนุโมทนฺติ,  ตาวเทว  ตสฺส  ผเลน  เปตา  ภุญฺชนฺตีติ  วุตฺตํ ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  ปิฏฺฅธีตลิกเปตวตฺถุวณฺณนายํ  ตุ  “ตํ  (ทานํ)  จ  ฅานโส  อุปกปฺปติ  ตํขณํ  

เอว  นิปฺผชฺชติ,  ‘น  กาลนฺตเร  (นิปฺผชฺชติ)’  อิติ  อตฺโถ ฯ  อยํ  (ตาวเทว  ตสฺส  ทานสฺส  ผเลน   

ภุตฺติ)  หิ  ตตฺถ  (อุทฺทิสฺส  ทินฺนทานสฺส  นิปฺผตฺติยํ)  ธมฺมตา  (โหติ),  ยํ  (ปุคฺคเลน)  เปเต   

อุทฺทิสฺส  ทาเน  ทินฺเน,  เปตา  เจ  อนุโมทนฺติ,  ตาวเทว  ตสฺส  (ทานสฺส)  ผเลน  เปตา   

ภุญฺชนฺตีติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 ต ุส่วนว่า  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “จ ก็  ตํ  (ทานํ) อ.ทานนั้น  อุปกปฺปต ิย่อมสําเร็จ  

ฅานโส โดยฐานะ  นิปฺผชฺชต ิคือว่าย่อมเผล็ดผล  ตํขณํ  เอว ในขณะนั้นนั่นเทียว,  

อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “(นิปฺผชฺชติ) ย่อมเผล็ดผล  กาลนฺตเร ในกาลอื่น  น หามิได้”  

อิติ ดังนี้ ฯ  หิ จริงอยู่  ทาเน ครั้นเมื่อทาน  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ทินฺเน ถวาย

แล้ว  อุทฺทิสฺส อุทิศ  เปเต ซึ่งเปรต ท.  เจ หากว่า  เปตา อ.เปรต ท.  อนุโมทนฺติ  

ย่อมอนุโมทนาไซร้,  เปตา อ.เปรต ท.  ภุญฺชนฺติ จะบริโภค  ผเลน ด้วยผล  ตสฺส  

(ทานสฺส) แห่งทานนั้น  ตาวเทว ในขณะนั้นนั่นเทียว  ย ํใด,  อยํ  (ตาวเทว  ตสฺส  

ทานสฺส  ผเลน  ภุตฺติ) อ.การบริโภค ด้วยผล แห่งทานนั้น ในขณะนั้นนั่นเทียว   

ธมฺมตา เป็นธรรมดา  ตตฺถ  (อุทฺทิสฺส  ทินฺนทานสฺส  นิปฺผตฺติยํ) ในความสําเร็จ 

แห่งทาน อันบุคคลถวายอุทิศแล้วนี้  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) 

อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว  ปิฏฺฅธีตลิกเปตวตฺถุวณฺณนายํ ในอรรถ

กถาแห่งปิฏฐธีตลิกเปตวัตถุ ฯ  

 ส่วนในอรรถกถาปิฏฐธีตลิกวัตถุ ท่านกล่าวว่า “ก็ทานนั้น ย่อมสําเร็จโดยฐานะ คือ

ย่อมเผล็ดผลในขณะนั้นนั่นเอง”, อธิบายว่า “ไม่ใช่ในกาลอื่น”. จริงอยู่ ข้อที่เมื่อเขา

ถวายทานอุทิศพวกเปรต ถ้าพวกเปรตอนุโมทนา พวกเปรตก็ได้บริโภค ด้วยผลของ

ทานนั้นในทันใดนั่นเอง นี้เป็นธรรมดาในเรื่องความสําเร็จแห่งทานที่เขาอุทิศให้นั้น.

 ..............................................................................................................................
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 เอวํ  สตฺถา  ธมฺมํ  เทเสตฺวา  มหาชนํ  เปเต  อุทฺทิสฺส  ทานาภิรตมานสํ  กตฺวา   

อุฏฺฅายาสนา  ปกฺกามิ ฯ  ปุนทิวเส  เสฏฺฅิภริยา  อวเสสญฺฃาตกา  จ  เสฏฺฅึ   

อนุวตฺตนฺติ ฯ  เอวํ  เต  มาสมตฺตํ  มหาทานํ  ปวตฺเตสุํ ฯ  สตฺถา  รญฺฃา  ปเสนทินา  

“กสฺมา  ภนฺเต  ภิกฺขู  มาสมตฺตํ  มม  ฆรํ  นาคมึสูติ  ปุฏฺโฅ  ตมตฺถํ  อาจิกฺขิ ฯ  ราชาปิ   

เสฏฺฅึ  อนุวตฺตนฺโต  มหาทานํ  ปวตฺเตสิ ฯ  นาคราปิ  ตํ  อนุวตฺตนฺตา  มาสมตฺตํ   

มหาทานํ  ปวตฺเตสุํ ฯ  เอวํ  เทฺวมาสํ  ปิฏฺฅธีตลิกมูลกํ  มหาทานํ  ปวตฺตตีติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  เทเสตฺวา ครั้นทรงแสดงแล้ว  ธมฺม ํ ซึ่งธรรม  เอวํ อย่างนี้   

กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  มหาชนํ ซึ่งมหาชน  ทานาภิรตมานสํ ให้เป็นผู้มีจิตอันยินดี

ยิ่งแล้วในทาน  อุทฺทิสฺส อุทิศ  เปเต ซึ่งเปรต ท.  อุฏฺฅาย ลุกขึ้นแล้ว  อาสนา จาก

อาสนะ  ปกฺกามิ เสด็จหลีกไปแล้ว ฯ  ปุนทิวเส ในวันรุ่งขึ้น  เสฏฺฅิภริยา อ.ภรรยา

ของเศรษฐี  จ ด้วย  อวเสสญฺฃาตกา อ.ญาติผู้เหลือลง ท.  จ ด้วย  อนุวตฺตนฺต ิ

ย่อมประพฤติตาม  เสฏฺฅึ ซึ่งเศรษฐี ฯ  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  มหาทานํ ยัง

มหาทาน  ปวตฺเตสุ ํให้เป็นไปทั่วแล้ว  มาสมตฺตํ  (กาลํ) ตลอดกาล สักว่าเดือน  เอวํ 

ด้วยประการฉะนี้ ฯ  สตฺถา อ.พระศาสดา  รญฺฃา  ปเสนทินา  ปุฏฺโฅ ผู้อันพระราชา

พระนามว่าปเสนทิทูลถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ภิกฺขู อ.ภิกษุ 

ท.  น  อาคมึสุ ไม่มาแล้ว  ฆรํ สู่เรือน  มม ของหม่อมฉัน  มาสมตฺตํ  (กาลํ) สิ้นกาล 

สักว่าเดือน  กสฺมา เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังนี้  อาจิกฺขิ ตรัสบอกแล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่ง

เนื้อความนั้น ฯ  ราชาปิ แม้ อ.พระราชา  อนุวตฺตนฺโต เมื่อทรงประพฤติตาม  เสฏฺฅึ 

ซึ่งเศรษฐี  มหาทานํ ทรงยังมหาทาน  ปวตฺเตส ิ ให้เป็นไปทั่วแล้ว ฯ  นาคราปิ  

แม้ อ.ชาวเมือง ท.  อนุวตฺตนฺตา เมื่อประพฤติตาม  ตํ  (ราชานํ) ซึ่งพระราชานั้น  

มหาทานํ ยังมหาทาน  ปวตฺเตสุ ํให้เป็นไปทั่วแล้ว  มาสมตฺตํ  (กาลํ) สิ้นกาล สักว่า

เดือน ฯ  มหาทานํ อ.มหาทาน  ปิฏฺฅธีตลิกมูลกํ อันมีตุ๊กตาแป้งเป็นมูล  ปวตฺตติ 

ย่อมเป็นไปทั่ว  เทฺวมาสํ สิ้นเดือนสอง  เอวํ อย่างนี้  อิติ ดังนี้แล ฯ

 พระศาสดา ครั้นทรงแสดงธรรมอย่างนั้นแล้ว ทรงทํามหาชนให้มีจิตยินดียิ่งในทาน

อุทิศพวกเปรตแล้ว ทรงลุกจากอาสนะ เสด็จหลีกไป. ในวันรุ่งขึ้น ภรรยาของเศรษฐี

และพวกญาตินอกนั้น ก็ประพฤติตามเศรษฐี พวกเขาบําเพ็ญทานให้เป็นไปอย่างนั้น

ประมาณหนึ่งเดือน. พระศาสดา อันพระเจ้าปเสนทิทูลถามว่า “พระเจ้าข้า เพราะเหตุ
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อะไร ภิกษุทั้งหลาย จึงไม่มาสู่เรือนของหม่อมฉัน ตลอดเวลาประมาณหนึ่งเดือน ?” 

ตรัสบอกเนื้อความนั้นแล้ว. แม้พระราชา เมื่อทรงประพฤติตามเศรษฐี ทรงบําเพ็ญ

มหาทานให้เป็นไปแล้ว. ฝ่ายชาวเมือง เมื่อประพฤติตามพระราชานั้น ก็บําเพ็ญมหา

ทานให้เป็นไปประมาณหนึ่งเดือน. มหาทานอันมีตุ๊กตาแป้งเป็นมูล ย่อมเป็นไปอย่าง

นั้น สิ้น ๒ เดือนแล.

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

 ปิฏฺฅธีตลิกเปตวตฺถุ  ฯ

 ปิฏฺฅธีตลิกเปตวตฺถุ อ.เรื่องแห่งปิฏฐธีตรลิกเปรต  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

 จบเรื่องปิฏฐธีตลิกเปรต.

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

๑๗. อุปาสกวตฺถุ

[๓๕๕] อิติ  เปตานํปิ  อนุโมทนเจตนา  ตํขณํ  ผลทายินี,  ปเคว  มนุสฺสานํ ฯ  ตตฺรีมานิ   

วตฺถูนิ ฯ

 อิติ  เปตานํปิ  อนุโมทนเจตนา  ตํขณํ  ผลทายินี  (โหติ),  ปเคว  มนุสฺสานํ  (อนุโมทนเจตนา  

ตํขณํ  ผลทายินี  โหติ) ฯ  ตตฺร  (ปพฺเพ)  อิมานิ  วตฺถูนิ ฯ

 อนุโมทนเจตนา อ.เจตนาเป็นเครื่องอนุโมทนา  เปตานํปิ แม้ของเปรต ท.  ผล- 

ทายินี เป็นคุณชาติให้ซึ่งผล  ตํขณํ ในขณะนั้น  (โหติ) ย่อมเป็น  อิติ ด้วยประการ

ฉะนี้,  ปเคว จะป่วยกล่าวไปไย  (อนุโมทนเจตนา) อ.เจตนาเป็นเครื่องอนุโมทนา  

มนุสฺสานํ ของมนุษย์ ท.  (ผลทายินี) เป็นคุณชาติให้ซึ่งผล  (ตํขณํ) ในขณะนั้น  

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

 เจตนาเป็นเครื่องอนุโมทนาแม้ของเปรตทั้งหลาย ย่อมเป็นคุณชาติให้ผลในขณะนั้น

ได้ จะป่วยกล่าวไปไยถึงเจตนาเครื่องอนุโมทนาของมนุษย์ทั้งหลายเล่า ? ในข้อนั้น  

มีเรื่องเหล่านี้ (เป็นอุทาหรณ์).
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 กสฺสปพุทฺธกาเล  กิเรโก  โสตาปนฺโน  อุปาสโก  เอเกน  นหาปิตกุฏมฺพิเกน  สทฺธึ  

นาวํ  อภิรุหิ ฯ  นาวา  สตฺตเม  ทิวเส  สมุทฺทมชฺเฌ  ภิชฺชิ ฯ  เตปิ  เทฺว  เอกสฺมึ  ผลเก  

นิปนฺนา  เอกํ  ทีปกํ  ปตฺตา ฯ  ตตฺถ  นหาปิโต  สกุเณ  มาเรตฺวา  ปจิตฺวา  ขาทนฺโต  

อุปาสกสฺสาปิ  เทติ ฯ  อุปาสโก  “อลํ  มยฺหนฺติ  อขาทิตฺวา  “อิมสฺมึ  ฅาเน  ฅเปตฺวา  

ตีณิ  สรณานิ  อญฺฃา  มยฺหํ  ปติฏฺฅา  นตฺถีติ  จินฺเตสิ ฯ  ตสฺเสวํ  รตนตฺตยสฺส  คุเณ  

อนุสฺสรนฺตสฺส,  ตสฺมึ  ทีเป  นิพฺพตฺโต  นาคราชา  อตฺตโน  สรีรํ  สตฺตรตนปูรํ  มหานาวํ   

กตฺวา  มาเปสิ ฯ  สมุทฺทเทวตา  นิยามโก  หุตฺวา  นาวาย  ฅตฺวา  “อตฺถิ  ชมฺพุทีป- 

คมิกาติ  อุคฺโฆเสสิ ฯ  อุปาสโก  “มยํ  คมิสฺสามาติ  วตฺวา  “เอหิ,  นาวํ  อภิรุหาติ   

วุตฺเต,  อภิรุหนฺโต  นหาปิตํ  ปกฺโกสิ ฯ  เทวตา  “เอตสฺส  สีลคุณาจาโร  นตฺถิ,   

ตสฺมา  เอโส  อิมํ  นาวํ  อภิรุหิตุํ  น  ยุตฺโตติ  อาห ฯ  อุปาสโก  “โหตุ,  อหํ  อตฺตนา   

ทินฺนทานโต  รกฺขิตสีลโต  ภาวิตภาวนาโต  จ  เอตสฺส  ปตฺตึ  ทมฺมีติ  อาห ฯ   

นหาปิโต  “อนุโมทามีติ  อาห ฯ  ตทา  เทวตา  ตํ  นาวาย  ปติฏฺฅาเปตฺวา  ตํ  นาวํ   

พาราณสึ  เนตฺวา  ทฺวินฺนมฺปิ  เตสํ  เคเห  ธนํ  ปติฏฺฅาเปตฺวา  สกวิมานเมว  อคมาสิ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  กสฺสปพุทฺธกาเล ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ  อุปาสโก  

อ.อุบาสก  โสตาปนฺโน ผู้เป็นพระโสดาบัน  เอโก คนหนึ่ง  อภิรุหิ ขึ้นเฉพาะแล้ว  

นาวํ สู่เรือ  สทฺธึ กับ  นหาปิตกุฏุมฺพิเกน ด้วยกุฎมพีผู้เป็นช่างกัลบก  เอเกน คน

หนึ่ง ฯ  นาวา อ.เรือ  ภิชฺช ิอับปางแล้ว  สมุทฺทมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งมหาสมุทร  

ทิวเส ในวัน  สตฺตเม ที่ ๗ ฯ  (ชนา) อ.ชน ท.  เทฺว ๒  เตปิ แม้เหล่านั้น  นิปนฺนา 

นอนแล้ว  ผลเก บนแผ่นกระดาน  เอกสฺมึ แผ่นหนึ่ง  ปตฺตา ถึงแล้ว  ทีปกํ ซึ่งเกาะ ฯ   

ตตฺถ  (ชเนสุ)  นหาปิโต อ.- ในชน ท. เหล่านั้นหนา -ช่างกัลบก  สกุเณ ยังนก ท.   

มาเรตฺวา ให้ตายแล้ว  ปจิตฺวา ปิ้งแล้ว  ขาทนฺโต เคี้ยวกินอยู่  เทติ ย่อมให้   

อุปาสกสฺสาปิ แม้แก่อุบาสก ฯ  อุปาสโก อ.อุบาสก  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อลํ 

อ.อย่าเลย  มยฺห ํแก่กระผม”  อิติ ดังนี้  อขาทิตฺวา ไม่เคี้ยวกินแล้ว  จินฺเตสิ คิดแล้ว  

อิติ ว่า  “ปติฏฺฅา อ.ที่พึ่ง  มยฺหํ ของเรา  อญฺฃา อย่างอื่น  ฅเปตฺวา เว้น  สรณานิ  

ซึ่งสรณะ ท.  ตีณ ิ๓  อิมสฺมึ  ฅาเน ในที่นี้  นตฺถิ ย่อมไม่มี”  อิติ ดังนี้ ฯ  ตสฺส   

(อุปาสกสฺส) เมื่ออุบาสกนั้น  อนุสฺสรนฺตสฺส ระลึกถึงอยู่  คุเณ ซึ่งคุณ ท.  รตนตฺ-

ตยสฺส ของพระรัตนตรัย  เอวํ อย่างนี้,  นาคราชา อ.พญานาค  นิพฺพตฺโต ตัวบังเกิด

แล้ว  ตสฺมึ  ทีเป ที่เกาะนั้น  มาเปสิ เนรมิตแล้ว  สรีรํ ซึ่งสรีระ  อตฺตโน ของตน   
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กตฺวา กระทํา  มหานาวํ ให้เป็นเรือใหญ่  สตฺตรตนปูร ํ อันเต็มด้วยรัตนะ ๗ ฯ   

สมุทฺทเทวตา อ.เทวดาผู้อยู่ในมหาสมุทร  นิยฺยามโก เป็นนายท้ายเรือ  หุตฺวา เป็น  

ฅตฺวา ดํารงอยู่แล้ว  นาวาย ที่เรือ  อุคฺโฆเสสิ ป่าวร้องแล้ว  อิติ ว่า  “(ชนา) อ.ชน ท.   

ชมฺพุทีปคมิกา ผู้จะไปสู่ชมพูทวีป  อตฺถิ มีอยู่หรือ ?”  อิติ ดังนี้ ฯ  อุปาสโก อ.อุบาสก  

วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “มย ํอ.เรา ท.  คมิสฺสาม จักไป”  อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้น

เมื่อคํา  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  เอหิ จงมา,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อภิรุห จงขึ้นเฉพาะ  

นาวํ สู่เรือ”  อิติ ดังนี้  (เทวตาย) อันเทวดา  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  อภิรุหนฺโต เมื่อขึ้น   

ปกฺโกสิ ร้องเรียกแล้ว  นหาปิตํ ซึ่งช่างกัลบก ฯ  เทวตา อ.เทวดา  อาห กล่าวแล้ว  

อิติ ว่า  “สีลคุณาจาโร อ.คุณคือศีลและอาจาระ  เอตสฺส  (ปุริสสฺส) ของบุรุษนั่น  

นตฺถิ ย่อมไม่มี,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  เอโส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั่น  น  ยุตฺโต ไม่ควรแล้ว  

อภิรุหิตุํ เพื่ออันขึ้นเฉพาะ  อิมํ  นาวํ สู่เรือนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  อุปาสโก อ.อุบาสก  อาห 

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(เอตํ  การณํ) อ.เหตุนั่น  โหตุ จกยกไว้,  อหํ อ.กระผม  ทมฺมิ  

ย่อมให้  ปตฺต ึซึ่งส่วนบุญ  เอตสฺส  (ปุริสสฺส) แก่บุรุษนั่น  อตฺตนา  ทินฺนทานโต 

จากทาน อันตน ให้แล้ว  จ ด้วย  (อตฺตนา)  รกฺขิตสีลโต จากศีล อันตน รักษาแล้ว  

จ ด้วย  (อตฺตนา)  ภาวิตภาวนาโต จากภาวนา อันตน ให้เจริญแล้ว  จ ด้วย”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  นหาปิโต อ.ช่างกัลบก  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.กระผม  อนุโมทามิ 

ย่อมอนุโมทนา”  อิติ ดังนี้ ฯ  ตทา ในกาลนั้น  เทวตา อ.เทวดา  ตํ  (นหาปิตํ) ยังช่าง

กัลบกนั้น  ปติฏฺฅาเปตฺวา ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  นาวาย บนเรือ  เนตฺวา นําไปแล้ว  

ตํ  นาวํ ซึ่งเรือนั้น  พาราณสึ สู่เมืองพาราณสี  ธนํ ยังทรัพย์  ปติฏฺฅาเปตฺวา ให้ตั้ง

อยู่เฉพาะแล้ว  เคเห ในเรือน  เตสํ  (ชนานํ) ของชน ท. เหล่านั้น  ทฺวินฺนมฺปิ แม้ทั้ง

สอง  อคมาสิ ได้ไปแล้ว  สกวิมานํ  เอว สู่วิมานของตนนั่นเทียว ฯ  

 ดังได้สดับมา ในกาลแห่งพระกัสสปพุทธเจ้า มีอุบาสกโสดาบันผู้หนึ่ง ลงเรือไปพร้อม

กับกุฎมพีช่างกัลบกคนหนึ่ง. ในวันที่ ๗ เรืออับปางในท่ามกลางสมุทร. เขาทั้ง ๒ นอน

บนแผ่นกระดานแผ่นหนึ่ง ไปถึงเกาะๆ หนึ่ง. ในคน ๒ คนเหล่านั้น ช่างกัลบก ฆ่านก

แล้วปิ้งกิน ให้แม้แก่อุบาสกบ้าง. อุบาสกกล่าวว่า “ผมไม่เอาหรอก” ไม่กินแล้ว คิดว่า 

“ในที่นี้ เว้นพระไตรสรณะเสียแล้ว ที่พึ่งอย่างอื่นของเรา ก็ไม่มี”. เมืื่อเขากําลังระลึก

ถึงพระรัตนตรัยอยู่อย่างนั้น, พระยานาคที่บังเกิดที่เกาะนั้น เนรมิตรสรีระของตัวเอง

ให้เป็นเรือลําใหญ่ เต็มด้วยรัตนะ ๗ ประการ เทพยดาประจําสมุทรเป็นนายเรือ สถิต
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อยู่ในเรือ โฆษณาว่า “คนที่ต้องการไปชมพูทวีปมีไหม ?”. อุบาสกบอกว่า “ข้าพเจ้า

ทั้งหลายจักไป”. เมื่อเทพยดาพูดว่า “ท่านจงลงมาเรือ” กําลังลง จึงเรียกช่างกัลบกมา. 

เทพยดากล่าวว่า “คนนั้น ไม่มีคุณคือศีลและอาจาระ, เพราะฉะนั้น คนนั้น จึงไม่ควร

ลงเรือลํานี้”. อุบาสกกล่าวว่า “เอาเถอะ ข้าพเจ้าให้ส่วนบุญจากทานอันข้าพเจ้าให้แล้ว 

จากศีลอันข้าพเจ้ารักษาแล้ว และจากภาวนาอันข้าพเจ้าอบรมแล้ว แก่คนนั่น”. ช่าง

กัลบกกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขออนุโมทนา”. ครั้งนั้น เทพยดา ให้เขาดํารงอยู่ในเรือแล้ว 

นําเรือนั้นไปสู่กรุงพาราณสี ตั้งทรัพย์ไว้ในเรือนของเขาทั้ง ๒ แล้ว ได้ไปสู่วิมานของ

ตนทีเดียว.

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

 ทุกนิปาตสฺส  จตุตฺถวคฺเค  สีลานิสํสชาตกวณฺณนายํ  อุปาสกวตฺถุ ฯ

 อุปาสกวตฺถุ อ.เรื่องแห่งอุบาสก  (อาคตํ) มาแล้ว  สีลานิสํสชาตกวณฺณนายํ ใน

อรรถกถาแห่งสีลานิสังสชาดก  จตุตฺถวคฺเค ในจตุตถวรรค  ทุกนิปาตสฺส แห่ง

ทุกนิบาต ฯ

 เรื่องอุบาสกมาในอรรถกถาสีลานิสังสชาดก จตุตถวรรค แห่งทุกนิบาต.

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

๑๘. สงฺขพฺราหฺมณวตฺถุ

[๓๕๖] อตีเต  พาราณสี  โมฬินี  นาม  อโหสิ ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  โมฬินีนคเร  สงฺโข  นาม   

พฺราหฺมโณ  หุตฺวา  นาวาย  โวหารตฺถาย  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  เอกํ  จณฺฑ- 

วาตาตเป  องฺคารสทิสํ  อุณฺหวาลุกํ  มทฺทิตฺวา  อาคจฺฉนฺตํ  ปจฺเจกพุทฺธํ  ทิสฺวา   

ปุญฺฃกฺเขตฺตํ  เม  อาคตนฺติ  ตุฏฺฅจิตฺโต  ภนฺเต  อิมา  อุปาหนา  อารุยฺห  ฉตฺตํ   

มตฺถเก  กตฺวา  คจฺฉถาติ  ฉตฺตุปาหนํ  ทตฺวา  ปฏนํ  คนฺตฺวา  นาวํ  อภิรุหิ ฯ  นาวา  

สตฺตเม  ทิวเส  ภิชฺชิ ฯ  โพธิสตฺโต  เอกํ  อุปฏฺฅากปุริสํ  คเหตฺวา  สกลสรีรํ  เตเลน   

มกฺขิตฺวา  สปฺปินา  สทฺธึ  สกฺขรจุณฺณํ  ยาวทตฺถํ  ขาทิตฺวา  ตมฺปิ  ขาทาเปตฺวา  

เตน  สทฺธึ  กูปกสฺส  ยฏฺฅิมตฺถกํ  อภิรุยฺห  อุปฺปติตฺวา  อุสภมตฺถเก  ปติตฺวา  สมุทฺทํ   
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ตริตุมารภิ ฯ  ตสฺส  ตรนฺตสฺเสว  สตฺต  ทิวสา  คตา ฯ  ตทา  สมุทฺทรกฺขิกา  มณิเมขลา  

นาม  เทวธีตา  โพธิสตฺตํ  อุทฺธริตุกามา  สตฺตรตนปูรํ  รตนมยํ  นาวํ  มาเปตฺวา  ตํ   

อาโรเปตฺวา  นาวาย  ปติฏฺฅาเปตฺวา  อุปฏฺฅากํ  น  โอโลเกสิ ฯ  โพธิสตฺโต  อตฺตโน   

กตกลฺยาณโต  ตสฺส  ปตฺตึ  อทาสิ ฯ  โส  ตํ  อนุโมทิ  ฯ  ตทา   เทวตา  ตํ  นาวาย  

ปติฏฺฅาเปตฺวา  ตํ  นาวํ  โมฬินีนครํ  เนตฺวา  โพธิสตฺตสฺส  เคเห  ธนํ  ปติฏฺฅาเปตฺวา  

สกวิมานเมว  อคมาสิ ฯ  ทสกนิปาเต  สงฺขพฺราหฺมณชาตกวณฺณนายํ  วุตฺตํ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  พาราณสี อ.กรุงพาราณสี  โมฬินี  นาม มีชื่อว่าโมฬินี   

อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  ตทา ในกาลนั้น  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  พฺราหฺมโณ เป็น

พราหมณ์  สงฺโข  นาม ชื่อว่าสังขะ  โมฬินีนคเร ในกรุงโมฬินี  หุตฺวา เป็น  คจฺฉนฺโต  

เมื่อไป  โวหารตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การค้าขาย  นาวาย ทางเรือ  ทิสฺวา เห็น

แล้ว  ปจฺเจกพุทฺธํ ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า  เอกํ รูปหนึ่ง  จณฺฑวาตาตเป  องฺคาร-

สทิสํ  อุณฺหวาลุกํ  มทฺทิตฺวา  อาคจฺฉนฺตํ ผู้เหยียบแล้ว ซึ่งทรายอันร้อน อันเช่นกับ

ด้วยถ่านเพลิง ที่ลมและแดดอันแรงกล้า มาอยู่  อนฺตรามคฺเค ในระหว่างแห่งหนทาง  

ตุฏฺฅจิตฺโต ผู้มีจิตอันยินดีแล้ว  อิติ ว่า  “ปุญฺฃกฺเขตฺต ํ อ.บุญเขต  เม ของเรา   

อาคตํ มาแล้ว”  อิติ ดังนี้  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   

(ตุมฺเห) อ.ท่าน  อารุยฺห ขึ้นแล้ว  อิมา  อุปาหนา สู่รองเท้า ท. เหล่านี้  กตฺวา กระทํา

แล้ว  ฉตฺตํ ซึ่งรม  มตฺถเก บนกระหม่อม  คจฺฉถ จงไป”  อิติ ดังนี้  ทตฺวา ถวายแล้ว  

ฉตฺตุปาหนํ ซึ่งร่มและรองเท้า  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ปฏนํ สู่ท่า  อภิรุหิ ขึ้นเฉพาะแล้ว  

นาวํ สู่เรือ ฯ  นาวา อ.เรือ  ภิชฺช ิแตกแล้ว  สตฺตเม  ทิวเส ในวันที่ ๗ ฯ  โพธิสตฺโต  

อ.พระโพธิสัตว์  คเหตฺวา พาเอาแล้ว  อุปฏฺฅากปุริสํ ซึ่งบุรุษผู้เป็นอุปัฏฐาก  เอกํ 

คนหนึ่ง  มกฺขิตฺวา ทาแล้ว  สกลสรีรํ ซึ่งสรีระทั้งสิ้น  เตเลน ด้วยนํ้ามัน  ขาทิตฺวา 

เคี้ยวกินแล้ว  สกฺขรจุณฺณํ ซึ่งผงแห่งนํ้าตาลกรวด  สทฺธึ กับ  สปฺปินา ด้วยเนยใส  

ยาวทตฺถํ เพียงใดแต่ความต้องการ  ตมฺปิ  (อุปฏฺฅากปุริสํ) ยังบุรุษผู้เป็นอุปัฏฐาก

แม้นั้น  ขาทาเปตฺวา ให้เคี้ยวกินแล้ว  อภิรุยฺห ขึ้นเฉพาะแล้ว  ยฏฺฅิมตฺถกํ สู่ปลาย

แห่งไม้  กูปกสฺส แห่งเสากระโดง  สทฺธึ กับ  เตน  (อุปฏฺฅากปุริเสน) ด้วยบุรุษ 

ผู้เป็นอุปัฏฐากนั้น  อุปฺปติตฺวา เหาะขึ้นแล้ว  ปติตฺวา ตกลงแล้ว  อุสภมตฺถเก ใน

ที่สุดแห่งอุสภะ  อารภิ เริ่มแล้ว  ตริตุํ เพื่ออันข้าม  สมุทฺทํ ซึ่งมหาสมุทร ฯ  ตสฺส   

(โพธิสตฺตสฺส) เมื่อพระโพธิสัตว์นั้น  ตรนฺตสฺส  เอว ข้ามอยู่นั่นเทียว,  ทิวสา อ.วัน 
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ท.  สตฺต ๗  คตา ไปแล้ว ฯ  ตทา ในกาลนั้น  เทวธีตา อ.เทพธิดา  มณิเมขลา  

นาม ชื่อว่ามณิเมขลา  สมุทฺทรกฺขิกา ผู้รักษาซึ่งมหาสมุทร  อุทฺธริตุกามา เป็นผู้

ใคร่เพื่ออันยกขึ้น  โพธิสตฺตํ ซึ่งพระโพธิสัตว์  มาเปตฺวา เนรมิตแล้ว  นาวํ ซึ่งเรือ  

รตตมย ํอันสําเร็จแล้วด้วยรัตนะ  สตฺตรตนปูร ํอันเต็มด้วยรัตนะ ๗  อาโรเปตฺวา 

ยกขึ้นแล้ว  ตํ  (โพธิสตฺตํ) ซึ่งพระโพธิสัตว์นั้น  (ตํ  โพธิสตฺตํ) ยังพระโพธิสัตว์นั้น   

ปติฏฺฅาเปตฺวา ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  นาวาย ในเรือ  น  โอโลเกสิ ไม่แลดูแล้ว   

อุปฏฺฅากํ ซึ่งอุปัฏฐาก ฯ  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  อทาสิ ได้ให้แล้ว  ปตฺต ึซึ่งส่วน

บุญ  ตสฺส  (อุปฏฺฅากปุริสสฺส) แก่บุรุษผู้เป็นอุปัฏฐากนั้น  อตฺตโน  กตกลฺยาณโต 

จากความดี อันตน กระทําแล้ว  ตทา ในกาลนั้น  เทวตา อ.เทวดา  ตํ  (อุปฏฺฅาก- 

ปุริสํ) ยังบุรุษผู้อุปัฏฅากนั้น  ปติฏฺฅาเปตฺวา ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  นาวาย ในเรือ  

เนตฺวา นําไปแล้ว  ตํ  นาวํ ซึ่งเรือนั้น  โมฬินีนครํ สู่กรุงโมฬินี  ธนํ ยังทรัพย์   

ปติฏฺฅาเปตฺวา ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  เคเห ในเรือน  โพธิสตฺตสฺส ของพระโพธิสัตว์  

อคมาสิ ได้ไปแล้ว  สกวิมานํ  เอว สู่วิมานของตนนั่นเทียว ฯ  (อิทํ  วตฺถุ) อ.เรื่องนี้  

(อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  สงฺขพฺราหฺมณชาตก-

วณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งสังขพราหมณชาดก  ทสกนิปาเต ในทสกนิบาต ฯ 

  ในอดีตกาล กรุงพาราณสี ได้มีนามว่ากรุงโมฬินี. ครั้งนั้น พระโพธิสัตว์ เป็นพราหมณ์

ชื่อว่าสังขะ ในกรุงโมฬินี ไปเพื่อต้องการค้าขายทางเรือ พบพระปัจเจกพุทธเจ้ารูป

หนึ่ง ในระหว่างทาง ซึ่งทรงเหยียบทรายร้อนเช่นถ่านเพลิง เพราะลมและแแดดแรง

กล้ามาอยู่ มีจิตยินดีว่า “บุญเขตของเรามาแล้ว” จึงเรียนว่า “ท่านเจ้าข้า ขอท่าจงสวม

รองเท้าเหล่านี้ กั้นร่มไป” แล้วถวายร่มและรองเท้า ไปสู่ท่าเรือแล้วลงเรือ. ในวันที่ ๗ 

เรืออับปาง. พระโพธิสัตว์พาบุรุษผู้เป็นอุปัฏฐากคนหนึ่งไป เอานํ้ามันทาทั่วสรีระแล้ว 

กินนํ้าตาลกรวดผงกับเนยใส จนพอแก่ความต้องการแล้ว ให้บุรุษผู้เป็นอุปัฏฐากนั้น

กินบ้างแล้ว ปีนขึ้นปลายไม้เสากระโดงกับบุรุษผู้เป็นอุปัฏฐากนั้น กระโดดขึ้นไปตก 

ณ ที่สุดประมาณอุสภะ ๑ เริ่มที่จะข้ามสมุทร. เมื่อเขากําลังข้ามอยู่นั้นแล ล่วงไปได้ ๗ 

วัน. ครั้งนั้น เทพธิดานามว่ามณีเมขลา ผู้รักษาสมุทร ปรารถนาจะช่วยพระโพธิสัตว์ 

จึงเนรมิตเรือสําเร็จด้วยรัตนะ อันเต็มด้วยรัตนะ ๗ ประการ แล้วอุ้มพระโพธิสัตว์นั้น

ให้ดํารงอยู่บนเรือ มิได้แลเหลียวถึงอุปัฏฐากเลย, พระโพธิสัตว์ได้ให้ส่วนบุญจาก

กัลยาณกรรมอันตนทําแล้วแก่เขา. เขาอนุโมทนาส่วนบุญนั้นแล้ว. ครั้งนั้น เทพดา
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ก็ให้อุปัฏฐากนั้นดํารงอยู่บนเรือ นําเรือนั้นไปสู่กรุงโมฬินี แล้วจัดทรัพย์ให้ตั้งอยู่ 

ในเรือนของพระโพธิสัตว์แล้ว ได้ไปยังวิมานของตนทีเดียว. เรื่องนี้ท่านกล่าวไว้ 

ในอรรถกถาสังขพราหมณชาดก ทสกนิบาต.

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

๑๙. ติโลกวิชยวตฺถุ

[๓๕๗] ตสฺมา  สยํ  ปตฺติทานวฺหยํ  ปุญฺฃกิริยํ  อุปจินนฺเตน  ปเรสญฺจ  ปตฺตานุโมทนวฺหยํ  

ปุญฺฃกิริยํ  ชเนนฺเตน  กุลปุตฺเตน  เปเต  อุทฺทิสฺส  ทานํ  กตฺตพฺพเมว,  อตฺตโน   

ปกติยา  วา  ยงฺกิญฺจิ  ปุญฺฃํ  กตฺวา  ปเรสํ  ปตฺติ  อุทฺทิสิตพฺพาว  โพธิสตฺตภูเตน   

ติโลกวิชเยน  นาม  จกฺกวตฺตินา  รญฺฃา  วิย ฯ

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  ทานํ อ.ทาน  กุลปุตฺเตน อันกุลบุตร  สยํ  ปตฺติทานวฺหยํ  

ปุญฺฃกิริยํ  อุปจินนฺเตน ผู้เมื่อสั่งสมอยู่ ซึ่งการกระทําซึ่งบุญ อันชื่อว่าปัตติทาน ด้วย

ตนเอง  จ ด้วย  ปเรสํ  ปตฺตานุโมทนวฺหยํ  ปุญฺฃกิริยํ  ชเนนฺเตน ผู้ยังการกระทํา

ซึ่งบุญ อันชื่อว่าปัตตานุโมทนา ให้เกิดขึ้นอยู่ แก่ชน ท. เหล่าอื่น  จ ด้วย  กตฺตพฺพํ  

เอว พึงกระทํานั่นเทียว  อุทฺทิสฺส อุทิศ  เปเต ซึ่งเปรต ท.,  วา อีกอย่างหนึ่ง  ปตฺติ  

อ.ส่วนบุญ  (กุลปุตฺเตน) อันกุลบุตร  กตฺวา กระทําแล้ว  ยงฺกิญฺจิ  ปุญฺฃํ ซึ่งบุญ

อย่างใดอย่างหนึ่ง  ปกติยา ตามปกติ  อตฺตโน ของตน  อุทฺทิสิตพฺพาว พึงอุทิศ

เทียว  รญฺฃา วิย ราวกะพระราชา  จกฺกวตฺตินา ผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ  ติโลก- 

วิชเยน  นาม พระนามว่าติโลกวิชัย  โพธิสตฺตภูเตน ผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นแล้ว ฯ

 เพราะฉะนั้น กุลบุตร เมื่อจะสั่งสมบุญกิริยาอันชื่อว่าปัตติทานเอง และจะยังบุญกิริยา 

อันชื่อว่าปัตตานุโมทนา ให้เกิดแก่ชนเหล่าอื่น พึงทําทานอุทิศเปรตทั้งหลายโดยแท้. 

อีกอย่างหนึ่ง ทําบุญอย่างใดอย่างหนึ่งตามปกติของตนแล้ว พึงอุทิศส่วนบุญแก่ชน

เหล่าอื่นแล เหมือนพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าติโลกวิชัย ผู้เป็นพระโพธิสัตว์.

 ..............................................................................................................................
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 โส  กิร  อตฺตนา  กตํ  ปุญฺฃสมฺปตฺตึ  สมาทเปนฺโต  พุทฺธาปทาเน  จตสฺโส  คาถา   

อภาสิ

[๓๕๘]   “ยงฺกิญฺจิ  กุสลํ  กมฺมํ   กตฺตพฺพํ  กิริยํ  มม  

  กาเยน  วาจามนสา   ติทเส  สุคตํ  กตํ  ฯ

  เย  สตฺตา  สญฺฃิโน  อตฺถิ   เย  จ  สตฺตา  อสญฺฃิโน  

  กตํ  ปุญฺฃผลํ  มยฺหํ   สพฺเพ  ภาคี  ภวนฺตุ  เต ฯ

  เย  ตํ  กตํ  สุวิทิตํ   ทินฺนํ  ปุญฺฃผลํ  มยา

  เย  จ  ตตฺถ  น  ชานนฺติ   เทวา  คนฺตฺวา  นิเวทยุํ  

  สพฺเพ  โลกมฺหิ  เย  สตฺตา   ชีวนฺตาหารเหตุกา  

  มนุญฺฃํ  โภชนํ  สพฺเพ   ลภนฺตุ  มม  เจตสาติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  โส  (ติโลกวิชโย) อ.พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าติโลกวิชัยนั้น  (ชเน)  

สมาทเปนฺโต เมื่อทรงยังชน ท. ให้ถือเอา  ปุญฺฃสมฺปตฺตึ ซึ่งความถึงพร้อมแห่งบุญ  

อตฺตนา  กตํ อันอันตนกระทําแล้ว  อภาสิ ได้ตรัสแล้ว  คาถา ซึ่งคาถา ท.  จตสฺโส 

๔  พุทฺธาปทาเน ในพุทธาปทาน  อิติ ว่า 

 “กมฺม ํอ.กรรม  กุสลํ อันเป็นกุศล  ยงฺกิญฺจิ อย่างใดอย่างหนึ่ง  

กิริยํ เป็นกิริยา  (ปุคฺคเลน)  กตฺตพฺพ ํอันอันบุคคลพึงกระทํา  

กาเยน ทางกาย  วาจามนสา ทางวาจาและทางใจ  สุคตํ 

อันเป็นเหตุไป  ติทเส ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  มม อันข้าพเจ้า  

กตํ กระทําแล้ว,

 เย  สตฺตา อ.สัตว์ ท. เหล่าใด  สญฺฃิโน มีสัญญา  อตฺถิ มีอยู่  

จ ด้วย  เย  สตฺตา อ.สัตว์ ท. เหล่าใด  อสญฺฃิโน ไม่มีสัญญา  

อตฺถิ มีอยู่  จ ด้วย,  เต  (สตฺตา) อ.สัตว์ ท. เหล่านั้น  สพฺเพ 

ทั้งปวง  ภาคี เป็นผู้มีส่วน  ปุญฺฃผลํ ซึ่งผลแห่งบุญ  มยฺหํ  

กตํ อันอันข้าพเจ้ากระทําแล้ว  ภวนฺต ุจงเป็น,

 (ปุญฺฃผลํ) อ.ผลแห่งบุญ  ตํ  (มยา)  กตํ อันอันข้าพเจ้า
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กระทําแล้วนั้น  เยหิ  (สตฺเตหิ) อันสัตว์ ท. เหล่าใด  สุวิทิตํ รู้

ชัดแล้ว,  ปุญฺฃผลํ อ.ผลแห่งบุญ  มยา อันข้าพเจ้า  ทินฺนํ ให้

แล้ว  (เตสํ  สตฺตานํ) แก่สัตว์ ท. เหล่านั้น,  จ ส่วนว่า  ตตฺถ  

(สตฺเตสุ)  เย  (สตฺตา) อ.-ในสัตว์ ท. เหล่านั้นหนา -สัตว์ ท. 

เหล่าใด  น  ชานนฺติ ย่อมไม่รู้  เทวา อ.เทพดา ท.  คนฺตฺวา  

ไปแล้ว  นิเวทยุํ พึงประกาศ  (เตสํ  สตฺตานํ) แก่สัตว์ ท. 

เหล่านั้น ฯ 

 เย  สตฺตา อ.สัตว์ ท. เหล่าใด  สพฺเพ ทั้งปวง  โลกมฺหิ ใน

โลก  อาหารเหตุกา มีอาหารเป็นเหตุ  ชีวนฺต ิย่อมเป็นอยู่,  

(เต  สตฺตา) อ.สัตว์ ท. เหล่านั้น  สพฺเพ ทั้งปวง  ลภนฺตุ จงได้  

โภชนํ ซึ่งโภชนะ  มนุญฺฃํ อันเป็นที่ฟูแห่งใจ  เจตสา ตาม

ความคิด  มม ของข้าพเจ้า”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 ดังได้สดับมา พระเจ้าจักรพรรดิโลกวิชัยนั้น เมื่อจะทรงยังชนทั้งหลายให้ถือเอาบุญ

สมบัติอันพระองค์ทรงทําแล้ว จึงได้ตรัส ๔ คาถาในพุทธาปทานว่า 

 “กุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นกิริยาอันจะพึงทําทางกาย 

วาจา และใจ อันเป็นเหตุให้ถึงสุคติในเทพชั้นไตรทศ ข้าพเจ้า

ทําแล้ว. 

 สัตว์เหล่าใด มีสัญญา มีอยู่ และสัตว์เหล่าใด ไม่มีสัญญา มีอยู่ 

ขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด จงเป็นผู้มีส่วนเสวยผลบุญที่ข้าพเจ้า

ทําแล้วเถิด.

 บุญที่ข้าพเจ้าทําแล้วนั่น อันสัตว์เหล่าใดรู้ชัดแล้ว ขอสัตว์

เหล่านั้น จงเป็นผู้มีส่วนเสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าให้แล้ว, ส่วน

บรรดาสัตว์เหล่านั้น สัตว์เหล่าใด ไม่รู้, ขอทวยเทพยดา พึงไป

ประกาศแก่สัตว์เหล่านั้น.

 สัตว์เหล่าใดทั้งหมดในโลก มีอาหารเป็นเหตุเป็นอยู่, ขอสัตว์

เหล่านั้นทั้งหมด จงได้โภชนะที่ชอบใจตามความคิดของ
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ข้าพเจ้าเถิด”.

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

[๓๕๙] ตตฺถ  มมาติ  มยา ฯ  กาเยน  วาจามนสาติ  ตีหิ  ทฺวาเรหิ  กตฺตพฺพํ  ยงฺกิญฺจิ   

กุสลกมฺมํ  กุสลสงฺขาตํ  กิริยํ  อตฺถิ ฯ  ติทเสติ  ตาวตึสภวเน ฯ  สุคตนฺติ  สุคติ- 

อุปฺปชฺชนารหํ ฯ  ตํ  สพฺพํ  มยา  กตนฺติ  อตฺโถ ฯ  โส  กิร  ติโลกวิชยราชตฺตภาวโต  

จวิตฺวา  ตาวตึเสสุ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  เตเนตํ  วุตฺตํ ฯ  สญฺฃิโน  อตฺถีติ  มนุสฺสาติ  วา   

เทวาติ  วา  พฺรหฺมาติ  วา  นามเธยฺยา  เย  สตฺตา  สนฺติ  ฯ  อสญฺฃิโนติ  สญฺฃา- 

วิรหิตา  อสญฺฃิสตฺตา  เย  จ  สตฺตา  สนฺติ ฯ  มยฺหนตฺิ  มยา  กตํ  ปุญฺฃผลํ  เต   

สพฺเพ  ภาคี  ภวนฺตุ  ปุญฺฃภาควนฺตา  อนุภวนฺตูติ  อตฺโถ ฯ  เยติ  เยหิ  สตฺเตหิ  

ตํ  มยา  กตํ  ปุญฺฃํ  สุวิทิตํ  สุฏฺฅุ  ฃาตํ  โหติ  เต  มยา  ทินฺนํ  ปุญฺฃผลํ  ภาคี   

อนุภวนฺตุ ฯ  เย  จ  ตตฺถาติ  เตสุ  เย  ปน  สตฺตา  น  ตํ  มยา  กตํ  ปุญฺฃํ  ชานนฺติ ฯ   

นิเวทยุนฺติ  อสุโก  อิตฺถนฺนามํ  ปุญฺฃํ  กตฺวา  ตุมฺหากํ  ปตฺตึ  อทาสีติ  เทวา   

คนฺตฺวา  เตสํ  ชานาเปยฺยุํ  อาโรเจยฺยุํ  วา ฯ  ชีวนฺตาหารเหตุกาติ  โลกมฺหิ  เย  สพฺเพ   

สตฺตา  อาหารฏฺฅิติกา  อาหารนิสฺสิตา  ชีวนฺติ ฯ  สพฺเพติ  เต  สพฺเพ  สตฺตา ฯ   

เจตสาติ  มม  จิตฺเตน  ปุญฺฃิทฺธิยา  มนุญฺฃํ  โภชนํ  ลภนฺตูติ  อตฺโถติ  อปทาน- 

วณฺณนานโย ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “มมาติ  (ปทสฺส)  ‘มยา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘กาเยน  วาจามนสาติ  (คาถาปาทสฺส)  

‘ตีหิ  ทฺวาเรหิ  (ปุคฺคเลน)  กตฺตพฺพํ  ยงฺกิญฺจิ  กุสลกมฺมํ  กุสลสงฺขาตํ  กิริยํ  อตฺถิ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

‘ติทเสติ  (ปทสฺส)  ‘ตาวตึสภวเน’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘สุคตนฺติ  (ปทสฺส)  ‘สุคติอุปฺปชฺชนารหํ ฯ   

‘ตํ  สพฺพํ  (กุสลกมฺมํ)  มยา  กตนฺติ  อตฺโถ ฯ  โส  (ราชา)  กิร  ติโลกวิชยราชตฺตภาวโต  จวิตฺวา  

ตาวตึเสสุ  อุปฺปชฺชิสฺสติ,  เตน  เอตํ  (‘สุคตนฺติ  วจนํ  ติโลกวิชเยน)  วุตฺตํ ฯ  ‘สญฺฃิโน  อตฺถีติ   

(ปททฺวยสฺส)  ‘มนุสฺสาติ  วา  เทวาติ  วา  พฺรหฺมาติ  วา  นามเธยฺยา  เย  สตฺตา  สนฺติ’  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ  ‘อสญฺฃิโนติ  (ปทสฺส)  ‘สญฺฃาวิรหิตา  อสญฺฃิสตฺตา  เย  จ  สตฺตา  สนฺติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

‘มยฺหนตฺิ  (ปทสฺส)  ‘มยา  กตํ  ปุญฺฃผลํ  เต  สพฺเพ  (สตฺตา)  ภาคี  ภวนฺตุ  ปุญฺฃภาควนฺตา   

อนุภวนฺตูติ  อตฺโถ ฯ  ‘เยติ  เยหิ  สตฺเตหิ  ตํ  มยา  กตํ  ปุญฺฃํ  สุวิทิตํ  (เยหิ  สตฺเตหิ)  สุฏฺฅุ  ฃาตํ   

โหติ,  เต  (สตฺตา)  มยา  ทินฺนํ  ปุญฺฃผลํ  ภาคี  (หุตฺวา)  อนุภวนฺตุ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘เย  จ   

ตตฺถาติ  (ปททฺวยสฺส)  ‘เตสุ  (สตฺเตสุ)  เย  ปน  สตฺตา  น  ตํ  มยา  กตํ  ปุญฺฃํ  ชานนฺติ’  (อิติ   
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อตฺโถ) ฯ  ‘นิเวทยุนฺติ  (ปทสฺส)  ‘อสุโก  (ปุคฺคโล)  อิตฺถนฺนามํ  ปุญฺฃํ  กตฺวา  ตุมฺหากํ  ปตฺตึ   

อทาสีติ  เทวา  คนฺตฺวา  (เต  สตฺเต)  เตสํ  (สตฺตานํ)  ชานาเปยฺยุํ  อาโรเจยฺยุํ  วา’  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ  ‘ชีวนฺตาหารเหตุกาติ  (คาถาปาทสฺส)  ‘โลกมฺหิ  เย  สพฺเพ  สตฺตา  อาหารฏฺฅิติกา   

อาหารนิสฺสิตา  (หุตฺวา)  ชีวนฺติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘สพฺเพติ  (ปทสฺส)  ‘เต  สพฺเพ  สตฺตา’  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ  เจตสาติ  (ปทสฺส)  ‘มม  จิตฺเตน  ปุญฺฃิทฺธิยา  มนุญฺฃํ  โภชนํ  ลภนฺตูติ  อตฺโถติ   

อปทานวณฺณนานโย ฯ

 อปทานวณฺณนานโย อ.นัยแห่งอรรถกถาอปาทาน  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 

ว่า  ‘มยา อันข้าพเจ้า’  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “มมาติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท 

ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า “มม” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘กุสลกมฺมํ อ.กุศล

กรรม  ยงฺกิญฺจิ อย่างใดอย่างหนึ่ง  กิริยํ เป็นกิริยา  กุสลสงฺขาตํ อันอันบัณฑิตกล่าว

แล้วว่ากุศล  (ปุคฺคเลน)  กตฺตพฺพํ อันอันบุคคลพึงกระทํา  ทฺวาเรหิ ด้วยทวาร ท.  

ตีห ิ๓  อตฺถิ มีอยู่’  (อิติ) ดังนี้  คาถาปาทสฺส แห่งบาทแห่งคาถา  “กาเยน  วาจา-

มนสาติ ว่า “กาเยน  วาจามนสา” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ตาวตึสภวเน  

ในภพชื่อว่าดาวดึงส์’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ติทเสติ ว่า “ติทเส” ดังนี้ ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘สุคติอุปฺปชฺชนารหํ อันควรแก่การเกิดในสวรรค์’  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สุคตนฺติ ว่า “สุคตํ” ดังนี้ ฯ  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “ตํ  

(กุสลกมฺมํ) อ.กุศลกรรมนั้น  สพฺพ ํทั้งปวง  มยา อันข้าพเจ้า  กตํ กระทําแล้ว”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  กิร ได้ยินว่า  โส  (ราชา) อ.พระราชานั้น  จวิตฺวา เคลื่อนแล้ว  ติโลก- 

วิชยราชตฺตภาวโต จากอัตภาพของพระเจ้าติโลกวิชัยนั้น  อุปฺปชฺชิสฺสต ิจักบังเกิด  

ตาวตึเสสุ ในเทวดาชั้นดาวดึงส์ ท.,  เตน เพราะเหตุนั้น  เอตํ  (“สุคตนฺติ  วจนํ) 

อ.คําว่า “สุคตํ” ดังนี้  (ติโลกวิชเยน) อันพระเจ้าติโลกวิชัย  วุตฺต ํตรัสแล้ว ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘เย  สตฺตา อ.สัตว์ ท. เหล่าใด  นามเธยฺยา ผู้อันบุคคลพึงเรียก  

‘มนุสฺสาติ  วา ว่า ‘อ.มนุษย์ ท.’ ดังนี้หรือ  ‘เทวาติ  วา หรือว่า ว่า ‘อ.เทพดา ท.’ ดังนี้  

‘พฺรหฺมาติ  วา หรือว่า ว่า ‘อ.พรหม ท.’ ดังนี้  สนฺต ิมีอยู่”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) 

แห่งหมวดสองแห่งบท  “สญฺฃิโน  อตฺถีติ ว่า “สญฺฃิโน  อตฺถิ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘เย  สตฺตา อ.สัตว์ ท. เหล่าใด  สญฺฃาวิรหิตา เป็นผู้เว้นแล้วจาก

สัญญา  อสญฺฃิสตฺตา คือว่าเป็นสัตว์ไม่มีสัญญา  สนฺต ิมีอยู่  จ ด้วย”  (ปทสฺส) แห่ง

บท  “อสญฺฃิโนติ ว่า “อสญฺฃิโน” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  ‘ปุญฺฃผลํ อ.ผล
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แห่งบุญ  มยา อันข้าพเจ้า  กตํ กระทําแล้ว,  เต  (สตฺตา) อ.สัตว์ ท. เหล่านั้น  สพฺเพ 

ทั้งปวง  ภาคี เป็นผู้มีส่วน  ภวนฺต ุจงเป็น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “มยฺหนฺต ิ 

ว่า “มยฺหํ” ดังนี้ ฯ  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “ปุญฺฃภาควนฺตา เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญ  

อนุภวนฺตุ จงเสวย”  อิติ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ปุญฺฃํ อ.บุญ  ตํ  มยา  

กตํ อันอันข้าพเจ้า กระทําแล้วนั้น  เยหิ  สตฺเตห ิอันสัตว์ ท. เหล่าใด  สุวิทิตํ รู้ชัด

ดีแล้ว  (เยหิ  สตฺเตหิ)  ฃาตํ คือว่าเป็นสภาพ อันสัตว์ ท. เหล่าใดรู้แล้ว  สุฏฺฐุ ด้วยดี   

โหติ ย่อมเป็น,  เต  (สตฺตา) อ.สัตว์ ท. เหล่านั้น  ภาคี เป็นผู้มีส่วน  (หุตฺวา) เป็น  

อนุภวนฺตุ จงเสวย  ปุญฺฃผลํ ซึ่งผลแห่งบุญ  มยา  ทินฺนํ อันอันข้าพเจ้า ให้แล้ว”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “เยติ ว่า “เย” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ปน  

ก็  เตสุ  (สตฺเตสุ)  เย  สตฺตา อ.- ในสัตว์ ท. เหล่านั้นหนา -สัตว์ ท. เหล่าใด  น   

ชานนฺติ ย่อมไม่รู้  ปุญฺฃํ ซึ่งบุญ  ตํ  มยา  กตํ อันอันข้าพเจ้ากระทําแล้วนั้น”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  “เย  จ  ตตฺถาติ ว่า “เย  จ  ตตฺถ” ดังนี้ ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘เทวา อ.เทพดา ท.  คนฺตฺวา ไปแล้ว  (เต  สตฺเต) 

ยังสัตว์ ท. เหล่านั้น  ชานาเปยฺยุํ พึงให้รู้  วา หรือว่า  อาโรเจยฺยุํ พึงบอก  เตสํ   

(สตฺตานํ) แก่สัตว์ ท. เหล่านั้น  อิติ ว่า  ‘อสุโก  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลโน้น  กตฺวา 

กระทําแล้ว  ปุญฺฃํ ซึ่งบุญ  อิตฺถนฺนามํ อันมีชื่ออย่างนี้  อทาสิ ได้ให้แล้ว  ปตฺต ึซึ่ง

ส่วนบุญ  ตุมฺหากํ แก่ท่าน ท.’  อิติ ดังนี้”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “นิเวทยุนฺติ  

ว่า “นิเวทยุํ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘เย  สตฺตา อ.สัตว์ ท. เหล่าใด  สพฺเพ 

ทั้งปวง  โลเก ในโลก  อาหารฏฺฅิติกา เป็นผู้ดํารงอยู่เพราะอาหาร  อาหารนิสฺสิตา 

เป็นผู้อาศัยแล้วซึ่งอาหาร  (หุตฺวา) เป็น  ชีวนฺต ิย่อมเป็นอยู่”  (อิติ) ดังนี้  (คาถา-

ปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  “ชีวนฺตาหารเหตุกาติ ว่า “ชีวนฺตาหารเหตุกา” ดังนี้ ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘เต  สตฺตา อ.สัตว์ ท. เหล่านั้น  สพฺเพ ทั้งปวง”  (อิติ)  

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สพฺเพติ ว่า “สพฺเพ” ดังนี้ ฯ  อตฺโถ อ.อรรถ  อิติ ว่า   

‘ลภนฺตุ จงได้  โภชนํ ซึ่งโภชนะ  มนุญฺฃํ อันเป็นที่ฟูแห่งใจ  จิตฺเตน ด้วยความคิด  

ปุญฺฃิทฺธิยา ด้วยความสําเร็จแห่งบุญ  มม ของข้าพเจ้า’  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“เจตสาติ ว่า “เจตสา” ดังนี้ ฯ

 นัยอันมาในอรรถกถาอปทานว่า “บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ‘มม’ แปลว่า อันข้าพเจ้า. 

บาทคาถาว่า ‘กาเยน  วาจามนสา’ ความว่า กุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นกิริยา 
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กล่าวคือกุศลอันพึงทําด้วยไตรทวาร มีอยู่. บทว่า ‘ติทเส’ ได้แก่ ภพดาวดึงส์. บท

ว่า ‘สุคตํ’ ได้แก่ อันควรแก่การเกิดขึ้นในสุคติ, อธิบายว่า ‘กุศลกรรมทั้งหมดนั้น อัน

ข้าพเจ้าทําแล้ว’. ได้ยินว่า ท้าวเธอจุติจากอัตภาพแห่งพระเจ้าจักรพรรดิติโลกวิชัย

แล้ว จักเกิดขึ้นในหมู่เทพดาชั้นดาวดึงส์. เพราะเหตุนั้น พระองค์ จึงตรัสคําว่า ‘สุคตํ’ 

นั้น. สองบทว่า ‘สญฺฃิโน  อตฺถิ’ ความว่า สัตว์เหล่าใด ทรงนามว่ามนุษย์ เทพดา 

หรือพรหม มีอยู่. บทว่า ‘มยฺหํ’ ความว่า สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด จงเป็นผู้มีส่วนเสวย

ผลบุญที่ข้าพเจ้าทําแล้ว, อธิบายว่า ‘จงมีส่วนแห่งบุญเสวยเถิด’. บทว่า ‘เย’ ความว่า 

บุญที่ข้าพเจ้าทําแล้วนั้น อันสัตว์เหล่าใดรู้ชัดแล้ว คือรู้ดีแล้ว, สัตว์เหล่านั้น จงมีส่วน

เสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าให้แล้วเถิด. สองบทว่า ‘เย  จ  ตตฺถ’ ความว่า ส่วนบรรดาสัตว์

เหล่านั้น สัตว์เหล่าใด ไม่รู้บุญที่ข้าพเจ้าทําแล้วนั้น. บทว่า ‘นิเวทยุํ’ ความว่า ขอทวย

เทพดาพึงไป (ประกาศ) ให้สัตว์ทั้งหลายทราบ หรือพึงบอกแก่สัตว์เหล่านั้นว่า ‘คน

โน้นทําบุญชื่อนี้แล้ว ได้ให้ส่วนบุญแก่พวกท่าน’. บาทคาถาว่า ‘ชีวนฺตาหารเหตุกา’ 

ความว่า สัตว์เหล่านั้นทั้งหมดในโลก ดํารงอยู่ได้เพราะอาหาร คืออาศัยอาหารเป็น

อยู่. บทว่า ‘สพฺเพ’ ได้แก่ สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด. บทว่า ‘เจตสา’ ความว่า จงได้โภชนะ

ที่ชอบใจ ตามความคิดหรือตามบุญฤทธิ์ของข้าพเจ้า.

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

อาทิยสุตฺต

[๓๖๐] เอวํ  สิคาลสุตฺเต  มาตาปิตูนํ  กาลกตานมตฺถาย  ทกฺขิเณยฺยสฺส  ทาตพฺพทานํ  วุตฺตํ   

น  เตสํ  พลิกมฺมวเสน ฯ  กิญฺจาปิ  น  วุตฺตํ  กาลกตานนฺตุ  พลิกมฺมมฺปิ  กาตุํ  วฏฺฏติ ฯ   

เตนาห  ปญฺจกงฺคุตฺตเร  อาทิยสุตฺเต  อนาถปิณฺฑิกํ  โอวทนฺโต  ภควา  

  “ภุตฺตา  โภคา  ภตา  ภจฺจา   วิติณฺณา  อาปทา  สุ  เม  

  อุทฺธคฺคา  ทกฺขิณา  ทินฺนา   อโถ  ปญฺจ  พลี  กตา ฯ 

  อุปฏฺฅิตา  สีลวนฺโต   สญฺฃตา  พฺรหฺมจาริโน  

  ยทตฺถํ  โภคมิจฺเฉยฺย   ปณฺฑิโต  ฆรมาวสํ  

  โส  อตฺโถ  เม  อนุปฺปตฺโต   กตํ  อนนุตาปิยํ  
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  เอตํ  อนุสฺสรํ  มจฺโจ   อริยธมฺเม  ฅิโต  นโร  

  อิเธว  นํ  ปสํสนฺติ   เปจฺจ  สคฺเค  ปโมทตีติ ฯ

 (ภควตา)  เอวํ  สิคาลสุตฺเต  มาตาปิตูนํ  กาลกตานมตฺถาย  ทกฺขิเณยฺยสฺส  (ปุคฺคเลน)  ทาตพฺพ-

ทานํ  วุตฺตํ,  (ภควตา)  น  เตสํ  (มาตาปิตูนํ)  พลิกมฺมวเสน  (ทกฺขิเณญฺยสฺส  ปุคฺคเลน  ทาตพฺพ- 

ทานํ  วุตฺตํ) ฯ  (ภควตา)  กิญฺจาปิ  (กาลกตานํ  มาตปิตูนํ  พลิกมฺมวเสน  ทกฺขิเณยฺยสฺส   

ปุคฺคเลน  ทาตพฺพทานํ)  น  วุตฺตํ,  (ปุตฺเตน)  กาลกตานํ  (มาตาปิตูนํ)  ตุ  พลิกมฺมมฺปิ  กาตุํ   

วฏฺฏติ ฯ  เตน  อาห  ปญฺจกงฺคุตฺตเร  อาทิยสุตฺเต  อนาถปิณฺฑิกํ  โอวทนฺโต  ภควา  

  “(มยา)  ภุตฺตา  โภคา,  (มยา)  ภตา  ภจฺจา,  วิติณฺณา  อาปทา  สุ  เม,  

  อุทฺธคฺคา  ทกฺขิณา  (มยา)  ทินฺนา,  อโถ  ปญฺจ  พลี  (มยา)  กตา ฯ 

  (มยา)  อุปฏฺฅิตา  สีลวนฺโต  (ปุคฺคลา)  สญฺฃตา  พฺรหฺมจาริโน,  

  ยทตฺถํ  โภคํ  อิจฺเฉยฺย   ปณฺฑิโต  ฆรมาวสํ,  

  โส  อตฺโถ  เม  อนุปฺปตฺโต,   (มยา)  กตํ  อนนุตาปิยํ  (กมฺมํ)’  

  เอตํ  (อตฺถํ)  อนุสฺสรํ  มจฺโจ   อริยธมฺเม  ฅิโต  นโร  

  (เทวา)  อิเธว  (โลเก)  นํ  (นรํ)  ปสํสนฺติ,  (โส  นโร)  เปจฺจ  สคฺเค  ปโมทตีติ ฯ

 (ปุคฺคเลน)  ทาตพฺพทานํ อ.ทาน อันบุคคล พึงให้  ทกฺขิเณยฺยสฺส แก่พระ

ทักขิไณยบุคคล  อตฺถาย เพื่อประโยชน์  มาตาปิตูนํ แก่มารดาและบิดา ท.  กาลกตานํ  

ผู้มีกาละอันกระทําแล้ว  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺตํ ตรัสแล้ว   

สิงฺคาลกสุตฺเต ในสิงคาลกสูตร  เอวํ ด้วยประการฉะนี้,  (ปุคฺคเลน  ทาตพฺพทานํ) 

อ.ทาน อันบุคคล พึงให้  (ทกฺขิเณยฺยสฺส) แก่พระทักขิไณยบุคคล  (ภควตา) อันพระ

ผู้มีพระภาคเจ้า  (วุตฺตํ) ตรัสแล้ว  พลิกมฺมวเสน ด้วยสามารถแห่งพลีกรรม  เตสํ   

(มาตาปิตูนํ) แก่มารดาและบิดา ท.  เหล่านั้น  (กาลกตานํ) ผู้มีกาละอันกระทําแล้ว 

น หามิได้ ฯ  (ปุคฺคเลน  ทาตพฺพทานํ) อ.ทาน อันบุคคล พึงให้  (ทกฺขิเณยฺยสฺส) แก่

พระทักขิไณยบุคคล  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  (วุตฺตํ) ตรัสแล้ว  พลิกมฺม-

วเสน ด้วยสามารถแห่งพลีกรรม  เตสํ  (มาตาปิตูนํ) แก่มารดาและบิดา ท.  เหล่านั้น  

(กาลกตานํ) ผู้มีกาละอันกระทําแล้ว น หามิได้  กิญฺจาป ิแม้ก็จริง,  ต ุถึงอย่างนั้น  

(ปุตฺเตน)  กาลกตานํ  (มาตาปิตูนํ)  พลิกมฺมมฺปิ  กาตุํ อ.อัน อันบุตร กระทํา แม้
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ซึ่งพลีกรรม แก่มารดาและบิดา ท. ผู้มีกาละอันกระทําแล้ว  วฏฺฏติ ย่อมควร ฯ  เตน 

เพราะเหตุนั้น  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  โอวทนฺโต เมื่อตรัสสอน  อนาถปิณฺฑิกํ 

ซึ่งเศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ  อาห ตรัสแล้ว  อาทิยสุตฺเต ในอาทิยสูตร  ปญฺจกงฺ-

คุตฺตเร ในปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย  อิติ ว่า  

 “นโร อ.นรชน  มจฺโจ ผู้เป็นสัตว์ผู้จะตาย  อนุสฺสรํ เมื่อระลึก

ถึง  เอตํ  (อตฺถํ) ซึ่งประโยชน์นี้  อิติ ว่า  ‘โภคา อ.โภคะ ท.   

(มยา) อันเรา  ภุตฺตา บริโภคแล้ว,  ภจฺจา อ.บุคคลผู้ควรเลี้ยง ท.   

(มยา) อันเรา  ภตา เลี้ยงแล้ว,  อาปทา อ.อันตราย ท.   

เม อันเรา  วิติณฺณา ข้ามพ้นแล้ว,  ทกฺขิณา อ.ทักษิณา   

อุทฺธคฺคา อันมีผลในเบื้องบน  (มยา) อันเรา  ทินฺนา ให้แล้ว,  

อโถ อนึ่ง  พลี อ.พลี ท.  ปญฺจ ๕  (มยา) อันเรา  กตา กระทํา

แล้ว,  สีลวนฺโต  (ปุคฺคลา) อ.บุคคล ท. ผู้มีศีล  สญฺฃตา ผู้

สํารวมแล้ว  พฺรหฺมจาริโน ผู้ประพฤติซึ่งพรหมจรรย์โดยปกติ  

(มยา) อันเรา  อุปฏฺฅิตา บํารุงแล้ว,  ปณฺฑิโต อ.บัณฑิต   

ฆรมาวสํ ผู้อยู่ครองในเรือน  อิจฺเฉยฺย พึงปรารถนา  โภคํ ซึ่ง

โภคะ  ยทตฺถํ เพื่อประโยชน์อันใด,  โส  อตฺโถ อ.ประโยชน์นั้น  

เม อันเรา  อนุปฺปตฺโต ถึงแล้วโดยลําดับ,  (กมฺมํ) อ.กรรม  

อนนุตาปิยํ อันไม่ยังตนให้เดือดร้อนในภายหลัง  (มยา) อัน

เรา  กตํ กระทําแล้ว’  อิติ ดังนี้  ฅิโต ตั้งอยู่แล้ว  อริยธมฺเม 

ในอริยธรรม,  (เทวา) อ.เทพดา ท.  ปสํสนฺต ิย่อมสรรเสริญ  

นํ  (นรํ) ซึ่งนรชนนั้น  อิธ  เอว  (โลเก) ในโลกนี้,  (โส  นโร) 

อ.นรชนนั้น  เปจฺจ ละไปแล้ว  ปโมทติ ย่อมบันเทิง  สคฺเค  

ในสวรรค์”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสทานที่บุคคลพึงให้แก่พระทักขิไณยบุคคล เพื่อประโยชน์แก่

มารดาบิดาผู้ทํากาละแล้ว ไว้ในสิคาลกสูตรด้วยประการฉะนี้, หาได้ตรัสด้วยสามารถ

การทําพลีกรรมเพื่อมารดาบิดาเหล่านั้นไม่, แม้ไม่ตรัสด้วยสามารถทําพลีกรรมก็จริง, 

ถึงอย่างนั้น บุตรจะทําแม้พลีกรรมเพื่อมารดาบิดาผู้ทํากาละแล้ว ก็ควร. เพราะเหตุ
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นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะทรงโอวาทอนาถบิณฑิกเศรษฐี จึงตรัสไว้อาทิยสูตร 

ในปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า 

 “นรชนผู้จะต้องตายเป็นธรรมดา เมื่อระลึกถึงประโยชน์นี้

ว่า ‘โภคทรัพย์ทั้งหลาย เราบริโภคแล้ว, คนที่ควรเลี้ยงทั้ง

หลาย เราก็เลี้ยงแล้ว, อันตรายทั้งหลาย เราก็ผ่านพ้นแล้ว

แล, ทักษิณาที่มีผลในเบื้องบน เราก็ให้แล้ว, อนึ่ง พลี ๕ อย่าง 

เราก็ทําแล้ว, ท่านผู้มีศีลทั้งหลาย ผู้สํารวมแล้ว ผู้ประพฤติ

พรหมจรรย์ เราก็บํารุงแล้ว, บัณฑิตผู้ครองเรือน พึงปรารถนา

โภคทรัพย์เพื่อประโยชน์อันใด, ประโยชน์อันนั้น เราก็บรรลุ

แล้ว, กรรมที่ไม่ทําตนให้เดือดร้อนในภายหลัง เราก็ทําแล้ว’ 

ดังนี้ ตั้งอยู่ในอริยธรรม, ทวยเทพดา ย่อมสรรเสริญเขาในโลก

นี้แล, เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์”.

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

[๓๖๑] ตตฺถ  ภุตฺตาติ  มยา  ปริภุญฺชิตา  โภคา ฯ  ภจฺจาติ  มาตาปิตุปุตฺตทารทาสกมฺมกร- 

สงฺขาตา  มิตฺตามจฺจสงฺขาตา  จ  ภริตพฺพปุคฺคลา  มยา  ภตา  ภริตา  โปสิตา ฯ   

อาปทา  สตูิ  เอตฺถ  สุกาโร  นิปาตมตฺตํ ฯ  อคฺคิอุทกราชโจรอปฺปิยทายาทโต  อุปฺปนฺนา   

อาปทา  อีติโย  เม  วิติณฺณา  มยา  โภเคหิ  วาริตา  ตาสํ  มคฺคปิทหเนน  วาริตาติ   

วุตฺตํ  โหติ  ฯ  อคฺคิอาทิโต  อุปฺปนฺนาสุ  อาปทาสุ,  อาทิตฺตเคหนิพฺพาปนาทีน- 

มตฺถาย  ธนปริจฺจาคํ  กโรนฺโต  หิ  โภเคหิ  ตาสํ  มคฺคํ  ปิทหติ  วาเรติ  นาม ฯ   

อุทฺธคฺคาติ  ฉกฺกามสคฺคสงฺขาตาสุ  อุปรุปริภูมีสุ  ผลทานวเสน  อุทฺธมคฺคมสฺสาติ   

อุทฺธคฺคา ฯ  กมฺมสฺส  หิ  ผลํ  อคฺคํ  นาม,  ตเมตฺถ  อุทฺธคามีติ  อุทฺธมคฺคมสฺสาติ  

วุตฺตํ ฯ  ทินฺนาติ  มยา  โภเคหิ  ทินฺนา ฯ  ปญฺจ  พลีติ  ปญฺจวิธา  พลโย  มยา   

โภเคหิ  กตา ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ภุตฺตาติ  (ปทสฺส)  “มยา  ปริภุญฺชิตา  โภคา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ภจฺจาติ  (ปทสฺส)  

“มาตาปิตุปุตฺตทารทาสกมฺมกรสงฺขาตา  มิตฺตามจฺจสงฺขาตา  จ  ภริตพฺพปุคฺคลา  มยา  ภตา   

ภริตา  โปสิตา ”  (อิติ  อตฺโถ)ฯ  “อาปทา  สตูิ  เอตฺถ  (ปเท)  สุกาโร  นิปาตมตฺตํ  (โหติ) ฯ   

“อคฺคิอุทกราชโจรอปฺปิยทายาทโต  อุปฺปนฺนา  อาปทา  อีติโย  เม  วิติณฺณา  มยา  โภเคหิ   



269๑๑. กถาว่าด้วยการบำารุงมารดาบิดาคาถา]

วาริตา  ตาสํ  (อาปทานํ)  มคฺคปิทหเนน  วาริตาติ  (วจนํ  ภควตา)  วุตฺตํ  โหติ  ฯ  อคฺคิอาทิโต   

(เหตุโต)  อุปฺปนฺนาสุ  อาปทาสุ,  (ปุคฺคโล)  อาทิตฺตเคหนิพฺพาปนาทีนํ  (การณานํ)  อตฺถาย  

 ธนปริจฺจาคํ  กโรนฺโต  หิ  โภเคหิ  ตาสํ  (อาปทานํ)  มคฺคํ  ปิทหติ  วาเรติ  นาม ฯ  “อุทฺธคฺคาติ  

(ปเท  วิคฺคโห  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  ฉกฺกามสคฺคสงฺขาตาสุ  อุปรุปริภูมีสุ  ผลทานวเสน   

อุทฺธํ  อคฺคํ  อสฺสา  (ทกฺขิณาย  อตฺถิ)  อิติ  (สา  ทกฺขิณา)  อุทฺธคฺคา ฯ  กมฺมสฺส  หิ  ผลํ  อคฺคํ  

นาม,  ตํ  (อคฺคํ)  เอตฺถ  (ทกฺขิณายํ)  อุทฺธคามี  (โหติ)  อิติ  “อุทฺธมคฺคมสฺสาติ  (วจนํ  มยา)   

วุตฺตํ ฯ  “ทินฺนาติ  (ปทสฺส)  “มยา  โภเคหิ  ทินฺนา ฯ  “ปญฺจ  พลีติ  (ปททฺวยสฺส)  “ปญฺจวิธา  

พลโย  มยา  โภเคหิ  กตา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โภคา อ.โภคะ ท.  มยา อันเรา  ปริภุญฺชิตา บริโภค

แล้ว”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ภุตฺตาติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา 

-บทว่า “ภุตฺตา” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ภริตพฺพปุคฺคลา อ.บุคคลผู้อัน

เราพึงเลี้ยง ท.  มาตาปิตุปุตฺตทารทาสกมฺมกรสงฺขาตา อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่า

มารดา บิดา บุตร ภรรยา ทาส และกรรมกร  จ ด้วย  มิตฺตามจฺจสงฺขาตา อันอัน

บัณฑิตกล่าวแล้วว่ามิตรและอํามาตย์  จ ด้วย  มยา อันเรา  ภตา เลี้ยงแล้ว  ภริตา  

คือว่าอุดหนุนแล้ว  โปสิตา คือว่าชุบเลี้ยงแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

“ภจฺจาติ ว่า “ภจฺจา” ดังนี้ ฯ  สุกาโร อ.สุอักษร  “อาปทา  สูติ  เอตฺถ  (ปเท) ในบท

นี้ว่า “อาปทา  สุ” ดังนี้  นิปาตมตฺต ํเป็นสักว่านิบาต  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  (วจนํ) อ.คํา  

อิติ ว่า  “อาปทา อ.อันตราย ท.  อีติโย คือว่า อ.เสนียดจัญไร ท.  อุปฺปนฺนา อัน

เกิดแล้ว  อคฺคิอุทกราชโจรอปฺปิยทายาทโต จากไฟ นํ้า พระราชา โจร และบุคคล

ผู้เป็นทายาทผู้ไม่เป็นที่รัก ท.  เม อันเรา  วิติณฺณา ข้ามพ้นแล้ว  มยา คือว่าอันเรา   

วาริตา ปิดแล้ว  วาริตา คือว่าห้ามแล้ว  มคฺคปิทหเนน ด้วยการปิดซึ่งทาง  ตาสํ  

(อาปทานํ) แห่งอันตราย ท. เหล่านั้น  โภเคหิ ด้วยโภคะ ท.”  อิติ ดังนี้  (ภควตา)  

วุตฺตํ เป็นคําอธิบายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว  โหติ ย่อมเป็น ฯ  ห ิ จริงอยู่   

อาปทาสุ ครั้นเมื่ออันตราย ท.  อุปฺปนฺนาสุ เกิดขึ้นแล้ว  อคฺคิอาทิโต  (เหตุโต) แต่

เหตุ ท. มีไฟเป็นต้น,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  กโรนฺโต เมื่อกระทํา  ธนปริจฺจาคํ ซึ่งการ

บริจาคซึ่งทรัพย์  อตฺถาย เพื่อประโยชน์  อาทิตฺตเคหนิพฺพาปนาทีนํ   (การณานํ) 

แก่เหตุ ท. มีการยังเรือนอันไฟติดทั่วแล้วให้ดับเป็นต้น  ปิทหติ ชื่อว่าย่อมปิด  วาเรติ  

นาม คือว่าชื่อว่าย่อมห้าม  มคฺคํ ซึ่งทาง  ตาสํ  (อาปทานํ) แห่งอันตราย ท. เหล่า
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นั้น  โภเคหิ ด้วยโภคะ ท. ฯ  (วิคฺคโห) อ.วิเคราะห์  “อุทฺธคฺคาติ  (ปเท) ในบทว่า  

“อุทฺธคฺคา” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ  อคฺคํ อ.ผล   

อสฺสา  (ทกฺขิณาย) แห่งทักษิณานั้น  อุทฺธํ ในเบื้องบน  ผลทานวเสน ด้วยสามารถ

แห่งการให้ซึ่งผล  อุปรุปริภูมีสุ ในภูมิในเบื้องบนๆ  ฉกฺกามสคฺคสงฺขาตาสุ อันอัน

บัณฑิตกล่าวแล้วว่ากามสวรรค์ ๖  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (สา  ทกฺขิณา) 

อ.ทักษิณานั้น  อุทฺธคฺคา ชื่อว่ามีผลในเบื้องบน ฯ  หิ ก็  ผลํ อ.ผล  กมฺมสฺส แห่ง

กรรม  อคฺคํ  นาม ชื่อว่าอัคคะ,  ตํ  (อคฺคํ) อ.ผลนั้น  เอตฺถ  (ทกฺขิณายํ) ในทักษิณา

นี้  อุทฺธคามี เป็นผลอันไปในเบื้องบนโดยปกติ  (โหติ) ย่อมเป็น  อิติ เพราะเหตุนั้น  

(วจนํ) อ.คํา  “อุทฺธมคฺคสฺสาติ ว่า “อุทฺธมคฺคสฺส” ดังนี้  (มยา) อันข้าพเจ้า  วุตฺต ํ

กล่าวแล้ว ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มยา อันเรา  ทินฺนา ให้แล้ว  โภเคหิ ด้วย

โภคะ ท.”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ทินฺนาติ ว่า “ทินฺนา” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “พลโย อ.พลี ท.  ปญฺจวิธา อันมีอย่าง ๕  มยา อันข้าพเจ้า  กตา 

กระทําแล้ว  โภเคหิ ด้วยโภคะ ท.”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  

“ปญฺจ  พลีติ ว่า “ปญฺจ  พลี” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “ภุตฺตา” ความว่า โภคะทั้งหลาย เราบริโภคแล้ว. บท

ว่า “ภจฺจา” ความว่า บุคคลที่ควรเลี้ยง คือมารดาบิดา บุตร ภรรยา ทาส กรรมกร 

และมิตรอํามาตย์ เราก็เลี้ยง คืออุดหนุน ได้แก่ชุบเลี้ยงแล้ว. ส ุ อักษร ในบทว่า  

“อาปาสา  สุ” นี้ เป็นเพียงนิบาต. มีคําอธิบายว่า “อันตรายทั้งหลาย คือเสนียดจัญไร

ทั้งหลาย อันเกิดแต่ไฟ นํ้า พระราชา โจร และบุคคลผู้รับมรดกผู้ไม่เป็นที่รักกัน เรา

ก็ผ่านพ้นแล้ว คือเราได้ปิดแล้ว ได้แก่ห้ามด้วยการปิดทางแห่งอันตรายเหล่านั้น ด้วย

โภคะทั้งหลาย”. จริงอยู่ เมื่ออันตรายทั้งหลายเกิดขึ้นแก่ไฟเป็นต้น, บุคคลเมื่อทําการ

บริจาคทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่ทางแห่งอันตรายเหล่านั้น ด้วยโภคะทั้งหลาย. บทว่า  

“อุทฺธคฺคา” พึงทราบวิเคราะห์ดังนี้. ผลแห่งทักษิณานั้น ในเบื้องบน ด้วยสามารถ

การให้ผลในภูมิสูงๆ ขึ้นไป กล่าวคือกามาวจรสวรรค์ ๖ ชั้น เพราะเหตุนั้น ทักษิณา

นั้น ชื่อว่ามีผลในเบื้องบน. ก็ผลแห่งกรรม ชื่อว่าอัคคะ. ผลนั้นในทักษิณานี้มีปรกติ

ไปในเบื้องบน เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า “อุทฺธมคฺคสฺสา”. บทว่า “ทินฺนา” 

ได้แก่ เราให้แล้ว ด้วยโภคะทั้งหลาย. สองบทว่า “ปญฺจ  พลี” ความว่า พลี ๕ อย่าง 

เราทําแล้วด้วยโภคะทั้งหลาย.
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[๓๖๒] วุตฺตญฺเจตํ  จุณฺณิยปเท  “ปุน  จปรํ  คหปติ  อริยสาวโก  อุฏฺฅานวิริยาธิคเตหิ  โภเคหิ  

พาหาพลปริจิเตหิ  เสทาวกฺขิตฺเตหิ  ธมฺมิเกหิ  ธมฺมลทฺเธหิ  ปญฺจ  พลี  กตฺตา  โหติ  

ฃาติพลึ  อติถิพลึ  ปุพฺพเปตพลึ  ราชพลึ  เทวตาพลินฺติ ฯ

 (ภควตา)  วุตฺตํ  จ  เอตํ  (วจนํ)  จุณฺณิยปเท  “ปุน  จ  อปรํ  (ปพฺพํ)  คหปติ  อริยสาวโก  อุฏฺฅาน- 

วิริยาธิคเตหิ  โภเคหิ  พาหาพลปริจิเตหิ  เสทาวกฺขิตฺเตหิ  ธมฺมิเกหิ  ธมฺมลทฺเธหิ  ปญฺจ  พลี   

กตฺตา  โหติ  ฃาติพลึ  อติถิพลึ  ปุพฺพเปตพลึ  ราชพลึ  เทวตาพลินฺติ ฯ

 จ จริงอยู่  เอตํ  (วจนํ) อ.คํานี้  อิติ ว่า  “คหปต ิดูก่อนคฤหบดี  จ ก็  อปรํ  (ปพฺพํ) 

อ.ข้ออื่นอีก  ปุน อีก,  อริยสาวโก อ.อริยสาวก  กตฺตา เป็นผู้กระทํา  พลี ซึ่งพลี ท.   

ปญฺจ ๕  ฃาติพลึ คือซึ่งญาติพลี  อติถิพลึ คือซึ่งอติถิพลี  ปุพฺพเปตพลึ คือซึ่ง 

บุพพเปตพลี  ราชพลึ คือซึ่งราชพลี  เทวตาพลึ คือซึ่งเทวตาพลี  โภเคหิ ด้วยโภคะ 

ท.  อุฏฺฅานวิริยาธิคเตหิ อันอันตนได้แล้วด้วยความเพียรคือความหมั่น  พาหาพล- 

ปริจิเตหิ รวบรวมไว้แล้วด้วยกําลังแห่งแขน  เสทาวกฺขิตฺเตหิ อันอันตนให้เหงื่อไหล

โซมให้เกิดขึ้น  ธมฺมิเกหิ อันประกอบแล้วด้วยธรรม  ธมฺมลทฺเธหิ อันอันตนได้แล้ว

โดยธรรม”  อิติ ดังนี้  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสแล้ว  จุณฺณิยปเท 

ในจุณณิยบท ฯ

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคํานี้ไว้ในจุณณิยบทว่า “คฤหบดี ก็ข้ออื่นยังมีอยู่อีก, อริย-

สาวก ย่อมเป็นผู้ทําพลี ๕ อย่าง คือ ญาติพลี (สงเคราะห์ญาติ) อติถิพลี (สงเคราะห์

แขก) บุพพเปตพลี (ทําบุญอุทิศผู้ตาย) ราชพลี (เสียภาษีอากรแก่ราชการ) เทวตา

พลี (ทําบุญอุทิศเทวดา) ด้วยโภคะทั้งหลายที่ตนได้มาด้วยความเพียร คือความหมั่น 

รวบรวมไว้ด้วยกําลังแขน อันตนให้เหงื่อไหลโซมให้เกิดขึ้นอันชอบธรรม ได้มาโดย

ธรรม”.

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

[๓๖๓] อุฏฺฅานวิริยาธิคเตหีติ  อุฏฺฅานสงฺขาเตน  วิริเยน  อธิคเตหิ ฯ  พาหาพลปริจิเตหีติ   

พาหุพเลน  สญฺจิเตหิ ฯ  เสทาวกฺขิตฺเตหีติ  เสทํ  อวกฺขิเปตฺวา  อวกฺขิเปตฺวา   

อุปฺปาทิเตหิ ฯ  ธมฺมิเกหีติ  ธมฺมยุตฺเตหิ ฯ  ธมฺมลทฺเธหีติ  ทสกุสลธมฺมํ  ปริปูเรตฺวา   

ลทฺเธหิ ฯ  ฃาติพลินฺติ  ฃาตกานํ  พลึ ฯ  อติถิพลินฺติ  อาคนฺตุกพลึ ฯ  ปุพฺพเปตพลินฺติ  
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ปรโลกคตานํ  ฃาตกานํ  พลึ ฯ  ราชพลินฺติ  รญฺโฃ  กตฺตพฺพยุตฺตกํ  พลึ ฯ  เทวตาพลินฺติ   

เทวตานํ  กตฺตพฺพพลึ ฯ  สพฺพเมตํ  เตสํ  เตสํ  ยถานุจฺฉวิกวเสน  ทาตพฺพทานสฺส   

อธิวจนนฺติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 “อุฏฺฅานวิริยาธิคเตหีติ  (ปทสฺส)  “อุฏฺฅานสงฺขาเตน  วิริเยน  อธิคเตหิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

“พาหาพลปริจิเตหีติ  (ปทสฺส)  “พาหุพเลน  สญฺจิเตหิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “เสทาวกฺขิตฺเตหีติ  

(ปทสฺส)  “เสทํ  อวกฺขิเปตฺวา  อวกฺขิเปตฺวา  อุปฺปาทิเตหิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ธมฺมิเกหีติ  (ปทสฺส)   

“ธมฺมยุตฺเตหิ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ธมฺมลทฺเธหีติ  (ปทสฺส)  “ทสกุสลธมฺมํ  ปริปูเรตฺวา  ลทฺเธหิ”  

(อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ฃาติพลินฺติ  (ปทสฺส)  “ฃาตกานํ  พลึ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “อติถิพลินฺติ  (ปทสฺส)  

“อาคนฺตุกพลึ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ปุพฺพเปตพลินฺติ  (ปทสฺส)  “ปรโลกคตานํ  ฃาตกานํ  พลึ”  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ  “ราชพลินฺติ  (ปทสฺส)  “รญฺโฃ  กตฺตพฺพยุตฺตกํ  พลึ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “เทวตาพลินฺติ  

(ปทสฺส)  “เทวตานํ  กตฺตพฺพพลึ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  สพฺพํ  เอตํ  (‘พลินฺติ  วจนํ)  เตสํ  เตสํ  (มนุสฺสา-

มนุสฺสานํ)  ยถานุจฺฉวิกวเสน  (ปุคฺคเลน)  ทาตพฺพทานสฺส  อธิวจนํ  (โหติ)”  อิติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

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

‘(อตฺตนา)  อธิคเตหิ อันอันตนได้แล้ว  วิริเยน ด้วยความเพียร  อุฏฺฅานสงฺขาเตน 

อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าความหมั่น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘อุฏฺฅานวิริยา

ธิคเตหีติ ว่า ‘อุฏฺฅานวิริยาธิคเตหิ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘(อตฺตนา)   

สญฺจิเตหิ อันอันตนรวบรวมแล้ว  พาหุพเลน ด้วยกําลังแห่งแขน’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  ‘พาหาพลปริจิเตหีติ ว่า ‘พาหาพลปริจิเตหิ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 

ว่า  ‘(อตฺตนา)  เสทํ  อวกฺขิเปตฺวา  อวกฺขิเปตฺวา  อุปฺปาทิเตหิ อันอันตน ยังเหงื่อ 

ให้ไหลแล้วๆ ให้เกิดขึ้นแล้ว’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘เสทาวกฺขิตฺเตหีติ ว่า 

‘เสทาวกฺขิตฺเตหิ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ธมฺมยุตฺเตห ิอันประกอบแล้ว

ด้วยธรรม’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ธมฺมิเกหีติ ว่า ‘ธมฺมิเกหิ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘(อตฺตนา)  ทสกุสลธมฺมํ  ปริปูเรตฺวา  ลทฺเธหิ อันอันตน ยังกุศล

ธรรม ๑๐ ให้เต็มรอบแล้ว ได้แล้ว’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ธมฺมลทฺเธหีติ ว่า 

‘ธมฺมลทฺเธหิ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘พลึ ซึ่งพลี  ฃาตกานํ แก่ญาติ ท.’  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ฃาติพลินฺติ ว่า ‘ฃาติพลึ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  ‘อาคนฺตุกพลึ ซึ่งพลีแก่แขก’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘อติถิพลินฺติ 
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ว่า ‘อติถิพลึ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘พลึ ซึ่งพลี  ฃาตกานํ แก่ญาติ ท.  

