คํานํา
มังคลัตถทีปนี เปนหนังสือที่ทานผูรูรับรองแลววา อยูใน
ชั้นหนังสือที่แตงดีเยี่ยมเรื่องหนึ่ง เพราะประกอบดวยคุณลักษณะ
หลายประการ เชนวางโครงเรื่องดี ใชถอยคําพรอมทั้งอรรถทัง้
พยัญชนะ วิธีแตงก็เหมาะเจาะเปนตน เพราะฉะนั้น ทานจึงจัดให
เปนหลักสูตรของ ป. ธ. ๔ และเปนบุพพประโยค ป.ธ. ๗ นอนจากนี้
ยังมีประโยชน คือ เปนเนตติของนักประพันธ นักเทศก และนักปฏิบัติ
เปนอันมาก.
มีปญหาที่นาคํานึงอยูขอหนึ่ง คือมังคลัตถทีปนีจัดเปนหนังสือ
ชั้นอรรถกถา ฎีกา อนุฎกี า หรือเกจิอาจารย เพราะมังคลัตถทีปนี
บรรจุไวทั้งอรรถกถา ทั้งฎีกา ทั้งอนุฎีกา ทั้งคําเกจิอาจารย. ทาน
พระสิริมังคลาจารยเปนผูแตง แตงมุงแกความในมงคลสูตร โดย
ยกบาลีในมงคลสูตรเปนอุเทส แตในการแตงแกนั้น ที่ไหนทาน
วิจารณแสดงมติ ทานก็อางอรรถกถาบาง ฎีกาบาง อนุฎีกาบาง
คําเกจิอาจารยบาง ประกอบกับคําของทานเพื่อใหเปนหลักฐาน ที่
ไหนทานไมแกเองโดยตรง ทานก็ยกปกรณนั้น ๆ ขึ้นเปนคําแก. โดย
ลักษณะเชนนี้ มังคลัตถทีปนี จึงไมอยูในฐานะที่จะจัดเปนหนังสือ
ชั้นใดชั้นหนึง่ โดยเฉพาะได แตตองนับวาเปนหนังสือชั้นปกรณพิเศษ
ที่ดีเยี่ยม เปนเกียรติอันงาม สําหรับภิกษุไทย.
มังคลัตถทีปนี ที่เปนพากยมคธ แมจะไดชําระกันมาหลายคราว
ก็ยังคงมีคําผิดพลาดที่คนชั้นหลังมองเห็นอยูบาง แตความผิดพลาด
นั้นแกไขได ไมควรยกขึ้นเปนขอตําหนิ. มังคลัตถทีปนี เปนหนังสือ
ที่ละเอียด มีขอเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ควรพิจารณาอยูแทบทั้งคัมภีร
จึงเปนเรื่องที่วิตกหนักใจของผูจัดทําในพากยไทยอยูไมนอย ขอยาก
ลําบากทั้งหลาย ในการถายจากพากยมคธ มาเปนพากยไทย มีหลาย
ประการ เชน

๑. การแปล ถือหลักวาตองคํานึงถึงผูศึกษาเปนสําคัญ ผูแปล
ไดพยายามแปลไมโลดโผนนัก มุงอรรถทางมคธใหตรงกับไทยให
สํานวนเรียบรอยกะทัดรัด ไมรุมราม แตการแปลที่จะใหถูกตองตาม
ลักษณะที่นิยมนั้น ก็เปนเรื่องยากอยูมากเหมือนกัน เพราะครูอาจารย
ในสํานักหนึ่ง ๆ นิยมตางกันบาง บางแหงอาจแปลไดหลายนัยบาง
เพราะฉะนั้น จึงขอใหเขาใจวา ที่แปลในหนังสือชุดนี้เปนมติของ
ครูอาจารยในสํานักหนึ่ง และโดยลักษณะหนึ่งเทานั้น.
๒. การตรวจ ถือหลักความถูกตองโดยอรรถพยัญชนะและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยเปนประมาณ. อนึ่ง การแปล ไดขอให
พระเปรียญในกองตําราบาง ในตางวัดบาง ชวยแปล เมื่อแปลกัน
หลายรูป ถอยคําสํานวนก็ตองแตกตางกันตามความพอใจของผูแปล
เมื่อเปนเชนนี้ การตรวจ ก็ตองพยายามอยางยิ่งที่จะปรับถอยคําสํานวน
และอื่น ๆ ใหลงระเบียบเดียวกัน ไมใหลักลั่น แมเชนนั้น ก็อาจมี
ที่ลักลั่นอยูบา ง แตก็จะไดแกไขใหเปนระเบียบในกาลตอไป.
การลงเชิงอรรถ ถือหลักวา ลงแตขอความที่ผูศึกษาชั้นนี้ควร
ทราบเทานั้น. ขอความที่ลงเชิงอรรถนั้น แบงเปนสวนขอความรู
อยางหนึ่ง บอกชื่อคัมภีรที่มาอยางหนึ่ง, ขอความรูนั้น ที่เปนศัพท
ทางไวยากรณ ก็แสดงโดยอรรถพยัญชนะ ที่เปนศัพทเกี่ยวกับธรรม
หรือลัทธิศาสนา ก็ชี้แจงไวเทาที่สามารถ. คัมภีรท ี่มานั้น พึงทราบวา
คัมภีรใดไดพิมพเปนอักษรไทยเรียบรอยแลว จึงอางคัมภีรนั้นบอกเลม
เลขหนาไวเสร็จ ถาคัมภีรใด ยังไมไดพิมพ ก็ไมไดอาง.
หลังวาหนังสือนี้ จักเปนเครื่องมือสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับ
ความสะดวกตามสมควร.
กองตําราขอแสดงความขอบใจทานผูแปล แลวมอบลิขสิทธิ์
ใหแกมหามกุฏราชวิทยาลัย และทานผูมีสวนชวยใหหนังสือนี้สําเร็จ
ทุก ๆ ทานไวในที่นี้ดวย.

กองตํารา
มหามกุฏราชวิทยาลัย
๑๕ ตุลาคม ๑๔๘๑
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มังคลัตถทีปนี แปล
เลม ๑
ปณามคาถา
[๑] พระพุทธเจาพระองคพระองคใด อันโลกเลื่องลือวา
"เปนมงคล ของทวยเทพและมนุษยผูมีความตองการ
ดวยมงคล" เปนผูแสดงอรรถแหงมงคล, ขาพเจา
ขอนอบนอมพระพุทธเจาพระองคนั้น ผูเปนมงคล.
พระธรรมใด อันโลกเลื่องลือวา "เปนมงคล ของ
ทวยเทพและมนุษยผูมีความตองการดวยมงคล" สอง
อรรถแหงมงคล, ขาพเจาขอนอบนอมพระธรรมนั้น
อันเปนมงคล. พระสงฆใด อันโลกเลื่องลือวา "เปน
มงคล ของทวยเทพและมนุษยผูมีความตองการดวย
นอบนอมพระสงฆนั้น ผูเปนมงคล, ขาพเจาขอ
ประฌาม (คือ ความนอบนอม) ดีแลว แดพระรัตนตรัยอันเปนมงคลอยางนี้ ดวยประการฉะนี้. ดวย
อานุภาพแหงประฌามนั้น ขาพเจาเปนผูยังอันตรายให
*

* พระมหาทองคํา จนฺทูปโม ป. ๗ (ภายหลังเปน พระธรรมดิลก) วัดบรมนิวาส แปล
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พินาศไดแลว, จักเลือกสรรถือเอาอรรถอันเปนสาระ
ในคัมภีรตาง ๆ นั้นแลว แสดงอรรถแหงพระสูตร
ที่แสดงมงคล อันพระพุทธเจาผูเปนมงคล ทรงแสดง
ไวดแี ลว ปรากฏโดยนามวา มงคลสูตร มีอาชญายิ่ง
นัก, และพระสูตรที่ใคร ๆ กลาวไวแลว เพื่อเปนมงคล
แกสัตวทั้งหลายในโลกนี้ ซึง่ มีอาชญาแผไปในแสน
โกฏิจักรวาล; ขอทานทั้งหลายจงตั้งในฟงอรรถแหง
มงคลสูตรนั้น เทอญ.
กถาวาดวยเหตุเกิดขึ้น
[๒] ดําเนินความวา พระอาจารยผูเมื่อจะสังวรรณนาอรรถ
แหงพระสูตร กลาวเหตุเกิดแหงพระสูตร และการกําหนด [พระ
สูตร ] กอนแลว จึงสังวรรณนาอรรถ [ แหงพระสูตรนั้น] ในภาย
หลัง, เพราะฉะนั้น ขาพเจาจะกลาวเหตุเกิดแหงพระสูตรเปนตน.
แทจริง พระสูตรทั้งหมด มีเหตุเกิด ๔ อยาง คือ เกิดเพราะอัธยาศัย
ของตนเอง ๑ เกิดเพราะอัธยาอาศัยของผูอื่น ๑ เกิดเพราะเกิดเรื่องขึ้น ๑
เกิดเพราะอํานาจแหงคําถาม ๑ ในเหตุเกิด ๔ อยางนั้น สูตรทั้ง
หลายมีทวยตานุปสสนาสูตรเปนตน เกิดเพราะอัธยาศัยของตนเอง,
เมตตสูตรเปนตน เกิดเพราะอัธยาศัยของผูอื่น, อุรัคคสูตรเปนตน
เกิดเพราะเกิดเรื่องขึ้น, วัมมิกสูตรเปนตน เกิดเพราะอํานาจคําถาม.
ในเหตุเกิดเหลานั้น เหตุเกิดเพราะอํานาจคําถาม ทานประสงคใน
มงคลสูตรนี้. แมมงคลสูตรก็เกิดขึ้นเพราะอํานาจคําทูลถามแท.
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[๓] ในขอนั้น มีคํากลาวโดยลําดับ ดังตอไปนี้ :ดังไดสดับมา มหาชนในชมพูทวีปประชุมกันในที่นั้น ๆ มีประตูเมืองศาลาวา ราชการและที่ประชุมเปนตน ถึงใหเงินและทองยังกันและ
กันใหเลาเรื่องของพวกพาเหียร มีประการตาง ๆ มีเรื่องนํานางสีดา มา
เปนตน. เรื่องหนึ่ง ๆ โดยลวงไป ๔ เดือนจึงจบ. วันหนึ่งเรื่องมงคล
เกิดขึ้นในที่ประชุมนั้นวา "อะไรหนอ ? เปนมงคล อารมณที่ทราบ
แลวหรือ ? เปนมงคล ใครรูจักมงคล ? "
[ทิฏฐมงคล]
ทีนั้น ชายผูหนึ่งนามวา ทิฏฐมังคลิกะ [ผูถอื วารูปที่เห็นแลว
เปนมงคล] เอยขึ้นวา "ขาพเจารูจักมงคล, รูปที่เห็นแลวเปนมงคล
ในโลก; รูปที่สมมติวาเปนมงคลยิ่ง ชือ่ วารูปที่เห็นแลว, คือ คน
บางคนในโลกนี้ ลุกขึ้นแตเชาตรู เห็นนกแอนลมบาง มะตูมออนบาง
หญิงมีครรภบาง แมโคบาง โคแดงบาง ; หรือเห็นรูปเชนนั้นอยางใด
อยางหนึ่ง แมอื่น ซึ่งสมมติวาเปนมงคลยิ่ง, นี้ เรียกวารูปที่เห็นแลว
เปนมงคล."
๑

๒

๓

๑. สุมังคลวิลาสินี ๑/๓-๗ สณฺาคารนฺติ รชฺช อนุสาสนสาลา. ๒. คนนอกพระพุทธศาสนา
มีพราหมณ เดียรถีย นิครนถเปนตน. ๓. มีในรามายณะ คัมภีรพวกบุราณะในศาสนาพวก
พราหมณ.
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[สุตมงคล]
ชายผูหนึ่งนามวา สุตมังคลิกะ [ผูถือวาเสียงที่ไดยินแลวเปน
มงคล] ไดฟงดังนั้น จึงกลาววา " ผูเจริญ ชื่อวาจักษุนี้ ยอมเห็น
รูปสะอาดบาง ไมสะอาดบาง ดีบาง ไมดีบาง นาชอบใจบาง ไมนา
ชอบใจบาง. ผิวารูปที่จักษุนั้นเปนเห็นแลวจะพึงเปนมงคลไซร, ก็จะพึง
เปนมงคลไปแมทั้งหมด, เพราะฉะนั้น รูปที่เห็นแลวจึงไมเปนมงคล;
เสียงที่ฟงแลวตางหากเปนมงคล ; เสียงที่สมมติวาเปนมงคลยิ่ง ชื่อวา
เสียงที่ฟงแลว, คือ คนบางคนในโลกนี้ ลุกขึ้นแตเชาตรู ไดยินวา
"เจริญแลว" บาง วา "กําลังเจริญ" บาง วา "เต็มแลว" บาง วา
"ขาว" บาง วา "ใจดี" บาง วา "สิริ" บาง วา "สิริเจริญ" บาง วา
อยางหนึ่ง ซึ่งสมมติวาเปนมงคลยิ่ง ; นี้ เรียกวาเสียงที่ฟงแลวเปน
มงคล."
[มุตมงคล]
ชายผูหนึ่งนามวา มุตมังคลิกะ [ผูถืออารมณที่ไดทราบแลว
เปนมงคล] ไดฟงดังนั้น ก็กลาววา "ผูเจริญ ชื่อวาโสตนั่น ยอม
ไดยินเสียงดีบาง ไมดีบาง นาชอบใจบาง ไมนาชอบใจบาง, ผิวา
เสียงที่โสตนั้นฟงแลว จะพึงเปนมงคลไซร, ก็พึงเปนมงคลไป
แมทั้งหมด, เพราะฉะนั้น เสียงที่ฟงแลวจึงไมเปนมงคล ; อารมณ
ที่ทราบแลวตางหากเปนมงคล ; กลิน่ รสโผฏฐัพพะที่สมมติวาเปน
มงคลยิ่ง ชื่อวาอารมณที่ทราบแลว, คือ คนบางคนในโลกนี้ ลุกขึ้น
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แตเชาตรู ดมกลิ่นดอกไม มีกลิ่นดอกปทุมเปนตน หรือเคี้ยวไม
ชําระฟนอันขาว หรือจับตองปฐมพี จับตองขาวกลาอันเขียวสด โคมัย
สด เตา เกวียนบรรทุกงา ดอกไมหรือผลไม หรือลูบไลดวยดินสอพอง
โดยถูกตอง (ตามวิธี) หรือนุงผาขาว หรือโพกผาโพกขาว ; หรือ
ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกตองโผฏฐัพพะเชนนั้นอยางใดอยางหนึ่งแมอื่น ซึ่ง
สมมติวาเปนมงคลยิ่ง. นี้ เรียกวาอารมณที่ทราบแลวเปนมงคล."
[เถียงเรื่องมงคลไมตกลงกัน]
ชายนัน้ ๓ นายนั้นไมอาจยังกันและกันใหยินยอม (ตามถอยคํา
ของตน) ได. ฝายบรรดามนุษยนอกจาก ๓ นายนั้น บางพวกเชื่อคํา
ของชายเหลานั้น, บางพวกไมเชื่อ, พวกที่ไมเชื่อ ก็เถียงกับพวกที่
เชื่อเหลานั้น. พวกที่เชื่อคําของนายทิฏฐมังคลิกะ ก็ถงึ ความปลงใจ
[เชื่อถือ] วา " รูปที่เห็นแลวเทานั้น เปนมงคล ; " พวกที่เชื่อคํา
ของอีก ๒ นาย ก็ลงสันนิษฐานวา " เสียงที่ฟงแลวนั่นแหละเปน
มงคล, อารมณที่ทราบแลวนั่นแหละ เปนมงคล." เรื่องมงคลนี้
ปรากฏไปทั่วชมพูทวีป ดวยประการฉะนี้.
[การคิดมงคลกระจายไปจนถึงชั้นอกนิฏฐภพ]
[๔] ครั้งนั้น พวกมนุษยในชมพูทวีปทั้งสิ้น พากันคิดมงคล
เปนพวก ๆ วา "อะไรหนอ ? เปนมงคล." แมพวกเทวดาผูรักษา
มนุษยเหลานั้น ฟงคํานั้นจากมนุษยแลว ก็พากันคิดมงคลอยางนั้น
เหมือนกัน. โดยอบายนั้นนั่นแล พวกภุมมเทวดา (เทวดาประจํา
ภูมิภาค) มิตรของพวกเทวดาผูรักษามนุษยทั้งหลาย พวกอากาสัฏฐก-
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เทวดา (เทวดาประจําอากาศ) มิตรของกุมมเทวดาเหลานั้น พวก
เทวดาชั้นจาตุมมหาราชิก มิตรของอากาสัฏฐกเทวดาเหลานั้น ฯลฯ
พวกอกนิฏฐเทวดา (พรหมชั้นอกนิฏฐ) มิตรของพวกสุทัสสีเทวดา
สรุปวา พวกเทวดาและพรหม ฟงคํานั้นจากมิตรของตนนั้น ๆ แลว
ก็พากันคิดมงคลเปนพวก ๆ การคิดมงคลเกิดขึ้นแลวในที่ทุกสถาน จน
กระทั่งในหมื่นจักรวาล ดวยประการฉะนี้.
[เทวดาทูลถามมงคลกะพระศาสดา]
ก็การคิดมงคลซึ่งเกิดขึ้นแลวนั้น ยังไมไดตัดสินเด็ดขาดวา "นี้
เปนมงคล" ไดตั้งอยูตลอด ๑๒ ป. ครัง้ นั้น เทวดาและมนุษยทั้งสิ้น
เวนพวกอริยสาวกเสีย แตกกันเปน ๓ พวก ดวยอํานาจทิฏฐมงคล
สุตมงคล และมุตมงคล. แมบุคคลผูหนึ่ง ซึ่งตกลงใจตามความ
เปนจริงวา "นี้เทานั้น เปนมงคล" มิไดมีเลย. ตอมา พวกเทวดา
ชั้นสุทธาวาส รูจิตของพวกมนุษย จึงเที่ยวบอกไปในถิ่นมนุษยวา
"โดยลวง ๑๒ ป พระสัมมาสัมพุทธเจาจักตรัสมงคล." ครั้นโดย
ลวงไป ๑๒ ป พวกเทวดาชั้นดาวดึงส มาประชุมพรอมกันแลวเขา
ไปเฝาทาวสักกะผูเปนจอมเทวดา ทูลวา "ขอเดชะ พระองคผูนิรทุกข
ปญหาปรารภถึงมงคลเกิดขึ้นแลว, พวกหนึ่งวา " รูปที่เห็นแลว เปน
มงคล," พวกหนึ่งวา "เสียงที่ฟงแลว," พวกหนึ่งวา "อารมณที่ทราบ
แลว," ในปญหานั้น ทั้งพวกขาพเจา ทั้งพวกอื่นยังตกลงกันไมได;
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระองคโปรดพยากรณแกพวกขาพเจาตาม
เปนจริงเถิด."
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ทาวสักกะตรัสถามวา "เรื่องมงคลนี้ ทีแรกเกิดขึ้นที่ไหน"
พวกเทวดา. ในมนุษยโลก.
ทาวสักกะ. พระผูมีพระภาค ประทับอยู ณ ที่ไหน ?
พวกเทวดา. ในมนุษยโลก.
ทาวสักกะตรัสวา "ถากระนั้น มาเถิด พวกทานนิรทุกข เรา
จะทูลถามมงคลปญหานั้นกะพระผูมีพระภาค " แลวทรงบัญชาเทพบุตร
องคหนึ่งวา " ทานจงทูลถามพระผูมีพระภาค" ทรงพาหมูเทวดา
มาสูพระเชตวัน. จึงเทพบุตรนั้น ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว
ยืน ณ สวนขางหนึ่งแลว ทูลถามมงคลปญหา. พระผูมีพระภาค เมื่อ
จะทรงวิสัชนาปญหาของเทพบุตรนั้น จึงไดตรัสพระสูตรนี้ ฉะนั้นแล.
กถาวาดวยเหตุเกิดขึ้นในมงคลสูตรนี้ เทานี้กอน.
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การกําหนดพระสูตร
[๕] ในมงคลสูตรนั้น คําเริ่มตนวา "เอวมฺเม สุต" (ขาพเจา
ฟงแลว อยางนี้) เปนตน พระอานนทเถระอันพระมหากัสสปเถระ
ผูเมื่อจะสังคายนาพระธรรม ถามแลว กลาวแกพระอรหันต ๕๐๐ รูป
ในคราวสังคายนาใหญครั้งแรก. คาถาหนึ่งวา "พหู เทวา มนุสฺสา
จ" เปนตน เทวดากลาว. ๑๑ คาถา มี " อเสวนา จ พาลาน "
เปนตน พระผูมีพระภาคตรัส. แมคาํ ลงทายวา " อิทมโวจ ภควา,
อตฺตมนา สา เทวตา ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตวา ภควานฺต
อภิวาเทตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายิ " พระอานนทเถระกลาว. ประมวล
คํานั้น ๆ แมทั้งหมด เรียกวา "มงคลสูตร." ถาจะถามวา "คําเริ่ม
ตนและคําลงทาย มีประโยชนอยางไร ? " พึงแกวา " มีประโยชน
เพื่อยังความงาม ๓ ประการแหงพระสูตรใหบริบรู ณ." จริงอยู แม
มงคลสูตร ชื่อวางามในเบื้องตน เพราะคําเริ่มตน ชื่อวางามในที่สุด
เพราะคําลงทายทั้ง ๒.
การกําหนดพรสูตรในมงคลสูตรนี้ เพียงเทานี้.
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พรรณนาความแหงคําเริ่มตนและคาถาทูลถาม
[แก เอวมฺเม สุต]
[๖] บัดนี้ ผูศึกษาพึงทราบความแหงคําเริ่มตน ที่พระ
อานนทเถระ ผูเมื่อจะชี้แจงเหตุเกิดแหงมงคลสูตร โดยอํานาจแหง
คําถาม กลาวไวแลว.
ในคําเริ่มตนนั้น คําวา "เอวมฺเม สุต" นี้ เม ศัพท มี
มยา ศัพทเปนอรรถ, สุต ศัพท มีวญ
ิ ญาณอาศัยโสตทวารเปนอรรถ
เอว ศัพท มีอาการะ นิทัสสนะ และอวธารณะ เปนอรรถ.
[เอว ศัพท มีอาการะเปนอรรถ]
จริงอยู ดวย เอว ศัพท ซึ่งมีอาการะเปนอรรถนี้ พระเถระ
ยอมแสดงวา พระดํารัสของพระศาสดาเต็มไปดวยนัยหลายหลากลึก
โดยธรรม อรรถ เทศนา และปฏิเวธ เปนสภาพที่สรรพสัตวจะ
พึงเขาไปกําหนดตามเหมาะแกภาษาของตน ๆ ได, ใครจะสามารถรู
แจงพระดํารัสนั้นโดยประการนั้นปวงได. ที่แทแมขาพเจาก็ฟงมาแลว
โดยอาการอยางหนึ่ง คือทรงจําไวไดดวยวิถีแหงโสตวิญญาณ ซึ่งมี
โสตวิญญาณเปนหัวหนา."
[เอว ศัพท มีนิทัสสนะเปนอรรถ]
ดวย เอว ศัพท อันมีนิทัสสนะเปนอรรถ พระเถระยอมชี้แจง
พระสูตรทั้งสิ้นที่จะพึงกลาวในบัดนี้. จริงอยู พระเถระนั้นเมื่อจะ
เปลื้องตัววา "ขาพเจามิใชสยัมภู, พระสูตรนี้ ขาพเจาก็มิไดกระทํา
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ใหแจง" จึงกลาววา "ขาพเจาฟงแลวอยางนี้." อธิบายวา "พระ
สูตรอยางนี้ คือ นี้ ไดแกที่กลาวอยู ขาพเจาฟงแลว."
[เอว ศัพท มีอวธารณะเปนอรรถ]
ดวย เอว ศัพท อันมีอวธารณะเปนอรรถ พระเถระยอม
แสดงวา " พระสูตรนั้น ไมหยอนไมยิ่ง โดยอรรถหรือโดยพยัญชนะ
อยางนี้ คือไมพึงเห็นโดยประการอื่น." จริงอยู พระเถระนั้นเมื่อจะ
แสดงกําลังแหงความทรงจําของตน จะยังความเปนผูใครฟงใหเกิดแก
สัตวทั้งหลาย จึงกลาววา "ขาพเจาฟงแลวอยางนี้." อธิบายวา
"พระสูตรนั้น ขาพเจาฟงแลวอยางนี้ คือเชนนี้แล."
[ขอความเบ็ดเตล็ด]
[๗] สองบทวา เอก สมย คือกาลหนึ่ง, หรือในกาลหนึ่ง.
บทวา สาวตฺถิย คือใกลเมืองอันไดนามวา "สารวัตถี" เพราะ
เปนสถานที่อยูอาศัยของฤาษีชื่อสวัตถะมากอน. ก็สัตตมีวิภัติในบทวา
"สาวตฺถิย" นี้ ลงในอรรถแหงสมีปะ (แปลวาใกล).
บทวา วิหรติ คือทรงบําบัดความลําบากแหงอิริยาบถอยางหนึ่ง
ดวยอิริยาบถอีกอยางหนึ่ง ทรงนํา คือทรงยังอัตภาพใหเปนไป มิให
ทรุดโทรม.
บทวา เชตวเน คือที่ไดนามวา "เชตวัน" เพราะเปนสวน
ของเจาเชต เพราะสวนนั้นอันพระราชกุมารทรงนามวาเชต ทรงปลูก
และบํารุงใหเจริญแลว.
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บทวา อนาถปณฺฑกิ สฺส คือของคฤหบดีอันไดนามวา "อนาถปณฑิกะ" เพราะมีกอนขาว เพื่อคนอนาถา.
บทวา อาราเม คือมหาวิหารอันอนาถบิณฑิกะนั้นสรางแลว
ดวยบริจาคเงิน ๕๔ โกฏิ.
[๘] ศัพท อถ เปนนิบาต ใชในอรรถวา ไมขาดสาย
ศัพทวา โข เปนนิบาต ใชในอรรถวาแสดงวาเรื่องอื่น. ดวยศัพททั้ง ๒
นั้น พระเถระยอมชี้แจงวา เรื่องอื่นเกิดขึ้นแลวในวิหารของพระผูมี
พระภาคนั้น มิไดขาดเลย." เพื่อจะแกคําถามวา " เรื่องอื่นนั้น คือ
อะไร" พระเถระจึงกลาววา "เทวดาองคหนึ่ง" เปนตน
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฺตรา คือองคหนึ่ง มิไดปรากฏ
โดยนามและโคตร. อันที่จริง คําวา เทวดา นั่น เปนชื่อทั่วไปทั้งสตรี
ทั้งบุรุษ. แตในที่นี้ บุรุษเทานั้น พระเถระเรียกวา "เทวดา" ความ
ก็วา "เทพบุตร".
สองบทวา อภิกกฺ นตาย รตฺติยา คือเมื่อราตรีกลาวคือปฐมยามสิ้นสุดแลว. จริงอยู ในคําวา อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา นี้ อภิกกฺ นฺต
ศัพท ใชในอรรถวาสิ้นไป, รตฺติ ศัพท ใชในอรรถวาปฐมยาม
ดุจในประโยคทั้งหลายเปนตนวา "พระเจาขา ราตรีลวงไปแลวปฐมยาม
ผานไปแลว. "
บทวา อภิกฺกนฺตวณฺณา คือมีผิวพรรณงดงาม. จริงอยู
*

* วิ. จุลฺล. ๒/๗๘๓.
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อภิกฺกนฺต ศัพท ในคําวา "อภิกกฺกนฺตวณฺณา" นี้ ใชในอรรถวา
งดงาม ดุจในประโยคทั้งหลายวา "[ใคร] มีพรรณงดงาม ยังทิศทั้งปวง
ใหสวางอยู เปนตน, วณฺณ ศัพท ในคําวาผิว ดุจในประโยค
ทั้งหลายวา "พระผูมีพระภาค มีพระฉวีดังทอง " เปนตน.
บทวา เกวลกปฺป คือไมมีสวนเหลือ โดยรอบ. จริงอยู
ความไมมีสวนเหลือ เปนอรรถแหง เกวล ศัพท ในคําวา เกวลกปฺป นี้ ดุจในประโยคทั้งหลายวา "พระผูมีพระภาค ทรงประกาศ
พรหมจรรยบริสุทธิ์บริบรู ณสิ้นเชิง " เปนตน, ความเปนโดยรอบ
เปนอรรถแหง กปฺป ศัพท ดุจในประโยคทั้งหลายวา "...ยังพระ
เวฬุวันใหสวางทั่วถึง " เปนตน.
บทวา โอภาเสตฺวา คือฉายารัศมีไป, อธิบายวา ทําใหสวางเปน
อันเดียวกัน ดุจพระจันทรและพระอาทิตย.
หลายบทวา เยน ภควา เตนุปสฺงมิ คือพระผูมีพระภาค
ประทับอยูในที่ใด, ก็ไปในที่นั้น. จริงอยู สองบทวา เยน เตน นี่
เปนตติยาวิภัติใชในอรรถแหงสัตตมี. อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา
พระผูมีพระภาค อันเทวดาและมนุษยทั้งหลาย พึงเขาไปเฝาดวยเหตุ
กลาวคือประสงคคุณวิเศษมีประการตาง ๆ อันใด, เทวดาก็เขาไป
เฝาแลวดวยเหตุอันนั้น.
[๙] คําวา อุปสงฺกมิตฺวา เปนเครื่องแสดงอวสานแหงการ
๑

๒

๓

๔

๑. วิ. ขุ. ๒๖/๘๙ ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๓๖๐. ม.ม. ๓/๕๓๖ เปน สุวณฺณวณฺโณสิ ภควา
๓. ข. ส. ๒๕/๓๕๖ ๔. ส. ส. ๒๕/๖๙
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เฝา. อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา เทวดาไปแลวอยางนี้, คือไปสูสถาน
อันนับวาใกลพระศาสดา ซึ่งชิดกวานัน้ .
บทวา อภิวาเทตฺวา ไดแกถวายบังคม.
บทวา เอกมนฺต คือโอกาสแหงหนึ่ง ไดแก ขางหนึ่ง. บทวา
เอกมนฺต นี่ เปนนปุสกลิงค แสดงภาวะ. อีกอยางหนึ่งเปนทุติยาวิภัติ ใชในอรรถแหงสัตตมี, ความวา ในโอกาสหนึ่ง.
บทวา อฏาสิ ไดแก สําเร็จการยืน, ความวา ไดเปนผู
ยืนแลว. ก็เทวดาผูยืนเวนโทษแหงการยืน ๖ คือยืนขางหลังนัก ๑
ยืนขางหนานัก ๑ ยืนในที่ใกลนัก ๑ ยืนในที่ไกลนัก ๑ ยืนในที่
เหนือลม ๑ ยืนในประเทศสูง ๑ ชื่อวายืน ณ สวนขางหนึ่ง. ถามวา
ก็เพราะเหตุไร ? เทวดาจึงไมนั่ง. แกวา เพราะตองการจะรีบกลับ.
ความจริง เทวดาทั้งหลายอาศัยเหตุบางประการเทานั้น จึงมาสูมนุษยโลก
ซึ่งเปนดุจที่เว็จอันเต็มไปดวยของไมสะอาด, ก็แลโดยปกติ มนุษยโลก
ยอมเปนสถานที่ปฏิกูลแกเทวดาเหลานั้น จําเดิมแต ๑๐๐ โยชน เพราะ
มีกลิ่นเหม็น, พวกเทวดายอมไมอภิรมในมนุษยโลกนั้น; เพราะฉะนั้น
เทวดาจึงไมนั่ง เพราะตองการจะทํากิจของผูมาแลวรีบกลับไป.
[เทวดาทูลถามปญหา]
[๑๐] เทพบุตรนั้น ยืน ณ สวนขางหนึ่งอยางนั้นแลว เห็น
เทวดาและพรหมทั้งหลายในหมื่นจักรวาล ผูประชุมกันในจักรวาลนี้
*

* เมื่อเปนเชนนั้น ไฉนพวกภิกษุเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จมา จึงยืนรับ. แมภกิ ษุณไี ปสํานักพระ
ผูมีพระภาค ก็ไดยืน ณ สวนขางหนึ่ง.
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นิรมิตอัตภาพอันละเอียด ๑๐ บาง ๒๐ บาง ๓๐ บาง ๔๐ บาง
๕๐ บาง ๖๐ บาง ๗๐ บาง ๘๐ บาง มีประมาณเทาโอกาสแหงที่สุด
ปลายขนทรายเสนหนึ่ง ยืนแวดลอมพระผูมีพระภาค ผูเปลงปลั่งลวง
เทวดาและพรหมเหลานั้นทั้งหมด ประทับนั่งบนบวรพุทธอาสนทีปูลาด
ไวแลว เพราะตางมุงจะฟงมงคลปญหา ทราบความปริวิตกแหงใจของ
พวกมนุษยชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น แมมิไดมาในสมัยนั้น ดวยใจเพื่อจะ
ถอนลูกศรคือความสงสัยของเทวดาและมนุษยทุกจําพวก จึงทูลถาม
พระผูมีพระภาค. ดวยเหตุนั้น ทานอานนทเถระจึงกลาววา "เอกมนฺต
ิตา โข สา" เปนตน.
[ฉันทลักษณะ]
[๑๑] วินิจฉัยในคําวา เอกมนฺต ิตา โข สา เปนตนนั้น ใน
อรรถกถา ทานแกวา บทวา คาถาย ความวา ดวยคําพูดที่กลาวนิยม
อักขรบท.
ในคําวา อกฺขรปท นั้น ความวา อักษรในบทกลาวคือบาท
ชื่อวาอักขรบท ดังนี้ จึงจะถูก. จริงอยางนั้น ในปกรณฉันทวุตติปทีป
ทานกลาวไววา
"การนิยม แมอักษรในบาทหนึ่ง ชื่อวาฉันทลักษณะ,
สวนการนิยมครุและลหุใน ๔ บาท ชื่อวาพฤทธิลักษณะ."
อีกนัยหนึ่ง (ในคําวาอักขรบท) ความวา " บทคืออักขระชื่อวา
๑

๒

๑. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวัณณนา ๑๓๖. แตในอรรถกถานี้วา ภควนต คาถาย อชฺฌภาสีติ
ภควนฺต อกฺขรปทนิยมมิตกถิเตน วจเนน อภาสีติ อตฺโถ ๒. นี้เปนชือ่ หนังสือสัททาวิเสส
คัมภีรหนึ่งวาดวยพฤทธิและฉันท พระญาณมงคลเถระเปนผูแตง.
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อักขรบท" ดังนี้ ก็ใชได เพราะทานกลาวไวในคัมภีรสันธิ พาลาตาร
วา "การนิยมอักษร พึงชื่อวาฉันท, การนิยมครุและลหุพึงชื่อวา
พฤทธิ" และเพราะทานกลาวไวในฎีกาแหงสันธิพาลาตาร นั้นวา
"การนิยม คือวิธีวิเศษอันทานกําหนดดวยอักษรเหลานี้ คือ ย, ร, ต,
ภ, ช, ส, ม, น, กลาวคือ ยชมาน (ผูบ ูชายัญ) รวิ (พระอาทิตย)
โตย (น้ํา) ภูมิ (แผนดิน) ชลน (ไฟ) โสม (พระจันทร)
มารุต (ลม) นภ (ฟา) พึงชื่อวาฉันท เพราะอรรถวิเคราะหวา
"ปดเสียงซึ่งโทษ" การกําหนดดวยครุและลหุทั้งหลาย พึงชื่อวาพฤทธิ
เพราะอรรถวิเคราะหวา "เปนเครื่องกลาว (คาถา). ก็คณะ ๘ ยอม
ไดชื่อวา ย คณะเปนตน ดวยสามารถแหงอักษร ๘ เหลาใด อักขระ
๘ มี ย อักษรเปนตนเหลานั้นแล ทานถือเอาแลวดวยศัพทวาอักษร
ในบทวา อกฺขรปท นี้. ในการนิยม ๒ อยางนั้น การนิยมอักษร
ไดในวรรณพฤทธิ; และในวรรณพฤทธิ นั้น ม คณะมีครุ ๓ น คณะ
มีลหุ ๓. สวนการนิยมครุและลหุ ไดในมาตราพฤทธิ, และในมาตรา
พฤทธินั้น ม คณะมีครุ ๒ น คณะมีลหุ ๔. สวนคณะที่เหลือในพฤทธิ
ทั้ง ๒ เปนเชนเดียวกันแล.
[ขอความเบ็ดเตล็ด]
[๑๒] บทวา อชฺฌภาสิ แปลวา ไดกลาวแลว, ความวา
ทูลถาม. สวนศัพทวา อธิ นั้น เปนเพียงอุปสัค.
๑

๑

๒

๑. ปกรณแรก เปนบาลี ปกรณหลัง เปนฎีกา เปนคัมภีรในจําพวกสัททาวิเสส
๒. เปนชื่อคณะฉันท ยอมมาจากศัพทแสดงเบญจธาตุกับตะวัน เดือน พราหมณบชู ายัญ ๘
ดวยกัน รวมเรียก อษฺฏมุรติ คือ ๘ รูปกายของพระอิศวร
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บทวา พหูคือมิใชผูเดียว.
เทวดาโดยอุปบัติ มีเทวดาชั้นจาตุมหาราชเปนตน ชื่อวาเทวดา.
ชนชาวชมพูทวีป ชื่อวา มนุษย.
บทวา มงฺคลามิความวา ซึ่งเหตุถึงความเจริญดวยสมบัติทุก
ประเภท ดวยเหตุนั้น ในอรรถกถา ทานจึงกลาววา สัตวทั้งหลาย
ยอมถึง อธิบายวา ยอมบรรลุซึ่งความสําเร็จ และความเจริญดวยเหตุ
เหลานี้ เหตุนั้น เหตุเหลานี้ จึงชื่อวา มงคล." แมในสัททนีติปกรณ
ทานก็กลาวอรรถแหงธาตุวา "ในบทวา มงฺคล นี้ มคิ ธาตุ เปนไป
ในความถึง." แลวกลาวบทกิริยาวา "มงฺคติ" (ยอมถึง); ก็ มคิ
ธาตุ เปนอิการันต, เพราะเหตุนั้น ในนิปผันรูป จึงลงนิคคหิตอาคม.
บท อจินฺตยุ แปลวา คิดกันแลว.
บทวา อากงฺขมานา ไดแก จํานงอยู คือปรารถนาอยู
บท โสตฺถาน แปลวา ซึ่งสวัสดิภาพ. ความวา ซึ่งความ
ที่ธรรมอันเปนไปในภพนี้และในภพหนาอันงามทุกอยางมีอยู.
[๑๓] บทวา พฺรูหิ แปลวา โปรดตรัส คือโปรดแสดง.
บทวา อุตฺตม ความวา วิเศษ คือ ประเสริฐ ไดแก นํามาซึ่ง
ประโยชนสขุ แกโลกทั้งหมด.
ก็ในคาถาทูลถามนี้ บัณฑิตพึงเห็นสันนิษฐานวา "ความ
ตางกันแหงวจนะ เทพดากระทําดวยสามารถเพงประเภทวา มงฺคลานิ
๑

๒

๓

๔

๑. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวัณณนา ๑๓๕. ๒. นี้เปนชื่อคัมภีรไวยากรณ ในจําพวกสัททาวิเสส แยกเปนมหาสัททนีตคิ ัมภีรหนึ่ง จุลกสัททนีติคัมภีรหนึ่ง ทานอัครวงศาจารยบัณฑิตเปนผูแตง
๓. รูปสําเร็จ ๔. มงฺคลานิ เปนพหุ. เพราะเพงประเภท คือกลาวแยกเปนอยาง ๆ ไป.
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และดวยสามารถเพงชาติ (คือกําเนิด) วา มงฺคล เหมือนความตาง
กันแหงวจนะ อันทาวสักกะทรงกระทําแลวดวยสามารถเพงประเภท
และชาติในกึ่งคาถานี้วา :"ขาแตพระฤษีเจา ขอพระองคจงทรงเลือก
พรเถิด, หมอนฉันจะถวายพร ๘ ประการแก
พระองค. "
สวนในอรรถกถา ทานกลาววา "พระผูมีพระภาค แมอันเทพบุตรเชื้อเชิญเพื่อใหตรัสมงคลอยางหนึ่ง ดวยคําวา "ขอพระองค
โปรดตรัสมงคลอันสูงสุด," ดังนี้ แตตรัสคาถาหนึ่ง ๓ มงคล ดุจ
บุรุษผูมีอัธยาศัยกวางขวาง เขาขอนอย ก็ใหมาก ฉะนั้น.
[๑๔] คาถานี้ ชื่อวา ปฐยาวัตร, สมดังที่ทานกลาวไวใน
คัมภีรวุตโตทัย วา :"ปฐยาวัตร ทานกลาวไวแลว ดวย ช คณะ
แตหนา ๔ อักษร ในบาทคูทั้งหลาย."
๑

๒

๓

๔

๕

๑. มฺงคล เปนเอก. เพราะเพงชาติ คือกลาวรวมทุก ๆ อยาง มงฺคลานิ = วเร, มงฺคล = วร.
๒. มหาชาติ กัณฑสักกบรรพ. ๓. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวัณณนา ๑๔๕.
๔. คัมภีรนี้ ทานสังฆรักขิตเปนผูแตง. ๕. ศัพทวา สินธฺ ุ โดยปกติแปลวาแมน้ํา หรือ
แมน้ําสินธุ แตในตําราฉันทพากยมคธหรือสสกฤต ทานใชเปนศัพทแทนสังขยา ในปกรณวชิรสาร
เรียกวา โลกสัญญังกิตสังขยา ในคณิตศาสตรสสกฤตเรียกวาสังขยาสัญญา ทานอธิบายไววา
โดยธรรมดามหาสมุทรมีสายเดียว แตโลกสังเกตกําหนดเอาเหลี่ยมเขาสุเมรุ ๔ ดาน เห็นเปน
๔ สาย เพราะฉะนัน้ ศัพทที่แปลวา แมน้ํา เชน สมุททฺ อณฺเณว เปนตน ในตําราฉันท จึง
แปลวา ๔ อักษร. แมสังขยาอื่น ๆ ก็มีนามศัพทอยางอืน่ ๆ ใชแทนเชนเดียวกัน;
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สเมสุ ไดแก ในบาทคูทั้งหลาย
กลาวคือบาทบทที่ ๒ และบาทที่ ๔.
บทวา สินฺธุโต คือถัดแต ๔ อักษรขึ้นไป. คําวา แต ๔ อักษร
ขึ้นไปนั่น เปนเพียงตัวอยาง เพราะในบาทแหงคาถาวา "มงฺคลานิ
อจินฺตยุ" นี้ แสดง ช คณะแมแตตัวอักษรตัวตน.
บทวา เชน แปลวา ดวย ช คณะ.
บทวา ปกิตฺติต คือ กลาวแลว.
คาถานั้น ชื่อปฐยา เพราะเปนวาจาที่จะตองกลาว และชื่อวา
วัตร เพราะจะตองรายโดยจตุราวัตร* เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ปฐยาวัตร. สวนในบาทขอนกลาวคือบาทที่ ๑ และบาทที่ ๓ ส คณะ
และ น คณะ ถัดอักษรตัวตนขึ้นไป ยอมไมมี (คือใชไมได). คณะ
เหลาอื่น ทานไมหาม.
พรรณนาความแหงคาถาทูลถาม จบ
* ปริวตฺตพฺพโต แปลวา ราย อยางรายมนต , โบราณแปลโดยพยัญชนะ เหตุอาจารยพึงกลาว
รอบคอบ. จตุราวตฺเตน แปลวา โดยเวียนมาแตหนา ๔ อักษร ; หมายความวา เวียนมาแหง ย คณะ
แตหนา ๔ อักษร ในบาท ๑. ๓; และเวียนมาแหง ช คณะ แตหนา ๔ อักษรในบาท ๒, ๔.
คําวา ๔ อักษร ไดแกอกั ษรตน ๔ อักษรของทุก ๆ บท ที่เรียกวาสินธุบาง อรรณพบาง ดังได
กลาวไวแลว. จตุราวัตรนี้ จะลงคณะใดก็ได ไมหาม แตในบาทที่ ๑-๓ ทานหามไมใหลง ส
คณะ และ ฯ คณะ. ส คณะ เชน สุคโต-(โส) น คณะ เชน สุมุนิ (โน)
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พรรณนาความแหงคาถาที่ ๑
[๑๕] พระผูมีพระภาค อันเทพบุตรนั้นทูลถามอยางนั้นแลว
เมื่อจะทรงวิสัชนาปญหานั้น ไดตรัสพระคาถา ๑๐ คาถา ซึ่งแสดง
มงคล ๓๘ ประการมีวา "อเสวนา จ พาลาน" เปนตน. บรรดา
คาถาเหลานั้น ขาพเจาจะกลาวความแหงคาถาที่ ๑ กอน.
[๑๖] การไมคบ ชื่อวา อเสวนา. บทวา พาลาน ไดแก
คนพาล. ฉัฏฐีวิภัติใชในกรรม. แมในบาทที่ ๒ ก็นัยนี้เหมือนกัน.
การบูชา ชื่อวา ปูชา. บทวา ปูชเนยฺยาน ไดแก วัตถุที่
ควรบูชา. จตุตถีวิภัติใชในสัมปทาน. อาจารยบางพวกกลาววา
"ฉัฏฐีวิภัติใชในกรรม" ก็มี.
บทวา เอต เปนตน ความวา การไมเสพคนพาล ๑ การ
เสพบัณฑิต ๑ การบูชาวัตถุที่ควรบูชา ๑ กรรม ๓ อยางมีการไม
เสพเปนตน เปนมงคลอันสูงสุด.
มีคําอันพระผูมีพระภาคตรัสไววา "เทพดา ปญหากรรมใด
อันทานถามวา "ขอพระองคโปรดตรัสมงคลอันสูงสุด," ในปญหา
กรรมนั้น ทานจะถือเอากรรม ๓ อยางนั้นวา เปนมงคลอันสูงสุด
กอน," ความสังเขปในคาถาที่ ๑ นี้ เทานี้.
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กถาวาดวยเสพและไมเสพพาลและบัณฑิต
[แกพาลศัพท]
[๑๗] สวนความพิสดารในคาถาที่ ๑ นี้ ดังตอไปนี้ :การไมคบ ความไมมีคนพาลนั้นเปนเพื่อน ความไมเขาพวกดวย
คนพาลนั้น ชื่อวาการไมเสพ. สัตวเหลาใดเหลาหนึ่งผูประกอบดวย
อกุศลกรรมบถ ๑๐ มีปาณาติบาตเปนตน ชื่อวา คนพาล. อีกประการ
หนึ่ง ครูทั้ง ๖ นี้ คือปรูณ กัสสป, มักขลิ โคสาล, นิครนถ นาฏบุตร
สญชัย เวลัฏฐบุตร, ปกุทธ กัจจายนะ, อชิต เกสกัมพล, และปาปบุคคลเหลาอื่นจากครูทั้ง ๖ นั้น มีพระเทวทัตและโกกาลิกภิกษุเปนตน
พึงทราบวา "คนพาล." จริงอยู คนเหลานั้น แมทั้งหมด ทานเรียกวา
คนพาล เพราะไมเปนอยูดวยความเปนอยูดวยปญญา เปนอยู
ดวยอาการสักวาหายใจ. ดวนเหตุนั้น ในอรรถกถา ทานจึงกลาววา
"ชนเหลาใด เปนอยู อธิบายวา ดํารงชีพอยู ดวยอาการสักวาลม
หายใจเขาออก หาใชเปนอยูดวยปญญาอันประเสริฐไม เหตุนั้น ชน
เหลานั้น จึงชื่อวา พาล." แมในสัททนีติปกรณ ทานก็กลาวไววา
"พล ธาตุ เปนไปในอรรถวาปราณ. ปราณ ก็คือความเปนอยูและ
การหายใจ; ผูใด ยอมเปนอยู คือยังหายในเขาและหายใจเขาออกอยู
มีคําที่ทานกลาวไววา ดํารงชีพอยู ดวยอาการสักวาหายใจเขาออก
หาเปนอยูดวยปญญาอันประเสริฐไม เหตุนั้น จึงชื่อวา พาล"
*

* ปรมัตถโชติกา ขุททกปกฐวัณณนา ๑๓๗.
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[ลักษณะคนพาล]
สวนลักษณะคนพาล พึงทราบดวยอํานาจทุจริตมีความคิด
เรื่องที่คิดชั่วเปนตน. จริงอยู คนพาล แมเมื่อคิด ยอมคิดแตเรื่อง
ที่คิดชั่ว ดวยอํานาจอภิชฌา พยาบาล และมิจฉาทิฏฐิ ถายเดียว,
แมเมื่อพูด ก็พูดจําเพาะแตคําที่พูดชั่ว ตางโดยวจีทุจริตมีมุสวาท
เปนตน, แมเมื่อทํา ก็ทําจําเพาะแตกรรมที่ทําชั่ว ดวยสามารถกายทุจริต
มีปาณาติบาตเปนตน. ดวยเหตุนั้น ทุจริตทั้งหลายมีความคิดเรื่องที่
คิดชั่วเปนตนของเขา ทานจึงเรียกวา พาลลักษณะ เพราะคนพาลเปน
เหตุอันบุคคลกําหนด คือรูกันได, เรียกวาพาลนิมิต เพราะเปนเหตุ
แหงการหมายรูคนพาล, และเรียกวาพาลาปทาน เพราะคนพาลประพฤติ
ไมขาด. ดวยเหตุนั้น ในพาลบัณฑิตสูตร ในอุปริปณณาสก
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย พาลลักษณะ พาลนิมิต
พาลาปทานของคนพาล ๓ ประการเหลานี้. ๓ ประการอะไรบาง ?
ภิกษุทั้งหลาย คนพาลในโลกนี้ ยอมเปนผูคิดแตเรื่องที่คิดชั่ว พูดแต
คําที่พูดชั่ว ทําแตกรรมที่ทําชั่ว."
[แกบัณฑิตศัพท]
[๑๘] สัตวผูประกอบดวยกุศลกรรมบถ ๑๐ มีเวนจากฆาสัตว
เปนตนเหลาใดเหลาหนึ่ง ชื่อวา บัณฑิต. อีกประการหนึ่ง พระ
พุทธะ พระปจเจกพุทธะ พระมหาสาวก ๘๐ และพระสาวกของพระ
ตถาคตเหลาอื่น ครูสุเนตต และอกิตติดาบสเปนตน ในอดีตกาล
*

* ม. ย. ๑๔/๓๑๑.
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พึงทราบวา "บัณฑิต." ทานเหลานั้นแมทั้งหมด เรียกวาบัณฑิต
เพราะดําเนินในประโยชนทั้งหลายดวยปญญาคติ. ดวยเหตุนั้น ใน
อรรถกถา ทานจึงกลาววา "เหลาชนที่ชื่อวาบัณฑิต เพราะดําเนิน
อธิบายวา ไปในประโยชนอันเปนไปในภพนี้และภพหนา ดวยญาณคติ. แมในสัททนีติปกรณ ทานก็กลาวไววา "ปฑิ ธาตุ เปนไปใน
ความไป. ปญญาใด ยอมดําเนิน คือไปในประโยชนทั้งหลายแม
อันสุขุม คือทราบอาการแมเปนตนวาความบีบคั้นแหงอรินสัจมีทุกข
เปนตน เหตุนั้น ปญญานั้น จึงชื่อวา ปณฑา, ผูไป คือดําเนินไป
ไดแกเปนไป ดวยปญญาที่ชื่อวาปณฑา, เหตุนั้น จึงชื่อวา บัณฑิต,
อีกอยางหนึ่ง ปญญา ชื่อวา ปณฑา ของผูนี้ เกิดพรอมแลว เหตุ
นั้น ผูนี้ จึงชื่อวา บัณฑิต ผูชื่อวา บัณฑิต เพราะดําเนิน คือไป
ดวยญาณคติ."
[ลักษณะบัณฑิต]
สวนลักษณะบัณฑิต พึงทราบดวยสามารถแหงสุจริตมีความ
คิดเรื่องที่คิดดีเปนตน ที่ตรัสไวในพาลบัณฑิตสูตร อยางนี้วา "ภิกษุ
ทั้งหลาย บัณฑิตลักษณะ บัณฑิตนิมิต บัณฑิตาปทาน ของ
บัณฑิต ๓ ประการเหลานี้. ๓ ประการอะไรบาง ? ภิกษุทั้งหลาย
บัณฑิตในโลกนี้ ยอมเปนผูคิดแตเรื่องที่คิดดี พูดแตคําพูดที่ดี และ
ทําแตกรรมที่ทําดี." ก็คาํ วา สุจินฺติตจินฺตี เปนตน บัณฑิตพึง
๑

