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                               มังคลัตถทีปนี  แปล 
                                        เลม   ๕  
                         พรรณนาความแหงคาถาที่   ๙* 

        [๔๖๙]    พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่  ๙  ดังน้ี :  กิจมีการสํารวม 
อินทรียเปนตน   ชื่อวา   ตบะ.   กิจมีการเวนจากเมถุนเปนตน  ชื่อวา 
พรหมจรรย.   การเห็นมรรคดวยสามารถการตรัสรูอริยสัจ ๔   ชื่อวาอริย- 
สัจจานทัสสนะ.    การบรรลุหรือการพิจารณาเห็นพระนิพพานกลาวคือ 
พระอรหัตตผล   ชื่อวา   นิพพานสัจฉิกิริยา.    บทวา  เอต  เปนตน 
ความวา    เทพดา    ทานจงถือวา  "ตบะ ๑  พรหมจรรย  ๑   การเห็น 
มรรคดวยสามารถการตรัสรูอริยสัจ  ๑   การทําพระนิพพานใหแจง  ๑ 
กรรม  ๔   อยาง    มีตบะเปนตนนี้   เปนมงคลอันสูงสุด."    ความ 
สังเขปในคาถาท่ี   ๙   นี้เทาน้ี      สวนความพิสดารในคาถาท่ี   ๙    นี ้
ดังตอไปนี้ : - 
 
 *   พระมหาฉาย  สุวฑฺฒโน ป.  ธ.  ๘  วัดบวรนิเวศวหิาร  แปล.  
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                                    กถาวาดวยตบะ 
        [๔๗๐]   ธรรมเปนเครื่องเผาผลาญบาป    ชื่อวา   ตบะ.    ดวย 
เหตุนั้น   ในอรรถกถา๑  ทานจึงกลาววา  "ธรรมทีช่ื่อวา  ตบะ  เพราะ 
อรรถวาเผาผลาญซึ่งธรรมท้ังหลายอันลามก." 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ตปติ   ความวา    ยอมยังบาปธรรม 
ทั้งหลายใหเรารอน.   ดวยเหตุนั้น   พระศัพทศาสตราจารย   จึงกลาว 
ไวในหมวดธาตุมี   ภู   ๒ธาตุเปนตนวา    "ตป   ธาตุ  ลงในอรรถวายัง 
บาปธรรมท้ังหลายใหเรารอน    สําเรจ็รูปเปน   ตปติ."        หมวดธาตุมี 
จุร    ๓ธาตุเปนตนวา   "ตป   ธาตุ  ลงในอรรถวา  เผาผลาญ สําเร็จรูป 
เปน  ตเปติ.   ลงในการีต  สําเร็จรูปเปน  ตาเปติ."   ศัพทคือ ตป เปน 
ไปในธรรมและวัตร.   ดวยเหตุนั้น   ในปทาเนกัตถวรรค๔   ทานอาจารย 
โมคคัลลานะ    จึงกลาววา   "ศัพทคือ   ตป    เปนไปในธรรมและใน 
วัตร." 
        ฎีกาปทาเนกัตถวรรคนั้นวา     "ศัพทคือ   ตป   นั้น    เปนไปใน 
วัตร  คือทิฏฐิสมาจาร     ( ความประพฤติโดยเอื้อเฟอดวยดีดวยอํานาจ 
ความเห็น ). 
        [๔๗๑]   คุณมขีันติเปนตน  ชื่อวา  ธรรม.  จรงิดังน้ัน  ขันติ ชื่อวา 
ตบะ   ( มา )   ในบาทคาถาน้ีวา  "ความอดกลั้นคือความทนทาน เปน 
 
๑.  ป.  โช.  ขุ.   ขุ.  ๖๖.     ๒.  ป.  โช.  ขุ.  สุ. ๒/๒๒๐   ๓.  สทฺทนีติธาตุมาลา ๒๒๐ 
๔.อภิธานปฺปทีปกา  คาถาท่ี  ๒๐๖๒.  แตพยัญชนะตางกันเล็กนอย.  
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ตปธรรมอยางยิ่ง.  
        ศลีชื่อวาตบะ   ( มา )   ในโลมสกัสสปชาดก๑   "เราจักละกาม 
ทั้งหลายทําตบะ." 
        อุโบสถกรรม  ชื่อวาตบะ    ( มา )    ในมหาหังสชาดก๒วา 
        "เราพิจารณาเห็นกุศลธรรมเหลาน้ัน   คือ     ทาน    ๑ 
        ศีล   ๑     บริจาค     ๑     ความซือ่ตรง    ๑      ความออน 
        โยน    ๑     ตบะ    ๑     [ ความไมโกรธ   ๑     ความไม 
        เบียดเบยีน   ๑    ความอดทน    ๑    ความไมยนิราย    ๑ 
        ซึ่งต้ังอยูแลวในตน.]" 
        กิจมีการเรียนพระพุทธพจนเปนอาทิ   กช็ื่อวา   ตบะ  ( มา )  ใน 
บาทคาถานี้วา       "ความเพียรเครื่องเผาผลาญกิเลสของหมูชนผูพรอม 
เพรียงกัน  เปนเหตุนําสุขมาให." 
        ดวยเหตุนั้น   ในอรรถกถาธรรมบท    ทานจึงกลาววา   "ก็การ 
เรียนพระพุทธพจนก็ดี    การรักษาธุดงคก็ดี     การกระทําสมณธรรม 
ก็ดี   แหงชนผูพรอมเพรียงกันทั้งหลาย    คือหมูชนผูมีจิตเปนอันเดียวกัน 
ยอมนําสุขมาให;   เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาค   จึงตรัสวา   "สมคฺคาน 
ตโป    สุโข." 
        [๔๗๒]    สวนในฎกีาเทวปุตตสังยุต    ทานกลาวอธิบายไววา 
"ก็ธรรมคือธุดงค   ชื่อวา   ตบะ   เพราะเผาผลาญ   ความละโมภ   ดวย 
 
 ๑.ชาตกฏกถา.    ๕/๓๘๖        ๒.   ชาตกฏกถา  ๘  ๒๗๘  
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อํานาจแหงตัณหา.    ในหมวดธาตุมี   จุร๑ ธาตุเปนตน  ทานกลาววา 
"ศีล   ชื่อวาตบะ  ในบทวา  ตโป  นี้   เพราะอรรถวา   ยังอกุศลกรรม 
ทั้งหลายใหเรารอน  
           แตในมงคลขอวา  ตโป    นี ้   กศุลกิจมีการสํารวมอินทรียเปนตน 
ชื่อวา   ตบะ.    ดวยเหตุนั้น   ในอรรถกถา๒  ทานจึงกลาววา "การ 
สํารวมอินทรีย   ชื่อวา  ตบะ   เพราะเผาผลาญอกุศลเจตสิกธรรมมี 
อภิชฌาและโทมนัสเปนตน.    อีกนัยหนึ่ง   ความเพียรชื่อวา    ตบะ 
เพราะเผาผลาญความเกียจคราน. 
           บรรดาความสํารวมอินทรียและความเพียรทั้ง ๒ นั้น   ความ 
สํารวมดวยสติ  ชื่อวา   อินทรียสังวร.   ก็ความสํารวมดวยสตินั้น   โดย 
ความก็คือตัวสติ.   ดวยเหตุนั้น  ในฎีกามูลปริยายสูตร  ทานจึงกลาว 
วา   "คุณเครื่องสํารวมอินทรีย   ชื่อวา   สติสังวร.   และคุณเครื่อง 
สํารวมอินทรียนั้น   เปนไปแลวอยางนั้นนั่นแล  ( ชื่อวา  สติสังวร. )" 
           อรรถกถา๓สัพพาสวสูตรวา    "ธรรมที่มีชื่อวา  สังวร  เพราะเปน 
เครื่องกั้น.   ทานกลาวคําอธิบายไววา  "เพราะปด   คือกั้นไว"  คําวา 
สวโร   นั่น  เปนชื่อของสติ. 
           [๔๗๓]   ความจริง   บุคคลผูสํารวมดวยการสํารวมอินทรีย  ชื่อ 
วา   ยอมรักษาอินทรียทั้งหลายเพ่ือละอกุศลเจตสิกธรรมมีอภิชฌาเปนตน. 
ดวยเหตุนั้น   ในจตุตถวรรคปฐมปณณาสก    ในจตุกกนิบาต 
 
๑.  สทฺทนีติ  ธาตุมาลา.   ๒๒๑.      ๒.  ป.  โช.  ขุ.  ขุ.   ๑๖๗.  ๓.  ป.  สู.  ๑/๑๐๔  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๕ - หนาท่ี 5 

อังคุตตรนิกาย๑    พระผูมพีระภาคจึงตรัสวา   "ภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุ 
ชื่อวา  เปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลายอยางไร ?   ภิกษุ  
ทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปดวยตาแลว     เปนผูไมถือโดย 
นิมิต    ( คือรวบถือ )   เปนผูไมถือโดยอนุพยัญชนะ  ( คือแยกถือ ) 
อกุศลธรรมทั้งหลายอันลามก    คืออภิชญาและโทมนัส   พึงซานไป 
ตาม  ( ครอบงํา )  บุคคลผูไมสํารวมอินทรียคือจักษุนั้นอยู  เพราะการไม 
สํารวมอินทรียคือจักษุใดเปนเหตุ,       ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมอินทรียคือ 
จักษุ     ยอมรักษาอินทรียคือจักษุ   ยอมถึงความสํารวมในอินทรีย 
คือจักษุ.     ภิกษุฟงเสียงดวยหู  ฯ ล ฯ    สูดกลิ่นดวยจมูก   ฯ  ล  ฯ   ลิ้ม 
รสดวยลิ้น  ฯ ล ฯ   ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย  ฯ  ล  ฯ   รูธรรมารมณ 
ดวยใจแลว    เปนผูไมถือโดยนิมิต    ฯ  ล  ฯ   ยอมถึงความสํารวมใน 
อินทรียคือใจ   ภิกษุทั้งหลาย  อยางนี้แล  ภิกษุ    เปนผูชื่อวามีทวาร 
อันสํารวมแลว  ในอินทรียทั้งหลาย." 
                                     บาลีอปริหานิสูตร  จบ. 
        [๔๗๔]  อรรถกถา๒ติกนิบาต   อังคุตตรนิกายวา  "สองบทวา 
อินฺทฺริเยสุ   คุตฺตทฺวาโร   ความวา    เปนผูมีทวารอันตนปดแลวใน 
อินทรียทั้งหลายมีใจเปนท่ี  ๖." 
        อรรถกถา๓ทุกนิบาตในอิติวุตตกะวา    "บทวา    อคุตฺตทฺวาโร 
คือ   ผูมีทวารอันไมปดแลว  เพ่ือเฉลยคําถามวา     "ก็ภิกษุเปนผูมีทวาร 
อันไมคุมครองแลวในธรรมอะไร ?  พระผูมีพระภาค   จึงตรัสวา   "ใน 
 
๑. องฺ.  จตุกฺก  ๒๑/๕๐.       ๒. มโน.  ปู.   ๓/๑๐๔.    ๓. ป. ที. อิติ.  ๑๒๗.  
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อินทรียทั้งหลาย."  
        ปกรณ๑วิเสสชื่อวิสุทธิมรรควา  " หลายบทวา  จกฺขุนา  รปู  ทิสฺวา 
ความวา  เห็นรูปดวยวิญญาณอันอาศัยจักษุซึ่งสามารถในการเห็นรูปอัน 
ไดโวหารวา     จักษุ    ดวยอํานาจแหงเหตุ.   บทวา  น   นมิิตฺตคฺคาหี 
ความวา   ภิกษุไมยึดถือซ่ึงสตรีนิมิตและบุรุษนิมิต   หรือนิมิตอันเปน 
ที่ต้ังแหงกิเลสมีสุภนิมิตเปนตน   คือยอมต้ังอยูในนิมิตสักวาเห็นแลว 
เทาน้ัน.   บทวา  นานุพฺย ฺชนคฺคาหี   ความวา   ไมยึดถือซ่ึงอาการอัน 
ตางโดยมือ  เทา  การหัวเราะ   ยิ้มแยม  เจรจา  และ   เหลียวดูเปนตน 
อันไดโวหารวา  อนุพยัญชนะ  เพราะปรากฏเนือง ๆ  คือการกระทํา 
ความเปนของปรากฏแหงกิเลสทั้งหลาย  ไดแก  ถือเอาซ่ึงอวัยวะนอย 
ใหญอันมีอยูในสรีระนั้นอยางเดียว.   ในคําวา  ยตฺวาธิกรณเมน  เปน 
ตน  พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี :  ธรรมมอีภิชฌาเปนตนเหลาน่ัน  พึงซาน 
ไปตาม   คือติดตามบุคคลผูนั้น  คือผูไมสํารวมอินทรียคือจักษุ ไดแก 
เปนผูไมปกปดจักษุทวารดวยบานประตูคือสติอยู  เพราะเหตุใด ?  คือ 
เพราะเหตุแหงการไมสํารวมอินทรียคือจักษุใด ?  หลายบทวา  ตสฺส 
สวราย ปฏิปชฺชติ    ความวา   ยอมปฏบิัติเพ่ือประโยชน  แกการปด 
อินทรียคือจักษุนั้น  ดวยบานประตูคือสติ.  ก็ภิกษุผูปฏิบัติอยูโดยอาการ 
อยางนั้นแล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา   ยอมรกัษาอินทรียคือจักษุ 
บาง, วา    "ยอมถึงความสํารวมในอินทรียคือจักษุบาง." 
        [๔๗๕]  ฎีกา๒วิสุทธิมรรควา   "บทวา    การณวเสน  คือ   ดวย 
 
 ๑.  วิ.  ม.     ๑/๒๔.      ๒.  ป.   ม ฺ.      ๗/๖๙.  
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อํานาจแหงเหตุอันไมทั่วไป.   แทจริง   พระผูมีพระภาค   ทรงอางผลดวย  
อํานาจแหงเหตุอันไมทั่วไป   ดังอุทาหรณวา  "หนอขาวเหนียวเสียงกลอง" 
ฉะน้ัน.  อีกนัยหน่ึง  คําวา  จกฺขุนา  นั่น   เปนคําบงถึงจักษุที่วิญญาณอาศัย 
แลว  โดยโวหารวาจักษุเปนที่อาศัย  ( แหงวิญญาณ )  เหมือนอุทาหรณวา 
"เตียงยอมทําเสียง๑โห"  ฉะน้ัน.  พึงทราบวินิจฉัยในคําวา อิตฺถี ปุริสนิมิตฺต 
วา   นี ้  ดังตอไปนี้:  ทรวดทรงที่บุคคลยึดถือโดยมุงถึงรูป ๑ ความนูนแหง 
เนื้อถัน   ๑   ความเปนผูมีปากไมมีหนวด ๑  การเกลาผมและการใช ( นุง 
หม )  ผา  ๑  อิริยาบถตาง ๆ  มีการยืนการเดินไมองอาจเปนตน ๑ ทั้งหมด 
อาศัยสันดานของหญิง  ชื่อวา  สตรีนมิิต  เพราะเปนเหตุแหงการรูจักวา 
หญิง.   บุรุษนิมิตพึงทราบโดยปริยายตรงกันขามจากคําท่ีกลาวแลว,  พึง 
ทราบวินิจฉัยในคําวา  สุภนิมิตฺตาทิก  วา  นี้   ดังตอไปนี้ :  อาการท่ีนา 
ปรารถนาอันเปนเหตุเกิดราคะ  ชื่อวา  สุภนิมิต : พึงทราบการสงเคราะห 
นิมิตท้ังหลายมีปฏิฆนิมิตเปนตน  ดวย  อาทิ  ศัพท.  ก็การสงเคราะหนั้น 
พึงทราบวาเปนอาการอันไมนาปรารถนาเปนตน  อันเปนเหตุเกิดโทสะ 
เปนอาทิ.  ในบาลีในอปริหานิสูตรนี้  อภิชฌากับโทมนัสเทานั้นมาโดยยอ 
ก็จริง.  ถึงกระน้ัน  บัณฑิตพึงปรารถนาการสงเคราะหแมซึ่งอุเบกขานิมิต 
เขาดวย   เพราะแมโมหะอันเกิดข้ึนดวยการเพงอารมณอันไมเสมอ  เปน 
อสังวร.  จริงอยางนั้น   พระพุทธโฆษาจารยกลาวไววา   "ความเปนผู 
มีสติหลงลืม  หรือความไมรู"    ก็อารมณอันเปนที่ต้ังแหงอัญญาณุเบกขา 
( คือการวางเฉยเพราะความไมรู )  ชื่อวา   อุเบกขานิมิต    ในคําวา 
 
๑.  หมายถึงเตียงท่ีบุคคลอาศัยอยู โดยเปนสมุทาจารโวหารเรียกรวม.  
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อุเปกฺขานิมิตฺตสฺสาป  นี้   และอุเบกขานิมิตน้ัน   พึงทราบดวยอํานาจ 
แหงความเพงอารมณนั้น   อันไมเสมอ.   เหตุแหงราคะ   โทสะ   และ  
โมหะ   ทานกลาววา   "เปนสุภนิมิต"  เปนตน   โดยสังเขป   ดวยประการดัง 
พรรณนามาฉะน้ัน.    ดวยเหตุนั้น    พระพุทธโฆษาจารย  จึงกลาววา 
"ซึ่งนิมิตอันเปนที่ต้ังแหงกิเลส."  คําวา   ทิฏมตฺเตเยว  สณฺาติ  ความ 
วา   หยุดอยูในอายตนะคือรูปสักวาจักษุวิญญาณ   และวิถีจิตจับแลวเทา 
นั้น   ตอจากนั้นไปไมกําหนดอาการมีวางามเปนตนอะไร ๆ เลย.  บทวา 
ปากฏภาวกรณโต   ไดแก    เพราะทําความเปนสภาพปรากฏ     คือทํา 
ความเปนสภาพแจมแจง.   จริงอยู     เมื่อบุคคลกําหนดอยูซึ่งอวัยวะ 
มีมือเปนตน   แหงวัตถุอันเปนขาศึก    โดยอาการมีวางามเปนตน, 
กิเลสทั้งหลาย    เมื่อเกิดข้ึนในอวัยวะมีมือเปนตนน้ันร่ําไป   ยอมเปน 
สภาพปรากฏชัด    เพราะฉะนั้น   อวัยวะมีมือเปนตนเหลาน้ัน  จึงชื่อ 
วา   เปนที่ปรากฏเนือง  ๆ   แหงกิเลสเหลาน้ัน.   ก็การกําหนดอวัยวะ 
มีมือเปนตนเหลาน้ัน  โดยอาการมีวางามเปนตน    ก็ไดแกอาการคือการ 
ประชุมพรอมแหงภูตรูปและอุปาทายรูปอันต้ังลงแลว    โดยอาการน้ัน  ๆ 
เพราะละอาการนั้นแลว   สภาพอะไร ๆ  ชื่อวามีมือเปนตนโดยปรมัตถะ 
ยอมไมมี;   เพราะฉะนั้น     ทานจึงกลาววา   "หตฺถปาท  ฯ เป ฯ  อาการ 
น  คณฺหาติ"     เพ่ือจะเฉลยคําถามวา    "ก็ภิกษุยอมยึดถือส่ิงอะไร  ?" 
ทานจึงกลาววา   "ยึดถืออวัยวะนอยใหญที่มีอยูในสรีระนั้นนั่นเอง."   ภิกษุ 
ยอมยึดถืออวัยวะอันมีอยูในสรีระนัน้มีผมและขนเปนตน     หรืออาการ 
สักวาภูตรูปและอุปาทายรูปอยางเดียว   ตามความเปนจริง.    ทานกลาว  
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วา   "เพราะเหตุแหงการไมสํารวมอินทรียคือจักษุใด"     แลวกลาวอีกวา  
"เพ่ือประโยชนแกการปดอินทรียคือจักษุนั้น      ดวยบานประตูคือสติ" 
ไมกลาววา    "เพ่ือประโยชนแกการปดอสังวร."     คําวา     เพ่ือประโยชน 
แกการปดอินทรียคือจักษุนั้นดวยบานประตูคือสตินี้นั้น     ทานกลาวไว 
ก็เพราะทําอธิบายวา    "ความซานไปแหงอภิชฌาเปนตน   ที่พระผูมี 
พระภาค    ทรงแสดงเพราะเหตุแหงการไมสํารวมอินทรียคือจักษุ    ทรง 
แสดงวา     เปนไปเพราะเหตุแหงอินทรียคือจักษุอันภิกษุไมสํารวมแลว 
เทาน้ัน."   ดวยวา   อินทรียคือจักษุ   เปนเหตุแหงความซานไปแหงอภิชฌา 
เปนตน  อันเปนไปในจักษุทวาร     เหมือนอินทรียคือจักษุที่เปนเหตุแหง 
วิญญาณอันอาศัยทวารน้ันฉะน้ัน.     เม่ือความท่ีอินทรียคือจักษุอันภิกษุ 
ไมสํารวมแลว   มีอยู,    อกุศลเจตสิกธรรมมีอภิชฌาเปนตนเหลาน้ัน 
ยอมซานไป   เพราะเหตุนั้น  พระผูมพีระภาค    จึงตรัสอสังวรโดยประ - 
การน้ัน   ซึ่งเปนเหตุแหงอินทรียคือจักษุอันไมสํารวมอยูแล,     นัยหน่ึง๑ 

บทวา   ยตฺวาธิกรณ   ความวา   เพราะเหตุแหงอินทรียคือจักษุใด.    ใน 
บทวา   ยตฺวาธิกรณ   นี้  มีโยชนาดังนี้วา   "ถามวา    เพราะเหตุแหงอินทรีย 
คือจักษุเชนไร ?  แกวา  แหงอินทรียคือจักษุที่ภิกษุไมสํารวมแลว,  ถาม 
วา  ก็อินทรียคือจักษุเชนไร  ที่ภิกษุไมสํารวมแลว  แกวา  อกุศลเจตสิก- 
ธรรมมีอภิชฌาเปนตน   ยอมซานไปเพราะเหตุแหงการไมสํารวมอินทรีย 
คือจักษุใด,   จักขุนทรียนั้นอันบัณฑิตกําหนดแลววาซานไปตาม.  ภิกษุ 
ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมอินทรียคือจักษุนั้น." 
        [ ๔๗๖ ]    อรรถกถา๒สัพพาสวสูตร    และปกรณวิเสสชื่อวิสุทธิ- 
 
๑.หิ   ศัพท    ลงในอปรนอัตถ.      ๒.  ป.     ส.   ๑/๑๐๔.  
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มรรค๑วา   "ในคําวา     จกขฺุนฺทฺริเย  สวร  อาปชฺชติ  เปนตนนั้น  สังวร 
หรืออสังวรยอมไมมีในจักขุนทรีย.   ดวยวา    ความระลึกไดก็ดี   ความ 
เปนผูมีสติฟนเฟอนก็ดี   ยอมไมอาศัยจักษุประสาทเกิดข้ึน.    ก็แตวา 
เมื่อใดรูปารมณมาสูคลองจักษุ,      เม่ือน้ัน      ครัน้ภวังคจิตเกิดดับ    ๒ 
ครั้ง   มโนธาตุฝายกิริยา   ยังกิจคือการนึกใหสําเร็จแลวก็ดับไป, 
แตนั้นไป     จักขุวิญญาณยังกิจคือการเห็นใหสําเร็จเกิดข้ึนแลวดับไป, 
แตนั้น      มโนธาตุฝายวิบากยังกิจคือการรับ    ( อารมณ )    ใหสําเร็จ 
เกิดข้ึนแลวดับไป,   แตนั้น   มโนวิญญาณธาตุอันเปนอเหตุกวิบาก   ยัง 
กิจคือการพิจารณาใหสําเร็จเกิดข้ึนแลวดับไป,   แตนั้น   มโนวิญญาณ- 
ธาตุฝายอเหตุกกิริยา   ยังกิจคือการกําหนด  ( อารมณ )  ใหสําเร็จ   เกิด 
ข้ึนแลวดับไป.    ในลําดับนั้น    ชวนจิตยอมแลนไป.   บรรดาสมัยแหง 
ภวังคจิตเปนตนแมนั้น   สังวรหรืออสังวรยอมไมมีในสมัยแหงภวังคจิต 
ทีเดียว   ( และ )   ยอมไมมีในสมัยแหงวิถีจิตมีอาวัชชนะเปนตนอยางใด 
อยางหน่ึงแมโดยแท.    ถงึอยางนั้น    ถาโทษเครื่องทุศีลก็ดี   ความเปน 
ผูมีสติฟนเฟอนก็ดี   ความไมรูก็ดี   ความไมอดทนก็ดี  ความเกียจคราน 
ก็ดี     ยอมเกิดข้ึนในขณะแหงชวนะ,     อสังวรยอมมีได.   อสังวรน้ันแม 
มีอยูอยางนั้น   พระผูมีพระภาค   ก็ตรัสวา   "ความไมสํารวมในอินทรีย 
คือจักษุ."  ถามวา   เพราะเหตุอะไร  ?   แกวา   เพราะเม่ือสังวรน้ันมีอยู, 
ทวารก็ดี   ภวังคจิตก็ดี   วิถีจิตมีอาวัชชนะเปนตนก็ดี  ยอมเปนอันภิกษุ 
ไมคุมครองแลว.   เปรียบเหมือนอะไร  ?     เปรียบเหมือนเมื่อประตู 
ทั้ง   ๔     ดานในพระนคร    อันบุคคลไมระวังแลว    ประตูภายในเรือน 
 
๑.  วิ.  ม.   ๑/๒๖.  
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ซุมประตู    และหองเปนตน   เปนอันบุคคลระวังดีแลวก็จริง,   ถึงกระ-  
นั้น    สิ่งของทั้งปวงภายในพระนคร   ยอมชื่อวาอันบุคคลไมไดรักษา 
คุมครองอยูนั่นเอง,    เพราะพวกโจรพากกันเขาไปทางประตูพระนคร 
แลว    พึงทําโจรกรรมท่ีพวกตนปรารถนาไดฉันใด;   เมื่อโทษมีโทษ 
เครื่องทุศีลเปนตน   เกิดข้ึนในชวนะ   เมื่ออสังวรน้ันมีอยู,   ทวารก็ดี 
ภวังคจิตก็ดี    วิถีจิตมีอาวัชชนะเปนตนกด็ี  ยอมเปนอันภิกษุไมไดคุมครอง 
ฉันนั้นเหมือนกัน.     ก็เม่ือคุณท้ังหลายมีศีลเปนตน   เกิดข้ึนในชวนะ 
นั้น,     ทวารก็ดี    ภวังคจิตก็ดี    วิถีจิตมีอาวัชชนะเปนตนก็ดี   ยอม 
เปนอันภิกษุคุมครองแลว,     เปรียบเหมือนอะไร  ?    เปรียบเหมือน 
เมื่อประตูพระนครทั้งหลายอันบุคคลระวังแลว   แมภายในเรือนเปนตน 
บุคคลจะไมระวังเลยก็จริง,  ถึงกระน้ัน   สิ่งของทั้งปวงภายในพระนคร 
ชื่อวา     เปนอันบุคคลรักษาดี   คุมครองดีทีเดียว,   เพราะเม่ือประตู 
พระนครอันบุคคลปดไว   พวกโจรก็เขาไปไมไดฉันใด;   เมื่อคุณมีศีล 
เปนตน   เกิดข้ึนในชวนะ.    ทวารก็ดี   ภวังคจิตก็ดี   วิถีจิตมีอาวัชชนะ 
เปนตนก็ดี    ยอมเปนอันภิกษุคุมครองแลวฉันนั้นเหมือนกัน.     เพราะ 
เหตุนั้น   สังวรท่ีเกิดข้ึนอยูในขณะแหงชวนะ    พระผูมีพระภาคจึงตรัส 
วา   "ความสํารวมในอินทรียคือจักษุ"    ดังน้ี." 
        [๔๗๗]   ฎีกาสัพพาสวสูตร   ในมูลปณณาสกวา    "อกุศลธรรม 
อันเปนขาศึกตอสติ   ชื่อวา    ความเปนผูมีสติฟนเฟอน.    การกําหนด 
จิตมีอยูดังน้ีวา   "ภวังคจิตนับไมถวน   เกิดข้ึนในวิถีอ่ืนตอเนื่องกันไป 
ก็จริง,   ถึงอยางน้ัน    ในระหวางการเกิดข้ึนแหงอาวัชชนะ   เพราะ  
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กระทบประสาท  ภวังคจิตเกิดข้ึนเพียง  ๒   ดวงเทาน้ัน"    เพราะเหตุนั้น  
พระอรรถกถาจารย   จึงกลาววา    "เม่ือภวังคจิตเกิดข้ึน  ๒   ครั้งแลว 
ดับไป."   คําเปนตนวา   ชวนกฺขเณ   ทุสฺสีลฺย  วา    ผูศึกษาพึงประกอบ 
เขาตามสมควรแกกําเนิดในทวารทั้ง ๖   เพราะวาคําทั้งหมด  ทานกลาว 
ไวในจักษุทวารน้ีแล  เพ่ือจะไมตองกลาวซ้ําอีก.    เพราะโทษเครื่องทุศีล 
กลาวคือกายทุจริตและวจีทุจริต    ไมมีในทวารทั้ง  ๕  เลย;     เพราะ 
ฉะน้ัน   อสังวรคือโทษเครื่องทุศีล   ผูศึกษาพึงประกอบเขาดวยสามารถ 
แหงมโนทวาร,   อสังวรนอกน้ี    พึงประกอบเขาดวยสามารถแหง 
ทวารแมทั้ง  ๖.       เพราะอกุศลธรรมมีความเปนผูมีสติฟนเฟอนเปนตน 
อันมีธรรมเปนปฏิปกษตอสติเปนตนเปนลักษณะ  พึงเกิดข้ึนไดในทวาร 
ทั้ง  ๕.   สวนโทษเครื่องทุศีล   อันเปนวีติกกมโทษซึ่งเปนไปทางกาย 
และวาจา   ไมพึงเกิดข้ึนในทวารทั้ง   ๕   นั้นไดเลย    เพราะชวนะอัน 
เปนไปทางทวารท้ัง  ๕  จะยังวิญญัติใหเกิดข้ึนไมไดแล.    บทวา   ยถา 
กึ   ความวา   อุทาหรณแหงประการเปนเหตุที่อสังวรซ่ึงเกิดข้ึนในชวนะ 
อันพระผูมีพระภาคตรัสวา    "ความไมสํารวมในจักษุทวาร"    นั้นอยาง 
ไร   ?    อธิบายวา    เปรียบเหมือนเมื่อประตูพระนครอันบุคคลไมระวัง 
แลวมีอยู,    เรือนเปนตนอันเนื่องดวยนครน้ันก็เปนสถานที่อันบุคคลไม 
ระวังดวยฉันใด;   เมื่อความไมสํารวมมีในชวนะ,      ทวารเปนตนอัน 
เนื่องดวยชวนะนั้น   ก็เปนอันภิกษุไมสํารวมแลวฉันนั้น    เพราะเหตุนั้น 
เมื่ออสังวรในวัตถุอ่ืนมี,   ความท่ีวัตถุอ่ืนเปนของอันบุคคลไมระวังแลว 
ก็ยอมมีได   เพราะเหตุนั้น      พระอรรถกถาจารยจึงแสดงความเปน  
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อาการเสมอกันเทาน้ัน    หาไดแสดงความเปนอาการเสมอกันในเบ้ืองตน  
และเบ้ืองปลาย    หรือความเปนอาการเสมอกันในภายในและภายนอก 
ไม.    ก็ความเกี่ยวเนื่องกัน   บัณฑิตพึงเห็นดังวามานี้   เพราะความท่ี 
ทวารเปนตน    เปนของนับเนื่องในสันตติอันเดียวกันกับชวนะ.   จิตมี 
ภวังคจิตเปนตน    อันสําเร็จในเบ้ืองตนโดยความเปนปจจัย   ถงึจะไมมี 
ในกาลแหงชวนะ    ก็ชื่อวามีอยูนั่นเอง    เพราะความสําเร็จผลเหมือน 
จักษุเปนตนฉะนั้น,    เพราะภวังคเปนตนอันทรงอยูนั่นแลบัณฑิตก็หา 
เรียกวามีอยูไม.   เพราะเหตุนั้น   เมื่อทวารและภวังคเปนตนมีอยู,  ชวนะ 
ซึ่งเกิดข้ึนทีหลัง   พระอรรถกถาจารย    จึงกลาววาเสมอกับประตูพระนคร 
เพราะทําใหเปนดังวามีในภายนอก.     สวนทวารและภวังคเปนตนนอกน้ี 
ทานกลาววาเสมอกับภายในพระนคร.   ความจริง   เมื่อความท่ีชวนะมีใน 
ภายนอก   และความที่ทวารและภวังคเปนตนนอกน้ี    เปนธรรมชาติมีใน 
ภายใน     แมจะไมมีโดยปรมัตถ   บณัฑิตพึงทราบความท่ีชวนะซ่ึงจรมา 
เกิดข้ึนบางครั้ง  ชื่อวา   เปนภายนอกและความที่ทวารและภวังคนอกน้ีมี 
สภาพหางไกลจากชวนะน้ัน   ชื่อวาเปนภายใน   โดยปริยาย ( โดยออม ) 
เพราะบาลีมีอาทิวา   "ภิกษุทั้งหลาย  จิตนี้เปนธรรมชาติปภัสสร.   แตจิต 
นั้นแล   เศราหมองไปเพราะอุปกิเลสทั้งหลายอันจรมา,   อีกนัยหนึ่ง  การ 
ที่โจรคือโทษเครื่องทุศีลเปนอาทิ   จรเขามาทางชวนะเชนกับประตูพระ 
นครแลว   จึงปลนในทวารและภวังคเปนตน   บัณฑิตพึงเห็นวาเปนการ 
ยังภัณฑะคือกุศลใหฉิบหายไป    เพราะเมื่ออสังวรเกิดข้ึนในชวนะแลว 
เบื้องหนาแตนั้นทวารและภวังคเปนตน   ก็ถึงความเปนเหตุแหงอสังวร.  
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ดวยวา   เมื่ออสังวรเกิดข้ึนแลว   ความท่ีทวารเปนตนเหตุแหง           
อสังวรน้ันยอมปรากฏ.   และอสังวรน้ันพอเกิดข้ึนเทาน้ัน   กห็ามความ 
ที่ทวารเปนอาทิ   เปนอุปนิสัยแหงสังวรทีเดียว   ยอมเปนไปแล.   ก็ใน 
สังวรและอสังวรท้ัง   ๒  นี ้   ลําดับความเปนไปแหงอสังวรท้ังหลายดังน้ี 
เมื่ออารมณมีรูปารมณเปนตน    ไปสูคลองในปญจทวาร,   เมื่ออกุศล- 
ชวนะเกิดข้ึนตามปจจัยแลวหยั่งลงสูภวังค.     ชวนะอันเปนไปทางมโน- 
ทวาร   ทําอารมณมีรูปเปนตนนั้นนั่นเอง   ใหเปนเครื่องยึดหนวงแลว 
หยั่งลงสูภวังค.     ชวนะกาํหนดอารมณในทวารนั้นนั่นแล   โดยนัย 
เปนตนวา   "หญิง    ชาย"     แลวกลับลงสูภวังคอีก.     ในวาระตอไป 
ชวนะยอมแลนไปดวยอํานาจการมีความกําหนัดเปนตน.   อารมณเชนนั้น 
ยอมกลับมาสูคลองแมอีก.    ชวนะเชนนั้นนั่นแล    ก็เกิดข้ึนในรูปารมณ 
เปนอาทิในปญจทวาร.    ทานหมายเอาชวนะนั้น   จึงกลาวคําเปนตนวา 
"เมื่อโทษเครื่องทุศีลเปนตนเกิดข้ึนแลวในชวนะ,    ครั้นเมื่ออสังวรน้ัน 
มีอยู,   แมทวารก็ยอมเปนอันภิกษุไมคุมครองแลว.    ฉันนั้นเหมือนกัน" 
พรรณนาความในฝายอสังวรเทาน้ีกอน.     แมในฝายสังวร   ผูศกึษาก็พึง 
ทราบความโดยนัยนี้แล"   แมฎีกาวิสุทธิมรรค  ก็พึงตรวจดู. 
        [๔๗๘]    บุคคลผูประกอบดวยอินทรียสังวร    ดังท่ีพรรณนามาน้ี 
ชื่อวา    ยอมรักษาอินทรียทั้งหลายเพ่ือละอกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตน. 
เพราะการสํารวมอินทรียนั้นของบุคคลนั้น   ชื่อวา   ยอมเผาผลาญอกุศล- 
ธรรมมีอภิชฌาเปนตนเหลาน้ัน;    เหตุนั้น   บุคคลจึงควรยังอินทรีย 
สังวรใหพรอมมูล   เพ่ือละอกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนอาทิ.    และอินทรีย  
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สังวรน้ัน   ชือ่วา   มีหิริโอตตัปปะเปนอุปนิสัย.    ดวยเหตุนั้น   พระผูมี  
พระภาคจึงตรัสไวในทุติยวรรค   ทุติยปณณาสก   สัตตกนิบาต  อังคุต๑ตร- 
นิกายวา    "ภิกษุทั้งหลาย    เปรียบเหมือนตนไม   มีกิ่งและใบวิบัติ 
เสียแลว.   แมกะเทาะของตนไมนั้นก็ไมถึงความบริบูรณ,   เปลือกก็ดี 
กระพ้ีก็ดี   แกนก็ดี   ( ของตนไมนั้น )  ก็ยอมไมถึงความบริบูรณ   แม 
ฉันใด;   ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อหิริและโอตตัปปะไมมี,  อินทรียสงัวรก็ไมมี 
ฉันนั้นนั่นแล;   อินทรียสังวรของบุคคลผูมีหิริและโอตตัปปะวิบัติ  ก็ยอม 
มีเหตุเครื่องเขาไปอาศัย    ( อุปนิสัย )   อันโทษเขาไปขจัดเสียแลว 
( เพราะ )    เม่ืออินทรียสังวรไมมี,  ศีลก็ไมม,ี    ศีลของผูมีอินทรียสังวร 
วิบัติ    ก็ยอมมีอุปนิสัยอันโทษขจัดเสียแลว,   ( เพราะ )   เมื่อศีลไมมี 
สัมมาสมาธิก็ไมมี.    สัมมาสมาธิของผูมีศีลวิบัติ   ก็ยอมมีอุปนิสัยอัน 
โทษขจัดเสียแลว,   ( เพราะ )   เมื่อสัมมาสมาธิไมมี,   ยถาภูตญาณ- 
ทัสสนะของผูมีสัมมาสมาธิวิบัติ    ก็ยอมมีอุปนิสัยอันโทษขจัดเสียแลว, 
( เพราะ )    เม่ือยถาภูตญาณทัสสนะไมมี    นิพพิทาและวิราคะก็ไมมี, 
นิพพิทาและวิราคะของผูมียถาภูตญาณทัสสนะวิบัติ    ก็ยอมมีอุปนิสัย 
อันโทษขจัดเสียแลว,   ( เพราะ )   เมื่อนิพพิทาและวิราคะไมมี,  วิมุตติ- 
ญาณทัสสนะก็ไมมี,      วิมุตติญาณทัสสนะของผูมีนิพพิทาและวิราคะ 
วิบัติยอมมีอุปนิสัยอันโทษขจัดเสียแลว"    และตรสัวา   "ภิกษุทั้งหลาย 
เปรียบเหมือนตนไมสมบูรณดวยกิ่งและใบ     แมกะเทาะของตนไมนั้น 
ก็ยอมถึงความบริบูรณ   เปลือกก็ดี  กระพี้ก็ดี   แกนก็ดี   ( ของ 
 
๑.  องฺ   สตฺตก.    ๒๓/๑๐๐.  
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ตนไมนั้น )  ก็ถึงความบริบูรณแมฉันใด;  ภิกษุทั้งหลาย   เมื่อหิริและโอต-  
ตัปปะมี,    อินทรียสังวร    ก็ยอมมีฉันนั้นนั่นแล,    อินทรียสังวรของผู 
สมบูรณดวยหิริและโอตตัปปะ   ก็เปนอันสมบูรณดวยอุปนิสัย ฯ ล ฯ  เมื่อ 
นิพพิทาและวิราคะมี,   วิมุตติญาณทัสสนะก็ยอมมี,  วิมุตติญาณทัสสนะ 
ของผูสมบูรณดวยนิพพิทาและวิราคะ   ยอมเปนอันสมบูรณดวยอุปนิสัย." 
                                        บาลีหิริสูตร   จบ. 
        [๔๗๙]   อรรถกถา๑หิริสูตรนั้นวา   "บทวา   หิโรตฺตปฺเป  ความวา 
เมื่อหิริดวย  โอตตัปปะดวย.    บรรดาหิริโอตตัปปะท้ัง  ๒   นัน้    หิริต้ังอยู 
โดยอาการคือละอาย,   โอตตัปปะต้ังอยูโดยอาการคือกลัว.    บทวา 
หตูปนิโส   ความวา    มีเหตุเครื่องเขาไปอาศัยถูกโทษขุดเสียแลว  คือ 
มีปจจัยอันขาดแลว.   วิปสสนาอยางออน   ชื่อวายถาภูตญาณทัสสนะ 
วิปสสนาที่มีกําลังและมรรค   ชื่อวานิพพิทาวิราคะ.    ความหลุดพนดวย 
อํานาจพระอรหัต   และปจจเวกขณญาณ   ชื่อวาวิมุตติญาณทัสสนะ." 
        [๔๘๐]   อินทรียสังวร   มีแกบุคคลผูถึงพรอมดวยหิริและโอต- 
ตัปปะ    ไมมีแกบุคคลผูเวนจากหิริโอตตัปปะน้ัน    ดังแสดงมาฉะน้ี. 
        ในขอน้ัน    มีเรื่องดังตอไปนี้  ( เปนอุทาหรณ ):- 
                                 [ เรื่องโลมสกัสสปดาบส ] 
        ในอดีตกาล    พระโพธิสัตว    ไดเปนดาบสช่ือวาโลมสกัสสป 
เปนผูมีตบะแกกลาในปาหิมพานต.     ภพของทาวสักกะหว่ันไหวเพราะ 
เดชตบะของทาน.    ทาวสักกะ   ทรงพิจารณาอยู   ทราบเหตุนั้น  ในเวลา 
 
๑.   มโน.   ปู.   ๓/๒๒๒.  
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เที่ยงคืน   จึงเสด็จเขาไปสูหองอันมีสิริของพระเจาพาราณสีแลวตรัสวา  
"เชิญเสด็จลุกข้ึนเถิด   มหาบพิตร   เราเปนทาวสักกะ,   ถาพระองค 
ปรารถนาความเปนเอกราชในชมพูทวีปทั้งส้ิน      จงมอบพระจันทวดี 
ราชกุมารี   พระธิดาของพระองค    ในมือของเสยหอมาตยแลวสงไป 
นําพระโลมสกัสสปฤษีมา   รับสั่งใหบูชายัญที่ตองทําการฆาปศุสัตว  พระ 
องคก็จักเปนผูเสมอดวยทาวสักกะ   ไมแก   ไมตาย   ครองเอกราชในชมพู 
ทวีปทั้งสิ้น"    ดังน้ีแลว   เสด็จหลีกไป. 
        ฝายพระราชา      ไดทรงสงเสยหอมาตยไปกับพระจันทวดีราชธิดา 
ในวันที่  ๒.  แมเสยหอมาตย   ไปนมัสการพระฤษี  แสดงพระนางจันทวดี 
ราชกุมารีผูเปรียบดวยนางเทพอัปสร.       พระฤษีทําลายอินทรียละหิร ิ
และโอตตัปปะ     แลดูพระนาง   ไดเปนผูมีจิตกําหนัด   เสื่อมจากฌาน 
พรอมกับการดู. 
        เสยหอมาตย   เรียนวา   "ทานผูเจริญ    นัยวา    ถาทานจักบูชายัญ 
แดพระราชา.   พระราชาจักพระราชทานพระราชกุมารีนี้แกทาน."      ทาน        
รับวา     "ดลีะ"    ดังน้ีแลว   จึงไปกรุงพาราณสีพรอมดวยชฎาทีเดียวเริ่ม 
จะบูชายัญแลว. 
        ครั้งน้ัน   มหาชน   ผูประชุมกันในสมาคมน้ัน     เห็นกิรยิาของ 
ทานน้ัน   จึงกลาววา    "ทานทํากรรมไมสมควรแลว"       แลวพากัน 
คร่ําครวญ    กลาวคาถา    ๒    คาถาในโลมสกัสสชาดก๑   ในนวกนิบาตวา 
        [๔๘๑]    "พระจันทรมีกําลัง,   พระอาทิตยมีกําลัง, 
 
๑.   ขุ.   ชา.    ๒๗/๒๖๑.   ตทฏกถา.     ๕/๓๘๔.  
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           สมณะและพราหมณมีกําลัง,         ฝงแหงสมุทรม ี
           กําลัง,       หญิงท้ังหลาย      ยังมีกําลังย่ิงกวากําลัง, 
           เพราะพระนางจันทวดี   ไดนาํพระโลมสกัสสปฤษี 
           ผูทีตบะสูง     สงบแลว      มาบูชายัญเพื่อประโยชน  
           แกพระราชบิดาได." 
                                      [ แกอรรถ ] 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บาทคาถาวา  พล  จนโฺท  พล  สุริโย  ความ 
วา   ชื่อวา    กําลังอยางอ่ืน    ในการกาํจัดมหันธการไมมี,     พระจันทร 
และพระอาทิตยเทาน้ัน   มีกําลังในการกําจัดมหันธการน้ันได.    บทวา 
สมณพฺราหมฺณา    ไดแก   สมณะและพราหมณทั้งหลายผูประกอบดวย 
กําลังคือขันติ   และกําลังคือญาณ   มีบาปอันสงบแลว    มีบาปอันลอย 
แลว     ดวยอันอดกลั้นกาํลังแหงอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณได. 
           บาทคาถาวา  พล  เวลา  สมุทฺทสฺส   ความวา   ฝงแหงมหาสมุทร 
ชื่อวามีกําลัง   เพราะเปนสถานที่อันสามารถเพ่ือไมใหลนข้ึนมา  กั้นน้ําไว 
ต้ังอยู. 
           บาทคาถาวา     พลาติพลมิตฺถิโย     ความวา   แตหญิงท้ังหลาย 
ชื่อวามีกําลังยิ่งกวากําลังเหลาน้ันทุกชนิด      เพราะเปนผูสามารถเพื่อ 
จะนําบุรุษท้ังหลายแมผูมีญาณอันบริสุทธิ์วิเศษ   ผูยังไมปราศจากราคะ 
มาสูอํานาจกําลังทุก  ๆ อยาง.   บทวา   ยถา   เทากับ  ยสฺมา. 
           สองบทวา   ปตุ   อตฺถาย   ความวา    เพ่ือประโยชนแหงความเจริญ  
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แกพระราชบิดา.    มีคําอธิบายวา    พระนางจันทวดีนี้   ทําสมณะผูมี  
ตบะสูงน้ี     ผูชื่อวาฤษี    เพราะเปนผูแสวงหาคุณทั้งหลายมีศีลเปนตน 
ใหเปนผูไมมีศีล    บูชายญัชื่อวาวาช๑เปยย   เพ่ือประโยชนแกพระราชบิดา 
เพราะฉะนั้น   ปราชญพึงรูคําน้ันวา   "หญิงท้ังหลายมีกําลังยิ่งกวากําลัง."; 
        [๔๘๒]    ในกาลน้ัน   ดาบส   เง้ือพระขรรคแกวข้ึน   โดยประสงค 
วา      "จักประหารชางมงคลท่ีคอ."      ชางเห็นกิริยานั้น   ถูกมรณภัย 
คุกคาม   ก็รองข้ึนดังลั่น,  แมชาง   มา   และโคอุสภะที่เหลือ  ไดยินเสียง 
ของชางนั้น   ก็พากันรองข้ึน.   แมมหาชนก็รองข้ึน.  ดาบสไดฟงเสียง 
นั้นแลวถึงความสลดใจ  แลดูชฎาเปนตนของตน   เปนผูมีความเดือด 
รอน  ดําริวา  " กรรมอันลามก  ไมสมควรแกเราหนอ "  ดังน้ีแลว   ยัง 
หิริและโอตตัปปะใหกลับต้ังข้ึนในขณะนั้นนั่นเอง พิจารณากสิณแลว  ยัง 
ฌานแมที่เส่ือมฉิบหายแลวใหกลับเกดิข้ึน   นั่งขัดสมาธิในอากาศ   แสดง 
ธรรมแดพระราชา   กลาวสอนเสร็จแลว   สั่งใหคนทําลายหลุมยัญพิธี 
 
๑.ในโบราณกรัชกาล  ใชสังคหวัตถุ  ๔  คือ  สสฺสเมธ  ความเปนผูฉลาดในขาวกลา คือถือเอา 
สวนท่ี ๑๐  แตขาวกลาท่ีสําเร็จแลว.  ปุริสเมธ  ความเปนผูฉลาดในบุรุษ  คือใหขาวและบําเหน็จ 
ทุก  ๖  เดือนแกมหาโยธา. สมฺมาปาส  กิจดจุคลองน้ําใจประชาชนผูขัดสน  คือใหทรัพยพัน  ๑ 
หรือ  ๒  พัน  เพื่อเจริญสวยภาษี  เวนให ๓ ป.  วาชเปยยฺ  กลาววาจาท่ีควรดื่มไว  ในใจ  คือ 
กลาวคําท่ีออนหวาน.   เม่ือประพฤติไดดังนี้ตางก็อยูเปนสุข ช่ือวา  นิรคฺคฬ  มีล่ิมอันออกแลว  เพราะ 
ไมตองลงล่ิมสลักประตูเรือน.  คร้ันรัชกาลพระเจาโอกกากราช  พราหมณท้ังหลายบัญญัติมหายญั  ๕ 
ยกเลิกสังคหวตัถุ ๔  นั้นเสีย. มหายัญ  ๕  คือ  อสฺสเมโธ  ยัญมีอันฆาซ่ึงมา.  ปุริสเมโธ 
ยัญมีอันฆาซ่ึงบุรุษ  นิรคฺคโฬ  ยัญมีล่ิมสลักอันออกแลว  เพราะไดบริจาคสมบัติของตนท้ังหมด. 
สมฺมาปาโส   ยัญอันมีสอดทอนไมในชองแอก. วาชเปยโฺย  ยัญมีอันดืม่ซ่ึงวาชะคือเนยใส  น้ําผ้ึง 
ท่ีเสกดวยมนต.  
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ใหพระราชาพระราชทานอภัยทานแกมหาชนแลว    ไปยังสถานของตน  
ตามเดิม   ไดเปนผูมีฌานไมเส่ือม  เขาถึงพรหมโลกแลว. 
                                 เรื่องโลมสกัสสปดาบส   จบ. 
           นี้ความยอเพียงเทานี้.     สวนความพิสดาร   ขาพเจาไดกลาวไว 
แลวในอนาคาริยวินัยในหนหลังแล. 
                                 กถาวาดวยอินทรียสังวร   จบ. 
           [๔๘๓]   ในคําวา   โกสชฺชสฺส  วา  ตปนโต   วิริย   นี้   มวิีนิจฉัย 
ดังตอไปนี้ :- 
           ความเกียจคราน   บัณฑิตพึงทราบดวยเหตุ   ๘   ประการ,   ความ 
เพียรก็เหมือนกัน.    ดวยเหตุนี้   ในตติยวรรค   แหงทุติยปณณาสก  ใน 
อัฏฐกนิบาต   อังคุตตรนิกาย๑    พระผูมีพระภาคจึงตรัสไววา  "ภิกษุ 
ทั้งหลาย   เหตุแหงผูเกียจครานเหลาน้ีมี   ๘   อยาง.  ๘   อยางเปนไฉน  ? 
ภิกษุทั้งหลาย   การงานเปนกิจอันภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกระทํามีอยู. 
เธอคิดอยางนี้วา  "การงานแล  จักเปนกิจอันเราพึงกระทํา,  แตวาเมื่อ 
เราทําการงานอยูแล   กายจักเหน็ดเหน่ือย,  อยากระน้ันเลย  เราจะนอน 
( ดีกวา. )"  เธอก็นอน   ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงคุณท่ีตนยังไมถึง   เพ่ือ 
บรรลุคุณท่ีตนยังไมบรรล ุ   เพ่ือทําใหแจงซ่ึงคุณท่ีตนยังไมไดทําใหแจง. 
ภิกษุทั้งหลาย   นี้เหตุของผูเกียจครานขอท่ี  ๑.   ภิกษุทั้งหลาย   ก็ขออ่ืน 
อันจะพึงกลาวยังมีอีก   การงานเปนกิจอันภิกษุทําแลว.  เธอคิดอยางนี้วา 
"เราแล  ไดทาํงานแลว,  แตเมื่อเราทํางานอยูแล   กายเหน็ดเหน่ือยแลว, 
 