ปรโลกคตานํ ผู้ไปแล้วสู่โลกอื่น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ปุพฺพเปตพลินฺติ ว่า 

‘ปุพฺพเปตพลึ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘พลึ ซึ่งพลี  กตฺตพฺพยุตฺตก ํอันควร

แล้วแก่ความเป็นพลีอันตนพึงกระทํา  รญฺโฃ แก่พระราชา’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  ‘ราชพลินฺติ ว่า ‘ราชพลึ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘กตฺตพฺพพลึ ซึ่ง

พลีอันตนพึงกระทํา  เทวตานํ แก่เทวดา ท.’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘เทวตา

พลินฺติ ว่า ‘เทวตาพลึ’ ดังนี้ ฯ  เอตํ  (‘พลินฺติ  วจนํ) อ.คําว่า ‘พลึ’ ดังนี้นั่น  สพฺพํ ทั้ง

ปวง  อธิวจนํ เป็นชื่อ  (ปุคฺคเลน)  ทาตพฺพทานสฺส ของทานอันบุคคลพึงให้  เตสํ  

เตสํ  (มนุสฺสามนุสฺสานํ) แก่มนุษย์และอมนุษย์ ท. เหล่านั้นๆ  ยถานุจฺฉวิกวิเสน 

ด้วยสามารถแห่งทานตามสมควร  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาจุณณิยบทนั้นว่า “บทว่า ‘อุฏฺฅานวิริยาธิคเตหิ’ ได้แก่ อันตนได้มาแล้วด้วย

ความเพียร กล่าวคือความหมั่น. บทว่า ‘พาหาพลปริจิเตหิ’ ได้แก่ อันตนรวบรวม

ด้วยกําลังแขน. บทว่า ‘เสทาวกฺขิตฺเตหิ’ ได้แก่ อันตนยังเหงื่อให้ไหลแล้วๆ ให้เกิด

ขึ้น. บทว่า ‘ธมฺมิเกหิ’ ได้แก่ อันประกอบด้วยธรรม. บทว่า ‘ลทฺธธมฺเมหิ’ ได้แก่ อัน

ตนบําเพ็ญกุศลธรรม ๑๐ ประการแล้วจึงได้. บทว่า ‘ฃาติพลึ’ ได้แก่ การสงเคราะห์

หมู่ญาติ. บทว่า ‘อติถิพลึ’ ได้แก่ การต้อนรับแขก. บทว่า ‘ปุพฺเพกตพลึ’ ได้แก่ การ

ทําบุญอุทิศเหล่าญาติผู้ไปสู่ปรโลก. บทว่า ‘ราชพลึ’ ได้แก่ การเสียภาษีอากรที่ควร

ทําแก่พระราชา. บทว่า ‘เทวตาพลึ’ ได้แก่ การทําบุญอุทิศที่ควรทําแก่เทพดาทั้ง

หลาย. คําว่า ‘พลึ’ ทั้งหมดนี้ เป็นชื่อแห่งทานที่บุคคลพึงให้แก่มนุษย์และอมนุษย์ 

เหล่านั้นๆ ด้วยสามารถทานตามสมควร”.

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

[๓๖๔] อุปฏฺฅิตาติ  มยา  โภเคหิ  อุปฏฺฅหิตา ฯ  ยทตฺถนฺติ  สยํ  ปริภุญฺชนาทิโน  ยสฺส  

อตฺถสฺส ฯ  สมฺปทานวจนํ ฯ  ยํ  อตฺถํ  ปโยชนํ  กาตุนฺติ  วา  อตฺโถ ฯ  ฆรมาวสนฺติ  

ฆราวาสํ  วสนฺโต ฯ  อนนุตาปิยนฺติ  ตสฺส  อตฺถสฺส  กรณโต  อนุตาปรหิตํ  กมฺมํ  มยา  

กตํ ฯ  เอตนฺติ  อิจฺเจตํ  ภุตฺตา  โภคาติอาทินา  วุตฺตมตฺถํ  อนุสฺสรํ  อนุสฺสรนฺโต  มจฺโจ   

อุปาสกปุคฺคโล ฯ  อริยธมฺเมติ  ปญฺจสีลธมฺเม  ปติฏฺฅิโต ฯ  ปญฺจสีลญฺหิ  อริยานํ  

กนฺตตฺตา  ปิยตฺตา  อริยธมฺโม  นาม  ฯ  ภวนฺตรคตาปิ  หิ  อริยา  ตํ  น  วิชหนฺติ ฯ   



274 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๓ [จตุตฺถ

อิทํ  วุตฺตํ  โหติ  “ตุมฺหาทิเสน  นาม  คหปติ  อุปาสเกน  โภเค  อาทิยนฺเตน  ‘อหํ   

อิเมหิ  โภเคหิ  อตฺตานญฺเจว  มาตาปิตุปุตฺตทารทาสกมฺมกรโปริเส  จ  สุขิเต   

กริสฺสามีติ  จ  ‘มิตฺตามจฺเจ  สุขิเต  กริสฺสามีติ  จ  ‘อคฺยาทีหิ  อุปฺปนฺนาสุ  อาปทาสุ   

โภเคหิ  ตาสํ  มคฺคํ  ปิทหิตฺวา  อตฺตานํ    โสตฺถึ  กริสฺสามีติ  จ  ‘ธมฺมิกสมณพฺราหฺมเณสุ   

อุทฺธคฺคิกํ  ทกฺขิณํ  ปติฏฺฅเปสฺสามีติ  จ  อิเมหิ  โภเคหิ  ปญฺจ  พลี  กริสฺสามีติ  จ  

ปญฺจหิ  การเณหิ  โภคา  อาทาตพฺพา ฯ  เอวนฺเตน  อาทินฺนโภเคน  ยทตฺถํ  โภคา  

อิจฺฉิตา,  ตทตฺถํ  กโรนฺเตน  วิปฺปฏิสารลกฺขโณ  อนุตาโป  ปหียติ ฯ  ปหีนานุตาปสฺส  จ   

สีลมฺปิ  วิสุชฺฌติ ฯ  เอวญฺจ  นํ  ปฏิปชฺชนฺตํ  เทวาปิ  ปสํสนฺติ  เปจฺจ  โส  สคฺเค   

ปโมทตีติ ฯ

 “อุปฏฺฅิตาติ  (ปทสฺส)  “มยา  โภเคหิ  อุปฏฺฅหิตา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “ยทตฺถนฺติ  (ปทสฺส)  “สยํ  

ปริภุญฺชนาทิโน  ยสฺส  อตฺถสฺส”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (“ยทตฺถนฺติ  ปทํ)  สมฺปทานวจนํ  (โหติ) ฯ   

“ยํ  อตฺถํ  ปโยชนํ  กาตุนฺติ  วา  อตฺโถ ฯ  “ฆรมาวสนฺติ  (ปทสฺส)  “ฆราวาสํ  วสนฺโต”  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ  “อนนุตาปิยนฺติ  (ปทสฺส)  “ตสฺส  อตฺถสฺส  กรณโต  อนุตาปรหิตํ  กมฺมํ  มยา  กตํ”  

(อิติ  อตฺโถ) ฯ  “เอตนฺติ  (ปทสฺส)  “(ภควตา)  อิติ  เอตํ  “ภุตฺตา  โภคาติอาทินา  (นเยน)  วุตฺตํ   

อตฺถํ  อนุสฺสรํ  อนุสฺสรนฺโต  มจฺโจ  อุปาสกปุคฺคโล”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “อริยธมฺเมติ  (ปทสฺส)   

“ปญฺจสีลธมฺเม  ปติฏฺฅิโต”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ปญฺจสีลํ  หิ  (ตสฺส  ปญฺจสีลสฺส)  อริยานํ  กนฺตตฺตา  

(ตสฺส  ปญฺจสีลสฺส  อริยานํ)  ปิยตฺตา  อริยธมฺโม  นาม ฯ  ภวนฺตรคตาปิ  หิ  อริยา  ตํ  (ปญฺจสีลํ)   

น  วิชหนฺติ ฯ  อิทํ  (อตฺถรูปํ  ภควตา)  วุตฺตํ  โหติ  “ตุมฺหาทิเสน  นาม  คหปติ  อุปาสเกน  โภเค  

อาทิยนฺเตน  ‘อหํ  อิเมหิ  โภเคหิ  อตฺตานญฺเจว  มาตาปิตุปุตฺตทารทาสกมฺมกรโปริเส  จ  สุขิเต   

กริสฺสามีติ  จ  ‘(อหํ)  มิตฺตามจฺเจ  สุขิเต  กริสฺสามีติ  จ  ‘อคฺยาทีหิ  (วตฺถูหิ)  อุปฺปนฺนาสุ   

อาปทาสุ,  (อหํ)  โภเคหิ  ตาสํ  (อาปทานํ)  มคฺคํ  ปิทหิตฺวา  อตฺตานํ    โสตฺถึ  กริสฺสามีติ  จ   

‘(อหํ)  ธมฺมิกสมณพฺราหฺมเณสุ  อุทฺธคฺคิกํ  ทกฺขิณํ  ปติฏฺฅเปสฺสามีติ  จ  ‘(อหํ)  อิเมหิ  โภเคหิ  

ปญฺจ  พลี  กริสฺสามีติ  จ  ปญฺจหิ  การเณหิ  โภคา  อาทาตพฺพา ฯ  เอวํ  เตน  อาทินฺนโภเคน  

ยทตฺถํ  โภคา  (อตฺตนา)  อิจฺฉิตา,  ตทตฺถํ  กโรนฺเตน  (อุปาสเกน)  วิปฺปฏิสารลกฺขโณ  อนุตาโป  

ปหียติ ฯ  ปหีนานุตาปสฺส  (อุปาสกสฺส)  จ  สีลมฺปิ  วิสุชฺฌติ ฯ  เอวํ  จ  นํ  ปฏิปชฺชนฺตํ  (อุปาสกํ)  

เทวาปิ  ปสํสนฺติ  เปจฺจ  โส  สคฺเค  ปโมทตีติ ฯ
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 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มยา อันเรา  อุปฏฺฅิตา บํารุงแล้ว  โภเคหิ ด้วยโภคะ ท.”  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อุปฏฺฅิตาติ ว่า “อุปฏฺฅิตา” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  “ยสฺส  อตฺถสฺส เพื่อประโยชน์ใด  สยํ  ปริภุญฺชนาทิโน มีการบริโภคด้วย

ตนเองเป็นต้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ยทตฺถนฺติ ว่า “ยทตฺถํ” ดังนี้ ฯ  (อิทํ  

“ยทตฺถนฺติ  ปทํ) อ.บทว่า “ยทตฺถํ” ดังนี้นี้  สมฺปทานวจนํ เป็นจตุตถีวิภัตติ  (โหติ) 

ย่อมเป็น ฯ  วา อีกอย่างหนึ่ง  อตฺโถ อ.อรรถ  อิติ ว่า  “กาตุํ เพื่ออันกระทํา  ยํ  อตฺถํ 

ซึ่งอรรถะ  ปโยชน ํ คือ ซึ่งประโยชน์ใด”  อิติ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า   

“วสนฺโต เมื่ออยู่”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “ฆรมาวสนฺติ ว่า “ฆรมาวสํ” ดังนี้ ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กมฺม ํ อ.กรรม  อนุตาปรหิตํ อันเว้นแล้วจากความ

เดือดร้อนในภายหลัง  กรณโต เพราะการกระทํา  ตสฺส  อตฺถสฺส ซึ่งประโยชน์นั้น  

มยา อันเรา  กตํ กระทําแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อนนุตาปิยนฺติ ว่า  

“อนนุตาปิยํ” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อุปาสกปุคฺคโล อ.บุคคลผู้เป็น

อุบาสก  มจฺโจ ผู้เป็นสัตว์ผู้จะตาย  อนุสฺสรํ เมื่อระลึกถึง  อนุสฺสรนฺโต คือว่าเมื่อ

หวนระลึกถึง  เอตํ  อตฺถํ ซึ่งประโยชน์นั่น  (ภควตา)  วุตฺต ํคือว่าอันพระผู้มีพระภาค

เจ้าตรัสแล้ว  “ภุตฺตา  โภคาอิติอาทินา  (นเยน) โดยนัย เป็นต้นว่า  “ภุตฺตา  โภคา” 

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

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปติฏฺฅิโต ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  ปญฺจสีลธมฺเม ในธรรม

คือศีล ๕”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อริยธมฺเมติ ว่า “อริยธมฺเม” ดังนี้ ฯ  ห ิ

จริงอยู่  ปญฺจสีลํ อ.ศีล ๕  อริยธมฺโม  นาม ชื่อว่าอริยธรรม  (ตสฺส  ปญฺจสีลสฺส)   

อริยานํ  กนฺตตฺตา เพราะความที่ แห่งศีล ๕ นั้น เป็นธรรม อันพระอริยะ ท. รักใคร่

แล้ว  (ตสฺส  ปญฺจสีลสฺส  อริยานํ  ปิยตฺตา เพราะความที่ แห่งศีล ๕ นั้น เป็นที่รัก 

ของพระอริยเจ้า ท. ฯ  หิ ก็  อริยา อ.พระอริยเจ้า ท.  ภวนฺตรคตาปิ แม้ไปแล้วสู่

ภพอื่น  น  วิชหนฺติ ย่อมไม่ละ  ตํ  (ปญฺจสีลํ) ซึ่งศีล ๕ นั้น ฯ  อิทํ  (อตฺถรูปํ) อ.เนื้อ

ความนี้  อิติ ว่า  “คหปติ ดูก่อนคฤหบดี  โภคา อ.โภคะ ท.  อุปาสเกน อันอุบาสก   

ตุมฺหาทิเสน  นาม ชื่อว่าผู้เช่นกับด้วยท่าน  อาทิยนฺเตน ผู้เมื่อถือเอา  โภเค ซึ่ง

โภคะ ท.  อาทาตพฺพา พึงถือเอา  การเณหิ ด้วยเหตุ ท.  ปญฺจหิ ๕  อิติ คิอ  “อหํ 

อ.เรา  กริสฺสามิ จักกระทํา  อตฺตานํ  เจว ซึ่งตนด้วยนั่นเทียว  มาตาปิตุปุตฺตทาร-

ทาสกมฺมกรโปริเส  จ ซึ่งมารดา บิดา บุตร ภรรยา ทาส กรรมกร และบุรุษ ท.  สุขิเต  
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ให้เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความสุข  อิเมหิ  โภเคหิ ด้วยโภคะ ท. เหล่านี้”  อิติ ดังนี้  จ ด้วย  

อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  กริสฺสามิ จักกระทํา  มิตฺตามจฺเจ ซึ่งมิตรและอํามาตย์ ท.  

สุขิเต ให้เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความสุข”  อิติ ดังนี้  จ ด้วย  อิติ ว่า  “อาปทาสุ ครั้นเมื่อ

อันตราย ท.  อุปฺปนฺนาสุ เกิดขึ้นแล้ว  อคฺยาทีหิ  (วตฺถูหิ) จากวัตถุ ท. มีไฟเป็นต้น,  

(อหํ) อ.เรา  ปิทหิตฺวา ปิดแล้ว  มคฺคํ ซึ่งหนทาง  ตาสํ  (อาปทานํ) แห่งอันตราย ท. 

เหล่านั้น  โภเคห ิด้วยโภคะ ท.  กริสฺสามิ จักกระทํา  อตฺตานํ ซึ่งตน  โสตฺถึ ให้เป็น

ผู้สวัสดี”  อิติ ดังนี้  จ ด้วย  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  ปติฏฺฅเปสฺสามิ จักตั้งไว้เฉพาะ  

ทกฺขิณํ ซึ่งทักษิณา  อุทฺธคฺคิกํ อันมีผลในเบื้องบน  ธมฺมิกสมณพฺราหฺมเณสุ ใน

สมณะและพรหามณ์ผู้ประกอบแล้วด้วยธรรม ท.”  อิติ ดังนี้  จ ด้วย  อิติ ว่า  “(อหํ) 

อ.เรา  กริสฺสามิ จักกระทํา  พลี ซึ่งพลี ท.  ปญฺจ ๕  อิเมหิ  โภเคหิ ด้วยโภคะ ท. 

เหล่านี้”  อิติ ดังนี้  จ ด้วย ฯ  โภคา อ.โภคะ ท.  (อตฺตนา) อันตน  อิจฺฉิตา ปรารถนา

แล้ว  ยํ  อตฺถํ ซึ่งประโยชน์ใด  เตน  อาทินฺนโภเคน ด้วยโภคะอันตนถือเอาแล้ว

นั้น  เอวํ อย่างนี้,  อนุตาโป อ.ความเดือดร้อนในภายหลัง  วิปฺปฏิสารลกฺขโณ อันมี

ความเดือดร้อนใจเป็นเป็นลักษณะ  (อุปาสเกน) อันอุบาสก  กโรนฺเตน ผู้กระทําอยู่  

ตํ  อตฺถํ ซึ่งประโยชน์นั้น  ปหียต ิย่อมละ  จ ด้วย ฯ  สีลมฺปิ แม้ อ.ศีล  (อุปาสกสฺส) 

ของอุบาสก  ปหีนานุตาปสฺส ผู้มีความเดือดร้อนในภายหลังอันละได้แล้ว  วิสุชฺฌต ิ

ย่อมหมดจด  จ ด้วย ฯ  จ อนึ่ง  เทวาปิ แม้ อ.เทพดา ท.  ปสํสนฺต ิย่อมสรรเสริญ  นํ  

(ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลนั้น  ปฏิปชฺชนฺตํ ผู้ปฏิบัติอยู่  เอวํ อย่างนี้,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล

นั้น  เปจฺจ ละไปแล้ว  ปโมทติ ย่อมบันเทิง  สคฺเค ในสวรรค์”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อุปฏฺฅิตา” ความว่า อันเราบํารุงด้วยโภคะทั้งหลาย. บทว่า “ยทตฺถํ” ได้แก่ 

เพื่อประโยชน์อันใด มีการบริโภคเองเป็นต้น. บทว่า “ยทตฺถํ” นี้ เป็นจตุตถีวิภัตติ,  

อีกอย่างหนึ่ง ความว่า “เพื่อจะทําอรรถะ คือประโยชน์ใด. สองบทว่า “ฆรมาวสํ” 

ได้แก่ อยู่ครองเรือน. บทว่า “อนนุตาปิยํ” ความว่า กรรมที่ชื่อว่าเว้นจากความ

เดือดร้อน เพราะทําประโยชน์นั้น อันเราทําแล้ว. บทว่า “เอตํ” ความว่า บุคคลผู้เป็น

อุบาสก ซึ่งจะต้องตายเป็นธรรมดา เมื่อระลึก คือนึกถึงประโยชน์นี้ คือที่อันพระผู้มี

พระภาคเจ้าตรัสแล้วโดยนัยว่า “ภุตฺตา  โภคา” เป็นต้น ด้วยประการฉะนี้นั่น. บท

ว่า “อริยธมฺเม” ได้แก่ ตั้งอยู่แล้วในธรรมคือศีล ๕. แท้จริง ศีล ๕ ชื่อว่าอริยธรรม 

เพราะเป็นธรรมที่พระอริยะทั้งหลายรักใคร่ คือเพราะเป็นที่รักของพระอริยะทั้งหลาย.  
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ก็พระอริยะทั้งหลาย แม้ไปสู่ภพอื่น ก็ไม่ละศีล ๕ นั้น. มีคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส

อธิบายไว้ดังนี้ว่า “คฤหบดี อุบสกผู้เช่นท่าน เมื่อจะถือเอาโภคะทั้งหลาย พึงถือเอา

โภคะทั้งหลาย ด้วยเหตุ ๕ อย่าง คือ ‘เราจักทําตนและมารดาบิดา บุตร ภรรยา ทาส 

กรรมกร และบุรุษทั้งหลาย ให้ได้รับความสุข ด้วยโภคะเหล่านี้’ ดังนี้ อย่างหนึ่ง, ‘เรา

จักทํามิตรอํามาตย์ทั้งหลาย ให้ได้รับความสุข ด้วยโภคะเหล่านี้’ ดังนี้ อย่างหนึ่ง, ‘เมื่อ

อันตรายทั้งหลายเกิดขึ้นจากวัตถุทั้งหลายมีไฟเป็นต้น เราจักปิดทางแห่งอันตราย

เหล่านั้น ด้วยโภคะทั้งหลายแล้ว ทําตนให้สวัสดี’ ดังนี้ อย่างหนึ่ง, ‘เราจักตั้งทักษิณา

อันมีผลในเบื้องบน ในสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติธรรมทั้งหลาย ด้วยโภคะเหล่านี้’ ดังนี้ 

อย่างหนึ่ง, ‘เราจักทําพลีกรรม ๕ อย่าง ด้วยโภคะเหล่านี้’ ดังนี้ อย่างหนึ่ง. อุบาสก

นั้น มีโภคะอันถือเอาแล้วอย่างนี้ เมื่อทําประโยชน์ที่ตนปรารถนา โภคะทั้งหลาย  

ชื่อว่าย่อมละความเดือดร้อนอันมีวิปฏิสารเป็นลักษณะเสียได้. และแม้ศีลของอุบาสก

ผู้ละความเดือดร้อนได้แล้ว ย่อมหมดจด. อนึ่ง แม้ทวยเทพก็สรรเสริญเขาผู้ปฏิบัติอยู่

อย่างนั้น, เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์แล. 

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

 ตสฺมา  อิมํ  สุคโตวาทมนุสฺสรตา  คหฏฺเฅน  กาลกตญฺฃาตกานํ  พลิกมฺมมฺปิ  ปาณา-

ติปาตาทิวิรเหน  กตฺตพฺพเมวาติ ฯ

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  พลิกมฺมมฺป ิแม้ อ.พลีกรรม  คหฏฺเฅน อันคฤหัสถ์  อนุสฺสรตา  

ผู้ระลึกถึงอยู่  อิมํ  สุคโตวาทํ ซึ่งโอวาทของพระสุคตนี้  กตฺตพฺพํ  เอว พึงกระทํานั่น

เทียว  กาลกตญฺฃาตกานํ แก่ญาติผู้มีกาละอันกระทําแล้ว  ปาณาติปาตาทิวิรเหน 

ด้วยการเว้นจากอกุศลธรมมีปาณาติบาตเป็นต้น ฯ

 เพราะฉะนั้น คฤหัสถ์ผู้ระลึกถึงโอวาทของพระสุคตนี้อยู่ จึงควรทําแม้พลีกรรมเพื่อหมู่

ญาติผู้ทํากาละแล้ว ด้วยการเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นโดยแท้แล.

 ..............................................................................................................................
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ปญฺจวิธทิฏฺฅธมฺมิกหิต

[๓๖๕] อิติ  ภรณาทิอุปฏฺฅานํ  ปาปนิวารณกลฺยาณนิเวสนสิปฺปสิกฺขาปนปฏิรูปทารสํโยชน-

ทายชฺชทานวเสน  ปญฺจวิธทิฏฺฅธมฺมิกหิตเหตุโต  มงฺคลํ ฯ  

 อิติ เพราะเหตุนั้น  ภรณาทิอุปฏฺฅานํ อ.การบํารุงมีการเลี้ยงเป็นต้น  มงฺคลํ ชื่อว่า

เป็นมงคล  ปญฺจวิธทิฏฺฅธมฺมิกหิตเหตุโต เพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์เกื้อกูลอัน

เป็นไปในธรรมอันสัตว์เห็นแล้วอันมีอย่าง ๕  ปาปนิวารณกลฺยาณนิเวสนสิปฺป- 

สิกฺขาปนปฏิรูปทารสํโยชนทายชฺชทานวเสน ด้วยสามารถแห่งการห้ามจากความ

ชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี ให้ศึกษาศิลปะ ประกอบด้วยดีด้วยภรรยาผู้เหมาะสม และการ

ให้ซึ่งความเป็นแห่งทายาท  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ 

    ดังนั้น การบํารุงมีการเลี้ยงเป็นต้น ชื่อว่าเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์

เกื้อกูลในปัจจุบัน ๕ อย่าง ด้วยสามารถการห้ามจากความชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี ให้

ศึกษาศิลปะ จัดการด้วยภรรยาที่สมควร และให้ทรัพย์มรดก.

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

 เตน  วุตฺตํ  “อิเมหิ  โข  คหปติปุตฺต  ปญฺจหิ  ฅาเนหิ  ปุตฺเตน  ปุรตฺถิมา  ทิสา   

มาตาปิตโร  ปจฺจุปฏฺฅิตา  ปญฺจหิ  ฅาเนหิ  ปุตฺตํ  อนุกมฺปนฺติ,  ปาปา  นิวาเรนฺติ,   

กลฺยาเณ  นิวาเสนฺติ,  สิปฺปํ  สิกฺขาเปนฺติ,  ปฏิรูเปน  ทาเรน  สํโยเชนฺติ,  สมเย   

ทายชฺชํ  นิยฺยาเทนฺติ,  อิเมหิ  โข  คหปติปุตฺต  ฯเปฯ  อนุกมฺปนฺตีติ ฯ

 เตน  (ภควตา)  วุตฺตํ  “อิเมหิ  โข  คหปติปุตฺต  ปญฺจหิ  ฅาเนหิ  ปุตฺเตน  ปุรตฺถิมา  ทิสา   

มาตาปิตโร  ปจฺจุปฏฺฅิตา  ปญฺจหิ  ฅาเนหิ  ปุตฺตํ  อนุกมฺปนฺติ,  ปาปา  นิวาเรนฺติ,  (ปุตฺตํ)  

กลฺยาเณ  นิวาเสนฺติ,  (ปุตฺตํ)  สิปฺปํ  สิกฺขาเปนฺติ,  ปฏิรูเปน  ทาเรน  สํโยเชนฺติ,  สมเย   

ทายชฺชํ  นิยฺยาเทนฺติ,  อิเมหิ  โข  คหปติปุตฺต  ปญฺจหิ  ฅาเนหิ  ปุตฺเตน  ปุรตฺถิมา  ทิสา   

มาตาปิตโร  ปจฺจุปฏฺฅิตา  ปญฺจหิ  ฅาเนหิ  ปุตฺตํ  อนุกมฺปนฺตีติ  (วจนํ) ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “คหปติปุตฺต ดูก่อนคฤหบดีบุตร  ปุรตฺถิมา   

ทิสา อ.ทิศเบื้องหน้า  มาตาปิตโร คือ อ.มารดาและบิดา ท.  ปุตฺเตน อันบุตร   

ปจฺจุปฏฺฅิตา บํารุงแล้ว  ฅาเนหิ ด้วยฐานะ ท.  ปญฺจหิ ๕  อิเมหิ  โข เหล่านี้แล   
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อนุกมฺปนฺติ ย่อมอนุเคราะห์  ปุตฺต ํ ซึ่งบุตร  ฅาเนหิ ด้วยฐานะ ท.  ปญฺจหิ ๕,   

นิวาเรนฺติ คือย่อมห้าม  ปาปา จากความชั่ว,  (ปุตฺตํ) ยังบุตร  นิเวเสนฺติ ย่อมให้

ตั้งอยู่  กลฺยาเณ ในความดี,  (ปุตฺตํ) ยังบุตร  สิกฺขาเปนฺต ิย่อมให้ศึกษา  สิปฺป ํซึ่ง

ศิลปะ,  สํโยเชนฺติ ย่อมประกอบด้วยดี  ทาเรน ด้วยภรรยา  ปฏิรูเปน ผู้เหมาะสม,   

นิยฺยาเทนฺติ ย่อมมอบให้  ทายชฺชํ ซึ่งความเป็นแห่งทายาท  สมเย ในสมัย,   

คหปติปุตฺต ดูก่อนคฤหบดีบุตร  ปุรตฺถิมา  ทิสา อ.ทิศเบื้องหน้า  มาตาปิตโร คือ 

อ.มารดาและบิดา ท.  ปุตฺเตน อันบุตร  ปจฺจุปฏฺฅิตา บํารุงแล้ว  ฅาเนหิ ด้วยฐานะ 

ท.  ปญฺจหิ ๕  อิเมหิ  โข เหล่านี้แล  อนุกมฺปนฺติ ย่อมอนุเคราะห์  ปุตฺต ํซึ่งบุตร  

ฅาเนหิ ด้วยฐานะ ท.  ปญฺจหิ ๕  อิเมหิ  เหล่านี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสว่า “คฤหบดีบุตร ทิศเบื้องหน้าคือมารดา

บิดา อันบุตรบํารุงแล้วด้วยฐานะ ๕ เหล่านี้แล ย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยฐานะ ๕ คือ 

ย่อมห้ามจากความชั่ว ๑ ให้ตั้งอยู่ในความดี ๑ ให้ศึกษาศิลปะ ๑ จัดการด้วยภรรยา

ที่สมควร ๑ และมอบทรัพย์มรดกให้ในสมัย ๑. คฤหบดีบุตร ทิศเบื้องหน้าคือมารดา

บิดา อันบุตรบํารุงแล้วด้วยฐานะ ๕ เหล่านี้ ย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยฐานะ ๕ เหล่านี้

แล”.

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

[๓๖๖]  ตตฺถ  ปาปา  นิวาเรนฺตีติ  เอตฺถ  ปาปโต  นิวารณํ  นาม  อนาคตวิสยํ ฯ  สมฺปตฺต-

วตฺถุโตปิ  หิ  นิวารณํ  วีติกฺกเม  อนาคเต  เอว  สิยา  น  วตฺตมาเน  นิพฺพตฺติตา  ปน  

ปาปกิริยา  ครหณมตฺตปฏิการา ฯ  เตนฏฺฅกถายํ  “ปาณาติปาตาทีนํ  ทิฏฺฅธมฺมิก- 

สมฺปรายิกมาทีนวํ  วตฺวา  ตาต  มา  เอวรูปํ  กรีติ  นิวาเรนฺติ  กตมฺปิ  ครหนฺตีติ   

วุตฺตํ ฯ

 ตตฺถ  (ฅาเนสุ)  “ปาปา  นิวาเรนฺตีติ  เอตฺถ  (ปฅเม  ฅาเน  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ   

ปาปโต  นิวารณํ  นาม  อนาคตวิสยํ  (โหติ) ฯ  สมฺปตฺตวตฺถุโตปิ  หิ  นิวารณํ,  วีติกฺกเม  อนาคเต  เอว,  

สิยา,  น  (นิวารณํ,  วีติกฺกเม)  วตฺตมาเน,  (สิยา),  (ปุตฺเตน)  นิพฺพตฺติตา  ปน  ปาปกิริยา  ครหณ- 

มตฺตปฏิการา  (โหติ) ฯ  เตน  (อฏฺฅกถาจริเยน)  อฏฺฅกถายํ  “(มาตาปิตโร)  ปาณาติปาตาทีนํ  

(ปาปธมฺมานํ)  ทิฏฺฅธมฺมิกสมฺปรายิกํ  อาทีนวํ  วตฺวา  ‘ตาต  (ตฺวํ)  มา  เอวรูปํ  (กมฺมํ)  กรีติ   

นิวาเรนฺติ  (ปุตฺเตน)  กตมฺปิ  (ปาปกมฺมํ)  ครหนฺตีติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ



280 มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๓ [จตุตฺถ

 (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  ตตฺถ  (ฅาเนสุ)  “ปาปา  นิวาเรนฺตีติ  เอตฺถ  (ปฅเม  ฅาเน) 

ใน- ในฐานะ ท. เหล่านั้นหนา -ฐานะที่ ๑ นี้ว่า “ปาปา  นิวาเรนฺติ” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อัน

บัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ  นิวารณํ  นาม ชื่อว่า อ.การห้าม  ปาปโต จากความชั่ว   

อนาคตวิสยํ มีอนาคตเป็นอารมณ์  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ห ิเพราะว่า  นิวารณํ  อ.การ

ห้าม  สมฺปตฺตวตฺถุโตป ิ แม้จากวัตถุอันถึงพร้อมแล้ว,  วีติกฺกเม ครั้นเมื่อวีติกกมะ   

อนาคเต  เอว ยังไม่มาแล้วนั่นเทียว,  สิยา พึงมี,  (นิวารณํ) อ.การห้าม,  วีติกฺกเม 

ครั้นเมื่อวีติกกมะ  วตฺตมาเน เป็นไปอยู่,  สิยา พึงมี    น หามิได้,  ปน แต่ว่า  ปาป-

กิริยา อ.การกระทําซึ่งความชั่ว  (ปุตฺเตน) นิพฺพตฺติตา อันอันบุตรให้บังเกิดแล้ว  

ครหณมตฺตปฏิการา มีกิริยาสักว่าการติเตียนเป็นเครื่องตอบแทน  (โหติ) ย่อมเป็น,  

เตน เพราะเหตุนั้น  วจนํ อ.คํา  อิติ ว่า  “(มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท.  วตฺวา  

กล่าวแล้ว  อาทีนวํ ซึ่งโทษ  ทิฏฺฅธมฺมิกสมฺปยาริกํ อันเป็นไปในทิฏฐธรรมและ

สัมปรายภพ  (ปาปธมฺมานํ) แห่งบาปธรรม ท.  ปาณาติปาตาทีนํ มีปาณาติบาต

เป็นต้น  นิวาเรนฺติ ย่อมห้าม  อิติ ว่า  ‘ตาต ดูก่อนพ่อ  (ตฺวํ) อ.เจ้า  มา  กริ อย่ากระทําแล้ว   

เอวรูปํ  (กมฺมํ) ซึ่งกรรม อันมีอย่างนี้เป็นรูป’  อิติ ดังนี้  ครหนฺติ ย่อมติเตียน   

(ปุตฺเตน)  กตมฺปิ  (ปาปกมฺมํ) ซึ่งบาปกรรม แม้อัน อันบุตร กระทําแล้ว”  อิติ ดังนี้  

(อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  อฏฺฅกถายํ ในอรรถกถา 

ฯ

 บรรดาฐานะทั้ง ๕ เหล่านั้น ในฐานะที่ ๑ นี้ว่า “ปาปา  นิวาเรนฺติ” บัณฑิตพึงทราบ

วินิจฉัยดังนี้.

 ชื่อว่าการห้ามจากความชั่วมีอนาคต เป็นอารมณ์. เพราะการห้ามแม้จากวัตถุที่

ประจวบเข้า พึงมีได้ทั้งเมื่อวีติกกมะยังเป็นอนาคตทีเดียว. ไม่พึงมี ในเมื่อวีติกกมะ 

ยังกําลังเป็นไปอยู่, แต่การทําความชั่ว อันบุตรให้บังเกิดแล้ว มีกิริยาสักว่าการ 

ติเตียนเป็นเครื่องตอบแทน, เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถา ท่านจึงกล่าวว่า “มารดาบิดา

กล่าวโทษอันเป็นไปในปัจจุบันและสัมปรายภพแห่งบาปธรรมท้ังหลายมีปาณาติบาต

เป็นต้นแล้ว ห้ามว่า ‘พ่อคุณ เจ้าอย่าทําบาปกรรมเห็นปานนี้เลยนะ’ ดังนี้ ย่อมติเตียน

แม้บาปกรรมที่บุตรทําแล้ว”.

 ..............................................................................................................................
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[๓๖๗]  กลฺยาเณ  นิเวเสนฺตีติ  อนาถปิณฺฑิโก  วิย  กสฺสปพุทฺธกาเล  มิตฺตวินฺทุกสฺส  มาตา  

วิย  จ  ลญฺจํ  ทตฺวาปิ  สีลสมาทานาทีสุ  นิเวเสนฺติ  ปติฏฺฅาเปนฺติ ฯ

 “กลฺยาเณ  นิเวเสนฺตีติ  (ทุติเย  ฅาเน  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  (มาตาปิตโร)   

อนาถปิณฺฑิโก  วิย  กสฺสปพุทฺธกาเล  มิตฺตวินฺทุกสฺส  มาตา  วิย  จ  ลญฺจํ  ทตฺวาปิ  (ปุตฺตํ)   

สีลสมาทานาทีสุ  (กุสลกิจฺเจสุ)  นิเวเสนฺติ  ปติฏฺฅาเปนฺติ ฯ

 (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  (ทุติเย  ฅาเน) ในฐานะที่ ๒  “กลฺยาเณ  นิเวเสนฺตีติ 

ว่า “กลฺยาเณ  นิเวเสนฺติ” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ   

(มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท.  ทตฺวาปิ แม้ให้แล้ว  ลญฺจํ ซึ่งค่าจ้าง  (ปุตฺตํ) 

ยังบุตร  นิเวเสนฺติ ย่อมให้ตั้งอยู่  ปติฏฺฅาเปนฺติ คือว่าย่อมให้ดํารงอยู่เฉพาะ  สีล- 

สมาทานาทีสุ  (กุสลกิจฺเจสุ) ในกิจอันเป็นกุศล ท. มีการสมาทานซึ่งศีลเป็นต้น  

อนาถปิณฺฑิโก  วิย ราวกะ อ.เศรฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ  จ ด้วย  มาตา  วิย ราวกะ 

อ.มารดา  มิตฺตวินฺทุกสฺส ของนายมิตตวินทุกะ  กสฺสปพุทฺธกาเล ในกาลแห่ง

พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ  จ ด้วย ฯ

 ในฐานะที่ ๒ ว่า “กลฺยาเณ  นิเวเสนฺติ” ดังนี้ บัณฑิตพึงทราบวินิฉัยดังนี้.

 มารดาบิดาแม้ให้รางวัลแล้ว ยังบุตรให้ตั้งอยู่ คือให้ดํารงอยู่ในกุศลกิจทั้งหลายมีการ

สมาทานศีลเป็นต้น เหมือนอนาถบิณฑิกเศรษฐี และมารดาของมิตตวินทุกะ ในกาล

ของพระกัสสปพุทธเจ้า.

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

๒๐. กาฬกุมารวตฺถุ

[๓๖๘] อนาถปิณฺฑิโก  กิร  อตฺตโน  ปุตฺตํ  พุทฺธทสฺสนธมฺมสฺสวนสงฺฆเวยฺยาวจฺจกมฺมานิ   

อกโรนฺตํ  กาฬํ  นาม  กุมารํ  วาเรตุํ  อสกฺโกนฺโต  “ตาต  ตฺวํ  อุโปสถิโก  หุตฺวา  วิหาเร   

ธมฺมํ  สุตฺวา  เอหิ,  กหาปณสตํ  เต  ทสฺสามีติ  อาห ฯ  โส  ธนโลเภน  อุโปสถิโก   

หุตฺวา  วิหารํ  คนฺตฺวา  ธมฺมสฺสวเนน  อนตฺถิโก  หุตฺวา  ผาสุกฏฺฅาเน  สุปิตฺวา  ปาโต  

เคหํ  คนฺตฺวา  กหาปณสตํ  อลภนฺโต  ภตฺตํ  อภุญฺชิตฺวา  ลภนฺโตว  ภุญฺชติ ฯ  ปุเนก-
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ทิวสํ  เสฏฺฅี  “ตาต  สตฺถุ  สนฺติเก  เอกํ  ธมฺมปทํ  อุคฺคณฺหิตฺวา  เอหิ,  กหาปณสหสฺสํ   

เต  ทสฺสามีติ ฯ  โส  เอกเมว  ปทํ  อุคฺคณฺหิตฺวา  ปลายิตุมิจฺฉติ ฯ  สตฺถา  ตสฺส   

อสลฺลกฺขณาการํ  อกาสิ ฯ  โส  ตํ  ปทํ  อสลฺลกฺเขตฺวา  “อุปริ  ปทํ  อุคฺคณฺหิสฺสามีติ  

ฅตฺวา  สุณนฺโตว  โสตาปนฺโน  หุตฺวา  ปุนทิวเส  สตฺถารา  สทฺธึเยว  เคหํ  อาคนฺตฺวา  

สตฺถุ  ปุรโต  ทินฺนตฺตา  ลชฺชิโต  ปิตรา  ทินฺนมฺปิ  สหสฺสภณฺฑิกํ  คเหตุํ  น  อิจฺฉติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  อนาถปิณฺฑิโก อ.เศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑกะ  อสกฺโกนฺโต ไม่อาจอยู่  

วาเรตุํ เพื่ออันห้าม  กุมารํ ซึ่งเด็กหนุ่ม  กาฬํ  นาม ชื่อว่ากาฬะ  ปุตฺต ํผู้เป็นบุตร   

อกโรนฺตํ ผู้ไม่กระทําอยู่  พุทฺธทสฺสนธมฺมสฺสวนสํฆเวยฺยาวจฺจกมฺมานิ ซึ่งการ

เฝ้าซึ่งพระพุทธเจ้า ซึ่งการฟังซึ่งธรรม การกระทําซึ่งการขวนขวายแก่สงฆ์ ท.  อาห 

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต ดูก่อนลูก  ตฺวํ อ.เธอ  อุโปสถิโก เป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถ  

หุตฺวา เป็น  สุตฺวา ฟังแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  วิหาเร ในวิหาร  เอหิ จงมา,  (อหํ) 

อ.เรา  ทสฺสามิ จักให้  กหาปณสตํ ซึ่งร้อยแห่งกหาปณะ  เต แก่เธอ”  อิติ ดังนี้ ฯ  

โส  (กาโฬ) อ.นายกาฬะนั้น  อุโปสถิโก เป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถ  ธนโลเภน เพราะ

ความโลภในทรัพย์  หุตฺวา เป็น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  วิหารํ สู่วิหาร  อนตฺถิโก เป็นผู้

ไม่มีความต้องการ  ธมฺมสฺสวเนน ด้วยการฟังซึ่งธรรม  หุตฺวา เป็น  สุปิตฺวา หลับ

แล้ว  ผาสุกฏฺฅาเน ในที่เป็นที่ผาสุก  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เคหํ สู่เรือน  ปาโต ในเวลา

เช้า  อลภนฺโต เมื่อไม่ได้  กหาปณสตํ ซึ่งร้อยแห่งกหาปณะ  อภุญฺชิตฺวา ไม่บริโภค

แล้ว  ภตฺตํ ซึ่งภัตร  ลภนฺโตว เมื่อได้เทียว  ภุญฺชติ ย่อมบริโภค ฯ  ปุเนกทิวสํ ใน

วันรุ่งขึ้น  เสฏฺฅี อ.เศรษฐี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต ดูก่อนพ่อ  (ตฺวํ) อ.เธอ   

อุคฺคณฺหิตฺวา เรียนเอาแล้ว  ธมฺมปทํ ซึ่งบทแห่งธรรม  เอกํ บทหนึ่ง  สนฺติเก ใน

สํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา  เอหิ จงมา,  (อหํ) อ.เรา  ทสฺสามิ จักให้  กหาปณ-

สหสฺส ํซึ่งพันแห่งกหาปณะ  เต แก่เธอ”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (กาโฬ) อ.นายกาฬะนั้น   

อสลฺลกฺเขตฺวา กําหนดไม่ได้แล้ว  ตํ  ปทํ ซึ่งบทนั้น  ฅตฺวา ดํารงอยู่แล้ว  (จินฺตเนน) 

ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  อุคฺคณฺหิสฺสามิ จักเรียนเอา  ปทํ ซึ่งบท  อุปริ ใน

เบื้องบน”  อิติ ดังนี้  สุณนฺโตว ฟังอยู่เทียว  โสตาปนฺโน เป็นพระโสดาบัน  หุตฺวา 

เป็น  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  เคหํ สู่เรือน  สทฺธึ  เอว กับ  สตฺถารา ด้วยพระศาสดา

นั่นเทียว  ปุนทิวเส ในวันรุ่งขึ้น  ลชฺชิโต ละอายแล้ว  (ตสฺส  กหาปณสฺส  ปิตรา)  

สตฺถุ  ปุรโต  ทินฺนตฺตา เพราะความที่ แห่งกหาปณะนั้น เป็นของอันบิดา ให้แล้ว ใน
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ที่ข้างพระพักตร์ ของพระศาสดา  น  อิจฺฉติ ย่อมไม่ปรารถนา  คเหตุํ เพื่ออันถือเอา  

สหสฺสภณฺฑิก ํซึ่งห่ออันมีภัณฑะหนึ่งพัน  ปิตรา  ทินฺนมฺปิ แม้อันอันบิดาให้แล้ว ฯ  

 ดังได้สดับมา อนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่อาจจะห้ามเด็กหนุ่มชื่อกาฬะผู้เป็นบุตรของตน 

ซึ่งไม่ทํากรรมคือการเฝ้าพระพุทธเจ้า การฟังธรรม และการขวนขวายกิจของสงฆ์ จึง

พูดว่า “ลูก เจ้าจงเป็นผู้รักษาอุโบสถ ฟังธรรมในวิหารแล้วมา, พ่อจักให้ทรัพย์ ๑๐๐ 

กหาปณะแก่เจ้า”. เพราะความโลภในทรัพย์ เขาจึงเป็นผู้รักษาอุโบสถ ไปสู่วิหาร เป็น

ผู้ไม่มีความต้องการด้วยการฟังธรรม หลับอยู่ในที่ผาสุกแล้วกลับไปบ้านแต่เช้าตรู่ 

เมื่อไม่ได้ทรัพย์ ๑๐๐ กหาปณะ ก็ไม่ยอมบริโภคภัตร เมื่อได้เท่านั้น จึงบริโภค. ใน

วันรุ่งขึ้น เศรษฐีพูดว่า “ลูก เจ้าจงเรียนบทธรรมบทหนึ่งในสํานักของพระศาสดาได้

แล้วจึงมา, พ่อจักให้ทรัพย์ ๑,๐๐๐ กหาปณะแก่เจ้า”. เขาปรารถนาจะเรียนบทเดียว

เท่านั้น แล้วหนีไป. พระศาสดาได้ทรงทําอาการที่เขาจะกําหนดไม่ได้. เขากําหนดบท

นั้นไม่ได้ จึงคิดว่า “เราจักเรียนบทข้างหน้า” ยืนฟังอยู่ เป็นพระโสดาบันแล้ว ในวันรุ่ง

ขึ้น กลับมายังเรือนพร้อมกับพระศาสดาทีเดียว นึกละอายใจ เพราะเศรษฐีให้ทรัพย์

ข้างหน้าพระศาสดา ไม่ปรารถนาจะรับห่อทรัพย์ ๑,๐๐๐ กหาปณะ แม้ที่บิดาให้แล้ว.

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

 ธมฺมปทสฺส  โลกวคฺเค  “ปฅพฺยา  เอกรชฺเชนาติ  คาถาวณฺณนายมาคตํ  กาฬกุมาร-

วตฺถุ  ฯ

 กาฬกุมารวตฺถุ อ.เรื่องแห่งกุมารชื่อว่ากาฬะ  อาคตํ มาแล้ว  คาถาวณฺณนายํ ใน

อรรถกถาแห่งคาถา  “ปฅพฺยา  เอกรชฺเชนาติ ว่า “ปฅพฺยา  เอกรชฺเชน” ดังนี้เป็นต้น  

โลกวคฺเค ในโลกวรรค  ธมฺมปทสฺส แห่งธรรมบท ฯ

 เรื่องกาฬกุมาร มาในอรรถกถาคาถาว่า “ปฅพฺยา  เอกรชฺเชน” ดังนี้เป็นต้น ในโลก

วรรค ธรรมบท.

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

[๓๖๙] มิตฺตวินฺทุกสฺส  มาตาปิ  “ตาต  มยา  ทุลฺลภํ  มนุสฺสตฺตํ  ลทฺธํ,  ทานํ  เทหิ,  สีลํ  รกฺข,  

อุโปสถกมฺมํ  กร,  ธมฺมํ  สุณาติ  วตฺวา  “อมฺม  น  มยฺหํ  ทานาทีหิ  อตฺโถ,  มา  มํ   
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กิญฺจิ  อวจ,  อหํ  ยถากมฺมํ  คมิสฺสนฺติ  วุตฺเต,  “ตาต  อชฺช  อุโปสถิโก  หุตฺวา  วิหาเร  

สพฺพรตฺตึ  ธมฺมํ  สุตฺวา  เอหิ,  สหสฺสํ  เต  ทสฺสามีติ  อาห ฯ  มิตฺตวินฺทุโกปิ  ธนโลเภน  

อุโปสถิโก  หุตฺวา  วิหาเร  ทิวสํ  วีตินาเมตฺวา  รตฺตึ,  ยถา  เอกํ  ธมฺมปทํปิ  กณฺณํ  

น  ปหรติ,  ตถา  เอกปฺปเทเส  นิทฺทายิตฺวา  ปาโตว  เคหํ  อคมาสิ ฯ  มาตา  ปนสฺส   

“อชฺช  เม  ปุตฺโต  ธมฺมํ  สุตฺวา  ธมฺมกถิกตฺเถรํ  อานยิสฺสตีติ  ยาคุภตฺตาทีนิ   

ปฏิยาเทตฺวา  ตสฺสาคมนมคฺคํ  โอโลเกนฺตี  ตํ  เอกมาคตํ  ทิสฺวา  “ตาต  ธมฺมกถิโก  

เต  น  อานีโตติ  อาห ฯ  โส  “น  มยฺหํ  ธมฺมกถิเกน  อตฺโถติ  วตฺวา  สหสฺสภณฺฑิกํ  

อลภนฺโต  ภตฺตํ  อภุญฺชิตฺวา  ลภนฺโตว  ภุญฺชิ ฯ  โส  อปรภาเค  นาวาย  โวหารํ   

กโรนฺโต  เหฏฺฅา  วุตฺตนเยน  มนุสฺเสหิ  สมุทฺทปิฏฺเฅ  วิสฺสชฺชิโต  อุฬุมฺเปน   

คจฺฉนฺโต  เอกทิวสํ  กตสฺส  ทิฏฺฅธมฺมเวทนียภูตสฺส  อุโปสถกมฺมสฺส  นิสฺสนฺเทน   

ปฏิปาฏิยา  ผลิกวิมาเน  จตสฺโส  เวมานิกปฺเปติโย  รชตวิมาเน  อฏฺฅ  มณิวิมาเน  

โสฬส  กนกวิมาเน  ทฺวตฺตึส  เปติโย  ทิสฺวา  ตาหิ  สทฺธึ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิ ฯ   

จตุทฺทฺวารชาตกวณฺณนายมาคตํ  วตฺถุ ฯ

 มาตาปิ แม้ อ.มารดา  มิตฺตวินฺทุกสฺส ของนายมิตตวินทุกะ  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ 

ว่า  “ตาต ดูก่อนลูก  มนุสฺสตฺต ํอ.ความเป็นแห่งมนุษย์  ทุลฺลภํ อันบุคคลพึงได้โดย

ยาก  ตยา อันเธอ  ลทฺธํ ได้แล้ว,  (ตฺวํ) อ.เธอ  เทหิ จงให้  ทานํ ซึ่งทาน,  รกฺข จง

รักษา  สีลํ ซึ่งศีล,  กร จงกระทํา  อุโปสถกมฺมํ ซึ่งอุโบสถกรรม,  สุณ จงฟัง  ธมฺมํ 

ซึ่งธรรม”  อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “อมฺม ข้าแต่แม่  อตฺโถ อ.ความ

ต้องการ  ทานาทีหิ  (ปุญฺฃกมฺเมหิ) ด้วยบุญกรรม ท.  ทานาทีหิ มีทานเป็นต้น  น  

(อตฺถิ) ย่อมไม่มี  มยฺห ํแก่กระผม,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  มา  อวจ อย่าได้กล่าวแล้ว  กิญฺจิ   

(วจนํ) ซึ่งคําอะไรๆ  ม ํกะกระผม,  อหํ อ.กระผม  คมิสฺสํ จักไป  ยถากมฺมํ ตาม

กรรม”  อิติ ดังนี้  (มิตฺตวินฺทุเกน) อันนายมิตตวินทุกะ  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  อาห 

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต ดูก่อนลูก  อชฺช ในวันนี้  (ตฺวํ) อ.เธอ  อุโปสถิโก เป็นผู้

รักษาซึ่งอุโบสถ  หุตฺวา เป็น  สุตฺวา ฟังแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  สพฺพรตฺต ึตลอดราตรี

ทั้งปวง  วิหาเร ในวิหาร  เอหิ จงมา,  (อหํ) อ.เรา  ทสฺสามิ จักให้  สหสฺส ํซึ่งพันแห่ง

ทรัพย์  เต แก่เธอ”  อิติ ดังนี้ ฯ  มิตฺตวินฺทุโกปิ แม้ อ.นายมิตตวินทุกะ  อุโปสถิโก 

เป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถ  ธนโลเภน เพราะความโลภในทรัพย์  หุตฺวา เป็น  ทิวสํ ยัง

วัน  วีตินาเมตฺวา ให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้ว  วิหาเร ในวิหาร,  นิทฺทายิตฺวา ประพฤติ
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หลับแล้ว  เอกปฺปเทเส ในประเทศแห่งหนึ่ง  ตถา โดย-,  ธมฺมปทํป ิแม้ อ.บทแห่ง

ธรรม  เอกํ บทหนึ่ง  น  ปหรต ิย่อมไม่กระทบ  กณฺณํ ซึ่งหู  ยถา โดยประการใด, 

-ประการนั้น  อคมาสิ ได้ไปแล้ว  เคหํ สู่เรือน  ปาโตว ในเวลาเช้าเทียว ฯ  ปน ก็  

มาตา อ.มารดา  อสฺส  (มิตฺตวินฺทุกสฺส) ของนายมิตตวินทุกะนั้น  (จินฺเตตฺวา) คิด

แล้ว  อิติ ว่า  “อชฺช ในวันนี้  ปุตฺโต อ.บุตร  เม ของเรา  สุตฺวา ฟังแล้ว  ธมฺม ํซึ่ง

ธรรม  อานยิสฺสติ จักนํามา  ธมฺมกถิกตฺเถรํ ซึ่งพระเถระผู้เป็นพระธรรมกถึก”  อิติ 

ดังนี้  ปฏิยาเทตฺวา จัดแจงแล้ว  ยาคุภตฺตาทีนิ  (อาหารวตฺถูนิ) ซึ่งอาหารวัตถุ ท. 

มีข้าวยาคูและภัตรเป็นต้น  โอโลเกนฺตี แลดูอยู่  อาคมนมคฺคํ ซึ่งหนทางเป็นที่มา  

ตสฺส  (มิตฺตวินฺทุกสฺส) ของนายมิตตวินทุกะนั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (มิตฺตวินฺทุกํ) 

ซึ่งนายมิตตวินทุกะนั้น  อาคตํ ผู้มาแล้ว  เอกํ คนเดียว  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  

“ตาต ดูก่อนลูก  ธมฺมกถิโก อ.พระธรรมกถึก  เต อันเธอ  น  อานีโต ไม่นํามาแล้ว

หรือ ?”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (มิตฺตวินฺทุโก) อ.นายมิตตวินทุกะนั้น  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ 

ว่า  “อตฺโถ อ.ความต้องการ  ธมฺมกถิเกน ด้วยพระธรรมกถึก  น  (อตฺถิ) ย่อมไม่มี  

มยฺห ํแก่กระผม”  อิติ ดังนี้  อลภนฺโต เมื่อไม่ได้  สหสฺสภณฺฑิกํ ซึ่งห่ออันมีภัณฑะ

หนึ่งพัน  อภุญฺชิตฺวา ไม่บริโภคแล้ว  ภตฺต ํซึ่งภัตร  ลภนฺโตว เมื่อได้เทียว  ภุญฺชิ 

บริโภคแล้ว ฯ  อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก  โส  (มิตฺตวินฺทุโก) อ.นายมิตต-

วินทุกะนั้น  กโรนฺโต เมื่อกระทํา  โวหารํ ซึ่งการค้าขาย  นาวาย ทางเรือ  มนุสฺเสหิ  

วิสฺสชฺชิโต ผู้อันมนุษย์ ท. สละแล้ว  สมุทฺทปิฏฺเฅ บนหลังแห่งมหาสมุทร  วุตฺตนเยน 

โดยนัยอันข้าพเจ้ากล่าวแล้ว  เหฏฺฅา ในภายใต้  คจฺฉนฺโต ไปอยู่  อุฬุมฺเปน ด้วยแพ  

ทิสฺวา เห็นแล้ว  เวมานิกปฺเปติโย ซึ่งนางเวมานิกเปรต ท.  จตสฺโส ๔  ผลิกวิมาเน 

ในวิมานอันเป็นวิการแห่งแก้วผลึก  เปติโย ซึ่งนางเปรต ท.  อฏฺฅ ๘  รชตวิมาเน 

ในวิมานอันเป็นวิการแห่งเงิน  เปติโย ซึ่งนางเปรต ท.  โสฬส ๑๖  มณิวิมาเน ใน

วิมานอันเป็นวิการแห่งแก้วมณี  เปติโย ซึ่งนางเปรต ท.  ทฺวตฺตึส ๓๒  กนกวิมาเน 

ในวิมานอันเป็นวิการแห่งทอง  ปฏิปาฏิยา ตามลําดับ  นิสฺสนฺเทน เพราะวิบากอัน

เป็นเครื่องไหลออก  อุโปสถกมฺมสฺส แห่งอุโบสถกรรม  ทิฏฺฅธมฺมเวทนียภูตสฺส อัน

สัตว์พึงเสวยในทิฏฐธรรมเป็นแล้ว  (มิตฺตวินฺทุเกน)  กตสฺส อันอันนายมิตตวินทุกะ

กระทําแล้ว  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  อนุภวิ เสวยแล้ว  ทิพฺพสมฺปตฺตึ ซึ่งสมบัติอันเป็น

ทิพย์  สทฺธึ กับ  ตาหิ  (เปตาหิ) ด้วยนางเปรต ท. เหล่านั้น ฯ  วตฺถุ อ.เรื่อง  อาคตํ 
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มาแล้ว  จตุทฺวารชาตกวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งจตุทวารชาดก ฯ

 แม้มารดาของนายมิตวินทุกะ ก็กล่าวว่า “ลูก ความเป็นมนุษย์ได้ยาก เจ้าก็ได้แล้ว, 

เจ้าจงให้ทาน รักษาศีล ทําอุโบสถกรรม ฟังธรรม”, เมื่อเขากล่าวว่า “แม่ ผมไม่มีความ

ต้องการด้วยบุญกรรมมีทานเป็นต้น, แม่อย่าได้กล่าวอะไรๆ กะผมเลย, ผมจักไปตาม

กรรม”, จึงกล่าวว่า “ลูก วันนี้ เจ้าจงเป็นผู้รักษาอุโบสถ ฟังธรรมในวิหารตลอดคืนยัน

รุ่งแล้วจึงมา, แม่จักให้ทรัพย์แก่เจ้าหนึ่งพัน”. แม้นายมิตตวินทุกะ เพราะความโลภใน

ทรัพย์ จึงรักษาอุโบสถ ยังกลางวันให้ล่วงไปในวิหาร, แม้บทธรรมบทหนึ่งไม่กระทบ

หูได้โดยประการใด, ก็นอนหลับในประเทศแห่งหนึ่งโดยประการนั้นในราตรี, แล้วได้

ไปสู่บ้านแต่เช้าตรู่. ส่วนมารดาของเขา คิดว่า “วันนี้ บุตรของเราฟังธรรมแล้ว จักนํา

พระธรรมกถึกมา” จึงจัดของฉันมีข้าวยาคูและภัตรเป็นต้นไว้ มองดูทางมาของเขา 

เห็นเขามาผู้เดียว จึงกล่าวว่า “ลูก เจ้าไม่นําพระธรรมกถึกมาดอกหรือ ?”. เขาตอบ

ว่า “ผมไม่มีความต้องการด้วยพระธรรมกถึก” เมื่อไม่ได้ห่อทรัพย์พันหนึ่ง ก็ไม่บริโภค

ภัตร เมื่อได้เท่านั้น จึงบริโภค. ในเวลาต่อมา เขาทําการค้าขายทางเรือ ถูกพวก

มนุษย์ปล่อยบนหลังสมุทร โดยนัยที่กล่าวแล้วในหนหลัง ไปด้วยแพ วันหนึ่ง เห็นนาง 

เวมานิกเปรต ๔ นาง ในวิมานแก้วผลึก ๘ นาง ในวิมานเงิน ๑๖ นาง ในวิมานแก้วมณี 

นางเปรต ๓๒ นาง ในวิมานทอง ตามลําดับ เพราะผลแห่งอุโบสถกรรม อันมีผลที่สัตว์

พึงเสวยในทิฏฐธรรมซึ่งเขาทําแล้ว เสวยทิพยสมบัติกับนางเปรตเหล่านั้น. เรื่องมา 

ในอรรถกถาจตุทวารชาดก.

 เอวํ  ปุตฺตสฺสานุกมฺปาย  เต  ปุตฺตํ  กลฺยาเณ  นิเวเสนฺติ ฯ

 เต  (มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  ปุตฺต ํยังบุตร  นิเวเสนฺติ ย่อมให้

ตั้งอยู่  กลฺยาเณ ในความดี  อนุกมฺปาย เพื่ออนุเคราะห์  ปุตฺตสฺส แก่บุตร  เอวํ ด้วย

ประการฉะนี้ ฯ

 มารดาบิดาทั้ง ๒ เหล่านั้น ยังบุตรให้ตั้งอยู่ในความดี ด้วยความอนุเคราะห์บุตร ด้วย

ประการฉะนี้.

 ..............................................................................................................................
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[๓๗๐] สิปฺปนตฺิ  อตฺตโน  โอวาเท  ฅิตภาวํ  ฃตฺวา  วํสานุคตํ  มุทฺธาคณนาทิสิปฺปํ   

สิกฺขาเปนฺติ ฯ  มุทฺธาคณนาทิสิปฺปนานตฺตนฺตุ  อญฺฃตฺถ  วุตฺตํ ฯ  ตถา  หิ  มุทฺธาติ  

องฺคุลิปพฺเพสุ  สญฺฃํ  ฅเปตฺวา  หตฺถมุทฺธาย  คณนา ฯ  คณนาติ  อจฺฉิทฺทคณนา ฯ  

สงฺขฺยานนฺติ  ปิณฺฑคณนา  ยาย  เขตฺตํ  โอโลเกตฺวา  อิธ  เอตฺตโก  วีหิ  ภวิสฺสตีติ   

รุกฺขํ  โอโลเกตฺวา  อิธ  เอตฺตกานิ  ผลานิ  ภวิสฺสนฺตีติ  อากาสํ  โอโลเกตฺวา  อิเม   

อากาเส  สกุณา  เอตฺตกา  นาม  ภวิสฺสนฺตีติ  ชานนฺตีติ  มหาทุกฺขกฺขนฺธสุตฺต- 

วณฺณนายํ  วุตฺตํ ฯ

 “สิปฺปนตฺิ  (เอตฺถ  ตติเย  ฅาเน  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  

 (มาตาปิตโร  ปุตฺตสฺส)  อตฺตโน  โอวาเท  ฅิตภาวํ  ฃตฺวา  (ปุตฺตํ)  วํสานุคตํ  มุทฺธาคณนาทิสิปฺปํ   

สิกฺขาเปนฺติ ฯ  มุทฺธาคณนาทิสิปฺปนานตฺตํ  ตุ  (อาจริเยน)  อญฺฃตฺถ  (คนฺเถ)  วุตฺตํ ฯ  (อฏฺฅกถา- 

จริเยน)  “ตถา  หิ  ‘มุทฺธาติ  องฺคุลิปพฺเพสุ  สญฺฃํ  ฅเปตฺวา  หตฺถมุทฺธาย  คณนา ฯ  คณนาติ   

อจฺฉิทฺทคณนา ฯ  (ชนา  ‘สา  คณนา)  สงฺขฺยานนฺติ  ปิณฺฑคณนา,  ยาย  (คณนาย)  เขตฺตํ   

โอโลเกตฺวา  ‘อิธ  (เขตฺเต)  เอตฺตโก  วีหิ  ภวิสฺสตีติ  (ชานนฺติ),  รุกฺขํ  โอโลเกตฺวา  ‘อิธ  (รุกฺเข)   

เอตฺตกานิ  ผลานิ  ภวิสฺสนฺตีติ  (ชานนฺติ),  อากาสํ  โอโลเกตฺวา  ‘อิเม  อากาเส  สกุณา  เอตฺตกา  

นาม  ภวิสฺสนฺตีติ  ชานนฺตีติ  (วจนํ)  มหาทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตวณฺณนายํ  วุตฺตํ ฯ

 (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  (เอตฺถ  ตติเย  ฅาเน) ในฐานะนี้  “สิปฺปนฺต ิว่า “สิปฺปํ” 

ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ  

 (มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท.  ฃตฺวา รู้แล้ว  (ปุตฺตสฺส)  อตฺตโน  โอวาเท   

ฅิตภาวํ ซึ่งความที่ แห่งบุตร เป็นผู้ดํารงอยู่แล้ว ในโอวาท ของตน  (ปุตฺตํ) ยังบุตร  

สิกฺขาเปนฺติ ย่อมให้ศึกษา  มุทฺธาคณนาทิสิปฺปํ ซึ่งศิลปะมีมุทธาและคณนาเป็นต้น  

วํสานุคตํ อันเป็นไปตามซึ่งวงศ์ ฯ  ตุ ก็  มุทฺธาคณนาทิสิปฺปนานตฺตํ อ.ความที่แห่ง

ศิลปะมีมุทธาและคณนาเป็นต้นเป็นต่างๆ  (อาจริเยน) อันอาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  

อญฺฃตฺถ  (คนฺเถ) ในคัมภีร์อื่น ฯ  ตถา  หิ จริงเหมือนอย่างนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  

“องฺคุลิปพฺเพสุ  สญฺฃํ  ฅเปตฺวา  หตฺถมุทฺธาย  คณนา อ.การ ตั้งไว้ ซึ่งสัญญา ที่

ข้อแห่งนิ้วมือ ท. แล้วจึงนับ ด้วยปลายแห่งนิ้วมือ  มุทฺธาติ ชื่อว่ามุทธา ฯ  อจฺฉิทฺท-

คณนา อ.การนับไม่ขาดสาย คณนา ชื่อว่าคณนา ฯ   (ชนา) อ.ชน ท.  โอโลเกตฺวา  

แลดูแล้ว  เขตฺตํ ซึ่งนา  (ชานนฺติ) ย่อมรู้  อิติ ว่า  ‘วีห ิ อ.ข้าวเปลือก  เอตฺตโก  
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มีประมาณเท่านี้  ภวิสฺสต ิ จักมี  อิธ  (เขตฺเต) ในนานี้’  อิติ ดังนี้  โอโลเกตฺวา  

แลดูแล้ว  รุกฺขํ ซึ่งต้นไม้  (ชานนฺติ) ย่อมรู้  อิติ ว่า  ‘ผลานิ อ.ผลไม้ ท.  เอตฺตกานิ 

มีประมาณเท่านี้  ภวิสฺสนฺต ิจักมี  อิธ  (รุกฺเข) บนต้นไม้นี้’  อิติ ดังนี้  โอโลเกตฺวา 

แลดูแล้ว  อากาสํ ซึ่งอากาศ  ชานนฺติ ย่อมรู้  อิติ ว่า  ‘สกุณา อ.นก ท.  อากาเส  

ในอากาศ  อิเม เหล่านี้  เอตฺตกา  นาม ชื่อมีประมาณเท่านี้  ภวิสฺสนฺต ิจักเป็น’  อิติ 

ดังนี้  ยาย  (คณนาย) ด้วยการนับใด,  (สา  คณนา) อ.การนับนั้น  ปิณฺฑคณนา ชื่อ

ว่าการนับประมวล  “สงฺขฺยานนฺติ ชื่อว่าสังขยาน”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อัน

พระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  มหาทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตวณฺณนายํ ในอรรถกถา

แห่งมหาทุกขักขันธสูตร    

 ในฐานะที่ ๓ ว่า “สิปฺปํ” นี้ บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัย ดังนี้.

 มารดาบิดาทราบว่าบุตรตั้งอยู่ในโอวาทของตนแล้ว จึงให้ศึกษาศิลปะมีมุทธาและ

คณนาเป็นต้น อันเป็นไปตามวงศ์. ก็ความเป็นต่างๆ กันแห่งศิลปะ มีมุทธาและคณนา

เป็นต้น ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์อื่น. จริงเหมือนอย่างนั้น ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถา 

มหาทุกขักขันธสูตรว่า “การตั้งสัญญาไว้ ที่ข้อนิ้วมือ แล้วนับด้วยปลายนิ้วมือ ชื่อว่า

มุทธา.การนับไม่ขาดสาย ชื่อว่าคณนา. การนับประมวล ที่ชนทั้งหลายแลดูนาแล้ว 

ย่อมทราบได้ว่า ‘ในนานี้ จักมีข้าวเปลือกประมาณเท่านี้’ แลดูต้นไม้แล้ว ย่อมทราบ

ได้ว่า ‘ต้นไม้นี้ จักมีผลประมาณเท่านี้’ แลดูอากาศแล้ว ย่อมทราบได้ว่า ‘นกในอากาศ

เหล่านี้ จักมีชื่อประมาณเท่านี้’, ชื่อว่าสังขยาน”.

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

[๓๗๑] สญฺฃํ  ฅเปตฺวาติ  อิมสฺมึ  องฺคุลิปพฺเพ  คหิเต  สตํ  โหติ  อิมสฺมึ  สหสฺสนฺติอาทินา   

สญฺฃํ  กตฺวา  คณนา ฯ  อจฺฉิทฺทคณนาติ  เอกํ  เทฺวติอาทินวนฺตวิธินา  นิรนฺตร-

คณนา ฯ  ปิณฺฑคณนาติ  สกลนปฏปฺปาทนาทินา  ปิณฺฑิกคณนา ฯ  เตนาห  เขตฺตํ   

โอโลเกตฺวาติอาทินฺติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 “สญฺฃํ  ฅเปตฺวาติ  (ปททฺวยสฺส)  ‘อิมสฺมึ  องฺคุลิปพฺเพ  คหิเต  สตํ  โหติ  อิมสฺมึ  สหสฺสนฺติอาทินา   

สญฺฃํ  กตฺวา  คณนา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘อจฺฉิทฺทคณนาติ  ‘เอกํ  เทฺวติอาทินวนฺตวิธินา  นิรนฺตร-

คณนา ฯ  ‘ปิณฺฑคณนาติ  สกลนปฏปฺปาทนาทินา  ปิณฺฑิกคณนา ฯ  เตน  (อฏฺฅกถาจริโย)  อาห  
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‘เขตฺตํ  โอโลเกตฺวาติอาทึ  (วจนํ)”  อิติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งมหาทุกขักขันธสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  

‘อิมสฺมึ  องฺคุลิปพฺเพ  คหิเต  สตํ  โหติ  อิมสฺมึ  สหสฺสนฺติอาทินา  สญฺฃํ  กตฺวา  

คณนา อ.การ กระทํา ซึ่งสัญญา โดยนัย เป็นต้นว่า ‘ครั้นเมื่อข้อแห่งนิ้วมือนี้ อันเรา 

จับแล้ว, อ.ร้อย ย่อมมี, ครั้นเมื่อข้อแห่งนิ้วมือนี้ อันเรา จับแล้ว, อ.พัน ย่อมมี’ ดังนี้ 

แล้วจึงนับ”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  “สญฺฃํ  ฅเปตฺวาติ ว่า 

“สญฺฃํ  ฅเปตฺวา” ดังนี้ ฯ  นิรนฺตรคณนา อ.การนับมีระหว่างออกแล้ว  เอกํ  เทฺวติ- 

อาทินวนฺตวิธินา ด้วยวิธีมีหนึ่ง สอง ดังนี้เป็นต้นมีเก้าเป็นที่สุด  อจฺฉิทฺทคณนาติ 

ชื่อว่าอัจฉิททคณนา ฯ  ปิณฺฑิกคณนา อ.การนับเป็นหมวด  สกลนปฏุปฺปาทนาทินา   

(วิธินา) ด้วยวิธีมีบวกและคูณเป็นต้น  ปิณฺฑคณนาติ ชื่อว่าปิณฑคณนา ฯ  เตน 

เพราะเหตุนั้น  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา  

‘เขตฺตํ  โอโลเกตฺวาติอาทึ เป็นต้นว่า ‘เขตฺตํ  โอโลเกตฺวา’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ฎีกามหาทุกขักขันธสูตรนั้นว่า “สองบทว่า ‘สญฺฃํ  ฅเปตฺวา’ ความว่า การทําสัญญา

โดยนัยว่า ‘เมื่อเราจับข้อนิ้วมือนี้แล้ว เป็น ๑๐๐, เมื่อเราจับข้อนิ้วมือนี้ เป็นพันหนึ่ง’ 

ดังนี้เป็นต้น แล้วนับ. การนับเป็นลําดับไปด้วยวิธีมี ๑,๒ เป็นต้น มี ๙ เป็นที่สุด ชื่อว่า

อัจฉิททคณนา. การนับเป็นหมวดด้วยวิธีมีบวกและคูณเป็นต้น ชื่อว่าปิณฑคณนา. 

เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์ จึงกล่าวคําเป็นต้นว่า ‘เขตฺตํ  โอโลเกตฺวา’ ดังนี้.

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

 มุทฺธาติ  หตฺถมุทฺธาคณนา ฯ  คณนาติ  อจฺฉิทฺทกาทิคณนาติ  โอมสวาทสิกฺขา

ปทวณฺณนา ฯ

 โอมสวาทสิกฺขาปทวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งโอมสวาทสิกขาบท  อิติ ว่า  “หตฺถ-

มุทฺธาคณนา อ.การนับด้วยปลายนิ้วมือ  มุทฺธาติ ชื่อว่ามุทธา ฯ  อจฺฉิทฺทกาทิ-

คณนา อ.การนับมีการนับไม่ขาดสายเป็นต้น  คณนาติ ชื่อว่าคณนา”  อิติ ดังนี้ ฯ

   อรรถกถาโอมสวาทสิกขาทบทว่า “การนับด้วยปลายนิ้วมือ ชื่อว่ามุทธา. การนับมีการ

นับไม่ขาดสายเป็นต้น ชื่อว่าคณนา”.

 ..............................................................................................................................
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 “หตฺถมุทฺธาคณนาติ  องฺคุลิสงฺโกปเนน  คณนา  ปาสิกมิลกฺขกาทโย  วิย ฯ  นวนฺต-

วเสน  คณนา  อจฺฉิทฺทคณนา ฯ  อาทิสทฺเทน  สกลนปฏปฺปาทนโวตฺถนภาคหาราทิ-

วเสน  ปวตฺตา  ปิณฺฑคณนา  คหิตา ฯ  ยสฺส  สา  ปคุณา  โหติ,  โส  รุกฺขมฺปิ  ทิสฺวา  

‘เอตฺตกานิ  เอตฺถ  ปณฺณานีติ  ชานาตีติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 “หตฺถมุทฺธาคณนาติ  องฺคุลิสงฺโกปเนน  คณนา  ปาสิกมิลกฺขกาทโย  (ชนา)  วิย ฯ  นวนฺตวเสน  

คณนา  อจฺฉิทฺทคณนา ฯ  (อฏฺฅกถาจริเยน)  อาทิสทฺเทน  สกลนปฏปฺปาทนโวตฺถนภาคหาราทิ-

วเสน  ปวตฺตา  ปิณฺฑคณนา  คหิตา ฯ  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  สา  (ปิณฺฑคณนา)  ปคุณา  โหติ,  โส  

(ปุคฺคโล)  รุกฺขมฺปิ  ทิสฺวา  ‘เอตฺตกานิ  เอตฺถ    (รุกฺเข)  ปณฺณานีติ  ชานาตีติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งโอมสวาทสิกขาบทนั้น  อิติ ว่า  “คณนา อ.การนับ  องฺคุลิ- 

สงฺโกปเนน ด้วยการงอนิ้วมือเข้า  ปาสิกมิลกฺขกาทโย  (ชนา)  วิย ราวกะ อ.ชน ท.  

ชาวปาสิกะและมิลักขะเป็นต้น  หตฺถมุทฺธาคณนาติ ชื่อว่าหัตถมุทธาคณนา ฯ   

คณนา อ.การนับ  นวนฺตวเสน ด้วยสามารถแห่งวิธีมี ๙ เป็นที่สุด  อจฺฉิทฺทคณนา 

ชื่อว่าอัจฉิททคณนา ฯ  ปิณฺฑคณนา อ.การนับประมวล  ปวตฺตา อันเป็นไปแล้ว   

สกลนปฏุปฺปาทนโวตฺถนภาคหาราทิวเสน ด้วยสามารถแห่งวิธีมีการบวก คูณ 

ลบ และหารเป็นต้น  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  คหิตา ถือเอาแล้ว   

อาทิสทฺเทน ด้วยอาทิศัพท์ ฯ  สา  (ปิณฺฑคณนา) อ.การนับประมวลนั้น  ยสฺส  

(ปุคฺคลสฺส) แห่งบุคคลใด  ปคุณา เป็นของคล่องแคล่ว  โหติ ย่อมเป็น,  โส  (ปุคฺคโล) 

อ.บุคคลนั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  รุกฺขมฺปิ แม้ซึ่งต้นไม้  ชานาติ ย่อมรู้  อิติ ว่า  ‘ปณฺณานิ  

อ.ใบไม้ ท.  เอตฺถ  (รุกฺเข) ที่ต้นไม้นี้  เอตฺตกานิ มีประมาณเท่านี้’  อิติ ดังนี้”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  

 ฎีกาโอมสวาทสิกขาบทนั้นว่า “การนับด้วยการงอนิ้วมือเข้าเหมือนชนทั้งหลายมีชน

ชาวปาสิกะ และมิลักขะเป็นต้น ชื่อว่าหัตถมุทธาคณนา. การนับด้วยสามารถวิธีมี ๙ 

เป็นต้นที่สุด ชื่อว่าอัจฉิททคณนา. การนับประมวล อันเป็นไปด้วยสามารถวิธีมีบวก 

คูณ ลบ และหารเป็นต้น ท่านถือเอาด้วย อาทิศัพท์. การนับประมวลนั้น สําหรับผู้ใด

คล่องแคล่ง ผู้นั้น แม้เห็นต้นไม้ ก็ทราบได้ว่า ‘ต้นไม้นี้ มีใบประมาณเท่านี้”.

 ..............................................................................................................................
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 มุทฺธาติ  อจฺฉิทฺทคณนา  ฯ  คณนาติ  ปิณฺฑคณนาติ  องฺคุตฺตรวณฺณนานโย ฯ

 องฺคุตฺตรวณฺณนานโย อ.นัยแห่งอรรถกถาอังคุตตรนิกาย  อิติ ว่า  “อจฺฉิทฺทคณนา 

อ.การนับไม่ขาดสาย  มุทฺธาติ ชื่อว่ามุทธา ฯ  ปิณฺฑคณนา อ.การนับประมวล  

คณนาติ ชื่อว่าคณนา”  (อิติ) ดังนี้ ฯ

 นัยอันมาในอรรถกถาอังคุตตรนิกายว่า “การนับไม่ขาดสาย ชื่อว่ามุทธา ฯ การนับ

ประมวล ชื่อว่าคณนา” ฯ

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

 มุทฺธาติ  วา  องฺคุลิปพฺเพสุ สญฺฃํ  ฅเปตฺวา  หตฺถมุทฺธาย  คณนา ฯ  เอกํ  เทฺว   

ตีณีติอาทิวเสน  อจฺฉิทฺทคณนาติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งอังคุตตรนิกายนั้น  อิติ ว่า  “วา อีกอย่างหนึ่ง  องฺคุลิปพฺเพสุ  

สญฺฃํ  ฅเปตฺวา  หตฺถมุทฺธาย  คณนา อ.การ ตั้งไว้ ซึ่งสัญญา ที่ข้อนิ้วมือ ท. แล้ว

จึงนับ ด้วยปลายแห่งนิ้วมือ  มุทฺธาติ ชื่อว่ามุทธา ฯ  อจฺฉิทฺทคณนา อ.การนับไม่

ขาดสาย  เอกํ  เทฺว  ตีณีติอาทิวเสน ด้วยสามารถแห่งวิธีมี หนึ่ง, สอง, สาม เป็นต้น  

คณนาติ ชื่อว่าคณนา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ฎีกาอังคุตตรนิกายนั้นว่า “อีกอย่างหนึ่ง การตั้งสัญญาไว้ที่ข้อนิ้วมือทั้งหลายแล้วนับ

ด้วยปลายนิ้วมือ ชื่อว่ามุทธา. การนับไม่ขาดสายด้วยสามารถวิธีมี ๑,๒,๓ เป็นต้น ชื่อ

ว่าคณนา”. 

 ตตฺถ  วินเย  วิสุํ  ตสฺสา  อนาคตตฺตา  อจฺฉิทฺทกาทีติ  อาทิสทฺโท  ปิณฺฑนํ  คเหตุํ  

ปกฺขิตฺโต ฯ

 ตตฺถ  (โอมสวาทสิกฺขาปเท)  วินเย  วิสุํ  ตสฺสา  (ปิณฺฑิกาย)  อนาคตตฺตา  “อจฺฉิทฺทกาทีติ  (ปเท)  

อาทิสทฺโท  (อฏฺฅกถาจริเยน)  ปิณฺฑนํ  คเหตุํ  ปกฺขิตฺโต ฯ

 อาทิสทฺโท อ.อาทิศัพท์  “อจฺฉิทฺทาทีติ  (ปเท) ว่า “อจฺฉิทฺทาทิ” ดังนี้  (อฏฺฅกถา- 

จริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  ปกฺขิตฺโต ใส่ไว้แล้ว  ตตฺถ  (โอมสวาทสิกฺขาปเท) 

ในโอมสวาทสิกขาบทนั้น  คเหตุํ เพื่ออันถือเอา  ปิณฺฑานํ ซึ่งการนับประมวล  วินเย  

วิสุํ  ตสฺสา  (ปิณฺฑิกาย)  อนาคตตฺตา เพราะความที่ แห่งการนับประมวลนั้น ไม่มา
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แล้ว ในวินัย แผนกหนึ่ง ฯ

 ด้วย อาทิศัพท์ ในบทว่า “อจฺฉิทฺทกาทิ” พระอรรถกถาจารย์ใส่เข้าไว้ในอรรถกถา

โอมสวาทสิกขาบทนั้น ก็เพื่อถือเอาการนับประมวล เพราะการนับประมวลนั้น ไม่ได้

มาในพระวินัยแผนกหนึ่ง.

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

 เอวํ  วุตฺตปฺปการํ  มาตาปิตโร  อนวชฺชเมว  สิปฺปํ  สิกฺขาเปนฺติ ฯ

 มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  (ปุตฺตํ) ยังบุตร  สิกฺขาเปนฺติ ย่อมให้ศึกษา  สิปฺปํ 

ซึ่งศิลปะ  อนวชฺชํ  เอว อันหาโทษมิได้นั่นเทียว  วุตฺตปฺปการํ อันมีประการอันถูก

กล่าวแล้ว  เอวํ ด้วยประการฉะนี้ ฯ

 มารดาบิดา ยังบุตรให้ศึกษาแต่ศิลปะอันหาโทษมิได้เท่านั้น มีประการดังกล่าวแล้ว 

ด้วยประการฉะนี้.

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

[๓๗๒] ปฏิรูเปนาติ  กุลสีลรูปโภคปริวาราทีหิ  อนุรูเปน  อนุจฺฉวิเกน  ทาเรน ฯ

 “ปฏิรูเปนาติ  (เอตฺถ  จตุตฺเถ  ฅาเน  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  

 กุลสีลรูปโภคปริวาราทีหิ  (ฅาเนหิ)  อนุรูเปน  อนุจฺฉวิเกน  ทาเรน ฯ

 (วินิจฺฉโย) อ.วินิจฉัย  “ปฏิรูเปนาติ (เอตฺถ  จตุตฺเถ  ฅาเน) ในฐานะที่ ๔ นี้ว่า  

“ปฏิรูเปน” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ  

 ทาเรน ด้วยภรรยา  อนุรูเปน ผู้สมควร  อนุจฺฉวิเกน คือว่าผู้คู่ควร  กุลสีลรูป-

โภคปริวาราทีหิ  (ฅาเนหิ) ด้วยฐานะ ท. มีตระกูล ศีล รูป โภคทรัพย์ และบริวาร 

เป็นต้น ฯ  

 ในฐานะที่ ๔ ว่า “ปฏิรูเปน” บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังนี้.

 ด้วยภรรยาที่เหมาะสม คือคู่ควรกันด้วยสกุล มารยาท รูป โภคะ และบริวารเป็นต้น.

 ..............................................................................................................................
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[๓๗๓] สมเย  ทายชฺชํ  นิยฺยาเทนฺตีติ  สมเย  ธนํ  เทนฺติ ฯ  ตตฺถ  จ  นิจฺจสมโย  กาลสมโยติ   

เทฺว  สมยา ฯ  ตตฺถ  นิจฺจภูโต  สมโย  นิจฺจสมโย  อภิณฺหกรณกาโล ฯ  อภิณฺหตฺโถ   

หิ  อยํ  นิจฺจสทฺโท  นิจฺจปฺปหํสิโตตฺยาทีสุ  วิย ฯ  ยุตฺตปฺปตฺตกาโล  เอว  สมโย   

กาลสมโย ฯ  ตตฺถ  อุฏฺฅาย  สมุฏฺฅาย  อิมํ  คณฺห  อยนฺเต  ปริพฺพโย  โหตุ,  อิมินา   

กุสลํ  กโรหีติ  เทนฺตา  นิจฺจสมเย  เทนฺติ  นาม ฯ  สิขาฅปนอาวาหวิวาหาทิสมเย   

เทนฺตา  กาลสมเย  เทนฺติ  นาม ฯ  เอตฺถ  สิขาฅปนํ  ทารกกาเล,  อาวาหวิวาหํ   

ปุตฺตธีตูนํ  โยพฺพนปตฺตกาเล ฯ  อปิจ  ปจฺฉิมกาเล  มรณมญฺเจ  นิปนฺนสฺส  อิมินา   

กุสลํ  กโรหีติ  เทนฺตาปิ  สมเย  เทนฺติ  นาม ฯ  อิติ  ภรณาทิวเสน  เต  อุปฏฺฅหนฺโต  

ปาปนิวารณาทิหิตํ  ปฏิลภติ,  ตสฺมา  เต  ตถาปิ  อุปฏฺฅาตพฺพาว ฯ

 “สมเย  ทายชฺชํ  นิยฺยาเทนฺตีติ  (ปญฺจเม  ฅาเน  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  

 (มาตาปิตโร)  สมเย  ธนํ  เทนฺติ ฯ  ตตฺถ  (“สมเยติ  วจเน)  จ  “นิจฺจสมโย  กาลสมโยติ  เทฺว  

สมยา ฯ  ตตฺถ  (ทฺวีสุ  สมเยสุ)  นิจฺจภูโต  สมโย  นิจฺจสมโย  อภิณฺหกรณกาโล ฯ  อภิณฺหตฺโถ  

หิ  อยํ  นิจฺจสทฺโท  “(ขุโร  นหาปิเตน)  นิจฺจปฺปหํสิโตตฺยาทีสุ  (ปโยเคสุ)  วิย ฯ  ยุตฺตปฺปตฺตกาโล  

เอว  สมโย  กาลสมโย ฯ  (มาตาปิตโร)  ตตฺถ  (ทฺวีสุ  สมเยสุ  “ตฺวํ)  อุฏฺฅาย  สมุฏฺฅาย  อิมํ  (โภคํ)   

คณฺห,  อยํ  (โภโค)  เต  ปริพฺพโย  โหตุ,  (ตฺวํ)  อิมินา  (โภเคน)  กุสลํ  กโรหีติ  เทนฺตา   

นิจฺจสมเย  เทนฺติ  นาม ฯ  (มาตาปิตโร)  สิขาฅปนอาวาหวิวาหาทิสมเย  เทนฺตา  กาลสมเย   

เทนฺติ  นาม ฯ  เอตฺถ  (สมเยสุ)  สิขาฅปนํ  ทารกกาเล  (โหติ),  อาวาหวิวาหํ  ปุตฺตธีตูนํ  โยพฺพน-

ปตฺตกาเล  (โหติ) ฯ  อปิจ  (มาตาปิตโร)  ปจฺฉิมกาเล  มรณมญฺเจ  นิปนฺนสฺส  (ปุตฺตสฺส)  “(ตฺวํ)  

อิมินา  (โภเคน)  กุสลํ  กโรหีติ  เทนฺตาปิ  สมเย  เทนฺติ  นาม ฯ  อิติ  (ปุตฺโต)  ภรณาทิวเสน   

เต  (มาตาปิตโร)  อุปฏฺฅหนฺโต  ปาปนิวารณาทิหิตํ  ปฏิลภติ,  ตสฺมา  เต  (มาตาปิตโร  ปุตฺเตน)  

ตถาปิ  อุปฏฺฅาตพฺพา ว ฯ

 (วินิจฺฉโย) อ.วินิจฉัย  (ปญฺจเม  ฅาเน) ในฐานะที่ ๕  “สมเย  ทายชฺชํ  นิยฺยาเทนฺตีติ  

ว่า “สมเย  ทายชฺชํ  นิยฺยาเทนฺติ” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึง 

ทราบ ฯ  

 (มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท.  เทนฺติ ย่อมให้  ธนํ ซึ่งทรัพย์  สมเย ในสมัย ฯ  

จ ก็  สมยา อ.สมัย ท.  เทฺว ๒  อิติ คือ  “นิจฺจสมโย อ.นิจจสมัย  กาลสมโย อ.กาล
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สมัย”  ตตฺถ  (“สมเยติ  วจเน) ในคําว่า “สมเย” ดังนี้นั้น ฯ  ตตฺถ  (ทฺวีสุ  สมเยสุ)  

นิจฺจภูโต  สมโย อ.- ในสมัย ท. ๒ เหล่านั้นหนา -สมัย อันเป็นนิตย์  นิจฺจสมโย ชื่อว่า

นิจจสมัย  อภิณฺหกรณกาโล คือ อ.กาลเป็นที่กระทําเนืองๆ ฯ  ห ิก็  อยํ  นิจฺจสทฺโท 

อ.นิจฺจศัพท์นี้  อภิณฺหตฺโถ มีอรรถว่าเนืองๆ  นิจฺจปฺปหํสิโตตฺยาทีสุ  (ปโยเคสุ)  วิย 

ราวกะในประโยค ท. เป็นต้นว่า “อ.มีดโกน อันช่างกัลบก สะบัดแล้วเป็นนิตย์” ดังนี้ ฯ   

สมโย อ.สมัย  ยุตฺตปฺปตฺตกาโล  เอว คือ อ.กาลอันสมควรอันถึงแล้วนั่นเทียว   

กาลสมโย ชื่อว่ากาลสมัย ฯ  (มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท.  เทนฺตา เมื่อให้  

อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เจ้า  อุฏฺฅาย ลุกขึ้นแล้ว  สมุฏฺฅาย ลุกขึ้นพร้อมแล้ว  คณฺห จงถือ

เอา  อิมํ  (โภคํ) ซึ่งโภคะนี้,  อยํ  (โภโค) อ.โภคะนี้  ปริพฺพโย เป็นเสบียง  เต ของ

เจ้า  โหตุ จงเป็น,  (ตฺวํ) อ.เจ้า  กโรหิ จงกระทํา  กุสลํ ซึ่งกุศล  อิมินา  (โภเคน)  

ด้วยโภคะนี้”  อิติ ดังนี้  เทนฺติ  นาม ชื่อว่าย่อมให้  ตตฺถ  (ทฺวีสุ  สมเยสุ)   

นิจฺจสมเย ใน- ในสมัย ท. ๒ เหล่านั้นหนา -นิจจสมัย ฯ  (มาตาปิตโร) อ.มารดา

และบิดา ท.  เทนฺตา เมื่อให้  สิขาฅปนอาวาหวิวาหาทิสมเย ในสมัยมีสมัยเป็น

ที่ตั้งไว้ซึ่งจุก สมัยอาวาหมงคล และวิวาหมงคลเป็นต้น  เทนฺติ  นาม ชื่อว่าย่อมให้   

กาลสมเย ในกาลสมัย ฯ  เอตฺถ  (สมเยสุ)  สิขาฅปนํ อ.- ในสมัย ท. เหล่านี้หนา  

-การตั้งไว้ซึ่งจุก  (โหติ) ย่อมมี  ทารกกาเล ในกาลเป็นเด็ก,  อาวาหวิวาหํ อ.อาวาห

มงคลและวิวาหมงคล  (โหติ) ย่อมมี  โยพฺพยปตฺตกาเล ในกาลเป็นที่ถึงแล้วซึ่งความ

เป็นหนุ่มสาว  ปุตฺตธีตูน ํแห่งบุตรและธิดา ท.,  อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  (มาตาปิตโร)  

อ.มารดาและบิดา ท.  เทนฺตาปิ แม้เมื่อให้  (ปุตฺตสฺส) แก่บุตร  นิปนฺนสฺส ผู้นอน

แล้ว  มรณมญฺเจ บนเตียงเป็นที่ตาย  ปจฺฉิมกาเล ในกาลอันมีในภายหลัง  อิติ ว่า  

“(ตฺวํ) อ.เจ้า  กโรหิ จงกระทํา  กุสลํ ซึ่งกุศล  อิมินา  (โภเคน) ด้วยโภคะนี้”  อิติ ดังนี้   

เทนฺติ  นาม ชื่อว่าย่อมให้  สมเย ในสมัย ฯ  (ปุตฺโต) อ.บุตร  อุปฏฺฅหนฺโต เมื่อบํารุง  

เต  (มาตาปิตโร) ซึ่งมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  ภรณาทิวเสน ด้วยสามารถแห่งกิจ

มีการเลี้ยงเป็นต้น  ปฏิลภติ ย่อมได้เฉพาะ  ปาปนิวารณาทิหิตํ ซึ่งประโยชน์เกื้อกูล

มีการห้ามจากความชั่วเป็นต้น  อิติ ด้วยประการฉะนี้,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  เต  

(มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  (ปุตฺเตน) อันบุตร  อุปฏฺฅาตพฺพา ว  

พึงบํารุงเทียว  ตถาปิ แม้เหมือนอย่างนั้น ฯ
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 ในฐานะที่ ๕ ว่า “สมเย  ทายชฺชํ  นิยฺยาเทนฺติ” บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังนี้.