๒

๓

๔

๑. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวัณณนา ๔๐. ๒. แปลวา ผูดําเนินไปดวยปญญา ชื่อวา ปณฑา
๓. แปลวา มีปญญา ผูชื่อวา ปณฑา. ๔. ม. อ. ๑๔/๓๒๑.
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ประกอบดวยสามารถแหงสุจริตมีมโนสุจริตเปนตน ฉะนั้นแล.
[๑๙] อีกนัยหนึ่ง ชนเหลาใด ยอมไดรับประโยชนทั้ง ๒ คือ
ปฏิบัติเพื่อไดรับประโยชนนั้น, ชนเหลานั้น ชื่อวาบัณฑิต เพราะ
พระผูมีพระภาคตรัสไวในอุโภอัตถสูตร ในโกสลสังยุตอยางนี้วา
"ธีรชนทานเรียกวา 'บัณฑิต' เพราะยึดไวได
ซึ่งประโยชน (ทั้ง ๒) คือประโยชนในทิฏฐธรรม
และประโยชนในสัมปรายภพ."
[แกพาลศัพทอีกนัยหนึ่ง]
ชนจําพวกใด ตัดเสียซึ่งประโยชนทั้ง ๒ ถือเอาแตสิ่งอันมิใช
ประโยชนทงั้ ๒, ชนจําพวกนั้น ชื่อวาพาล. ความจริง ทานเรียกชน
จําพวกนั้นวาพาล ก็เพราะถือเอาสิ่งอันมิใชประโยชนทั้ง ๒ และเรียก
วาพาล ก็เพราะตัดเสียซึ่งประโยชนทั้ง ๒. กิริยาศัพทวา " ลนฺติ"
นั้น จัดเขาในหมวดธาตุมีภูธาตุเปนตน โดยขอบังคับวา ลา ธาตุ
มี ทฺวิ ศัพทเปนบทเคียง เปนไปในความถือ. กิริยาศัพทวา ลุนนฺติ
นั้น จัดเขาในหมวดธาตุมีกี่ธาตุเปนตน โดยขอบังคับวา ลุธาตุ (มี
ทฺวิ ศัพทเปนบทเคียง) เปนไปในความตัด.
[คนที่ควรเสพและไมควรเสพ]
[๒๐] ในคนพาลและบัณฑิตทั้ง ๒ พวกนั้น พวกบัณฑิตเทานั้น
ควรเสพ, พวกคนพาล หาควรเสพไม; เพราะพวกคนพาลเปนเชน
*

* ส. ส. ๑๕/๑๓๐ เรียกวา ทุติยอัปมาทสูตร.
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กับปลาเนา, ผูเสพคนพาลนั้น ก็เชนกับใบไมหอปลาเนา ถึงความ
เปนผูอันวิญูชนทั้งหลายควรทิ้งและเกลียดชัง. (ฝาย) บัณฑิต เปน
เชนกับของหอมมีกฤษณาและมาลาเปนตน ถึงความเปนผูควร
กับใบไมที่พันของหอมมีกฤษณาและมาลาเปนตน ถึงความเปนผูควร
สรรเสริญและฟูใจของวิญูชนทั้งหลาย.
ก็ผูใดคบคนใด, ผูนั้นก็มีคนนั้นเปนคติเทียว. แตเพื่อจะแสดง
ความขอนี้ จึงควรกลาวเรื่องลูกนกแขกเตาเปนตนไว (ดังตอไปนี้) :[เรื่องลูกนกแขกเตา]
[๒๑] ดังไดสดับมา ในอดีตกาล มีลูกนกแขกเตา ๒ ตัวพี่นอง
ในปางิ้วใกลสานุบรรพต. และในดานเหนือลมแหงภูเขา มีบานที่อยู
อาศัยของโจร ๕๐๐, ในดานใตลม มีอาศรมที่อยูอาศัยของฤษี ๕๐๐.
ในเวลาที่ขนปกลูกนกแขกเตายังไมออก เกิดลมหัวดวน ขึ้นแลว. ลูก
นกทั้ง ๒ นั้น ถูกลมนั้นพัดไปตกตัวละแหง. ใน ๒ ตัวนั้น ตัวหนึ่ง
ตกในระหวางอาวุธ ในบางโจร เพราะเหตุที่ตกในที่นั้น พวกโจร
จึงขนานนามวา สัตติคุมพะ๓ เจริญขึ้นในระหวางโจรเหลานั้น.
ตัวหนึ่งตกในระหวางดอกไม ที่หาดทรายใกลอาศรม เพราะเหตุที่
ตกในที่นั้น พวกฤษีจึงขนานนามวา "ปุปผกะ" เจริญขึ้นในระหวาง
ฤษีเหลานั้น.
๑

๒

๔

๑. สานุ ในอภิธานัปปทีปกา ขอ ๖๐๗ แปลวา ภูเขามีพื้นเสมอ. สูจิ หนา ๘๗๖.
๒. วาตมณฺฑลิกา. ๓. พมหอก. ๔. ดอกไม.
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คราวนั้น พระราชา ทรงพระนามวา ปญจาละ ในพระนครชื่อ
อุตตรปญจาละ ทรงประดับเครื่องอลังการพรอมสรรพ เสด็จทรง
รถไปปา เพื่อลาเนื้อ มีพระราชโองการดํารัสสั่งวา " เนื้อหนีไป
ทางดานของผูใด, ผูนั้นแล ตองถูกปรับ" ดังนี้แลว ไดเสด็จลงจาก
รถ ทรงถือธนูประทับยืนอยู ณ ที่กําบัง.
ขณะนั้น เนื้อทรายตัวหนึ่ง เมื่อพวกมนุษยฟาดพุมแหงละเมาะ
ไมอยู ก็ลกุ ขึ้นตรวจดูทางจะไป เห็นวาสถานที่พระราชาประทับยืนอยู
เทานั้นวาง จึงบายหนาทางนั้น วิ่งหนีไปแลว. มนุษยทั้งหลายก็
ทําการเยาะเยยกับพระราชา, ทาวเธอทรงตั้งพระราชาหฤทัยวา "จักจับ
ใหไดในบัดนี้" จึงเสด็จขึ้นรถ ทรงติดตามเนื้อไปโดยเร็ว. พวก
บุรุษไมอาจติดตามพระองคได. พระราชา มีนายสารถีเปนที่ ๒ ไม
พบเนื้อแลวเสด็จกลับ ทรงสนานและเสวยน้ํา ณ ลําธารอันนารื่นรมย
แลวบรรทมใตรมไมในที่ใกลบานโจร.
คราวนั้น โจรทั้งหมดเขาปากันหมด, ภายในบานเหลืออยูแต
นกสัตติคุมพะกับคนทําครัวคนหนึ่ง. นกสัตติคุมพะออกจากบาน พบ
พระราชาบรรทมแลวอยางนั้น จึง (กลับ) เขาบาน พูดกับคนทําครัว
ดวยภาษามนุษยวา "พวกเราชวยกันปลงพระชนมพระราชา เอาผา
และอาภรณของพระองค จับพระองคที่พระบาทแลวลากมา เอากิ่งไม
ปดซอนเสีย ณ สวนขางหนึ่ง." พระราชาตื่นบรรทม ทรงไดยนิ ถอยคํา
นั้น ทรงทราบวา "ที่นี่มีภัยเฉพาะหนา" ตกพระหฤทัย เสด็จขึ้น
รถทรงหนีจากที่นั้น ไปถึงอาศรมแหงพวกฤษี.
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คราวนั้น พวกฤษีไปเพื่อตองการผลไมนอยใหญ. ในอาศรม
คงอยูแตนกปุปผกะตัวเดียว. นกนั้นเห็นพระราชาแลว ไดทําปฏิสันถาวร
โดยนัยเปนตนวา
[๒๒] "ขอเดชะพระมหาราชเจา พระองคเสด็จมา
ดีแลว, พระองคมิไดเสด็จมาราย."
พระราชาทรงเสื่อมใสในปฏิสนั ถารของนกนั้น ทรงสรรเสริญนก
ปุปผกะ ทรงตําหนินกสัตติคุมพะนอกนี้ ดวยพระดํารัสวา
"นกนี้ดีหนอ เปนชาตินก (แต) ทรงธรรม
อยางเยี่ยม สวนนกแขกเตาอีกตัวหนึ่งนั่น
พูดแตคํามักได."
นกปุปผกะไดฟงคํานั้น จึงทูลวา "ขอเดชะมหาราชเจา
ขาพระองครวมมารดาเดียวกันกับนกนั้น, แตเขาเติบโตในสํานักคน
ไมดี คนพวกนั้นแนะนําแลวดวยโจรธรรม, ขาพระองคเติบโตแลว
ในสํานักของพวกคนดี คนเหลานั้นแนะนําแลวดวยฤษีธรรม, เหตุนั้น
ขาพระองคทั้ง ๒ จึงเปนผูตางกันโดยธรรม" เมื่อจะแสดงธรรม
แดพระราชาไดกลาวคาถาเหลานี้วา
[๒๓] "ขาแตพระราชา ก็คนคบชนิดใด ๆ
เปนคนสงบหรือไมสงบ มีศลี หรือไรศีลก็ตาม
เขายอม (ตก) ไปสูอํานาจของคนชนิดนั้นแล.
บุคคลทําคนเชนใดใหเปนมิตร และเสพสนิท
กับคนเชนใด, เขาก็เปนคนเชนนั้นแล; เพราะ

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๑ - หนาที่ 27

การอยูรวมกัน ยอมเปนเชนนั้น. คนชั่ว ใคร
คบเขา ก็เปอนคนคบ ใครแตะตองเขา ก็เปอน
ผูอนื่ ซึ่งเปนผูแตะตองซึ่งมิไดเปอน (มาแต
เดิม) ดุจลูกศรอันราย (ซึ่งกําซาบดวยยาพิษ)
ก็พลอยติดแลงไปดวย. เพราะกลัวจะพลอย
เปอน ธีรชนจึงไมควรมีคนชัว่ เปนสหายเสีย
เลย. คนหอปลาเนาดวยในหญาคา แมในหญาคา ก็
(พลอย) เหม็นฟุง ไปดวย ฉันใด, การคบกับ
คบพลอยก็ฉันนั้น. เหตุนั้น บัณฑิตรูความ
แมใบก็ (พลอย) หอมฟุงไปดวยฉันใด, การ
อบรมของตน (วา) เหมือนใบไมสําหรับหอแลว
ไมพึงคบอสัตบุรุษ ยอมนําไปสูนรก, พวกสัตบุรุษ
พวกอสัตบุรุษ ยอมนําไปสูนรก, พวกสัตบุรุษ
ยอมใหถึงสุคติ."
[แกอรรถ]
[๒๔] บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺต ไดแก สัตบุรุษ.
บทวา อส ไดแก อสัตบุรุษ.
บทวา เสวมาโน ไดแก อาจารย.
บทวา เสวมาน ไดแก อันเตวาสิก.
บทวา สมฺผุฏโ ไดแก อาจารยอันอันเตวาสิกแตะตอง.
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สองบทวา สมฺผสู  ปร ไดแก ผูอื่น คือ อันเตวาสิกผูแตะ
ตองอาจารยอยู.
บทวา อลิตฺต ความวา อาจารยนั้น ยอมเปอ นอันเตวาสิก
นั้น ผูอันบาปธรรมมิไดเปอน (มาแตเดิม) ดุจลูกศรอันราย คือ
อันกําซาบดวยยาพิษ พลอยติดแลงศรอันมิไดเปอน (มาแตเดิม)
ฉะนั้น. จริงอยู ผูคบคนพาล ถึงไมทาํ กรรมชั่ว ก็ยอมไดรับติฉัน
นินทาวา "ผูคบคนพาล," เพราะฉะนั้น นกแขกเตา จึงกลาววา
"เอว พาลุปเสวนา." (สวน) ผูคบปราชญ แมไมสามารถจะเปน
บัณฑิตได ก็ยังไดเกียรติคุณวา "ผูคบเพื่อนดีงาม," เพราะฉะนั้น
นกนั้น จึงกลาววา "เอว ธีรุปเสวนา."
บทวา ปตฺตปุฏสฺเสว คือวา ดุจใบไมสําหรับหอคันธชาติมี
กฤษณาเปนตนนั่นแล.
บทวา สมฺปากคือ ทราบวาตนอบรมแลว ดวยอํานาจคลุกคลี
กับเพื่อนดีงาม.
บทวา สนฺโต ความวา พวกสัมมาทิฏฐิ ยอมยังพวกสัตว
อาศัยตน ใหถึงสวรรคอยางเดียว.
พระราชา ทรงเสื่อมใสในธรรมกถาของนกนั้น ทางไหวฤษี
ทั้งหลายผูมาถึงแลว ตรัสวา "ทานผูเจริญ เมื่อทานทั้งหลายจะ
อนุเคราะหขาพเจา ก็จงอยูในพระนครของขาพเจาเถิด" ดังนี้แลว
เสด็จไปยังพระนคร พระราชทานอภัยแกนกแขกเตาทั้งหลาย โปรด
ใหคณะฤษีผูมาในพระนครนั้นอยูในพระอุทยาน ทรงบํารุงจนตลอด
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พระชนมชีพ ทรงบําเพ็ญทางสวรรคเต็มที่แลว. สวนนกปุปผกะ อยู
ในปา ไป (ตาม) ยถากรรมแลว.
เรื่องนกแขกเตาในอรรถกถาแหงสัตติคุมพชาดก ในวีสตินิบาต จบ
[เรื่องชางมหิฬามุข]
[๒๕] ในครั้งดึกดําบรรพ ยังมีชางมงคลชื่อมหิฬามุข ของ
พระเจาพรหมทัต ในกรุงพาราณสี มีศีล สมบูรณดวยมารยาท;
ไมเบียดเบียนใคร ๆ.
ครั้นในวันหนึ่ง ในตอนกลางคือ พวกโจรมานั่งปรึกษากันใน
ที่ใกลโรงชางของพระราชวา "ตองทําลายอุโมงคอยางนี้, ตอง
ทําการตัดชองอยางนี้, ทําลายอุโมงคและทําการตัดชองแลวลักของ จึง
จะควร, เมื่อจะลัก ตองฆาและตี (เจาของ) แลวจึงลัก, เมื่อได
อยางนี้ จึงจะไมมีใครสามารถจะตอสู, และขึ้นชื่อวาโจร ไมตอง
มีสีลาจารวัตร, ตองเปนคนกระดาง หยาบคาย รายกาจ." โจร
เหลานั้นปรึกษากันอยางนี้ นัดแนะกันและกันแลวก็ไป. พวกโจรมา
ปรึกษากันในที่นั้นโดยอุบายนี้แล ตั้งหลายวัน.
ชางไดยินถอยคําของโจรเหลานั้น สําคัญวา "พวกนี้สอน
ใหเราสําเหนียก" จึงคิดวา "คราวนี้ เราควรจะเปนสัตวกระดาง
หยาบคาย รายกาจ" ไดเปนเหมือนอยางนั้น. ชางนั้น เอางวงจับ
คนเลี้ยงชางที่มาถึงแลว ๆ แตเชาตรู ฟาดลง ณ ภาคพื้นใหตายแลว.
๑

๒

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๔๓๕, ตทฏกถา ๗/๗๗.
๒. อุฏาตุ.
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พวกมนุษยจึงกราบทูลแดพระราชา. พระราชา ทรงสงอํามาตยคน
หนึ่งไป ดวยตรัสสั่งวา "บัณฑิต ทานจงไป (ดูให) รูวา 'เพราะ
เหตุไร ?' ชางนั้นจึงกลายเปนสัตวดุรายไปได." อํามาตยนั้นไปแลว
ไมเห็นโรคในตัวของชาง คิดวา "เจานี่ ดุรายเพราะอะไร ?" เมื่อ
ใครครวญไป ก็แนใจวา "มันคงไดยินคําดุรายของคนบางพวก ใน
ที่ไมไกลเปนแน จึงไดกลายเปนสัตวดุราย" จึงถามพวกเลี้ยงชาง
วา ใคร ๆ เคยพูดอะไรกันในเวลากลางคืน ในที่ใกลโรงชาง มี
บางไหม ?"
พวกเลี้ยงชาง. "มีขอรับ, นายพวกโจรมาปรึกษา."
อํามาตยนั้น จึงไปกราบทูลวา "ขอเดชะ ในตัวของชาง
ไมมีอาการแปลกอยางอื่น, มันฟงถอยคําของพวกโจร จึงกลายเปน
สัตวดุราย ; บัดนี้ ควรทีจ่ ะนิมนตสมณพราหมณผูมีศีลทั้งหลาย ให
นั่งใกลโรงชาง แลวกลาวเรื่องเกี่ยวดวยศีลและมรรยาท." พระราชา
รับสั่งใหทําดังนั้นแลว. สมณพราหมณเหลานั้น กลาวเรื่องศีลวา "ไม
ควรจับตองใคร ๆ ไมควรฆาใคร ๆ ควรจะเปนผูสมบูรณดวยศีล
และมรรยาท ประกอบดวยขันติ เมตตาและความเอ็นดู." ชางไดฟง
ดังนั้น สําคัญวา "พวกนี่ ใหเราสําเหนียก." จึงคิดวา "ตั้งแตนี้ตอไป
เราพึงเปนผูมีศีล" ได (กลับ) เปนผูมีศีลแลว.
เรื่องชางมหิฬามุข ในอรรถกถาแหงมหิฬามุขชาดก ใน
เอกนิบาต จบ.
*

* ขุ. ชา. ๒๗/๙. ตทฏกถา. ๑/๒๗๙.
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[เรื่องมาปณฑวะ]
[๒๖] ในอดีตกาล ไดมีพระราชา (พระองคหนึ่ง) ในกรุง
พาราณสี ทรงพระนามวา สามะ พระโพธิสัตวเปนอํามาตยผูอนุศาสก
อรรถธรรมของทาวเธอ. และทาวเธอมีมามงคลอยู (ตัวหนึ่ง) ชื่อ
ปณฑวะ. คนเลี้ยงมาของพระองค ชือ่ นายคิริทัต เปนคนขาเขยก.
มาเห็นเขาจับบังเหียนเดินนําหนา สําคัญวา "เจานี่ ใหเราศึกษา"
จึงสําเหนียกตามอาการของเขา ไดเปนมาขาเขยกไป. พระราชาวา
"พวกขาพระองคไมพบโรคของมานั้น." พระราชาทรงสงพระโพธิสัตวไป ดวยรับสั่งวา "ทานจงไป (ดูให) รูเหตุในเรื่องนี้." พระ
โพธิสัตวนั้นไปแลว ทราบวามานั้นเดินกะเผลก เพราะเกี่ยวของ กับ
คนเลี้ยงมาขาเขยก จึงกราบทูลวา "ขอเดชะ เหตุที่เปนเชนนี้
เพราะโทษที่เกี่ยวของกัน" ดังนี้แลว กราบทูลวา "มานั้น ไดคน
เลี้ยงที่ดีแลว จักดีเหมือนอยางเดิม." พระราชารับสั่งใหทําอยาง
นั้น. มาไดตั้งอยูในปกติภาพแลว.
เรื่องมาปณฑวะ ในอรรถกถาแหงคิริทัตตชาดก ในทุกนิบาต จบ.
๑

๒

๑. การเกีย่ วของ ๕ อยาง คือ เกี่ยวของดวยการฟง ๑ เกี่ยวของดวยการเห็น ๑ เกีย่ วของ
ดวยการสนทนาปราศรัย ๑ เกี่ยวของดวยการกินรวม ๑ เกี่ยวของดวยกาย ๑ แต
ในที่นหี้ มายเอาการเกี่ยวของดวยการเห็น. ปปฺจสูทนี ๒/๑๙๒. ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๖๕
ตทฏกถา. ๓/๑๒๙.
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[เรื่องผลมะมวง]
[๒๗] ในอดีตกาล ในเมืองพาราณสี ไดมพี ระราชาทรงพระ
นามวาทธิวาหนะ. พระโพธิสัตวเปนอมาตยผูอนุศาสกอรรถธรรมของ
พระองค. ตอมาวันหนึ่ง พระราชารับสั่งใหขึงขาย ณ ดานเหนือและ
ดานใต ในมหานทีแลว ทรงเลาน้ํา. มะมวงสุกผลหนึ่ง เปนของ
บริโภคสําหรับเทวดา ลอยมาจากสระกัณณมุณฑ (สระมุมมน) ติดอยูที่
ขายแลว. พวกเจาพนักงานยกขายขึ้น เห็นผลมะมวงนั้น ไดทูลเกลา
ถวายแดพระราชาแลว. พระราชาตรัสถามพวกพรานวา "นี้ผลไม
อะไร" ทรงสดับแลว "ผลมะมวง" จึงเสวยแลวรับสั่งใหเพาะเมล็ด
ไวในพระอุทยานของพระองค ใหรดดวยน้ําผะผสมกับน้ํานม. ตนงอก
แลวไดเผล็ดผลในปที่ ๓. ตนมะมวงไดมีสักการะเปนอันมาก. ทวยนครยอมรดดวยน้ําผะผสมน้ํานม, ใหเจิม ๕ แหงดวยของหอม,
สวมพวกมาลัย, ตามประทีปดวยน้ํามันหอม. และไดมีการวงตน
มะมวงนั้นดวยมานผา. ผลทั้งหลายไดมีรสอรอย มีสีดุจทองคํา
พระราชาเมื่อจะทางสงผลมะมวงไปถวายพระราชาอื่นๆ รับสั่งให
เอาเงี่ยงกระเบนแทงที่หนองอกแลว จึงสงไป. เมล็ดที่พระราชา
เหลานั้นเสวยมะมวงแลว โปรดใหเพาะไว ก็ไมสําเร็จ, ตอมา
พระราชาองคหนึ่ง ทรงทราบเหตุ จึงพระราชทานทรัพยพันหนึ่ง
แลวทางสงคนเฝาพระอุทยานคนหนึ่ง ไป ดวยรับสั่งวา " ทานจงไป
จงยังรสแหงผลมะมวงของพระเจาทธิวาหนะใหเสียหาย แลวทําให
เปนของขมขื่น." เขาทูลรับวา "ดีละ" แลว เขาไปเฝาพระเจา
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ทธิวาหนะ กราบทูลความที่ตนเปนคนเฝาพระอุทยาน แลวพรรณนา
อานุภาพของตน. พระราชารับสั่งใหเขาอยูในสํานักของคนเฝาพระ
อุทยานของพระองค. จําเดิมแตนั้นมา ชนทั้งสองก็ (ชวยกัน)
บํารุงพระอุทยาน. คนเฝาพระอุทยานผูมาใหม ทําดอกไมอันมิใช
ฤดูกาลใหบาน ทําผลใหอันมิใชฤดูกาลใหเผล็ดผล ไดทําพระอุทยาน
ใหเปนรมณียสถานแลว. พระราชาก็โปรดปราน จึงปลดคนเฝาพระ
อุทยานคนเกาออกแลว ไดพระราชาทานพระอุทาน (ใหเปนหนาที่)
แกเขาผูเดียว. เขาจึงปลูกสะเดาและเถาบอระเพ็ดลอมตนมะมวง สะเดา
และเถาบอระเพ็ด ก็งอกงามขึ้นโดยลําดับ. รากและกิ่งของมะมวง
เกี่ยวพันกับรากและกิ่ง (ของสะเดาและเถาบอระเพ็ด) เพราะการระคน
ดวยของมีรสไมอรอยนั้น มะมวงซึ่งเปนผลไมมีรสอรอยถึงเพียงนั้น
จึงกลายเปนขม มีสรคลายในสะเดา. คนเฝาพระอุทยาน ทราบวา
ผลมะมวงขมแลว ก็หนีไป. พระราชาเสด็จไปสูพระอุทยาน เสวย
ผลมะมวง ไมอาจจะทรงกลืนเยื่อมะมวง ซึ่งเปนดุจการสะเดาได
ทรงขากถมเสียแลว ตรัสถามพระโพธิสัตววา "บัณฑิต ตนไมนี้
ไมมีความเสื่อมจากการบริหารเดิม, แมเมื่อเปนเชนนั้น ผลของมัน
ก็ยังกลับขมไปได, เหตุอะไรหนอ ?" พระโพธิสัตวเมื่อจะทูลเหตุ
แหงการเปนดังนั้น จึงทูลวา
[๒๘] "ขาแตพระเจาทธิวาหนะ มะมวงของ
พระองค มีตนสะเดาแวดลอม, รากเกี่ยวพัน
ราก กิ่งเกี่ยวพันกิ่ง, เพราะเหตุที่อยูรวมกัน
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ของไมอรอยนัน้ มะมวงจึงมีผลขม."
ตนสะเดาชื่อวา ปุจิมันทะ ในคาถานั้น. กิ่ง ไดแกกิ่งของตน
สะเดา. สองบทวา สาข นิเสวเร คือ ยอมเกี่ยวพันกิ่งของมะมวง.
บาทพระคาถาวา อสาตสนฺนิวาเสน คือ เพราะอยูรวมกับตน
สะเดา ซึ่งมีรสไมอรอย.
บทวา เตน แปลวา เพราะเหตุนั้น. บทวา กฏกปฺผโล คือ
กลับเปนผลไมมีรสขม.
พระราชาทรงสดับคํานั้นแลว รับสั่งใหตัดสะเดาและบอระเพ็ด
เสียทั้งหมด แลวใหถอนราก ใหขนดินปุยที่มีรสไมอรอยโดยรอบ
ออกเสีย แลวใหใสดินปุยที่มีรสอรอย ใหรดมะมวงดวยน้ําผสมกับ
น้ํานม น้ําผสมน้ําตาลกรวดและน้ําหอมอีก แลวทรงมอบพระ
อุทยานใหคนเฝาพระอุทยานคนเกานั่นแลอีก เพราะระคนกับของมี
รสอรอย มะมวงจึงมีรสอรอยอีก.
เรื่องมะมวง ในอรรถกถาแหงทธิวาหนชาดก ในทุกนิบาต จบ.
[ของไรชีวิตยังติดกันได ]
[๒๙] แมของอันไรชีวิต ยังกลายเปนของไมนาปรารถนา
เพราะประกอบรวมกับของอันไมนาปรารถนา กลายเปนของนา
ปรารถนา เพราะประกอบรวมกับของอันนาปรารถนา ดังพรรณนา
มาฉะนั้น จะปวยกลาวไปไยในของซึ่งมีชีวิตเลา. ดวยเหตุนั้น ใน
๑

*

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๖๗. ตทฏกถา. ๓/๑๓๔. *พระมหาฉาย สุวฑฺฒโน ป. ๘ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
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อัตถุปปตติ (เหตุเกิด) แหงทธิวาหนชาดก พระผูม ีพระภาคจึง
ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อวาการอยูรวมกับคนไมดี เปนการ
เลว กอแตสงิ่ อันไมมีประโยชน, จะพึงกลาวอะไรในการอยูรว มกับ
คนไมดีนั้นเลา เพราะการอยูรวมกับคนชั่วทําความพินาศใหแกชนผู
เปนมนุษย, แมแตตนมะมวง ซึ่งไมมีเจตนามีรสหวานเปรียบปาน
รสทิพย อาศัยการอยูรวมกับตนสะเดาอันมีรสขมหารสหวานมิได
ยังกลายเปนตนไมไมมีรสหวาน มีรสขมไปในกาลกอน.
[คนพาลเปนดังอมิตร บัณฑิตเปนดังญาติ]
[๓๐] อีกนัยหนึ่ง คนพาลทั้งหลายเปรียบเหมือนอมิตรผูมีดาบ
ในมือ, บัณฑิตทั้งหลายเปรียบเหมือนญาติที่รัก. จริงอยางนั้น พระ
ผูมีพระภาคเจา เมื่อประทับ ทําหมูบานเวฬุวคาม อันตั้งอยูในที่ไม
ไกลเบื้องทิศทักษิณแหงเมืองไพศาลี เปนโคจรคาม ไดเกิดประชวร
ลงพระโลหิต. ทาวสักกเทวราช ทรงทราบเหตุนั้นแลว เสด็จมา
ทรงอุปฏฐากพระศาสดาอยู มิใหผูอนื่ แตะตองภาชนะสําหรับรอง
พระบังคนหนักของพระศาสดาแมดวยมือเลย วางไวเหนือพระเศียร
ทีเดียวนําออกไปเหมือนคนนําภาชนะของหอมไป. ทาวเธอทรง
อุปฏฐากอยูอยางนี้ ในเวลาพระศาสดาทรงผาสุก จึงเสด็จไปสู
เทวโลก. ภิกษุทั้งหลายพูดกันวา "นาอัศจรรย ทาวสักกเทวราช มี
ความรักใครในพระศาสดา, พระองคทรงสละทิพยสมบัติมาอุปฏฐาก
แลว." พระศาสดาตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกเทวราช ทรง
พิจารณาเห็นวา 'การเห็นพระอริยเจาทั้งหลายก็ดี ภาวะคือกิริยา มี
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การนั่งเปนตนในที่แหงเดียวกันกับทานก็ดี ภาวะคือการไดทําวัตรและ
ปฏิวัตรแกทา นก็ดี ยอมยังประโยชนใหสําเร็จ' ดังนี้แลว จึงเสด็จมา
อุปฏฐากเรา" เมื่อจะทรงแสดง (ความ) ไดตรัสพระคาถาทั้งหลาย
ในสักกเทวินทวัตถุ ๑ ในสุขวรรคแหงพระธรรมบทวา
[๓๑] "แทจริง บุคคลผูมีปกติเที่ยวสสมคบคน
พาล ยอมเศราโศกสิ้นกาลนาน, เพราะการ
อยูร วมกับเหลาคนพาล เปนเหตุนําทุกขมาให
ในกาลทุกเมื่อ เหมือนการอยูรวมกับศัตรู
สวนบัณฑิตมีการอยูรวมเปนสุข เหมือน
สมาคมแหงหมูญ
 าติ เพราะเหตุนั้นแล นรชน
พึงคบบัณฑิต ผูมีปญญา เปนพหุสุต เอาการ
งาน มีศีล มีวัตร ไกลจากกิเลส และเปน
สัตบุรุษ มีปญญาดี เปรียบดังพระจันทรคบ
อาการอันเปนทางโคจรแหงดวงดาว ฉะนั้น."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บาทคาถาวา พาลสงฺคตจารี หิ ความ
วา แทจริง คือ ความจริง บุคคลผูมีปกติเที่ยวรวมกับคนพาล.
บทวา ทีฆมทฺธาน ความวา บุคคลผูมีปกติเที่ยวรวมกับคนพาล
กระทํากรรมชั่ว มีตัดที่ตอ เปนตน ไดประสบทุกข มีถูกตัดมือ
เปนตน ชื่อวา เศราโศกสิ้นกาลนาน. การอยูโดยความเปนพวก
๒

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๔๒ ๒. นักษัตร Star.
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เดียวกัน ชื่อวาการอยูรวม. บทวา อมิตฺเตเนว ความวา เหมือน
การอยูรวมกับศัตรูผูมีดาบในมือ หรือสัตวราย มีอสรพิษเปนตน.
บทวา สพฺพทา คือ การอยูรวมกับหมูคนพาลเปนทุกขร่ําไป.
การอยูรวมดวยบัณฑิตนั้นเปนสุข เพราะฉะนั้น บัณฑิตจึงชื่อวา
มีการอยูรวมเปนสุข อธิบายวา การอยูในสถานที่เดียวกันกับ
บัณฑิต เปนเหตุนําสุขมา. เหมือนอะไร ? เหมือนสมาคมแหงหมู
ญาติ. อธิบายวา ประหนึ่ง ประชุมแหงหมูญาติผูเปนที่รัก เปน
ความสุข. บทวา ตสฺมา หิ ความวา เพราะเหตุที่การอยู
รวมกับคนพาลเปนทุกข, การอยูรวมกับบัณฑิตเปนสุข. บทวา
ธีร คือ ผูถึงพรอมดวยปญญาเครื่องทรงจํา. บทวา ปฺ ไดแก
ผูถึงพรอมดวยปญญา ทัง้ ที่เปนโลกิยะ ทั้งที่เปนโลกุตตระ. บทวา
พหุสฺสุต คือ เปนพหุสูต ดวยปริยัติ* ปฏิบัติและปฏิเวธ. บทวา
โธรยฺหสีลพฺพตวนฺต ไดแก ชื่อวามีปกติเอาการงาน เพราะ
นําไปซึ่งธุระ กลาวคือยังตนใหบรรลุพระอรหัตตผล มีศลี และมี
ธุดงค. บทวา อริย แปลวา อยูหางไกลจากกิเลส. บทวา สุเมธ
ไดแก มีปญญางาม. บทวา นกฺขตฺตปถวความวา เปรียบดัง
พระจันทร คือวิมานของพระจันทร เสพอากาศอันเปนทางแหง
นักษัตรทั้งหลาย.
* อาคม โดยพยัญชนะ แปลวา นิกายเปนที่มา เปนเหตุ, เปนแดนมา, แหงประโยชนตนและ
ประโยชนผูอนื่ เปนตน โดยอรรถ หมายถึงปริยัติ. อธิคม โดยพยัญชนะ แปลวา มรรคผลเปนที่
บรรลุ โดยอรรถ หมายถึงปฏิบัติและปฏิเวธ. ถาเปนผูบรรลุ เปนอธิคต ที่หมายถึงพระอริยะ
หรือ Holy man.
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[พระดาบสสอนบุตร]
[๓๒] แมพระโพธิสัตวเปนดาบสอยูในหิมวันตประเทศ เมื่อ
จะสอนดาบสกุมารของตน ซึ่งเบื่อหนายใครจะออกจากปาไป
อยูในถิ่นมนุษย ไดกลาวคาถาเหลานี้ ในหลิททราคชาดก ในนวกนิบาต วา
"ผูใด ไมมกี รรมชั่วทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ, เจาไปจากที่นี้แลว จงตั้งตนไว
เหมือนบุตรที่เกิดแตอก คบหาผูนั้น;
อนึง่ ผูใดประพฤติโดยธรรม แมประพฤติ
อยูไมเยอหยิ่ง, เจาไปจากที่นี้แลว จงคบหา
ผูนนั้ ซึ่งมีปกติทํากรรมอันบริสุทธิ์ มีปญ
 ญา;
ลูกเอย หากวาพื้นชมพูทวีปทั้งสิ้นนี้ แมจะ
พึงไรมนุษยไซร; เจาก็อยาคบหาคนผูมจี ิต
ดุจลิง (ตลบแตลง) เปนดังผาที่ยอมดวยขมิ้น
ผูรกั งายหนายเร็วเชนนั้นเลย, เจาจงหลีกเลี่ยง
มันเสียใหหางไกลเหมือนหนึง่ คนขลาด หลีก
อสรพิษตัวดุรายแตไกล เหมือนคนเกลียดคูถ
หลีกหนทางใหญอันเปอนคูถ เหมือนคนขับ
ยาน เลี่ยงหนทางที่ขุรขระเสียฉะนั้น; พอ
๑

๒

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๖๔. ตทฏกถา. ๕/๓๙๔ ๒. คํานี้ เปนพวกกติปยศัพท เปนอาลปนะ
ใชเรียกไดทั้งบิดาทั้งบุตร ในที่นี้ เปนคําบิดาเรียกบุตร เห็นควรแปลใหตรงภาษาไทยที่ใชอยู.
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ความฉิบหายทั้งหลาย ยอมเจริญแกบุคคลผู
สองเสพคบพาลเกินไป, เจาอยาสมาคมกับ
คนพาลนะ, เพราะการอยูรว มกับคนพาล เปน
เหตุนําทุกขมาให ดุจการอยูรว มกับศัตรูในกาล
ทุกเมื่อ, พอ เพราะเหตุนั้น พอจึงขอรองเจา
ไว, เจาจงทําตามคําของพอ, เจาอยาริสมาคม
กับคนพาล เปนอันขาด, เพราะการสมาคม
กับพวกคนพาล เปนเหตุนําทุกขมาให."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุรสีว ความวา จงดํารง คือตั้ง
(ตน) ไวใหเหมือนบุตรผูเกิดแตอกของมารดา ฉะนั้น. อธิบายวา
เจาดํารง (ตน) ไวอยางนั้นแลว พึงสําคัญดุจมารดาของตน คบหา
บุคคลนั้น.
บทวา ธมฺเมนไดแก โดยธรรมคือสุจริต ๓ อยางนั่นเอง.
บทวา น มฺติ ความวา อนึ่ง แมประพฤติอยูอยางนั้น
ก็ไมทําความจองหองวา "เราประพฤติธรรม."
บทวา วิสุทฺธการึ ไดแก ผูทํากรรมอันบริสทุ ธ คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ. บทวา หลิทฺทราค คือ ชื่อวา ผูเชนกับผา
ที่ยอมดวยขมิ้น เพราะความเปนผูมีจิตไมมั่นคง. บทวา กปจิตฺต
ไดแก มีจิตวอกแวก คือมีจิตกลับกลอก.
บทวา ปุริส ไดแก บุคคล. บทวา ราควิราคิน คือมักรัก
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ใครและมักจืดจาง (เร็ว). อธิบายวา มีสภาวะคือรักแลวจืดจางไป
ในขณะนั้นนั่นเอง.
บาทคาถาวา นิมฺมนุสฺสป เจ สิยา ความวา แมถาฟนแหง
ชมพูทวีปทั้งสิ้น จะเปนที่หามนุษยมิไดไซร, บุคคลนั้นคงเปนมนุษย
อยูคนเดียวเทานั้น ; แมถึงกระนั้น ก็อยาคบบุคคลเชนนั้น.
บาทคาถาวา มิฬฺหลิตฺต มหาปถ คือ เหมือนกับหนทางใหญ
อันเปรอะเปอนดวนคูถ. บทวา ยานีว ความวา เหมือนคนผูไป
ดวยยาน. บทวา วิสม คือขรุขระโดยความเปนที่ลุมที่ดอน และ
ดวยวัตถุมีตอและกอนหินเปนตน.
บาทคาถาวา พาล อจฺจูปเสวโต ไดแก ผูคบจนสนิทซึ่งคนผูมี
ปญญานอย. บทวา สพฺพทา ความวา ขึ้นชื่อวาการอยูรวมกับคน
พาล ปานดังอยูรวมกับศัตรู เปนเหตุนําทุกขมาใหตลอดกาลเนืองนิตย
ทีเดียว. บทวา ตนฺตาห ความวา เพราะเหตุนั้น พอจึงขอรองเจา.
[ภัยอุปทวะ และอุปสัคเกิดขึ้นเพราะคนพาล]
[๓๓] อีกโสดหนึง่ ภัยอุปทวะและอุปสัคเหลาใดเหลาหนึ่ง
มีอยู, ภัยอุปทวะและอุปสัคเหลานั้นทั้งหมด เกิดขึ้นเพราะอาศัย
คนพาลทั้งนั้น. จริงอยู คนพาล เมื่อปรารถนาความเปนเพราะราชา
หรือความเปนอุปราช ก็หรือวา ตําแหนงอันใหญอื่น ชักชวนพวก
นักเลงโตที่เหมือนกับตนได ๒-๓ คนแลว พูดวา "เชิญพวกทานมา
ดวยกันเถิด, เราจักทําพวกทานใหเปนใหญ" ดังนี้แลว จึงพากัน
อาศัยสถานที่ลับ ๆ มีชัฏภูเขาเปนตน ปลนสะดมหมูบานที่ตั้งอยูปลาย
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แดน ปลนนิคมบาง ชนบทบาง โดยลําดับไป.
คนทั้งหลาย ทิ้งเรือนแลวปรารถนาที่อันปลอดภัย ยอม (พากัน)
อพยพไป. ภิกษุก็ดี ภิกษุณีก็ดี ผูอาศัยคนเหลานั้นอยู ก็พลอยทิ้ง
ที่ของตน ๆ หลีกไป. ภิกษาก็ดี เสนาสนะก็ดี ในที่ที่ภิกษุเปนตน
เหลานั้นไปแลว ๆ ยอมหาไดโดยยาก.
แมในบรรพชิต ภิกษุพาล ๒ รูป กอการวิวาทกันและกัน
เริ่มฟองรองกันขึ้น. เพราะเหตุนี้ ความทะเลาะใหญยอมเกิดขึ้นแก
บรรพชิตเหลานั้น เหมือนที่เกิดขึ้นแกพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี
ฉะนั้น. เหตุแหงทุกขมีภัยเปนอาทิ มาถึงแกบริษัททั้ง ๔ เพราะอาศัย
คนพาล ดวยประการฉะนี้.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสไวในลักขณสูตร กอน
พระสูตรทั้งปวง ในติกนิบาตอังคุตตรนิกายวา "ภิกษุทั้งหลาย
เพลิงอันลุกลามมาจากเรือนไมออหรือเรือนหญา ยอมไหมแมเรือน
ยอดทั้งหลายที่เขาโบกทั้งภายในภายนอก ลมพัดเขาไมได มีบาน
ประตูอันมิดชิด มีหนาตางอันปดแลว แมฉันใด; ภิกษุทั้งหลาย
ภัยเหลาใดเหลานั้นจะเกิดขึ้น, ภัยเหลานั้นทั้งหมด ยอมเกิดขึ้นแต
คนพาล, หาเกิดขึ้นแตบัณฑิตไม; อุปทวะเหลาใดเหลาหนึ่ง จะ
เกิดขึ้น, อุปทวะเหลานั้นทั้งหมด ยอมเกิดขึ้นแตคนพาล, หาเกิด
ขึ้นแตบัณฑิตไม; อุปสัคเหลาใดเหลาหนึ่ง จะเกิดขึ้น, อุปสัค
เหลานั้นทั้งหมด ยอมเกิดขึ้นแตคนพาล, หาเกิดขึ้นแตบัณฑิตไม
*

* องฺ. ติก. ๒๐/๑๒๖.
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เหมือนกันฉันนั้นแล. ภิกษุทั้งหลาย คนพาลมีภัยจําเพาะหนา,
บัณฑิตหาภัยจําเพาะหนามิได; คนพาลมีอุปทวะ, บัณฑิตหา
อุปทวะมิได; คนพาลมีอุปสัค, บัณฑิตหาอุปสัคมิได; ดวย
ประการดังนี้แล. ภิกษุทั้งหลาย ภัยไมมีแตบัณฑิต, อุปทวะไมมี
แตบัณฑิต, อุปสัคไมมีแตบัณฑิต."
[แกอรรถ]
[๓๔] อรรถกถาแหงลักขณสูตร นั้นวา "บรรดาบทเหลานั้น
บทวา นฬาคารา วา คือ จาเรือนที่มุงบังดวยไมออทั้งหลาย; แต
เครื่องประกอบที่เหลือในเรือนนี้ สําเร็จดวยไมจริง; แมในเรือนหญา
ก็นัยนี้เหมือนกัน.
บทวา กูฏาคารานิ ไดแก เรือนที่สงเคราะหดวยยอด. บท
วา อุลฺลิตฺตาวลิตฺตานิ คือ ที่เขาฉาบทาทั้งภายในภายนอก. บทวา
นิวาตานิ คือกันชองลมเขาได. บทวา ผุสิตคฺคฬานิ คือ ชื่อวา
มีบานประตูที่กรอบเช็ดหนาอันสนิทดี เพราะเปนของอันนายชางผู
ฉลาดทั้งหลายทําไว.
บทวา ปหิตวาตปานานิ ไดแก ที่ติดหนาตางไว. ดวย ๒ บท
นี้ พระผูมีพระภาคมิไดตรัสความที่บานประตูและหนาตางเปนของอัน
บุคคลปดไวเปนนิตย (แต) ตรัสความสมบูรณ (แหงเรือน)
เทานั้น. ก็บานประตูและหนาตางเหลานั้น อันบุคคลยอมจะปดและเปด
ไดทุก ๆ ขณะที่ปรารถนา.
*

* มโนรถปูรณี ๒/๘๖.
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สองบทวา พาลโต อุปฺปชฺชนติ คือ เกิดขึ้นเพราะอาศัยคน
พาลทั้งนั้น. ความสะดุงแหงจิต ชื่อวาภัย. อาการคือความที่จิต
พลุกพลาน ชื่อวา อุปทวะ. อาการคือความที่จิตขัดของ ไดแก
อาการคือความที่จิตติดขัดในอารมณนั้น ๆ ชื่อวา อุปสัค."
[๓๕] ฎีกาแหงลักขณสูตรนั้นวา "คําวา ฉนฺนปริจฺฉนฺนา
คือ ขางบนเขามุงดวยไมออทั้งหลาย โดยทาทางอยางมุงดวยหญา
โดยรอบบังดวยไมออเหลานั้นเหมือนกัน โดยทํานองฝาไม.
ความสะดุงแหงใจของบุคคลผูกลัว ชื่อวาภัย เพราะเหตุนั้น
พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา 'ความสะดุงแหงจิต.'
อันตราย ชื่อวา อุปทวะ. ก็พระอรรถกถาจารยกลาววา
'อาการคือความที่จิตพลุพลาน' เพราะอันตรายนั้นเปนเหตุแหง
ความฟุงซาน. ความขัดของ คือความประสบความคับแคนเพราะทํา
ตอบแทนไมได ดวยเหตุมีถูกเทพดาเบียดเบียนเปนตน ชื่อวา อุปสัค
ก็ความประสบความคับแคนนั้น เปนเหตุทอแทแหงบุคคลผูเดือดรอน
อยู ไมสามารถจะทําอะไร ๆ เพราะแกแคนไมได; เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา 'อาการคือความที่จิตติดขัดในอารมณนั้น ๆ.'
[พาลกอภัย บัณฑิตกําจัดภัย]
[๓๖] เพราะเหตุนั้น คนพาลทั้งหลาย อันผูมีปรีชา พึงทราบ
วา เปนเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม. ดวยวา คนพาลเหลานั้น เปนผู
สามารถในการนําทุกขมีภัยเปนตนทุกชนิดมาให แกบุคคลทั้งหลาย
ผูทําตามคําของตน. พึงทราบบัณฑิตทั้งหลายเปนดุจการคุมครองใน
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ที่อันมีภัย ดังประทีปในที่มืด และเหมือนการไดขาวและน้ําเปนตน ใน
เวลาถูกทุกขมีความหิวและความกระหายเปนอาทิครอบงํา ฉะนั้น.
เพราะบัณฑิตเหลานั้น เปนผูสามารถในการกําจัดทุกขมีภัยเปน
ตนทุกชนิดของหมูชนผูทําตามคําของตนได. บุคคลทราบความที่
เหลาคนพาลเปนเชนเดียวกับของโสโครกมีปลาเนาเปนตน และเหลา
บัณฑิตเปนเหมือนเครื่องสําอางมีของหอมเปนตน ทั้งการคบคนพาล
เปนทุกข คบบัณฑิตเปนสุข ดวยประการฉะนี้แลว พึงคบแตเหลา
บัณฑิตเทานั้น ไมพึงคบเหลาคนพาล.
แมพระผูมีพระภาค เมื่อจะตรัสสอนพระฉันนเถระ ก็ไดตรัส
พระคาถานี้ไวในบัณฑิตวรรคแหงพระธรรมบทวา
[๓๗] "บุคคลผูมีปญญา ไมพึงคบพวกบาปมิตร,
ไมพึงคบพวกบุรุษผูตําทราม, พึงคบกัลยาณมิตร,
พึงคบบุรุษผูสูงสุด ."
[แกอรรถ]
เหลานั้น บทวา ภเช ความวา บัณฑิต (ไม) พึง
คบ คือ เขาไปนั่งใกล.
บทวา ปุริสาธเม ไดแก บุรุษผูเลวทราม คือ บุคคลผูต่ําชา.
บทวา ภเชถ แปลวา พึงคบหา. ก็ในชน ๒ พวกนี้ ชนเหลาใด
ยินดียิ่งในกายทุจริตเปนตน, ชนเหลานั้น ชื่อวา ปาปมิตร. สวน
ชนเหลาใด ประกอบในอัฏฐานะมีการตัดที่ตอเปนตน หรือตางดวย
*

* ขุ. ธ. ๒๕/๒๕
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กรรมมีอเนสนา ๒๑ ประการเปนตน, ชนเหลานั้น บุรุษผูต่ํา
ทราม. อีกนัยหนึ่ง ชนแมทั้ง ๒ พวกนั่น เปนทัง้ ปาปมิตร เปนทั้ง
บุรุษผูต่ําทราม. ชนที่ตรงกันขามจากชน ๒ พวกนั้น ชื่อวา เปนทั้ง
กัลยาณมิตร เปนทั้งบุรุษผูสูงสุด ดังนี้แล.
[มหาสุตโสมชาดก]
[๓๘] ก็การเสพบัณฑิตแมวาระเดียว ก็ชอื่ วายอมเปนการ
รักษาตนได, การเสพคนพาลแมสิ้นกาลชานาน ก็ไมชื่อวารักษาตน
ไดเลย. จริงดังนั้น นันทพราหมณไปสูกรุงอินทปตถ ในหาหนทางไกล
ถึง ๑๒๐ โยชนจากกรุงตักกสิลา เมื่อจะแสดงธรรมแดพระเจามหาสุตโสม ไดกลาวคาถานี้ในมหาสุตโสมชาดกวา
"ขอเดชะ พระองคผูทรงนามวาสุตโสม การ
คบกับสัตบุรุษทัง้ หลาย เพียงครั้งเดียวเทานั้น,
การคบนั้น ยอมคุมครองบุรษุ นั้นได, การคบ
อสัตบุรุษทั้งหลายมากครั้ง ก็คุมครองบุคคลนั้น
ไมไดเลย."
๑

๒

๑. เวฬุทาน ใหไมไผ ๑. ปตฺตทาน ใหใบไม ๑. ปุปฺผทาน ใหดอกไม ๑. ผลทาน ใหผลไม ๑.
ทนฺตกฏทาน ใหไมชําระฟน สงเคราะหหมากพลูเขาดวย ๑. มุโขทกทาน ใหน้ําบวนปาก
หรือน้ําลางหนา ๑. สินานาทาน ใหเครือ่ งสนานเครื่องสําอาง ๑. จุณฺณทาน ใหจรุ ณสําหรับทา ๑.
มตฺติการทาน ใหดนิ ๑. ปรตุกมฺมตา พูดสอพลอเพื่อใหรัก ๑. มุคฺคสุปฺปตา พูดเท็จปนจริง
จริงปนเท็จ ๑. ปารภฏยตา ประจบอุมลูกหลานชาวบาน ๑. มุคฺคสุปฺปตา พูดเท็จปนจริง
เวชฺชกมฺม เปนหมอรักษาโรค ๑. ทูตกมฺม เปนคนสื่อสาสน ๑. ปหีนคมน ไปในที่ที่เขาใชไป
(รับใช) ๑. ปณฺฑปฏิปณฺฑ ใหอาหารแลกอาหาร ๑. ทานานุปฺปาทาน ใหของใชแลกของใช ๑.
วตฺถุวิชฺชา เปนหมอดูลักษณะที่ตั้งบานเรือน ๑. นกฺขตฺตวิชฺชา เปนหมอดูดาวนักษัตรฤกษ ๑.
องฺควิชฺชา เปนหมอดูลักษณะที่ตั้งบานเรือน ๑. นกฺขตฺตวิชฺชา เปนหมอดูดาวนักษัตรฤกษ
๒. ขุ. ชา. ๒๘/๑๓๖ ตทฏกถา. ๘/๔๐๕
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สกิเทว แปลวา วาระเดียวเทานั้น.
บทวา สพฺภิ แปลวา ดวยสัตบุรุษทั้งหลาย.
หลายบทวา สา น สงฺคติ ความวา การสมาคมดวยสัตบุรุษ
นั้น แมเปนไปคราวเดียว ยอมคุมครองคือรักษาบุคคลนั้นได.
บาทคาถาวา นาสพฺภิ พหุ สงฺคโม ความวา สวนการคบ
คือการอยูอาศัยในที่แหงเดียวกับอสัตบุรุษทั้งหลาย บุคคลทําแลว
แมตลอดกาลนาน ยอมคุมครองไมไดเลย, อธิบายวา ไมเปนการ
ถาวร.
[ไมควรเสพคนพาล ควรเสพแตบัณฑิต]
[๓๙] เพราะเหตุนั้น บุคคลควรเสพแตบัณฑิตอยางเดียว ไม
ควรเสพคนพาล. ไมใชไมควรเสพคนพาล ควรเสพแตบัณฑิตอยาง
เดียวเทานั้น, ที่แท จะทําบุญอะไร ๆ ก็ควรทําความปรารถนาแมวา
"ดวยบุญนี้ ขอขาพเจาพึงพบแตบัณฑิตเทานั้น ไมพึงพบคนพาล
เลย" ดังนี้ เหมือนอยางอกิตติบัณฑิต ฉะนั้น.
[อกิตติบัณฑิตไมขอพบคนพาล]
ดังไดสดับมา อกิตติบัณฑิตนั้น เปนบุตรของพราหมณมหาศาลผูมีสมบัติ ๘๐ โกฏิ ในกรุงพาราณาสี เมื่อมารดาบิดาตายแลว,
ไดละสมบัติทั้งปวงบวชเปนฤษี มาถึงกปฬรัฐโดยลําดับ อยูในสวน
ใกลกปฬรัฐ ยังฌานและอภิญญาใหบังเกิดแลว เหาะมาทางอากาศ