๑.  องฺ   อฏก.    ๒๓/๓๔๓  
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อยากระน้ันเลย   เราจะนอน  ( ดกีวา )."  เธอก็นอน  ไมปรารภความเพียร  
ฯ ล ฯ   เพ่ือทําใหแจงซ่ึงคุณท่ียังไมไดทําใหแจง.   ภิกษุทั้งหลาย   นี ้
เหตุของผูเกียจครานขอที่  ๒.  ภิกษุทั้งหลาย  ก็ขออ่ืนอันจะพึงกลาวยัง 
มีอีก    หนทางอันภิกษุจะพึงไปมีอยู.   เธอคิดอยางนี้    "หนทางแล 
จักเปนหนทางอันเราตองเดิน,    แตเม่ือเราเดินไปสูหนทางแล   กายจัก 
เหน็ดเหน่ือย,   อยากระน้ันเลย   เราจะนอน  ( ดกีวา )."  เธอก็นอน 
ไมปรารภความเพียร  ฯ ล ฯ    นี้เหตุของผูเกียจครานขอท่ี  ๓.   ภิกษุ 
ทั้งหลาย  ก็ขออ่ืนอันจะพึงกลาวยังมีอีก   หนทางอันภิกษุเดินไปแลวมีอยู. 
เธอคิดอยางนี้วา  "เราแล  ไดไปแลวสูหนทาง,   แตเมื่อเราเดินไปสู 
หนทางแล   การเหน็ดเหน่ือยแลว, อยากระน้ันเลย  เราจะนอน ( ดีกวา )." 
เธอก็นอน  ฯ ล ฯ   นี้เหตุของผูเกียจครานขอท่ี  ๔.    ภิกษุทั้งหลาย   ก็ขอ 
อ่ืนอันจะพึงกลาวยังมีอีก   ภิกษุเที่ยวไปสูบานหรือนิคมเพื่อบิณฑบาต 
ไมไดโภชนะอันเศราหมองหรือประณีตจนบริบูรณตามตองการ.  เธอคิด 
อยางนี้วา  "เราแล  เมื่อเท่ียวไปยังบานหรือนิคมเพื่อบิณฑบาต  ไมได 
โภชนะอันเศราหมองหรือประณีตจนบริบูรณตามตองการ,   กายของ 
เรานั้นเหน็ดเหนื่อยแลว   ไมควรแกการงาน,   อยากระน้ันเลย  เราจะ 
นอน  ( ดกีวา )."  เธอก็นอน ฯ ล ฯ  นีเ้หตุของผูเกียจครานขอที่ครบ  ๕. 
ภิกษุทั้งหลาย   ก็ขออ่ืนอันจะพึงกลาวยังมีอีก   ภิกษุเที่ยวไปยังบาน 
หรือนิคมเพื่อบิณฑบาต      ไดโภชนะอันเศราหมองหรือประณีตจน 
บริบูรณตามตองการแลว.   เธอคิดอยางนี้วา  "เราแล  เที่ยวไปยังบาน 
หรือนิคมเพื่อบิณฑบาต  ไดโภชนะอันเศราหมองหรือประณีตจนบริบูรณ  
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ตามตองการ,   กายของเรานั้นหนัก   ไมควรแกการงาน  เหมือนถั่ว  
ราชมาสอันชุม,  อยางกระน้ันเลย  เราจะนอน  ( ดีกวา )."  เธอก็นอน 
ฯ ล ฯ  นี้เหตุของผูเกียจครานขอท่ีครบ  ๖.   ภิกษุทั้งหลาย  ก็ขออ่ืนอัน 
จะพึงกลาวยังมีอีก  อาพาธเพียงเล็กนอยเกิดข้ึนแกภิกษุมีอยู.   เธอคิด 
อยางนี้วา  "อาพาธเพียงเล็กนอยน้ีเกิดข้ึนแลวแกเรา   พอมีเลสเพ่ือ 
จะนอนได,  อยากระน้ันเลย  เราจะนอน  ( ดกีวา )."  เธอก็นอน ฯ ล ฯ 
นี้เหตุของผูเกียจครานขอที่  ๗.  ภิกษุทั้งหลาย  ก็ขออ่ืนอันจะพึงกลาว 
ยังมีอีก   ภิกษุเปนผูหายจากไข  หายจากความไขไมนาน.   เธอคิด 
อยางนี้วา  "เราแล   เปนผูหายจากไข   หายจากความไขไมนาน,  กาย 
ของเราน้ันเสียกําลัง  ไมควรแกการงาน,   อยากระนั้นเลย  เราจะนอน 
( ดีกวา )."     เธอก็นอน  ไมปรารภความเพียร  ฯ ล ฯ  เพ่ือทําใหแจงซ่ึง 
คุณท่ีตนยังไมไดทําใหแจง.   ภิกษุทั้งหลาย  นี้เหตุของผูเกียจคราน 
ขอท่ี  ๘.  ภิกษุทั้งหลาย   เหตุของผูเกียจคราน ๘ อยางเหลาน้ีแล." 
        [๔๘๔]   ( และตรัสวา )   "ภิกษุทั้งหลาย  เหตุปรารภ ( ความ 
เพียร )  เหลาน้ีมี  ๘  อยาง.  ๘  อยางเปนไฉน ?   ภิกษุทั้งหลาย  การ 
งานเปนกิจอันภิกษุในธรรมวินัยนี้ตองกระทํามีอยู.   เธอคิดอยางนี้วา 
"การงานแล  จักเปนกิจอันเราตองทํา,   แตการใสใจถึงคําสอนของพระ 
พุทธเจาท้ังหลาย  อันเราผูทํางานอยูแล  กระทําไดมิใชงาย,  อยากระ- 
นั้นเลย  เราจะรีบปรารภความเพียร   เพ่ือถึงคุณท่ีตนยังไมถึง  เพ่ือบรรล ุ
คุณท่ีตนยังไมบรรล ุ  เพ่ือทําใหแจงซ่ึงคุณท่ีตนยังไมไดทําใหแจง."  เธอ 
ปรารภความเพียร    เพ่ือถงึคุณท่ีตนยังไมถึง  ฯ ล ฯ  เพ่ือทําใหแจงซ่ึง  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๕ - หนาท่ี 23 

คุณท่ีตนยังไมไดทําใหแจง.   ภิกษุทั้งหลาย   นี้เหตุปรารภความเพียร  
ขอท่ี  ๑.  ภิกษุทั้งหลาย   ก็ขออ่ืนอันจะพึงกลาวยังมีอีก   การงานเปน 
กิจอันภิกษุทําแลว.  เธอคิดอยางนี้วา  " เราแล   ไดทํางานแลว,   ก็แต 
เราทํางานอยูแล   ไมสามารถจะใสใจถึงคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
ได,   อยากระน้ันเลย   เราจะรีบปรารภความเพียร  ฯ ล ฯ  นี้เหตุ 
ปรารภความเพียรขอท่ี  ๒.    ภิกษุทั้งหลาย   ก็ขออ่ืนอันจะพึงกลาว 
ยังมีอีก   หนทางเปนทางอันภิกษุพึงดําเนินไปมีอยู.   เธอคิดอยางนี้วา 
"หนทางแล  จักเปนทางอันเราตองเดิน,   ก็แตการใสใจถึงคําสอนของ 
พระพุทธเจาทั้งหลาย   อันเราผูเดินทางอยูแล   กระทําไดมิใชงาย, 
อยากระน้ันเลย   เราจะรีบปรารภความเพียร  ฯ ล ฯ    นี้เหตุปรารภ 
ความเพียรขอท่ี ๓.    ภิกษุทั้งหลาย   ก็ขออ่ืนอันจะพึงกลาวยังมีอีก 
หนทางอันภิกษุเดินไปแลว.  เธอคิดอยางนี้วา  "เราแลไดเดินทางไปแลว, 
แตเราผูเดินทางอยูแล    ไมสามารถจะใสใจถึงคําสอนของพระพุทธเจา 
ทั้งหลายได,   อยากระน้ันเลย   เราจะรีบปรารภความเพียร  ฯ ล ฯ  นี ้
เหตุปรารภความเพียรขอที่  ๔.   ภิกษุทั้งหลาย   กข็ออ่ืนอันจะพึงกลาว 
ยังมีอีก   ภิกษุเที่ยวไปยังบานหรือนิคมเพ่ือบิณฑบาต   ไมไดโภชนะ 
อันเศราหมองหรือประณีตจนบริบูรณตามตองการ.   เธอคิดอยางนี้วา 
"เราแล  เที่ยวไปยังบานหรือนิคมเพื่อบิณฑบาต    ไมไดโภชนะอัน 
เศราหมองหรือประณีตจนบริบูรณตามตองการ.    กายของเรานั้นเบา  ควร 
แกการงาน,  อยากระน้ันเลย    เราจะรีบปรารภความเพียร  ฯ ล ฯ นี้  
เหตุปรารภความเพียรขอที่ครบ  ๕.  ภิกษุทั้งหลาย  ก็ขออ่ืนอันจะพึงกลาว  
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ยังมีอีก  ภิกษุเที่ยวไปสูบานหรือนิคมเพ่ือบิณฑบาต    ไดโภชนะอัน  
เศราหมองหรือประณีตจนบริบูรณตามตองการ.   เธอคิดอยางนี้วา  "เรา 
แล   เที่ยวไปยังบานหรือนิคมเพื่อบิณฑบาต   ไดโภชนะอันเศราหมอง 
หรือประณีตจนบริบูรณตามตองการ.   กายของเราน้ัน  มีกําลัง  ควรแก 
การงาน,  อยากระน้ันเลย  เราจะรีบปรารภความเพียร  ฯ ล ฯ  นีเ้หตุ 
ปรารภความเพียรขอท่ีครบ  ๖.  ภิกษุทัง้หลาย  ก็ขออ่ืนอันจะพึงกลาวยังมี 
อีกอาพาธเพียงเล็กนอยเกิดข้ึนแกภิกษุ.   เธอคิดอยางนี้วา  " อาพาธเพียง 
เล็กนอย  เกดิข้ึนแลวแกเราแล,  ก็ขอท่ีอาพาธพึงเจริญตอไปแกเรา   ม ี
ฐานะอยูแล,  อยากระน้ันเลย  เราจะรีบปรารภความเพียร  ฯ ลฯ   นี ้
เหตุปรารภความเพียรขอที่  ๗.  ภิกษุทั้งหลาย  ก็ขออ่ืนอันจะพึงกลาว 
ยังมีอีก   ภิกษุเปนผูหายจากไข  หายจากความไขไมนาน.  เธอคิดอยางนี้ 
วา  "เราแล  เปนผูหายจากไข  หายจากความไขไมนาน,   ก็ขอท่ีอาพาธ 
ของเราพึงกลับกําเริบข้ึนได มีฐานะอยู,  อยากระน้ันเลย เราจะรีบปรารภ 
ความเพียร  เพ่ือถึงคุณท่ียังไมถึง  ฯ ล ฯ  ภิกษุทั้งหลาย   นี้เหตุปรารภ 
ความเพียรขอท่ีครบ  ๘.   ภิกษุทั้งหลาย   เหตุปรารภความเพียร  ๘ 
อยางเหลาน้ีแล." 
                                    กสุีตารัพภวัตถุสูตร  จบ. 
           [๔๘๕]    อรรถกถา๑กุสีตารัพภวัตถุสูตรนั้น  และอรรถกถา๒ 

สังคีติสูตรวา  "เรื่องคือที่ต้ังของคนเกียจคราน  คือผูข้ีเกียจ  อธิบายวา 
เหตุแหงความเปนผูเกียจคราน  ชื่อวากุสีตวัตถุ.  หลายบทวา  กมฺม 
 
๑.  มโน.  ปู.   ๓/๓๑๘.           ๒.   สุ.   วิ.   ๓/๓๐๗.  
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กตฺตพฺพ    โหติ     ความวา   การงานมีการจัดแจงจีวรเปนตน   เปนกิจ 
อันภิกษุควรทํา.  ขอวา  น  วิริย   อารภติ  คือ   ไมปรารภความเพียร 
ทั้ง  ๒  อยาง.   บทวา  อปฺปตฺตสฺส   ไดแก   เพ่ือถึงธรรม  คือ   ฌาน 
วิปสสนามรรคและผล  ที่ตนยังไมถึง.  บทวา   อนธิคตสฺส  คือ  เพ่ือ 
ประโยชนบรรลุธรรมคือฌานวิปสสนามรรคและผลน้ันนั่นแล  อันตนยัง 
ไมไดบรรลุ.   บทวา  อสจฉฺิกตสฺส  คือ  เพ่ือตองการทําใหแจงซ่ึงธรรม 
นั่นแล  อันตนยังไมไดทําใหแจง.   สองบทวา  อิท  ปม     ความวา 
นี้คือความทอแทเพราะคิดอยางนี้วา  " อยากระน้ันเลย  เราจะนอนละ" 
เปนเหตุของผูเกียจครานขอท่ี ๑.   ในบทท้ังหมด   ก็พึงทราบเน้ือความ 
โดยนัยนี้.  กใ็นคําวา   มาสาจิต  ม ฺเ   นี้   ถั่วราชมาสท่ีชุมน้าํ  ชื่อวา 
มาสาจิตะ.   อธิบายวา   กายหนักเหมือนถั่วราชมาสท่ีชุมน้ําเปนของ 
หนักฉะนั้น.  ขอวา   คิลานา  วุฏ ิโต  โหติ   คือ   เปนผูเปนไขหาย 
แลวในภายหลัง.    เหตุแหงความเพียร   ชื่อวา   อารัพภวัตถุ.  เน้ือความ 
แมแหงปรารภความเพียรเหลาน้ัน   กพึ็งทราบโดยนัยนี้นี้แล." 
           [๔๘๖]  ฎีกาสูตรท้ัง  ๒  นั้นวา  " บุคคลชือ่วา  กสีตะ   เพราะ 
จมลงสูอาการอันบัณฑิตเกลียด   เพราะแปลง  ท  อักษร  เบน  ต   อักษร. 
พระผูมีพระภาค   ตรัสเรยีกบุคคลวา  กุสีตะ  ดวยอํานาจแหงธรรมใด, 
ธรรมนั้น   คือภาวะของผูเกียจคราน  พระองคตรัส   ดวยกุสีตศัพทใน 
พระสูตร  ( ในบทวา  กุสีตวตฺถุ )    นี.้   ความจริง   อรรถแหงภาวะ 
แมจะเวนศัพทอันเปนเครื่องสองถึงภาวะ   บัณฑิตก็ยอมรูได    เหมือน 
อุทาหรณวา   ปฏสฺส  สุกกฺ  ( ความท่ีผาเปนของขาว )  ฉะน้ัน.  เพราะ  
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เหตุนั้น    พึงทราบความวา  "เหตุแหงความเปนผูเกียจคราน."  ดวยเหตุ  
นั้น   พระอรรถกถาจารย  จึงกลาววา  " โกสชฺชการณานีติ อตฺโถ. " 
การงานเชนน้ี   สมควรแกภิกษุ    ชื่อวา   การงาน   เพราะฉะนั้น   พระ 
อรรถกถาจารย   จึงกลาววา  "จีวรวิจารณาทิ."   บทวา   วีริย   ไดแกความ 
เพียรท่ีเปนประธาน.    กค็วามเพียรนั้น   ยอมไดซึง่ความเปนคุณชาติอัน 
บัณฑิตพึงกลาววา เปนไปทางกายก็มี  ในเพราะทําดวยอํานาจการจงกรม 
เหตุนั้น  พระอรรถกถาจารย  จึงกลาววา  ทุวิธมฺป.   บทวา   ปตฺติยา 
แปลวา   เพ่ืออันถึง.   ความทอแทในการหมั่นประกอบภาวนา  ชื่อวา 
โอสีทน.  กายใดหนักดุจน้ําอันถ่ัวราชมาสทั้งหลายสั่งสมคือหมกัไวเพราะ 
เหตุนั้น  กายนั้นชื่อวา   เหมือนถ่ัวราชมาสอันชุม.   เพราะถ่ัวราชมาส 
ทั้งหลายชุมน้ําแลว   ยอมเปนของหนักโดยวิเศษ  ฉะนั้น   พระอรรถ- 
กถาจารย  จงึกลาววา  " ยถา  ตินฺตมาโส " เปนตน.   สองบทวา  วุฏ ิ- 
โต  โหติ  อธบิาย  ความไมมีแหงความไข.  บทวา   เตส   คือ   เหตุ 
ปรารภความเพียรทั้งหลาย.   สองบทวา  อิมินา  ว  นเยน   ความวา 
โดยนัยน้ี  คือ   ตามท่ีกลาวแลวในเหตุของผูเกียจครานน่ันแล.  พึงทราบ 
ความโดยนัยเปนตนวา  "ภิกษุยอมปรารภความเพียรแมทั้ง  ๒  อยาง" 
และโดยนัยเปนตนวา"  สองบทวา  อทิ  ปม   ความวา  เหตุนี้   คือ 
ความขมักเขมนในภาวนาอยางน้ีวา     " อยากระนัน้เลย  เราจะปรารภ 
ความเพียร "  จัดเปนเหตุปรารภความเพียรขอท่ี  ๑."  จริงอยู   ความ 
ขมักเขมนอนัเปนไปคราวแรกโดยประการใดประการหนึ่ง   ยอมเปนเหตุ 
แหงการปรารภความเพียรในคราวตอไป  ๆ  ไป.  เพราะความขมักเขมน  
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ทั้งหลาย   ประกอบดวยการพิจารณาตามสมควร.    การพิจารณาท้ังหลาย   
อันมีความขมักเขมนนั้นเปนมูล    พึงทราบวา    เหตุปรารภความเพียร 
๘    อยาง." 
           [๔๘๗]   บุคคลทราบเหตุของผูเกียจครานและเหตุปรารภความ 
เพียรทั้ง   ๒   นั้นดวยเหตุ   ๘   อยาง   ดังบรรยายมาฉะน้ีแลว   พึงละความ 
เปนผูเกียจคราน   ทําความเพียร.   และเม่ือจะทํา  ควรทําความเพียรนั้นให 
ประกอบดวยองค  ๔.    ก็ความเพียรมีองค  ๔    มาแลวในปฐมวรรค๑แหง 
ปฐมปณณาสก   ในทุกนบิาต   อังคุตตรนิกาย.   สมดังท่ีพระผูมีพระภาค 
ตรัสไวในทุกนิบาต   อังอุตตรนิกายน้ันวา   " ภิกษุทั้งหลาย  ไดยินวา   เรามี 
ความเพียรไมถอยกลับ   เริ่มต้ังความเพียรไวดวยมนสิการวา 
                " หนัง   เอ็น   และกระดูก    จงเหลืออยูก็ตามที; 
                เน้ือและเลือดในกายของเราท้ังหมดนั้น    จงเหือด 
                แหงไปเถิด. 
ยังไมบรรลุผลที่บุคคลพึงบรรลุไดดวยเรี่ยวแรงของบุรุษ      ดวยความ 
เพียรของบุรุษ     ดวยความบากบ่ันของบุรุษแลว   จักไมหยุดความ 
เพียรเสีย."    ภิกษุทั้งหลาย   ปญญาเครื่องตรัสรูอันเราน้ันบรรลุแลวดวย 
ความไมประมาท,    ธรรมอันเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียม   อัน 
เราบรรลุแลวดวยความไมประมาท,   ภิกษุทั้งหลาย   แมถาพวกเธอพึง 
เปนผูมีความเพียรอันไมถอยหลัง    เริม่ต้ังความเพียรดวยมนสิการวา 
                "หนัง     เอ็น     และกระดูก    จงเหลืออยูก็ตามที; 
 
๑.   องฺ.   ทุก.    ๒๐/๖๔.  
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              เน้ือและเลือดในกายทั้งหมดน้ัน      จงเหอืดแหง 
              ไปเถิด.  
ยังไมบรรลุผลที่บุคคลพึงบรรลุไดดวยเรี่ยวแรงของบุรุษ     ดวยความ 
เพียรของบุรุษ    ดวยความบากบ่ันของบุรุษแลว   จักไมหยุดความเพียร 
เสีย."   ภิกษุทั้งหลาย   ไมนานนัก  แมพวกเธอ   ก็จักทําใหแจงซ่ึงผลอัน 
ยอดเยี่ยม   อันเปนที่สุดแหงพรหมจรรย   ที่พวกกลุบุตรบวชเปนอนาคาริย- 
บรรพชิตจากเรือนโดยชอบตองประสงค    ดวยความรูยิ่งเอง    สําเร็จ 
อยูในทิฏฐธรรมเทียว.   เพราะเหตุดังนั้นแล   ภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลาย 
พึงศึกษาอยางนี้วา   " พวกเราจักเปนผูมีความเพียรไมถอยกลับ    เริ่ม 
ต้ังความเพียรดวยมนสิการวา 
              " หนัง    เอ็น     และกระดูก     จงเหลืออยูก็ตามที; 
              เน้ือและเลือด     ในกายของเราทั้งหมดน้ัน   จง 
              เหือดแหงไปเถิด. 
ยังไมบรรลุผลที่บุคคลพึงบรรลุไดดวยเรี่ยวแรงของบุรุษ       ดวยความ 
เพียรของบุรุษ   ดวยความบากบ่ันของบุรุษแลว  จักไมหยุดความเพียร." 
ภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล." 
                                  บาลีจตุรังควิริยสูตร   จบ. 
           [๔๘๘]   อรรถกถา๑จตุรังควิริยสูตรนั้นวา  "  บทวา  สทุ  ในคํา 
วา    อปฺปฏิวานี  สุทาห  ภิกฺขเว  ปทหามิ   นี ้  เปนสักวานิบาต.   ใน 
คําน้ัน   มีอธิบายดังน้ีวา   " ภิกษุทั้งหลาย    เราต้ังอยูในความไมทอถอย 
 
๑.    มโน.     ปู.   ๒/๗.  
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เมื่อปรารถนาสัพพัญุตญาณ       จึงไดทําความเพียรในเวลาเปนพระ  
โพธิสัตว. "   ความเพียรนั้น    อันพระผูมีพระภาคนี้ทรงกระทําแลวโดย 
วิธีใด,   เมื่อจะทรงแสดงวิธีนั้นในบัดนี้    จึงตรัสวา   กาม   ตโจ    เปน 
อาทิ.    บรรดาบทเหลาน้ัน   ดวยบทวา    ยนฺต   นี้    พระผูมีพระภาคทรง 
แสดงคุณชาตทุกอยางที่จะพึงบรรลุได.  ในบทวา  ปุริสตฺถาเมน   เปนตน 
พระผูมีพระภาคตรัสเรี่ยวแรงคือญาณ    ความเพียรคือญาณ   และความ 
บากบ่ันคือญาณของบุรุษ.   ความหยุด     คือการพัก     ไดแกความไมขวน 
ขวาย   ความยอหยอน   อธิบายวา   ความระงับเสีย    ชื่อวา   สณฺาน. 
ชื่อวาการต้ังความเพียร   อันประกอบดวยองค   ๔    พระผูมีพระภาคนี้ 
ตรัสแลวดวยคํามีประมาณเทาน้ี.   ก็ในการต้ังความเพียรนี้  พึงทราบ 
องค   ๔   เหลาน้ี  คือ  คําวา   กาม   ตโจ   เปนองค   ๑,   คําวา   นหารู  จ 
เปนองค  ๑,  คําวา  อฏ ิ  จ  เปนองค  ๑,  คําวา  มสโลหิต  เปนองค  ๑. 
คําเปนตนวา    ปุริสตฺถาเมน   เปนชื่อของความเพียรอันมีประมาณย่ิง. 
ความเพียรอันประกอบดวยองค   ๔   มีในกอน    อันพระผูมีพระภาค 
ทรงตั้งไวแลวอยางนี้   พึงทราบวา    ชื่อวาการต้ังความเพียรประกอบ 
ดวยองค  ๔   ดวยประการฉะน้ี.   ปฏปิทาเปนที่ต้ังแหงคุณเปนเหตุมา 
แหงผลของพระองค ณ โพธิบัลลังก      พระผูมีพระภาคนี้ตรัสดวยคํามี 
ประมาณเทานี้.   บัดนี ้ พระองคตรัสคําวา " ตสฺส   มยฺห   ภิกฺขเว " 
เปนตน  เพ่ือจะตรัสบอกคุณอันพระองคทรงไดเฉพาะดวยปฏิปทาน้ัน 
บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อปฺปมาทาธิคตา   ความวา   ปญญาเครื่อง 
ตรัสรูอันเราบรรลุดวยความไมประมาณ   กลาวคือความไมอยูปราศจาก  
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สติ  คือ   อันเราไมไดแลวดวยความประมาณดุจหลับแลว.   ญาณอัน  
สหรคตดวยมรรค  ๔  และพระสัพพัญุตญาณ    ชื่อวา   โพธ.ิ  ก็โพธ-ิ 
ญาณนั่น    ใคร  ๆ  ผูประมาทดุจผูหลับ   ไมอาจบรรลุไดเลย  ดังน้ีแล. 
ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  " อปฺปมาทาธิคตา   โพธิ. " 
สองบทวา  อนุตฺตโร   โยคกฺเขโม   ความวา    ไมใชแตปญญาเครื่อง 
ตรัสรูอยางเดียวเทาน้ัน,   แมธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม 
กลาวคือพระอรหัตผลและพระนิพพาน      เราก็ไดบรรลุดวยความไม 
ประมาทเหมือนกัน.    บัดนี้     เมื่อจะทรงชักชวนภิกษุสงฆในคุณท่ีพระ 
องคไดแลว   จึงตรัสคําวา  " ตุมฺเห   เจป   ภกิฺขเว "  เปนอาทิ.   บรรดา 
บทเหลาน้ัน   บทวา  ยสฺสตฺถาย   ความวา   เปนผูประสงคจะเขาถึง 
อยู    เพ่ือประโยชนแกอริยผลใด.   บทวา   ตทนุตฺตร   ตัดบทเปน   ต 
อนุตฺตร  ( แปลวา   ซึ่งอริยผลอันยอดเยี่ยมนั้น )   บทวา   พรหฺฺมจริย- 
ปริโยสาน  คือ    อริยผลอันมีในท่ีสุดแหงมรรคพรหมจรรย.   สองบทวา 
อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   ความวา   กระทําใหประจักษดวยอภิญญา   คือ 
ดวยปญญาอันสูงสุด.    บทวา   อุปสมปฺชฺช    ความวา   จักไดเฉพาะ   คือ 
บรรลุอยู.     บทวา   ตสฺมา   คือ   เพราะชื่อวาการต้ังความเพียรโดยมิยอ 
หยอนน่ัน    มีอุปการะมาก   คือ    ใหประโยชนอันสูงสุดสําเร็จ. " 
           [๔๘๙]    ฎีกาจตุรังควิริยสูตรนั้นวา  "  เมือ่กระแสแหงความเพียร 
เปนไปอยู,  ความหวนกลับ   คือความกลับหลัง   ไดแก    ความยอหยอน 
ในระหวางก็ยอมมีเหมือนกัน.    ความยอหยอนน้ัน   มีอยูแกบคุคลน้ัน  
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เหตุนั้น    บคุคลน้ัน   ชื่อวา   ปฏิวานี.   ผูมีความยอหยอนหามิได   ชื่อวา  
อปฺปฏิวานี.     ขอปฏิบัติเปนสวนเบื้องตน  กลาวคือ    สมถะและวิปสสนา 
ชื่อวา   อาคมนียปฺปฏิปทา.    ก็ปฏิปทาน้ันชื่อวา   อาคมนิยา    เพราะเปน 
เหตุมา    คือบรรลุคุณวิเศษแหงการกบุคคลท้ังหลาย   หรือเปนเครื่อง 
มาแหงการบรรลุคุณวิเศษ.   ขอปฏิบัตินั้นนั่น แล   ชื่อวา   ปฏิปทา 
เพราะอันบุคคลพึงปฏิบัติ    เหตุนั้น   ขอปฏิบัตินั้น   จึงชื่อวา   อาคมนียปฺ- 
ปฏิปทา.   ความเพียรที่เวนจากการทอถอย    คือความเพียรอันบุคคล 
กระทําไมยอหยอนในระหวาง   ชื่อวา   อปฺปฏิวานปฺปธาน. " 
           [๔๙๐]   เพราะเหตุนั้น  ใคร ๆ  ไมควรละความเพียร.    ถาบุคคล 
อาศัยปจจัยเชนนั้นละความเพียรเสียในกาลกอน    ในภายหลังก็ควรพยุง 
ข้ึนใหได    ดังภิกษุผูละความเพียรฉะน้ัน. 
                                [ เรื่องภิกษุผูสละความเพียร ] 
           ดังไดสดับมา   ภิกษุนั้น   เรียนกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดาแลว 
เขาสูปา   แมพยายามอยูสิ้น  ๓  เดือน    ก็ไมอาจยังคุณวิเศษอะไร  ๆ 
ใหเกิดข้ึนได    จึงคิดวา   " บรรดาบุคคล   ๔   จําพวกท่ีพระศาสดาตรัส 
ไว   เราจะพึงเปนบุคคลจําพวกปทปรมะ   ชะรอยมรรคผลจะไมมีแกเรา 
ในอัตภาพนี้,   จะตองการอะไรดวยการอยูปา    เราจักไปสูสํานักพระ 
ศาสดาแลว  ดูพระรูปพระพุทธเจา   ฟงธรรมอันไพเราะอยู "     ดังน้ี 
แลว   จึงกลับสูพระเชตวัน. 
           ครั้งน้ัน     ภิกษุทั้งหลายทราบเหตุนั้น   นําเธอไปยังสํานักพระ 
ศาสดา   กราบทูลวา   "  พระเจาขา   ภิกษุนี้ละความเพียรมาแลว.  "  
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           พระศาสดา   เมื่อจะทรงอุปถัมภเธอ    จึงตรัสวา  "  ภิกษุ   เธอ  
บวชในศาสนาอันเปนนิยยานิกะเห็นปานนี้     ไมยังชนเหลาอ่ืนใหรูจัก 
ตนอยางนี้วา  " เปนผูมักนอย,"  วา  " เปนผูสันโดษ, "   วา   "  เปนผูสงัด, " 
วา   " เปนผูไมคลุกคลี, "  วา  " เปนผูปรารภความเพียร, " ( กลับ )  ยังชน 
เหลาอ่ืนใหรูจักตนวา    " เปนผูละความเพียร, "  เพราะเหตุไร  ?   ใน 
ครั้งกอน   เธอไดเปนผูมีความเพียรแลวมิใชหรือ  ?  ชนเปนอันมาก 
อาศัยความเพียรอันเธอผูเดียวทํา   จึงไดน้ําท่ีควรดื่ม    ในทางกันดาร 
เพราะทะเลทราย๑    ไดรบัความสุขแลว,  บัดนี้  เพราะเหตุไร  เธอจึงละ 
ความเพียร  ? "  ภิกษุนั้น   ไดเปนผูอันพระศาสดาทรงอุปถัมภดวยพระ 
ดํารัสมีประมาณเทาน้ี.   ลําดับนั้น   พระศาสดา  อันภิกษุทั้งหลายทูลถาม 
แลว  จึงทรงนําอดีตนิทานมา  ( ตรัสวา ):- 
           [๔๙๑]   ในอดีตกาล  พระโพธสิัตว  เปนหัวหนาพอคาเกวียน 
ในกรุงพารณสี  เที่ยวทําการคาขายดวยเกวียน  ๕๐๐  เลม   ถึงทะเล 
ทรายอันกันดารแหงหน่ึง.   อันไกลต้ัง  ๖๐  โยชน.   ก็ในทางกนัดารน้ัน 
ทรายละเอียดอันบุคคลกําดวยกํามือแลว   ยอมไมติดอยูในมือ.   และ 
ต้ังแตเวลาพระอาทิตยข้ึน   รอนเหมือนกองถานเพลิง,  อันใคร ๆ ไม 
อาจจะเหยียบได.   เพราะเหตุนั้น   พวกพอคา   เมื่อพากันเดินสูทาง 
กันดารน้ัน   จึงเอาเกวียนบรรทุกสิ่งของตาง ๆ มีฟน น้ํา น้ํามัน  และ 
ขาวสารเปนตนไปในกลางคืนเทาน้ัน   ในเวลาอรุณข้ึน  จัดการวงเกวียน 
ทําปะรําไวเบื้องบนแลวน่ังพัก   ครั้นพระอาทิตยอัสดงคตแลว  ก็พา 
 
๑.  มรุ  เปนช่ือของเทพดา และของทราย แตท่ีนี้เปนช่ือของทะเลทราย.  
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กันรับประทานอาหารเย็น  เมื่อแผนดินกลับเย็นลงแลว  จึงไปได.  แม  
พระโพธิสัตว   ไปสูทางกันดารน้ันโดยทํานองนี้แล  ไปส้ิน  ๕๙  โยชน 
แลวคิดวา   " บัดนี้   อีกราตรีเดียวเทาน้ัน  ก็จักออกจากทะเลทรายอัน  
กันดาร "    จึงรับประทานอาหารเย็นแลว    สั่งใหเทน้ําท้ังปวงเสียสิ้น 
แลวขับไป.    คนนําทางท่ีนอนอยูบนเกวียนเลมหนา   คอยดูดาวใน 
อากาศ   กลาวอยูวา  "  พวกทานจงขับโคไปทางน้ี,   จงขับโคไปทาง 
นั้น "     เหน็ดเหน่ือยเพราะไมไดหลับมาชานาน    ก็กาวลงสูความหลับ 
ไมไดรูสึกถึงโคทั้งหลายซ่ึงพากันวกกลับมาถือเอาทางท่ีมาแลวเลย.   โค 
ทั้งหลายไดเดินไปตลอดคืนยังรุง.   คนนําทาง   ต่ืนข้ึนในเวลาอรุณข้ึน 
รูความนั้น    จึงรองข้ึนวา  " พวกทานจงกลับเกวียน. "     พอคาทั้งหมด 
นั้น     ถึงท่ี  ๆ  ตนพักแลวในวันวาน      ก็พากันเศราใจไปตามกันวา 
" แมน้ําของพวกเราก็หมดแลว  พวกเราพากันฉิบหายในคราวน้ีแลว " 
จึงพากันนอนอยูภายใตเกวียนของตน ๆ.  พระโพธิสัตว   เที่ยวไปในเวลา 
ที่พ้ืนที่เย็นตอนเชาน่ันแล   เห็นกอหญาแพรก๑กอหน่ึง  คิดวา " หญา 
เหลาน้ี  จักงอกข้ึนดวยความเย็นของนํ้าภายใต "    จึงใหขุดประเทศน้ัน. 
เมื่อคนท้ังหลายขุดลงไปส้ินที่ประมาณ  ๖๐  ศอก    ทุบอยูกระทบพ้ืนหิน 
ภายใต.    พอคาท้ังหมด   พากันละความพยายามแลว.   พระโพธิสัตว 
คิดวา  " ภายใตแผนหินนี้คงมีน้ํา "  กระโดดลงไปเง่ียหูฟง   ไดยินเสียง 
น้ําแลวจึงข้ึนมา   บังคับคนใชวา     "  พอ    เมื่อเธอละความพยายามเสีย 
แลว  พวกเราจะพากันฉิบหายหมด   เธอจงจับคอนเหล็กนี้ลงไปตอย 
 
๑.  บาลีเปน  ทพฺพติณคจฺฉ   ถา  ทพฺภ  ก็เปน  หญาคา  ถา  ทุพฺพา  ก็เปนหญาแพรก.  
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แผนหิน. "  คนใชนั้น   ไดทําตามนั้นแลว.  แผนหินแตกออก  ๒  ซีก  
กันกระแสน้ําไว.  เกลียวนํ้าประมาณเทาลําตนตาลพุงข้ึนมาแลว. ชนแม 
ทั้งหมด   ไดพากันดื่มน้ํา   ไปสูที่ตามปรารถนา. 
           พระศาสดา   ครั้นทรงนําอดีตนิทานมาอยางนั้นแลว.   เมื่อจะตรัส 
สอนภิกษุทั้งหลาย    จึงตรัสคาถานี้ในวัณณปถชาดก๑    ในทุติยวรรค 
เอกนิบาต   วา 
                  [๔๙๒]   " ชนทั้งหลายผูไมเกียจคราน  พากันขุด 
                  อยู  ( ซึ่งแผนดิน )  ในทางทราย   ( ทะเลทราย ) 
                  ไดน้ําในทางทรายนั้นอันเปนที่ตอน  ฉันใด;  มุน ี
                  ผูประกอบดวยความเพียรและกําลัง   ไมเกียจคราน 
                  พึงประสพความสงบแหงหฤทัยฉันนั้น. " 
                                        [ แกอรรถ ] 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อกิลาสุโน    ไดแกผูไมมีความเกียจ 
คราน   คือผูปรารภความเพียร.   ทราย   พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา 
วรรณะ   ในบทวา   วณฺณปเถ    อธบิายวา    ในทางอันประกอบดวย 
ทราย.   บทวา   ขนนฺตา  คือ  ขุดอยูซึ่งแผนดิน.  ศพัทวา  อุท  ในบทวา 
อุทงฺคเณ   นี ้  เปนนิบาต,  อธิบายวา   ในที่ดอน   คือ   ในภูมิภาค 
อันเปนที่สัญจรแหงคนท้ังหลาย.  บทวา   ตตฺถ   คือ   ในทางทรายน้ัน. 
บทวา  ปป  คือ   น้ํา.   แทจริง   น้ํา  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา  ประปา 
เพราะเปนของสําหรับดื่ม.    อีกนัยหนึ่ง     น้ําท่ีไหลไป   อธิบายวา 
 
๑.  ขุ.  ชา.   ๒๗/๑๐.    ตทฏกถา.  ๑/๑๖๙.  
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หวงนํ้า.     บทวา    อวินฺทุ    คือ   ไดแลว.  บทวา   เอว   เปนบทเปรียบ 
เทียบดวยขออุปมา.     บุคคลผูประกอบดวยปญญาที่ไดแกญาณของผูรู  
ชื่อวา    มุน.ี   บทวา   วิรยิพลูปปนฺโน   คือ    ผูประกอบดวยวิริยะ   และ 
ดวยกําลังกายและกําลังญาณ.   บทวา   อกิลาสุ   ไดแก  ผูไมเกียจคราน. 
มุนี   ชื่อวา   ผูไมเกียจคราน   เพราะเปนผูประกอบดวยความเพียรอัน 
ประกอบดวยองค   ๔    ที่พระผูมีพระภาคตรัสไวอยางนี้วา 
                "  หนัง    เอ็น     และกระดูก     จงเหลืออยูก็ตามที. 
                เน้ือและเลือดในกายของเราท้ังหมดนั้น    จงเหือด 
                แหงไปเถิด. " 
           ขอวา   วินฺเท  หทยสฺส   สนฺตึ    ความวา   ยอมได   คือไดเฉพาะ 
ซึ่งอริยธรรม  กลาวคือฌาน   วิปสสนา  อภิญญา  และญาณ   อัน 
สัมปยุตดวยอรหัตมรรค    ซึ่งถึงความนับวา   สันติ    เพราะทําความ 
เย็นแหงจิตบาง    แหงหทัยรูปบาง. 
           ก็แลพระผูมีพระภาค   ครั้นตรัสอยางนั้นแลว   จึงทรงประกาศ 
สัจจะท้ังหลาย.    ในเวลาจบสัจจะ   ภิกษุนั้น   ผูอันพระศาสดาทรง 
อุปถัมภแลว   ประคองความเพียร   เจริญวิปสสนา   บรรลุพระอรหัส 
แลว. 
                            เรื่องภิกษุผูสละความเพียร  จบ. 
           โภชาชานียชาดก๑    และอาชัญญชาดก๒    ในตติยวรรค   เอกนิบาต 
และมหาสีลวชาดก๓    ในฉัฏฐวรรค   เอกนิบาตน้ันนั่นแล   บณัฑิตควร 
 
๑-๒.  ขุ.   ชา.  ๒๗/๘.   ตทฏกถา.   ๑/๒๖๘-๒๗๒.        ๓.  ขุ.   ชา.   ๒๗/๑๗.  ตทฏกถา.   ๒/๔๑.  
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( นํามา )   บรรยาย. 
                             กถาวาดวยความเพียร   จบ. 
           ตบะกลาวคือความเพียรและอินทรียสังวร      บัณฑิตพึงทราบวา 
เปนมงคล   เพราะเปนเหตุละอกุศลธรรมมีอภิชฌาเปนตน      และได 
เฉพาะซึ่งอริยธรรมมีฌานเปนตน   ดวยประการอยางนี้. 
                              กถาวาดวยบทวาตบะ   จบ.                                                    
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                                 กถาวาดวยพรหมจรรย* 

           [๔๙๓]   ชื่อวาพรหมจรรยมี  ๑๐  อยาง     ดวยสามารถแหงทาน 
เวยยาวัจจะ  เบญจศีล   อัปปมัญญา  เมถุนวิรัติ   สทารสันโดษ   วิริยะ 
องคอุโบสถ   อริยมรรคและศาสนา. 
                                 [ ทานชื่อพรหมจรรย ] 
           จริงอยางนั้น   ทานชื่อวาพรหมจรรยในปณุณกชาดก๑       กลาวคือ 
วิธูรชาดกวา 
                 [๔๙๔]   " เราคือ  ขาพเจาและภริยาท้ัง   ๒  ไดม ี
                 ศรัทธา เปนทานบดีในมนุษยโลก  ฯ ล ฯ  เราท้ัง  ๒ 
                 ไดใหทานท้ังหลายคือ  ผาสําหรับปกปดท่ีนอน  ขาว 
                 และนํ้าโดยเคารพในมนุษยโลกน้ัน.  ทานท่ีใหแลว 
                 นัน้เปนวัตรของเรา,  อนึ่ง   ทานท่ีใหแลวน้ันเปน 
                 พรหมจรรยของเรา,    ทานปราชญ   วบิากน้ี   คือ 
                 ฤทธิ์    ความรุงเรือง    ความเขาถึงกําลังและความ 
                 เพียร  และวมิานใหญนี้   ของเรา    เปนวิบากแหง 
                 พรหมจรรยนัน้ที่เราประพฤติดีแลว. " 
           [๔๙๕]   อรรถกถา๒   ปุณณกชาดกน้ันวา " บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา   มนุสสฺโลเก  คือ  ในกรุงกาฬจัมปกะ   ในแควนอังคะ.    หลาย 
 
 * พระมหาเจริญ  สุวฑฺฒโน   ป.   ธ.  ๘ ( บัดนี้เปนสมเดจ็พระญาณสังวร  ป. ธ. ๙ ) วดับวร- 
นิเวศวิหาร   แปล. 
๑.  ขุ.  ชา.   มหา.   ๒๘/๓๕๓.      ๒.  ชาตกฏกถา.   ๑๐/๒๙๔.  
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บทวา   ต   เม   วต   ความวา    ทานท่ีใหแลวโดยเคารพน้ันนั่นแหละ 
ไดเปนวัตรอันเราสมาทานแลว   และเปนพรหมจรรยของเรา.  ก็วิบาก  
มีฤทธิเปนตนนี้   เปนวิบากแหงพรหมจรรยนั้นที่ประพฤติดีแลว. " 
           ฎีกามหาสีหนาทสูตรวา   "  ความประพฤติ   ชื่อวาประเสริฐ  คือ 
ล้ําเลิศ   เพราะปลอดบาปธรรมมีมลทิน  คือ  ความตระหน่ีเปนตน  และ 
เพราะพอกพูนคุณมีเมตตาเปนตน   เพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวาพรหมจรรย 
[ ประพฤติประเสริฐ ]  คือ  ทาน.   อานุภาพ   ชื่อวาฤทธิ.  แสงแหง 
สรีระอันโพลงข้ึนจากแสงสวางแหงผาและเครื่องประดับ   และดวยความอุตสาหะ 
ชื่อวา   ความเขาถึงกําลังและความเพียร. 
           นาคราช  ชื่อวา   วรุณ  ยอมเรียก  วิธุรบัณฑิตวา  ทานปราชญ. 
                            [ เวยยาวัจจะชื่อวาพรหมจรรย ] 
           [๔๙๖]   เวยยาวัจจะ   ( ความประพฤติขวนขวาย )   ชื่อวา 
พรหมจรรย   ในอังกุรเปตวัตถุวา๑ 

                "ฝามือเปนที่ใหสมบัติที่นาใคร    ดวยหวงแหงบุญ 
                นัน้,      ฝามือเปนแดนหล่ังไหลแหงผลอันหวาน 
                ดวยหวงแหงบญุน้ัน,   บุญยอมสําเร็จในฝามือ  ดวย 
                พรหมจรรยของเราน้ัน. " 
           เนื้อความแหงถาคานี้    ขาพเจาใหพิสดารแลว   พรอมกบัเรื่องใน 
อนวัชชกรรมในหนหลัง. 
 
๑.   ขุ.   เปต.   ๒๖/๑๙๐.  
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                              [ เบญจศีลชื่อวาพรหมจรรย ] 
           [๔๙๗]  เบญจศีลชื่อวาพรหมจรรย  ในติตติรชาดกวา  " ภิกษุ  
ทั้งหลาย   เบญจศีลนี้แล   ไดเปนพรหมจรรย  ชื่อวา  ติตติระ ( ของนก 
กระทา )   นัน้. " 
                             [ อัปปมัญญาชื่อวาพรหมจรรย ] 
           [๔๙๘]  อัปปมญัญาทั้งหลาย   ชื่อวาพรหมจรรย  ในมหาโควินท๑- 
สูตรในมหาวรรค  ทีฆนิกายวา  " ปญจสิขะ   ก็พรหมจรรยนั้นแล  ยอม 
เปนไปเพ่ือนิพพิทา  ( ความหนาย )   หามิได,   เพ่ือวิราคะ  ( ปราศ 
กําหนัด )  หามิได,  เพ่ือนิโรธ   ( ความดับ )  หามิได,  ยอมเปนไป 
เพียงเพ่ือความเขาถึงพรหมโลก." 
                               [ เมถุนวิรัติชื่อวาพรหมจรรย ] 
           [๔๙๙]   เมถุนวิรัติ  ( เวนเมถุน )    ชื่อวาพรหมจรรย   ในอุโบสถ๒- 
สูตรในติกนิบาต    อังคุตตรนิกาย   และในพรหมชาล๓สูตรเปนตนวา 
ละความประพฤติไมประเสริฐ   มีปกติประพฤติประเสริฐ." 
           อรรถกถา๔อุโบสถสูตรเปนตนวา   " บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา 
อพฺรหฺมจริย   ไดแก   ความประพฤติไมประเสริฐ.   ชื่อวา  พฺรหมฺจาร ี
เพราะประพฤติอาจาระอันประเสริฐ   คือ  ล้ําเลิศ." 
           ฎีกาอุโบสถสูตรเปนตนนั้นวา   "บทวา  อเสฏจริย   ไดแก 
ความประพฤติของคนไมประเสริฐ  คือ  คนเลว,  อีกอยางหนึ่ง  ไดแก 
ความประพฤติไมประเสริฐ   คือทราม  คือเลว,   อธิบายวา  เมถุน. 
 
๑. ที.  มหา.  ๑๐/๒๘๕.     ๒. องฺ. ติก.  ๒๐/๒๗๑.   ๓. ที. สี. ๙/๕.   ๔. มโน. ปู.  ๒/๒๖๑.  
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พระอรรถกถาจารยกลาวเมถุนวิรัติดวยคําวา   อาจาระอันประเสริฐ  คือ 
ล้ําเลิศ."  
                         [ สทารสันโดษชื่อวาพรหมจรรย ] 
           [๕๐๐]   สทารสันโดษ   ( พอใจดวยภริยาของตน )  ชื่อวาพรหม- 
จรรย    ในมหาธรรมปาล๑ชาดกในทสกนิบาตวา 
             " เราท้ังหลาย  ยอมไมนอกใจภริยาท้ังหลาย,  และ 
             ภริยาทั้งหลาย ก็ไมนอกใจเราท้ังหลาย,  เราทั้งหลาย 
             ยอมประพฤติพรหมจรรย  ในหญิงท้ังหลายนอกจาก 
             ภริยาเหลาน้ัน;  เพราะเหตุนั้นแล   เราท้ังหลาย 
             จึงไมตาย  ( แต )  หนุม  ๆ.๒" 
                                      [ แกอรรถ ] 
           [๕๐๑]   อรรถกถา๓มหาธรรมปาลชาดกน้ันวา  " บรรดาบทเหลา 
นั้น  บทวา  นาติกฺกมาม   ความวา   เราทั้งหลายไมนอกใจภริยาของ 
ตน    ทํามิจฉาจารในภายนอก.   สองบทวา  อ ฺตฺร  ตาหิ  ความวา 
เราทั้งหลายประพฤติพรหมจรรยในหญิงท่ีเหลือ   เวนภริยาของตน 
เหลาน้ัน.   แมภริยาทั้งหลายของพวกเรา   ก็ประพฤติอยางนั้นน่ันแหละ 
ในพวกบุรุษท่ีเหลือ.  หิ  อักษรในคํานี้วา  ตสฺมา  หิ  อมฺห  สกัวาเปน 
นิบาต.   ความวา  ดวยเหตุนั้น  เราทั้งหลายจึงไมตาย  ( แต )  หนุม ๆ คือ 
ชื่อวาความตายในกาลไมควร   ในระหวาง  ไมมี   ( แกเราทั้งหลาย )." 
 
๑. ขุ.  ชา.  ทสก.  ๓๗/๒๘๙.     ๒. แปลตรง ๆ วา  วัยหนุมของเราท้ังหลายจึงไมตาย. 
๓. ชาตกฏกถา.  ๕/๔๙๒.  
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           ฎีกามหาสีหนาทสูตรวา   " บทวา   นาติกฺกมาม   ความวา  เรา 
ทั้งหลายยอมไมประพฤติลวงใจ   คือ   ไมลวงใจในฐานท่ีไมพึงถึงบาง 
ในหญิงอ่ืน ๆ บาง.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค  จึงตรัสวา  อ ฺตฺร 
ตาหิ."  
                              [ วิริยะชื่อวาพรหมจรรย ] 
           [๕๐๒]   วิริยะ  ( เพียร )   ชื่อวาพรหมจรรย   ในโลมหังสสูตร๑ 

กลาวคือ   มหาสีหนาทสูตรวา  " สารบีุตร  ก็เราจําไดวา   เราประพฤติ 
พรหมจรรยประกอบดวยองค ๔ ยอมเปนผูมีตบะแล." 
           [๕๐๓]   อรรถกถา๒โลมหังสสูตรนั้นวา  " วิริยะทรงประสงควา 
พรหมจรรย   ในคํา  พฺรหมฺจริย  จริตฺวา  นั้น.  จริงอยู  สูตรนี ้
นั่นแล  เปนสถานแหงพรหมจรรยคือวิริยะมาแลว.   พรหมจรรยนี้นั้น 
ตรัสวา  ประกอบดวยองค  ๔.    เพราะพรหมจรรย  ๔  อยางที่ทํา 
ไดยาก  อันพระองคทรงทําแลว   ในอัตภาพน้ัน.  คําวา  สุท  ในคํา 
วา  ตปสฺสี  สุท  โหมิ   เปนเพียงนิบาต.   ความวา   เรายอมเปนผู 
อาศัยตบะ." 
           ฎีกาโลมหังสสูตรนั้นวา   " อธิบายวา  สูตรนี้นั่นแล   เปนอาคต- 
สถาน.  เนื้อความวา  ในพระพุทธวจนะ  คือ  ปฎก  ๓  สุตตบทน้ีนั่นแล 
เปนสถานแหงพรหมจรรยคือวิริยะมาแลว.   จริงอยู  วิริยะเปนอุดม 
ในอารมณนั้น   คือถึงความอุกฤษฏอยางยิ่ง   และเปนเหตุแหงความ 
ประพฤติเชนนั้น   เพราะเหตุนั้น  วิริยะ   พระอรรถกถาจารย  จึงกลาว 
 
๑. ม. ม.  ๑๒/๑๕๕.       ๒. ป.  สู.  ๒/๕๗.  
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ไวในสูตรนี้วา  พรหมจรรย.    บทวา  จตุรงฺคสมนฺนาคต  ความวา  
ประกอบดวยองค  ๔  ดวยสามารถอาการเปนไปแหงตน ๔ อยาง ที่ 
ยังกิริยาอันทําไดยาก  ๔   อยางใหสําเร็จ." 
           ก็กิริยาอันทําไดยาก  ๔  อยาง   พึงตรวจดูในมหาสีหนาทสูตร. 
                            [ อุโบสถชื่อวาพรหมจรรย ] 
           [๕๐๔]   อุโบสถอันประกอบดวยองค  ๘   ที่บุคคลทําดวย 
สามารถฝกตน   ชื่อวา  พรหมจรรย  ในนิมิชาดก๑วา 
             " บุคคล  ยอมเขาถึงความเปนกษัตริย  ดวยพรหม- 
             จรรยชั้นตํ่า,    ยอมเขาถึงความเปนเทพดวยพรหม- 
             จรรยชั้นกลาง,   ยอมหมดจด  ดวยพรหมจรรย 
             ชั้นสูงสุด." 
           [๕๐๕]   อรรถกถา๒นิมิชาดกนั้นวา   " บรรดาพรหมจรรย ๓ อยาง 
นั้น  ศลีเพียงเมถุนวิรัติในลัทธิเดียรถียเปนอันมาก   ชื่อวา   พรหมจรรย 
ชั้นตํ่า,        บุคคลยอมเขาถึงความเปนกษัตริยดวยพรหมจรรยชั้นตํ่าน้ัน. 
ศีลเพียงอุปจารแหงฌาน  ชื่อวา  พรหมจรรยชั้นกลาง,  บุคคลยอมเขาถึง 
ความเปนเทพ  ดวยพรหมจรรยชั้นกลางนั้น.      สวนศีลที่ยังสมาบัติ ๘ 
ใหเกิด  ชื่อวา  พรหมจรรยชั้นสูงสุด,    บุคคลยอมเกิดในพรหมโลก 
ดวยพรหมจรรยสูงสุดนั้น.   ชนภายนอก ( พุทธศาสนา )  ทั้งหลายกลาว 
ความเกิดในพรหมโลกนัน้วานิพพาน.  ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาค 
จึงตรัสวา  วิสุชฺฌติ. 
 
