คู่มือ ประโยค ป.ธ.๓ “อรรถกถาธรรมบท ภาค ๗ แปลโดยอรรถ”
เล่มนี้ แปลมาจากอรรถกถาธรรมบท ภาษาบาลี ภาค ๗ ซึ่งเป็นผลงาน
ของพระพุทธโฆสาจารย์ นักปราชญ์ชาวอินเดีย ผู้มีชื่อเสียงกึกก้อง
เดินทางไปสิงหล (เกาะลังกา) เพื่อแปลพระไตรปิฎกและอรรถกถาจาก
ภาษาสิงหลเป็นภาษาบาลี เมือ่ พ.ศ.๙๕๖ เป็นสํานวนการแปลอรรถ
กถา ซึ่งเป็นหลักสูตรวิชาแปลมคธเป็นไทย ชั้นประโยค ป.ธ.๓ มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ศกึ ษาเนื้อหาหรือเรื่องราว จํานวน๖วรรคคือ
มลวรรค หมวดว่าด้วยมลทิน ในวรรคนี้เน้นถึงมลทินต่างๆ
เช่น มลทินของชีวิต : ได้แก่ กิเลสและอกุศลธรรม มลทินของมนต์
: การไม่ท่องบ่น มลทินของบ้านเรือน : ความไม่ขยัน
ธัมมัฏฐวรรค หมวดว่าด้วยผู้ตั้งอยู่ในธรรม ในวรรคนี้ เน้น
ถึงคุณธรรมทีท่ ําให้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม โดยทรงแสดงไปตาม
หน้าที่ของแต่ละบุคคลที่ทรงตรัสถึง เช่น คุณธรรมของผูพ้ ิพากษา
คือวินิจฉัยคดี และสาเหตุแหงคดี ทั้งฝ่ายทีเ่ ป็นจริง และไม่เป็นจริง
มัคควรรค หมวดว่าด้วยมรรค ในวรรคนี้ เน้นถึงอริยมรรค
มีองค์ ๘ว่าเป็นทางอันประเสริฐทีส่ ุด ทรงย้ําว่า “ทางเพื่อความหมด
จดแห่งทรรศนะคือทางนี้เท่านั้น มิใช่ทางอื่น” เหตุที่ทําให้ไม่พบทาง
(อริยมรรค) คือไม่ขยัน เกียจคร้าน มีความคิดใฝ่ต่ํา ปราศจาก
ความเพียร จึงไม่ประสบทางด้วยละวิธีที่จะทําให้พบทาง คือ รักษา
กาย วาจา และสํารวมใจ
ปกิณณกวรรค หมวดว่าด้วยเบ็ดเตล็ด ในวรรคนี้ เน้นถึง
หลักธรรมทั่วไป เช่น ในเรื่องบุรพกรรมของพระพุทธองค์ ทรงสอน
ให้สละสุขเล็กน้อยเพื่อความสุขอันยิ่งใหญ่ ในเรื่องภิกษุโอรสของเข้า

วัชชี ผู้เห็นชาวเมืองจัดงานสมโภช คิดจะสึกไปครองเรือน ทรงสอน
ว่า การบวชเป็นของยาก
นิรยวรรค หมวดว่าด้วยนรก ในวรรคนี้ ทรงสอนเรื่องนรก
ซึ่งเป็นสถานทีร่ องรับคนชั่ว รวมทั้งผู้ที่ต้องตกนรก ซึ่งเป็นผู้ที่ทํา
กรรมชั่วต่างๆ เช่น ชอบกล่าวคําไม่จริง ทําความชั่ว ซ้ํายังโกหก
ว่าไม่ได้ทํา
นาควรรค หมวดว่าด้วยช้าง ในวรรคนี้ เน้นการสอนเรื่อง
การฝึกตน เปรียบเทียบกับการฝึกช้าง เนื่องจากช้างเป็นสัตว์สําคัญ
ในการสงคราม การเดินทาง และเป็นสัตว์ที่ฝึกง่าย เมื่อได้รับการ
ฝึกดีแล้ว ย่อมเป็นสัตว์ฉลาด มีความอดทนสูง ผู้ที่ฝึกตนได้แล้ว
ประเสริฐกว่าช้างที่ฝึกแล้ว ผู้ที่ไม่ฝึกฝนตน พระองค์ได้ตรัส
เปรียบเทียบกับหมู่
คู่มือ ประโยค ป.ธ.๓ “อรรถกถาธรรมบท ภาค ๗ แปลโดย
อรรถ” เล่ มนี้ แปลโดยคณาจารย์มหาวิ ทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยกล่าวถึงเนื้อหาหรือเรื่องราวมลวรรคหมวดว่าด้วยมลทินมี
จํานวน ๑๒เรื่อง ๒๑คาถา ในวรรคนี้ คําว่ามลทินหมายถึงกิเลส
ต่ า งๆหรื อ ส่ ว นเสี ย ต่ า งๆเช่ น ในเรื่ อ งบุ ต รของคนฆ่ า โคและเรื่ อ ง
พราหมณ์คนใดคนหนึ่งมลทินหมายถึงกิเลสมีราคะเป็นต้น (ขุ.ธ.อ.