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๑ - หนาที่ 47

ลงที่เกาะไมหมากเมา ใกลเกาะไมกากะทิง อาศัยตนหมากเมาใหญ
แลวสรางบรรณศาลาอยูที่เกาะนั้น. ทานมิไดไปในที่ไหนเลย เพราะเปน
ผูมักนอย ในฤดูตนไมนั้นมีผล ก็ฉันผล ในฤดูมแี ตใบ ก็ฉันในที่นึ่ง
ดวยน้ํา, อาสนของทาวสักกเทวราช ไดรอนเพราะเดชศีลของทาน.
ทาวสักกะ ทรงทราบเหตุนั้นแลว ทรงแปลงเพศเปนพราหมณ ได
เสด็จไปยืนทําเปนเหมือนขออยูในที่นั้น. พระดาบสนึ่งในหมากเมา
ปลงลง (จากเตา) แลวนั่งอยูที่ประตูบรรณศาลา ดวยตั้งใจวา
"จะฉันใบหมากเมาที่เย็นแลว" เห็นพราหมณนั้นก็โสมนัส ใสใบ
หมากเมาลงในภาชนะภิกษาของพราหมณนั้น ไมเหลือไวสําหรับ
ตนเลย ไมนงึ่ ใหม ยังอัตภาพใหเปนไปดวยสุขอันเกิดแตปติเทา
นั้น. แมทาวสักกะทรงรับในหมากเมานั้นแลว เสด็จไปหนอยหนึ่ง
ก็หายไป. ทาวสักกะเสด็จไปโดยอุบายนั้นนั่นแล สิ้น ๓ วัน. แม
พระดาบสก็ไดใหอาหารทั้งหมดแกทาวเธอ สิ้นทั้ง ๓ วัน ตนเองได
อดอาหารแลว. ตอมาในวันที่ ๓ ทาวสักกะทรงเสื่อมใสไดประทาน
พรแกทาน. ทานเมื่อจะรับพร จึงกลาวคาถานี้ ในอกิตติชาดก
ในเตรสนิบาต วา
[๔๐] "ขอขาพเจา อยาพึงไดเห็น อยาพึง
ไดยินคนพาล และอยางพึงอยูรวมกับคนพาล
อยาพึงทํา และอยาพึงพอใจการสนทนาปราศรัย
กับคนพาล."
*

* ขุ. ชา. ๒๗/๑๕๔. ตทฏกถา. ๖/๑๙๕.
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น สุเณ ความวา อยาพึงไดยิน
ดวยหูเหลานี้ แมวา "คนพาลอยูที่โนน."
ทาวสักกะทรงสดับคํานั้นแลว เมื่อจะตรัสถามถึงเหตุในเพราะ
ไมขอพบคนพาลกะทาน จึงตรัสคาถานี้วา
"ทานกัสสปะ คนพาลไดทําอะไรทําอะไรใหแกทาน ?
ขอทานจงบอกเหตุ, ทานกัสสปะ เพราะอะไร ?
ทานจึงไมอยากพบคนพาล."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น หลายบทวา กึ นุ เต อกร ความวา
มารดาหรือบิดาของทานถูกคนพาลฆา, ก็หรือวาคนพาลไดทําความ
เสียหายอะไรอื่นแกทาน ?
ทานเมื่อจะทูลเหตุแกทาวสักกะนั้น จึงกลาววา
"คนพาลมีปญญาโฉด ยอมแนะนําสิ่งที่ไม
ควรแนะนํา, ประกอบในสิ่งที่ไมใชธุระ การ
แนะนําชั่ว เปนความดีของคนพาล, คนพาล
แมผูอื่นพูดดีก็กลับโกรธ, เขาไมรูจักอุบาย
สําหรับแนะนํา (เพราะฉะนั้น) การไมพบ
พาลนั้นเสียได ดีนัก"
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา อนย นยตี ความวา คนพาล
ถือสิ่งที่มิใชเหตุวา "เปนเหตุ" คิดแตกรรมอันไรประโยชนเห็นปาน
นี้วา "เราจักทํากรรม มีปาณาติบาตเปนตนเลี้ยงชีวิต."
บทวา อธุราย คือ ไมประกอบในสัทธาธุระ สีลธุระ และ
ปญญาธุระ (กลับ) ประกอบในสิ่งที่ไมควรประกอบ.
บทวา ทุนฺนธย ความวา การแนะนําชั่วเทานั้น เปนความดี
ของคนพาลนั้น คือคนพาลนั้นถืออยางนี้วา "การสมาทานทุศีล
กรรมทั้ง ๕ ประพฤตินั้นและเปนความดี." อีกนัยหนึ่ง คนพาลนั้น
บัณฑิต แนะนําไดยาก คือใคร ๆ ไมอาจเพื่อแนะนําในขอปฏิบัติ
ที่เปนประโยชนได.
บทวา สมฺมา คือ แมผูอื่นวากลาวแลวโดยเหตุ คือโดย
การณ.
บทวา วินย ความวา ไมรูจักระเบียบ คือมรรยาท เปนตนวา
พึงกาวไปขางหนาอยางนี้ และไมยอมรับโอวาทเลย.
บทวา สาธุ ตสฺส ความวา ดวยเหตุเหลานี้ การไมพบเห็น
คนพาลเสียไดเลย เปนความดี.
พระดาบส เมื่อจะรับพรขออื่นอีก จึงกลาววา
"ขอขาพเจา พึงพบแตบัณฑิต พึงไดยินบัณฑิต
และพึงไดอยูรวมกับบัณฑิต พึงทําและพอใจ
การเจรจาปราศรัยกับบัณฑิต."
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ทาวสักกะ ตรัสถามวา
"ทานกัสสปะ บัณฑิตไดทําอะไรใหแกทานเลา ?
ขอทานจงบอกเหตุ ทานกัสสปะ เพราะเหตุไร ?
ทานจึงอยากพบแตบัณฑิต."
พระดาบส ตอบวา
"บัณฑิตยอมไมแนะนําสิ่งที่มิควรแนะนํา, ไม
ประกอบในสิ่งที่มิใชธุระ, การแนะนําดี เปน
ความดีของบัณฑิต, บัณฑิตนั้นอันผูอื่นวากลาว
โดยดียอมไมโกรธ, ทานรูทั่วถึงอุบายสําหรับ
แนะนํา; การสมาคมกับบัณฑิตนั้น จึงเปน
ความดี."
[พบบัณฑิตเปนสุข พบคนพาลเปนทุกข]
[๔๑] แทจริง แมการพบบัณฑิตเปนสุข, สวนการพบคน
พาลเปนทุกข; ดวยเหตุนั้น ในสักกเทวินทวัตถุ พระผูมีพระภาค
จึงตรัสวา
"การพบพระอริยเจาทั้งหลาย เปนความดี
การอยูรวม เปนสุข ทุกเมือ่ , บุคคลพึงมีความ
สุข เปนนิตยไดแทจริง ก็เพราะไมพบคนพาล
ทั้งหลาย."
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อริยาน ความวา ภิกษุทั้งหลาย
การพบสัตบุรุษ คือบัณฑิต มีพระพุทธเจาเปนตน ยังประโยชน
ใหสําเร็จ คือเปนความดี ไดแกเปนความงาม; อธิบายวา เปน
ความสุข. มิใชแตพบพระอริยาเจาเหลานั้น อยางเดียวเทานั้น
(เปนความดี) ที่แท แมภาวะมีการนั่งเปนตน ในทีแ่ หงเดียวกับพระ
อริยเจาเหลานั้น ก็เปนความดีเหมือนกัน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา "การอยูรวม" เปนตน.
บทวา อทสฺสเนน คือ เพราะเหตุแหงการไมพบ. บทวา สุขี
คือ บุคคลผูถึงความสุข. ปาฐะวา "สุข" ก็มี.
[คบคนพาล ๆ พาไปหาผิด คบบัณฑิต ๆ พาไปหาผล]
[๔๒] แทจริง บุคคลผูมีปกติพบคนพาล ทําตามคําของคน
พาล ยอมประสบทุกข, สวนบุคคลผูมีปกติพบบัณฑิต ทําตามคํา
ของบัณฑิต ยอมประสบสุข. ก็ในขอนี้ มีวิพภันติกภิกษุ เปน
อุทาหรณ.
[เรื่องวิพภันติกภิกษุ]
ดังไดสดับมา ภิกษุนั้นเปนสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ
เปนผูไดจตุตถฌาน เห็นรูปารมณอันเปนขาศึก ในเรือนแหงลุงของ
ตนแลว ก็มจี ิตผูกพันในอารมณนั้น สึกแลว ถูกไลจากเรือน
เพราะเปนคนเกียจคราน เชื่อคําของพวกปาปมิตร เที่ยวเลี้ยงชีวิต
อยูดวยโจรกรรม. วันหนึง่ เขาถูกพวกเจาพนักงานจับได มัดแขน
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ไพลหลังไวมั่น แลวจึงเอาหวายเฆี่ยนคราวละ ๔ๆ นําไปสูตะแลงแกงทางประตูดานทักษิณ แหงกรุงราชคฤห. วันนั้น พระมหากัสสปเขาไปสูพระนครเพื่อบิณฑบาต เห็นเขาแลว ขอใหพวก
เจาพนักงานคลายเชือกมัดใหหยอน แลวกลาววา "เจาจงคําเถระแลว
กัมมัฏฐาน ที่เจาอบรมไวในกาลกอนอีก." เขารับคําเถระแลว
ยังจตุตถฌานใหบังเกิดอีก ถูกพวกเจาพนักงานเหลานั้นนําไปสูตะเลง
แกงแลว ใหนอนหงายบนหลาวก็ดี ถูกขูดวยอาวุธทั้งหลายก็ดี ก็
ไมกลัว. พวกเจาพนักงานเห็นเขาไมกลัว จึงทูลแดพระเจาพิมพิสาร.
พระราชารับสั่งวา "พวกทานจงปลอยมันไป" แลวเสด็จไปสูพระ
เวฬุวัน ทูลแดพระศาสดา. พระศาสดาประทับนั่งอยูในเวฬุวัน
ทรงแผพระรัศมีไปแสดงธรรมแกเขา. เขาไดฟงเทศนา นั่งอยูบน
ปลายหลาวนั่นแล พิจารณาสังขารยกขึ้นไตรลักษณ ไดเปนพระ
โสดาบันแลว ไปสูสํานักพระศาสดาทางเวหาส บวชแลวบรรลุพระ
อรหัต ในทานกลางบริษัท พรอมทั้งพระราชานั่นเอง ดังนี้แล.
เรื่องวิพภันติกภิกษุ ในตัณหาวรรคพระธรรมบท จบ.
[คนพาลทําตนและคนผูทําตามใหพินาศ]
[๔๓] อีกนัยหนึ่ง คนพาลทั้งหลายยอมยังตนและหมูชนผูทํา
ตามคําของตนใหพินาศ ดวยสิ่งที่ตนถือเอาชั่ว เหมือนปาปชน
ทั้งหลาย มีพระเทวทัตเปนตน ฉะนั้น.
*

* ธัมมปทัฏฐกถา ๘/๔๗๗.
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[เรื่องพระเทวทัต]
ดังไดสดับมา พระเทวทัต ผนวชตามเสด็จพระศาสดา เปน
ผูไดฤทธิ์อยางปุถุชน ตอมาภายหลัง ไดเปนผูมีลาภสักการะอัน
พระเจาอชาตศัตรูทางทํา (ถวาย). เธอถูกลาภสักการะครอบงํา
ยังจิตอันเปนบาปใหเกิดขึ้นวา "เราจักปกครองภิกษุสงฆ" ดังนี้
แลว ก็เสื่อมจากฤทธิ์ พรอมกับจิตตุปบาน, วันหนึ่ง ไดไปสูพระ
เวฬุวัน ถวายบังคมพระศาสดา ทูลวา "พระเจาขา" บัดนี้พระผูมีมีพระภาค ทรงพระชราแกเฒาหงอมแลว ขอจบทรงขวนขวายนอย
ตามประกอบทิฏฐธรรมสุขวิหารเถิด, ขาพระองคจักปกครองภิกษุ
สงฆเอง, ขอพระองคจงทรงมอบภิกษุสงฆใหแกขาพเจาเถิด"
ถูกพระศาสดาทางรุกรานดวยพระวาจาวา เทวทัตกลืนกินปจจัย ๔
เหมือนกลืนกินเขฬะแลวทรงหามเสีย จึงเปนผูไมพอใจผูกอาฆาตใน
พระศาสดาแลวหลีกไป. ในกาลตอมา เธอคบคิดกับพระเจาอชาตศัตรู สงพวกนายขมังธนู (นักแมนธนู) ไป เพื่อจะปลงพระชนม
พระศาสดาเสีย, เมื่อนายขมังธนูเหลานั้นบรรลุปฐมผลแลวพากัน
กลับมา, จึงขึ้นภูเขาคิชฌกูฏดวยตนเอง กลิ้งศิลาทําโลกิตุปบาทกรรม ใหปลอยชางนาฬาคิรี เพื่อปลงพระชนมพระศาสดาใหได
อีก ก็ไมอาจจะใหพระศาสดาสิ้นพระชนมได. เธอมีลาภสักการะ
เสื่อมตั้งแตนั้นมา ประสงคจะเลี้ยงชีวิตดวยความหลอกหลง จึง
เขาไปเฝาพระศาสดาทูลขอวัตถุ ๕ ประการวา "ดีละ พระเจาขา
ภิกษุทั้งหลายพึงเปนผูอยูปาเปนวัตถุ, เที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร, ใช
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ผาบังสุกุลเปนวัตร, อยูโคนไมเปนวัตร, ไมพึงฉันปลาเนื้อตลอด
ชีวิต." พระศาสดาไมทรงอํานวยตาม. เธอกลาววา "ใครตอง
การจะพนจากทุกขจงมากับเรา" ดังนี้แลว พาพวกภิกษุผูที่เชื่อ
คําของเธอ ยังชนผูเสื่อมใสในวัตถุอันปอนใหยินยอมดวยวัตถุ ๕
ประการ ใหออกปากขอ (ปจจัย) ในตระกูลทั้งหลายบริโภค พาก
เพียงเพื่อทําลายสงฆ นั่งรวมกับบริษทั ของตนในอุโบสถ แลว
กลาววา "วัตถุทั้ง ๕ นี้ ควรแกทานรูปใด, ทานรูปนั้นจงจับสลาก"
เมื่อภิกษุ ๕๐๐ รูป ผูซึ่งไมฉลาดในธรรมวินัย พากันจับสลากแลว
ทําลายสงฆไปสูกรุงสาวัตถี ถึงขอสระโบกขรณีอันตั้งอยูภายนอก
พระเชตวัน ก็เขาไปสูแผนดินในที่นั้นนั่งเอง บังเกิดในอเวจีมหานรก
พระเชตวัน ก็เขาไปสูแผนดินในที่นั่นเอง บังเกิดในอเวจีมหานรก
แลว.
เรื่องพระเทวทัต จบ
[เรื่องพระเจาอชาตศัตรู]
[๔๔] ฝายพระเจาอชาตศัตรู อาศัยพระเทวทัต ตัดอุปนิสัย
มรรคและผลเบื้องตนอันตนควรจะไดในปจจุบันเสีย ประสบมหานินาศ เพราะทําปตุฆาตกรรม.
ไดยินวา พระเจาอชาตศัตรูนั้น ในเวลาที่ทรงเปนพระอุปราช
ทรงเสื่อมใสในอิทธิปาฏิหาริยของพระเทวทัต ไดเสด็จไปสูที่บํารุง
ของพระเทวทัตนั้นเชาเย็นทุกๆ วัน.
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ตอมาวันหนึ่ง พระเทวทัตเขาไปเฝาพระองคแลวถวายพระพร
วา "พระกุมาร ครั้งกอนแล มนุษยทั้งหลายมีอายุยืน บัดนี้ มนุษย
ทั้งหลายมีอายุนอย, ถากระนั้น พระองคจงปลงพระชนมพระราชบิดาแลวเปนพระเจาแผนดินเสียเอง; อาตมภาพก็จักปลงพระชนม
พระผูมีพระภาคแลวเปนพระพุทธเจาเสียเอง." พระองคทรงเชื่อคํา
ของเทวทัตนั้นแลว ในเวลาตะวันเที่ยง เหน็บพระแสงกริช
เสด็จเขาไปยังพระราชมนเทียร. พวกอมาตยจับพระองคไว ซักถาม
แลว ทูลความนั้นแดพระราชา.
พระราชา ตรัสถามวา "ลูก เจาตองการจะฆาพอเพื่อประโยชน
อะไร ?"
พระเจาอชาตศัตรู. เดชะ หมอมฉันมีความตองการดวย
ราชสมบัติ.
พระราชา ไดพระราชาทานราชสมบัติใหแกเธอ. เธอจึงแจงแกพระ
เทวทัตวา "มโนรถ (ความปรารถนา) ของขาพเจาสําเร็จแลว."
พระเทวทัต. พระองคเปนเหมือนบุรุษขังสุนัขจิ้งจอกไวขาง
ใน (กลอง) แลวหุมกลองไว สําคัญพระหฤทัยวา 'เปนผูทํากิจดี,'
พระราชบิดาของพระองคทรงนึกถึงการดูหมิ่นที่พระองคทําแลว ก็จัก
กลับเปนพระเจาแผนดินเสียเอง โดย ๒-๓ วันแนนอน.
พระเจาอชาตศัตรู ขาพเจาจะทําอยางไรเลา ? เจาขา
พระเทวทัต. จงปลงพระชนมพระองคเสีย.
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พระเจาอชาตศัตรู. ทานเจาขา พระราชบิดาของขาพเจา เปน
ผูไมควรจะปลงพระชนมดวยศัสตรามิใชหรือ ?
พระเทวทัต. จงใหพระองคสิ้นพระชนม ดวยการตัดพระ
กระยาหารสิ.
[พระเจาพิมพิสารถูกทรมาน]
ทาวเธอจึงดํารัสสั่งใหจําขังพระราชบิดาไว ในเรือนอันรอนรุม
กลาวคือเรือนที่กลบกลุมดวยควันไฟซึ่งสรางไวเพื่อลงโทษ แลว
ตรัสสั่งวา "ยกแตพระราชามารดาของเราเสีย ทานทั้งหลายจงอยา
ยอมใหผูอื่นเยี่ยมเลย."
พระราชเทวี ใสพระกระยาหารในขันทองคํา ทรงพกไปดวย
ชายพระภูษาเขาไปถวายแดพระราชา. ทาวเธอทรงยังพระวรกาย
ใหเปนไปอยูดวยพระกระยาหารนั้น.
พระเจาอชาตศัตรู ตรัสถามวา "พระราชบิดาของเรายังพระ
วรกายใหเปนไปอยาง ?" ไดสดับเรื่องนั้นแลว ตรัสวา "ทาน
ทั้งหลายจงอยางยอมใหพระราชมารดาของเราซอนพระกระยาหารไว
ที่ชายพระภูษาเขาไป."
พระราชเทวี ใสพระกระยาหารในพระโมลีเขาไป (ถวาย)
พระจาอชาตศัตรู สดับเรือ่ งแมนั้นแลว ตรัสสั่งวา "ทานทั้งหลาย
จงอยางยอมใหพระราชมารดาของเราเกลาพระโมลีเขาไป."
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พระราชเทวี ใสพระกระยาหารไวในฉลองพระบาททอง ปด
ไวแลว ทรงฉลองพระบาทเขาไป. พระราชา ไดสดับเรื่องแมนั้น ก็
ตรัสสั่งวา "ทานทั้งหลายจงอยายอมใหพระองคทรงฉลองพระบาท
เขาไป." พระราชเทวี ทรงสนานดวยน้ําหอม ทาพระกายดวย
มธุรส ๔ ประการ แลวทรงหมพระภูษาเสด็จเขาไป. พระราชาทรง
เลียพระกายของพระนาง ยังพระวรกายใหเปนไป.
พึงถามวา "ตายดวยความพยายามแหงตน (ฆาตัวตาย) ไม
ควรหรือ ?"
พึงแกวา "พระอริยสาวกทั้งหลาย ยอมไมยังตนใหตกฉิบหาย
ไป (ฆาตัวตาย)."
พระเจาอชาตศัตรู ตรัสถามอีก ไดทรงสดับเรื่องนั้นแลว ตรัส
สั่งวา "ตั้งแตบัดนี้ไป ทานทั้งหลายจงหามพระราชมารดาของเรา
เสด็จเขาไปเสีย."
พระราชาเทวี ประทับยืนใกลพระทวารแลว ทูลวา "ขาแตพระ
เจาพิมพิสารพระราชสวามี นี้ เปนการเยี่ยมพระองคเปนครั้งสุดทาย
ตั้งแตบัดนี้ไป หมอนฉันจะมิไดเยี่ยมพระองคเลย; ถาโทษของหมอม
ฉันมี, ก็ขอไดทรงพระกรุณาโปรดอดโทษดวยเถิด" ดังนี้แลว ก็ทรง
พระกันแสงเสด็จกลับไป.
จําเดิมแตนั้นมา พระราชา ทรงอดพระกระยาหาร ยังพระ
*

* คือ เนยใส เนยขน น้ําผึ้ง น้ําออย.
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วรกายใหเปนไปดวยการเสด็จจงกรม อันประกอบดวยสุขอันเกิดแต
มรรคและผล. ก็พระวรกายแมของพระองครุงเรืองยิ่งนัก.
พระเจาอชาตศัตรู ตรัสถามวา "พระราชาบิดาของเรา ยัง
พระวรกายใหเปนไปอยูไดอยางไร ? " ไดสดับวา "ดวยกายเสด็จ
จงกรม" ดังนี้แลว ทรงสงพวกชางกัลบกไปดวยพระราชโองการวา
"พวกทานจงเอามีดโกนฝานพระบาทพระราชาบิดาของเสีย แลว
ทาดวยน้ํามันผสมเกลือแลวรมดวยถานไมตะเคียน."
ชางกัลบกเหลานั้น ไปทูลพระราชโองการแดพระราชา ทาวเธอ
ตรัสวา "ทานทั้งหลายจงทํา (ตาม) พระราชหฤหัยแหงพระราชา
ของพวกทานเถิด" จึงทูลวา "ขอเดชะ ขอพระองคโปรดประทับ
นั่งเถิด, พวกขาพระบาทจะกระทํา (ตาม) พระบัญชาของพระราชา.
ขอพระองคอยาทรงกริ้วตอพวกขาพระบาทเลย; กรรมนี้หาควรแก
พระราชาผูทรงธรรมแชนพระองคไม" ดังนี้แลว ทําตามพระราชดํารัส
สั่งนั้น.
[บุรพกรรมของพระเจาพิมพิสาร]
นัยวา ในกาลกอน พระราชาทางสวมฉลองพระบาทในลาน
พระเจดีย อันเปนสถานที่บูชาดวยสักการะมีของหอมและดอกไมเปน
ตน. อาจารยบางพวกกลาววา "พระองคเอาพระบาทซึ่งมิไดชําระ
เหยียบเสื่อลําแพนที่เขาปูไวเพื่อตองการเปนที่นั่งของภิกษุสงฆ, นี้เปน
ผลแหงกรรมนั้น" ดังนี้ ก็มี.
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พระราชา เกิดเวทนาอันสาหัส ทรงพระอนุสรณอยูอยาง
เดียววา "อัศจรรยจริง พระพุทธเจา อัศจรรยจริง พระธรรมเจา
อัศจรรยจริง พระสังฆเจา" เสด็จจุติไปบังเกิดเปนยักษชื่อวา
ชนวสภะ เปนผูบํารุงทาวเวสสวรรณในเทวโลก ชั้นจาตุมมหาราช
ดวยอํานาจความรักใครอันพระองคทรงอบรมมานาน เพราะพระองค
เคยบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นมาก.
พระเจาอชาตศัตรู ทรงปลงพระชนมพระราชบิดา ดวยอาการ
ดังพรรณนามาฉะนี้แลว ภายหลังบังเกิดความสิเนหาในพระราชบิดา
ทรงกันแสงคร่ําครวญ ไดถวายพระเพลิงพระศพของพระเจาพิมพิสาร
นั้นแลว.
[พระเจาอชาตศัตรูทรงรูสํานึกความผิด]
เบื้องหนาแตนั้น พระเทวทัต คบคิดกับพระเจาอชาตศัตรูนั้น
กระทําความชั่ว ตั้งแตสงนายขมังธนูไปเพื่อปลงพระชนมพระศาสดา
เปนตน กระทั่งถึงทําลายสงฆ เขาไปสูแผนดิน (ถูกแผนดินสูบ)
โดยนัยที่กลาวมาแลว.
พระราช ไดสดับขาวนั้น ทั้งหวาดกลัวทั้งสะดุงพระราชหฤทัย
ดวยทรงรําพึงวา "แผนดินจะพึงสูบแมเราดวยหรือหนอ ?" จึงมิได
ความสําราญในราชสมบัติ, มิไดรับความโปรงพระราชหฤทัยใน
การบรรทมเลย. หวาดหวั่นเที่ยวไปเหมือนเปรตที่ถูกแทงดวยเครื่อง
กรรมกรณ. ก็แลทาวเธอทรงพิจารณาเห็นพระองคราวกะถูก
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แผนดินสูบ ราวกะออกจากเปลวไฟในอเวจีมหานรก ราวกะถูก
นายเพชฌฆาตใหนอนหงายเหนือแผนดิน แลวตอกดวยหลาวเหล็ก.
ดวยเหตุนั้น เมื่อทาวเธอทรงหวาดหวั่นดุจไกถูกประหารอยู จึงมิได
มีความสงบพระราชหฤทัยเพียงครูเดียว. แมพระองคมีความประสงค
จะเฝาพระศาสดา และทูลถามปญหาใหทรงอดโทษให ก็ไมอาจจะ
เสด็จเขาไปเฝาพระศาสดาได เพราะพระองคทรงมีความผิดมหันต. ใน
วันเพ็ญวันหนึ่ง ทาวเธอตรัสถามหมอชีวกโกมารภัจวา "เดี๋ยวนี้
พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ไหน ?"
หมอชีวก. ในสวนมะมวงของขาพระบาท.
[ประวัติสวนมะมวงของชีวก]
นัยวา ในกาลกอน หมอชีวก ไดทําที่พักกลางคืนและที่พัก
กลางวัน ที่เรน กุฎีและมณฑปเปนตนใหสําเร็จ และใหนายชางสราง
พระคันธกุฎีเพื่อพระศาสดา ในสวนมะมวงนั้น ทําสวนมะมวงซึ่งพระ
เจาพิมพิสารพระราชทานแกตนนั้นใหเปนวิหาร มอบถวายไว, คํานั่น
หมอชีวกกลาวหมายเอาสวนนั้น.
ครั้งนั้น พระราชา ทรงทําหมอชีวกใหเปนคนนําทาง เสด็จ
ไปสูชีวกัมพวนารามในตอนกลางคืนวันนั้นนั่นเอง ถวายบังคมพระ
ศาสดา และทรงทําอัญชลีแกภิกษุสงฆแลว ประทับนั่ง ณ สวนขาง
หนึ่ง จึงทูลถามปญหา โดยนัยที่พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวไว
ในสามัญญผลสูตร นั่นแล.
*

* ที. สี. ๙/๖๑.
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ครั้งนั้น พระผูมีพระภาค ทรงดําริวา "พระราชานี้ ตั้งแตเวลา
ที่ใหปลงพระชนมพระราชบิดาแลว ไมไดบรรทมหลับตลอดกลางคืน
และกลางวันเลย, ดวยทาวเธอเปนเหมือนถูกแทงดวยหอกตั้ง ๑๐๐
เลม ในเมื่อพอหลับพระเนตรลง ดวยทรงหวังวา 'จักงีบ' เทานั้น
ก็กลับผวาตื่นขึ้นคร่ําครวญอยู; ในวันนี้ พระราชานี้ เสด็จมาหาเรา
แลว จักเขาถึงความหลับ จําเดิมแตกาลที่ไดฟงเทศนานี้ และจักทํา
สักการะแดพระรัตนตรัย ชื่อวา บุคคลผูสมบูรณดวยศรัทธาอยาง
ปุถุชนเชนพระราชานี้ จักไมมีเลย, อนึ่ง ในเวลาจบเทศนา พระองค
จักประดิษฐานอยูในสรณะทั้ง ๓; พระราชานี้จักบังเกิดในโลหกุมภี
ตกลงไปภายใตถึงพื้นหมอโดยกาลประมาณไดสามหมื่นป ผุดขึ้นมา
เบื้องบนอีก ถึงปากหมอโดยกาลประมาณไดสามหมื่นปแลวก็จักพน
เปรียบเหมือนบุคคลบางคนทําการฆาบุรุษ พึงพนจากอาชญาดวย
วัตถุสักวาดอกไมกํามือหนึ่งฉะนั้น เพราะศาสนาของเราเปนศาสนา
ใหญ เพราะเหตุที่พระราชานี้ไดถึงสรณะ ๓. อนึ่ง พระองคจักเปน
พระปจเจกพุทธเจาพระนามวา ชีวิตวิเสส ปรินิพาน ในอนาคตกาล" ดังนี้แลว ทรงทราบอานิสงสใหญอันทาวเธอควรจะไดเพราะ
ทรงสดับธรรมนี้ เมื่อจะทรงแกปญหาของพระองค จึงทรงแสดง
สามัญญผลสูตร ในสีลขันธวรรค.
ในกาลจบเทศนา พระราชา เสื่อมจากโสดาปตติผล เพราะ
เปนผูมีอุปนิสัยแหงมรรคอันตัดเสียแลว จึงไดแตถึงสรณะ ๓ ดวย
ทรงมอบพระองค. ก็ถาพระราชบิดาจักไมถูกพระองคปลงพระชนม
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แลวไซร, พระองคก็จักไดเปนโสดาบันในที่ ๆ นั่งนั้น แนแท; แต
อันตรายแหงมรรคเกิดมีแกพระองคเพราะทรงคลุกคลีดวยปาปมิตร.
พระราชา ทรงถึงสรณะอยางนี้ จึงทรงประกาศความ
ผิดที่พระองคทรงทํา เฉพาะพระพักตรพระศาสดา ใหพระศาสดา
ทรงอดโทษใหแลว เสด็จลุกจากอาสนะ ทรงทําประทักษิณ ๓ รอบ
ทรงตั้งอัญชลีไวเหนือพระเศียร ผินพระพักตรตรงตอพระศาสดา
ทรงดําเนินถอยหลังออกมา ตราบเทาแดนที่ทอดพระเนตรเห็น ได
ถวายบังคมดวยเบญจประดิษฐ เหนือภาคพื้นในสถานที่ละการทอด
พระเนตรเห็นแลวเสด็จหลีกไป.
เรื่องพระเจาอชาตศัตรูในอรรถกถาสามัญญผลสูตร จบ.
[การถือชั่ว ทําใหตกนรก]
[๔๕] ในอดีตกาล แมพี่ชายของนิครนถชื่อวา ทีฆวิถะ มี
อัตภาพประมาณ ๖๐ โยชน เปนผูหงายตกไปไหมอยูในมหานรก
สิ้น ๔ พุทธันดร เพราะกรรมที่ตนถือชั่ว. ตระกูล ๕๐๐ ตระกูลซึ่ง
ชอบใจทิฏฐิของเขา เขาถึงความเปนสหายของเขา ก็ไหมอยูในมหา
นรก (เหมือนกัน).
เรื่องนี้มาในอรรถกถา.
[คนพาลยอมทําตนใหหมดสิริ ]
[๔๖] แมครูทั้ง ๖ มีปูรณกัสสปะเปนตน ปฏิญญาวา
"พวกเราเปนผูตรัสรูเฉพาะอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ยังตนให
๑

๒

ี

๑. สุมังคลวิลาสินี ๑/๑๖๙ ๒. สุ.จิ. ๑/๑๘๐.
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พินาศเพราะกรรมที่ตนถือชั่ว. คนอันธพาลเปนอันมากแมผูชอบใจ
ทิฏฐิของครูทั้ง ๖ นั้น ก็ถึงความพินาศ. จริงอยู คนเหลานั้นแมทั้งหมด
มีทุคติเปนเบื้องหนาทั้งนั้น.
ปุจฉาวา "ก็ครูทั้ง ๖ นั้น ไดนามวาปูรณะเปนตน เพราะ
เหตุไร ?" ขาพเจาจะวิสัชนาดังตอไปนี้:[ประวัติปูรณ กัสสป]
ดังไดสดับมา ตระกูลหนึ่ง มีทาส ๙๙ คน ทาสคนหนึ่งเกิดมา
ก็พอครบ (๑๐๐ คนพอดี). ดวยเหตุนั้น พวกนายจึงตั้งชื่อทาสคน
นั้นวา "ปรูณะ." และพวกนายจะพูดวา "การงานอันปูรณะนั้นทําดี
ทําชั่ว" หรือ "ยังไมทํา ทําแลว" ยอมไมมี เพราะเขาเปนทาสผู
เปนมงคล เขาคิดวา "เราจะมีประโยชนอะไรดวยการอยูในที่นี้"
จึงหลบหนีไป.
ครั้งนั้น พวกโจรไดชิงผาของเขาไป. เขาเมื่อไมรูจะปกปด
ดวยหญาและใบไม ก็เปนผูเปลือยกายเขาไปสูบานตําบาลหนึ่ง.
พวกมนุษยเห็นเขาเขา สําคัญวา "บุรุษนี้เปนสมณะ
เปนพระอรหันต มีความมักนอย, บุคคลอื่นเชนบุรุษนี้ ไมม"ี จึงได
ใหขนมและขาวเปนตน.
เขาคิดวา "ขนมและขาวเปนตนนี้ เกิดขึ้นเพราะความที่เราไม
นุงผา" ตั้งแตนั้น แมไดผาแลวก็ไมนุง, เขาไดถือเอาเพศเปลือยนั้น
นั่นเอง ทําใหเปนบรรพชา. พวกมนุษย ๕๐๐ คนพากันบวชในสํานัก
ของเขา. ปูรณะนั้นแล ไดนามดวยอํานาจโคตรวา "กัสสป."
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[ประวัติมักขลิ โคศาล]
สวนบุรุษคนหนึ่ง เปนทาสของนายผูหนึ่ง แบกหมอน้ํามันเดิน
ไปบนแผนดินอันมีเปอกตม นายกําชับวา "อยาลื่นนะพอ" ก็ลื่น
ลงดวยความเผลอ เพราะความที่กลัวนาย จึงเริ่มจะหนีไป. นาย
วิ่งไปฉุดชายผาไว. เขาทิ้งผาเสียแลว เปนผูไมมีผาหนีไป.
คําที่เหลือ เชนปรูณะนั่นเอง. มักขลินั้นแล เรียกกันวา
"โคสาละ" ก็มี เพราะเกิดในโรงโค.
[ประวัตินิครนถ นาฏบุตร]
สวนบุรุษผูหนึ่ง ไดนามวา "นิครนถ" เพราะเปนผูมีปกติ
กลาวอยางนี้วา "เราไมมีกิเลสเครื่องรอยรัด, เราเปนผูเวนขาดจาก
กิเลสเครื่องรอยรัด" และเรียกกันวา "นาฏบุตร" เพราะเขาเปน
บุตรของนักฟอน.
ก็กิเลสเครื่องพัวพัน ชื่อวา กิเลสเครื่องรอยรัดในคํานี้, กิเลส
มีราคะเปนตนของเขา มีความพัวพันในเรือนเปนกิจ มีนา สวน บุตร
และภรรยาเปนอาทิเปนอารมณ.
[ประวัติสญชัน เวลัฏฐบุตร ]
ฝายบุรุษผูหนึ่ง เขาเรียกกันวา "สญชัย" ดวยอํานาจนาม
และเรียกกันวา "เวลัฏฐบุตร" เพราะเปนบุตรของชางสาน.
๑

๑. ไดแกทานชินวรรธมาน หรือมหาวีระ ศาสดาของลัทธิศาสนาเชน เกิดในตระกูลชญาตฤกษัตริย
(บาลีใชศัพทวา นาฏบุตร อรรถกถาเลยอธิบายเชนนี)้ .
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[ประวัติปกุทธ กัจจายนะ]
สวนบุรุษผูหนึ่ง เขาเรียกกันวา "ปกุทธะ" ดวยอํานาจนาม,
และเรียกกันวา "กัจจายนะ" ดวยอํานาจโคตร. บุรุษผูนี้หามน้ํา
เย็น. จริงอยู เขาถายอุจจาระก็ดี กินขาวก็ดี ของไมสะอาดอะไร ๆ
เปอนก็ดี ก็ไมทํากิจคือชําระดวยน้ํา (เย็น). ไดน้ํารอนหรือน้ําขาว
แลวจึงทํา; ขามแมน้ําหรือน้ําในทาง ก็เขาใจวา "ศีลของเราขาด
แลว" ดังนี้ ตะลอมทรายทําเปนจอมดวยอํานาจวัตร อธิษฐานศีล
แลวจึงไป. บุรุษผูนี้ถือลัทธิหาสิริมิไดเห็นปานนี้.
[ประวัติอชิต เกสกัมพล]
สวนบุรุษผูหนึ่ง เขาเรียกกันวา "อชิตะ" ดวยอํานาจนาม, และ
เรียกกันวา "เกสกัมพล" เพราะอรรถวา ทรงไวซึ่งผากัมพลที่ทํา
ดวยผมมนุษย ดังนี้แล.
เรื่องครูทั้ง ๖ มาในอรรถกถาสามัญญผลสูตร.
คนพาลทั้งหลาย ยอมยังตนและหมูชนผูทําตามคําของตนให
ฉิบหาย เพราะกรรมที่ตนถือชั่ว โดยอาการอยางนี้แล.
[บัณฑิตทําตนและผูทําตามใหเจริญ]
[๔๗] สวนบัณฑิตทั้งหลาย ยอมไมยังตนและหมูชนผูทําตาม
คําของตนใหฉิบหาย ใหถึง (แต) ความเจริญ เพราะกรรมที่ตน
ถือเอาดี ดุจพระพุทธเจาเปนอาทิ. แทจริง พระพุทธเจาทรงบรรลุ
พระสัพพัญุตญาณอันประดับดวยพระคุณทั้งมวล เพราะกรรมที่
๑

๑. สุมังคลวิลาสินี ๑/๑๘๐.
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พระองคทรงถือเอาดี, พระเถระทั้งหลายมีพระสารีบุตรเปนตน ก็
เหมือนกัน บรรลุคุณชาตมีสาวกบารมีญาณเปนตน. ก็แลทวยเทพและ
มนุษยนับไมถวน อาศัยพระพุทธเจา บรรลุอาสวักขยญาณและเขาถึง
พรหมโลก ตระกูลแปดหมื่นยังจิตใหเสื่อมใสในพระสารีบุตรเถระ
บํารุงพระเถระดวยปจจัย ๔ ไดเกิดในสวรรค, อนึ่ง ตระกูลแปดหมื่น
ยังจิตใหเสื่อมใสในพระมหาสาวกทั้งปวง มีพระมหาโมคคัลลานะและ
พระมหากัสสปเปนตน ก็อยางนั้น.
[เรื่องสุเนตตคณะศาสดา]
[๔๘] ในอดีตกาล พระโพธิสตั วนามวาสุเนตต เปนศาสดาของ
คณะทําลัทธิดังทาเปนที่หยั่งลงสูคติ ไดเปนผูปราศจากความกําหนัด
ในกามทั้งหลาย ดวยอํานาจแหงวิขัมภนปหาน ซึ่งพระศาสดาตรัส
ประสงคเอาในสัตตสุริยสูตร ในสัตตกนิบาตอังคุตตรนิกายวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ครูสุเนตตอบรมเมตตาจิตตลอด ๗ ป, ครั้น
อบรมเมตตาจิตตลอด ๗ ปแลว ไมมาสูโลกนี้อีกสิน้ ๗ สังวัฏฏวิวัฏฏกัปป; ภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา เมื่อโลกประลัยอยู ครูสุเนตตนั้น
เปนผูเขาถึงอาภัสสรพรหมโลก, เมื่อโลกเจริญอยู เขาถึงพรหมวิมานอันวาง.
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา เมตฺตจิตต ภาเวตฺวา คือ ครั้น
๑

๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๐๖. พระสูตรนี้ นาจะเพิ่มขึน้ ภายหลัง เพราะมีคติศาสนาพราหมณ
แทรกแซงอยูม ากง
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อบรมจิตประกอบดวยเมตตา อันสหรคตดวยติกฌานและจตุกกฌาน ทําใหประณีตแลว. ก็ในบททั้งสองนี้ พระผูมีพระภาคตรัสสมาธิ
ดวยศัพทคือจิตเปนใหญ เพราะฉะนั้นจึงมีความวา ครั้นยังเมตตาสมาธิคือเมตตาพรหมวิหารใหเกิดขึ้นแลวและใหเจริญแลว.
สองบทวา สตฺต สวฏฏวิวฏฏกปฺเป คือ ตลอด ๗ มหากัปป.
แมกัปปอันตั้งอยูในฝายเสื่อมและกัปปอันตั้งอยูในฝายเจริญ พระผูมี
พระภาคก็ทรงถือเอาดวยสังวัฏฏวิวัฏฏศัพทนั่นแล.
สองบทวา อิม โลก คือ สูกามโลก.
บทวา สวฏฏมาเน สุท ความวา เมื่อโลกประลัย คือถูก
ไฟเผาผลาญ ไดแก วอดวายอยู. สวนคําวา สุท เปนเพียงนิบาต.
บทวา โลเก ไดแก เมื่อกัปป.
บทวา อาภสฺสรุปโค คือ ครูสุเนตตเขาถึงพรหมโลกชั้น
อาภัสสร ดวยอํานาจการถือปฏิสนธิในพรหมโลกชั้นอาภัสสรนั้น.
กัปปที่วอดดวยไฟ พระองคก็ทรงแสดงดวยคํานั้น.
บทวา วิวฏฏมาเน คือดํารงอยู ไดแก เกิดอยู.
บทวา สฺุ คือ ชื่อวาวาง เหตุไมมีสัตวอะไร ๆ เกิดในโลก
นั้น. อธิบายวา ทานสุเนตตอุปบัติ คือวาเขาถึงวิมานพรหม กลาวคือ
ภูมิแหงปฐมฌาน อันเกิดแลวแตเบื้องตน ดวยอํานาจการถือปฏิสนธิ.

[พระโพธิสัตวบําเพ็ญอัตตประโยชนและปรประโยชน]

ิ

ไดยินวา ในครั้งนั้น พระโพธิสัตว แมมีปกติไดสมาบัติ ๘ ถึงอยาง
นั้น ก็ยังตรวจดูประโยชนเกื้อกูลแกสัตวและการบําเพ็ญบารมีของ

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๑ - หนาที่ 68

ตนเอง ยังความรักใครใหเกิดขึ้นในภูมิแหงฌานทั้ง ๒ เหลานั้นแล
ทองเที่ยวไปมา ดวยอํานาจเมตตาพรหมวิหาร. ก็ครูสุเนตตไดมี
สาวกหลายรอย. สาวกทั้งหมดนั้น ฟงเทศนาของพระโพธิสัตวตั้ง
อยูในโอวาทของทานไดเปนผูมีสุคติเปนเบื้องหนา.
ก็ในสาวกเหลานั้น บางพวกไดเขาถึงพรหมโลก, บางพวก
ไดเขาถึงฉกามาพจรสวรรค, บางพวกไดเขาถึงความเปนขัตติยมหาศาล พราหมณมหาศาล และคฤหบดีมหาศาล แล.
เรื่องครูสุเนตต พึงตรวจดูในปุญญาภายนสูตร ในสัตตกนิบาต
อังคุตตรนิกาย.
[เรื่องพาณิช ๗๐๐ คน]
[๔๙] ในอดีตกาล พาณิช ๗๐๐ คน แลนสําเภาไปสูสมุทร.
ในวันที่ ๗ สําเภาไดอัปปางลงในทามกลางมหาสมุทร. น้ําพลุง ขึ้น
แลว. พวกพาณิชประสพภัย ตางระบุชื่อเทพดาของตนๆ ทํากรรม
ตาง ๆ มีการออนวอนเปนตน.
ก็ในทามกลางพาณิชเหลานั้น มีบุรุษผูหนึ่ง คํานึงถึงทานที่ตน
ถวายแกภิกษุสงฆกับสรณะและศีลที่ตนรับในวันที่ตนลงสูสําเภา นั่ง
ไมหวาดกลัวเลย. พวกพาณิชบอกนี้ เห็นบุรุษนั้นไมหวาดกลัว จึง
พากันถามถึงเหตุแหงความไมหวาดกลัว. เขาบอกเหตุนั้นแกพาณิช
เหลานั้น.
พวกพาณิช. ก็ศลี ยอมควรแกชนเหลาอื่น ? นาย.
บุรุษ. เออ ควร.
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พวกพาณิช. ถาเชนนั้น ขอทานไดโปรดใหแกพวกขาพเจา
บาง.
เขาไดจัดคนเหลานั้นพวกละรอย ๆ แบงออกเปน ๗ พวกแลว
ใหศีล ๕.
บรรดาชนทั้ง ๗๐๐ คนนั้น ชน ๑๐๐ คนที่ ๑ ยืนอยูในน้ําประมาณ
แคขอเทาไดรับศีล, ที่ ๒ ประมาณแคเขา, ที่ ๓ ประมาณแคสะเอว,
ที่ ๔ ประมาณแคสะดือ, ที่ ๕ ประมาณแคนม, ที่ ๖ ประมาณแคคอ,
ที่ ๗ ไดรับในเมื่อน้ําเค็มกําลังไหลเขาปาก. เขาใหศีลแกคนเหลา
นั้นแลว ประกาศวา "ที่พึ่งอยางอื่นของพวกทานไมมี, พวกทานจง
ระลึกถึงศีลไวอยางเดียวเถิด" ดังนี้แลว ตายไปบังเกิดในภพดาวดึงส แมคนเหลานั้น ก็เกิดในภพดาวดึงสนั้นเหมือนกัน เพราะ
อาศัยศีลที่รับในเวลาใกลตาย.
เทพบุตรเหลานั้นทั้งหมด ทานเรียกวา "สตุลลปกายิกา (ผูตั้ง
อยูในคณะยกยองความดี) " เพราะเปนผูยกยองธรรมของสัตบุรุษ
ดวยอํานาจสมาทาน แลวบังเกิดในหมูชาวสวรรค. วิมานของเทพบุตรเหลานั้น บังเกิดดวยสามารถเปนลดหลั่นกันทีเดียว อยางนี้คือ
บรรดาเทพบุตรเหลานั้น วิมานทองของเทพบุตรผูเปนอาจารย ประมาณ
ได ๑๐๐ โยชน บังเกิดในทามกลางวิมานทั้งหมด, วิมานทั้งหลาย
ของพวกเทพบุตรอันเตวาสิก บังเกิดแวดลอมวิมานของเทพบุตรผู
เปนอาจารย, วิมานชั้นต่ําทั้งหมดของเทพบุตรเหลานั้นประมาณได
๑๒ โยชน.
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เทพบุตรเหลานั้น ระลึกถึงกรรมในขณะที่บังเกิดนั่นเอง ทราบ
วาไดสมบัติเพราะอาศัยอาจารย ประสงคจะกลาวสรรเสริญคุณของ
อาจารยในสํานักพระศาสดา จึงพากันมาสูพระเชตวัน ในลําดับ
มัชฌิมยาม ถวายบังคมพระศาสดาแลวยืน ณ สวนขาหนึ่ง. บรรดา
เทพดาเหลานั้น เทพดา ๖ องคปรารถนาจะกลาวคาถาองคละคาถา
ตามลําดับ ไดกลาว ๖ คาถา ทําบาทที่ ๔ ใหแปลกกัน และ ๓ บาท
นอกนี้ใหเสมอเปนอยางเดียวกันวา
[๑] "บุคคลพึงนั่งรวมกับสัตบุรุษอยางเดียว,
พึงทําความสนิทสนมกับสัตบุรุษ เพราะรูชัด
สัทธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย ยอมมีแตความ
ดี ไมมีความชั่วเลย.
[๒] บุคคลพึงนัง่ รวมกับสัตบุรุษอยางเดียว, พึง
ทําความสนิมสนมกับสัตบุรษุ ; เพราะรูชดั
สัทธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย บุคคลยอมได
ปญญา จะไดจากบุคคลอื่นหามิไดเลย.
[๓] บุคคลพึงนัง่ รวมกับสัตบุรุษอยางเดียว,
พึงทําความสนิทสนมกับสัตบุรุษ; เพราะรูชัด
สัทธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย บุคคลยอมไม
เศราโศก ในทามกลางแหงผูเ ศราโศก.
[๔] บุคคลพึงนั่งรวมกับสัตบุรุษอยางเดียว,
พึงทําความสนิทสนมกับสัตบุรุษ; เพราะรูชัด
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สัทธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย บุคคลยอมรุงเรือง
ในทามกลางญาติ.
[๕] บุคคลพึงนัง่ รวมกับสัตบุรุษอยางเดียว,
พึงทําความสนิทสนมกับสัตบุรุษ; เพราะรูชัด
สัทธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย
ยอมไปสูสุคติ.
[๖] บุคคลพึงนั่งรวมกับสัตบุรุษอยางเดียว,
พึงทําความสนิทสนมกับสัตบุรุษ; เพราะรูชัด
สัทธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย
ยอมตั้งอยูชั่วกาลนาน."
ขณะนั้น เทพดาอีกองคหนึ่ง ทูลถามวา "ขาแตพระผูมีพระภาค
คําแมของใครเลา ? เปนสุภาษิต."
พระผูมีพระภาค ตรัสวา "คําของทานทั้งหมดเปนสุภาษิตโดย
ปริยาย, ของพวกทานจงฟงคําของเราบาง" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถา
นี้วา
"บุคคลพึงนั่งรวมกับสัตบุรษุ อยางเดียว, พึง
ทําความสนิทสนมกับสัตบุรษุ ; เพราะรูท ั่วถึง
สัทธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย บุคคลยอมหลุด
พนจากทุกขทั้งปวง."
[แกอรรถ]
[๕๐] บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺภิเรว แปลวา กับบัณฑิต
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คือ สัตบุรุษอยางเดียว. อักษร ร ทําการเชื่อมบท.
บทวา สมาเสถ แปลวา พึงนั่งรวม. ก็คํานั่นเปนหัวขอ
เทศนาเทานั้น. ความวา พึงสําเร็จอิริยาบถทั้งปวงรวมกับสัตบุรุษ
ทั้งหลายเทานั้น.
บทวา กุพฺเพถ แปลวา พึงทํา. บทวา สนฺถว ไดแกความ
สนิทสนมโดยฐานมิตร. แทจริง ความสนิมสนมโดยฐานมิตร บุคคล
พึงทํากับพระพุทธ พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวก, สวนความ
สนิทสนมดวยอํานาจตัณหา ไมควรทํากับใคร ๆ.
บทวา สต คือ ของสัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน.
บทวา สทฺธมฺม ไดแก สัทธรรมอันตางโดยศีล ๕ ศีล ๑๐ และ
สติปฏฐาน ๔ เปนอาทิ. แตในที่นี้ เทพบุตรทั้งหลายหมายเอาศีล ๕.
บทวา อฺาย คือ เพราะรู คือเพราะเหตุแหงความรู.
บทวา เสยฺโย คือ ความเจริญ. บทวา น ปาปโย ความ
วา ความเลวทราม ไมมสี ักอยางหนึ่งเลย.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๒:บทวา นาฺโต ความวา ยอมไมไดปญญาจากบุคคลอื่น คือ
จากคนอันธพาล. จริงอยางนั้น ธรรมดาปญญาอันใคร ๆ ยอมไมได
จากคนอันธพาล ดุจใคร ๆ ไมไดวัตถุเปนตนวาน้ํามันจากทรายเปนตน,
บุคคลรูธรรมของสัตบุรุษ คบบัณฑิตเทานั้นจึงได เหมือนบุคคล
ไดวัตถุเปนตนวานั้นมันจากงาเปนตนแล.
[๕๑] พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๓ :-
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บทวา โสกมชฺเฌ ความวา อยูในทามกลางสัตวทั้งหลาย
ผูเปนที่ตั้งแหงความโศก หรือผูไปตามความโศก ก็ไมเศราโศก,
เหมือนอุบาสิกาของทานพันธุลเสนาบดี และเหมือนสังกิจจสามเณร
ในทามกลางพวกโจร ๕๐๐ คน.
[เรื่องนางมัลลิกา]
ดังไดสดับมา ในกรุงกุสินารา มีโอรสของเจามัลละนามวา
พันธุละ ไดเปนผูเลาเรียนศิลปะในสํานักอาจารยเดียวกันกับพระเจา
ปเสนทิ. ทานพันธุละนั้นพาเทวีนามวามัลลิกา เสด็จไปสูกรุงสาวัตถี
จากกรุงกุสินารา ไดเปนเสนาบดีของพระเจาปเสนทิ. นางมัลลิกา
อาศัยทานพันธุละนั้น คลอดบุตรฝาแฝดถึง ๑๖ ครั้ง. บุตรแม
ทั้งหมดนั้นกลาหาญ สมบูรณดวยเรี่ยวแรง ไดถึงความสําเร็จ
ศิลปศาสตรทุกชนิด. ในบุตรเหลานั้นแล คนหนึง่ ๆ มีบุรุษพันหนึ่ง
เปนบริวาร.
ตอมาวันหนึ่ง พวกมนุษยผูพายเพราะคดีโกง เห็นทาน
พันธุละมา ก็พากันรองเรียกถึงเหตุคดีโกงแหงพวกอํามาตยผูพิพากษา
แดทานพันธุละนั้น. ทานไดไปยังที่วินิจฉัยแลวพิจารณาคดีนั้น ทําเจา
ของนั้นแหละใหเปนเจาของ. มหาชนไดใหสาธุการแลว.
พระราชา ไดสดับเสียงนั้น จึงตรัสถาม ทราบความนั้นแลว
รับสั่งใหถอดพวกอํามาตยผูพิพากษาออกเสีย แลวทรงมอบการ
พิพากษาใหแกทานพันธุละนั่นแหละ. ตั้งแตนั้นมา ทานก็พิพากษา
ความโดยชอบ.
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ในครัง้ นั้น พวกอํามาตยผูพิพากษาเกาไมไดสินบท มีลาภนอย
จึงพากันทูลยุยงพระราชาวา "ทานพันธุละปรารถนาราชสมบัติ."
พระราชา ทรงเชื่อคําของอํามาตยเหลานั้น จึงรับสั่งใหพวกบุรุษที่
ทรงแตงใหปลนปจจันตชนบท แลวสงทานพันธุละไป ดวยพระราชบัญชาวา "ขาววา ปจจันตชนบทจลาจล (กําเริบ) ทานจงไปพรอม
กับบุตรทั้งหลายของทาน จับกุมพวกโจรมาใหจงได" ดังนี้แลว
สงพวกนายทหารผูใหญซึ่งสามารถเหลาอื่นไป ดวยทรงกําชับวา
"ทานทั้งหลายจงตัดศีรษะพันธุละ พรอมกับบุตร ๓๒ คนในที่นั้นเสีย.
ทหารเหลานั้น ไดทําอยางนั้น.
วันนั้น นางมัลลิกา นิมนตพระอัครสาวกทั้ง ๒ พรอมกับ
ิภิกษุ ๕๐๐ รูป. ขณะนั้น ชนทั้งหลายไดสงจดหมายแกนางในเวลา
เชาวา "ทหารทั้งหลาย (ของพระเจาปเสนทิ) ตัดศีรษะสามีของ
ทานพรอมกับบุตรทั้งหลาย." นางไดทราบขาวนั้นแลว ไมบอก
อะไร ๆ แกใคร ๆ เลย เหน็บจดหมายไวที่ชายพก อังคาสภิกษุสงฆ
เรื่อยไป.
ขณะนั้น นางปริจาริกาของนาง นําภาชนะเนยใสมา ทําภาชนะ
แตกขางหนาพระเถระทั้งหลาย. พระธรรมเสนาบดี กลาววา "ของ
มีอันแตกเปนธรรมดา ก็แตกไปแลว, ทานไมควรคํานึงถึง." นาง
จึงนําเอาจดหมายออกมาจากชายพกแลวเรียนวา "ดิฉันแมไดยิน
เรื่องนี้แลว ยังมิคํานึงถึง เมื่อภาชนะเนยใสแตกไปแลว ดิฉันจัก
คํานึกถึงทําไมเลา ? เจาขา." พระเถระไดแสดงธรรมแกนางเสร็จแลว
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ไปสูวิหาร.
นางใหหาสุณิสาทั้ง ๓๒ คนมาแลว สอนวา "สามีของลูกทั้ง
หลายไมมีความผิด ไดรับผลกรรมเกาของตน, ลูกทั้งหลายอยาได
เศราโศก, และอยางทําความขึ้งโกรธตอพระราชาเลย" ดังนี้ ก็มิได
เศราโศกในทามกลางสุณิสาผูประสบความโศกเหลานั้น.
นัยนีท้ านกลาวไวในอรรถกถาภัททสาลชาดก เปนตน.
[เรื่องสังกิจจสามเณร]
[๕๓] สวนสังกิจจสามเณร เปนบุตรของพราหมณมหาศาล
ในกรุงสาวัตถี ในเวลามีอายุได ๗ ขวบ ก็บรรพชาในสํานัก
พระสาระบุตรเถระ ไดบรรลุพระอรหัตผลพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย
ในขณะปลงผมเสร็จนั่นเอง. ในคราวเปนสามเณร เธออยูในปากับ
ภิกษุ ๓๐ รูป ถูกพวกโจร ๕๐๐ คนจับกุมไว ณ สวนขางหนึ่ง ดวย
หารือกันวา "พวกเราจักฆาผูนี้ ทําพลีกรรมแกเทพดา" ดังนี้ นั่ง
เขาฌานอยูในที่นั้นนั่งเอง.
นายโจร สั่งลูกสมุนใหทํากิจมีกอไฟเปนตนเสร็จแลว เอาดาบ
ฟนคอสามเณร. ดาบพับมา คมตอคมกระทบกัน. นายโจรจึงดัด
ดาบนั้นใหตรงแลวฟนใหม, ดาบมวนมาถึงโคนดามเหมือนใบตาล.
โจรทั้งหมดนั้น เห็นความอัศจรรยนั้น และไดฟง เทศนาของเธอ ก็
เลื่อมใส บวชในสํานักเธอแลว พากันไปสูพระเชตวันพรอมกับ
๑