 ๑. ขุ. ชา.  มหา.   ๒๘/๑๙๙.      ๒.  ชาตกฏกถา.   ๙/๑๖๖.  
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           แตในศาสนานี้   พรหมจรรยแหงภิกษุผูมีศีลบริสุทธิ์  ปรารถนา  
เทพนิกายชั้นใดชั้นหน่ึง  ชื่อวา  อยางตํ่า  เพราะมีเจตนาเลว,   ภิกษุ 
ยอมเกิดในเทวโลกตามที่ปรารถนา   ดวยพรหมจรรยข้ันตํ่าน้ัน.   สวน 
ความยังสมาบัติ  ๘  ใหเกดิแหงภิกษุผูมีศีลบริสุทธิ ์   ชื่อวา  พรหมจรรย 
ชั้นกลาง,      ภิกษุยอมเกิดในพรหมโลกดวยพรหมจรรยชั้นกลางน้ัน." 
ความเจริญวิปสสนาจนบรรลุพระอรหัต   แหงภิกษุผูมีศีลบริสุทธิ์  ชื่อวา 
พรหมจรรยชั้นสูงสุด,     ภิกษุยอมหมดจดดวยพรหมจรรยชัน้สูงสุดนั้น. 
           ฎีกามหาสีหนาทสูตรวา   " บทวา  อตฺตทมนวเสน  ความวา 
ดวยสามารถฝกฝนอันเปนไปโดยอาการคือทําตามพระอรหันตทั้งหลาย 
ตามปฏิญญา,   อธิบายวา   ดวยความฝกอินทรียทั้งหลายมีมนะเปนที่ ๖." 
                            [ อริยมรรคชื่อวาพรหมจรรย ] 
           [๕๐๖]   อริยมรรคชื่อวา  พรหมจรรย  ในพรหมจริยสตูร๑   ใน 
สังยุตตนิกาย  มหา  ( วาร )  วรรควา   " ภิกษุทั้งหลาย  ก็พรหมจรรย 
เปนไฉน ?   มรรคมีองค  ๘  อันเปนอริยะน้ีนั้นแล,   นี้คืออะไรบาง ? 
คือ   สัมมาทิฏฐิ   เปนตน." 
           พระฎีกาจารย    กลาวไวในฎีกามหาสีนาทสูตรวา   " อริยมรรค 
ชื่อวา   พรหมจรรย  เพราะเปนความประพฤติประเสริฐ   ถึงความเปน 
สิกขา." 
                              [ ศาสนาชื่อวาพรหมจรรย ] 
           [๕๐๗]   ศาสนา   ( คําส่ังสอน )   ชื่อวา  พรหมจรรย  ใน 
 
 ๑. ส.  มหา.  ๑๙/๓๑.  
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มหาปรินิพพานสูตร๑วา    " มารผูมีบาป   เราจักยังไมปรินิพพาน  ตราบ 
เทาท่ีพรหมจรรยนี้ของเราจักยังไมสําเร็จ  แพรหลาย  กวางขวาง  ชน  
มากรู   เปนปกแผน   ( และ )   ตราบเทาท่ีเทพดาและมนุษยทั้งหลาย 
ประกาศดีแลว." 
           [๕๐๘]   อรรถกถา๒มหาปรินิพพานสูตรนั้น  และอรรถกถา๓ทุติย- 
ปณณาสก   ในอัฏฐกนิบาต  อังคุตตรนิกายวา  " พรหมจรรยอันเปน 
ศาสนาทั้งส้ิน   สงเคราะหดวยสิกขา  ๓  หมวด   ชื่อวา  พรหมจรรย. 
บทวา  อิทฺธ  ไดแก  สําเรจ็  ดวยอํานาจความพอใจในฌาน.  บทวา 
ผีต   ไดแก   ถึงความเจริญ   เหมือนดอกไมผลิบานเต็มที่  ดวยอํานาจ 
ความถึงพรอมดวยอภิญญา.   บทวา   วตฺิถาริก  ไดแก  กวางขวาง 
ดวยสามารถต้ังม่ันในทิศาภาคนั้น  ๆ.   บทวา   พหชุ ฺ  ความวา 
อันชนมากหลายรู   คือแทงตลอด  ดวยสามารถความตรัสรูแหงมหาชน. 
บทวา  ปุถุภูต   ความวา  ถึงความเปนปกแผน   ดวยสามารถอาการ 
ทั้งปวง.   ถามวา   ขอน้ันอยางไร ?  แกวา   ตราบเทาท่ีพรหมจรรย 
อันเทพดาและมนุษยทั้งหลายประกาศดีแลว.   อธิบายวา  อันเทพดา 
และมนุษยทั้งหลาย  ผูเปนชาติแหงวิญู   ทกุหมูทุกเหลาประกาศแลว 
ดวยดี." 
           [๕๐๙]   ฎีกามหาปรินิพพานสูตร   และทุติยปณณาสกนั้นวา 
" บทวา   สิกขฺาตฺตยสงฺคหิต  ความวา   สงเคราะหดวยสิกขา ๓ หมวด 
มีอธิสีลสิกขาเปนตน.    ความประพฤติประเสริฐอันเปนสัตถุสาสน  ไม 
 
๑. ที.  มหา.  ๑๐/๑๒๔.    ๒. สุ.  วิ.  ๒/๒๐๓   ๓. มโน. ปู  ๓/๓๑๓.                                                  
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เหลือ   ชื่อวาพรหมจรรย  อันเปนศาสนาท้ังส้ิน.   บทวา  สมิทธฺ  ได  
แก  เจริญแลวโดยชอบแท.   บทวา   ฌานสฺสาทวเสน  ความวา  ดวย 
สามารถความสุขในฌาน   อันภิกษุเหลาน้ัน ๆ  บรรลุแลว.    บทวา 
วุฑฺฒิปฺปตฺต   ความวา   อันเขาถึงความเจริญรอบดาน   ชื่อวาโดย 
ประการทั้งปวง  ดุจดอกไมผลิบานเต็มท่ี  เพราะเขาถึงภาวะท้ังโอฬาร 
ทั้งประณีต   ชื่อวาดวยสามารถอภิญญาสมาบัติ   เพราะความเจริญยิ่ง 
แหงศาสนาถึงที่สุด   ดวยความถึงพรอมดวยอภิญญา.  บทวา  ปติฏ ิต- 
วเสน  ความวา    ดวยสามารถประดิษฐาน,  อธิบายวา    เพราะถึง 
ความต้ังม่ัน.   ชื่อวา  พหชุ ฺ   เพราะเกื้อกูลแกชนมากดวยสามารถ 
ปฏิเวธ.   ดวยเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารย   จึงกลาววา  พหูหิ --- ชนาภ ิ
สมยวเสน.   ชื่อวา  ปุถุภูต   เพราะเปนปกแผน   คือ  หนาแนน  เปน 
แลว   คือเกิดแลว,   อีกอยางหนึ่ง   เพราะถึงแลว  คือ  ลถุึงแลว  ซึ่ง 
ความเปนปกแผน   คือความหนาแนน.   ดวยเหตุนั้น  พระอรรถกถา- 
จารย   จึงกลาววา  สพฺพา --- ภาวปฺปตฺต.  สองบทวา  สุฏ ุ  ปกาสิต 
ความวา   ประกาศแลวโดยความเปนธรรมงามในเบื้องตน   เปนตน 
โดยชอบแท." 
           พรหมจรรยมี  ๑๐  อยาง   โดยนัยอันมาแลวในอรรถกถาสามัญญ- 
ผลสูตร   และอิติวุตตกะ  ดวยประการฉะน้ี. 
                                  [ พรหมจรรย  ๑๒ ] 
           [๕๑๐]   สวนในอรรถกถามหาสีหนาทสูตร    พระอรรถกถาจารย 
กลาวพรหมจรรย  ๑๒  อยาง   เพราะเพ่ิมธรรมเทศนาและอัชฌาสัย.  
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                          [ ธรรมเทศนาชื่อวาพรหมจรรย ] 
           ก็ธรรมเทศนา   ชือ่วา   พรหมจรรย  ใน ๒ บาทคาถานี้วา  
                " ชนต้ังพัน   ละมัจจุได      ในเพราะพรหมจรรย 
                อนัเดียวกัน." 
           ฎีกามหาสีหนาทสูตรวา    " บรรดาบทเหลานั้น  บทวา  พฺรหฺม 
จริยสฺมึ   ไดแก   ในเพราะธรรมเทศนา.   จริงอยู     ธรรมเทศนานั้น 
เรียกวา   พรหมจรรย   เพราะเปนจริยา   ชื่อวาประเสริฐ   คือล้ําเลิศ 
เพราะนําความเปนผูประเสริฐมาแกเวไนยสัตวทั้งหลาย,   อีกอยางหนึ่ง 
เปนจริยาอันเปนไปทางวาจาแหงพรหมคือพระผูมีพระภาค.   บาทคาถา 
วา   สหสฺส  มจฺจุหายิโน   ความวา   ชนประมาณพันหน่ึง  เปนผูชื่อวา 
ละมัจจุได    เพราะลวงวิสัยของมัจจุ   เหตุบรรลุพระอรหัต." 
                             [ อัชฌาสัยชื่อวาพรหมจรรย ] 
           [๕๑๑]   อัชฌาสัยชื่อวาพรหมจรรย   ในคาถาน้ีวา 
             "เออก็  ความหวังผล   ยอมสาํเร็จแกผูไมรีบ 
             รอนโดยแท;        เรามีพรหมจรรยสําเร็จแลว 
             คามณิ    ทานจงรูอยางน้ี." 
           ฎีกามหาสีหนาทสูตรวา   " บรรดาบทเหลานั้น    บทวา  อตร 
มานาน   ความวา  ไมรีบรอนอยู   คือคอยดูกาลแหงเทศนา.  บาทคาถาวา 
ผลาสาว  สมชิฺฌติ  ความวา  ความหวังแมมีผลที่ไดแสนยาก   อาศัยความ 
พยายามชอบ  ยอมสําเร็จไดแท.  บาทคาถาวา  วิปกฺกพฺรหฺมจรโิยสฺมิ 
ความวา   มีอัธยาศัยประณีตอันสําเร็จแลวโดยพิเศษ   คือมีมโนรถอัน  
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โอฬารเต็มเปยมแลว.    จริงอยู   อัชฌาสัยนั้น   พระราชาหนุมทรงพระ 
นามวาคามณิ   กลาวโดยสํานวนวาพรหมจรรย   เพราะเปนความประพฤติ 
ทางใจอันประเสริฐ." 
           [๕๑๒]   บรรดาธรรมเทศนาและอัชฌาสัยเหลาน้ัน    ธรรม- 
เทศนา   พระอรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถาสามัญญผลสูตรเปนตน 
วา      " โดยเนื้อความ    ธรรมเทศนาคือศาสนธรรมอันสงเคราะหดวย 
สิกขา ๓ จะมีประโยชนอะไรดวยการถือธรรมเทศนาน้ันไวแผนกหนึ่ง ๆ." 
           อน่ึง    คําท่ีพระอรรถกถาจารยกลาวไววา  " อัชฌาสัย   ชื่อวา 
พรหมจรรย "    ยอมไมสมดวยอรรถกถาคามณิชาดก   ในปฐมวรรค 
เอกนิบาต. 
                                    [ แกอรรถ ] 
           ก็ในอรรถกถา๑คาถาน้ัน   พระอรรถกถาจารยกลาววา  " คําวา 
อป  สักวาเปนนิบาต.   บทวา  อตรมานาน   ความวา    ผูต้ังอยูใน 
โอวาทของบัณฑิตทั้งหลาย   ไมรีบรอน  คือไมประพฤติดวนได   กระทํา 
กรรมโดยอุบายอยู.  หลายบทวา  ผลาสา  ว  เปนตน  ความวา  ผลที่หวัง 
คือผลตามท่ีปรารถนา   ยอมาสําเร็จทีเดียว.  ในคําวา   วิปกฺกพฺรหฺม- 
จริโยสฺมิ  นี้   สังคหวัตถุ  ๔  ชื่อวา  พรหมจรรย   เพราะเปนความ 
ประพฤติประเสริฐ.   ก็พรหมจรรยนัน้   ชื่อวาสําเร็จแลว  เพราะยศสมบัติ 
อันมีในสังคหวัตถุนั้นเปนมูล  อันพรหมจารีนั้นไดแลว.  อน่ึง  ยศแม 
ที่สําเร็จแลว  ชื่อวา  พรหมจรรย   เพราะอรรถวาประเสริฐ." 
 
๑.  ชาตกฏกถา.   ๑/๒๐๘.  
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           [๕๑๓]   ก็ในอดตีกาล   ราชกุมาร  พระนามวาคามณิ   ทรง 
เปนพระกนิฏฐภาดาองคสุดทองทั้งหมด   ของพระราชบุตร ๑๐๐ องค 
ของพระเจากรุงพาราณสี  ทรงอาศัยพระโพธิสัตว  เปนพระอาจารยผู 
ใหทรงศึกษาศิลปะ  ถึงความเปนพระราชาโดยลวงไปแหงพระบิดา ทรง 
ปลื้มพระหฤทัย  ไดตรัสคาถานั้นดวยสามารถแหงอุทาน.   เพราะเหตุ 
นั้น   จึงทรงหมายเอา   พระองควา  คามณิ  ตรัสวา  " แนะคามณึ 
ผูเจริญ    ทานจงรูเหตุนั้นอยางนี้วา   เราอาศัยอาจารย   ลวงพระเจาพ่ี 
๑๐๐  พระองค   ถึงรัชสมบัติอันใหญนี้." 
                           [ สมณธรรมชื่อวาพรหมจรรย ] 
           [๕๑๔]   สวนในอรรถกถานี้    พระอรรถกถาจารย   กลาว 
เนื้อความไววา    " สมณธรรม   ชื่อวา   พรหมจรรย  ในรถวินีต๑สูตรวา 
พระธรรมเสนาบดีถามวา   ผูมีอายุ    ทานอยูพรหมจรรยในพระผูมี 
พระภาคของเราท้ังหลายหรือ ?    พระปุณณเถระ  ปฏิญญาวา อยางนั้น 
ผูมีอายุ." 
           อรรถกถา๒รถวินีตสูตรวา    "บรรดาบทเหลาน้ัน  หลายบทวา 
ภควติ  โน  เปนตน  ความวา   ผูมีอายุ   ทานอยูพรหมจรรยในสํานัก 
แหงพระผูมีพระภาค  ของเราท้ังหลายหรือ ?" 
           อรรถกถาทุกนิบาตในอิติวุตตกะวา   " บทวา  วุสฺสติ  แปลวา 
อัน ---- ยอมอยู." 
           ฎีกาพรหมจริยสูตร  ในตติวรรคปฐมปณณาสก    ในจตุกกนิบาต 
อังคุตตรนิกายวา  " บทวา   วุสฺสติ   ความวา  วุสิยติ ( อัน-----ยอมอยู )." 
 
  ๑. ม. มู.  ๑๒/๒๙๐.      ๒. ป. สู.  ๒/๒๐๙.  
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           วส   ธาตุ  ลงในอรรถวาอาศัยอยู  อุทาหรณวา  วสติ,  ความท่ี 
อ  เปน  อุ   และความเปนบุพพรูป  ( ส เปน สส โดยวิธีไวยากรณ คือ 
ส+ย=สส )    ใชลงในกรรม.   สําเร็จรปูอาขยาตวา  วุสฺสติ  ( อัน------ 
ยอมอยู ).     บรรดาคําถามและคําปฏิญญา  ( รับ )  เหลาน้ัน  คําถาม 
เปนคําของพระธรรมเสนาบดี,  คําปฏิญญาวา   อยางนั้น   ผูมีอายุ 
เปนคําพูดของพระปุณณเถระแล.  
                          [ รวมพรหมจรรยได  ๑๑  อยาง ] 
           [ ๕๑๕ ]   เพราะถือเอาสมณธรรมนี้นี่แล    และพรหมจรรยที่พระ 
อรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถาสามัญญผลสูตรเปนตน  เปนพรหม- 
จรรย  ๑๑  อยาง   ดวยประการฉะน้ี. 
                        [ สงเคราะหพรหมจรรยเขาในมงคล ] 
           ก็บรรดาพรหมจรรยเหลาน้ัน  ทานมาโดยสรูปในหนหลัง. เวยยา- 
วัจจะและองคอุโบสถ   ยอมเปนอันพระผูมีพระภาค  ทรงสงเคราะหดวย 
อนวัชชกรรม.  เบญจศีลและสทารสันโดษ  ทรงสงเคราะหดวยปาปวิรัติ 
และมัชชสัญญมะ.  วิริยะ  ทรงสงเคราะหดวยตบะ.  สวนในอัปปมัญญา 
เมถุนวิรัติ  อริยมรรค  ศาสนา  และสมณธรรม   อัปปมัญญา  ควร 
สงเคราะหดวยขันติ. เพราะวาอโทสะ  ( ความไมประทุษราย )  ชื่อวาขันติ 
อน่ึง   เมตตาทรงถือเอาดวยอโทสะ.  อัปปมัญญา ๓  แมนอกน้ี  ยอมเปน 
อันทรงถือเอาดวยเมตตาน้ัน  ที่ทรงถอืเอาแลวแล. 
           อริยมรรคไมไดในมงคลขอวา  พฺรหฺมจริย  นี้   เพราะทรงถือเอา 
ดวยอริยสัจจทัสสนะท่ีจะตรัสขางหนา.   เหมือนอยางวาสุราปานะไมทรง  
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ถือเอาในมงคลขอวา  อารตี  วิรตี  ปาปา  นี้  เพราะทรงถือเอาดวย 
มัชชปานะขางหนาฉันใด,   ขออุปไมยนี้ก็พึงเห็นฉันนั้น.  ดวยเหตุนั้น  
พระอรรถกถาจารย  จึงกลาวไวในอรรถกถาวา  " ชื่อวาพรหมจรรย เปน 
ชื่อแหงเมถุนวิรัติ  สมณธรรม  ศาสนา  และมรรค.  แตเพราะมรรค 
ทรงถือเอาขางหนา  ดวยอริยสัจจทัสสนะ   พรหมจรรยที่เหลอืแมทั้ง 
หมด   จึงควรในมงคลขอวา  พฺรหมฺจริย  นี.้  บรรดาเมถุนวิรัติเปนตน 
เหลาน้ัน  ผิวาจะทรงถือเอาศาสนาในมงคลขอวา  พฺรหฺมจริย  นี้ไซร, 
จะตองโทษคือการกลาวซํ้ากันไป.   เพราะวาศาสนาคือปริยัติ  ทรงถือ 
เอาดวยสุภาสิตวาจาน่ันแล. 
           จริงอยู  แมในเบื้องตน  พระอรรถกถาจารยกลาววา  " วาจาเปน 
เครื่องแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น  บัณฑิตพึงทราบวา ' สุภาสิตวาจา ' ใน 
มงคลขอวา  สุภาสิตา จ ยา วาจา นี้."     เพราะเหตุนั้น  บณัฑิตพึง 
ทราบขออุปไมยนี้  ดังท่ีนิโรธสัจไมทรงถือเอาในมงคลขอนีว้า นิพฺพาน- 
สจฺฉิกิริยา  ( ทําพระนิพพานใหแจง )  ภายหลัง   เพราะทรงถือเอาใน 
มงคลขอนี้วา   อริยสจฺจานทสฺสน  ฉะนั้น. 
                                [ พรหมจรรยเปนมงคล ] 
           [๕๑๖]   โดยปาริเสสนัย  ยอมไดพรหมจรรย   คือเมถุนวิรัติและ 
สมณธรรมเทาน้ัน   ดวยประการฉะนี,้   ก็พรหมจรรยนั่นนั้น  ชื่อวาเปน 
มงคล    เพราะเปนเหตุบรรลุคุณพิเศษมีประการตาง ๆ สูง ๆ  ขึ้นไป. 
ในขอท่ีพรหมจรรยตามท่ีกลาวมาเปนมงคลน้ัน   มีเรื่องเหลานี้  ( เปน 
อุทาหรณ ) :-  
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                                 [ เรื่องชน ๒ คน ] 
           ไดยินวา  ในกรุงราชคฤห   บุตรของกปลพราหมณ  ไดเปนมาณพ  
ชื่อ  ปปผลิ  อายุ ๒๐ ป  มีบุญมาก.  ลาํดับนั้น  มารดาบิดาประสงค 
จะผูกเขาดวยเครื่องผูกคือเรือน   จึงสงพราหมณ  ๘  คนไปใหเสาะหา 
หญิงท่ีถึงพรอมดวยลักษณะ.   พราหมณเหลาน้ัน   ไดถือเอาเครื่อง 
บรรณาการไปสูสาคลนคร. 
           ก็ในนครน้ัน   หญิงชื่อนางภัททกาปลานี  ไดเปนธิดาของพราหมณ 
โกสิยโคตร   มีอายุ  ๑๖  ป  ทรงรูปอันอุดม  มีบุญมาก.     พราหมณ 
เหลาน้ัน   ไปในนครน้ันแลว  บอกความเปนไปท้ังหมดแกมารดาบิดา 
ของนาง   ใหบรรณาการแลว  สงขาวสาสนไปแกกปลพราหมณวา  "ได 
นางทาริกาแลว"  แมมาณพ   ฟงขาวสาสนแลว   ไมมีความตองการเลย 
ไปในที่ลับเขียนหนังสือวา   " แมภัททา  จงไดความอยูครองเรือน  อัน 
สมควรแกชาติ  โคตร  และโภคะ   ของตน;  ฉันจักบวช,   แมภัททา 
อยาไดมีความเดือดรอนในภายหลัง."    ถึงนางภัททา   ก็เขียนหนังสือโดย 
นัยนั้นเหมือนกัน.   คนถอืหนังสือ  ๒  ฉบับมาพบกันเขาในระหวางทาง 
อานหนังสือแมทั้ง ๒ ฉบับแลว   ฉีกท้ิงเสียในปา   เขียนหนังสือสมานกัน 
ไดไปแลว.     ความมารวมกันไดมีแกชนทั้ง  ๒  นัน้ผูไมปรารถนาเลย 
ดวยประการฉะน้ี. 
           ในวันนั้นเอง   แมชนทั้ง  ๒  นัน้  บรโิภคอาหารมื้อเย็นแลว  แม 
เมื่อข้ึนสูที่นอน   ก็ไมข้ึนขางเดียวกัน.   มาณพข้ึนสูที่นอนทางขางขวา. 
ฝายนางภัททาขึ้นสูที่นอนทางขางซาย.    ชนทั้ง  ๒  นั้น  วางพวงดอกไม  
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๒  พวงไวกลางที่นอน   เพราะกลัวจะถูกตองรางกายกันและกัน  ไมหลับ  
ตลอดคืนทั้ง ๓ ยาม   ยังกาลใหนอมลวงไป.    สวนกลางวันก็ไมมีเพียง 
การกระซิกซ้ี  ( ตอกัน ).    ชนทั้ง  ๒  นั้น  ไมเกี่ยวของดวยโลกามิสอยูครอง         
เรือน   โดยลวงไปมารดาและบิดา   เปนผูมีฉันทะเสมอกันกลาววา 
" ภพทั้ง  ๓  เปรียบเหมือนกระทอมใบไมที่ไฟติดทั่วแลว,   เราทั้ง ๒ 
จักบวช "    ดังน้ีแลว  จึงใหนําผากาสายะทั้งหลาย   และบาตรดินจากราน 
ตลาด  ผลัดกนัปลงผมเสร็จแลว  บวชดวยต้ังใจวา  " พระอรหันตเหลาใด 
มีในโลก   บรรพชาของเราทั้ง ๒ อุทิศพระอรหันตเหลาน้ัน "   ดังน้ีแลว 
สวมบาตรในถลก  คลองบา  ลงจากปราสาทหลีกไปแลว.  ปปผลิไปขาง 
หนาเห็นทาง ๒ แพรง  ยนืที่ปลายทางนั้น   กลาววา  " แมภัททา  มหาชน 
ผูมีจิตคิดรายในเราทั้ง  ๒  คิดวา  ' ชนท้ัง ๒ นี้   แมบวชแลว  ก็ไมอาจ 
จะพรากกันได '  ก็พึงเปนผูยังอบายใหเต็ม,   ทาง  ๒  แพรงน้ีเจาจงถือเอา 
ทางหน่ึง,   ฉันจักไปทางหนึ่ง." 
           นางภัททา  กลาววา   " เจาคะ   พระผูเปนเจา  ข้ึนชื่อวามาตุคาม 
เปนมลทินของบรรพชิตท้ังหลาย,     ชนทั้งหลายจะเห็นโทษของเราทั้ง  ๒ 
วา   '  แมบวชแลวก็ไมพรากกัน,'   เราทั้ง  ๒  จักแยกกัน "    จึงทํา 
ปทักษิณ  ๓  รอบ   ไหวในฐานะท้ัง  ๔    ดวยการต้ังไวเฉพาะดวยองค ๕ 
ประคองอัญชล ี  กลาววา  " มิตตสันถวะ   ( ความเชยชมเพียงดังมิตร ) 
ที่เราทั้ง  ๒  กระทําส้ินระยะกาลนานประมาณแสนกัลป  จะแตกในวันนี้ 
ทานชื่อวาเปนฝายขวา   ทางเบ้ืองขวายอมควรแกทาน,     ดิฉันชื่อวา 
มาตุคามเปนฝายซาย,    ทางเบ้ืองซายยอมควรแกดิฉัน "  ดังน้ี  ไหวแลว  
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แยกทางไป.  
           ในการท่ีชนทั้ง  ๒  นั้นเปน  ๒  สวน   ( แยกทางกัน )  แผนดิน 
ใหญนี้ไดสะเทือนเลื่อนลั่นอยู  เหมือนดังกลาววา  " เราไมอาจทรงคุณ 
ของทานท้ัง  ๒."    เสียงเหมือนฟาผาเปนไปในอากาศ.   ภูเขาจักรวาล 
บันลือลั่น. 
           พระศาสดา    ประทับนั่งในพระคันธกุฎี   ในพระเวฬุวัน  ทรงสดับ 
เสียงแผนดินสะเทือน   ทรงคํานึงอยู   ก็ทรงทราบเหตุนั้น   พระองค 
เดียวเทาน้ัน   ทรงถือบาตรและจีวร   ทําการตอนรับสิ้นระยะทาง 
ประมาณ  ๓  คาวุต     ประทับนั่งท่ีโคนไทรชื่อพหุปุตตกะ   ในระวาง 
เมืองราชคฤหและเมืองนาลันทา.    แมปปผลิ  เดนิไปทางหน่ึง   เห็น 
พระศาสดาประทับนั่งท่ีโคนไทรนั้น    ถวายบังคมโดยเคารพ   นั่งแลว 
เปนผูอันพระศาสดาทรงโอวาทดวยโอวาท  ๓  ขอ   โดยนัยอันพระธรรม- 
สังคาหกาจารยกลาวไวในกัสสปสังยุต    ในนิทานวรรค   อุปสมบทแลว 
เปนปุถุชนอยู  ๗  วัน    บรรลุพระอรหัตในวันที่ ๘.    แมนางภัททา 
ไปสูสํานักของนางภิกษุณี    บรรลุพระอรหัตในภายหลัง. 
           ชนทัง้  ๒  เหลาน้ีประพฤติพรหมจรรยคือเมถุนวิรัติ    บรรลุพระ 
อรหัต   ดวยประการฉะน้ัน.   เพราะเหตุนั้น  เมถนุวิรัตินั้น  แหงชนทั้ง ๒ 
นั้น   จึงชื่อวา  เปนมงคล.    ความสังเขปในมังคลัตถทีปนีนี้เทาน้ี.  สวน 
ความพิสดาร    พึงตรวจดูในอรรถกถากัสสปสังยุตเปนตน. 
                                เรื่องชน  ๒  คน   จบ.  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๕ - หนาท่ี 54 

                               [ เรื่องพระภิกษุ  ๖๐  รูป ] 
           [๕๑๗]   ไดยินวา   ภิกษุประมาณ  ๖๐  รปู  เรียนกัมมฏัฐานใน 
สํานักพระศาสดา   เมื่อเสาะหาท่ีอยู   เขาไปบิณฑบาตยังบานชื่อมาติกะ 
ที่เชิงภูเขา   ในแควนโกศล. 
           ก็นายบานน้ัน   ชื่อวา  มาติกะ.   มารดาของปรากฏชื่อวามาติก- 
มารดา.   มารดานายมาติกะน้ัน   เห็นภิกษุเหลาน้ันแลว   มีจิตเลื่อมใส 
ถวายภิกษาแลวถามวา    " ทานปรารถนาจะไปท่ีไหนกัน ?" 
           ภิกษุเหลาน้ัน    ตอบวา    " อุบาสิกา   พวกอาตมาปรารถนาจะไป 
ยังที่ตามสบาย." 
           นางกลาววา   " ถาพระผูเปนเจาท้ังหลายจักอยูในที่นี้สิ้น  ๓  เดือน 
ดิฉันจักรับสรณะสามและศีลหา  แลวกระทําอุโบสถกรรม "  เม่ือภิกษุ 
เหลาน้ันรับอยู  จึงไดตกแตงท่ีอยูถวายแลว.   ภิกษุเหลาน้ัน  เมื่ออยูใน 
ที่นั้น   ไมนั่งรวมกัน   นั่งทําการสาธยายอาการ  ๓๒  กําหนดความส้ิน 
ความเสื่อมในอัตภาพในที่ของตน  ๆ. 
           ถัดมาวันหน่ึง    มารดานายมาติกะ    ใหคนถือเนยใสและน้ําออย 
เปนตนไปยังวิหารในเวลาเย็น    ไมเห็นพวกภิกษุ   จึงถามพวกผูชายวา 
" อาว   พระผูเปนเจาท้ังหลาย  อยูที่ไหนเลา ?" 
           พวกผูชาย   ตอบวา   " คุณแม   พวกทานจักนั่งในท่ีของตน  ๆ." 
           มารดานายมาตะกะ   ถามวา    " เราจักทําอยางไรเลา   จึงอาจเพ่ือ 
จะพบได ?" 
           ทีนั้น   พวกมนุษยผูรูกติกวัตรของภิกษุทั้งหลาย  จึงกลาวกะมารดา  
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นายมาติกะน้ันวา     " คุณแม  เมื่อตีระฆัง.   พระผูเปนเจาท้ังหลายจัก  
ประชุมกัน."     มารดานายมาติกะน้ัน   ใหตีระฆังแลว. 
           พวกภิกษุ   ไดยินเสียงระฆังน้ัน   คิดวา   " ความไมผาสุกจักมีแก 
ภิกษุบางรูป "    ออกจากท่ีของตน ๆ  ประชุมกันในทามกลางวิหาร.  ชน 
( คือภิกษุ )   แม ๒ รูปชื่อวามาทางเดียวกันไมมี.    มารดานายมาติกะ 
นั้น    เห็นภิกษุเหลาน้ัน  คิดวา   " การทะเลาะกันและกัน  จักเปนอัน 
ภิกษุเหลาน้ีทําแลว "   จึงถาม. 
           ภิกษุ.   อาตมาทั้งหลายมิไดทําการทะเลาะ,  แตวา  อาตมาทั้งหลาย 
นั่งทําสมณธรรมในท่ีของตน  ๆ. 
           ม.   ทานผูเจริญ   ชื่อวาสมณธรรมน้ี   คืออะไร ? 
           ภิกษุ.     คือการสาธยายอาการ  ๓๒  และความกําหนดความส้ิน 
ความเสื่อมในอัตภาพ. 
           ม.   ทานผูเจริญ   สมณธรรมนี ้  ยอมควรแกพวกทานเทาน้ัน  หรือ 
ยอมควรแมแกพวกดิฉัน ? 
           ภิกษุ.  อุบาสิกา  สมณธรรมน้ี   ทานไมหามแมแกใคร  ๆ. 
           ม.   ทานผูเจริญ  ถากระน้ัน  ขอทานท้ังหลายจงบอกสมณธรรมน้ัน. 
           ภิกษุเหลาน้ัน   ยังมารดานายมาติกะน้ันใหเรียนแลว.   มารดานาย 
มาติกะน้ัน  กระทําสมณธรรมอยู  จําเดิมแตนั้น  บรรลุผลทั้ง  ๓  เบื้องตํ่า 
กอนกวาภิกษุเหลาน้ันเทียว   ปฏิสัมภิทาและอภิญญาอันเปนโลกิยะ  มา 
แกมารดานายมาติกะน้ันโดยมรรคทีเดียว.  มารดานายมาติกะน้ัน  ออกจาก 
สุขอันเกิดแตมรรคและผล   ใครครวญอยูดวยทิพยจักษุ   เห็นความท่ี  
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ภิกษุเหลาน้ันยังเปนปุถุชน   ใครครวญอยูวา   " อะไรไมเปนสัปปายะ 
แหงภิกษุเหลาน้ัน ?"    เห็นไมมีอาหารสัปปายะ  ไดตระเตรียมอาหาร 
อันเปนสัปปายะ   ถวายแกภิกษุเหลานั้น.   จิตของภิกษุเหลาน้ันเกิดมี 
อารมณเปนเอก     เพราะไดอาหารอันเปนสัปปายะ.   พวกเธอมีจิต 
มีอารมณเปนอันเดียว    เจริญวิปสสนา     บรรลุพระอรหัตพรอมกับ 
ปฏิสัมภิทาท้ังหลาย. 
           ภิกษุแมเหลาน้ัน   ประพฤติพรหมจรรยคือสมณธรรม  บรรล ุ
มรรคและผล  ดวยประการฉะน้ี.   เพราะเหตุนั้น  สมณธรรมนัน้ของ 
ภิกษุเหลาน้ัน  จึงชื่อวา  เปนมงคล. 
           เรื่องภิกษุ  ๖๐  รปูมาในอรรถกถาคาถาวา  ทุนฺนิคฺคหสฺส  ลหุโน 
เปนตน   ในจิตตวรรคแหงธรรมบท. 
                           กถาวาดวยพรหมจรรย    จบ.  
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                            กถาวาดวยการเห็นอริยสัจ* 

           [๕๑๘]   ขาพเจาจะกลาวชื่อวาอริยสัจตอไป:   บททั้ง  ๔  มีทกุข 
เปนตน   ชื่อวา  สัจจะ  เพราะเปนธรรมชาติแท.   สมจริงดังท่ีพระผูมี 
พระภาคตรัสไวในทุติยวรรค    สัจจสังยุต        ในมหาวารวรรค๑วา 
" ภิกษุทั้งหลาย  บท  ๔  เหลาน้ี  เปนของแท  ไมผิด   ไมเปนอยางอ่ืน. 
บท  ๔  เปนไฉน ?   ภิกษุทั้งหลาย  บท  ๔  เหลาน้ี   คือบทวา  นี้ทุกข 
นั่นเปนของแท   ไมผิด  ไมเปนอยางอ่ืน.   บทวา  นี้เหตุใหเกิดทุกข 
( นั่นเปนของแท  ไมผิด  ไมเปนอยางอ่ืน ),   บทวา    นี้ความดับทุกข 
( นั่นเปนของแท  ไมผิด  ไมเปนอยางอ่ืน ),   บทวา  นี้ขอปฏิบัติยังสัตว 
ใหถึงความดับทุกข   นั่นเปนของแท  ไมผิด  ไมเปนอยางอ่ืน." 
                                 บาลตีถสูตร   จบ. 
           [๕๑๙]   อรรถกถา๒ตถสูตรนั้นวา   " ทกุข  ชื่อวา  เปนของแท 
เพราะอรรถวาไมละสภาพ.   เพราะทุกข   ก็คงเปนทุกขนั้นเอง.  ชื่อวา 
เปนของไมผิด   เพราะความท่ีแหงสภาพที่กลาวแลว   เปนธรรมไมเปลา. 
เพราะทุกขจะกลายเปนธรรมชาตไมใชทุกขไมได.   ชื่อวา  ไมเปนอยาง 
อ่ืน   เพราะไมเขาถึงสภาพอยางอ่ืน.   จริงอยู  ทุกขยอมไมเขาถึงสภาพ 
แหงบทอ่ืนมีสมุทัยเปนตน.  แมในสัจจะท้ังหลาย   มีสมุทัยเปนตน   ก็ม ี
นัยนี้เหมือนกัน." 
 
 *  พระมหาลัภ ปยทสฺสี ป. ธ. ๘ วัดบรมนิวาส แปล. ( บัดนี้เปนพระปยทัสสี ฯ ) 
๑.  ส.  มหาวาร.  ๑๙/๕๓๙.       ๒. สา. ป. ๓/๔๑๐.  
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           ฎีกาตถสูตรนั้นวา   " บทวา  สภาวาวิชหนตฺเถน  ความวา  ทุกข  
ชื่อวาเปนของแท   คือมีความเปนของแทเปนสภาพ   เพราะในกาลไร  ๆ 
ก็ไมละสภาพคือความเปนทุกขของตน.    ดวยเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารย 
จึงกลาววา  ทุกฺข ฺหิ  ทุกขฺเมว.  บทวา  วุตฺตสภาวสฺส   ไดแก  สภาพคือ 
ทุกขตามท่ีกลาวแลว.  บทวา  อโมฆตาย   คือ  เพราะความท่ีแหงทุกข 
นั้น   เปนสภาพไมหลอกลวง.  บทวา  อวิตถ   คือ  เปนของแท.   ดวย 
เหตุนั้น   พระอรรถกถาจารย   จึงกลาววา ' น ห ิ ทกฺุข  อทุกฺข  นาม 
โหติ. '  บทวา  อ ฺสภาวานุปคมเนน   คือ   เพราะไมเขาถึงความเปน 
สภาพมีสมุทัยเปนตน.   บทวา  อน ฺถ   คือ   ไมเปนสภาพอยางอ่ืน. 
ดวยเหตุนั้น    พระอรรถกถาจารย   จึงกลาวคําวา ' น   หิ '  เปนตน." 
           [๕๒๐]   สัจจะท้ังหลาย  ของพระอริยเจาท้ังหลาย  เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อวา   อริยสัจ.   สมจรงิดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวในตติวรรคแหง 
สัจจสังยุต๑นั่นแลวา    " ภิกษุทั้งหลาย   อริยสัจ  ๔  เหลาน้ีแลเปนของ 
แท  ไมผิด  ไมเปนอยางอ่ืน  เพราะเหตุนั้น  บท  ๔  เหลาน้ัน  บณัฑิต 
จึงกลาววา  อริยาน   สจจฺานิ." 
                                      บาลีตถสูตร   จบ. 
           [๕๒๑]   อรรถกถาตถ๒สูตรนั้นวา   " หลายบทวา  ตสฺมา  อริยาน 
สจฺจานิ   ความวา   เพราะสัจจะทั้งหลายเปนของแท  ไมผิด  ไมเปน 
อยางอ่ืนไปได,   ฉะน้ัน  บัณฑิตจึงกลาววา  อริยาน  สจฺจานิ.  เพราะวา 
พระอริยเจาทั้งหลาย   ยอมแทงตลอดซึ่งบทท้ังหลายที่ผิดโดย๓ความเปน 
 
๑. ส.  มหาวาร.  ๑๙/๕๔๕.    ๒. สา.  ป.  ๓/๔๑๑.   ๓. หรือ ' จากความเปน ..... '  
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อริยสัจ   ก็หามิได."  
           ฎีกาตถสูตรนั้นวา   " บทวา  อรยิาน  ไดแก   พระอริยเจาทั้งหลาย 
มีพระพุทธเจาเปนตน.  ดวยเหตุนั้น   พระอรรถกาจารย  จึงกลาวคําวา 
' น   หิ '   เปนตน." 
           [๕๒๒]   อีกอยางหนึ่ง  สัจจะท้ังหลายของพระผูมีพระภาคผูอริยะ 
แมเพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวา  อริยสัจ.    สมจริงดังท่ีตรัสไวในตติยวรรค 
แหงสัจจสังยุต๑นั้นนั่นแลวา   " ภิกษุทัง้หลาย  อริยสัจเหลาน้ีมี ๔ ฯ ล ฯ 
อริยสัจคือขอปฏิบัติอันยังสัตวใหถึงความดับทุกข,   ภิกษุทั้งหลาย  พระ 
ตถาคตเปนอริยะ  ใน  ( มนุสส )   โลก   พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก 
พรหมโลก  ฯ ล ฯ   ทั้งเทพดาและมนุษย,    เพราะเหตุนั้น   บททั้ง  ๔ 
บัณฑิตจึงเรียกวา  อริยสจั." 
                                    บาลีโลกสูตร   จบ. 
           [๕๒๓]   อรรถกถา๒โลกสูตรนั้นวา   " ขอวา  ตถาคโต  อริโย 
ตสฺมา  อริยสจฺจานิ   ความวา  เพราะสัจจะเหลาน้ัน  ชื่อวา  เปนของพระ 
ตถาคตผูอริยะ    เพราะพระตถาคตผูอริยะแทงตลอดแลว   และทรงแสดง 
แลว;  ฉะน้ันจึงชื่อวา   อริยสัจ   เพราะเปนของจริงของพระอริยะ." 
           ฎีกาโลกสูตรนั้นวา   " ดวย  ๒  บทวา  ปฏิวทิฺธตฺตา  เทสิตตฺตา  จ 
นี้   พระอรรถกถาจารย   ยอมแสดงความท่ีสัจจะเหลาน้ันเปนของพระผูมี 
พระภาคผูอริยะวา  ' ชื่อวา    เปนของมีอยู   ของพระตถาคตผูอริยะ '  เพราะ 
พระองคทรงกําหนดดวยปฏิเวธญาณและเทศนาญาณ." 
๑.  สา.  ป.  ๓/๔๑๑.        ๒. ส.  มหาวาร.  ๑๙/๕๓๕.  
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           [๕๒๔]   อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา   อริยสัจ   แมเพราะความท่ีแหง 
สัจจะเหลาน้ันใหสําเร็จความเปนพระอริยะ   เพราะสัจจะเหลานั้นพระผูมี 
พระภาคตรัสรูจําเพาะดวยพระองคเอง. 
           สมจริงดังท่ีตรัสไว  ในโลกสูตรสัจจสังยุต๑นั้น  วา  " ภิกษุทั้งหลาย 
ตถาคต    บณัฑิตยอมกลาววา    เปนอรหันต  ตรัสรูชอบเองแลว 
เพราะความท่ีแหงอริยสัจ  ๔  เหลาน้ีแล   เปนธรรมอันตถาคตตรัสรู 
จําเพาะ   โดยลําพังตามเปนจริง." 
           พระอรรถกถาจารย   ครั้นกลาวอรรถนี้แลว  กลาวแกไวอีกแม 
ในอรรถกถา๒สัจจวิภังควา  " อีกอยางหนึ่ง  สัจจะท้ังหลายเปนอริยะ 
เหตุนั้น   จึงชื่อวา   อริยสัจ.     บทวา  อริยานิ   คือไมผิด   อธิบายวา 
เปนของไมคลาดเคลื่อน." 
           ฎีกาวิภังควา   " บณัฑิตพึงเห็นการลบบทเบ้ืองปลายในเพราะบท 
เบื้องตนในคําวา     อริยภาวสิทฺธิโตป   นี้วา  ' สัจจะท้ังหลาย    ยงั 
ความเปนอริยะใหสําเร็จ   จึงชื่อวา  อริยสัจ '  ดังน้ี.  พึงทราบวินิจฉัย 
ในคําวา   อรยิานิ  สจฺจานิ   นี้ดังน้ีวา   สัจจะท้ังหลายชื่อวาอริยะ เพราะ 
ความเปนธรรมอันบุคคลควรถึง    คือเพราะความเปนธรรมควรบรรล ุ
โดยความเปนของไมผิด.   อีกนัยหน่ึง   โวหารวาอริยะน้ี  ผูศึกษาพึงเห็น 
เปนโวหารกลาวไมผิด   เปนรูปที่ไมผิด." 
           [๕๒๕]   อรรถกถากุมารปญหาในขุททกปาฐะ๓วา  "อีกนัยหน่ึง 
สัจจะท้ังหลายชื่อวา  อริยะ    เพราะเปนธรรมชาติอันสัตวโลกพรอม 
 
 ๑. ส.  มหาวาร.  ๑๙/๕๔๓.   ๒. สมฺ.  วิ.  ๑๐๙.   ๓. ป.  โช.  ขุ.  ขุ.  ๘๙.  
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ทั้งเทวโลกพึงบรรล,ุ  มีคําอธิบายวา  พึงถึงเฉพาะ.  เพราะฉะนั้น  สัจจะ  
เหลาน้ัน   บณัฑิตจึงกลาววา  อริยสัจ  พระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธะ 
และพระสาวกทั้งหลาย    ที่รูกันแลววาพระอริยะ   เพราะดําเนินไป 
ในความเจริญ   ที่รูกันวาฐานะที่ควรจะพึงพยายาม    หรือเพราะอัน 
ไมดําเนินไปในความเส่ือม     หรือเพราะประกอบโดยชอบในอริยธรรม 
คือโพธิปกขิยธรรม  ๓๗  ยอมแทงตลอดสัจจะเหลาน้ัน,  เพราะเหตุนั้น 
สัจจะเหลาน้ัน   บัณฑิตจึงกลาววา  อริยสัจ." 
           อรรถกถา๑สัจจวิภังควา   " ก็เพราะพระอริยเจาท้ังหลายมีพระ 
พุทธเจาเปนตน  ยอมแทงตลอดซ่ึงสัจจะเหลาน้ัน  ฉะนั้น  สัจจะเหลาน้ัน 
บัณฑิตจึงเรียกวา  อริยสจั." 
           ฎีกาวิภังควา  " คําวา  พุทฺธาทโย   ในคําวา   พุทฺธาทโย  อริยา 
ปฏิวิชฺฌนฺติ   นี้   พระอรรถกถาจารย   ยกโวหารวาพุทธะ   ซึ่งเปนไป 
ในกาลท่ีแทงตลอดแลวข้ึนพูดในปุริมกาล  ดุจโวหารท่ีพูดกันในประโยค 
เปนตนวา   ' พระพุทธเจาไดเสด็จถึงกรุงราชคฤห '  ดังน้ี.   แทจริง 
พระอริยเจามีพระพุทธเจาเปนตนเหลาน้ัน   ยอมแทงตลอดดวยมรรค ๔ 
ดังน้ีแล   และพึงเห็นการลบบทเบื้องปลายในเพราะบทเบ้ืองตน  ในบท 
วา   อริยสจจฺานิ  นี้   โดยวิเคราะหวา    สัจจะท้ังหลาย  อันพระอริย- 
เจาพึงแทงตลอด   จึงชื่อวา   อริยสัจ." 
           [๕๒๖]   สวนในอรรถกถา๒กุมารปญหาวิภังค  พระอรรถกถาจารย 
แสดงบทแหงพระสูตรใดวา    " พระอริยเจาท้ังหลาย  ยอมแทงตลอด 
 
๑. สมฺ  วิ.  ๑๐๙.       ๒. ป.  โช. ขุ. ขุ.  ๙๐.  
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ซึ่งสัจจะเหลาน้ี  เพราะเหตุนั้น  บัณฑิตจึงกลาวสัจจะเหลาน้ันวา อริยสัจ"  
บทแหงสูตรนั้น   พระผูมีพระภาคมิไดทรงแสดงไวในสัจจสังยุต.  เนื้อ 
ความเฉพาะคําแหงอริยศัพท    พระอรรถกถาจารย  กลาวไวแลว  แม 
ในอรรถกถา๑อัฏฐิสัญจยสูตร   ในตติวรรคแหงเอกนิบาต  ในอิติวุตตกะ. 
           อรรถกถา๒อัฏฐมสูตร   ในปฐมวรรคแหงมัคคสังยุต  ในมหา- 
( วาร )    วรรค   และอรรถกถา๓สัจจวิภังควา   " บรรดาสัจจะเหลาน้ัน 
๒  สัจจะ  เบื้องตนเปนวัฏฏะ  ๒ สัจจะเบ้ืองปลายเปนวิวัฏฏะ.   บรรดา 
วัฏฏะและวิวัฏฏะเหลาน้ัน  ความต้ังใจม่ันในกัมมัฏฐานแหงภิกษุ   ยอม 
มี  ในสัจจะท่ีเปนวัฏฏะ   ในสัจจะท่ีเปนวิวัฏฏะ  ยอมไมมีความต้ังม่ัน. 
ก็พระโยคาวจรเรียนสัจจะ  ๒  ขอเบ้ืองตน  ในสํานักของอาจารย  โดย 
ยออยางนี้วา  ขันธ  ๕  ชื่อวา  เปนทุกข,  ตัณหา  เปนเหตุใหทุกขเกิด " 
และโดยพิสดารโดยนัยเปนตนวา  ' ขันธ  ๕  เปนไฉน ?  ขันธ ๕ คือ 
รูปขันธ '   ดังน้ีแลว   ทองบนอยูดวยวาจาเสมอ  ๆ   ยอมทํากรรมได. 
สวนในสัจจะ  ๒  ขอนอกน้ี   พระโยคาวจร    ยอมทํากรรมไดดวยการ 
สดับอยางนี้วา  ' นิโรธสจั   เปนธรรมชาตินาปรารถนา   นาใคร 
นาชอบใจ,   มัคคสัจ   นาปรารถนา   นาใคร   นาชอบใจ.'  พระ- 
โยคาวจรน้ัน   ทําอยูอยางนั้น   ยอมแทงตลอดสัจจะ  ๔  ดวยปฏิเวธ- 
ญาณดวงเดียว  ยอมตรัสรูดวยอภิสมยญาณดวงเดียว,  คือวา ยอมแทง 
ตลอดซึ่งทุกข    ดวยปฏิเวธญาณเครื่องกําหนดรู,  ซึ่งสมุทัย   ดวย 
ปฏิเวธญาณเปนเหตุละ,    ซึ่งนิโรธสัจ     ดวยปฏิเวธญาณเปนเคร่ือง 
 