 มารดาบิดา ย่อมให้ทรัพย์ในสมัย. ก็ในคําว่า “สเมย” นั้น สมัยมี ๒ คือ นิจจสมัย ๑ 

กาลสมัย ๑. บรรดาสมัยทั้ง ๒ เหล่านั้น สมัยเป็นนิตย์ ชื่อว่านิจจสมัย คือกาลเป็นที่

ทําเนืองๆ. ก็ นิจฺจศัพท์นี้ มีอรรถว่าเนืองๆ ดุจ นิจฺจศัพท์ ในประโยคทั้งหลายมีว่า 

“มีดโกน อันช่างกัลบกสบัดเป็นนิตย์”, สมัยคือกาลอันสมควรซึ่งมาถึงแล้ว ชื่อว่ากาล

สมัย. มารดาบิดาเมื่อให้โอวาทว่า “เจ้าจงลุกขึ้น ขมักเขม้นถือเอาโภคะนี้” ชื่อว่าให้ใน

นิจจสมัย ในบรรดาสมัยทั้ง ๒ เหล่านั้น. เมื่อให้ในสมัยมีสมัยไว้จุก สมัยอาวาหมงคล

และวิวาหมงคลเป็นต้น ชื่อว่าให้ในกาลสมัย. ในกาลสมัยเหล่านั้น การไว้จุก ย่อมมี

ในเวลาเป็นเด็ก, อาวาหมงคลและวิวาหมงคล ย่อมมีในเวลาที่บุตรธิดาถึงความเป็น

หนุ่มสาว. อีกอย่างหนึ่ง มารดาบิดา แม้เมื่อให้โอวาทแก่บุตรผู้นอนบนเตียงเป็นที่ตาย

ในปัจฉิมกาลว่า “เจ้าจงทํากุศลด้วยโภคะนี้” ชื่อว่าให้ในสมัย. บุตรบํารุงมารดาบิดาทั้ง 

๒ เหล่านั้นอยู่ ด้วยสามารถฐานะมีการเลี้ยงเป็นต้น ย่อมกลับได้ประโยชน์เกื้อกูลมี

การห้ามจากความชั่วเป็นต้น ด้วยประการฉะนี้. เพราะฉะนั้น มารดาบิดาทั้ง ๒ เหล่า

นั้น อันบุตรควรบํารุงแม้อย่างนั้นโดยแท้.

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

[๓๗๔] มาตาปิตโรปิ  หิ  ภรณาทีนิ  ฅานานิ  สมฺปสฺสนฺตา  ปุตฺตํ  ปฏฺเฅนฺติ ฯ  เตนาห  ภควา  

ปญฺจกงฺคุตฺตเร  ปุตฺตสุตฺเต  ภิกฺขูนํ  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  

  “ปญฺจ  ฅานานิ  สมฺปสฺสํ   ปุตฺตํ  อิจฺฉนฺติ  ปณฺฑิตา  

  ภโต  วา  โน  ภริสฺสติ   กิจฺจํ  วา  โน  กริสฺสติ  

  กุลวํโส  จิรํ  ติฏฺเฅ   ทายชฺชํ  ปฏิปชฺชติ

  อถ  วา  ปน  เปตานํ   ทกฺขิณํ  อนุปฺปทสฺสติ

  ฅานาเนตานิ  สมฺปสฺสํ   ปุตฺตํ  อิจฺฉนฺติ  ปณฺฑิตา ฯ  

  ตสฺมา  สนฺโต  สปฺปุริสา   กตญฺญู  กตเวทิโน  

  ภรนฺติ  มาตาปิตโร   ปุพฺเพ  กตมนุสฺสรํ

  กโรนฺติ  เนสํ  กิจฺจานิ   ยถาตํ  ปุพฺพการินํ  
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  โอวาทการี  ภตโปสี   กุลวํสํ  อหาปยํ

  สทฺโธ  สีเลน  สมฺปนฺโน   ปุตฺโต  โหติ  ปสํสิโยติ ฯ

 หิ จริงอยู่  มาตาปิตโรปิ แม้ อ.มารดาและบิดา ท.  สมฺปสฺสนฺตา เมื่อเห็น  ฅานานิ 

ซึ่งฐานะ ท.  ภรณาทีนิ มีการเลี้ยงเป็นต้น  ปฏฺเฅนฺติ ย่อมปรารถนา  ปุตฺต ํซึ่งบุตร 

ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  เทเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  ธมฺม ํ

ซึ่งธรรม  ภิกฺขูนํ แก่ภิกษุ ท.  อาห ตรัสแล้ว  (อิมา  คาถาโย) ซึ่งคาถา ท. เหล่านี้  

ปุตฺตสุตฺเต ในปุตตสูตร  ปญฺจกงฺคุตฺตเร ในปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย  อิติ ว่า

 “ปณฺฑิตา อ.บัณฑิต ท.  สมฺปสฺส ํเมื่อเห็น  ฅานานิ ซึ่งฐานะ 

ท.  ปญฺจ ห้า  อิติ คือ  “(ปุตฺโต) อ.บุตร  (อมฺเหหิ)  ภโต ผู้

อันเรา ท. เลี้ยงแล้ว  ภริสฺสต ิ จักเลี้ยง  โน ซึ่งเรา ท.  วา 

หรือ  วา หรือว่า  กริสฺสต ิจักกระทํา  กิจฺจํ ซึ่งกิจ  โน ของ 

เรา ท.,  กุลวํโส อ.วงศ์แห่งตระกูล  ติฏฺเฅ พึงดํารงอยู่  จิรํ 

สิ้นกาลนาน,  (ปุตฺโต) อ.บุตร  ปฏิปชฺชต ิจะปฏิบัติ  ทายชฺชํ 

ซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้ควรรับทรัพย์มรดก,  ปน ก็  อถ  วา 

อีกอย่างหนึ่ง  (ปุตฺโต) อ.บุตร  อนุปฺปทสฺสติ จักตามเพิ่มให้  

ทกฺขิณํ ซึ่งทักษิณา  (อมฺหากํ) แก่เรา ท.  เปตานํ ผู้ล่วงลับ

ไปแล้ว”  อิจฺฉนฺติ ย่อมปรารถนา  ปุตฺต ํซึ่งบุตร ฯ

 ปณฺฑิตา อ.บัณฑิต ท.  สมฺปสฺส ํเมื่อเห็น  เอตานิ  ฅานานิ 

ซึ่งฐานะ ท. เหล่านี้  อิจฺฉนฺติ ย่อมปรารถนา  ปุตฺตํ ซึ่งบุตร,  

ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (ปุตฺตา) อ.บุตร ท.  สนฺโต ผู้สงบ   

สปฺปุริสา ผู้เป็นสัตบุรุษ  กตญฺญู ผู้เป็นผู้รู้ซึ่งอุปการะ

อันมารดาและบิดา ท. กระทําแล้ว  กตเวทิโน ผู้เป็นผู้รู้

ซึ่งอุปการะแล้วกระทําตอบแทน  อนุสฺสรํ เมื่อระลึกถึง   

(อุปการํ) ซึ่งอุปการะ  (มาตาปิตูหิ)  กตํ อันอันมารดา

และบิดา ท. กระทําแล้ว  ปุพฺเพ ในกาลก่อน  ภรนฺติ ย่อม

เลี้ยง  มาตาปิตโร ซึ่งมารดาและบิดา ท.  กโรนฺติ ย่อมกระทํา   

กิจฺจานิ ซึ่งกิจ ท.  เนสํ  (มาตาปิตูนํ) ของมารดาและบิดา ท.  
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เหล่านั้น  ยถาตํ  (กตญฺญูกตเวทิโน) ราวกะ อ.กตัญญูกตเวที-

บุคคล ท.  (กโรนฺตา) กระทําอยู่  (กิจฺจานิ) ซึ่งกิจ ท.  (ชนานํ)  

ของชน ท.  ปุพฺพการินํ ผู้เป็นบุรพการี ฯ

 ปุตฺโต อ.บุตร  โอวาทการี ผู้กระทําซึ่งโอวาทโดยปกติ   

ภตโปส ีผู้เลี้ยงซึ่งมารดาและบิดาผู้เลี้ยงแล้ว  กุลวํสํ  อหาปยํ 

ผู้ไม่ ยังวงศ์แห่งตระกูล ให้เสื่อมไปอยู่  สทฺโธ ผู้มีศรัทธา   

สมฺปนฺโน ผู้ถึงพร้อมแล้ว  สีเลน ด้วยศีล  (ปณฺฑิเตน)   

ปสํสิโย เป็นผู้อันบัณฑิต พึงสรรเสริญ  โหติ ย่อมเป็น”  อิติ 

ดังนี้ ฯ 

 แท้จริง แม้มารดาบิดา เมื่อเห็นฐานะทั้งหลายมีการเลี้ยงเป็นต้น จึงปรารถนาบุตร. 

เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย จึงตรัส ใน

ปุตตสูตร ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ว่า

 “บัณฑิตทั้งหลาย เมื่อเห็นฐานะ ๕ คือ บุตร อันเราเลี้ยงแล้ว 

จึงเลี้ยงเรา ๑ จักช่วยทํากิจของเรา ๑ วงศ์ตระกูลพึงดํารงอยู่

ได้นาน ๑ บุตรจะปฏิบัติความเป็นทายาท ๑ อีกอย่างหนึ่ง จัก

ตามเพิ่มให้ทักษิณาแก่เราผู้ล่วงลับไปแล้ว จึงปรารถนาบุตร.

 บัณฑิตทั้งหลาย เมื่อเห็นฐานะ ๕ เหล่านี้ จึงปรารถนาบุตร. 

เพราะฉะนั้น บุตรทั้งหลายผู้สงบ เป็นสัตบุรุษ ผู้กตัญญู

กตเวที เมื่อหวนระลึกถึงอุปการะที่ท่านทําแล้วในก่อน ย่อม

เลี้ยงมารดาบิดา ช่วยทํากิจทั้งหลายของท่าน เหมือนกตัญญู

กตเวทีบุคคล ช่วยทํากิจของบุรพการีชนทั้งหลาย ฉะนั้น. 

 บุตรผู้ทําตามโอวาท เลี้ยงท่านผู้เลี้ยงมาแล้ว ไม่ทําวงศ์ตระกูล

ให้เสื่อม มีศรัทธา ถึงพร้อมด้วยศีล ย่อมเป็นผู้น่าสรรเสริญ”. 

 ..............................................................................................................................
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[๓๗๕] ตตฺถ  ภโต  วา  โนติ  อมฺเหหิ  ถญฺฃปายนหตฺถปาทวฑฺฒนาทีหิ  ภโต  ปฏิชคฺคิโต  

อมฺเห  มหลฺลกกาเล  ปาทโธวนนหาปนยาคุภตฺตทานาทีหิ  ภริสฺสติ ฯ  กิจฺจํ  วา  โนติ  

อตฺตโน  กมฺมํ  ฅเปตฺวา  อมฺหากํ  ราชกุลาทีสุ  อุปฺปนฺนํ  กิจฺจํ  คนฺตฺวา  กริสฺสติ ฯ  กุล-

วํโสติ  อมฺหากํ  สนฺตกํ  เขตฺตวตฺถุมฺหิรญฺฃสุวณฺณาทึ  อวินาเสตฺวา  รกฺขนฺเต  ปุตฺเต  

กุลวํโส  จิรํ  ติฏฺเฅยฺย ฯ  ฅสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  อมฺเหหิ  วา  ปวตฺติตานิ  สลากภตฺตาทีนิ  

อนุปจฺฉินฺทิตฺวา  ปวตฺติสฺสติ,  เอวํปิ  โน  กุลวํโส  จิรํ  ฅสฺสติ ฯ  ทายชฺชนฺติ  กุลวํสา- 

นุรูปาย  ปฏิปตฺติยา  อตฺตานํ  ทายชฺชารหํ  กโรนฺโต  อมฺหากํ  ทายชฺชํ  ปฏิปชฺชติ ฯ   

ทกฺขิณนฺติ  ปตฺติทานํ  กตฺวา  ตติยทิวสโต  ปฏฺฅาย  ทานํ  อนุปฺปทสฺสติ ฯ  อิมสฺมึ  

ฅาเน  มาตาปิตูสุ  สมฺมาปฏิปตฺติยา  สนฺโต  สปฺปุริสาติ  เวทิตพฺพา ฯ  ปุพฺเพ   

กตมนุสฺสรนตฺิ  มาตาปิตูหิ  ปฅมตรํ  กตํ  คุณํ  อนุสฺสรนฺตา ฯ  โอวาทการีติ   

มาตาปิตูหิ  ทินฺนสฺส  โอวาทสฺส  กตฺตา ฯ  ภตโปสตีิ  เยหิ  ภโต  เตสํ  โปสโก ฯ   

ปสํสิโยติ  ทิฏฺเฅว  ธมฺเม  มหาชเนน  ปสํสิตพฺโพ  โหตีติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ภโต  วา  โนติ  (ปททฺวยสฺส)  ‘อมฺเหหิ  ถญฺฃปายนหตฺถปาทวฑฺฒนาทีหิ   

(อุปถมฺภเนหิ)  ภโต  ปฏิชคฺคิโต  อมฺเห  (อมฺหากํ)  มหลฺลกกาเล  ปาทโธวนนหาปนยาคุภตฺต- 

ทานาทีหิ  (กิจฺเจหิ)  ภริสฺสติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘กิจฺจํ  วา  โนติ  (ปททฺวยสฺส)  ‘อตฺตโน  กมฺมํ  

 ฅเปตฺวา  อมฺหากํ  ราชกุลาทีสุ  (ฅาเนสุ)  อุปฺปนฺนํ  กิจฺจํ  คนฺตฺวา  กริสฺสติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

‘กุลวํโสติ  (ปทสฺส)  ‘อมฺหากํ  สนฺตกํ  เขตฺตวตฺถุมฺหิรญฺฃสุวณฺณาทึ  (สมฺปตฺตึ)  อวินาเสตฺวา   

รกฺขนฺเต  ปุตฺเต  กุลวํโส  จิรํ  ติฏฺเฅยฺย’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ฅสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  (ปุตฺโต)  อมฺเหหิ  วา  

ปวตฺติตานิ  สลากภตฺตาทีนิ  (ภตฺตานิ)  อนุปจฺฉินฺทิตฺวา  ปวตฺติสฺสติ,  เอวํปิ  โน  กุลวํโส  จิรํ   

ฅสฺสติ ฯ  ‘ทายชฺชนฺติ  (ปทสฺส  ‘ปุตฺโต)  กุลวํสานุรูปาย  ปฏิปตฺติยา  อตฺตานํ  ทายชฺชารหํ   

กโรนฺโต  อมฺหากํ  ทายชฺชํ  ปฏิปชฺชติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ทกฺขิณนฺติ  (ปทสฺส  ‘ปุตฺโต)  ปตฺติทานํ  

กตฺวา  ตติยทิวสโต  ปฏฺฅาย  ทานํ  อนุปฺปทสฺสติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (ปุตฺตา  ปณฺฑิเตน)  อิมสฺมึ  

ฅาเน  มาตาปิตูสุ  สมฺมาปฏิปตฺติยา  ‘สนฺโต  สปฺปุริสาติ  เวทิตพฺพา ฯ  ‘ปุพฺเพ  กตมนุสฺสรนตฺิ   

(คาถาปาทสฺส)  ‘มาตาปิตูหิ  ปฅมตรํ  กตํ  คุณํ  อนุสฺสรนฺตา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘โอวาทการีติ  

(ปทสฺส)  ‘มาตาปิตูหิ  ทินฺนสฺส  โอวาทสฺส  กตฺตา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ภตโปสตีิ  (ปทสฺส  ‘ปุตฺโต)   

เยหิ  (มาตาปิตูหิ)  ภโต  เตสํ  (มาตาปิตูนํ)  โปสโก’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ปสํสิโยติ  (ปทสฺส  ‘ปุตฺโต)  

ทิฏฺเฅว  ธมฺเม  มหาชเนน  ปสํสิตพฺโพ  โหติ’  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  ตพฺพณฺณนา ฯ
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 ตพฺพณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งปุตตสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า   

‘(ปุตฺโต) อ.บุตร  อมฺเหหิ  ภโต ผู้อันเรา ท. เลี้ยงแล้ว  ปฏิชคฺคิโต คือว่า ประคับ

ประคองแล้ว  ถญฺฃปายนหตฺถปาทวฑฺฒนาทีหิ  (อุปถมฺภเนหิ) ด้วยการอุปถัมภ์ ท.  

มีการให้ดื่มซึ่งนม และการยังมือและเท้าให้เจริญเป็นต้น  ภริสฺสต ิ จักเลี้ยง  อมฺเห  

ซึ่งเรา ท.  (อมฺหากํ)  มหลฺลกาเล ในกาล แห่งเรา ท. เป็นคนแก่  ปาทโธวนนหาปน-

ยาคุภตฺตทานาทีหิ  (กิจฺเจหิ) ด้วยกิจ ท. มีการล้างซึ่งเท้า การให้อาบ และการให้ซึ่ง

ข้าวยาคูและภัตรเป็นต้น’  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  ‘ภโต  วา  โนติ  (ปททฺวยสฺส) 

แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -หมวดสองแห่งบท  ว่า ‘ภโต  วา  โน’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘(ปุตฺโต) อ.บุตร  ฅเปตฺวา พักไว้แล้ว  กมฺม ํซึ่งการงาน  อตฺตโน  

ของตน  คนฺตฺวา ไปแล้ว  กริสฺสต ิจักกระทํา  กิจฺจํ ซึ่งกิจ  อุปฺปนฺนํ อันเกิดขึ้นแล้ว  

ราชกุลาทีสุ  (ฅาเนสุ) ในที่ ท. มีราชตระกูลเป็นต้น  อมฺหากํ ของเรา ท.’  (อิติ) 

ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  ‘กิจฺจํ  วา  โนติ ว่า ‘กิจฺจํ  วา  โน’ ดังนี้ ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ปุตฺเต ครั้นเมื่อบุตร  อมฺหากํ  สนฺตกํ  เขตฺตวตฺถุหิรญฺฃ-

สุวณฺณาทึ  (สมฺปตฺตึ)  อวินาเสตฺวา  รกฺขนฺเต ไม่ยังสมบัติ มีนา สวน เงิน และ

ทองเป็นต้น อันเป็นของมีอยู่ ของเรา ท. ให้พินาศไป รักษาอยู่  กุลวํโส อ.วงศ์

แห่งตระกูล  ติฏฺเฅยฺย พึงดํารงอยู่  จิรํ สิ้นกาลนาน’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

‘กุลวํโสติ ว่า ‘กุลวํโส’ ดังนี้ ฯ  วา อีกอย่างหนึ่ง  (ปุตฺโต) อ.บุตร  อนุปจฺฉินฺทิตฺวา ไม่

เข้าไปตัดแล้ว  สลากภตฺตาทีนิ  (ภตฺตานิ) ซึ่งภัตร ท. มีสลากภัตรเป็นต้น  อมฺเหหิ  

ปวตฺติตํ อัน อันเรา ท. ให้เป็นไปแล้ว  ปวตฺติสฺสต ิจักให้เป็นไป,  กุลวํโส อ.วงศ์แห่ง

ตระกูล  โน ของเรา ท.  ฅสฺสต ิจักตั้งอยู่  จิรํ สิ้นกาลนาน  เอวํปิ แม้ด้วยประการฉะนี้ ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘(ปุตฺโต) อ.บุตร  กโรนฺโต เมื่อกระทํา  อตฺตานํ ซึ่งตน  

ทายชฺชารหํ ให้เป็นผู้สมควรเพื่อความเป็นแห่งบุคคลผู้รับทรัพย์มรดก  ปฏิปตฺติยา  

ด้วยการปฏิบัติ  กุลวํสานุรูปาย อันสมควรแก่วงศ์ตระกูล  ปฏิปชฺชต ิ ย่อมปฏิบัติ  

ทายชฺชํ ซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้รับทรัพย์มรดก  อมฺหากํ ของเรา ท.’  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  ‘ทายชฺชนฺติ ว่า ‘ทายชฺชํ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า   

‘(ปุตฺโต) อ.บุตร  กตฺวา กระทําแล้ว  ปตฺติทานํ ซึ่งการให้ซึ่งส่วนบุญ  อนุปฺปทสฺสติ 

จักตามเพิ่มให้  ทานํ ซึ่งทาน  ปฏฺฅาย จําเดิม  ตติยทิวสโต แต่วันที่ ๓’  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  ‘ทกฺขิณนฺติ ว่า ‘ทกฺขิณํ’ ดังนี้ ฯ  (ปุตฺตา) อ.บุตร ท.  (ปณฺฑิเตน) 
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อันบัณฑิต  เวทิตพฺพา พึงทราบ  ‘สนฺโต  สปฺปุริสาต ิ ว่าเป็นผู้สงบ เป็นสัตบุรุษ’ 

ดังนี้  สมฺมาปฏิปตฺติยา เพราะการปฏิบัติชอบ  มาตาปิตูสุ ในมารดาและบิดา ท.  

อิมสฺมึ  ฅาเน ในที่นี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อนุสฺสรนฺตา เมื่อระลึกถึง  คุณํ 

ซึ่งคุณ  มาตาปิตูหิ  กตํ อัน อันมารดาและบิดา ท. กระทําแล้ว  ปฅมตร ํก่อนกว่า’  

(อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา  ‘ปุพฺเพ  กตมนุสฺสรนฺต ิ ว่า  

‘ปุพฺเพ  กตมนุสฺสรํ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘กตฺตา ผู้กระทํา  โอวาทสฺส  

ซึ่งโอวาท  มาตาปิตูหิ  ทินฺนสฺส อัน อันมารดาและบิดา ท. ให้แล้ว’  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  ‘โอวาทการีติ ว่า ‘โอวาทการี’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 

ว่า  ‘(ปุตฺโต) อ.บุตร  เยหิ  (มาตาปิตูหิ) ผู้อันมารดาและบิดา ท. เหล่าใด เลี้ยงแล้ว   

โปสโก เป็นผู้เลี้ยง  เตสํ  (มาตาปิตูนํ) ซึ่งมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  (โหติ) ย่อม

เป็น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ภตโปสีต ิว่า ‘ภตโปสี’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  ‘(ปุตฺโต) อ.บุตร  มหาชเนน  ปสํสิตพฺโพ เป็นผู้ อันมหาชน พึงสรรเสริญ  

ธมฺเม ในธรรม  ทิฏฺเฅว อันสัตว์เห็นแล้วเทียว’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

‘ปสํสิโยติ ว่า ‘ปสํสิโย’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาปุตตสูตรนั้นว่า “บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า ‘ภโต  วา  โน’ ความว่า บุตร 

อันเราเลี้ยงแล้ว คือประคับประคองแล้ว ด้วยการอุปถัมภ์ทั้งหลายมีให้ดื่มนํ้านม ยัง

มือและเท้าให้เจริญเป็นต้น จักเลี้ยงเรา ในเวลาที่เราเป็นคนแก่ ด้วยกิจทั้งหลายมีการ

ล้างเท้า การให้อาบนํ้า ให้ข้าวยาคูและภัตรเป็นต้น. สองบทว่า ‘กิจฺจํ  วา  โน’ ความ

ว่า บุตรจักพักการงานของตนไว้แล้ว ไปทํากิจของเรา อันเกิดขึ้นแล้วในที่ต่างๆ มี

ราชสกุลเป็นต้น. บทว่า ‘กุลวํโส’ ความว่า เมื่อบุตรรักษาสมบัติของเรามีนา สวน เงิน 

และทองเป็นต้นไว้ ไม่ให้เสียหายอยู่. วงศ์ตระกูลพึงดํารงอยู่, อธิบายว่า จักตั้งอยู่สิ้น

กาลนาน, อีกอย่างหนึ่ง บุตรจักไม่ตัดทอนภัตรทั้งหลายมีสลากภัตรเป็นต้น อันเราให้

เป็นไปแล้ว คงเป็นไป, วงศ์ตระกูลของเรา จักตั้งมั่นสิ้นกาลนาน แม้ด้วยอาการอย่างนี้.  

บทว่า ‘ทายชฺชํ’ ความว่า บุตรเมื่อทําตนให้เป็นผู้สมควรแก่ความเป็นทายาท ด้วย

การปฏิบัติสมควรแก่วงศ์ตระกูล ชื่อว่าย่อมปฏิบัติความเป็นผู้รับทรัพย์มรดกของเรา. 

บทว่า ‘ทกฺขิณํ’ ความว่า บุตรจักทําปัตติทานแล้ว ตามเพิ่มให้ทานจําเดิมแต่วันที่ ๓. 

ในที่นี้ บุตรทั้งหลาย พึงทราบว่าผู้สงบ เป็นสัตบุรุษ เพราะการปฏิบัติชอบในมารดา

บิดา. บาทคาถาว่า ‘ปุพฺเพ  กตมนุสฺสรํ’ ความว่า เมื่อระลึกถึงคุณอันมารดาบิดา
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ทําก่อนกว่า. บทว่า ‘โอวาทการี’ ได้แก่ ผู้ทําโอวาทอันมารดาบิดาให้ไว้แล้ว. บทว่า  

‘ภตโปสี’ ได้แก่ ผู้เลี้ยงมารดาบิดา ซึ่งเลี้ยงตนมาแล้ว. บทว่า ‘ปสํสิโย’ ความว่า บุตร

ย่อมเป็นผู้อันมหาชนควรสรรเสริญในปัจจุบันโดยแท้”.

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

มาตาปิตุอุปฏฺฅานกถา ฯ

มาตาปิตุอุปฏฺฅานกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งการบํารุงซึ่งมารดาและบิดา  

(นิฏฺฅิตา) จบแล้ว

จบกถาว่าด้วยเรื่องการบํารุงมารดาและบิดา





๑๒-๑๓. ปุตฺตทารสงฺคหกถา

ปุตฺตทารสงฺคหกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งการสงเคราะห์ซึ่งบุตรและภรรยา  

(มยา) อันข้าพเจ้า  วุจฺจเต จะกล่าว ฯ

กถาว่าด้วยการสงเคราะห์บุตรและภรรยา

ตโยปุตฺต

[๓๗๖] ปุตฺตา  นาม  ตโย  โหนฺติ ฯ  เตนาห  ตโยเม  ภิกฺขเว  ปุตฺตา  สนฺโต  สํวิชฺชมานา   

โลกสฺมึ ฯ  กตเม  ตโย ฯ  อติชาโต  อนุชาโต  อวชาโตติ ฯ

 ปุตฺตา  นาม  ตโย  โหนฺติ ฯ  เตน  (ภควา  อาห  “ตโย  อิเม  ภิกฺขเว  ปุตฺตา  สนฺโต  สํวิชฺชมานา  

โลกสฺมึ ฯ  กตเม  ตโย  (ปุตฺตา) ฯ  “อติชาโต  อนุชาโต  อวชาโตติ  (ตโย  ปุตฺตา) ฯ

 ปุตฺตา  นาม ชื่อ อ.บุตร ท.  ตโย มี ๓ จําพวก  โหนฺติ ย่อมมี ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น   

(ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.   

ปุตฺตา อ.บุตร ท.  ตโย ๓ จําพวก  อิเม เหล่านี้  สนฺโต มีอยู่  สํวิชฺชมานา ปรากฏอยู่  

โลกสฺมึ ในโลก ฯ  (ปุตฺตา) อ.บุตร ท.  ตโย ๓ จําพวก  กตเม เหล่าไหน ?  (ปุตฺตา) 

อ.บุตร ท.  (ตโย) ๓ จําพวก  อิติ คือ  “อติชาโต อ.อติชาตบุตร  อนุชาโต อ.อนุชาต

บุตร  อวชาโต อ.อวชาตบุตร” ฯ

 ธรรมดาว่าบุตรมี ๓ จําพวก. เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้ง

หลาย บุตร ๓ จําพวกเหล่านี้ มีปรากฏอยู่ในโลก, ๓ จําพวก เป็นไฉน ? ๓ จําพวก  

คือ “อติชาตบุตร ๑ อนุชาตบุตร ๑ อวชาตบุตร ๑”

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

 กถญฺจ  ภิกฺขเว  ปุตฺโต  อติชาโต  โหติ ฯ

 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  จ ก็  ปุตฺโต อ.บุตร  อติชาโต เป็นอติชาต  โหติ ย่อมเป็น  

กถํ อย่างไร ?  
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 ภิกษุทั้งหลาย ก็ อติชาตบุตร เป็นอย่างไร ?

 อิธ  ภิกฺขเว  ปุตฺตสฺส  มาตาปิตโร  โหนฺติ  น  พุทฺธํ  สรณํ  คตา  น  ธมฺมํ  สรณํ  คตา  

น  สงฺฆํ  สรณํ  คตา  ปาณาติปาตา  อปฺปฏิวิรตา  อทินฺนาทานา  กาเมสุ  มิจฺฉาจารา  

มุสาวาทา  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฅานา  อปฺปฏิวิรตา  ทุสฺสีลา  ปาปธมฺมา,  ปุตฺโต  จ  

เนสํ  โหติ  พุทฺธํ  สรณํ  คโต  ธมฺมํ  สรณํ  คโต  สงฺฆํ  สรณํ  คโต  ปาณาติปาตา   

ปฏิวิรโต  ฯเปฯ  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฅานา  ปฏิวิรโต  สีลวา  กลฺยาณธมฺโม,  เอวํ  

โข  ภิกฺขเว  ปุตฺโต  อติชาโต  โหติ ฯ  

 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  ปุตฺตสฺส ของบุตร  อิธ  

(โลเก) ในโลกนี้  คตา เป็นผู้ถึงแล้ว  พุทฺธํ ซึ่งพระพุทธเจ้า  สรณํ ว่าเป็นสรณะ  โหนฺติ  

ย่อมเป็น  น หามิได้  คตา เป็นผู้ถึงแล้ว  ธมฺม ํ ซึ่งพระธรรม  สรณํ ว่าเป็นสรณะ  

(โหนฺติ) ย่อมเป็น  น หามิได้  คตา เป็นผู้ถึงแล้ว  สงฺฆํ ซึ่งพระสงฆ์  สรณํ ว่าเป็น

สรณะ  (โหนฺติ) ย่อมเป็น  น หามิได้  อปฺปฏิวิรตา เป็นผู้ไม่งดเว้นเฉพาะแล้ว  ปาณา- 

ติปาตา จากปาณาติบาต  อปฺปฏิวิรตา เป็นผู้ไม่งดเว้นเฉพาะแล้ว  อทินฺนาทานา 

จากอทินนาทาน  มิจฺฉาจารา จากมิจฉาจาร  กาเมสุ ในกาม ท.  มุสาวาทา จาก 

มุสาวาท  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฅานา จากการดื่มซึ่งสุรา เมรัยและของมึนเมาอัน

เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท  ทุสฺสีลา เป็นผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้ว  ปาปธมฺมา 

เป็นผู้มีธรรมอันชั่ว  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  จ ส่วนว่า  ปุตฺโต อ.บุตร  เนสํ  (มาตาปิตูนํ) 

ของมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  คโต เป็นผู้ถึงแล้ว  พุทฺธํ ซึ่งพระพุทธเจ้า  สรณํ ว่า

เป็นสรณะ  โหติ ย่อมเป็น  คโต เป็นผู้ถึงแล้ว  ธมฺม ํซึ่งพระธรรม  สรณํ ว่าเป็นสรณะ  

(โหติ) ย่อมเป็น  คโต เป็นผู้ถึงแล้ว  สงฺฆํ ซึ่งพระสงฆ์  สรณ ํว่าเป็นสรณะ  (โหติ) ย่อม

เป็น  ปฏิวิรโต เป็นผู้งดเว้นเฉพาะแล้ว  ปาณาติปาตา จากปาณาติบาต  ปฏิวิรโต  

เป็นผู้งดเว้นเฉพาะแล้ว  อทินฺนาทานา จากอทินนาทาน  มิจฺฉาจารา จากมิจฉาจาร   

กาเมสุ ในกาม ท.  มุสาวาทา จากมุสาวาท  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฅานา จาก

การดื่มซึ่งสุรา เมรัยและของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท  สีลวา เป็นผู้มีศีล   

กลฺยาณธมฺโม เป็นผู้มีธรรมอันงาม  (โหติ) ย่อมเป็น,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  จ ก็  

ปุตฺโต อ.บุตร  อติชาโต เป็นอติชาต  โหติ ย่อมเป็น  เอวํ  โข อย่างนี้แล ฯ
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 ภิกษุทั้งหลาย มารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ ไม่ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ไม่ถึงพระ

ธรรมเป็นสรณะ ไม่ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ ไม่งดเว้นจากปาณาติบาต อทินนาทาน 

กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท, ไม่งดเว้นจากสุราเมรัยและของมึนเมา อันเป็นที่ตั้งแห่ง

ความประมาท, เป็นผู้ทุศีล มีบาปธรรม, ส่วนบุตรของเขา ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ 

ถึงพระธรรมเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ งดเว้นจากปาณาติบาต ฯลฯ งดเว้น

จากสุราเมรัยและของมึนเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท มีศีล มีกัลยาณธรรม, 

ภิกษุทั้งหลาย อติชาตบุตรอย่างนี้แล.

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

 กถญฺจ  ภิกฺขเว  ปุตฺโต  อนุชาโต  โหติ ฯ 

 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  จ ก็  ปุตฺโต อ.บุตร  อนุชาโต เป็นอนุชาต  โหติ ย่อมเป็น  

กถํ อย่างไร ? 

 ภิกษุทั้งหลาย ก็ อนุชาตบุตร เป็นอย่างไร ?

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

 อิธ  ภิกฺขเว  ปุตฺตสฺส  มาตาปิตโร  โหนฺติ  พุทฺธํ  สรณํ  คตา  ฯเปฯ  สีลวนฺโต  กลฺยาณ- 

ธมฺมา  ปุตฺโต  จ  เนสํ  โหติ  พุทฺธํ  สรณํ  คโต  ฯเปฯ  สีลวา  กลฺยาณธมฺโม,  เอวํ  โข  

ภิกฺขเว  ปุตฺโต  อนุชาโต  โหติ ฯ  

 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  ปุตฺตสฺส ของบุตร  อิธ  

(โลเก) ในโลกนี้  คตา เป็นผู้ถึงแล้ว  พุทฺธํ ซึ่งพระพุทธเจ้า  สรณํ ว่าเป็นสรณะ  โหนฺติ  

ย่อมเป็น  คตา เป็นผู้ถึงแล้ว  ธมฺม ํ ซึ่งพระธรรม  สรณํ ว่าเป็นสรณะ  (โหนฺติ)  

ย่อมเป็น  คตา เป็นผู้ถึงแล้ว  สงฺฆํ ซึ่งพระสงฆ์  สรณํ ว่าเป็นสรณะ  (โหนฺติ) ย่อม

เป็น  ปฏิวิรตา เป็นผู้งดเว้นเฉพาะแล้ว  ปาณาติปาตา จากปาณาติบาต  ปฏิวิรตา 

เป็นผู้งดเว้นเฉพาะแล้ว  อทินฺนาทานา จากอทินนาทาน  มิจฺฉาจารา จากมิจฉาจาร  

กาเมสุ ในกาม ท.  มุสาวาทา จากมุสาวาท  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฅานา จากการ

ดื่มซึ่งสุรา เมรัยและของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท  สีลวนฺโต เป็นผู้มีศีล  

กลฺยาณธมฺมา เป็นผู้มีธรรมอันงาม  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  จ ส่วนว่า  ปุตฺโต อ.บุตร  
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เนสํ  (มาตาปิตูนํ) ของมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  คโต เป็นผู้ถึงแล้ว  พุทฺธํ ซึ่ง

พระพุทธเจ้า  สรณํ ว่าเป็นสรณะ  โหติ ย่อมเป็น  คโต เป็นผู้ถึงแล้ว  ธมฺม ํซึ่งพระ

ธรรม  สรณ ํ ว่าเป็นสรณะ  (โหติ) ย่อมเป็น  คโต เป็นผู้ถึงแล้ว  สํฆํ ซึ่งพระสงฆ์  

สรณํ ว่าเป็นสรณะ  (โหติ) ย่อมเป็น  ปฏิวิรโต เป็นผู้งดเว้นเฉพาะแล้ว  ปาณา-

ติปาตา จากปาณาติบาต  ปฏิวิรโต เป็นผู้งดเว้นเฉพาะแล้ว  อทินฺนาทานา จาก

อทินนาทาน  มิจฺฉาจารา จากมิจฉาจาร  กาเมสุ ในกาม ท.  มุสาวาทา จากมุสา-

วาท  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฅานา จากการดื่มซึ่งสุรา เมรัยและของมึนเมาอันเป็นที่

ตั้งแห่งความประมาท  สีลวา เป็นผู้มีศีล  กลฺยาณธมฺโม เป็นผู้มีธรรมอันงาม  (โหติ) 

ย่อมเป็น,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  จ ก็  ปุตฺโต อ.บุตร  อนุชาโต เป็นอนุชาต  โหติ 

ย่อมเป็น  เอวํ  โข อย่างนี้แล ฯ

 ภิกษุทั้งหลาย มารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึงพระ

ธรรมเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ งดเว้นจากปาณาติบาต อทินนาทาน 

กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท งดเว้นจากสุราเมรัยและของมึนเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความ

ประมาท, เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม, ส่วนบุตรของเขา ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึง

พระธรรมเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ งดเว้นจากปาณาติบาต ฯลฯ งดเว้นจาก

สุราเมรัยและของมึนเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท มีศีล มีกัลยาณธรรม, ภิกษุ

ทั้งหลาย อนุชาตบุตรอย่างนี้แล.

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

 กถญฺจ  ภิกฺขเว  ปุตฺโต  อวชาโต  โหติ ฯ 

 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  จ ก็  ปุตฺโต อ.บุตร  อวชาโต เป็นอวชาต  โหติ ย่อมเป็น  กถํ 

อย่างไร ? 

 ภิกษุทั้งหลาย ก็ อวชาตบุตร เป็นอย่างไร ?

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

 อิธ  ภิกฺขเว  ปุตฺตสฺส  มาตาปิตโร  โหนฺติ  พุทฺธํ  สรณํ  คตา  ฯเปฯ  สีลวนฺโต  กลฺยาณ- 

ธมฺโม  ปุตฺโต  จ  เนสํ  โหติ  น  พุทฺธํ  สรณํ  คโต  ฯเปฯ  ทุสฺสีโล  ปาปธมฺโม,  เอวํ  
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โข  ภิกฺขเว  ปุตฺโต  อวชาโต  โหติ ฯ  

 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  ปุตฺตสฺส ของบุตร  อิธ  

(โลเก) ในโลกนี้  คตา เป็นผู้ถึงแล้ว  พุทฺธํ ซึ่งพระพุทธเจ้า  สรณํ ว่าเป็นสรณะ  โหนฺติ  

ย่อมเป็น  คตา เป็นผู้ถึงแล้ว  ธมฺม ํซึ่งพระธรรม  สรณํ ว่าเป็นสรณะ  (โหนฺติ) ย่อม

เป็น  คตา เป็นผู้ถึงแล้ว  สํฆ ํซึ่งพระสงฆ์  สรณ ํว่าเป็นสรณะ  (โหนฺติ) ย่อมเป็น  

ปฏิวิรตา เป็นผู้งดเว้นเฉพาะแล้ว  ปาณาติปาตา จากปาณาติบาต  ปฏิวิรตา เป็น

ผู้งดเว้นเฉพาะแล้ว  อทินฺนาทานา จากอทินนาทาน  มิจฺฉาจารา จากมิจฉาจาร   

กาเมสุ ในกาม ท.  มุสาวาทา จากมุสาวาท  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฅานา จากการ

ดื่มซึ่งสุรา เมรัยและของมึนเมาอันเป็นเหตุแห่งความประมาท  สีลวนฺโต เป็นผู้มีศีล  

กลฺยาณธมฺมา เป็นผู้มีธรรมอันงาม  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  จ ส่วนว่า  ปุตฺโต อ.บุตร  

เนสํ  (มาตาปิตูนํ) ของมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  คโต เป็นผู้ถึงแล้ว  พุทฺธํ ซึ่ง

พระพุทธเจ้า  สรณํ ว่าเป็นสรณะ  โหติ ย่อมเป็น  น  หามิได้  คโต เป็นผู้ถึงแล้ว  

ธมฺม ํซึ่งพระธรรม  สรณํ ว่าเป็นสรณะ  (โหติ) ย่อมเป็น  น  หามิได้  คโต เป็นผู้ถึง

แล้ว  สงฺฆํ ซึ่งพระสงฆ์  สรณํ ว่าเป็นสรณะ  (โหติ) ย่อมเป็น  น  หามิได้  อปฺปฏิวิรโต  

เป็นผู้ไม่งดเว้นเฉพาะแล้ว  ปาณาติปาตา จากปาณาติบาต  อปฺปฏิวิรโต เป็นผู้

ไม่งดเว้นเฉพาะแล้ว  อทินฺนาทานา จากอทินนาทาน  มิจฺฉาจารา จากมิจฉาจาร   

กาเมสุ ในกาม ท.  มุสาวาทา จากมุสาวาท  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฅานา จากการ

ดื่มซึ่งสุรา เมรัยและของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท  ทุสฺสีโล เป็นผู้มีศีล

อันโทษประทุษร้ายแล้ว  ปาปธมฺโม เป็นผู้มีธรรมอันชั่ว  (โหติ) ย่อมเป็น,  ภิกฺขเว  

ดูก่อนภิกษุ ท.  จ ก็  ปุตฺโต อ.บุตร  อวชาโต เป็นอวชาต  โหติ ย่อมเป็น  เอวํ  โข 

อย่างนี้แล ฯ

 ภิกษุทั้งหลาย มารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึงพระธรรม

เป็นสรณะ ถึงพระธรรมเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ งดเว้นจากปาณาติบาต 

อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท งดเว้นจากสุราเมรัยและของมึนเมา อัน

เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท, เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม, ส่วนบุตรของเขา ไม่ถึง

พระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ไม่ถึงพระธรรมเป็นสรณะ ไม่ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ ไม่งดเว้น

จากปาณาติบาต ฯลฯ ไม่งดเว้นจากสุราเมรัยและของมึนเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความ
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ประมาท เป็นผู้ทุศีล มีบาปธรรม, ภิกษุทั้งหลาย อวชาตบุตรอย่างนี้แล.

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

 อิเม  โข  ภิกฺขเว  ตโย  ปุตฺตา  สนฺโต  สํวิชฺชมานา  โลกสฺมินฺติ ฯ  

  “อติชาตํ  อนุชาตํ   ปุตฺตมิจฺฉนฺติ  ปณฺฑิตา  

  อวชาตํ  น  อิจฺฉนฺติ   โย  โหติ  กุลคนฺธโน  

  เอเต  โข  ปุตฺตา  โลกสฺมึ   เย  ภวนฺติ  อุปาสกา  

  สทฺธา  สีเลน  สมฺปนฺนา   วทญฺญู  วีตมจฺฉรา  

  จนฺโทวพฺภฆนา  มุตฺโต   ปริสาสุ  วิโรจเรติ ฯ

 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ปุตฺตา อ.บุตร ท.  ตโย ๓  อิเม  โข เหล่านี้แล  สนฺโต มีอยู่  

สํวิชฺชมานา มีปรากฏอยู่  โลกสฺมึ ในโลก”  อิติ ดังนี้ ฯ

 (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  (อโวจ) ได้ตรัสแล้ว  (อิมํ  อตฺถํ) ซึ่งเนื้อความนี้  

(อาห) ตรัสแล้ว  (อิมํ  คาถาวจนํ) ซึ่งคําอันเป็นคาถานี้  (เอตสฺมึ  อตฺเถ) ในเนื้อ

ความนั้น  อิติว่า 

 “ปณฺฑิตา อ.บัณฑิต ท.  อิจฺฉนฺติ ย่อมปรารถนา  ปุตฺต ํซึ่ง

บุตร  อติชาตํ ผู้เป็นอภิชาต  อนุชาตํ ผู้เป็นอนุชาต,  โย  

(ปุตฺโต) อ.บุตรใด  กุลคนฺธโน เป็นผู้ตัดซึ่งตระกูล  โหติ ย่อม

เป็น,  (ปณฺฑิตา) อ.บัณฑิต ท.  น  อิจฺฉนฺติ ย่อมไม่ปรารถนา  

(ปุตฺตํ) ซึ่งบุตร  อวชาตํ ผู้เป็นอวชาต  (ตํ) นั้น ฯ  เอเต  โข  

ปุตฺตา อ.บุตร ท. เหล่านั่นแล  (สํวิชฺชนฺติ) ย่อมมีอยู่  โลกสฺมึ 

ในโลก ฯ

 เย  (ปุตฺตา) อ.บุตร ท. เหล่าใด  อุปาสกา เป็นอุบาสก  สทฺธา 

มีศรัทธา  สมฺปนฺนา เป็นผู้ถึงพร้อมแล้ว  สีเลน ด้วยศีล  

วทญฺญู เป็นผู้รู้ซึ่งถ้อยคํา  วีตมจฺฉรา เป็นผู้มีความตระหนี่

ไปปราศแล้ว  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  (เต  ปุตฺตา) อ.บุตร ท. 

เหล่านั้น  วิโรจเร ย่อมรุ่งโรจน์  ปริสาสุ ในบริษัท ท.  จนฺโท  
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อิว เพียงดัง อ.พระจันทร์  มุตฺโต พ้นแล้ว  อพฺภฆนา จาก

ก้อนแห่งเมฆ  (วิโรจนฺโต) รุ่งโรจน์อยู่”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ภิกษุทั้งหลาย บุตร ๓ จําพวกเหล่านี้แล มีปรากฏอยู่ในโลก”. 

 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้ว จึงตรัสคําเป็นคาถานี้ในความข้อนั้น ดังนี้

ว่า

 “บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมปรารถนาอติชาตบุตร อนุชาตบุตร ไม่

ปรารถนาอวชาตบุตรผู้ตัดสกุล, บุตรเหล่านี้แล มีอยู่ในโลก. 

บุตรเหล่าใด เป็นอุบาสก มีศรัทธา ถึงพร้อมด้วยศีล รู้ถ้อยคํา 

ปราศจากความตระหนี่, บุตรเหล่านั้น ย่อมไพโรจน์ในบริษัท

ทั้งหลาย เหมือนพระจันทร์พ้นจากก้อนเมฆ ไพโรจน์อยู่”

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

 อิติวุตฺตเก  ตโยปุตฺตสุตฺตํ ฯ

 ตโยปุตฺตสุตฺต ํอ.ตโยปุตตสูตร  (อาคตํ) มาแล้ว  อิติวุตฺตเก ในอิติวุตตกะ ฯ

 ตโยปุตตสูตรมาในอิติวุตตกะ.

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

[๓๗๗] ปุตฺตาติ  อตฺรชา  โอรสปุตฺตา  ทินฺนกาทโยปิ  วา ฯ  อติชาโตติ  อตฺตโน  คุเณหิ   

มาตาปิตโร  อติกฺกมิตฺวา  ชาโต,  ‘เตหิ  อธิกคุโณติ  อตฺโถ ฯ  อนุชาโตติ  คุเณหิ   

มาตาปิตูนํ  อนุรูโป  หุตฺวา  ชาโต,  ‘เตหิ  สมานคุโณติ  อตฺโถ ฯ  อวชาโตติ  คุเณหิ  

มาตาปิตูนํ  อสโม  หุตฺวา  ชาโต,  ‘เตหิ  นิหีนคุโณติ  อตฺโถ ฯ  เยหิ  ปน  คุเณหิ  

ปุตฺโต  มาตาปิตูนํ  อธิโก  สมาโน  หีโน  จ  โหติ,  เต  วิภชิตฺวา  ทสฺเสตุํ  “กถญฺจ   

ภิกฺขเวตฺยาทิมาห ฯ

 ตตฺถ  อปฺปฏิวิรตาติ  สมาทานสมฺปตฺตวิรตีนมภาเวน  นปฺปฏิวิรตา ฯ  ทุสฺสีลาติ   

ตโตเอว  ปญฺจสีลมตฺตสฺสาปิ  อภาเวน  นิสฺสีลา ฯ  ปาปธมฺมาติ  ลามกธมฺมา   

หีนาจารา ฯ  ปฏิวิรโตติ  สิกฺขาปทสมาทาเนน  วิรโต  อารกา  ฅิโต ฯ  เอส  นโย  
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สพฺพตฺถ ฯ  สีลวาติ  ยถาวุตฺตปญฺจสีลวา ฯ  กลฺยาณธมฺโมติ  สุนฺทรธมฺโม  สรณคมน- 

ปริทีปิกาย  ทิฏฺฅิสมฺปตฺติยา  สมฺปนฺนปฺปญฺโฃติ  อตฺโถ ฯ  โย  ปน  ปุตฺโต  มาตาปิตูสุ  

อสฺสทฺเธสุ  ทุสฺสีเลสุ  จ  สยํปิ  ตาทิโส,  โสปิ  อวชาโตเยวาติ  เวทิตพฺโพ ฯ

 อสฺสทฺธิยาทโย  หิ  อิธ  อวชาตภาวสฺส  ลกฺขเณ  วุตฺตา,  เต  จ  ตสฺมึ  สํวิชฺชนฺติ ฯ   

มาตาปิตโร  ปน  อุปาทาย  ปุตฺตสฺส  อติชาตาทิภาโว  วุจฺจติ ฯ  กุลคนฺธโนติ  กุลจฺ- 

เฉทโก  กุลวินาสโก ฯ  เฉทนตฺโถ  เหตฺถ  คนฺธสทฺโท  อุปฺปลคนฺธปจฺจตฺถิกาติอาทีสุ  

วิย ฯ  โลกสฺมินฺติ  เอเต  อติชาตาทโย  ปุตฺตา  เอว  อิมสฺมึ  สตฺตโลเก  ปุตฺตา  นาม ฯ   

น  อิโต  วินิมุตฺโต  อตฺถิ ฯ  อิเมสุ  ปน  เย  สรณคมนสมฺปตฺติยา  อุปาสกา  ภวนฺติ   

กมฺมสฺสกตญฺฃาเณน  กมฺมสฺส  โกวิทา  เต  จ  ปณฺฑิตา  ปญฺฃวนฺโต  ปญฺจสีล- 

ทสสีเลน  สมฺปนฺนา  ปริปุณฺณา ฯ  ยาจกานํ  วจนํ  ชานนฺติ  เตสํ  มุขาการทสฺสเนเนว  

อตฺถํ  ชานนฺตีติ  วทญฺญู ฯ  เตสํ  วา  เทหีติ  วจนํ  สุตฺวา  อิเม  ปุพฺเพ  ทานํ  อทตฺวา   

เอวํ  ภูตา,  มยา  ปน  น  เอวํ  ภวิตพฺพนฺติ  เตสํ  ปริจฺจาเคน  ตทตฺถํ  ชานนฺตีติ  

วทญฺญู ฯ  ปณฺฑิตานํ  วา  กมฺมสฺสกตาทิทีปกํ  วจนํ  ชานนฺตีติ  วทญฺญู ฯ  ปทญฺญูติ   

จ  ปฅนฺติ ฯ  ‘ปทานิยา  ปริจฺจาคสีลาติ  อตฺโถ ฯ  อพฺภฆนาติ  อพฺภสงฺขาตา   

ฆนา  เมฆปฏลา  วา  มุตฺโต  จนฺโท  วิย  อุปาสกาทิปริสาสุ  ขตฺติยาปริสาสุ  จ   

วิโรจเร  วิราเชนฺติ  โสภนฺตีติ  ตพฺพณฺณนานโย ฯ

 ปุตฺตาติ  อตฺรชา  (ปุตฺตา)  โอรสปุตฺตา  (ปเรหิ  ปุคฺคเลหิ)  ทินฺนกาทโยปิ  (ปุตฺตา)  วา ฯ   

อติชาโตติ  (ปุตฺโต)  อตฺตโน  คุเณหิ  มาตาปิตโร  อติกฺกมิตฺวา  ชาโต,  ‘เตหิ  (มาตาปิตูหิ)   

อธิกคุโณติ  อตฺโถ ฯ  อนุชาโตติ  (ปุตฺโต)  คุเณหิ  มาตาปิตูนํ  อนุรูโป  หุตฺวา  ชาโต,  ‘เตหิ   

(มาตาปิตูหิ)  สมานคุโณติ  อตฺโถ ฯ  อวชาโตติ  (ปุตฺโต)  คุเณหิ  มาตาปิตูนํ  อสโม  หุตฺวา  

ชาโต,  ‘เตหิ  (มาตาปิตูหิ)  นิหีนคุโณติ  อตฺโถ ฯ  เยหิ  ปน  คุเณหิ  ปุตฺโต  มาตาปิตูนํ  อธิโก  

สมาโน  หีโน  จ  โหติ,  (ภควา)  เต  (คุเณ)  วิภชิตฺวา  ทสฺเสตุํ  “กถญฺจ  ภิกฺขเวตฺยาทึ  (วจนํ)  

อาห ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  ‘อปฺปฏิวิรตาติ  (ปทสฺส)  ‘สมาทานสมฺปตฺตวิรตีนมภาเวน  นปฺปฏิวิรตา’  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ  ‘ทุสฺสีลาติ  (ปทสฺส)  ‘ตโต  เอว  (สมาทานสมฺปตฺติวิรตีนํ  อภาวโต)  ปญฺจสีลมตฺตสฺสาปิ  

(คุณสฺส)  อภาเวน  นิสฺสีลา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ปาปธมฺมาติ  (ปทสฺส)  ‘ลามกธมฺมา  หีนาจารา’  

(อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ปฏิวิรโตติ  (ปทสฺส)  ‘สิกฺขาปทสมาทาเนน  วิรโต  อารกา  ฅิโต’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   
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เอส  นโย  สพฺพตฺถ  (ปเทสุ) ฯ  ‘สีลวาติ  (ปทสฺส)  ‘ยถาวุตฺตปญฺจสีลวา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

‘กลฺยาณธมฺโมติ  (ปทสฺส)  ‘สุนฺทรธมฺโม  สรณคมนปริทีปิกาย  ทิฏฺฅิสมฺปตฺติยา  สมฺปนฺนปฺ-

ปญฺโฃติ  อตฺโถ ฯ  โย  ปน  ปุตฺโต,  มาตาปิตูสุ  อสฺสทฺเธสุ  ทุสฺสีเลสุ  จ  (สนฺเตสุ),  สยํปิ  ตาทิโส  

(โหติ),  โสปิ  (ปุตฺโต  ปณฺฑิเตน)  ‘อวชาโต  เอว’  อิติ  เวทิตพฺโพ ฯ

 อสฺสทฺธิยาทโย  (อธมฺมา)  หิ  (ภควตา)  อิธ  (ตโยปุตฺตสุตฺเต)  อวชาตภาวสฺส  ลกฺขเณ  วุตฺตา,  

เต  (อสฺสทฺธิยาทโย  อธมฺมา)  จ  ตสฺมึ  (อวชาตปุตฺเต)  สํวิชฺชนฺติ ฯ  (ภควตา)  มาตาปิตโร  ปน  

อุปาทาย  ปุตฺตสฺส  อติชาตาทิภาโว  วุจฺจติ ฯ  ‘กุลคนฺธโนติ  (ปทสฺส)  ‘กุลจฺเฉทโก  กุลวินาสโก’  

(อิติ  อตฺโถ) ฯ  เฉทนตฺโถ  หิ  เอตฺถ  (‘กุลคนฺธโนติ  ปเท)  คนฺธสทฺโท  ‘อุปฺปลคนฺธปจฺจตฺถิกาติ- 

อาทีสุ  (ปโยเคสุ)  วิย ฯ  โลกสฺมินฺติ  เอเต  อติชาตาทโย  ปุตฺตา  เอว  อิมสฺมึ  สตฺตโลเก   

ปุตฺตา  นาม ฯ  น  อิโต  (ปุตฺตโต)  วินิมุตฺโต  (ปุตฺโต)  อตฺถิ ฯ  อิเมสุ  (ปุตฺเตสุ)  ปน  เย  (ปุตฺตา)  

สรณคมนสมฺปตฺติยา  อุปาสกา  ภวนฺติ  กมฺมสฺสกตญฺฃาเณน  กมฺมสฺส  โกวิทา,  เต  (ปุตฺตา)  จ  

ปณฺฑิตา  ปญฺฃวนฺโต  ปญฺจสีลทสสีเลน  สมฺปนฺนา  ปริปุณฺณา  (โหนฺติ) ฯ  (เย  ปุตฺตา)  ยาจกานํ  

วจนํ  ชานนฺติ  เตสํ  (ยาจกานํ)  มุขาการทสฺสเนน  เอว  อตฺถํ  ชานนฺตีติ  (เต  ปุตฺตา)  วทญฺญู ฯ   

(เย  ปุตฺตา)  เตสํ  (ยาจกานํ)  วา  ‘(ตฺวํ)  เทหีติ  วจนํ  สุตฺวา  ‘อิเม  (ชนา)  ปุพฺเพ  ทานํ   

อทตฺวา  เอวํ  ภูตา  (โหนฺติ),  มยา  ปน  น  เอวํ  ภวิตพฺพนฺติ  (จินฺเตตฺวา)  เตสํ  (ยาจกานํ)   

ปริจฺจาเคน  ตํ  อตฺถํ  ชานนฺตีติ  (เต  ปุตฺตา)  วทญฺญู ฯ  (เย  ปุตฺตา)  ปณฺฑิตานํ  วา   

กมฺมสฺสกตาทิทีปกํ  วจนํ  ชานนฺตีติ  (เต  ปุตฺตา)  วทญฺญู ฯ    (เกจิ  อาจริยา)  ‘ปทญฺญูติ  จ  

ปฅนฺติ ฯ  ‘ปทานิยา  ปริจฺจาคสีลาติ  อตฺโถ ฯ  ‘อพฺภฆนาติ  (ปทสฺส)  ‘(เต  ปุตฺตา)  อพฺภสงฺขาตา   

ฆนา  เมฆปฏลา  วา  มุตฺโต  จนฺโท  (วิโรจนฺโต)  วิย  อุปาสกาทิปริสาสุ  ขตฺติยาปริสาสุ  จ   

วิโรจเร  วิราเชนฺติ  โสภนฺติ’  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  ตพฺพณฺณนานโย ฯ 

 ตพฺพณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งตโยปุตตสูตรนั้น  อิติ วา่  “อตฺรชา  (ปุตฺตา) อ.บุตร ท.  

ผู้เกิดแล้วแต่ตน  โอรสปุตฺตา อ.บุตรผู้เกิดแต่อก  วา หรือว่า  (ปเรหิ  ปุคฺคเลหิ)  

ทินฺนกาทโยปิ  (ปุตฺตา) อ.บุตร ท. แม้มีบุตร อันบุคคล ท. เหล่าอื่นให้แล้ว  ปุตฺตาต ิ

ชื่อว่าบุตร ฯ  (ปุตฺโต) อ.บุตร  อติกฺกมิตฺวา  ชาโต ผู้เกิดก้าวล่วงแล้ว  มาตาปิตโร  

ซึ่งมารดาและบิดา ท.  คุเณหิ ด้วยคุณ ท.  อตฺตโน ของตน,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ 

ว่า ‘อธิกคุโณ ผู้มีคุณอันยิ่ง  เตหิ  (มาตาปิตูหิ) กว่ามารดาและบิดา ท. เหล่านั้น’  

อิติ ดังนี้  อติชาโตติ ชื่อว่าอติชาตบุตร ฯ  (ปุตฺโต) อ.บุตร  คุเณหิ  มาตาปิตูนํ   
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อนุรูโป  หุตฺวา  ชาโต ผู้เกิดเป็นผู้สมควร แก่มารดาและบิดา ท. ด้วยคุณ ท. เป็น,  

อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘สมานคุโณ ผู้มีคุณอันเสมอ  เตหิ  (มาตาปิตูหิ) ด้วย

มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น’  อิติ ดังนี้  อนุชาโตติ ชื่อว่าอนุชาตบุตร ฯ  (ปุตฺโต) 

อ.บุตร  คุเณหิ  มาตาปิตูนํ  อสโม  หุตฺวา  ชาโต ผู้เกิดเป็นผู้ไม่เสมอ ด้วยมารดา

และบิดา ท. ด้วยคุณ ท. เป็น,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘นิหีนคุโณ ผู้มีคุณอันเลว

กว่า  เตหิ  (มาตาปิตูหิ) กว่ามารดาและบิดา ท. เหล่านั้น’  อิติ ดังนี้  อวชาโตติ 

ชื่อว่าอวชาตบุตร ฯ  ปน ก็  ปุตฺโต อ.บุตร  อธิโก เป็นผู้ยิ่ง  จ ด้วย  สมาโน เป็น

ผู้เสมอ  จ ด้วย  หีโน เป็นผู้เลว  จ ด้วย  มาตาปิตูนํ กว่ามารดาและบิดา ท.  เยหิ   

คุเณหิ ด้วยคุณ ท. เหล่าใด  โหติ ย่อมเป็น,  (ภควา) อ.พระผู้มีภาคเจ้า  อาห ตรัส

แล้ว  (วจนํ) ซึ่งพระดํารัส  ‘กถญฺจ  ภิกฺขเวตฺยาทึ เป็นต้นว่า ‘กถญฺจ  ภิกฺขเว’ ดังนี้

เป็นต้น  เต  (คุเณ)  วิภชิตฺวา  ทสฺเสตุํ เพื่ออัน ทรงจําแนก แล้วจึงแสดง ซึ่งคุณ ท. 

เหล่านั้น ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘น  ปฏิวิรตา ผู้ไม่งดเว้นแล้ว  อภาเวน เพราะความไม่มี  

สมาทานสมฺปตฺตวิรตีนํ แห่งสมาทานวิรัติและสัมปัตตวิรัติ ท.’  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ   

(ปเทสุ)  ‘อปฺปฏิวิรตาติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า ‘อปฺปฏิวรตา’ 

ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘นิสฺสีลา ผู้มีศีลออกแล้ว  อภาเวน เพราะความ

ไม่มี  (คุณสฺส) แห่งคุณ  ปญฺจสีลมตฺตสฺสาปิ แม้สักว่าศีล ๕  ตโต  เอว  (สมาทาน-

สมฺปตฺตวิรตีนํ  อภาวโต) เพราะความไม่มี แห่งสมาทานวิรัติและสัมปัตตวิรัต ท. นั้น

นั่นเทียว’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ทุสฺสีลาติ ว่า ‘ทุสฺสีลา’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ลามกธมฺมา ผู้มีธรรมอันลามก  หีนาจารา คือว่าผู้มีอาจาระอัน

ทราม’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ปาปธมฺมาติ ว่า ‘ปาปธมฺมา’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ)  

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘วิรโต ผู้เว้นแล้ว  ฅิโต คือว่าผู้ดํารงอยู่แล้ว  อารกา ห่างไกล   

สิกฺขาปทสมาทาเนน จากการสมาทานสิกขาบท’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

‘ปฏิวิรโตติ ว่า ‘ปฏิวิรโต’ ดังนี้่ ฯ  นโย อ.นัย  สพฺพตฺถ  (ปเทสุ) ในบท ท. ทั้งปวง  

เอโส นี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ยถาวุตฺตปญฺจสีลวา ผู้มีศีล ๕ อันถูกกล่าวแล้ว

อย่างไร’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘สีลวาติ ว่า ‘สีลวา’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  ‘สุนฺทรธมฺโม ผู้มีธรรมอันดี,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘สมฺปนฺนปฺปญฺโฃ 

คือว่าผู้มีปัญญาอันถึงพร้อมแล้ว  ทิฏฺฅิสมฺปตฺติยา เพราะความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิ  
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สรณคมนปริทีปิกาย อันแสดงซึ่งการถึงซึ่งสรณะ’  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

‘กลฺยาณธมฺโมติ ว่า ‘กลฺยาณธมฺโม’ ดังนี้ ฯ  ปน ก็  โย  ปุตฺโต อ.บุตรใด,  มาตา- 

ปิตูส ุครั้นเมื่อมารดาและบิดา ท.  อสฺสทฺเธสุ เป็นผู้ไม่มีศรัทธา  จ ด้วย  ทุสฺสีเลสุ 

เป็นผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้ว  จ ด้วย  (สนฺเตสุ) มีอยู่,  ตาทิโส เป็นผู้เช่น

นั้น  สยํป ิแม้ด้วยตนเอง  (โหติ) ย่อมเป็น,  โสปิ  (ปุตฺโต) อ.บุตรนั้น  (ปณฺฑิเตน)  

อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ  ‘อวชาโต  เอวาติ ว่าเป็นอวชาตบุตรนั่นเทียว’  

ดังนี้ ฯ

 ห ิเพราะว่า  อสฺสทฺธิยาทิโย  (อธมฺมา) อ.อธรรม ท. มีอัสสัทธิยะเป็นต้น  (ภควตา)  

อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺตา ตรัสแล้ว  ลกฺขเณ ในลักษณะ  อวชาตภาวสฺส 

แห่งความเป็นแห่งอวชาตบุตร  อิธ  (ตโยปุตฺตสุตฺเต) ในตโยปุตตสูตรนี้,  จ ก็  เต  

(อสฺสทฺธิยาทโย  อธมฺมา) อ.อธรรม ท. มีอัสสัทธิยะเป็นต้น เหล่านั้น  สํวิชฺชนฺต ิย่อม

มีปรากฏ  ตสฺมึ  (อวชาตปุตฺเต) ในอวชาตบุตรนั้น ฯ  ปน ก็  ปุตฺตสฺส  อติชาตาทิ- 

ภาโว อ.ความทีแห่งบุตร มีอภิชาตบุตรเป็นต้น  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  

วุจฺจติ ย่อมตรัสเรียก  อุปาทาย เพราะเข้าไปเทียบเคียง  มาตาปิตโร ซึ่งมารดาและ

บิดา ท. ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘กุลจฺเฉทโก ผู้ตัดซึ่งตระกูล  กุลวินาสโก คือ

ว่าผู้ยังตระกูลให้พินาศ’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘กุลคนฺธโนติ ว่า ‘กุลคนฺธโน’  

ดังนี้ ฯ  ห ิ ก็  คนฺธสทฺโท อ.คนฺธศัพท์  เอตฺถ  (‘กุลคนฺธโนติ  ปเท) ในบทว่า  

‘กุลคนฺธโน’ ดังนี้นี้  เฉทนตฺโถ มีอรรถว่าตัด  (ปโยเคสุ)  วิย ราวกะในประโยค ท.   

อิติอาทีสุ เป็นต้นว่า  ‘อุปฺปลคนฺธปจฺจตฺถิกา อ.ข้าศึกผู้ตัดซึ่งหัวใจเพียงดังดอก

อุบล’  อิติ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘เอเต  ปุตฺตา  เอว อ.บุตร ท. เหล่า

นั่นนั่นเทียว  อติชาตาทโย มีอติชาตบุตรเป็นต้น  ปุตฺตา  นาม ชื่อว่าบุตร  อิมสฺมึ  

สตฺตโลเก ในสัตวโลกนี้’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘โลกสฺมินฺติ ว่า ‘โลกสฺมึ’  

ดังนี้ ฯ  (ปุตฺโต) อ.บุตร  วินิมุตฺโต ผู้พ้นวิเศษแล้ว  อิโต  (ปุตฺตโต) จากบุตรเหล่านี้  

น  อตฺถิ ย่อมไม่มี ฯ  ปน ก็  อิเมสุ  (ปุตฺเตสุ)  เย  (ปุตฺตา) อ.- ในบุตร ท. เหล่านี้หนา  

-บุตร ท. เหล่าใด  อุปาสกา ชื่อว่าเป็นอุบาสก  สรณคมนสมฺปตฺติยา เพราะความถึง

พร้อมด้วยสรณคมน์  โกวิทา เป็นผู้ฉลาด  กมฺมสฺส ในกรรม  กมฺมสฺสกตญฺฃาเณน 

ด้วยญาณเป็นเครื่องรู้ซึ่งความที่แห่งสัตว์มีกรรมเป็นของ ๆ ตน  ภวนฺต ิย่อมเป็น,  จ 

ก็  เต  (ปุตฺตา) อ.บุตร ท. เหล่านั้น  ปณฺฑิตา เป็นบัณฑิต  ปญฺฃวนฺโต คือว่า
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เป็นผู้มีปัญญา  สมฺปนฺนา เป็นผู้ถึงพร้อมแล้ว  ปริปุณฺณา คือว่าเป็นผู้เต็มรอบแล้ว   

ปญฺจสีลทสสีเลน ด้วยศีล ๕ และศีล ๑๐  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ  (เย  ปุตฺตา) อ.บุตร 

ท. เหล่าใด  ชานนฺติ ย่อมรู้  วจนํ ซึ่งคํา  ยาจกานํ ของยาจก ท.  ชานนฺติ คือว่าย่อม

ทราบ  อตฺถํ ซึ่งความต้องการ  เตสํ  (ยาจกานํ) ของยาจก ท. เหล่านั้น  มุขาการ- 

ทสฺสเนน  เอว ด้วยการเห็นซึ่งอาการแห่งหน้านั่นเทียว  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต  ปุตฺตา)  

อ.บุตร ท. เหล่านั้น  วทญฺญู ชื่อว่าวทัญญู ฯ  วา อีกอย่างหนึ่ง  (เย  ปุตฺตา) อ.บุตร ท. 

เหล่าใด  สุตฺวา ฟังแล้ว  วจนํ ซึ่งคํา  อิติ ว่า  ‘(ตฺวํ) อ.ท่าน  เทหิ ขอจงให้’  อิติ ดังนี้  

เตสํ  (ยาจกานํ) ของยาจก ท. เหล่านั้น  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  ‘อิเม  (ชนา) 

อ.ชน ท. เหล่านี้  อทตฺวา ไม่ให้แล้ว  ทานํ ซึ่งทาน  ปุพฺเพ ในกาลก่อน  ภูตา เป็นผู้

เป็นแล้ว  เอวํ อย่างนี้  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  ปน ส่วนว่า  มยา อันเรา  น  ภวิตพฺพํ ไม่

พึงเป็น  เอวํ อย่างนี้’  อิติ ดังนี้  ชานนฺติ ย่อมทราบ  ตํ  อตฺถํ ซึ่งความต้องการนั้น   

ปริจฺจาเคน ด้วยการบริจาค  เตสํ  (ยาจกานํ) แก่ยาจก ท. เหล่านั้น  อิติ เพราะเหตุ

นั้น  (เต  ปุตฺตา) อ.บุตร ท. เหล่านั้น  วทญฺญู ชื่อว่าวทัญญู ฯ  วา อีกอย่างหนึ่ง  (เย  

ปุตฺตา) อ.บุตร ท. เหล่าใด  ชานนฺติ ย่อมทราบ  วจนํ ซึ่งคํา  กมฺมสฺสกตาทิทีปกํ 

อันแสดงซึ่งคุณมีความที่แห่งสัตว์เป็นผู้มีกรรมเป็นของๆ ตนเป็นต้น  ปณฺฑิตานํ ของ

บัณฑิต ท.  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต  ปุตฺตา) อ.บุตร ท. เหล่านั้น  วทญฺญู ชื่อว่าวทัญญู ฯ   

จ ก็  (เกจิ  อาจริยา) อ.อาจารย์ ท. บางพวก  ปฅนฺต ิ ย่อมสวด  ‘ปทญฺญูติ ว่า 

‘ปทญฺญู’ ดังนี้ ฯ  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ วา่  ‘ปทานิยา ผู้มีการมอบให้เสมอ  ปริจฺจาค- 

สีลา คือว่าผู้มีการบริจาคเป็นปกติ’  อิติ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘(เต  ปุตฺตา)  

อ.บุตร ท. เหล่านั้น  วิโรจเร ย่อมรุ่งโรจน์  วิราเชนฺติ คือว่าย่อมรุ่งเรือง  โสภนฺติ คือ

ว่าย่อมงาม  อุปาสกาทิปริสาสุ ในบริษัทมีอุบาสกเป็นต้น ท.  จ ด้วย  ขตฺติยาทิ- 

ปริสาสุ ในบริษัทมีกษัตริย์เป็นต้น ท.  จ ด้วย  จนฺโท  วิย ราวกะ อ.พระจันทร์  มุตฺโต 

อันพ้นแล้ว  ฆนา จากก้อน  อพฺภสงฺขาตา อันอันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าเมฆ  วา หรือ

ว่า  เมฆปฏลา จากกลีบแห่งเมฆ  (วิโรจนฺโต) รุ่งโรจน์อยู่’  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  ‘อพฺภฆนาติ ว่า ‘อพฺภฆนา’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

    นัยอันมาในอรรถกถาตโยปุตตสูตรนั้นว่า “บุตรผู้เกิดแต่ตน บุตรผู้เกิดแต่อก หรือแม้

บุตรผู้ที่เขาให้เป็นต้น ชื่อว่าบุตร. บุตรผู้เกิดก้าวล่วงมารดาบิดาด้วยคุณทั้งหลายของ

ตน, อธิบายว่า ‘มีคุณยิ่งกว่ามารดาบิดาเหล่านั้น’ ชื่อว่าอติชาตบุตร. บุตรผู้เกิดพอ
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สมควรแก่มารดาบิดาด้วยคุณทั้งหลาย, อธิบายว่า ‘มีคุณเสมอด้วยมารดาบิดาเหล่า

นั้น’ ชื่อว่าอนุชาตบุตร. บุตรผู้เกิดไม่เสมอกับมารดาบิดาด้วยคุณทั้งหลาย, อธิบายว่า 

‘มีคุณด้อยกว่ามารดาบิดาเหล่านั้น’ ชื่อว่าอวชาตบุตร. ก็บุตร ย่อมเป็นผู้ยิ่งกว่า เสมอ

กัน และด้อยกว่ามารดาบิดา ด้วยคุณเหล่าใด, พระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อจะทรงจําแนก

คุณเหล่านั้นแสดง จึงตรัสคําว่า “กถญฺจ  ภิกฺขเว” ดังนี้เป็นต้น.   

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ‘อปฺปฏิวิรตา’ ได้แก่ ผู้ชื่อว่าไม่งดเว้น เพราะไม่มีสมาทาน

วิรัติและสัมปัตตวิรัติ. บทว่า ‘ทุสฺสีลา’ ได้แก่ ผู้ชื่อว่าไม่มีศีล เพราะไม่มีคุณแม้สักว่า

ศีล ๕ เพราะไม่มีสมาทานวิรัติและสัมปัตตวิรัตินั้นนั่นแหละ. บทว่า ‘ปาปธมฺมา’ 

ได้แก่ ผู้มีธรรมอันชั่ว คือมีอาจาระเลวทราม. บทว่า ‘ปฏิวิรโต’ ได้แก่ ชื่อว่าผู้งด

เว้น คือผู้ตั้งอยู่ห่างไกล เพราะสมาทานสิกขาบท. ในทุกๆ บทที่เหลือ ก็นัยนี้. บทว่า  

‘สีลวา’ ได้แก่ ผู้มีศีล ๕ ตามที่กล่าวแล้ว. บทว่า ‘กลฺยาณธมฺโม’ ได้แก่ ผู้มีธรรมดี, 

อธิบายว่า ‘ชื่อว่าผู้มีปัญญาถึงพร้อมแล้ว เพราะความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ อันแสดงการ

ถึงสรณะ. ก็บุตรใด เมื่อมารดาบิดา เป็นผู้ไม่มีศรัทธา และไม่มีศีล แม้ตนเอง ก็เป็นผู้

เช่นนั้น, บุตรแม้นั้น บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นอวชาตบุตรทีเดียว.

 เพราะอธรรมทั้งหลายมีอสัทธิยะเป็นต้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ในลักษณะแห่ง

ความเป็นอวชาตบุตรในตโยปุตตสูตรนี้, ก็อธรรมมีอสัทธิยะเป็นต้นเหล่านั้น ย่อมมี

พร้อมในอวชาตบุตรนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสความที่บุตรเป็นผู้ชื่อว่าอติชาตบุตร

เป็นต้น เพราะเทียบเคียงมารดาบิดา.บทว่า ‘กุลคนฺธโน’ แปลว่า ผู้ตัดสกุล คือผู้ยัง

สกุลให้พินาศ. ก็ คนฺธ ศัพท์ ในบทว่า ‘กุลคนฺธโน’ นี้ มีอรรถว่าการตัด ดุจ คนฺธ 

ศัพท์ในประโยคทั้งหลายมีว่า ‘อุปฺปลคนฺธปจฺจตฺถิกา’ เป็นต้น. บทว่า ‘โลกสฺมึ’ ความ

ว่า บุตรเหล่านั้น มีอติชาตบุตรเป็นต้นนั่นแล ชื่อว่าบุตร ในสัตวโลกนี้. บุตรพ้นจาก

บุตร ๓ จําพวกนี้ ย่อมไม่มี. ก็บรรดาบุตร ๓ จําพวกเหล่านี้ บุตรเหล่าใด ชื่อว่าเป็น

อุบาสก เพราะถึงพร้อมด้วยสรณคมน์ เป็นผู้ฉลาดในกรรมด้วยญาณเครื่องรู้ความ

ที่สัตว์มีกรรมเป็นของๆ ตน, ก็บุตรเหล่านั้น เป็นบัณฑิต คือมีปัญญา ถึงพร้อม คือ

บริบูรณ์ด้วยศีล ๕ ศีล ๑๐. บุตรเหล่าใด รู้คําพูดของพวกยาจก คือทราบความต้องการ

ของยากเหล่านั้น ด้วยการเห็นอาการแห่งหน้าเท่านั้น เพราะเหตุนั้น บุตรเหล่านั้น 

ชื่อว่าวทัญญู. อีกอย่างหนึ่ง บุตรเหล่าใด ได้ยินคําพูดของยาจกเหล่านั้นว่า ‘โปรด
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ให้’ แล้วคิดว่า ‘พวกชนเหล่านี้ ไม่ให้ทานในกาลก่อน จึงเป็นผู้อย่างนี้, ส่วนเราไม่

ควรเป็นอย่างนี้’ ดังนี้แล้ว ย่อมทราบความต้องการนั้น ด้วยการบริจาคแก่ยาจกเหล่า

นั้น เพราะเหตุนั้น บุตรเหล่านั้น ชื่อว่าวทัญญู. อีกอย่างหนึ่ง บุตรเหล่าใด ย่อมทราบ

คําพูด อันแสดงคุณ มีความที่สัตว์เป็นผู้มีกรรมเป็นของๆ ตนเป็นต้น ของบัณฑิตทั้ง

หลาย เพราะเหตุนั้น บุตรเหล่านั้น ชื่อว่าวทัญญู. อาจารย์บางพวกกล่าวว่า ‘ปทญฺญู’ 

ก็มี. ความว่า ‘ผู้มอบให้เสมอ คือผู้มีปกติบริจาค’. บทว่า ‘อพฺภฆนา’ ความว่า บุตร

เหล่านั้น ย่อมไพโรจน์ คือรุ่งเรือง ได้แก่งดงามในบริษัททั้งหลายมีอุบาสกบริษัท

เป็นต้น และในบริษัททั้งหลายมีขัตติยบริษัทเป็นต้น เหมือนพระจันทร์พ้นจากก้อน

กล่าวคือหมอก หรือจากกลีบเมฆ ไพโรจน์อยู่”.

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

อปรตโยปุตฺต

[๓๗๘] ตโย  หิ  ปุตฺตา,  น  หิ  อญฺโฃ  อตฺถิ  อนฺเตวาสี  ทินฺนโก  อตฺรโชติ  ตึสนิปาเต  ปณฺฑรก- 

ชาตกปาลิ ฯ

 “ตโย  หิ  ปุตฺตา  (สนฺติ),  น  หิ  อญฺโฃ  (ปุตฺโต)  อตฺถิ  อนฺเตวาสี  (ปุตฺโต)  ทินฺนโก  (ปุตฺโต)  

อตฺรโช  (ปุตฺโต)”  อิติ  ตึสนิปาเต  ปณฺฑรกชาตกปาลิ ฯ

 ปณฺฑกชาตกปาลิ อ.บาลีแห่งปัณฑกชาดก  ตึสนิปาเต ในติงสนิบาต  อิติ ว่า  “หิ ก็  

ปุตฺตา อ.บุตร ท.  ตโย สาม  (สนฺติ) มีอยู่,  อญฺโฃ  (ปุตฺโต) อ.บุตรอื่น  อนฺเตวาสี  

(ปุตฺโต) คือ อ.บุตรผู้อยู่ในภายในโดยปกติ  ทินฺนโก  (ปุตฺโต) คือ อ.บุตรผู้อันชน ท. 

เหล่าอื่นให้แล้ว  อตฺรโช  (ปุตฺโต) คือ อ.บุตรผู้เกิดแล้วแต่ตน  น  หิ  อตฺถิ ย่อมไม่มี

นั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 บาลีปัณฑรชาดก ในติงสนิบาตว่า “ก็บุตรมี ๓ จําพวก บุตรอื่นไม่มีเลย, คือ บุตรผู้มี

ปกติอยู่ภายใน บุตรที่เขาให้ บุตรที่เกิดแต่ตน”.

 ..............................................................................................................................
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 อญฺโฃติ  อญฺโฃ  จตุตฺโถ  ปุตฺโต  นาม  นตฺถิ ฯ  อนฺเตวาสีติ  สิปฺปํ  วา  อุคฺคณฺหนฺโต   

ปญฺหํ  วา  สุณนฺโต  สนฺติเก  วุตฺโถ ฯ  ทินฺนโกติ  อยนฺเต  ปุตฺโต  โหตูติ  ปเรหิ   

ทินฺโนติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 “อญฺโฃติ  (ปทสฺส)  ‘อญฺโฃ  จตุตฺโถ  ปุตฺโต  นาม  นตฺถิ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘อนฺเตวาสีติ   

(ปทสฺส)  ‘(ปุตฺโต)  สิปฺปํ  วา  อุคฺคณฺหนฺโต  ปญฺหํ  วา  สุณนฺโต  สนฺติเก  วุตฺโถ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ   

‘ทินฺนโกติ  (ปทสฺส)  ‘อยํ  (ปุคฺคโล)  เต  ปุตฺโต  โหตูติ  ปเรหิ  (ชเนหิ)  ทินฺโน’  (อิติ  อตฺโถ)”  

อิติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

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

‘ปุตฺโต  นาม ชื่อ อ.บุตร  อญฺโฃ อื่น  จตุตฺโถ คือว่าคนที่ ๔  นตฺถิ ย่อมไม่มี’  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘อญฺโฃติ ว่า ‘อญฺโฃ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  

‘(ปุตฺโต) อ.บุตร  อุคฺคณฺหนฺโต ผู้เรียนเอาอยู่  สิปฺป ํซึ่งศิลปะ  วา หรือ  วา หรือว่า  

สุณนฺโต ผู้ฟังอยู่  ปญฺหํ ซึ่งปัญหา  วุตฺโถ อยู่แล้ว  สนฺติเก ในสํานัก’  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  ‘อนฺเตวาสีติ ว่า ‘อนฺเตวาสี’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  

‘(ปุตฺโต) อ.บุตร  ปเรหิ  (ชเนหิ)  ทินฺโน ผู้อันชน ท. เหล่าอื่น ให้แล้ว  อิติ ว่า  ‘อยํ  

(ปุคฺคโล) อ.บุคคลนี้  ปุตฺโต เป็นบุตร  เต ของท่าน  โหตุ จงเป็น’  อิติ ดังนี้’  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ทินฺนโกติ ว่า ‘ทินฺนโก’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาปัณฑรกชาดกนั้นว่า “บทว่า ‘อญฺโฃ’ ความว่า ชื่อว่าบุตรอื่น คือจําพวกที่ ๔ 

ย่อมไม่มี. บทว่า ‘อนฺเตวาสี’ ได้แก่ บุตรผู้เรียนศิลปะบ้าง ฟังปัญหาบ้าง อยู่ในสํานัก. 

บทว่า ‘ทินฺนโก’ ได้แก่ บุตรที่คนเหล่าอื่นให้แล้ว ด้วยกล่าวว่า ‘ผู้นี้ จงเป็นบุตรของ

ท่าน’.

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

จตุพฺพิธปุตฺต

[๓๗๙] ปุตฺโต  จ  นาเมส  อตฺรโช  เขตฺรโช  อนฺเตวาสิโก  ทินฺนโกติ  จตุพฺพิโธ ฯ  ตตฺถ   

อตฺตานํ  ปฏิจฺจ  ชาโต  อตฺรโช  นาม ฯ  สยนปิฏฺเฅ  ปลฺลงฺเก  อุเรติ  เอวมาทีสุ  
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นิพฺพตฺโต  เขตฺรโช  นาม ฯ  สนฺติเก  สิปฺปุคฺคณฺหนโก  อนฺเตวาสิโก  นาม ฯ   

โปสาวนตฺถาย  ทินฺโน  ทินฺนโก  นามาติ  เอกนิปาเต  กฏฺฅหารกชาตกวณฺณนา ฯ

 “ปุตฺโต  จ  นาม  เอโส  ‘อตฺรโช  (ปุตฺโต)  เขตฺรโช  (ปุตฺโต)  อนฺเตวาสิโก  (ปุตฺโต)  ทินฺนโก   

(ปุตฺโต)’  อิติ  จตุพฺพิโธ ฯ  ตตฺถ  (จตุพฺพิเธสุ  ปุตฺเตสุ)  อตฺตานํ  ปฏิจฺจ  ชาโต  (ปุตฺโต)  อตฺรโช  

นาม ฯ  ‘สยนปิฏฺเฅ  ปลฺลงฺเก  อุเรติ  เอวํ  อาทีสุ  (ฅาเนสุ)  นิพฺพตฺโต  (ปุตฺโต)  เขตฺรโช  นาม ฯ  

สนฺติเก  สิปฺปุคฺคณฺหนโก  (ปุตฺโต)  อนฺเตวาสิโก  นาม ฯ  (ปเรหิ  ชเนหิ)  โปสาวนตฺถาย  ทินฺโน  

(ปุตฺโต)  ทินฺนโก  นามาติ  เอกนิปาเต  กฏฺฅหารกชาตกวณฺณนา ฯ

 กฏฺฅหารกชาตกวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งกัฏฐหารกชาดก  เอกนิปาเต ในเอก

นิบาต  อิติ ว่า  “จ ก็  เอโส  ปุตฺโต  นาม ชื่อ อ.บุตรนั่น  จตุพฺพิโธ มีอย่าง ๔  อิติ 

คือ  ‘อตฺรโช  (ปุตฺโต) อ.บุตรผู้เกิดแล้วแต่ตน  เขตฺรโช  (ปุตฺโต) อ.บุตรผู้เกิดแล้วใน

เขต  อนฺเตวาสิโก  (ปุตฺโต) อ.บุตรผู้อยู่ในภายในเป็นปกติ  ทินฺนโก  (ปุตฺโต) อ.บุตร

ผู้อันชน ท. เหล่าอื่นให้แล้ว”  (โหติ) ย่อมมี ฯ  ตตฺถ  (จตุพฺพิเธสุ  ปุตฺเตสุ)  อตฺตานํ  

ปฏิจฺจ  ชาโต  (ปุตฺโต) อ.- ในบุตร ท. ผู้มีอย่าง ๔ เหล่านั้นหนา -บุตร ผู้อาศัยแล้ว 

ซึ่งตน เกิด  อตฺรโช  นาม ชื่อว่าบุตรผู้เกิดแล้วแต่ตน ฯ  (ปุตฺโต) อ.บุตร  นิพฺพตฺโต 

ผู้บังเกิดแล้ว  (ฅาเนสุ) ในที่ ท.  อาทีสุ เป็นต้น  เอวํ อย่างนี้  อิติ คือ  ‘สยนปิฏฺเฅ 

บนหลังแห่งที่เป็นที่นอน  ปลฺลกฺเก บนบัลลังก์  อุเร ที่อก’  อิติ ดังนี้  เขตฺรโช  นาม 

ชื่อว่าบุตรผู้เกิดแล้วในเขต ฯ  (ปุตฺโต) อ.บุตร  สิปฺปุคฺคณฺหนโก ผู้เรียนเอาซึ่งศิลปะ  

สนฺติเก ในสํานัก  อนฺเตวาสิโก  นาม ชื่อว่าบุตรผู้อยู่ในภายในเป็นปกติ ฯ  (ปุตฺโต) 

อ.บุตร  (ปเรหิ  ชเนหิ)  ทินฺโน ผู้อันชน ท. เหล่าอื่นให้แล้ว  โปสาวนตฺถาย เพื่อ

ประโยชน์แก่การพอกเลี้ยง  ทินฺนโก  นาม ชื่อว่าบุตรผู้อันชน ท. เหล่าอื่น ให้แล้ว”  

อิติ ดังนี้ ฯ  

 อรรถกถากัฏฐหารชาดก ในเอกนิบาตว่า “ก็ชื่อว่าบุตรนี้ มี ๔ จําพวก คือ ‘บุตรอาศัย

ตนเกิด บุตรเกิดในเขต บุตรผู้มีปกติอยู่ภายใน บุตรที่เขาให้’. บรรดาบุตร ๔ จําพวก

เหล่านั้น บุตรผู้อาศัยตนเกิด ชื่อว่าอัตรชะ, บุตรผู้เกิดในที่ทั้งหลาย คือบนหลังที่นอน 

บนบัลลังก์ ที่อกเป็นต้น ชื่อว่าเขตรชะ, บุตรผู้เรียนศิลปะในสํานัก ชื่อว่าอันเตวาสิก. 

บุตรที่เขาให้เพื่อต้องการให้เลี้ยงดู ชื่อว่าทินนกะ”.

 ..............................................................................................................................
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 อิธ  ปน  อติชาตาทิเภทภินฺนา  อตฺรชาว  ลพฺภนฺติ ฯ  เตนาหฏฺฅกถายํ  อตฺตนา   

ชาตปุตฺตาปิ  ธีตโรปิ  ปุตฺตาเตฺวว  สงฺขฺยํ  คจฺฉนฺตีติ ฯ

 (ปณฺฑิเตน)  อิธ  (มงฺคลกถายํ)  ปน  อติชาตาทิเภทภินฺนา  อตฺรชา ว  (ปุตฺตา)  ลพฺภนฺติ ฯ  เตน  

(อฏฺฅกถาจริโย)  อาห  อฏฺฅกถายํ  “อตฺตนา  ชาตปุตฺตาปิ  ธีตโรปิ  ‘ปุตฺตา’  อิติ  เอว  สงฺขฺยํ  

คจฺฉนฺตีติ ฯ

 ปน แต่ว่า  อตฺรชา ว  (ปุตฺตา) อ.บุตร ท. ผู้เกิดแล้วแต่ตนเทียว  อติชาตาทิเภท-

ภินฺนา ผู้ต่างแล้วโดยประเภทแห่งบุตรมีอติชาตบุตรเป็นต้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  

ลพฺภนฺติ ย่อมได้  อิธ  (มงฺลคกถายํ) ในมงคลกถานี้ ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (อฏฺฅ-

กถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อตฺตนา  ชาตปุตฺตาปิ 

อ.บุตรผู้เกิดแล้ว ท. แต่ตน ก็ดี  ธีตโรปิ อ.ธิดา ท. ก็ดี  คจฺฉนฺติ ย่อมถึง  สงฺขฺยํ ซึ่ง

การนับ  ‘ปุตฺตา’  อิติ  เอว ว่าเป็นบุตรดังนี้นั่นเทียว”  อิติ ดังนี้  อฏฺฅกถายํ ในอรรถ

กถา ฯ

 แต่ในมงคลกถานี้ บัณฑิตย่อมได้แต่บุตรที่อาศัยตนเกิด อันต่างโดยประเภทมีอติชาต-

บุตรเป็นต้น. เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์ จึงกล่าวไว้ในอรรถกถาว่า “บุตรก็ดี 

ธิดาก็ดี ซึ่งเกิดแต่ตน ย่อมถืงการนับว่า ‘บุตร’ ทั้งนั้น”.