๑. ข. ชา. ๒๗/๓๒๔ ตทฏกถา. ๖/๗๕.
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สามเณร ไดฟงเทศนาของพระศาสดาก็บรรลุพระอรหันตผลพรอมกับ
ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.
นัยนีท้ านกลาวไวในอรรถกถาธรรมบทเปนตน.
[๕๓] พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๔ :บาทคาถาวา าติมชฺเฌ วิโรติ ความวา ยอมสงาใสทาน
กลางแหงหมูญาติ ดุจอธิมุตตกสามเณร.
[เรื่องอธิมุตตกสามเณร]
ไดยินวา อธิมุตตกสามเณรนั้น เปนหลานของพระสังกิจจเถระ. เธอถูกเถระสงไปดวยสั่งวา "จงไป, ถามอายุแลวกลับ
มา, เราจักใหเธออุปสมบท" จึงถือบาตรและจีวรไปยังบานพี่สาว
ทําภัตกิจในบานนั้นเสร็จแลวถามอายุ. พี่สาวของเธอนั้น กลาววา
"ดิฉันไมรูดอก, มารดาของเราสิรู." เธอกลาววา "โปรดคอย
(กอน), ฉันจักไปยังสํานัก (บาน) มารดา" ดังนี้แลว ก็เขาไป
สูดงโจร. พวกโจรจับเธอไว, บางพวกพูดวา "จงฆาผูนี้เสีย;"
บางพวกพูดวา "จะปลอยไป."
สามเณร คิดวา "เรายังเปนเสขะ มีกิจจะตองทําอยู, เรา
จักเจรจากับโจรเหลานี้ ทําตนใหปลอดภัย" ดังนี้แลว กลาววา "ถา
พวกทานจักฆาขาพเจาเสียไซร, เมื่อเปนเชนนั้น พวกคนเดินทางไกล
รูเรื่องนั้นเขา ก็จักไมมา, ทานทั้งหลายก็จักเสื่อมจากทรัพย." โจร
เหลานั้น คิดกันวา "ทานผูนี้พูดถูก" ดังนี้แลว กลาววา "ถาทาน

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๑ - หนาที่ 77

พบคนอื่นสวนทางมา จักไมบอกกกกไซร, ก็จงไปเถิด" เมื่อสามเณร
รับวา "ไดจะ" จึงปลอยเธอไป.
เธออันโจรเหลานั้นปลอยแลว เดินไปพบแมญาติทั้งหลายมี
บิดามารดาเปนตน ก็มิไดบอกแมแกเขา. พวกโจรจับคนเหลานั้น
ซึ่งมาถึง ณ ภายหลังไดก็ชวยกันเบียดเบียน.
ทีนั้น แมมารดาของสามเณร คร่ําครวญอยู ถูกพวกโจรถาม
แลว บอกวา "ดิฉันเปนมารดาของสามเณรชื่ออธิมุตตกะ, ผูนี้เปน
บิดา, คนเหลานี้เปนพี่นองชาย." พวกโจร คิดวา "สมณะผูนี้พูด
คําจริง" ดังนี้แลว เสื่อมใส ปลอยพวกญาติของเธอไป แลวก็พา
กันบวชในสํานักของเธอนั่นเอง. เธอพาสามเณรเหลานั้นไปสูสํานัก
พระสังกิจจเถระ ตนเองอุปสมบทกอน ภายหลังใหสามเณรเหลานั้น
อุปสมบท ทําใหเปนอันเตวาสิกของตน. ภิกษุเหลานั้น ตั้งอยูในโอวาท
ของพระอธิมุตตกเถระ ไดบรรลุพระอรหัตแลว.
[๕๔] พึงทราบวินิจฉัย ในคาถาที่ ๖ :บทวา สาตต ความวา ตั้งอยูเปนสุขตลอดกาลเนืองนิตย หรือ
เปนสุขสิ้นกาลนาน.
บทวา โว แปลวา ของทานทั้งหลาย.
บทวา ปริยาเยน คือ โดยเหตุ. บทวา สพพทุกฺขา ความ
วา จะมีคุณอันประเสริฐอยางเดียวหามิได, อนึ่ง บุคคลมิใชจะไดแต
ปญญา, ไมเศราโศกในทามกลางสัตวผูเศราโศก, รุงเรืองในทาม
กลางญาติ, บังเกิดในสุคติ, ตั้งอยูเปนสุขตลอดกาลนานอยางเดียว
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ที่แท ยอมหลุดพนแมจากทุกขประจําวัฏฏะทั้งมวลดวยแล.
เรื่องพาณิชทางทะเลมาในอรรถกถาเทวตาสังยุต.
[เปรียบเทียบการคบคนพาลกับบัณฑิต]
บัณฑิตทั้งหลายยอมไมยังตนและหมูชนผูทํา (ตาม) คําของตน
ใหฉิบหาย โดยนัยดังแสดงมาฉะนั้นแล.
[๕๕] ผูใดไมเสพคนพาล, ผูนั้นชื่อวา เสพบัณฑิต; ผูใดเสพ
บัณฑิต, ผูนั้นชื่อวาไมเสพคนพาล; เพราะฉะนั้น คําทั้ง ๒ นั้น โดย
ใจความก็เปนคําเดียวกันนั่นเอง, เปนคําเดียวกันก็จริง; ถึงอยางนั้น
บรรดาคําทั้ง ๒ นั้น คํานี้วา "การไมเสพคนพาล ๑ " แมในคาถาที่ ๑
นี้ พึงทราบวาพระผูมีพระภาคตรัสไว เพื่อใหรูแจงแมซึ่งความตรง
กันขามนี้วา "การเสพคนพาลไมเปนมงคล," คํานี้วา "การเสพ
บัณฑิต ๑" พึงทราบวา พระองคตรัสเพื่อจะใหรูแจงแมซึ่งความตรง
กันขามนี้วา "การไมเสพบัณฑิตไมเปนมงคล." เปรียบเหมือนบุรุษ
ผูฉลาดในทาง เมื่อจะบอกทาง บอกทางที่ไมควรถือเอากอนแลว
จึงบอกทางที่ควรถือเอาภายหลัง อยางนี้วา "ทานจงละทางซาย
จงถือทางขวา." ผูใดละทางซาย ผูนั้นชื่อวาถือทางขวา; ผูใดถือ
ทางขวา ผูนั้นชื่อวาละทางซาย; เพราะฉะนั้น แมคําทั้ง ๒ นั้น โดย
ใจความก็เปนคําเดียวกันนั่นเอง, เปนคําเดียวกันก็จริง ถึงอยางนั้น
บรรดาคําทั้ง ๒ นั้น คํานี้วา "จงละทางซาย" พึงทราบวา บุรุษนั้น
กลาวเพื่อใหรูแจงแมซึ่งความตรงกันขามนี้วา "จงอยาละทางขวา."
*

* สา. ป. ๑/๖๗.

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๑ - หนาที่ 79

คํานี้วา "จงถือทางขวา" พึงทราบวา เขากลาวเพื่อใหรูแจงแม
ซึ่งความตรงกันขามนี้วา "จงอยาถือทางซาย" ฉะนั้น, ก็เพราะทํา
อธิบายดังนี้ พระผูมีพระภาคจึงไมตรัสการเสพบัณฑิตกอน (แต)
ตรัสการไมเสพคนพาลกอน. ก็ผิวา พระองคพึงตรัสการเสพบัณฑิต
กอนไซร. อรรถแหงพาลศัพท เวไนยสัตวก็จะไมเขาใจได เพราะ
ตรัสถึงบัณฑิต (กอน); เมื่ออรรถแหงพาลศัพทนั้น เวไนยสัตวไม
เขาใจแลว แมการเสพคนพาลก็ยอมไมเขาใจเหมือนกัน.
ก็เพราะพระผูมีพระภาค ทรงประสงคจะใหเวไนยสัตวเขาใจ
การเสพคนพาลกอน, จึงตรัสการไมเสพคนพาลนั่นและกอน. ความจริง
พระองคตรัสวา "การไมเสพคนพาล" ดังนี้ ก็ชอื่ วาใหเวไนยสัตวเขาใจแมการเสพคนพาลดวย. เพราะพระผูมีพระภาคเปนเชน
เดียวกับบุรุษผูฉลาดในทาง, ฉะนั้น (พระองค) ทรงประกาศการ
เสพคนพาล กลาวคือการไมเสพบัณฑิต ที่ไมควรถือเอา เชนเดียว
กับทางซาย กอนแลว จึงทรงประกาศการไมเสพคนพาล กลาวคือ
การเสพบัณฑิต ที่ควรถือเอา เชนเดียวกับทางขวาในภายหลัง.
[การเสพคนพาลไมเปนมงคล]
[๕๖] แทจริง แมการเสพคนพาล ซื่อวาไมเปนมงคล เพราะ
เปนเหตุแหงความเสื่อมทราม, ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาค จึง
ตรัสวา :"พวกอสัตบุรุษยอมเปนที่รักของเขา, เขาไมทํา
พวกสัตบุรุษใหเปนเปนที่รัก, เขาพอใจธรรมของ
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พวกอสัตบุรุษ; ขอนั้นเปนทางของผูเสื่อมทราม. "
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสนฺตสฺส ความวา พวกอสัตบุรุษ
คือคนที่ไมดีมีครูทั้ง ๖ เปนตน ยอมเปนที่รักของบุคคลนั้น.
บาทคาถาวา สนฺเต น กุรุเต ปย ความวา เขาไมทําสัตบุรุษ
ทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตนใหเปนที่รักของตน. ก็ในบาทคาถานี้
พระผูมีพระภาคทรงทําความตางแหงวจนะวา "สนฺเต ปย" ดวย
สามารถเวไนยสัตว. ทิฏฐิ ๖๒ และอกุศลกรรมบถ ๑๐ ชื่อวา ธรรม
ของอสัตบุรุษ, เขาชอบใจ คือรักใคร ไดแกเสพธรรมของอสัตบุรุษนั้น.
บทวา ต ความวา กรรม ๓ อยาง คือ ความเปนผูมีอสัตบุรุษ
เปนที่รัก ๑ ความเปนผูไมมีสัตบุรุษเปนที่รัก ๑ ความชอบในธรรม
ของอสัตบุรุษ ๑ พระผูมพี ระภาคตรัสวา เปนทางของบุคคลผูเสื่อม
ทราม คือเปนเหตุแหงความพินาศของบุคคลผูเสื่อม คือผูพินาศอยู,
แทจริง บุคคลผูประกอบดวยกรรม ๓ อยางนั่น ยอมฉิบหาย คือ
เสื่อม ไดแก ไมถึงความเจริญในโลกนี้ ในโลกหนาทีเดียว, ดวย
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา "เปนทางของบุคคลผูเสื่อมทราม"
ดังนี้แล.
กถาวาดวยเสพและไมเสพพาลและบัณฑิต จบ.
๑

๒
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กถาวาดวยการบูชา
[บูชา ๒ อยาง]
[๕๗] ชื่อวาบูชามี ๒ อยาง ดวยสามารถอามิสบูชาและ
ปฏิบัติบูชา.
บรรดาบูชา ๒ อยางนั้น การบูชาดวยสักการะมีดอกไมเปนตน
และดวยปจจัย ๔ ชื่อวา อามิสบูชา, การบูชาดวยปฏิบัติ ชื่อวา
ปฏิบัติบูชา. สวนในอรรถกถา ทานกลาววา "การทําสักการะ เคารพ
นบนอบและไหว ชื่อวาบูชา." โดยกําหนดบุคคลอยางสูงสุด พระ
พุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระอริยสาวก ชื่อปูชไนยบุคคล.
จริงอยู ทานเหลานั้น เรียกวา ปูชไนยบุคคล เพราะทําภาวะแหง
การบูชาที่บุคคลทําในตนแมเล็กนอย นําประโยชนมุขมาใหตลอด
กาลนาน เหตุเปนทักษิไณยบุคคล.
[แกปูชเนยศัพท]
ในบทวา ปูชเนยฺยา นั้น พึงทราบอรรถวิเคราะหดังนี้: อันเขา
ยอมบูชา ชือ่ วา ความบูชา ลง ยุ ปจจัยในภาวสาธนะ แตหนา
ปูช ธาตุ. ชนเหลาใดยอมควรซึ่งการบูชา คือเปนผูเหมาะแกการบูชา
เหตุนั้น ชนเหลานั้น ชื่อวา ปูชเนยยะ; อธิบายวา "เปนผูสมควร
ซึ่งการบูชา คือเหมาะแกการบูชา;" ลง เอยฺย ปจจัย โดยสูตรใน
*

๑

* พระมหาฉาย สุวฑฺฒโน ป. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
๑. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวัณณนา ๑๓๗.
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สัททนีติปกรณวา "ปจจัยคือ อีย และ เอยฺย ลงในอรรถวาควร."
แตพุทธศาสนิกชนในบัดนี้สวดกันวา "ปูชนียาน" ก็ม.ี ลง อีย
ปจจัย โดยสูตรนั้นเหมือนกัน. อาจารยบางพวกกลาววา "ลง อนีย
ปจจัย." แตคํานั้นไมสม (ดวยคํา) ในอรรถกถา "บทวา ปูชเนยฺยาน ไดแก ผูควรซึ่งการบูชา"
[พุทธบูชามีผลานิสงสมาก]
[๕๘] ก็ชื่อวา การบูชาในปูชไนยบุคคลมีพระพุทธเจาเปนตน
แมเล็กนอย ก็ยอมนําประโยชนสุขมาใหตลอดกาลนาน. ก็ในขอนี้
มีนายสุมมมาลาการเปนตน เปนอุทาหรณ.
[เรื่องนายสุมนมาลาการ]
ดังไดสดับมา ในกรุงราชคฤห มีนายมาลาการ (ชางจัดดอกไม)
คนหนึ่ง ชื่อสุมนะ. เขาบํารุงพระเจาพิมพิสารดวยดอกมลิ ๘ ทะนาน
ในเวลาเชาทุก ๆ วัน ไดรบั พระราชทาน ๘ กหาปณะ.
วันหนึ่ง เขาถือดอกไมเดินไปสูที่บํารุงพระราชา เห็นพระ
ศาสดาซึ่งหมูภิกษุแวดลอมเปลงพระรัศมีมีวรรณะ ๖ เสด็จเขาไปสู
พระนครเพื่อบิณฑบาต ก็มีจิตเสื่อมใส คิดวา "พระราชาไมได
ดอกไมเหลานี้ จะทรงฆาหรือจะทรงเนรเทศเราเสียจากแควน (ก็
ตามเถิด), เพราะพระองคแมเมื่อจะพระราชทานแกเรา ก็พึงพระ
ราชทานทรัพยพอเลี้ยงชีวิตแตในปจจุบันเทานั้น; สวนการบูชาพระ
ศาสดา มีผลนับไมได ยอมนํามาซึ่งประโยชนสขุ ตลอดกาลนาน, เราจัก
บูชาพระศาสดาดวยดอกไมเหลานี้" ดังนี้แลว สละชีวิตของตนโปรย
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ดอกไมทั้ง ๘ ทะนาน จัดใหเปน ๘ กํามือ.
ก็ดอกไม ๒ กํามือที่เขาโปรยไปทีแรก ไดกลายเปนเพดานดอก
ไมแผอยูเบื้องบนพระศาสดา. ๒ กําที่โปรยไปครั้งที่ ๒ อยูดา นพระ
ปรัศเบื้องขวา. ๒ กําที่โปรยไปครั้งที่ ๓ อยูดานพระปฤษฏางค. ๒ กํา
ที่โปรยไปครั้งที่ ๔ อยูดานพระปรัศเบื้องซาย ตกวาดอกไม ๖ กําได
เปนเครื่องกําบังดอกไม ๓ ดาน. เบื้องพระพักตรไดมีเพียงชองเปนที่
เสด็จไปเทานั้น. ขั้วดอกไมอยูขางใน, กลีบอยูขางนอก.
พระศาสดา เปนประดุจถูกแวดลอมดวยแผนเงิน เสด็จไป
แลว. แมดอกไมทั้งหลายก็ไมแตกไมรวง ลอยไป (และ) หยุดอยู
ในที่ประทับยืนกับพระศาสดานั่นเอง. ทั่วทั้งพระนคร พากันแตกตื่น
เพราะเห็นอัศจรรยนั้น. ก็ภายในพระนครมีคนประมาณได ๙ โกฏิ,
ในคนเหลานั้น แมสักคนหนึ่งชื่อวาจะไมถือภิกษาออกมา ไมมีเลย.
มหาชนทําการโหรองพันหนึ่ง ทําการสบัดโบกผืนผาพันหนึ่ง (แหแหน)
ไปกับพระศาสดา.
สวนนายมาลาการ บูชาเชยชมถวายบังคมพระศาสดาอยางนั้น
แลวถือแตกระเชาเปลากลับเรือน ถูกภรรยาถามวา "ดอกไมอยูไหน ?"
ตอบวา "ฉันเอาดอกไมเหลานั้นบูชาพระศาสดาเสียแลว."
ภรรยา ถามวา "บัดนี้ ทานจักทําอะไรแดพระราชเลา ?"
นายมาลากา กลาววา "พระราชาจะทางฆาหรือจะทรง
เนรเทศฉันจากแควน (ก็ตามเถิด), ฉันสละชีวิตบูชาพระศาสดา,
การบูชาดวยดอกไมเปนเชนนี้" ดังนี้แลว จึงบอกเรื่องทั้งหมด.
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ก็ภรรยาของเปนหญิงอันธพาล ไมพลอยทําความเลื่อมใส
ในความอัศจรรยเห็นปานนั้น ดาเขาแลว กลาววา "ธรรมดาพระ
ราชาทั้งหลายดุราย กริ้วครั้งเดียว ยอมทําความพินาศใหแมมาก,
ความพินาศจะพึงมีแมแกดิฉัน เพราะกรรมที่ทานทําแลว" ดังนี้แลว
พาลูก ๆ ไปเฝาพระราชา ทูลคําที่นายมาลาการนั้นกลาวกับตนทุก
ประการ แลวทูลวา "ขอเดชะ กรรมที่นายมาลาการนั้นทําแลว จะเปน
อันทําดีหรือทําชั่ว (ก็ตาม), กรรมนั้นเปนของ ๆ เขาคนเดียว; ขอ
พระองคทรงทราบวาขาพระองคหยาเขาแลว."
พระเจาพิมพิสาร ทรงสดับเรื่องนั้นแลว ทรงดําริวา "แหม
หญิงนี้อันธพาล ไมยังความเลื่อมใสใหเกิดขึ้นในคุณเห็นปานนี้เลย"
ทรงทําทีกริ้ว ตรัสถามวา "เขาทําการบูชาดวยดอกไมสําหรับบํารุง
เราหรือ ?" เมื่อนางทูลวา "ถูกแลว พระเจาขา" ตรัสวา "การ
ที่เจาหยาเขาเสียได (นับวา) เจาทําดี, เราจักรูกรรมอันควรที่เราจะ
พึงทําแกสามีของเจาผูเอาดอกไมสําหรับเราทําการบูชา" แลวทรงสง
หญิงนั้นไปแลว เสด็จไปสูสํานักพระศาสดาโดยเร็ว เสด็จเที่ยวไป
กับพระศาสดานั่นแหละ.
พระศาสดา ทรงทราบความเสื่อมใสแหงจิตของพระราชา
แลว เพื่อจะทรงทําคุณของนายมาลาการใหปรากฏ จึงเสด็จเที่ยว
ไปโดยทางเภรีจรณ ในพระนคร (ซึง่ มีเนื้อที่) ประมาณ ๓ คาวุต ไม
*

* โดยพยัญชนะ แปลวา โดยทางเปนทีเ่ ที่ยวไปแหงกลอง โดยอรรถ หมายความวา พระ
ศาสดาเสด็จไปตามทาง ซึ่งมีคนหรือพนักงานตีกลองรองปาวไปขางหนา. วิธีเภรีจรณนี้เปนคติ
โบราณ เมื่อจะปาวประกาศเรื่องอะไร ก็จดั ใหมีคนตีกลองไปตามถนนหาทางเชนนี.้
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ประทานบาตรแกใคร ๆ เสด็จไปยังพระลานหลวง แลวจึงประทาน
บาตรแกพระราชาผูประสงคจะรับ ไมเสด็จเขาไปสูพระราชมนเทียร
ประทับนั่ง ณ ที่นั้นนั่งเอง อันพระราชาทรงอังคาสดวยพระกระยาหาร
อันประณีต ในเวลาเสร็จภัตกิจ ทรงทําอนุโมทนาเสด็จไปยังพระ
วิหาร เขาสูพระคันธกุฎีแลว. แมดอกไมทั้งหลาย เมื่อพระศาสดา
เสด็จดําเนินไป ก็ลอยไป เมื่อประทับยืน ก็หยุดอยู เมื่อเสด็จเขา
ไปสูพระคันธกุฎีแลว ก็ตกอยูในซุมพระทวาร.
ฝายพระราชา ตามเสด็จพระศาสดาแลวกลับมา รับสั่งใหหา
นายมาลาการมาแลว ทรงเสื่อมใสในเขา ไดพระราชทานชางเปน
ตนอยางละแปด ๆ ๗ อยาง คือ ชาง มา ทาส ทาสี นารีผูประดับ
ดวยอลังการลวน บานสวย กหาปณะพันหนึ่ง และเครื่องประดับ
ชื่อมหาประสาธนแกเขา.
พระศาสดา เสด็จไปสูพระวิหาร อันพระอานนทเถระทูลถาม
วา "พระเจาขา วิบากจักมีแกนายมาลาการอยางไรหนอ ?" ตรัส
วา "อานนท นายมาลาการนี้สละชีวิตเพื่อเรา ทําการบูชาดวย
ดอกไม จักไมไปสูทุคติทีเดียวตลอดแสนกัปป ทองเที่ยวไปใน
เทวโลกและมนุษยโลก แลวจักเปนพระปจเจกพุทธเจานามวา "สุมนะ"
ดังนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงตรัสคาถานี้ในพาลวรรคธรรมบท
วา
*

* บาลีในมงฺคลตฺถทีปนี้ เปน ปติโต สวนในธมฺมปทฏกถา เปน ปติโต แปลวา มีปติ
อยางเดียว.
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บุคคลทํากรรมใดแลว ไมรอนใจในภายหลัง
(และ) มีปติมีใจดี (มีปติและโสมนัส) เสวย
วิบากของกรรมใด, กรรมนั้นแล ทีบ่ ุคคลทํา
แลวเปนคนดี.
ในเวลาจบคาถา ธรรมาภิสมัย ไดมีแกสัตวแปดหมื่นสี่พันแล.
เรื่องนายสุมนมาลาการ จบ
[เรื่องพระสุธาปณฑิยเถระ]
[๕๙] ดังไดสดับมา กุลบุตรผูห นึ่ง ไดบําเพ็ญกุศล (บารมี)
ไวในพระพุทธเจาแตปางกอนทั้งหลาย กอสรางบุญอยูในภพนั้น ๆ.
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคพระนามวา สิทธัตถะ บังเกิดในเรือนของ
สกุล เมื่อพระผูมีพระภาคทรงพระชนมอยู ไมอาจทําบุญไดตอเมื่อ
พระผูมีพระภาคปรินิพานแลว ไดใสปูนขาวกอนหนึ่งลงในระหวาง
แผนอิฐทั้ง ๒ ในเมื่อมหาชนพากันทําหองสําหรับบรรจุพระเจติยธาตุ
ของพระองค. ดวยบุญกรรมนั้น เขาไดทองเที่ยวไปในเทวโลกและ
มนุษยโลกนัน่ เองสิ้น ๙๔ กัปป ในพุทธุปบาทกาลนี้บังเกิดในเรือน
แหงสกุลหนึ่ง รูเดียวสาแลว เสื่อมใสในพระศาสดา บวชไมสู
นานนัก ก็ไดเปนพระอรหันต. ทานปรากฏนามวา "สุธาปณฑิยเถระ." ทานเมื่อจะประกาศความไมขาดสายแหงความประพฤติในกาล
กอนของตน ไดกลาวคาถาเหลานี้วา
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"ใคร ๆ ไมอาจนับบุญของบุคคลผูบูชาปูชารหบุคคลทั้งหลาย คือพระพุทธเจาหรือเหลาพระ
สาวกผูลวงธรรมเปนเหตุใหเนิ่นชา ขามโสกะ
และปริเทวะไดแลว วาบุญนีม้ ีประมาณเทานี้.
อนึง่ ใคร ๆ ไมอาจนับบุญของบุคคลผูบูชา
ปูชารบุคคลเหลานั้น ผูคงที่ ดับสนิทแลว
หาภัยแตที่ไหนมิไดวา 'บุญนี้มีประมาณเทานี้.'
อนึง่ บุคคลใดในโลกนี้ พึงครอบครองความ
เปนบุคคลนั้นนั่น ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงการ
บูชานี้เลย. ขาพเจามีใจเสื่อมใสไดใสกอนปูน
ขาวในระหวางแผนอิฐ ในพระเจดียของพระ
พุทธเจาพระนามวาสิทธัตถะ ผูเลิศกวานรชน
เพราะกรรมที่ขาพเจาไดทําไวในครั้งนั้นขาพเจาจึงไมรูจักทุคติเลยตลอด ๙๔ กัปป แตภัททกัปปนี้เปนผลแหงการปฏิสงั ขรณ. ในกัปปที่
๓๐ แตภัททกัปป ขาพเจาไดเปนพระเจาจักรพรรดิ์นามวา ปฏิสังขารผูเพียบพรอมดวยรัตนะ
๗ ประการถึง ๑๓ ครั้ง ธรรมเหลานี้ คือ
*

* กําเนินศัพทนี้มาจากเรื่องของดวงจันทร เพราะดวงจันทรถือกันวามี ๑๖ กลา (โษฑศกลา)
และมีชื่อเรียกทั้ง ๑๖ กลา จึงไมเปนวาเสี้ยวที่ ๑๕ หรือเสี้ยวที่ ๑๗.
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ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ ขาพเจาทําใหแจงแลว, คําสอนของพระพุทธเจา
ขาพเจาก็ไดแลว. "
[แกอรรถ]
[๖๐] โยชนาวา "บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปูชารเห ความ
วา พระพุทธเจา พระปจเจกพระพุทธเจา พระสาวก อาจารย อุปชฌายะ
มารดาบิดา และครูเปนตน ชื่อวาปูชารหบุคคล, ใคร ๆ ไมอาจนับ
บุญของบุคคลผูบูชาซึ่งปูชารหบุคคลเหลานั้น ดวยดอกไม ประทีป
ธูป ของหอม เครื่องประดับ และปจจัย ๔ เปนอาทิ และดวยการ
กราบไหวเปนตนได."
ตอนี้ พระเถระกลาวคําวา "พุทฺเธ" เปนอาทิ ก็เพื่อจะแสดง
ปูชารหบุคคลทั้งหลาย ดวยสามารถกําหนดปูชารหบุคคลชั้นสูงสุด.
ในบทเหลานั้น บทวา พุทฺเธ หมายทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทั้งพระปจเจกพุทธเจา. คําวา ยทิจ แปลวา หรือวา.
บทวาคาถาวา ปปฺจสมติกฺกนฺเต ไดแก ผูมีธรรมเครื่อง
เนิ่นชา คือตัณหา ทิฏฐิ และมานะอันกาวลวงแลว.
บาทคาถาวา ติณฺณโสกปริทฺทเว ไดแก ขาม คือ ผานไดแลว
ซึ่งความโศกและความร่ําไร.
*

* ขุ. อุ. ๒๓/๑๙๐
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ทานกลาวคําวา "เต ตาทิเส" เปนอาทิ เพื่อแสดงความวา
"ใคร ๆ ไมอาจนับบุญของบุคคลผูบูชาปูชารหบุคคล เปนตนวาพระ
พุทธเจาผูยังทรงพระชนมอยู อยางเดียวเทานั้นหามิได, แมในบุญ
ของบุคคลผูบูชาซึ่งพระพุทธเจาเปนตน ผูปรินิพพานแลวก็ดี ซึ่งเจดีย
และปฏิมาเปนตนของทานก็ดี ก็นยั นีเ้ หมือนกัน."
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เต โยค พุทฺธาทิเก (แปลวา ปูชารหบุคคลมีพระพุทธเจาเปนตน).
บทวา ตาทิเส คือ ผูประกอบดวยคุณของผูคงที่ ดวยสามารถ
คุณตามที่กลาวแลว.
บทวา นิพฺพุเต คือ ดับสนิทแลว ดวยความดับแหงกิเลสมี
ราคะเปนตน. ปูชารหบุคคลมีพระพุทธเจาเปนตนเหลานั้น ชื่อวา หา
ภัยแตที่ไหนมิได เพราะไมมีภัยแตที่ไหน คือแตภพหรือแตอารมณ.
บทวา อิเมตฺต ความวา ใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะนับ คือเพื่อจะ
ทําการนับ ไดแก เพื่อจะคํานวณ ดวยสามารถจํานวนมีรอยละพัน
เปนตนวา "บุญนี้มีประมาณเทานี้."
บทวา อป เกนจิ คืออันใคร ๆ คือบุคคลแมมีอานุภาพมาก;
อีกนัยหนึ่ง ความวา บรรดาการนับ ๓ อยาง ดวยสามารถการวัด
ชั่ง และตวง ดวยการนับแมอยางหนึ่ง. ในการนับ ๓ อยางนั้น
การคาดหมายวา "สิ่งนี้มีประมาณเทานี้" ชื่อวาวัด. การนับดวย
ตราชั่ง ชื่อวา ชั่ง. การตวงใหเต็มในเครื่องตวงมีกึ่งฟายมือ ฟายมือ
หนึ่ง และทะนานหนึ่งเปนตนแลวนับ ชื่อวา ตวง. บัดนี้เพื่อจะแสดง
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การบูชานั้น ทานจึงกลาววา "จตุนฺนป จ ทีปาน" เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทีปาน ไดแก ทวีปใหญอันมีทวีป
นอยสองพันเปนบริวาร. บทวา อิสฺสร ความวา พึงใหทําอิสระ
คือความเปนพระเจาจักรพรรดิ์ในหองจักรวาลทั้งสิ้น รวมทวีปทั้งหลาย
ตามที่กลาวแลวเขาดวยกัน.
บาทคาถาวา เอติสฺสา ปูชนาเยต ความวา ทรัพยทั้งสิ้นมี
รตนะ ๗ ประการเปนตน ในสกลทวีปนั่น ไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงการ
บูชาในเพราะปูนขวากอนหนึ่งในหองสําหรับบรรจุพระธาตุในเจดีย.
บทวา กล ความวา ไมถึงเสี้ยวแหงสวนที่ ๑๖ ซึ่งแบงถึง ๑๖
ครั้ง ๑๖ หน แหงการบูชาที่ทําในเจดีย. บทวา นรคฺคสฺส ความวา
เมื่อมหาชนพากันทําการฉาบปูนขาวในหองสําหรับบรรจุพระธาตุ ใน
เจดียของพระผูมีพระภาคพระนามวา สิทธัตถะ ผูเลิศคือประเสริฐ
กวานรชนทั้งหลาย.
บทวา อิฏ กนฺตเร คือที่ตรงระหวางแผนอิฐทั้ง ๒. อีกอยางหนึ่ง
ความวา ในระหวางแหงที่อันเปนยอดแหงที่เปนที่รองดอกไม.
บทวา ทินฺโน แปลวา ใส.
เรื่องสุธาปณฑิยเถระ มาในทสมวรรคอปทาน.
แมเรื่องสุวรรณเจดียในพุทธวรรคธรรมบทก็ควรกลาวดวย.
๑

๒

๑. พระอาจารยแกปางกอน คงถือเอานัยแกอรรถเชนนี้ แปล โสฬสึ วา 'ที่ ๑๖ สวน
๑๖ หน หนที่ ๑๖.' ๒. ชุกชี ? แตคํานี้ สมาคมวรรณคดีวา เปนคําเปอรเซียมาสูภาษาไทย
ชุก=รูปบูชา ชี=ที่ (ตั้ง).
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[เรื่องโกสาตกีเทพธิดา]
[๖๑] เมื่อพระเจาอชาตศัตรูเชิญพระสรีรธาตุของพระผูมีพระ
ภาค ซึ่งพระองคทรงไดรับในเมื่อพระผูมีพระภาคปรินิพาน ทรงทํา
พระสถูปและการฉลองพระสถูป อุบาสิกาชาวกรุงราชคฤหคนหนึ่ง
ชําระสรีระแตเชาตรู ถือดอกบวบขม ๔ ดอกดวยตั้งใจวา "จักบูชา
พระสถูปของพระศาสดา" มีใจอันกําลังศรัทธาใหขะมักเขมน ไมทัน
พิจารณาดูอันตรายในทาง ไดเดินมุงหนาตอพระสถูป.
ขณะนั้น แมโคลูกออนวิ่งจูมาโดยเร็ว เอาเขาขวิดนางใหถึง
ความสิ้นชีพไป. นางทํากาละในทันใดนั่นเอง แลวบังเกิดในหมูเทวดา
ชั้นดาวดึงส ปรากฏพรอมกับรถ ในทามกลางบริวารของทาวสักกเทวราชผูกําลังเสด็จไปเพื่อทรงกรีฑาในพระอุทยาน.
ทาวสักกะ ทอดพระเนตรเห็นนางแลว เมื่อจะทรงถาม ได
ตรัสคาถาเหลานี้วา
"นางผูเจริญ ผูมีภูษาเหลือง ธงเหลือง ประดับ
ดวยเครื่องอลังการเหลือง มีองคลูบไลดวย
จันทนเหลือง ทัดทรงดอกอุบลเหลือง มีปราสาทและที่ไสยาสนเหลือง ทีน่ ั่งเหลือง โภชนะ
เหลือง ฉัตรเหลือง มาเหลือง รถเหลือง พัด
เหลือง ในภพมนุษยในกาลกอน เธอไดทํา
กรรมอะไรไว ? แมเทพธิดา เธออันฉันถาม
แลวจงบอก: นี้เปนผลแหงกรรมอะไร "
*

* ขุ. วิ. ๒๖/๘๑
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บาทคาถาวา ปตจนฺทนลิตฺตงฺเค คือ มี
สรีระอันลูบไลดวยจันทนมีสีเหมือนทอง.
บาทคาถาวา ปตปฺปาสาทสยาน คือ ประกอบดวยปราสาทอัน
ทําดวยทองและที่นอนอันขลิบดวยทอง. ดวยประการฉะนี้ ดวยปตศัพท
ทั้งขางลางทั้งขางบททุก ๆ บท ทาวสักกะทรงถือเอาทองทั้งนั้น.
[๖๒] ลําดับนั้น เทพธิดานั้น เมื่อจะทูลทาวเธอ จึงกลาวคาถา
เหลานี้วา
"ขาแตพระองคผูเจริญ บวบขมชนิดเถา มี
รสขม ใคร ๆ ไมปรารถนามีอยู, หมอมฉันมีใจ
เลื่อมใสไดนําเอาดอกบวบขมนั้น ๔ ดอก ไป
(บูชา) พระสถูป เจาะจงพระสรีระของพระ
ศาสดา, เพราะหมอมฉันกําลังมีใจสงไปถึง
องคพระศาสดานั้น ไมทันตรวจดูทางของแมโค
นั้น; ทันใดนั้น แมโคไดขวิดหมอมฉันผูม ี
ฉันทะในใจยังไมถึงพระสถูป; ถาหมอมฉันพึงกอ
สรางบุญนั้นไซร, สมบัติจะพึงมียิ่งกวานี้แนนอน;
ขาแตทาวมฆวานจอมเทพ เทพกุญชร ก็ดวยกรรม
นั้น หมอมฉันจึงละรางมนุษยมาสูความเปนสหาย
แหงพระ องค.
*

* ขุ. วิ. ๒๑/๘๐.
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ลตตฺถิ ตัดเปน ลตา อตฺถิ. เทพธิดา
เรียกทาวสักกะดวยความเคารพวา "ขาแตพระองคผูเจริญ." บทวา
อนภิชฺฌิตา แปลวา อันใคร ๆ ไมตองการ.
บทวา สรีร ไดแก พระธาตุอันเปนสรีระ. ศัพทนี้ เปนศัพท
เรียกรวม ใชหมายในสวนยอมเทานั้น เหมือนอุทาหรณวา "ผาถูกไฟ
ไหม," และวา "สมุทรอันเราเห็นแลว."
บทวา อสฺส โยค โครูปสฺส (แปลวาแหงโค).
บทวา มคฺค คือ ทางเปนที่มา. บทวา น อเวกฺขิสฺส คือ
ไมทันตรวจดู.
บาทคาถาวา ตทคฺคมนสา สตี ความวา หมอมฉันกําลังมีใจ
สงไปในพระสถูปของพระศาสดานั้นอยางเดียว. อธิบายวา เพราะ
หมอมฉันมีใจสงไปในพระสถูปของพระศาสดาเทานั้น มิไดมีใจสงไป
ในแมโคนั้นเลย; ฉะนั้น หมอมฉัน จึงมิทันไดตรวจดูทางแหงแมโค
นั้น. บาลีวา "ตทงฺคมนสา" ก็ม.ี ความวา "ใจของหมอมฉันนี่
ไปในองคแหงพระสถูปนั้น คือในพระสรีระ ไดแก พระธาตุแหง
พระศาสดานั้น เหตุนั้น หมอมฉันนี้ ชื่อวา มีใจสงไปในองคพระ
ศาสดานั้น.
*

* รูปศัพทในที่นี้เปนจําพวกศัพทสกัตถ ไมมีความในภาษาไทย แตลงทายศัพทเพื่อนอมศัพท
นั้น ๆ ใหเปนไปตามลิงค ซึ่งโดยปกติศัพทนั้น ๆ เปนไมได. จะวาเปนศัพทแกความขัดของทาง
ศัพทมคธก็ได. ศัพทเชนนีย้ ังมีอีกหลายศัพท เชน ก, คต, ชาต, ภูต เปนตน.
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บทวา ถูป คือเจดีย. บทวา อปตฺตมานส คือมีอัธยาศัย
ยังไมถึงพรอม. ก็ฉันทะมีในใจ เหตุนั้น ชื่อวา มานัส คืออัธยาศัย
ไดแกมโนรถ. เทพธิดากลาวอยางนั้น เพราะมโนรถอันเกิดขึ้นวา
"เราจักเขาไปยังพระสถูปแลวบูชาดวยดอกไมทั้งหลาย" ยังไมสมบูรณ
ก็จิตคิดจะบูชาดวยดอกไมในพระสถูปอันเปนเหตุเกิดขึ้นในเทวโลกแหง
นาง สําเร็จแลวแทจริง.
บทวา ต ไดแก บุญนั้น. บทวา จาห ตัดเปน เจ อห.
บทวา อภิสฺเจยฺย ความวา หมอมฉันพึงถึงเฉพาะ คือเขา
ถึงพระสถูปแลวกอสราง คือสั่งสมโดยชอบ ดวยการบูชา ดวยดอกไม
ตามที่มุงหมายไว
คําวา ภิยฺโย นูน อิโต ความวา หมอมฉันพึงถึงเฉพาะ คือเขา
ขึ้นไปกวาสมบัติตามที่หมอมฉันไดแลว.
บทวา มฆวา เปนอาลปนะ (คํารองเรียก).
บทวา เทวกฺุชร คือ ผูเปนเชนเดียวกับพระยากุญชรในทวยเทพ โดยคุณวิเศษมีกําลังและความบากบั่นทุกอยางเปนตน. บทนี้
เปนวิเสสนะของบทวา มฆวา นั้น.
บทวา สหพฺยต คือ สูความเปนผูรวมกัน.
[ทาวสักกะทรงแสดงธรรมแกทวยเทพ]
[๖๓] ทาวสักกะ ทรงสดับคํานั้นแลว เมื่อจะทรงแสดงธรรม
แกหมูเทพมีมาตลีเทพบุตรเปนประมุข ไดตรัสคาถาเหลานี้วา
*

* สห+อย=สหาย.
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"มาตลี เชิญทานดูผลกรรมอันวิจิตร นา
อัศจรรยนี้ ไทยทานแมนอยอันบุคคลทําแลว, บุญ
กลับมีผลมาก; เมื่อจิตเสื่อมใสในพระตถาคต
สัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา หรือในพระ
สาวกของพระสัมพุทธเจานั้น ทักษิณา ชื่อวา
ไมมีเลย. มาเถิดมาตลี แมพวกเราก็จะฉลอง
พระธาตุของพระตถาคตเจาใหยิ่ง ๆ ขึ้นไป, เพราะ
การสั่งสมบุญทั้งหลายนําสุขมาให; แมเมือ่ พระพุทธเจาทรงพระชนมอยูก็ดี นิพพานแลวก็ดี เมื่อ
จิตสม่ําเสมอ ผลก็ยอมมีสม่าํ เสมอ เหตุวา
สัตวทั้งหลายผูมีการตั้งความปรารถนาแหงใจเปนเหตุ
ยอมไปสูสุคติ ทายกทั้งหลายทําสักการะ ในพระตถาคตเหลาใด แลวไปสูสวรรค พระตถาคต
เหลานั้น ทรงอุบัติเพื่อประโยชนแกชนเปนอัน
มากหนอ.
[แกอรรถ]
โยชนาวา "บรรดาบทเหลานั้น บทวา จิตฺต แปลวา วิจิตร
คือเปนอจินไตย (ไมควรคิด). บทวา กมฺมผล ความวา ทานจงดูผล
แหงบุญกรรม เมื่อแมไทยธรรมเปนของไมโอฬาร กลับโอฬารยิ่ง
๑

๒

๑. ศัพทบาลีใชวา การ. ศัพทนี้ นอกจากแปลวา สักการะ ยังแปลวา อุปการะ ก็ได เชน
พหุการโร มีอปุ การะมาก. แปลวา อักษรโดยปกติ. ๒. ขุ. วิ. ๒๖/๘๒.
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เพราะถึงพรอมแหงเขต (ปฏิคคาหก) และถึงพรอมแหงจิต (เจตนา)"
บทวา กต คือ ประกอบแลวในเขตเปนบอเกิด ดวยสามารถ
สักการะทีเดียว. สิ่งของอันทายกพึงให ชื่อวา ไทยทาน. กรรมที่
เปนบุญ ชื่อวาบุญ.
บัดนี้ ทาวสักกะ เมื่อจะทรงแสดงเขตบุญที่บุคคลทํานอยมี
ีผลมากใหปรากฏ จึงตรัสคาถาวา "นตฺถิ จิตฺเต" เปนตน
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมพุทฺเธ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจา.
จ อักษร ประมวลพระปจเจกพุทธเจาเขาดวย.
บทวา อมฺเหป แปลวา แมเราทั้งหลาย. บทวา มเหม เส
คือ จะฉลอง ไดแก จะบูชา.
บทวาคาถาวา เจโตปณิธิเหตู หิ ความวา มีการตั้งจิตของตน
ไวชอบแทเปนนิมิต. อธิบายวา เพราะการตั้งตนไวชอบ.
ทาวสักกะ ครั้นทรงแสดงอยางนั้นแลว ทรงระงับการอุตสาหะ
ในการเสด็จกรีฑาในพระอุทยาน เสด็จกลับจากที่นั้นเอง ทรงทําการ
บูชาที่พระจุฬามณีเจดีย สัปดาหะ ๑ ตอมา ตรัสบอกเรื่องนั้นแกทาน
พระนารทเถระผูเที่ยวจาริกไปในเทวโลกดวยคาถาทั้งหลาย.
ในคราวทําประถมสังคายนา พระเถระไดบอกแกพระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย. พระเถระทั้งหลายจึงยกคาถานั้นขึ้นสูสังคายนา
อยางนั้นแล.
เรื่องโกสาตกีเทพธิดาในอรรถกถาปตวิมานวัตถุ จบ.
*

* ขุ. วิ. ๒๖/๘๐
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พุทธบูชายอมนํามาซึ่งประโยชนสุขตลอดกาลนาน ดังพรรณนา
มา ฉะนั้นแล.
[เรื่องนางปญจปาปา]
[๖๔] ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี มีธิดาของคนขัดสนคน
หนึ่ง ขยําดินเหนียวทาฝาเรือน.
ครั้งนั้น พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง เขาไปสูพระนคร เพื่อขอ
ดินเหนียวเพื่อโบกเงื้อมผาของตน ไดยืนอยู ณ ที่ไมไกลนาง. นางโกรธ
จองดูพลางกลาววา "สมณะ ทานยังไมไดแมดินเหนียวหรือ ?" แลว
วางกอนดินเหนียวกอนใหญลงในบาตรของทาน. พระปจเจกพุทธเจา
ไดรับดินเหนียวนั้นไป.
นางจุติจากภพนั้นแลว บังเกิดเปนธิดาของคนขัดสนคนหนึ่งใน
บานอันตั้งอยูใกลประตูดา นปราจีนทิศ แหงกรุงพาราณสี. มือ เทา
ปาก นัยนตา และจมูกของนางขี้เหรผิดปกติ เพราะนางโกรธแลว
จองดูพระปจเจกพุทธเจา. ดวยเหตุนั้น ชนทั้งหลายจึงสมญานางวา
"ปญจปาปา" แตสรีระของนางไดถึงพรอมดวยผัสสะ ดวยผลถวาย
กอนดินเหนียว.
ครั้งนั้น ไดมีพรเจากรุงพาราณสี พระนามวาพกะ. ในราตรี
วันหนึ่ง ทาวเธอปลอมเพศเสด็จตรวจพระนคร เสด็จไปถึงประเทศ
นั้น. ฝายนางปญจปาปา กําลังเลนอยูกับพวกเด็กหญิงชาวบาน ไมทัน
รูเลย. จึงจับพระหัตถของประราชา. พระราชาเปนดุจถูกผัสสะทิพย
๑

