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พระสุตตันตปฎก
ขุททกนิกาย เถรคาถา
เลมที่ ๒ ภาคที่ ๓
ตอนที่ ๓
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น

เถรคาถา จตุกกนิบาต
๑. นาคสมาลเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระนาคสมาลเถระ
[๓๒๓] เราเดินเขาไปในบิณฑบาตในพระนคร ไดเห็นหญิง
ฟอนรําคนหนึ่ง ตกแตงรางกายดวยเครื่องอาภรณ นุงหม
ผาสวยงาม ทัดทรงดอกไม ลูบไลดวยกระแจะจันทน
ฟอนรําอยูในวงดนตรีที่ถนนหลวง ทามกลางพระนคร
เปนดุจบวงแหงมัจจุราชอันธรรมชาติมาดักไว เพราะฉะนั้น การกระทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย จึง
บังเกิดขึ้นแกเรา อาทีนวโทษปรากฏแกเรา ความเบื่อหนาย
ก็ตั้งลงมั่น ลําดับนัน้ จิตของเราก็หลุดพนจากสรรพกิเลส
ขอทานจงดูความที่แหงธรรมเปนธรรมอันดีเลิศ เราได
บรรลุวชิ ชา ๓ แลว ไดทํากิจพระพุทธศาสนาเสร็จแลว.
จบนาคสมาลเถรคาถา</I
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อรรถกถา จตุกกนิบาต
อรรถกถานาคสมาลเถรคาถาที่ ๑
บทวา อลงฺกตา ไดแก คาถาของ ทานพระนาคสมาลเถระ เรื่อง
นั้นมีเหตุเกิดขึ้นไดอยางไร ?
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาปทุมุตระ ทานพระนาคสมาลเถระนี้ บังเกิดในเรือนมีตระกูล ถึงความเปนผูรูเดียงสา ใน
คิมหสมัย ไดเห็นพระศาสดาเสด็จดําเนินบนภาคพื้นอันรอนระอุไปดวย
แสงพระอาทิตย จึงไดถวายรม.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในสักยราชตระกูล ไดนามวา นาคสมาละ
เจริญวัยแลวไดศรัทธาบวชในสมาคมแหงพระญาติ ไดเปนผูอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจา ตลอดกาลเล็กนอย. วันหนึ่งทานเขาไปบิณฑบาตยังพระนคร
เห็นหญิงนักฟอนคนหนึ่ง ประดับตกแตงแลวฟอนอยู ในเมือ่ ดนตรีกําลัง
ประโคมอยูในหนทางใหญ เริ่มตั้งความสิ้นไปและความเสื่อมไปวา วาโยธาตุอันกระทําใหวิจิตรนี้ ยอมเปลี่ยนแปรกรัชกายไปโดยประการนั้น ๆ
ดวยอํานาจความแผไป นาอัศจรรยสังขารทั้งหลายไมเที่ยง ดังนี้แลว ได
บําเพ็ญขวนขวายวิปสสนาบรรลุพระอรหัต ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไว
ในอปทาน วา
แผนดินรอนดังเพลิง แผนดินดุจมีเถารึงไหล พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมุตระ เสด็จจงกรมอยู
๑

๑. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๔๗.
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ที่กลางแจง เรากั้นรมขาวเดินทางไป ไดเห็นพระสัมพุทธเจาเขาไปกลางแจงนั้น แลวเกิดความคิดขึ้นวา ภูม-ิ
ภาคถูกพยับแดดแผคลุม แผนดินนี้จึงเปนเหมือนถาน
เพลิง พายุใหญทําสรีรกายใหลอยขึ้นไดตั้งขึ้นอยู หนาว
รอน ยอมทําใหลําบาก ขอไดโดยรับรมนี้อันเปนเครื่อง
ปองกันลมและแดดเถิด ขาพระองคจักสัมผัสพระนิพพาน
พระชินเจาทรงพระนามวาปทุมุตระ ผูทรงอนุเคราะห
ประกอบดวยพระกรุณา มีพระยศใหญ ทรงทราบความ
ดําริของเราแลว ทรงรับไวในกาลนั้น เราจักเปนจอม
เทวดา เสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๐ กัป ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๕๐๐ ครั้ง และไดเปนเจาประเทศราช
อันไพบูลยโดยคณานับมิได เราไดเสวยกรรมของตนซึ่ง
กอสรางไวดีแลวในปางกอน นี้เปนชาติสุดทายของเรา
ภพที่สดุ กําลังเปนไปอยู ถึงทุกวันที่ชนทั้งหลายก็พากัน
กั้นเศวตฉัตรใหเราตลอดกาลทุกเมื่อ ในแสนกัปแตภัทรกัปนี้ เราไดถวายรมนั้นไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง
การถวายรม เราเผากิเลสทั้งหลายแลว... ฯลฯ ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ก็แลครัน้ ทานพระพระอรหัตแลว ไดพยากรณพระอรหัตผล โดย
ระบุขอปฏิบัติของตนขึ้นเปนประธานดวย ๔ คาถาวา
เราเดินทางเขาไปบิณฑบาตในพระนคร ไดเห็นหญิง
ฟอนรําคนหนึ่ง ตกแตงรางกายดวยเครื่องอาภรณนุงหม
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สวยงาม ทัดทรงดอกไม ลูบไลดวยกระแจะจันทร ฟอน
รําอยูใ นวงดนตรีที่ถนนหลวง ทานกลางพระนคร เปน
ดุจบวงแหงมัจจุราชอันธรรมชาติมาดักไว เพราะฉะนั้น
การกระทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย จึงบังเกิดขึ้น
แกเรา อาทีนวโทษปรากฏแกเรา ความเบื่อหนายก็ตั้งลง
มั่น ลําดับนั้น จิตของเราก็หลุดพนจากสรรพกิเลส ขอ
ทานจงดูความที่แหงธรรมเปนธรรมอันดีเลิศ เราไดบรรลุ
วิชชา ๓ แลว ไดทํากิจพระพุทธศาสนาเสร็จแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อลงฺกตา ความวา มีตัวประดับดวย
อาภรณมีกําไรมือเปนตน. บทวา สุวสนา ไดแก เครื่องนุงหมผาดี คือ
นุงผางาม. บทวา มาลินี ไดแกทัดทรงดอกไม คือมีพวงดอกไมประดับ
แลว. บทวา จนฺทนุสฺสทา ไดแกมรี างกายลูบไลดวยกระแจะจันทน.
บทวา มชฺเฌ มหาปเถ นารี ตูริเย นจฺจติ นฏฏกี ความวา หญิงนักฟอน
คือหญิงฟอนรําคนหนึ่ง ในสถานที่ตามที่กลาวแลว ฟอนรําอยูในวงดนตรี
มีองค ๕ ในทามกลางถนนพระนคร คือกระทําการฟอนรําอยูตาม
ปรารถนา. บทวา ปณฺฑิกาย ไดแก เพื่อภิกษา. บทวา ปวิฏโมฺหิ
ไดแก เราเขาไปยังพระนคร. บทวา คจฺฉนฺโต น อุทิกฺขิส ความวา เมื่อ
เดินไปบนถนนในพระนคร ตรวจดูถนนเพื่อกําจัดอันตราย ไดแลดูหญิง
นักฟอนนั้น. ถามวาเหมือนอะไร ? แกวา เหมือนบวงแหงมัจจุราช อัน
ธรรมชาติมาดักไว, อธิบายวา อารมณมีรูปเปนตน อันเปนบวงแหง
มัจจุ คือแหงมัจจุราช อันธรรมชาติดักไว คือเที่ยวสัญจรอยูในโลก ยอม
นํามาซึ่งความพินาศโดยสวนเดียวฉันใด หญิงนักฟอนแมนั้นก็ฉันนั้น
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ยอมนํามาซึ่งความพินาศโดยสวนเดียวแกปุถุชนคนบอด เพราะฉะนั้น
ทานจึงกลาววาเสมือนกับบวงแหงมัจจุราช.
บทวา ตโต แปลวา เพราะเหตุนั้น สัตวทั้งหลายจึงเปนผูของอยู
เสมือนบวงแหงมัจจุราช. บทวา เม ไดแก เรา. บทวา มนสีกาโร
โยนิโส อุทปชฺชถ ความวา การกระทําไวในใจโดยแยบคายเกิดขึ้นแลว
อยางนี้วา รางกระดูกนี้ อันเอ็นเกี่ยวพันไว อันเนื้อฉาบทาไว อันผิวหนัง
ปดบังไว ไมสะอาดมีกลิ่นเหม็นนาเกลียดและปฏิกูล มีอันปดบัง ย่ํายี
ทําลาย กําจัดความไมเที่ยงเปนธรรมดา จึงแสดงอาการอันแปลกเชนนี้.
บทวา อาทีนโว ปาตุรหุ ความวา เมื่อวาโดยหัวขอคือการเขาไป
ทรงไวตามสภาวะของกายอยางนี้ เมื่อเรามนสิการ ถือความเกิดขึ้นและ
ความเสื่อมไป และความผุพงั ไปพรอมดวยกิจ (ตามความเปนจริง) แหง
กายนั้น และแหงจิตและเจตสิกอันอาศัยกายนั้น และเมื่อจิตและเจตสิก
ปรากฏโดยความเปนภัย เหมือนเมื่อยักษและรากษสเปนตนปรากฏ
อาทีนวโทษมีอาการเปนอันมากปรากฏแกเราในเพราะเหตุนั้น และยอม
ไดรับอานิสงสในพระนิพพานโดยเปนปฏิปกษตออาทีนวโทษนั้น.
บทวา นิพฺพิทา สมติฏถ ความวา ความเบื่อหนาย ยอมสําเร็จ
ดวยอานุภาพแหงอาทีนวานุปสสนา การตามพิจารณาเห็นโทษ คือ
นิพพิทาญาณยอมสําเร็จแลวในหทัยของเรา, จิตในการจับรูปธรรม และ
นามธรรมเหลานั้น แมเพียงครูเดียวก็ไมปรากฏ, โดยที่แทเกิด แตเพียง
วางเฉยในรูปธรรมนามธรรมนั้นเทานั้น ดวยอํานาจความเปนผูใครจะพน
เปนตน.
บทวา ตโต ความวา เบื้องหนาแตวิปสสนาญาณ.
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บทวา จิตฺต วิมุจฺจิ เม ความวา จิตของเราไดหลุดพนแลวจาก
สรรพกิเลสโดยลําดับแหงมรรค ในเมื่อโลกุตรภาวนาเปนไปอยู. ดวย
เหตุนั้น ทานจึงแสดงเหตุเกิดขึ้นแหงผล. จริงอยูในขณะแหงมรรคจิต
กิเลสทั้งหลาย ชื่อวา ยอมหลุดพน. ในขณะแหงผลจิต กิเลสชือ่ วาหลุดพน
แลว ฉะนี้แล. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถานาคสมาลเถรคาถาที่ ๑

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หนาที่ 7

๒. ภคุเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระภคุเถระ
[๓๒๔] ขาพระองคถูกความงวงเหงาหาวนอนครอบงํา ไดออก
ไปจากวิหาร ขึ้นสูที่จงกรม ลมลงที่แผนดิน ณ ที่ใกล
บันไดจงกรมนั้นนัน่ เอง ขาพระองคลูบเนื้อลูบตัวแลวขึน้ สู
ที่จงกรมอีก เปนผูมีจิตตั้งมั่นแลวในภายในเดินจงกรมอยู
แตนั้น การกระทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย ได
บังเกิดขึ้นแกขาพระองค อาทีนวโทษปรากฏแกขาพระองค
ความเบื่อหนายก็ตั้งลงมั่น ลําดับนั้น จิตของขาพระองค
ก็หลุดพนจากสรรพกิเลส ขอพระองคจงทอดพระเนตร
ดูความที่แหงธรรมเปนธรรมอันดีเลิศ ขาพระองคไดบรรลุ
วิชชา ๓ แลว ไดทาํ กิจพระพุทธศาสนาเสร็จแลว.
จบภคุเถรคาถา

อรรถกถาภคุเถรคาถาที่ ๒
คาถาแหงทานพระภคุเถระ มีคําเริ่มตนวา อห มิทฺเธน ดังนี้. เรื่อง
นั้นมีเหตุเกิดขึ้นไดอยางไร ?
ไดยินวา ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตระ
ทานพระภคุเถระนี้ บังเกิดในเรือนมีตระกูล ถึงความเปนผูรูเดียงสา เมื่อ
พระศาสดาปรินิพพานแลว บูชาพระธาตุทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจา
นั้นดวยดอกไมทั้งหลาย.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานบังเกิดในเทพชั้นนิมมานรดี ทองเที่ยวไป ๆ
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มา ๆ ในเทวโลก และมนุษยโลก ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในสักยราชตระกูล ไดนามวาภคุ เจริญวัยแลว ออกบวชพรอมทานพระอนุรุทธะ
และพระกิมิละ อยูในพาลกโลณกคาม วันหนึ่ง เพื่อจะบรรเทาความที่ถูก
ถีนมิทธะครอบงํา จึงออกจากวิหาร ขึ้นสูที่จงกรมลมลง ทําการลมนั้น
นั่นแหละใหเปนขอสับ บรรเทาถีนมิทธะ เจริญวิปสสนาบรรลุพระอรหัตแลว. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาวไวในอปทาน วา
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาปทุมุตระ ผูม ี
ยศใหญปรินิพพานแลว เราไดเอาผอบอันเต็มดวยดอกไม
ไปบูชาพระสรีระ เรายังจิตใหเลื่อมใสในบุญกรรมนั้นแลว
ไดไปสูสวรรคชั้นนิมมานรดี เราถึงจะไปอยูยังเทวโลก ก็
ยังประพฤติพรหมจรรยอยู ฝนดอกไมตกจากฟากฟา
เพื่อเราตลอดกาลทั้งปวง เราสมภพในมนุษยก็เปนพระราชาผูม ียศใหญ ในอัตภาพนั้นฝนดอกโกสุมตกลงมาเพื่อ
เราทุกเมื่อ เพราะอํานาจที่เอาดอกไมบูชาทีพ่ ระสรีระของ
พระพุทธเจาผูทรงเห็นเหตุนี้เปนการเห็นครัง้ สุดทายของ
เรา ภพที่สุดกําลังเปนไป ถึงทุกวันนี้ ฝนดอกไมก็ตกลง
มาเพื่อเราทุกเวลา ในแสนกัปแตภัทรกัปนี้ เราเอาดอกไม
ใดบูชา ดวยการบูชานั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหง
การบูชาพระสรีระ เราเผากิเลสทั้งหลายแลว...ฯลฯ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ก็แลครั้น ทานบรรลุพระอรหัตแลว ปลอยใหกาลลวงไปดวยสุขอัน
เกิดแตผลจิต และสุขอันเกิดแตพระนิพพาน อันพระศาสดาผูเสด็จเขาไป
๑

๒

๑. ม. ม. ๑๓/ขอ ๑๙๕. กิมพิละ. ๒. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๔๘.
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ใกลเพื่อทรงชื่นชมถึงการอยูโดดเดี่ยวแลวตรัสถามวา ภิกษุ เธอเปนผูไม
ประมาทอยูบางหรือ เมื่อจะประกาศการอยูดวยความไมประมาทของตน
จึงไดภาษิต ๔ คาถาเหลานี้วา
ขาพระองคถูกความงวงเหงาหาวนอนครอบงํา ไดออก
ไปจากวิหารขึ้นสูทจี่ งกรม ลมลงที่แผนดิน ณ ที่ใกลบันได
จงกรมนั้นนั่นเอง ขาพระองคลูบเนื้อลูบตัวแลวขึ้นสูที่
จงกรมอีก เปนผูมีจติ ตั้งมั่นแลวในภายใน เดินจงกรมอยู
แตนั้นการกระทําไวในใจ โดยอุบายอันแยบคาย ได
บังเกิดขึ้นแกขาพระองค อาทีนรโทษปรากฏแกขาพระองค ความเบื่อหนายก็ตั้งลงมั่น ลําดับนั้น จิตของ
ขาพระองคก็หลุดพนจากสรรพกิเลส ขอพระองคจง
ทอดพระเนตรดูความที่แหงธรรมเปนธรรมอันดีเลิศ ขาพระองคไดบรรลุวิชชา ๓ แล ไดทํากิจพระพุทธศาสนา
เสร็จแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มิทฺเธน ปกโต ความวา ผูถูกมิทธะ
อันกําจัดความไมสามารถเปนสภาวะ กลาวคือความเกียจครานแหงกาย
ครอบงํา.
บทวา วิหารา ไดแก จากเสนาสนะ.
บทวา อุปนิกฺขมึ ไดแกออกไปเพื่อเดินจงกรม.
บทวา ตตฺเถว ปปตึ ฉมา ความวา ลมลงทีภ่ าคพื้น เพราะถูก
ความหลับครอบงํา ที่บันไดจงกรมนั้นนั่นแล,
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บทวา คตฺตานิ ปริมชฺชิตฺวา ความวา ตามนวดอวัยวะแหงรางกาย
ตน โดยลมลงที่ภาคพื้นเกลือกฝุนอยู.
บทวา ปุนปารุยฺห จงฺกมน ความวา ไมถึงทําหนาสะยิ้ววา ยัดนี้
เราลมแลว ขึ้นสูที่จงกรมแมอีก.
บทวา อชฺฌตฺต สุสมาหิโต ประกอบความวา เรามีจิตตั้งมั่น
แลวดวยดี คือเปนผูมีจิตมีอารมณเปนหนึ่งจงกรม ดวยการขมนิวรณ
ในกัมมัฏฐาน อันเปนอารมณภายใน. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล
ก็นี้แลเปนการพยากรณพระอรหัตผลของพระเถระ.
จบอรรถกถาภคุเถรคาถาที่ ๒
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๓. สภิยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสภิยเถระ
[๓๒๕] พวกอื่นเวนบัณฑิตยอมรูสึกวา พวกเราที่ทะเลาะ
วิวาทกันนี้ จะพากันยุบยับในทามกลางสงฆนี้ พวกใด
มารูชัดในทามกลางสงฆนั้นวา พวกเราพากันไปสูที่ใกล
มัจจุราช ความทะเลาะวิวาท ยอมระงับไปไดจากสํานัก
ของพวกนั้น เมือ่ ใด เขาไมรูธรรมอันเปนอุบายระงับการ
ทะเลาะวิวาทตามความเปนจริง ประพฤติอยูดุจไมแก
ไมตาย เมื่อนั้น ความทะเลาะวิวาทก็ไมสงบลงได ก็ชน
เหลาใดมารูแจงธรรมตามความเปนจริง เมื่อสัตวทั้งหลาย
พากันเรารอนอยู ชนเหลานั้นยอมไมเรารอน ความ
ทะเลาะวิวาทของพวกเขา ยอมระงับไปไดโดยสวนเดียว
การงานอยางใดอยางหนึ่งที่ยอหยอน วัตรอันเศราหมอง
และพรหมจรรยอันบุคคลพึงระลึกดวยความสงสัย กรรม
๓ อยางนั้น ยอมไมมีผลมาก ผูใ ดไมมีความเคารพใน
เพื่อนพรหมจรรยทงั้ หลาย ผูนนั้ ยอมเปนผูหางไกลจาก
สัทธรรมเหมือนฟากับดินฉะนั้น.
จบสภิยเถรคาถา
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อรรถกถาสภิยคาถาที่ ๓
คาถาของทานสภิยเถระ มีคําเริม่ ตนวา ปเร จ ดังนี้. เรื่องนั้น
มีเหตุเกิดขึ้นไดอยางไร ?
พระเถระแมนี้ ไดสรางบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
เมื่อสั่งสมบุญไวในภพนั้นๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนาม
วากกุสันธะ บังเกิดในเรือนมีตระกูล ถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว วันหนึ่ง
เห็นพระศาสดาเสด็จไปเพื่อประทับอยูพระสําราญในกลางวัน มีจิตเลื่อมใส
ไดถวายรองเทา.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก เมื่อ
พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว เมื่อสุวรรณเจดียประดิษฐานแลว
พรอมดวยกุลบุตร ๖ คน มีตนเปนที่ ๗ บวชในพระศาสนา เรียนพระกรรมฐานอยูในปา เมื่อไมสามารถใหคุณวิเศษบังเกิดได จึงกลาวกะกุลบุตรนอกนี้วา พวกเราเมื่อเที่ยวไปบิณฑบาต ยังมีความอาลัยในชีวิต และ
เพราะมีความอาลัยในชีวิต พวกเราก็ไมสามารถจะบรรลุโลกุตรธรรมได.
และการกระทํากาละอยางปุถุชนยอมเปนทุกข เอาเถอะพวกเราจะผูกบันได
ขึ้นสูภูเขา ไมอาลัยในกายและชีวิต กระทําสมณธรรม. ภิกษุเหลานั้น
ไดกระทําเหมือนอยางนั้น.
ลําดับนั้น พระมหาเถระไดอภิญญา ๖ ในวันนั้นนั่นเอง เพราะ
ความที่ตนเปนผูเพียบพรอมดวยธรรมอันเปนอุปนิสัย นําบิณฑบาตจาก
อุตตรกุรุทวีปเขาไปใหแกภิกษุเหลานั้น. ภิกษุนอกนี้กลาววา ขาแตทาน
ผูเจริญ ทานทํากิจเสร็จแลว กิจเพียงเจรจาปราศรัยกับทานเปนการ
เนิ่นชา, พวกเราจะกระทําเฉพาะสมณธรรมเทานั้น ขอทานจงประกอบ
เนือง ๆ ซึ่งสุขวิหารธรรม ในธรรมทีท่ านเห็นแลวเถิด ดังนี้แลวไดหาม
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บิณฑบาต. พระเถระเมื่อไมสามารถเพื่อจะใหภิกษุเหลานั้นรับไดจึงได
ไปแลว.
ลําดับนั้น โดยกาลลวงไป ๒-๓ วัน บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุ
รูปหนึ่ง ทําใหแจงพระอนาคามิผล มีอภิญญาเปนเครื่องแวดลอม ได
กลาวอยางนั้นนั่นแล ถูกภิกษุเหลานั้นหามแลว ก็ไดไป. ในบรรดาภิกษุ
เหลานั้น พระขีณาสพเถระปรินิพพานแลว. ภิกษุผูอนาคามีเกิดในชั้น
สุทธาวาส. ภิกษุนอกนั้นกระทํากาลกิริยาอยางปุถุชนนั้นเอง เสวยทิพยสมบัติโดยอนุโลมและปฏิโลมในกามาพจรสวรรค ๖ ชั้น ในกาลแหง
พระผูมีพระภาคเจาของเรา จุติจากเทวโลกแลว คนหนึ่งถือปฏิสนธิใน
มัลลราชตระกูล คนหนึ่งถือปฏิสนธิในคันธารราชตระกูล คนหนึ่งถือ
ปฏิสนธิในภายนอกประเทศ, คนหนึ่งถือปฏิสนธิในทองของนางกุลทาริกา
คนหนึ่ง ในกรุงราชคฤห, ฝายสภิยะถือปฏิสนธิในทองของนางปริพาชิกา
คนหนึ่ง.
ไดยินวา นางปริพาชิกานั้น เปนธิดาของกษัตริยพระองคหนึ่ง.
มารดาบิดาจึงไดมอบธิดานั้นใหแกปริพาชกคนหนึ่ง ดวยพูดวา ขอธิดา
ของเราจงรูลัทธิอื่นเถิด. ลําดับนั้น ปริพาชกคนหนึ่งปฏิบัติผิดกับนาง.
นางตั้งครรภกับปริพาชกนั้น ปริพาชกเห็นนางมีครรภไดออกไปแลว
นางไปในที่อื่นคลอดบุตรในสภาในระหวางทาง. เพราะเหตุนั้น เขาจึง
ไดนามวา สภิยะ นั่นเอง.
เขาเจริญวัยแลว บวชเปนปริพาชก เรียนศาสตรตาง ๆ เปนมหาวาที
เที่ยวขวนขวายในวาทะ ไมเห็นบุคคลผูเสมือนกับตน จึงใหสรางอาศรม
ใกลประตูพระนคร ใหขัตติยกุมารเปนตนศึกษาศิลปะอยู ถือเอาปญหา
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๒๐ ขอ ทีม่ ารดาของตนผูเกลียดความเปนหญิงยังฌานใหเกิดขึ้นแลว เกิด
ในพรหมโลกปรุงแตงให ถามสมณพราหมณเหลานั้นๆ. ก็สมณพราหมณ
เหลานั้น ไมอาจพยากรณปญหาเหลานั้นของเขาได แตในอรรถกถาสภิยสูตร มาแลววา สุทธาวาสพรหมไดแตงปญหาเหลานั้น.
ก็ในกาลที่พระผูมีพระภาคเจา ทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐ เสด็จมายังกรุงราชคฤหโดยลําดับ ประทับอยูในพระเวฬุวันมหาวิหาร ทานสภิยะไดไปในที่นั้น เขาไปเฝาพระศาสดา ถามปญหาเหลานั้น.
พระศาสดาไดทรงพยากรณปญหาเหลานั้นของเขา เพราะฉะนั้น เรื่อง
ทั้งหมดพึงทราบโดยนัยที่มาแลวในสภิยสูตร. สวนทานสภิยะเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณปญหาเหลานั้นแลว ทานก็ไดศรัทธาบวชแลว
เริ่มบําเพ็ญวิปสสนาบรรลุพระอรหัต ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาวในอปทาน วา
เราไดถวายการเหยียบแดพระพุทธเจา ทรงพระนาม
วากกุสนั ธะ ผูเปนนักปราชญ มีบาปอันลอยเสียแลว
ทรงอยูจ บพรหมจรรย ซึ่งกําลังเสด็จดําเนินไปสูที่พัก
กลางวัน ในกัปนี้เองเราไดถวายทานใดในกาลนั้น ดวย
ทานนั้น เราไมไดรจู ักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการเหยียบ
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . . ฯลฯ . . . พระพุทธศาสนา
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ก็ทานเปนพระอรหันต เมื่อพระเทวทัตพยายามเพื่อทําลายสงฆ
เมื่อจะใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลายผูเปนฝกฝายแหงพระเทวทัต จึงแสดง
ธรรม ๔ คาถาเหลานี้วา.
๑

๑. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๔๕.
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พวกอืน่ เวนบัณฑิตยอมไมรูสึกวา พวกเราที่ทะเลาะ
วิวาทกันนี้ จะพากันยุบยับในทามกลางสงฆนี้ พวกใด
มารูชัดในทามกลางสงฆนั้นวา พวกเราพากันไปสูที่ใกล
มัจจุราช ความทะเลาะวิวาท ยอมระงับไมไดจากสํานัก
ของพวกนั้น เมื่อใด เขาไมรูธรรมอันเปนอุบายระงับการ
ทะเลาะวิวาทตามความเปนจริง ประพฤติอยูดุจไมแก
ไมตาย เมื่อนั้น ความทะเลาะวิวาทก็ไมสงบลงได ก็ชน
เหลาใดมารูแจงธรรมตามความเปนจริง เมื่อสัตวทั้งหลาย
พากันเรารอนอยู ชนเหลานั้น ยอมไมเรารอน ความ
ทะเลาะวิวาทของพวกเขา ยอมระงับไปไดโดยสวนเดียว
การงานอยางใดอยางหนึ่งที่ยอหยอน วัตรอันเศราหมอง
และพรหมจรรยอนั บุคคลพึงระลึกดวยความสงสัย ธรรม
๓ อยางนั้นยอมไมมีผลมาก ผูไ มมีความเคารพในเพื่อน
พรหมจรรยทั้งหลาย ผูนั้นยอมเปนผูหางไกลจากสัทธรรม
เหมือนฟากับดินฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปเร ความวา ชนเหลาอื่นเวนจาก
บัณฑิตนั้น เปนผูขวนขวายดวยอํานาจ แสดงวัตถุอันกระทําความแตกแยก
มีอาทิวา แสดงอธรรมวาเปนธรรม และแสดงธรรมวาเปนอธรรม
ชื่อวาชนเหลาอื่น. คนเหลานั้น กอวิวาทในทามกลางสงฆนั้น ยอมไม
รูวาพวกเรายุบยับ คือปนป ฉิบหาย ไดแก ไปยังสํานักของมัจจุราช
เนือง ๆ.
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บทวา เย จ ตฺตถ วิชานนฺติ ความวา ในที่ประชุมนั้น บัณฑิต
ยอมรูวาพวกเราไปยังที่ใกลมัจจุราช.
บทวา ตโต สมฺมนฺติ เมธคา ความวา ก็ชนเหลานั้น เมื่อรูอ ยางนั้น
ยังโยนิโสมนสิการใหเกิด ยอมปฏิบัติเพื่อความสงบ ความบาดหมางคือ
ความทะเลาะ. เมื่อเชนนั้นความบาดหมางเหลานั้น ของชนเหลานั้น ยอม
สงบดวยการปฏิบัติของชนเหลานั้น.
บทวา อถวา ปเร จ ความวา ชนเหลาใด ชื่อวา ปเร เหลาอื่น
เพราะเปนผูอยูภายนอกแตพระศาสนา โดยไมรับโอวาทานุสาสนีของ
พระศาสดา ชนเหลานั้นยอมไมรูวา พวกเราถือผิด ยอมยุบยับ คือยอม
พยายาม ในการสละคืนพระศาสนาในโลกนี้ตราบใด ความวิวาทยอมไม
สงบเพียงนั้น ก็ในกาลใด เมื่อวาดวยอํานาจการสละการยึดถือพระศาสนา
นั้น และชนเหลาใดยอมรูตามความเปนจริง ซึ่งสภาวะมีอธรรมและธรรม
เปนตน โดยสภาวะมีอธรรมและธรรมเปนตน ในเมื่อชนเหลานั้นขวนขวายในการวิวาทในทามกลางสงฆนั้น ในกาลนั้น ความหมายมั่น กลาว
คือความวิวาทยอมสงบ เพราะอาศัยบุรุษผูเปนบัณฑิตเหลานั้น จากสํานัก
ของบัณฑิตเหลานั้น ในขอนี้พึงทราบความดังวามาฉะนี้.
บทวา ยทา แปลวา ในกาลใด.
บทวา อวิชานนฺตา ความวา เมื่อไมรูในการสงบวิวาท หรือไมรู
ธรรมและอธรรม โดยความเปนจริง.
บทวา อิริยนฺตฺยมรา วิย ความวา มีความอวดดี มีความโลเล
มีปากกลา มีวาจาพลอย ๆ เปนผูมีความฟุงซาน เปนไปอยู คือประพฤติ
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อยู ไดแกเทีย่ วไปอยู เหมือนชนผูจะไมตาย หรือเหมือนผูกาวลวงความ
แกความตายไดฉะนั้น. ในกาลนั้น วิวาทไมสงบเลย.
บทวา วิชานนฺติ จ เย ธมฺม อาตุเรสุ อนาตุรา ความวา ก็ชน
เหลาใด ยอมรูตามความเปนจริงซึ่งศาสนธรรมของพระศาสดา ชนเหลา
นั้น เมื่อสัตวทั้งหลายพากันเดือดรอนเพราะโรคคือกิเลส เปนผูไมเดือดรอนหมดกิเลส ไมมีทุกขอยู อธิบายวา ความวิวาทยอมสงบโดยสิ้นเชิง
ดวยอํานาจแหงชนเหลานั้น.
บทวา ย กิฺจิ สิถลิ  กมฺม ความวา กุศลกรรมอยางใดอยางหนึ่ง
อันกระทําการถือเอาโดยการกระทํายอหยอน คือกระทําแลวประกอบดวย
ความยอหยอน.
บทวา สงฺกิลิฏ ไดแก การสมาทานวัตรอันเศราหมอง ดวยการ
เที่ยวไปในที่อโคจรมีหญิงแพศยาเปนตน หรือดวยมิจฉาชีพ มีการลอลวง
เปนตน.
บทวา สงฺกสฺสร ความวา พึงระลึกดวยความรังเกียจ คือคนอื่น
พึงไดยินกรรมอันไมสมควรอยางใดอยางหนึ่ง ในวิหารแลว ไมรังเกียจวา
คนโนนทํามิใชหรือ หรือเห็นสงฆแมประชุมกันดวยอํานาจกิจอยางใด
อยางหนึ่ง มีกิจคืออุโบสถเปนตนแลว ระลึก รังเกียจ ระแวง ดวยความ
ระแวงของตนอยางนี้วา ชนเหลานี้รูความประพฤติของเราเปนแน มีความ
ประสงคจะยกวัตรเราจึงประชุมกัน.
บทวา น ต โหติ ความวา พรหมจรรย คือการกระทําสมณธรรม
นั้น คือเห็นปานนั้น ไมมีผลมากแกบุคคลนั้น คือไมมีผลมากโดยภาวะ
ไมมีผลมากแกบุคคลนั้นนั่นเอง ไมมีผลมากแมแกบุคคลผูใหปจจัยแก
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บุคคลนั้น. เพราะฉะนั้นพึงเปนผูมีความประพฤติขัดเกลา อธิบายวา ก็ผู
ที่มีความประพฤติขัดเกลา ก็ไมมีโอกาสวิวาทกันเลย.
บทวา คารโว นูปลพฺภติ ความวา บุคคลใด ไมมีความเคารพ
คือไมมีการกระทําความเคารพ ในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ผูควรเคารพ
โดยไมยึดถืออนุสาสนีโดยเคารพ.
บทวา อารกา โหติ สทฺธมฺมา ความวา บุคคลนั้น คือเห็นปาน
นั้น ยอมอยูใ นที่ไกลจากปฏิบัติสัทธรรมบาง จากปฏิเวธสัทธรรมบาง ก็ครู
ทั้งหลายยอมไมใหเขาศึกษาแมปฏิบัติสัทธรรม และปฏิเวธสัทธรรมนั้น,
เขาเมื่อไมศึกษา ไมถือเอา เขาก็ไมปฏิบัติ เมื่อไมปฏิบัติ ก็จักแทงสัจจะ
ไดจากไหน. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ยอมหางไกลจากพระสัทธรรม.
ถามวา เหมือนอะไร ? แกวา เหมือนฟากับดินฉะนั้น, อธิบายวา อยูใน
ที่ไกลจากสภาวะความเปนจริงแหงธาตุ เหมือนฟา คืออากาศกับแผนดิน
ฉะนั้น. คือไมมีสภาวะเจือกันในบางคราว. ดวยเหตุนั้นนั่นเอง ทานจึง
กลาววา
นักปราชญทั้งหลายกลาววาฟากับดินไกลกัน ฝงมหาสมุทรทั้งสอง ก็ไกลกัน ธรรมของอสัตบุรุษยังไกลกวา
นั้นนะ พระราชา ดังนี้.
จบอรรถกถาสภิยเถรคาถาที่ ๓
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๔. นันทกเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระนันทกเถระ
[๓๒๖] เราติเตียนรางกายอันเต็มไปดวยของนาเกลียด มีกลิ่น
เหม็น เปนฝกฝายแหงมาร ชุม ไปดวยกิเลส มีชอง ๙
ชอง เปนที่ไหลออกแหงของไมสะอาดเปนนิตย ทาน
อยาคิดถึงเรื่องเกา อยามาเลาโลมอริยสาวกผูบ รรลุอริยสัจธรรม ใหยินดีดวยอํานาจกิเลส เพราะอริยสาวกของ
พระตถาคตเหลานั้น ยอมไมยนิ ดีในกามคุณแมในสวรรค
จะปวยกลาวไปไยถึงกามคุณ อันเปนของมนุษยเลา ก็ชน
เหลาใดแลเปนคนพาล มีปญญาทราม มีความคิดชั่ว
ถูกโมหะหุมหอไวแลว ชนเหลานั้นจึงจะกําหนัดยินดีใน
เครื่องผูกที่มารดักไว ชนเหลาใดคาย ราคะ โทสะ และ
อวิชาไดแลว ชนเหลานั้นเปนผูคงที่ เปนผูตัดเสนดาย
คือตัณหาเครื่องนําไปสูภพขาดแลว ไมมเี ครื่องผูกพัน
ยอมไมกําหนัดยินดีในบวงมารนัน้ .
จบนันทกเถรคาถา

อรรถกถานันทกเถรคาถาที่ ๔
คาถาแหงพระนันทกเถระ มีคําเริ่มตนวา ธีรตฺถุ ดังนี้. เรื่องนั้น
มีเหตุเกิดขึ้นไดอยางไร ?
ไดยินวา ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมุตระ
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พระเถระแมนี้ เปนเศรษฐีมีสมบัติมากในหังสวดีนคร กําลังฟงธรรมใน
สํานักของพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไวใน
ตําแหนงอันเลิศ แหงภิกษุผูใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลาย ปรารถนาตําแหนง
นั้น จึงบูชาพระผูมีพระภาคเจาดวยผามีราคา ๑๐๐,๐๐๐ แลวไดตั้งความ
ปรารถนาไว และใหการบูชาดวยประทีป ณ โพธิพฤกษแดพระศาสดา.
จําเดิมแตนั้นมา ทานทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ในกาลแหง
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา กกุสันธะ ไดเปนนกการเวกสงเสียง
กึกกองไพเราะ กระทําประทักษิณพระศาสดา, ภายหลังเปนนกยูง มีจิต
เลื่อมใส วันหนึ่งรองเสียงอันไพเราะขึ้น ๓ ครั้ง อยูที่ประตูถ้ําอันเปน
ที่อยูของพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง ทําบุญในทีน่ ั้น ๆ ดวยอาการอยางนี้
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย บังเกิดในเรือนมีตระกูล
ในกรุงสาวัตถี ไดนามวา นันทกะ เจริญวัยแลว ฟงธรรมในสํานักพระศาสดา ไดศรัทธาบรรพชาเจริญวิปสสนาบรรลุพระอรหัต เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาวไวในอปทาน วา
เราเปนผูมีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ไดชูคบเพลิงไว
๓ ดวง ที่ไมโพธิพฤกษของพระพุทธเจา พระนาม
ปทุมุตระ ซึ่งเปนไมสูงสุดกวาไมทั้งหลาย ในแสนกัป
แตภัทรกัปนี้ เราไดบูชาคบเพลิงใด ดวยการบูชาคบเพลิง
นั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลของการบูชาคบเพลิงเปน
ทาน เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . ฯลฯ . . .พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
๑

๑. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๔๕.
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ก็แลทานเปนพระอรหันต ยับยั้งอยูดวยสุขอันเกิดแตวิมุตติ ถูก
พระศาสดาทรงสั่งใหโอวาทภิกษุทั้งหลาย ในอุโบสถวันหนึ่ง ไดใหภิกษุณี
๕๐๐ บรรลุพระอรหัตโดยโอวาทครั้งเดียวเทานั้น ดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงตั้งทานไวในตําแหนงเปนเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย ผูให
โอวาทนางภิกษุณี. ภายหลังวันหนึ่ง หญิงผูเปนภรรยาเกาคนหนึ่ง แลดู
พระเถระผูกําลังเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี ดวยอํานาจแหงกิเลสแลว
หัวเราะ. พระเถระเห็นกิริยานั้นของหญิงนั้น เมื่อจะกลาวธรรม โดยยกเอา
การประกาศความเปนของปฏิกูลแหงสรีระ จึงไดกลาวคาถา วา
เราติเตียนรางกายอันเต็มไปดวยของนาเกลียด มีกลิน่
เหม็น เปนฝกฝายแหงมาร ชุม ไปดวยกิเลส มีชอง ๙
ชอง เปนที่ไหลออกแหงของไมสะอาดเปนนิตย ทาน
อยาคิดถึงเรื่องเกา อยามาเลาโลมอริยสาวกผูบ รรลุอริยสัจธรรม ใหยินดีดว ยอํานาจกิเลส เพราะพระอริยสาวก
ของตถาคตเหลานั้น ยอมไมยนิ ดีในกามคุณแมในสวรรค
จะปวยกลาวไปไยถึงกามคุณ อันเปนของมนุษยเลา ก็ชน
เหลาใดแลเปนพาล มีปญญาทราม มีความคิดชั่ว ถูก
โมหะหุมหอไวแลว ชนเหลานัน้ จะกําหนัดยินดี ในเครือ่ ง
ผูกที่มารดักไว ชนเหลาใดคายราคะ โทสะ และอวิชชา
ไดแลว ชนเหลานัน้ เปนผูคงที่ เปนผูตัดเสนดาย คือ
ตัณหาเครื่องนําไปสูภพขาดแลว ไมมีเครื่องผูกพัน ยอม
ไมกําหนัดยินดีในบวงมารนั้น.
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/๓๒๖.
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บรรดาบทเหลานั้น ศัพทวา ธิ เปนนิบาต ใชในอรรถวา นาติเตียน
ร อักษร ในบทวา รตฺถุ กระทําการเชื่อมบท อธิบายวา นาติเตียน คือขอ
ติเตียนรางกายนั้น อันเต็มไปดวยของนาเกลียด จงเปนการติเตียนทาน
เถิด.
บทวา ปุเร เปนตน เปนไวพจนแหงการรองเรียก อันแสดงภาวะ
ที่พึงติเตียนหญิงนั้น . บทวา ปุเร ไดแก ในรางกายอันเต็มไปดวยของ
อันนาเกลียดอยางยิ่ง คือซากศพนานาชนิด ไดแก ดวยของอันไมสะอาด
มีอยางตาง ๆ.
บทวา ทุคฺคนฺเธ ไดแก มีสภาวะมีกลิ่นเหม็น เพราะเต็มไปดวย
ซากศพนั่นเอง.
บทวา มารปกฺเข ความวา เพราะเหตุที่วัตถุอันวิสภาค (ที่เปนขาศึก
กัน) ยอมยังกิเลสมารใหเจริญ เพราะปุถุชนคนบอด มีการใสใจโดยไม
แยบคายเปนนิมิต และยอมใหโอกาสแกเทวบุตรมารเขาไป. เพราะฉะนั้น
จึงเปนฝกฝายแหงมาร. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา มารปกฺเข ดังนี้.
บทวา อวสฺสุเต ความวา อันชุมไปดวยการไหลออกแหงกิเลสและ
ดวยการไหลออกแหงของอันไมสะอาด ในที่นั้น ๆ ตลอดกาลทั้งปวง.
บัดนี้ ทานแสดงถึงฐานะเปนที่ไหลออกแหงของอันไมสะอาดของ
หญิงนั้น ทีท่ านกลาวไวโดยนัยวา ขีต้ าไหลออกจากตาเปนตน.
ก็หญิงนั้น เมื่อรูตามความเปนจริง ซึ่งกายอันมีชอง ๙ ชอง เต็ม
ไปดวยของอันไมสะอาด ไหลออกเปนนิจดวยอาการอยางนี้ อยาสําคัญการ
หัวเราะการเจรจาการเลน อันเปนไปในการไมรถู ึงเรื่องเกาวา อยาคิด
สําคัญถึงเรื่องเกา คืออยาคิดวา แมบัดนี้ เธอจักปฏิบัติอยางนี้.
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บทวา มาสาเทสิ ตถาคเต ความวา ทานอยาเขาประเลาประโลม
ดวยความดูหมิ่น และดวยอํานาจกิเลสซึ่งพระอริยสาวก ผูดําเนินไปอยาง
นั้น ดวยมีมรรคผลเปนที่มา เปนอยางนั้น คือโดยประการนั้น เหมือน
ปกติสัตวใหยินดีวา พุทธสาวกในปางกอน มาดวยความถึงพรอมดวย
ธรรมอันเปนอุปนิสัยฉันใด หรือวาพุทธสาวกเหลานั้น ไปคือดําเนิน
ไปดวยการปฏิบัติชอบฉันใด อนึ่งมาถึง คือบรรลุ ไดแก หยั่งรู ลักษณะ
อันถองแทแหงรูปธรรมและนามธรรม และธรรมอันถองแท คืออริยสัจ
ฉันใด แมชนเหลานี้ก็ฉันนั้น. ทานกลาวเหตุแหงความเปนผูไมประเลา
ประโลมยินดีวา พระอริยสาวกยอมไมกําหนัดยินดีแมในสวรรค จะปวย
กลาวไปไยถึงพวกมนุษยเลา ดังนี้ อธิบายวา พุทธสาวกเหลานั้น ยอม
ไมกําหนัดยินดีในสุข แมอันพระสัพพัญูพุทธเจาไมสามารถใหสิ้นลงได
ดวยการบอกทางก็ดี ในสวรรคก็ดี คือยอมยังราคะใหเกิด เพราะเห็น
โทษในสังขารทั้งหลายดีแลว จะปวยกลาวไปไยถึงกามคุณ อันเปนของ
มนุษย อันเปนเสมือนกองคูถ คือไมจําตองกลาวถึงเลยวา ไมกําหนัด
ยินดีในกามคุณนั้น.
บทวา เย จ โข ความวา ก็ชนเหลาใด ชื่อวาเปนพาล เพราะ
ประกอบดวยความเปนพาล ชื่อวาเปนผูมีปญญาทราม เพราะไมมีปญญา
อันมีโอชะเกิดแตธรรม ชื่อวาผูมีความคิดชั่ว เพราะครุนคิดแตสิ่งที่ชั่ว
โดยคามเห็นในสิ่งที่ไมงามวางาม ชือ่ วาถูกโมหะครอบงํา เพราะเปนผูมี
จิตถูกโมหะ คือความไมรูปดบังไว โดยประการทั้งปวง ปุถุชนคนบอด
ก็เชนนั้น คือเห็นปานนั้น ยอมกําหนัดยินดีในเครื่องผูกพัน อันสําคัญวา
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เปนหญิง อันมารซัดไป คืออันมารดักไว ไดแกบวงมารนั้น ๆ ไดแก
กําหนัด ติดอยู ของอยู สยบ หมกอยู.
บทวา วิราชิตา ความวา ก็ชนเหลาใดคือพระขีณาสพ คาย คือละ
ไดตัดขาด ราคะ อันมีสภาวะเปลื้องไดยาก เหมือนเครื่องยอมที่หยอดดวย
น้ํามัน โทสะ มีสภาวะประทุษราย เหมือนขาศึกไดโอกาส และ อวิชชา
มีสภาวะไมรู ดวยการคายดวยอริยมรรค โดยประการทั้งปวง ชนเหลานี้
ก็เชนนั้น ผูม ีตัณหาดุจเสนดายเครื่องนําสัตวไปสูภพอันตัดไดแลว ดวย
ศัสตราคืออรหัตมรรค ชือ่ วาผูไมมีกิเลสดุจเครื่องผูก เพราะไมมีเครื่องผูก
แมในที่ไหน ๆ นั้นนั่นเอง ยอมคายบวงของมารตามที่กลาวแลวนั้น พระเถระแสดงธรรมแกหญิงนั้น แลวไป ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถานันทกเถรคาถาที่ ๔
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๕. ชัมพุกเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระชัมพุกเถระ
[๓๒๗] เราเอาธุลีและฝุนทาตัวอยูตลอด ๕๕ ป บริโภคอาหาร
เดือนละครั้ง ถอนผมและหนวด ยืนอยูดวยเทาขางเดียว
งดเวนการนั่ง กินคูถแหง ไมยินดีอาหารที่เขาเชื้อเชิญ
เราไดทําบาปกรรมอันเปนเหตุใหไปสูทุคติเปนอันมากเชน
นั้น ถูกโอฆะใหญพัดไปอยู ไดถึงพระพุทธเจาเปนที่พึ่ง
ขอทานจงดูสรณคมนและความที่ธรรมเปนธรรมอันดีเลิศ
วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลว เราไดทํากิจพระพุทธศาสนา
เสร็จแลว.
จบชัมพุกเถรคาถา

อรรถกถาชัมพุกเถรคาถาที่ ๕
คาถาแหงทานพระชัมพุกเถระ มีคําเริ่มตนวา ปฺจปฺาส ดังนี้.
เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
พระเถระแมนี้ ไดทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
กอสรางบุญไวในภพนั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา
ติสสะ บังเกิดในเรือนมีตระกูล ถึงความเปนผูรูเดียงสา เชื่อพระสัมมาสัมโพธิญาณของพระศาสดา ไหวตนโพธิพฤกษแลว บูชาดวยการพัดวี.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก ใน
กาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปะ บังเกิดในเรือนมีตระกูล
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ถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว บรรพชาในพระศาสนา เปนเจาอาวาสอยูใน
อารามอันอุบาสกคนหนึ่งไดสรางไว อันอุบาสกนั้นอุปฏฐากอยู. ภายหลัง
วันหนึ่ง พระขีณาสพเถระรูปหนึ่ง ผูค รองจีวรปอน ๆ มาจากปาบายหนา
ไปยังบานเพื่อโกนผม อุบาสกนั้นเห็นเขาแลว เลื่อมใสในอิริยาบถ ให
ชางกัลบกปลงผมและหนวด ใหบริโภคโภชนะอันประณีต ถวายจีวรดี ๆ
นิมนตใหอยูดวยคําวา ขอทานจงอยูในที่นี้แหละขอรับ.
ภิกษุเจาอาวาสเห็นดังนั้น มีความริษยา และมีความตระหนี่เปน
ปกติ กลาวกะพระเถระผูขีณาสพวา ดูกอนภิกษุ การที่ทานเอานิ้วมือ
ถอนผมเปนอเจลก เลี้ยงชีพดวยอาหารคือคูถและมูตรยังประเสริฐกวา การ
อยูในที่นี้ดวยอาการอยางนี้ ของผูอันอุบาสกลามกนี้บํารุงอยู ดังนี้. ก็แล
ครั้นกลาวอยางนี้แลว เขาไปยังเวจกุฎีในขณะนั้นนั่นเอง เอามือกอบคูถ
กินและดื่มมูตรเหมือนคดขาวปายาสฉะนั้น. ดวยทํานองนี้ดํารงอยูตลอดอายุ
ทํากาละแลวไหมในนรก มีคูถและมูตรเปนอาหารอีก ดวยเศษแหงวิบาก
ของกรรมนั้นนั่นแล แมเกิดในหมูมนุษยไดเปนนิครนถมคี ูถเปนภักษา
๕๐๐ ชาติ.
ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในกําเนิดมนุษยอีก บังเกิดในตระกูล
แหงคนทุกขยาก เพราะกําลังแหงกรรมแหงการวารายพระอริยเจา เขาให
ดื่มน้ํานม นมสด หรือเนยใส ก็ทิ้งสิ่งนั้นแลว ดื่มเฉพาะน้ํามูตรเทานั้น
เขาใหบริโภคขาวสุกก็ทิ้งขาวสุกนั้นแลว เคี้ยวกินแตคูถเทานั้น, เติบโต
ดวยการบริโภคคูถและมูตรดวยอาการอยางนี้ แมเจริญวัยแลว ก็บริโภค
แตคูถและมูตรเทานั้น. พวกมนุษยเมื่อไมอาจจะหามจากการบริโภคคูถและ
มูตรนั้นจึงละทิ้งเสีย. เขาอันพวกญาติละทิ้งเสียแลว จึงบวชเปนนักบวช

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หนาที่ 27

เปลือย ไมอาบน้ํา, ครองผาเปอนดวยธุลีและฝุน ถอนผมและหนวด หาม
อิริยาบถอื่น เดินดวยเทาเดียว ไมยินดีการนิมนต ถือเอาโภชนะที่ผูตองการ
บุญ อธิษฐานเขาอยูประจําเดือนให ดวยปลายหญาคาเดือนละครั้ง กลางวัน
เลียดวยปลายลิ้น, สวนกลางคืนไมเคี้ยวกินดวยคิดวา คูถสดมีตัวสัตว จึง
เคี้ยวกินแตคูถแหงเทานั้น เมื่อเขาทําอยูอยางนี้ลวงไป ๕๕ ป มหาชน
สําคัญวา เปนผูมีตบะมาก มีความปรารถนานอยอยางยิ่ง จึงไดนอมไป
หาเขา โอนไปหาเขา.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทอดพระเนตรเห็นธรรมอันเปน
อุปนิสัยแหงพระอรหัต รุงเรืองอยูในภายในดวงหทัยของเขา เหมือน
ประทีปในหมอฉะนั้น แลวพระองคเสด็จไปในที่นั้นแสดงธรรม ใหเขา
ดํารงอยูในโสดาปตติผล ใหเขาไดอุปสมบทดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทา ให
ขวนขวายวิปสสนา ใหดาํ รงอยูในพระอรหัต.
ในเรื่องนี้มีความสังเขปเพียงเทานี้. สวนความพิสดาร พึงทราบ
โดยนัยที่กลาวไวแลวในอรรถกถาแหงคาถาวา มาเส มาเส กุสคฺเคน
ในพระธรรมบท. ก็ทานดํารงอยูในพระอรหัตแลว ในเวลาปรินิพพาน
เมื่อแสดงวา แมเราปฏิบัติผิดในชั้นตน อาศัย พระสัมมาสัมพุทธเจา บรรลุ
ธรรมที่พระสาวกควรบรรลุ จึงกลาว ๔ คาถา นี้วา
เราเอาธุลีและฝุนทาตัวอยูตลอด ๕๕ ป บริโภค
อาหารเดือนละครั้ง ถอนผมและหนวด ยืนอยูดวยเทา
ขางเดียว งดเวนการนั่ง กินคูถแหง ไมยินดีอาหารที
เขาเชื้อเชิญ เราไดทําบาปกรรมอันเปนเหตุใหไปสูทุคติ
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/๓๒๗.
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เปนอันมากเชนนั้น ถูกโอฆะพัดไปอยู ไดถึงพระพุทธเจา
เปนที่พึ่ง ขอทานจงดูสรณคมนและความที่ธรรมเปนธรรม
อันดีเลิศ วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลว เราไดทํากิจพระพุทธศาสนาเสร็จแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฺจปฺาสวสฺสานิ รโชชลฺลมธารยึ
ความวา มีกายทรงไวซึ่งธุลีกลาวคือ ละอองอันจรมาติดอยูที่รางกาย
และฝุนกลาวคือมลทินแหงรางกาย เกิน ๕๕ ป โดยหามการอาบน้ํา ดวย
การเขาถึงการบวชเปนคนเปลือย.
บทวา ภฺุชนฺโต มาสิก ภตฺต ความวา เคี้ยวกินคูถในราตรี
ชื่อวาเปนผูเขาจําหนึ่งเดือนเพื่อจะลวงโลก บริโภคโภชนะที่ผูตองการบุญ
ให โดยวางไวที่ปลายลิ้นเดือนละครั้ง.
บทวา อโลจยึ ความวา ใชมอื ถอนผมและหนวดที่มีรากหยอน
โดยเพิ่มขี้เถาเชนนั้นเขาไป.
บทวา เอกปาเทน อฏาสึ อาสน ปริวชฺชยึ ความวา เวนการนั่ง
โดยประการทั้งปวง และเมื่อจะยืนก็ยกมือทั้งสองขึ้น ไดยืนโดยเทาเดียว
เทานั้น.
บทวา อุทฺเทส ไดแก เธอเชิญ. อาจารยบางพวกกลาววา อุทิสฺสกต
ทําเจาะจง ดังนี้.
บทวา น สาทิย ไดแก ไมรับ อธิบายวาปฏิเสธ.
บทวา เอตาทิส กริตฺวาน พหุ ทุคฺคติคามิน ความวา ไดกระทํา
บาปกรรมไวมาก อันเปนเหตุใหไปทุคติ อันยังวิบากใหเกิดเชนนั้น คือ
เห็นปานนั้นใหเกิดในชาติกอน ๆ และในชาตินี้.
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บทวา วุยฺหมาโน มโหเฆน ความวา อันโอฆะใหญมีกาโมฆะ
เปนตน เมื่อวาโดยพิเศษอันทิฏโฐฆะ ครามาเฉพาะสูสมุทรคืออบาย.
บทวา พุทฺธ สรณมาคม ความวา ไดอัตภาพเปนมนุษยโดยยาก
เพราะขาดบุญกรรมเชนนั้น บัดนีไ้ ดถึงพระพุทธเจาวาเปนสรณะเพราะ
กําลังแหงบุญ คือไดเลือ่ มใสในพระศาสดา ดวยความเลื่อมใสอันไม
หวั่นไหววา พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสรูเองโดยชอบดวยพระองคเอง.
บทวา สรถเคมน ปสฺส, ปสฺส ธมฺมสุธมฺมต ความวา ทานจงดู
สรณคมนของเรา อันเปนบอเกิด (ที่พํานัก) และจงดูภาวะที่ศาสนธรรม
เปนธรรมดี ที่เราปฏิบัตผิ ิดเชนนั้น อันพระศาสดาทรงใหถึงพรอมซึ่ง
สมบัติเชนนี้ โดยพระโอวาทครั้งเดียวเทานั้น.
ดวยบทวา ติสฺโส วิชฺชา ดังนี้เปนตน ทานแสดงถึงสมบัตินั้น.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
เราไหวโพธิพฤกษของพระผูม ีพระภาคเจา ทรงพระนามวาติสสะ ไดทําธรรมาสนะและพัดสําหรับพัดในที่นนั้
ในกัปที่ ๙๒ แตภัทรกัปนี้ เราไดถวายพัดทอง ดวยกรรม
นั่นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลของการพัด เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว...ฯลฯ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ
แลว ดังนี้.
จบอรรถกถาชัมพุกเถรคาถาที่ ๕
๑. ข. อ. ๓๓/ขอ ๔๓.
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๖. เสนกเถรคาถา

วาดวยคาถาของพระเสนกเถระ
[๓๒๘] การที่เราไดมา ณ ทีใ่ กลทาคยาในเดือนผัคคุณ มาสนี้
เปนการมาดีแลวหนอ เพราะไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา
ผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง ผูแสดงธรรมอันสูงสุด มี
พระรัศมีมาก เปนพระคณาจารย ถึงความเปนผูเลิศ
เปนนายกวิเศษของมนุษยโลก พรอมทั้งเทวโลก ผูชนะ
มาร ผูมีการเห็นหาสิ่งจะเปรียบมิได มีอานุภาพมาก
เปนมหาวีรบุรษุ ผูรุงเรื่องใหญ ไมมีอาสวะ สิ้นอาสวะ
ทั้งปวง เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย ไมมีภัยแต
ที่ไหน พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรงปลดเปลื้องเรา
ผูมีนามวาเสนกะ ผูเศราหมองมาแลวนาน มีสันดาน
ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ จากกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งปวง.
จบเสนกเถรคาถา
๑

อรรถกถาเสนกเถรคาถาที่ ๖
คาถาของทานพระเสนกเถระ มีคําเริ่มตนวา สฺวาคต วต ดังนี้.
เรื่องนั้น มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
พระเถระแมนี้ ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
สั่งสมบุญไวในภพนั้นๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา สิขี
๑. ผัคคุณมาส เดือน ๔ มีนาคม.
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บังเกิดในเรือนมีตระกูล ถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว วันหนึง่ เห็นพระศาสดา มีจิตเลื่อมใส บูชาพระผูมีพระภาคเจาดวยกําหางนกยูง.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในตระกูลพราหมณ บังเกิดในทองของนองสาว
ของพระอุรุเวลกัสสปเถระ ทานไดนามวาเสนกะ ทานเจริญวัยแลวถึง
ความสําเร็จในศิลปวิชาของพวกพราหมณ อยูครองฆราวาส.
ก็สมัยนั้น มหาชนพากันเลนมหรสพในอุตตรผัคคุณีนักขัตฤกษปลาย
เดือน ๔ ทุก ๆ ป กระทําพิธีสรงน้ําที่ทาใกลแมน้ําคยา, ดวยเหตุนั้น
ชนทั้งหลายพากันเรียกมหรสพนั้นวา คยาผัคคุณี ดังนี้.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ใกลทาแหงแมน้ําคยา
เพื่ออนุเคราะหแกเวไนยสัตว ในวันมหรสพเชนนั้น, ฝายมหาชนจากที่
นั้น ๆ เขาไปยังที่นั้น ๆ ดวยความประสงคจะสรงสนานที่ทาน้ํา. ในขณะ
นั้น แมทานเสนกะเขาไปยังที่นั้นเพื่อสรงสนานที่ทาน้ํา เห็นพระศาสดา
กําลังทรงแสดงธรรม ฟงธรรมแลวกลับไดศรัทธาบวช เมื่อกระทํากรรม
เพื่อวิปสสนา ไมนานนักก็บรรลุพระอรหัต ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาวไวใน
อปทาน วา
เราถือกําหางนกยูงเขาไปเฝาพระโลกนายก เรามีจติ
เลื่อมใส ไดถวายกําหางนกยูง ดวยกําหางนกยูงนี้และ
ดวยการตั้งเจตนาไว ไฟ ๓ กองของเราจึงดับสนิทแลว เรา
ไดสุขอันไพบูลย โอ พระพุทธเจา โอ พระธรรม โอ
สัมปทาแหงพระศาสดาของเรา เราถวายกําหางนกยูงแลว
เราไดความสุขอันไพบูลย ไฟ ๓ กองของเราดับสนิทแลว
๑

๑. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๔๒.
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เราถอนภพขึ้นไดทั้งหมดแลว อาสวะทั้งปวงหมดสิ้นไป
แลว บัดนี้ภพใหมมไิ ดมี ในกัปที่ ๓๑ แตภทั รกัปนี้ เรา
ถวายทานใดในกาลนั้น ดวยทานนั้นเราไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการถวายกําหางนกยูง เราเผากิเลสทั้งหมด
แลว...ฯลฯ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ก็แลครัน้ ทานบรรลุพระอรหัตแลว ไดพิจารณาการปฏิบัติของตน
เกิดโสมนัส ไดกลาว ๘ คาถา ดวยอํานาจอุทาน วา
การที่เราไดมา ณ ที่ใกลทาคยาในเดือนผัคคุณมาสนี้
เปนการมาดีแลวหนอ เพราะไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา
ผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง ผูแสดงธรรมอันสูงสุด มี
พระรัศมีมาก เปนพระคณาจารย ถึงความเปนผูเลิศ
เปนนายกวิเศษของมนุษยโลก พรอมทั้งเทวโลก ผูชนะ
มาร ผูมีการเห็นหาสิ่งจะเปรียบมิได มีอานุภาพมาก
เปนมหาวีรบุรษุ ผูรุงเรื่องใหญ ไมมีอาสวะ สิ้นอาสวะทั้งปวง เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย ไมมีภัยแตที่ไหน
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงปลดเปลื้องเรา ผูมี
นามวาเสนกะ ผูเศราหมองมานานแลว มีสันดานประกอบ
ดวยมิจฉาทิฏฐิ จากกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งปวง ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สฺวาคต วต เม อาสิ ความวา การที่
เราไดมา ณ ที่ใกลทาคยาในเดือนผัคคุณมาสนี้ เปนการมาดีแลวหนอ
หรือการมาของเราเปนการดีหนอ.
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๒๘.
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บทวา คยาย ไดแก ที่ใกลแหงทาคยา,
บทวา คยผคฺคุยา ความวา ในอุตตรผัคคุณีนักขัตฤกษปลายเดือน ๔
อันไดโวหารวา คยาผัคคุ.
บทวา ย เปนตน เปนบทแสดงเหตุแหงความเปนผูมาดี. บรรดา
บทเหลานั้น บทวา ย แกเปน ยสฺมา แปลวา เพราะเหตุใด.
บทวา อทสฺสาสึ แปลวา ไดเห็นแลว.
บทวา สมฺพุทฺธ ความวา ซึ่งวา สัมพุทธะ เพราะตรัสรูธรรม
ทั้งปวงโดยชอบและดวยพระองคเอง.
บทวา ทสฺเสนฺต ธมฺมมุตฺตม ความวา ผูตรัสรูธรรมสูงสุด คือเลิศ
ประเสริฐกวาธรรมทั้งปวง ไดแก ธรรมเปนเครื่องนําสัตวออกจากทุกขโดย
แทจริง ควรแกอัธยาศัยของเวไนยสัตว.
บทวา มหปฺปภ ไดแก ประกอบดวยรัศมีแหงสรีระ. และดวยรัศมี
แหงญาณอันใหญ.
บทวา คณาจริย ความวา ชื่อวา คณาจริยะ เพราะใหคณะมีภิกษุ
บริษัทเปนตนศึกษาอาจาระโดยการฝกอยางสูงสุด. ซึ่งวา ถึงความเลิศ
เพราะบรรลุคุณมีศีลเปนตนอันเปนคุณสูงสุด. ซึง่ วา เปนผูนําอันวิเศษ
เพราะฝกเทวดาและมนุษยเปนตนดวยการฝกอยางยอดเยี่ยม และเพราะ
พระองคเวนจากผูแนะนํา. เปนผูอันใคร ๆ ไมครอบงํา เพราะพระองค
ครอบงําสัตวโลกทั้งสิ้นดํารงอยู และชื่อวา เปนชินะแหงโลกพรอมดวย
เทวโลก คือเปนชินะผูเลิศในโลกพรอมดวยเทวโลก เพราะพระองค
ทรงชํานะมารทั้ง ๕, ชื่อวา ผูทรงมีการเห็นหาผูเปรียบปานมิได เพราะ
มีพระรูปกายอันประดับดวย มหาปุริสลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ และ
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อนุพยัญชนะ ๘๐ เปนตน แลเพราะมีพระธรรมกายอันประดับดวยคุณ มี
ทศพลญาณ และจตุเวสารัชญาณเปนตน และมีทัสสนะอันชาวโลกทั้งสิ้น
จะพึงประมาณมิได และเพราะมีทัสสนะหาผูเสมอเหมือนมิได.
ชื่อวา มหานาคะ เพราะเปนผูเสมือนกุญชรเชือกประเสริฐใหญ
เหตุเพียบพรอมดวยทุคติ กําลังและความบากบั่น และเพราะมีอานุภาพมาก
แมในบรรดาทานผูประเสริฐคือพระขีณาสพ. ชื่อวา มหาวีระ เพราะย่ํายี
มารและเสนามารเสียได และเพราะมีความกลาหาญอยางใหญหลวง.
บทวา มหาชุตึ ความวา ผูมีเดชเกิดจากมีคลังทรัพยจับจายมาก
คือผูมีเดชมาก. ชื่อวา อนาสวะ ไมมีอาสวะ เพราะทานไมมีอาสวะทั้ง ๔.
ชื่อวา สิ้นอาสวะทั้งปวง เพราะอาสวะทั้งปวงพรอมดวยวาสนาของทาน
หมดสิ้นแลว. เพราะจะแสดงวา สาวกพุทธเจา และพระปจเจกพุทธะ
เปนผูชื่อวาสิ้นอาสวะโดยแท ถึงอยางนั้น เฉพาะพระสัมพุทธเจาทั้งหลาย
ยอมชื่อวายอมทําอาสวะพรอมดวยวาสนาใหสิ้นไป ทานจึงกลาววา อนาสว
แลวกลาวอีกวา สพฺพาสวปริกฺขีณ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ชื่อวาผูสิ้นอาสวะทั้งปวง เพราะทานสิ้นอาสวะทั้งปวงพรอมทั้งวาสนาสิ้น
แลว. มีวาจาประกอบความวา ชื่อวาเปนศาสดา เพราะทรงพร่ําสอน
เวไนยสัตวตามสมควร ดวยประโยชนในปจจุบัน และดวยประโยชนใน
สมัยปรายภพ ชื่อวาผูไมมีภัยแตที่ไหน ๆ เพราะไมมีภัยแมแตที่ไหน ๆ
เหตุเปนผูแกลวกลาดวยเวสารัชญาณ ๔ เพราะเหตุไดเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาเห็นปานนั้น ฉะนั้น เราจึงเปนผูชื่อวามาดีแลว.
บัดนี้ เมื่อจะแสดงคุณที่ตนไดแลว เพราะไดเห็นพระศาสดา จึง
ไดกลาวคาถาที่ ๔
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คําอันเปนคาถามีอธิบายดังนี้วา ทานเสนกะประกาศความเลื่อมใส
ยิ่งในพระผูมีพระภาคเจาวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนศาสดา
ของเรา เมื่อจะปลดเปลื้องเรา ผูเศราหมองมาตลอดกาลนาน ในสงสาร
อันหาเบื้องตนและที่สุดตามรูไมไดดวยวัตถุ คือสังกิเลส เครื่องเศราหมอง
เหมือนน้ําเตา เต็มดวยน้ําขาวฉะนั้น เหมือนตุมเต็มดวยเปรียง และ
เหมือนทอนผาเกาอันน้ํามันเหลวดื่มแลวฉะนั้น ผูถูกเครื่องผูกคือทิฏฐิผูก
ไวที่เสาคือสักกายทิฏฐิ เหมือนสุนัขถูกผูกไวที่เสาไมมะสังฉะนั้น ใหพน
จากเครื่องผูกนั้น จึงปลดเปลื้องเราผูชื่อวาเสนกะ จากเครื่องรอยรัดทั้งปวง
มีอภิชฌาเปนตน ดวยมือคืออริยมรรค.
จบอรรถกถาเสนกเถรคาถาที่ ๖
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๗. สัมภูตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสัมภูตเถระ
[๓๒๙] ผูใดรีบดวนในเวลาที่ควรชา และชาในเวลาที่ควรรีบ
ดวน ผูน ั้นเปนพาลยอมประสพทุกข เพราะไมจัดแจงโดย
อุบายอันชอบ ประโยชนของผูนั้นยอมเสื่อมไป เหมือน
พระจันทรขางแรม เขายอมถึงความเสื่อมยศ และแตก
จากมิตรทั้งหลาย ผูใ ดชา ในเวลาที่ควรชา รีบดวนในเวลา
ที่ควรรีบดวน ผูนนั้ เปนบัณฑิตถึงความสุข เพราะได
จัดแจงโดยอุบายอันชอบ ประโยชนของผูนั้นยอมบริบูรณ
เหมือนพระจันทรขา งขึ้น เขายอมไดยศ ไดเกียรติคุณ
และไมแตกจากมิตรทั้งหลาย.
จบสัมภูตเถรคาถา

อรรถกถาสัมภูตเถรคาถาที่ ๗
คาถาของทานพระสัมภูตเถระ มีคําเริ่มตนวา โย ทนฺธกาเล ดังนี้
เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
พระเถระแมนี้ ไดทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
บําเพ็ญบุญในภพนั้น ๆ เมื่อโลกวางพระพุทธเจา บังเกิดในกําเนิดกินนร
ที่ฝงแมน้ําจันทภาคา วันหนึ่งเห็นพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งมีจิตเลื่อมใส
ไหวแลว กระทําอัญชลีไดกระทําการบูชาดวยดอกอัญชัน.
ดวยบุญกรรมนั้น เธอทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ ฟงธรรมในสํานักของพระธรรมภัณฑาคาริกภายหลัง
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แตพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพาน ไดศรัทธาบวชแลวกระทําสมณธรรม
เจริญวิปสสนาบรรลุพระอรหันต. ดวยเหตุนั้นจึงกลาวไวในอปทาน วา
ครั้งนั้นเราเปนกินนร อยูทใี่ กลฝง แมน้ําจันทภาคา ได
เห็นพระสยัมภูพุทธเจาผูปราศจากธุลี มีความเลื่อมใส
โสมนัสเกิดความปราโมทย ประนมอัญชลีแลวถือเอาดอก
รกฟาขาวมาบูชาพระสยัมภู ดวยกรรมที่เราทําไวดีแลว
นั้น และดวยการตั้งเจตจํานงไว เราละรางกินนรแลว
ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส เราไดเปนจอมเทพเสวยราชสมบัตใิ นเทวโลก ๓๖ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิเสวยราชสมบัติอันใหญ ๑๐ ครั้ง ไดเปนพระเจาประเทศราช
อันไพบูลยโดยคณนานับมิได พืชอันหวานในเนื้อนาอันดี
คือพระสยัมภู ไดสาํ เร็จผลเปนอันดีแกเราแลว กุศลของ
เรามีอยู เราบวชเปนบรรพชิต ทุกวันนี้ เราควรแกการ
บูชาในศาสนาของพระศากยบุตร เราเผากิเลสทั้งหลาย
แลว . . .ฯลฯ . . . พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ก็แลทานครั้นบรรลุพระอรหัตแลว อยูดวยสุขอันเกิดแตวิมุตติ เมื่อ
พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานได ๑๐๐ ป เมื่อภิกษุผูเปนบุตรแหงเจาวัชชี
ชาวกรุงเวสาลี ยกยองวัตถุ ๑๐๐ ประการ เมื่อพระขีณาสพ ๕๐๐ รูป ผู
อันพระยสกากัณฑกบุตตรเถระกระตุนเตือนใหอาจหาญขึ้น ทําลายทิฏฐินั้น
ยกยองพระสัทธรรม กระทําสังคายนาพระธรรมวินัย เพราะความสังเวช
ในธรรม ในการที่ภิกษุชาวเมืองวัชชีบุตรแสดงสัตถุศาสนนอกธรรมนอก
๑

๑. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๑๐๖.
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วินัย พระเถระเมื่อจะกลาวคาถาเหลานี้พยากรณพระอรหัตผล วา:ผูใดรีบดวนในเวลาที่ควรชา แลชาในเวลาที่ควรรีบดวน ผูน ั้นเปนพาลยอมประสพทุกข เพราะไมจัดแจงโดย
อุบายอันชอบ ประโยชนของผูนั้นยอมเสื่อมไป เหมือน
พระจันทรขางแรม เขายอมถึงความเสื่อมยศ และแตก
จากมิตรทั้งหลาย ผูใ ดชาในเวลาที่ควรชา รีบดวนในเวลา
ที่ควรรีบดวน ผูนั้นเปนบัณฑิตถึงความสุข เพราะไดจัดแจงดวยอุบายอันชอบ ประโยชนของผูนั้นยอมบริบูรณ
เหมือนพระจันทรขา งขึ้น เขายอมไดยศ ไดเกียรติคุณ
และไมแตกจากมิตรทั้งหลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โย ทนฺธกาเล ตรติ ความวา เมื่อ
เกิดความสงสัยในพระวินัยในเพราะวัตถุไร ๆ ทีค่ วรทําขึ้นวา สิ่งนี้ควร
หรือไมควรหนอ ดังนี้ ครั้นถามพระวินัยธรผูเชี่ยวชาญแลว ยังบรรเทา
ความสงสัยนั้นไมได เพียงใด ยอมดวนคือย่ํายีกระทํา แมกาวลวงในเวลา
ชา คือในสมัยที่ไมไดจะพึงใหกิจนั้นชา เพียงนั้น.
บทวา ตรณีเย จ ทนฺธเย ความวา เมื่อกิจของคฤหัสถ มี
สรณคมนและการสมาทานศีลเปนตน และกิจของบรรพชิต มีการกระทํา
วัตรและปฏิวัตรเปนตน และการตามประกอบสมถะและวิปสสนาที่ควรรีบ
ดวนมาถึงเขา อยารีบประกอบกิจนั้น ควรใหชาดวยคิดวา เราจักกระทําใน
เดือนที่จะมาถึงหรือในวันปกษ เมื่อไมทํากิจนั้นเลย ชื่อวา ปลอยใหกาล
ผานไป.
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๒๙.
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บทวา อโยนิสวิธาเนน ความวา บุคคลผูเปนพาลคือผูมีปญญา
ออน เมื่อดวนในเวลาที่ควรชา และชาในเวลาที่ควรรีบดวน ยอม
ประสพทุกข คือความพินาศ ในบัดเดี๋ยวนี้และในกาลตอไป ดวยการ
ไมจัดแจงอุบาย คือเพราะไมมีการจัดแจงอุบาย.
บทวา ตสฺสตฺถา ปริหายนฺติ ความวา ประโยชนทั้งหลายอัน
ตางดวยประโยชนในปจจุบันเปนตน ของบุคคลนั้น คือเห็นปานนั้น
ยอมเสื่อมไปเหมือนพระจันทรขางแรม คือยอมถึงความหมดสิ้นไป
ทุกวัน ๆ ไดแกยอมถึงคือยอมประสพความเสื่อมยศ คือซึ่งความเปนผู
อันวิญูชนพึงติเตียน โดยนัยมีอาทิวา บุคคลโนนเปนผูไมมีศรัทธาไมมี
ความเลื่อมใส เกียจครานมีความเพียรเลว.
บทวา มิตฺเตหิ จ ริรุชฺฌติ ความวา ผูนั้นชือ่ วาเปนผูไมยินดีดวย
การรับโอวาทวา พวกเราไมควรถูกวากลาว (ดูหมิ่น) จากกัลยาณมิตรผู
ใหโอวาทวา ทานจงปฏิบัติอยางนี้ จงอยาปฏิบัติอยางนี้.
พึงทราบความโดยปริยายตรงกันขาม แหงคาถาทั้งสองที่เหลือ.
แตในที่นี้อาจารยบางพวกยกเอาการยกยอง และการขมจิตอันประกอบดวย
ภาวนาดวยอัตภาพ (ความเปนตัวตน) แหงบทวา ยอมรีบดวนในเวลาชา
คํานั้นยอมควรในคาถาหลัง. จริงอยู ๒ คาถาตน พระเถระกลาวหมาย
เอาภิกษุวัชชีบุตรผูไมการทําสมณธรรมที่ควรประพฤติตั้งแตบวช มาแสดง
วัตถุ ๑๐ ประการ เพราะความมีตนมีความสงสัยเปนปกติ ถูกสงฆขับไล
ใหออกไป แต ๒ คาถาหลังกลาวหมายเอาผูปฏิบัติเหมือนกับตน ยังประโยชนของตนใหสําเร็จแลวดํารงอยู ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาสัมภูตเถรคาถาที่ ๗
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๘. ราหุลเถรคาถา

วาดวยคาถาของพระราหุลเถระ
[๓๓๐] ชนทั้งหลายยอมรูจักเราวา พระราหุลผูเจริญ สมบูรณ
ดวยคุณสมบัติ ๒ ประการ คือ ชาติสมบัติ ๑ ปฏิบัต-ิ
สมบัติ ๑ เพราะเราเปนโอรสของพระพุทธเจา และ
เปนผูมีปญญาเห็นธรรมทั้งหลาย อนึ่ง เพราะอาสวะของ
เราสิ้นไปและภพใหมไมมีตอไป เราเปนพระอรหันต เปน
พระทักขิไณยบุคคล มีวชิ ชา ๓ เปนผูเห็นอมตธรรม สัตว
ทั้งหลายเปนดังคนตาบอด เพราะเปนผูไมเห็นโทษใน
กาม ถูกขายคือตัณหาปกคลุมแลว ถูกหลังคาคือตัณหา
ปกปดแลว ถูกมารผูกแลวดวยเครื่องผูกคือความประมาท
เหมือนปลาในปากไซ เราถอนกามนั้นขึ้นไดแลว ตัด
เครื่องผูกของมารไดแลว ถอนตัณหาพรอมทั้งรากขึ้นแลว
เปนผูมีความเยือกเย็นดับแลว.
จบราหุลเถรคาถา
อรรถกถาราหุลเถรคาถาที่ ๘
คาถาของทานพระราหุลเถระ มีคําเริ่มตนวา อุภเยน ดังนี้.
เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
พระเถระแมนี้ ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
สั่งสมบุญในภพนั้น ๆ ในการแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา
ปทุมุตตระบังเกิดในเรือนมีตระกูล ถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว เห็นพระ-
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ศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่ง ไวในตําแหนงอันเลิศแหงภิกษุผูใครตอ
การศึกษา แมตนเองก็ปรารถนาตําแหนงนั้น บําเพ็ญบุญเปนอันมากมี
ชําระเสนาสนะใหสะอาดและตามประทีปใหสวางเปนตน จึงตั้งความ
ปรารถนาไว.
เธอเมื่อจุติจากอัตภาพนั้นแลว ทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุปบาทกาลนี้อาศัยพระโพธิสัตวของเราทั้งหลาย บังเกิดใน
ทองของพระนางยโสธราเทวีทรงพระนามวาราหุล เจริญดวยขัตติยบริหาร
เปนอันมาก. วิธีบรรพชาของทานมาแลวในขันธกะนั่นเอง. ครั้นทาน
บรรพชาแลวไดรับพระโอวาทดวยสุตตบทเปนอันมาก ในสํานักของ
พระศาสดา มีญาณแกกลา บําเพ็ญวิปสสนาบรรลุพระอรหัต ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาวไวในอปทาน วา
เราไดถวายเครื่องลาดในปราสาท ๗ ชัน้ แดพระผูมี
พระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ เชษฐบุรษุ ของโลก ผู
คงที่ พระมหามุนผี ูเปนจอมแหงชน เปนพระผูประเสริฐ
อันพระขีณาสพพันหนึ่งแวดลอมแลว เสด็จเขาพระคันธกุฏี พระศาสดาผูประเสริฐกวาเทวดา เปนนระผูองอาจ
ทรงยังพระคันธกุฎีใหรุงเรือง ประทับยืนในทามกลาง
ภิกษุสงฆ ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ทีน่ อนนี้ผูใดให
โชติชวงแลว ดังกระจกเงาอันขัดดีแลว เราจักพยากรณผู
นั้น ทานทั้งหลายจงฟงเรากลาว ปราสาททองอันงดงาม
หรือปราสาทแกวไพฑูรยเปนที่รักแหงใจ จักบังเกิดแกผู
นั้น ผูนั้นจักเปนจอมเทวดา เสวยเทวรัชสมบัติอยู ๖๔
๑

๑. ขุ อ. ๓๒/๑๘.
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ชาติ และเปนพระเจาจักรพรรดิติดกันตอหนึ่งพันชาติ. ใน
๒๒ กัป จักไดเปนกษัตริยพระนามวาวิมล จักเปนพระเจาจักรพรรดิพระนานวาวิชิตาวี ทรงครอบครองแผนดินมี
สมุทรสาคร ๔ เปนขอบเขต พระนครชื่อเรณุวดีสรางดวย
แผนอิฐ โดยยาว ๓๐๐ โยชน สี่เหลี่ยมจตุรัส ปราสาท
ชื่อสุทัสนะ อันวิสสุกรรมเทพบุตรนิรมิตให ประกอบดวย
เรือนยอดอันประเสริฐ ประดับดวยแกว ๗ ประการ อึกทึก
ดวยเสียง ๑๐ อยาง วิทยาธรมาเกลื่อนกลนอยู เหมือน
จักเปนนครชื่อสุทัสนะของเหลาเทวดา รัศมีแหงนครนั้น
เปลงปลั่งดังเมื่อพระอาทิตยอุทัย นครนั้นจะรุงเรืองเจิดจา
โดยรอบ ๘ โยชน อยูเปนนิจ ในแสนกัป พระศาสดา
ทรงพระนามวาโคดมโดยพระโคตร ซึ่งสมภพในวงศ
พระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบตั ิในโลก ผูนนั้ อันกุศลมูลตักเตือนแลว จักเคลื่อนจากภพดุสิต จักไดเปนพระราชโอรสของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาโคดม ถาจะ
พึงอยูครองเรือน ผูน ั้นพึงไดเปนพระเจาจักรพรรดิ แต
ขอที่เธอจะคงที่ถึงความยินดีในเรือนนั้น ไมเปนฐานะที่
จะมีได เธอจักออกบวชเปนบรรพชิต เปนผูมีวัตรอันงาม
จักไดเปนพระอรหันตมีนามวาราหุล พระมหามุนีทรง
พยากรณเธอวา มีปญญาสมบูรณดวยศีล เหมือนนก
ตอยตีวิดรักษาไข ดังจามรีรักษาขนหาง เรารูทั่วถึงธรรม
ของพระองคแลว ยินดีอยูในศาสนา เรากําหนดรูอาสวะ
ทั้งปวงแลว ไมมีอาสวะอยู คุณวิเศษเหลานี้ คือปฏิ-
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สัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัด
แลว พระพุทธศาสนาเราไดทําสําเร็จแลว ฉะนี้แล.
อนึ่ง ครั้นทานบรรลุพระอรหัตแลว พิจารณาขอปฏิบัติของตน
เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล จึงไดกลาว ๔ คาถา วา
ชนทั้งหลายยอมรูจ ักเราวา พระราหุลผูเจริญ สมบูรณ
ดวยคุณสมบัติ ๒ ประการ คือ ชาติสมบัติ ๑ ปฏิบัต-ิ
สมบัติ ๑ เพราะเราเปนโอรสของพระพุทธเจา และเปน
ผูมีปญญาเห็นธรรมทั้งหลาย อนึ่ง เพราะอาสวะของเรา
สิ้นไปและภพใหมไมมีตอไป เราเปนพระอรหันต เปน
พระทักขิไณยบุคคล มีวิชชา ๓ เปนผูเห็นอมตธรรม
สัตวทั้งหลายเปนดังคนตาบอด เพราะเปนผูไมเห็นโทษ
ในกาม ถูกขายคือตัณหาปกคลุมแลว ลูบหลังคาคือ
ตัณหาปกปดแลว ถูกมารผูกแลวดวยเครื่องผูก คือความ
ประมาท เหมือนปลาในปากไซ เราถอนกามนั้นขึ้นได
แลว ตัดเครื่องผูกของมารไดแลว ถอนตัณหาพรอมทัง้
รากขึ้นแลว เปนผูมีความเยือกเย็นดับแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุภเยเนว สมฺปนฺโน ความวา สมบูรณ
คือประกอบ แมดวยสมบัติทั้งสอง คือชาติสมบัติ ปฏิบัติสมบัติ.
บทวา ราหุลภทฺทโกติ ม วิทู ความวา สพรหมจารีทั้งหลาย ยอม
รูจักเราวา ราหุลผูเจริญ. จริงอยู พระเจาสุทโธทนมหาราช ทรงสดับ
ขาววาพระราหุลประสูติแลว ทรงอาศัยถอยคําที่พระโพธิสัตวกลาววา
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๓๐.
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พระราหุลประสูติแลว เครื่องผูกเกิดแลว จึงทรงยึดพระนามวาราหุล. ใน
ขอนั้นพระองคทรงยึดเอาปริยายที่พระบิดาตรัสแลวแตชั้นตนนั่นแล จึง
ตรัสวา ชนทั้งหลายยอมรูจักเราวา ราหุลผูเจริญ. ก็คําวา ภทฺโท นี้เปน
คําแสดงถึงความสรรเสริญ.
บัดนี้ เพื่อแสดงสมบัติทั้งสองนั้น ทานจึงกลาว ยฺจมฺหิ ดังนี้
เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย แกเปน ยสฺมา แปลวา เพราะ
เหตุใด.
บทวา อมฺหิ ปุตฺโต พุทฺธสฺส ความวา เราเปนราชโอรส ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา.
บทวา ธมฺเมสุ ไดแก ในธรรมทั้งที่เปนโลกิยะ และโลกุตตระ,
อธิบายวาในธรรมคือ สัจจะ ๔.
บทวา จกฺขุมา พึงประกอบวา เราเปนผูมีจักษุ ดวยจักษุคือปญญา
อันสัมปยุตดวยมรรค.
เพื่อจะแสดงสมบัติทั้งสองในพระองคโดยปริยายแมอื่น ๆ อีก จึง
กลาวคาถาวา ยฺจ เม อาสวา ขีณา เพราะอาสวะของเราสิ้นแลว ดังนี้
เปนตน .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทกฺขเิ ณยฺโย ไดแกควรซึ่งทักษิณา.
บทวา อมตทฺทโส ไดแก ผูเห็นพระนิพพาน คําที่เหลือรูไดงาย
ทีเดียว.
บัดนี้หมูสัตวยอมหมุนเวียนไปในสงสารเหมือนปลาที่ติดอยูในไซ
เพราะไมมีวิชชาสมบัติและวิมุตติสมบัติใด เพื่อจะแสดงสมบัติทั้งสองนั้น

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หนาที่ 45

ในตน ทานจึงกลาว ๒ คาถาวา กามนฺธา ดังนี้เปนตน, อธิบายวาอัน
กิเลสกามซึ่งจําแนกวาธรรมมีฉันทราคะเปนตน กระทําใหเปนดังคนบอด
เพราะไมเห็นโทษในวัตถุกามมีรูปเปนตน.
บทวา ชาลปจฺฉนฺนา ความวา ถูกขายคือตัณหาอันซานไปใน
อารมณตาง ๆ ซึ่งตั้งปกคลุมภพ ๓ ทัง้ สิ้นไว ปดบัง คือผูกพันไวโดย
ประการตาง ๆ.
บทวา ตณฺหาฉทนฉาทิตา ความวา อันหลังคาคือตัณหานั้นนั่น
แล ปดบังคือปกคลุมไวโดยประการทั้งปวง.
บทวา ปมตฺตพนฺธุนา พทฺธา มจฺฉาว กุมนิ ามุเข ความวา
สัตวเหลานี้ ถูกมารผูกไวดวยความประมาท คือถูกเครื่องผูกคือกามอันใด
ผูกไว ยอมไมหลุดพนจากเครื่องผูกนั้น คือติดอยูในภายในเครื่องผูกนั้น
เอง เหมือนปลาติดอยูที่ปากลอบดักปลา แหงปลาที่ติดอยูที่ปากไซฉะนั้น.
อธิบายวา เราทิ้งกามนั้น คือเห็นปานนั้น อันเปนเสมือนเครื่องผูก
คือละเสียดวยการปฏิบัติอันเปนสวนเบื้องตนแลว ตัดเครื่องผูกแหงกิเลสมาร แลวใชศัสตรา คืออริยมรรค ตัดไดเด็ดขาดแลว รื้อถอนตัณหามี
กามตัณหาเปนตน พรอมทั้งรากกลาวคืออวิชชานั้นนั่นแล ชื่อวาถอน
ตัณหาพรอมทั้งราก เปนผูเย็นเพราะไมมีความกระวนกระวาย และความ
เรารอนคือกิเลสทั้งปวง ดับสนิทดวยสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
จบอรรถกถาราหุลเถรคาถาที่ ๘
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๙. จันทนเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระจันทนเถระ
[๓๓๑] ภรรยาผูปกคลุมดวยเครื่องประดับลวนแตเปนทอง
หอมลอมดวยหมูทาสี อุม บุตรเขามาหาเรา ก็เวลาที่เรา
เห็นภรรยาผูเปนมารดาของบุตรของเรานั้นตกแตงรางกาย
นุงหมผาใหมเดินมา เปนดุจบวงมัจจุราชดักไว ความ
ทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย ก็เกิดขึ้นแกเรา โทษ
แหงสังขารทั้งหลาย ก็เกิดปรากฏแกเรา ความเบื่อหนาย
ก็ต้งั มัน่ ลําดับนั้น จิตของเราหลุดพนแลวจากกิเลส ขอ
ทานจงดูความที่แหงธรรมเปนธรรมดีเลิศ วิชชา ๓ เรา
ไดบรรลุแลว เราไดทํากิจพระพุทธศาสนาเสร็จแลว.
จบจันทนเถรคาถา

อรรถกถาจันทนเถรคาถาที่ ๙
คาถาของทานพระจันทนเถระ มีคําเริ่มตนวา ชาตรูเปน ดังนี้.
เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นไดอยางไร ?
พระเถระแมนี้ ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ เมื่อโลกวางพระพุทธเจา บังเกิดเปนรุกขเทวดา เห็นพระปจเจกพุทธเจานามวา สุทัสสนะ
อยูในระหวางภูเขา มีจิตเลื่อมใส ไดกระทําการบูชาดวยดอกอัญชันเขียว.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก ใน
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พุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในเรือนมีตระกูลเพียบพรอมดวยสมบัติ ในกรุง
สาวัตถี มีนามวาจันทนะ เจริญวัยแลว อยูค รองเรือนไดฟงธรรมใน
สํานักพระศาสดา ไดเปนพระโสดาบัน.
ทานไดบุตรคนหนึ่ง ละฆราวาสบวชเรียนวิปสสนากรรมฐานอยูใน
ปา มายังกรุงสาวัตถีเพื่อถวายบังคมพระศาสดา อยูในปาชา, ภรรยาเกา
ทราบวาทานมาแลว จึงประดับตกแตงพาเด็กพรอมดวยบริวารเปนอันมาก
ไปยังสํานักของพระเถระดวยคิดวา เราจะประเลาประโลมใหทานสึกดวย
มายาหญิงเปนตน. พระเถระเห็นหญิงนั้นกําลังเดินมาแตที่ไกล คิดวา
บัดนี้เราจักไมใชเปนวิสัยของนาง จึงบําเพ็ญวิปสสนาตามที่เริ่มไว ไดมี
อภิญญา ๖ ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอุปทาน วา
ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต มีภูเขาลูกหนึ่งชื่ออัจจละ
พระพุทธเจา พระนามวาสุทัสสนะ ประทับอยูที่ซอกเขา
เราถือดอกไมที่เกิดในปาหิมพานต เหาะขึน้ อากาศ ณ ที่
นั้น เราไดเห็นพระพุทธเจาผูขามพนโอฆะ ไมมีอาสวะ
ครั้งนั้นเราถือเอาดอกอัญชันเขียว จบเหนือเศียรเกลา
แลว บูชาแดพระสยัมภูพุทธเจา ผูแสวงหาประโยชน
ใหญ ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ เราไดเอาดอกไมใดบูชา
ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . ฯ ล ฯ . . . พระพุทธศาสนาเราไดทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็ทานไดอภิญญาแลว ยืนอยูบนอากาศแสดงธรรมแกนาง ใหนาง
๑

๒

๑. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๑๐๗. ๒.อรรถกถาวา พระปจเจกพุทธเจา.
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ตั้งอยูในสรณะและศีลแลว ตนเองไปยังที่ ๆ ตนเคยอยูในกาลกอน. ถูก
ภิกษุผูเปนสหายถามวา อาวุโส อินทรียของทานผองใสนักแล ทานแทง
ตลอดสัจจะไดแลวกระมัง เมื่อจะแสดงประวัติของตน จึงพยากรณ
พระอรหัตผลดวยคาถา นี้วา
ภรรยาผูปกคลุมดวยเครื่องประดับลวนแตเปนทอง
หอมลอมดวยหมูทาสี อุม บุตรเขามาหาเรา ก็เวลาที่เรา
เห็นภรรยาผูเปนมารดาของบุตรของเรานั้นตกแตงรางกาย
นุงหมผาใหมเดินมา เปนดุจบวงมัจจุราชดักไว ความทํา
ไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย ก็เกิดขึ้นแกเรา โทษแหง
สังขารทั้งหลาย ก็เกิดปรากฏแกเรา ความเบื่อหนายก็
ตั้งมั่น ลําดับนั้น จิตของเราหลุดพนแลวจากิเลส ขอ
ทานจงดูความที่แหงธรรมเปนธรรมดีเลิศ วิชชา๓ เราได
บรรลุแลว เราไดทํากิจพระพุทธศาสนาเสร็จแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชาตรูเปน สฺฉนฺน ความวา มี
รางกาย อันเครื่องประดับมีเครื่องประดับศีรษะเปนตน อันลวนแลว
ดวยทองคําปกคลุมไว โดยเปนเครื่องประดับ, อธิบายวา ประดับดวย
อาภรณทั้งปวง.
บทวา ทาสีคณปุรกฺขตา ความวา การทําไวขางหนา คือแวดลอม
ไปดวยหมูทาสีของตน ที่ประดับตกแตงแลวตามสมควร.
บทวา องฺเกน ปุตฺตมาทาย ความวา อุมบุตรตนดวยคิดวา
บุตรนี้พึงมีความสําราญเพราะอาศัยเรือน เพราะอาศัยเราบาง.
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๓๑.
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บทวา อายนฺตึ แปลวา กําลังเดินมา.
บทวา สกปุตฺตสฺส มาตร ไดแก หญิงผูใหบุตรคือโอรสของ
เราเกิด. อธิบายวา ภรรยาเกาของเรา. พระเถระสําคัญการตัดกามราคะ
ของตนทั้งหมดนี้ จึงไดกลาวไวมาก.
บทวา โยนิโส อุทปชฺชถ ความวา การกระทําไวในใจโดย
อุบายอันแยบคาย เกิดขึ้นแลวอยางนี้วา สมบัติชอื่ แมเห็นปานนี้ ถูกชรา
พยาธิและมรณะครอบงํา โอ สังขารทั้งหลายไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมเปนที่
ไววางใจ. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแล.
จบอรรถกถาจันทนเถรคาถาที่ ๙
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วาดวยคาถาของพระธัมมิกเถระ
[๓๓๒] ธรรมแลยอมรักษาผูประพฤติธรรม ธรรมอันบุคคล
ประพฤติดีแลวยอมนําสุขมาให นี้เปนอานิสงสในธรรม
อันบุคคลประพฤติดีแลว ผูประพฤติธรรมยอมไมไปสู
ทุคติ สภาพทั้งสองคือ ธรรมและอธรรม ยอมมีวิบาก
ไมเสนอกัน อธรรมยอมนําไปสูนรก ธรรมยอมนําใหถึง
สุคติ เพราะฉะนั้นแหละ บุคคลเมื่อบันเทิงอยูดวยการ
ใหโอวาทที่พระตถาคตผูคงที่ตรัสไวอยางนี้ ควรทําความ
พอใจในธรรมทั้งหลาย เพราะพระสาวกทั้งหลายของ
พระตถาคตผูประเสริฐ เปนนักปราชญ ตั้งอยูแลวใน
ธรรม นับถือธรรมวาเปนที่พึ่งอันประเสริฐสุด ยอมนําตน
ใหพนจากทุกขได ผูใดกําจัดรากเหงาแหงหัวฝ ถอนขาย
คือตัณหาไดแลว ผูนั้นเปนผูสิ้นสงสาร ไมมีกิเลสเครื่อง
กังวลอีก เหมือนพระจันทรในวันเพ็ญปราศจากโทษ
ฉะนั้น.
จบธัมมิกเถรคาถา

อรรถกถาธัมมิกเถรคาถาที่ ๑๐
คาถาของทานพระธัมมิกเถระมีคําเริ่มตนวา ธมฺโม หเว ดังนี้.
เรื่องนั้น มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
พระเถระแมนี้ ไดทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
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สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา
สิขี เปนนายพรานเนื้อ วันหนึ่ง เมื่อพระศาสดาทรงแสดงธรรมแกเทพบริษัทในราวปา ยึดเอานิมิตแหงเทศนาวา ธรรมนั้นพระองคตรัส ดังนี้.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในตระกูลพราหมณ ในโกศลรัฐ ไดนามวา
ธัมมิกะ เจริญวัยแลว ไดความเลื่อมใสในการรับพระเชตวันมหาวิหาร
บวชแลว เปนเจาอาวาสอยูในอาวาสใกลหมูบานแหงหนึ่ง เปนผูเพงโทษ
ในวัตรและมิใชวัตรของภิกษุทั้งหลายผูอาคันตุกะ อดทนไมได ดวยเหตุ
นั้น ภิกษุทั้งหลายพากันละทิ้งวิหารนั้นหลีกไป, ทานไดอยูแตผูเดียว
อุบาสกผูเปนเจาของวิหาร ฟงเหตุนั้นแลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา. พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุนั้นมาตรัสถามความนั้น เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลวา อยางนั้นพระเจาขา จึงตรัสวา ภิกษุนี้เปนผูไมอดทนแต
ในบัดนี้เทานั้นก็หามิได แมในกาลกอนเธอก็เปนผูไมอดทน อันภิกษุ
ทั้งหลายทูลวิงวอนแลว จึงแสดงรุกขธรรม เมื่อจะทรงประทานโอวาท
แกเธอยิ่ง ๆ ขึ้นไป จึงตรัส ๔ คาถา วา
ธรรมแลยอมรักษาผูประพฤติธรรม ธรรมอันบุคคล
ประพฤติดีแลวยอมนําสุขมาให นี้เปนอานิสงสในธรรม
อันบุคคลผูประพฤติดีแลว ผูประพฤติธรรมยอมไมไปทุคติ
สภาพทั้งสองคือ ธรรมและอธรรม ยอมมีวิบากไมเสมอ
กัน อธรรมยอมนําไปสูนรก ธรรมยอมนําไปสูสุคติ
เพราะฉะนั้นแหละ บุคคลเมื่อบันเทิงอยูดวยการให
๑

๒

๑. รุกขธรรมชาดก.

๒. ขุ. เถร. ๖๒/๓๓๒.
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โอวาทที่พระตถาคตผูคงที่ตรัสไวแลวอยางนี้ ควรทําความ
พอใจในธรรมทั้งหลาย เพราะพระสาวกทั้งหลายของ
พระตถาคตผูประเสริฐ เปนนักปราชญ ตั้งอยูแลวในธรรม
นับถือธรรมวาเปนที่พึ่งอันประเสริฐสุด ยอมนําตนใหพน
จากทุกขได ผูใ ดกําจัดรากเหงาแหงหัวฝ ถอนขายคือ
ตัณหาไดแลว ผูนนั้ เปนผูสิ้นสงสาร ไมมกี ิเลสเครื่อง
กังวลอีก เหมือนพระจันทรในวันเพ็ญ ปราศจากโทษ
ฉะนั้น.
บทวา ธมฺโม ไดแก สุจริตธรรมทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตระ.
บทวา รกฺขติ ความวา ยอมรักษาจากอบายทุกข และรักษาไว
จากสังสารทุกข เปนผูมพี ระนิพพานเปนที่อาศัย.
บทวา ธมฺมจารึ ไดแก ผูประพฤติคือปฏิบัติธรรมนั้น.
บทวา สุจิณฺโณ ความวา ธรรมอันบุคคลประพฤติดีแลว คือ
เชื่อกรรมและผลแหงกรรม การทําความยําเกรงโดยความเคารพสั่งสมไว.
บทวา สุข ไดแก ความสุขทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตระ. ใน ๒
อยางนั้น อันดับแรก โลกิยะ. ไดแกธรรมตางดวยกามาพจรธรรมเปนตน
ยอมนําคือใหสําเร็จเปนความสุขตามที่เปนของตน ในปจจุบัน ในการ
อุบัติ หรือในปริยายอื่นอีก. สวนโลกุตรสุขควรจะกลาวไดวา ผูที่ตั้ง
อยูในธรรมอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานประพฤติแลว เพราะผูไมมี
ธรรมอัน เปนอุปนิสัยก็ไมมีพระนิพพาน. บทวา เอสานิสโส ธมฺเม
สุจิณฺเณ น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี ความวา ธรรมจารีบุคคลเมื่อ
พระพฤติธรรมดีแลว ยอมไมไปทุคติ อันมีการประพฤติธรรมดีนั้นเปน
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เหตุ เพราะเหตุนั้น ธรรมเมื่อบุคคลประพฤติดีแลว ยอมมีอานิสงสเปน
กําไร.
เพราะเหตุที่การไปสูสุคติก็เพราะธรรมนั่นแหละ และการไปสูทุคติ
ก็เพราะอธรรมนั่นแหละ ฉะนั้นเพื่อจะแสดงวา สภาวะ ๒ เหลานี้คือ
ธรรมและอธรรม มีผลไมระคนกันและกัน จึงตรัสคาถาที่ ๒ โดยนัยมี
อาทิวา น หิ ธมฺโน ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อธมฺโม
ไดแก ทุจริตอันเปนปฎิปกษตอธรรม. บทวา สมวิปากิโน ไดแก มี
วิบากเสมอกัน คือมีผลเสมอกัน.
บทวา ตสฺมา ความวา เพราะธรรมและอธรรม มีวิบากตางกัน
ตามที่กลาวแลวนี้.
บทวา ฉนฺท ไดแก มีความพอใจในความเปนผูใครจะทํา.
บทวา อิติ โมทมาโน สุคเตน ตาทินา ประกอบความวา
เมื่อบุคคลบันเทิง คือถึงความยินดีดวยการใหโอวาท ที่พระตถาคตผูเสด็จ
ไปดีแลว ผูปฏิบัติชอบแลว เปนผูคงที่ คือเปนเหตุในการถึงความเปนผู
คงที่ มีประการดังกลาวแลวอยางนี้ ดวยประการฉะนี้ พึงทําความพอใจ
ในธรรมทั้งหลาย.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงวัฏฏะดวยอันดับคํามีประมาณ
เทานี้ บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงพระนิพพาน จึงตรัสคํามีอาทิวา ธมฺเม
ิตา ตั้งอยูแลวในธรรม. คํานั้นมีอธิบายดังนี้วา เพราะเหตุที่พระสาวก
ของพระสุคตผูประเสริฐ และในบรรดาพระสุคตผูประเสริฐ แหงพระสัมมาสัมพุทธเจาผูประเสริฐ เปนนักปราชญผูตั้งอยูในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น เปนผูถึงสรณะอันเลิศอยางยิ่ง ยอมนําออก
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คือยอมออกจากทุกขในวัฏฏะทั้งสิ้น โดยภาวะเปนผูตั้งอยูในธรรม กลาวคือ
สรณคมนนั้นนั่นเอง เพราะฉะนั้นแล พึงการทําฉันทะในธรรมทั้งหลาย.
เมื่อพระศาสดาทรงแสดงธรรมดวย ๓ คาถาเหลานี้อยางนี้ นั่งอยู
อยางไรเทียว โดยกระแสแหงเทศนาเจริญวิปสสนาบรรลุพระอรหัต ดวย
เหตุนั้นทานจงกลาวไวในอปทาน วา
เมื่อกอน เราเปนพรานเนื้อเที่ยวอยูในไพรวันอันสงัด
เงียบ ไดพบพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี อันหมู
เทวดาหอมลอม กําลังทรงประกาศสัจจะ ๔ ทรงแสดง
อมตบท เราไดสดับธรรมอันไพเราะของพระพุทธเจา ผู
เผาพันธุของโลกพระนามวาสิขี เรามีจิตเลื่อมใสในพระสุรเสียง เรายังจิตใหเลื่อมใสในพระองคทาน ผูไมมี
บุคคลเปรียบเสมอเหมือนแลว ขามพนภพที่ขามไดยาก
ในกัปที่ ๓๑ แตภตั รกัปนี้ เราไดสัญญาใดในกาลนั้น ดวย
การไดสัญญานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงสัญญา
ในเสียง เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . ฯลฯ . . . พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทานดํารงอยูแลวในพระอรหันโดยประการนั้น. ก็แล ครั้นทาน
บรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะกราบทูลคุณวิเศษที่คนบรรลุแดพระศาสดา
จึงไดพยากรณพระอรหัตผลดวยคาถาสุดทาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิปฺโผฏิโต แปลวา กําจัดแลว อธิบาย
วา สลัดออกดวยมรรคญาณ.
๑

๑. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๑๐๘.
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บทวา คณฺฑมูโล ไดแก อวิชชา. จริงอยู อวิชชานั้นยอมไหล
คือซานไป ? ดูกอนภิกษุ บทวา คณฺโฑ แล เปนชือ่ แหงอุปาทานขันธ ๕
รวมความวาเปนมูล คือเปนเหตุแหงอุปาทานขันธ ๕ ชื่อวา คัณฑะ
หัวฝ เพราะประกอบดวยมูลแหงทุกข เพราะเปนที่ไหลออกของสิ่งอันไม
สะอาด คือกิเลส เพราะเกิดขึ้น แก แตกดับ และพองขึ้น สุก แตกไป.
บทวา ตณฺหาชาโล สมูหโต ความวา ขายกลาวคือตัณหา อัน
ถอนไดแลวดวยมรรค.
บทวา โส ขีณสสาโร น จตฺถิ กิฺจน คือความ ความวา เรานั้นชื่อวา
เปนผูสิ้นสงสารแลว เพราะเราละตัณหาและอวิชชาไดเเลวอยางนี้ เพราะ
เราละมูลแหงภพไดแลวนั่นแล กิเลสเครื่องกังวลมีราคะเปนตน จึงไมมี
และเกิดขึ้นไมได.
บทวา จนฺโท ยถา โทสินา ปุณณ
ฺ มาสิย ความวา พระจันทร
ปราศจากโทษมีเมฆและหมอกเปนตน ในเวลาพระจันทรเต็มดวงในวัน
เพ็ญฉันใด แมเราก็ฉันนั้น ชื่อวาเปนผูปราศจากกิเลสเครื่องกังวลมีราคะ
เปนตน เพราะบรรลุพระอรหัต ไดเปนผูมีสวนแหงธรรมอันบริบูรณ
ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาธัมมิกเถรคาถาที่ ๑๐
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๑. สัปปกเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสัปปกเถระ
[๓๓๓] เมื่อใด นกยางทั้งหลายมีขนอันขาวสะอาดถูกความ
กลัวตอเมฆคุกคามแลว ปรารถนาจะหลบซอนอยูในรัง
บินเขาไปสูรัง เมือ่ นั้น แมน้ําอชกรณียอมยังเราใหยินดี
เมื่อใด นกยางมีขนขาวสะอาดดี ถูกความกลัวตอเมฆดํา
คุกคามแลวไมเห็นทีห่ ลบลี้ จึงแสวงหาที่หลบลี้ เมื่อนั้น
แมน้ําอชกรณียอมยังเราใหยินดี ตนหวาทั้งหลาย
ทั้งสองขางแหงแมน้ําอชกรณี ทําฝงแมนา้ํ ขางหลังแหง
ถ้ําใหญของเราใหงาม จะไมยังสัตวอะไรใหยินดี ในหมูน ั้น
ไดเลา กบทั้งหลายมีปญญานอย พนดีแลวจากหมูแหงงู
มีพิษและงูไมมีพิษ พากันรองดวยเสียงอันไพเราะ วันนี้
เปนสมัยที่อยูปราศจากภูเขาและน้ําก็หามิได แมน้ํา
อชกรณีนี้เปนแมน้ําปลอดภัย เปนแมนํา้ เกษมสําราญ
รื่นรมยดี.
จบสัปปกเถรคาถา

อรรถกาถาสัปปกเถรคาถาที่ ๑๑
คาถาของทานพระสัปปกเถระ มีคําเริ่มตนวา ยทา พลากา ดังนี้.
เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร .
พระเถระแมนี้ ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน

สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ บังเกิดเปนนาคมี
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อานุภาพมาก เมื่อพระปจเจกพุทธเจา นามวาสัมภวะ นั่งเขาสมาบัติในกลาง
แจง ทานถือเอาดอกปทุมดอกใหญกั้นไวเหนือศีรษะ ไดกระทําการบูชา.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ใน
พุทธุปบาทกาลนี้บังเกิดในตระกูลพราหมณ ในกรุงสาวัตถี ไดนามวา
สัปปกะ ถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว ฟงธรรมในสํานักพระผูมีพระภาคเจา
ไดศรัทธาบวชเรียนพระกรรมฐาน อยู ณ เลณคิริวิหาร ใกลฝงแมน้ํา
ชื่อวาอชกรณี ไมนานนักก็บรรลุพระอรหัต ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไว
ในอปทาน วา
ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อโรมสะ
ครั้งนั้นพระพุทธเจาพระนามวา สัมภวะ ประทับอยู
กลางแจง เราออกจากที่อยูไปถือเอาดอกปทุมบูชา เรา
ถือดอกปทุมบูชาอยูวันหนึ่ง แลวจึงไดกลับที่อยู ในกัป
ที่ ๓๑ แตกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาใด ดวยการบูชา
นั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผา
กิเลสทั้งหลายแลว ...ฯลฯ... พระพุทธศาสนาเราไดทํา
เสร็จแลว ดังนี้.
ทานบรรลุพระอรหัตแลวมายังกรุงสาวัตถี เพื่อถวายบังคมพระศาสดา อันญาติทั้งหลายอุปฏฐากอยูในที่นั้น ๒-๓ วัน แสดงธรรม
ใหญาติทั้งหลายตั้งอยูในสรณะและศีล ไดเปนผูประสงคจะไปตามที่กลาว
แลวนั้นแล. ญาติทั้งหลายออนวอนวา ขอทานจงอยูในที่นี้เถิดขอรับ
๑

๑. ขุ. อุ. ๓๓/ขอ ๑๑๐.
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พวกกระผมจะปฏิบัติ. ทานแสดงอาการไปแลวยืนอยู เมื่อจะประกาศ
ความยินดียิ่งในวิเวก โดยการแสดงอางระบุถึงสถานที่ที่ตนอยู จึงได
กลาว ๔ คาถาวา
เมื่อใด นกยางทั้งหลายมีขนอันขาวสะอาดถูกความ
กลัวตอเมฆคุกคามแลว ปรารถนาจะหลบซอนอยูในรัง
บินเขาไปสูรัง เมือ่ นั้น แมน้ําอชกรณียอมยังเราใหยินดี
เมื่อใดนกยางมีขนขาวสะอาดดี ถูกความกลัวตอเมฆดํา
คุกคามแลว ไมเห็นที่หลบลี้ จึงแสวงหาที่หลบลี้ เมื่อนั้น
แมน้ําอชกรณียอมยังเราใหยินดี ตนหวาทั้งหลาย
ทั้งสองขางแหงแมน้ําอชกรณี ทําฝงสมน้ําขางหลังแหง
ถ้ําใหญของเราใหงาม จะไมยังสัตวอะไรใหยินดีในที่นั้น
ไดเลา กบทั้งหลายมีปญญานอย พนดีแลวจากหมูแหง
งูพิษและงูไมมีพิษ พากันรองดวยเสียงไพเราะ วันนี้
เปนสมัยที่อยูปราศจากภูเขาและแมน้ําก็หามิได แมน้ํา
อชกรณีนี้เปนแมน้ําปลอดภัย เปนแมน้ําเกษมสําราญ
รื่นรมยดี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยทา แปลวา ในกาลใด. บทวา พลากา
แปลวา นกยาง.
บทวา สุจิปณฺฑรจฺฉทา แปลวา มีขนขาวสะอาดบริสุทธิ์.
บทวา กาฬสฺส เมฆสฺส ภเยน ตชฺชิตา ความวา ถูกความกลัว
แตฝนจากการคํารามแหงเมฆในฤดูฝน คลายภูเขาอัญชันดําเพราะน้ํา
จํานวนมากหุมหอไว คุกคามทําใหหวาดกลัวแลว.
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บทวา ปเลหิติ ความวา จักบินไปจากที่หากิน.
บทวา อาลย แปลวา ที่อยู คือรังของตน.
บทวา อาลเยสินี ความวา ปรารถนาจะหลบซอนอยูในรังเทานั้น.
บทวา ตทา นที อชกรณี รเมติ ม ความวา ในฤดูฝนตกนั้น แมน้ํา
ชื่อวา อชกรณี เต็มไปดวยน้ําใหม ไดแก ฝงแมน้ํา ซึ่งพัดเอาสิ่งที่พัด
ไปได ยอมยังเราใหยินดี คือยังจิตของเราใหยินดี เพราะฉะนั้น ทานจึง
ประกาศความยินดียิ่งในวิเวก โดยแสดงอางพิเศษถึงฤดูและประเทศ.
บทวา สุวิสุทฺธปณฺฑรา ไดแก มีสีขาวสะอาดหมดจด, อธิบายวา
มีสีไมเจือปน คือมีสีขาวลวน.
บทวา ปริเยสติ แปลวา ยอมแสวงหา.
บทวา เลณ แปลวา ที่เปนที่อยู.
บทวา อเลณทสฺสินี ไดแก ไมเห็นที่อยู. อธิบายวา ชื่อวาไมเห็น
ที่หลบลี้ เพราะเมื่อกอนไมมีที่อยูประจํา. บัดนี้ ในเวลาฤดูฝนตกถูก
ความกระหึ่มของเมฆคุกคาม จึงตองจากรังแสวงหาที่อยู เพราะฉะนั้น
จึงตองทํารังอันเปนที่อยูประจํา.
บทวา ก นุ ตตฺถ ฯเปฯ ปจฺฉโต ความวา ตนหวาทั้งหลาย นอมกิ่ง
ที่ทรงผลหนักลง มีใบเปนรมเงาสนิท ตลอดกาลเปนนิตย ใหฝงแมน้ํา
คือให ๒ ฝง แมน้ําอชกรณี ขางหลังถ้ําใหญอันเปนที่อยูของเราใหงามใน
ที่นั้น และทิง้ ขางโนนขางนี้ จะยังสัตวอะไร ๆ ใหไมยินดีในที่นั้นเลา คือ
ยอมใหสัตวทั้งปวงยินดีทีเดียว.
บทวา ตามตมทสงฺฆสุปฺปหีนา ความวา พิษงู ทานเรียกวา อมตะ
งูพิษทั้งหลายชื่อวา อมตมทา เพราะอรรถวา สัตวทั้งหลาย ยอมตายดวย
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งูพิษนั้น หมูแหงงูเหลานั้น ชื่อวา หมูแหงงูพิษ. เราละแลว คือปราศจาก
แลวดวยดีจากงูพิษนั้น.
กบทั้งหลายมีปญญานอย พากันรองดวยเสียงอันไพเราะ คือยอมทํา
ที่นั้นใหเลื่อนลั่นดวยเสียงอันไพเราะ.
บทวา นาชฺช คิรินทีหิ วิปฺปวาสสมโย ความวา วันนี้ คือบัดนี้
ไมเปนสมัยที่ปราศจากแมน้ําซึ่งตกจากภูเขาแมเหลาอื่น แตเมื่อวาโดย
พิเศษ แมนา้ํ อชกรณีปลอดภัย เพราะเวนจากปลารายและจระเขเปนตน.
ชื่อวาปลอดโปรง เพราะสมบูรณดวยพื้น ทา และ หาดทรายที่ดี อธิบายวา
นายินดีนารื่นรมยใจดวยดี เพราะฉะนั้น ใจของเรายอมยินดีในที่นั้น
นั่นแล.
ก็แลวครั้นกลาวอยางนี้แลว สละญาติทั้งหลาย ไปยังที่อยูของตน
ตามเดิม. ดวยการแสดงความยินดียิ่งในสุญญาคาร คํานี้แหละ เปนคํา
พยากรณพระอรหัตผลของพระเถระ ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาสัปปกเถรคาถาที่ ๑๑
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๑๒. มุทิตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระมุทิตเถระ
[๓๓๔] เรามีความตองการเลี้ยงชีพ ไดบรรพชาอุปสมบทแลว
ภายหลังกลับไดศรัทธา มีความเพียรบากบั่นมั่นคง โดย
ตั้งใจวา รางกายของเรานี้จงแตกทําลายไป เนื้อหนัง
ของเราพึงเหือดแหงไป แขงขาทั้งสองของเราจะหลุดจาก
ที่ตอแหงเขาทั้งสอง ตกลงไปที่พื้นดินก็ตามที เมื่อเรา
ยังถอนลูกศร คือ ตัณหาไมได เราจักไมกิน ไมดมื่
จักไมออกจากวิหาร และจักไมเอนกายนอน ขอทานจงดู
ความเพียรและความบากบั่นของเรา ผูอยูดวยความตั้งใจ
อยางนั้น เราไดบรรลุวิชชา ๓ แลว ไดทํากิจพระพุทธศาสนาเสร็จแลว.
จบมุทิตเถรคาถา
พระเถระที่กลาวคาถาองคละ ๔ คาถา รวมเปน ๕๒ คาถา รวม
เปนพระเถระ ๑๓ องค คือ :๑. พระนาคสมาลเถระ ๒. พระภคุเถระ ๓. พระสภิยเถระ
๔. พระนันทกเถระ ๕. พระชัมพุกถระ ๖. พระเสนกเถระ ๗. พระสัมภูตเถระ ๘. พระราหุลเถระ ๙. พระจันทนเถระ ๑๐. พระธรรมิกเถระ
๑๑. พระสัปปกเถระ ๑๒. พระมุทิตเถระ.
จบจตุกกนิบาตที่ ๔
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อรรถกถามุทิตเถรคาถาที่ ๑๒
คาถาแหงทานพระมุทิตเถระ มีคําเริ่มตนวา ปพฺพชึ ดังนี้.
เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
พระเถระแมนี้ ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา
วิปสสี บังเกิดในเรือนมีตระกูล ถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว วันหนึ่งเห็น
พระศาสดามีจิตเลื่อมใส ไดถวายเตียง ๆ หนึ่ง.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ใน
พุทธุปบาทกาลนี้บังเกิดในตระกูลคฤหบดี ในโกศลรัฐ ไดนามวา มุทิตะ
ถึงความเปนผูรูเดียงสา ก็สมัยนั้นตระกูลนั้นไดถกู พระราชาพัวพันอยูดวย
กรณียกิจบางอยางทีเดียว. ทานมุทิตะไดกลัวแตราชภัย ไดหนีเขาไปสูปา
เขาไปยังที่อยูของพระขีณาสพเถระรูปหนึ่ง.
พระเถระรูวาทานกลัวจึงปลอบวา อยากลัวเลย. ทานถามวา ขาแต
ทานผูเจริญ ภัยของกระผมนี้จักสงบโดยกาลประมาณเทาไรหนอ เมื่อ
พระเถระกลาววา ลวงไป ๗-๘ เดือน จึงกลาววา กระผมไมสามารถจะ
ยับยั้งอยูไดตลอดกาลประมาณเทานั้น กระผมจักบวชขอรับ ขอทานจงบวช
ใหกระผมเถิดดังนี้แลวจึงบวช เพื่อรักษาชีวิตไว, พระเถระใหเธอบวชแลว .
ทานครั้นบวชแลว ไดศรัทธาในพระศาสนา แมเมื่อภัยสงบแลว
การทําสมณธรรมนั่นแหละใหรุงโรจน เรียนพระกรรมฐาน เมื่อการทํา
วิปสสนากรรม จึงกระทําปฏิญญาโดยนัยมีอาทิวา เรายังไมบรรลุพระอรหัต
แลวจักไมออกไปภายนอกจากหองที่อยูนี้ จึงบําเพ็ญวิปสสนาบรรลุพระอรหัต. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาวไวในอปทาน วา
๑

๑. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๑๑๒.
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เราเลื่อมใส ไดถวายเวจกุฎีหลังหนนึ่ง แดพระผูมี
พระภาคเจา เชษฐบุรุษของโลก ผูคงที่ พระนามวาวิปสสี
ดวยมือของตน เราไดยานชาง ยานมาและยานทิพย
เราไดบรรลุธรรมเปนที่สิ้นอาสวะ ก็เพราะการถวายเวจกุฎี
นั้น ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายเวจกุฎีใด ดวยการ
ถวายเวจกุฎีนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ
ถวายเวจกุฎี เราเผากิเลสทั้งหลายแลว... ฯลฯ ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ก็แล ครั้นทานบรรลุพระอรหัตแลว เสวยวิมุตติสุข ถูกพวกภิกษุ
ผูเปนสหาย ถามถึงการที่ทานบรรลุ เมื่อจะแสดงอาการที่ตนดําเนินจึง
กลาว ๔ คาถา วา
เรามีความตองการเลี้ยงชีพ ไดบรรพชาอุปสมบทแลว
ภายหลังกลับไดศรัทธา มีความเพียรบากบั่นมั่นคง โดย
ตั้งใจวารางกายของเรานี้จงแตกทําลายไป เนื้อหนังของ
เราพึงเหือดแหงไป แขงขาทัง้ สองของเราจะหลุดจาก
ที่ตอแหงเขาทั้งสอง ตกลงไปที่พื้นดินก็ตามที เมื่อเรายัง
ถอนลูกศร คือ ตัณหาไมได เราจักไมกิน ไมดื่ม จักไม
ออกจากวิหาร และจักไมเอนกายนอน ขอทานจงดูความ
เพียรและความบากบั่นของเรา ผูอยูดวยความตั้งใจอยาง
นั้น เราไดบรรลุวชิ ชา ๓ แลว ไดทํากิจพระพุทธศาสนา
เสร็จแลว.
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๓๔.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชีวกิ ตฺโถ ไดแก ผูตองการเลี้ยงชีพ
คือประกอบการเลี้ยงชีพ. อธิบายวา เราบวชเพื่อตองเลี้ยงชีพอยางนี้วา
เราบวชในที่นี้จักปลอดภัย ไมลําบากเปนอยูโดยสบาย. บทวา ลทฺธาน
อุปสมฺปท ความวา ตั้งอยูในบรรพชาเปนสามเณรกอนแลว ไดอุปสมบท
ดวยญัตติจตุตถกรรม.
บทวา ตโต สทฺธ ปฏิลภึ ความวา ตั้งแตเวลาที่ทานอุปสมบท
แลวนั้น ทานก็คบหาแตกัลยาณมิตร เรียน ๒ มาติกา, อนุโมทนา ๓, สูตร
บางสูตร สมถกรรมฐาน และวิปสสนาวิธี เห็นความที่พระพุทธเจามี
อานุภาพมาก ไดศรัทธาในพระรัตนตรัยวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูเอง
โดยชอบ, พระธรรมอันพระองคตรัสดีแลว พระสงฆปฏิบัติดีแลว.
บทวา ทฬฺหิวีริโย ปรกฺกมึ ความวา เปนผูไดศรัทธาอยางนี้แลว
กระทํากรรมวิปสสนา ไมนานนักก็เปนผูมั่นคงถาวร บากบัน่ ในการแทง
ตลอดสัจจะ เริ่มตั้งไวโดยชอบในการละอกุศลธรรม ในการถึงพรอมดวย
กุศลธรรม.
ก็เพื่อแสดงประการที่เราบากบั่นจึงกลาวคํามีอาทิวา กาม ดังนี้.
บทวา กาม ความวา จงแตกไปตามปรารถนา หรือโดยสวนเดียว.
บทวา อย กาโย ความวา กายเนาของเรานี้ หากแตกไปดวยความ
เพียรเครื่องเผากิเลสนี้ จงแตกไป คือจงขาดแตกไป.
บทวา มสเปสี วิสียรุ ความวา หากชิ้นเนื้อจะเหือดแหงไปจาก
กายนี้ ดวยความบากบั่นมั่นนี้ก็จงเหือดแหงไป คือจงกําจัดไปจากที่นี้
และที่นี้.
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บทวา อุโภ ชณฺณกุ สนฺธีหิ ชงฺฆาโย ปปตนฺตุ เม ความวา
แขงขาทั้งสองของเราพรอมดวยที่ตอแหงแขง จงแตกตกไปที่พื้นดิน
ก็ตามเถิด. บาลีวา ม ดังนี้ก็มี บาลีนนั้ ก็มีความอยางนั้น. คําที่เหลือ
มีนัยดังกลาวแลวในหนหลัง.
จบอรรถกถามุทิตเถรคาถาที่ ๑๒
จบปรมัตถทีปนี
อรรถกถาขุททกนิกาย เถรคาถา
จตุกกนิบาต
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เถรคาถา ปญจกนิบาต
๑. ราชทัตตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระราชทัตตเถระ
[๓๓๕] ภิกษุไปปาชาผีดิบ ไดเห็นซากศพหญิงคนหนึ่งซึ่งเขา
ทิ้งไวในปาชา มีหมูหนอนฟอนกัดกินอยู ก็ธรรมดาคนที่
ชอบสวยชอบงาม บางพวกไดเห็นซากศพอันเปนของเลวทราม ยอมเกลียด แตความกําหนัดรักใครยอมเกิดแกเรา
เราเปนเหมือนคนตาบอด เพราะไมเห็นของไมสะอาดที่
ไหลออกจากทวารทั้ง ๙ ในซากศพนั้น ภายในเวลาหุง
ขาวหมอหนึ่งสุก เราหลีกออกจากที่น้นั เรามีสติสัมปชัญญะ เขาไปสูที่ควรแหงหนึ่ง ทีนั้น การกระทํา
ไวในใจโดยอุบายอันชอบจึงเกิดขั้นแกเรา โทษปรากฏ
แกเรา ความเหนื่อยหนายก็ตั้งมั่น ลําดับนัน้ จิตของเรา
หลุดพนจากกิเลส ขอทานจงดูความที่ธรรมเปนธรรม
ดีเลิศเถิด เพราะวิชชา ๓ เราไดบรรลุแลว เราไดทํากิจ
พระพุทธศาสนาเสร็จแลว.
จบราชทัตตเถรคาถา
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อรรถกถาปญจกนิบาต
อรรถกถาราชทัตตเถรคาถาที่ ๑
ในปญจกนิบาต คาถาของทานพระราชทัตตเถระ มีคําเริ่มตนวา
ภิกฺขุ สีวถิก คนฺตฺวา ดังนี้. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
พระเถระแมนี้ ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
สั่งสมไวในภพนั้น ๆ ในกัปที่๑๔ แตภัทรกัปนี้ เมื่อโลกวางพระพุทธเจา
บังเกิดในเรือนมีตระกูล ถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว วันหนึง่ เขาไป
ยังไพรวันดวยกรณียกิจบางอยาง เห็นพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งนั่งที่
โคนไมในไพรวันนั้น มีจิตเลื่อมใสไดถวายผลมะกอก อันบริสุทธิ์ดี.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในตระกูลแหงพอคาเกวียน ในกรุงสาวัตถี
มารดาบิดาไดตั้งชื่อทานวา ราชทัตตะ เพราะอาราธนาทาวเวสวัณมหาราช
ไดมา. ทานเจริญวัยแลวเอาเกวียน ๕๐๐ เลมบรรทุกสินคา ไดไปยัง
กรุงราชคฤหโดยการคาขาย.
ก็สมัยนั้น หญิงแพศยาคนหนึ่งในกรุงราชคฤห มีรูปงามนาดูนาชม
เพราะประกอบดวยความเปนผูเลอโฉมอยางยิ่ง จึงไดทรัพยวันละ ๑,๐๐๐
ครั้ง บุตรของพอคาเกวียนใหทรัพย ๑,๐๐๐ แกหญิงแพศยานั้นทุก ๆ
วัน สําเร็จการอยูรวมกัน ไมนานนัก ทรัพยทั้งหมดก็สิ้นไป เปนคนทุกข
ยาก เมื่อไมไดรวมวัตถุแมสักวาอาหารและเครื่องนุงหม เที่ยวหมุนเวียนไป
ขางโนนขางนี้ ไดถึงความสังเวชแลว. วันหนึ่งทานไดแกไปยังพระเวฬุวัน
มหาวิหารกับอุบาสกทั้งหลาย.
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ก็สมัยนั้น พระศาสดาแวดลอมไปดวยบริษัทเปนอันมาก ประทับ
นั่งแสดงธรรมอยู. ทานนั่งอยูที่ทายบริษัท ฟงธรรมในสํานักพระศาสดา
ไดศรัทธาบวชแลว สมาทานธุดงคอยูในปาชา ในกาลนั้น บุตรของพอคา
เกวียนคนหนึ่ง ไดใหทรัพยพันหนึ่งแลวอยูรวมกับหญิงแพศยานั้น. และ
หญิงแพศยานั้น เห็นรัตนะมีคามากในมือของเขา ใหเกิดความโลภขึ้น
จึงใหผูเปนนักเลงเหลาอื่นฆาใหตายแลวถือเอารัตนะนั้น. ลําดับนั้น พวก
มนุษยรูเรื่องนั้นของบุตรพอคาเกวียนนั้นแลว จึงสงพวกนั้นมนุษยผูสอดแนม
ไป มนุษยผสู อดแนมเหลานั้นไดเขาไปยังเรือนหญิงแพศยานั้น ในเวลา
ราตรี พากันฆานางใหตายโดยไมทําผิวใหถลอก แลวทิ้งไวในปาชา.
พระราชทัตตเถระ เที่ยวอยูในปาชาเพื่อถือเอาอสุภนิมิต เขาไปเพื่อ
ทําไวในใจซึ่งซากศพของหญิงเพศยานั้น โดยเปนของปฏิกูล กระทําไว
ในใจโดยแยบคายสิ้นวาระเล็กนอย กระทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคาย
โดยภาวะที่ตายแลวไมนาน โดยทีส่ ุนัขบานและสุนัขจิ้งจอกไมกระทบ
กระทั่งผิวเปนตน และเปนวัตถุวิสภาคไมถูกสวนกัน ใหเกิดกามราคะ
ขึ้นในรางนั้น มีใจสลดยิ่งนัก อบรมจิตของตน หลีกไป ณ ที่สมควร
สวนขางหนึ่ง โดยครูเดียว แลวถือเอาเฉพาะอสุภนิมิตที่ปรากฏตั้งแตตน
เทานั้น การทําไวในใจโดยแยบคาย ทําฌานใหเกิดขึ้น ทําฌานนั้นให
เปนบาท เริ่มตั้งวิปสสนาบรรลุพระอรหัตในขณะนั้นนั่นเอง. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาวไวในอปทาน วา
เราไดเห็นพระสยัมภูพุทธเจา ผูไมทรงพายแพอะไร
ในปาใหญ จึงไดเอาผลมะกอกมาถวายแดพระสยัมภู
๑

