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ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น

เถรคาถา วีสตินิบาต
๑. อธิมตุ ตเถรคาถา
วาดวยผูหลุดพนยอมไมกลัวตาย
[๓๘๕] พระอธิมุตตเถระถูกพวกโจรจับไว มิไดมีความกลัวหวาด
เสียว มีหนาผองใส เมื่อหัวหนาโจรเห็นดังนั้น เกิดความอัศจรรยใจ จึง
ไดกลาวคาถาสรรเสริญ ๒ คาถาวา
เมือ่ กอน เราจะฆาสัตวเหลาใดเพื่อบูชายัญ หรือเพื่อ
ปลนเอาทรัพย สัตวเหลานั้นหมดอํานาจ เกิดความกลัว
ยอมพากันหวาดหวั่นและบนเพอ แตความกลัวมิไดมีแก
ทานเลย ซ้ํายังมีสหี นาผองใสยิ่งนัก เมื่อภัยใหญเห็น
ปานนีป้ รากฏแลว เหตุไรทานจึงไมคร่ําครวญเลา.
พระเถระเมื่อจะแสดงธรรม โดยมุงการตอบคําถามของนายโจรนั้น
จึงไดกลาวคาถาเหลานี้ ความวา
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ดูกอนนายโจร ทุกขทางใจยอมไมมแี กผูไมหวงใยใน
ชีวิต ความกลัวทั้งปวงอันเราผูสิ้นสังโยชนลวงพนไดแลว
เมื่อตัณหาเครื่องนําไปสูภพสิ้นไปแลว ความกลัวตายใน
ปจจุบนั มิไดมีดวยประการใดประการหนึ่งเลย ดุจบุรษุ
ไมกลัวความหนัก เพราะวางภาระแลวฉะนัน้ พรหมจรรย
เราประพฤติดีแลว แมธรรมเราก็อบรมดีแลว เราไมมี
ความกลัวตาย เหมือนบุคคลไมกลัวโรคเพราะโรคสิ้นไป
แลวฉะนั้น พรหมจรรยเราประพฤติดีแลว แมมรรคเราก็
อบรมดีแลว ภพทั้งหลายอันไมนายินดีเราไดเห็นแลว
เหมือนบุคคลดื่มยาพิษแลวบวนทิ้งฉะนั้น บุคคลผูถึงฝง
แหงภพ ไมมีความถือมั่น ทํากิจเสร็จแลว หมดอาสวะ
ยอมยินดี เพราะเหตุความสิ้นอายุ เหมือนบุคคลพนแลว
จากการถูกประหารฉะนั้น บุคคลผูบรรลุธรรมอันสูงสุดแลว
ไมมีความตองการอะไรในโลกทั้งปวง ยอมไมเศราโศก
ในเวลาตาย ดุจบุคคลออกจากเรือนที่ถูกไฟไหมฉะนั้น
สิ่งใดสิง่ หนึ่งซึ่งมีอยูในโลกนี้ก็ดี ภพที่สัตวไดอยูในโลก
นี้ก็ดี พระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันใหญไดตรัสไววา สิ่ง
ทั้งหมดนี้ไมเปนอิสระ ผูใ ดรูแจงธรรมขอนัน้ เหมือนดัง
ที่พระพุทธเจาทรงแสดงไว ผูน ั้นยอมไมยดึ ถือภพไร ๆ
ดังบุคคลผูไมจับกอนเหล็กแดงอันรอนโชนฉะนั้น เราไมมี
ความคิดวา ไดมีมาแลว จักมีตอ ไป สังขารจักปราศจาก
ไป จะคร่ําครวญไปทําไมในเพราะสังขารนัน้ เลา.
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ดูกอนนายโจร ความกลัวยอมไมมีแกผูพิจารณาเห็น
ตามความเปนจริง ซึ่งความเกิดขึ้นแหงธรรมอันบริสุทธิ์
และความสืบตอแหงสังขารอันบริสุทธิ์
เมื่อใดบุคคล
พิจารณาเห็นเสมอดวยหญาและไมดวยปญญา เมือ่
นัน้ บุคคลนัน้ ยอมไมยึดถือวาเปนของเรา ยอมไมเศรา
โศกวา ของเราไมมี เรารําคาญดวยสรีระ เราไมตองการดวยภพ รางกายนี้จักแตกไป และจักไมมีรางกาย
อืน่ ถาทานทั้งหลายปรารถนาจะทํากิจใดดวยรางกายของ
เรา ก็จงทํากิจนั้นเถิด ความขัดเคืองและความรักใครใน
รางกายนั้น จักไมมีแกเรา เพราะเหตุที่ทานทั้งหลายทํา
กิจตามปรารถนาดวยรางกายของเรานั้น. โจรทั้งหลายได
ฟงคําของทานอันนาอัศจรรย ทําใหขนลุกชูชัน จึงพา
กันวางศาสตราวุธ แลวกลาวดังนี้วา ขาแตทานผูเจริญ
ความไมเศราโศกที่ทานไดนี้ เพราะทานไดทํากรรมอะไร
ไว หรือใครเปนอาจารยของทาน หรือเพราะอาศัยคําสั่ง
สอนของใคร.
พระเถระไดฟงดังนั้นแลว จึงไดกลาวตอบวา
พระศาสดาผูเปนสัพพัญู รูเห็นธรรมทั้งปวง ชนะ
หมูมาร มีพระกรุณาใหญ ผูรักษาพยาบาลชาวโลกทั้งปวง
เปนอาจารยของเรา ธรรมเครื่องใหถงึ ความสิ้นอาสวะอัน
ยอดเยี่ยมนี้ พระองคทรงแสดงไวแลว ความไมเศราโศก
เราไดเพราะอาศัยคําสั่งสอนของพระองค พวกโจรฟง
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ถอยคําอันเปนสุภาษิตของพระเถระผูเปนฤาษีแลว พากัน
วางศาสตราและอาวุธ บางพวกก็งดเวนจากโจรกรรม บาง
พวกก็ขอบรรพชา โจรเหลานั้นครั้นไดบรรพชาในศาสนา
ของพระสุคตแลว ไดเจริญโพชฌงคและพลธรรม เปน
บัณฑิต มีจิตเฟองฟู เบิกบาน มีอินทรียอันอบรมดีแลว
ไดบรรลุสันตบท คือนิพพานอันหาปจจัยปรุงแตงมิได.
จบอธิมุตตเถรคาถา