๒

๑. ทิศตะวันออก ๒. วิรูปานิ.
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ตองแลว ไมอาจดํารงอยูโดยภาวะของพระองคได ทรงยินดีดวยอํานาจ
กําหนัดในผัสสะ ตรัสถามวา "เธอเปนธิดาของใคร?" นางตอบวา
"ของคนที่อยูใกลประตู (พระนคร)"
พระองคตรัสถามถึงความที่นางยังไมมีสามีแลว ตรัสวา "ฉัน
จักเปนสามีของเธอ เธอจงไปใหบิดามารดาอนุญาตเสีย." นางไป
เรือนแลวบอกบิดามารดา. มารดาบิดาของนางนั้นก็อนุญาต. นาง
กลับมาทูลแดพระราชา. พระราชาเสด็จไปสูเรือน (ของนาง) พรอม
กับนาง ทรงอยูรวมสมรส เสด็จไปสูพระราชนิเวศนแตเชาตรู. ตั้งแต
นั้นมา พระองคไมทรงปรารถนาเพื่อจะทอดพระเนตร (ไมโปรด)
นางสนมอื่น ทรงปลอมเพศเสด็จไปในที่นั้นเปนนิตย.
ตอมาวันหนึ่ง โรคลงแดงไดเกิดขึ้นแกบิดาของนาง. ขาวปายาส
อันปรุงดวยนมสด น้ําผึ้ง และน้ําตาลกรวดซึ่งไมอาจจะยังขาวปายาสนั้น
เปนตน เปนยาของบิดานางนั้น. ชนเหลานั้นไมอาจจะยังขาวปายาสนั้น
ใหเกิดขึ้นได เพราะเปนคนขัดสน. ขณะนั้น มารดาของนางกลาววา
" แม สามีของเจาจักอาจเพื่อจะใหขาวปายาสเกิดขึ้นไดไหม ?" นาง
ไดทูลความนั้นแดพระราชาในเวลาเสด็จมาแลว.
พระราช ตรัสวา "นางผูเจริญ นี้เปนยาของคนใหญโต เรา
จักไดแตที่ไหนเลา ?" มีพระราชประสงคจะนํานางไปภายในพระราชนิเวศนโดยอุบาย วันรุงขึ้น จึงเสด็จไปสูพระราชนิเวศน แลวรับสั่ง
ใหหุงขาวปายาสเชนนั้น แลวทําเปน ๒ หอ ใสปน มณีไวหอหนึ่ง
เสด็จมาในราตรี ตรัสวา "นางผูเจริญ วันนี้บิดาของเธอจงบริโภค
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ขาวปายาสหอนี้, พรุงนี้จงบริโภคหอนี้." นางไดทําเหมือนพระดํารัส
นั้น. โรคของบิดานางหายแลว.
วันรุงขึ้น พระราชาเสด็จไปสูพระราชนิเวศน สรงพระพักตร
แลว ตรัสวา "ทานทั้งหลายจงนําปนมณีมาใหเรา."
พวกเจาพนักงาน ทูลวา " ขอเดชะ พวกขาพระองคไมเห็น."
พระราชา ตรัสวา "พวกทานจงคนในที่ทุก ๆ แหง ตั้งแตภายใน
กรุงกระทั่งภายนอกกรุง โดยที่สุดแมในหอขาว." พวกเจาพนักงาน
คนพบมณีในเรือนของนางปญจปาปา จึงมัดมารดาบิดาของนางแลว
นําไป. ขณะนั้น บิดาของนาง กลาววา " พวกขาพเจาไมไดเปนขโมย
มณีนี้ บุตรเขยนํามา."
พวกเจาพนักงาน ถามวา "เขาอยูที่ไหน ?"
บิดานางกลาววา "ธิดาของขาพเจารู" ดังนี้แลว ถามนาง.
นางปญจปาปา ตอบวา "พอ เขามาในเวลามือ กลับไปก็ในเวลามืด
เหมือนกัน; ดวยเหตุนั้น ดิฉันจึงไมรูจักรูปรางของเขา, (แต) ดิฉัน
อาจรูจักเขาไดดวยการสัมผัสมือ."
บิดานางนั้นจึงแจงแกพวกเจาพนักงาน. แมเจาพนักงานเหลานั้น
ก็กราบทูลแดพระราชา. พระราชา ทําเปนเหมือนไมทรงทราบตรัสวา
" ถาเชนนั้น พวกทานจงพักหญิงนั้นไวภายในมานที่ลานหลวงแลว
เจาะชองมานประมาณเทามือแลว ใหหญิงจับขโมยดวยการสัมผัสมือ."
พวกเจาพนักงานไดทําเหมือนพระดํารัสนั้น ใหชาวพระนครทั้งสิ้น
ประชุมกัน.
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นางปญจปาปานั้น จับมือของคนที่มาแลว ๆ ยื่นให (จับ) กลาว
วา "ผูนี้ไมใชคนนั้น." คนทั้งหลาย ติดใจในผัสสะของนางเปนเชน
สัมผัสทิพย ตางก็คิดวา "ถาหญิงคนนี้ควรแกสินไหมไซร, พวกเราจัก
ตองเสียสินไหมก็ดี เขาถึงความเปนทาสและกรรมกรก็ดี ก็จักทําหญิง
นี้ไวในเรือน " ดังนี้แลว ไมอาจจะจากไปได, ทีนั้นพวกเจาพนักงาน
(ถึงกับ) เอาพลองตีคนเหลานั้นใหออกไป. คนทัง้ หมดมีอุปราชเปนตน
เปนประหนึ่งคนบา.
ทีนั้น พระราชา ตรัสวา "ทีจะเปนเราบางกระมัง ?" ดังนี้แลว
ทรงยื่นพระหัตถไป. นางจับพระหัตถเทานั้น ก็รอ งลั่นขึ้นวา
" เราจับขโมยไดแลว " พระราชา ตรัสบอกตามความจริงแลวอภิเษก
นาง ตั้งใหเปนอัครมเหสี พระราชทางอิสสริยยสแกมารดาบิดาของนาง
ตั้งแตวันนั้นมา ไมทรงเหลียวแลนางสนมแมเหลาอื่น. นางสนมเหลานั้น
โกรธพระนาง ตางคอยหาความผิด.
ภายหลังวันหนึ่ง พระนางทรงเห็นนิมิตแหงความที่พระนาง
จะตองเปนพระอัครมเหสีของพระราชา ๒ พระองคในพระสุบิน จึง
ทูลแดพระราชา. ทีนั้น นางสนมเหลานั้นทราบ เหตุนั้นแลว จึงไดให
สินบนแกพวกทํานายสุบิน.
พวกทํานายสุบินเหลานั้นถูกพระราชาตรัสถาแลว ก็ราบทูลวา
" ขาแตมหาราชเจา ขอที่พระเทวี (ทรงสุบินวา) ไดประทับนั่ง
เหนือคอชางเผือกปลอด เปนบุรพนิมิตแหงการสวรรคตแหงพระองค;
และขอที่พระเทวี (ทรงสุบินวา) เสด็จอยูเหนือคอชาง ทรงลูบคลํา
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พระจันทร เปนบุรพนิมิตแหงการนํามาซึ่งพระราชาผูเปนปจจามิตรตอ
พระองค." เมื่อทางเธอตรัสวา "บัดนี้ เราควรทําอะไร ?" ทูลวา
"ขอเดชะ จะปลงพระชนมพระเทวีนี้เสียไมควร, (แต) ความเชิญ
พระนางลงในเรือแลวปลอยเสียในแมน้ํา" พระราชา เชิญพระนาง
ลงในเรือ ใหปลอยไปในราตรีพรอมกับพระกระยาหาร ภูษาและ
เครื่องประดับ.
ครั้งนั้น พระราชาพระองคหนึ่ง พระนามวาทีปาวาริกะ ทรง
เลนน้ําอยูทางใต ทอดพระเนตรเห็นพระนางปญจปาปานั้นในเรือซึ่ง
ลอยมา ตรัสถามวา "เจาเหมือนปศาจ ชื่ออะไร ?" พระนางทรง
ยิ้มแลวทูลความที่พระนางเปนพระอัครมเหสีของพระเจาพกะ นัยวา
พระนางปรากฏทั้งชมพูทวีปวา "ปญจปาปา."
ขณะนั้น พระราชาทรงจับพระนางแลว ทรงยินดีดวยอํานาจ
ความกําหนัดในผัสสะ มิไดทรงทําแมความสําคัญในนางสนมเหลาอื่น
ตั้งพระนางปญจปาปานั้นเปนอัครมเหสี.
พระเจาพกะทรงสดับเหตุนั้นแลว ทรงดําริวา "เราจักไมให
พระนางแกพระราชานั้น" แลวเสด็จกรีฑาทัพยกไปตั้งคายอยูที่ทา
พรมแดน (ตรงกันขาม) แหงพระเจาทีปาวาริกะนั้น ทรงสงพระ
ราชสาสนไปวา "พระเจาทีปาวาริกะจะใหพระชายาหรือการยุทธ."
ฝายพระเจาทีปาวาริกะ ก็ไดทรงตระเตรียมการยุทธไวเสร็จสรรพ
แลว. พวกอามาตยของพระราชาทั้งสองปรึกษากันวา "การตายเพราะ
อาศัยสตรี ไมสมควรเลย; พระเทวีนี้ ยอมถึงแกพระเจาพกะ เพราะ
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พระองคทรงเปนพระราชสวามีมากอน, ยอมถึงแกพระเจาทีปาวาริกะ
เพราะพระองคทรงไดพระนางในเรือ; เพราะฉะนั้น พระนาง จง
ประทับอยูในพระราชมนเทียรของพระราชาองคละสัปดาห" ดังนี้แลว
ทูลพระราชาแมทั้ง ๒ พระองคใหทรงสัญญากันแลว (ยินยอมกัน).
พระราชาแมทั้ง ๒ พระองคนั้น เปนผูมีพระราชหฤทัยยินดี จึง
รับสั่งใหสรางพระนครทั้งหลาย (๒) ที่ทาพรมแดน ประทับอยูแลว.
พระนางปญจปาปานั้น ไดครองความเปนพระมเหสีของพระราชาแม
ทั้ง ๒ พระองค ดวยประการฉะนี้.
เรื่องปญจปาปามาในอรรถกถากุณาลชาดก.
[เรื่องนางปทุมวดี]
[๖๕] ในอดีตกาล มีหญิงคนหนึ่ง ในหมูบา งตําบลหนึ่ง ใน
กรุงพาราณสี ทํางานดวยมือของเลี้ยงชีพ วันหนึ่งไปสูกระทอมนา
เห็นดอกปทุมบานแตเชาตรูในสระแหงหนึ่ง ในระหวางทาง จึงลงไป
ยังสระนั้น เก็บดอก (ปทุม) นั้นและในปทุม เพื่อตองการใสขาวตอก
เด็ดรวงขาวสาลีใกลคันนาแลวนั่งบนกระทอม (คั่วขาวตอกแลว) แบง
ขาวตอกนับได ๕๐๐ เมล็ด
ขณะนั้น พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง ออกจากนิโรธสมาบัติ
บนภูเขาคันธมาทน ไดมายืนอยู ณ ที่ไมไดไกลนาง. นางเห็นทานแลว
ก็ถือเอาดอกปทุมพรอมกับขาวตอกลงจากกระทอม ใสขาวตอกลง
ในบาตรพระปจเจกพุทธเจา แลวเอกดอกปทุมปดบาตรถวาย, เมื่อ
๑

๒

๑. ขุ. ชา. ๒๘๑๑๐๖. ตทฏกถา. ๘/๓๗๘. ๒. Farm house.
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พระปจเจกพุทธเจาเดินไปไดหนอยหนึ่ง, คิดวา "ธรรมดาบรรพชิต
ทั้งหลาย ไมมีความตองการดอกปทุม, เราจักรับเอาดอก (ปทุม)
มาประดับ" ดังนี้แลว ไปรับเอาดอก (ปทุม) จากมือพระปจเจกพุทธเจา ก็กลับคิดวา "ถาพระผูเปนเจาจักไมมีความตองการดอก
(ปทุม) ไซร, คงจักไมใหวางไวเบื้องบนบาตร; ทานคงจักตองการ
เปนแน" จึงตามไปวางไวเบื้องบนบาตร ใหพระปจเจกพุทธเจาอด
โทษแลว ไดทําความปรารถนาวา "ทานเจาขา ดวยผลแหงขาวตอก
ของดิฉันเหลานี้ ดิฉันพึงมีบุตรตามจํานวนขาวตอก, ดวยผลแหง
ดอกปทุม ขอดอกปทุมจงผุดขึ้นเพื่อดิฉันทุก ๆ กาวอยาง ในที่ที่ดิฉัน
บังเกิดแลว."
พระปจเจกพุทธเจา เมื่อนางเห็นอยูนั่นเอง ไมสูภูเขาคันธมาทน
ทางอากาศ วางดอกปทุมนั้นไว ณ ที่ใกลบันไดสําหรับพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายเหยียบ ที่เงื้อมเขาชื่อนันทมูลกะ ทําใหเปนเครื่องเช็ดเทา.
แมนางก็บังเกิดในเทวโลกดวยผลแหงกรรมนั้นแลว. และตั้งแต
เวลาที่นางเกิดแลว ดอกปทุมใหญผุดขึ้นเพื่อนางทุก ๆ กาวยาง. นาง
จุติจากเทวโลกนั้นแลว บังเกิดในหอง (ทอง) ปทุมในสระปทุมแหงหนึ่ง
ใกลเชิงเขา.
ดาบสองคหนึ่ง อาศัยสระนั้นอยู ไดไปสูสระเพื่อตองการลาง
หนาแตเชาตรู เห็นดอก (ปทุม) นั้นแลว คิดวา "ดอกนี้โตกวาดอก
นอกนั้น และดอกนอกนั้นบานแลว, ดอกนี้ยังอยูทีเดียว, ในดอก
ปทุมตูมนี้ นาจะมีเหตุ (แนแท)" จึงลงไปเก็บดอก(ปทุม) นั้น.
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ดอกปทุมดอกนั้นพอดาบสนั้นจับเทานั้นก็บาน. ดาบสเห็นเด็กหญิง
นอนอยูภายในหองปทุมนั้น กลับไดความสิเนหาดุจธิดา นําไปสู
บรรณศาลาพรอมดวยดอกปทุมนั่นแล ใหนอนบนเตียงนอย. ทันใด
นั้น น้ํานมบังเกิดที่นิ้วแมมือ (ของดาบส) ดวยบุญญานุภาพของ
เด็กหญิงนั้น. เมื่อดอกไมนั้นเหี่ยวแลว, ทานก็นําดอกไมอื่นมาให
เด็กหญิงนั้นนอน.
ตอมา ดอกปทุมผุดขึ้นเพื่อนางทุก ๆ กาวยาง ตั้งแตเวลาที่นาง
สามารถเลนดวยการวิ่งมาวิ่งไปได. ดาบสจึงตั้งชื่อวา "ปทุมวดี"
วรรณะแหงสรีระของปทุมวดีนั้น ไดเปนเหมือนวรรณะแหงกองดอก
กุม. นางไมถงึ วรรณะของเทวดา (แต) ลวงวรรณะของหมูมนุษย.
พรานของพระเจากรุงพาราณสีเห็นนางแลว ไปสูกรุงพาราณสี กราบทูลแดพระราชา.
พระราชา สดับขาวนั้นแลว เสด็จไปที่อาศรมบทนั้น ทรง
นมัสการดาบสแลว ประทับนั่น ณ สวนขางหนึ่ง พาธิดาของดาบสมา
แลว ตั้งนางไวเหนือกองกหปณะ ทรงทําการอภิเษกในที่นั้นนั่นเอง
แลวเชิญนางมาสูพระนครของพระองค จําเดิมแตเวลาที่เสด็จกลับ
มาแลว ก็ไมทรงเหลียวแลนางสนมนอกนั้น ทรงอภิรมยอยูกับพระ
นางปทุมวดีนั้นเทานั้น. แลพระนางทรงครรภเพราะอาศัยการอยูรวม
นั้นแหละ. ก็เมื่อพระนางมีพระครรภแกเต็มที่แลว ก็ไดประสูติพระโอรส. พระมหาปทุมกุมารพระองคเดียวเทานั้นอยูในพระครรภ. สวน
พระโอรส ๔๙๙ พระองคนอกนั้น เปนสังเสทชะ (เกิดในเถาไคล)

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๑ - หนาที่ 105

ประสูติในเวลาพระมหาปทุมราชกุมารประสูติจากพระครรภ พระมารดา
บรรทมแลว. พระราชกุมารเหลานั้นทุกพระองค ในเวลามี
พระชนมได ๑๖ ป พรอมกันเลนอยูในสระโบกขรณีมงคล ซึ่งดาดาษ
ดวยดอกปทุม ในพระอุทยาน เห็นดอกปทุมใหมอันบานและดอก
ปทุมเการวงหลนจากขั้ว จึงทรงดําริวา "ความคร่ําคราเห็นปานนี้
ยังมีแกดอกไมนี้อันไมมีวิญญาณครองถึงเพียงนี้. ก็จะปวยกลาวไปไย
ถึงสรีระของพวกเราเลา, ดวยวา แมสรีระของพวกเรานี้ ก็จักมีคติ
อยางนี้เหมือนกัน." ดังนี้แลว ถือเอาเปนอารมณ (สําเร็จ) เปน
พระปจเจกพุทธเจา ไปสูเงื้อมเขานันทมูลกะทางอากาศอยูในที่นั้น ใน
กาลสิ้นอายุ ก็ปรินิพพาน.
ฝายพระนางปทุมวดี จุติจากภพนั้นแลว ก็ทองเที่ยวไป ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ ไดเปนพระอุบลวรรณาเถรีแลวแล.
เรื่องนางปทุมวดีมาในอรรถกถาอปทานเปนตน.
แมการบูชาพระปจเจกพุทธเจา ยอมนํามาซึ่งประโยชนสุขดวย
ประการฉะนี้แล.
[เรื่องหญิง ๔ คน]
[๖๖] ในอดีตกาล หญิง ๔ คนในพระนครชื่อปณณกชะ ใน
รัฐชื่อ เอสิกา ในกาลของพระพุทธเจาพระนามวากัสสป.
บรรดาหญิง ๔ คนนั้น คนหนึ่งพบภิกษุเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร
รูปหนึ่ง มีจิตเสื่อมใส ไดถวายดอกราชพฤกษมัดหนึ่งแกภิกษุรูปนั้น,
คนหนึ่งไดถวายดอกอุบลเขียวกํามือหนึ่ง แกภิกษุเห็นปานนั้นเหมือนกัน,
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คนหนึ่งไดถวายดอกบัวหลวงกํามือหนึ่งแกภิกษุเห็นปานนั้นแล, คน
หนึ่งไดถวายดอกมะลิตูมแกภิกษุเห็นปานนั้นเชนกัน. กําดอกราชพฤกษ
ชื่อวา อินทีวรกลาปะ. กําดอกบัวหลวง ชื่อวา ปทุมหัตถกะ. ดอกมะลิ
ตูมมีสีดังงาชาง ชื่อวา สุมนมกุละ.
หญิง ๔ คนนั้น ครั้นทําบุญประมาณเทานั้นอยางนั้นแลว ตอมา
ก็ทํากาละแลว บังเกิดในเทวดาชั้นดาวดึงส คนหนึ่ง ๆ มีนางอัปสร
พันหนึ่งเปนบริวาร. เทวดาทั้ง ๔ องคนั้น เสวยทิพยสมบัติในดาวดึงส
นั้นตราบเทาสิ้นอายุ ทองเที่ยวไปมาอยูในดาวดึงสนั้นนั่นแล ดวย
เศษวิบากแหงกรรมนั้นเอง แมในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในสวรรค
ชั้นนั้นอีกเหมือนกัน.
ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ เที่ยวจาริกไปในเทวโลก ไป
สูภพดาวดึงส พบเทพธิดาเหลานั้นในวิมานทั้ง ๔ ที่ตั้งอยูตามลําดับ
กัน ในภพดาวดึงสนั้น จึงถามบุรพกรรมของเทพธิดาเหลานั้น โดย
นัยที่พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวไวในจตุริตถีวิมานวัตถุ แมเทพธิดา
เหลานั้น ก็ไดบอกบรุพกรรมของตนแกพระเถระ.
ลําดับนั้น พระเถระ ไดกลาวอนุปุพพีกถาแลวประกาศสัจจะ
ทั้งหลายแกเทพธิดาเหลานั้น. ในเวลาจบสัจจะ เทพธิดาเหลานั้นแม
ทุกองคพรอมกับบริวารไดเปนโสดาบันแลว.
พระเถระ มาจากเทวโลก ไปสูพระเชตวัน ทูลเรื่องทั้งปวง
นั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค ทรงทําความนั้นใหเปน
*

* ขุ. วิ. ๒๖/๗๘.
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อัตถุปปตติ (เหตุเกิด) แลว ทรงแสดงธรรมแกบริษัทผูประชุมกัน
ในพระเชตวันนั้น. เทศนานั้น มีประโยชนแกมหาชนแล.
เรื่องหญิง ๔ คน จบ.
[เรื่องลาชเทพธิดา]
[๖๗] ดังไดสดับมา หญิงเฝาไรขาวสาลีคนหนึ่ง ในกรุงราชคฤห เก็บรวงขาวสาลี ทําขาวตอกเลี้ยงชีวิต.
ก็ในที่ใกลกรุงราชคฤห มีถ้ําอยูถ้ําหนึ่ง. ถานั้นปรากฏชื่อวา
ปปผลิคหา เพราะไมเลียบตนหนึ่งมีอยูที่ใกลประตู. ทานพระมหากัสสปเขานิโรปสมบัติสัปดาห ๑ ในถ้ํานั้น ออกแลว ตรวจดูสถานที่
ภิกษาจารดวยทิพยจักษุ เห็นหญิงนั้นแลว ไดถือบาตรและจีวรยืน
อยู ณ ใกลไร. นางเห็นพระเถระแลวมีจิตเสื่อมใส เกลี่ยขาวตอก
ลงในบาตรพระเถระแลวปรารถนาวา "ทานเจาขา ดิฉันพึงมีสวน
แหงธรรมที่ทานเห็นแลว," เมื่อทานกลาววา "ขอความปรารถนา
ที่ทานตั้งไวอยางนั้นจงสําเร็จ" แลวหลีกไป. ระลึกถึงทานของตน
พลางเดินกลับมา ถูกงูมพี ิษรายเลื้อยออกมาจากโพรงแหงหนึ่งกัดใน
ทางเปนที่ไปบนคันนา ลมลงในที่นั้นนั่นเอง ทํากาละแลว ไปบังเกิด
ในวิมานทองซึ่งบริบูรณดวยนางอัปสรพันหนึ่ง ในภพดาวดึงส มี
อัตภาพ ๓ คาวุต ประดับดวยเครื่องอลังการพรอมสรรพ ประดุจ
หลับแลวตื่นฉะนั้น นุงผาทิพยผืนหนึ่ง หมผืนหนึ่ง ยาวประมาณ ๑๒
โยชน ยืนอยูที่ประตูวิมานอันประดับดวยขันจอกทองอันเต็มดวยขาว
ตอกทองหอยอยู เพื่อประกาศบุรพกรรม ตรวจดูสมบัติของตนแลว
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ใครครวญอยูดวยทิพจักษุวา "สมบัตินี้ เราไดดวยกรรมอะไร ?"
ก็ไดทราบวา "ดวยการถวายขาวตอกแกพระมหากัสสปเถระ."
นางประสงคจะทําสมบัติของตนใหถาวร จึงถือไมกวาดและกระเชา
เทหยากเยื่ออันทําดวยทองมากวาดบริเวณของพระเถระ จัดน้ําฉันและ
น้ําใชไวแตเชาตรู.
พระเถระ เขาใจวา "กิจนี้จักเปนกิจที่ภิกษุหนุมหรือสามเณร
บางรูปไดทําไว" ในวันที่ ๓ เปดประตูออกตรวจดู เห็นเทพธิดานั้น
แลว กลาววา "ไปเสียเถิด เทพธิดา ! ทานอยาทําใหเราถูกพวกพระ
ธรรมกถึกในอนาคตกาลจับพัดอันวิจิตรกลาววา 'ดังไดสดับมา เทพธิดาองคหนึ่ง ทําวัตรและปฏิวัตร จัดน้ําฉันและน้ําใช (ถวาย) แก
พระมหากัสสปเถระ,' ตั้งแตนี้ไป ทานอยาหลีกมาในที่นี้." นางออน
วอนบอย ๆ วา "ขอทานอยาใหดิฉันฉิบหายเสียเลย."
พระเถระตบมือดวยกลาววา "ทานไมรูจักประมาณ (ตัว) ของ
ทานเสียเลย." นางไมอาจยืนอยูในที่นั้นได ไดยนื รองไหอยูในอากาศ
เรียนวา "ทานเจาขา ขอทานอยาทําสมบัติที่ดิฉันไดแลวใหฉิบหาย
เสียเลย, ขอทานให (ดิฉัน) ทําสมบัติที่ฉันไดแลวใหถาวรเถิด."
พระศาสดา ประทับอยูในพระคันธกุฎีในพระเชตวัน ไกล
ถึง ๔๕ โยชน ทรงไดยินเสียงเทพธิดานั้นรองไห จึงเปลงพระรัศมี
ไปประหนึ่งประทับนั่นอยูเฉพาะหนาของนาง ตรัสวา "เทพธิดา !
การทําความสังวรนั่งเทียวเปนหนาที่ของกัสสปบุตรของเรา, สวนการ
กําหนดหมายวา ' นี้เปนประโยชนของเรา' แลวทําบุญนั่น เปน
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หนาที่ของผูมีความตองการบุญทั้งหลาย, ดวยวา การทําบุญนําสุข
มาใหอยางเดียวในโลกทั้ง ๒ " ดังนี้แลว ตรัสคาถานี้ในปาปวรรคธรรมบท วา
"ถาบุรุษพึงทําบุญไซร,
พึงทําบุญนั้นยอม ๆ
พึงทําความพอใจในบุญนั้น; เพราะการสั่งสมบุญ
นําสุข มาให."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา ปฺฺุเจ ปุริโส ความวา ถา
บุคคลพึงทําบุญคราวเดียวไซร. คําวา กยิราเถน ความวา ไมพึง
งดเสียดวยเขาใจวา "เราทําบุญไวคราวหนึ่งแลว, พอละดวยบุญ
เพียงเทานี้" พึงทําบุญนั่นซ้ําอีก.
บทวา ตมฺหิ ความวา พึงทําความพอใจ คือความชอบใจ
ไดแก ความขะมักเขมน ในบุญนั้นแมในขณะทําบุญนั้นใหได. เพราะ
เหตุไร ? เพราะการสั่งสม คือ การพอกพูนบุญ ชื่อวา เปนสุข เพราะ
นําสุขมาใหในโลกนี้และโลกหนา.
ในเวลาจบคาถา เทพธิดานั้นเปนโสดาบัน ไปสูเทวโลก.
เรื่องลาชเทพธิดา จบ.
[๖๘] แมการบูชาพระสาวก ก็นําประโยชนสุขมาให และ
พระศาสดาก็ทรงสรรเสริญแลว ดวยประการฉะนี้. ในขอนั้น มีเรื่อง
นี้ [เปนอุทาหรณ]
*

* ขุ. ธ. ๒๕/๓๐.
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[เรื่องพราหมณลุงพระสารีบุตร]
ดังไดสดับมา พราหมณคนหนึ่ง เปนลุงของพระสารีบุตรเถระ
อาศัยอยูในกรุงราชคฤห. พราหมณนั้น ไดฟง [โอวาท] จากอาจารย
วา "ผูใดไดทําทานดวยการการบริจาคทรัพยพันหนึ่งทุก ๆ เดือน ผูนั้น
จักไปสูพรหมโลก; ดวยวา นี้เปนทางแหงพรหมโลก" ดังนี้แลว ก็
ทําอยางนั้น ไดทําทานแกพวกนิครนถ.
พระเถระ ไปสูสาํ นักของเขา ไดยินเรื่องนั้นเขา จึงกลาววา
"ทั้งทานทั้งอาจารยของทาน ไมรูทางแหงพรหมโลก, พระศาสดา
ของพวกเราพระองคเดียวเทานั้นทรงทราบ; มาเถิด พราหมณ; ฉัน
จักทูลพระศาสดาใหตรัสบอกทางพรหมโลกแกทา น" ดังนี้แลว ก็พา
พราหมณนั้นมาสูพระเวฬุวัน ทูลแดพระศาสดา.
ครั้งนั้น พระศาสดา ตรัสกะเขาวา "พราหมณ ! การแลดู
สาวกของเราดวยจิตเสื่อมใสแมเพียงครูหนึ่งก็ดี การถวายเพียงภิกษา
ทัพพีหนึ่งก็ดี มีผลมากกวาทานที่ทานใหแลวอยางนั้นตั้ง ๑๐๐ ป"
เมื่อจะทรงสรรเสริญการบูชาพระสาวก จึงไดตรัสคาถานนี้ในสหัสสวรรค
ธรรมบทวา
"ผูใด พึงบูชา (โลกิยมหาชน) ดวยทรัพยพัน
หนึง่ ทุก ๆ เดือนตลอด ๑๐๐ ป, สวนผูใด พึง
บูชาทานผูมีตนอบรมแลวผูหนึ่ง แมเพียงครูเดียว,
การบูชาของผูนนั้ นั่นแหละ ประเสริฐกวาของ
ผูบชู า (โลกิยมหาชน) นั้น, การบูชาตั้ง ๑๐๐ ป
จะประเสริฐอะไร ?"
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สหสฺเสน คือ ดวยการบริจาคทรัพย
พันหนึ่ง. บทวา ยเชถ ความวา พึงใหทานแกโลกิยมหาชน.
บทวา สต คือ ประมาณ ๑๐๐ ป. บทวา สม คือ กาลฝน
หนึ่ง ไดแก ปหนึ่ง. แทจริง กาลฝน (ป) เรียกกันวา สมา
เพราะวิเคราะหวา ยังบุคคลใหคิด คือ ใหเปนไปในเนื้อความแหงบท.
บทวา เอกฺจ ไดแก โดยที่สดุ พระโสดาบันบุคคลแมผูเดียว.
บทวา ภาวิตตฺตาน ไดแก มีตนอันเจริญแลว คือ มีจิตอัน
พอกพูนแลวดวยอํานาจคุณ.
บทวา ปูชเย ความวา พึงบูชาดวยอํานาจการใหภิกษาทัพพี
หนึ่ง หรืออาหารพอยังอัตภาพใหเปนไป หรือวา ผาสาฎกเนื้อหยาบ.
บทวา ปูชเย ความวา ประเสริฐกวาการบูชาที่บุคคลนอกนี้
บูชาตั้ง ๑๐๐ ป, อีกนัยหนึ่ง ศัพทวา ยฺเจ เปนนิบาต ลงในอรรถ
ปฏิเสธ. อธิบายวา การบูชาอันบุคคลนั้นบูชาตั้ง ๑๐๐ ป ยอมไม
เปนของประเสริฐเลย.
ในเวลาจบคาถา พราหมณไดเปนโสดาบัน.
เรื่องพราหมณหลายของพระเถระก็ดี เรื่องพราหมณสหายของ
พระเถระก็ดี ก็พึงประมวลมา (สาธก) อยางนั้นเหมือนกัน.
[๖๙] อามิสบูชายังมีผลมากอยางนี้กอน, ก็จะกลาวไปไยถึง
ปฏิบัติบูชาเลา; เพราะกุลบุตรเหลาใดบูชาพระผูมีพระภาคดวยคุณ
ทั้งหลายของตน คือการถึงสรณะ รับสิกขาบท และสมาทานองค
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อุโบสถก็ดี คือปาริสุทธิศีล ๔ ก็คือ, ใครเลาจักพรรณนาผลแหงการ
บูชาของกุลบุตรเหลานั้นได. อันกุลบุตรเหลานั้น ทานกลาววา
"บูชาตถาคตดวยบูชาอยางยิ่ง."
ถามวา "ใครกลาว ?"
ตอบวา "พระผูมีพระภาค."
แทจริง เมื่อคราวพระผูมีพระภาคบรรทม ณ พระแทนที่มหาปรินิพพาน, เทพดาในหมื่นจักรวาลประชุมพรอมกันในจักรวาลนี้ บูชา
พระผูมีพระภาคดวยสักการะทั้งหลายมีมาลาทิพยเปนตนแลว.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคบรรทมแลวนั่นแล ทอดพระเนตรเห็น
มหาสักการะอันบริษัทผูประชุมกันแตพื้นปฐพีกระทั่งขอบปากจักรวาล
และตั้งแตขอบปากจักรวาลกระทั่งถึงพรหมโลก ทําแลวดวยอุตสาหะ
ใหญ ทรงแสดงสักการะนั้นแกพระอานนทเถระ โดยนัยที่ตรัสไวใน
มหาปรินิพพานสูตร แลว เมื่อจะทรงแสดงความที่พระองคไมเปนอัน
บริษัทนั้นสักการะแลวดวยมหาสักการะแมนั้นแล จึงตรัสวา "อานนท !
ตถาคตเปนผูชื่อวา อันบริษัทสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นบนอบแลว
ดวยสักการะเพียงเทานั้นหามิไดเลย" ดังนี้. มีคําทีพระผูมีพระภาค
ตรัสไวดังนี้วา "อานนท ! อภินิหาร อันเราผูหมอบแทบบาทมูล
ของพระทีปงกรพุทธเจา ทําแลวเพื่อตองการมาลา ของหอม ดนตรี
๑

๒

๓

๔

๑. ที. มหา. ๑๐/๑๖๐. ๒. การกรรมอันเปนบารมี ที่ทรงบําเพ็ญเพื่อเปนพระพุทธเจา
๓. มาลา คือดอกไมที่ทําเปนปุปผวิกัติ. ๔. ดนตรี หรือ ดุริยะ มีองค ๕ คืออาตตะ
ดนตรีหุมหนาเดียว ๑. วิตตะ ดนตรีหุมหนัง ๒ หนา ๑. อาตตะวิตตะ ดนตรีหุมหนัง
ตลอด ๑. ฆณะ ดนตรีเคาะ ๑. สุสิระ ดนตรีกลวง มีปเปนตน ๑.
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และสังคีต ก็หาไม, บารมีทั้งหลายอันเราบําเพ็ญแลวเพื่อตองการ
มาลาเปนตนนั้น ก็หาไม; เพราะฉะนั้น เราจึงไมเปนอันบริษัทบูชา
แลว ดวยการนั่นเลย."
ถามวา "ก็ในบาลีประเทศอื่น พระผูมีพระภาคทรงพรรณนา
วิบากของบูชา ที่บุคคลถือสักการะแมเพียงดอกสามหาวดอกเดียว
ระลึกถึงพระคุณทั้งหลาย (เปนอารมณ) ทําแลว (วา) เปนวิบาก
แมพระพุทธญาณก็ไมทรงกําหนดแลว เหตุไฉน ในบาลีประเทศนี้
จึงทรงคัดคานการบูชาใหญอยางนี้เสีย ?"
แกวา "เพราะทรงอนุเคราะหบริษัทอยางหนึ่ง เพราะพระองค
ทรงมีพระประสงคถึงการตั้งอยูยั่งยืนแหงพระศาสนาอยางหนึ่ง"
จริงอยู ผิวาพระผูมีพระภาคจะไมพึงทรงคัดคานไวอยางนั้น
ไซร ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายก็จักเปนผูไมทําศีลและสมาธิให
บริบูรณ และไมยังวิปสสนาใหถือซึ่งหอง ไดแตชักชวนพวก
อุปฏฐากทําการบูชาเทานั้น. ก็ชื่อวา อามิสบูชานั่น ไมอาจดํารงพระ
ศาสนาไวไดชั่วกาลแมเพียงดื่มยาคูอีกหนึ่ง, ความจริง วิหารพันหนึ่ง
เชน มหาวิหารก็ดี เจดียพันหนึ่ง เชน มหาเจดียก็ดี หาอาจดํารงพระ
ศาสนาไวไดไม; ผูใดทํา, อานิสงสก็มีแกผูนั้นเทานั้น. สวนสัมมาปฏิบัติ เปนบูชาสมควรไวดวย. เพราะสัมมาปฏิบัตินั้น พระ
องคโปรดดวย อาจดํารงพระศาสนาไวดวย. เพราะฉะนั้น ครั้งทรง
๑

๒

๑. สังคีต มีองค ๓ คือ คีต เพลง ๑. วาทย ดนตรี ๑. นจฺจ ฟองรํา ๑.
๒. คือใหตั้งทองเหมือนขาวกลาตั้งทองมีหวังคลอดเปนผล.
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คัดคานอามิสบูชาแลว จะทรงอนุญาตบูชานอกนี้ จึงตรัสวา "อานนท !
ผูใดแล เปนภิกษุก็ตาม ภิกษุณีก็ตาม อุบาสกก็ตาม อุบาสิกาก็ตาม
เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง มีปกติประพฤติ
ตามธรรมอยู, ผูนั้น ชื่อวา สักการะ เคารพ นับถือ บูชาตถาคต ดวย
บูชาอยางยิ่ง; เพราะฉะนั้น อานนท ! (เธอทั้งหลาย) ในพระธรรมวินัย
นี้ (พึงศึกษาวา) เราทั้งหลายจักเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม
ปฏิบัติของยิ่ง มีปกติประพฤติตามธรรมอยู, อานนท ! เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้แล."
[๗๐] นัยอันมาในอรรถกถา มหาปรินิพพานสูตรวา พึงทราบ
วินิจฉัยในพระพุทธพจนนั้น บุรพภาคปฏิปทาอันเปนธรรมสมควรแก
โลกุตรธรรม ๙ อยาง ชื่อวา ธัมมานุธัมมปฏิปทา. บุรพภาคปฏิปทา
นั้น โดยความ ก็ไดแกพระบัญญัติทางมารยาท คือศีล และสมาทาน
ธุดงค ไดแก สัมมาปฏิบตั ิ เพียงไร แตโคตรภูญาณลงมานั่นเอง.
บุรพภาคปฏิปทานั้นแล ตรัสวาชอบยิ่ง เพราะเปนขอปฏิบัติ
สมควร. ผูใดปฏิบัติประพฤติบําเพ็ญบุรพภาคปฏิปทานั้น ผูนั้น ตรัสวา
เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง มีปกติประพฤติ
ตามธรรม. เพราะฉะนั้น บรรพชิตผูตั้งอยูในอคารวะ ๖ ละเมิด
พระบัญญัติเลี้ยงชีวิตดวยอเนสนา จึงไมชื่อวา ผูปฏิบัติธรรมสมควร
แกธรรม. บรรพชิตผูไมละเมิดสิกขาบทที่พระศาสดาทรงบัญญัติไว
แกตนทุกขอนั้นแมเพียงเล็กนอย เลี้ยงชีพโดยธรรม จึงชื่อวา เปนผู
๒

๑. ที. มหา. ๑๐/๑๖๐. ๒. สุ. วิ. ๒/๑๓๖.

๑
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ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม.
ฝายคฤหัสถผูทําเวร ๕ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ไมชื่อวา ปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรม. แตผูใด เปนผูทําใหบริบูรณในสรณะและ
ศีล รักษาอุโบสถเดือนละ ๘ ครั้ง ใหทาน ทําการบูชาดวยของหอม
และการบูชาดวยมาลา บํารุงมารดาบิดาและสมรณพราหมณผูทรงธรรม
ผูนี้จึงเปนผูชื่อวา ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม. ก็พระผูมพี ระภาคนั้น
เมื่อตรัสคําวา "ดวยบูชาอยางยิ่ง" ก็ชื่อวาทรงแสดงอรรถาธิบาย
นี้วา "ธรรมดาวานิรามิสบูชา ยอมอาจดํารงศาสนาของเราไวได
เพราะวาบริษัท ๔ นี้ ยังจักบูชาเราดวยปฏิบัติบูชานี้ตราบใด ศาสนา
ของเราก็จักรุงเรือง ดังพระจันทรเพ็ญแจมอยูกลางฟาตราบนั้น"
แมในกาลกอนแตนี้ พระผูมีพระภาคเจา ก็ทรงสรรเสริญปฏิบัติ
บูชาเหมือนกัน. ในขอนั้น มีเรื่องเหลานี้ (เปนอุทาหรณ):[เรื่องพระติสสเถระ]
[๗๑] เมื่อคราวพระผูมีพระภาคตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย !
แตนี้โดยลวงไป ๔ เดือน เราจักปรินิพพาน." พวกภิกษุที่ยังเปน
ปุถุชน ไมอาจกลั้นน้ําตาไวได. ภิกษุเหลานั้น (ประชุมกัน) เปน
พวก ๆ ปรึกษากันวา "พวกเราจะทําอะไรหนอ ?" พากันอยูใน
สํานักพระศาสดา.
ครั้งนั้น พระเถระรูปหนึ่งชื่อ ติสสะ คิดวา "ขาววา โดยลวง
ไป ๔ เดือน พระศาสดาจักปรินิพพาน, ก็เรายังเปนผูมีราคะยังไม
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ปราศแลว, เรายึดเอาพระอรหัตไวเสียใหได ในเมือ่ พระศาสดา
ยังทรงพระชนมอยูนั่นแล จึงควร" ดังนี้แลว ไมไปสํานักของภิกษุ
เหลานั้น และไมทําการสนทนาปราศรัยกับใคร ๆ อยูคนเดียวเทานั้น
ในอิริยาบถ ๔. พวกภิกษุทูลกิริยาของทานแดพระศาสดา.
พระศาสดา รับสั่งใหหาทานมาตรัสถาม ทรงสดับความนั้น
แลว ประทานสาธุการแกทานแลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ! ผูใด
มีความรักในเรา, ผูนั้นพึงเปนเชนติสสเถระนี่แหละ; เพราะชน
ทั้งหลายแมทําการบูชาดวยของหอมและมาลาเปนตน หาชื่อวาบูชาเรา
แทจริงไม, สวนหมูชนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมนั่นแล ชือ่ วา
บูชาเรา" ดังนี้แลว ตรัสคาถานี้ในสุขวรรคธรรมบทวา*
"พระขีณาสพดื่มรสวิเวกและรสแหงความสุข
ดื่มรสคือปติในธรรมอยู ยอมเปนผูหมดความ
กระวนกระวาย ไมมีบาป."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปวิเวกรส คือ รสอันเกิดแตความ
สงัดเงียบ, อธิบายวา สุขอันเกิดแตความเปนผูผูเดียว.
บทวา ปตฺวา ความวา พระขีณาสพผูทํากิจมีการกําหนดรู
ทุกขเปนตนอยู ดื่ม (รสวิเวก) แลว ดวยสามารถทําใหแจงโดย
อารมณ.
บทวา อุปสมสฺส ไดแก พระนิพพานอันเปนที่ระงับกิเลส.
* ขุ. ธ. ๒๕/๔๒.
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บทวา นิทฺทโร ความวา ชื่อวา เปนผูหมดความกระวนกระวาย
เพราะความไมมีเครื่องกรวะวนกระวายคือราคะเปนตนภายใน และ
ชื่อวาไมมีบาป เพราะไมมีบาปคือราคะเปนตน เหตุดื่มรสทั้ง ๒ นั้น.
บทวา ธมฺมปติรส ไดแก รสกลาวคือความเอิบอิ่มอันเกิดขึ้น
ดวยสามารถโลกุตรธรรม ๙ อยาง. บทวา ปว แปลวา ดื่มอยู.
ในเวลาจบคาถา พระติสสเถระ บรรลุพระอรหัตแล.
เรื่องพระติสสเถระ จบ.
[เรื่องพระอัตตทัตถเถระ]
[๗๒] แมพระอัตตทัตถเถระ ก็คิดอยางนั้นเหมือนกัน ไมไป
สํานักของภิกษุทั้งหลายเลย อยูคนเดียวเทานั้น ปฏิบัติเพื่อพระอรหัต
จริง ๆ. พวกภิกษุก็ทูลเรื่องนั้นแดพระศาสดา.
พระศาสดา ประทานสาธุการแมแกทาน แลวตรัสวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย ผูใด มีความรักในเรา, ผูนั้น พึงเปนเหมือนอัตตทัตถเถระ
เถิด; ชนทั้งหลายถึงบูชา (เรา) อยูดวยของหอมเปนตน ก็ไม
ชื่อวา บูชา, สวนเหลาชนผูบูชาอยูดวยการปฏิบตั ิธรรมสมควรแกธรรม
ชื่อวา บูชาเรา ดังนี้แลว ตรัสคาถานี้ในอัตตวรรคธรรมบทวา
"บุคคลไมพึงพราประโยชนของตน เพราะ
ประโยชนของผูอื่นแมมาก รูจักประโยชน
ของตนแลว พึงเปนผูขวนขวายในประโยชน
ของตน."
*

* ขุ. ธ. ๒๕/๓๗.
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺตทตฺถ คือ ประโยชนของตนแม
ประมาณกากณิกหนึ่ง
สองบทวา ปรตฺเถน พหุนาป คือ เพราะประโยชนของผูอื่น
แมประมาณพันหนึ่ง.
บทวา น หาเปเย ความวา บุคคลไมควรพราทีเดียว, สําหรับ
คฤหัสถกอน ประโยชนของตนแมประมาณกากณิกหนึ่ง ก็ยอ มทํา
ของควรเคี้ยวหรือควรบริโภคใหสําเร็จได, ประโยชนของผูอื่น
หาทําใหสําเร็จไดไม. ก็คําวา ประโยชนของตนนี้ พระผูมีพระภาค
ไมตรัสดวยทรงประสงคอยางนี้ ตรัสดวย (มุง) กัมมัฏฐานเปนใหญ
เพราะฉะนั้น ภิกษุไมควรพรากิจมีการซอมแซมเจดียเปนตน ซึ่งเกิด
ขึ้นแกสงฆ หรือวัตรมีอุปชฌายวัตรเปนตน ดวยคิดเสียวา "เรา
จะไมพราประโยชนของตน." ดวยวา ภิกษุผูทําอภิสมาจาริกวัตรให
บริบูรณเทานั้น จึงทําใหแจงซึ่งอริยผลเปนตนได; เพราะฉะนั้น
แมธรรมนี้ ชื่อวาประโยชนของตนแท. อันภิกษุผูปรารภวิปสสนา
อยางยวดยิ่ง เที่ยวปรารถนาการแทงตลอดอยูวา "วันนี้ ๆ แหละ"
ควรพราแมวัตรมีอุปชฌายวัตรเปนตนแลว ทํากิจของตนแท.
บาทคาถาวา อตฺตทตฺถมภิฺาย คือ กําหนดประโยชนของตน
เชนนี้วา "นี้เปนประโยชนสําหรับตัวของเรา."
บาทคาถาวา สทตฺถปฺปสุโต สิยา ความวา ภิกษุพึงเปนผู
ขวนขวายขะมักเขมนในประโยชนอนั เปนของตนนั้น.
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ในเวลาจบคาถา แมพระอัตตทัตถเถระ ก็บรรลุพระอรหัตแล.
เรื่องพระอัตตทัตถเถระ จบ.
แมเรื่องพระธัมมารามเถระ ในภิกขุวรรคธรรมบท ก็ควร
ประมวลมา (สาธก).
[๗๓] ปฏิบัติบูชาเทานั้น พึงเห็นวาเปนการบูชาอันพระศาสดา
ทรงสรรเสริญ และเปนบูชาอันสูงสุด ดังพรรณนามาฉะนี้.
เหมือนอยางวา บรรพชิตผูบูชาดวยอามิส ไมชื่อวา ปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรมฉันใด, คฤหัสถจะเปนฉันนั้นหามิได. ดวยวา
ดวยเหตุนั้น ในอธิการแหงธัมมานุธัมมปฏิบัติสําหรับคฤหัสถ ใน
อรรถกถา มหาปรินิพพานสูตร ทานจึงกลาววา "ใหทาน, ทําการ
บูชาดวยของหอม และบูชาดวยมาลา" ดังนี้. ก็คฤหัสถผูบูชาดวย
อามิส ชื่อวา ทํา(ตาม) โอวาทที่พระศาสดาประทานไวแกตน และ
ผูทําตามโอวาท ชื่อวาบูชา; เพราะฉะนั้น คฤหัสถนั้น ชื่อวาบูชา
พระศาสดาดวยคุณของตน คือการทําอามิสบูชาที่ทําใหสมควรแก
โอวาทของพระศาสดาแล.
[บูชาคนดีเปนศรีแกตัว บูชาคนชั่วพาตัวจัญไร]
[๗๔] ผูใด บูชาสักการะสรรเสริญสัตบุรุษมีพระพุทธเจา
เปนตน ผูสูงสุด เขาถึงความเปนผูควรบูชาตามลําดับ ดวยการไมเสพ
*

* สุ. วิ. ๒/๑๓๖
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คนพาลและดวยการเสพบัณฑิต ตามที่กลาวมา, ผูนั้นยอมประสบ
ประโยชนสขุ ดังพรรณนามาฉะนี้;
ผูใด บูชาเหลาอสัตบุรุษซึ่งตรงกันขามกับสัตบุรุษนั้น, ผูนั้น
ยอมประสบทุกข. ในขอนั้น มีเรื่องเหลานี้ (เปนอุทาหรณ):[พระเจาอชาตศัตรูบูชาพระเทวทัต]
[๗๕] ดังไดสดับมา ครั้งหนึ่ง พระเทวทัตอยูในที่ลับ คิดวา
"ภิกษุเหลานี้อยางนี้ คือ บริษัทของพระสารีบุตร บริษัทของ
พระโมคคัลลานะ ไดเปนผูมีธุระคนละแผนก ๆ, แมเราก็จะนําธุระ
ของคณะสักอยางหนึ่ง, แตเวนลาภเสียไมอาจใหบริษัทเกิดขึ้นได
เอาเถิด เราจะรวมมือกับพระเจาอชาตศัตรู ยังลาภใหบังเกิด" ดังนี้
แลว ใหพระเจาอชาตศัตรูทรงเลื่อมใสดวยอิทธิปาฏิหาริย โดยนัยอัน
มาแลวในสังฆเภทขันธกะ.
พระเจาอชาตศัตรูนั้น ก็ทรงเสื่อมใสพระเทวทัตนั้น ทรงยก
ยองเธอ ซึ่งเปนอสัตบุรุษ มีพระประสงคจะทําสักการะแกเธอ ทรง
บริจาคพระราชทรัพยเปนอันมาก ใหสรางวิหารที่คยาสีสประเทศ
ไดพระราชทานสํารับอาหาร ๕๐๐ สํารับทุก ๆ วัน และไดเสด็จไปสูที่
บํารุงพระเทวทัตทั้งเย็นทั้งเชา. ทาวเธอทรงเชื่อคําของพระเทวทัต
ปลงพระชนมพระราชบิดา ตัดอุปนิสัยแหงปฐมมรรคของพระองคเสีย
ทรงประสบทุกข โดยนัยที่กลาวแลวในหนหลัง.
*