๑.  ป.  ที.  ขุ.  อิติ.  ๑๑๑.     ๒. สา.  ป. ๓/๒๐๓   ๓. สมฺ.  วิ.  ๑๕๐.  
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ทําใหแจง,  ยอมแทงตลอดซึ่งมรรค  ดวยปฏิเวธญาณเปนเหตุใหเจริญ  
ยอมตรัสรูทุกข     ดวยอภิสมยญาณเครื่องกําหนดรู   ฯ ล ฯ  ยอมตรัสรู 
มรรคดวยอภิสมยญาณเปนเหตุใหเจริญ.   ในสวนเบื้องตน   พระโยคา- 
วจรน้ัน   มีปฏิเวธญาณในสัจจะ  ๒  ขอ  ( ขางตน )  ดวยอํานาจการเรียน 
การสอบถาม   การสดับ  การทรงจํา   การพิจารณา.    มีปฏิเวธญาณ 
ในสัจจะ   ๒   ขอ  ( ขางปลาย )  ดวยการสดับนั่นแล,  ในสวนภายหลัง 
( พระโยคาวจรนั้น )   จึงมีปฏิเวธญาณในสัจจะ  ๓  ขอโดยกจิ.  มีปฏิเวธ- 
ญาณในนิโรธดวย  ( กําหนดเปน )  อารมณ  ดวยประการฉะน้ี." 
           [๕๒๗]   ฎีกามัคคสังยุตวา   " การปฏิบัติกมัมัฏฐาน   ชือ่วา 
กัมมัฏฐานาภินิเวส.    ผูศึกษาพึงทําการเชื่อมวา   เรียนสัจจะ  ๒  ขอ 
มีในเบื้องตน   ดังน้ีเถิด.  ดวยคําวา  อิฏ  กนฺต  มนาป  นี้     พระ 
อรรถกถาจารย     แสดงความท่ีพระโยคาวจรนอมไปในนิโรธและมรรค, 
หาแสดงความเปนผูไมนอมไปไม.     ก็บัณฑิตพึงเห็นการกระทํากรรม 
ในนิโรธสัจและมัคคสัจนั้น  ( วา )   คือความท่ีพระโยคาวจรนอมไปใน 
นิโรธสัจและมัคคสัจน่ันแล.   อีกนยัหนึ่ง   ความท่ีพระโยคาวจรเปน 
ผูนอมไปในนิโรธสัจและมัคคสัจน้ันน่ันเอง   ชื่อวาความตรัสรูดวยญาณ 
ดวงเดียว       เพราะเปนเครื่องหมายแหงความแทงตลอดสัจจะท้ังหลาย 
ดวยญาณดวงเดียวเทาน้ัน    เพราะอรรถวิเคราะหวา   ความประชุม 
คือมาพรอมกัน    ดวยสัจจะเหลาน้ัน        โดยความเปนธรรมมีหนา 
เผชิญกัน.     บทวา   อสฺส   หมายถึงญาณ    หรือพระโยคี.  ก็ใน 
ปฏิเวธเหลานี้    ปฏิเวธญาณทุกอยางอันเปนไปในโลก   ไมใชปฏิเวธ  
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แท     เพราะไมมีญาณเคร่ืองรูตามสภาพเปนจริงในอารมณ,  หากจะ   
มีคําถามวา   แมความแทงตลอดเกิดจากกิจมีการเรียนเปนตน  ก็เปน 
ปฏิเวธได  ปฏิเวธน้ัน   ไมเปนโลกุตระมิใชหรือ ?  แกวา    ขอน้ัน 
ไมใช    เพราะความท่ีแหงปฏิเวธท่ีเกิดจากกิจมีการเรียนเปนตน  อัน 
ใคร  ๆ   ไมพึงพูดดวยปฏิเวธศัพทอยางเดียว.   อีกนัยหน่ึง  ญาณใน 
สัจจะมทุกขเปนตน     อันเปนไปแลวดวยสามารถแหงกิจมีการเรียน 
เปนอาทิ    ทานกลาววา   ปฏิเวธ  ในเบื้องตน    เพราะเปนเครื่องหมาย 
แหงความแทงตลอด,   หากลาววา   เปนปฏิเวธ  เพราะความเปนตัว 
ปฏิเวธไม,    สวนญาณที่เปนตัวปฏิเวธจริง ๆ     ยอมควรซ่ึงความเปน 
ญาณที่จะพึงกลาววา  ' ปฏิเวธ '  ตรงตัว.    บทวา   กิจฺจโต  แปลวา 
โดยกิจมีปรชีาเครื่องกําหนดรูเปนตน.     พระอรรถกถาจารย  กลาวถึง 
ปฏิเวธญาณดวยการทําใหแจง  ดวยบทวา  อารมมฺณปฺปฏิเวโธ  นี้." 
           [๕๒๘]   อรรถกถา๑สัจจวิภังควา   " ญาณเครื่องแทงตลอด 
แมทั้งหมด   เปนโลกุตระ    ญาณซึ่งเกิดจากการสดับ  การทรงจํา 
การพิจารณา  เปนโลกิยะ  เปนกามาพจร.   สวนปรชีาเครื่องพิจารณา 
เปนญาณ   แหงมัคคสัจ." 
           ความเห็นสัจจะดวยอํานาจญาณเครื่องแทงตลอด    ยอมไดใน 
บทวา   อริยสัจจานทัสสนะแมนี้.   ดวยเหตุนั้น   พระอรรถกถาจารย  จึง 
แกไวในอรรถกถา๒วา   " ความเห็นมรรคดวยอํานาจความตรัสรูอริยสัจ ๔ 
ชื่อวา  ความเห็นอริยสัจ   ความเห็นอริยสัจนั้น   พระผูมีพระภาคตรัสวา 
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เปนมงคล    เพราะเปนเหตุแหงความกาวลวงสังสารทุกขได." 
           [๕๒๙]   ก็คําวา  อภิสมยวเสน  นี ้ พระอรรถกถาจารยกลาว 
หมายเอาความตรัสรูดวยญาณดวงเดียว.   ดวยเหตุนั้น  พระผูมพีระภาค 
จึงตรัสวา     "ภิกษุทั้งหลาย     ผูใดยอมเห็นทุกข     ผูนั้นยอมเห็น 
ทั้งเหตุใหทุกขเกิด     ทั้งความดับทุกข    ทั้งขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข, 
ผูใดเห็นเหตุใหทุกขเกิด    ผูนั้นยอมเห็นทั้งทุกข   ทั้งความดับทุกข 
ทั้งขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข,    ผูใดยอมเห็นความดับทุกข   ผูนั้นยอม 
เห็นไดทั้งทุกข    ทั้งเหตุใหทุกขเกิด    ทั้งขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข, 
ผูใดยอมเห็นขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข    ผูนั้นก็เห็นทั้งทุกข   ทั้งเหตุ 
ใหทุกขเกิด   ทั้งความดับทุกข." 
                ๑บาลีควัมปติสูตร  ในตติยวรรคแหงสัจจสังยุต. 
           [๕๓๐]   อรรถกถา๒ควัมปติสูตรนั้นวา   "คําวา  โย  ภกขฺเว 
ทุกฺข    ปสฺสติ   ทุกขฺสมทุยมฺป   โส   ปสฺสติ    เปนตน      พระผูมีพระ                
ภาคตรัสไวดวยสามารถความแทงตลอดดวยญาณดวงเดียว.   เพราะวา 
ความแทงตลอดดวยญาณดวงเดียวกัน     อันพระองคตรัสไวแลวใน 
พระสูตรนี้." 
           ฎีกาควัมปติสูตรนั้นวา     "ความแทงตลอดซ่ึงสัจจะ  ๔  ในขณะ 
เดียวกัน    ดวยญาณดวงเดียวน่ันแล  ชื่อวา   เอกปฺปฏิเวโธ. 
           [๕๓๑]   ก็ผูใด   ไมเห็นสัจจะ  ๔    ผูนั้นยอมไมลวงทุกขไปได. 
เพราะสงสารของบุคคลเชนนั้นอยูขางยาว.   ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาค 
 
๑.  ส.  มหาวาร. ๑๙/๕๔๗.      ๒.  สา.  ป.  ๓/๔๑๑.  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๕ - หนาท่ี 66 

จึงตรัสไวในตติยวรรค๑แหงสัจจสังยุตวา    "ภิกษุทั้งหลาย     เพราะ  
ความไมตรัสรู   เพราะความไมแทงตลอด    อริยสัจ  ๔   สังสารวัฏน้ี 
เราเองและพวกทานจึงแลนไป   เรรอนไป   สิ้นระยะกาลนานอยางน้ี. 
เพราะความไมตรัสรู     เพราะความไมแทงตลอดอริยสัจ  ๔  เปนไฉน ? 
ภิกษุทั้งหลาย   เพราะความไมตรัสรู      เพราะความไมแทงตลอด 
อริยสัจ    คือทุกข   สังสารวัฏนี้    เราเองและพวกทานจึงตองเรรอน 
ทองเท่ียวไป    สิ้นระยะกาลนานอยางน้ี.   ภิกษุทั้งหลาย   เพราะความ 
ไมตรัสรู   เพราะความไมแทงตลอดอริยสัจ     คือเหตุใหทุกขเกิด 
สังสารวัฏน้ี    เราเองและพวกทานจึงตองเรรอน   ทองเท่ียวไป  สิ้น 
ระยะกาลนานอยางนี้.    ภิกษุทั้งหลาย   เพราะความไมตรัสรู  เพราะ 
ความไมแทงตลอดอริยสัจคือความดับทุกข   สังสารวัฏนี้   เราเอง 
และพวกทานจึงตองเรรอนทองเที่ยวไป   สิ้นระยะกาลนานอยางนี้. ภิกษุ 
ทั้งหลาย    เพราะความไมตรัสรู    เพราะความไมแทงตลอดอริยสัจ 
คือขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข   สังสารวัฏนี้    เราเองและพวกทาน 
จึงตองเรรอนทองเท่ียวไป   สิ้นระยะกาลนานอยางนี้.   ภิกษุทั้งหลาย 
อริยสัจคือทุกขนี้นั้น   อันเราและพวกทานตรัสรูแลว   แทงตลอดแลว 
อริยสัจคือทุกขสมุทัย....ทุกขนิโรธ.....ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    อันเรา 
และพวกทานตรัสรูแลว     แทงตลอดแลว.   ตัณหาในภพ      อันเรา        
และพวกทานตัดขาดแลว.   ตัณหาผูนําไปสูภพสิ้นแลว,   บัดนี้  ภพใหม 
ไมมีแกเราและพวกทาน."     พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิต 
นี้แลว   พระสุคตผูพระศาสดา   ครั้นตรัสไวยากรณภาษีนี้แลว  จึงตรัส 
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คาถาพันธนี้ในภายหลังวา  
             "เราและพวกทาน      ทองเท่ียวไปแลวในชาติ 
             นั้น ๆ  สิ้นระยะกาลนาน   เพราะไมเห็นซึ่งอริย-   
             สัจ   ๔   ตามเปนจริง.  อริยสัจ  ๔  เหลาน้ีนั้น 
             อันเราและพวกทานเห็นแลว,    ตัณหาผูนําไป 
             สูภพ    อันเราและพวกทานถอนขึ้นแลว,  รากเงา 
             ของทุกข   อันเราและพวกทานตัดขาดแลว  บัดนี ้
             ภพใหมไมมี    ( แกเราและพวกทาน )." 
                                 ปฐมเคยยสูตร๑     จบ. 
           [๕๓๒]   อรรถกถา๒ปฐมเคยสูตรนั้นวา  "บทวา  อนนุโพธา 
ไดแก   เพราะความไมตามตรัสรู.   บทวา  อปฺปฏิเวธา  ไดแก   เพราะ 
ไมแทงตลอด." 
           ฎีกาปฐมเคยยสูตรน้ันวา   "บทวา   อนนุโพธา  ไดแก    เพราะ 
ความไมมีแหงญาณเครื่องตรัสรู      ตามสมควรแกญาณเครื่องแทงตลอด. 
บทวา   อปฺปฏิเวธา   ไดแก    เพราะความไมมีแหงญาณเครื่องแทงตลอด 
ซึ่งอริยาสัจท้ังหลายใหแจมแจงเฉพาะหนา." 
           [๕๓๓]   อรรถกถา๓สูตรตนของสูตรทั้งปวง   ในจตุกกนิบาต 
อังคุตตรนิกายวา   "บทวา  อนนุโพธา  แปลวา   เพราะไมรู  คือไมทราบ. 
บทวา  อปฺปฏิเวธา   แปลวา   เพราะไมแทงตลอด   ไดแกเพราะไมทําให 
แจงชัด.  บทวา  ทีฆมทฺธาน  คือ  สิ้นกาลนาน.  บทวา  สนฺธาวิต  ไดแก 
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แลนไปดวยการไปจากภพสูภพ.     บทวา   สสริต   ไดแก   เรรอนไป  
ดวยสามารถการไปและการมาบอย ๆ. สองบทวา  มม ฺเจว  ตุมฺหาก ฺจ 
ไดแก  อันเราและทานท้ังหลาย.  อีกนยัหน่ึง  สองบทวา  สนฺธาวิต 
สสริต   คือ  การทองเท่ียวไป  การเรรอนไป   ไดมแีกเราและพวกทาน. 
ตัณหาในภพท้ังหลาย   ชือ่วา  ภวตณฺหา.   ตัณหาเพียงดังเชือกผูกสัตว 
ไวในภพ    ชือ่วา  ภวเนตฺติ.  คําวา  ภวเนตฺติ  นั้น   เปนชื่อแหงตัณหา 
นั่นเอง.   จรงิอยู   หมูสัตวถูกตัณหานั้นผูกแลวนําไปสูภพนั้น ๆ  ปานดัง 
วา   ฝูงโคถูกนายโคบาลผูกที่คอ   แลวนําไปอยูฉะน้ัน;   เพราะฉะนั้น 
ตัณหา   พระผูมีพระภาค   จึงตรัสวา   ภวเนตฺติ. 
           [๕๓๔]   ฎีกาปฐมสูตรนั้นวา   "ญาณอันเปนไปในสวนเบื้องตน 
ชื่อวา  อนุโพโธ.  ความตรัสรูดวยมรรคญาณ  ชื่อวา  ปฏิเวโธ.  บรรดา 
ญาณทั้ง ๒ อยางนั้น    เพราะความแทงตลอดมีความตามรูเปนสวนเบื้อง 
ตน   เวนจากความหยั่งรู   ยอมไมสําเร็จได,  แมความหยั่งรูบางอยาง 
ก็ตองเกี่ยวเนื่องดวยปฏิเวธ,   อน่ึง   ความทองเที่ยวไปในวัฏฏะ  ม ี
ความไมมีหมวด  ๒  แหงความหยั่งรู   และความแทงตลอดน้ันเปนเหตุ 
ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาค   จึงตรัสไวในบาลีวา   อนนุโพธา  ฯ เป ฯ 
ตุมฺหาก ฺจ.   ความออกจากภพ  ( หน่ึง )   เขาถึงภพอ่ืน   ดวยสามารถ 
ถือปฏิสนธิ   ชื่อวา   ความทองเท่ียว    ความระเหระหนไปดวยสามารถ 
การจุติและการอุบัติเนือง ๆ   ชื่อวา   ความเรรอน   เพราะเหตุนั้น 
พระอรรถกถาจารย    จึงกลาวคําวา   ภวโต   ดังน้ีเปนตน.  ในวิกัปที่ 
ตน   พระอรรถกถาจารยหมายเอาความที่แหงสันธาวิตบทและสังสริตบท  
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เปนกรรมสาธนะ     จึงกลาวไววา ' มยา  จ  ตุมฺเหหิ  จ.'  สวนใน  
วิกัปที่  ๒  ทาํความท่ีศัพททั้ง  ๒   เปนภาวสาธนะไวในหทัย จึงกลาว 
ไวดวยสาสารถแหงบทตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวนั่นแลวา ' มม  เจว 
ตุมฺหกาฺจ.'     อภิสังขาร     ยอมนําสันดานแหงสัตวที่ตนผูกแลว 
ดวยเชือกคือตัณหา    ไปสูภพอ่ืนดวยตัณหานั่น   ประหน่ึงวาบุรุษมี 
เชือกในมือ   นํานกท่ีตนผูกไวดวยเชือกยาวไปสูประเทศอ่ืน  เหตุนั้น 
ตัณหานั่น   จึงชื่อวา   ภวเนตฺติ  ( เปนเครื่องนําไปสูภพแหงอภิสังขาร ). 
ดวยเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารย  จึงกลาวคําวา  ภวรชฺชุ  เปนตน." 
           [๕๓๕]   พระผูมพีระภาค   เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย 
จึงตรัสคําเปนคาถาไวในเคยยสูตร๑  ที่ ๒ ในสัจจสังยุตน้ันเองวา 
             "สมณพราหมณเหลาใด   ไมรูจักทุกข  ทั้งไมรูจัก 
             แดนเกิดของทุกข   ทั้งไมรูจักพระนิพพานอันเปน 
             ที่ดับไมเหลือโดยประการท้ังปวง  แหงทุกข  ทั้งไม 
             รูจักมรรค   อันมปีกติยังสัตวใหถึงความระงับทุกข, 
             สมณพราหมณเหลาน้ัน    เปนผูเสื่อมแลวจาก 
             เจโตวิมุตติ   และจากปญญาวิมุตติ,   สมณพราหมณ 
             เหลาน้ัน   เปนผูไมควรเพ่ืออันทําท่ีสุด,  สมณ- 
             พราหมณเหลาน้ันแลตองเปนผูเขาถึงชาติและชรา. 
             สวนสมณพราหมณเหลาใด      ยอมรูทั่วซ่ึงทุกข 
             ทั้งรูทั่วซ่ึงแดนเกิดของทุกข  ทั้งรูทั่วซ่ึงพระนิพพาน 
 
๑. ส.   มหาวาร.   ๑๙/๕๔๒.  
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             เปนที่ดับโดยไมเหลือแหงทุกขโดยประการท้ังปวง 
             ทั้งรูทั่วซ่ึงมรรค    อันมีปกติยงัสัตวใหถึงความระงับ  
             ทุกข,  สมณพราหมณเหลาน้ัน   เปนผูถึงพรอมดวย 
             เจโตวิมุตติ   และดวยปญญาวิมุตติ,   สมณพราหมณ 
             เหลาน้ัน เปนผูควรเพ่ืออันทําท่ีสุด,  สมณพราหมณ 
             เหลาน้ัน  เปนผูไมตองเขาถึงชาติชรา." 
           แมในทวยตานุปสสนาสูตร๑  ในตติยวรรค   แหงสุตตนิบาต  พระ 
ผูมีพระภาค   ก็ตรัสไวอยางนั้นเหมือนกัน. 
           [๕๓๖]   อรรถกถา๒ทวยตานุปสสนาสูตรวา    "บรรดาบทเหลา 
นั้น   ดวยบทวา  ยตฺถ  จ  นี ้  พระผูมีพระภาค   ยอมทรงแสดงพระ- 
นิพพาน.   เพราะวา   ทุกขยอมดับสนิทโดยประการท้ังปวง   คือเขาไปดับ 
ทุกประการ    คือดับสนิทพรอมท้ังเหตุ  ชื่อวา  ดับโดยไมเหลือในพระ 
นิพพาน.   สองบทวา  ต ฺจ  มคฺค  ไดแก  ทั้ง --- มรรคมีองค  ๘  นั้น." 
           อรรถกถา๓อัฏฐิสญัจยสูตร  ในอิติวุตตกะวา   "ซึ่งมรรคท่ีชื่อวา 
อันมีปกติยังสัตวใหถึงความระงับทุกข    เพราะวิเคราะหวา   ยอมถึง 
ความระงับคือความดับทุกข." 
           [๕๓๗]   อรรถกถา๔สัจจสังยุตวา   "สองบทวา  เจโตวิมุตฺติ 
ปฺาวิมุตฺติ  เปนชื่อของสมาธิซึ่งเปนตัวผลและปญญาซ่ึงเปนตัวผล."         
           ฎีกาสัจจสังยุตน้ันวา    "บทวา  ผลสมาธิผลปฺป ฺาน  ไดแกสมาธิ 
 
๑. ขุ.  สุ.  ๒๕/๔๗๔.      ๒. ป.  โช.  ขุ.  สุ.  ๒/๓๙๐.    ๓. ป.  ที.  อิติ.  ๑๑๒. 
๔.  สา.  ป.  ๑/๔๑๑.  
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และปญญาอันเปนตัวผลเกิดจากมรรค."  
           อรรถกถา๑ทวยตานุปสสนาสูตรวา    "สมาธิสัมปยุตดวยอรหัตผล 
บัณฑิตพึงทราบวา   เจโตวิมุตฺติ   เพราะสํารอกราคะ,  ปญญา 
สัมปยุตดวยอรหัตผล   พึงทราบวา  ป ฺาวิมุตฺติ   เพราะสํารอก 
อวิชชา.   อีกนัยหน่ึง  อรหัตผลท่ีบุคคลผูมีตัณหาเปนจริต  ขมกิเลส 
ทั้งหลายไดดวยกําลังอัปปนาฌานแลวบรรล ุ  ชื่อวา  เจโตวิมุตติ  เพราะ 
สํารอกราคะ;      อรหัตผลท่ีบุคคลผูมีทิฏฐิเปนจริต   ยังคุณธรรม 
มาตรวาอุปจารฌาณใหเกิดแลว    เห็นแจมแจง   บรรลุแลว   ชือ่วา 
ปญญาวิมุตติ    เพราะสํารอกอวิชชา.   อีกนัยหน่ึง   อนาคามิผล ชื่อวา 
เจโตวิมุตติ   เพราะสํารอกกามราคะ,   อรหัตผล   ชื่อวา   ปญญาวิมุตติ 
เพราะสํารอกอวิชชาไดโดประการท้ังปวงแล.    บทวา  อนฺตกิริยาย 
ไดแก    เพ่ือทําท่ีสุดแหงวัฏฏทุกข.     บทวา    ชาติชรูปคา   ไดแก 
เปนผูเขาถึงชาติและชราแลว,    อีกอยางหน่ึง  เปนผูอันชาติและชรา 
เขาถึงแลว,    อธิบายวา   สมณพราหมณเหลาน้ัน   ยอมไมพนจากชาติ 
และชราไปได." 
           ก็เหลาชนผูเห็นสัจจะแลว     ขามสังสารทุกขไปได  นับไมถวน. 
ประโยชนอะไรดวยเรื่อง   ( เปนอุทาหรณ ). 
                           กถาวาดวยการเห็นอริยสัจ   จบ. 
 
๑. ป.  โช.  ขุ.  สุ.   ๒/๓๙๐.  
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                         กถาวาดวยการทําพระนิพพานใหแจง* 

           [๕๓๘]   ชื่อวานพิพาน  มี  ๒  อยางโดยปริยาย.   ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาค   จึงตรัสไวในสัตตมสูตร๑   แหงทุติยวรรค ในอิติวุตตกะ 
วา   "ภิกษุทัง้หลาย  ( นพิพานธาตุเหลาน้ี ๒ อยาง. นิพพานธาตุ ๒ 
อยางเปนไฉน ?   นิพพานธาตุ  ๒  อยางเหลาน้ี )  คือ  สอุปาทิเสส- 
นิพพานธาตุ  ๑   อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  ๑.  ภิกษุทั้งหลาย  กส็อุปา- 
ทิเสสนิพพานธาตุเปนไฉน ?   ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เปนพระอรหันต   มีอาสวะส้ินแลว  อยูจบแลว  มีกรณียะอันทําแลว 
มีภาระอันปลงแลว    มีประโยชนของตนตามบรรลุแลว  มีกิเลส 
เครื่องผูกไวในภพส้ินรอบแลว  หลุดพนไปแลวเพราะรูชอบ. ภิกษุนั้น 
ยังเสวยอารมณที่ชอบใจและไมชอบใจ  ยังตองเสวยสุขและทุกข  เพราะ 
อินทรีย ๕  เหลาใด   ยังไมปราศจากไป,  อินทรีย ๕ เหลาน้ันของเธอ 
ต้ังอยูตามเดิม.  ภิกษุทั้งหลาย  ธรรมเปนที่สิ้นไปแหงราคะ  ธรรม 
เปนที่สิ้นไปแหงโทสะ   ธรรมเปนที่สิ้นไปแหงโมหะ    ของภิกษุนั้น 
เรียกวา   ' สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ,'   ภิกษุทั้งหลาย  ก็อนุปาทิเสส- 
นิพพานธาตุเปนไฉน ?   ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปน 
พระอรหันต  ฯ ล ฯ  หลุดพนไปแลว   เพราะรูชอบ.  ภิกษุทั้งหลาย 
 
*  พระมหาลัภ  ปยทสฺสี  ป.  ธ.  ๘.   ( บัดนีเ้ปนพระปยทัสสี ฯ )  วัดบรมนิวาส  แปล. 
๑.   ขุ.   อิติ.  ๒๕/๒๕๘.  
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ความเสวยอารมณทั้งส้ินของเธอ    อันเธอไมเพลิดเพลินแลว  จักเย็น  
ในโลกน้ีแล,   ภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกวา  อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ- 
ภิกษุทั้งหลาย   นิพพานธาตุ  ๒  อยางเหลาน้ีแล."    พระผูมีพระภาค 
ไดตรัสเน้ือความน้ีแลว.   พระองคจึงตรัสคําเปนคาถานี้  ในสัตตมสูตรนั้น 
ดังน้ีวา 
             "นิพพานธาตุ   ๒   อยางเหลาน้ี  อันพระตถาคต 
             ผูมีจกัษุ   ผูอันตัณหาและทิฏฐิไมไมอาศัยแลว ผู 
             คงท่ี  ประกาศไวแลว.   กธ็าตุอันหนึ่งเปนไป 
             ในทิฏฐธรรมในอัตภาพน้ี    ชื่อวา  "สอุปาทิเสส" 
             เพราะความส้ินไปแหงตัณหาซึ่งนําไปสูภพ. สวน 
             ธาตุอันหนึ่ง   เปนไปในสัมปรายภพ   ซึ่งเปนที่ 
             ดับไมเหลือแหงภพโดยประการทั้งปวง   ชื่อวา 
             อนปุาทิเสสนิพพาน.  ชนเหลาใด    รูบทนั้น 
             อันปจจัยไมปรุงแตงแลว   เปนผูมีจิตหลุดพนแลว 
             เพราะความส้ินไปแหงตัณหาอันนําไปสูภพ, ชน 
             เหลาน้ัน   ยินดีแลวในนิพพานเปนที่สิ้น ( กิเลส ) 
             เพราะบรรลุธรรมอันเปนสาระ  เปนผูคงท่ี  ละภพ 
             ทั้งปวงไดแล." 
                                   พระบาลีจบ.  
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           [๕๓๙]   อรรถกถา๑อิติวุตตกะวา  "บทวา  เทฺวมา  ตัดบทเปน 
เทฺว  อิมา   ( หมายเอานิพพานธาตุ  ๒  อยางเหลาน้ี).  ตัณหาเรียกวา 
วานะ   ( เครือ่งเสียบแทง ).   ธรรมชาตใด   ออกไปแลวจากตัณหา 
ชื่อวา  วานะ  เหตุนั้นธรรมชาตน้ัน  ชือ่นิพพาน,  อีกอยางหนึ่ง ตัณหา 
ชื่อวา  วานะ   ยอมไมมีในธรรมชาตนี้  เหตุนั้น  ธรรมชาตนี้  ชื่อวา 
นิพพาน  อีกนัยหน่ึง  ความไมมีแหงตัณหาชื่อวา  วานะ  ในธรรมชาตนี ้
ที่พระอริยบุคคลบรรลุแลว   เหตุนั้น  ธรรมชาตนี้   ชื่อวา  นิพพาน. 
นิพพานน้ันน่ันแล   ชื่อวาธาตุ  เพราะอรรถวา  ไมใชสัตว  ไมใชชีวะ 
และเพราะอรรถวา   ทรงไวซึ่งภาวะของตน  เหตุนั้น  จึงชื่อวา  นิพพาน 
ธาตุ.   โดยปรมัตถ    ความตางกันแหงนิพพานธาตุ  ยอมไมมี,  แต 
ความตางกัน    ยอมปรากฏไดโดยปริยาย   เหตุนั้น   พระผูมีพระภาค 
ทรงหมายความตางกันโดยปริยายน้ัน   จึงตรัสวา  เทฺวมา  ภิกขฺเว 
นิพฺพานธาตุโย  ดังนี้แลว  ตรัสวา ' สอุปาทิเสส ' เปนตน  เพ่ือแสดง 
ประเภทตามท่ีทรงประสงค. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  สอุปาทิเสสา   นัน้  ( ตอไป )  สภาพ 
ใด   อันกิเลสท้ังหลายมีตัณหาเปนตน    ยอมเขาไปยึดโดยความเปนผล 
เหตุนั้น  สภาพนั้น  ชื่อวาอุปาทิ  คือขันธบัญจก.  อุปาทินั่นแล  ยัง 
เหลือ   จึงชื่อวา  อุปาทิเสส.  นิพพานธรรม   ยอมเปนไปกับดวย 
อุปาทิเสส   เหตุนั้น  จึงชื่อวา  สอุปาทิเสส.   นิพพานธรรม   ชื่อวา 
อนุปาทิเสส   เพราะไมมีอุปาทินั้น." 
 
๑.  ป.  ที.  อิติ.  ๒๑๕.  
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           [๕๔๐]   อรรถกถา๑มูลปริยายสูตร   และอรรถกถาอิติวุตตกะวา 
" บทวา  อรห  ความวา  ผูมีกิเลสหางไกล   คือเปนผูมีกิเลสในที่ไกล, 
อธิบายวา  เปนผูละกิเลสไดแลว.   พึงทราบวินิจฉัยในบทวา  ขีณาสโว 
อาสวะ  ๔  ของภิกษุผูอรหันต  สิ้นแลว  คืออันทานละไดแลว  ถอนข้ึน 
แลว   สงบแลว  ไมควรเกิดข้ึน  คืออันทานเผาแลว  ดวยไฟคือญาณ; 
ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาค   จึงตรัสวา  ขีณาสพ.   พึงทราบ 
วิเคราะหในบทวา  วุสิตวา:  ภิกษุใดอยูแลว   คืออยูจบแลว   ทั้งใน 
การอยูรวมดวยครู  ทั้งในอริยมรรค  ทัง้ในธรรมเครื่องอยูของพระอริย- 
เจา   ๑๐  เหตุนั้น  ภิกษุนั้น  ชื่อวา  วุสติวา  ( อยูจบแลว ), ภิกษุ 
ใด   มีพรหมจรรยอันอยูแลว  คืออยูจบแลว  ไดมธีรรมเครื่องอยูอัน 
อยูแลว    คือมีจรณะอันประพฤติแลว  เหตุนั้น  ภิกษุนั้น  จึงชื่อวา 
วุสิตวา    ( มพีรหมจรรยอยูจบแลว ).   พึงทราบวินิจฉัยในบทวา  กต- 
กรณีโย:  พระเสขะ  ๗  จําพวก  จนชั้นปุถุชนผูมีธรรมอันงาม  ชื่อวา 
ยอมทํากิจท่ีควรทําดวยมรรค ๔,  กิจท่ีควรทําท้ังหมด   อันพระขีณาสพ 
ทําแลว  คือใหสิ้นสุดแลว:  กิจที่ควรทําใหยิ่งข้ึนไป  เพ่ือบรรลุความ 
สิ้นทุกข   ยอมไมมี  เหตุนั้น  พระขีณาสพน้ัน  จึงชื่อวา  มีกรณียะ 
อันทําแลว.   พึงทราบวินิจฉัยในบทวา  โอหิตภาโร:  ภาระ  ๓  คือ 
ขันธภาระ   กิเลสภาระ  อภิสังขารภาระ,  ภาระ  ๓  เหลาน้ี   อัน 
พระขีณาสพนั้นปลงลง  คือยกลง  วางลง  ไดแก  ใหตกไปแลว. ดวย 
เหตุนั้น   พระขีณาสพนั้น   พระผูมีพระภาค   จึงตรัสเรียกวา   ผูมี 
 
๑. ป.  สู.  ๑/๕๗. ป.  ที.  ขุ.  อิติ.  ๒๑๕.  
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ภาระปลงลงแลว.   บทวา  อนุปฺปตฺตสทตฺโถ    คือ  ผูตามบรรลุ  
ประโยชนของตนแลว,  ทานอธิบายไววา ซึ่งประโยชนของตน. ศัพท 
วา  สทตฺถ   นี้   พระผูมีพระภาค   ทรงกระทําอาเทส ก อักษรใหเปน 
ท  อักษร.  อน่ึง  พระอรหัต  บัณฑิตพึงทราบวา  ประโยชนของตน 
ดวยวา  พระอรหัตน้ัน  เรยีกวา ประโยชนของตน  เพราะเปนประ- 
โยชนของตน    ดวยอรรถวาเนื่องในตน   ดวยอรรถวาไมละตน และ 
ดวยอรรถวาเปนประโยชนอยางยิ่งของตน.    พึงทราบวินิจฉัยในบทวา 
ปริกฺขีณภวสโยชโน:   สังโยชน  ๑๐  ไดแก   สังโยชนคือกามราคะ 
สังโยชนคือปฏิฆะ   มานะ  ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพตปรามาส  ภวราคะ 
อิสสา  มัจฉริยะ  และอวิชชา,   เพราะวา  สังโยชนเหลาน้ี  ยอมประ- 
กอบ  คือ  ผูกเหลาสัตวไวในภพท้ังหลาย,  อีกนัยหน่ึง  ยอมประกอบภพ 
ไวดวยภพ,  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค  จึงตรัสเรียกวา  ' ภว- 
สังโยชน;'   ภวสังโยชนเหลาน้ี  ของพระอรหันตสิ้นรอบแลว  คืออัน 
ทานละไดแลว   ไดแก  อันทานเผาแลว   ดวยไฟคือญาณ  ดวยเหตุนั้น 
ภิกษุผูอรหันตนั้น  พระผูมีพระภาค  จึงตรัสเรียกวา  ผูมีกิเลสเครื่อง 
ประกอบไวในภพส้ินรอบแลว.   บทวา  สมฺมท ฺา   ไดแก  เพราะ 
รูโดยชอบ. 
           ถามวา ' คําน้ีตรัสอธิบายไวอยางไร ?' 
           ตรัสอธิบายวา  " เพราะรู  คือทราบ  ไดแก  พิจารณา   คือ 
ตรวจตราซึ่งอรรถแหงขันธ   วาเปนขันธ  อรรถแหงพวกอายตนะ วา 
เปนอายตนะ    อรรถแหงธาตุทั้งหลาย   วาเปนธาตุ   อรรถแหงทุกข  
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วาเปนเหตุบีบค้ัน     อรรถแหงสมุทัย   วาเปนแดนเกิด  ( ทกุข )  
อรรถแหงนิโรธ   วาเปนธรรมสงบ   อรรถแหงมรรค  วาเปนเคร่ือง 
เห็น   หรือซ่ึงความแตกตางเปนตนอยางนี้วา   'สังขารทั้งปวงไมเที่ยง' 
ดังน้ี  คือ  เพราะทําใหแจมแจง ไดแก   เพราะทําใหปรากฏโดยชอบ 
คือตามเปนจริง.   พึงทราบวินิจฉัยในบทวา  วิมุตฺโต:  วิมุตติ  ๒  อยาง 
คือความนอมไปแหงจิต  ๑  นิพพาน  ๑.  จริงอยู  พระอรหันต  ชื่อ 
วา   หลุมพนแลว   แมดวยความหลุดพนแหงจิต    เพราะเปนผูมีจิต 
หลุดพนแลวจากสรรพกิเลสทั้งหลาย  ชื่อวา  หลุดพนแลวแมในนิพพาน 
เพราะเปนผูนอมไปสูนิพพาน,   และเพราะเหตุนั้น   ภิกษุผูอรหันตจึง 
ชื่อวา   ผูหลดุพนแลว   เพราะรูโดยชอบ." 
           [๕๔๑]   ฎกีามูลปริยายสูตรวา   " อรรถกถานี้  เปนอรรถกถา 
แหงพระสูตร  ( นัยอันมาแลวในพระสูตรนั้น   เปนนัยอันมาแลวโดย 
ออม )  แท,   แตนัยอันมาแลวในอภิธรรม  เปนนัยอันตรง   เพราะเหตุ 
นั้น    พระอรรถกถาจารย   เมื่อจะแสดงโดยอภิธรรมนัยนั้น   จึงกลาว 
วา  จตฺตาโร  อาสวา   เปนตน.   สองบทวา  สมุจฺฉนิฺนา   ปฏิปฺปสฺ- 
สทฺธา   ความวา  อาสวะ  ๔   อันพระอรหันตตัดขาดไดแลวส้ินเชิงทีเดียว 
ก็หามิได,   ที่แท   อาสวะเหลาน้ันก็สงบราบแลวดวย   เพราะเหตุนั้น 
พระอรรถกถาจารย    จึงรวมแมผลกจิเขากับมรรคกิจ.   การทําตาม 
ขอปฏิบัติของครูทั้งหลาย  ชื่อวา  ครุสงัวาส   เพราะเปนการยังศีลให 
หมดจด.    การบรรลุสมบัติคืออริยมรรคน่ันแล    ชื่อวา  อริยมัคควาส. 
คุณธรรมทั้งหลายมีความท่ีละองค  ๕  เสียไดเปนตน  ชื่อวา  อรยิวาส ๑๐.  
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พรหมจรรยอันภิกษุยอมอยูจบ    เหตุนั้น  จึงชื่อวา  วุสิตะ   ไดแก  
อริยมรรคและอริยผล,   พรหมจรรยทีช่ื่อวา  วุสิตะน้ัน  ของภิกษุ 
นั่น   มีอยู  เหตุนั้น  ภิกษุนั่น   พระผูมีพระภาคตรัสวา  'วุสิตวา' 
ดวยสามารถปรารถนาคําพูดอันดียิ่ง.    พระอรรถกถาจารย  กลาว 
ปริญญากิจ   ปหานกิจ  ภาวนากิจ   และสัจฉิกิริยากิจ   ดวยบทวา 
กรณีย.   ก็เพราะกรณียกิจน้ัน     บัณฑิตพึงทราบวามี  ๑๖  อยาง 
เพราะความเปนกิจอันภิกษุพึงทําในสัจจะ  ๔   เฉพาะอยาง ๆ  ดวย 
มรรค  ๔,    ดวยเหตุนั้น   พระอรรถกถาจารย   จึงกลาววา  'จตูหิ 
มคฺเคหิ  กรณีย.'   ในบทวา  ภารา   ( ขันธ  กิเลสและอภิสังขาร ) 
ที่ชื่อวา   ภาระ  เพราะอรรถวายังสัตวใหจมลง.   สมจริงดังท่ีตรัสไว 
วา   "ปญจขันธเหลาน้ัน    เปนของหนักแล."  พระอรหัต  ที่ชือ่วา 
เกี่ยวเนื่องในตน  เพราะเน่ืองดวยการทําไวในใจแหงตนโดยแยบคาย          
ที่ชื่อวา   เปนของไมละตน   เพราะนับเนื่องในสันดานของตน. พระ 
อรรถกถาจารย   เมื่อจะแสดงวา  'พระอรหัตน้ีนั้น'  ยอมเกิดข้ึนใน 
ธรรมอันไมมีโทษทั้งปวงก็จริง,   ถึงกระน้ัน  ความดียิ่ง ก็ยอมมีในพระ- 
อรหัตอันเปนธรรมเยี่ยม    ซึ่งมีความไมกําเริบเปนสภาพและมีความไม 
เสื่อมเปนธรรม,  หามีในธรรมท้ังหลาย  นอกน้ีไม,  จึงกลาววา อตฺตโน 
ปรมตฺถตฺเถน   อธิบายวา  ' ดวยความเปนประโยชนอยางสูงสุด.' ชื่อวา 
นัยที่มาในพระสูตร   เปนนัยอันมาแลวโดยออม;  เหตุนั้นพระอรรถกถา- 
จารย  เมื่อจะแสดงสังโยชนทั้งหลายโดยนัยอันตรง   จึงกลาววา อิสฺสา 
มจฺฉริยสโยชน   ก็แตกลาวดวยคําเปนตนวา  'รูปราคะ'  ไม.  
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           พึงทราบวินิจฉัยใน  ๒  บทวา  ภเวสุ  สโยเชนฺติ:  สังโยชน 
เหลาน้ีเปนปจจัยแหงภพท้ังหลาย    ซึง่เปนที่ต้ังแหงกิเลสกรรมและวิบาก  
ยอมผูก   ( สตัวไว )  ดวยสามารถแหงการไมยอมใหออกไป  ( จาก 
วัฏฏะ )   ก็เม่ือความท่ีธรรมเหลาอ่ืนเปนปจจัยแหงกิเลสกรรมและ 
วิบากน้ัน   แมมีอยู   ความท่ีแหงธรรมเหลาน้ัน   เปนปจจัยแหงกิเลส 
กรรมและวบิากเหลาน้ัน   อันพระผูมีพระภาค  ทรงสงเคราะหดวย 
โอรัมภาคิยสังโยชน   เวนสังโยชน  มีไมได;   เพราะเหตุนั้น  ความ 
กําหนดกรรมอันยังสัตวใหเกิดในภพน้ัน ๆ    จึงเปนการกําหนดภพได, 
สวนกรรมทัง้หลาย   อันพระอรหันตผูถอนสังโยชนไดแลว  แมกระทํา 
ก็ไมยังภพใหเกิดข้ึน  พึงเห็นอรรถแหงสังโยชนเหลาน้ันนั่นแล วาเปน 
เครื่องประกอบสัตวไว    ( ในภพ )   ดงัพรรณนามานี้. 
           สองบทวา   สมมฺา  อ ฺาย   ความวา   บรรดาสัจธรรมมีทุกข 
เปนตน   สัจธรรมใด   อันตนควรรูโดยประการใด  เพราะรูสัจจธรรม 
นั้นโดยประการน้ัน   โดยชอบ   คือตามเปนจริง   ดวยปญญาสัมปยุต 
ดวยมรรคอันเลิศ   อันเปนเครื่องรูทั่ว.    ความสละเครื่องเศราหมอง 
จิตท้ังหมด   ชื่อวา  จิตตวิมุตติ,   ความนอมไปในนิพพาน  คือความ 
ที่จิตเปนธรรมชาตนอมไป   โนมไป   โอนไป   ในนิพพานน้ัน  ชื่อวา 
นิพพานาธิมุตติ." 
           [๕๔๒]   อรรถกถาอิติวุตตกะ๑วา   " สองบทวา  ตสฺส  ติฏนฺเตว 
ความวา   กรรมอันเปนเหตุในภพกอนของภิกษุผูอรหันตนั้น  ยงัไม 
 
๑. ป.  ขุ.  ที.  อิติ.  ๒๑๗.  
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สิ้นไปเพียงใด,   อินทรีย  ๕   มีจักษุเปนตน   กย็ังต้ังอยูเพียงน้ันน่ันแล.  
บทวา   อวิคตตฺตา  คือ   เพราะความท่ีอินทรียเหลาน้ันยังไมดับ  ดวย 
สามารถแหงการดับโดยไมเกิดข้ึนได.   บทวา  มนาปามนาป  ไดแก 
อารมณมีรูปเปนตน   ที่นาปรารถนาและที่ไมนาปรารถนา.     บทวา 
ปจฺจนุโภติ  คือ   ยอมประสบ  ไดแก  ยอมได.   สองบทวา  สุขทุกฺข 
ปฏิสเวเทติ   ความวา   ยอมไดสุขและทุกขอันเปนวิบาก  ดวยทวาร 
เหลาน้ัน.   พระผูมีพระภาค   ครั้นทรงแสดงขันธบัญจกท่ีกิเลสมีตัณหา 
เปนตนเขาไปยึดยังเหลืออยู   ดวยคํามีประมาณเทาน้ีแลว  บดันี้  เพ่ือ 
จะทรงแสดงสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ   จึงตรัสคําเปนตนวา  ตสฺส  โย. 
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทสแหงสอุปาทิเสสนิพพานธาตุนั้น: บทวา  ตสฺส 
ไดแก   ภิกษุนั้น  คือผูเปนอรหันต   ยงัมีขันธบัญจกท่ีกิเลสและตัณหา 
เปนตนเขายึดยังเหลืออยู.   บทวา  ราคกฺขโย   ความวา  ธรรมเปนที่ 
สิ้นไป   คืออาการที่สิ้นไป  ไดแก   ความไมมี   คือความไมเกิดข้ึนโดย 
สวนเดียว  แหงราคะ.   แมในบทที่เหลือ  ก็มีนัยนี้.   ดวยคํามีประมาณ 
เพียงเทาน้ี    เปนอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงอรรถรูปวา   'ธรรมเปน 
ที่สิ้น๑ไปแหงกิเลสมีราคะเปนตน  ชื่อวา  สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ.' 
           บทวา  อิเธว   คือ  ในอัตภาพนี้เทาน้ัน.  บทวา  สพฺพเวทยิตานิ 
ไดแกเวทนาที่เปนอัพยากฤตทั้งส้ินมีสุขเวทนาเปนอาทิ.  สวนเวทนาท่ี 
เปนกุศลและอกุศล  ทานละไดแลวในกาลกอนน่ันแล.   บทวา  อนภินนฺ- 
 
๑.  บทวา ----- ขโย  ในพระบาลีขางตน  พระอรรถกถาจารยแกในท่ีนี้  ชวนใหแปลเปนภาวสาธนะ, 
แตเม่ือเพงถึงนิพพานธรรม  เห็นควรแปลเปนกัตตุรูป  กมัมสาธนะ  หรืออธิกรณสาธนะ  จึงแปล 
เชนนั้น.  
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ทิตานิ   ไดแก   ไมเพลิดเพลินแลว  เพราะกิเลสทั้งหลายมีตัณหาเปนตน.  
บทวา   สีติภวิสฺสนฺติ  ความวา  จักเปนของเยือกเย็น    เพราะความ 
ระงับความกระวนกระวายแหงสังขาร   ดวยสงบระงับอยางสนิท, อธิบาย 
วา    จักดับไปไมเหลือ   ดวยความดับโดยเปนธรรมชาต  ไมมปีฏิสนธิ. 
หาใชแตเวทนาทั้งหลายอยางเดียวเทานั้นดับไปไม,   อันปญจขันธแม 
ทั้งหมดในสันดานของพระขีณาสพ   ก็จักดับไปไมเหลือ.  พระผูมีพระภาค 
ทรงทําเทศนาไวดวยมุงเวทนาเปนประธาน. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลาย  ( ดังตอไปนี้ ) :-  บทวา จกฺขุ- 
มตา    ความวา    ผูมีจักษุดวยจักษุ   ๕   คือ    พุทธจักษุ    ธรรมจักษุ       
ทิพพจักษุ   ปญญาจักษุ   สมันตจักษุ.    บทวา  อนสิฺสิเตน   ความวา 
ไมทรงอาศัยซึ่งธรรมอะไร  ๆ    ดวยสามารถท่ีอาศัยคือตัณหาและทิฏฐิ, 
อีกอยางหนึ่ง   ผูอันเครื่องผูกคือราคะเปนตนไมผูกพันแลว.    บทวา 
ตาทินา   ไดแก   ผูคงที่    ดวยลักษณะแหงบุคคลผูคงที่    กลาวคือ 
ความเปนผูมีสภาพเปนหนึ่ง    ในอารมณที่ปรารถนาเปนตนทั้งปวง ดวย 
สามารถแหงฉฬังคุเปกขา.  บทวา  ทิฏธมฺมิกา  คือ   ม ี  ไดแกเปน 
ไปอยูในอัตภาพน้ี.   บทวา  ภวเนตฺติสงฺขยา   ไดแก   เพราะสิ้นไป 
แหงตัณหาซึ่งนําไปสูภพ.   บทวา  สมปฺรายิกา  ความวา  มีในภพอัน 
สัตวพึงถึงในเบ้ืองหนา   คือในกาลอันเปนสวนอ่ืนแตกาลทําลายขันธ. 
บทวา   ยมหฺ ิ  คือ  ในอนปุาทิเสสนิพพานใด.  บทวา ภวานิ  พระผูมี 
พระภาคตรัสดวยลิงควิปลลาส.   อุปปตติภพทั้งหลายไมมีเหลือยอมดับ 
คือไมเปนไปโดยประการทั้งปวง.   บทวา  เต   ไดแก  ชนเหลาน้ันผูมีจิต  
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หลุดพนแลวอยางนี้.   บทวา  ธมฺมสาราธิคมา  ความวา  เพราะบรรล ุ 
พระอรหัต  อันชื่อวาเปนสาระ  ในธรรมท้ังหลาย  เพราะธรรมวินัย 
นี้มีวิมุตติเปนสาระ.   บทวา   ขเย  ความวา   ผูยินดีคืออภิรมแลว 
ในนิพพานอันเปนธรรมที่สิ้นไปแหงกิเลสมีราคะเปนตน.  อีกนัยหน่ึง 
ธรรมชาตชื่อวา  ธรรมสาระ  เพราะวิเคราะหวา  เปนสาระในสภาว- 
ธรรมทั้งหลาย   เพราะความเปนธรรมชาตเท่ียง  และเพราะความเปน 
ธรรมชาตประเสริฐ  คือนิพพาน.   สมจริงดังคําท่ีพระผูมีพระภาคตรัส 
ไวดังนี้วา  บรรดาธรรมทัง้หลาย  วิราคะประเสริฐ.  และวา  วิราคะ 
บัณฑิตกลาววา   เปนยอดแหงธรรมเหลาน้ัน.   ชื่อวา   ผูยินดีแลวใน 
ธรรมเปนที่สิ้นไป   คือในอนุปาทิเสสนิพพาน  อันเปนที่สิ้นแหงสังขาร 
ทั้งปวง  เพราะเหตุบรรลธุรรมสาระน้ัน.   บทวา  ปหสุ  แปลวา  ละแลว. 
บทวา   โว   เปนเพียงนิบาต. " 
           [๕๔๓]   นิพพานน่ันมี  ๒  อยาง  โดยปริยาย  ดวยประการฉะน้ี. 
พระอรรถกถาจารย   กลาวไวแมในอรรถกถา๑รถวินีตสูตรวา  " ปร-ิ 
นิพพานอันไมมีปจจัย   ชือ่วา   อนุปาทาปรินิพพาน.  อีกนัยหนึ่ง  อุปาทาน 
๒ อยาง  คือ  อุปาทานคือความยึดถือ ๑ อุปาทานคือปจจัย ๑.  อปุาทาน 
๔  อยาง  มกีามุปาทานเปนตน   ชื่อวา   อุปาทานคือความยึดถือ.  ปจจัย 
ทั้งหลายท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวอยางนี้วา    ' สังขารทั้งหลายมีเพราะ 
อวิชชาเปนปจจัย '  ดังน้ีเปนตน  ชื่อวาอุปาทานคือปจจัย.   ในอุปาทาน 
๒ อยางนั้น    อาจารยทั้งหลาย   ผูกลาวอุปาทานคือความยึดถือ  ยอม 
 
๑. ป.  สู.   ๒/๒๐๙.  
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กลาวพระอรหัตผล   อันไมยึดธรรมอะไร  ๆ   เลย   แมดวยอุปาทาน  
๔  อยางใดอยางหน่ึงเปนไป    วา   อุปาทาปรินิพพาน๑   ในคําวา  อนุ- 
ปาทาปรินิพพาน.   จริงอยู   พระอรหัตผลน้ัน    หาเปนธรรมชาต 
สัมปยุตดวยอุปาทาน   ยึดมั่นธรรมอะไร  ๆ  ไม   และทานกลาววา 
ปรินิพพาน  เพราะเกิดในท่ีสุดแหงความดับสิ้นแหงกิเลสทั้งหลาย.  สวน 
พวกอาจารยผูกลาวอุปาทานคือปจจัย   กลาวอมตธาตุอันไมเกิดข้ึนดวย 
อํานาจปจจัย  อันปจจัยไมปรุงแตงแลวน่ันแลวา  อนุปาทาปรินิพพาน." 
           [๕๔๔]  ฎกีารถวินีตสูตรนั้นวา  " พระอรรถกถาจารย  กลาว 
อนุปาทิเสสปรินิพพาน   ดวยบทวา  อปฺปจฺจยปรินิพฺพาน.  บดันี้  เพ่ือ 
จะแสดงอนุปาทาปรินิพพานแมโดยประการอ่ืน    พระอรรถกถาจารย 
จึงกลาวคําเปนตนวา  'เทฺว  วา.'   บรรดาอุปาทาน  ๒  อยางนั้น  อุปาทาน 
อันเปนตัวความถือม่ัน  ชื่อวา  คหณุปาทาน.  ดวยเหตุนั้น   ทานจึง 
กลาววา   'มีกามุปาทานเปนตน.'     ทานกลาวปจจัยทุกอยางดวยบทวา 
'ปจฺจยุปาทาน.'    ก็ปจจัยนั้น   ยอมเขาไปยึด   คือถือผลของตนไวดวย 
อํานาจอุปาทาน  เหตุนั้น  ปจจัยนั้น   ทานจึงเรียกวา  อุปาทาน.  ดวย 
เหตุนั้น   พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา   งปจฺจยุปาทาน  นาม ฯ เป ฯ 
ปจฺจยา.ง   อาจารยทั้งหลายผูกลาวอุปาทานคือความยึดถือ  ยอมกลาว 
๑. บทนี้ใน  ป. สู. ๒/๒๐๙   ตอนแกรถวนิตีสูตรวา  "อนปุาทาปรินิพฺพาน"  พิจารณา 
ความเหน็วาจะเปน  "อนุปาทาปรินิพพาน"   ตามคัมภีรอรรกถาตนฉบับนั้น  เพราะนอก 
จากคัมภีรอรรถกถาตนฉบับจะเปนหลักกวาแลว   ยังเขาความกันไดกับขอวา  "อนุปาทา- 
ปรินิพฺพานนฺต ิ   จตูสุ ---- "    ขางหนา  และเขากันกับฎีการถวินีตสูตรนั้นเอง  ในขอวา 
" ----- อรหตฺตผล   อนุปาทาปรินิพฺพานนฺต.ิ"  
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อรหัตผลวา   อนุปาทาปรินิพพาน   เพราะพระบาลีวา  งจิตยอม 
หลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย  เพราะไมถือม่ัน.ง  บทวา  น  จ  อปุาทาน- 
สมฺปยุตฺต   ความวา   พระอรหัตผลน้ัน  หาเปนธรรมชาตประกอบ 
ดวยอุปาทานทั้งหลาย   คือเปนไปกับดวยอุปาทานทั้งหลาย  แมดวย 
สามารถที่ตกไปในอุปาทานอยางหน่ึงยึดถือธรรมอะไรไม.  หลายบทวา 
ก ฺจิ  ธมฺม  อุปาทิยติ  ความวา   ยอมยึดถือดวยสามารถการทําธรรม 
อะไร ๆ  ใหเปนอารมณไม.  บทวา  ปรินิพฺพุตนฺเต  ความวา  เพราะ 
ความเปนธรรมชาตเกิด   ในที่สุดความดับรอบแหงกิเลสอันมรรคท่ีเลิศ 
พึงทํา." 
           [๕๔๕]   พระอรหัตผลน่ันแล  ชื่อวา  นิพพาน  แมในมงคลขอ 
วา   'นิพฺพานสจฺฉิกิริยา'   นี้.   ดวยเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารย    จึง 
กลาวไวในอรรถกถาวา     " พระอรหัตผล       พระผูมีพระภาคทรง 
ประสงควา  'นิพพาน'  ในมงคลขอน้ี.    จริงอยู   พระอรหัตผลแมนั้น 
ตรัสวา    'นิพพาน'  เพราะเปนธรรมชาตออกไปจากตัณหา   อันรูกัน 
แลววา   วานะ    เพราะรอยรัดคติทั้ง  ๕  ไว.    สวนการทํานิพพานนอกน้ี 
ใหแจง   สําเร็จไดดวยการเห็นอริยสัจท้ังหลายน่ันแล;    ดวยเหตุนั้น 
นิพพานนอกน้ีนั้น    จึงไมทรงประสงคในมงคลขอน้ี." 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ป ฺจคติวาเนน   ความวา   เพราะ 
รอยรัดคติ  ๕  ไว. 
           [๕๔๖]   สวนในฎีกาอภิธัมมัตถสังคหะ๑    พระฎีกาจารยกลาวไว 
 
