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แปล มคธเปนไทย

สอบ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑

 ๑. เตนาห  ปฺจกงฺคุตฺตเร  อาทิยสุตฺเต   อนาถปณฺฑิกํ โอวทนฺโต ภควา

   ภุตฺตา โภคา ภตา ภจฺจา    วิติณฺณา อาปทาสุ เม         

   อุทฺธคฺคา ทกฺขิณา ทินฺนา    อโถ ปฺจ พลี กตา 

   อุปฏิตา สีลวนฺโต     สฺตา พฺรหฺมจาริโน

   ยทตฺถํ โภคมิจฺเฉยฺย      ปณฺฑิโต ฆรมาวสํ 

   โส อตฺโถ เม  อนุปฺปตฺโต  กตํ อนนุตาปยํ 

   เอตํ อนุสฺสรํ มจฺโจ      อริยธมฺเม  ิโต นโร 

   อิเธว นํ ปสํสนฺติ      เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ ฯ 

 ตตฺถ   ภุตฺตาติ  มยา  ปริภฺุชิตา  โภคา  ฯ  ภจฺจาติ   มาตาปตุปุตฺตทารทาส-

กมฺมกรสงฺขาตา   มิตฺตามจฺจสงฺขาตา  จ  ภริตพฺพ  ปุคฺคลา  มยา  ภตา  ภริตา โปสิตา ฯ

อาปทา  สูติ  เอตฺถ  สุกาโร  นิปาตมตฺตํ  ฯ  อคฺคิอุทกราชโจรอปฺปยทายาทโต  อุปฺปนฺนา

อาปทา   อีติโย   เม   วิติณฺณา   มยา   โภเคหิ  วาริตา  ตาสํ  มคฺคปทหเนน   วาริตาติ    

วุตฺตํ    โหติ  ฯ  อคฺคิอาทิโต   อุปฺปนฺนาสุ   อาปทาสุ อาทิตฺตเคหนิพฺพาปนาทีนมตฺถาย

ธนปริจฺจาคํ  กโรนฺโต  หิ  โภเคหิ  ตาสํ   มคฺคํ   ปทหติ   วาเรติ   นาม  ฯ  

 อุทฺธคฺคาติ  ฉกฺกามสคฺคสงฺขาตาสุ    อุปรุปริภูมีสุ   ผลทานวเสน   อุทฺธมคฺคมสฺสาติ

อุทฺธคฺคา  ฯ  กมฺมสฺส   หิ    ผลํ    อคฺคํ    นาม    ตเมตฺถ   อุทฺธคามีติ   อุทฺธมคฺคมสฺสาติ   

วุตฺตํ  ฯ   ทินฺนาติ  มยา  โภเคหิ  ทินฺนา  ฯ  ปฺจ  พลีติ  ปฺจวิธา   พลโย มยา โภเคหิ กตา ฯ

 ๒. อุปฏิตาติ   มยา   โภเคหิ  อุปฏหิตา  ฯ  ยทตฺถนฺติ สยํ   ปริภฺุชนาทิโน   

ยสฺส   อตฺถสฺส  ฯ  สมฺปทานวจนํ  ฯ  ยํ  อตฺถํ   ปโยชนํ   กาตุนฺติ  วา  อตฺโถ  ฯ

ฆรมาวสนฺติ  ฆราวาสํ  วสนฺโต  ฯ 
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 อนนุตาปยนฺติ   ตสฺส   อตฺถสฺส   กรณโต   อนุตาปรหิตํ   กมฺมํ   มยา   กตํ  ฯ

เอตนฺติ  อิจฺเจตํ  ภุตฺตา  โภคาติอาทินา  วุตฺตมตฺถํ  อนุสฺสรํ   อนุสฺสรนฺโต   มจฺโจ

อุปาสกปุคฺคโล  ฯ  อริยธมฺเมติ    ปฺจสีลธมฺเม

 ปติฏิโต  ฯ   ปฺจสีลฺหิ   อริยานํ   กนฺตตฺตา   ปยตฺตา  อริยธมฺโม นาม  ฯ

ภวนฺตรคตาป  หิ  อริยา  ตํ  น  วิชหนฺติ  ฯ  อิทํ วุตฺตํ โหติ   ตุมฺหาทิเสน   นาม   คหปติ