* วิ. จุล. ๗/๖๑๓.
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[เรื่องสัญชีวมาณพ]
[๗๖] พระเจาอชาตศัตรูนั้นแล ในอดีตกาล ไดเปนมาณพ
ชื่อวา สัญชีวะ (นับเขา) ภายในมาณพ ๕๐๐ คน ซึ่งเปนอันเตวาสิก
ของอาจารยทิสาปาโมกข ในกรุงพาราณสี.
สัญชีวมาณพนั้น ไดเรียนมนตสําหรับปลุกผาที่ตายใหกลับลุก
ขึ้นอยางเดียว ในสํานักอาจารย ไมไดเรียนมนตสําหรับแก.
วันหนึ่ง เขาไปปาเพื่อตองการฟนพรอมกับพวกมาณพ พบ
เสือโครงตาย จึงพูดวา "ทาน ผูเจริญ ! ขาพเจาจักปลุกเสือนี้ใหลุก
ขึ้น." มาณพเหลานั้น พูดวา "ถาทานอาจ, ก็จงปลุกมันให
ลุกขึ้นเถิด" แลวก็พากันขึ้นตนไมเสีย. เขาจึงรายมนตเอากอนกรวด
ซัดเสือโครงนั้น. เสือโครงลุกขึ้น (วิ่ง) ไปโดยเร็ว กัดสัญชีวมาณพ
เขาที่กานคอ ใหถึงความสิ้นชีวิตแลว (มัน) ก็ลมลงในที่นั้นมั่นเอง.
แมสัญชีวมาณพก็ลมลงในที่นั้นเหมือนกัน. คนและเสือทั้ง ๒ นอน
ตายอยูในที่เดียวกันนั่นแล.
มาณพ มาบอกแกอาจารย. ทานกลาววา "พอทั้งหลาย !
ขึ้นชื่อวาผูทําการยกยองอสัตบุรุษ ทําสักการะและนับถือในฐานะอันไม
ควรยอมกลับไดทุกขเชนนั้นแหละ" เมื่อจะแสดงธรรมจึงกลาวคาถานี้วา
"ผูใด ยกยองอสัตบุรุษ สองเสพอสัตบุรุษ
อสัตบุรุษกลับทําผูนั้นนั่นแล ใหเปนเหยือ่
เหมือนเสือโครงกลับมีชีวิต ทําสัญชีวมาณพ
ใหเปนเหยื่อ ฉะนั้น."
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสนฺต ไดแก คนที่ประกอบดวย
ทุจริต ๓ เปนผูทุศีล มีธรรมอันทราม. บทวา โย คือ บรรดาบุคคล
ทั้งหลายมีกษัตริยเปนตน คนใดคนหนึ่ง.
บทวา ปคฺคณฺหาติ ความวา ยกยอง คือ ทําสักการะและ
ความนับถือบรรพชิต ดวยการมอบถวายปจจัยมีจีวรเปนตน หรือคฤหัสถ
ดวยการมอบตําแหนงมีตําแหนงอุปราชและเสนาบดีเปนตน.
บทวา อุปเสวติ ไดแก คบ.
สองบทวา ตเมว ฆาส ความวา คนทุศีล ยอมทําผูที่ยกยอง
ตนนั้นนั่นเอง ใหเปนของเคี้ยว. อธิบายวา ยอมกิน คือเคี้ยวผูนั้น
เสีย ไดแก ใหถึงความพินาศ.
ถามวา "เหมือนอะไร ?"
แกวา "เหมือนเสือโครงที่ตาย อันสัญชีวมาณพรายมนต
ยกยองดวยการมอบใหชีวิต คงคืนชีวิต กลับปลิดสัญชีวมาณพผูให
ชีวิตตนนั่นเองเสียจากชีวิต ใหถึงความวอดวายไปฉะนั้น."
แมผูอื่นก็อยางนั้น ผูใดยกยองอสัตบุรุษใด อสัตบุรุษนั้นทุศีล
ยอมทําผูนั้นซึ่งยกยองตนนั่นแล ใหฉิบหาย; อธิบายวา ชนทั้งหลาย
ผูที่ยกยองอสัตบุรุษ ยอมถึงความพินาศอยางนั้น.
เรื่องสัญชีวมาณพ มาในสัญชีวชาดกเอกนิบาต .
*

* ขุ. ชา. ๒๗/๔๘. ตทฏกถา. ๒/๔๑๐.
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[เรื่องปริพาชกผูยกยองแพะ]
[๗๗] ในอดีตกาล ไดมีปริพาชกคนหนึ่ง ชื่อจัมมสาฎกในกรุง
พราณสี. นัยวาหนังเทานั้น เปนทั้งผานุงทั้งผาหมของเขา.
วันหนึ่ง ปริพาชกนั้น เที่ยวไปเพื่อภิกษาอยูในกรุงพาราณสี ถึง
สถานที่ชนแพะ. ขณะนั้น แพะตัวหนึ่งเห็นปริพกชกนั้นแลว ประสงค
จะขวิด จึงยอตัวลง. ปริพาชกไมถอยออกไป ดวยเขาใจวา "แพะ
นี่ทําความนอบนอมเรา" แลวคิดวา "ในระหวางมนุษยเหลานี้มี
ประมาณถึงเทานี้ แพะนี้ตัวเดียวเทานั้น รูคุณเรา" ดังนี้แลว ไดยืน
ประณมมือ (ตอบ) แกแพะนั้น. พาณิชผูฉลาดนั่งอยูในตลาด เห็น
เหตุนั้น จึงหามวา "พราหมณ ! ทานอยาไววางใจแกสัตว ๔ เทา
เพราะไดเห็นเพียงชั่วขณะหนึ่ง, เพราะมันตองการจะขวิดใหเหมาะจึง
ยอตัวลง."
ทันใดนั้นเอง แพะ (วิ่ง) มาโดยเร็ว ขวิดเขาที่อก ทําให
ปริพาชกนั้นลมลงในที่นนั้ นั่นเอง. เขาประสบเวทนา นอนอยู ณ ที่
นั้นนั่นแล คร่ําครวญวา
"ผูใดสรรเสริญผูที่ไมควรบูชา, ผูนั้นก็กลับถูก
ผูไมควรบูชาฆานอนอยู เหมือนเราผูโฉดเขลา
ถูกแพะขวิด จะตายในวันนี้ฉะนั้น"
แลวไดทํากาละ.
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น หลายบทวา โส นิหโต เสติ ความวา ผูนั้น
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คือ ผูยกยองคนที่ไมควรบูชา ถูกคนที่ไมควรบูชานั้นใหตายนอนอยู.
บทวา อปูช คือ บุคคลผูซึ่งใคร ๆ ไมควรบูชา. คําวา ยถาหมชฺช ความวา เหมือนเราทําความยกยองอสัตบุรุษยืนอยูในวันนี้
บทวา ปหโต คือ ถูกแพะขวิดดวยการขวิดที่เหมาะ.
บทวา หโต คือ ใหตาย. บทวา ทุมฺมติ ไดแกผูไรปญญา.
มีคําที่ปริพาชกกลาววา "แมบุคคลอื่นใด จักทําความยกยอง อสัตบุรุษ
บุคคลแมนั้น ก็จักเสวยทุกขเหมือนเรา."
ปริพาชกนั้นแล ไดมาเปนปริพาชกผูมีชื่ออยางนี้ ในกรุงสาวัตถี
ในพุทธุปบาทกาลนี้ ปฏิบัติอยูเชนนั้น ไดถูกแพะขวิดแลวแล.
เรื่องปริพาชก มาในจัมมสาฏกชาดกจตุกกนิบาต.
กถาวาดวยการบูชาผูควรบูชาอยางสูงสุด จบ.
[๗๘] อีกนัยหนึ่ง ในบทวา ปูชเนยฺยาน นี้ พึงทราบปูชเนยยบุคคลทั้งหลายอยางนี้ คือ "บรรดาบรรพชิต อาจารยและอุปชฌายะ
เปนปูชเนยยบุคคลของพวกอันเตวาสิกเปนตน, ภิกษุผูแกกวาเปน
ปูชเนยยบุคคลของภิกษุผูใหม, บรรพชิตทั้งหมด เปนปูชเนยยบุคคล
ของพวกคฤหัสถ. สวนบรรดาคฤหัสถ พี่ชายหญิง เปนปูชเนยยบุคคลของนองชายนองหญิง, มารดาบิดา เปนปูชเนยยบุคคลของบุตร
ทั้งหลาย, สามีและพอผัวแมผัว เปนปูชเนยยบุคคลของบุตร
ในสกุล."
ก็การบูชาปูชาเนยยบุคคลแมเหลานั้น จัดเปนมงคลทั้งนั้น เพราะ
*

* ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๔. ตทฏกถา. ๔/๓๒๙.
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เปนการสมาทานกุศลธรรม และเพราะเปนเหตุแหงความเจริญดวย
ธรรมมีอายุเปนตน. ดวยเหตุนั้น ในจักกวัตติสูตร* พระผูมีพระภาค
จึงตรัสวา "มนุษยเหลานั้นจักเปนผูเกื้อกูลมารดา เกื้อกูลบิดา เกื้อ
กูลสมณะ เกื้อกูลพราหมณ มีอันออนนอมตอผูเปนใหญในสกุลเปน
ปกติ, จักสมาทานประพฤติกุศลธรรมนี้, มนุษยเหลานั้น จักเจริญ
ดวยอายุบาง จักเจริญดวยวรรณะบาง เพราะเหตุสมาทานธรรมอัน
เปนกุศลทั้งหลาย" ดังนี.้
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เต ความวา ภิกษุทั้งหลาย ! มนุษย
เหลาใด เปนบุตรของมารดาบิดาซึ่งมีอายุประมาณสองหมื่นป จัก
เปนมนุษยมีอายุสี่หมื่นป, มนุษยผูเกิดมาเปนบุตรเหลานั้น.
บทวา มตฺเตยฺยา ไดแก เกื้อกูลแกมารดา คือ ปฏิบัติชอบ
ในมารดา. บทวา เปตฺเตยฺยา ไดแก เกื้อกูลแกบดิ า.
บทวา สามฺา ไดแก เกื้อกุลแกสมณะ. บทวา พฺรหฺมฺา
ไดแก เกื้อกูลแกพราหมณ.
บทวา กุเล เชฏาปจายิโน ความวา มีปกติออนนอม คือ
ประพฤติถอมตนแกชนทั้งหลายผูเปนใหญ คือ ผูเจริญ มีลุง อา และ
พี่ชายเปนตน ในสกุลของตน.
บทวา กุสลาน ไดแก ที่มลี ักษณะอันหาโทษมิได.
* ที. ปา. ๑๑/๘๑.
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บทวา สมาทานเหตุ คือ เพราะเหตุแหงการสมาทานประพฤติ.
กถาวาดวยการบูชาผูควรบูชา จบ.
[สรุปความแหงคาถาที่ ๑]
[๗๙] พระผูมีพระภาคตรัสมงคล ๓ ประการมีอันไมเสพคนพาล
เปนตนดวยคาถานี้, มงคล ๓ ประการทั้งหมดนั้น พึงทราบวาเปน
มงคล เพราะเปนเหตุเจริญดวยสมบัติมีความสรรเสริญในโลกนี้เปนอาทิ
โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้.
สวนในอรรถกา ทานกลาววา "การไมเสพคนพาล ชือ่ วา
เปนมงคล เพราะเปนเหตุแหงประโยชนเกื้อกูลในโลกทั้ง ๒ ดวยอัน
ปองกันเสียซึ่งเหตุแหงทุกขมีภัยเปนตน ที่มีการเสพคนพาลเปนปจจัย,
การเสพบัณฑิตและการบูชาผูควรบูชา ชื่อวา เปนมงคล เพราะเปน
เหตุแหงพระนิพพานและสุคติ" ดังนี้. แมคําเปนคาถานี้ ก็เปนปฐยาวัตร
แล.
กถาพรรณนาความแหงคาถาที่ ๑ จบ.
*

* ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวัณณนา ๑๔๔.
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พรรณนาความแหงคาถาที่ ๒
[๘๐] พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๒: การอยูในประเทศอัน
สมควร ชื่อวา "ปฏิรูปเทสวาส." ก็โอกาสเปนที่อยูของหมูสัตว
แหงใดแหงหนึ่ง มีคาม นคร และชนบทเปนตน ชื่อวา "ประเทศ."
บทวา ปุพเพ แปลวา ในกอน อธิบายวา ในชาติที่ลวงแลว.
ความเปนผูมีกุศลอันสั่งสมไวแลว ชื่อวา ความเปนผูมีบุญ
อันทําไวแลว.
การตั้งความปรารถนาไว ความดํารงไว การประกอบไวซึ่ง
ตนโดยชอบ ชื่อวา อตฺตสมฺมาปณิธิ.
บทวา เอต ความวา "เทพดา ! ทานจงถือวา การอยูใน
ประเทศอันสมควร ๑ ความเปนผูมีบุญอันทําไวในกอน ๑ การตั้ง
ตนไวชอบ ๑ กรรม ๓ อยางแมนี้ เปนมงคลอันสูงสุด" ความ
สังเขปในคาถาที่ ๒ นี้เทานี้. สวนความพิสดารในคาถาที่ ๒ นี้ ดังตอ
ไปนี้:*

* สมเด็จพระวันรัต (จับ ป. ๙) วัดโสมนัสวิหาร แปลครัง้ เปนเปรียญ.
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กถาวาดวยการอยูในประเทศอันสมควร
[๘๑] บริษัท ๔ ยอมเที่ยวไป บุญกิริยาวัตถุมีทานเปนตน
ยอมเปนไป คําสอนของพระศาสดามีองค ๙ ยอมรุงเรืองในประเทศใด
ประเทศนั้น ชื่อวา ประเทศอันสมควร. การอาศัยอยูในประเทศอัน
สมควรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสวา "เปนมงคล" พระเปนปจจัยแหง
การทําบุญแหงสัตวทั้งหลาย. ในขอนั้น มีเรื่องนี้ (เปนอุทาหรณ).
[เรื่องชาวประมง]
[๘๒] ดังไดสดับมา ชาวประมงคนหนึ่งชื่อ อริยะ อาศัยอยูใน
กรุงสาวัตถี. วันหนึ่ง เขากําลังเอาเบ็ดตกปลา เห็นพระศาสดาเสด็จมา
เที่ยวบิณฑบาตในบาน ใกลประตูดานเหนือแหงกรุงสาวัตถี มีภิกษุ
สงฆแวดลอม กําลังเสด็จมาจากบานนั้นแล จึงไดวางคันเบ็ดยืนอยู.
พระศาสดา ประทับยืนใกลเขาแลว ตรัสถามนามของพระสาวก
ทั้งหมด, ชะรอยจะตรัสถามนามของเราบาง." พระศาสดา ทรง
ทราบจิตของเขาแลว ตรัสถามวา "อุบาสก ! ทานชื่อไร ?"
ชาวประมง. ขาพระองคชื่อ "อริยะ พระเจาขา."
*

* เกวฏโฏ=เก=ในน้ํา วฏฏ=เปนไป เกวฏโฏ=ผูเปนไปในน้ํา หมายความวา ชาวประมง
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ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาค ตรัสกะเขาวา "อุบาสก ! ผูท ํา
สัตวมีชีวิตใหตกลวงไปเชนทาน หาชื่อวา อริยะไม, สวนพระอริยะ
ทั้งหลาย ตั้งอยูในภาวะ คือ การไมเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย" เมื่อจะ
ทรงแสดงธรรม จึงตรัสคาถานี้ ในธัมมัฏฐวรรคธรรมบท วา
"บุคคล เบียดเบียนสัตวทั้งหลาย ดวยเหตุใด
จะเปนผูชื่อวาอริยะ ดวยเหตุนั้น หามิได, เรา
เรียกวา อริยะ เพราะไมเบียดเบียนสัตวทั้งปวง."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เตน แปลวา ดวยเหตุนั้น. บทวา
หึสติ แปลวา เบียดเบียน.
บทวา อหึสา ความวา เพราะไมเบียนเบียนสัตวทั้งปวง ดวย
เครื่องประหารมีฝามือเปนตน.
บาทคาถาวา อริโยติ ปวุจฺจติ ความวา บุคคลผูตั้งอยูไกล
จากการเบียดเบียนเทานั้น เรียกวา "อริยะ" เพราะเปนผูตั้งอยูใน
ภาวนามีเมตตาเปนตน.
ในเวลาจบคาถา ชาวประมงไดเปนโสดาบัน.
การอยูในประเทศอันสมควรของชาวประมงนั้น ชื่อวา "เปน
มงคล" เพราะเปนปจจัยแหงบุญกิริยาวัตถุ คือการฟง (ธัมมัสสวนมัย).
เรือ่ งชาวประมง จบ.
*

* ขุ. ธ. ๒๕/๕๐-๕๑.
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[๘๓] อีกอยางหนึ่ง ประเทศเปนที่ผองใสแหงพระปญญาเครื่อง
ตรัสรูแหงพระศาสดา, ประเทศอันพระผูมีพระภาคยังธรรมจักรใหเปน
ไป, ประเทศ คือ โคนแหงคัณฑามพฤกษ ที่พระผูมีพระภาคทรง
แสดงยมกปาฏิหาริย ทําลายความเมาของเดียรถียทั้งปวง ในทาม
กลางบริษัทประมาณ ๑๒ โยชน, ประเทศเปนที่เสด็จลงจากเทวโลก
ก็หรือประเทศเปนที่ประทับแหงพระพุทธเจามีกรุงสาวัตถี และกรุงราชคฤหเปนตน แมอื่นใด ประเทศนั้น ชือ่ วา ปฏิรูปเทส, การอยูใ น
ปฏิรูปเทสนัน้ ชื่อวา เปนมงคล เพราะเปนปจจัยใหไดอนุตตริยะ ๖
แหงสัตวทั้งหลาย.
[๘๔] ก็กิจมีการเห็นรูปเปนตน อันเวนจากกิจอื่นที่ยิ่งกวา คือ
ไมมีกิจอื่นยิ่งกวา ชื่อวา อนุตตริยะ.
[อนุตตริยสูตร]
อนุตตริยะเหลานั้น พึงทราบโดยนัยที่พระผูมีพระภาคตรัสไวใน
อนุตตริยสูตร ฉักกนิบาตอังคุตตรนิกายอยางนี้วา
[ทัสสนานุตตริยะ]
"ภิกษุทั้งหลาย ! คนบางคนในโลกนี้ ไปเพื่อเห็นรัตนะ คือ ชาง
บาง ไปเพื่อเห็นรัตนะ คือ มาบาง ไปเพื่อเห็นรัตนะ คือ มณีบาง ก็
หรือไปเพื่อเห็นรัตนะสูงต่ํา ไปเพื่อเห็นสมณะหรือพราหมณ ผูเห็นผิด
ปฏิบัติผิด, ภิกษุทั้งหลาย ความเห็นอยูนั่น มีอยู, เราไมกลาววาความเห็น
*

* องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๖๒.
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นั่นไมมี, ภิกษุทั้งหลาย ! ก็แตความเห็นนั้นนั่นแล ยังทราม เปนของ
ชาวบาน เปนของปุถุชน ไมประเสริฐ ไมประกอบดวยประโยชน ยอม
ไมเปนไปเพื่อนิพพิทา เพื่อวิราคะ เพื่อนิโรธ เพื่ออุปสมะ เพื่ออภิญญา
เพื่อสัมโพธะ เพื่อพระนิพพาน. ภิกษุทั้งหลาย ! สวนชนใดแล มี
ศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น ถึง (พระรัตนตรัย) โดยสวนเดียว
เสื่อมใสยิ่งแลว ไปเพื่อเห็นตถาคตหรือสาวกของตถาคต, ภิกษุ
ทั้งหลาย ! บรรดาการเห็นทั้งหลาย ! ขอที่ชนมีศรัทธาตั้งมั่น ฯลฯ
เสื่อมใสยิ่งแลว ไปเพื่อเห็นตถาคตหรือสาวกของตถาคตนั่น ชื่อวาเปน
ยอดเยี่ยม (ยอมเปนไป) เพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย เพื่อ
ความกาวลวงซึ่งโสกะและปริเทวะ เพื่อความตั้งอยูไมไดแหงทุกขและ
โทมนัส เพือ่ บรรลุญายธรรม เพื่อทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน, ภิกษุ
ทั้งหลาย ! นี้เราเรียกวา ทัสสนานุตตริยะ.
[สวนานุตตริยะ]
ภิกษุทั้งหลาย ! คนบางคนในโลกนี้ ไปเพื่อฟงเสียงกลองบาง,
ไปเพื่อฟงเสียงพิณบาง, ไปเพื่อฟงเสียงเพลงขับบาง, ก็หรือไปเพื่อฟง
เสียงสูงต่ํา, ไปเพื่อฟงธรรมของสมณะหรือพราหมณผูเห็นผิด ปฏิบัติ
ผิด; ภิกษุทั้งหลาย ! การฟงนั่นมีอยู, เราไมกลาววา "การฟงนั่น
ไมมี" ภิกษุทั้งหลาย ! ก็แตการฟงนั้นนั่นแล ยังทราม เปนของชาว
บาน ฯลฯ เพื่อพระนิพพาน. ภิกษุทั้งหลาย ! สวนชนใดแล มีศรัทธา
ตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น ถึง (พระรัตนตรัย) โดยสวนเดียว เสื่อมใส
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ยิ่งแลว ไปเพื่อฟงธรรมของตถาคตหรือสาวกของตถาคต, ภิกษุ
ทั้งหลาย ! บรรดาการฟงทั้งหลาย ขอที่ชนมีศรัทธาตั้งมั่น ฯลฯ
เสื่อมใสยิ่งแลว ไปเพื่อฟงธรรมของตถาคตหรือสาวกของตถาคตนั่น
ชื่อวาเปนยอดเยี่ยม (ยอมเปนไป) เพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตว
ทั้งหลาย ฯลฯ เพื่อทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน. ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรา
เรียกวา สวนานุตตริยะ.
[ลาภานุตตริยะ]
ภิกษุทั้งหลาย ! คนบางคนในโลกนี้ ยอมไดลาภคือบุตรบาง,
ไดลาภคือภริยาบาง, ไดลาภคือทรัพยบาง, ก็หรือไดลาภสูงต่ํา, ได
ศรัทธาในสมณะหรือพราหมณผูเห็นผิด ปฏิบัติผดิ ; ภิกษุทั้งหลาย !
ลาภนั่นมีอยู, เราไมกลาววา "ลาภนั่นไมมี;" ภิกษุทั้งหลาย ! ก็แต
ลาภนั้นนั่นแล ยังทราม เปนของชาวบาน ฯลฯ เพื่อพระนิพพาน.
ภิกษุทั้งหลาย ! สวนชนใดแล มีศรัทธาตั้งมั่น ฯลฯ เสื่อมใสยิง่ แลว
ยอมไดศรัทธาในตถาคตหรือสาวกของตถาคต, ภิกษุทั้งหลาย ! บรรดา
ลาภทั้งหลายขอที่ชนมีศรัทธาตั้งมั่น ฯลฯ เสื่อมใสยิ่งแลวได ศรัทธาใน
ตถาคต หรือสาวกของตถาคตนั่น ชื่อวาเปนยอดเยี่ยม (ยอมเปนไป)
เพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย ฯลฯ เพื่อทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน,
ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เราเรียกวา ลาภานุตตริยะ.
[สิกขานุตตริยะ]
ภิกษุทั้งหลาย ! คนบางคนในโลกนี้ ยอมศึกษาในเพราะ (เรื่อง)
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ชางบาง, ศึกษาในเพราะ (เรื่อง) มาบาง, ศึกษาในเพราะ (เรื่อง)
รถบาง, ศึกษาในเพราะ (เรื่อง) อาวุธบาง, ก็หรือศึกษาศิลปะสูง
ต่ํา, ศึกษาตอสมณะหรือพราหมณ ผูเห็นผิด ปฏิบตั ิผิด; ภิกษุ
ทั้งหลาย ! การศึกษานั่นมีอยู, เราไมกลาววา "การศึกษานั่นไมมี,"
ภิกษุทั้งหลาย ! ก็แตการศึกษานั้นนั่นแล ยังทราม เปนของชาวบาน
ฯลฯ เพื่อพระนิพพาน. ภิกษุทั้งหลาย ! สวนชนใดแล มีศรัทธา
ตั้งมั่น ฯลฯ เสื่อมใสยิ่งแลว ยอมศึกษาอธิสีลสิกขาบาง ศึกษา
อธิจิตตสิกขาบาง ศึกษาอธิปญญาสิกขาบาง ในธรรมวินัยอันตถาคต
ประกาศแลว, ภิกษุทั้งหลาย ! บรรดาการศึกษาทั้งหลาย ขอที่ชนมี
ศรัทธาตั้งนั่น ฯลฯ เสื่อมใสยิ่งแลว ศึกษาอธิสิลสิกขาบาง ฯลฯ
ในธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแลวนั่น ชื่อวาเปนยอดเยี่ยม (ยอม
เปนไป) เพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย ฯลฯ เพื่อทําใหแจง
ซึ่งพระนิพพาน, ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เราเรียกวา สิกขานุตตริยะ.
[ปาริจริยานุตตริยะ]
ภิกษุทั้งหลาย ! คนบางคนในโลกนี้ ยอมปรนนิบัติกษัตริยบาง,
ปรนนิบัติพราหมณบาง, ปรนนิบัติคฤหบดีบาง, ก็หรือปรนนิบตั ิชน
สูงต่ํา, ปรนนิบัติสมณะหรือพราหมณ ผูเห็นผิด ปฏิบัติผิด; ภิกษุ
ทั้งหลาย ! การปรนนิบัตินั่นอยู เราไมกลาววา "การปรนนิบตั ินั่น
ไมมี," ภิกษุทั้งหลาย ! ก็แตการปรนนิบัตินั้นนั่นแล ยังทราม เปน
ของชาวบาน ฯลฯ เพื่อพระนิพพาน. ภิกษุทั้งหลาย ! สวนชนใดแล
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มีศรัทธาตั้งมั่น ฯลฯ เสื่อมใสยิ่งแลว ยอมปรนนิบัติตถาคตหรือ
สาวกของตถาคต, ภิกษุทั้งหลาย ! บรรดาการปรนนิบัติทั้งหลาย ขอ
ที่ชนมีศรัทธาตั้งมั่น ฯลฯ เสื่อมใสยิ่งแลว ปรนนิบัติตถาคตหรือ
สาวกของตถาคตนั่น ชื่อวาเปนยอดเยี่ยม (ยอมเปนไป) เพื่อความ
บริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย ฯลฯ เพื่อทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน, ภิกษุ
ทั้งหลาย ! นี้เราเรียกวา ปาริจริยานุตตริยะ.
[อนุสสตานุตตริยะ]
ภิกษุทั้งหลาย! คนบางคนในโลกนี้ ยอมระลึกถึง บุตรบาง,
ระลึกถึงภริยาบาง, ระลึกถึงทรัพยบาง, ก็หรือระลึกถึง ทรัพยสูงต่ํา,
ระลึกถึงสมณะหรือพราหมณ ผูเห็นผิด ปฏิบัติผดิ ; ภิกษุทั้งหลาย !
ความระลึกนั่นมีอยู, เราไมกลาววา "ความระลึกนั่นไมมี" ก็แต
ความระลึกนั้นนั่นแล ยังทราม เปนของชาวบาน ฯลฯ เพื่อพระนิพพาน
ภิกษุทั้งหลาย สวนชนใดแล มีศรัทธาตั้งมั่น ฯลฯ เสื่อมใสยิง่
แลว ระลึกถึงตถาคตหรือสาวกของตถาคต. ภิกษุทั้งหลาย ! บรรดา
ความระลึกทั้งหลาย ขอที่ชนมีศรัทธาตั้งมั่น ฯลฯ เสื่อมใสยิ่งแลว
ระลึกถึงตถาคตหรือสาวกของตถาคตนั่น ชื่อวาเปนยอดเยี่ยม (ยอม
เปนไป) เพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย ฯลฯ เพื่อทําใหแจง
ซึ่งพระนิพพาน, ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา อนุสสตานุตตริยะ" ดังนี้
๑

๒

๑. ในบาลี. องฺ. ฉกฺก. วาระลึกลาภคือบุตรบาง. ลาภคือภริยาบาง. ลาภคือทรัพยบาง.
๒. บาลีในพระสูตร ไมมี
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[๘๕] นัยอันมาในอรรถกถา อนุตตริยสูตรนั้นวา "บรรดาบท
เหลานั้น บทวา อุจฺจาวจ ไดแก รูปอยางใดอยางหนึ่ง ใหญเล็ก
หรือสูงต่ํา. บทวา หีน คือทราม.
บทวา คมฺม คือ เปนของมีอยูแหงชาวบาน.
บทวา โปถุชฺชนิก คือ เปนของมีอยูแหงปุถุชน.
บทวา อนริย คือ ไมประเสริฐ ไมสูงสุด ไมบริสุทธิ์.
บทวา อนตฺถสฺหติ  คือ ไมประกอบดวยประโยชน.
บทวา นิพฺพิทาย ไดแก เพื่อเบื่อหนายในวัฏฏะ.
บทวา วิราคาย ไดแก เพื่อคลายแหงกิเลสมีราคะเปนตน.
บทวา นิโรธาย ไดแก เพื่อดับโดยไมเปนไปแหงกิเลสเหลานั้น.
บทวา อุปสมาย ไดแก เพื่อระงับแหงกิเลสเหลานั้น.
บทวา อภิฺาย คือ เพื่อรูยิ่ง. บทวา สมฺโพธาย ไดแก
เพื่อแทงตลอดซึ่งมรรคญาณ ๔ กลาวคือปญญาเครื่องตรัสรู.
บทวา นิพฺพานาย คือ เพื่อทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน.
บทวา นิวิฏ สฺสทฺโธ คือ มีศรัทธาตั้งลงแลว. แมในบทที่ ๒
ก็นัยนั่น. บทวา เอกนฺตคโต ไดแก ถึงแลวโดยสวนเดียว. อธิบาย
วา มีศรัทธาไมหวั่นไหว.
บทวา อภิปฺปสนฺโน ไดแก เสือ่ มใสยิ่ง.
บทวา เอตทานุตฺตริย ตัดบทเปน เอต อนุตฺตริย.
บทวา วิสุทฺธิยา ไดแก เพื่อถึงความบริสุทธิ์.
*

* มโน. ปู. ๓/๑๒๗.
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บทวา โสกปริเทวาน ไดแก ซึง่ โสกะและปริเทวะ.
บทวา อตฺถงฺคมาย ไดแก เพื่อถึงความไมตั้งอยู.
บทวา ายสฺส ไดแก เพื่อมรรคที่ประกอบดวยวิปสสนา.
บทวา นิพฺพานสฺส ไดแก นิพพานที่ไมปจจัย (หรืออัน
กองกิเลสและกองทุกขไมกอ).
บทวา ปุตฺตลาภ ไดแก ลาภกลาวคือบุตร.
บทวา หตฺถิสฺมึ ความวา ยอมศึกษาศิลปะมีชางเปนนิมิต
ที่ควรศึกษา ชื่อวา ศึกษาในเพราะ (เรื่อง) ชาง. ในบททั้งปวงก็
นัยนั่น. ก็อาวุธทุกอยาง ชื่อวา ถรุ ในบทวา ถรุสฺมึ นี.้
บทวา อุจฺจาวจ ไดแก ศิลปะใหญนอย.
บรรดาการเห็นรูปทั้งหลาย การเห็นยอดเยี่ยม ชื่อวา ทัสสนานุตตริยะ ในอนุตตริยะ ๖ เหลานั้น. ในบททั้งปวง ก็นัยนั่น.
แทจริง การเห็นพระศาสดา ภิกษุสงฆ หรือนิมิตมีอสุภนิมิตเปนตน อยางใดอยางหนึ่ง แหงผูมีศรัทธาตั้งมั่นแลว ชื่อวา
ทัสสนานุตตริยะ, การเห็นรัตนะมีรัตนะคือชางเปนตน ไมชื่อวา
ทัสสนานุตตริยะ.
การฟงกถาพรรณนาคุณพระรัตนตรัย และพุทธวจนะคือพระ
ไตรปฎก ชือ่ วา สวนานุตตริยะ, การฟงกถาพรรณนาคุณของ
กษัตริยเปนตน ไมชื่อวา สวนานุตตริยะ.
การไดอริยทรัพย ๗ อยางเทานั้น ชื่อวา ลาภานุตตริยะ, การ
ไดรัตนะคือมณีเปนตน ไมชื่อวา ลาภานุตตริยะ.
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การบําเพ็ญไตรสิกขาเทานั้น ชือ่ วา สิกขานุตตริยะ, การ
ศึกษาศิลปะในเพราะ (เรื่อง) ชางเปนตน ไมชื่อวา สิกขานุตตริยะ.
การปรนนิบัติพระรัตนตรัยเทานั้น ชื่อวา ปาริจริยานุตตริยะ,
การปรนนิบตั ิกษัตริยเปนตน ไมชื่อวา ปาริจริยานุตตริยะ.
ความระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเทานั้น ชื่อวา อนุสสตานุตตริยะ, ความระลึกถึงคุณของกษัตริยเปนตน ไมชื่อวา อนุสสตานุตตริยะ."
[อรรถกถา]
[๘๖] นัยอันมาในอรรถกถา*เอกนิบาตอังคุตตรนิกาย พรอม
ทั้งฎีกาวา "พระอานนทเถระ ไดเพื่อเห็นพระศาสดาดวยจักขุวิญญาณในเวลาเย็นเชา นี้ชื่อวา ทัสสนานุตตริยะ. ทานไดเพื่อสดับ
พระดํารัสของพระศาสดาเนือง ๆ นี้ชอื่ วา สวนานุตตริยะ ทานได
ศรัทธาในพระศาสดาวา "พระผูมีพระภาคตรัสรูเองโดยชอบ" เปน
ตน นี้ชื่อวา ลาภานุตตริยะ. ทานศึกษาไตรสิกขาในศาสนาของพระ
ศาสดา นี้ชื่อวา สิกขานุตตริยะ. ทานปรนนิบัติ คือทําอุปฏฐาก
พระศาสดาเนือง ๆ นี้ชื่อวา ปาริจริยานุตตริยะ. ทานระลึกถึงพระ
คุณที่เปนโลกิยะและโลกุตตระของพระศาสดา นี้ชื่อวา อนุสสตานุตตริยะ.
พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี แมเหลาอื่น
* มโน. ปู. ๑/๑๒๔
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ก็เหมือนพระอานนทเถระ ไดการเห็นพระศาสดา และการฟงพระ
ดํารัวของพระศาสดา, ไดศรัทธาในพระศาสดา ศึกษาไตรสิกขาใน
ศาสนาของพระศาสดา ปรนนิบัติพระศาสดา ระลึกถึงพระคุณของ
พระศาสดา แมนี้ก็ชื่อวา ทัสสนานุตตริยะ. ฯลฯ ชื่อวา อนุสสตานุตตริยะ.
สวนกัลยาณปุถุชน ก็เหมือนพระอานนทเถระ ไดการเห็น
พระศาสดา และการฟงพระดํารัสของพระศาสดา ไดศรัทธาในพระ
ศาสดา ศึกษาไตรสิกขาในศาสนาของพระศาสดา ปรนนิบัติพระ
ศาสดา ระลึกถึงพระคุณของพระศาสดา เจริญวิปสสนามีการเห็น
การฟง การได ไตรสิกขา การปรนนิบัติ และความระลึกถึงนัน้ ๆ
(เปนอารมณ) แลวทําตนใหถึงโสดาปตติมรรค นีช้ ื่อวา ทัสสนะ,
สวนะ, ลาภะ, สิกขา, ปาริจริยา, อนุสสติ แทจริง. สวนทัสสนะ
อันเปนเดิม ชื่อวา ทัสสนานุตตริยะ. การฟง, การได, การศึกษา,
การปรนนิบตั ิ, และความระลึกถึงที่เปนเดิม ก็อยางนั้น (คือ ชื่อวา
สวนานุตตริยะ ฯลฯ อนุสสตานุตตริยะ).
(ฎีกา)
[๘๗] นัยอันมาในอรรถกถา เอกนิบาต อังคุตตรนิกาย พรอม
ทั้งฎีกาวา ก็ในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาค ไมทรงประสงคเพียงการ
เห็นพระรูปของพระศาสดาผูยอดเยี่ยม วาเปนทัสสนานุตตริยะ, ที่แท
ทรงประสงคการเห็นหยั่งลงในพระพุทธคุณ ดวยความเลื่อมใสอันหนัก
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แนน มีการเห็นพระรูปของพระองคเปนประมุข (วาทัสสนานุตตริยะ).
ดวยเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาวคําเปนตนวา "อานนฺทตฺเถโร" ดังนี้. รูปกายของพระศาสดา ชือ่ วา ทัสสนะ ในบทวา
ทสฺสนานุตฺตริย นั้น เพราะเปนพระรูปที่บุคคลพึงเห็น. แมในบทวา
ทสฺสนานุตฺตริย นั้น อายตนะคือรูป ก็ชื่อวา ทัสสนะ โดยไม
แปลกกัน. ดวยเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา "จกฺขุวิฺาเณน ทฏุ" ดังนี้. ทัสสนะอื่นเยี่ยมกวานี้ ไมมี เหตุนั้น ทัสสนะนี้
ชื่อวา อนุตตระ. อนุตตระนั้นแล ชือ่ วา อนุตตริยะ. ทัสสนะ
นั้นดวย ไมมีทัสนะอื่นเยี่ยมกวาดวย เหตุนั้น ชื่อวา ทัสสนานุตตริยะ
แมในอนุตตริยะที่เหลือ ก็นัยนี้เหมือนกัน, สวนความแปลกกันดังนี้: ที่ชื่อวา สวนะ เพราะอรรถวา อันเขาฟง คือพระดํารัสของ
พระศาสดา. ที่ชื่อวา ลาภะ เพราะอรรถวา อันเขาได คือศรัทธาใน
พระศาสดา. ที่ชื่อวา สิกขา เพราะอรรถวา อันเขาศึกษา คือศีล
สมาธิ และ ปญญา. การปรนนิบัติ ชือ่ วาปาริยา คือ การบํารุง.
ความระลึกถึง ชื่อ อนุสสติ ไดแก ระลึกถึงคุณของพระศาสดา.
คําวา อิทมฺป นี้ พระอรรถกถาจารยกลาวไว เพราะไมแปลก
จากคําที่ทานกลาวไวกอน.
สองบทวา สตฺถุ ทสฺสน ความวา เหมือนพระอานนทเถระ
ไดการเห็นพระศาสดา อันมีความเสื่อมใส ความภักดีและความสนิท
สนมเปนเบื้องตน.
บทวา สิกขฺ าตฺตย ความวา ศึกษาไตรสิกขาอันเปนบุรพภาค.
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สองบทวา ต ทสฺสน ความวา เจริญวิปสสนาอันเปนไปโดย
มุขคือทัสสนะ.
แทจริง กัลยาณปุถุชน เจริญวาระแหงวิปสสนา กระทั่ง
อนุโลมญาณ โดยมุขคือทัสสนะ กาวลงสูภูมิแหงอริยะที่ ๘ ในลําดับ
อนุโลมญาณนั้น ไดทัสสนะแลว ชื่อวา ทําตนใหถึงมรรค.
ทัสสนะที่เปนไปเบื้องหนาแตนี้ ชื่อวา ทัสสนะแทจริง. ทัสสนะ
อันเปนเดิม ชื่อวา ทัสสนานุตตริยะ เพราะเปนเหตุแมแหงการเห็น
สัจจะ, แมในอนุตตริยะที่เหลือ ก็นัยนั่น.
กัลยาณปุถุชน ทําญาณอันมีอนุสสติเปนอารมณใหเกิดขึ้นดวย
สามารถระลึกถึงพระพุทธคุณ โดยนัยเปนตนวา "อิติป โส ภควา"
ดังนี้แลว ทําญาณนั้นใหเปนปทัฏฐาน เจริญวิปสสนาอยู พระ
อรรถกถาจารย ก็กลาววา "เจริญวิปสสนามีความระลึกถึง (เปน
อารมณ) ดังนี้.
[เรื่องวักกลิพราหมณ]
[๘๘] ดังไดสดับมา พราหมณคนหนึ่งชื่อ วักกลิ อาศัยอยู
ในกรุงสาวัตถี. วันหนึ่ง เขาเห็นพระศาสดาเสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต
ในกรุงสาวัตถี ไมอิ่มดวยการดูพระรูปของพระศาสดา ไปพระเชตวัน
กับพระศาสดานั่นแล สดับเทศนาของพระศาสดา ไดศรัทธาแลว
บรรพชาในสํานักพระศาสดา ดวยหมายใจวา "จักไดเห็นพระศาสดา
เปนนิตย ดวยอุบายอยางนี้" ในเวลาอื่นจากเวลาฉันอาหาร ยืนอยู
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ในที่ ๆ ยืนอยูแลวจะเห็นพระศาสดาได ทอดทิ้งกิจมีการสาธยายและ
มนสิการกัมมัฏฐานเปนตนเสีย (เฝา) ดูพระศาสดาอยูแลว. พระศาสดา
ทรงรอความแกกลาแหงญาณของเธออยู ไมไดตรัสอะไรเปนเวลาชา
นาน เมื่อเธอมีญาณแกกลาแลว ตรัสวา "วักกลิ ประโยชนอะไร
ของเธอดวยกายอันเนา ที่เธอเห็นอยูนี้, วักกลิ ผูใ ดและ เห็นธรรม
ผูนั้นยอมเห็นเรา, ผูใดเห็นเรา ผูนั้นยอมเห็นธรรม. วักกลิ ก็ผูเห็น
ธรรม ชื่อวา เห็นเรา, ผูเห็นเรา ชื่อวา เห็นธรรม" ดังนี้แลว
เมื่อใกลวันเขาพรรษา เสด็จไปกรุงราชคฤห ในวันเขาพรรษา จึงทรง
ประฌามเธอวา "วักกลิ จงหลีกไปเสีย."
[พระวักกลิเสียใจจะฆาตัวตาย]
เธอไมอาจดํารงอยู คิดวา "จะมีประโยชนอะไรดวยชีวิตของ
เราผูไมไดเห็นพระศาสดา" จึงขึ้นภูเขาคิชฌกูฏ เพื่อจะทําตนใหตก
จากภูเขา.
พระศาสดา ทรงทราบเรื่องนั้นแลว ทรงดําริวา "วักกลินี้
เมื่อไมไดความปลอบโยนจากสํานักเรา จะพึงอุปนิสัยแหงมรรคผล
ใหฉิบหายเสีย" ดังนี้แลว ประทับนั่งในพระเวฬุวันนั่นเอง ทรง
เปลงพระโอภาสแสดงพระองค ทําปติมีกําลังใหเกิดขึ้นแกเธอ ตรัส
คาถานี้ในภิกขุวรรคธรรมบทวา
"ภิกษุเสื่อมใสในพุทธศาสนา มากดวยความ
ปราโมทย พึงบรรลุบทอันสงบ เปนที่ระงับ
สังขาร เปนสุข."
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาโมชฺชพหุโล ความวา ผูมาก
ดวยปราโมทยแมโดยปกติ.
บทวา ปสนฺโน ไดแก ผูปลูกความเสื่อมใส.
บาทคาถาวา อธิคจฺเฉ ปท สนฺต ความวา พึงบรรลุสวน
อันสงบ กลาวคือพระนิพพาน.
บาทคาถาวา สงฺขารูปสม สุข ความวา เปนธรรมที่สงบ
แหงสังขารทั้งหมด เปนสุขอยางยิ่ง.
[พระวักกลิบรรลุพระอรหัต]
ก็แลครั้นพระศาสดาตรัสฉะนี้แลว จึงทรงเหยียดพระหัตถออก
ตรัสวา "มาเถิด วักกลิ อยากลัวเลย." เธอคิดวา "เราเห็นพระ
ศาสดาแลว แมพระดํารัสวา 'มาเถิด' เราก็ไดแลว" ทําปติมีกําลัง
ใหเกิดขึ้นแลว ไมทันรูสกึ ถึงตน (ลอย) ไปวา "จะไปขางไหน"
เพาะไปในอากาศเฉพาะพระพักตรพระศาสดา ยืนอยูบนภูเขาดวยเทา
แรก ระลึกถึงคาถาที่พระศาสดาตรัสแลว ขมปติไวไดในอากาศ
นั่นแล บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ถวายบังคม
พระศาสดาอยู ลงมาแลว.
เรื่องพระวักกลิเถระ มาในอรรถกถาธรรมบทเปนตน.
[๘๙] การอยูในประเทศเปนที่ประทับของพระพุทธเจา ของ
พระวักกลินนั้ ยอมเปนปจจัยแหงการไดอนุตตริยะ ๖ คือการเห็น
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พระรูปของพระศาสดา เปนทัสสนานุตตริยะ การฟงเทศนาของพระ
ศาสดา เปนสวนานุตตริยะ การไดศรัทธาในพระศาสดา เปนลาภานุตตริย การบําเพ็ญไตรสิกขา เปนสิกขานุตตริยะ การปรนนิบัติ
พระศาสดา เปนปาริจริยานุตตริยะ ความระลึกถึงพระคุณของพระ
ศาสดา เปนอนุสสตานุตตริยะ ดังพรรณนามาฉะนี้.
[มัชฌิมประเทศเปนปฏิรูปเทส]
[๙๐] อีกอยางหนึ่ง ชนบทที่มีชอื่ วา มัชฌิมประเทศ ที่ทา น
กําหนดไวในจัมมขันธกะ อยางนี้
ในทิศบูรพา มีนคิ นชื่อกชังคละ ตอจากนั้น มีนครชื่อมหาศาล
ตอจากมหาสาลนครนั้นไปเปนปจจันตชนบท รวมในเปนมัชฌิมชนบท.
ในทิศอาคเนย มีแมน้ําชื่อสัลลวดี ตอจากแมน้ําสัลลวดีนั้นไป
เปนปจจันตชนบท รวมในเปนมัชฌิมชนบท.
ในทิศทักษิณ มีนิคมชื่อเสตกัณณิกะ ตอจากเสตกัณณิกนิคม
นั้นไป เปนปจจันตชนบท รวมในเปนมัชฌิมชนบท.
ในทิศปศจิม มีบา นพราหมณชื่อ ถูนะ ตอจากบานพราหมณ
นั้นไป เปนปจจันตชนบท รวมพราหมณชนบท.
ในทิศอุดร มีภูเขาชื่ออุสีรธชะ ตอจากภูเขานั้นไป เปนปจจันตชนบท รวมในเปนมัชฌิมชนบท ชื่อวา ปฏิรูปเทส.
แมในอรรถกถาเอกนบาต อังคุตตรนิกาย ทานครั้งแสดงบาลี
๑

๒

๑. มหาวคฺค. วิ. ทุติย. ๕/๓๕
๒. มโน. ปู. ๑/๕๓๒.
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ในธันธกะอยางนั้นเหมือนกันแลว กลาววา ก็ชนบทนี้ มีสัณฐาน
ดังคะโพน (วัด) โดยตรง บางแหงได ๘๐ โยชน (๘๐๐ ไมล)
บางแหงได ๑๐๐ โยชน (๑,๐๐๐ ไมล) บางแหงได ๒๐๐ โยชน
(๒,๐๐๐ ไมล) แตศูนย ๓๐๐ โยชน (๓,๐๐๐ ไมล) (วัด)
โดยรอบได ๙๐๐ โยชน (๙,๐๐๐ ไมล)
[คนดีเกิดในปฏิรปู เทส]
พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระมหาสาวกมีพระสารีบุตร
พระโมคคลัลลานะเปนตน พุทธอุปฏฐาก พระพุทธมารดา พระพุทธบิดา
และพระเจาจักรพรรดิ ยอมเกิดขึ้นไปมัชฌิมประเทศนั้น.
บรรดาสุตบุรุษมีพระพุทธเจาเปนตนนั้น สัตวทั้งหลายรับโอวาท
ของพระเจาจักรพรรดิ ตั้งอยูในศีล ๕ ยอมมีสวรรคเปนเบื้องอยูในโอวาท
ของพระพุทธเจาและพระสาวกของพุทธเจาก็อยางนั้น. แตเมื่อตั้งอยูในโอวาท
ของพระพุทธเจาและพระสาวกของพระพุทธเจา ยอมมีพระนิพพาน
และสุคติเปนเบื้องหนา. เพราะฉะนั้น การอยูในปฏิรูปเทสนัน้ จึงตรัส
วา "เปนมงคล" เพราะเปนปจจัยแหงสมบัติเหลานี้.
[ปฏิรปู เทสอีกนัยหนึ่ง]
[๙๑] สวนในอรรถกถา เอกนิบาตอังคุตตรนิกาย ทานกลาว
วา "อีกนัยหนึ่ง แมเพราะเทียบเคียง ก็ไดมัชฌิมประเทศ (อีก)
แทจริง ชมพูทวีปทั้งสิ้น ชื่อวา มัชฌิมประเทศ ทวีปนอกนั้น เปน
ปจจันตชนบท. อนุราธบุรี ในตัมพปณณิทวีป (สีหล=ลังกาทวีป=
*

* มโน. ปู. ๑/๕๓๒.
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Cylon) ชื่อวา มัชฌิมประเทศ นอกนั้นเปนปจจันตประเทศ ดังนี้.
แมคํานั้นก็ถูก.
[ลําดับวงศกษัตริยในอนุราธบุรี]
ดวยวา ในอนุราธบุรี พระราชโอรสองคองคที่ ๒ ของพระเจา
มุฏสีวะ พระนามวา เทวานัมปยติสสะ ทรงตั้งอยูในโอวาทของพระ
มหาหินทเถระ ทรงทําบุญมากหลาย ครองราชยอยูได ๔๐ ปแลว
สวรรคต บังเกิดในดาวดึงสเทวโลก. แตนั้น พระราชโอรสองคที่ ๔
ของพระเจามุฏสีวะพระนามวา อุตติยะ ครองราชยอยู ๑๐ ป. พระ
ราชโอรสองคที่ ๕ พระนามวา มหาสีวะ พระราชโอรสองคที่ ๗
พระนามวา สูรติสสะ ของพระเจามุฏสีวะนั่นเอง ก็อยางนั้น (คือ
ครองราชยอยูองคละ ๑๐ ป).
ครั้งนั้น ราชบุตรของพระราชาทมิฬ ๒ องค คือ เสนะ ๑
คุตตะ ๑ ถอดพระเจาสูรติสละเสีย แลวครองราชยในอนุราธบุรีได
๑๒ ป.
ครั้งนั้น พระราชโอรสองคที่ ๙ ของพระเจามุฏสีวะ พระนาม
วา อเสละ ถอดพระเจาเสนะและคุตตะเสีย ครองราชยอยูได ๑๐ ป.
ครั้งนั้น พะราชทมิฬ พระนามวา เอฬาระ ถอดพระเจา
อเสละเสีย แลวครองราชย ๔๔ ป.
ครั้งนั้น พระราชโอรสของพระเจากากวัณณติสสะ พระราชนัดดาของพระเจาเทวานัมปยติสสะ พระนามวา ทุฏฐคามณีอภัย ปลง
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พระราชชนมพระเจาเอฬาระเสียแลว ไดเปนเอกราธบุรี ใน
ลังกาทวีป.
พระเจาทุฏฐคามณีอภัยนั้น ไดครองราชยอยูในที่สุด ๙๖ ป
หลังจากปสวรรคตของพระเจาเทวานัมปยติสสะ ดวยประการฉะนี้.
ครั้งนั้น เทวานัมปยติสสเทพบุตร เห็นความที่สังขารทั้งหลาย
เปนของไมเที่ยง จุติจากภพดาวดึงสดวยอธิมุตตกาลกิริยา บังเกิด
ในสกุลเศรษฐี ในลังกาทวีป ในเวลาอายุได ๗ ขวบ บรรพชาแลว
ไดเปนพระอรหันต. แมชนเหลาอื่น ผูอยูในลังกาทวีปนั้น บรรลุมรรค
ผล เหลือที่จะนับแล.
กถาวาดวยการอยูในประเทศอันสมควร จบ.
*