๑.   อภิธมฺมตฺถวิภาวินี  ๖๘.  
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วา   " ธรรมชาตใด   ออกไปแลวจากตัณหากลาวคือวานะ  เพราะรอยรัด  
คือเพราะรัดรึงภพนอยใหญไว    เหตุนั้น   ธรรมชาตน้ัน   ชื่อวา 
นิพพาน  ( แดนออกไปจากตัณหา ),  อีกอยางหนึ่ง  เพลิงกิเลสคือราคะ 
เปนตน  ยอมดับดวยบทน่ัน  เหตุนั้น  บทนั่น  ชื่อวา  นิพพาน  ( เปน 
เครื่องดับเพลิงคือกิเลส )." 
           อนุฎีกาชื่อมณิสารมัญชุสา   วา  " บทวา  ภวาภว  ไดแก  ภพ 
นอยและภพใหญ    ดวยสามารถแหงทุคติและสุคติ   และดวยสามารถ 
แหงภพเลวและประณีต.  แทจริง  อ   อักษร   มีความเจริญเปนอรรถ 
ก็เห็นได  ดังในประโยควา  'อเสขา'  ธมฺมา  เปนตน.   เพราะเหตุนั้น 
ภพใหญ   ทานจึงเรียกวา  'อภวะ.'  ดวยบทวา  วินนโต  นี้  พระฎีกา- 
จารย  ยอมแสดงความวา   'ธรรมชาตใด  ยอมรอยรัด  ภพนอยและ 
ภพใหญไว   คือรึงรัด   ดวยสามารถแหงการยังสัตวใหเปนไปในภพ 
เบื้องตํ่าและเบ้ืองสูง   เหตุนั้น  ธรรมชาตนั้น  ชื่อวา  วานะ.'  บทวา 
นิกฺขนฺต   คือ   ลวงแลว   ดวยสามารถการกาวลวงวิสัย.  เมื่อควรจะ 
กลาววา   'วานนิ'  พระฎีกาจารยกลาววา  'นิพฺพาน'  ดวยสามารถการ 
กลับอักษรเบ้ืองตนและเบ้ืองปลาย    โดยนิรุตตินัยที่ทานศัพทศาสตรา- 
จารยกลาวไววา   'การลงอักษร  การเปลี่ยนอักษร'   โดยปริภาสสูตร 
วา   'ลิงคที่ขาพเจาต้ังไวและลงไว    เพราะไมผิดแตคําของพระชินเจา 
นั้น.'   บทวา  นิพฺพาติ   ความวา   ยอมเขาไปสงบ  คือดับสนิท ดวย 
ความดับโดยสวนเดียว.  บทวา  เอเตน  โยค   ปเทน   แปลวา  ดวย 
บทนั่น.    พระฎีกาจารยยอมสงเคราะหเอาเพลิงทั้งหลาย  มีเพลิงคือ  
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โทสะ  โมหะ  ชาติ  ชราและมรณะเปนตน  ดวย  อาทิ   ศัพท.  
           ก็ในบทวา   นิพฺพาน    นี้   พึงทราบความแปลกกันดัวนี้วา 'ใน 
วิกปตัน  วิ   ธาตุ   ลงในอรรถวารอยรัด,'   วาน  ศพัท    เปน 
กัตตุสาธนะ,  สวน  นิพฺพาน  ศัพท  เปนปญจมีตัปปุริสสมาส. ในวิกัป 
ที่  ๒  วา ธาตุ  มี  นิ  เปนบทหนา  ลงในอรรถวา  เขาไปสงบ 
เพราะทานศัพทศาสตราจารย   เมื่อทานแมกลาววา   'วา'  ธาตุ   เปน 
ไปในความไปและผูก  กก็ลาวอีกวา   'เพราะวา  ธาตุทั้งหลายมีอรรถ 
เปนอเนก.'  สวน  นิพฺพาน  ศัพท   เปนกรณสาธนะ." 
           [๕๔๗]   ก็หมวด ๓ แหงธรรมมีธรรมเปนที่สิ้นไปแหงราคะเปนตน 
เปนชื่อแมแหงพระอรหัต.     ในความท่ีธรรมทั้ง  ๓  เปนชื่อแหงพระ 
อรหัตน้ัน   มีพระบาลีในชัมพุขาทกสังยุต๑  ในสฬายตนวรรคดังตอไปนี้ 
( เปนเครื่องอาง )   วา   " ปริพาชกชื่อชัมพุขาทกะ  นั่ง ณ  สวนขางหน่ึง 
แลวแล  ไดกลาวคํานี้  กะทานพระสารีบุตรวา   'พระสารีบุตรผูมีอายุ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา  'นิพพาน  นิพาน'   ดังน้ี,  พระสารีบุตรผูมีอายุ 
นิพพานเปนไฉนหนอแล ?'    ( ทานพระสารีบุตรไดกลาวคํานี้กะปริพา- 
ชกชื่อชัมพุขาทกะวา )  'ผูมีอายุ  พระผูมีพระภาคตรัสธรรมเปนที่สิ้นราคะ 
ธรรมเปนที่สิ้นโทสะ   ธรรมเปนที่สิ้นโมหะแล  วา  'นิพพาน." 
                          พระบาลใีนนิพพานสูตร   จบ. 
           แมคําวา   " ชัมพุขาทกสูตร "   ก็เปนชื่อของนิพพานสูตรนั้นนั่นเอง. 
           [๕๔๘]*   ปริพาชกชื่อชัมพุขาทกะ   ไดกลาวคําน้ีกะทานพระ 
 
๑.  ส.   สฬา.   ๑๘/๓๑๐. 
*    พระมหานาค   อุปนาโค  ป.  ธ.  ๙   วัดบรมนิวาส  แปล.  
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สารีบุตรวา    " พระสารีบตุรผูมีอายุ  พระผูมีพระภาคตรัสวา  'อรหัต 
อรหัต,'   พระสารีบุตรผูมีอายุ  อรหัตเปนไฉนหนอแล ?'  ( ทานพระ 
สารีบุตร    กลาวคํานี้กะปริพาชกชื่อชมัพุขาทกะวา )   " ผูมีอายุ ธรรม 
เปนที่สิ้นราคะ   ธรรมเปนที่สิ้นโทสะ  ธรรมเปนที่สิ้นโมหะอันใดและ, 
ธรรมเปนที่สิ้นราคะเปนตนนี้   พระผูมีพระภาคตรัสวา  'อรหัต." 
                          พระบาลใีนอรหัตตสูตร๑    จบ. 
           [๕๔๙]   อรรถกถา๒ชัมพุขาทกสูตรวา   " สองบทวา  ชมฺพุขาทโก 
ปริพฺพาชโก   ไดแก  ปรพิาชกผูนุงผา   ซึ่งเปนหลานของพระเถระ 
มีชื่ออยางนั้น.   บทวา  ราคกฺขโย  ความวา  ราคะ  มาถึงนิพพาน 
ยอมส้ินไป;   เพราะฉะนั้น   นิพพาน   ทานพระสารีบุตรจึงเรียกวา 
'ธรรมเปนทีส่ิ้นไปแหงราคะ.'    แมในธรรมเปนที่สิ้นไปแหงโทสะและ 
โมหะ   ก็มีนยัเหมือนกันนี้.   สวนทานสกวาทยาจารยใด  พึงกลาวคุณ 
สักวาธรรมเปนที่สิ้นไปแหงกิเลสวา  'นิพพาน'  ดวยสูตรนี้เทียว, ทาน 
สกวาทยาจารยนั้น    อันทานปรวาทยาจารยพึงกลาววา   กิเลสของใคร 
สิ้นไป ?   ของตนหรือของคนอ่ืน ?   ทานสกวาทยาจารยจักกลาววา 
'ของตน'   แนนอน.  ลําดับนั้น   ทานสกวาทยาจารย  พึงถูกถามวา 
'อะไรเปนอารมณของโคตรภูญาณ ?'   ทานสกวาทยาจารย  เมื่อรูอยู 
ก็จะกลาววา   'นิพพาน.' 
           ทานสกวาทยาจารยนั้น  พึงถูกถามวา   'กใ็นขณะแหงโคตรภูญาณ 
กิเลสทั้งหลายส้ินแลว   กาํลังส้ิน  จักสิ้นหรือ ?' 
 
๑.  ส.   สฬา.   ๑๘/๓๑๐.      ๒. สา.  ป.  ๓/๑๖๒.  
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           ทานสกวาทยาจารยจะกลาววา   'กิเลสอันใคร ๆ  ไมพึงกลาว  
วา    'สิ้นแลว'   หรือวา    'กําลังส้ิน'    แตควรกลาววา    'จักสิ้น.' 
           ทานสกวาทยาจารย   พึงถูกถามวา  'ก็เม่ือกิเลสเหลาน้ันยัง 
ไมสิ้นเลย    โคตรภูญาณจะทําธรรมเปนที่สิ้นกิเลสใหเปนอารมณได 
อยางไร ?' 
           เมื่อทานปรวาทยาจารยกลาวอยางนั้น   ทานสกวาทยาจารยจัก 
เปนผูไมมีคําตอบแนแท.   ก็โคตรภูญาณน่ัน  ควรประกอบแมดวย 
มรรคญาณ.   เพราะวา  แมในขณะแหงมรรคจิต  กิเลสทั้งหลายใคร ๆ 
จะกลาวไมไดวา  'สิ้นแลว'  วา   'จักสิ้น'   และเม่ือกิเลสทั้งหลายยัง 
ไมสิ้นนั่นแล  ธรรมเปนที่สิ้นกิเลส  ยอมเปนอารมณไมได.   เพราะ 
ฉะน้ัน   ควรรับรองคําน้ีวา    'ราคะเปนตนมาถึงธรรมชาตใด  ยอม 
สิ้นไป,  ธรรมชาตนั้น  ชือ่วา  นิพพาน'   แตนิพพานนี่นั้น  หาเปน 
เพียงธรรมเปนที่สิ้นกิเลสเทาน้ันไม    เพราะความเปนธรรมชาตอันพระ- 
ผูมีพระภาคทรงสงเคราะหวา  'ธรรมไมมีรูป'   ดังน้ีไวในหมวด  ๒  มีวา 
'ธรรมมรีูป   ธรรมไมมีรปู'   เปนตน." 
           [๕๕๐]   ฎีกาชัมพุขาทกสูตรนั้นและฎีกาอายตนวิภังควา   " ใน 
คําน้ีวา   นิพฺพาน  อาคมมฺ  มีวินิจฉัยวา:  บทวา  อาคมฺม   ความวา 
เพราะการทําใหแจงดวยมรรค      แหงพระอริยบุคคลผูเบื่อหนายอยูใน 
สังขารทั้งปวง  ผูนอมไปในวิสังขาร  ( นิพพาน )   มีมานัสอันโคตร- 
ภูญาณใหเจริญแลว.๑ 

 
๑.  เปดแลว  กว็า.  
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           จริงอยู  มรรคกลาวคือธรรมเปนเครื่องบรรลุนิพพานน้ันที่โคตร-  
ภูญาณทําใหแจงอยู     อาศัยนิพพานอันเปนอารัมมณปจจัย   ต้ังอยูใน 
นิพพานน้ันอันเปนอธิปติปจจัยนั่นแล  ที่ชื่อวาเปนที่พํานัก  เพราะความ 
เปนธรรมมีความโลงใจอยางยิ่ง     และเพราะความเปนคติของบุคคลผูมี 
สังขารอันหลุดพนแลวส้ินไป   ยอมยงัราคะเปนตนใหสิ้นไป  เพราะเหตุ- 
นั้น   พระอรรถกถาจารย  จึงกลาววา   'ราคะมาถึงนิพพานน้ันยอมสิ้นไป' 
เพราะราคะเปนตน   ไมมีการถึงความดับโดยไมเกิดข้ึน  ในเพราะไมมี 
การทําใหแจงซ่ึงนิพพานนั้น." 
           [๕๕๑]  อนุฎีกาวา  บทวา   "วสิงฺขารนินฺนสฺส  คือ  ผูโนมไปใน 
นิพพาน.   บทวา  วินิมุตฺตสงฺขารสฺส  ความวา   ในนิพพานอันเปนที่ 
พํานัก    โดยความเปนธรรมมีความโลงใจอยางยิ่ง  และโดยความเปน 
คติ   แหงบุคคลชื่อวามีสังขารอันพนแลวดวยดี  เพราะพรอมหนาดวย 
สมุจเฉทวิมุตติและปฏิปสสัทธิวิมุตติ   และเพราะละฉันทราคะอันเกี่ยว 
เนื่องดวยสมุจเฉทวิมุตติและปฏิปสสัทธิวิมุตตินั้น    สมจริงดังท่ีพระ 
อุบาลีกลาวไววา    'นิพพานเปนคติแหงพระอรหันต.๑'  พระบาลีวา 
' ิติภาเวน'  ดังน้ีก็มี.  บทวา  ตสจฺฉิกรณาภาเว   คือ   ในเพราะไมมี 
การทําใหแจงซ่ึงนิพพานนั้น." 
           [๕๕๒]   ฎีกาชัมพุขาทกสูตรวา   " สองบทวา  อิมินาว  สุตฺเตน 
ความวา   ดวยชัมพุขาทกสูตรนี้แล    ทานสกวาทยาจารยพึงกลาว 
คุณสักวาธรรมเปนที่สิ้นไปแหงกิเลสวา   'นิพพาน'    เพราะความ 
 
๑.  วิ.  ปริวาร.  ๘/๓๗๐.  
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ที่นิพพานมาในสูตรโดยนัยเปนตนวา   'ราคกฺขโย'.  เพราะความท่ีทาน  
กลาวไวโดยไมแปลกกันวา       'คุณสักวาธรรมเปนที่สิ้นไปแหงกิเลส 
พระอรรถกถาจารย   จึงกลาววา  'ของใคร}'   พระสกวาทยาจารย 
จะกลาวแนนอนวา   'ของตน'  ( เพราะ )  การบรรลุนิพพานของผูอ่ืน 
ดวยความสิ้นกิเลสของผูอ่ืน   หาควรไม   ฉะน้ีแล.   การบรรลธุรรมเปน 
ที่สิ้นไปแหงกิเลส    ในขณะแหงโคตรภูญาณ   ดวยอันกระทํานิพพาน 
ใหเปนอารมณถูกตองโดยแท   เหตุนั้น  พระอรรถกถาจารย   จึงกลาว 
คําเปนตนวา   'กิมฺปน  เตสุ  อกขฺีเณสุเยว.' 
           หากผูถามพึงถามวา   " ใครไมอาจเพ่ือจะกลาววา   ธรรมเปนที่ 
สิ้นกิเลส  อันพระอริยบุคคลตามบรรลุได   ดวยอาการสักวากระทําใหเปน 
อารมณ   มิใชหรือ ?   เพราะวา   จิตยอมหนวงเหน่ียวอารมณที่ลวงแลว 
และยังไมมาถึงเปนตนทุกชนิด,    จะหนวงเหนี่ยวแตอารมณที่สําเร็จแลว 
เทาน้ันก็หาไม." 
           ผูเฉลยพึงเฉลยวา   'แมโคตรภูญาณ   จักไมปรารภความท่ีกิเลส 
มีความไมเกิดข้ึนเปนธรรมดาท่ีมรรคพึงทําเปนไป    เพราะบุคคลผูยังไม 
บรรลุนิพพานหามีญาณท่ีมีนิพพานเปนอารมณไม.'   เพราะนิพพานไม 
เหมือนธรรมเหลาอ่ืน.  กน็ิพพานน้ัน   อันใคร ๆ  ผูยังมิไดบรรล ุ ไม 
อาจเพ่ือหนวงเหน่ียว    ( ใหเปนอารมณได )    เพราะความเปนสภาพ 
ลึกซ้ึงยิ่งนัก.   เพราะฉะนั้น  นิพพานน้ัน  พึงเปนความเปนสภาพลึกซึ้ง 
กาวลวงสภาวะที่เปนไป  ๓  กาล   อันโคตรภูญาณพึงบรรลุ   อีกอยาง 
หน่ึง    ความสิ้นกิเลสที่เกิดข้ึนกอนกวาโคตรภูญาณ   พึงมีแกบุคคลผู  
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ปรารถนาคุณสักวาธรรมเปนที่สิ้นไปแหงกิเลส.  ดวยเหตุนั้น   พระ  
อรรถกถาจารย   จึงกลาววา  'เมื่อกิเลสท้ังหลายยังไมสิ้นไปเลย โคตร- 
ภูญาณ  ยอมทําธรรมเปนที่สิ้นกิเลสใหเปนอารมณได  ( อยางไร ? ).' 
ก็เม่ือการทําธรรมเปนที่สิ้นกิเลสที่ยังไมบรรลุใหเปนอารมณมีอยู  แม 
จิตก็พึงหนวงไดกอนกวาโคตรภูญาณ'    ดังน้ี.   คําเปนตนวา 
ตสฺมา   เปนคํากลาวย้ําอรรถที่ทานกลาวแลวน่ันเอง.   แตนิพพานนี่นั้น 
( หาเปนเพียงธรรมเปนที่สิ้นกิเลสเทาน้ันไม  เพราะความเปนธรรมชาต 
อันพระผูมีพระภาคทรงสงเคราะหวา   เปนธรรมไมมีรูป   ดังน้ีไวใน 
หมวก  ๒  มวีา  'ธรรมมีรปู  ธรรมไมมีรูป.'  เปนตน ).      พึงเห็นการ 
สงเคราะหธรรมท้ังหลายมีโลกุตรธรรมท่ีหาอาสวะมิไดเปนตน  ดวยอาทิ 
ศัพท    ในคําบาลีวา   'อรูปโน   ธมฺมาติอาทีสุ>'    สวนความที่ 
นิพพานน้ันเปนปรินิปผันนธรรม    พระผูมีพระภาคทรงแสดง  ดวยการ 
ถือเอาความเปนธรรมมีธรรมไมมีรูปเปนตน.  ดวยเหตุนั้น  พระอรรถ- 
กถาจารย   จึงกลาววา   'ไมเปนแตเพียงธรรมเปนที่สิ้นกิเลสเทาน้ัน.' 
แทจริง    ความที่นิพพานมีคุณชาตมาก   เพราะความเปนคุณชาตสักวา 
ธรรมเปนที่สิ้นกิเลส  ยอมถูก,    กิเลสมีประมาณเทาใดส้ินไป, นิพพาน 
ก็มปีระมาณเทาน้ัน;   เหตุนั้น   ความท่ีนิพพานเปนสภาพลึกซึ้งเปนตน 
โดยหยั่งไมได        และความเปนสภาพอันปจจัยปรุงแตงไมไดเปนตน 
ไมพึงมี.        และบัณฑิตก็กลาวความท่ีนิพพานเปนสภาพลึกซึ่งเปนตน 
เปนอาทินั้นไวแลว.    เพราะฉะน้ัน    ควรเชื่อความท่ีนิพพานน้ัน 
เปนที่ดับสนิท.     พึงถึงความตกลงในอธิการน้ีวา     'ก็ญาณมีธรรม  
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เปนอารมณแหงธรรมกลาวคือธรรมารมณ   ยอมละกิเลสทั้งหลาย ดวย  
อํานาจการตัดขาด;   เหตุนั้น  นิพพานน้ัน   ซึ่งเปนที่สุดแหงสภาพ  จึง 
นับวาเปนปรินิปผันนธรรม    ดวยอาการอยางนี้." 
           [๕๕๓]   สวนกถาวาดวยนิพพานมาก   มาในอรรถกถา๑อายตน- 
วิภังค   โดยพิสดาร. 
           อรรถกถา๒อรหัตตสูตรวา   " เพราะพระอรหัต   ยอมเกิดข้ึนใน 
ที่สุดแหงราคะ   โทสะ   และโมหะสิ้นไป,   ฉะน้ัน    พระสารบีุตรเถระ 
จึงกลาวพระอรหัตวา   ธรรมเปนที่สิ้นราคะ      ธรรมเปนที่สิ้นโทสะ 
ธรรมเปนที่สิ้นโมหะ." 
           อรรถทั้ง  ๓  มีธรรมเปนที่สิ้นราคะเปนตน  ยอมเปนชื่อแมของ         
พระอรหัต   ดวยประการฉะน้ัน:  เพราะฉะนั้น  อรรถทั้ง ๓ มธีรรมเปน 
ที่สิ้นราคะเปนตน  เปนชือ่แมของพระอรหัตฉันใด;  คําวา  'นิพพาน' 
แมนี้ก็พึงทราบวา  เปนชื่อของพระอรหัต  ฉันนั้น.  การบรรลุกด็ี ความ 
พิจารณาก็ดี  ซึ่งนิพพานน้ัน  ชื่อวา   การทําใหแจงซ่ึงนิพพานตามท่ี 
กลาวแลว.  การทําใหแจงซ่ึงนิพพานนั้น  พึงทราบวา  เปนมงคล เพราะ 
เปนเหตุแหงการอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม.  ก็อัตภาพ   อันบุคคลพึงเห็น 
เฉพาะ   ( หนา )   ทานเรียกวา  ทิฏฐธรรม  ในคําวา  ทิฏธมฺมสุข 
วิหารเหตุโต  นี,้   ความถึงพรอมดวยอรหัตผลอันเปนธรรมเครื่อง 
อยูเปนสุขในอัตภาพนั้น  ชื่อวา ธรรมเปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม; 
การบรรลุอรหัต   ชื่อวา  เปนมงคล   เพราะเปนเหตุแหงการบรรล ุ
 
๑.  สมฺ.  วิ. ๖๖.     ๒. สา.  ป.  ๓/๑๖๒.  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๕ - หนาท่ี 93 

ธรรมเปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมน้ัน.  
           [๕๕๔]   ดวยคาถานี้  พระผูมีพระภาค  ตรัสมงคล  ๔  ประการ 
คือ  ตบะ   พรหมจรรย  ความเห็นอริยสัจ  การทําพระนิพพานใหแจง 
ดวยประการฉะน้ี. 
           ก็ในคาถาน้ี  ๓  บาทขางตน  มีอักษรบาทละ ๙. จริงอยู  พฺรหฺม- 
จริย  ศัพท   ประกอบดวยปฐมาวิภัตติ  เอกวจนะ  มีนิคหิตเปนท่ีสุดแท 
ยอมปรากฏในคําท้ังหลายวา   'กินฺเต  วต  กิมฺปน    พฺรหมฺจริย' 
( อะไรเปนวัตรของทาน ?   อน่ึง  อะไรเปนพรหมจรรยของทาน ? ), 
วา   'ต   เม   วต  ตมฺปน  พฺรหฺมจริย'     ( ทานท่ีขาพเจาใหโดย 
เคารพน้ัน    เปนวัตรของขาพเจา,  อน่ึง  ทานท่ีขาพเจาใหโดยเคารพนั้น 
เปนพรหมจรรยของขาพเจา ),  และวา   'ภควติ   โน  อาวุโส  พฺรหฺม- 
จริย  วุสฺสติ'   ( ผูมีอายุ  ทานยอมอยูพรหมจรรย  ในพระผูมีพระภาค 
ของพวกเราหรือ ? ).   เพราะฉะน้ัน  บาลีวา  'ตโป  จ   พฺรหมฺจริย ฺจ' 
ดังน้ีแล   ก็ถกู.  แตอาจารยเดี๋ยวน้ีสวดวา   'พฺรหฺมจริยา.'    คําน้ันหา 
ถูกไม.   อาจารยแมบางคน   เมื่อตนควรสวดวา  'จกฺขุ  อนตฺตา,  รูปา 
อนตฺตา,'  ( แต )   เห็นบาลีที่มี  อา  อักษรหายไปวา  'รูป'   ยังมิทัน 
พิจารณาโดยถองแทเลย   ก็เพ่ิมนิคหิตลงไป    ดวยอํานาจคลองปาก๑วา 
'รูป  อนิจฺจ'  จึงสวดวา   'รูป  อนตฺตา.'    และผูสวดตามอาจารยนั้น 
ก็สวดอยางน้ันเหมือนกัน.  แมคํานั้นก็ไมถูก.  แมในคาถาที่ ๙  นี้ก็อยาง 
นั้น  อาจารยบางคน  เห็นบาลีที่มีนิคหิตหายไปวา  'พฺรหฺมจริย'  ยัง 
 
๑.  มุขารุฬฺหวเสน   ดวยอํานาจแหงบาลีอันข้ึนแลวสูปาก.  
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มิทันพิจารณา   ก็เพ่ิม   อา   อักษรลงไป  ดวยอํานาจคลองปากวา  
'ทาน ฺจ  ธมฺมจริยา  จ'ิ    จึงสวดวา   'พฺรหมจริยา'  และชนเหลา 
อ่ืนผูสวดตามอาจารยนั้น   ก็สวดอยางน้ันเหมือนกัน;    เพราะฉะนั้น 
บาลีวา  'พฺรหฺมจริยา'  จึงหาถูกไม  เพราะผิดจากบาลีและอรรถกถา 
ทั้งหลาย   ดงัน้ีแล. 
                    กถาวาดวยการทําพระนิพพานใหแจง    จบ. 
                          พรรณนาความแหงคาถาที่  ๙   จบ.  
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                           พรรณนาความแหงคาถาที่  ๑๐* 

           [๕๕๕]   พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑๐  ตอไปนี้ :  บทวา  ผุฏสสฺ 
ไดแกอันโลกธรรมถุกตอง  คือกระทบ  ประจวบ   ครองงําแลว. 
บทวา   โลกธมฺเมห ิ  ไดแก   อันโลกธรรมทั้ง ๘  มีลาภและเสื่อมลาภ 
เปนตน.  ศัพทวา  โลกธมเฺมหิ  เปนกัตตาใน   ผุฏ  ศัพท.   บทวา  น 
กมฺปติ     ไดแก  ไมหว่ันไหว   คือไมสะเทือน.   บทวา  อโสก  คือ  ไม 
มีโศก   ไดแก   มีลูกศรคือความโศกอันถอนข้ึนแลว. บทวา  วิรช  ไดแก 
ปราศจากกิเลสเพียงดังธุลี   คือมีกิเลสดุจธุลีอันกําจัดแลว.  บทวา  เขม 
ไดแก   ไมมภัีย  คือไมมีอุปทวะ. 
           ในคาถาท่ี  ๑๐  นัน้   มีวาจาประกอบดังน้ีวา  " เทพดา   ทานจง 
ถือวา   จิตของบุคคลใด   อันโลกธรรมถูกตองแลว  ไมหว่ันไหว,   จิต 
นั่นของบุคคลนั้น  เปนอุดมมงคล,  จิตของบุคคลใด  ไมมีความโศก, 
จิตของบุคคลใด   ปราศจากกิเลสเพียงดังธุลี,   จิตของบุคคลใดเกษม, 
จิตน่ัน   ของบุคคลน้ัน  เปนอุดมมงคล."   อีกประการหน่ึง     บทวา 
ยสฺส   แมในคาถานี้   ตัด   ( บท )  วา  ย  อสฺส   ก็ถกู   เหมือนอยาง 
บทวา  ยสฺส   ตัด ( บท )  เปน  เย  อสฺส ในอุทาหรณนี้วา  " พราหมณ 
ชนเหลาน้ันใด   เปนมารดาก็ตาม   เปนบิดาก็ตาม๑   ของกุลบุตรนั้น 
มีอยูในโลกนี้   ดังน้ีเปนตนฉะน้ัน. 
 
*   พระมหาวนิ  ธมฺมสาโร  ป. ธ. ๙   วัตราชาธิวาส  แปล.  ( บัดนี้เปนสมเด็จพระมหาวีรวงศ 
วัดราชผาติการาม )  ๑.  องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๔๖.  
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           ความสังเขปในคาถาท่ี  ๑๐  นี ้ ดังน้ีวา  " จิตใด   ของบุคคลน้ัน  
อันโลกธรรมถูกตองแลว  ยอมไมหว่ันไหว ๑  จิตใด  ของบุคคลน้ัน  ไม 
มีโศก ๑  จิตใด   ของบุคคลน้ัน  ปราศจากกิเลส  เพียงดังธุลี ๑ จิตใด 
ของบุคคลน้ัน   เปนจิตเกษม  ๑,   จิต   ๔  อยางนั่น  เปนอุดมมงคล." 
สวนความพิสดารในคาถาที่ ๑๐ นี้   ดงัตอไปนี้ :-                                                    
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               กถาวาดวยจิตอันโลกธรรมใหหว่ันไหวไมได* 

           [๕๕๖]   ธรรม  ๘  ประการมีลาภและเสื่อมลาภเปนตน   ชื่อวา 
โลกธรรม.   ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค  จึงตรัสไวในปฐมวรรค   แหง 
ปฐมปณณาสก   ในอัฏฐกนิบาตอังคุตตรนิกายวา  " ภิกษุทั้งหลาย  โลก- 
ธรรม  ๘  ประการเหลาน้ี   ยอมหมุนไปตาม  ยอมติดตามโลก,   และโลก 
ก็ยอมหมุนไปตามโลกธรรม  ๘  ประการ.   โลกธรรม  ๘  ประการเปน 
ไฉน  ?   คือ  ลาภ  ๑  เสื่อมลาภ  ๑  ยศ ๑  เสื่อมยศ   ๑  นินทา  ๑ 
สรรเสริญ  ๑  สุข  ๑  ทกุข   ๑,   ภิกษุทั้งหลาย   โลกธรรม  ๘  เหลาน้ีแล 
ยอมหมุนไปตาม   ยอมติดตามโลก,   และโลก   กย็อมหมุนไปตาม 
โลกธรรม   ๘   ประการ." 
                              บาลีในโลกธรรมสูตร๑ที่  ๑  จบ. 
           [๕๕๗]   อรรถกถา๒โลกธรรมสูตรนั้น   และอรรถกถาอัฏฐกะใน 
สังคีติสูตร๓วา   " ชื่อวา  โลกธรรม   เพราะเปนธรรมสําหรับโลก.  ผูชื่อ 
วา   พนจากโลกธรรมเหลาน้ัน   ไมมี,  โลกธรรมเหลาน้ัน   ยอมมีแมแก 
พระพุทธเจาทั้งหลาย.   ดวยเหตุนั้นแล   พระผูมีพระภาค   จึงตรัสวา 
'โลก  อนุปรวิตฺตนฺติ.'   บทวา   อนุพนฺธนฺติ   คือ  ยอมไมละ  อธิบายวา 
ไมกลับไปจากโลก.   หลายบทวา   โลโก   จ   อฏธมฺเม  อนุปรวิตฺตติ 
ความวา  อนึ่ง   โลกน้ี   ยอมติดตาม  คือยอมไมละธรรมทั้งหลายน่ัน 
 
*  พระมหาวิน  ธมฺมสาโร  ป.  ธ.  ๙  วัดราชาธิวาส  แปล.   ( บัดนี้เปนสมเด็จพระมหาวีรวงศ ) 
๑.  องฺ.  อฏก.  ๒๓/๑๕๘.       ๒.  มโน.  ปู.  ๓/๒๔๑.    ๓.  สุ.  วิ.  ๑/๓๐๙.  
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ไดแก   ยอมไมกลับจากธรรมเหลาน้ัน.   สองบทวา  ลาโภ  อลาโภ 
ความวา   เมื่อลาภมาถึงแลว  ความเส่ือมลาภบัณฑิตพึงทราบวา ก็มาถึง 
เหมือนกัน.   แมในบททั้งหลายมีบทวา  ยส  เปนตน  ก็นัยนี้เหมือนกัน." 
           [๕๕๘]   ฎีกาโลกธรรมสูตรเปนตนนั้นวา   " ธรรมอันจะมีแนแท 
แกสัตวโลก  ชื่อวาธรรมสําหรับโลก.  ดวยเหตุนั้น   พระอรรถกถาจารย 
จึงกลาวคําเปนตนวา   'ผูชื่อวาพนจากธรรมท้ังหลายน้ัน   ยอมไมมี.' 
การไดของกินและเครื่องปกปด   ( นุงหม )  เปนตน   ชื่อวา  ลาภ.  อีก 
อยางหน่ึง   วัตถุมีของกินและเครื่องปกปดเปนตนเหลาน้ันแล  ชื่อวาลาภ 
เพราะเปนวัตถุอันบุคคลพึงได.    ความไมมีแหงวัตถุมีของกินและเครื่อง 
ปกปดเปนตนนั้น   ชื่อวา  เสื่อมลาภ.  ก็บรรดาลาภและเส่ือมลาภทั้ง ๒ 
นี้  ความยินดีอันมีลาภนั้นเปนอารมณ   พระอาจารยถือเอาแลวดวย  ลาภ 
ศัพท,    ความยินรายอันมีความเสื่อมลาภเปนอารมณ   ทานถอืเอาดวย 
อลาภ    ศัพท.   เพราะเม่ือความยินดีมีอยู,   ความยินรายก็ไดโอกาส 
( ที่จะเกิดข้ึน )   เหมือนกนั   ประดุจวาเมื่อเลือดมี,  หนองก็ตองมี  ดวย 
สามารถแหงความช้ําเลือดฉะน้ัน;  เพราะฉะนั้น   พระอรรถกถาจารย 
จึงกลาววา   'ลาเภ   อาคเต  อลาโภ  อาคโตเยว.'   แมในโลกธรรม 
มียศเปนตน  ก็นัยนี้เหมือนกัน." 
           ในอรรถกถามงคลสูตรนี้   พระอรรถกถาจารยกลาวไวเพียงเทาน้ี 
แลวา  " ธรรมท้ังหลายในโลก   ชื่อวา   โลกธรรม.   มีคําอธิบายที่ทาน 
กลาวไววา  'โลกยังเปนไปตราบใด,    ธรรมทั้งหลายก็ไมหมุนกลับ 
( จากโลก )   ตราบน้ัน."  
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           [๕๕๙]   มโน  ชื่อวา  จิต.   ดวยเหตุนั้น  ในหมวดธาตุมี  จุร 
ธาตุเปนตน  ทานจึงกลาววา  " ชื่อเหลาน้ี   คือ  จิตตะ  มโน  มานสะ 
วิญญาณะ  หทยะ  มนะ   ยอมเปนไปในคลองแหงโวหาร   ( คือใชพูด 
กัน )   โดยมาก๑." 
           ฎีกาอภิธัมมัตถสังคหะวา    " ธรรมชาตที่ชือ่วา  จิต  เพราะอรรถวา 
ยอมคิด.  อธิบายวา   ยอมรูแจงซ่ึงอารมณ.๒" 
           อนุฎีกามณิสารมัญชุสา๓วา   "จินฺต  ธาตุ  เปนไปในอรรถวา  คิด 
ก็ความคิดนั้น  ม ี ๓  อยาง  คือ   อุหนจินฺตา   ( คิดดวยอํานาจความตริ- 
ตรอง )   วชิานนจินฺตา   ( คิดดวยอํานาจความรูแจง )  ปชานนจินฺตา 
( คิดดวยอํานาจความทราบชัด ).  ในความคิด  ๓  อยางนั้น  อหุนจินฺตา 
ไดแก   วิตก,   วิชานนจินฺตา  ไดแก  วิญญาณ,  ปชานนจินฺตา  ไดแก 
ปญญา.   แตในบทวา  จนิฺเตติ  นี้  ไดเฉพาะ   วิชานนจินฺตา   เพราะ 
ความท่ีจิตเปนธรรมชาตรูแจง  ( ซึ่งอารมณ )  เพราะเหตุนั้น  พระฎีกา- 
จารย   เมื่อจะแสดง  จิตฺต   ศัพทนั้น  จึงกลาววา  'อธิบายวา  ยอมรู 
แจงซ่ึงอารมณ.'   อีกอยางหนึ่ง  ศัพทวา   วิชานาติ  นี ้  เปนศัพทอธิบาย 
บทวา  จินฺเตติ  นี้.   อีกประการหน่ึง  กิริยาคือความรูแจงในบทวา 
วิชานาติ   นี้    เปนอธิบายบทวา  จินฺเตติ   นี้." 
           [๕๖๐]   หมวดธาตุมี  จุร  ธาตุ   เปนตนวา๔   " จินฺต  ธาตุ  เปน 
ไปในอรรถวา  คิด,  ธรรมชาตใดยอมคิด   อธิบายวา  ยอมรูแจงซ่ึง 
 
๑.  สทฺทนีติ   ธาตุมาลา. ม.  ๒๐๗.     ๒. อภิ.   วภิาวนิี.  ๖๖.     ๓. มณฺ.  ฉบับพมา ๑/๙๑. 
๔. สทฺทนีติ  ธาตุมาลา.  ม.  ๒๐๖.  
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อารมณ   เหตุนั้น  ธรรมชาตน้ัน  ชื่อวา  จิต.   ก็บณัฑิตพึงเห็นบทวา  
จิตฺต   นั้น  ดวยสามารถเปนบททวไปแกจิตท้ังปวง.  ในอธิการแหง 
จิตฺต  ศัพทนี้  พึงมีคําถามวา   'เพราะเหตุไร  พระอาจารย  แมกลาว 
วา   'ธรรมชาตใด  ยอมคิดอารมณ  เหตุนั้น  ธรรมชาตนั้น  ชื่อวาจิต' 
ดังน้ีแลว  ยังกลาววา 'อธิบายวา   ยอมรูแจง  ( ซึ่งอารมณ ) ดังน้ีเลา ?' 
ความคิดและความรูชัด  มสีภาพตางกันมิใชหรือ ?   ดวยวา   บทวา 
จินฺเตติ  จะสําเร็จความวา  'ยอมรูแจง'  ไมไดเลย,  เพราะบุคคลผูทราม 
ปญญา   ถึงคิดอยูโดยประการตาง ๆ   ก็จะบรรลุอรรถอันสุขุมไมได. 
พึงเฉลยวา  ขอน้ันจริง  ( แต )   บทวา วิชานาติ  นี้   ทานกลาวไว 
เพ่ือแสดงการท่ีจิตยึดอารมณอันพิเศษ     เปนกิจแหงสัญญาและปญญา 
เพราะ  จิตฺต  ศัพท  เปนศพัททั่วไปแกจิตท้ังปวง.  จริงอยู  ธรรมชาตใด 
ทานเรียกวา  จิต.  ธรรมชาตน้ันแล  ชือ่วา  วิญญาณ;  เพราะฉะนั้น 
ทานจึงกลาววา  วิชานาติ   เพ่ือจะถือเอา   อรรถวา  รูแจงแสดง 
การท่ีจิตยึดอารมณอันพิเศษเปนกิจแหงสัญญาและปญญา." 
           ฎีกาธัมมสังคณีวา   " ดวยบทวา  วิชานาติ  ทานกลาว  กิรยิาที่จิต 
ยึดอารมณอันพิเศษเปนกิจแหงสัญญาและปญญา." 
           อีกอยางหนึ่ง  อนุฎีกาชื่อมณิสารมัญชุสา๑วา   " การยึดอารมณมี 
๓  คือ  ส ฺชานน  ( หมายรู )  ๑  วิชานน   ( รูแจง )  ๑  ปชานน 
( รูชัด ) ๑.  ใน ๓  อยางนั้น  อยางตน  เปนกิจแหงสัญญา,  ที่ ๒ เปน 
กิจแหงวิญญาณ,  ที่ ๓ เปนกิจแหงปญญา,  แตในบทวา  จินฺเตติ  นี ้
 
๑. ม.  ม ฺ.  ฉบับพมา  ๑/๙๑.  
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ไดเฉพาะอยางที่  ๒  เพราะจิตเปนธรรมชาตรูแจง  เพราะเหตุนั้น  ทาน  
จึงกลาววา  อธิบายวา 'ยอมรูแจงซ่ึงอารมณ'  ดังน้ี    เพ่ือจะแสดงการ 
ที่จิตยึดอารมณ  กลาวคือไดอารมณ  อันพิเศษดวยกิจแหงสัญญา และ 
ปญญา  ที่นบัวาความจําหมายการพิจารณาและการแทงตลอด." 
       [๕๖๑]  หมวดธาตุมี จุร ธาตุ เปนตนวา "บรรดาจิตท้ังหมด 
จิตท่ีเปนกุศลอกุศลฝายโลกิยะและมหากิริยาจิต ชื่อวา จิต เพราะสั่งสม 
ซึ่งสันดานของตน ดวยสามารถชวนวิถี. สวนวิบากจิต ชื่อวา จิต 
เพราะอันกรรมกิเลสสั่งสมแลว.  นี้เปนคําอธิบายดวยอํานาจ จิ ธาตุ. 
ศิลปะอันวิจิตรในโลกชนิดใดชนิดหน่ึง  ก็ชื่อวา จิต เพราะงดงาม  คือ 
วิจิตร  ไดแก  เปนเครื่องอันเขาทําใหวิจิตร  เพราะทําศิลปะนั้นทั้งหมด 
ดวยจิตน่ันเอง.  มีคําอธิบายท่ีทานกลาวไววา 'ชื่อวา  จิต  เพราะเปน 
เครื่องกระทําดวยจิต.'  นี้เปนคําอธิบาย  ดวยอํานาจ  จิตฺต  ธาตุ ชื่อ 
วา จิต  เพราะงดงาม.  นี้เปนคําอธิบาย  ดวยอํานาจแหงความเฉพาะ 
บท ๆ.   ก็ในอธิการแหง  จิตฺต  ศัพทนี้  บณัฑิตพึงทราบ  ความ 
ที่จิตชื่อวา  จติ  ดวยอํานาจสัมปยุตจิต  ภมูิจิต อารมัมณจิต หีนจิต 
มัชฌิมจิต  ปณีตจิต  และอธิปติจิต เพราะความเปนธรรมชาตแตก 
ตางกัน  โดยประเภทแหงจิตมีสราคจิตสโทสจิตเปนตน. ความที่ จิตฺต 
ศัพท ๆ เดียว  เปนศัพทวิจิตรถึงอยางนั้น  ยอมไมมีก็จริง,  ถึงกระนั้น 
แมอวัยวะ  ทานก็เรียกวา จิต โดยสมุทายโวหาร ( คือเรียกรวม ) เพราะ 
เปนสภาพหยั่งลงในภายใน  แหงธรรมอันวิจิตรท้ังหลาย เหมอืนคน 
 
๑.สทฺทนีติ ธาตุมาลา. ฉบับพมา. ๒๐๖.  
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ทั้งหลายเม่ือเอกเทศแหงสถานที่มีภูเขา  แมน้ํา  และสมุทรเปนตน  อัน  
ตนเห็นแลว  ยอมเรียกภูเขาเปนตนวา เราเห็นแลว  ฉะนั้น.  ผูศกึษา 
ยอมไดความโดยประการใด ๆ  ในทีใ่ด ๆ  ก็พึงถือเอาความโดย 
ประการนั้น ๆ ในที่นั้น ๆ;  เพราะเหตุนั้น  ธรรมชาตใด  ยอมส่ังสม 
โดยความเปนอาเสวนปจจัย  และธรรมชาติใด  ชื่อวาจิต  เพราะเปน 
ธรรมชาต  อันกรรมตกแตง, ธรรมชาตนั้น  ทานก็เรียกวา จิต โดย 
อาการน้ัน. สวนธรรมชาตใด ไมเปนไปโดยประการนั้น, ธรรมชาต 
นั้น คือ กิริยาจิตฝายกามาพจรท้ังคู และอันติมชวนจิต บัณฑิตพึง 
ทราบวา จิต ดวยอํานาจแหงนามธรรมมีความที่จิตเปนธรรมชาต.ดงาม 
ดวยความคิดอันอาจารยไดอยู.  แตหสิตุปาทจิต มีชวนะอยางอ่ืนเปน 
คติแท. 
       [๕๖๒]  ในอรรถกถามงคลสูตรนี้๑  พระอรรถกถาจารยกลาววา 
" มโน ( ใจ ) มานส ( ฉันทะมีในใจ ) ชื่อวา จิต." 
       อรรถกถา๒มูลปริยายสูตรวา " ราคะก็ดี จิตก็ดี อรหัตก็ดี ชือ่วา 
มานสะ. จริงอยู ราคะ  ชือ่วามานสะ ในประโยคน้ีวา  บวง  ซึง่ 
เที่ยวไปในอากาศ  ชื่อวา  มานสะ๓.  จิต  ชื่อวา  มานสะ  ในประโยค 
นี้วา  'ใจ  ฉันทะมีในใจ  ชื่อวาจิต.' อรหัต ชื่อวา มานสะ ในประโยค 
นี้วา 'ขาแตทานผูปรากฏในหมูชน  สาวกของพระองค  ยังเปนเสขะ 
ยังไมบรรลพุระอรหัต พึงทํากาลกิริยา ( เสียเร็วนัก ).๔ 

       ฎีกามูลปริยายสูตรนั้นวา  " ราคะชื่อวา มานสะ เพราะมีในใจ 
 
๑. ป. โช. ขุ. ขุ. ๑๖๘.   ๒. ป. สู. ๑/๕๕.  ๓. ส. ส. ๑๕/๑๖๔. ๔.ส. ส. ๑๕/๑๗๗.  
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เหตุเพราะสัมปยุตดวยใจนั้น. จิต ชื่อวา  มานสะ  เพราะทําอธิบายวา  
ใจน่ันเอง  ชื่อวา มานสะ.  มรรคอันเลิศ  ( มรรคท่ีสุดคืออรหัต- 
มรรค )  ชื่อวา  มานสะ  เพราะวิเคราะหวา  ยอมตัด  คือตัดขาดซ่ึง 
มานะ โดยไมเหลือ. ก็บณัฑิตพึงเห็นความที่พระอรหัตชื่อวา มานสะ 
เพราะเกิดข้ึนที่ใจน้ัน.  บทวา  ชเนสุตา  ไดแก  ผูปรากฏ คือมียศ 
แผไป  ในสตัวโลก." 
      [๕๖๓]  ในอรรถกถา๑มงคลสูตรนี้  พระอรรถกถาจารยกลาววา 
บทวา ยสฺส ความวา  แหงภิกษุใหมก็ดี  ผูปานกลางก็ดี  ผูเถระก็ดี 
      อรรถกถา๒ปฐมปาราชิกวา  บรรดาภิกษุมีภิกษุผูเจริญโดยวัย 
เปนตน  จงเปนภิกษุปูนใดปูนหน่ึงก็ตาม ชื่อวา เปนเถระ  เพราะมี 
พรรษาครบ ๑๐  ชื่อวา  นวะ  เพราะมีพรรษาหยอน ๕  ชื่อวา 
มัชฌิมะ เพราะมีพรรษาเกินกวา ๕. 
      ฎีกาอัฏฐมสูตร  ในปญจมวรรค  ทุติยปณณาสก  ในติกนบิาต 
อังคุตตรนิกายวา "ภิกษุ แมมอีายุ ๖๐ ปโดยกําเนิด  กอนแตกาลท่ี 
เธอมีพรรษา ๕ โดยอุปสมบท  ก็คงชือ่วา  นวะแท.  จําเดิมแตกาล 
มีพรรษา ๕ จนถึงกาลมีพรรษา ๙ ชื่อวา มัชฌิมะ ต้ังแตกาลมี 
พรรษา  ๑๐  ไป  ชื่อวา  เถระ. 
       อรรถกถาทสมสูตร๓  ในทุติวรรคเทวตาสังยุตวา  ภิกษุมีพรรษา 
ยังไมครบ ๕ ชื่อวา นวะ   จําเดิมแต  ๕  พรรษาข้ึนไป  เปนมัชฌิมะ 
ต้ังแต  ๑๐  พรรษาไป  ชือ่วา  เถระ  อีกนัยหน่ึง  ภิกษุมีพรรษายังไมครบ 
 
๑.  ป.  โช. ขุ. ขุ. ๑๖๘.   ๒. สมนฺต  ๑/๒๗๘  ๓. สา. ป. ๑/๕๓.  
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๑๐  ชื่อวา  นวะ  ต้ังแต  ๑๐  พรรษาไป  ชื่อวา  มัชฌิมะ,  ต้ังแต ๒๐ 
พรรษา  ชื่อวา เถระ.  
      ฎีกาทสมสูตรนั้นวา  พระอรรถกถาจารยกลาววา  วีสติวสฺสโต 
ปฏาย เถโร  หมายเอา  พระเถระผูเขาลักษณะผูกลาวสอน 
ภิกษุณี. 
      [๕๖๔]  บรรดาภิกษุเหลาน้ัน  จิตของภิกษุใด  อันโลกธรรม 
ทั้งหลายถูกตองแลว  ยอมไมหว่ันไหว  จิตของภิกษุนั้น  อันโลกธรรม 
ไร ๆ  พึงใหหว่ันไหวไมได  บัณฑิตพึงทราบวา เปนมงคล เพราะนํา 
มาซ่ึงความเปนผูสูงสุดในโลก 
      ถามวา  "จิตของใคร  อันโลกธรรมเหลาน้ันถูกตองแลว  ยอม 
ไมหว่ันไหว ?" 
      แกวา  "ของพระอรหันตขีณาสพ,  มิใชของใครอ่ืน" 
      จริงอยางนั้น  บรรพชติท้ังหลายมีสามเณรผูปุถุชนเปนตน  เห็น 
พระลกุณฏกภัททิยเถระแลว  จับที่ศีรษะ  หู  จมูก กลาววา "พอหนู 
พอไมกระสัน  ยังยินดียิ่งในศาสนาอยูหรือ ?"  พระเถระไมโกรธ  ไม 
ประทุษราย  ตอสามเณรเปนตนเหลานั้นเลย. 
       ภิกษุสนทนากันวา  "บรรพชิตท้ังหลายมีสามเณรเปนตน  ยอม 
เบียดเบียน  ( พระเถระ )  อยางนั้น  และอยางนี้  ทานไมโกรธ  ไม 
ประทุษรายเลย." 
       พระศาสดาทรงสดับคําน้ันแลว ตรัสวา "อยางนั้น ภิกษุทั้งหลาย  
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ธรรมดาพระขีณาสพ  ยอมไมโกรธ ไมประทุษรายเลย, เพราะวา  
พระขีณาสพเหลาน้ันเปนผูเชนศิลาแทงทึบ  ไมหว่ันไหว  อันใคร ๆ ให 
หว่ันไหวไมได"  ดังน้ีแลว  ตรัสพระคาถานี้ในบัณฑิตวรรค แหงพระ 
ธรรมบทวา  
       " บัณฑติท้ังหลาย ยอมไมหว่ันไหว ในเพราะ 
       นินทาและสรรเสริญ   เหมือนภูเขาศิลาแทงทึบ 
       ไมหว่ันไหวเพราะลมฉะน้ัน๑ 

       อรรถกถาพระธรรมบทน้ันวา   "บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา 
นินฺทาปสสาสุ  มีวินิจฉัยวา  ในพระคาถานี้  พระผูมีพระภาค  ตรัสโลก- 
ธรรม ๒ ประการก็จริง  ถึงดังน้ัน   ผูศึกษาควรทราบเนื้อความดวย 
อํานาจแมแหงโลกธรรม ๘ ประการ  เหมือนอยางวา ภูเขาศิลาแทงทึบ 
คือไมมีโพรง  ยอมไมหว่ันไหว คือไมสะเทือน ไดแก  ไมเอนเอียง 
เพราะลมอันตางดวยลมที่พัดมาจากทิศมีปุรัตถิมทศิ  เปนตน  ฉันใด 
บัณฑิตทั้งหลาย  เมื่อโลกธรรมแมทัง้ ๘ ครอบงําอยู  ยอมไมหว่ันไหว 
คือไมเอนเอียง  ไมสะเทือน  ดวยอํานาจแหงความกระทบกระท่ัง หรือ 
ดวยอํานาจแหงความยินดี ฉันนั้น." 
       [๕๖๕]  สวนในอรรถกถา๒  ทานกลาวคําใดไววา 
       " ภูเขาศิลาแทงทึบ   ยอมไมหว่ันไหวเพราะลม 
       ฉันใด; รูป เสียง กลิน่ รส  และผัสสะทั้งมวล 
       และธรรมอันนาปรารถนาและไมนาปรารถนา จะยัง 
 
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๕   ๒. ป. โช. ขุ. ขุ.  ๑๖๙.  
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       จิตท่ีต้ังมั่น ( คงท่ี )  หลุดพนแลว  ของพระอรยิ-  
       สาวกน้ัน  ผูคงท่ี  พิจารณาเห็น ( ความเกิด ) และ 
       ความเสื่อม  ใหหว่ันไหวไมได ฉันนั้น 
       คําน้ัน  ทานพระโสณเถระ  เมื่อจะพยากรณพระอรหัตของตน 
กลาวในสํานักพระศาสดา  ( มา )  ในปฐมวรรค๑ทุติปณณาสก  ใน 
ฉักกนิบาต  อังคุตตรนิกาย และในจัมมขันธกะ๒ 

       นัยอันมาในอรรกถาปฐมวรรคและจัมมขันธกะน้ันวา  รปูา- 
รมณอันบุคคลพึงถูกตอง  ชื่อวา  ผัสสะ  ในคาถาน้ัน  ธรรมท่ีพึงรูได 
ดวยใจชื่อวา ธรรม  บทวา นปฺปเวเธนฺติ  ความวา  จะยังจิตใหหว่ันไหว 
ไมได  บทวา  ตาทิโน คือ ผูเขาลักษณะแหงผูคงที่  บทวา   ิต 
ไดแก  ที่ต้ังมั่น  คือ  ถึงความไมหว่ันไหว  บทวา  วิปฺปมุตตฺตความวา 
อันหลุดพนแลว ดวยอํานาจผลสมบัติ เพราะปฏิบัติทางวิปสสนา  และ 
นอมไปแลวในอารมณคือนิพพาน  บาทคาถาวา  วย ฺจสฺสานุปสฺสโต 
ความวา  แหงพระอริยสาวกนั้น ผูตามเห็นทั้งความเกิดขึ้น  ทั้งความ 
เส่ือมไปแหงจิต  ไดแกพระอรหันต. 
       แตในจุณณิยบท๓ในพระสูตร  มาแลววา "วย ฺสฺสานุปสฺสติ." 
       ก็ในอรรถกถา๔จุณณิยบทนั้น  ทานกลาววา "บทวา วย ฺจสฺสา- 
นุปสฺสติ  ความวา  ก็พระอรหันตนั้น  ยอมเห็นทั้งความเกิดขึ้น  ทั้งความ 
เส่ือมไปแหงจิตนั้น." 
 