๑. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๑๑๒.
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ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น
ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง
การถวายผลไม เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . ฯลฯ . . .
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ก็ครั้นทานบรรลุพระอรหัตแลว พิจารณาการปฏิบัติของตน เกิด
ปติโสมนัส ไดกลาว ๕ คาถา เหลานี้วา
ภิกษุไปปาชาผีดิบ ไดเห็นซากศพผูหญิงคนหนึ่ง ที่เขา
ทิ้งไวในปาชา มีหมูหนอนฟอนกัดกินอยู ก็ธรรมดาคนหนึ่ง
ชอบสวยชอบงามบางพวกไดเห็นซากศพ อันเปนของเลวทราม ยอมเกลียด แตความกําหนัดรักใครยอมเกิดแกเรา
เราเปนเหมือนคนตาบอด เพราะไมเห็นของไมสะอาดที่
ไหลออกจากทวารทั้ง ๙ ในซากศพนั้น ภายในเวลาหุงขาว
หมอหนึ่งสุก เราหลีกออกจากที่นั้น เรามีสติสัมปชัญญะ
เขาไปสูที่ควรแหงหนึ่ง ทีนั้น การกระทําไวในใจโดยอุบาย
อันชอบจึงเกิดขึ้นแกเรา โทษปรากฏแกเรา ความเหนื่อย
หนายก็ตั้งมั่น ลําดับนั้น จิตของเราก็หลุดพนจากกิเลส
ขอทานจงดูความที่ธรรมเปนธรรมดีเลิศเถิด เพราะวิชชา
๓ เราไดบรรลุแลว เราไดทํากิจในพระพุทธศาสนาเสร็จ
แลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภิกขฺ ุ สีวถิก คนฺตฺวา ความวา ชื่อวา
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๓๕.
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ภิกษุ เพราะเห็นภัยในสงสาร เขาไปใกลปาชาผีดิบ เพื่อตองการอสุภกรรมฐาน.
ก็คําวา ภิกฺขุ นี้ พระเถระกลาวคํานี้ดวยตนเองหมายเอาตน.
พึงทราบวิเคราะหในบทวา อิตฺถึ ดังตอไปนี้ ชื่อวา ถี คือมาตุคาม
เพราะเปนที่ไปคือไหลไปแหงเลือดคือสุกกะ โดยภาวะเปนที่สืบตอแหงสัตว.
อนึ่ง เมื่อวาดวยภาษาเดิม ภาษาที่ถูกอยางนี้ ทานเรียกวา อิตฺถี ดังนี้ก็มี
อนึ่ง ในบรรดาหญิงมีหญิงหมันเปนตนก็มีบัญญัติวาหญิง เพราะเปน
เสมือนกับหญิงนั้น และเพราะไมลวงสภาวะความเปนหญิงไปได. ก็ดวย
บทวา อิตฺถี นี้ พระเถระกลาวถึงซากศพหญิง.
บทวา อุชฺฌิต แปลวา อันสละแลว คืออันเขาทอดทิ้งแลว เพราะ
เปนสิ่งที่นาติเตียนนั่นเอง ไดแก อันเขาทิ้งแลวโดยภาวะที่ไมมีความอาลัย.
บทวา ขชฺชนฺตึ กิมหิ ี ผุฏ ความวา เปนของเต็มไปดวยหมูหนอน
กัดกินอยู.
บทวา ย หิ เอเก ชิคุจฺฉนฺติ มต ทิสฺวาน ปาปก ความวา ผูที่
มีชาติหลุดพนพวกหนึ่ง ยอมเกลียด ทั้งไมปรารถนาจะดูซากศพที่ชั่วชา
ลามก ซึ่งตายไปแลว เพราะปราศจากอายุไออุนและวิญญาณ.
บทวา กามราโค ปาตุรหุ ความวา กามราคะ ไดปรากฏคือไดเกิด
แกเราแลว เพราะไมมีการใสใจโดยแยบคายเปนกําลัง ในซากศพนั้น.
บทวา อนฺโธว สวตี อหุ ความวา ของอันไมสะอาดไหลออกจาก
ทวารทั้ง ๙ ในซากศพนั้น เมื่อมันกําลังไหลอยู เราก็เปนเหมือนคนบอด
เพราะไมเห็นของอันไมสะอาด. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
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คนกําหนัดยอมไมรอู รรถ คนกําหนัดยอมไมรูเห็น
ธรรม ความมืดบอดยอมมีในคราวที่คนถูกราคะครอบงํา.
และอาจารยบางพวกกลาววา "ดูกอนพราหมณ กามฉันทแล กระทําซึ่ง
ความเปนดังคนบอด และวากระทําใหเปนดังคนไมมีจักษุ," แตในที่นี้
อาจารยบางพวกลง ต อาคม แลวกลาวความวา ความไมเปนไปในอํานาจ
เพราะถูกกิเลสกลุมรุม หรือเปนไปในอํานาจแหงกิเลส. อาจารยอีกพวก
หนึ่งกลาวบาลีวา อนฺโธว อสติ อหุ เราเปนผูไมมีสติดังคนบอด แลว
กลาววา เราเปนผูเวนจากสติเหมือนคนบอดเพราะกามราคะ แตคําทั้งสอง
นั้นไมมีในบาลี.
บทวา โอร โอทนปากมฺหา ความวา ภายในเวลาที่หมอขาวสุก
ครั้งหนึ่ง คือขาวสุกในทะนานแหงขาวสารที่ลางเปยกชุมดีแลว ยอมสุกโดย
เวลาเทาใด ภายในเวลาแตกาลเทานั้นนั่นแล โดยกาลรวดเร็วแมแตกาล
นั้น เราเมื่อบรรเทาราคะหลีกออกจากที่นั้น ราคะเกิดขึ้นแลวแกเราผูยืน
อยูในที่ใด เราหลีกไปแลว ปราศไปแลวจากที่นั้น.
เราหลีกไปมีสติมีสัมปชัญญะ เขาไปตั้งสมณสัญญาไว ชื่อวามีสติ
โดยมนสิการถึงสติปฏฐาน และเปนผูชื่อวามีสัมปชัญญะ เขาไปใกลที่ควร
สวนขางหนึ่ง ไดนั่งเขาสมาธิ เพราะรูสภาวะแหงธรรมโดยชอบนั่นเอง
คําวา ก็เมื่อเรานั่งแลว แตนั้นมนสิการเกิดขึ้นแกเราแลว คือเกิดขึ้น
แลวโดยแยบคาย ดังนี้เปนตนทั้งหมด มีนัยดังกลาวในหนหลังนั้นแลฉะนี้.
จบอรรถกถาราชทัตตเถรคาถาที่ ๑
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๒. สุภูตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสุภูตเถระ
[๓๓๖] บุรุษผูประสงคจะทําธุรกิจ เมื่อประกอบตนในกิจที่
ไมควรประกอบ ถาเมื่อขึ้นประพฤติอยูอยางนั้น ก็ไมพึง
ไดสําเร็จผล การประกอบในกิจที่ไมควรประกอบนั้น มิใช
ลักษณะบุญ ถาบุคคลใด ไมถอนความเปนอยูอยาง
ลําบาก แลวมาสละธรรมอันเอกเสีย บุคคลนั้นก็พึงเปน
ดังคนกาลี ถาสละทิ้งคุณธรรมแมทั้งปวง ผูนั้นก็พึงเปน
เหมือนคนตาบอด เพราะไมเห็นธรรมที่สงบและธรรมไม
สงบ บุคคลพึงทําอยางใด พึงพูดอยางนั้นแล ไมพึงทํา
อยางใด ไมพึงพูดอยางนั้น บัณฑิตทั้งหลายยอมกําหนด
รูวา บุคคลผูไมทํา ดีแตพูดนั้นมีมาก ดอกไมงาม มีสี
แตไมมีกลิ่น ฉันใด วาจาอันเปนสุภาษิต ยอมไมมีผลแก
บุคคลผูไมทําอยู ก็ฉันนั้น ดอกไมงาม มีสี มีกลิ่นฉันใด
วาจาอันเปนสุภาษิตยอมมีผลแกบุคคลผูทําอยูฉะนั้น.
จบสุภูตเถรคาถา

อรรถกถาสุภูตเถรคาถาที่ ๒
คาถาของทานพระสุภูตเถระ มีคําเริ่มตนวา อโยเค ดังนี้. เรื่อง
นั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
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พระเถระแมนี้ ไดทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ
บังเกิดในตระกูลคหบดีมหาศาล ในกรุงพาราณสี ถึงความเปนผูรูเดียงสา
แลว วันหนึ่ง ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดามีจิตเลื่อมใส ตั้งอยูใน
สรณะและศีล ไดใหเช็ดทาพระคันธกุฎีของพระศาสดา ดวยของหอม ๔
อยาง (จันทนแดง, กานพลู, กฤษณา, กํายาน) เดือนละ ๘ ครั้งทุก
เดือน.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานเปนผูมีรางกายหอมตลบในที่เกิดแลว ๆ
ในพุทธุปบาทกาลนี้บังเกิดในตระกูลคฤหบดีในมคธรัฐ ไดนามวา สุภูตะ
เจริญวัยแลวละฆราวาส เพราะความที่ตนเปนผูมีอัธยาศัยในการสลัดออก
จึงบวชในเดียรถีย เมื่อไมไดสิ่งอันเปนสาระในที่นั้น เห็นสมณพราหมณ
เปนอันมาก มีอุปติสสะโกสิตะและเสละเปนตน บวชในสํานักของพระศาสดาเสวยความสุขในความเปนสมณะ ไดศรัทธาในพระศาสนา จึงบวช
แลวใหอาจารยและอุปชฌายยินดี เรียนพระกรรมฐาน อยูโดยวิเวก เจริญ
วิปสสนาบรรลุพระอรหัต. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทาน วา
ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจามีพระนามวา กัสสป ผูเปน
พงศพันธุพรหม ทรงยศใหญ ประเสริฐกวานักปราชญ
ทั้งหลาย ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว พระองคสมบูรณดวย
อนุพยัญชนะ มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ
มีพระรัศมีลอมรอบขางละวา ประกอบดวยขายรัศมี ทรง
๑

๑. ขุ. อ ๓๓/ขอ ๑๔๐.
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ยังสัตวใหยินดีไดเหมือนพระจันทร แผดแสงเหมือน
พระอาทิตย ทําใหเยือกเย็นเหมือนเมฆ เปนบอเกิดแหง
คุณเหมือนสาคร มีศีลเหมือนแผนดิน มีสมาธิเหมือน
ขุนเขาหิมวันต มีปญญาเหมือนอากาศ ไมของเหมือน
กับลม ครั้งนั้น เราเกิดในสกุลใหญ มีทรัพยและธัญญาหารมากมาย เปนที่สั่งสมแหงรัตนะตาง ๆ ในพระนคร
พาราณสี เราไดเขาเฝาพระองคผูเปนนายกของโลก ซึง่
ประทับนั่งอยูกับบริวารมากมาย ไดสดับอมตธรรมอันนํา
มาซึ่งความยินดีแหงจิต พระพุทธองคทรงพระมหาปุรสิ ลักษณะ ๓๒ ประการ มีนักขัตฤกษดีเหมือนพระจันทร
ทรงสมบูรณดวยอนุพยัญชนะ บานเหมือนตนพญารัง
อันขายคือพระรัศมีแวดวง มีพระรัศมีรุงเรือ่ ง เหมือน
ภูเขาทอง มีพระรัศมีลอมรอบดานละวา มีรัศมีนบั ดวย
รอยเหมือนอาทิตย มีพระพักตรเหมือนทองคํา เปนพระพิชิตมารผูประเสริฐ เปนเหมือนภูเขาอันใหเกิดความ
ยินดี มีพระหฤทัยเต็มดวยพระกรุณา มีพระคุณปานดัง
สาคร มีพระเกียรติปรากฏแกโลก เหมือนเขาสิเนรุซึ่ง
เปนภูเขาสูงสุด มีพระยศ เปนที่ปลื้มใจ เปนผูประกอบ
ดวยปญญาเชนเดียวกับอากาศ เปนนักปราชญ มีพระทัย
ไมของในที่ทั้งปวงเหมือนลม เปนผูนํา เปนที่พึ่งของ
สรรพสัตว เหมือนแผนดิน เปนมุนีผูสูงสุด อันโลกไม
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เขาไปฉาบทาได เหมือนปทุมไมคิดน้ําฉะนั้น เปนผูเชน
กับกองไฟเผาหญาคือวาทะลวงโลก พระองคเปนเสมือน
ยาบําบัดโรค ทําใหยาพิษคือกิเลสพินาศ ประดับดวย
กลิ่นคือคุณเหมือนภูเขาคันธมาทน เปนนักปราชญที่เปน
บอเกิดแหงคุณ ดุจดังสาครเปนบอเกิดแหงรัตนะทั้งหลาย
ฉะนั้น และเปนเหมือนมาสินธพอาชาไนย เปนผูนําไป
ซึ่งมลทินคือกิเลส ทรงย่ํายีมารและเสนามารเสียได
เหมือนนายทหารใหญผูมีชัยโดยพิเศษ ทรงเปนใหญ
เพราะรัตนะคือโพชฌงค เหมือนพระเจาจักรพรรดิ ทรง
เปนผูเยียวยาพยาธิคือโทสะเหมือนกับหมอใหญ ทรง
เปนหมอผาฝคือทิฏฐิ เหมือนศัลยแพทยผูประเสริฐสุด
ครั้งนั้น พระองคทรงสองโลกใหโชติชวง อันมนุษยและ
ทวยเทพสักการะ เปนดังพระอาทิตยสองแสงสวางใหแก
นรชน ทรงแสดงปฐมเทศนาในบริษัททั้งหลาย พระองคทรงพร่ําสอนอยางนี้วา บุคคลจะมีโภคทรัพยมาก
ไดเพราะทํางาน จะเขาถึงสุคติก็เพราะศีล จะดับกิเลส
ไดเพราะภาวนา ดังนี้ บริษัททั้งหลายฟงเทศนานั้น อัน
ใหเกิดความแชมชื่นมาก ไพเราะทั้งเบื้องตนทามกลาง
และที่สดุ มีรสใหญประหนึ่งน้ําอมฤต เราไดสดับพระธรรมเทศนาอันไพเราะดี ก็เลือ่ มใสในพระศาสนาของ
พระพิชติ มาร จึงถึงพระสุคตเจาเปนสรณะ นอบนอม
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ตราบเทาสิ้นชีวิต ครั้งนั้นเราไดเอาของหอมมีชาติ ๔ ทา
พื้นพระคันธกุฎีของพระมหามุนีเดือนหนึ่ง ๘ วัน โดยตั้ง
ปณิธานใหสรีระทีป่ ราศจากกลิ่นหอมไดมีกลิ่นหอม ครัง้
นั้นพระพิชิตมาร ไดพยากรณเราผูอยากไดกายมีกลิ่นหอม
วา นระใดเอาของหอมทาพื้นพระคันธกุฎีคราวเดียว ดวย
ผลของกรรมนั้น นระนั้นเกิดในชาติใด ๆ จักเปนผูมีตัว
หอมทุกชาติไป จักเปนผูเจริญดวยกลิ่นคือคุณ จักเปนผู
ไมมีอาสวะปรินิพพาน เพราะกรรมที่ทําไวดีนั้น และ
เพราะการตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป
สวรรคชั้นดาวดึงส ก็ในภพสุดทายในบัดนี้ เราเกิดใน
สกุลอันมั่นคง เมื่อเรายังอยูในครรภมารดา มารดาเปน
หญิงมีกลิ่นตัวหอม และในเวลาที่เราคลอดจากครรภ
มารดานั้น พระนครสาวัตถีหอมฟุงเหมือนกับถูกอบดวย
กลิ่นหอมทุกอยาง ขณะนั้นฝนดอกไดอันหอมหวล กลิ่น
ทิพยอนั นารื่นรมยใจ และธุปมีคามาก หอมฟุงไป เรา
เกิดในเรือนหลังใด เรือนหลังนั้นเทวดาไดเอาธูปและ
ดอกไม ลวนแตมีกลิน่ หอม และเครื่องหอมมาอบ ก็ใน
เวลาที่เรายังเยาว ตั้งอยูในปฐมวัย พระศาสดาผูเปน
สารถีฝก นระ ทรงแนะนําบริษทั ของพระองคที่เหลือแลว
เสด็จมายังพระนครสาวัตถี พรอมดวยพระภิกษุสงฆ
เหลานัน้ ทั้งหมด ครั้งนั้น เราไดพบพุทธานุภาพจึงออก
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บวช เราเจริญธรรม ๔ ประการคือ ศีล สมาธิ ปญญา
และวิมตุ ติอันยอดเยี่ยม แลวบรรลุธรรมเปนที่สิ้นอาสวะ
ในคราวที่เราออกบวช ในคราวที่เราเปนพระอรหันต และ
ในคราวที่เราจักนิพพาน ไดมีฝนกลิ่นหอมตกลงมา ก็กลิน่
สรีระอันประเสริฐสุดของเราครอบงําจันทนอันมีคา ดอก
จําปาและดอกอุบลเสีย และเราไปในที่ใด ก็ยอมขมขี่
กลิ่นเหลานี้เสียโดยประการทั้งปวง ฟุงไปเชนนั้นเหมือน
กัน เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . ฯลฯ . . . พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ก็แลครัน้ ทานบรรลุพระอรหัตแลว คิดถึงทุกข คือ อัตตกิลมถานุโยค ที่คนบวชในพวกเดียรถียไดรับมา และสุขอันเกิดแตฌานเปนตน
ที่ตนบวชในพระศาสนาไดมา เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล โดยยกเอา
การพิจารณาขอปฏิบัติของตน จึงไดกลาวคาถา ๕ คาถา เหลานี้วา
บุรุษผูประสงคจะทําธุรกิจ เมื่อประกอบตนในกิจที่
ไมควรประกอบ ถาเมื่อขึ้นประพฤติอยูอยางนั้น ก็ไมพงึ ได
สําเร็จผล การประกอบในกิจที่ไมควรประกอบนั้น มิใช
ลักษณะบุญ ถาบุคคลใด ไมถอนความเปนอยูอยางลําบาก
แลวมาสละธรรมอันเอกเสีย บุคคลนั้นก็พึงเปนดังคน
กาลี ถาสละทิ้งคุณธรรมแมทงั้ ปวง ผูนั้นก็พึงเปนเหมือน
คนตาบอด เพราะไมเห็นธรรมที่สงบและเห็นธรรมไม
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๓๖.
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สงบ บุคคลพึงทําอยางใด พึงพูดอยางนั้นแล ไมพึงทํา
อยางใด ไมพึงพูดอยางนั้น บัณฑิตทั้งหลายยอมกําหนด
รูวา บุคคลผูไมต่ํา ดีแตพูดนั้นมีมาก ดอกไมงาม มีสี
แตไมมกี ลิ่นฉันใด วาจาอันเปนสุภาษิต ยอมไมมีผล
แกบุคคลผูไมทําอยู ก็ฉันนั้น ดอกไมงามมีสี มีกลิ่น
ฉันใด วาจาอันเปนสุภาษิต ยอมมีผลแกบุคคลผูทําอยู
ฉันนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อโยเค ไดแกในที่สุด ๒ อยาง ที่ไม
ควรประกอบ คือไมควรเสพ. แตในที่นี้พึงทราบความ ดวยสามารถแหง
อัตตกิลมถานุโยค ประกอบเนือง ๆ ในการทรมานตน.
บทวา ยฺุช ความวา ประกอบตนในที่สุด ๒ อยางนั้น คือปฏิบัติ
เหมือนอยางนั้น.
บทวา กิจฺจมิจฺฉโก ความวา ปรารถนากิจที่นําประโยชนทั้งสองมา,
หากวาพึงประพฤติอยูในกิจไมควรประกอบ โดยเปนปฎิปกษตอกิจที่ควร
ประกอบนั้นไซร.
บทวา นาธิคจฺเฉยฺย ความวา ชื่อวา ญายะ เพราะไมพึงบรรลุ
หิตสุขตามที่ประสงค เพราะฉะนั้น เราถูกหลอกลวงดวยมติของพวก
เดียรถีย จึงประกอบในสิ่งไมควรประกอบ นั่นไมใชลักษณะบุญคือไมใช
สภาวะแหงบุญของเรา. ทานแสดงวา เราหลงเพราะกรรมเกา จึงประกอบ
ในสิ่งไมควรประกอบ.
บทวา อพฺพูฬฺห อฆคต วิชิต ความวา กิเลสมีราคะเปนตน
ชื่อวา อฆา เพราะมีการเบียดเบียนเปนสภาวะ, ความเปนอันลําบาก คือ
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อฆา ความเปนอยูแหงกิเลสที่ลําบาก คือความเปนไปในสงสาร ความ
เปนอยูแหงกิเลสที่ลําบากเหลานั้น ไดแกความครอบงํากุศลธรรม. ทาน
กลาว อฆคต วิชิต เพราะไมลบนิคคหิต. อธิบายวา ผูใดยังละความ
เปนอยูอันลําบากไมได ผูนั้นก็เปนอยูอยางนั้น เพราะทําการเปนอยูลําบาก
ที่ยังถอนไมไดนั้นใหเปนแวนแควน คือยังถอนกิเลสขึ้นไมได.
บทวา เอกฺเจ โอสฺสเชยฺย ความวา หากพึงละ คือพึงสละ
ความไมประมาทอันหนึ่ง และความประกอบชอบ ดวยเปนผูไมมีเพื่อน ๒
และดวยความเปนผูมีความเพียร. บุคคลนั้นเหมือนกาลี คือพึ่งเปนเหมือน
คนกาลกิณี.
บทวา สพฺพานิป เจ โอสฺสเชยฺย ความวา หากบุคคลนั้น พึง
สละ. สัทธินทรีย วีริยนิ ทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย และปญญินทรีย
อันบมดวยวิมุตติแมทั้งหมด, คือหากพึงทิ้งเสียดวยการไมอบรม, คนนั้น
ก็พึงเปนเหมือนคนบอด เพราะไมเห็นธรรมที่สงบและธรรมที่ไมสงบ.
ศัพทวา ยถา เปนนิบาต ใชในอรรถเปรียบเทียบโดยอุปมา.
บทวา วณฺณวนฺต แปลวา สมบูรณดวยสีและสัณฐาน.
บทวา อคนฺธก ไดแก เวนจากกลิ่น อันตางดวยดอกทองกวาว
ดอกอัญชันเขียว ดอกชัยพฤกษเปนตน.
บทวา เอว สุภาสิตา วาจา ความวา พุทธพจนคือปฎก ๓ อัน
เสมือนกับดอกไมอันสมบูรณดวยสีและสัณฐาน ชื่อวาวาจาสุภาษิต เหมือน
อยางวา กลิน่ ยอมไมแผไปในสรีระของผูทัดทรงดอกไมที่ไมมีกลิ่น ฉันใด
พระพุทธพจนก็ฉันนั้น ผูใ ดไมประพฤติใหสม่ําเสมอดวยกิจ มีการฟงโดย
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เคารพเปนตน ยอมไมนํามาซึ่งกลิ่นคือสุตะ และกลิ่นคือการปฏิบัติ คือ
ไมมีผลแกผูนั้น ผูไมประพฤติโดยเคารพ ชื่อวา แกผูไมกระทํากิจที่พึง
กระทําในพระพุทธพจนนั้น เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา วาจาอันเปน
สุภาษิต ยอมไมมีผลแกผูกระทํา ดวยประการฉะนี้.
บทวา สุคนฺธก ไดแก ดอกไมหอมตางดวยดอกมะลิ ดอกจําปา
และดอกอุบลเขียวเปนตน.
บทวา เอว ความวา กลิ่นยอมแผไปในสรีระของบุคคลผูทัดทรง
ดอกไมฉันใด แมวาจาอันเปนสุภาษิตกลาวคือพระพุทธพจน คือปฎก ๓
ก็ฉันนั้น ยอมมีผลคือยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก แกบุคคลผูการทํากิจ
ที่ควรกระทําในพระพุทธพจนนั้น ดวยกิจมีการฟงโดยเคารพเปนตน.
เพราะฉะนั้น พึงปฏิบัติในโอวาท คือพึงทําอยางไร พึงกลาวอยางนั้น
คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวแล.
อรรถกถาสุภูตเถรคาถาที่ ๒
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๓. คิรมิ านันทเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระคิริมานันทเถระ
[๓๓๗] ฝนตกเสียงไพเราะเหมือนเพลงขับ กุฎีของเรามุงดี
แลว มีประตูหนาตางมิดชิดดี เราเปนผูสงบอยูในกุฎีนนั้
ถาประสงคจะตกก็ตกลงมาเถิดฝน ฝนตกไพเราะเหมือน
เพลงขับ กุฎีของเรามุงดีแลว มีประตูหนาตางมิดชิดดี
เราเปนผูมีจิตสงบอยูในกุฎีนั้น ถาประสงคจะก็ตกลง
มาเถิดฝน ฯลฯ เราเปนผูปราศจากราคะอยูในกุฏี
นั้น ฯลฯ เราเปนผูปราศจากโทสะอยูในกุฎีนั้น ฯลฯ เรา
เปนผูปราศจากโมหะอยูในกุฎนี ั้น ถาประสงคจะตกก็ตก
ลงมาเถิดฝน.
จบคิริมานันทเถรคาถา

อรรถกถาคิรมิ านันทเถรคาถาที่ ๓
คาถาของทานพระคิริมานันทเถระ มีคําเริ่มตนวา วสฺสติ เทโว
ดังนี้. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
พระเถระแมนี้ ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา พระนามวาสุเมธ
บังเกิดในเรือนมีตระกูล เจริญวัยแลวอยูครองฆราวาส เมื่อภรรยาและบุตร
ของคนทํากาละแลว เพียบพรอมไปดวยลูกศรคือความโศก เขาไปสูปา
เมื่อพระศาสดาเสด็จไปในที่นั้นแสดงธรรม ถอนลูกศรคือความโศกไดแลว
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มีจิตเลื่อมใสบูชาดวยของหอมและดอกไม ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ ประคองอัญชลีขึ้นเหนือเศียรแลวกลาวชมเชย.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ เกิดเปนบุตรแหงปุโรหิตของพระเจาพิมพิสารในกรุง
ราชคฤห, ทานไดนามวาคิริมานันทะ, ทานถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว
เห็นอานุภาพของพระพุทธเจาในการเสด็จไปกรุงราชคฤหแหงพระศาสดา
ไดศรัทธาบรรพชา กระทําสมณธรรมอยูในหมูบานสิ้น ๒-๓ วัน แลว
ไดไปยังกรุงราชคฤหเพื่อถวายบังคมพระศาสดา.
พระเจาพิมพิสารมหาราช ทรงทราบการมาของทาน จึงเสด็จเขา
ไปหา ทรงปวารณาวา ทานขอรับ ขอทานจงอยูในที่นี้แหละ ขาพเจา
จะอุปฏฐากดวยปจจัย ๔ ดังนี้แลวเสด็จไปไมทรงระลึกถึงความที่พระองค
มีกิจมาก เทวดาทั้งหลายคิดวา พระเถระยอมอยูในโอกาสกลางแจงจึงหาม
ฝน เพราะกลัวพระเถรจะเปยก. พระราชาทรงกําหนดถึงเหตุที่ฝนไมตก
จึงใหสรางกระทอมสําหรับพระเถระ. พระเถระอยูในกระทอมไดทําความ
เพียรชอบ โดยไดเสนาสนะเปนสัปปายะ ประกอบความเพียรสม่ําเสมอ
บําเพ็ญวิปสสนาบรรลุพระอรหัต. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาวไวในอปทาน วา
ภริยาของเราทํากาละแลว บุตรของเราก็ไปสูปาชา
มารดา บิดา และพีช่ ายของเราเผาที่เชิงตะกอนเดียวกัน
เพราะความเศราโศกนั้น เราเปนผูเรารอน เปนผูผอม
เหลือง จิตเราฟุงซาน เพราะเราประกอบดวยความเศราโศกนั้น เรามากดวยลูกศรคือความโศก จึงเขาไปสูชาย
๑

๑. ขุ. อ. ๓๒/ขอ ๓๙๙.
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ปา บริโภคผลไมที่หลนเองอยูที่โคนตนไม พระสัมพุทธชินเจาพระนามวาสุเมธ ผูกระทําที่สุดทุกข พระองค
ประสงคจะชวยเหลือเรา จึงเสด็จมาในสํานักของเรา เรา
ไดยินเสียงพระบาทของพระพุทธเจาพระนามวาสุเมธ ผู
แสวงหาคุณอันใหญยิ่ง จึงชะเงอศีรษะดูพระมหามุนี
พระมหาวีรเจาเสด็จเขามา ปติเกิดขึ้นแกเรา ในกาลนั้น
เราไดเห็นพระองคผูเปนนายกของโลก แลวมีใจไมฟุงซานกลับไดสติ แลวไดถวายใบไมกํามือหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาผูมีจักษุประทับนั่งบนใบไมนั้นดวยความอนุเคราะห
พระผูมพี ระภาคเจาพระนามวาสุเมธ ผูเปนนายของโลก
ผูตรัสรูแ ลว ครั้นประทับนั่งบนใบไมนั้นแลว ทรงแสดง
ธรรมเครื่องบรรเทาลูกศรคือความโศกแกเราวา ชนเหลานั้น ใครไมไดเชื้อเชิญใหมาก็มาจากปรโลกนั้นเอง ใคร
ไมไดอนุญาตใหไปก็ไปจากมนุษยโลกนี้แลว เขามาแลว
ฉันใด ก็ไปฉันนั้น จะปริเทวนาไปทําไมในการตายของ
เขานั้น สัตวมีเทา เมื่อฝนตกลงมา เขาก็เขาไปอาศัย
ในโรงเพราะฝนตก เมื่อฝนหายแลวเขาก็ไปตามปรารถนา
ฉันใด มารดาบิดาของทานก็ฉันนั้น จะปริเทวนาไปทําไม
ในการตายของเขานั้น แขกผูจรไปมา เปนผูสั่นหวั่นไหวฉันใด มารดาบิดาของทานก็ฉันนั้น จะปริเทวนาไป
ทําไมในการตายของเขานั้น งูละคราบเกาแลว ยอมไปสู
กายเดิมฉันใด มารดาบิดาของทานก็ฉันนั้น จะปริเทวนา
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ไปทําไมในการตายของเขานั้น เราไดฟงพระพุทธเจาตรัส
แลว เวนลูกศรคือความโศกได ยังความปราโมทยให
เกิดแลว ไดถวายบังคมพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ครั้น
ถวายบังคมแลว ไดบูชาพระพุทธเจาผูลวงพนภูเขาคือ
กิเลส เปนพระมหานาค ทรงสมบูรณดวยกลิ่นหอมอันเปน
ทิพย พระนานวาสุเมธ เปนนายกของโลก ครั้นบูชา
พระสัมพุทธเจาแลว ประนมกรอัญชลีขึ้นเหนือเศียร
อนุสรณถึงคุณอันเลิศแลว ไดสรรเสริญพระองคผูเปน
นายกของโลกวา ขาแตพระมุนีมหาวีรเจา พระองคเปน
สัพพัญู เปนนายกของโลก ทรงขามพนแลวยังทรงรื้อ
ขนสรรพสัตวดวยพระญาณอีก ขาแตพระมหามุนีผูมีจักษุ
พระองคตัดความเคลือบแคลงสงสัยแลว ไดทรงยังมรรค
ใหเกิดแกขาพระองค ดวยพระญาณของพระองค พระอรหันตผูถึงความสําเร็จ ไดอภิญญา ๖ มีฤทธิ์มากเที่ยว
ไปในอากาศได เปนนักปราชญ หอมลอมอยูทุกขณะ
พระเสขะผูกําลังปฏิบัติ และผูตั้งอยูในผลเปนสาวกของ
พระองค สาวกทั้งหลายของพระองคยอมบาน เหมือน
ดอกปทุมเมื่ออาทิตยอุทัย มหาสมุทรประมาณไมได ไมมี
อะไรเหมือน ยากที่จะขามไดฉันใด แตขาพระองคผูมี
จักษุ พระองคสมบูรณดวยพระญาณก็ประมาณไมไดฉันนั้น
เราถวายบังคมพระพุทธเจาผูชนะโลกมีจักษุ มียศมาก
นมัสการทั่ว ๔ ทิศแลวไดกลับไป เราเคลื่อนจากเทวโลก
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แลวรูส ึกตัว กลับมีสติ ทองเที่ยวอยูในภพนอยใหญลงสู
ครรภมารดาออกจากเรือนแลวบวชเปนบรรพชิต เปนผูมี
ความเพียร มีปญญา มีการหลีกเรนอยูเปนอารมณ ตั้ง
ความเพียร ยังพระมหามุนใี หทรงโปรดปราน พนแลวจาก
กิเลส ดังพระจันทรพนแลวจากกลีบเมฆอยูทุกเมื่อ เรา
เปนผูขวนขวายในวิเวก สงบระงับ ไมมอี ุปธิ กําหนดรู
อาสวะทั้งปวงแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู ในกัปที่ ๓ หมื่น
แตกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาใด ดวยการบูชานั้น เรา
ไมรูจักทุคติเลย นีเ้ ปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ...ฯลฯ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ
แลว ดังนี้.
ครั้น เมื่อพระเถระบรรลุพระอรหัตแลว เมือ่ ฝนตกอยูดุจมีเสียงราเริง
ยินดี เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผลนั้น โดยประกอบขอที่ฝนหลั่งลงมาแต
เบื้องบน จึงไดกลาวคาถา ๕ คาถา นี้วา
ฝนตกเสียงไพเราะเหมือนเพลงขับ กุฎีของเรามุงดี
แลว มีประตูหนาตางมิดชิดดี เราเปนผูสงบอยูในกุฎีนั้น
ถาประสงคจะตกก็ตกลงนาเถิดฝน ฝนตกไพเราะเหมือน
เพลงขับ กุฎีของเรามุงดีแลว มีประตูหนาตางมิดชิดดี
เราเปนผูมีจิตสงบอยูในกุฎีนั้น ถาประสงคจะตกก็ตกลงมา
เถิดฝน. ฯลฯ เราเปนผูปราศจากราคะอยูในกุฎีนั้น ฯลฯ
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๓๗.
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เราเปนผูปราศจากโทสะอยูในกุฎีนั้น ฯลฯ เราเปนผู
ปราศจากโมหะอยูในกุฎีนั้น ถาประสงคจะตกก็ตกลงมา
เถิดฝน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยถาสุคีต แปลวา สมควรแกเพลงขับ
ที่ไพเราะ, อธิบายวา สมควรแกเพลงขับแหงเมฆฝนอันดีนั่นเอง. จริง
อยู เมฆเมื่อตั้งขึ้นโดยชั้นพันชั้นแลวคํารนรองกระหึ่ม แมแลบอกจาก
สายฟาไมตกลงยอมงาม เหมือนเมื่อไมรองกระหึ่มตกลงอยางเดียว ยอม
ไมงามฉะนั้น แตเมื่อเปนอยางนั้นแลวตกลงยอมงาม เพราะฉะนั้น ทาน
จึงกลาววา วสฺสติ เทโว ยถาสุคีต ฝนตกลงเหมือนเสียงเพลงขับ. เพราะ
เหตุนั้นทานจึงกลาววา เมฆที่เปลงเสียงนาชมเชยยิ่ง และวาคํารามรอง
และตกลง.
บทวา ตสฺส วิหรามิ ความวา ยอมอยูในกระทอมนั้น โดยหอง
อริยวิหารธรรม คือโดยอิริยาบถวิหาร.
บทวา วูปสนฺตจิตฺโต ไดแกมีจิตสงบโดยชอบดวยสมาธิอันสัมปยุต
ดวยอรหัตผล.
วลาหกเทวบุตร รับการขวนขวายที่พระเถระกระทําหลายครั้งดวย
เศียรเกลาอยางนี้ ยังที่ลมุ และที่ดอนใหเต็ม ยังฝนใหญใหตก.
จบอรรถกถาคิริมานันทเถรคาถาที่ ๓
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๔. สุมนเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสุมนเถระ
[๓๓๘] ทานพระอุปชฌายะปรารถนาธรรมใด ในบรรดาธรรม
ทั้งหลายเพื่อเรา อนุเคราะหเราผูจํานงหวังอมตนิพพาน
กิจที่ควรทําในธรรมนั้นเราทําเสร็จแลว ธรรมทีม่ ิใชสิ่งที่
อางวา ทานกลาวมาอยางนี้ เราไดบรรลุแลว ทําใหแจง
แลวดวยตนเอง เรามีญาณอันบริสุทธิ์ หมดความสงสัย
จึงไดพยากรณในสํานักของทาน เรารูจักขันธที่เคยอยู
อาศัยในกอน ทิพยจักษุเราไดชําระแลว ประโยชนของตน
เราไดบรรลุแลว คําสั่งสอนของพระพุทธเจาเราไดทําแลว
สิกขา ๓ อันเราผูไมประมาทไดฟงดีแลว ในสํานักของ
ทาน อาสวะทั้งปวงของเราสิ้นแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี
ทานเปนผูมีความเอ็นดู อนุเคราะหสั่งสอนเราดวยวัตรอัน
ประเสริฐ โอวาทของทานไมไรประโยชน เราไดศึกษา
อยูในสํานักของทาน.
จบสมุนเถรคาถา

อรรถกถาสุมนเถรคาถาที่ ๔
คาถาของทานพระสุมนเถระ มีคําเริ่มตนวา ย ปตฺถยมาโน ดังนี้.
เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
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พระเถระแมนี้ ไดทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ ในกัปที่ ๙๕ แตภัทรกัปนี้ เมื่อโลกวางพระพุทธเจา บังเกิดในเรือนมีตระกูล ถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว เห็น
พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งปวยไขไดถวายชิ้นสมอ.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในตระกูลคฤหบดี ในโกศลรัฐ ไดนามวา สุมน
เจริญดวยความสุข. ก็ลุงของทานบวชแลวเปนพระอรหันตอยูในปา เมื่อ
ทานสุมนเจริญวัยแลวจึงใหทานบรรพชา ไดใหกัมมัฏฐานอันเหมาะแก
จริต. ทานประกอบความเพียรในที่นั้น ยังฌาน ๔ และอภิญญา ๕ ใหเกิด.
ลําดับนั้น พระเถระไดบอกวิปสสนาวิธีแกทาน, ก็ทานเจริญวิปสสนาโดย
ไมนานเลย ดํารงอยูในพระอรหัต. ดวยเหตุนั้นจึงกลาวไวในอปทาน วา
เรากําลังนําผลสมอ ผลมะขามปอม ผลมะมวง ผล
หวา สมอพิเภก กระเบา ผลรกฟา มะตูม มาดวยตนเอง
เราไดเห็นพระมหามุนีผูมีปกติเพงพินิจ ยินดีในฌาน เปน
นักปราชญ ลูกอาพาธเบียดเบียน เสด็จเดินทางไกล
ประทับอยูที่เงื้อมเขา จึงไดเอาผลสมอถวายแดพระสยัมภู
ก็เราพอทําเภสัชเสร็จแลว พยาธิหายไปในทันใดนั้นเอง
พระพุทธเจาผูมีความกระวนกระวายอันละไดแลว ได
ทรงทําอนุโมทนาวา ก็ดวยการถวายเภสัชอันเปนเครื่อง
ระงับพยาธินี้ ทานเกิดเปนเทวดา เปนมนุษย หรือจะ
๑

๑. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๒๘.
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เกิดในชาติอื่น จงเปนผูถึงความสุขในทีท่ ุกแหง และ
ทานอยาถึงความปวยไข ครั้นพระสยัมภูพทุ ธเจาผูไมทรง
พายแพอะไร เปนนักปราชญ ตรัสดังนี้แลวไดเสด็จเหาะ
ขึ้นสูนภากาศ เหมือนพญาหงสในอัมพรฉะนั้น เฉพาะ
เราไดถวายสมอแดพระสยัมภูพทุ ธเจาผูแสวงหาคุณอัน
ยิ่งใหญ ความปวยไขจึงมิไดเกิดแกเราเลยจนถึงชาตินี้
นี้เปนความเกิดครั้งหลังของเรา ภพสุดทายกําลังเปนไป
วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนา
เราไดทําเสร็จแลว ในกัปที่ ๙๕ แตกัปนี้ เราไดถวายเภสัช
ในกาลนั้น ดวยการถวายเภสัชนั้น เราไมรจู ักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงเภสัชทาน เราเผากิเลสทั้งหลายแลว...ฯลฯ
... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ก็ทานดํารงอยูในพระอรหัตแลว วันหนึ่งไดไปยังที่อุปฏฐากพระเถระผูเปนลุง. พระเถระถามถึงการบรรลุกะทาน, ทานเมื่อพยากรณการ
บรรลุนั้น จึงพยากรณพระอรหัตผล บันลือสีหนาทดวย ๕ คาถา ดังนี้
ทานพระอุปชฌายะ ปรารถนาธรรมใด ในบรรดา
ธรรมทั้งหลายเพื่อเรา อนุเคราะหเราผูจํานงหวังอมตนิพพาน กิจที่ควรทําในธรรมนัน้ เราทําเสร็จแลว ธรรมที่
มิใชสิ่งที่อางวา ทานกลาวมาอยางนี้ เราไดบรรลุแลว ทํา
ใหแจงแลวดวยตนเอง เรามีญาณอันบริสุทธิ์ หมดความ
สงสัย จึงไดพยากรณในสํานักของทาน เรารูจักขันธที่
๑

๑. ขุ. เถระ. ๒๖/ขอ ๓๓๘.
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เคยอยูอาศัยในกอน ทิพยจักษุเราไดชําระแลว ประโยชน
ของตนเราไดบรรลุแลว คําสั่งสอนของพระพุทธเจาเรา
ไดทําแลว สิกขา ๓ อันเราผูไมประมาท ไดฟงดีแลว
ในสํานักของทาน อาสวะทั้งปวงของเราสิ้นแลว บัดนี้
ภพใหมไมมี ทานเปนผูมีความเอ็นดู อนุเคราะหสั่งสอน
เราดวยวัตรอันประเสริฐ โอวาทของทานไมไรประโยชน
ไดศึกษาอยูในสํานักของทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย ปตฺถยาโน ธมฺเมสุ อุปชฺณาโย
อนุคฺคหิ อมต อภิกงฺขนต ความวา ในบรรดาธรรมหาโทษมิได มีสมถะ
และวิปสสนาเปนตน พระอุปชฌายของเรา เมื่อปรารถนาคือหวังธรรมใด
ยอมอนุเคราะหเราผูหวัง อมตะ คือพระนิพพานดวยอํานาจโอวาท.
บทวา กต กตฺตพฺพก มยา ความวา เรากระทํากิจคือยังกิจมี ๑๖
อยาง มีปริญญากิจเปนตน ที่พึงทําเพื่อบรรลุพระนิพพานนั้นใหสําเร็จแลว
ลําดับนั้นนั่นแล ทานทาใหแจงมรรคธรรม แมทั้ง ๔ มรรค ที่
บรรลุแลวโดยลําดับ คือที่ถึงเฉพาะแลว
บทวา สย ธมฺโม อนีติโห ความวา ธรรมคือพระนิพพาน และ
ธรรมคือผล เราเองนั่นแลไดรูเองแลว ไมสงสัยแลว เห็นแจงดวยตนแลว
ไดแกอริยมรรค เฉพาะที่ถอนความสงสัย กลาวคือคําสอนที่มาแลวแต
อาจารยในกาลกอน ตามความเปนไปวา อิติห ธรรมนี้มีมาแตกอนอยางนี้
อิติ กิร ไดยนิ วา ธรรมนีม้ ีมาแตกอนอยางนี้เปนไปอยู. เพราะเหตุนั้นทาน
จึงกลาววา ผูมีญาณอันหมดจด ผูขามความสงสัยไดแลว.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิสุทฺธาโณ ชื่อวา ผูมีญาณอันหมดจด
เพราะหมดจดจากกิเลสทั้งปวง.
บทวา ตวนฺติเก แปลวา ในที่ใกลทาน.
บทวา สทตฺโถ ไดแกพระอรหัต.
บทวา สิกฺขา ไดแกอธิศีลสิกขาเปนตน.
บทวา สสฺสุตา ไดแกฟงดวยดี ดวยอํานาจการทําปริยัติพาหุสัจจะ
และปฏิเวธพาหุสัจจะใหบริบูรณ.
บทวา ตว สาสเน ไดแก ผูตั้งอยูในโอวาทในความพร่ําสอนของ
ทาน.
บทวา อริยวตา ความวา สมาทานขอปฏิบัติมีศีลที่บริสุทธิด์ ีเปนตน.
บทวา อนฺเตวาสิมฺหิ สิกขฺ ิโต ความวา เราชื่อวา เปนอันเตวาสิก
ศึกษาอธิศีลสิกขาเปนตนที่ศึกษาแลว ๆ เพราะอยูจบพรหมจรรยที่ประพฤติ
มาในสํานักของทาน ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาสุมนเถรคาถาที่ ๔
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๕. วัฑฒเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระวัฑฒเถระ
[๓๓๙] โยมมารดาของเราดีแท เพราะไดแนะนําเราใหรูสึก
ตัวเหมือนบุคคลแทงพาหนะดวยปฏักฉะนั้น เราไดฟงคํา
ของโยมมารดาที่พร่ําสอนแลว ไดปรารภความเพียร มี
จิตตั้งมั่น ไดบรรลุโพธิญาณอยางสูงสุด เราเปนพระอรหันตควรแกทักษิณา มีวิชชา ๓ ไดเห็นอมตธรรม
ชนะเสนาแหงมารไมมีอาสวะอยู อาสวะของเราเหลาใด
ไดมีแลวทั้งภายในทั้งภายนอก อาสวะเหลานั้นทั้งหมด
เราตัดขาดแลว และไมเกิดขึ้นอักตอไป โยมมารดาของ
เราเปนผูแกลวกลา ไดกลาวเนื้อความนี้กะเรา แมเมื่อ
เราผูเปนบุตรของทานไมมีกิเลส กิเลสอันเปนดังหมูไม
ในปาของทานคงจะไมมีเปนแน ทุกขเราทําใหสิ้นสุดแลว
อัตภาพนี้มีในที่สุด สงสาร คือความเกิดตายสิ้นแลว
บัดนี้ภพใหมไมมี.
จบวัฑฒเถรคาถา

อรรถกถาวัฑฒเถรคาถาที่ ๕
คาถาของทานพระวัฑฒเถระมีคําเริ่มตนวา สาธู หิ ดังนี้. เรื่อง
นั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
พระเถระแมนี้ ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
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สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน ในภพนั้น ๆ ในพุทธุปบาท
กาลนี้ บังเกิดในตระกูลแหงคฤหบดี ในภารุกัจฉนคร ไดนามวาวัฑฒะ
เจริญโดยลําดับ. ลําดับนั้น มารดาของทาน เกิดความสังเวชในสงสาร
ไดมอบบุตรใหแกพวกญาติ บวชในสํานักนางภิกษุณีทั้งหลาย บําเพ็ญ
วิปสสนากรรม บรรลุพระอรหัต สมัยตอมาใหบุตรผูถึงความเปนผูรู
เดียงสาแลวบรรพชาในสํานักพระเวฬุทันตเถระ. ทานบวชแลวเรียน
พุทธพจนเปนพหูสูต เปนธรรมกถึก นําคันถธุระ วันหนึ่งคิดวาเราผูเดียว
เปนผูยิ่งในภายใน จักไปเยี่ยมมารดาดังนี้แลว จึงไดไปยังสํานักนางภิกษุณี
มารดาเห็นทานแลวทวงวา เพราะเหตุไร ทานเปนผูยิ่งโนภายในจึงมาใน
ที่นี้แตผูเดียว. ทานเมื่อถูกมารดาทักทวงเกิดความสังเวชวา เราทํากรรม
อันไมควร ไปยังวิหารนั่งในที่พักในกลางวัน เห็นแจงบรรลุพระอรหัต
เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผลแกมารดา โดยยกการประกาศการถึงพรอม
ดวยโอวาทเปนประธาน จึงไดกลาวคาถา วา
โยมมารดาของเราดีแท ไดแนะนําเราใหรูสึกตัว
เหมือนบุคคลแทงพาหนะดวยปฏักฉะนั้น เราไดฟงคํา
ของโยมมารดาที่พร่ําสอนแลว ไดปรารภความเพียรมีจติ
ตั้งมั่น ไดบรรลุโพธิญาณอันสูงสุด เราเปนพระอรหันต
ควรแกทักษิณา มีวชิ ขา ๓ ไดเห็นอมตธรรม ชนะเสนา
แหงมารไมมีอาสวะอยู อาสวะของเราเหลาใด ไดมีแลวทั้ง
ภายในทั้งภายนอก อาสวะเหลานั้นทั้งหมด เราตัดขาดแลว
และไมเกิดขึ้นอีกตอไป โยมมารดาของเราเปนผูแกลวกลา
๑

๑. ขุ. ถร. ๒๖/ ขอ ๓๓๕.
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ไดกลาวเนื้อความนี้กะเรา แมเมื่อเราผูเปนบุตรของทาน
ไมมีกิเลส กิเลสอันเปนดังหมูไมในปาของทานคงไมมี
เปนแน ทุกขเราทําใหสิ้นสุดแลว อัตภาพนี้มีในที่สุด
สงสารคือความเกิดตายสิ้นแลว บัดนี้ภพใหมไมมี ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สาธู หิ กโร เม มาตา ปโตท
อุปทสยิ ความวา ดีหนอ โยมมารดา แสดงปฏักกลาวคือโอวาทแกเรา
เพราะฉะนั้น จึงใหเรามีความวีริยะกลาหาญเจาะบนกระหมอม คือ ปญญา
อันสูงสุด
บทวา ยสฺสา ไดแก มารดาของเราใด.
บทวา สมฺโพธึ ไดแก พระอรหัต, ก็ในขอนี้มีโยชนาดังนี้วา
เราอันมารดาผูที่ใหกําเนิดสั่งสอน ฟงคําที่ทานพร่ําสอนแลว ปรารภความ
เพียร มีตนสงไปแลวอยู บรรลุสัมโพธิญาณอันสูง คือผลอันเลิศไดแก
พระอรหัต; เราชื่อวา อรหันต เพราะเปนผูไกลจากกิเลสนั้นนั่นเอง
เปนทักขิไณยบุคคล คือเปนผูควรแกทักษิณา เพราะเปนบุญเขต.
ชื่อวา มีวิชชา ๓ เพราะมีวิชชา ๓ มีปุพเพนิวาสญาณเปนตน ชื่อวา
ผูเห็นอมตะเพราะทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน ยอมชํานะเสนาของมาร ชื่อวา
นมุจิ คือพาหนะของกิเลส ดวยเสนาคือโพธิปกขิยธรรม จึงเปนผูชื่อวา
ไมมีอาสวะเพราะชํานะเสนาแหงมารนั้นนั่นแลอยูเปนสุข.
บัดนี้ เมื่อจะกระทําเนื้อความที่ทานกลาวไววา อนาสโว ใหปรากฏ
ชัด จึงกลาวคาถาวา อชฺฌตฺตฺจ ดังนี้ เปนตน.
คําแหงคาถานั้น มีอธิบายวา กิเลสเหลาใดมีวัตถุภายในเปนที่ตั้ง
และมีวัตถุภายนอกเปนที่ตั้งมีอยูกอน คือเกิดกอนแตการบรรลุอริยมรรค
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แหงเรา อาสวะเหลานั้นทั้งหมด เราตัดแลว ตัดขาดแลว คือละไดแลว
โดยเด็ดขาด บัดนี้ แมในกาลบางคราวก็ไมเกิดอีก คือจักไมเกิดเลย.
บัดนี้ เมื่อจะทําคํามารดาใหเปนดุจขอสับ จึงชมเชยมารดา เพราะ
เหตุที่ตนบรรลุพระอรหัต จึงกลาวคาถาวา วิสารทา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิสารทา โข แปลวา ปราศจากความ
ขลาดโดยสวนเดียว. เมื่อจะยกภาวะที่ตนเปนบุตรคือโอรสของพระศาสดา
เพราะมารดาและตนบรรลุพระอรหัต ดวยอาการอยางนี้ จึงกลาวกะมารดา
วา ภคนี ดังนี้.
บทวา เอตมตฺถ อภาสยิ ความวา ไดกลาวอรรถอัน เปนโอวาท
แกเรานี้. ก็มารดาเมื่อใหโอวาทเราอยางนี้ ไมจัดวาเปนผูแกลวกลาอยาง
เดียวเทานั้น โดยที่แท ทานก็เปนผูไมมีตัณหา ทั้งในบุตรของทาน คือ
เห็นจะไมสนิทสนม ทั้งในบุตรของทาน, หรือจะประโยชนอะไร ดวยการ
กําหนดนี้ หมูไมอันตั้งอยูในปาไมมีแกทาน คือหมูไมคือกิเลสมีอวิชชา
เปนตนไมมีในสันดานของทานเลย ซึ่งทานแนะนําใหเราประกอบในความ
สิ้นภพ.
บัดนี้ เมื่อจะแสดงวา เราดําเนินตามโดยอาการที่ทานแนะนําให
นั่นเอง จึงกลาวคาถาสุดทายวา ปริยนฺตกต ทุกขเราทําใหสิ้นแลวดังนี้.
ความของคําอันเปนคาถานั้น รูไดงายแล.
จบวัฑฒเถรคาถาที่ ๕
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๖. นทีกัสสปเถรคาถา

วาดวยคาถาของพระนทีกัสสปเถระ
[๓๔๐] พระพุทธเจาเสด็จมาสูแมน้ําเนรัญชรา เพื่อประโยชนแกเราหนอ เพราะเราไดฟงธรรมของพระองคแลว
ละมิจฉาทิฏฐิได เมื่อเราเปนปุถุชนยังมืดมนอยู สําคัญวา
การบูชายัญนี้เปนความบริสุทธิ์ จึงไดบูชายัญสูงๆ ต่ําๆ
และไดบูชาไฟ แลนไปสูการถือทิฏฐิ ลุม หลงไปดวยการ
เชื่อถือ เปนคนตาบอดใหรูแจง สําคัญความไมบริสุทธิ์วา
เปนความบริสุทธิ์ บัดนี้ เราละมิจฉาทิฏฐิไดแลว ทําลาย
ภพทั้งปวงหมดแลว เราบูชาไฟ คือพระสัมมาสัมพุทธเจา
ผูเปนทักขิไณยบุคคล เราขอนมัสการพระตถาคต ความ
ลุมหลงทั้งปวงเราละหมดแลว ตัณหาอันจะนําไปสูภพ
เราทําลายแลว ชาติสงสารสิ้นแลว บัดนี้ ภพใหมมิไดมี.
จบนทีกัสสปเถรคาถา
อรรถกถานทีกัสสปเถรคาถาที่ ๖
คาถาของทานพระนทีกัสสปเถระ มีคําเริ่มตนวา อตฺถาย วต เม
ดังนี้. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
พระเถระแมนี้ ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสสัยแหงพระนิพพาน ในภพนั้น ๆ ในกาลแหง
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พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ บังเกิดในเรือนมีตระกูล ถึงความ
เปนผูรูเดียงสาแลว วันหนึ่งเห็นพระศาสดากําลังเที่ยวบิณฑบาตอยู มีจิต
เลื่อมใสไดถวายผลมะมวงผลหนึ่ง มีสีเหมือนมโนศิลา ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรก
ของตนมะมวงที่ตนปลูกไว.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดเปนนองชายของอุรุเวลกัสสปะ ในตระกูล
พราหมณ ในมคธรัฐ เจริญวัยแลว ไมปรารถนาการอยูครองเรือน เพราะ
มีอัธยาศัยในการสลัดออก จึงบวชเปนดาบส พรอมดวยดาบส ๓๐๐ คน
สรางอาศรมอยูที่ฝงแมน้ําเนรัญชรา. จริงอยู เพราะทานอยูที่ฝงแมน้ํา
และเพราะทานเปนกัสสปโคตร ทานจึงไดนามวา นทีกสัสปะ, พระผูมีพระภาคเจาไดประทานอุปสมบทแกทานพรอมดวยบริวาร โดยเอหิภิกษุภาวะ เรื่องทั้งหมดมาแลวในขันธกะนั่นแล. ทานดํารงอยูในพระอรหัต
ดวยอาทิตตปริยายสูตร. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาวไวในอปทาน วา
เมื่อพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระเชษฐบุรษุ ของ
โลก ผูค งที่ ผูทรงยศอันสูงสุด กําลังเสด็จเที่ยวบิณฑบาต
อยู ขาพระองคมีใจเลื่อมใส ไดถือเอาผลชมพูอยางดีมา
ถวายแดพระศาสดา ผูเปนทักขิไณยบุคคล เปนนักปราชญ ขาแตพระองคผูเปนใหญกวาสัตว เชษฐบุรุษ
ของโลก ประเสริฐกวานรชน เพราะกรรมนั้น ขาพระองค
จงเปนผูละความชนะและความแพแลว ไดถึงฐานะที่
ไมหวัน่ ไหว ในแสนกัปแตกัปนี้ ขาพระองคไดถวายทาน
๑

๑. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๓๐.
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ใดในกาลนั้น ดวยทานนั้นขาพระองคไมรูจักทุคติเลย นี้
เปนผลแหงการถวายผลไมอยางดีเปนทาน ขาพระองคเผา
กิเลสทั้งหลายแลว ...ฯลฯ...พระพุทธศาสนาขาพระองค
ไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ก็ทานดํารงอยูในพระอรหัตแลว ภายหลังพิจารณาการปฏิบัติของ
ตน เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล โดยระบุการถอนทิฏฐิขึ้นเปนประธาน
จึงไดกลาวคาถา ๕ คาถา เหลานี้วา
พระพุทธเจาเสด็จมาสูแมน้ําเนรัญชรา เพื่อประโยชนแกเราหนอ เพราะเราไดฟงธรรมของพระองคแลว
ละมิจฉาทิฏฐิได เมื่อเราเปนปุถุชนยังมืดมนอยู สําคัญวา
การบูชายัญนี้เปนความบริสุทธิ์ จึงไดบูชายัญสูง ๆ ต่ํา ๆ
และไดบูชาไฟ แลนไปสูการถือทิฏฐิ ลุมหลงไปดวยการ
เชื่อถือ เปนคนตาบอดไมรูแจง สําคัญความไมบริสุทธิ์วา
เปนความบริสุทธิ์ บัดนี้ เราละมิจฉาทิฏฐิไดแลว ทําลาย
ภพทั้งปวงหมดแลว เราบูชาไฟ คือพระสัมมาสัมพุทธเจา
ผูเปนทักขิไณยบุคคล เราขอนมัสการพระตถาคต ความ
ลุมหลงทั้งปวงเราละหมดแลว ตัณหาอันจะนําไปสูภพเรา
ทําลายแลว ชาติสงสารสิ้นแลว บัดนี้ ภพใหมมิไดมี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺถาย วต เม ความวา เพื่อ
ประโยชน คือเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกเราหนอ.
บทวา พุทฺโธ ไดแก พระสัพพัญูพุทธเจา.
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๔๐.
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บทวา นทึ เนรฺชร อคา ความวา ไดไปสูแมน้ําชื่อวาเนรัญชรา.
อธิบายวา ไปสูอาศรมของอุรุเวลกัสสปะ พี่ชายของเรา ใกลฝงแหง
แมน้ํานั้น .
บัดนี้ เพื่อจะไขความตามที่กลาวแลวจึงกลาววา ยสฺสาห ดังนี้
เปนตน.
บทวา ยสฺส ไดแก พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด.
บทวา ธมฺม สุตฺวา ความวา ฟงธรรมอันเกี่ยวดวยสัจจะ ๔ คือ
ไดรับฟงตามกระแสแหงโสตทวาร.
บทวา มิจฺฉาทิฏึ วิวชฺชยึ ความวา ละซึ่งการเห็นผิดตรงกันขาม
(ผิดแผก) อันเปนไปโดยนัยมีอาทิวา ความบริสุทธิ์ยอมมีดวยยัญเปนตน
เพื่อจะแสดงใหพิสดาร ซึ่งความที่กลาวดวยบทวา มิจฉฺ าทิฏึ
วิวชฺชยึ นี้ จึงกลาวคํามีอาทิวา ยชึ ดังนี้ .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยชึ อุจฺจาวเจ ยฺเ ความวา บูชายัญ
ที่ปรากฏ คือยัญตาง ๆ มีการบวงสรวงพระจันทร และการบูชาดวย
ขาวตอกและน้ําที่ควรดื่มเปนตน.
บทวา อคฺคิหุตฺต ชุหึ อห ความวา เมื่อรับวัตถุที่เขานํามาบูชา
ดวยอํานาจการบูชายัญเหลานั้น จึงบําเรอไฟ.
บทวา เอสา สุทฺธีติ มฺนฺโต ความวา สําคัญอยูวา ยัญกิริยา
คือการบําเรอไฟนี้ เปนการบริสุทธิโ์ ดยความเปนเหตุใหบริสุทธิ์ คือเปน
การหมดจดจากสงสารยอมมีแกเราดวยอาการอยางนี้.
บทวา อนฺธภูโต ปุถุชฺชโน ความวา ชื่อวาเปนปุถุชนคนบอด
เพราะบกพรองทางจักขุคือปญญา ไดแก เพราะไมมีปญญาจักษุ. การ
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ยึดถือคือทิฏฐิ ชื่อวา ทิฏฐิคหนะ เพราะอรรถวาลวงไดโดยยาก เหมือน
พงหญาและชัฏภูเขาเปนตนฉะนั้น แลนไป คือเขาไปสูรกชัฏคือทิฏฐินั้น
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทิฏฐิคหนปกขันทะ แลนไปสูชัฏคือทิฏฐิ.
บทวา ปรามาเสน ความวา ดวยการกาวลวงสภาวะแหงธรรมเสีย
ยึดถือผิด กลาวคือ การยึดถือโดยยึดถือวา นี้เทานั้นจริง.
บทวา โมหิโต ความวา ใหถึงความเปนผูหลงงมงาย.
บทวา อสุทฺธึ มฺิส สุทฺธึ ความวา สําคัญคือเขาใจหนทาง
อันไมบริสุทธิ์ วาทางบริสุทธิ์ ดังนี้.
ทานกลาวเหตุในขอนั้นวา เปนคนบอด คือคนไมรู. เปนคนบอด
เพราะอวิชชาใด คือไมรูธรรมและอธรรม และสิ่งที่ควรและไมควรนั้น
นั่นแล ฉะนัน้ จึงสําคัญอยางนั้น.
บทวา มิจฺฉาทิฏิ ปหีนา เม ความวา เมื่อเราฟงธรรมกถา คือ
สัจจะ ๔ ในที่พรอมพระพักตรพระศาสดาผูเปนอยางนั้น ปฏิบัติอยูโดย
อุบายอันแยบคาย เปนอันละมิจฉาทิฏฐิแมทั้งหมด ดวยสัมมาทิฏฐิอัน
สัมปยุตดวยอริยมรรค โดยสมุจเฉทปหาน.
บทวา ภวา ความวา ภพทั้งปวงมีกามภพเปนตน เราทําลายเสีย
แลว คือกําจัดเสียแลวดวยศัสตรา คืออริยมรรค.
บทวา ชุหามิ ทกฺขิเณยฺยคฺคึ ความวา เราละไฟ มีไฟอันบุคคลพึง
นํามาบูชาเปนตน แลวบูชาคือบําเรอไฟคือพระทักขิไณย คือพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะทรงเปนพระทักขิไณยบุคคลของโลกพรอมทั้งเทวโลก และ
เพราะเผาบาปทั้งปวง การบําเรอไฟคือพระทักขิไณยของเรานี้นั้น มิไดมุง
ถึงวัตถุมีนมสม เนยขน เปรียง และเนยใสเปนตน เปนการนมัสการ
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พระศาสดาเทานั้น เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา นมสฺสามิ ตถาคต
เราขอนมัสการพระตถาคต ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ชุหามิ ทกฺขิเณยฺยคฺคึ ความวา ยอมบูชา
คือบําเรอตน อันเปนทักขิเณยยัคคิ ดวยการกระทําทักขิณาของทายกให
มีผลมาก และดวยการเผาบาป. ยอมบําเรอดวยประการนั้น ๆ คือจะ
นมัสการเทวดาคือไฟ แตบัดนี้เราจะนมัสการพระตถาคต.
บทวา โมหา สพฺเพ ปหีนา เม ความวา โมหะทั้งปวงตาง
ดวยความไมรูในทุกขเปนตน เราละไดแลว คือตัดขาดแลว เพราะเหตุ
นั้นนั่นแล เราจึงชื่อวา ทําลายภวตัณหาไดแลว.
เม ศัพท พึงนํามาประกอบเขาในบททั้ง ๓ วาชาติสงสารของเรา
สิ้นแลว บัดนี้ภพใหมของเราไมมี ดังนี้แล.
จบอรรถกถานทีกัสสปเถรคาถาที่ ๖
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๗. คยากัสสปเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระคยากัสสปเถระ
[๓๔๑] เราลงไปลอยบาปในแมน้ําคยา ที่ทาคยผัคคุวันละ
๓ ครั้ง คือ เวลาเชา เวลาเที่ยง เวลาเย็น เพราะคิด
เห็นวา บาปใดที่เราทําไวในชาติกอน บัดนี้ เราจะลอย
บาปนัน้ ในที่นี้ ความเห็นอยางนี้ ไดมีแกเราในกาลกอน
บัดนี้ เราไดฟงวาจาอันเปนสุภาษิต เปนบทอันประกอบ
ดวยเหตุผล แลวพิจารณาเห็นเนื้อความไดถองแทตาม
ความเปนจริง โดยอุบายอันชอบ จึงไดลางบาปทั้งปวง
เปนผูไมมมี ลทิน หมดจด สะอาด เปนทายาทผูบริสุทธิ์
ของพระพุทธเจา เปนบุตรผูเ กิดแตพระอุทรของพระพุทธเจา เราไดหยั่งลงสูกระแสน้ํา คือมรรคอันมีองค ๘
ลอยบาปทั้งปวงแลว เราไดบรรลุวิชชา ๓ และไดทํากิจ
พระพุทธศาสนาเสร็จแลว.
จบคยากัสสปเถรคาถา

อรรถกถาคยากัสสปเถรคาถามีที่ ๗
คาถาของทานพระคยากัสสปเถระ มีคําเริ่มตนวา ปาโต มชฺฌนฺหิก
ดังนี้. เรื่องนั้น มีเหตุเกิดขึ้น อยางไร ?
พระเถระแมน ไดทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสสัยแหงพระนิพพาน ในภพนั้น ๆ ในกัปที่ ๓๑
แตภัทรกัปนี้ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา สิขี บังเกิด
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ในเรือนมีตระกูล ถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว ละการครองเรือนเพราะ
มีอัธยาศัยในการสลัดออก บวชเปนดาบสสรางอาศรมในราวปา มีรากไม
และผลไมในปาเปนอาหาร. ก็โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาพระองค
เดียวไมมีเพื่อน ไดเสด็จไปใกลอาศรมของทาน. ทานถวายบังคมแลว
มีจิตเลื่อมใส เขาไปเฝาแลว ถวายบังคมแลวยืนอยู ณ สวนขางหนึ่งตรวจ
ดูเวลา แลวไดนอมผลพุทราอันนารื่นรมยเขาไปถวายแดพระศาสดา. ดวย
บุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุปบาท
กาลนี้ บังเกิดในตระกูลพราหมณ เจริญวัยแลว ละการครองเรือน
เพราะมีอัธยาศัยในการสลัดออก บวชเปนดาบส พรอมดวยดาบส ๒๐๐ คน
อยูที่คยาประเทศ. ก็เพราะทานอยูที่คยาประเทศ และเปนกัสสปโคตร
ทานจึงไดชื่อวา "คยากัสสปะ."
ทานอันพระผูมีพระภาคเจาทรงประทานเอหิภิกขุปสัมปทา พรอม
ดวยบริษัท แลวทรงโอวาทดวยอาทิตตปริยายสูตร ดํารงอยูในพระอรหัต.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทาน วา
ครั้งนั้น เรานุงหนังเสือ หมผาคากรอง บําเพ็ญ
วัตรจริยาอยางหนัก ใกลอาศรมของเรามีตนพุทรา ใน
กาลนัน้ พระพุทธเจาพระนามวาสิขี เปนเอก ไมมผี ู
เสมอสอง ทรงทําโลกใหชวงโชติอยูตลอดกาลทั้งปวง
เสด็จเขามายังอาศรมของเรา เรายังจิตของตนใหเลื่อมใส
และถวายบังคมพระพุทธเจาผูมีวัตรอันงามแลว ไดเอามือ
ทั้งสองกอบพุทรา ถวายแดพระพุทธเจา ในกัปที่ ๓๑
แตกัปนี้ เราไดถวายพุทราใด ในกาลนั้น ดวยทานนั้น
๑

๑. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๓๒.
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เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายพุทรา เรา
เผากิเลสทั้งหลายแลว...ฯลฯ...พระพุทธศาสนาเราไดทํา
เสร็จแลว ดังนี้.
ก็ทานดํารงอยูในพระอรหัตแลว พิจารณาการปฏิบัติของตน เมื่อจะ
พยากรณพระอรหัตผล โดยระบุการลอยบาปเปนประธาน จึงไดกลาว
๕ คาถาเหลานั้นวา
เราลงไปลอยบาปในแมน้ําคยา ที่ทาคยผัคคุวันละ
๓ ครั้ง คือ เวลาเชา เวลาเที่ยง เวลาเย็น เพราะคิดเห็น
วา บาปใดที่เราทําไวในชาติกอน บัดนี้เราจะลอยบาป
นั้นในที่นี้ ความเห็นอยางนี้ ไดมีแกเราในกาลกอน
คน เราไดฟงวาจาอันเปนสุภาษิต เปนบทอันประกอบ
ดวยเหตุผล แลวพิจารณาเห็นเนื้อความไดถองแทตาม
ความเปนจริง โดยอุบายอันชอบ จึงไดลางบาปทั้งหมด
เปนผูไมมมี ลทิน หมดจดสะอาด เปนทายาทผูบริสุทธิ์
ของพระพุทธเจา เปนบุตรผูเ กิดแตพระอุทรของพระพุทธเจา เราไดฟงและหยั่งลงสูกระแสน้ํา คือมรรค อันมีองค ๘
ลอยบาปทั้งปวงแลว เราไดบรรลุวิชชา ๓ และไดทํากิจ
พระพุทธศาสนาเสร็จแลว.
บรรดาคาถาเหลานั้น อันดับแรก มีความสังเขปดังตอไปนี้วา ใน
เวลาเชา คือในเวลาพระอาทิตยขึ้น. ในเวลาเที่ยงวัน คือในเวลากลางวัน.
ในตอนเย็น คือในเวลาเย็น. อธิบายวา วันละ ๓ ครั้ง คือ ๓ วาระ
เราลงน้ํา และเรานั้นเมื่อลง ไมลงไปในเวลาใดเวลาหนึ่ง คือในบางครั้ง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หนาที่ 105

บางคราว โดยที่แทพากันกําหนดวา การลอยบาปในแมน้ําคงคา เมื่อถึง
ผัคคุนีนักขัตฤกษ ในอุตตรกาลแหงผัคคุนีมาสอันไดนามวา คยผัคคุ
เราไดประกอบพิธีลงสูน้ําในแมน้ําคยผัคคุ.
บัดนี้ เพื่อจะแสดงอุบายอันเปนเหตุประกอบพิธีการลงสูน้ําในกาล
นั้น จึงกลาวคาถาวา ย มยา ดังนี้เปนตน.
คําเปนคาถานั้น มีอธิบายวา เมื่อกอน คือกอนแตการเขาถึงศาสนา
ของพระศาสดาไดมีความเห็นอยางนี้ คือไดเห็นผิดแผกไปอยางนี้วาบาปกรรมอันใด ที่เราสั่งสมไวในกาลกอน คือในชาติอื่นแตชาตินี้ บาปกรรม
อันนั้น บัดนี้ลอยเสีย คือทําใหปราศไป คายเสีย ดวยการลงสูน้ํา ในทา
แมน้ําคยานี้ และในแมนา้ํ คยาผัคคุนี้.
บทวา ธมฺมตฺถสหิต ปท เปนบทแสดงไขโดยไมลบวิภัตติ, อธิบายวา
เราไดสดับวาจาอันเปนภาษิต คือพระดํารัสของพระสัมมาสัมพุทธเจาอัน
เปนสวนที่ประกอบดวยธรรมและอรรถ คืออันประกอบดวยเหตุและผล
ในเบื้องตนทามกลางและที่สุด กระทําใหเปนนิยยานิกะ นําสัตวออกดวยดี
โดยแทจริง แลวพิจารณาอรรถแหงทุกขเปนตน ชื่อวา ถองแท เพราะ
เปนของแทโดยความเปนปรมัตถ ชือ่ วาตามความเปนจริง เพราะไมมี
ความประพฤติผิดแผกในความเปนอุบายแหงความเปนไป (ทุกข) และ
การกลับ (นิโรธ) ตามสมควร. โดยอุบายอันแยบคาย คือ โดยภาวะ
แหงกิจมีการกําหนดรูเปนตน คือพิจารณาวา ทุกขสัจควรกําหนดรู,
สมุทัยสัจ ควรละ, นิโรธสัจ ควรกระทําใหแจง, มรรคสัจ ควรทําใหเกิด
อธิบายวา เห็นแลว แทงตลอดแลวดวยญาณจักษุ.
บทวา นินฺหาตสพฺพปาโปมฺหิ ความวา เปนผูคายบาปทั้งปวงดวย
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อริยมรรค อริยผล เพราะแทงตลอดสัจจะนั้นเอง ดวยอาการอยางนี้,
เพราะเหตุนั้นนั่นแล เราจึงเปนผูชื่อวา หมดมลทินแลว เพราะไมมีมลทิน
โดยไมมีมลทินคือราคะเปนตน. เพราะเหตุนั้นนั่นแล เราจึงเปนผูชื่อวา
ลางแลวสะอาดหมดจด เพราะมีกายสมาจารหมดจด เพราะมีวจีสมาจาร
หมดจด และเพราะมีมโนสมาจารหมดจด ชื่อวา เปนทายาท เพราะเปน
เบื้องตนแหงธรรมทายาทอันเปนโลกุตระ ของพระผูมีพระภาคพุทธเจา
ผูชื่อวา หมดจด เพราะหมดจดจากมลทินคือกิเลสทั้งปวงพรอมดวยวาสนา.
มีวาจา ประกอบความวาเปนโอรส คือเปนบุตร ของพระผูมีพระภาคพุทธเจานั้นนั่นเอง เพราะมีอภิชาติอันเกิดแตความพยายามคืออก อันมี
เทศนาญาณเปนสมุฏฐาน. เพื่อจะประกาศความที่คนเปนผูอาบแลวโดย
ปรมัตถแมอีก จึงกลาวคาถาสุดทายวา โอคยฺห เปนตน ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอคยฺห ความวา ใหหยั่งลงแลว คือ
เขาไปแลวโดยลําดับ.
บทวา อฏงฺคิก โสต ไดแก กระแสแหงมรรค อันเปนที่ประชุม
แหงองค ๘ ดวยองคมีสัมมาทิฏฐิเปนตน. บทวา สพฺพปาป ปวาหยึ
ความวา คายแลวซึ่งมลทินคือบาปไมมีสวนเหลือ คือเปนผูอาบแลวโดย
ปรมัตถ เพราะลอยเสียในแมน้ําคืออริยมรรค. ตอจากนั้นนั่นแล คําวา
เราไดบรรลุวิชชา ๓ แลว พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้ มี
อรรถดังกลาวแลวนั่นแหละ.
จบอรรถกถาคยากัสสปเถรคาถาที่ ๗
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๘. วักกลิเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระวักกลิเถระ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา
[๓๔๒] ดูกอนภิกษุ เมื่อเธออยูปา ใหญ ซึ่งเปนที่ปราศจาก
โคจรเปนที่เศราหมอง ถูกโรคลมครอบงํา จักทําอยางไร ?
ทานพระวักกลิเถระกราบทูลวา
ขาพระองคจะยังปติและความสุขอันไพบูลยใหแผไป
สูรางกาย ครอบงําปจจัยอันเศราหมองอยูในปาใหญ จัก
เจริญสติปฏฐาน ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ และโพชฌงค ๗
อยูในปาใหญ เพราะไดเห็นภิกษุทั้งหลายผูปรารภความ
เพียร มีใจเด็ดเดี่ยว มีความบากบั่นมั่นเปนนิตย มีความ
พรอมเพรียงกัน มีความเห็นรวมกัน ขาพระองคจึงจัก
อยูในปาใหญ เมือ่ ขาพระองคระลึกถึงพระพุทธเจาผูมี
พระองคอันฝกแลว มีพระหทัยตั้งมั่น จึงเปนผูไมเกียจครานตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันอยูในปาใหญ.
จบวักกลิเถรคาถา

อรรถกถาวักกลิเถรคาถาที่ ๘
คาถาของทานพระวักกลิเถระ มีคําเริ่มตนวา วาตโรคาภินีโต
ดังนี้เปนตน. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
พระเถระแมนี้ ไดทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
สั่งสมบุญไวในภพนั้นๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา

ปทุมุตตระ บังเกิดในเรือนมีตระกูล ในหังสวดีนคร ถึงความเปนผูรูเดียงสา
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แลว ไปยังวิหารกับอุบาสกทั้งหลายผูไปยังสํานักพระศาสดา ยืนอยูทาย
บริษัท ฟงธรรมอยู เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนง
เปนผูเลิศกวาภิกษุผูนอมไปในศรัทธา แมตนเองก็ปรารถนาตําแหนงนั้น
จึงถวายทานตลอด ๗ วัน ไดตั้งความปรารถนาไว พระศาสดาทอด
พระเนตรเห็นความปรารถนานั้นไมมีอันตราย จึงไดทรงพยากรณ.
แมทานกระทํากุศลตลอดชีวิต ทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ในกาลแหงพระศาสดาของเราทั้งหลาย บังเกิดในตระกูลพราหมณ
ในกรุงสาวัตถี. ญาติทั้งหลายไดตั้งชื่อทานวา วักกลิ. ทานเจริญแลว
เรียนเวท ๓ ถึงความสําเร็จในศิลปะแหงพราหมณ เห็นพระศาสดาแลว
ไมอิ่มเพราะเห็นสมบัติพระรูปกาย จึงเที่ยวไปกับพระศาสดาเทานั้น. คิดวา
เมื่อเราอยูในทามกลางเรือน จักไมไดเห็นพระศาสดาตลอดกาลเปนนิจ
จึงบวชในสํานักพระศาสดา ยืนอยูใ นที่ ๆ ตนสามารถเห็นพระทศพล
ในเวลาที่เหลือ เวนเวลาฉันอาหาร และเวลาทํากิจดวยสรีระ จึงละกิจ
อยางอื่น เที่ยวแลดูแตพระผูมีพระภาคเจาเทานั้น.
พระศาสดาทรงรอความแกกลาแหงญาณของเธอ เมื่อเธอเที่ยวไป
ดวยการดูพระรูปเทานั้น สิ้นกาลมากมาย ไมไดตรัสอะไร ๆ รุงขึ้นวันหนึ่ง
จึงตรัสวา วักกลิ จะประโยชนอะไรดวยการที่เธอเห็นกายที่เปอยเนานี้
วักกลิ ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นชื่อวาเห็นเรา วักกลิ ผูใดเห็นเรา ผูนั้นชื่อวา
เห็นธรรม วักกลิ เพราะเมื่อบุคคลเห็นธรรมชื่อวาเห็นเรา เมื่อบุคคล
เห็นเราชื่อวาเห็นธรรม ดังนี้.
เมื่อพระศาสดาแมตรัสอยูอยางนั้น ทานก็ไมสามารถจะละการดู
พระศาสดาไปในที่อื่นได. ลําดับนั้น พระศาสดาทรงพระดําริวา ภิกษุนี้

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หนาที่ 109

ไมไดความสังเวชจักไมตรัสรู ดังนี้ ในวันเขาพรรษา จึงขับไลพระเถระ
ดวยตรัสวา หลีกไป วักกลิ. พระเถระถูกพระศาสดาทรงขับไล จึงไมอาจ
จะอยูในที่พรอมพระพักตรได จึงคิดวา จะประโยชนอะไรดวยความเปน
อยูของเรา ที่จะไมเห็นพระศาสดา ดังนี้แลว จึงขึ้นสูที่เหวที่ภูเขาคิชฌกูฏ.
พระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นของเธอ จึงทรงพระดําริวา ภิกษุนี้เมื่อไมได
ความเบาใจจากสํานักเรา จะพึงยังธรรมอันเปนอุปนิสัยแหงมรรคและผล
ใหพินาศไป เมื่อจะทรงฉายพระรัศมีเพื่อแสดงพระองค จึงตรัส
พระคาถาวา
ภิกษุผูมากไปดวยปราโมทย เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพึงบรรลุบทอันสงบ เปนที่เขาไปสงบแหงสังขาร
เปนสุข ดังนี้.
แลวทรงเหยียดพระหัตถตรัสวา มาเถิด วักกลิ. พระเถระคิดวา เราเห็น
พระทศพลแลว แมการตรัสเรียกวา จงมา เราก็ไดแลว ดังนีแ้ ลวเกิดปติ
และโสมนัสมีกําลัง ไมรูการไปของตนวามาจากไหน จึงแลนไปในอากาศ
ในที่พรอมพระพักตรของพระศาสดา ยืนอยูบนเขาดวยกาวเทาแรก รําพึง
ถึงคาถาที่พระศาสดาตรัส ขมปติในอากาศนั่นเอง บรรลุพระอรหัตพรอม
ดวยปฏิสัมภิทาดังนี้ เรือ่ งนี้มาแลวในอรรถกถาอังคุตตรนิกาย และ
อรรถกถาแหงธรรมบท.
ก็ในทีน่ ี้ อาจารยบางพวกกลาวไวอยางนี้วา ทานพระวักกลิเถระ
อันพระศาสดาทรงโอวาทโดยนัยมีอาทิวา เธอจะประโยชนอะไร วักกลิ
ดังนี้ อยูบนภูเขา เริ่มตั้งวิปสสนา เพราะทานมีศรัทธาเปนกําลังนั่นเอง
วิปสสนา จึงไมลงสูวิถี พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบดังนั้น จึงไดให

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หนาที่ 110

เธอชําระกรรมฐานใหหมดจดประทานให เธอไมสามารถจะใหวิปสสนาถึง
ที่สุดไดอีก. ลําดับนั้น โรคลมเพราะความบกพรองอาหาร ไดเกิดขึ้น
แกทาน, พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวาทานถูกโรคลมเบียดเบียน จึง
เสด็จไปในที่นั้น เมื่อจะตรัสถาม จึงตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เมื่อเธออยูในปาใหญ ซึ่งเปนที่ปราศจาก
โคจร เปนที่เศราหมอง ลูกโรคลมครอบงํา จักทําอยางไร
พระเถระไดฟงดังนั้น จงไดกลาว ๔ คาถา วา
ขาพระองคจะยังปติและความสุขอันไพบูลยใหแผไป
สูรางกาย ครอบงําปจจัยอันเศราหมองอยูในปาใหญ จัก
เจริญสติปฏฐาน ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ และโพชฌงค
อยูในปาใหญ เพราะไดเห็นภิกษุทั้งหลายผูปรารภความ
เพียร มีใจเด็ดเดี่ยว มีความบากบั่นมั่นเปนนิตย มีความ
พรอมเพรียงกัน มีความเห็นรวมกัน ขาพระองคจึงจักอยู
ในปาใหญ เมื่อขาพระองคระลึกถึงพระพุทธเจาผูมีพระองคอันฝกแลว มีพระหฤทัยตั้งมั่น จึงเปนผูไมเกียจคราน
ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันอยูในปาใหญ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วาตโรคาภินีโต ความวา ถูกโรคลม
ครอบงํา นําใหถึงความไมมีเสรีภาพ คือถูกพยาธิอันเกิดจากลมครอบงํา.
พระองคเรียกพระเถระวา ตว.
บทวา วิหร ความวา อยูดวยอิรยิ าบถวิหารนั้น.
บทวา กานเน วเน ความ วาในปาอันเปนดง อธิบายวา ในปาใหญ.
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๔๒.
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บทวา ปวิฏโคจเร แปลวา เปนที่ปราศจากโคจร คือเปนที่หาปจจัย
ไดยาก, ชื่อวา เศราหมอง คือเปนที่เศราหมอง เพราะไมมีเภสัชมีเนยใส
เปนตน อันเปนสัปปายะของโรคลม และเพราะเปนภูมิภาคมีดินเค็ม.
บทวา กถ ภิกฺขุ กริสฺสสิ ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา
ภิกษุ เธอจักทําอยางไร ?
พระเถระไดฟงดังนั้น เมื่อจะประกาศการอยูเปนสุขแหงตน ดวย
ปติและโสมนัสปราศจากอามิสดังนี้ จึงกลาวคํามีอาทิวา ปติ สุเขน ดวย
ปติและสุข.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปติ สุเขน ความวา ดวยปติ อันมีความ
โลดลอย เปนลักษณะ และมีการแผซาบซานเปนลักษณะ และดวยสุข
อันสัมปยุตดวยปตินั้น.
บทวา ผรมาโน สมุสฺสย ความวา ขาพระองคจะยังรูปอันประณีต
อันเกิดจากปติและสุขตามที่กลาวแลว ใหแผซานเขารางกายทั้งสิ้น คือ
กระทําใหรูปถูกตองไมขาดสาย.
บทวา ลูขมฺป อภิสมฺโภนฺโต ความวา ครอบงํา คือทวมทับปจจัย
อันเศราหมอง แมอดกลัน้ ไดยาก อันเปนเหตุเปนไปโดยความขัดเกลา
ซึ่งเกิดแตการอยูปา.
บทวา วิหริสฺสามิ กานเน ความวา ขาพระองคจักอยูในราวปา
ดวยสุขอันเกิดแตฌาน และสุขอันเกิดแตวิปสสนา. ดวยเหตุนั้นทาน
จึงกลาววา และขาพระองคเสวยสุขดวยกาย (นามกาย ) และวา
บุคคลพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและดับแหงขันธ
ทั้งหลายในกาลใด ๆ ในกาลนั้น ๆ เขายอมไดปติและ
ปราโมช นั้นเปนอมตะของบุคคลผูรูอยู.
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บทวา ภาเวนฺโต สติปฏาเน ความวา ยังสติปฏฐาน ๔ มี
กายานุปสสนาเปนตน อันนับเนื่องในมรรค ใหเกิดและใหเจริญ.
บทวา อินฺทฺริยานิ ไดแก อินทรีย ๕ มีสัทธินทรียเปนตน อันนับ
เนื่องในมรรคนั้นเอง.
บทวา พลานิ ไดแก พละ ๕ มีศรัทธาเปนตน ก็เหมือนกัน. บทวา
โพชฺฌงฺคานิ ไดแก โพชฌงค ๗ มีสติสัมโพชฌงคเปนตนก็เหมือนกัน.
ดวย จ ศัพท ทานสงเคราะห สมัมัปปธาน อิทธิบาท และองคมรรค.
จริงอยู การคํานวณธรรมเหลานั้น ยอมมีโดยการจัดธรรมเหลานั้น
นั่นเอง เพราะไมมีการเวนธรรมเหลานั้น. บทวา วิหริสฺสามิ ความวา
ขาพระองค เมื่อเจริญโพธิปกขิยธรรมตามที่กลาวแลว จักอยูดวยสุขอัน
เกิดแตมรรค สุขอันเกิดแตผลอันสําเร็จมาแตการบรรลุมรรคนั้น และ
สุขอันเกิดแตพระนิพพาน.
บทวา อารทฺธวีริเย ความวา ผูประกอบความเพียร ดวยสามารถ
แหงสัมมัปปธาน ๔. บทวา ปหิตตฺเต ไดแก ผูมีจิตสงไปเฉพาะแลวสู
พระนิพพาน. บทวา นิจฺจ ทฬฺหปรกฺกเน ไดแก ผูม ีความเพียรไมยอหยอน
ตลอดกาล. ชื่อวา ผูมีความพรอมเพรียง ดวยอํานาจไมวิวาทกัน และ
ดวยอํานาจการใหกายสามัคคี. เพราะเห็นเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย
ผูประกอบดวยความเปนผูเสมอกันดวยทิฏฐิและศีล. ดวยคํานั้นทานแสดง
ถึงความเพียบพรอมดวยกัลยาณมิตร.
บทวา อนุสรนฺโต สมฺพุทฺธ ความวา ไมเกียจคราน ระลึกถึง
พระองคผูชื่อวา สัมมาสัมพุทธเจา เพราะตรัสรูธรรมทั้งปวงโดยชอบและ
ดวยพระองคเอง ชื่อวา ผูเลิศ เพราะเปนผูสูงสุดกวาสัตวทั้งปวง ชื่อวา
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ฝกตนแลวดวยการฝกอันสูงสุด ชื่อวา ผูมีจิตตั้งมั่นดวยสมาธิอันยอดเยี่ยม
โดยนัยมีอาทิวา แมเพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจานั้นเปนพระอรหันต
ดังนี้ ทั้งกลางคืนและกลางวันทุกเวลาอยู. ดวยคํานี้ ทานจึงกลาวการ
ประกอบพระกรรมฐานในที่ทั้งปวง เพราะแสดงถึงอาการประกอบในการ
เจริญพุทธานุสสติ กลาวถึงการประกอบปาริหาริยกรรมฐาน ดวยคําตน.
ก็พระเถระครั้นกลาวอยางนี้แล จึงบําเพ็ญวิปสสนา บรรลุ
พระอรหัต. เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวไวในอปทาน วา
สมเด็จพระผูนํามีพระนามอันรุงเรือง มีพระคุณนับ
ไมได พระนามวา ปทุมุตตระ เสด็จอุบัติขนึ้ แลวใน
แสนกัป แตภัทรกัปนี้ พระองคทรงพระนามวา ปทุมุตตระ
ก็เพราะมีพระพักตรเหมือนดอกปทุม มีพระฉวีวรรณงาม
ไมมีมลทินเหมือนดอกปทุม ไมเปอนดวยโลก เหมือนดอก
ปทุมไมเปอนดวยน้ําฉะนั้น เปนนักปราชญ มีพระอินทรีย
ดังใบปทุมและนารักเหมือนดอกปทุม ทั้งมีพระโอษฐมี
กลิ่นอุดม เหมือนกลิ่นในกลีบของดอกปทุม เพราะฉะนั้น
พระองคจึงทรงพระนานวา ปทุมุตตระ พระองคเปนผูเจริญ
กวาโลก ไมทรงถือพระองค เปรียบเสมือนเปนนัยนตา
ใหคนตาบอด มีพระอิริยาบถสงบ เปนที่เก็บพระคุณ เปน
ที่รองรับกรุณาและมติ ถึงในครัง้ ไหน ๆ พระมหาวีรเจา
พระองคนั้น ก็เปนผูอันพรหม อสูรและเทวดาบูชา เปน
พระชินะผูสูงสุดในทามกลางหมูชนและเกลือ่ นกลนไปทั้ง
๑

๑. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๑๒๒.
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เทวดาและมนุษย เพื่อจะยังบริษัททั้งปวงใหยินดี ดวย
พระสําเนียงอันเสนาะ และดวยพระธรรมเทศนาอัน
เพราะพริ้ง จึงไดชมสาวกของพระองศวา ภิกษุอื่นที่พน
กิเลสดวยศรัทธามีมติดี ขวนขวายในการดูเรา เชนกับ
วักกลิภกิ ษุนี้ ไมมีเลย ครั้งนั้นเราเปนบุตรของพราหมณ
ในพระนครหังสาวดี ไดสดับพระพุทธสุภาษิตนั้น จึง
ชอบใจฐานันดรนั้น ครั้งนั้นเราไดนิมนตพระตถาคตผู
ทศจากมลทินพระองคนั้น พรอมดวยพระสาวก ให
เสวยตลอด ๗ วัน แลวใหครองผา เราหมอบศีรษะลงแลว
จบลงในสาคร คืออนันตคุณของพระศาสดาพระองคนั้น
เต็มเปยมไปดวยปติ ไดกราบทูล ดังนี้วา ขาแตพระมหามุนี ขอใหขาพระองคไดเปนเชนกันกับภิกษุผศู รัทธาธิมุตติ
ที่พระองคทรงชมเชยวาเปนเลิศวาภิกษุมีศรัทธาในพระศาสนานี้เถิด เมื่อเราไดกราบทูลดังนี้แลว พระมหามุนีผูมี
ความเพียรใหญ มีพระทัสสนะมิไดมีเครื่องกีดกัน ไดตรัส
พระดํารัสนี้ในทานกลางบริษัทวา จงดูมาณพผูนี้ ผูนุงผา
เนื้อเกลีย้ งสีเหลือง นี้อวัยวะอันบุญสรางสม ใหคลาย
ทองคํา ดูดดื่มตาและใจของหมูชน ในอนาคตกาล มาณพ
ผูนี้จักไดเปนพระสาวกของพระโคดมผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เปนเลิศกวาภิกษุทั้งหลายฝายศรัทธาธิมุตติ เขาเปน
เทวดาหรือมนุษยกต็ าม จักเปนผูเวนจากความเดือดรอน
ทั้งปวง รวบรวมโภคทรัพยทุกอยาง มีความสุขทองเที่ยวไป
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ในทีแ่ สนกัปแตกัปนี้ พระศาสดานี้พระนามวา โคดม
ทรงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้น
ในโลก มาณพผูนี้จักเปนธรรมทายาทของพระศาสดา
พระองคนั้น จักเปนโอรสอันธรรมเนรมิต จักเปนสาวก
ของพระศาสดามีนามวา วักกลิ เพราะผลกรรมที่เหลือ
นั้น และเพราะตั้งเจตจํานงไว เราละรางมนุษยแลว
ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส เรามีความสุขในที่ทุกสถาน
ทองเทีย่ วไปในภพนอยใหญ ไดเกิดในตระกูลหนึ่งใน
พระนครสาวัตถี มารดาของเราถูกภัยแตปศาจคุกคาม
มีใจหวาดกลัว จึงใหเราผูละเอียดออนเหมือนเนยขน นุม
นิม่ เหมือนใบไมออน ๆ ซึ่งยังนอนหงาย ใหนอนลง
แทบบาทมูลของพระผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ กราบทูลวา
ขาแตพระโลกนาถ หมอมฉันขอถวายทารกนี้แดพระองค
ขาแต พระโลกนายก ขอพระองคจงทรงเปนที่พึ่งของเขา
ดวยเถิด ครั้งนั้น สมเด็จพระมุนีผูเปนที่พึ่งของหมูสัตว
ผูหวาดกลัว พระองคไดทรงรับเราดวยฝาพระหัตถอัน
ออนนุน มีตาขาย อันทานกําหนดดวยจักรตั้งแตนั้นมา
เราก็เปนผูถูกรักษาโดยพระพุทธเจา จึงเปนผูพนจาก
ความปวยไขทุกอยาง อยูโดยสุขสําราญ เราเวนจาก
สุคตเสียเพียงครูเดียวก็รําคาญใจ พออายุได ๗ ขวบ
เราก็ออกบวชเปนบรรพชิต เราเปนผูไมอิ่มดวยการดูพระรูปอันประเสริฐเกิดเพราะบารมีทุกอยาง มีดวงพระเนตร
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สีนิล ลวนเกลื่อนกลนไปดวยวรรณสัณฐานอันงดงาม ครัง้
นั้น พระศาสดาทรงทราบวาเรายินดีในพระพุทธรูป จึงได
ตรัสสอนเราวา อยาเลยวักกลิ ประโยชนอะไรในรูปที่นา
เกลียด ซึ่งคนพาลชอบเลา ก็บณ
ั ฑิตใดเห็นสัทธรรม
บัณฑิตนั้นชื่อวาเห็นเรา ผูไมเห็นสัทธรรม ถึงจะเห็นเราก็
ชื่อวาไมเห็น กายมีโทษไมสิ้นสุด เปรียบเสมอดวยตนไม
มีพิษ เปนที่อยูของโรคทุกอยางลวนเปนที่ประชุมของทุกข
เพราะฉะนั้น ทานจงเบื่อหนายในรูป พิจารณาเห็นความ
เกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงขันธทั้งหลาย จักถึงที่สุด
แหงสรรพกิเลสไดโดยงาย เราอันสมเด็จพระโลกนาย
ผูแสวงหาประโยชนพระองคนั้น ทรงพร่ําสอนอยางนี้
ไดขึ้นภูเขาคิชฌกูฏ เพงดูอยูที่ซอกเขา พระพิชิตมาร ผู
มหามุนปี ระทับยืนอยูที่เชิงเขา เพื่อจะทรงปลอบโยนเรา
ไดตรัสเรียกวา วักกลิ เราไดฟงพระดํารัสนั้นเขาก็เบิกบาน
ครั้นนัน้ เราวิ่งลงไปที่เงื้อมเขา สูงหลายรอยชั่วบุรุษ แต
ถึงแผนดินไดโดยสะดวกทีเดียวดวยพุทธานุภาพ พระผู
มีพระภาคเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนา คือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงขันธทั้งหลายอีก เรารูธรรมนั้น
ทั่วถึงแลว จึงไดบรรลุอรหัต ครั้งนั้นพระผูมีพระภาคเจา
ผูมีพระปรีชาใหญ ทรงถึงที่สุดแหงจรณะ ทรงประกาศใน
ทามกลางแหงมหาบริษัทแหงสัตบุรุษวา เราเปนผูเลิศ
กวาภิกษุทั้งหลาย ฝายศรัทธาธิมุตติ ในที่แสนกัปแตกัปนี้
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เราไดทํากรรมไวในกาลนั้น ดวยกรรมนั้นเรานั้นเราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลาย
แลว...ฯลฯ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว แมเมือ่ พยากรณพระอรหัตผล
ก็ไดกลาวคาถานี้เหมือนกัน. ลําดับนั้นพระศาสดา ประทับนัง่ ในทามกลาง
ภิกษุสงฆ จึงทรงตั้งทานไวในตําแหนงเปนผูเลิศกวาภิกษุผูนอมไปใน
ศรัทธาฉะนี้แล.
จบอรรถกถาวักกลิเถรคาถาที่ ๘
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๙. วิชิตเสนเถรคาถา

วาดวยคาถาของพระวิชิตเสนเถระ
[๓๔๓] เราจักระวังจิตนั้นไว เหมือนนายหัตถาจารย กักชาง
ไวที่ประตูนครฉะนั้น เราจักไมประกอบจิตไวในธรรม
อันลามก จักไมยอมใหจิตตกลงไปสูขายแหงกามอันเกิด
ในรางกาย เจาถูกเรากักไวแลว จักไปตามชอบใจไมได
เหมือนชางไดชองประตูฉะนั้น ดูกอนจิตผูชั่วชา บัดนี้
เจาจักขืนยินดีในธรรมอันลามกเที่ยวไปเนือง ๆ ดังกอนมิ
ได นายควาญชางมีกําลังแข็งแรง ยอมบังคับชางที่จับได
ใหม ยังไมไดฝก ใหอยูในอํานาจดวยขอ ฉันใด เรา
จักบังคับเจาใหอยูในอํานาจ ฉันนั้น นายสารถีผูฉลาด
ในการฝกมาใหดี เปนผูประเสริฐ ยอมฝกมาใหรอบรูได
ฉันใด เราฝกเจาใหตั้งอยูในพละ ๕ ฉันนั้น จักผูกเจา
ดวยสติ จักฝกจักบังคับเจาใหทําธุระดวยความเพียร เจา
จักไมไดไปไกลจากอารมณภายในนี้ละนะจิต
จบวิชิตเสนเถรคาถา
อรรถกถาวิชิตเสนเถรคาถาที่ ๙
คาถาของทานพระวิชิตเสนเถระ มีคําเริ่มตนวา โอลคฺเคสฺสามิ
ดังนี้. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
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พระเถระแมนี้ ไดทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระอรหัต ในภพนั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาอัตถทัสสี บังเกิดในเรือนมีตระกูล ถึงความ
เปนผูรูเดียงสาแลว ละการครองเรือน บวชเปนฤๅษีอยูในปา เห็นพระผูมีพระภาคเจา เสด็จไปทางอากาศ มีจิตเลื่อมใสแสดงอาการนาเลื่อมใส
ประคองอัญชลีไดยืนอยูแ ลว. พระศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของทาน จึง
เสด็จลงจากอากาศ. ทานนอมถวายผลไมอันหวานนารื่นรมย พระผูมีพระภาคเจาทรงรับดวยความอนุเคราะห.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในตระกูลนายหัตถาจารย ในโกศลรัฐ ไดนาม
วาวิชิตเสนะ ถึงความเปนผูรูเดียงสา, นายหัตถาจารย ๒ คน ชื่อวาเสนะ
และอุปเสนะ ผูเปนลุงของทานฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา ไดศรัทธา
แลวบรรพชา บําเพ็ญวิปสสนาธุระ บรรลุพระอรหัตแลว.
แมทานวิชิตเสนะ ถึงความสําเร็จในศิลปะชาง ไมมีจิตของอยูใน
การครองเรือน เพราะความที่คนมีอัธยาศัยในการสลัดออก เห็นปาฏิหาริย
ของพระศาสดา ไดศรัทธาบวชในสํานักของพระเถระผูเปนลุง กระทํา
กรรมดวยวิปส สนา อันเปนโอวาทานุสาสนีของพระเถระผูเปนลุงเหลานั้น
ดําเนินตามวิปสสนาวิถี เมื่อจะสอนจิตของตน อันพลานไปในอารมณ
ตาง ๆ ในภายนอก จึงไดกลาวคาถา วา
เราจักระวังจิตนั้นไว เหมือนนายหัตถาจารย กักชาง
ไวที่ประตูพระนครฉะนั้น เราจักไมประกอบจิตไวในธรรม
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๔๓.
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อันลามก จักไมยอมใหจิตตกลงไปสูขายแหงกามอันเกิด
ในรางกาย เจาถูกเรากักไวแลว จักไปตามชอบใจ
ไมได เหมือนชางไดชองประตูฉะนั้น ดูกอนจิตผูชั่วชา
บัดนี้ เจาจักขืนยินดีในธรรมอันลามกเที่ยวไปเนือง ๆ
ดังกอนมิได นายควาญชางมีกําลังแข็งแรง ยอมบังคับ
ชางที่จับไดใหมยังไมฝก ใหอยูใ นอํานาจดวยขอฉันใด
เราจักบังคับเจาใหอยูในอํานาจฉันนั้น นายสารถีผูฉลาด
ในการฝกมาใหดีผปู ระเสริฐ ยอมฝกมาใหรอบรูฉันใด
เราจักฝกเจาไวดวยสติ จักฝกจักบังคับเจาใหทําธุระดวย
ความเพียร เราจักไมไดไปไกลจากอารมณภายในนี้ละ
นะจิต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอลคฺเคสฺสามิ ความวา เราจักระวัง
คือจะหาม. บทวา เต แกเปน ต แปลวา ซึ่งจิตนั้น จริงอยู บทวา เต
นี้เปน ฉัฏฐีวิภัตติ ใชในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ. อีกอยางหนึ่ง พึงนํา
บาลีที่เหลือมาเชื่อมเขาดวยบทวา เต คมน อีกอยางหนึ่ง บทวา หตฺถิน
ความวา ซึ่งชาง. ทานวิชิตเสนะเรียกจิตของตนวา จิต.
เมื่อจะแสดงอาการที่ปรารถนาจะหามจิตนั้น จึงกลาววา อาณิทฺวาเร
หตฺถิน. ประตูเล็กของพระนครซึ่งเนื่องกับกําแพง ชื่อวาประตูพระนคร
ซึ่งเมื่อเขาใสลิ่มสลัก แมผูอยูภายในเวนเครื่องยนต ไมสามารถจะเปดได
อันเปนเหตุไมสามารถใหมนุษย, โค, มา, กระบือ เปนตนออกไป. เมื่อใด
นายหัตถาจารยปลอบใจชางผูประสงคจะออกไปภายนอกพระนคร จึงได
หามการไป.
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อีกอยางหนึ่ง ประตูลิ่มชื่อวา อาณิทวาร ก็ที่ประตูลิ่มสลักนั้น เขา
วางลิ่มขวางไว แลวรอยลิ่มกลาวคือเข็มไมไวที่หัวลิ่มแล.
บทวา ปาเป ความวา จักไมประกอบจิตนั้นในบาปธรรมมีอภิชฌา
เปนตน อันเกิดขึ้นในอารมณ มีรูปเปนตน . บทวา กามชาลา ความวา
เปนขายแหงกาม. เหมือนอยางวา ชือ่ วา ขายของนายพรานเนื้อผูจับปลา
ไดแกการที่นายพรานเหลานั้น ทําสัตวมีปลาเปนตนใหสําเร็จการกระทําตาม
ปรารถนาฉันใด การทีม่ ารทําจิตที่ตกไปตามอโยนิโสมนสิการ ใหสําเร็จ
การกระทําตามความปรารถนาก็ฉันนั้น. เพราะเหตุนั้นแล มารนั้นจึงยัง
สัตวทั้งหลายใหตกไปในความพินาศ.
บทวา สรีรช แปลวา ผูเกิดในสรีระ. จริงอยู จิตในปญจโวการภพ
ทานเรียกวาเกิดในสรีระ เพราะมีความเปนไปเนื่องดวยรูป.
บทวา ตว โอลคฺโค น คจฺฉสิ ความวา ดูกอนจิตชั่ว ทานอัน
เราหามแลวดวยปฏักคือสติและสัมปชัญญะ บัดนี้จักไมไปตามความชอบใจ
คือจักไมไดเปนไปตามความปรารถนาดวยอํานาจอโยนิโสมนสิการ.
ถามวา เหมือนอะไร ? แกวา เหมือนชางไมไดการเปดประตูฉะนั้น
อธิบายวา เหมือนชาง เมื่อไมไดผูเปดประตูเพื่อจะออกไปจากนคร หรือ
จากเครื่องปดกั้นของชาง.
บทวา จิตฺตกลิ แปลวา ดูกอนจิตกาลกิณี.
บทวา ปุนปฺปุน ไดแก ไป ๆ มา ๆ. บทวา ปสกฺก ความวา ดวย
อํานาจการปลอบใหเบาใจดวยการระลึกได. บทวา ปาปรโต แปลวา
ยินดีในบาปกรรม, อธิบายวา บัดนี้ จักประพฤติเหมือนในกอนไมได
คือเราจักไมใหเพื่อจะประพฤติเชนนั้น.
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บทวา อทนฺต ความวา ไมไดฝก คือยังไมศึกษาการศึกษาของ
ชาง.
บทวา นวคฺคห ไดแก ถือเอาไมนาน.
บทวา องฺกุสคฺคโห ไดแกนายหัตถาจารย. บทวา พลวา ไดแก
มีกําลัง ดวยกําลังกายและกําลังญาณ. บทวา อาวตฺเตติ อกาม ความวา
ใหเจาผูไมปรารถนาอยูนั่นแล กลับโดยการหาม.
บทวา เอว อาวตฺตยิสฺส ความวา นายหัตถาจารยจักใหชางตามที่
กลาวกลับฉันใด เราจักใหจิตชั่วนั้นกลับจากการเกียดกันทุจริตฉันนั้น.
บทวา วรหยทมกุสโล ความวา เปนผูฉลาดในการฝกมาที่ควรฝก
ทั้งหลายอันสูงสุด. แตนั้นนายสารถีผูประเสริฐ คือผูวิเศษสุดในบรรดา
นายสารถีผูฝกมาที่ควรฝก ยอมฝกมาอาชาไนยคือมาที่ควรฝก คือยอม
ทรมาน คือยอมแนะนําดวยคําออนหวานและคําหยาบ ตามสมควรแกกาละ
และเทศะ ไดแกกระทําใหละพยศ.
บทวา ปติฏิโต ปฺจสุ พเลสุ ความวา เปนผูตั้งอยูแลวในพละ ๕
มีศรัทธาเปนตน จักฝกคือจักทรมานจิตนั้นดวยการหามจากความเปนผู
ไมศรัทธาเปนตน.
บทวา สติยา ต นิพนฺธิสฺส ความวา ดูกอนจิตชั่ว เราเมื่อไมให
ไปในภายนอกจากอารมณอันเปนภายในแลว จักผูกพันจิตนั้นที่เสาคือ
กรรมฐาน ดวยเชือกคือสติ.
บทวา ปยุตฺโต เต ทเมสฺสามิ ความวา เราผูก คือประกอบขวน
ขวาย ที่เสาคือกรรมฐานนั้น แลวฝกเจา คือจักใหเจาหมดจดจากมลทิน
คือกิเลส.
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บทวา วีริยธุรนิคฺคหิโต ความวา มาตามที่กลาวแลวนั้น อันนาย
สารถีผูฉลาดประกอบไวที่แอก คือขมไวดวยแอก อยูในระหวางแอก ไม
ลวงแอกไปไดฉันใด ดูกอนจิต แมเธอก็ฉันนั้น ถูกเราขมไวที่แอกคือ
ความเพียร เมื่อไมไดเพื่อจะเปนไปโดยประการอื่น เพราะมีการกระทํา
โดยเคารพ เพราะมีปกติกระทําเปนไปติดตอ จักไมออกไปขางนอกไกล
จากอารมณอันเปนภายในนี้ จริงอยู เมื่อจิตประกอบในภาวนา อารมณ
อื่นจากกรรมฐาน แมเปนอารมณใกล ก็จะอยูไกลแตลักษณะทีเดียว รวม
ความวา พระเถระเมื่อขมจิตดวยคาถาเหลานี้ เจริญวิปสสนาบรรลุพระอรหัตแลว เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทาน วา
เราตกแตงเครื่องลาดที่ทําดวยหญาแลว ไดทูล
อาราธนาพระสัมพุทธเจา ผูมีพระฉวีวรรณเหมือนทองคํา
มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ ผูด ุจพญารังที่
ดอกกําลังบาน เปนพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด กําลัง
เสด็จไปทางทายปาใหญ ขอพระพุทธเจาทรงโปรดอนุเคราะหขาพระองคเถิด ขาพระองคปรารถนาจะถวาย
ภิกษา พระพุทธเจาพระนามวาอัตถทัสสี ผูอนุเคราะห
ประกอบดวยพระกรุณา มีพระยศใหญ ไดทรงทราบความ
ดําริของเรา จึงเสด็จแวะที่อาศรมของเรา ครั้นแลว
พระองคไดประทับบนเครื่องลาดที่ทําดวยหญา เราได
หยิบเอาผลไมรกฟา มาถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐ
๑

๑. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๓๔.
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สุด เมื่อเรามองดูอยู พระพิชติ มารทรงเสวยในเวลานั้น
เราไดยังจิตใหเลื่อมใสในทานนั้นแลว ไดถวายบังคม
พระพิชิตมารในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไม
รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว . . . ฯลฯ. . .พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ
แลว ดังนี้.
ก็ทานครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล จึง
ไดกลาวพระคาถาเหลานี้.
จบอรรถกถาวิชิตเสนคาถาที่ ๙
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๑๐. ยสทัตตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระยสทัตตเถระ
[๓๔๔] คนมีปญญาทราม มีจิตคิดจะยกโทษ ฟงคําสอนของ
ทานผูชนะมาร ยอมเปนผูไกลจากสัทธรรม เหมือนฟา
กับดินฉะนั้น คนมีปญญาทราม มีจิตคิดจะยกโทษ ฟงคํา
สอนของทานผูชนะมาร ยอมเสื่อมจากสัทธรรม เหมือน
พระจันทรขางแรมฉะนั้น คนมีปญญาทราม มีจิตคิด
จะยกโทษ ฟงคําสอนของทานผูชนะมาร ยอมเหี่ยวแหง
ในสัทธรรม เหมือนปลาในน้ํานอยฉะนั้น คนมีปญญา
ทราม มีจิตคิดจะยกโทษ ฟงคําสอนของทานผูชนะมาร
ยอมไมงอกงามในสัทธรรม เหมือนพืชเนาในไรนา
ฉะนั้น สวนผูใดมีจิตอันคุมครองแลว ฟงคําสอนของ
ทานผูชนะมาร ผูน ั้นทําอาสวะทั้งปวงใหสิ้นไป ทําให
แจงซึ่งธรรมอันไมกําเริบ ฟงไดบรรลุความสงบอยาง
ยอดเยี่ยม เปนผูไมมีอาสวะ ยอมปรินิพพาน.
จบยสทัตตเถรคาถา

อรรถกถายสทัตตเถรคาถาที่ ๑๐
คาถาของทานพระยสทัตตเถระ มีคําเริ่มตนวา อุปารมฺภจิตฺโต
ดังนี้. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
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พระเถระแมนี้ ไดทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
กอสรางกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพนั้นๆ. จริงอยาง
นั้น ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา พระนามวาปทุมุตตระ ทานบังเกิด
ในตระกูลพราหมณ ถึงความสําเร็จในศิลปวิชาของพวกพราหมณ ละกาม
ทั้งหลายบวชเปนฤาษีอยูในปา. วันหนึ่ง ทานเห็นพระศาสดา มีจิตเลื่อมใส
ประคองอัญชลีชมเชย. ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปในเทวโลก
และมนุษยโลก ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในตระกูลแหงเจามัลละ ใน
มัลลรัฐ ไดนามวายสทัตตะ ไปยังเมืองตักกศิลา ศึกษาศิลปะทั้งปวง
เที่ยวจาริกไปกับปริพาชกชื่อวาสภิยะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาในกรุง
สาวัตถีโดยลําดับ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงแกปญหาที่สภิยปริพาชกถาม
ตนเองก็นั่งฟงมุงเพงโทษวา เราจักแสดงโทษในวาทะของพระสมณโคดม.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวาระแหงจิตของเขา เมื่อจะ
ประทานโอวาทในเวลาจบสภิยสุตต เทศนา จึงไดตรัส ๕ คาถา เหลานี้วา
คนมีปญ
 ญาทราม มีจิตคิดจะยกโทษ ฟงคําสอน
ของทานผูชนะมาร ยอมเปนผูไกลจากสัทธรรม เหมือน
ฟากับดินฉะนั้น. คนมีปญญาทราม มีจิตคิดจะยกโทษ
ฟงคําสอนของทานผูชนะมาร ยอมเสื่อมจากสัทธรรม
เหมือนพระจันทรขา งแรมฉะนัน้ . คนมีปญญาทราม มีจิต
คิดจะยกโทษ ฟงคําสอนของทานผูชนะมาร ยอมเหี่ยว
แหงในสัทธรรม เหมือนปลาในน้ํานอยฉะนั้น. คนมี
๑

๑. ขุ. สุ. ๒๕/ขอ ๓๖๔. ๒. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๔๔.