๗/๗) ในเรื่องพระติสสเถระมลทินหมายถึงอกุศลกรรมความ
ปราศจากปัญญาพิจารณาปัจจัย๔แล้วบริโภค (ขุ.ธ.อ. ๗/๑๑) ใน
เรื่องพระโลลุทายีมลทินหมายถึงการไม่ท่องบ่นมนตร์เป็นเหตุให้
มนตร์เสื่อมหมายถึงความไม่ขยันหมั่นเพียรซ่อมแซมบ้านเรือนเป็น
เหตุให้บ้านเรือนทรุดโทรมหมายถึงความเกียจคร้านไม่หมั่นชําระ
ร่างกายเป็นเหตุให้มีผิวพรรณมัวหมองและหมายถึงความประมาท

ไม่รักษาทรัพย์เป็นเหตุให้ทรัพย์สูญหายไม่คุ้มครองอินทรีย์๖เป็น
เหตุให้กิเลสเข้ามาครอบงําได้ (ขุ.ธ.อ. ๗/๑๓) ในเรื่องกุลบุตรคนใด
คนหนึ่งมลทินหมายถึงความประพฤตินอกใจสามีหรือภรรยาความ
ตระหนี่และอกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นต้น
ธัมมัฏฐวรรคหมวดว่าด้วยผู้ตั้งอยู่ในธรรมมีจํานวน ๑๐
เรื่อง ๑๗ คาถา ในวรรคนี้ คําว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมมีความหมายตาม
นัย เช่น ในเรื่องมหาอํามาตย์ผู้พิพากษาหมายถึงผู้ปราศจากอคติ๔
มี ฉั น ทาคติ เ ป็ น ต้ น พิ พ ากษาคดี โ ดยธรรมในเรื่ อ งพระฉั พ พั ค คี ย์
หมายถึงผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยในเรื่องพระเอกุทานขีณาสพหมายถึงผู้ไม่
ประมาทในเรื่องพระลกุณฑกภัททิยเถระหมายถึงพระเถระผู้ตรัสรู้
อริยสัจบรรลุโลกุตตรธรรม๙ประการมีอหิงสาสัญญมะ(ศีล) ทมะ
(การสํารวมอินทรีย์) ปราศจากกิเลสในเรื่องภิกษุหลายรูปหมายถึงผู้
ตัดความริษยามีปัญญาในเรื่องหัตถกภิกษุหมายถึงสมณะผู้ระงับ
กิเลสทั้งหลายได้ในเรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่งหมายถึงภิกษุผู้ลอย
บาปทั้งหลายได้เป็นอยู่ด้วยปั ญญาในเรื่องเดียรถี ย์หมายถึงมุนีผู้
ฉลาดเลือกชั่งแต่สิ่งดีละสิ่งชั่วในเรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะหมายถึง
พระอริยะผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นในเรื่องภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็น
ต้นหลายรูปหมายถึงผู้มีปาริสุทธิศีล๔มีธุดงคคุณ๑๓ประการเป็นผู้
ทรงพระไตรปิฎกบรรลุสมาบัติ๘ได้สัมผัสเนกขัมมสุข
มั ค ควรรค หมวดว่ า ด้ ว ยมรรคมี จํ า นวน ๑๒ เรื่ อ ง ๑๗
คาถา ในวรรคนี้ คําว่ามรรคหมายถึงอริยมรรคมีองค์ ๘มีสัมมาทิฏฐิ
(ความเห็นชอบ) เป็นต้น หมายถึงวิปัสสนาปัญญาหมายถึงการ
มนสิการโดยแยบคายในอารมณ์๓๘ประการอันเป็นทางแห่งปัญญา
(ขุ .ธ.อ.๗/๖๖)หมายถึ ง การตั ด ป่ า คื อ กิ เ ลสมี ร าคะเป็ น ต้ น มี ส าระ

สําคัญ เช่น ในเรื่องภิกษุ๕๐๐รูปเรื่องพระปธานกัมมิกติสสเถระ
เรื่ อ งสู ก รเปรตเรื่ อ งสั ท ธิ วิ ห าริ ก ของพระสารี บุ ต รเถระและเรื่ อ ง
นางปฏาจาราทรงแสดงว่าอริยมรรคมีองค์๘เป็นทางแห่งความสิ้น
ทุกข์ตรัสรู้อริยสัจบรรลุวิราคธรรมคือนิพพานเป็นทางพ้นจากบ่วง
แห่ ง มารคือวั ฏฏะในเรื่องอนิจ จลัก ษณะ เป็น ต้ น มรรคหมายถึ ง
วิปัสสนาที่พิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็น
อนัตตาเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายในทุกข์
ปกิ ณ ณกวรรค หมวดว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งเบ็ ด เตล็ ด มี จํ า นวน ๙
เรื่อง๑๖คาถาเน้นถึงธรรมทั่วไปไม่ระบุชัดถึงธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เช่นในเรื่องบุพกรรมของพระองค์ทรงแสดงถึงเรื่องการสละความสุข
เล็กน้อยเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่คือนิพพาน (ขุ.ธ.อ. ๗/๘๗) ในเรื่อง
กุมาริกากินไข่ไก่ทรงแสดงเรื่องความมุ่งหวังแต่สุขเพื่อตนแล้วก่อ
ทุกข์แก่ผู้อื่นเป็นเหตุให้ไม่อาจพ้นจากเวรได้เรื่องพระลกุณฏกภัททิ
ยะทรงแสดงว่าการฆ่ามารดาบิดากษัตราธิราชทั้ง๒พระองค์ชาว
แว่นแคว้นและเจ้าพนักงานได้จัดว่าเป็นพราหมณ์ผู้อยู่อย่างไร้ทุกข์
ความหมายของคําเหล่านั้นเช่นมารดาหมายถึงตัณหาอันเป็นเหตุให้
เกิดในภพต่างๆบิดาหมายถึงอัสมิมานะกษัตราธิราชทั้ง๒พระองค์
หมายถึงสัสสตทิฏฐิ (ความเห็นว่าเที่ยง) และอุจเฉททิฏฐิ (ความเห็น
ว่าขาดสูญ)
นิรยวรรค หมวดว่าด้วยคนทําความชั่วตกนรกมีจํานวน ๙
เรื่อง ๑๔คาถา ในวรรคนี้ คําว่าความชั่วมีความหมายหลายนัย เช่น
เรื่องปริพาชิกาชื่อสุนทรีหมายถึงการกล่าวตู่ผู้อื่นด้วยเรื่องเท็จและ
การทําความชั่วแล้วปิดบังว่ามิได้ทําเป็นเหตุให้ได้รับผลคือตกนรก
เรื่องภิกษุ ผู้อยู่ ฝั่ งแม่ น้ําวัค คุมุท าหมายถึง ความทุศีล พู ดอวดอุต ริ

มนุสสธรรมที่ไม่มีในตนเพื่อแสวงหาลาภเป็นเหตุให้ได้รับผลคือตก
นรกในเรื่องนี้ทรงแสดงเชิงเปรียบเทียบให้เห็นผลต่างระหว่างความ
ทุกข์ที่ได้รับจากความเป็นผู้ทุศีลที่บริโภคอาหารซึ่งชาวบ้านถวาย
แล้วต้องตกนรกหลายแสนกัปกับความทุกข์คือความร้อนที่ได้รับ
จากการกลืนกินก้อนเหล็กร้อนว่าความทุกข์ที่ได้รับจากการกลืนกิน
ก้อนเหล็ กร้อนนั้นมี ผ ลน้อยกว่า เพราะแม้ จะได้ รั บทุกขเวทนาก็
ได้รับเพียงในชาตินี้เท่านั้น
นาควรรคหมวดว่าด้วยช้างมีจํานวน ๘ เรื่อง ๑ ๔ ค า ถ า ใ น
วรรคนี้ คํ า ว่ า ช้ า งแปลจากนาคศั พ ท์ เ พราะนาคศั พ ท์ ม าจากนค
แปลว่าภูเขาสัตว์ที่ใหญ่โตดุจภูเขาชื่อว่านาคะ (ช้าง) (อภิธา.ฏีกา
คาถาที่๓๖๐) นี้เป็นความหมายทางคดีโลกแต่ทางคดีธรรมมี
ความหมาย๓นัยคือ (๑) หมายถึงผู้ไม่ทําความชั่วทางกายวาจาและ
ใจ (๒) หมายถึงผู้ไม่ถึงอคติ๔ไม่ดําเนินชีวิตด้วยอํานาจราคะโทสะ
โมหะมานะทิฏฐิอุทธัจจะวิจิกิจฉาและอนุสัย (๓) หมายถึงผู้ไม่หวน
กลับมาหากิเลสที่ละได้แล้ว (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๔๓/๑๒๑) ช้างเป็นสัตว์
ที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางการค้าและการสงครามเป็นสัตว์ที่มี
ความสําคัญมากในครั้ งพุ ทธกาลเพราะช้างเป็ นสัตว์ที่ฝึกหั ดได้ ดี
ฉลาดแสนรู้ พ ระพุ ท ธองค์ ท รงแสดงเชิ ง ประยุ ก ต์ เ ปรี ย บเที ย บ
ระหว่างการฝึกตนกับการฝึกช้างเปรียบเทียบระหว่างคนที่ฝึกตนได้
กับช้างที่ได้รับการฝึกหัดมาดีว่ามีผลคล้ายคลึงกัน