๑. องฺ.  ฉกฺก ๒๒/๔๒๓.  ๒. วิ.มหาวคฺค. ๒/๑๑  ๓. องฺ.   ฉกฺก. ๒๒/๔๒๓ 
๔.  มโน. ป. ๓/๑๕๕.  
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       อธิบายวา  "ภิกษุขีณาสพนั้น  ยอมเห็นทั้งความเกิดข้ึน  ทั้งความ 
เสื่อมไปแหงจิตน้ัน." 
       [ ๕๖๖ ]  ในอรรถกถา  ทานกลาวไวอยางนี้วา  "จิตของพระ 
ขีณาสพเทานั้น  ยอมไมหว่ันไหว." 
       คําน้ัน  ผูศึกษาพึงเห็นวา  "ทานกลาวไวดวยพระอริยบุคคลชั้น 
อุกฤษฏ."   จริงอยู  ใคร ๆ  อาจจะกลาวไดวา  "จิตของพระอริยสาวก 
แมอ่ืนจากพระขีณาสพน้ัน  ยอมไมหว่ันไหว." 
       จริงอยางนั้น พระผูมีพระภาค ตรัสถาม โดยความท่ีพระองคประ- 
สงคจะตรัส ( กเถตุกัมยตาปุจฉา )  อยางนี้วา  "ภิกษุทั้งหลาย  ทั้งลาภ 
เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ นนิทา สรรเสริญ ทั้งสุข ทัง้ทุกข ยอมเกิดแก 
ปุถุชนแมผูไมไดสดับ.  ภิกษุทั้งหลาย ทั้งลาภ ฯ ล ฯ ทั้งทุกข ยอม 
เกิดแกพระอริยสาวก แมผูสดับแลว ภิกษุทั้งหลาย บรรดาปุถุชนและ 
พระอริยสาวกเหลาน้ัน  อะไรเปนเหตุแปลกกัน,  อะไรเปนความหมาย 
ตางกัน,  อะไรเปนเครื่องกระทําพระอริยสาวกผูสดับแลวใหตางจาก 
ปุถุชนผูไมไดสดับเลา ?"  ดังน้ีแลว  จึงตรัสอยางนี้วา  "ภิกษุทั้งหลาย 
ลาภ  ยอมเกดิข้ึนแกปุถุชนผูไมไดสดับแลว,  เขายอมไมพิจารณาเห็น 
อยางนี้  ยอมไมรูทั่วถึงตามเปนจริงวา   'ลาภนี้เกิดข้ึนแลวแล  แกเรา, 
ก็แตวา  ลาภนั้นแล  ไมเทีย่ง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปน 
ธรรมดา'   ความเสื่อมลาภยอมเกิดข้ึน---- ยศ ---- ความเส่ือมยศ ---- 
นินทา ---- สรรเสริญ ---- สุข ยอมเกิดข้ึน ---- ทุกขยอมเกิดข้ึน ( แกเขา ), 
เขายอมไมพิจารณาเห็นอยางนี้  ยอมไมรูทั่วถึงตามเปนจริงวา  'ทุกขนี้  
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เกิดข้ึนแลวแล  แกเรา,  ก็แตวาทุกขนั้นแล ไมเที่ยง เปนทุกข มีความ  
แปรปรวนเปนธรรมดา.'  แมลาภ  ยอมครอบงําจิตของเขาต้ังอยู. แม 
ความเสื่อมลาภ ฯ ล ฯ แม ทุกข ยอมครอบงําจิตของเขาตั้งอยู เขายอม 
ยินดีลาภที่เกิดข้ึน  ยอมยนิรายในความเสื่อมลาภ ฯ ล ฯ ยอมยนิดีสุข 
ที่เกิดข้ึน  ยอมยินรายในทุกข.  เขาถึงพรอมดวยความยินดีและความ 
ยินรายอยางนี้ ยอมไมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข 
โทมนัส  อุปายาส  เรายอมกลาววา  'เขายอมไมพนจากทุกข'  ภิกษุ 
ทั้งหลาย นี้และเปนเหตุแปลกกัน นี้เปนความหมายตางกัน นี้เปนเครื่อง 
ทําพระอริยสาวกผูสดับแลวใหตางจากปุถุชนผูไมไดสดับ." 
       ( พระผูมีพระภาค  ไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ีแลว,  พระสุคต 
ผูศาสดา  ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ีแลว  จึงตรัสคาถาพันธนี้ในภาย 
หลังวา ) 
       [๕๖๗]  ธรรมในหมูมนุษยเหลาน้ีคือ  ลาภ 
       เส่ือมลาภ ยศ เส่ือมยศ นินทา สรรเสริญ สุข 
       ทุกข  เปนสภาพไมเท่ียง  ไมแนนอน มีความ 
       แปรปรวนเปนธรรมดา  ก็ทานผูมีสติ  มีปญญาดี 
       ทราบธรรมเหลาน่ันแลว  ยอมพิจารณาเห็นวา 
       'มีความแปรปรวนเปนธรรมดา'  ธรรมที่เปน 
       อิฏฐารมณทั้งหลาย  ยอมย่ํายีจิตของทานไมได, 
       ทานยอมไมถึงความขัดเคือง  เพราะธรรม 
       อันเปนอนิฏฐารมณ  ความยินดีหรือความยินราย  
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       กําจัดไดแลว  ถึงความสาบสูญ มอียูไมได  อนึง่ 
       ทานทราบทางอันปราศจากธุลี  ไมมีโศก  เปน 
       ผูถึงฝงแหงภพ  ยอมรูทั่วถึงโดยชอบ๑ 

       บาลีในโลกธรรมสูตรที่ ๒  ในปฐมวรรค  ปฐมปณณาสก ใน 
อัฏฐกนิบาต อังคุตตรนิกาย. 
       [๕๖๘] อรรถกถา๒ทุติยโลกธรรมสูตรนั้นวา "บทวา โก วิเสโส 
คืออะไรเปนเหตุแปลกกัน. บทวา  อธิปฺปายโส  ไดแก  เปนความ 
ประกอบยิ่ง  บทวา  ปริยาทาย  คือ  ยึด  ไดแก  ครอบงํา." 
       ฎีกาทุติยโลกธรรมนั้นวา  "ชื่อวา  อธิปฺปายโส   เพราะเปน 
เครื่องประกอบ  คือ  ประกอบไวทั่ว  อยางยิ่ง  ไดแก  กริิยาที่พึงกระทํา 
ยิ่ง  ใหแปลกตางกัน  ดวยเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารย  จึงกลาววา 
'อธิปฺปโยโค." 
       ฎีกามัชฌิมปณณาสก  ในขันธกวรรควา  ชื่อวา  "อธิปฺปายโส 
เพราะเปนเครื่องประกอบ คือ ประกอบไวทั่ว อยางยิ่ง คือ ใหแปลก 
กัน  ไดแกการประกอบใหแปลกกัน  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา 
'อธิกปฺปโยโค." 
       อรรถกถา๓ปฐมโลกธรรมสูตรวา  "บาทคาถาวา  อเวกฺขตี วีปริ- 
ณามธมฺเม  ความวา ยอมพิจารณาเห็นอยางนี้วา  'ธรรมเหลาน้ี มีความ 
แปรปรวนเปนธรรมดา บทวา วิธูปตา  ไดแก  ขจัด  คือทําลายแลว. 
 
 ๑. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๕๙  ๑๖๑.    ๒-๓. มโน. ปู.  ๓/๒๔๒.  
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สองบทวา  ปท ฺจ  ตฺวา  ไดแก  รูบทคือพระนิพพาน  บาท 
คาถาวา  สมมฺปฺปชานาติ ภวสฺส ปารคู  ความวา  อนึ่ง  พระอริยสาวก 
นั้นรูบทคือนิพพานแลว ถึงฝงแหงภพ คือ ถึงความสําเร็จคือท่ีสุด 
( ภพ )  ยอมรูทั่วถึงโดยชอบ  ซึ่งความท่ีตนเปนผูถึงฝงแหงภพน้ัน. 
           กถาวาดวยจิตอันโลกธรรมใหหว่ันไหวไมได จบ.                                                    
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                           กถาวาดวยจิตไมโศก* 

       [๕๖๙]  โทมนัส  มีความพินาศเปนตนเปนเหตุ ชื่อวา โสกะ 
สมจริงดังพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสไว  ในมหาสติปฏฐานสูตร๑ 

วา  "ภิกษุทั้งหลาย ก็ความโศกเปนไฉน ?  ภิกษุทั้งหลาย  ความโศก 
ความเศราใจ ความแหงใจ ความผาก ณ ภายใน ความเศราโศก ณ 
ภายใน ของสัตว ผูประกอบดวยความฉิบหายอันใดอันหน่ึง ( และ )  ผู 
อันทุกขธรรม อันใดอันหน่ึงถูกตองแลว  อันใดเลา ?  ภิกษุทั้งหลาย 
นี้เราเรียกวา ความโศก." 
       [๕๗๐]  อรรถกถา๒มหาสติปฏฐานสูตรนั้นวา บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา พฺยสเน ความวา  ดวยบรรดาความเส่ือมมีความเสื่อมจาก 
ญาติเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง บทวา ทุกฺขธมฺเมน ไดแก อันเหตุแหง 
ทุกขมีการฆาและการจองจําเปนตน ( ถูกตองแลว )  บทวา ผุฏสฺส 
ไดแก  ทวมทับ คือ ครอบงําแลว  ความโศกอันมีความเศราใจเปน 
ลักษณะ   ยอมเกิดข้ึนแกบุคคล  ผูเมื่อความเส่ือมมีความเส่ือมญาติ 
เปนตน   หรอืเหตุแหงทุกขมีการฆาและการจองจําเปนตน  อยางใด 
อยางหน่ึงมีอยู  อันความเส่ือมหรือเหตุแหงทุกขนั้นครอบงําแลว ชื่อวา 
โสโก ความแหงใจชื่อวา โสจิตตฺต. ก็เพราะความโศกน่ันยังภายใน 
ใหเหือดแหง  คือใหแหงผากเกิดข้ึน,  เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึง 
ตรัสเรียกวา  ความแหงผาก ณ ภายใน ความเศราโศก ณ ภายใน. 
       ฎีกามหาสติปฏฐานสูตรนั้นวา  "บทวา  พฺยสเนน  ไดแก 
 
* พระธรรมปาโมกข ( วิน ธมฺมสาโร ป. ธ. ๙ )  วดัราชผาติการาม แปล.  บัดนี้เปน 
สมเด็จพระมหาวีรวงศ 
๑. ที. มหา. ๑๐/๓๔๑.    ๒. สุ. วิ. ๒/๕๒๙.  
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อนัตถะ  ธัมมศัพทมีเหตุเปนบรรยาย เหตุนั้น พระอรรถกถาจารยจึง  
กลาววา  'อันเหตุแหงทุกข.'  ภาวะแหงบุคคลหรือแหงจิต  ผูถึงความ 
โศก  คือผูเศรา  ชื่อวามีความเศราใจเปนลักษณะ เพราะความเปน 
สภาพอันบุคคลพึงกําหนดวาเศรา  ชื่อวา  ภาวะแหงบุคคล  หรอืแหง 
จิตผูเศรา. บทวา อพฺภนฺตร  ความวา  ความโศกน้ัน ชื่อวายังภาย 
ในแหงอัตภาพใหเหือดแหง เพราะความท่ีตนเปนผูเศราหมอง, ชื่อวา 
ยังภายในแหงอัตภาพใหแหงผาก  เพราะอํานาจแหงความตรอมใจรอบ 
ดาน เพราะถึงความเปนสภาพมีกําลัง." 
       อรรถกถา๑อัฏฐสาลินีวา "โทมนัส มีการเสวยอนิฏฐารมณ เปน 
ลักษณะ  มีการประจวบอาการอันไมนาปรารถนาอยางใดอยางหนึ่งเปน 
กิจ มีอาพาธทางจิตเปนเหตุปรากฏ." 
       [๕๗๑]  อรรถกถา๒สัจจวิภังควา "ความโศกน้ีนั้น โดยเนื้อความ 
ไดแกโทมนัสสเวทนาก็จริง  แมเมื่อเปนเชนนั้น  กม็ีความหมนไหม 
ณ  ภายในเปนลักษณะ มีความเห้ียมเกรียมแหงใจเปนกิจ มีความตาม 
ละหอยถึงเปนเหตุปรากฏ." 
       ฎีกาสัจจวิภังคนั้นวา  "ก็โทมนัสสเวทนา มีลักษณะอันพระ 
อรรถกถาจารยกลาวแลวในเบ้ืองตนเปนอาทิ  ชื่อวา  ความโศก  เพราะ 
เหตุนั้น  ไมจําตองกลาวอาการมีลักษณะเปนตนอีก  ถึงกระน้ัน อาการ 
มีลักษณะเปนตน  อันมีขอแปลกตางจากความโศก ก็ควรกลาวไว 
เพราะความท่ีโทมนัสยังมีขอแตกตางกัน  เพราะเหตุนั้น  พระอรรถกถา- 
 
 ๑. อฏสาลินี ๓๙๐.    ๒. สมฺ. วิ. ๑๓๔.  
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จารย จึงกลาววา 'กิ ฺจาป'  เปนตน.  ความคิดอันกําเริบ  หรือความ  
เหือดแหง ณ ภายในน่ันแหละ อันเวนจากความเปนผูแกลวกลา ชื่อวา 
ความกรมเกรียม ณ ภายใน ไดแก ความหมนไหม ความเศราใจ 
อันสมควรแกความเสื่อมมีความเสื่อมญาติเปนตน ชื่อวาความเศราโศก 
เนือง ๆ.  อีกอยางหน่ึง ความเศราใจ คือความเดือดรอนไปตามคุณ 
หรือโทษน้ัน ๆ  กช็ื่อวาความเศราโศกเนือง ๆ. 
       อนุฎีกาวา  "ดวยบทวา สงฺกุปตจินฺตน  นี้  ทานกลาวความเปน 
ไปแหงความไมยินดียิ่งในอารมณ  เพราะเปนปฏิปกษตอปติและโสมนัส 
และเพราะประจวบกับโทสะ  อีกอยางหนึ่ง ความเพงพินิจ คือความคิด 
ดวยสามารถแหงความแผดเผานิสัยของตน ณ ภายใน  ชื่อวาความกรม 
เกรียม ณ ภายใน  บัณฑิตพึงทราบความแปลกกันแหงความรําคาญ 
และความโศกท้ัง ๒ ดังน้ีวา  'เมื่อความเศราโศกเนือง ๆ มีอยู  ความ 
เดือดรอนมีกุศลากุศลอันตนกระทําแลวและไมกระทําแลว  เปนอารมณ 
ตามท่ีกลาวแลว ชื่อวา ความโศก." 
       [๕๗๒]  เพราะเหตุนั้น  บุคคลแมอันทุกขธรรมถูกตองแลว  ก ็
ไมควรเศราโศก  ประดุจชนทั้งหลายมีคน ๕ คนเปนตน  ในอดีตกาล 
ไมเศราโศก  ฉะน้ัน. 
                                [ เรื่องชน ๕ คน ] 
       ในอดีตกาล  พระโพธิสัตวเปนพราหมณ  ในกรุงพาราณสี เลี้ยง 
ชีวิตดวยกสิกรรม  พระโพธิสัตวนั้น  มีบุตร ๒ คน คือ ชาย ๑ หญิง ๑  
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ทานนําหญิงสาวมาจากสกุลเสมอกัน  เพ่ือบุตรผูเจริญวัยแลว ชน ๕ คน  
เหลาน้ัน รวมเปน ๖ คนกับหญิงคนใชชื่อขุชชุตตราอีก ๑ ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
       พระโพธิสัตวไดใหโอวาทแกชนทั้งหลาย  มีภรรยาเปนตน  วา 
"เธอทั้งหลาย  จงเจริญมรณัสสติ  จงกําหนดความตายของเธอท้ังหลาย 
เถิด ก็ความตายของสัตวเหลาน้ีแนนอน ชีวิตไมแนนอน สังขารทั้งส้ิน 
ไมเที่ยง มีอันสิ้นไปเส่ือมไปเปนธรรมดา เธอทั้งหลาย จงเปนผูไม 
ประมาทท้ังกลางคืนและกลางวันเถิด."  ชนเหลาน้ัน  ต้ังอยูในโอวาทของ 
ทาน  เจริญมรณัสสติแลว. 
       ภายหลังวันหน่ึง  พระโพธิสัตวไปไถนาพรอมกับบุตรชาย  บุตร 
ชายคุยขยะเผาไฟ.  งูพิษมีอยูในจอมปลวกแหงหนึ่ง ในที่ใกลเขา ควัน 
ไปกระทบตางูนั้น  มันจึงโกรธ เลื้อยออกมาขบกัดเขา.  เขาลมตายทันที 
       พระโพธิสัตว  รูความท่ีบุตรนั้นตายแลว ยกบตุรนั้นข้ึน ( วาง ) 
ใหนอนท่ีโคนไมตนหน่ึงไมรองไหเลย  กําหนดความท่ีสังขารท้ังหลาย 
เปนสภาพไมเที่ยงเทาน้ันวา  "ขันธปญจกะ  ( หมวด ๕ แหงขันธ ) 
ที่มีความแตกเปนธรรมดา แตกไปแลว,  ที่มีความตายเปนธรรมดา 
ตายไปแลว  สังขารทั้งปวงไมเที่ยง  สําเร็จดวยความตาย"  กําลงัไถนา 
เห็นบุรุษผูคุนเคยคนหนึ่ง  เดินไป ณ ที่ใกลนา จึงถามวา  "พอจะไป 
เรือนหรือ ?" 
       บุรุษ.  จะ. 
       พระโพธิสัตว.  ถาเชนนั้น  พอไปสูเรือนแมของพวกฉันแลว ชวย  
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บอกพราหมณีวา  "ไดยินวา  วันนี้  ไมตองนําภัตมาสําหรับ  ๒  คน  
เหมือนวันกอน  พึงนํามาสําหรับคนเดียวเทาน้ัน และในวันกอน ทาสีนํา 
( อาหาร )  มาคนเดียว  แตวันนี้  พวกทานพึงมาทั้ง ๔ คน."  บรุุษน้ัน 
ไปบอกแลวอยางนั้นเทียว. 
       ชนทั้งหมดเหลาน้ัน  ไปแลวท่ีนาน้ัน เห็นบุตรพราหมณนั้นตาย 
แลว  บชูาดวยเครื่องหอมและดอกไม เผาศพแลว.  แมสักคนเดียว 
ก็ไมมีการรองไหหรือคร่ําครวญ.  น้ําตาแมเพียงหยดเดียวก็ไมมี. เพราะ 
วา  ชนเหลาน้ันทุกคน  เจริญมรณัสสติดวยดีแลว  ภพแหงทาวสักกะ 
รอนแลว  เพราะเดชแหงคุณของชนเหลาน้ัน. 
       ทาวสักกะทรงใครครวญอยู ทรงทราบเหตุนั้นแลว มีพระหฤทัย 
เลื่อมใส เสด็จไป ณ ที่นั้น  ตรัสถามเหตุที่ไมเศราโศกกะชนเหลานั้น 
แมชนเหลานั้น  กราบทูลแดทาวเธอแลว.  ก็บรรดาชนเหลาน้ัน 
พระโพธิสัตว  กราบทูลอยางนี้วา 
       [๕๗๓]  "บุตรของขาพระองค  เมื่อสรีระใชสอย 
       ไมได  ละไปแลว  ทํากาละแลว  กล็ะทิ้งกายของ 
       ตนไปเหมือนงู  ลอกคราบเกาท้ิงไปฉะนั้น บุตร 
       ของขาพระองคนั้นอันพวกขาพระองค  ประชุม 
       กันเผาอยู  ยอมไมรูถึงความคร่ําครวญของพวก 
       ญาติ;  เพราะเหตุนั้น  ขาพระองคจึงไมเศราโศก 
       ถึงเขา  เขาไปสูคติของเขาแลว."  
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                                    [ แกอรรถ ] 
       บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อุรโคว  ความวา  งูลอกคราบเกา  
แลว เปนสัตวไมอาลัยทิ้งไปเสีย ฉันใด. บทวา สนตฺนุ คือ  สรีระของ 
ตน.  บทวา  นิพฺโภเค คือเวนจากใชสอย  เพราะไมมีชีวิตินทรีย. 
บทวา  เปเต  คือ  กลับไปปรโลกแลว. 
       บทวา  กาลกเต  แปลวา  ทํากาละแลว  อธิบายวา  มีมรณะ 
อันกระทําแลว๑ บทวา สติ ความวา เมื่อบุตรของขาพระองคนั้น 
ละไปแลว  คือ  กระทํากาลมรณะพรากไปแลว  จะประโยชนอะไรเลา 
ดวยการรองไหหรือคร่ําครวญ. 
       บทวา ฑยฺหมาโน  ความวา  บุตรของขาพระองคนี้  ยอมไม 
รูสึกถึงความคร่ําครวญของพวกญาติ  เหมือนเขาถูกแทงดวยหลาวเหล็ก 
เผาอยู ไมรูสึกสุขและทุกขฉะน้ัน. 
       บทวา  ตสฺมา ความวา  เหตุนั้น  ขาพระองคจึงไมเศราโศกถึง 
เขา และเขาไปสูคติสําหรับตัวของเขาแลว. 
       ฝายพราหมณี  กราบทูลวา 
       [๕๗๔]  " บุตรของหมอมฉันนัน้  มาจากปรโลก 
       นั้น  หมอมฉันมิไดเชื้อเชิญมา  เขาไปจาก 
       โลกนี้  หมอมฉันกม็ิไดอนุญาตใหไป  เขามา 
       อยางใด,  เขาก็ไปอยางน้ัน,   จะคร่ําครวญ 
       ทําไมในเพราะการไปของเขานั้น, บุตรน้ัน อัน 
 
 ๑. ในอรรถกถาชาดกเปน  มเต.  
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       พวกหมอมฉันประชมุกันเผาอยู    ยอมไมรูถึง 
       ความคร่าํครวญของพวกญาติ,  เพราะเหตุนั้น 
       หมอมฉนัจึงไมเศราโศกถึงเขา เขาไปสูคติของเขา 
       แลว."  
                                    [ แกอรรถ ] 
       บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อนวหฺาโต  ความวา  บุตรนี้หมอม 
ฉันไมไดเชื้อเชิญ  คือไมไดรองขอใหมาจากปรโลกเลย. 
       บทวา  อาคา   ความวา  มาแลวสูเรือนของพวกหมอมฉัน. 
บทวา  อิโต  ความวา บุตรของหมอมฉันนั้น แมเม่ือจะไปจากมนุษย 
หมอมฉันก็มิไดอนุญาตใหไปเลย  เขาไปเอง. 
       สองบทวา  ยถาคโต  ความวา  บุตรของหมอมฉันนี้  แม      
เมื่อมา  ก็มาตามชอบใจของตนฉันใด  เมื่อไป ก็ไป  ( ตามชอบใจ 
ของตน ) ฉันน้ันเหมือนกัน.  บทวา  ตตฺถ  ความวา  จะคร่ําครวญ 
ทําไม  ในเพราะการไปจากโลกน้ีของเขาน้ัน. 
       ฝายนองสาว  กราบทูลวา 
       [๕๗๕]  " ถาหมอมฉันรองไห   ก็จะตองซูบ 
       ผอมไป  ไมมีผลอะไรแกหมอมฉนั  พวกญาติ 
       มิตรและสหาย  ของพวกหมอมฉนันั้น พึงมีความไม 
       ยินดียิ่งขึ้นไป  พ่ีชายของหมอมฉันนั้น  อันพวก 
       หมอมฉนัประชุมกันเผาอยู  ยอมไมรูสึกถึงความ 
       คร่ําครวญของพวกญาติ;  เพราะเหตุนั้น  หมอม-  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๕ - หนาท่ี 118 

       ฉันจึงไมเศราโศกถึงเขา  เขาไปสูคติของเขาแลว."  
                                     [ แกอรรถ ] 
       บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  โรเท  ความวา  ถาเมื่อพ่ีชายตายแลว 
หมอมฉันพึงรองไหไซร. 
       สองบทวา กิสา อสฺส  ความวา  หมอมฉันพึงมีสรีระซูบผอม 
( ดวยสองบทวา  กิสา อสฺส  นั้น )  นางยอมแสดงวา  "ก็ชื่อวาความ 
เจริญ  เพราะการรองไหนั้นเปนปจจัย  ยอมไมมแีกพ่ีชายของหมอมฉัน." 
       สองบทวา กึ ผล  ความวา  เมือ่หมอมฉันนั้น  รองไหอยู 
อานิสงสอะไรพึงมี, ( ดวย ๒ บทวา  กึ ผล นั้น )   นางแสดงวา 
"ก็ความไมเจริญ  ยอมปรากฏ."  บาทคาถาวา  าติมิตฺตสุหชฺชาน 
ไดแกญาติ  มิตร  และสหาย  บาลีก็อยางน้ีเหมือนกัน. 
       สองบทวา  ภิยฺโย  โน  ความวา  เหลาชนผูเปนญาติ  มิตร 
และสหาย  ของพวกหมอมฉัน  จะพึงมีความไมพอใจย่ิงขึ้นเสียอีก. 
       ฝายภรรยาของเขา  กราบทูลวา 
       [๕๗๖] " เด็ก  ยอมรองไหถึงพระจันทรอัน 
       โคจรไปอยูแมฉันใด;   ขอท่ีบุคคลเศราโศกถึง 
       บุคคลผูละไปแลว  กม็ีอุปไมยฉันนั้นเหมือนกนั 
       สามีของหมอมฉันนัน้  เมื่อพวกหมอมฉัน  ประชุม 
       กันเผาอยู   ยอมไมรูถึงความคร่ําครวญแหงพวก 
       ญาติ  เพราะเหตุนั้น  หมอมฉันจึงไมเศราโศก 
       ถึงเขา  เขาไปสูคติของเขาแลว."  
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                                    [ แกอรรถ ] 
       บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ทารโก  อธิบายวา เด็กออนไมรูจัก  
สิ่งท่ีควรและไมควร  สิ่งที่ควรไดและไมควรได  นั่งบนตักของมารดา 
เห็นพระจันทรเพ็ญ  ซึ่งโคจรอยูทางอากาศ  ยอมรองไหร่ําไรวา  "แม 
แม จงใหพระจันทรแกฉัน  แม  จงใหพระจันทรแกฉัน." 
       บาทคาถาวา  เอว  สมฺปทเมเวต  ความวา  การเศราโศก 
เนือง ๆ  ของบุคคลผูที่ตามเศราโศกถงึบุคคลผูละไปแลว  ทํากาลกิริยา 
แลวน้ัน  ยอมสําเร็จผลเหมือนฉะน้ันแล.   ความเศราโศกนั้นกลับไร 
ประโยชน  ยิง่กวาการรองไหเพราะอยากไดพระจันทรของเด็กนั้นเสียอีก. 
เพราะเหตุไร ?  เพราะทารกน้ันเศราโศก  ( เพ่ือจะได )  พระจันทร 
อันมีอยู  แตผัวของหมอมฉันตายไปแลว  ไมมีอยู  ณ  บัดนี้. 
       ฝายทาสี  กราบทูลวา 
       [๕๗๗]  " ขาแตพรหม   หมอน้าํท่ีแตกแลว 
       จะกลับประสานใหติดกันดังเดิมไมไดฉันใด; ขอท่ี 
       บุคคลเศราโศกถึงคนผูลวงลับไปแลว ก็มีอุปไมย 
       ฉันนั้นเหมือนกัน  บตุรของนายของหมอมฉนั 
       นั้น  เมื่อพวกญาติประชุมกันเผาอยู  ยอมไมรูสกึ 
       ถึงความคร่ําครวญ  ของพวกญาติ;  เพราะเหตุนั้น 
       หมอมฉนัจึงไมเศราโศกถึงทาน  ทานไปสูคติของ 
       ทานแลว."  
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                                      [ แกอรรถ ] 
       บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อุทกมฺุโภ  ความวา  หมอน้ําอัน 
บุคคลยกข้ึน  ตกลงแตกเปน ๗ ชิ้นแลว  จะประสานใหติดสนิทดังเดิม 
ไมไดฉันใด.  ความเศราโศกเนือง ๆ  แมของผูที่ตามโศกถึงชนผูลวงลับ 
ไปแลวน้ัน  ยอมสําเร็จผลเหมือนฉะนั้นแล  เพราะคนท่ีตายแลว ใคร ๆ 
ไมอาจเพ่ือจะใหเปนข้ึนอีก.   คนมีฤทธ์ิเทาน้ัน  พึงอาจประสานหมอ 
ที่แตกแลว  ดวยอานุภาพแหงฤทธิ์แลวใหเต็มดวยน้ําได  แตคนที่ทํา 
กาลกิริยาแลว  ใคร ๆ  ไมอาจจะทําใหกลับคืนเปนปกติได  แมดวย 
กําลังฤทธิ์แล. 
       [๕๗๘]  ทาวสักกะ  ทรงสดับธรรมกถาของชนทั้งหมดแลว ทรง 
เลื่อมใส  ตรสัวา  "จําเดิมแตนี้ไป  พวกทานอยาทําการงานดวยมือ 
ชองตนเลย  เราเปนทาวสักกเทวราช  จักทํารัตนะ ๗  ไมมีปริมาณ 
ไวในเรือนของทานท้ังหลาย  ทานท้ังหลาย จงใหทาน รักษาศีล เขา 
จําอุโบสถเถิด"  ดังน้ีแลว  ทรงกระทําเหมือนอยางน้ันแหละ เสด็จ 
ไปสูสถานของพระองคแลวแล. 
       ชนทั้ง ๕ เหลาน้ัน  กลับไดทรัพยนับไมถวน  ซึ่งมีความไมเศรา- 
โศกเปนมูล  ดวยประการฉะน้ี. 
       ฝายพระศาสดา  ครั้นทรงนําอดีตวัตถุนี้มา  เพื่อจะนําออกซ่ึง 
ความโศกของกุฎมพีคนหน่ึง  ผูมีบุตรตายไปแลว  จึงทรงประกาศสัจจะ 
ทั้งหลาย.  ในท่ีสุดแหงสัจจะ  กุฎมพีนั้น  บรรเทาความโศกไดแลว 
เปนพระโสดาบัน.  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๕ - หนาท่ี 121 

       เรื่องชน ๕ คน  มาในอรรถกถา๑อุรคชาดก  ในปฐมวรรค 
ปญจกนิบาต.  
                              [ เรื่องพระเจาฆตราช ] 
       [๕๗๙]  ในอดีตกาล  พระเจาธังกราช  พระเจาแผนดินแหงกรุง 
สาวัตถี  ชิงราชสมบัติในพระนครพาราณสีไดแลว  โปรดใหจําจอง 
พระเจาฆตราชดวยตรวนแลว  ใหขังไวในเรือนจํา.  พระเจาฆตราช 
ไมทรงเศราโศกถึงราชสมบัติที่เสียไปแลว  ทรงพิจารณากสิณ ยังฌาน 
ใหเกิดแลว ประทับนั่งโดยบัลลังกในอากาศ. 
       พระเจาธังกราช  เกดิความรุมรอนข้ึนในพระสรีระ  เสด็จลุกข้ึน 
ไปสูสํานักของพระเจาฆตราชน้ัน  ทรงทอดพระเนตรเห็นพระพักตร 
ของพระเจาฆตราช มีสิรสิดใสดังแวนทองคําและดอกบัว  จึงตรัสถาม 
เหตุที่ไมทรงเศราโศกกะทาวเธอ.  ทาวเธอ เมื่อจะตรัสแกพระเจา 
ธังกราชน้ัน  ไดตรัสคาถาเหลาน้ี ในธังกราชชาดก๒ ในปญจกนิบาต 
นั้นแลวา 
       "ความโศก  นําส่ิงท่ีลวงเลยไปแลวมาไมได 
       ไมนํามาซึ่งความสุขท่ียังไมมาถึง    พระเจา 
       ธังกราช  เพราะเหตุนั้น  หมอมฉนัจึงไมเศรา- 
       โศก เพราะวาในความโศกไมมีเพ่ือนสอง คน 
       โศก ยอมเปนผูผอมเหลือง ( เปลา )  และภัต 
       คนโศกก็ไมชอบใจ  เมื่อบุคคลผูอันความโศก 
 
๑. ชาตกฏกถา.  ๔/๔๓๐.     ๒. ชาตกฏกถา.  ๔/๔๓๘.  
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       ดังลูกศรแทงแลว  ทอใจอยู  พวกขาศึก  ยอม 
       ดีใจ."  

                              [ แกอรรถ ] 
       บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  นาพฺภตีตหโร  คือ  ไมนําส่ิง  
ที่ลวงเลยไปแลวมาให.   อีกอยางหนึ่ง   บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน. 
อธิบายวา   ข้ึนชื่อวา  ความโศก ไมนําอารมณอันลวงเลยไปแลว 
คือ  ลวงพน  ดับ  สาบสูญไปแลว กลบัมาอีก.  ความเปนสหาย 
ชื่อวา  ทุตียตา.  อธิบายวา  ข้ึนชื่อวา ความโศก ยอมไมเปนสหาย 
ของใคร ๆ ดวยนําอารมณอันลวงแลวมาให  หรือดวยนําสุขที่ยังไม 
มาถึงมาให  บทวา  เตน  ความวา  เพราะเหตุนั้น  หมอมฉันจึงไม 
เศราโศก.   
       บทวา  โสจ  คือ  โศกอยู.            
       บาทคาถาวา  สลฺลวทิฺธสฺส  รุปฺปโต  ความวา  เมื่อบุคคลถูก         
ลูกศรคือความโศกเสียบแทง  คือ  อันลูกศรคือความโศกน้ันกระทบอยู 
พวกศัตรู  ยอมยินดีวา " เราเห็นหลังปจจามิตรแลวหนอ, "  อธิบายวา 
แมเพราะเหตุนั้น  หมอมฉันจึงไมเศราโศก. 
       พระเจาธังกราช  ทรงสดับพระราชดํารัสตอบน้ัน  ทรงขมาโทษ 
ทาวเธอ  ถวายราชสมบัติคืนแลว  เสด็จกลับกรุงสาวัตถีดังเดิม. 
       แมพระเจาฆตราช  ทรงมอบราชสมบัติแกพวกอมาตยแลว เสด็จ 
ไปสูหิมวันตประเทศ  ทรงผนวช ( เปนฤษี )  มีฌานไมเสื่อม  ไดเสด็จ 
อุบัติในพรหมโลกแลว.  
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       พระเจาฆตราชน้ัน แมผูอันทุกขธรรมถกูตองแลว ไมทรงเศรา-  
โศก ยอมยังฌานใหเกิดได ดวยประการดังนี้. 
                           เรื่องพระเจาฆตราช๑  จบ. 
       แมเรื่องที่ลวงแลว  บัณฑิตควรตรวจดูในมตโรทนชาดก๒ ใน 
ทุติยวรรค จตุกกนิบาต ( และ )  ในอนนุโสจิยชาดก๓  ในตติวรรค 
จตุกกนิบาตน้ันแล. 
       [๕๘๐]  อีกอยางหนึ่ง ธรรมดาปุถชุน ยอมไมอาจเพ่ือจะเปน 
ผูไมเศราโศกในกาลทุกเม่ือไดเลย. เพราะเหตุนั้น บุคคลผูอันโลก- 
ธรรมอันเปนเหตุแหงความโศกถูกตองแลว  ถึงเบ้ืองตนจะเศราโศก 
ภายหลังควรบรรเทาความโศกน้ัน  ดวยกิจมีการฟงธรรมเปนตน เพราะ 
เมื่อกระทําอยางน้ี  ยอมไดสุข. 
       ก็ในขอน้ี  มีเรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่งเปนตน เปน 
อุทาหรณ:- 
                    [ เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง ] 
       ไดยินวา  พราหมณคนหน่ึง  ชาวกรุงสาวัตถี  ทํานาใกลฝง 
แมน้ําอจิรวดี เมื่อขาวกลาสุกแลว ทําความตกลงใจวา "พรุงน้ีแหละ 
เราจักเกี่ยว ดังน้ีแลว ก็นอนเสีย." 
       ก็ในคืนนั้น ฝนลูกเห็บ ตกเหนือแมน้ําอจิรวดี. หวงนํ้าใหญ 
พัดเอาขาวกลาท้ังหมดไปสูทะเล  ไมใหเหลือไวแมเพียงทะนานเดียว 
เมื่อหวงน้ําลดแลว  พราหมณเห็นความพินาศแหงขาวกลา ถูกความ 
 
 ๑. ชาตกฏกถา. ๔/๔๓๘.   ๒. ชาตกฏกถา. ๔/๒๙๕.  ๓. ชาตกฏกถา. ๔/๓๔๒.  
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โศกมีกําลังครอบงําแลว เอามือกอดอก กลับเรือน นอนเพออยู.  
       พระศาสดา ทรงเห็นอุปนิสัยแหงปฐมมรรคของเขา  ทรง 
กระทําภัตกิจเสร็จแลว เสด็จไปสูเรือนของเขาแตพระองคเดียว ประ- 
ทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดไวแลว  ทรงแสดงกามสูตรวา กาม กามย- 
มานสฺส เปนตน  โดยนัยท่ีตรัสไวในจตุตถวรรค๑สุตตนิบาต. 
       พราหมณนั้น  กลับไดความสบายเพราะฟงธรรม บรรเทาความ 
โศกไดแลว  เจริญวิปสสนา  เปนพระโสดาบันในกาลจบเทศนา แม 
พราหมณีของเขา ก็เปนพระโสดาบัน. 
       เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง  มาในอรรถ๒กถากามสูตร  ใน 
สุตตนิบาต  และในอรรถ๓กถากามชาดกในทวาทสนิบาต. 
       [๕๘๑]  แมกุฎมพีชาวกรุงสาวัตถีคนหน่ึง  ถูกความโศกครอบงํา 
แลว  เพราะกาลกิริยาของพี่ชาย  ไมอาบนํ้า ไมบริโภค ไมลูบไล ไปสู 
ปาชาแตเชาตรู  รองไหอยู. 
       พระศาสดา  ทรงเห็นอุปนิสัยแหงปฐมมรรคของเขา ทรงทํา 
ภัตกิจแลว  ทรงพาภิกษุรูปหน่ึง  เปนปจฉาสมณะ  เสด็จไปสู 
เรือนของเขา  ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดไว ตรัสวา  " สังขาร 
ทั้งปวงไมเที่ยง  ขันธปญจกควรแกความเปนสภาพพึงทําลาย ยอม 
ทําลายไป  ใคร ๆ  ไมควรคิดขอน้ัน "  ดังน้ีแลว ตรัสมตโรทนชาดก๔ 

ทรงประกาศสัจจะท้ังหลาย. 
 
๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๘๔.    ๒. ป. โช. ขุ. สุ. ๒/๓๙๙.   ๓. ชาตกฏกถา. ๖/๑๐๕. 
๔. ชาตกฏกถา.  ๔/๒๐๔.   
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       ในกาลจบสัจจะ  กุฎมพีเปนพระโสดาบัน.  
       แมกุฎมพีคนหน่ึง มีภริยาตาย เปนผูอันความโศกครอบงําแลว 
อยางนั้นเหมือนกัน. 
       แมพระศาสดา  เสด็จไปสูเรือนของเขาโดยนัยกอนน่ันแล ตรัส 
อนนุโสจิยชาดก๑แลว. 
       ในกาลจบสัจจะ แมกุฎมพีนั้น  ก็เปนพระโสดาบัน. 
       กุฎมพีเหลาน้ี  เบื้องตนเปนผูเศราโศก ภายหลังบรรเทาความ 
โศกน้ัน  ไดความสุขแลว  ดวยประการฉะน้ี. 
                       กถาวาดวยจิตไมโศก  จบ. 
 
๑.  ชาตกฏกถา.  ๔/๓๔๒.  
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              กถาวาดวยจิตปราศจากกิเลสเพียงดังธุลี* 

       [๕๘๒]  ราคะ โทสะ และโมหะ ชื่อวา ธุลี.  จริงอยู  ราคะ 
โทสะและโมหะเหลาน้ัน  ยอมกระทําจิตนั้น ๆ  ใหเศราหมอง เหมือน 
อยางธุลีตามปกติ  ตกไปในท่ีใด ๆ  ยอมทําที่นั้น ๆ  ใหเศราหมอง 
ฉะน้ัน.  เพราะเหตุนั้น  ราคะโทสะและโมหะเหลานั้น  ทานจึงเรียก 
วา ธุลี  เพราะเปนดุจธุลี ( ธรรมดา )  เหตุความเปนสภาพเสมอ 
ดวยธุลี  เพราะกระทําใหเศราหมอง. จริงอยางนั้น พระผูมีพระภาค 
( ครั้ง )  ประทับนั่งในเรือนของหมอชีวกแล ทรงแผพระโอภาส 
แกพระจูฬปนถกผูนั่งในพระเวฬุวันแลว  ไดตรัสคาถา ๓ คาถา 
เหลาน้ีวา 
       [๕๘๓]  " เราเรียกราคะวาธุลี  แตหาเรียกละออง 
       วาธุลีไม ( เพราะ ) คําวา รโช นั่น  เปนชื่อแหง 
       ราคะ,  ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน  ยอมอยูในศาสนา 
       ของทานผูปราศจากธุลีได  เพราะละธุลีนั้นเสีย 
       เราเรียกโทสะวาธุลี   แตหาเรียกละอองวาธุลีไม 
       ( เพราะ )  คําวา  รโช  นั่น  เปนชื่อแหงโทสะ, 
       ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน  ยอมอยูในศาสนาของ 
       ทานผูปราศจากธุลีได    เพราะละธุลีนั่นเสีย. 
       เราเรียกโมหะวาธุลี  แตหาเรียกละอองวาธุลีไม 
 
 * พระมหาวิน ธมฺมสาโร ป. ธ. ๙ วัดราชาธิวาส แปล ( บัดนี้เปนสมเดจ็พระมหาวีรวงศ )  
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       ( เพราะ ) คําวา รโช นั่น  เปนชื่อของ โมหะ, 
       ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน  ยอมอยูในศาสนาของทาน 
       ผูปราศจากธุลีได  เพราะละธุลีนั่นเสีย." 
       บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในคาถาน้ันดังน้ี  ราคะ  พระผูมีพระ- 
ภาค  ตรัสวา  "เปนธุล ีในอริยวินัย"  แตหาตรัสเรียกละอองวา 
" เปนธุลี " ไม. เพราะเหตุนั้น คําวา " ธุลี " นั้น จึงเปนชื่อแหงราคะ 
เพราะกระทําภาวะคือความเศราหมองแหงจิต.   เพราะละธุลีกลาวคือ 
ราคะน้ันเสีย.  บทวา วิปฺปชหิตฺวา  คือ  เพราะเหตุละ  ( กิเลสธลุี ) 
ดวยมรรคชัน้สูง โดยเด็ดขาด.  
       สองบทวา  วิหรนฺติ เต ความวา ภิกษุเหลาน้ัน คือ ผูละ 
เปนบัณฑิต  ยอมอยูในศาสนาของทานผูปราศจากธุลี คือของพระ 
ผูมีพระภาคพุทธเจาน้ันแล  ผูมีธุลีคือราคะเปนอาทิทรงละไดแลว โดย 
ประการทั้งปวง. 
       [๕๘๔]  ก็ราคะ โทสะ และโมหะเหลาน้ัน  ชื่อวา เสมอเปนอัน 
เดียวกัน  เพราะความเปนสภาพเสมอดวยธุลีก็จริง,  ถึงดังน้ัน ราคะ 
โทสะ และโมหะเหลาน้ัน  ยังมีความแปลกกันอยูแท. 
       สมจริงดังคําท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวในทุติวรรค  แหงทุติย- 
ปณณาสก  ในติกนิบาต  อังคุตตรนิกายวา " ภิกษุทั้งหลาย ถา 
ปริพาชกผูอัญญเดียรถยี  พึงถามอยางน้ีวา  'ผูมีอายุ  ธรรม 
เหลาน้ี ๓ ประการ, ๓ ประการเปนไฉน ?  คือ ราคะ โทสะ โมหะ, 
ผูมีอายุ ธรรม ๓ ประการเหลาน้ีแล. ผูมีอายุ บรรดาธรรม ๓ ประการ  
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เหลาน้ี  มีอะไรเปนเหตุแปลกกัน  มีอะไรเปนความหมายตางกัน  
มีอะไรเปนเครื่องกระทําใหตางกัน.  ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอถูก 
ปริพาชกถามอยางนั้นแลว   พึงพยากรณแกปริพาชกผูอัญญเดียรถีย 
เหลาน้ัน  อยางนี้วา " ผูมีอายุ ราคะแล มีโทษนอย แตคลายชา 
โทสะ มีโทษมาก คลายเร็ว โมหะ มีโทษมาก ทั้งคลายชา." 
                            บาลีติตถิยสูตร๑  จบ. 
       [๕๘๕]  บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  ราโค โข  ไดแก  ราคะเปน 
ไปดวยอํานาจความกําหนด.  บทวา  อปฺปสาวชฺโช ความวา  ชื่อวา 
มีโทษนอย  คือ  มีโทษเพียงเล็กนอย เพราะเหตุ ๒ ประการ  คือ 
เพราะอํานาจโทษทางโลกบาง  เพราะอํานาจโทษอันเปนวิบากบาง. 
ราคะมีโทษนอยอยางไร ?  จริงอยู  มารดาบิดา  และปยชนมีพ่ีสาว 
นองสาวเปนตน    ยอม๒ทําอาวาหมงคลและวิวาหมงคลดวยบุตรและ 
พ่ีชายนองชายก็ได. ราคะ  ชื่อวา  มโีทษนอย  ดวยอํานาจโทษทาง 
โลกอยางน้ีกอน.  แตธรรมดาวาปฏิสนธิในอบาย  อันมีสทารสันโดษ 
เปนมูล  ยอมมีไมได  ราคะ ชื่อวา มีโทษนอย  ดวยอํานาจโทษอัน 
เปนวิบาก  ดวยประการดังพรรณนามาฉะน้ี. 
       บทวา  ทนฺธวิราคี ความวา ก็ราคะน่ัน  แมเมื่อจะคลาย ยอม 
คอย ๆ คลาย  ยอมติดตามไปส้ินกาลนาน  เหมือนการจับเขมา 
น้ํามันฉะน้ัน  แมไปสูภพอ่ืน ๒ - ๓ ภพ ก็ยอมไมหาย  เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อวา  ทนฺธวิราคี. 
 