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

วีสติภริยา

[๓๘๐] ทารา  นาม  วีสติ  ภริยา  “มาตุรกฺขิตา  ปิตุรกฺขิตา  มาตาปิตุรกฺขิตา  ภาตุรกฺขิตา  

ภคินีรกฺขิตา  ฃาติรกฺขิตา  โคตฺตรกฺขิตา  ธมฺมรกฺขิตา  สารกฺขา  สปริทณฺฑา  ธนกฺกีตา   

ฉนฺทวาสินี  โภควาสินี  ปฏวาสินี  โอทปตฺตกินี  โอภฏจุมฺพฏา  ทาสี  จ  ภริยา  จ   

กมฺมการี  จ  ภริยา  จ  ธชาหฏา  มุหุตฺติกาติ  เอวํ  สญฺจริตฺตวิภงฺเค  วุตฺตา ฯ

 ทารา  นาม  (อุปาลิตฺเถเรน)  วีสติ  ภริยา  “มาตุรกฺขิตา  (อิตฺถี)  ปิตุรกฺขิตา  (อิตฺถี)  มาตาปิตุรกฺขิตา   

(อิตฺถี)  ภาตุรกฺขิตา  (อิตฺถี)  ภคินีรกฺขิตา  (อิตฺถี)  ฃาติรกฺขิตา  (อิตฺถี)  โคตฺตรกฺขิตา  (อิตฺถี)   

ธมฺมรกฺขิตา  (อิตฺถี)  สารกฺขา  (อิตฺถี)  สปริทณฺฑา  (อิตฺถี)  ธนกฺกีตา  (อิตฺถี)  ฉนฺทวาสินี  (อิตฺถี)  
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โภควาสินี  (อิตฺถี)  ปฏวาสินี  (อิตฺถี)  โอทปตฺตกินี  (อิตฺถี)  โอภฏจุมฺพฏา  ทาสี  จ  ภริยา  จ  

(อิตฺถี)  กมฺมการี  จ  ภริยา  จ  (อิตฺถี)  ธชาหฏา  (อิตฺถี)  มุหุตฺติกา  (อิตฺถี)”  อิติ  เอวํ  สญฺจริตฺต- 

วิภงฺเค  วุตฺตา ฯ

 ภริยา อ.ภรรยา ท.  วีสต ิ๒๐  (อุปาลิตฺเถเรน) อันพระอุบาลีผู้เถระ  วุตฺตา กล่าว

แล้ว  สญฺจริตฺตวิภงฺเค ในวิภังค์แห่งสัญจริตตสิกขาบท  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  “มาตุ- 

รกฺขิตา  (อิตฺถี) อ.หญิงผู้อันมารดารักษาแล้ว  ปิตุรกฺขิตา  (อิตฺถี) อ.หญิงผู้อันบิดา

รักษาแล้ว  มาตาปิตุรกฺขิตา  (อิตฺถี) อ.หญิงผู้อันมารดาและบิดารักษาแล้ว  ภาตุ-

รกฺขิตา  (อิตฺถี) อ.หญิงผู้อันพี่น้องชายรักษาแล้ว  ภคินีรกฺขิตา  (อิตฺถี) อ.หญิงผู้อันพี่

น้องหญิงรักษาแล้ว  ฃาติรกฺขิตา  (อิตฺถี) อ.หญิงผู้อันญาติรักษาแล้ว  โคตฺตรกฺขิตา   

(อิตฺถี) อ.หญิงผู้อันโคตรรักษาแล้ว  ธมฺมรกฺขิตา  (อิตฺถี) อ.หญิงผู้อันธรรมรักษาแล้ว  

สารกฺขา  (อิตฺถี) อ.หญิงผู้เป็นไปกับด้วยการอารักขา  สปริทณฺฑา  (อิตฺถี) อ.หญิง

ผู้เป็นไปกับด้วยอาชญารอบ  ธนกฺกีตา  (อิตฺถี) อ.หญิงผู้อันบุรุษซื้อแล้วด้วยทรัพย์  

ฉนฺทวาสินี  (อิตฺถี) อ.หญิงผู้อยู่ด้วยความพอใจ  โภควาสินี  (อิตฺถี) อ.หญิงผู้ด้วย

โภคะ  ปฏวาสินี  (อิตฺถี) อ.หญิงผู้อยู่ด้วยแผ่นผ้า  โอทปตฺตกินี  (อิตฺถี) อ.หญิงผู้จุ่ม

นิ้วมือในภาชนะนํ้า  โอภฏจุมฺพฏา  (อิตฺถี) อ.หญิงผู้มีเทริดอันบุรุษนําลงแล้ว  ทาสี  

จ  ภริยา  จ  (อิตฺถี) อ.หญิงผู้เป็นนางทาสีด้วย ผู้เป็นภรรยาด้วย  กมฺมการี  จ  ภริยา  

จ  (อิตฺถี) อ.หญิงผู้เป็นผู้กระทําซึ่งการงานด้วย ผู้เป็นภรรยาด้วย  ธชาหฏา  (อิตฺถี) 

อ.หญิงผู้อันธงนํามาแล้ว  มุหุตฺติกา  (อิตฺถี) อ.หญิงผู้อันบุรุษอยู่ร่วมสิ้นกาลครู่หนึ่ง”  

อิติ ดังนี้  ทารา  นาม ชื่อว่าภรรยา ฯ

 ภรรยา ๒๐ จําพวก พระอุบาลีเถระกล่าวไว้ในวิภังค์แห่งสัญจริตตสิกขาบทอย่างนี้่ว่า 

“สตรีที่มารดารักษา สตรีที่บิดารักษา สตรีที่มารดาบิดารักษา สตรีที่พี่น้องชายรักษา 

สตรีที่พี่น้องหญิงรักษา สตรีที่ญาติรักษา สตรีที่โคตรรักษา สตรีที่ธรรมรักษา สตรีมี

อารักขา สตรีมีอาชญารอบ สตรีที่ซื้อมาด้วยทรัพย์ สตรีที่อยู่ด้วยความพอใจ สตรีที่

อยู่ด้วยโภคะ สตรีที่อยู่ด้วยแผ่นผ้า สตรีที่จุ่มนิ้วมือในภาชนะนํ้า สตรีที่บุรุษปลงเทริด

ลง สตรีที่เป็นทั้งนางทาสีทั้งภรรยา สตรีเป็นทั้งผู้ทําการงานทั้งภรรยา สตรีที่ธงนํามา 

สตรีที่บุุรุษอยู่ร่วมเพียงครู่หนึ่ง” ชื่อว่าภรรยา.

 ..............................................................................................................................
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[๓๘๑] ตตฺถ  มาตุรกฺขิตาติ  มาตรา  รกฺขิตา  ยถา  ปุริเสน  สํวาสํ  น  กปฺเปติ  เอวํ  มาตรา  

รกฺขิตา ฯ  เตนสฺส  ปทภาชเนปิ  วุตฺตํ  มาตา  รกฺขติ  โคเปติ  อิสฺสริยํ  กาเรติ  วสํ   

วตฺเตตีติ ฯ

 ตตฺถ  รกฺขตีติ  กตฺถจิ  คนฺตุํ  น  เทติ ฯ  โคเปตีติ  ยถา  อญฺเฃ  น  ปสฺสนฺติ,  เอวํ   

คุตฺตฏฺฅาเน  ฅเปติ ฯ  อิสฺสริยํ  กาเรตีติ  เสริวิหารมสฺสา  นิเสเธนฺตี  อภิภวิตฺวา   

วตฺตติ ฯ  วสํ  วตฺเตตตีิ  อิทํ  กโรหิ  อิทํ  มา  อกาสีติ  เอวํ  อตฺตโน  วสํ  ตสฺสา  

อุปริ  วตฺเตติ ฯ  เอเตนุปาเยน  ปิตุรกฺขิตาทโยปิ  ฃาตพฺพา ฯ  โคตฺตํ  วา  ธมฺโม  วา   

น  รกฺขติ ฯ  สโคตฺเตหิ  ปน  สหธมฺมิเกหิ  จ  เอกํ  สตฺถารํ  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิเตหิ   

เอกคณปริยาปนฺเนหิ  จ  รกฺขิตา  โคตฺตรกฺขิตา  ธมฺมรกฺขิตาติ  วุจฺจติ ฯ  สห   

อารกฺเขน  สารกฺขา ฯ  สห  ปริทณฺเฑน  สปริทณฺฑาติ  ตพฺพณฺณนา ฯ 

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “มาตุรกฺขิตาติ  (ปทสฺส)  ‘มาตรา  รกฺขิตา  (อิตฺถี)  ยถา  ปุริเสน  สํวาสํ  น   

กปฺเปติ  เอวํ  มาตรา  รกฺขิตา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  เตน  (อุปาลิตฺเถเรน)  อสฺส  (สญฺจริตฺตสิกฺขาปท-

วิภงฺคสฺส)  ปทภาชเนปิ  วุตฺตํ  ‘มาตา  รกฺขติ  โคเปติ  อิสฺสริยํ  กาเรติ  วสํ  วตฺเตตีติ  (วจนํ) ฯ

 ตตฺถ  (ปทเสุ)  ‘รกฺขตีติ  (ปทสฺส)  ‘กตฺถจิ  (ฅาเน)  คนฺตุํ  น  เทติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘โคเปตีติ  

(ปทสฺส)  ‘ยถา  อญฺเฃ  (ปุริสา)  น  ปสฺสนฺติ,  เอวํ  (มาตา)  คุตฺตฏฺฅาเน  ฅเปติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

‘อิสฺสริยํ  กาเรตีติ  (ปททฺวยสฺส)  ‘เสริวิหารํ  อสฺสา  (อิตฺถิยา)  นิเสเธนฺตี  อภิภวิตฺวา  วตฺตติ’  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ  ‘วสํ  วตฺเตตตีิ  (ปททฺวยสฺส  ‘ตฺวํ)  อิทํ  (กมฺมํ)  กโรหิ,  (ตฺวํ)  อิทํ  (กมฺมํ)  มา  อกาสีติ  

เอวํ  อตฺตโน  วสํ  ตสฺสา  (อิตฺถิยา)  อุปริ  วตฺเตติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (ปณฺฑิเตน)  เอเตน  อุปาเยน  

ปิตุรกฺขิตาทโยปิ  (อิตฺถิโย)  ฃาตพฺพา ฯ  โคตฺตํ  วา  ธมฺโม  วา  น  รกฺขติ ฯ  (ภควตา  อิตฺถี)   

สโคตฺเตหิ  (ชเนหิ)  ปน  สหธมฺมิเกหิ  (ชเนหิ)  จ  เอกํ  สตฺถารํ  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิเตหิ  (จ)   

เอกคณปริยาปนฺเนหิ  จ  รกฺขิตา  ‘โคตฺตรกฺขิตา  ธมฺมรกฺขิตาติ  วุจฺจติ ฯ  (อิตฺถี)  สห  อารกฺเขน  

(วตฺตติ)  สารกฺขา ฯ  (อิตฺถี)  สห  ปริทณฺเฑน  (วตฺตติ)  สปริทณฺฑาติ  ตพฺพณฺณนา ฯ 

 ตพฺพณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งวิภังค์แห่งสัญจริตตสิกขาบทนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘(อิตฺถี) อ.หญิง  มาตรา  รกฺขิตา ผู้อันมารดารักษาแล้ว  มาตรา  

รกฺขิตา คือว่าผู้อันมารดารักษาแล้ว  เอวํ โดย-,  (สา  อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  น  กปฺเปติ  

จะไม่สําเร็จ  สํวาส ํ ซึ่งการอยู่ร่วม  ปุริเสน กับด้วยบุรุษ  ยถา โดยประการใด, -

ประการนั้น’  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  ‘มาตุรกฺขิตาติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. 
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เหล่านั้นหนา -บทว่า ‘มาตุรกฺขิตา’ ดังนี้ ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  

‘มาตา อ.มารดา  รกฺขติ ย่อมรักษา  โคเปติ ย่อมคุ้มครอง  อิสฺสริยํ  กาเรติ ยังตน 

ย่อมให้กระทํา ซึ่งความเป็นใหญ่  วสํ ยังอํานาจ  วตฺเตต ิย่อมให้เป็นไป’  อิติ ดังนี้  

(อุปาลิตฺเถเรน) อันพระอุบาลีผู้เถระ  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  ปทภาชเนปิ แม้ในปทภาชนะ  

อสฺส  (สญฺจริตฺตสิกฺขาปทวิภงฺคสฺส) แห่งวิภังค์แห่งสัญจริตตสิกขาบทนั้น ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘น  เทติ ย่อมไม่ให้  คนฺตุํ เพื่ออันไป  กตฺถจิ  (ฅาเน) ใน

ที่ไหนๆ’  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  ‘รกฺขตีติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้น

หนา -บทว่า ‘รกฺขติ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อญฺเฃ  (ปุริสา) อ.บุรุษ ท. 

เหล่าอื่น  น  ปสฺสนฺต ิจะไม่เห็น  ยถา โดยประการใด,  (มาตา) อ.มารดา  ฅเปติ  

ย่อมกักไว้  คุตฺตฏฺฅาเน ในที่เป็นที่คุ้มครองแล้ว  เอวํ โดยประการนั้น’  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘โคเปตีติ ว่า ‘โคเปติ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า   

‘นิเสเธนฺตี ห้ามอยู่  เสริวิหารํ ซึ่งการอยู่อย่างเสรี  อสฺสา  (อิตฺถิยา) แห่งหญิงนั้น  

อภิภวิตฺวา  ปวตฺตต ิย่อมประพฤติข่มขี่’  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสอง

แห่งบท  ‘อิสฺสริยํ  กาเรตีติ ว่า ‘อิสฺสริยํ  กาเรติ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  

‘วส ํยังอํานาจ  อตฺตโน ของตน  วตฺเตต ิย่อมให้เป็นไป  อุปริ ในเบื้องบน  ตสฺสา  

(อิตฺถิยา) ของหญิงนั้น  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘(ตฺวํ) อ.เจ้า  กโรหิ จงกระทํา  อิทํ  

(กมฺมํ) ซึ่งกรรมนี้,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  มา  อกาสิ อย่าได้กระทําแล้ว  อิทํ  (กมฺมํ) ซึ่งกรรม

นี้’  อิติ ดังนี้’  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  ‘วสํ  วตฺเตตีติ ว่า ‘วสํ  

วตฺเตติ’ ดังนี้ ฯ  (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท.  ปิตุรกฺขิตาทโยปิ แม้มีหญิงผู้อันบิดารักษาแล้ว

เป็นต้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ฃาตพฺพา พึงทราบ  เอเตน  อุปาเยน ด้วยอุบาย

นี้ ฯ  โคตฺตํ  วา อ.โคตรหรือ  ธมฺโม  วา หรือว่า อ.ธรรม  น  รกฺขติ ย่อมไม่รักษา ฯ  

ปน แต่ว่า  (อิตฺถี) อ.หญิง  สโคตฺเตหิ  (ชเนหิ  จ)  สหธมฺมิเกหิ  (ชเนหิ)  จ  เอกํ  

สตฺถารํ  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิเตหิ  (จ)  เอกคณปริยาปนฺเนหิ  จ ผู้อันชน ท. ผู้มีโคตร

อันเสมอกันด้วย อันชน ท. ผู้ประพฤติซึ่งธรรมร่วมกัน ด้วย คือว่า ผู้บวชอุทิศแล้ว ซึ่ง

พระศาสดา เดียวกันด้วย ผู้นับเนื่องแล้วในคณะเดียวกันด้วย รักษาแล้ว  (ภควตา) 

อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุจฺจติ ย่อมตรัสเรียก  อิติ ว่า  ‘โคตฺตรกฺขาตา  (อิตฺถี) หญิง

ผู้อันโคตรรักษา  ธมฺมรกฺขิตา  (อิตฺถี) หญิงผู้อันธรรมรักษา’  อิติ ดังนี้ ฯ  (อิตฺถี) 

อ.หญิง  (วตฺตติ) ย่อมเป็นไป  สห กับ  อารกฺเขน ด้วยการอารักขา  สารกฺขา ชื่อว่า
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หญิงผู้เป็นไปกับด้วยการอารักขา ฯ  (อิตฺถี) อ.หญิง  (วตฺตติ) ย่อมเป็นไป  สห กับ  

ปริทณฺเฑน ด้วยอาชญารอบ  สปริทณฺฑา ชื่อว่าหญิงผู้เป็นไปกับด้วยอาชญา”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

       อรรถกถาวิภังค์แห่งสัญจริตตสิกขาบทนั้นว่า “บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ‘มาตุรกฺขิตา’  

ได้แก่ สตรีที่มารดารักษา คือมารดารักษาโดยประการที่จะสําเร็จการอยู่ร่วมกับบุรุษ

ไม่ได้. เพราะเหตุนั้น แม้ในบทภาชนะแห่งสัญจริตตสิกขาบทนั้น พระอุบาลีเถระ จึง

กล่าวว่า ‘มารดา ย่อมรักษา คุ้มครอง ยังตนให้ทําความเป็นใหญ่ ยังอํานาจให้เป็นไป’. 

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ‘รกฺขติ’ ความว่า ย่อมไม่ให้ไปในที่ไหนๆ. บทว่า ‘โคเปติ’ 

ความว่า ย่อมกักไว้ในที่คุ้มครองโดยประการที่บุรุษเหล่าอื่นจะไม่เห็น. สองบทว่า  

‘อิสฺสริยํ  กาเรติ’ ความว่า ห้ามการอยู่ตามอําเภอใจแห่งสตรีนั้น ประพฤติข่มขี่. 

สองบทว่า ‘วสํ  วตฺเตติ’ ความว่า ยังอํานาจของตนให้เป็นไปในเบื้องบนแห่งสตรี

นั้นอย่างนี้ว่า ‘เธอจงทําสิ่งนี้, อย่าได้ทําสิ่งนี้’. แม้สตรีทั้งหลายมีสตรีที่บิดารักษา

เป็นต้น บัณฑิตพึงทราบโดยนัยนั้น. โคตรหรือธรรม ย่อมรักษาไม่ได้. แต่ว่า สตรีอัน

ชนผู้มีโคตรเสมอกัน และอันชนผู้ประพฤติธรรมร่วมกัน คือชนผู้บวชอุทิศพระศาสดา

พระองค์เดียวกัน และชนผู้นับเนื่องในคณะเดียวกันรักษาแล้ว ท่านเรียกว่า ‘สตรีผู้อัน

โคตรรักษา สตรีผู้อันธรรมรักษา’. สตรีเป็นไปกับด้วยอารักขา ชื่อว่าสตรีมีอารักขา. 

สตรีเป็นไปกับด้วยอาชญารอบ ชื่อว่าสตรีมีอาชญารอบ”.

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

[๓๘๒] เสริวิหารนฺติ  สจฺฉนฺทจารํ ฯ  วสนตฺิ  อาณํ ฯ  โคตฺตนฺติ  โคตมโคตฺตาทิกํ  โคตฺตํ ฯ   

ธมฺโมติ  ปณฺฑรงฺคปริพฺพาชกาทีนํ  เตสํ  เตสํ  วา  กุลานํ  ธมฺโม ฯ  โคตฺตวนฺเตสุ  

โคตฺตสทฺโท  ธมฺมจารีสุ  จ  ธมฺมสทฺโท  วตฺตตีติ  อาห  สโคตฺเตหีติอาทึ ฯ

 ตตฺถ  สโคตฺเตหีติ  สมานโคตฺเตหิ  เอกวํสชาเตหีติ  อตฺโถ ฯ  สหธมฺมิเกหตีิ  เอกสฺส  

สตฺถุ  สาสเน  สหจริตพฺพธมฺเมหิ  สมานกุลธมฺเมหิ  วา ฯ  เตเนวาห  เอกํ  สตฺถารนฺติ

อาทึ ฯ  ตตฺถ  เอกํ  สตฺถารํ  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิเตหีติ  อิมินา  ปณฺฑรงฺคปริพฺพาชกาทโย  

วุตฺตา ฯ  เอกคณปริยาปนฺเนหีติ  มาลาการาทิเอกคณปริยาปนฺเนหีติ  ตฏฺฏีกา ฯ
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 “เสริวิหารนฺติ  (ปทสฺส)  ‘สจฺฉนฺทจารํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘วสนตฺิ  (ปทสฺส)  ‘อาณํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

‘โคตฺตนฺติ  (ปทสฺส)  ‘โคตมโคตฺตาทิกํ  โคตฺตํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ธมฺโมติ  ปณฺฑรงฺคปริพฺพาชกาทีนํ   

(ชนานํ)  เตสํ  เตสํ  วา  กุลานํ  ธมฺโม ฯ  โคตฺตวนฺเตสุ  (ชเนสุ)  โคตฺตสทฺโท  ธมฺมจารีสุ  จ  (วตฺตติ)   

ธมฺมสทฺโท  วตฺตตีติ  (อฏฺฅกถาจริโย)  อาห  ‘สโคตฺเตหีติอาทึ  (วจนํ) ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  ‘สโคตฺเตหีติ  (ปทสฺส)  ‘สมานโคตฺเตหิ  เอกวํสชาเตหีติ  อตฺโถ ฯ  ‘สหธมฺมิเกหตีิ   

(ปทสฺส)  ‘เอกสฺส  สตฺถุ  สาสเน  สหจริตพฺพธมฺเมหิ  สมานกุลธมฺเมหิ  วา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  เตน  

(อฏฺฅกถาจริโย)  อาห  ‘เอกํ  สตฺถารนฺติอาทึ  (วจนํ) ฯ  (อฏฺฅกถาจริเยน)  ตตฺถ  (วจเนสุ)  ‘เอกํ  

สตฺถารํ  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิเตหีติ  อิมินา  (วจเนน)  ปณฺฑรงฺคปริพฺพาชกาทโย  (ชนา)  วุตฺตา ฯ  

‘เอกคณปริยาปนฺเนหีติ  (ปทสฺส)  ‘มาลาการาทิเอกคณปริยาปนฺเนหิ  (ชเนหิ)’  (อิติ  อตฺโถ)”  

อิติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งวิภังค์แห่งสัญจริตตสิกขาบทนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 

ว่า  ‘สจฺฉนฺทจารํ การเที่ยวไปตามความพอใจของตน’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

‘เสริวิหารินฺติ ว่า ‘เสริวิหารึ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อาณํ ยังอาชญา’  

(อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘วสนฺต ิ ว่า ‘วสํ’ ดังนี้ ฯ  โคตฺตํ อ.โคตร  โคตม- 

โคตฺตาทิกํ มีโคตมโคตรเป็นต้น  โคตฺตนฺติ ชื่อว่าโคตร ฯ  ธมฺโม อ.ธรรม  ปณฺฑรงฺค- 

ปริพฺพาชกาทีนํ  (ชนานํ) ของชน ท. มีชนผู้นุ่งผ้าขาวและปริพาชกเป็นต้น  วา 

หรือว่า  เตสํ  เตสํ  กุลานํ แห่งตระกูลนั้นๆ  ธมฺโมติ ชื่อว่าธรรม ฯ  โคตฺตสทฺโท 

อ.โคตฺตศัพท์  (วตฺตติ) ย่อมเป็นไป  โคตฺตวนฺเตสุ  (ชเนสุ) ในชน ท. ผู้มีโคตร  จ 

ด้วย,  ธมฺมสทฺโท อ.ธมฺมศัพท์  วตฺตต ิย่อมเป็นไป  ธมฺมจารีสุ  (ชเนสุ) ในชน ท.  

ผู้ประพฤติซึ่งธรรมโดยปกติ  จ ด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระ-

อรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา  ‘สโคตฺเตหีิติ ว่า ‘สโคตฺเตหิ’ ดังนี้ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘สมานโคตฺเตหิ ผู้มีโคตรอันเสมอกัน,  อตฺโถ อ.อธิบาย  

อิติ ว่า  ‘เอกวํสชาเตหิ ผู้เกิดในวงศ์เดียวกัน’  อิติ ดังนี้’  อิติ ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  

‘สโคตฺเตหีติ ว่า ‘สโคตฺเตหิ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘สหจริตพฺพ- 

ธมฺเมหิ ผู้มีธรรมอันบุคคลพึงประพฤติร่วมกัน  สาสเน ในศาสนา  สตฺถุ ของพระ-

ศาสดา  เอกสฺส พระองค์เดียวกัน  วา หรือว่า  สมานกุลธมฺเมหิ ผู้มีธรรมแห่งสกุล

ที่เสมอกัน’  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘สหธมฺมิเกหีต ิว่า ‘สหธมฺมิเกหิ’ ดังนี้ ฯ  เตน  เอว 
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เพราะเหตุนั้นนั่นเทียว  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  

(วจนํ) ซึ่งคํา  ‘เอกํ  สตฺถารนฺติอาทึ เป็นต้นว่า ‘เอกํ  สตฺถารํ’ ดังนี้ ฯ  ปณฺฑรงฺค- 

ปริพฺพาชกาทโย  (ชนา) อ.ชน ท. มีชนผู้นุ่งห่มผ้าขาวและปริพาชกเป็นต้น  (อฏฺฅ-

กถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺตา กล่าวแล้ว  ตตฺถ  (วจเนสุ)  ‘เอกํ   

สตฺถารํ  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิเตหีติ  อิมินา  (วจเนน) ด้วย- ในคํา ท. เหล่านั้นหนา -

คํานี้ว่า ‘เอกํ  สตฺถารํ  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิเตหิ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  

‘มาลาการาทิเอกคณปริยาปนฺเนหิ  (ชเนหิ) อันชน ท. ผู้นับเนื่องแล้วในคณะ

เดียวกันมีบุคคลผู้กระทําซึ่งระเบียบเป็นต้น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘เอกคณ- 

ปริยาปนฺเนหีติ ว่า ‘เอกคณปริยาปนฺเนหิ’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ฎีกาวิภังค์แห่งสัญจริตตสิกขาบทนั้นว่า “บทว่า ‘เสริวิหารํ’ ได้แก่ การเที่ยวไปตาม

ความพอใจของตน. บทว่า ‘วสํ’ ได้แก่ ยังอาชญา. โคตรมีโคตมโคตรเป็นต้น ชื่อว่า

โคตร. ธรรมแห่งชนทั้งหลายมีชนผู้นุ่งห่มผ้าขาวและปริพาชกเป็นต้น หรือแห่งสกุล

นั้นๆ ชื่อว่าธรรม. โคตฺต ศัพท์ ย่อมเป็นไปในชนผู้มีโคตรทั้งหลาย และ ธมฺม ศัพท์ 

ย่อมเป็นไปในชนผู้มีปกติประพฤติธรรมทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจาร

ย์จึงกล่าวคําว่า ‘สโคตฺเตหิ’ เป็นต้น. บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ‘สโคตฺเตหิ’ ได้แก่ 

ผู้มีโคตรเสมอกัน, อธิบายว่า ‘ผู้เกิดในวงศ์เดียวกัน’. บทว่า ‘สหธมฺมิเกหิ’ ความว่า 

ผู้มีธรรมอันพึงประพฤติร่วมกันในศาสนาของพระศาสดาพระองค์เดียวกัน หรือผู้มี

ธรรมแห่งสกุลที่เสมอกัน. เพราะเหตุนั้นแล พระอรรถกถาจารย์ จึงกล่าวคําว่า ‘เอกํ   

สตฺถารํ’ ดังนี้เป็นต้น. ในคําเหล่านั้น ด้วยคํานี้ว่า ‘เอกํ  สตฺถารํ  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิเตหิ’  

พระอรรถกถาจารย์กล่าวถึงชนท้ังหลายมีชนผู้นุ่งห่มผ้าขาวและปริพาชกเป็นต้น. 

บทว่า ‘เอกคณปริยาปนฺเนหิ’ ได้แก่ อันชนผู้นับเนื่องในคณะเดียวกันมีช่างดอกไม้

เป็นต้น”.

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

 สโคตฺเตหิ  รกฺขิตา  โคตฺตรกฺขิตา,  สหธมฺเมหิ  รกฺขิตา  ธมฺมรกฺขิตา,  สสฺสามิกา   

สารกฺขา,  ยสฺสา  คมเน  รญฺฃา  ทณฺโฑ  ฅปิโต,  สปริทณฺฑาติ  สงฺคีติสุตฺตสมฺมาทิฏฺฅิ- 

สุตฺตฏีกา ฯ 
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 “สโคตฺเตหิ  (ชเนหิ)  รกฺขิตา  (อิตฺถี)  โคตฺตรกฺขิตา,  สหธมฺเมหิ  (ชเนหิ)  รกฺขิตา  (อิตฺถี)   

ธมฺมรกฺขิตา,  สสฺสามิกา  (อิตฺถี)  สารกฺขา,  ยสฺสา  (อิตฺถิยา)  คมเน  รญฺฃา  ทณฺโฑ  ฅปิโต,  

(สา  อิตฺถี)  สปริทณฺฑาติ  สงฺคีติสุตฺตสมฺมาทิฏฺฅิสุตฺตฏีกา ฯ 

   สงฺคีติสุตฺตสมฺมาทิฏฺฅิสุตฺตฏีกา อ.ฎีกาแห่งสังคีติสูตรและสัมมาทิฏฐิสูตร  อิติ ว่า   

“(อิตฺถี) อ.หญิง  สโคตฺเตหิ  (ชเนหิ)  รกฺขิตา ผู้อันชน ท. ผู้มีโคตรอันเสมอกัน   

โคตฺตรกฺขิตา ชื่อว่าโคตฺตรกฺขิตา,  (อิตฺถี) อ.หญิง  สหธมฺเมหิ  (ชเนหิ)  รกฺขิตา 

ผู้อันชน ท. ผู้มีธรรมร่วมกัน รักษาแล้ว  ธมฺมรกฺขิตา ชื่อว่าธมฺมรกฺขิตา,  (อิตฺถี) 

อ.หญิง  สสฺสามิกา ผู้เป็นไปกับด้วยสามี  สารกฺขา ชื่อว่าสารกฺขา,  ทณฺโฑ 

อ.อาชญา  รญฺฃา อันพระราชา  ฅปิโต ทรงตั้งไว้แล้ว  คมเน ในเพราะการถึง  ยสฺสา   

(อิตฺถิยา) ซึ่งหญิงใด,  (สา  อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  สปริทณฺฑา ชื่อว่าสปริทณฺฑา”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

  ฎีกาสังคีติสูตรและสัมมาทิฏฐิสูตรว่า “สตรีอันชนผู้มีโคตรเสมอกันรักษาแล้ว ชื่อว่า

โคตฺตรกฺขิตา, สตรีอันชนผู้มีธรรมร่วมกันรักษาแล้ว ชื่อว่าธมฺมรกฺขิตา, สตรีมีสามี 

ชื่อว่าสารกฺขา, พระราชาทรงตั้งอาชญาไว้ในเพราะละเมิดสตรีใด, สตรีนั้น ชื่อว่า 

สปริทณฺฑา”.

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

[๓๘๓] อปฺเปน  วา  พหุนา  วา  ธเนน  กีตา  ธนกฺกีตา ฯ  ยสฺมา  ปน  สา  น  ธนกฺกีตมตฺตา  

เอว  ภริยา,  สํวาสตฺถาย  ปน  กีตตฺตา  ภริยา,  ตสฺมาสฺส  นิทฺเทเส  ‘ธเนน  กีณิตฺวา   

วาเสตีติ  วุตฺตํ ฯ  ฉนฺเทน  อตฺตโน  รุจิยา  วสตีติ  ฉนฺทวาสินี ฯ  ยสฺมา  ปน  สา   

น  อตฺตโน  ฉนฺทมตฺเตเนว  ภริยา  โหติ,  ปุริเสน  ปน  สมฺปฏิจฺฉิตตฺตา,  ตสฺมาสฺส   

นิทฺเทเส  ‘ปิโย  ปิยํ  วาเสตีติ  วุตฺตํ ฯ  โภเคน  วสตีติ  โภควาสินี ฯ  อุทุกฺขล- 

มุสลาทิฆรุปกรณํ  ลภิตฺวา  ภริยาภาวํ  อุปคจฺฉนฺติยา  ชนปทิตฺถิยา  เอตมธิวจนํ ฯ

 ปเฏน  วสตีติ  ปฏวาสินี ฯ  นิวาสนมตฺตํ  วา  ปารุปนมตฺตํ  วา  ลภิตฺวา  ภริยาภาวํ   

อุปคจฺฉนฺติยา  ทลิทฺทิตฺถิยา  เอตมธิวจนํ ฯ  โอทปตฺตกินีติ  อุภินฺนํ  เอกิสฺสา   

อุทกปาฏิยา  หตฺเถ  โอตาเรตฺวา  “อิทํ  อุทกํ  วิย  สํสฏฺฅา  อเภชฺชา  โหถาติ  วตฺวา  

ปริคฺคหิตาเยตํ  นามํ ฯ  
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 โอภฏํ  โอโรปิตํ  จุมฺพฏมสฺสาติ  โอภฏจุมฺพฏา  กฏฺฅหาริกาทีนมญฺฃตรา ฯ  ยสฺสา   

สีสโต  จุมพฏํ  โอโรเปตฺวา  ฆเร  วาเสติ  ตสฺสา  เอตํ  นามํ ฯ  ทาสี  จาติ  อตฺตโน- 

เยว  ทาสี  จ  โหติ  ภริยา  จ ฯ  กมฺมการี  นาม  ยา  เคเห  ภติยา  กมฺมํ  กโรติ   

ตาย  สทฺธึ  โกจิ  ฆราวาสํ  กปฺเปติ,  อตฺตโน  ภริยาย  อนตฺถิโก  หุตฺวา  อยํ  วุจฺจติ   

กมฺมการี  จ  ภริยา  จาติ ฯ  ธเชน  อาหฏา  ธชาหฏา ฯ  อุสฺสิตทฺธชาย  เสนาย   

คนฺตฺวา  ปรวิสยํ  วิลุมฺปิตฺวา  อานีตาติ  วุตฺตํ  โหติ ฯ  ตํ  โกจิ  ภริยํ  กโรติ  อยํ   

ธชาหฏา  นาม ฯ  ยา  มุหุตฺตมตฺเต  ปฏิวสิตพฺพา  สา  มุหุตฺติกา  ตํขณิกาติ  อตฺโถติ  

สญฺจริตฺตวณฺณนานโย ฯ

 (ปุริเสน)  อปฺเปน  วา  พหุนา  วา  ธเนน  กีตา  (อิตฺถี)  ธนกฺกีตา ฯ  ยสฺมา  ปน  สา  (อิตฺถี)  น  

ธนกฺกีตมตฺตา  เอว  ภริยา  (โหติ,  สา  อิตฺถี  ตสฺสา  อิตฺถิยา  ปุริเสน)  สํวาสตฺถาย  ปน  กีตตฺตา  

ภริยา,  ตสฺมา  (อุปาลิตฺเถเรน)  อสฺส  (‘ธนกฺกีตาติ  ปทสฺส)  นิทฺเทเส  ‘(ปุริโส)  ธเนน  กีณิตฺวา  

วาเสตีติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ  (ยา  อิตฺถี)  ฉนฺเทน  อตฺตโน  รุจิยา  วสตีติ  (สา  อิตฺถี)  ฉนฺทวาสินี ฯ   

ยสฺมา  ปน  สา  (อิตฺถี)  น  อตฺตโน  ฉนฺทมตฺเตน  เอว  (การเณน)  ภริยา  โหติ,  (สา  อิตฺถี   

ตสฺสา  อิตฺถิยา)  ปุริเสน  ปน  สมฺปฏิจฺฉิตตฺตา  (ภริยา  โหติ),  ตสฺมา  (อุปาลิตฺเถเรน)  อสฺส   

(‘ฉนฺทวาสินีติ  ปทสฺส)  นิทฺเทเส  ‘ปิโย  ปิยํ  วาเสตีติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ  (ยา  อิตฺถี)  โภเคน  วสตีติ   

(สา  อิตฺถี)  โภควาสินี ฯ  อุทุกฺขลมุสลาทิฆรุปกรณํ  ลภิตฺวา  ภริยาภาวํ  อุปคจฺฉนฺติยา   

ชนปทิตฺถิยา  เอตํ  (‘โภควาสินีติ  วจนํ)  อธิวจนํ  (โหติ) ฯ

 (ยา  อิตฺถี)  ปเฏน  วสตีติ  (สา  อิตฺถี)  ปฏวาสินี ฯ  นิวาสนมตฺตํ  วา  ปารุปนมตฺตํ  วา  (วตฺถุํ)   

ลภิตฺวา  ภริยาภาวํ  อุปคจฺฉนฺติยา  ทลิทฺทิตฺถิยา  เอตํ  (‘ปฏวาสินีติ  วจนํ)  อธิวจนํ  (โหติ) ฯ  

‘โอทปตฺตกินีติ  (วจนํ  ฃาตีหิ)  อุภินฺนํ  (ชนานํ)  เอกิสฺสา  อุทกปาฏิยา  หตฺเถ  โอตาเรตฺวา   

‘(ตุมฺเห)  อิทํ  อุทกํ  วิย  สํสฏฺฅา  อเภชฺชา  โหถาติ  วตฺวา  ปริคฺคหิตาย  (อิตฺถิยา)  เอตํ  นามํ  

(โหติ) ฯ  

 (ปุริเสน)  โอภฏํ  โอโรปิตํ  จุมฺพฏํ  อสฺสา  (อิตฺถิยา)  อิติ  (สา  อิตฺถี)  โอภฏจุมฺพฏา  กฏฺฅ- 

หาริกาทีนํ  (อิตฺถีนํ)  อญฺฃตรา  (อิตฺถี) ฯ  (ปุริโส)  ยสฺสา  (อิตฺถิยา)  สีสโต  จุมพฏํ  โอโรเปตฺวา   

ฆเร  วาเสติ,  ตสฺสา  (อิตฺถิยา)  เอตํ  (‘โอภฏจุมฺพฏาติ  วจนํ)  นามํ  (โหติ) ฯ  ‘ทาสี  จาติ  (ปทสฺส)  

‘(อิตฺถี)  อตฺตโน  เอว  ทาสี  จ  โหติ  ภริยา  จ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (สา  อิตฺถี)  กมฺมการี  นาม,  

ยา  (อิตฺถี)  เคเห  ภติยา  กมฺมํ  กโรติ,  ตาย  (อิตฺถิยา)  สทฺธึ  โกจิ  (ปุริโส)  ฆราวาสํ  กปฺเปติ  
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อตฺตโน  ภริยาย  อนตฺถิโก  หุตฺวา,  อยํ  (อิตฺถี  อุปาลิตฺเถเรน)  วุจฺจติ  ‘กมฺมการี  จ  ภริยา  จ  

(อิตฺถี)’  อิติ ฯ  ธเชน  อาหฏา  (อิตฺถี)  ธชาหฏา ฯ  ‘(อิตฺถี)  อุสฺสิตทฺธชาย  เสนาย  คนฺตฺวา   

ปรวิสยํ  วิลุมฺปิตฺวา  อานีตาติ  (วจนํ  อุปาลิตฺเถเรน)  วุตฺตํ  โหติ ฯ  ตํ  (อิตฺถึ)  โกจิ  (ปุริโส)  ภริยํ  

กโรติ,  อยํ  (อิตฺถี)  ธชาหฏา  นาม ฯ  ยา  (อิตฺถี  ปุริเสน)  มุหุตฺตมตฺเต  (กาเล)  ปฏิวสิตพฺพา,  

สา  (อิตฺถี)  มุหุตฺติกา,  ‘ตํขณิกา  (อิตฺถี)’  อิติ  อตฺโถติ  สญฺจริตฺตวณฺณนานโย ฯ

 สญฺจริตฺตวณฺณนานโย อ.นัยแห่งอรรถกถาแห่งสัญจริตตสิกขาบท  อิติ ว่า  “(อิตฺถี) 

อ.หญิง  (ปุริเสน)  กีตา ผู้อันบุรุษซื้อแล้ว  ธเนน ด้วยทรัพย์  อปฺเปน  วา น้อยบ้าง  

พหุนา  วา มากบ้าง  ธนกฺกีตา ชื่อว่าธนกฺกีตา ฯ  ปน ก็  สา  (อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  

ธนกฺกีตมตฺตา  เอว ผู้สักว่าอันบุรุษซื้อแล้วด้วยทรัพย์นั่นเทียว  ภริยา ชื่อว่าเป็น

ภรรยา  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้,  ปน แต่ว่า  (สา  อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  ภริยา ชื่อ

ว่าเป็นภรรยา  (ตสฺสา  อิตฺถิยา  ปุริเสน)  กีตตฺตา เพราะความที่ แห่งหญิงนั้น เป็นผู้

อันบุรุษซื้อแล้ว  สํวาสตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การอยู่ร่วม  (โหติ) ย่อมเป็น,  ตสฺมา  

เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  ‘(ปุริโส) อ.บุรุษ  กีณิตฺวา ซื้อแล้ว  ธเนน ด้วย

ทรัพย์  วาเสติ ย่อมให้อยู่’  อิติ ดังนี้  (อุปาลิตฺเถเรน) อันพระอุบาลีผู้เถระ  วุตฺต ํ

กล่าวแล้ว  นิทฺเทเส ในนิทเทส  ตสฺส  (‘ธนกฺกีตาติ  ปทสฺส) แห่งบทว่า ‘ธนกฺกีตา’ 

ดังนี้นั้น ฯ  (ยา  อิตฺถี) อ.หญิงใด  วสต ิย่อมอยู่  ฉนฺเทน ด้วยความพอใจ  รุจิยา 

คือว่าด้วยความยินดี  อตฺตโน ของตน  อิติ เพราะเหตุนั้น  (สา  อิตฺถี) อ.หญิงนั้น   

ฉนฺทวาสินี ชื่อว่าฉนฺทวาสินี ฯ  ปน แต่ว่า  สา  (อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  ภริยา เป็นภรรยา  

(การเณน) เพราะเหตุ  ฉนฺทมตฺเตน  เอว สักว่าความพอใจ  อตฺตโน ของตนนั่น

เทียว  โหติ ย่อมเป็น  น หามิได้,  ปน แต่ว่า  (สา  อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  (ภริยา) เป็น

ภรรยา  (โหติ) ย่อมเป็น  (ตสฺสา  อิตฺถิยา)  ปุริเสน  สมฺปฏิจฺฉิตตฺตา เพราะความ

ที่ แห่งหญิงนั้น เป็นผู้อันบุรุษ รับรองเฉพาะแล้ว,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  

อิติ ว่า  ‘ปิโย อ.บุรุษผู้เป็นที่รัก  ปิยํ ยังหญิงผู้เป็นที่รัก  วาเสติ ย่อมให้อยู่’  อิติ 

ดังนี้  (อุปาลิตฺเถเรน) อันพระอุบาลีผู้เถระ  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว  นิทฺเทเส ในนิทเทส  

ตสฺส  (‘ฉนฺทวาสินีติ  ปทสฺส) แห่งบทว่า ‘ฉนฺทวาสินี’ ดังนี้นั้น ฯ  (ยา  อิตฺถี) อ.หญิง

ใด  วสต ิ ย่อมอยู่  โภเคน ด้วยโภคะ  อิติ เพราะเหตุนั้น  (สา  อิตฺถี) อ.หญิงนั้น   

โภควาสินี ชื่อว่าโภควาสินี ฯ  เอตํ  (‘โภควาสินีติ  วจนํ) อ.คําว่า ‘โภควาสินี’ นั่น  

อธิวจนํ เป็นชื่อ  ชนปทิตฺถิยา ของหญิงในชนบท  อุทุกฺขลมุสลาทิฆรุปกรณํ   
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ลภิตฺวา  ภริยาภาวํ  อุปคจฺฉนฺติยา ผู้ได้ ซึ่งอุปกรณ์มีเรือนมีครกและสากเป็นต้น 

แล้วจึงเข้าถึงอยู่ ซึ่งความเป็นแห่งภรรยา  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ          

 (ยา  อิตฺถี) อ.หญิงใด  วสต ิย่อมอยู่  ปเฏน ด้วยแผ่นผ้า  อิติ เพราะเหตุนั้น  (สา  

อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  ปฏวาสินี ชื่อว่าปฏวาสินี ฯ  เอตํ  (‘ปฏวาสินีติ  วจนํ) อ.คําว่า 

‘ปฏวาสินี’ นั่น  อธิวจนํ เป็นชื่อ  ทลิทฺทิตฺถิยา ของหญิงผู้ขัดสน  นิวาสนมตฺตํ  วา  

ปารุปนมตฺตํ  วา  (วตฺถุํ)  ลภิตฺวา  ภริยาภาวํ  อุปคจฺฉนฺติยา ผู้ได้ ซึ่งวัตถุสักว่า

ผ้าเป็นเครื่องนุ่งหรือ หรือว่าสักว่าเป็นเครื่องห่ม แล้วจึงเข้าถึงอยู่ ซึ่งความเป็นแห่ง

ภรรยา  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  เอตํ  ‘โอทปตฺตกินีติ  (วจนํ) อ.คําว่า ‘โอทปตฺตกินี’ ดังนี้

นั่น  นามํ เป็นชื่อ  (อิตฺถิยา) ของหญิง  (ฃาตีหิ)  อุภินฺนํ  (ชนานํ)  เอกิสฺสา  อุทก-

ปาฏิยา  หตฺเถ  โอตาเรตฺวา  ‘(ตุมฺเห)  อิทํ  อุทกํ  วิย  สํสฏฺฅา  อเภชฺชา  โหถาติ  

วตฺวา  ปริคฺคหิตาย ผู้อันญาติ ท. ยังมือ ท. ของชน ท. ทั้งสอง ให้ข้ามลงแล้ว ในถาด

แห่งนํ้า ถาดเดียวกัน กล่าวว่า ‘อ.เธอ ท. เป็นผู้เกี่ยวข้องกัน เป็นผู้ไม่แตกกัน ราวกะ 

อ.นํ้านี้ จงเป็นเถิด’ ดังนี้ แล้วจึงกําหนดถือเอา  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 จุมฺพฏํ อ.เทริด  อสฺสา  (อิตฺถิยา) ของหญิงใด  (ปุริเสน) อันบุรุษ  โอภฏํ นําลงแล้ว  

โอโรปิตํ ปลงลงแล้ว  อิติ เพราะเหตุนั้น  (สา  อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  โอภฏจุมฺพฏา ชื่อ

ว่าโอภฏจุมฺพฏา,  กฏฺฅหาริกาทีนํ  (อิตฺถีนํ)  อญฺฃตรา  (อิตฺถี) อ.- แห่งหญิง ท. มี

หญิงนําไปซึ่งฟืนเป็นต้นหนา -หญิงคนใดคนหนึ่ง ฯ  (ปุริโส) อ.บุรุษ  โอโรเปตฺวา  

ปลงลงแล้ว  จุมฺพฏํ ซึ่งเทริด  สีสโต จากศีรษะ  ยสฺสา  (อิตฺถิยา) ของหญิงใด   

วาเสติ ย่อมให้อยู่  ฆเร ในเรือน,  เอตํ  (‘โอภฏจุมฺพฏาติ  วจนํ) อ.คําว่า ‘โอภฏ-

จุมฺพฏา’ ดังนี้นั่น  นามํ เป็นชื่อ  ตสฺสา  (อิตฺถิยา) ของหญิงนั้น  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘(อิตฺถี) อ.หญิง  ทาสี  จ เป็นนางทาสีด้วย  ภริยา  จ เป็น

ภรรยาด้วย  อตฺตโน  เอว ของตนนั่นเทียว  โหติ ย่อมเป็น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  ‘ทาสี  จาติ ว่า ‘ทาสี  จ’ ดังนี้ ฯ  ยา  (อิตฺถี) อ.หญิงใด  กโรติ ย่อมกระทํา  กมฺม ํ

ซึ่งกรรม  ภติยา ด้วยค่าจ้าง  เคเห ในเรือน,  (สา  อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  กมฺมการี  นาม 

ชื่อว่าหญิงผู้กระทําซึ่งการงาน,  โกจิ  (ปุริโส) อ.บุรุษไรๆ  อนตฺถิโก เป็นผู้ไม่มีความ

ต้องการ  ภริยาย ด้วยภรรยา  หุตฺวา เป็น  กปฺเปติ ย่อมสําเร็จ  ฆราวาสํ ซึ่งการอยู่

ในเรือน  สทฺธึ กับ  ตาย  (กมฺมการิยา  อิตฺถิยา) ด้วยหญิง ผู้กระทําซึ่งการงานนั้น,  
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อยํ  (อิตฺถี) อ.หญิงนี้  (อุปาลิตฺเถเรน) อันพระอุบาลีผู้เถระ  วุจฺจติ ย่อมเรียก  อิติ ว่า  

‘กมฺมการี  จ หญิงผู้กระทําซึ่งการงานด้วย  ภริยา  จ ผู้เป็นภรรยาด้วย’  อิติ ดังนี้ ฯ  

(อิตฺถี) อ.หญิง  ธเชน  อาหฏา อันอันธงนํามาแล้ว  ธชาหฏา ชื่อว่าธชาหฏา.  (วจนํ) 

อ.คํา  อิติ ว่า  ‘(อิตฺถี) อ.หญิง  อุสฺสิตทฺธชาย  เสนาย  คนฺตฺวา  ปรวิสยํ  วิลุมฺปิตฺวา   

อานีตา อันกองทัพ อันมีธงอันยกขึ้นแล้ว ไปแล้ว ปล้นแล้ว ซึ่งเขตแดนของพระราชา

อื่น นํามาแล้ว’  อิติ ดังนี้  (อุปาลิตฺเถเรน)  วุตฺต ํเป็นคําอธิบาย อันพระอุบาลีผู้เถระ

กล่าวแล้ว  โหติ ย่อมเป็น ฯ  โกจิ  (ปุริโส) อ.บุรุษไรๆ  กโรติ ย่อมกระทํา  ตํ  (อิตฺถึ) 

ซึ่งหญิงนั้น  ภริย ํ ให้เป็นภรรยา,  อยํ  (อิตฺถี) อ.หญิงนี้  ธชาหฏา  นาม ชื่อว่า 

ธชาหฏา.  ยา  (อิตฺถี) อ.หญิงใด  (ปุริเสน) อันบุรุษ  ปฏิวสิตพฺพา พึงอยู่เฉพาะ   

มุหุตฺตมตฺเต  (กาเล) ในกาล สักว่าชั่วครู่,  สา  (อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  มุหุตฺติกา ชื่อว่า 

มุหุตฺติกา,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘ตํขณิกา  (อิตฺถี) อ.หญิง ผู้อันบุรุษพึงอยู่สิ้น

กาลชั่วขณะ’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นัยอันมาในอรรถกถาสัญจริตตสิกขาบทว่า “สตรีที่เขาซื้อมาด้วยทรัพย์น้อยบ้าง มาก

บ้าง ชื่อว่าธนกฺกีตา. ก็เพราะสตรีนั้น เพียงเขาซื้อมาด้วยทรัพย์เท่านั้น ยังไม่ชื่อ

ว่าภรรยา. แต่ที่ชื่อว่าภรรยา ก็เพราะเป็นผู้ที่เขาซื้อมาเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ร่วม 

เพราะฉะนั้น ในนิทเทสแห่งบทว่า ‘ธนกฺกีตา’ นั้น พระอุบาลีเถระจึงกล่าวว่า ‘บุรุษ

ซื้อมาด้วยทรัพย์แล้วให้อยู่’. สตรีใด ย่อมอยู่ด้วยความพอใจ คือด้วยความยินดีของ

ตน เพราะเหตุนั้น สตรีนั้น ชื่อว่าฉนฺทวาสินี. แต่เพราะเหตุที่สตรีนั้น ย่อมเป็นภรรยา 

ด้วยเหตุสักว่าความพอใจของตนฝ่ายเดียวก็หาไม่ แต่ชื่อว่าเป็นภรรยา เพราะเป็นผู้

อันบุรุษรับรองแล้ว เพราะฉะนั้น ในนิทเทสแห่งบทว่า ‘ฉนฺทวาสินี’ นั้น พระอุบาลี

เถระ จึงกล่าวว่า ‘บุรุษที่รัก ย่อมยังสตรีที่รักให้อยู่’. สตรีใด ย่อมอยู่ด้วยโภคะ เพราะ

เหตุนั้น สตรีนั้น ชื่อว่าโภควาสินี. คําว่า ‘โภควาสินี’ นั่น เป็นชื่อของสตรีในชนบท  

ผู้ได้อุปกรณ์แห่งเรือนมีครกสากเป็นต้น แล้วเข้าถึงความเป็นภรรยา. 

 สตรีใด ย่อมอยู่ด้วยแผ่นผ้า เพราะเหตุนั้น สตรีนั้น ชื่อว่าปฏวาสินี. คําว่า ‘ปฏ- 

วาสินี’ นั่น เป็นชื่อของสตรีเข็ญใจ ผู้ได้วัตถุเพียงผ้านุ่งหรือผ้าห่มแล้วเข้าถึงความ

เป็นภรรยา. คําว่า ‘โอทปตฺตกินี’ นั่น เป็นชื่อของสตรีผู้ที่หมู่ญาติยังมือของคู่บ่าว

สาวให้จุ่มลงในถาดนํ้าถาดเดียวกัน แล้วกล่าวว่า ‘เธอทั้ง ๒ จงปรองดอง ไม่แตกกัน  
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ดุจนํ้านี้เถิด’ ดังนี้แล้ว กําหนดถือเอา.  

 เทริด ของสตรีนั้น อันบุรุษนําลง คือปลงลงแล้ว เพราะเหตุนั้น สตรีนั้น ชื่อว่าโอภต-

จุมฺพฏา คือ บรรดาสตรีทั้งหลายมีสตรีหาบฟืนเป็นต้นคนใดคนหนึ่ง. คําว่า ‘โอภต-

จุมฺพฏา’ นั่น เป็นชื่อของสตรีผู้ที่บุรุษยกเทริดลงจากศีรษะแล้วให้อยู่ในเรือน. บทว่า  

‘ทาสี  จ’ ได้แก่ สตรีเป็นทั้งทาสีเป็นทั้งภรรยาของตนเอง. สตรีผู้ทํางานในเรือน

เพื่อค่าจ้าง ชื่อว่าสตรีทําการงาน, บุรุษบางคนไม่มีความต้องการด้วยภรรยาของ

ตน สําเร็จการครองเรือนกับสตรีนั้น สตรีนี้ ท่านเรียกว่า ‘สตรีผู้ทําการงานด้วย เป็น

ภรรยาด้วย’. สตรีผู้อันธงนํามาแล้ว ชื่อว่าธชาหฏา, มีคําอธิบายว่า ‘สตรี อันกองทัพ

ผู้ยกธงขึ้นแล้ว ไปโจมตีเขตแดนปรปักษ์แล้วนํามา’. บุรุษบางคน ทําสตรีนั้นให้เป็น

ภรรยา, สตรีนี้ ชื่อว่าธชาหฏา. สตรีที่บุรุษพึงอยู่ร่วมในกาลเพียงครู่หนึ่ง ชื่อว่า 

มุหุตฺติกา, อธิบายว่า ‘สตรีที่บุรุษอยู่ร่วมในขณะนั้น”.     

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

[๓๘๔] ธเนน  กีตาติ  ภริยาภาวตฺถํ  ธเนน  กีตา ฯ  เตนาห  ยสฺมา  ปนาติอาทึ ฯ  โภเคนาติ   

โภคเหตุ ฯ  โภคตฺถญฺหิ  วสนฺตี  “โภควาสินีติ  วุจฺจติ ฯ  ลภิตฺวาติ  โย  นํ  วาเสติ  

ตสฺส  หตฺถโต  ลภิตฺวา ฯ  อุทกปตฺตํ  อามเสตฺวา  คหิตา  โอทปตฺตกินี ฯ  เตนาห   

อุภินฺนนฺติอาทึ ฯ  ธเชน  อาหฏาติ  เอตฺถ  ธชโยคโต  เสนา ว  ธชสทฺเทน  วุตฺตา ฯ   

“อุสฺสิตทฺธชาย  เสนาย  อาหฏาติ  วุตฺตํ  โหติ ฯ  เตนาห  อุสฺสิตทฺธชายาติอาทินฺติ  

ตฏฺฏีกา ฯ

 “ธเนน  กีตาติ  (ปททฺวยสฺส  ‘ปุริเสน)  ภริยาภาวตฺถํ  ธเนน  กีตา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  เตน   

(อฏฺฅกถาจริโย)  อาห  ‘ยสฺมา  ปนาติอาทึ  (วจนํ) ฯ  ‘โภเคนาติ  (ปทสฺส)  ‘โภคเหตุ’  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ  (อิตฺถี)  โภคตฺถํ  หิ  วสนฺตี  (อฏฺฅกถาจริเยน)  ‘โภควาสินีติ  วุจฺจติ ฯ  ‘ลภิตฺวาติ  

(ปทสฺส)  ‘โย  (ปุริโส)  นํ  (อิตฺถึ)  วาเสติ,  ตสฺส  (ปุริสสฺส)  หตฺถโต  ลภิตฺวา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (อิตฺถี  

ปุริเสน)  อุทกปตฺตํ  อามเสตฺวา  คหิตา  โอทปตฺตกินี ฯ  เตน  (อฏฺฅกถาจริโย)  อาห  ‘อุภินฺนนฺติ

อาทึ  (วจนํ) ฯ  ‘ธเชน  อาหฏาติ  เอตฺถ  (วจเน  อฏฺฅกถาจริเยน)  ธชโยคโต  เสนา ว  ธชสทฺเทน   

วุตฺตา ฯ  ‘อุสฺสิตทฺธชาย  เสนาย  อาหฏาติ  (วจนํ  อฏฺฅกถาจริเยน)  วุตฺตํ  โหติ ฯ  เตน   

(อฏฺฅกถาจริโย)  อาห  ‘อุสฺสิตทฺธชายาติอาทึ  (วจนํ)”  อิติ  ตฏฺฏีกา ฯ
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 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งสัญจริตตสิกขาบทนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  

‘(อิตฺถี) อ.หญิง  (ปุริเสน)  กีตา ผู้อันบุรุษซื้อแล้ว  ธเนน ด้วยทรัพย์  ภริยาภาวตฺถํ 

เพื่อความเป็นแห่งภรรยา’  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  ‘ธเนน   

กีตาติ ว่า ‘ธเนน  กีตา’ ดังนี้ ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.อรรถกถาจารย์   

อาห กล่าวแล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา  ‘ยสฺมา  ปนาติอาทึ เป็นต้นว่า ‘ยสฺมา  ปน’ ดังนี้ ฯ  

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘โภคเหตุ เพราะเหตุแห่งโภคะ’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  ‘โภเคนาติ ว่า ‘โภเคน’ ดังนี้ ฯ  ห ิจริงอยู่  (อิตฺถี) อ.หญิง  วสนฺต ีผู้อยู่อยู่   

โภคตฺถํ เพื่อโภคะ  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุจฺจติ ย่อมเรียก  

‘โภควาสินีติ ว่า ‘โภควาสินี’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘โย  (ปุริโส) อ.บุรุษ

ใด  นํ  (อิตฺถึ) ยังหญิงนั้น  วาเสติ ย่อมให้อยู่,  ลภิตฺวา ได้แล้ว  หตฺถโต จากมือ  

ตสฺส  (ปุริสสฺส) ของบุรุษนั้น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ลภิตฺวาติ ว่า ‘ลภิตฺวา’  

ดังนี้ ฯ  (อิตฺถี) อ.หญิง  (ปุริเสน)  อุทกปตฺตํ  อามเสตฺวา  คหิตา ผู้อันบุรุษ จับ

แล้ว ซึ่งถาดแห่งนํ้า ถือเอาแล้ว  โอทปตฺตกินี ชื่อว่าโอทปตฺตกินี ฯ  เตน เพราะ

เหตุนั้น  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา   

‘อุภินฺนนฺติอาทึ เป็นต้นว่า ‘อุภินฺนํ’ ดังนี้ ฯ  เสนาว อ.กองทัพเทียว  (อฏฺฅกถาจริเยน)  

อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺตา กล่าวแล้ว  ธชสทฺเทน ด้วยธชศัพท์  ธชโยคโต เพราะ

ประกอบด้วยธง  เอตฺถ  (วจเน) ในคํานี้  ‘ธเนช  อาหฏาติ ว่า ‘ธเชน  อาหฏา’ ดังนี้ ฯ  

(วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  ‘(อิตฺถี) อ.หญิง  อุสฺสิตทฺธชาย  เสนาย  อาหฏา ผู้อันกองทัพ 

อันมีธงอันยกขึ้นแล้ว นํามาแล้ว’  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน)  วุตฺต ํเป็นคําอธิบาย

อันพระอรรถกถาจารย์ กล่าวแล้ว  โหติ ย่อมเป็น ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (อฏฺฅกถา-

จริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา  ‘อุสฺสิตทฺธชายาติอาทึ 

เป็นต้นว่า ‘อุสฺสิตทฺธชาย’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ฎีกาสัญจริตตสิกขาบทนั้นว่า “สองบทว่า ‘ธเนน  กีตา’ ได้แก่ สตรีอันบุรุษซื้อมาแล้ว

ด้วยทรัพย์ เพื่อความเป็นภรรยา เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์ จึงกล่าวคําว่า 

‘ยสฺมา  ปน’ เป็นต้น. บทว่า ‘โภเคน’ ได้แก่ เพราะโภคะเป็นเหตุ. จริงอยู่ สตรีผู้อยู่

เพื่อโภคะ ท่านเรียกว่า ‘โภควาสินี’. บทว่า ‘ลภิตฺวา’ ได้แก่ ได้จากมือของบุรุษผู้ให้

สตรีนั้นอยู่. สตรีที่บุรุษจับถาดนํ้าแล้วถือเอา ชื่อว่าโอทปตฺตกิน.ี เพราะเหตุนั้น พระ

อรรถกถาจารย์ จึงกล่าวว่า ‘อุภินฺนํ’ เป็นต้น. ในคําว่า ‘ธเชน  อาหฏา’ นี้ พระอรรถ-
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กถาจารย์กล่าวกองทัพนั่นแลด้วย ธช ศัพท์ เพราะประกอบด้วยธง. มีคําอธิบายว่า 

‘สตรีอันกองทัพผู้ยกธงขึ้นแล้วนํามา’. เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์ จึงกล่าวคํา

ว่า ‘อุสฺสิตทฺธชาย’ เป็นต้น.

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

 ตา  สพฺพาปิ  ภริยา  อิธ  ทาราติ  วุตฺตา ฯ  เตนาหฏฺฅกถายํ  ทาราติ  วิสติยา  ภริยานํ   

ยา  กาจิ  ภริยาติ ฯ

 ตา  สพฺพาปิ  ภริยา  อิธ  (มงฺคเล  ภควตา)  “ทาราติ  วุตฺตา ฯ  เตน  (อฏฺฅกถาจริโย)  อาห   

อฏฺฅกถายํ  “ทาราติ  วิสติยา  ภริยานํ  ยา  กาจิ  ภริยาติ ฯ

 ตา  ภริยา อ.ภรรยา ท. เหล่านั้น  สพฺพาป ิแม้ทั้งปวง  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาค

เจ้า  วุตฺตา ตรัสแล้ว  “ทาราติ ว่า “ทาระ”  อิธ  (มงฺคเล) ในมงคลนี้ ฯ  เตน เพราะ

เหตุนั้น  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  อฏฺฅกถายํ ใน

อรรถกถา  อิติ ว่า  “วีสติยา  ภริยานํ  ยา  กาจิ  ภริยา อ.- แห่งภรรยา ท. ๒๐ หนา 

-ภรรยาคนใดคนหนึ่ง  ทาราติ ชื่อว่าทาระ”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ภรรยาเหล่านั้นแม้ทั้งหมด พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ทาระ” ในมงคลข้อนี้. เพราะ

เหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์ จึงกล่าวว่า “บรรดาภรรยา ๒๐ จําพวก ภรรยาคนใดคน

หนึ่ง ชื่อว่าทาระ”.

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

[๓๘๕] ปุตฺตา  จ  ทารา  จ  ปุตฺตทารํ ฯ  ตสฺส  จ,  ตตฺถ  ปุตฺตานํ  สงฺคโห  นาม   

ปาปนิวารณาทีหิ  อุปการกรณํ,  ตํ  เหฏฺฅา  วุตฺตเมว ฯ  ทารานํ  สงฺคโห  นาม   

สมฺมานนาทีหิ  อุปการกรณํ ฯ 

 ปุตฺตา  จ  ทารา  จ  ปุตฺตทารํ ฯ  ตสฺส  (ปุตฺตทารสฺส)  จ,  ตตฺถ  (ปุตฺตทาเร)  ปุตฺตานํ  สงฺคโห  

นาม  ปาปนิวารณาทีหิ  (ฅาเนหิ)  อุปการกรณํ,  ตํ  (ปุตฺตสงฺคหณํ  มยา)  เหฏฺฅา  วุตฺตํ  เอว ฯ  

ทารานํ  สงฺคโห  นาม  สมฺมานนาทีหิ  (ฅาเนหิ)  อุปการกรณํ ฯ 

 ปุตฺตา  จ อ.บุตร ท. ด้วย  ทารา  จ อ.ภรรยา ท. ด้วย  ปุตฺตทารํ ชื่อว่าปุตฺตทาร ฯ   

ตสฺส  (ปุตฺตทารสฺส)  จ ซึ่งบุตรและภรรยานั้นด้วย ฯ  อุปการกรณํ อ.การกระทํา 
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ซึ่งอุปการะ  ปาปนิวารณาทีหิ  (ฅาเนหิ) ด้วยฐานะ ท. มีการห้ามจากความชั่ว

เป็นต้น  สงฺคโห  นาม ชื่อว่าการสงเคราะห์  ตตฺถ  (ปุตฺตทาเร)  ปุตฺตานํ ซึ่ง- ใน

บุตรและภรรยานั้นหนา -ภรรยา ท.,  ตํ  (ปุตฺตสงฺคหณํ) อ.การสงเคราะห์ซึ่งบุตรนั้น  

(มยา) อันข้าพเจ้า  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  เหฏฺฅา ในภายใต้ ฯ  อุปการกรณํ อ.การกระ

ทําซึ่งอุปการะ  สมฺมานนาทีหิ  (ฅาเนหิ) ด้วยฐานะ ท. มีการนับถือเป็นต้น  สงฺคโห  

นาม ชื่อว่าการสงเคราะห์  ทารานํ ซึ่งภรรยา ท. ฯ  

 บุตรและภรรยา ชื่อว่าปุตฺตทาร. บุตรและภรรยานั้น. บรรดาบุตรและภรรยานั้น การ

ทําอุปการะด้วยฐานะทั้งหลายมีการห้ามจากความชั่วเป็นต้น ชื่อว่าการสงเคราะห์

บุตร. การสงเคราะห์บุตรนั้น ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในหนหลังแล้วแล. การทําอุปการะ

ด้วยฐานะทั้งหลายมีการนับถือเป็นต้น ชื่อว่าการสงเคราะห์ภรรยา. 

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

 เตนาห  ภควา  “ปญฺจหิ  โข  คหปติปุตฺต  ฅาเนหิ  สามิเกน  ปจฺฉิมา  ทิสา  ภริยา   

ปจฺจุปฏฺฅาตพฺพา  สมฺมานนาย  อวิมานนาย  อนติจริยาย  อิสฺสริยโวสฺสคฺเคน   

อลงฺการานุปฺปาทาเนน,  อิเมหิ  โข  คหปติปุตฺต  ปญฺจหิ  ฅาเนหิ  ฯเปฯ   

ปจฺจุปฏฺฅาตพฺพาติ ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “คหปติ- 

ปุตฺต ดูก่อนคฤหบดีบุตร  ปจฺฉิมา  ทิสา อ.ทิศเบื้องหลัง  ภริยา คือ อ.ภรรยา   

สามิเกน อันสามี  ปจฺจุปฏฺฅาตพฺพา พึงบํารุง  ฅาเนหิ ด้วยฐานะ ท.  ปญฺจหิ  โข ๕ 

แล  สมฺมานนาย คือ ด้วยการนับถือ  อวิมานนาย ด้วยการไม่ดูหมิ่น  อนติจริยาย  

ด้วยการไม่ประพฤตินอกใจ  อิสฺสริยโวสฺสคฺเคน ด้วยการสละให้ซึ่งความเป็นใหญ่  

อลงฺการานุปฺปาทาเนน ด้วยการตามมอบให้ซึ่งเครื่องประดับ,  คหปติปุตฺต ดูก่อน

คฤหบดีบุตร  ปจฺฉิมา  ทิสา อ.ทิศเบื้องหลัง  ภริยา คือ อ.ภรรยา  สามิเกน อันสามี  

ปจฺจุปฏฺฅาตพฺพา พึงบํารุง  ฅาเนหิ ด้วยฐานะ ท.  ปญฺจหิ  ๕  อิเมหิ  โข เหล่านี้แล”  

อิติ ดังนี้ ฯ

  เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสว่า “คฤหบดีบุตร ทิศเบื้องหลังคือภรรยา 

อันสามีพึงบํารุงด้วยฐานะ ๕ คือ “ด้วยการนับถือ ๑ ด้วยการไม่ดูหมิ่น ๑ ด้วยการไม่
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ประพฤตินอกใจ ๑ ด้วยการมอบความเป็นใหญ่ให้ ๑ ด้วยการเพิ่มให้เครื่องประดับ ๑, 

คฤหบดีบุตร ทิศเบื้องหลังคือภรรยา อันสามีพึงบํารุงด้วยฐานะ ๕ เหล่านี้แล”.

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

[๓๘๖] ตตฺถ  ปุตฺตทารา  ปิฏฺฅิโต  อนุพนฺธนวเสน  ปจฺฉิมา  ทิสาติ  เวทิตพฺพา ฯ 

 ตตฺถ  (ฉสุ  ทิสาสุ  ปณฺฑิเตน)  ปุตฺตทารา  ปิฏฺฅิโต  อนุพนฺธนวเสน  “ปจฺฉิมา  ทิสาติ   

เวทิตพฺพา ฯ 

 ตตฺถ  (ฉสุ  ทิสาสุ)  ปุตฺตทารา อ.- ในทิศ ท. ๖ เหล่านั้นหนา -บุตรและภรรยา ท.  

(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺพา พึงทราบ  “ปจฺฉิมา  ทิสาติ ว่าเป็นทิศเบื้องหลัง  

อนุพนฺธนวเสน ด้วยสามารถแห่งการติดตามไป  ปิฏฺฅิโต ในที่ข้างหลัง ฯ

 บรรดาทิศ ๖ เหล่านั้น บุตรและภรรยา บัณฑิตพึงทราบว่า “ทิศเบื้องหลัง” ด้วย

สามารถการติดตามไปข้างหลัง.

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

 สมฺมานนายาติ  เอตฺถ  สมฺมานนา  นาม  สมฺภาวนา ฯ  สา  “อตฺถจริยาลกฺขณา  ทาน- 

ลกฺขณา  ปิยวจนลกฺขณา  จาติ  ติวิธา ฯ  ตตฺถ  อิตรา  เทฺว  จตุตฺถปญฺจมฏฺฅาเนเหว  

สงฺคหิตา ฯ  ตสฺมา  ปิยวจนลกฺขณํ  สมฺภาวนํ  ทสฺเสตุํ  “เทวมาเต  ติสฺสมาเตติ  เอวํ  

สมฺภาวิตกถากถเนนาติ  อฏฺฅกถายํ  วุตฺตํ ฯ 

 “สมฺมานนายาติ  เอตฺถ  (วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  สมฺมานนา  นาม  สมฺภาวนา ฯ   

สา  (สมฺภาวนา)  “อตฺถจริยาลกฺขณา  ทานลกฺขณา  ปิยวจนลกฺขณา  จาติ  ติวิธา  (โหติ) ฯ   

ตตฺถ  (ติวิธาสุ  สมฺภาวนาสุ)  อิตรา  เทฺว  (สมฺภาวนา  อฏฺฅกถาจริเยน)  จตุตฺถปญฺจมฏฺฅาเนหิ  

เอว  สงฺคหิตา ฯ  ตสฺมา  ปิยวจนลกฺขณํ  สมฺภาวนํ  ทสฺเสตุํ  “เทวมาเต  ติสฺสมาเตติ  เอวํ   

สมฺภาวิตกถากถเนนาติ  (วจนํ  อฏฺฅกถาจริเยน)  อฏฺฅกถายํ  วุตฺตํ ฯ 

 (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  เอตฺถ  (ฅาเน) ในฐานะนี้  “สมฺมานนายาติ ว่า “สมฺมานนาย”  

ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ  สมฺภาวนา อ.การยกย่อง  

สมฺมานนา  นาม ชื่อว่าการนับถือ ฯ  สา  (สมฺภาวนา) อ.การยกย่องนั้น  ติวิธา มี
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อย่าง ๓  อิติ คือ  “อตฺถจริยาลกฺขณา  จ มีการประพฤติซึ่งประโยชน์เป็นลักษณะ

ด้วย  ทานลกฺขณา  จ มีการให้เป็นลักษณะด้วย  ปิยวจนลกฺขณา  จ มีการพูดซึ่ง

คําอันเป็นที่รักเป็นลักษณะด้วย”  (โหติ) ย่อมมี ฯ  ตตฺถ  ติวิธาสุ  (สมฺภาวนาสุ)   

อิตรา  เทฺว  (สมฺภาวนา) อ.- ในการยกย่อง ท. อันมีอย่าง ๓ เหล่านั้นหนา -การ

ยกย่อง ๒ นอกนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  สงฺคหิตา สงเคราะห์

เอาแล้ว  จตุตฺถปญฺจมฏฺฅาเนหิ  เอว ด้วยฐานะที่ ๔ และที่ ๕ ท. เหล่านั้น ฯ  ตสฺมา  

เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “สมฺภาวิตกถากถเนน ด้วยการกล่าวซึ่งคํา

ยกย่อง  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘เทวมาเต แน่ะแม่เทพ  ติสฺสมาเต แน่ะแม่ติสสะ’ 

อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺตํ กล่าวแล้ว  

อฏฺฅกถายํ ในอรรถกถา  ทสฺเสตุํ เพื่ออันแสดง  สมฺภาวนํ ซึ่งการยกย่อง  ปิยวจน-

ลกฺขณํ อันมีการกล่าวคําอันเป็นที่รักเป็นลักษณะ ฯ

 ในฐานะนี้ว่า “สมฺมานนาย” บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังนี้. การยกย่อง ชื่อว่าการ

นับถือ. การยกย่องนั้น มี ๓ อย่าง คือ มีการประพฤติประโยชน์เป็นลักษณะ ๑ มีการ

ให้เป็นลักษณะ ๑ มีการกล่าวถ้อยคําอันน่ารักเป็นลักษณะ ๑ ในการยกย่อง ๓ อย่าง

นั้น ๒ อย่างนอกนี้ ท่านสงเคราะห์ด้วยฐานะที่ ๔ และที่ ๕ นั่นแล. เพราะฉะนั้น พระ

อรรถกถาจารย์ เพื่อจะแสดงการยกย่องมีการกล่าวถ้อยคําอันน่ารักเป็นลักษณะ จึง

กล่าวไว้ในอรรถกถาว่า “ด้วยการกล่าวถ้อยคํายกย่องอย่างนี้ว่า ‘แน่ะแม่เทพ แน่ะแม่

ติสสะ”.

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

 อวิมานนายาติ  เอตฺถ  วิคตา  มานนา  วิมานนา,  น  วิมานนา  อวิมานนา,   

วิมานนาย  อกรณํ ฯ  เตนฏฺฅกถายํ  “ยถา  ทาสกมฺมกราทโย  โปเถตฺวา  วิเหเฅตฺวา   

กเถนฺติ,  เอวํ  ปีเฬตฺวา  วิมาเนตฺวา  อกถเนนาติ  วุตฺตํ ฯ  สามิเกน  หิ  วิมานิตํ   

อิตฺถีชนํ  สพฺโพ  ปริชโน  วิมาเนติเยว ฯ

 อวิมานนายาติ  เอตฺถ  (วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  วิคตา  มานนา  วิมานนา,  น   

วิมานนา  อวิมานนา,  วิมานนาย  อกรณํ ฯ  เตน  (อฏฺฅกถาจริเยน)  อฏฺฅกถายํ  “ยถา  (สามิกา)  

ทาสกมฺมกราทโย  (ชเน)  โปเถตฺวา  วิเหเฅตฺวา  กเถนฺติ,  เอวํ  ปีเฬตฺวา  วิมาเนตฺวา  อกถเนนาติ  

(วจนํ)  วุตฺตํ ฯ  สามิเกน  หิ  วิมานิตํ  อิตฺถีชนํ  สพฺโพ  ปริชโน  วิมาเนติเยว ฯ  
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 (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  เอตฺถ  (ฅาเน) ในฐานะนี้  “อวิมานนายาติ ว่า “อวิมานนาย”  

ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ  มานนา อ.การนับถือ   

วิคตา ไปปราศแล้ว  วิมานนา ชื่อว่าการดูหมิ่น,  วิมานนา อ.การดูหมิ่น  น หามิได้   

อวิมานนา ชื่อว่าการไม่ดูหมิ่น,  อกรณํ อ.การไม่กระทํา  วิมานนาย ซึ่งการดูหมิ่น ฯ   

เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(สามิกา) อ.เจ้านาย ท.  โปเถตฺวา  

โบยแล้ว  วิเหเฅตฺวา เบียดเบียนแล้ว  ทาสกมฺมกราทโย  (ชเน) ซึ่งชน ท. มีทาส 

และกรรมกรเป็นต้น  กเถนฺต ิ ย่อมกล่าว  ยถา ฉันใด,  ปีเฬตฺวา  วิมาเนตฺวา  

อกถเนน ด้วยการไม่เบียดเบียนแล้ว ไม่ดูหมิ่นแล้ว กล่าว  เอวํ ฉันนั้น”  อิติ ดังนี้   

(อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  อฏฺฅกถายํ ในอรรถกถา ฯ   

ห ิจริงอยู่  ปริชโน อ.ชนผู้เป็นบริวาร  สพฺโพ ทั้งปวง  วิมาเนติ  เอว ย่อมดูหมิ่นนั่น

เทียว  อิตฺถีชนํ ซึ่งชนคือหญิง  สามิเกน  วิมานิตํ ผู้อันสามีดูหมิ่นแล้ว ฯ

 ในฐานะนี้ว่า “อวิมานนาย” บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังนี้. ความนับถือไปปราศแล้ว 

ชื่อว่าการดูหมิ่น. การดูหมิ่น หามิได้ ชื่อว่าการไม่ดูหมิ่น คือไม่ทําการดูหมิ่น. เพราะ

เหตุนั้น ในอรรถกถา ท่านจึงกล่าวว่า “ด้วยการไม่กล่าวเบียดเบียนดูหมิ่น อย่างที่คน

ทั้งหลายทุบตี เบียดเบียนทาสและกรรมกรเป็นต้นว่ากล่าว ฉะนั้น”. ด้วยว่า ชนข้าง

เคียงทั้งหมด ย่อมดูหมิ่นชนคือหญิงที่ถูกสามีดูหมิ่นแล้วโดยแท้.

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

 อนติจริยายาติ  ตํ  อติกฺกมิตฺวา  พหิ  อญฺฃาย  อิตฺถิยา  สทฺธึ  ปริจรนฺโต  ตํ  อติจรติ  

นาม  ตํ  อตฺตโน  คิหินึ  อติมญฺฃิตฺวา  อคเณตฺวา  วตฺตนโต  ตถา  อกรเณน ฯ

 “อนติจริยายาติ  (เอตฺถ  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  (สามิโก)  ตํ  (ภริยํ)  อติกฺกมิตฺวา   

พหิ  อญฺฃาย  อิตฺถิยา  สทฺธึ  ปริจรนฺโต  ตํ  (ภริยํ)  อติจรติ  นาม  ตํ  อตฺตโน  คิหินึ   

อติมญฺฃิตฺวา  อคเณตฺวา  วตฺตนโต  ตถา  อกรเณน ฯ

 (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  (เอตฺถ  ฅาเน) ในฐานะนี้  “อนติจริยายาติ ว่า  

“อนติจริยาย” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ  (สามิโก) อ.สามี  

อติกฺกมิตฺวา ล่วงเกินแล้ว  ตํ  (ภริยํ) ซึ่งภรรยานั้น  ปริจรนฺโต บําเรออยู่  สทฺธึ  

กับ  อญฺฃาย  อิตฺถิยา ด้วยหญิงอื่น  อติจรติ  นาม ชื่อว่าย่อมประพฤติล่วงเกิน   
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ตํ  (ภริยํ) ซึ่งภรรยานั้น  ตํ  อตฺตโน  คิหินึ  อติมญฺฃิตฺวา  อคเณตฺวา  วตฺตนโต 

เพราะประพฤติดูหมิ่น ไม่นําพาแล้ว ซึ่งหญิงแม่เรือน ของตน นั้น  อกรเณน เพราะ

การไม่กระทํา  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ

 ในฐานะนี้ว่า “อนติจริยาย” บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังนี้. สามีล่วงเกินภรรยานั้น

แล้ว บําเรอกับสตรีอื่นภายนอก ชื่อว่าประพฤตินอกใจภรรยานั้น เพราะประพฤติดู

หมิ่น ไม่นําพาสตรีแม่เรือนของตนนั้น ด้วยการไม่ทําอย่างนั้น.

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

 อิสฺสริยโวสฺสคฺเคนาติ  อิตฺถิโย  หิ  มหาลตาสทิสมฺปิ  อาภรณํ  ลภิตฺวา  ภตฺตํ   

วิจาเรตุํ  อลภมานา  กุชฺฌนฺติ,  กฏจฺฉุํ  หตฺเถ  ฅเปตฺวา  “ตว  รุจิยา  กโรหีติ   

ภตฺตเคเห  วิสฺสฏฺเฅ,  สพฺพํ  อิสฺสริยํ  วิสฺสฏฺฅํ  นาม  โหติ,  เอวํ  กรเณนาติ  อตฺโถ ฯ 

 “อิสฺสริยโวสฺสคฺเคนาติ  (ปทสฺส)  “อิตฺถิโย  หิ  มหาลตาสทิสมฺปิ  อาภรณํ  ลภิตฺวา  ภตฺตํ  วิจาเรตุํ   

อลภมานา  กุชฺฌนฺติ,  (สามิเกน)  กฏจฺฉุํ  หตฺเถ  ฅเปตฺวา  “(ตฺวํ)  ตว  รุจิยา  กโรหีติ  (วตฺวา)  

ภตฺตเคเห  วิสฺสฏฺเฅ,  สพฺพํ  อิสฺสริยํ  (สามิเกน)  วิสฺสฏฺฅํ  นาม  โหติ,  เอวํ  กรเณนาติ  อตฺโถ ฯ 

 อตฺโถ อ.อรรถ  อิติ ว่า  “หิ ก็  อิตฺถิโย อ.หญิง ท.  ลภิตฺวา ได้แล้ว  อาภรณํ ซึ่งอาภรณ์  

มหาลตาสทิสมฺปิ แม้อันเช่นกับด้วยเครืื่องประดับชื่อว่ามหาลดา  อภลมานา เมื่อ 

ไม่ได้  วิจาเรตุํ เพื่ออันจัดแจง  ภตฺต ํซึ่งภัตร  กุชฺฌนฺติ ย่อมโกรธ,  ภตฺตเคเห ครั้น

เมื่อเรือนแห่งภัตร  (สามิเกน) อันสามี  ฅเปตฺวา วางไว้แล้ว  กฏจฺฉุํ ซึ่งทัพพี  หตฺเถ 

ในมือ  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  กโรหิ จงกระทํา  รุจิยา ตามความ

ชอบใจ  ตว ของเธอ”  อิติ ดังนี้  วิสฺสฏฺเฅ สละแล้ว,  อิสฺสริยํ อ.ความเป็นใหญ่  สพฺพ ํ

ทั้งปวง  (สามิเกน)  วิสฺสฏฺฅํ  นาม ชื่อว่าเป็นของอันสามีสละแล้ว  โหติ ย่อมเป็น,  

กรเณน ด้วยการกระทํา  เอวํ อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อิสฺสริย-

โวสฺสคฺเคนาติ ว่า “อิสฺสริยโวสฺสคฺเคน” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อิสฺสริยโวสฺสคฺเคน”  ความว่า ก็สตรีทั้งหลาย ได้เครื่องประดับแม้เช่นกับ

เครื่องประดับชื่อมหาลดาแล้ว เมื่อไม่ได้จัดภัตร ย่อมโกรธ, เมื่อสามีวางทัพพีไว้ใน

มือแล้ว มอบเรือนครัวให้ด้วยกล่าวว่า “เธอจงทําตามชอบใจของเธอเถิด”, ความเป็น

ใหญ่ทุกๆ อย่าง ย่อมเป็นอันชื่อว่าสามีมอบให้แล้ว, ด้วยการทําอย่างนั้น.
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 เคเห  เอว  ฅตฺวา  วิจาเรตพฺพมฺปิ  หิ  กสิวณิชฺชาทิกมฺมํ  กุลิตฺถิยา  ภาโร  น  โหติ,   

สามิกสฺเสว  ภาโร,  ตโต  อาภตํ  สาปเตยฺยมฺปน  ตาย  สุคุตฺตํ  กตฺวา  ฅเปตพฺพํ  โหติ ฯ   

ตสฺมา  ยาทิโส  อิสฺสริยโวสฺสคฺโค  คิหินิยา  อนุจฺฉวิโก  ตํ  ทสฺเสนฺโต  ภตฺตเคเห  

วิสฺสฏฺเฅติ  อาห ฯ  เอวญฺหิ  ตสฺมึ  วิสฺสฏฺเฅ  สพฺพํ  อิสฺสริยํ  วิสฺสฏฺฅํ  นาม  โหตีติ  

เอตา  มญฺฃนฺตีติ  อธิปฺปาโย ฯ

 (สามิเกน)  เคเห  เอว  ฅตฺวา  วิจาเรตพฺพมฺปิ  หิ  กสิวณิชฺชาทิกมฺมํ  กุลิตฺถิยา  ภาโร  น  โหติ,   

สามิกสฺเสว  ภาโร  (โหติ),  ตโต  (กมฺมโต  สามิเกน)  อาภตํ  สาปเตยฺยํ  ปน  ตาย  (ภริยาย)   

สุคุตฺตํ  กตฺวา  ฅเปตพฺพํ  โหติ ฯ  ตสฺมา  (อฏฺฅกถาจริโย),  ยาทิโส  อิสฺสริยโวสฺสคฺโค  คิหินิยา  

อนุจฺฉวิโก  (โหติ),  ตํ  (อิสฺสริยโวสฺสคฺคํ)  ทสฺเสนฺโต  “ภตฺตเคเห  วิสฺสฏฺเฅติ  อาห ฯ  “เอวํ  (ภาเว  

สนฺเต)  หิ  ‘ตสฺมึ  (อิสฺสริยํ  สามิเกน)  วิสฺสฏฺเฅ,  สพฺพํ  อิสฺสริยํ  (สามิเกน)  วิสฺสฏฺฅํ  นาม  โหตีติ  

เอตา  (คิหินิโย)  มญฺฃนฺตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  

 ห ิ ก็  กสิวณิชฺชาทิกมฺมํ อ.การงานมีกสิกรรมและวณิชชกรรมเป็นต้น  (สามิเกน)  

เคเห  เอว  ฅตฺวา  วิจาเรตพฺพมฺปิ แม้อันสามี ตั้งไว้แล้ว ในเรือนนั่นเทียว พึงจัดแจง  

ภาโร เป็นภาระ  กุลิตฺถิยา ของกุลสตรี  โหติ ย่อมเป็น  น หามิได้,  ภาโร เป็น

ภาระ  สามิกสฺส  เอว ของสามีนั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น,  ปน แต่ว่า  สาปเตยฺย ํ

อ.สมบัติ  (สามิเกน)  อาภตํ อันอันสามีนํามาแล้ว  ตโต  (กมฺมโต) แต่การงานนั้น  

ตาย  (ภริยาย)  สุคุตฺตํ  กตฺวา  ฅเปตพฺพํ เป็นของ อันภรรยานั้น พึงเก็บ กระทํา ให้

เป็นของอันตนคุ้มครองดีแล้ว  โหติ ย่อมเป็น ฯ  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (อฏฺฅกถา- 

จริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  ทสฺเสนฺโต เมื่อแสดง  ตํ  (อิสฺสริยโวสฺสคฺคํ) ซึ่ง-,   

อิสฺสริยโวสฺสคฺโค อ.การสละลงซึ่งความเป็นใหญ่  ยาทิโส อันเช่นใด  อนุจฺฉวิโก 

เป็นของสมควร  คิหินิยา แก่หญิงผู้เป็นคฤหัสถ์  (โหติ) ย่อมเป็น, -การสละลงซึ่ง

ความเป็นใหญ่นั้น  อาห กล่าวแล้ว  “ภตฺตเคเห  วิสฺสฏฺเฅติ ว่า “ภตฺตเคเห  วิสฺสฏฺเฅ” 

ดังนี้ ฯ  อธิปฺปาโย อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “ห ิก็  เอวํ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  

(สนฺเต) มีอยู่,  เอตา  (คิหินิโย) อ.หญิงแม่เรือน ท. เหล่านั่น  มญฺฃนฺติ ย่อมสําคัญ  

อิติ ว่า  ‘ตสฺมึ  (อิสฺสริเย) ครั้นเมื่อความเป็นใหญ่นั้น  (สามิเกน) อันสามี  วิสฺสฏฺเฅ 

สละแล้ว,  อิสฺสริย ํอ.ความเป็นใหญ่  สพฺพ ํทั้งปวง  (สามิเกน)  วิสฺสฏฺฅํ  นาม ชื่อว่า

เป็นอันสามีสละแล้ว  โหติ ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ 
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  ก็การงานมีกสิกรรมและวาณิชกรรมเป็นต้น แม้ที่สามีตั้งอยู่ในเรือนนั่นแลพึงจัด ย่อม

ไม่เป็นภาระของกุลสตรี, เป็นภาระของสามีผู้เดียว, แต่สมบัติที่สามีหามาได้แต่การ

งานนั้น ย่อมเป็นของอันภรรยานั้น จะต้องเก็บทําเป็นอันคุ้มครองด้วยดี. เพราะฉะนั้น 

พระอรรถกถาจารย์ เมื่อจะแสดงการมอบความเป็นใหญ่อันสมควรแก่สตรีแม่เรือน จึง

กล่าวว่า “ภตฺตเคเห  วิสฺสฏฺเฅ” ดังนี้. อธิบายว่า “ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น สตรีแม่เรือนเหล่า

นั้น ย่อมสําคัญว่า “เมื่อเรือนนั้นอันสามีมอบให้แล้ว, ความเป็นใหญ่ทุกๆ อย่าง ย่อม

ชื่อว่าเป็นอันสามีมอบให้แล้ว”. 

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

 อลงฺการานุปฺปทาเนนาติ  เอตฺถ  อิตฺถิโย  นาม  ปุตฺตลาเภน  วิย  มหคฺฆวิปุลา- 

ลงฺการลาเภนาปิ  น  สนฺตุสฺสนฺเตวาติ  ตาสํ  โตสนํ  อการณํ  ตสฺมา  วิภวานุรูปเมว   

อลงฺการทานํ  ยุตฺตนฺติ  อาห  อตฺตโน  วิภวานุรูเปน  อลงฺการทาเนนาติ ฯ

 “อลงฺการานุปฺปทาเนนาติ  เอตฺถ  (วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  อิตฺถิโย  นาม   

ปุตฺตลาเภน  วิย  มหคฺฆวิปุลาลงฺการลาเภนาปิ  น  สนฺตุสฺสนฺติ  เอว  อิติ  ตาสํ  (อิตฺถีนํ)  โตสนํ   

อการณํ  (โหติ),  ตสฺมา  วิภวานุรูปํ  เอว  อลงฺการทานํ  ยุตฺตํ  อิติ  (อฏฺฅกถาจริโย)  อาห   

“อตฺตโน  วิภวานุรูเปน  อลงฺการทาเนนาติ ฯ

 (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  เอตฺถ  (ฅาเน) ในฐานะนี้  “อลงฺการานุปฺปทาเนนาติ 

ว่า “อลงฺการานุปฺปทาเนน” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ   

อิตฺถิโย  นาม ชื่อ อ.หญิง ท.  น  สนฺตุสฺสนฺติ  เอว ย่อมไม่ยินดีนั่นเทียว  มหคฺฆ- 

วิปุลาลงฺการลาเภนาปิ แม้ด้วยการได้ซึ่งเครื่องประดับอันไพบูลย์มีค่ามาก  ปุตฺต- 

ลาเภน  วิย ราวกะได้ซึ่งบุตร  อิติ เพราะเหตุนั้น  ตาสํ  (อิตฺถีนํ)  โตสนํ อ.การ ยัง

หญิง ท. เหล่านั้น ให้ยินดี  อการณํ ไม่เป็นเหตุ  (โหติ) ย่อมเป็น,  ตสฺมา เพราะเหตุ

นั้น  อลงฺการทานํ อ.การให้ซึ่งเครื่องประดับ  วิภวานุรูปํ  เอว อันสมควรแก่สมบัติ

นั่นเทียว  ยุตฺต ํควรแล้ว  อิติ เพราะเหตุนั้น  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์   

อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อลงฺการทาเนน ด้วยการให้ซึ่งเครื่องประดับ  วิภวานุรูเปน  

อันสมควรแก่สมบัติ  อตฺตโน ของตน”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 ในฐานะนี้ว่า “อลงฺการานุปฺปทาเนน” บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังนี้. ธรรมดาว่าสตรี

ทั้งหลาย ย่อมไม่ยินดีแม้ด้วยการได้เครื่องประดับอันไพบูลย์มีค่ามากเหมือนการได้

บุตรเลย เพราะเหตุนั้น การยังสตรีเหล่านั้นให้ยินดี จึงไม่ใช่เหตุ. เพราะฉะนั้น การให้

เครื่องประดับอันสมควรแก่สมบัตินั่นแล ควรแล้ว เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์

จึงกล่าวว่า “ด้วยการให้เครื่องประดับอันสมควรแก่สมบัติของตน”.