๒
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ปญญาทราม มีจิตคิดจะยกโทษ ฟงคําสอนของทานผูชนะ
มาร ยอมไมงอกงามในสัทธรรม เหมือนพืชเนาในไรนา
ฉะนั้น. สวนผูใดมีจิตอันคุมครองแลว ฟงคําสอนของ
ทานผูชนะมาร ผูน ั้นทําอาสวะทั้งปวงใหสิ้นไป ทําให
แจงซึ่งธรรมอันไมกําเริบ พึงบรรลุความสงบอยางยอด
เยี่ยม เปนผูไมมีอาสวะ ยอมปรินิพพาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปารมฺภจิตฺโต ไดแก มีจิตคิดจะยก
โทษ อธิบายวา มีความประสงคจะยกโทษ.
บทวา ทุมฺเมโธ แปลวา ผูมีปญญาทราม.
บทวา อารกา โหติ สทฺธมฺมา ความวา บุคคลนั้นคือผูเชนนั้น
ยอมเปนผูอยูในที่ไกลจากสัทธรรม คือการปฏิบัติ เหมือนปฐพีไกลจาก
ฟาฉะนั้น. จะปวยกลาวไปไยถึงปฏิเวธสัทธรรมเลา เมื่อทานประกอบ
ถอยคําที่ขัดแยงกัน โดยนัยมีอาทิวา ทานไมรูธรรมวินัยนี้ สัทธรรมคือ
การปฏิบัติอันสงบละเอียด จักมีแตที่ไหน ?
บทวา ปริหายติ สทฺธมฺมา ความวา ทานเสื่อมจากโลกุตรธรรม ๙
ทั้งจากสัทธรรมมีศรัทธาเปนตน.
บทวา ปริสุสฺสติ ความวา ยอมเหี่ยวแหงจากความไมมีธรรมอัน
เปนกุศล มีปตแิ ละปราโมทยเปนตน ของตนผูอิ่มกายอิ่มใจ.
บทวา น วิรหู ติ ความวา ยอมไมถึงความเจริญงอกงาม.
บทวา ปูติก ความวา ถึงความเปนของเนา เพราะไมมีการใหการ
ฉาบทาดวยโคมัย.
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บทวา ตุฏเน จิตฺเต เปนตติยาวิภัตติใชในลักษณะแหงอิตถัมภูตะ,
อธิบายวา เปนผูมีใจยินดี เบิกบาน.
บทวา เขเปตฺวา ไดแก ตัดขาดแลว.
บทวา อกุปฺปต แปลวา ไมกําเริบ (พระอรหัต).
บทวา ปปฺปุยฺย แปลวา ถึงแลว. บทวา ปรม สนฺตึ ไดแก
อนุปาทิเสสนิพพาน. ก็การบรรลุอนุปาทิเสสนิพพานนั้น คือการรอกาละ
(ตาย) อยางเดียวเทานั้น ไมใชกาลไร ๆ เพราะฉะนั้น เพื่อจะแสดง
อนุปาทิเสสนิพพานนั้น ทานจึงกลาววาผูไมมีอาสวะยอมปรินิพพาน.
ทานอันพระศาสดาทรงโอวาทอยางนี้แลว ก็เกิดความสังเวช บวช
เจริญวิปสสนา ไมนานนักก็บรรลุพระอรหัต, เพราะเหตุนั้น ทานจึง
กลาวไวในอปทาน วา
เราไดเห็นพระพุทธเจาผูสูงสุดกวาสัตว ผูรุงเรื่อง
เหมือนตนกรรณิการ โชติชวงดังดวงประทีป ไพโรจน
ดุจทองคํา เราวางคณโฑน้ํา ผาเปลือกไมกรองธมกรก ทํา
หนังเสือเฉวียงบา แลวก็สดุดีพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
วา ขาแตพระมุนี พระองคทรงขจัดความมืดมิด ซึ่ง
อากูลไปดวยขายคือโมหะ ทรงแสดงแสงสวางแหงพระญาณแลว เสด็จขามไป พระองคไดยกโลกนี้ขึ้นไดแลว
สิ่งที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีอยูทั้งหมด จะเปรียบปานกับพระญาณ
เปนประมาณเครื่องไปจากโลกของพระองคไมมี ดวย
๑

๑. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๒๔.
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พระญาณนั้น โลกจึงขนานนามพระองควาสัพพัญู ขาพระองค ขอถวายบังคมพระองคผูมีเพียรใหญ ทรงทราบ
ธรรมทั้งปวง ไมมีอาสวะ ในกัปที่แสนแตกัปนี้ได เรา
สดุดีพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ดวยการสดุดีนั้น เรา
ไมรูจักทุคติเลย นีเ้ ปนผลแหงการสดุดีพระญาณ เรา
เผากิเลสทั้งหลายแลว. . . ฯลฯ . . . พระพุทธศาสนาเรา
ไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว แมเมือ่ พยากรณพระอรหัตผล
ก็ไดกลาวคาถาเหลานี้เหมือนกัน.
จบอรรถกถายสทัตตเถรคาถาที่ ๑๐
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๑๑. โสณกุฏีกัณณเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระโสณกุฏีกัณณเถระ
[๓๔๕] เราไดอุปสมบทแลว เปนผูหลุดพนจากกิเลส ไมมี
อาสวะ ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา และไดอยูรวมกับ
พระองคในวิหารเดียวกัน พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู
ในที่แจงตลอดราตรีเปนอันมากทีเดียว พระศาสดาผู
ฉลาดในธรรมเปนเครื่องอยู ไดเสด็จเขาไปสูพระวิหาร
เมื่อนั้นพระโคดมทรงลาดผาสังฆาฏิแลว สําเร็จสีหไสยา
ทรงละความขลาดกลัวเสียแลว เหมือนราชสีหอยูในถ้ํา
ภูเขา ลําดับนั้น ทานโสณะผูเปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูกลาววาจาไพเราะ ไดภาษิตสัทธรรมในที่
เฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจาผูประเสริฐ ทานโสณะ
กําหนดรูเบญจขันธแลว อบรมอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐ
พึงไดบรรลุความสงบอยางยิ่ง จักเปนผูไมมีอาสวะ
ปรินิพพาน.
จบโสณกุฏิกณ
ั ณเถรคาถา

อรรถกถาโสณกุฏิกัณณเถรคาถาที่ ๑๑
คาถาของทานพระโสณกุฏิกัณณเถระ มีคําเริ่มตนวา อุปสมฺปทา
จ เม ลทฺธา ดังนี้. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
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ไดยินวา ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวาปทุมุตตระ
เปนเศรษฐีสมบูรณดวยสมบัติในหังสวดีนคร ดํารงอยูดวยอิสรสมบัติอัน
โอฬาร วันหนึ่งเห็นพระศาสดาแวดลอมไปดวยพระขีณาสพ ๑๐๐,๐๐๐
องค เสด็จเขาไปสูนครดวยพุทธานุภาพใหญ ดวยพุทธลีลาใหญ มีจิต
เลื่อมใส ถวายบังคมแลวไดยืนประคองอัญชลีอยู ในปจฉาภัต ทานพรอม
ดวยอุบาสกทั้งหลาย ไปยังวิหาร ฟงธรรมอยูในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนงเปนผูเลิศ แหง
ภิกษุผูกลาวถอยคําอันไพเราะ แมตนเองก็ปรารถนาตําแหนงนั้น จึงได
ถวายมหาทาน ไดตั้งความปรารถนาไว. พระศาสดาทรงทราบความที่ความ
ปรารถนาของทานไมมีอันตราย จึงทรงพยากรณวา ในอนาคตเธอจักได
เปนผูเลิศกวาภิกษุผูกลาวถอยคําอันไพเราะ ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาโคดม.
ทานบําเพ็ญบุญในนครนั้นตลอดชีวิต ทองเที่ยวไปในเทวโลกและ
มนุษยโลก ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา พระนามวาวิปสสี บวชใน
ศาสนา บําเพ็ญวัตรปฏิวัตรใหบริบูรณ ไดเย็บจีวรถวายแกภิกษุรูปหนึ่ง.
เมื่อโลกวางจากพระพุทธเจาอีก เปนชางหูกในกรุงสาวัตถี ไดตอคันกลด
ที่ขาดถวายแดพระปจเจกพุทธเจารูปหนึ่ง, ทานไดบําเพ็ญบุญในภพนั้นๆ
ดวยอาการอยางนี้ ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดเปนบุตรเศรษฐีมีสมบัติ
มาก ในกุลฆรนคร ในอวันตีรัฐ พวกญาติไดตั้งชื่อทานวา โสณะ.
เพราะทานทรงเครื่องประดับหูมีราคาโกฏิ เมื่อควรจะเรียกวาโกฏิกัณณะ
กลับปรากฏชื่อวา กุฏกิ ณ
ั ณะ.
๑

๑. บาลีเปน กุรรฆร.
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ทานเจริญโดยลําดับ เก็บรวบรวมทรัพย เมื่อทานพระมหากัจจายนะ
อาศัยเรือนมีตระกูลอยูในปวัตตบรรพต ฟงธรรมในสํานักของทาน ตั้งอยู
ในสรณะและศีล อุปฏฐากทานดวยปจจัย ๔.
ครั้นจําเนียรกาลนานมา ทานเกิดความสังเวช บรรพชาในสํานัก
ของพระเถระ ใหประชุมสงฆทสวรรคไดโดยาก โดยฝดเคือง อุปสมบท
แลวอยูในสํานักพระเถระสิ้นกาลเล็กนอย ลาพระเถระเขาไปยังกรุงสาวัตถี
เพื่อถวายบังคมพระศาสดา ไดอยูในคันธกุฎีเดียวกัน กับพระศาสดา ถูก
พระองคเชื้อเชิญในเวลาใกลรุง ในทีส่ ุดแหงคาถาอุทานวา เห็นโทษใน
โลกดังนี้ ทีพ่ ระองคใหสาธุการกลาวไว ดวยการกลาวพระสูตร ๑๖ สูตร
ในอัฏฐกวรรค แลว เจริญวิปสสนาบรรลุพระอรหัต ดวยเหตุนั้น ทานจึง
กลาวไวในอปทาน วา
ครั้งนั้น พระพิชิตมารผูสมควรรับเครื่องบูชา พระนามวา ปทุมุตตระ ไดเสด็จเขารูปยังพระนคร พรอมทั้ง
ภิกษุสงฆผูมีอินทรียอันสํารวมแลวแสนรูป ขณะนั้น ได
มีเสียงสนั่นกองไพเราะ รับเสด็จพระพุทธเจาผูสงบระงับ
ผูคงที่ ซึ่งกําลังเสด็จเขาพระนคร โดยทางรถดวยพุทธานุภาพ พิณที่ไมถูกทําเพลง ไมลูกเคาะ ก็บรรเลงขึ้นได
เอง ในเมื่อพระพุทธเจาเสด็จเขาสูบุรี เรานมัสการพระ
พุทธเจาผูประเสริฐสุด พระนามวา ปทุมุตตระ ผูเปน
พระมหามุนี และเห็นปาฏิหาริยแลว ไดยังจิตใหเลื่อมใส
ในปาฏิหาริยนั้น โอ พระพุทธเจา โอ พระธรรม โอ
๑

๒

๑. ข. สุ. ๒๕/อัฏฐกวรรคที่ ๔ มี ๑๖ สูตร ตั้งแตขอ ๔๐๘ ถึงขอ ๔๒๓.
๒. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๒๓.
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สมบัติแหงพระศาสดาของเรา ดนตรีถึงไมมีเจตนาก็ยัง
บรรเลงไดเองเทียว ในกัปที่แสนกัปแตภัทรกัปนี้ เราได
สัญญาใดในกาลนั้น ดวยการไดสัญญานั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงสัญญาในพระพุทธเจา เราเผา
กิเลสทั้งหลายแลว . . . ฯลฯ. . . พระพุทธศาสนาเราได
ทําเสร็จแลว ดังนี้.
ก็ทานดํารงอยูในพระอรหัตแลว ขอพร ๕ ประการ คือ การ
อุปสมบทดวยคณะ มีพระวินัยธรเปนที่ ๕ ในชนบทปลายแดน โดย
ทํานองที่พระอุปชฌายของทานไดบอกไว การอยูประจํา การลาดแผน
หนัง การสวมรองเทาเปนชั้น ๆ การไมอยูปราศจากจีวร ไดพรเหลานั้น
จากพระศาสดาแลว ไปยังที่ตนอยูอีก บอกความนั้นแกพระอุปชฌาย
ในเรื่องนี้มีความสังเขปเพียงเทานี้. สวนความพิสดารพึงทราบโดยนัยที่มา
แลวในอรรถกถา. แตในอรรถกถาอังคุตตรนิกาย ทานกลาวไววา ทาน
ไดอุปสมบทแลว เรียนพระกรรมฐานในสํานักพระอุปชฌายของตน เจริญ
วิปสสนาแลวบรรลุพระอรหัต.
ครั้นกาลตอมา ทานอยูดวยสุขอันเกิดแตวิมุตติ พิจารณาขอปฏิบัติ
ของตน เกิดโสมนัส ไดกลาวคาถา ๕ คาถา ดวยอํานาจอุทาน วา
เราไดอุปสมบทแลว เปนผูหลุดพนจากกิเลส ไมมี
อาสวะ ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา และไดอยูรวมกับ
พระองคในวิหารเดียวกัน พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู
ในที่แจงตลอดราตรีเปนอันมากทีเดียว พระศาสดาผู
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๔๕.
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ฉลาดในธรรมเปนเครื่องอยู ไดเสด็จเขาไปสูพระวิหาร
เมื่อนั้นพระโคดมทรงลาดผาสังฆาฏิแลว สําเร็จสีหไสยา
ทรงละความขลาดกลัวเสียแลว เหมือนราชสีหอยูในถ้ํา
ภูเขา ลําดับนั้น ทานโสณะผูเปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูกลาววาจาไพเราะ ไดภาษิตสัทธรรมในที่
เฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจาผูประเสริฐ ทานโสณะ
กําหนดรูเบญจขันธแลว อบรมอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐ
พึงไดบรรลุความสงบอยางยิ่ง จักเปนผูไมมีอาสวะ
ปรินิพพาน ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปสมฺปทา ต เม ลทฺธา ความวา
อุปสัมปทานั้นใด ที่ตนประชุมภิกษุสงฆทสวรรคไดโดยยาก ก็แลอุปสัมปทาใดที่พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตดวยคณะ มีพระวินัยธรเปนที่ ๕
ในชนบทปลายแดนทั้งหมด ดวยอํานาจการประทานพร, กลาวหมายเอา
อุปสัมปทาทั้งสองนั้น. จ ศัพท เปนสมุจจยัตถะ. ดวย จ ศัพทนั้น ทาน
สงเคราะหเอาพรที่ไดจากสํานักพระศาสดา แมนอกนี้.
บทวา วิมุตฺโต จมฺหิ อนาสโว ความวา และเราเปนผูหลุดพนแลว
ดวยการหลุดพนจากวัตถุคือกิเลสทั้งสิ้น ดวยอรหัตมรรค. ประกอบ
ความวา เราเปนผูไมมีอาสวะดวยกามาสวะเปนตนนั้นนั่นแล.
บทวา โส จ เม ภควา ทิฏโ ความวา เราจากรัฐอวันตีไปยัง
กรุงสาวัตถี เพื่อประโยชนแดพระผูมีพระภาคเจาใด ก็พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น ที่เราไมเคยเห็น เราไดเห็นแลว.
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บทวา วิหาเร จ สหาวสึ ความวา เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา
นั้นอยางเดียวเทานั้นก็หาไม โดยที่แทเราไดอยูรวมกับพระศาสดาผูกําหนด
เหตุการณ ประทับอยูในพระคันธกุฎีของพระศาสดาในวิหาร. อาจารย
บางพวกกลาววา บทวา วิหาเร แปลวา ในที่ใกลวิหาร.
บทวา พหุเทว รตฺต ความวา พระผูมีพระภาคเจา ประทับยับยั้ง
ในโอกาสกลางแจง ตลอดราตรีเปนอันมากทีเดียว ดวยการแสดงธรรม
แกภิกษุทั้งหลาย และดวยการชําระพระกรรมฐานใหหมดจดตลอดปฐมยาม
และดวยอํานาจตัดความสงสัย ของเทวดาและพรหมตลอดมัชฌิมยาม.
บทวา วิหารกุสโล ไดแก เปนผูฉลาดในทิพยวิหาร พรหมวิหาร
อาเนญชวิหารและอริยวิหาร.
บทวา วิหาร ปาวิสิ ความวา เขาไปสูพระคันธกุฎี เพื่อบรรเทา
ความกระวนกระวายที่เกิดขึ้น เพราะการนั่งและการจงกรมเกินเวลา.
บทวา สนฺถริตฺวาน สงฺฆาฏึ เสยฺย กปฺเปติ ความวา ปูลาดสังฆาฏิ
๔ ชั้น แลวทรงสําเร็จสีหไสยา. ดวยเหตุนั้นจึงกลาววา พระโคดมเปน
ประดุจสีหะในถ้ําศิลา เปนผูละความขลาดกลัวเสียได.
พระเถระระบุพระผูมีพระภาคเจา ดวยพระโคตรวา โคตมะ ใน
พระคาถานั้น. บทวา สีโห เสลคุหายว ไดแก ในถ้ําแหงภูเขาอันลวน
แลวแตหิน สีหมิคราชละความขลาดกลัวเสียได เพราะเปนสัตวมีเดชสูง
สําเร็จการนอนเหลื่อมเทาโดยขางขวา ฉันใด พระผูมีพระภาคเจาผูโคดม
ก็ฉันนั้น เปนผูละความขลาดกลัว เพราะตัดกิเลสอันเปนเหตุใหหวาดเสียว
ขนพอง สยอง สะดุงแหงจิต ทรงสําเร็จสีหไสยา.
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บทวา ตโต แปลวา ในภายหลัง, อธิบายวา สําเร็จสีหไสยาแลว
ลุกขึ้นจากที่นั้น ถูกพระศาสดาเชิญวา ภิกษุ พระธรรมจงแจมแจงกะเธอ
เพื่อจะกลาว.
บทวา กลฺยาณวากฺกรโณ แปลวา ผูกลาววาจาอันไพเราะ อธิบาย
วา ลําดับแหงถอยคําเพียบพรอมดวยความงาม.
บทวา โสโณ อภาสิ สทฺธมฺม ความวา ทานโสณกุฏิกณ
ั ณะ
ไดกลาวพระสูตรในอัฏฐกวรรค ๑๖ สูตร โดยประจักษ เฉพาะพระพุทธเจาผูประเสริฐ คือพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะเหตุนั้นพระเถระจึงกลาว
สอนตนนั่นแหละเหมือนผูอื่น.
บทวา ปฺจกฺขนฺเธ ปริฺาย ความวา กําหนดรูอุปาทานขันธ ๕
ดวยปริญญาทั้ง ๓ แลว เมื่อกําหนดรูอุปาทานขันธ ๕ นั่นแหละ ทํา
หนทางคือ อริยมรรคมีองค ๘ ใหเกิดแลว บรรลุความสงบอยางยิ่ง คือ
พระนิพพานดํารงอยู เปนผูไมมีอาสวะ จากนั้นนั่นแหละ จักปรินิพพาน
ณ บัดนี้ คือจักปรินิพพานดวยอํานาจอนุปาทิเสสนิพพาน ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาโสณกุฏิกัณณเถรคาถาที่ ๑๑
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๑๒. โกสิยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระโกสิยเถระ
[๓๔๖] ผูใดเปนธีรชน เปนผูรูถอยคําของครูทั้งหลาย อยูใ น
โอวาทของครูนั้น และยังความเคารพใหเกิดในโอวาท
ของครูนั้น ผูนั้นชื่อวาเปนผูมีภักดี และชื่อวาเปนบัณฑิต
และพึงเปนผูวิเศษ เพราะรูธรรมทั้งหลาย อันตราย
อันรายแรงเกิดขึ้นแลว ไมครอบงําบุคคลใดผูพิจารณาอยู
บุคคลนั้นยอมชื่อวามีกําลัง ชื่อวาเปนบัณฑิต และพึงเปน
ผูวิเศษเพราะรูธรรมทั้งหลาย ผูใดแลตั้งมั่นไมหวั่นไหว
เหมือนมหาสมุทร มีปญญาลึกซึ้ง เห็นเหตุผลอันละเอียด
ชื่อวาเปนผูไมงอนแงน ไมคลอนแคลน ชื่อวาเปนบัณฑิต
และพึงเปนผูวิเศษเพราะรูธรรมทั้งหลาย ผูใดเปนพหูสูต
ทรงธรรมและประพฤติธรรมสมควรแกธรรม ผูนั้นชื่อวา
ผูคงที่ เปนบัณฑิต และพึงเปนผูวิเศษเพราะรูธรรม
ทั้งหลาย ผูใดรูเนื้อความแหงสุภาษิต ครัน้ รูแลวทําตาม
ที่รู ผูน ั้นชื่อวาเปนบัณฑิต อยูในอํานาจเหตุผล และ
พึงเปนผูวิเศษเพราะรูธรรมทั้งหลาย.
จบโกสิยเถรคาถา
พระเถระ ๑๒ รูป กลาวคาถารูปละ ๕ คาถา รวมเปน ๖๐ คาถา
คือ
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๑. พระราชทัตตเถระ ๒. พระสุภูตเถระ ๓. พระคิริมานันทเถระ
๔. พระสุมนเถระ ๕. พระวัฑฒเถระ ๖. พระนทีกสั สปเถระ ๗. พระคยากัสสปเถระ ๘. พระวักกลิเถระ ๙. พระวิชิตเถระ ๑๐. พระยสทัตตเถระ ๑๑. พระโสณกุฏิกณ
ั ณเถระ ๑๒. พระโกสิยเถระ.
จบปญจกนิบาต

อรรถกถาโกสิยเถรคาถาที่ ๑๒
คาถาของทานพระโกสิยเถระ มีคําเริ่มตนวา โย เว ครูน ดังนี้.
เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
พระเถระแมนี้ ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ ในกาลแหง
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี บังเกิดในเรือนมีตระกูล ถึงความ
เปนผูรูเดียงสา วันหนึ่งเห็นพระศาสดา มีจิตเลื่อมใส ไดถวายทอนออย.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในตระกูลพราหมณ เขาตั้งชื่อทานดวยอํานาจ
โคตรวา โกสิยะ. ทานถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว เขาไปหาทานพระธรรมเสนาบดีเนืองนิตย ฟงธรรมในสํานักของทาน. ทานไดศรัทธาในพระศาสนาเพราะไดฟงธรรมนั้น ประกอบเนือง ๆ ซึง่ พระกรรมฐาน ไมนาน
นักก็บรรลุพระอรหัต. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทาน วา
๑

๑. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๒๕.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หนาที่ 139

เราเปนคนเฝาประตู อยูใ นพระนครพันธุมดี ไดเห็น
พระพุทธเจาผูปราศจากธุลี ทรงรูจบธรรมทั้งปวง เรามี
จิตเลื่อมใสโสมนัส ไดถือเอาทอนออยมาถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด พระนามวา วิปสสี ผูแสวงหา
คุณอันยิ่งใหญ ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายออยใด
ในกาลนั้น ดวยการถวายออยนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการถวายทอนออย เราเผากิเลสทั้งหลาย
แลว . . . ฯลฯ . . . พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว
ดังนี้.
ก็แลครัน้ บรรลุพระอรหัตแลว พิจารณาขอปฏิบัติของตน เมื่อจะ
สรรเสริญ การอยูรวมกับครู และเขาไปอาศัยสัปบุรุษจึงกลาว ๕ คาถา
เหลานี้วา
ผูใดเปนธีรชน เปนผูรูถอยคําของครูทั้งหลาย อยูใน
โอวาทของครูนั้น และยังความเคารพใหเกิดในโอวาท
ของครูนั้น ผูนั้นชื่อวาเปนผูมีภักดี และชื่อวาเปนบัณฑิต
และพึงเปนผูวิเศษ เพราะรูธรรมทั้งหลาย อันตรายราย
แรงเกิดแลว ไมครอบงําบุคคลใดผูพิจารณาอยู บุคคล
นั้นยอมชื่อวามีกําลัง ชื่อวาเปนบัณฑิต และพึงเปนผู
วิเศษเพราะรูธรรมทั้งหลาย ผูใดและตั้งมั่นไมหวั่นไหว
เหมือนมหาสมุทร มีปญญาลึกซึ้ง เห็นเหตุผลอันละเอียด
ชื่อวาเปนผูไมงอนแงน ไมคลอนแคลน ชือ่ วาเปนบัณฑิต
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และพึงเปนผูวิเศษเพราะรูธรรมทั้งหลาย ผูใดรูเนื้อความ
แหงสุภาษิต ครั้นรูแลวทําตามที่รู ผูนั้นชื่อวาเปนบัณฑิต
อยูในอํานาจเหตุผล และพึงเปนผูวิเศษ เพราะรูธรรม
ทั้งหลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โย ไดแก ผูใดผูหนึ่ง ในบรรดา
บริษัท ๔ มีขัตติยบริษัทเปนตน. บทวา เว แปลวา เปนผูปรากฏ.
บทวา ครูน ไดเเก บัณฑิตผูประกอบดวยคุณมีศีลเปนตน.
บทวา วจนฺู ไดแก ผูรูถอยคํา คืออนุสาสนีของบัณฑิตเหลานั้น
อธิบายวา เมื่อปฏิบัติตามคําพร่ําสอน ก็แลครัน้ ปฏิบัติแลวรูผลแหงการ
ปฏิบัตินั้น.
บทวา วเส จ ตมฺหิ ชนเยถ เปม ความวา พึงอยูในคํา คือใน
โอวาทของครูทั้งหลาย คือพึงปฏิบัติตามคําพร่ําสอน ครั้นปฏิบัติแลว
พึงใหเกิดความรัก ความเคารพในคําพร่ําสอนเหลานั้นวา เราจักเปนผู
ลวงพนทุกขมีชาติทุกขเปนตนนี้ ดวยโอวาทนี้หนอ. ก็คําทั้งสองนี้เปน
การกระทําความที่กลาวแลวนั่นแล ดวยบททั้งสองวา ธีรชนเปนผูรู
ถอยคําของครูทั้งหลาย ดังนี้ ใหปรากฏ.
บทวา โส ความวา ผูใดเปนธีรชน รูถ อยคําของครูทั้งหลาย ผูนั้น
ชื่อวาเปนผูมีความภักดีในครูเหลานั้น ดวยการปฏิบัติตามที่พร่ําสอน และ
ชื่อวาบัณฑิตเพราะไมลวงเลยขอพร่ําสอนนั้น แมเพราะเหตุแหงชีวิต.
บทวา ตฺวา จ ธมฺเมสุ วิเสสิ อสฺส ความวา ก็เมื่อปฏิบตั ิอยาง
นั้น ถึงเปนผูวิเศษวา เปนผูมีวิชชา ๓ มีอภิญญา ๖ บรรลุปฏิสัมภิทา
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ดวยสามารถแหงวิชชา ๓ ในธรรมทัง้ ที่เปนโลกิยะและโลกุตระ เพราะ
เหตุแหงการรูอริยสัจ ๔ ดวยขอปฏิบัตินั้นนั่นแล.
บทวา ย ความวา อันตรายที่ปรากฏมีความเย็น ความรอน ความ
หิว และความกระหายเปนตน และอันตรายที่ปกปดมีราคะเปนตน อันได
โวหารวา อันตราย เพราะทําอันตรายตอการปฏิบัติ อุบัติคือเกิดขึ้นมาก
มาย คือมีกําลัง ยอมไมขมขี่บุคคล คือไมทําใคร ๆ ใหหวั่นไหว.
ถามวา เพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะไมครอบงําผูพิจารณา อธิบาย
วา ผูพิจารณาอยู คือผูตั้งอยูในกําลังแหงการพิจารณา. บทวา โส
ความวา ผูใดแมถูกอันตรายรายแรงยิ่งนักครอบงํา ผูนั้นก็เปนผูชื่อวามี
กําลัง มีปญญา มีความบากบั่นมั่นคง และชื่อวาเปนบัณฑิต เพราะพรั่ง
พรอมดวยกําลังคือปญญา อันขมฝายกิเลสไมมีสวนเหลือ.
คําวา ก็ผูเปนเชนนั้นแล พึงเปนผูวิเศษเพราะรูธรรมทั้งหลาย
นั้น มีอรรถดังกลาวแลวนั่นแล.
บทวา สมุทฺโทว ิโต ความวา มีความตั้งอยูเปนสภาวะ เหมือน
สมุทรฉะนั้น. เหมือนอยางวา มหาสมุทรใกลเชิงเขาสิเนรุซึ่งลึก ๘๔,๐๐๐
โยชน ตั้งอยูไมหวั่นไหว ไมเอนเอียงไปดวยลมตามปกติ ซึ่งตัง้ ขึ้นจากทิศ
ทั้ง ๘ และลึกซึ้งฉันใด ธีรชนก็ฉันนัน้ ตั้งอยูไมหวั่นไหว ไมเอนเอียง
ดวยลมคือกิเลส และดวยลมคือวาทะของพวกเดียรถีย. ธีรชนชื่อวาเปน
ผูมีปญญาอันลึกซึ้ง และผูเห็นประโยชน เพราะรูแจงอรรถแหงปฏิจจสมุปบาทเปนตน อันลึกซึ้งหยั่งลงไมได ดวยญาณสมภารที่ไมเคยสั่งสมมา
ละเอียดสุขุม, บุคคลนั้นชื่อวาเปนบัณฑิตไมงอนแงน เปนผูคงที่ ชื่อวา
เปนผูไมงอนแงน เพราะไมงอนแงนดวยกิเลส หรือดวยเทวบุตรมาร
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เปนตนอยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวาเปนบัณฑิตเพราะอรรถที่กลาวแลว คําที่
เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
บทวา พหุสฺสุโต ความวา ชื่อวาเปนพหูสูต ดวยอํานาจความเปน
พหูสูตในทางปริยัติ ชือ่ วา พหุสสุตะ เพราะไดสดับสุตตะและเคยยะ
เปนตนมาก และชื่อวาทรงไวซึ่งธรรม เพราะทรงธรรมนั้นนั่นแหละไว
ไมใหพินาศไป เหมือนน้ํามันเหลวแหงราชสีห ที่เขาใสไวในภาชนะ
ทองคําฉะนั้น.
บทวา ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี ความวา ชื่อวาประพฤติ
ธรรมสมควรแกธรรม เพราะรูอรรถรูธรรม ตามที่ฟงมา ตามที่เรียนมา
แลวประพฤติ คือปฏิบตั ิธรรมอันสมควรแกโลกุตรธรรม ๙ ธรรมตาง
ดวยปาริสุทธิศีล ธุดงคและอสุภกรรมฐานเปนตน กลาวคือปุพพภาคปฏิปทา คือประพฤติหวังการแทงตลอดวา วันนี้ วันนี้แหละ ดังนี้.
บทวา โส ตาทิโส นาม จ โหติ ปณฺฑิโต ความวา บุคคลใด
เปนพหูสูต ทรงธรรมและประพฤติธรรมสมควรแกธรรม เพราะอาศัย
ครูใด บุคคลผูนั้นแลเปนผูเชนนั้น คือเปนเสมือนกับครูนั้น ชื่อวาเปน
บัณฑิต เพราะมีภาวะแหงการปฏิบัติเหมือนกัน.
ก็ขอที่บุคคลผูเปนเชนนั้น พึงเปนผูวิเศษเพราะรูธรรมทัง้ หลุดนั้น
มีเนื้อความกลาวไวแลวแล.
บทวา อตฺถฺจ โย ชานาติ ภาสิตสฺส ความวา บุคคลใด ยอม
รูอรรถแหงพระปริยัติธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสแลว ก็เมื่อรู ยอม
รูอรรถตามที่กลาวแลวในธรรมนั้น ๆ วา ศีล ตรัสไวในที่นี้ สมาธิ ตรัส
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ไวในที่นี้ ปญญา ตรัสไวที่นี้ ดังนี้ แลวการทําโดยประการนั้น คือยอม
ปฏิบัติตามที่พระศาสดาทรงพร่ําสอน.
บทวา อตฺถนฺตโร นาม ส โหติ ปณฺฑิโต ความวา บุคคลนั้น
คือเห็นปานนั้น เปนผูอยูภายในแหงเหตุผล กระทําเหตุเพียงการรูเหตุผล
ศีลเปนตนเทานั้น เพราะเหตุแหงผล ยอมชื่อวาเปนบัณฑิต คําที่เหลือ
มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
ก็ในคาถาเหลานี้ ดวยคาถาตน ทานกลาวถึงความเปนผูวิเศษอันมี
ศรัทธาเปนอุปนิสัย โดยนัยมีอาทิวา โย เว ครูน ดังนี้. ดวยคาถาที่ ๒
ทานกลาวถึงความเปนผูวิเศษอันมีวิริยะเปนอุปนิสัย โดยนัยมีอาทิวา ย
อาปทา ดังนี้. ดวยคาถาที่ ๓ ทานกลาวถึงความเปนผูวิเศษอันมีสมาธิ
เปนอุปนิสัย โดยนัยมีอาทิวา โย เว สมุทฺโทว ิโต ดังนี้. ดวยคาถา
ที่ ๔ ทานกลาวถึงความเปนผูวิเศษอันมีสติเปนอุปนิสัย โดยนัยมีอาทิวา
พหุสฺสุโต ดังนี้. ดวยคาถาที่ ๕ พึงทราบวา ทานกลาวถึงความเปน
ผูวิเศษอันมีปญญาเปนอุปนิสัย โดยนัยมีอาทิวา อตฺถฺจ โย ชานาติ
ดังนี้.
จบอรรถกถาโกสิยเถรคาถาที่ ๑๒
จบปรมัตถทีปนี
อรรถกถาขุททกนิกาย เถรคาถา
ปญจกนิบาต
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เถรคาถา ฉักกนิบาต
๑. อุรุเวลกัสสปเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอุรุเวลกัสสปเถระ
[๓๔๗] เรายังไมเห็นปาฏิหาริยของพระโคดมผูเรืองยศ
เพียงใด เราก็ยังเปนคนลวงโลกดวยความริษยาและมานะ
ไมนอบนอมเพียงนั้น พระผูมพี ระภาคเจาผูเปนสารถีฝก
นรชน ทรงทราบความดําริของเรา ทรงตักเตือนเรา
ลําดับนัน้ ความสลดใจไดเกิดแกเรา เกิดความอัศจรรย
ใจ ขนลุกชูชัน ความสําเร็จอันเล็กนอยของเราผูเปนชฎิล
เคยมีอยูในกอน เราไดสละความสําเร็จอันนัน้ แลว บวช
ในศาสนาของพระชินเจา เมื่อกอน เรายินดีการบูชายัญ
หอมลอมดวยกามารมณ ภายหลัง เราถอนราคะ โทสะ
และโมหะไดแลว เรารูขันธปญจกอันอาศัยอยูในกาลกอน
ชําระทิพยจักษุหมดจด เปนผูมฤี ทธิ์ รูจิตของผูอื่น และ
บรรลุทพิ โสต อนึ่ง เราออกบวชเปนบรรพชิต เพื่อประโยชนใด ประโยชนนั้นเราไดบรรลุแลว ความสิ้นไป
แหงสังโยชนทั้งปวงเราไดบรรลุแลว.
จบอุรุเวลกัสสปเถรคาถา
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อรรถกถาฉักกนิบาต
อรรถกถาอุรุเวลกัสสปเถรคาถาที่ ๑
ในฉักกนิบาต คาถาของทานพระอุรุเวลกัสสปเถระ มีคําเริ่มตน
วา ทิสฺวาน ปาฏิหีรานิ ดังนี้. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร.
แมพระเถระนี้ก็เปนผูมีบุญญาธิการ อันไดกระทําไวในพระพุทธเจา
ในปางกอนทั้งหลาย กอสรางกุศลอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพาน
ในภพนั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา พระนามวาปทุมุตตระ ได
บังเกิดในเรือนของตระกูล ถึงความเจริญวัย ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา ไดเห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนงผูเลิศแหง
บริษัทใหญ แมตนเองก็ปรารถนาฐานันดรนั้น จึงไดถวายมหาทานแลว
กระทําความปรารถนาไว. ฝายพระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็นวาความ
ปรารถนาของเขาไมมีอันตราย จึงทรงพยากรณวาในอนาคตกาล เขาจัก
เปนเลิศแหงบริษัทหมูใหญในศาสนาของพระโคดมพุทธเจา.
เขากระทําบุญในชาตินั้นจนตลอดอายุ จุติจากชาตินั้นแลวทองเที่ยว
ไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ในที่สุด ๙๒ กัปแตภัทรกัปนี้ บังเกิด
เปนนองชายตางมารดากันกับพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปุสสะ เขามี
นองชายแมอื่นอีก ๒ คน พี่นองแมทั้ง ๓ คนนั้น บูชาพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธานดวยการบูชาอยางยิ่ง การทํากุศลตลอดชั่วอายุ ทองเที่ยว
ไปในเทวดาและมนุษย กอนที่พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายจะอุบัติ
(เขา) เกิดเปนพี่นองชายกันโดยลําดับ ในตระกูลพราหมณในกรุงสาวัตถี
แมทั้ง ๓ คนก็มีนามวากัสสปทั้งนั้นเนื่องดวยโคตร.
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พี่นองทั้ง ๓ นั้นเติบโตแลวก็เลาเรียนไตรเพท. บรรดาพี่นองชาย
ทั้ง ๓ นั้น พี่ชายคนโตมีมาณพเปนบริวาร ๕๐๐ คนกลาง ๓๐๐ คน
เล็ก ๒๐๐. พี่นองทั้ง ๓ นั้น ตรวจดูสาระในคัมภีรของตน เห็นแต
ประโยชนปจ จุบันเทานั้น จึงชอบการบวช. บรรดาพี่นองทั้ง ๓ นั้น
พี่ชายคนโตพรอมกับบริวารของตน ไปยังตําบลอุรุเวลาบวชเปนฤๅษี จึง
มีชื่อวา อุรุเวลากัสสป นองชายที่บวชอยู ณ โคงแมน้ํามหาคงคา จึงมี
ชื่อวา นทีกสั สป นองชายผูที่บวชอยู ณ คยาสีสประเทศ จึงมีชื่อวา
คยากัสสป.
เมื่อพี่นองทั้ง ๓ นั้นบวชเปนฤาษี อยูในที่นั้น ๆ อยางนี้แลว เมื่อ
วันเวลาลวงไปเปนอันมาก พระโพธิสัตวของเราทั้งหลายเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ทรงรูแจงแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณ ทรงประกาศพระธรรมจักรไปโดยลําดับ ทรงใหพระเบญจวัคคียเถระดํารงอยูในพระอรหัต
ทรงแนะนําสหาย ๕๕ คนมียสะเปนประธาน แลวทรงสงพระอรหันต ๖๐
องค ไปดวยพระดํารัสมีวา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป ดังนี้
เปนตน แลวทรงแนะนําภัตทวัคคียกุมาร แลวเสด็จไปยังที่อยูของอุรุเวลกัสสป เสด็จเขาไปยังโรงบูชาไฟเพื่อจะประทับอยู ทรงแนะนําอุรุเวลกัสสปพรอมทั้งบริษัท ดวยปาฏิหาริย ๓,๕๐๐ ประการ มีการทรมาน
พระยานาคที่อยูในที่นั้นเปนตน แลวทรงใหบรรพชา. ฝายนองชายทั้งสอง
รูวาอุรุเวลกัสสปนั้นบวชแลวพรอมทั้งบริวาร พากันมาบวชในสํานักของ
พระศาสดา. ทั้งหมดนั่นแหละไดเปนเอหิภิกขุ ทรงบาตรและจีวรอัน
สําเร็จดวยฤทธิ์.
พระศาสดาทรงพาสมณะ ๑,๐๐๐ รูปนั้น ไปยังคยาสีสประเทศ แลว
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ประทับนั่งบนหินดาด ใหสมณะทั้งหมดดํารงอยูในพระอรหัต ดวยอาทิตตปริยายสูตรเทศนา. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทาน วา
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ พระพิชิตมารนามวา ปทุมุตตระ
ผูรูแจงโลกทั้งปวง เปนนักปราชญมีจักษุ ไดเสด็จอุบัติ
ขึ้นแลว พระองคเปนผูตรัสสอน ทรงแสดงใหสัตว
รูชัด ไดยังสรรพสัตวใหขามพนวัฏสงสาร ฉลาดใน
เทศนา เปนผูเบิกบาน ทรงชวยประชุมชนใหขามพนไป
เปนอันมาก พระองคเปนผูอนุเคราะห ประกอบดวย
พระกรุณาแสวงหาประโยชนใหสรรพสัตว ยังเดียรถียที่
มาเฝาใหดํารงอยูในเบญจศีลไดทุกคน เมือ่ เปนเชนนี้
พระศาสนาจึงไมมีความอากูล วางสูญจากเดียรถีย วิจิตร
ดวยพระอรหันตผคู งที่ มีความชํานิชํานาญ พระมหามุนี
พระองคนั้น สูงประมาณ ๕๘ ศอก มีพระฉวีวรรณงามดุจ
ทองคําอันล้ําคา มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ
ครั้งนั้น อายุของสัตวแสนป พระชินสีหพระองคนั้น
เมื่อดํารงพระชนมอยูโดยกาลประมาณเทานั้น ไดทรงยัง
ประชุมชนเปนอันมากใหขามพนวัฏสงสารเปนอันมาก
ครั้งนั้นเราเปนพราหมณชาวเมืองหังสวดี อันชนสมมติวา
เปนคนประเสริฐ ไดเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูสองโลก
แลวสดับพระธรรมเทศนา ครั้งนั้นเราไดฟงพระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งสาวกของพระองคในตําแหนงเอตทัคคะในที่ประชุมใหญ ก็ชอบใจ จึงนิมนตพระมหาชินเจา
๑

๑. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๑๒๘.
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กับบริวารเปนอันมากแลว ไดถวายทานพรอมกันกับ
พราหมณอีก ๑,๐๐๐ คน ครั้นแลวเราไดถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาผูนายก แลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึง่
เปนผูราเริง ไดกราบทูลวา ขาแตพระมหาวีรเจา ดวย
ความเชื่อในพระองคและดวยอธิการคุณ ขอใหขาพระองคผูเกิดในภพนั้น ๆ มีบริษัทมากเถิด ครั้งนั้นพระศาสดา
ผูมีพระสุรเสียงเหมือนคชสารคํารน มีพระสําเนียง
เหมือนนกการเวก ไดตรัสกะบริษัทวา จงดูพราหมณผนู ี้
ผูมีวรรณะเหมือนทองคํา แขนใหญ ปากและตาเหมือน
ดอกบัว มีกายและใจสูงเพราะปติ ราเริง มีความเชื่อใน
คุณของเรา เขาปรารถนาตําแหนงแหงภิกษุผูมีเสียงกอง
ดุจเสียงราชสีหในอนาคตกาล เขาจักไดตําแหนงนี้สม
ความปรารถนา ในกัปนับแตนี้ขึ้นไป ๑ แสน พระศาสดามี
พระนามวาโคดมซึ่งสมภพในวงศของพระเจาโอกกากราช
จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พราหมณนี้จักเปนธรรมทายาท
ของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมเนรมิตจัก
เปนสาวกของพระศาสดา มีนามวากัสสป พระอัครนายก
ของโลกพระนามวาผุสสะ ผูเปนพระศาสดาอยางยอดเยี่ยม หาผูเปรียบมิได ไมมีใครจะเสมอเหมือน ไดเสด็จ
อุบัติขนึ้ แลว ในกัปที่ ๙๒ แตภัทรกัปนี้ พระศาสดา
พระนามวา ผุสสะ พระองคนนั้ แล ทรงกําจัดความมืด
ทั้งปวง ทรงสางรกชัฏใหญ ทรงยังฝนคืออมตธรรมให
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ตกลง ใหมนุษยและทวยเทพอิ่มหนํา ครั้งนั้นเราสาม
คนพี่นองเปนราชอํามาตยในพระนครพาราณสี ลวนแต
เปนที่ไววางพระทัยของพระมหากษัตริย รูปรางองอาจ
แกลวกลา สมบูรณดวยกําลังไมแพใครเลยในสงคราม
ครั้งนั้น พระเจาแผนดินผูมีเมืองชายแดนกอการกําเริบ
ไดตรัสสั่งเราวา ทานทั้งหลายจงไปชนบทชายแดน พวก
ทานจงยังกําลังของแผนดินใหเรียบรอย ทําแวนแควน
ของเราใหเกษม แลวกลับมา ลําดับนั้น เราไดกราบทูล
วา ถาพระองคจะพึงพระราชทานพระนายกเจา เพื่อให
ขาพระองคอุปฏฐากไซร ขาพระองคทั้งหลายก็จักทํากิจ
ของพระองคใหสําเร็จ ลําดับนัน้ เราผูรับพระราชทานพร
สมเด็จพระภูมิบาลสงไปทําชนบทชายแดนใหวางอาวุธ
แลวกลับมายังพระนครนั้น เราทูลขอการอุปฏฐากพระศาสดาแดพระราชา ไดพระศาสดาผูเปนนายกของโลก
ผูประเสริฐกวามุนี แลวไดบูชาพระองคตราบเทาสิ้นชีวิต
เราทั้งหลายเปนผูมีศีลประกอบดวยกรุณา มีใจประกอบ
ดวยภาวนา ไดถวายผามีคามาก รสอันประณีต เสนาสนะ
อันนารื่นรมย และเภสัชที่เปนประโยชนที่ตนใหเกิดขึน้
โดยชอบธรรม แกพระมุนีพรอมทั้งพระสงฆ อุปฏ ฐาก
พระองคดวยจิตเมตตาตลอดกาล ครั้นพระศาสดาผูเลิศ
พระองคนั้นนิพพานแลว ไดทาํ การบูชาตามกําลัง เรา
ทุกคนจุติจากอัตภาพนั้นแลว ไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส
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เสวยมหันตสุขในดาวดึงสนั้น นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
เมื่อเราทองเที่ยวอยูในภพ เปนเหมือนนายชางดอกไม
ไดดอกไมแลวแสดงชนิดแหงดอกไมแปลก ๆ มากมาย
ฉะนั้น ไดเกิดเปนพระเจาวิเทหราช เพราะถอยคําของ
คุณะอเจลก เราจึงมีอัธยาศัยอันมิจฉาทิฏฐิกําจัดแลว จึง
ขึ้นสูทางนรก ไมเอื้อเฟอโอวาทของธิดาเราผูชื่อวารุจา
เมื่อถูกนารทพรหมสั่งสอนเสียมากมาย จึงละความเห็น
ที่ชั่วชาเสียได บําเพ็ญกุศลธรรมบถ ๑๐ ใหบริบูรณโดย
พิเศษ ละทิ้งรางกายแลวไดไปสวรรค เหมือนไปที่อยู
ของตัวเองฉะนั้น เมื่อถึงภพสุดทาย เราเปนบุตรของ
พราหมณ เกิดในสกุลที่สมบูรณ ในกรุงพาราณสี เรา
กลัวตอความตาย ความปวยไขและความแกชรา จึงเขา
ปาใหญแสวงหาหนทางนิพพาน ไดบวชในสํานักของชฎิล
ครั้งนั้น นองชายทั้งสองของเราก็ไดบวชพรอมกับเรา เรา
ไดสรางอาศรม อาศัยอยูที่ตําบลอุรุเวลา เรานี้นามตาม
โคตรวากัสสป แตเพราะอาศัยอยูที่ตําบลอุรุเวลา เราจึง
มีนามบัญญัติวา อุรุเวลกัสสป เพราะนองชายของเรา
อาศัยอยูที่ชายแมน้ํา เขาจึงไดนามวา นทีกัสสป และ
เพราะนองชายของเราอีกคนหนึ่ง อาศัยอยูท ี่ตําบลคยา
เขาจึงถูกประกาศนามวา คยากัสสป นองชายคนเล็กมี
ศิษย ๒๐๐ คน นองชายคนกลางมี ๓๐๐ คน เรามี ๕๐๐ คน
ถวน ศิษยทุกคนลวนแตประพฤติตามเรา ครั้งนั้นพระ-
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พุทธเจาผูเลิศในโลก เปนสารถีฝกนรชน ไดเสด็จมา
หาเรา ทรงทําปาฏิหาริยตาง ๆ แกเราแลว ทรงแนะนํา
เรากับบริวารพันหนึ่งไดอุปสมบทดวยเอหิภิกขุ ไดบรรลุ
พระอรหัตพรอมกับภิกษุเหลานัน้ ทุกองค ภิกษุเหลานัน้
และภิกษุพวกอื่นเปนอันมากแวดลอมเราเปนยศบริวาร
และเราก็สามารถที่จะสั่งสอนได เพราะฉะนั้น พระผูม-ี
พระภาคเจาผูสูงสุด จึงทรงตั้งเราไวในตําแหนงเอตทัคคะ
ในความเปนผูมีบริวารมาก โอ สักการะที่ไดทําไวในพระพุทธเจาไดกอใหเกิดสิ่งที่มีผลแกเราแลว เราเผากิเลสทั้งหลายแลว...ฯลฯ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว.
ก็ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว จึงพิจารณาการปฏิบัติของตน เมื่อจะ
บันลือสีหนาท จึงไดกลาวคาถา ๖ คาถาเหลานี้วา
เรายังไมเห็นปาฏิหาริยของพระโคดม ผูเรืองยศ
เพียงใด เราก็ยังเปนคนลวงโลกดวยความริษยาและมานะ
ไมนอบนอมอยูเพียงนั้น พระผูมีพระภาคเจาผูเปนสารถี
ฝกนรชน ทรงทราบความดําริของเรา ทรงตักเตือนเรา
ลําดับนั้น ความสลดใจไดเกิดแกเรา เกิดความอัศจรรยใจ
ขนลุกชูชัน ความสําเร็จเล็กนอยของเราผูเปนชฎิลเคยมี
อยูในกาลกอน เราไดสละความสําเร็จนั้นเสีย บวช
ในศาสนาของพระชินเจา เมื่อกอนเรายินดีการบูชายัญ
หอมลอมดวยกามารมณ ภายหลังเราถอนราคะ โทสะ
และโมหะไดแลว เรารูบุพเพนิวาสญาณ ชําระทิพยจักษุ
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หมดจด เปนผูมฤี ทธิ์รูจิตของผูอื่นแล บรรลุทิพโสต อนึ่ง
เราออกบวชเปนบรรพชิตเพื่อประโยชนใด ประโยชนนั้น
เราไดบรรลุแลว ความสิ้นสังโยชนทั้งปวง เราไดบรรลุ
แลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิสฺวาน ปาฏิหีรานิ ความวา ไดเห็น
ปาฏิหาริย ๓,๕๐๐ ประการ มีการทรมานพระยานาคเปนตน. จริงอยู
บทวาปาฏิหีร, ปาฏิเหร, ปาฏิหาริย. โดยใจความ เปนอยางเดียวกัน
ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น.
บทวา ยสสฺสิโน ไดแก ผูมีพระกิตติศัพทแพรไปในโลกพรอม
ทั้งเทวโลก โดยนัยมีอาทิวา อิติป โส ภควา ดังนี้.
บทวา น ตาวาห ปณิปตึ ความวา พระผูมีพระภาคเจายังมิได
ทรงกําราบเราเพียงใดวา ดูกอนกัสสป เธอยังไมเปนพระอรหันต ทั้งยัง
ไมบรรลุพระอรหัตมรรค ทั้งเธอก็ยังไมมีปฏิปทาเครื่องเปนพระอรหันต
หรือเครื่องบรรลุพระอรหัตมรรค ดังนี้ เราก็ยังไมกระทําการนอบนอม
เพียงนั้น. เพราะเหตุไร ? เพราะเราลวงดวยความริษยาและมานะ.
อธิบายวา เปนผูลวง คือหลอกลวงดวยความริษยาอันมีลักษณะไมอดทน
คือสมบัติของผูอื่นอยางนี้วา เมื่อเรายอมเขาเปนสาวกของทานผูนี้ เราก็จัก
เสื่อมลาภสักการะ ลาภสักการะจักเพิ่มพูนแกทานผูนี้ และดวยมานะมี
ลักษณะยกตนอยางนี้วา เราเปนผูอันชนจํานวนมากสมมติใหเปนหัวหนา
คณะ.
บทวา มยฺห สงฺกปฺปมฺาย ความวา ทรงทราบความดําริผิด
ของเรา คือ แมทรงทราบความดําริผิดซึ่งเราไดเห็นปาฏิหาริยที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงจากอุตริมนุสธรรม แมคิดวา มหาสมณะมีฤทธิ์มาก
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มีอานุภาพมาก ก็ยัง (มีมิจฉาวิตก) เปนไปอยางนี้วา ยังไมเปนพระอรหันตเหมือนเรา ก็ทรงรอความแกกลาของญาณจึงทรงวางเฉย ภายหลัง
ทรงทําน้ําใหแหงโดยรอบ ๆ ตรงกลางแมน้ําเนรัญชรา เสด็จจงกรมที่พื้น
อันฟุงดวยละอองธุลี แลวประทับยืนในเรือที่ชฎิลนั้นนํามา แมในกาลนั้น
ก็ทรงรูความดําริผิดที่เราคิดมีอาทิวา เปนผูมีฤทธิ์ ดังนี้ ก็ยงั ประกาศวา
ยังไมเปนพระอรหันตเหมือนเรา.
บทวา โจเทสิ นรสารถี ความวา ในกาลนั้น พระศาสดาผูเปน
สารถีฝกบุรษุ ทรงทราบความแกกลาแหงญาณของเราแลว จึงทรงทักทวง
คือขมเรา โดยนัยมีอาทิวา ทานยังไมเปนพระอรหันตเลย ดังนี้.
บทวา ตโต เม อาสิ สเวโค อพฺภุโต โลมหสโน ความวา
แตนั้น คือเพราะการทักทวงตามที่กลาวแลว เปนเหตุเกิดความสลดใจ คือ
เกิดญาณความรูพรอมทั้งความเกรงกลัวบาปอันชื่อวาไมเคยเปน เพราะไม
เคยมีมากอนตลอดกาลมีประมาณเทานี้ ชื่อวาชนลุกชูชัน เพราะเปนไป
โดยอํานาจขนพองสยองเกลา ไดมีแกเราวา เราไมไดเปนพระอรหันตเลย
สําคัญวาเปนพระอรหันต.
บทวา ชฏิลสฺส แปลวา เปนดาบส.
บทวา สิทฺธิ ไดแก มั่งคั่งดวยลาภสักการะ.
บทวา ปริตฺติกา แปลวา มีประมาณนอย.
บทวา ตาห ตัดเปน ต อห.
บทวา ตทา ไดแก ในเวลาเกิดความสลดใจ ดวยการทักทวง
ของพระผูมีพระภาคเจา.
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บทวา นิรากตฺวา ไดแก นําออกไป คือทิ้งไป อธิบายวา เปน
ผูไมหวงใย.
บางอาจารยกลาววา บทวา อิทธฺ ิ ไดแก ฤทธิ์อัน สําเร็จดวยการ
เจริญภาวนา. คํานั้นไมถูก เพราะในเวลานั้นอุรุเวลกัสสปยังไมไดฌาน.
จริงอยางนั้น ทานจึงกลาววา หอมลอมดวยกามารมณ.
บทวา ยฺเน สนฺตุฏโ ความวา ยินดี คือสําคัญกิจที่เสร็จ
แลว ดวยการบูชายัญ โดยเขาใจวา เราบูชายัญแลวจักไดเสวยสุขใน
สวรรค ไดการละดวยการบูชายัญมีประมาณเทานี้.
บทวา กามธาตุปุรกฺขโต ความวา ผูมีความอยากอันปรารภกามสุคติเกิดขึ้น คือมุงกามโลก อยูดวยการบูชายัญ. หากวายัญนั้นประกอบ
พรอมดวยปาณาติบาต ใคร ๆ ไมอาจไดสุคติดวยยัญนั้น จริงอยู อกุศล
ไมบังเกิดผลอันนาปรารถนา นาพึงใจ แตเมื่อกุศลเจตนามีทานเปนตนมี
อยูในยัญนั้น บุคคลพึงไปสูสุคติได เพราะปจจัยประชุมกัน.
บทวา ปจฺฉา ไดแก ในกาลภายหลังจากการบวชเปนดาบส คือ
ในกาลที่ละลัทธิดาบสแลว ประกอบกรรมฐานอันสัมปยุตดวยสัจจะ ๔
ตามพระโอวาทของพระศาสดา.
บทวา สมูหนึ ความวา เราบําเพ็ญวิปสสนาแลวถอนไดสิ้นเชิง.
ฟงราคะ โทสะ โมหะ โดยลําดับมรรค.
ก็เพราะเหตุที่พระเถระนี้ ถอนราคะเปนตนไดดวยอริยมรรคนั่น
แหละ. ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ ฉะนัน้ เมื่อจะแสดงวาตนมีอภิญญา ๖ จึง
กลาวคําวา ปุพฺเพนิวาส ชานามิ ดังนี้เปนตน .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุพฺเพนิวาส ชานามิ ความวา เรารู
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คือตรัสรูโดยประจักษ ซึ่งขันธปญจกที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนของตนและ
ของคนอื่น คือขันธที่บังเกิดแลวและสภาวะที่เนื่องดวยขันธในอดีตชาติ
ทั้งหลาย ดวยปุพเพนิวาสญาณ เหมือนรูผลมะขามปอมบนฝามือ.
บทวา ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต ความวา เราชําระทิพยจักษุญาณให
หมดจด คือเราไดญาณอันสามารถทํารูปทั้งเปนของทิพยทั้งเปนของมนุษย
ซึ่งอยูไกล อยูภายนอกฝา และอันละเอียดยิ่ง ใหเเจมแจง ดุจรูปตาม
ปกติอันประจวบเขา ดวยนัยนตาตามปกติ โดยทําใหบริสุทธิ์ดวยการ
เจริญภาวนา.
บทวา อิทฺธิมา ไดแก ผูมีฤทธิ์ดว ยฤทธิ์ทั้งหลายมีอธิษฐานฤทธิ์
และวิกุพพนฤทธิ์ (การแผลงฤทธิ์) เปนตน อธิบายวา เปนผูไดญาณอัน
แสดงฤทธิ์ไดตาง ๆ. ชือ่ วาผูรูจิตของคนอื่น เพราะรูจิตของคนอื่นอัน
ตางดวยจิตมีราคะเปนตน ทานอธิบายไววา เปนผูไดเจโตปริยญาณ ญาณ
กําหนดรูจิตของผูอื่น.
บทวา ทิพฺพโสตฺจ ปาปุณึ ความวา และไดทิพโสตญาณ.
บทวา โส เม อตฺโถ อนุปฺปตโต สพฺพสโยชนกฺขโย ความวา
ประโยชนอนั เปนตัวสิ้นไป หรือจะพึงไดดวยความสิ้นไปแหงสังโยชน
ทั้งปวง คือทั้งประโยชนตนและประโยชนของตนอื่น เราไดบรรลุแลว
ดวยการบรรลุอริยมรรค. พึงทราบวา พระเถระพยากรณพระอรหัตดวย
คาถานี้ ดวยประการอยางนี้.
จบอรรถกถาอุรุเวลกัสสปเถรคาถาที่ ๑
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๒. เตกิจฉกานิเถร คาถา
๑

วาดวยคาถาของพระเตกิจฉกานิเถระ
มารกลาววา
[๓๔๘] ขาวเปลือกเขาเก็บเขายุงฉางเสียแลว ขาวสาลียังอยู
ในลาน เราไมพึงไดแมกอนขาว บัดนี้ จักทําอยางไร.
พระเถระกลาววา
ทานจงระลึกถึงพระพุทธเจา ผูมีพระคุณหาประมาณ
มิได จักมีใจเลื่อมใส เปนผูมีสรีระอันปติถูกตองแลว มี
จิตเบิกบานแลวเนือง ๆ ทานจงระลึกถึงพระธรรม อันมี
คุณหาประมาณมิได จักมีใจเลือ่ มใส เปนผูมีสรีระอันปติ
ถูกตองแลว มีจิตเบิกบานแลวเนือง ๆ ทานจงระลึกถึง
พระสงฆผูมีคุณหาประมาณมิได จักมีใจเลือ่ มใส เปน
ผูมีสรีระอันปติถูกตองแลว มีจิตเบิกบานแลวเนือง ๆ.
มารกลาววา
ทานอยูในที่แจง ฤดูนี้เปนฤดูหนาว ทานอยาถูก
ความหนาวครอบงําลําบากเลย นิมนตทานเขาไปสูที่อยู
อันมีบานประตูและหนาตางมิดชิดเถิด.
ลําดับนั้น พระเถระกลาววา
เราจักเจริญอัปปมัญญา ๔ และจักมีความสุขอยูดวย
อัปปมัญญาเหลานั้น เราจักเปนผูไมหวั่นไหวไมลําบาก
ดวยความหนาว.
จบเตกิจฉกานิเถรคาถา
๑. อรรถกถาวา เตกิจฉการีเถระ.
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อรรถกถาเตกิจฉการีเถร คาถาที่ ๒
๑

คาถาของทานพระเตกิจฉการีเถระ มีคําเริ่มตนวา อติหิตา วีหิ
ดังนี้. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
แมพระเถระก็ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาปางกอนทั้งหลาย สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ ในกาล
แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี บังเกิดในเรือนของตระกูล
รูเดียงสาแลวก็ไดสําเร็จเวชศาสตร ไดกระทําพระเถระนามวา อโสกะ
ผูเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจาวิปสสี ซึ่งอาพาธใหหายโรค. และ
ไดปรุงยาใหแกสัตวเหลาอื่นผูถูกโรคครอบงํา ดวยความอนุเคราะห.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดเปนบุตรของพราหมณ ชื่อวา สุพุทธะ. ญาติ
ทั้งหลายตั้งชื่อวา เตกิจฉการี เพราะในเวลาที่เขาอยูในครรภ พวกหมอ
ไดพากันบริบาลรักษาใหปราศจากอันตราย.
เขาศึกษาวิชาและศิลปอันสมควรแกตระกูลของตน จึงเจริญอยู.
ในกาลนั้นพราหมณจาณักกะ ไดเห็นความเฉียบแหลมแหงปญญา และ.
ความฉลาดในอุบายในการกระทําตาง ๆ ของสุพุทธพราหมณ ถูกความ
ริษยาครอบงําวา สุพุทธะนี้ไดที่พึ่งในราชสกุลนี้ จะพึงขมขี่เรา จึงให
พระเจาจันทคุตตจับเขาขังในเรือนจํา.
นายเตกิจฉการี ไดฟงวาบิดาถูกขังในเรือนจําก็กลัว จึงหนีไปยัง
สํานักของพระสาณวาสีเถระ เลาเหตุการณอันนาสลดใจของตนแกพระเถระ
แลวบวชเรียนพระกัมมัฏฐาน เปนผูถือการอยูกลางแจงเปนวัตร และถือ
๑. บาลีวา เตกิจฉกานิเถระ.
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การนั่งเปนวัตรอยู ไมยนยอตอความหนาวและความรอน กระทําแต
สมณธรรมเทานั้น โดยพิเศษ หมั่นประกอบพรหมวิหารภาวนา.
มารผูมีบาปเห็นดังนั้นจึงคิดวา เราจักไมใหสมณะนี้ลวงพนวิสัย
ของเราไปได ประสงคจะทําใหฟุงซาน ในเวลาเสร็จ (การทํา) ขาวกลา
จึงแปลงเพศเปนคนเฝานา เขาไปหาพระเถระ เพื่อจะเยาะเยยทานจึง
กลาววา
ขาวเปลือกเขาเก็บเขายุงฉางเสียแลว ขาวสาลีก็ยัง
อยูในลาน เราไมพึงไดแมแตกอนขาว บัดนี้ จักทํา
อยางไร.
พระเถระไดฟงดังนั้นจึงกลาววา
ทานจงระลึกถึงพระพุทธเจาผูมีพระคุณหาประมาณ
มิได จักมีความเลื่อมใส เปนผูมสี รีระอันปติถูกตองแลว
มีจิตเบิกบานแลวเนือง ๆ ทานจงระลึกถึงพระธรรมอันมี
คุณหาประมาณมิได...ฯลฯ... ทานจงระลึกถึงพระสงฆผู
มีคุณอันหาประมาณมิได จักมีใจเลื่อมใส เปนผูมีสรีระ
อันปติถูกตองแลว มีจิตเบิกบานแลวเนือง ๆ.
มารไดฟงดังนั้นจึงกลาววา
ทานอยูใ นที่แจง ฤดูนี้เปนฤดูหนาว ทานอยาถูก
ความหนาวครอบงําลําบากเลย นิมนตทานเขาไปยังที่อยู
อันมีบานประตูและหนาตางมิดชิดเถิด.
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ลําดับนั้น พระเถระจึงกลาววา
เราจักเจริญอัปปมัญญา ๔ และจักมีความสุขอยู
ดวยอัปปมัญญา ๔ เหลานั้น เราจักเปนผูไมหวั่นไหว ไม
ลําบากดวยความหนาว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อติหิตา วีหิ ความวา ขาวเปลือกที่
เขานําไปเก็บไวยังยุงฉาง อธิบายวา เก็บงําไวในยุงฉางนั้น หรือนําจาก
ในมายังเรือน. ก็ในที่นี้ ทานสงเคราะหเอาธัญญาหารแมอยางอื่น ดวย
วีหิ ศัพท. สวนขาวสาลีโดยมากสุกทีหลังขาวเปลือก ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา ขาวสาลียังอยูในลาน อธิบายวา ไปสูลาน คือสถานที่เปน
ที่นวดขาว ไดแกวางไวที่ลานนั้น โดยลอมเปนกอง โดยการนวดและการ
เคลื่อนยายไปเปนตน. ทานแสดงวา ก็ในที่นี้ เพื่อจะแสดงความที่ขาว
เปลือกเปนประธาน จึงถือเอาขาวสาลีแยกเปนสวนหนึ่งตางหาก. แมดวย
ขาวทั้งสองนั้น ธัญชาติก็ตั้งอยูเต็มทั้งในบานและภายนอกบาน.
บทวา น จ ลเภ ปณฺฑ ความวา มารไดทําการหัวเราะเยาะวา ใน
เมื่อธัญญาหารหาไดงายอยางนี้ คือ ในเวลามีภิกษาดี แมมาตรวากอน
ขาว เราก็จักไมได บัดนี้ เราจักการทําอยางไร อธิบายวา เราจักทํา
อยางไร คือจักเลี้ยงชีพอยูไดอยางไร.
พระเถระไดฟงดังนั้นจึงคิดวา คนผูนาสงสารนี้ ประกาศประวัติ
ของตนดวยตนแกเรา สวนเราควรโอวาทตนดวยตนเอง ไมควรพูดอะไรๆ
เมื่อจะแนะนําตนเขาไปในการระลึกถึงวัตถุทั้ง ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ จึงไดกลาวคาถา ๓ คาถา โดยนัยมีอาทิวา พระพุทธเจามีพระคุณหาประมาณมิได ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา พุทธฺ มปฺปเมยฺย อนุสฺสร ปสนฺโน
ความวา พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา พุทธะ เพราะไปปราศเด็ดขาดจาก
ความหลับ คืออวิชชาพรอมทั้งวาสนา และเพราะเบิกบานแลวดวย
ความรู ชื่อวา ผูมีพระคุณหาประมาณมิได เพราะไมมีกิเลสมีราคะเปนตน
อันเปนเครื่องกระทําประมาณ เพราะเปนผูเพียบพรอมดวยพระคุณหา
ประมาณมิได และเพราะเปนเนื้อนาบุญอันหาประมาณไมได. มีความ
เลื่อมใส คือมีใจเลื่อมใสดวยความเลื่อมใสยิ่ง อันมีความเชื่อเปนลักษณะ
จงระลึกถึง คือจงยังสติอันมีพระพุทธเจาเปนอารมณ ใหเปนไปเนือง ๆ
โดยนัยมีอาทิวา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปน
พระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ ทานจักเปนผูมีสรีระอัน
ปติถูกตองแลว.
บทวา สตตมุทคฺโค ความวา ทานเมื่อระลึกถึงอยูนั่นแล เปน
ผูมีสรีระ อันปติซึ่งมีลักษณะซาบซานถูกตองแลวเนือง ๆ คือทุก ๆ กาล
คือเปนผูมีสรีระถูกทวมทับดวยรูปอันประณีตซึ่งมีปติเปนสมุฏฐาน พึงมีใจ
เบิกบานดวยอุเพงคาปติ และสามารถทําการใหลอยขึ้นสูอากาศได พึง
เสวยปติและโสมนัสอันยิ่ง มีพระพุทธเจาเปนอารมณ ดวยพุทธานุสสติ
อันเปนเหตุจักไมใหแมแตความหิวและความกระหายครอบงําได ประดุจ
ความหนาวและรอนครอบงําไมไดฉะนั้น.
บทวา ธมฺม ไดแกโลกุตรธรรมอันประเสริฐ.
บทวา สงฺฆ ไดแกพระสงฆผูบรรลุประโยชนอยางยิ่ง ซึ่งเปน
อริยสงฆ. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวนั่นแล.
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ก็ในบทวา อนุสฺสร นี้ พึงประกอบความวา จงระลึกถึงพระธรรมโดยนัยมีอาทิวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว และ
ระลึกถึงพระสงฆโดยนัยมีอาทิวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา
ปฏิบัติดีแลว.
เมื่อพระเถระโอวาทตนดวยการชักนําเขาในการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอยางนี้แลว มารประสงคจะใหพระเถระนั้นสงัดโดยการอยูสงัดอีก
เมื่อจะแสดงคนประหนึ่งวานี้หวังดี จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา จงอยูในที่แจง
ดังนี้.
คาถานั้นมีเนื้อความวา ภิกษุ ทานจงอยู คือสําเร็จอิริยาบถอยูที่
เนินกลางแจง อันอะไร ๆ ไมปดบัง.
ราตรีหนาวเย็นนี้ นับเนื่องในสมัยหิมะตก กําลังดําเนินไปอยู ชื่อวา
ฤดูหนาว. เพราะฉะนั้น ทานอยาถูกความหนาวครอบงําลําบากเลย คือ
อยาไดความคับแคน อยาลําบาก. ทานจงเขาไปยังเสนาสนะอันมีบานประตูและบานหนาตางอันมิดชิด คือมีบานประตูหนาตางอันปดแลว ทาน
จักอยูเปนสุขดวยประการอยางนี้.
พระเถระไดฟงดังนั้น เมื่อจะแสดงวา เราไมมีประโยชนในการ
แสวงหาเสนาสนหะ เฉพาะในที่นี้ เรากอยูสบาย จึงกลาวคาถาที่ ๖ โดย
นัยมีอาทิวา เราจักเจริญ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ผุสิสฺส จตสฺโส อปฺปมฺาโย
ความวา เราจักเจริญ คือจักเขาตามกาลอันควร ซึ่งพรหมวิหาร
ที่ไดชื่อวาอัปปมัญญา เพราะมีอารมณหาประมาณมิได.
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บทวา ตาหิ จ สุขโิ ต วิหริสฺส ความวา เราจักเปนผูมีความสุข
คือ เกิดสุขอยู คือสําเร็จอิริยาบถแมทั้ง ๔ อยูดว ยอัปปมัญญาเหลานั้น.
ดวยเหตุนั้น เราจึงมีความสุขอยางเดียวในทุกเวลา ความทุกขไมมี.
เพราะเราจักไมลําบากดวยความหนาว คือเราจักไมลําบากดวย
ความหนาว ในฤดูหิมะตก แมอันมีถดั จากเดือนที่ ๘ เพราะฉะนั้น เรา
จักไมหวั่นไหวอยู คือจักเปนมีความสุขอยูดวยความสุขอันเกิดจากสมาบัติ
นั่นแหละ เพราะละไดเด็ดขาดซึ่งความพยาบาทเปนตน อันเปนเหตุทํา
จิตใหหวั่นไหว และเพราะไมมีความหวั่นไหวอันเกิดจากปจจัย. พระเถระ
เมื่อกลาวคาถานี้อยางนี้ ไดเจริญวิปส สนาทําใหแจงพระอรหัต. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาวไวในอปทาน วา
เราเปนหมอผูศึกษาดีแลว อยูในนครพันธุมดี เปน
ผูนําความสุขมาใหแกมหาชนผูมที ุกขเดือดรอน ในกาล
นั้น เราเห็นพระสมณะผูมีศีล ผูรุงเรืองใหญปวยไข มี
จิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดถวายยาบําบัดไข พระสมณะ
ผูสํารวมอินทรีย เปนอุปฏฐากของพระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจา นามวาพระอโสกะ หายจากโรคดวยยานั้นแล
ในกัปที่ ๙๐ แตภัตรกัปนี้ ดวยการที่เราไดถวายยา เรา
ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายยา และในกัปที่ ๘
แตภัทรกัปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ พระนามวา
สัพโพสธะ มีผลมาก สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ. เรา
๑

๑. ขุ. อ. ๓๒/ขอ ๑๘๑.
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เผากิเลสไดแลว...ฯลฯ... เรากระทําตามคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาแลว.
ก็ในทีน่ ี้ พึงทราบวา พระสังคีติกาจารยไดรอยกรองคาถาเหลานี้
ไวในคราวทําสังคายนาครั้งที่ ๓ เพราะพระเถระนี้เกิดขึ้นในรัชกาลของ
พระเจาพินทุสาร.
จบอรรถกถาเตกิจฉการีเถรคาถาที่ ๒
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๓. มหานาคเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระมหานาคเถระ
[๓๔๙] ผูใดไมมีความเคารพในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ผู
นั้นยอมเสื่อมจากสัทธรรม เหมือนปลาในน้ํานอยฉะนั้น
ผูใดไมมีความเคารพในเพื่อนสพรหมจารีทงั้ หลาย ผูนั้น
ยอมไมงอกงามในสัทธรรม เหมือนพืชที่เนาในไรนาฉะนั้น
ผูใดไมมีความเคารพในเพื่อนสพรหมจารีทงั้ หลาย ผูนั้น
เปนผูไกลจากพระนิพพานในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา ผูเ ปนพระธรรมราชา ผูใดมีความเคารพในเพื่อน
สพรหมจารีทั้งหลาย ผูนั้นยอมไมเสื่อมจากสัทธรรม
เหมือนปลาในน้ํามากฉะนั้น ผูใดมีความเคารพในเพื่อน
สพรหมจารีทั้งหลาย ผูนั้นยอมงอกงามในสัทธรรม
เหมือนพืชที่ดีในไรนาฉะนั้น ผูใดมีความเคารพในเพื่อน
สพรหมจารีทั้งหลาย ผูนั้นยอมอยูใกลพระนิพพานใน
ศาสนาของพระผูมพี ระภาคเจา ผูเปนพระธรรมราชา.
จบมหานาคเถรคาถา

อรรถกถามหานาคเถรคาถาที่ ๓
คาถาของทานพระมหานาคเถระ มีคําเริ่มตนวา ยสฺส สพฺรหฺมจารีสุ ดังนี้. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
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แมพระเถระนี้ก็ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาอันมีในกาล
กอน กอสรางกุศลอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้นๆ ในกาล
แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา กกุสันธะ ไดบังเกิดในเรือนของตระกูล
รูเดียงสาแลว วันหนึ่ง ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจากกุสันธะหยั่งลงยังปา
ประทับนั่งอยูที่โคนไมตนหนึ่ง ดวยความสุขในฌาน จึงมีใจเลื่อมใส ได
ถวายผลทับทิมแดพระผูมีพระภาคเจานั้น.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาเละมนุษยทั้งหลาย ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดเปนบุตรของพราหมณ นามวา มธุวาเสฏฐะ
ในเมืองสาเกต เขาไดมีชื่อวา มหานาค มหานาคนั้นรูเดียงสาแลว เมื่อ
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในปาอัญชนวัน ใกลเมืองสาเกต ไดเห็น
ปาฏิหาริยของทานพระควัมปติเถระ ไดศรัทธา จึงบวชในสํานักของ
พระเถระนั่นแหละ ตั้งอยูในโอวาทของทาน จึงบรรลุพระอรหัต. ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทาน วา
พระกกุสันธะพระองคนั้นผูแกลวกลาใหญ ถึงฝงแหง
ธรรมทั้งปวง หลีกออกจากหมู ไดไปยังระหวางปา เรา
ถือเอาเยื่อของพืชแลวเอาเครือเถารอยไว. สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาฌานอยูในระหวางภูเขา ครั้นเราได
เห็นพระผูมีพระภาคเจาผูเปนเทพของเทพ มีเลื่อมใส
ไดถวายเยื่อของพืชแลวพระวีรเจาผูเปนทักขิไณยบุคคล
ในกัปนี้แหละ เราไดถวายเยื่อพืชใดในกาลนั้น ดวยการ
คลายเยื่อพืชนั้น เราจึงไมรูจักทุคตินี้ เปนผลแหงเยื่อ
๑

๑. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๓๑.
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พืช เราเผากิเลสไดแลว ...ฯลฯ... เราไดกระทําตาม
คําสอนของพระพุทธเจาแลว.
ก็พระเถระครั้นไดบรรลุพระอรหัตแลว จึงอยูดวยสุขอันเกิดแต
วิมุตติ เห็นภิกษุฉัพพัคคียไมกระทําความเคารพในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย จึงกลาวคาถา ๖ คาถานี้ เนือ่ งดวยการใหโอวาทแกภิกษุฉัพพัคคีย
นั้นวา
ผูใดไมมีความเคารพในเพื่อนสพรหมจารี ผูนั้นยอม
เสื่อมจากพระสัทธรรม เหมือนปลาในน้ํานอย ผูใดไมมี
มีความเคารพในเพื่อนสพรหมจารี ผูนั้นยอมไมงอกงาม
ในพระสัทธรรม เหมือนพืชที่เนาในไรนา ผูใดไมมีความ
เคารพในเพื่อนสพรหมจารี ผูนั้นยอมอยูไ กลจากพระนิพพาน ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา ผูเปนพระธรรมราชา. ผูใดมีความเคารพในเพื่อนสพรหมจารี ผูนั้น
ยอมไมเสื่อมจากพระสัทธรรม เหมือนปลาในน้ํามาก
ฉะนั้น ผูใดมีความเคารพในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย
ผูนั้นยอมงอกงามในพระสัทธรรม เหมือนพืชดีในไรนา
ฉะนั้น ผูใดมีความเคารพในเพื่อนสพรหมจารี ผูนั้นยอม
อยูใกลพระนิพพาน ในศาสนาของพระผูมพี ระภาคเจา
ผูเปนพระธรรมราชา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺรหฺมจารีสุ ความวา ชื่อวา เพื่อน
สพรหมจารี เพราะประพฤติธรรมอันประเสริฐมีศีลเปนตนที่มีอยู, ผูที่ถึง
ความเสมอกันดวยศีลและทิฏฐิ ชื่อวา สหธรรมิก, ในเพื่อนสพรหมจารี
และสหธรรมิกเหลานั้น.
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บทวา คารโว ไดแก ความเปนผูมีความเคารพ คือกระทําความ
เคารพอันมีคุณมีศีลเปนตนเปนเหตุ.
บทวา นูปลพฺภติ ไดแก ไมมี คือไมเปนไป อธิบายวา ไมเขา
ไปตั้งอยู.
บทวา นิพฺพานา ไดแกจากการทํากิเลสใหดับ คือจากความสิ้น
กิเลส.
บทวา ธมฺมราชสฺส ไดแก พระศาสดา. จริงอยู พระศาสดาชื่อวา
พระธรรมราชา เพราะยังโลกพรอมทัง้ เทวโลก ใหยินดีดวยธรรมอันเปน
โลกิยะ และโลกุตระ ตามสมควร.
ก็ดวยคําวา ในศาสนาของพระธรรมราชา นี้ ในคาถานั้น ชื่อวา
พระนิพพานยอมมีในศาสนาของพระธรรมราชาเทานั้น ไมมีในศาสนาอื่น.
ในคาถานั้น ทานแสดงวา ผูใดเวนความเคารพในเพื่อนสพรหมจารี ผูนั้นยอมเปนผูหางไกลแมจากศาสนาของพระธรรมราชา เหมือน
อยูหางไกลจากพระนิพพานฉะนั้น.
บทวา พโหฺวทเก ไดแก ในน้ํามาก.
บทวา สนฺติเก โหติ นิพฺพาน ความวา พระนิพพานยอมมีอยูใน
สํานัก คือในที่ใกลบุคคลนั้น คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแหละ. ก็
คาถาเหลานี้แหละ เปนคาถาพยากรณพระอรหัตผลของพระเถระ.
จบอรรถกถามหานาคเถรคาถาที่ ๓
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๔. กุลลเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระกุลลเถระ
[๓๕๐] เราผูชื่อวากุลละ ไปที่ปาชาผีดิบ ไดเห็นซากศพ
หญิงคนหนึ่ง เขาทิ้งไวในปาชา มีหมูหนอนฟอนกัดอยู
ดูกอนกุลละ ทานจงดูรางกายอันกระสับกระสาย ไมสะอาด
เปนของเปอยเนา มีของโสโครกไหลเขาไหลออกอยู
อันหมูค นพาลพากันชื่นชมนัก. เราไดถือเอาแวนธรรม
แลว สองดูรางกายอันไรประโยชนทั้งภายในและภาย
นอกนี้ ดวยการบรรลุญาณทัสสนะ. สรีระเรานี้ฉันใด
ซากศพนั่นก็ฉันนั้น ซากศพนัน้ ฉันใด สรีระเรานี้ฉันนั้น
รางกายเบื้องต่ําฉันใด รางกายเบื้องบนก็ฉันนั้น รางกาย
เบื้องบนฉันใด รางกายเบื้องต่ําก็ฉันนั้น. กลางวันฉันใด
กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉนั นั้น เมื่อ
กอนฉันใด ภายหลังก็ฉันนั้น ภายหลังฉันใด เมื่อกอน
ก็ฉันนัน้ . ความยินดีดวยดนตรีเครื่อง ๕ เชนนั้น ยอม
ไมมีแกเรา ผูม ีจิตแนวแน พิจารณาเห็นธรรมแจมแจง
โดยชอบ.
จบกุลลเถรคาถา
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อรรถกถากุลลเถรคาถาที่ ๔
คาถาของทานพระกุลลเถระ มีคําเริ่มตนวา กุลฺโล สิวถิก ดังนี้.
เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
แมพระเถระนี้ก็ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาอันมีในกาล
กอน ไดกอสรางบุญทั้งหลายไวในภพนั้นๆ ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิด
ในตระกูลกุฎมพี ในนครสาวัตถี รูเดียงสาแลว ฟงธรรมในสํานักของ
พระศาสดา ไดศรัทธาจึงบวช และทานเปนผูมีราคะกลามาแตกําเนิด
เพราะเปนผูมีราคะจริต ดวยเหตุนั้น กิเลสทั้งหลายจึงครอบงําจิตของทาน
ตั้งอยูเปนเนืองนิตย.
ลําดับนั้น พระศาสดาทรงทราบจิตจริยาของทาน จึงทรงประทาน
อสุภกรรมฐานแลวตรัสวา ดูกอนกุลละ เธอพึงเที่ยวจาริกไปในปาชา
เนืองๆ. ทานจึงเขาปาชาเห็นอสุภทั้งหลายนั้น ๆ มีศพพองขึ้นเปนตน
จึงยังมนสิการถึงอสุภใหเกิดขึ้นในขณะนั้น แตพอออกจากปาชาเทานั้น
ก็ถูกกามราคะครอบงําเอา. พระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นของเธออีก
วันหนึ่ง ในเวลาที่เธอไปที่ปาชา จึงทรงเนรมิตแสดงรูปหญิงวัยรุนคนหนึ่ง
ผูตายยังไมนาน มีผิวพรรณยังดีอยู พอเธอเห็นรูปหญิงนั้น ก็เกิดราคะ
ขึ้นฉับพลัน เหมือนเกิดราคะในสิ่งที่เปนวิสภาคซึ่งมีชีวิตอยูฉะนั้น.
ลําดับนั้น เมื่อเธอกําลังเพงดูอยูนั้นแล พระศาสดาจึงทรงแสดง
รูปหญิงนั้นใหมีของไมสะอาดไหลออกจากปากแผลทั้ง ๙ (ทวาร ๙) มีหมู
หนอนคลาคล่ํา นากลัว มีกลิ่นเหม็น นาเกลียด ปฏิกูลยิ่ง, เธอเพงดู
รูปนั้นอยู ไดมีจิตคลายกําหนัดแลว. ลําดับนั้น พระศาสดาทรงแผพระโอภาสแสงสวางไป เมื่อจะยังสติใหเกิดแกเธอ จึงตรัสวา
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ดูกอนกุลละ เธอจงดูรางกายอันกระสับกระสาย ไม
สะอาด เปอยเนา ไหลเขาไหลออกอยู อันหมูคนพาล
ชื่นชมกันยิ่งนัก.
พระเถระไดฟงดังนั้น จึงพิจารณาสภาพของสรีระราง โดยชอบ
ทีเดียว กลับไดอสุภสัญญา ทําปฐมฌานใหบังเกิดในอสุภสัญญานั้น แลว
ทําปฐมฌานนั้นใหเปนบาท เจริญวิปสสนาบรรลุพรอรหัตแลว พิจารณา
การปฏิบัติของตน จงไดกลาวคาถาเหลานี้ดวยอํานาจอุทาน วา
เราผูชื่อวากุสละ ไปปาชาผีดิบ ไดเห็นซากศพหญิง
คนหนึง่ เขาทิ้งไวในปาชา มีหมูห นอนฟอนกัดอยู.
ดูกอนกุสละ ทานจงดูรางกายอันกระสับกระสาย ไม
สะอาด เปนของเปอยเนา มีของโสโครกไหลเขาไหล
ออกอยู อันหมูคนพาลชื่นชมกันยิ่งนัก. เราไดถือเอา
แวนธรรม สองดูรา งกายอันไรประโยชนทั้งภายในและ
ภายนอกนี้ ดวยการบรรลุญาณทัสสนะ. สรีระของเรานี้
ฉันใด ซากศพนั้นก็ฉันนั้น ซากศพนั่นฉันใด สรีระของ
เรานี้กฉ็ ันนั้น. รางกายเบื้องต่ําฉันใด รางกายเบื้องบน
ก็ฉันนัน้ รางกายเบื้องบนฉันใด รางกายเบือ้ งต่ําฉันนั้น.
กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวัน
ก็ฉันนัน้ เมื่อกอนฉันใด ภายหลังก็ฉันนั้น ภายหลังฉันใด
เมื่อกอนก็ฉันนั้น. ความยินดีดวยดนตรีเครื่อง ๕ เชนนั้น
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๕๐.
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ยอมไมมีแกเราผูม จี ิตแนวแน ผูพิจารณาเห็นธรรมแจม
แจงโดยชอบอยู.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา กุลฺโล นี้ พระเถระกลาวถึงเฉพาะ
คน ทําใหเปนเหมือนคนอื่น.
บทวา อาตุร ไดแก ถูกความทุกขนานัปการบีบคั้นอยูเนืองนิตย.
บทวา อสุจึ ไดแก เวนจากความสะอาด คือนาเกลียด เปนของ
ปฏิกูล. บทวา ปูตึ แปลวา มีกลิ่นเหม็น.
บทวา ปสฺส ความวา จงตรวจดูโดยสภาวะ.
ดวยบทวา กุสละ นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพระเถระในเวลา
ประทานโอวาท. แตในเวลาเปลงอุทาน พระเถระพูดกะตนดวยตนเอง.
บทวา สมุสฺสย ไดแก สรีระ. บทวา อุคฺฆรฺนต ไดแก มีของ
ไมสะอาดไหลออกทางปากแผลเบื้องบน. บทวา ปตฺฆรนฺต ไดแก และ
มีของไมสะอาดไหลออกรอบ ๆ ปากแผลเบื้องลาง.
บทวา พาลาน อภินนฺทิต ความวา อันหมูคนพาลคือพวกอันธปุถุชน ยึดมัน่ ชื่นชมวาเรา วาของเรา ดวยความชื่นชม คือทิฏฐิและ
ตัณหาทั้งหลาย.
บทวา ธมฺมาทาส ไดแก แวนอันลวนแลวดวยธรรม. เหมือน
อยางวา สัตวทั้งหลายเห็นคุณและโทษ ที่หนาหรือกายของตน ดวยแวน
ฉันใด วิปสสนาญาณอันเปนเหตุใหพระโยคาวจรเห็นตามเปนจริงซึ่งธรรม
คือความเศราหมอง และความผองแผว ในอัตภาพก็ฉันนั้น ทานเรียกวา
ธรรมาทาส แวนธรรมในที่นี้. ทําวิปสสนาญาณนั้นใหเกิดขึ้นในสันดาน
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ของตน เพื่อบรรลุถึงญาณทัสสนะ คือดวงตาเห็นธรรม กลาวคือมรรคญาณ.
บทวา ปจฺจเวกฺขึ อิม กาย ความวา เราไดพิจารณาโดยเฉพาะ
คือเห็นดวยญาณจักษุ ซึ่งกรัชกายนี้ ชื่อวาไรประโยชน เพราะเวนจาก
ความเที่ยงและแกนสาร ชื่อวา ทั้งภายในและภายนอก เพราะจําแนก
ออกเปนสันดานตนและสันดานคนอื่น.
ก็เพื่อจะแสดงวิธีการที่เราพิจารณาเห็น จงกลาวคามีอาทิวา สรีระ
ของเรานี้ฉันใด ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยถา อิท ตถา เอต ความวา อสุภ
กลาวคือสรีระของเรานี้ แสดงกิริยาอันเปรียบดวยมายาตาง ๆ ชนิด เพราะ
อายุ ไออุน และวิญญาณยังไมปราศจากไปฉันใด สรีระทีต่ ายแลวนี้ก็
ฉันนั้นเหมือนกัน ไดมแี ลวเพราะธรรมเหลานั้นยังไมปราศจากไปในกาล
กอน. สรีระที่ตายแลวในบัดนั้น ไมแสดงกิริยาไร ๆ เพราะธรรม
เหลานั้น (คือ อายุ ไออุน และวิญญาณ) ปราศจากไปฉันใด แมสรีระ
ของเรานี้ก็ฉันนั้น จักพินาศไปเปนแท เพราะธรรมเหลานั้นปราศจากไป
เหมือนอยางวา บัดนี้ สรีระของเรานี้ ยังไมตาย ยังไมนอนใน
ปาชา คือยังไมเขาถึงภาวะของศพที่พองขึ้นเปนตนฉันใด แมสรีระที่ตาย
แลวในบัดนี้ก็ฉันนั้น ในกาลกอนไดมีแลว. อนึ่ง สรีระที่ตายแลวใน
บัดนี้นั่น นอนอยูในปาชา เขาถึงภาวะเปนศพขึ้นพองเปนตนฉันใด
แมสรีระของเรานี้ก็จักเปนฉันนั้น.
อีกอยางหนึ่ง สรีระของเรานี้ไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น นาเกลียด
เปนของปฏิกูล ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตาฉันใด แมสรีระที่ตาย
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แลวนั่นก็ฉนั นั้น. อีกอยางหนึ่ง สรีระที่ตายแลวนั่น มีสภาวะไมสะอาด
เปนตน และมีสภาวะไมเที่ยงเปนตนฉันใด แมสรีระของเรานี้ก็ฉันนั้น.
บทวา ยถา อโธ ตถา อุทฺธ ความวา กายนี้ เบื้องลางคือเบื้องต่ํา
จากสะดือลงไป ไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น นาเกลียด ปฏิกูล ไมเทีย่ ง เปน
ทุกขและเปนอนัตตาฉันใด และในเบื้องบน คือเบื้องสูงจากสะดือขึ้นไป
ก็มีสภาวะไมสะอาดเปนตนฉันนั้น.
บทวา ยถา อุทฺธ ตถา อโธ ความวา อนึ่ง ในเบื้องบนจากสะดือ
ขึ้นไป มีสภาวะไมสะอาดเปนตนฉันใด ในเบื้องต่ําคือเบื้องลางจากสะดือ
ลงไปก็ฉันนั้น.
บทวา ยถา ทิวา ตถา รตฺตึ ความวา กายนี้ ในตอนกลางวัน
มีของไมสะอาดไหลออก โดยนัยเปนวา ขี้ตาไหลออกจากนัยนตาฉันใด
แมในตอนกลางคืนก็ฉันนั้น.
บทวา ยถา รตฺตึ ตถา ทิวา ความวา อนึ่ง ในตอนกลางคืน
กายนี้มีของไมสะอาดไหลออกฉันใด แมในตอนกลางวันก็ฉันนั้น. โดย
การจําแนกกาล กายนี้ไมมีความแตกตางกัน.
บทวา ยถา ปุเร ตถา ปจฺฉา ความวา กายนี้ เมื่อกอน คือใน
กาลกอน ไดแกในเวลาเปนเด็กหนุม ก็เปนของไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น
นาเกลียด ปฏิกูล ฉันใด ภายหลังคือในเวลาแกก็ฉันนั้น และภายหลัง
คือในเวลาแก มีสภาวะไมสะอาดเปนตนฉันใด เมื่อกอนคือในตอนเปน
เด็กหนุมก็ฉันนั้น. อีกอยางหนึ่ง ในขอนี้พึงทราบอรรถอยางนี้วา เมื่อ
กอนคือในอดีตกาล ไดแกในเวลายังมีวิญาณ มีสภาวะไมสะอาดเปนตน
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และมีสภาวะไมเที่ยงเปนตนฉันใด. ภายหลังคือในอนาคตกาล ไดเเกใน
เวลาไมมีวิญญาณก็ฉันนั้น.
บทวา ปฺจงฺคิเกน ตูริเยน ความวา ความยินดีเชนนั้น คือเห็น
ปานนั้น ไดแกความชอบใจในความสุข ยอมไมมีแกอิสรชนผูเพียบพรอม
ดวยกามสุข ซึ่งเขาบําเรออยูดวยดนตรีเครื่อง ๕ คือประกอบดวยองค ๕
อยางนี้ คือ อาตตะ กลองหุมหนังหนาเดียว คือรํามะนา, วิตตะ กลอง
หุมทั้งสองหนา คือตะโพน. อาตตะวิตตะ หุมทั้งหมด คือบัณเฑาะว,
สุสิระ ป, ฆนะ ฉิ่ง.
บทวา ยถา เอกคฺคจิตฺตสฺส สมฺมา ธมฺม วิปสฺสโต ความวา
ความยินดีในกามยอมไมเขาถึงแมแตเสี้ยวของความยินดีในธรรม แหง
พระโยคาวจรผูกระทําสมถะและวิปสสนาใหยุคนัทธรรม กระทําควบคูกัน
ไป แลวพิจารณาความเกิดและความดับแหงขันธทั้งหลาย ดวยวิปสสนา
อันดําเนินตามวิถี โดยภาวะที่อินทรียทั้งหลายมีรสะ คือหนาที่เดียวกัน.
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ในกาลใด ๆ พระโยคีพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและ
ความเสื่อมไปแหงขันธทั้งหลาย ในกาลนั้น ๆ ยอมได
ความปติและปราโมทย นั้นเปนอมตะของทานผูรูแจง
ทั้งหลาย.
และคาถาเหลานี้แหละเปนคาถาพยากรณอรหัตผลของพระเถระ.
จบอรรถกถากุลลเถรคาถาที่ ๔
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๕. มาลุงกยปุตตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระมาลุงกยปุตตเถระ
[๓๕๑] ตัณหายอมเจริญแกสัตวผูประพฤติประมาท เหมือน
เถายานทรายเจริญอยูในปาฉะนั้น บุคคลผูตกอยูในอํานาจ
ของตัณหา ยอมเรรอนไปในภพนอยภพใหญ เหมือน
วานรอยากไดผลไม เรรอ นไปในปาฉะนั้น ตัณหาอันชัว่ ชา
ซานไปในโลก ครอบงําบุคคลใด ความโศกทั้งหลาย
ยอมเจริญแกบุคคลนั้น เหมือนหญาคมบางที่ถูกฝนตก
เชยแลวฉะนั้น สวนผูใดครอบงําตัณหาอันชั่วชานี้ ซึ่ง
ยากที่จะลวงไดในโลก ความโศกทั้งหลายยอมตกไปจาก
บุคคลนั้น เหมือนหยาดน้ําตกไปจากใบบัวฉะนั้น เพราะฉะนั้น เราขอเตือนทานทั้งหลาย ขอความเจริญจงมีแก
ทานทั้งหลายที่มาประชุมกันอยูในสมาคมนี้ทั้งหมด ทาน
ทั้งหลายจงขุดรากแหงตัณหา ดุจบุคคลผูมีความตองการ
ดวยแฝกขุดแฝกอยูฉ ะนั้น มารอยาไดระรานทานทั้งหลาย
บอย ๆ ดังกระแสน้ําพัดพาไมออฉะนั้น ทานทั้งหลาย
จงทําตามพระพุทธพจน ขณะอยาไดลวงทานทั้งหลายไป
เสีย เพราะผูมีขณะอันลวงแลว ยอมยัดเยียดกันในนรก
เศราโศกอยู ความประมาทดุจธุลี ธุลีเกิดขึน้ เพราะความ
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ประมาท ทานทั้งหลายพึงถอนลูกศรอันเสียบอยูในหทัย
ของตน ดวยความไมประมาทและดวยวิชชาเถิด.
จบมาลุงกยปุตตเถรคาถา
อรรถกถามาลุงกยปุตตเถรคาถาที่ ๕
คาถาของทานพระมาลุงกยปุตตเถระ มีคําเริ่มตนวา มนุชสฺส
ดังนี้. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
แมพระเถระนี้ก็ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธจา อันมีใน
ปางกอนทั้งหลาย สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดบังเกิด
เปนบุตรนักดูเงิน ของพระเจาโกศลในกรุงสาวัตถี.
มารดาของเขาชื่อ มาลุงกยา. ดวยอํานาจของนางมาลุงกยานั้น เขา
จึงปรากฏวา มาลุงกยบุตร นั่นแล. เขาเติบโตขึ้นเพราะเปนผูมีอัธยาศัยใน
การสลัดออกจากกิเลส จึงละฆราวาสออกบวชเปนปริพาชกทองเที่ยวไป
ไดฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา ไดความศรัทธาในพระศาสนา จึง
บวชบําเพ็ญวิปสสนากรรมฐาน ไมนานนักก็ไดอภิญญา ๖. ทานไดไปยัง
ตระกูลญาติ เพื่ออนุเคราะหญาติ. ญาติทั้งหลายไดอังคาสทานดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ประสงคจะลอดวยทรัพย จึงเอากองทรัพยกอง
ใหญวางไวขางหนา แลวออนวอนวา ทรัพยนี้เปนของทาน ทานจงสึกมา
ครอบครองลูกเมีย การทําบุญทั้งหลายดวยทรัพยนี้เถิด. พระเถระเมื่อจะ
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เปลี่ยนอัธยาศัยของญาติเหลานั้น จึงยืนในอากาศแสดงธรรมดวยคาถา ๖
คาถา นี้วา
ตัณหายอมเจริญแกสัตวผูประพฤติประมาท เหมือน
เถายานทรายเจริญอยูในปาฉะนั้น บุคคลผูตกอยูใน
อํานาจของตัณหา ยอมเรรอนไปในภพนอยภพใหญ
เหมือนวานรปรารถนาผลไม เรรอนไปในปาฉะนั้น ตัณหา
อันชั่วชา ซานไปในโลก ครอบงําบุคคลใด ความโศก
ทั้งหลายยอมเจริญแกบุคคลนั้น เหมือนหญาคมบางที่ฝน
ตกเชยแลวฉะนั้น สวนผูใดครอบงําตัณหาอันชั่วชานี้
ซึ่งยากที่จะลวงไปไดในโลก ความโศกทั้งหลายยอมตก
ไปจากบุคคลนั้น เหมือนหยาดน้ําตกไปจากใบบัวฉะนั้น
เพราะฉะนั้น เราขอเตือนทานทั้งหลาย ขอความเจริญ
จงมีแกทานทั้งหลาย ผูมาประชุมกันอยูใ นสมาคมนี้
ทั้งหมด ทานทั้งหลายจงขุดรากตัณหา ดุจบุคคลผูมี
ความตองการแฝกขุดแฝกฉะนั้น มารอยาไดระรานทาน
ทั้งหลายบอย ๆ ดังกระแสน้ําพัดพาไมออฉะนั้น ทาน
ทั้งหลายจงทําตามพระพุทธพจน ขณะอยาไดลวงทาน
ทั้งหลายไปเสีย เพราะผูมีขณะอันลวงเลยไปแลว ยอม
ยัดเยียดกันในนรกเศราโศกอยู ความประมาทดุจธุลี
ธุลีเกิดขึ้นเพราะความประมาท ทานทั้งหลายพึงถอน
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๕๑.
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ลูกศรอันเสียบอยูในหทัยของตน ดวยความไมประมาท
และดวยวิชชาเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มนุชสฺส ไดแก สัตว.
บทวา ปมตฺตจาริโน ไดแกผูประพฤติประมาท ดวยความประมาท
อันมีการปลอยสติเปนลักษณะ. ฌาน วิปสสนา มรรคและผลทั้งหลายยอม
ไมเจริญ.
เหมือนอยางวา เถายานทรายรวบมัดรัดคลุมตนไม ยอมเจริญเพื่อ
ความพินาศแหงตนไมนั้นฉันใด ตัณหาอันอาศัยทวาร ๖ เกิดขึ้นบอยๆ
ในอารมณ มีรูปเปนตน ยอมเจริญแกสัตวนั้นฉันนั้น ตัณหาเมื่อเจริญ
อยูแล ยอมทําบุคคลผูเปนไปในอํานาจใหตกลงในอบาย เหมือนเถายานทรายคลุมตนไมอันเปนที่อาศัยของตน ใหโคนลงฉะนั้น.
บทวา โส ปฺลวติ ความวา บุคคลผูเปนไปในอํานาจตัณหานั้น ยอม
เรรอน คือแลนไปในภพนอยภพใหญไป ๆ มา ๆ. ถามวา เหมือนอะไร ?
ตอบวา เหมือนวานรอยากไดผลไมเรรอนไปในปาฉะนั้น. อธิบายวา วานร
ผูอยากไดผลของตนไมแลนไปในปา จับกิ่งหนึ่งของตนไม ปลอยกิ่งนั้น
แลวจับกิ่งอื่น แลวก็ปลอยกิ่งนั้นจับกิ่งอื่น (อีกตอ ๆ ไป) เพราะเหตุนั้น
จึงยอมไมถึงภาวะที่จะพึงพูดไดวา มันไมไดกิ่งไมจึงนั่งจับเจา ดังนี้ฉันใด
บุคคลผูเปนไปในอํานาจตัณหาก็ฉันนั้นเหมือนกัน แลนไปในภพนอย
ภพใหญ จึงไมถึงความเปนผูที่จะพึงกลาววา เขาไมไดอารมณ จึงถึง
ความไมเกิดตัณหา.
บทวา ย โยควา บุคคลใด. ตัณหาอันเปนไปในทวาร ๖ นั่น ถึง
ความนับวา ชมฺมี เพราะความเปนของลามก ถึงความนับวา วิสตฺติกา
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เพราะมีอาหารเปนพิษ เพราะมีดอกเปนพิษ เพราะมีผลเปนพิษ เพราะ
มีการบริโภคเปนพิษ และเพราะสายคือของในอารมณมีรูปเปนตน ยอม
ครอบงําบุคคลนั้น. อธิบายวา แฝกและหญาคมบางที่ฝนตกเชย เมื่อฝน
ตกบอยๆยอมเจริญในปาฉันใด ความโศกทั้งหลายอันมีวัฏฏะเปนมูล
ยอมเจริญคือถึงความเจริญฉันนั้น.
บทวา โย เจต ฯเปฯ ทุรจฺจย ความวา สวนบุคคลใด ยอมอด
กลั้นคือครอบงําตัณหา ซึ่งมีประการดังกลาวแลวอยางนี้ ที่ชื่อวาลวงได
ยาก เพราะเปนธรรมชาติที่จะพึงทําไดยากเพื่อจะลวง คือเพื่อจะละความ
โศกมีวัฏฏะเปนมูล ยอมตกไปจากบุคคลนั้น อธิบายวา ยอมไมตั้งอยู
เหมือนหยาดน้ําที่ตกลงในใบบัว คือใบปทุม ยอมไมตั้งอยูฉะนั้น.
บทวา ต โว วทามิ ความวา เพราะเหตุนั้น เราจึงกลาวกะทาน
ทั้งหลาย.
บทวา ภทท โว ความวา ความเจริญจงมีแกพวกทาน คือพวก
ทานอยาไดถึงความพินาศ คือความฉิบหาย เหมือนคนผูอนุวรรตนตาม
ตัณหา.
บทวา ยาวนฺเนตตฺถ สมาคตา ความวา มีประมาณเทาที่มาประชุม
กันอยูในที่นี้. หากมีคําถามสอดเขามาวา พระเถระพูดอยางไร ? เฉลยวา
พระเถระพูดวา ทานทั้งหลายจงขุดรากของตัณหา คือทานทั้งหลายจง
ขุด คือถอนราก็คือเหตุของตัณหาอันเปนไปในทวาร ๖ นี้ ไดแก ชัฏแหง
กิเลสมีอวิชชาเปนตน ดวยจอบคืออรหัตมรรคญาณ. ถามวา เหมือน
อะไร ? ตอบวา เหมือนคนตองการแฝกขุดแฝกฉะนั้น อธิบายวา ทาน
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ทั้งหลายจงขุดรากของตัณหานั้น เหมือนบุรุษผูตองการแฝกเอาจอบใหญ
ขุดหญา ชื่ออุสีระ แฝก อันมีอีกชื่อวา พีรณะ ฉะนั้น.
บทวา มา โว นฬว โสโตว มาโร ภฺชิ ปุนปฺปุน ความวา
กิเลสมาร มัจจุมาร และเทวปุตตมาร อยาระรานพวกทานบอย ๆ เหมือน
กระแสน้ําไหลมาดวยกําลังแรง ระรานไมออที่เกิดอยูริมฝงแมน้ําฉะนั้น.
เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจงกระทําตามพระพุทธพจน คือ จง
กระทําตามพระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา ซึ่งตรัสไวโดยนัยมีอาทิ
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเพง (พินิจ) อยาเปนผูประมาท คือ
จงยังขอปฏิบัติใหถึงพรอมตามที่ทรงพร่ําสอน.
บทวา ขโณ โว มา อุปจฺจคา ความวา จริงอยู บุคคลใดไม
กระทําตามพระพุทธพจน ขณะแมทั้งหมดนี้ คือ ขณะที่พระพุทธเจาเสด็จ
อุบัติขึ้น ๑ ขณะที่ไดเกิดขึ้นในปฏิรปู เทส ๑ ขณะที่ไดสัมมาทิฏฐิ ๑
ขณะที่มีอวัยวะทั้ง ๖ ไมบกพรอง ๑ ยอมลวงเลยบุคคลนั้น ขณะอันนั้น
อยาไดลวงเลยทานทั้งหลายไปเสีย.
บทวา ขณาตีตา ความวา ก็บุคคลใดลวงเลยขณะนั้นไปเสีย หรือ
วาขณะอันนั้นลวงเลยบุคคลใดไปเสีย บุคคลเหลานั้นก็จะยัดเยียดกันอยูใน
นรก คือบังเกิดในนรกนัน้ เศราโศกอยูสิ้นกาลนาน.
บทวา ปมาโท รโช ความวา ความประมาทมีลักษณะปลอยสติใน
อารมณทั้งหลายมีรูปเปนตน ชื่อวา ดุจธุลี เพราะมีสภาพเศราหมอง และ
เพราะเจือปนดวยธุลีมีธุลีคือราคะเปนตน.
บทวา ปมาทานุปติโต รโช ความวา ก็ช่อื วาธุลีอยางใดอยางหนึ่ง
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ราคะเปนตน มีธลุ ีทั้งหมดนั้นตกไปตามความประมาท คือเกิดขึ้นดวย
อํานาจความประมาทนั่นแหละ.
บทวา อปฺปมาเทน ไดแก ดวยความไมประมาท คือดวยการปฏิบัติ
โดยไมประมาท.
บทวา วิชฺชาย ไดแก ดวยวิชชาอันสัมปยุตดวยอรหัตมรรค.
บทวา อพฺพเห สลฺลมตฺตโน ความวา พึงดึงขึ้น คือพึงถอนลูกศร
มีราคะเปนตน ที่อาศัยหทัยของตนออกเสีย.
จบอรรถกถามาลุงกยปุตตเถรคาถาที่ ๕
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๖. สัปปทาสเถรคาถา
วาดวยคาถาของสัปปทาสเถระ
[๓๕๒] นับตั้งแตเราบวชมาแลวได ๒๕ ป ยังไมเคยไดรับ
ความสงบใจ แมชั่วเวลาลัดนิ้วมือเลย เราไมไดเอกัคคตาจิต ถูกกามราคะครอบงําแลว ประคองแขนทั้งสองรองไห
คร่ําครวญออกไปจากที่อยูดวยคิดวา จักนําศัสตรามา ชีวิต
ของเราจะมีประโยชนอะไรเลา ก็คนอยางเราจะลาสิกขา
เสียอยางไรได ควรตายเสียเถิดคราวนี้ เราไดฉวยเอา
มีดโกนขึ้นไปนอนบนเตียง มีดโกนเลมนั้นเรานําเขาไป
จอไวแลว สามารถจะตัดเสนเอ็นใหขาดได ขณะนั้น
โยนิโสมนสิการก็เกิดขึ้นแกเรา โทษปรากฏแกเรา ความ
เบื่อหนายในสังขารก็เกิดขึ้นแกเรา เพราะความเบื่อหนาย
ในสังขารนั้น จิตของเราหลุดพนแลว ขอทานจงดูความ
ที่ธรรมเปนธรรมดีเถิด วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลว คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว.
จบสัปปทาสเถรคาถา

อรรถกถาสัปปทาสเถรคาถาที่ ๖
คาถาของทานพระสัปปทาสเถระ มีคําเริ่มตนวา ปณฺณวีสติ ดังนี้.
เรื่องนี้มีการเกิดขึ้นอยางไร ?

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หนาที่ 183

แมพระเถระนี้ก็ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาแตปางกอน
ทั้งหลาย ไดกอสรางกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน ไวในภพนั้น ๆ
ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดเปนบุตรปุโรหิตของพระเจาสุทโธทนะใน
นครกบิลพัสดุ เขาไดมีชื่อวา สัปปทาส. เขาเจริญวัยไดความศรัทธาใน
คราวสมาคมพระญาติของพระศาสดา จึงบวช เพราะกิเลสครองงํา จึง
ไมไดเจโตสมาธิ ประพฤติพรหมจรรย เกิดสลดใจ ภายหลังจึงนําศัสตรา
มา เจริญโยนิโสมนสิการก็ไดบรรลุพระอรหัต เมื่อจะพยากรณอรหัตผล
จึงไดกลาวคาถา เหลานี้วา
นับตั้งแตเราบวชมาแลวได ๒๕ ป ยังไมเคยไดรับ
ความสงบใจ แมชั่วเวลาลัดนิ้วมือเลย เราไมได
เอกัคคตาจิต ถูกกามราคะครอบงํา ประคองแขนทั้งสอง
รองไหคร่ําครวญออกไปจากที่อยูดวยคิดวา จักนําศัสตรา
มา ชีวิตของเราจะมีประโยชนอะไรเลา ก็คนอยางเรา
จะลาสิกขาเสียอยางไรได ควรตายเสียเถิดคราวนี้ เรา
ไดฉวยเอามีดโกนขึ้นไปนอนบนเตียง มีดโกนเลมนั้น
เรานําเขาไปจอไวแลว สามารถจะตัดเสนเอ็นใหขาดได
ขณะนัน้ โยนิโสมนสิการเกิดขึ้นแกเรา โทษปรากฏแกเรา
ความเบื่อหนายในสังขารก็เกิดขึ้นแกเรา เพราะความ
เบื่อหนายในสังขารนั้น จิตของเราหลุดพนแลว ขอทาน
จงดูความที่ธรรมเปนธรรมดีเถิด วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลว
คําสอนของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว.
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๕๒.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปณฺณวีสติวสฺสานิ ยโต ปพฺพชิโต อห
ความวา จําเดิมแตที่เราบวชนั้น เปนเวลา ๒๕ ป.
บทวา อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตมฺป เจโตสนฺติ มนชฺณค ความวา เรา
นั้นประพฤติพรหมจรรยมาตลอดกาลเทานี้ ยังไมไดความสงบใจ ความ
ตั้งมั่นแหงจิต ชั่วขณะแมมาตรวาลัดนิ้วมือเดียว คือแมสักวาดีดนิ้วมือ.
ก็พระเถระไมไดเอกัคคตาจิตดวยประการอยางนี้ จึงกลาวเหตุใน
ขอนั้นวา ถูกกามราคะครอบงํา ดังนี.้
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฏฏิโต แปลวา บีบคั้น อธิบายวา
ครอบงํา.
บทวา พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺโต ความวา แหงนหนาประคอง
แขนทั้งสองขางคร่ําครวญวา ในกาลที่เราบวชในพระศาสนาอันเปนเครื่อง
สลัดออกจากทุกขแลว ไมสามารถจะถอนตนขึ้นจากเปอกตมคือกิเลสไดนี้
เปนไปไมสมควรอยางยิ่งในพระศาสนานี้.
บทวา วิหารา อุปนิกฺขมึ แปลวา ออกไปภายนอกจากวิหารที่อยู.
เพื่อแสดงอุบายอันเปนเหตุใหออกไป ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา เราจักนํา
ศัสตรามา.
วา ศัพทในบทวา สตฺถ วา อาหริสฺสามิ ในคาถานั้น เปนวิกัปปตถะ (คําแสดงความหมายใหเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง) ดวย วา ศัพท
นั้น ทานสงเคราะหชนิดของความ มีอาทิวา โดดจากตนไมหรือผูกคอตาย.
บทวา สิกฺข ไดแก อธิศีลสิกขา.
บทวา ปจฺจกฺข แปลวา บอกคืน คือละเสีย. บาลีวา ปจฺจกฺขา
ดังนี้ก็มี อธิบายวา ดวยการบอกคืนสิกขา.
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บทวา กาล แปลวา ตาย. อธิบายวา ชื่อวาคนเชนเราจะพึงตาย
ดวยกายรบอกคืนสิกขาไดอยางไรเลา. จริงอยู การบอกคืนสิกขา ชื่อวา
การตายในอริยวินัย.
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่
ภิกษุบอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อความเปนคนเลวนั้น เปนมรณะความตาย.
ก็ในบาลีวา สิกฺข ปจฺจกฺขาย มีวาจาประกอบความวา ชื่อวา คนเชนเรา
พึงบอกคืนสิกขาแลวกระทํากาละไดอยางไรเลา แตจะเปนผูเพียบพรอม
ดวยสิกขาการทํากาละ เพราะฉะนั้น เราจักนําศัสตรามา เราจะประโยชน
อะไรดวยความเปนอยู.
บทวา ตทาห ไดแก ในคราวที่เราเบื่อหนายชีวิต เพราะไมสามารถ
บําเพ็ญสมณธรรมได เพราะถูกกิเลสครอบงํา.
บทวา ขุร ไดแก มีดโกนที่ลับแลว. อีกอยางหนึ่ง ไดแก ศัสตรา
ประดุจมีดโกน.
บทวา มฺจกมฺหิ อุปาวิสึ ความวา เพราะกลัวผูอื่นหาม เราจึง
เขาหองแลวนั่งบนเตียง.
บทวา ปรินีโต ไดแก นําเขาไปใกลแลว อธิบายวา พาดไวที่คอ.
ดวยบทวา ธมนึ นี้ อาจารยบางพวกกลาววาเสนเอ็นที่คอ ชื่อวา
กัณธมนิ ไดแก ลําคอ ดังนี้ก็มี.
บทวา เฉตฺตุ แปลวา เพื่อตัด.
บทวา ตโต เม มนสิกาโร โยนิโส อุทปชฺชถ ความวา เราคิดวา
จักตายในคราวใด จึงเอามีดจอเพื่อตัดคอคือเสนเอ็น ตอจากนั้น เมื่อเรา
พิจารณาเห็นวา ศีลของเราบริสุทธิ์ ปติจึงเกิดขึ้นเพราะไดเห็นศีลบริสุทธิ์
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ไมขาด ไมทะลุ, กายของตนผูมีใจประกอบดวยปติก็สงบ เพราะจิตของ
คนมีกายสงบ ซึ่งเสวยสุขอันปราศจากอามิส เปนจิตตั้งมั่น โยนิโสมนสิการ จึงเกิดขึ้นดวยอํานาจวิปสสนา.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ตโต ความวา ภายหลังจากเอามีดจอที่คอ
เมื่อเกิดบาดแผล จึงเกิดโยนิโสมนสิการอันขมเวทนาที่เกิดขึ้นดวยอํานาจ
วิปสสนา, บัดนี้ เพื่อจะแสดงการเกิดแหงญาณ อันเปนเครื่องพิจารณา
มรรคและผลที่ยิ่งกวานั้น จึงกลาวคํามีอาทิวา โทษปรากฏแกเรา ดังนี้.
คํานั้นมีเนื้อความดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแล.
จบอรรถกถาสัปปทาสเถรคาถาที่ ๖
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๗. กาติยานเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระกาติยานเถระ
[๓๕๓] จงลุกขึ้นนั่งเถิดกาติยานะ อยามัวนอนหลับอยูเลย
จงตื่นขึ้นเถิด อยาใหมัจจุราชผูเปนพวกพองของตนประมาทชนะทานผูเกียจครานดวยอุบายอันโกงเลย กําลังคลื่น
แหงมหาสมุทร ยอมครอบงําบุรุษผูไมอาจขามมหาสมุทร
นั้นได แมฉันใด ชาติและชรายอมครอบงําทานผูถูก
ความเกียจครานครอบงําแลว ฉันนั้น ขอทานจงทําเกาะ
คืออรหัตผลแกตนเถิด เพราะที่พึ่งอยางอื่นในโลกนี้และ
โลกหนา ยอมไมมีแกทาน ก็พระศาสดาไดทรงบอกทาง
นี้ อันลวงพนจากเครื่องของและจากภัยคือชาติและชรา
แกทานแลว ทานอยาเปนผูประมาทตลอดยามตนและ
ยามหลัง จงพยายามทําความเพียรใหมั่นเถิด ทานจง
ปลดเปลื้องเครื่องผูกทั้งหลายอันเปนของเดิมเสีย จะใช
สอยผาสังฆาฏิและโกนศีรษะดวยมีดโกน ฉันอาหารที่ขอ
เขามาได จงอยาเห็นแกการเลนสนุกสนาน อยาเห็นแก
นอน จงหมั่นเพงดูธรรมเถิดกาติยานะ จงเจริญฌาน จง
ชนะกิเลสเถิดกาติยานะ ทานจงเฉลียวฉลาดในทางอัน
ปลอดโปรงจากโยคะ จงบรรลุถึงความบริสุทธิ์อันยอดเยี่ยม จงดับเพลิงกิเลส ดังบุคคลดับไฟดวยน้ําฉะนั้น
ประทีปที่สองแสง ถามีแสงนอยยอมดับไปดวยลม หรือ
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เหมือนเถาวัลยเล็กถูกลมขจัดฉันใด ดูกอนทานผูมีโคตร
เสมอกับพระอินทร ทานก็ฉันนัน้ จงเปนผูไมถือมั่น กําจัด
มารเสียเถิด ก็เมื่อทานกําจัดมารไดอยางนี้แลว เปนผู
ปราศจากความกําหนัดพอใจในเวทนาทั้งหลาย เปนผูมี
ความเย็น รอคอยเวลานิพพานของตน ในอัตภาพนี้
ทีเดียว.
จบกาติยานเถรคาถา

อรรถกถากาติยานเถรคาถาที่ ๗
คาถาของทานพระกาติยานเถระ มีคําเริ่มตน วา อุฏเหิ ดังนี้.
เรื่องนี้มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
แมพระเถระนี้ก็ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาแตปางกอน
ทั้งหลาย กอสรางบุญทั้งหลายไวในภพนั้นๆ ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิด
เปนบุตรของพราหมณโกสิยโคตรตระกูลหนึ่ง ในนครสาวัตถี แตเนื่อง
ดวยโคตรฝายมารดา จึงไดนามวา กาติยานะ พอเจริญวัยไดเปนสหาย
คฤหัสถของพระสามัญญกานิเถระ ไดเห็นพระเถระจึงบวชกระทําสมณธรรมอยู ในตอนกลางคืน ขึ้นสูจงกรมดวยหวังจักบรรเทาความงวงที่
ครอบงํา. ทานเดินจงกรมอยูถูกความหลับครอบงํา โงนเงนลมลงไป
นอนที่พื้นราบ ณ ที่จงกรมนั้นนั่นเอง พระศาสดาทรงเห็นความเปนไป
นั้นของเธอ จึงเสด็จไป ณ ที่นั้นดวยพระองคเอง ประทับยืนใน
อากาศ ไดประทานสัญญาณวา กาติยานะ ทานไดเห็นพระศาสดาจึงลุก
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ขึ้นถวายบังคม เกิดความสลดใจจึงไดยืนอยู. ลําดับนั้น พระศาสดาเมื่อ
จะทรงแสดงธรรมแกทาน จึงไดตรัสพระคาถา เหลานี้ความวา
จงลุกขึน้ นั่งเถิด กาติยานะ อยามัวนอนหลับอยูเลย
จงตื่นขึ้นเถิด อยาใหมัจจุราชผูเปนเผาพันธุของคนประมาทชนะทานผูเกียจครานดวยอุบายโกงเลย. กําลังคลื่น
แหงมหาสมุทร ยอมครอบงําบุรุษผูไมอาจขามมหาสมุทร
นั้นไดฉันใด ชาติและชรายอมครอบงําทานผูถูกความ
เกียจครานครอบงําแลวฉันนั้น ขอทานจงทําเกาะคืออรหัตผลแกตนเถิด เพราะที่พึ่งอยางอื่นในโลกนี้และโลกหนา
ยอมไมมีแกทาน ก็พระศาสดาไดทรงบอกทางนี้อันลวง
พนจากเครื่องของ และจากภัยคือชาติและชราแกทาน
แลว ทานอยาเปนผูประมาททั้งยามตนและยามหลัง จง
พยายามกระทําความเพียรใหมั่นเถิด ทานจงปลดเปลื้อง
เครื่องผูกทั้งหลายอันเปนของเดิมเสีย จงใชสอยผา
สังฆาฏิ โกนศีรษะดวยมีดโกน และฉันอาหารที่ขอมาได
จงอยาเห็นแกการเลนสนุกสนาน อยาเห็นแกการนอน
จงหมัน่ เพงธรรมเถิดกาติยานะ จงเจริญฌาน จงชนะ
กิเลสเถิด กาติยานะ ทานจงเฉลียวฉลาดในทางอัน
ปลอดโปรงจากโยคะ จงบรรลุถึงความบริสุทธิ์อันยอด
เยี่ยม จงดับเพลิงกิเลส ดังบุคคลดับไฟดวยน้ําฉะนั้น
ประทีปที่สองแสง ถามีแสงนอย ยอมดับไปดวยลม หรือ
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๕๓.
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ดุจดังเถาวัลยเล็กถูกลมขจัดได ฉันใด ดูกอนทานผูมี
โคตรเสมอดวยพระอินทร ทานก็ฉันนั้น จงเปนผูไมถือมั่น
กําจัดมารเสียเถิด ก็เมื่อทานกําจัดมารไดอยางนี้แลว เปน
ผูปราศจากความกําหนัดในเวทนาทั้งหลาย เปนผูมีความ
เย็น รอคอยเวลานิพพานของตนในอัตภาพนี้ทีเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุฏเหิ ความวา ทานเมื่อลุกขึ้นจาก
การเขาถึงความหลับ ชื่อวา จงกระทําความเพียร คือความหมั่น. เพราะ
ธรรมดาวาการนอน เปนไปในฝกฝายของความเกียจคราน เพราะฉะนั้น
ทานอยานอน.
บทวา นิสีท ความวา จงนั่งคูบัลลังกตั้งกายใหตรง ดํารงสติไว
เฉพาะหนา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพระเถระนั้น โดยชื่อวา กาติยานะ.
บทวา มา นิทฺทาพหุโล อหุ ความวา อยาเปนผูมากดวยความ
หลับ คือถูกความหลับครอบงํา.
บทวา ชาครสฺสุ แปลวา จงตื่น คือจงเปนผูประกอบความเพียร
ในความเปนผูตื่นอยู.
บทวา มา ต อลส ความวา มัจจุราชผูเปนพวกพองของคน
ประมาท จงอยาชนะ คือจงอยาครอบงํา อยาทวมทับทานผูเกียจคราน
ไมประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู ดวยชราและโรค เหมือนนายพราน
อยาชนะเนื้อและนกดวยกลโกง คือดวยฟาทับเหวฉะนั้น.
บทวา เสยฺยถาป ตัดเปน เสยฺยถา อป แปลวา แมฉันใด.
บทวา มหาสมุทฺทเวโค ไดแก กําลังคลื่นแหงมหาสมุทร.
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บทวา เอว เปนตน ความวา กําลังคลื่นแหงมหาสมุทร ตั้งขึ้น
ซอน ๆ กัน ยอมครอบงําบุรุษนั้นผูไมสามารถวาขามมหาสมุทรนั้นไปได
ฉันใด ชาติและชราก็ฉันนั้น ยอมครอบงํา คือยอมย่ํายีทานผูถูกความ
เกียจครานครอบงํา.
บทวา โส กโรหิ ความวา ดูกอนกาติยานะ ทานจงกระทําเกาะ
ที่ดี กลาวคือพระอรหัตผลที่โอฆะทั้ง ๔ ทวมทับไมไดแกตน คือจงให
เกิดขึ้นในสันดานของตน.
ศัพทวา หิ ในบทวา น หิ ตาณ ตว วิชฺชเตว อฺ เปนนิบาต
ใชในอรรถวา เหตุ อธิบายวา เพราะเหตุที่ ชื่อวาที่พึ่งของทานอื่นจาก
พระอรหัตผลนั้น ยอมไมไดในโลกนี้หรือโลกหนา ฉะนั้น ทานจงกระทํา
เกาะที่ดีคือพระอรหัตผลนั้น.
บทวา สตฺถา หิ วิเชสิ มคฺคเมต ความวา พระศาสดาทรงครอบงํา
เทวปุตตมารเปนตนแลวตรัสบอก คือทําอริยมรรคที่เปนตัวเหตุแหงเกาะ
ที่ดีนั้น อันลวงพนจากกิเลสเครื่องของ ๕ ประการ และจากภัยมีชาติ
เปนตน ซึง่ พวกอัญญเดียรถียจํานวนมากไมอาจใหสําเร็จตองพายแพนั้น
ใหสําเร็จแกทาน. เพราะเหตุที่ของที่มีอยูของพระศาสดา สาวกควรครอบ
ครอง ไมควรละทิ้ง เพราะฉะนั้น เพื่อจะครอบครองของที่เปนของ
พระศาสดานั้น ทานจงเปนผูไมประมาทตลอดราตรีกอนและราตรีหลัง คือ
ตลอดยามตนและยามหลัง คือจงเปนผูมีสติสัมปชัญญะ หมั่นประกอบ
ความเพียรและการเจริญภาวนาใหมั่นคงไว.
บทวา ปุริมานิ ปมฺุจ พนฺธนานิ ความวา ทานจงปลอย คือละ
เครื่องผูกของคฤหัสถ ไดแก เครื่องผูกคือกามคุณที่มีอยูในกาลกอน คือ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หนาที่ 192

ที่ผูกพันไวในเวลาเปนคฤหัสถ อธิบายวา จงอยาอาลัยในเครื่องผูกคือ
กามคุณนั้น.
บทวา สงฺฆาฏิขุรมุณฺฑภิกฺขโภชี ไดแก เปนผูครองผาสังฆาฏิ มี
ศีรษะโลนที่เอามีดโกนปลงผม บริโภคอาหารที่ไดดวยการขอ คําแมทั้ง
๓ นี้เปนคํากลาวเหตุแหงการปลดเปลือ้ งเครื่องผูกที่มีอยูในกาลกอน และ
แหงการไมประกอบตามความยินดีในการเลนและการนอนหลับ. ประกอบ
ความวา เพราะเหตุที่ทานหมผาสังฆาฏิ ศีรษะโลน มีอาหารที่ไดดวย
การขอเขาเลี้ยงชีพ เพราะฉะนั้น การประกอบกามสุข และการประกอบ
ความยินดีในการเลนและการนอนหลับ จึงไมควรแกทาน ดวยเหตุนั้น
ทานจงปลอยวางเครื่องผูกที่มีในกาลกอนเสีย อยาเห็นแกการเลนและการ
นอนหลับ.
บทวา ฌาย ไดแก จงเพง คือจงหมันประกอบอารัมมณูปนิชฌาน
เพงอารมณ.
พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงวา ก็เธอเมื่อจะประกอบตามฌานนั้น
จงประกอบตามลักขณูปนิชฌาน อันเปนเหตุใหชนะกิเลสอยางสิ้นเชิง ซึ่งมี
การเขาไปเพงลักษณะเปนอารมณ จึงตรัสวา เธอจงเพง จงชนะ.
บทวา โยคกฺเขมปเถสุ โกวิโทสิ ความวา เธอจงเปนผูฉลาด คือ
เฉลียวฉลาดในโพธิปกขิยธรรม อันเปนทางแหงพระนิพพานซึ่งปลอด
โปรงจากโยคะทั้ง ๔ ก็เพราะฉะนั้น เธอเมื่อบําเพ็ญภาวนาจักบรรลุถึง
ความบริสุทธิ์อันยอดเยี่ยม คือปราศจากสิ่งที่เหนือกวา ไดแกพระนิพพาน
และพระอรหัตแลวปรินิพพาน.
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บทวา วารินาว โชติ ความวา จักดับกิเลสดวยการตกลงแหงฝน
คืออริยมรรค เหมือนกองไฟดับดวยการตกลงแหงน้ําฝนมากมายฉะนั้น.
บทวา ปชฺโชตกโร ไดแกประทีปอันกระทําความสวางโชติชวง.
บทวา ปริตฺตรโส แปลวา มีเปลวนอย.
บทวา วินมฺยเต แปลวา ยอมดับไป คือปราศจากไป.
บทวา ลตาว แปลวา เหมือนเครือเถา. ทานอธิบายไวดังนี้วา :ประทีปที่แสงนอย คือมีรัศมีนอย โดนขาดแคลนปจจัยมีไสเปนตน หรือ
เครือเถาอันเล็ก ๆ ถูกลมขจัด คือทําลายเสีย ฉันใด ดูกอนทานผูชื่อวา
มีโคตรเสมอกับพระอินทร เพราะเปนโกสิยโคตร แมเธอก็ฉันนั้น ชื่อวา
ผูไมถือมั่น เพราะไมตกอยูในอํานาจของมารนั้น และเพราะไมถือมั่น จง
ขจัดคือจงทําลายมารเสียเถิด ก็เธอนัน้ เมื่อกําจัดไดอยางนี้ เปนผูปราศจาก
ฉันทราคะในเวทนาทั้งปวง ชื่อวาเปนผูมีความเย็น คือดับรอนแลว
เพราะไมมีความเรารอนคือความกระวนกระวาย เพราะกิเลสทั้งปวงใน
อัตภาพนี้ทีเดียว จงหวังไดคือจงรอคอยเวลาปรินิพพานของตน. พระศาสดาตรัสเทศนาใหถึงอนุปาทิเสสนิพพานดวยประการอยางนี้ ในเวลา
จบเทศนา พระเถระเจริญวิปสสนาไดบรรลุพระอรหัตแลว.
ก็ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว ไดกลาวคาถาเหลานี้ ตามนิยามที่
พระศาสดาทรงแสดงแลวนั่นแล และคาถาเหลานี้นั้นแลเปนการพยากรณ
พระอรหัตผลของพระเถระ.
จบอรรถกถากาติยานเถรคาถาที่ ๗
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๘. มิคชาลเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระมิคชาลเถระ
[๓๕๔] ธรรมอันกาวลวงสังโยชนทั้งปวง เปนธรรมยังวัฏฏะ
ใหพินาศหมดสิ้น เปนเครื่องนําออกไปจากสงสาร เปน
เครื่องขามพนสงสาร ทํารากตัณหาใหเหี่ยวแหง อันพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย ผูมพี ระจักษุ ทรง
แสดงดีแลว ทําลายกรรมกิเลสเครื่องกอภพกอชาติ อันมี
รากเปนพิษแลว ทําใหเราถึงความดับสนิท ธรรมอันเปน
เครื่องกําจัดกรรมใหสิ้นสุด อันพระพุทธเจาทรงแสดงแลว
เพื่อทําลายรากเหงาแหงอวิชชา ญาณเพียงดังแกววิเชียร
ตกไป ในเมื่อกําหนดถือวิญญาณทั้งหลายปรากฏขึ้น
ธรรมเครื่องประกาศเวทนา ปลดเปลื้องอุปาทาน เปน
เครื่องพิจารณาเห็นภพดุจหลุมถานเพลิงดวยญาณ มีรส
มาก ลึกซึ้ง เปนธรรมหามความแกความตาย อริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ เปนทางสงบสุข ปลอดโปรง
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว ธรรมอันเปนเครื่อง
เห็นแสงสวางตามความเปนจริง ถึงความปลอดโปรงเปน
อันมาก สงบระงับ เจริญในที่สุด พระพุทธเจาผูมีพระจักษุ ทรงแสดงดีแลว เพราะทรงรูกรรมวาเปนธรรม
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ทรงรูจ ักวิบากโดยความเปนวิบากแหงธรรมอันอาศัยกันและ
กันเกิดขึ้น.
จบมิคชาลเถรคาถา

อรรถกถามิคชาลเถรคาถาที่ ๘
คาถาของทานพระมิคชาลเถระ มีคาเริ่มตนวา สุเทสิโต ดังนี้.
เรื่องนี้มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
แมพระเถระนี้ก็ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาแตปางกอน
ทั้งหลาย สั่งสมบุญอยูในภพนั้น ในพุทธุปบาทกาลนี้บังเกิดเปนบุตรของ
นางวิสาขามหาอุบาสิกา ในนครสาวัตถี ไดมีนามวา มิคชาละ.
มิคชาละนั้นไปวิหาร เพราะไดฟงธรรมเนือง ๆ จึงเกิดศรัทธาบวช
แลวเจริญวิปสสนา ไดบรรลุพระอรหัต เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล
จึงไดกลาวคาถา เหลานี้ ความวา
ธรรมอันลวงพนจากสังโยชนทั้งปวง เปนธรรมยัง
วัฏฏะใหพินาศหมดสิ้น เปนเครื่องนําออกจากสงสาร
เปนเครื่องขามพนสงสาร ทํารากตัณหาใหเหี่ยวแหง อัน
พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย ผูมีพระจักษุ
ทรงแสดงดีแลว ทําลายธรรมและกิเลสเครื่องกอภพ
กอชาติอันมีรากเปนพิษ ทําใหเราถึงความดับสนิท ธรรม
อันเปนเครื่องกําจัดกรรมใหสิ้นสุด อันพระพุทธเจาทรง
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๕๔.
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แสดงแลว เพื่อทําลายรากเหงาแหงอวิชชา ญาณเพียง
ดังแกววิเชียรตกไป ในเมื่อกําหนดถือเอาวิญญาณทั้งหลาย
ปรากฏขึ้น ธรรมเครื่องประกาศเวทนา ปลดเปลื้อง
อุปาทาน เปนเครื่องพิจารณาเห็นภพเปนดุจหลุมถานเพลิง
ดวยญาณ มีรสมาก ลึกซึ้ง เปนธรรมหามความแกความ
ตาย อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนทางสงบทุกข
ปลอดโปรง พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว. ธรรม
อันเปนเครื่องเห็นแสงสวางตามความเปนจริง ถึงความ
ปลอดโปรงมาก สงบระงับ เจริญในที่สุด อันพระพุทธเจาผูมีพระจักษุทรงแสดงไวดีแลว เพราะทรงทราบกรรม
วาเปนกรรม และทรงทราบวิบากโดยความเปนวิบากแหง
ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุเทสิโต แปลวา ทรงแสดงดีแลว
อธิบายวา ทรงแสดงโดยการประกาศตามเปนจริงถึงประโยชนปจจุบัน
ประโยชนในสัมปรายภพ และประโยชนอยางยิ่ง อันสมควรแกอัธยาศัย
แหงเวไนยสัตว.
อีกอยางหนึ่ง บทวา สุเทสิโต ไดแก ทรงแสดงไวโดยชอบ
อธิบายวา ทรงภาษิต คือตรัสไวดีแลว โดยการประกาศทุกขสัจและ
นิโรธสัจ และเหตุของสัจจะทั้งสองนั้น โดยไมผิดแผกกัน.
บทวา จกฺขุมตา ไดแกทรงมีพระจักษุดวยจักษุ ๕ ประการนี้ คือ
มังสจักษุ ทิพยจักษุ ปญญาจักษุ พุทธจักษุ และสมันตจักษุ.
บทวา พุทฺเธน ไดแก พระสัพพัญูพุทธเจา.
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บทวา อาทิจฺจพนฺธุนา ไดแก ผูเปนอาทิตยโคตร. จริงอยู วงศกษัตริยในโลกมี ๒ วงศ คือ อาทิตยวงศ ๑. โสมวงศ ๑. ใน ๒ วงศนั้น
พึงทราบวา วงศของพระเจาโอกกากราช เปนอาทิตยวงศ เจาศากยะ
ทั้งหลายชื่อวาอาทิตยโคตร เพราะมีสัญชาติมาจากวงศของพระเจาโอกกากราชนั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา อันชาวโลกเรียกกันวา
อาทิจจพันธุ เผาพันธุพระอาทิตย.
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาชื่อวา อาทิจจพันธุ เพราะเปน
เผาพันธุแหงพระอาทิตย ดังนี้ก็มี, เนื้อความนี้นั้น ไดกลาวไวแลวในหน
หลังนั่นแล.
ธรรมชือ่ วาเปนไปลวงสังโยชนทั้งปวง เพราะกาวลวงสังโยชน
ทั้งมวล มีกามราคะสังโยชนเปนตน ชื่อวาทําวัฏฏะทั้งปวงใหพินาศ เพราะ
ทําใหพินาศ คือกําจัดกิเลส วัฏกรรม วัฏและวิปากวัฏนั้นนั่นแหละ ชื่อวา
นําออกจากทุกข เพราะนําออกไปจากการระหกระเหินไปในสังสาร ชื่อวา
เปนเครื่องขามพน เพราะอรรถวา ขามพนจากโอฆะใหญคือสงสาร ชื่อวา
ทํารากเหงาของตัณหาใหเหี่ยวแหง เพราะทํารากเหงาแหงตัณหาทั้งปวง
มีกามตัณหาเปนตน อันไดแกอวิชชาและอโยนิโสมนสิการ ใหเหี่ยวแหง
คือใหเหือดแหง. ตัด คือตัดอยางเด็ดขาดซึ่งกรรมหรือกิเลส อันชื่อวา
เปนเครื่องตอภพตอชาติ เพราะเปนสถานที่อุบัติขึ้นแหงความพินาศของ
เหลาสัตว ชื่อวามีรากเหงาเปนพิษ เพราะเปนเหตุแหงทุกขอันเปนพิษ
โดยกําจัดการรูแจงเวทนาแมทั้ง ๓ ใหถึงความดับ คือพระนิพพาน.
รากเหงาของอวิชชา ไดแก อโยนิโสมนสิการและอาสวะทั้งหลาย.
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จริงอยู ทานกลาววา เพราะอาสวะเกิด อวิชชาจึงเกิด ดังนี้ เพื่อทําลาย
คือเพื่อตองการทําลายรากเหงาของอวิชชานั้น ดวยญาณอันเปรียบเพชร.
อีกอยางหนึ่ง เชื่อมความวา พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเพื่อ
ทําลายภวจักรอันชื่อวา มีอวิชชาเปนรากเหงา เพราะมีอวิชชาเปนมูลราก
โดยพระดํารัสวา สังขารทั้งหลายเกิดมี เพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนตนนั้น
ดวยเพชรคือมรรคญาณ.
บทวา กมฺมยนฺตวิฆาฏโน ไดแก เปนเครื่องกําจัดยนตคืออัตภาพ
ซึ่งสืบตอดวยกรรม.
ในบทวา วิฺาณาน ปริคฺคเห นี้ พึงเชื่อมคําที่เหลือวา เมื่อการ
ยึดถือวิญญาณปรากฏขึ้นตามกรรมของตนในกามภพเปนตน. จริงอยู เมื่อ
ถือปฏิสนธิในภพนั้นๆ แมวิญญาณที่อาศัยภพนั้นๆ ก็ยอมเปนอันถือเอา
เหมือนกัน.
บทวา าณวชิรนิปาตโน ไดแก ทําเพชรคือญาณใหตกลง (ให
สําเร็จ) คือทําเพชรคือญาณใหสําเร็จแลวทําลายวิญญาณเหลานั้น. จริงอยู
โลกุตรธรรมเมื่อเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นทําลายวิญญาณอันควรแกการเกิด
ในภพที่ ๗. เปนตนเทานั้น.
บทวา เวทนาน วิฺาปโน ความวา ประกาศเวทนา ๓ มีสุขเวทนาเปนตน ตามความเปนจริง ดวยอํานาจเปนทุกข เปนดังลูกศร
และความไมเที่ยง ตามลําดับ.
บทวา อุปาทานปฺปโมจโน ความวา ปลดเปลื้องจิตสันดานจาก
อุปาทานทั้ง ๔ มีกามุปาทานเปนตน.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หนาที่ 199

บทวา ภว องฺคารกาสุว าเณน อนุปสฺสโน ความวา แสดงภพ
ทั้ง ๙ อยาง มีกามภพเปนตน โดยประจักษเนืองๆดวยมรรคญาณ ให
เปนดุจหลุมถานเพลิงลึกชั่วบุรุษ โดยถูกไฟ ๑๑ กองติดโชนแลว.
ชื่อวา มีรสมาก เพราะอรรถวา กระทําความไมเบื่อโดยความเปน
ธรรมละเอียดและประณีต อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา มีรสคือกิจมาก เพราะ
เปนธรรมมีกจิ มากดวยปริญญากิจเปนตน และเพราะเปนธรรมมีสมบัติ
มากดวยสามัญผลเปนตน ชื่อวาเปนธรรมลึกซึ้งมาก เพราะเปนธรรมที่
หยั่งไดยากดวยสัมภาระที่ไมไดกอสรางไว และเพราะเปนที่พึ่งอันไมควร
จะได เปนธรรมหามความแกและความตาย คือเปนธรรมปฏิเสธชราและ
มัจจุ โดยหามเกิดเฉพาะในภพตอไป. บัดนี้ พระเถระเมื่อจะแสดงธรรม
อันประกอบดวยคุณวิเศษตามที่กลาวแลวโดยสรุป จึงกลาววา ประกอบ
ดวยองค ๘ อันประเสริฐ เพื่อจะประกาศซ้ําถึงคุณอันนิดหนอยของธรรม
นั้น จึงกลาวคํามีอาทิวา เปนทางสงบทุกข ปลอดโปรง.
คํานั้นมีเนื้อความวา ชื่อวา ประเสริฐ เพราะอรรถวาบริสุทธิ์
ชื่อวา ประกอบดวยองค ๘ เพราะเปนที่ประชุมธรรม ๘ ประการมีสัมมาทิฏฐิเปนตน. ชื่อวา มรรค เพราะอรรถวาแสวงหาพระนิพพาน ชื่อวา
เปนทางสงบทุกข เพราะอรรถวาสงบระงับวัฏทุกขทั้งสิ้น ชื่อวา ปลอด
โปรง เพราะปลอดภัย. เพราะรูกรรมวาเปนกรรม และรูวิบากโดยความ
เปนวิบากแหงธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น โดยไมคลาดเคลื่อน เหมือนใน
ลัทธิภายนอกจากพระศาสนานี้ ปรากฏวากรรมและวิบากของกรรมปรากฏ
วาคลาดเคลื่อน เพราะผูที่ไมใชพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศ คือเพราะ
เหตุที่รูดวยญาณอันเปนสวนเบื้องตน จึงเปนเครื่องเห็นแสงสวางตามที่
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เปนจริง คือเปนเครื่องเห็นแสงสวาง คือโลกุตรญาณอันทําความรูเห็นนั้น
เพราะกําจัดการยึดถือดวยสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิเสียได. ชือ่ วาถึงความ
ปลอดโปรงเปนอันมาก เพราะถึงและยังสัตวทั้งหลายใหถึงพระนิพพาน
อันชื่อวาปลอดโปรงมาก เพราะใคร ๆ ไมประทุษรายใครๆ ทัง้ ในกาล
ไหนๆ.
มีวาจาประกอบความวา ธรรมชื่อวา สงบระงับ เพราะสงบระงับ
ความกระวนกระวาย และความเรารอนอันเกิดจากกิเลสทั้งปวง ชื่อวา
เจริญในที่สุด เพราะใหถึงเจโตวิมุตติอันไมกําเริบ และอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ อันพระพุทธเจาผูมีจักษุทรงแสดงไวแลว.
พระเถระเมื่อไดสรรเสริญอริยธรรมโดยนัยตางๆดวยประการอยางนี้
จึงไดประกาศความที่ตนไดบรรลุธรรมนั้น โดยอางถึงพระอรหัตผล.
จบอรรถกถามิคชาลเถรคาถาที่ ๘
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๙. เชนตปุโรหิตปุตตเถรคาถา