๑. องฺ. ติก. ๒๐/๒๕๖.   ๒. มโน. ปู. ๒/๒๔๙.  เปน กาเรนฺติ.  
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       ในขอน้ัน  มีเรื่องดังตอไปนี้  ( เปนอุทาหรณ ) :- 
                         [ เรื่องหญิงผูประพฤตินอกใจ ] 
        [๕๘๖]  ไดยินวา บุรษุคนหน่ึง  ประพฤติมิจฉาจารในภริยาของ 
พ่ีชาย  บุรุษนั้นแลไดเปนที่รักของหญิงแมนั้น กวาสามีของตน.  หญิง 
นั้น  จึงกลาวกะเขาวา " เมื่อเรื่องของเราเปดเผยข้ึนแลว  ในเพราะเหตุ 
นี้  จักมีความครหาอยางใหญหลวง  คุณจงใหเขาฆาพ่ีชายของคุณ 
เสียเถิด."   เขาอันหญิงน้ันกลาวอยู ๓ ครั้ง  รับคําแลว  ใหฆาพ่ีชายเสีย. 
       บุรุษนอกน้ี   ไมอาจสละความเยื่อใยในภริยา  จึงเกิดเปนงูใหญ 
ในเรือนน้ันเอง.  งูนั้น  เมือ่หญิง ( ภริยาเกา )  นั้น  ยืนก็ดี นั่งก็ด ี
เลื้อยไปตกบนสรีระ  ( ของนาง ). 
       ตอมา หญิงน้ัน  คิดวา " บุรุษน้ัน จักเปนงูนี้แนแท "  ดังน้ีแลว 
จึงใหเขาฆางูนั้นเสีย.  งูนัน้  เกิดเปนลกูสุนัขในเรือนน้ันนั่นเทียว เพราะ 
ความรักหญิงน้ันอีก. 
       ลูกสุนัขน้ัน  จําเดิมแตกาลท่ีเดินได   ยอมเที่ยวไปขางหลัง ๆ 
ของหญิงน้ัน.  แมหญิงน้ันไปสูปา ก็ไปดวยกันทีเดียว. 
       พวกมนุษย  เห็นดังน้ันแลว  ยอมเยยหยันวา  " พรานสุนัข 
ออกแลว  จักไปท่ีไหนนะ."  นางจึงใหฆาสุนัขนั้นเสียอีก. แมสนุัข 
นั้น  เกิดเปนลูกโคในเรือนนั้นอีก  ยอมเท่ียวตามหลังหญิงน้ันอยางนั้น 
เหมือนกัน. 
       แมในกาลน้ัน  พวกมนุษย  เห็นนางแลว  ยอมเยยหยันวา  " คน 
เลี้ยงโคออกแลว,  แมโคทั้งหลายจักเที่ยวไป ณ ทีไ่หน ? "  นางจึงให  
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ฆาโคนั้นแมในที่นั้น.  
       แมในกาลน้ัน  โคนั้น  ไมอาจจะตัดสิเนหาเหนือหญิงน้ันได ใน 
วาระที่ ๔  เกดิเปนผูระลึกชาติได  ในทองของหญิงนั้นทีเดียว. เด็กนั้น 
เห็นความที่ตนถูกหญิงน้ันฆาแลวใน ๔ อัตภาพโดยลําดับ   คิดวา 
" เราเปนผูเกิดในทองของหญิงผูเปนขาศึกชื่อเห็นปานนี้ "  ดังน้ีแลว 
จําเดิมแตนั้น  ไมใหมารดานั้นถูกตองตนดวยมือ.  ถามารดาน้ัน ถูก 
ตองเด็กนั้น  เด็กนั้น  ยอมคร่ําครวญรองไห. ตอมา ยาเทาน้ัน ยอม 
ประคับประคองเขา. 
       ในอปรภาค  ปูกลาวกะเขาผูเจริญแลววา  " พอ เพราะ 
เหตุใด  เจาจึงไมใหมารดาจับตองตัวดวยมือ ? "  เขากลาววา " นั่น 
ไมใชมารดาของผม นั่นเปนปจจามิตรของผม "  ดังน้ีแลว  บอกพฤติ- 
การณทั้งส้ินใหฟง. 
       ปูกอดเขาแลวรองไห  พลางกลาววา " มาเถิด พอ  ประโยชน 
อะไรของพวกเรา  ดวยการอยูอาศัยในที่เชนนี้ "  ดงัน้ีแลว  พาเขาออก 
ไปแลว  ไดไปสูวัดแหงหน่ึง.  ชนทั้ง ๒ นั้นบวชแลว  อยูในวัดนั้น 
บรรลุพระอรหัตแลว. 
                         เรื่องหญิงผูประพฤตินอกใจ  จบ. 
       [๕๘๗]  อรรถกถา๑ติตถิยสูตรนั้นวา " บทวา  มหาสาวชฺโช 
ความวา  ชื่อวามีโทษมาก  ดวยเหตุแม ๒.  มีโทษมากอยางไร ? 
จริงอยู  บุคคลเปนผูอันโทสะประทุษรายแลว  ยอมผิดในมารดาบาง 
 
 ๑. มโน. ปู. ๒/๒๔๙.  
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ในบิดาบาง  ในปยชนมีพ่ีสาวนองสาวเปนตนบาง  ในบรรพชิตทั้งหลาย  
บาง.  เขายอมไดความติเตียนในท่ี ๆ ตนไปแลว ๆ วา  บุคคลน้ี 
ยอมผิด  ในมารดาบิดาบาง ในปยชนมีพ่ีสาวนองสาวเปนตนบาง ใน 
บรรพชิตท้ังหลายบาง  โทสะ  ชื่อวามีโทษมาก  ดวยอํานาจโทษ 
ทางโลก อยางนี้กอน. อนึ่ง เขายอมไหมในนรกตลอดกัป  เพราะ 
อนันตริยกรรมอันตนกระทําแลว ดวยอํานาจโทสะ. โทสะ ชื่อวา 
มีโทษมาก  ดวยอํานาจโทษอันเปนวิบาก  ดวยประการดังพรรณนามา 
ฉะน้ี. 
       บทวา  ขิปฺปวิราคี ความวา โทสะ คลายเร็ว.  จริงอยู บุคคล 
ผูอันโทสะประทุษรายแลว  ผิดในมารดาบิดาบาง ในเจดียบาง ใน 
โพธิบาง ในบรรพชิตท้ังหลายบาง  แลว ยอมแสดงโทษวา  'ขอทาน 
จงอดโทษแกขาพเจา.'  กรรมน้ันของเขา ยอมกลับเปนปกติพรอมกับ 
การใหอดโทษทีเดียว.  ฝายโมหะ  ชื่อวา  มีโทษมาก  ดวยเหตุ  ๒ 
ประการเหมือนกัน.  มีโทษมากอยางไร ?  จริงอยู บุคคลเปนผูหลง 
แลวเพราะโมหะ ผิดในมารดาบิดาท้ังหลายบาง ในเจดียบาง ในโพธิบาง 
ในบรรพชิตทั้งหลายบาง  แลวยอมไดความติเตียนในที่ ๆ  ตนไป 
แลว ๆ.  โมหะ  ชื่อวามีโทษมากดวยสามารถโทษทางโลกอยางนี้กอน 
อน่ึง คนหลง ยอมไหมในนรกตลอดกปัดวยอนันตริยกรรม  อันตน 
กระทําแลวดวยอํานาจโมหะ.  โมหะ  ชื่อวามีโทษมาก  ดวยสามารถโทษ 
อันเปนวิบาก  ดวยประการดังพรรณนามาฉะน้ี. 
       บทวา ทนฺธวิราคี คือ  คอย ๆ คลาย.  จริงอยู กรรมอันคน  
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หลงเพราะโมหะกระทําแลว  ยอมคอย ๆ คลาย  เหมือนอยางวา  
หนังหมี  อันบุคคลฟอกอยูต้ัง  ๑๐๐  ครั้ง  ยอมเปนหนังไมขาวฉันใด 
กรรมอันคนหลงเพราะโมหะกระทําแลว  ก็ฉันนัน้เหมือนกันแล ยอม 
ไมคลายเร็ว  คือคอย ๆ คลายไปเทาน้ัน." 
       ฎีกาติตถิยสูตรนั้นวา  " บัณฑิตพึงทราบเน้ือความในคําวา  โก 
อธิปฺปายโส  นี้  ในพระบาลีวา  ( บรรดาธรรม ๓ ประการนั้น )  ม ี
อะไรเปนเครื่องประกอบใหตางกัน.  บทวา  โลกวชฺชวเสน ความวา 
ดวยสามารถแหงโทษอันโลกิยมหาชนพึงติเตียนโดยปกติ.  บทวา  วิปาก- 
วชฺชวเสน  คือ  ดวยสามารถแหงโทษอันเปนวิบาก  อันยังสัตวใหเปน 
ไปพรอมในอบาย." 
       [๕๘๘]  กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตนนั่น  เปนกิเลสแตกตางกัน 
โดยโทษมีความเปนกิเลสคลายชาเปนตน  ก็จริง  ถึงดังน้ัน  กช็ื่อวา 
เสมอเปนอันเดียวกันแท  เพราะความเปนกิเลสเปนเหตุแหงความมืดมน. 
ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค  จึงตรัสแกภิกษุทั้งหลายวา 
       " ความโลภ  ยังความฉิบหายไรประโยชนให 
       เกิด, ความโลภ  ยังจิตใหกําเริบ.  ชนยอมไม 
       หย่ังรูซึง่ภัยน้ัน อันเกิดแลว ณ ภายใน, คนโลภ 
       ยอมไมรูอรรถ,  คนโลภ  ยอมไมเห็นธรรม. 
       ความโลภ  ยอมครอบงํานรชนในกาลใด;  ความ 
       มืดมน  ยอมมใีนกาลนั้น.  โทสะ  ยังความ 
       ฉิบหายไรประโยชนใหเกิด.  โทสะ  ยังจิตให  
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       กําเริบ ชนยอมไมหย่ังรูซึ่งภัยน้ัน  อันเกิดแลว  
       ณ ภายใน,  คนถูกโทสะประทุษรายแลว ยอม 
       ไมรูอรรถ, คนถูกโทสะประทุษรายแลว ยอมไม 
       เห็นธรรม. โทสะ ยอมครอบงํานรชนในกาลใด 
       ความมดืมนยอมมใีนกาลน้ัน. โมทะ  ยังความ 
       ฉิบหายไรประโยชนใหเกิด,  โมหะ  ยังจิต 
       ใหกําเรบิ.  ชนยอมไมยั่งรูซึ่งภัยนั้น  อันเกิด 
       แลว ณ ภายใน, คนหลง ยอมไมรูอรรถ, คนหลง 
       ยอมไมเห็นธรรม.  โมหะ  ยอมครอบงํานรชน 
       ในกาลใด  ความมืดมน  ยอมมีในกาลน้ัน." 
       บาลีมลสูตร๑  มาในจตุตถวรรค ติกนิบาต ในอิติวุตตกะ. 
       [๕๘๙]  อรรถกถา๒มลสูตรนั้นวา  " โลภะ  ชื่อวา  ยังความ 
ฉิบหายอันไรประโยชนใหเกิด  เพราะยังอนัตถะใหเกิดแกตนและแกชน 
เหลาอ่ืน.  บทวา  จิตฺตปฺปโกปโน  คือ  ยังจิตใหฟุงซาน.  จริงอยู 
ความโลภ  เมื่อเกิดข้ึนในวัตถุเปนที่ต้ังแหงความโลภ  ยังจิตใหฟุงซาน 
คือ  ใหแปรปรวน  ใหถงึวิการ  เกิดข้ึน  คือไมใหเพ่ือประพฤติดวย 
สามารถแหงอาการมีความเลื่อมใสเปนตน. 
       สองบาทคาถาวา  ภยมนฺตรโต ชาต ต ฺชโน นาวพุชฺฌติ 
ความวา  พาลมหาชนน้ี  ยอมไมหยั่งรูซึ่งภัย  คือเหตุแหงภัยนั้น  คือ 
ที่บัณฑิตกลาววา  ความโลภ  มีอาการยังอนัตถะใหเกิดและยังจิตให 
 
๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๙๕.      ๒. ป. ที. ขุ. อิติ. ๓๖๐.  
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กําเริบเปนอาทิ  ซึ่งเกิดข้ึน ณ ภายใน  คือในภายใน ไดแก  ในจิต 
ของตนน่ันแล.  
       บาทคาถาวา  ลุทฺโธ  อตฺถ  น  ชานาติ  ความวา  บุคคล 
ผูโลภ  ยอมไมรูอรรถ คือประโยชนเกือ้กูล อันตางโดยประโยชน 
มีประโยชนตนเปนตน  ตามความเปนจริง. 
       สองบทวา ธมฺม น ปสฺสติ  ความวา คนโลภ  คือผูอันโลภะ 
ครอบงําแลว ยอมไมเห็น  คือไมรู  แมซึ่งธรรมคือกุศลกรรมบถ ๑๐ 
ประการ  โดยประจักษ  จะปวยกลาวไปไยถึงอุตตริมนุสสธรรมเลา. 
ความมืดอันกระทําความเปนผูราวกะวาบอด  ชื่อวา  ความมืดมน. 
บทวา  ย  คือ  ยตฺถ  ( ในกาลใด )  บทวา ย  นั้น  เปนปฐมาวิภัตติ 
ลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ  อธิบายวา  'ความโลภ  ยอมครอบงํา 
คือทวมทับนรชน  ในกาลใด;  ความมืดมน  ยอมมีในกาลน้ัน.' อีก 
อยางหน่ึง บทวา ย  เปนบทบงถึงเหตุ   ประกอบความวา  'เพราะ 
โลภะน้ัน  เมือ่เกิดข้ึน  ยอมครอบงํานรชน;  ฉะนั้น ความมืดมน 
จึงมีในกาลน้ัน' เพราะ ย ศัพทและ  ต  ศัพท  เปนศพัทเนื่องเปนอัน 
เดียวกัน  อีกประการหน่ึง บทวา ย  เปนกิริยาปรามาส. 
       ในคําวา โลโภ สหเต นี้  มีอธิบายวา  ทานกลาวความครอบ 
งํา  คือทวมทับ  แหงโลภะนั้นใด  ความครอบงํา  ความทวมทับแหง 
โลภะน้ัน  ก็เปนที่ไป  คือเกิดข้ึน แหงความมืด อันกระทําความเปน 
ราวกะวาบอด  อีกประการหน่ึง  อธิบายวา โลภะ ยอมครอบงํา คือ 
ทวมทับนรชนใด;  ความมืดมน ยอมมีแกนรชนนัน้ ในกาลน้ัน. เพราะ  
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เหตุนั้นแล คนโลภ จึงไมรูอรรถ,  คนโลภ  จึงไมเห็นธรรม." 
       [๕๙๐]  อรรถกถา๑ทุติปณณาสก ในสัตตกนิบาต อังคุตตร 
นิกายวา " สองบทวา อนฺตรโต ชาต  แปลวา  เกิดข้ึนแลว ณ ภาย 
ใน.  สองบทวา  อตฺถ น ชานาติ ความวา คนโลภ ยอมไมรูอรรถ 
คือความเจริญ  สองบทวา  ธมมฺ น ปสฺสติ  คือ ยอมไมเห็นธรรม 
คือสมถะและวิปสสนา.  ความมืดอันกระทําความเปนราวกะวาบอด 
หรือความมืดมิด  ชื่อวา  อนฺธตม บทวา สหเต ไดแก  ยอมทวมทับ." 
       ฎีกาทุติยปณณาสกนั้นวา  " บทวา อนฺตรโต ไดแก  จากภายใน 
หรือจากจิต." 
       [๕๙๑]  อกุศลธรรมมีโลภะเปนตนเหลาน่ัน  เปนอันแปลกกัน 
โดยอาการมีความเปนกิเลสคลายชาเปนตน  ( แต )  ชื่อวา  เสมอเปน 
อันเดียวกัน  เพราะความเปนเหตุแหงความมืดมน  ดวยประการดงั 
พรรณนามาฉะน้ี. 
       กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน  บัณฑิตพึงทราบวา  ธุลี  โดย 
อรรถตามท่ีกลาวแลว.  ธุลีเหลาน้ัน  ไปปราศแลวจากจิตน้ัน 
เหตุนั้น  จิต ( นั้น )  ชื่อวา  วิรช.  ก็กุลบุตรผูใครจะบรรลถุึงวิรชจิต 
นั้น  ไมพึงใหอกุศลธรรมมีโลภะเปนตนเกิดข้ึนในอารมณทั้งหลาย มี 
อารมณเปนท่ีต้ังแหงโลภะเปนตน  พึงละเสีย  แมดวยสามารถแหง 
ตทังคปหาน๒  เพราะวา บุคคลใด  ไมละอกุศลธรรมมีโลภะเปนตน 
 
๑. มโน. ปู. ๓/๒๒๑ 
๒. ละดวยการบําเพ็ญธรรมข้ึนกําจัด เชนเกดิโกรธ ก็เจริญเมตตาเปนเคร่ืองแกเปนตน.  
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เหลาน้ัน  ดวยกุศลธรรมสักวาตทังคปหาน  บุคคลน้ัน ยอมประสบ 
ทุกข.  
                ในขอน้ัน  มีเรื่องเหลาน้ี  ( เปนอุทาหรณ ) :- 
                             [ เรื่องบุตรชางกัลบก ] 
       [๕๙๒]  ในกรุงเวสาลี  ยังมีชางกัลบกคนหนึ่ง เปนคนมีศรัทธา 
เลื่อมใส  ถึงสรณะ ๓ สมาทานเบญจศีล  เปนผูกระทํากิจคือการ 
ปลงพระมัสสุและแตงพระเกสาเปนตน  ของอิสริยชนมีพระราชา 
และพระสนมของพระราชาเปนอาทิ๑ 

       วันหน่ึง   เขาเม่ือไปกระทํางานในพระราชวัง  พาบุตรของตน 
ไปดวย  สวนบุตรของเขา  ไปในพระราชวังน้ันแลว  เห็นเจาหญิง 
ลิจฉวีองคหนึ่ง  ประดับตกแตงเปรียบเหมือนนางเทพอัปสร เปนผูมี 
จิตผูกพันดวยอํานาจกิเลส  ไปถึงบานแลว จัดเตียงนอนอดอาหาร 
ดวยคิดวา  " เราเม่ือไดเจาหญิงลิจฉวีนั่น จักเปนอยู,  เมื่อเราไมได 
จะตายในท่ีนี้แหละ." 
       ลําดับนัน้ บิดากลาวกะเขาวา  พอ  เจาอยาทําฉันทราคะใน 
เรื่องที่ไมเปนเรื่อง,  เจามีชาติตํ่า เปนเพียงบุตรชางกัลบก,  เจาหญิง 
ลิจฉวี  เปนถงึพระราชธิดา ทรงสมบูรณดวยพระชาติ, เจาหญิงนั้น 
ไมสมควรแกเจา  เราจักนําหญิงสาวอ่ืนผูสมกันดวยชาติและตระกูล 
มาเพ่ือเจา."  เขาไมถือถอยคําของบิดา  ไมละราคะแมดวยธรรมเพียง 
ตทังคปหาน  ไดซูบผอม กระทํากาล ณ ที่นั้นนั่นเอง. 
 
 ๑. ราโชโรธ หรือ โอโรธ แปลวา นางสนม นางนักสนม หรือหองพระมเหสี หองพระสนม.  
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                 เรือ่งบุตรชางกัลบก  มาในอรรถกถา๑สิคาลชาดก. 
                               ในปฐมวรรค  ทุกนิบาต. 
                               [ เรื่องทุฏฐราชกุมาร ] 
       [๕๙๓]  ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี ยังมีพระราชาพระนามวา 
กิตวาสะ  พระราชโอรสของพระองค  พระนามวา ทุฏฐกุมาร เปน 
อุปราช  แตในกาลท่ีพระโอรสองคนั้นประสูติ  พวกโหรผูทํานาย 
ลักษณะทํานายไววา  " ขอเดชะ พระราชโอรสน้ี  ไมไดน้ําควรดื่ม 
จักสิ้นพระชนม." 
       ฝายพระราชา  รับสั่งใหสรางสระโบกขรณีไวที่ประตูพระนคร  
ทั้ง ๔ และในท่ีนั้น ๆ ในภายในพระนคร  เพราะทรงกลัวพระราช- 
โอรสนั้น  ไมไดน้ําควรดื่มแลว  จะส้ินพระชนม. รับสั่งใหทําปะรํา 
ในที่ทั้งหลายมีทาง ๔ แพรงเปนตน  ใหต้ังภาชนะน้ําควรด่ืมไว ( ทุก 
แหง ) 
       ภายหลังวันหน่ึง  อุปราช  เมื่อเสด็จไปสูพระราชอุทยานแตเชา 
ตรู  ทรงเห็นพระปจเจกพุทธะในระหวางทาง.. 
       ฝายมหาชน  เห็นพระปจเจกพุทธะแลว  ก็นมสัการ  สรรเสริญ 
พระปจเจกพุทธะนั้นเทียว  และประคองอัญชลีแดพระปจเจกพุทธะนั้น 
       อุปราชน้ัน  กริ้ววา  " ชนเหลาน้ี  ไปกับดวยคนเชนเรา  ยอม 
ไหว  สรรเสริญ  ประคองอัญชลีพระสมณะโลนนี้ "  ดังน้ีแลว  เสด็จ 
ลงจากชาง  รับบาตรจากมือพระปจเจกพุทธะแลว  ทิ้งบนพ้ืนดิน ย่ํา 
๑. ชาตกฏกถา.  ๓/๖.  
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เสียพรอมท้ังภัตตาหาร  ไดกระทําใหเปนจุณวิจุณ ดวยการประหาร 
ดวยพระบาท. 
       พระปจเจกพุทธะ  แลดูพระพักตรของอุปราชนั้น  ดวยดํารวิา 
" สัตวนี้ ฉิบหายแลวหนอ." 
       ลําดับนัน้  อุปราชนัน้  ดํารัสวา  " สมณะ   ขาพเจาเปนพระ 
ราชโอรสของพระเจากิตวาสะ  โดยชือ่วา  ทุฏฐกุมาร  ทานโกรธ 
เรา  ลืมตาดูอยู  จักกระทาํอะไรแกเราได."   พระปจเจกพุทธะ  เปน 
ผูขาดภัตตาหาร  ไปสูเง้ือม  ชื่อ นันทมูลกะ  โดยเวหาสทีเดียว. 
       ขณะนั้นเอง  บาปกรรม ปรากฏแกอุปราชแลว.  ทาวเธอมี 
ความเรารอนในสรีระเกิดข้ึน ดวยทรงรูสึกวา " เรารอน "  ลมลง 
ณ ที่นั้นนั่นเอง.  น้ําควรดื่ม มีประมาณเทาใด,  น้ํานั้นทั้งหมด ขาดแลว. 
แมเหมือนก็แหงแลว.  ทาวเธอไมไดน้ําควรดื่ม  กระทํากาละในท่ีนั้นทันที 
แลวไปเกิดในอเวจี.  
       อุปราชน้ัน  เปนพาล  หลงแลวเพราะโมหะ  อันโทสะประทุษ- 
รายแลว  โกรธในบุคคลไมควรโกรธ  ไมละโทสะ  แมดวยธรรม 
เพียงตทังคปหาน  ยอมประสบทุกขอยางใหญ ดวยประการฉะน้ี. 
เรื่องทุฏฐกุมารมาในอรรถกถา๑ธัมมัทธชชาดกในสัตตมวรรคทุกนิบาต. 
       [๕๙๔]  ชนท้ังหลาย  ไมละอกุศลธรรมมีโลภะเปนตนเหลาน้ัน 
แมดวยธรรมเพียงตทังคปหาน  ประสบทุกขแลว  ดวยประการฉะน้ี 
สวนผูละอกุศลธรรมเหลาน้ัน  ยอมประสบสุข. 
 
๑. ชาตกฏกถา.  ๓/๔๒๘.  
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       ในขอน้ัน  มีเรื่องดังตอไปนี้  ( เปนอุทาหรณ ) :-  
               [ เรื่องพระราชาผูเปนไปในอํานาจตัณหา ] 
       ในอดีตกาล  พระเจาพาราณสี  ทรงมีราชโอรส ๒ พระองค 
ใน ๒ พระองคนั้น  พระเชฏฐภาดาเปนอุปราช  เมือ่พระชนกสวรรคต 
แลวไมทรงปรารถนาราชสมบัติ  จึงพระราชทานแกพระกนิฏฐภาดา 
แลวเสด็จไปสูปจจันตประเทศ๑  ทรงอาศัยสกุลเศรษฐีสกุลหนึ่ง ทรง 
กระทําการงาน  ดวยพระหัตถของพระองค  ทรงสําเร็จชีวิตแลว. 
       ในกาลอ่ืนอีก  เศรษฐีทราบความท่ีพระองคเปนพระราชกุมาร 
จึงไมใหทรงกระทําการงาน  ประคับประคองพระองค  โดยทํานอง 
อยางลูกชายทีเดียว  ในกาลตอมา  จึงทูลพระราชกุมารน้ันวา  " นาย 
พวกหมอมฉันจะเลี้ยงพระองค  ขอพระองคจงสงลายพระหัตถไปถึง 
พระกนิฏฐภาดา  ใหนําสวยมาเพื่อพวกหมอมฉัน."  พระราชกมุาร 
ไดทรงกระทําอยางนั้น. 
       ฝายพระราชา  ดํารัสวา  " ดีละ "  ดังน้ีแลว  ทรงแบงสวยเพ่ือชน 
เหลาน้ัน. 
       ลําดับนัน้  แมชนชาวบานท้ังส้ิน  ก็กลาวกะพระองควา  " แม 
พวกเกลากระหมอม  ก็จักถวายพลีแดพระองคเหมือนกัน,  ขอพระ 
องคจงใหแบงพลี  เพ่ือพวกเกลากระหมอมบาง." 
       พระราชกุมารน้ัน  ทรงสงลายพระหัตถไปถึงพระกนิฏฐภาดา 
เพ่ือประโยชน  แมแกชนเหลาน้ัน.  จําเดิมแตกาลน้ัน  ชนเหลาน้ัน 
 
๑. ปจจันตประเทศ  หมายเอาจังหวดัปลายแดน คือหวัเมืองช้ันเอก.  
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ไดถวายพลีแดพระราชกุมารน้ันนั่นแล.  
       ครั้งน้ัน  ลาภเปนอันมาก  เกิดแลวแกพระราชกุมารน้ัน. 
แมตัณหาก็เกิดมากแกพระราชกุมารนั้น,  พระราชกุมารน้ัน ในอปรภาค 
ทูลขอพระราชทานชนบทนั้น  แมทั้งหมดแลว  ทลูขอพระราชทาน 
ตําแหนงอุปราช. 
       ฝายพระกนิฏฐภาดา  ก็ไดพระราชทานแกพระเชฏฐภาดานั้น 
แลวแล. 
       อุปราชน้ัน  มีตัณหาเจริญอยู  ไมทรงยินดีแมดวยตําแหนง 
อุปราช  ทรงดําริวา " เราจักชิงราชสมบัติ "  ดังน้ีแลว  มชีาวชนบท 
แวดลอม  ประทับยืน  ณ ภายนอกพระนคร  สงลายพระหัตถไปวา 
" พระราชา  จงใหราชสมบัติแกเรา หรือจะรบ." 
       พระกนฏิฐภาดา  ทรงดําริวา  " ผูนี้เปนพาล  ในกาลกอน 
หามแมราชสมบัติ  มาบัดนี้  ปรารถนาเพ่ือจะชิงราชสมบัติ  ดวย 
การยุทธ, ก็ถาเรา  จักฆาพระเชฏฐภาดา  ดวยการยุทธ, ความติเตียน 
จักมีแกเรา,  จะประโยชนอะไรของเราดวยราชสมบัติ "   ดังน้ีแลว 
ไดถวายราชสมบัติแกพระเชฏฐภาดาน้ัน. 
       พระองครับราชสมบัติแลว   ถวายตําแหนงอุปราชแกพระ 
กนิฏฐภาดา  เปนผูเปนไปในอํานาจแหงตัณหา  ไมอ่ิมพระหฤทัยดวย 
ราชสมบัติประเทศเดียว   ทรงปรารถนาราชสมบัติสองสามประเทศ 
ไมไดเห็นที่สุดแหงตัณหา. 
       ทาวสักกเทวราช  ทรงทราบเหตุนั้นแลว  ทรงประสงคจะให  
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พระราชานั้นสําเหนียก  เสด็จไปเฝาพระราชานั้น  ดวยเพศแหง  
มาณพ  กราบบังคมทูลวา  " ขอเดชะ  ขาพระพุทธเจา เห็นนคร ๓ 
นครม่ังค่ัง  ขาพระพุทธเจา  จักชิงราชสมบัติในพระนครเหลาน้ัน 
ใหไดดวยอานุภาพของตน  แลวถวายแดใตฝาพระบาท  ใตฝาพระบาท 
ควรรีบเสด็จไปอยาเน่ินชา "   ดังน้ีแลว  เสด็จกลับไปสูที่ของพระองค 
ทีเดียว. 
       พระราชา   ผูเปนไปในอํานาจของความโลภ  ตรัสวา  " ดลีะ " 
ดังน้ีแลว  เมื่อไมสามารถจะทรงซักถามวา " ทานคือใคร ?   หรือวา 
ทานมาจากไหน ?"    ดวยอานุภาพแหงทาวสักกะ  จึงดํารัสสั่งใหเรียก 
หมูอมาตยมาเฝา  ตรัสเลาความน้ัน  แกอมาตยเหลาน้ัน  อมาตย 
ทั้งหลาย  ตรวจตราทั่วพระนคร  ก็ไมเห็นมาณพนั้น  พระราชา 
ทรงถึงความโทมนัส  ทรงดําริบอย ๆ วา  " ราชสมบัติ ในพระนคร 
ทั้ง ๓ สูญหายเสียแลว,  เรายอมเปนผูเสื่อมยศใหญ." 
       ลําดับนัน้  ความเรารอนในพระสรีระ  ก็เกิดข้ึนแกพระองค 
ผูทรงอยูใตอํานาจตัณหา.  เมื่อพระสรีระ  อันความเรารอนเผาอยู 
โลหิตปกขันทิกาพาธ๑  ยังพระอุทรใหปนปวน  เกดิข้ึนแลว. ภาชนะ 
หน่ึงเขา  ภาชนะหนึ่งออก.  พวกแพทยไมอาจเพ่ือจะแกไขได. 
       ในกาลนั้น  พระโพธิสัตว  เรียนศิลปะจากนครตักกสิลา  มา 
สูสํานักมารดาบิดา  ในพระนครพาราณสี  สดับขาว ( ประชวร ) ของ 
พระราชา   ประสงคจะถวายการรักษาพระราชา  เขาไปเฝาพระองค 
 
๑. โลหิตปฺปกขฺนฺทิกา  อาพาธมีอันแลนไปแหงโลหิตเปนสมุฏฐาน คืออาเจียนเปนโลหิต.  
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แลว  ทลูถามถึงสมุฏฐานแหงโรค.   พระราชาตรัสวา  " พยาธิเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยตัณหา,  ถาเธออาจเพ่ือจะเยียวยา  ก็จงเยียวยาเถิด." 
       พระโพธิสัตว.  ขอเดชะ  ใตฝาพระบาท  อาจเพ่ือจะไดนคร 
เหลาน้ัน  ดวยความเศราโศกหรือ ? 
       พระราชา.  ไมอาจ  พอ 
       พระโพธิสัตว  กราบทูลวา    " ขอเดชะ  เมื่อเปนเชนนั้น 
เพราะเหตุใด ?  ใตฝาพระบาทจึงทรงเศราโศก  เพราะวา  บุคคล 
จะตองละท้ิงสิ่งท้ังส้ิน  กระทั่งสวิญญาณกวัตถุ  และอวิญญาณกวัตถุ 
ของตนเปนตนไป,  ใตฝาพระบาท  ถือเอาราชสมบัติในนครท้ัง ๔ 
แลว  จักทรงบริโภคถาดแหงภัตท้ัง ๔  จักบรรทมเหนือท่ีบรรทม 
ทั้ง ๔  จักทรงพระภูษาทั้ง ๔ คู  คราวเดียวกันได  ก็หามิได 
ใตฝาพระบาทเปนไปในอํานาจตัณหา  ไมควร,  เพราะข้ึนชื่อวาตัณหา 
นี้   เมื่อเจริญยอมไมใหเพ่ือพนจากอบายท้ัง ๔ "   ดงัน้ีแลว  ถวาย 
ธรรมเทศนาแดพระราชานั้น  ดวยคาถา ๘ คาถา  มีวา " กาม  กามย- 
มานสฺส"  เปนอาทิ  ในกามชาดก๑. 
       พระราชา  ทรงสดับธรรมเทศนานั้นแลว  ทรงละตัณหาได 
ดวยสามารถทังคปหาน  เปนผูหายจากพระโรค  ตรัสวา  " ทาน 
กลาวคาถา ๘ คาถา  ( แต )  คาถาท้ังหมด  ยอมเปนคาถาอันทาน 
กลาวต้ังพัน "  ดังน้ีแลว  ทรงบูชาพระโพธิสัตวนั้น  ดวยทรัพย ๘ พัน. 
พระโพธิสัตว  เม่ือถวายธรรมแดพระราชาอยูเทียว  ยังฌานโอทาต- 
 
 ๑. ชาตกฏกถา.  ๖/๑๐๕.  
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กสิณในเศวตฉัตรของพระราชาเปนอารมณใหเกิดแลว  ละราคะ 
ดวยสามารถวิกขัมภนปหาน๑   ไมยึดถอือะไร ๆ เลย ถวายโอวาท 
( แดพระราชา )  วา  " ขอพระองคจงเปนผูไมประมาทประพฤติธรรม 
เถิด  พระเจาขา "   ดังน้ีเปนตนแลว  ไปสูหิมวันตโดยอากาศ  บวช 
แลว  มีฌานไมเสื่อม  ไดเปนผูอุบัติในพรหมโลกแลว. 
                 เรือ่งพระราชาผูเปนไปในอํานาจตัณหา   จบ. 
       [ ๕๙๕ ]  เพราะเหตุนั้น  กลุบุตรพึงปฏิบัติ  ละโลภะเปนตนเสีย 
เพราะวา  เมื่อปฏิบัติไดอยางนี้  ยอมอาจเพ่ือบรรลวิุรชจิตได. 
ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค  จึงตรัสไว  ในมลสตูร๒วา 
       " ก็ผูใด กําจัดโลภะไดแลว  ไมโลภในอารมณ 
       อันเปนที่ต้ังแหงโลภะ,  ความโลภยอมเสื่อมสิน้ไป 
       จากผูนั้น  เหมือนหยาดนํ้าตกไปจากใบบัวฉะนั้น. 
       อนึ่ง  ผูใดกําจัดโทสะไดแลว  ไมประทุษราย 
       ในอารมณ   อันเปนที่ต้ังแหงความประทุษราย, 
       โทสะยอมเสื่อมสิ้นไปจากผูนั้น  เหมือนผลตาลสุก 
       หลุดไปจากขั้วฉะนัน้.  อนึ่ง  ผูใดกําจัดโมหะได 
       แลว  ไมหลงในอารมณ  อันเปนทีต้ั่งแหงความ 
       หลง,  ผูนั้น  ยอมขจัดโมหะไดทั้งหมด  เหมือน 
       พระอาทิตยอุทัย  ขจัดมืดใหหมดไปฉะน้ัน." 
       [ ๕๙๖ ]  อรรถกถา๓มลสูตรนั้นวา " บรรดาบทเหลาน้ัน บาท 
 
๑. ละดวยการขมไวดวยกําลังฌาน แตเม่ือฌานเส่ือม กิเลสกลับกําเริบข้ึนอีกได. 
๒. ขุ. อิติ.  ๒๕/๒๙๕.      ๓. ป. ที. ขุ. อิติ. ๓๖๒.  
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คาถาวา โย จ โลภ ปหนฺตฺวาน  ความวา  ผูใดละโลภะดวยสมถะ  
และวิปสสนา  ตามควร  ดวยสามารถตทังคปหาน  และวิกขัมภนปหาน 
ในบุรพภาคแลว   เพราะเหตุที่ละไดอยางนั้น  ยอมไมโลภในอารมณ 
อันเปนที่ต้ังแหงความโลภ  คือในอารมณมีรูปเปนตน  แมดุจทิพย 
ซึ่งปรากฏข้ึน  ดวยอานุภาพแหงวิปสสนาอันมีกําลัง.  บาทคาถาวา 
โลโภ  ปหิยฺยเต ตณฺหา  ความวา  โลภะ  ยอมเสื่อมส้ินไปจากผูนั้น 
คือพระอริยบุคคล  คือเขายอมสละละไดเด็ดขาดทีเดียว  ดวยอริยมรรค. 
เหมือนอะไร ?  เหมือนหยาดน้ําตกไปจากใบบัวฉะน้ัน.  อธิบายวา 
เหมือนหยาดน้ําตกไปจากใบปทุมฉะน้ัน.  บาทคาถาวา ตาลปกฺกว 
พนฺธนา  ความวา โท๑สะในจิตของผูนั้น ยอมเสื่อมส้ินไป  คือเขายอม 
สละละไดดวยการเกิดข้ึนแหงญาณอันสัมปยุตดวยมรรคที่  ๓  เหมือน 
ผลตาลหลุดจากข้ัว  เพราะความเกิดข้ึนแหงไออุนฉะนั้น.  สองบทวา 
วิหนฺติ โส  ความวา  ผูนั้น  คือพระอริยบุคคล  ยอมขจัดคือทําลาย 
ตัดขาด  ซึ่งโมหะทั้งปวง คือไมมีสวนเหลือ  ดวยมรรคท่ี  ๔  เหมือน 
พระอาทิตยอุทัย  คือข้ึนไปอยู  ขจัดอันธการเสียได  ฉะน้ัน." 
              กถาวาดวยจิตปราศจากกิเลสเพียงดังธุลี  จบ 
 
๑. อรรถกถาเปน ตสฺส จิตฺตโต โทสะ --- โทสะยอมเส่ือมส้ินไปจากจิตของผูนั้น.  
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                      กถาวาดวยจิตเกษม* 

       [๕๙๗]  จิตที่ปลอดจากโยคะ  ๔  ชื่อวา  เกษม. โยคะมีเพียง 
๓  อยางเทานั้น  ดวยสามารถแหงโลภะ  ทิฏฐิ และโมหะ,  ถึงกระน้ัน 
โยคะน้ัน  ยอมเปน  ๔  อยาง  โดยชือ่วา  กามโยคะเปนตน  ก็ปกิรณกะ 
มีวิเคราะหเปนตนแหงโยคะนั้น  พระอรรถกถาจารย  กลาวไวใน 
อรรถกถา๑ทสมสูตร  ในปฐมวรรค ปฐมปณณาสก  ในจตุกกนิบาต 
อังคุตตรนิกายอยางน้ีวา " กิเลสเหลาใด  ยอมประกอบ ( สัตว )  ไวใน 
วัฏฏะ  เพราะฉะน้ัน  กิเลสเหลาน้ัน  ชือ่วา  โยคะ.  ราคะท่ีเปนไปใน 
เบญจกามคุณ  ชื่อวา  กามโยคะ.  ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ 
ในรูปภพและอรูปภพ  ชือ่วา  ภวโยคะ  อนึ่ง ความติดใจในฌาน และ 
ความกําหนัด ที่สหรคตดวยสัสสตทิฏฐิ  กช็ื่อวา  ภวโยคะ.  ทฏิฐิ ๖๒ 
ชื่อวา  ทิฏฐิโยคะ.  ความไมรูในสัจจะ ๔  ชื่อวา  อวิชชาโยคะ.  อีก 
อยางหน่ึง กิเลสใด ยอมประกอบ ( สัตว )  ไวในกามท้ังหลาย  เพราะ 
ฉะน้ัน  กิเลสน้ัน ชื่อวา กามโยคะ. กเิลสใด  ยอมประกอบ ( สตัว ) 
ไวในภพท้ังหลาย  เพราะฉะนั้น กิเลสนั้น ชื่อวา  ภวโยคะ  กิเลสใด 
ยอมประกอบ (สัตว )  ไวในทิฏฐิทั้งหลาย  เพราะฉะนั้น  กิเลสนั้น 
ชื่อวา ทิฏฐิโยคะ กิเลสใด  ยอมประกอบ ( สัตว )  ไวในอวิชชา 
เพราะฉะนั้น กิเลสนั้น ชือ่วา  อวิชชาโยคะ  คําวา  กามโยคะ  เปนตน 
เปนชื่อของธรรมที่กลาวแลวในหนหลงั." 
 
 * พระสุมงคลมุนี ( ผิว  ิตเปโม ป.ธ. ๗ )  วัดบวรมงคล  แปล. 
๑. มโน. ปู.  ๒/๓๓๕.  
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       [๕๙๘]  ฎีกาทสมสูตรน้ันวา  " บทวา  โยเชนฺติ ความวา 
ยอมประกอบ  คือเชื่อมกรรมไวดวยวิบาก,  เชื่อมภพเปนตนไวดวยภพ 
อื่นเปนตน,  เชื่อมสัตวไวดวยทุกข.  โยคะ  ดวยอรรถตามท่ีกลาวแลว 
นั้นดวย  เปนกาม  ดวยอรรถวาใครดวย  เพราะฉะนั้น  ชื่อวากามโยคะ 
เพ่ือจะแสดงวา  ความติดอยูในภพ  ชือ่วา  ภวโยคะ  ทานจึงกลาว 
คําเปนตนวา 'รูปารูปภเวสุ.'   ในโยคะ  ๔  นั้น  โยคะแรก  ไดแก 
ความติดอยูในอุปปตติภพทั้งหลาย,  ที่ ๒  ไดแก  ความติดอยูในกรรมภพ 
ทั้งหลาย,  ที่ ๓ ไดแก  ความท่ีสหรคตดวยภวทิฏฐิ  ทานเรียกวา  โยคะ 
ดวยอรรถวา  เปนเครื่องประกอบไว  เหมือนอยางเรียกวา  ราคะ  ดวย 
อรรถวา  เปนเครื่องติด  ฉะนั้น. 
       คําวา  จตูสุ สจฺเจสุ อ ฺาณ นี้  ทานอาศัยสุตตันตนัยกลาว 
ไวแลว  เพราะวา นั่น เปนสุตตันตนัยสังวรรณนา  ดวยประการฉะน้ี 
อีกอยางหนึ่ง  คําน้ี  ทานกลาวไวแลว เพราะความท่ีสภาพ  ( อวชิชา 
มีความไมรู )  อันเปนเบื้องตนและที่สุดเปนตน  เปนธรรมหย่ังลงใน 
ภายในคําน้ัน  ( คือรวมลงในคําวา ความไมรูในสัจจะท้ัง ๔ )." 
       [๕๙๙]  บรรดาโยคะ  ๔  นั้น  คําท่ีพึงกลาว ในกามโยคะภวโยคะ 
และอวิชชาโยคะ  เปนอันขาพเจากลาวไวแลวเทียวในโลภะและโมหะ. 
สวนคําท่ีพึงกลาวในทิฏฐโิยคะ   ก็ไดกลาวแลวในอาคาริยวินัย ใน 
หนหลัง  อีกอยางหนึ่ง  ผูใด  ยอมละทิฏฐิโยคะไดแมดวยสามารถ 
ตทังคปหาน  จิตของผูนั้น  ยอมเปนจิตเกษม. จิตเกษมแมนั้นชื่อวา 
เปนมงคล  ในขอวา  จิตเกษมเปนมงคลนั้น  มีเรื่องดังตอไปนี้  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๕ - หนาท่ี 147 

( เปนอุทาหรณ ) :- 
                               [ เรื่องพระเจาปายาสิ ] 
       เมื่อพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว  เมื่อพระเถระท้ังหลาย  อัน  
พระมหากัสสปะเลือกคัดเอาไว  เพ่ือสังคายนาพระธรรมวินัย  และเมื่อ 
พระเถระอื่น ๆ  อยูในสถานนั้น ๆ  กบัดวยบริษัทของตน ๆ จนถึงเขา 
จําพรรษา  ทานพระกุมารกัสสปะ  กับภิกษุ  ๕๐๐ รูป  ถึงเสตัพยนคร 
อยูแลว  ในสสีปาวัน๑. 
       ครั้งน้ัน  เจานครพระนามวา  ปายาสิ  อันชุมนมุชนหมูใหญแวด 
ลอมแลว  เสด็จเขาไปหาพระเถระ  กระทําปฏิสันถาร  ประทับนั่งแลว 
ตรัสประกาศทิฏฐิของพระองค  โดยพระดํารัสเปนตนวา   " ปรโลก 
ไมมี." 
       อรรถกถา๒ปายาสิสูตรวา  " พระราชาที่ยังมิไดอภิเษก  ชื่อวา 
เจานคร." 
       ฎีกาปายาสิสูตรนั้นวา  " พระราชาผูมีชาติแหงกษัตริย  ยังไมถึง 
อภิเษก   ชื่อวา  พระราชายังไมไดอภิเษก." 
       [๖๐๐]  ครั้งน้ัน  พระเถระ  แสดงปายาสิสูตร๓   ซึ่งมีในทีสุ่ดแหง 
ทีฆนิกาย  มหาวรรค  เปลื้องเจานครนั้น  จากความถืออันวิปริต  ใหเจา 
นครน้ัน  ทรงดํารงอยูในทิฏฐิสัมปทา  พระองค ( กลับ )  เปนผูมีทิฏฐิ 
อันหมดจด  เมื่อจะทรงใหทานแกสมณะ   พราหมณ  คนกําพรา  และคน 
เดินทางเปนตน  ไดทรงใหวัตถุสักวาอาหารและเครื่องนุงหมอันเศรา- 
 
๑. สีสปาวัน-ปาไมสีเสียด=ปาไมประดูลาย.   ๒. สุ. วิ. ๒/๕๔๒.  ๓. ที. มหา. ๓๐/๓๕๒.  
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หมอง  คือ  ขาวปลายเกรียนมีน้ําสมพะอูมเปนที่ ๒  และผาทอนนอย ๆ 
เพราะความท่ีพระองคมีพระอัธยาศัยไมกวางขวาง.  
       ก็เจานครองคนั้น  ครั้นใหทานไมเคารพอยางนั้น  ทรงทํากาละ 
แลว  ไปบังเกิดในวิมานเงินชื่อ  เสรีสกะ อันวาง  ในชั้นจาตุมหาราช. 
สวนมาณพชื่อ อุตตระ ผูขมักเขมนในกิจนอยและกิจใหญของพระองค 
ไดเปนผูขวนขวายในทานแลว.  เขาใหทานโดยเคารพ  เกิดแลวใน 
วิมานประมาณ  ๑๒  โยชน  ในชั้นดาวดึงส. 
       ก็ทานพระควัมบดี  ไปสูเสรีสกวิมานท่ีวางนั้นเนือง ๆ  เพ่ือตอง 
การพักกลางวัน  ดวยสามารถแหงวัตรอันเคยประพฤติมาในกอนโดย 
ปกติ.  ไดยินวา  วิมานน้ัน  เปนที่สบายตามฤดูแกพระเถระนั้น.  วัน 
หน่ึง  ทานไปในวิมานน้ัน  พบปาสิยาเทพบุตรแลว  ถามวา " ผูมีอายุ 
ทานเปนใคร ?" 
       เทพบุตร.  ขาพเจาคือเจานครชื่อปายาสิ  เกิดแลวในวิมานน้ี. 
       พระเถระ.  ทานเปนมิจฉาทิฏฐิก  มีความเห็นวิปริตมิใชหรือ ? 
ทานเกิดในวิมานน้ีไดอยางไร ? 
       เทพบุตร.  ขาพเจาอันพระคุณเจากุมารกัสสปเถระ  เปลื้องแลว 
จากความเห็นผิด,  ก็ขาพเจาเกิดในวิมานวาง  เพราะบุญกิริยาที่ขาพเจา 
ใหเขากระทําโดยไมเคารพ,  ดีแลว  เจาขา  ในเวลาพระผูเปนเจาไปสู 
มนุษยโลก  ไดโปรดบอดแกปริชนของขาพเจาวา  'เจานครปายาสิ ให 
ทานโดยไมเคารพ  เขาถึงเสรีสกวิมานอันวางแลว,  สวนพวกทานจง 
ทําบุญโดยเคารพ  ต้ังจิตไวเพ่ืออันบังเกิดในวิมานน้ัน.'  
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       พระเถระ  ไดกระทําอยางนั้น  ดวยความเอ็นดูแกเทพบุตรนั้น  
ปริชนแมเหลาน้ัน  สดับถอยคําของพระเถระแลว  ต้ังจิตไวอยางนั้น 
จึงเกิดในเสรีสกวิมานอันวาง. 
       เรื่องพระเจาปายาสิ  มาในอรรถกถาอุตตรวิมานวัตถุ  เสรีสก- 
วิมานวัตถุ  และอรรถกถาปายาสิสูตร. 
       [๖๐๑]  เจานคร  ทรงทําจิตของพระองคใหปลอดจากทิฏฐิโยคะ 
ดวยสามารถตทังคปหาน   เขาถึงสวรรคแลว  ดวยอาการอยางนี้. 
เพราะฉะนั้น  จิตแมนั้นของทาวเธอ  ชื่อวาเปนมงคล. 
       ทั้งจิต  ๓  ชนิดมีจิตไมเศราโศกเปนตน  ยอมเปนมงคล  โดยนัย 
ที่กลาวแลวในหนหลังก็จริง,  ถึงกระน้ัน   จิตของบุคคลอ่ืน   หาเปนจิต 
ไมโศกและปราศจากธุลีทุกเม่ือไม.       ยอมไดเปนแตของพระขีณาสพ 
เทาน้ัน.     เพราะเหตุนั้น      พระอรรถกถาจารยทั้งหลาย   จึงกลาวดวย 
สามารถบุคคลชั้นอุกฤษฏ   อยางนี้วา   "จิตของพระขีณาสพจําพวกเดียว 
ชื่อวา  ไมเศราโศก   และจิตท่ีปราศจากธุลี   จิตเกษมก็เหมือนจิตท่ีไม 
เศราโศก."     ดังน้ีแลว   เมื่อจะแสดงความท่ีจิตนั้นเปนมงคล   จึงกลาว 
ไวอีกวา   "จิตท้ัง  ๓  อยาง   ดวยสามารถ   จิตท่ีทานถือเอาในปวัตติ- 
ขณะนั้น ๆ    แสดงดวยอาการน้ัน  ๆ     อยางนั้น  บัณฑิตพึงทราบวา 
ชื่อวาเปนมงคล   เพราะนํามาซึ่งความเปนผูสูงสุดในโลก   มีความ 
เปนผูมีขันธอันไมเปนไปแลวเปนตน   และเพราะนํามาซึ่งความเปน 
อาหุไนยบุคคลเปนตน." 
       [๖๐๒]   ความไมเปนไปแหงอุปาทินนกะที่เปนไปแลว   ในภพ  
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ใหม   ชื่อวาความเปนผูมีขันธอันไมเปนไปแลว      ในคําวา   อปฺป-  
 ฺวตฺตกฺขนฺธตาทิโลกุตฺตมภาวาวหนโต  นั้น.     สมจริงดังคําท่ีพระอรรถ- 
กถาจารย     กลาวไวในอรรถกถา๑อัฏฐสาลินีวา   "ถาอรหัตมรรคจักเปน 
ธรรมอันพระอรหันตมิไดอบรมแลว.   อุปาทินนกะที่เปนไปในรูปภพ 
และอรูปภพ     ก็พึงเปนไป.     เพราะเหตุไร  ?     เพราะความท่ีเหตุทั้งหลาย 
แหงความเปนไปของอุปาทินนกะนั้นมีอยู.    ก็มรรคน้ัน      เมือ่เกิดข้ึน 
เทาน้ัน   ยอมถอนข้ึนซึ่งกิเลส  ๘   กองเหลาน้ี     คือ    ' รูปราคะ   อรูปราคะ 
มานะ   อุทธัจจะ     อวิชชา    มานานุสัย   ภวราคานุสัย  อวิชชานุสัย ' 
อุปาทินนกะท่ีเปนไปในภพใหมของพระขีณาสพ  จักเปนไปไดแตที่ไหน 
เลา   ในบัดนี้.      อรหัตมรรค     กระทําอยูซึ่งอุปาทินนกะที่เปนไป ไมให 
เปนไปอยางน้ี   ยอมออกจากอุปาทินนกะ." 
       [๖๐๓]  ก็พระธรรมเสนาบดี   กลาวความเปนผูคงที่ไวในนิเทส 
แหงปรมัตถสูตร๒อยางนี้วา   " ถามวา  ' พระอรหันต   ยอมเปนผูคงที่ 
ในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณไดอยางไร  ? '   แกวา   ' พระอรหันต 
เปนผูคงท่ีแมในลาภ   เปนผูคงที่   แมในความเสื่อมลาภ     แมในยศ   แมใน 
ความเสื่อมยศ  แมในสรรเสริญ  แมในนินทา   แมในสุข   แมในทุกข, 
ถาวา     บุคคลพึงเอาของหอมลูบแขนขางหน่ึง,   ถาวา     บุคคลพึงเอาพรา 
ถากแขนขางหนึ่ง,  ราคะยอมไมมีในเพราะการลูบโนน  ปฏิฆะก็ยอม 
ไมมีในเพราะการถากโนน.   เพราะอรหันต     เปนผูละซึ่งความดีใจและ 
เสียใจ   ลวงเสียไดซึ่งความยกยองและความกดข่ี  กาวลวงดวยดีซึ่ง 
 
๑. อฏสาลินี.  ๓๖๔.     ๒. ขุ.  มหา.  ๒๙/๑๓๘.  
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ความยินดีและยินราย,   พระอรหันต    เปนผูคงที่   ในอิฏฐารมณและ 
อนิฏฐารมณ   ดวยอาการอยางนี้." 
       [๖๐๔]  อรรถกถา๑ปรมัตถสูตรนัน้วา  " สองบทวา   อิฎานิฏเ 
ตาทิ   ความวา    เปนผูคงที่ในอารมณ  ๒ อยาง   เพราะเปนผูปลอย 
ซึ่งความดีใจและความเสียใจในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ     แลวต้ังอยู. 
สองบทวา   ลาเภ  อลาเภ   ความวา   แมในการได      แมในการไมได 
ปจจัย ๔. 
       บทวา  ยเสป  ไดแก    แมในบริวาร.   บทวา  อยเสป   ไดแก 
แมในความวิบัติแหงบริวาร. 
       บทวา  ปสสายป  ไดแก    แมในการกลาวสรรเสริญ.     บทวา 
นินฺทายป   ไดแก   การถกูครหา. 
       บทวา  สุเขป  คือ    แมในสุขอันเปนไปทางกาย.      บทวา     ทุกฺเขป 
คือ   แมในทกุขอันเปนไปในทางกาย. 
       หลายบทวา  เอก ฺเจ  พาห  คนฺเธน  ลมิฺปเปยฺยุ  ความวา   ถาวา 
บุคคลพึงใหการลูบไลแขนขางหน่ึง        ดวยของหอมอันเกิดแตชาติ  ๔ 
ชนิด  ณ  เบือ้งบน ๆ. 
       สองบทวา  วาสิยา  ตจฺเฉยฺยุ   ความวา  ถา   บคุคล   พึงถาก 
แขนขางหน่ึง   ใหบาง  ดวยพราของชางไม. 
       ขอวา  อมุสฺม ึ นตฺถิ  ราโค   ความวา   ความสิเนหา  ยอมไมมี 
ในเพราะการลูบไลดวยของหอมโนน. 
 