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

[๓๘๗] ยทิปิ  มาติกายํ  “ปจฺฉิมา  ทิสา  ปุตฺตทารา  เวทิตพฺพาติ  วุตฺตํ,  ปุตฺตสงฺคโห  

ปน  “ปาปา  นิวาเรนฺตีติอาทินา  ทสฺสิโต,  ตสฺมา  ปุตฺตวเสน  นิทฺเทสํ  อกตฺวา   

ทารสงฺขาตภริยาวเสเนว  กโตติ  ทฏฺฅพฺโพ ฯ

 ยทิปิ  (ภควตา)  มาติกายํ  “ปจฺฉิมา  ทิสา  ปุตฺตทารา  เวทิตพฺพาติ  (วจนํ)  วุตฺตํ,  (ภควตา)   

ปุตฺตสงฺคโห  ปน  “ปาปา  นิวาเรนฺตีติอาทินา  (วจเนน)  ทสฺสิโต,  ตสฺมา  (ปณฺฑิเตน   

ปุตฺตสงฺคโห  “ภควตา)  ปุตฺตวเสน  นิทฺเทสํ  อกตฺวา  ทารสงฺขาตภริยาวเสน  เอว  กโตติ   

ทฏฺฅพฺโพ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “ปุตฺตทารา อ.บุตรและภรรยา ท.  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต   

เวทิตพฺพา พึงทราบ  ปจฺฉิมา  ทิสา ว่าเป็นทิศเบื้องหลัง”  อิติ ดังนี้  (ภควตา)  

อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสแล้ว  มาติกายํ ในมาติกา  ยทิปิ แม้ก็จริง,  ปน 

ถึงอย่างนั้น  ปุตฺตสงฺคโห อ.การสงเคราะห์บุตร  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  

(วจเนน) ด้วยคํา  ‘ปาปา  นิวาเรนฺตีติอาทินา เป็นต้นว่า ‘ปาปา  นิวาเรนฺติ’ ดังนี้,  

ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (ปุตฺตสงฺคโห) อ.การสงเคราะห์ซึ่งบุตร  (ปณฺฑิเตน) อัน

บัณฑิต  ทฏฺฅพฺโพ พึงเห็น  อิติ ว่า  “(ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  อกตฺวา  

ไม่ทรงกระทําแล้ว  นิทฺเทสํ ซึ่งนิทเทส  ปุตฺตวเสน ด้วยสามารถแห่งบุตร  กโต ทรง

กระทําแล้ว  ทารสงฺขาตภริยาวเสน  เอว ด้วยสามารถแห่งภรรยาอันอันบัณฑิต

กล่าวแล้วว่าทาระนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในมาติกา พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “บุตรและภรรยา บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นทิศ

เบื้องหลัง” แม้ก็จริง, ถึงอย่างนั้น การสงเคราะห์บุตร พระองค์ก็ทรงแสดงแล้วด้วยคํา

ว่า “ปาปา  นิวาเรนฺติ” เป็นต้น. เพราะฉะนั้น การสงเคราะห์บุตรนั้น บัณฑิตพึงเห็นว่า  
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“พระองค์ไม่ทรงทํานิทเทสด้วยสามารถบุตร ทรงทําด้วยสามารถภรรยา กล่าวคือ 

ทาระอย่างเดียว”. 

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

 เตเนว  สิคาลฏีกายํ  “อิติ  ภควา  ปจฺฉิมา  ทิสา  ปุตฺตทาราติ  อุทฺทิสิตฺวาปิ  ทารวเสเนว   

ปจฺฉิมํ  ทิสํ  วิสฺสชฺเชสิ,  น  ปุตฺตวเสน ฯ  กสฺมา ฯ  ปุตฺตา  หิ  ทารกกาเล  อตฺตโน  

มาตรํ  อนุคฺคณฺหนฺเตเนว  อนุคฺคหิตา  โหนฺติ  อนุกมฺปิตา ฯ  วิญฺญุตมฺปตฺตกาเล  ปน  

ยถา  เต  ปิตรา  อนุคฺคเหตพฺพา,  สฺวายํ  วิธิ  ปาปา  นิวาเรนฺตีติอาทินา  ปฅมทิสา-

วาเร  ทสฺสิโต  เอวาติ  กึ  ปุน  วิสฺสชฺชเนนาติ  วุตฺตํ ฯ

 เตเนว  สิคาลฏีกายํ  “อิติ  ภควา  ‘ปจฺฉิมา  ทิสา  (โหนฺติ)  ปุตฺตทาราติ  อุทฺทิสิตฺวาปิ  ทารวเสน  

เอว  ปจฺฉิมํ  ทิสํ  วิสฺสชฺเชสิ,  น  ปุตฺตวเสน  (วิสฺสชฺเชสิ) ฯ  ‘(ภควา)  กสฺมา  ทารวเสน  เอว  

ปจฺฉิมํ  ทิสํ  วิสฺสชฺเชสิ,  น  ปุตฺตวเสน  วิสฺสชฺเชสิ’  ปุจฺฉา) ฯ  ‘ปุตฺตา  หิ  (ปิตรา)  ทารกกาเล  

อตฺตโน  มาตรํ  อนุคฺคณฺหนฺเตน  เอว  อนุคฺคหิตา  โหนฺติ  อนุกมฺปิตา ฯ  วิญฺญุตํ  ปตฺตกาเล  ปน  

ยถา  เต  (ปุตฺตา)  ปิตรา  อนุคฺคเหตพฺพา,  โส  อยํ  วิธิ  (ภควตา)  ‘ปาปา  นิวาเรนฺตีติอาทินา  

(นเยน)  ปฅมทิสาวาเร  ทสฺสิโต  เอว  อิติ  กึ  (ปโยชนํ)  ปุน  วิสฺสชฺชเนน’  (อิติ  วิสฺสชฺชนํ)”  อิติ  

(วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 เตน  เอว เพราะเหตุนั้นนั่นเทียว  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “อิติ เพราะเหตุนี้  ภควา 

อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อุทฺทิสิตฺวาปิ แม้ทรงอุเทส  อิติ ว่า  ‘ปุตฺตทารา อ.บุตรและ

ภรรยา ท.  ปจฺฉิมา  ทิสา เป็นทิศเบื้องหลัง  (โหนฺติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  วิสฺสชฺเชสิ  

ทรงวิสัชนาแล้ว  ปจฺฉิมํ  ทิสํ ซึ่งทิศเบื้องหลัง  ทารวเสน  เอว ด้วยสามารถแห่ง

ภรรยานั่นเทียว,  (วิสฺสชฺเชสิ) ทรงวิสัชนาแล้ว  ปุตฺตวเสน ด้วยสามารถแห่งบุตร   

น หามิได้ ฯ  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  (อิติ) ว่า  ‘(ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  วิสฺสชฺเชสิ  

ทรงวิสัชนาแล้ว  ปจฺฉิมํ  ทิสํ ซึ่งทิศเบื้องหลัง  ทารวเสน  เอว ด้วยสามารถแห่ง

ภรรยานั่นเทียว,  (วิสฺสชฺเชสิ) ทรงวิสัชนาแล้ว  ปุตฺตวเสน ด้วยสามารถแห่งบุตร   

น หามิได้  กสฺมา เพราะเหตุอะไร ?’  (อิติ) ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  อิติ ว่า   

‘หิ เพราะว่า  ปุตฺตา อ.บุตร ท.  ทารกกาเล  อตฺตโน  มาตรํ  อนุคฺคณฺหนฺเตน  เอว   

(ปิตรา)  อนุคฺคหิตา เป็นผู้อันบิดา ผู้เมื่ออนุเคราะห์ ซึ่งมารดา ของตน ในกาลที่แห่ง
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ตนเป็นเด็กนั่นเทียว อนุเคราะห์แล้ว  อนุกมฺปิตา เป็นผู้เอ็นดูแล้ว  โหนฺติ ย่อมเป็น ฯ   

ปน ส่วนว่า  เต  (ปุตฺตา) อ.บุตร ท. เหล่านั้น  ปิตรา อันบิดา  อนุคฺคเหตพฺพา 

พึงอนุเคราะห์  วิญฺญุตํ  ปตฺตกาเล ในกาลเป็นที่ถึงแล้วซึ่งความเป็นแห่งผู้รู้เดียงสา   

ยถา ด้วยวิธีใด,  โส  อยํ  วิธิ อ.วิธีนี้นั้น  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  ทสฺสิโต   

เอว ทรงแสดงแล้วนั่นเทียว  ปฅมทิสาวาเร ในวาระแห่งทิศแรก  (นเยน) โดยนัย  

 ‘ปาปา  นิวาเรนฺตีติอาทินา เป็นต้นว่า  ‘ปาปา  นิวาเรนฺติ’ ดังนี้  อิติ เพราะเหตุนั้น   

กึ  (ปโยชนํ) อ.ประโยชน์อะไร  วิสฺสชฺชเนน ด้วยการแก้  ปุน อีก’  (อิติ) ดังนี้”   

อิติ ดังนี้  (ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  สิงฺคาลกฏีกายํ ในฎีกา

แห่งสิงคาลกสูตร ฯ

 เพราะเหตุนั้นแล ในฎีกาสิงคาลสูตร ท่านจึงกล่าวว่า “เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า  

แม้ทรงอุเทสว่า ‘บุตรและภรรยา เป็นทิศเบื้องหลัง’ ทรงวิสัชนาทิศเบื้องหลัง ด้วย

สามารถภรรยาอย่างเดียว, หาวิสัชนาด้วยสามารถบุตรไม่, ถามว่า ‘เพราะเหตุอะไร ?’  

แก้ว่า ‘เพราะเหตุว่า บุตรทั้งหลาย ย่อมเป็นมีอันบิดาผู้เมื่อนุเคราะห์มารดาของตน  

ในเวลาที่ตนเป็นเด็กนั่นแล ชื่อว่าอนุเคราะห์ เอ็นดูแล้ว, ส่วนในเวลาที่บุตรถึงความ

เป็นผู้รู้เดียงสาแล้ว บิดาพึงอนุเคราะห์บุตรเหล่านั้นด้วยวิธีใด, วิธีนี้นั้น พระผู้มีพระ-

ภาคเจ้า ก็ทรงแสดงแล้วในวาระแห่งทิศแรก โดยนัยว่า “ปาปา  นิวาเรนฺติ” เป็นต้น 

เพราะเหตุนั้น ประโยชน์อะไรด้วยการวิสัชนาอีก”.

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

 อิธ  อฏฺฅกถาโปตฺถเก  ตุ  “ปจฺฉิมา  ทิสา  ปุตฺตทารา  เวทิตพฺพาติ  เอตฺถ  อุทฺทิฏฺฅํ  

ปุตฺตทารํ  ภริยาสทฺเทน  สงฺคณฺหิตฺวาติ  ลิขิตํ ฯ  ตตฺถ  ปุตฺตสทฺโท  ปมาทเลโข ฯ  ทารํ  

ภริยาสทฺเทนาตฺยตฺโถ  ยุชฺชติ ฯ  ปุตฺตทารา  ปน  ปิฏฺฅิโต  อนุพนฺธนวเสน  ปจฺฉิมา   

ทิสาติ  เวทิตพฺพา ฯ 

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  อิธ  (มงฺคเล)  อฏฺฅกถาโปตฺถเก  ตุ  “(ภควา)  ‘ปจฺฉิมา  ทิสา  ปุตฺตทารา   

เวทิตพฺพาติ  เอตฺถ  (มาติกายํ)  อุทฺทิฏฺฅํ  ปุตฺตทารํ  ภริยาสทฺเทน  สงฺคณฺหิตฺวาติ  (วจนํ)  

ลิขิตํ ฯ  ตตฺถ  (“ปุตฺตทารนฺติ  วจเน)  ปุตฺตสทฺโท  ปมาทเลโข  (โหติ) ฯ  “ทารํ  ภริยาสทฺเทน   

(สงฺคณฺหิตฺวา)”  อิติ  อตฺโถ  ยุชฺชติ ฯ  ปุตฺตทารา  ปน  (ปณฺฑิเตน)  ปิฏฺฅิโต  อนุพนฺธนวเสน  

“ปจฺฉิมา  ทิสาติ  เวทิตพฺพา ฯ 
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 ตุ ส่วนว่า  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  สงฺคณฺหิตฺวา 

ทรงสงเคราะห์  ปุตฺตทารํ ซึ่งบุตรและภรรยา  อุทฺทิฏฺฅํ อันถูกแสดงแล้ว  เอตฺถ   

(มาติกายํ) ในมาติกานี้  ‘ปจฺฉิมา  ทิสา  ปุตฺตทารา  เวทิตพฺพาติ ว่า ‘ปจฺฉิมา  ทิสา  

ปุตฺตทารา  เวทิตพฺพา’ ดังนี้  ภริยาสทฺเทน ด้วยภริยาศัพท์  (อฏฺฅกถาจริเยหิ)  

อันพระอรรถกถาจารย์ ท.  ลิขิตํ เขียนไว้แล้ว  อฏฺฅกถาโปตฺถเก ในคัมภีร์ออรรถ-

กถา  อิธ  (มงฺคเล) ในมงคลข้อนี้ ฯ  ปุตฺตสทฺโท อ.ปุตฺตศัพท์  ตตฺถ  (“ปุตฺตทารนฺติ  

วจเน) ในคําว่า “ปุตฺตทารํ” ดังนี้นั้น  ปมาทเลโข เป็นการเขียนด้วยความพลั้งเผลอ  

(โหติ) ย่อมเป็น ฯ  อตฺโถ อ.เนื้อความ  อิติ ว่า  “(สงฺคณฺหิตฺวา) สงเคราะห์แล้ว  ทารํ 

ซึ่งภรรยา  ภริยาสทฺเทน ด้วยภริยาศัพท์”  อิติ ดังนี้  ยุชฺชต ิย่อมควร ฯ  ปน ก็  ปุตฺต-

ทารา อ.บุตรและภรรยา ท.  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺพา พึงทราบ  ปจฺฉิมา   

ทิสาติ ว่าเป็นทิศเบื้องหลัง  อนุพนฺธนวเสน ด้วยสามารถแห่งการติดตามไป   

ปิฏฺฅิโต ข้างหลัง ฯ

 ส่วนในคัมภีร์อรรถกถาในมงคลข้อนี้ พระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายเขียนไว้ว่า “พระผู้มี

พระภาคเจ้า ทรงสงเคราะห์บุตรและภรรยา ที่ทรงยกขึ้นแสดงในมาติกานี้ว่า ‘ปจฺฉิมา  

ทิสา  ปุตฺตทารา  เวทิตพฺพา’ นี้ ด้วย ภริยาศัพท์”. ปุตฺตศัพท์ ในคําว่า “ปุตฺตทารํ” 

นั้น ท่านเขียนด้วยความพลั้งเผลอ, ความว่า “ทรงสงเคราะห์ภรรยา ด้วย ภริยาศัพท์” 

ดังนี้ จึงจะถูก. ก็บุตรและภรรยา บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นทิศเบื้องหลัง ด้วยสามารถ

การติดตามไปเบื้องหลัง.

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

[๓๘๘] อิติ  สมฺมานนาทีหิ  สงฺคโห  สุสํวิหิตกมฺมนฺตตาทิทิฏฺฅธมฺมิกหิตเหตุโต  มงฺคลํ ฯ 

 อิติ  สมฺมานนาทีหิ  (ฅาเนหิ)  สงฺคโห  สุสํวิหิตกมฺมนฺตตาทิทิฏฺฅธมฺมิกหิตเหตุโต  มงฺคลํ  (โหติ) ฯ 

 อิติ เพราะเหตุนั้น  สงฺคโห อ.การสงเคราะห์  สมฺมานนาทีหิ  (ฅาเนหิ) ด้วยฐานะ ท. 

มีการนับถือเป็นต้น  มงฺคลํ เป็นมงคล  สุสํวิหิตกมฺมนฺตตาทิทิฏฺฅธมฺมิกหิตเหตุโต 

เพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์เก้ือกูลอันเป็นไปในทิฏฐธรรมมีความเป็นแห่งบุคคลผู้มี

การงานอันจัดแจงดีแล้วเป็นต้น  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ 
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 ดังนั้น การสงเคราะห์ด้วยฐานะทั้งหลายมีความนับถือเป็นต้น จึงชื่อว่าเป็นมงคล 

เพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์เกื้อกูลอันเป็นไปในทิฏฐธรรม มีความเป็นผู้จัดการงานดี

เป็นต้น.

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

 เตนาห  “อิเมหิ  โข  คหปติปุตฺต  ปญฺจหิ  ฅาเนหิ  สามิเกน  ปจฺฉิมา  ทิสา  ภริยา   

ปจฺจุปฏฺฅิตา  ปญฺจหิ  ฅาเนหิ  สามิกํ  อนุกมฺปติ  สุสํวิหิตกมฺมนฺตา  จ  โหติ  สุสงฺคหิต-

ปริชนา  จ  อนติจาริณี  จ  สมฺภตญฺจ  อนุรกฺขติ  ทกฺขา  จ  โหติ  อนลสา  สพฺพกิจฺเจสุ   

อิเมหิ  โข  คหปติปุตฺต  ฯเปฯ  อนุกมฺปตีติ ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “คหปติ- 

ปุตฺต ดูก่อนคฤหบดีบุตร  ปจฺฉิมา  ทิสา อ.ทิศเบื้องหลัง  ภริยา คือ อ.ภรรยา   

สามิเกน อันสามี  ปจฺจุปฏฺฅิตา บํารุงแล้ว  ฅาเนหิ ด้วยฐานะ ท.  ปญฺจหิ ๕   

อิเมหิ  โข เหล่านี้แล  อนุกมฺปต ิย่อมอนุเคราะห์  สามิกํ ซึ่งสามี  ฅาเนหิ ด้วยฐานะ 

ท.  ปญฺจหิ ๕  สุสํวิหิตกมฺมนฺตา  เป็นผู้มีการงานอันจัดแจงดีแล้ว  โหติ ย่อมเป็น  จ 

ด้วย,  สุสงฺคหิตปริชนา เป็นผู้มีชนผู้เป็นบริวารอันสงเคราะห์ดีแล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น  

จ ด้วย  อนติจาริณี เป็นผู้ไม่ประพฤตินอกใจ  (โหติ) ย่อมเป็น  จ ด้วย  อนุรกฺขติ 

ย่อมตามรักษา  (สามิเกน)  สมฺภตํ  (ธนํ)  ซึ่งทรัพย์อันสามีนํามาด้วยดี  ทกฺขา เป็น

ผู้ขยัน  อนลสา เป็นผู้ไม่เกียจคร้าน  สพฺพกิจฺเจสุ ในกิจทั้งปวง ท.  โหติ ย่อมเป็น  

จ ด้วย,  คหปติปุตฺต ดูก่อนคฤหบดีบุตร  ปจฺฉิมา  ทิสา อ.ทิศเบื้องหลัง  ภริยา คือ 

อ.ภรรยา  สามิเกน อันสามี  ปจฺจุปฏฺฅิตา บํารุงแล้ว  ฅาเนหิ ด้วยฐานะ ท.  ปญฺจหิ 

๕  อิเมหิ  โข เหล่านี้แล  อนุกมฺปต ิย่อมอนุเคราะห์  สามิกํ ซึ่งสามี  ฅาเนหิ ด้วย

ฐานะ ท.  ปญฺจหิ ๕  อิเมหิ  โข เหล่านี้แล”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสว่า “คฤหบดีบุตร ทิศเบื้องหลังคือภรรยา 

อันสามีบํารุงด้วยฐานะ ๕ อย่างเหล่านี้แล้ว ย่อมอนุคราะห์สามีด้วยฐานะ ๕ อย่าง คือ 

เป็นผู้จัดการงานดี ๑ เป็นผู้สงเคราะห์ชนผู้เป็นบริวารดี ๑ เป็นผู้ไม่ประพฤตินอกใจ ๑  

รักษาทรัพย์ที่สามีนํามาแล้ว ๑ เป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวง ๑, 

คฤหบดีบุตร ทิศเบื้องหลังคือภรรยา อันสามีบํารุงด้วยฐานะ ๕ อย่างเหล่านี้แล ย่อม

อนุเคราะห์สามีด้วยฐานะ ๕ อย่างเหล่านี้แล”.
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[๓๘๙] ตตฺถ  สุสํวิหิตกมฺมนฺตาติ  เอตฺถ  กุลิตฺถิยา  สํวิธาตพฺพกมฺมนฺตา  นาม  อาหาร- 

สมฺปาทนวิจารปฺปการา ฯ  เตนฏฺฅกถายํ  “ยาคุภตฺตปจนกาลาทีนิ  อนติกฺกมิตฺวา  

ตสฺส  ตสฺส  สาธุกํ  กรเณน  สุฏฺฅุ  สํวิหิตกมฺมนฺตาติ  วุตฺตํ ฯ 

 ตตฺถ  (ฅาเนสุ)  “สุสํวิหิตกมฺมนฺตาติ  เอตฺถ  (ฅาเน  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ   

กุลิตฺถิยา  สํวิธาตพฺพกมฺมนฺตา  นาม  อาหารสมฺปาทนวิจารปฺปการา ฯ  เตน  (อฏฺฅกถาจริเยน)  

อฏฺฅกถายํ  “ยาคุภตฺตปจนกาลาทีนิ  (การณานิ)  อนติกฺกมิตฺวา  ตสฺส  ตสฺส  (กิจฺจสฺส)  สาธุกํ   

กรเณน  สุฏฺฅุ  สํวิหิตกมฺมนฺตาติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ 

 (วินิจฺฉโย) อ.วินิจฉัย  ตตฺถ  (ฅาเนสุ)  “สุสํวิหิตกมฺมนฺตาติ  เอตฺถ  (ฅาเน) ใน-  

ในฐานะ ท. เหล่านั้นหนา -ฐานะนี้ว่า “สุสํวิหิตกมฺมนฺตา” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  

เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ  อาหารสมฺปาทนวิจารปฺปการา อ.วิธีแห่งการยังอาหารให้

ถึงพร้อมและการตรวจตรา  กุลิตฺถิยา  สํวิธาตพฺพกมฺมนฺตา  นาม ชื่อว่าการงาน 

อันหญิงในตระกูล พึงจัดทํา ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “สํวิหิต- 

กมฺมนฺตา ผู้มีการงานอันจัดแจงแล้ว  สุฏฺฐุ ด้วยดี  ยาคุภตฺตปจนกาลาทีนิ   

(การณานิ)  อนติกฺกมิตฺวา  ตสฺส  ตสฺส  (กิจฺจสฺส)  สาธุกํ  กรเณน ด้วยการ ไม่ก้าว

ล่วง ซึ่งเหตุ ท. มีกาลเป็นที่หุงซึ่งข้าวยาคูและภัตรเป็นต้น แล้วจึงกระทํา ซึ่งกิจนั้นๆ 

ให้ดี”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  อฏฺฅ-

กถายํ ในอรรถกถา ฯ 

  ในบรรดาฐานะ ๕ อย่างเหล่านั้น ในฐานะนี้ว่า “สุสํวิหิตกมฺมนฺตา” บัณฑิตพึงทราบ

วินิจฉัยดังนี้. วิธีแห่งการจัดอาหารและการตรวจตรา ชื่อว่าการงานอันสตรีในสกุลพึง

จัด. เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์ จึงกล่าวไว้ในอรรถกถาว่า “เป็นผู้จัดการงาน

ด้วยดีแล้ว ด้วยไม่ให้ล่วงเวลาแห่งการหุงต้มข้าวยาคูและภัตรเป็นต้น ทํากิจนั้นๆ ให้

ดี”.

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

 สุสงฺคหิตปริชนาติ  เอตฺถ  ยสฺมา  เคหสามินิยา  อนฺโตเคหชโน  นิจฺจเมว   

สงฺคเหตพฺโพ,  ตสฺมา  น  โส  อิธาธิปฺเปโต ฯ  อิธ  ปน  ปริชโน  นาม  สามิกสฺส  เจว   

อตฺตโน  จ  ฃาติชโน,  โส  ยถารหํ  ปิยวจเนหิ  เจว  โภชนทานาทีหิ  จ  อญฺฃโต   
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ตตฺเถว  อุปฺปนฺนสฺส  ปณฺณาการสฺส  ฉณทิวสาทีสุ  เปเสตพฺพปิยภณฺเฑหิ  จ  ตาย   

สงฺคเหตพฺโพติ  ทสฺเสตุมาห  สมฺมานนาทีหิ  เจว  ปหิณกเปสนาทีหิ  จ  สงฺคหิต- 

ปริชนาติ ฯ

 สุสงฺคหิตปริชนาติ  เอตฺถ  (ฅาเน  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย)   

“ยสฺมา  เคหสามินิยา  อนฺโตเคหชโน  นิจฺจํ  เอว  สงฺคเหตพฺโพ,  ตสฺมา  น  โส  (อนฺโตเคหชโน  

อฏฺฅกถาจริเยน)  อิธ  (ปาเฅ)  อธิปฺเปโต ฯ  อิธ  (ฅาเน)  ปน  ปริชโน  นาม  สามิกสฺส  เจว   

อตฺตโน  จ  ฃาติชโน,  โส  (ปริชโน)  ยถารหํ  ปิยวจเนหิ  เจว  โภชนทานาทีหิ  (วตฺถูหิ)  จ   

อญฺฃโต  (ฅานโต)  ตตฺถ  เอว  (ฅาเน)  อุปฺปนฺนสฺส  ปณฺณาการสฺส  ฉณทิวสาทีสุ  (ทิวเสสุ   

เคหสามินิยา)  เปเสตพฺพปิยภณฺเฑหิ  จ  ตาย  (เคหสามินิยา)  สงฺคเหตพฺโพติ  ทสฺเสตุํ  อาห   

“สมฺมานนาทีหิ  (ฅาเนหิ)  เจว  ปหิณกเปสนาทีหิ  (สงฺคหวิธีหิ)  จ  สงฺคหิตปริชนาติ ฯ  

 (วินิจฺฉโย) อ.วินิจฉัย  “สุสงฺคหิตปริชนาติ  เอตฺถ  (ฅาเน) ในฐานะนี้ว่า “สุสงฺคหิต- 

ปริชนา” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย) 

อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สงฺคหิตปริชนา เป็นผู้มีชนผู้เป็น

บริวารอันสงเคราะห์ดีแล้ว  สมฺมานนาทีหิ  (ฅาเนหิ)  จ ด้วยฐานะ ท. มีการนับถือ

เป็นต้นด้วย  ปหิณกเปสนาทีหิ  (สงฺคหวิธีหิ)  จ ด้วยสังคหวิธี ท. มีการส่งซึ่งของฝาก

ไปให้เป็นต้นด้วย”  อิติ ดังนี้  ทสฺเสตุํ เพื่ออันแสดง  อิติ ว่า  “อนฺโตเคหชโน อ.ชน

ในภายในแห่งเรือน  เคหสามินิยา อันหญิงแม่เรือน  สงฺคเหตพฺโพ พึงสงเคราะห์   

นิจฺจํ  เอว เป็นนิจนั่นเทียว  ยสฺมา เพราะเหตุใด,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  โส  (อนฺโต- 

เคหชโน) อ.ชนในภายในแห่งเรือนนั้น  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์   

น  อธิปฺเปโต ไม่ประสงค์เอาแล้ว  อิธ  (ปาเฅ) ในปาฐะนี้ ฯ  ปน ส่วนว่า  ฃาติชโน  

อ.ชนผู้เป็นญาติ  สามิกสฺส  เจว ของสามีด้วยนั่นเทียว  อตฺตโน  จ ของตนด้วย   

ปริชโน  นาม ชื่อว่าชนผู้เป็นบริวาร  อิธ  (ฅาเน) ในฐานะนี้,  โส  (ปริชโน) อ.ชนผู้

เป็นบริวารนั้น  ตาย  (เคหสามินิยา) อันหญิงแม่เรือน  สงฺคเหตพฺโพ พึงสงเคราะห์  

ปิยวจเนหิ  เจว ด้วยคําอันเป็นที่รักด้วยนั่นเทียว  โภชนทานาทีหิ  (วตฺถูหิ)  จ ด้วย

วัตถุ ท. มีการให้ซึ่งโภชนะเป็นต้นด้วย  อญฺฃโต  (ฅานโต)  ตตฺถ  (ฅาเน)  เอว  

อุปฺปนฺนสฺส  ปณฺณาการสฺส  ฉณทิวสาทีสุ  (ทิวเสสุ  เคหสามินิยา)  เปเสตพฺพ-

ปิยภณฺเฑหิ  จ ด้วยสิ่งของอันเป็นที่รักอันหญิงแม่เรือนพึงส่งไป ในวัน ท. มีวัน
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แห่งมหรสพเป็นต้น เพื่อเป็นบรรณาการ อันเกิดขึ้นแล้ว ในที่นั้นนั่นเอง จากที่อื่น   

ยถารหํ ตามสมควร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในฐานะนี้ว่า “สุสงฺคหิตปริชนา” บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังนี้. พระอรรถกถาจารย์

กล่าวว่า “เป็นผู้สงเคราะห์ชนผู้เป็นบริวาร ด้วยฐานะทั้งหลายมีความนับถือเป็นต้น 

และด้วยสังคหวิธีมีส่งของฝากไปให้เป็นต้น” เพื่อแสดงว่า “เพราะเหตุที่ชนภายใน

เรือน อันสตรีแม่เรือนพึงสงเคราะห์เป็นนิตย์โดยแท้, เพราะฉะนั้น ชนภายในเรือน

นั้น ท่านจึงไม่ประสงค์เอาในฐานะนี้. ส่วนชนผู้เป็นญาติของสามีและของตน ชื่อว่า

ปริชน ในฐานะนี้. ชนผู้เป็นบริวารนั้น อันสตรีแม่เรือนพึงสงเคราะห์ด้วยกล่าววาจาอัน

ไพเราะ ด้วยให้โภชนะเป็นต้น และด้วยส่งสิ่งของเป็นที่รักไปให้ในวันมหรสพเป็นต้น 

เพื่อเป็นบรรณาการอันเกิดขึ้นในที่นั้นเอง จากที่อื่น ตามสมควร”.

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

 อนติจาริณีติ  สามิกํ  มุญฺจิตฺวา  อญฺฃํ  มนสาปิ  น  ปฏฺเฅติ  ฯ  สมฺภตนตฺิ  กสิ- 

วณิชฺชาทีนิ  กตฺวา  อาภตธนํ  พาหิรโต  อนฺโตเคหํ  ปเวสิตธนนฺตฺยตฺโถ ฯ 

 อนติจาริณีติ  (เอตฺถ  ฅาเน  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  (ภริยา)  สามิกํ  มุญฺจิตฺวา   

อญฺฃํ  มนสาปิ  น  ปฏฺเฅติ  ฯ  “สมฺภตนตฺิ  (เอตฺถ  ฅาเน  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ   

กสิวณิชฺชาทีนิ  (กมฺมานิ)  กตฺวา  อาภตธนํ”  (อิติ  อตฺโถ),  “(สามิเกน)  พาหิรโต  อนฺโตเคหํ  

ปเวสิตธนํ”  อิติ  อตฺโถ ฯ   

 (วินิจฺฉโย) อ.วินิจฉัย  “อนติจาริณีติ  (เอตฺถ  ฅาเน) ในฐานะนี้ว่า “อนติจาริณี” ดังนี้  

(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ  (ภริยา) อ.ภรรยา  มุญฺจิตฺวา ปล่อย

แล้ว  สามิกํ ซึ่งสามี  น  ปฏฺเฅติ ย่อมไม่ปรารถนา  อญฺฃํ  (ปุริสํ) ซึ่งบุรุษอื่น  มน

สาปิ แม้ด้วยใจ ฯ  (วินิจฺฉโย) อ.วินิจฉัย  “สมฺภตนฺติ  (เอตฺถ  ฅาเน) ในฐานะนี้ว่า 

“สมฺภตํ” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ  (สามิเกน)  กสิ- 

วณิชฺชาทีนิ  (กมฺมานิ)  กตฺวา  อาภตธนํ ซึ่งทรัพย์ อันสามี กระทําแล้ว ซึ่งการงาน ท. 

มีกสิกรรมและวณิชชกรรมเป็นต้น นํามาแล้ว,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “(สามิเกน)   

พาหิรโต  อนฺโตเคหํ  ปเวสิตธนํ ซึ่งทรัพย์ อันสามี ให้เข้าไปแล้ว สู่ภายในแห่งเรือน 

จากภายนอก”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 ในฐานะนี้ว่า “อตติจาริณี” บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังนี้. ภรรยาไม่ละทิ้งสามีแล้ว

ปรารถนาบุรุษอื่นแม้ด้วยใจ. ในฐานะนี้ว่า “สมฺภตํ” บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังนี้. 

ทรัพย์ที่สามีทําการงานมีกสิกรรมและพานิชกรรมเป็นต้น นํามาแล้ว, อธิบายว่า 

“ทรัพย์ที่สามีให้เข้าไปสู่ภายในเรือนจากภายนอก”. 

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

 ทกฺขาติ  เอตฺถ  คิหินิยา  นาม  ปฅมํ  อาหารสมฺปาทเน  โกสลฺลํ  อิจฺฉิตพฺพํ,  ตตฺถ  

จ  ยุตฺตปฺปยุตฺตตา  ตโต  สามิกสฺส  อิตฺถีชนายตฺเตสุ  กิจฺจากิจฺเจสุ  ตโต  ปุตฺตานํ   

ปริชนสฺส  จ  กตฺตพฺพกิจฺเจสุ ฯ  เตนฏฺฅกถายํ  ยาคุภตฺตสมฺปาทนาทีสุ  เฉกา  นิปุณาติ   

วุตฺตํ ฯ

 “ทกฺขาติ  เอตฺถ  (ฅาเน  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  คิหินิยา  นาม  ปฅมํ  อาหารสมฺปาทเน   

โกสลฺลํ  อิจฺฉิตพฺพํ,  ตตฺถ  (อาหารสมฺปาทเน)  จ  (ตาย  คิหินิยา)  ยุตฺตปฺปยุตฺตตา  (คิหินิยา  

อิจฺฉิตพฺพา),  ตโต  สามิกสฺส  อิตฺถีชนายตฺเตสุ  กิจฺจากิจฺเจสุ  (ตาย  คิหินิยา  ยุตฺตปฺปยุตฺตตา   

คิหินิยา  อิจฺฉิตพฺพา),  ตโต  (อตฺตนา)  ปุตฺตานํ  ปริชนสฺส  จ  กตฺตพฺพกิจฺเจสุ  (ตาย  คิหินิยา   

ยุตฺตปฺปยุตฺตตา  คิหินิยา  อิจฺฉิตพฺพา) ฯ  เตน  (อฏฺฅกถาจริเยน)  อฏฺฅกถายํ  “ยาคุภตฺต- 

สมฺปาทนาทีสุ  (กิจฺเจสุ)  เฉกา  นิปุณาติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ  

 (วินิจฺฉโย) อ.วินิจฉัย  “ทกฺขาติ  เอตฺถ  (ฅาเน) ในฐานะนี้ว่า “ทกฺขา” ดังนี้   

(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ  โกสลฺล ํอ.ความเป็นผู้บุคคลผู้ฉลาด  

อาหารสมฺปาทเน ในการยังอาหารให้ถึงพร้อม  คิหินิยา  นาม ชื่อว่าอันหญิงแม่

เรือน  อิจฺฉิตพฺพํ พึงปรารถนา  ปฅม ํ ก่อน,  จ อนึ่ง  (ตาย  คิหินิยา)  ยุตฺตปฺ- 

ปยุตฺตตา อ.ความที่ แห่งหญิงแม่เรือนนั้น เป็นผู้ทั้งประกอบแล้วทั้งขวนขวายแล้ว  

ตตฺถ  (อาหารสมฺปาทเน) ในการยังอาหารให้ถึงพร้อมนั้น  (คิหินิยา) อันหญิง

แม่เรือน  (อิจฺฉิตพฺพา) พึงปรารถนา,  ตโต ต่อจากนั้น  (ตาย  คิหินิยา  ยุตฺตปฺ- 

ปยุตฺตตา) อ.ความที่ แห่งหญิงแม่เรือนนั้น เป็นผู้ทั้งประกอบแล้วทั้งขวนขวายแล้ว  

กิจฺจากิจฺเจสุ ในกิจน้อยใหญ่ ท.  อิตฺถีชนายตฺเตสุ อันเกี่ยวกับชนคือหญิง  สามิกสฺส  

ของสามี  (คิหินิยา) อันหญิงแม่เรือน  (อิจฺฉิตพฺพา) พึงปรารถนา,  ตโต ต่อจากนั้น  

(ตาย  คิหินิยา  ยุตฺตปฺปยุตฺตตา) อ.ความที่ แห่งหญิงแม่เรือนนั้น เป็นผู้ทั้งประกอบ

แล้วทั้งขวนขวายแล้ว  (อตฺตนา)  กตฺตพฺพกิจฺเจสุ ในกิจ อันตน พึงกระทํา ท.   
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ปุตฺตานํ แก่บุตร ท.  จ ด้วย  ปริชนสฺส แก่ชนผู้เป็นบริวาร  จ ด้วย  (คิหินิยา) 

อันหญิงแม่เรือน  (อิจฺฉิตพฺพา) พึงปรารถนา ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  

อิติ ว่า  “เฉกา เป็นผู้ฉลาด  นิปุณา เป็นผู้ละเอียดอ่อน  ยาคุภตฺตสมฺปาทนาทีสุ   

(กิจฺเจสุ) ในกิจ ท. มีการยังข้าวยาคูและภัตรให้ถึงพร้อมเป็นต้น”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅ-

กถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  อฏฺฅกถายํ ในอรรถกถา ฯ

 ในฐานะนี้ว่า “ทกฺขา” บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังนี้. ชื่อว่าสตรีแม่เรือนพึงปรารถนา

ความเป็นผู้ฉลาดในการตกแต่งอาหารก่อน, และพึงปรารถนาความประกอบขวบ

ขวายในการตกแต่งอาหารนั้น, แต่นั้น พึงปรารถนาความประกอบขวนขวายในกิจ

น้อยใหญ่ อันเกี่ยวกับชนคือสตรีของสามี, แต่นั้น พึงปรารถนาความประกอบและ

ขวขวายในกิจอันควรทําแก่บุตรและชนผู้เป็นบริวาร. เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าว

ไว้ในอรรถกถาว่า “เป็นผู้ฉลาด ละเอียดละออในกิจมีการตกแต่งข้าวยาคูและภัตร

เป็นต้น”. 

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

 อนลสาติ  นิกฺโกสชฺชา ฯ  ตเมว  นิกฺโกสชฺชตํ  พฺยติเรกโต  อนฺวยโต  จ  วิภาเวตุ- 

มฏฺฅกถายํ  “ยถา  อญฺฃา  กุสีตา  นิสินฺนฏฺฅาเน  นิสินฺนาว  โหนฺติ  ฅิตฏฺฅาเน  ฅิตาว,  

เอวํ  อหุตฺวา  วิปฺผาริเกน  จิตฺเตน  สพฺพกิจฺจานิ  นิปฺผาเทตีติ  วุตฺตํ ฯ

 “อนลสาติ  (ปทสฺส)  “นิกฺโกสชฺชา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  (อฏฺฅกถาจริเยน)  ตํ  เอว  นิกฺโกสชฺชตํ   

พฺยติเรกโต  อนฺวยโต  จ  วิภาเวตุํ  อฏฺฅกถายํ  “ยถา  อญฺฃา (อิตฺถี)  กุสีตา  นิสินฺนฏฺฅาเน   

นิสินฺนาว  โหนฺติ  ฅิตฏฺฅาเน  ฅิตาว,  เอวํ  (ภริยา)  อหุตฺวา  วิปฺผาริเกน  จิตฺเตน  สพฺพกิจฺจานิ  

นิปฺผาเทตีติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “นิกฺโกสชฺชา เป็นผู้มีความเกียจคร้านออกไปแล้ว”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อนลสาติ ว่า “อนลสา” ดังนี้ ฯ  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  

“อญฺฃา  (อิตฺถี) อ.หญิงอื่น  กุสีตา ผู้เกียจคร้าน  นิสินฺนาว เป็นผู้นั่งแล้วเทียว   

นิสินฺนฏฺฅาเน ในที่เป็นที่นั่งแล้ว  โหนฺติ ย่อมเป็น  ฅิตาว เป็นผู้ยืนแล้วเทียว  

ฅิตฏฺฅาเน ในที่เป็นที่ยืนแล้ว  (โหนฺติ) ย่อมเป็น  ยถา ฉันใด,  (ภริยา) อ.ภรรยา   

อหุตฺวา ไม่เป็นแล้ว  เอวํ ฉันนั้น  จิตฺเตน มีจิต  วิปฺผาริเกน อันเบิกบาน  สพฺพ- 
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กิจฺจานิ ยังกิจทั้งปวง ท.  นิปฺผาเทติ ย่อมให้สําเร็จ”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน)  

อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว  อฏฺฅกถาย ํ ในอรรถกถา  ตํ  เอว   

นิกฺโกสชฺชตํ  พฺยติเรกโต  อนฺวยโต  จ  วิภาเวตุํ เพื่ออัน ยังความที่แห่งบุคคล 

ผู้มีความเกียจคร้านไปปราศแล้วนั้นนั่นเทียว ให้แจ่มแจ้ง โดยอรรถอันตรงกันข้าง

ด้วย โดยอรรถอันคล้อยตามด้วย ฯ

   บทว่า “อนลสา” ความว่า ปราศจากความเกียจคร้าน. ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาว่า 

“สตรีอื่นผู้เกียจคร้าน เป็นผู้นั่งแฉะในที่ๆ ตนนั่ง ยืนแฉะในที่ๆ ตนยืน ฉันใด, ภรรยา

ไม่เป็นฉันนั้น มีจิตเบิกบาน ยังกิจทั้งมวลให้สําเร็จ” เพื่อจะแสดงความเป็นผู้ปราศจาก

ความเกียจคร้านนั้นนั่นแล โดยอรรถอันตรงกันข้ามและโดยอรรถอันคล้อยตาม.

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

[๓๙๐] อปโร  นโย  สงฺคโหติ  ธมฺมิกาหิ  ทานปิยวาจตฺถจริยาหิ  สงฺคหณํ ฯ  เสยฺยถีทํ ฯ   

อุโปสถทิวเสสุ  ปริพฺพยทานํ  นกฺขตฺตทิวเส  นกฺขตฺตทสฺสาปนํ  มงฺคลทิวเส  มงฺคล-

กรณํ  ทิฏฺฅธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ  อตฺเถสุ  โอวาทานุสาสนนฺติ ฯ  ตํ  ปุพฺพนเยเนว  ทิฏฺฅ-

ธมฺมิกหิตเหตุโต  จ  ธมฺมิกตฺตา  สมฺปรายิกหิตเหตุโต  จ  เทวตาหิปิ  นมสฺสนียภาว-

เหตุโต  จ  มงฺคลนฺติ  เวทิตพฺพํ ฯ

 อปโร  นโย,  สงฺคโหติ  ธมฺมิกาหิ  ทานปิยวาจตฺถจริยาหิ  สงฺคหณํ ฯ  เสยฺยถา  อิทํ  (สงฺคหณํ) ฯ   

“อุโปสถทิวเสสุ  ปริพฺพยทานํ  นกฺขตฺตทิวเส  นกฺขตฺตทสฺสาปนํ  มงฺคลทิวเส  มงฺคลกรณํ   

ทิฏฺฅธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ  อตฺเถสุ  โอวาทานุสาสนนฺติ  (อิทํ  สงฺคหณํ) ฯ  ตํ  (สงฺคหณํ  ปณฺฑิเตน)  

ปุพฺพนเยน  เอว  ทิฏฺฅธมฺมิกหิตเหตุโต  จ  (ตสฺส  สงฺคหณสฺส)  ธมฺมิกตฺตา  สมฺปรายิกหิตเหตุโต  

จ  เทวตาหิปิ  (ตสฺส  สงฺคหณสฺส)  นมสฺสนียภาวเหตุโต  จ  ‘มงฺคลนฺติ  เวทิตพฺพํ ฯ

 อปโร  นโย อ.นัยอื่นอีก,  สงฺคหณํ อ.การสงเคราะห์  ทานปิยวาจตฺถจริยาหิ  

ด้วยการให้ การกล่าวถ้อยคําไพเราะ และการะประพฤติประโยชน์ ท.  ธมฺมิกาหิ  

อันประกอบแล้วด้วยธรรม  สงฺคโหติ ชื่อว่าการสงเคราะห์ ฯ  อิทํ  (สงฺคหณํ) อ.การ

สงเคราะห์นี้  เสยฺยถา เป็นไฉน ?  (อิทํ  สงฺคหณํ) อ.การสงเคราะห์นี้  อิติ คือ   

“ปริพฺพยทานํ อ.การให้ซึ่งเสบียง  อุโปสถทิวเสสุ ในวันอุโบสถ ท.  นกฺขตฺตทสฺสาปนํ  

อ.การให้ดูซึ่งนักษัตร  นกฺขตฺตทิวเส ในวันแห่งนักษัตร  มงฺคลกรณํ อ.กระทําซึ่ง
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มงคล  มงฺคลทิวเส ในวันแห่งมงคล  โอวาทานุสาสนํ อ.การกล่าวสอนและการพรํ่า

สอน  อตฺเถสุ ในประโยชน์ ท.  ทิฏฺฅธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ อันเป็นไปในทิฏฐธรรม

และสัมปรายิกภพ” ฯ  ตํ  (สงฺคหณํ) อ.การสงเคราะห์นั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต   

เวทิตพฺพํ พึงทราบ  มงฺคลนฺติ ว่าเป็นมงคล  ทิฏฺฅธมฺมิกหิตเหตุโต  จ เพราะเป็นเหตุ

แห่งประโยชน์เกื้อกูลอันเป็นไปในทิฏฐธรรมด้วย  สมฺปรายิกหิตเหตุโต เพราะเป็น

เหตุแห่งประโยชน์เกื้อกูลอันเป็นไปในสัมปรายภพ  (ตสฺส  สงฺคหณสฺส)  ธมฺมิกตฺตา  

เพราะความที่ แห่งการสงเคราะห์นั้น เป็นกิจอันประกอบแล้วด้วยธรรม  จ ด้วย  

(ตสฺส  สงฺคหณสฺส)  เทวตาหิปิ  นมสฺสนียภาวเหตุโต  จ เพราะเป็นเหตุแห่งความ

ที่แห่งการสงเคราะห์นั้น เป็นกิจแม้อันเทวดา ท. พึงนอบน้อมด้วย  ปุพฺพนเยน  เอว 

โดยนัยก่อนนั่นเทียว ฯ

 อีกนัยหนึ่ง การสงเคราะห์ด้วยการให้ การกล่าวถ้อยคําไพเราะ และการะประพฤติ

ประโยชน์ที่เป็นธรรม ชื่อว่าการสงเคราะห์. การสงเคราะห์เป็นไฉน ? คือ การให้สะเบี

ยงในวันอุโบสถ การให้ดูนักษัตรฤกษ์ในวันนักษัตรฤกษ์ การทํามงคลให้ในวันมงคล 

การแนะนําและพรํ่าสอนในประโยชน์ทั้งหลาย อันเป็นไปในทิฏฐธรรมและเป็นไปใน

สัมปรายภพ. การสงเคราะห์นั้น พึงทราบว่าเป็นมงคล  เพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์

เกื้อกูลอันเป็นไปในสัมปรายภพ เหตุการสงเคราะห์นั้นเป็นธรรม และเพราะเป็นเหตุ

แห่งความเป็นผู้แม้อันเทพดาทั้งหลายพึงนอบน้อม โดยนัยก่อนนั่นแล.

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

[๓๙๑]  ตถา  หิ  สกฺโก  เทวราชา  อุยฺยานํ  คนฺตุกาโม  เวชยนฺตปฺปาสาทา  โอโรหนฺโต  อญฺชลึ  

กตฺวา  ทส  ทิสา  นมสฺสติ ฯ  ตํ  ทิสฺวา  มาตลิ  เทว  กํ  นาม  ตฺวํ  นมสฺสสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  

โส  ตสฺส  กเถนฺโต  สกฺกสํยุตฺตสฺส  ทุติยวคฺเค  ปฅมสกฺกนมสฺสนสุตฺเต  อิมํ  คาถมาห

  “เย  คหฏฺฅา  ปุญฺฃกรา   สีลวนฺโต  อุปาสกา  

  ธมฺเมน  ทารํ  โปเสนฺติ   เต  นมสฺสามิ  มาตลีติ ฯ

   ตถา  หิ จริงเหมือนอย่างนั้น  สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  เทวราชา ผู้เป็นพระราชาของ

เทวดา  คนฺตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเสด็จไป  อุยฺยานํ สู่อุทยาน  (หุตฺวา) เป็น   

โอโรหนฺโต เมื่อเสด็จลง  เวชยนฺตปฺปาสาทา จากปราสาทชื่อว่าเวชยันต์  กตฺวา ทรง
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กระทําแล้ว  อญฺชลึ ซึ่งอัญชลี  นมสฺสต ิย่อมนอบน้อม  ทิสา ซึ่งทิศ ท.  ทส ๑๐ ฯ   

มาตลิ อ.เทพบุตรชื่อว่ามาตลี  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (กิริยํ) ซึ่งกิริยานั้น  ปุจฺฉิ ทูลถาม

แล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่เทพ  ตฺวํ อ.พระองค์  นมสฺสส ิย่อมนอบน้อม  กํ  นาม  

ชื่อซึ่งใคร”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (สกฺโก) อ.ท้าวสักกะ  กเถนฺโต เมื่อตรัส  ตสฺส   

(มาตลิสฺส) แก่เทพบุตรชื่อว่ามาตลินั้น  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งคาถานี้   

ปฅมสกฺกนมสฺสนสุตฺเต ในปฐมสักกนมัสสนสูตร  ทุติยวคฺเค ในทุติยาวรรค  สกฺก-

สํยุตฺตสฺส แห่งสักกสังยุต  อิติ ว่า

 “มาตลิ ดูก่อนมาตลี  เย  คหฏฺฅา อ.คฤหัสถ์ ท. เหล่าใด  

ปุญฺฃกรา ผู้กระทําซึ่งบุญ  สีลวนฺโต ผู้มีศีล  อุปาสกา ผู้เป็น

อุบาสก  โปเสนฺติ ย่อมเลี้ยงดู  ทารํ ซึ่งภรรยา  ธมฺเมน โดย

ธรรม,  (อหํ) อ.เรา  นมสฺสาม ิย่อมนอบน้อม  เต  (คหฏฺเฅ) 

ซึ่งคฤหัสถ์ ท. เหล่านั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ 

  จริงอย่างนั้น ท้าวสักกเทวราช มีพระประสงค์จะเสด็จไปสู่อุทยาน เสด็จลงจากเวช- 

ยันตปราสาท ทรงทําอัญชลีนอบน้อมทิศทั้ง ๑๐, พระมาตลีเห็นอาการอย่างนั้นแล้ว 

ทูลถามว่า “ข้าแต่เทพเจ้า พระองค์ทรงนอบน้อมใคร ? ท้าวสักกะนั้น เมื่อจะตรัสแก่

มาตลีเทพบุตรนั้น จึงตรัสคาถานี้ในปฐมสักกนมัสสนสูตร ในทุติยวรรค สักกสังยุตว่า 

 “มาตลี คฤหัสถ์เหล่าใด ทําบุญ มีศีล เป็นอุบาสก เลี้ยงภรรยา

โดยธรรม, เรานอบน้อมคฤหัสถ์เหล่านั้น”.

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

 ตตฺถ  “ปุญฺฃกราติ  จตุปจฺจยทานํ  กุสุมฺภสุมนปูชา  ทีปสหสฺสชลนนฺติเอวมาทิปุญฺฃ-

กรา ฯ  สีลวนฺโตติ  อุปาสกตฺเต  ปติฏฺฅาย  ปญฺจหิปิ  ทสหิปิ  สีเลหิ  สมนฺนาคตา ฯ   

ธมฺเมน  ทารํ  โปเสนฺตีติ  อุมฺมงฺคภินฺทนาทีนิ  อกตฺวา  ธมฺมิเกหิ  กสิโครกฺข- 

วณิชฺชาทีหิ  ปุตฺตทารํ  โปเสนฺตีติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ปุญฺฃกราติ  (ปทสฺส)  ‘จตุปจฺจยทานํ  กุสุมฺภสุมนปูชา  ทีปสหสฺสชลนนฺติ  เอวํ 

อาทิปุญฺฃกรา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘สีลวนฺโตติ  (ปทสฺส)  ‘อุปาสกตฺเต  ปติฏฺฅาย  ปญฺจหิปิ  ทสหิปิ   

สีเลหิ  สมนฺนาคตา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ธมฺเมน  ทารํ  โปเสนฺตีติ  (คาถาปาทสฺส)  ‘อุมฺมงฺคภินฺทนาทีนิ   
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(ทุจฺจริตานิ)  อกตฺวา  ธมฺมิเกหิ  กสิโครกฺขวณิชฺชาทีหิ  (กมฺเมหิ)  ปุตฺตทารํ  โปเสนฺติ’  (อิติ   

อตฺโถ)”  อิติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

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

(อิติ) ว่า  ‘อาทิปุญฺฃกรา ผู้กระทําซึ่งบุญเป็นต้น  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘จตุปจฺจย-

ทานํ อ.การให้ซึ่งปัจจัย ๔  กุสุมฺภสุมนปูชา อ.การบูชาด้วยดอกคําและดอกมะลิ   

ทีปสหสฺสชลนํ อ.การยังพันแห่งประทีปให้โพลง’  อิติ ดังนี้’  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ   

(ปเทสุ)  ‘ปุญฺฃกราติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า ‘ปุญฺฃกรา’  

ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ปติฏฺฅาย ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  อุปาสกตฺเต ใน

ความเป็นแห่งอุบาสก  สมนฺนาคตา ผู้มาตามพร้อมแล้ว  สีเลหิ ด้วยศีล ท.  ปญฺจหิปิ 

๕ บ้าง  ทสหิปิ ๑๐ บ้าง’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘สีลวนฺโตติ ว่า ‘สีลวนฺโต’ 

ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อกตฺวา ไม่กระทําแล้ว  อุมฺมงฺคภินฺทนาทีนิ   

(ทุจฺจริตานิ) ซึ่งทุจริต ท. มีการทําลายซึ่งอุโมงค์เป็นต้น  โปเสนฺติ ย่อมเลี้ยงดู  

ปุตฺตทารํ ซึ่งบุตรและภรรยา  กสิโครกฺขวณิชฺชาทีหิ  (กมฺเมหิ) ด้วยการงาน ท. มี

กสิกรรม โครักขกรรม และวณิชชกรรมเป็นต้น  ธมฺมิเกหิ อันประกอบแล้วด้วยธรรม’  

(อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  ‘ธมฺเมน  ทารํ  โปเสนฺตีติ ว่า  

‘ธมฺเมน  ทารํ  โปเสนฺติ’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 อรรถกถาปฐมสักกนมัสสนสูตรนั้นว่า “บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ‘ปุญฺฃกรา’ ได้แก่ 

ผู้ทําบุญเป็นต้นอย่างนี้ว่า ‘ให้ปัจจัย ๔ บูชาด้วยดอกคําและดอกมะลิ และตามประทีป

พันหนึ่ง. บทว่า ‘สีลวนฺโต’ คือ ตั้งอยู่ในความเป็นอุบาสก ประกอบด้วยศีล ๕ บ้าง ศีล 

๑๐ บ้าง. บาทคาถาว่า ‘ธมฺเมน  ทารํ  โปเสนฺติ’ ความว่า ไม่ทําการทุจริตทั้งหลาย

มีขุดอุโมงค์เป็นต้น เลี้ยงดูบุตรภรรยาด้วยการงานทั้งหลาย มีกสิกรรม โครักขกรรม 

และพาณิชกรรมเป็นต้น ที่เป็นธรรม”.

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

 เอวมาทีติ  อาทิสทฺเทน  อวเสสปุญฺฃกิริยาวตฺถูนิ  สงฺคณฺหาติ ฯ  นิจฺจสีลวเสน  ปญฺจหิ  

นิยมสีลวเสน  ทสหิ ฯ  ปิสทฺเทน  ตโต  กติปเยหิ  อุโปสถสีลวเสน  อฏฺฅหีติ  ทสฺเสติ ฯ   

ธมฺมิเกหีติ  ธมฺมโต  อนปคเตหิ  ฃาเยหีติ  ตฏฺฏีกา ฯ
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 (อฏฺฅกถาจริโย)  “เอวมาทีติ  อาทิสทฺเทน  อวเสสปุญฺฃกิริยาวตฺถูนิ  สงฺคณฺหาติ ฯ  นิจฺจสีลวเสน  

ปญฺจหิ  นิยมสีลวเสน  ทสหิ ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย)  ปิสทฺเทน  ‘ตโต  (ทสสีลโต)  กติปเยหิ  อุโปสถ-

สีลวเสน  อฏฺฅหิ  (สีเลหิ)’  อิติ  ทสฺเสติ ฯ  ‘ธมฺมิเกหีติ  (ปทสฺส)  ‘ธมฺมโต  อนปคเตหิ  ฃาเยหิ’  

(อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งปฐมสักกนมัสสนสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถ

กถาจารย์  สงฺคณฺหาติ ย่อมสงเคราะห์  อวเสสปุญฺฃกิริยาวตฺถูนิ ซึ่งวัตถุเป็นที่ตั้ง

แห่งการทําซึ่งบุญอันเหลือลง  อาทิสทฺเทน ด้วยอาทิศัพท์  เอวมาทีติ  (ปเท) ใน

บทว่า ‘เอวมาทิ’ ดังนี้ ฯ  ปญฺจหิ  (สีเลหิ) ด้วยศีล ท. ๕  นิจฺจสีลวเสน ด้วยสามารถ

แห่งนิจศีล  ทสหิ  (สีเลหิ) ด้วยศีล ท. ๑๐  นิยมสีลวเสน ด้วยสามารถแห่งนิยม

ศีล ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  ทสฺเสติ ย่อมแสดง  อิติ ว่า  ‘อฏฺฅหิ   

(สีเลหิ) ด้วยศีล ท. ๘  อุโปสถสีลวเสน ด้วยสามารถแห่งอุโบสถศีล  กติปเยหิ อัน

เล็กน้อย  ตโต  (ทสสีลโต) กว่าศีล ๑๐ นั้น’  อิติ ดังนี้  ปิสทฺเทน ด้วยปิศัพท์ ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อนปคเตหิ ไม่ไปปราศแล้ว  ธมฺมโต จากธรรม  ฃาเยหิ 

คือว่าอันเป็นธรรม’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ธมฺมิเกหีติ ว่า ‘ธมฺมิเกหิ’ ดังนี้”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 ฎีกาปฐมสักกนมัสสนสูตรนั้นว่า “พระอรรถกถาจารย์ สงเคราะห์วัตถุเป็นที่ตั้งแห่ง

การทําบุญที่เหลือ ด้วย อาทศิัพท์ ในบทว่า “เอวมาทิ” ดังนี้. ด้วยศีล ๕ ด้วยสามารถ

นิจศีล, ด้วยศีล ๑๐ ด้วยสามารถนิยมศีล. พระอรรถกถาจารย์แสดง ด้วย ปศิัพท์ว่า 

‘ด้วยศีล ๘ ด้วยสามารถอุโบสถศีล น้อยกว่าศีล ๑๐ นั้น’. บทว่า ‘ธมฺมิเกหิ’ ได้แก่ ไม่

ไปปราศจากธรรม คือเป็นธรรม”.

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

[๓๙๒] ตํ  สุตฺวา  มาตลิ  เตปิ  นมสฺสนฺโต  อิมํ  คาถมาห  

  “เสฏฺฅา  หิ  กิร  โลกสฺมึ   เย  ตฺวํ  สกฺก  นมสฺสสิ  

  อหํปิ  เต  นมสฺสามิ   เย  นมสฺสสิ  วาสวาติ ฯ

 มาตลิ อ.เทพบุตรชื่อว่ามาตลี  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  นมสฺสนฺโต เมื่อ

นอบน้อม  เตปิ  (คหฏฺเฅ) ซึ่งคฤหัสถ์ ท. แม้เหล่านั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิมํ  คาถํ  
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ซึ่งคาถานี้  อิติ ว่า

 “สกฺก ข้าแต่ท้าวสักกะ  กิร ได้ยินว่า  ตฺว ํอ.พระองค์  นมสฺสส ิ 

ย่อมนอบน้อม  เย  (คหฏฺเฅ) ซึ่งคฤหัสถ์ ท. เหล่าใด,  (เต  

คหฏฺฅา) อ.คฤหัสถ์ ท. เหล่านั้น  เสฏฺฅา  ห ิ เป็นผู้ประเสริฐ

ที่สุดแล  โลกสฺมึ ในโลก  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  วาสว ข้าแต่

ท้าววาสวะ  (ตฺวํ) อ.พระองค์  นมสฺสส ิ ย่อมนอบน้อม  เย  

(คหฏฺเฅ) ซึ่งคฤหัสถ์ ท. เหล่าใด,  อหํปิ แม้ อ.ข้าพระองค์  

นมสฺสาม ิย่อมนอบน้อม  เต  (คหฏฺเฅ) ซึ่งคฤหัสถ์ ท. เหล่า

นั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 มาตลีเทพบุตรสดับคํานั้นแล้ว นอบน้อมคฤหัสถ์แม้เหล่านั้นอยู่ กล่าวคาถานี้ว่า

 “ข้าแต่ท้าวสักกะ พระองค์ทรงนอบน้อมคฤหัสถ์เหล่าใด, 

เขาว่าคฤหัสถ์เหล่านั้น เป็นผู้ประเสริฐในโลก, ข้าแต่ท้าว- 

วาสวะ พระองค์ทรงนอบน้อมคฤหัสถ์เหล่าใด แม้ข้าพระองค์ 

ก็นอบน้อมคฤหัสถ์เหล่านั้น”.

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

 อยเมตฺถ  สงฺเขโป,  วิตฺถาโร  สุตฺเต  โอโลเกตพฺโพ ฯ  อิติ  ปุตฺตทารสฺส  สงฺคโห   

เทวตาหิ  นมสฺสนียภาวเหตุโต  มงฺคลนฺติ ฯ

 อยํ  เอตฺถ  (มงฺคลตฺถทีปนิยํ)  สงฺเขโป,  วิตฺถาโร  (ปณฺฑิเตน)  สุตฺเต  โอโลเกตพฺโพ ฯ  อิติ   

ปุตฺตทารสฺส  สงฺคโห  เทวตาหิ  นมสฺสนียภาวเหตุโต  มงฺคลํ  (โหติ)  อิติ ฯ

 สงฺเขโป อ.ความสังเขป  เอตฺถ  (มงฺคลตฺถทีปนิยํ) ในมังคลัตถทีปนีนี้  อยํ นี้,   

วิตฺถาโร อ.ความพิสดาร  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  โอโลเกตพฺโพ พึงตรวจดู  สุตฺเต 

ในพระสูตร ฯ  สงฺคโห อ.การสงเคราะห์  ปุตฺตทารสฺส ซึ่งบุตรและภรรยา  มงฺคลํ 

ชื่อว่าเป็นมงคล  เทวตาหิ  นมสฺสนียภาวเหตุโต เพราะเป็นเหตุแห่งความเป็นแห่ง

ความที่การสงเคราะห์นั้น เป็นกิริยา อันเทวดา ท. พึงนอบน้อม  (โหติ) ย่อมเป็น  อิติ 

ด้วยประการฉะนี้  อิติ ดังนี้แล ฯ
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 ความสังเขปในมังคลัตถทีปนีนี้ มีเพียงเท่านี้. ส่วนความพิสดาร บัณฑิตพึงตรวจดูใน

พระสูตร. การสงเคราะห์บุตรและภรรยา ชื่อว่าเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุแห่งความ

เป็นผู้อันเทพดาทั้งหลาย พึงนอบน้อม ด้วยประการฉะนี้.

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

[๓๙๓] ตตฺถ  ปุตฺตา  มาตาปิตูนํ  คหปตคฺคิ  นาม  มาตาปิตโร  ปน  ปุตฺตานํ  อาหุเนยฺยคฺคิ  

นาม ฯ  เตนาห  ภควา  สตฺตกงฺคุตฺตเร  ทุติยคฺคิสุตฺเต  อุคฺคตสรีรพฺราหฺมณสฺส  ธมฺมํ  

เทเสนฺโต  

  “กตโม  จ  พฺราหฺมณ  อาหุเนยฺยคฺคิ ฯ  อิธ  พฺราหฺมณ  ยสฺส  เต  โหนฺติ  

มาตาติ  วา  ปิตาติ  วา,  อยํ  วุจฺจติ  พฺราหฺมณ  อาหุเนยฺยคฺคิ ฯ  ตํ  กิสฺส  เหตุ ฯ  

อโต  หยํ  พฺราหฺมณ  อาหุโต  สมฺภูโต,  ตสฺมายํ  พฺราหฺมณ  อาหุเนยฺยคฺคิ  สกฺกตฺวา   

ครุกตฺวา  มาเนตฺวา  ปูเชตฺวา  สมฺมา  สุขํ  ปริหริตพฺโพ ฯ

  กตโม  จ  พฺราหฺมณ  คหปตคฺคิ ฯ  อิธ  พฺราหฺมณ  ยสฺส  เต  โหนฺติ  ปุตฺตาติ  วา   

ทาราติ  วา  ทาสาติ  วา  เปสฺสาติ  วา  อยํ  วุจฺจติ  พฺราหฺมณ  คหปตคฺคิ ฯ  ตสฺมายํ  

พฺราหฺมณ  คหปตคฺคิ  สกฺกตฺวา  ฯเปฯ  ปริหริตพฺโพติ ฯ

 ตตฺถ  (มาตาปิตุปุตฺเตสุ)  ปุตฺตา อ.- ในมารดาบิดาและบุตร ท. เหล่านั้นหนา -บุตร ท.   

คหปตคฺคิ  นาม ชื่อว่า อ.คหปตัคคิ  มาตาปิตูนํ ของมารดาและบิดา ท.,  ปน ส่วน

ว่า  มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  อาหุเนยฺยคฺคิ  นาม ชื่อว่า อ.อาหุไนยัคคิ   

ปุตฺตานํ ของบุตร ท. ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  เทเสนฺโต  

เมื่อทรงแสดง  ธมฺม ํ ซึ่งธรรม  อุคฺคตสรีรพฺราหฺมณสฺส แก่อุคคตสรีรพราหมณ์  

อาห ตรัสแล้ว  ทุติยคฺคิสุตฺเต ในทุติยัคคิสูตร  สตฺตกงฺคุตฺตเร ในสัตตกนิบาต  

อังคุตตรนิกาย  อิติ ว่า

  “พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  จ ก็  อาหุเนยฺยคฺคิ อ.ไฟคืออาหุไนยบุคคล 

กตโม เป็นไฉน ?  พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  อิติ 

คือ  ‘มาตา อ.มารดา’ อิติ ดังนี้  วา หรือ  วา หรือว่า  อิติ คือ  ‘ปิตา อ.บิดา’ อิติ 

ดังนี้  ยสฺส  (อคฺคิสฺส) แห่งไฟใด  (โหนฺติ) ย่อมมี  อิธ  (โลเก) ในโลกนี้,  พฺราหฺมณ 

ดูก่อนพราหมณ์   อยํ  (อคฺคิ) อ.ไฟนี้  (มยา) อันเรา  วุจฺจติ ย่อมเรียก  อาหุเนยฺยคฺคิ  
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ว่าเป็นไฟคืออาหุไนยบุคคล ฯ  ตํ  (ปพฺพํ) อ.ข้อนั้น  กิสฺส  เหตุ เพราะเหตุอะไร ?   

พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  หิ เพราะว่า  อยํ  (ชโน) อ.ชนนี้  อาหุโต มาแล้ว  สมฺภูโต 

เกิดแล้ว  อโต  (มาตาปิติโต) แต่มารดาและบิดานี้ ฯ  พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  

ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  อยํ  อาหุเนยยคฺคิ อ.ไฟคืออาหุไนยบุคคลนี้  (ปุตฺเตน) อัน

บุตร  สกฺกตฺวา สักการะแล้ว  ครุกตฺวา เคารพแล้ว  มาเนตฺวา นับถือแล้ว  ปูเชตฺวา 

บูชาแล้ว  ปริหริตพฺโพ พึงบริหาร  สุขํ ให้เป็นสุข  สมฺมา โดยชอบ ฯ

  พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  จ ก็  อาหุเนยฺยคฺคิ อ.ไฟคืออาหุไนยบุคคล  

กตโม เป็นไฉน ?  พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  อิติ 

คือ  ‘ปุตฺตา อ.บุตร ท.’ อิติ ดังนี้  วา หรือ  วา หรือว่า  อิติ คือ  ‘ทารา อ.ภรรยา 

ท.’ อิติ ดังนี้  วา หรือ  อิติ คือ  ‘ทาสา อ.ทาส ท.’  อิติ ดังนี้  วา หรือว่า  อิติ คือ   

‘เปสฺสา อ.คนใช้ ท.’  อิติ ดังนี้  วา หรือว่า  อิติ คือ  ‘กมฺมกรา อ.กรรมกร ท.’  อิติ 

ดังนี้  ยสฺส  (อคฺคิสฺส) แห่งไฟใด  (โหนฺติ) ย่อมมี  อิธ  (โลเก) ในโลกนี้,  พฺราหฺมณ 

ดูก่อนพราหมณ์   อยํ  (อคฺคิ) อ.ไฟนี้  (มยา) อันเรา  วุจฺจติ ย่อมเรียก  อาหุเนยฺยคฺคิ  

ว่าเป็นไฟคืออาหุไนยบุคคล ฯ  ตํ  (ปพฺพํ) อ.ข้อนั้น  กิสฺส  เหตุ เพราะเหตุอะไร ?   

พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  ห ิเพราะว่า  อยํ  (ชโน) อ.ชนนี้  อาหุโต มาแล้ว  สมฺภูโต 

เกิดแล้ว  อโต  (มาตาปิติโต) แต่มารดาและบิดานี้ ฯ  พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  

ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  อยํ  อาหุเนยยคฺคิ อ.ไฟคืออาหุไนยบุคคลนี้  (ปุตฺเตน) อัน

บุตร  สกฺกตฺวา สักการะแล้ว  ครุกตฺวา เคารพแล้ว  มาเนตฺวา นับถือแล้ว  ปูเชตฺวา  

บูชาแล้ว  ปริหริตพฺโพ พึงบริหาร  สุขํ ให้เป็นสุข  สมฺมา โดยชอบ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บรรดามารดาบิดาและบุตรเหล่านั้น บุตรทั้งหลาย ชื่อว่าคหปตัคคิ ของมารดาบิดา, 

ส่วนมารดาบิดา ชื่อว่าอาหุไนยัคคิ ของบุตรทั้งหลาย. เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาค

เจ้า เมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่อุคคตสรีรพราหมณ์ จึงตรัสไว้ในทุติยัคคิสูตร ในสัตตก-

นิบาต อังคุตตรนิกายว่า “พราหมณ์ ก็อาหุไนยัคคิเป็นไฉน ? พราหมณ์ ในโลกนี้ ชน

เหล่านั้นใด ย่อมชื่อว่ามารดาบ้าง บิดาบ้าง ของบุตรนั้น, พราหมณ์ ชนคือมารดา

บิดานี้ เราเรียกว่าอาหุไนยัคคิ. ข้อนั้นเป็นเหตุแห่งอะไร ? พราหมณ์ เพราะว่าชนนี้

มาแล้ว เกิดแล้วแต่มารดาบิดานี้, พราหมณ์ เพราะฉะนั้น อาหุไนยัคคินี้ อันบุตรควร 

สักการะ เคารพ นับถือ บูชา บริหารให้เป็นสุขโดยชอบ. พรามหณ์ ก็คหปตัคคิเป็น
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ไฉน ? พราหมณ์ ในโลกนี้ ชนเหล่านั้นใด ย่อมชื่อว่าบุตรบ้าง ภรรยาบ้าง ทาสบ้าง 

คนใช้บ้าง ของมารดาบิดานั้น, พราหมณ์ หมู่ชนมีบุตรและภรรยาเป็นต้นนี้ เราเรียก

ว่าคหปัคคิ. พราหมณ์ เพราะฉะนั้น คหปตัคคินี้ อันมารดาบิดาควรสักการะ ฯลฯ 

บริหารให้เป็นสุขโดยชอบ”. 

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

[๓๙๔] ตตฺถ  อโต  หยนตฺิ  อโต  หิ  มาตาปิติโต  อยํ ฯ  อาหุโตติ  อาคโต ฯ  สมฺภูโตติ   

อุปฺปนฺโนติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อโต  หยนตฺิ  (ปททฺวยสฺส)  ‘อโต  หิ  มาตาปิติโต  อยํ’  (อิติ  อติโถ) ฯ  ‘อาหุโตติ   

(ปทสฺส)  ‘อาคโต’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘สมฺภูโตติ  (ปทสฺส)  ‘อุปฺปนฺโน’  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ   

ตพฺพณฺณนา ฯ

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

‘ห ิก็  อยํ  (ชโน) อ.ชนนี้  (อาหุโต) มาแล้ว  อโต  มาตาปิติโต จากมารดาและบิดา

นี้’  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  ‘อโต  หยนฺติ  (ปททฺวยสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้น

หนา -หมวดสองแห่งบท ว่า ‘อโต  หยํ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อาคโต มา

แล้ว’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘อาหุโตติ ว่า ‘อาหุโต’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  ‘อุปฺปนฺโน เกิดขึ้นแล้ว’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘สมฺภูโตต ิ ว่า  

‘สมฺภูโต’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ 

  อรรถกถาทุติยัคคิสูตรนั้นว่า “บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า ‘อโต  หยํ’ ความว่า ชนนี้

มาแล้วจากมารดาและบิดา. บทว่า ‘อาหุโต’ แปลว่า มาแล้ว. บทว่า ‘สมฺภูโต’ แปลว่า 

เกิดขึ้นแล้ว

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

 เตสุ  วิปฏิปชฺชมานา  ปุตฺตา  นิรยาทีสุ  นิพฺพตฺตนฺติ,  ตสฺมา  กิญฺจาปิ  มาตาปิตโร  น  

อนุฑหนฺติ,  อนุฑหนสฺส  ปน  ปจฺจยา  โหนฺติ,  อิติ  อนุฑหนตฺเถเนว  อาหุเนยฺยคฺคีติ  

วุจฺจนฺตีติ  ตตฺเถว  ปฅมคฺคิสุตฺตวณฺณนา ฯ

 เตสุ  (มาตาปิตูสุ)  วิปฏิปชฺชมานา  ปุตฺตา  นิรยาทีสุ  (อปาเยสุ)  นิพฺพตฺตนฺติ,  ตสฺมา  กิญฺจาปิ  
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มาตาปิตโร  น  อนุฑหนฺติ,  (เต  มาตาปิตโร)  อนุฑหนสฺส  ปน  ปจฺจยา  โหนฺติ,  อิติ  (มาตาปิตโร   

ภควตา)  อนุฑหนตฺเถน  เอว  ‘อาหุเนยฺยคฺคีติ  วุจฺจนฺตีติ  ตตฺถ  เอว  (สตฺตกงฺคุตฺตเร)  ปฅมคฺคิ-

สุตฺตวณฺณนา ฯ

 ปฅมคฺคิสุตฺตวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งปฐมัคคิสูตร  ตตฺถ  เอว  (สตฺตกงฺคุตฺตเร) ใน

สัตตกนิบาต อังคุตตรนิกายนั้นนั่นเทียว  อิติ ว่า  “ปุตฺตา อ.บุตร ท.  วิปฏิปชฺชมานา  

ผู้ปฏิบัติผิดอยู่  เตสุ  (มาตาปิตูสุ) ในมารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  นิพฺพตฺตนฺติ ย่อม

บังเกิด  นิรยาทีสุ  (อปาเยสุ) ในอบายภูมิ ท. มีนรกเป็นต้น,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  

มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  น  อนุฑหนฺติ ย่อมไม่ตามเผา  กิญฺจาปิ แม้ก็จริง,  

ปน ถึงอย่างนั้น  (เต  มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท. เหล่านั้น  ปจฺจยา เป็น

ปัจจัย  อนุฑหนสฺส แห่งการตามเผา  โหนฺติ ย่อมเป็น,  (มาตาปิตโร) อ.มารดาและ

บิดา ท.  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุจฺจนฺติ ย่อมตรัสเรียก  ‘อาหุเนยฺยคฺคีติ 

ว่า ‘ไฟคืออาหุไนยบุคคล’ ดังนี้  อนุฑหนตฺเถน  เอว เพราะอรรถว่าการตามเผานั่น

เทียว  อิติ ด้วยประการฉะนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาปฐมัคคิสูตร ในสัตตกนิบาต อังคุตตรนิกายนั้นนั่นแลว่า “บุตรทั้งหลาย

ปฏิบัติผิดในมารดาบิดาเหล่านั้น ย่อมบังเกิดในอบายทั้งหลายมีนรกเป็นต้น, เพราะ

ฉะนั้น มารดาบิดา ย่อมไม่ตามเผา แม้ก็จริง, ถึงอย่างนั้น ก็ย่อมเป็นปัจจัยแห่งการ

ตามเผา, มารดาบิดา พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสเรียกว่า ‘อาหุไนยัคคิ’ เพราะอรรถว่า

ตามเผานั่นแล ด้วยประการฉะนี้”.

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

 อาทเรน  หุนนํ  ปูชนํ  อาหุนํ  สกฺกาโรติ  ปฅมคฺคิสุตฺตฏีกา ฯ

 ปฅมคฺคิสุตฺตฏีกา อ.ฎีกาแห่งปฐมัคคิสูตร  อิติ ว่า  “หุนนํ อ.ของคํานับ  ปูชน ํคือ 

อ.ของบูชา  อาทเรน โดยเอื้อเฟื้อ  อาหุนํ ชื่อว่าอาหุนะ  สกฺกาโร คือ อ.สักการะ”  

อิติ ดังนี้ ฯ  

 ฎีกาปฐมัคคิสูตรว่า “ของคํานับ คือของบูชาโดยเอื้อเฟื้อ ชื่อว่าอาหุนะ ได้แก่ สักการะ”

 ..............................................................................................................................
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 อาหุนํ  อรหนฺตีติ  อาหุเนยฺยา ฯ  มาตาปิตโร  หิ  ปุตฺตานํ  พหุการตาย  อาหุนํ   

อรหนฺตีติ  ปฅมคฺคิสุตฺตวณฺณนา ฯ

 “(เย  ชนา)  อาหุนํ  อรหนฺตีติ  (เต  ชนา)  อาหุเนยฺยา ฯ  มาตาปิตโร  หิ  (อตฺตโน)  ปุตฺตานํ   

พหุการตาย  อาหุนํ  อรหนฺตีติ  ปฅมคฺคิสุตฺตวณฺณนา ฯ  

 ปฅมคฺคิสุตฺตวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งปฐมัคคิสูตร  อิติ ว่า  “(เย  ชนา) อ.ชน ท. 

เหล่าใด  อรหนฺติ ย่อมควร  อาหุนํ ซึ่งของคํานับ  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต  ชนา)  

อ.ชน ท. เหล่านั้น  อาหุเนยฺยา ชื่อว่าอาหุไนย ฯ  ห ิจริงอยู่  มาตาปิตโร อ.มารดา 

และบิดา ท.  อรหนฺติ ย่อมควร  อาหุนํ ซึ่งของคํานับ  (อตฺตโน)  ปุตฺตานํ  พหุการตาย  

เพราะความที่ แห่งตน เป็นผู้มีอุปการะมาก แก่บุตร ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาปฐมัคคิสูตรว่า “ชนเหล่าใด ย่อมควรซึ่งของคํานับ เพราะเหตุนั้น ชนเหล่า

นั้น ชื่อว่าอาหุไนย. แท้จริง มารดาบิดา ย่อมควรซึ่งของคํานับ เพราะเป็นผู้มีอุปการะ

มาก แก่บุตรทั้งหลาย”.

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

 คหปตคฺคีติ  อยํ  ปุตฺตทาราทิคโณ ฯ  ยสฺมา  คหปติ  วิย  เคหสามิโก  วิย  หุตฺวา   

อคฺคติ  วิจรติ,  ตสฺมา  คหปตคฺคีติ  วุจฺจตีติ  ทุติยคฺคิสุตฺตวณฺณนา ฯ

 “คหปตคฺคีติ  (ปทสฺส)  ‘อยํ  ปุตฺตทาราทิคโณ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ยสฺมา  (โส  ปุตฺตทาราทิคโณ)  

คหปติ  วิย  เคหสามิโก  วิย  หุตฺวา  อคฺคติ  วิจรติ,  ตสฺมา  (โส  ปุตฺตทาราทิคโณ  ภควตา)   

‘คหปตคฺคีติ  วุจฺจตีติ  ทุติยคฺคิสุตฺตวณฺณนา ฯ

 ทุติยคฺคิสุตฺตวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งทุติยัคคิสูตร  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  ‘อยํ  ปุตฺตทาราทิคโณ อ.หมู่แห่งชนมีบุตรและภรรยาเป็นต้นนี้’  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  ‘คหปตคฺคีติ ว่า ‘คหปตคฺคิ’ ดังนี้ ฯ  (โส  ปุตฺตทาราทิคโณ) อ.หมู่

แห่งชนมีบุตรและภรรยาเป็นต้นนั้น  คหปติ  วิย  เป็นราวกะว่าคฤหบดี  เคหสามิโก  

วิย คือว่าเป็นราวกะว่าเจ้าของแห่งเรือน  หุตฺวา เป็น  อคฺคติ ย่อมไป  วิจรติ คือว่า

ย่อมเที่ยวไป,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (โส  ปุตฺตทาราทิคโณ) อ.หมู่แห่งชนมีบุตร 

และภรรยาเป็นต้นนั้น  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุจฺจติ ย่อมตรัสเรียก   
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คหปตคฺคีติ ว่า ‘คหปตัคคิ’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ 

     อรรถกถาทุติยัคคิสูตรว่า “บทว่า ‘คหปตคฺคิ’ ได้แก่ หมู่ชนมีบุตรและภรรยาเป็นต้นนี้. 

เพราะเหตุที่หมู่ชนมีบุตรและภรรยาเป็นต้นนนั้น เป็นดุจคฤหบดี คือดุจเจ้าของเรือน 

ย่อมไป คือย่อมเที่ยวไป, เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงเรียกว่า ‘คหปตัคคิ’

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

[๓๙๕] “สตฺติเม  ภิกฺขเว  อคฺคี ฯ  กตเม  สตฺต ฯ  ราคคฺคิ  โทสคฺคิ  โมหคฺคิ  อาหุเนยฺยคฺคิ  

ทกฺขิเณยฺยคฺคิ  คหปตคฺคิ  กฏฺฅคฺคิ,  อิเม  โข  ภิกฺขเว  สตฺต  อคฺคีติ  เอวํ  อวิภชิตฺวา   

เทสิตปฅมคฺคิสุตฺตวณฺณนายนฺตุ  “คหปตคฺคีติ  ปน  เคหสามิโก  วุจฺจติ ฯ  โส   

มาตุคามสฺส  สยนวตฺถาลงฺการาทิอนุปฺปทาเนน  พหูปกาโร,  ตํ  อติจรนฺโต  มาตุคาโม   

นิรยาทีสุ  นิพฺพตฺตติ,  ตสฺมา  โสปิ  ปุริมนเยเนว  อนุฑหนตฺเถน  คหปตคฺคีติ   

วุตฺโตติ  วุตฺตํ ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  “สตฺต  อิเม  ภิกฺขเว  อคฺคี ฯ  กตเม  สตฺต  (อคฺคี) ฯ  ราคคฺคิ  โทสคฺคิ  

โมหคฺคิ  อาหุเนยฺยคฺคิ  ทกฺขิเณยฺยคฺคิ  คหปตคฺคิ  กฏฺฅคฺคิ,  อิเม  โข  ภิกฺขเว  สตฺต  อคฺคีติ  เอวํ   

(ภควตา)  อวิภชิตฺวา  เทสิตปฅมคฺคิสุตฺตวณฺณนายํ  ตุ  (ภควตา)  ‘คหปตคฺคีติ  ปน  เคหสามิโก  

วุจฺจติ ฯ  โส  (เคหสามิโก)  มาตุคามสฺส  สยนวตฺถาลงฺการาทิอนุปฺปทาเนน  พหูปกาโร  (โหติ),  ตํ  

(เคหสามิกํ)  อติจรนฺโต  มาตุคาโม  นิรยาทีสุ  (อปาเยสุ)  นิพฺพตฺตติ,  ตสฺมา  โสปิ  (เคหสามิโก)  

ปุริมนเยน  เอว  อนุฑหนตฺเถน  (ภควตา)  ‘คหปตคฺคีติ  วุตฺโตติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 ต ุส่วนว่า  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “ปน ก็  เคหสามิโก อ.เจ้าของแห่งเรือน  (ภควตา) 

อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุจฺจติ ย่อมตรัสเรียก  คหปตคฺคีติ ว่า ‘คหปตัคคิ’ ดังนี้,  โส  

(เคหสามิโก) อ.เจ้าของแห่งเรือนนั้น  พหูปกาโร ชื่อว่ามีอุปการะมาก  มาตุคามสฺส  

แก่มาตุคาม  สยนวตฺถาลงฺการาทิอนุปฺปทาเนน เพราะตามมอบให้ซึ่งวัตถุมีที่

เป็นที่นอน ผ้า และเครื่องประดับเป็นต้น  (โหติ) ย่อมเป็น,  มาตุคาโม อ.มาตุคาม   

อติจรนฺโต ผู้ประพฤตินอกใจอยู่  ตํ  (เคหสามิกํ) ซึ่งเจ้าของแห่งเรือนนั้น  นิพฺพตฺตติ  

ย่อมบังเกิด  นิรยาทีสุ  (อปาเยสุ) ในอบายภูมิ ท. มีนรกเป็นต้น,  ตสฺมา เพราะเหตุ

นั้น  โสปิ  (เคหสามิโก) อ.เจ้าของแห่งเรือนแม้นั้น  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  

วุตฺโต ตรัสแล้ว  ‘คหปตคฺคีติ ว่า ‘คหปตัคคิ’ ดังนี้  อนุฑหนตฺเถน เพราะอรรถว่า
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ตามเผา  ปุริมนเยน  เอว โดยนัยอันมีในก่อนนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) 

อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  (ภควตา)  อวิภชิตฺวา  เทสิตปฅมคฺคิสุตฺต-

วณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งปฐมัคคิสูตรอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจําแนกแสดงแล้ว  

เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อคฺคี อ.ไฟ ท.  สตฺต ๗  อิเม เหล่านี้,  

(อคฺคี) อ.ไฟ ท.  สตฺต ๗  กตเม เป็นไฉน ?  ราคคฺคิ อ.ไฟคือราคะ  โทสคฺคิ อ.ไฟคือ

โทสะ  โมหคฺคิ อ.ไฟคือโมหะ  อาหุเนยฺยคฺคิ อ.ไฟคืออาหุไนยบุคคล  ทกฺขิเณยฺยคฺคิ 

อ.ไฟคือทักขิไณยบุคคล  คหปตคฺคิ อ.ไฟคือคฤหบดี  กฏฺฅคฺคิ อ.ไฟอันเกิดแต่ไม้,  

ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อคฺคี อ.ไฟ ท.  สตฺต ๗  อิเม  โข เหล่านี้แล”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 ส่วนในอรรถกถาปฐมัคคิสูตร ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจําแนกแสดงอย่างนี้ว่า “ภิกษุ

ทั้งหลาย ไฟ ๗ อย่างเหล่านี้, ไฟ ๗ อย่างเป็นไฉน ? คือ ไฟคือราคะ ไฟคือโมหะ 

ไฟคืออาหุไนย ไฟคือทักขิไณย ไฟคือคฤหบดี ไฟอันเกิดแต่ไม้, ภิกษุทั้งหลาย ไฟ 

๗ อย่างเหล่านี้แล, ท่านกล่าวไว้ว่า “ก็เจ้าของเรือน พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสเรียกว่า 

คหปตัคคิ. เจ้าของเรือนนั้น ชื่อว่ามีอุปการะมากแก่มาตุคาม เพราะมอบให้วัตถุมี

ที่นอน ผ้า และเครื่องประดับเป็นต้น, มาตุคาม เมื่อประพฤตินอกใจเจ้าของเรือนนั้น 

ย่อมบังเกิดในอบายภูมิมีนรกเป็นต้น, เพราะฉะนั้น เจ้าของเรือนแม้นั้น พระผู้มีพระ

ภาคเจ้า จึงตรัสว่า ‘คหปตัคคิ’ เพราะอรรถว่าตามเผา โดยนัยก่อนนั่นแล”.