๑

วาดวยคาถาของพระเชนตปุโรหิตปุตตเถระ
[๓๕๕] เราเปนผูเมาดวยความเมาเพราะชาติสกุล ดวยโภคะ
และอิสริยยศ ดวยทรวดทรง ผิวพรรณและรูปราง และ
เปนผูเมาแลวดวยความเมาอยางอื่น เราจึงไมสําคัญ
ใคร ๆ วาเสมอตน และยิ่งกวาตน เราเปนผูมีกุศลอัน
อติมานะกําจัดแลว เปนคนโงเขลา มีใจกระดาง ถือตัว
มีมานะจัด ไมเอื้อเฟอ ไมกราบไหวใคร แมเปนมารดา
หรือบิดา แมพี่ชายหรือพี่สาว และแมสมณพราหมณ
เหลาอืน่ ที่โลกสมมติวาเปนครูบาอาจารย เราเห็นพระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก ผูเลิศประเสริฐสุดกวาสารถี
ทั้งหลาย ผูรุงเรื่องดุจพระอาทิตย อันหมูภ ิกษุสงฆหอม
ลอมแลว จึงละทิง้ มานะและความมัวเมา มีใจผองใส
ถวายบังคมพระองคผูสูงสุดกวาสัตวทั้งหลาย ดวยเศียรเกลา การถือตัววาดีกวาเขา วาเลวกวาเขา และวาเสมอ
เขา เราละแลว ถอนขึ้นแลวดวยดี การถือตัววาเปนเรา
เปนเขา เราตัดขาดแลว การถือตัวตาง ๆ ทั้งหมด เรา
กําจัดแลว.
จบเชนตปุโรหิตปุตตเถรคาถา
๑. อรรถกถาเปนปุโรหิตปุตตเชนตเถรคาถา.
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อรรถกถาปุโรหิตปุตตเชนตเถรคาถาที่ ๙
คาถาของทานพระเชนตเถระ มีคําเริ่มตนวา ชาติมเทน มตฺโตห
ดังนี้. มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร .
แมพระเถระนี้ ก็ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาปางกอน
ทั้งหลาย สัง่ สมบุญทั้งหลายไวในภพนั้น ๆ ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิด
เปนบุตรของปุโรหิตของพระเจาโกศล ในนครสาวัตถี. ทานมีนามวา
เชนตะ. พอทานเจริญวัยก็มัวเมาดวยความเมาเพราะชาติและเมาในโภคะ
ความเปนใหญ และรูป ดูหมิ่นคนอื่น ไมทําความยําเกรงแมแกทานผูตั้ง
อยูในฐานะที่ควรเคารพ มีมานะจัดเที่ยวไป. วันหนึ่ง นายเชนตะนั้นได
เห็นพระศาสดา อันบริษัทหมูใหญหอมลอมกําลังแสดงธรรมอยู เมื่อจะ
เขาไปเฝา จึงทําความคิดใหเกิดขึ้นวา ถาพระสมณโคดมนี้จักตรัสทักเรา
กอน แมเราก็จักทักทายดวย ถาไมตรัสทักเราก็จักไมทัก ดังนี้แลวจึงเขา
ไปเฝายืนอยู เมื่อพระผูมีพระภาคเจาไมตรัสทักกอน แมตนเองก็ไมทักทาย
เพราะถือตัว แสดงอาการจะเดินไป. พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสกะเขา
ดวยพระคาถาวา
ดูกอนพราหมณ ใครในโลกนี้มมี านะ ไมดีเลย ผูใด
มาดวยประโยชนใด ผูนั้นพึงเพิ่มพูนประโยชนนั้น.
เขาคิดวา พระสมณโคดมรูจิตใจของเรา มีความเลื่อมใสยิ่ง จึงซบ
ศีรษะลงที่พระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคเจา การทําอาการเคารพ
ยําเกรงอยางยิ่ง แลวทูลถามวา
พราหมณไมควรทํามานะในใคร ควรมีความเคารพ
ในใคร พึงยําเกรงใคร บูชาใครดวยดีแลว จึงเปนการดี.
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พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงตอบปญหาของเขา จึงทรงแสดง
ธรรมวา
ไมควรทํามานะในมารดา บิดา พี่ชาย และในอาจารย
เปนที่ ๔ พึงมีความเคารพในบุคคลเหลานั้น พึงยําเกรง
บุคคลเหลานั้น บูชาบุคคลเหลานั้น ดวยดีแลวจึงเปน
การดี บุคคลพึงทําลายมานะเสีย ไมควรมีความกระดาง
ในพระอรหันตผูเย็นสนิท ผูทาํ กิจเสร็จแลว หาอาสวะ
มิได พึงนอบนอมทานเหลานั้นผูไมมีผูอื่นยิ่งกวา.
เขาไดเปนพระโสดาบันดวยเทศนานั้น บวชแลวบําเพ็ญวิปสสนา
จึงไดบรรลุพระอรหัต เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผลโดยมุงระบุขอปฏิบัติ
ของตน จึงไดกลาวคาถา เหลานี้ ความวา
เราเปนผูเมาดวยความเมาเพราะชาติสกุล ดวยโภคะ
และอิสริยยศ ดวยทรวดทรง ผิวพรรณและรูปราง และ
เปนผูเมาดวยความเมาอยางอื่น เราจึงไมสําคัญใคร ๆ
วาเสมอตนและยิ่งกวาตน เราเปนผูมีกุศลอันอตินานะ
กําจัดแลว เปนคนโงเขลา มีใจกระดาง ถือตัว มีมานะ
จัด ไมเอื้อเฟอ ไมกราบไหวใคร แมเปนมารดาหรือ
บิดา แมพี่ชายหรือพี่สาว และแมสมณพราหมณเหลาอืน่
ที่โลกสมมติวาเปนครูบาอาจารย เราเห็นพระพุทธเจาผู
เปนนายกของโลก ผูเลิศประเสริฐสูงสุดกวาสารถีทั้งหลาย
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๓๕.
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ผูรุงเรืองดุจพระอาทิตย อันหมูภิกษุสงฆหอมลอมแลว
จึงละทิ้งมานะและความมัวเมา มีใจผองใส ถวายบังคม
พระองคผูสูงสุดกวาสัตวทั้งหลาย ดวยเศียรเกลา การ
ถือตัววาดีกวาเขา วาเลวกวาเขา และวาเสมอเขา เราละ
แลว ถอนขึ้นแลวดวยดี การถือตัววาเปนเราเปนเขา เรา
ตัดขาดแลว การถือตัวตาง ๆ ทั้งหมด เรากําจัดไดแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชาติทเมน มตฺโตห มีวาจาประกอบ
ความวา เราบังเกิดในตระกูลพราหมณผูมีชื่อเสียง จึงเมาดวยความถือ
ตระกูลวา ไมมีตนอื่นผูเกิดดีแลวจากบิดามารดาทั้งสองฝายเชนกับเรา จึง
ไดถือตัวจัดเที่ยวไป.
บทวา โภคอิสฺสริเยน จ ประกอบความวา เราไดเปนผูเมาดวย
ทรัพยสมบัติ และดวยความเปนใหญ คือดวยความเมาอันเกิดขึ้น เพราะ
อาศัยโภคสมบัติ และอิสริยสมบัติอันเปนตัวเหตุเที่ยวไป.
บทวา สณฺานวณฺณรูเปน ความวา ทรวดทรง ไดแก ความ
สมบูรณดวยสวนสูงและสวนใหญ. วรรณะ ไดแก ความสมบูรณดวยผิว
พรรณ มีผิวขาวและผิวคล้ําเปนตน, รูป ไดแก ความงามแหงอวัยวะนอย
ใหญ. แมในบทวา สณฺานวณฺณรูเปน นี้ ก็พึงทราบวาจาประกอบ
ความโดยนัยดังกลาวแลว.
บทวา มทมตฺโต ไดแก ผูเมาดวยความเมาแมอื่นจากประการที่
กลาวแลว.
บทวา นาตฺตโน สมก กฺจิ ความวา เราจึงไมสําคัญ คือไมรับรู
ใครๆวาเสมอ คือเชนกับตน ไดแกเสมอดวยชาติเปนตน หรือวายิ่ง
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กวาตน อธิบายวา แมคนผูเสมอกับตนเราก็ยังไมสําคัญ (วาจะมี) คนที่
ยิ่งกวานั้น เราจะสําคัญ (วาจะมี) มาแตไหน.
บทวา อติมานหโต พาโล ความวา เราเปนคนพาล เพราะความ
เปนคนพาลนั้น จึงเปนผูถูกอติมานะกําจัดการบําเพ็ญกุศลเสีย เพราะเหตุ
นั้นนั่นแหละ เราจึงมีใจกระดาง ถือตัว คือเปนผูกระดางจัด ไดแก
เกิดเปนผูกระดาง โดยไมถอมตน เปนคนถือตัวโดยไมทําการนอบนอม
แมแกครูทั้งหลายดวยความหัวดื้อ.
เพื่อจะทําเนื้อความที่กลาวแลวนั่นแลใหปรากฏชัดขึ้น จึงกลาวคําวา
มาตร เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฺเ ไดแก พีช่ ายเปนตน และ
สมณพราหมณ.
บทวา ครุสมฺมเต ไดแก ที่สมมติกันวา ครู คือผูตั้งอยูในฐานะ
ครู.
บทวา อนาทโร แปลวา เวนจากความเอื้อเฟอ.
บทวา ทิสฺวา วินายก อคฺค มีวาจาประกอบความวา เราเปนผูมี
มานะจัดอยางนี้เที่ยวไป ไดเห็นพระศาสดาผูชื่อวา ผูแนะนําโดยวิเศษ
เพราะแนะนําเหลาเวไนยสัตวดวยทิฏฐธัมมิกประโยชน สัมปรายิกัตถประโยชน และปรมัตถประโยชน และเพราะภาวะเปนผูนําโดยความเปน
พระสยัมภู ชื่อวาผูเลิศเพราะความเปนผูประเสริฐสุดในโลก พรอมทั้ง
เทวโลกดวยคุณมีศีลเปนตน ชื่อวาผูสูงสุดคือสูงสุดยิ่งแหงสารถี เพราะ
ฝกบุรุษที่ควรฝกไดโดยเด็ดขาด ผูรุงเรืองคือสวางไสวดวยแสงสวางดวย
พระรัศมีดานละวาเปนตน ดุจพระอาทิตย ผูสูงสุดกวาสรรพสัตว อันหมู
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ภิกษุแวดลอมกําลังแสดงธรรมอยู ถูกพุทธานุภาพคุกคาม จึงละคือทิ้ง
มานะที่เกิดขึ้นวา เราเทานั้นเปนผูประเสริฐ คนอื่นเลว และความเมา
มีเมาในโภคะเปนตน มีใจเลื่อมใส จึงอภิวาทดวยเศียรเกลา. ถามวา
ก็นายเชนตะนี้เปนผูมีมานะจัด อยางไรจึงละมานะดวยเหตุสักวาไดเห็นพระศาสดา ? ตอบวา ขอนั้นไมพึงเห็นอยางนั้น. เขาไมไดละมานะดวยสักวา
เห็นพระศาสดา แตละมานะไดดวยเทศนา มีอาทิวา ดูกอนพราหมณ
มานะไมดีเลย ดังนี้ ซึง่ ทานหมายกลาววา เราละมานะและความมัวเมา
มีใจเลื่อมใส จึงอภิวาทดวยเศียรเกลา.
ก็ในบทวา วิปฺปสนฺเนน เจตสา นี้ พึงเห็นวาใชตติยาวิภัตติใน
อรรถวา อิตถัมภูตะ แปลวา มี.
บางอาจารยกลาววา มานะที่เกิดขึ้นวา เราเทานั้นเปนผูประเสริฐ
สุด ดังนี้ เปนอติมานะ สําคัญตัววายิ่งกวาเขา มานะของคนผูตั้งคนอื่น
ไวโดยความเปนคนเลววา สวนคนอื่นเปนคนเลว ดังนี้เปนโอมานะ
สําคัญตัววาเลวกวาเขา. อนึ่ง มานะวาดีกวาเขา ที่เกิดแกบุคคลผูลวงเลย
คนอื่น แลวตั้งตนวาประเสริฐกวาเขา เราเปนผูประเสริฐกวา ดังนี้ เปน
อติมานะ. มานะวาเลวกวาเขาที่เกิดขึ้นวา เราเปนคนเลวกวาเขา ดังนี้
เปนโอมานะ.
บทวา ปหีนา สุสมูหตา ความวา เปนผูละดวยมรรคเบื้องต่ํา ถอน
ขึ้นไดเด็ดขาดดวยอรหัตมรรค.
บทวา อสฺมิมาโน ไดแก มานะที่เกิดดวยอํานาจการยึดถือวา
"เรา" ในขันธวา "เราเปนนั่น. "
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บทวา สพฺเพ ความวา มิใชอติมานะ โอมานะ และอัสมิมานะ
อยางเดียวเทานั้น โดยทีแ่ ทประเภทของมานะ คือสวนแหงมานะทั้งหมด
มีประเภทมานะ ๙ มีมานะวาประเสริฐกวาเขา แหงคนผูประเสริฐกวาเขา
และมานะหลายประเภท โดยประเภทอื่น ๆ เรากําจัดแลว คือถอนได
เด็ดขาดแลวดวยอรหัตมรรค.
จบอรรถกถาปุโรหิตปุตตเชนตเถรคาถาที่ ๙

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หนาที่ 208

๑๐. สุมนเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสุมนเถระ
[๓๕๖] เมื่อครั้งเราบวชใหม มีอายุได ๗ ปโดยกําเนิด ได
ชนะพระยานาคผูมีมหิทธิฤทธิ์ดว ยฤทธิ์ ไดตักน้ําจาก
สระใหญ ชื่อวาอโนดาต มาถวายพระอุปชฌาย ลําดับนัน้
พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเราแลวตรัสวา ดูกอน
สารีบุตร เธอจงดูกมุ ารผูถือหมอน้ํามานี้ มีจิตตั้งมั่นดีแลว
ในภายใน สามเณรนี้มีวัตรอันนาเลื่อมใส มีอิริยาบถ
งดงาม เปนศิษยของพระอนุรุทธะ แกลวกลาดวยฤทธิ์
เปนผูอันพระอนุรุทธะ ผูเปนบุรุษอาชาไนยฝกใหรูได
รวดเร็ว ผูอันพระอนุรุทธะผูเปนคนดี ฝกใหดีแลว เปน
ผูอันพระอนุรุทธะผูทํากิจเสร็จแลว แนะนําแลว ใหศึกษา
แลว สุมนสามเณรนั้น ไดบรรลุสันติธรรมอันยอดเยี่ยม
ทําใหแจงซึ่งธรรมอันไมกําเริบ ปรารถนาอยูวา ใคร ๆ
อยาพึงรูจักเรา.
จบสุมนเถรคาถา

อรรถกถาสุมนเถรคาถาที่ ๑๐
คาถาของทานพระสุมนเถระ มีคําเริ่มตนวา ยทา นโว ปพฺพชิโต.
เรื่องนี้มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
แมพระเถระนี้ก็ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาแตปางกอน
ทั้งหลาย สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา
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พระนามวาสิขี บังเกิดในตระกูลของนายมาลาการ รูเดียงสาแลว วันหนึง่
ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา พระนามวาสิขี มีใจเลื่อมใสไดบูชาดวยดอกมะลิ.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดถือปฏิสนธิในเรือนของอุบาสกคนหนึ่ง และ
อุบาสกผูนั้นไดเปนอุปฏฐากของทานพระอนุรุทธเถระ ก็ในกาลกอนแต
นั้น พวกเด็กของเขาพอเกิดก็ตายไป ดวยเหตุนั้น เขาจึงเกิดความคิด
ขึ้นวา บัดนี้ ถาเราจักไดบุตรชายคนเดียว จักใหบวชในสํานักของ
พระผูเปนเจาอนุรุทธเถระ.
ก็เด็กในครรภนั้น พอลวงไปได ๑๐ เดือนก็เกิด เปนเด็กไมปวยไข
เจริญเติบโตมาโดยลําดับ มีอายุได ๗ ขวบ บิดาใหเขาบวชในสํานักของ
พระเถระ ครั้นบวชแลวแตนั้น เพราะเปนผูมีญาณแกกลาทานจึงบําเพ็ญ
วิปสสนากรรมฐาน ไมนานนักเปนผูมีอภิญญา ๖ เมื่อจะบํารุงพระเถระ
คิดวาจักตักน้ําดื่ม จึงไดถือหมอน้ําไปยังสระอโนดาตดวยฤทธิ์.
ลําดับนั้น นาคราชตัวหนึ่งเปนมิจฉาทิฏฐิ เมื่อจะปดสระอโนดาต
จึงเอาขนดวง ๗ รอบ แผพังพานใหญไวเบื้องบน ไมใหโอกาสทาน
สุมนะตักน้ํา. ทานสุมนะแปลงรูปเปนครุฑ ชนะนาคราชนั้น แลวจึง
ตักน้ําเหาะมุงไปยังที่อยูของพระเถระ.
พระศาสดาประทับนั่งอยูในพระเชตวัน ทรงเห็นพระสุมนะนั้นไป
โดยประการอยางนั้น จึงตรัสเรียกพระธรรมเสนาบดีมาแลว ไดตรัสคุณ
ของเธอดวยคาถา ๖ คาถา โดยนัยมีอาทิวา สารีบุตร เธอจงดูกุมารผูนี้
ลําดับนั้น พระสุมนเถระไดกลาวคาถา ๖ คาถา ดวยการพยากรณพระ-อรหัตผลวา
๑

ขุ. เถร ๒๖/ ขอ ๓๕๖.
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เมื่อครั้งเราบวชใหม มีอายุได ๗ ปโดยกําเนิด ไดชนะ
พระยานาคผูมีมหิทธิฤทธิ์ดวยฤทธิ์ ไดตักน้ําจากสระใหญ
ชื่อวาอโนดาต มาถวายพระอุปชฌาย. ลําดับนั้น
พระศาสดาไดทอดพระเนตรเห็นเราแลวตรัสวา ดูกอน
สารีบุตร เธอจงดูกุมารผูถือหมอน้ํามานี้ มีจติ ตั้งมั่นดีแลว
ในภายใน. สามเณรนี้มีวัตรนาเลื่อมใส มีอิริยาบถงดงาม
เปนศิษยของพระอนุรุทธะ แกลวกลาดวยฤทธิ์ เปนผูอัน
พระอนุรุทธะผูเปนบุรุษอาชาไนย ฝกใหรูไดรวดเร็ว
ผูอันพระอนุรุทธะผูเปนคนดี ฝกใหดีแลว เปนผูอัน
พระอนุรุทธะผูทํากิจเสร็จแลว แนะนําแลว ใหศึกษาแลว
สุมนสามเณรนั้นไดบรรลุสันติธรรมอันยอดเยี่ยม ทําให
แจงธรรมอันไมกําเริบแลว ปรารถนาอยูวา ใคร ๆ อยา
พึงรูจักเรา.
บรรดาคาถาเหลานั้น คาถา ๒ คาถาขางตน พระสุมนเถระนั่นแล
กลาวไว อีก ๔ คาถา พระศาสดาเมื่อทรงเห็นดังนั้นจึงตรัสไว. พระสุมนเถระ
รวมคาถาทั้งหมดนั้นเขาไวแหงเดียวกัน แลวไดกลาวเนื่องดวยการพยากรณ
พระอรหัตผลในชั้นหลัง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปนฺนคินฺท แปลวา พระยานาค.
บทวา ตโต ไดแก ในกาลนั้น อธิบายวา ในคราวที่เรายังบวช
ใหม มีอายุได ๗ ปโดยกําเนิด ไดชนะพระยานาคผูมีฤทธิ์มาก ดวย
พลังแหงฤทธิ์ นําน้ําจากอโนดาตมาถวายพระอุปชฌาย.
พระเถระ เมื่อจะแสดงพระดํารัสที่พระศาสดาของเราตรัสเจาะจงเรา
จงกลาวคําอาทิวา ดูกอนสารีบุตร เธอจงดูกุมารนี้ ดังนี้.
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บทวา อชฺฌตฺต สุสมาหิต ความวา ผูมีจิตตั้งมั่นดีแลวดวยสมาธิ
อันสัมปยุตดวยพระอรหัตผลอันเปนอารมณภายใน.
บทวา ปาสาทิเกน วตฺเตน ไดแก ดวยอาจารวัตรอันนําความ
เลื่อมใสมาใหแกผูเห็นอยู. คําวา ปาสาทิเกน วตฺเตน นี้ เปนตติยาวิภัติใชในอรรถแหงกรณะ แปลวา ดวย.
บทวา กลฺยาณอิริยาปโถ แปลวา ผูมีอิริยาบถเรียบรอย. อีก
อยางหนึ่ง บทวา ปาสาทิเกน วตฺเตน นี้ เปนตติยาวิภัติใชในลักษณะ
อิตถัมภูตะ แปลวา มี. ความเปนสมณะ ชื่อวาสามัณยะ อธิบายวา สามัญญะ.
ชื่อวาสามเณร ไดแก สมณุทเทส เพราะไปคือเปนไปเพื่อสามัญญะ
ความเปนสมณะนั้น.
บทวา อิทฺธิยา จ วิสารโท ไดแก เปนผูฉลาด คือฉลาดดี
แมในฤทธิ์.
บทวา อาชานีเยน ไดแก บุรุษอาชาไนย. อธิบายวา ผูอัน
พระอนุรุทธะผูกระทํากิจเสร็จแลว ผูชื่อวาคนดี เพราะทําประโยชนตน
และประโยชนคนอื่นใหสําเร็จ กระทําคือฝกใหเปนคนดี คือใหสําเร็จ
ประโยชนทงั้ สอง อีกอยางหนึ่ง ทําคือฝกใหเปนผูรูรวดเร็วดวยดี แนะนํา
แลวดวยวิชชาอันเลิศ ใหศึกษาแลวดวยการใหบรรลุความเปนพระอเสกขะ.
สุมนสามเณรนั้น ไดรับความสงบอยางยิ่ง คือพระนิพพาน บรรลุ
แลวดวยการบรรลุพระอรหัตมรรค กระทําใหแจง คือทําใหประจักษแกตน
ซึ่งความเปนธรรมอันไมกําเริบ ไดแกพระอรหัตผล เพราะเปนผูถึงความ
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มักนอยอยางยิ่งยวดจึงปรารถนา คือหวังอยูวา อยาพึงรูเรา คือแมใคร ๆ
ก็อยาพึงรูจักเราวา ผูนี้มีอาสวะสิ้นแลว หรือวา มีอภิญญา ๖ ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาสุมนเถรคาถาที่ ๑๐
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๑๑. นหาตกมุนีเถรคาถา
วาดวยของพระนหาตกมุนีเถระ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา
[๓๕๗] ดูกอนภิกษุ เมื่อเธออยูในปาใหญอันปราศจากโคจร
เปนปาเศราหมอง ถูกโรคลมครอบงํา จักทําอยางไร.
พระนหาตกมุนีกราบทูลวา
ขาพระองคจักยังปติและความสุขอันไพบูลยใหแผไป
สูรางกาย ครอบงําปจจัยอันเศราหมองอยูในปาใหญ และ
จักเจริญโพชฌงค ๗ อินทรีย ๕ พละ ๕ ถึงพรอมดวย
อรูปฌาน จักเปนผูหมดอาสวะอยู ขาพระองคจักพิจารณา
เนือง ๆ ซึ่งจิตอันบริสุทธิ์ หลุดพนแลวจากกิเลส ไมขุนมัว
เปนผูหมดอาสวะอยู อาสนะทั้งปวงของขาพระองค ซึ่งมี
อยูทั้งภายในและภายนอก ถูกถอนขึ้นหมดแลว ไมเกิด
ขึ้นอีกตอไป เบญจขันธ ขาพระองคกําหนดรูแลว มีราก
อันขาดแลวตั้งอยู ธรรมอันเปนที่สิ้นทุกข ขาพระองคได
บรรลุแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี พระเจาขา.
จบนหาตกมุนีเถรคาถา

อรรถกถานหาตกมุนีเถรคาถาที่ ๑๑
คาถาของทานพระนหาตกมุนีเถระ มีคําเริ่มตนวา วาตโรคาภินีโต
ดังนี้. เรื่องนี้มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
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แมพระเถระนี้ก็ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาแตปางกอน
ทั้งหลาย สัง่ สมบุญไวในภพนั้น ๆ ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในตระกูล
พราหมณในนครราชคฤห เติบใหญขึ้นไดถึงความสําเร็จในที่ตั้งแหงวิชชา
เปนตน เขารูกันทั่ววา นหาตกะ เพราะประกอบดวยลักษณะของผูอาบ
แลว (คือหมดกิเลส).
ทานนหาตกะนั้น บวชเปนดาบสยังอัตภาพใหเปนไปดวยลูกเดือย
ในราวปาในที่ประมาณ ๓ โยชนจากนครราชคฤห บําเรอไฟอยู. พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแหงพระอรหัตของทานอันโพลงอยูในภายในหทัย
เหมือนประทีปลุกโพลงอยูในหมอ จงไดเสด็จไปยังอาศรมบทของทาน.
ทานไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว ราเริงดีใจ จึงนอมนําอาหาร
เขาไปถวายโดยทํานองที่สําเร็จแกตน. พระผูมพี ระภาคเจาเสวยอาหาร
นั้น ถวายในวันที่ ๒ ที่ ๓ ก็อยางนั้น ในวันที่ ๔ จึงกราบทูลวา ขาแต
พระผูมีพระภาคเจา พระองคเปนผูละเอียดออนอยางยิ่ง ไฉนจึงยังอัตภาพ
ใหเปนไปดวยอาหารนี้ได. พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศคุณแหงอริยสันโดษแกทาน จึงทรงแสดงธรรม.
ดาบสไดฟงธรรมนั้นแลว เปนพระโสดาบัน บวชแลวบรรลุพระอรหัต. พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทําดาบสนั้นใหดํารงอยูในพระอรหัต
แลวก็เสด็จไป. ฝายดาบสนั้นอยูในที่นั้นแหละ ตอมาถูกโรคลมเบียดเบียน.
พระศาสดาไดเสด็จไปในที่นั้น เมื่อจะตรัสถามธรรมเครื่องอยูของทาน
โดยทางปฏิสันถาร จึงตรัสพระคาถาวา
ดูกอนภิกษุ เมื่อเธออยูในปาใหญ อันปราศจากโคจร
เปนปาเศราหมอง ถูกโรคลมครอบงําจักทําอยางไร.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หนาที่ 215

ลําดับนั้น พระเถระจึงประกาศธรรมเครื่องอยูของตนแดพระศาสดา
ดวยคาถา เหลานี้วา
ขาพระองคจักยังปติและสุขใหแผไปสูรางกาย ครอบ
งําปจจัยอันเศราหมองอยูในปาใหญ และจักเจริญโพชฌงค ๗ อินทรีย ๕ พละ ๕ ถึงพรอมดวยฌานโสขุมมะ
คืออรูปฌาน จักเปนผูไมมีอาสวะอยู ขาพระองคจัก
พิจารณาเนือง ๆ ถึงจิตอันบริสุทธิ์ หลุดพนจากกิเลสแลว
ไมขนุ มัว ไมมีอาสวะอยู. อาสวะทั้งปวงของขาพระองค
ซึ่งมีอยูทั้งภายในและภายนอก ถูกถอนขึ้นหมดแลว ไม
เกิดขึ้นตอไป เบญจขันธขาพระองคกําหนดรูแลว มีราก
ขาดแลวตั้งอยู ธรรมอันเปนที่สิ้นทุกข ขาพระองคได
บรรลุแลว บัดนี้ภพใหมไมมีพระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ณานโสขุมมฺ สมฺปนฺโน ไดแก ผูประกอบ
ดวยภาวะอันละเอียดออนแหงฌาน. อรูปฌาน ชื่อวา ฌานสุขุมะ. เพราะฉะนั้น ทานจึงอธิบายไววา เราเปนผูไดสมาบัติ ๘. ดวยบทวา ฌานโสขุมฺมสมฺปนฺโน นั้น ทานพระดาบสแสดงถึงความที่ตนเปนอุภโตภาควิมุตติ. สวนอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา ดวยบทวา โสขุมฺม นี้ ทาน
ประสงคเอาอธิปญญาสิกขาในอรหัตมรรคและอรหัตผล. แตนั้น ทาน
ประกาศถึงความที่ตนเปนอุภโตภาควิมุตติ ดวย ฌาน ศัพท.
บทวา วิปฺปมุตฺต กิเลเสหิ ความวา ชื่อวาหลุดพนจากกิเลสทั้งปวง
เพราะปฏิปสสัทธิวิมุตติ ชื่อวาจิตบริสุทธิ์ เพราะหลุดพนจากกิเลสทั้งปวง
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๕๗.
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นั้นนั่นแหละ ชื่อวาไมขุนมัว เพราะความเปนผูมีความดําริอันไมขุนมัว
ดวยบททั้ง ๓ ทานกลาวถึงจิตอันสัมปยุตดวยอรหัตผลนั่นเอง.
คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแล และพระเถระไดมีการ
พยากรณพระอรหัตผลดังกลาวมาฉะนี้แล.
จบอรรถกถานหาตกเถรคาถาที่ ๑๑
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๑๒. พรหมทัตตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระพรหมทัตเถระ
[๓๕๘] ที่ไหนความโกรธจะพึงเกิดขึ้นแกบุคคลผูไมโกรธ ผู
ฝกตนแลว เลี้ยงชีพโดยชอบ ผูหลุดพนแลวเพราะรูโดย
ชอบ ผูสงบ ผูคงที่ บุคคลโกรธตอบบุคคลผูโกรธ จัด
วาเปนคนเลวกวาบุคคลผูโกรธ เพราะความโกรธตอบนั้น
บุคคลผูไมโกรธตอบบุคคลผูโกรธ ชื่อวาชนะสงครามที่
ชนะไดยาก บุคคลใดรูวาบุคคลอื่นโกรธแลว มีสติสงบ
ใจได บุคคลนั้นชื่อวาประพฤติประโยชนแกทั้งสองฝาย
คือแกตนและบุคคลอื่น ชนทัง้ หลายผูไมฉลาดในธรรม
ยอมสําคัญบุคคลผูรักษาคนทั้งสองฝาย คือตนและบุคคล
อื่นวา เปนคนโงเขลา ถาความโกรธเกิดขึ้น จงระลึกถึง
พระโอวาทอันอุปมาดวยเลื่อย ถาตัณหาในรสเกิดขึ้น จง
ระลึกถึงพระโอวาทอันอุปมาดวยเนื้อบุตร ถาจิตของทาน
แลนไปในกามและภพทั้งหลาย จงรีบขมเสียดวยสติ
เหมือนบุคคลหามสัตวเลี้ยงโกงที่ชอบกินขาวกลาฉะนั้น.
จบพรหมทัตตเถรคาถา
อรรถกถาพรหมทัตตเถรคาถาที่ ๑๒
คาถาของทานพระพรหมทัตตเถระ มีคําเริ่มตนวา อกฺโกธสฺส
ดังนี้. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
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แมพระเถระนี้ก็ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
ทั้งหลาย สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดเปนโอรส
ของพระเจาโกศลในนครสาวัตถี ไดมีชื่อวา พรหมทัตตะ. พรหมทัตตะ
นั้นเจริญวัยแลว ไดเห็นพุทธานุภาพในคราวฉลองพระเชตวัน ไดมีศรัทธา
บวชแลวบําเพ็ญวิปสสนากัมมัฏฐาน ไคมีอภิญญา ๖ พรอมดวยปฏิสัมภิทา.
วันหนึ่ง พราหมณคนหนึ่งดาทานผูกําลังเที่ยวบิณฑบาตอยูในพระนคร. พระเถระแมจะไดฟงการดานั้นก็นิ่งเสีย คงเที่ยวบิณฑบาตอยูนั่น
แหละ. พราหมณก็ยังดาอยูแลว ๆ เลาๆ. พวกมนุษยจึงไดพูดกะพราหมณ
ผูที่กําลังดาอยูอยางนั้นวา พระเถระนี้ไมกลาวคําอะไร ๆ.
พระเถระไดฟงดังนั้น เมื่อจะแสดงธรรมแกคนเหลานั้น จึงไดกลาว
คาถา เหลานี้วา
ที่ไหนความโกรธจะพึงเกิดขึ้นแกบุคคลผูไมโกรธ ผู
ฝกตนแลวเลี้ยงชีพโดยชอบ ผูห ลุดพนแลวเพราะรูชอบ
ผูสงบ ผูคงที่ บุคคลโกรธตอบบุคคลผูที่โกรธ จัดวาเปน
คนเลวกวาบุคคลผูโกรธ เพราะความโกรธตอบนั้น บุคคล
ผูไมโกรธตอบคนที่โกรธ ชื่อวาชนะสงความที่ชนะไดยาก
บุคคลใดรูวาคนอื่นโกรธแลว มีสติสงบใจได บุคคลนั้น
ชื่อวาประพฤติประโยชนแกทั้งสองฝาย คือแกตนและ
บุคคลอื่น ชนทั้งหลายผูไมฉลาดในธรรม ยอมสําคัญ
บุคคลผูรักษาตนทั้งสองฝาย คือตนและคนอื่นวาเปนคน
โงเขลา ถาความโกรธเกิดขึ้น จงระลึกถึงพระโอวาทอัน
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๕๘.
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อุปมาดวยเลื่อย ถาตัณหาในรสเกิดขึ้น จงระลึกถึงพระโอวาทอันอุปมาดวยเนื้อบุตร ถาจิตของทานแลนไปใน
กามและภพทั้งหลาย จงรีบขมดวยสติ เหมือนบุคคลหาม
สัตวเลี้ยงโกง ที่ชอบกินขาวกลาฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อกฺโกธสฺส ไดแก ผูปราศจากความ
โกรธ คือตัดความโกรธไดเด็ดขาดแลวดวยมรรค.
บทวา กุโต โกโธ ความวา ความโกรธอันเปนเหตุจะพึงเกิดขึ้น
ไดจากที่ไหน อธิบายวา ไมมีเหตุแหงการเกิดความโกรธนั้น.
บทวา ทนฺตสฺส ไดแก ผูฝกตนแลวดวยการฝกชั้นสูง คือดวย
การฝกดวยอรหัตมรรค.
บทวา สมชีวิโน ไดแก ผูละความไมสม่ําเสมอทางกายเปนตน โดย
ประการทั้งปวงแลว เลี้ยงชีพใหสม่ําเสมอดวยความสม่ําเสมอทางกายเปนตน
คือดําเนินไปโดยชอบดวยสัมปชัญญะอันเปนที่ตั้งแหงสัตติความสามารถ.
บทวา สมฺมทฺา วิมุตฺตสฺส ไดแก ผูหลุดพนจากอาสวะทั้งปวง
เพราะรูโดยชอบ คือเพราะรูธรรมมีอภิญเญยยธรรมเปนตน เพราะเหตุ
นั้นนั่นแล จึงชื่อวาผูสงบ เพราะสงบระงับความกระวนกระวายและความ
เรารอน คือกิเลสทั้งปวง.
พระเถระกลาวความที่คนไมโกรธ และเหตุแหงความไมโกรธนั้น
ดวยการอางพระอรหัตผลวา ชื่อวาผูคงที่ คือผูสิ้นอาสวะแลว เพราะถึง
ลักษณะแหงความคงที่ในอิฏฐารมณเปนตน ความโกรธจะเกิดขึ้นแตที่ไหน
บัดนี้ เมื่อจะกลาวธรรมโดยแสดงโทษและอานิสงสในความโกรธและ
ความไมโกรธ จึงกลาวคํามีอาทิวา ตสฺเสว ดังนี้.
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บรรดาเหลานั้น บทวา โย กุทฺธ ปฏิกุชฺฌติ ความวา บุคคล
ผูโกรธตอบบุคคลผูโกรธคือผูกริ้วโกรธเหนือตนนั้นนั่นแหละ เลวกวา คือ
ไมดีไมงามกวา โดยวิญูชนติเตียนเปนตนในโลกนี้ และโดยทุกขใน
นรกเปนตนในโลกหนา เพราะเหตุมีการโกรธตอบ การดาตอบ และ
การประหารตอบเปนตนนั้น. ไมมีคําที่จะควรกลาวไดเลยวา ก็บุคคลผูไม
โกรธยอมมีบาปเพราะความโกรธ. สวนอาจารยบางพวกกลาวความวา
บุคคลใดยอมโกรธเพราะปรารภถึงบุคคลผูโกรธตอบบุคคลผูไมโกรธ.
วา กุทฺธ อปฺปฏิกุชฌนฺโต ความวา สวนบุคคลใดรูวา ผูนี้
โกรธถูกความโกรธครอบงํา แลวไมโกรธตอบบุคคลที่โกรธ อดทนได
บุคคลนั้นชื่อวาชนะสงครามกิเลสที่ชนะไดยาก. พระเถระเมื่อจะแสดงวา
ก็บุคคลนั้นชนะสงครามกิเลสอยางเดียวเทานั้นก็หามิได โดยที่แทยังไดทํา
ประโยชนเกือ้ กูลแกทั้งสองฝายดวย จึงกลาววา ประพฤติประโยชนแก
คนทั้งสองฝาย ฯลฯ สงบระงับได ดังนี้. บุคคลใดรูบุคคลอื่นผูโกรธ
แลววา เขาถูกความโกรธครอบงํา จึงเมตตาบุคคลนั้นหรือวางอุเบกขาอยู
เปนผูมีสติสัมปชัญญะ สงบระงับไว คืออดทนได ไมโกรธตอบไป
บุคคลนั้นชื่อวาประพฤติประโยชนเกือ้ กูลอันนําความสุขในโลกทั้งสองมา
ใหแกทั้งสองฝายคือ แกตนและคนอื่น.
บทวา อุภินฺน ติกิจฺฉนฺต ต ความวา ชนทั้งหลายผูไมฉลาดธรรม
คือในธรรม คืออาจาระอันประเสริฐ เปนคนโงเขลายอมสําคัญบุคคล
ผูเยียวยาดวยการเยียวยาพยาธิคือความโกรธ คืออดทนตอทั้งสองฝาย คือ
ตอตนและคนอื่นวา บุคคลผูไมทําอะไร ๆ แกคนผูดาตนประหารตน ผูนี้
เปนคนไมฉลาด อธิบายวา นั้นเปนความสําคัญโดยไมแยบคายของชน
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เหลานั้น. บางอาจารยกลาววา ติกิจฺฉน การเยียวยารักษาดังนี้ก็มี.
อธิบายวา มีการเยียวยารักษาเปนสภาวะ
พราหมณผูดาไดฟงธรรมที่พระเถระกลาวอยูอยางนั้น เปนผูสลดใจ
และมีจิตเลื่อมใส ขอขมาพระเถระแลวบวชในสํานักของพระเถระนั้น
นั่นแล. พระเถระเมื่อจะใหกรรมฐานแกเธอจึงคิดวา การเจริญเมตตา
กรรมฐาน เหมาะแกภิกษุนี้ จึงไดใหเมตตากรรมฐาน เมื่อจะแสดงวิธี
พิจารณาเปนตน ในเวลาเกิดความโกรธกลุมรุมเปนตน จึงกลาวคําวา
ความโกรธพึงเกิดแกทาน ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปฺปชฺเช เต สเจ ความวา ถาเมื่อ
เธอบําเพ็ญเพียรพระกรรมฐานอยู ความโกรธที่สะสมมานานอาศัยบุคคล
ไร ๆ พึงเกิดขึ้น เพื่อจะระงับความโกรธนั้น เธอจงระลึกถึงพระโอวาท
อันอุปมาดวยเลื่อยที่พระศาสดาตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาแมพวกโจรผูมีความประพฤติ
ต่ําทราม เอาเลื่อยมีดามทั้งสองขางมาเลื่อยอวัยวะนอย
ใหญ ผูใดทําใจใหเกิดประทุษรายในโจรแมเหลานั้น
ดวยเหตุนั้น ผูนั้นชื่อวาไมกระทําตามคําสอนของเรา
ดังนี้.
บทวา อุปฺปชฺเช เจ รเส ตณฺหา ความวา ถาตัณหาคือความยินดี
ในรส มีชนิดรสหวานเปนตน พึงเกิดขึ้นแกเธอไซร เพื่อจะระงับความ
ยินดีนั้น จงระลึก คือหวนระลึกถึงพระโอวาทอันอุปมาดวยเนื้อบุตรที่
ตรัสไวอยางนี้วา
ภรรยาและสามีเคี้ยวกินเนื้อบุตร ก็เพื่อขามใหพน
ทางกันดารเทานั้น มิใชเพื่อความอยากในรส ฉันใด
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แมกุลบุตรก็ฉันนั้น บวชแลวเสพบิณฑบาต เพียงเพื่อ
...ฯลฯ... การอยูผาสุก ดังนี้.
บทวา สเจ ธาวติ เต จิตฺต ความวา ถาจิตของเธอมนสิการโดย
ไมแยบคาย ยอมวิ่งไป คืบซานไป แลนไป ดวยอํานาจฉันทราคะในกาม
คือกามคุณ ๕ และดวยอํานาจปรารถนาภพ ในบรรดาภพทั้งหลายมี
กามภพเปนตน.
บทวา ขิปฺป นิคฺคณฺห สติยา กิฏาท วิย ทุปฺปสุ ความวา เธอ
เมื่อจะใหจิตวิ่งไปอยางนั้น จงเอาสติ ไดแก เชือก คือสติผูกไวที่หลัก
คือสมาธิ รีบขมเสียโดยรวดเร็ว เหมือนบุรุษเอาเชือกผูกสัตวเลี้ยงตัวเกเร
คือโคตัวรายซึ่งเคี้ยวกินขาวกลา ไวทหี่ ลักทําใหอยูในอํานาจของตนฉะนั้น
คือเธอจงทรมานโดยประการที่จะหมดพยศเพราะปราศจากกิเลส. สวน
อาจารยบางพวกกลาววา พระเถระยังเปนปุถุชนอยูเลย อดกลั่นการดา
เสียได เมื่อจะประกาศคุณอันประเสริฐ จึงกลาวธรรมแกมนุษยเหลานั้น
ภายหลังจึงโอวาทตนดวยคาถา ๒ คาถา แลวเจริญดวยวิปสสนาไดบรรลุ
พระอรหัต เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล จึงไดกลาวคาถาเหลานี้นั่นแล.
จบอรรถกถาพรหมทัตตเถรคาถาที่ ๑๒
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๑๓. สิริมณ
ั ฑเถรคาถา

วาดวยคาถาของพระสิริมณ
ั ฑเถระ
[๓๕๙] มุงบังไวฝนยิ่งรั่วรด เปดไวฝนกลับไมรั่วรด เพราะ
ฉะนั้น ทานทั้งหลายจงเปดที่มุงบังเสียเถิด ฝนจักไมรั่ว
รดทานดวยอาการอยางนี้ โลกถูกมัจจุกําจัด ถูกชรารุม
ลอม ถูกศร คือตัณหาทิ่มแทง ถูกความปรารถนาแผด
เผาทุกเมื่อ โลกถูกมัจจุกําจัด และถูกชรารุมลอม ไมมี
สิ่งใดตานทานได ยอมเดือดรอนอยูเปนนิตย เหมือนคน
กระทําความผิดไดรับอาชญา เดือดรอนอยูฉะนั้น ชรา
พยาธิ และมรณะทัง้ ๓ เปนดุจกองไฟตามครอบงําอยู
สัตวโลกเหลานั้นไมมีกําลังตอตาน ไมมีกําลังจะหนีไป
ควรทําวันไมใหไรประโยชน ดวยมนสิการวิปสสนากรรมฐานนอยบางมากบาง เพราะราตรีลวงไปเทาใด ชีวิต
ของสัตวก็ลวงไปเทานั้น เวลาตายยอมรุกรนเขาไปใกล
บุคคลผูเดิน ยืน นัง่ หรือนอน เพราะเหตุนั้น ทาน
ไมควรประมาทเวลา.
จบสิริมัณฑเถรคาถา
อรรถกถาสิริมัณฑเถรคาถาที่ ๑๓
คาถาของทานพระสิริมัณฑเถระ มีคําเริ่มตนวา ฉนฺนมติวสฺสติ
ดังนี้. เรื่องนั้น มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
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แมพระเถระนี้ก็ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาปางกอน
ทั้งหลาย สัง่ สมบุญไวในภพนั้น ๆ ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในตระกูล
พราหมณ ในสุงสุมารคีรนคร ไดนามวา สิริมัณฑะ เจริญวัยแลว เมื่อ
ขณะพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในเภสกลาวัน จึงเขาไปเฝาพระศาสดา
ฟงธรรมไดศรัทธาจึงบวช แลวไดอุปสมบทการทําสมณธรรมอยู ในวัน
อุโบสถวันหนึ่ง นั่งอยูในที่ที่แสดงปาติโมกข ในตอนจบนิทานุทเทส
พิจารณาใจความของบาลีที่วา ก็ภิกษุนั้นทําใหแจง (อาบัติ) แลวยอมมี
ความผาสุก ไมทําใหแจงอาบัติที่ตองแลวปกปดไว จึงตองอาบัติเพิ่มขึ้นๆ
ครั้นมนสิการถึงความขอนี้วา ดวยเหตุนั้น ภิกษุนั้นยอมไมมีความผาสุก
ก็ภิกษุผูทําใหแจงแลวปลงอาบัติตามธรรมยอมมีความผาสุก ดังนี้ จึงได
ความเลื่อมใสวา นาอัศจรรย คําสอนของพระศาสดาบริสุทธิ์จริง จึงขม
ปติที่เกิดขึ้นอยางนั้นแลวเจริญวิปสสนาก็ไดบรรลุพระอรหัต พิจารณาขอ
ปฏิบัติของตนแลวมีใจเลื่อมใส เมื่อจะใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลาย จึงได
กลาวคาถา เหลานี้วา
มุงบังไว ฝนยิ่งรั่วรด เปดไว ฝนกลับไมรั่วรด เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจงเปดที่มุงบังเสียเถิด ฝนจักไมรั่ว
รดทานดวยอาการอยางนี้ โลกถูกมัจจุกําจัด ถูกชรารุม
ลอม ถูกลูกศร คือตัณหาทิ่มแทง ถูกความปรารถนา
แผดเผาทุกเมื่อ โลกถูกมัจจุกําจัด และถูกชรารุมลอม
ไมมีสิ่งใดตานทานได ยอมเดือดรอนอยูเปนนิตย เหมือน
คนกระทําความผิดไดรับอาชญาเดือดรอนอยูฉะนั้น ชรา
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๕๙.
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พยาธิ และมรณะทั้ง ๓ เปนดุจกองไฟตามครอบงําอยู
สัตวโลกเหลานั้นไมมีกําลังตอตาน ไมมีกําลังจะหนีไป
ควรทําวันไมใหไรประโยชน ดวยมนสิการวิปสสนากรรมฐานนอยบางมากบาง เพราะราตรีลวงไปเทาใด ชีวิตของ
สัตวก็ลวงไปเทานั้น เวลาตายยอมรุกรนเขาไปใกลบุคคล
ผูเดิน ยืน นั่ง หรือนอน เพราะฉะนั้น ทานไมควร
ประมาทเวลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฉนฺน ไดแก ทุจริตที่ปดบังไว คือไม
เปดเผย ไมประกาศตามเปนจริง.
บทวา อติวสฺสติ ความวา ฝนคืออาบัติและฝนคือกิเลส ยอมตก
รดจนโชกโชน. ทานกลาวการปกปด คือเหตุแหงการรั่วรดไววา จริงอยู
การปดอาบัติเปนเชนกับความเปนคนอลัชชีเปนตนทีเดียว เพราะการปด
อาบัติไว จึงพึงตองอาบัติโดยประการอื่นจากนั้น หรืออาบัติเห็นปานนั้น
ซ้ําอีก หรืออาบัติที่ลามกกวานั้น.
บทวา วิวฏ ไดแกเปดเผย คือไมปดบัง.
ศัพทวา อติ ในบทวา นาติวสฺสติ นี้เปนเพียงนิบาต อธิบายวา
ยอมไมรั่วรด. ก็ในที่นี้ พึงทราบการไมรั่วรด โดยปริยายผิด ตรงกัน
ขามกับการรั่วรดที่กลาวมาแลว เพราะทําจิตสันดานใหบริสุทธิ์.
บทวา ตสฺมา ยอมบงถึงเนื้อความที่กลาวแลวนั่นแหละ โดยความ
เปนเหตุ อธิบายวา เพราะฝนคืออาบัติเปนตน รั่วรดทุจริตที่ปดบังไว
และเพราะไมรั่วรดทุจริตที่เปดเผยแลว.
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บทวา ฉนฺน วิวเรถ ความวา แมเมื่อเกิดความประสงคจะปด โดย
ภาวะที่เปนปุถุชน ทานก็อยาอนุวรรตนตามความประสงค พึงเปด คือพึง
ทําใหแจง พึงปลงอาบัติตามธรรม.
บทวา เอว ไดแก ดวยการเปด คือดวยการปฏิบัติตามธรรม.
บทวา ต ไดแกทุจริตนั้น คือทีป่ กปดไว.
ฝนยอมไมรั่วรด คือ ฝนคืออาบัติ และฝนคือกิเลส ยอมไมรั่ว
รด อธิบายวา ยอมยังบุคคลใหดํารงอยูในความบริสุทธิ์.
บัดนี้ พระเถระเมื่อจะแสดงวัตถุที่ตั้งแหงความสลดใจอันเปนเหตุ
แหงการปดบังวา พึงทําคนใหบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงและโดยรวดเร็ว ไมควร
ทําความประมาท จึงกลาวคํามีอาทิวา สัตวโลกถูกมัจจุกําจัด ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มจฺจุนาพฺภาหโต โลโก ความวา
สัตวโลกนี้ทงั้ หมดถูกมัจจุ คือความตาย ผูม ีปกติทําสัตวใหตกลงใน
วัฏฏะทั้งปวงกําจัดแลว ประดุจโจรถูกคนผูทําหนาที่ฆาโจร ประหารชีวิต
ฉะนั้น คือยอมไมพนเงื้อมหัตถของมัจจุนั้น.
บทวา ชราย ปริวาริโต ความวา สัตวโลกนี้ถกู ความชราอันมีหนาที่
นําเขาหาความตายยิ่งกวาการใหเกิด รุมลอม คือครอบงํา อธิบายวา หุม
หอดวยกองชรา.
บทวา ตณฺหาสลฺเลน โอติณฺโณ ความวา ถูกลูกศรคือตัณหาอันมี
ลักษณะยึดติด เหมือนลูกธนูกําซาบยาพิษ จมอยูในภายในรางกายเสียบ
คือแทงลงตรงหัวใจ. จริงอยู ตัณหาทานเรียกวา ลูกศร เพราะใหเกิด
การบีบคั้น เพราะทิ่มแทงอยูภายใน และเพราะถอนไดยาก.
บทวา อิจฺฉาธูปายิโต ความวา ถูกความอยากอันมีลักษณะ
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ปรารถนาอารมณแผดเผา. จริงอยู บุคคลผูปรารถนาอารมณนั้น เมื่อได
อารมณตามที่ปรารถนา หรือไมไดก็ตาม ยอมเปนผูเรารอน คือไดรับ
ความเรารอน ดวยความปรารถนาอันมีลักษณะตามเผานั้นนั่นแหละ.
บทวา สทา แปลวา ทุกเวลา, ก็บทวา สทา นี้ พึงประกอบเขา
ทุกบท.
บทวา ปริกฺขิตฺโต ชราย จ ความวา ไมใชมัจจุกําจัดอยางเดียว
เทานั้น โดยที่แทถูกชรารุมลอมดวย, อธิบายวา ถูกชรากั้นไว ไดแก
ลอมดวยกําแพงคือชรา ไมลวงพนชรานั้นไปได.
บทวา หฺติ นิจจฺ มตฺตาโณ ความวา เปนผูไมมีใครตานทาน คือ
ไมมีใครเปนที่พึ่ง ยอมเดือดรอน คือถูกชราและมรณะเบียดเบียนเปน
นิตยกาล. เหมือนอะไร ? เหมือนคนทําความผิดไดรับอาชญาเดือดรอน
อยูฉะนั้น ทานแสดงวา โจรผูกระทําความชั่ว การทําความผิดไว ไดรับ
การประหารชีวิตไมมีใครตานทาน ยอมเดือดรอนดวยราชอาชญาฉันใด
สัตวโลกนี้กฉ็ ันนั้น ยอมเดือดรอนดวยชราและมรณะ.
บทวา อาคจฺฉนฺตคฺคิขนฺธาว ความวา ธรรม ๓ ประการนี้คือ
มัจจุ พยาธิ และชรา ชือ่ วากองไฟเพราะอรรถวาตามเผา ยอมตามมา
ครอบงําสัตวโลกนี้ไว เหมือนกองไฟใหญ เมื่อปาใหญถูกไหมอยูก็ครอบงํา
(เผา) ปาใหญนั้นฉะนั้น, ก็สัตวโลกนี้ไมมีกําลัง คือความอุตสาหะที่จะ
เปนผูสามารถตอตาน คือครอบงําธรรมทั้งสามนั้นได, ไมมีกําลังที่จะหนี
ไป คือสัตวโลกนี้ เมื่อธรรมมีมัจจุเปนตนแลนไปครอบคลุม ไมมีกําลัง
แขงที่จะแสดงใหเห็นดานหลัง หนีไปยังที่ที่มัจจุเปนตนครอบงําไมได.
หากจะมีคําถามสอดเขามาวา ตนเองไมสามารถอยางนั้น เมื่อมีปจจามิตร
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ผูมีกําลัง ๓ จําพวก ซึ่งไมมีใครโตตอบดวยอุบายทั้งหลาย มีการลวง
เปนตน ปรากฏอยูเปนนิตย สัตวโลกควรการทําอยางไร ? ตอบวา
ควรทําวันไมใหไรประโยชนดวยมนสิการนอยบางมากบาง อธิบายวา
ควรทําวันไมใหเปลาประโยชนคือไมใหเปนหมัน ดวยการใสใจถึงวิปสสนา
นอยบาง คือเปนไปโดยชั้นที่สุดชั่วกาลสักวางูฉก มากบาง คือเปนไป
ตลอดวันและคืน เพราะเหตุที่ราตรีลวงไปเทาใด ชีวิตของสัตวก็ลวง
ไปเทานั้น คือสัตวนี้ละราตรีใด ๆ ไป คือทําใหพินาศไป ใหสิ้นไป
ชีวิตของสัตวนั้นก็พรองไปเทาราตรีนั้น ดวยเหตุนั้น ทานจึงแสดงวา
ชื่อวาการสิ้นไปแหงราตรีเปนการสิ้นไปแหงอายุ เพราะราตรีนั้นจะไมหวน
กลับมา. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
สัตวอยูใ นครรภมารดากอนตลอดราตรีใด ราตรีนั้น
ตั้งขึ้นแลวก็ไป ราตรีนั้นเมื่อไปแลว ยอมไมหวนกลับมา.
มิใชดวยอํานาจราตรีอยางเดียวเทานั้น โดยที่แทแมดวยอํานาจอิริยาบถ
ก็พึงรองรับความสิ้นไปแหงชีวิต เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เดิน
เปนตน.
บทวา จรโต ไดแก เดินไป.
บทวา ติฏโต ไดแก สําเร็จการยืน.
บทวา อาสีนสยนสฺส วา แยกเปน อาสีนสฺส สยนสฺส วา แปลวา
นั่ง หรือ นอน. บางอาจารยกลาววา อาสีทน ดังนี้ก็มี, ในบาลีวา
อาสีทน นั้น พึงเห็นทุติยาวิภัตติใชในอรรถแหงฉัฏฐีวิภัตติ.
บทวา อุเปติ จริมา รตฺติ ความวา ราตรีประกอบดวยจิตดวงสุดทาย
ยอมเขาถึง. ก็ศัพทวา รตฺติ ในบทนั้น เปนเพียงหัวขอเทศนา. เวลา
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สุดทาย (คือเวลาตาย) ยอมมีแกคนผูพรั่งพรอมดวยอิริยาบถอยางใดอยาง
หนึ่ง ในบรรดาอิริยาบถมีการเดินเปนตน ดวยเหตุนั้นนั่นแล ขณะแหง
อิริยาบถของบุคคลนั้น จึงทําชีวิตใหหมดสิ้นไปดวย. เพราะเหตุนั้น ทาน
ไมควรประมาทเวลา คือทานไมควรถึงความประมาทเวลานี้ เพราะไม
ทราบไดวา ความตายจะมีในเวลาชื่อนี้. สมจริงดังที่ตรัสไววา
ชีวิตของสัตวทั้งหลายในโลกนี้ ไมมีเครื่องหมาย
กําหนดรูไมไดเปนของฝดเคือง เปนของเล็กนอย และ
ประกอบดวยทุกข.
อธิบายวา เพราะฉะนั้น ผูไมประมาทโอวาทตนอยางนี้แลว พึงกระทํา
ความเพียรเนือง ๆ ในสิกขาทั้ง ๓ เถิด.
จบอรรถกถาสิริมัณฑเถรคาถาที่ ๑๓
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๑๔. สัพพกามเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสัพพกามเถระ
[๓๖๐] สัตวสองเทานี้เปนสัตวไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น เต็ม
ไปดวยซากศพตาง ๆ มีของโสโครกไหลออกทั่วกาย
ของบริหารอยูเปนนิตย เบญจกามคุณอันนารื่นรมยใจ
เหลานี้ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ ทีม่ ี
ปรากฏอยูในรูปรางหญิง ยอมลอลวงปุถุชนใหลําบาก
เหมือนพรานเนื้อแอบดักเนื้อดวยเครื่องดัก พรานเบ็ดจับ
ปลาดวยเบ็ด บุคคลจับวานรดวยตังฉะนั้น ปุถุชน
เหลาใด มีจิตกําหนัดเขาไปซองเสพหญิงเหลานั้น ปุถุชน
เหลานัน้ ยอมยังสงสารอันนากลัวใหเจริญ ยอมกอภพใหม
ขึ้นอีก. สวนผูใดงดเวนหญิงเหลานั้น เหมือนบุคคลสลัด
หัวงูดวยเทา ผูนั้นเปนผูมีสติ ระงับตัณหาอันซานไปใน
โลกเสียได เราเห็นโทษในกามทั้งหลาย เห็นการออก
บรรพชาโดยความเกษม สลัดตนจากกามทั้งปวง เราได
บรรลุความสิ้นอาสวะแลว.
จบสัพพกามเถรคาถา
ในวรรคนี้รวมคาถาได ๘๔ คาถา พระเถระที่ภาษิตคาถา ๑๔
รูป คือ
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๑. พระอุรุเวลกสัสปเถระ ๒. พระเตกิจฉกานิเถระ ๓. พระมหานาคเถระ ๔. พระกุลลเถระ ๕. พระมาลุงกยปุตตเถระ ๖. พระสัปปทาสเถระ ๗. พระกาติยานเถระ ๘. พระมิคชาลเถระ ๙. พระเชนตปุโรหิตปุตตเถระ ๑๐. พระสุมนเถระ ๑๑. พระนหาตกมุนิเถระ
๑๒. พระพรหมทัตตเถระ ๑๓. พระสิริมัณฑกเถระ ๑๔. พระสัพพกามเถระ.
จบฉักกนิบาต

อรรถกถาสัพพกามีเถรคาถา ที่ ๑๔
๑

คาถาของทานพระสัพพกามีเถระ มีคําเริ่มตนวา ทฺวิปาทโก ดังนี้.
เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา พระเถระนี้ไดเห็นพระเถระรูปหนึ่งชําระความแตกความ
สามัคคี อันเกิดขึ้นในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระ แลวจัด
ตั้งใหเปนปกติตามเดิม จึงตั้งความปรารถนาวา แมเราก็พึงเปนผูสามารถ
ชําระความแตกความสามัคคี ในพระศาสนาของพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง
ในอนาคต แลวปรารถนาจัดตั้งใหเปนปกติตามเดิม ดังนี้ แลวกระทําบุญ
ทั้งหลายอันสมควรแกกรรมนั้น ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ในพุทธุปบาทกาลนี้ เมื่อพระผูมีพระภาคเจายังไมเสด็จปรินิพพาน บังเกิด
ในตระกูลกษัตริย ในนครเวสาลี ไดนามวา สัพพกามะ พอเจริญวัยพวก
ญาติก็จัดใหมีเหยาเรือน แตเพราะเปนผูมีอัธยาศัยในการออกจากทุกข
๑. บาลีเปน สัพพากามเถรคาถา.
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เกลียดการครองเรือน จึงบวชในสํานักของพระธรรมภัณฑาคาริก กระทํา
อยู ไดเขาไปยังนครเวสาลีพรอมกับพระอุปชฌาย จึงไดไปยังเรือนญาติ.
ณ เรือนญาตินั้น ภรรยาเกาไดรับความทุกข เพราะพลัดพรากจากสามี
ซูบผอม ผิวพรรณหมองคล้ํา ไมแตงตัว นุงผาเกา ๆ ไหวทานแลวไดยืน
รองไหอยูที่สวนสุดขางหนึ่ง เมือ่ พระเถระเห็นดังนั้นก็เกิดความเมตตา
อันมีกรุณาเปนตัวนํา พลันกิเลสก็เกิดขึ้นดวยอํานาจอโยนิโสมนสิการใน
อารมณที่ไดเสวยมาแลว.
ทานเกิดความสลดใจเหมือนมาอาชาไนยที่เขาหวดดวยแส ทันใด
นั้นเอง จึงไปยังปาชากําหนดเอาอสุภนิมิต กระทําฌานที่ไดในปาชานั้น
ใหเปนบาท เจริญวิปสสนาก็ไดบรรลุพระอรหัต.
ลําดับนั้น พอตาของทานพาธิดาผูประดับตกแตงมา ประสงคจะ
ใหทานสึก จึงไดไปยังวิหารพรอมดวยบริวารมากมาย. พระเถระรูความ
ประสงคของนางแลว เมื่อจะประกาศความที่ตนไมกําหนัดในกามทั้งหลาย
และความที่คนเปนผูไมติดในอารมณทั้งปวง จึงไดกลาวคาถา เหลานี้วา
สัตวสองเทานี้เปนสัตวไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น เต็ม
ไปดวยซากศพตาง ๆ มีของโสโครกไหลออกทั่วกาย ตอง
บริหารอยูเปนนิตย. เบญจกามคุณอันนารื่นรมยใจเหลานี้
คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ ที่มีปรากฏใน
รูปรางหญิง ยอมลอลวงปุถุชนใหลําบาก เหมือนพราน
เนื้อแอบดักเนื้อดวยเครื่องดัก พรานเบ็ดจับปลาดวยเบ็ด
บุคคลจับวานรดวยตังฉะนั้น ปุถุชนเหลาใดมีจิตกําหนัด
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๖๐.
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เขาไปซองเสพหญิงเหลานั้น ปุถุชนเหลานั้นยอมยัง
สงสารอันนากลัวใหเจริญ ยอมกอภพใหมขนึ้ อีก สวน
ผูใดงดเวนหญิงเหลานั้น เหมือนบุคคลสลัดหัวงูดวยเทา
ผูนั้นเปนผูมีสติ ระงับตัณหาอันซานไปในโลกเสียได เรา
เห็นโทษในกามทั้งหลาย เห็นการออกบรรพชาโดยความ
เกษม สลัดตนจากกามทั้งปวง เราไดบรรลุความสิ้น
อาสวะแลว.
บทวา ทฺวิปาทโก ในคาถานั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:- กายแมที่
ไมมีเทาเปนตน เปนกายไมสะอาดทั้งนั้น ก็จริง ถึงอยางนั้น ทานกลาว
อยางนี้ ดวยอํานาจวิสัยที่การทําใหยิ่ง หรือดวยการกําหนดอยางสูง อีก
อยางหนึ่ง เพราะเหตุที่กายอื่น ๆ แมไมสะอาด บุคคลเอาของเค็มและของ
เปรี้ยวเปนตนมาปรุงเขา ก็ทําใหเปนโภชนะสําหรับมนุษยทั้งหลายได
แตกายมนุษยทําใหเปนโภชนะไมได. เพราะฉะนั้น เมื่อจะแสดงสภาวะ
อันไมสะอาดยิ่งแหงกายมนุษยนั้น ทานจึงกลาววา ทฺวิปาทโก ดังนี้.
บทวา อย นี้ ทานกลาวหมายเอารูปหญิงที่ปรากฏในเวลานั้น.
บทวา อสุจิ แปลวา ไมสะอาดเลย อธิบายวา ในรูปหญิงนี้ ไมมี
ความสะอาดอะไรเลย.
บทวา ทุคฺคนฺโธ ปริหีรติ ความวา เปนกายมีกลิ่นเหม็น เจาของ
ปรุงแตงดวยดอกไมและของหอมเปนตน บริหารอยู.
บทวา นานากุณปปริปูโร ไดแก เต็มดวยซากศพอเนกประการ
มีผมเปนตน.
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ในบทวา วิสฺสวนฺโต ตโต ตโต นี้ เชื่อมความวา กายนี้ แมเมื่อ
ชนทั้งหลายพยายามเพื่อจะปกปดความที่กายเปนของนาเกลียด ดวยดอกไม
และของหอมเปนตน ก็ทําความพยายามนั้นใหไรผล ทําน้ําลายและน้ํามูก
เปนตนใหไหลออกจากทวารทั้ง ๙ และทําเหงื่อที่หมักหมมใหไหลออก
จากขุมขนทั้งหลายบริหารอยู.
เมื่อจะแสดงวา ก็กายนี้แมเปนของนาเกลียดอยางนี้ ก็ยังลวงปุถุชน
ผูบอดเขลาดวยรูปเปนตนของตน เหมือนพรานเนื้อลวงเนื้อเปนตน ดวย
เครื่องดักมีหลุม (พราง) เปนตนฉะนั้น จึงกลาวคํามีอาทิวา มิค ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มิค นิลีน กูเฏน ความวา เหมือน
พรานเนื้อแอบคือซอนดักเนื้อ ดวยเครื่องดักมีบวงเปนตน. จริงอยู อิว
ศัพทที่กําลังจะกลาวถึง แมในประโยคนี้ ก็ควรนํามาประกอบเขา.
บทวา พฬิเสเนว อมฺพุช ความวา เหมือนพรานเบ็ดตกสัตวที่เกิด
ในน้ําคือปลา ดวยเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อไวฉะนั้น.
บทวา วานร วิย เลเปน ความวา เบญจกามคุณยอมลวงปุถุชนผู
บอดใหลําบาก เหมือนพรานเนื้อลวงจับลิงดวยดังซึ่งวางไวที่ตนไมและ
ศิลาเปนตน.
เพื่อจะหลีกเลี่ยงคําถามที่วา ใครทําใหลําบาก จึงกลาวคํามีอาทิวา
รูป เสียง ดังนี้. จริงอยู สวนของกาม ๕ สวนมีรูปเปนตน โดยพิเศษ
เปนที่อาศัยของวัตถุที่เปนวิสภาคกัน ทําใจของปุถุชนผูบอดผูถูกหอมลอม
ดวยอโยนิโสมนสิการ อันเปนที่เขาไปอาศัยของวิปลาส ใหยินดี ชื่อวา
ยอมยังอันธปุถุชนเหลานั้นใหลําบาก เพราะนาความพินาศมาให โดย
ความที่รูปเปนตนเปนวัตถุที่ตั้งของกิเลส. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
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รูป เสียง ฯลฯ ปรากฏในรูปหญิง. ก็ศพั ท หญิง ในคํานั่น พึงทราบวา
ทานกระทําดวยอํานาจอารมณที่ทําใหยิ่ง. ดวยเหตุนั้นแหละ ทานจึง
กลาววา ปุถุชนเหลาใดซองเสพหญิงเหลานั้น ดังนี้เปนตน .
คํานั้นมีเนื้อความวา ปุถุชนเหลาใดมีจิตกําหนัด คือมีจิตถูกราคะ
ความกําหนัดครอบงํา ยอมซองเสพหญิงเหลานั้น ดวยการกําหนดวาเปน
เครื่องอุปโภคใชสอย.
บทวา วฑฺเฒนฺติ กฏสึ โฆร ความวา ปุถุชนเหลานัน้ ยอมยัง
สงสาร กลาวคือ กฏสิ การทองเที่ยวเพราะคนอันธพาลยินดียิ่งนัก อัน
นากลัว คืออันนําความกลัวมาดวยชาติเปนตน และดวยนรกเปนตน ให
เจริญดวยการเกิดและการตายเปนตนบอย ๆ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ยอมกอภพใหมขึ้นอีก ดังนี้.
บทวา โย เจตา ความวา สวนบุคคลใดงดเวนหญิงเหลานั้นเสีย
ไดดวยการขม และการตัดขาดฉันทราคะในหญิงเหลานั้น เหมือนคนสลัด
หัวงูดวยเทา เปนผูมีสติลวงพนตัณหา กลาวคือความซานไปในโลก เพราะ
ละโลกทั้งปวงไดแลวดํารงอยู.
บทวา กาเมสฺวาทีนว ทิสฺวา ความวา เห็นอาทีนพ คือโทษอันต่ํา
ชาโดยประการมิใชนอยในวัตถุกามและกิเลสกามทั้งหลาย โดยนัยมีอาทิ
วา กามทั้งหลายเปรียบดวยทอนกระดูก มีความลําบากมาก มีความ
คับแคนมาก.
บทวา เนกฺขมฺม ทฏุ เขมโต ความวา เห็นเนกขัมมะโดยภาวะ
อันออกจากกามและภพทั้งหลาย ไดแกบรรพชาและพระนิพพาน โดย
ความเกษม คือโดยปลอดอันตราย.
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สลัดออก คือพรากออกจากกรรมทั้งปวง ไดแก จากธรรมอันเปน
ไปในภูมิ ๓. ธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ แมทั้งหมดนี้ ชื่อวากาม เพราะ
อรรถวาเปนที่ตั้งแหงความใคร ก็พระเถระพรากแลวจากกามเหลานั้น.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เราไดบรรลุความสิ้นอาสวะแลว ดังนี้.
พระเถระกลาวธรรมดวยคาถา ๕ คาถาเบื้องตน ดวยประการอยางนี้
แลว พยากรณพระอรหัตผลดวยคาถาที่ ๖. พอตาไดฟงดังนั้น คิดวา
ทานผูนี้ไมติดในสิ่งทั้งปวง ใคร ๆ ไมอาจที่จะใหทานผูนี้หมุนไปในกาม
ทั้งหลายได จึงไดไปตามทางที่มาแลวนั่นแล. ฝายพระเถระ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลวได ๑๐๐ ป อุปสมบทได ๑๒๐ พรรษา เปน
พระเถระในแผนดิน ชําระเสนียดแหงพระศาสนาที่ภิกษุวัชชีบตุ รชาวเมือง
เวสาลีใหเกิดขึ้น สังคายนารอยกรองพระธรรมครัง้ ที่ ๒ แลวจึงสั่งติสสมหาพรหมวา ทานจงชําระสะสางเสนียดอันจะเกิดขึ้น ในสมัยพระเจา
ธรรมาโศก ในอนาคตกาล แลวปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
จบอรรถกถาสัพพกามีเถรคาถาที่ ๑๔
จบปรมัตถทีปนี
จบอรรถกถาเถรคาถา ฉักกนิบาต
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เถรคาถา สัตตกนิบาต
๑. สุนทรสมุทรเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสุนทรสมุทรเถระ
[๓๖๑] หญิงแพศยาผูประดับประดารางกาย นุงหมผาใหม
ทัดทรงดอกไม ลูบไลดวยเครื่องหอม เทายอมดวยสีแดง
อันงาม สวมรองเทาทอง นางถอดรองเทายืนประคอง
อัญชลีอยูขางหนา กลาวกะเราผูเคยยําเกรง เลาโลมดวย
ถอยคําอันออนหวานวา ทานเปนบรรพชิตหนุม ขอจงเชือ่
ฟงคําดิฉัน ขอเชิญทานสึกออกมาบริโภคถามอันเปนของ
มนุษยเถิด. ดิฉันขอใหสัตยปฏิญาณแกทาน หรือดิฉันจะ
นําไฟมาทําสบถก็ได เมื่อใดเราทั้งสองแกเฒาจนถือไมเทา
เมื่อนั้น เราทั้งสองจึงคอยบวช เราทั้งสองถือเอาชัยใน
โลกทั้งสองกอนเถิด. เราเห็นหญิงแพศยาคนนั้น ผูตกแตงรางกาย นุงหมผาใหมอันงามดีมาทําอัญชลี พูดจา
ออนวอนเรา เหมือนกับบวงมัจจุราชอันธรรมชาติดักไว
ลําดับนั้น โยนิโสมนสิการเกิดขั้นแกเรา เราไดเห็นโทษ
ของสังขารแลว เกิดความเบื่อหนาย ลําดับนั้น จิตของ
เราก็หลุดพนจากกิเลส ขอทานจงเห็นคุณวิเศษของพระธรรมอยางนี้เถิด บัดนี้ เราไดบรรลุวิชชา ๓ แลว ไดทํา
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ตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาแลว.
จบสุนทรสมุทรเถรคาถา

อรรถกถาสุนทรสมุทรเถรคาถาที่ ๑
ในสัตตกนิบาต มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :คาถาของทานพระสุนทรสมุทรเถระ มีคําเริ่มตนวา อลงฺกตา ดังนี้.
เรื่องนี้มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
แมพระเถระนี้ก็ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไว ในพระพุทธเจาปางกอน
ทั้งหลาย สั่งสมบุญทั้งหลายไวในภพนั้น ๆ ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิด
เปนบุตรของเศรษฐีผูมีทรัพยสมบัติมากคนหนึ่ง ในกรุงราชคฤห ไดมี
ชื่อวา สมุทร. แตปรากฏชื่อวา สุนทรสมุทร เพราะมีรูปสมบัติ.
ทานดํารงอยูในปฐมวัย ไดเห็นพุทธานุภาพในคราวที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขากรุงราชคฤห ถึงไดศรัทธา เพราะเปนผูมีอัธยาศัยในการ
สลัดออก (จากทุกข) จึงบวช ไดอุปสมบทแลวสมาทานธุดงค จากกรุงราชคฤหไปยังกรุงสาวัตถี เรียนวิปสสนาในสํานัก ของภิกษุผูเปนกัลยาณมิตร บําเพ็ญเพียรกรรมฐานอยู. ในวันมีมหรสพในกรุงราชคฤห มารดา
ของทานไดเห็นลูกเศรษฐีอื่นๆ พรอมภรรยา พากันตกแตงประดับประดา
เลนมหรสพอยู หวนระลึกถึงบุตรจึงรองไห.
หญิงคณิกาคนหนึ่งเห็นดังนั้น จึงถามถึงเหตุที่รองไห นางจึงบอก
เหตุนั้น แกหญิงคณิกาคนนั้น. หญิงคณิกาไดฟงดังนั้นจึงกลาววา ดิฉัน
จักนําเธอมา เบื้องตนทานจงเห็นแกความเปนลูกผูหญิงของดิฉันกอน
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นางจึงสัญญาวา ถาเมื่อเปนอยางนั้น เราจักการทําเจาเทานั้น ใหเปน
ภรรยาเขาแลวตั้งใหเปนเจาของตระกูลนี้ ดังนี้แลว ใหทรัพยเปนอันมาก
แลวสงไป นางจึงไปยังกรุงสาวัตถี ดวยบริวารเปนอันมากแลวพักอยูใน
เรือนหลังหนึ่ง ใกลที่เที่ยวบิณฑบาตของพระเถระ ใชใหคนอื่น ๆ ถวาย
บิณฑบาตแกพระเถระโดยเคารพ และ (ตนเอง) ตกแตงประดับประดา
สวมรองเทาทอง แสดงตนให (พระเถระเห็น).
ครั้นวันหนึ่ง นางเห็นพระเถระกําลังเดินไปทางประตูเรือน จึงถอด
รองเทาทองประคองอัญชลีเดินไปขางหนา เชื้อเชิญพระเถระดวยการเชื้อ
เชิญดวยกาม มีประการตาง ๆ. พระเถระไดฟงดังนั้นจึงคิดวา ธรรมดา
จิตของปุถุชนมักหวั่นไหว ถากระไร เราพึงทําความอุตสาหะพยายามใน
บัดนี้แหละ ยืนอยูในที่นั้นนั่นเอง บําเพ็ญภาวนาก็ไดอภิญญา ๖ ซึ่งทาน
หมายกลาว ไววา
หญิงแพศยาผูประดับรางกาย นุงหมผาใหมอันงาม
ทัดทรงดอกไม ลูบไลดวยเครื่องหอม เทายอมดวยสีแดง
สวมรองเทาทอง นางถอดรองเทายืนประคองอัญชลีอยู
ขางหนา กลาวกะเราผูเคยยําเกรง ดวยถอยคําอันออน
หวานวา
ทานเปนบรรพชิตหนุม ขอจงเชือ่ ฟงคําของดิฉัน ขอ
เชิญทานสึกออกมาบริโภคกามอันเปนของมนุษยเถิดดิฉัน
ขอใหสตั ยปฏิญาณแกทาน หรือดิฉันจะนําเอาไฟมาทํา
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๖๑.
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สบถก็ได. เมื่อใด เราทั้งสองแกเฒาจนถึงถือไมเทา เมื่อ
นั้นเราทั้งสองจึงคอยบวช เราทั้งสองถือเอาชัยในโลกทั้งสองกอนเถิด.
เราเห็นหญิงแพศยาคนนั้น ผูตกแตงรางกาย นุงหม
ผาใหมอันงามดี มาทําอัญชลีออนวอนเรา เหมือนกับบวง
มัจจุราช อันธรรมชาติดักไว. ลําดับนั้น โยนิโสมนสิการ
เกิดขึ้นแกเรา เราไดเห็นโทษของสังขารแลว เกิดความ
เบื่อหนาย. ลําดับนัน้ จิตของเราก็หลุดพนจากกิเลส ขอ
ทานจงเห็นคุณวิเศษของพระธรรมอยางนี้เถิด บัดนี้ เราได
บรรลุวชิ ชา ๓ แลว ไดทําตามคําสอนของพระพุทธเจา
แลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มาลธารี ไดแก ทัดทรงระเบียบดอกไม
คือประดับพวงดอกไม.
บทวา วิภูสิตา ไดแก ตกแตงกายดวยดอกไม และลูบไลดวย
เครื่องหอมเปนตน โดยการทําที่พรองใหเต็ม.
ดวยบทวา อลงฺกตา นี้. ทานประสงคเอาการประดับดวยเครื่อง
อาภรณทั้งหลาย มีสรอยขอมือและสรอยคอเปนตน.
บทวา อลตฺตกกตาปาทา ไดแก ผูมีเทาทั้งคูยอมดวยน้ําครั่ง อัน
มีสีดังดอกชัยพฤกษและดอกคําแกจัด. จริงอยู บทวา อลตฺตกกตาปาทา
นี้ เปนบทสมาส (วิธียอศัพททางภาษาบาลี) ควรจะกลาววา อลตฺตกกตปาทา แตทานทําใหเปนทีฆะ เพื่อสะดวกในการแตงคาถา. แตในเมื่อ
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ไมเปนบทสมาส จะตองเขาใจคําที่เหลือ (ซึ่งจะตองเดิมเขามา) วา
ตสฺสา.
ในบทวา ปาทุการุยฺห เวสิกา นี้ พึงเติมคําที่เหลือเขามาวา หญิง
คนหนึ่งผูอาศัยรูปเลี้ยงชีพ มีเพศตามที่กลาวแลว สวมรองเทาทองยืนอยู.
บทวา ปาหุกา โอรุหิตฺวาน แปลวา ลงจากรองเทา อธิบายวา
ถอดรองเทาทอง.
บทวา ปฺชลีกตา ความวา นางคือหญิงแพศยา ประคองอัญชลี
กลาวกะเรา อีกอยางหนึ่ง เวนคําอื่น ๆ ที่เนื่องกันมาเสีย นางไดกลาวเอง
คือดวยตนเองทีเดียว.
บทวา สณฺเหน ไดแก กลมเกลี้ยง.
บทวา มุทุนา แปลวา ออนหวาน. แมจะไมกลาวคําวา วจเนน
ก็ยอมเปนอันกลาว เพราะกลาวคําวา อภาสถ ไว.
ดวยบทวา ยุวาสิ ตฺว ปพฺพชิโต นี้ ทานแสดงความวา ทานเมื่อ
บวชก็เปนคนหนุมแนนบวช เมื่อจะบวชควรบวชในเมื่ออายุถึง ๗๐ ป
มิใชหรือ.
บทวา ติฏาหิ มม สาสเน ความวา ทานจงตั้งอยูในถอยคําของ
เราเถิด. เพื่อจะหลีกเลี่ยงคําถามวา ก็คํานั้นเปนอยางไร ? นางจึงกลาววา
จงบริโภคกามอันเปนของมนุษยเถิด. บุคคลผูประสงคจะบริโภคกาม
ตองปรารถนารูปสมบัติ วัยสมบัติ บริขารสมบัติ และโภคสมบัติ. ในสมบัติ
เหลานั้น พระเถระจึงกลาววา เราจักมีโภคสมบัติมาแตไหน เพราะเหตุนั้น
นางจึงกลาววา ดิฉันจะใหทรัพยอันเปนเครื่องปลื้มใจแกทาน. พระเถระ
จะพึงสําคัญวา คํานี้นั้นจะพึงเชื่อไดอยางไร เพราะเหตุนั้น นางเมื่อจะ
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ใหพระเถระนั้นเชื่อถือจึงกลาววา ดิฉันขอทําสัตยปฏิญาณแกทาน หรือ
วาดิฉันจะนําเอาไฟมาทําสบถก็ได. อธิบายวา คําใดที่ดิฉันปฏิญาณไววา
ทานจงบริโภคกามอันเปนของมนุษยเถิด ดิฉันจะใหทรัพยเครื่องปลื้มใจ
แกทาน คํานั้นดิฉันขอใหสัตยปฏิญาณไวอยางเด็ดขาด ถาทานยังไมตกลง
ใจแกดิฉัน ดิฉันจะนําเอาไฟมาทําสบถก็ได คือดิฉันจะนําเอาไฟมาแลว
การทําสบถตอหนาไฟ.
บทวา อุภยตฺถ กฏคฺคโห ความวา การที่เราทั้งสองบวชในเวลา
แกเฒา เปนการถือชัยชนะในโลกทัง้ สองไวได อธิบายวา ขอที่เราทั้งสอง
ใชสอยโภคะไปจนตราบเทาถือไมเทานั้น ชื่อวาไมเสื่อมจากโภคะแมใน
โลกนี้ ขอที่เราทั้งสองจักบวชในภายหลังนั้น ชือ่ วาไมเสื่อมจากโภคะแม
ในโลกหนา.
บทวา ตโต แปลวา เหตุนั้น คือเหตุแหงคําที่หญิงแพศยานั้น ผู
เชื้อเชิญ ดวยกามทั้งหลาย กลาวดวยคํามีอาทิวา ทานยังเปนหนุม และดวย
คํามีอาทิวา เมื่อใด เราทั้งสองแกเฒา ดังนี้. จริงอยู พระเถระกระทํา
คํานั้นใหเปนดุจขอสับ การทําสมณธรรม ไดทําประโยชนของตนให.
บริบูรณแลว. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวในหนหลังแล.
จบอรรถกถาสุนทรสมุทรเถรคาถาที่ ๑
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๒. ลกุณฏกเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระลกุณฏกเถระ
[๓๖๒] ภัททิยภิกษุอยู ณ อัมพาฏการามอันเลอเลิศใกลไพรสณฑ ไดถอนตัณหาพรอมทั้งรากขึ้นแลว เปนผูเจริญ
ดวยคุณมีศีลเปนตน เพงฌานอยูในไพรสณฑนั้น กามโภคีบคุ คลบางพวกยอมยินดีดวยเสียงตะโพน เสียงพิณ
และบัณเฑาะว แตความยินดีของพวกเขานั้นไมประเสริฐ
ไมประกอบดวยประโยชน สวนเรายินดีแลวในคําสอน
ของพระพุทธเจา ยินดีอยูที่โคนไม ถาพระพุทธเจาได
ประทานพรแกเรา เรารับพรนั้นแลว ถือเอากายคตาสติ
อันโลกทั้งปวงพึงเจริญเปนนิตย ชนเหลาใดถือรูปรางเรา
เปนประมาณ และถือเสียงเราเปนประมาณ ชนเหลานัน้
ตกอยูในอํานาจฉันทราคะ ยอมไมรูจักเรา คนพาลถูก
กิเลสกัน้ ไวรอบดาน ยอมไมรภู ายใน ทั้งไมเห็นภายนอก ยอมลอยไปตามเสียงโฆษณา แมบุคคลผูเห็นผล
ภายนอก ไมรูภายใน เห็นแตกายนอก ก็ลอยไปตาม
เสียงโฆษณา สวนผูใดมีความเห็นไมถูกกั้น ยอมรูชดั
ทั้งภายใน และเห็นแจงทั้งภายนอก ผูนั้นยอมไมลอย
ไปตามเสียงโฆษณา.
จบลกุณฏกเถรคาถา
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อรรถกถาลกุณฑกภัททิยเถร คาถาที่ ๒
๑

คาถาของทานพระลกุณฑกภัททิยเถระ มีคําเริ่มตนวา ปเร
อมฺพาฏการาเม ดังนี้. เรือ่ งนี้มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระ พระเถระนี้
บังเกิดในตระกูลมีโภคะมาก ในหังสวดีนคร พอเจริญวัย นัง่ ฟงธรรมอยู
ในสํานักของพระศาสดา ในขณะนั้น ไดเห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุ
รูปหนึ่งไวในตําแหนงเปนผูเลิศแหงภิกษุผูมีเสียงไพเราะ แมตนเองก็
ปรารถนาฐานันดรนั้น จึงถวายมหาทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประธาน แลวไดกระทําปณิธานความปรารถนาวา โอหนอ แมขาพระองค
ก็พึงเปนผูเลิศแหงภิกษุผูมีเสียงไพเราะ ในศาสนาของพระพุทธเจาพระองค
หนึ่งในอนาคต เหมือนภิกษุรูปนี้. และพระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นความ
ปรารถนานั้นไมมีอันตราย จึงทรงพยากรณแลวหลีกไป.
เขาการทําบุญในหังสวดีนั้นจนตลอดชีวิต ทองเที่ยวไปในเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาผุสสะ เกิดเปนนกดุเหวา
มีขนปกวิจิตรงดงาม คาบผลมะมวงหวานจากพระราชอุทยานบินไป ไดเห็น
พระศาสดา มีใจเลื่อมใส จึงเกิดความคิดวาจักถวาย. พระศาสดาทรง
ทราบความคิดของนกดุเหวานั้น จึงทรงนั่งถือบาตร. นกดุเหวาไดใสผล
มะมวงสุกลงในบาตรของพระศาสดา. พระศาสดาเสวยผลมะมวงสุกนั้น.
นกดุเหวานั้นมีใจเลื่อมใสจึงยับยังอยูตลอดสัปดาห ดวยสุขอันเกิดจากปติ
นั้น และดวยบุญกรรมนัน้ จึงเปนผูมีเสียงไพเราะ.
๑. บาลีเปน ลกุณฏกเถรคาถา.
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ก็ในกาลแหงพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อมหาชนปรารภจะสราง
พระเจดีย วาจะสรางขนาดไหน, เมื่อเขากลาววาประมาณ ๗ โยชน ก็
กลาววาขนาดนั้นใหญเกินไป เมื่อใคร ๆ. กลาววา ๖ โยชน ก็กลาววา
แมขนาดนั้นก็ใหญเกินไป เมื่อใคร ๆ กลาววา ๕ โยชน ๔ โยชน ๓ โยชน
๒ โยชน ดังนี้ ในคราวนั้น พระเถระนี้เปนหัวหนาชาง พูดขึ้นวา มาเถิด
ทานผูเจริญทั้งหลาย ควรจะทําใหปฏิบัติไดสะดวกในอนาคต ดังนี้แลว จึง
เอาเชือกวงแลวหยุดอยูในที่สุดคาวุตหนึ่ง จึงกลาววา คานหนึ่งๆ ไดคาวุต
หนึ่ง ๆ จักเปนเจดียกลมโยชนหนึ่ง สูงโยชนหนึ่ง ชนเหลานั้นก็เชื่อถือ
ถอยคําของหัวหนาชางนั้น ๆ ไดกระทําขนาดประมาณแหงพระพุทธเจาผูหา
ประมาณมิได ดวยประการดังนี้แล. ก็ดวยกรรมนั้น หัวหนาชางนั้น จึง
เปนผูมีขนาดต่ํากวา อื่น ๆ ในที่ที่เกิดแลว ๆ.
ในกาลแหงพระศาสดาของเราทั้งหลาย เขาบังเกิดในตระกูลที่มี
โภคะมากโนกรุงสาวัตถี. ไคมีชื่อวา ภัททิยะ แตเพราะเปนคนเตี้ย จึง
ปรากฏชื่อวา ลกุณฑกภัททิยะ. ลกุณฑกภัททิยะนั้น ไดฟงธรรมในสํานัก
ของพระศาสดา ไดศรัทธาบวชแลว เปนพหูสูต เปนพระธรรมกถึก
แสดงธรรมแกคนเหลาอื่นดวยเสียงอันไพเราะ. ครั้นในวันมหรสพวันหนึ่ง
หญิงคณิกาคนหนึ่งไปรถกับพราหมณคนหนึ่ง เห็นพระเถระจึงหัวเราะจน
เห็นฟน. พระเถระถือเอานิมิตในกระดูกฟนของหญิงนั้นแลวทําฌานให
เกิดขึ้น กระทําฌานนั้นใหเปนบาท เจริญวิปสสนาไดเปนพระอนาคามี
ทานอยูดวยกายคตาสติเปนเนืองนิตย วันหนึ่ง อันทานพระธรรมเสนาบดี
โอวาทอยู ก็ดํารงอยูในพระอรหัต. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวใน
อุปทาน วา
๑

๑. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๑๓๑.
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ในแสนกัปแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวา
ปทุมุตตระ ทรงรูจบธรรมทั้งปวง เปนเพระผูนําโลก ได
เสด็จอุบัติขึ้นในโลก ครั้งนั้น เราเปนบุตรเศรษฐีมีทรัพย
มากภายในพระนครหังสวดี เทีย่ วเดินพักผอนอยู ไดไป
ถึงสังฆาราม. คราวนั้น พระผูนําโลก ผูทําโลกใหโชติ
ชวงพระองคนั้นทรงแสดงธรรม ไดตรัสสรรเสริญพระสาวกผูป ระเสริฐกวาสาวกทั้งหลายผูมีเสียงไพเราะ เรา
ไดฟงดังนั้นแลวก็ชอบใจ จึงไดทําสักการะแกพระพุทธเจา
ผูแสวงหาคุณอันใหญ ถวายบังคมพระบาททั้งสองของ
พระศาสดาแลว ปรารถนาฐานันดรนั้น ครั้งนั้น พระพุทธเจาผูแนะนําชั้นพิเศษ ไดตรัสพยากรณในทานกลาง
สงฆวา ในอนาคตกาล ทานจักไดฐานันดรนี้สมดังมโนรถ
ความปรารถนา. ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้ พระศาสดา
มีพระนามวาโคดมโดยพระโคตร ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักอุบัติขึ้นในโลก. เศรษฐีนี้จักไดเปน
ธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอัน
ธรรมเนรมิต เปนสาวกของพระศาสดา มีนามวา ภัททิยะ.
เพราะกรรมที่ทําไวดีนั้น และเพราะการตั้งเจตจํานงไว
เราละรางมนุษยแลวไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส. ในกัปที่ ๙๒
แตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวาผุสสะ พระผูนํา
ยากที่จะหาผูเสมอ ยากที่จะขมขี่ได ผูสูงสุดกวาโลก
ทั้งปวง ไดเสด็จอุบัติขึ้น พระองคทรงสมบูรณดวยจรณะ
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เปนผูประเสริฐ เที่ยงตรง ทรงมีความเพียรเผากิเลส
ทรงแสวงหาประโยชนเกื้อกูลแกสรรพสัตว ทรงเปลื้อง
สรรพสัตวเปนอันมากใหพนจากกิเลสเครื่องจองจํา, เรา
เกิดเปนนกดุเหวาขาวอยูในพระอารามอันนาเพลิดเพลินใจ
ขอพระผุสสะสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น เราอยูที่ตน
มะมวงใกลพระคันธกุฎี ครั้งนั้นเราเห็นพระพิชิตมารผูสูง
สุด เปนพระทักขิไณยบุคคล เสด็จดําเนินไปบิณฑบาต
จักทําจิตใหเลื่อมใส แลวรองดวยเสียงอันไพเราะ ครั้งนั้น
เราบินไปสวนหลวง คาบผลมะมวงสุกดี มีผวิ ดังทองคํา
เอามานอมถวายแดพระสัมพุทธเจา เวลานั้น พระพระพิชติ มารผูประกอบดวยพระกรุณา ทรงทราบวารจิต
ของเรา จึงทรงรับบาตรจากมือของภิกษุผูอุปฏฐาก เรามี
จิตราเริง ถวายผลมะมวงแดพระมหามุนี เราใสบาตร
แลวก็เอาปกจบ รองดวยเสียงอันไพเราะ เสนาะนาฟง
นายินดี เพื่อบูชาพระพุทธเจาแลวไปรังนอน. ครั้งนั้น
นกเหยีย่ วผูมีใจชั่วชาไดโฉบเอาเราผูมีจิตเบิกบาน ผูม ี
อัธยาศัยไปสูความรักในพระพุทธเจาฆาเสีย เราจุติจาก
อัตภาพนั้น ไปเสวยสุขมากมายในสวรรคชั้นดุสิตแลวมา
สูกําเนิดมนุษย เพราะกรรมนัน้ ชักนําไป. ในภัทรกัปนี้
พระพุทธเจาผูมีพระนามตามพระโคตรวา กัสสป เปน
เผาพันธุพรหม มีพระยศใหญ ประเสริฐกวานักปราชญ
ไดอุบัตขิ ึ้น พระองคทรงยังพระศาสนาใหโชติชวง ครอบ-
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งําพวกเดียรถียผูหลอกลวง ทรงแนะนําเวไนยสัตวทั้งหลาย พระองคพรอมทั้งพระสาวกปรินิพพานแลว. เมื่อ
พระองคผูเลิศในโลกปรินิพพานแลว ประชุมชนเปนอัน
มากที่เลื่อมใส จักกระทําพระสถูปของพระศาสดา เพื่อ
บูชาพระพุทธเจา. เขาปรึกษากันอยางนี้วา จักชวยกัน
ทําพระสถูปของพระมเหสีเจา ใหสูง ๗ โยชน ประดับ
ดวยรัตนะ ๗ ประการ ครั้งนั้น เราเปนแมทัพของพระเจา
กาสีพระนามวา กิกิ ไดพูดลดประมาณเจดียของพระพุทธเจาผูหาประมาณมิได ครั้งนั้น ชนเหลานั้นไดชวย
กันทําเจดียของพระศาสดาผูมีปญญาวานรชน สูงโยชน
เดียวประดับดวยรัตนะนานาชนิด ตามถอยคําของเรา.
เพราะกรรมที่ทําไวดีนั้น และเพราะการตั้งเจตจํานงไว
เราละรางมนุษยแลวไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส ก็ในภพ
สุดทาย ในบัดนี้เราเกิดในสกุลเศรษฐีอันมั่งคั่ง สมบูรณ
มีทรัพยมาก ในนครสาวัตถีอันประเสริฐ เราไดเห็น
พระสุคตเจาคราวเสด็จเขาพระนคร ก็อัศจรรยใจ จึง
บวช ไมนานก็ไดบรรลุพระอรหัต. เพราะกรรมที่ไดทํา
(การลด) ขนาดพระเจดียนั้น เราจึงมีรางกายต่ําเตี้ยควร
แกการดูหมิ่น เราบูชาพระพุทธเจาองคที่ ๗ ดวยสุรเสียง
อันไพเราะ. จึงไดถึงความเปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย ผูม ี
เสียงไพเราะ. เพราะการถวายผล (มะมวง) แดพระพุทธเจา และเพราะการระลึกถึงพระพุทธคุณ เราจึง
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สมบูรณดวยสามัญผล ไมมอี าสวะอยู เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว...ฯลฯ... คําสอนของพระพุทธเจา เราได
ทําตามแลว.
ในกาลตอมา เมื่อทานจะพยากรณพระอรหัตผล จึงไดกลาวคาถา๓คาถา*
เหลานี้วา
ภัททิยภิกขุอยู ณ อัมพาฏการามอันเลิศใกลไพรสณฑ
ไดถอนตัณหาพรอมทั้งรากขึ้นแลว เปนผูเจริญดวยคุณมี
ศีลเปนตน เพงฌานอยูในไพรสณฑนี้ กามโภคีบุคคล
บางพวก ยอมยินดีเสียงตะโพน เสียงพิณ และบัณเฑาะว
แตความยินดีของพวกเขานั้นไมประเสริฐไมประกอบดวย
ประโยชน สวนเรายินดีแลวในคําสอนของพระพุทธเจา ยินดีอยูโคนไม. ถาพระพุทธเจาประทานพรแกเรา
และเราก็รับพรนั้นแลว ถือเอากายคตาสติอันชาวโลก
ทั้งปวงพึงเจริญเปนนิตย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปเร แปลวา ประเสริฐ คือยิ่ง อธิบายวา
วิเศษ. จริงอยู ปร ศัพทนี้ บอกถึงอรรถวา ยิ่ง เหมือนในประโยคมี
อาทิวา ดุจยิ่งกวาประมาณ.
บทวา อมฺพาฏการาเม ไดแกในอารามมีชื่ออยางนี้ . ไดยินวา
อารามนั้นสมบูรณดวยรมเงาและน้ํา ประดับดวยไพรสณฑอันนารื่นรมย.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวใหพิเศษดวยศัพทวา ปเร. สวนอาจารยบางพวก
กลาววา ในอัมพาฏกวัน คือในปาที่กําหนดหมายเอาดวยตนมะกอก.
๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๖๒.
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บทวา วนสณฺฑมฺหิ ไดแกในปาชัฏ อธิบายวา ในปาเปนที่รวม
ตนไม กอไม และเครือเถาที่สะสมกันอยูหนาแนน.
บทวา ภทฺทิโย ไดแก ผูมีชื่ออยางนี้. พระเถระพูดถึงตนเอง
เหมือนกะคนอื่น.
บทวา สมูล ตณฺหมพฺพุยฺห ความวา อวิชชา ชื่อวารากเหงาของ
ตัณหา เพราะฉะนั้น จึงถอนตัณหาพรอมทั้งวิชชาดวยอรหัตมรรค.
บทวา ตตฺถ ภทฺโทว ฌายติ ความวา เปนผูเจริญ คืองดงามดวยศีล
เปนตนอันเปนโลกุตระ เพราะเปนผูทํากิจเสร็จแลว จึงเพงอยูดวยฌาน
อันสัมปยุตดวยอรหัตผล โดยธรรมเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ในไพรสณฑนั้น.
พระเถระครั้นแสดงความยินดีในวิเวกของคนวา ยับยั้งอยูดวยผลสุข
และฌานสมาบัติทั้งหลาย ดังนี้แลว จึงแสดงความนั้นนั่นแหละโดยพยัติเรกมุข คือดานขัดแยง แมดวยคาถาวา รมนฺเตเก กามโภคีบคุ คลบาง
พวกยินดี ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มุทิงฺเคหิ ไดเเกตะโพน ที่ประกอบ
เปนตัวเปนตน
บทวา วีณาหิ ไดแก พิณอันเปนเครื่องบันเทิงเปนตน.
บทวา ปณเวหิ ความวา กามโภคีบุคคลพวกหนึ่งยอมยินดีดวย
ดนตรี ก็ความยินดีของกามโภคีบุคคลเหลานั้นนั่น ไมประเสริฐ ไม
ประกอบดวยประโยชน.
บทวา อหฺจ แกเปน อห ปน. อธิบายวา เราผูเดียวยินดีในคํา
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สอนของพระพุทธเจา คือของพระผูมีพระภาคเจา เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ
เราจึงยินดี คือยินดียิ่งอยูที่โคนไม.
พระเถระระบุถึงความยินดีในวิเวกของตนอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อ
จะสรรเสริญกายคตาสติกรรมฐานที่เจริญแลวบรรลุพระอรหัต จึงกลาว
คาถาวา พุทฺโธ เจ เม ดังนี้.
ความแหงคาถานั้นวา ขาพระพุทธเจา คือพระผูมีพระภาคเจาอัน
เราออนวอนวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอพรอยางหนึ่งกะ
พระผูมีพระภาคเจา ไมทรงปฏิเสธวา ดูกอนภิกษุ ตถาคตทั้งหลายลวง
พนพรเสียแลวแล แลวพึงใหพรแกเราตามที่ทูลขอ และพรนั้นเราไดเต็ม
ตามความประสงคของเรา คือพึงทําความปรารถนาแหงใจของเราใหถึง
ที่สุด พระเถระกลาวดวยความปริกัปดวยประการดังกลาวมานี้. พระเถระ
เมื่อจะแสดงวา เรารับพรเพราะทําการขอพรวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอสัตวโลกทั้งมวลควรเจริญกายคตาสติกรรมฐานทุกกาลเวลา และวา
สัตวโลกทั้งมวลควรเจริญกายคตาสติเปนนิตย จึงกลาววา เราถือเอา
กายคตาสติอันโลกทั้งปวงพึงเจริญเปนนิตย. บัดนี้ พระเถระเมื่อจะ
สรรเสริญการพิจารณาโดยมุข คือการติเตียนโดยไมพิจารณา จึงไดกลาว
คาถา ๔ คาถา นี้วา
ชนเหลาใดถือรูปรางเราเปนประมาณ และถือเสียง
เราเปนประมาณ ชนเหลานั้นตกอยูในอํานาจฉันทราคะ
ยอมไมรูจักเรา, คนพาลถูกกิเลสกั้นไวรอบดาน ยอมไมรู
ภายในทั้งไมเห็นภายนอก ยอมลอยไปตามเสียงโฆษณา.
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๖๒.
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แมบคุ คลผูเห็นผลภายนอก ไมรูภายใน เห็นแตภายนอก
ก็ลอยไปตามเสียงโฆษณา. สวนผูใดมีความเห็นไมถูก
กั้น ยอมรูชัดทั้งภายใน และเห็นแจงทั้งภายนอก ผูนั้น
ยอมไมลอยไปตามเสียงโฆษณา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เย ม รูเปน ปามึสุ ความวา ชนเหลาใด
ไมรู คือประมาณเราผูทรามดวยรูปของเราอันไมนาเลื่อมใส คือต่ําทราม
และดวยสรีระคือธรรมวา ปญญาก็เชนกับอาการ อธิบายวา เยาะเยยวา
ผูนี้เลวทราม จึงสําคัญโดยการกําหนดเอา.
บทวา เย จ โฆเสน อนฺวคู ความวา ก็ขอที่สัตวสําคัญเราไปตาม
เสียงโฆษณา ดวยอํานาจการยกยองเปนอันมากนั้น เปนความผิดของสัตว
เหลานั้น เพราะเราอันบุคคลจะพึงดูหมิ่นดวยเหตุสักวารูปก็หามิได หรือ
ไมพึงรูมากดวยเหตุสักวาเสียงโฆษณา เพราะฉะนั้น ชนเหลานั้นผูตกอยู
ในอํานาจฉันทราคะ ยอมไมรูจักเรา อธิบายวา ชนแมทั้งสองพวกนั้น
ผูตกลงสูอํานาจของฉันทราคะ คือละฉันทราคะไมได จึงไมรูจักเราผูละ
ฉันทราคะไดโดยประการทั้งปวง.
เพื่อจะแสดงวา คนเชนเราไมเปนวิสัยของชนเหลานั้น เพราะเปน
ผูมีวัตถุอันใคร ๆ กําหนดไมไดทั้งภายในและภายนอก พระเถระจึงกลาว
คํามีอาทิวา อชฺฌตฺต ดังนี้.
บทวา อชฺฌตฺต ไดแก ธรรมมีขนั ธและอายตนะเปนตน ใน
สันดานของตน.
บทวา พหิทฺธา ไดแก ในสันดานของคนอื่น. อีกอยางหนึ่ง บทวา
อชฺฌตฺต ไดแก ศีลขันธอนั เปนของพระอเสกขะเปนตน ในภายในของ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หนาที่ 253

เรา. บทวา พหิทฺธา ไดแก ความเปนไปแหงรูปธรรม และความเปน
ไปแหงจักขุวิญญาณเปนตน ในภายนอกอันประกอบดวยความสมบูรณ
แหงมารยาทเปนตนของเราเทานั้น.
บทวา สมนฺตาวรโณ ความวา เพราะไมรูทั้งภายในและภายนอก
อยางนี้ จึงเปนผูประกอบดวยกิเลสเครื่องกั้นโดยรอบ คือ เปนผูมีคติแหง
ญาณอันถูกกั้นแลว.
บทวา ส เว โฆเสน วุยฺหติ ความวา คนพาลผูมีความรูอันผูอื่น
จะพึงแนะนํานั้น ยอมลอยไป คือถูกนําออกไป ไดแกถูกครามาตามเสียง
โฆษณา คือตามคําของตนอื่น.
บทวา พหิทฺธา จ วิปสฺสติ ความวา ก็บุคคลใดยอมไมรภู ายใน
โดยนัยดังกลาวแลว แตยอมเห็นโดยแจมแจงในภายนอก ตามแนวที่ได
ฟงแลว หรือตามที่ทรงไวซึ่งสมบัติแหงมารยาทเปนตน คือยอมเขาใจวา
เปนผูประกอบดวยคุณวิเศษ, บุคคลแมนั้นผูเห็นผลภายนอก คือถือเอาเพียง
ผล โดยการถือเอาตามนัย ยอมลอยไปตามเสียงโฆษณา โดยนัยดังกลาว
แลว แมบุคคลนั้นก็ยอมไมรูจักคนเชนเรา.
สวนบุคคลใดยอมรูภายใน คือคุณมีศีลขันธอันเปนของพระอเสกขะ
เปนตน ในภายในของพระขีณาสพ และเห็นการประกอบคุณวิเศษโดย
แจมแจงในภายนอกดวยการกําหนดขอปฏิบัติของพระขีณาสพนั้น. เปน
ผูมีความเห็นไมถูกกั้น คือเปนผูอันใคร ๆ กั้นไมได สามารถรูเห็นคุณ
ของพระอริยะทั้งหลาย บุคคลนั้นยอมไมลอยไปดวยเหตุสักวาเสียงโฆษณา
เพราะเห็นตามความเปนจริง ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาลกุณฑกภัททิยเถรคาถาที่ ๒
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๓. ภัททเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระภัททเถระ
[๓๖๓] เราเปนบุตรคนเดียว ซึ่งเปนที่รักของมารดาบิดา
เพราะเหตุวามารดาบิดาไดเรามาดวยการประพฤติวัตร
และการออนวอนขอเปนอันมาก ก็มารดาและบิดาทั้งสอง
นั้น มุง หวังความเจริญแสวงหาประโยชนเพื่ออนุเคราะห
เรา จึงนําเรามาถวายแดพระพุทธเจาแลวทูลวา บุตรของ
ขาพระองคนี้เปนสุขุมาลชาติไดรับแตความสุข เปนบุตร
ที่ขาพระองคไดมาโดยยาก ขาแตพระองคผูเปนนาถะ
ของโลก ขาพระองคทั้งสองขอถวายบุตรสุดที่รักนี้ ให
เปนคนรับใชของพระองค ผูทรงชนะกิเลสมาร ก็
พระศาสดาทรงรับเราแลว รับสั่งกะทานพระอานนทวาจง
รีบใหเด็กคนนี้บรรพชาเถิด เพราะเด็กคนนี้จักเปนผูรอบรู
รวดเร็ว. พระศาสดาผูทรงชนะมาร รับสั่งใหพระอานนท
บรรพชาใหเราแลวเสด็จเขาสูพระคันธกุฎี เมื่อพระอาทิตยยังไมอัสดง จิตของเราก็พนจากอาสวกิเลส
ทั้งปวง ภายหลัง พระศาสดาทรงออกจากสมาบัติแลว
เสด็จออกจากที่เรน รับสั่งกะเราวา จงเปนภิกษุมาเถิด
ภัททะ การรับสั่งเชนนั้น เปนการอุปสมบทของเรา เรา
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เกิดมาได ๗ ป ก็ไดอุปสมบท ไดบรรลุวิชชา ๓ นา
อัศจรรย ความที่ธรรมเปนธรรมดี.
จบภัททเถรคาถา

อรรถกถาภัททเถรคาถาที่ ๓
คาถาของทานพระภัททเถระ มีคําเริ่มตนวา เอกปุตฺโต ดังนี้.
เรื่องนี้มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา พระเถระนี้เอาปจจัย มีจีวรเปนตน บูชาพระผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระ และภิกษุสงฆประมาณหนึ่งแสน.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในตระกูลเศรษฐี ในกรุงสาวัตถี ก็เมื่อจะเกิด
มารดาบิดาไมมีบุตร แมจะทําการออนวอนขอตอเทวดาเปนตนก็ไมได
จึงเขาไปเฝาพระศาสดาแลว กราบทูลออนวอนวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ถาขาพระองคทั้งสองจักไดบุตรสักคนหนึ่งไซร จักถวายบุตรนั้นแกพระองคเพื่อตองการใหเปนทาส ดังนี้แลวก็ไป. มีเทวบุตรตนหนึ่งจะหมดอายุ
รูความประสงคของพระศาสดา ดํารงอยูแลว ทาวสักกะเทวราชจึงรับสั่ง
วา เธอจงบังเกิดในตระกูลโนน จึงบังเกิดในตระกูลเศรษฐีนั้น พวกญาติ
ตั้งชื่อทานวา ภัททะ.
เขาเกิดอายุได ๗ ขวบ มารดาบิดาไดแตงตัวแลวนําเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทารกที่ขาพระองคทั้งสอง
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ขอพระองคไดมานั้น คือเด็กคนนี้ ขาพระองคทั้งสองขอมอบถวายเด็กคน
นี้แดพระองค.
พระศาสดาทรงสั่งพระอานนทเถระวา เธอจงบวชเด็กคนนี้ ก็แล
ครั้นสั่งแลวจึงเสด็จเขาพระคันธกุฎี. พระเถระใหเขาบวชแลว บอกแนว
ทางวิปสสนาโดยยอ. เพราะเปนผูสมบูรณดวยอุปนิสัย เธอบําเพ็ญวิปสสนากรรมฐาน เมือ่ พระอาทิตยยังไมทันขึ้น บําเพ็ญภาวนาก็ได
อภิญญา ๖. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทาน*วา
หมูชนทั้งปวงเขาไปเฝาพระสัมพุทธเจาพระนามวา
ปทุมุตตระผูมีจิตเมตตา เปนมหามุนีอัครนายกแหงโลก
ทั้งปวง. ชนทั้งปวงยอมถวายอามิส คือ สัตตุกอน สัตตุผง
น้ํา และขาวแดพระศาสดา และในพระสงฆผูเปนบุญ
เขตอันยอดเยี่ยม. แมเราก็จักนิมนตพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดและพระสงฆผูยอดเยี่ยม แลวจักถวายทานแด
พระพุทธเจาผูประเสริฐกวาเทวดา ผูคงที่. คนเหลานี้เปน
ผูอันเราสงไปใหนิมนตพระตถาคต และภิกษุสงฆทั้งสิ้น
ผูเปนเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยม. บัลลังกทองมีคาแสนหนึง่
ลาดดวยเครื่องลาดวิเศษมีขนยาว ดวยเครื่องลาดยัดนุน
เครื่องลาดมีรูปดอกไม ผาเปลือกไมและผาฝาย. เราได
ใหจัดตัง้ อาสนะอันควรคามาก สมควรแดพระพุทธเจา.
พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ ผูทรงรูแจงโลกประเสริฐกวาเทวดา ผูองอาจกวานระ แวดลอมดวยภิกษุสงฆ
๑. ขุ. อุ. ๓๒/ขอ ๔๕.
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เสด็จเขามาสูประตูบาน เรามีจติ เลื่อมใส มีใจโสมนัส
ตอนรับพระสัมพุทธเจาผูเปนนาถะของโลก ผูทรงยศ
นําเสด็จเขาสูเรือนของตน. เรามีจิตเลื่อมใส มีใจ
โสมนัส อังคาสภิกษุ ๑ แสน และพระพุทธเจาผูนายก
ของโลกใหอมิ่ หนําดวยขาวชั้นพิเศษ. พระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ ผูทรงรูแจงโลก ทรงรับเครื่องบูชา
แลวประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ ไดตรัสพระคาถา
เหลานีว้ า ผูใ ดถวายอาสนะทอง อันลาดดวยเครื่องลาด
วิเศษมีขนยาวนี้ เราตถาคตจักพยากรณผูนั้น ทาน
ทั้งหลายจงฟงเรากลาว ผูนั้นจักไดเปนทาวเทวราชอันนาง
อัปสรแวดลอม เสวยสมบัติอยู ๗๔ ครั้ง จักไดเปนเจา
ประเทศราชครอบครองพสุธา ๑,๐๐๐ ครั้ง จักไดเปน
พระเจาจักรพรรดิ ๕๑ ครั้ง จักเปนผูมีสกุลสูงในภพและ
กําเนิดทั้งปวง ภายหลัง ผูนั้นอันกุศลมูลกระตุนเตือนแลว
จับบวชเปนสาวกของพระศาสดา โดยชื่อวาภัททิยะ. เรา
เปนผูขวนขวายในวิเวก มีปกติอยูในเสนาสนะอันสงัด.
ผลทั้งปวงเราบรรลุแลว วันนี้เราเปนผูสละกิเลสไดแลว.
พระสัพพัญูผูนายกของโลก ทรงทราบคุณทั้งปวงของ
เราแลว ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ ทรงตั้งเราไวใน
ตําแหนงเอตทัคคะ คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔
วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงแลว คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดกระทําตามแลว.
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พระผูมีพระภาคเจาทรงทรามวาอภิญญา ๖ เกิดขึ้นแกทานแลว จึง
ตรัสวา มาเถิดภัททะ. ทันใดนั้นเอง พระภัททะนั้นเขาไปเฝาพระศาสดา
ถวายบังคมแลว ไดยืนประคองอัญชลีอยูในที่ใกลพระศาสดา. ก็พระวาจา
ที่พระศาสดารับสั่งดังนั้นแหละไดเปนอุปสมบทของเธอ. ไดยินวา การ
อุปสมบทนั่นชื่อวาพุทธอุปสมบท อุปสมบทตอพระพุทธเจา. พระเถระเมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล โดยมุงกลาวประวัติของตนตั้งแตเกิด
จึงไดกลาวคาถา เหลานี้วา
เราเปนบุตรคนเดียว ซึ่งเปนที่รักของมารดาบิดา
เพราะเหตุวา มารดาบิดาไดเรามาดวยการประพฤติวัตร
และการออนวอนขอเปนอันมาก ก็มารดาบิดาทั้งสองนั้น
มุงหวังความเจริญ แสวงหาประโยชนเพื่ออนุเคราะหเรา
จึงนําเรามาถวายแดพระพุทธเจาแลวทูลวา บุตรของขาพระองคนี้เปนสุขุมาลชาติไดรับแตความสุข เปนบุตรที่
ขาพระองคไดมาโดยยาก. ขาแตพระองคผูเปนนาถะ
ของโลก ขาพระองคทั้งสองขอถวายบุตรสุดที่รักนี้ ให
เปนคนรับใชของพระองค ผูทรงชนะกิเลสมาร. ก็
พระศาสดาทรงรักเราแลว รับสั่งกะทานพระอานนทวา
จงรีบใหเด็กคนนี้บรรพชาเถิด เพราะเด็กคนนี้จักเปนผู
รอบรูรวดเร็ว. พระศาสดาผูทรงชนะมารรับสั่งใหพระอานนทบรรพชาใหเรา แลวเสด็จเขาสูพระคันธกุฎี. เมือ่
พระอานนทบรรพชาใหเรา แลวเสด็จเขาสูพระคันธกุฎี. เมื่อ
พระอาทิตยยังไมอัสดง จิตของเราก็พนจากอาสวกิเลส
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๖๓.
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ทั้งปวง ภายหลัง พระศาสดาทรงออกจากสมาบัติแลว
เสด็จออกจากที่เรน รับสั่งกะเราวา จงเปนภิกษุมาเถิด.
ภัททะ การรับสั่งเชนนั้น เปนการอุปสมบทของเรา เรา
เกิดมาได ๗ ป ก็ไดอุปสมบท ไดบรรลุวชิ ชา ๓ นา
อัศจรรย ความที่ธรรมเปนธรรมดี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วตจริยาหิ ความวา ดวยการไดฟงคํา
ของสมณพราหมณทั้งหลายที่กลาววา ทานทั้งหลายกระทําอยางนี้แลวจัก
ไดบุตร แลวจึงประพฤติวัตรมีการดื่มนมสดไมบริโภคอาหารเปนตน.
บทวา อายาจนาหิ ไดแก ดวยขอตอเทวดาและขอตอพระศาสดา,
ก็คําวา อายาจนาหิ นี้เทานั้นเปนเหตุในเรื่องนี้ พระเถระกลาวคําอื่น
เพื่อแสดงการปฏิบัติของมารดาบิดา และเพื่อแสดงภาวะที่มารดาบิดาได
บุตรยาก.
บทวา เต โยค มาตาปตโร. บทวา อุปนามยุ แปลวา นําเขา
ไปถวาย.
บทวา สุเขธิโต ไดแก เจริญดวยความสุข. บทวา เต แปลวา
แดพระองค. บทวา ปริจาริก ไดแก ใหเปนผูกระทํากรณียกิจ.
บทวา เหสฺสตฺยาชานิโย ย ความวา เด็กคนนี้จักเปนผูรูได
รวดเร็วในศาสนาของเรา. เพราะเหตุนั้น พระศาสดาจึงไดตรัสวา จงรีบ
ใหบวชในวันนี้ทีเดียว.
บทวา ปพฺพาเชตฺวาน ไดแก สั่งพระอานนทเถระใหบวชให.
บทวา วิหาร ไดแก พระคันธกุฎี.
บทวา อโนคฺคตสฺมึ สูริยสฺมึ ไดแก เมื่อพระอาทิตยยังไมอัสดง.
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บทวา ตโต จิตฺต วิมุจฺจิ เม ความวา เบือ้ งหนาแตปรารภ
วิปสสนานั้น ไมนานนักจิตของเราก็หลุดพนจากอาสวะทั้งปวง คือเรา
เปนผูสิ้นอาสวะแลว.
บทวา ตโต ไดแก ภายหลังแตการสิ้นอาสวะของเรา.
บทวา นิรากตฺวา ไดแก เขาผลสมาบัติที่ตนเขาแลวออกจาก
ผลสมาบัตินั้น.
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ออกจากที่เรน. บทวา สา เม
อาสูปสมฺปทา ความวา พระวาจาของพระศาสดาที่ตรัสเจาะจงเราวา มา
เถิดภัททะ นั้นนั่นแลเปนอุปสมบทของเรา.
ดวยบทวา เราเกิดได ๗ ปก็ไดอุปสมบท นี้ พระเถระแสดงถึง
การอนุเคราะหอยางดีที่พระศาสดาทรงกระทํา และความที่พระศาสนาเปน
นิยยานิกธรรมนําสัตวออกจากทุกขดวยประการอยางนี้ . ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา นาอัศจรรยความที่ธรรมเปนธรรมดี ดังนี้.
ก็ในทีน่ ี้ พระเถระแมจะประกาศความเปนพระขีณาสพดวยคําวา
" จิตของเราหลุดพนแลว" ก็ไดแสดงเอกเทศของโลกิยอภิญญาไววา เรา
บรรลุวิชชา ๓ โดยลําดับ เพื่อจะประกาศความที่ตนมีอภิญญา ๖. ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทานวา เราทําใหแจงอภิญญา ๖ แลว.
จบอรรถกถาภัททเถรคาถาที่ ๓
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๔. โสปากเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระโสปากเถระ
[๓๖๔] เราไดเห็นพระพุทธเจาผูสูงกวานรชน เปนบุรุษอุดม
เสด็จจงกรมอยูที่รม เงาแหงพระคันธกุฎี จึงเขาไปเฝา
ถวายบังคม ณ ที่นั้น เราหมจีวรเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนม
มือเดินจงกรมตามพระองคผูปราศจากกิเลสธุลี ผูสูงสุด
กวาสัตวทั้งปวง ลําดับนั้น พระองคไดตรัสถามปญหาเรา
เราเปนผูฉลาดรอบรูปญหาทั้งหลาย เปนผูไมมีความ
หวาดหวั่นและไมกลัว ไดพยากรณแดพระศาสดา เมือ่
เราวิสัชนาปญหาแลว พระตถาคตทรงอนุโมทนา ทรง
ตรวจดูหมูภิกษุแลว ไดตรัสเนื้อความนี้วา โสปากภิกษุนี้
บริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย ของ
ชาวอังคะและมคธะเหลาใด เปนลาภของชาวอังคะและ
มคธะเหลานั้น อนึง่ ไดตรัสวาเปนลาภของชาวอังคะและ
ชาวมคธะ ที่ไดตอนรับและทําสามีจิกรรมแกโสปากภิกษุ
ดูกอนโสปากะ ตัง้ แตวันนี้เปนตนไป ใหเธอเขามาหา
เราได ดูกอนโสปากะ การวิสชั นาปญหานี้จงเปนการ
อุปสมบทของเธอ เรามีอายุได ๗ ปแตเกิดมา ก็ได
อุปสมบท ทรงรางกายอันมีในชาติสุดทายไว. นาอัศจรรย
ความที่ธรรมเปนธรรมดี.
จบโสปากเถรคาถา
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อรรถกถาโสปากเถรคาถาที่ ๔
คาถาของทานพระโสปากเถระ มีคําเริ่มตนวา ทิสฺวา ปาสาทฉายาย ดังนี้. เรื่องนี้มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาปางกอน
ทั้งหลาย สัง่ สมบุญทั้งหลายไวในภพนั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวา สิทธัตถะ บังเกิดในตระกูลพราหมณ รูเดียงสาแลว ถึงความ
สําเร็จในวิชาและศิลปะทั้งหลายของพวกพราหมณ เห็นโทษในกาม จึง
ละการครองเรือนบวชเปนดาบสอยู ณ ภูเขาลูกหนึ่ง.
พระศาสดาทรงทรามวาดาบสนั้นใกลจะมรณะ จึงไดเสด็จเขาไปยัง
สํานักของทาน. ดาบสนั้นเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลวมีจิตเลื่อมใส เมือ่
จะประกาศความปติและปราโมทยอันยิ่งใหญ จึงไดตกแตงอาสนะดอกไม
ถวาย. พระศาสดาประทับนั่งบนอาสนะนั้นแลว ตรัสธรรมีกถาอันสัมปยุต
ดวยอนิจจตา เมื่อพระดาบสนั้นเห็นอยูนั่นแล ไดเสด็จไปทางอากาศ.
ดาบสนั้นละการยึดถือวาเที่ยงที่ตนเคยถือในกาลกอน แลวตั้งอนิจจสัญญา
ไวในหทัย กระทํากาละแลวไดเกิดในเทวโลก ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ อยู
ในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในโสปากกําเนิด ในเมืองราชคฤห. ปรากฏโดยชื่ออันมีมาโดยกําเนิดวา โสปากะ.
สวนอาจารยบางพวกกลาววา ทานเกิดในตระกูลพอคา สวนคําวาโสปากะ
เปนแตเพียงชื่อ. คํานั้นผิดจากบาลีในอุทาน เพราะกลาวไววา เมื่อถึง
ภพสุดทาย เราเกิดในกําเนิดโสปากะ ดังนี้. เมื่อเขาเกิดได ๔ เดือน
บิดาก็ตาย อาจึงเลี้ยงไว. ทานเกิดได ๗ ปโดยลําดับ วันหนึ่ง อา
๑

๑. ผูเกิดและเติบโตในปาชา.
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โกรธวา ทะเลาะกับลูกของตน จึงนําเขาไปยังปาชา เอาเชือกผูกมือทั้ง
สองขางเขาดวยกัน แลวเชือกนั้นนั่นแหละผูกมัดอยางแนนหนาติดกับราง
ของคนตาย แลวก็ไปเสียดวยคิดวา สุนัขจิ้งจอกเปนตนจงกัดกิน. เพราะ
เด็กนั้นเปนผูมีภพครั้งสุดทาย เขาไมอาจใหตายไดเอง เพราะผลบุญของ
เด็ก แมสัตวทั้งหลายมีสุนัขจิ้งจอกเปนตนก็ไมอาจครอบงําได. ในเวลา
เที่ยงคืนเด็กนั้นเพออยูวา
คติของเราผูไมมีคติจะเปนอยางไร หรือเผาพันธุของ
เรา ผูไ มมีเผาพันธุจะเปนใคร ใครจะเปนผูใหอภัยแก
เรา ผูถ ูกผูกอยูในทามกลางปาชา.
ในเวลานั้น พระศาสดาทรงตรวจดูเวไนยสัตวผูเปนเผาพันธุ ทรง
เห็นอุปนิสัยแหงพระอรหัตอันโพลงอยูในภายในหทัยของเด็ก จึงทรงแผ
พระโอภาสทําใหเกิดสติแลวตรัสอยางนี้วา
มาเถิดโสปากะ อยากลัว จงแลดูตถาคต เราจะยัง
เธอใหขามพนไป ดุจพระจันทรพนจากปากราหูฉะนั้น.
ทารกตัดเครื่องผูกใหขาดดวยพุทธานุภาพ ในเวลาจบคาถา ไดเปน
พระโสดาบัน ไดยืนอยูตรงหนาพระคันธกุฎี. มารดาของทารกนั้นไมเห็น
บุตรจึงถามอา เมื่ออาเขาไมบอกความเปนไปของบุตรนั้น จึงไปคน
หาในที่นั้น ๆ คิดวา เขาเลาลือวาพระพุทธเจาทรงรูอดีต อนาคต และ
ปจจุบัน ถากระไรเราเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ทูลถามความเปนไป
แหงบุตรของเรา จึงไดไปยังสํานักของพระศาสดา. พระศาสดาทรงปกปด
ทารกนั้นดวยพระฤทธิ์ ทรงถูกนางถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมเห็นบุตรของขาพระองค พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความ
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เปนไปของเขาบางไหม พระเจาขา. จึงตรัสธรรมวา
บุตรทั้งหลายยอมไมมีเพื่อความเปนผูตานทาน บิดา
ก็ดี เผาพันธุก็ดี ยอมไมมีเพื่อความเปนผูตานทาน
ความตานทานในหมูญาติ ยอมไมมีแกผูอันความตายถึง
ทับแลว.
นางไดฟงธรรมนั้นแลวไดเปนพระโสดาบัน. ทารกไดบรรลุพระอรหัต. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทาน วา
พระผูมพี ระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะ เสด็จมายัง
สํานักของเรา ซึ่งกําลังชําระเงื้อมเขาอยูที่ภูเขาสูงอัน
ประเสริฐ เราเห็นพระพุทธเจาเสด็จเขามา ไดตกแตง
เครื่องลาดแลว ไดปูลาดอาสนะดอกไมถวายแดพระโลกเชษฐผูคงที่ พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะ
ผูนายกของโลก ประทับนั่งบนอาสนะดอกไมทรงทราบ
คติของเรา ไดตรัสความเปนอนิจจังวา สังขารทั้งหลาย
ไมเที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเปนธรรมดา
เกิดขึ้นแลวยอมดับไป ความทีส่ ังขารเหลานั้นสงบระงับ
เปนสุข พระสัพพัญูเชษฐบุรษุ ของโลก เปนพระผู
ประเสริฐ ทรงเปนนักปราชญ ตรัสดังนี้แลว เสด็จเหาะ
ขึ้นไปในอากาศ ดังพระยาหงสในอัมพร เราละทิฏฐิของ
ตนแลว เจริญอนิจจสัญญา ครั้นเราเจริญอนิจจสัญญาได
วันเดียว ก็ทํากาละ ณ ที่นั้นเอง เราเสวยสมบัติทั้งสอง
๑

๑. ขุ. อ. ๓๒/ขอ ๒๑.
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อันกุศลมูลกระตุน เตือนแลว เมื่อเกิดในภพที่สุด เกิดใน
โสปากกําเนิด (เกิดและเติบโตในปาชา) เราออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต เรามีอายุได ๗ ปโดยกําเนิด ได
บรรลุพระอรหัต. เราปรารภความเพียรมีใจแนวแน ตัง้ มั่น
อยูในศีล ยังพระมหานาคใหทรงยินดีแลว ไดอุปสมบท.
ในกัปที่ ๙๔ แตภทั รกัปนี้ ดวยผลแหงธรรมที่เราไดทําไว
ในกาลนั้น เราไมรจู ักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวาย
อาสนะดอกไม. ในกัปที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้ เราไดเจริญ
สัญญาใดไวในกาลนั้น เราเจริญสัญญานั้นอยู ไดบรรลุ
ถึงความสิ้นอาสนะแลว. คุณวิเศษเหลานี้คือปฏิสัมภิทา ๔
. . .ฯลฯ. . . คําสอนพระพุทธเจาเราไดทําตามแลว.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงคลายพระฤทธิ์. ฝายมารดาก็ได
เห็นบุตร ราเริงดีใจ ไดฟงวาบุตรนั้นเปนพระขีณาสพ จึงใหบวชแลว
ก็ไป ทานโสปากะนั้นเขาไปเฝาพระศาสดาซึ่งกําลังเสด็จจงกรมอยูในรม
เงาแหงพระคันธกุฎี ถวายบังคมแลวจงกรมตามเสด็จ. พระผูม ีพระภาคเจา
ประสงคจะทรงอนุญาตอุปสมบทแกเธอ จึงมีพระดํารัสถามปญหา ๑๐ ขอ
โดยมีอาทิวา เอก นาม กึ อะไรชือ่ วาหนึ่ง ดังนี้.
ฝายทานโสปากะนั้น ถือเอาพระพุทธประสงค เทียบเคียงกับพระสัพพัญุตญาณ ทูลแกปญ
 หาเหลานั้น โดยนัยมีอาทิวา สพฺเพ สตฺตา
อาหารฏิติกา สัตวทั้งปวงดํารงอยูไดดวยอาหาร ดังนี้. ดวย เหตุนั้นนั่นแล
ปญหาเหลานั้นจึงชื่อวา กุมารปญหา. พระศาสดาทรงมีพระทัยโปรดปราน
เพราะการพยากรณปญหาของเธอ จึงทรงอนุญาตการอุปสมบท, ดวย
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เหตุนั้น อุปสมบทนั้นจึงชื่อวา ปญหพยากรณอุปสมบท อุปสมบทดวย
การพยากรณปญหา. พระเถระครั้นประกาศประวัติของตนดังนี้แลว เมื่อ
จะพยากรณพระอรหัตผล จึงไดกลาวคาถา เหลานี้วา
เราไดเห็นพระพุทธเจาผูสูงสุดกวานรชน เปนอุดม
บุรษุ เสด็จจงกรมอยูในรมเงาแหงพระคันธกุฎี จึงเขา
ไปเฝาพระองค ณ ที่นั้น แลวถวายบังคม. เราหมจีวร
เฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมมือจงกรมตามพระองคผูปราศจากกิเลสธุลี ผูสูงสุดกวาสัตวทั้งปวง. ลําดับนั้น พระองค
ไดตรัสถามปญหาเรา เราเปนผูฉลาดรอบรูปญ
 หาทั้งหลาย
เปนผูไมมีความหวาดหวั่น และไมกลัว ไดพยากรณ
(ปญหา) แดพระศาสดา เมื่อเราวิสัชนาปญหาแลว พระตถาคตทรงอนุโมทนา ทรงตรวจดูหมูภิกษุแลว ไดตรัส
เนื้อความนี้วา โสปากภิกษุนี้ บริโภคจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจัย ของชาวอังคะและมคธะ
เหลาใด ก็เปนลาภของชาวอังคะและมคธะเหลานั้น. อนึง่
ไดตรัสวา เปนลาภของชาวอังคะและมคธะ ที่ไดตอนรับ
และทําสามีจิกรรมแกโสปากภิกษุ. ดูกอนโสปากะ ตั้งแต
วันนี้เปนตนไป ใหเธอเขามาหาเราได ดูกอนโสปากะ
การวิสชั นาปญหานี้ จงเปนการอุปสมบทของเธอ. เรามี
อายุได ๗ ปแตเกิดมาก็ไดอุปสมบท ยังคงทรงรางกายอันมี
ในชาติสุดทายนี้ไวนาอัศจรรยความที่พระธรรมเปนธรรมดี.
๑