๑ ฺ  ป.  ขุ.  มหา.  ๑/๓๐๔.   ส.  โช.  ขุ.  มหา.  ๑/๓๐๔.  
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       ขอวา  อมุสฺม ึ นตฺถิ  ปฏิฆ  ความวา  ปฏิฆะกลาวคือความ 
กระทบกระท่ัง   ไดแก   ความโกรธ   ยอมไมมี    ในเพราะการถากดวย 
พราโนน.  
       บทวา  อนุนยปฺปฏิฆวิปฺปหีโน  ความวา  พระอรหันต  ละความ 
สิเนหาและความโกรธแลว  ต้ังอยู. 
       บทวา  อคฺุฆาฏินิคฺฆาฏิวีติวตฺโต  ความวา  ทานลวงเสียไดซึ่ง 
ความยกยอง  ดวยสามารถแหงความยินดี  และความขมข่ี  ดวยสามารถ 
แหงปฏิฆะแลว   ต้ังอยู. 
       บทวา  อนุโรธวิโรธสมติกฺกนฺโต  ความวา  ทานกาวลวงได 
โดยชอบ  ซึง่ความยินดีและความยินราย."  
       [๖๐๕]  อรรถกถา๑ทุติยปณณาสก  ติกนิบาต  อังคุตตรนิกายวา 
"บทวา  อาหเุนยฺโย  ความวา  ผูควรเพ่ืออันรับบิณฑบาต   กลาวคือ 
ของท่ีนํามาบูชา.  บทวา  ปาหุเนยฺโย  ความวาผูสมควรแกภัตเพ่ือแขก. 
บทวา  ทกฺขิเณยฺโย  ความวา  ผูสมควรแกทักษิณา  กลาวคือ  ของที่ 
เขาใหดวยศรัทธา    ดวยสามารถบริจาคทานวัตถุ  ๑๐  ประการ.    บทวา 
อ ฺชลิกรณีโย   ความวา  เปนผูสมควรแกการประคองอัญชลี.   หลาย 
บทวา  อนุตฺตร  ปุ ฺเขตฺต  โลกสฺส   ความวา  พระสงฆสาวก 
ของพระผูมีพระภาคนั้น     เปนสถานที่งอกงามแหงบุญของโลกทั่วไป 
หาที่เชนกับไมมี." 
       [๖๐๖]  ฎีกาทุติยปณณาสกนั้นวา  "ทานวัตถุไดชื่อวา  อาหุนะ 
 
๑. มโน.  ปู.  ๒/๒๙๖.  
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เพราะวิเคราะหวา  อันบุคคลพึงนํามาบูชา.    แลบทวา  อาหติุ  โดยเนื้อ 
ความเปนอันเดียวกัน  เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาววา  ' อาหุติสงฺขาต.' 
คําวา  อาหุติสงฺขาต  นั่น   เปนชื่อของวัตถุที่เขาพึงนํามาแมแตที่ไกล 
ถวายในทานผูมีศีลท้ังหลาย.  
       ก็คําวา  ปณฺฑปาต  สักวาเปนอุทาหรณ.    ก็คําวา  ปาหุน  นั่น 
เปนชื่อของปจจัยทั้ง ๔  มีจีวรเปนตน  ที่บุคคลพึงนํามาบูชา.   พระสงฆ 
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจาน่ัน  ยอมควรของบูชานั้น  เพราะฉะนั้น 
ทานจึงชื่อวา  ปาหุเนยฺโย. 
       บทวา  ยตฺุโต  ความวา  เปนผูสมควรเพื่ออันรับ  เพราะกระทํา 
ซึ่งความท่ีบิณฑบาตน้ันเปนของมีผลมาก.   บทวา  ปาหุนกภตฺตสฺส 
ความวา  ไดแก  อาคันตุกภัตท่ีเขาตบแตงไวในเครื่องสักการะ  เพ่ือ 
ประโยชน   แกญาติมิตรอันเปนที่รักที่พอใจ  ซึ่งมาแลวจากทิศใหญทิศ 
นอย.  จริงอยู    อาคันตุกภัตน้ัน   เวนแขกผูเห็นปานน้ันเหลาน้ันเสีย 
ควรเพ่ือถวายแกพระสงฆเทาน้ัน.     พระสงฆเทียว    ควรเพ่ืออันรับ 
อาคันตุกภัตน้ัน  ดวยวา  แขกท่ีเชนดวยพระสงฆ  ไมมี.   จริงอยางนั้น 
พระสงฆนั้น   เมื่อพุทธันดรหนึ่งลวงไป   จึงปรากฏ.   ลางครั้งลางสมัย 
ลวงไปต้ังอสงไขยกัปจึงจะปรากฏ             และยังเปนผูประกอบดวยธรรม 
ทั้งหลาย  อันทําความเปนที่รักที่พอใจ  พรอมมูล.   ของตอนรับควรเพื่อ 
ถวายแกพระสงฆนั้น  และพระสงฆนั้นก็ควรเพ่ือของตอนรับ  เหตุนั้น 
ทานจึงชื่อวา  ปาหุเนยฺโย  ดวยประการอยางนี้. 
       ก็ในคําวา  ปาหุเนยฺโย   นี้    มีอธิบายดังน้ีวา  'ญาติและมิตรที่  
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จากกันไปแลว  ยอมมารวมกันตอกาลไมนานนัก,   อน่ึง  ความเปนผู  
เปนที่รักและเปนที่ชอบใจในญาติมิตรเหลาน้ัน   ไมมั่นคง,  สวน 
พระสงฆนี้  หาเปนเชนนั้นไม,  เพราะเหตุนั้น  พระสงฆเทาน้ัน  จึงควร 
แกของตอนรับ;'  สัตวทั้งหลาย  ยอมรุงเรือง  คือ  เจริญดวยสมบัติ 
ตามท่ีประสงค  ดวยทานสมบัตินั่น  เหตุนั้น  ทานสมบัตินั่น  จึงชื่อวา 
ทกฺขิณา   ไดแก  ทานท่ีบคุคลเชื่อปรโลกจะพึงถวาย.   พระสงฆสาวก 
ยอมควรซ่ึงทานคือทักษิณานั้น   หรอืเปนผูเกื้อกูลแกทักษิณา   หรือ 
ยอมยังทักษิณาใหหมดจด      โดยภาวะคืออันกระทําทักษิณาน้ันใหมี 
ผลมาก  เหตุนั้น  ทานจึงชื่อวา  ทกฺขิเณยฺโย.   อัญชล ี อันผูมีความ 
ตองการดวยบุญ   พึงทําในพระสงฆนี้    เหตุนั้น   พระสงฆนี้   จึงชื่อวา 
อ ฺชลิกรณีโย.      อีกอยางหนึ่ง    พระสงฆยอมยอมควรซ่ึงอัญชลีกรรม 
อันชาวโลกทั้งปวง   ประคองมือท้ัง  ๒  บนศีรษะกระทํา   เหตุนั้น 
ทานจึงชื่อวา   'เปนผูควรแกอันประคองอัญชลี.'   เหตุนั้นพระอรรถ- 
กถาจารยจึงกลาววา  "อ ฺชลิปฺปคฺคหณสฺส  อนุจฉฺวิโก  พระสงฆเปน 
ผูควรแกอันประคองอัญชล.ี"    พระผูมีพระภาคตรัสวา  อนตฺุตร  ดังนี้ 
ไวในบาลีก็จริง   ถึงกระน้ัน  นาอันยิ่ง  คือ  ประเสริฐกวานาแหงบุญน้ี 
ยอมไมมี  เหตุนั้น  นาแหงบุญน้ี  จึงชื่อวาไมมีนาอ่ืนยิ่งกวา.   พระอรรถ- 
กถาจารย  เมื่อจะแสดงวา 'นาแมที่เสมอก็ไมมี'   จึงกลาวคําวา 'อสทิส' 
ดังน้ีเปนตน.     พืชที่ซัดไปคือหวานไวแลว   ยอมปองกันคือรักษา 
โดยอันกระทําความเปนพืชมีผลมาก,   อีกอยางหน่ึง  ชนทั้งหลายยอม 
ซัดไป  คือ  หวานพืชลงในท่ีนี้  เหตุนั้น  ที่นี้จึงชือ่วา  นา, ไดแกที่มีอนนา  
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เปนตน.  พระสงฆเปนดุจนา  ซึ่งชื่อวา  เขตฺต.    นาแหงบุญท้ังหลาย  ชื่อวา 
บุญญเขต.  เหมือนอยางวา  สถานเปนที่งอกแหงขาวสาลี  หรอืขาวเหนียว 
ทั้งหลาย   ของพระราชา    หรือของอํามาตยก็ตาม  ชาวโลกยอมเรียกวา 
นาขาวสาลี  นาขาวเหนียว  ของพระราชา  ฉันใด;  พระสงฆก็ฉันนั้น 
ยอมเปนสถานงอกแหงบุญท้ังหลาย   ของชาวโลกท้ังปวง.  ดวยวาบุญ 
ทั้งหลาย    อันเปนไปพรอมเพ่ือประโยชนและความสุขมีประการตาง ๆ 
ยอมงอกงามแกชาวโลก   เพราะอาศัยพระสงฆ;   เพราะเหตุนั้นพระสงฆ   จึง 
เปนนาบุญอันเยี่ยมของชาวโลก." 
       [๖๐๗]  จิต ๓ อยางมีจิตไมเศราโศกเปนตนนั่น  ชื่อวา  เปน 
มงคล  เพราะอันนํามาซึ่งความผูมีขันธอันไมเปนไปเปนตน   ดวย 
ประการฉะน้ี.   วิถีจิตท้ังหลาย  ๔๔ ดวง    ที่เหลือ   ดวยสามารถ 
แหงวิบากจิตฝายกามาวจร  ๒๓ ดวง    กริิยาจิต  ๒๐ ดวง    และ 
อรหัตผลจิต  ๑ ดวง     เวนจิต  ๔๕ ดวง    ดวยสามารถ   แหงกุศลจิต 
และอกุศลจิต  ๓๓ ดวง     แหงหมวด  ๓  แหงผลจิตในเบ้ืองตํ่า    และ 
แหงมหัคคตวิบากจิต  ๙ ดวง      อันพนจากวิถีจิตเสีย    ยอมมีแกพระ- 
ขีณาสพ   เพราะพระบาลีวา  "อเสขาน  จตุจฺตฺตาฬีส"  แมก็จริง. 
ถึงกระน้ัน       แมเทวดาทั้งหลายยอมไมสามารถ        เพ่ือจะเห็นจิตของ 
พระขีณาสพนั้น     ผูประกอบดวยอรหัตผลจิตใด   อรหัตผลจิตน้ัน 
นั่นแล  อันบณัฑิตยอมได  ในคาถาท่ี ๑๐ นี้   เพราะพระบาลีวา  "น 
กมฺปติ  อโสก  วิรช   เขม."  สมจริงดังในภัททิยสูตร๑   ในทุติยวรรคแหง 
 
๑.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๐๑.  
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อุทาน   พระผูมีพระภาคตรัสคําน้ีไววา   "เทพทั้งหลายยอมไมสามารถ 
เพ่ือจะเห็นพระขีณาสพน้ัน  ผูมีภัยไปปราศ  มีสุข  ไมเศราโศก." 
       [๖๐๘]   อรรถกถา๑ภัททิยสูตรนั้นวา  "บรรดาบทเหลาน้ัน ๒ บท 
วา  ต  วิคตภย   ความวา  ซึ่งพระขีณาสพนั้น  ชื่อวา  มีภัยไปปราศ   เพราะ 
ปราศจากเหตุแหงภัย   ชือ่วา  มีสุข   ดวยสุขอันเกิดแตวิเวก   และดวย 
สุขอันสัมปยุตดวยผลอันเลิศ   ชื่อวา  ไมมีโศก   เพราะความเปนผูมีภัย 
ไปปราศแลวน่ันเอง.  ขอวา  เทวา  นานุภวนฺติ  ทสฺสนาย    ความวา 
อุปปตติเทพแมทั้งหมด   เวนทานผูมีมรรคอันเจริญแลว   แมพยายามอยู 
ยอมไมอาจ   คือ   ไมสามารถเพ่ือจะเห็น  ดวยอํานาจแหงการเห็นวารจิต, 
จะปวยกลาวไปไยถึงหมูมนุษย.   ก็แมพระเสขะยอมไมทราบความเปน 
ไปแหงจิตของพระอรหันต  เหมือนปุถุชน  ฉะนั้น." 
       [๖๐๙]   อรรถกถา๒สัมปสาทนียสูตร   ในปาฏกิวรรค   และ 
อรรถกถา๓สงัครสูตร   ในปฐมวรรค  แหงทุติยปณณาสก  ในติกนิบาต 
อังคุตตรนิกายวา   "ในชนเหลาน้ัน   ปถุุชนผูไดเจโตปริยญาณ  ยอม 
รูจิตของปุถุชนเทาน้ัน   หารูจิตของพระอริยะไม.  แมใน  (หมู) 
พระอริยะ   พระอริยะผูต้ังอยูในมรรคเบื้องตํ่า   ยอมไมรูจิตของพระ 
อริยะผูต้ังอยูในมรรคเบื้องสูง,     สวนพระอริยะผูต้ังอยูในมรรคเบื้องสูง 
ยอมรูจิต     ของพระอริยะผูต้ังอยูในมรรคเบื้องตํ่า." 
       [๖๑๐]   ฏีกาสัมปสาทนียสูตร    วา  "พระอรรถกถาจารย   เม่ือ 
จะแสดงวา   โน   เพ่ือเฉลยซ่ึงคําถามวา  'ก็เจโตปริยญาณน้ี   กําหนด 
 
๑. ป. ที. ขุ. อุ.  ๒๐๕.   ๒. สุ. วิ.  ๓/๙๔.   ๓. มโน. ปู. ๒/๑๙๙.  
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รูจิตของบุคคลอ่ืน     เพราะความเปนจิตสําเร็จดวยฤทธิ์   จะรูจิต  
ของบุคคลแมทั้งหมด     โดยไมแปลกกันไดหรือ  ?   จึงกลาวคําเปนตนวา 
'ตตฺถ.'       บทวา   น  อรยิาน    ความวา   บุคคลเหลาน้ันชื่อวาอริยะ 
ดวยจิตใด.   ปุถุชนยอมไมรูจิตนั้น   คือ   โลกุตรจิต    พระอริยบุคคล 
ผูต้ังอยูในมรรคเบื้องตํ่า   ยอมไมรูจิตของพระอริยบุคคลผูต้ังอยูในมรรค 
เบื้องสูง   เพราะความท่ีจิตน้ันเปนธรรมชาตอันตนยังไมแทงตลอด. 
อธิบายวา     เหมือนอยางวา   ปุถชุนยอมไมรูโลกตุรจิตของพระอริยะ 
แมทุกจําพวก  เพราะความท่ีโลกุตรจิตอันตนยังไมไดแทงตลอด  ฉันใด; 
ถึงพระอริยะก็ฉันนั้น.   แตพระอริยะผูต้ังอยูในจิตเบ้ืองสูง     ยอมทราบ 
(จิต)   ของพระอริยะผูต้ังอยูในผลเบื้องตํ่า   เพราะความท่ีจิตนั้น 
อันทานแทงตลอดแลว." 
       [๖๑๑]   ฏีกาติกนิบาตอังคุตตรนิกายวา   "บทวา  อริยาน  ความ 
วา      ปถุุชนยอมไมรูมรรคจิตผลจิตของพระอริยะท้ังหลาย.   จริงอยู 
อันปุถุชนไมสามารถเพ่ือจะรูมรรคจิตผลจิตน้ัน    แมดวยเจโตปริยญาณ 
เพราะความท่ีเจโตปริยญาณอันปุถุชนมิไดบรรลุดวยมรรคจิตและผลจิต 
นั้น.  แตปุถชุนยอมรูจิตของอ่ืนไดเหมือนกัน.  กคํ็ามีอาทิวา 'พระอริยบุคคล 
ผูต้ังอยูในมรรคเบื้องตํ่า     ยอมไมทราบจิตของพระอริยบุคคลผูต้ังอยูใน 
มรรคเบื้องสูง'  ดังน้ี  พึงทราบวา 'ทานกลาวหมายเอามรรคจิตผลจิต 
เทาน้ัน.'  ก็แมพระอริยบุคคลท้ังหลาย  มีพระโสดาบันเปนตน  ยอมอาจ 
เพ่ือจะรู   ซึ่งผลอันตนบรรลุแลวเทาน้ัน  ที่พระอรยิเจาเหลาอ่ืน 
ใหเกิดข้ึนแลว   ดวยเจโตปริยญาณ,      หาสามารถเพ่ือรูซึ่งผลอันตนยัง  



ประโยค๕ -  มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๕ - หนาท่ี 158 

มิไดบรรลุไม." 
       บัณฑิตพึงตรวจดูความนี้     แมในอรรถกถาปริตตารัมมณัตติกะ 
ในอรรถกถากัณฑ. 
                                 กถาวาดวยจิตเกษม  จบ. 
       พระผูมีพระภาคตรัสหมวด  ๔ แหงมงคล     คือ   จิตไมหว่ันไหว 
จิตไมเศราโศก   จิตปราศจากกิเลสเพียงดังธุลี  จิตเกษม  ดวยคาถาแมนี้ 
ดวยประการฉะน้ี. 
       คําเปนคาถาแมนี้  เปนปฐยาวัตร  ดังนี้แล. 
                        พรรณนาความแหงคาถาที่     ๑๐  จบ.  
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                          พรรณนาความแหงคาถาที่     ๑๑* 
       [๖๑๒]  พระผูมีพระภาค   อันเทพบุตร    ทูลถามแลวอยางนั้น 
ตรัสบอกมงคล  ๓๘ ประการ   ดวยคาถา  ๑๐ คาถา   คือ  ในคาถาท่ี ๑ - ๒ - ๖ 
คาถาละ  ๓ ๆ มงคล,  ในคาถาท่ี  ๓ - ๔ - ๕ - ๘ - ๑๐    คาถาละ  ๔ ๆ มงคล 
และในคาถาท่ี ๗      ๕ มงคล,   บัดนี้  เมื่อจะทรงชมเชยมงคลเหลาน้ัน 
จึงตรัสคาถาท่ี  ๑๑  วา  "เอตาทิสานิ  กตฺวาน"  เปนตน. 
                              [ อธิบายบทเอตาทิสานิ ] 
       พึงทราบวินิจฉัย  ในคาถาท่ี  ๑๑ นั้นดังตอไปนี้ :- 
       มงคลเหลาน้ัน  ยอมปรากฏดุจมงคลเหลาน้ี  เหตุนี้   มงคล 
เหลาน้ันมีชื่อวา  อีทิสานิ   (ปรากฏดุจมงคลเหลาน้ี).   ธาตุ  คือ  ทุส 
ธาตุ  มี  อมิ  ศัพทเปนบทเคียง  เปนไปในความเพง.  ลง  กฺว ิ ปจจัย. 
เมื่อการลบที่สุดธาตุดวยธาตุสูตรวา  ลบ๑ที่สุดธาตุ   ใน   กฺว ิ ปจจัย 
หนปลาย   ถงึพรอมแลว  การแปลง  ส  อักษร   และการลบ   กวฺิ 
ปจจัย   ยอมมีดวยสูตรวา   สระ๒ที่สุดสรรพนาม  คือ  อิ - ย - ต - ม - กิ - เอ - ส 
ยอมถึงซ่ึงความเปนทีฆะ  (เชน  อ ิ เปน  อี)  อ ุ ทุส   ธาตุ   ยอมถงึ 
ซึ่งการคูณบาง     (คือเอา  อ ุ ที ่ ทุส  ธาตุ  เปน  อิ)  ท   ยอมถึงความ 
เปน   ร  (เชน  อีริส)   และเอา  ส  (ที ่ ทุส  ธาตุ)   เปน  ส  (เชน 
อีทิส)  เปน  กฺข  (เชน  อทีิกฺข)  และเปน  อ ี (เชน  อีที). 
 
*  พระมหาโปรง  โชติโก  ป. ธ. ๙   วัดบวรนิเวศวิหาร  แปล. 
๑. มู.  กจฺ.  หนา ๑๕๔ ขอ (๕๗๒)   ๒. มู.  กจฺ.  หนา ๑๖๗ ขอ (๖๐๐).  
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       มติในนฺยาสปกรณวา  "ทีฆะ  อ ิ อักษรแหง  อิม  ศัพท  เพราะ 
กระทําซ่ึงการคูณ  กลาวคือ  ความที่ อุ อักษรเปน อิ อักษร  ดวยสูตรวา 
อิ - ย - ต  เปนตนนั้นแล และลบ ม อัษร"  
       สวนในรูปสิทธิปกรณ   ทานกลาววา  "เมื่อทานทํา อิ อักษร 
แหง อิม ศัพท  ดวยลงสูตรวา อิ เปนตน  และทีฆะ  อิ  อักษรนั้น 
ดวยสูตรนี้   ความเกิดข้ึนแหง  สิ  วิภัตติเปนตน  ก็มี. 
       [ ๖๑๓ ]  มงคลเหลาน้ัน  ปรากฏดุจมงคลเหลาน้ี  ชื่อวา  เอตา- 
ทิสานิ  (มงคลเหลาน้ันปรากฏดุจมงคลเหลาน้ี).    เมื่อลบศัพทหลัง 
ก็ทีฆะศัพทหนา.   ดวยเหตุนั้น  ในอรรถกถาทานกลาววา   "บทวา 
เอตาทิสานิ  ไดแก  มงคลเหลาน้ัน  อันปรากฏดุจมงคลเหลาน้ี"  ดังน้ี 
เพ่ือจะแสดงความน้ัน  และวิสัย  จึงกลาวอีกวา  "มงคลท้ังหลาย  มีการ 
ไมเสพคนพาลเปนตน  มีประการที่ขาพเจากลาวไวแลว." 
       แทจริง  พระอรรถกถาจารยกลาวความแหง  อีทิส  ศัพท  ดวย 
คําน้ีวา  วุตฺตปฺปการานิ.  กลาววิสัยแหง  เอต  ศัพท  ดวยคําน้ีวา 
อเสวนาทีนิ.     ในคําวา  อเสวนาทีนิ  นั้น  ความวา  เหลาน้ี.  จรงิอยู 
ศัพทวา  เอต   และ  อิม  มีความเสมอกัน.   ดวยเหตุนั้น   แมใน 
อรรถกถา๑  อุโบสถขันธกะ  ทานกลาววา  "สองบทวา   เอตานิ 
ปุพฺพกรณ   ไดแก  กิจ ๔ เหลาอยางนี้  ชื่อวาบุพกรณ." 
       แมในอรรถกถา๒สัจจวิภังค  ทานกลาววา  "บทวา  อิทมฺป  ไดแก 
เอตมฺป."  แมในสัททนีติปกรณ  ทานกลาววา  "ต  ศัพท  กลาวในท่ีลับ 
 
๑.  สมนฺต.  ๓/๑๕๒.   ๒.  สมฺ.  วิ.  ๑๔๐.  
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หนา  เอต  ศพัท  กลาวในท่ีใกล.  อิม  ศัพท  กลาวในท่ีใกลชิด." 
       สวนอาจารยในบัดนี้  กลาวความท่ี  เอต  ศัพท  มีความเสมอ  
ดวย  ต  ศัพท.  คําน้ัน  ไมถูก  เพราะผิดจากคําตามท่ีกลาวแลว. 
       อีกอยางหน่ึง  แมในบทน้ี  แมความวา  "มงคลเหลาน้ัน 
ปรากฏดุจมงคลเหลาน้ี   ไดแก     ตามท่ีกลาวแลวในบัดนี้"  กถ็กู 
เหมือนกัน     เพราะทานกลาวไวในอรรถกถาปฐมปฏฐวิมานวัตถุวา 
"ในบาทคาถาวา  เกน  เตตาทิโส  วณฺโณ  นี ้ บทวา  เต  แปลวา 
ของทาน.  บทวา  เอตาทิโส  แปลวา  เชนนี้.   อธิบายวา  ตามท่ี 
ปรากฏอยู  ในบัดนี้." 
                                [ แกบท  กตฺวาน ] 
       [๖๑๔]  บทวา  กตฺวาน  แปลวา  กระทําแลว.  พึงเพิ่มคําท่ี 
เหลือวา  โหนฺติ  แปลวายอมเปน.  ดวยเหตุนั้น  ในอรรถกถา   ทาน 
จึงกลาววา  "อยางนี้  เทพบุตร,  ชนเหลาใด   กระทํามงคลเชนน้ีนั้น 
เพราะเหตุที่ชนเหลาน้ัน  ถึงความสวัสดีในท่ีทั้งปวง  ฉะนั้น  ทานจงถือ 
วา  กรรมแม  ๓๘  ประการ  มีการไมเสพคนพาล  เปนตนนั้น  เปน 
มงคลอยางสูงสุด  อยางประเสริฐสุด  คืออยางล้ําเลิศ  ของชนเหลาน้ัน 
ผูกระทํามงคลเชนนี้นั่น." 
                         [ แกบท สพฺพตฺถ ศัพทตน ] 
       [๖๑๕]   บทวา  สพฺพตฺถ      ความวา  ในขาศึก  ๔ เหลา  ตาง 
โดยขันธมาร  กิเลสมาร  อภิสังขารมาร   และเทวบุตรมาร.  จริงอยู 
ในคัมภีรขันธกวรรค๑   พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวไววา  "ทาน 
 
๑.  ส.  ขนฺธ.  ๑๗/๒๓๑.  
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พระราธะ   ไดกราบทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาควา   'ขาแตพระองคผู  
เจริญ  เขาเรียกกันวา   'มาร มาร'   ดังน้ี   มารเปนอยางไรหนอ  พระ 
เจาขา ?'   (ลาํดับนั้น  พระผูมีพระภาคไดตรัสคํานี้กะทานพระราธะวา) 
'ราธะ  มารคือรูป  มารคือเวทนา  มารคือสัญญา  มารคือสังขาร  มาร 
คือวิญญาณ." 
       อรรถกถา๑ขันธกวรรคนั้นวา  "มรณะ  ทานเรียกวามาร  ในพระ 
บาลีนั้น.   ก็เพราะเหตุที่ชื่อวามรณะ  อันพนจากรูปเปนตน  ไมม.ี 
ฉะน้ัน   พระผูมีพระภาคจึงตรัสแกทานพระราธะน้ันวา  'ราธะ  มาร 
คือรูปแล'  เปนตน." 
       [๖๑๖]  ฏีกาขันธกวรรคนั้นวา   "ชื่อวา  มรณะ  ที่พนจากรูป 
เปนตน  ไมมี  ในเพราะความดับแหงรูปเปนตนน่ันแล     จึงมีสมัญญา 
วา  มรณะ." 
       อรรถกถา๒มารสังยุตน้ันวา   "สภาพที่ชื่อวามาร   เพราะทําสัตว 
ผูปฏิบัติเพ่ือกาวลวงวิสัยของตน   ใหตาย." 
       ฎีกามารสังยุตน้ันวา   "บทวา  มาเรติ   ไดแก     เบียดเบียน. 
แทจริง      ความประกอบ   ดวยวิบัติเปนตน   แหงสาธุชนทั้งหลาย 
ชื่อวา  มรณะ  โดยปรมัตถ." 
       อรรถกถา๓อัฏฐกนิบาตอังคุตตรนิกายวา  "สภาพที่ชื่อวามาร 
เพราะประกอบสัตวไวในความพินาศ  ทําใหตาย." 
       ฎีกาอัฏฐกนิบาตอังคุตตรนิกายน้ันวา   "สภาพ  (ใด)  ประกอบ 
 
๑.  สา.  ป.  ๒/๔๐๙.    ๒.  สา.  ป.  ๑/๑๙๘.   ๓.  มโน.  ปู.  ๓/๓๑๒.  
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สัตวไวในความพินาศ     ชื่อวาทําใหตาย      เพราะทําใหตายจากคุณ,  
อีกอยางหนึ่ง  เปนประหน่ึงทําสัตวผูเกิดในภพน้ัน ๆ  ใหตาย  เพราะ 
มีชาติเปนนิมิต     เหตุลางผลาญวิราคธรรม   เหตุนั้น   พระอรรถกถา- 
จารยจึงกลาววา  มาเรตีติ  มาโร." 
       [๖๑๗]   ม  อักษร  ในคําวา  มปราชิตา   เปนเพียงกระทําบท 
สนธิ.   ความวา  ไป  คือถงึ   ความไมพายแพ  คือไมปราชัย.  อธิบาย 
วา   ยอมไมถึงปราชัย.     ไมถึงปราชยัในอะไร  ?     ในขาศึกทั้งปวง. 
แทจริง     บทวา  สพฺพตฺถ  นี้  บอกอาธาร.   ก็อาจารยเหลาใดกลาว 
วา   "บทวา  สพฺพตฺถ  นี้  เปนนิทธารณะ"  เพราะทานกลาวไววา  "เปน 
ผูแมอันบรรดาขาศึก  ๔ เหลา  เหลาหนึ่ง  ใหพายแพไมไดแลว,  มีคํา 
อันทานกลาว  (อธิบาย)  ไววา  'ตนเองแล  ทํามาร ๔ เหลาน้ันใหพาย 
แพแลว."   อาจารยเหลาน้ัน  พึงถูกตอวาอยางนี้.  แมคําน้ีวา  "กระทํา 
มงคลท้ังหลายเชนนี้นั้นแลว         เปนผูอันมาร ๔ เหลาใหพายแพไมได 
แลว"  ดังน้ี   ทานกลาวไวแลวในอรรถกถา.  ตามมติของทาน   ดวย 
อํานาจแหงบทวา     สพฺพตฺถ   นั้น  บณัฑิตพึงถือเอาความวา   "บทวา 
สพฺพตฺถ   เทากับ   สพฺเพหิ"   (แปลวา  อันขาศึกทั้งปวง)   ควรกลาว 
ไดวา  เปนกัตตา  หรือเปนอปาทาน.     แตขอน้ีทานไมพึงเห็นอยางนั้น. 
แทจริง   บทวา    สพฺพตฺถ  นี้  ทุก ๆ บท  ทานกลาวดวยอํานาจแหงความ 
ที่ประสงค.    เพราะฉะนั้น  พึงถึงความตกลงในบทวา  สพฺพตฺถ  นี้วา 
"บทวา  สพฺพตฺถ  เปนอาธารอยางเดียว."  
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                              [ แกบท อปราชิต ] 
       ในอรรถกถา   ชื่อ   กงัขาวิตรณี    ทานกลาววา   "สองบทวา 
ปาราชิโก  โหติ     ความวา   ยอมเปนผูพายแพแลวเทียว  คือ  ถึง 
ความปราชัย." 
       ฎีกากังขาวิตรณีนั้นวา  "ปาราชิต      ศัพท  ทานไขวา   ปาราชิโก 
โหติ  ดังนี้    เพราะพฤทธิ์อุปสรรค  และเพราะเอา ต อักษร  เปน ก 
อักษร." 
       เพราะฉะนั้น     ในบทวา      อปราชิตา   แมนี้     ความท่ีทาน 
กลาววา   บทวา   อปราชิตา   แปลวา  ถึงความไมพายแพ  ดังน้ี  กถ็ูก 
เหมือนกัน. 
                           [ แกบท สพฺพตฺถ ศัพทหลัง ] 
       [๖๑๘]   บทวา  สพฺพตฺถ   คือในโลกน้ีและโลกหนา   และใน 
ที่ยืนจงกรมเปนตน. 
                                    [ แกบท โสตฺถ ึ] 
       บทวา  โสตฺถึ   แปลวา  สวัสดี.  ลงนิคหิตอาคม.  ดวยเหตุนั้น 
ในอรรถกถา   ทานจึงกลาววา  "ก็นิคหิต   (อนุนาสิก)   ในบทวา 
โสตฺถึ   นี้   พระผูมีพระภาคตรัสไวเพ่ือสะดวกในการทรงนิพนธคาถา." 
       [๖๑๙]   ก็คําท่ีอาจารยกลาวไวในบทวา โสตฺถึ นี้วา  เพ่ือทรง 
รักษาฉันท  วาเพื่อทรงรักษาพฤทธ์ิ  และเพ่ือวาสวดงาย  ดังนี้  พึงเห็น 
วา   "ทานกลาวไว  ดวยอํานาจอาการสักวาความประพฤติเหลวไหล." 
พระผูมีพระภาคจะทรงรักษาฉันทและพฤทธ์ิก็หาไม   ทั้งจะทรงทําสนธิ-  
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กิริโยปกรณมีลบอักษรเปนตนเพ่ือสวดงาย  ก็หาไม.  ก็ผูใดมีความระแวง  
มีความกลัว;  ผูนั้น  ยอมรกัษาฉันทและพฤทธ์ิและทําสนธิกิริโยปกรณม ี
ลบอักษรเปนตน      เพ่ือสวดงาย   เพราะกลัวแตนินทาอันเกิดข้ึนจาก 
สํานักของบัณฑิตเหลาอ่ืน.  สวนพระผูมีพระภาคไมระแวง ไมมีความ 
กลัว  ดวยวา      ความพลั้งพลาดในพระดํารัสของพระผูมีพระภาคไมมี. 
พระองคทรงอาศัยคําติเตียนของผูอ่ืนแลว  จักทรงรกัษาฉันทและพฤทธ์ิ 
และจักทรงทําสนธิกิริโยปกรณมีลบอักษรเปนตน   เพ่ือสวดงาย  อยางไร. 
สมจริง      ดงัคําท่ีทานกลาวไวในฏีกาอภิธรรมวา   "ก็พระผูมพีระภาค 
ไมทรงคํานึงถึงความท่ีพระดํารัสเปนครุและลหุ   แตไมทรงฝนสภาพ 
ธรรม   ทรงพิจารณาเทศนาโดยประการน้ัน  ๆ   โดยคลอยตามอัธยาศัย 
ของเหลาสัตวผูควรจะตรัสรู." 
       ทานกลาวไว   ในสทัทนีติกรณตอนสนธิกัปปวา   "ใคร ๆ  ไม 
พึงทวง  ความที่อักษรท้ังหลาย  มากหรือนอย   ในท่ีไหน ๆ." 
       เพราะฉะนั้น  แมคํานี้วา   "เพ่ือสะดวกในการทรงนิพนธคาถา 
ก็พึงทราบโดยนัยนั้นเหมือนกัน. 
       [๖๒๐]   ก็ดวยคําวา     อนุนาสิโก   นี ้  เปนอันพระอรรถกถา- 
จารยปฏิเสธแมวาทะวา   'อักษรท่ี ๕ เปนลหุ   ในท่ีทุกแหง.'      จริงอยู 
ในเนปาติก๑ปทวิภัตติปกรณ  ทานกลาวขอความน้ีไววา   "โสตฺถิ  ศัพท 
มีวิภัตติที่ยังมิไดลบ  ทานแสดงไว  ๒ ประการ   ดวยอํานาจทุติยาวิภัตติ 
และตติยาวิภัตติอยางนี้   คือ  โสตฺถึ  ปสฺสามิ  ปาณนิ   และ   โสตฺถิ- 
 
๑.  อภิธานัปปทีปกาสูจิ.  
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นามฺหิ  สมฏุ ิโต   ยอมผิดจากบาลีวา  
         'บทนบิาตใด     เหมือนกันในลงิคทั้ง  ๓ ในวิภัตติ 
         ทั้งปวง   และในวจนะท้ังปวง   ไมเปลี่ยนแปลง, 
         บทนิบาตน้ันเปนอัพยยศัพท' 
ดังน้ี  ก็จริง,  ถึงอยางนั้น เพราะอาศัยวิภัตติที่เหลือ  ความเปลี่ยนแปลง 
แหงโสตถิศัพทนั้นก็ไมมี  เหตุนั้น  พึงทําการสงเคราะห  (โสตฺถิ  ศัพท) 
ลงในนิบาตท้ังหลาย     เพราะเปนอัพยยศัพท."   เพราะฉะน้ัน  พึง 
เห็นวา  'โสตฺถิ  ศัพท  เปนนิบาต.'  ก็ปฐมาวิภัตติ  พหุวจนะน่ันแล 
ในบทวา'โสตฺถึ  นั้น   พระผูมีพระภาคทรงลบเสียแลว.   ดวยเหตุนั้น 
ในอรรถกถา  ทานจึงกลาววา  "อาสวะ  (และ)  ความเรารอนอันทํา 
ความคับแคนเหลาใด      พึงเกิดข้ึน     เพราะการเสพคนพาลเปนตน, 
เพราะความไมมี  อาสวะ  และความเรารอนอันทําความคับแคนเหลาน้ัน 
ทวยเทพและมนุษยจึงเปนผูสวัสดี  คือไมมีอุปทวะ  ไมมีอุปสรรค  เกษม 
ไมมีภัยเฉพาะหนา." 
       [๖๒๑]   อรรถ๑กถาสพัพาสวสูตร    และอรรถกถา๒อาหุเนยยสูตร 
ในฉักกนิบาต  อังคุตตรนิกายวา  "อาสวะ ๔ และความเรารอนเพราะ 
กิเลส   หรือความเรารอนเพราะวิบาก   อันทําความคับแคนเหลาอ่ืน 
ชื่อวาอาสวะ  (และ)     ความเรารอนอันทําความคับแคน  ในพระสูตร 
นั้น. แทจริง  กามาสวะ    ยอมเกิดข้ึนแกบุคคลผูยินดีชอบใจอิฏฐารมณ 
อันมาสูคลองจักษุทวาร    ดวยอํานาจความยินดีในกาม.     ภวาสวะ 
 
๑.  ป.  สู.  ๑/๑๐๖.   ๒.  มโน.  ปู.  ๓/๑๕๘.  
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ยอมเกิดข้ึนแกผูยินดี  ดวยความปรารถนาภพวา   'เราจักไดอารมณ  
เชนนี้ในสุคติภพแมอ่ืน.'         ทิฏฐาสวะ     ยอมเกดิข้ึนแกบุคคลผูยึดถือวา 
สัตว  หรือวาของสัตว.  ความไมรู    อันเกิดรวมกับอาสวะทั้งหมดนั่นแล 
ชื่ออวิชชาสวะ.   กิเลสเหลาอ่ืนนั่นแล     ที่สัมปยุตดวยอาสวะเหลาน้ัน 
ชื่อวา  ความเรารอนอันทําความคับแคน,   อีกอยางหน่ึง   วิบากแหง 
อาสวะเหลานั้น   ในกาลตอไป  (อนาคต)  ชื่อวา  ความเรารอนอันทํา 
ความคับแคน." 
       [๖๒๒]   ฎีกาสัพพาสวสูตรเปนตนนั้นวา     "บทวา   วิฆาตกรา 
ไดแก     อันทําความคับแคนจิต   หรอืทําทุกขทางกายและจิตใหบังเกิด. 
วิบาก  อันติดตามไปเผาผลาญ  ซึ่งมกีิเลสดังกลาวแลวเปนเหตุนั่นเทียว 
ชื่อวา   ความเรารอนเพราะวิบาก.     พระอรรถกถาจารยกลาวคําวา 
'จกฺขุทฺวาเร  หิ'     เปนตน   ก็เพ่ือแสดงประการท่ีอาสวะ  และกิเลส 
เครื่องทําความคับแคน     คือความเรารอนเพราะวิบากเหลาอ่ืน     เกิดม ี
ในเพราะการเสพคนพาลเปนตนนี้." 
       สวนสรปูแหงอาสวะ   พึงตรวจดูในอรรถกถาแหงนิกเขปกัณฑ 
สังคีติสูตรและสัพพาสวสูตร   พรอมทั้งฎีกา.     แตโดยรวบยอด    พึงเห็น 
วา   "โลภะมีธรรมเปนกามาวจรท้ังปวงเปนอารมณ   ประกอบดวยทิฏฐิ 
ชื่อวา  กามาสวะ,   โลภะมีกรรมภพและอุปปตติภพท่ีเปนรูปาวจรเปน 
อารมณ  เวนจากทิฏฐิ   ชือ่วา  ภวาสวะ,  ทิฏฐิ ๖๒  ชื่อวา  ทิฏฐาสวะ. 
โมหะ  ชื่อวา  อวิชชาสวะ."  
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                              [ แกบท ตนฺเตส ] 
       [๖๒๓]   บทวา   ตนฺเตส   เปนตน  ความวา     เพราะเหตุที่เหลา 
ชน   ซึ่งเปนผูทํามงคลท้ังหลายเชนนี้  เปนผูไมพายแพในขาศึกทั้งปวง 
เปนผูสวัสดี   คือเปนผูมีความสวัสดี   ไปในที่ทั้งปวง   ฉะน้ัน   เทพดา 
ทานจงถือวา   กรรม  ๓๘ ประการมีการไมเสพคนพาลเปนตนน้ัน  ของ 
ชนเหลาน้ัน   คือผูทํามงคลเชนนี้   เปนมงคลอยางสูงสุด   คือประเสริฐ 
เลิศล้ํา.   กใ็นคาถาท่ี  ๑๑  นี ้    พระผูมีพระภาคตรัสบทวา   เอตาทิสานิ 
ดวยอํานาจการเพงประเภท      ตรัสบทวา   ต   ดวยอํานาจการเพงชาติ 
เหมือนคําท่ีเทพบุตรทูลวา  มงฺคลานิ  อจินฺตยุ    และวา   พฺรูห ิ มงฺคล 
ฉะน้ัน.    คําวา   พตฺถ  โสต๑  เปน  ร  คณะ,  คําวา   ถึ  คจฺฉนฺ๒  เปน 
ม  คณะ.   คาถาแมนี้   ชื่อวา     ปฐยาวัตร. 
                                         [ คํานิคม ] 
       [๖๒๔]   พระผูมีพระภาค     ทรงยังเทศนาใหจบลงดวยคาถานี้ 
ดวยประการฉะน้ี.    ในเวลาจบเทศนา      เทพดาแสนโกฏ ิ    บรรลุพระ 
อรหัต.   ที่บรรลุผล  ๓ เบ้ืองตํ่า  พนคณนา.   เทพดาเหลาน้ันแมทั้งหมด 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  ก็อันตรธานไป  ณ  ที่นั้นนั่นเอง. 
       ฝายพระอานนทเถระ      หมายถึงเทพบุตรผูทูลถามปญหาผูเดียว 
กลาววา  "พระผูมีพระภาค  ไดตรัสมงคลสูตรนี้แลว,   เทพดานั้นดีใจ 
ชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาค         ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว 
๑-๒.  บาลีวา  สพฺพตฺถ  โสตฺถิ  คจฺฉนฺติ  แตเห็นวาเกนิกฏของคณะฉันท  จึงตัด  สพฺ  และ  ติ  ออก.  
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อันตรธานไป  ณ  ที่นั้นนั่นเอง."       ความท่ีมงคลสูตรงามในท่ีสุด  เปน 
อันพระเถระแสดงแลวดวยบาทน้ี.  
                                     [ แกคํานิคม ] 
       บรรดาบทเหลาน้ัน     ดวยบทวา  อิท  นี ้   พระเถระ  รวบรวมคํา 
แมทั้งหมดวา   "พห ู เทวา  มนุสฺสา  จ"   เปนตน.     คาถาแรก   เทพดา 
กลาว    แมกจ็ริง.     ถึงอยางนั้น     พระเถระ     หมายถึงคาถาน้ัน ที่พระ 
ศาสดา ทรงแสดงแกตน   จึงกลาวอยางนี้. 
       ไดยินวา พระศาสดา   ตรัสมงคลสูตรทั้งหมด  แกพระเถระนั้น 
ในวันที่ ๒.  ดวยเหตุนั้น  ในอรรถกถา๑   ทานจึงกลาววา "ครั้นวันที่ 
๒  พระผูมีพระภาค   ตรสัเรียกพระอานนทเถระมาแลว  ตรัสวา 'อานนท 
คืนนี้  เทพดาองคหน่ึงมาหาเรา  ถามปญหาเรื่องมงคล,   ครั้นแลว   เรา 
ไดกลาวมงคล  ๓๘ ประการเทพดานั้น,   อานนท   เธอจงเรียนมงคล 
บรรยายนี้   ครั้นเรียนแลว  จงบอกภิกษุทั้งหลาย." 
                            [ สรูปแหงความมงคลสูตร ] 
       [๖๒๕]   บัดนี ้    เพ่ือความแจมชัดแหงการอบรมญาณในมงคล 
ทั้งปวง     พระอรรถกถาจารยทั้งหลาย๑  จึงกระทําประมวลความต้ังแตตน 
ไว   ดังตอไปนี้.   สัตวเหลาน้ี     ผูปรารถนาสุขในโลกนี ้ สุขในโลกหนา 
และสุขอันเปนโลกุตระ    ละการเสพชนพาลเสีย      อาศัยบัณฑิตแลว 
บูชาทานผูควรบูชาทั้งหลายอยูอยางนี้   อันการอยูในประเทศอันสมควร 
 
๑.  ป.  โช.  ขุ.  ขุ.  ๑๗๑.  
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และความเปนผูมีบุญอันทําไวแลวในกอนตักเตือน      ในอันทํากุศลให  
เกิดข้ึน   ต้ังตนไวชอบแลว  มีอัตภาพอันพาหุสัจจะ  ศิลปะ  และวินัย 
ประดับแลว  กลาววาจาสุภาษิตอันสมควรแกวินัย     ตราบเทาท่ียังไมละ 
ภาวะแหงคฤหัสถ  ก็ชําระหน้ีคาหนี้เกา   ดวยการบํารุงมารดาบิดา  ประกอบ 
คาหนี้ใหม  ดวยการสงเคราะหบุตรและภริยา   ถงึความสําเร็จดวยทรัพย 
และธัญญาหารเปนตน   และความเปนผูมีการงานไมอากูล  ยึดสาระ 
แหงโภคะดวยทาน     และยึดสาระแหงชีวิต      ดวยการประพฤติธรรม 
ทําประโยชนเกื้อกูลชนของตน     ดวยการสงเคราะหญาติ   และทํา 
ประโยชนเกือ้กูลชนอ่ืน   ดวยความเปนผูมีการงานไมมีโทษ   เวนการ 
เบียดเบียนผูอ่ืน       ดวยการเวนจากบาป      และเวนการเบียดเบียนตน 
ดวยการสํารวมจากการด่ืมน้ําเมา  ยังธรรมฝายกุศลใหเจริญ   ดวยความ 
ไมประมาทในธรรมท้ังหลาย   ละเพศคฤหัสถเสีย  เพราะความเปนผูมี 
กุศลอันเจริญแลว      แมต้ังอยูในภาวะแหงบรรพชิต   ก็ยังวัตตสมบัติให 
สมบูรณ   ดวยความเคารพ   ในทานผูควรเคารพมีพระพุทธเจา   พระ 
สาวกของพระพุทธเจา  พระอุปชฌายะ  และพระอาจารยเปนตน  และ 
ดวยความเจียมตน   ละความติดปจจัยดวยความสันโดษ  ต้ังอยูในภูมิ 
สัตบุรุษ  ดวยความเปนผูรูจักอุปการคุณท่ีทานทําแลว  ละความเปนผูมีจิต 
หดหู     ดวยการฟงธรรม   ครอบงําอันตรายท้ังปวง   ดวยความอดทน 
ทําตนใหมีที่พ่ึง   ดวยความเปนผูวางาย    พิจารณาเห็นความประกอบ 
การปฏิบัติ   ดวยการเห็นสมณะ   บรรเทาความสงสัย  ในธรรมเปนที่ต้ัง 
แหงความสงสัย   ดวยการสนทนาธรรม   ยังสีลวิสุทธิใหถึงพรอม   ดวย  
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ตบะ  คือความสํารวมอินทรีย  ยังจิตตวิสุทธิ  และวิสุทธิ ๔ อ่ืนจากนั้น  
ใหถึงพรอมดวยพรหมจรรยคือสมณธรรม   บรรลุญาณทัสสนวิสุทธิ  อัน 
เปนปริยายแหงการเห็นสัจจะดวยปฏิปทาน้ี   ทําใหแจงซ่ึงนิพพาน  ที่นับ 
วาอรหัตผล      ซึ่งอริยบุคคลท้ังหลายทําใหแจงแลว     เปนผูมจิีตไม 
หว่ันไหว  ดวยโลกธรรมทั้ง  ๘  ดุจภูเขาสิเนรุ  ไมสะเทือนดวยลมและฝน 
ฉะน้ัน  เปนผูไมเศราโศก  ไมมีกิเลสเพียงดังธุลี  มีความเกษม,      และ 
เหลาชนผูมีความเกษม   ยอมเปนผูไมพายแพในที่ทั้งปวง  และถึงความ 
สวัสดี  (เปนผูมีความสวัสดีไป)   ในท่ีทั้งปวง.      ดวยเหตุนั้น   พระผูม ี
พระภาค     จึงตรัสวา      "เอตาทิสานิ  กตฺวาน     ฯ เป ฯ  ตนฺเตส 
มงฺคลมุตฺตม." 
       พระสูตรนี้   ทานสังคายนาไวใน  (อาคต)   สถาน  ๒ แหง  คือ 
ในทุติยวรรค   สุตตนิบาต       และในขุททกปาฐะ     นับเน่ืองในขุททก- 
นิกายแล. 
                            [ การแตงมังคลัตถทีปนี ] 
       [๖๒๖]  ก็มังคลัตทีปนีนี้ใด     ขาพเจาปฏิญญา 
       ดวยถอยคํามีประมาณถึงเพียงน้ี  ไดนําอรรถอัน 
       เปนสาระ   เปนอเนก   จากพระไตรปฎกมาแตงไว, 
       มังคลัตถทีปนีนี้นั้น   ก็สําเร็จแลว   อันวิญูชนพึงดู 
       ดวยดี,   เมื่อดูมังคลัตถทีปนีนี้     ก็ไดความเปนคน 
       ฉลาด     ในมงคลทั้งปวง. 
             พระเถระผูประเสริฐ   (มหาเถระ)    ประกอบ  
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             ดวยนามวา   มงคล  ม ี สริิ  ศพัท   เปนบทตน  (สิร ิ
             มงคล)      ศิษยของทานพระพุทธวีระ   ผูมีวิจารณ-  
             ญาณ   ในพระสตูรอภิธรรมและวินัย     มีอุตสาหะ 
             รจนามังคลัตถทีปนีนี้     ซึ่งมีอรรถรสนายินดียิ่ง. 
       [๖๒๗]   พระมหาเถระ   ผูซึ่งครูทั้งหลายขนานนามวา  สิริมงคล 
ผูอยูในสุญญาคาร   อันเปนที่เกิดความเลื่อมใสของคนท้ังหลายผูมาถึง 
อันเปนที่สงัด   ในที่คาวุตหนึ่ง     เบื้องทักษิณแหงนวปุระ   (เชียง 
ใหม)  ผูยินดใีนวิเวก    มอุีตสาหะมาก   ทรงพระไตรปฏก  ประดับดวย 
ความเชื่อ   ความรู   และความเพียร     ปรารถนาความฉลาดเพ่ือตนและ 
คนอ่ืน ๆ  แตงมังคลัตถทีปนีนี้ไว  เมื่อปวอก  ศัก๑ราช ๘๘๖ ใน  (รัช) 
กาลของพระเจาราชาธิราช      จอมมนุช   เปนผูยอดแหงพระราชาทั้งปวง 
เปนราชนัดดาของพระเจาราชาทรงพระนามวา  ลกะ   ผูเปนเจาในนวปุระ 
ราชธานี  (ปรเมนท)   ทรงมีศรัทธาอยางยิ่ง  ปรารถนาพระสัพพัญุต- 
ญาณ  เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  ดวยประการฉะน้ี. 
                               [ ปณิธานของทานผูแตง ] 
       มังคลัตถทีปนีนี้นั้น  สําเร็จแลว  ปราศจากอันตรายฉันใด:  ขอ 
ความหวังดีอันงามของหมูสัตวทั้งมวลเทียว  จงสําเร็จฉันนั้น. 
             "บญุใดใหความสุข      ซึ่งขาพเจาผูแตงมังคลัตถ- 
       ทีปนีนี้ประสพแลว,   ดวยบุญของขาพเจาน้ัน   ขอ 
       ความหวังอันดีของหมูสัตว    จงสําเร็จ.   ขอสัตว 
 
๑.  จุลศักราช.  
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        ทั้งหลายผูมีกายอนันตโดยรอบ   ในอนันตจักรวาล 
        จงมีความสุข     มีอายุยั่งยืน    เห็นแตกรรมอันเจริญ  
        ทุกเมื่อ. 
              อนึง่      สัตวทั้งหลายผูใครบญุ    เลื่อมใสใน 
        พระพทุธเจา    มีพระธรรมอันเลื่อมใสแลว     และ 
        เลื่อมใสในพระสงฆ.      ขอสัตวเหลาน้ัน     อนัม ี
        ประการอยางน้ัน   จงไดความสําเร็จแหงความหวัง 
        และความพนทุกข. 
              สวนตัวขาพเจา     พึงไดผลอันสูงสุด    ที่เขาใจ 
        กันวา   พระอรหัต   อันประกอบดวยคุณท้ังปวง   ใน 
        ภพท่ีสดุ. 
              เมื่อใดแล  พระผูนายกแหงโลก   พระนามวา 
        อริยเมตไตรย    ทรงอุบัติแลว,   เมื่อนั้น     ขาพเจา 
        อยูเฉพาะพระพักตร      พึงสดับธรรมน้ันของพระ 
        องค     ครั้นฟงธรรมของพระองคแลว     พึงบรรล ุ
        ผลอยางย่ิง   ครั้งนัน้   ขาพเจาพึงเปนผูประดับดวย 
        คุณแมทั้งส้ิน. 
              ถาขาพเจาไมพึงบรรลุผล   ในสํานักของพระ 
        องค  ทองเท่ียวไปในภพนอยใหญ  ไมพึงเสพ 
        มิตรชั่ว   พึงเสพบุรุษสูงสุดท้ังหลาย  ขาพเจาไมพึง 
        ประกอบดวยทิฏฐิชัว่   พึงประกอบดวยทิฏฐดีิ.  
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              ขาพเจา  จงประกอบดวยคุณธรรมมีทานเปนตน  
        เปนผูเลื่อมใส   อันชาวโลกรูดีแลว     ขาพเจาพึง 
        เปนผูระลึกชาติได     มีปญญามาก     อันอะไรให 
        กําเริบไมได   เปรียบดวยสาคร   ฉลาดในธรรม 
        ทั้งปวง   ในทุก ๆ  ชาติ. 
              ขอพระสัทธรรม  คือ  คําสอนของพระโลกนาถ 
        จงรุงเรอืงตลอดกาลนาน     ขอปราณสัตว   แมทุก 
        หมูเหลา  จงเปนผูเลื่อมใส   ในพระพุทธศาสนา. 
              ขอฝนจงตกในฤดูกาล  นําเมทนีดลไปสูความ 
        มั่งค่ัง  จงยังทอธารใหหลั่งโดยชอบ  เลี้ยงรักษา 
        ปราณสตัว   และติณชาติอันกําเนิดจากพ้ืนภูมิภาค 
        ทุกเมื่อ. 
              มารดาบิดารักษาบุตรนอยผูเกิดจากตนเปนนิตย 
        ฉันใด     ขอพระราชาทั้งหลาย   จงทรงรักษาชน 
        โดยธรรม   ทุกเมื่อ   ฉันนั้นแล. 
                             มังคัลตถทีนี   จบบริบูรณ. 
              แมพระนามวา   พุทฺโธ   ของพระผูมีพระภาค 
        ผูคงท่ี   ยังเปนไปในโลกเพียงใด,   มังคัลตถทีปนี 
        นั้น    เมื่อแสดงนัยแกเหลาชนผูปรารถนาจะศึกษา 
        จงดํารงอยู  เพียงน้ัน  เทอญ. 