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

๑. อติจาริณิตฺถีวตฺถุ

[๓๙๖] สงฺคีติสุตฺตวณฺณนายมฺปิ  ตเถว  วตฺวา  ปุน  วุตฺตํ  “กสฺสปพุทฺธกาเล  โสตาปนฺนสฺส  

อุปาสกสฺส  ภริยา  อติจารํ  จรติ ฯ  โส  ตํ  ปจฺจกฺขโต  ทิสฺวา  กสฺมา  เอวํ  กโรสีติ  

อาห ฯ  สา  ‘สจาหํ  เอวรูปํ  กโรมิ,  อยํ  มํ  สุนโข  วิลุมฺปมาโน  ขาทตูติ  วตฺวา  กาลํ  

กตฺวา  กณฺณมุณฺฑทเห  เวมานิกปฺเปตี  หุตฺวา  นิพฺพตฺตา  ทิวา  สมฺปตฺตึ  อนุภวติ 

รตฺตึ  ทุกฺขํ ฯ  พาราณสีราชา  มิควธํ  จรนฺโต  อรญฺฃํ  ปวิสิตฺวา  อนุปุพฺเพน   

กณฺณมุณฺฑทหํ  สมฺปตฺโต  ตาย  สทฺธึ  สมฺปตฺตึ  อนุภวิ ฯ  สา  ตํ  วญฺเจตฺวา  รตฺตึ   

ทุกฺขํ  อนุภวติ ฯ  โส  ฃตฺวา  ‘กตฺถ  นุ  โข  คจฺฉตีติ  ปิฏฺฅิโต  ปิฏฺฅิโต  คนฺตฺวา   
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อวิทูเร  ฅิโต  กณฺณมุณฺฑทหโต  นิกฺขมิตฺวา  ตํ  ‘ปฏปฏนฺติ  ขาทมานํ  เอกํ  สุนขํ   

ทิสฺวา  อสินา  เทฺวธา  ฉินฺทิ ฯ  เทฺว  อเหสุํ  ฯ  ปุน  ฉินฺนา  จตฺตาโร ฯ  ปุน  ฉินฺนา  

อฏฺฅ ฯ  ปุน  ฉินฺนา  โสฬส  อเหสุํ ฯ  สา  ‘กึ  กโรสิ  สามีติ  อาห ฯ  โส  ‘กิมิทนฺติ  

อาห ฯ  สา  ‘เอวํ  อกตฺวา  เขฬปิณฺฑํ  ภูมิยํ  นุฏฺฅหิตฺวา  ปาเทน  ฆํสาหีติ  อาห ฯ   

โส  ตถา  อกาสิ  ฯ  สุนขา  อนฺตรธายึสุ ฯ  ตํ  ทิวสํ  ตสฺสา  กมฺมํ  ขีณํ ฯ  ราชา   

วิปฺปฏิสารี  หุตฺวา  คนฺตุํ  อารทฺโธ ฯ  สา  ‘มยฺหํ  สามิ  กมฺมํ  ขีณํ  มา  อคมาสีติ   

อาห ฯ  ราชา  อสฺสุตฺวาว  คโตติ ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  สงฺคีติสุตฺตวณฺณนายมฺปิ  ตเถว  วตฺวา  ปุน  วุตฺตํ  “กสฺสปพุทฺธกาเล  โสตาปนฺนสฺส  

อุปาสกสฺส  ภริยา  อติจารํ  จรติ ฯ  โส  (อุปาสโก)  ตํ  (ภริยํ)  ปจฺจกฺขโต  ทิสฺวา  ‘(ตฺวํ)  กสฺมา  เอวํ  

กโรสีติ  อาห ฯ  สา  (ภริยา)  ‘สเจ  อหํ  เอวรูปํ  (กมฺมํ)  กโรมิ,  อยํ  มํ  สุนโข  วิลุมฺปมาโน  ขาทตูติ  

วตฺวา  กาลํ  กตฺวา  กณฺณมุณฺฑทเห  เวมานิกปฺเปตี  หุตฺวา  นิพฺพตฺตา  ทิวา  สมฺปตฺตึ  อนุภวติ 

รตฺตึ  ทุกฺขํ  (อนุภวิ) ฯ  พาราณสีราชา  มิควธํ  จรนฺโต  อรญฺฃํ  ปวิสิตฺวา  อนุปุพฺเพน   

กณฺณมุณฺฑทหํ  สมฺปตฺโต  ตาย  (เวมานิกปฺเปติยา)  สทฺธึ  สมฺปตฺตึ  อนุภวิ ฯ สา  (เวมานิกปฺเปตี)  

ตํ  (ราชานํ)  วญฺเจตฺวา  รตฺตึ  ทุกฺขํ  อนุภวติ ฯ  โส  (ราชา)  ฃตฺวา  ‘(สา  อิตฺถี)  กตฺถ  (ฅาเน)  นุ  

โข  คจฺฉตีติ  (จินฺเตตฺวา)  ปิฏฺฅิโต  ปิฏฺฅิโต  คนฺตฺวา  อวิทูเร  ฅิโต  กณฺณมุณฺฑทหโต  นิกฺขมิตฺวา   

ตํ  (อิตฺถึ)  ‘ปฏปฏนฺติ  ขาทมานํ  เอกํ  สุนขํ  ทิสฺวา  อสินา  เทฺวธา  ฉินฺทิ ฯ  (สุนขา)  เทฺว   

อเหสุํ  ฯ  (สุนขา)  ปุน  (รญฺฃา)  ฉินฺนา  จตฺตาโร  (อเหสุํ) ฯ  (สุนขา)  ปุน  (รญฺฃา)  ฉินฺนา  อฏฺฅ  

(อเหสุํ) ฯ  (สุนขา)  ปุน  (รญฺฃา)  ฉินฺนา  โสฬส  อเหสุํ ฯ  สา  (อิตฺถี)  ‘(ตฺวํ)  กึ  กโรสิ  สามีติ  

อาห ฯ  โส  (ราชา)  ‘กึ  อิทํ  (การณํ)’  อิติ  อาห ฯ  สา  (อิตฺถี)  ‘(ตฺวํ)  เอวํ  อกตฺวา  เขฬปิณฺฑํ  

ภูมิยํ  นุฏฺฅหิตฺวา  ปาเทน  ฆํสาหีติ  อาห ฯ  โส  (ราชา)  ตถา  อกาสิ ฯ  สุนขา  อนฺตรธายึสุ ฯ  

ตํ  ทิวสํ  ตสฺสา  (อิตฺถิยา)  กมฺมํ  ขีณํ ฯ  ราชา  วิปฺปฏิสารี  หุตฺวา  คนฺตุํ  อารทฺโธ ฯ  สา  (อิตฺถี)  

‘มยฺหํ  สามิ  กมฺมํ  ขีณํ,  (ตฺวํ)  มา  อคมาสีติ  อาห ฯ  ราชา  อสฺสุตฺวาว  คโตติ  (วจนํ) ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “กสฺสปพุทฺธกาเล ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ  

ภริยา อ.ภรรยา  อุปาสกสฺส ของอุบาสก  โสตาปนฺนสฺส ผู้เป็นพระโสดาบัน  จรติ 

ย่อมประพฤติ  อติจารํ ประพฤตินอกใจ ฯ  โส  (อุปาสโก) อ.อุบาสกนั้น  ทิสฺวา เห็น

แล้ว  ตํ  (ภริยํ) ซึ่งภรรยานั้น  ปจฺจกฺขโต โดยประจักษ์  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  

‘(ตฺวํ) อ.เธอ  กโรสิ ย่อมกระทํา  เอวํ อย่างนี้  กสฺมา เพราะเหตุอะไร ?’  อิติ ดังนี้ ฯ  
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สา  (ภริยา) อ.ภรรยานั้น  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  ‘สเจ ถ้าว่า  อหํ อ.ดิฉัน  กโรมิ 

ย่อมกระทํา  (กมฺมํ) ซึ่งกรรม  เอวรูปํ อันมีอย่างนี้เป็นรูปไซร้,  อยํ  สุนโข อ.สุนัข

นี้  วิลุมฺปมาโน ยื้อแย่งอยู่  ขาทตุ จงกัด  ม ํซึ่งดิฉัน’  อิติ ดังนี้  กตฺวา กระทําแล้ว  

กาลํ ซึ่งกาละ  เวมานิกปฺเปตี เป็นนางเวมานิกเปรต  กณฺณมุณฺฑทเห ใกล้สระชื่อ 

ว่ากัณณมุณฑะ  หุตฺวา เป็น  นิพฺพตฺตา บังเกิดแล้ว  อนุภวติิ เสวยแล้ว  สมฺปตฺตึ  

ซึ่งสมบัติ  ทิวา ในเวลากลางวัน  (อนุภวิ) เสวยแล้ว  ทุกฺขํ ซึ่งความทุกข์  รตฺต ึ

ในเวลากลางคืน,  พาราณสีราชา อ.พระราชาผู้เป็นใหญ่ในเมืองพาราณสี  จรนฺโต 

เสด็จเที่ยวไปอยู่  มิควธํ ล่าเนื้อ  ปวิสิตฺวา เสด็จเข้าไปแล้ว  อรญฺฃํ สู่ป่า  สมฺปตฺโต  

เสด็จถึงพร้อมแล้ว  กณฺณมุณฺฑทหํ ซึ่งสระชื่อว่ากัณณมุณฑะ  อนุปุพฺเพน โดย

ลําดับ  อนุภวติ ย่อมเสวย  สมฺปตฺต ึซึ่งสมบัติ  สทฺธึ กับ  ตาย  (เวมานิกปฺเปติยา) 

ด้วยนางเวมานิกเปรตนั้น,  สา  (เวมานิกปฺเปตี) อ.นางเวมานิกเปรตนั้น  วญฺเจตฺวา  

ลวงแล้ว  ตํ  (ราชานํ) ซึ่งพระราชานั้น  อนุภวติ ย่อมเสวย  ทุกฺขํ ซึ่งความทุกข์   

รตฺตึ ในเวลากลางคืน,  โส  (ราชา) อ.พระราชานั้น  ฃตฺวา ทรงทราบแล้ว  (จินฺเตตฺวา)  

ทรงดําริแล้ว  อิติ ว่า  ‘(สา  อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  คจฺฉติ ย่อมไป  กตฺถ  (ฅาเน)  นุ  โข  

ในที่ไหนหนอแล’   อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  ปิฏฺฅิโต  ปิฏฺฅิโต ในที่ข้างหลังๆ  

ฅิโต ประทับยืนแล้ว  อวิทูเร ในที่ไม่ไกล  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  สุนขํ ซึ่งสุนัข  เอกํ 

ตัวหนึ่ง  กณฺณมุณฺฑทหโต  นิกฺขมิตฺวา  ตํ  (อิตฺถึ)  ‘ปฏปฏนฺติ  ขาทมานํ ตัว

ออก จากสระชื่อว่ากัณณมุณฑะ แล้วจึงกัดอยู่ ซึ่งหญิงนั้น ว่า ‘ปฏะ ปฏะ’ ดังนี้  ฉินฺทิ  

ทรงตัดแล้ว  เทฺวธา ให้มีส่วน ๒  อสินา ด้วยดาบ,  (สุนขา) อ.สุนัข ท.  เทฺว ๒ 

ตัว  อเหสุํ ได้มีแล้ว,  (สุนขา) อ.สุนัข ท.  (รญฺฃา)  ฉินฺนา ตัวอันพระราชา ทรงตัด

แล้ว  ปุน อีก  จตฺตาโร เป็นสุนัข ๔ ตัว  (อเหสุํ) ได้เป็นแล้ว,  (สุนขา) อ.สุนัข ท.  

(รญฺฃา)  ฉินฺนา ตัวอันพระราชา ทรงตัดแล้ว  ปุน อีก  อฏฺฅ เป็นสุนัข ๘ ตัว  (อเหสุํ)  

ได้เป็นแล้ว,  (สุนขา) อ.สุนัข ท.  (รญฺฃา)  ฉินฺนา ตัวอันพระราชา ทรงตัดแล้ว  ปุน 

อีก  โสฬส เป็นสุนัข ๑๖ ตัว  (อเหสุํ) ได้เป็นแล้ว,  สา  (อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  อาห 

กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  ‘สาม ิข้าแต่พระสวามี  (ตฺวํ) อ.พระองค์  กโรสิ ย่อมกระทํา  

กึ ซึ่งอะไร’  อิติ ดังนี้,  โส  (ราชา) อ.พระราชานั้น  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  ‘อิทํ   

(การณํ) อ.เหตุนี้  กึ อะไร’  อิติ ดังนี้,  สา  (อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  อาห กราบทูลแล้ว  

อิติ ว่า  ‘(ตฺวํ) อ.พระองค์  อกตฺวา ไม่ทรงกระทําแล้ว  เอวํ อย่างนี้  นุฏฺฅหิตฺวา ทรง
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ถ่มแล้ว  เขฬปิณฺฑํ ซึ่งก้อนแห่งนํ้าลาย  ภูมิย ํ ที่ภาคพื้น  หํสาหิ จงขยี้  ปาเทน 

ด้วยพระบาท’  อิติ ดังนี้,  โส  (ราชา) อ.พระราชา  อกาสิ ได้ทรงกระทําแล้ว  ตถา 

เหมือนอย่างนั้น,  สุนขา อ.สุนัข ท.  อนฺตรธายึสุ หายไปแล้ว,  ตํทิวสํ ในวันนั้น  

กมฺมํ อ.กรรม  ตสฺสา  (อิตฺถิยา) ของหญิงนั้น  ขีณํ สิ้นไปแล้ว,  ราชา อ.พระราชา   

วิปฺปฏิสารี ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนพระทัย  หุตฺวา เป็น  อารทฺโธ ทรงปรารภแล้ว  

คนฺตุํ เพื่ออันเสด็จไป,  สา  (อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  ‘สามิ  

ข้าแต่พระสวามี  กมฺมํ อ.กรรม  มยฺห ํของดิฉัน  ขีณํ สิ้นไปแล้ว,  (ตฺวํ) อ.พระองค์  

มา  อคมาสิ อย่าได้เสด็จไปแล้ว’  อิติ ดังนี้,  ราชา อ.พระราชา  อสฺสุตฺวาว ไม่ทรง

สดับแล้วเทียว  คโต เสด็จไปแล้ว”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถา-

จารย์  วตฺวา กล่าวแล้ว  ตถา  เอว เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว  วุตฺตํ กล่าวแล้ว  ปุน 

อีก  สงฺคีติสุตฺตวณฺณนายมฺป ิแม้ในอรรถกถาแห่งสังคีติสูตร ฯ

 แม้ในอรรถกถาสังคีติสูตร ท่านกล่าวอย่างนั้นเหมือนกัน แล้วกล่าวอีกว่า “ในกาล

แห่งพระกัสสปพุทธเจ้า ภรรยาของอุบาสกผู้เป็นโสดาบัน ประพฤตินอกใจ. เขาเห็น

ภรรยานั้น โดยประจักษ์ จึงกล่าวว่า ‘เพราะเหตุอะไร เธอจึงทําอย่างนั้น ?’, นางกล่าว

ว่า ‘ถ้าดิฉันทํากรรมเห็นปานนี้ไซร้, ขอสุนัขตัวนี้ จงยื้อแย่งกัดดิฉัน’ ดังนี้ เสียชีวิตแล้ว 

บังเกิดเป็นนางเวมานิกเปรต ใกล้สระชื่อกัณณมุณฑะ กลางวันเสวยสมบัติ, กลางคืน

เสวยทุกข์. พระเจ้ากรุงพาราณสี เมื่อเสด็จไปล่าเนื้อ เสด็จเข้าป่า ถึงสระกัณณมุณฑะ 

โดยลําดับ เสวยสมบัติกับนางเวมานิกเปรตนั้น. นางลวงท้าวเธอ เสวยทุกข์ในกลาง

คืน. ท้าวเธอทรงทราบแล้ว ทรงดําริว่า ‘นางนี้ไป ณ ที่ไหนหนอ ?’ จึงเสด็จไปข้าง

หลังๆ ประทับยืนอยู่ในที่ไม่ไกล ทรงเห็นสุนัขตัวหนึ่งออกจากสระกัณณมุณฑะ กัด

นางดัง ‘ปฏะ ปฏะ’ จึงใช้ดาบตัดสุนัขขาดออกเป็น ๒ ท่อน. สุนัขได้เป็น ๒ ตัว. สุนัข

ที่พระราชาทรงตัดอีก ได้เป็น ๔ ตัว. ทรงตัดอีก ได้เป็น ๘ ตัว. ทรงตัดอีก ได้เป็น ๑๖ 

ตัว. นางทูลว่า ‘ข้าแต่พระสวามี พระองค์ทรงทําอะไร ?’. ท้าวเธอตรัสว่า ‘เรื่องนี้ เป็น

อย่างไร ?’ นางทูลว่า ‘ขอพระองค์จงอย่าทรงทําอย่างนั้น จงทรงถ่มก้อนพระเขฬะ

ลงบนพื้นดิน แล้วทรงใช้พระบาทขยี้เถิด’. ท้าวเธอได้ทรงทําอย่างนั้น. สุนัขทั้งหลาย

หายไปแล้ว. วันนั้น กรรมของนางสิ้นไปแล้ว. พระราชาทรงมีวิปฏิสาร เริ่มจะเสด็จไป. 

นางทูลว่า ‘ข้าแต่พระสวามี กรรมของหม่อมฉันสิ้นแล้ว, ขอพระองค์จงอย่าได้เสด็จไป

เลย’. พระราชา มิได้ทรงฟังเลย เสด็จไปแล้ว”.
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[๓๙๗] โสติ  เคหสามิโก  ภตฺตา ฯ  ปุริมนเยเนวาติ  อนุฑหนสฺส  ปจฺจยตฺตา ฯ  อติจารนฺติ   

สามิกํ  อติกฺกมิตฺวา  จรณํ  มิจฺฉาจารํ ฯ  รตฺตึ  ทุกฺขนฺติ  อตฺตโน  ปาปกมฺมานุภาว- 

สมุฏฺฅิเตน  สุนเขน  ขาทิตพฺพตฺตา  ทุกฺขํ ฯ  วญฺเจตฺวาติ  ตํ  อชานาเปตฺวาว  

กรณฏฺฅานคมนํ  สนฺธาย  วุตฺตํ ฯ  ปฏปฏนฺติ  ปฏปฏํ  กตฺวา ฯ  อนุรวนิทสฺสนญฺเหตํ ฯ   

นุฏฺฅิโยโค  หิ  กิรายํ  ตสฺส  สุนขนฺตรธานสฺส,  ยทิทํ  เขฬปิณฺฑํ  ภูมิยํ  นุฏฺฅหิตฺวา   

ปาเทน  ฆํสนํ ฯ  เตน  วุตฺตํ  โส  ตถา  อกาสิ ฯ  สุนขา  อนฺตรธายึสูติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 “โสติ  (ปทสฺส)  ‘เคหสามิโก  ภตฺตา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ปุริมนเยเนวาติ  (ปทสฺส  ‘ตสฺส  กมฺมสฺส)  

อนุฑหนสฺส  ปจฺจยตฺตา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘อติจารนฺติ  (ปทสฺส)  ‘สามิกํ  อติกฺกมิตฺวา  จรณํ  มิจฺฉา-

จารํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘รตฺตึ  ทุกฺขนฺติ  (ปททฺวยสฺส)  ‘อตฺตโน  ปาปกมฺมานุภาวสมุฏฺฅิเตน  สุนเขน  

ขาทิตพฺพตฺตา  ทุกฺขํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘วญฺเจตฺวาติ  (ปทํ  อฏฺฅกถาจริเยน)  ตํ  อชานาเปตฺวา ว  

กรณฏฺฅานคมนํ  สนฺธาย  วุตฺตํ ฯ  ‘ปฏปฏนฺติ  (ปทสฺส)  ‘ปฏปฏํ  กตฺวา’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  อนุรว- 

นิทสฺสนํ  หิ  เอตํ  (‘ปฏปฏนฺติ  ปทํ  โหติ) ฯ  นุฏฺฅิโยโค  หิ  กิร  อยํ  ตสฺส  สุนขนฺตรธานสฺส   

(โหติ),  ยํ  อิทํ  เขฬปิณฺฑํ  ภูมิยํ  นุฏฺฅหิตฺวา  ปาเทน  ฆํสนํ ฯ  เตน  (อฏฺฅกถาจริเยน)  วุตฺตํ  ‘โส  

(ราชา)  ตถา  อกาสิ ฯ  สุนขา  อนฺตรธายึสุ’  (วจนํ)”  อิติ  ตฏฺฏีกา ฯ  

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งสังคีติสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  ‘เคหสามิโก 

อ.เจ้าของแห่งเรือน  ภตฺตา คือว่า อ.สามีผู้เลี้ยง’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘โสติ 

ว่า ‘โส’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  ‘(ตสฺส  กมฺมสฺส)  ปจฺจยตฺตา เพราะความ

ที่ แห่งกรรมนั้น เป็นปัจจัย  อนุฑหนสฺส แห่งการตามเผา’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่ง

บท  ‘ปุริมนเยเนวาติ ว่า ‘ปุริมนเยเนว’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  ‘สามิกํ   

อติกฺกมิตฺวา  จรณํ อ.การประพฤติก้าวล่วงซึ่งสามี  มิจฺฉาจารํ คือ อ.การประพฤติ

ผิด’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘อติจารนฺติ ว่า ‘อติจารํ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  

อิติ ว่า  ‘ทุกฺข ํชื่อว่าซึ่งความทุกข์  อตฺตโน  ปาปกมฺมานุภาวสมุฏฺฅิเตน  สุนเขน   

ขาทิตพฺพตฺตา เพราะความที่ แห่งตน เป็นผู้อันสุนัข ตัวตั้งขึ้นพร้อมแล้วด้วยอานุภาพ

แห่งกรรมชั่ว พึงกัดกิน’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘รตฺตึ  ทุกฺขนฺติ ว่า ‘รตฺตึ  ทุกฺขํ’  

ดังนี้ ฯ  ‘วญฺเจตฺวาติ  (ปทํ) อ.บทว่า ‘วญฺเจตฺวา’ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถ-

กถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  สนฺธาย หมายเอา  ตํ  อชานาเปตฺวา ว  กรณฏฺฅาน-

คมนํ ซึ่งการ ไม่ยังพระราชานั้น ให้ทรงทราบแล้วเทียว ไปสู่ที่เป็นที่กระทํา ฯ   
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(อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  ‘กตฺวา กระทําแล้ว  ปฏปฏํ ซึ่งเสียงปฏะ ปฏะ’  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  ‘ปฏปฏนฺต ิว่า ‘ปฏปฏํ’ ดังนี้ ฯ  ห ิจริงอยู่  เอตํ  (‘ปฏปฏนฺติ  ปทํ) 

อ.บทว่า ‘ปฏปฏํ’ ดังนี้  อนุรวนิทสฺสนํ เป็นเครื่องแสดงการรํ่าร้อง  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  

ห ิจริงอยู่  กิร ได้ยินว่า  ยํ  อิทํ  เขฬปิณฺฑํ  ภูมิยํ  นุฏฺฅหิตฺวา  ปาเทน  ฆํสนํ อ.การ

ถ่ม ซึ่งก้อนแห่งนํ้าลาย บนภาคพื้น แล้วจึงขยี้ ด้วยเท้า นี้ใด,  อยํ  นุฏฺฅิโยโค อ.การ

ประกอบในการถ่มนี้  (โหติ) ย่อมมี  ตสฺส  สุนขนฺตรธานสฺส เพื่อความหายไปแห่ง

สุนัขนั้น ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  (อิติ) ว่า  ‘โส  (ราชา) อ.พระราชานั้น  

อกาสิ ได้ทรงกระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น,  สุนขา อ.สุนัข ท.  อนฺตรธายึสุ  

หายไปแล้ว’  (อิติ) ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 ฎีกาสังคีติสูตรว่า “บทว่า ‘โส’ ได้แก่ ผู้เป็นเจ้าของเรือน คือภัศดา. บทว่า ‘ปุริม-

นเยเนว’ ความว่า เพราะเป็นปัจจัยแห่งการตามเผา. บทว่า ‘อติจารํ’ ได้แก่ ประพฤติ

นอกใจสามี คือประพฤติผิด. สองบทว่า ‘รตฺตึ  ทุกฺขํ’ ความว่า ชื่อว่าทุกข์ เพราะความ

เป็นผู้ถูกสุนัข อันปรากฏขึ้นด้วยอานุภาพแห่งบาปกรรมของตนพึงกัดกิน. บทว่า  

‘วญฺเจตฺวา’ ท่านกล่าวหมายเอาการไม่ให้พระราชานั้นทรงทราบแล้ว ไปสู่ที่ทํา.  

บทว่า ‘ปฏปฏํ’ ได้แก่ ทําเสียงดังปฏะปฏะ. บทว่า ‘ปฏปฏํ’ นั่น เป็นเครื่องแสดงการ

รํ่าร้อง. นัยว่า ก็การประกอบในอันถ่ม (ก้อนเขฬะ) เพื่อความหายไปแห่งสุนัขนั้น ก็

คือการถ่มก้อนเขฬะลงบนพื้นดินแล้วขยี้ด้วยเท้า. เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์ 

จึงกล่าวว่า ‘ท้าวเธอได้ทรงทําอย่างนั้น, สุนัขทั้งหลาย ก็หายไป”.

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

อติจาริณิตฺถีวตฺถุ  ฯ

อติจาริณิตฺถีวตฺถุ อ.เรื่องแห่งหญิงผู้ประพฤตินอกใจ  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

จบเรื่องผู้หญิงประพฤตินอกใจ.

 ..............................................................................................................................
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[๓๙๘] อิทํ  ปฅมคฺคิสุตฺตฏีกายมฺปิ  สงฺคีติสุตฺตวณฺณนาฏีกานํ  เอกโต  กรณวเสนาคตํ ฯ   

เปตวตฺถุมฺหิ  กณฺณมุณฺฑปฺเปตวตฺถุวณฺณนายนฺตุ  วิตฺถารโต  อาคตํ  อีสกํ  วิสทิสํ ฯ   

ตตฺถ  หิ  ราชา  อยเมติสฺสา  ปจฺจามิตฺโต  ภวิสฺสตีติ  วิสปีเตน  อุสุนา  วิชฺฌิตฺวา   

สุนขํ  ชีวิตา  โวโรเปสีติ  อาคตนฺติ,  ตสฺมา  สงฺคีติสุตฺตปฅมคฺคิสุตฺตวณฺณนานเยน  

เคหสามิโก  ทารสฺส  คหปตคฺคิ  นาม ฯ  ทุติยคฺคิสุตฺตวณฺณนานเยน  ปุตฺตทารา   

เคหสามิกสฺส  คหปตคฺคิ  นามาติ  นิฏฺฅเมตฺถ  คนฺตพฺพนฺติ ฯ

 อิทํ  (วตฺถุ)  ปฅมคฺคิสุตฺตฏีกายมฺปิ  สงฺคีติสุตฺตวณฺณนาฏีกานํ  เอกโต  กรณวเสน  อาคตํ ฯ   

(อิทํ  วตฺถุ)  เปตวตฺถุมฺหิ  กณฺณมุณฺฑปฺเปตวตฺถุวณฺณนายํ  ตุ  วิตฺถารโต  อาคตํ  อีสกํ  วิสทิสํ   

(โหติ) ฯ  ตตฺถ  (กณฺณมุณฺฑปฺเปตวตฺถุวณฺณนายํ)  หิ  (อิทํ  วตฺถุ)  “ราชา  ‘อยํ  (สุนโข)   

เอติสฺสา  (อิตฺถิยา)  ปจฺจามิตฺโต  ภวิสฺสตีติ  (จินฺเตตฺวา)  วิสปีเตน  อุสุนา  วิชฺฌิตฺวา  สุนขํ  ชีวิตา  

โวโรเปสีติ  อาคตนฺติ,  ตสฺมา  (ปณฺฑิเตน)  “สงฺคีติสุตฺตปฅมคฺคิสุตฺตวณฺณนานเยน  เคหสามิโก  

ทารสฺส  คหปตคฺคิ  นาม ฯ  ทุติยคฺคิสุตฺตวณฺณนานเยน  ปุตฺตทารา  เคหสามิกสฺส  คหปตคฺคิ   

นามาติ  นิฏฺฅํ  เอตฺถ  (วตฺถุมฺหิ)  คนฺตพฺพนฺติ ฯ

 อิทํ  (วตฺถุ) อ.เรื่องนี้  อาคตํ มาแล้ว  ปฅมคฺคิสุตฺตฏีกายมฺปิ แม้ในฎีกาแห่งปฐมัคคิ

สูตร  สงฺคีติสุตฺตวณฺณนาฏีกายํ ในอรรถกถาและฎีกาแห่งสังคีติสูตร  กรณวเสน 

ด้วยสามารถแห่งการกระทํา  เอกโต โดยความเป็นอันเดียวกัน ฯ  ต ุส่วนว่า  (อิทํ  

วตฺถุ) อ.เรื่องนี้  อาคตํ มาแล้ว  กณฺณมุณฺฑปฺเปตวตฺถุวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่ง 

กัณณมุณฑเปตวัตถุ  เปตวตฺถุมฺหิ ในเปตวัตถุ  วิตฺถารโต โดยพิสดาร  วิสทิสํ เป็น

เรื่องอันแปลกกัน  อีสกํ นิดหน่อย  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ห ิก็  (อิทํ  วตฺถุ) อ.เรื่องนี้   

อาคตํ มาแล้ว  ตตฺถ  (กณฺณมุณฺฑปฺเปตวตฺถุวณฺณนายํ) ในอรรถกถาแห่งกัณณ-

มุณฑเปตวัตถุนั้น  อิติ ว่า  “ราชา อ.พระราชา  (จินฺเตตฺวา) ทรงดําริแล้ว  อิติ ว่า  

‘อยํ  (สุนโข) อ.สุนัขตัวนี้  ปจฺจามิตฺโต เป็นศัตรู  เอติสฺสา  (อิตฺถิยา) ของหญิงนั่น  

ภวิสฺสติ จักเป็น’  อิติ ดังนี้  วิชฺฌิตฺวา ทรงยิงแล้ว  อุสุนา ด้วยลูกศร  วิสปีเตน  

อันอาบแล้วด้วยยาพิษ  โวโรเปสิ ทรงปลงลงแล้ว  สุนขํ ซึ่งสุนัข  ชีวิตา จากชีวิต’  

อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  คนฺตพฺพํ พึงถึง  

นิฏฺฅํ ซึ่งการตกลงใจ  เอตฺถ  (วตฺถุมฺหิ) ในเรื่องนี้  อิติ ว่า  ‘เคหสามิโก อ.เจ้าของแห่ง

เรือน  คหปตคฺคิ  นาม ชื่อว่าคหปตัคคิ  ทารสฺส ของภรรยา  สงฺคีติสุตฺตปฅมคฺคิ-
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สุตฺตวณฺณนานเยน โดยนัยแห่งอรรถกถาแห่งสังคีติสูตรและปฐมัคคิสูตร ฯ  ปุตฺต-

ทารา อ.บุตรและภรรยา ท.  คหปตคฺคิ  นาม ชื่อว่าคหปตัคคิ  เคหสามิกสฺส ของ

เจ้าของแห่งเรือน  ทุติยคฺคิสุตฺตวณฺณนานเยน โดยนัยแห่งอรรถกถาแห่งทุติยัคคิ-

สูตร’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้แล ฯ

 เรื่องนี้ มาทั้งในฎีกาปฐมัคคิสูตร ทั้งในอรรถกถาและฎีกาสังคีติสูตร ด้วยสามารถแห่ง

การทําโดยอย่างเดียวกัน. ส่วนที่มาในอรรถกถากัณณมุณฑเปตวัตถุ ในเปตวัตถุโดย

พิสดาร มีแปลกกันนิดหน่อย. ก็ที่แปลกกันในอรรถกถากัณณมุณฑเปตวัตถุนั้นมาว่า 

“พระราชา ทรงดําริว่า ‘สุนัขตัวนี้ จักเป็นศัตรูของสตรีนั่น’ ดังนี้ แล้วทรงยิงด้วยลูกศร

อันกําซาบด้วยยาพิษ ปลงสุนัขจากชีวิตแล้ว”, เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ บัณฑิตพึงถึง

ความตกลงกันว่า “โดยนัยอันมาในอรรถกถาสังคีติสูตรและปฐมัคคิสูตร เจ้าของเรือน 

ชื่อว่าคหปตัคคิ ของภรรยา, โดยนัยอันมาในอรรถกถาทุติยัคคิสูตร บุตรและภรรยา 

ชื่อว่าคหปตัคคิ ของเจ้าของเรือน” ดังนี้แล.

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

ปุตฺตทารสงฺคหกถา ฯ

ปุตฺตทารสงฺคหกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งการสงเคราะห์ซึ่งบุตรและภรรยา

(นิฏฺฅิตา) จบแล้ว ฯ

จบกถาว่าด้วยเรื่องการสงเคราะห์บุตรและภรรยา



๑๔. อนากุลกมฺมนฺตกถา

อนากุลกมฺมนฺตกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งการงานอันไม่อากูล

(มยา) อันข้าพเจ้า  วุจฺจเต จะกล่าว ฯ

กถาว่าด้วยการงานอันไม่อากูล

[๓๙๙] กมฺมนฺตา  นาม  กสิโครกฺขวณิชฺชาทโยติ  อิธ  วุตฺตํ ฯ

 “กมฺมนฺตา  นาม  กสิโครกฺขวณิชฺชาทโย  (ชีวิตุปายา)”  อิติ  (วจนํ  อฏฺฅกถาจริเยน)  อิธ  (มงฺคล-

สุตฺตวณฺณนายํ)  วุตฺตํ ฯ  

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “กสิโครกฺขวณิชฺขาทโย  (ชีวิตุปายา) อ.อุบายเครื่องเลี้ยงชีวิต ท.  

มีกสิกรรม โครักขกรรม และวณิชชกรรมเป็นต้น  กมฺมนฺตา  นาม ชื่อว่าการงาน”  

อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  อิธ  (มงฺคล-

สุตฺตวณฺณนายํ) ในอรรถกถาแห่งมงคลสูตรนี้ ฯ

 ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถามงคลสูตรนี้ว่า “อุบายเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตมีกสิกรรม โครักข- 

กรรม และพาณิชกรรมเป็นต้น ชื่อว่าการงาน”.

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

 กสีติ  กสิกมฺมํ ฯ  วณิชฺชาติ  ชงฺฆวณิชฺชสกฏวณิชฺชาทิ  วณิชฺชปโถ ฯ  โครกฺขนฺติ   

อตฺตโน  วา  ปเรสํ  วา  คาโว  รกฺขิตฺวา  ปญฺจโครสวิกฺกเยน  ชีวนกมฺมนฺติ  มูล-

ปณฺณาสเก  มหาทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตวณฺณนา ฯ

 “กสีติ  กสิกมฺมํ ฯ  วณิชฺชาติ  ชงฺฆวณิชฺชสกฏวณิชฺชาทิ  วณิชฺชปโถ ฯ  โครกฺขนฺติ  อตฺตโน  วา   

ปเรสํ  (ชนานํ)  วา  คาโว  รกฺขิตฺวา  ปญฺจโครสวิกฺกเยน  ชีวนกมฺมนฺติ  มูลปณฺณาสเก   

มหาทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตวณฺณนา ฯ

 มหาทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งมหาทุกขักขันธสูตร  มูลปณฺณาสเก  

ในมูลปัณณาสก์  อิติ ว่า  “กสิกมฺม ํ อ.กรรมคือการไถ  กสีติ ชื่อว่ากสิกรรม ฯ   
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วณิชฺชปโถ อ.ทางแห่งการค้าขาย  ชงฺฆวณิชฺชสกฏวณิชฺชาทิ มีการค้าขายด้วย

แข้งและการค้าขายด้วยเกวียนเป็นต้น  วณิชฺชาติ ชื่อว่าพาณิชกรรม ฯ  ชีวนกมฺมํ 

อ.กรรมคือการเป็นอยู่  อตฺตโน  วา  ปเรสํ  (ชนานํ)  วา  คาโว  รกฺขิตฺวา  ปญฺจ- 

โครสวิกฺกเยน ด้วยการ รักษา ซึ่งโค ท. ของตน หรือ หรือว่า ของชน ท. เหล่าอื่น 

แล้วจึงขายซึ่งรสแห่งโค ๕  โครกฺขนฺติ ชื่อว่าโครักขกรรม”  อิติ ดังนี้ ฯ

   อรรถกถามหาทุกขักขันธสูตร ในมูลปัณณาสก์ว่า “กรรมคือการไถ ชื่อว่ากสิกรรม. 

ทางแห่งการค้าขายมีการค้าขายด้วยแข้ง และการค้าขายด้วยเกวียนเป็นต้น ชื่อว่า

พาณิชกรรม. กรรมคือการเป็นอยู่ด้วยการรักษาโคของตนหรือของชนเหล่าอื่น แล้ว

ขายปัญจโครส ชื่อว่าโครักขกรรม”.

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

 กสนํ  กสีติ  กสิคฺคหเณน  สพฺโพ  กสิปฏิพทฺโธ  ชีวิตุปาโย  คหิโตติ  อาห  กสีติ   

กสิกมฺมนฺติ ฯ  ชงฺฆวณิชฺชาติ  ชงฺฆสตฺถวเสน  วณิชฺชมาห ฯ  สกฏวณิชฺชาติ   

สกฏสตฺถวเสน ฯ  อาทิสทฺเทน  นาวาวณิชฺชาทิวเสน  สํโวหาโร ฯ  วณิชฺชปโถติ   

วณิชฺชมคฺโค  ทานคฺคหณวเสน  สํโวหาโรติ  อตฺโถติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 “กสนํ  กสีติ  (สตฺถารา)  กสิคฺคหเณน  สพฺโพ  กสิปฏิพทฺโธ  ชีวิตุปาโย  คหิโตติ  (อฏฺฅกถาจริโย)   

อาห  ‘กสีติ  กสิกมฺมนฺติ ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย)  ‘ชงฺฆวณิชฺชาติ  (ปเทน)  ชงฺฆสตฺถวเสน  วณิชฺชํ  

อาห ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย)  ‘สกฏวณิชฺชาติ  (ปเทน)  สกฏสตฺถวเสน  (วณิชฺชํ  อาห) ฯ  (ปณฺฑิเตน)  

อาทิสทฺเทน  นาวาวณิชฺชาทิวเสน  สํโวหาโร  (สงฺคณฺหิตพฺโพ) ฯ  วณิชฺชปโถติ  วณิชฺชมคฺโค,  

‘(ปณฺฑิเตน)  ทานคฺคหณวเสน  สํโวหาโร  (สงฺคณฺหิตพฺโพ’  อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  อตฺโถติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งมหาทุกขักขันธสูตรนั้น  อิติ ว่า  “กสนํ อ.การไถ  กส ิชื่อว่ากสิ  

อิติ เพราะเหตุนั้น  ชีวิตุปาโย อ.อุบายเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิต  กสิปฏิพทฺโธ อันเนื่อง

แล้วด้วยการไถ  สพฺโพ ทั้งปวง  (สตฺถารา) อันพระศาสดา  คหิโต ทรงถือเอาแล้ว  

กสิคฺคหเณน ด้วยกสิศัพท์  อิติ เพราะเหตุนั้น  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถา-

จารย์  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  ‘กสิกมฺม ํอ.กรรมคือการไถ  กสีต ิชื่อว่ากสิกรรม’  

อิติ ดังนี้ ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  วณิชฺช ํซึ่งการ

ค้าขาย  ชงฺฆสตฺถวเสน ด้วยสามารถแห่งหมู่แห่งพ่อค้าผู้ไปด้วยแข้ง  ‘ชงฺฆวณิชฺชาติ   
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(ปเทน) ด้วยบทว่า ‘ชงฺฆวณิชฺชา’ ดังนี้ ฯ  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  

(อาห) กล่าวแล้ว  สกฏสตฺถวเสน ด้วยสามารถแห่งหมู่แห่งพ่อค้าเกวียน  ‘สกฏ-

วณิชฺชาทิ  (ปทเน) ด้วยบทว่า ‘สกฏวณิชฺชา’ ดังนี้ ฯ  สํโวหาโร อ.การซื้อขาย   

นาวาวณิชฺชาทิวเสน ด้วยสามารถแห่งการซื้อขายมีการค้าขายทางเรือเป็นต้น  

(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (สงฺคณฺหิตพฺโพ) พึงสงเคราะห์  อาทิสทฺเทน ด้วย อาทิ

ศัพท์ ฯ  วณิชฺชมคฺโค อ.ทางแห่งการค้าขาย  วณิชฺชปโถติ ชื่อว่าวณิชฺชปถ,  อตฺโถ 

อ.อธิบาย  อิติ ว่า  ‘สํโวหาโร อ.การค้าขาย  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (สงฺคณฺหิตพฺโพ)  

พึงสงเคราะห์  ทานคฺคคหณวเสน ด้วยสามารถแห่งการให้และการรับ”  อิติ ดังนี้ ฯ 

   ฎีกามหาทุกขักขันธสูตรนั้นว่า “การไถ ชื่อว่ากสิ เพราะเหตุนั้น อุบายเป็นเครื่องเลี้ยง

ชีวิตอันเนื่องด้วยการไถทั้งหมด พระศาสดาทรงถือเอาด้วย กสศิัพท์ เพราะเหตุนั้น 

พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า ‘กรรมคือการไถ ชื่อว่ากสิกรรม. ท่านกล่าวการค้าขาย

ด้วยสามารถหมู่พ่อค้าผู้ไปด้วยแข้ง ด้วยบทว่า ‘ชงฺฆวณิชฺชา’. กล่าวการค้าขายด้วย

สามารถพ่อค้าผู้ไปด้วยเกวียน ด้วยบทว่า ‘สกฏวณิชฺชา’. การซื้อขายด้วยสามารถ

การค้าขายทางเรือเป็นต้น บัณฑิตพึงสงเคราะห์ด้วย อาทิศัพท์. ทางการค้าขาย ชื่อ

ว่าวณิชฺชปถ, อธิบายว่า ‘การซื้อขาย บัณฑิตพึงสงเคราะห์ด้วยสามารถการให้และ

การรับ”.

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

[๔๐๐] มชฺฌิมปณฺณาสเก  วาเสฏฺฅสุตฺเต  ปน  กสิฏฺฅาเน  โครกฺขา  อาคตา ฯ  ภควตา  วุตฺตํ  

หิ  ตตฺถ

  “โย  หิ  โกจิ  มนุสฺเสสุ   โครกฺขํ  อุปชีวติ

  เอวํ  วาเสฏฺฅ  ชานาหิ   กสฺสโก  โส  น  พฺราหฺมโณติ ฯ

 มชฺฌิมปณฺณาสเก  วาเสฏฺฅสุตฺเต  ปน  กสิฏฺฅาเน  โครกฺขา  อาคตา ฯ  ภควตา  วุตฺตํ  หิ  ตตฺถ  

(วาเสฏฺฅสุตฺเต)

  “(ตฺวํ)  ‘โย  หิ  โกจิ  (มนุสฺโส)  มนุสฺเสสุ  โครกฺขํ  อุปชีวติ’  (อิติ)

  เอวํ  วาเสฏฺฅ  ชานาหิ,  กสฺสโก  (โหติ)  โส  (มนุสฺโส)  น  พฺราหฺมโณ  (โหติ)”  อิติ  
(วจนํ) ฯ
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  ปน แต่ว่า  โครกฺขา อ.โครกฺขศัพท์  อาคตา มาแล้ว  กสิฏฺฅาเน ในที่แห่งกสิศัพท์  

วาเสฏฺฅสุตฺเต ในวาเสฏฐสูตร  มชฺฌิมปณฺณาสเก ในมัชฌิมปัณณาสก์ ฯ  ห ิจริงอยู่  

(วจนํ) อ.พระดํารัส  อิติ ว่า 

 “วาเสฏฺฅ ดูก่อนวาเสฏฐะ  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ชานาหิ จงรู้  เอวํ 

อย่างนี้  (อิติ) ว่า  ‘โย  หิ  โกจิ  (มนุสฺโส)  มนุสฺเสสุ อ.- ใน

มนุษย์ ท. หนา -มนุษย์คนใดคนหนึ่งแล  โครกฺขํ  อุปชีวต ิ

ย่อมเข้าไปอาศัย ซึ่งโครักขกรรม เป็นอยู่’  (อิติ) ดังนี้,  โส  

(มนุสฺโส) อ.มนุษย์นั้น  กสฺสโก เป็นชาวนา  (โหติ) ย่อมเป็น  

พฺราหฺมโณ เป็นพราหมณ์  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้”  อิติ 

ดังนี้ 

 ภควตา อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัสแล้ว  ตตฺถ  (วาเสฏฺฅสุตฺเต) ในวาเสฏฐ-

สูตรนั้น ฯ

 แต่ในวาเสฏฐสูตร ในมัชฌิมปัณณาสก์ โครกฺข ศัพท์ มาในที่แห่ง กส ิศัพท์. สมจริงดัง

พระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในวาเสฏฐสูตรนั้นว่า

 “วาเสฏฐะ ท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ‘ในหมู่มนุษย์ มนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่ง 

ย่อมอาศัยโครักขกรรมเลี้ยงชีวิต, มนุษย์นั้น เป็นชาวนา หาใช่

เป็นพราหมณ์ไม่”.

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

 โครกฺขนฺติ  เขตฺตรกฺขํ ฯ  กสิกมฺมนตฺิ  วุตฺตํ  โหติ ฯ  โคติ  หิ  ปฅวิยา  นามํ,  ตสฺมา  

เอวมาหาติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 “โครกฺขนฺติ  (ปทสฺส)  ‘เขตฺตรกฺขํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘กสิกมฺมนตฺิ  (วจนํ  ภควตา)  วุตฺตํ  โหติ ฯ  

‘โคติ  (วจนํ)  หิ  ปฅวิยา  นามํ  (โหติ),  ตสฺมา  (ภควา)  เอวํ  อาห”  อิติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

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

ว่า  ‘เขตฺตรกฺขํ ซึ่ง.การรักษาซึ่งนา’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘โครกฺขนฺติ ว่า  

‘โครกฺขํ’ ดังนี้ ฯ  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  ‘กสิกมฺม ํ อ.กรรมคือการไถ’  อิติ ดังนี้   
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(ภควตา)  วุตฺตํ เป็นคําอธิบายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว  โหติ ย่อมเป็น ฯ   

หิ เพราะว่า  ‘โคติ  (วจนํ) อ.คําว่า ‘โค’ ดังนี้  นามํ เป็นชื่อว่า  ปฅวิยา ของแผ่นดิน  

(โหติ) ย่อมเป็น,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัส

แล้ว  เอวํ อย่างนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาวาเสฏฐสูตรนั้นว่า “บทว่า ‘โครกฺขํ’ ได้แก่ การรักษานา. มีคําที่พระผู้มีพระ

ภาคเจ้าตรัสอธิบายไว้ว่า ‘กสิกรรม’. เพราะคําว่า ‘โค’ เป็นชื่อของแผ่นดิน, เพราะ

ฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอย่างนี้”.

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

 สามญฺฃโจทนา  วิเสสนิวิฏฺฅา  โหตีติ  อาห  โครกฺขนฺติ  เขตฺตรกฺขนฺติ  ฯ  เตนาห  โคติ  

หิ  ปฅวิยา  นามนฺติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 “สามญฺฃโจทนา  วิเสสนิวิฏฺฅา  โหตีติ  (อฏฺฅกถาจริโย)  อาห  ‘โครกฺขนฺติ  (ปทสฺส)  ‘เขตฺตรกฺขํ’  

(อิติ  อตฺโถ)’  อิติ  ฯ  เตน  (อฏฺฅกถาจริโย)  อาห  ‘โคติ  (วจนํ)  หิ  ปฅวิยา  นามํ  (โหติ’  อิติ)”  

อิติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งวาเสฏฐสูตรนั้น  อิติ ว่า  “สามญฺฃโจทนา อ.การท้วงความที่ 

โครกฺขศัพท์และกสิศัพท์มีอรรถเสมอกัน  วิเสสนิวิฏฺฅา เป็นกิริยาตั้งลงแล้วโดยแปลก

กัน  โหติ ย่อมเป็น  อิติ เพราะเหตุนั้น  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห 

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  ‘(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘เขตฺตรกฺขํ ซึ่งการรักษาซึ่งนา’  (อิติ) 

ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘โครกฺขนฺติ ว่า ‘โครกฺขํ’ ดังนี้ ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (อฏฺฅ

กถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  ‘หิ เพราะว่า  โคติ  (วจนํ) 

อ.คําว่า ‘โค’ ดังนี้  นามํ เป็นชื่อ  ปฅวิยา ของแผ่นดิน  (โหติ) ย่อมเป็น’  (อิติ) ดังนี้”  

อิติ ดังนี้ ฯ

   ฎีกาวาเสฏฐสูตรนั้นว่า “การท้วงความที่โครกฺขศัพท์และกสิศัพท์ มีอรรถเสมอกัน 

เป็นกิริยาซึ่งตั้งลงโดยแปลกกัน เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์ จึงกล่าวว่า ‘บทว่า 

‘โครกฺขํ’ ได้แก่ การรักษานา’. เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ‘เพราะคําว่า ‘โค’ เป็นชื่อ

ของแผ่นดิน”.
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   ตสฺมา  ยตฺถ  ทฺวยํ  เอกโต  อาคตํ,  ตตฺถ  กสิโต  อญฺฃา  โครกฺขา,  ยตฺถ  โครกฺขาว,  

สา  ปกรณโต  ฃาตพฺพา ฯ

 ตสฺมา  ยตฺถ  (ฅาเน)  ทฺวยํ  เอกโต  อาคตํ,  (ปณฺฑิเตน)  ตตฺถ  (ฅาเน)  กสิโต  อญฺฃา  โครกฺขา   

(ฃาตพฺพา),  ยตฺถ  (ฅาเน)  โครกฺขา ว  (อาคตา),  สา  (โครกฺขา  ปณฺฑิเตน)  ปกรณโต   

ฃาตพฺพา ฯ

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  ทฺวยํ อ.หมวดสอง  โครกฺขกสิสทฺทานํ แห่งโครกฺขศัพท์และ

กสิศัพท์ ท.  อาคตํ มาแล้ว  เอกโต โดยความเป็นอันเดียวกัน  ยตฺถ  (ฅาเน) ในที่

ใด,  โครกฺขา อ.โครกฺขศัพท์  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ฃาตพฺพา พึงรู้  อญฺฃา ว่า

เป็นอย่างอื่น  กสิโต จากกสิกรรม  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้น,  โครกฺขา ว อ.โครกฺขศัพท์

เทียว  (อาคตา) มาแล้ว  ยตฺถ  (ฅาเน) ในที่ใด,  สา  (โครกฺขา) อ.โครกฺขศัพท์นั้น  

(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ฃาตพฺพา พึงรู้  ปกรณโต โดยการกระทําทั่วไป ฯ

 เพราะฉะนั้น โครกฺขศัพท์ และ กสิศัพท์ ทั้ง ๒ มารวมกันในที่ใด, ในที่นั้น โครกฺข

ศัพท์ บัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นอย่าอื่นจากกสิศัพท์. โครกฺขศัพท์เท่านั้น มาในที่ใด, ในที่นั้น 

โครกฺขศัพท์ บัณฑิตพึงรู้โดยการทําทั่วไป.

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

[๔๐๑] กาลาติกฺกมนาทิ  ปน  เตสํ  อากุลภาโว  นาม ฯ 

 กาลาติกฺกมนาทิ  (การณํ)  ปน  เตสํ  (กมฺมนฺตานํ)  อากุลภาโว  นาม  (โหติ) ฯ

 ปน ก็  กาลาติกฺกมนาทิ  (การณํ) อ.เหตุ มีการก้าวล่วงซึ่งกาลเป็นต้น  เตสํ   

(กมฺมนฺตานํ)  อากุลภาโว  นาม ชื่อว่าความที่ แห่งการงาน ท. เหล่านั้น เป็นการงาน

อันอากูล  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 ก็ เหตุมีการล่วงเลยเวลาเป็นต้น ชื่อว่าความที่การงานเหล่านั้นอากูล.

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

 เตนฏฺฅกถายํ  “กาลญฺญูตาย  ปฏิรูปการิตาย  อนลสตาย  อุฏฺฅานวิริยสมฺปทาย   

อพฺยสนียตาย  จ  กาลาติกฺกมนอปฺปฏิรูปกรณอกรณสิถิลกรณาทิอากุลภาววิรหิตาติ  
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วุตฺตํ ฯ  ตตฺถ  โย  กตฺตพฺพกาลํ  อหาเปตฺวา  กมฺมํ  กโรติ,  โส  กาลญฺญู  นาม ฯ  

ลภิตพฺพธนสฺส  ปฏิรูปํ  กโรนฺโต  ปน  ปฏิรูปการี  นาม ฯ  อีทิโส  หิ  ธนํ  วินฺทติ ฯ  

เตนาห  ภควา  ยกฺขสํยุตฺเต  อาฬวกยกฺขสฺส  ธมฺมํ  เทเสนฺโต 

[๔๐๒]  “ปฏิรูปการี  ธุรวา   อุฏฺฅาตา  วินฺทเต  ธนนฺติ ฯ

 เตน  (อฏฺฅกถาจริเยน)  อฏฺฅกถายํ  “(อตฺตโน)  กาลญฺญูตาย  (อตฺตโน)  ปฏิรูปการิตาย  (อตฺตโน)  

อนลสตาย  อุฏฺฅานวิริยสมฺปทาย  (กมฺมนฺตสฺส)  อพฺยสนียตาย  จ  กาลาติกฺกมนอปฺปฏิรูปกรณ-

อกรณสิถิลกรณาทิอากุลภาววิรหิตาติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ  ตตฺถ  (การเณสุ)  โย  (ปุคฺคโล  อตฺตนา)   

กตฺตพฺพกาลํ  อหาเปตฺวา  กมฺมํ  กโรติ,  โส  (ปุคฺคโล)  กาลญฺญู  นาม  (โหติ) ฯ  (ปุคฺคโล   

อตฺตนา)  ลภิตพฺพธนสฺส  ปฏิรูปํ  (กมฺมํ)  กโรนฺโต  ปน  ปฏิรูปการี  นาม  (โหติ) ฯ  อีทิโส  

(ปุคฺคโล)  หิ  ธนํ  วินฺทติ ฯ  เตน  อาห  ภควา  ยกฺขสํยุตฺเต  อาฬวกยกฺขสฺส  ธมฺมํ  เทเสนฺโต 

[๔๐๒]  “(ปุคฺคโล)  ปฏิรูปการี  ธุรวา   อุฏฺฅาตา  วินฺทเต  ธนนฺติ ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “กมฺมนฺตา อ.การงาน ท.  กาลาติกฺกมน- 

อปฺปฏิรูปกรณอกรณสิถิลกรณาทิอากุลภาววิรหิตา อันเว้นแล้วจากความที่แห่ง

การงานอันอากูลมีการก้าวล่วงซึ่งกาล การกระทําซึ่งการงานอันไม่สมควร การไม่

กระทํา และการกระทําอันย่อหย่อนเป็นต้น  (อตฺตโน)  กาลญฺญุตาย เพราะความที่ 

แห่งตน เป็นผู้รู้ซึ่งกาล  จ ด้วย  (อตฺตโน)  ปฏิรูปการิตาย เพราะความที่ แห่งตน 

เป็นผู้กระทําซึ่งการงานอันสมควรโดยปกติ  จ ด้วย  (อตฺตโน)  อนลสตาย เพราะ

ความที่ แห่งตน เป็นผู้ไม่เกียจคร้าน  จ ด้วย  อุฏฺฅานวิริยสมฺปทาย เพราะความถึง

พร้อมด้วยความเพียรเป็นเหตุลุกขึ้น  จ ด้วย  (กมฺมนฺตสฺส)  อพฺยสนียตาย เพราะ

ความที่ แห่งการงาน ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเสีย  จ ด้วย”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถา-

จริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว  อฏฺฅกถายํ ในอรรถกถา ฯ  โย  

(ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  (อตฺตนา)  กตฺตพฺพกมฺมํ  อหาเปตฺวา ไม่ยังการงานอันตนพึง

กระทําให้เสื่อมไปแล้ว  กโรติ ย่อมกระทํา  กมฺม ํซึ่งการงาน,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล

นั้น  ตตฺถ  (การเณสุ)  กาลญฺญู  นาม ชื่อว่าเป็น- ในเหตุ ท. เหล่านั้นหนา -ผู้รู้ซึ่ง

กาล  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  ปน อนึ่ง  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  กโรนฺโต ผู้กระทําอยู่  (กมฺมํ) 

ซึ่งการงาน  ปฏิรูปํ อันสมควร  (อตฺตนา)  ลภิตพฺพธนสฺส แห่งทรัพย์อันตนพึงได้  

ปฏิรูปการี  นาม ชื่อว่าเป็นผู้กระทําซึ่งการงานอันสมควรโดยปกติ  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ   
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ห ิด้วยว่า  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อีทิโส ผู้เช่นนี้  วินฺทติ ย่อมได้รับ  ธนํ ซึ่งทรัพย์ ฯ  

เตน เพราะเหตุนั้น  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  เทเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  ธมฺม ํ

ซึ่งธรรม  อาฬวกยกฺขสฺส แก่อาฬวกยักษ์  ยกฺขสํยุตฺเต ในยักขสังยุต  อาห ตรัส

แล้ว  อิติ ว่า

 “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ธุรวา ผู้มีธุระ  อุฏฺฅาตา ผู้หมั่นเป็นเหตุ

ลุกขึ้น  ปฏิรูปการี ผู้กระทําซึ่งการงานอันสมควรโดยปกติ  

วินฺทเต ย่อมได้รับ  ธนํ ซึ่งทรัพย์”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในอรรถกถา ท่านจึงกล่าวว่า “การงานทั้งหลาย ชื่อว่าเว้นจากความเป็นการงาน

อากูลมีการล่วงเวลา การทําไม่สมควร การไม่ทํา และการทําย่อหย่อนเป็นต้น เพราะ

ความที่บุคคลเป็นผู้รู้จักกาลเวลา เป็นผู้ทําสมควร เป็นผู้ไม่เกียจคร้าน ความถึงพร้อม

ด้วยความเพียรคือความหมั่น และเพราะความที่การงานไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม

เสีย”. ในเหตุทั้งหลายมีความเป็นรู้จักกาลเวลาเป็นต้นนั้น ผู้ใดไม่ยังกาลที่ตนที่พึง

ทําให้เสื่อมเสียไปแล้วทําการงาน ผู้นั้น ชื่อว่าผู้รู้จักกาลเวลา. อนึ่ง ผู้ทํา (การงาน) 

ให้สมควรแก่ทรัพย์ที่ตนพึงได้ ชื่อว่าผู้ทําสมควร. ด้วยว่า บุคคลผู้เช่นนี้ ย่อมประสบ

ทรัพย์ เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่อาฬวกยักษ์ จึง

ตรัสไว้ในยักขสังยุตว่า 

 “บุคคลผู้มีธุระ ผู้หมั่นเป็นเหตุลุกขึ้น ผู้ทําสมควร ย่อมหา

ทรัพย์ได้”.

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

 ตตฺถ  เทสกาลาทีนิ  อหาเปตฺวา  โลกิยสฺส  โลกุตฺตรสฺส  วา  ธนสฺส  ปฏิรูปํ  อธิคมุปายํ  

กโรตีติ  ปฏิรูปการี ฯ  ธุรวาติ  เจตสิกวิริยวเสน  อนิกฺขิตฺตธุโร ฯ

 อุฏฺฅาตาติ  

  ‘โย  จ  สีตญฺจ  อุณฺหญฺจ   ติณา  ภิยฺโย  น  มญฺฃตีติอาทินา  นเยน  

กายิกวิริยวเสน  อุฏฺฅานสมฺปนฺโน  อสิถิลปรกฺกโม ฯ  วินฺทเต  ธนนฺติ  เอกมูสิกาย  น

จิรสฺเสว  จตุสฺสตสหสฺสสงฺขยํ  จูฬกนฺเตวาสี  วิย  โลกิยธนญฺจ  มหลฺลกมหาติสฺสตฺเถโร   
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วิย  โลกุตฺตรธนญฺจ  ลภตีติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 ตตฺถ  (คาถายฑฺเฒ  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ ฯ  (โย  ปุคฺคโล)  เทสกาลาทีนิ  (โอกาสานิ)  

อหาเปตฺวา  โลกิยสฺส  โลกุตฺตรสฺส  วา  ธนสฺส  ปฏิรูปํ  อธิคมุปายํ  กโรตีติ  (โส  ปุคฺคโล)  ปฏิรูป- 

การี ฯ  ‘ธุรวาติ  (ปทสฺส)  ‘เจตสิกวิริยวเสน  อนิกฺขิตฺตธุโร’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 ‘อุฏฺฅาตาติ  (ปทสฺส)  

  ‘โย  จ  (ปุคฺคโล)  สีตํ  จ  อุณฺหํ  จ   ติณา  ภิยฺโย  น  มญฺฃตีติอาทินา  นเยน  

กายิกวิริยวเสน  อุฏฺฅานสมฺปนฺโน  อสิถิลปรกฺกโม’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘วินฺทเต  ธนนฺติ  (ปททฺวยสฺส)  

‘เอกมูสิกาย  นจิรสฺเสว  จตุสฺสตสหสฺสสงฺขยํ  (ลภนฺโต)  จูฬกนฺเตวาสี  วิย  โลกิยธนํ  จ  มหลฺลก-

มหาติสฺสตฺเถโร  วิย  โลกุตฺตรธนํ  จ  ลภติ’  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 ตพฺพณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งยักขสังยุตนั้น  อิติ ว่า  “(วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  

ตตฺถ  (คาถายฑฺเฒ) ในกึ่งแห่งคาถานั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึง

ทราบ ฯ  (โย   ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  เทสกาลาทีนิ  (โอกาสานิ)  อหาเปตฺวา ไม่ยัง

โอกาส ท. มีสถานที่และกาลเป็นต้นให้เสื่อมไปแล้ว  กโรติ ย่อมกระทํา  อธิคมุปายํ 

ซึ่งอุบายเป็นเครื่องบรรลุ  ปฏิรูปํ อันสมควร  ธนสฺส แก่ทรัพย์  โลกิยสฺส อันเป็น

โลกิยะ  วา หรือว่า  โลกุตฺตรสฺส อันเป็นโลกุตตระ  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  ปุคฺคโล) 

อ.บุคคลนั้น  ปฏิรูปการี ชื่อว่าผู้กระทําซึ่งการงานอันสมควรโดยปกติ ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อนิกฺขิตฺตธุโร ผู้มีธุระอันไม่ทอดทิ้งแล้ว  เจตสิกวิริยวเสน ด้วย

สามารถแห่งความเพียรอันเป็นไปทางจิต’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ธุรวาติ ว่า 

‘ธุรวา’ ดังนี้ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อุฏฺฅานสมฺปนฺโน ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยความเพียรเป็นเหตุ

ลุกขึ้น  อสิถิลปรกฺกโม มีความบากบั่นไม่ย่อหย่อน  กายิกวีริยวเสน ด้วยสามารถ

แห่งความเพียรอันเป็นไปทางกาย  นเยน โดยนัย  อิติอาทินา เป็นต้นว่า  

 ‘โย  จ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใดแล  น  มญฺฃติ ย่อมไม่สําคัญ  

สีตํ  จ ซึ่งความหนาวด้วย  อุณฺหํ  จ ซึ่งความร้อนด้วย  ภิยฺโย 

ยิ่ง  ติณา กว่าหญ้า’  อิติ ดังนี้’  
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 อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘อุฏฺฅาตาติ ว่า ‘อุฏฺฅาตา’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) 

ว่า  ‘(โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  ลภติ ย่อมได้  โลกิยธนํ ซึ่งทรัพย์อันเป็นโลกิยะ  

จูฬกนฺเตวาสี  วิย ราวกะ อ.คนใช้ของเศรษฐีชื่อว่าจูฬกะ  (ลภนฺโต) ผู้ได้อยู่  จตุสฺ- 

สตสหสฺสสงฺขฺย ํ ซึ่งทรัพย์อันบุคคลพึงนับว่าแสนสี่  นจิรสฺเสว โดยกาลไม่นานนั่น

เทียว  เอกมูสิกาย ด้วยหนูตัวหนึ่ง  จ ด้วย  โลกุตฺตรธนํ ซึ่งทรัพย์อันเป็นโลกุตระ  

มหลฺลกมหาติสฺสตฺเถโร  วิย ราวกะ อ.พระมหาติสสะผู้แก่ผู้เถระ  จ ด้วย’  (อิติ) ดังนี้  

(ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  ‘วินฺทเต  ธนนฺติ ว่า ‘วินฺทเต  ธนํ’ ดังนี้ ฯ 

 อรรถกถายักขสังยุตนั้นว่า “ในครึ่งคาถานั้น บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังนี้. บุคคล ชื่อ

ว่าเป็นผู้ทําสมควร เพราะไม่ยังโอกาสมีประเทศและกาลเป็นต้นให้เสื่อม ทําสมควร 

คือให้เป็นอุบายแก่การบรรลุทรัพย์อันเป็นโลกิยะหรือโลกุตตระ. บทว่า ‘ธุรวา’ ได้แก่ 

ผู้มีธุระอันไม่ทอดทิ้ง ด้วยสามารถความเพียรที่เป็นไปทางจิต.

 บทว่า ‘อุฏฺฅาตา’ ความว่า ผู้ถึงพร้อมด้วยความหมั่น มีความบากบั่น ไม่ย่อหย่อน 

ด้วยสามารถความเพียรอันเป็นไปทางกาย โดยนัยว่า

 ‘ผู้ใด ไม่สําคัญความหนาวและความร้อนยิ่งไปกว่าหญ้า’ ดังนี้

เป็นต้น.

 สองบทว่า ‘วินฺทเต  ธนํ’ ความว่า ผู้นั้น ย่อมได้โลกิยทรัพย์ ดุจคนใช้ของจูฬกเศรษฐี

ได้ทรัพย์นับได้สี่แสนชั่วเวลาไม่นาน เพราะหนูเพียงตัวเดียว และย่อมได้โลกุตตร

ทรัพย์ ดุจพระมหาติสสเถระผู้แก่เฒ่า”.

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

[๔๐๓] เทสกาลาทีนิ  อหาเปตฺวาติ  ยสฺมึ  เทเส  ยสฺมึ  กาเล  สภาควยาทิเก  นิสฺสาย  สกิจฺจํ  

ตีเรตพฺพํ,  ตานิ  เทสกาลาทีนิ  อนติกฺกมิตฺวา  อตฺตโน  วุฑฺฒึ  อิจฺฉนฺเตน  ‘อยํ  นาม  

เทโส,  ยตฺถาหํ  เอตรหิ  วสามิ,  อยํ  กาโล,  อิเม  เม  มิตฺตา,  อิเม  เม  สหายา,  

อหญฺจ  เอทิโส  ชาติกุลปฺปเทสพลโภคปริวาราทีหิ,  สกิจฺจํ  อิทานิ  อารทฺธพฺพํ,  อิทานิ  

นารทฺธพฺพนฺติ  สพฺพํ  อุปปริกฺขิตฺวา  ปฏิปชฺชิตพฺพํ ฯ  เอวํ  ปฏิปชฺชนฺโต  หิ  โลกิยสฺส   

ธนสฺส  ปฏิรูปาธิคมุปายํ  กโรติ  นาม ฯ  โลกุตฺตรสฺส  ปน  สีลวิโสธนาทิวเสน   

เวทิตพฺโพ ฯ  วหิตพฺพภาเวน  ธุโร  วิยาติ  ธุโร  ภาโร ฯ  อิธ  ปน  ธุรํ  สมฺปคฺคหโต  
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ตทุทฺธรเณน  ธุโร  วิริยํ ฯ  โส  สาติสโย  เอตสฺส  อตฺถีติ  ธุรวา ฯ  

 อุฏฺฅาตาติ  ปเทน  กายิกวิริยสฺส  วุจฺจมานตฺตา  เจตสิกวิริยวเสนาติ  วิเสสิตํ ฯ   

อนิกฺขิตฺตธุโร  โธรยฺหภาวโต ฯ  อสิถิลปรกฺกโม  อนลสภาวโต ฯ  นจิรสฺเสวาติ  จาตุมฺ- 

มาสพฺภนฺตเรเยว ฯ  

 จตุสฺสตสหสฺสสงฺขฺยนตฺิ  กากณิกฏฺฅกหาปณโสฬสกหาปณจตุพฺพีสติกหาปณสหสฺส-

หรณกฺกเมน  เทฺว  สตสหสฺสานิ  จูฬกมหาเสฏฺฅิโน  ธีตุ  ลาภวเสน  เทฺว  สตสหสฺสานีติ   

เอวํ  จตุสฺสตสหสฺสสงฺขฺยํ  ธนํ  เอกมูสิกมูเลน  ยถา  จูฬกนฺเตวาสี  เอวํ  อญฺโฃปิ  

ปฏิรูปการี  ธุรวา  อุฏฺฅาตา  วินฺทเต  ธนนฺติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 “เทสกาลาทีนิ  อหาเปตฺวาติ  (เอตฺถ  วจเน  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  (ปุคฺคเลน)  

ยสฺมึ  เทเส  ยสฺมึ  กาเล  สภาควยาทิเก  (ชเน)  นิสฺสาย  สกิจฺจํ  ตีเรตพฺพํ,  (ปุคฺคเลน)  ตานิ  

เทสกาลาทีนิ  (โอกาสานิ)  อนติกฺกมิตฺวา  อตฺตโน  วุฑฺฒึ  อิจฺฉนฺเตน  ‘อยํ  นาม  (โส)  เทโส,  

ยตฺถ  (เทเส)  หํ  เอตรหิ  วสามิ,  อยํ  กาโล,  อิเม  (ชนา)  เม  มิตฺตา  (โหนฺติ),  อิเม  (ชนา)  เม  

สหายา  (โหนฺติ),  อหํ  จ  เอทิโส  (อมฺหิ)  ชาติกุลปฺปเทสพลโภคปริวาราทีหิ  (การเณหิ),  (มยา)  

สกิจฺจํ  อิทานิ  อารทฺธพฺพํ,  (มยา  สกิจฺจํ)  อิทานิ  น  อารทฺธพฺพนฺติ  สพฺพํ  (สกิจฺจํ)  อุปปริกฺขิตฺวา   

ปฏิปชฺชิตพฺพํ ฯ  (ปุคฺคโล)  เอวํ  ปฏิปชฺชนฺโต  หิ  โลกิยสฺส  ธนสฺส  ปฏิรูปาธิคมุปายํ  กโรติ   

นาม ฯ  (ปณฺฑิเตน)  โลกุตฺตรสฺส  ปน  (ธนสฺส  ปฏฺิรูโป  อธิคมุปาโย)  สีลวิโสธนาทิวเสน   

เวทิตพฺโพ ฯ  (ภาโร  ตสฺส  ธุรสฺส  ปุคฺคลสฺส)  วหิตพฺพภาเวน  ธุโร  วิยาติ  ธุโร  ภาโร ฯ  อิธ   

(‘ธุรวาติ  ปเท)  ปน  ธุรํ  สมฺปคฺคหโต  (ปุคฺคลสฺส)  ตทุทฺธรเณน  ธุโร  วิริยํ ฯ  โส  สาติสโย  (ธุโร)  

เอตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  อตฺถีติ  (เอโส  ปุคฺคโล)  ธุรวา ฯ  

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  ‘อุฏฺฅาตาติ  ปเทน  (ภควตา)  กายิกวิริยสฺส  วุจฺจมานตฺตา  ‘เจตสิกวิริยวเสนาติ   

(วจนํ)  วิเสสิตํ ฯ  (ปุคฺคโล)  อนิกฺขิตฺตธุโร  (ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  โธรยฺหภาวโต ฯ  (ปุคฺคโล)  อสิถิล-

ปรกฺกโม  (ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  อนลสภาวโต ฯ  ‘นจิรสฺเสวาติ  (ปทสฺส)  ‘จาตุมฺมาสพฺภนฺตเร  เอว’  

(อิติ  อตฺโถ) ฯ

 ‘จตุสฺสตสหสฺสสงฺขฺยนตฺิ  (ปทสฺส)  ‘กากณิกฏฺฅกหาปณโสฬสกหาปณจตุพฺพีสติกหาปณสหสฺส-

หรณกฺกเมน  เทฺว  สตสหสฺสานิ  จูฬกมหาเสฏฺฅิโน  ธีตุ  ลาภวเสน  เทฺว  สตสหสฺสานีติ  เอวํ   

จตุสฺสตสหสฺสสงฺขฺยํ  ธนํ  เอกมูสิกมูเลน  ยถา  จูฬกนฺเตวาสี  (วินฺทเต),  เอวํ  อญฺโฃปิ  (ปุคฺคโล)  
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ปฏิรูปการี  ธุรวา  อุฏฺฅาตา  วินฺทเต  ธนํ’  อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งยักขสังยุตนั้น  อิติ ว่า  “(วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  ‘เทสกาลาทีนิ   

อหาเปตฺวาติ  (เอตฺถ  วจเน) ในคํานี้ว่า ‘เทสกาลาทีนิ  อหาเปตฺวา’ ดังนี้  (ปณฺฑิเตน)  

อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ  สกิจฺจํ อ.กิจของตน  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล   

นิสฺสาย อาศัยแล้ว  สภาควยาทิเก  (ชเน) ซึ่งชน ท. มีผู้มีวัยอันเสมอกันเป็นต้น   

ตีเรตพฺพํ พึงพิจารณา  ยสฺมึ  เทเส ในประเทศใด  ยสฺมึ  กาเล ในกาลใด,  สพฺพํ  

(สกิจฺจํ) อ.กิจของตนทั้งปวง  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ตานิ  เทสกาลาทีนิ  (โอกาสานิ)   

อนติกฺกมิตฺวา  อตฺตโน  วุฑฺฒึ  อิจฺฉนฺเตน ผู้ไม่ก้าวล่วงแล้ว ซึ่งโอกาส ท. มีประเทศ

และกาลเป็นต้นเหล่านั้น ปรารถนาอยู่ ซึ่งความเจริญ แก่ตน  อุปปริกฺขิตฺวา พิจารณา

แล้ว  อิติ ว่า  ‘อหํ อ.เรา  วสามิ ย่อมอยู่  เอตรหิ ในกาลนี้  ยตฺถ  (เทเส) ในประเทศ

ใด,  (โส)  เทโส อ.ประเทศนั้น  อยํ  นาม ชื่อนี้,  อยํ  กาโล อ.กาลนี้,  อิเม  (ชนา) อ.ชน 

ท. เหล่านี้  มิตฺตา เป็นมิตร  เม ของเรา  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  อิเม  (ชนา) อ.ชน ท.  

เหล่านี้  สหายา เป็นสหาย  เม ของเรา  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  จ อนึ่ง  อหํ อ.เรา   

เอทิโส เป็นผู้เช่นนี้  ชาติกุลปฺปเทสพลโภคปริวาราทีหิ  (การเณหิ) ด้วยเหตุ ท.  

มีชาติ ตระกูล ประเทศ กําลัง โภคะ และบริวารเป็นต้น  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  สกิจฺจํ 

อ.กิจของตน  (มยา) อันเรา  อารทฺธพฺพํ พึ่งปรารภ  อิทานิ ในกาลนี้,  (สกิจฺจํ) อ.กิจ

ของตน  (มยา) อันเรา  น  อารทฺธตพฺพํ ไม่พึงปรารภ  อิทานิ ในกาลนี้’  อิติ ดังนี้   

ปฏิปชฺชิตพฺพํ พึงดําเนินไป ฯ  ห ิ ด้วยว่า  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ปฏิปชฺชนฺโต เมื่อ

ปฏิบัติ  เอวํ อย่างนี้  กโรติ  นาม ชื่อว่าย่อมกระทํา  อธิคมุปายํ ซึ่งอุบายเป็นเหตุ

บรรลุ  ปฏิรูปํ อันสมควร  ธนสฺส แก่ทรัพย์  โลกิยสฺส อันเป็นโลกิยะ ฯ  ปน ส่วน

ว่า  (อธิคมุปาโย) อ.อุบายเป็นเหตุบรรลุ  (ปฏิรูโป) อันสมควร  (ธนสฺส) แก่ทรัพย์   

โลกุตฺตรสฺส อันเป็นโลกุตระ  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ  สีล- 

วิโสธนาทิวเสน ด้วยสามารถแห่งเหตุมีการยังศีลให้หมดจดวิเศษเป็นต้น ฯ  (ภาโร) 

อ.ภาระ  ธุโร  วิย ราวกะ อ.แอก  (ตสฺส  ภารสฺส  ปุคฺคเลน)  วหิตพฺพภาเวน เพราะ

ความที่ แห่งภาระนั้น เป็นของ อันบุคคล พึงนําไป  อิติ เพราะเหตุนั้น  ธุโร ชื่อว่าธุระ  

ภาโร คือ อ.ภาระ ฯ  ปน แต่ว่า  วิริยํ อ.ความเพียร  ธุโร ชื่อว่าธุระ  ตทุทฺธรเณน  

เพราะเป็นเครื่องช่วยซึ่งธุระนั้น  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  สมฺปคฺคหโต ผู้ประคับ

ประคองอยู่  ธุรํ ซึ่งธุระ  อิธ  (‘ธุรวาติ  ปเท) ในบทว่า ‘ธุรวา’ ดังนี้ ฯ  โส  สาติสโย  
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(ธุโร) อ.ธุระอันมียิ่งนั้น  อตฺถิ มีอยู่  เอตสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคลนั่น  อิติ เพราะ

เหตุนั้น  (เอโส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั่น  ธุรวา ชื่อว่าผู้มีธุระ ฯ  

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  ‘เจตสิกวิริยวเสน ด้วยสามารถแห่งความเพียรอันเป็นไปทาง

จิต’  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วิเสสิต ํทําให้แปลกแล้ว  

กายิกวิริยสฺส  (ภควตา)  วุจฺจมานตฺตา เพราะความที่ แห่งความเพียรอันเป็นไป

ทางกาย เป็นกิริยา อันพระผู้มีพระภาคเจ้า จะตรัส  ปเทน ด้วยบท  ‘อุฏฺฅาตาติ ว่า 

‘อุฏฺฅาตา’ ดังนี้ ฯ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อนิกฺขิตฺตธุโร ผู้มีธุระอันไม่ทอดทิ้งแล้ว  (ตสฺส  

ปุคฺคลสฺส)  โธรยฺหภาวโต เพราะความที่แห่งบุคคลเป็นผู้นําไปธุระ ฯ  (ปุคฺคโล) 

อ.บุคคล  อสิถิลปรกฺกโม ผู้มีความบากบั่นอันไม่ย่อหย่อน  (ตสฺส  ปุคฺคลสฺส)  อนลส- 

ภาวโต เพราะความที่แห่งบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีความเกียจคร้าน ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  

(อิติ) ว่า  ‘จาตุมฺมาสพฺภนฺตเร  เอว ในภายในแห่งเดือน ๔ นั่นเทียว’  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  ‘นจิรสฺเสวาติ ว่า ‘นจิรสฺเสว’ ดังนี้ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘จูฬกนฺเตวาสี อ.คนใช้ของเศรษฐีชื่อว่าจูฬกะ  (วินฺทเต)  

ย่อมได้รับ  (ธนํ) ซึ่งทรัพย์  จตุสฺสตสหสฺสสงฺขย ํอันบุคคลพึงนับว่าแสนสี่  เอกมูสิก- 

มูเลน ด้วยต้นทุนคือหนูตัวหนึ่ง  เอวํ อย่างนี้  อิติ คือ  ‘สตสหสฺสาน ิ ซึ่งแสน ท.   

เทฺว ๒  กากณิกฏฺฅกหาปณโสฬสกหาปณจตุพฺพีสติกหาปณสหสฺสหรณกฺกเมน  

โดยลําดับแห่งการนําไปซึ่งกากณิกหนึ่ง ๘ กหาปณะ ๑๖ กหาปณะ ๒๔ กหาปณะ 

และพันกหาปณะ  สตสหสฺสาน ิซึ่งแสน ท.  เทฺว สอง  ลาภวเสน ด้วยสามารถแห่ง

การได้  ธีตุ ซึ่งธิดา  จูฬกมหาเสฏฺฅิโน ของมหาเศรษฐีชื่อว่าจูฬกะ’  ยถา ฉันใด,  

อญฺโฃปิ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลแม้อื่น  ปฏิรูปการี ผู้กระทําซึ่งการงานอันสมควร

โดยปกติ  ธุรวา ผู้มีธุระ  อุฏฺฅาตา ผู้ขยันเป็นเหตุลุกขึ้น  วินฺทเต ย่อมได้รับ  ธนํ  

ซึ่งทรัพย์  เอวํ ฉันนั้น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘จตุสฺสตสหสฺสสงฺขฺยนฺต ิว่า 

‘จตุสฺสตสหสฺสสงฺขฺยํ’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ฎีกายักขสังยุตนั้นว่า “ในคําว่า ‘เทสกาลาทีนิ  อหาเปตฺวา’ เป็นต้น บัณฑิตพึงทราบ

วินิจฉัยดังนี้. ในประเทศใด ในกาลใด บุคคลอาศัยชนผู้มีวัยเสมอกันเป็นต้นแล้ว พึง

พิจารณากิจของตน บุคคลผู้ปรารถนาความเจริญแก่ตน ไม่ล่วงเลยประเทศและกาล

เป็นต้นเหล่านั้น พิจารณากิจของตนทั้งสิ้นว่า ‘ประเทศที่เราอยู่ในบัดนี้ ชื่อนี้, กาลนี้,  
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ชนเหล่านี้เป็นมิตรของเรา, ชนเหล่านี้เป็นสหายของเรา, เราเป็นผู้เช่นนี้ ด้วยชาติ 

สกุล ประเทศ กําลัง โภคะ และบริวารเป็นต้น, บัดนี้ เราควรเริ่มกิจของตน, บัดนี้ เรา

ยังไม่ควรเริ่มกิจของตน’ ดังนี้แล้ว พึงดําเนินการ. ด้วยว่า บุคคลเมื่อปฏิบัติเช่นนี้ ชื่อ

ว่าทําสมควร คือเหมาะแก่การจะได้โลกิยทรัพย์. ส่วนอุบายอันเหมาะแก่การจะได้ 

โลกุตตรทรัพย์ พึงทราบด้วยสามารถเหตุมีการชําระศีลเป็นต้น. ที่ชื่อว่าธุระ เพราะ

เป็นดังแอก โดยความเป็นของอันบุคคลพึงนําไป ได้แก่ภาระ. แต่ในบทว่า ‘ธุรวา’ นี้ 

ความเพียร ชื่อว่าธุระ เพราะเป็นเครื่องช่วยธุระนั้นของผู้รับธุระอยู่, ธุระอันดียิ่งนั้น  

มีแก่บุคคลนั้น เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่าผู้มีธุระ.

 พระอรรถกถาจารย์กล่าวให้แปลกออกไปว่า ‘ด้วยอํานาจแห่งความเพียรทงใจ’ เพราะ

ความเพียรทางกาย พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่ด้วยบทว่า ‘อุฏฺฅาตา’. บุคคล ชื่อ

ว่ามีธุระไม่ทอดทิ้ง เพราะความเป็นผู้เอาธุระ. ชื่อว่ามีความบากบั่นไม่ย่อหย่อน 

เพราะความเป็นผู้ไม่เกียจคร้าน. บทว่า ‘นจิรสฺเสว’ ได้แก่ ในภายใน ๔ เดือนเท่า

น้น. 

 บทว่า ‘จตุสฺสตสหสฺสสงฺขยํ’ ความว่า คนใช้ของจูฬกเศรษฐี ได้ทรัพย์นับได้สี่แสน 

ด้วยต้นทุนคือหนูตัวเดียว โดยการนับอย่างนี้ คือ สองแสน โดยลําดับแห่งการผนวก 

(เข้าตั้งแต่) กากณิกหนึ่ง ๘ กหาปณะ ๑๖ กหาปณะ ๒๔ กหาปณะ และพันกหาปณะ 

(และอีก) สองแสน ด้วยสามารถการได้ธิดาของจูฬกมหาเศรษฐี ฉันใด, แม้บุคคลอื่น 

ผู้ทําสมควร มีธุระ หมั่น ย่อมหาทรัพย์ได้ ฉันนั้น”.

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

 ตตฺรีมานิ  วตฺถูนิ ฯ

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

 ในข้อนั้น มีเรื่องเหล่านี้ (เป็นอุทาหรณ์).

 ..............................................................................................................................
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๑.จูฬกนฺเตวาสิกวตฺถุ

[๔๐๔] อตีเต  พาราณสิยํ  โพธิสตฺโต  จูฬโก  นาม  เสฏฺฅี  หุตฺวา  สพฺพนิมิตฺตญฺญู  อโหสิ ฯ   

โส  เอกทิวสํ  ราชุปฏฺฅานํ  คจฺฉนฺโต  อนฺตรวีถิยํ  มตมูสิกํ  ทิสฺวา  ตํขณํ  นกฺขตฺตํ   

สมาเนตฺวา  “สกฺกา  จกฺขุมตา  กุลปุตฺเตน  อิมํ  มูสิกํ  คเหตฺวา  ทารภรณํ  กาตุํ   

กมฺมนฺตํ  จ  ปโยเชตุนฺติ  อาห ฯ  ตํ  สุตฺวา  ตสฺสนฺเตวาสี  อญฺฃตโร  ทุคฺคตปุริโส  ตํ  

คเหตฺวา  อาปเณ  วิฬารสฺสตฺถาย  ทตฺวา  กากณิกํ  ลภิตฺวา  ตาย  กากณิกาย  ผาณิตํ  

กีณิตฺวา  ปานียฆฏํ  คเหตฺวา  อรญฺฃโต  อาคจฺฉนฺตานํ  มาลาการานํ  ผาณิตญฺจ   

ปานียญฺจ  อทาสิ ฯ  เต  ตสฺส  เอเกกํ  ปุปฺผมุฏฺฅึ  อทํสุ ฯ  โส  ปุปฺผมูเลน  ผาณิตํ  

กีณิตฺวา  ปานียฆฏํ  คเหตฺวา  ปุนทิวเส  ปุปฺผารามเมว  คโต ฯ  ตํ  ทิวสํ  มาลาการา   

ตสฺส  อฑฺฒโอจิตเก  ปุปฺผคจฺเฉ  อทํสุ ฯ  โส  นจิรสฺเสว  อิมินา  อุปาเยน  อฏฺฅ   

กหาปเณ  ลภิ ฯ  

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  เสฏฺฅี เป็นเศรษฐี  จูฬโก  

นาม ชื่อว่าจูฬกะ  พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี  หุตฺวา เป็น  สพฺพนิมิตฺตญฺญู เป็น

ผู้รู้ซึ่งนิมิตทั้งปวง  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  โส  (จูฬโก) อ.เศรษฐี

ชื่อว่าจูฬกะนั้น  คจฺฉนฺโต เมื่อไป  ราชุปฏฺฅานํ สู่ที่เป็นที่บํารุงของพระราชา  ทิสฺวา 

เห็นแล้ว  มตมูสิก ํซึ่งหนูตัวตายแล้ว  อนฺตรวีถิยํ ในระหว่างแห่งถนน  สมาเนตฺวา 

ตรวจดูแล้ว  นกฺขตฺตํ ซึ่งนักษัตร  ตํขณํ ในขณะนั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “กุล-

ปุตฺเตน อันกุลบุตร  จกฺขุมตา ผู้มีจักษุ  สกฺกา อาจ  อิมํ  มูสิกํ  คเหตฺวา  ทารภรณํ  

กาตุํ เพื่ออัน ถือเอา ซึ่งหนูนี้ แล้วจึงกระทํา ซึ่งการเลี้ยงซึ่งภรรยา  จ ด้วย  ปโยเชตุํ 

เพื่ออันประกอบ  กมฺมนฺต ํซึ่งการงาน  จ ด้วย”  อิติ ดังนี้ ฯ  ทุคฺคตปุริโส อ.บุรุษผู้

ถึงแล้วซึ่งยาก  อญฺฃตโร คนใดคนหนึ่ง  อนฺเตวาสี ผู้เป็นคนรับใช้  ตสฺส  (จูฬกสฺส) 

ของเศรษฐีชื่อว่าจูฬกะนั้น  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  คเหตฺวา ถือเอา

แล้ว  ตํ  (มูสิกํ) ซึ่งหนูนั้น  ทตฺวา ให้แล้ว  อตฺถาย เพื่อประโยชน์  วิฬารสฺส แก่แมว   

อาปเณ ที่ร้านตลาด  ลภิตฺวา ได้แล้ว  กากณิกํ ซึ่งกากณิกหนึ่ง  กีณิตฺวา ซื้อ

แล้ว  ผาณิตํ ซึ่งนํ้าอ้อย  ตาย  กากณิกาย ด้วยกากณิกนั้น  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว   

ปานียฆฏํ ซึ่งหม้อแห่งนํ้าอันบุคคลพึงดื่ม  อทาสิ ได้ให้แล้ว  ผาณิตํ  จ ซึ่งนํ้าอ้อยด้วย  

ปานียํ  จ ซึ่งนํ้าอันบุคคลพึงดื่มด้วย  มาลาการานํ แก่บุคคลผู้กระทําซึ่งระเบียบ ท.  
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อาคจฺฉนฺตานํ ผู้มาอยู่  อรญฺฃโต จากป่า ฯ  เต  (มาลาการา) อ.บุคคลผู้กระทําซึ่ง

ระเบียบ ท. เหล่านั้น  อทํสุ ได้ให้แล้ว  ปุปฺผมุฏฺฅึ ซึ่งกําแห่งดอกไม้  เอเกกํ กําหนึ่งๆ  

ตสฺส  (ปุริสสฺส) แก่บุรุษนั้น ฯ  โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  กีณิตฺวา ซื้อแล้ว  ผาณิตํ ซึ่ง

นํ้าอ้อย  ปุปฺผมูเลน ด้วยมูลค่าแห่งดอกไม้  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  ปานียฆฏํ ซึ่งหม้อ

แห่งนํ้าอันบุคคลพึงดื่ม  คโต ไปแล้ว  ปุปฺผารามํ  เอว สู่สวนแห่งดอกไม้นั่นเทียว   

ปุนทิวเส ในวันรุ่งขึ้น ฯ  ตํทิวสํ ในวันนั้น  มาลาการา อ.บุคคลผู้กระทําซึ่งระเบียบ 

ท.  อทํสุ ได้ให้แล้ว  ปุปฺผคจฺเฉ ซึ่งพุ่มแห่งดอกไม้ ท.  อฑฺฒโอจิตเก อันตนเก็บ

แล้วกึ่งหนึ่ง  ตสฺส  (ปุริสสฺส) แก่บุรุษนั้น ฯ  โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  ลภิ ได้แล้ว   

กหาปเณ ซึ่งกหาปณะ ท.  อฏฺฅ ๘  อิมินา  อุปาเยน ด้วยอุบายนี้  นจิรสฺเสว โดย

กาลไม่นานนั่นเทียว ฯ

 ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์เป็นเศรษฐีชื่อว่าจูฬกะ ในกรุงพาราณสี ได้เป็นผู้รู้นิมิตทั้ง

ปวง. วันหนึ่ง ท่านจูฬกเศรษฐีนั้น ไปยังราชสํานัก พบหนูตายตัวหนึ่งในระหว่างถนน 

ตรวจดูดาวนักษัตรในขณะนั้นแล้ว กล่าวว่า “กุลบุตรผู้มีจักษุ ถือเอาหนูตัวนี้แล้ว 

อาจเลี้ยงดูภรรยา และประกอบการงานได้”. บุรุษเข็ญใจคนหนึ่ง เป็นคนใช้ของท่าน

เศรษฐีนั้น ได้ยินคํานั้น จึงถือเอาหนูนั้น จําหน่ายในตลาด เพื่อประโยชน์แก่แมว ได้

ทรัพย์กากณิกหนึ่ง ซื้อนํ้าอ้อยด้วยทรัพย์กากณิกหนึ่งนั้น ถือเอาหม้อนํ้าดื่มไป ได้ให้

นํ้าอ้อยและนํ้าดื่มแก่พวกช่างจัดดอกไม้ซึ่งกําลังมาจากป่า. พวกช่างจัดดอกไม้เหล่า

นั้น ได้ให้ดอกไม้คนละกําแก่เขา. เขาซื้อนํ้าอ้อยด้วยมูลค่าคือดอกไม้ ถือเอาหม้อนํ้า

ดื่ม ไปยังสวนดอกไม้ในวันรุ่งขึ้น. วันนั้น พวกช่าวจัดดอกไม้ ได้ให้พุ่มดอกไม้ซึ่งเก็บ

ได้ครึ่งหนึ่งแก่เขา. เขาได้ทรัพย์ ๘ กหาปณะโดยอุบายนี้ ต่อกาลไม่นานเลย.

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

 ปุเนกสฺมึ  วาตวุฏฺฅิทิวเส  ราชุยฺยาเน  พหู  สุกฺขทณฺฑกา  จ  สาขา  จ  ปลาสญฺจ   

วาเตน  ปตึสุ ฯ  อุยฺยานปาโล  ฉฑฺเฑตุํ  นาสกฺขิ ฯ  โส  ตตฺถ  คนฺตฺวา  “สเจ  อิมานิ   

ทารุปณฺณานิ  มยฺหํ  ทสฺสสิ,  นีหริสฺสามีติ  อาห ฯ  อุยฺยานปาโล  ตสฺส  อทาสิ ฯ  

โส  ทารกานํ  เกฬิมณฺฑลํ  คนฺตฺวา  ผาณิตํ  ทตฺวา  มุหุตฺเตน  ตานิ  นีหราเปตฺวา   

อุยฺยานทฺวาเร  ราสึ  กาเรสิ ฯ  ตทา  ราชกุมฺภกาโร  กุลาลภาชนานํ  ปจนตฺถาย   

ตสฺส  โสฬส  กหาปเณ  จาฏิอาทีนิ  ภาชนานิ  จ  ทตฺวา  ตานิ  คณฺหิ ฯ  เอวมสฺส   
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จตุพฺพีสติ  กหาปณานิ  ชาตานิ ฯ  โส  นครทฺวารสมีเป  ปานียจาฏึ  ฅเปตฺวา   

ปญฺจสตติณหารเก  ปานีเยน  อุปฏฺฅิหิ ฯ  “ตฺวํ  สมฺม  อมฺหากํ  พหูปกาโร,  กินฺเต  

 กโรมาติ ฯ  โส  “มยฺหํ  กิจฺเจ  อุปฺปนฺเน,  กริสฺสถาติ  วตฺวา  อิโต  จิโต  จ  วิจรนฺโต  

ชลถลปถกมฺมิกวาณิเชหิ  สทฺธึ  มิตฺตสนฺถวํ  อกาสิ ฯ  อเถโก  ถลปถกมฺมิโก  “เสฺว   

อสฺสวาณิชโก  ปญฺจ  อสฺสสตานิ  คเหตฺวา  อาคมิสฺสตีติ  อาจิกฺขิ ฯ  ตํ  สุตฺวา  โส   

ติณหารเก  อาห  “อชฺช  มยฺหํ  เอเกกํ  ติณกลาปํ  เทถ,  มยา  จ  ติเณ  อวิกฺกีณิเต,  

มา  วิกฺกีณาถาติ ฯ  เต  “สาธูติ  วตฺวา  ปญฺจ  ติณกลาปสตานิ  ตสฺส  ฆเร  ปาตยึสุ ฯ   

อสฺสวาณิโช  อญฺฃตฺถ  ติณํ  อลภิตฺวา  ตสฺส  สหสฺสํ  ทตฺวา  ติณํ  คณฺหิ ฯ  ตโต   

กติปาหจฺจเยนสฺส  ชลปถกมฺมิโก  ปฏฺฏนมฺหิ  นาวา  อาคตาติ  อาจิกฺขิ ฯ  โส  อฏฺฅหิ  

กหาปเณหิ  สพฺพปริวารสมฺปนฺนํ  ตาวกาลิกํ  รถํ  คเหตฺวา  มหนฺเตน  ยเสน  ปฏฺฏนํ  

คนฺตฺวา  เอกํ  องฺคุลิมุทฺทิกํ  นาวาย  สจฺจการํ  ทตฺวา  อนฺโตสาลายํ  นิสีทิ ฯ

 วาตวุฏฺฅิทิวเส ในวันแห่งลมและฝน  เอกสฺมึ วันหนึ่ง  ปุน อีก  สุกฺขทณฺฑกา  จ 

อ.ท่อนแม้แห้ง ท. ด้วย  สาขา  จ อ.กิ่งไม้ ท. ด้วย  ปลาสํ  จ อ.ใบไม้ด้วย  พห ูมาก  

ราชุยฺยาเน ในพระราชอุทยาน  ปตึส ุร่วงลงแล้ว  วาเตน เพราะลม ฯ  อุยฺยานปาโล  

อ.บุคคลผู้รักษาซึ่งอุทยาน  น  อสกฺขิ ไม่ได้อาจแล้ว  ฉฑฺเฑตุํ เพื่ออันทิ้ง ฯ  โส   

(ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ตตฺถ  (อุยฺยาเน) ที่อุทยานนั้น  อาห กล่าว

แล้ว  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ทสฺสสิ จักให้  อิมานิ  ทารุปณฺณานิ ซึ่งฟืน

และใบไม้ ท. เหล่านี้  มยฺห ํแก่กระผมไซร้,  (อหํ) อ.กระผม  นีหริสฺสามิ จักนําออก

ไป”  อิติ ดังนี้ ฯ  อุยฺยานปาโล อ.บุคคลผู้รักษาซึ่งอุทยาน  อทาสิ ได้ให้แล้ว  ตสฺส   

(ปุริสสฺส) แก่บุรุษนั้น ฯ  โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เกฬิมณฺฑลํ 

สู่สนามเป็นที่เล่น  ทารกานํ ของเด็กชาย ท.  ทตฺวา ให้แล้ว  ผาณิตํ ซึ่งนํ้าอ้อย  

(เต  ทารเก) ยังเด็กชาย ท. เหล่านั้น  นีหราเปตฺวา ให้นําออกไปแล้ว  ตานิ  (ทารุ-

ปณฺณานิ) ซึ่งฟืนและใบไม้ ท. เหล่านั้น  มุหุตฺเตน โดยกาลชั่วครู่  กาเรสิ ให้กระทํา

แล้ว  ราสึ ให้เป็นกอง  อุยฺยานทฺวาเร ใกล้ประตูแห่งอุทยาน ฯ  ตทา ในกาลนั้น   

ราชกุมฺภกาโร อ.บุคคลผู้กระทําซึ่งมหม้อของพระราชา  ทตฺวา ให้แล้ว  กหาปเณ 

ซึ่งกหาปณะ ท.  โสฬส ๑๖  จ ด้วย  ภาชนานิ ซึ่งภาชนะ ท.  จาฏิอาทีนิ มีตุ่ม

เป็นต้น  จ ด้วย  ตสฺส  (ปุริสสฺส) แก่บุรุษนั้น  ปจนตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การ

เผา  กุลาลภาชนานํ ซึ่งภาชนะอันเป็นวิการแห่งดินเหนียว ท.  คณฺหิ ถือเอาแล้ว  
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ตานิ  (ทารุปณฺณานิ) ซึ่งฟืนและใบไม้ ท. เหล่านั้น ฯ  กหาปณานิ อ.กหาปณะ ท.   