* โดยพยัญชนะ แปลวา การทํากาละดวยนอมใจไป (ดวยอัธยาศัย) โดยอรรถ หมายวา
กลั้นใจจุติ.
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กถาวาดวยความเปนผูมีบุญอันทําไวในกอน
[๙๒] ผูมีกุศลอันสั่งสม คือ มีอธิการอันทําไวปรารภพระ
พุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระขีณาพส ในชาติที่ลวงมาแลว
ชื่อวา ผูมีบุญอันทําไวในกอน. แทจริง บุคคลเห็นปานนี้ มีกศุ ลมูล
อันหนาขึ้นแลว สดับเทศนาของพระเจา หรือพระสาวกของพระ
พุทธเจา ยอมบรรลุพระอรหัตดวยกุศลมูลนั้นนัน่ แล เหมือนพระ
เจามหากัปปนะเปนตน. เพราะฉะนั้น ความที่บุคคลเห็นปานนี้มีบุญ
อันทําไวในกอน จึงตรัสวา "เปนมงคล." ในขอนั้น มีเรื่องนี้ (เปน
อุทาหรณ): [เรื่องพระมหากัปปนเถระ]
[๙๓] ในอดีตกาล ไดมีชางทอหูกประมาณพันคน อยูอาศัย
ในบานตําบลหนึ่งใกลกรุงพาราณสี. ครั้งนั้น พระปจเจกพุทธเจา
ประมาณพันองค อยูในหิมวันตประเทศ ๘ เดือน มีประสงคจะอยูใน
ชนบท ๔ เดือนฤดูฝน ลงที่ใกลพระนครแลว สงพระปจเจกพุทธเจา ๘
องคไปขอหัตถกรรมเพื่อทําเสนาสนะ.
ครั้งนั้น ภริยาของหัวหนาชางทอหูก เดินไปพระนครดวยกิจ
บางอยาง พบพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ถามแลว ฟงเรื่องนั้น
กลาววา "ทานเจาขา พวกดิฉันอยูในบานตําบลนี้ประมาณพันคน
ในพวกดิฉัน คนหนึ่ง ๆ จักถวายภิกษาไดองคหนึ่ง ๆ, พรุงนี้ ของทาน
ทั้งหลายโปรดรับภิกษาของพวกดิฉัน พวกดิฉันจักทําแมเสนาสนะแก
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ทานทั้งหลาย" ดังนี้แลว เขาไปบาน บอกแกมนุษยทั้งหลาย.
วันรุงขึ้น แมพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย เขาไปยังบานตําบล
นั้น. มนุษยทั้งหลาย มีฉันทะเปนอันเดียวกัน ถวายภิกษาแกพระ
ปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ในที่สุดภัตกิจ ได (ชวยกัน) ทําบรรณศาลาพันกลังถวายแกทาน. พวกเขาบํารุงพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
ผูจําพรรษา ในบรรณศาลาของตนโดยเคารพแลว ไดถวายจีวรแก
พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นผูออกพรรษาแลว. พระปจเจกพุทธเจา
ทั้งหลายอนุโมทนาแลวหลีกไป.
ชางทอหูกเหลานั้น จุติจากภพนั้นแลว (บังเกิด) ชื่อวา คณเทพบุตร ในหมูเทพดาชั้นดาวดึงส เสวยทิพยสมบัติในที่นั้น จุติจาก
ภพนั้นแลว บังเกิดในสกุลกุฎมพี กรุงพาราณสี ในกาลแหงพระพุทธเจาพระนามวา กัสสป. บรรดาชางทอหูกเหลานั้น หัวหนาชางทอหูก
เปนบุตรของหัวหนากุฎมพี. แมภริยาของเขา ก็เปนธิดาของหัวหนา
กุฎมพีเหมือนกัน. ชางทอหูกนอกจากนั้น เปนบุตรธิดาของกุฎมพี
นอกจากนั้น.
คนเหลานั้นแมทั้งหมด เจริญวัยแลว เปนภริยาสามีกันและกัน
รวบรวมทรัพยไดแลว ให (ชวยกัน) ทําบริเวณ ประดับดวยหอง
พันหอง เมื่อทําการฉลองบริเวณ ถวายมหาทานสัปดาห ๑ แกภิกษุ
สองหมื่นรูปมีพระพุทธเจาเปนประมุข วันสุดทาย ไดถวายจีวร.
ฝายภริยาของหัวหนากุฎมพี ตองการจะทําใหอดิเรก (มโหฬาร) บูชาพระศาสดาดวยผาสาฎกสีดอกอังกาบ มีคาพันหนึ่ง และ
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ดวยดอกอังกาบทั้งหลาย ปรารถนาวา "พระเจาขา ขอขาพระองค
จงมีนามวา อโนชา (อังกาบ) มีสรีระ มีวรรณะดังสีดอกอังกาบ
ในสถานที่ขาพระองคบังเกิดแลว ๆ."
พระศาสดา ทรงอนุโมทนาวา "ขอความปรารถนาอยางนั้น
จงสําเร็จ" ดังนี้. คนเหลานั้นแมทั้งหมด ทองเที่ยวไปในเทพดาและ
มนุษยพุทธันดร๑ จุติจากเทวโลก กอนหนาพระศาสดาของเรา
บังเกิด.
บรรดาเหลานั้น หัวหนากุฎมพี บังเกิดในราชสกุล ในกรุง
กุกกุฏวดี ไดเปนพระราชาพระนามวา มหากัปปนะ. แมบุรุษนอกจาก
นั้น บังเกิดในสกุลอมาตย ในกรุงกุกกุฏวดีนั้นั่นเอง. สวนภริยาของ
หัวหนากุฎมพี เปนพระราชธิดาในกรุงสาคละ แควนมัททะ ไดมี
พระนามวา อโนชา เพราะมีพระสรีระ มีวรรณะดังสีดอกอังกาบ
แมสตรีนอกจากนั้น เปนธิดาอมาตยกรุงสาคละนั้นเหมือนกัน. คน
เหลานั้นแมทั้งหมด เจริญวัย (บรรลุนิติภาวะ) แลวไดเปนภรรยาสามี
กันและกัน. เมื่อคนเหลานั้น อยูรวมกันดวยความสมัครอยางนั้น
พระศาสดาของเราบังเกิดในโลก ประทับอยูในกรุงสาวัตถี.
ภายหลังวันหนึ่ง พระเจามหากัปปนะ ทรงสดับจากสํานักพาณิช
ผูมาจากกรุงสาวัตถีวา "พระพุทธเจาเกิดขึ้นแลว พระธรรมเกิดขึ้น
แลว พระสงฆเกิดขึ้นแลว" ทรงเกิดปติและโสมนัส ทรงบูชาคําของ
พาณิชเหลานั้นดวยทรัพยสามแสน ตรัสวา "พอทั้งหลาย พวกทานจง
ไปสํานักของพระราชเทวี รับทรัพยสามแสน" ทรงพรอมดวยอมาตย
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พันหนึ่ง เสด็จออก (อภิเนษกรมณ) ดวยยานเทียมมา อุทิศพระศาสดา.
วันนั้น แมพระศาสดา ทรงตรวจดูโลกในเวลาใกลรุง ทรง
เห็นอุปนิสัยแหงพระอรหัตของพระราชาพรอมทั้งราชบริพาร เมื่อจะ
เสด็จไปตอนรับทาวเธอ ทรงถือบาตรและจีวรเองทีเดียว เสด็จไป
จากกรุงสาวัตถี ๑๒๐ โยชน ประทับนั่ง ทรงเปลาพระฉัตรพัณณรังสี
ณ ควงตนนิโครธ ใกลฝง แมน้ําจันทรภาคา.
ก็ในทางที่พระราชาเสด็จไป ไดมีแมน้ํา ๓ สาย คือ แมน้ําสาย
ที่ ๑ ชื่อคงคา, สายที่ ๒ ชือ่ นีลพาหา เปนมหาทานทีสายหนึ่ง ซึ่งกวาง
ถึงครึ่งโยชน, สายที่ ๓ ชือ่ จันทรภาคา. พระราชาทานพรอมทั้งราชบริพาร
เสด็จถึงฝงแมน้ําเหลานั้นโดยลําดับ ตรัสวา "ชื่อวา พระคุณของ
พระศาสดาพระองคนี้ แผไปภายใตแตเวจี เบื้องบนกระทั่งภวัคคพรหม ถาพระศาสดาพระองคนี้เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาไซร ขอ
หลังกีบมาเหลานี้ จงอยาเปยก" ทรงทําสัจจกิริยาแลว ทรงขับมาไป
บนหลังน้ํา. เพียงหลังกีบแมของมาตัวหนึ่งก็ไมเปยก. พระราชาพรอม
ทั้งรบริพาร ทรงขามแมน้ําสายที่ ๓ ดวยอาการอยางนั้น ทอด
พระเนตรเห็นพระฉัพพัณณรังสี เสด็จลงจากหลังมา นอมพระองค
เสด็จเขาไปยังสํานักพระศาสดา ถวายบังคมแลวประทับนั่ง ทรงสดับ
อนุบุพพีกถา เปนพระโสดาบัน ทรงผนวชโดยความเปนเอหิภิกขุ ได
เปนดังพระเถระมีพรรษา ๑๐๐ ทรงบริขาร ๘.
แมพระนางอโนชาราชเทวี ทรงสดับการอุบัติแหงพระพุทธเจา
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เปนตน ทรงบูชาคําของพาณิชดวยทรัพยเกาแสน ทรงสงพาณิชเหลา
นั้นไปดวยพระราชเสาวนียวา "ไปเถิด พอทั้งหลาย" อันเหลาภริยา
ของพวกอํามาตยผูโดยเสด็จกับพระราชาแวดลอมแลว เสด็จออก
(อภิเนษกรมณ) ดวยยานคือรถ อุทิศพระศาสดา เสด็จขามแมน้ํา
เหลานั้นโดยนัยกอนนั่นแล.
พระศาสดา ทรงดําริวา "เมื่อสตรีเหลานี้เห็นสามีของตน ความ
กําหนัดดวยอํานาจความพอใจ จะพึงเกิดขึ้นทําอันตรายแหงมรรค,
ฉันทราคะนั้นจักไมอาจทําไดอยางนี้" ไดทรงทําโดยประการที่ชนเหลา
นั้นจะไมเห็นกันและกันได.
สตรีเหลานั้นแมทั้งหมด ขามแมน้ําสายที่ ๓ แลว ไปสํานัก
พระศาสดา ถวายบังคมแลวนั่งสดับอนุบุพพีกถา เปนพระโสดาบัน.
ภิกษุแมเหลานั้น สดับธรรมที่ทรงแสดงแกสตรีเหลานั้น บรรลุพระ
อรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา.
พระศาสดา ทรงคลายฤทธาภิสังขาร. ลําดับนั้น สตรีเหลานั้น
เห็นสามีเหลานั้นบวชแลว ทูลขอบรรพชากะพระศาสดา.
พระศาสดา ทรงดําริวา "อุบลวรรณาจงมา." พระเถรี มา
ใหสตรีเหลานั้นบรรพชาแลว พาไปที่พํานักภิกษุณีในกรุงสาวัตถี.
สตรีแมเหลานั้นทั้งหมด บรรลุพระอรหัตแลว. แมพระศาสดาก็ได
ทรงพาภิกษุพันรูปเสด็จไปพระเชตวันทางอากาศแล.
เรื่องพระมหากัปปนเถระมาในอรรถกถา*เอกนิบาตอังคุตตรนิกาย
*มโน. ปู. ๑/๓๔๔
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เปนตน.
[สิริยอมอยูกับผูมีบุญ]
[๙๔] อีกอยางหนึ่ง แมเพราะเหตุที่ผูมีบุญอันแมไดทําไว เมื่อ
ไดพัสดุที่ถึงพรอมดวยอานุภาพ ยอมประสบทุกข, (สวน) ผูมีบุญอัน
ไดทําไว (ไดพัสดุเชนนั้น) ยอมประสบสุข. อนึ่ง เพราะเหตุที่ผูมี
บุญอันมิไดทําไว ยอมไมอาจรับสิริที่คนเหลาอื่นแมใหไวได สิรินั้น
ยอมเขาหาผูมีบุญเทานั้น จึงควรเห็นวา ความเปนผูมีบุญอันไดทํา
ไวในกอนเปนมงคล. ในขอนั้น มีเรื่องเหลานี้ (เปนอุทาหรณ):[เรื่องบุรุษผูมีวาสนา]
[๙๕] ในอดีตกาล พราหมณพี่นอง ๔ คน ในกรุงพาราณสี
บวชเปนฤษี สรางบรรณศาลาตามลําดับกัน อยูในหิมวันตประเทศ
บรรดาดาบสพี่นองเหลานั้น ดาบสพี่ชายใหญ ทํากาละแลว
บังเกิดเปนทาวสักกะ. ทาวเธอทรงทราบเหตุนั้นแลว วันหนึ่ง เสด็จ
เขาไปหาดาบสหัวหนา ทรงไหวแลวตรัสถามวา "ทานผูเจริญ ทาน
ตองการอะไร ?"
ก็ดาบสนั้น เปนโรคผอมเหลือง เพราะฉะนั้น จึงกลาววา
"อาตมภาพตองการไฟ."
ทาวสักกะ ตรัสวา "ทานผูเจริญ ผิวาทานตองการไฟ, ขอ
ทานพึงเอามือเคาะพราโตเลมนี้ แลวกลาววา ' เจาจงนําฟนมากอไฟ,'
พราโตเลมนี้ จักทําอยางนั้น" ไดประทานพราโตแกดาบสนั้นแลว.
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มีดก็ดี ขวานก็ดี ชื่อวา วาสีผรสุกะ ดวยสามารถสอดเขาไปในดาม.
ทาวสักกะ เสด็จเขาไปหาดาบสรูปที่ ๒ ตรัสถามอยางนั้นเหมือน
กัน. ทางชางมีอยูใกลบรรณศาลาของดาบสนั้น. ดาบสนั้นถูกชางทั้ง
หลายรบกวน จึงกลาววา "ทุกขเกิดขึ้นแกอาตมภาพดวยอํานาจแหง
ชางทั้งหลาย, ขอจงโปรดทําชางเหลานั้นใหหนีไป."
ทาวสักกะ จึงตรัสวา "ทานผูเจริญ เมื่อทานตีกลองหนานี้
เหลาปจจามิตรของทานจักหนีไป, เมื่อตีกลองหนานี้ เสนามีองค ๔
จัก (กลับ) มีจิตเมตตาแลวหอมลอม (รักษา)" ประทานกลอง
ลูกหนึ่งแกดาบสนั้นแลว เสด็จเขาไปหาแมดาบสรูปที่ ๓ ตรัสถาม
อยางนั้นเหมือนกัน.
แมดาบสนั้น ก็เปนโรคผอมเหลือง เพราะฉะนั้น จึงกลาว
"อาตมภาพตองการนมสม."
ทาวสักกะ ประทานหมอนมสัมหมอหนึ่งแกดาบสนั้นแลว ตรัส
วา "ถาทานปรารถนา พึงคร่ําหมอนมสมนี้ลง, นมสมจักกลายเปน
แมน้ําใหญ ทําหวงน้ําใหญใหหลากไปแลว อาจยึดเอาราชสมบัติ
ใหแกทานได" แลวเสด็จหลีกไป.
ตั้งแตนั้น พราโตก็กอไฟแกดาบสหัวหนา. เมื่อดาบสรูปที่ ๒
*

๑. หัตถานิก หมวดชาง ๑. อัสสานิก หมวดมา ๑. รถานิก หมวดรถ ๑. ปตตานิก หมวด
ราบ ๑. กําหนดอยางต่ํา; ชาง ๓ เชือก คน ๑๒ คน เรียก หัตถานิก. มา ๓ ตัว คน ๓ คน
เรียก อัสสานิก. รถ ๓ คัน มีคนคันละ ๔ คน เรียก รถานิก. คน ๔ คน, มีศัสตราวุธครบ
เรียกปตตานิก. กําหนดอยางสูง: หัตถานิกหนึ่งมีชาง ๓ เชือก คน ๓๖ คน, อัสสานิกหนึ่ง
มีมา ๓ ตัว คน ๙ คน, รถานิกนึ่ง มีรถ ๓ คัน คน ๑๒ คน.
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ตีหนากลอง ชางทั้งหลายก็หนีไป. ดาบสรูปที่ ๓ ก็ฉันนมสม.
ครั้งนั้น สุกรตัวหนึ่ง เที่ยวไปในที่บานเกา เห็นดวงมณีอันถึง
พรอมดวยอานุภาพ จึงเอาปากคาบ แลวเหาะขึ้นสูอากาศดวย
อานุภาพของดวงมณีนั้น พบเกาะแหงหนึ่งในทามกลางสมุทรจึงลงอยู
ภายใตตนมะเดื่อตนหนึ่ง.
วันหนึ่ง สุกรหนึง่ วางดวงมณีไวขางหนา แลวมอยหลับไปที่
โคนตนไม. ทีนั้น บุรุษชาวแควนกาสีคนหนึ่ง ถูกมารดาบิดาขับออก
จากเรือน เปนกรรมการ (กลาสี) ของนายเรือทั้งหลายขึ้นสูเรือแลว
เมื่อเรืออับปางในทานกลางสมุทร นอนบนแผนกระดาน (ลอยไป)
ถึงเกาะนั้นแสวงหาผลาผลอยู เหลือบเห็นสุกรนั้นกําลังหลับ จึง
คอย ๆ เดินไปฉวยไดดวงมณี เหาะขึ้นสูอากาศดวยอานุภาพแหงดวง
มณีนั้น นั่งบนกิ่งมะเดื่อ คิดวา "สุกรตัวนี้ ชะรอยจะเที่ยวไปสู
อากาศดวยอานุภาพแหงดวงมณี จึงอยูที่นี่, เราฆาสุกรตัวนี้ กิน
เนื้อแลวจึงไป นาจะเหมาะ" จึงหักไมทอนหนึ่งโยนลงบนศีรษะสุกร
นั้น. สุกรผวาตื่น ไมเห็นดวงมณี จึงอยูที่นี่, เราฆาสุกรตัวนี้ กิน
บุรุษนั้นหัวเราะ สุกรแหงนหนาดูขางบน เห็นบุรษุ นั้น จึงเอาศีรษะชน
ตนไมนั้นตายในที่นั้นนั่นเอง.
บุรุษนั้น ลง (จากตนไม) กอไปปงเนื้อสุกานั้นกินแลว เหาะ
ขึ้นสูอากาศ ไปทางที่สุดหิมวันตประเทศ เห็นอารมบท (พัก) อยู
ในอาศรมของฤษีหัวหนา ๒-๓ วัน เห็นอานุภาพแหงพราโต จึงบอก
อานุภาพแหงดวงมณีของตน แลวกลาววา "ทานผูเจริญ ขอทาน
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จงรับดวงมณีนี้แลวใหพราโตแกขาพเจาเถิด."
ฤษีปรารถนาจะเที่ยวไปในอากาศ จึงรับดวงมณีแลว ไดให
พราโตนอกนี้แกเขา. เขาถือเอาพราโตนั้น ไปไดหนอยหนึ่ง เคาะ
พราโตแลวกลาววา "เจาจงตัดศีรษะของฤษีนี้ แลวนําดวงมณีมา."
พราโตไดทําอยางนั้น. เขาซอนพราโตไวในที่กําบัง เขาไปหาฤษีรูป
ที่ ๒ (พัก) อยูชั่ววันเล็กนอย เห็นอานุภาพแหงกลอง จึงใหดวง
มณีแลวถือเอากลอง ใหพราโตตัดศีรษะแมของดาบสรูปที่ ๒ นั้นโดย
นัยกอนนั่นแล เขาไปหาดาบสรูปที่ ๓ เห็นอานุภาพแหงหมอนมสม
จึงใหดวงมณีแลวถือเอาหมอนมสม ใหพราโตตัดศีรษะแมของดาบส
รูปที่ ๓ นั้นอยางนั้นเหมือนกัน แลวถือเอาสิ่งทั้งหมด เหาะขึ้นสู
อากาศ ลงในที่ไมไกลกรุงพาราณสี สงหนังสือไปในมือของบุรุษ
ผูหนึ่งถึงพระเจากรุงพาราณสีวา "พระเจากรุงพาราณสีจะรบหรือให
ราชสมบัติแกเรา."
พระราชา ทรงสดับสาสน เสด็จออกดวยหมายพระราชหฤทัย
วา "จับจักโจร" บุรุษนัน้ ตีกลองแลว เสนามีองค ๔ แวดลอมบุรุษ
นั้นแลว. เขาทราบวาพระราชายกพลมา จึงเทหมอนมสม. แมน้ํา
ใหญไหลหลากไปแลว. มหาชน จมลงในนมสม ไมอาจจะขามขึ้นได.
เขาเคาะพราโตพลางกลาววา "เจาจงนําพระเศียรของพระราชามา."
พราโตนั้นไปนําเอาพระเศียรมาวางไวที่แทบเทาแลว. แมคน ๆ หนึ่ง
ก็ไมอาจยกอาวุธนี้ขึ้นได.
บุรุษนั้น อันพลหมูใหญหอมลอม เขาไปสูพระนคร ใหทําการ
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อภิเษก ไดเปนพระราชาพระนามวา ทธิวาหนะ แลวแล.
เรื่องสุกรไดมณี มาในทธิวาหนชาดก ทุกนิบาต.
[เรื่องพราหมณผูลักสิริ]
[๙๖] ดังไดสดับมา พราหมณ (ผูรู) ลักขณะสิริคนหนึ่ง อาศัย
อยูในกรุงสาวัตถี. วันหนึ่ง เขาคิดวา "อนาถบิณฑิกเศรษฐีนี้เปน
ทุคตะ แลวกลับเปนอิสระแลวอีก, ทําไฉน เราจะพึงลักสิริของเศรษฐี
นั้นมาได" ไดไปเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐี.
ก็เศรษฐีมีไกขาวปลอดเปรียบดวยสังขขัด ขังไวในกรงทอง,
สิรินั้นตั้งอยูที่หงอนของมัน. พราหมณไปในเรือนของเศรษฐีนั้น อัน
เศรษฐีทําสักการะและสัมมานะแลว ถามวา "ทานมาเพื่อประสงค
อะไร ?" ตรวจดูวา "สิริตั้งอยูที่ไหนหนอ ?" ทราบวา "ที่หงอน
ไก" จึงกลาววา "ทานมหาเศรษฐี ขาพเจาบอกมนตกะมาณพ
๕๐๐ คน, มาณพและขาพเจาอาศัยไกตัวหนึ่ง ซึ่งขันไมเปนเวลา ก็
ลําบาก ทราบวา ไกตัวนี้ขันเปนเวลา, ขาพเจามาเพื่อตองการไก
ตัวนี้; ขอโปรดใหไกตัวนี้แลวขาพเจาเถิด."
เศรษฐี กลาววา "จงจับเอาไปเถิด พราหมณ ขาพเจาใหไก
แกทาน."
ในขณะที่เศรษฐีกลาววา "ให" เทานั้น สิริหายไปจากหงอน
ไกนั้น ตั้งอยูที่มณีอันเศรษฐีวางไวเหนือศีรษะ. พราหมณรูเรื่องนั้น
จึงขอแมซึ่งมณี. ในขณะที่เศรษฐีกลาววา "ใหมณี" เทานั้น สิริ
*

*ชาตกฏกถา. ๓/๑๓๔.
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หายไปจากมณีนั้น ตั้งอยูที่ไมตระเหว็ด อันเศรษฐีวางไวเหนือศรีษะ.
พราหมณนั้นรูเรื่องนั้น จึงขอไมตระเหว็ดนั้น ตั้งอยูที่ศีรษะ
วา "ให" เทานั้น สิริหายไปจากไมตระเหว็ดนั้น ตั้งอยูที่ศีรษะ
แหงอัครมเหสีของเศรษฐี นามวา บุญลักษณเทวี.
พราหมณรูเรื่องนั้น คิดวา "ภัณฑะนั่น (คือภริยา) เศรษฐี
ไมยอมสละ, เราไมอาจแมจะขอได" จึงบอกแกเศรษฐีตามความ
เปนจริง กลาววา "ขาพเจาไมอาจจะลักสิริของทานได, ของ ๆ
ทาน จงเปนของทานผูเดียวเถิด" แลวหลีกไป.
ความเปนอิสระ ที่พระผูมีพระภาคตรัสหมายเอาในเทวตาสังยุตวา "สิริ เปนที่นอนแหงโภคะทั้งหลาย" ดังนี้วา สิริ.
ในอรรถกถา เทวตาสังยุตนั้น ทานกลาววา "ความเปน
อิสระ ชื่อวา สิร.ิ บทวา อาสโย ไดแกเปนสถานที่อยู. แทจริง เมื่อ
ความเปนอิสระมีอยูตรงหนา โภคะทั้งหลาย ยอมมาทางบกบาง
ทางน้ําบางทีเดียว. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสคํานั่น.
เพราะฉะนั้น สิรินั้น ยอมสําเร็จไดดวยอานุภาพแหงบุญ. สิริแมนั้น
โดยความ ก็คือ สมบัติแหงบุญ กําลังแหงบุญนั่นเอง; เพราะฉะนั้น
ผูมีบุญนอย จึงไมอาจรับเอาสิริแมที่คนเหลาอื่นใหแลวไดเลยแล.
เรื่องพราหมณผูลักสิริ จบ.
[๙๓] ก็เมื่อพราหมณนั้นหลีกไปแลว เศรษฐีไปยังพระเชตวัน
๑

๒

๓

๑. ส. ส. ๒๕/๖๑. ๒. สา. ป. ๑/๑๒๑.
๓. พระมหาฉาย สุวฑฺฒโน ป. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
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กราบทูลเรื่องทั้งหมดแดศาสดา.
พระศาสดา ตรัสวา "คฤหบดี สิริของชนเหลาอื่น ยอม
ไปในที่อื่นในบัดนี้เทานั้น ก็หาไม แมในกาลกอน สิริที่พวกคนมี
บุญนอยทําใหเกิดขึ้นแลว ก็ไปแทบเทาของเหลาชนผูมีบุญเทานั้น."
อันเศรษฐีนั้นทูลออนวอนแลว ทรงนําอดีตนิทานมา :[เรื่องบุรุษหาฟน]
ในอดีตกาล ไดมบี ุรุษหาฟนคนหนึ่ง ในกรุงพาราณสี. วันหนึ่ง
เขาขนฟนมาจากปา ไมอาจ (จะไปให) ทันประตูเมืองในเวลาได
(ไปไมทันเวลาปดประตูเมือง) จึงนอนที่ศาลเทพารักษแหงหนึ่งใน
เวลาเย็น. ฝูงไกเปนอันมากแมที่ถูกปลอยไวใกลศาลเทพรักษ (เทวสถาน ?) นอนอยูบนตนไมตนหนึ่ง ไมไกลศาลเทพารักษนั้น.
บรรดาไกเหลานั้น ไกตัวที่นอนอยูขางบนตัวหนึ่ง เวลาใกลรุง
ถายอุจจาระรดลงบนตัวไกตัวที่นอนอยูขางใต เมื่อไกตัวใต
กลาววา "ใครถายอุจจาระรดลงบนตัวเรา ?" กลาววา "เราไม
ทันพิจารณา ถายลงไป" ดังนี้แลวกลับถายซ้ําลงไปอีก.
ทีนั้น ไกทั้ง ๒ ตัวนั้น ไดทําการทะเลาะกันวา "อะไร เปน
กําลังของเจา ๆ ?" ทีนั้น ไกตัวใตพูด (อวด) วา "ใครฆาเราแลว
ปงที่ถานไฟ กินเนื้อที่สุกแลว จะไดทรัพยพันกหาปณะแตเชาตรู."
สวนไกตัวบน ก็พูด (อวดบาง) วา "พอคุณ ! เจาคุยโวดวยกําลังมี
ประมาณเทานี้ ใครกินเนือ้ ล่ําของเรานั้น ก็จะเปนพระราชา; คน
กินเนื้อขางนอก, ถาเปนบุรุษ ก็จะไดตําแหนงเสนาบดี, ถาเปนสตรี
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จะไดตําแหนงอัครเมหสี; สวนคนกินเนื้อติดกระดูก, ถาเปนคฤหัสถ
จะไดตําแหนงขุนคลัง, ถาเปนบรรพชิต จะไดเปนราชกุลุปกะ (ผูเจา
ถึงราชสกุล)."
บุรุษหาฟน ไดยินคําของไกนั้น ๒ ตัวนั้นแลว คอยยองขึ้นไป
จับเอาไกตัวบนฆาเสีย หมายใจวา "จักเปนพระราชา" จึงไปเรือน
ไดใหแกภรรยา ดวยสั่งวา "เธอจงปรุงเนื้อไกนี้ใหได." นางทําตาม
คําสั่งนั้นแลว กลาววา "นาย เชิญบริโภคเถิด" ดังนี้แลวนอม
เขาไป.
เขากลาววา "นางผูเจริญ เนื้อนี้มีอานุภาพมาก, ฉันกินมัน
แลว จัดไดเปนพระราชา, เธอก็จักเปนอัครเมสี, เธอจงถือเอา
ขาวและเนื้อมา, เราจักอาบน้ําในแมน้ําคงคา แลวจึงบริโภค
ดวยกัน."
ภริยาและสามีทั้ง ๒ นั้น พากันไปแลว วางภาชนะใสขาวไว
ใกลฝงแมน้ําคงคา ลงไป (ยังทาน้ํา) เพื่ออาบน้ํา.
ขณะนั้น น้ําถูกลมใหปนปวน ไดพัดเอาภาชนะใสขาวไป
แลว. ทีนั้น มหาอมาตยควาญชางผูหนึ่ง ใหชางอาบน้ําอยูในแมน้ํา
ดานใต เห็นภาชนะใสขาวนั้นถูกกระแสน้ําพัดมา จึงใหคนยกขึ้น
เห็นอาหารนั้นทั้งหมด สั่งใหปดภาชนะใสขาวนั้นแลวสงไปแกภริยา.
ฝายบุรุษหาฟนนั้นแล มีทองอืดขึ้นเพราะน้ําปนทรายไหลเขาไปในปาก
หนีไปแลว.
ทีนั้น ดาบสจักษุทิพยกุลุปกะของมหาอมาตยความชางรูปหนึ่ง
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(พัก) อยูในพระราชอุทยาน พิจารณาดวยจักษุทิพยวา "อุปฏฐาก
ของเราไมสละตําแหนงควาญชาง, เมื่อไรหนอ จึงจักถึงสมบัติ ?"
ทราบเหตุนั้นแลว จึงไปนั่งอยูบนเรือนของครวญชางกอน. แมควาญ
ชาง ก็มาแลว สั่งใหคนนําภาชนะใสขาวนั้นมา ไดถวายแกดาบส.
ดาบสใหแบงเนื้อล่ําเปนตน ออกเปนสวนหนึ่ง ๆ ใหใหเนื้อล่ําแกควาญ
ชาง เนื้อขางนอกแกภริยาของเขา ตนเองฉันเนื้อติดกระดูกแลว กลาว
วา "ในวันนี้ ๓ แตวันนี้ไป ทานจักเปนพระราชา, จงเปนผูไมประมาท" ดังนี้แลว หลีกไป.
ก็ในวันที่ ๓ พระเจาสามนตองคหนึ่ง เสด็จมาลอมกรุงพาราณสี.
ทีนั้น พระราชา ใหมหาอมาตยควาญชางถือเพศ เสด็จตรวจ
กองทัพ ถูกลูกศรอันรวดเร็วลูกหนึ่งแทง (ยิง) สวรรคตในที่นั้น
นั่นเอง.
คราญชาง ทราบความที่พระราชานั้นสวรรคตแลว จึงใหนํา
กหาปณะเปนอันมากออก ใหคนตีกลอง*เที่ยว (ปาวประกาศ) วา
"ชนทั้งหลายผูตองการทรัพย จงรบ." พลนิกาย (ชวยกัน) ทํา
พระราชาขาศึกใหถึงชีพติ ักษัยโดยครูเดียวเทานั้น.
พวกอมาตย ทําการถวายพระเพลิงพระศพพระราชาของตนแลว
ปรึกษากันวา "พระราชา เมื่อยังทรงพระชนมอยู ไดพระราชทานเพศ
* คําเชนนี้ ทานเรียกวา สหวิจรนัย, ถาเปนทรงเดินเรียกวา เภจีจรณ มคฺคเภรี หมายความ
เที่ยวตีกลอง, ใชเปนสํานวนของภาษาเชนนี้เอง, ในเวลาแปลโดยพยัญชนะ ใส อิติ าปนเหตุก
หรือ อิติ าปกเหตุก.
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ของพระองคแกควาญชางนี้, ควาญชางนี้แท ๆ ทําการบูชารบกูราชสมบัติ
ไวได, พวกเราจักใหราชสมบัติแกควาญชางนี้แหละ" ดังนี้แลว จึง
อภิเษกควาญชางไวในราชสมบัติ และไดแตงตั้งภริยาของเขาใหเปน
อัครมเหสี, ฝายพระดาบส ก็ไดเปนราชกุลุปกะ.
เรื่องบุรุษหาฟน จบ.
[๙๘] พระศาสดา ครั้งทรงนําอดีตนิทานนี้มาแลว เมื่อจะ
ทรงแสดงธรรมแกอนาถบิณฑิตเศรษฐีนั้น ไดตรัสคาถาเหลานี้ใน
สิริโจรชาดก ติกนิบาตวา
"คนไมมีบุญ มีศิลปะก็ตาม ไมมีศิลปะก็ตาม
มีความขวนขวาย รวบรวมทรัพยใดไวเปนอัน
มาก, คนมีบุญเทานั้น ยอมบริโภคทรัพยเหลา
นั้น: โภคะเปนอันมาก ลวงสัตวเหลาอื่นเสีย
เกิดขึ้นแกคนผูทําบุญไว ในทีท่ ุกสถานที่เดียว.
อนึง่ โภคะเปนอันมาก ยอมเกิดขึ้นในที่แมมใิ ช
บอเกิดทั้งหลาย."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย แปลวา ทรัพยใด. ปาฐะวา เย
ก็มี. ความวา บุรุษเหลาใด.
บทวา อุสฺสุกฺกา ความวา ผูถึงความขวนขวาย คือ เกิด
ความพอใจในอันรวบรวมทรัพย. คนไมมีบุญ ชื่อวา อลักขิกา.
*

๑. ชาตกฏกถา. ๔/๑๖๘.
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คนไมมีบุญเหลานั้น มีศลิ ปะก็ตาม ไมมีศิลปะก็ตาม ดวยความสามารถ
ศิลปะมีศิลปะในเพราะชางเปนตน โดยที่สุดทําแมการงานดวยคาจาง
รวบรวม คือประมวลทรัพยเปนอันมากไวโดยลําบาก.
บทวา ลกฺขีว ความวา บุรุษอื่นผูมีบุญเทานั้น แมไมทาํ การงาน
อะไร ๆ ก็ยอมบริโภคทรัพยเหลานั้น คือ ที่พระผูมีพระภาคตรัสวา
"ทรัพยเปนอันมาก" ดวยผลบุญของตน.
บทวา อติจฺจ แปลวา กาวลวงแลว. เอว ศัพท ในคําวา อฺเว
พึงประกอบเขาดวยบทวา "สพฺพตฺถ" นัยวา "โภคะเปนอันมาก
กาวลวงสัตวเหลาอื่นผูมิไดทําบุญไวเสีย ยอมเกิดขึ้นแกคนผูไดทํา
บุญไวแลวในที่ทุกสถานเทานั้น."
บาทคาถาวา อป นายเตเนสุป ความวา อนึ่ง โภคะเปนอัน
มาก ทั้งที่ไมมีวิญญาณ ทั้งที่มีวิญญาณ ยอมเกิดขึ้นแมในที่มิใช
บอเกิด คือรัตนะทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้นในที่มิใชบอ เกิดรัตนะ, ทอง
เปนตน ยอมเกิดขึ้นในที่มิใชบอเกิดทองเปนตน, สัตวทั้งหลายมีชาง
เปนตน ยอมเกิดขึ้นในที่มิใชบอเกิดชางเปนตน. บรรดาโภคะที่ไมมี
วิญญาณ และวิญญาณเหลานั้น ในการเกิดในที่มิใชบอเกิด
แหงโภคะที่ไมมีวิญญาณมีมุกดาและมณีเปนตน พึงกลาวเรื่องพระ
เจาทุฏฐคามณีอภัย.
[เรื่องพระเจาทุฏฐคามณีอภัย]
[๙๙] ดังไดสดับมา ไดมีพระราชบุตรของพระราชาพระนาม
วา กากวรรณติสสะ ผูครองราชยในมหาคามในโรหณชนบท พระ
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นามวา ทุฏฐคามณีอภัย. โดยการที่พระราชาบิดาเสด็จลวงลับไป
พระองคครองราชยในมหาคามนั้นแล เสด็จมาจากมหาคามนั้นแลว
ทรงปลงพระชนมพระเจาทมิฬพระนามวา เอฬาระ และไดเปนเอกราช
ในกรุงอนุราธบุรี ในลังกาทวีป.
ในปที่ ๗๒ นับแตปพระศาสดาปรินิพานได ๓๐๐ ป รัตนะ
ทั้งหลายมีแรทองเปนตน เกิดขึ้นรอยอนุราธบุรี ดวยบุญญานุภาพ
ของพระองค. เปนความจริง แรทองมากมายประมาณคืบหนึ่งบาง
ประมาณนิ้วหนึ่งบาง งอกขึ้นเหนือพื้นดินประมาณถึง ๑๖ กรีส ใน
อาวรวิวฏิคาม ไกลออกไป ๓ โยชนในทิศอีสานแตกรุง.
ในทิศปราจีน แตกรุงนั้นไกลออกไป ๗ โยชน แรทองแดง
งอกขึ้นในชนบทอันชื่อวา ตัมพปฏฐิ ณ ฝงนอกแหงแมน้ําคงคา.
อนึ่ง ในทิศอาคเนย แตกรุงนัน้ ไกลออกไป ๔ โยชน มณี
ทั้งหลายผุดขึ้นในวาปคาม.
ในทิศทักษิณ แตกรุงนั้นไกลออกไป ๘ โยชน เงินเกิดขึ้นใน
ถ้ําแหงหนึ่งในอัมพัฏฐโกลชนบท.
ในทิศปศจิม แตกรุงนั้นไกลออกไป ๕ โยชน มุกดาทั้งหลาย
โดยสัณฐานประมาณเทาผลมะขามปอมขนาดใหญ บรรทุกเกวียน
ได ๖๐ เลม พรอมกับแกวประพาฬทั้งหลายขึ้นสูบกที่ทาชื่ออุรุเวล.
ในทิศอุดร แตกรุงนั้นไกลออกไป ๗ โยชน มณี ๔ ชนิด อยาง
*

* เปนมาตรา: ๑ กรีส = ๒ เสน หรือ = ๒๔ ศอก หรือ = ๔ อัมพณะ คือ ๔๔ ทะนาน โดย
เทียบเครื่องตวง ที่ใชทั่วไป เปนชื่อของอุจจาระ เพราะอรรถวา บุคคลพึงเกลียด.
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ดีเยี่ยมมีสีเสมอดวยสีดอกสามหาว โดยยาวประมาณ ๑ คืบ ๔ นิ้ว
โดยกลมประมาณเทาลูกหินบด ผุดขึ้นบนหลังหาดทราย ใกลลําธาร
อันไหลไปสูบึงแหงเปฬิวาปกคาม.
มนุษยทั้งหลาย พบแรทองเปนตนเหลานั้นแลว กราบทูบแด
พระราชา. พระราชา ใหขนแรทั้งหมดนั้นมาแลว.
เรื่องพระเจาทุฏฐคามณีอภัย มาในปริเฉทที่ ๒๘ ในคัมภีรมหาวงศ
[นิธิกัณฑสุตตคาถา]
[๑๐๐] ก็พระศาสดา ครั้นตรัส ๒ คาถานี้แลว ตรัสวา "คฤหบดี ชื่อวาบอเกิดอื่นเชนกับบุญของสัตวเหลานี้ ไมมี, ดวยวา รัตนะ
ทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้นแมในที่มิใชบอเกิดแกคนมีบุญเทานั้น" ดังนี้
แลว เมื่อทรงแสดงธรรมโดยนัยที่ตรัสไวในนิธิกัณฑ* จึงตรัสคาถา
เหลานี้วา
"(บุญ) นิธินั่นใหสมบัตินาใครทุกอยางแกทวย
เทพและมนุษย: ทวยเทพและมนุษยปรารถนา
ผลใด ๆ, ผลนั้น ๆ ทั้งปวง ยอมไดดวยบุญนิธนิ ั่น.
ความเปนผูมีวรรณะงาม ความเปนผูมีเสียง
ไพเราะ ความมีทรวดทรงสมสวน ความเปนผู
มีรปู สวย ความเปนใหญยิ่ง ความมีบริวาร,
ผลทั้งปวง ยอมไดดวยบุญนิธินั่น.
* ขุ. ธ. ๒๕/๑๑.
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ความเปนพระราชาในประเทศ ความมี
อิสระ ความสุขแหงพระเจาจักรพรรดิที่รัก
ความเปนพระราชาในเทพดา ทั้งความเปน
เทพดาผูพระราชาในหมูทพิ ย, ผลทั้งปวง ยอมได
ดวยบุญนิธินั่น.
สมบัตขิ องมนุษย สุขสมบัติเปนเหตุยินดี
ในเทวโลก และสมบัติคือพระนิพพาน, ผลทั้ง
ปวง ยอมไดดวยบุญนิธินั่น.
ความเปนผูอาศัยมัตตสัมปทา หากประกอบ
อยูโดยปญญา เปนผูชํานาญในวิชชาและวิมุตติ,
ผลทั้งปวง ยอมไดดวยบุญนิธินั่น.
ปฏิสมั ภิทา วิโมกข สาวกบารมี ปจเจกโพธิ และพุทธภูม,ิ ผลทั้งปวง ยอมไดดว ยบุญนิธนิ ั่น.
บุญสัมปทามีประโยชนมากอยางนี้, เพราะ
ฉะนั้น บัณฑิตทั้งหลายผูมีปญญา จึงสรรเสริญ
ความเปนผูมีบุญอันทําไวแลว."
[แกอรรถ]
นัยอันมาในอรรถกถา นิธิกัณฑวา "ในคาถานั้น ขุมทรัพย คือ
บุญ ชื่อวา นิธิ. ที่จริง บุญนั่นเอง ชื่อวา นิธิ เพราะอรรถวา ควร
*

* ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวัณณนา ๒๕๑.
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ฝงไว. พระผูมีพระภาค ครั้นทรงแสดงผลที่บุญนิธินั้น ใหแกทวยเทพ
และมนุษยเหลานั้นโดยสังเขปวา "(บุญ) นิธินั่น ใหสมบัตินาใคร
ทุกอยางแกทวยและมนุษย" ดวยประการฉะนี้แลว บัดนี้ เมื่อ
จะทรงแสดงความปรารถนานั้นวา เปนเหตุในความที่บุญนิธินั้นให
สมบัตินาใครทุกอยาง เพราะบุญนิธินั้นจะใหสมบัติที่นาใครทุกอยางได
ก็ดวยความปรารถนา เวนความปรารถนาเสีย หาใหไดไม จึงตรัส
กึ่งคาถาวา "ย ย" เปนอาทิ.
พึงทราบวินิจฉันในกึ่งคาถาวา ย ย เปนตนนั้น: คําวา ย ย
แปลวา ผลใด ๆ. คําวา เทวา หมายทั้งเทพดาทั้งมนุษย. (ผลนัน้
ทั้งปวง ยอมได) ดวยบุญนิธินั่น.
บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงผลทุกอยาง ที่ไดดวยบุญนิธินั่นโดย
เฉพาะอยาง ๆ จึงไดตรัส ๕ คาถาวา "สุวณฺณตา สุสรตา" เปน
อาทิ.
[๑๐๑] ใน ๕ คาถานั้น พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑ (กอน)
ความเปนผูมีผิวพรรณงดงาม ความเปนผูมีหนังเปลาปลั่งดังทอง
ชื่อวา ความเปนผูมีวรรณะงาม. ความเปนผูมีเสียงดังเสียงพรหม
ความเปนผูมีปกติเจรจาดังนกการะเวก ชื่อวา ความเปนผูมีเสียง
ไพเราะ. ความเปนผูมีอวัยวะตั้งอยูดวยดี, มีคําที่ทานกลาวไววา
' ความตั้งอยูพรอมแหงอวัยวะนอยใหญ ในที่ที่ควรเสมอ เต็ม
และกลม โดยความเปนอวัยวะเสมอ เต็ม และกลม ' ชื่อวา ความ
มีทรวดทรงสมสวน. ความที่รูปกลาวคือสรีระทั้งสิ้นงาม, มีคําที่
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ทานกลาวไววา 'ความเปนผูไมสูงนัก ไมต่ํานัก ไมผอมนัก ไมอวน
นัก ไมดํานัก และไมขาวนัก ' ชื่อวา ความเปนผูมีรูปสวย. ความ
เปนอธิบดี, อธิบายวา ' ความเปนใหญโดยเปนขัตติยมหาศาลเปน
ตน' ชื่อวา ความเปนใหญยิ่ง. ความเปนผูมีบริวาร ชื่อวา ความมี
บริวาร.
บทวา สพฺพ คือผล ๖ หมวดมีความเปนผูมีวรรณะงามเปนตน
ที่พระผูมีพระภาคตรัสไวโดยเจาะจง ชื่อวา ผลทั้งปวง.
[๑๐๒] พระผูมีพระภาค ครั้นทรงแสดงสมบัติในเทพดาและ
มนุษยอันต่ํากวารัชสมบัติอันจะพึงไดดวยบุญญานุภาพ ดวยคาถานี้
ดังพรรณนามาฉะนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงรัชสมบัติทั้ง ๒ นั้น
จึงตรัสคาถาที่ ๒.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๒ นั้น:
ความเปนพระราชาในประเทศหนึ่ง ๆ แหงแผนดิน ไมถึงแม
ทวีปหนึ่งทั้งสิ้น ชื่อวา ความเปนพระราชาในประเทศ. ความเปนใหญ
ชื่อวา ความมีอิสระ. พระผูมีพระภาคทรงแสดงความเปนพระเจา
จักรพรรดิเฉพาะทวีปดวยบทนี้. สุขของพระเจาจักรพรรดิ ชือ่ วา
จักกวิตติสุข.
บทวา ปย ไดแก นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ. ทรง
แสดงความเปนพระเจาจักรพรรดิผูเปนอิสระในปฐพี มีสมุทรสาคร
ทั้ง ๔ เปนทีส่ ุด ดวยบทนี้. ความเปนพระราชาในเทพดาทั้งหลาย
ชื่อวา เทวรัชชะ. ทรงแสดงความเปนพระราชาในเทพดาแมของ
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มนุษยทั้งหลายมีพระเจามันธาตุ เปนตน ดวยบทนี้.
คําวา อป ทิพฺเพสุ ไดแก ความเปนเทพดาผูพระราชาแม
ในหมูทิพย. ดวยบทนี้ ทรงแสดงความเปนเทพดาผูพระราชาแมแหง
เทพทั้งหลายผูเกิดขึ้นในหมูที่เรียกวา "ทิพย" เพราะมีในโลกทิพย.
ผลเปนตนวาความเปนพระราชาในประเทศ ที่พระผูมีพระภาคตรัสไว
โดยเจาะจง ชื่อวา ผลทั้งปวง.
[๑๐๓] ครั้นทรงแสดงรัชสมบัติในเทพดาและมนุษยอันจะพึง
ไดดวยบุญญานุภาพดวยคาถานี้ ดังพรรณนามาฉะนี้แลว บัดนี้ เมื่อ
จะทรงรวบรวมสมบัติที่ตรัสไวดวย ๒ คาถาแตโดยยอ แสดงสมบัติ
คือพระนิพพาน จึงตรัสคาถาที่ ๓.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๓ นั้น:
สมบัตินี้ ของมนุษยทั้งหลาย เหตุนั้น ชื่อวา มานุสี, มานุสี
นั่นแหละ ชือ่ วามานุสิกา. ความถึงพรอม ชื่อวา สมบัติ. ทวยเทพ
และมนุษยยอมยินดีสมบัตินั่น ที่เกิดขึ้นภายในก็ตาม ที่เปน
อุปกรณในภายนอกก็ตาม เหตุนั้น สมบัตินั้น ชื่อวา รติ (เปนเครื่อง
ยินดีแหงทวนเทพและมนุษย) ไดแก ความสุขและสิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหง
ความสุข. พระนิพพานนั่นแล ชื่อวา นิพพานสมบัติ. ผลเปนตนวา
สมบัติของมนุษย ที่ตรัสไวโดยเจาะจง ชื่อวา ผลทัง้ ปวง.
[๑๐๔] ครั้นทรงแสดงแมนิพพานสมบัติที่พึงบรรลุดวยสามารถ
*

* ม+ธาต=มนฺธาต ผูทรงไวซึ่งสิริ.
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ความเปนพระอริยบุคคลผูสัทธานุสารี เปนตน ซึง่ พึงไดดวยบุญญานุภาพ ดวยคาถานี้ ดังพรรณนามาฉะนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดง
พระนิพพานนั้นนั่นแล อันจะพึงบรรลุแมดวยความเปนพระอริยบุคคล
ผูเตวิชชะและอุภโตภาควิมุตต และอุบายแหงพระนิพพานนั้น จึง
ตรัสคาถาที่ ๔.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๕ นั้น;
บุคคลยอมถึงพรอม คือบรรลุความเจริญแหงคุณดวยสมบัตินั่น
เหตุนั้น สมบัตินั่น ชื่อวา สัมปทา. สัมปทาคือมิตร ชื่อวา มิตตสัมปทา. ซึ่งสัมปทาคือมิตรนั้น.
บทวา อาคมฺม ความวา อาศัยพระศาสดาหรือสพรหมจารี
ผูควรซึ่งฐานะควรเคารพรูปใดรูปหนึง่ รับโอวาทานุสาสนีจากพระ
ศาสดาหรือสพรหมจารีผูควรซึ่งฐานะควรเคารพนั้น.
บทวา โยนิโส คือ โดยอุบาย. ปยฺุชโต คือ
ทําความหมั่นเปนเหตุพยายาม. ความเปนผูชื่อวาเชี่ยวชาญ เพราะ
อรรถวา ไมชักชาดวยประการนั้น ๆ ในวิชชา ๓ มีปุพเพนิวาสญาณ
เปนตน และในวิมุตติ์อันตางโดยสมาบัติ ๘ และพระนิพพาน ชื่อวา
ึความเปนผูชํานาญในวิชชาและวิมุตติ์. ความเปนผูชํานาญที่พระผูมีพระภาคตรัสไวโดยเจาะจง ชื่อวา ผลทั้งปวง.
๑

๒

๑. มาใน องฺ. สตฺตก ๒๓/๑๐ โดยพยัญชนะ แปลวา แลนไปสูศรัทธา. มโน. ป. อธิบายวา
โดยอรรถ หมายถึงทานผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค.
๒. มาใน องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๐ โดยพยัญชนะ แปลวา ผูพนจากสวนทั้ง ๒ ดวยสวนทั้ง ๒
มโน. ปู. อธิบายวา พนจากรูปกาย ดวยอรูปสมาบัติ พนจากนามกาย ดวยมรรค. โดยมรรค
หมายถึงพระอนาคามี ๕.