๑. ขุ. เถร ๒๖/ขอ ๓๖๔.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาสาทฉายาย ไดแก ในรมเงาแหง
พระคันธกุฎี.
บทวา วนฺทิสฺส แปลวา ถวายบังคมแลว.
บทวา สหริตฺวาน ปาณโย ไดแก การทํามือทั้งสองใหบรรจบกัน
โดยอาการดอกบัวตูม. อธิบายวา การทําอัญชลี.
บทวา อนุจงฺกมิสฺส ความวา เราเดินจงกรมโดยการเดินตามไป
เบื้องพระปฤษฎางค แหงพระศาสดาผูทรงจงกรมอยู.
บทวา วิรช แปลวา ปราศจากธุลีมีราคะเปนตน.
บทวา ปฺเห ไดแก กุมารปญหา.
บทวา วิทู ไดแกรสู ิ่งที่ควรรู อธิบายวา รูสิ่งทั้งปวง. ชื่อวาผู
ไมสะดุงและไมกลัว
เพราะเราละความสะดุงและความกลัวที่เกิดขึ้นวา
พระศาสดาจักตรัสถามเราดังนี้ ดวยพระอรหัตมรรคแลว จึงพยากรณ.
บทวา เยสาย โยควา เยส องฺคมคธาน อย โสปาโก
โสปากะบริโภคจีวร ฯลฯ ของชาวอังคะและมคธะเหลาใด.
บทวา ปจฺจย ไดแก คิลานปจจัย.
บทวา สามีจึ ไดแก กระทําสามีจิกรรม มีการหลีกทางให
และการพัดวีเปนตน.
ท อักษรในบทวา อชฺชทคฺเค นี้ กระทําการเชื่อมบท. อธิบายวา
กระทําวันนี้ใหเปนตนไป คือจําเดิมแตวันนี้. บาลีวา อชฺชตคฺเค ดังนี้
ก็มี อธิบายวา กระทํากาลมีในวันนี้ใหเปนตนไป.
บทวา ทสฺสนาโยปสงฺกม ความวา เธออยาคิดวา มีชาติต่ํา หรือ
ออนวัยกวา จงเขาไปพบเรา.
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บทวา เอสา เจว มีวาจาประกอบความวา ก็พระศาสดาได
ตรัสวา ขอที่เธอเทียบเคียงกับสัพพัญุตญาณของเราแลว การทําการแก
ปญหานี้นั่นแล จงเปนอุปสมบทของเธอ. บาลีวา ลทฺธา เม อุปสมฺปทา เราไดอุปสมบทแลว ดังนี้ก็มี. สําหรับอาจารยนางพวกที่กลาววา
ลทฺธาน อุปสมฺปท ไดอุปสมบทแลวดังนี้นั้น . บทวา สตฺตวสฺเสน
ไดแก โดยปที่ ๗. อีกอยางหนึ่ง พึงเดิมคําที่เหลือวา สตฺตวสฺเสน
หุตฺวา เปนผูมีอายุ ๗ ป. สวนคําที่ไมไดกลาวไวในที่นี้ งายทั้งนั้น.
จบอรรถกถาโสปากเถรคาถาที่ ๔
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๕. สรภังคเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสรภังคเถระ
[๓๖๕] เราหักตนแขมดวยมือทั้งสองทํากระทอมอยู เพราะฉะนั้น เราจึงมีชื่อโดยสมมติวา สรภังคะ วันนี้เราไม
ควรหักตนแขนดวยมือทั้งสองอีก เพราะพระสมณโคดม
ผูเรืองยศ ทรงบัญญัติสิกขาบทแกเราทั้งหลาย. เมื่อกอน
เราผูชื่อวาสรภังคะ ไมเคยไดเห็นโรคคืออุปาทานขันธ ๕
ครบบริบูรณทั้งสิ้น โรคนั้นอันเราผูทําตามพระดํารัสของ
พระพุทธเจาซึ่งเปนเทพเจาผูยิ่งใหญไดเห็นแลว. พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา พระวิปสสี พระสิขี พระเวสสภู พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ
ไดเสด็จไปแลวโดยทางใดแล พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาโคดม ก็ไดเสร็จไปแลวโดยทางนั้น. พระพุทธเจา
๗ พระองคนี้ ทรงปราศจากตัณหา ไมทรงถือมั่น ทรง
หยั่งถึงความสิ้นกิเลส เสด็จอุบตั ิโดยธรรมกาย ผูคงที่
ทรงเอ็นดูอนุเคราะหสัตวทั้งหลาย ไดทรงแสดงธรรม คือ
อริยสัจ ๔ อันไดแกทุกข เหตุเกิดทุกข ความดับทุกข
ทางเปนที่สิ้นทุกข เปนทางที่ทุกขไมเปนไป อันไมมีที่สดุ
ในสงสาร เพราะกายนี้แตก และเพราะความสิ้นชีวิต
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การเกิดในภพใหมอยางอื่นมิไดมี เราเปนผูหลุดพนแลว
จากสรรพกิเลสและภพทั้งปวง.
จบสรภังคเถรคาถา

รวมพระคาถา
พระเถระ ๕ องคไดกลาวคาถาองคละ ๗ คาถา รวมเปน ๓
คาถา คือ
๑. พระสุนทรสมุททเถระ ๒. พระลกุณฏกภัตทิยเถระ ๓. พระภัททเถระ ๔. พระโสปากเถระ ๕. พระสรภังคเถระ.
จบสัตตกนิบาต

อรรถกถาสรภังคเถรคาถาที่ ๕
คาถาของทานพระสรภังคเถระ มีคําเริ่มตนวา สเร หตฺเถหิ ดังนี้.
เรื่องนี้มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
สั่งสมกุศลอันเปนที่เขาไปอาศัยวิวัฏฏะ คือพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ
ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดเปนบุตรพราหมณคนหนึ่ง ในกรุงราชคฤห
ไดมีชื่อตามวงศสกุลวา อนภิลักขิต.
เขาเจริญวัยแลว ละกามบวชเปนดาบส หักไมแขมและหญาดวย
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ตนเอง เอามาทําบรรณศาลาอยู. ตัง้ แตนั้น ดาบสนั้นจึงมีสมัญญานามวา
สรภังคะ.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ ได
ทรงเห็นอุปนิสัยพระอรหัตของดาบสนั้น จึงเสด็จไปในที่นั้น ทรงแสดง
ธรรม. ดาบสนั้นไดศรัทธาจึงบวช บําเพ็ญวิปสสนากรรมฐาน ไมนาน
นักก็บรรลุพระอรหัต แลวอยูในที่นั้นนั่นแหละ. ครั้งนั้น บรรณศาลา
ที่พระเถระนั้นสรางไวในคราวเปนดาบส ไดชํารุดพะเยิบพะยาบ. พวก
มนุษยเห็นดังนั้นจึงกลาวกันวา ทานขอรับ พวกกระผมจะซอมแซมกุฎีนี้
เพื่อใคร. พระเถระเมื่อจะประกาศกิจทั้งปวงนั้นวา บัดนี้ เราไมอาจทํา
กุฎีเหมือนในคราวเปนดาบส จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา
เราหักตนแขมดวยมือทั้งสองทํากระทอมอยู เพราะฉะนั้น เราจึงมีชื่อโดยสมมติวา สรภังคะ วันนี้ เราไมควร
หักตนแขมดวยมือทั้งสองอีก เพราะพระสมณโคดมผู
เรืองยศ ทรงบัญญัติสิกขาบทแกเราทั้งหลายไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สเร หตฺเถหิ ภฺชิตฺวา ความวา ใน
กาลกอน คือในคราวเปนดาบส เราเอามือทั้งสองหักไมเเขมและหญา
สรางเปนกุฎีหญาอาศัย คืออยูนั่งและนอน.
บทวา เตน ไดแก ดวยการหักไมแขมทั้งหลายมาสรางกุฎี.
บทวา สมฺมุติยา ความวา ไดมีชื่อวา สรภังคะ ตามสมมติเรื่อง
ราวโดยลําดับ.
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๖๕.
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บทวา น มยฺห กปฺปเต อชฺช ความวา วันนี้ คือบัดนี้ เรา
อุปสมบทแลว ไมควรหักไมแขมดวยมือทั้งสอง เพราะเหตุไร ? เพราะ
พระสมณโคดมผูเรื่องยศ ทรงบัญญัตสิ ิกขาบทไวแกเราทั้งหลาย. ดวย
คํานั้นพระเถระแสดงวา สิกขาบทที่พระศาสดาทรงบัญญัติไว แกเรา
ทั้งหลายนั้น เราทั้งหลายยอมไมลวงละเมิด แมเพราะเหตุแหงชีวิต.
พระเถระแสดงเหตุในการไมซอมแซมกุฎีหญาโดยประการหนึ่ง ดวย
ประการอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะแสดงเหตุนั้นโดยปริยายอื่นอีก จึงกลาว
คาถานี้วา
เมื่อกอน เราผูชื่อวาสรภังคะ ไมไดเห็นโรค คือ
อุปาทานขันธ ๕ ครบบริบูรณทงั้ สิ้น โรคนี้นั้นอันเราผู
กระทําตามพระดํารัสของพระพุทธเจา ผูเปนเทพเจาผู
ยิ่งใหญไดเห็นแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สกล แปลวา ทั้งสิ้น.
บทวา สมตฺต แปลวา ครบบริบูรณ อธิบายวา ไมเหลือจากสวน
ทั้งปวง.
ดวยบทวา โรค นี้ พระเถระกลาวหมายเอาอุปาทานขันธ ๕ ชื่อวา
เปนโรค เพราะอรรถวาเสียดแทงโดยความเปนตัวทุกขเปนตน.
บทวา นาทฺทส ปุพฺเพ ความวา ในกาลกอนแตไดรับโอวาทของ
พระศาสดา เราไมเคยเห็น.
บทวา โสย โรโค ทิฏโ วจนกเรนาติเทวสฺส ความวา โรค
กลาวคือเบญขันธนี้นั้น อันพระสรภังคะผูตอบแทนพระโอวาทของพระ-
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สัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวาผูเปนเทพยิ่งใหญ เพราะลวงเทพแมทั้งปวง คือ
สมมติเทพ อุปปตติเทพ และวิสุทธิเทพ ดวยคุณมีศีลเปนตนของตน
ดํารงอยู ไดเห็นแลว คือกําหนดรูแลวโดยความเปนเบญจขันธ ดวยปญญา
อันสัมปยุตดวยมรรค อันประกอบดวยวิปสสนาปญญา. ดวยบทวา โสย
โรโค เปนตนนี้ พระเถระแสดงวา แมกุฎีคืออัตภาพก็ยิ่งไมหวงใยอยางนี้
อยางไรจักซอมแซมกุฎีหญาภายนอก.
บัดนี้ พระเถระเมื่อจะพยากรณการบรรลุพระอรหัตของตนอยางนี้วา
หนทางที่เราผูเมื่อปฏิบัติก็ไดเห็นโรค คืออัตภาพตามความเปนจริงนี้นั้น
เปนทางทั่วไปสําหรับพระพุทธเจาทุกพระองค. เพราะเหตุที่เราตั้งอยูใน
ธรรมคือโอวาทของพระพุทธเจาทั้งหลายนั้น อันเปนดุจทองคําหักกลาง
(เปน ๒ ทอน) จึงไดถึงความสิ้นทุกข ดังนี้ จึงไดกลาวคาถาเหลานั้น
ความวา
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี พระสิขี
พระเวสสภู พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ และพระกัสสปะ ไดเสด็จไปแลวโดยทางใด พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาโคดม ก็เสด็จไปทางนั้น. พระพุทธเจา ๗
พระองคนี้ ทรงปราศจากตัณหา ไมทรงถือมัน่ ทรงหยั่ง
ถึงความสิ้นกิเลส เสด็จอุบัติโดยธรรมกาย ผูคงที่ ทรง
เอ็นดูอนุเคราะหสัตวทั้งหลาย ไดทรงแสดงธรรม คือ
อริยสัจ ๔ อันไดแกทุกข เหตุเกิดทุกข ความดับทุกข
ทางเปนที่สิ้นทุกข เปนทางที่ทุกขไมเปนรูป อันไมมีที่สดุ
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ในสงสาร. เพราะกายนี้แตก และเพราะความสิ้นชีวิต
การเกิดในภพใหมอยางอื่นยอมไมมี เราเปนผูหลุดพน
แลวจากสรรพกิเลสและภพทั้งปวง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เยเนว มคฺเคน ไดแก อริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ ใดแล อันเปนสวนเบื้องตน.
บทวา คโต แปลวา ถึง คือบรรลุพระนิพพาน.
บทวา วิปสฺสี ไดแก พระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจา
บทวา กกุสนฺธ เปนบทแสดงไขที่ไมมีวิภัตติ. บาลีวา กกุสนฺธโกนาคมน ดังนี้ก็มี.
บทวา เตนฺชเสน ไดแก ทาง คืออันทางประเสรินั้นนั่นแหละ.
บทวา อนาทานา ไดแก ผูไมถือมั่น หรือผูไมมีปฏิสนธิ.
บทวา ขโยคธา ไดแก ผูหยั่งลงสูพระนิพพาน คือมีพระนิพพาน
เปนที่พึ่ง.
บทวา เยหาย เทสิโต ธมฺโม ความวา ศาสนธรรมนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจา ๗ พระองคเหลาใดทรงแสดงแลว คือทรงประกาศแลว.
บทวา ธมฺมภูเตหิ ไดแก มีธรรมเปนสภาวะ เพราะเปนธรรมกาย
คือเกิดจากโลกุตรธรรม ๙ หรือบรรลุธรรม.
บทวา ตาทิภิ ไดแก ผูถึงความเปนผูคงที่ไมหวั่นไหวในอิฏฐารมณ
เปนตน.
ดวยบทวา จตฺตาริ อริยสจฺจานิ เปนตน พระเถระแสดงถึงธรรม
ที่พระพุทธเจาเหลานั้นทรงแสดง.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา จตฺตาริ เปนการกําหนดการนับ.
บทวา สจฺจานิ เปนเครื่องแสดงถึงธรรมที่กาํ หนดไว แตโดย
วจนัตถะ คือวิเคราะหความหมายของศัพท ชื่อวา อริยสัจ เพราะประเสริฐ
และจริง เพราะอรรถวาแท. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อริยสัจ เพราะพระผูมีพระภาคเจาผูประเสริฐทรงแสดงสัจจะ หรือเพราะสัจจะอันกระทําความ
เปนพระอริยะ. ชื่อวา ทุกข เพราะเปนของนาเกลียด และเพราะเปน
ของวางเปลา ไดแกอุปาทานขันธทั้ง ๕. ชื่อวา สมุทัย ไดแกตัณหา
เพราะเปนแดนเกิดแหงทุกข. ชื่อวา มรรค เพราะฆากิเลสทั้งหลายไป
หรือเพราะผูตองการพระนิพพานจะตองแสวงหา ไดแกธรรม ๘ ประการ
มีสัมมาทิฏฐิเปนตน. ชื่อวา นิโรธ เพราะในพระนิพพานนั้นไมมีฝง กลาว
คือสงสารเปนที่เที่ยวไป หรือวาเมื่อบุคคลบรรลุพระนิพพานนั้นแลว ยอม
ไมมีฝง หรือเปนที่ดับทุกข ไดแกพระนิพพาน.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ทุกฺขกฺขโย เปนที่สิ้นทุกข ในที่นี้
มีความสังเขปเพียงเทานี้ สวนความพิสดารพึงทราบโดยนัยดังกลาวแลว
ในวิสุทธิมรรคนั้นแล.
บทวา ยสฺมึ ความวา เมื่อบรรลุนิโรธ คือพระนิพพานใด.
บทวา นิวตฺตเต มีวาจาประกอบความวา พระสัมมาสัมพุทธเจา
ทั้งหลายผูมีธรรมกาย ทรงแสดงธรรมนี้วา เมือ่ อริยมรรคภาวนามีอยู
ทุกขมีชาติเปนตนอันหาที่สุดมิได คือไมมีที่สุด ยอมไมเปนไปในสงสารนี้
คือยอมขาดสูญ ความที่ทุกขขาดสูญนั้น เปนนิโรธ. พระเถระแสดงโดย
สรุปถึงการบรรลุพระอรหัตของตน อันบงบอกดวยกําหนดรูทุกขวา เรา
เห็นโรคคือเบญจขันธ โดยมีนัยอาทิวา เภทา เพราะกายแตก ดังนี้. สวน
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ในบาลีวา ทุกขยอมเกิดในสงสารใด ประกอบความแหงคาถาทั้งปวง
ในบาลีนั้นวา ทุกขมีชาติเปนตนอันหาที่สุดมิไดนี้ ยอมเกิดในสงสาร
ที่เขาใจกันวาลําดับแหงขันธเปนตนใด สงสารนั้น อื่นจากการถึงทุกขนี้
ชื่อวาภพใหมเพราะเกิดบอยๆ. เพราะมีชีวิตินทรียนี้สูญสิ้นไปเพราะความ
แตก คือความพินาศแหงขันธ ๕ กลาวคือกาย นอกเหนือขึ้นไปยอม
ไมมี (อะไร) เพราะฉะนั้น เราจึงหลุดพน คือพรากจากสิ่งทั้งปวง
คือจากกิเลสและภพทั้งปวงแล.
จบอรรถกถาสรภังคเถรคาถาที่ ๕
จบปรมัตถทีปนี
อรรถกถาขุททกนิกาย เถรคาถา
สัตตกนิบาต
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เถรคาถา อัฏฐกนิบาต
๑. มหากัจจายนเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระมหากัจจายนเถระ
[๓๖๖] ภิกษุไมควรทําการงานใหมาก ควรหลีกเรนหมูชน
ไมควรขวนขวายเพื่อยังปจจัยใหเกิด เพราะภิกษุใดเปนผู
ติดรสอาหาร ภิกษุนั้นชื่อวาเปนผูขวนขวายเพื่อยังปจจัย
ใหเกิด และชื่อวาละทิ้งประโยชนอันจะนําความสุขมาให
พระอริยะทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน กลาวการไหว
การบูชาในสกุลทั้งหลายวา เปนเปอกตม เปนลูกศรอัน
ละเอียดที่ถอนไดยาก เพราะสักการะอันบุรษุ ชั่วละไดยาก
ภิกษุไมควรแนะนําสัตวอันใหทํากรรมอันเปนบาป และ
ไมพึงซองเสพกรรมนั้นดวยตนเอง เพราะสัตวมีกรรม
เปนเผาพันธุ คนเรายอมไมเปนโจรเพราะคําของบุคคล
อื่น ไมเปนมุนีเพราะคําของบุคคลอื่น บุคคลรูจักตนเอง
วาเปนอยางไร แมเทพเจาทั้งหลายก็รูจักบุคคลนั้นวาเปน
อยางนั้น ก็คนพวกอื่นยอมไมรูสึกตัววา พวกเราที่สมาคม
นี้ จักพากันยุบยับในหมูชนพวกนั้น พวกใดมารูสึกตัววา
พวกเราจักพากันไปสูที่ใกลมัจจุราช ความทะเลาะวิวาท
ยอมระงับไปเพราะพวกนั้น บุคคลผูมีปญญา ถึงจะสิ้น
ทรัพยก็ยังเปนอยูได สวนบุคคลถึงจะมีทรัพยก็เปนอยู
ไมได เพราะไมไดปญญา บุคคลยอมไดยินเสียงทุกอยาง
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ดวยหู ยอมเห็นสิ่งทั้งปวงดวยจักษุ แตนักปราชญยอม
ไมควรละทิ้งสิ่งทั้งปวงที่ไดเห็นไดฟงมาแลว ผูมีปญญา
ถึงมีตาดี ก็ทําเหมือนคนตาบอด ถึงมีหูดี ก็ทําเหมือน
คนหูหนวก ถึงมีปญญา ก็ทําเหมือนคนใบ ถึงมีกําลัง
ก็ทําเหมือนคนทุรพล แตเมื่อประโยชนนี้เกิดขึ้น ถึงจะ
นอนอยูในเวลาใกลตาย ก็ยังทําประโยชนนั้นได.
จบมหากัจจายนเถรคาถา

อรรถกถาอัฏฐกนิบาต
อรรถกถามหากัจจายนเถรคาถาที่ ๑
ในอัฏฐกนิบาต คาถาของทานพระมหากัจจายนเถระ มีคําเริ่มตน
วา กมฺม พหุก ดังนี้. เรือ่ งนี้มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
ทานพระมหากัจจายนเถระแมนี้ เปนผูมีอธิการไดบําเพ็ญมาแลว
ในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา ทรง
พระนามวา ปทุมุตตระ บังเกิดในตระกูลคฤหบดีมหาศาล เจริญวัยแลว
วันหนึ่ง กําลังฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา พบภิกษุรูปหนึ่งที่พระศาสดาทรงสถาปนาไวในตําแหนงที่เลิศกวาภิกษุทั้งหลาย ผูจําแนกอรรถ
ที่พระศาสดาตรัสไวโดยยอ ใหพิสดาร แมตนเองก็ปรารถนาตําแหนงนั้น
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา สุเมธะ เปนผูทรงวิชา ไป
ทางอากาศ เห็นพระศาสดาประทับนั่งในไพรสณฑแหงหนึ่ง ใกลภูเขา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หนาที่ 279

หิมวันต มีใจเลื่อมใส ทําการบูชาดวยดอกกรรณิการหลายดอก.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานวนเวียนไป ๆ มาๆ ในสุคตินั้นนั่นแหละ ใน
กาลแหงพระทศพลเจา ทรงพระนามวากัสสปะ (ทาน) ไดบังเกิดใน
เรือนมีตระกูล ในกรุงพาราณสี เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว
ทําการบูชาในที่สรางเจดียทองคํา ดวยแผนอิฐทองคํา อันมีคาแสนหนึ่ง
แลว ตั้งความปรารถนาไววา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอใหสรีระของ
ขาพระองค จงมีสีเหมือนทองคํา ในที่ที่ขาพระองคเกิดแลวเถิด.
ตอแตนั้นมา ก็บาํ เพ็ญแตกุศลกรรมจนตลอดชีวิต ทองเที่ยวไป
ในเทวโลกและมนุษยโลก ตลอดพุทธันดรหนึ่ง ในพุทธุปบาทกาลนี้
ทานบังเกิดในบานปุโรหิตของพระเจาจัณฑปชโชต ในกรุงอุชเชนี, ใน
วันตั้งชื่อทารกนั้น มารดาคิดวา บุตรของเรามีสีกายเหมือนทองคํา พา
เอาชื่อของตนมาแลว ดังนี้ จึงตั้งชื่อวา กัญจนมาณพ นั่นแล. ทารกนั้น
เจริญวัยแลว ก็ศึกษาเลาเรียนไตรเพทจนจบ พอบิดาลวงไป ก็ไดตําแหนง
เปนปุโรหิต. เขาปรากฏชื่อวา กัจจายนะ ดวยอํานาจแหงโคตร. พระเจา
จัณฑปชโชตทรงสดับวา พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้น จึงสงเขาไปวา อาจารย
ทานจงไปในที่นั้น นําเสด็จพระศาสดามาในที่นี้เถิด.
กัจจายนะนั้น มีตนเปนที่ ๘ เขาไปเฝาพระศาสดา. พระศาสดา
ทรงแสดงธรรมแกเขา ในที่สุดแหงเทศนา เขาพรอมทั้งชนอีก ๗ คน
ก็ดํารงอยูในพระอรหัต พรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย. ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงกลาวไวในอปทาน วา:๑

๑. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๑๒๑.
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พระพิชิตมารพระนามวา ปทุมุตตระ ผูปราศจากตัณหา
ทรงชํานะสิ่งที่ใคร ๆ เอาชนะไมได เปนพระผูนํา ไดเสด็จ
อุบัติขนึ้ ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้ พระองคเปนผูแกลวกลา
สามารถ มีพระอินทรียเสมือนใบบัว มีพระพักตรปราศจากมลทินคลายพระจันทร มีพระฉวีวรรณปานดังทองคํา
มีพระรัศมีซานออกจากพระองค เหมือนรัศมีพระอาทิตย
เปนที่ติดตาตรึงใจของสัตว ประดับดวยพระลักษณะอัน
ประเสริฐ ลวงทางแหงคําพูดทุกอยาง อันหมูมนุษยและ
อมรเทพสักการะ ตรัสรูดวยพระองคเอง ทรงยังสัตวให
ตรัสรู ทรงนําไปไดอยางรวดเร็ว มีพระสุรเสียงไพเราะ
มีพระสันดานมากไปดวยพระกรุณา ทรงแกลวกลาในที่
ประชุม พระองคทรงแสดงธรรมอันไพเราะ ซึ่งประกอบ
ดวยสัจจะ ๔ ทรงฉุดขึ้นซึ่งหมูส ัตวที่จมอยูในเปอกตม
คือโมหะ.
ครั้งนั้น เราเปนดาบสสัญจรไปแตคนเดียว มีปา
หิมพานตเปนที่อยูอาศัย เมื่อไปสูมนุษยโลกทางอากาศ
ก็ไดพบพระพิชิตมาร เราไดเขาไปเฝาพระองค แลวสดับ
พระธรรมเทศนาของพระธีรเจา ผูทรงพรรณนาคุณอัน
ใหญของพระสาวกอยูวา เราไมเห็นสาวกองคอื่นใด ใน
พระธรรมวินัยนี้ ที่จะเสมอเหมือนกับกัจจายนภิกษุนี้ ผู
ซึ่งประกาศธรรมที่เราแสดงแลวแตโดยยอ ไดโดยพิสดาร
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ทําบริษทั และเราใหยนิ ดี เพราะฉะนั้น กัจจายนภิกษุนี้จึง
เลิศกวาภิกษุผูเลิศในการกลาวธรรมไดโดยพิสดาร ซึ่ง
อรรถแหงภาษิตที่เรากลาวไวแตโดยยอนี้ ภิกษุทั้งหลาย
ทานทั้งหลายจงทรงจําไวอยางนี้เถิด.
ครั้งนั้น เราไดฟงพระดํารัสอันรื่นรมยใจแลว เกิด
ความอัศจรรย จึงไปปาหิมพานต นําเอากลุม ดอกไมมา
บูชาพระผูเปนที่พึ่งของโลก แลวปรารถนาฐานันดรนั้น
ครั้งนั้น พระผูทรงละกิเลสเปนเหตุใหรองไห ทรงทราบ
อัธยาศัยของเราแลว ไดทรงพยากรณวา จงดูฤๅษีผูประเสริฐนี้ ซึ่งเปนผูมผี ิวพรรณเหมือนทองคําที่ไลมลทินออก
แลว มีโลมชาติชูชันและใจโสมนัส ยืนประณมอัญชลีนิ่ง
ไมไหวติง ราเริง มีนัยนตาเต็มดี มีอัธยาศัยนอมไปใน
คุณของพระพุทธเจา มีธรรมเปนธง มีหทัยราเริง เหมือน
กับถูกรดดวยน้ําอมฤต เขาไดสดับคุณของกัจจายนภิกษุ
เขา จึงไดปรารถนาฐานันดรนั้น ในอนาคตกาล ฤๅษีผูนี้จกั
ไดเปนธรรมทายาทของพระโคดม มหามุนี เปนโอรส
อันธรรนเนรมิต จักเปนพระสาวกของพระศาสดา มีนามวา
กัจจายนะ เขาจักเปนพหูสูตมีญาณใหญ รูอธิบายแจงชัด
เปนนักปราชญ จักถึงฐานันดรนั้น ดังที่เราไดพยากรณ
ไวแลว.
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนัน้
ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
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เราทองเที่ยวอยูแตในสองภพ คือในเทวดาและมนุษย
คติอื่นเราไมรู นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเกิดในสอง
สกุล คือสกุลกษัตริยและสกุลพราหมณ เราไมเกิดใน
สกุลทีต่ ่ําทราม นี้เปนผลแหงพุทธบูชา.
และในภพสุดทาย เราเกิดเปนบุตรของติริติวัจฉพราหมณ ผูเปนปุโรหิตของพระเจาจัณฑปชโชต ใน
พระนครอุชเชนีอันนารื่นรมย เราเปนคนฉลาดเรียนจบ
ไตรเพท สวนมารดาของเราชื่อจันทนปทุมา เราชื่อ
กัจจายนะ เปนผูมีผิวพรรณงาม เราอันพระเจาแผนดิน
ทรงสงไปเพื่อพิจารณาพระพุทธเจา ไดพบพระผูนําซึ่ง
เปนประตูของโมกขบุรี เปนที่สั่งสมคุณ และไดสดับ
พระพุทธภาษิตอันปราศจากมลทิน เปนเครื่องชําระลาง
เปอกตมคือคติ จึงไดบรรลุอมตธรรมอันสงบ ระงับ พรอม
กับบุรษุ ๗ คนที่เหลือ เราเปนผูรูอธิบายในพระมติอัน
ใหญ ของพระสุคตเจาไดแจงชัด และพระศาสดา
ทรงตั้งไวตําแหนงเอตทัคคะ เราเปนผูมีความปรารถนา
สําเร็จดวยดีแลว เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...ฯลฯ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ลําดับนั้น พระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถตรัสวา ทานทั้งหลาย
จงเปนภิกษุมาเถิด. ในขณะนั้นนั่นเอง ทานเหลานั้นมีผมและหนวดเพียง
๒ องคุลี ทรงบาตรและจีวรที่สําเร็จดวยฤทธิ์ ไดเปนผูคลายพระเถระมี
๑

๑. บางแหงเปน จันทิมา.
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พรรษา ๖๐ พรรษา พระเถระทําประโยชนของตนใหสําเร็จดวยประการ
ฉะนี้แลว จึงกราบทูลแดพระศาสดาวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาจัณฑปชโชตทรงปรารถนาเพื่อจะไหวที่พระบาท และเพื่อจะทรงสดับ
ธรรมของพระองค. พระศาสดาตรัสวา ภิกษุ เธอนั่นแหละ จงไปในที่นั้น
แมเมื่อเธอไปแลว พระราชาก็จักเลื่อมใสเอง.
พระเถระมีตนเปนที่ ๘ ไปในที่นั้นตามพระดํารัสสั่งของพระศาสดา
ทําใหพระราชาทรงเลื่อมใสแลว ใหประดิษฐานพระศาสนาในแควน
อวันตีชนบทแลว ไปเฝาพระศาสดาอีกครั้งหนึ่ง วันหนึ่ง ทานเห็นภิกษุ
เปนอันมากละสมณธรรมมายินดีในการงาน ยินดีในการคลุกคลี พอใจ
ในรสตัณหา และอยูดวยความประมาท ดวยการที่จะโอวาทภิกษุเหลานั้น
จึงกลาวคาถา ๒ คาถา วา :ภิกษุไมควรทําการงานใหมาก ควรหลีกเรนหมูชน
ไมควรขวนขวายเพื่อใหปจจัยเกิดขึ้น เพราะภิกษุใดเปน
ผูติดรสอาหาร ภิกษุนั้นชื่อวาเปนผูขวนขวาย เพื่อให
ปจจัยเกิดขึ้น และขอวาละทิ้งประโยชนอันจะนําความสุข
มาให พระอริยะทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน กลาว
การไหว การบูชาในสกุลทั้งหลายวา เปนเปอกตม เปน
ลูกศรอันละเอียด ถอนไดยาก เพราะสักการะอันบุรุษชั่ว
ละไดยาก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กมฺม พหุก น การเย ความวา ภิกษุ
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๓๖.
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ไมพึงปรารถนานวกรรมที่ใหญ มีการใหสรางที่อยูใหมเปนตน อันเปน
เหตุพัวพันตอการบําเพ็ญสมณะธรรม, สวนการปฏิสังขรณสิ่งชํารุดทรุดโทรมที่จะลงมือทําเล็ก ๆ นอย ๆ เพื่อบูชาพระดํารัสของพระศาสดาก็ควร
ทําทีเดียว.
บทวา ปริวชฺเชยฺย ชน ความวา ควรหลีกเวนหมูชน ดวยอํานาจ
การคลุกคลีดว ยหมูคณะ. อีกอยางหนึ่ง บทวา ชน ความวา เมื่อภิกษุ
เสวนาคบหา เขาไปนั่งใกลบุคคลเชนใด กุศลธรรมยอมเสื่อมไป อกุศลธรรมยอมเจริญขึ้น ภิกษุควรหลีกเวนหมูชนผูไมใชกัลยาณมิตรเชนนั้น
เสีย.
บทวา น อุยฺยเม ความวา ภิกษุไมพึงพยายาม ดวยการสงเคราะห
สกุลเพื่อใหปจจัยเกิดขึ้น. เพราะบทวา โส อุสฺสุกฺโก รสานุคิทฺโธ อตฺถ
ริฺจติ โย สุขาธิวาโห ความวา ภิกษุใดเปนผูติดรสอาหาร คือติดรส
อาหารดวยอํานาจตัณหา เปนผูขวนขวายเพื่อใหปจจัยเกิดขึ้น ภิกษุนั้น
ยอมเปนผูขวนขวายเพื่อสงเคราะหสกุล เมื่อสกุลมีความสุข ตนเองก็พลอย
มีความสุข เมื่อสกุลประสบความทุกข ตนเองก็พลอยมีความทุกขไปดวย
เมื่อกิจการงานของสกุลเกิดขึ้น ก็เอาตนเขาไปพัวพัน ยอมละเวน ประโยชน
มีศีลเปนตน อันจะนําความสุขมาให คืออันจะนําความสุขที่เกิดจากสมถะ
วิปสสนา มรรคผล และนิพพานมาให คือแตกตนออกจากประโยชนนั้น
โดยสวนเดียว.
พระเถระโอวาทวา ทานจงเวนความยินดีในการงาน ความยินดีใน
การคลุกคลี และความติดใจในปจจัย ดวยคาถาแรกอยางนี้แลว บัดนี้
เมื่อจะติเตียนถึงความมุงหวังสักการะ จึงกลาวคาถาที่ ๒ ไว.
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เนื้อความแหงคาถาที่ ๒ นั้นวา การไหวและการบูชานี้ใด ที่หมูชน
ตามเรือนในสกุล ทําเพื่อยกยองคุณของบรรพชิตผูเขาไปเพื่อภิกษา เพราะ
พระอริยะทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน กลาวชี้แจงหรือประกาศใหรูถงึ
การไหวและการบูชานั้นวา เปนเปอกตม เพราะอรรถวา ยังผูที่มิไดอบรม
ตนใหจมลง และเพราะอรรถวาทําความมัวหมองให และเพราะกลาวถึง
การมุงสักการะ ของอันธปุถชุ นผูยงั ไมรูทั่วถึงขันธ วาเปนลูกศรอัน
ละเอียดที่ถอนขึ้นไดยาก เพราะเกิดเปนความเบียดเบียน เพราะขมขื่นภายใน
และเพราะถอนขึ้นไดยาก ดวยเหตุเปนสภาวะอันบุคคลรูไดโดยยาก ฉะนั้น
นั่นแล สักการะอันบุรุษชั่วละไดยาก คือพึงละไดโดยยาก เพราะไม
ดําเนินไปตามขอปฏิบัติเปนเครื่องละสักการะนั้น, เพราะสักการะ จะเปน
อันบุรุษละได ก็ดวยการละความมุงสักการะ ฉะนั้น ทานจึงแสดงวา
การประกอบความเพียร เพื่อการละสักการะนั้น เปนกรณียะที่ภิกษุควร
ทําแล.
ภิกษุไมควรแนะนําสัตวอื่นใหทํากรรมชั่ว และไมพึง
ซองเสพกรรมนั้นดวยตนเอง เพราะสัตวมีกรรมเปน
เผาพันธุ คนเรายอมไมเปนโจรเพราะคําของบุคคลอืน่
ไมเปนมุนีเพราะคําของบุคคลอืน่ บุคคลอื่นรูจักตนเองวา
เปนอยางไร แมเทพเจาทั้งหลายก็รูอักบุคคลนั้นวาเปน
อยางนั้น ก็คนพวกอื่นยอมไมรสู ึกตัววา พวกเราที่สมาคม
นี้ จักพากันยอยยับ ในหมูชนพวกนั้น พวกใดมารูสึก
ตัววา พวกเราจักพากันไปสูที่ใกลมัจจุราช ความทะเลาะ
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วิวาท ยอมระงับไปเพราะพวกนั้น บุคคลผูมีปญญาถึง
จะสิ้นทรัพยก็ยังเปนอยูได สวนบุคคลถึงจะมีทรัพยก็เปน
อยูไมได เพราะไมไดปญญา บุคคลยอมไดยินเสียงทุก
อยางดวยหู ยอมเห็นสิ่งทั้งปวงดวยจักษุ แตนักปราชญ
ยอมไมควรละทิ้งสิ่งทั้งปวง ที่ไดเห็นไดฟงมาแลว ผูมี
ปญญาถึงมีตาดี ก็ทําเหมือนคนตาบอด ถึงมีหูดี ก็ทํา
เหมือนคนหูหนวก ถึงมีปญญา ก็ทําเหมือนคนใบ ถึง
มีกําลัง ก็ทําเหมือนคนทุรพล แตเมื่อประโยชนเกิดขึ้น
ถึงจะนอนอยูในเวลาใกลตาย ก็ยังทําประโยชนนั้นได.
ไดยินวา พระราชาพระองคนั้น ทรงเชื่อพวกพราหมณ แลวรับสั่ง
ใหฆาสัตวบูชายัญ ไมทรงสอบสวนการกระทําใหถองแท ลงอาชญาผูคน
หลายคนที่มิใชโจร ดวยความสําคัญผิดคิดวาเปนโจร และในการตัดสิน
คดีความ ก็ทรงตัดสินทําผูคนที่มิไดเปนเจาของ ใหเปนเจาของ และทรง
ตัดสินทําผูที่เปนเจาของเดิม ไมใหไดเปนเจาของ. เพราะเหตุนั้น เพื่อ
จะชี้แจงความนั้นกะพระราชา พระเถระจึงกลาวคาถา ๖ คาถา โดยมีนัย
เปนตนวา น ปรสฺส ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ปรสฺสุปนิธาย กมฺม มจฺจสฺส
ปาปก ความวา ภิกษุไมควรทําการแนะนําสัตวอื่น ใหซองเสพกรรมชั่ว
มีการฆาและการจองจําเปนตน คือไมควรชักชวนบุคคลอื่นใหทํา.
บทวา อตฺตนา ต น เสเวยฺย ความวา แมตนเองก็ตองไมทํา
กรรมชั่วนั้น. เพราะอะไร ? เพราะสัตวมีกรรมเปนเผาพันธุ ความวา
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สัตวเหลานี้ยอมเปนทายาทของกรรม เพราะฉะนั้น ตนเองตองไมทํากรรม
ชั่วอะไรๆเลย ทั้งไมชักชวนผูอื่นใหทํากรรมชั่วนัน้ ดวย.
บทวา น ปเร วจนา โจโร ความวา ตนเองไมไดกระทําโจรกรรม
จะชื่อวาเปนโจรเพียงถอยคําของบุคคลอื่นนั้นหามิได. ไมเปนมุนีเพราะคํา
ของบุคคลอื่น ก็เชนกัน คือมุนีจะเปนผูมีกายสมาจาร วจีสมาจาร และ
มโนสมาจารบริสุทธิ์ดวยดี ดวยเหตุเพียงถอยคําของบุคคลอื่นนั้นไมได
เลย.
ก็บทวา ปเร ในคาถานี้ ทานแสดงไวเพราะไมทําการลบวิภัตติ.
สวนอาจารยบางพวกกลาววา เมื่อทานควรจะกลาววา ปเรส แตแสดงไว
วา ปเร เพราะทําการลบ ส อักษรเสีย.
บทวา อตฺตา จ น ยถา เวที ความวา บุคคลรูคน คือจิตที่ของ
แลวนั้นวาเปนอยางไร คือรูแจง รูชัด ตามความเปนจริงวา เราบริสุทธิ์
หรือวาไมบริสุทธิ์ ดังนี้.
บทวา เทวาป น ตถา วิทู ความวา วิสุทธิเทพ และอุปปตติเทพ
ยอมรูแจมชัดบุคคลนั้นวาเปนเชนนั้น เพราะฉะนั้น ตนเองและเทพเชนนั้น
จึงเปนประมาณแหงความบริสุทธิ์และความไมบริสุทธิ์ ในเพราะการรูวา
บริสุทธิ์ และไมบริสุทธิ์ อธิบายวา สัตวเหลาใดเหลาหนึ่ง ที่ถูกความอยาก
และโทสะครอบงําแลว หารูแจมชัดไดไม.
บทวา ปเร ความวา เวนบัณฑิตเสีย คนพวกอื่นนอกจากบัณฑิต
นั้น คือผูไมรูจักกุศล อกุศล กรรมอันมีโทษและไมมีโทษ กรรมและผล
แหงกรรม ความไมงดงามแหงรางกาย และความที่สังขารทั้งหลายไมเที่ยง
ชื่อวา คนพวกอื่นในที่นี้. พวกเราในสมาคมนี้นั้น คือในชีวโลกนี้จักพา
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กันยุบยับ คือจักพากันละเวน ไดแกไมรูวา พวกเราจักพากันไปสูที่ใกล
มัจจุราช อัน เปนสถานที่สงบแลวเนือง ๆ.
บทวา เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ ความวา ก็ในหมูชนพวกนั้น พวกใด
คือพวกที่เปนบัณฑิตยอมรูสึกตัววา พวกเราจักไปสูที่ใกลแหงมัจจุราช.
บทวา ตโต สมฺมนฺติ เมธคา ความวา ก็ชนพวกนั้น ทีร่ ูจักตัว
แลวอยางนั้น ยอมปฏิบัติเพื่อสงบระงับการทะเลาะวิวาท คือการเบียดเบียน
ผูอื่นไดขาด ทั้งคนพวกอื่นนอกจากตนเอง ยอมไมทะเลาะวิวาทกัน ไม
เบียดเบียนกัน. ทานแมทําคนที่มิใชเปนโจรใหเปนโจร เพราะเหตุแหง
ชีวิต ดวยการลงอาชญา ทั้งทําคนที่เปนเจาของ ไมใหไดเปนเจาของ
เบียดเบียนจนถึงความเสื่อมทรัพย เพราะความบกพรองแหงปญญา.
บุคคลผูไมทําตามนั้น ชือ่ วา ผูมีปญญา ถึงจะสิ้นทรัพยก็ยังเปนอยูได คือ
ถึงทรัพยจะหมดสิ้นไป แตก็ยังมีปญญา สันโดษยินดีดวยปจจัยตามมีตาม
ได เลี้ยงชีวติ ดวยการงานที่ปราศจากโทษอยางเดียวนี้ ชื่อวา ชีวิตของ
บุคคลผูมีปญญา.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา นักปราชญทั้งหลาย
กลาวความเปนอยูดวยปญญาวา เปนชีวิตที่ประเสริฐสุด. สวนบุคคลผูมี
ปญญาทราม ถึงจะมีทรัพย ก็ทําทรัพยที่เปนทิฏฐธรรมและสัมปรายิกธรรม
ใหลมเหลวไป เปนอยูไมได เพราะไมไดปญญา คือจะชื่อวาเปนอยูดวย
ความเปนไปแหงถอยคํามีคําครหาเปนตน หามิได แตกลับทําทรัพยที่
ไดแลวใหพินาศไป แมชีวิตก็ไมสามารถจะดํารงอยูได เพราะคาที่ตนไร
อุบาย.
ไดยินวา พระเถระไดกลาวคาถาทั้ง ๔ คาถาเหลานี้ แดพระราชา
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ผูกําลังทรงบรรทมอยู. พระราชาทรงเห็นพระสุบิน กําลังนมัสการพระเถระอยูนั้นแล ก็ทรงตื่นขึ้น พอราตรีลวงแลว เสด็จเขาไปหาพระเถระ
ทรงไหวแลว ทรงเลาถึงความฝนตามที่พระองคทรงเห็นแลวใหฟง พระเถระสดับเรื่องความฝนนั้นแลว ภาษิตเฉพาะคาถานั้นแลว จึงโอวาทพระราชาดวยคาถา ๒ คาถา มีคําเริ่มตนวา สพฺพ สุณาติ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา สพฺพ สุณาติ โสเตน ในที่นี้
หมายความวา บุคคลผูไมหนวกยอมไดยินเสียงที่พอจะไดยินชัด ทั้งหมด
ที่มาปรากฏ คือทั้งที่เปนคําสุภาษิต ทั้งที่เปนคําทุพภาษิตได ดวยโสตประสาท. บุคคลผูไมบอดก็เหมือนกัน ยอมเห็นรูปทั้งหมด คือที่ดีและ
ไมดีไดดวยจักษุประสาทนี้ จัดวาเปนสภาวะแหงอินทรียทั้งหลาย.
ก็บรรดาบทเหลานั้น บทวา น จ ทิฏ สุต ธีโร สพฺพ อุชฺฌิตุ
นี้ เปนเพียงอุทาหรณเทานั้น ความวา นักปราชญ คือผูมีปญญา ไมควร
ละทิ้ง สละ หรือยึดถือ รูปทั้งหมดที่ไดเห็นมา หรือเสียงทั้งหมดที่ไดยิน
มาแลว. ก็นักปราชญพจิ ารณาถึงคุณและโทษ ในรูปและเสียงนั้นแลว
ควรละทิ้งเฉพาะสิ่งที่ควรจะทิ้ง และควรยึดถือสิ่งที่ควรยึดถือ เพราะฉะนั้น
คนมีปญญา ถึงมีตาดี ก็ทําเหมือนคนตาบอด คือแมจะมีตาดีก็ทําเหมือน
คนตาบอด คือทําทีเหมือนวามองไมเห็น ในสิ่งที่เห็นแลว ควรละทิ้ง
แมจะมีหูดีก็เชนเดียวกัน ทําเหมือนคนหูหนวก คือทําทีเหมือนวาไมได
ยิน ในสิ่งที่ไดยินแลว ควรละทิ้ง.
บทวา ปฺวาสฺส ยถา มูโค ความวา คนมีปญญา แมจะฉลาด
ในถอยคํา ก็พึงทําเหมือนคนใบ ในเมื่อไมควรจะพูด เพราะมีปญญาเปน
เครื่องพิจารณา. คนมีกาํ ลัง คือถึงพรอมดวยกําลัง ก็พึงทําเหมือนคน
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ทุรพล ในเมือ่ ไมควรจะทํา. ร อักษร กระทําการเชื่อมบท ไดแกพึง
ทําเหมือนคนไรความสามารถ.
บทวา อถ อตฺเถ สมุปฺปนฺเน สเยถ มตสายิก ความวา เมื่อ
ประโยชนทตี่ นควรทําใหเกิดขึ้น คือปรากฏขึ้น ถึงจะนอนอยูในเวลาใกล
ตาย ไดแกแมจะอยูในเวลาใกลจะตาย ก็ยังตองพิจารณาถึงประโยชนนนั้
นั่นแล คือไมยอมใหประโยชนนั้นลมเหลวไป.
อีกอยางหนึ่ง บทวา อถ อตฺเถ สมุปฺปนฺเน ความวา เมื่อ
ประโยชน คือกิจที่ตนไมควรทําใหเกิดขึ้น คือปรากฏขึ้น ถึงจะนอนอยู
ในเวลาใกลตาย ไดแกแมจะนอนอยูในเวลาใกลจะตายแลว ก็ไมยอมทํา
สิ่งที่ไมควรทํานั้นเลย. พระราชาไดรับโอวาทจากพระเถระอยางนี้วา ก็
บัณฑิตไมควรทําสิ่งที่ไมควรทํา ดังนี้แลว ทรงละสิ่งที่ไมควรทํา ไดทรง
ประกอบเฉพาะสิ่งที่ควรทําเทานั้นแล.
จบอรรถกถามหากัจจายนเถรคาถาที่ ๑
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๒. สิริมิตตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสิรมิ ิตตเถระ
[๓๖๗] ภิกษุใดไมมกั โกรธ ไมผกู โกรธไว ไมมมี ายา ไม
สอเสียด ภิกษุนั้นแลเปนผูคงที่ ดวยขอปฏิบัติตามที่กลาว
มาแลวอยางนี้ ภิกษุนั้นยอมไมเศราโศกในโลกเบื้องหนา
ภิกษุใดไมมักโกรธ ไมผูกโกธรไว ไมมีมายา ไมสอเสียด
ภิกษุนนั้ เปนผูมีทวารอันคุมครองแลวทุกเมือ่
ดวยขอ
ปฏิบัตติ ามที่กลาวแลวอยางนี้ ภิกษุนั้น ยอมไมเศราโศก
ในโลกเบื้องหนา ภิกษุใดไมนักโกรธ ไมผูกโกรธ ไมมี
มายา ไมสอเสียด มีศีลงาม ดวยขอปฏิบัติตามที่กลาว
มาแลวอยางนี้ ภิกษุนั้นยอมไมเศราโศกในโลกเบื้องหนา
ภิกษุใดไมมักโกรธไมผูกโกรธไว ไมมมี ายา ไมสอเสียด
มีกัลยาณมิตร ดวยขอปฏิบัตติ ามที่กลาวมาแลวอยางนี้
ภิกษุนนั้ ยอมไมเศราโศกในโลกเบื้องหนา ภิกษุใดไม
มักโกรธ ไมผูกโกรธไว ไมมีมายา ไมสอเสียด มีปญญา
งาม ดวยขอปฏิบตั ิตามที่กลาวมาแลวอยางนี้ ภิกษุนั้น
ยอมไมเศราโศกในโลกเบื้องหนา ผูใดมีศรัทธาไมหวั่น
ไหวในพระตถาคต ตั้งมั่นดีแลว มีศีลอันงาม อันพระอริยะใครแลว สรรเสริญแลว มีความเลื่อมใสในพระสงฆ
และมีความเห็นตรง บัณฑิตทั้งหลายกลาวผูนั้นวา เปน
ผูไมขดั สน ชีวิตของผูนั้นไมไรประโยชน เพราะฉะนั้น
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นักปราชญเมื่อระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย
ก็ควรประกอบศรัทธา ศีล ปสาทะ และการเห็นธรรม
เนือง ๆ เถิด.
จบสิริมิตตเถรคาถา

อรรถกถาสิริมิตตเถรคาถาที่ ๒
คาถาของทานพระสิริมิตตเถระ มีวา อกฺโกธโน ดังนี้เปนตน.
เรื่องนี้มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
ทานพระสิริมิตตเถระแมนี้ เปนผูมีอธิการไดบําเพ็ญมาแลว ใน
พระพุทธเจาพระองคกอน ๆ ในภพนั้น ๆ ไดสั่งสมกุศลซึ่งเปนอุปนิสัย
แหงพระนิพพานไว ในพุทธุปบาทกาลนี้ เกิดเปนลูกชายของกุฎมพีผูมี
ทรัพยมาก ในกรุงราชคฤห ไดมีนามวา สิริมิตต.
ไดยินวา มารดาของทานสิริมิตตนั้น เปนนองสาวของทานสิริคุตต
เรื่องของสิริคุตตนั้น มาแลวในอรรถกถาธรรมบทนั่นแล. สิริมิตตผูเปน
หลานชายของทานสิริคุตตนั้น พอเจริญวัยแลว ไดมีความเลื่อมใสตอ
พระศาสดา ในเพราะการทรมานชางธนบาล บรรพชาแลว บําเพ็ญ
วิปสสนา ไมนานนักก็บรรลุพระอรหัต วันหนึ่งทานขึ้นสูอาสนะเพื่อ
สวดพระปาฏิโมกข จึงนั่งจับพัดวีชนีอันวิจิตร บอกธรรมแกภิกษุทั้งหลาย
ทานเมื่อจะบอก และเมื่อจะจําแนกแสดงคุณอันโอฬารยิ่ง จึงกลาวคาถา
เหลานี้วา :๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๖๗.
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ภิกษุใดไมมักโกรธ ไมผูกโกรธไว ไมมีมายา ไม
สอเสียด ภิกษุนั้นแล เปนผูคงที่ ดวยขอปฏิบัติตามที่
กลาวมาแลวอยางนี้ ภิกษุนั้นละโลกไปแลว ยอมไม
เศราโศก. ภิกษุใดไมมักโกรธ ไมผูกโกรธไว ไมมมี ายา
ไมสอเสียด ภิกษุนนั้ เปนผูมีทวารอันคุมครองแลวทุกเมือ่
ดวยขอปฏิบัติตามที่กลาวมาแลวอยางนี้ ภิกษุนั้นละโลก
ไปแลว ยอมไมเศราโศก. ภิกษุใดไมมักโกรธ ไมผูก
โกรธไว ไมมีมายา ไมสอเสียด มีศีลงาม ดวยขอปฏิบัติ
ตามที่กลาวมาแลวอยางนี้ ภิกษุนั้นละโลกไปแลว ยอม
ไมเศราโศก. ภิกษุใดไมมักโกรธ ไมผูกโกรธไว ไมมี
มายา ไมสอเสียด มีกัลยาณมิตร ดวยขอปฏิบัติตามที่
กลาวมาแลวอยางนี้ ภิกษุนั้นละโลกไปแลว ยอมไม
เศราโศก. ภิกษุใดไมมักโกรธ ไมผูกโกรธไว ไมมมี ายา
ไมสอเสียด มีปญญางาม ดวยขอปฏิบัติตามที่กลาวมา
แลวอยางนี้ ภิกษุนั้นละโลกไปแลว ยอมไมเศราโศก.
ผูใดมีศรัทธาไมหวัน่ ไหวในพระตถาคตเจา ตั้งมั่นดีแลว
มีศีลอันงาม อันพระอริยะชอบใจ สรรเสริญแลว มีความ
เลื่อมใสในพระสงฆ และมีความเห็นตรง บัณฑิตทั้งหลาย
กลาวผูน ั้นวา เปนคนไมขัดสน ชีวิตของผูนั้นไมไร
ประโยชน เพราะฉะนั้น นักปราชญเมื่อระลึกถึงคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาทั้งหลาย ก็ควรประกอบศรัทธา ศีล
ความเลือ่ มใส และการเห็นธรรมเนือง ๆ เถิด.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อกฺโกธโน ไดแก ผูมีปกติไมโกรธ,
อธิบายวา ก็เมื่อมีเหตุที่จะใหเกิดความโกรธปรากฏขึ้น ก็ดํารงอยูใน
อธิวาสนขันติ ไมยอมใหความโกรธเกิดขึ้น.
บทวา อนุปนาหี ไดแก ผูไมผูกโกรธไว, อธิบายวา เพราะอาศัย
ความผิดที่คนพวกอื่นกระทําไว เปนผูมีปกติไมผูกโกรธ โดยนัยเปนตนวา
เขาไดดาเรา ไดฆาเรา ไดชนะเรา ไดลักสิ่งของของเรา ดังนี้.
ชื่อวา ผูไมมีมายา เพราะมายาซึ่งมีลักษณะปกปดความสงบและ
โทสะ ไมมี.
ชื่อวา ผูไมสอเสียด เพราะเวนขาดจากวาจาสอเสียด.
บทวา ส เว ตาทิสโก ภิกขฺ ุ ไดแก ภิกษุนนั้ คือผูเห็นปานนั้น
มีชาติอยางนั้น เปนผูประกอบดวยคุณตามที่กลาวมาแลว อธิบายวา ดวย
ขอปฏิบัติตามที่กลาวมาแลวอยางนี้ ภิกษุนั้นละโลกไปแลว ยอมไม
เศราโศกในโลกหนา เพราะวาไมมีเครื่องหมายแหงความเศราโศก.
ชื่อวา ผูมีทวารอันคุมครองแลว เพราะมีจักษุทวารเปนตน และ
มีกายทวารเปนตน อันคุมครองรักษาปองกันแลว.
บทวา กลฺยาณสีโล ไดแก ผูมีศลี ดี คือมีศีลอันบริสุทธิ์ดี.
บทวา กลฺยาณมิตฺโต ความวา กัลยาณมิตร เพราะอรรถวา
มีมิตรดีงาม ซึ่งมีลักษณะตามที่ทานแสดงไวอยางนี้วา :เปนที่รกั เปนที่เคารพ เปนที่นายกยอง กลาวแนะ
นําพร่ําสอน อดทนตอถอยคํา อธิบายถอยคําที่ลึกซึ้งได
ไมชักนําเพื่อนไปในทางที่ไมควร.
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บทวา กลฺยาณปฺโ ไดแก ผูม ีปญญาดี อธิบายวา ธรรมดา
ปญญาที่ไมดี แมจะไมมีก็จริง ถึงอยางนั้น ทานกลาวไวอยางนี้ ก็ดวย
อํานาจปญญาอันเปนเหตุนําออกจากสงสาร.
พระเถระครั้นแสดงถึงสัมมาปฏิบัติ ดวยคาถาที่เปนบุคลาธิษฐาน
โดยยกเอาความไมโกรธเปนตนขึ้นเปนประธาน ดวยอํานาจการขม และ
ดวยอํานาจการตัดเด็ดขาดซึ่งกิเลสมีความโกรธเปนตน ในคาถานั้นอยาง
นี้แลว บัดนี้ เมื่อจะยกเอาศรัทธาที่เปนโลกุตระ อันตนไดสําเร็จแลว
เปนตนขึ้นแสดงถึงสัมมาปฏิบัติ ดวยคาถาที่เปนบุคลาธิษฐานลวน ๆ
จึงกลาวคําเปนตนวา ยสฺส สทฺธา ดังนี้.
เนื้อความแหงบาทคาถานั้นวา บุคคลใดมีศรัทธาที่มาโดยมรรค ซึ่ง
เปนไปโดยนัยเปนตนวา แมเพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
ดังนี้ เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ จึงไมหวั่นไหว คือไมเอนเอียงใน
พระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจา ตั้งมั่นแลวดวยดี. บัณฑิตพึงนําบทวา อตฺถิ
มาเชื่อมเขาดวย.
บทวา อริยกนฺต ไดแก อันพระอริยะทั้งหลายชอบใจ รักใคร
เพราะไมละแมในระหวางภพ.
บทวา ปสสิต มีวาจาประกอบความวา อันบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน สรรเสริญแลว คือมีความยกยอง ชมเชย. ก็ศลี นี้นั้น
มี ๒ อยางคือ ศีลของคฤหัสถ และศีลของบรรพชิต.
ในบรรดาศีล ๒ อยางเหลานั้น ศีลคือสิกขาบท ๔ ทีค่ ฤหัสถ
สามารถจะรักษาได ชื่อวาศีลของคฤหัสถ. ปาริสุทธิศีล ๔ ทั้งหมด จน
ถึงศีลคือสิกขาบท ๑๐ ชื่อวาศีลของบรรพชิต ศีลนี้นั้นแมทั้งหมด บัณฑิต
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พึงทราบวางาม. เพราะไมถูกความวิบัติมีความที่ศีลขาดเปนตน ถูก
ตองแลว.
บทวา สงฺเฆ ปสาโท ยสฺสตฺถิ ความวา บุคคลใด มีความ
เลื่อมใส คือมีศรัทธาไมหวั่นไหว ตั้งมั่นดีแลวในพระอริยสงฆ โดยนัย
มีอาทิวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูปฏิบัติดี ดังนี้.
บัณฑิตพึงนําคําวา อจโล สุปฺปติฏิโต ไมหวั่นไหว ตั้งมั่นดีแลว ดังนี้
มาประกอบเขาดวย.
บทวา อุชุภูตฺจ ทสฺสน มีวาจาประกอบความวา บุคคลใด
มีความเห็นแมทั้งสองอยาง คือความเห็นวาสัตวมีกรรมเปนของตน และ
ความเห็นนามรูปพรอมทั้งปจจัย ตรง คือไมงอ ไมคด เพราะไมมีความคด
คือทิฏฐิ และเพราะไมมีความคดคือกิเลส บุคคลนั้นชื่อวา มีความ
ไมหวั่นไหว ตั้งมั่นดีแลว.
บทวา อทลิทฺโท ความวา พระอริยะทั้งหลาย มีพระพุทธเจา
เปนตน กลาวผูนั้น คือบุคคลเชนนั้นวา เปนผูไ มขัดสน เพราะเขา
มีทรัพยอันหมดจดดวยดีเหลานี้คือ ทรัพยคือศรัทธา ทรัพยคือศีล ทรัพย
คือสุตะ ทรัพยคือจาคะ และทรัพยคือปญญา.
บทวา อโมฆ ตสฺส ชีวิต ความวา ชีวิตของผูนั้น คือผูเห็น
ปานนั้น ไมไรประโยชน คือไมวางจากการบรรลุถึงประโยชน มีประโยชน
ที่เปนทิฏฐิธรรมเปนตน ไดแกบัณฑิตทั้งหลายกลาววา มีผลเทานั้น.
บทวา ตสฺมา ความวา เพราะบุคคลผูประกอบดวยคุณมีศรัทธา
ตามที่กลาวไวแลวเปนตน บัณฑิตเรียกวา เปนผูไมขัดสน มีชีวิตไมไร
ประโยชน ฉะนั้น ถึงตัวเรา ก็พึงเปนผูเชนนั้นบาง.
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บทวา สทฺธจ ฯเปฯ สาสน ความวา กุลบุตร เมื่อหวนระลึก
ถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายที่ตรัสไวแลว โดยนัยเปนตนวา
การไมการทําบาปทั้งปวง ดังนี้ พึงประกอบ คือพึงพอกพูน ศรัทธา
ศีล เหตุแหงการเห็นธรรม ความหลุดพน ดวยความปรารถนาดีในธรรม
และความเลื่อมใส ใหเจริญขึ้นเถิด.
พระเถระเมื่อจะประกาศคุณที่มีอยูในตน ดวยมุงแสดงธรรมแกภิกษุ
ทั้งหลายอยางนั้น จึงพยากรณพระอรหัตผล.
จบอรรถกถาสิริมติ ตเถรคาถาที่ ๒

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หนาที่ 298

๓. มหาปนถกเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระมหาปนถกเถระ
[๓๖๘] เมื่อใด เราไดเห็นพระศาสดาผูปลอดภัยเปนครั้งแรก
เมื่อนั้นความสลดใจไดเกิดมีแกเรา เพราะไดเห็นพระศาสดาผูอุดมบุรุษ ผูใดนอบนอมพระศาสดาผูทรงสิริ ที่
พระบาทดวยมือทั้งสอง ผูนั้นพึงทําพระศาสดาใหทรงยินดี
โปรดปราน ครั้งนัน้ เราไดละทิ้งบุตร ภรรยา ทรัพย
และธัญญาหาร ปลงผมและหนวดออกบวชเปนบรรพชิต
เปนผูถึงพรอมดวยสิกขาสาชีพ สํารวมดีแลวในอินทรีย
ทั้งหลาย ถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูไม
พายแพตอมาร ครั้งนั้น ความตั้งใจปรารถนาสําเร็จแกเรา
เราไมไดนั่งอยูเปลาแมเพียงครูเดียว ในเมือ่ ยังถอนลูกศร
คือตัณหาขึ้นไมได ขอจงดูความเพียร ความบากบั่น
ของเราผูอยูดวยความตั้งใจอยางนั้น เราไดบรรลุวิชชา ๓
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว เราระลึก
ชาติกอน ๆ ได ไดชําระทิพยจักษุหมดจดแลว เปน
พระอรหันต ผูควรแกทักษิณา หลุดพนแลว ไมมีอุปธิ
ตอเมื่อราตรีสิ้นไปแลว พระอาทิตยอุทัยขึ้นมา เราทํา
ตัณหาทั้งปวงใหเหือดแหงไป จึงเขาไปสูภายในกุฎีโดย
บัลลังก.
จบมหาปนถกเถรคาถา
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พระเถระ ๓ องค ไดกลาวคาถาไวในอัฏฐกนิบาตองคละ ๘ คาถา
รวมเปน ๒๔ คาถา คือ ๑.พระมหากัจจายนเถระ ๒.พระสิรมิ ิตตเถระ
๓.พระมหาปนถกเถระ.
จบอัฏฐกนิบาต

อรรถกถามหาปนถกเถรคาถาที่ ๓
มีคาถา ของทานพระมหาปนถกเถระวา ยทา ปมมทฺทกฺขึ
ดังนี้เปนตน. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร.
ไดยินวา ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ
ทานมหาปนถกนี้ เปนกุฎมพี สมบูรณดวยทรัพยสมบัติ ในหังสวดีนคร
วันหนึ่งกําลังฟงธรรมในสํานักพระศาสดา เห็นพระศาสดากําลังตั้งภิกษุ
รูปหนึ่ง ไวในตําแหนงเปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูฉลาดในการเปลี่ยน
แปลงทางสัญญา แมตนเองก็ปรารถนาตําแหนงนั้น จึงบําเพ็ญมหาทาน
ใหเปนไปตลอด ๗ วัน แกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธานแลว ตัง้
ความปรารถนาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ในทีส่ ุด ๗ วันแตวันนี้ไป
พระองคทรงแตงตั้งภิกษุใดไวในตําแหนงเอตทัคคะวา ภิกษุนี้เปนผูเลิศ
กวาภิกษุทั้งหลายผูฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางสัญญา ในศาสนาของเรา
ดังนี้ ขอดวยพลังแหงกุศลกรรมที่สงั่ สมไวนี้ แมขาพระองคก็พึงเปน
ผูเลิศในศาสนาของพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง ในอนาคตกาล เหมือน
ภิกษุนั้นเถิด.
ฝายนองชายของทานกุฎมพีนั้น บําเพ็ญกุศลกรรมสัง่ สมไวใน
พระผูมีพระภาคเจาเหมือนอยางนั้นนั่นแหละ แลวตั้งปณิธานไว โดยนัย
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ดังกลาวแลวนั่นแล คือดวยองค ๒ ไดแกการนิรมิตรางกายที่สําเร็จดวย
ใจ และความเปนผูฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางใจ. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงเห็นวาความปรารถนาของตนทั้งสองจะสําเร็จโดยไมมีอันตราย จึงทรง
พยากรณวา ในอนาคตกาล ในที่สุดแหงแสนกัป ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาโคดม ความปรารถนาของพวกเธอจักสําเร็จ.
คนทั้งสองนั้น บําเพ็ญบุญเปนอันมากในอัตภาพนั้นจนตลอดชีวิต
จุติจากอัตภาพนั้น ก็พากันไปบังเกิดในเทวโลก. ในคนสองคนนั้นทาน
ไมไดกลาวถึงกัลยาณธรรม ที่มหาปนถกกระทําไวในระหวางเลย.
ฝายจูฬปนถก บวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวากัสสปะ ทําโอทาตกสิณตลอด ๒๐,๐๐๐ ปแลว บังเกิดในเทวบุรี.
สวนในอปทาน มาแลววา ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา
ปทุมุตตระ จูฬปนถกเปนดาบสอยูในหิมวันตประเทศ พบพระผูมีพระภาคเจาในที่นั้นแลว ไดทําการบูชาดวยฉัตรดอกไม. เมื่อคนสองคนนั้น
ทองเที่ยวอยูในเทวดาและมนุษยนั่นแล แสนกัปลวงไป. ตอมาพระศาสดา
ของพวกเรา บรรลุอภิสัมมาสัมโพธิญาณแลว ทรงยังพระธรรมจักร
อันบวรใหเปนไป ทรงอาศัยกรุงราชคฤห ประทับอยูในพระเวฬุวันมหาวิหาร.
ก็สมัยนั้น ลูกสาวของทานธนเศรษฐีในกรุงราชคฤห ลักลอบได
กันกับทาสของตน กลัวพวกญาติ จึงถือเอาทรัพยที่พอเปนสาระติดมือ
หนีไปกับทาสคนนั้น อยูก ันในที่อื่น อาศัยการอยูรวมกันนั้น จึงตั้งครรภ
พอครรภแกเต็มที่ คิดวาเราจักไปตลอดยังเรือนของญาติ แลวก็เดินไป
คลอดบุตรในระหวางทางนั่นเอง ถูกสามีตามใหกลับแลว ก็อยูในที่ที่ตน
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อยูกอน ไดทําการตั้งชื่อบุตรวา ปนถก เพราะเกิดในหนทาง. ในเวลา
ที่นางยอนกลับมา กลับไปอยูนั้น อาศัยเหตุนั้นนั่นแล จึงไดตั้งครรภขึ้น
เปนครั้งที่สอง พอครรภแกเต็มที่ ก็คลอดบุตรในระหวางหนทาง โดย
นัยดังกลาวแลวในตอนตนเหมือนกัน ถูกสามีตามใหกลับแลว ตั้งชื่อ
ลูกชายคนโตวา มหาปนถก ตั้งชื่อลูกชายคนเล็กวา จูฬปนถก อยูในที่
ที่เคยอยูแลวนั่นแล. เมื่อเด็กทั้งสองเจริญวัยโดยลําดับ ถูกเด็กทั้งสองคน
นั้นรบเราอยูวา แม ! บอกตระกูลคุณตาคุณยายแกพวกผมบางเถิด จึงสง
เด็กทั้งสองคนไปหามารดาบิดา. จําเดิมแตกาลนั้นมา เด็กทั้งสองคน
ก็เจริญวัย ในเรือนของทานธนเศรษฐี.
ในเด็กทั้งสองคนนั้น จูฬปนถก ยังเปนเด็กเล็กนัก สวนมหาปนถก
ไปสูสํานักของพระผูมีพระภาคเจากับคุณตาแลว
เห็นพระศาสดาแลว
พรอมกับการเห็นก็ไดเกิดศรัทธา ฟงธรรมแลว เพราะคาที่ตนสมบูรณ
ดวยอุปนิสัย เปนผูมีความประสงคจะบรรพชา จึงบอกลาทานตา. ทานตา
นั้นกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระศาสดาแลว ก็ใหเขาบรรพชา. เขา
บรรพชาแลว เลาเรียนพระพุทธพจนไดเปนจํานวนมาก พอมีอายุครบ
๒๐ ป อุปสมบทแลว ทํามนสิการโดยอุบายอันแยบคายโดยพิเศษ เปน
ผูไดอรูปฌาน ๔ ออกจากอรูปฌาน ๔ นั้นแลว ก็พยายามยกจิตขึ้นสู
วิปสสนาแลวบรรลุพระอรหัต. เพราะเหตุนั้น ทานจึงเปนเลิศกวาภิกษุ
ทั้งหลายผูฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางสัญญา ทานยับยั้งอยูดวยความสุข
อันเกิดแตฌาน และความสุขอันเกิดแตผล. วันหนึ่งจึงพิจารณาถึงขอปฏิบัติ
ของตน อาศัยขอปฏิบัติที่คนไดบรรลุแลว ไดเกิดโสมนัส เมื่อจะบันลือ
สีหนาท จึงกลาวคาถา เหลานั้นวา
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๖๘.
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เมือ่ ใด เราไดเห็นพระศาสดาผูปลอดภัยเปนครั้งแรก
เมื่อนั้นความสลดใจไดเกิดมีแกเรา เพราะไดเห็นพระศาสดาผูอุดมบุรุษ ผูใดนอบนอมพระศาสดาผูทรงสิริ ที่
พระบาทดวยมือทั้งสอง ผูนนั้ พึงทําพระศาสดาใหทรง
ยินดีโปรดปราน ครั้งนั้นเราไดละทิ้งบุตร ภรรยา ทรัพย
และธัญญาหาร ปลงผมและหนวดออกบวชเปนบรรพชิต
เปนผูถึงพรอมดวยสิกขาสาชีพ สํารวมดีแลวในอินทรีย
ทั้งหลาย ถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูไม
พายแพตอมาร ครั้งนั้นความตั้งใจปรารถนาสําเร็จแกเรา
เราไมไดนั่งอยูเปลาแมเพียงครูเดียว ในเมือ่ ยังถอนลูกศร
คือตัณหาขึ้นไมได ขอจงดูความเพียร ความบากบั่น
ของเราผูอยูดวยความตั้งใจอยางนั้น เราไดบรรลุวิชชา ๓
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว เราระลึก
ชาติกอน ๆ ได ไดชําระทิพยจักษุหมดจดแลว เปน
พระอรหันตผูควรแกทักษิณา หลุดพนแลว ไมมีอุปธิ
ตอเมื่อราตรีสิ้นไปแลว พระอาทิตยอุทัยขึ้นมา เราทํา
ตัณหาทั้งปวงใหเหือดแหงไป จึงเขาไปสูภายในกุฎีโดย
บัลลังก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยทา แปลวา ในกาลใด. บทวา ปม
แปลวา ตั้งแตครั้งแรก. บทวา อทฺทกฺขึ แปลวา ไดเห็นแลว. บทวา
สตฺถาร ไดแก พระผูมีพระภาคเจา.
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บทวา อกุโตภย แปลวา ผูไมมีภัย. ก็เนื้อความในขอนั้น มี
ดังตอไปนี้ :- ในเวลาที่เราไปพรอมกับคุณตาของเราไดเห็นเปนครั้งแรก
ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคผูชื่อวา สัตถา เพราะทรงพร่ําสอน
เวไนยสัตว ดวยทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน สัมปรายิกัตถประโยชน และ
ปรมัตถประโยชน ตามสมควร พระองคผูไมมีภัย มีความแกลวกลาดวย
เวสารัชญาณ พระองคชื่อวาเปนผูปลอดภัย เพราะไมมีภัยแมในที่ไหน ๆ
เพราะเหตุแหงภัยทั้งหมด พระองคละไดแลว ที่ควงไมมหาโพธินั่นแล,
เพราะไดเห็นพระศาสดานั้น ผูอุดมบุรุษ คือผูเปนบุคคลชั้นยอดในโลก
พรอมทั้งเทวโลก เพราะเหตุแหงการเห็นนั้น คือเพราะการเห็นนั้น
ภายหลังความสลดใจจึงไดเกิดมีแกเราวา ตลอดกาลมีประมาณเทานี้ เรา
ไมไดโอกาสเพื่อจะเห็นพระศาสดา และเพื่อจะไดฟงธรรมเลย คือมีญาณ
พรอมดวยโอตตัปปะบังเกิดขึ้นแลว. ก็เรามีความสลดใจเกิดขึ้นแลว จึงได
คิดอยางนี้ เพราะเหตุนั้น พระเถระจึงแสดงดวยคาถาวา สิรึ หตฺเถหิ
ดังนี้เปนตน.
เนื้อความแหงบาทคาถานั้น มีดงั ตอไปนี้ :- บุคคลใดคือบุรุษผู
ตองการดวยความเจริญคิดวา เราจักเปนผูอุปฏฐากอยูในสํานักของพระองค
ดังนี้แลว ใชมือบีบนวดพระบาทนอบนอม คือพึงนํารางกายมีสิริเขาไป
ไวบนที่นอน บุรุษผูอาภัพนั้น ตอเห็นปานนั้น จะใหพระศาสดา
คือพระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคผูเชนนั้นทรงยินดีแลว คือใหไดเพียง
ใน ๙ ขณะนี้แลว พึงใหโปรดปราน ขอนั้นพึงผิดหวัง เพราะบุรุษ
นั้นไมทําตามพระโอวาท อธิบายวา สวนขาพเจาไมไดทําอยางนั้น
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เลย, ดวยเหตุนั้น พระเถระจึงกลาววา ตทาห ฯเปฯ อนคาริย ดังนี้
เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฉฑฺฑยึ แปลวา เราละแลว. บาลีวา
ฉฑฺฑิย ดังนี้ก็มี. ถามวา พระเถระนี้ ไมไดเคยมีภรรยาครอบครองมา
บวช (แตเล็ก ๆ) แลว มิใชหรือ เพราะเหตุไร ทานจึงไดกลาววา เรา
ละทิ้งบุตรและภรรยาเลา ? ตอบวา เปรียบเหมือนบุรุษ ตัดตนไมที่ยัง
ไมเกิดผล เมื่อตัดแลว ยอมชื่อวาเปนผูเสื่อมจากผลที่ไดแลวจากตนไม
นั้นฉันใด คําอุปมาเปนเครื่องยังอุปไมยใหถึงพรอมนี้ บัณฑิตก็พึงทราบ
ฉันนั้น.
บทวา สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน ความวา ในที่ที่ภิกษุทั้งหลายเปน
อยูรวมกัน มีชีวิตอยางเดียวกัน มีความประพฤติเสมอกัน ดวยอธิศีลสิกขา
ดวยเหตุนั้น ภิกษุนั้น จึงเปนผูประกอบพรอมดวยสาชีพ คือสิกขาบท
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไวแลว เปนผูพ รั่งพรอมดวยความเปน
ภิกษุ ทําสิกขาใหบริบูรณ และเปนผูไมยอมกาวลวงสาชีพ ชื่อวาเปนผู
ทําสิกขาและสาชีพทั้งสองนั้นใหถึงพรอม. ดวยเหตุนั้น พระเถระจึงแสดง
ถึงความตั้งมั่นในศีลคือพระปาติโมกข อันหมดจดดวยดี.
บทวา อินฺทฺริเยสุ สุสวุโต ความวา เปนผูสํารวมแลวดวยดี ใน
อินทรียทั้งหลายที่มีใจเปนที่ ๖ คือผูม ีจักษุทวารเปนตน อันปดดีแลว
ดวยบานประตูคือสติ ดวยอํานาจการหามความเปนไป แหงกิเลสมีอภิชฌา
เปนตน ที่จะมาปรากฏในอารมณมีรูปารมณเปนตน.
ดวยอาการอยางนี้ เมื่อวาโดยเนื้อความ แมศีลที่นอกไปจากนี้ ก็เปน
อันพระเถระไดแสดงไวแลวทีเดียว ดวยการแสดงความถึงพรอมแหงศีล
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คือปาฏิโมกขสังวรและอินทรียสังวร เพราะเหตุนั้น พระเถระครั้นแสดง
ความถึงพรอมแหงจตุปาริสุทธิศีลของตนแลว จึงกลาวถึงภาวนานุโยค
ในพุทธานุสสติ ดวยคําเปนตนวา นมสฺสมาโน สมฺพุทฺธ นี้.
บทวา วิหาสึ อปราชิโต ความวา เราเปนผูไมพายแพตอมาร
มีกิเลสมารเปนตนอยู, คือไมถูกมารมีกิเลสมารเปนตนเหลานั้น ครอบงําได
จนไดบรรลุถงึ พระอรหัต ไดแก โดยที่แท เราครอบงํากิเลสมารเปนตน
เหลานั้นนั่นแลอยู.
บทวา ตโต ความวา เพราะเปนผูมีศีลหมดจดดวยดี เลื่อมใสยิ่ง
ในพระศาสดา ดํารงอยูในขอปฏิบัติเพื่อครอบงํากิเลส.
บทวา ปณิธี ไดแก ปณิธาน ความตั้งใจแนวแน, หรือเพราะ
มีความปรารถนาที่ตั้งใจจริง.
บทวา อาสิ คือ อโหสิ แปลวา ไดมีแลว.
บทวา เจตโส อภิปตฺถิโต ไดแก ความปรารถนาทางใจของเรา.
เพื่อจะหลีกเลี่ยงคําถามวา ก็ความปรารถนานั้น เปนเชนไร ? ทานจึง
กลาววา เราไมไดนั่งอยูเปลาแมเพียงครูเดียว ในเมื่อยังถอนลูกศรคือ
ตัณหาขึ้นไมได ความวา ความปรารถนาที่ตั้งใจจริง ไดมีแกเราอยางนี้วา
เราไมพึงนั่ง คือไมพึงสําเร็จการนั่งอยูเปลา แมเพียงครูเดียว ในเมื่อยัง
ถอนลูกศรคือตัณหาขึ้นไมไดจากหัวใจของเรา ดวยแหนบคืออรหัตมรรค.
ก็พระเถระอธิษฐานจิตอยางนี้แลว เริ่มเจริญภาวนา ใหราตรี
ลวงไปดวยการยืนและการจงกรมเทานั้น ออกจากรูปสมาบัติแลว เริ่มตัง้
วิปสสนา โดยมีองคฌานเปนประธานแลว ก็ทําใหแจงไดซึ่งพระอรหัต.
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ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ตสฺส เม ดังนี้เปนตน . บทวา นิรูปธิ
ไดแก ไมมอี ุปธิ เพราะไมมีอุปธิกิเลสเปนตน.
บทวา รตฺยาวิวสาเน ไดแก ในเมื่อสวนแหงราตรีสิ้นไปแลว คือ
เมื่อราตรีสวางแลว.
บทวา สูริยุคฺคมน ปติ ไดแก ทําการขึ้นไปแหงพระอาทิตย
ใหเปนลักษณะ.
บทวา สพฺพ ตณฺห ไดแก ทํากระแสแหงตัณหาทั้งหมด อันตาง
โดยประเภทมีกามตัณหาเปนตน ใหแหง คือใหแหงเหือดไปดวยพระอรหัตมรรคได ก็เพราะทานมั่นคงตอคําปฏิญาณวา เราไมไดนั่งอยูเปลา
ในเมื่อยังถอนลูกศรคือตัณหาขึ้นไมได.
บทวา ปลฺลงฺเกน อุปาวิสึ ความวา เรานั่งคูบังลังก. คําที่เหลือ
มีเนื้อความงายทั้งนั้น.
จบอรรถกถามหาปนถกเถรคาถา
จบปรมัตถทีปนี อรรถกถาเถรคาถา
อัฏฐกนิบาต
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เถรคาถา นวกนิบาต
๑. ภูตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระภูตเถระ
[๓๖๙] เมื่อใด บัณฑิตกําหนดรูทุกขในเบญจขันธที่ปุถุชน
ทั้งหลายไมรูแจงวา ความแกและความตาย นี้เปนทุกข
แลวจมอยู เปนผูมีสติเพงพินิจอยู เมื่อนั้นยอมไมประสบความยินดีในเบญจขันธนั้น ยิ่งไปกวาความยินดีใน
วิปสสนาและในมรรคผล เมื่อใด บัณฑิตละตัณหาอัน
นําทุกขมาให ซานไปในอารมณตาง ๆ นํามาซึ่งทุกข
อันเกิดเพราะความตอเนื่องแหงธรรมเปนเครื่องเนิ่นชา
เปนผูมีสติเพงพินิจอยู เมื่อนัน้ ยอมไมประสบความยินดี
ยิ่งไปกวาการพิจารณาธรรมนั้น เมื่อใด บัณฑิตถูกตองทาง
อันสูงสุดเปนทางปลอดโปรง ใหถึงอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ อันเปนที่ชําระกิเลสทั้งปวง ดวยปญญา มีสติ
เพงพินิจอยู เมื่อนั้น ยอมไมไดประสบความยินดียิ่งไป
กวาการเพงพิจารณานั้น เมื่อใด บัณฑิตเจริญสันตบทอัน
ไมทําใหเศราโศก ปราศจากธุลีอันปจจัยอะไร ๆ ปรุงแตง
ไมได ใหหมดจดจากกิเลสทั้งปวง เปนเครื่องตัดกิเลส
เครื่องผูกพันคือสังโยชน เมื่อนั้น ยอมไมไดประสบ
ความยินดียิ่งไปกวาการเจริญสันตบทนั้น เมือ่ ใด กลอง
คือเมฆอันเกลื่อนกลนดวยสายฝน ยอมคํารนรองอยูใน
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นภากาศ อันเปนทางไปแหงฝูงนกอยูโดยรอบ และภิกษุ
ไปเพงพิจารณาธรรมอยูที่เงื้อมเขา เมื่อนั้น ยอมไมได
ประสบควานยินดีอยางอื่น ยิง่ ไปกวาการเพงธรรมนั้น
เมื่อใด บัณฑิตมีจิตเบิกบาน นั่งเพงพิจารณาธรรมอยูที่ฝง
แมน้ําทั้งหลาย อันดารดาษไปดวยดอกโกสุม และดอก
มะลิที่เกิดในปา อันวิจิตรงดงาม ยอมไมไดประสบความ
ยินดีอยางอื่น ยิง่ ไปกวาการนั่งเพงพิจารณาธรรมนั้น
เมื่อใด มีฝนฟารองในเวลาราตรี ฝูงสัตวที่มีเขี้ยวก็พากัน
ยินดีอยูใ นปาใหญ และภิกษุไปเพงพิจารณาธรรมอยูที่
เงื้อมเขา เมื่อนั้น ยอมไมประสบความยินดีอยางอื่น ยิง่
ไปกวาการพิจารณาธรรมนั้น เมือ่ ใด ภิกษุกําจัดวิตกทั้งหลายของตน เขาไปสูถ้ําภายในภูเขา ปราศจากความ
กระวนกระวายใจ ปราศจากกิเลสอันตรึงใจ เพงพิจารณา
ธรรมอยู เมื่อนั้น ยอมไมไดประสบความยินดีอยางอื่น
ยิ่งไปกวาการพิจารณาธรรมนั้น เมื่อใด ภิกษุมีความสุข
ยังมลทินกิเลส อันตรึงจิตและความโศกใหพนิ าศ ไมมี
กลอนประตู คืออวิชชา ไมมีปา คือตัณหา ปราศจาก
ลูกศร คือกิเลส เปนผูทําอาสวะทั้งปวงใหสิ้นไป เพงพิจารณาธรรมอยู เมื่อนั้น ยอมไมไดประสบวามยินดี
อยางอืน่ ยิ่งไปกวาการเพงพิจารณาธรรมนัน้ .
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พระภูตเถระผูเห็นธรรมโดยถองแท เปนผูเดียวดุจนอแรด
ไดภาษิตคาถา ๙ คาถานี้ไวในนวกนิบาต ฉะนี้แล.
จบภูตเถรคาถา
จบนวกนิบาต

อรรถกถานวกนิบาต
อรรถกถาภูตเถรคาถาที่ ๑
ในนวกนิบาต มีคาถาของทานพระภูตเถระ เริ่มตนวา ยทาทุกฺข
ดังนี้. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
ทานพระภูตะแมนี้ เปนผูมีอธิการไดบําเพ็ญมาแลวในพระพุทธเจา
พระองคกอน ๆ ในภพนั้น ๆ ไดสั่งสมบุญซึ่งเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน
ไวในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สิทธัตถะ เกิดในตระกูล
พราหมณไดนามวา เสนะ พอรูเดียงสาแลว วันหนึ่ง พบพระศาสดา มีใจ
เลื่อมใส จึงชมเชยดวยคาถา ๔ คาถา มีนัยเปนตนวา อุสภ ปวร ดังนี้.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานจึงทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก
ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดเปนลูกชายของเศรษฐี ผูมีทรัพยสมบัติมาก
ในบานใกลประตูนครสาเกต. ไดยินวา ทานเศรษฐีนั้นมีเด็ก ๆ เกิดขึ้น
แลวหลายคน หากแตถกู ยักษตนหนึ่ง จับกินเสีย เพราะผูกใจอาฆาตไว.
แตสําหรับเด็กคนนี้ พวกภูตพากันยึดถือการรักษาไวได ก็เพราะความที่
เด็กนี้ เปนผูเกิดในชาติสุดทาย.
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ฝายยักษไปสูที่บํารุงของทาวเวสวัณแลวก็ไมไดไปอีกเลย. ก็ใน
วันตั้งชื่อ พวกญาติทั้งหลายไดพากันตั้งชื่อเด็กคนนี้วา ภูตะ เพราะเมื่อ
ตั้งชื่ออยางนี้แลว พวกอมนุษยจะอนุเคราะหบริหารคุมครอง. ก็ดวยผลบุญ
ของตนเอง เด็กนั้นจึงไมมีอันตราย เจริญวัยแลว คําวาปราสาท ๓ หลัง
ไดมีแลว ดังนี้เปนตนทั้งหมด พึงทราบราวกะการระบุถึงสมบัติของ
กุลบุตรผูทรงยศนั้น.
เด็กนั้นรูเดียงสาแลว เมื่อพระศาสดาประทับอยูในพระนครสาเกต
เขาพรอมกับพวกอุบาสกพากันไปยังวิหาร ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดาแลวไดเกิดมีศรัทธา บวชแลวอยูในถ้ําใกลฝง แมน้ําชื่อวา อชกรณี
เริ่มเจริญวิปสสนา ไมนานนักก็บรรลุพระอรหัต. ดวยเหตุนั้น ทานจึง
กลาวไวในอปทาน วา :ผูไดเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูองอาจ ผูประเสริฐ
ผูแกลวกลา ผูแสวงหาคุณใหญ ทรงชนะวิเศษ มีพระฉวีวรรณดังทองคําแลว ใครจะไมเลื่อมใสเลา ผูเห็น
พระฌานของพระพุทธเจา อันเปรียบเหมือนภูเขาหิมวันต
อันประมาณไมได ดังสาครอันขามไดยากแลว ใครจะ
ไมเลื่อมใสเลา ผูเห็นศีลของพระพุทธเจา ซึ่งเปรียบ
เหมือนแผนดินอันประมาณไมได ดุจมาลัยประดับศีรษะ
อันงดงาม ฉะนั้นแลว ใครจะไมเลื่อมใสเลา ผูเห็น
พระญาณของพระพุทธเจา ซึ่งเปรียบดุจอากาศอันไม
กําเริบ ดุจอากาศอันนับไมได ฉะนั้นแลว ใครจะไม
๑

๑. ขุ. อ. ๓๒/ขอ ๖๖.
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เลื่อมใสเลา พราหมณชื่อวาเสนะ ไดสรรเสริญพระพุทธเจา ผูประเสริฐสุด พระนามวาสิทธัตถะ ผูไมทรง
พายแพอะไร ดวยคาถา ๔ คาถานี้แลว ไมไดเขาถึง
ทุคติเลยตลอด ๙๘ กัป เราไดเสวยสมบัติอนั ดีงามมิใช
นอย ในสุคติทั้งหลาย ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ เราสรรเสริญพระพุทธเจา ผูนําของโลกแลว ไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการสรรเสริญ ในกัปที่ ๑๔ แตกัปนี้ไดมี
พระเจาจักรพรรดิ ๔ พระองคผูสูงศักดิ์ ทรงสมบูรณดวย
รัตนะ ๗ ประการ มีหมูพลมาก, กิเลสทั้งหลายของเรา
ถูกเผาไหมไปแลว . . .ฯ ล ฯ . . . พระพุทธศาสนาเราได
ทําเสร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว สมัยตอมา เมื่อจะทําการ
อนุเคราะหหมูญาติ จึงไปยังพระนครสาเกต ไดรับการบํารุงจากพวกญาติ
๒-๓ วัน ก็ไปอยูในปาไมอัญชันแลว มีความประสงคจะไปสูที่ที่ตนเคย
อยูแลวนั่นแลอีก จึงแสดงอาการวาจะไป. พวกญาติจึงพากันออนวอน
พระเถระวา นิมนตอยูในที่นี้แหละเจาขา, ตัวทานเองก็จักไมลําบาก, ถึง
พวกผมก็จักไดเจริญบุญเพิ่มขึ้น.
พระเถระเมื่อจะประกาศการยินดียิ่งในความสงัดและความอยูผาสุก
สบายในปานั้นของตน จึงกลาวคาถาทั้งหลายเหลานี้วา :เมือ่ ใด บัณฑิตกําหนดรูทุกขในเบญจขันธที่ปุถุชนทั้ง
หลายไมรูแจงวา ความแกและความตาย นี้เปนทุกข แลว
๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๖๙.
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จมอยู เปนผูมีสติเพงพินิจอยู เมื่อนั้น ยอมไมประสบความ
ยินดีในเบญจขันธนั้น ยิ่งไปกวาความยินดีในวิปสสนา
และในมรรคผล เมื่อใด บัณฑิตละตัณหาอันนําทุกขมา
ให ซานไปในอารมณตาง ๆ นํามาซึ่งทุกขอนั เกิดเพราะ
ความตอเนื่องแหงธรรมเปนเครือ่ งเนิ่นชา เปนผูมีสติ
เพงพินิจอยู เมือ่ นัน้ ยอมไมประสบความยินดี ยิ่งไป
กวาการพิจารณาธรรมนั้น เมือ่ ใด บัณฑิตถูกตองทางอัน
สูงสุด เปนทางปลอดโปรง ใหถึงองค ๒ และองค ๔
เปนที่ชําระกิเลสทั้งปวงดวยปญญา มีสติเพงพินิจอยู เมื่อ
นั้น ยอมไมไดประสบความยินดียิ่งไปกวาการเพงพิจารณา
นั้น เมื่อใด บัณฑิตเจริญสันตบทอันไมทําใหเศราโศก
ปราศจากธุลี อันปจจัยอะไร ๆ ปรุงแตงไมได ใหหมดจด
จากกิเลสทั้งปวง เปนเครื่องตัดกิเลสเครื่องผูกพัน คือ
สังโยชน เมื่อนั้น ยอมไมไดประสบความยินดียิ่งไปกวา
การเจริญสันตบทนั้น เมื่อใด กลองคือเมฆอันเกลื่อนกลน
ดวยสายฝน ยอมคํารนรองอยูบนนภากาศ อันเปนทาง
ไปแหงฝูงนกอยูโดยรอบ และภิกษุไปเพงพิจารณาธรรม
อยูที่เงื้อมเขา เมื่อนั้น ยอมไมไดประสบความยินดีอยาง
อื่น ยิง่ ไปกวาการเพงธรรมนั้น เมื่อใด บัณฑิตมีจิต
เบิกบาน นั่งเพงพิจารณาธรรมอยูฝงแมน้ําทั้งหลาย
อันดารดาษไปดวยดอกโกสุม และดอกมะลิที่เกิดในปา
อันวิจติ รงดงาม ยอมไมไดประสบความยินดีอยางอื่น
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ยิ่งไปกวาการนั่งเพงพิจารณาธรรมนั้น เมื่อใด มีฝนฟา
รองในเวลาราตรี ฝูงสัตวที่มีเขี้ยวก็พากันยินดีอยูในปา
ใหญ และภิกษุไปเพงพิจารณาธรรมอยูที่เงือ้ มเขา เมื่อ
นั้น ยอมไมประสบความยินดีอยางอื่น ยิ่งไปกวาการ
พิจารณาธรรมนั้น เมื่อใด ภิกษุกําจัดวิตกทั้งหลายของตน
เขาไปสูถ้ําภายในภูเขา ปราศจากความกระวนกระวายใจ
ปราศจากกิเลสอันตรึงใจเพงพิจารณาธรรมอยู เมื่อนั้น
ยอมไมไดประสบความยินดีอยางอื่น ยิ่งไปกวาการ
พิจารณาธรรมนั้น เมื่อใด ภิกษุมีความสุข ยังมลทิน
กิเลสอันครั้งจิตและความเศราโศกใหพินาศ ไมมีกลอน
ประตูคืออวิชชา ไมมีปา คือตัณหา ปราศจากลูกศร คือ
กิเลส เปนผูทําอาสวะทั้งปวงใหสิ้นไป เพงพิจารณา
ธรรมอยู เมื่อนั้น ยอมไมไดประสบความยินดีอยางอื่น
ยิ่งไปกวาการเพงพิจารณาธรรมนั้น.
บรรดาคาถาเหลานั้น บัณฑิตพึงทราบการพรรณนาเนื้อความแหง
คาถาแรก ซึ่งมีวาจาประกอบความเฉพาะบทที่เปนประธานดังตอไปนี้ :ความแกรอบแหงขันธทั้งหลายชื่อวา ชรา. ความแตก (แหงขันธทั้งหลาย)
ชื่อวา มรณะ. ก็ธรรมดาที่มีความแกและความตาย ในที่นี้ทานสงเคราะห
มุงถึงชราและมรณะ.
ในกาลใด บัณฑิตคือภิกษุในศาสนานี้ กําหนดรูทุกขนั้น ดวย
มรรคปญญา ที่สัมปยุตดวยวิปสสนาปญญาวา สิ่งนี้เปนทุกข, สิ่งมี
ประมารเทานี้ เปนทุกข ไมมีสิ่งอื่นที่ยิ่งไปกวาทุกขนี้ ดังนี้ ในอุปาทาน
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เบญจขันธ ที่ปุถุชนทั้งหลายไมรูแจง คือไมรูตามความเปนจริงวา ความ
แกและความตายนี้เปนทุกข ดังนี้แลว จมอยู คือผูกพันแนบแนน เปน
ผูมีสติ คือมีสัมปชัญญะเพงพินิจอยู ดวยลักขณูปนิชฌาน.
เมื่อนั้น ยอมไมประสบ คือไมได ความยินดียิ่งไปกวา คือสูงสุด
กวาความยินดีในวิปสสนา และความยินดีในมรรคและผล. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :ในกาลใด ๆ ภิกษุพิจารณาความเกิดขึ้นและความ
เสื่อมไป แหงขันธทั้งหลาย ในกาลนั้น ๆ เธอยอมได
ปติปราโมทย ขอนั้นเปนอมตะของบัณฑิตผูรูทั้งหลาย
โสดาปตติผลประเสริฐกวาความเปนพระเจาจักรพรรดิ ผู
เปนเอกราชในแผนดิน กวาการไปสวรรค และกวาความ
เปนใหญ ในโลกทัง้ ปวง.
พระเถระครั้น แสดงถึงราตรีที่สงัด โดยมุงถึงการรูชัดดวยการหยั่งรู
อยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะแสดงถึงขอนั้น โดยมุง ถึงการละเปนตนไป
จึงกลาวคาถา ๓ คาถามีคาถาที่ ๒ เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุกฺขสฺสาวหนึ ไดแก เปนไปเพื่อ
ความทุกขในเบื้องหนา อธิบายวา เผล็ดผลเปนทุกข
บทวา วิสตฺติก คือ ตัณหา. ก็ตัณหานั้น ทานเรียกวา วิสัตติกา
เพราะอรรถวา แผซานไป, เพราะอรรถวา กวางขวาง, เพราะอรรถวา
หลั่งไหลไปทั่ว เพราะอรรถวา ไมอาจหาญ, เพราะอรรถวา นําไปสูสิ่ง
มีพิษ. เพราะอรรถวา หลอกลวง. เพราะอรรถวา มีรากเปนพิษ,
เพราะอรรถวา มีผลเปนพิษ, เพราะอรรถวา บริโภคเปนพิษ, ก็อีก

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หนาที่ 315

อยางหนึ่ง ตัณหานั้น ที่กวางขวางใหญโต ทานเรียกวาวิสัตติกา เพราะ
อรรถวา แพรกระจายไป ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมะ
ตระกูล และหมูคณะ.
บทวา ปปฺจสงฺฆาตทุขาธิราหินึ ความวา ชื่อวา ปปญจะ เพราะ
อรรถวา ทําความสืบตอแหงสัตวในสงสารใหชักชา คือใหยืดยาว ไดแก
ราคะเปนตน และไดแกมานะเปนตน. ปปญจธรรมทั้งหลายเหลานั้นนั่น
แล ชื่อวา สังฆาตา เพราะอรรถวา รวบรวมทุกขที่เกิดขึ้นไว, และ
ชื่อวาทุกข เพราะมีสภาวะกระวนกระวายและเรารอน เหตุนั้น จึงชื่อวา
ปปญจสังฆาตทุขาธิวาหินี เพราะนํามาเฉพาะ คือ เพราะเกิดความทุกขที่
รวบรวมไวซึ่งธรรมเครื่องเนิ่นชา. บทวา ตณฺห ปหนฺตฺวาน ไดแก ตัด
ไดเด็ดขาดซึ่งตัณหานั้น ดวยอริยมรรค.
บทวา สิว ไดแก เกษม, อธิบายวา ดวยการตัดไดเด็ดขาดซึ่ง
กิเลสทั้งหลาย อันเปนตัวทําความไมปลอดโปรงให บัณฑิตเหลานั้นจึงไม
เดือดรอน.
ทางอันประกอบดวยองค ๘ ดวยอํานาจแหงสัมมาทิฏฐิเปนตน ชื่อวา
เทฺวจตุรงฺคคามิน เพราะอรรถวา ใหพระอริยะทั้งหลายถึงพระนิพพาน
ก็ในคาถาม พึงเห็นวา ทานทําการลบวิภัตติเสีย ก็เพื่อสะดวกแกรูปคาถา.
ชื่อวา มคฺคุตฺตม เพราะเปนทางสูงสุด ในบรรดาทางทั้งหมดมี
ทางที่เกิดขึ้นแหงรูปเปนตน. ดวยเหตุนั้น พระผูม ีพระภาคเจา จึงตรัส
วา มรรคมีองค ๘ ประเสริฐกวาทางทั้งหลาย เปนตน. ชื่อวา สพฺพกิเลสโสธน เพราะชําระสัตวทั้งหลายใหสะอาดจากมลทินคือกิเลสทั้งปวง.
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บทวา ปฺาย ปสฺสิตฺวา ไดแก เขาถึงแลว ดวยอํานาจการ
รูเฉพาะภาวนา โดยปฏิเวธปญญา.
ชื่อวา อโสก เพราะความเศราโศกในที่นี้ไมมี เพราะเหตุแหง
ความเศราโศกไมมี และเพราะเหตุที่บุคคลไมมีความเศราโศก.
ชื่อวา วิรช เพราะธุลีมีราคะเปนตนไปปราศแลวอยางนั้น.
ชื่อวา อสงฺขต เพราะอันปจจัยอะไร ๆ ปรุงแตงไมได.
ชื่อวา สนฺต ปท เพราะสงบระงับกิเลสทั้งปวง และทุกขทั้งปวง
ได และเพราะพึงบรรลุคือเวนจากการถูกเบียดเบียนในสังสารทุกข.
ชื่อวา สพฺพกิเลสโสธน เพราะมีการชําระสันดานของสัตวให
สะอาดจากมลทินคือกิเลสทั้งปวงเปนเครื่องหมาย.
บทวา ภาเวติ ความวา ยอมบรรลุ ดวยอํานาจสัจฉิกิริยาภิสมัย.
ก็เมื่อบุคคลนั้น ปรารภพระนิพพานมากครั้งแลว ยังสัจฉิกิริยาสมัยใหเปน
ไป เมื่ออารมณที่จะพึงยึดหนวงคุณวิเศษที่จะไดมีอยู จึงยกขึ้นกลาวอยาง
นี้. ชื่อวา สัญโญชนพันธนัจฉิทะ เพราะตัดเครื่องผูกพันทั้งหลาย คือ
สังโยชนได.
จริงอยู ในที่นี้ ทานใชเครื่องหมาย โดยความเปนกัตตุวาจก
เหมือนสัจจะทั้งหลาย ที่ทําความเปนอริยะ. ทานเรียกวา อริยสัจ ฉะนั้น
มีวาจาประกอบความวา ในคาถานี้ ในเวลาที่เจริญสันตบท ยอมไมได
ประสบความยินดีที่ยิ่งไปกวาการเจริญสันตบทนั้น เหมือนมีวาจาประกอบ
ความวา ในคาถากอน ๆ ในเวลาทีเ่ พงพินิจ ยอมไมไดประสบความ
ยินดียิ่งไปกวาการเพงพิจารณานั้นฉะนั้น.
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พระเถระ ครั้นนอมนําตนใหเขาไปดวยคาถา ๔ คาถาอยางนี้แลว
จึงพยากรณความเปนพระอรหันต โดยระบุถึงการตรัสรูสัจจะ ๔ ประการ
บัดนี้ เมื่อจะแสดงถึงความผาสุกแหงสถานที่ที่ตนอยูแลว โดยความสงัด
เงียบ จึงกลาวคาถาทั้งหลาย มีคาถาเริ่มตนวา ยทา นเภ ดังนี.้
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นเภ ไดแก ในอากาศ. กลองคือเมฆ
ชื่อวา เมฆทุนฺทุภิ เพราะมีเสียงนุมนวล กังวาน และกึกกอง.
ชื่อวา ธารากุลา เพราะเกลื่อนกลน ดวยสายน้ําที่ไหลมาจากทุกทิศ
มีวาจาประกอบความวา ในนภากาศ อันชื่อวาเปนทางไปแหงฝูงนก
เพราะเปนทางไปแหงฝูงนกเหลาปกษี. บทวา ตโต โยค ฌานรติโต
แปลวา กวาความยินดีในการเพง.
บทวา กุสุมากุลาน ไดแก ดารดาษดวยดอกโกสุมที่หลนแลว
จากตน.
บทวา วิจิตฺตสาเนยฺยวฏสกาน ความวา ชื่อวา ดอกมะลิปา
เพราะเกิดในปา แมน้ํามีพวงมาลัยดอกมะลิปาอันวิจิตร ชื่อวา วิจิตฺตวาเนยฺยวฏสกา อธิบายวา แมน้ํามีพวงมาลัยดอกไมปานานาชนิด. ชื่อวา
ผูมีใจเบิกบาน เพราะเขามีใจดี ดวยอํานาจอุตริมนุสธรรมเพงอยู.
บทวา นิสีเถ ไดแก ในเวลาราตรี. บทวา รหิตมฺหิ ไดแก
ในที่สงัดเงียบ ปราศจากความเบียดเสียดแหงหมูชน.
บทวา เทเว ไดแก เมฆ. บทวา คฬนฺตมฺหิ ไดแก มีสายน้ําฝน
หลั่งไหล ตกลง.
บทวา ทาิโน ไดแก ฝูงสัตวที่เปนปฏิปกษ มีราชสีหและ
เสือโครงเปนตน. จริงอยู สัตวเหลานั้น มีเขี้ยวเปนอาวุธ ทานจึงเรียกวา
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ทาิโน. คําวา นทนฺติ ทาิโน แมนี้ ทานถือเอาก็เพื่อจะแสดงชี้ถึง
ความสงัดเงียบจากหมูชนเทานั้น.
บทวา วิตกฺเก อุปรุนฺธิยตฺตโน ความวา กําจัดมิจฉาวิตกทั้งหลาย
มีกามวิตกเปนตน โดยพลังแหงความเปนปฎิปกษของตน เพราะนับ
เนื่องในสันดานของตน. อีกอยางหนึ่ง บทวา อตฺตโน นี้ พึงประกอบ
เขาดวยบทวา วินฺทติ นี้วา เมื่อนั้นยอมไมไดประสบความยินดีอยางอื่น
ยิ่งไปกวาการพิจารณาธรรมนั้น ดังนี้.
บกวา นคนฺตเร แปลวา ภายในภูเขา.
บทวา นควิวร ไดแก ถ้ําภายในภูเขา หรือเงื้อมเขา.
บทวา สมสฺสิโต ไดแก เขาไปโดยการอาศัยอยู.
บทวา วีตทฺทโร ไดแก ปราศจากกิเลสเปนเหตุใหกระวนกระวาย
ได.
บทวา วีตขิโล ไดแก ละกิเลสดุจตะปูตรึงใจเสียได.
บทวา สุขี ไดแก มีความสุข ดวยสุขอันเกิดแตฌานเปนตน.
บทวา มลขิลโสกนาสโน ไดแก ละมลทินมีราคะเปนตน ละ
กิเลสดุจตะปูตรึงใจ ๕ ประการ และละความเศราโศก มีความพลัดพราก
จากญาติเปนตนเปนเหตุได.
บทวา นิรคฺคโฬ ไดแก อวิชชา ทานเรียกวา กลอนประตู
เพราะหามการเขาไปใกลพระนิพพาน, เรียกวา นิรคฺคโฬ เพราะไมมี
กลอนประตูคืออวิชชานั้น.
บทวา นิพฺพนโถ ไดแก ไมมีตัณหา. บทวา วิสลฺโล ไดแก
ปราศจากลูกศรคือกิเลสมีราคะเปนตน.
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บทวา สพฺพาสเว ไดแก ทําอาสวะทั้งหมดมีกามาสวะเปนตน
(ใหสิ้นไป).
บทวา พฺยนฺติกโต มีวาจาประกอบความวา เมื่อใดภิกษุทํา
(อาสวะ) ใหสิ้นไป คือทํากิเลสใหปราศไปดวยอริยมรรค ดํารงอยู เพงพินิจ
เพื่อความอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม เมือ่ นั้น ยอมไมไดประสบความยินดี
อยางอื่น ยิ่งไปกวาความยินดีในการเพงพิจารณาธรรมนั้น. ก็พระเถระ
ครั้นกลาวอยางนี้แลวก็มุงตรงไปสูฝงแมน้ําอชกรณีแล.
จบอรรถกถาภูตเถรคาถา
จบปรมัตถทีปนี อรรถกถาเถรคาถา
นวกนิบาต
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เถรคาถา ทสกนิบาต
๑. กาฬุทายีเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระกาฬุทายีเถระ
[๓๗๐] ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ หมูไมทงั้ หลาย มีดอก
และใบ มีสีแดงดังถานเพลิง ผลิผลสลัดใบเการวงหลน
ไป หมูไมเหลานัน้ งามรุงเรืองดังเปลวเพลิง ขาแต
พระองคผูมีความเพียรใหญ เวลานี้เปนเวลาสมควร
อนุเคราะหหมูพระญาติ ขาแตพระองคผูแกลวกลา หมู
ไมทั้งหลายมีดอกบานงามดี นารื่นรมยใจสงกลิ่นหอม
ฟุงตลบไปทั่วทิศโดยรอบ ผลัดใบเกา ผลิดอกออกผล
เวลานี้เปนเวลาสมควรจะหลีกออกไปจากที่นี้ ขอเชิญ
พระพิชิตมารเสด็จไปสูกรุงกบิลพัสดุเถิด ขาแตพระองค
ผูเจริญ ฤดูนี้เปนฤดูที่ไมหนาวนัก ไมรอนนัก เปนฤดู
พอสบาย ทั้งมรรคาก็สะดวก ขอพวกศากยะและโกลิยะ
ทั้งหลาย จงไดเขาเฝาพระองคที่แมน้ําโรหิณี อันมีปากน้ํา
อยูทางทิศใต ชาวนาไถนาดวยความหวังผล หวานพืช
ดวยความหวังผล พอคาผูเที่ยวหาทรัพย ยอมไปสูสมุทร
ดวยความหวังทรัพย ขาพระองคอยูในที่นี้ ดวยความหวัง
ผลอันใด ขอความหวังผลอันนั้นจงสําเร็จแกขาพระองค
เถิด ชาวนาหวานพืชบอย ๆ ฝนตกบอย ๆ ชาวนาไถนา
บอย ๆ แวนแควนสมบูรณดวยธัญญาหารบอย ๆ พวก

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หนาที่ 321

ยาจกเที่ยวขอบอย ๆ ผูเปนทานบดีใหบอย ๆ ครั้นให
บอย ๆ แลว ยอมถึงสวรรคบอย ๆ.
บุรษุ ผูมีความเพียร มีปญญากวางขวาง เกิดในสกุล
ใด ยอมยังสกุลนั้นใหบริสุทธิ์สะอาดตลอด ๗ ชั่วคน
ขาพระองคยอมเขาใจวาพระองคเปนเทพเจาประเสริฐ
กวาเทพเจาทั้งหลาย ยอมทรงสามารถทําใหสกุลบริสุทธิ์
เพราะพระองคเกิดแลวโดยอริยชาติ ไดสัจนามวา เปน
นักปราชญ สมเด็จพระบิดาของพระองคทรงแสวงหาคุณ
อันยิ่งใหญ ทรงพระนามวาสุทโธทนะ สมเด็จพระนางเจา
มายาพระมเหสีของพระเจาสุทโธทนะ เปนพระพุทธมารดา ทรงบริหารพระองคผูเปนพระโพธิสัตวมาดวย
พระครรภ เสด็จสวรรคตไปบันเทิงอยูในไตรทิพย สมเด็จ
พระนางเจามายาเทวีนั้น ครัน้ สวรรคตจุติจากโลกนี้แลว
ทรงพรั่งพรอมดวยกามคุณอันเปนทิพย มีหมูนางฟาหอม
ลอมบันเทิงอยูดวยเบญจกามคุณ อาตมภาพเปนบุตรของ
พระพุทธเจาผูไมมีสิ่งใดจะย่ํายีได มีพระรัศมีแผซานจาก
พระกาย ไมมีผูจะเปรียบปาน ผูคงที่ ดูกอนมหาบพิตร
พระองคเปนพระบิดาของพระพุทธเจา ผูเปนพระบิดา
แหงอาตมภาพ ดูกอ นมหาบพิตร พระองคเปนพระอัยกา
ของอาตมภาพโดยธรรม.
จบกาฬุทายีเถรคาถา
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อรรถกถาทสกนิบาต
อรรถกถากาฬุทายีเถรคาถาที่ ๑
ในทสกนิบาต มีคาถาของทานพระกาฬุทายีเถระ วา องฺคาริโน
ดังนี้เปนตน. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นเปนอยางไร ?
ในกาลแหงพระพุทธเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ทานพระกาฬุทายีเถระแมนี้ เกิดในเรือนอันมีสกุล ในพระนครหังสวดี เมื่อฟง
พระธรรมเทศนาของพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่ง ไว
ในตําแหนงแหงผูทําสกุลใหเลื่อมใส แลวทํากรรมตั้งความปรารถนาเพื่อ
ตําแหนงนั้นแลว.
เขาทํากุศลกรรมจนตลอดชีวิตแลว ทองเที่ยวไปในเทวโลกและ
มนุษยโลก จึงถือปฏิสนธิในเรือนอํามาตย ในกรุงกบิลพัสดุนั้นแล ในวัน
เดียวกันกับพระโพธิสัตวของพวกเราถือปฏิสนธิในพระครรภพระมารดา,
เกิดก็เกิดในวันเดียวกันกับพระโพธิสัตวเหมือนกัน ดังนั้น ในวันนั้น
นั่นแหละ พวกญาติจึงใหเด็กนั้นนอนบนเทริดที่ทาํ ดวยเนื้อผาดีชนิดหนึ่ง
พากันนําไปสูที่บํารุงของพระโพธิสัตว.
จริงอยู สหชาติ ๗ เหลานั้นคือ ตนโพธิพฤกษ ๑ พระมารดาของ
พระราหุล ๑ ขุมทรัพยทงั้ ๔ ขุม ๑ ชางตระกูลอาโรหนิยะ ๑ มา
กัณฐกะ ๑ นายฉันนะ ๑ กาฬุทายี ๑ ไดเกิดพรอมดับพระโพธิสัตว
เพราะเกิดในวันเดียวกันนั่นแล. ครั้นในวันตั้งชื่อ พวกญาติก็พากันตั้งชื่อ
เขาวาอุทายี เพราะเกิดในวันที่ชาวพระนครทั้งสิ้นมีจิตรื่นเริงเบิกบาน แต
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เพราะมีผิวพรรณคอนขางดําไปหนอย จึงปรากฏชื่อวา กาฬุทายี. กาฬุทายีนั้น ถึงความเจริญขึ้นแลว เมื่อจะเลนตามประสาเด็ก ก็เลนกับพระโพธิสัตว.
ตอมาภายหลัง เมื่อพระโลกนาถเจาเสด็จออกมหาภิเนษกรมณแลว
บรรลุพระสัพพัญุตญาณตามลําดับ ทรงประกาศพระธรรมจักรอันบวร
ใหเปนไปแลว ทรงอาศัยกรุงราชคฤห ประทับอยูในพระเวฬุวันมหาวิหาร,
พระเจาสุทโธทนะมหาราชทรงสดับความเปนไปนั้นแลว ทรงสงอํามาตย
ผูหนึ่ง มีบุรษุ ๑,๐๐๐ คน เปนบริวารไป ดวยตรัสสั่งวา จงนําลูกเรา
มาในที่นี้. กาฬุทายีอํามาตยนั้นไปเฝาพระศาสดาในเวลาทรงแสดงธรรม
จึงยืนฟงธรรมอยูขางทายบริษัท พรอมดวยบุรุษก็บรรลุพระอรหัต.
ลําดับนั้น พระศาสดาจึงทรงเหยียดพระหัตถ ตรัสกะทุกคนนั้น
วา พวกเธอ จงเปนภิกษุมาเถิด. ในขณะนั้นนั่นเอง คนทั้งหมด
ก็ทรงบาตรและจีวรอันสําเร็จดวยฤทธิ์ ไดเปนดังพระเถระมีอายุ ๖๐ ป
ก็จําเดิมแตบรรลุพระอรหัตแลว พระอริยะทั้งหลายก็เปนผูมีตนเปนกลาง,
เพราะฉะนั้น จึงมิไดกราบทูลแดพระทศพลใหทรงทราบ ถึงสาสนที่
พระราชาสงไป. พระราชาทรงดําริวา สวนแหงกําลังคนที่มอบหมาย
หนาที่ให ก็ไมยอมกลับมา ขาวสาสนก็ไมไดยินเลย, ดังนี้แลว จึงทรงสง
อํามาตยอีกคนหนึ่ง พรอมดวยบุรุษ ๑,๐๐๐ คนไปอีก. เมื่ออํามาตยนั้น
ปฏิบัติตามกันอยางนั้น พระราชาจึงทรงสงอํามาตยคนอื่นไปอีก รวมสง
บุรุษถึง ๙,๐๐๐ คน พรอมกับอํามาตยอีก ๙ คน ดวยประการฉะนี้, คน
ทั้งหมดบรรลุพระอรหัตแลว ก็พากันนิ่งเฉยเสีย.
ลําดับนั้น พระราชาทรงดําริวา คนมีประมาณตั้งเทานี้ ชางไมมี
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ความรักเยื่อใยในเราเสียเลย ไมยอมกราบทูลคําอะไร ๆ แดพระทศพล
เพื่อการเสด็จมาในที่นี้, แตอุทายีคนนี้แล เปนผูม ีวัยเสมอกันกับพระทศพล เคยรวมเลนฝุนมาดวยกัน และจักมีความรักเยื่อใยในเรา เราจัก
สงเจาคนนี้ไป ดังนี้ จึงทรงมีรับสั่งใหเรียกอุทายีนั้นมาแลว ตรัสวา
พอคุณเอย ! พอ พรอมดวยบุรุษเปนบริวาร ๑,๐๐๐ คน จงไปยังกรุง
ราชคฤหแลว นําพระทศพลมาใหได ดังนี้แลว จึงทรงสงไป. ฝาย
กาฬุทายีอํามาตยนั้น เมื่อจะไปจึงกราบทูลวา ขอเดชะ ใตฝา ละอองธุลี
พระบาท ปกเกลาปกกระหมอม หากขาพระองคจักไดการบวชไซร
ขาพระองคจึงจักนําพระผูมีพระภาคเจามาในที่นี้ ดังนี้ มีพระดํารัสตอบวา
เธอจะทําอยางใดอยางหนึ่งก็ได ขอใหแสดงบุตรแกเราก็แลวกัน ดังนี้แลว
จึงไปยังกรุงราชคฤห พอดีในเวลาพระศาสดาทรงแสดงธรรม จึงยืนฟง
ธรรมอยูขางทายบริษัท พรอมดวยบริวารก็บรรลุพระอรหัต ดํารงอยูใน
ความเปนเอหิภิกขุ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทาน วา :เมื่อพระพุทธเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ เชษฐบุรษุ ของโลก ผูคงที่ เสด็จดําเนินทางไกล เที่ยวจาริก
ไปในเวลานั้น เราไดถือเอาดอกปทุม ดอกอุบล และ
ดอกมะลิซอนอันบานสะพรั่ง และถือขาวสุกชั้นพิเศษมา
ถวายแดพระศาสดา พระมหาวีรชินเจา เสวยขาว
ชั้นพิเศษ อันเปนโภชนะที่ดี และทรงรัดดอกไมนั้นแลว
ทรงยังเราใหรื่นเริงวา ผูใดไดถวายดอกปทุมอันอุดม
เปนที่ปรารถนา เปนที่นาใครในโลกนี้แกเรา ผูนั้นทํา
๑

๑. ขุ. อ. ๓๒/ขอ ๓๖.
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กรรมที่ทําไดยากนัก ผูใดไดบชู าดอกไม และไดถวาย
ขาวชั้นพิเศษแกเรา เราจักพยากรณผูนั้น ทานทั้งหลาย
จงฟงเรากลาว ผูนั้นจักไดเสวยเทวรัชสมบัติ ๑๘ ครั้ง
ดอกอุบล ดอกปทุม และดอกมะลิซอน จะมีในเบื้องบน
ผูนั้น ดวยผลแหงบุญนั้น ผูนนั้ จักสรางหลังคาอันประกอบ
ดวยของหอมอันเปนทิพยไวในอากาศ จักทรงไวในเวลา
นั้น จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๒๕ ครัง้ จักไดเปน
พระราชาในแผนดินครอบครองพสุธา ๕๐๐ ครั้ง ในกัปที่
แสน พระศาสดามีพระนานวาโคดม ซึ่งมีสมภพในวงศ
พระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบตั ิในโลก ผูนนั้ ปรารถนา
ในกรรมของตน อันกุศลมูลตักเตือนแลว จักไดเปนบุรุษ
ผูมีชื่อเสียง ทําความเพลิดเพลินใหเกิดแกเจาศากยะ
ทั้งหลาย แตภายหลังผูนั้นอันกุศลมูลตักเตือนแลวจักบวช
จักกําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว ไมมีอาสวะ นิพพาน
พระโคดมผูเผาพันธุของโลก จักทรงตั้งผูนั้นซึ่งบรรลุ
ปฏิสัมภิทา ไดทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ไมมีอาสวะใน
เอตทัคคสถาน ผูนนั้ มีตนสงไปแลวเพื่อความเพียร สงบ
ระงับ ไมมีอุปธิ จักเปนสาวกของพระศาสดา มีนามวา
อุทายี เรากําจัดราคะ โทสะ โมหะ มานะ และมักขะ
ไดแลว กําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว ไมมีอาสวะอยู เรา
ยังพระสัมมาสัมพุทธเจาใหทรงโปรดปราน มีความเพียร
มีปญญา และพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเลื่อมใส ทรง
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ตั้งเราไวในเอตทัคคสถาน คุณวิเศษเหลานี้ คือปฏิสมั ภิทา
๔ ...ฯลฯ... คําสั่งสอนของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จ
แลว ดังนี้.
ก็ทานพระกาฬุทายี ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว จึงคิดวา รอกอน
กาลนี้ยังไมสมควร เพื่อการเสด็จไปสูพระนครอันเปนสกุลเดิมของพระทศพล, แตเมื่อถึงฤดูฝนแลว ไพรสณฑจะมีดอกไมบานสะพรั่ง จึงจัก
เปนกาลเหมาะเพื่อการเสด็จไป บนภูมิภาคที่ดารดาษดวยติณชาติเขียวขจี
ดังนี้แลว จึงเฝารอกาล เมื่อถึงฤดูฝนแลว พอจะพรรณนาชมหนทางไป
เพื่อการเสด็จไปยังพระนครอันเปนสกุลเดิมของพระศาสดา จึงกลาวคาถา
เหลานี้วา :ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ หมูไมทั้งหลาย มีดอก
และใบสีแดงดุจถานเพลิง ผลิผลสลัดใบเการวงหลนไป
หมูไมเหลานั้นงดงามรุงเรื่องดุจเปลวเพลิง ขาแตพระองค
ผูมีความเพียรใหญ เวลานี้เปนเวลาสมควรอนุเคราะหหมู
พระญาติ ขาแตพระองคผูแกลวกลา หมูไมทั้งหลายมี
ดอกบานงดงามดี นารื่นรมยใจ สงกลิ่นหอมพุงตลบไป
ทั่วทิศโดยรอบ ผลัดใบเกา ผลิดอกออกผล เวลานี้เปน
เวลาสมควรจะหลีกออกไปจากที่นี้ ขอเชิญพระพิชิตมาร
เสด็จไปสูกรุงกบิลพัสดุเถิด ขาแตพระองคผูเจริญ ฤดูนี้
ก็เปนฤดูที่ไมหนาวนัก ไมรอนนัก เปนฤดูพอสบาย ทัง้
มรรคาก็สะดวก ขอพวกศากยะและโกลิยะทั้งหลาย จง

๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๗๐.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หนาที่ 327