อุปาสเกน   โภเค   อาทิยนฺเตน   อหํ   อิเมหิ  โภเคหิ   อตฺตานฺเจว   มาตาปตุ-

ปุตฺตทารทาสกมฺมกรโปริเส   จ   สุขิเต   กริสฺสามีติ   จ   มิตฺตามจฺเจ   

 สุขิเต   กริสฺสามีติ   จ   อคฺยาทีหิ   อุปฺปนฺนาสุ   อาปทาสุ   โภเคหิ   ตาสํ   มคฺคํ   

ปทหิตฺวา  อตฺตานํ    โสตฺถึ   กริสฺสามีติ   จ   ธมฺมิกสมณพฺราหฺมเณสุ   อุทฺธคฺคิกํ   ทกฺขิณํ   

ปติฏเปสฺสามีติ   จ   อิเมหิ  โภเคหิ  ปฺจ  พลี  กริสฺสามีติ   จ  ปฺจหิ  การเณหิ  โภคา  

อาทาตพฺพา  ฯ  เอวนฺเตน อาทินฺนโภเคน   ยทตฺถํ    โภคา    อิจฺฉิตา    ตทตฺถํ   กโรนฺเตน   

วิปฺปฏิสารลกฺขโณ   อนุตาโป   ปหียติ  ฯ  ปหีนานุตาปสฺส  จ  สีลมฺป  วิสุชฺฌติ  ฯ  เอวฺจ    

นํ  ปฏิปชฺชนฺตํ  เทวาป  ปสํสนฺติ  เปจฺจ  โส  สคฺเค  ปโมทตีติ ฯ
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แปล มคธเปนไทย  

 ๑. ดวยเหตุน้ัน พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงโอวาทอนาถบิณฑิก คฤหบดี จึง

ตรัส คาถาเหลานี้ ไวในอาทิตยสูตร ในปญจกนิบาต อังคุตตรนิกายวา

   นรชนผูจะตองตายเปนธรรมดา เมื่อระลึกถึงเหตุนี้วาเราไดใช

   สอยบริโภคทรัพยแลว ไดเลี้ยงคนที่ควรเลี้ยงแลวไดผานพน

   อันตรายแลวแล ไดถวายทักษิณาอันมีผลสูงแลวอนึ่ง ไดทําพลี 

   ๕ ประการ ไดบํารุงทานผูมีศีล สํารวมอินทรีย ประพฤติ

   พรหมจรรยแลว บัณฑิตผูครองเรือนพึงปรารถนาโภคทรัพย

   เพื่อประโยชนใด ประโยชนนั้นเราก็ไดถึงโดยลําดับแลว 

   เราไดทํากรรมที่ไมทําตนใหเดือดรอนในภายหลังแลว ดังนี้ 

   ดํารงอยูในธรรมของพระอริยะ บัณฑิตท้ังหลาย 

   ยอมสรรเสริญเขา ในโลกนี้แล เขาจากโลกนี้ไปแลว 

   ยอมบันเทิงในสวรรค ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภุตฺตา ความวา โภคทรัพยทั้งหลายเราไดใชสอยแลว ฯ 

บทวา ภจฺจา ความวา บุคคลที่ควรเลี้ยง คือ บิดา มารดา บุตร ภรรยา คนใช คนงาน และ

มิตรอํามาตย เราก็เลี้ยงแลว คือ อุดหนุนแลว ไดแกชุบเลี้ยงแลว ฯ สุ อักษรในบทวา อา

ปทา สุ นี้ เปนเพียงนิบาต ฯ มีคําอธิบายวา อันตรายท้ังหลาย คือ ความจัญไรท้ังหลาย อัน

เกิดขึ้นจากไฟ นํ้า พระราชา โจร และทายาทผูไมเปนท่ีรักกัน เราก็ผานพนแลว คือ ปด

แลว ไดแก หามแลวดวยการปดทางแหงอันตรายเหลานั้นดวยโภคทรัพยท้ังหลาย ดังนี้ 

ฯ จริงอยู เมื่ออันตรายทั้งหลายเกิดขึ้นจากไฟเปนตน บุคคลเมื่อทําการบริจาคทรัพยเพื่อ