จตุพฺพีสต ิ๒๔  ชาตานิ เกิดแล้ว  อสฺส  (ปุริสสฺส) แก่บุรุษนั้น  เอวํ ด้วยประการ

ฉะนี้ ฯ  โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  ฅเปตฺวา วางไว้แล้ว  ปานียจาฏึ ซึ่งหม้อแห่งนํ้า

อันบุคคลพึงดื่ม  นครทฺวารสมีเป ในที่ใกล้แห่งประตูแห่งพระนคร  อุปฏฺฅหิ บํารุง

แล้ว  ปญฺจสตติณหารเก ซึ่งบุคคลผู้นําไปซึ่งหญ้าผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ ท.   

ปานีเยน ด้วยนํ้าอันบุคคลพึงดื่ม ฯ  (เต  ติณหารกา) อ.บุคคลผู้นําไปซึ่งหญ้า ท. 

เหล่านั้น  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สมฺม แน่ะสหาย  ตฺวํ อ.ท่าน  พหูปกาโร เป็น

ผู้มีอุปการะมาก  อมฺหากํ แก่เรา ท.  (อสิ) ย่อมเป็น,  (มยํ) อ.เรา ท.  กโรม จะกระทํา  

กึ ซึ่งอะไร  เต แก่ท่าน”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ 

ว่า  “กิจฺเจ ครั้นเมื่อกิจ  มยฺห ํของข้าพเจ้า  อุปฺปนฺเน เกิดขึ้นแล้ว,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน 

ท.  กริสฺสถ จักกระทํา”  อิติ ดังนี้  วิจรนฺโต เที่ยวไปอยู่  อิโต  (ปสฺสโต)  จ  อิโต   

(ปสฺสโต)  จ ข้างนี้ด้วย ข้างนี้ด้วย  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  มิตฺตสนฺถว ํซึ่งความสนิท

สนมเป็นมิตร  สทฺธึ กับ  ชลถลปถกมฺมิกวาณิเชหิ ด้วยพ่อค้าผู้ประกอบแล้วด้วย

การงานในทางนํ้าและทางบก ท. ฯ  อถ ครั้งนั้น  ถลปถกมฺมิโก อ.บุคคลผู้ประกอบ

แล้วด้วยการงานทางบก  เอโก คนหนึ่ง  อาจิกฺขิ บอกแล้ว  อิติ ว่า  “เสฺว ในวันพรุ่ง นี้   

อสฺสวาณิชโก อ.พ่อค้าม้า  คเหตฺวา พาเอาแล้ว  อสฺสสตานิ ซึ่งร้อยแห่งม้า ท.  

ปญฺจ ๕  อาคมิสฺสติ จักมา”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  สุตฺวา ฟังแล้ว  

ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  อาห กล่าวแล้ว  ติณหารเก กะบุคคลผู้นําไปซึ่งหญ้า ท.  อิติ 

ว่า  “อชฺช ในวันนี้  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  เทถ ขอจงให้  ติณกลาปํ ซึ่งฟ่อนแห่งหญ้า   

เอเกกํ ฟ่อนหนึ่งๆ  มยฺห ํแก่ข้าพเจ้า,  จ อนึ่ง  ติเณ ครั้นเมื่อหญ้า  มยา อันข้าพเจ้า  

อวิกฺกีณิเต ไม่ขายแล้ว,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  มา  วิกฺกีณถ ขอจงอย่าขาย”  อิติ  

ดังนี้ ฯ  เต  (ติณหารกา) อ.บุคคลผู้นําไปซึ่งหญ้า ท. เหล่านั้น  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ 

ว่า  “สาธุ อ.ดีละ”  อิติ ดังนี้  ติณกลาปสตานิ ยังร้อยแห่งกําแห่งหญ้า ท.  ปญฺจ ๕  

ปาตยึส ุให้ตกไปแล้ว  ฆเร ที่เรือน  ตสฺส  (ปุริสสฺส) ของบุรุษนั้น ฯ  อสฺสวาณิโช 

อ.พ่อค้าม้า  อลภิตฺวา ไม่ได้แล้ว  ติณํ ซึ่งหญ้า  อญฺฃตฺถ  (ฅาเน) ในที่อื่น  ทตฺวา ให้

แล้ว  สหสฺส ํซึ่งพันแห่งทรัพย์  ตสฺส   (ปุริสสฺส) แก่บุรุษนั้น  คณฺหิ ถือเอาแล้ว  ติณ ํ

ซึ่งหญ้า ฯ  ตโต ในลําดับนั้น  ชลปถกมฺมิโก อ.บุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยการงานทาง

นํ้า  อาจิกฺขิ บอกแล้ว  อสฺส  (ปุริสสฺส) แก่บุรุษนั้น  กติปาหจฺจเยน โดยอันล่วง
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ไปแห่งวันเล็กน้อย  อิติ ว่า  “นาวา อ.เรือ  อาคตา มาแล้ว  ปฏฺฏนมฺหิ ที่ท่า”  อิติ  

ดังนี้ ฯ  โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  คเหตฺวา เช่าแล้ว  รถํ ซึ่งรถ  ตาวกาลิกํ เป็นของยืม  

สพฺพปริวารสมฺปนฺน ํอันถึงพร้อมแล้วด้วยบริวารทั้งปวง  กหาปเณหิ ด้วยกหาปณะ 

ท.  อฏฺฅหิ ๘  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ปฏฺฏนํ สู่ท่า  ยเสน ด้วยยศ  มหนฺเตน อันใหญ่   

ทตฺวา ให้แล้ว  องฺคุลิมุทฺทิกํ ซึ่งแหวนที่นิ้วมือ  เอกํ วงหนึ่ง  สจฺจการํ ให้เป็นเครื่อง

มัดจํา  นาวาย แก่เรือ  นิสีทิ นั่งแล้ว  อนฺโตสาลาย ในภายในแห่งศาลา ฯ

 ในวันมีลมและฝนอีกวันหนึ่ง ไม้แห้ง กิ่งไม้ และใบไม้แก่เป็นอันมากในราชอุทยาน 

ร่วงหล่นลงเพราะลม. คนเฝ้าอุทยานไม่อาจจะขนไปทิ้งได้. เขาไปในที่นั้น กล่าวว่า 

“ถ้าท่านจักให้ฟืนและใบไม้เหล่านั้นแก่ข้าพเจ้าไซร้, ข้าพเจ้าจักนําออกไป”. คนเฝ้า

อุทยานได้ให้แก่เขาแล้ว. เขาไปยังสนามเล่นของพวกเด็กๆ ให้นํ้าอ้อยแล้วให้ช่วย

ขนฟืนออกไปโดยครู่เดียว แล้วให้ทําเป็นกองไว้ที่ประตูอุทยาน. ครั้งนั้น ช่างหม้อ

หลวงให้ทรัพย์ ๑๖ กหาปณะและภาชนะมีตุ่มเป็นต้นแก่เขา ถือเอาฟืนเหล่านั้น เพื่อ

ประโยชน์แก่การเผาภาชนะดิน. ทรัพย์ ๒๔ กหาปณะเกิดแก่เขาด้วยอาการอย่างนี้. 

เขาตั้งตุ่มนํ้าดื่มไว้ใกล้ประตูพระนคร บํารุงพวกคนขนหญ้า ๕๐๐ คนด้วยนํ้าดื่ม. คน

ขนหญ้าเหล่านั้น กล่าวว่า “สหาย ท่านมีอุปการะมากแก่พวกเรา, พวกเราจะทําอะไร

แก่ท่าน”. เขากล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจักช่วยทํา ในเมื่อกิจของกระผมเกิดขึ้น” แล้ว

พิจารณาดูทางโน้นทางนี้ ได้ทําความสนิทสนมเป็นมิตรกับพ่อค้าผู้ประกอบการงาน

ทั้งทางนํ้าทั้งทางบก. ครั้งนั้น พ่อค้าผู้ประกอบการงานทางบก บอกว่า “พรุ่งนี้ พ่อค้า

ม้าจักนําม้ามา ๕๐๐ ตัว”. เขาฟังคํานั้นแล้ว กล่าวกะพวกคนขนหญ้าว่า “วันนี้ ขอพวก

ท่านจงให้ฟ่อนหญ้าแก่กระผมคนละฟ่อน และเมื่อกระผมยังไม่ได้ขายหญ้า ขอพวก

ท่านจงอย่าขาย”. พวกคนขนหญ้า กล่าวว่า “ได้ครับ” แล้วได้ให้ฟ่อนหญ้า ๕๐๐ ฟ่อน 

กองไว้ใกล้เรือนของบุรุษเข็ญใจนั้น. พ่อค้าม้าไม่ได้หญ้าจากที่อื่น ก็ให้ทรัพย์พันหนึ่ง

แก่เขา แล้วรับเอาหญ้าไป. แต่นั้นมา โดยล่วงไป ๒-๓ วัน พ่อค้าผู้ประกอบการงาน

ทางนํ้า บอกว่า “เรือมาจอดที่ท่าแล้ว”. เขาเช่ารถเช่าพร้อมทั้งมวลบริวาร ด้วยทรัพย์ 

๘ กหาปณะ ไปยังท่าเรือด้วยยศใหญ่ ให้แหวนวงหนึ่งเป็นมัดจําแก่ (นาย) เรือแล้ว 

นั่งอยู่ที่ภายในศาลา. 

 ..............................................................................................................................
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 เอกนิปาตงฺคุตฺตรฏีกายํ  สจฺจการนฺติ  สจฺจภาวาวหการํ  อตฺตนา  คหิเต  ภณฺเฑ  

อญฺเฃสํ  น  ทาตพฺพนฺติ  วตฺวา  ทาตพฺพลญฺจนฺติ  วุตฺตํ ฯ

 (ฏีกาจริเยน)  เอกนิปาตงฺคุตฺตรฏีกายํ  “สจฺจการนฺติ  (ปทสฺส)  ‘สจฺจภาวาวหการํ  (ปุคฺคเลน)   

อตฺตนา  คหิเต  ภณฺเฑ,  (ตยา  ภณฺฑํ)  อญฺเฃสํ  (ชนานํ)  น  ทาตพฺพนฺติ  วตฺวา  ทาตพฺพลญฺจํ’  

(อิติ  อตฺโถ)”  ติ  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  ‘สจฺจภาวาวหการํ ให้เป็นการกระทํา

อันนํามาซึ่งความเป็นแห่งสัตย์  (ปุคฺคเลน)  ‘อตฺตนา  คหิเต  ภณฺเฑ,  (ตยา  ภณฺฑํ)  

อญฺเฃสํ  (ชนานํ)  น  ทาตพฺพนฺติ  วตฺวา  ทาตพฺพลญฺจํ คือว่า ซึ่งสินจ้าง อันบุคคล 

กล่าวว่า ‘ครั้นเมื่อภัณฑะ อันตน ถือเอาแล้ว, อ.ภัณฑะ อันท่าน ท. ไม่พึงให้ แก่ชน ท. 

เหล่าอื่น’ ดังนี้ พึงให้’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘สจฺจการนฺติ ว่า ‘สจฺจการํ’ ดังนี้”  

อิติ ดังนี้  (ฏีกาจริเยน) อันพระฎีกาจารย์  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว  เอกนิปาตงฺคุตฺตร- 

ฏีกายํ ในฎีกาแห่งเอกนิบาต อังคุตตรนิกาย ฯ

 ในฎีกาเอกนิบาต อังคุตตรนิกาย ท่านกล่าวไว้ว่า “บทว่า ‘สจฺจการํ’ ได้แก่ การทําที่

นําความเป็นสัตย์มา คือสินจ้างที่บุคคลกล่าวว่า ‘เมื่อตนถือเอาภัณฑะแล้ว ไม่พึงให้ 

(จําหน่ายสินค้า) แก่ชนเหล่าอื่น’ พึงให้”.

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

 ตทา  สตมตฺตา  วาณิชา  อาคนฺตฺวา  ตสฺส  “เอเกโก  เอเกกํ  สหสฺสนฺติ  สตสหสฺสํ   

ทตฺวา  เตน  สทฺธึ  นาวาย  ปตฺติกา  หุตฺวา  ปุน  ตสฺส  สตสหสฺสเมว  ทตฺวา  สพฺพํ  

นาวาย  ภณฺฑํ  อคฺคเหสุํ ฯ  โส  เทฺว  สตสหสฺสานิ  คเหตฺวา  “มยา  กตญฺญุนา   

ภวิตพฺพนฺติ  เอกํ  สตสหสฺสํ  จูฬกเสฏฺฅิสฺส  ทตฺวา  ตํ  สพฺพํ  ปวตฺตึ  กเถสิ ฯ  เสฏฺฅี  

“นทานิ  เอวรูปํ  ทารกํ  มม  เปสนกมฺมํ  กาตุํ  วฏฺฏตีติ  ตสฺส  อตฺตโน  ธีตรํ  อทาสิ ฯ   

โส  เสฏฺฅิสฺส  อจฺจเยน  เสฏฺฅิฏฺฅานํ  ปฏิลภิ ฯ  เอวํ  อุฏฺฅาตา  โลกิยธนํ  วินฺทติ ฯ

 ตทา ในกาลนั้น  วาณิชา อ.พ่อค้า ท.  สตมตฺตา มีร้อยเป็นประมาณ  อาคนฺตฺวา มา

แล้ว  ทตฺวา ให้แล้ว  สตสหสฺส ํซึ่งแสนแห่งทรัพย์  อิติ คือ  “เอเกโก  (วาณิโช) อ.พ่อค้า

คนหนึ่งๆ  (อทาสิ) ได้ให้แล้ว  สหสฺส ํซึ่งพันแห่งทรัพย์  เอกํ หนึ่ง”  อิติ ดังนี้  ตสฺส   

(ปุริสสฺส) แก่บุรุษนั้น  ปตฺติกา เป็นผู้เดินทาง  นาวาย ทางเรือ  สทฺธึ กับ  เตน   
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(ปุริเสน) ด้วยบุรุษนั้น  หุตฺวา เป็น  ทตฺวา ให้แล้ว  สตสหสฺสํ  เอว ซึ่งแสนแห่ง

ทรัพย์นั่นเทียว  ตสฺส  (ปุริสสฺส) แก่บุรุษนั้น  ปุน อีก  อคฺคเหสุํ ได้ถือเอาแล้ว  

ภณฺฑํ ซึ่งภัณฑะ  นาวาย บนเรือ  สพฺพ ํทั้งปวง ฯ  โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  คเหตฺวา 

ถือเอาแล้ว  สตสหสฺสาน ิซึ่งแสนแห่งทรัพย์ ท.  เทฺว ๒  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ 

ว่า  “มยา อันเรา  กตญฺญุนา เป็นผู้รู้ซึ่งอุปการะอันบุคคลอื่นกระทําแล้ว  ภวิตพฺพํ 

พึงเป็น”  อิติ ดังนี้  ทตฺวา ให้แล้ว  สตสหสฺส ํซึ่งแสนแห่งทรัพย์  เอกํ หนึ่ง  จูฬก-

เสฏฺฅิสฺส แก่เศรษฐีชื่อว่าจูฬกะ  กเถสิ บอกแล้ว  ปวตฺตึ ซึ่งความเป็นไปทั่ว  สพฺพํ 

ทั้งปวง  ตํ นั้น ฯ  เสฏฺฅี อ.เศรษฐี  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อิทานิ  เอวรูปํ   

ทารกํ  มม  เปสนกมฺมํ  กาตุํ อ.อันอันเรา กระทํา ซึ่งเด็กชาย ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป ให้

เป็นผู้กระทําซึ่งการรับใช้ แก่เรา  น  วฏฺฏติ ย่อมไม่สมควร  อิทานิ ในกาลนี้”  อิติ 

ดังนี้  อทาสิ ได้ให้แล้ว  ธีตรํ ซึ่งธิดา  อตฺตโน ของตน  ตสฺส  (ปุริสสฺส) แก่บุรุษนั้น ฯ   

โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  ปฏิลภิ ได้เฉพาะแล้ว  เสฏฺฅิฏฺฅานํ ซึ่งตําแหน่งแห่งเศรษฐี  

อจฺจเยน โดยกาลอันล่วงไป  เสฏฺฅิสฺส แห่งเศรษฐี ฯ  อุฏฺฅาตา  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล 

ผู้หมั่น  วินฺทติ ย่อมประสบ  โลกิยธนํ ซึ่งทรัพย์อันเป็นโลกิยะ  เอวํ ด้วยประการ

ฉะนี้ ฯ

 ครั้งนั้น พ่อค้าประมาณ ๑๐๐ คน มาแล้ว ได้ให้ทรัพย์แสนหนึ่งแก่เขา คือ คนละหนึ่ง

พัน เดินทางทางเรือร่วมกันเขา แล้วให้ทรัพย์อีกแสนหนึ่งแก่เขา ได้รับเอาสินค้า

ทั้งหมดในเรือ. เขารับเอาทรัพย์สองแสนไป ให้ทรัพย์แสนหนึ่งแก่จูฬกเศรษฐี ด้วยคิด

ว่า “เราควรเป็นคนกตัญญู” ดังนี้แล้ว บอกเรื่องที่เป็นมาทั้งหมด. ท่านเศรษฐี คิดว่า 

“บัดนี้ ไม่ควรที่เราจะให้เด็กชายผู้เห็นปานนี้ทําการรับใช้เรา” ได้ยกธิดาของตนให้แก่

เขา. บุรุษเข็ญใจนั้น ได้รับตําแหน่งเศรษฐี โดยกาลล่วงไปแห่งท่านเศรษฐี. บุคคลผู้

หมั่น ทําสมควร ย่อมได้โลกิยทรัพย์ ด้วยประการฉะนี้. 

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

 เอกนิปาตสฺส  ปฅมวคฺเค  จูฬกเสฏฺฅิชาตกวณฺณนายญฺจ  เอกนิปาตงฺคุตฺตรวณฺณนายญฺจ   

อปฺปมาทวคฺควณฺณนายญฺจ  จูฬกนฺเตวาสิกวตฺถุ ฯ

 จูฬกนฺเตวาสิกวตฺถุ อ.เรื่องแห่งคนใช้ของเศรษฐีชื่อว่าจูฬกะ  (อาคตํ) มาแล้ว  จูฬก-
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เสฏฺฅิชาตกวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งจูฬกเสฏฐีชาดก  ปฅมวคฺเค ในปฐมวรรค  

เอกนิปาตสฺส แห่งเอกนิบาต  จ ด้วย  เอกนิปาตงฺคุตฺตรวณฺณนายํ จ ในอรรถกถา

แห่งเอกนิบาต อังคุตตรนิกายด้วย  อปฺปมาทวคฺควณฺณนายํ  จ ในอรรถกถาแห่ง 

อัปปมาทวรรคด้วย ฯ 

  เรื่องคนใช้ท่านจูฬกเศรษฐี มาในอรรถกถาจูฬกเสฏฐีชาดก ในปฐมวรรค เอกนิบาต 

ในอรรถกถาเอกนิบาต อังคุตตรนิกาย และในอรรถกถาอัปปมาทวรรค.

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

๒. มหลฺลกมหาติสฺสตฺเถรวตฺถุ

[๔๐๕] มหลฺลกมหาติสฺสตฺเถโร  กิร  ตีหิ  อิริยาปเถหิ  วิหริสฺสามีติ  วตฺตํ  กตฺวา  ถีนมิทฺธา

คมนเวลาย  ปลาลจุมฺพฏกํ  เตเมตฺวา  สีเส  กตฺวา  คลปฺปมาณํ  อุทกํ  ปวิสิตฺวา  ถีน-

มิทฺธํ  ปฏิพาหนฺโต  ทฺวาทสหิ  วสฺเสหิ  อรหตฺตํ  ปาปุณิ ฯ  อาฬวกสุตฺตวณฺณนายมิทํ  

วตฺถุ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  มหลฺลกมหาติสฺสตฺเถโร อ.พระมหาติสสะผู้เฒ่าผู้เถระ  กตฺวา กระทํา

แล้ว  วตฺต ํซึ่งวัตร  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  วิหริสฺสาม ิจักเป็นอยู่  อิริยาปเถหิ ด้วย

อิริยาบถ ท.  ตีห ิ๓”  อิติ ดังนี้  ปลาลจุมฺพฏกํ ยังเทริดอันเป็นวิการแห่งฟาง  เต

เมตฺวา ให้เปียกแล้ว  ถีนมิทฺธาคมนเวลาย ในเวลาเป็นที่มาแห่งถีนมิทธะ  กตฺวา 

กระทําแล้ว  สีเส บนศีรษะ  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  อุทกํ สู่นํ้า  คลปฺปมาณํ อันมี

คอเป็นประมาณ  ปฏิพาหนฺโต ห้ามอยู่  ถีนมิทฺธํ ซึ่งถีนมิทธะ  ปาปุณิ บรรลุแล้ว   

อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  วสฺเสหิ โดยปี ท.  ทฺวาทเสหิ ๑๒ ฯ  อิทํ  

วตฺถุ อ.เรื่องนี้  (อาคตํ) มาแล้ว  อาฬวกสุตฺตวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งอาฬวก

สูตร ฯ

 ดังได้สดับมา พระมหาติสสเถระผู้แก่เฒ่า ทําข้อวัตรว่า “เราจักอยู่ด้วยอิริยาบถ ๓ 

(เว้นการนอน)” ในเวลาที่ถีนมิทธะครองงํา ทําเทริดฟางให้เปียกนํ้าทําไว้บนศีรษะ แช่

นํ้าประมาณเพียงคอ ห้ามถีนมิทธะอยู่ ได้บรรลุพระอรหัตโดย ๑๒ ปี. เรื่องนี้มาใน

อรรถกถาอาฬวกสูตร.
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[๔๐๖] โย  ปน  สกลทิวสภาคํ  สุปิตฺวา  กมฺมนฺเต  น  กโรติ  รตฺติมฺหิ  เต  กาตุํ  น   

อุฏฺฅหติ  นิจฺจกาลํ  สุรามตฺโต  อิตฺถีอาทีสุ  จ  โสณฺโฑ  โหติ,  โส  อตฺตโน  อลสตาย  

กมฺมนฺเต  อากุเล  กโรติ ฯ  กมฺมนฺตานมกรณเมว  หิ  เตสํ  อากุลตฺตํ  นาม ฯ  ตาทิโส  

จ  ฆราวาสํ  สณฺฅเปตุํ  น  สกฺโกติเยว ฯ 

 โย  (ปุคฺคโล)  ปน  สกลทิวสภาคํ  สุปิตฺวา  กมฺมนฺเต  น  กโรติ  รตฺติมฺหิ  เต  (กมฺมนฺเต)  กาตุํ  น  

อุฏฺฅหติ  นิจฺจกาลํ  สุรามตฺโต  อิตฺถีอาทีสุ  (โสณฺเฑสุ)  จ  โสณฺโฑ  โหติ,  โส  (ปุคฺคโล)  อตฺตโน   

อลสตาย  กมฺมนฺเต  อากุเล  กโรติ ฯ  กมฺมนฺตานมกรณเมว  หิ  เตสํ  (กมฺมนฺตานํ)  อากุลตฺตํ  นาม  

(โหติ) ฯ  ตาทิโส  (ปุคฺคโล)  จ  ฆราวาสํ  สณฺฅเปตุํ  น  สกฺโกติเยว ฯ

 ปน อนึ่ง  โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  สุปิตฺวา หลับแล้ว  สกลทิวสภาคํ ตลอดส่วน

แห่งวันทั้งสิ้น  น  กโรติ ย่อมไม่กระทํา  กมฺมนฺเต ซึ่งการงาน ท.  น  อุฏฺฅหติ ย่อม

ไม่ลุกขึ้น  กาตุํ เพื่ออันกระทํา  เต  (กมฺมนฺเต) ซึ่งการงาน ท. เหล่านั้น  รตฺติมฺหิ ใน

เวลากลางคืน  สุรามตฺโต เป็นผู้เมาแล้วซึ่งสุรา  นิจฺจกาลํ ตลอดกาลเนืองนิตย์  จ 

ด้วย  โสณฺโฑ เป็นนักเลง  อิตฺถีอาทีสุ  (โสณฺเฑสุ) ในนักเลง ท. มีนักเลงหญิงเป็นต้น  

จ ด้วย  โหติ ย่อมเป็น,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  กโรติ ย่อมกระทํา  กมฺมนฺเต 

ซึ่งการงาน ท.  อากุเล ให้อากูล  อตฺตโน  อลสตาย เพราะความที่ แห่งตน เป็นผู้

เกียจคร้าน ฯ  ห ิจริงอยู่  อกรณํ  เอว อ.การไม่ทํานั่นเทียว  กมฺมนฺตานํ ซึ่งการงาน 

ท.  เตสํ  (กมฺมนฺตานํ)  อากุลตฺตํ  นาม ชื่อว่าเป็นความที่ แห่งการงาน ท. เหล่า

นั้น เป็นการงานอันอากูล  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ  จ อนึ่ง  ตาทิโส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล

ผู้เช่นนั้น  น  สกฺโกติ  เอว ย่อมไม่อาจนั่นเทียว  สณฺฅเปตุํ เพื่ออันดํารงอยู่ด้วยดี  

ฆราวาสํ ซึ่งการอยู่ในเรือน ฯ  

 อนึ่ง บุคคลใด หลับตลอดทั้งวัน ไม่ทําการงาน แม้ในกลางคืน ก็ไม่ลุกขึ้นทําการงาน

นั้น เป็นผู้เมาสุราเป็นนิตย์ เป็นนักเลงหญิงเป็นต้น, บุคคลผู้นั้น ย่อมทําการงานให้

อากูล เพราะความที่ตนเป็นคนเกียจคร้าน. จริงอยู่ การไม่ทํางานนั่นเอง ชื่อว่าความที่

การงานเหล่านั้นอากูล. และบุคคลผู้เช่นนั้น ย่อมไม่อาจจะดํารงการครองเรือนอยู่ได้.   

..............................................................................................................................
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 เตนาห  ภควา  สิคาลสุตฺเต  

  “น  ทิวาโสปฺปสีเลน   รตฺตึ  อุฏฺฅานเทสฺสินา  

  นิจฺจํ  มตฺเตน  โสณฺเฑน   สกฺกา  อาวสิตุํ  ฆรนฺติ ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัสแล้ว  สิคาลสุตฺเต  

ในสิคาลสูตร  อิติ ว่า

 “(ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ทิวาโสปฺปสีเลน ผู้หลับในเวลากลาง

วันเป็นปกติ  อุฏฺฅานเทสฺสินา ผู้เกียจซึ่งการลุกขึ้น  รตฺตึ ใน

เวลากลางคืน  มตฺเตน ผู้เมาแล้ว  นิจฺจํ เป็นนิตย์  โสณฺเฑน  

ผู้เป็นนักเลง  น  สกฺกา ไม่อาจ  อาวสิตุํ เพื่ออันอยู่  ฆรํ  

ในเรือน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสไว้ในสิคาลสูตรว่า

 “ผู้หลับในกลางวันเป็นปกติ เกลียดการลุกขึ้นในกลางคืน เมา

เป็นนิตย์ เป็นนักเลง ไม่อาจครองเรือนได้เลย”.

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

[๔๐๗] ตตฺถ  รตฺตึ  อุฏฺฅานเทสฺสินาติ  รตฺตึ  อนุฏฺฅานสีเลนาติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “รตฺตึ  อุฏฺฅานเทสฺสินาติ  (คาถาปาทสฺส)  “รตฺตึ  อนุฏฺฅานสีเลน’  (อิติ  อตฺโถ)”  

อิติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 ตพฺพณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งสิคาลสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘รตฺตึ   

อนุฏฺฅานสีเลน ผู้มีลุกขึ้น ในเวลากลางคืน เป็นปกติ’  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)   

‘รตฺตึ  อุฏฺฅานเทสฺสินาติ  (คาถาปาทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บาทแห่ง

พระคาถาว่า ‘รตฺตึ  อุฏฺฅานเทสฺสินา’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาสิคาลสูตรนั้นว่า “บรรดาบทเหล่านั้น บาทคาถาว่า ‘รตฺตึ  อุฏฺฅานเทสฺสินา’ 

ได้แก่ ผู้ไม่ลุกขึ้นในกลางคืนเป็นปกติ”. 

 ..............................................................................................................................
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 สุริเย  อนุคฺคเต  เอว  กมฺมนฺเต  อนารภนฺโต  รตฺตึ  อนุฏฺฅานสีโลติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 “สุริเย  อนุคฺคเต  เอว,  (โส  ปุคฺคโล)  กมฺมนฺเต  อนารภนฺโต  รตฺตึ  อนุฏฺฅานสีโลติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งสิคาลสูตรนั้น  อิติ ว่า  “สุริเย ครั้นเมื่อพระอาทิตย์  อนุคฺคเต  เอว 

ไม่ขึ้นแล้วนั่นเทียว,  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  อนารภนฺโต ไม่เริ่มอยู่  กมฺมนฺเต  

ซึ่งการงาน ท.  รตฺตึ  อนุฏฺฅานสีโล ผู้มีอันไม่ลุกขึ้น ในเวลากลางคืน เป็นปกติ”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 ฎีกาสิคาลสูตรนั้นว่า “เมื่อพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลย ก็ไม่เริ่มการงาน ในกลางคืน ก็ไม่

ลุกขึ้นเป็นปกติ”.

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

 นิจฺจํ  มตฺเตนาติ  นิจฺจกาลํ  สุรามทมตฺเตน ฯ  โสณฺเฑนาติ  อิตฺถีอาทีสุ  โสณฺเฑน ฯ  

อฏฺฅกถาจริเยน  หิ  โสณฺฑาติ  อิตฺถีโสณฺฑา  ภตฺตโสณฺฑา  ปูวโสณฺฑา  มูลโสณฺฑา ฯ  

ปิปาสาติ  ปานโสณฺฑาติ  เอวํ  จุณฺณิยปทาธิกาเร  วุตฺตํ,  ตสฺมา  น  กิญฺจิ  อิธ  วุตฺตํฯ

   “นิจฺจํ  มตฺเตนาติ  (ปททฺวยสฺส)  “นิจฺจกาลํ  สุรามทมตฺเตน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  “โสณฺเฑนาติ  

(ปทสฺส)  “อิตฺถีอาทีสุ  (ปุคฺคเลสุ)  โสณฺเฑน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  อฏฺฅกถาจริเยน  หิ  (วจนํ)   

“โสณฺฑาติ  อิตฺถีโสณฺฑา  ภตฺตโสณฺฑา  ปูวโสณฺฑา  มูลโสณฺฑา ฯ  ปิปาสาติ  ปานโสณฺฑาติ  

เอวํ  จุณฺณิยปทาธิกาเร  วุตฺตํ,  ตสฺมา  (อฏฺฅกถาจริเยน)  น  กิญฺจิ  (วจนํ)  อิธ  (ฅาเน)  วุตฺตํ ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สุรามทมตฺเตน ผู้เมาแล้วด้วยความเมาคือสุรา  นิจฺจ- 

กาลํ ตลอดกาลเป็นนิตย์”  อิติ ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  “นิจฺจํ  

มตฺเตนาติ ว่า “นิจฺจํ  มตฺเตน” ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โสณฺเฑน ผู้เป็น

นักเลง  อิตฺถีอาทีสุ  (ปุคฺคเลสุ) ในบุคคล ท. มีหญิงเป็นต้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  “โสณฺเฑนาติ ว่า “โสณฺเฑน” ดังนี้ ฯ  ห ิจริงอยู่  (วจนํ) อ.คํา  อฏฺฅกถา-

จริเยน อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  จุณฺณิยปทาธิกาเร ในอธิการแห่ง

จุณณิยบท  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  “อิตฺถีโสณฺฑา อ.นักเลงในหญิง  ภตฺตโสณฺฑา 

อ.นักเลงในภัตร  ปูวโสณฺฑา อ.นักเลงในขนม  มูลโสณฺฑา อ.นักเลงเง่า  โสณฺฑาติ 

ชื่อว่าโสณฺฑา ฯ  ปานโสณฺฑา อ.นักเลงดื่ม  ปิปาสาติ ชื่อว่าปิปาสา”  อิติ ดังนี้,   
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ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  กิญฺจิ  (วจนํ) อ.คําอะไรๆ  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถ-

กถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  อิธ  (ฅาเน) ในที่นี้ ฯ  

 สองบทว่า “นิจฺจํ  มตฺเตน” ความว่า ผู้เมาด้วยนํ้าเมาคือสุราตลอดกาลเป็นนิตย์. บท

ว่า “โสณฺเฑน” ความว่า ผู้เป็นนักเลงหญิงเป็นต้น. จริงอยู่ พระอรรถกถาจารย์กล่าว

ไว้ในอธิการแห่งจุณณิยบทอย่างนี้ว่า “บทว่า ‘โสณฺฑา’ ได้แก่ นักเลงหญิง นักเลง

ภัตร นักเลงขนม นักเลงเง่า. บทว่า ‘ปิปาสา’ ได้แก่ นักเลงดื่ม”. เพราะฉะนั้น ในที่นี้ 

จึงมิได้กล่าวคําอะไรๆ ไว้.

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

 อิตฺถีโสณฺฑาติ  อิตฺถีสุ  โสณฺฑา  อิตฺถีสมฺโภคนิมิตฺตํ  อาตปฺปนกา,  ตถา  ภตฺต- 

โสณฺฑาทโย  เวทิตพฺพา ฯ  ปิปาสาติ  อุปรุปริสุราปิปาสา ฯ  เตนาห  ปานโสณฺฑาติ  

ตฏฺฏีกา ฯ

 “อิตฺถีโสณฺฑาติ  อิตฺถีสุ  โสณฺฑา  อิตฺถีสมฺโภคนิมิตฺตํ  อาตปฺปนกา,  (ปณฺฑิเตน)  ตถา   

ภตฺตโสณฺฑาทโย  (โสณฺฑา)  เวทิตพฺพา ฯ  “ปิปาสาติ  (ปทสฺส)  “อุปรุปริสุราปิปาสา”  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ  เตน  (อฏฺฅกถาจริโย)  อาห  ‘ปานโสณฺฑา’  (อิติ”  อิติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งจุณณิยบทนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘โสณฺฑา 

อ.นักเลง  อิตฺถีสุ ในหญิง ท.  อาตปฺปนกา คือผู้เดือดร้อน  อิตฺถีสมฺโภคนิมิตฺตํ มี

การสมโภคกับหญิงเป็นเหตุ,  ภตฺตโสณฺฑาทโย  (โสณฺฑา) อ.นักเลง ท. มีนักเลงภัตร 

เป็นต้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺพา พึงทราบ  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ   

(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อุปรุปริสุราปิปาสา อ.ผู้กระหายในการดื่มซึ่งสุรายิ่งๆ 

ขึ้น’  (อิิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘ปิปาสาติ ว่า ‘ปิปาสา’ ดังนี้ ฯ  เตน เพราะเหตุ

นั้น  (อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์  อาห กล่าวแล้ว  ‘ปิปาสา นักเลงดื่ม’ 

อิติ ดังนี้”  อิิติ ดังนี้ ฯ 

 ฎีกาจุณณิยบทนั้นว่า “บทว่า ‘อิตฺถีโสณฺฑา’ ความว่า นักเลงหญิงทั้งหลาย คือผู้เดือด

ร้อนมีการสมโภคกับหญิงเป็นเหตุ. นักเลงภัตรเป็นต้น ก็พึงทราบอย่างนั้น. บทว่า  

‘ปิปาสา’ ได้แก่ ผู้กระหายในการดื่มสุรายิ่งๆ ขึ้น, เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์ 

จึงกล่าวว่า ‘นังเลงดื่ม”.
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๓. กุสีตมาณววตฺถุ

[๔๐๘] ตสฺมา  ฆรเมสนฺเตน  คิหินา  นิทฺทาราเมน  โสณฺเฑน  จ  น  ภวิตพฺพํ ฯ  ตาทิโส  หิ  

ทุกฺขํ  ปปฺโปติ ฯ  ตตฺรีมานิ  วตฺถูนิ ฯ

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  คิหินา อันคฤหัสถ์  ฆรเมสนฺเตน ผู้อยู่ครองในเรือน  นิทฺทา-

ราเมน  จ เป็นผู้ยินดีในการนอนด้วย  โสณฺเฑน  จ เป็นนักเลงด้วย  น  ภวิตพฺพ ํไม่

พึงเป็น ฯ  ห ิเพราะว่า  ตาทิโส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลผู้เช่นนั้น  ปปฺโปต ิย่อมถึง  ทุกฺขํ 

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

 เพราะฉะนั้น คฤหัสถ์ผู้อยู่ครองเรือน ไม่ควรเป็นผู้ชอบหลับ และเป็นนักเลง. เพราะผู้

เป็นเช่นนั้น ย่อมได้รับความทุกข์. ในข้อนั้น มีเรื่องเหล่านี้ (เป็นอุทาหรณ์).

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

 อตีเต  ตกฺกสิลายํ  ทิสาปาโมกฺขาจริยสฺส  เอโก  อนฺเตวาสิโก  กุสีโต  โหติ  นิทฺทาราโม ฯ   

โส  เอกทิวสํ  อญฺเฃหิ  มาณเวหิ  สทฺธึ  ทารูนมตฺถาย  อรญฺฃํ  คนฺตฺวา  มหนฺตํ   

วรุณรุกฺขํ  ทิสฺวา  “สุกฺขรุกฺโข  เอโสติ  สญฺฃาย  “มุหุตฺตํ  ตาว  นิทฺทายิตฺวา  ปจฺฉา   

คเหสฺสามีติ  สยิตฺวา  กากจฺฉมาโน  นิทฺทํ  โอกฺกมิ  ฯ  อิตเร  ทารูนิ  คเหตฺวา   

คจฺฉนฺตา  ตํ  ปาเทน  ปิฏฺฅิยํ  ปหริตฺวา  อคมํสุ ฯ  โส  อุฏฺฅาย  อกฺขีนิ  ปุญฺฉิตฺวา   

อวิคตนิทฺโท  วรุณรุกฺขํ  อารุยฺห  อตฺตโน  อภิมุขํ  สาขํ  อากฑฺฒิตฺวา  ภญฺชนฺโต   

ภิชฺชิตฺวา  อุฏฺฅิตโกฏิยา  อกฺขีนิ  ภินฺทาเปตฺวา  เอเกน  หตฺเถน  ตํ  ปิธาย  เอเกน   

หตฺเถน  อลฺลทารูนิ  คเหตฺวา  รุกฺขโต  โอรุยฺห  เวเคน  คามํ  อคมาสิ ฯ  เอกนิปาตสฺส  

อฏฺฅมวคฺเค  วรุณชาตกวณฺณนายํ  กุสีตมาณววตฺถุ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  อนฺเตวาสิโก อ.อันเตวาสิก  เอโก คนหนึ่ง  ทิสา-

ปาโมกฺขาจริยสฺส ของอาจารย์ผู้ทิสาปาโมกข์  ตกฺกสิลายํ ในเมืองตักกสิลา  กุสีโต 

เป็นผู้เกียจคร้าน  นิทฺทาราโม เป็นผู้ยินดีในการนอน  โหติ ย่อมเป็น ฯ  เอกทิวสํ  

ในวันหนึ่ง  โส  (อนฺเตวาสิโก) อ.อันเตวาสิกนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อรญฺฃํ สู่ป่า   

อตฺถาย เพื่อประโยชน์  ทารูนํ แก่ฟืน ท.  สทฺธึ กับ  มาณเวหิ ด้วยมาณพ ท.  

อญฺเฃหิ เหล่าอื่น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  วรุณรุกฺขํ ซึ่งต้นกุ่ม  มหนฺต ํต้นใหญ่  (จินฺเตตฺวา)  

คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  นิทฺทายิตฺวา ประพฤติหลับแล้ว  มุหุตฺต ํสิ้นกาลครู่
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หนึ่ง  ตาว ก่อน  คเหสฺสามิ จักถือเอา  ปจฺฉา ในภายหลัง”  อิติ ดังนี้  สญฺฃาย ด้วย

ความสําคัญ  อิติ ว่า  “เอโส  (รุกฺโข) อ.ต้นไม้นั่น  สุกฺขรุกฺโข เป็นต้นไม้แห้ง  (โหติ) 

ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  สยิตฺวา กากจฺฉมาโน นอนกรนอยู่แล้ว  โอกฺกมิ ก้าวลงแล้ว  

นิทฺทํ สู่ความหลับ ฯ  อิตเร  (มาณวา) อ.มาณพ ท. นอกนี้  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว   

ทารูนิ ซึ่งฟืน ท.  คจฺฉนฺตา ไปอยู่  ปหริตฺวา แตะแล้ว  ตํ  (อนฺเตวาสิกํ) ซึ่งอันเต-

วาสิกนั้น  ปิฏฺฅิยํ ที่หลัง  ปาเทน ด้วยเท้า  อคมํสุ ได้ไปแล้ว ฯ  โส  (อนฺเตวาสิโก)  

อ.อันเตวาสิกนั้น  อุฏฺฅาย ลุกขึ้นแล้ว  ปุญฺฉิตฺวา ขยี้แล้ว  อกฺขีนิ ซึ่งนัยน์ตา ท.   

อวิคตนิทฺโท ผู้มีความหลับอันไม่ไปปราศแล้ว  อารุยฺห ขึ้นแล้ว  วรุณรุกฺขํ สู่ต้นกุ่ม  

อากฑฺฒิตฺวา ดึงมาแล้ว  สาขํ ซึ่งกิ่ง  อภิมุขํ อันมีหน้าเฉพาะ  อตฺตโน ของตน   

ภญฺชนฺโต หักอยู่  ภิชฺชิตฺวา   อุฏฺฅิตโกฏิยา   ยังที่สุดแห่งกิ่งอันหักแล้วตั้งขึ้นแล้ว  

ภินฺทาเปตฺวา ให้ตําแล้ว  อกฺขีนิ ซึ่งนัยน์ตา ท.  ปิธาย ปิดแล้ว  ตํ  (อกฺขึ) ซึ่งนัยน์ตา

นั้น  หตฺเถน ด้วยมือ  เอเกน ข้างหนึ่ง  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  อลฺลทารูนิ ซึ่งฟืน

อันสด ท.  หตฺเถน ด้วยมือ  เอเกน ข้างหนึ่ง  โอรุยฺห ลงแล้ว  รุกฺขโต จากต้นไม้   

อคมาสิ ได้ไปแล้ว  คามํ สู่หมู่บ้าน  เวเคน โดยเร็ว ฯ  กุสีตมาณววตฺถุ อ.เรื่องแห่ง

มาณพผู้เกียจคร้าน  (อาคตํ) มาแล้ว  วรุณชาตกวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งวรุณ-

ชาดก  อฏฺฅมวคฺเค ในอัฏฐมวรรค  เอกกนิปาตสฺส แห่งเอกกนิบาต ฯ

 ในอดีตกาล อันเตวาสิกของอาจารย์ทิศาปาโมกข์คนหนึ่ง ในกรุงตักกสิลา เป็นผู้

เกียจคร้าน ชอบหลับ. ในวันหนึ่ง เขาไปป่าเพื่อต้องการฟืน พร้อมกับมาณพเหล่าอื่น 

เห็นไม้กุ่มต้นใหญ่ สําคัญว่า “นั่น ต้นไม้แห้ง” คิดว่า “เราหลับสักครู่ก่อน แล้วจึงจะถือ

เอาภายหลัง” นอนกรน หยั่งลงสู่ความหลับ. มาณพนอกนี้ ถือเอาฟืนไป ได้เอาเท้า

เตะเขาที่หลังแล้วไป. เขาลุกขึ้น ขยี้นัยน์ตา ยังไม่หายง่วง ขึ้นต้นกุ่ม ดึงกิ่งที่อยู่ข้าง

หน้าของตนมาหัก ยังที่สุดแห่งกิ่งที่หักแล้วตั้งขึ้น ให้ตํานัยน์ตาเข้าแล้ว เอามือข้าง

หนึ่งปิดนัยน์ตานั้น อีกข้างหนึ่งหอบฟืนเปียก ลงจากต้นไม้ ไปยังบ้านโดยเร็ว. เรื่อง

มาณพผู้เกียจคร้าน มาในอรรถกถาวรุณชาดก ในอัฏฐกวรรค เอกนิบาต.

 ..............................................................................................................................
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๔. สุราโสณฺฑวตฺถุ

[๔๐๙] อตีเต  พาราณสิยํ  เอโก  ปญฺจสีลรกฺขสฺส  พฺราหฺมณกุลสฺส  ปุตฺโต  มาณโว  สมวเยหิ  

ตรุณธุตฺเตหิ  สทฺธึ  วิจรณสีโล  อโหสิ ฯ  โส  เตสุ  สุรํ  ปิวนฺเตสุ  สยํ  น  ปิวิ ฯ  ธุตฺตา   

“อยํ  สุรํ  อปิวนฺโต  อมฺหากํ  สุรามูลํ  น  เทตีติ  อุปาเยน  นํ  สุรํ  ปาเยตุกามา   

ฉณทิวเส  อุยฺยาเน  ปทุมินิปตฺเตสุ  ติขิณํ  สุรํ  พนฺธิตฺวา  ปานกาเล  มาณวสฺส  ขีรํ   

ทาเปตฺวา  “โปกฺขรมธุํ  อาหรถาติ  ปุริเสหิ  อาหราเปตฺวา  ปทุมินิปตฺตปุฏํ  เหฏฺฅาฉิทฺทํ  

กตฺวา  มุเข  ฅเปสุํ ฯ  มาณโว  ตํ  โปกฺขรมธุสญฺฃาย  ยาจิตฺวา  ปิวิตฺวา  มํสญฺจ   

ขาทิตฺวา  มตฺโต  อโหสิ ฯ  “เนตํ  โปกฺขรมธุ,  สุรา  เอสาติ ฯ  “เอตฺตกํ  มธุรรสํ   

น  ชานึ,  อาหรถ  โภ  สุรนฺติ ฯ  “ขีณา  สุราติ ฯ  โส  เตสํ  องฺคุลิมุทฺทิกํ  ทตฺวา  เตหิ  

อานีตํ  สุรํ  เตหิ  สทฺธึ  ปิวิตฺวา  มตฺโต  เคหํ  คนฺตฺวา  นิปชฺชิ ฯ  ปิตา  นํ  ปุนปฺปุนํ  

นิวาเรนฺโตปิ  นิวาเรตุํ  อสกฺโกนฺโต  วินิจฺฉยํ  เนตฺวา  อปุตฺตกํ  กตฺวา  นีหราเปสิ ฯ  

เอวํ  สนฺเตปิ  โส  สุราปานโต  อวิรมิตฺวาว  กมฺมนฺเต  อกตฺวา  อปรภาเค  กปาลหตฺโถ   

ภิกฺขาย  จรนฺโต  ปรกุฑฺฑํ  นิสฺสาย  กาลมกาสิ ฯ  มหาสุตโสมชาตกวณฺณนายํ   

สุราโสณฺฑวตฺถุ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  มาณโว อ.มาณพ  ปุตฺโต ผู้เป็นบุตร  พฺราหฺมณ-

กุลสฺส ของตระกูลแห่งพราหมณ์  ปญฺจสีลรกฺขสฺส ผู้รักษาซึ่งศีล ๕  เอโก คนหนึ่ง  

พาราณสิยํ ในเมืืองพาราณสี  สมวเยหิ  ตรุณธุตฺเตหิ  สทฺธึ  วิจรณสีโล เป็นผู้มีอัน

เที่ยวไป กับ ด้วยนักเลงหนุ่ม ท. ผู้มีวัยอันเสมอกัน เป็นปกติ  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  

โส  (มาณโว) อ.มาณพนั้น,  เตสุ  (ตรุณธุตฺเตสุ) ครั้นเมื่อนักเลงหนุ่ม ท. เหล่านั้น   

ปิวนฺเตส ุดื่มอยู่  สุรํ ซึ่งสุรา,  น  ปิว ิไม่ดื่มแล้ว  สย ํด้วยตนเอง ฯ  ธุตฺตา อ.นักเลง ท.   

(จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  (มาณโว) อ.มาณพนี้  อปิวนฺโต เมื่อไม่ดื่ม  สุรํ 

ซึ่งสุรา  น  เทติ จะไม่ให้  สุรมูลํ ซึ่งมูลค่าแห่งสุรา  อมฺหากํ แก่เรา ท.”  อิติ ดังนี้  นํ  

(มาณวํ)  สุรํ  ปาเยตุกามา เป็นผู้ใคร่เพื่ออัน ยังมาณพนั้น ให้ดื่ม ซึ่งสุรา  (หุตฺวา)  

เป็น  พนฺธิตฺวา ผูกแล้ว  สุรํ ซึ่งสุรา  ติขิณํ อย่างแรง  ปทุมินิปตฺเตสุ ในใบแห่ง

ประทุม ท.  อุยฺยาเน ในสวน  ฉณทิวเส ในวันแห่งมหรสพ  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล   

ทาเปตฺวา ให้ให้แล้ว  ขีรํ ซึ่งนํ้านม  มาณวสฺส แก่มาณพ  ปานกาเล ในกาลเป็น

ที่ดื่ม  ปุริเสห ิยังบุรุษ ท.  อาหราเปตฺวา ให้นํามาแล้ว  (วจเนน) ด้วยคํา  อิติ ว่า  
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“(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  อาหรถ จงนํามา  โปกฺขรมธุํ ซึ่งนํ้าหวานแห่งใบบัว”  อิติ ดังนี้  

กตฺวา กระทําแล้ว  ปทุมินิปตฺตปุฏํ ซึ่งห่อแห่งใบแห่งประทุม  เหฏฺฅาฉิทฺทํ ให้มีรูใน

ภายใต้  ฅเปสุํ วางไว้แล้ว  มุเข ที่ปาก ฯ  มาณโว อ.มาณพ  ยาจิตฺวา ขอแล้ว  ตํ  

(สุรํ) ซึ่งสุรานั้น  โปกฺขรมธุสญฺฃาย ด้วยความสําคัญว่านํ้าหวานแห่งใบบัว  ปิวิตฺวา  

ดื่มแล้ว  จ ด้วย  ขาทิตฺวา เคี้ยวกินแล้ว  มํสํ  จ ซึ่งเนื้อด้วย  มตฺโต เป็นผู้เมาแล้ว  

อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  (ธุตฺตา) อ.นักเลง ท.  อาหํสุ กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เอตํ  (ปานํ) 

อ.นํ้านั่น  โปกฺขรมธุ เป็นนํ้าหวานแห่งใบบัว  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้,  เอสา  

(ปานชาติ) อ.นํ้านั่น  สุรา เป็นสุรา  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  (โส  มาณโว) 

อ.มาณพนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ วา่  “(อหํ) อ.เรา  น  ชานึ ไม่รู้แล้ว  มธุรรสํ ซึ่ง

รสอันหวาน  เอตฺตกํ อันมีประมาณเท่านี้,  โภ ดูก่อนท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.   

อาหรถ จงนํามา  สุร ํซึ่งสุรา”  อิติ ดังนี้ ฯ  (ธุตฺตา) อ.นักเลง ท.  (อาหํสุ) กล่าว

แล้ว  อิติ ว่า  “สุรา อ.สุรา  ขีณา หมดแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (มาณโว) อ.มาณพนั้น   

ทตฺวา ให้แล้ว  องฺคุลิมุทฺทิก ํซึ่งแหวนที่นิ้วมือ  เตสํ  (ธุตฺตานํ) แก่นักเลง ท. เหล่านั้น  

ปิิวิตฺวา ดื่มแล้ว  สุรํ ซึ่งสุรา  เตหิ  (ธุตฺเตหิ)  อานีตํ อันอันนักเลง ท. เหล่านั้น นํา

มาแล้ว  สทฺธึ กับ  เตหิ  (ธุตฺเตหิ) ด้วยนักเลง ท. เหล่านั้น  มตฺโต เมาแล้ว  คนฺตฺวา  

ไปแล้ว  เคหํ สู่เรือน  นิปชฺชิ นอนแล้ว ฯ  ปิตา อ.บิดา  นิวาเรนฺโตปิ แม้ห้ามอยู่  นํ  

(มาณวํ) ซึ่งมาณพนั้น  ปุนปฺปุน ํบ่อยๆ  อสกฺโกนฺโต เมื่อไม่อาจ  นิวาเรตุํ เพื่ออัน

ห้าม  เนตฺวา นําไปแล้ว  วินิจฺฉยํ สู่ที่เป็นที่วินิจฉัย  กตฺวา กระทําแล้ว  อปุตฺตกํ ให้

เป็นผู้มิใช่บุตร  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  นีหราเปสิ ให้นําออกแล้ว ฯ  เอวํ  (ภาเว) ครั้น

เมื่อความเป็นอย่างนี้  สนฺเตป ิแม้มีอยู่,  โส  (มาณโว) อ.มาณพนั้น  อวิรมิตฺวาว ไม่

งดเว้นแล้วเทียว  สุราปานโต จากการดื่มซึ่งสุรา  อกตฺวา ไม่กระทําแล้ว  กมฺมนฺเต 

ซึ่งการงาน ท.  กปาลหตฺโถ ผู้มีกระเบื้องในมือ  จรนฺโต เที่ยวไปอยู่  ภิกฺขาย เพื่อ

อันขอ  นิสฺสาย อาศัยแล้ว  ปรกุฑฺฑํ ซึ่งฝาแห่งเรือนของบุคคลอื่น  อกาสิ ได้กระทํา

แล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ  อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก ฯ  สุราโสณฺฑวตฺถุ อ.เรื่อง

แห่งนักเลงสุรา  (อาคตํ) มาแล้ว  มหาสุตโสมชาตกวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่ง

มหาสุตโสมชาดก ฯ

 ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี มาณพคนหนึ่ง เป็นบุตรของสกุลพราหมณ์ผู้รักษาศีล ๕ 

ได้เที่ยวไปกับนักเลงหนุ่มรุ่นเดียวกันเป็นปกติ. เมื่อนักเลงเหล่านั้นดื่มสุรา เขาเองไม่
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ดื่ม. นังเลงทั้งหลายคิดว่า “มาณพนี้ ไม่ดื่มสุรา จะไม่ให้ค่าสุราแก่พวกเรา” ต้องการจะ

ออกอุบายให้เขาดื่มสุรา ในวันมหรสพ ได้ห่อสุราอย่างแรงไว้ในใบบัวในสวน เวลาดื่ม 

ให้เติมนํ้านมแก่มาณพ แล้วให้บุรุษทั้งหลายนํามาด้วยกล่าวว่า “ท่านทั้งหลาย จงนํา

นํ้าหวานแห่งใบบัวมา” ทําห่อใบบัวให้เป็นช่องที่ภายใต้ วางไว้ที่ปาก. มาณพขอสุรา

นั้น ด้วยสําคัญว่า นํ้าหวานแห่งใบบัว ดื่มและเคี้ยวกินเนื้อ ได้เป็นผู้เมาแล้ว. มาณพ

ทั้งหลาย บอกว่า “นํ้านั้น หาใช่นํ้าหวานแห่งใบบัวไม่, นั่นคือสุรา”. เขากล่าวว่า “เรา

ไม่รู้รสอันหวานถึงเพียงนี้เลย, ผู้เจริญ ท่านทั้งหลาย จงนําสุรามา”. มาณพทั้งหลาย 

บอกว่า “สุราหมดแล้ว”. เขาให้แหวนแก่นักเลงสุราเหล่านั้น ดื่มสุราที่ชนพวกนั้นนํา

มาร่วมกับเขา เมาไปยังเรือน นอนแล้ว. บิดาแม้ห้ามเขาบ่อยๆ ก็ไม่อาจจะห้ามได้ 

นําเขาไปยังศาล ทําเขาไม่ให้เป็นบุตร แล้วให้ไล่ออก. แม้เมื่อเป็นอย่างนี้ เขาก็หางด

การดื่มสุราไม่ ไม่ทําการงาน. ในเวลาต่อมา เขามีมือถือภาชนะสําหรับขอทานเที่ยว

ภิกขาจารอาศัยฝาเรือนของคนอื่นทํากาลกิริยาแล้ว. เรื่องนักเลงสุรา มาในอรรถกถา

มหาสุตโสมชาดก.

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

[๔๑๐]  โย  ปน  อติสีตาทีนิ  อปทิสิตฺวา  กมฺมนฺเต  น  กโรติ ฯ  กถํ ฯ  มนุสฺเสหิ  กาลสฺเสว  

วุฏฺฅาย  “เอถ  โภ,  กมฺมนฺตํ  คจฺฉามาติ  วุตฺเต,  “อติสีตนฺตาว,  อฏฺฅีนิ  ภิชฺชนฺติ,   

คจฺฉถ  ตุมฺเห,  ปจฺฉา  ชานิสฺสามีติ  อคฺคึ  ตเปนฺโต  นิสินฺโน  กมฺมนฺเต  กาตุํ  น   

คจฺฉติ ฯ  อติอุณฺหาทีสุปิ  เอเสว  นโย ฯ  โส  อตฺตโน  อลสตาย  กมฺมนฺเต  อากุเล   

กโรติ  นาม ฯ  ตาทิโส  หิ  โภคโต  ปริหายติ ฯ

 โย  (ปุคฺคโล)  ปน  อติสีตาทีนิ  (การณานิ)  อปทิสิตฺวา  กมฺมนฺเต  น  กโรติ ฯ  “กถํ  (โย  ปุคฺคโล

ปน  อติสีตาทีนิ  การณานิ  อปทิสิตฺวา  กมฺมนฺเต  น  กโรติ”  ปุจฺฉา) ฯ  “มนุสฺเสหิ  กาลสฺเสว  

วุฏฺฅาย  ‘(ตุมฺเห)  เอถ  โภ,  (มยํ)  กมฺมนฺตํ  คจฺฉามาติ  (วจเน)  วุตฺเต,  (โส  ปุคฺคโล)  “(อิทํ   

เวลาชาตํ)  อติสีตํ  ตาว  (โหติ),  อฏฺฅีนิ  ภิชฺชนฺติ,  คจฺฉถ  ตุมฺเห,  (อหํ)  ปจฺฉา  ชานิสฺสามีติ  

(วตฺวา)  อคฺคึ  ตเปนฺโต  นิสินฺโน  กมฺมนฺเต  กาตุํ  น  คจฺฉติ”  (อิติ  วิสฺสชฺชนํ) ฯ  อติอุณฺหาทีสุปิ  

(การเณสุ)  เอโส  เอว  นโย ฯ  โส  (ปุคฺคโล)  อตฺตโน  อลสตาย  กมฺมนฺเต  อากุเล  กโรติ  นาม ฯ   

ตาทิโส  (ปุคฺคโล)  หิ  โภคโต  ปริหายติ ฯ  
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 ปน อนึ่ง  โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  อปทิสิตฺวา อ้างแล้ว  อติสีตาทีนิ  (การณานิ)  

ซึ่งเหตุ ท. มีความหนาวนักเป็นต้น  น  กโรติ ย่อมไม่กระทํา  กมฺมนฺเต ซึ่งการงาน 

ท. ฯ  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  อิติ ว่า  “(โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  (อปทิสิตฺวา) อ้างแล้ว  

(อติสีตาทีนิ  การณานิ) ซึ่งเหตุ ท. มีความหนาวนักเป็นต้น  (น  กโรติ) ย่อมไม่

กระทํา  (กมฺมนฺเต) ซึ่งการงาน ท.  กถํ อย่างไร ?”  อิติ ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้   

(อิติ) ว่า  “(วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  ‘โภ ดูก่อนท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  

เอถ จงมา,  (มยํ) อ.เรา ท.  คจฺฉาม จะไป  (กาตุํ) เพื่ออันทํา  กมฺมนฺต ํซึ่งการ

งาน’  อิติ ดังนี้  มนุสฺเสห ิอันมนุษย์ ท.  วุฏฺฅาย ลุกขึ้นแล้ว  กาลสฺเสว โดยกาลนั่น

เทียว  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(อิทํ   

เวลาชาตํ) อ.เวลานี้  อติสีต ํเป็นเวลาหนาวนัก  (โหติ) ย่อมเป็น  ตาว ก่อน,  อฏฺฅีนิ  

อ.กระดูก ท.  ภิชฺชนฺต ิจะแตก,  ตุมฺเห อ.ท่าน ท.  คจฺฉถ จงไป,  (อหํ) อ.กระผม   

ชานิสฺสามิ จักรู้  ปจฺฉา ในภายหลัง’  อิติ ดังนี้  ตเปนฺโต  นิสินฺโน นั่งผิงอยู่แล้ว  

อคฺคึ ซึ่งไฟ  น  คจฺฉติ ย่อมไม่ไป  กาตุํ เพื่ออันกระทํา  กมฺมนฺเต ซึ่งการงาน ท.”  

อิติ ดังนี้ ฯ  นโย อ.นัย  อติอุณฺหาทีสุปิ (การเณสุ) ในเหตุ ท. แม้มีร้อนนักเป็นต้น  

เอโส  เอว นี้นั่นเทียว ฯ  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  กโรติ  นาม ชื่อว่าย่อมกระทํา  

กมฺมนฺเต ซึ่งการงาน ท.  อากุเล ให้อากูล  อตฺตโน  อลสตาย เพราะความที่ แห่ง

ตน เป็นผู้เกียจคร้าน ฯ  หิ เพราะว่า  ตาทิโส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล ผู้เช่นนั้น  ปริหายติ  

ย่อมเสื่อมรอบ  โภคโต จากโภคะ ฯ

 อนึ่ง บุคคลใด อ้างว่าหนาวนักเป็นต้น แล้วไม่ทําการงาน. ถามว่า “อ้างว่าอย่างไร ?”. 

แก้ว่า “เมื่อมนุษย์ทั้งหลายลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ กล่าวว่า ‘ผู้เจริญ เชิญท่านทั้งหลายมา

เถิด, กระดูกจะแตก, ท่านทั้งหลายไปเถิด, เราจักรู้ภายหลัง’ นั่งผิงไฟอยู่ ไม่ไปทําการ

งาน”. นัยแม้ในข้ออ้างมีร้อนนักเป็นต้น ก็เช่นเดียวกัน. บุคคลผู้นั้น ชื่อว่าทําการงาน

ให้อากูล เพราะความที่ตนเกียจคร้าน. จริงอยู่ บุคคลผู้เช่นนั้น ย่อมเสื่อมจากโภคะ.

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

 เตนาห  ภควา  อติสีตนฺติ  กมฺมํ  น  กโรติ  อติอุณฺหนฺติ  อติสายนฺติ  อติปาโตติ   

อติจฺฉาโตติ  อติปิปาสิโตติ  กมฺมํ  น  กโรติ  ตสฺส  เอวํ  กิจฺจาปเทสพหุลสฺส  วิหรโต  

อนุปฺปนฺนา  เจว  โภคา  นุปฺปชฺชนฺติ  อุปฺปนฺนา  จ  โภคา  ปริกฺขยํ  คจฺฉนฺตีติ ฯ
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 เตน  อาห  ภควา  “(โย  ปุคฺคโล)  ‘(อิทํ  เวลาชาตํ)  อติสีตํ  (โหติ)’  อิติ  (วตฺวา)  กมฺมํ  น  กโรติ,  

(โย  ปุคฺคโล)  ‘(อิทํ  เวลาชาตํ)  อติอุณฺหํ  (โหติ)’  อิติ  (วตฺวา)  ‘(อิทํ  เวลาชาตํ)  อติสายํ  (โหติ)’  

อิติ  (วตฺวา  ‘อยํ  เวลาชาโต)  อติปาโต  (โหติ)’  อิติ  (วตฺวา  ‘อหํ)  อติจฺฉาโต  (โหมิ)’  อิติ  (วตฺวา   

‘อหํ)  อติปิปาสิโต  (โหมิ)’  อิติ  กมฺมํ  น  กโรติ,  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  เอวํ  กิจฺจาปเทสพหุลสฺส   

วิหรโต,  อนุปฺปนฺนา  เจว  โภคา  นุปฺปชฺชนฺติ,  อุปฺปนฺนา  จ  โภคา  ปริกฺขยํ  คจฺฉนฺตีติ ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(โย  

ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ วา่  ‘(อิทํ  เวลาชาตํ) อ.เวลานี้  อติสีตํ 

เป็นเวลาหนาวหนัก  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  น  กโรติ ย่อมไม่กระทํา  กมฺม ํซึ่ง

การงาน,  (โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  ‘(อิทํ  เวลาชาตํ) 

อ.เวลานี้  อติอุณฺหํ เป็นเวลาร้อนหนัก  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  อิติ ว่า  ‘(อิทํ  

เวลาชาตํ) อ.เวลานี้  อติสายํ เป็นเวลาเย็นนัก  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  อิติ 

ว่า  ‘(อยํ  เวลาชาโต) อ.เวลานี้  อติปาโต เป็นเวลาเช้านัก  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ 

ดังนี้  อิติ ว่า  ‘(อหํ) อ.ข้าพเจ้า  อติจฺฉาโต เป็นผู้หิวนัก  (โหมิ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  

อิติ ว่า  ‘(อหํ) อ.ข้าพเจ้า  อติปิปาสิโต เป็นเวลากระหายนัก  (โหมิ) ย่อมเป็น’  อิติ 

ดังนี้  น  กโรติ ย่อมไม่กระทํา  กมฺมํ ซึ่งการงาน,  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส) เมื่อบุคคลนั้น   

กิจฺจาปเทสพหุลสฺส ผู้มากไปด้วยการอ้างซึ่งกิจ  เอวํ อย่างนี้  วิหรโต อยู่อยู่,  โภคา 

อ.โภคะ ท.  อนุปฺปนฺนา อันไม่เกิดขึ้นแล้ว  น  อุปฺปชฺชนฺต ิย่อมไม่เกิดขึ้น  เจว ด้วย

นั่นเทียว,  โภคา อ.โภคะ ท.  อุปฺปนฺนา อันเกิดขึ้นแล้ว  คจฺฉนฺติ ย่อมถึง  ปริกฺขยํ 

ซึ่งความสิ้นไปรอบ  จ ด้วย”  อิติ ดังนี้ ฯ 

      เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสว่า “บุคคลใดไม่ทําการงานด้วยอ้างว่า 

‘หนาวนัก ร้อนนัก เย็นนัก เช้านัก หิวนัก’ แล้วไม่ทําการงาน อ้างว่า ‘กระหายนัก’, 

เมื่อบุคคลนั้นมากไปด้วยการอ้างกิจอย่างนั้นอยู่ โภคะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้น ย่อมไม่

เกิดขึ้น และโภคะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมถึงความสิ้นไป”. 

 ..............................................................................................................................
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 ตาทิเส  หิ  ธนานิ  อติกฺกมนฺติ ฯ  เตนาห  ภควา

[๔๑๑]   “อติสีตํ  อติอุณฺหํ   อติสายมิทํ  อหุ

  อิติ  วิสฺสฏฺฅกมฺมนฺเต   อตฺถา  อจฺเจนฺติ  มาณเวติ ฯ

 ตาทิเส  (ปุคฺคเล)  หิ  ธนานิ  อติกฺกมนฺติ ฯ  เตน  อาห  ภควา

[๔๑๑]    “(อิทํ  เวลาชาตํ  อติสีตํ  (อหุ),  (อิทํ  เวลาชาตํ  อติอุณฺหํ   (อหุ),  

  อติสายํ  อิทํ  (เวลาชาตํ)  อหุ’

  อิติ  (วจเนน)  วิสฺสฏฺฅกมฺมนฺเต   อตฺถา  อจฺเจนฺติ  มาณเวติ ฯ

   ห ิ จริงอยู่  ธนานิ อ.ทรัพย์ ท.  อติกฺกมนฺติ ย่อมก้าวล่วง  ตาทิเส  (ปุคฺคเล) ซึ่ง

บุคคล ท. ผู้เช่นนั้น ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัส

แล้ว  อิติ ว่า

 “อตฺถา อ.ประโยชน์ ท.  อจฺเจนฺติ ย่อมล่วงเลย  มาณเว 

ซึ่งมาณพ ท.  วิสฺสฏฺฅกมฺมนฺเต ผู้มีการงานอันสละแล้ว  

(วจเนน) ด้วยคํา  อิติ ว่า  “อิทํ  (เวลาชาตํ) อ.เวลานี้  อติสีต ํ 

เป็นเวลาอันหนาวยิ่ง  อหุ ได้เป็นแล้ว,  (อิทํ  เวลาชาตํ)

อ.เวลานี้  อติอุณฺหํ เป็นเวลาอันร้อนยิ่ง  อหุ ได้เป็นแล้ว,  

(อิทํ  เวลาชาตํ) อ.เวลานี้  อติสายํ เป็นเวลาเย็นยิ่ง  อหุ ได้

เป็นแล้ว’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 แท้จริง ทรัพย์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยบุคคลผู้เช่นนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาค

เจ้า จึงตรัสว่า

 “ประโยชน์ทั้งหลาย ย่อมล่วงเลยมาณพผู้สละการงาน ด้วย

อ้างกิจอย่างนี้ว่า ‘เวลานี้ หนาวนัก เวลานี้ ร้อนนัก เวลานี้ เย็น

นัก”.

 ..............................................................................................................................
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 ตตฺถ  อติสายมิทํ  อหูติ  อิทํ  อติสายํ  ชาตนฺติ  เย  เอวํ  วตฺวา  กมฺมํ  น  กโรนฺติ ฯ  

อิติ  วิสฺสฏฺฅกมฺมนฺเตติ  เอวํ  วตฺวา  ปริจฺจตฺตกมฺมนฺเต ฯ  อตฺถา  อจฺเจนฺติ  มาณเวติ   

เอวรูเป  ปุคฺคเล  อตฺถา  อติกฺกมนฺติ  เตสุ  น  ติฏฺฅนฺตีติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 “ตตฺถ  (ปเทสุ)  ‘อติสายมิทํ  อหูติ  (คาถาปาทสฺส)  ‘อิทํ  (เวลาชาตํ)  อติสายํ  ชาตนฺติ  เย  (ชนา)  

เอวํ  วตฺวา  กมฺมํ  น  กโรนฺติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘อิติ  วิสฺสฏฺฅกมฺมนฺเตติ  (คาถาปาทสฺส)  ‘เอวํ  

วตฺวา  ปริจฺจตฺตกมฺมนฺเต’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘อตฺถา  อจฺเจนฺติ  มาณเวติ  (คาถาปาทสฺส)  ‘เอวรูเป  

ปุคฺคเล  อตฺถา  อติกฺกมนฺติ  เตสุ  (ปุคฺคเลสุ)  น  ติฏฺฅนฺติ’  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 ตพฺพณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งสิคาลสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘เย  

(ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  วตฺวา กล่าวแล้ว  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘(อิทํ  เวลาชาตํ)

อ.เวลานี้  อติสายํ เป็นเวลาเย็นยิ่งนัก  ชาตํ เกิดแล้ว’  อิติ ดังนี้เป็นต้น  น  กโรนฺติ  

ย่อมไม่กระทํา  กมฺม ํซึ่งการงาน’  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  ‘อติสายมิทํ  อหูติ   

(คาถาปาทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บาทแห่งพระคาถาว่า ‘อติสายมิทํ  

อหุ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘เอวํ  วตฺวา  ปริจฺจตฺตกมฺมนฺเต ผู้กล่าว

อย่างนั้น แล้วสละการงาน’  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  ‘อิติ   

วิสฺสฏฺฅกมฺมนฺเตติ ว่า ‘อิติ  วิสฺสฏฺฅกมฺมนฺเต’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า   

‘อตฺถา อ.ประโยชน์ ท.  อติกฺกมนฺติ ย่อมล่วงเลย  ปุคฺคเล ซึ่งบุคคล ท.  เอวรูเป  

ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป  น  ติฏฺฅนฺติ ย่อมไม่ตั้งอยู่  เตสุ  (ปุคฺคเลสุ) ในบุคคล ท. เหล่านั้น’   

(อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  ‘อตฺถา  อจฺเจนฺติ  มาณเวติ ว่า  

‘อตฺถา  อจฺเจนฺติ  มาณเว’ ดังนี้ ฯ 

  อรรถกถาสิคาลสูตรนั้นว่า “บรรดาบทเหล่านั้น บาทคาถาว่า ‘อติสายมิทํ  อหุ’ ความ

ว่า บุคคลใดกล่าวอย่างนี้ว่า ‘เวลานี้ เป็นเวลาเย็นนักแล้ว’ ดังนี้เป็นต้น แล้วไม่ทําการ

งาน. บาทคาถาว่า ‘อิติ  วิสฺสฏฺฅกมฺมนฺเต’ ได้แก่ ผู้กล่าวอย่างนั้นแล้วสละการงาน

เสีย. บาทคาถาว่า ‘อตฺถา  อจฺเจนฺติ  มาณเว’ ความว่า ประโยชน์ทั้งหลาย ย่อมล่วง

เลยบุคคลผู้เห็นปานนี้ คือ ย่อมไม่ตั้งอยู่ในบุคคลเหล่านั้น”. 

 ..............................................................................................................................
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 อตฺถาติ  ธนานิ ฯ  อติกฺกมนฺตีติ  อปคจฺฉนฺติ ฯ  อถวา  อตฺถาติ  กิจฺจานิ ฯ   

อติกฺกมนฺตีติ  อติกฺกนฺตกาลานิ  โหนฺติ ฯ  เตสํ  อติกฺกโมปิ  อตฺถโต  ธนานํ  เอว   

อติกฺกโมติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 “อตฺถาติ  ธนานิ ฯ  ‘อติกฺกมนฺตีติ  (ปทสฺส)  ‘อปคจฺฉนฺติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  อถวา  อตฺถาติ   

กิจฺจานิ ฯ  ‘อติกฺกมนฺตีติ  (ปทสฺส)  ‘อติกฺกนฺตกาลานิ  โหนฺติ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  เตสํ  (กิจฺจานํ)   

อติกฺกโมปิ  อตฺถโต  ธนานํ  เอว  อติกฺกโมติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งสิคาลสูตรนั้น  อิติ ว่า  “ธนานิ อ.ทรัพย์ ท.  อตฺถาติ ชื่อว่า

ประโยชน์ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อปคจฺฉนฺติ ย่อมไปปราศ’  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  ‘อติกฺกมนฺตีติ ว่า ‘อติกฺกมนฺติ’ ดังนี้ ฯ  อถวา อีกอย่างหนึ่ง  กิจฺจานิ 

อ.กิจ ท.  อตฺถาติ ชื่อว่าประโยชน์ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘อติกฺกนฺตกาลานิ  

เป็นกาลอันก้าวล่วงแล้ว  โหนฺติ ย่อมเป็น’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  ‘อติกฺกมนฺตีติ  

ว่า ‘อติกฺกมนฺติ’ ดังนี้ ฯ  อติกฺกโมปิ แม้ อ.การก้าวล่วงไป  เตสํ  (กิจฺจานํ) แห่งกิจ ท. 

เหล่านั้น  อตฺถโต โดยเนื้อความ  อติกฺกโม คือ อ.การก้าวล่วงไป  ธนานํ  เอว แห่ง

ทรัพย์ ท. นั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ 

  ฎีกาสิคาลสูตรนั้นว่า “ทรัพย์ทั้งหลาย ชื่อว่าประโยชน์. บทว่า ‘อติกฺกมนฺติ’ ได้แก่ 

ย่อมปราศจากไป. อีกอย่างหนึ่ง  กิจทั้งหลาย ชื่อว่าประโยชน์. บทว่า ‘อติกฺกมนฺติ’ 

ได้แก่ ล่วงกาลเสียแล้ว. แม้การล่วงไปแห่งกิจเหล่านั้น โดยเนื้อความ ก็คือการล่วงไป

แห่งทรัพย์ทั้งหลายนั่นเอง”.

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

[๔๑๒] โย  ปน  สีตาทีนิ  อคเณตฺวา  อตฺตโน  อนลสตาย  กมฺมนฺเต  อากุเล  น  กโรติ,  โส  

มหนฺตํ  ธนํ  อุปฺปาเทตฺวา  สุขํ  วินฺทติ ฯ  อฑฺฒมาสกราชาทโย  เจตฺถ  นิทสฺสนํ ฯ

 โย  (ปุคฺคโล)  ปน  สีตาทีนิ  (ทุกฺขานิ)  อคเณตฺวา  อตฺตโน  อนลสตาย  กมฺมนฺเต  อากุเล  น   

กโรติ,  โส  (ปุคฺคโล)  มหนฺตํ  ธนํ  อุปฺปาเทตฺวา  สุขํ  วินฺทติ ฯ  อฑฺฒมาสกราชาทโย  (ชนา)  จ  

เอตฺถ  (วตฺถุมฺหิ)  นิทสฺสนํ  (โหติ) ฯ

 ปน อนึ่ง  โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  อคเณตฺวา ไม่คํานึงถึงแล้ว  สีตาทีนิ  (ทุกฺขานิ)  
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ซึ่งความทุกข์ ท. มีความหนาวเป็นต้น  น  กโรติ ย่อมไม่กระทํา  กมฺมนฺเต ซึ่งการ

งาน ท.  อากุเล ให้อากูล  อตฺตโน  อนลสตาย เพราะความที่ แห่งตน เป็นผู้ไม่

เกียจคร้าน,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  ธนํ ยังทรัพย์  มหนฺต ํอันใหญ่  อุปฺปาเทตฺวา  

ให้เกิดขึ้นแล้ว  วินฺทติ ย่อมประสบ  สุขํ ซึ่งความสุข ฯ  จ ก็  อฑฺฒมาสกราชาทโย  

(ชนา) อ.ชน ท. มีพระราชาพระนามว่าอัฑฒมาสกเป็นต้น  นิทสฺสนํ เป็นอุทาหรณ์  

เอตฺถ  (วตฺถุมฺหิ) ในเรื่องนี้  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ

 อนึ่ง บุคคลใด ไม่คํานึงถึงความหนาวเป็นต้น ย่อมไม่ทําการงานให้อากูล เพราะความ

ที่ตนไม่เกียจคร้าน, บุคคลนั้นทําทรัพย์เป็นอันมากให้เกิดขึ้น ย่อมประสบสุข. ก็ใน

เรื่องนี้ มีพระเจ้าอัฑฒมาสกเป็นต้น เป็นอุทาหรณ์.

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

๕. อฑฺฒมาสกราชวตฺถุ

[๔๑๓] อตีเต  พาราณสิยา  อุตฺตรทฺวารวาสี  เอโก  ภติโก  อโหสิ ฯ  โส  อุทกภตึ  กตฺวา  

ลทฺธํ  อฑฺฒมาสกํ  ปาการิฏฺฅกาย  อนฺตเร  ฅเปตฺวา  ภตึ  กโรนฺโต  ทกฺขิณทฺวารํ   

ปตฺวา  ตตฺถ  อุทกภติเมว  กตฺวา  ชีวมานาย  กปณิตฺถิยา  สทฺธึ  สํวาสํ  กปฺเปสิ ฯ  

ตายปิ  อฑฺฒมาสโกว  ลทฺโธ ฯ  อเถกสฺมึ  ฉณทิวเส  สา  ตํ  อาห  “สามิ  นคเร  ฉโณ  

วตฺตติ,  สเจ  กิญฺจิ  อตฺถิ,  มยมฺปิ  กีเฬยฺยามาติ ฯ  โส  “อฑฺฒมาสโก  เม  อตฺถิ,  โส  

อุตฺตรทฺวาเร  อิฏฺฅกนฺตเร  ฅปิโต,  อิโต  ทฺวาทสโยชนนฺเต  เม  นิธานํ,  ตว  ปน  หตฺเถ  

กิญฺจิ  อตฺถีติ  อาห ฯ  สา  “อตฺถิ  สามิ  อฑฺฒมาสโกติ  วตฺวา  “ตว  อฑฺฒมาสโก  มม  

อฑฺฒมาสโกติ  มาสโก  โหติ  ตโต  เอเกน  โกฏฺฅาเสน  มาลํ  เอเกน  คนฺธํ  เอเกน  สุรํ  

คเหตฺวา  กีฬิสฺสาม  คจฺฉ  ตว  สนฺตกํ  อาหราติ  อาห ฯ  โส  หฏฺฅตุฏฺโฅ  คายนฺโตว  

ปกฺกามิ ฯ  โส  หิ  นาคพโล  ฉ  โยชนานิ  อติกฺกมฺม  มชฺฌนฺติเก  วีตจฺฉิตงฺคารสนฺถต-

มิว  อุณฺหวาลุกํ  มทฺทนฺโต  ราชงฺคณํ  ปาปุณิ ฯ  ตทา  อุทโย  นาม  พาราณสีราชา  

วาตปาเน  ฅิโต  ตํ  ตถา  คจฺฉนฺตํ  ทิสฺวา  “กินฺนุ  โข  เอส  เอวรูปํ  อาตปํ  อคเณตฺวา  

หฏฺฅตุฏฺโฅ  คายนฺโต  คจฺฉติ  ปุจฺฉิสฺสามิ  นนฺติ  จินฺเตตฺวา  ตํ  ปกฺโกสาเปตฺวา  ปุจฺฉิ ฯ   

โส  สพฺพํ  ปวตฺตึ  กเถตฺวา  “เทว  ภริยาย  กถํ  อนุสฺสรนฺตํ  มํ  กามาตโป  ตปติ,  
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น  สุริยาตโปติ  อาห ฯ  “เกน  การเณน  อาตปํ  อคเณตฺวา  ตุฏฺโฅ  คายสีติ ฯ  “เทว   

ตํ  นิธานํ  อาเนตฺวา  ตาย  สทฺธึ  อภิรมิสฺสามีติ  อิมินา  การเณน  ตุฏฺโฅ  คายามีติ ฯ   

“กึ  ตว  นิธานํ  สตสหสฺสมตฺตํ  อตฺถีติ ฯ  “นตฺถิ  เทวาติ ฯ  ราชา  ปฏิปาฏิยา   

หาเปตฺวา  “เอโก  มาสโกติ  ปุจฺฉิ ฯ  “นตฺถิ  เทวาติ ฯ  “อฑฺฒมาสโกติ ฯ  “อาม   

เทวาติ ฯ  “เตนหิ  โภ  ปุริส  เอวรูเป  อาตเป  ตตฺถ  มาคมิ,  อหนฺเต  อฑฺฒมาสกํ   

ทสฺสามีติ ฯ  “เทว  ตุมฺเหหิ  ทินฺนํ  คณฺหนฺโตปิ  อิตรํ  น  นาเสสฺสามิ,  มม  คมนํ   

อหาเปตฺวา  ตํ  คณฺหิสฺสามีติ ฯ  ราชา  ปฏิปาฏิยา  วฑฺเฒตฺวา  “โภ  ปุริส  นิวตฺต   

มาสกํ  เทฺว  มาสเก  ฯเปฯ  โกฏิสตํ  อปริมิตธนํ  ทสฺสามีติ  วตฺวา,  ตสฺมึ  ตเถว   

วทนฺเต,  เสฏฺฅิฏฺฅานาทีหิ  ฅานนฺตเรหิ  ปโลเภตฺวา,  ตสฺมึ  ตเถว  วทนฺเต,   

“อุปฑฺฒรชฺชํ  เต  ทสฺสามีติ  วตฺวา,  ตสฺมึ  สมฺปฏิจฺฉนฺเต,  “คจฺฉถ  มม  สหายกสฺส   

เกสมสฺสุํ  หาเรตฺวา  นหาเปตฺวา  อลงฺกริตฺวา  อาเนถาติ  อาณาเปสิ ฯ  อมจฺจา   

ตถา  กตฺวา  อาเนสุํ ฯ  ราชา  รชฺชํ  ทฺวิธา  ภินฺทิตฺวา  ตสฺส  อุปฑฺฒรชฺชํ  อทาสิ ฯ   

โส  อฑฺฒมาสกราชา  นาม  อโหสิ ฯ  อฏฺฅกนิปาเต  คงฺคมาลชาตกวณฺณนายํ   

อฑฺฒมาสกราชวตฺถุ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  ภติโก อ.บุคคลผู้กระทําซึ่งการรับจ้าง  เอโก คน

หนึ่ง  อุตฺตรทฺวารวาสี ผู้อยู่ใกล้ประตูทิศเหนือโดยปกติ  พาราณสิยา แห่งเมือง 

พาราณสี  อโหสิ ได้มีแล้ว ฯ  โส  (ภติโก) อ.บุคคลผู้กระทําซึ่งการรับจ้างนั้น  ฅเปตฺวา  

เก็บไว้แล้ว  อฑฺฒมาสกํ ซึ่งกึ่งแห่งมาสก  (อตฺตนา)  อุทกภตึ  กตฺวา  ลทฺธํ อันอัน

ตน กระทําแล้ว  ซึ่งการรับจ้างในเพราะการนําไปซึ่งนํ้า ได้แล้ว  อนฺตเร ในระหว่าง  

ปาการิกิฏฺฅกาย แห่งอิฐที่กําแพง  กโรนฺโต กระทําอยู่  ภต ึซึ่งการรับจ้าง  ปตฺวา ถึง

แล้ว  ทกฺขิณทฺวารํ ซึ่งประตูทิศใต้  กปฺเปส ิสําเร็จแล้ว  สํวาสํ ซึ่งการอยู่ร่วม  สทฺธึ 

กับ  กปณิตฺถิยา ด้วยหญิงผู้กําพร้า  ตตฺถ  (ฅาเน)  อุทกภตึ  เอว  กตฺวา  ชีวมานาย  

ผู้กระทํา ซึ่งการรับจ้างในเพราะการนําไปซึ่งนํ้านั่นเทียว แล้วจึงเป็นอยู่อยู่ ในที่นั้น  ฯ   

อฑฺฒมาสโกว อ.กึ่งแห่งมาสกเทียว  ตายปิ  (อิตฺถิยา) อันหญิงแม้นั้น  ลทฺโธ ได้

แล้ว ฯ  อถ ครั้งนั้น  เอกสฺมึ  ฉณทิวเส ในวันแห่งมหรสพวันหนึ่ง  สา  (อิตฺถี) 

อ.หญิงนั้น  อาห กล่าวแล้ว  ตํ  (สามิกํ) กะสามีนั้น  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  ฉโณ 

อ.มหรสพ  วตฺตต ิย่อมเป็นไป  นคเร ในพระนคร,  สเจ ถ้าว่า  กิญฺจิ  (ธนํ) อ.ทรัพย์

อะไรๆ  อตฺถิ มีอยู่ไซร้,  มยมฺป ิแม้ อ.เรา ท.  กีเฬยฺยาม พึงเล่น”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  
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(สามิโก) อ.สามีนั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อฑฺฒมาสโก อ.กึ่งแห่งมาสก  เม ของ

เรา  อตฺถิ มีอยู่,  โส  (อฑฺฒมาสโก) อ.กึ่งแห่งมาสกนั้น  (มยา) อันเรา  ฅปิโต เก็บ

ไว้แล้ว  อิฏฺฅนฺตเร ในระหว่างแห่งอิฐ  อุตฺตรทฺวาเร ที่ประตูทิศเหนือ,  นิธานํ อ.ที่

เป็นที่เก็บ  เม ของเรา  (อตฺถิ) มีอยู่  ทฺวาทสโยชนนฺเต ในที่สุดแห่งโยชน์สิบสอง  

อิโต  (ฅานโต) แต่ที่นี้,  ปน ก็  กิญฺจิ  (ธนํ) อ.ทรัพย์อะไรๆ  หตฺเถ ในมือ  ตว ของ

เธอ  อตฺถิ มีอยู่หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ  สา  (อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  

“สามิ ข้าแต่นาย  อฑฺฒมาสโก อ.กึ่งแห่งมาสก  อตฺถิ มีอยู่”  อิติ ดังนี้  อาห กล่าว

แล้ว  อิติ ว่า  “อฑฺฒมาสโก อ.กึ่งแห่งมาสก  ตว ของท่าน  อฑฺฒมาสโก อ.กึ่งแห่ง

มาสก  มม ของดิฉัน  มาสโก เป็นหนึ่งมาสก  โหติ ย่อมเป็น  อิติ ด้วยประการฉะนี้,  

(มยํ) อ.เรา ท.  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  มาลํ ซึ่งระเบียบ  เอเกน  โกฏฺฅาเสน ด้วยส่วน

หนึ่ง  คนฺธํ ซึ่งของหอม  เอเกน  (โกฏฺฅาเสน) ด้วยส่วนหนึ่ง  สุร ํซึ่งสุรา  เอเกน  

(โกฏฺฅาเสน) ด้วยส่วนหนึ่ง  ตโต  (ธนโต) จากทรัพย์นั้น  กีฬิสฺสาม จักเล่น,  (ตฺวํ) 

อ.ท่าน  คจฺฉ จงไป,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อาหร จงนํามา  สนฺตกํ ซึ่งทรัพย์อันเป็นของมี

อยู่  ตว ของท่าน”  อิติ ดังนี้ ฯ  โส  (สามิโก) อ.สามีนั้น  หฏฺฅตุฏฺโฅ ทั้งร่าเริงแล้วทั้ง

ดีใจแล้ว  คายนฺโตว ขับอยู่เทียว  ปกฺกามิ หลีกไปแล้ว ฯ  ห ิก็  โส  (สามิโก) อ.สามี

นั้น  นาคพโล ผู้มีกําลังเพียงดังช้าง  อติกฺกมฺม ก้าวล่วงแล้ว  โยชนานิ สิ้นโยชน์ ท.  