ไดเขาเฝาพระองคที่แมน้ําโรหิณี อันมีปากน้ําอยูทางทิศใต
เถิด ชาวนาไถนาดวยความหวังผล หวานพืชดวยความ
หวังผล พอคาผูเที่ยวหาทรัพย ยอมไปสูสมุทรดวยความ
หวังทรัพย ขาพระองคอยูในที่นี้ ดวยความหวังผลอันใด
ขอความหวังผลอันนั้น จงสําเร็จแกขาพระองคเถิดชาวนา
หวานพืชบอย ๆ ฝนตกบอย ๆ ชาวนาไถนาบอย ๆ แวน
แควนสมบูรณดวยธัญญาหารบอย ๆ พวกยาจกเที่ยวขอ
ทานบอย ๆ ผูเปนทานบดีใหบอ ย ๆ ครั้นใหบอย ๆ
แลว ยอมเขาถึงสวรรคบอย ๆ บุรุษผูมีความเพียร มี
ปญญากวางขวาง เกิดในสกุลใด ยอมยังสกุลนั้นให
บริสุทธิ์สะอาดตลอด ๗ ชั่วคน ขาพระองคยอมเขาใจวา
พระองคเปนเทพเจาประเสริฐกวาเทพเจาทั้งหลาย ยอม
ทรงสามารถทําใหสกุลบริสุทธิ์ เพราะพระองคเกิดแลว
โดยอริยชาติ ไดสัจนามวา เปนนักปราชญ สมเด็จ
พระบิดาของพระองค ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ทรง
พระนามวาสุทโธทนะ สมเด็จพระนางเจามายาพระมเหสี
ของพระเจาสุทโธทนะ เปนพระพุทธมารดา ทรงบริหาร
พระองคผูเปนพระโพธิสัตวมาดวยพระครรภ เสด็จ
สวรรคตไปบันเทิงอยูในไตรทิพย สมเด็จพระนางเจา
มายาเทวีนั้น ครัน้ สวรรคตจุติจากโลกนี้แลว ทรงพรัง่ พรอมดวยกามคุณอันเปนทิพย มีหมูนางฟาหอมลอม
บันเทิงอยูดวยเบญจกามคุณ อาตมภาพเปนบุตรของพระ-
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พุทธเจา ผูไมมีสงิ่ ใดจะย่ํายีได มีพระรัศมีแผซานจาก
พระกาย ไมมีผูจะเปรียบปาน ผูคงที่ ดูกอนมหาบพิตร
พระองคเปนพระบิดาของพระพุทธเจา ผูเปนพระบิดาแหง
อาตมภาพ ดูกอนมหาบพิตร พระองคเปนพระอัยกา
ของอาตมภาพโดยธรรม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา องฺคาริโน ไดแกถานเพลิง ซึ่งแปลวา
ดุจถานเพลิง, ชื่อวา องฺคาริโน เพราะอรรถวา หมูไ มทั้งหลายเหลานั้น
มีดอกและใบ มีสีดังแกวประพาฬแดง, อธิบายวา ดุจฝนถานเพลิง เกลื่อน
กลนดวยตุมดอกไมโกสุมสีแดงเขม.
บทวา อิทานิ แปลวา ในกาลนี้.
บทวา ทุมา แปลวา ตนไมทั้งหลาย.
บทวา ภทนฺเต ไดแก ขาแตทานผูเจริญ ขอความเจริญจงมีแกทาน
เพราะเหตุนั้น ทานผูประกอบดวยคุณวิเศษ เขาจึงเรียกวา ภทนฺเต
เพราะทําการลบ ท อักษรเสียอักษรหนึ่ง, แตพระศาสดาเปนผูเลิศกวาผู
ประกอบดวยคุณวิเศษทั้งหลาย. เพราะฉะนั้น คําวา ภทนฺเต จึงเปนคํา
รองเรียกสําหรับพระศาสดา. ก็คําวา ภทนฺเต นี้ เปนคําปฐมาริภัตติ มี
ที่สุดอักษรเปน เอ ดุจในประโยค เปนตนวา ถาทํากรรมดีบาง กรรม
ชั่วบาง ก็ไดรับความสุขบาง ทุกขบาง ดังนี้. แตในที่นี้ บัณฑิตพึงเห็นวา
ภทนฺเต ลงในอรรถวา การตรัสรูชอบ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ภทนฺเต เปนอาลปนะ อาจารยบางพวกกลาววา ภทนฺต ศัพทเดียวที่มี
ในระหวางบท มีความหมายเสมอกับ ภทฺท ศัพท.
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ชื่อวา ผเลสิโน เพราะอรรถวา ยอมตองการเผล็ดผล. อธิบายวา
จริงอยู แมเมื่อไมมีเจตนา แตกลับยกขึ้นสูกิริยาที่มีเจตนาแลว กลาว
เหมือนปรารภที่จะเด็ดผล จนถึงเวลาที่เด็ดเอาผลอันเผล็ดแลว ยอมมุงจะ
ใหเหลากอสูญสิ้นไปฉะนั้น.
บทวา ฉทน วิปฺปหาย ไดแก สลัดใบไมเกา ๆ คือใบไมเหลือง
ทั่วไปทิ้งเสีย. บทวา เต โยค ทุมา แปลวา ตนไมเหลานั้น.
บทวา อจฺจิมนฺโต ว ปภาสยนฺติ ความวา ยอมสองสวางทั่วทุกทิศ
ดุจเปลวไฟ หรือดุจกองไฟที่ลุกโพลง.
บทวา สมโย ไดแกกาล คือกาลพิเศษแหงคําวา เพื่ออนุเคราะห.
บทวา มหาวีร ไดแก ขาแตพระองคผูมีความกลาหาญมาก.
บทวา ภาคี รสาน ไดแก ผูมสี วนแหงอรรถรส สมจริงดังคําที่
พระธรรมเสนาบดีกลาวไววา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคเปน
ผูมีสวนแหงอรรถรส และธรรมรส ดังนี้เปนตน . ก็คําวา มหาวีร ภาคี
แมนี้ บัณฑิตพึงทราบทั้งสองคําวา กลาวมุงถึงการตรัสรู. ก็พระราชา
องคตน ชื่อวา ภคีรถ ในปาฐะวา ภาคีรถาน, อธิบายวา พวกเจาศากยะ
เปนพระราชากอน เพราะตั้งวงศกอนกวาเขา เพื่ออุปการะพระราชา
เหลานั้น.
บทวา ทุมานิ ทานกลาวไวโดยความเปนลิงควิปลาส, ไดแก ทุมา
แปลวา ตนไมทั้งหลาย.
บทวา สมนฺตโต สพฺพทิสา ปวนฺติ ความวา หมูไมทั้งหลาย มี
ดอกบานแลว ในทิศทั้งปวง โดยรอบ คือโดยทุกพื้นที่ เพราะบานแลว
อยางนั้น จึงสงกลิ่น คือปลอยกลิ่นหอมฟุงไปทุกทิศ.
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บทวา อาสมานา ไดแก หวังอยู คือตองการจะเก็บเอาผล. พระเถระครั้นแสดงถึงความรื่นรมยแหงหนทางที่จะไป เพราะงดงามดวยหมูไม
อยางนี้แลว บัดนี้จึงแสดงถึงความสมบูรณแหงฤดู ดวยคําวา เนวาติสีต
ดังนี้เปนตน.
บทวา สุขา ฤดูที่สบาย คือนาปรารถนา เพราะความเปนฤดูไม
หนาวนัก ไมรอนนัก.
บทวา อุตุ อทฺธนิยา ไดแก ฤดูประกอบดวยหนทางไกล ที่ควรไป.
บทวา ปสฺสนฺตุ ต สากิยา โกลิยา จ ปจฺฉามุข โรหินิย ตรนฺต
ความวา แมน้ําชื่อวา โรหิณี มีปากน้ําอยูทางทิศใต ไหลไปทางทิศเหนือ
ระหวางสากิยะชนบทและโกลิยะชนบท. และไหลจากทิศตะวันออกเฉียงใต
แหงแมน้ํานั้นไปยังกรุงราชคฤห เพราะฉะนั้น เมื่อจะขามแมน้ําจากกรุง
ราชคฤหไปยังกรุงกบิลพัสดุ จึงตองขามที่ปากน้ําทางทิศใต. เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปสฺสนฺตุ ต ฯเปฯ ตรนฺต ดังนี้เปนตน. พระเถระพยายาม
ออนวอนพระผูมีพระภาคเจา เพื่อการเสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุวา ชาว
สากิยะและโกลิยะชนบท จะเห็นพระผูมีพระภาคเจา เมื่อลวงถึงปากแมน้ํา
โรหิณี ทางทิศใต.
บัดนี้ พระเถระเมื่อจะประกาศความปรารถนาของตนดวยขออุปมา
จึงกลาวคาถาวา อาสาย กสเต ดังนี้เปนตน.
บทวา อาสาย กสเต เขตฺต ความวา ชาวนา เมื่อจะไถนา ก็
ไถนาดวยความหวังผล.
บทวา พีช อาสาย วปฺปติ ความวา ก็ครั้นไถแลว เมื่อจะหวาน
พืช ก็หวาน คือหยอดพืชดวยความหวังผล
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บทวา อาสาย วาณิชา ยนฺติ ความวา พวกพอคาผูแสวงหาทรัพย
ยอมแลนเรือไปสูมหาสมุทร เพื่อขามมหาสมุทร คือเพื่อเขาไปยังประเทศ
หนึ่ง ดวยความหวังทรัพย.
บทวา ยาย อาสาย ติฏามิ ความวา พระเถระกราบทูลวา ขาแต
พระผูมีพระภาคเจา แมขาพระองคกอยูในที่นี้ดวยความหวัง คือความ
ปรารถนาผลอันใด คือดวยความตองการจะใหพระองคเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ, ขอความหวังขอนั้นของขาพระองคจงสําเร็จเถิด. พระองคควร
เสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุไดแลว ดังนี้, ก็ในขอนี้ พระเถระกลาวถึงความ
พอใจคือความเปนผูใครเพื่อจะทําวา อาสา เพราะเปนเชนกับความหวัง.
พระเถระเพื่อจะแสดงถึงเหตุแหงการออนวอนตั้งหลายครั้ง โดยมี
การพรรณนาถึงหนทางที่จะเสด็จไปเปนตน จึงกลาวคําวา ปุนปฺปุน ดังนี้
เปนอาทิ.
ความแหงบาทคาถานั้นวา :- เมือ่ หวานพืชดวยเพียงการหวานครั้ง
เดียวยังไมสมบูรณ พวกชาวนา ยอมหวานพืชบอย ๆ คือหวานซ้ําเปน
ครั้งที่ ๒ ที่ ๓ อีก, แมเทพเจาผูเปนเจาแหงฝนไมตกครั้งเดียวเทานั้น
แตตกบอย ๆ คือตกตามฤดูกาลที่สมควร. ถึงพวกชาวนา ก็มิใชไถนา
เพียงครั้งเดียวเทานั้น แตไถนาบอยๆ เพื่อทําดินใหรวน หรือทําโคลนให
เปนเทือก อันจะมีประโยชนทําใหขาวกลาสมบูรณ, แวนแควนยอมเขาถึง
คือเขาถึงความสมบูรณดวยธัญญาหาร มีขาวสาลีเปนตนบอย ๆ ที่พวก
มนุษยนอมนําเขาไป ดวยอํานาจการเก็บไวในยุงฉางเปนตน เพราะทําการ
สงเคราะหธัญชาติครั้งเดียวเทานั้น ไมยินดีวา เทานี้ก็เพียงพอละ.
แมพวกยาจกเที่ยวไป คือเขาไปขอยังสกุลทั้งหลายบอย ๆ มิใชขอ
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เพียงครั้งเดียวเทานั้น, ฝายพวกทานบดี ที่ถูกพวกยาจกเหลานั้นขอแลว
ก็ใหบอย ๆ มิใชใหเพียงครั้งเดียวเทานั้น.
ก็พวกทานบดี ครัน้ ใหไทยธรรมบอย ๆ อยางนั้นแลว คือสั่งสม
บุญที่สําเร็จดวยทานไวแลว ยอมเขาถึงสวรรคบอย ๆ คือไป ๆ มา ๆ
ไดแก ยอมเขาไปถึงเทวโลก ดวยอํานาจการถือปฏิสนธิ, อธิบายวา
เพราะฉะนั้น แมขาพระองค ก็จะออนวอนบอย ๆ ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองคจงยังมโนรถของขาพระองคใหถึงที่สุดเถิด.
บัดนี้ พระเถระออนวอนพระศาสดา จะใหเสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุเพื่อประโยชนใด เพื่อจะแสดงซึ่งประโยชนนั้น จึงกลาวคาถาวา
วีโร หเว ดังนี้เปนตน.
ความแหงบาทคาถานั้นวา :- บุรุษผูมีความเพียร มีความอาจหาญ
มีปญญากวางขวาง คือมีปญญามากเกิด คือเกิดในสกุลใด ยอมชําระตน
ในสกุลนั้นตลอด ๗ ชั่วคนคือคูแหงบุรุษ ๗ จนถึงปตามหยุคะที่ ๗ ให
บริสุทธิ์สะอาดดวยสัมมาปฏิบัติ โดยสวนเดียว เพราะเหตุนั้น จะปวย
กลาวไปไยถึงวาทะของชาวโลก ที่เปนคําติเตียน จักมีในชนเหลาอื่นเลา.
ขาพระองคยอมเขาใจวา ก็พระผูมีพระภาคเจา พระองคเปน
เทพเจาผูประเสริฐ เพราะพระองคเปนเทพเจาผูสูงสุดกวาเทพเจาทั้งปวง
ยอมทรงอาจสามารถเพื่อทําสกุลแมที่นอกเหนือไปกวานั้นใหบริสุทธิ์ได
ดวยการหามเสียจากความชั่ว และดวยการใหดํารงอยูในความดี.
เพราะเหตุไร ? เพราะพระองคเกิดแลวโดยอริยชาติ ไดสัจนามวา
เปนนักปราชญ อธิบายวา เพราะความที่พระองคผูพระศาสดาเกิดแลว
โดยอริยชาติ เปนนักปราชญ พระองคเปนผูรู จึงไดพระนามตามความ
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จริงวา มุนี เพราะอรรถวา รูประโยชนสวนพระองค และประโยชน
สวนสังคม และเพราะอรรถวา รูซงึ่ โลกนี้และโลกหนา. อีกอยางหนึ่ง
ผูมีความรู ชื่อวามุนิ, พระองคมีพระนามตามความเปนจริงวา สมณะ
บรรพชิต ฤาษี ดังนี้ ฉะนั้น ขาแตพระผูมีพระภาคเจา เพราะเหตุแหง
การไดเฉพาะซึ่งประโยชนโดยสวนเดียว แกปวงสัตว ขาพระองคจึงทูล
ออนวอนพระองค เพื่อการเสด็จไปในกรุงกบิลพัสดุนั้น.
บัดนี้ เมื่อพระเถระกลาววา สตฺตยุค ดังนี้แลว เพื่อจะแสดงยุคะ
แหงบิดา จึงกลาวคําวา สุทฺโธทโน นาม ดังนี้เปนตน. ชื่อวา สุทฺโธทโน
เพราะอรรถวา ผูมีขาวบริสุทธิ์เปนชีวิต. จริงอยู พระพุทธบิดา ผูมีกาย
สมาจาร วจีสมาจาร และมโนสมาจาร อันบริสุทธิ์พิเศษ โดยสวนเดียว
จึงเปนผูมีอาชีพอันบริสุทธิ์ดี เพราะพระองคเปนผูเพียบพรอมดวยอภินิหาร
อยางนั้น.
บทวา มายนามา ไดแก ไดนามวามายา เพราะพระองคมีพระคุณ
ที่หมูญาติและมิตรเปนตน จะพึงกลาววา อยาไปเลย ดังนี้ เหตุสมบูรณ
ดวยคุณ มีสกุล, รูปราง, ศีล และมารยาท เปนตน.
บทวา ปริหริยา แปลวา ประคับประคอง.
บทวา กายสฺส เภทา ไดแก เบื้องหนาแตกายของตนลวงลับไป
ก็เปนเชนกับเจดียของชาวโลก พรอมทั้งเทวโลก.
บทวา ติทิวมฺหิ ไดแก ในดุสิตเทวโลก.
บทวา สา โยค มายาเทวี แปลวา สมเด็จพระนางเจามายาเทวีนั้น .
บทวา โคตมี ความวา พระเถระ ระบุถงึ พระนางเจา โดย
พระโคตร.
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บทวา ทิพฺเพหิ กาเมหิ ไดแก ดวยวัตถุกามอันเปนทิพย ที่นับ
เนื่องดวยภพชั้นดุสิต,
บทวา สมงฺคิภูตา แปลวา ประกอบพรอมแลว.
บทวา กามคุเณหิ ไดแกดวยสวนแหงกามคุณทั้งหลาย, ก็ครั้น
กลาววา กาเมหิ ดังนี้แลว จึงแสดงวา ยอมบํารุงบําเรอดวยวัตถุกาม
อันมีสวนมากมาย ดวยคําวา กามคุเณหิ ดังนี้.
บทวา เตหิ ความวา บังเกิดแลวในหมูเทพชั้นใด อันหมูเทพ
ชั้นดุสิตเหลานั้น หอมลอมหรือบันเทิงอยูดวยกามคุณเหลานั้น. ก็คําวา
สมงฺคิภูตา ปริวาริตา นี้ ทานแสดงเปนอิตถีลิงค ที่หมายถึงอัตภาพใน
กาลกอนซึ่งสําเร็จเปนหญิง หรือหมายถึงความเปนเทวดา, สวนการอุปบัติ
ของเทพเกิดโดยความเปนบุรุษเทานั้น.
พระผูมีพระภาคเจา ถูกพระเถระออนวอนแลวอยางนั้น ทรงเห็นวา
ประชาชนเปนอันมากจะไดบรรลุคุณวิเศษ ในเพราะการเสด็จไปในกรุง
กบิลพัสดุนนั้ จึงมีพระขีณาสพ ๒๐,๐๐๐ รูปแวดลอมแลว เสด็จดําเนิน
ไปยังหนทางที่จะไปยังกรุงกบิลพัสดุ โดยการเสด็จออกจากกรุงราชคฤห
ไมรีบดวนนัก . พระเถระเขาไปยังกรุงกบิลพัสดุดวยฤทธิ์ ยืนทามกลาง
อากาศ ขางหนาพระราชา พระราชาทรงเห็นเพศที่ไมเคยเห็นมากอน จึง
ตรัสถามวา ทานเปนใคร เมื่อจะแสดงวา ถาพระองคจําอาตมภาพผูเปน
บุตรอํามาตยที่พระองคสงไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาไมไดไซร ขอพระองค
จงทรงรูอยางนี้เถิด ดังนี้ จึงกลาวคาถาสุดทายวา
อาตมภาพ เปนบุตรของพระพุทธเจา ผูไมมีสิ่งใด
ย่ํายีได มีพระรัศมีแผซานจากพระกาย ไมมผี ูเปรียบปาน
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ผูคงที่ ดูกอนมหาบพิตร พระองคเปนพระบิดาของพระพุทธเจา ผูเปนพระบิดาแหงอาตมภาพ ดูกอนมหาบพิตร
พระองคเปนพระอัยกาของอาตมภาพโดยธรรม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พุทฺธสฺส ปุตฺโตมฺหิ ความวา อาตมภาพ
เปนบุตรผูเปนโอรส ของพระสัพพัญูพุทธเจา เพราะเกิดในอก.
บทวา อสยฺหสาหิโน ความวา ชื่อวาไมมีใครจะย่ํายีได เพราะคน
เหลาอื่น ไมอาจเพื่อจะอดกลั้นนําไปซึ่งพระมหาโพธิสัตว เวนไวแตใน
กาลกอนแตการตรัสรู คือเพราะการอดกลั้น การนําไปซึ่งโพธิสมภาร
และบุญญาธิการที่เปนสวนพระมหากรุณาทั้งสิ้น ใคร ๆ ย่ํายีไมได, แมที่
ยิ่งไปกวานั้น เพราะขมครอบงํามาร ๕ ที่ใคร ๆ ไมอาจจะครอบงําได
เด็ดขาด เพราะคนเหลาอื่นไมสามารถจะขมครอบงําได และเพราะอดทน
ตอพุทธกิจ ที่คนเหลาอื่นอดทนไมได กลาวคือคําพร่ําสอน ดวยทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน สัมปรายิกัตถประโยชน และปรมัตถประโยชน แก
เวไนยสัตวผูสมควร ดวยการหยั่งรูถึงการจําแนกสัตวตาง ๆ ตามอาสยะ
อนุสัย จริต และอธิมุตติ เปนตน. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อสัยหสาหิโน
เพราะความที่พระองคทรงบําเพ็ญคุณงามความดีในขอนั้นไว.
บทวา องฺคีรสสฺส ไดแก เปนผูสมบูรณดวยพระคุณมีศีลที่พระองค
ทรงบําเพ็ญมาแลวเปนตน. อาจารยพวกอื่นกลาววา มีพระรัศมีแผซาน
ออกจากพระวรกายทุกสวน ดังนี้. สวนอาจารยบางพวกกลาววา ชื่อ
๒ ชื่อ คือพระอังคีรส และพระสิทธัตถะ นี้ พระพุทธบิดาเทานั้น ทรง
ขนานพระนามถวาย.
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บทวา อปฺปฏิมสฺส ไดแก ไมมผี ูเปรียบเสมอ. ชื่อวา ตาทิโน
เพราะสมบูรณดวยพระลักษณะที่คงที่ ในอิฏฐารมณ และอนิฏฐารมณ.
บทวา ปตุปตา มยฺห ตุวสิ ความวา โดยโลกโวหาร พระองค
เปนพระบิดาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูเปนพระบิดาของอาตมภาพ โดย
อริยชาติ.
พระเถระเรียกพระราชาโดยชาติวา สกฺก.
บทวา ธมฺเมน ไดแกโดยสภาวะ คืออริยชาติ และโลกิยชาติ.
พระเถระเรียกพระราชาโดยพระโคตรวา โคตม.
บทวา อยฺยโกสิ ความวา พระองคเปนพระบิดาใหญ (ปู) . ก็
ในคาถานี้ พระเถระเมื่อจะกลาวคําเริ่มตนวา พุทฺธสฺส ปุตฺโตมฺหิ ดังนี้
จึงไดพยากรณความเปนพระอรหัตไว.
ก็พระเถระครั้นแสดงตนใหพระราชาทรงรูจักอยางนั้นแลว ไดรับ
การนิมนตจากพระราชาผูทรงเบิกบานสําราญพระทัย ใหนั่งบนบัลลังกอัน
มีคามากแลว พระราชาก็ทรงบรรจุโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ ที่เขาจัดแจงไว
เพื่อพระองค ถวายแลว จึงแสดงอาการจะไป. ก็เมื่อพระราชาตรัสถามวา
เพราะเหตุไร ทานจึงประสงคจะไปเสียเลา ? จงฉันกอนเถอะ. พระเถระ
จึงตอบวา อาตมภาพจักไปเฝาพระศาสดาแลว จึงจักฉัน. พระราชาตรัส
ถามวา ก็พระศาสดาประทับอยูที่ไหน ? พระเถระตอบวา พระศาสดามี
ภิกษุจํานวนประมาณ ๒๐,๐๐๐ รูป กําลังเสด็จดําเนินมาตามหนทาง เพื่อ
เฝาพระองคแลว. พระราชาตรัสวา นิมนตทานฉันบิณฑบาตนี้เสียกอน
ที่บุตรของเราจะมาถึงพระนครนี้ แลวถึงคอยนําบิณฑบาตจากที่จนไปเพื่อ
บุตรของเราตอนหลัง.
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พระเถระ กระทําภัตกิจเสร็จแลว บอกธรรมถวายแดพระราชา
และบริษัท กอนหนาพระศาสดาเสด็จมานั่นเทียว ก็ทําคนในพระราช
นิเวสน ทั้งหมดใหเลื่อมใสในพระรัตนตรัย เมื่อคนทั้งหมดกําลังเห็นอยู
นั่นแหละ ก็ปลอยบาตรที่เต็มดวยภัตร อันคนนํามาเพื่อถวายพระศาสดา
ในทามกลางอากาศ แมตนเองก็เหาะขึ้นสูเวหาแลว นอมเอาบิณฑบาต
เขาไปวางบนพระหัตถ ถวายพระศาสดา. พระศาสดาทรงเสวยบิณฑบาต
นั้นเสร็จแลว. เมื่อพระเถระเดินทางวันละ ๑ โยชน สิ้นหนทาง ๑๐๐ โยชน
อยางนี้ นําเอาภัตตาหารจากกรุงราชคฤหมาถวายแดพระศาสดา.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจา ทรงตั้งเธอไวในตําแหนงที่เลิศกวา
ภิกษุทั้งหลาย ผูทําสกุลใหเลื่อมใสวา เธอทําตนในพระราชนิเวศนทั้งหมด
ของพระมหาราชเจาผูพระบิดาของเรา ใหเลื่อมใสได ดังนี้แล.
จบอรรถกถากาฬุทายีเถรคาถา
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๒. เอกวิหาริยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระเอกวิหาริยเถระ
[๓๗๑] ถาไมมีผูอื่นอยูขางหนาหรือขางหลังเรา ความสบาย
ใจอยางยิ่งคงจะมีแกเราผูอยูในปาผูเดียว มิฉะนั้น เรา
ผูเดียวจักไปสูปาอันพระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา ความ
ผาสุกยอมมีแกภิกษุผูอยูแตผูเดียว มีใจเด็ดเดี่ยว เรา
ผูเดียวเปนผูชํานาญในสิ่งที่เปนประโยชน จักเขาไปสูปา
ใหญ อันทําใหเกิดปติแกพระโยคาวจร นารื่นรมย เปน
ที่อยูของหมูชางตกมัน โดยเร็วพลัน เราผูเดียวจักอาบน้ํา
ในซอกเขาอันเยือกเย็น ในปาอันเย็น มีดอกไมบาน
สะพรั่ง จักจงกรมใหเปนที่สําราญใจ เมื่อไรเราจึงจักได
อยูในปาใหญอันนารื่นรมยแตผูเดียว ไมมีเพื่อนสอง จัก
เปนผูทํากิจสําเร็จ หาอาสวะมิได ขอความประสงคของ
เราผูปรารถนาจะทําอยางนี้จงสําเร็จเถิด เราจักยังความ
ประสงคของเราใหสําเร็จจงได ผูอื่นไมอาจทําผูอื่นให
สําเร็จไดเลย.
เราจักผูกเกราะคือความเพียร จักเขาไปสูปาใหญ
เรายังไมบรรลุถึงความสิ้นอาสวะแลว จักไมออกไปจาก
ปานั้น เมื่อลมพัดเย็นมา กลิ่นดอกไมก็หอมฟุงมา เรา
จักนุงอยูบนยอดเขาทําลายอวิชชา เราจักไดรับความสุข
รื่นรมยอยูดวยวิมุตติสุข ในถ้ําที่เงื้อมเขาซึ่งดารดาษไป

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หนาที่ 339

ดวยดอกโกสุม มีภาคพื้นเยือกเย็น อันมีอยูในปาใหญ
เปนแน เรามีความดําริอันเต็มเปยม เหมือนพระจันทร
ในวันเพ็ญ เปนผูสิ้นอาสวะทั้งปวงแลว บัดนี้ ภพใหม
มิไดมี.
จบเอกวิหาริยเถรคาถา

อรรถกถาเอกวิหาริยเถรคาถาที่ ๒
คาถาของทานพระเอกวิหาริยเถระ เริ่มตนวา ปุรโต ปจฺฉโต วาป
ดังนี้. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
พระเอกวิหาริยะแมนี้ เปนผูมีอธิการไดบําเพ็ญมาแลว ในพระพุทธเจาพระองคกอนๆ ในภพนั้นๆ ไดสั่งสมบุญเปนอันมากไว ในกาล
แหงพระทศพลทรงพระนามวา กัสสปะ บังเกิดในเรือนมีสกุล ถึงความรู
เดียงสาแลว ไดฟงธรรมในสํานักพระศาสดาแลว ไดมีความเลื่อมใส
บรรพชาแลวเขาไปสูปา อยูแบบสงบสงัด.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานจึงทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก
ตลอดพุทธันดรหนึ่ง ในพุทธุปบาทกาลนี้ เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ปรินิพพานแลว ไดบังเกิดเปนพระกนิษฐภาดา ของพระเจาธรรมาโศกราช.
ไดยินวา ในปที่ ๒๑๘ นับแตพระศาสดาไดปรินิพพานมา พระเจาอโศกมหาราช ทรงไดรับการอภิเษกเปนเอกราชในชมพูทวีปทั้งสิ้น
แลว ทรงสถาปนาติสสกุมารผูพระกนิษฐภาดาของพระองค ไวในตําแหนง
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อุปราช ทรงใชพระอุบายอยางหนึ่ง ทําพระกนิษฐภาดานั้น ใหมีความ
เลื่อมใสยิ่งในพระศาสนา. วันหนึ่ง ติสสกุมารนั้นเขาไปหานายพรานเนื้อ
แลว มองเห็นพระโยนกมหาธรรมรักขิตเถระในปา ซึ่งชางตัวประเสริฐ
กําลังจับกิ่งไมสาละนั่งพัดถวาย จึงเกิดความเลื่อมใสคิดวา โอ ! หนอ เรา
บวชแลว พึงเปนดุจพระมหาเถระนี้ อยูในปาบาง.
พระเถระทราบถึงความเปนไปแหงจิตของเขา เมื่อเขากําลังเห็นอยู
นั่นแหละ จึงเหาะขึ้นสูอากาศแลวมายืนบนน้ําแหงสระโบกขรณี ใน
อโศการาม ไมทําใหน้ําแตกแยกกันแลว คลองจีวรและผาอุตราสงคบน
อากาศ เริ่มจะอาบน้ํา.
พระกุมาร เห็นอานุภาพของพระเถระแลว มีความเลื่อมใสเปน
อยางยิ่ง กลับจากปาแลวเขาไปยังกรุงราชคฤห แลวกราบทูลแดพระราชา
วา หมอมฉันจักบวช ดังนี้. พระราชาทรงออนวอนพระกุมารนั้นมีประการ
ตาง ๆ ก็ไมอาจจะลมเลิกความประสงคที่จะบวชได. พระกุมารนั้นเปน
อุบาสก เมื่อปรารถนาถึงความสุขในการบวช จึงกลาวคาถา ๖ คาถา
เหลานี้วา :ถาไมมผี ูอื่นอยูขางหนาหรือขางหลังเรา ความสบาย
ใจอยางยิ่ง คงจะมีแกเราผูอยูในปาผูเดียว มิฉะนั้นเรา
ผูเดียวจักไปสูปาอันพระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา ความ
ผาสุกยอมมีแกภิกษุผูอยูแตผูเดียว มีใจเด็ดเดี่ยว เรา
ผูเดียว เปนผูชํานาญในสิ่งที่เปนประโยชน จักเขาไปสู
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๗๑.
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ปาใหญ อันทําใหเกิดปติแกพระโยคาวจร นารื่นรมย
เปนที่อยูของหมูชางตกมัน โดยเร็วพลัน เราผูเดียวจัก
อาบน้ําในซอกเขาอันเยือกเย็น ในปาอันเย็น มีดอกไม
บานสะพรั่ง จักจงกรมใหเปนที่สําราญใจ เมื่อไรเราจึง
จักไดอยูในปาใหญอันนารื่นรมยแตผูเดียว ไมมีเพื่อนสอง
จักเปนผูทํากิจสําเร็จ หาอาสวะมิได ขอความประสงค
ของเราผูปรารถนาจะทําอยางนี้ จงสําเร็จเถิด เราจักยัง
ความประสงคของเราใหสําเร็จจงได ผูอนื่ ไมอาจทําผูอื่น
ใหสําเร็จไดเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุรโต ปจฺฉโต วา ความวา ถาคนอื่น
ไมมีอยูขางหนาหรือขางหลังตน คือเพราะการที่ตองกําหนดเสียง หรือ
การที่ตองมองดูก็ไมมี. ความสุขสบายใจอยางยิ่งจะมีแกเรา. แกเราผูเดียว
คือไมมีสหายโดยความเปนอยูผูเดียว.
บทวา วสโต วเน ความวา อุบาสกนั้นมีหัวใจอันอัธยาศัยในความ
สงบที่ตนสั่งสมมาแลวเปนเวลานาน ชักชวนอยูเสมอ เมื่อตนมีมหาชน
แวดลอมอยูทั้งกลางคืนกลางวัน จึงพลันเกิดความเบื่อหนายตอการอยู
คลุกคลีดวยคณะ สําคัญหมายถึงความสุขอันเกิดแตความสงัด และความ
สุขเปนอันมาก จึงกลาวไว.
ศัพทวา หนฺท เปนนิบาต ลงในอรรถวา สละวาง. ดวยเหตุนั้น
บัดนี้ เขาจึงกลาวถึงกิริยาที่ตนกําลังทํา ซึ่งละหมูคณะไปสูปา.
บทวา เอโก คมิสฺสามิ ความวา เราผูเดียว ไมมีเพื่อน จักไป
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คือจักเขาไป โดยความประสงคจะอยูปา ที่พระพุทธเจาทั้งหลายสรรเสริญ
ไว โดยพระดํารัสมีอาทิวา ดูกอนคฤหบดี พระตถาคตทั้งหลาย ยอมยินดี
ยิ่งในเรือนวางแล. เพราะความผาสุกในการอยูปา ยอมมีแกภกิ ษุผูอยูแต
ผูเดียว คือผูอยูคนเดียว เพราะไมมีเพื่อนในที่ทั้งหลายเปนตน ผูมีตน
อันสงไปแลว ไดแกผูศึกษาสิกขา ๓ มีอธิศีลสิกขาเปนตน เพราะตน
มีจิตสงไปเฉพาะพระนิพพาน อธิบายวา นําสิ่งที่นาปรารถนาและความ
สุขมาให.
บทวา โยคีปติกร ไดแก ชื่อวา อันกระทําใหเกิดปติแกพระโยคาวจร เพราะการนํามาซึ่งปติที่เกิดแตฌานและวิปสสนาเปนตน แก
พระโยคาวจรทั้งหลาย ผูป ระกอบความเพียรในการภาวนา ดวยความไมมี
ศรัทธาเปนตน.
ชื่อวา รมฺม เพราะเปนสถานที่สมควรแกการหลีกเรน โดยที่ไมมี
วิสภาคารมณ.
บทวา มตฺตกฺุชรเสวิต ไดแก เปนที่เที่ยวไปของหมูชางตกมัน,
ดวยบทนี้ ทานแสดงถึงที่อยูอันสงัดจากหมูชนเทานั้น เพราะมีปาขึ้น
หนาแนน.
สมณธรรม ทานประสงคถึงประโยชน ในบทวา อตฺถวสี นี,้ ไดแก 1
ไปสูอํานาจของประโยชนนั้นวา ทําอยางไรหนอ สมณธรรมนั้นจะพึงมี
แกเรา ดังนี้.
บทวา สุปุปฺผิเต ไดแก มีดอกไมอันบานสะพรั่งดวยดี.
บทวา สีตวเน ไดแก ในปาที่เย็น เพราะมีรมเงาและนาสมบูรณ.
ดวยบทแมทั้งสอง ทานแสดงถึงสถานที่นั้นวา รมรื่นเทานั้น.
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บทวา คิริกนฺทเร ไดแก ในซอกระหวางแหงภูเขา. จริงอยู น้ํา
ทานเรียกวา ก, สถานที่ลุมอันน้ํานั้นเซาะแลว ชื่อวา กันทระ. ทาน
แสดงถึงความประพฤติที่ไมครอบครองที่อยูอาศัย ในที่ไหน ๆ วา เรา
ผูเดียวบรรเทาความเรารอนในฤดูรอนเสีย ในซอกเขาอันเยือกเย็นเชนนั้น
แลว ราดรด อาบตัวของตัวแลวจักจงกรม ดังนี้.
บทวา เอกากิโย ไดแก ผูผูเดียวไมมีเพื่อน.
บทวา อทุติโย ไดแก ไมมีเพื่อน เพราะไมมีเพื่อนกลาวคือตัณหา
จริงอยู ตัณหาชื่อวาเปนเพื่อนของบุรุษ เพราะอรรถวา ไมละทิ้งในกาล
ทั้งปวง. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา บุรุษมีตัณหาเปน
เพื่อน ทองเที่ยวไปอยูตลอดกาลอันยาวนาน ดังนี้.
บทวา เอว เม กตฺตกุ ามสฺส ความวา ขอความประสงคของเราผู
ปรารถนาจะไปปาทําการประกอบความเพียรเจริญภาวนา โดยวิธีที่กลาว
แลว เปนตนวา เอาเถอะ เราผูเดียวจักไป ดังนี้.
บทวา อธิปฺปาโย สมิชฺฌตุ ความวา ขอมโนรถที่เปนไปแลว
อยางนี้วา ในคราวนั้น เราจักเปนผูเสร็จกิจ ไมมีอาสวะ ดังนี้ จงสําเร็จ
คือจงถึงซึ่งความสําเร็จเถิด. ก็เพราะการบรรลุพระอรหัต จะสําเร็จดวย
เพียงการออนวอน ก็หามิได ทั้งผูอื่นจะพึงใหสําเร็จ ก็หามิได ฉะนั้น
ทานจึงกลาววา เราจักทําความประสงคของเราใหสําเร็จใหได, ผูอื่นไม
อาจจะทําผูอื่นใหสําเร็จไดเลย ดังนี้เปนตน.
พระราชาทรงทราบวา อุปราชมีความปรารถนามั่นคงในการ
บรรพชาอยางนั้น จึงทรงมีรับสั่งใหคนประดับทนทางที่จะไปยังอโศการาม
แลว ทรงนําพาพระกุมารผูประดับดวยอลังการพรอมสรรพ ไปยังพระ-
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วิหาร ดวยราชานุภาพอันยิ่งใหญ ดวยเสนาหมูใหญ. พระกุมารไปยังเรือน
ที่บําเพ็ญเพียรแลว บวชในสํานักของพระมหาธรรมรักขิตเถระ, พวก
มนุษยหลายรอยคน พากันบวชตามพระกุมารนั้นแลว. แมทา นอัคคิพรหม
ผูเปนราชภาคิไนย และผูเปนพระสวามีของพระนางสังฆมิตตา ก็ออกบวช
ตามพระกุมารนั้นเหมือนกัน. พอพระกุมารนั้นบวชแลวเปนผูมีจิตราเริง
ยินดี เมื่อจะประกาศถึงกิจที่ตนควรจะกระทํา จึงกลาวคาถา ๓ คาถาวา
เราจักผูกเกราะคือความเพียร จักเขาไปสูปาใหญ เรา
ยังไมบรรลุถึงความสิ้นอาสวะแลว จักไมออกไปจากปา
นั้น เมือ่ ลมพัดเย็นมา กลิ่นดอกไมก็หอมฟุง มา เราจัก
นั่งอยูบนยอดเขาทําลายอวิชชา เราจักไดรับความสุข
รื่นรมยอยูดวยวิมุตติสุข ในถ้ําที่เงื้อมเขาซึ่งดารดาษไป
ดวยดอกโกสุม มีภาคพื้นเยือกเย็น อันมีอยูในปาใหญ
เปนแน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอส พนฺธามิ สนฺนาห ความวา
เรานั้นจักผูกเกราะคือความเพียร ไดแกเราไมหวงใยในรางกายและชีวิต
จะผูกไวดวยเกราะคือความเพียร. มีคาํ ที่ทานกลาวอธิบายไววา เปรียบ
เสมือนบุรุษผูกลาหาญ มีความประสงคจะเอาชนะเหลาขาศึกที่ลุกขึ้นตั้งรับ
จึงละทิ้งกิจอื่นแลวผูกสอดเครื่องรบ มีเสื้อเกราะเปนตน และไปยังยุทธภูมิ
แลว ยังไมชนะเหลาขาศึกแลว ก็ไมยอมกลับมาจากที่นั้น ชื่อฉันใด แม
เราเองก็ฉันนั้นเหมือนกัน มุงเพื่อจะเอาชนะเหลาขาศึกคือกิเลส ไมหวงใย
ศีรษะและผา ถึงวาจะถูกความรอนแผดเผาทั่วก็ตาม จะผูกสอดเกราะคือ
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ความเพียร อันไดแกสัมมัปปธาน ๔ อยางไว, ยังไมชนะเหลากิเลส จะ
ไมยอมสละละทิ้งที่อันสงัด สําหรับทําความเพียรเพื่อชนะกิเลสใหได. ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา เราจักเขาไปสูปาใหญ เรายังไมบรรลุถึงความ
สิ้นอาสวะแลว จักไมยอมออกไปจากปานั้น ดังนี้เปนตน.
ดวยบทวา มาลุเต อุปวายนฺเต ดังนี้เปนตน ทานกลาวถึงสถานที่
อยูในปา เหมาะแกการเจริญกัมมัฏฐาน, ประกอบความวา เราจักรื่นรมย
อยูในถ้ําที่เงื้อมเขาแนนอน, อธิบายวา ทานกลาวกําหนดความที่เปน
อนาคตกาลวา เราเห็นจักอภิรมยที่เชิงบรรพต. คําที่เหลือพึงรูไดโดยงาย
ทีเดียว.
พระเถระกลาวอยางนั้นแลว เขาไปสูปา บําเพ็ญสมณธรรมพรอม
กับพระอุปชฌาย ไดไปยังแควนกลิงคะ. ในแควนนั้น พระเถระเกิดเปน
โรคผิวหนังขึ้นที่เทา. หมอคนหนึ่งเห็นทานแลวจึงกลาววา ขาแตทาน
ผูเจริญ ทานหาเนยใสมาเถิด, ผมจะรักษาเยียวยาใหทาน. พระเถระไม
ยอมแสวงหาเนยใส มุงแตจะบําเพ็ญวิปสสนาถายเดียว. โรคกําเริบขึ้น
หมอเห็นวาพระเถระมีความขวนขวายนอยในที่นั้นแลว ตนเองจึงแสวงหา
เนยใสเสียเองแลว ไดทาํ พระเถระใหหายขาดจากโรค. พระเถระนั้นไมมี
โรค ตอกาลไมนานนักก็บรรลุพระอรหัต. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไว
อปทาน วา :ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาพระนามวา กัสสปะ โดย
พระโคตร เปนเผาพรหม มีพระยศใหญ ประเสริฐกวา
นักปราชญทั้งหลาย เสด็จอุบัตขิ ึ้นแลว พระองคไมมี
๑

๑. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๒๑.
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ธรรมเครื่องใหเนิ่นชา ไมมีเครื่องยึดหนวง มีพระทัย
เสมอดวยอากาศ มากดวยสุญญตสมาธิ คงที่ ยินดีใน
อนิมิตตสมาธิ ประทับอยูแลว พระองคผูมีพระทัยรังเกียจ
ไมมีตณ
ั หาเครื่องฉาบทา ไมเกีย่ วของในสกุล ในคณะ
ประกอบดวยพระกรุณาใหญ เปนนักปราชญ ทรงฉลาด
ในอุบายเครื่องแนะนํา ทรงขวนขวายในกิจของผูอื่น ทรง
แนะนําในหนทางอันยิ่งสัตวใหถึงพระนิพพาน ซึ่งเปน
เหตุทําเปอกตมคือคติ ใหแหง ในโลกพรอมทั้งเทวโลก
ประทับนั่งแสดงอมตธรรม อันเปนความแชมชื่นอยางยิ่ง
ซึ่งเปนเครื่องหามชราและมรณะ ในทามกลางบริษัทใหญ
ยังสัตวใหขามโลก พระวาจาไพเราะเหมือนนกการะเวก
เปนนาถะของโลก มีพระสุรเสียงกองประหนึ่งเสียงพรหม
ผูเสด็จมาดวยประการนั้น ถอนพระองคขึ้นจากมหันตทุกข
ในเมื่อโลกปราศจากผูแนะนํา ทรงแสดงธรรมที่ปราศจาก
ธุลี นําสัตวออกจากโลก เราไดเห็นแลว ไดฟงธรรม
ของพระองค จึงออกบวชเปนบรรพชิต ครั้นเราบวชแลว
ในกาลนั้น คิดถึงคําสั่งสอนของพระชินเจา ถูกความ
เกี่ยวของบีบคั้น จึงไดอยูเสียในปาที่นารื่นรมยแตผูเดียว
เทานั้น การที่เรามีกายหลีกออกมาได เปนเหตุแหงการ
หลีกออกแหงใจของเราผูเห็นภัย ในความเกี่ยวของ เรา
เผากิเลสทั้งหลายแลว. . .ฯลฯ. . .พุทธศาสนาเราไดทํา
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เสร็จแลว ดังนี้.
ก็เมื่อพระเถระบรรลุพระอรหัตแลว อยูในที่นั้น พระราชาทรง
บริจาคทรัพย ๑ โกฏิ แลวใหทรงสรางวิหารชื่อวา โภชกคิริวหิ าร แลว
ทรงนิมนตพระเถระใหอยูในพระวิหารนั้น.
พระเถระนั้น อยูในพระวิหารนั้น ในเวลาใกลจะปรินิพพาน ได
กลาวคาถาสุดทายวา
เรานั้น มีความดําริอันเต็มเปยมแลว เหมือนพระจันทรในวันเพ็ญ เปนผูสิ้นอาสวะทั้งปวงแลว บัดนี้ ภพ
ใหมมิไดมีอีก.
คาถานั้น มีเนื้อความงายแลวแล. ก็การพยากรณพระอรหัตนั้นนั่นแล ได
มีแลวแกพระเถระแล.
จบอรรถกถาเอกกวิหาริยเถรคาถาที่ ๒
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๓. มหากัปปนเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระมหากัปปนเถระ
[๓๗๒] ผูใดพิจารณาเห็นแจงหรือแสวงหาประโยชน ยอม
พิจารณาเห็นกิจทั้งสอง คือที่เปนประโยชนและไมเปน
ประโยชน อันยังไมมาถึง ไดกอนอมิตรหรือศัตรูของผูนั้น
ซึ่งคอยแสวงหาชองอยูไมทันเห็น ผูนั้นเรียกวา ผูมีปญญา
ผูใดเจริญอานาปานสติใหบริบูรณดวยดีแลว อบรมแลว
โดยลําดับตามที่พระพุทธเจาทรงแสดงไว ผูน ั้นยอมยัง
โลกนี้ใหสวางไสวเหมือนพระจันทรเพ็ญพนออกจากกลีบ
เมฆฉะนัน้ จิตของเราผองใสแลวหนอ อบรมดีแลว หา
ประมาณมิได เปนจิตประคองไวแลวเปนนิตย ยอมยังทิศ
ทั้งปวงใหสวางไสวบุคคลผูมีปญญาถึงจะสิ้นทรัพย ก็ยังมี
ชีวิตอยูไดเปนแนแท สวนบุคคลผูไมมีปญญาถึงจะมี
ทรัพยก็เปนอยูไมได ปญญาเปนเครื่องตัดสินสิ่งที่ตนฟง
มาแลว เปนเครื่องเจริญชื่อเสียงและความสรรเสริญ.
นรชนในโลกนี้ ผูประกอบดวยปญญา แมในเวลาที่
ตนตกทุกข ก็ยอมไดรับความสุข ธรรมนีม้ ิใชมีในวันนี้
ไมใชนาอัศจรรย และไมใชเคยมีมาแลว แตดูเหมือน
เปนของที่ไมเคยมีในโลก ซึ่งเปนที่เกิดที่ตาย เมื่อสัตว
เกิดมาแลว ก็มีความเปนอยูกับความตายแนแท สัตวที่
เกิดมาแลว ๆ ในโลกนี้ ยอมตายไปทั้งนั้น เพราะสัตว
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ทั้งหลายมีอยางนี้เปนธรรมดา ชีวิตอันใดเปนประโยชน
แกบรุ ษุ เหลาอื่น ชีวิตอันนั้นยอมไมเปนประโยชนแกผู
ที่ตายไปแลว อันการรองไหถึงผูตายไปแลว ยอมไมทํา
ใหเกิดผล ไมทําใหเกิดความสรรเสริญ สมณะและ
พราหมณไมสรรเสริญเลย การรองไหยอ มเบียดเบียน
จักษุและรางกาย ทําใหเสื่อมวรรณะ กําลัง และความ
คิด ชนทั้งหลายผูเปนขาศึกยอมมีจิตยินดี สวนชนผู
เปนมิตรก็พลอยเปนทุกขไปดวย เพราะฉะนั้น บุคคล
พึงปรารถนาทานผูเปนนักปราชญ เปนพหูสูต ใหอยูใน
สกุลของตน เพราะกิจทุกอยางจะสําเร็จได ก็ดวยกําลัง
ปญญาของทานที่เปนนักปราชญ และเปนพหูสูตเทานั้น
เหมือนบุคคลขามแมน้ําอันเต็มฝงดวยเรือฉะนั้น.
จบมหากัปปนเถรคาถา

อรรถกถามหากัปปนเถรคาถาที่ ๓
คาถาของทานพระมหากัปปนเถระ มีเริ่มตนวา อนาคต โย
ปฏิกจฺจ ปสฺสติ ดังนี้เปนตน. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวาปทุมุตตระ ทาน
พระมหากัปปนเถระนี้ บังเกิดในเรือนมีสกุล ในนครหังสาวดี รูเดียงสา
แลว ฟงธรรมในสํานักพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่ง ไว
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ในตําแหนงที่เลิศกวาพวกภิกษุผูกลาวสอนภิกษุ จึงกระทําบุญญาธิการ
ที่จะเปนเหตุใหเกิดตําแหนงนั้นแลว ปรารถนาตําแหนงนั้น.
เขาทํากุศลในภพนัน้ จนตลอดชีวิต ทองเที่ยวไปในเทวโลกและ
มนุษยโลก ในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวากัสสปะ บังเกิด
ในเรือนมีสกุล ในกรุงพาราณสี รูเดียงสาแลว เปนหัวหนาหมูคน ๑,๐๐๐
คน รวมชวยกันสรางบริเวณใหญ อันประดับดวยหอง ๑,๐๐๐ หอง.
ชนเหลานั้นแมทั้งหมด ทํากุศลจนตลอดชีวิต มอบหนาที่ใหอุบาสกนั้น
พรอมดวยบุตรและภริยา พากันบังเกิดในเทวโลก ทองเที่ยวไปในเทวโลก
เปนหัวหนาและมนุษยโลก ตลอดพุทธันดรหนึ่ง.
ในคนเหลานั้น หัวหนาคณะ กอนหนาแตพระศาสดาของพวกเรา
ทรงบังเกิดขึ้นนั่นแล ทรงบังเกิดในพระราชวัง ในพระนครชื่อวา กุกกุฏะ
ในปจจันตประเทศ พระกุมารนั้นมีพระนามวา กัปปนะ.
พวกบุรุษที่เหลือ พากันบังเกิดในตระกูลอํามาตย ในนครนั้นนั่น
แหละ. พอพระราชบิดาเสด็จลวงไป กัปปนกุมารทรงไดรับเศวตฉัตร
เปนพระเจามหากัปปนะ. พระเจามหากัปปนะนั้น เพราะพระองคไดฟง
สมบัติอันนาปลื้มใจ พอเชาตรูก็ทรงสงพวกราชทูตไปตามประตูเมืองทั้ง ๔
โดยพลันวา พวกเจากลับจากที่ที่พบเห็นพวกพหูสูตแลว จงบอกใหเรา
ทราบเถิด.
ก็โดยสมัยนั้น พระศาสดาของพวกเราเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแลว ทรง
อาศัยกรุงสาวัตถีประทับอยู. ในกาลนั้น พวกพอคาชาวกรุงสาวัตถี พา
กันถือเอาสิ่งของที่เกิดขึ้นในกรุงสาวัตถี ไปสูพระนครนั้นแลว เก็บสิ่ง
ของแลว พากันคิดวา พวกเราจักเขาเฝาพระเจาอยูหัว แลวพากันถือ
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บรรณาการไป กราบทูลแดพระราชา พระราชาทรงใหเรียกเขาเหลานั้นมา
แลว เมื่อพวกเขามอบถวายบรรณาการแลวยืนไหว จึงตรัสถามวา พวกเจา
พากันมาจากไหน ? พวกเขากราบทูลวา จากกรุงสาวัตถี พระเจาขา.
พระราชาจึงตรัสถามวา ที่แวนแควน มีภิกษาหาไดงายแลหรือ พระราชา
ทรงตั้งอยูในธรรมหรือเปลา ? พวกเขากราบทูลวา พระเจาขา ขาแต
สมมติเทพ. พระราชาตรัสถามวา ในประเทศของพวกเจา มีธรรมเชนไร
ที่กําลังเปนไปในบัดนี้. พวกพอคากราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ขอนั้น
พวกขาพระองคมิอาจจะกราบทูลดวยทั้งใบหนาอันเศราหมอง พระเจาขา.
พระราชาจึงทรงพระราชทานน้ําดวยพระสุวรรณภิงคาร. พวกพอคา
เหลานั้น ลางหนาแลว จึงบายหนาไปทางพระทศพล ประคองอัญชลี
แลว กราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ธรรมดาวา พระพุทธรัตนะอุบัติ
ขึ้นแลว ในประเทศของพวกขาพระองค.
เพียงไดสดับคําวา พุทฺโธ เทานั้น ปติก็เกิดขึ้น แผไปทั่วพระสรีระทั้งสิ้นของพระราชา. ตอแตนั้น พระราชาก็ตรัสวา พอคุณทั้งหลาย
พอจงกลาวคําวา พุทฺโธ อีกเถิด. พวกพอคากราบทูลวา ขาแต
สมมติเทพ พวกขาพระองคขอกลาวย้ําอีกวา พุทฺโธ. พระราชารับสั่ง
ใหพวกพอคากลาวอยางนั้นถึง ๓ ครัง้ ทรงเลื่อมใส ในบทนั้นนั่นแล
วา บทวา พุทฺโธ เปนบทที่มีคุณหาประมาณมิได ดังนี้แลว พระราชทาน
ทรัพยจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ใหแลว ตรัสถามวา พอคุณ จงพากันกลาว
บทอื่นอีกเถิด. พวกพอคากราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ธรรมดาวา
พระธรรมรัตนะ อุบัติขึ้นแลวในโลก. พระราชาทรงสดับบทแมนั้นแลว
พระราชทานทรัพยจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ใหเหมือนอยางนั้นแล แลวตรัส
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ถามวา พอคุณ จงพากันกลาวบทอื่นอีกเถิด. พวกพอคากราบทูลวา
ขาแตสมมติเทพ พระสังฆรัตนะอุบัติขึ้นแลว. พระราชาทรงสดับบทแม
นั้นแลว พระราชทานทรัพยจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ใหแลว เสด็จออกจาก
ที่นั้นดวยตั้งพระทัยวา เราจักบวชในสํานักของพระผูมีพระภาคพุทธเจา.
แมพวกอํามาตย ก็ออกไปแลวอยางนั้นเหมือนกัน. พระราชา
พรอมดวยอํามาตย ๑,๐๐๐ คน เสด็จถึงฝงแมน้ําคงคาแลว ทรงกระทํา
สัจจะอธิษฐานวา ถาพระศาสดาทรงเปนสัมมาสัมพุทธะจริงไซร, ขอน้ํา
จงอยาเปยกแมเพียงกีบเทามาเหลานี้เลย
แลวเสด็จขามแมน้ําคงคาอัน
เต็มเปยมไปบนหลังน้ํานั่นแล เสด็จขามแมน้ําแมอื่นอีกที่กวางตั้งกึ่งโยชน
ก็อยางนั้นเหมือนกัน เสด็จถึงแมน้ําใหญสายที่ ๓ ชื่อวา จันทภาคาแลว
เสด็จขามแมน้ําแมนั้น ดวยการทําสัจจะอธิษฐานนั้นเหมือนกัน.
ในเวลาใกลรุงวันนั้นเอง แมพระศาสดาทรงออกจากพระมหากรุณาสมาบัติแลว ทรงตรวจดูสัตวโลก ทรงเห็นวา วันนี้พระเจา
มหากัปปนะ จะทรงสละละราชสมบัติ พรอมดวยอํามาตยผูเปนบริวาร
๑,๐๐๐ คน จักเดินทางมาสิ้นหนทาง ๓๐๐ โยชน เพื่อบวชในสํานักของ
เรา แลวทรงดําริวา เราควรทําการตอนรับพวกเขาเหลานั้น แลวทรงทํา
การชําระพระสรีระแตเชาตรู มีภิกษุสงฆแวดลอมแลว เสด็จเที่ยวไป
บิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี เสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัต เฉพาะพระองคเองเทานั้น เสด็จไปทางอากาศ ประทับนั่งขัดสมาธิบัลลังกที่โคนตน
นิโครธใหญ ทรงเปลงพระพุทธรัศมีมีพรรณะ ๖ ประการไป ณ ที่เฉพาะ
ตอทา ที่พระราชาเปนตนเหลานั้นขาม ที่ฝงแมน้ําจันทภาคา.
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พระราชาและอํามาตยเหลานั้น กําลังพากันขามทานั้นอยู ก็พลัน
แลดูพระพุทธรัศมีที่แผซานไปทางโนนทางนี้ ทรงเห็นพระผูมีพระภาคเจา
ถึงความตกลงใจดวยการเห็นเทานั้นวา พวกเรามาเพื่อมุงพระศาสดาพระองคใด นี่คือพระศาสดาพระองคนั้นแนนอน ดังนี้แลว ตั้งแตที่ที่เห็นแลว
ก็นอมกายลง กระทําการนอบนอมเปนอยางยิ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา. พระราชาทรงจับที่ขอพระบาทของพระผูมีพระภาคเจาแลว ถวาย
บังคมพระศาสดา แลวประทับนั่งพรอมกับอํามาตย ๑,๐๐๐ คน ณ ที่
สมควรขางหนึ่ง. พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกชนเหลานั้นแลว. ใน
เวลาจบพระธรรมเทศนา พระราชาพรอมกับบริษทั ทรงดํารงอยูในพระอรหัตผล. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทาน วา :พระพิชิตมาร ผูทรงรูจบธรรมทั้งปวง พระนามวา
ปทุมุตตระ ปรากฏในอัษฎากาศเหมือนพระอาทิตยปรากฏ
ในอากาศ ในสรทกาลฉะนั้น พระองคยังดอกบัวคือ
เวไนยสัตวใหบานดวยพระรัศมี คือพระดํารัส สมเด็จ
พระโลกนายกทรงยังเปอกตม คือกิเลส ใหแหงไปดวย
พระรัศมี คือพระปรีชา ทรงกําจัดยศของพวกเดียรถีย
เสียดวยพระญาณปานดังเพชร เหมือนพระอาทิตยกําจัด
ความมืดฉะนั้น สมเด็จพระทิพากรเจา ทรงสองแสง
สวางจา ทั้งกลางคืนและกลางวัน ในที่ทกุ หนทุกแหง
เปนบอเกิดแหงคุณ เหมือนสาครเปนบอเกิดแหงรัตนะ
ทรงยังเมฆ คือธรรมใหตกลงเพื่อหมูสัตว เหมือนเมฆ
ยังฝนใหตกฉะนั้น.
๑

๑. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๑๒๓.
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ครั้งนั้น เราเปนผูพิพากษาอยูในพระนครหังสวดี ได
เขาไปฟงธรรมของพระพุทธเจา ผูมีพระนามวา ปทุมุตตระ
ซึ่งกําลังประกาศคุณของพระสาวกผูมีสติ ผูกลาวสอน
ภิกษุทงั้ หลายอยู ทรงยังใจของเราใหยินดี เราไดฟงแลว
เกิดมีปติโสมนัส นิมนตพระตถาคต พรอมดวยศิษย ให
เสวยและฉันแลว ปรารถนาฐานันดรนั้น.
ครั้งนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูมีสวนเสนอดวย
หงส มีพระสุรเสียงเหมือนหงสและมโหระทึก ไดตรัสวา
จงดูมหาอํามาตยผูนี้ ผูแกลวกลาในการตัดสิน หมอบ
อยูแทบเทาของเรา มีกายประดุจลอยขึ้นและมีใจฟูดวย
ปติ มีวรรณะเหมือนแสงแหงแกวมุกดา งดงามนัยนตา
และหนาผองใส มีบริวารเปนอันมาก ทําราชการ
มียศใหญ มหาอํามาตยนี้ เขาปรารถนาตําแหนงภิกษุ
ผูใหโอวาทแกภิกษุ เพราะพลอยยินดีดวยการบริจาค
บิณฑบาตนี้ และดวยการตั้งเจตจํานงไว เขาจักไมเขา
ถึงทุคติเลยตลอดแสนกัป จักเสวยความเปนผูมีโชคดีใน
หมูทวยเทพ และจักเสวยความเปนใหญในหมูมนุษย
จักบรรลุถึงพระนิพพานดวยผลกรรมสวนที่เหลือ ในแสน
กัปแตกัปนี้ พระศาสดามีพระนามวาโคดม ทรงสมภพ
ในวงศของพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบตั ิขึ้นในโลก
มหาอํามาตยนี้ จักเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรสอันธรรมเนรมิต จักเปนสาวกของ
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พระศาสดามีนามวา กัปปนะ ตอแตนนั้ เราก็ไดทํา
สักการะดวยดีในพระศาสนาของพระชินสีห ละราง
มนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดุสิต.
เราครองราชยในเทวดาและมนุษย โดยเปนสวน ๆ.
แลว เกิดในสกุลชางหูก ทีต่ ําบลบานใกลพระนคร
พาราณสี เรากับภรรยามีบริวารแสนคน ไดอุปฏฐากพระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ องค ไดถวายโภชนาหารตลอด
ไตรมาส แลวใหครองไตรจีวร เราทั้งหมดจุติจากอัตภาพ
นั้นแลว ไดเขาถึงสวรรคชั้นไตรทศ เราทัง้ หมดจุติจาก
สวรรคนั้นแลว กลับมาเปนมนุษยอีก พวกเราเกิดใน
กุกกุฏบุรี ขางปาหิมพานต เราไดเปนราชโอรสผูมียศ
ใหญ พระนามวา กัปปนะ พวกที่เหลือเกิดในสกุล
อํามาตย เปนบริวารของเรา เราเปนผูถึงความสุข อัน
เกิดแตความเปนมหาราชา ไดสําเร็จสิ่งที่ตองประสงค
ทุกประการ ไดสดับขาวสาสนอุบัติของพระพุทธเจา ที่
พวกพอคาบอกดังนี้วา พระพุทธเจาผูเอกอัครบุคคลไมมี
ใครเสมอเหมือน เสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก พระองคทรง
ประกาศพระสัทธรรม อันเปนธรรมไมตาย เปนอุดมสุข
และสาวกของพระองคเปนผูหมั่นขยัน พนทุกข ไมมี
อาสวกิเลส
ครั้นเราไดสดับคําของพอคาเหลานั้นแลว ไดทําการ
สักการะพวกพอคาสละราชสมบัติ พรอมดวยอํามาตย
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เปนพุทธมามกะ พากันออกเดินทาง ไดพบแมน้ํามหาจันทานที มีน้ําเต็มเปยมเสมอขอบฝง ทั้งไมมีทาน้ํา
ไมมีแพ ขามไดยาก มีกระแสน้าํ ไหลเชี่ยว เราระลึก
ถึงพระพุทธคุณแลว ก็ขามแมน้ําไปไดโดยสวัสดี ถา
พระพุทธองคทรงขามกระแสน้ําคือภพไปได ถึงที่สุดแหง
โลก ทรงรูแจงชัดไซร ดวยสัจจวาจานี้ ก็ขอใหการ
ไปของเราจงสําเร็จ ถามรรคเปนเครื่องใหสตั วถึงความ
สงบได เปนเครื่องใหโมกขธรรม เปนธรรมสงบระงับ
นําความสุขมาใหไดไซร ดวยสัจจวาจานี้ ก็ขอใหการไป
ของเราจงสําเร็จ ถาพระสงฆเปนผูขามพนหนทางกันดาร
ไปได เปนเนื้อนาบุญอันเยี่ยมไซร ดวยสัจจวาจานี้ ก็
ขอใหการไปของเราจงสําเร็จ พรอมกับที่เราไดทําสัจจะ
อันประเสริฐ ดังนี้ น้ําไดไหลหลีกออกไปจากหนทาง.
ลําดับนั้น เราไดขามไปขึ้นฝง แมน้ําอันนารื่นรมยใจ
ไดโดยสะดวก ไดพบพระพุทธเจาประทับนั่งอยู เหมือน
พระอาทิตยที่กําลังอุทัย ดังภูเขาทองที่ลุกโพลง เหมือน
ไมประทีปที่ถูกไฟไหมโชติชวง ผูอันสาวกแวดลอม
เปรียบดังพระจันทรที่ประกอบดวยดวงดาว ยังเทวดา
และมนุษยใหเพลิดเพลิน ปานทาววาสวะผูยังฝน คือ
รัตนะใหตกลง เราพรอมดวยอํามาตยถวายบังคมแลว
เฝาอยู ณ ที่ควรขางหนึ่ง.
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ลําดับนั้น พระพุทธเจาทรงทราบอัธยาศัยของเรา ได
แสดงพระธรรมเทศนา เราฟงธรรมอันปราศจากมลทิน
แลว ไดกราบทูลพระพิชิตมารวา ขาแตพระมหาวีรเจา
ขอไดทรงโปรดใหพวกขาพระองคไดบรรพชาเถิด พวก
ขาพระองคเปนผูลงสูภพแลว พระมหามุนีผูสูงสุดไดตรัส
วา ทานทั้งหลาย จงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากลาวดี
แลว ทานทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรย เพื่อทําที่สุด
แหงทุกขเถิด พรอมกันกับพระพุทธดํารัส เราทุกคนลวน
ทรงเพศเปนภิกษุ เราทั้งหลายอุปสมบทแลว เปนภิกษุผู
โสดาบันในพระศาสนา ตอแตนั้น พระผูนาํ ชั้นพิเศษ ได
เสด็จเขาพระเชตวันมหาวิหารแลว ทรงสั่งสอนเรา เราอัน
พระพิชิตมารทรงสั่งสอนแลวไดบรรลุพระอรหัต ลําดับนั้น
เราไดสั่งสอนภิกษุพันรูป แมพวกเขาทําตามคําสอนของ
เรา ก็เปนผูไมมีอาสนะ พระพิชิตมารทรงพอพระทัยใน
คุณขอนั้น จึงทรงตั้งเราไวในตําแหนงเอตทัคคะ ณ
ทามกลางมหาชนวา ภิกษุกัปปนะ เลิศกวาภิกษุทั้งหลาย
ผูใหโอวาทแกภิกษุ ธรรมที่ไดทําไวในแสนกัป ได
แสดงผลใหเราในครัง้ นี้ เราพนจากกิเลสดุจดังลูกศรที่
พนจากแลง เราไดเผากิเลสของเราแลว เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว . . . ฯ ล ฯ . . .พระพุทธศาสนา เราไดทํา
เสร็จแลว ดังนี้.
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ก็ชนเหลานั้นทั้งหมด ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว จึงพากันขอ
บวชกะพระศาสดา. พระศาสดาตรัสกะชนเหลานั้นวา พวกเธอ จงเปน
ภิกษุมาเถิด. การบรรพชาและอุปสมบทนั้นนั่นแล จึงไดมีแลวแกชน
เหลานั้น. พระศาสดาทรงอาศัยภิกษุ ๑,๐๐๐ รูปนั้น จึงไดเสด็จไปยัง
พระเชตวัน โดยอากาศ.
ตอมาวันหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามพวกภิกษุผูเปนอันเตวาสิกของทานมหากัปปนะนั้นวา ภิกษุทั้งหลายกัปปยนะแสดงธรรมแกภิกษุ
ทั้งหลายบางไหม ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
พระเถระยอมไมแสดง, ทานเปนผูขวนขวายนอยประกอบความเพียรอยูดวย
ความสุขในทิฏฐิธรรมอยู ไมยอมใหแมเพียงแตโอวาท ดังนี้. พระศาสดา
จึงทรงใหเรียกหาพระเถระมาแลว ตรัสถามวา กัปปนะ ไดยินวา เธอ
ไมยอมใหแมเพียงโอวาทแกพวกอันเตวาสิก จริงไหม ? พระเถระกราบทูล
วา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา จริง พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา
พราหมณ เธออยาทําอยางนั้น, ตั้งแตวันนี้ไป เธอจงแสดงธรรมแก
พวกภิกษุผูเขาไปหาแลว. พระเถระรับพระดํารัสพระศาสดา ดวย
เศียรเกลาวา ดีละ พระพุทธเจาขา แลวใหพระสมณะ ๑,๐๐๐ รูปดํารงอยู
ในพระอรหัต ดวยโอวาทเพียงครั้งเดียวเทานั้น. ดวยเหตุนั้น พระศาสดาเมื่อจะตั้งตําแหนงพระเถระผูสาวกของพระองค ตามลําดับ จึงทรง
ตั้งเธอไวในตําแหนงที่เลิศกวาภิกษุผูกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย. ตอมาวัน
หนึ่ง พระเถระ เมื่อจะกลาวสอนนางภิกษุณีทั้งหลาย จึงกลาวคาถา เหลา
นี้วา :๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๗๒.

ั้
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ผูใดพิจารณาเห็นแจง หรือแสวงหาประโยชน ยอม
พิจารณาเห็นกิจทั้งสอง คือสิ่งที่เปนประโยชนและไมเปน
ประโยชนอันยังไมมาถึง ไดกอนอมิตรหรือศัตรูของผูนั้น
ซึ่งคอยแสวงหาชองอยูไมทันเห็น ผูนั้นเรียกวาผูมีปญญา
ผูใดเจริญอานาปานสติใหบริบรู ณดวยดีแลว อบรมแลว
โดยลําดับตามที่พระพุทธเจาทรงแสดงไว ผูนั้นยอมยัง
โลกนี้ใหสวางไสว เหมือนพระจันทรเพ็ญพนจากกลีบเมฆ
ฉะนั้น จิตของเราผองใสแลวหนอ อบรมดีแลวหาประมาณ
มิได เปนจิตประคองไวแลวเปนนิตย ยอมยังทิศทั้งปวง
ใหสวางไสว บุคคลผูมีปญญาถึงจะสิ้นทรัพย ก็ยังมีชีวิต
อยูไดเปนแนแท สวนบุคคลผูไมมีปญญา ถึงจะมีทรัพย
ก็เปนอยูไมได ปญญาเปนเครื่องตัดสินสิ่งที่ตนฟงมาแลว
เปนเครื่องเจริญชื่อเสียงและความสรรเสริญ.
นรชนในโลกนี้ ผูประกอบดวยปญญา แมในเวลาที่
ตนตกทุกข ก็ยอมไดรับความสุข ธรรมนีม้ ใิ ชมีในวันนี้
ไมใชนา อัศจรรย และไมใชไมเคยมีมาแลว แตดู
เหมือนเปนของที่ไมเคยมีในโลก ซึ่งเปนที่เกิดที่ตาย
เมื่อสัตวเกิดมาแลว ก็มีความเปนอยูกับความตายแนแท
สัตวที่เกิดมาแลว ๆ ในโลกนี้ ยอมตายไปทั้งนั้น เพราะ
สัตวทั้งหลาย มีอยางนี้เปนธรรมดา ชีวิตอันใดเปนประโยชนแกบุรุษเหลาอื่น ชีวิตอันนั้นยอมไมเปนประโยชน
แกผูทตี่ ายไปแลว อันการรองไหถึงที่ตายไปแลว ยอม
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ไมทําใหเกิดผล ไมทําใหเกิดความสรรเสริญ สมณะ
และพราหมณไมสรรเสริญเลย การรองไห ยอม
เบียดเบียนจักษุและรางกายทําใหเสื่อมวรรณะ กําลัง
และความคิด ชนทั้งหลายผูเปนขาศึก ยอมมีจิตยินดี
สวนชนผูเปนมิตร ก็พลอยเปนทุกขไปดวย เพราะฉะนั้น
บุคคลพึงปรารถนาทานผูเปนนักปราชญ เปนพหูสูตให
อยูในสกุลของตน เพราะกิจทุกอยางจะสําเร็จได ก็ดวย
กําลังปญญาของทานที่เปนนักปราชญ และเปนพหูสูต
เทานั้น เหมือนบุคคลขามแมนา้ํ อันเต็มฝงดวยเรือฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนาคต ความวา ยังไมมาถึง คือยัง
ไมประสบ.
บทวา ปฏิกจฺจ แปลวา กอนกวานั่นเทียว.
บทวา ปสฺสติ แปลวา ยอมเห็น.
บทวา อตฺถ ไดแก กิจ.
บทวา ต ทฺวย ไดแก สิ่งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน.
บทวา วิทฺเทสิโน ไดแก อมิตร.
บทวา หิเตสิโน ไดแก มิตร.
บทวา รนฺธ ไดแก ชอง.
บทวา สเมกฺขมานา แปลวา ผูแสวงหา. มีคําที่ทานกลาวอธิบาย
ไววา บุคคลใด เห็นไตรตรองพิจารณาถึงกิจทั้ง ๒ อยางคือ สิ่งที่จะนํา
ประโยชน และไมนําประโยชนมาใหแกตน อันยังไมมาถึง ดวยปญญา
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จักษุเหมือนเรา ไดกอนกวา, อมิตรของบุคคลผูนั้น หรือมิตรโดยมี
อัธยาศัยไมเกื้อกูลกัน แสวงหาชอง โดยอัธยาศัยที่เกื้อกูลกัน ยอมไมเห็น
ได, บุคคลผูมีปญญาเชนนั้น มีความประพฤติไมขาดสาย เพราะฉะนั้น
พวกทาน พึงเปนผูประพฤติเชนนั้นเถิด.
บัดนี้ พระเถระเมือ่ จะแสดงคุณในการเจริญอานาปานสติ เพื่อจะ
ประกอบบทเหลานั้นในคาถานั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา อานาปานสตี
ยสฺส ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาน ไดแก ลมหายใจออก. บทวา
อปาน ไดแก ลมหายใจเขา. สติมีการกําหนดลมหายใจออก และลม
หายใจเขาเปนอารมณ ชือ่ วา อานาปานสติ. ก็ในที่นี้ เมื่อวาถึงหัวขอ
แหงสติ ทานประสงคถึงการเจริญสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสตินั้น.
บทวา ยสฺส ไดแก พระโยคีรูปใด.
บทวา ปริปุณฺณา สุภาวิตา ความวา อบรมใหเจริญดวยดี บริบูรณ
โดยประการทั้งปวง ดวยความบริบูรณแหงสติปฏฐาน ๔ และอาการ ๑๖
และดวยความบริบูรณแหงโพชฌงค ๗ วิชชาและวิมุตติทั้งหลาย.
บทวา อนุปุพฺพ ปริจิตา ยถา พุทฺเธน เทสิตา ความวา อบรม
แลว คือเสพ ไดแก เจริญตามลําดับ ที่พระผูมีพระภาคเจาแสดงไว โดย
เนื้อความเปนตนวา ภิกษุนั้น มีสติกําหนดลมหายใจออก ดังนี้.
บทวา โสม โลก ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา ความวา
พระโยคาจรนั้น พนจากอุปกิเลสมีอวิชชาเปนตนแลว ยอมยังสังขารโลก
ที่ตกลงสูสันดานของตน และที่ตกลงสูสันดานของบุคคลอื่น ใหสวางไสว
แจมแจงดวยแสงสวางแหงญาณ เปรียบเหมือนพระจันทร พนแลวจาก
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ความหมนหมองมีเมฆหมอกเปนตน ยอมยังโอกาสโลกนี้ใหสวางไสว
ดวยแสงสวางแหงดวงจันทร ฉะนั้น. อธิบายวา เพราะฉะนั้น พวกทาน
พึงพากันเจริญอานาปานสติภาวนาเถิด.
บัดนี้ พระเถระครั้นทําตนใหเปนอุทาหรณแลว เมื่อจะแสดงการ
ประกอบความเพียรในภาวนาวามีผล จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา โอทาต วต
เม จิตฺต ดังนี้เปนตน.
ความแหงบาทคาถานั้นวา จิตของเราผองใส บริสุทธิ์แลวหนอ
เพราะปราศจากมลทินคือนีวรณธรรม, ชื่อวา อบรมดีแลว หาประมาณ
มิได เพราะคาที่ตนอบรมแลว โดยประการที่ราคะเปนตน ที่เปนตัวทํา
ประมาณ อันตนละไดแลว และนิพพานอันหาประมาณมิได อันตนได
ทําใหประจักษแจงแลว. ตอแตนั้น ก็ตรัสรูคือแทงตลอดสัจจะ ๔ ประการ
เปนผูมีจิตอันประคองไวแลว จากฝายแหงสังกิเลสทั้งปวง ยอมยังทิศ
มีทิศตะวันออกเปนตน ที่สองสวางไดยากเปนตน ใหสวางไสว เพราะ
ขามพนความสงสัยในธรรมนั้นได และเพราะปราศจากโมหะในธรรม
ทั้งปวงได, เพราะฉะนั้น พระเถระจึงแสดงวา ถึงพวกทาน ก็พึงอบรม
จิตอยางนั้นเถิด.
พระเถระเมื่อจะแสดงวา ปญญาแมนอกนี้ ก็เหมือนอยางปญญาที่
สําเร็จดวยภาวนา ซึ่งมีอุปการะเปนอันมากแกบุรุษ ดวยเปนเครื่องชําระ
มลทินแหงจิตใหสะอาดเปนตนได จึงกลาวคาถาที่ ๔ วา ชีวเต วาป
สปฺปฺโ ดังนี้เปนตน.
ความแหงบาทคาถานั้นวา คนมีปญญาแมจะสิ้นทรัพย สันโดษดวย
ปจจัยตามมีตามได ก็ยงั เปนอยูได ดวยการเลี้ยงชีพอันปราศจากโทษ.
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จริงอยู ชีวิตของคนมีปญญา ชื่อวา เปนอยูได. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา พุทธาทิบัณฑิตกลาวถึงคนที่เปนอยูดวยปญญาวา มี
ชีวิตประเสริฐ ดังนี้เปนตน.
สวนคนมีปญญาทราม เพราะไมไดปญญา ยอมทําประโยชนที่เปน
ไปในทิฏฐิธรรม และประโยชนที่เปนไปในสัมปรายิกภพ ใหฉิบหายไป
แมจะมีทรัพยสมบัติ ก็เปนอยูไมได เพราะไดรับการติเตียนเปนตน ชื่อ
วา ความเปนอยู ยอมไมมีแกเขา, อีกอยางหนึ่ง เพราะตนไมรูจักอุบาย
ทรัพยตามที่สะสมไว ก็ยอมพินาศไป แมชีวิต ก็ไมสามารถเพื่อจะรักษา
ไวไดเลย, เพราะฉะนั้น จึงมีอธิบายวา แมปาริหาริยปญญา พวกทาน
ก็พึงใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด.
บัดนี้ เพื่อจะแสดงอานิสงสแหงปญญา พระเถระจึงกลาวคาถาที่ ๕
วา ปฺา สุตวินิจฺฉินี ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฺา สุตวินิจฺฉินี ความวา ธรรมดา
วา ปญญานีน้ ั้น เปนเครื่องตัดสินสิ่งที่ตนฟงมาแลว คือตัดสินชี้ขาดใน
ประโยชนทตี่ นฟงมาแลว คือที่มาปรากฏทางโสตประสาท โดยใจความ
เปนตนวา นี้เปนอกุศล, นี้เปนกุศล, นี้เปนสิ่งมีโทษ, นี้เปนสิ่งไมมีโทษ
ดังนี้.
บทวา กิตฺติสิโลกวทฺธนี ความวา เปนความเจริญดวยเกียรติคุณ
และความสรรเสริญตอหนา คือมีความสรรเสริญแผไปทั่วเปนสภาพ จริง
อยู เกียรติคุณเปนตน ยอมมีแกผูมีปญญาเทานั้น เพราะมีวิญูชนทั้งหลาย
สรรเสริญเปนธรรมดา.
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บทวา ปฺาสหิโต ความวา เปนผูประกอบดวยปาริหาริยปญญา
และวิปสสนาปญญา.
บทวา อป ทุกฺเขสุ สุขานิ วินฺทติ ความวา ยอมไดเฉพาะซึ่ง
ความสุข แมที่ไมมีอามิส เพราะการหยั่งลงสูสภาวะที่เปนจริง ดวยสัมมา
ปฏิบัติในขันธและอายตนะเปนตน ที่มีความทุกขเปนสภาวะโดยสวนเดียว.
บัดนี้ พระเถระเมื่อจะกลาวสอนธรรม อันปฏิสังยุตดวยอนิจจตา
อันจะนํามาซึ่งความเปนนักปราชญ แกนางภิกษุณีเหลานั้น จึงกลาวคาถา
ที่เหลือ โดยมีใจความเปนตนวา นาย อชฺชตโน ธมฺโม ดังนี้.
ในบาทคาถานั้น มีเนื้อความสังเขปดังตอไปนี้ :- ธรรมนี้ใด มี
ความเกิดและความตายเปนสภาวะแกปวงสัตว ธรรมนี้นั้น มิใชจะเพิ่งมี
ในวันนี้ คือมิใชมีมาไมนาน, ไมใชนาอัศจรรย เพราะเปนไปทุก ๆ วัน.
ทั้งไมใชไมเคยมีมาแลว เพราะความไมเคยมีมาแลวในกาลกอน หามิได.
เพราะฉะนั้น พึงเปนเหมือนสิ่งที่เคยมีมาในโลก ซึ่งเปนที่เกิดที่ตาย
คือที่สัตวพึงเกิด และพึงตายโดยสวนเดียว เพราะมีความตายเปนสภาวะ.
จริงอยู เหตุอะไร ๆ ยอมไมมีแกขณิกมรณะ.
เพราะเมื่อสัตวเกิดมาแลว ก็มีความเปนอยูกับความตายแนแท คือ
เมื่อสัตวเกิดมาแลว ก็มีความตายเปนที่สุดอยางเดียว ตอจากความเกิด
เพราะขันธทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลว มีความแตกไปเปนธรรมดาโดยสวน
เดียว. ก็คําวา มีชีวิตเปนอยูในคาถานั้นอันใด อันนั้นจัดเปนโลกโวหาร,
โลกโวหารนั้นมีที่สุดเปนอเนก เพราะเนื่องดวยปจจัยมากมายแหงอุปาทาน
นั้น เพราะกลาวคํานี้อยางนี้แลว ฉะนั้น จึงกลาววา สัตวที่เกิดมาแลว
ในโลกนี้ ยอมตายไปทั้งนั้น เพราะสัตวทั้งหลาย มีอยางนี้เปนธรรมดา
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ไดแก เปนปกติของสัตวทั้งหลาย คือความตายยอมมีแกสัตวทั้งหลายที่
เกิดมาแลว จึงกลาววา ความตายเนื่องดวยความเกิดขึ้น.
บัดนี้ เพราะเพื่อจะทําการกําจัดความเศราโศกของพวกนางภิกษุณี
แมผูที่มีจิตถูกความเศราโศกผูกพันแลว ฉะนั้น พระเถระจึงกลาวคําเปน
ตนวา น เหตทตฺถาย ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น เหตทตฺถาย มตสฺส โหติ ความวา
ชีวิตที่จะเปนประโยชน คือเปนเครื่องหมายแหงชีวิต ของตนที่ตายไปแลว
การรองไห เปนประโยชนแกบุรุษเหลาอื่นอันใด ขอนั้นที่จะเปนประโยชน
แหงชีวิต ของหมูสัตวที่ตายไปแลวนั้น ขอพักไวกอน, เพราะไมมี
ประโยชนแกใคร ๆ เลย, ก็คนเหลาใด ยอมพากันรองไห, การรองไหถึง
คนตาย คือมีคนตายเปนเครื่องหมายของตนเหลานั้น ยอมไมทําใหเกิด
ผล ไมทําใหเกิดความสรรเสริญ คือยอมไมนําเกียรติยศ และความ
บริสุทธิ์ใจมาใหเลย.
บทวา น วณฺณิต สมณพฺราหฺมเณหิ ไดแก แมวิญูชนจะ
สรรเสริญก็ไมมี คือโดยที่แท วิญูชนจะติเตียนถายเดียว.
พระเถระเมื่อจะแสดงวา โทษของคนผูที่รองไหอยู มิใชจะมีเพียง
อยางเดียวเทานั้น โดยทีแ่ ทแมนอกนี้ก็ยังมีอยู ดังนี้ จึงกลาวคาถาวา จกฺขุ
สรีร อุปหนฺติ ดังนี้เปนตน ยิ่งไปกวานั้น เมื่อจะชักชวนนางภิกษุณี
เหลานั้น ในการเขาไปหากัลยาณมิตร เพื่อปองกันเสียซึ่งสิ่งไมเปน
ประโยชนมคี วามเศราโศกเปนตน จึงไดกลาวคาถาสุดทายโดยใจความ
เปนตนวา ตสฺมา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตสฺมา ความวา เพราะการรองไห
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ยอมกระทบกระทั่ง คือเบียดเบียนจักษุและสรีระ ของบุคคลผูรองไหอยู
เพราะการรองไหนั้น จึงทําให วรรณะ กําลัง และความคิด เสื่อมไป
คือพินาศไป, โจร คือผูท ี่เปนขาศึกของบุคคลผูรองไหอยู ยอมมีจิต
ยินดี ปราโมทย เอิบอิ่มใจ, สวนมิตรผูมุงประโยชนเกื้อกูล ก็พลอยมี
ทุกขลําบากใจไปดวย ฉะนั้น บุคคลพึงปรารถนา ทานผูชื่อวาเปน
นักปราชญ เพราะประกอบพรอมดวยปญญาที่เกิดในธรรม และทานผู
ชื่อวา เปนพหูสูต เพราะเพียบพรอมดวยพาหุสัจจะอันอิงอาศัยประโยชน
มีทิฏฐธรรมิกัตถประโยชนเปนตน ใหอยูในสกุลของตน คือพึงมุงหวัง
ไดแก พึงทําใหเปนผูเขาถึงสกุล.
บทวา เยส มีวาจาประกอบความวา กุลบุตรทั้งหลาย จะขามพน
กิจของตน คือจะถึงซึ่งฝงไดก็ดวยกําลังปญญา เพราะปญญาเปนสมบัติของ
ทานผูที่เปนนักปราชญ และบัณฑิตพหูสูตเหลาใด พึงปรารถนานักปราชญ
เปนตนเหลานั้นใหอยูในสกุลเถิด เปรียบเหมือนบุคคลจะขามน้ํา อัน
เต็มเปยมของหวงน้ําใหญไดพนก็ดวยเรือฉะนั้น.
พระเถระ ครั้นกลาวสอนธรรมแกนางภิกษุณีเหลานั้นอยางนี้แลว
จึงหยุดเทศนา. นางภิกษุณีเหลานั้น ตั้งอยูในโอวาทของพระเถระ
บรรเทาความเศราโศกแลว ปฏิบัตโิ ดยแยบคายอยู ทําประโยชนของตน
ใหบริบูรณไดแลวแล.
จบอรรถกถามหากัปปนเถรคาถาที่ ๓
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๔. จูฬปนถกเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระจูฬปนถกเถระ
[๓๗๓] เมื่อกอน ญาณคติเกิดแกเราชา เราจึงถูกดูหมิ่น
และพีช่ ายจึงขับไลเราวา จงกลับไปเรือนเดี๋ยวนี้เถิด เรา
ถูกพี่ชายขับไลแลว ไปยืนรองไหอยูที่ใกลซุมประตู
สังฆาราม เพราะยังมีความอาลัยในพระศาสนา พระผู-
มีพระภาคเจาไดเสด็จมา ณ ทีน่ ั้น ทรงลูบศีรษะเรา ทรง
จับแขนเราพาเขาไปสูสังฆาราม พระศาสดาทรงอนุเคราะห ประทานผาเช็ดพระบาทใหแกเราตรัสวา จง
อธิษฐานผาสะอาดผืนนี้ ใหตั้งมั่นดี โดยมนสิการวา
รโชหรณ ๆ ผาสําหรับเช็ดธุลี ๆ จงตั้งจิตใหมั่น นั่ง ณ
ที่ควรขางหนึ่ง เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว เกิด
ความยินดีในพระศาสนา ไดบําเพ็ญสมาธิใหเกิดขึ้นเพื่อ
บรรลุประโยชนอันสูงสุด เราระลึกถึงชาติกอน ๆ ได
ชําระทิพยจักษุใหหมดจดแลว ไดบรรลุวิชชา ๓ คํา
สั่งสอนของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว.
พระจูฬปนถกเถระไดเนรมิตตนขึ้นพันหนึ่ง นั่งอยูท ี่
ชีวกัมพวันอันรื่นรมย จนถึงเวลาเขามาบอกนิมนต ครั้ง
นั้น พระศาสดาทรงสงทูตไปบอกเวลาภัตตาหารแกเรา
เมื่อทูตบอกเวลาภัตตาหารแลว เราไดเขาไปเฝาโดย
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ทางอากาศ ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระศาสดาแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ลําดับนั้น พระศาสดาทรง
รับรองเราผูถวายบังคมแลวนั่งอยู เราเปนผูควรบูชาของ
ชาวโลกทั้งปวง เปนผูควรรับของอันเขานํามาบูชา เปน
นาบุญแหงหมูม นุษย ไดรับทักษิณาทานแลว.
จบจูฬปนถกเถรคาถาจบ
อรรถกถาจูฬปนถกเถรคาถาที่ ๔
มีคาถาของทานพระจูฬปนถกเถระวา ทนฺธา มยฺห คติ ดังนี้
เปนตน. เรือ่ งนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
ทานกลาวคําที่จะพึงกลาวในเรื่องนี้ ดวยอํานาจเหตุเกิดแหงเรื่อง
ไวในอัฏฐกนิบาต เรือ่ งมหาปนถกแลวนั่นแล. สวนความแปลกกัน
มีดังตอไปนี้ :พระมหาปนถกเถระ บรรลุพระอรหัตแลว ยับยั้งอยูดวยความสุข
อันเกิดแตพระอรหัตผล คิดแลววา ทําอยางไรหนอ เราจะสามารถให
จูฬปนถก ดํารงอยูในความสุขอยางนี้บาง.
พระมหาปนถกเถระนั้น จึงเขาไปหาธนเศรษฐีผูเปนโยมตาของตน
แลว กลาววา โยมตาผูเปนมหาเศรษฐี ถาโยมจะอนุญาตไซร, อาตมภาพ
จะพึงใหจูฬปนถกบวชบาง. โยมตาเรียนวา นิมนตใหเขาบวชเถิดพระคุณ
ทาน. พระเถระจึงใหจูฬปนถกนั้นบวชแลว. จูฬปนถกนั้นดํารงมั่นอยูใน
ศีล ๑๐ ประการแลว เรียนคาถาในสํานักของพระพี่ชายวา :-
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ดอกบัวชื่อวา โกกนุท มีกลิน่ หอมฟุง เบงบาน
ตั้งแตเชาตรู พึงเปนดอกไมมีกลิ่นหอมยังไมสิ้นไปฉันใด
เธอจงดูพระอังคีรสเจา พระองครุงเรื่องอยูดุจพระอาทิตย
รุงโรจนอยูในกลางหาวฉันนั้น ดังนี้.
โดย ๔ เดือน ก็ไมสามารถจะจดจําได, บทที่เรียนแลวทองแลว
ไมไดติดอยูในหัวใจทานเสียเลย. ตอมาพระมหาปนถกจึงกลาวแกทานวา
ปนถกเอย เธอเปนคนอาภัพในศาสนานี้เสียแลว, ตั้ง ๔ เดือนลวงไป
แลว เธอก็ไมสามารถจะจดจําแมคาถาเดียวได, ก็เธอจักทํากิจแหง
บรรพชิตใหถึงที่สุดไดอยางไรเลา เธอจงออกไปเสียจากที่นี้เถอะ.
จูฬปนถกนัน้ ถูกพระเถระขับไล จึงไปยืนรองไหอยูใกลซุมประตู.
ก็โดยสมัยนั้น พระศาสดาประทับอยูที่อัมพวนารามของหมอชีวก.
ลําดับนั้น หมอชีวกสงบุรุษไปวา เธอจงนิมนตพระศาสดาพรอมดวยภิกษุ
๕๐๐ รูปมา. ก็สมัยนั้น ทานมหาปนถกเปนพระภัตตุทเทสก (ผูแจกภัต).
พระมหาปนถกนั้น ผูอนั ทายกนิมนตวา ขอทานจงรับภิกษาเพื่อภิกษุ
๕๐๐ รูปเถิด ดังนี้ก็กลาววา อาตมภาพจะรับภิกษาเพื่อภิกษุทั้งหลายที่
เหลือ ยกเวนจูฬปนถก. พระจูฬปนถกไดฟงดังนั้น ไดมีความโทมนัส
เพิ่มขึ้น.
พระศาสดาทรงทราบวา จูฬปนถกมีความทุกขใจแลว จึงทรงดําริวา
จูฬปนถกจักตรัสรู ดวยอุบายที่เราสรางขึ้นมา ดังนี้แลว จึงแสดงพระองค
ในที่ไมไกลจูฬปนถกนัน้ แลว ตรัสถามวา ปนถกเปนอะไร เธอจึงรองไห.
จูฬปนถกกราบทูลวา พระพี่ชายขับไลขาพระองคพระเจาขา. พระศาสดา
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ตรัสวา ปนถกเอย อยาคิดอะไรไปเลย, เธอบวชแลวในศาสนาของเรา,
เธอจงมาเถิด จงรับเอาสิ่งนี้แลวจงทําบริกรรมในใจวา รโชหรณ รโชหรณ
ดังนี้ จึงทรงตระเตรียมทอนผาอันสะอาดดวยฤทธิ์ แลวทรงพระราชทาน
ให. พระจูฬปนถกนั้น นั่งเอามือลูบทอนผาที่พระศาสดาพระราชทาน
บริกรรมวา รโชหรณ รโชหรณ ดังนี้.
เมื่อเธอบริกรรมลูบทอนผานั้นอยู ความเศราหมองก็เกิดขึ้น. เมื่อ
ลูบไปอีก ทอนผานั้นก็กลายเปนเชนกับผาเช็ดหมอขาว, เพราะเธอมีญาณ
แกรอบแลว เธอจึงคิดอยางนี้วา ทอนผานี้แตเดิมเปนของสะอาด, กลาย
เปนอยางอื่น เศราหมองไป เพราะอาศัยอุปาทินนกสรีระนี,้ เพราะฉะนั้น
ทอนผานี้เปนอนิจจังแมฉันใด ถึงจิตก็เปนอนิจจังฉันนั้น ดังนี้แลว จึง
เริ่มตั้งความสิ้นไปเสื่อมไป ทําฌานใหเกิดขึ้น ในเพราะนิมิตนั้นนั่นแล
เริ่มตั้งวิปสสนา อันมีฌานเปนบาทแลว บรรลุพระอรหัตพรอมดวย
ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทาน วา :เวลานั้น พระชินเจาพระนามวาปทุมุตตระ ทรงรับ
เครื่องบูชาแลว พระองคเสด็จหลีกออกจากหมู ประทับ
อยู ณ ภูเขาหิมวันต แมเวลานัน้ เราก็อยูใ นอาศรมใกล
ภูเขาหิมวันต เราไดเขาไปเฝาพระมหาวีระเจา ผูเปน
นายกของโลก ซึ่งเสด็จมาไมนาน เราถือเอาฉัตรอัน
ประดับดวยดอกไม เขาไปเฝาพระนราสภ เราไดทํา
อันตรายแกพระผูมพี ระภาคเจา ซึ่งกําลังเสด็จเขาสมาธิ
๑

๑. ขุ. อ. ๓๒/ขอ ๑๖.
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เราประคองฉัตรดอกไมดวยมือทั้งสอง ถวายแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจามหามุนี พระนามวา
ปทุมุตตระทรงรับแลว เทวดาทั้งปวงมีใจชื่นบานเขามาสู
ภูเขาหิมวันต ยังสาธุการใหเปนไปวา พระผูมีพระภาคเจา ผูม ีจักษุทรงอนุโมทนา ครั้นเทวดาเหลานี้กลาว
เชนนี้แลว ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ผูสูงสุด
กวานระ เมื่อเรากั้นฉัตรดอกบัวอันอุดมอยูในอากาศ
(พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา) ดาบสไดประคองฉัตรใบบัว
๗ ใบ ใหแกเรา เราจักพยากรณดาบสนั้น ทานทั้งหลาย
จงฟงเรากลาว.
ดาบสนี้จักเสวยเทวรัชสมบัติอยูตลอด ๒๕ กัป และ
จักเปนพระเจาจักรพรรดิ์ ๓๕ ครั้ง จะทองเที่ยวไปสู
กําเนิดใด ๆ คือความเปนเทวดาหรือมนุษย ในกําเนิด
นั้น ๆ จักทรงไวซึ่งดอกปทุมอันตั้งอยูในอากาศ ในแสน
กัป พระศาสดาพระนามวา โคดม โดยพระโคตร ซึ่ง
มีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก
เมื่อพระศาสดาทรงประกาศพระศาสนา ดาบสผูมีจักได
ความเปนมนุษย เขาจักเปนผูอุดมในกายอันบังเกิดแลว
ดวยใจ จักมีพี่นองชาย ๒ คน มีชื่อวาปนถก แมทั้งสอง
คน เสวยประโยชนอันสูงสุดแลว จักยังพระศาสนาให
รุงเรือง เรานั้นมีอายุ ๑๘ ป ออกบวชเปนบรรพชิต เรา
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ยังไมไดคุณวิเศษในศาสนาของพระศากยบุตร เรามี
ปญญาเขลา เพราะเราอบรมอยูในบุรี พระพีช่ ายจึงขับไล
เราวา จงไปสูเรือนเดี๋ยวนี้ เราถูกพระพี่ชายขับไลแลว
นอยใจ ไดยืนอยูที่ซุมประตูสังฆาราม ไมหวังในความ
เปนสมณะ.
ลําดับนั้น พระศาสดาเสด็จมา ณ ที่นั้น ทรงลูบศีรษะ
เรา ทรงจับเราที่แขน พาเขาไปในสังฆาราม พระศาสดา
ไดทรงอนุเคราะห ประทานผาเช็ดพระบาทใหแกเราวา
จงอธิษฐานผาอันสะอาดอยางนี้ วางไว ณ สวนขางหนึ่ง
เราจับผานั้นดวยมือทั้งสองแลว จึงระลึกถึงดอกบัวได
จิตของเราปลอยไปในดอกบัวนั้น เราจึงไดบรรลุพระอรหัต เราถึงที่สุดในฌานทั้งปวง ในกายอันบังเกิดแลว
แตใจ กําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว ไมมีอาสวะอยู คุณ
วิเศษเหลานี้ คือปฏิสัมภิทา ... ฯลฯ... พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว ฉะนี้แล.
ดวยอรหัตมรรคนั้นแล พระไตรปฎกและอภิญญา ๕ ไดมาถึงแลว
แกพระจูฬปนถกนั้น. พระศาสดาเสด็จไปพรอมกับภิกษุ ๔๙๙ รูป แลว
ประทับนั่งบนอาสนะ. ที่บุคคลจัดแจงไวแลว ในบานของหมอชีวก, สวน
พระจูฬปนถกไมไดไป เพราะพระพี่ชายไมไดรับนิมนตเพื่อภิกษาไว
สําหรับตน. พอหมอชีวกเริ่มจะถวายขาวยาคู, พระศาสดาทรงเอาพระหัตถ
ปดบาตรเสีย. เมื่อหมอชีวกกราบทูลวา เพราะเหตุไร พระองคจึงไม
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ทรงรับ พระเจาขา ดังนี้ พระองคจึงตรัสวา ในวิหารยังมีภิกษุอยู ๑ รูป
ชีวก.
หมอชีวกนั้นจึงสงคนใชไปวา แนะ พนาย เธอจงไปพาพระคุณเจา
ที่นั่งอยูในวิหาร แลวนํามา. แมพระจูฬปนถกเถระ ก็นั่งนิรมิตภิกษุ
๑,๐๐๐ รูปใหไมเหมือนกัน แตละรูปมีรูปรางและการกระทําคนละอยาง
คนใชนั้นเห็นวาภิกษุในวิหารมีมากรูป จึงไปบอกหมอชีวกวา ในวิหาร
มีภิกษุสงฆมากกวาภิกษุสงฆนี้, กระผมไมรูจักพระคุณเจาที่ใหไปนิมนต
มา. หมอชีวกทูลถามพระศาสดาอีกครั้งวา ภิกษุที่นั่งอยูในวิหารชื่ออะไร
พระเจาขา ? พระศาสดาตรัสวา ชื่อจูฬปนถก ชีวก. หมอชีวกสั่งคนใช
อีกวา แนะ พนาย เธอจงไปแลวถามวา รูปไหนชื่อจูฬปนถก แลวจง
นิมนตทานรูปนั้นมา.
คนใชนั้นไปยังวิหาร แลวถามวา รูปไหนชื่อจูฬปนถก ขอรับ ?
ภิกษุทั้ง ๑,๐๐๐ รูปก็ตอบพรอมกันทีเดียววา เราชื่อจูฬปนถก เราชื่อ
จูฬปนถก. คนใชนั้นกลับมาบอกความเปนไปแกหมอชีวกอีก. เพราะ
ความที่ตนแทงตลอดสัจจะแลว หมอชีวกจึงรูโดยนัยวา พระคุณเจานี้เห็น
จะมีฤทธิ์ แลวกลาววา แนะ พนาย เธอจงไปกลาวกะพระคุณเจาดวยการ
พูดครั้งเดียววา พระศาสดารับสั่งหาทาน แลวจงจับที่ชายจีวรเถิด. คนใช
นั้นไปวิหารแลว ไดทําตามนั้น, ในขณะนั้นนั่นเอง ภิกษุที่นิรมิตแลว
ทั้งหลายก็หายไป. คนใชนั้นไดพาพระเถระไปแลว.
ในขณะนั้น พระศาสดาทรงรับประเคนขาวยาคู และอาหารตาง
ชนิด มีของที่ควรเคี้ยวเปนตน. เมื่อพระทศพลทรงกระทําภัตกิจเสร็จแลว
ก็เสด็จกลับไปยังวิหาร การสนทนากันก็เกิดขึ้นในโรงธรรมสภาวา โอ
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หนอ อานุภาพของพระพุทธเจาทั้งหลาย ซึ่งไดการทําใหจูฬปนถก ผูแม
ไมสามารถจะเลาเรียนคาถา ๑ ใน ๔ เดือนได ทําใหทานมีฤทธิ์มาก
อยางนั้น โดยขณะอันเร็วพลันทีเดียว. พระศาสดาทรงสดับถอยคําสนทนา
ของภิกษุเหลานั้น จึงเสด็จมาประทับนั่งบนพุทธอาสนแลว ตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอกําลังพูดกันถึงเรื่องอะไร ? เมื่อภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลวา เรื่องนี้พระเจาขา จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
จูฬปนถกตั้งอยูในโอวาทของเราแลว ไดโลกุตรสมบัติ. สวนในชาติกอน
ไดโลกิยสมบัติ ดังนี้ ถูกภิกษุเหลานั้นทูลออนวอนแลว จึงไดตรัสจูฬเศรษฐีชาดก.
ในกาลตอมา พระศาสดาอันหมูแหงพระอริยเจาแวดลอมแลว
ประทับนั่งบนธรรมาสนแลว ดังจูฬปนถกนั้นไวในตําแหนงที่เลิศกวาภิกษุ
ทั้งหลาย ผูนิรมิตกายอันสําเร็จดวยฤทธิ์ทางใจ และผูฉลาดในการพลิก
กลับทางใจ. สมัยตอมา พระจูฬปนถกนั้นถูกภิกษุทั้งหลายถามวา ทาน
เปนคนโงทึบถึงอยางนั้นแลว ตรัสรูแจงสัจจะทั้งหลายไดอยางไร ? ทาน
เมื่อจะประกาศถึงขอปฏิบัติของตน ตั้งตนแตถูกพระพี่ชายขับไลมา จึง
กลาวคาถา เหลานี้วา :เมื่อกอน ญาณคติเกิดแกเราชา เราจึงถูกดูหมิ่น
และพระพี่ชายจึงขับไลเราวา จงกลับไปเรือนเดี๋ยวนี้เถิด
เราถูกพระพี่ชายขับไลแลว ไปยืนรองไหอยูที่ใกลซุม
ประตูสังฆาราม เพราะยังมีความอาลัยในพระศาสนา
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๗๓.
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พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จมา ณ ที่นั้น ทรงลูบศีรษะเรา
ทรงจับแขนเราพาเขาไปสูสังฆาราม พระศาสดาทรง
อนุเคราะห ประทานผาเช็ดพระบาทใหแกเรา ตรัสวา
จงอธิษฐานผาสะอาดผืนนี้ ใหตั้งมั่นดี โดยมนสิการวา
รโชหรณ ๆ ผาสําหรับเช็ดธุลี ๆ จงตั้งจิตใหมั่น นั่ง ณ
ที่ควรขางหนึ่ง เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว เกิด
ความยินดีในพระศาสนา ไดบําเพ็ญสมาธิใหเกิดขึ้นเพื่อ
บรรลุประโยชนอันสูงสุด เราระลึกถึงชาติกอน ๆ ได
ชําระทิพยจักษุใหหมดจดแลว ไดบรรลุวชิ ชา ๓ คํา
สั่งสอนของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว.
พระจูฬปนถกเถระไดนิรมิตตนขึ้นพันหนึ่ง นั่งอยูที่
ชีวกัมพวันอันรื่นรมย จนถึงเวลาเขามานิมนต ครั้งนั้น
พระศาสดาทรงสงทูตไปบอกเวลาภัตตาหารแกเรา เมื่อ
ทูตบอกเวลาภัตตาหารแลว เราไดเขารูปเฝาโดยทาง
อากาศ ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระศาสดาแลว นัง่
ณ ที่ควรขางหนึ่ง ลําดับนั้น พระศาสดาทรงรับรองเรา
ผูถวายบังคมแลวนัง่ อยู เราเปนผูควรบูชาของชาวโลก
ทั้งปวง เปนผูควรรับของอันเขานํามาบูชา เปนนาบุญ
แหงหมูมนุษย ไดรับทักษิณาทานแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทนฺธา ไดแก เขลา, คือออนกําลัง
เพราะวาไมสามารถจะใชเวลา ๔ เดือนเลาเรียนคาถา อันประกอบดวยบาท
ทั้ง ๔ ได.
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บทวา คตี ไดแก ญาณคติ. บทวา อาสิ ไดแกอโหสิ แปลวา
ไดมีแลว.
บทวา ปริภูโต ไดแกถูกดูหมิ่นจากพระพี่ชายนั้นนั่นแลวา เปน
คนหลงลืม ไมมีความรู ดังนี้.
บทวา ปุเร ไดแก ในกาลกอน คือในเวลาเปนปุถุชน.
จ ศัพท ในบทวา ภาตา จ นี้ เปนสมุจจยัตถะ, ความวา มิใช
เราจะถูกดูหมิ่นอยางเดียวเทานั้น, โดยที่แทแมพระพี่ชายยังขับไลเรา คือ
ฉุดคราเราออกไปวา ปนถก เธอเปนคนโงเขลา เห็นจะไมมีเหตุ (ในการ
ตรัสรู), เพราะฉะนั้น เธอจึงไมสามารถเพื่อจะทํากิจแหงบรรพชิตใหถึง
ที่สุดได, เธอไมสมควรเพื่อพระศาสนานี้. บัดนี้ เธอจงไปสูเรือนของ
คุณตาของเธอเถิด. บทวา ภาตา ไดแกพระพี่ชาย.
บทวา โกฏเก ไดแก ใกลซุมประตู.
บทวา ทุมฺมโน ไดแกถึงความโทมนัสใจ.
บทวา สาสนสฺมึ อเปกฺขวา ไดแก ยังมีความอาลัยในพระศาสนา
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา คือยังไมตองการจะสึก.
บทวา ภควา ตตฺถ อาคจฺฉิ ความวา พระผูมีพระภาคเจาพระองค
มีพระมนัสอันพระมหากรุณาคุณตักเตือนแลว เมื่อจะทรงอนุเคราะหเรา
จึงไดเสด็จมา ณ ที่ที่เรายืนอยู. ก็แล ครั้นพระองคเสด็จมาแลว ทรง
ปลอบใจวา ปนถกเอย เราเปนศาสดาของเธอ, มหาปนถกไมใชเปน
ศาสดาของเธอ, การบรรพชาของเธอ ก็มุงเพื่ออุทิศเรา ดังนี้ ทรงลูบ
ศีรษะเรา คือเมื่อจะแสดงวา จักเปนลูกของเรา ณ บัดนี้ทีเดียว ดังนี้
จึงทรงลูบศีรษะเรา ดวยฝาพระหัตถ อันมีรูปกงจักรเปนเครื่องหมาย ซึ่ง
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ผูกพันสลับมีลายดุจตาขาย ออนนุมเอิบอิ่ม และมีนิ้วมือแผออกงดงาม
เสมอกันเปนอยางดี มีพระสิริงดงามปานดอกปทุมที่แยมบานแลว.
บทวา พาหาย ม คเหตฺวาน ความวา พระศาสดาตรัสถามเราวา
ทําไมเธอจึงมายืนในที่นี้เลา ? ดังนี้แลว เอาพระหัตถของพระองคจับเรา
ที่แขน นําเขาไปยังภายในสังฆาราม อันมีกลิ่นหอมดวยไมจันทน.
บทวา ปาทาสิ ปาทปฺุฉนึ ความวา พระองคพระราชทานผาที่
ทําผาเช็ดเทาให คือพระราชทานใหดวยตรัสสั่งวา เธอจงทําไวในใจวา
รโชหรณ ผาสําหรับเช็ดธุลี ดังนี้. บาลีวา อทาสิ และ ปาทปฺุฉนึ
ดังนี้ก็มี. สวนอาจารยบางพวกกลาววา ไดพระราชทานทอนผาสําหรับ
เช็ดเทา ซึ่งเรียกกันวา ปาทปฺุฉนึ ดังนี้. คํานั้นไมเหมาะ เพราะทอน
ผานั้น พระองคปรุงแตงขึ้นดวยฤทธิ์พระราชทานให.
บทวา เอต สุทฺธ อธิฏเหิ เอกมนฺต สฺวธิฏ ิต ความวา เธอจง
นั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่งที่มุขคันธกุฎีอันสงัด จงอธิษฐานทอนผาสะอาดผืนนี้
ทําใหมั่นดวยมนสิการวา รโชหรณ รโชหรณ คือทําจนใหจิตเปนสมาธิ
เปนไป.
บทวา ตสฺสาห วจน สุตฺวา ความวา เราฟงพระดํารัสอันเปน
โอวาทของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นแลว ยินดีในคําสั่งสอน คือใน
โอวาทนั้นแลว เปนผูยินดียิ่งอยู คือปฏิบัติตามคําสั่งสอน. ก็เมื่อจะปฏิบัติ
ตาม ไดบําเพ็ญสมาธิใหเกิดขึ้นเพื่อบรรลุประโยชนอันสูงสุด ความวา
ชื่อวาประโยชนอันสูงสุด ไดแกพระอรหัต, เราทํารูปฌานใหเกิดขึ้นแลว
ดวยอํานาจการบริกรรมกสิณ เพื่อบรรลุพระอรหัตนั้นแลว เริ่มเจริญ
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วิปสสนา มีฌานเปนบาทแลว ทําอรหัตมรรคสมาธิ ใหถงึ พรอมแลว
ดวยขอปฏิบัติแหงมรรค.
ก็คําวา สมาธิ ในทีน่ ี้ ไดแก สมาธิที่ทานหมายถึงสมาธิทั่วไป
ตั้งแตอุปจารสมาธิ จนถึงอรหัตมรรคสมาธิ สวนอรหัตผลสมาธิ ทาน
หมายถึงศัพทวา ประโยชนอยางสูงสุด, ก็ความฉลาดในสมาธินี้ จัดเปน
ความดีอันประเสริฐ, เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา สมาธึ ปฏิปาเทสึ
ดังนี้เปนตน.
จริงอยู ทานพระจูฬปนถกรูปนี้ เพราะเปนผูฉลาดในสมาธิ จึง
กลายเปนผูฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางใจ, สวนพระมหาปนถกเถระ
เพราะทานเปนผูฉลาดในวิปสสนา จึงเปนผูฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทาง
ปญญา. ทานพรรณนาไววา ก็ในพระเถระ ๒ รูปนั้น รูปหนึ่งเปนผูฉลาด
ในลักษณะแหงสมาธิ, รูปหนึ่งเปนผูฉลาดในลักษณะแหงวิปสสนา, รูป
หนึ่งยึดมั่นทางสมาธิ, รูปหนึ่งยึดมั่นทางวิปสสนา, รูปหนึ่งเปนผูฉลาด
ในการยนยออวัยวะ, รูปหนึ่งเปนผูฉลาดในการยนยอทางอารมณ, รูป
หนึ่งเปนผูฉลาดในการกําหนดอวัยวะ รูปหนึ่งเปนผูฉลาดในการกําหนด
อารมณ.
อีกอยางหนึ่ง ทานกลาววา พระจูฬปนถกเถระเปนผูฉลาดในการ
เปลี่ยนแปลงทางใจ เพราะทานไดรูปาวจรฌาน ๔ อยางดียิ่ง, พระมหาปนถกเถระ เปนผูฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางสัญญา เพราะทานได
อรูปาวจรฌาน ๔ อยางดียิ่ง. อีกอยางหนึ่ง องคที่ ๑ เปนผูฉลาดในการ
เปลี่ยนแปลงทางใจวา เราเปนผูไดรูปาวจรฌาน ออกจากองคฌานทั้งหลาย
แลว บรรลุพระอรหัต, อีกองคนอกจากนี้ เปนผูฉลาดในการเปลี่ยน-
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แปลงทางสัญญาวา เราเปนผูไดอรูปาวจรฌาน ออกจากองคฌานทั้งหลาย
แลว บรรลุพระอรหัต.
ก็พระเถระเมื่อจะทํากายที่สําเร็จดวยใจใหเกิดขึ้น ยอมทําใหเกิด
เปนคนเหลาอื่น คือ ๓ คนบาง ๔ คนบาง, มิใชทําใหเกิดเปนคนจํานวน
มาก ยอมทําใหเกิดเปนเชนกับคนคนเดียวเทานั้น ในการงานที่กําลังทํา
อยางเดียวกัน. สวนพระเถระนี้ นิรมิตเวนจากคนเดียว ทําใหเปน
สมณะ ๑,๐๐๐ รูปได, แมคน ๒ คน ก็ทําใหรางกายไมเหมือนกันได
ในการงานที่กําลังทําคนละอยางกัน . เพราะเหตุนั้น ทานจึงเปนผูเลิศกวา
ภิกษุทั้งหลาย ผูนิรมิตกายที่สําเร็จดวยใจ.
บัดนี้ เพื่อจะแสดงถึงคุณวิเศษที่ตนบรรลุแลว ทานจึงกลาวคํา
เปนตนวา ปุพฺเพนิวาส ชานามิ ดังนี.้ พระเถระนี้ เปนผูไดอภิญญา ๖
ก็จริง, ถึงอยางนั้น เพื่อจะแสดงอภิญญาที่มีอุปการะมากแกการบรรลุ
อาสวักขยญาณ จึงกลาววา เราระลึกถึงชาติกอน ๆ ได ชําระทิพยจักษุ
ใหหมดจดแลว ดังนี้แลวกลาววา ไดบรรลุวชิ ชา ๓ เปนตน . จริงอยู
ปุพเพนิวาสญาณ ยถากัมมุปคญาณ และอนาคตังสญาณ ยอมมีอุปการะ
มากแกการบําเพ็ญวิปสสนา, ญาณนอกนี้หามีอุปการะเหมือนอยางนั้นไม.
บทวา สหสฺสกฺขตฺตุ แปลวา ๑,๐๐๐. อาจารยบางพวกกลาววา
๑,๐๐๐ ครั้ง ดังนี้ก็มี. ก็พระเถระนิรมิตกายที่สําเร็จดวยใจเปน ๑,๐๐๐
ราง ดวยการนึกครั้งเดียว, มิใชดวยวาระ. ก็รางกายที่นิรมิตแลวเหลานั้น
แล ยอมทําการงานเชนเดียวกัน และตางกันได. ถามวา ก็การนิรมิต
ดวยฤทธิ์เห็นปานนี้ ยอมมีไดแมแกพระสาวกทั้งหลายหรือ ? ตอบวา
หามีแกพระสาวกทั้งปวงไม, ก็พระเถระรูปนี้เทานั้น ไดทําไดอยางนั้น
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เพราะความถึงพรอมแหงอภินิหาร, จริงอยู ดวยเหตุนี้ พระเถระนั้นจึง
ไดรับเอตทัคคะอยางนั้น.
บทวา ปนฺถโก นิสีทิ ความวา ยอมกลาวเปรียบคนอื่นเหมือนกับ
ตนนั่นแล.
บทวา อมฺพวเน ไดแก ในอัมพวัน ซึ่งเปนวิหารที่หมอชีวกสราง
อุทิศถวาย.
บทวา เวหาสา ในบทวา เวหาสาหุปสงฺกมิ นี้ เปนสัตตมีวิภัตติ
ใชลงในตติยาวิภัตติ, ความวา โดยอากาศ. ท อักษร การทําการตอบท.
ศัพทวา อถ ไดแก ภายหลังแตการนั่งของเรา.
บทวา ปฏิคฺคหิ ไดแก ทรงรับน้ําทักษิโณทก.
บทวา อายาโค สพฺพโลกสฺส ความวา เปนผูตั้งอยูในฐานะที่ชาว
โลกทั้งปวง พรอมทั้งเทวโลก พึงนําไทยธรรมมาบูชา เพราะความที่ตน
เปนพระทักขิไณยบุคคลผูเลิศ.
บทวา อาหุตีน ปฏิคฺคโห ความวา เปนผูควรรับทักษิณาอันเขา
นํามาบูชา โดยทําใหมีผลมาก.
บทวา ปฏิคฺคณฺหิตฺถ ทกฺขิณ ความวา ไดรับทักษิณา อันตาง
ดวยขาวยาคูและของควรเคี้ยวเปนตน ที่หมอชีวกนอมนํามาถวาย.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําภัตกิจเสร็จแลว ทรง
สั่งทานพระจูฬปนถกวา เธอจงทําอนุโมทนา. พระเถระนั้น เพราะ
ความที่ตนบรรลุปฏิสัมภิทาอยางแตกฉาน เมื่อจะทําพระพุทธพจน คือ
พระไตรปฎกใหกระฉอน เรียนแบบอัธยาศัยของพระศาสดา การทําการ
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อนุโมทนา เปนราวกะวา จับภูเขาสิเนรุเอามากวนคนมหาสมุทรฉะนั้น .
จริงอยู ทานรูปนี้ แมจะเพียบพรอมดวยอุปนิสัยถึงอยางนั้น ก็ยังถูกเศษ
กรรมเกาเห็นปานนั้นเบียดเบียนเอาได คือไมสามารถจะใชเวลา เดือน
เลาเรียนคาถาอันประกอบดวย ๔ บาทได ก็พระศาสดาทรงเล็งเห็นอุปนิสัย
สมบัติของทานนั้นแลว ทรงชักชวนใหใชโยนิโสมนสิการ อันเหมาะแก
ความประพฤติที่เคยมีมาในกาลกอน. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาประทับ
นั่งในนิเวศนของหมอชีวกในกาลนั้นอยางนั้นนั่นแล ทรงทราบวา จิต
ของพระจูฬปนถกเปนสมาธิแลว, ปฏิบัติถูกทางเปนวิปสสนาแลว ดังนี้
ทรงแสดงพระองคใหปรากฏทั้งที่ประทับนั่งอยูนั่นแล เมือ่ จะแสดงวา
ปนถก แมทอ นผานี้จะเปนของเศราหมอง ปะปนคละดวยธุลี, แตธรรมอื่น
นั่นแหละ ที่เศราหมองและมีธุลี ในวินัยของพระอริยเจา จัดวาเปนความ
เศราหมองยิ่งกวาทอนผานี้ ดังนี้. จึงตรัสคาถาสุดทาย ๓ คาถานี้วา :ราคะ ชื่อวา ธุล,ี แตเรณู (ละออง) ทานไมเรียกวา
ธุล,ี คําวา ธุลี นั่นเปนชื่อของราคะ, ภิกษุเหลานั้น ละ
ธุลีนั่นไดเด็ดขาดแลว อยูใ นพระศาสนาของพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี. โทสะ ชื่อวา ธุลี แตเรณู (ละออง)
ทานไมเรียกวา ธุล,ี คําวา ชุลี นั่นเปนชื่อของโทสะ,
ภิกษุเหลานั้นละธุลีนั่นไดเด็ดขาดแลว อยูใ นพระศาสนา
ของพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี. โมหะ ชือ่ วา ธุลี แต
เรณู (ละออง) ทานไมเรียกวา ธุล,ี คําวา ธุลี นั่นเปน
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ชื่อของโมหะ, ภิกษุเหลานั้น ละธุลีนั้นไดเด็ดขาดแลว
อยูในพระศาสนาของพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี.
ในเวลาจบคาถา พระจูฬปนถกบรรลุพระอรหัต อันมีอภิญญา
และปฏิสัมภิทาเปนบริวารแล.
จบอรรถกถาจูฬปนถกเถรคาถาที่ ๔
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๕. กัปปเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระกัปปเถระ
[๓๙๔] รางกายนี้ เต็มไปดวยของอากูลและของอันเปนมลทิน
ตาง ๆ มีหลุมคูถใหญเปนที่เกิด เปนดุจบอน้ําครําอันมีมา
นาน เปนดุจฝใหญ เปนดุจแผลใหญ เต็มไปดวยหนอง
และเลือด เต็มไปดวยหลุมคูถ มีน้ําไหลออกเปนนิตย
มีของเนาไหลออกทุกเมื่อ กายอันเปอยเนานี้รัดรึงดวย
เอ็นใหญ ๖๐ เสน ฉาบทาดวยเครื่องฉาบทา คือ เนื้อ
หุมหอดวยเสื้อ คือหนัง เปนของทาประโยชนมิได เปน
ของสืบตอกันดวยรางกระดูก เกี่ยวรอยดวยดาย คือ
เสนเอ็น เปลี่ยนอิริยาบถได เพราะยังมีเครื่องประกอบ
พรอม นรชนผูยังคลุกคลีอยูในกามคุณ เปนผูตระเตรียม
ไปสูความตายเปนนิตย เปนผูต ั้งอยูในที่ใกลมัจจุราช
จักตองทิ้งรางกายไวในโลกนี้เอง กายนี้เอง อวิชชาหุมหอ
แลว ผูกรัดดวยเครื่องผูก ๔ ประการ จมอยูในหวงน้ํา
คือ กิเลส ปกคลุมไวดวยตาขาย คือ กิเลสอันนอนเนื่อง
อยูในสันดาน ประกอบแลวดวยนิวรณ ๕ เพียบพรอมดวย
วิตก ประกอบดวยรากเงาแหงภพ คือ ตัณหา ปกปดดวย
เครื่องปกปด คือโมหะ หมุนไปอยูดวยเครื่องหมุน คือ
กรรม รางกายนี้ยอมมีสมบัติเปนคูกัน มีความเปนตาง ๆ
กันเปนธรรมดา ปุถชุ นคนอันธพาลเหลาใด มายึดถือ
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รางกายนี้วาเปนของเรา ยอมยังสงสารอันนากลัวให
เจริญ ปุถุชนเหลานั้นยอมถือเอาภพใหมอกี กุลบุตรผูเปน
บัณฑิตเหลาใด ละเวนรางกายนี้อันฉาบทาแลวดวยคูถ
ดังบุรษุ ผูประสงคความสุข อยากมีชีวิตอยู เห็นอสรพิษ
แลวหลีกหนีไปฉะนั้น กุลบุตรเหลานั้นละอวิชชาอันเปน
รากเงาแหงภพแลว เปนผูไมมีอาสนะจักปรินิพพาน.
จบกัปปเถรคาถา

อรรถกถากัปปเถรคาถาที่ ๕
คาถาของทานพระกัปปเถระมีวา นานากุลมลสมฺปุณฺโณ ดังนี้
เปนตน. เรือ่ งนั้นนี้เหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
ทานพระกัปปะแมนี้ ไดบําเพ็ญบุญญาธิการมาในพระพุทธเจา
พระองคกอน ๆ สั่งสมบุญเปนอันมากไวในภพนั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา สิตธัตถะ ไดบังเกิดในตระกูลที่สมบูรณ
ดวยสมบัติเปนอันมาก พอบิดาลวงไป รูเดียงสาแลว ประดับประดา
ตนกัลปพฤกษ ดวยผาอันวิจิตรดวยสีที่ไมสดนานาชนิด, ดวยอาภรณ
หลากชนิด, ดวยแกวมณีตางชนิด, และดวยมาลาพวงดอกไมเปนตน
มากมายหลายชนิดแลว บูชาสถูปของพระศาสดา ดวยสิ่งของนั้น.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานจึงทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก
ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดบังเกิดในราชสกุลที่พรัง่ พรอมดวยเครื่องประดับ
ในมคธรัฐ พอพระราชบิดาสวรรคตแลว ทรงดํารงอยูในพระราชสมบัติ
แลว ทรงเปนผูยินดีมักมากในกามทั้งหลายอยางเหลือประมาณอยู.
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พระศาสดา ทรงออกจากพระมหากรุณาสมาบัติแลว ทรงตรวจ
ดูสัตวโลก ทอดพระเนตรเห็นเธอผูมาปรากฏในขายคือพระญาณแลว ทรง
คํานึงวา จักมีอะไรหนอแล ดังนี้ ทรงทราบวา พระราชาพระองคนี้
ไดฟงอสุภกถาในสํานักของเราแลว จะเปนผูมีจิตคลายความกําหนัดใน
กามทั้งหลายเสียได พอทรงผนวชแลวจักไดบรรลุพระอรหัต ดังนี้แลว
เสด็จไปในที่นั้นโดยอากาศแลว ตรัสอสุภกถาแกพระราชาองคนั้น ดวย
พระคาถา เหลานี้วา :รางกายนี้ เต็มไปดวยของอากูล และของอันเปน
มลทินตาง ๆ มีหลุมคูถใหญเปนที่เกิด เปนดุจบอน้ําครํา
อันมีมานาน เปนดุจฝใหญ เปนดุจแผลใหญ เต็มไปดวย
หนองและเลือด เต็มไปดวยหลุมคูถ มีน้ําไหลออก
เปนนิตย มีของเนาไหลออกทุกเมื่อ กายอันเปอยเนานี้
รัดรึงดวยเอ็นใหญ ๖๐ เสน ฉาบทาดวยเครื่องฉาบทา
คือเนื้อ หุมหอดวยเสื้อ คือหนัง เปนของหาประโยชน
มิได เปนของสืบตอกันดวยรางกระดูกเกี่ยวรอยดวยดาย
คือเสนเอ็น เปลี่ยนอิริยาบถได เพราะยังมีเครื่องประกอบ
พรอม นรชนผูยังคลุกคลี อยูใ นกามคุณ เปนผูตระเตรียม
ไปสูความตายเปนนิตย เปนผูตั้งอยูในที่ใกลมัจจุราช
จักตองทิ้งรางกายไวในโลกนี้เอง กายนี้เอง อวิชชา
หุมหอแลว ผูกรัดดวยเครื่องผูก ๔ ประการ จมอยูใ น
หวงน้ําคือกิเลส ปกคลุมไวดวยตาขาย คือกิเลสอันนอน
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๗๔.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หนาที่ 386

เนื่องอยูในสันดาน ประกอบแลวในนิวรณ ๕ เพียบพรอม
ดวยวิตก ประกอบดวยรากเหงาแหงภพคือตัณหา ปกปด
ดวยเครื่องปกปดคือโมหะ หมุนไปอยูดวยเครื่องหมุน
คือกรรม รางกายนี.้ ยอมมีสมบัติกับวิบัติเปนคูกัน มี
ความเปนตาง ๆ กันเปนธรรมดา ปุถุชนคนอันธพาล
เหลาใด มายึดถือรางกายนี้วาเปนของเรา ยอมยังสงสาร
อันนากลัวใหเจริญ ปุถุชนเหลานั้นยอมถือเอาภพใหมอกี
กุลบุตรผูเปนบัณฑิตเหลาใด ละเวนรางกายนี้ อันฉาบ
ทาแลวดวยคูถ ดังบุรุษผูประสงคความสุขอยากมีชีวิตอยู
เห็นอสรพิษแลวหลีกหนีไปฉะนั้น กุลบุตรเหลานั้น ละ
อวิชชาอันเปนรากเหงาแหงภพแลว เปนผูไมมีอาสวะ
จักปรินิพพาน.
พระราชาพระองคนั้น ทรงสดับอสุภกถาจนแจมแจง ถึงสภาวะ
แหงสรีระอยางแทจริง ซึ่งขันธมีอาการเปนอเนก ตอพระพักตรพระศาสดา
อึดอัด ละอาย รังเกียจ มีพระทัยสังเวชตอรางกายของพระองค ถวาย
บังคมพระศาสดาแลว ทูลขอบรรพชาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคพึงไดบรรพชาในสํานัก พระผูมพี ระภาคเจา. พระศาสดาทรงมีรับสั่งให
ภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งยืนอยูในที่ใกล ดวยพระดํารัสวา ภิกษุ เธอจงไป
จงใหพระราชานี้ไดบรรพชา อุปสมบทแลวจึงมาเถิด.
ภิกษุรปู นั้น ใหตจปญจกกัมมัฏฐานแลว ใหพระราชาพระองคนั้น
ไดรับบรรพชา พระราชาพระองคนั้น ในขณะจรดมีดโกนเทานั้น
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ก็บรรลุพระอรหัต พรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย. ดวยเหตุนั้น ทานจึง
กลาวไวในอปทาน วา :เราไดคลองผาอันวิจิตรหลายผืน ไวตรงหนาพระสถูป
อันประเสริฐ ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สิทธัตถะ
แลวตั้งตนกัลปพฤกษไว เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ คือความ
เปนเทวดาหรือมนุษย ในกําเนิดนั้น ๆ ตนกัลปพฤกษ
อันงาม ยอมประดิษฐานอยูใกลประตูเรา เวลานั้น เราเอง
บริษัท เพื่อน และคนคุนเคย ไดถือเอาผาจากตนกัลปพฤกษนั้นมานุงหม ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ เราไดตั้งตน
กัลปพฤกษไว ดวยกรรมนั้น เราไมรูสึกทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงการตั้งตนกัลปพฤกษ และในกัปที่ ๗ แตกัปนี้ ได
มีพระเจาจักรพรรดิ ๘ พระองค ทรงพระนามวา คุณวิเศษ
ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพละมาก คุณวิเศษ
เหลานีค้ ือ ปฏิสมั ภิทา ๔ ... ฯลฯ... พระพุทธศาสนา
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ก็พระราชาบรรลุพระอรหัตแลว ไดอุปสมบทแลว เขาไปเฝา
พระศาสดา ถวายบังคม นั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง เมื่อจะพยากรณความเปน
พระอรหัต จึงตรัสคาถาเหลานั้นนั่นแลไว. ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ คาถา
เหลานั้น จึงชื่อวา เถรคาถา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นานากุลมลสมฺปณ
ุ ฺโณ ความวา อัน
๑

๑. ขุ. อ. ๓๒/ขอ ๔๒.
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เต็มไปดวยของอาการตาง ๆ และของอันเปนมลทินมีสวนตางๆ คือเต็มไป
ดวยสวนที่ไมสะอาดนานาชนิด มีผม และขน เปนตน.
หลุมคูถ ทานเรียกวา อุกการะ ในบทวา มหาอุกฺการสมฺภโว นี้.
ครรภของมารดา ทานประสงควาหลุมคูถใหญ ในที่นี้ เพราะตลอดกาล
ที่อยูในครรภมารดา จะเปนเชนกับหลุมคูถที่อบอวลดวยกลิน่ ไมสะอาด.
ครรภนั้นเปนแดนเกิด คือเปนที่อุบัติขึ้นแหงสัตวนั่น เหตุนั้นจึงชื่อวา
มหาอุกการสัมภวะ มีหลุมคูถใหญเปนที่เกิด.
บทวา จนฺทนิกว ความวา สถานที่เปนที่สําหรับเททิ้งน้ําไมสะอาด
และมลทินแหงครรภเปนตน ซึ่งเต็มไปดวยของไมสะอาดเพียงเขา ที่เชน
นั้น ชื่อวา บอน้ําครํา.
บทวา ปริปกฺก ไดแก เกาแก มีมานาน. ดวยเหตุนั้น ทานจึง
แสดงวา เปรียบเหมือนเมื่อฝนมีเม็ดโต ตกลงในฤดูรอน ใกลประตูบาน
คนจัณฑาล สิ่งปฏิกูลอันเต็มไปดวยซากศพนานาชนิด มีปสสาวะ อุจจาระ
กระดูก หนัง เสนเอ็น น้ําลาย และน้ํามูก เปนตน ประสมเขากับน้ํา
ก็จะขุนไปดวยน้ําปนโคลน พอลวงไป ๒-๓ วัน ก็เกิดเปนหมูหนอน
มีน้ําเดือดเปนฟองเพราะถูกแสงพระอาทิตยแผดเผา ขางบนมีฟองน้ําและ
ตอมน้ําผุดขึ้น มีสีคล้ํา มีกลิ่นเหม็นอยางยิ่ง นารังเกียจ เปนบอน้ําครํา
ไมควรจะเขาไปใกล ทัง้ ไมควรจะเห็น ตองยืนอยูหาง ๆ, รางกายก็เปน
เชนนั้น. ชื่อวา เปนดุจฝใหญ เพราะเปรียบเหมือนฝใหญ เหตุมีการ
ผุดขึ้น เจริญ แกรอบ และแตกไปเปนสภาวะ มีความเกิดขึ้น แก
และตายไป เพราะประกอบดวยตนเคาคือความเปนทุกข และเพราะ
หลั่งออกซึ่งสิ่งไมสะอาด.
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ชื่อวาเปนดุจแผลใหญ เพราะเปรียบเหมือนแผลใหญ เพราะตอง
อดทนตอแผล และเพราะเปนที่หลั่งไหลออกซึ่งสิ่งไมสะอาด มีทุกขเวทนา
ติดตาม.
บทวา คูถกูเปน คาฬิโต ไดแก เต็มดวยหลุมคูถ หรือเต็มดวย
คูถ. บาลีวา คูถกูปนิคาฬฺหิโต ดังนี้ก็มี, อธิบายวา ไหลออกจาก
หลุมคูถ.
บทวา อาโปปคฺฆรโณ กาโย สทา สนฺทติ ปูติก ความวา
รางกายนี้ มีอาโปธาตุไหลออกเปนปกติทุกเมื่อ, สรีระนั้นแล มีแตสิ่ง
เปอยเนา เชน ดี เสมหะ เหงื่อ และมูตร เปนตน คือสิ่งไมสะอาด
เทานั้นไหลออกอยู, ในกาลไหน ๆ สิ่งที่สะอาดไมเคยไหลออกเลย.
บทวา สฏิกณฺฑรสมฺพนฺโธ ความวา ชื่อวารัดรึงดวยเอ็นใหญ
๖๐ เสน เพราะมีเสนเอ็นใหญ ๖๐ เสน ผูกพันรัดรึงทุกแหง คือเสนเอ็น
ที่รัดรึงสรีระ ตั้งแตสวนบนแหงคอ ที่ขางหนา ขางหลัง ทีข่ างขวา
และขางซาย แหงสรีระ ทีล่ ะ ๕ เสน รวม ๒๐ เสน, รัดรึงที่มือและ
เทา ที่ขางหนามือ และที่ขางหลังมือ ที่ฝาเทา และหลังเทา ทีล่ ะ ๕ เสน
รวมเปน ๔๐ เสน. (มือ ๑ ขาง นับขางหนามือ ๕ รวมเปน ๑๐ ฉะนั้น
มือมี ๒ ขาง เทามี ๒ ขาง จึงรวมเสนเอ็นได ๔๐ เสน ).
บทวา มสเลปนเลปโต ไดแก ฉาบทาดวยเครื่องฉาบทาคือเนื้อ,
อธิบายวา ฉาบทาดวยชิ้นเนื้อ ๙๐๐ ชิ้น.
บทวา จมฺมกฺจุกสนฺนทฺโธ ไดแก หุมหอคลุม ปกปด ในที่
ทั้งปวงดวยเสื้อคือหนัง.
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บทวา ปูติกาโย ไดแก รางกายที่มีกลิ่นเหม็นเนา ทั่วทั้งหมด.
บทวา นิรตฺถโก ไดแก ไมมีประโยชน, อธิบายวา จริงอยู
รางกายของหมูสัตวเหลาอื่น จะพึงมีประโยชนได ก็ดวยการจําแนกถึงคุณ
มีธรรมเปนตน. รางกายของมนุษย ไมมีประโยชนอยางนั้นเลย.
บทวา อฏิสงฺฆาตฆฏิโต ไดแก เปนของสืบตอกัน โดยการ
สืบตอดวยรางแหงกระดูก ๓๐๐ กวาทอน.
บทวา นฺหารุสุตฺตนิพนฺธโน ไดแก รอยพันแลวดวยเสนเอ็น
๙๐๐ เสน อันเปนเชนกับเสนดาย.
บทวา เนเกส สงฺคตีภาวา ความวา สําเร็จอิริยาบถ มียืนเปนตน
เปรียบเหมือนยนต คือสรีระเปลี่ยนแปลงไดก็ดวยกลุมแหงเสนดาย ที่ผูก
พันเกี่ยวของดวยมหาภูตรูป ๔ ชีวิตนิ ทรีย ลมอัสสาสะ ลมปสสาสะและ
วิญญาณ เปนตน.
บทวา ธุวปฺปยาโต มรณาย ความวา เปนผูเตรียมตัวเพื่อความ
ตายโดยสวนเดียว. คือจําเดิมแตเกิดมาก็ตกไป บายหนาไปสูความตาย.
ไดแก ตั้งแตเกิดมาแลวนั้นเอง ก็ตั้งอยูใกลมัจจุราชคือความตาย.
บทวา อิเธว ฉฑฺฑยิตฺวาน ความวา อันสัตวนี้ ทิ้งรางกายไว
ในโลกนี้นั้นแล แลวก็ไปสูสถานที่คนชอบใจ เพราะฉะนั้น ทานจึง
แสดงวา บุคคลไมพึงทําความเกี่ยวของ แมอยางนี้วา เราพึงละรางกาย
นี้ไป ดังนี้.
บทวา อวิชฺชาย นิวโุ ต ไดแก รางกายนี้ถูกเครื่องปดกั้นคืออวิชชา
หุมหอแลว คือมีโทษเพราะถูกปดกั้นไว, อธิบายวา โดยประการอื่น
ใครจะพึงรูความเกี่ยวของในขอนี้ได.
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บทวา จตุคนฺเถน ไดแก ผูกรัดดวยคันถะเครื่องผูก ๔ อยาง มีเครื่อง
ผูกคืออภิชฌากายคันถะเปนตน. คือรอยรัด โดยความเปนเครื่องผูก.
บทวา โอฆสสีทโน ไดแก เปนผูจมลงในโอฆะ ๔ มีกาโมฆะ
เปนตน โดยความเปนที่ควรรวมลง, อธิบายวา ชื่อวา อนุสยั เพราะ
อรรถวา นอนเนื่องในสันดาน โดยความที่ยังละไมได, ไดแก กิเลส
อันนอนเนื่องอยูในสันดาน มีกามราคะเปนตน.
ชื่อวา อนุสยาชาลโมตฺถโต เพราะปกคลุมคือครอบงําสัตวเหลานั้น
ไวดวยตาขาย. ม อักษรทําการตอบท, ทานทําทีฆะ กลาวไวก็เพื่อ
สะดวกแกรูปคาถา. ชื่อวา ประกอบแลวดวยนิวรณ ๕ เพราะประกอบ
แลว คือนอมใจไปแลว ดวยนิวรณธรรม ๕ อยาง มีกามฉันทะเปนตน,
ก็คําวา ปฺจนีวรเณ นี้ เปนสัตตมีวิภัตติ ลงในอรรถแหงตติยาวิภัตติ.
เพียบพรอมแลว คือสมบูรณแลว ดวยมิจฉาวิตก มีกามวิตกเปนตน
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา เพียบพรอมดวยวิตก ประกอบดวยมูลราก
แหงภพคือตัณหา คือถูกมูลรากแหงภพคือตัณหาผูกพันไว.
บทวา โมหจฺฉาทนฉาทิโต ไดแก ปกคลุม ดวยเครื่องปกปด
คือสัมโมหะ. สวิญญาณกะนั้นทั้งหมด ทานกลาวหมายถึงกรัชกาย. จริงอยู
อัตภาพที่มีวิญญาณครอง ทานเรียกวา กาย เชนประโยควา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย กายของตถาคตมีตัณหาในภพขาดสิ้นแลว ยอมตั้งอยู,
กายนี้เทานั้นเปนภายนอก มีนามรูป ดังนี้เปนตน.
บทวา เอวาย วตฺตเต กาโย ความวา กายนี้ ยอมหมุนไป โดย
ประการที่กลาวแลวเปนตนวา กายนี้เต็มไปดวยมลทินอันอากูลตาง ๆ และ
เปนตนวา กายนี้ ถูกอวิชชาหุมหอแลว ดังนี้ ก็แล เมื่อหมุนไป ก็หมุน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หนาที่ 392