ประโยชนแกเหตุทั้งหลายมีการใหชวยดับไฟที่ไหมเรือนเปนตน ชื่อวายอมปด คือ หามทาง

แหงอันตรายเหลานั้น ดวยโภคทรัพยทั้งหลาย ฯ ในบทวา อุทฺธคฺคา พึงทราบวิเคราะหดังนี้ 

ผลอันสูงมีแกทักษิณานั้น ดวยสามารถการใหผลในภูมิสูง ๆ ขึ้นไป กลาวคือ กามสวรรค 
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๖ ชั้น เหตุนั้น ทักษิณานั้น ชื่อวาอุทธัคคา ฯ ก็ผลแหงกรรม ช่ือวาอัคคะ ผลนั้นในทักษิณา

นี้ มีปกติไปในเบื้องบน เหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาววา อุทฺธมคฺคมสฺสา ฯ บทวา ทินฺนา ไดแก 

เราไดถวายแลวดวยโภคทรัพยทั้งหลาย ฯ สองบทวา ปฺจ พลี ความวา พลี ๕ ประการ* 

เราไดทําแลวดวยโภคทรัพยทั้งหลาย ฯ 

 ๒. บทวา อุปฏฐิตา ไดแก เราไดบํารุงแลวดวยโภคทรัพยทั้งหลาย ฯ บทวา ยทตฺถํ 

ไดแก เพื่อประโยชนใด มีการใชสอยเองเปนตน ฯ บทวา ยทตฺถํ นี้ เปนจตุตถีวิภัตติ ฯ อีก

อยางหนึ่ง ความวา เพื่อทําอรรถะ คือประโยชนใด ฯ สองบทวา ฆรมาวสํ ไดแก อยู ครอง

เรือน ฯ บทวา อนนุตาปยํ ความวากรรมที่เวนจากความเดือดรอนในภายหลัง เราไดทําแลว 

เพราะทําประโยชนนั้น ฯ บทวา เอตํ เปนตน ความวา บุคคลผูเปนอุบาสก ซึ่งจะตองตาย

เปนธรรมดา เมื่อระลึก คือหวนนึกถึงประโยชนนี้ คือท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวโดย

นัยวา ภุตฺตา โภคา เปนตน ดวยประการฉะนี้ ฯ บทวา อริยธมฺเม ไดแก ดํารงอยูแลวใน

ธรรมคือศีล ๕ ฯ แทจริง ศีล ๕ ชื่อวาอริยธรรม เพราะเปนธรรมท่ีพระอริยะท้ังหลายใคร 

คือ เพราะเปนที่รักของพระอริยะทั้งหลาย ฯ ก็พระอริยะท้ังหลาย แมไปสู ภพอื่น ก็ไมละ

ศีล ๕ มีคําอธิบายที่พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวดังนี้วา คฤหบดี อุบาสกช่ือผูเชนทาน เมื่อ

จะถือเอาโภคทรัพยทั้งหลาย พึงถือเอาโภคทรัพยทั้งหลายดวยเหตุ ๕ อยาง คือ เราจักทํา

ตน และปริชน คือ บิดา มารดา บุตร ภรรยา คนใช คนงาน ใหถึงความสุขดวยโภคทรัพย

เหลานี้ ๑ เราจักทํามิตรและอํามาตยทั้งหลาย ใหถึงความสุขดวย โภคทรัพยเหลานี้ ๑ เมื่อ

อันตรายทั้งหลายเกิดขึ้นจากวัตถุทั้งหลายมีไฟเปนตน เราจักปดทางแหงอันตรายเหลานั้น 

ดวยโภคทรัพยทั้งหลายแลว ทําตนใหสวัสดี ๒ เราจักต้ังทักษิณาอันมีผล (ไป) ในเบ้ืองบน 

ในสมณพราหมณผู ประพฤติธรรมทั้งหลาย (ดวยโภคทรัพยเหลานี้) ๑ เราจักทําพลีกรรม 

๕ ประการ ดวยโภคทรัพยเหลานี้ ๑ ฯ อุบาสกนั้น มีโภคทรัพยอันตนถือเอาแลวอยางนี้

ตนปรารถนาโภคทรัพยทั้งหลายเพื่อประโยชนใด เมื่อทําประโยชนนั้น ช่ือวายอมละความ

เดือนรอนในภายหลัง อันมีวิปฏิสารเปนลักษณะเสียได ฯ ก็แมศีลของอุบาสกผูละความ

เดือดรอนในภายหลังไดแลว ยอมหมดจด ฯ อนึ่งเขาผูปฏิบัติอยู อยางน้ี แมทวยเทพ ก็

ยอมสรรเสริญ ละไปแลว เขายอมบันเทิงในสวรรคแล ฯ 