ฉ ๖  มทฺทนฺโต เหยียบอยู่  อุณฺหวาลุกํ ซึ่งทรายอันร้อน  วีตจฺฉิตงฺคารสนฺถตํ  อิว 

เพียงดัง อันบุคคลลาดแล้วด้วยถ่านเพลิงอันมีเถ้าไปปราศแล้ว  มชฺฌนฺติเก ในเวลา

อันมีในท่ามกลาง  ปาปุณิ ถึงแล้ว  ราชงฺคเณ ที่เนินแห่งพระราชา ฯ  ตทา ในกาล

นั้น  พาราณสีราชา อ.พระราชาผู้เป็นใหญ่ในเมืองพาราณสี  อุทโย  นาม พระนาม

ว่าอุทัย  ฅิโต ประทับยืนแล้ว  วาตปาเน ที่พระบัญชร  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  ตํ  (ปุริสํ) 

ซึ่งบุรุษนั้น  คจฺฉนฺตํ ผู้ไปอยู่  ตถา เหมือนอย่างนั้น  จินฺเตตฺวา ทรงดําริแล้ว  อิติ ว่า  

“เอโส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั่น  อคเณตฺวา ไม่คํานึงถึงแล้ว  อาตปํ ซึ่งแดด  เอวรูปํ อันมี

อย่างนี้เป็นรูป  หฏฺฅตุฏฺโฅ ผู้ทั้งร่าเริงแล้วทั้งใจดีแล้ว  คายนฺโต ขับอยู่  คจฺฉติ ย่อม

ไป,  (อหํ) อ.เรา  ปุจฺฉิสฺสามิ จักถาม  นํ  (ปุริสํ) ซึ่งบุรุษนั้น”  อิติ ดังนี้  (ราชปุริสํ)  

ทรงยังราชบุรุษ  ปกฺโกสาเปตฺวา ให้ร้องเรียกแล้ว  ตํ  (ปุริสํ) ซึ่งบุรุษนั้น  ปุจฺฉิ  

ตรัสถามแล้ว ฯ  โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  กเถตฺวา กราบทูลแล้ว  ปวตฺตึ ซึ่งความ

เป็นไป  สพฺพ ํ ทั้งปวง  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติ
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เทพ  กามาตโป อ.ความเร่าร้อนเพราะอาศัยซึ่งกาม  ตปต ิย่อมแผดเผา  ม ํซึ่งข้า

พระพุทธเจ้า  อนุสฺสรนฺต ํผู้ระลึกถึงอยู่  กถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว  ภริยาย ของ

ภรรยา,  สุริยาตโป อ.ความเร่าร้อนอาศัยพระอาทิตย์  น  ตปต ิย่อมไม่แผดเผา”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  (ราชา) อ.พระราชา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เจ้า  อคเณตฺวา  

ไม่คํานึงถึงแล้ว  อาตปํ ซึ่งแดด  ตุฏฺโฅ ใจดีแล้ว  คายสิ ย่อมขับ  เกน  การเณน 

เพราะเหตุอะไร ?”  อิติ ดังนี้ ฯ  (โส  ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  

“เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  (อหํ) อ.ข้าพระพุทธเจ้า  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ 

ว่า  ‘(อหํ) อ.เรา  อาเนตฺวา นํามาแล้ว  ตํ  (ธนํ) ซึ่งทรัพย์นั้น  อภิรมิสฺสามิ จักยินดี

ยิ่ง  สทฺธึ กับ  ตาย  (ภริยาย) ด้วยภรรยานั้น’  อิติ ดังนี้  ตุฏฺโฅ ดีใจแล้ว  คายามิ 

ย่อมขับ  อิมินา  การเณน เพราะเหตุนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  (ราชา) อ.พระราชา  (ปุจฺฉิ) 

ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “สตสหสฺสมตฺตํ  (ธนํ) อ.ทรัพย์ มีแสนเป็นประมาณ  ตว  

นิธานํ อันอันเจ้าฝังไว้  อตฺถิ มีอยู่  กึ หรือ ?”  อิติ ดังนี้ ฯ  (โส  ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  

(อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ วา่  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  (สตสหสฺสมตฺตํ  ธนํ) 

อ.ทรัพย์ มีแสนเป็นประมาณ  (มยา  นิธานํ) อันอันข้าพระพุทธเจ้าฝังไว้  นตฺถิ ย่อม 

ไม่มี”  อิติ ดังนี้ ฯ  ราชา อ.พระราชา  (ธนํ) ยังทรัพย์  หาเปตฺวา ให้ลดลงแล้ว   

ปฏิปาฏิยา ตามลําดับ  ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “มาสโก อ.มาสก  เอโก หนึ่ง  

(อตฺถิ) มีอยู่หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ  (โส  ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ 

ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  (มาสโก) อ.มาสก  (เอโก) หนึ่ง  นตฺถิ ย่อม

ไม่มี”  อิติ ดังนี้ ฯ  (ราชา) อ.พระราชา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “อฑฺฒมาสโก  

อ.กึ่งแห่งมาสก  (อตฺถิ) มีอยู่หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ  (โส  ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  (อาห) 

กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  อาม พระเจ้าข้า”  อิติ ดังนี้ ฯ   

(ราชา) อ.พระราชา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ปุริส ดูก่อนบุรุษ  โภ ผู้เจริญ   

เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺวํ) อ.เจ้า  มา  คมิ อย่าไปแล้ว  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้น  อาตเป 

ในแดด  เอวรูเป อันมีอย่างนี้เป็นรูป,  อหํ อ.เรา  ทสฺสามิ จักให้  อฑฺฒมาสกํ ซึ่งกึ่ง

แห่งมาสก  เต แก่เจ้า”  อิติ ดังนี้ ฯ  (โส  ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ 

ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  (อหํ) อ.ข้าพระพุทธเจ้า  คณฺหนฺโตปิ แม้รับ

เอาอยู่  (อฑฺฒมาสกํ) ซึ่งกึ่งแห่งมาสก  ตุมฺเหหิ  ทินฺนํ อันอันพระองค์พระราชทาน

แล้ว  อิตรํ  (อฑฺฒมาสกํ)  น  นาเสสฺสามิ จักไม่ยังกึ่งแห่งมาสกนอกนี้ให้ฉิบหายไป,  
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(อหํ) อ.ข้าพระพุทธเจ้า  มม  คมนํ  อหาเปตฺวา ไม่ยังการไป ของข้าพระพุทธเจ้า ให้

งดไปแล้ว  คณฺหิสฺสามิ จักถือเอา  ตํ  (อฑฺฒมาสกํ) ซึ่งกึ่งแห่งมาสกนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ   

ราชา อ.พระราชา  (ธนํ) ทรงยังทรัพย์  วฑฺเฒตฺวา ให้เจริญแล้ว  ปฏิปาฏิยา ตาม

ลําดับ  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “โภ  ปุริส ดูก่อนบุรุษผู้เจริญ  (ตฺวํ) อ.เจ้า  นิวตฺต จง

กลับ,  (อหํ) อ.เรา  ทสฺสามิ จักให้  มาสกํ ซึ่งมาสก  เทฺว  มาสเก ซึ่งมาสก ท. สอง 

ฯลฯ โกฏิสตํ ซึ่งร้อยแห่งโกฏิ  อปริมิตธนํ ซึ่งทรัพย์อันหาประมาณมิได้”  อิติ ดังนี้,  

ตสฺมึิ  (ปุริเส) ครั้นเมื่อบุรุษนั้น  วทนฺเต กล่าวแล้ว  ตถา  เอว เหมือนอย่างนั้นนั่น

เทียว,  ปโลเภตฺวา ทรงหลอกล่อแล้ว  ฅานนฺตเรหิ ด้วยตําแหน่ง ท.  เสฏฺฅิฏฺฅานาทีหิ  

มีตําแหน่งแห่งเศรษฐีเป็นต้น,  ตสฺมึิ  (ปุริเส) ครั้นเมื่อบุรุษนั้น  วทนฺเต กล่าวแล้ว  

ตถา  เอว เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว,  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  ทสฺสามิ 

จักให้  อุปฑฺฒรชฺชํ ซึ่งความเป็นแห่งพระราชาอันเข้าไปด้วยทั้งกึ่ง  เต แก่เจ้า”  อิติ 

ดังนี้,  ตสฺมึ  (ปุริเส) ครั้นเมื่อบุรุษนั้น  สมฺปฏิจฺฉนฺเต รับพร้อมอยู่,  อาณาเปสิ ทรง

รับสั่งแล้ว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  คจฺฉถ จงไป,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  เกสมสฺสุ ํ

ยังผมและหนวด  สหายกสฺส แห่งสหาย  มม ของเรา  หาเรตฺวา ให้นําไปแล้ว   

นหาเปตฺวา ให้อาบแล้ว  อลงฺกริตฺวา ประดับแล้ว  อาเนถ จงนํามา”  อิติ ดังนี้ ฯ  

อมจฺจา อ.อํามาตย์ ท.  กตฺวา กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น  อาเนสุํ นํามา

แล้ว ฯ  ราชา อ.พระราชา  ภินฺทิตฺวา ทรงแบ่งแล้ว  รชฺช ํซึ่งความเป็นแห่งพระราชา   

ทฺวิธา โดยส่วนสอง  อทาสิ ได้พระราชทานแล้ว  อุปฑฺฒรชฺชํ ซึ่งความเป็นแห่งพระ

ราชาอันเข้าไปด้วยทั้งกึ่ง  ตสฺส  (ปุริสสฺส) แก่บุรุษนั้น ฯ  โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  

อฑฺฒมาสกราชา  นาม เป็นพระราชาพระนามว่าอัฑฒมาสก  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  

อฑฺฒมาสกราชวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระราชาพระนามว่าอัฑฒมาสก  (อาคตํ) มาแล้ว  

คงฺคมาลชาตกวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งคังคมาลชาดก  อฏฺฅกนิปาเต ในอัฏฐก- 

นิบาต ฯ

 ในอดีตกาล มีคนรับจ้างคนหนึ่ง อยู่ใกล้ประตูด้านทิศอุดรแห่งกรุงพาราณสี. เขาเก็บ

ทรัพย์ครึ่งมาสกที่ทําการรับจ้างตักนํ้าได้มาไว้ ในระหว่างแผ่นอิฐแห่งกําแพง ทําการ

รับจ้างอยู่ถึงประตูด้านทักษิณ สําเร็จการอยู่ร่วมกับสตรีกําพร้าผู้ทําการรับจ้างตักนํ้า

เป็นอยู่ในที่นั้น. แม้นางก็ได้ทรัพย์ครึ่งมาสกเหมือนกัน. ครั้นถึงวันมีมหรสพวันหนึ่ง 

นางกล่าวกับสามีว่า “นาย มหรสพกําลังดําเนินไปในพระนคร ถ้าทรัพย์อะไรๆ มีอยู่, 
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แม้พวกเรา ก็พึงเล่น”. สามีกล่าวว่า “ผมมีทรัพย์อยู่ครึ่งมาสก ผมเก็บมันไว้ในระหว่าง

แผ่นอิฐ ใกล้ประตูด้านทิศอุดร ที่ฝังทรัพย์อขงผมอยู่ในที่สุด ๑๒ โยชน์ จากที่นี้, ก็

ทรัพย์อะไรๆ ในมือของเธอ มีอยู่หรือ ?”. นางกล่าวตอบว่า “นาย ทรัพย์ครึ่งมาสกของ

ดิฉันมีอยู่” ดังนี้แล้ว กล่าวว่า “ทรัพย์ของพี่ ครึ่งมาสก ของดิฉันครึ่งมาสก รวมเป็น

หนึ่งมาสก เราจักถือเอาดอกไม้ด้วยทรัพย์ส่วนหนึ่ง ของหอมด้วยทรัพย์ส่วนหนึ่ง สุรา

ด้วยทรัพย์ส่วนหนึ่ง จากทรัพย์มาสกหนึ่งนั้น แล้วจึงเล่น, นายจงไปนําทรัพย์อันมีอยู่

ของพี่มา”. เขายินดีและร่าเริง ร้องเพลงพลางหลีกไป. ก็เขามีกําลังดังช้าง ล่วงหนทาง 

๖ โยชน์ เหยียบทรายอันร้อนระอุดุจลาดไว้ด้วยถ่านเพลิงที่ปราศจากเถ้า ในเวลา

เที่ยง บรรลุถึงพระลานหลวง. ครั้งนั้น พระเจ้ากรุงพาราณสีพระนามว่าอุทัย ประทับ

ยืนอยู่ที่พระบัญชร ทอดพระเนตรเห็นเขาเดินไปอย่างนั้น ทรงดําริว่า “ทําไมหนอ 

เจ้าคนนี้ ไม่คํานึงถึงแดดเห็นปานนั้น ยินดีและร่าเริงร้องเพลงพลางหลีกไป, เราจัก

ถามเขาดู” แล้วรับสั่งให้เรียกบุรุษนั้นมาถาม. เขากราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดแล้ว ทูลว่า  

“ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ ความเร่าร้อนอาศัยกาม ย่อมแผดเผาข้าพระพุทธเจ้า

ผู้ระลึกถึงถ้อยคําของภรรยา, ความเร่าร้อนอาศัยพระอาทิตย์ หาแผดเผาข้า

พระพุทธเจ้าได้ไม่”. พระราชาตรัสถามว่า “เพราะอะไร เจ้าจึงไม่คํานึงถึงแดด ยินดี

แล้วร้องเพลงอยู่ ?”. เขาจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ ข้าพระพุทธเจ้า 

คิดว่า ‘เราจักนําทรัพย์ที่เก็บไว้นั้นมาแล้ว จักอภิรมกับภรรยานั้น’ เพราะเหตุนั้น ข้า

พระพุทธเจ้า จึงร่าเริง ร้องเพลงอยู่”. พระราชาตรัสถามว่า “ทรัพย์ที่ฝังไว้ของเจ้า มี

ประมาณถึงแสนหรือ ?”. เขากราบทูลว่า “หามิได้ พระเจ้าข้า”. พระราชาลดลงโดย

ลําดับ ตรัสถามว่า “ทรัพย์ของเจ้ามีประมาณมาสกหนึ่งหรือ ?”. เขากราบทูลว่า 

“หามิได้ พระเจ้าข้า”. พระราชาตรัสถามว่า “มีครึ่งมาสกหรือ ?”. เขากราบทูลว่า “อย่าง

นั้น พระเจ้าข้า”. พระราชาตรัสว่า “บุรุษผู้เจริญ ถ้าอย่างนั้น เจ้าอย่าไปในที่นั้น ใน

แดดเห็นปานนี้, เราจะให้ทรัพย์ครึ่งมาสกแก่เจ้า”. บุรุษนั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์

ผู้สมมุติเทพ ข้าพระพุทธเจ้าแม้รับเอาทรัพย์ที่พระองค์พระราชทานแล้ว ก็จักไม่ทํา

ทรัพย์นอกนี้ให้ฉิบหาย, ข้าพระพุทธเจ้าจักไม่ลดละการไปของข้าพระพุทธเจ้า จักถือ

เอาทรัพย์นั้นให้ได้”. พระราชาทรงเพิ่มโดยลําดับ ตรัสว่า “บุรุษผู้เจริญ เจ้าจงกลับ เรา

จักให้ทรัพย์ ๑ มาสก ๒ มาสก ฯลฯ ทรัพย์ ๑๐๐ โกฏิ ทรัพย์อันกําหนดไม่ได้” ดังนี้

แล้ว, เมื่อบุรุษนั้นกล่าวอยู่อย่างนั้นนั่นแหละ, จึงทรงประเล้าประโลมด้วยฐานันดร
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ศักดิ์มีตําแหน่งเศรษฐีเป็นต้น. เมื่อเขายังกล่าวอยู่อย่างนั้น ตรัสว่า “เราจักให้ราช-

สมบัติครึ่งหนึ่งแก่เจ้า” เมื่อเขารับรอง ทรงบัญชาสั่งว่า “ท่านทั้งหลายจงไปปลงผม

และหนวดของสหายของเรา ให้อาบนํ้าแล้วประดับประดานํามา”. อํามาตย์ทั้งหลาย

ทําอย่างนั้นแล้วนํามา. พระราชาทรงแบ่งราชสมบัติเป็น ๒ ส่วน ได้พระราชทานราช-

สมบัติครึ่งหนึ่งแก่เขา. เขาจึงได้นามว่าพระเจ้าอัฑฒมาสก. เรื่องพระเจ้าอัฑฒมาสก 

มาในอรรถกถาภังคมาลชาดก อัฏฐกนิบาต.

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

[๔๑๔] ตทญฺฃวตฺถุ  ขนฺตีติ  ปเท  อาวิภวิสฺสติ ฯ  เตนาห  

  “โย  จ  สีตญจฺ  อุณฺหญจฺ   ติณา  ภิยฺโย  น  มญฺฃติ

  กรํ  ปุริสกิจฺจานิ   โส  สุขา  น  วิหายตีติ ฯ

 ตทญฺฃวตฺถุ  “ขนฺตีติ  ปเท  อาวิภวิสฺสติ ฯ  เตน  (ภควา)  อาห  

  “โย  จ  (ปุคฺคโล)  สีตํ  จ  อุณฺหํ  จ  ติณา  ภิยฺโย  น  มญฺฃติ

  กรํ  ปุริสกิจฺจานิ,   โส  (ปุคฺคโล)  สุขา  น  วิหายตีติ ฯ

 ตทญฺฃวตฺถุ อ.เรื่องอื่นจากนั้น  อาวิภวิสฺสติ จักมีแจ้ง  ปเท ในบท  “ขนฺตีติ ว่า  

“ขนฺติ” ดังนี้ ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัสแล้ว  

อิติ ว่า

 “จ ก็  โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  กรํ กระทําอยู่  ปุริสกิจฺจานิ 

ซึ่งกิจของบุรุษ ท.  น  มญฺฃติ ย่อมไม่สําคัญ  สีตํ  จ ซึ่งหนาว

ด้วย  อุณฺหํ  จ ซึ่งร้อนด้วย  ภิยฺโย โดยยิ่ง  ติณา กว่าหญ้า,  

โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  น  วิหายต ิ ย่อมไม่เสื่อม  สุขา 

จากสุข”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เรื่องอื่นจากนั้น จักมีแจ้งในบทว่า “ขนฺติ” เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัส

ว่า

 “ก็บุคคลใด เมื่อทํากิจแห่งบุรุษ ไม่สําคัญหนาวและร้อนยิ่งไป
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กว่าหญ้า บุคคลนั้น ย่อมไม่เสื่อมไปจากสุข”.

 ตตฺถ  ติณา  ภิยฺโยติ  ติณโตปิ  อุตฺตรินฺติ  สิคาลวณฺณนา ฯ  ติณา  ภิยฺโย  น  มญฺฃตีติ   

ติณํ  วิย  ปริภวนฺโต  อภิภุยฺย  วตฺตตีติ  อตฺโถติ  อาฬวกสุตฺตฏีกา ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ติณา  ภิยฺโยติ  (ปททฺวยสฺส)  ‘ติณโตปิ  อุตฺตรึ’  (อิติ  อตฺโถ)”  อิติ  สิคาลวณฺณนา ฯ   

“ติณา  ภิยฺโย  น  มญฺฃตีติ  (คาถาปาทสฺส)  ‘ติณํ  วิย  ปริภวนฺโต  อภิภุยฺย  วตฺตตีติ  อตฺโถติ  

อาฬวกสุตฺตฏีกา ฯ

 สิคาลวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งสิคาลสูตร  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  

‘อุตฺตรึ อันยิ่ง  ติณโตปิ แม้กว่าหญ้า’  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  ‘ติณา  ภิยฺโยติ  

(ปททฺวยสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -หมวดสองแห่งบทว่า ‘ติณา  ภิยฺโย’  

ดังนี้ ฯ  อาฬวกสุตฺตฏีกา อ.ฎีกาแห่งอาฬวกสูตร  อิติ ว่า  “อตฺโถ อ.อรรถ  อิติ ว่า  

‘ปริภวนฺโต ดูหมิ่นอยู่  ติณํ  วิย ราวกะ อ.หญ้า  อภิภุยฺย ครอบงําแล้ว  วตฺตติ ย่อม

เป็นไป’  อิติ ดังนี้  (คาถา ปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  ‘ติณา  ภิยฺโย  น  มญฺฃตีติ 

ว่า ‘ติณา  ภิยฺโย  น  มญฺฃติ’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อรรถกถาสิคาลสูตรว่า “บรรดาบทเหล่านั้น คําว่า ‘ติณา  ภิยฺโย’ ความว่า ให้ยิ่งแม้

กว่าหญ้า”. ฎีกาอาฬวกสูตรว่า “บาทคาถาว่า ‘ติณา  ภิยฺโย  น  มญฺฃติ’ ความว่า  

ดูหมิ่นอยู่ดุจหญ้า ครอบงําเสีย เป็นไปอยู่”.

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

 โส  สุขา  น  วิหายตตีิ  โส  ปุริโส  สุขํ  น  ชหติ  สุขสมงฺคีเยว  โหตีติ  สิคาล- 

วณฺณนา ฯ

 “โส  สุขา  น  วิหายตตีิ  (คาถาปาทสฺส)  ‘โส  ปุริโส  สุขํ  น  ชหติ  สุขสมงฺคีเยว  โหติ’  (อิติ   

อตฺโถ)”  อิติ  สิคาลวณฺณนา ฯ

 สิคาลวณฺณนา อ.อรรถกถาแห่งสิคาลสูตร  อิติ ว่า  “(อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘โส  

ปุริโส อ.บุรุษนั้น  น  ชหต ิย่อมไม่ละ  สุขํ ซึ่งความสุข  สุขสมงฺคี  เอว คือว่าเป็นผู้

พรั่งพร้อมด้วยความสุข  โหติ ย่อมเป็น’  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่ง

คาถา  ‘โส  สุขา  น  วิหายตีติ ว่า ‘โส  สุขา  น  วิหายติ’ ดังนี้ ฯ
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 อรรถกถาสิคาลสูตรว่า “บาทคาถาว่า ‘โส  สุขา  น  วิหายติ’ ความว่า บุรุษนั้น ย่อม

ไม่ละสุข คือพรั่งพร้อมด้วยสุขนั่นเอง”.

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

[๔๑๕] ตสฺมา  ฆรเมสนฺเตน  สีตาทีนิ  อคเณตฺวา  อนุปุพฺเพน  โภโค  อุปจินิตพฺโพ ฯ  เอวํ  

กรโต  หิ  โภคา  พหู  โหนฺติ ฯ  เตนาห

  “โภเค  สํหรมานสฺส   ภมรสฺเสว  อิรียโต  

  โภคสฺส  นิจยํ  ยนฺติ   วมฺมิโกวุปจียตีติ ฯ

 ตสฺมา  ฆรเมสนฺเตน  (ปุคฺคเลน)  สีตาทีนิ  (ทุกฺขานิ)  อคเณตฺวา  อนุปุพฺเพน  โภโค   

อุปจินิตพฺโพ ฯ  เอวํ  กรโต  (ปุคฺคลสฺส)  หิ  โภคา  พหู  โหนฺติ ฯ  เตน  (ภควา)  อาห

  “(ปุคฺคลสฺส)  โภเค  สํหรมานสฺส  ภมรสฺส  อิว  อิรียโต  

  โภคา  อสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  นิจยํ  ยนฺติ  วมฺมิโก  อิว  (อุปจิกาหิ)  อุปจียตีติ ฯ

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  โภโค อ.โภคะ  ฆรเมสนฺเตน  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล ผู้อยู่ 

ในเรือน  อคเณตฺวา ไม่คํานึงถึงแล้ว  สีตาทีนิ  (ทุกฺขานิ) ซึ่งความลําบาก ท. มี

หนาวเป็นต้น  อุปจินิตพฺโพ พึงสั่งสม  อนุปุพฺเพน ตามลําดับ ฯ  ห ิด้วยว่า  โภคา 

อ.โภคะ ท.  กรโต  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลผู้กระทําอยู่  เอวํ อย่างนี้  พหู เป็นของ

มาก  โหนฺติ ย่อมเป็น ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห 

ตรัสแล้ว  อิติ ว่า

 “(ปุคฺคลสฺส) เมื่อบุคคล  สํหรมานสฺส รวบรวมอยู่  โภเค ซึ่ง

โภคะ ท.  อิรียโต เพิ่มขึ้นอยู่  ภมรสฺส  อิว เพียงดังแมลงผึ้ง,  

โภคา อ.โภคะ ท.  อสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลนั้น  ยนฺต ิ

ย่อมถึง  นิจยํ ซึ่งการพอกพูน  วมฺมิโก  อิว เพียงดัง อ.จอม

ปลวก  (อุปจิกาหิ) อันปลวก ท.  อุปจียติ ย่อมก่อเพิ่มพูน”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 เพราะฉะนั้น บุคคลผู้อยู่ครองเรือน อย่าคํานึงถึงหนาวเป็นต้น แล้วพึงสั่งสมโภคทรัพย์

ไว้โดยลําดับ. ด้วยว่า เมื่อบุคคลทําอย่างนั้น โภคะย่อมมีมาก, เพราะเหตุนั้น พระผู้มี
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พระภาคเจ้า จึงตรัสว่า

 “เมื่อบุคคลรวบรวมโภคทรัพย์ทั้งหลาย เพิ่มขึ้นอยู่ดุจแมลง

ผึ้ง โภคทรัพย์ทั้งหลายของเขา ย่อมถึงความพอกพูน ดุจจอม

ปลวก อันปลวกทั้งหลายก่อเพิ่มขึ้นอยู่”.

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

 ตตฺถ  สํหรมานสฺสาติ  อตฺตานมฺปิ  ปรมฺปิ  อปีเฬตฺวา  ธมฺเมน  โภเค  สมฺปิณฺเฑนฺตสฺส  

ราสึ  กโรนฺตสฺส ฯ  ภมรสฺเสว  อิรียโตติ  ยถา  ภมโร  ปุปฺผานํ  วณฺณคนฺธํ  อเหฅยํ  

ตุณฺเฑนปิ  ปกฺเขหิปิ  รชํ  อาหริตฺวา  อนุปุพฺเพน  จกฺกปฺปมาณํ  มธุปฏลํ  กโรติ,  

เอวํ  อนุปุพฺเพน  มหนฺตํ  โภคราสึ  กโรนฺตสฺส ฯ  โภคสฺส  นิจยํ  ยนฺตตีิ  ตสฺส  โภคา   

นิจยํ  คจฺฉนฺติ  อนุปุพฺเพน  อุปจิกาหิ  สํวฑฺฒิยมาโน  วมฺมิโก  วิย ฯ  เตนาห  วมฺมิโก- 

วุปจียตีติ ฯ  ยถา  วมฺมิโก  อุปจียติ,  เอวํ  นิจยํ  ยนฺตีติ  อตฺโถติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สํหรมานสฺสาติ  (ปทสฺส)  ‘อตฺตานมฺปิ  ปรมฺปิ  อปีเฬตฺวา  ธมฺเมน  โภเค  

สมฺปิณฺเฑนฺตสฺส  ราสึ  กโรนฺตสฺส’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘ภมรสฺเสว  อิรียโตติ  (คาถาปาทสฺส)  ‘ยถา  

ภมโร  ปุปฺผานํ  วณฺณคนฺธํ  อเหฅยํ  ตุณฺเฑนปิ  ปกฺเขหิปิ  รชํ  อาหริตฺวา  อนุปุพฺเพน  จกฺกปฺ-

ปมาณํ  มธุปฏลํ  กโรติ,  เอวํ  อนุปุพฺเพน  มหนฺตํ  โภคราสึ  กโรนฺตสฺส’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘โภคสฺส  

นิจยํ  ยนฺตตีิ  (คาถาปาทสฺส)  ‘ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  โภคา  นิจยํ  คจฺฉนฺติ  อนุปุพฺเพน  อุปจิกาหิ   

สํวฑฺฒิยมาโน  วมฺมิโก  วิย’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  เตน  (ภควา)  อาห  ‘วมฺมิโกวุปจียตีติ ฯ  ‘ยถา   

วมฺมิโก  (อุปจิกาหิ)  อุปจียติ,  เอวํ  (โภคา)  นิจยํ  ยนฺตีติ  อตฺโถติ  ตพฺพณฺณนา ฯ

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

‘อตฺตานมฺปิ  ปรมฺปิ  อปีเฬตฺวา  ธมฺเมน  โภเค  สมฺปิณฺเฑนฺตสฺส  ราสึ  กโรนฺตสฺส 

ผู้ไม่เบียดเบียนแล้ว แม้ซึ่งตน แม้ซึ่งบุคคลอื่น รวบรวมอยู่ ซึ่งโภคะ ท. คือว่ากระทํา

อยู่ ให้เป็นกอง โดยธรรม’  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  ‘สํหรมานสฺสาติ  (ปทสฺส) 

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

ว่า  ‘ภมโร อ.แมลงผึ้ง  อเหฅยํ ไม่เบียดเบียนอยู่  วณฺณคนฺธํ ซึ่งสีและกลิ่น   

ปุปฺผานํ ของดอกไม้ ท.  อาหริตฺวา นํามาแล้ว  รชํ ซึ่งเกสร  ตุณฺเฑนปิ ด้วยจะงอย

ปากบ้าง  ปกฺเขหิปิ ด้วยปีก ท. บ้าง  กโรติ ย่อมกระทํา  มธุปฏลํ ซึ่งรวงแห่งผึ้ง  
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จกฺกปฺปมาณํ อันมีล้อเป็นประมาณ  อนุปุพฺเพน โดยลําดับ  ยถา ฉันใด,  กโรนฺตสฺส 

ผู้กระทําอยู่  โภคราสึ ซึ่งกองแห่งโภคะ  มหนฺต ํกองใหญ่  อนุปุพฺเพน โดยลําดับ  

เอวํ ฉันนั้น’  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  ‘ภมรสฺเสว  อิรียโตติ 

ว่า ‘ภมรสฺเสว  อิรียโต’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘โภคา อ.โภคะ ท.  ตสฺส  

(ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลนั้น  คจฺฉนฺติ ย่อมถึง  นิจยํ ซึ่งการสั่งสม  วมฺมิโก  วิย ราวกะ 

อ.จอมปลวก  อุปจิกาหิ  สํวฑฺฒิยมาโน อัน อันตัวปลวก ท. ให้เจริญอยู่  อนุปุพฺเพน 

โดยลําดับ’  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถา  ‘โภคสฺส  นิจยํ  ยนฺตีต ิ

ว่า ‘โภคสฺส  นิจยํ  ยนฺติ’ ดังนี้ ฯ  เตน เพราะเหตุนั้น  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาค

เจ้า  อาห ตรัสแล้ว  ‘วมฺมิโกวุปจียตีต ิว่า ‘วมฺมิโกวุปจียติ’ ดังนี้ ฯ  อตฺโถ อ.อธิบาย  

อิติ ว่า  ‘วมฺมิโก อ.จอมปลวก  (อุปจิกาหิ) อันปลวก ท.  อุปจียติ ย่อมก่อขึ้น  ยถา 

ฉันใด,  (โภคา) อ.โภคะ ท.  ยนฺต ิย่อมถึง  นิจยํ ซึ่งการพอกพูน  เอวํ ฉันนั้น’  อิติ 

ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ 

    อรรถกถาสิคาลสูตรนั้นว่า “บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ‘สํหรมานสฺส’ ความว่า ผู้ไม่

เบียดเบียนทั้งตนเอง ทั้งผู้อื่น รวบรวมโภคทรัพย์ คือ ทําให้เป็นกองโดยธรรม.บาท

คาถาว่า ‘ภมรสฺเสว  อิรียโต’ ความว่า ทํากองโภคะใหญ่โดยลําดับ เหมือนแมลงผึ้ง

ไม่เบียดเบียนสีและกลิ่นดอกไม้ นําเกสรไปด้วยจะงอยปากบ้าง ด้วยปีกบ้าง ทํารวง

ผึ้งประมาณเท่าล้อโดยลําดับ ฉะนั้น. บาทคาถาว่า ‘โภคสฺส  นิจยํ  ยนฺติ’ ความว่า 

โภคะของเขา ย่อมถึงการพอกพูน ดุจจอมปลวก อันตัวปลวกทั้งหลายช่วยกันพอกพูน

โดยลําดับ. เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสว่า ‘วมฺมิโกวุปจียติ’, อธิบายว่า 

‘ย่อมถึงการพอกพูน เหมือนจอมปลวก อันตัวปลวกช่วยกันก่อเพิ่มขึ้น ฉะนั้น’.

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

 ภมรสฺเสว  อิรียโตติ  เอเตเนวสฺส  โภคสํหรณํ  ธมฺมิกํ  ฃาณุเปตนฺติ  ทสฺเสนฺโต   

อตฺตานมฺปีติอาทิมาห ฯ  ราสึ  กโรนฺตสฺสาติ  ยถาสฺส  ธนธญฺฃาทิโภคชาตํ  สมฺปิณฺฑิตํ  

ราสิภูตํ  ติฏฺฅติ  เอวํ  อิริยโต  อายุหนฺตสฺส ฯ  จกฺกปฺปมาณนฺติ  รถจกฺกปฺปมาณํ ฯ  

นิจยนฺติ  วุฑฺฒึ  ปริวุฑฺฒึ ฯ  โภคา  สนฺนิจยํ  ยนฺตีติ  เกจิ  ปฅนฺตีติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 “(อฏฺฅกถาจริโย)  ‘ภมรสฺเสว  อิรียโตติ  เอเตน  เอว  (คาถาปาเทน)  ‘อสฺส  (ปุคฺคลสฺส)   

โภคสํหรณํ  ธมฺมิกํ  ฃาณุเปตํ  (โหติ)’  อิติ  ทสฺเสนฺโต  ‘อตฺตานมฺปีติอาทึ  (วจนํ)  อาห ฯ  ‘ราสึ  
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กโรนฺตสฺสาติ  (ปททฺวยสฺส)  ‘ยถา  อสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  ธนธญฺฃาทิโภคชาตํ  สมฺปิณฺฑิตํ  ราสิภูตํ   

ติฏฺฅติ,  เอวํ  (ปุคฺคลสฺส)  อิริยโต  อายุหนฺตสฺส’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘จกฺกปฺปมาณนฺติ  (ปทสฺส)   

‘รถจกฺกปฺปมาณํ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘นิจยนฺติ  (ปทสฺส)  ‘วุฑฺฒึ  ปริวุฑฺฒึ’  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  ‘โภคา  

สนฺนิจยํ  ยนฺตีติ  เกจิ  (อาจริยา)  ปฅนฺตีติ  ตฏฺฏีกา ฯ

 ตฏฺฏีกา อ.ฎีกาแห่งสิคาลสูตรนั้น  อิติ ว่า  “(อฏฺฅกถาจริโย) อ.พระอรรถกถาจารย์   

ทสฺเสนฺโต เมื่อจะแสดง  อิติ ว่า  ‘โภคสํหรณํ อ.การรวบรวมซึ่งโภคะ  อสฺส  

(ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลนั้น  ธมฺมิก ํเป็นสิ่งประกอบด้วยธรรม  ฃาณุเปตํ คือว่าเป็น

สิ่งเข้าถึงซึ่งญาณ  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  เอเตน  เอว  (คาถาปาเทน) ด้วย

บาทแห่งคาถานั่นนั่นเทียว  ‘ภมรสฺเสว  อิรียโตติ ว่า ‘ภมรสฺเสว  อิรียโต’ ดังนี้  อาห 

กล่าวแล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา  ‘อตฺตานมฺปีติอาทึ เป็นต้นว่า ‘อตฺตานมฺปิ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ)  

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘ธนธญฺฃาทิโภคชาตํ อ.โภคะมีทรัพย์และข้าวเปลือกเป็นต้น  อสฺส  

(ปุคฺคลสฺส) สมฺปิณฺฑิต ํอันอันบุคคลนั้น รวบรวมแล้ว  ราสิภูตํ อันเป็นกองเป็นแล้ว  

ติฏฺฅติ ย่อมตั้งอยู่  ยถา โดยประการใด,  (ปุคฺคลสฺส) เมื่อบุคคล  อิริยโต เพิ่มพูน

อยู่  อายุหนฺตสฺส คือว่ารวบรวมอยู่  เอวํ โดยประการนั้น’  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) 

แห่งหมวดสองแห่งบท  ‘ราสึ  กโรนฺตสฺสาติ ว่า ‘ราสึ  กโรนฺตสฺส’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) 

อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  ‘รถจกฺกปฺปมาณํ มีล้อแห่งรถเป็นประมาณ’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) 

แห่งบท  ‘จกฺกปฺปมาณนฺติ ว่า ‘จกฺกปฺปมาณํ’ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  

‘วุฑฺฒึ ซึ่งความเจริญ  ปริวุฑฺฒึ คือว่าซึ่งความพอกพูน’  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท   

‘นิจยนฺติ ว่า ‘นิจยํ’ ดังนี้ ฯ  เกจิ  (อาจริยา) อ.อาจารย์ ท. บางพวก  ปฅนฺติ ย่อม

กล่าว  ‘โภคา  สนฺนิจยํ  ยนฺตีติ ว่า ‘โภคา  สนฺนิจยํ  ยนฺติ’ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

   ฎีกาสิคาลสูตรนั้นว่า “พระอรรถกถาจารย์ เมื่อจะแสดงว่า ‘การสั่งสมโภคะของบุคคล

ผู้นั้น ประกอบด้วยธรรม คือเข้าถึงญาณ ด้วยบาทคาถานี้ว่า ‘ภมรสฺเสว  อิรียโต’ จึง

กล่าวคําว่า ‘อตฺตานมฺปิ’ เป็นต้น. สองบทว่า ‘ราสึ  กโรนฺตสฺส’ ความว่า ผู้เพิ่มพูน 

คือรวบรวมโดยประการที่โภคทรัพย์มีทรัพย์และข้าวเปลือกเป็นต้น ของเขาจะเป็น

ก้อน คือเป็นกองตั้งอยู่. บทว่า ‘จกฺกปฺปมาณํ’ ได้แก่ ประมาณเท่าล้อรถ. บทว่า  

‘นิจยํ’ ได้แก่ความเจริญ คือความเพิ่มพูน. อาจารย์บางพวก กล่าวว่า ‘โภคา  สนฺนิจยํ   

ยนฺติ’ ดังนี้”.



419๑๔. กถาว่าด้วยการงานอันไม่อากูลคาถา]

๖. เมณฺฑกเสฏฺฅิวตฺถุ

[๔๑๖] ตตฺถ  กสิกมฺมํ  สมฺมาปโยชิตํ  อุภยโลกหิตาวหํ  โหติ ฯ  ตตฺรีทํ  วตฺถุ ฯ

 ตตฺถ  (กมฺเมสุ)  กสิกมฺมํ  (ปุคฺคเลน)  สมฺมาปโยชิตํ  อุภยโลกหิตาวหํ  โหติ ฯ  ตตฺร  (ปพฺเพ)  อิทํ  

วตฺถุ ฯ

 ตตฺถ  (กมฺเมสุ)  กสิกมฺมกํ อ.- ในการงาน ท. เหล่านั้นหนา -กสิกรรม  (ปุคฺคเลน)  

สมฺมาปโยชิต ํ อันอันบุคคลประกอบชอบแล้ว  อุภยโลกหิตาวหํ เป็นเหตุนํามาซึ่ง

ประโยชน์เกื้อกูลในโลกทั้งสอง  โหติ ย่อมเป็น ฯ  อิทํ  วตฺถุ อ.เรื่องนี้  ตตฺร  (ปพฺเพ) 

ในข้อนั้น ฯ

 บรรดาการงานเหล่านั้น กสิกรรมที่บุคคลประกอบชอบแล้ว ย่อมนําประโยชน์มาใน

โลกทั้ง ๒. ในข้อนั้น มีเรื่องนี้ (เป็นอุทาหรณ์).

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

 อตีเต  พาราณสิยํ  เอโก  เสฏฺฅี  ราชูปฏฺฅานํ  คจฺฉนฺโต  ปุโรหิตํ  ทิสฺวา  นกฺขตฺตํ  

ปุจฺฉิตฺวา  “อิโต  ติณฺณํ  วสฺสานมจฺจเยน  สกลชมฺพุทีเป  ฉาตกภยํ  ภวิสฺสตีติ  สุตฺวา  

พหุํ  กสิกมฺมํ  กาเรตฺวา  อฑฺฒเตฬสาน  โกฏฺฅสตานิ  กาเรสิ ฯ  

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  เสฏฺฅี อ.เศรษฐี  เอโก คนหนึ่ง  พาราณสิยํ ในเมือง

พาราณสี  คจฺฉนฺโต เมื่อไป  ราชูปฏฺฅานํ สู่ที่เป็นที่บํารุงของพระราชา  ทิสฺวา เห็น

แล้ว  ปุโรหิตํ ซึ่งปุโรหิต  ปุจฺฉิตฺวา ถามแล้ว  นกฺขตฺตํ ซึ่งนักษัตรฤกษ์  สุตฺวา ฟัง

แล้ว  อิติ ว่า  “ฉาตกภยํ อ.ภัยคือความหิว  ภวิสฺสต ิจักมี  สกลชมฺพุทีเป ในชมพู-

ทวีปทั้งสิ้น  อจฺจเยน โดยอันล่วงไป  วสฺสาน ํแห่งปี ท.  ติณฺณํ ๓  อิโต  (วสฺสโต) 

แต่ปีนี้”  อิติ ดังนี้  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  กสิกมฺม ํซึ่งกสิกรรม  

พหุ ํมาก  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  โกฏฺฅสตานิ ซึ่งร้อยแห่งฉาง ท.  อฑฺฒเตฬสานํ สิบ

สามทั้งกึ่ง ฯ

 ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี เศรษฐีคนหนึ่ง ไปสู่ที่บํารุงพระราชา พบปุโรหิต ถามถึง

นักษัตรฤกษ์ ทราบว่า ‘โดยล่วงไป ๓ ปี จากปีนี้ ฉาตกภัย จะมีทั่วชมพูทวีป เกณฑ์ให้

คนทํางาน ทํากสิกรรมเป็นอันมากแล้วให้ทําฉาง ๑,๒๕๐ หลัง. 
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 เสลสุตตวณฺณนายํ  “อฑฺฒานิ  เตฬสานิ  อฑฺฒเตฬสานิ  ทฺวาทสสตานิ  ปญฺฃาสญฺจาติ   

อตฺโถ  วุตฺโต ฯ

 (อฏฺฅกถาจริเยน)  เสลสุตตวณฺณนายํ  “อฑฺฒานิ  เตฬสานิ  อฑฺฒเตฬสานิ  ทฺวาทสสตานิ  

ปญฺฃาสํ  จาติ  อตฺโถ  วุตฺโต ฯ

 อตฺโถ อ.เนื้อความ  อิติ ว่า  “เตฬสานิ อ.สิบสาม ท.  อฑฺฒานิ ทั้งกึ่ง  อฑฺฒเตฬสานิ  

ชื่อว่าสิบสามทั้งกึ่ง  ทฺวาทสสตานิ คือ อ.ร้อยสิบสอง ท.  จ ด้วย  ปญฺฃาสํ  จ อ.ห้า

สิบด้วย”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถาจริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺโต กล่าวแล้ว   

เสลสุตฺตวณฺณนายํ ในอรรถกถาแห่งเสลสูตร ฯ 

  ในอรรถกถาเสลสูตร ท่านกล่าวเนื้อความว่า “สิบสามร้อยทั้งกึ่ง ชื่อสิบสามร้อยทั้งกึ่ง 

คือ ๑,๒๐๐ และ ๕๐”.

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

 โส  ตานิ  เจว  จาฏิอาทีนิ  จ  วีหีนํ  ปูเรตฺวา  ตทวเสเส  อาวาเฏสุ  นิขนิตฺวา   

ตทวเสเส  มตฺติกาย  สทฺธึ  มทฺทิตฺวา  ภิตฺติโย  ลิมฺปาเปตฺวา,  ภยกาเล  สมฺปตฺเต,   

โกฏฺฅจาฏิอาทีสุ  นิหิตธญฺเฃ  ขีเณ,  “คจฺฉถ  ตาตา  ยถากามํ  ชีวนฺตูติ  อาห ฯ   

มนุสฺสา  ยถากามํ  ปกฺกมึสุ ฯ 

 โส  (เสฏฺฅี) อ.เศรษฐีนั้น  ตานิ  (โกฏฺฅานิ)  เจว ยังฉาง ท. เหล่านั้นด้วยนั่นเทียว  

จาฏิอาทีนิ  (ภาชนานิ)  จ ยังภาชนะ ท. มีตุ่มเป็นต้นด้วย  ปูเรตฺวา ให้เต็มแล้ว   

วีหีน ํด้วยข้าวเปลือก ท.  นิขนิตฺวา ขุดแล้ว  ตทวเสเส  (วีหโย) ซึ่งข้าวเปลือก ท. 

อันเหลือลงจากนั้น  อาวาเฏสุ ในหลุม ท.  มทฺทิตฺวา ขยําแล้ว  สทฺธึ กับ  มตฺติกาย  

ด้วยดินเหนียว  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ลิมฺปาเปตฺวา ให้ฉาบทาแล้ว  ภิตฺติโย ซึ่ง

ฝาเรือน ท.,  ภยกาเล ครั้นเมื่อกาลแห่งภัย  สมฺปตฺเต ถึงพร้อมแล้ว,  (อตฺตนา)   

นิหิตธญฺเฃ ครั้นเมื่อข้าวเปลือกอันตนเก็บไว้แล้ว  โกฏฺฅจาฏิอาทีสุ  (ฅาเนสุ) ในที่ ท.  

มีฉางและตุ่มเป็นต้น  ขีเณ สิ้นไปแล้ว,  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน 

ท.  คจฺฉถ จงไป,  ตาตา อ.พ่อและแม่ ท.  ชีวนฺต ุจงเป็นอยู่  ยถากามํ ตามความ

ปรารถนา”  อิติ ดังนี้ ฯ  มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  ปกฺกมึส ุหลีกไปแล้ว  ยถากามํ ตาม

ความปรารถนา ฯ
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   ท่านเศรษฐีนั้น บรรจุฉางเหล่านั้นและตุ่มเป็นต้น ด้วยข้าวเปลือก ฝังส่วนที่เหลือเหล่า

นั้นไว้ในหลุม ขยําส่วนที่เหลือจากนั้นด้วยดินเหนียว ให้ทาฝาเรือน เมื่อเวลาภัยมาถึง 

เมื่อข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในฉางและตุ่มเป็นต้นหมดแล้ว กล่าวว่า “พ่อเอ๋ย พวกเจ้าจง

ไปเป็นอยู่ตามปรารถนาเถิด”. มนุษย์ทั้งหลาย หลีกไปตามปรารถนาแล้ว.

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

 เคเห  ปน  “เสฏฺฅี  จ  ภริยา  จ  ปุตฺโต  จ  สุณิสา  จ  ปุณฺโณ  นาม  ทาโส  จาติ  ปญฺจ  

ชนา  อวเสสา  อเหสุํ ฯ  เต  อาวาเฏสุ  ธญฺเฃ   ขีเณ  ภิตฺติมตฺติกํ  เตเมตฺวา  ตโต  

ลทฺธธญฺเฃน  ยาปยึสุ ฯ  เสฏฺฅิภริยา  ปน  ภิตฺติปฺปเทเสสุ  อวสิฏฺฅมตฺติกํ  เตเมตฺวา  

อฑฺฒาฬฺหกํ  วีหึ  ลภิตฺวา  โกฏฺเฏตฺวา  เอกํ  ตณฺฑุลนาฬ  ลภิตฺวา  โจรภเยน  ตํ  ฆเฏ  

ปกฺขิปิตฺวา  ภูมิยํ  นิขนิตฺวา  เอกทิวสํ  เสฏฺฅินา  ราชูปฏฺฅานํ  คนฺตฺวา  ปจฺจาคเตน  

“ฉาโตสฺมิ,  ภทฺเท  อตฺถิ  กิญฺจีติ  วุตฺเต,  ตํ  นีหริตฺวา  ภตฺตํ  ปจิตฺวา  ปญฺจ  โกฏฺฅาเส  

กตฺวา  เอกํ  โกฏฺฅาสํ  เสฏฺฅิสฺส  อุปนาเมสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  เอโก  ปจฺเจกพุทฺโธ  นิโรธา  

วุฏฺฅาย  ทิพฺพจกฺขุนา  โอโลเกนฺโต  สกลชมฺพุทีเป  ฉาตกภยํ  อุปฺปนฺนํ  เสฏฺฅิเคเห  จ  

ปญฺจนฺนํ  ชนานํ  นาฬิโกทโน  ปกฺโก  เต  ปญฺจปิ  สทฺธา  มยฺหญฺจ  สงฺคหํ  กริสฺสนฺตีติ  

ฃตฺวา  คนฺธมาทนโต  อาคนฺตฺวา  เตสํ  อตฺตานํ  ทสฺเสสิ ฯ  เต  สพฺเพ  สกสกภตฺต- 

โกฏฺฅาสํ  ทตฺวา  “ภนฺเต  อิโต  ปฏฺฅาย  เอวรูปํ  ฉาตกภยํ  น  ปสฺเสยฺยามาติ  วตฺวา  

อิจฺฉิตานุรูปํ  ปฏฺฅนํ  อกํสุ ฯ  

 ปน ก็  ชนา อ.ชน ท.  ปญฺจ ๕  อิติ คือ  “เสฏฺฅี  จ อ.เศรษฐีด้วย  ภริยา  จ 

อ.ภรรยาด้วย  ปุตฺโต  จ อ.บุตรด้วย  สุณิสา  จ อ.ลูกสะใภ้ด้วย  ทาโส  จ อ.ทาสด้วย”   

อวเสสา เป็นชนเหลือลง  อเหสุํ ได้มีแล้ว  เคเห ในเรือน ฯ  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่า

นั้น  ธญฺเฃ ครั้นเมื่อข้าวเปลือก  อาวาเฏสุ ที่หลุม ท.  ขีเณ สิ้นไปแล้ว  ภิตฺติมตฺติก ํ 

ยังดินเหนียวที่ฝาเรือน  เตเมตฺวา ให้เปียกแล้ว  (อตฺตภาวํ) ยังอัตภาพ  ยาปยึสุ ให้

เป็นไปแล้ว  ลทฺธธญฺเฃน ด้วยข้าวเปลือกอันตนได้แล้ว  ตโต  (มตฺติกาโต) จากดิน

เหนียวนั้น ฯ  ปน ส่วนว่า  เสฏฺฅิภริยา อ.ภรรยาของเศรษฐี  อวสิฏฺฅมตฺติกํ ยังดิน

เหนียวอันเหลือลงแล้ว  ภิตฺติปฺปเทเสสุ ในส่วนแห่งฝาเรือน ท.  เตเมตฺวา ให้เปียก

แล้ว  ลภิตฺวา ได้แล้ว  วีห ึซึ่งข้าวเปลือก  อฑฺฒาฬฺหกํ กึ่งอาฬหกะ  โกฏฺเฏตฺวา  

ซ้อมแล้ว  ลภิตฺวา ได้แล้ว  ตณฺฑุลนาฬึ ซึ่งทะนานแห่งข้าวสาร  เอกํ ทะนานหนึ่ง  
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ปกฺขิปิตฺวา ใส่เข้าไปแล้ว  ตํ  (ตณฺฑุลํ) ซึ่งข้าวสารนั้น  ฆเฏ ในหม้อ  นิขนิตฺวา 

ฝังไว้แล้ว  ภูมิย ํ ในแผ่นดิน  โจรภเยน เพราะความกลัวแต่โจร,  (วจเน) ครั้นเมื่อ

คํา  อิติ ว่า  “ภทฺเท แน่ะนางผู้เจริญ  (อหํ) อ.เรา  ฉาโต เป็นผู้หิวแล้ว  อสฺม ิย่อม

เป็น,  กิญฺจิ  (อาหารวตฺถุ) อ.อาหารวัตถุอะไรๆ  อตฺถิ มีอยู่หรือ”  อิติ ดังนี้  เสฏฺฅินา  

อันเศรษฐี  ราชูปฏฺฅานํ  คนฺตฺวา  ปจฺจาคเตน ผู้ไปแล้ว สู่ที่เป็นที่บํารุงของพระ

ราชา กลับมาแล้ว  วุตฺเต กล่าวแล้ว  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง,  นีหริตฺวา นําออกแล้ว  

ตํ  (ตณฺฑุลํ) ซึ่งข้าวสารนั้น  ปจิตฺวา หุงแล้ว  ภตฺต ํ ซึ่งข้าวสวย  กตฺวา กระทํา

แล้ว  โกฏฺฅาเส ให้เป็นส่วน ท.  ปญฺจ ๕  อุปนาเมสิ น้อมเข้าไปใกล้แล้ว  โกฏฺฅาสํ 

ซึ่งส่วน  เอกํ ส่วนหนึ่ง  เสฏฺฅิสฺส แก่เศรษฐี ฯ  ตสฺมึ  ขเณ ในขณะนั้น  ปจฺเจก-

พุทฺโธ อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า  เอโก องค์หนึ่ง  วุฏฺฅาย ออกแล้ว  นิโรธา จากนิโรธ   

โอโลเกนฺโต ตรวจดูอยู่  ทิพฺพจกฺขุนา ด้วยจักษุอันเป็นทิพย์  ฃตฺวา รู้แล้ว  อิติ 

ว่า  “ฉาตกภยํ อ.ภัยคือความหิว  อุปฺปนฺนํ เกิดขึ้นแล้ว  สกลชมฺพุทีเป ในชมพูทวีป

ทั้งสิ้น,  จ ก็  นาฬิโกทโน อ.ข้าวสุกแห่งข้าวสารทะนานหนึ่ง  (ภริยาย) อันภรรยา   

ปกฺโก หุงแล้ว  ชนานํ เพื่อชน ท.  ปญฺจนฺนํ ๕  เสฏฺฅิเคเห ในเรือนของเศรษฐี,  

เต  ปญฺจปิ  (ชนา) อ.ชน ท. แม้ ๕ เหล่านั้น  สทฺธา เป็นผู้มีศรัทธา  (หุตฺวา) เป็น   

กริสฺสนฺต ิ จักกระทํา  สงฺคหํ ซึ่งการสงเคราะห์  มยฺห ํ แก่เรา  จ ด้วย”  อิติ ดังนี้   

อาคนฺตฺวา มาแล้ว  คนฺธมาทนโต จากภูเขาคันธมาทน์  ทสฺเสสิ แสดงแล้ว   

อตฺตานํ ซึ่งตน  เตสํ  (ชนานํ) แก่ชน ท. เหล่านั้น ฯ  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น   

สพฺเพ ทั้งปวง  ทตฺวา ถวายแล้ว  สกสกภตฺตโกฏฺฅาสํ ซึ่งส่วนแห่งภัตรของ

ตนๆ  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (มยํ) อ.ข้าพเจ้า ท.   

น  ปสฺเสยฺยาม ไม่พึงเห็น  ฉาตกภยํ ซึ่งภัยคือความหิว  เอวรูปํ อันมีอย่างนี้เป็นรูป  

ปฏฺฅาย จําเดิม  อิโต  (กาลโต) แต่กาลนี้”  อิติ ดังนี้  อกํสุ ได้กระทําแล้ว  ปฏฺฅนํ  

ซึ่งความปรารถนา  อิจฺฉิตานุรูปํ อันสมควรแก่ความปรารถนาอันตนปรารถนาแล้ว ฯ

 ก็ในเรือน มีชน ๕ คนที่เหลืออยู่ คือ เศรษฐี, ภรรยา, บุตร, สะใภ้ และทาสชื่อปุณณะ. 

ชนเหล่านั้น เมื่อข้าวเปลือกในหลุมหมดไปแล้ว ทําดินเหนียวที่ฝาเรือนให้เปียกแล้ว 

ยังอัตภาพให้เป็นไป ด้วยข้าวเปลือกที่ได้จากดินเหนียวนั้น. ส่วนภรรยาของท่าน

เศรษฐี ทําดินเหนียวที่เหลือในที่แห่งฝาเรือนให้เปียก ได้ข้าวเปลือกครึ่งอาฬหกะ

แล้วซ้อม ได้ข้าวสารทะนานหนึ่ง ใส่ข้าวสารนั้นไว้ในหม้อ ฝังไว้ในแผ่นดินเพราะกลัว
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โจร, ในวันหนึ่ง เมื่อเศรษฐีไปสู่ราชสํานักกลับมาแล้ว กล่าวว่า “นางผู้เจริญ ฉันหิว  

มีอะไรบ้าง ?”, จึงนําข้าวสารนั้นออกมาหุงภัตร แบ่งเป็น ๕ ส่วน น้อมส่วนหนึ่งให้แก่

เศรษฐี. ในขณะนั้น พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่ง ออกจากนิโรธ ตรวจดูด้วยทิพยจักษุ  

รู้ว่า “ฉาตกภัยเกิดขึ้นทั่วชมพูทวีป และข้าวสุกแห่งสารทะนานหนึ่ง เขาหุงแล้วเพื่อ

ชน ๕ คนในเรือนของเศรษฐี เขาแม้ทั้ง ๕ คนมีศรัทธา จักทําการสงเคราะห์เรา”  

จึงมาจากภูเขาคันธมาทน์ แสดงตนแก่เขา. ชนเหล่านั้นทั้งหมด ถวายส่วนแห่งภัตร

ของตนๆ กล่าวว่า “ท่านเจ้าข้า ตั้งแต่นี้ไป ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่พึงเห็นฉาตกภัยเช่นนี้” 

แล้วได้ทําความปรารถนาตามสมควรแก่ความปรารถนา.

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

 เตสุ  หิ  เสฏฺฅี  “อิโต  ปฏฺฅาย  สกลชมฺพุทีปวาสีนํ  พีชธญฺฃํ  ทาตุํ  สมตฺโถ  ภเวยฺยํ,  

สหตฺถา  กมฺมํ  กตฺวา  น  ชีเวยฺยํ,  อฑฺฒเตฬสโกฏฺฅสตานิ  โสธาเปตฺวา  สีสํ  นหาตฺวา   

เตสํ  ทฺวาเร  นิสีทิตฺวา  อุทฺธํ  โอโลกิตกฺขเณเยว  รตฺตสาลิธารา  ปติตฺวา  สพฺพโกฏฺเฅ  

ปูเรยฺยุํ,  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฅาเนเยว  อยเมว  ภริยา,  อยเมว  ปุตฺโต,  อยเมว  สุณิสา,  

อยเมว  ทาโสติ  ปฏฺเฅสิ ฯ

 ห ิก็  เตสุ  (ชเนสุ)  เสฏฺฅี อ.- ในชน ท. เหล่านั้นหนา -เศรษฐี  ปฏฺเฅสิ ปรารถนาแล้ว  

อิติ ว่า  “(อหํ) อ.ข้าพเจ้า  สมตฺโถ เป็นผู้สามารถ  ทาตุํ เพื่ออันให้  พีชธญฺฃํ ซึ่งพืช

และข้าวเปลือก  (ชนานํ) แก่ชน ท.  สกลชมฺพุทีปวาสีนํ ผู้อยู่ในชมพูทวีปทั้งสิ้นโดย

ปกติ  ภเวยฺย ํพึงเป็น  ปฏฺฅาย จําเดิม  อิโต  (กาลโต) แต่กาลนี้,  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  

สหตฺถา  กมฺมํ  กตฺวา  น  ชีเวยฺย ํ ไม่พึงกระทํา ซึ่งการงาน ด้วยมือของตน แล้ว

จึงเป็นอยู่,  รตฺตสาลิธารา อ.สายแห่งข้าวสาลีแดง ท.  ปติตฺวา ตกลงแล้ว  สพฺพ

โกฏฺเฅ ยังฉางทั้งปวง ท.  ปูเรยฺยุํ พึงให้เต็ม  อฑฺฒเตฬสโกฏฺฅสตานิ  โสธาเปตฺวา  

สีสํ  นหาตฺวา  เตสํ  ทฺวาเร  นิสีทิตฺวา  อุทฺธํ  โอโลกิตกฺขเณ  เอว ในขณะเป็นที่ 

อันตน ยังบุคคล ให้ชําระแล้ว ซึ่งร้อยแห่งฉางสิบสามทั้งกึ่ง ท. อาบแล้ว ซึ่งศีรษะ นั่ง

แล้ว ที่ประตู แห่งฉาง ท. เหล่านั้น แลดูแล้ว ในเบื้องบนนั่นเทียว,  อยํ  เอว  (ภริยา) 

อ.ภรรยานี้นั่นเทียว  ภริยา เป็นภรรยา  (โหตุ) จงเป็น,  อยํ  เอว  (ปุตฺโต) อ.บุตรนี้

นั่นเทียว  ปุตฺโต เป็นบุตร  (โหตุ) จงเป็น,  อยํ  เอว  (สุณิสา) อ.ลูกสะใภ้นี้นั่นเทียว  

สุณิสา เป็นลูกสะใภ้  (โหตุ) จงเป็น,  อยํ  เอว  (ทาโส) อ.ทาสนี้นั่นเทียว  ทาโส 
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เป็นทาส  (โหตุ) ขอจงเป็น  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฅาเน  เอว ในที่เป็นที่ทั้งบังเกิดแล้ว 

ทั้งบังเกิดแล้วนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ

  ก็บรรดาชนเหล่านั้น เศรษฐี ปรารถนาว่า “ตั้งแต่นี้ไป ข้าพเจ้าพึงสามารถจะให้พืช

และข้าวเปลือกแก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น ไม่พึงทําการงานด้วยมือของตนเป็นอยู่ สาย

แห่งข้าวสาลีแดง พึงตกลงเต็มฉางทั้งหมด ในขณะที่ข้าพเจ้าให้ชําระฉาง ๑,๒๕๐ 

หลัง อาบศีรษะ นั่งที่ประตูฉางเหล่านั้น แล้วแหงนดู ณ เบื้องบน, ผู้นี้เท่านั้น จงเป็น

ภรรยา, ผู้นี้เท่านั้น จงเป็นบุตร, ผู้นี้เท่านั้น จงเป็นสะใภ้, ผู้นี้เท่านั้น จงเป็นทาส ใน

ที่ๆ ข้าพเจ้าเกิดแล้วๆ”.

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

 ภริยา  “อฑฺฒาฬฺหกสาลึ  เม  ปุรโต  กตฺวา  สกลชมฺพุทีปวาสีนํ  ภตฺตํ  เทนฺติยาปิ,   

ยาวาหํ  น  อุฏฺฅหามิ,  ตาว  คหิตคฺคหิตฏฺฅานํ  ปูริตเมว  โหตุ,  อิเมเยว  เม  สามิก-

ปุตฺตสุณิสาทาสาติ  ปฏฺเฅสิ ฯ  

 ภริยา อ.ภรรยา  ปฏฺเฅสิ ปรารถนาแล้ว  อิติ ว่า  “เม เมื่อข้าพเจ้า  กตฺวา กระทํา

แล้ว  อฑฺฒาฬฺหกสาลึ ซึ่งข้าวสาลีกึ่งอาฬหกะ  ปุรโต ในที่ข้างหน้า  เทนฺติยาปิ แม้

ให้อยู่  ภตฺต ํซึ่งภัตร  สกลชมฺพุทีปวาสีนํ  (ชนานํ) แก่ชน ท. ผู้อยู่ในชมพูทวีปทั้งสิ้น

โดยปกติ,  (อหํ) อ.ดิฉัน  น  อุฏฺฅหามิ ย่อมไม่ลุกขึ้น  ยาว เพียงใด,  (มยา)  คหิต-

คหิตฏฺฅานํ อ.ที่อันดิฉันทั้งถือเอาแล้วทั้งถือเอาแล้ว  ปูริตํ  เอว เป็นที่อันเต็มแล้ว 

นั่นเทียว  โหตุ จงเป็น  ตาว เพียงนั้น,  อิเม  เอว  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านี้นั่นเทียว   

สามิกปุตฺตสุณิสาทาสา เป็นสามี บุตร ลูกสะใภ้ และทาส  เม ของข้าพเจ้า  (โหนฺตุ)  

ขอจงเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภรรยา ปรารถนาว่า “เมื่อข้าพเจ้าทําข้าวสาลีครึ่งอาฬหกะไว้เบื้องหน้า ให้ภัตรแก่

ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น ข้าพเจ้ายังไม่ลุกขึ้นเพียงใด ที่ซึ่งข้าพเจ้าถือเอาแล้วๆ จงเต็มอยู่

เพียงนั้น, ชนเหล่านี้เท่านั้น จงเป็นสามี บุตร สะใภ้ และทาสของข้าพเจ้า”.

 ..............................................................................................................................
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 ปุตฺโต  “เอกํ  เม  สหสฺสตฺถวิกํ  คเหตฺวา  สกลชมฺพุทีปวาสีนํ  ธนํ  เทนฺตสฺสาปิ,  ถวิกา  

ปริปุณฺณาว  โหตุ,  อิเมเยว  เม  มาตาปิตุภริยาทาสาติ  ปฏฺเฅสิ ฯ 

 ปุตฺโต อ.บุตร  ปฏฺเฅสิ ปรารถนาแล้ว  อิติ ว่า  “เม เมื่อข้าพเจ้า  คเหตฺวา ถือเอา

แล้ว  สหสฺสตฺถวิก ํซึ่งถุงแห่งทรัพย์พัน  เอกํ พันหนึ่ง  เทนฺตสฺสาปิ แม้ให้อยู่  ธนํ 

ซึ่งทรัพย์  (ชนานํ) แก่ชน ท.  สกลชมฺพุทีปวาสีนํ ผู้อยู่ในชมพูทวีปทั้งสิ้นโดยปกติ,  

ถวิกา อ.ถุง  ปริปุณฺณาว เป็นถุงอันเต็มรอบแล้วเทียว  โหตุ ขอจงเป็น,  อิเม  เอว  

(ชนา) อ.ชน ท. เหล่านี้นั่นเทียว  มาตาปิตุภริยาทาสา เป็นมารดา บิดา ภรรยา และ

ทาส  เม ของข้าพเจ้า  (โหนฺตุ) ขอจงเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุตร ปรารถนาว่า “เมื่อข้าพเจ้าถือเอาถุงทรัพย์พันหนึ่ง แม้ให้ทรัพย์แก่ชาวชมพูทวีป

ทั้งสิ้น ถุงทรัพย์จงเต็มอยู่, ชนเหล่านี้เท่านั้น จงเป็นมารดาบิดา ภรรยา และทาสของ

ข้าพเจ้า”.

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

 สุณิสา  “เอกํ  เม  ธญฺฃปิฏกํ  ปุรโต  กตฺวา  สกลชมฺพุทีปวาสีนํ  พีชธญฺฃํ  เทนฺติยาปิ,  

ขีณภาโว  มา  ปญฺฃายิ,  อิเมเยว  เม  มาตาปิตุสามิกทาสาติ  ปฏฺเฅสิ ฯ

 สุณิสา อ.ลูกสะใภ้  ปฏฺเฅสิ ปรารถนาแล้ว  อิติ ว่า  “เม เมื่อข้าพเจ้า  กตฺวา กระทํา

แล้ว  ธญฺฃปิฏกํ ซึ่งกระบุงแห่งข้าวเปลือก  เอกํ กระบุงหนึ่ง  ปุรโต ในที่ข้างหน้า   

เทนฺติยาปิ แม้ให้อยู่  พีชธญฺฃํ ซึ่งพืชและข้าวเปลือก  (ชนานํ) แก่ชน ท.  สกล- 

ชมฺพุทีปวาสีนํ ผู้อยู่ในชมพูทวีปทั้งสิ้นโดยปกติ,  (พีชธญฺฃสฺส)  ขีณภาโว อ.ความ

ที่ แห่งพืชและข้าวเปลือก เป็นของสิ้นไปแล้ว  มา  ปญฺฃายิ อย่าปรากฏแล้ว,  อิเม  

เอว  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านี้นั่นเทียว  มาตาปิตุสามิกทาสา เป็นมารดา บิดา สามี 

และทาส  เม ของข้าพเจ้า  (โหนฺตุ) ขอจงเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

    สะใภ้ ปรารถนาว่า “เมื่อข้าพเจ้าทํากะบุงข้าวเปลือกไว้เบื้องหน้า ให้พืชและข้าว

เปลือกแก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น ความที่พืชและข้าวเปลือกสิ้นไป อย่าปรากฏเลย, ชน

เหล่านี้เท่านั้น จงเป็นมารดา บิดา สามี และทาสของข้าพเจ้า”.

 ..............................................................................................................................
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 ทาโส  “กสนฺตสฺส  เม  อิโต  ติสฺโส  อิโต  ติสฺโส  มชฺเฌ  เอกาติ  ทารุอมฺพณมตฺตา  

สตฺต  สิตาโย  คจฺฉนฺตุ  อิเมเยว  เม  สามิกา  โหนฺตูติ  ปฏฺเฅสิ ฯ  กามญฺเจส  ตํ  ทิวสํ  

เสนาปติฏฺฅานํ  ปฏฺเฅตฺวา  ลทฺธุํ  สกฺโกติ,  สามิเกสุ  ปน  สิเนเหน  เอวเมส  ปฏฺเฅสิ ฯ  

 ทาโส อ.ทาส  ปฏฺเฅสิ ปรารถนาแล้ว  อิติ ว่า  “เม เมื่อเรา  กสนฺตสฺส ไถอยู่,  สิตาโย  

อ.รอยไถ ท.  สตฺต ๗  ทารุอมฺพณมตฺตา อันมีรางไม้เป็นประมาณ  อิติ คือ   

‘(สิตาโย) อ.รอยไถ ท.  ติสฺโส ๓  อิโต  (ปสฺสโต) ข้างนี้  (สิตาโย) อ.รอยไถ ท.  

ติสฺโส ๓  อิโต  (ปสฺสโต) ข้างนี้  (สิตา) อ.รอยไถ  เอกา หนึ่ง  มชฺเฌ ในท่ามกลาง’  

คจฺฉนฺตุ จงไป,  อิเม  เอว  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านี้นั่นเทียว  สามิกา เป็นเจ้านาย  

เม ของข้าพเจ้า  โหนฺตุ ขอจงเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  จ จริงอยู่  เอโส  (ทาโส) อ.ทาสนั่น  

ปฏฺเฅตฺวา ปรารถนาแล้ว  เสนาปติฏฺฅานํ ซึ่งตําแหน่งแห่งเสนาบดี  สกฺโกติ ย่อม

อาจ  ลทฺธุํ เพื่ออันได้  ตํทิวสํ ในวันนั้น  กามํ โดยแท้,  ปน แต่ว่า  เอโส  (ทาโส) 

อ.ทาสนั่น  ปฏฺเฅสิ ปรารถนาแล้ว  เอวํ อย่างนี้  สิเนเหน เพราะความรัก  สามิเกสุ 

ในเจ้านาย ท. ฯ

 ทาส ปรารถนาว่า “เมื่อข้าพเจ้าไถอยู่ รอยไถ ๗ รอย ประมาณเท่ารางไม้ คือ ข้าง

นี้ ๓ รอย ข้างนี้ ๓ รอย ตรงกลาง ๑ รอย จงไป, ชนเหล่านี้เท่านั้น จงเป็นนายของ

ข้าพเจ้า”. วันนั้น ทาสนั้น อาจจะปรารถนาตําแหน่งเสนาบดีแล้วได้ ก็จริง, ถึงอย่าง

นั้น เขาปรารถนาอย่างนี้ เพราะยังรักในนายทั้งหลาย.

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

 ปจฺเจกพุทฺโธ  สพฺเพสํปิ  วจนาวสาเน  “เอวํ  โหตูติ  วตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธคาถาหิ   

อนุโมทนํ  กตฺวา  “อิเม  มํ  ปสฺสนฺตูติ  อธิฏฺฅาย  คนฺตฺวา  ตํ  ภตฺตํ  อตฺตโน  อานุภาเวน   

ปญฺจนฺนํ  ปจฺเจกพุทฺธสตานํ  ปโหนกํ  กตฺวา  สํวิภชิ ฯ  เตปิ  นํ  โอโลเกนฺตา  อฏฺฅํสุ ฯ   

อถ  เสฏฺฅิภริยา  “ภตฺตํ  ขีณนฺติ  อุกฺขลึ  โธวิตฺวา  ปิทหิตฺวา  ฅเปสิ ฯ  เสฏฺฅีปิ  ชิฆจฺฉาย  

ปีฬิโต  นิทฺทายิตฺวา  ปพุชฺฌิตฺวา  “อหํ  ภทฺเท  อติวิย  ฉาโตมฺหิ,  อตฺถิ  นุ  โข  อุกฺขลิยา   

ฌามกสิตฺถานีติ  อาห ฯ  สา  อุฏฺฅาย  คนฺตฺวา  อุกฺขลึ  วิวริ ฯ  ตาวเทว  อุกฺขลิ  สุมน-

มกุลสทิสวณฺณสฺส  ภตฺตสฺส  ปริปูริ ฯ  สา  ตํ  ทิสฺวา  “อุฏฺเฅหิ  สามิ,  ภุญฺชสฺสูติ  วตฺวา  

ทฺวินฺนํ  ปิตาปุตฺตานํ  ภตฺตํ  ทตฺวา,  เตสุ  ภุตฺวา  อุฏฺฅิเตสุ,  สุณิสาย  สทฺธึ  ภุญฺชิตฺวา  
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ปุณฺณสฺส  ภตฺตํ  อทาสิ ฯ  คหิตคฺคหิตฏฺฅานํ  น  ขียติ  กฏจฺฉุนา  สกึ  คหิตฏฺฅานเมว  

ปญฺฃายติ ฯ  ตํทิวสเมว  โกฏฺฅาทโย  ปุพฺเพ  ปูริตนิยาเมเนว  ปูรึสุ ฯ  

 ปจฺเจกพุทฺโธ อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เอวํ  (ตุมฺเหหิ)  

ปตฺถิตปตฺถนา อ.ความปรารถนา อันท่าน ท. ปรารถนาแล้ว อย่างนี้  โหตุ ขอจง

สําเร็จ”  อิติ ดังนี้  วจนาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งคํา  สพฺเพสํปิ  (ชนานํ) 

ของชน ท. แม้ทั้งปวง  กตฺวา กระทําแล้ว  อนุโมทนํ ซึ่งการอนุโมทนา  ปจฺเจกพุทฺธ-

คาถาหิ ด้วยคาถาของพระปัจเจกพุทธเจ้า ท.  อธิฏฺฅาย อธิษฐานแล้ว  อิติ ว่า  “อิเม  

(ชนา) อ.ชน ท. เหล่านี้  ปสฺสนฺต ุ ขอจงเห็น  ม ํ ซึ่งเรา”  อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา ไป

แล้ว  สํวิภช ิ แบ่งแล้ว  ตํ  ภตฺต ํซึ่งภัตรนั้น  กตฺวา กระทํา  ปโหนกํ ให้เพียงพอ   

ปจฺเจกพุทฺธสตานํ แก่ร้อยแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้า ท.  ปญฺจนฺนํ ๕  อานุภาเวน 

ด้วยอานุภาพ  อตฺตโน ของตน ฯ  เตปิ  (ชนา) อ.ชน ท. แม้เหล่านั้น  โอโลเกนฺตา  

อฏฺฅํสุ ได้ยืนแลดูอยู่แล้ว  นํ  (ปจฺเจกพุทฺธํ) ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น ฯ  เสฏฺฅิภริยา 

อ.ภรรยาของเศรษฐี  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “ภตฺต ํอ.ภัตร  ขีณํ สิ้นไปแล้ว”  อิติ 

ดังนี้  โธวิตฺวา ล้างแล้ว  อุกฺขลึ ซึ่งหม้อข้าว  ปิทหิตฺวา ปิดแล้ว  ฅเปสิ วางไว้แล้ว ฯ   

เสฏฺฅีปิ แม้ อ.เศรษฐี  ชิฆจฺฉาย  ปีฬิโต ผู้อันความหิวบีบคั้นแล้ว  นิทฺทายิตฺวา  

ประพฤติหลับแล้ว  ปพุชฺฌิตฺวา ตื่นแล้ว  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภทฺเท แน่ะ

นางผู้เจริญ  อหํ อ.เรา  ฉาโต เป็นผู้หิวแล้ว  อติิวิย เกินเปรียบ  อมฺหิ ย่อมเป็น,   

ฌามกสิตฺถานิ อ.เมล็ดข้าวอันไฟไหม้แล้ว ท.  อุกฺขลิยา ในหม้อข้าว  อตฺถิ  นุ  โข  

มีอยู่หรือหนอแล”  อิติ ดังนี้ ฯ  สา  (ภริยา) อ.ภรรยานั้น  อุฏฺฅาย ลุกขึ้นแล้ว  คนฺตฺวา  

ไปแล้ว  วิวร ิเปิดแล้ว  อุกฺขลึ ซึ่งหม้อข้าว ฯ  อุกฺขลิ อ.หม้อข้าว  ปริปูร ิเต็มรอบ

แล้ว  ภตฺตสฺส ด้วยภัตร  สุมนมกุลสทิสวณฺณสฺส อันมีสีเพียงดังสีแห่งดอกมะลิตูม   

ตาวเทว ในขณะนั้นนั่นเทียว ฯ  สา  (ภริยา) อ.ภรรยานั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (ภตฺตํ) 

ซึ่งภัตรนั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อุฏฺเฅหิ จง

ลุกขึ้น,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ภุญฺชสฺสุ จงบริโภค”  อิติ ดังนี้  ทตฺวา ให้แล้ว  ภตฺต ํซึ่งภัตร   

ปิตาปุตฺตานํ แก่บิดาและบุตร ท.  ทฺวินฺนํ ทั้งสอง,  เตสุ  (ปิตาปุตฺเตสุ) ครั้นเมื่อบิดา

และบุตร ท. เหล่านั้น  ภุตฺวา บริโภคแล้ว  อุฏฺฅิเตสุ ลุกขึ้นแล้ว,  ภุญฺชิตฺวา บริโภค

แล้ว  สทฺธึ กับ  สุณิสาย ด้วยลูกสะใภ้  อทาสิ ได้ให้แล้ว  ภตฺต ํซึ่งภัตร  ปุณฺณสฺส 

แก่นายปุณณะ ฯ  (ตาย  ภริยาย)  คหิตคหิตฏฺฅานํ อ.ที่เป็นที่อันภรรยานั้นทั้งถือ
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เอาแล้วทั้งถือเอาแล้ว  น  ขียติ ย่อมไม่สิ้นไป ฯ  (ตาย  ภริยาย)  คหิตฏฺฅานํ  เอว 

อ.ที่เป็นที่อันภรรยานั้นถือเอาแล้ว  สกึ คราวเดียว  กฏจฺฉุนา ด้วยทัพพี  ปญฺฃายติ 

ย่อมปรากฏ ฯ  ตํทิวสํ  เอว ในวันนั้นนั่นเทียว  โกฏฺฅาทโย  (ภาคา) อ.ส่วน ท. มีฉาง

เป็นต้น  ปูรึส ุเต็มแล้ว  ปูริตนิยาเมน  เอว โดยทํานองอันเต็มแล้วนั่นเทียว  ปุพฺเพ 

ในกาลก่อน ฯ

 ในที่สุดแห่งคําของคนแม้ทั้งหมด พระปัจเจกพุทธเจ้า กล่าวว่า “จงเป็นเช่นนั้นเถิด” 

แล้วทําอนุโมทนาด้วยคาถาของพระปัจเจกพุทธเจ้า อธิษฐานว่า “คนเหล่านี้จงเห็น

เรา” แล้วไปแบ่งภัตรนั้นให้พอแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า ๕๐๐ รูป ด้วยอานุภาพของ

ตน. แม้ชนเหล่านั้น ได้ยืนแลดูท่านอยู่. ครั้งนั้น ภรรยของท่านเศรษฐี คิดว่า “ภัตร

หมดแล้ว” ล้างหม้อปิดเก็บไว้แล้ว. แม้เศรษฐี ถูกความหิวเบียดเบียนหลับแล้ว ตื่น

ขึ้น กล่าวว่า “นางผู้เจริญ ฉันหิวเหลือเกิน ข้าวตังในหม้อมีอยู่หรือ ?”. นางลุกขึ้นไป

เปิดหม้อข้าว. ในทันใดนั้นเอง หม้อข้าวก็เต็มด้วยข้าวมีสีเช่นดอกมะลิตูม. นางเห็น

ข้าวนั้นแล้ว กล่าวว่า “นาย เชิญลุกขึ้น บริโภคเถิด” แล้วให้ภัตรแก่บิดาและบุตรทั้ง ๒ 

เมื่อชนเหล่านั้นบริโภคเสร็จแล้วลุกขึ้น (ตน)บริโภคพร้อมกับสะใภ้ ได้ให้ภัตรแก่นาย

ปุณณะ. ที่ซึ่งเขาคดเอาแล้วๆ ไม่หมดไปเลย, ที่ซึ่งเขาคดเอาด้วยทัพพีคราวเดียว

เท่านั้น ปรากฏอยู่. วันนั้นนั่นเอง ฉางเป็นต้น เต็มโดยทํานองที่เคยเต็มมาแล้ว.  

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

 ตโต  เสฏฺฅี  สกลชมฺพุทีปวาสีนํ  พีชธญฺฃํ  อทาสิ ฯ  โส  ตโต  จุโต  เทวโลเก   

นิพฺพตฺติตฺวา  สุคติยํ  สํสรนฺโต  อิทานิ  ภทฺทิยนคเร  เมณฺฑกเสฏฺฅี  ชาโต ฯ   

ภริยาปิสฺส  มหาโภคกุเล  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺสา  วามหตฺถปาทตเลสุ  ปทุมลกฺขณํ  อิตเรสุ  

จนฺทลกฺขณํ  ชาตํ,  เตนสฺสา  จนฺทปทุมาติ  นามํ  ชาตํ ฯ  สา  วยปฺปตฺตา  เมณฺฑกสฺส  

เคหํ  คตา ฯ  ปุตฺตสุณิสาทาสาปิ  เตสํ  ปุตฺตสุณิสาทาสาเยว  อเหสุํ ฯ  ตตฺถ  ปุตฺโต   

ธนญฺชโย  นาม  วิสาขาย  ปิตา,  สุณิสา  สุมนเทวี  นาม  วิสาขาย  มาตา ฯ  เต   

สพฺเพปิ  อตฺตโน  ปุญฺฃํ  วีมํสนฺติ ฯ  ตํ  สพฺพํ  ยถาปฏฺฅิตเมว  สมิชฺฌติ ฯ

 ตโต ในลําดับนั้น  เสฏฺฅี อ.เศรษฐี  อทาสิ ได้ให้แล้ว  พีชธญฺฃํ ซึ่งพืชและข้าวเปลือก  

(ชนานํ) แก่ชน ท.  สกลชมฺพุทีปวาสีนํ ผู้อยู่ในชมพูทวีปทั้งสิ้นโดยปกติ ฯ  โส  (เสฏฺฅี) 

อ.เศรษฐีนั้น  จุโต เคลื่อนแล้ว  ตโต  (อตฺตภาวโต) จากอัตภาพนั้น  นิพฺพตฺติตฺวา  
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บังเกิดแล้ว  เทวโลเก ในเทวโลก  สํสรนฺโต ท่องเที่ยวไปอยู่  สุคติย ํ ในสุคติ  

เมณฺฑกสฏฺฅี เป็นเศรษฐีชื่อว่าเมณฑกะ  ภทฺทิยนคเร ในเมืองชื่อว่าภัททิยะ  อิทานิ 

ในกาลนี้  ชาโต เกิดแล้ว ฯ  ภริยาปิ แม้ อ.ภรรยา  อสฺส  (เสฏฺฅิสฺส) ของเศรษฐี

นั้น  นิพฺพตฺต ิ บังเกิดแล้ว  มหาโภคกุเล ในตระกูลผู้มีโภคะมาก ฯ  ปทุมลกฺขณํ 

อ.ลักษณะเพียงดังดอกประทุม  ชาตํ เกิดแล้ว  วามหตฺถปาทตเลสุ ที่พื้นแห่งมือและ

เท้าข้างซ้าย ท.,  จนฺทลกฺขณํ อ.ลักษณะเพียงดังดวงจันทร์  ชาตํ เกิดแล้ว  อิตเรสุ  

(ทกฺขิณหตฺถปาทตเลสุ) ในพื้นแห่งมือและเท้าข้างขวา ท. นอกนี้,  เตน เพราะเหตุ

นั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “จนฺทปทุมา อ.นางจันทปทุมา”  อิติ ดังนี้  นามํ เป็นชื่อ  

อสฺสา  (ภริยาย) ของภริยานั้น  ชาตํ เกิดแล้ว ฯ  สา  (จนฺทปทุมา) อ.นางจันทปทุมา

นั้น  วยปฺปตฺตา ผู้ถึงแล้วซึ่งวัย  คตา ไปแล้ว  เคหํ สู่เรือน  เมณฺฑกสฺส ของเศรษฐี

ชื่อว่าเมณฑกะ ฯ  ปุตฺตสุณิสาทาสาปิ แม้ อ.บุตร ลูกสะใภ้ และทาส ท.  ปุตฺตสุณิสา- 

ทาสา  เอว เป็นบุตร ลูกสะใภ้ และทาสนั่นเทียว  เตสํ  (ชนานํ) ของชน ท. เหล่านั้น  

อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ  ตตฺถ  (ชเนสุ) อ.- ในชน ท. เหล่านั้นหนา -บุตร  ธนญฺชโย  

นาม ชื่อว่าธนัญชัย  ปิตา เป็นบิดา  วิสาขาย ของนางวิสาขา  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว,  

สุณิสา อ.ลูกสะใภ้  สุมนเทวี  นาม ชื่อว่าสุมนเทวี  มาตา เป็นมารดา  วิสาขาย ของ

นางวิสาขา  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว ฯ  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  สพฺเพป ิแม้ทั้งหมด  

วีมํสนฺต ิ ย่อมพิจารณา  ปุญฺฃํ ซึ่งบุญ  อตฺตโน ของตน ฯ  ตํ  (ปุญฺฃํ) อ.บุญนั้น  

สพฺพํ ทั้งหมด  สมิชฺฌต ิย่อมสําเร็จ  ยถาปฏฺฅิตํ  เอว ตามความปรารถนานั่นเทียว ฯ

 ครั้งนั้น เศรษฐี ได้ให้พืชและข้าวเปลือกแก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น. เขาจุติจากมนุษยโลก

นั้น ไปบังเกิดในเทวโลก ท่องเที่ยวไปในสุคติ บัดนี้ เกิดเป็นเมณฑกเศรษฐี ในภัททิย-

นคร. แม้ภรรยาของเขา ก็บังเกิดในสกุลที่มีโภคะมาก, ลายดอกปทุมเกิดที่ฝ่ามือ

ฝ่าเท้าเบื้องซ้ายของนาง ลายจันทร์เกิดที่ฝ่าเท้าอีกข้างหนึ่ง เพราะเหตุนั้น นางจึงได้

ชื่อว่าจันทปทุมา. นางเจริญวัยแล้ว ก็ไปสู่เรือนของท่านเมณฑกเศรษฐี. แม้บุตร สะใภ้ 

และทาส ก็ได้เป็นบุตร สะใภ้ และทาสของเขา. บรรดาชนเหล่านั้น บุตรชื่อธนัญชัย 

เป็นบิดาของนางวิสาขา, สะใภ้ ชื่อสุมนเทวี เป็นมารดาของนางวิสาขา. ชนเหล่านั้น

ทั้งหมด พิจารณาดูบุญของตนอยู่. บุญทั้งปวงนั้น สําเร็จตามที่ได้ปรารถนาไว้แล้ว.

 ..............................................................................................................................
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 ธมฺมปทสฺส  มลวคฺเค  “สุทสฺสํ  วชฺชมญฺเฃสนฺติ  คาถาวณฺณนายํ  เมณฺฑกเสฏฺฅิวตฺถุ ฯ

 เมณฑฺกเสฏฺฅวิตถฺ ุอ.เรือ่งแห่งเศรษฐชีือ่ว่าเมณฑกะ  (อาคต)ํ มาแล้ว  คาถาวณณฺนายํ  

ในอรรถกถาแห่งคาถา  “สุทสฺสํ  วชฺชมญฺเฃสนฺติ ว่า “สุทสฺสํ  วชฺชมญฺเฃสํ” ดังนี้  

มลวคฺเค ในมลวรรค  ธมฺมปทสฺส แห่งธรรมบท ฯ

 เรื่องเมณฑกเศรษฐี มาในอรรถกถาแห่งคาถาว่า “สุทสฺสํ  วชฺชมญฺเฃสํ” ในมลวรรค

แห่งธรรมบท.

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

[๔๑๗] เอวมิเมสํ  สมฺมาปโยชิตํ  กสิกมฺมํ  อุภยโลกหิตาวหํ  โหติ ฯ  เอส  นโย  ตทิตรกมฺเมสุ ฯ   

อุภยโลกหิตาวหนโต  เจเต  กมฺมนฺตา  มงฺคลํ  นาม ฯ

 เอวํ  อิเมสํ  (ชนานํ  ปุคฺคเลน)  สมฺมาปโยชิตํ  กสิกมฺมํ  อุภยโลกหิตาวหํ  โหติ ฯ  เอโส  นโย   

ตทิตรกมฺเมสุ ฯ  อุภยโลกหิตาวหนโต  จ  เอเต  กมฺมนฺตา  มงฺคลํ  นาม  (โหติ) ฯ

 กสิกมฺม ํอ.กสิกรรม  (ปุคฺคเลน)  สมฺมาปโยชิต ํอันอันบุคคลประกอบโดยชอบแล้ว  

อุภยโลกหิตาวหํ เป็นเหตุนํามาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลในโลกทั้ง ๒  อิเมเสํ  ชนานํ  

แก่ชน ท. เหล่านี้  โหติ ย่อมเป็น  อิติ ด้วยประการฉะนี้ ฯ  นโย อ.นัย  ตทิตรกมฺเมสุ  

ในกรรมนอกจากกสิกรรมนี้นั้น  เอโส นั่น ฯ  จ ก็  เอเต  กมฺมนฺตา อ.การงาน ท. 

เหล่านั่น  มงฺคลํ  นาม ชื่อว่าเป็นมงคล  อุภยโลกหิตาวหนโต เพราะเป็นเหตุนํามา

ซึ่งประโยชน์เกื้อกูลในโลกทั้ง ๒  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 กสิกรรมที่บุคคลประกอบแล้วโดยชอบ เป็นเหตุนําประโยชน์เกื้อกูลมาให้ในโลกทั้ง ๒ 

แก่ชนเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้. ในกรรมนอกจากกสิกรรมนั้น ก็นัยนี้. ก็การงานเหล่า

นั่น ชื่อว่าเป็นมงคล เพราะนําประโยชน์เกื้อกูลมาให้ในโลกทั้ง ๒. 

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

 อฏฺฅกถายนฺตุ  เอเต  อตฺตโน  วา  ปุตฺตทารสฺส  วา  กมฺมการานํ  วา  พฺยตฺตาย  เอวํ  

ปโยชิตา  ทิฏฺเฅว  ธมฺเม  ธนธญฺฃวุฑฺฒิปฺปฏิลาภเหตุโต  มงคลนฺติ  วุตฺตาติ  เอตฺตก-

เมว  วุตฺตํ ฯ  ปรโลกหิตปฺปฏิลาภเหตุตา  ปน  เตสํ  อตฺเถว ฯ
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 (อฏฺฅกถาจริเยน)  อฏฺฅกถายํ  ตุ  “(ภควตา)  เอเต  (กมฺมนฺตา)  อตฺตโน  วา  ปุตฺตทารสฺส  วา   

กมฺมการานํ  วา  พฺยตฺตาย  เอวํ  (ปุคฺคเลน)  ปโยชิตา  ทิฏฺเฅว  ธมฺเม  ธนธญฺฃวุฑฺฒิปฺปฏิลาภ-

เหตุโต  ‘มงคลนฺติ  วุตฺตาติ  เอตฺตกํ  เอว  (วจนํ)  วุตฺตํ ฯ  ปรโลกหิตปฺปฏิลาภเหตุตา  ปน  เตสํ  

(กมฺมนฺตานํ)  อตฺถิ  เอว ฯ

 ต ุส่วนว่า  (วจนํ) อ.คํา  เอตฺตกํ  เอว อันมีประมาณเท่านี้นั่นเทียว  อิติ ว่า  “เอเต  

(กมฺมนฺตา) อ.การงาน ท. เหล่านั่น  (ปุคฺคเลน)  ปโยชิตา อันอันบุคคลประกอบแล้ว  

เอวํ อย่างนี้  อตฺตโน  วา  ปุตฺตทารสฺส  วา  กมฺมการานํ  วา  พฺยตฺตาย เพราะความ

ที่ แห่งตน หรือ หรือว่า แห่งบุตรและธิดา หรือว่ากรรมกร ท. เป็นผู้ฉลาด  (ภควตา) 

อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺตา ตรัสแล้ว  ‘มงฺคลนฺติ ว่าเป็นมงคล  ธนธญฺฃวุฑฺฒิปฺ-

ปฏิลาภเหตุโต เพราะเป็นเหตุแห่งการได้เฉพาะซึ่งความเจริญแห่งทรัพย์และข้าว

เปลือก  ธมฺเม ในธรรม  ทิฏฺเฅว อันอันสัตว์เห็นแล้วนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้  (อฏฺฅกถา-

จริเยน) อันพระอรรถกถาจารย์  วุตฺต ํกล่าวแล้ว  อฏฺฅกถายํ ในอรรถกถา ฯ  ปน ก็  

เตสํ  (กมฺมนฺตานํ)  ปรโลกหิตปฺปฏิลาภเหตุตา อ.ความที่ แห่งการงาน ท. เหล่านั้น 

เป็นเหตุแห่งการได้เฉพาะซึ่งประโยชน์เกื้อกูลในโลกอื่น  อตฺถิ  เอว มีอยู่นั่นเทียว ฯ

 ส่วนในอรรถกถา ท่านกล่าวคําเพียงนี้เท่านั้นว่า “การงานเหล่านั้น ซึ่งบุคคลประกอบ

ได้อย่างนี้ ก็เพราะตน บุตรและภรรยาหรือกรรมกรเป็นผู้ฉลาด พระผู้มีพระภาคเจ้า

ตรัสว่า “เป็นมงคล” เพราะเป็นเหตุแห่งการได้ความเจริญแห่งทรัพย์ และข้าวเปลือก 

ในทิฏฐธรรมเทียว”. ก็ความที่การงานเหล่านั้นเป็นเหตุแห่งการได้ประโยชน์ในปรโลก 

มีอยู่แท้.

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

จตุตฺถคาถายตฺถสรูป

 เอวมิมายปิ  คาถาย  “มาตาปิตุอุปฏฺฅานํ  ปุตฺตทารสงฺคโห  อนากุลกมฺมนฺตาติ  มงฺคล-

จตุกฺกํ  วุตฺตํ ฯ  อิทมฺปิ  ปฐฺยาวตฺตนฺติ ฯ

 (ภควตา)  เอวํ  อิมายปิ  คาถาย  “มาตาปิตุอุปฏฺฅานํ  ปุตฺตทารสงฺคโห  อนากุลกมฺมนฺตาติ  มงฺคล-

จตุกฺกํ  วุตฺตํ ฯ  อิทมฺปิ  (วุตฺตํ)  ปฐฺยาวตฺตํ  (โหติ)  อิติ ฯ
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 มงฺคลจตุกฺกํ อ.หมวดสี่แห่งมงคล  อิติ คือ  “มาตาปิตุอุปฏฺฅานํ อ.การบํารุง

ซึ่งมารดาและบิดา  ปุตฺตทารสงฺคโห อ.การสงเคราะห์ซึ่งบุตรและภรรยา  อนากุล- 
กมฺมนฺตา อ.การงานอันไม่อากูล”  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺต ํตรัส

แล้ว  อิมายปิ  คาถาย ด้วยคาถา แม้นี้  เอวํ ด้วยประการฉะนี้ ฯ  อิทมฺปิ  (วุตฺต)ํ 
อ.คาถาแม้นี้  ปฅฺยาวตฺต ํชื่อว่าเป็นปัฐยาวัตร  (โหติ) ย่อมเป็น  อิติ ดังนี้แล ฯ

 มงคล ๔ ประการ คือ “การบํารุงมารดาบิดา การสงเคราะห์บุตรและภรรยา การงาน

ไม่อากูล” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด้วยคาถาแม้นี้ ด้วยประการฉะนี้. แม้คําเป็นคาถานี้  

ก็ชื่อว่าปัฐยาวัตรแล.

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

จตุตฺถคาถายตฺถวณฺณนา ฯ

อตฺถวณฺณนา อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความ  จตุตฺถคาถาย แห่งคาถาที่ ๔  

(นิฏฺฅิตา) จบแล้ว ฯ

จบพรรณนาเนื้อความแห่งคาถาที่ ๔
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