ไปดวยเครื่องหมุน คือกรรมที่คนทําดีและทําชั่วไว จึงหมุนไป คือทองเที่ยว
ไปในสุคติและทุคติ เพราะฟุงไปโดยที่ไมสามารถจะไปสูแดนเกษมได.
บทวา สมฺปตฺติ จ วิปตฺยนฺตา ไดแก สมบัติที่มีอยูในรางกายนี้
ยอมมีวิบัติเปนที่สุด. จริงอยู ความหนุมและความสาวทั้งหมด มีความ
แกเปนที่สุด, ความไมมีโรคทั้งหมด มีความเจ็บไขเปนที่สุด, ชีวิตทั้งหมด
มีความตายเปนที่สุด, ความประชุมแหงสังขารทั้งหมด มีความแตกแยก
จากกันเปนที่สุด. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา นานาภาโว วิปชฺชติ
ดังนี้เปนตน.
บทวา นานาภาโว ไดแก ความเปนตางๆกัน คือความพลัดพราก
จากกัน. อธิบายวา รางกายนั้นยอมถึง คือยอมบรรลุถึงความเปนตาง ๆ
กัน คือบางคราวดวยอํานาจแหงคนที่พลัดพรากจากไป, บางคราวดวย
อํานาจแหงสิ่งของที่จะตองพลัดพรากจากไป.
บทวา เยม กาย มนายนฺติ ความวา ปุถุชนคนอันธพาล
เหลาใด มายึดถือรางกายนี้ อันไมงาม ไมเที่ยง ไมยั่งยืน เปนทุกข หา
สาระมิไดวา สรีระนี้ เปนของเรา ดังนี้ คือยังฉันทราคะใหเกิดขึ้น, ไดแก
ยอมยังสงสาร คือตัณหาใหเจริญ ดวยการเกิดและการตายเปนตนบอย ๆ
เพราะคนมิใชบัณฑิตพึงยินดีภัยอันนากลัวแตชาติเปนตน และนรกเปนตน
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ปุถุชนคนอันธพาลเหลานั้น ยอมถือเอา
ภพใหมอีก ดังนี้เปนตน.
บทวา เยม กาย วิวชฺเชนฺติ คูถลิตฺตว ปนฺนค ความวา เปรียบ
เหมือนบุรุษผูประสงคความสุขอยากมีชีวิตอยู เห็นคูถแลวหลีกหนี คือ
หลบไปเสีย เพราะเปนสิ่งที่นารังเกียจ หรือเห็นอสรพิษแลวหลีกหนี
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คือเลี่ยงไปเสีย เพราะความกลัวเฉพาะหนา ชื่อฉันใด กุลบุตรผูเปนบัณฑิต
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน หลีกรางกายนี้อันนารังเกียจ เพราะเปนสิ่งไมสะอาด
และอันมีภัยเฉพาะหนา เพราะเปนสภาพไมเที่ยงเปนตน คือ ละดวยการ
ประหารฉันทราคะเสีย การทิ้งซึ่งอวิชชาอันเปนมูลรากแหงภพ และตัณหา
ในภพ ละไดเด็ดขาด ตอแตนั้นก็เปนผูไมมีอาสวะโดยประการทั้งปวง
จักปรินิพพาน ดวยสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ และอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ แล.
จบอรรถกถากัปปเถรคาถาที่ ๕
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๖. อุปเสนวังคันตปุตตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอุปเสนวังคันตปุตตเถระ
[๓๗๕] ภิกษุซองเสพเสนาสนะอันสงัด ปราศจากเสียง
อื้ออึง เปนที่อยูอาศัยแหงสัตวรายเพราะการหลีกเรน
ออกเปนเหตุ ภิกษุพึงเก็บผามาจากกองหยากเยื่อ จาก
ปาชา จากตรอกนอยตรอกใหญ แลวทําเปนผานุงหม
พึงทรงจีวรอันเศราหมอง ภิกษุควรทําใจใหต่ํา คุมครอง
ทวาร สํารวมดีแลว เที่ยวไปบิณฑบาตตามลําดับตรอก
คือตามลําดับสกุล ภิกษุพึงยินดีดวยของ ๆ ตนแมจะเปน
ของเศราหมอง ไมพึงปรารถนารสอาหารอยางอื่นมาก
เพราะใจของบุคคลผูติดในรสอาหาร ยอมไมยินดีใน
ฌาน ภิกษุควรเปนผูมีความปรารถนานอย สันโดษ ชอบ
สงัด เปนมุนี ไมคลุกคลีดวยพวกคฤหัสถ และพวก
บรรพชิตทั้งสอง ภิกษุผูเปนบัณฑิต ควรแสดงตนให
เปนดังคนบาและคนใบ ไมควรพูดมากในทามกลางสงฆ
ไมควรเขาไปกลาววาใคร ๆ ควรละเวนการเขาไปกระทบ
กระทั่ง เปนผูสํารวมในพระปาติโมกข และพึงเปนผูรูจัก
ประมาณในโภชนะ เปนผูฉลาดในการเกิดขึ้นแหงจิต
มีนมิ ิตอันถือเอาแลว พึงประกอบสมถะและวิปสสนา
ตามเวลาอันสมควรอยูเนือง ๆ พึงเปนบัณฑิตผูถึงพรอม
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ดวยความเพียรเปนนิตย เปนผูประกอบภาวนาทุกเมื่อ
ดวยความตั้งใจวา ถายังไมถึงที่สุดทุกข ไมพึงถึงความ
วางใจ อาสวะทั้งปวงของภิกษุผูปรารถนาความบริสทุ ธิ์
เปนอยูอยางนี้ ยอมสิ้นไป และภิกษุทั้งหลายยอมบรรลุ
นิพพาน.
จบอุปเสนวังคันตปุตตเถรคาถา

อรรถกถาอุปเสนวังคันตปุตตเถรคาถาที่ ๖
มีคาถาทานพระอุปเสนเถระวา วิวิตฺต อปฺปนิคฺโฆส ดังนี้เปนตน.
เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ
ทานพระอุปเสนเถระรูปนี้ บังเกิดในเรือนอันมีสกุล ในหังสวดีนคร พอ
เจริญวัยแลวไปฟงธรรมยังสํานักของพระศาสดาเห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุ
รูปหนึ่งไวในตําแหนงอันเลิศแหงภิกษุทั้งหลาย ผูมีความเลื่อมในโดยรอบ
แลว จึงกระทําบุญญาธิการไวในสํานักของพระศาสดาแลว ปรารถนา
ตําแหนงนั้น ตลอดชีวิตทําแตกุศล จึงไดทองเที่ยวไปในเทวโลกและ
มนุษยโลก ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในทองของนางพราหมณีชื่อวา
รูปสารี ในนาลกคาม และเขาไดมีชื่อวา อุปเสนะ.
อุปเสนะนั้น เจริญวัยแลว พอเรียนไตรเพทจบแลว ฟงธรรมใน
สํานักของพระศาสดา ไดมีศรัทธาบวชแลว มีพรรษาเดียว ตองการเพื่อ
ใหอุปสมบท จึงใหกุลบุตรคนหนึ่ง อุปสมบทในสํานักของตน ดวยคิดวา
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เราจะยังหองแหงพระอรหัตใหเจริญ ดังนี้แลว ไปสูสํานักของพระศาสดา
พรอมกับกุลบุตรนั้น พระศาสดาทรงสดับวา ภิกษุนั้นยังไมมีพรรษาแตมี
ลัทธิวิหาริก จึงทรงติเตียนวา เร็วนักแล โมฆบุรษุ เธอเวียนมาเพื่อการ
เปนอยูอยางฟุมเฟอย เธอจึงคิดวา บัดนี้เราถูกพระศาสดาทรงติเตียน
เพราะอาศัยบุรุษนี้แมก็จริง ถึงอยางนั้น เราอาศัยบุรุษนี้แหละ จักให
พระศาสดาตรัสสรรเสริญบาง ดังนี้แลว จึงบําเพ็ญวิปสสนา ไมนานนัก
ก็บรรลุพระอรหัต. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทาน วา :เราไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา
ปทุมุตตระ เชษฐบุรุษของโลก เปนนระผูประเสริฐ สูง
สุดกวานระ ประทับนั่งอยูที่เงื้อมภูเขา เวลานั้น เราได
เห็นดอกกรรณิการกาํ ลังบาน จึงเด็ดขั้วมันแลว เอามา
ประดับที่ฉัตร โปรย (กั้น) ถวายแดพระพุทธเจา และ
เราไดถวายบิณฑบาต มีขาวชั้นพิเศษ ที่จัดวาเปนโภชนะ
อยางดี ไดนิมนตพระ ๘ รูป เปน ๙ รูปทั้งพระพุทธเจา
ใหฉันที่บริเวณนั้น พระสยัมภูมหาวีระเจา ผูเปนบุคคล
ผูเลิศ ทรงอนุโมทนาวา ดวยการถวายฉัตรนี้ (และ)
ดวยจิตอันเลื่อมใสในการถวายขาวชั้นพิเศษนั้น ทานจัก
เปนจอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติ ๓๖ ครั้ง และจักได
เปนพระเจาจักรพรรดิ ๒๑ ครั้ง จักไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณานับไมถวน ในแสนกัปแตกัปนี้
๑

๑. ขุ. อ. ๓๒/ขอ ๑๙.
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วงศพระเจาโอกกากราชจักสมภพ จักเปนพระพุทธเจา
พระนามวา โคดม โดยพระโคตร เมื่อพระศาสนากําลัง
รุงเรือง ผูนี้จักถึงความเปนมนุษย เปนทายาทในธรรม
เปนโอรส นอมไปในธรรมของพระศาสดาพระองคนั้น
จักไดเปนสาวกของพระศาสดา มีพระนามวาอุปเสนะ
จักตั้งอยูในเอตทัคคะ ที่เปนผูนําความเลื่อมใสมาโดยรอบ
เมื่อกาลเปนไปถึงที่สุด เราถอนภพไดทั้งหมด เราชนะ
มารพรอมทั้งพาหนะแลว ทรงกายอันเปนที่สุดไว คุณวิเศษเหลานี้ คือปฏิสัมภิทา ๔ . . .ฯลฯ. . . พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว ฉะนี้แล
ก็ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว แมตนเองสมาทานธุดงคธรรมทั้งหมด
เปนไปอยู ทั้งชักชวนใหภิกษุพวกอื่นสมาทาน เพื่อประโยชนแกธุดงคธรรมนั้นดวย, ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงดังเธอไว ใน
ตําแหนงที่เลิศแหงภิกษุทั้งหลาย ผูนําความเลื่อมใสมาโดยรอบ. สมัยตอมา
เมื่อเกิดการทะเลาะกันขึ้นในกรุงโกสัมพี และภิกษุสงฆแตกแยกเปน ๒
ฝาย เธอถูกภิกษุรูปหนึ่งผูประสงคจะหลีกเลี่ยงการทะเลาะนั้น ถามวา
บัดนี้เกิดการทะเลาะกันขึ้นแลวแล, พระสงฆแตกแยกเปน ๒ ฝาย, กระผม
จะพึงปฏิบัติอยางไรหนอแล ดังนี้ เมือ่ จะกลาวถึงขอปฏิบัติแกภิกษุรูปนั้น
ตั้งตนแตการอยูอยางสงบ จึงกลาวคาถา เหลานี้วา :ภิกษุซอ งเสพเสนาสนะอันสงัด ปราศจากเสียงอื้ออึง
เปนที่อยูอาศัยแหงสัตวราย เพราะการหลีกเรนออกเปน
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๗๕.
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เหตุ ภิกษุพึงเก็บผามาจากกองหยากเยื่อ จากปาชา จาก
ตรอกนอยตรอกใหญแลว ทําเปนผานุงหม พึงทรงจีวร
อันเศราหมอง ภิกษุควรทําใจใหต่ํา คุมครองทวาร สํารวม
ดีแลว เที่ยวไปบิณฑบาตตามลําดับตรอก คือตามลําดับ
สกุล ภิกษุพึงยินดีดวยของ ๆ ตน แมจะเปนของเศราหมอง ไมพึงปรารถนารสอาหารอยางอื่นมาก เพราะใจ
ของบุคคลผูมีติดในรสอาหาร ยอมไมยินดีในฌาน ภิกษุ
ควรเปนผูมีความปรารถนานอย สันโดษ ชอบสงัด เปน
มุนี ไมคลุกคลีดวยพวกคฤหัสถ และพวกบรรพชิต
ทั้งสอง ภิกษุผูเปนบัณฑิต ควรแสดงตนใหเปนดังคนบา
และคนใบ ไมควรพูดมากในทามกลางสงฆ ไมควรเขา
ไปกลาววาใคร ๆ ควรละเวนการเขาไปกระทบกระทั่ง
เปนผูสํารวมพระปาติโมกข และพึงเปนผูรูจักประมาณ
ในโภชนะ เปนผูฉลาดในการเกิดขึ้นแหงจิต มีนมิ ิต
อันถือเอาแลว พึงประกอบสมณะและวิปสสนา ตามเวลา
อันสมควรอยูเนือง ๆ พึงเปนบัณฑิต ผูถงึ พรอมดวย
ความเพียรเปนนิตย เปนผูประกอบภาวนาทุกเมื่อ ดวย
ความตั้งใจวา ถายังไมถึงที่สุดทุกข ไมพึงถึงความวางใจ
อาสนะทั้งปวงของภิกษุผูปรารถนาความบริสุทธิ์ เปนอยู
อยางนี้ ยอมสิ้นไป และภิกษุนนั้ ยอมบรรลุนิพพาน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิวิตฺต ไดแก เสนาสนะอันสงัดจากหมู
ชน วาง มีปาเปนตน.
บทวา อปฺปนิคฺโฆส ไดแก เงียบจากเสียง คือเวนจากที่เสียดสี
มากดวยเสียง.
บทวา วาฬฺมิคนิเสวิต ไดแก อันมีราชสีห เสือโครง เสือเหลือง
และสัตวราย อยูอาศัย. แมดวยบทนี้ ทานแสดงถึงสถานที่อันสงบจาก
หมูคนนั้นแล เพราะแสดงวาเสนาสนะสงัด.
บทวา เสนาสน ไดแก สถานที่อยูโดยความสมควรเพื่อจะนอน
และเพื่อจะอาศัย ทานประสงคเอาวา เสนาสนะ. ในที่นี้.
บทวา ปฏิสลฺลานการณา ไดแก มีการหลีกเรนออกเปนเครื่อง
หมาย คือเพื่อจะชักจิตกลับจากอารมณตาง ๆ แลว ใหจิตแอบแนบอยู
โดยถูกตอง เฉพาะในกัมมัฏฐานเทานั้น.
พระเถระครั้นชี้แจงถึงเสนาสนะ อันสมควรแกการเจริญภาวนา
แสดงความสันโดษในเสนาสนะอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะแสดงความสันโดษ
นั้น แมในปจจัย ๔ มีจวี รเปนตน จึงกลาวคําวา สงฺการปฺุชา ดังนี้
เปนตน .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สงฺการปฺุชา ไดแก กองแหงหยากเยื่อ
ทั้งหลาย ชือ่ วา กองแหงหยากเยื่อ. จากที่กองหยากเยื่อนั้น.
บทวา อาหตฺวา แปลวา เก็บมาแลว .
บทวา ตโต แปลวา จากทอนผาเศษที่นํามาแลวเชนนั้น. จริงอยู
คํานี้เปนปญจมีวิภัตติ ใชลงในเหตุ.
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บทวา ลูข ไดแก เศราหมอง ดวยความเศราหมองในการตัด และ
ดวยความเศราหมองในการยอมเปนตน คือมีสีไมสะอาด และถูกจับตอง
แลว .
บทวา ธาเรยฺย ความวา ทานกลาววาเปนผูสันโดษในจีวร เพราะ
พึงบริหารดวยอํานาจการนุงหมเปนตน.
บทวา นีจ มน กริตวฺ าน ความวา อนุสรณถึงโอวาทของพระสุคตเจาเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนทีส่ ุดแหงชีวิต ดังนี้ แลว
ทําจิตใหราเริงในการทําลายมานะ.
บทวา สปทาน ไดแก เวนจากการเกี่ยวของในเรือนทั้งหลาย
อธิบายวา ตามเรือน. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา กุลา กุล ดังนี้เปนตน.
บทวา กุลา กุล ไดแก จากตระกูลสูตระกูล อธิบายวา ตามลําดับ
ตระกูล คือตามลําดับเรือน.
บทวา ปณฺฑิกาย ความวา ทานกลาวความสันโดษในบิณฑบาต
ดวยภิกษาที่เจือปนกันนี้.
บทวา คุตฺตทฺวาโร ไดแก คุมครองจักษุทวารเปนตนดีแลว .
บทวา สุสวุโต ไดแก สํารวมแลวดวยดี เพราะไมมีความคะนอง
มือเปนตน.
อป ศัพท ในคําวา ลูเขนป วา นี้ เปนสมุจจยัตถะ. วา ศัพท
เปนวิกัปปตถะ. ความวา พึงยินดีโดยชอบสม่ําเสมอในความสันโดษ ดวย
ปจจัยตามมีตามได ที่ไดมาโดยงาย ไมเลือกวาอยางใดอยางหนึ่ง แม
ทั้งสองอยางคือ ทั้งเศราหมอง ทั้งเปนของนอย ดวยเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา นาฺ ปตฺเถ รส พหุ ดังนี้.
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บทวา นาฺ ปตฺเถ รส พหุ ความวา ไมพึงปรารถนา คือพึง
ละบิณฑบาตที่มากและประณีต อันมีรสอรอยเปนตนอยางอื่น จากที่ตน
ไดแลวเสีย ดวยบทนี้ ทานยอมแสดงถึงความสันโดษ แมในคิลานปจจัย
ดวย.
ก็ทานเมื่อจะกลาวถึงเหตุ เพื่อหามความติดใจในรสทั้งหลาย จึง
กลาววา ใจของบุคคลผูติดในรสอาหาร ยอมไมยนิ ดีในฌาน ดังนี้
เปนตน . อธิบายวา บุคคลผูไมทําอินทรียสังวรใหบริบูรณ จะทําจิตให
สงบจากความฟุงซานได แตที่ไหนเลา.
พระเถระ ครั้นแสดงถึงขอปฏิบัติในการขัดเกลา ในเพราะปจจัย
ทั้ง ๔ อยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะแสดงถึงกถาวัตถุที่เหลือทั้งหลาย จึงกลาว
คําเปนตนวา อปฺปจฺโฉ เจว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปฺปจฺโฉ ไดแก ไมมีความปรารถนา
คือเวนจากความปรารถนาในปจจัย ๔. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวถึงการ
ขมตัณหาที่จะเกิดขึ้น ในเพราะปจจัยทั้ง ๔ อยาง. บทวา สนฺตุฏโ
ไดแก ความสันโดษ ดวยความยินดีปจจัย ๔ ตามที่ไดมา.
ก็บุคคลใด ไมพึงเศราโศกถึงเรื่องที่แลวมา ไมพึง
คิดถึงเรื่องที่ยังไมมาถึง แตพึงยังอัตภาพใหเปนไป ดวย
เหตุในปจจุบัน บุคคลนั้นทานเรียกวา เปนผูสันโดษแล.
บทวา ปวิวิตฺโต ไดแกละจากความคลุกคลีดวยหมูคณะแลว ปลีก
กายเขาไปหาความสงัดสงบ. จริงอยู ในเรื่องความสงัดทางจิตเปนตน
ขาพเจาจะกลาวขางหนา.
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บทวา วเส ความวา พึงประกอบในที่ทั้งปวง. ชื่อวา มุนิ เพราะ
ประกอบพรอมดวยโมไนยธรรม.
บทวา อสสฏโ ไดแก ไมคลุกคลี เพราะไมมีความคลุกคลีทาง
การเห็น การฟง การเจรจา การสมโภค และทางกาย คือเวนจากความ
คลุกคลีตามที่กลาวไวแลว.
บทวา อุภย ไดแก ไมคลุกคลีดวยชนทั้งสองพวก คือดวยคฤหัสถ
และดวยบรรพชิต. จริงอยู คํานี้เปนปฐมาวิภัตติ ใชลงในเหตุ.
บทวา อตฺตาน ทสฺสเย ตถา ความวา ถึงจะไมเปนบา เปนใบ
แตก็พึงแสดงคนเหมือนดังคนบาหรือคนใบ, ดวยบทนั้น ทานกลาวถึง
การละความอวดดีเสีย.
บทวา ชโฬว มูโค วา นี้ ทานทําเปนรัสสะ เพื่อสะดวกแกรูป
คาถา, และ วา ศัพทเปนสมุจจยัตถะ.
บทวา นาติเวล สมฺภาเสยฺย ความวา ไมควรพูดเกินเวลา คือพูด
เกินประมาณ. ไดแก พึงเปนผูพูดแตพอประมาณ.
บทวา สงฺฆมชฺฌมฺหิ ไดแก ในหมูภิกษุสงฆ หรือในประชุมชน.
บทวา น โส อุปวเท กฺจิ ความวา ภิกษุผูปฏิบัติตามที่กลาว
แลวนั้น ไมควรเขาไปกลาววาใคร ๆ ที่ต่ํา ที่ปานกลาง หรือที่สูงสุด.
บทวา อุปฆาต วิวชฺชเย ความวา ควรละเวนการเขาไปกระทบ
กระทั่ง คือการเบียดเบียนทางกายเสีย.
บทวา สวุโต ปาฏิโมกฺขสฺมึ ความวา พึงเปนผูสํารวมในพระปาติโมกข คือในพระปาติโมกขสังวรศีล ไดแก พึงเปนผูปกปองกายวาจา
ดวยความสํารวมในพระปาติโมกข.
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บทวา มตฺตฺู จสฺส โภชเน ความวา พึงเปนผูรูจักประมาณใน
โภชนะ ในเพราะการแสวงหา การรับ การบริโภค และการเสียสละ.
บทวา สุคฺคหีตนิมติ ฺตสฺส ความวา เมื่อจะกําหนดอาการของจิต
นั้นวา เมื่อเราทําไวในใจอยางนี้ จิตไดเปนสมาธิตั้งมั่นแลว ดังนี้ พึง
เปนผูมีนิมิตอันจิตถือเอาแลวดวยดีเปนสมาธิ, บาลีวา สุคฺคหีตนิมิตฺโต
โส ดังนี้ก็ม,ี คําวา โส นั้น โยค คําวา โยคี แปลวา พระโยคีนั้น.
บทวา จิตฺตสฺสุปฺปาทโกวิโท ความวา พึงเปนผูฉลาดในเหตุที่เกิด
ขึ้นกับจิต ทั้งที่หดหู และฟุงซานวา เมื่อเจริญภาวนาอยู จิตมีความหดหู
อยางนี้, มีความฟุงซานอยางนี้ ดังนี้. จริงอยู เมื่อจิตหดหู พึงเจริญ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค และปติสัมโพชฌงคเถิด, เมื่อ
จิตฟุงซาน พึงเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงคและอุเบกขาสัมโพชฌงคเถิด. สวนสติสัมโพชฌงค พึงปรารถนาทุกเมื่อเถิด ดวย
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึง
เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค ในสมัยทีจ่ ิตหดหูเถิด ดังนี้เปนตน.
บทวา สมถ อนุยุเฺ ชยฺย ความวา พึงเจริญสมถภาวนา คือพึง
ทําสมาธิที่ยังไมเกิดขึ้น ใหเกิดขึ้น ไดแก พึงเจริญ คือพึงพอกพูนสมาธิ
ที่เกิดขึ้นแลว จนใหถึงความชํานิชํานาญเถิด.
บทวา กาเลน จ วิปสฺสน ความวา ไมพึงทําสมาธิตามที่ตนได
แลว ใหเสื่อมไปหรือใหคงอยู ดวยการไมครอบงําความชอบใจเสีย แต
พึงทําใหอยูในสวนแหงธรรมเครื่องตรัสรู และพึงประกอบซึ่งวิปสสนา
ตามกาลอันสมควรเนือง ๆ เถิด.
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อีกอยางหนึ่ง บทวา กาเลน จ วิปสฺสน ความวา เมื่อประกอบ
สมถะ ไมพึงถึงความรังเกียจ ในกาลทีจ่ ิตนั้นมีความตั้งมั่น แตพึงประกอบ
วิปสสนาเนือง ๆ เพื่อบรรลุอริยมรรคเปนตนเถิด. สมดังทีท่ านกลาวไว
วา :อีกอยางหนึ่ง ภิกษุถึงแลวซึ่งความคุนเคย ดวยการ
ไดสมาธิ หรือดวยการอยูอยางสงัด ไมไดบรรลุความ
สิ้นไปแหงอาสวะได ดังนี้.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวคําเปนตนวา วีรยสาตจฺจสมฺปนฺโน ดังนี้.
ความเปนไปติดตอ ชื่อวา สาตัจจะ ผูถึงพรอมแลว คือประกอบพรอม
แลวดวยความเพียรที่เปนไปติดตอ คือความเพียรที่เปนไปแลวติดตอกัน
อธิบายวา ความเพียรที่คอยประคับประคองจิตอยูเปนนิตย.
บทวา ยุตฺตโยโค สทา สิยา ความวา พึงเปนผูประกอบภาวนา
ตลอดกาลทุกเมื่อเถิด.
บทวา ทุกฺขนฺต ความวา ยังไมถึงที่สุดแหงวัฏทุกข คือนิโรธ
นิพพาน อันเปนที่สุดแลว ไมพึงถึง คือไมพึงถึง ความวางใจ, หรือ
ไมพึงวางใจวา เราเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ ไดฌาน ไดอภิญญา ใหวิปสสนา
ถึงที่สุด หยุดอยูดังนี้เลย.
บทวา เอว วิหรมานสฺส ความวา เปนอยูดวยอาการอยางนี้ คือ
ดวยวิธีอันถึงที่สุด เพราะตนมีความเพียร ประกอบดวยอํานาจวิปสสนา
มีการเสพเสนาสนะอันสงัดเปนตน.
บทวา สุทฺธกามสฺส ไดแก ของภิกษุผูปรารถนาความบริสุทธิ์แหง
ญาณทัสสนะ ความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง พระนิพพาน และพระอรหัต,
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อธิบายวา อาสวะทั้งหมดมีกามาสวะเปนตน ของภิกษุผูเห็นภัยในสงสาร
ยอมสิ้นไป คือยอมถึงความสิ้นไป คือความตั้งอยูไมได, ยอมถึง คือยอม
บรรลุพระนิพพาน แมทั้งสองอยางคือ สอุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพาน ดวยการถึงความสิ้นไปแหงอาสวะเหลานั้นนั่นแล.
พระเถระ เมื่อจะแสดงวาคนมีขอปฏิบัติอยางนั้น ดวยการแสดงการ
ใหโอวาทแกภิกษุนั้นอยางนี้ จึงไดพยากรณความเปนพระอรหัตไวแลว.
จบอรรถกถาอุปเสนวังคันตปุตตเถรคาถาที่ ๖
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๗. โคตมเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระโคตมเถระ
[๓๗๖] บุคคลพึงรูจักประโยชนของตน พึงตรวจดูคําสั่งสอน
ของพระศาสดา และพึงตรวจดูสิ่งที่สมควรแกกุลบุตร
ผูเขาถึงซึ่งความเปนสมณะในพระศาสนานี้ การมีมิตรดี
การสมาทานสิกขาใหบริบูรณ การเชื่อฟงตอครูทั้งหลาย
ขอนี้ลว นแตสมควรแกสมณะ ในพระศาสนานี้ ความ
เคารพในพระพุทธเจา ความยําเกรงในพระธรรมและ
พระสงฆตามความเปนจริง ขอนี้ลวนแตสมควรแกสมณะ
การประกอบในอาจาระและโคจร อาชีพทีห่ มดจด อัน
บัณฑิตไมติเตียน การตั้งจิตไวชอบนี้ ลวนแตสมควร
แกสมณะ จาริตศีลและวาริตศีล การเปลีย่ นอิริยาบถ
อันนาเลื่อมใส และการประกอบในอธิจิต ก็ลวนแต
สมควรแกสมณะ เสนาสนะปาอันสงัด ปราศจากเสียง
อึกทึก อันมุนีพึงคบหา นี้เปนสิ่งที่สมควรแกสมณะ จตุปาริสุทธศีล พาหุสัจจะ การเลือกเฟนธรรมตามความจริง
การตรัสรูอริยสัจ นี้ก็ลวนแตสมควรแกสมณะ ขอที่บุคคล
มาเจริญอนิจจสัญญาในสังขารทั้งปวงวา สังขารทั้งปวง
ไมเที่ยง เจริญอนัตตสัญญาวา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา
และเจริญอสุภสัญญาวากรัชกายนี้ไมนายินดีในโลก นีก้ ็
ลวนแตสมควรแกสมณะ การที่บุคคลมาเจริญโพชฌงค ๗
อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ และอริยมรรค ๘ ก็ลวนแต
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สมควรแกสมณะ การทีบ่ คุ คลผูเปนมุนีมาละตัณหา
ทําลายอาสวะพรอมทั้งมูลราก เปนผูหลุดพนจากอาสวะ
กิเลสอยู ก็ลวนแตสมควรแกสมณะ.
จบโคตมเถรคาถา

อรรถกถาโคตมเถรคาถาที่ ๗
มีคาถาของทานพระโคตมเถระอีกรูปหนึ่งวา วิชาเนยฺย สก อตฺถ
ดังนี้เปนตน. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
ทานพระโคตมเถระรูปนี้ ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจา
พระองคกอน ๆ ในภพนั้น ๆ ไดสั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงวิวัฏฏะไว
กอนหนาแตกาลอุบัติขึ้นแหงพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย (ทาน)
บังเกิดในตระกูลพราหมณชื่อวา อุทจิ จะ ในกรุงสาวัตถี พอเจริญวัยแลว
เปนผูเรียนจบไตรเพท ฝกฝนวิธีการพูด เมื่อไมไดคนอื่นที่มีคําพูดที่
เหนือกวาคําพูดของตน จึงเที่ยวทําการพูด หาเรื่องทะเลาะกับคนเหลา
นั้น ๆ.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาของเราทั้งหลาย อุบัติขึ้นแลวในโลก
ทรงแสดงพระธรรมจักรอันบวรใหเปนไปแลว ทรงฝกเวไนยสัตวทั้งหลาย
มีสกุลบุตรเปนตน โดยลําดับแลว ไดเสด็จเขาไปยังกรุงสาวัตถี เพื่อ
ฝกอบรมอนาถบิณฑิกเศรษฐี ในคราวที่มอบถวายพระเชตวันแดพระศาสดา ทานไดมีศรัทธา เขาไปเฝาพระศาสดา ฟงธรรมแลวทูลขอ
บรรพชา.
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พระศาสดา ทรงบังคับรับสั่งใหภิกษุผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปน
วัตรรูปหนึ่ง ดวยพระดํารัสวา ดูกอนภิกษุ เธอ จงใหกุลบุตรผูน ี้บวชเถิด.
ทาน เมื่อภิกษุนั้นจะใหบรรพชา พอมีดโกนจรดเสนผมเทานั้น ก็บรรลุ
พระอรหัตแลว ไปสูโกศลชนบท อยูที่โกศลชนบทนั้นนานแลว กลับมา
ยังกรุงสาวัตถีอีก. พวกญาติผูเปนพราหมณมหาศาลเปนอันมาก เขาไป
หาทานพระโคดมเถระนั้นแลว เขาไปนั่งใกล พากันถามวา พวกสมณพราหมณเปนอันมากในโลกนี้ มีวาทะอันบริสุทธิ์ในสงสาร, ในสมณพราหมณเหลานั้น พวกไหนมีวาทะที่แนนอน, ปฏิบัติอยางไร จึงจะ
บริสุทธิ์จากสงสารได ดังนี้. พระเถระเมื่อจะประกาศเนื้อความนั้นแกญาติ
เหลานั้น จึงกลาวคาถา เหลานั้นวา :บุคคลพึงรูจักประโยชนของตน พึงตรวจตราดูคํา
สั่งสอนของพระศาสดา และพึงตรวจตราดูสิ่งที่สมควร
แกกุลบุตร ผูเขาถึงซึ่งความเปนสมณะในพระศาสนานี้
การมีมติ รดี การสมาทานสิกขาใหบริบูรณ การเชื่อฟง
ตอครูทั้งหลาย ขอนี้ลวนแตสมควรแกสมณะ ในพระศาสนานี้ ความเคารพในพระพุทธเจา ความยําเกรงใน
พระธรรมและพระสงฆ ตามความเปนจริง ขอนีล้ วน
สมควรแกสมณะ การประกอบในอาจาระและโคจรอาชีพ
ที่หมดจด อันบัณฑิตไมติเตียน การตั้งจิตไวชอบนี้ ลวน
แตสมควรแกสมณะ จาริตศีลและการิตศีล การเปลี่ยน
อิริยาบถ อันนาเลือ่ มใส และการประกอบในอธิจิต
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๗๖.
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ก็ลวนแตสมควรแกสมณะ เสนาสนะปาอันสงัด ปราศจาก
เสียงอึกทึก อันมุนพี ึงคบหา นีเ้ ปนสิ่งสมควรแกสมณะ
จตุปาริสุทธศีล พาหุสัจจะ การเลือกเฟนธรรม ตามความ
เปนจริง การตรัสรูอ ริยสัจ นี้กล็ วนแตสมควรแกสมณะ
ขอที่บคุ คลมาเจริญอนิจจสัญญา ในสังขารทั้งปวงวา
สังขารทั้งปวงไมเที่ยง เจริญอนัตตสัญญาวา ธรรม
ทั้งปวงเปนอนัตตา และเจริญอสุภสัญญาวา กรัชกายนี้
ไมนายินดีในโลก นี้ก็ลวนแตสมควรแกสมณะ การที่
บุคคลมาเจริญโพชฌงค ๗ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕
พละ ๕ และอริยมรรคมีองค ๘ ก็ลวนแตสมควรแก
สมณะ การที่บุคคลผูเปนมุนีมาละตัณหา ทําลายอาสวะ
พรอมทั้งมูลราก เปนผูหลุดพนจากอาสวะกิเลสอยู ก็ลว น
แตสมควรแกสมณะ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิชาเนยฺย สก อตฺถ ความวา บุรุษ
มีชาตินักรู พึงตรวจตราดูประโยชนของตนตามความเปนจริงแลว พึงรู.
ก็เมื่อจะตรวจตรา พึงตรวจตราดูคําสั่งสอนของพระศาสดา คือคําสั่งสอน
ของพระศาสดา ที่สมณพราหมณผูเปนปุถุชนทั้งหลาย และที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวในโลกนี้ คือการจะตรัสรู. ไดแก พึงดู คือพึงเห็น
ดวยปญญาจักษุ ซึ่งผูที่จะนําออกไปจากสงสาร.
จริงอยู สมณพราหมณผูเปนเดียรถียตาง ๆ เหลานี้ เปนผูยึดมั่น
ผิดซึ่งสังขารทั้งหลายที่ไมเที่ยงวา เที่ยง ซึ่งสิ่งซึ่งไมใชตัวตนวา เปนตัวตน
และซึ่งหนทางที่ไมบริสุทธิ์ วาเปนหนทางที่บริสุทธิ์ และเปนผูมีวาทะ
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แยงกันและกันเอง; เพราะฉะนั้น วาทะของสมณพราหมณเหลานั้น จึงเปน
วาทะที่ไมเที่ยงแทแนนอน, สวนพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงรูทั่ว ดวย
ความรูยิ่งตามความเปนจริง ดวยพระสยัมภูญาณวา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง.
ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา, ความสงบคือพระนิพพานดังนี้ เพราะฉะนั้น
วาทะของพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น จึงเปนวาทะที่เที่ยงแทแน
นอน, อธิบายวา พึงตรวจตราดูคําสั่งสอนที่ยิ่งใหญของพระศาสดาแล.
บทวา ยฺเจตฺถ อสฺส ปฏิรูป สามฺ อชฺฌูปคตสฺส ความวา
พึงเปนผูตรวจตราดูสิ่งที่สมควร คือสิ่งที่เหมาะสมแกกุลบุตรผูเขาถึงความ
เปนสมณะ คือการบวชในพระศาสนานี้ หรือในความเปนบรรพชิต.
เพื่อจะหลีกเลี่ยงคําถามวา ก็ขอ นั้นเปนอยางไร ? ทานจึงกลาวคํา
เปนตนวา มิตฺต อิธ จ กลฺยาณ การมีมิตรดี ดังนี้. มีวาจาประกอบ
ความวา การคบหากัลยาณมิตรในพระศาสนานี้ นับเปนการสมควรแก
สมณะ. แมนัยที่นอกจากนี้ ก็เชนนี.้ จริงอยู กุลบุตรยอมละอกุศล
ยอมเจริญกุศล ยอมบริหารตนใหหมดจดสะอาดได ก็เพราะไดอาศัย
กัลยาณมิตร.
บทวา สิกฺขา วิปุล สมาทาน ไดแก การสมาทานสิกขาให
บริบูรณ, อธิบายวา ปฏิบัติในสิกขามีอธิศีลสิกขาเปนตน อันจะนํามา
ซึ่งคุณอันใหญ คือพระนิพพาน.
บทวา สุสฺสูสา จ ครูน ความวา การเชื่อฟง และการประพฤติ
ตามโอวาทของครูทั้งหลาย คือของกัลยาณมิตรทั้งหลาย มีอาจารยและ
อุปชฌายเปนตน.
บทวา เอต ไดแก การคบหากัลยาณมิตรเปนตน.
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บทวา พุทฺเธสุ สคารวตา ความวา กระทําความเคารพยําเกรง
ในพระสัพพัญูพุทธเจาวา พระผูมีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจา ดังนี้.
บทวา ธมฺเม อปจิติ ยถาภูต ไดแก ออนนอม คือบูชาโดย
ความเอื้อเฟอในพระอริยธรรม ตามความเปนจริง.
บทวา สงฺเฆ ไดแก ในพระอริยสงฆ.
บทวา จิตฺตีกาโร ไดแก สักการะ คือสัมมานะ.
บทวา เอต ไดแก กระทําความเคารพในพระรัตนตรัย.
บทวา อาจารโคจเร ยุตฺโต ความวา การละอนาจาร คือการ
กาวลวงทางกายและทางวาจา และการละสถานที่อโคจรมีหญิงแพศยา
เปนตน อันเปนสถานที่ไมสมควร เพื่อเขาไปบิณฑบาตเปนตนแลว
ประกอบคือถึงพรอมดวยอาจาระ คือการไมกาวลวงทางกายและทางวาจา
และดวยโคจรอันเปนสถานที่สมควรเพื่อเขาไปบิณฑบาตเปนตน. ชื่อวา
ผูมีอาจาระและโคจรสมบูรณ.
บทวา อาชีโว โสธิโต ความวา เมื่อภิกษุละอเนสนากรรม มี
การขอไมไผเปนตน ที่พระพุทธเจาทรงรังเกียจแลว เสพแตปจจัยที่เกิด
ขึ้นไมมีโทษ ชื่อวา ผูมีอาชีพะที่หมดจด คือบริสทุ ธิ์ดวยดี เพราะความ
เปนผูมีอาชีพอันหมดจดนั่นเอง วิญูชนทั้งหลาย จึงไมติเตียน.
บทวา จิตฺตสฺส จ สณฺปน ความวา การตั้งจิตไวชอบดวยอํานาจ
รูปที่เห็นแลว และอารมณที่ทราบแลวเปนตน โดยที่ไมใหกิเลสมีอภิชฌา
เปนตน เปนไปในอารมณมีรูปารมณเปนตน ทางทวารมีจักษุทวารเปนตน.
บทวา เอต ไดแก ความถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร อาชีพ
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อันหมดจด และความมีทวารอันคุมครองแลว ในอินทรียทั้งหลาย
ดังนี้นั้น.
บทวา จาริตฺต ไดแก ศีลที่พึงประพฤติใหบริบูรณ.
บทวา วาริตฺต ไดแก ศีลที่พึงใหบริบูรณ ดวยการเวนไมทํา.
บทวา อิริยาปถิย ปสาทนีย ความวา เพียบพรอมดวยอากัปกิริยา
เปนเครื่องหมาย อันนํามาซึ่งความเลื่อมใสแกชนเหลาอื่น อาศัยอิริยาบถ
มีความรูทั่วพรอม.
บทวา อธิจิตฺเต จ อาโยโค ไดแก การประกอบ คือการเจริญ
ในสมถะและวิปสสนา.
บทวา อารฺกานิ ไดแก เสนาสนะอันนับเนื่องแลวในปา.
บทวา ปนฺตานิ แปลวา สงัดแลว.
บทวา สีล ไดแก จตุปาริสุทธิศีล. จริงอยู ศีลที่ทําลายแลว
ทานกลาวไวแลวในหนหลังในที่นี้ ทานกลาวถึงศีลที่ยังไมทําลาย.
บทวา พาหุสจฺจ ไดแก ความเปนผูสดับตรับฟงมาก, จริงอยู
พาหุสัจจะนั้น ยอมมีอุปการะมาก แกผูประกอบการเจริญภาวนา, การ
ประกอบสมถะวิปสสนา ยอมสําเร็จแกผูมากไปดวยความใครครวญโดย
ชอบ ในความเปนผูฉลาดในโพชฌงค ความเย็นอยางยอดเยี่ยม และความ
เปนผูประกอบในอธิจิตเปนตน.
บทวา ธมฺมาน ปวิจโย ยถาภูต ความวา การไตรตรอง โดย
ลักษณะที่ตรงกันขามจากรูปธรรมและอรูปธรรม และโดยสามัญญลักษณะ,
ดวยบทนี้ทานกลาวถึงอธิปญญา ธรรมและวิปสสนา.
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บทวา สจฺจาน อภิสมโย ไดแก การแทงตลอด ดวยอํานาจ
การตรัสรู คือการหยั่งรูถึงอริยสัจ มีทุกขเปนตน.
การตรัสรูแจงอริยสัจนี้นั้น ยอมมีโดยประการใด เพื่อจะแสดง
อริยสัจนั้น โดยประการนั้น ทานจึงกลาวคําวา ภาเวยฺย ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภาเวยฺย จ อนิจจฺ  ความวา บุคคล
พึงทําใหมี ใหเกิดขึ้นและใหเจริญอนิจจสัญญาในสังขารทั้งปวง โดยการ
ไมจําแนกวา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ดังนี้เปนตน หรือโดยการจําแนกวา
รูปอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ดังนี้เปนตน.
บทวา อนตฺตสฺ มีวาจาประกอบความวา พึงเจริญอนัตตสัญญา
ที่เปนไปแลววา ธรรมทัง้ ปวงเปนอนัตตาดังนี้. แมในบทที่เหลือทั้งหลาย
ก็อยางนี้.
บทวา อสุภสฺ ความวา สัญญาที่เปนไปแลววา ไมงาม เพราะ
สิ่งไมสะอาดคือกิเลสในกรัชกาย หรือในสังขารอันเปนไปในภูมิ ๓ แม
ทั้งหมด ไหลออกรอบดาน. จริงอยู อสุภสัญญานี้ มีทุกขสัญญาเปนบริวาร
ก็ดวยบทนั้นนั่นแหละ ถึงทุกขสัญญา ทานก็สงเคราะหไวในอสุภสัญญา
นี้เอง, บัณฑิตพึงทราบดังวามานี้แล.
บทวา โลกมฺหิ จ อนภิรตึ ไดแก สัญญาในเพราะการไมยินดียิ่ง
ในสังขารทั้งหลายที่เปนไปในภูมิ ๓ ในโลกทั้งปวง, ดวยบทนี้ ทาน
กลาวถึง อาทีนวานุปสสนา เเละนิพพิทานุปสสนา.
ก็พระเถระผูประกอบการเจริญวิปสสนาอยางนั้นแลว เมื่อจะใหหมู
ญาติเกิดความขวนขวาย คือเมื่อจะแสดงวา พึงเจริญธรรมเหลานี้ ดังนี้
จึงกลาวคาถาวา ภาเวยฺย จ โพชฺฌงฺเค ดังนี้เปนตน.
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เนื้อความแหงบาทคาถานั้นวา :- ชื่อวา โพชฌงค เพราะอรรถวา
เปนองคแหงความพรั่งพรอมของธรรม ๗ อยางมีสติเปนตน เพื่อการตรัสรู
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา โพชฌงค เพราะอรรถวา เปนองคแหงบุคคลผู
พรั่งพรอมดวยธรรมนั้น เพื่อการตรัสรู คือธรรมทัง้ หลาย มีสติเปนตน.
ธรรมเหลานั้น โพชฌงค ๗ ประการ มีสติเปนตน, อิทธิบาท ๔ มี
ฉันทะเปนตน, อินทรีย ๕ มีศรัทธาเปนตน, พละ ๕ มีศรัทธาเปนตน
เหมือนกัน และอริยมรรคมีองค ๘ คือมีสัมมาทิฏฐิเปนตน. ดวย จ
ศัพท ทานสงเคราะหเอาสติปฏฐานและสัมมัปปธานเขาดวย เพราะเหตุนั้น
พึงทําใหมี พึงทําใหเกิด และพึงเจริญโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประเภท
แมทั้งหมดเถิด. ในขอนัน้ การทําโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประเภทเหลานั้น
ใหเกิดขึ้นในขณะแหงโสดาปตติมรรค และการเจริญในขณะแหงอรหัต
มรรค. ขอนั้นเปนการสมควรแกสมณะ คือภิกษุแล.
พระเถระ ชี้แจงโพธิปกขิยธรรมอยางนั้น เมื่อจะแสดงวา บุคคลจะตรัสรูสมุทัยสัจ ก็ดว ยอํานาจการตรัสรูดวยการละ, จะตรัสรูนิโรธสัจ
ก็ดวยการตรัสรูดวยการทําใหแจง, เหมือนจะตรัสรูมรรคสัจได ก็ดวย
อํานาจการตรัสรูดวยการเจริญดังนี้ จึงกลาวคาถาสุดทายวา ตณฺห ปชเหยฺย
ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตณฺห ปชเหยฺย ความวา พึงตัด
ตัณหาทั้งหมด มีประเภทเชนกามตัณหาเปนตน โดยไมใหเหลือ ดวย
อริยมรรค, ญาณ ทานเรียกวา โมนะ ชื่อวา มุนิ เพราะประกอบพรอม
ดวยญาณนั้น.
บทวา สมูลเก อาสเว ปทาเลยฺย ความวา พึงทําลาย คือพึง
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ตัดอาสวะแมทั้งหมด มีกามาสวะเปนตน พรอมทั้งมูลราก มีกามราคานุสัย
เปนตน.
บทวา วิหเรยฺย วิปปฺ มุตฺโต ความวา เพราะละกิเลสทั้งหลายได
โดยประการทั้งปวงอยางนี้ จึงเปนผูหลุดพนในที่ทั้งปวง กระทําใหแจง
ซึ่งนิโรธ คือนิพพาน อันสละขาดซึ่งอุปธิกิเลสทั้งหมดไดอยู.
บทวา เอต ความวา ขอที่การอยูเชนนั้น นับวาเปนการสมควร
แกสมณะ คือภิกษุผูลอยบาปไดแลว.
พระเถระชี้แจงวา พระศาสนาเปนนิยยานิกะ โดยระบุถึงขอปฏิบัติ
อันสมควรเเกสมณะ และชี้แจงวาลัทธิภายนอก เปนอนิยยานิกะ เพราะ
ยอน (ทวน, ตรงกันขาม) พระศาสนานั้น. พราหมณมหาศาลเหลานั้น
มีความเลื่อมใสยิ่งในพระศาสนา พากันดํารงอยูในสรณะเปนตนแลว.
จบอรรถกถาโคตมเถรคาถาที่ ๗
จบปรมัตถทีปนี
อรรถกถาขุททกนิกาย เถรคาถา
ทสกนิบาต
ในทสกนิบาตนี้ พระเถระ ๗ องค คือ พระกาฬุทายีเถระ ๑
พระเอกวิหาริยเถระ ๑ พระมหากัปปนเถระ ๑ พระจูฬปนถกเถระ ๑
พระกัปปเถระ ๑ พระอุปเสนวังคันตปุตตเถระ ๑ พระโคตมเถระ ๑
ไดเปลงอุทานคาถาองคละ ๑๐ คาถา รวมเปน ๗๐ คาถา ฉะนี้แล.
จบทสกนิบาต
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เถรคาถา เอกาทสกนิบาต
๑. สังกิจจเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสังกิจจเถระ
อุบาสกคนหนึ่ง ไดออนวอนขอใหสังกิจจสามเณรอยูในวิหารแหง
หนึ่งดวยคาถาวา
[๓๗๗] ดูกอนพอสามเณร จะมีประโยชนอะไรในปา ภูเขา
ชื่อ อุชชุหานะ เปนที่ไมสบายในฤดูฝน เพราะฉะนั้น
ภูเขาอุชชุหานะจะมีประโยชนอะไรแกทาน ลมหัวดวน
พัดมาอยู ทานพอใจหรือ เพราะความเงียบสงัดเปนที่
ตองการของผูเจริญฌาน.
สังกิจจสามเณรตอบวา
ลมหัวดวนในฤดูฝน ยอมพัดผันเอาวลาหกไปฉันใด
สัญญาอันประกอบดวยวิเวก ยอมคราเอาจิตอาตมามาสู
ความสงัดก็ฉันนั้น กายคตาสติกัมมัฏฐาน อันประกอบ
ดวยความคลายกําหนัดในรางกาย ยอมเกิดขึ้นแกอาตมา
ทันที เหมือนกาอันเปนสัตวเกิดแตฟองไข มีสีดํา เที่ยว
อาศัยอยูในปาชาฉะนั้น บุคคลเหลาอื่นยอมไมรักษา
บรรพชิต และบรรพชิตก็ไมรักษาคนเหลาอื่น ภิกษุนั้นแล
เปนผูไมหวงใยในกามทั้งหลาย ยอมอยูเปนสุข แอง
ศิลาซึ่งมีน้ําใส ประกอบดวยหมูชะนีและคาง ดารดาษ
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ไปดวยสาหราย ยอมยังอาตมาใหยินดี การที่อาตมาอยู
ในเสนาสนะปา คือ ซอกเขาและถ้ําอันเปนที่สงัด เปน
ที่ซองเสพอาศัยแหงมวลมฤค ยอมทําใหอาตมายินดี
อาตมาไมเคยรูสึกถึงความดําริอันไมประเสริฐ ประกอบ
ดวยโทษเลยวา ขอสัตวเหลานี้จงถูกเบียดเบียน จงถูกฆา
จงไดรับทุกข อาตมาไดทําความคุนเคยกับพระศาสดาแลว
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา อาตมาทําเสร็จแลว อาตมา
ปลงภาระอันหนักลงแลว ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพ
แลว บรรลุถึงประโยชนที่กุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิต
ดวยศรัทธาตองการแลว ถึงความสิ้นไปแหงสังโยชน
ทั้งปวงแลว อาตมาไมยินดีความตาย ไมเพลิดเพลิน
ความเปนอยู และรอเวลาอยู เหมือนลูกจางรอใหสิ้น
เวลาทํางานฉะนั้น อาตมาไมยนิ ดีความตาย ไมเพลิดเพลินความเปนอยู และเปนผูมีสติสมั ปชัญญะ รอเวลา
ตายอยู.
ในเอกาทสกนิบาตนี้ พระสังกิจจเถระองคเดียวเทานั้น
ผูเสร็จกิจแลว หมดอาสวะ ไดภาษิตคาถาไว ๑๑ คาถา
ถวน ฉะนี้แล.
จบสังกิจจเถรคาถา
จบเอกาทสกนิบาต
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อรรถกถาเอกาทสกนิบาต
อรรถกถาสังกิจจเถรคาถาที่ ๑
ในเอกาทสกนิบาต มีคาถาของทานพระสังกิจจเถระ มีคําเริ่มตน
วา กึ ตวตฺโถ วเน ตาต ดังนี้. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
พระเถระแมนี้ ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงวิวัฏฏะ (พระนิพพาน) ในภพนั้น ๆ ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ ถือปฏิสนธิในตระกูลพราหมณมหาศาล ในกรุงสาวัตถี
เมื่อทานอยูในทองนั้นเอง มารดาปวยไขทํากาละไป. เมื่อมารดาถูกนําไป
ปาชาเผาอยู มดลูกไมไหม พวกมนุษยเอาหลาวแทงทอง กระทบที่สุด
ดวงตาของเด็ก. มนุษยเหลานั้นแทงทองนั้นแลว เอาถานเพลิงกลบไว
แลวก็หลีกไป. แมสวนแหงทองก็ไหม, สวนเด็กเสมือนกับรูปพิมพทองคํา
บนอังคาร ไดเปนเสมือนนอนอยูบนกลีบปทุมฉะนั้น. จริงอยู ธรรมดา
วาสัตวผูเกิดในภพสุดทาย ถึงจะถูกภูเขาสิเนรุทวมทับไว ยังไมบรรลุ
พระอรหัตสิ้นชีวิตไปยอมไมมี.
รุงขึ้นพวกมนุษยไปสูที่ปาชา เห็นเด็กนอนอยูอยางนั้น เกิดอัศจรรย
จิตไมเคยมี จึงพาเด็กไปยังบาน ถามพวกทํานายนิมิต พวกทํานายนิมิต
กลาววา ถาเด็กนี้จักอยูครองเรือนไซร ตลอดชั่วคนตระกูลที่ ๗ ไดรับ
ทุกขยาก ถาจักบวชไซร ก็จักแวดลอมไปดวยสมณะ ๕๐๐ เที่ยวไป.
พวกญาติกลาววา เอาเถอะในเวลาเขาเจริญวัย พวกเราจักใหบวชใน
สํานักทานพระสารีบุตรเถระของเรา พลางกลาววาสังกิจจะ เพราะถูกขอ
แทงที่ลูกตา ภายหลังจึงตั้งชื่อวา สังกิจจะ.
๑

๑. ฉบับภาษาอังกฤษวา ไมมีความทุกขยาก.
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ในเวลาเธอมีอายุ ๗ ขวบ ไดยนิ เรื่องที่ตนอยูในครรภ และการ
ตายของมารดา ก็เกิดความสลดใจจึงกลาววา ฉันจักบวช. พวกญาติ
กลาววา ดีละพอ ดังนี้แลวนําไปยังสํานักของพระธรรมเสนาบดี ไดมอบ
ใหดวยคําวา ขาแตทานผูเจริญ โปรดใหเด็กนี้บวชเถิด. พระเถระไดให
ตจปญจกกรรมฐานแลวใหเธอบวช. เธอบรรลุพระอรหัตพรอมดวย
ปฏิสัมภิทาในขณะปลงผมนั้นเอง อยูในปากับภิกษุประมาณ ๓๐ รูป ให
ภิกษุเหลานั้นพนจากมือโจร แมตนเองก็ทรมานโจรเหลานั้นใหบวชแลว
อยูกับภิกษุเปนอันมากในวิหารแหงหนึ่ง เห็นภิกษุเหลานั้นมัวทะเลาะกัน
จึงบอกภิกษุเหลานั้นดวยคําวา เราจะไปในที่อื่น ในเรื่องนี้มีความสังเขป
เพียงเทานี้. สวนความพิสดารพึงรูโดยนัยอันมาแลวในเรื่องแหงพระธรรมบทนั่นแล.
ลําดับนั้น อุบาสกคนหนึ่งประสงคจะอุปฏฐากเธอ จึงออนวอนให
เธออยูในที่ใกล ๆ จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา
ดูกอนพอสามเณร จะมีประโยชนอะไรในปา ภูเขา
ชื่ออุชชุหานะ เปนที่ไมสบายในฤดูฝน เพราะฉะนั้น
ภูเขาอุชชุหานะจะมีประโยชนอะไรแกทาน ลมหัวดวน
พัดมาอยู ทานพอใจหรือ เพราะความเงียบสงัดเปนที่
ตองการของผูเจริญฌาน.
สังกิจจสามเณรไดฟงดังนั้น จึงไดกลาวคาถา เหลานี้วา
ลมหัวดวนในฤดูฝน ยอมพัดผันเอาวลาหกไปฉันใด
สัญญาอันประกอบดวยวิเวก ยอมคราเอาจิตอาตมามาสู
ความสงัดก็ฉันนั้น กายคตาสติกัมมัฏฐาน อันประกอบ
๑

๑. ขุ. เถร ๒๖/ขอ ๓๗๗.
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ดวยความคลายกําหนัดในรางกาย ยอมเกิดขึ้นแกอาตมา
ทันที เหมือนกาอันเปนสัตวเกิดแตฟองไข มีสีดํา เที่ยว
อาศัยอยูในปาชาฉะนั้น บุคคลเหลาอื่นยอมไมรักษา
บรรพชิต และบรรพชิตก็ไมรักษาคนเหลาอื่น ภิกษุ
นั้นแลเปนผูไมหวงใยในกามทั้งหลาย ยอมอยูเปนสุข
แองศิลาซึ่งมีน้ําใส ประกอบดวยหมูชะนีและคาง ดารดาษไปดวยสาหราย ยอมยังอาตมาใหยินดี การที่อาตมา
อยูในเสนาสนะปา ซอกเขาและถ้ําอันเปนที่สงัด เปนที่
ซองเสพแหงมวลมฤค ยอมทําใหอาตมายินดี อาตมา
ไมเคยรูสึกถึงความดําริอันไมประเสริฐประกอบดวยโทษ
เลยวา ขอสัตวเหลานี้จงถูกเบียดเบียน จงถูกฆา จงได
รับทุกข อาตมาไดทําความคุนเคยกับพระศาสดาแลว คํา
สั่งสอนของพระพุทธเจา อาตมาทําเสร็จแลว อาตมา
ปลงภาระอันหนักลงแลว ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพ
แลว บรรลุถึงประโยชนที่กุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิต
ดวยศรัทธาตองการแลว ถึงความสิ้นไปแหงสังโยชน
ทั้งปวงแลว อาตมาไมยินดีความตาย ไมเพลิดเพลิน
ความเปนอยู และรอเวลาอยู เหมือนลูกจางรอใหสิ้น
เวลาทํางานฉะนั้น อาตมาไมยนิ ดีความตาย ไมเพลิดเพลิน ความเปนอยู และเปนผูมีสติสัมปชัญญะ รอ
เวลาตายอยู.
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ศัพท กึ ในบทวา กึ ตวตฺโถ วเน นี้ ในคาถานั้น ทานกลาว
ดวยลิงควิปลลาส. อธิบายวา ทานจะประโยชนอะไรในปา, คือจะเปน
ประโยชนอะไร ?
บทวา อุชฺชุหาโนว ปาวุเส ความวา ภูเขาลูกหนึ่ง ชื่อวา อุชฺช-ุ
หานะ. ก็ภูเขานั้นดารดาษไปดวยรกชัฏ มีแองน้ําและซอกเขามาก, มี
น้ําไหลในที่นั้น ๆ ไมเปนสัปปายะในฤดูฝน, เพราะฉะนั้น ภูเขาชื่อวา
อุชชุหานะ จึงมีประโยชนในบัดนี้คือในฤดูฝน. แตในที่นี้อาจารยบาง
พวกกลาววา นกตัวหนึง่ ชื่อวา อุชชุหานะ จึงอดทนความหนาวไมได,
ในฤดูฝนมันจึงแอบอยูในพุมปา, ตามมติของอาจารยบางพวกนั้น ทาน
จะมีความพอใจในปาหรือ เหมือนนกชื่อวา อุชชุหานะ ในฤดูฝนฉะนั้น.
บทวา เวรมฺภา รมณิยา เต มีวาจาประกอบความวา ลมหัวดวน
พัดมาอยู ทานจะมีความพอใจหรือ. อาจารยบางพวกกลาววา ถาใน
ภูเขาลูกหนึ่ง ชื่อวา เวรัมภา และวาเงื้อมเขา. ก็ในที่นั้นประกอบดวย
คมนาคม เวนจากความแออัดแหงหมูชน และเพียบพรอมดวยรมเงาและ
น้ํา, เพราะฉะนั้น ถ้ําเวรัมภาจึงเปนที่นารื่นรมยใจ สมควรทีจ่ ะอยูในปา,
เพราะเหตุไร ? เพราะเปนที่สงัดสําหรับผูเขาฌาน, เพราะเหตุที่ผูเขาฌาน
เชนนั้น จําตองปรารถนาเฉพาะความสงัด ในที่ใดที่หนึ่ง ฉะนั้น ทานจึง
กลาววา เจาอยาไปสูปาอันไกล จงอยูในถ้ําเวรัมภาเถิดพอ.
ก็ในขอนี้ มีอธิบายดังนี้วา เพราะเหตุเมื่อผูเขาฌาน ไดเสนาสนะ
อันผาสุกแกการอยู ควรเปนที่สงัดนั่นแล ฌานเปนตนยอมสําเร็จ เมื่อ
ไมได หาสําเร็จไม ฉะนั้น ในฤดูฝนเห็นปานนั้น ทานไมควรอยูในปา
แหงใดแหงหนึ่ง แตอาจอยูไดในถ้ําและเงื้อมเขาเปนตน.
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เมื่ออุบาสกกลาวอยางนั้น พระเถระเมื่อแสดงวา ปาเปนตนเทานั้น
ยอมยังเราใหยินดี จึงกลาวคํามีอาทิวา ยถา อพฺภานิ ดังนี้.
คํานั้นมีอธิบายดังนี้วา ในฤดูฝนลมหัวดวนบันลือลั่น ทําเมฆหมอก
ใหตกลงมาไปฉันใด สัญญาอันเกี่ยวดวยวิเวก ยอมทําจิตของเราใหกระจัด
กระจาย ยอมรั้งมาสูเฉพาะสถานที่สงัดเทานั้นฉันนั้น.
เหมือนอะไรเลา ? เหมือนกาอันเปนสัตวเกิดแตฟองไขไมขาวคือ
สีดํา เที่ยวอาศัยอยูในปาชาฉะนั้น.
บทวา อุปฺปาทยเตว เม สตึ สนฺเทหสฺมึ วิราคนิสฺสิต ความวา
กายคตาสติกรรมฐานอันประกอบดวยความคลายกําหนัดในกายนี้ ยอมเกิด
ขึ้นแกอาตมาทันที. ไดยินวา วันหนึ่งพระเถระเห็นซากมนุษยที่กาจิกกิน
กลับไดอสุภสัญญา ที่ทานหมายเอาจึงกลาวอยางนั้น. ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงแสดงวา เราปรารถนาจะอยูในปาเทานั้น เพราะฉันทราคะในกายไมมี
โดยประการทั้งปวง.
ก็ศัพทวา ยฺจ เปนสมุจจยัตถะ ดวย จ ศัพทนั้น ทานแสดงวา
ทานจงฟงเหตุแหงการอยูในปาของเราแมอื่น. ชนเหลาอื่นมีเสวกเปนตน
ยอมไมรักษาบรรพชิตใด เพราะไมมีผูที่จะพึงรักษา เหตุเปนผูอยูดวย
กรรมฐานมีเมตตาเปนอารมณ และเหตุไมมีเครื่องบริขารอันเปนที่ตั้งแหง
ความโลภ, อนึ่ง บรรพชิตใดไมรักษา ชนเหลาอื่นอันพัวพันดวยเครื่อง
กังวลอยางใดอยางหนึ่ง เพราะไมมีบุคคลเชนนั้นนั่นเอง.
บทวา ส เว ภิกฺขุ สุข เสติ ความวา ภิกษุนั้น ไมมีความอาลัย
คือเวนจากความหวงใยในวัตถุกามโดยประการทั้งปวง เพราะตัดกิเลสกาม
ไดเด็ดขาด ยอมอยูเปนสุขในที่ใดที่หนึ่ง, อธิบายวา เปนเสมือนในปา
ใกลบาน เพราะผูนั้นไมมีความระแวงรังเกียจ.
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บัดนี้ เพื่อแสดงความที่ภูเขาและปาเปนตนเปนที่นารื่นรมย และ
ความเปนที่ ๆ ตนเคยอยูอาศัย ทานจึงกลาววา อจฺเฉทิกา เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วสิต เม ไดแกสถานที่ๆ เราเคยอยู
บทวา วาฬมิคนิเสวิเต ไดแก ในปาที่มีเนื้อราย มีราชสีหและเสือ
เปนตน.
ดวยบทวา สงฺกปฺป นาภิชานามิ ทานแสดงถึงความเปนผูอยูดวย
กรรมฐานมีเมตตาเปนอารมณวา อาตมาไมรูสึกถึงการใหเกิดความดําริชั่ว
ตางดวยความพยาบาทและวิหิงสาเปนตนอันไมประเสริฐ จากจิตที่ประกอบ
ดวยโทษนั่นเองอยางนี้วา ขอสัตวผูมีปราณเหลาใดเหลาหนึ่ง จงถูกฆา
คือจงถูกประหารดวยเครื่องประหารมีลูกศรและหอกเปนตน จงถูกฆา
จงถูกเบียดเบียนดวย เครื่องประหารดวยคอนเปนตน หรือจงถึงคือประสบ
ทุกข ดวยอาการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ ความดําริผิดไมเคยเกิดขึ้นเลย.
บัดนี้ ทานแสดงถึงความที่กิจที่ตนทํา โดยนัยมีอาทิวา ปริจิณฺโณ
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปริจิณฺโณ ไดแก บําเรอแลวดวย
อํานาจการทําตามโอวาทานุสาสนี.
บทวา โอหิโต แปลวา ปลงลงแลว.
บทวา ครุโก ภาโร ไดแก ขันธภาระอันหนักกวา.
บทวา นาภินนฺทามิ มรณ ความวา ขาพเจาไมปรารถนาความตาย
วา เราจะตายอยางไรหนอ.
บทวา นาภินนฺหามิ ชีวิต ความวา เราไมปรารถนาแมชีวิตวา
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อยางไรหนอแล เราพึงมีชีวิตอยูไดนาน. ดวยคํานี้ทานแสดงถึงความที่
เรามีจิตเสมอกันในความตายและในชีวิต.
บทวา กาลฺจ ปฏิกงฺขามิ ความวา เรารอการปรินิพพานเทานั้น.
บทวา นิพฺพิส แปลวา ไมเพลิดเพลิน คือการทําการงานเพื่อ
คาจาง.
บทวา ภตโก ยถา ความวา ลูกจางกระทําการงานเพื่อคนอื่น แม
ไมเพลิดเพลินซึ่งความสําเร็จแหงการงาน ก็คงกระทําการงานอยูนั่นแล
อางถึงความสิ้นไปแหงวัน ฉันใด แมเราก็ฉันนั้น จะไมเพลิดเพลินถึงชีวิต
ก็ดี จะไมเพลิดเพลินถึงความตาย โดยยังอัตภาพใหเปนไปก็ดี ก็ยอม
หวังเฉพาะกาลสิ้นสุด, คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาสังกิจจเถรคาถาที่ ๑
จบปรมัตถทีปนี อรรถกถาเถรคาถา
เอกาทสกนิบาต
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เถรคาถา ทวาทสกนิบาต
๑. สีลวเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสีลวเถระ
[๓๗๘] ทานทั้งหลายพึงศึกษาศีลในศาสนานี้ ดวยวาศีลอัน
บุคคลศึกษาดีแลว สั่งสมดีแลว ยอมนําสมบัติทั้งปวง
มาใหในโลกนี้ นักปราชญเมื่อปรารถนาความสุข ๓
ประการ คือความสรรเสริญ ๑ การไดความปลื้มใจ ๑
ความบันเทิงในสวรรคเมื่อละไปแลว ๑ พึงรักษาศีล ดวย
วาผูมีศลี มีความสํารวม ยอมไดมิตรมาก สวนผูทุศีล
ประพฤติแตกรรมอันลามก ยอมแตกจากมิตร นรชน
ผูทุศีล ยอมไดรับการติเตียนและความเสียชื่อเสียง สวน
ผูมีศีล
ยอมไดรับการสรรเสริญและชื่อเสียงทุกเมื่อ
ศีลเปนเบื้องตน เปนที่ตั้ง เปนบอเกิดแหงคุณความดี
ทั้งหลาย และเปนประธานแหงธรรมทั้งปวง เพราะ
ฉะนั้น พึงชําระศีลใหบริสุทธิ์ สังวรศีลเปนเครื่องกั้น
ความทุจริต ทําจิตใหราเริง เปนทาที่หยั่งลงมหาสมุทร
คือนิพพานของพระพุทธเจาทั้งปวง เพราะฉะนั้น พึงชําระ
ศีลใหบริสุทธิ์ ศีลเปนกําลังหาที่เปรียบมิได เปนอาวุธ
อยางสูงสุด เปนอาภรณอันประเสริฐ เปนเกราะอันนา
อัศจรรย ศีลเปนสะพาน เปนมหาอํานาจ เปนกลิ่นหอม
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อยางยอดเยี่ยม เปนเครื่องลูบไลอันประเสริฐ บุคคลผู
สมบูรณดวยศีล ยอมหอมฟุงไปทั่วทุกทิศ ศีลเปนเสบียง
อันเลิศ เปนเสบียงเดินทางชั้นเยี่ยม เปนพาหนะอัน
ประเสริฐยิ่งนัก เปนเครื่องหอมฟุงไปทั่วทิศานุทิศ คน
พาลผูมีจิตไมตั้งมั่นในศีล ยอมไดรับการนินทาในเวลา
ที่มีชีวติ อยูในโลกนี้ เมื่อตายไปแลว ยอมไดรับทุกข
โทมนัสในอบายภูมิ ยอมไดรับทุกขโทมนัสในที่ทั่วไป
ธีรชนผูมีจิตตั้งมั่นดวยดีในศีล ยอมไดรับการสรรเสริญ
ในเวลาที่มีชีวิตอยูในโลกนี้ ครั้นตายไปแลว ก็ไดรับ
ความสุขโสมนัสในสวรรค ยอมรื่นเริงใจในที่ทุกสถาน
ในโลกนี้ ศีลเทานัน้ เปนยอด และผูมีปญญาเปนผูสูงสุด
ในโลกนี้ ความชนะในมนุษยโลกและเทวโลก ยอมมีได
เพราะศีลและปญญา.
จบสีลวเถรคาถา

อรรถกถาทวาทสกนิบาต
อรรถกถาสีลวเถรคาถาที่ ๑
ในทวาทสกนิบาต คาถาของทานพระสีลวเถระ มีคําเริ่มตนวา
สีลเมว ดังนี้. เรื่องนี้มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
พระเถระแมนี้ ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
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สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพนั้น ๆ ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดเปนโอรสของพระเจาพิมพิสารในกรุงราชคฤห ไดเปน
ผูมีพระนามวา สีลวะ. ครั้นเธอเจริญวัยแลว พระเจาอชาตศัตรูประสงค
จะฆาเธอ จึงยกขึ้นสูชางตัวซับมันดุราย แมพยายามอยูดวยอุบายตางๆ
ก็ไมสามารถจะใหตายได เพราะทานเกิดในปจฉิมภพ ไมมีอันตรายตอชีวิต
ในระหวางยังไมบรรลุพระอรหัต. พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นความเปน
ไปของเธอ จึงตรัสสั่งพระมหาโมคคัลลานเถระวา เธอจงนําสีลวกุมารมา.
พระเถระไดนําเธอมาพรอมดวยชางดวยกําลังแหงฤทธิ์.
กุมารลงจากชางถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรม อันสมควรแกอัธยาศัย
ของเธอ. เธอฟงธรรมแลวไดศรัทธา บรรพชาบําเพ็ญวิปสสนากรรม
ไมนานนักก็บรรลุพระอรหัต อยูในโกศลรัฐ. ลําดับนั้นพระเจาอชาตศัตรู
ทรงสั่งบังคับบุรุษทั้งหลายวา พวกทานจงฆา. ราชบุรุษเหลานั้นไปยัง
สํานักของพระเถระยืนอยูแลว ฟงธรรมกถาที่พระเถระแสดง เกิดความ
สังเวชมีจิตเลื่อมใสบวชแลว. พระเถระไดแสดงธรรมแกบรรพชิตเหลานั้น
ดวยคาถา เหลานี้ ความวา
ทานทั้งหลายพึงศึกษาศีลในศาสนานี้ ดวยวาศีลอัน
บุคคลศึกษาดีแลว สั่งสมดีแลว ยอมนําสมบัติทั้งปวงมา
ใหในโลกนี้ นักปราชญเมื่อปรารถนาความสุข ๓ ประการ
คือ ความสรรเสริญ ๑ การไดความปลื้มใจ ๑ ความ
บันเทิงในสวรรคเมือ่ ละไปแลว ๑ พึงรักษาศีล ดวยวา
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ขอ ๓๗๘.
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ผูมีศลี มีความสํารวม ยอมไดมิตรมาก สวนผูทุศีล
ประพฤติแตกรรมอันลามก ยอมแตกจากมิตร นรชนผู
ทุศีล ยอมไดรับการติเตียนและการเสียชื่อเสียง สวนผู
มีศีล ยอมไดรับการสรรเสริญและชื่อเสียงทุกเมื่อ ศีล
เปนเบื้องตน เปนที่ตั้ง เปนบอเกิดแหงคุณความดีทั้งหลาย
และเปนประธานแหงธรรมทั้งปวง เพราะฉะนั้น พึงชําระ
ศีลใหบริสุทธิ์ สังวรศีลเปนเครื่องกั้นความทุจริต ทําจิต
ใหราเริง เปนทาทีห่ ยั่งลงมหาสมุทร คือนิพพานของ
พระพุทธเจาทั้งปวง เพราะฉะนั้น พึงชําระศีลใหบริสทุ ธิ์
ศีลเปนกําลังหาที่เปรียบมิได เปนอาวุธอยางสูงสุด เปน
อาภรณอันประเสริฐ เปนเกราะอันนาอัศจรรย ศีลเปน
สะพาน เปนมหาอํานาจ เปนกลิ่นหอมอยางยอดเยี่ยม
เปนเครื่องลูบไลอันประเสริฐ บุคคลผูสมบูรณดวยศีล
ยอมหอมฟุงไปทั่วทุกทิศ ศีลเปนเสบียงอันเลิศ เปน
เสบียงเดินทางชั้นเยี่ยม เปนพาหนะอันประเสริฐยิ่งนัก
เปนเครื่องหอมฟุงไปทั่วทิศานุทิศ คนพาลผูมีจิตไมตั้งมั่น
ในศีล ยอมไดรับการนินทาในเวลาที่มีชีวิตอยูในโลกนี้
เมื่อตายไปแลว ยอมไดรับทุกขโทมนัสในอบายภูมิ ยอม
ไดรับทุกขโทมนัสในที่ทั่วไป ธีรชนผูมีจิตตั้งมั่นดวยดี
ในศีล ยอมไดรับการสรรเสริญในเวลาที่มีชีวิตอยูใน
โลกนี้ ครั้นตายไปแลว ก็ไดรับความสุขโสมนัสใน
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สวรรค ยอมรื่นเริงในที่ทุกสถานในโลกนี้ ศีลเทานั้นเปน
ยอด และผูมีปญญาเปนผูสูงสุดในโลกนี้ ความชนะใน
มนุษยโลกและเทวโลก ยอมมีไดเพราะศีลและปญญา.
บทวา อิธ ในบทวา สีลเมวิธ สิกฺเขถ, อสฺมึ โลเก นี้ ในคาถา
นั้น เปนเพียงนิบาต. กุลบุตรผูใครตอประโยชนในสัตวโลกนี้ พึงศึกษา
เฉพาะศีลในเบื้องตน ตางดวยจาริตศีลและวาริตศีลเปนตน, และเมื่อจะ
ศึกษาศีลนั้นใหเปนอันศึกษาแลวดวยดี พึงศึกษากระทําใหบริสุทธิ์บริบูรณ
ดวยดี โดยใหถึงภาวะที่ศีลไมขาดเปนตน.
บทวา อสฺมึ โลเก ความวา ในเบื้องตน พึงศึกษาศีล ในธรรม
ที่ควรศึกษาในสังขารโลกนี้.
ทานกลาววา สีล หิ เปนตน เพราะความที่ศีลเปนที่ตั้งมั่นแมแหง
ทิฏฐิสมบัติ.
ศัพทวา หิ ในคาถานั้น เปนตติยาวิภัตติ. เพราะศีลอันบุคคลเสพ
แลว อบรมแลว รักษาแลว ยอมนอมนํามาซึ่งสมบัติทั้งปวงคือ มนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ แกสัตวผูพรอมดวยศีลนั้น.
เมื่อจะแสดงขอความที่ทานกลาวไวโดยสังเขปวา ศีลยอมนอมนํา
สมบัติทั้งปวงมาใหโดยพิสดาร จึงกลาวคํามีอาทิวา สีล รกฺเขยฺย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รกฺเขยฺย แปลวา พึงรักษา. จริงอยู
บุคคลเมื่องดเวนจากปาณาติบาตเปนตน และบําเพ็ญวัตรปฏิวัตรให
บริบูรณ ชื่อวา ยอมรักษาศีลนั้น โดยครอบงําธรรมอัน เปนขาศึกเสียได.
บทวา เมธาวี แปลวา ผูมีปญญา. บทนี้เปนบทแสดงอุบายเครื่อง
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รักษาศีลนั้น, จริงอยู การสมาทานศีลนั้น และการที่ศีลนั้นไมกําเริบ
ยอมมีไดดวยกําลังแหงญาณ.
บทวา ปตฺถยมาโน แปลวา เมื่อปรารถนา.
บทวา ตโย สุเข ไดแก สุข ๓ อยาง. อีกอยางหนึ่ง เหตุแหง
ความสุข ทานประสงควาความสุข.
บทวา ปสส แปลวา ซึ่งเกียรติ, หรืออันวิญูชนสรรเสริญ.
บทวา วิตฺติลาภ แปลวา ไดความยินดี. แตอาจารยบางพวกกลาววา
วิตฺตลาภ ไดความปลื้มใจ, อธิบายวา ไดทรัพย. จริงอยู ผูมีศีลยอม
ประสบกองโภคะใหญ เพราะเปนผูไมประมาท.
บทวา เปจฺจ ไดแก ทํากาละแลว.
บทวา สคฺเค ปโมทน เชื่อมความวา ปรารถนาการบันเทิงดวย
กามคุณที่ชอบใจในเทวโลก. มีวาจาประกอบความวา เมื่อปรารถนาความ
สรรเสริญ คือไดความปลื้มใจในโลกนี้ และความบันเทิงดวยทิพยสมบัติ
ในโลกหนา พึงรักษาศีล.
บทวา สฺเมน ไดแก การสํารวมกายเปนตน . จริงอยู เมื่อ
สํารวม ไมเบียดเบียนใคร ๆ ดวยกายทุจริตเปนตน ใหอภัยทาน ชื่อวา
ยอมผูกมิตรไวได เพราะเปนที่รักและเปนที่พอใจ.
บทวา ธสเต แปลวา ยอมกําจัด.
บทวา ปาปมาจร ไดแก กระทําบาปกรรม มีปาณาติบาตเปนตน.
จริงอยู สัตวทั้งหลายผูใครตอประโยชน ยอมไมคบบุคคลผูทุศีล, โดย
ที่แทยอมเวนขาด.
บทวา อวณฺณ แปลวา ซึ่งโทษมิใชคุณ, หรือการครหาตอหนา.
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บทวา อกิตฺตึ ไดแก โทษมิใชยศ คือไมมีชื่อเสียง บทวา
วณฺณ แปลวา คุณ.
บทวา กิตฺตึ ไดแก ชื่อเสียง ความเปนผูปรารถนายศ.
บทวา ปสส ไดแก ความชมเชยตอหนา.
บทวา อาทิ แปลวา เปนมูล. จริงอยู ศีลเปนเบื้องตนแหงกุศลธรรม อยางที่ทานกลาวไววา เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุ เธอจงชําระศีล
อันเปนเบื้องตนเทานั้น ใหหมดจดในกุศลธรรม. ก็อะไรเปนเบื้องตน
แหงกุศลธรรม ก็ศีลที่บริสุทธิ์ดวยดีเปนเบื้องตนแหงกุศลธรรม.
บทวา ปติฏา ไดแก ตั้งมั่น, จริงอยู ศีลเปนที่ตั้งแหงอุตริมนุสธรรมทัง้ หมด. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ตัง้ อยูในศีล
เปนตน.
บทวา กลฺยาณฺจ มาตุก ความวา เปนบอเกิด คือใหกําเนิด
แหงกัลยาณธรรม มีสมถะและวิปสสนาเปนตน.
บทวา ปมุข สพฺพธมฺมาน ไดแก เปนประมุข คือเปนประธาน
อธิบายวา เปนทวารแหงความเปนไปแหงธรรมอันหาโทษมิไดทั้งหมด
มีปราโมทยเปนตน.
บทวา ตุสฺมา แปลวา โดยความเปนเบื้องตนเปนตน.
บทวา วิโสธเย ไดแก พึงใหสําเร็จ โดยความเปนศีลไมขาด
เปนตน.
บทวา เวลา ไดแก เปนแดน อธิบายวา เปนเขต เพราะอรรถวา
ไมกาวลวงจากทุจริต. หรือวาชื่อวา เวลา เพราะทําความเปนผูทุศีลให
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3ลวงเลยไป คือกําจัดความเปนผูทุศีล. ศีลชื่อวา สังวร เพราะปดทวาร
แหงการเกิดขึ้นแหงกายทุจริตเปนตน.
บทวา อภิหาสน ความวา ชื่อวา ยินดี เพราะความบันเทิงยิ่งแหง
จิต โดยความเปนเหตุไมตองเดือดรอน.
บทวา ติตฺถฺจ สพฺพพุทฺธาน ความวา และเปนดุจทาในการลอย
มลทินคือกิเลส และในการหยั่งลงสูมหาสมุทรคือพระนิพพาน แหง
พระพุทธเจาทั้งปวง คือพระสาวกพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระสัทมาสัมพุทธเจา.
บทวา สีล พล อปฺปฏิม ไดแก เปนกําลัง และเปนเรี่ยวแรงแหง
จอมทัพอันไมมีผูเสมอเหมือน ในการย่ํายีมารและเสนาแหงมาร.
บทวา อาวุธมุตฺตม ไดแก เปนเครื่องประหารอันสูงสุด ในการ
ตัดสังกิเลสธรรม. ชื่อวา อาภรณ เพราะเพิ่มความงามแกสรีระ.
บทวา เสฏ ความวา เปนสมบัติอันสูงสุด ตลอดกาลทั้งสิ้น. เปน
ประดุจเกราะ เพราะปองกันสัตวมีชีวิต, อาจารยบางพวกกลาววา ไมแตก
กระจาย อธิบายวา ไมทําลาย. ชือ่ วา เปนสะพาน เพราะอรรถวา
ไมจมลงดวยกิเลส เพราะกาวลวงหวงน้ําใหญคืออบาย และเพราะกาวลวง
หวงน้ําใหญคือสงสาร.
บทวา มเหสกฺโข แปลวา ผูมีกําลังมาก.
บทวา คนฺโธ อนุตตฺ โร ความวา กลิ่นอันยอดเยี่ยม เพราะฟุงทวน
ลมไปในทิศทั้งปวง เหตุเปนที่รื่นรมยแหงใจของชนทั้งปวง. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา เยน วาติ ทิโสทิส ความวา บุคคลผูพรั่งพรอมดวยกลิ่น
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คือศีลนั้น ยอมฟุงไปทั่วทิศนอยทิศใหญ คือสูทิศทั้งปวง บาลีวา ทิโสทิสา
ดังนี้ก็มี อธิบายวา สูทิศ ๑๐.
บทวา สมฺพลเมวคฺค ไดแก ขาวหอ ชื่อวา เสบียง. บุรษุ ถือเอา
ขาวหอเดินทางไป ไมลําบากดวยความทุกขเพราะความหิวในระหวาง
ทางฉันใด แมผูสมบูรณดวยศีลก็ฉันนั้น ถือเอาเสบียงคือศีลอันบริสุทธิ์
ดําเนินสูทางกันดารคือสงสาร ยอมไมลําบากในที่ ๆ ไปแลว ๆ เพราะ
เหตุนั้น ศีลจึงชื่อวา เปนเสบียงอันเลิศ, อนึ่ง ศีลชื่อวา เปนเสบียงเดิน
ทางอันยอดเยี่ยม เพราะไมทั่วไปกับโจรเปนตน และเพราะใหสําเร็จ
สมบัติที่ปรารถนาในที่นนั้ ๆ เมื่อกาวลวงไป ชื่อวานําไปใหถึงที่นั้นๆ หรือ
ที่ตามที่ปรารถนา. ชื่อวา อติวาหะ นําไปยิ่ง, ไดแก ยานพาหนะ. ศีลเปน
ธรรมชาติอันใคร ๆ ประทุษรายไมได เปนคุณชาติประเสริฐ เปนพาหนะ
อันประเสริฐยิ่ง เพราะเหตุใหถึงฐานะที่ปรารถนาได.
บทวา เยน ไดแก ดวย พาหนะอันประเสริฐยิ่งนัก. บทวา ยาติ
ทิโสทิส ความวา ยอมฟุงนําทั้งผูมาทั้งผูไปสูทิศนั้น ๆ โดยสะดวกทีเดียว.
บทวา อิเธว นินฺท ลภติ ความวา คนมีปญญาทรามแมในโลกนี้
เปนผูมีจิตอันกิเลสมีราคะเปนตนประทุษรายแลว ยอมไดรับความนินทาครหาวา ผูนี้เปนคนทุศีล เปนคนมีธรรมอันลามก. ละไปแลวแมใน
ปรโลก ยอมไดรับความนินทาจากยมบุรุษเปนตนในอบาย โดยนัยมีอาทิ
วา เปนชาติคนกาลี เปนอวชาต ดังนี้. ยอมไดรบั แตความนินทาอยาง
เดียวเทานั้นหามิได โดยที่แท เขาชื่อวาเปนคนพาลมีใจชั่วในที่ทุกสถาน
คือเปนผูมีจิตอันประพฤติชั่วในโลกนี้ ประทุษรายแลว เพราะใหเกิดทุกข
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ดวยอํานาจเหตุแหงกรรมเปนตน เพราะเหตุนั้น เขาจึงเปนผูชื่อวา เปน
คนพาล เปนผูโทมนัสในที่ทุกสถาน.
อยางไร ? เพราะเขาเปนผูมีจิตไมตั้งมั่นในศีลทั้งหลาย คือมีจิตไม
ตั้งอยู ไมประดิษฐานอยูในศีลทั้งหลายโดยชอบ.
บทวา อิเธว กิตฺตึ ลภติ ความวา ฝายผูมีใจดีในโลกนี้ ก็ยอมได
รับเกียรติวา เปนสัปบุรุษ มีศีลมีกลั ยาณธรรม. เขาละไปแลวแมในปรโลก
ในสวรรค ยอมไดรับเกียรติยศวา ผูน ี้เปนสัปบุรุษ มีศลี มีกัลยาณธรรม
จริงอยางนั้น เขายอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทพทั้งหลาย. ยอมไดรับ
แตเกียรติยศอยางเดียวเทานั้นก็หาไม โดยที่แท เขาไดชื่อวาเปนนักปราชญ
เพียบพรอมดวยปญญา มีจิตตั้งมั่นอิ่มเอิบดวยดี ประดิษฐานอยูดวยดีใน
ศีลทั้งหลาย ชื่อวาเปนผูมีใจดี คือถึงพรอมดวยโสมนัส เพราะการประพฤติ
สุจริตในโลกนี้ ในที่ทกุ สถาน เพราะไดรับสมบัติในโลกหนา.
ศีลในบทวา สีลเมว อิธ อคฺค นี้ มี ๒ อยาง คือโลกิยศีล ๑
โลกุตรศีล ๑. ในศีล ๒ อยางนั้น โลกิยศีล อันดับแรก ยอมนําคุณวิเศษ
อันใหเกิดในความเปนกษัตริยมหาศาลเปนตน ในกามโลก และเปนเหตุ
แหงความเปนบุคคลผูไดการอุบัติอันพิเศษ ในเทวโลก และพรหมโลก
เปนตน. สวนโลกุตรศีลยอมใหกาวลวงวัฏทุกขแมทั้งสิ้นเสียได เพราะฉะนั้น ศีลชือ่ วาเปนยอดโดยแท. สมจริงดังที่ทานกลาวไววา
บุคคลยอมเขาถึงความเปนกษัตริยดวยพรหมจรรย
อยางเลว ยอมเขาถึงความเปนเทพดวยพรหมจรรยอยาง
กลาง และยอมหมดจดดวยพรหมจรรยอยางสูง ดังนี้.
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และวา ภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพึงหวังวา เราพึงไดจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร และวา ภิกษุพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณ
ในศีลทั้งหลายเทานั้น, และวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความตั้งใจมั่นของผูมี
ศีลยอมสําเร็จ เพราะเปนผูบริสุทธิ์ ดังนี้.
แตในภาวะที่เลิศ โลกุตรศีลละธรรมอันเปนขาศึกเสียไดโดยประการ
ทั้งปวง ลวงสังสารทุกขเสียไดดังแตภพที่ ๗ จึงไมจําตองกลาวถึงเลย
ดวยบทวา ปฺวา ปน อุตฺตโม นี้ ทานกลาวถึงความที่ปญญา
นั่นแหละประเสริฐสุด โดยบุคลาธิษฐานวา ก็บุคคลผูมีปญญา ยอมเปน
ผูสูงสุด คือประเสริฐสุดอยางยิ่ง.
บัดนี้ เมื่อจะแสดงภาวะที่ศีลและปญญาประเสริฐสุดโดยกิจ ทานจึง
กลาววา ชัยชนะในมนุษยโลกและเทวโลก ยอมมีไดเพราะศีลและปญญา.
ก็บทวา ชย นี้ พึงเห็นวา เปนลิงควิปลาส, บาลีที่เหลือวา อหุ
บัณฑิตพึงนํามาเชื่อมเขา.
ชื่อวา ปฺาณ เพราะอรรถวารูทั่ว ในคาถานั้นเปนอันชื่อวา
ชนะธรรมอันเปนขาศึก เพราะศีลและปญญา.
จริงอยู ปญญาเวนศีลเสียเกิดไมได และศีลเวนปญญาแลว ยอม
กระทําหนาที่เอง, ก็ธรรมทั้งสองนั้นสนับสนุนซึ่งกันและกัน, สมจริง
ดังคําที่ทานกลาวไววา ปญญาอันศีลชําระแลว ศีลอันปญญาชําระแลว
บทวา มนุสฺเสสุ จ เทเวสุ นี้ เปนบทแสดงความพิเศษแหงฐานะ
ของศีลและปญญานั้น, ความจริงในขอนั้น ธรรมเหลานั้น ยอมมีความ
แปลกกันเปนไปอยู ก็ในขอนั้น สมาธิยอมเห็นดวยศีล เพราะเปนฐาน
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ของปญญา หรือยอมเห็นดวยปญญา เพราะทําใหเกิดและเปนฐานของศีล
เปนตน.
พระเถระเมื่อแสดงธรรมโดยยกศีลขึ้นเปนประธาน แกภิกษุเหลานั้น
ดวยอาการอยางนี้ จึงพยากรณพระอรหัตผล โดยแสดงถึงความที่ตนเปน
ผูมีคุณธรรม มีศลี บริสุทธิ์ดวยดีเปนตน.
จบอรรถกถาสีลวเถรคาถาที่ ๑
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๒. สุนีตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสุนีตเถระ
[๓๗๙] เราเกิดมาในสกุลต่ํา เปนคนยากจน มีเครื่องบริโภค
นอย การงานของเราเปนการงานต่ํา เราเปนคนเทดอกไม
เราถูกมนุษยเกลียดชัง ดูหมิ่น และแชงดา เราถอมตน
ไหวหมูชนเปนอันมาก ครั้งนัน้ เราไดเห็นพระพุทธเจา
ผูเปนมหาวีรบุรุษ หอมลอมดวยพระภิกษุสงฆ เสด็จเขา
ไปสูพระนครอันอุดมของชาวมคธเพื่อบิณฑบาต เราจึง
วางกระเชาลงแลวเขาไปถวายบังคม พระองคผูเปนอุดม
บุรษุ ไดประทับยืนอยูเพื่ออนุเคราะหเรา ครั้งนั้นเราได
ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระศาสดาแลว ยืนอยู ณ
ที่ควรสวนขางหนึง่ แลวจึงทูลขอบรรพชากะพระองคผู
สูงสุดกวาสัตวทั้งปวง ลําดับนั้น พระศาสดาผูมีพระกรุณาอนุเคราะหสัตวโลกทั้งปวง ไดตรัสเรียกเราวา จง
เปนภิกษุมาเถิด พระดํารัสนั้นเปนอุปสมบทของเรา เมื่อ
เราอุปสมบทแลว อยูในปาแตผูเดียวไมเกียจคราน ได
ทําตามพระดํารัสของพระศาสดาผูพิชิตมารที่ทรงสั่งสอน
เรา ในราตรีปฐมยาม เราก็ระลึกถึงชาติกอน ๆ ได ใน
มัชฌิมยาม ก็ไดทพิ ยจักษุ ในปจฉิมยาม เราก็ทําลาย
กองแหงความมืด คืออวิชชาได ครั้นรุงราตรีพระอาทิตย
อุทัย เทพเจาเหลาอินทรและพรหมทั้งหลาย พากัน
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ประนมอัญชลีนมัสการเรา พรอมกับกลาววา ขาแตทาน
ผูเปนบุรุษอาชาไนย ขอนอบนอมตอทาน ขาแตทานผู
เปนอุดมบุรษุ ขอนอบนอมตอทาน ขาแตทานผูนิรทุกข
ทานเปนผูสิ้นอาสวะ เปนทักขิไณยบุคคล ลําดับนั้น
พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเราหอมลอมดวยหมูเทพเจา
จึงทรงยิ้มแยม แลวตรัสเนื้อความนี้วา บุคคลชื่อวาเปน
พราหมณเพราะคุณธรรม ๔ ประการ คือ ตบะ ๑ พรหมจรรย ๑ สัญญมะ ๑ ทมะ ๑ ทานผูรูทั้งหลายกลาวบุคคล
ผูประกอบดวยคุณธรรม ๔ ประการ มีตบะเปนตนนั้นวา
เปนพราหมณผูอุดม.
จบสุนีตเถรคาถา
ในทวาทสกนิบาตนี้ พระเถระ ๒ รูป คือ พระสีลวเถระ ๑
พระสุนีตเถระ ๑ ลวนแตมีมหิทธิฤทธิ์ ไดภาษิตคาถารูปละ ๑๒ คาถา
รวมเปน ๒๔ คาถา ฉะนี้.
จบทวาทสกนิบาต

อรรถกถาสุนีตเถรคาถาที่ ๒
คาถาของทานพระสุนีตเถระ มีคําเริ่มตนวา นีเจ กุลมฺหิ ดังนี้
เรื่องนี้มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
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พระเถระแมนี้ ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ ทองเที่ยวไปในเทวโลก และมนุษยโลก ใน
กาลวางพระพุทธเจา บังเกิดในเรือนมีตระกูล เจริญวัยแลว ขวนขวาย
ในการเลนกีฬากับคนพาลทั้งหลายเที่ยวไป เห็นพระปจเจกพุทธเจาองค
หนึ่ง กําลังเที่ยวบิณฑบาตในบาน จึงคําวา ทานจะประโยชนอะไร ดวย
การปกปดกายทั้งสิ้นแลวเที่ยวภิกขาจารโดยประการทั้งปวง เหมือนราง
ของหญิงสาว ควรจะหาเลี้ยงชีพดวยกสิกรรมและวาณิชกรรมเปนตน มิใช
หรือ หากทานไมสามารถจะทํากสิกรรมเปนตนนั้นไซร ทานจงนําปสสาวะ
และอุจจาระเปนตนในทุกๆ เรือนออกไป จงเลี้ยงชีพโดยการชําระลางพื้น
ในภายหลัง.
เพราะกรรมนั้น ทานจึงไหมในนรก ดวยเศษแหงกรรมนั่นเอง
จึงบังเกิดในตระกูลแหงบุคคลผูเทดอกไม สิ้นหลายรอยชาติแมในมนุษยโลก. เลี้ยงชีพโดยอาการเชนนั้น ก็ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดใน
ตระกูลแหงบุคคลผูเทดอกไมนั้นเอง เมื่อไมไดวัตถุสักวาอาหารและเครื่อง
นุงหม ก็เลีย้ งชีพดวยกรรมคือการชําระลางอุจจาระ.
ครั้งในปจฉิมยาม พระผูมีพระภาคเจา ทรงเขามหากรุณาสมาบัติ
ที่พระพุทธเจาเคยประพฤติมา ออกจากสมาบัตินั้นแลว ทรงตรวจดู
สัตวโลกดวยพุทธจักษุ ทรงเห็นธรรมอันเปนอุปนิสัยแหงพระอรหัต อัน
ลุกโพลงในภายในหทัยของสุนีตะ เหมือนประทีปลุกโพลงในหมอฉะนั้น
เมื่อราตรีสวางแลว ทรงครองผาแตเชา ถือบาตรและจีวรแวดลอมไปดวย
ภิกษุสงฆ เสด็จเที่ยวบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห เสด็จดําเนินไปตามถนน
ที่สุนีตะกระทํากรรมคือการชําระลางอุจจาระ.
ฝายสุนีตะ กระทําอุจจาระและหยากเยื่อและอาหารที่เปนเดนเปนตน
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ในที่นั้น ๆ ใหเปนกอง แลวใสในตะกราหาบหลีกไป เห็นพระศาสดา
แวดลอมไปดวยภิกษุสงฆกําลังเสด็จมาอยู พรั่นพรึงมีหทัยวุนวายชื่นชมอยู
และเมื่อไมไดโอกาสเปนที่แอบซอน จึงวางหาบไวที่ขางฝาเรือน ไดยืน
แอบฝาประคองอัญชลีโดยขางหนึ่ง เหมือนตามเขาไป อาจารยบางพวก
กลาววา ทานประสงคจะหลีกไปโดยทางชองฝาก็มี.
พระศาสดาเสด็จถึงที่ใกลเธอ ทรงพระดําริวา ผูนชี้ ื่นชมเราผูอัน
กุศลมูลกระตุนเตือนตนอยู แมในทีพ่ รอมหนาก็ยังละอาย เพราะมีชาติ
และกรรมเลว เอาเถิด เราจะใหเธอเกิดความแกลวกลา ดังนี้. จึงตรัส
เรียกวาสุนีตะ ดวยพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมอันลึกซึ้ง บันลือไปทั่วนคร
ดวยเสียงไพเราะออนหวานดังเสียงนกการะเวก แลวตรัสวา เพราะความ
เปนอยูลําบากนี้ เธอจักอาจเพื่อจะบวชไดไหม ?. สุนีตะถูกพระดํารัสของ
พระศาสดารดเฉพาะ เหมือนถูกรดดวยน้ําอมฤต จึงเสวยปติและโสมนัส
อยางยิ่ง จึงกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ถาแมบุคคลทั้งหลายผู
เชนขาพระองค ยอมไดบวชในที่นี้ไซร เพราะเหตุไร ถาพระองคจักไม
บวช ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองคจงใหขาพระองคไดบวชเถิด.
พระศาสดาตรัสวา จงเปนภิกษุมาเถิด ในขณะนั้นนั่นเอง ทานได
บรรพชาและอุปสมมทโดยเอหิภิกษุภาวะ ทรงบาตรและจีวรอันสําเร็จดวย
ฤทธิ์ เปนราวกะวาพระเถระ ๖๐ พรรษา ไดอยูในสํานักพระศาสดา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงนําทานไปยังวิหาร ตรัสบอกกรรมฐานแลว . ทาน
ยังสมาบัติ ๘ และอภิญญา ๕ ใหบังเกิดกอน แลวเจริญวิปสสนา ได
เปนผูไดอภิญญา ๖ เทพมีทาวสักกะเปนตน และพรหมเขาไปหาทานแลว
นมัสการ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
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เทวดา ๗๐๐ และพรหมเปนอันมาก และพระอินทร
มีจิตเลือ่ มใสเขาไปนมัสการทานสุนีตะ ผูเปนดังมา
อาชาไนย ถูกชาติและชราครอบงํา ดังนี้เปนตน.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงเห็นทานแวดลอมไปดวยหมูเทพ ทรงกระทํา
การแยมแลวทรงสรรเสริญ ทรงแสดงธรรมดวยพระคาถาวา ตเปน
พฺรหฺมจริเยน. ลําดับนัน้ ภิกษุเปนอันมากประสงคจะใหทานบันลือ
สีหนาท จึงถามทานวา อาวุโสสุนีตะ เพราะเหตุไร ทานจึงออกจากตระกูล
บวช หรือทานบวชไดอยางไร และทานแทงตลอดสัจจะไดอยางไร ? ทาน
เมื่อจะประกาศเรื่องนั้นทั้งหมด จึงบันลือสีหนาทดวยคาถาเหลานี้วา
เราเกิดมาในสกุลต่ํา เปนคนยากจน มีเครื่องบริโภค
นอย การงานของเราเปนการงานต่ํา เราเปนคนเทดอกไม
เราถูกมนุษยเกลียดชัง ดูหมิน่ และแชงดา เราถอมตน
ไหวหมูชนเปนอันมาก ครั้งนัน้ เราไดเห็นพระพุทธเจา
ผูเปนมหาวีรบุรุษ หอมลอมดวยภิกษุสงฆ เสด็จเขาไป
สูนครอันอุดมของชาวมคธเพื่ออบิณฑบาต เราจึงวาง
กระเชาลงแลวเขาไปถวายบังคม พระองคผูเปนอุดมบุรุษ
ไดประทับยืนอยูเพื่ออนุเคราะหเรา ครั้งนั้นเราไดถวาย
บังคมพระยุคลบาทของพระศาสดาแลว ยืนอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง แลวจึงทูลขอบรรพชากับพระองคผูสูงสุด
กวาสัตวทั้งปวง ลําดับนั้น พระศาสดาผูมีพระกรุณา
อนุเคราะหสัตวโลกทั้งปวง ไดตรัสเรียกเราวา จงเปน
ภิกษุมาเถิด พระดํารัสนั้นเปนอุปสมบทของเรา เมื่อเรา
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อุปสมบทแลว อยูในปาแตผูเดียว ไมเกียจคราน ไดทํา
ตามดํารัสของพระศาสดาผูพิชิตมารที่ทรงสั่งสอนเรา ใน
ราตรีปฐมยาม เราก็ระลึกถึงชาติกอน ๆ ได ในมัชฌิมยาม ก็ไดทิพยจักษุ ในปจฉิมยาม เราก็ทาํ ลายกองแหง
ความมืด คืออวิชชาได ครั้นรุงราตรีพระอาทิตยอุทัย
เทพเจาเหลาอินทรและพรหมทัง้ หลาย พากันประนม
อัญชลีนมัสการเรา พรอมกับกลาววา ขาแตทานผูเปน
บุรษุ อาชาไนย ขอนอบนอมตอทาน ขาแตทานผูเปน
อุดมบุรุษ ขอนอบนอมตอทาน ขาแตทานผูนิรทุกข
ทานเปนผูสิ้นอาสวะ เปนทักขิไณยบุคคล ลําดับนั้น
พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเราหอมลอมดวยหมูเทพเจา
จงไดทรงยิ้มแยมและไดตรัสเนื้อความนี้วา บุคคลชื่อวา
เปนพราหมณเพราะคุณธรรม ๔ ประการ คือ ตบะ ๑
พรหมจรรย ๑ สัญญมะ ๑ ทมะ ๑ ทานผูรูทั้งหลาย
กลาวบุคคลผูประกอบดวยคุณธรรม ๔ ประการ มีตบะ
เปนตนนั้นวา เปนพราหมณผูอุดม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นีเจ ไดแก ลามก คือเลวกวาตระกูล
ทั้งปวง. จริงอยู ภาวะที่ตระกูลสูงและต่ําหมายเอาสัตวทั้งหลาย. ก็พระเถระนี้ เมื่อจะแสดงความที่ตนเกิดในตระกูลเลวทราม ซึ่งเลวกวาตระกูล
ทั้งปวง จึงกลาววา เราเกิดในตระกูลต่ํา. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
นีเจ ซึ่งแปลวา ลามก คือเลวกวาตระกูลทั้งปวง.
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บทวา ทลิทฺโท แปลวา ผูทุกขยาก. จริงอยู คนเข็ญใจบางพวก
ไดอาหารและผานุงหมในบางคราว มีความเปนไปอยางฝดเคือง, ก็เรา
ชื่อวาเปนคนเลว เพราะมีความเปนไปโดยฝดเคืองทุก ๆ เวลา เปนเหมือน
บุคคลยกหมอขาวขึ้นสูเตาไฟ เมื่อจะแสดงคําที่ควรแสดงวา แมเพียงน้ํา
หนอยหนึ่ง เราก็ไมไดเห็นเลย จึงกลาววา มีโภชนะนอย.
เมื่อจะแสดงวา บางคนเกิดในตระกูลต่ําทั้งเปนคนจน แตการงาน
และอาชีพไมต่ํา สวนเราไมเปนอยางนั้น จึงกลาววา เราเปนผูมีการ
งานเลว ดังนี้. หากมีคําถามสอดเขามาวา เปนเชนไร ? ตอบวา เรา
เปนคนเทดอกไม เหมือนบุคคลมีมือพิการ ผูนี้มีชอื่ เชนนี้ดวยอํานาจแหง
ความประพฤติวาเปนคนเทดอกไม, หรือถูกกลาวอยางนั้นดวยชั้นคนชําระ
อุจจาระ เพราะเปนผูมีสีเหมือนที่นอนที่ปูดวยดอกไมเหี่ยวแหง.
บทวา ชิคุจฺฉิโต ถูกเขาดูหมิ่นโดยชาติและการงาน. บทวา มนุสฺสาน
แปลวา อันพวกมนุษย. บทวา ปริภูโต แปลวา ดูหมิ่น. บทวา วมฺภิโต
ไดแก อันเขาขมขู.
บทวา นีจ มน กริตฺวาน ความวา ยกมนุษยเหลาอื่นขึ้น เหมือนยก
ขึ้นสูภูเขาสิเนรุ กระทําตนใหเปนคนเลวกวาขี้เทาของมนุษยเหลานั้น คือ
กระทําใจใหต่ํา คือเลวตามปกติ.
บทวา วนฺทิสฺส พหุก ชน ความวา เราไหว คือประคองอัญชลี
เหนือเศียรเกลานอบนอม ในกาลที่ตนเห็นมหาชนหนาแนน.
ศัพทวา อถ เปนนิบาต ใชในการแสดงระหวางถึงหนาที่.
บทวา อทฺทสาสึ แปลวา ไดเห็นแลว.
บทวา มคธาน ความวา พระราชกุมาร ชาวชนบท ชื่อวา มคธะ,
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ชนบทแมหนึ่งอันเปนที่อยูของพระราชกุมารเหลานั้น เขาเรียกวา มาคธะ
เพราะเจริญ, อธิบายวา แหงชนบทชื่อวา มคธะ.
บทวา ปุรุตฺตม ไดแก นครสูงสุด.
บทวา พฺยาภงฺคึ แปลวา หาบ.
บทวา ปพฺพชฺช อหมายาจึ ความวา เมื่อพระศาสดาทรงกระทํา
โอกาสวา สุนีตะ เธอจะบวชไหม. เราจึงไดขอบรรพชา.
บทวา อาสูปสมฺปทา ความวา เปน อุปสมฺปทา ดวยเหตุเพียง
พระดํารัสของพระศาสดาวา จงเปนภิกษุมาเถิด.
บทวา รตฺติยา เปนตน เปนบทแสดงกิจแหงขอปฏิบัตินั้น. ใน
คํานั้นทานกลาว ทุติยาวิภัตติดวยอํานาจอัจจันตสังโยควา ตลอดปฐมยาม
ตลอดมัชฌิมยาม เพราะปุพเพนิวาสญาณ และอนาคตังสญาณมีกิจมาก.
อาสวักขยญาณหาเปนเชนนั้นไม เพราะเปนไปดวยอํานาจการตรัสรูคราว
เดียว เพราะฉะนั้น บทวา ปจฺฉิเม ยาเม พึงเห็นวาทานกลาวดวย
อํานาจสัตตมีวิภัตติ.
บทวา อินฺโท ไดแก ทาวสักกเทวราช.
บทวา พฺรหฺมา ไดแกทาวมหาพรหม. ดวยศัพทวา อินฺทพฺรหฺม
พึงเห็นวาทานกลาวถึงการมาแหงกามเทพ และพรหมเหลาอื่นนั่นเอง.
จริงอยู นิเทศอยางอุกฤษฏนั้น ยอมเปนเหมือนอุทาหรณวา พระราชา
เสด็จมาแลว.
บทวา นนสฺสึสุ ไดแก กระทํานมัสการดวยกายและดวยวาจา.
ในคํานั้น พระเถระเมื่อจะแสดงการนอบนอมที่กระทําดวยกาย จึง
กลาวคํามีอาทิวา นโมเต ดังนี้ เพื่อจะกลาววา ปฺชลี แลวแสดงถึง
การนมัสการที่กระทําดวยวาจา.
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ดวยศัพทวา เทวสงฺฆปุรกฺขต ทานถือเอาพวกพรหม เพราะเปน
อุปปตติเทพ.
บทวา สิต ปาตุกริตฺวาน ความวา พระศาสดาทรงอาศัยความที่
โอวาทของพระองคมีผลมาก และคุณสมบัติของเทพและพรหม จึงไดทรง
กระทําการแยมใหปรากฏ. ก็แลเมื่อจะทรงกระทําใหปรากฏ ไมทรงแสดง
พระทนตเหมือนคนเหลาอื่น แตทรงแยมพระโอษฐหนอยหนึ่ง และรัศมี
แหงแกวผลึกและแกวมุกดาอันเปนทิพยที่ถูกเหตุเพียงเทานั้นครอบงํา รัศมี
แหงดวงดาวและพระจันทรที่แยมลงมา รัศมีทึบซึ่งเกิดแตพระทาฐะสุกปลั่ง
เปลงออกกระทําประทักษิณพระโอษฐของพระศาสดา ๓ ครั้ง เทพและ
พรหมเห็นพระศาสดาแลว แมไปขางหลังก็รูไดวา พระศาสดาทรงกระทํา
การแยมใหปรากฏ.
บทวา ตเปน ไดแก ดวยความสํารวมอินทรีย อาจารยบางพวก
กลาววา ดวยการสมาทานธุดงค.
บทวา สยเมน ไดแก ดวยศีล. บทวา ทเมน ไดแก ดวยปญญา.
บทวา พฺรหฺมจริเยน ไดแก ดวยการประพฤติอันวิเศษประเสริฐ
สุด.
บทวา อเตน ไดแก ดวยตบะเปนตน ตามที่กลาวแลว.
ชื่อวา เปนพราหมณ เพราะเปนผูลอยบาป.
บทวา เอต ไดแก ตบะเปนตนตามที่กลาวแลว.
บทวา พฺราหฺมณมุตฺตม ไดแก พราหมณผูสูงสุด, หรือในบรรดา
พราหมณทั้งหลาย ทานเปนผูสูงสุด คือประเสริฐกวาพราหมณทั้งหมด.
บาลีที่เหลือวา อหุ พึงนํามาเชื่อมเขา.
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อีกอยางหนึ่งทานกลาว พฺรหฺมฺ ความเปนพรหมวา พราหมณ,
ทานเปนพรหมผูสูงสุดดวยอาการอยางนี้, อธิบายวา ไมใชชาติเปนตน.
จริงอยู ชาติตระกูล ประเทศ โคตร และสมบัติเปนตน หาเปน
เหตุแหงความเปนพระอริยะไม, แตอธิศีลสิกขาเปนตนเทานั้นเปนเหตุ,
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ดอกบัวมีกลิ่นหอม พึงเกิดในกองหยากเยื่อ อัน
บุคคลทิ้งแลวใกลทางใหญ ดอกบัวนั้น พึงเปนที่ชอบใจ
ฉันใด สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา เมือ่ ปุถุชนเปน
ดังกองหยากเยื่อเกิดแลว ยอมไพโรจนลวงซึ่งปุถุชน
ผูมืดทั้งหลาย ดวยปญญาฉันนั้น.
พระเถระ อันภิกษุเหลานั้นถามแลวอยางนี้ เมื่อจะแกเนื้อความนั้น
ดวยคาถาเหลานี้ จึงบันลือสีหนาท ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาสุนีตเถรคาถาที่ ๒
จบปรมัตถทีปนี อรรถกถาเถรคาถา
ทวาทสกนิบาต
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เถรคาถา เตรสกนิบาต
๑. โสณโกฬิวิสเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระโสณโกฬิวิสเถระ
[๓๘๐] ผูใดเปนผูสําเร็จความปรารถนา เปนผูสูงสุดในแวนแควนของพระเจาอังคะ วันนี้ ผูนั้นมีนามวาโสณะ เปน
ผูเยี่ยมในธรรมทั้งหลาย เปนผูถึงฝงแหงทุกข ภิกษุพงึ
ตัดสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ พึงละสังโยชนเบื้องบน ๕ และ
พึงเจริญอินทรีย ๕ ใหยิ่ง ภิกษุผูลวงธรรมเปนเครื่อง
ของ ๕ ทานเรียกวา ผูขามโอฆะไดแลว ศีล สมาธิ
และปญญา ของภิกษุผูมีมานะเพียงดังวาไมออยกขึ้นแลว
ผูประมาท ยินดีในอายตนะอันมีในภายนอก ยอมไมถงึ
ความบริบูรณ กิจใดที่ควรทํา ภิกษุเหลานีม้ าละทิ้งกิจอัน
นั้นเสีย แตมาทํากิจที่ไมควรทํา อาสวะทั้งหลายยอม
เจริญแกภิกษุเหลานัน้ ผูมีมานะเพียงดังไมอออันยกขึ้น
แลว เปนผูประมาท สวนภิกษุเหลาใดปรารภกายคตาสติ
ดวยดีเปนนิตย ภิกษุเหลานั้นกระทํากรรมที่ควรทําเนืองนิตย ยอมไมเสพกรรมมิใชกิจ อาสวะของภิกษุเหลานัน้
ผูมีสติสัมปชัญญะ ยอมถึงความสิ้นสูญ เมื่อมีทางตรง
พระพุทธเจาตรัสบอกไวแลว ขอทานทั้งหลายจงดําเนินไป
เถิด อยาพากันกลับ จงตักเตือนตนดวยตนเอง พึงนอม
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ตนเขาไปสูนิพพาน เมื่อเราปรารภความเพียร พระศาสดาผูมีพระจักษุยอดเยี่ยมในโลก ไดทรงแสดงธรรม
อุปมาดวยสายพิณสอนเรา เราฟงพระดํารัสของพระองค
แลว ยินดีอยูในพระศาสนา ยังสมถภาวนาใหเกิดขึ้น
เพื่อบรรลุประโยชนอันสูงสุด เราบรรลุวชิ ชา ๓ แลว
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว จิตของ
เราผูนอมไปในเนกขัมมะ ในความวิเวกแหงจิต ในความ
ไมเบียดเบียน ในความสิ้นไปแหงอุปาทาน ในความสิ้น
ตัณหา และในความไมหลงใหลแหงใจ ยอมหลุดพน
โดยชอบ เพราะเห็นความเกิดขึ้นแหงอายตนะ การสั่งสม
ยอมไมมีแกภิกษุนั้น ผูหลุดพนแลวโดยชอบ มีจิตสงบ
ระงับ เสร็จกิจแลว กิจอื่นที่จะพึงทําอีกไมมี ภูเขาศิลา
ลวนเปนแทงทึบ ยอมไมสะเทือนดวยลมฉันใด รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณทั้งสิ้น ทั้งที่เปน
อิฏฐารมณ และอนิฏฐารมณ ยอมไมทําจิตของบุคคล
ผูคงที่ใหหวั่นไหวไดฉันนั้น จิตของผูคงที่นั้น เปนจิตตั้ง
มั่นไมหวั่นไหว ไมเกาะเกี่ยวดวยอารมณอะไร ๆ เพราะ
ผูคงที่นั้นพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงอารมณนั้น.
จบโสณโกฬิวิสเถรคาถา
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ในเตรสกนิบาตนี้ พระโสณโกฬิวิสเถระผูมีมหิทธิฤทธิร์ ูปเดียว
เทานั้น ไดภาษิตคาถาไว ๑๓ คาถา ฉะนี้แล.
จบเตรสกนิบาต

อรรถกถาเตรสกนิบาต
อรรถกถาโสณโกฬิวิสเถรคาถาที่ ๑
ในเตรสกนิบาต คาถาของทานพระโสณโกฬิวิสเถระ มีคําเริ่ม
ตนวา ยาหุ รฏเ ดังนี้. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นเปนอยางไร ?
พระเถระแมนี้ ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
สั่งสมบุญในภพนั้น ๆ. ไดยินวา ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา ทรง
พระนามวา อโนมทัสสี พระเถระนี้เปนเศรษฐีมีสมบัติมาก ไปสูวิหารกับ
อุบาสกทั้งหลาย ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา มีจิตเลื่อมใส ใหกระทํา
บริกรรมดวยปูนขาว ในที่เปนที่เสด็จจงกรมของพระศาสดา ลาดดวย
ดอกไมมีสีตางๆ ใหผูกเพดานดวยผายอมดวยสีตาง ๆ ในเบื้องบน อนึ่ง
ไดสรางศาลายาวมอบถวายแดพระศาสดาและภิกษุสงฆ.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ใน
กาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ เกิดในตระกูลเศรษฐี
ในหังสวดีนคร ทานไดนามวา สิริวัฑฒะ. ทานเจริญวัยแลว ไปสูวิหาร
กําลังฟงธรรมในสํานักพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว
ในตําแหนงอันเลิศ แหงภิกษุผูปรารภความเพียร แมตนเองก็ปรารถนา
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ตําแหนงนั้น จึงบําเพ็ญมหาทานใหเปนไปตลอด ๗ วัน แลวตั้งความ
ปรารถนาไว.
ฝายทานบําเพ็ญกุศลตลอดชีวิต ทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก เมื่อพระทศพลพระนามวากัสสปปรินิพพานแลว เมื่อพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายยังไมเสด็จอุบัติขึ้น บังเกิดในเรือนมีตระกูล ใน
กรุงพาราณสี ถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว สรางบรรณศาลาใกลฝงแมน้ํา
คงคา อุปฏ ฐากพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งโดยเคารพ ดวยปจจัย ๔
ตลอด ๓ เดือน.
พระปจเจกพุทธเจาออกพรรษาแลว มีบริขารครบถวน ไปยัง
ภูเขาคันธมาทน. กุลบุตรแมนั้น บําเพ็ญบุญในที่นั้นตลอดชีวิต จุติจาก
อัตภาพนั้นแลว ทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ในกาลแหง
พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย ถือปฏิสนธิในเรือนแหงอุสภเศรษฐี
ในจัมปานคร จําเดิมแตกาลที่ทานถือปฏิสนธิ กองแหงโภคะเปนอันมาก
เจริญยิ่งแกเศรษฐี. ในวันที่ทานเกิด ทานไดเปนผูเพียบพรอมไปดวยมหาสักการะในนครทั้งสิ้น, เพราะเหตุที่ทานบริจาคผากัมพลแดงมีคา ๑๐๐,๐๐๐
แกพระปจเจกพุทธเจาในกาลกอน ทานไดมีอัตภาพมีสีดังทองคํา และ
ละเอียดออนยิ่งนัก ดวยเหตุนั้น ชนทั้งหลายจึงขนานนามทานวา โสณะ,
ทานเจริญดวยบริวารใหญ พื้นฝามือและฝาเทาของทาน ไดมสี ีดังดอกชะบา. ขนทั้งหลายวนเปนวงดังรูปตางหูเพชรเกิดที่ฝาเทา สัมผัสออน
เหมือนฝายที่ชีแลวตั้งรอยครั้ง เมื่อทานเจริญวัยแลว พวกญาติไดพากัน
สรางปราสาท ๓ หลัง อันสมควรแก ๓ ฤดู ใหบาํ รุงดวยฟอนรํา. ทาน
เสวยสมบัติใหญในที่นั้น ยอมอยูอาศัยเหมือนเทพกุมาร.
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ครั้นเมื่อพระศาสดาของเราทั้งหลาย บรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว
ทรงประกาศธรรมจักรอันบวร เสด็จเขาไปอาศัยกรุงราชคฤหอยู ทานถูก
พระเจาพิมพิสารรับสั่งใหเขาเฝา ทานจึงไปยังกรุงราชคฤหพรอมดวย
ชาวบาน ๘๐,๐๐๐ คน ไปยังสํานักพระศาสดา ฟงธรรมแลวไดศรัทธา
ใหมารดาบิดาอนุญาตแลว ไดบรรพชาอุปสมบทในพระศาสนา เรียน
กรรมฐานในสํานักพระศาสดา อยูในสีตวัน เพื่อหลีกเลี่ยงการคลุกคลีดวย
หมูชน คิดวา รางกายของเราละเอียดออน เราไมอาจบรรลุสุขไดโดย
งายเลย เราควรจะทํากายใหลําบากกระทําสมณธรรม ดังนี้แลว อธิษฐาน
เฉพาะที่จงกรมเทานั้น หมั่นประกอบความเพียร แมฝาเทาพุพองขึ้น
ไดมุงเพงเอาเวทนา กระทําความหมั่น ก็ไมสามารถเพื่อใหคุณวิเศษเกิด
ขึ้นได เพราะปรารภความเพียรเกินไป จึงคิดวา เราแมพยายามอยูอยางนี้
ก็ไมอาจใหมรรคหรือผลเกิดขึ้นได เราจะประโยชนอะไรดวยการบรรพชา
เราจะสึกบริโภคโภคะและจักบําเพ็ญบุญ.
พระศาสดาทรงทราบวาระจิตของทาน จึงเสด็จไปในที่นั้น ทรง
โอวาทดวยพระโอวาทที่เปรียบดวยพิณ เมื่อจะทรงแสดงวิธีประกอบความ
เพียรใหสม่ําเสมอ จึงใหชําระพระกรรมฐานแลวเสด็จไปยังเขาคิชฌกูฏ.
ฝายพระโสณเถระไดโอวาทในที่พรอมพระพักตรพระศาสดา ประกอบ
ความเพียรใหสม่ําเสมอ บําเพ็ญวิปสสนาดํารงอยูในพระอรหัตแลว. ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทาน วา :เราไดใหทําที่จงกรม ซึ่งทําการฉาบทาดวยปูนขาว
ถวายแดพระมุนีพระนามวา อโนมทัสสี ผูเปนเชษฐบุรษุ
๑