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๑ - หนาที่ 170

[๑๐๕] ครั้นทรงแสดงนิพพานสมบัติที่พึงบรรลุแมดวยสามารถ
ความเปนพระอริยบุคคลผูเตวิชชะเปนตน อันจะพึงไดดวยบุญญานุภาพอันเปนสวนแหงความเปนผูชํานาญในวิชชาและวิมุตตที่ทําไวใน
กอน ดวยคาถานี้ ดังพรรณนามาฉะนี้แลว เพราะเหตุใด พระ
อริยบุคคลทั้งหมด ผูบรรลุความเปนผูชํานาญในวิชชาและวิมุตติ์นั้น
แมเปนพระอริยบุคคลผูเตวิชชะและอุภโตภาควิมุตต ยอมไดความ
เจริญแหงคุณมีปฏิสัมภิทาเปนตน, และไดแมความเจริญแหงคุณมี
ปฏิสัมภิทาเปนตนนั้น ดวยบุญสัมปทานี้ ที่ตนทําไวโดยประการ
นั้น ๆ ดวยสามารถเปนปทัฏฐานแหงความเจริญนั้น; เพราะเหตุนั้น
บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงแมความเจริญแหงคุณนั้น จึงตรัสคาถาที่ ๕.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๕ นั้น:
ปญญาที่ถึงความแตกฉานในธรรม อรรถ นิรุกติ และปฏิภาณ ชื่อวา ปฏิสัมภิทา. วิโมกขอันเปนโลกิยะ ๘ ประการ ชื่อวา
วิโมกข. บารมีที่ยังสาวกสมบัติใหสําเร็จ ชื่อวา สาวกบารมี. บารมี
ที่ยังความเปนพระสยัมภูใหสําเร็จ ชือ่ วา ปจเจกโพธิ. บารมี
ความเปนผูสูงสุดแหงสัตวทั้งปวงใหสําเร็จ ชื่อวา พุทธภูมิ. ผลมี
ปฏิสัมภิทาเปนตน ที่พระผูมีพระภาคตรัสไวโดยเจาะจง ชื่อวา ผล
ทั้งปวง.
พระผูมีพระภาค ครั้นทรงแสดงผลที่พระองคตรัสไวในกึ่งคาถา
วา "ทวยเทพและมนุษยปรารถนาผลใด ๆ ผลนั้น ๆ ทั้งปวง ยอม
ไดดวยบุญนิธินั่น" โดยเฉพาะเจาะจงดวย ๕ คาถานี้ ดังพรรณนา
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มาฉะนั้นแลว บัดนี้ เมื่อจะทรงสรรเสริญบุญสัมปทาที่เขาใจกันวา
ใหสมบัตินาใครทุกอยางนั้นนั่นแล จึงตรัสคาถาที่สุด.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่สุดนั้น:
คําวา เอว เปนคําชี้แจงความที่ลวงมาแลว. ประโยชนมาก
มีอยูแกบุญสัมปทานั้น เหตุนั้น บุญสัมปทานั้น ชื่อวา มีประโยชน
มาก. อธิบายวา ' เปนไปเพื่อประโยชนใหญ.' ปาฐะวา มหิทธฺ ิยา
(มีฤทธิ์มาก) ก็มี. คําวา เอสา นั้น เปนคําอุเทส, พระองคทรง
ยกบุญสัมปทาที่ตรัสขึ้นไวดวยบทนั้น.
ศัพทวา ยทิท เปนนิบาต ลงในอรรถวา ทําใหตรงกัน. ดวย
บทวา ยทิท นั้น พระองคทรงทําใหตรงกันวา ยา เอสา ดังนี้
เพื่อจะทรงชี้แจงบทที่ทรงยกขึ้นวา เอสา. ความถึงพรอมแหงบุญ
ทั้งหลาย ชื่อวา บุญสัมปทา.
บทวา ปสสนฺติ ความวา ยอมสรรเสริญ ดวยพระดํารัสที่
ตรัสไวในนิธิกัณฑวา
"ขุมทรัพยไมทวั่ ไปแกชนเหลาอื่น โจรลักไป
ไมได, ผูเปนปญญาควรทําบุญคือขุมทรัพยที่มี
ปกติติดตาม (ตน) ไปได"
และดวยพระดํารัสที่ตรัสไว ในสัตตกนิบาต อังคุตตรนิกายเปนตนวา
"ภิกษุทั้งหลาย พวกทานอยากลัวบุญเลย; คําวาบุญ ๆ นั้นเปนชื่อวาของ
ความสุข."
๑

๒

๑. เวลาแปล ตัดบทเปน อสาธารโณ- อฺเส. เอา โอ เปน อ. ลง ม อาคม จึงเปนอสาธารณมฺเส. ๒. องฺ สตฺตก. ๒๓/๙๐.
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บทวา กตปฺุต แปลวา ความเปนผูมีบุญอันทําไวแลวใน
ปางกอน ดังนี้.
ก็เพราะคาถาทั้ง ๗ นี้ พระธรรมสังคาหกาจารยยกขึ้นสูบาลี
ในนิธิกัณฑสูตร ขุททปาฐะ; ฉะนั้น จึงไมยกขึ้นสูบาลีในสิรโิ จรชาดก ยกขึ้นสูปาฐะในอรรถกถาอยางเดียวแล.
กถาวาดวยความเปนผูมีบุญอันทําไวในกอน จบ.
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กถาวาดวยการตั้งตนไวชอบ
[๑๐๖] จิต ชื่อวา ตน, อีกนัยภาพทั้งหมด ชื่อวา
ตน. จริงอยู จิตและอัตภาพทั้ง ๒ นั้น เรียกวา ตน เพราะอรรถ
วาไป ไดแก แลนไปสูภพนอยภพใหญ ถึง คือประสบทุกขในสงสาร
ตางโดยชาติและชราเปนตนติดตอกัน. อตฺต ธาตุ เปนไปในความ
ไปโดยความติดตอ, ความไปไมขาดระยะ ชื่อวา ความไปโดยความ
ติดตอ.
อนึ่ง ดวยสามารถความอื่น จิตและอัตภาพทั้ง ๒ นั้น เรียก
วาตน เพราะอรรถวา มานะวา เรา ตั้งลงแลวในอัตภาพนี้ และ
เพราะอรรถวา กิน ไดแก เสวยสุขและทุกข.
จะกลาวชื่อความตั้งตนไวชอบ. บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังตน
ผูทุศีลใหตั้งอยูในศีล ยังตนผูไมมีศรัทธาใหตั้งอยูในความถึงพรอม
ดวยศรัทธา ยังตนผูตระหนี่ใหตั้งอยูในความถึงพรอมดวยการบริจาค
นี้เรียกวา การตั้งตนไวชอบ.
[๑๐๗] บรรดาคําเหลานั้น ในคําวา "ยังคนผูทุศีลใหตั้งอยูใน
ศีล" นี้ จะกลาวเรื่อง (ดังตอไปนี้):[เรื่องโจร ๕๐๐ คน]
ในอดีตกาล ในกาลของพระพุทธเจาพระนามวากัสสป โจร
*

๑

* พระมหาทอง จารุวโส ป. ๖ วัดบุปผาราม แปล.
๑. นี้คานบาลีในกายจิตตสูตรและอาทิตตปริยายสูตรเปนตน ผูมุงวิจารณธรรม ยอมเชื่อและเห็น
ชอบดวยบาลีที่มีเหตุผลและเปนหลักฐานมากกวาอธิบายอื่นใด.

ประโยค๔ - มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๑ - หนาที่ 174

มีจํานวน ๕๐๐ คน ทํากรรมมีการฆาชาวบานเปนตน เลี้ยงชีพดวย
โจรกรรม.
วันหนึ่ง โจรเหลานั้น ถูกพวกชาวบานติดตาม หนีเขาไปปา
พบภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตรรูปหนึ่ง ณ ที่นั้น ไหวแลว กลาววา "ขอ
ทานจงเปนที่พึงของพวกกระผมเถิด ขอรับ." ทานกลาววา "ชื่อวา
ที่พึ่งเชนกับศีลไมมี, แมพวกทานทุกคน จงสมาทานเบญจศีล,"
แลวใหศีลแกโจรเหลานั้น กลาวสอนโจรเหลานั้นวา "บัดนี้ พวกทาน
เปนผูมีศีล, ไมควรลวงศีลแมเพราะเหตุมีชีวิตเลย, ไมควรทําความ
ประทุษรายใจ."
โจรเหลานั้น รับพรอมกันวา "ดีละ"
ทีนั้น พวกชาวบาน ถึงสถานที่นั้นแลว ฆาโจรเหลานั้นทั้งหมด.
โจรเหลานั้น มีศลี ไมขาด ทํากาละแลว บังเกิดในเทวโลก.
บรรดาโจรเหลานั้น หัวหนาโจร ไดเปนหัวหนาเทพบุตรแลว.
เทพบุตรเหลานั้น ทองเที่ยวไปในเทวโลกนั้นแลว บังเกิดในบาน
ชาวประมง ซึ่งมีอยู ๕๐๐ สกุล ใกลประตูกรุงสาวัตถี. บรรดาเทพบุตรเหลานั้น หัวหนาเทพบุตร บังเกิดในสกุลของหัวหนาชาวประมง
ไดเปนกุลบุตรนามวา ยโสชะ เปนบุรุษเลิศกวาบุรุษเหลานั้น. พวก
กุลบุตรนอกนี้ บังเกิดในสกุลนอกจากนี้.
วันหนึ่ง กุลบุตรเหลานั้น ทอดแหในแมน้ําอจิรวดี จําเพาะได
ปลาตัวหนึ่ง มีสีเหมือนทอง จึงปรึกษากันวา "ปลาตัวนี้มีสีเหมือน
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ทอง, พวกเราจะแสดงปลานั้นแดพระราช" ใสปลานั้นลงในเรือ
ยกเรือไปแสดงแดพระเจาโกศล.
พระราชา ใหกุลบุตรเหลานั้นนั่นเองนําปลาตัวนั้น เสด็จไปสู
พระเชตวัน ทรงแสดงแดพระศาสดา.
พระศาสดา เมื่อทรงแสดงธรรมอันเหมาะแกขณะนั้น ทรง
ทําปลานั้นใหเปนอุปตติเหตุ (เหตุเกิด) ทรงแสดงกปลสูตร ในสุตตนิบาตแลว ไดตรัสคาถา ๔ คาถาในตัณหาวรรคธรรม บทอีกวา
"มนุชสฺส ปมตฺตจาริโน" เปนตน.
ในเวลาจบคาถา ชาวประมงเหลานั้น ถึงความสลดใจ บวช
ในสํานักพระศาสดา ภายหลัง บรรลุพระอรหัต ตามนัยที่ตรัสไวใน
ยโสชสูตร วรรคที่ ๓ แหงอุทาน ไดเปนผูมีการบริโภคเปนอันเดียวกัน
กับพระศาสดา ดวยการบริโภคธรรมคือสมาบัติ เปนธรรมเครื่องอยู
ไมหวั่นไหว.
เรื่องโจร ๕๐๐ คน ในอรรถกถา กปลสูตรเปนตน จบ.
พึงกลาวแมเรื่องโจรใน (เรื่อง) สังกิจจสามเณรและอธิมุตตกสามเณร ในอรรถกถาแหงคาถาเปนตนวา "โย จ วสฺสสต ชีเว
ทุสฺสีโล" ในสหัสสวรรค.
[๑๐๘] สวนในคําวา "ยังตนผูไมมีศรัทธาใหตั้งในความ
ถึงพรอมดวยศรัทธา" นี้ จะกลาวเรื่อง (ดังตอไปนี้):๑

๒

๓

๔

๕

๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๗๕. ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๖๐. ๓. ขุ. อุ. ๒๕/๑๐๗ ๔. ปรมัตถโชติกา
สุตตนิปาตวัณณนา ๒/๑๓๓. ๕. ขุ. ธ. ๒๕/๑๙.
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[เรื่องพระภารทวาชเถระ]
พราหมณชื่อวาภารทวาชโคตร เปนมิจฉาทิฏฐิก อาศัยอยูใน
กรุงราชคฤห. เขาเปนคนไมมีศรัทธา ไมเสื่อมใส ใครกลาววา พุทฺโธ
ธมฺโม สงฺโฆ ดังนี้ ยอมปดหูเสีย แข็งกระดางเชนกับตอตะเคียน
แตพราหมณีชื่อ ธนัญชานี (ภริยา) ของเขา เปนโสดาบัน มีศรัทธา
เสื่อมใส. ตามปกติ นางยืนอยูก็ดี นั่งอยูก็ดี ไอก็ดี จามก็ดี ยอมทํา
นมัสการวา นโม ตสฺส เปนตน.
ภายหลังวันหนึ่ง พราหมณปรารถนาจะใหขาวปายาสมีน้ํานอย
แกพราหมณ ๕๐๐ คน จึงเชิญพวกพราหมณเพื่อบริโภคอาหารใน
วันพรุง กลาวกําชับพราหมณีวา "นางผูเจริญ พรุง นี้พราหมณ
ประมาณ ๕๐๐ คน จักบริโภคในเรืองของเรา; พรุงนี้ เธออยาได
ทํานมัสการที่เธอทําแกสมณะ (ศีรษะ) โลนนั้น ชัว่ เวลาวัน ๑ ดวยวา
พวกพราหมณไดยินคํานั้น จะไมพอใจ, เธออยาทําลายฉันเสียจาก
พราหมณ."
พราหมณี. "ทานจะแตกจากพราหมณหรือเปลาเทพดา
ก็ชาง, ดิฉันระลึกถึงพระศาสดานั้น เมื่อไมนมัสการ ไมอาจจะดํารง
อยูได."
พราหมณฉวยพระขรรค (ดาบ) ได กลาววา "นางผูเจริญ
พรุงนี้ ถาเธอนมัสการสมณะ (ศีรษะ) โลนนั้น ในเมื่อพวกพราหมณ
นั่งแลว ฉันจักฟนเธอดวยพระขรรคเลมนี้.
ธรรมดาพระอริยสาวก อันใคร ๆ ใหหวั่นไหวไดยากดุจแผนดิน
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และอันใคร ๆ ใหหันกลับไดยากดุจภูเขาสิเนรุ เพราะฉะนั้นนางจึง
กลาวอยางนี้วา
"พราหมณ ถาทานจะฟนดิฉันเสียใหเปนทอน
เล็กทอนนอยจริง ๆ ไซร, ดิฉันก็จะไมเวนจาก
คําสอนของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดเลย."
พราหมณนั้น เมื่อไมอาจจะแตะตองหรือประหารนางได จึง
กลาววา "เธอจงทําสิ่งที่เธอชอบใจเถิด" แลวทิ้งพระขรรคไวบน
ที่นอน.
วันรุงขึ้น พราหมณไดตระเตรียมขาวปายาสเพื่อพวกพราหมณ
ใหบอกเวลา (บริโภค) แลว. พราหมณเหลานั้นมานั่งแลว. แม
พราหมณก็นั่งในแถวเดียวกันกับพราหมณเหลานั้น.
ทีนั้น พราหมณี ถือทัพพีทอง เลี้ยงพวกพราหมณอยูในโรงภัต
กําลังนําภัตมาเพื่อพราหมณ (สามี) นัน้ ลื่นลงที่แผนกระดานที่เขา
ปูไวไมดี. ทุกขเวทนาเกิดขึ้นแลว. ในทันใดนั้นเอง นางก็ระลึก
ถึงพระศาสดา ทําอัญชลีไวเหนือเศียร ประฌมอัญชลีไปโดยทิศาภาค
พระเวฬุวันตั้งอยู อุทานขึ้น ๓ ครั้งวา นโม ตสฺส ภควโต อรหโต
สมฺมาสมฺพุทธฺ สฺส ดังนี้.
ก็ขณะนั้น บรรดาพราหมณเหลานั้น บางพวกบริโภคแลว บาง
พวกกําลังบริโภค บางพวกพอเริ่มลงมือ บางพวกเขาวางโภชนะ
ไวขางหนา. พราหมณเหลานั้น พอไดยินเสียงนั้น เปนดุจถูกคอนขนาด
เทาภูเขาสิเนรุกระหน่ําลงบนศีรษะ เปนดุจถูกหลาวแทงที่หูทั้ง ๒ ถึง
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ความไมสบายกายและเสียใจ โกรธวา "พวกเราถูกคนที่นับถือลัทธิ
อื่นนี้ ใหเขามาสูเรือนแลว" ทิ้งกอนขาวในมือ ถอกอนขาวที่อมไว
ดาพราหมณพลางหลีกไป.
แมพราหมณ ก็ดา พราหมณีโดยประการตาง ๆ เมื่อไมอาจจะทํา
อะไรได จึงกลาววา "ก็อยางนี้นี่เลา อีถอยคนนี้ จึงสรรเสริญคุณของ
สมณะ (ศีรษะ) โลนนัน้ ในที่ทุกแหง, อีถอย กูจักยกวาทะศาสดา
ของมึงนั้นในบัดเดี๋ยวนี้" เดือดดาลงุนงานใจไปพระเวฬุวันไมถวายบังคม
พระศาสดาเลยนั่ง ณ สวนขางหนึ่งแลว ทูลถามปญหาวา
"บุคคลฆาอะไรสิ ? จึงนอนเปนสุข. บุคคลฆา
อะไรสิ ? จึงไมเศราโศก. พระโคดม ทาน
ชอบใจการฆาธรรมเอกอะไร ?."
ทีนั้น พระศาสดา เมื่อจะทรงพยากรณปญหาแกพราหมณนั้นจึง
ตรัสวา
"บุคคลฆาความโกรธไดยอมนอนเปนสุข, ฆา
ความโกรธได ยอมไมเศราโศก, พราหมณ
พระอริยะทั้งหลาย สรรเสริญการฆาความโกรธ
ซึ่งมีรากเปนพิษ มียอดหวาน เพราะวา บุคคล
ฆาความโกรธนั้นไดแลว ยอมไมเศราโศก."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฆตฺวา แปลวา ฆาแลว. แมใน
สัททนีติปกรณ ทานก็กลาวนัยไววา หน ธาตุ เปนไปในความเบียด
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เบียน รูปสําเร็จวา ฆตฺวา แปลวา ฆาแลว.
สองบทวา สุข เสติ ความวา บุคคลชื่อวา นอนเปนสุข เพราะ
เปนผูอันความเรารอนคือความโกรธเผาไมได, ชือ่ วา ยอมไมเศราโศก
เพราะเปนผูมีความโทมนัสอันสูญไปแลว เพราะความสูญไปแหง
ความโกรธ.
บทวา วิสมูลสฺส ไดแก มีทุกขเปนผล.
บทวา มธุรคฺคสฺส ไดแก มีสุขเปนเบื้องปลาย. จริงอยู
ความสุข ยอมเกิดขึ้นเพราะดาตอบคนผูดาแลว และเพราะประหาร
ตอบคนผูประหารแลว; เพราะฉะนั้น คําวา มธุร พระผูมีพระภาค
ตรัสหมายเอาความสุขนั้น. ก็ อคฺค ศัพท ในคําวา มธุรคฺคสฺส นี้
เปนศัพทกลาวที่สุด. บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ชื่อวา
พระอริยะ.
พราหมณฟงเทศนาของพระศาสดา กลับไดศรัทธาไดบรรพชา
อุปสมบทในสํานักของพระศาสดา ไดเปนพระอรหันตตอกาลไมนาน
นักแล.
เรื่องพระภารทวาชเถระ มาในอรรถกถา พราหมณสังยุต.
ควรกลาวแมเรื่องกาฬกเศรษฐี ในอรรถกถากาฬการามสูตร
ในจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย.
[๑๐๙] ก็ในคําวา "ยังตนผูตระหนี้ใหตั้งอยูในความถึงพรอม
ดวยการบริจาค" นี้ จะกลาวเรื่อง (ดังตอไปนี้):๑

๒

๑. สา. ป. ๑/๒๖๓. ๒. มโน. ปู. ๒/๓๕๓.
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[เรื่องโกสิยเศรษฐีผูตระหนี่]
ในกรุงพาราณสี เศรษฐีคนหนึ่ง มีทรัพย ๘๐ โกฏิ ใหทํา
โรงทาน ๖ แหง คือ ทีป่ ระตูเมือง ๔ แหง ที่กลางพระนคร ๑ แหง
ที่ประตูนิเวศน (ที่อยู) ๑ แหง ไดสละทรัพย ๖ แสน ใหมหาทาน
ทุก ๆ วัน. เขาใหทาน พร่ําสอนบุตรวา "เจาอยาเขาไปตัดวงศทาน
นี้ของพอเสีย" ดังนี้ จนตลอดชีวิต ในที่สุดแหงชีวิต บังเกิดเปนทาว
สักกะ. แมบุตรของเขา ก็ใหทานอยางนั้นเหมือนกัน บังเกิดเปน
พระจันทร บุตรของพระจันทรนั้น บังเกิดเปนพระอาทิตย. บุตร
ของพระอาทิตยนั้น บังเกิดเปนพระมาตลี. บุตรของพระมาตลีนั้น
บังเกิดเปนปญจสิขเทพบุตร. บุตรของปญจสิขเทพบุตรนั้น ไดเปน
เศรษฐีนามวา โกสิยะ มีทรัพย ๘๐ โกฏิเหมือนกัน.
โกสิยเศรษฐีนั้น คิดวา "บิดาและปูของเราโง ทิ้งทรัพยที่
เกิดมีไดโดยความลําบากเสีย: เราจักรักษาทรัพยนั้นไว, จักไมให
ทรัพยอะไร ๆ แกใคร ๆ" ดังนี้แลวจึงใหรื้อโรงทาน เอาไฟเผา เปน
ผูทั้งกระดางทั้งตระหนี่ เก็บแตทรัพยอยางเดียว ไมบริโภคดวยตน
(ทั้ง) ไมใหแกชนที่ควรใหมีบุตรและภริยาเปนตน.
ก็เศรษฐีนั้น บริโภคขาวกับรํามีน้ําขาวเปนที่ ๒, นุงผาเนื้อ
หยาบ, กั้นรมที่ทําดวยใบไมบนศีรษะ ไปดวยรถเกาซึ่งเทียมดวย
โคแก. ทรัพยมีจํานวนเทานั้นของเศรษฐีผูอสัตบุรุษนั้น กลายเปน
ดังผลมะพราว (ทั้งเปลือก) ซึ่งสุนัขได ดวยประการดังนี้.
วันหนึ่ง เศรษฐีนั้น เมื่อจะไปสูราชสํานัก จึงคิดวา "เราจัก
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พาอนุเศรษฐีไปดวย" บัดนี้ ไดไปเรือนของเศรษฐีนั้นแลว.
ในขณะนั้น อนุเศรษฐี กําลังบริโภคขาวปายาสซึ่งปรุงดวย
เนยขน เนยใส น้ําผึ้งสุก และน้ําตาลกรวดผง เห็นเศรษฐีนั้นเดินมา
ลุกขึ้นจากที่นั่ง กลาววา "ทานมหาเศรษฐี เชิญทานมานั่ง ณ ที่นี้
เราจักบริโภคขาวปายาส (รวมกัน)" ดังนี้. เศรษฐีนั้น เห็นขาวปายาส
เทานั้น ก็เกิดมีน้ําลายสอในปาก อยากจะบริโภคแทจริง ถึงอยางนั้น
เขาคิดวา "ถาเราจักบริโภค, ในเวลาที่อนุเศรษฐีนี้มาเรือนของเรา
ก็จักตองทําสักการะตอบแทน, เมื่อเปนเชนนี้ ทรัพยของเราก็จักหมด
เปลืองไป" จึงเพียงแตนั่งเทานั้น ถึงถูกอนุเศรษฐีรบเราบอย ๆ ก็
กลาววา "เราบริโภคมาเดี๋ยวนี้ อิ่มเสียแลว" ดังนี้ หาบริโภคไม. ใน
เวลาที่อนุเศรษฐีบริโภคเสร็จแลว มหาเศรษฐีนั้นจึงพาอนุเศรษฐีนั้น
ไปสูราชสํานักแลว กลับมายังเรือนของตนอีก แมถูกความยาก
ขาวปายาสบีบคั้น ก็ไมบอกแกใคร ๆ เลย เพราะกลัวเสียทรัพย อด
กลั้นความยากไว ไดเกิดเปนคนเหลือขึ้น ๆ โดยลําดับ, แมเมื่อ
เปนเชนนั้น เขาก็ไมบอก เพราะกลัวเสียทรัพย ตอมา เปนคนอิดโรย
นอนกกที่นอนแซว ถูกภริยาถามรบเราบอยเขา จึงบอกเหตุนั้น.
นางฟงคํานั้นแลว จึงกลาววา "ทานเปนคนยากจนหรือ ? ดิฉันจะ
หุงขาวปายาสใหพอชาวกรุงพาราณสีทั้งหมด."
เศรษฐีนั้น โกรธเหมือนถูกเขาเอาไมฟาดที่ศีรษะ กลาววา
"ฉันรูดอกวาหลอนมีทรัพยมาก, ถาทรัพยที่หลอนนํามาจากเรือน
ของสกุลมี, หลอนก็จงหุงขาวปายาสใหแกชาวพระนครเถิด."
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ภริยา. "ถาอยางนั้น ดิฉันจักหุงขาวปายาสใหพอแกคนที่อยูใน
ถนนเดียวกัน."
มหาเศรษฐี. "ประโยชนอะไร ดวยชนเหลานั้น."
ภริยา. "ถาอยางนั้น ดิฉันจักหุงใหพอแกคนที่อยูในเรือนฟากละ ๗
ครอบครัวทั้งขางนี้และขางนั้น, ถาอยางนั้น จักหุงใหพอแกคนใกลชิด
ในเรือนนี้, ถาอยางนั้น จักหุงใหพอแกคนที่เปนพวกพองเทานั้น."
มหาเศรษฐี. "ประโยชนอะไร ดวยชนเหลานั้นเลา ?"
ภริยา. "ถาอยางนั้น ดิฉันจักหุงใหแกทานและดิฉัน."
มหาเศรษฐี. "หลอนเปนอะไร ? ขาวปายาสยอมไมควรแก
หลอนภริยา. "ถาอยางนั้น ดิฉันจักหุงใชพอแกทานเทานั้น.',
มหาเศรษฐี. "เออ ! ถึงเมื่อหลอนจะหุงใหแกฉัน ก็อยาหุงใน
ที่นี้, คนเปนอันมาก คอยปองตอบแทนอยู, หลอนจงใหขาวสาร
แลง ๑ นมสด ๔ สวน น้าํ ตาลกรวดประมาณฟายมือ ๑ เนยใสเต็ม
ขวด ๑ น้ําผึ้งประมาณเทานั้น และภาชนะสําหรับหุง ๑ ใบ, ฉัน
จักเขาไปปาแลว หุงบริโภคในที่นั้น." นางไดทําอยางนั้นแลว. มหาเศรษฐีนั้น ใหคนใชถือสิง่ ของทั้งหมดนั้นไปปา ใหกอเตาที่โคนกอไม
แหงหนึ่งริมฝงแมน้ํา ใหขนฟนและน้ํามาแลว สงคนใชนั้นไปดวย
กําชับวา "เจาจงไปยืนอยูที่ทางแหงหนึ่ง พบใคร ๆ เขา จงให
สัญญาแกขา, ในเวลาที่ขารองเรียก จึงคอยมา" ดังนี้ กอไฟหุงขาว
ปายาสอยูคนเดียว.
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ในขณะนั้น ทาวสักกเทวราชทรงใครครวญถึงวงศทานของ
พระองค ทรงทราบเหตุนั้นทั้งหมด ทรงดําริวา "มหาเศรษฐีนี้
เปนคนตระหนี่ ตัดวงศของเราเสีย จักบังเกิดในนรก, เราจักให
โอวาทแกเขา ทําใหเปนคนควรที่จักบังเกิดในที่นี้." จึงตรัสเรียกพระ
จันทรเปนตนมา ทรงเลาเรื่องทั้งหมด แลวตรัสวา "เราจักไปกอน,
ในเวลาที่เราขอขาวปายาสนั่งแลว พวกทานพึงทะยอยกันมา ดังนี้
ทรงจําแลงเพศเปนพราหมณเสด็จเขาไปหามาเศรษฐีนั้น ตรัสถาม
วา "ผูเจริญ ทางไปกรุงพาราณสีทางไหน."
เศรษฐี กลาววา "เจาเปนบาหรือ ? ไมรูจักกระทั่งทางจะไป
กรุงพาราณสี; อยางทางนี้, จงไปทางโนน."
ทาวสักกะ ทําทีเหมือนไมทรงไดยิน (แสรง) เสด็จเขาไป
หาเขา ถามวา "พูดวาอะไร ?"
เศรษฐีนั้น รองวา เฮย ! เจาพราหมณหนวก มาขางนี้
ทําไม ? จงไปขางโนน."
ทาวสักกะ ตรัสถามวา "ผูเจริญ เหตุไฉนทานจึงรอง ? ควัน
และไฟยังปรากฏอยู, ทานกําลังหุงขาวปายาส, ทีจะเปนสถานที่เชื้อ
เชิญพราหมณ, ในเวลาพวกพราหมณบริโภค ถึงเราก็จักไดหนอย
หนึ่ง."
มหาเศรษฐี. "ที่นี้ไมมีการเชื้อเชิญพราหมณ, จงไปทางอื่น."
ทาวสักกะ. "ถาอยางนั้น ในเวลาที่ทานบริโภค เราจักได
หนอยหนึ่ง."
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มหาเศรษฐี. "แมเม็ดหนึ่งเราก็จักไมใหทาน, ขาวนี้นิดหนอย
พอยังอัตภาพของเรา (คนเดียว) ใหเปนไปได."
ทาวสักกะ ทรงสดับคํานั้นแลว ไดตรัสวา
"บุคคลพึงใหของนอยแตของนอย* พึงใหของ
ทามกลางแตสวนทามกลางอันนอย พึงใหของ
มากแตของมาก, การไมใหไมควร. โกสิยะ
เหตุนั้น เราจะบอกทาน ทานจงใหทาน จง
บริโภค และจงขึน้ สูทางของพระอริยะ. ผูกิน
คนเดียว ยอมไมไดสุข."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บาทคาถาวา อนุมชฺฌโต มชฺฌก ความ
วา พึงแบงแมของนอยในทามกลาง ทําเปน ๒ สวน ใหเสียสวน ๑
จึงแบงในทามกลางแมจากกึ่งหลัง ที่เหลือจากสวนหนึ่งนั้นอีก แลว
ใหสวนหนึ่งทีเดียว.
บาทคาถาวา อทาน นุปปชฺชติ ความวา จะใหของนอย
หรือมากก็ตามเถิด, ชื่อวา การไมใหไมชอบ; ทานแมนั้นเทานั้น มี
ผลมากโดยแท.
บทวา ต ความวา เหตุนั้น เราจะพูดกะทาน คือผูเจริญ.
บทวา ภฺุช จ ความวา ทานจงใหทานดวย ตนเองก็บริโภค
* บุคคลพึงใหนิดหนอยแตของนอย พึงแบงแตกึ่งหลังใหกึ่งหนึ่ง แตของมากก็พึง (แบง)
ใหมาก.
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ดวย. บทวา อริยมคฺค ความวา ทานจงยานขึ้นสูทางของพระอริยะ
ทั้งหลาย ไดแกสัตบุรุษมีพระพุทธเจาเปนคน ผูยินดียิ่งในทาน.
บทวา เอกาสี ความวา ผูบริโภคแตคนเดียว.
บทวา ลภเต แปลวา ยอมได.
เศรษฐีฟงคํานั้นแลว กลาววา "พราหมณ ทานพูดถูกใจ
จักไดหนอยหนึ่ง, เชิญทานนั่งลงเถิด ดังนี้. ทาวสักกะประทับนั่งแลว.
ตอจากนั้น พระจันทรก็มาโดยนัยนั้นเหมือนกัน ไดกลาวคาถาวา
"ผูใด เมื่อแขกนัง่ แลว บริโภคโภชนะคน
เดียว การบูชาของผูนั้นยอมไรผล ทั้งความ
เพียรที่ตั้งไวก็ไรผล. โกสิยะ เหตุนั้น เราจะ
บอกทาน ฯลฯ ผูกินคนเดียว ยอมไมไดสุข."
[แกอรรถ]
การทําพลีกรรมในชลาลัยและแมน้ําเปนตน เพื่อใหเกิด
ทรัพย ชื่อวาการบูชา ในคาถานั้น. ความเพียรที่ตั้งไวดวยสามารถ
ใหเกิดทรัพย ชื่อวาความเพียรที่ตั้งไว.
มหาเศรษฐี กลาววา "ถาอยางนั้น เชิญนั่งเถิด, จักไดหนอย
หนึ่ง ดังนี้. แมพระจันทรนั้นก็นั่งแลว.
ตอจากนั้น พระอาทิตยก็มาโดยนัยนั้นเหมือนกัน ไดกลาว
คาถาวา
"ผูใด เมื่อแขกนัง่ แลว ไมบริโภคโภชนะคน
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เดียว การบูชาของผูนั้นยอมมีผลจริง ทั้งความ
เพียงที่เขาตั้งไวก็มีผลจริง. โกสิยะ เหตุนั้น
เราจะบอกทาน ฯลฯ ผูกินคนเดียว ยอมไม
ไดสุข."
คําที่เหลือ เหมือนกับคํากอน. ตอจากนั้น พระมาตลีมา
กลาววา
"ผูใด เขาไปใกลสระทุกแหงยอมบูชาในที่มี
น้ํามากและที่มนี ้ําพอประมาณ ในทาชื่อโทณะ
ในทาชื่อติมพรุ และหวงน้ําใหญ ซึ่งมีกระแส
เชี่ยว ถาการบูชาในชลาลัยนั้นของผูนั้นมีผล
และความเพียรที่ผูนั้นตั้งไวในชลาลัยนั้น มี
ผลไซร, ผูใด เมือ่ แขกนั่งแลว ไมบริโภค
โภชนะคนเดียว คํา (หรือผล) ที่จะพึงกลาว
ในผูนั้นแล ยอมไมม;ี โกสิยะ เหตุนั้น เรา
จะบอกทาน ฯลฯ ผูกินคนเดียว ยอมไมได
สุข."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา สร สพฺพ ความวา บุรุษผูใด
เมื่อทําพลีกรรมแกอมนุษยมีนาคและยักษเปนตน เขาไปในชลาลัย
มีสมุทร สะพัง และสระโบกขรณีเปนตน สระแหงใดแหงหนึ่ง แลว
บูชา คือทําพลีกรรมในที่นั้น.
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บทวา พหุกาย ไดแก ในแมน้ํา.
บทวา คยาย ไดแก ในสระโบกขรณี.
บทวา โทเณ คือ ในทาชื่อวาโทณะ.
บทวา ติมฺพรุติตฺถสฺมึ ความวา และในทาชือ่ ติมพรุ.
บทวา มหาวเห ความวา ในหวงแมน้ําใหญ ซึ่งมีกระแส
เชี่ยว. บทวา อตฺเร ความวา ในชลาลัยทั้งหลายมีสระเปนตนเหลา
นั้น. ศัพทวา เจ แปลวา ถาวา.
บทวา อสฺส ความวา การบูชาและความเพียรที่ตั้งไวของ
บุรุษนั้น ยอมมี คือ ยอมมีผล มีสุขเปนกําไร ยอมสําเร็จ. คําที่จะ
พึงกลาวในบุรุษผูไมบริโภคโภชนะคนเดียว ในเมื่อแขกคืออาคันตุกะ
นั่งแลว ยอมไมมี.
คําที่เหลือ ก็เหมือนกับคํากอน. ตอจากนั้นปญจสิขเทพบุตร
มา กลาววา
"ผูใด เมื่อแขกนัง่ แลว บริโภคโภชนะคน
เดียว ผูนั้น ชื่อวา กลืนกินเบ็ด ทีม่ ีสายยาว มี
ที่เกีย่ ว. โกสิยะ เหตุนั้น เราจะบอกทาน ฯลฯ
ผูกนิ คนเดียว ยอมไมไดสุข."
เศรษฐี ฟงคํานั้นแลว ถอนใจอยูดวยความประจวบดวยทุกข
กลาววา "ถาอยางนั้น เชิญนั่ง, จักไดหนอยหนึ่ง" ดังนี้. แม
ปญจสิขเทพบุตรนั้นก็นั่งแลว. เมื่อพราหมณทั้ง ๕ นั้นนั่งลงแลวอยาง
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นี้ เศรษฐีก็หุงขาวปายาสเสร็จ. เศรษฐีปลงจากเตาแลว กลาววา
"พวกทานจงนําใบไมมา."
พราหมณเหลานั้น นั่งอยู ณ ทีน่ ั้นนั่นเอง เหยียดมือนําเอาใบ
ยางทรายจากหิมวันตประเทศมา.
เศรษฐี กลาววา "ขาวปายาสที่เราพึงใสบนใบไมเหลานั้น
ไมมี จงนําใบตะเคียนมาเถิด." พราหมณเหลานั้นนําใบตะเคียน
เหลานั้นมาแลว. ในใบตะเคียนเหลานั้น ใบหนึ่ง ๆ ไดมีขนาดเทาโลห
ของทหารแลว. เศรษฐีนั้นไดเอาทัพพีตักขาวปายาสใหแกพราหมณ
ทุกคน. ในเวลาที่ใหแกพราหมณคนสุดทาย ความพรองในหมอไม
ปรากฏเลย. เศรษฐีนั้น ครั้นใหขาวปายาสแกพราหมณเหลานั้นแลว
ก็นั่งถือหมอแลว.
ขณะนั้น ปญจสิกขเทพบุตร จําแลงเปนสุนัข เดินถายปสสาวะ
ไปขางหนาของพราหมณเหลานั้น. พราหมณทั้งหลายเอามือปดขาว
ปายาสของตน. แมเศรษฐีก็ปดอยางนั้น. ก็หยดปสสาวะตกลงบน
หลังมือของเศรษฐีนั้น. เศรษฐีนั้นตองการจะลางมือ กลาววา
"พวกทานจงดูหมอขาวของเราดวยนะ" จึงลงไปยังแมน้ํา. ขณะ
นั้นนั่นเอง สุนัขไดถายปสสาวะลงในหมอขาว. เศรษฐีนั้นเห็นสุนัข
กําลังถายปสสาวะ ฉวยไดไมทอนใหญ ตวาดพลางแลว. สุนขั
กลายเปนสัตวขนาดเทามาอาชาไนย ไลตามเศรษฐีซึ่งวิ่งไปในที่นั้น ๆ.
เศรษฐีนั้นกลัวแตมรณภัย จึงเขาไปหาพวกพราหมณ. พราหมณ
เหลานั้นไดพากันเหาะขึ้นไปลอยอยูบนอากาศ. เศรษฐีนั้น เห็นฤทธิ์
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ของพราหมณเหลานั้น ถามวา "พวกทานเปนใคร ?"
ลําดับนั้น ทาวสักกะ ตรัสวา "ผูนี้เปนพระจันทร ผูนี้เปน
พระอาทิตย ผูนี้เปนพระมาตลี เราคือทาวสักกะ สุนัขตัวนี้เปน
ปญจสิขเทพบุตร ดังนี้ จึงตรัส (อีก) วา "พวกเราไมใชมาเพื่อ
ตองการขาวปายาสของทาน แตทานเปนญาติของพวกเรา, บัดนี้
ทานกลายเปนคนตระหนี้ไปเสียแลว, ก็ธรรมดาวาคนตระหนี้ทั้งหลาย
ยอมบังเกิดในนรก คนไมตระหนี้ยอมบังเกิดในสวรรค; เพราะฉะนั้น
พวกเราก็มาเพราะความกรุณาตอทานเทานั้น."
เศรษฐีนั้น ฟงคํานั้นแลว มีจติ ยินดีวา "ไดยินวา เทพเจา
เหลานี้หวังประโยชนตอเรา ตองการจะยกเราใหขึ้นจากนรก ใหตั้ง
อยูในสวรรค ดังนี้แลว กลาววา "ตั้งแตวันนี้ไปของแมครึ่งหนึ่ง ๆ
จากคําขาวของเรา ชื่อวาเราไมควรให ไมม,ี อนึ่ง เราไดน้ําแม
ประมาณซองมือ ไมให (แกใคร ๆ) แลว จักไมดมื่ (กอน)
ดังนี้ ไดรับพรในสํานักของทาวสักกะ.
ทาวสักกะทรงทรมานเศรษฐีนั้นใหรูผลของทาน ประทานศีล ๕
แลว เสด็จไปสูเทวโลก พรอมดวยเทพดามีพระจันทรเปนตน.
แมเศรษฐีนั้น เขาไปพระนครแลวทูลขอพระบรมราชานุญาต
แลว เปาประกาศวา "ขอชนทั้งหลาย จงบรรจุภาชนะที่ตนถือมา ๆ
ใหเต็มแลวเอาไปเถิด ดังนี้ ใหทรัพยแกพวกยาจกแลว ออกไปขณะ
นั้นนั่นเอง สรางบรรณศาลาในระหวางแมน้ําคงคาและสระเกิดเองแหง
หนึ่ง ในดานทิศทักษิณแตหิมวันตประเทศ บวชแลวอยูในที่นั้นชานาน
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ทํากาละแลวเปนอุปปาติกเทพบุตร ขึ้นรถไพชยนตที่ทาวสักกะทรงสง
ไป (รับ) ไดไปยังสํานักทาวสักกะ พรอมกับพระมาตลีสารถี.
ทาวสักกะทรงเห็นเทพบุตรนั้น ทรงพอพระหฤทัย ไดประทาน
ธิดานามวา หิริเทวี แกเทพบุตรนั้น. อิสริยยศอันหาประมาณมิได
เกิดแกเทพบุตรนั้นแลว. ในพุทธุปบาทกาลนี้ เทพบุตรนั้นเปนกุลบุตร
ในกรุงสาวัตถี ฟงเทศนาของพระศาสดา บวชแลว มีปกติทําให
บริบูรณในศีล ถึงพรอมดวยคุณคือธุดงค มีอัธยาศัยในทาน ยินดียิ่ง
ในทาน บําเพ็ญสาราณียธรรม เมื่อปฏิคาหกทั้งหลายมีอยู แมจะเปน
ผูอดอาหาร ก็ยังใหของที่ตนไดแลวจนได.
พระศาสดา ทรงทําความยินดียิ่งในทานนั้นของเธอใหเปน
อัตถุปปตติ (เหตุเกิด) จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้ ครั้ง
กอนไมให (ทาน) เปนปกติ ตระหนี้ ไมใหกระทัง่ หยาดน้ํามันดวย
ปลายหญา เมื่อเชนนั้น เราจึงทรมานเธอ พรรณนาผลทาน ให
ประดิษฐานอยูในทานแลว; เธอทําในใจวา 'เราไดน้ําแมประมาณ
ซองมือหนึ่งแลว ยังไมให (แกใคร ๆ) แลวจักไมดื่ม (กอน)' ดังนี้
ไดรับพรในสํานักของเราแลว เพราะผลแหงทานนั้นเธอจึงเปนคน
มีอัธยาศัยในทาน ยินดียิ่งในทาน" ดังนี้แลว จึงตรัสสุธาโภชนชาดก
ในอสีตินิบาต ฉะนี้แล.
เรื่องมัจฉริโกสิยเศรษฐี มาในอรรถกถา สุธาโภชนชาดก.
[๑๑๐] เรื่องของอิลลีสเศรษฐี ผูดื่มสุราที่พุมไมแหงหนึ่ง
*

*

* ขุ. ชา. ๒๗/๘๘. ตทฏกถา. ๘/๒๘๔.
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อันทาวสักกะจอมเทพทรงทรมานแลว มารูผลทานทําบุญแลว ไป
บังเกิดในสวรรค ในอรรถกถาอิลลีชาดกวา "อุโภ ขฺชา อุโภ
กุณี" ดังนี้เปนตน ในวรรคที่ ๘ แหงเอกนิบาตก็ดี เรื่องเศรษฐีผู
ตระหนี่ ที่พระมหาโมคคัลลานเถระรูวา เศรษฐีนั้น นั่งอยู ณ ที่ชั้น
บนแหงปราสาท ๗ ชั้น เพื่อจะกินขนมเบื้อง ไป ณ ที่นั้นทรมานแลว
ถวายขนม ภายหลังไปพระเชตวัน ฟงเทศนาของพระศาสดา บรรลุ
โสดาปตติผลแลว ในอรรถกถาแหงคาถาในบุปผวรรค ธรรมบทวา
"ยถาป ภมโร ปุปฺผ" เปนตนก็ดี ควรกลาว (ดวย).
ชนเหลานั้นทั้งหมด ตั้งตนผูทุศีล ไมมีศรัทธา ตระหนี่ ไวใน
คุณมีศีลเปนตนแลว บรรลุอานิสงสตาง ๆ กัน ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง เวรใด มีทุศลี เปนตนเปนเหตุ อันชนเหลานั้นควรไดใน
ทิฏฐธรรมและสัมปรายภพ, เวรนั้น พวกเขายอมละเสียไดภายหลัง
แตเวลาที่ตนตั้งอยูในคุณมีศีลเปนตน; เพราะฉะนั้น การตั้งตนไวโดย
ชอบ พึงเห็นวา "เปนมงคล." ดวยเหตุนั้น ในอรรถกถา ทานจึง
กลาววา "การตั้งตนไวโดยชอบแมนั้น เปนมงคล." เพราะเหตุไร ?
เพราะเปนเหตุละเวร อันเปนไปในทิฏฐธรรมและสัมปรายภพ และ
บรรลุอานิสงสตางๆ ดังนี้.
[๑๑๑] แทจริง จิตที่บุคคลตั้งไวชอบ อาจอํานวยสมบัติไดทุก
อยาง. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา "ปยชนมีมารดาเปนตน
ยอมไมอาจใหสมบัติใด ๆ ไดเลย จิตที่บุคคลตั้งไวชอบ ซึ่งเปนไป
๑

๒

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๕. ตทฏกถา. ๒/๑๖๓. ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๒๑.
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ณ ภายในของสัตวเหลานี้เทานั้น ยอมใหสมบัตินั้นได" ดังนี้ จึงตรัส
คาถานี้ในจิตตวรรค ธรรมบทวา:
"มารดาบิดา ก็หรือญาติเหลาอื่น พึงทําเหตุ
นั้นใหไมได จิตที่บุคคลตั้งไวชอบ พึงทําผู
นั้นใหประเสริฐกวาเหตุนั้นได."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ต ความวา ภิกษุทั้งหลาย
มารดาพึงทําเหตุนั้นไมได, บิดาก็ไมได. ญาติเหลาอื่นก็ไมได.
บทวา สมฺมาปณิหติ  ความวา อันบุคคลตั้งไวในกุศลธรรมบถ ๑๐ ประการ.
บาทคาถาวา เสยฺยโส น ตโต กเร ความวา ยอมทําบุคคล
ใหประเสริฐกวา คือ ใหยวดยิ่งกวาเหตุนั้น. จริงอยู มารดาบิดา
เมื่อใหทรัพยแกบุตรทั้งหลาย ยอมอาจใหบุตรไมตองทําการงาน
เลี้ยงชีวิตโดยสะดวกไดในอัตภาพเดียวเทานั้น, แตชื่อวามารดาบิดา
ผูสามารถใหสิริ คือ จักรพรรดิแกบุตรทั้งหลาย ไมมีเลย, จะปวย
กลาวไปไย ถึงมารดาและบิดาจะสามารถใหทิพยสมบัติหรือสมบัติ
มีปฐมฌานเปนตนไดเลา ไมจําตองกลาวในการใหโลกุตรสมบัติก็ได.
สวนจิตที่บุคคลตั้งไวชอบ ยอมอาจใหสมบัตินั้นไดแมทุกอยาง ดวย
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสคํานั้นไวแล.
*

* ขุ. ธ. ๒๕/๗๐.
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เพราะฉะนั้น จิตแมใคร ๆ ควรตั้งไวโดยชอบ จึงจะอํานวย
สุขทุกอยางให.
[๑๑๒] จริงอยู จิตที่บุคคลตั้งไวผิด ยอมอํานวยทุกขทุกอยาง
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา "พวกโจร พวกคนมีเวร
ยอมไมอาจทําความพินาศใดใหได, จิตที่บุคคลตั้งไวผิด ณ ภายใน
ของสัตวเหลานี้อยางเดียว ยอมทําความพินาศนั้นได" ดังนี้แลว ตรัส
คาถานี้ในจิตตวรรค ธรรมบทนั้นนั่งเองวา
"โจรเห็นโจรหรือคนมีเวรเห็นคนมีเวร พึงทํา
ความวอดวายนั้นใด จิตที่บคุ คลตั้งไวผิด พึง
ทําบุคคลนั้น ใหเลวกวาความวอดวายนั้น."
[แกอรรถ]
โจร ชื่อวา ทิโส ในคาถานั้น. บทวา ทิส แปลวา ซึ่งโจร.
พึงเพิ่มบาลีที่เหลือวา ทิสฺวา (แปลวา เห็น).
สองบทวา ยนฺต กยิรา ความวา พึงทําความวอดวายนั้นใด
แกโจรผูที่ตนเห็นแลวนั้น ดวยสามารถเบียดเบียนบุตรภรรยา ยัง
อสังหาริมทรัพยมีนาเปนตนใหฉิบหาย และปลงเสียจากชีวิต.
ผูที่ผูกเวรไดดวยเหตุบางอยางเทานั้น ชื่อวา เวรี.
บทวา เวริน ความวา เห็นผูมีเวรเห็นปานนั้น. บทวา มิจฺฉาปณิหิต ความวา อันบุคคลตั้งไวในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ
๑

๒

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๙.
๒. ทิโส แปลกันมาวาโจร ตามอรรถกถา แตที่จริง แปวา คนเกลียดกัน-สูตรฯ
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บทวา ปาปโย แปลวา ใหลามกที่สุดกวา.
บทวา น ไดแก บุคคลผูที่ตั้งจิตไวผิด.
บทวา ตโต ความวา กวาบุคคลผูเปนโจรและผูมีเวร อันโจร
และคนมีเวรทั้งหลายเห็นแลวนั้น, อีกอยางหนึ่ง กวาความวอดวาย
นั้น. บทวา กเร แปลวา พึงทํา. มีคําที่พระผูมีพระภาคตรัสไวดังนี้วา
"โจรหรือคนมีเวร เมื่อประพฤติผิดในบุตร ภริยา นา สวน โค และ
กระบือ เปนตน, ตนประพฤติผิดตอโจรหรือผูมีเวรใด เห็นโจรหรือ
ผูมีเวรแมนั้น ผูประพฤติผิดตอโจรอยางนั้นเหมือนกัน ยอมทําความ
วอดวายอันใด แกโจรหรือผูมีเวรนั้น; จิตที่บุคคลตั้งไวผิด พึงทํา
บุคคลนั้น ใหลามกที่สุดกวาบุคคลผูเปนโจรและผูมีเวรพึงทําตอกัน
หรือกวาคนความวอดวายนั้น. แทจริง โจรและคนมีเวรทั้งหลาย จะพึง
ทําทุกขใหเกิดขึ้น หรือพึงทําความสิ้นชีวิตในอัตภาพนี้เทานั้น, สวน
จิตที่บุคคลตั้งไวผิด ใหถึงความวอดวายในทิฏฐธรรมแลว ยังซัด
ไปในอบาย ๔ ไมใหเพื่อจะยกศีรษะขึ้นได แมตั้งแสนอัตภาพ เพราะ
ฉะนั้น จิตแมอันใคร ๆ ไมควรตั้งไวผิดทีเดียว.
[๑๑๓] ก็ผูใด ตั้งจิตอันดําเนินไปผิดในกาลกอน โดยชอบได
ในภายหลัง, ผูนั้น ทานเรียกวา ผูมีตนอันฝกแลว, ก็ธรรมดาผู
มีตนอันฝกแลว ยอมไปสูทิศที่ตนไมเคยไป, ดวยเหตุนั้น พระผูมี
พระภาค เมื่อจะทรงสอนภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเคยเปนควาญชาง จึงตรัส
คาถานี้ในนาควรรค*ธรรมบทวา
* ขุ. ธ. ๒๕/๕๗.
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"บุคคลผูฝกแลว มีตนทรมานแลว ฝกฝนดี
แลว ยอมไปสูทิศที่ไมเคยไปได ฉันใด บุคคล
(สามัญ) พึงไปสูทิศที่ไมเคยไปดวยยานเหลานั้น
ฉันนั้น ไมไดเลย."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อคต ความวา ที่ไมเคยไปแมดวย
ความฝน. บทวา ทิส ไดแก พระนิพพาน.
บทวา อตฺตนา ไดแก จิต. บทวา สุทนฺเตน ความวาอันฝก
แลวดวยดี ดวยภาวนาอันสัมปยุตดวยอริยมรรค.
บทวา ทนฺโต ความวา ผูมีความเสพผิดออกแลว.
บทวา ทนฺเตน ความวา ทรมานแลว ดวยการทรมานอินทรีย.
มีคําที่พระผูมีพระภาคตรัสไวดังนี้วา "บุคคลผูมีปญญาฝกฝนแลว มีตน
อันทรมานแลวในเบื้องตน ในสวนภายหลัง ฝกฝนดีแลว ยอมไปสู
ทิศที่ไมเคยไป คือถึงภูมิที่ฝกฝนแลว ฉันใด บุคคลบางคนพึงไปสูทิศ
ที่ไมเคยไปดวยยานทั้งหลาย มียานอันเทียมชางเปนตนเหลานั้น ฉันนั้น
ไมได; ภิกษุ เพราะฉะนั้น การฝกตนเทานั้นประเสริฐสําหรับเธอ.
กถาวาดวยการตั้งตนไวชอบ จบ.
[๑๑๔] มงคล ๓ ประกร คือ การอยูในประเทศอันสมควร ๑
ความเปนผูมีบุญอันทําไวในกอน ๑ การตั้งตนไวชอบ ๑ พระผูม ีพระ
ภาคตรัสไวดวยคาถาแมนี้ ดังพรรณนามาฉะนั้น . บาทที่ ๑ ในคาถา