๑. ขุ. อ. ๓๒/ขอ ๔๔.
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ของโลก ผูคงที่ เราไดเอาดอกไมตาง ๆ สี ลาดที่จงกรม
ทําเพดานบนอากาศแลว ทูลเชิญพระพุทธเจาผูสูงสุดให
ทรงเสวย เวลานั้น เราประนมอัญชลีถวายบังคมพระองค
ผูมีวัตรอันงาม แลวมอบถวายศาลารายแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูม ีพระภาคเจาผูเปนศาสดายอดเยี่ยมแหง
โลก พระจักษุ ทรงรูความดําริของเรา จึงอนุเคราะหรบั
ไว พระสัมพุทธเจาผูเปนทักขิไณยบุคคลในโลก พรอม
ทั้งเทวโลก ครั้นทรงรับแลว ประทับนั่ง ณ ทามกลาง
ภิกษุสงฆแลว ตรัสพระคาถาเหลานี้วา ผูใดมีจิตโสมนัส
ไดถวายศาลารายแกเรา เราจักพยากรณผูนั้น ทาน
ทั้งหลายจงฟงเรากลาว รถอันเทียมดวยมาพันหนึ่ง
จักปรากฏแกผูนี้พรอมเพรียงดวยบุญกรรม ในเวลา
ใกลตาย ผูนี้จักไปสูเทวโลกดวยยานนั้น เทวดา
ทั้งหลายจักพลอยบันเทิง ในเมื่อผูนี้ไปถึงภพอันดี
วิมานอันควรคามาก เปนวิมานประเสริฐฉาบทาดวยตน
แกว ประกอบดวยปราสาทอันประเสริฐ จักครอบงํา
วิมานอืน่ ผูนี้จะรืน่ รมยอยูในเทวโลกตลอด ๓ หมื่นกัป
จักไดเปนทาวเทวราชตลอด ๒๕ กัป และจักไดเปน
พระเจาจักรพรรดิตลอด ๗๗ กัป พระเจาจักรพรรดินั้น
แมทั้งหมดมีพระนามเดียวกันวา ยโสธร ผูนี้ไดเสวย
สมบัตทิ ั้งสองแลว กอสรางสั่งสมบุญ จักไดเปนพระเจา
จักรพรรดิใน ๒๘ กัป [อีก] แมในภพนั้น จักมีวิมาน
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อันประเสริฐ ที่วสิ สุกรรมเทพบุตรนิรมิตให ผูนี้จักครอง
บุรี มีเสียง ๑๐ อยางตาง ๆ กัน ในกัปจะนับประมาณ
มิไดแตกัปนี้ ผูนี้จกั ไดเปนพระราชารักษาแผนดิน มี
ฤทธิ์มาก มีพระนามชื่อวา โอกกากะ อยูในแวนแควน
นางกษัตริยผูมีวัยอันประเสริฐ มีชาติสูงกวาหญิง ๖ หมื่น
ทั้งหมด จักประสูติเปนพระราชบุตรและพระราชบุตรี ๘
พระองค ครั้นประสูติพระราชบุตรและพระราชบุตรี ๙
พระองคแลว จักสิน้ พระชนม พระเจาโอกกากราชจักทรง
อภิเษกนางกัญญาผูเปนที่รัก กําลังรุน เปนมเหสี พระนาง
จักยังพระเจาโอกกากราชใหโปรดปรานแลวไดพร ครั้น
พระนางไดพรแลว จักใหขับไลพระราชบุตรและพระราชบุตรี พระราชบุตรและพระราชบุตรีทั้งหมดนั้นถูกขับไล
แลว จักไปยังภูเขา เพราะกลัวความปะปนดวยชาติ
พระราชบุตรทั้งหมดจะสมสูกับพระกนิษฐภคินี สวน
พระเชษฐภคินีพระองคหนึ่งจักเปนที่เคารพ. เพราะเปน
โรคพยาธิ กษัตริยท ั้งหลาย นํา (พระพี่นาง) ไปประทับ
ในโพรงใตดิน ชาติของเราอยาปะปนเลย. กษัตริยองคหนึ่ง
(โกลิยะ) จึงทรงนํามาแลว จักสมสูกับพระเชษฐภคินีนนั้
ตั้งแตนั้น ความปะปนแหงสกุลโอกกากะไดมีแลว
พระโอรสของกษัตริยเหลานั้นจักมีพระนามวาโกลิยะ โดย
ชาติ จักไดเสวยโภคสมบัติ อันเปนของมนุษยมใิ ชนอ ย
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ในภพนั้น ผูนี้เคลื่อนจากกายนั้นแลวจักไปสูเทวโลก แม
ในเทวโลกนั้น จักไดวิมานอันประเสริฐ เปนที่รื่นรมยใจ
ผูนี้อันกุศลมูลตักเตือนแลว จักเคลื่อนจากเทวโลกมาสู
ความเปนมนุษย จักมีชื่อวาโสณะ จักปรารภความเพียร
มีใจแนวแน ตั้งความเพียร ในศาสนาของพระศาสดา
กําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว จักไมมีอาสวะนิพพาน พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาโคดมศากยบุตร ผูประเสริฐ
ผูรูวิเศษ เปนมหาวีระ ทรงเห็นคุณอนันต จักตั้งไวใน
ตําแหนงเลิศ เมือ่ ฝนตกในที่ประมาณ ๔ นิ้ว หญา
ประมาณ ๔ นิ้ว ลมซัด เวนพระผูมีพระภาคเจาผูคงที่
ซึ่งทรงประกอบความเพียร ความถึงที่สุดไมมียิ่งขึ้นไป
กวานั้น เรามีตนฝกแลว ในการฝกอันอุดม เราตั้งจิตไว
ดีแลว เราปลงภาระทั้งปวงลงแลว เปนผูมีอาสวะดับแลว
พระอังคีรสมหานาค มีพระชาติสูงดังพระยาไกรสร
ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ ทรงตั้งเราไวในเอตทัคคสถาน คุณวิเศษเหลานี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘
และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนา
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ก็แลครัน้ บรรลุพระอรหัตแลว พิจารณาการปฏิบัติของตน จึงได
กลาวคาถาเหลานี้ ดวยอํานาจอุทาน และดวยอํานาจการพยากรณพระอรหัตผลวา
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ผูใดเปนผูสําเร็จความปรารถนา เปนผูสูงสุดในแวนแควนของพระเจาอังคะ วันนี้ ผูนั้นนั่นมีนามวาโสณะ
เปนผูเยี่ยมในธรรมทั้งหลาย เปนผูถึงฝงแหงทุกข ภิกษุ
พึงตัดสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ พึงละสังโยชนเบื้องบน ๕
และพึงเจริญอินทรีย ๕ ใหยิ่ง ภิกษุผูลวงธรรมเปนเครือ่ ง
ของ ๕ ทานเรียกวา ผูขามโอฆะไดแลว ศีล สมาธิ และ
ปญญา ของภิกษุผูมีนานะเพียงดังวาไมอออันยกขึ้นแลว
ผูประมาท ยินดีในอายตนะอันมีในภายนอก ยอมไมถงึ
ความบริบูรณ กิจใดที่ควรทํา ภิกษุเหลานีม้ าละทิ้งกิจ
อันนั้นเสีย แตมาทํากิจที่ไมควรทํา อาสวะทัง้ หลายยอม
เจริญแกภิกษุเหลานัน้ ผูมมี านะเพียงดังไมอออันยกขึ้น
แลว เปนผูประมาท สวนภิกษุเหลาใดปรารภกายคตาสติ
ดวยดีเปนนิตย ภิกษุเหลานั้นกระทํากรรมที่ควรทําเนืองนิตย ยอมไมเสพกรรมมิใชกิจ อาสวะของภิกษุเหลานั้น
ผูมีสติสัมปชัญญะ ยอมถึงความสิ้นสูญ เมื่อมีทางตรง
พระพุทธเจาตรัสบอกไวแลว ขอทานทั้งหลายจงดําเนิน
ไปเถิด อยาพากันกลับ จงตักเตือนตนดวยตนเอง พึง
นอมตนเขาไปสูนิพพาน เมื่อเราปรารภความเพียร พระศาสดาผูมีจักษุยอดเยี่ยมในโลก ไดทรงแสดงธรรมอุปมา
ดวยสายพิณสอนเรา เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว
ยินดีอยูในพระศาสนา ยังสมถภาวนาใหเกิดขึ้น เพื่อบรรลุ
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ประโยชนอันสูงสุด เราบรรลุวิชชา ๓ แลว คําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว จิตของเราผูนอมไป
ในเนกขัมมะ ในความวิเวกแหงจิต ในความไมเบียดเบียน ในความสิ้นไปแหงอุปาทาน ในความสิ้นตัณหา
และความไมหลงใหลแหงใจ ยอมหลุดพนโดยชอบ
เพราะเห็นความเกิดขึ้นแหงอายตนะ การสั่งสมยอมไมมี
แกภิกษุนั้น ผูห ลุดพนแลวโดยชอบ มีจิตรักสงบ เสร็จ
กิจแลว กิจอื่นที่จะพึงทําอีกไมมี ภูเขาศิลาลวนเปนแทง
ทึบ ยอมไมสะเทือนดวยลมฉันใด รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ และธรรมารมณทั้งสิ้น ทั้งที่เปนอิฏฐารมณ
และอนิฏฐารมณ ยอมไมทําจิตของบุคคลผูคงที่ใหหวัน่ ไหวไดฉันนั้น จิตของผูคงที่นั้น เปนจิตตั้งมั่นไมหวั่นไหว
ไมเกาะเกี่ยวดวยอารมณอะไร ๆ เพราะผูคงที่นั้นพิจารณา
เห็นความเสื่อมไปแหงอารมณนนั้ .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาหุ รฏเ สมุกฺกฏโ ความวา ผูใด
เปนผูสูงสุด คือประเสริฐสุดโดยชอบ คืออยางยิ่ง ดวยโภคสมบัติและดวย
อิสริยสมบัติ พรอมดวยชาวบาน ๘๐,๐๐๐ คนในอังครัฐ.
บทวา รฺโ อคฺคสฺส ปทฺธคู ประกอบความวา เปนบริวาร
แหงพระเจาพิมพิสาร ผูเ ปนอธิบดีในอังครัฐ เพราะอรรถวาเปนที่ยินดี
แหงบริษัทดวยสังคหวัตถุ ๔ เปนคหบดีวิเศษ เปนกุฎมพีในรัฐของ
พระเจาพิมพิสารนั้น.
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บทวา สฺาชฺชฺ ธมฺเมสุ อุกฺกฏโ ความวา พระโสณะนั้นเปนผู
สูงสุดในโลกุตรธรรมในวันนี้ คือในบัดนี้ แมในกาลเปนคฤหัสถ ทาน
ก็เปนผูสูงสุดกวาใครๆ ทีเดียว บัดนี้แมในเวลาเปนบรรพชิต ทานก็เปน
ผูสูงสุดเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ทานจึงแสดงตนใหเหมือนคนอื่น.
บทวา ทุกฺขสฺส ปารคู ความวา ทานถึงฝง คือถึงที่สุดแหงทุกข
ในวัฏฏะทั้งสิ้น, ดวยคํานั้นทานจึงยังความเปนผูสูงสุดที่กลาวแลว โดย
ไมแปลกกันใหแปลกกัน เพราะแสดงถึงการบรรลุพระอรหัต.
บัดนี้ทา นเปนผูถึงฝงแหงทุกขดวยขอปฏิบัติใด เมื่อจะแสดงขอ
ปฏิบัตินั้น โดยอางถึงพระอรหัตผล จึงกลาวคาถาวา ปฺจ ฉินฺเท ตัด
สังโยชนเบื้องต่ํา ๕.
คําแหงคาถานั้นมีอธิบายวา บุรุษพึงตัดสังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา
๕ อยาง อันใหถึงอบายและกามสุคติ ดวยมรรค ๓ เบื้องต่ํา เหมือนตัด
เชือกที่ผูกไวที่เทาดวยศัสตราฉะนั้น. บุรุษพึงละสังโยชนอัน เปนสวนเบื้อง
สูง ๕ อัน ใหถึงรูปภพและอรูปภพ ดวยอรหัตมรรค เหมือนตัดเชือกที่ผูก
ไวที่คอฉะนั้น, ก็แลครัน้ ละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูงเหลานั้นไดแลว
พึงเจริญ คือพึงทําอินทรีย ๕ มีสิทธินทรียเปนตน ใหเกิดยิ่ง ๆ ขึ้นไป,
ก็ภิกษุผูเปนอยางนี้ ชื่อวาเปนผูกาวลวงธรรมเปนเครื่องของ ๕ คือธรรม
เครื่องของคือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ และทิฏฐิ ทานจึงเรียกวา
ผูขามโอฆะไดแลว เพราะขามโอฆะ ๔ คือ กามโอฆะ ภวโอฆะ ทิฏฐิโอฆะ
และอวิชชาโอฆะ.
เมื่อแสดงวา ก็ปฏิปทานี้ชื่อวาเปนความบริบูรณแหงศีล อันขอ
ปฏิบัติเครื่องขามโอฆะนั่นแล และศีลเปนตน ยอมถึงความบริบูรณ
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เพราะการละมานะเปนตน, ไมใชโดยประการอื่น ทานจึงกลาวคาถาวา
อุนฺนฬสฺส ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุนฺนฬสฺส แปลวา มีมานะคือความ
วางเปลาอันยกสูงขึ้น.
จริงอยู มานะ ทานเรียกวา นัฏฐะ ฉิบหาย เพราะเปนเหมือน
ฉิบหายแลว เพราะความเปนเปลาโดยความเปนไปของใจที่ฟูขึ้น
บทวา ปมตฺตสฺส ไดแก ถึงซึ่งความประมาท เพราะการปลอยสติ.
บทวา พาหิราสสฺส ความวา ไหลไปทั่วในอายตนะภายนอก
อธิบายวา ปราศจากราคะในกามทั้งหลาย.
บทวา สีล สมาธิ ปฺา จ, ปาริปูรึ น คจฺฉติ ความวา เมื่อ
บุคคลนั้นเสพธรรมอันเปนขาศึกตอศีลเปนตน อันดับแรกคุณมีศีลเปนตน
แมที่เปนโลกิยะ ยอมไมถึงความบริบูรณ จะปวยกลาวไปไยถึงโลกุตรธรรมเลา.
ในขอนั้นทานกลาวเหตุดวยคําวา ก็กิจใด ดังนี้เปนตน จริงอยู
กรรมมีอาทิอยางนี้วา การรักษาศีลขันธอันหาประมาณมิได จําเดิมแต
เวลาที่ภิกษุบวชแลว การอยูปา การรักษาธุดงค ความเปนผูมีภาวนา
เปนที่มายินดี ชื่อวา กิจ. ก็กิจตามที่กลาวมาแลวนี้ อันภิกษุไมกําหนด
แลว คือทิ้งเสียแลวโดยไมการทํา.
ชื่อวา อกิจจะ ไดแก กรรมมีอาทิอยางนี้วา การตบแตงบาตร
จีวร ประคดเอว การผูกอังสะ รม การประดับรองเทา พัดใบตาล ธมกรก.
กรรมมีอาทิอยางนี้วา การประดับบริขาร ความเปนผูมากดวยปจจัย
ชื่อวาไมใชกิจของภิกษุ กิจนั้นภิกษุเหลาใดการทํา อาสวะทั้ง ๔ ยอม
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เจริญแกภิกษุเหลานั้น ผูช ื่อวามีมานะดังไมออยกขึ้นแลว เพราะยกมานะ
เพียงวาไมออขึ้นประพฤติ ชื่อวาผูประมาทเพราะปลอยสติ.
สวนคุณมีปญญาเปนตน เจริญแกภิกษุเหลาใด เพื่อจะแสดงภิกษุ
เหลานั้น ทานจึงกลาววา เยส ดังนี้ เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุสมารทฺธา ความวา ประคองความ
เพียรไวดีแลว.
บทวา กายคตาสติ ไดแก กายานุปสสนาภาวนา.
บทวา อกิจฺจ เต ความวา กิจของทานนั้น คือกิจมีการตบแตง
บาตรเปนตน.
บทวา น เสวนฺติ ไดแก ยอมไมทํา.
บทวา กิจฺเจ ไดแก กิจมีการคุมครองคุณคือศีลอันหาประมาณ
มิได อันภิกษุพึงทํา จําเดิมแตกาลที่ตนบวชแลว.
บทวา สาตจฺจการิโน แปลวา ผูมีอันกระทําติดตอ อธิบายวา
อาสวะทั้ง ๔ ยอมถึงความพินาศ คือถึงความสิ้นไป ถึงความไมมีแกสัตว
เหลานั้น ผูชอื่ วา มีสติ เพราะไมอยูปราศจากสติ. ชื่อวา ผูมีสมั ปชัญญะ
ดวยสัมปชัญญะ ๔ คือ สาตถกสัมปชัญญะ สัปปายสัมปชัญญะ โคจรสัมปชัญญะ อสัมโมหสัมปชัญญะ.
บัดนี้ เมื่อจะใหโอวาทแกภิกษุผูอยูในสํานักของตน จึงกลาวคาถา
วา อุชุมคฺคมฺหิ ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุชมุ คฺคมฺหิ อกฺขาเต ความวา เมื่อ
พระศาสดาตรัสพระอริยมรรค อันเปนมัชฌิมปฏิปทา เพราะเวนที่สุด ๒
อยาง และเพราะละความคดกายเปนตน.
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บทวา คจฺฉถ แปลวา จงดําเนินไป.
บทวา มา นิวตฺตถ ไดแก จงอยาหยุดเสียในระหวาง.
บทวา อตฺตนา โจทยตฺตาน ความวา กุลบุตรผูปรารถนาประโยชน
ในพระศาสนานี้ ตักเตือนอยูซึ่งตนดวยตนเอง มีการพิจารณาภัยในอบาย
เปนตน.
บทวา นิพฺพานมภิหารเย ความวา พึงนําตนไปสูพระนิพพาน
คือพึงเขาไปใกลพระนิพพาน อธิบายวา พึงปฏิบัติโดยประการที่จะทํา
พระนิพพานนั้นใหแจง.
บัดนี้ เพื่อจะแสดงการปฏิบัติของตนวา แมเราปฏิบัติอยางนี้แหละ
ทานจึงกลาววา อจฺจารทฺธมฺหิ ดังนี้เปนตน.
บทวา อจฺจารทฺธมฺหิ วีริยมฺหิ ความวา เมื่อเราเจริญวิปสสนา ไม
กระทําความเพียรใหกิจเสมอดวยสมาธิ ประคองความเพียรอยางเหลือเกิน
ก็ความที่ผูนั้นปรารภความเพียรเกินไป ไดกลาวไวแลวในหนหลังนั่นแล.
บทวา วีโณปม กริตฺวา เม ความวา เมื่อทานพระโสณะเกิดความ
คิดขึ้นวา สาวกของพระผูมีพระภาคเจาเหลาใดเหลาหนึ่งเเล ปรารภความ
เพียรยอมอยู เราเปนผูหนึ่งในสาวกเหลานั้น ก็ถา วา จิตของเรายอมหลุด
พนจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมยึดมั่น เพราะฉะนั้น เราจักสึก. พระศาสดาทรงแสดงพระองคในที่เฉพาะหนาของทานโสณะนั้น จึงตรัสถามวา
เพราะเหตุไร โสณะ เธอจึงเกิดความคิดขึ้นวาจักสึก เมื่อกอนเธอเปน
ผูครองเรือนฉลาดในเสียงแหงสายพิณ. เมื่อทานทูลวา อยางนั้น พระเจาขา
จึงตรัสวา โสณะ เธอสําคัญขอนั้นเปนอยางไร ? ในกาลใดสายพิณของเธอ
ตึงเกินไป อนึ่ง สายพิณของเธอยอมมีเสียงหรือควรแกการงานในสมัยนั้น
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บางหรือ เมื่อทานโสณะทูลวา ก็ขอนั้นไมเปนอยางนั้น พระเจาขา จึง
ตรัสวา โสณะ เธอสําคัญขอนั้นเปนอยางไร ในกาลใดสายพิณของเธอ
หยอนเกินไป ในสมัยนัน้ พิณของเธอยอมมีเสียง หรือควรแกการงานบาง
หรือ เมื่อทานโสณะทูลวา ก็ขอนั้นไมเปนอยางนั้น พระเจาขา จึงตรัสวา
โสณะ เธอสําคัญขอนั้นเปนอยางไร ก็ในกาลใดสายพิณของเธอไมตึงเกิน
ไปและไมหยอนเกินไป ตั้งอยูในคุณอันเสมอ ในสมัยนั้นสายพิณของเธอ
มีเสียง หรือควรแกการงานบางละหรือ เมื่อทานโสณะทูลวา เปนอยางนั้น
พระเจาขา จึงตรัสวา อยางนั้นนั่นแหละ โสณะ ความเพียรอันปรารภ
เกินไป ยอมเปนไปเพื่อความฟุงซาน ความเพียรอันหยอนเกินไป ยอม
เปนไปเพื่อความเกียจคราน เพราะเหตุนั้นนั่นแล โสณะ เธอจงตั้งความ
เพียรใหสม่ําเสมอ และจงรูแจงความที่อินทรียมีความสม่ําเสมอกัน ดังนี้
ครั้นทรงกระทําพิณใหเปนอุปมาอยางนี้แลว จึงแสดงธรรมแกเรา ดวย
โอวาทอันเปรียบดวยพิณอันใหเปนแลว.
บทวา ตสฺสาห วจน สุตฺวา ความวา เราไดฟงวีโณปโมวาทสูตร
อันเปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจานั้นแลว จึงละความที่ตนเปน
ผูใครเพื่อจะสึก อันเกิดขึ้นในระหวางเสีย ยินดีแลว คือยินดียิ่งแลวใน
ศาสนาของพระศาสดา.
ก็เมื่อจะอยู เราจะบําเพ็ญสมถะใหพรอมมูล ประกอบความเพียรให
สม่ําเสมอ ยังความที่สมาธิกับวีริยะมีกิจเสมอใหเกิดขึ้น ยังวิปสสนาสมาธิ
ซึ่งมีฌานเปนที่ตั้งใหถึงพรอม บําเพ็ญวิปสสนา จึงกลาวประโยชนในขอ
นั้นวา ดวยการบรรลุประโยชนอันสูงสุด.
บทวา อุตฺตมสฺส ปตฺติยา ความวา เพื่อบรรลุพระอรหัต.
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บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงประการที่สมถะและวิปสสนาสําเร็จแกผูปฏิบัติ
โดยอางถึงพระอรหัตผล จึงกลาวคําวา เนกฺขมฺเม ดังนี้เปนตน.
บทวา อธิมุตฺตสฺส ความวา ผูประกอบขวนขวาย โดยภาวะ นอม
ไป โอนไป เงื้อมไปในเนกขัมมะนั้น อธิบายวา อันดับแรก เปนผูมุง
หนาตอบรรพชากอน แลวละกามทั้งหลายและบรรพชา ประกอบการ
ขวนขวายในธรรมอันหาโทษมิได มีอาทิอยางนี้คือ การชําระศีลใหหมด
จด การอยูปา การรักษาธุดงค และการประกอบยิ่งในภาวนา.
บทวา ปวิเวกฺจ เจตโส ความวา มีสตินอมใจไปสูความสงัด
และนอมไปในเนกขัมมะอยางนี้อยู คือประกอบขวนขวายในวิเวก โดยยัง
ฌานหมวดสี่และฌานหมวดหาใหบังเกิด.
บทวา อพฺยาพชฺฌาธิมุตฺตสฺส ความวา นอมใจไปโดยความเปนผู
หมดทุกข ในเพราะไมเบียดเบียน คือยังฌานสมาบัติใหเกิดแลว ขวนขวาย
ในความสุขอันเกิดแตสมถะ.
บทวา อุปาทานกฺขยสฺส จ ความวา นอมใจไปในที่สุดแหงความ
สิ้นไปแหงอุปาทานทั้ง ๔ คือในพระอรหัต. จริงอยู บทวา อุปาทา
นกฺขยสฺส นี้ เปนฉัฏฐีวิภัตติ ใชในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ. อธิบายวา
กระทําฌานตามที่ตนบรรลุแลวนั้น ใหเปนบาทแลว ตามประกอบ
วิปสสนา เพื่อบรรลุพระอรหัต.
บทวา ตณฺหกฺขยาธิมุตฺตสฺส ความวา ชื่อวา ตัณหักขยะ เพราะ
เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา, ไดแกพระนิพพาน, นอมไปในพระนิพพานนั้น
คือนอมไป โอนไป เงื้อมไปในนิโรธ โดยเห็นอุปาทานโดยความเปนภัย
และเห็นความไมมีอุปาทานโดยปลอดภัย.
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บทวา อสมฺโมหฺจ เจตโส ความวา นอมจิตไปสูความเปนไป
โดยไมหลง ดวยสามารถเเหงสัมปชัญญะ คือความไมหลง. หรือนอมจิต
ไปสูอริยมรรคอันเปนความไมหลง ดวยการถอนความหลงไดโดย
เด็ดขาด.
บทวา ทิสฺวา อายตนุปฺปาท ความวา เพราะเหตุที่ไดเห็นการเกิด
ขึ้นแหงอายตนะทั้งหลาย มีจักษุเปนตน โดยปจจัยตามที่เปนของตน
และเห็นความดับ โดยเปนขาศึกกับความเกิดนั้น ดวยมรรคปญญา อัน
ประกอบดวยวิปสสนาปญญา.
บทวา สมฺมา จิตฺต วิมุจฺจติ ความวา จิตยอมหลุดพน จากอาสวะ
ทั้งปวง โดยชอบ คือโดยเหตุ โดยญายะ โดยลําดับแหงมรรค.
ในคําวา ตสฺส สมฺมา วิมุตฺตสฺส เปนตน มีความสังเขปดังตอไป
นี้วา :จิตนั้นหลุดพนแลวจากกิเลสทั้งปวง โดยนัยที่กลาวแลว คือโดย
ชอบแท เพราะเหตุนั้นนั่นแล ความกอขึ้นแหงกุศลหรืออกุศลที่ภิกษุ
ผูขีณาสพ มีจิตสงบเพราะสงบโดยสวนเดียว กระทําไวยอมไมมี เพราะ
ถอนขึ้นดวยมรรคนั่นเอง กิจที่ควรทําตางดวยปริญญากิจเปนตน ยอมไมมี
เพราะทํากิจเสร็จแลว ภูเขาอันลวนแลวดวยหินเปนแทงทึบ ยอมไม
สะเทือน ยอมไมหวั่นไหวดวยลมตามปกติฉันใด ธรรมคืออารมณมีรูป
เปนตน อันนาปรารถนาและไมปรารถนา ของจิตของภิกษุผูขีณาสพ
ก็ฉันนั้น ไมยังจิตของทานผูคงที่ คือผูถึงความเปนผูคงที่ ดํารงมั่นไม
เอนเอียง เปนจิตปราศจากกิเลสเครื่องประกอบ เพราะความเปนผูละ
ความโศกไดทั้งหมด ไมหวั่น ไมไหวได และทานยอมเขาผลสมาบัติเห็น
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แจงอยูตลอดกาลโดยกาล แหงธรรมคืออารมณนั้น ยอมตามเห็นความ
เสื่อมคือความดับ ไดแกมีสภาวะแตกไปทุกขณะ เพราะเหตุนั้น ทาน
จึงพยากรณพระอรหัตผล.
จบอรรถกถาโสณโกฬิวิสเถรคาถาที่ ๑
จบปรมัตถทีปนี อรรถกถาเถรคาถา
เตรสกนิบาต
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เถรคาถา จุททสกนิบาต
๑. เรวตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระเรวตเถระ
[๓๘๑] นับแตเราออกบวชเปนบรรพชิตแลว ไมรูสึกถึงความ
ดําริอันไมประเสริฐประกอบดวยโทษเลย ในระยะกาล
นานที่เราบวชอยูนี้ เราไมรูสึกถึงความดําริวา ขอใหสัตว
เหลานัน้ จงถูกฆา ถูกเขาเบียดเบียน จงไดรับทุกข
เรารูสกึ แตการเจริญเมตตาอันหาประมาณมิได อบรมสั่งสมดีแลวโดยลําดับ ตามที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวแลว
เราไดเปนมิตรเปนสหายของสัตวทั้งปวง เปนผูอนุเคราะห
สัตวทั้งปวง ยินดีแลวในการไมเบียดเบียน เจริญเมตตาจิตอยูทุกเมื่อ เรายังจิตอันไมงอนแงน ไมกําเริบให
บันเทิงอยู เจริญพรหมวิหารอันบุรุษผูเลวทรามไมซองเสพ
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูเขาทุติยฌานอัน
ไมมีวติ กวิจาร ประกอบดวยความเปนผูนิ่งเปนอริยะ โดย
แทจริง ภูเขาศิลาลวนไมหวั่นไหว ตั้งอยูคงที่ แมฉันใด
ภิกษุกฉ็ ันนั้น ยอมไมหวั่นไหวดุจบรรพตเพราะสิ้นโมหะ
ความชัว่ แมมีประมาณเทาปลายขนทราย ยอมปรากฏ
เหมือนประมาณเทาหมอกเมฆ แตทานผูไมมีกิเลสเครื่อง
ยั่วยวน ผูแสวงหาความสะอาดเปนนิตย เมืองหนาดาน
เปนเมืองอันเขาคุมครองแลวทั้งภายในและภายนอกฉันใด
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ทานทั้งหลายจงคุมครองตนฉันนั้นเถิด ขณะอยาไดลวง
เลยทานทั้งหลายไปเสีย เราไมยินดีตอความตาย ไม
เพลิดเพลินตอความเปนอยู แตเรารอเวลาตาย เหมือน
ลูกจางคอยใหหมดเวลาทํางานฉะนั้น เราไมยินดี ความตาย
ไมเพลิดเพลินตอความเปนอยู แตเรามีสติสัมปชัญญะรอทา
เวลาตาย พระศาสดาเราคุนเคยแลว เราทําคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาเสร็จแลว
ปลงภาระอันหนักลงแลว
ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพแลว ไดบรรลุถึงประโยชนที่
กุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตตองการแลว บรรลุถึงความ
สิ้นสังโยชนทั้งปวง ทานทั้งหลายจงยังความไมประมาท
ใหถึงพรอมเถิด นี้เปนคําสอนของเรา เราจักอําลาทาน
ทั้งหลายปรินิพพานในบัดนี้ เพราะเราเปนผูหลุดพนแลว
จากกิเลสทั้งปวง.
จบเรวตเถรคาถา

อรรถกถาจุททสกนิบาต
อรรถกถาขทิรวนิยเรวตเถรคาถาที่ ๑
ใน จุททสกนิบาต คาถาของทานพระขทิรวนิยเรวตเถระ มีคํา
เริ่มตนวา ยถา อห ดังนี้, เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นเปนอยางไร ?
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คาถาของทาน บางอยางมาแลวในเอกนิบาตในหนหลัง, ก็ในเรื่อง
นั้นทานแสดงถึงเหตุเพียงใหเกิดสติในหลาน ๆ ของตน เพราะฉะนั้น
คาถาทานจึงสงเคราะหเขาในเอกนิบาต แตคาถาเหลานี้ ทานประกาศถึง
ขอปฏิบัติจําเดิมแตพระเถระบวชแลว จนถึงปรินิพพาน ยกขึ้นสังคายนา
ในจุททสกนิบาตนี้.
ในขอนั้น เหตุเกิดเรื่องทานกลาวแลวในหนหลังนั่นแล. แตขอนี้
มีความแปลกกันดังตอไปนี้วา ไดยินวาพระเถระบรรลุพระอรหัตแลว ไป
ยังที่อุปฏฐากพระศาสดาและของพระมหาเถระ มีพระธรรมเสนาบดีเปนตน
อยูในที่นั้นเพียงวันเล็กนอยเทานั้น ก็กลับมาปาไมตะเคียนนั่นแล ยับยั้ง
อยูดวยสุขอันเกิดแตผลสมาบัติ และดวยพรหมวิหารธรรม.
เมื่อกาลลวงไปดวยอาการอยางนี้ วัยถึงคร่ําคราเจริญโดยลําดับ.
วันหนึ่งทานไปยังที่บํารุงพระพุทธเจา อยูในที่ไมไกลแตกรุงสาวัตถี ใน
ระหวางทาง. ก็โดยสมัยนั้น พวกโจรกระทําการปลนในพระนคร ถึงพวก
มนุษยผูอารักขาไลติดตาม พากันหนีไปทิ้งหอสิ่งของที่ลักมาในที่ใกลพระเถระ. พวกมนุษยติดตามเห็นภัณฑะในที่ใกลพระเถระ แลวพาไปดวย
หมายวาเปนโจร จึงแสดงแดพระราชาวา ผูนี้เปนโจรพระเจาขา. พระราชา
รับสั่งใหปลอยพระเถระแลวตรัสถามวา ทานขอรับ ทานกระทําโจรกรรมนี้
หรือไม ? พระเถระเพื่อจะประกาศกรรมเชนนั้น ที่ตนไมเคยกระทําตั้งแต
เกิดมาก็จริง ถึงกระนั้นกรรมนั้นอาตมาก็มิไดทํา เพราะตัดกิเลสไดเด็ด
ขาด และไมควรกระทําในกรรมเชนนั้น เมื่อจะแสดงธรรมแกภิกษุผูอยูใน
ที่ใกลและแกพระราชา จึงไดกลาวคาถานี้วา
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นับแตเราออกบวชเปนบรรพชิตแลว ไมรูสึกถึงความ
ดําริอันไมประเสริฐ ประกอบดวยโทษเลย ในระยะกาล
นานที่เราบวชอยูนี้ เราไมรูสึกถึงความดําริวา ขอให
สัตวเหลานั้นจงถูกฆา ถูกเขาเบียดเบียน จงไดรับทุกข
เรารูสกึ แตการเจริญเมตตาอันหาประมาณมิได อบรม
สั่งสมดีแลวโดยลําดับ ตามที่พระพุทธเจาทรงแสดงไว
แลว เราไดเปนมิตรเปนสหายของสัตวทั้งปวง เปนผู
อนุเคราะหสัตวทั้งปวง ยินดีแลวในการไมเบียดเบียน
เจริญเมตตาจิตอยูทุกเมื่อ เรายังจิตอันไมงอนแงน ไม
กําเริบใหบันเทิงอยู เจริญพรหมวิหารอันบุรุษผูเลวทราม
ไมซองเสพ สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูเขา
ทุติยฌานอันไมมีวติ กวิจาร ประกอบดวยความเปนผูนิ่ง
เปนอริยะ โดยแทจริง ภูเขาศิลาลวนไมหวั่นไหว ตั้ง
อยูคงที่ แมฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น ยอมไมหวั่นไหวดุจ
บรรพต เพราะสิน้ โมหะ ความชั่วแมมปี ระมาณเทา
ปลายขนทราย ยอมปรากฏเหมือนประมาณเทาหมอกเมฆ แกทานผูไมมีกิเลสเครื่องยั่วยวน ผูแ สวงหาความ
สะอาดเปนนิตย เมืองหนาดานเปนเมืองอันเขาคุมครอง
แลวทั้งภายในและกายนอกฉันใด ทานทั้งหลายจงคุมครองตนฉันนั้นเถิด ขณะอยาไดลวงเลยทานทั้งหลายไป
เสีย เราไมยินดีตอความตาย ไมเพลิดเพลินตอความ
เปนอยู แตเรารอเวลาตาย เหมือนลูกจางคอยใหหมด

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หนาที่ 469

เวลาทํางานฉะนั้น เราไมยินดีความตาย ไมเพลิดเพลิน
ความเปนอยู แตเรามีสติสัมปชัญญะรอทาเวลาตาย
พระศาสดาเราคุนเคยแลว เราทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลงแลว ถอนตัณหา
เครื่องนําไปสูภพแลว ไดบรรลุประโยชนที่กุลบุตรออก
บวชเปนบรรพชิตตองการแลว บรรลุถึงความสิ้นสังโยชน
ทั้งปวง ทานทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม
เถิด นี้เปนคําสอนของเรา เราจักอําลาทานทั้งหลาย
ปรินิพพานในบัดนี้ เพราะเราเปนผูหลุดพนแลวจากกิเลส
ทั้งปวง.
ในคาถานั้น มีการพรรณนาตามลําดับบทดังตอไปนี้วา บทวา
อิมสฺมึ ทีฆมนฺตเร ประกอบความวา ในกาลใดเราเปนบรรพชิต ตั้งแต
นั้นมาก็นี้เปนกาลนานของเรา ในกาลระยะยาวเชนนี้ เราไมรูความตรึก
อันประกอบดวยโทษอันไมประเสริฐ ดวยอํานาจอภิชฌาวา นี้เปนเหตุ
ของเรา หรือดวยอํานาจพยาบาทวา ขอสัตวเหลานี้จงถูกฆา.
บทวา เมตฺตฺจ อภิชานามิ ความวา ชื่อวา เมตตา เพราะเปน
เหตุเยื่อใยคือสิเนหา ไดแกความไมพยาบาท, ชื่อวา เมตตา เพราะมี
ความรักใคร ความเจริญเมตตา ไดแก พรหมวิหารธรรมมีเมตตาเปน
อารมณ, ซึ่งเมตตานั้น, ทานสงเคราะหพรหมวิหารนอกนี้ ดวยศัพทวา
เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา.
บทวา อภิชานามิ ความวา เรารูโดยเฉพาะหนา, จริงอยู เมื่อ
พิจารณาถึงฌานที่บรรลุแลว เปนอันชื่อวามุงหนาตอปจจเวกขญาณ
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เพื่อเลี่ยงคําถามวาประมาณเทาไร ทานจึงกลาววา หาประมาณมิไดเปนตน.
ก็ฌานนั้นนั้นชื่อวาหาประมาณมิได เพราะมีสัตวหาประมาณมิไดเปน
อารมณ เหมือนฌานที่พระพุทธเจาทรงแสดงแลว.
ประกอบความวา เรารูเฉพาะฌานนี้ที่ชื่อวา เจริญดีแลว เพราะ
เจริญดวยดี ที่ชื่อวาอบรม คือเสพคุนแลวโดยลําดับ คือตามลําดับ
อยางนี้ คือเมตตาที่หนึ่ง จากนั้นกรุณา จากนั้นมุทิตา ภายหลังอุเบกขา,
ชื่อวาเปนมิตรของคนทั้งปวง เพราะเปนมิตรของสัตวทั้งปวง หรือคน
ทั้งปวงเปนมิตรของเรา, จริงอยู ผูเจริญเมตตา ยอมเปนที่รักของสัตว
ทั้งหลาย.
แมในบทวา สพฺพสโข นี้ก็มีนยั นี้เหมือนกัน.
บทวา สพฺพภูตานุกมฺปโก ไดแกผูอนุเคราะหสัตวทั้งปวง.
บทวา เมตฺตจิตฺตฺจ ภาเวมิ ความวา เรายังจิตใหเกิด คือยังจิตที่
ประกอบคือที่สัมปยุตดวยเมตตาใหเจริญโดยพิเศษ หรือประกาศเพราะ
ถึงความสูงสุดในภาวนาแมในเมื่อไมกลาว. อีกอยางหนึ่งวา เราเจริญเมตตา
จิต, ความแหงคํานั้นมีนัยดังกลาวแลวในหนหลังนั้นแล.
บทวา อพฺยาปชฺชรโต ความวา ยินดียิ่งในความเบียดเบียน คือ
ในการนําประโยชนเกื้อกูลเขาไปใหแกสัตวทั้งหลาย.
บทวา สทา แปลวา ทุกๆ กาล ดวยคํานั้นทานแสดงถึงการกระทํา
ความเพียรเปนไปติดตอในกาลนั้น.
บทวา อสหิร แปลวา ไมงอนแงน คือไมถูกราคะอันเปนขาศึก
ใกลไมครามา.
บทวา อสงฺกุปฺป แปลวา ไมกาํ เริบ คือไมกําเริบดวยพยาบาท
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อันเปนขาศึกไกล. ครั้นกระทําใหเปนอยางนี้ ยอมบันเทิงทั่ว คือบันเทิง
ยิ่ง ซึ่งเมตตาจิตของเรา คือเจริญพรหมวิหาร
บทวา อกาปุริสเสวิต ความวา เราทําใหเกิดคือเจริญซึ่งเมตตา
พรหมวิหารเปนตนอันประเสริฐ คือเลิศ ไดแก หาโทษมิได อันคนชั่ว
คือต่ําชาไมเสพแลว หรืออันคนไมชั่วคือพระอริยเจาทั้งหลาย มีพระพุทธเจา
เปนตนเสพแลว .
ครั้นแสดงขอปฏิบัติของตนดวย ๕ คาถา โดยยกตนขึ้นแสดงอยางนี้
บัดนี้เมื่อจะแสดงขอปฏิบัตินั้น โดยอางถึงพระอรหัตผล จึงไดกลาว ๔
คาถา โดยนัยมีอาทิวา อวิตกฺก ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อวิตกฺก สมาปนฺโน ความวา ถึง
พรอมซึ่งฌานมีทุติยฌาณเปนตน อันเวนแลวจากวิตก, ดวยคํานั้น
พระเถระกลาวการบรรลุฌานมีทุติยฌานเปนตนดวยตนเอง โดยอางถึง
พระอรหัตผล ดวยพรหมวิหารภาวนา ก็เพราะเหตุที่พระเถระกระทํา
ฌานนั้นนั่นแลใหเปนบาทแลว เจริญวิปสสนาแลวยึดเอาพระอรหัต โดย
อาสนะเดียวนั่นเอง ฉะนั้นเมื่อจะแสดงความนั้น โดยอางเอาพระอรหัตผล
นั่นแล จึงกลาววา อวิตกฺก สมาปนฺโน ดังนี้แลวกลาววา สาวกของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูเขาถึงความเปนผูนิ่งแบบพระอริยะในขณะนั้น.
ในขอนั้น สมาบัติอันไมมีวิตกไมมีวิจาร เพราะไมมีวจีสังขาร
พระพุทธเจาทั้งหลายตรัสวา เปนความนิ่งแบบพระอริยะ ก็สมาบัติอยางใด
อยางหนึ่ง ชือ่ วา เปนความนิ่งแบบพระอริยะ เพราะพระบาลีวา ภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อพวกเธอประชุมกัน พึงทํากิจ ๒ อยาง คือเปนผูกลาวธรรม
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หรือเปนผูนิ่งแบบพระอริยะ แตในทีน่ ี้ ทานประสงคเอาสมาบัติอันสัมปยุต
ดวยอรหัตผลอันประกอบดวยฌานที่ ๔.
บัดนี้ เมื่อจะประกาศความที่ตนไมหวั่นไหวดวยโลกธรรมดวยอุปมา
เพราะความที่ตนบรรลุพระอรหัตผลนั้นแลว จึงกลาวคาถาวา ยถาป
ปพฺพโต ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยถาป ปพฺพโต เสโล ความวา ภูเขา
อันลวนแลวแตหิน คืออันลวนแลวแตหินเปนแทงทึบฉันใด อธิบายวา
ไมใชภูเขาดินรวน ไมใชภูเขาปนดิน.
บทวา อจโล สุปฺปติฏิโต ความวา เปนภูเขามีรากตั้งอยูแลว
ดวยดี ไมหวั่นไหวสะเทือนดวยลมตามปกติ เพราะฉะนั้น พระอรหัตและ
นิพพาน ชื่อวา ละโมหะไดเด็ดขาด เพราะภิกษุไมหวั่นไหว เหตุโมหะ
สิ้นไปดวยอาการอยางนี้ ดุจภูเขาฉะนั้น คือภิกษุละอกุศลทั้งปวงไดแลว
เพราะอกุศลทั้งปวงมีโมหะเปนมูล ยอมไมหวั่นไหวดวยโลกธรรมทั้งหลาย
เหมือนภูเขานั้นยอมไมสะเทือนดวยลมฉะนั้น อีกอยางหนึ่งอธิบายวา เพราะ
เหตุที่พระอรหัต และพระนิพพานทานเรียกวาธรรมเปนที่สิ้นโมหะ ฉะนั้น
จึงชื่อวาโมหักขยา เพราะฉะนั้น ภิกษุผูตั้งอยูดวยดีแลวในอริยสัจ ๔
เพราะเหตุธรรมเปนที่สิ้นโมหะ และเพราะบรรลุพระนิพพานและอรหัต
แมในเวลาไมเขาสมาบัติก็ไมหวั่นไหว เหมือนภูเขา จะปวยกลาวไปไย
ถึงผูเขาสมาบัติเลา.
บัดนี้เมื่อจะแสดงวา ชื่อวาบาปนี้ ภิกษุผูมีศีลไมสะอาดเทานั้นยอม
ประพฤติ สวนภิกษุผูมีศีลสะอาดหาประพฤติไม ก็บาปสําหรับผูมีศีลสะอาด
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นั้น แมมีประมาณนอย ก็ปรากฏเปนของหนัก จึงกลาวคาถามีอาทิวา
อนงฺคณสฺส ดังนี้.
คําแหงคาถานั้นมีอธิบายดังนี้วา ความชั่วมีประมาณเทาปลาย
ขนทราย ประมาณเทาปลายผม แมมีประมาณเล็กนอยแหงบาป ของ
สัปบุรุษผูชื่อวาไมมีกิเลสเครื่องยียวน เพราะไมมีกิเลสเครื่องยียวนมีราคะ
เปนตน ผูแสวงหาธรรมอันสะอาดหาโทษมิได ตั้งแผทั่วโลกธาตุปรากฏ
เปนเพียงอากาศ เพราะฉะนั้น จึงมีอธิบายวา ไมพึงหวังบุคคลผูเชนเรา
ในกรรมเห็นปานนี้.
เมื่อจะใหโอวาทวา เพราะเหตุที่พวกคนอันธพาลทําความวาราย
เห็นปานนั้น ใหเกิดขึ้นแมในผูไมมีกิเลส ฉะนั้นผูใครตอประโยชน
พึงรักษาตนโดยเคารพ. จึงกลาวคาถามีอาทิวา นคร ยถา ดังนี้.
คาถานั้นมีอธิบายวา เหมือนอยางวาปจจันตนคร อันมนุษยชาว
เมืองปจจันตนครกระทําประตูและกําแพงเปนตนใหมั่นคง ชื่อวาทําให
มั่นคงในภายใน เมื่อกระทําเชิงเทินแลคูเปนตนใหมั่นคง ชื่อวาทําให
มั่นคงในภายนอก เพราะฉะนั้น ชื่อวากระทําใหเปนอันคุมครองทั้งภายใน
และภายนอกฉันใด พวกเธอทั้งหลายก็ฉันนั้น จงอยาปลอยสติที่เธอ
เขาไปตั้งไว ปดทวารทั้ง ๖ ที่เปนไปในภายในแลว รักษาทวารไวแลว
กระทําทวารเหลานั้นใหมั่นคง ดวยการไมยึดถือโดยประการที่อายตนะ
ภายนอก ๖ ที่ยึดถือไว เปนไปเพื่อกระทบอายตนะภายใน ไมละสติที่
รักษาทวาร โดยไมใหเขาไปสูอายตนะเหลานั้น เที่ยวไปอยู ชื่อวาคุมครองตน. เพราะเหตุไร ? เพราะขณะอยาไดลวงเธอทั้งหลายไปเสีย.
จริงอยู ขณะทั้งหมดนี้ คือขณะเปนที่อุบัติแหงพระพุทธเจา ขณะ
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ไดอัตภาพเปนมนุษย ขณะอุบัติในมัชฌิมประเทศ ขณะไดสัมมาทิฏฐิ
ขณะไมบกพรองอายตนะ ๖ ยอมลวงบุคคลผูไมคุมครองตนดวยอาการ
อยางนี้, ขณะนั้น อยาลวงทานทั้งหลายไปเสียดังนี้แล.
พระเถระ ครั้นโอวาทบริษัทพรอมดวยราชบริพารดวยคาถานี้ ดวย
อาการอยางนี้แลว เมื่อจะประกาศความที่ตนมีจิตเสมอในมรณะและชีวิต
และกิจที่ตนทําเสร็จแลวอีก จึงกลาวคําวา นาภินฺนฺทามิ มรณ ไมยินดี
ยิ่งซึ่งความตายดังนี้เปนตน. คํานั้นมีอรรถดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแล.
ก็แลครัน้ กลาวอยางนี้แลว เห็นกาลปรินพิ พานแหงตนปรากฏ
จึงใหโอวาทแกพวกเหลานั้นโดยสังเขปนั่นแล เมือ่ จะประกาศพระนิพพาน
จึงกลาวคาถาสุดทาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมฺปาเทถปฺปมาเทน ความวา เธอ
ทั้งหลายจงยังสิกขา ๓ มีทานและศีลเปนตน ทีค่ วรใหถึงพรอม ใหถึง
พรอมดวยความไมประมาทเถิด, จงเปนผูไมประมาทในการตามรักษาศีล
อันเปนไปแกคฤหัสถ อันตางดวยประโยชนในปจจุบัน และประโยชน
ในเบื้องหนา ในการตามประกอบสมถะ และวิปสสนาภาวนา.
บทวา เอสา เม อนุสาสนี ความวา การพร่ําสอนวา ทานทั้งหลาย
จงไมประมาทในทานและศีลเปนตน นี้เปนคําพร่ําสอน คือเปนโอวาท
ของเรา.
ครั้นแสดงขอปฏิบัติอันเปนประโยชนแกผูอื่นอยางนี้แลว เมื่อจะถือ
เอาที่สุดแหงขอปฏิบัติอันเปนประโยชนตน จึงกลาววา เอาเถอะ เราจัก
ปรินิพพาน เราเปนผูหลุดพนแลวในที่ทุกสถาน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิปปฺ มุตฺโตมฺหิ สพฺพธิ ความวา เรา
เปนผูหลุดพนแลวจากกิเลสและภพทั้งหลาย โดยประการทั้งปวง เพราะ
เหตุนั้น เราจักปรินิพพานโดยสวนเดียวฉะนี้แล.
ก็แล ครั้นกลาวอยางนี้แลว นั่งขัดสมาธิเขาฌานมีเตโชธาตุเปน
อารมณ เมื่อไฟลุกโพลงอยูปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
จบอรรถกถาขทิรวนิยเรวตเถรคาถาที่ ๑
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๒. โคทัตตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระโคทัตตเถระ
[๓๘๒] โคอาชาไนยที่ดี อันเขาเทียมแลวที่แอกเกวียน ยอม
อาจนําแอกเกวียนไปได ไมยอ ทอตอภาระอันหนัก ไม
ทอดทิ้งเกวียนอันเขาเทียมแลว แมฉันใด บุคคลเหลาใด
บริบูรณดวยปญญา เหมือนมหาสมุทรอันเต็มดวยน้ํา
บุคคลเหลานั้นยอมไมดูหมิ่นผูอนื่ ฉันนั้น ยอมเปนดัง
อริยธรรมของสัตวทั้งหลาย นรชนผูตกอยูในอํานาจของ
เวลา ตกอยูในอํานาจภพนอยภพใหญ ยอมเขาถึงความ
ทุกขและตองเศราโศก คนพาลไมพิจารณาเห็นตามความ
เปนจริง ยอมเดือดรอนดวยเหตุ ๒ อยาง คือ มีใจฟูขึ้น
เพราะเหตุแหงสุข ๑ มีใจฟุบลงเพราะเหตุแหงทุกข ๑
เหลาใด กาวลวงตัณหาเครื่องรอยรัดในทุกขเวทนา ใน
สุขเวทนา และในอทุกขมสุขเวทนา ชนเหลานั้นเปนผู
ตั้งมั่นไมหวั่นไหวเหมือนเสาเขือ่ น เปนผูไมฟูขึ้นและไม
ฟุบลง ชนเหลานัน้ ยอมไมคิดอยูในลาภ ความเสื่อมลาภ
ในยศ ความเสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข และทุกข
ทั้งหมด ดังหยาดน้ําไมติดอยูบนใบบัวฉะนั้น.
นักปราชญทั้งหลาย มีความสุขและไดชัยชนะในที่
ทุกแหงไป การไมไดลาภโดยชอบธรรม กับการไดลาภโดย
ไมชอบธรรม ทั้งสองอยางนี้ การไมไดลาภอันขอบธรรม
จะประเสริฐกวา การไดลาภอันไมชอบธรรมจะประเสริฐ
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อะไร คนไมมีความรู มียศ กับคนมีความรูแตไมมียศ
คนมีความรูไมมียศประเสริฐกวา คนไมมีความรูมียศ
จะประเสริฐอะไร การสรรเสริญจากคนพาลกับการติเตียน
จากนักปราชญ การติเตียนจากนักปราชญประเสริฐกวา
การสรรเสริญจากคนพาลจะประเสริฐอะไร ความสุขอัน
เกิดจากกามคุณกับความทุกขอนั เกิดจากวิเวก ความทุกข
อันเกิดจากวิเวกประเสริฐกวา ความสุขอันเกิดจากกามคุณจะประเสริฐอะไร ความเปนอยูโดยไมชอบธรรมกับ
ความตายโดยธรรม ความตายโดยธรรมประเสริฐกวา
ความเปนอยูโดยไมชอบธรรมจะประเสริฐอะไร ชน
เหลาใดละกามและความโกรธไดแลว มีจิตสงบระงับ
เที่ยวไปในภพนอยภพใหญ ไมติดอยูในโลก ชนเหลานัน้
ไมมีความรักความชัง บุคคลเจริญโพชฌงค ๗ อินทรีย ๕
พละ ๕ แลวบรรลุถึงความสงบอันยอดเยี่ยม หาอาสวะ
มิได ยอมปรินิพพาน.
จบโคทัตตเถรคาถา
ในจุททสกนิบาตนี้ พระเถระ ๒ รูป ผูมีฤทธิ์มาก คือ พระเรวตเถระ ๑ พระโคทัตตเถระ ๑ ไดภาษิตคาถารูปละ ๑๔ คาถา
รวมเปน ๒๘ คาถา ฉะนี้แล.
จบจุททสกนิบาต
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อรรถกถาโคทัตตเถรคาถาที่ ๒
คาถาของทานพระโคทัตตเถระ มีคําเริ่มตนวา ยถาป ภทฺโท
อาชฺโ ดังนี้. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
พระเถระแมนี้ ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพาน ในภพนั้น ๆ ทองเที่ยวไปใน
เทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในตระกูลแหง
พอคาเกวียน ในกรุงสาวัตถี โดยชื่อวา โคทัตตะ เจริญวัยแลว เมื่อ
บิดาตายแลว รวบรวมทรัพย เอาเกวียน ๕๐๐ เลมบรรทุกสินคา ทองเที่ยว
ไป ๆ มา ๆ เลี้ยงชีพดวยการคาขาย กระทําบุญตามกําลังสมบัติ.
วันหนึ่ง เมื่อโคที่เทียมที่แอกในระหวางทาง ไมสามารถลากไปได
เมื่อพวกมนุษยไมสามารถจะใหโคนั้นออกไปได ทานจึงไปเอง แทงโค
นั้นที่หางใหมั่น โคคิดวา ผูนี้เปนอสัปบุรุษ ไมรูกําลังอันสมควรแก
กําลังของเรา จึงแทงอยางหนัก ดังนี้จึงโกรธ ใชภาษามนุษยดาโดยสมควร
แกความปรารถนาวา ดูกอ นโคทัตตะผูเจริญ เราไมออมกําลังของตนตลอด
กาลมีประมาณเทานี้ นําภาระของทานไป แตวันนี้ทานเบียดเบียนเรา
อยางรุนแรง โดยภาวะที่เราไมสามารถ เอาเถิด เราจุติจากอัตภาพนี้แลว
พึงเปนศัตรูสามารถเบียดเบียนทานในที่เกิดแลว ๆ.
โคทัตตะไดฟงดังนั้นคิดวา จะประโยชนอะไรดวยการเบียดเบียน
สัตวทั้งหลาย แลวเปนอยูนี้ ดวยอาการอยางนี้ เกิดความสังเวช ละสมบัติ
ทั้งหมด บวชในสํานักของพระมหาเถระรูปหนึ่ง บําเพ็ญวิปสสนากรรม
ไมนานนักก็บรรลุพระอรหัต ยับยั้งอยูดวยสุขอันเกิดแตสมาบัติ วันหนึ่ง
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จึงปรารภโลกธรรม ของหมูพระอริยะผูเปนคฤหัสถและบรรพชิต ผูมา
ยังสํานักตน เมื่อจะแสดงธรรม จึงไดกลาวคาถาเหลานี้วา
โคอาชาไนยที่ดี อันเขาเทียมแลวที่แอกเกวียนไปได
ไมยอทอตอภาระอันหนัก ไมทอดทิ้งเกวียนอันเขาเทียม
แลว แมฉันใด บุคคลเหลาใดบริบูรณดวยปญญา เหมือน
มหาสมุทรอันเต็มดวยน้ํา บุคคลเหลานั้นยอมไมดูหมิ่นผู
อื่น ฉันนั้น ยอมเปนดังอริยธรรมของสัตวทั้งหลาย นรชน
ผูตกอยูในอํานาจของเวลา ตกอยูในอํานาจของภพนอย
ภพใหญ ยอมเขาถึงความทุกขและตองเศราโศก คนพาล
ไมพิจารณาเห็นตามความเปนจริง ยอมเดือดรอนดวย
เหตุ ๒ อยาง คือมีใจฟูขึ้นเพราะเหตุแหงสุข ๑ มีใจฟุบลง
เพราะเหตุแหงทุกข ชนเหลาใด กาวลวงตัณหาเครื่อง
รอยรัดในทุกขเวทนา ในสุขเวทนา และในอทุกขมสุข
เวทนา ชนเหลานั้นเปนผูตั้งมั่นไมหวั่นไหวเหมือนเสา
เขื่อน เปนผูไมฟูขึ้นและฟุบลง ชนเหลานั้นยอมไมติดอยู
ในลาภ ความเสื่อมลาภ ในยศ การเสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข และทุกขทั้งหมด ดังหยาดน้ําไมติดอยูบนใบบัว
ฉะนั้น นักปราชญทั้งหลายมีความสุข และไดชัยชนะในที่
ทุกแหงไป การไมไดลาภโดยชอบธรรม กับการไดลาภ
โดยไมชอบธรรม ทั้งสองอยางนี้ การไมไดลาภอันชอบ
ธรรมประเสริฐกวา การไดลาภอันไมชอบธรรมจะประเสริฐอะไร คนไมมีความรู มียศ กับคนมีความรู แต
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ไมมียศ คนมีความรูไมมียศประเสริฐกวา คนไมมี
ความรูม ียศจะประเสริฐอะไร การสรรเสริญจากคนพาล
กับการติเตียนจากนักปราชญ การติเตียนจากนักปราชญ
ประเสริฐกวา การสรรเสริญจากคนพาลจะประเสริฐอะไร
ความสุขอันเกิดจากกามคุณ กับความทุกขอนั เกิดจากวิเวก
ความทุกขอันเกิดจากวิเวกประเสริฐกวา ความสุขอันเกิด
จากกามคุณจะประเสริฐอะไร ความเปนอยูโดยไมชอบ
ธรรมกับความตายโดยธรรม ความตายโดยธรรมประเสริฐ
กวา ความเปนอยูโดยไมชอบธรรมจะประเสริฐอะไร ชน
เหลาใดละกามและความโกรธไดแลว มีจิตสงบระงับ
เที่ยวไปในภพนอยภพใหญ ไมติดอยูในโลก ชนเหลานัน้
ไมมีความรักความชัง บุคคลเจริญโพชฌงค ๗ อินทรีย. ๕
และพละ ๕ แลวบรรลุถึงความสงบอันยอดเยี่ยม หา
อาสนะมิได ยอมปรินิพพาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาชฺโ ไดแกโดยผูอาชาไนย.
บทวา ธุเร ยุตฺโต ไดแก เทียมไวในแอกแหงเกวียน.
บทวา ธุรสฺสโห แปลวา ผูนําแอกไป ก็ในที่นี้เพื่อสะดวกแกคาถา
ทานกระทํานิเทศโดยขอนี้ ส อักษร อธิบายวา สามารถเปอนจะนําแอก
เกวียนไป.
บทวา มถิโต อติภาเรน ความวา ถูกเบียดเบียนดวยภาระอันยิ่ง ๆ
คือดวยภาระอันหนัก.
บาลีวา มทฺทิโต ดังนี้ก็มี ความก็อยางนั้น.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หนาที่ 481

บทวา สยุค ความวา แอกที่เขาเทียมไวที่คอของตน ไมวางเลย
คือไมปลงลงเลย. โคใดยกขึ้นใหดี ไมทอดทิ้งแอกยืนอยู.
บทวา เอว ความวา โคนั้นนําแอกไปไมทอดทิ้ง คือไมสละภาระ
ของตน เพราะตนเปนโคอาชาไนยที่ดี และเพราะตนเปนนักปราชญ
ผูแกลวกลาฉันใด ชนเหลาใด ทรงไว บริบูรณดวยปญญา ทั้งที่เปนโลกิยะ
และโลกุตระ เหมือนมหาสมุทรบริบูรณดวยน้ําฉันนั้น ชนเหลานั้น ยอม
ไมดูหมิ่น คือยอมไมขมขูผูมีปญญาทราม ทานกลาวเหตุในขอนั้นไวดวย.
บทวา อริยธมฺโมว ปาณิน ความวา ธรรมของพระอริยะทั้งหลายนี้
ของสัตวทั้งหลาย คือในสัตวทั้งหลาย ก็คือความไมดูหมิ่นคนเหลาอื่น
ดวยความไมมีลาภเปนตน ดวยการยกตนดวยลาภเปนตน เพราะถึงความ
บริบูรณดวยปญญาของพระอริยะเหลานั้น.
เพื่อจะแสดงการอยูเปนสุขของพระอริยะทั้งหลาย ดวยความบริบูรณ
ดวยปญญาอยางนี้ แลวจึงแสดงการอยูเปนทุกข ของบุคคลผูไมใช
พระอริยะทั้งหลาย จึงกลาวคํามีอาทิวา กาเล ดังนี.้
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาเล ความวา ในกาลมีความ
พรั่งพรอม ดวยการมีลาภและการเสื่อมลาภเปนตน.
บทวา กาลวส ปตฺตา ความวา เขาถึงอํานาจแหงกาลมีลาภ
เปนตน . อธิบายวา เกิดโสมนัสดวยลาภเปนตน และเกิดโทมนัสดวยการ
เสื่อมลาภเปนตน.
บทวา ภวาภววส คตา ความวา คนเหลานั้นเขาถึงอํานาจภพนอย
ภพใหญ คือเปนไปตามความเจริญและความเสื่อม.
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บทวา นรา ทุกขฺ  นิคจฺฉนฺติ เตธ โสจนฺติ มาณวา ความวา คน
เหลานั้น คือสัตวผูไดนามวา มาณวา ถึงความยินดีและความยินราย
ดวยอํานาจมีลาภและเสื่อมลาภ คือดวยอํานาจความเจริญและความเสื่อม
ยอมเศราโศกในโลกนี้ และยอมถึง คือยอมประสบทุกขมีทุกขในนรก
เปนตนในโลกหนา.
แมดวยบทวา อุนฺนตา เปนตน ทานแสดงเฉพาะความประสบ
ความพินาศของสัตวทั้งหลายดวยอํานาจโลกธรรม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุนฺนตา สุขธมฺเมน ความวา ถึงความ
ฟูขึ้น ดวยเหตุแหงสุข คือดวยปจจัยแหงความสุข ไดแกดวยโภคสมบัติ
เปนตน อธิบายวา เปนผูเมาดวยความเมาในโภคะเปนตน
บทวา ทุกฺขธมฺเมน โจนตา ความวา ถึงความเปนผูเสื่อม เพราะ
เหตุแหงทุกข คือเพราะปจจัยแหงความทุกข ไดแกเพราะความวิบัติแหง
โภคะเปนตน คือถึงความเปนผูควรกรุณา ดวยความเปนคนจนเปนตน.
บทวา ทฺวเยน ความวา พาลปุถชุ นทั้งหลาย ยอมเดือดรอนดวย
การฟูขึ้น และการยุบลงทั้งสองอยาง คือดวยเหตุ ๒ อยาง มีลาภและเสื่อม
ลาภเปนตน คือถูกบีบคั้นและถูกเบียดเบียนดวยอํานาจความยินดีและความ
ยินราย.
เพราะเหตุไร ? อธิบายวา เพราะผูไมเห็นตามความเปนจริงเหลา
นั้น ไมรูยิ่งสภาวะแหงธรรมตามความเปนจริง และเปนผูไมกําหนดรูขันธ
และยังละกิเลสไมได. อาจารยบางพวกกลาววา ไมเห็นตามความเปนจริง
ดังนี้ก็มี อธิบายวา เพราะการไมรูเปนเหตุ.
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บทวา เย จ ทุกฺเข สุขสฺมิฺจ มชฺเฌ สิพฺพินิมจฺจคู ความวา
ก็พระอริยะเหลาใดไมลวงถึง คือกาวลวงตัณหาเครื่องรอยรัด อันเปน
ฉันทราคะ อันเนื่องดวยทุกขเวทนา สุขเวทนา และอุเบกขาเวทนานั้น
ดวยการบรรลุอรหัตมรรค พระอริยะเหลานั้น ดํารงอยูไมหวั่นไหวดวย
โลกธรรม เหมือนเสาเขื่อนไมหวั่นไหวดวยลมฉะนั้น ผูไมชื่อวา ไมฟู
ไมยุบ แมในบางคราวไมฟูหรือไมยุบ เพราะไมมีความยินดีและความ
ยินรายโดยประการทั้งปวง.
ครั้นแสดงการไมเขาไปฉาบทาของพระอรหันต อันเปนที่ตั้งแหง
เวทนาอยางนี้แลว บัดนีเ้ มื่อจะจําแนกโลกธรรม แลว แสดงการไมเขาไป
ฉาบทาแหงพระอรหันต อันมีประโยชนทั้งปวงนั่นแล จึงกลาวคํามี
อาทิวา นเหว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ลาเภ ความวา ไดเฉพาะปจจัยมีจีวร
เปนตน.
บทวา อลาเภ ความวา ไมไดเฉพาะ คือไมพึงประสบปจจัย
มีจีวรเปนตนนั้นนั่นแล.
บทวา น ยเส ไดแก เสื่อมจากบริวารและไมมีเกียรติยศ.
บทวา กิตฺติยา ความวา ในความเปนผูปรารถนาเกียรติยศใน
ที่ลับหลัง
บทวา นินฺทาย ไดแก ในการครหานินทาตอหนา.
บทวา ปสสาย ไดแก ในการชมเชยคุณโดยซึ่งหนา.
บทวา ทุกฺเข ไดแก เมื่อทุกขเกิดขึ้น.
แมในบทวา สุเข นี้ก็นัยนี้เหมือนกัน.
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บทวา สพฺพตฺถ ความวา พระขีณาสพเหลานั้น ยอมไมติดอยูใน
อารมณมีรูปเปนตน เพราะละกิเลสไดโดยประการทั้งปวง.
เหมือนอะไร ? เหมือนหยาดน้ําบนใบบัว ความวา หยาดน้ําบน
ใบบัว แมตั้งแนบอยูก็ไมฉาบทาติดอยูที่ใบบัวนั้น และใบบัวยอมคิดอยูดวย
หยาดน้ํา ปลอยจากกันไปโดยแททีเดียวฉันใด พระขีณาสพแมเหลานั้น
ก็ฉันนั้น เปนผูปลอยวางลาภเปนตนที่ปรากฏ และปลอยวางอารมณ
มีรูปเปนตนอันมาปรากฏเหมือนกันนั่นแล.
เพราะเหตุนั้นนั่นแล นักปราชญคือบัณฑิต ชื่อวาไดรับความสุขใจ
เพราะลาภเปนตน ในทีท่ ุกสถาน เพราะไมมีอารมณอันเปนที่รัก และ
ทุกขธรรมมีความโศกเปนตนดวยญาณมุข และยอมเปนผูไมแพในที่ทุก
สถาน เพราะไมถูกลาภเปนตนครอบงํา.
บัดนี้เมื่อจะแยกแสดงความประเสริฐกวากัน ในเพราะมีลาภและ
เสื่อมลาภเปนตน จึงกลาวคํามีอาทิวา ธมฺเมน ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺเมน อลาโภ โย ความวา การไมได
นิมิตของผูรักษาธรรมอันใด อันนั้นคือความไมมีลาภ ไดแกความเสื่อมลาภ,
และลาภอันใดอันไมประกอบดวยธรรม เกิดขึ้นโดยอธรรมโดยไมมีปญญา
โดยวิธีที่พระพุทธเจาทรงติเตียน, ใน ๒ อยางนั้น การไมมีลาภ เปนอาการ
ประกอบดวยธรรม คือนํามาซึ่งธรรมประเสริฐกวา, เมื่อบุคคลเวนลาภ
เชนใด อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญ การไมมีลาภ
เชนนั้น นาสรรเสริญ นํามาซึ่งประโยชน.
บทวา ยฺเจ ลาโภ อธมฺมิโก อธิบายวา ลาภใดเกิดขึ้นโดย
อธรรม ลาภนั้นไมประเสริฐเลย.
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บทวา ยโส จ อปฺปพุทฺธีน วิูน อยโส จ โย ความวา บุคคล
ไดยศ ดวยอํานาจบุคคลผูมีความรูนอย คือไมมีความรู และความไมไดยศ
คือความเสื่อมยศ ดวยอํานาจบุคคลมีความรู คือบัณฑิต. บรรดาบุคคล
ทั้งสองพวกเหลานี้ คนมีความรู ไมมียศประเสริฐกวา. เพราะวา บุคคล
ผูมีความรูเหลานั้นพึงปรารถนาความไมมียศ เพียงเพื่อใหอกุศลธรรมเสื่อม
กุศลธรรมเจริญ. เหมือนอยางบุคคลผูมีชาติสมบูรณ พึงละธรรมที่ไมมคี ุณ
นั้นแลวตั้งอยูในธรรมทีม่ ีคุณ.
บทวา นยโส อปฺปพุทฺธีน ความวา ยศยอมไมประเสริฐ ดวย
อํานาจบุคคลผูไมมีความรู ก็บุคคลผูไมมีความรูนั้น พึงยังยศนั้นใหเกิดขึ้น
แมดวยอํานาจนํามาซึ่งความเปนผูยิ่งใหญดวยคุณอันไมเปนจริง ยศนั้น
ยอมนํามาซึ่งความพินาศแกเขา ดวยการนินทาจากวิญูชนในโลกนี้ และ
ดวยความลําบากอันเกิดจากทุกขเปนตน ในทุคติในโลกหนา ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ลาภ ชือ่ เสียง สักการะ และยศทีไ่ ดมาโดยผิด ๆ
และวา ลาภสักการะยอมฆาบุรุษชั่วเสีย.
บทวา ทุมฺเมเธหิ แปลวา ดวยไมมีปญ
 ญา.
บทวา ยฺเจ พาลปฺปสสนา ความวา อันคนพาลทั้งหลาย คือ
ผูไมรูสรรเสริญ.
บทวา กามมยิก แปลวา อันสําเร็จมาแตวัตถุกาม คืออาศัยกามคุณ
เกิดขึ้น.
บทวา ทุกฺขฺจ ปวิเรกิย ความวา ความทุกขทางกายอันเกิดแตความ
สงัดคือที่เปนไปดวยอํานาจความลําบากกาย อันมีความเดือดรอนในการนั่ง
ไมสม่ําเสมอเปนตนเปนเหตุ แตทุกขนั้นเปนการสรรเสริญสําหรับวิญูชน
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เพราะเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานอันปราศจากอามิส. ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา ปวิเวกทุกฺข เสยฺโย ดังนี้.
บทวา ชีวิตฺจ อธมฺเมน ความวา การเลี้ยงชีวิตโดยไมชอบธรรม
คือการไมประพฤติธรรม เพราะเหตุแหงชีวิตเปนตน. ชื่อวาความตายโดย
ธรรม ไดแกเมื่อใคร ๆ กลาววา เราจักทําผูนั้น ผูไมกระทําบาปชื่อนี้ใหตาย
แมเมื่อผูนั้นตายไป ไมการทําบาป ไมยังธรรมใหกําเริบ การตายซึ่งมีธรรม
เปนเหตุ ประกอบดวยธรรม เปนการประเสริฐ เพราะฉะนั้น ความตาย
เชนนั้นชื่อวา ประกอบดวยธรรม เพราะไมปราศจากธรรม อันวิญูชน
สรรเสริญกวา เพราะใหถึงสวรรค และเพราะเปนอุปนิสัยแกพระนิพพาน.
สมจริงตั้งคําที่ตรัสไววา
บุคคลพึงสละทรัพย เพราะเหตุแหงอวัยวะอันประเสริฐ เมื่อจะรักษาชีวิตไวพึงสละอวัยวะ เมื่อระลึกถึง
ธรรม พึงสละอวัยวะ ทรัพย แมกระทั่งชีวติ ทั้งหมด ดังนี้.
บทวา ยฺเจ ชีเว อธมฺมิก อธิบายวา บุรษุ พึงยังชีวิตอัน
ปราศจากธรรมใหเปนอยู ชีวิตนั้นชือ่ วาไมประเสริฐ เพราะถูกวิญูชน
ติเตียนและใหถึงอบาย.
บัดนี้ เมื่อจะแสดงการไมเขาไปฉาบทาของพระขีณาสพตามที่กลาว
แลวโดยเหตุ จึงกลาวคาถามีอาทิวา กามโกปปหีนา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กามโกปปหีนา ความวา ละความยินดี
ยินรายไดโดยเด็ดขาดดวยอริยมรรค.
บทวา สนฺตจิตฺตา ภวาภเว ความวา ชื่อวามีจิตเขาไปสงบใน
ภพนอยและภพใหญ เพราะละกิเลสเครื่องเรารอนไดเด็ดขาด.
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บทวา โลเก ไดแก ในขันธโลกเปนตน.
บทวา อสิตา ไดแก ผูอันตัณหาไมอาศัยแลว ดวยอํานาจอาศัย
ตัณหาและทิฏฐิ.
บทวา นตฺถิ เตส ปยาปย ความวา อารมณอันเปนที่รัก หรือ
ไมเปนที่รัก ในที่ไหนๆ มีลาภเปนตน และมีรูปารมณเปนตน ยอมไมมี
แกพระขีณาสพ ทั้งหลาย.
บัดนี้ครั้นแสดงประการที่ธรรมนั้น คือเห็นปานนั้น อันเปนเหตุเกิด
ดวยภาวนาแลว เมื่อจะถือเอายอดแหงเทศนา ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ จึงกลาวคาถาสุดทายวา ภาวยิตฺวาน ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปปฺปุยฺย แปลวา ถึงแลว . คําที่เหลือ
มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล. ก็คาถาเหลานี้เทานั้น ไดเปนคาถาพยากรณ
พระอรหัตผลของพระเถระ.
จบอรรถกถาโคทัตตเถรคาถาที่ ๒
จบปรมัตถทีปนี
อรรถกถาเถรคาถา จุททสกนิบาต

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หนาที่ 488

เถรคาถา โสฬสกนิบาต
๑. อัญญาโกณฑัญญเถรคาถา
วาดวยการบรรลุประโยชนที่ตองการ
[๓๘๓] ทาวสักกเทวราช เมื่อจะประกาศความเลื่อมใสของ
พระองค จึงตรัสพระคาถาที่ ๑ วา
ขาพเจาไดฟงธรรมมีรสอันประเสริฐ จึงเกิดความ
เลื่อมใสอยางยิ่ง ธรรมอันคลายความกําหนัด เพราะ
ไมยึดถือมั่นโดยประการทั้งปวง พระผูเปนเจาไดแสดง
แลว.
ทาวเธอตรัสชมเชยเทศนาของพระเถระดังนี้แลว ทรงนมัสการ
พระเถระ แลวเสด็จกลับไปสูที่อยูของพระองค ภายหลังวัน หนึ่ง พระเถระ
เห็นวาระจิตของปุถุชนบางจําพวก ซึ่งถูกมิจฉาวิตกครอบงํา และระลึกถึง
คําสอนอันเปนปฏิปกษตอมิจฉาวิตกนั้นแลว นึกถึงความที่คนมีใจอัน
พรากแลวจากการฟงทั้งปวง จึงไดภาษิตคาถา ๒ คาถา อันแสดงซึ่งเนื้อ
ความนั้นวา
อารมณอันวิจิตรมีอยูในโลกเปนอันมาก ชะรอยจะย่ํายี
บุคคลผูคิดถึงอารมณวางาม อันประกอบดวยราคะใน
ปฐพีมณฑลนี้ ฝนตกลงมาในฤดูฝน พึงระงับธุลีที่ถูกลม
พัดไปไดฉันใด เมือ่ ใด พระอริยสาวกพิจารณาเห็นดวย
ปญญา เมื่อนั้น ความดําริของพระอริยสาวกนั้นยอม
ระงับไปฉันนั้น เมือ่ ใด พระอริยสาวกพิจารณาเห็นดวย
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ปญญาวา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง เมื่อนั้น พระอริยสาวก
นั้นยอมหนายในทุกข นี้เปนทางแหงความหมดจด เมื่อใด
พระอริยสาวกพิจารณาเห็นดวยปญญาวา สังขารทั้งปวง
เปนทุกข เมื่อนั้น พระอริยสาวกนั้นยอมหนายในทุกข
นี้เปนทางแหงความหมดจด เมื่อใด พระอริยสาวก
พิจารณาเห็นดวยปญญาวา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา
เมื่อนั้น พระอริยสาวกนั้นยอมหนายในทุกข นี้เปนทาง
แหงความหมดจด พระโกณฑัญญเถระองคใดเปนผูตรัสรู
ตามพระพุทธเจา เปนผูมีความบากบั่นอยางแรงกลา
ละความเกิดและความตายไดแลว เปนผูบริบูรณดวย
พรหมจรรยอันไดดวยยาก พระโกณฑัญญเถระองคนั้น
ไดตัดบวง คือโอฆะ ตะปูตรึงจิตอันมั่นคง และภูเขาที่
ทําลายไดยากแลว ขามไปถึงฝง คือนิพพาน เปนผูเพง
ฌาน หลุดพนจากเครื่องผูกแหงมาร.
ภายหลังวันหนึ่ง ทานพระโกณฑัญญเถระไดเห็นภิกษุรูปหนึ่งซึ่ง
เปนสัทธิวิหาริกของทาน เปนผูเกียจคราน มีความเพียรทราม มีใจฟุงซาน
มักใหญใฝสงู เพราะการคบหาดวยมิตรชั่วชา จึงไปยังที่นั้นดวยฤทธิ์ แลว
ตักเตือนวา ทานอยาทําอยางนี้ตอไป ขอทานจงละมิตรชั่วชาเสียแลวคบหา
กัลยาณมิตรทําสมณธรรมเถิด ภิกษุนั้นไมเชื่อฟงคําของทาน ทานจึงเกิด
ความสลดใจ เมื่อจะติเตียนขอปฏิบัติอันผิด และสรรเสริญการปฏิบัติชอบ
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และการอยูสงัด ดวยถอยคําอันเปนบุคลาธิษฐาน จึงไดภาษิตคาถานี้
ใจความวา
ภิกษุมีใจฟุงซาน กลับกลอก คบแตมิตรที่เลวทราม
ถูกคลื่นซัดใหจมอยูในหวงน้ํา คือสงสาร สวนภิกษุมใี จ
ไมฟุงซาน ไมกลับกลอก มีปญ
 ญารักษาตัวรอด สํารวม
อินทรีย คบหากัลยาณมิตร เปนนักปราชญ พึงทําที่สุด
แหงทุกขได นรชนผูซูบผอม มีตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น
ดังเถาหญานาง เปนผูรูจักประมาณในขาวและน้ํา มีใจ
ไมยอทอ ถูกเหลือบยุงทั้งหลายกัดอยูในปาใหญ ยอม
เปนผูมีสติอดกลั้นไดอยูในปานั้น เหมือนชางที่อดทน
ตอศาสตราวุธในยุทธสงครามฉะนั้น เราไมยนิ ดีความตาย
ไมเพลิดเพลินความเปนอยู เรารอเวลาตาย เหมือน
ลูกจางรอใหหมดเวลาทํางานฉะนั้น เราไมยนิ ดีความตาย
ไมเพลิดเพลินความเปนอยู แตเรามีสติสัมปชัญญะรอ
เวลาตาย พระศาสดาเราไดคุนเคยแลว เราทําคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาเสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลงแลว
ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพขึ้นแลว ไดบรรลุถึงประโยชน
ที่กุลบุตรทั้งหลาย ผูออกบวชเปนบรรพชิตตองการแลว
เพราะฉะนั้น จะมีประโยชนอะไรดวยสัทธิวิหาริกผูวายาก
แกเรา.
จบอัญญาโกณฑัญญเถรคาถา
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อรรถกถาโสฬสกนิบาต
อรรถกถาอัญญาโกณฑัญญเถรคาถาที่ ๑
ในโสฬสกนิบาต คาถาของทานพระอัญญาโกณฑัญญเถระ มีคํา
เริ่มตนวา เอส ภิฺโ ปสีทามิ ดังนี้. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นเปน
อยางไร ?
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ พระเถระแมนี้
บังเกิดในตระกูลคฤหบดีมหาศาล ในหังสวดีนคร ถึงความเปนผูรูเดียงสา
แลว วันหนึ่ง ฟงธรรมในสํานักพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุ
รูปหนึ่งไวในตําแหนงอันเลิศ แหงภิกษุผูรัตตัญูในธรรมทีต่ นไดครั้งแรก
ในพระศาสนา แมตนเองก็ปรารถนาตําแหนงนั้น บําเพ็ญมหาทานให
เปนไปตลอด ๗ วัน แดพระศาสดาผูมีภิกษุ ๑๐๐,๐๐๐ รูปเปนบริวาร
แลวตั้งความปรารถนาไว. ฝายพระศาสดาทรงเห็นความที่เธอไมมีอันตราย
จึงพยากรณสมบัติอันเปนเครื่องเจริญ. ทานบําเพ็ญบุญจนตลอดชีวิต เมือ่
พระศาสดาปรินิพพานแลว เมื่อใหสรางเจดีย สรางเรือนแกวไวในภายใน
เจดีย และใหสรางเรือนไฟแกว มีราคา ๑,๐๐๐ กหาปณะลอมเจดีย.
ทานทําบุญอยางนี้แลว จุติจากอัตภาพนั้นแลว ทองเที่ยวไปใน
เทวโลกและมนุษยโลก ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา วิปสสี
เปนกุฎมพี นามวามหากาล จัดแจงขาวปายาสดวยน้ํานมไมผสมน้ํา ดวย
ขาวสารแหงขาวสาลีที่ตนฉีกทองขาวสาลี ในทีน่ าประมาณ ๘ กรีส จึงใส
น้ําผึ้ง เนยใส น้ําตาลกรวดเปนตนในขาวปายาสนั้น แลวไดถวายสงฆมี
พระพุทธเจาเปนประมุข. ที่ ๆ ตนฉีกทองขาวสาลีถือแลว ๆ ไดเต็มอีก, ใน
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กาลที่ขาวเปนขาวเมา ไดถวายชื่อภัตอันเลิศคือขาวเมา ในกาลเปนที่เก็บ
เกี่ยวขาว ไดถวายภัตอันเลิศในกาลเก็บเกี่ยว ในกาลทําเขน็ด ไดถวายภัต
อันเลิศในกาลทําเขน็ด ในกาลกระทําฟอนเปนตน ไดถวายภัตอันเลิศใน
การทําฟอน ถวายภัตอันเลิศในกาลทําลาน เลิศในกาลทําเปนสิ่งของขาย
เลิศในกาลนับ เลิศในกาลนําเขาฉาง รวมความวา ทานไดถวายชื่อทานอัน
เลิศ ๙ ครั้ง ในกาลขาวกลาครั้งเดียวขาวแมนั้นไดสมบูรณอยางเหลือเกิน.
ทานบําเพ็ญบุญตลอดชีวิตดวยอาการอยางนี้ จุติจากอัตภาพนั่นแลว
บังเกิดในเทวโลก ทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก บังเกิดใน
ตระกูลพราหมณมหาศาล ในพราหมณคาม ชื่อวาโทณวัตถุ ไมไกลกรุง
กบิลพัสดุ กอนแตพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายทรงอุบัตินั่นแล.
ทานไดมีนามตามโคตรวา โกณฑัญญะ, ทานเจริญวัยแลว เรียน
เวท ๓ ไดถงึ ฝงในมนตสําหรับทายลักษณะ. สมัยนั้น พระโพธิสัตวของ
เราทั้งหลาย จุติจากดุสิตบุรี บังเกิดในพระตําหนักของพระเจาสุทโธทนมหาราช ในกรุงกบิลพัสดุ ในวันขนานพระนามพระองค เมื่อพราหมณ
๑๐๘ คนถูกเรียกใหเขาไปเฝา ทานเปนผูใหมกวาเขาทั้งหมดในบรรดา
พราหมณ ๘ คน ที่ใหนําเขาไปยังพื้นใหญเพื่อกําหนดลักษณะ เห็นความ
สําเร็จพระลักษณะของพระมหาบุรุษ จึงถึงความตกลงวา ผูนี้จักเปนพระพุทธเจาโดยสวนเดียว จึงไดเที่ยวมองเห็นการออกมหาภิเนษกรมณของ
พระมหาสัตว.
ฝายพระมหาสัตวแล เจริญดวยบริขารมาก ถึงความเจริญโดยลําดับ
ถึงความแกกลาแหงพระญาณ ในปที่ ๒๙ ก็เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ
บรรพชาที่ฝงแมน้ําอโนมานที เสด็จไปอุรุเวลาประเทศโดยลําดับ แลวเริม่
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ตั้งความเพียร ในกาลนัน้ โกณฑัญญมาณพ ทราบวาพระมหาสัตวบวช
แลว พรอมกับวัปปมาณพเปนตน ผูบุตรของพราหมณผูกําหนดพระลักษณะ มีตนเปนที่ ๕ บวชแลวเขาไปยังสํานักพระโพธิสัตวโดยลําดับ
อุปฏฐากพระองคอยู ๖ พรรษา เบื่อหนายเพราะการที่พระองคบริโภค
อาหารหยาบ จึงไดหลีกไปยังปาอิสิปตนมฤคทายวัน. ครั้งนั้นแล พระโพธิสัตวไดกําลังกายเพราะบริโภคอาหารหยาบ ประทับนั่งบนอปราชิตบัลลังก ณ ควงแหงโพธิพฤกษ ในวันวิสาขบูรณมี ทรงย่ํายีที่สุดแหง
มาร ๓ ไดเปนผูตรัสรูยิ่งเอง ปลอยให ๗ สัปดาหลวงไป ณ โพธิมัณฑ
นั่นเอง ทรงทราบความแกกลาแหงญาณของภิกษุปญจวัคคีย จึงเสด็จ
ไปยังปาอิสิปตนมฤคทายวัน ในวันอาสาฬหบูรณมี แลวทรงแสดง
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แกภิกษุปญจวัคคียเหลานั้น ในเวลาจบเทศนา
พระโกณฑัญญเถระ ดํารงอยูในโสดาปตติผลพรอมดวยพรหม ๑๘ โกฏิ.
ลําดับนั้น พระอัญญาโกณฑัญญเถระ ก็ไดกระทําใหแจงพระอรหัตผล
ดวยอนัตตลักขณสูตร ในดิถีที่ ๕ แหงปกษ ดวยเหตุนี้ ทานจึงกลาวไว
ในอปทาน วา
เราไดเห็นพระสัมพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ
เชษฐบุรุษของโลก เปนนายกอยางวิเศษ บรรลุพุทธภูมิ
แลว เปนครั้งแรก เทวดาประมาณเทาไร มาประชุมกัน
ที่ควงไมโพธิทั้งหมด แวดลอมพระสัมพุทธเจา ประณม
กรอัญชลีไหวอยู เทวดาทั้งปวงมีใจยินดี เที่ยวประกาศ
ไปในอากาศวา พระพุทธเจานี้ ทรงบรรเทาความมืดมน
๑

๑. ขุ. เถร. ๓๒/ขอ ๙.
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อนธการแลว ทรงบรรลุแลว เสียงบันลือลั่นของเทวดา
ผูประกอบดวยความราเริงเหลานั้นไดเปนไปวา เราจัก
เผากิเลสทั้งหลาย ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา
เรารู (ไดฟง) เสียงอันเทวดาเปลงแลวดวยวาจา ราเริง
แลวมีจติ ยินดี ไดถวายภิกษากอน พระศาสดาผูสูงสุด
ในโลก ทรงทราบความดําริของเรา แลวประทับนั่ง ณ
ทามกลางหมูเทวดา ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา
เราออกบวชได ๗ วันแลว จึงไดบรรลุพระโพธิญาณ
ภัตอันเปนปฐมของเรานี้ เปนเครื่องยังชีวิตใหเปนไปของ
ผูประพฤติพรหมจรรย เทพบุตรไดจากดุสิตมา ณ ที่นี้
ไดถวายภิกษาแกเรา เราจักพยากรณเทพบุตรนั้น ทาน
ทั้งหลายจงฟงเรากลาว ผูนั้นจักเสวยเทวราชสมบัติ อยู
ประมาณ ๓ หมื่นกัป จักครอบครองไตรทิพย ครอบงํา
เทวดาทั้งหมด เคลื่อนจากเทวโลกแลว จักถึงความเปน
มนุษย จักเปนพระเจาจักรพรรดิ เสวยราชสมบัติใน
มนุษยโลกนั้นพันครั้ง ในแสนกัป พระศาสดาพระนาม
วาโคดมโดยพระโคตร ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก ผูนนั้ เคลื่อนจากไตรทศแลว
จักถึงความเปนมนุษย จักออกบวชเปนบรรพชิตอยู ๖ ป
แตนั้นในปที่ ๗ พระพุทธเจาจักตรัสจตุราริยสัจ ภิกษุมี
นามชือ่ วาโกณฑัญญะ จักทําใหแจงเปนปฐม เมื่อเรา
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ออกบวช ไดบวชตามพระโพธิสัตว ความเพียรเราทําดี
แลว เราบวชเปนบรรพชิตเพื่อตองการจะเผากิเลส พระสัพพัญูพุทธเจาเสด็จมา ตีกลองอมฤตในโลกพรอม
ทั้งเทวโลกในปาใหญกับดวยเราได บัดนี้ เราบรรลุ
อมตบทอันสงบระงับ อันยอดเยี่ยมนั้นแลว เรากําหนดรู
อาสวะทั้งปวงแลว ไมมีอาสวะอยู คุณวิเศษเหลานี้คือ
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจง
แลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ฉะนี้แล.
อารมณอันวิจิตรมีอยูในโลกเปนอันมาก ชะรอยจะย่ํายี
บุคคลผูคิดถึงอารมณวางาม อันประกอบดวยราคะใน
ปฐพีมณฑลนี้ ฝนตกลงมาในฤดูฝน พึงระงับธุลีที่ถูกลม
พัดไปไดฉันใด เมื่อใดพระอริยสาวกพิจารณาเห็นดวย
ปญญา เมื่อนั้น ความดําริของพระอริยสาวกนั้น ยอม
ระงับไปฉันนั้น.
ครั้นกาลตอมา พระศาสดาประทับนั่งบนบวรพุทธอาสน ที่เขาจัดไว
ในทามกลางภิกษุสงฆ ในเชตวันมหาวิหาร เมื่อจะทรงแสดงภาวะที่เธอได
เปนครั้งแรก จึงทรงตั้งทานไวในเอตทัคคะวา ภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุ
ผูรัตตัญู อัญญาโกณฑัญญะเปนเลิศ ทานประสงคจะหลีกเลี่ยงความเคารพ
อยางยิ่ง ที่พระอัครสาวกทั้งสองกระทําในตน และการอยูเกลื่อนกลนใน
เสนาสนะใกลบาน และประสงคจะอยูดวยความยินดียิ่งในวิเวก สําคัญ
การเนิ่นชา อันเปนการกระทําปฏิสันถารตอบรรพชิตและคฤหัสถ ผูมา
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ยังสํานักตน จึงทูลลาพระศาสดาเขาไปยังปาหิมวันต อันชางชื่อวา ฉัททันตะ อุปฏฐากอยู จึงไดอยูที่ฝงสระฉัททันตะสิ้น ๑๒ ป. วันหนึ่ง
ทาวสักกเทวราชเสด็จเขาไปหาพระเถระผูอยูในที่นั้น ดวยอาการอยางนั้น
ทรงบังคมแลวประทับยืนอยู จึงตรัสอยางนี้ ขาแตทานผูเจริญ ดีละ ขอ
พระผูเปนเจาจงแสดงธรรมแกขาพเจา. พระเถระแสดงธรรม ดวยพุทธลีลา อันมีหองคือสัจจะ ๔ อันลักษณะ ๓ กระทบแลว อันเกีย่ วดวยภาวะ
ที่วางเปลา วิจิตรดวยนัยตาง ๆ อันหยั่งลงในอมตธรรม.
ทาวสักกเทวราช ทรงสดับดังนั้นแลว เมื่อจะทรงประกาศความ
เลื่อมใสของตน จึงตรัสคาถาที่ ๑ วา
ขาพเจานั้นไดฟงธรรมมีรสอันประเสริฐ จึงเกิดความ
เลื่อมใสอยางยิ่ง ธรรมอันคลายความกําหนัด เพราะ
ไมยึดถือมั่น โดยประการทั้งปวง พระผูม พี ระภาคเจา
ไดแสดงไวแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอส ภิยฺโย ปสีทามิ สุตฺวา ธมฺม
มหารส ความวา แมถาเราฟงธรรมในสํานักพระศาสดาหลายครั้ง แลว
เลื่อมใสยิ่งในธรรมนั้น ก็บัดนี้ เรานั้นฟงธรรมที่ทานแสดงแลวมีรสมาก
เพราะวิจิตรดวยนัยตาง ๆ และเพราะมีการเสพคุนโดยมาก จึงเลื่อมใส
อยางยิ่งกวานั้น .
บทวา วิราโค เทสิโต ธมฺโม อนุปาทาย สพฺพโส ความวา
ชื่อวา ผูปราศจากราคะ เพราะคลายจากสังกิเลสทั้งปวง และสังขารทั้งปวง
ไดแก ยังวิราคธรรมใหเกิด. เพราะเหตุนั้นนั่นแล ชื่อวา แสดงธรรม
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เพราะไมยึดมั่นโดยประการทั้งปวง เพราะไมยึดมั่น คือไมยึดถือธรรม
อะไร ๆ ในบรรดาธรรมมีรูปเปนตน แลวเปนไปดวยสามารถยิ่งวิมุตติ
ใหสําเร็จเปนตน.
ทาวสักกเทวราช ครั้นทรงชมเชยเทศนาของพระเถระอยางนี้แลว
ทรงอภิวาทพระเถระ แลวเสด็จไปสูที่ประทับของพระองคตามเดิม
ภายหลังวันหนึ่ง พระเถระเห็นวาระแหงจิตของปุถุชนบางพวก
ผูถูกมิจฉาวิตกครอบงํา ระลึกถึงลําดับของจิตนั้น อันเปนปฏิปกษตอ
มิจฉาวิตกนั้น และนึกถึงความที่ตนมีจิตพนจากมิจฉาวิตกนั้นโดยประการ
ทั้งปวง จึงแสดงความนั้นแลวกลาว ๒ คาถาวา
อารมณวิจิตรมีอยูในโลกเปนอันมาก ชะรอยจะย่ํายี
บุคคลผูคิดถึงอารมณวางาม อันประกอบดวยราคะในปฐพี
มณฑลนี้ ฝนตกลงมาในฤดูฝน พึงระงับธุลีที่ถูกลมพัด
ไปไดฉันใด เมือ่ ใดพระอริยสาวกพิจารณาเห็นดวย
ปญญา เมื่อนั้นความดําริของพระอริยสาวกนั้น ยอม
ระงับไปฉันนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พหูนิ โลเก จิตฺรานิ ความวา อารมณ
อันวิจิตรดวยจิตมีอยูในโลกเปนอันมาก ดวยสามารถแหงรูปารมณเปนตน
ดวยอํานาจสีเขียว สีเหลือง เปนตนแมในอารมณนั้น และดวยสามารถ
แหงหญิงและชายเปนตน. ดวยบทวา อสฺมิ ปวิมณฺฑเล นี้ ทานกลาว
หมายเอามนุษยโลกอันปรากฏชัด. บทวา มเถนฺติ มฺเ สงฺกปฺป
ความวา มิจฉาสังกัปปะ ความดําริผิด อันตบแตงดวยอโยนิโสมนสิการ
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ชะรอยวาจะย่ํายี คือตั้งอยู เหมือนย่ํายีอารมณอันเกิดแตจิตนั้น คืออารมณ
อันประกอบดวยความเพียรของบุรุษ เหมือนไฟประกอบดวยไมสีไฟ
ฉะนั้น. เหมือนอะไร ? เหมือนอารมณวางาม อันประกอบดวยราคะ
อธิบายวา กามวิตก. ก็กามวิตกนั้นทานเรียกวางาม เพราะถือเอาอาการ
วางาม.
ศัพทวา จ ในบทวา รชมุหตฺจ วาเตน นี้ เปนเพียงนิบาต,
มหาเมฆ (ฝนใหญ) ตกลง พึงระงับ คือพึงสงบระงับธุลีที่ลมพัดไป
คือใหตั้งขึ้น ในเดือนสุดทายแหงคิมหันตฤดูฉันใด ความดําริยอมระงับ
ฉันนั้น. บทวา ยทา ปฺาย ปสฺสติ ความวา เมื่อใดพระอริยสาวก
ยอมพิจารณาเห็นดวยปญญาตามความเปนจริง ซึ่งอารมณเหลานั้นอัน
วิจิตรในโลก โดยการเกิด โดยไมยนิ ดี โดยเปนโทษ และโดยเปนที่
สลัดออก เมือ่ นั้นมิจฉาสังกัปปะแมทั้งหมด ยอมระงับไป เหมือนเมฆฝน
ระงับธุลีที่ลมพัดไปฉะนั้น. เพราะเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแลว มิจฉาสังกัปปะทั้งหลายก็ไมไดที่พึ่ง แตเมื่อแสดงโดยประการที่ตนเห็นดวย
ปญญา จึงกลาวคาถา ๓ คาถาวา
เมื่อใด พระอริยสาวกพิจารณาเห็นดวยปญญาวา
สังขารทั้งปวงไมเที่ยง เมื่อนั้นพระอริยสาวกนั้น ยอม
หนายในทุกข นี้เปนทางแหงความหมดจด เมื่อใดพระอริยสาวกพิจารถเาเห็นดวยปญญาวา สังขารทั้งปวงเปน
ทุกข เมื่อนั้นพระอริยสาวกยอมหนายในทุกข นี้เปนทาง
แหงความหมดจด เมื่อใดพระอริยสาวกพิจารณาเห็น
ดวยปญญาวา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา เมื่อนั้นพระ-
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อริยสาวกนั้นยอมหนายในทุกข นี้เปนทางแหงความ
หมดจด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺเพ สงฺขารา ไดแกขันธทั้ง ๕ อัน
เปนไปในภูมิ ๓ ทั้งหมดอันสงเคราะหดวยอารมณ ๖. บทวา อนิจฺจา
ความวา เมื่อใดพระอริยสาวกพิจารณาเห็นดวยปญญาวา สังขารทั้งหลาย
ชื่อวาไมเที่ยง เพราะมีเบื้องตนทามกลางและที่สุด เพราะมีความไมเที่ยง
เปนที่สุด เพราะเปนไปในกาลชั่วคราว เพราะแตกไปในที่นั้น ๆ. บทวา
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข ความวา เมื่อนั้นพระอริยสาวกนั้น ยอมเบื่อหนาย
ในวัฏทุกข เมื่อเบื่อหนายยอมแทงตลอดสัจจะ โดยวิธีกําหนดรูทุกข
เปนตน. บทวา เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา ความวา วิปสสนาวิธีที่กลาวแลว
นั้น ยอมเปนทางคือเปนอุบายเครื่องบรรลุญาณทัสสนวิสุทธิ และอัจจันตวิสุทธิ ความหมดจดโดยสวนเดียว.
บทวา ทุกฺขา ความวา ชื่อวาเปนทุกข เพราะเปนไปกับดวยภัย
เกิดขึ้นเฉพาะหนา เพราะถูกความเกิดขึ้นและดับไปบีบคั้นเสมอ เพราะ
ทนไดยาก และเพราะขัดตอสุข. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
บทวา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ความวา ธรรมอันเปนไปในภูมิ ๔
แมทั้งหมดเปนอนัตตา แตในที่นี้ควรถือเอาเฉพาะธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓
จริงอยู ธรรมเหลานั้นพึงพิจารณาเห็นวาเปนสุญญตะ วางเปลา เพราะ
ไมมีแกนสาร เพราะไมเปนไปในอํานาจ และชือ่ วาเปนอนัตตา เพราะ
ปฏิเสธอัตตา. คําที่เหลือเชนกับคํามีในกอนนั่นแล.
ครั้นแสดงวิปสสนาวิธีอยางนี้แลว เมื่อจะแสดงกิจที่ตนทําดวยวิธี
นั้น ทําคนใหเหมือนผูอื่น จึงกลาว ๒ คาถาวา
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พระอัญญาโกณฑัญญเถระใด เปนผูตรัสรูตามพระพุทธเจา เปนผูมีความบากบั่นอยางแรงกลา ละความเกิด
และความตายไดแลว เปนผูบริบูรณดวยพรหมจรรย
พระอัญญาโกณฑัญญเถระนั้น ไดตัดบวงคือโอฆะ ถอน
ตะปูตรึงจิตอันมั่นคง และทําลายภูเขาที่ไดยากแลว
ขามไปถึงฝงคือนิพพาน เปนผูเพงฌาน หลุดพนจาก
เครื่องผูกแหงมาร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พุทฺธานุพุทฺโธ ไดแก ผูตรัสรูตาม
พระพุทธเจาทั้งหลาย. อธิบายวา ตรัสรูสัจจะ ๔ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจา
ตรัสรูแลว ตามกระแสเทศนาแหงพระพุทธเจาเหลานั้น. ชื่อวาเถระ
เพราะประกอบดวยสาระมีศีลสาระเปนตน อันเปนอเสกขะ มั่นคง.
บทวา โกณฺฑฺโ ไดแก การระบุถงึ โคตร. บทวา ติพฺพนิกกฺโม
ไดแกผูมีความเพียรอันมั่นคง คือมีความบากบั่นมั่นคง. ชือ่ วาผูมีชาติ
และมรณะอันละแลว เพราะเหตุแหงชาติและมรณะอันละไดแลว. บทวา
พฺรหฺมจริยสฺส เกวลี ความวา มรรคพรหมจรรยไมมีสวนเหลือ หรือ
มรรคพรหมจรรยบริบูรณโดยไมมีสวนเหลือ, อีกอยางหนึ่ง มรรคญาณ
และผลญาณ ชื่อวา เกวลี เพราะไมเจือดวยกิเลส มรรคญาณและ
ผลญาณนั้น มีอยูในมรรคพรหมจรรยนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เกวลี
ก็เพราะเหตุที่มรรคญาณและผลญาณทั้งสองอยางนั้น ยอมมีอยูในมรรคพรหมจรรยนี้ เพราะเหตุนั้น มรรคพรหมจรรยนี้จึงชื่อวา เกวลี. และ
เพราะมรรคญาณและผลญาณแมทั้งสองนั้น ยอมมีดวยอํานาจของมรรค-
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พรหมจรรย หามีโดยประการอื่นไม. เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา
พฺรหฺมจริยสฺส เกวลี ดังนี้.
โอฆะ ๔ ที่ทานกลาวไวอยางนี้วา โอฆะคือกาม โอฆะคือภพ
โอฆะคือทิฏฐิ โอฆะคืออวิชชา และบวงที่ทานกลาวไวอยางนี้วา บวงที่
เที่ยวไปในอากาศคือมานัส, ตะปูตรึงจิต ๕ อยางอันมั่นคง ที่ทานกลาว
ไวอยางนี้วา ยอมสงสัยในพระศาสดา ยอมสงสัยในพระธรรม ยอมสงสัย
ในพระสงฆ ยอมสงสัยในสิกขา เปนผูวุนวายในพระสงฆ ไมมีใจเปน
ของ ๆ ตน มีจิตถูกอารมณกระทบแลว เปนดังเสาเขื่อน ความไมรูในทุกข
เปนตนที่ทําลายไดยาก เพราะชนผูเจริญไมสามารถจะทําลายได เพราะ
เหตุนั้นนั่นแล จึงถึงการนับวา ปพฺพโต เพราะเปนเสมือนภูเขา และ
ประเภทแหงการไมมีญาณ (ปญญา) ที่ทานกลาวไวโดยนัยมีอาทิวา ความ
ไมรูในทุกข.
ผูใดใชดาบคืออริยมรรคญาณตัดตะปูตรึงจิตและบวงในธรรม คือ
สังกิเลส ๔ อยางนี้ ที่ทานกลาวไววา เฉตฺวา ขิลฺจ ปาสฺจ ทั้งหมด
นี้ดวยประการฉะนี้.
บทวา เสล เภตฺวา น ทุพฺภิท ความวา ใชญาณอันเปรียบดวยเพชร
ตัดภูเขาอันลวนแลวแตหิน คือความไมรู อันใคร ๆ ไมสามารถจะตัดได
ดวยญาณอยางใดอยางหนึ่ง แลวขามโอฆะทั้ง ๔ ชื่อวาขามไดแลว คือ
ถึงฝงแลว เพราะตั้งอยูในพระนิพพาน อันเปนฝงโนนแหงโอฆะทั้ง ๔
นั้น ชื่อวาผูเพงฌาน ดวยฌานทั้งสอง คือฌานเขาไปเพงอารมณเปน
ลักษณะ ๑ ฌานเขาไปเพงลักษณะเปนลักษณะ ๑. บทวา ปุตฺโต โส
มารพนฺธนา ความวา พระขีณาสพนั้น คือเห็นปานนั้น พนแลว พน
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ขาดแลว ปราศจากแลว จากเครื่องผูกคือกิเลสมารแมทั้งหมด เพราะ
เหตุนั้น พระเถระกลาวหมายเอาตนนั่นเอง.
ภายหลังวันหนึ่ง พระเถระเห็นภิกษุรูปหนึ่ง ผูสัทธิวิหาริกของตน
เปนคนเกียจคราน มีความเพียรเลว มีจิตฟุงซาน มีจิตดังไมอออันยกขึ้น
อยูดวยการคลุกคลีดวยบุคคลผูไมเปนกัลยาณมิตร จึงไปในที่นั้นดวยฤทธิ์
แลวโอวาทภิกษุนั้นวา อยากระทําอยางนี้เลยอาวุโส จงละบุคคลผูไมเปน
กัลยาณมิตร คบหาบุคคลผูเปนกัลยาณมิตรทั้งหลาย. ภิกษุนั้นไมเอื้อเฟอ
คําของพระเถระ. พระเถระถึงธรรมสังเวช ดวยการไมเอื้อเฟอของภิกษุ
นั้น จึงติเตียนการปฏิบตั ิผิด ดวยถอยคําเปนบุคลาธิษฐาน เมื่อจะ
สรรเสริญการปฏิบัติชอบ และการอยูดวยความสงัด จึงไดกลาวคาถา
เหลานี้วา
ภิกษุมใี จฟุงซาน กลับกลอก คบหาแตมิตรที่เลวทราม ถูกคลื่นซัดใหจมอยูในหวงน้ําคือสงสาร สวนภิกษุ
ผูมีใจไมฟุงซาน ไมกลับกลอก มีปญญารักษาตัวรอด
สํารวมอินทรีย คบหากัลยาณมิตร เปนนักปราชญ พึง
ทําที่สุดแหงทุกขได นรชนผูซบู ผอม มีตัวสะพรั่งไปดวย
เสนเอ็นดังเถาหญานาง เปนผูรูจักประมาณในขาวและน้ํา
มีใจไมยอทอ ถูกเหลือบยุงทัง้ หลายกัดอยูในปาใหญ
ยอมมีสติอดกลั้นไดอยูในปานั้น เหมือนชางที่อดทนตอ
ศาตราวุธในยุทธสงครามฉะนั้น เราไมยนิ ดีความตาย
ไมเพลิดเพลินความเปนอยู เรารอเวลาตาย เหมือน
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ลูกจางรอใหหมดเวลาทํางานฉะนั้น เราไมยินดีความตาย
ไมเพลิดเพลินความเปนอยู แตเรามีสติสัมปชัญญะรอ
เวลาตาย พระศาสดาเราไดคุนเคยแลว เราทําคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาเสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลงแลว ถอน
ตัณหาเครื่องนําไปสูภพขึ้นแลว ไดบรรลุถึงประโยชนที่
กุลบุตรทั้งหลาย ผูออกบวชเปนบรรพชิตตองการแลว
เพราะฉะนั้น จะมีประโยชนอะไร ดวยสัทธิวิหาริกผูวา
ยากแกเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุทธฺ โต ความวา ประกอบดวยความ
ฟุงซาน คือมีจิตไมตั้งมั่น มีจิตฟุงซาน.
บทวา จปโล ความวา ประกอบดวยความโยกโคลง มีการตบแตง
บาตรและจีวรเปนตน คือเปนผูมีจิตโลเลเปนปกติ.
บทวา มิตฺเต อาคมฺม ปาปเก ความวา อาศัยบุคคลไมเปน
กัลยาณมิตรแลวไมกระทําสมณธรรม. บทวา สสีทติ มโหฆสฺมึ อูมิยา
ปฏิกุชฺชิโต ความวา บุรษุ ผูตกไปในมหาสมุทร อันคลื่นในมหาสมุทร
ทวมทับ เมื่อไมสามารถจะยกศีรษะขึ้นได ก็จมไปในมหาสมุทรนั่นเอง
ฉันใด บุคคลผูวนเวียนอยูในโอฆะใหญ ในสงสารก็ฉันนั้น ถูกคลื่นคือ
โกธะและอุปายาสครอบงํา คือทวมทับ เมื่อไมสามารถเพื่อจะยกศีรษะคือ
ปญญาขึ้นดวยอํานาจวิปสสนา จึงจมลงไปในโอฆะใหญคือสงสารนั้น
นั่นเอง.
บทวา นิปโก ไดแก ผูละเอียดออน คือเปนผูฉลาดในประโยชน
คนและประโยชนผูอื่น. บทวา สวุตินฺทฺริโย ความวา ผูมีอินทรียอันปด
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แลว ดวยการปดอินทรียมีใจเปนที่ ๖. บทวา กลฺยาณมิตฺโต ไดแก
ผูประกอบดวยกัลยาณมิตรทั้งหลาย.
บทวา เมธาวี ไดแก ผูประกอบดวยปญญา มีโอชะอันเกิดแตธรรม
บทวา ทุกฺขสฺสนฺตกโร สิยา ความวา บุคคลเชนนั้น พึงกระทําที่สุด
แหงวัฏทุกขทั้งสิ้น.
บทวา กาลปพฺพงฺคสงฺกาโส เปนตน เปนบทระบุถึงความยินดี
ในวิเวก. สวนบทวา นาภินนฺทามิ เปนตน เปนบทแสดงภาวะแหงกิจ
ที่ทําเสร็จแลว. คําทั้งหมดมีอรรถดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแล ก็ในที่สุด
ทานกลาวหมายเอาสัทธิวิหาริกของตนดวยคําวา กึ เม สทฺธวิ ิหารินา.
เพราะฉะนั้น จะประโยชนอะไรแกเรา ดวยสัทธิวิหาริกผูวายาก ผูไม
เอื้อเฟอเชนนั้น อธิบายวา เราชอบใจการอยูโดดเดี่ยวเทานั้น.
ก็แลครัน้ กลาวอยางนี้แลว ไดไปสูสระฉันทันตะนั่นแล. ทานอยู
ในที่นั้นสิ้น ๑๒ ป เมื่อจวนปรินิพพาน จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ใหพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลว จึงไปปรินิพพานในที่นั้นนั่นเอง
จบอรรถกถาอัญญาโกณฑัญญเถรคาถาที่ ๑
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๒. อุทายีเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอุทายีเถระ
[๓๘๔] เราเคยไดฟงมาจากพระอรหันตทั้งหลายวา มนุษยทั้ง
หลายยอมนอบนอมบุคคลใด ผูเกิดเปนมนุษย เปนพระพุทธเจาผูตรัสรูเอง มีตนอันไดฝกฝนแลว มีจิตตั้งมั่น
ดําเนินไปในทางของพรหม ยินดีในการสงบระงับจิต ถึง
ฝงแหงธรรมทั้งปวง แมเทวดาทั้งหลายก็พากันนอบนอม
บุคคลนั้น เทวดาและมนุษยยอ มนอบนอมพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใด ผูกาวลวงสังโยชนทั้งปวง ออกจาก
ปา คือกิเลสมาสูนิพพาน ออกจากกามมายินดีในเนกขัมมะ เหมือนทองคําอันพนแลวจากหินฉะนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนนั้ แลเปนนาค รุงเรืองพน
โลกนี้กบั ทั้งเทวโลก เหมือนขุนเขาหิมวันตรุงเรืองลวง
ภูเขาเหลานั้น เราจักแสดงชางตัวประเสริฐ ซึ่งเปนนาค
นี้ชื่อโดยแทจริง เปนเยี่ยมกวาบรรดาผูมีชอื่ วานาคทั้ง
หมด แกทานทั้งหลาย เพราะผูใดไมทําบาป ผูนั้นชื่อ
วา นาค ความสงบเสงี่ยมและการไมเบียดเบียน ๒ อยาง
นี้ เปนเทาหนาทั้งสองของนาค สติสัมปชัญญะเปนเทา
หลัง ชางตัวประเสริฐควรบูชา มีศรัทธาเปนงวง มี
อุเบกขาเปนงาอันขาว มีสติเปนคอ มีปญ
 ญาเครื่อง
พิจารณาคนควาธรรมเปนศีรษะ มีธรรม คือสมาวาสะเปน
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ทอง มีวิเวกเปนหาง ชางตัวประเสริฐ คือพระพุทธเจา
นั้น เปนผูมีปกติเพงฌาน ยินดีในนิพพาน มีจิตตั้งมั่น
ดีแลวในภายใน คือเมื่อเดินก็มจี ิตตั้งมั่น เมื่อยืนก็มีจิต
ตั้งมั่น นอนก็มีจิตตั้งมั่น เปนผูสํารวมในที่ทั้งปวง อัน
นี้เปนคุณสมบัติของชางตัวประเสริฐ คือพระพุทธเจา ชาง
ตัวประเสริฐ คือพระพุทธเจานั้น บริโภคของอันหาโทษ
มิได ไมบริโภคของที่มีโทษ ไดอาหารและเครื่องนุงหม
แลว ก็ไมสั่งสมไว ตัดเครื่องเกาะเกี่ยวผูกพันนอยใหญ
ทั้งสิ้น ไมมีความหวงใยเลย เทีย่ วไปในที่ทุกแหง เปรียบ
เหมือนดอกบัวขาบ มีกลิ่นหอมหวานชวนใหรื่นรมย เกิด
ในน้ํา เจริญในน้ํา ยอมไมติดอยูดวยน้ํา ฉันใด พระพุทธเจาเสด็จอุบัติแลวในโลก อยูในโลก ไมติดอยูดวย
โลก เหมือนดอกปทุมไมติดอยูดวยน้ํา ฉันนั้น ไฟกอง
ใหญลกุ โชนเมื่อหมดเชื้อก็ดับไป ก็เมื่อเถายังมีอยู เขา
ก็เรียกกันวาไฟดับแลว ฉันใด อุปมาอันทําใหรูเนื้อความ
แจมแจงนี้ วิญูชนทั้งหลายแสดงไวแลว ก็ฉันนั้น
พระมหานาคทั้งหลายจักรูแจงนาคดวยนาค อันพระพุทธเจาทรงแสดงแลว พระพุทธนาคเปนผูปราศจาก ราคะ
โทสะ และโมหะ หมดอาสวะ เมื่อละสรีระรางกายนี้แลว
ก็จักไมมีอาสวะปรินิพพาน.
จบอุทายีเถรคาถา
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ในโสฬสกนิบาตนี้ พระเถระผูม ีมหิทธิฤทธิ์ ๒ รูป
คือ พระโกณฑัญญเถระ กับ พระอุทายีเถระ ไดภาษิต
คาถาไวองคละ ๑๖ คาถา รวมเปน ๓๒ คาถา ฉะนี้แล.
จบโสฬสกนิบาต

อรรถกถาอุทายีเถรคาถาที่ ๒
คาถาของ ทานพระอุทายีเถระ มีคําเริ่มตนวา มนุสฺสภูต สมฺพุทฺธ
ดังนี้. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นไดอยางไร ?
พระเถระแมนี้ ไดทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน สั่ง
สมบุญกุศลอันเปนอุปนิสัยในภพนั้นๆ ทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในตระกูลพราหมณ ในกรุงกบิลพัสดุ
ไดนามวา อุทายี เจริญวัยแลว เห็นพระพุทธานุภาพในสมาคมพระญาติของ
พระศาสดา ไดศรัทธาบวชแลวบําเพ็ญวิปสสนากรรม ไมนานนักก็บรรลุ
พระอรหัต, ก็พระอุทายีเถระทั้ง ๓ เหลานี้ คือ กาฬุทายี มาในกอนเปนบุตร
ของอํามาตย, ลาลุทายีบตุ รของโกวริยพราหมณ, พระเถระนี้เปนบุตรของ
พราหมณ ชื่อวา มหาอุทายี, วันหนึ่ง ทานอุทายีนี้นั่น เมื่อพระศาสดาทรง
แสดงนาโคปมสูตร กระทําชางเผือก ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง
อันมหาชนพากันสรรเสริญ ใหเปนอัตถุปบัติเหตุ ในเวลาจบเทศนานึก
ถึงคุณของพระศาสดา อันสมควรแกกําลังญาณของตน ผูมีใจอันปติ
ซึ่งมีพระพุทธเจาเปนอารมณกระตุนเตือน จึงคิดวา มหาชนนี้สรรเสริญ
นาค ซึ่งเปนสัตวดิรัจฉาน ไมใชสรรเสริญมหานาคคือพระพุทธเจา
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เอาเถอะ เราจักกระทําคุณแหงชางมหาคันธะ คือพระพุทธเจาใหปรากฏ
ดังนี้แลว เมือ่ จะชมเชยพระศาสดา จึงไดกลาวคาถาเหลานี้วา
เราเคยไดฟงมาจากพระอรหันตทั้งหลายวา มนุษย
ทั้งหลายยอมนอบนอมบุคคลใด ผูเกิดเปนมนุษย เปน
พระพุทธเจาผูตรัสรูเอง มีตนอันไดฝกฝนแลว มีจิตตั้ง
มั่น ดําเนินไปในทางของพรหม ยินดีในการสงบระงับ
จิต ถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง แมเทวดาทั้งหลายก็พากัน
นอบนอมบุคคลนั้น เทวดาและมนุษยยอมนอบนอมพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใด ผูกาวลวงสังโยชนทั้งปวง
ออกจากปา คือกิเลสมาสูนิพพาน ออกจากกามมายินดี
ในเนกขัมมะ เหมือนทองคําอันพนแลวจากหินฉะนัน้
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นแลเปนนาค รุงเรื่องพน
โลกนี้กบั ทั้งเทวโลก เหมือนภูเขาหิมวันต รุงเรืองลวง
ภูเขาเหลาอื่นฉะนัน้ เราจักแสดงนาค ซึ่งเปนนาคมีชื่อ
โดยแทจริง เปนเยี่ยมกวาบรรดาผูมีชื่อวานาคทั้งหมด แก
ทานทั้งหลาย เพราะผูใดไมทําบาป ผูนั้นชือ่ วานาค ความ
สงบเสงี่ยมและการไมเบียดเบียน ๒ อยางนี้ เปนเทาหนา
ทั้งสองของนาค สติสัมปชัญญะ เปนเทาหลัง นาคคือชาง
ตัวประเสริฐควรบูชา มีศรัทธาเปนงวง มีอุเบกขาเปนงาอัน
ขาว มีสติเปนคอ มีปญญาเครื่องคนควาธรรมเปนศีรษะ
มีธรรม คือสมาวาสะเปนทอง มีวิเวกเปนหาง ชางตัว
ประเสริฐคือพระพุทธเจานั้น เปนผูมีปกติเพงฌาน ยินดี
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ในนิพพาน มีจติ ตั้งมั่นดีแลวในภายใน คือเมื่อเดินก็มี
จิตตั้งมั่น เมื่อยืนก็มีจิตตั้งมั่น นอนก็มีจิตตั้งมั่น แมเมือ่
นั่งก็มจี ิตตั้งมั่น เปนผูสํารวมในที่ทั้งปวง อันนี้คือสมบัติ
ของชางตัวประเสริฐคือพระพุทธเจา ชางตัวประเสริฐคือ
พระพุทธเจานั้นบริโภคของอันหาโทษมิได ไมบริโภคของ
ที่มีโทษ ไดอาหารและเครื่องนุงหมแลว ก็ไมสั่งสมไว
ตัดเครื่องเกาะเกี่ยวผูกพันนอยใหญทั้งสิ้น ไมมีความหวง
ใยเลย เที่ยวไปในที่ทุกหนทุกแหง เปรียบเหมือนดอกบัว
ขาบ มีกลิ่นหอมหวลชวนใหรื่นรมย เกิดในน้ํา เจริญใน
น้ํา ยอมไมติดอยูดวยน้ําฉันใด พระพุทธเจาเสด็จอุบัติ
แลวในโลก อยูในโลก ไมติดอยูด วยโลก เหมือนดอก
ปทุมไมติดอยูดวยน้ํา ฉันนั้น ไฟกองใหญลุกโชน เมื่อ
หมดเชือ้ ก็ดับไป ก็เมื่อเถายังมีอยูเขาเรียกกันวา ไฟดับ
แลวฉันใด อุปมาอันทําใหรูเนื้อความแจมแจงนี้ วิญูชน
ทั้งหลายแสดงไวแลว ก็ฉันนั้น พระมหานาคทั้งหลาย
จักรูแจงนาคดวยนาคอันพระพุทธเจาทรงแสดงแลว พระพุทธนาคผูปราศจากราคะ โทสะ และโมหะ หมดอาสวะ
เมื่อละสรีระรางกายนี้แลว ก็จกั ไมมีอาสวะปรินิพพาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มนุสสฺ ภูต ความวา เปนคือบังเกิดใน
มนุษย หรือถึงอัตภาพมนุษย. จริงอยูพระศาสดา แมทรงพนจากคติ
ทั้งปวง ดวยทรงบรรลุอาสวักขยญาณ เขาก็เรียกวามนุษยเหมือนกัน ดวย
อํานาจที่พระองคทรงถือปฏิสนธิในภพสุดทาย ก็พระองคเปนเทพยิ่งกวา
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เทพ เปนพรหมยิ่งกวาพรหม ดวยอํานาจคุณ. บทวา สมฺพุทฺธ ความวา
เปนพระพุทธเจาผูตรัสรูเองทีเดียว.
บทวา อตฺตทนฺต ไดแก ผูฝกตนดวยตนเอง. จริงอยูพระผูมีพระภาค
เจา ทรงฝกพระองคดวยการฝกอยางสูงสุด โดยจักษุบาง ฯลฯ โดยใจบาง
ดวยอริยมรรคที่พระองคใหเกิดขึ้นดวยพระองคเอง. บทวา สมาหิต ความ
วา ตั้งมั่นแลวดวยสมาธิ ๘ อยาง และดวยสมาธิอันเกิดจากมรรคและผล.
บทวา อิริยมาน พฺรหฺมปเถ ความวา ในคลองแหงพรหมวิหารธรรมทั้ง ๔ หรือเปนไปในคลองแหงผลสมาบัติ อันประเสริฐคือสูงสุด
ดวยอํานาจการเขาสมาบัติ พระผูมพี ระภาคเจายอมไมดําเนินในคลองอัน
ประเสริฐ ตามที่กลาวแลวตลอดกาลทั้งสิ้นก็จริง แตถึงอยางนั้น ทาน
ก็กลาววา อิริยมาน เพราะอาศัยความเปนผูนอมไปในอริยสมาบัตินั้น.
บทวา จิตฺตสฺสูปสเม รต ความวา ยินดียงิ่ ในการสงบสังขาร
ทั้งปวงคือในพระนิพพาน อันเปนเหตุสงบแหงจิต.
บทวา ย มนุสฺสา นมสฺสนฺติ สพฺพธมฺมาน ปารคุ ความวา
มนุษยทั้งหลายมีกษัตริยและบัณฑิตเปนตน ยอมนอบนอมซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจาใด ผูมีสมบัติอันสูงสุดอยางยอดเยี่ยม ผูถึงฝงทั้ง ๖ คือถึงฝงแหง
อภิญญาแหงธรรมมีขันธและอายตนะเปนตนทั้งหมด ๑ ถึงฝงแหงปริญญา
๑ ถึงฝงแหงภาวนา ๑ ผูถึงฝงแหงการกระทําใหแจง ๑ ถึงฝงแหงสัมมาปฏิบัติ ๑ ถึงฝงแหงปหานะ ๑ เมื่อบูชาดวยการปฏิบัติธรรมสมควรแก
ธรรมยอมเปนผูนอมไป โอนไป เงื้อมไป ในพระสัมมาสัมพุทธเจานั่น
ดวยกาย วาจา และใจ.
บทวา เทวาป ต นมสฺสนฺติ ความวา ไมใชพวกมนุษยอยางเดียว
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เทานั้น โดยที่แท แมเทวดาทั้งหลาย ในโลกธาตุหาประมาณมิได ก็ยอม
นอบนอมพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น.
ดวยบทวา อิติ เม อรหโต สุต นี้ ทานแสดงวา คําอยางนี้
คือคําที่เราสดับมาแลวอยางนี้ ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาผูอรหันต
และของพระธรรมเสนาบดีเปนตน ผูก ลาวคํามีอาทิวา สตฺถา เทวมนุสฺสาน ดวยเหตุมีความเปนผูไกล (จากกิเลส) เปนตน.
บทวา สพฺพสโยชนาตีต ความวา ผูกาวลวงสังโยชนทั้งหมด ๑๐
ดวยมรรค ๔ ตามสมควรพรอมดวยวาสนา.
บทวา วนา นิพฺพนมาคต ความวา ผูเขาถึงความเบื่อหนาย อัน
เวน จากปาคือกิเลสนั้น.
บทวา กาเมหิ เนกฺขมฺมรต ความวา ออกจากกามโดยประการทั้ง
ปวง แลวยินดีในเนกขัมมะ ตางดวยบรรพชา ฌานและวิปสสนาเปนตน.
บทวา มุตฺต เสลาว กฺจน ความวา เหมือนทองคําอันพนแลว
จากหิน เพราะมีสภาวะเปนทองแทที่กําจัดสิ่งมิใชทองออกแลว. มีวาจา
ประกอบความวา แมเทวดาทั้งหลายก็ยอมนอบนอมพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น.
บทวา ส เว อจฺจรุจิ นาโค ความวา พระองคไมกระทําบาปโดย
สวนเดียว ยอมไมไปสูภพใหม เปนผูมีกําลังเหมือนชาง เพราะฉะนั้น
พระสัมมาสัมพุทธเจา จึงไดพระนามวา นาค.
บทวา อจฺจรุจิ ความวา พระองครุงเรื่องพนโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก ดวยความรุงเรื่องแหงพระกายและพระญาณของพระองค. เหมือน
อะไร ? เหมือนขุนเขาหิมวันตรุงเรื่องลวงภูเขาเหลาอื่นฉะนั้น อธิบายวา
พระองคทรงรุงเรืองยิ่ง เหมือนขุนเขาหิมวันต รุง เรื่องลวงภูเขาเหลาอื่น
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ดวยคุณ มีภาวะที่ตนมีสาระมั่นคงหนักและใหญเปนตนฉะนั้น.
บทวา สพฺเพส นาคนามาน ไดแก อหินาค นาคคืองู, หัตถินาค
นาคคือชาง, ปุริสนาค นาคคือคน อีกอยางหนึ่ง ไดแก เสขนาค
นาคคือพระเสขะ, อเสขนาค นาคคือพระอเสขะ, ปจเจกพุทธนาค
นาคคือพระปจเจกพุทธ, พุทธนาค นาคคือพระพุทธเจา.
บทวา สจฺจนาโม ไดแก ชื่อวานาความเปนจริง, ก็พระอุทายี
ยอมกลาวซึ่งความที่นาคเปนชื่อตามจริง ดวยตนเองทีเดียว ดวยคําวา
"เพราะผูใดไมทําบาป ผูน ั้นชื่อวานาค" ดังนี้เปนตน.
บัดนี้ เมื่อจะแสดงถึงพระพุทธนาคโดยอวัยวะ และเพื่อจะแสดง
โดยชื่อกอน จงกลาววา "เพราะผูใดไมทําบาป ผูนั้นชื่อวานาค."
อธิบายวา ชื่อวา นาค เพราะไมกระทําบาปโดยประการทั้งปวง.
บทวา โสรจฺจ ไดแก ศีล.
บทวา อวิหึสา ไดเเก กรุณา. ความที่พระพุทธนาคเปนดัง
เทาหนา สมควรแลวสําหรับนาคนั้น เพราะการทําวิเคราะหวา โสรัจจะ
และอวิหิงสาทั้งสองนั้น เปนประธานแหงกองคุณแมทั้งปวง เพราะฉะนั้น
ทานพระอุทายีจึงกลาววา "ความสงบเสงี่ยมและความไมเบียดเบียน
๒ อยางนี้ เปนเทาหนาทั้งสองของนาคคือชางตัวประเสริฐ" เมื่อจะ
กลาวโดยความเปนดังเทาหลัง จึงกลาววา "สติและสัมปชัญญะเปน
เทาหลัง." บาลีวา ตฺยาปเร ดังนี้ก็มี. จําแนกบทวา เต อปเร ดังนี้ เหมือน
กัน . ศรัทธาในการยึดถือธรรมอันหาโทษมิไดเปนดังงวงของชางนั้น เหตุ
นั้นชางนั้นชื่อวามีศรัทธาเปนดังงวง. อุเบกขาอันตางดวยญาณ (ปญญา)
อันเปนเวทนาบริสุทธิ์ดี เปนงาขาวของชางนั้นมีอยู เหตุนั้นชางนั้น ชื่อวา
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มีอุเบกขาเปนงาขาว. มีปญญาเปนศีรษะ มีสติเปนที่ตั้งมั่นของปญญานั้น
เหตุนั้นทานจึงกลาววา มีสติเปนคอ มีปญญาเปนศีรษะ.
บทวา วีมสา ธมฺมจินฺตนา ความวา การลูบคลํา และการสูด
กลิ่น สิ่งทีค่ วรกินและไมควรกินดวยงวง ชื่อวาปญญาเครื่องพิจารณา
ของหัตถินาคฉันใด ความคิดซึ่งธรรมมีกุศลเปนตน ชื่อวาปญญาเครื่อง
พิจารณาของพระพุทธเจาผูประเสริฐฉันนั้น. ชื่อวา สมาวาสะ เพราะ
เปนที่อยูรวมกันเสมอ ไดแกการอยูรวมกัน คือทองอันเปนที่รองรับ ไดแก
ธรรมกลาวคือสมถะและวิปสสนา เพราะเปนที่รองรับอภิญญา และสมถะ,
ธรรมเปนที่อยูเสมอคือทองของนาคมีอยู เหตุนั้น นาคจึงเปนผูชื่อวา
กุจฉิสมาวาสะ มีธรรมเปนที่อยูคือทอง.
บทวา วิเวโก ไดแก อุปธิวิเวก.
บทวา ตสฺส ไดแก พระพุทธนาค. ชื่อวาเปนหาง เพราะหางเปน
อวัยวะที่สุด.
บทวา ฌายี ไดแก ผูมีปกติเพงฌาน เพราะเขาไปเพงอารมณ
บทวา อสฺสาสรโต ความวา ยินดีแลวในพระนิพพานอันเปน
ที่โลงใจอยางยิ่ง.
บทวา อชฺฌตฺต สุสมาหิโต ความวา มีจิตตั่งมั่นดวยดีในผลสมาบัติ อันเปนอารมณภายใน เพราะแสดงวา การตั้งมั่นนี้นั่นเปนไป
ไดทุกกาลดวยดี ทานจึงกลาววา ชางตัวประเสริฐเมื่อเดินก็จิตตั้งมั่น.
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระทัยตั้งมั่นดวยดีเปนนิจ เพราะ
ไมมีความฟุงซาน เหตุละอุทธัจจะเสียได. เพราะฉะนั้น พระองคสําเร็จ
อิริยาบถใด ๆ มีพระหทัยตั้งมั่นสําเร็จอิริยาบถนั้น ๆ แล.
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บทวา สพฺพตฺถ ไดแก ในอารมณทั้งปวง และปดกั้นความเปน
ไปโดยประการทั้งปวงในทวารทั้งปวง. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาวคํามีอาทิ
วา กายกรรมทั้งปวงเปนตัวนําแหงญาณ (ปญญา) คือเปนไปตามญาณ.
บทวา เอสา นาคสฺส สมฺปทา ความวา นี้เปนคุณสมบัติ คือ
เปนความบริบูรณดวยคุณแหงชางตระกูลคันธะคือพระพุทธเจา ตามที่
กลาวแลวและกําลังจะกลาวอยู โดยนัยมีอาทิวา สมฺพุทฺธ.
บทวา ภฺุชติ อนวชฺชานิ มีวาจาประกอบวา บริโภคสิ่งที่ไมถูก
ติเตียน เพราะเพียบพรอมอยางยิ่งแหงสัมมาอาชีวะ และไมบริโภคสิ่งที่มี
โทษ คือสิ่งที่ถูกติเตียน เพราะละมิจฉาชีพพรอมดวยวาสนาโดยประการ
ทั้งปวง. และเมื่อจะบริโภคสิ่งที่ไมมีโทษ ยอมบริโภคสิ่งที่สะสมพรอม
คือสิ่งที่ควรเวน.
บทวา สโยชน ไดแก สังโยชนทงั้ ๑๐ อันสามารถจะใหสัตวจม
ลงในวัฏฏะ เพราะประกอบสัตวไวกับดวยวัฏทุกข.
บทวา อณุ ถูล แปลวา เล็กและใหญ.
บทวา สพฺพ เฉตฺวาน พนฺธน ความวา ตัดเครื่องผูกคือกิเลส
ไดเด็ดขาดดวยมรรคญาณ.
บทวา เยน ไดแก โดยทิสาภาคใด ๆ มีโยชนาวา เหมือนดอกบัว
ขาบที่เกิดในน้ํา ยอมงอกงาม ไมคิดอยูในน้ํา เพราะมีสภาวะไมเขาไป
ติดดวยน้ําฉันใด พระพุทธเจาก็ฉันนั้นเหมือนกัน เกิดในโลกแลวยอมอยู
ในโลก ยอมไมติดดวยโลก เพราะไมมีเครื่องฉาบทาคือตัณหา ทิฏฐิ และ
มานะ.
บทวา คินิ แปลวา ไฟ. บทวา อนาหาโร แปลวา ไมมีเชื้อ.
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บทวา อตฺถสฺสาย วิฺาปนี ความวา การทําใหผูอื่นรู คือการ
ประกาศอรรถแหงอุปไมย กลาวคือคุณของพระศาสดา นี้ชอื่ วาเปนอุปมา
แหงนาคคือชางตัวประเสริฐ
บทวา วิฺูหิ ไดแก ผูกําหนดรูสัจธรรมทีพ่ ระศาสดาทรงตรัสรู
แลว ดวยคํานี้ทานกลาวหมายถึงตน.
บทวา วิฺิสฺสนฺติ เปนตน เปนคํากลาวถึงเหตุ, อธิบายวา
เพราะเหตุที่พระมหานาคคือพระขีณาสพ ตั้งอยูในวิสัยของตน จักรูแจง
ซึ่งชางคือชางผูมีกลิ่นหอมคือพระตถาคต อันนาคคือเราแสดงแลว ฉะนั้น
เพื่อจะประกาศแกผูปุถุชนเหลาอื่น เราจึงกลาวอุปมานี้.
บทวา สรีร วิชห นาโค ปรินิพฺพิสฺสตฺยนาสโว ความวา ชาง
คือพระสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวาผูไมมีอาสวะ ดวยสอุปาทิเสสปรินิพพาน
ณ ควงโพธิพฤกษ บัดนีเ้ มื่อทรงละรางกาย คืออัตภาพ จักปรินิพพาน
ดวยขันธปรินิพพาน.
พระเถระครั้นประดับดวยอุปมา ๑๔ อยางนี้แลว จึงพรรณนา
พระคุณของพระศาสดา ดวยคาถา ๑๖ คาถา มี ๖๔ บาท แลวใหเทศนา
จบลง ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
จบอรรถกถาอุทายีเถรคาถาที่ ๒
จบปรมัตถทีปนี อรรถกถาเถรคาถา
โสฬสกนิบาต