อรรถกถากถาวิสตินิบาต
อรรถกถาอธิมุตตเถรคาถาที่ ๑
ใน วีสตินิบาต คาถาของทานพระอธิมุตตเถระ มีคําเริ่มตนวา
ยฺตฺถ วา ธนตฺถ วา ดังนี้. เรื่องนี้มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาแตปาง
กอน สั่งสมบุญไวในภพนั้นๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาอัตถทัสสบังเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งดวยทรัพยสมบัติ รูเดียงสาแลว เมื่อพระศาสดา
ปรินิพพานไป ไดอุปฏฐากภิกษุสงฆ ยังมหาทานใหเปนไปแลว.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในทองของนองสาวทานพระสังกิจจเถระ ได
มีชื่อวา อธิมุตตะ ทานเจริญวัยแลว ไดบวชในสํานักของพระเถระผูเปน
ลุง บําเพ็ญวิปสสนากรรมฐาน ทั้งๆ ที่ดํารงอยูในภูมิของสามเณรก็ได

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 5

บรรลุพระอรหัตแลว. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทานวา
เมื่อพระโลกนาถนามวาอัตถทัสสี ผูเปนอุดมบุคคล
เสด็จนิพพานแลว เรามีจติ เลื่อมใส บํารุงภิกษุสงฆ
เรานิมนตภิกษุสงฆผูซื่อตรง มีจิตตั้งมั่น แลวเอา
ออยมากระทํามณฑป นิมนตใหพระสงฆผูเปนรัตนะ
อันสูงสุดฉันออย เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ จะเปนเทวดา
หรือมนุษยก็ตาม ในกําเนิดนั้น ๆ เรายอมครอบงําสัตว
ทั้งปวง นี้เปนผลแหงบุญกรรม. ในกัปที่ ๑๑๘ เรา
ไดใหทานใดไวกาลนั้น ดวยผลแหงทานนั้น เรา
ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายออย. คุณวิเศษ
เหลานี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖
เราไดทําใหแจงแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว
ดังนี้.
ก็ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว ใหกาลเวลาลวงไปดวยความสุขใน
สมาบัติ มีความประสงคจะอุปสมบท คิดวาจะบอกลามารดา จึงไปหา
มารดา ในระหวางทางไดพบโจร ๕๐๐ คน ผูเทีย่ วหาเนื้อเพื่อจะทําพลี
กรรมแกเทวดา. ฝายพวกโจรไดจับตัวทานดวยหวังวา จักทําเปนพลีแก
เทวดา. ทานอธิมุตตะนั้น แมจะถูกพวกโจรจับก็ไมกลัว ไมหวาดหวั่น
ไดมีสีหนาผองใสยืนอยู. หัวหนาโจรเห็นดังนั้นเกิดอัศจรรยจิตอยางไมเคย
เปน เมื่อจะสรรเสริญ จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา
เมื่อกอน เราไดฆาสัตวเหลาใดเพื่อบูชายัญ หรือเพื่อ
๑

๑. ขุ. อ. ๓๒/ขอ ๓๘.
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ปลนทรัพย สัตวเหลานั้นหมดอํานาจ เกิดความกลัวตัวสัน่ และพร่ําเพออยู แตความกลัวมิไดมีแกทานเลย ซ้ํา
ยังมีสีหนาผองใสยิ่งนัก เมื่อภัยใหญเห็นปานนี้ปรากฏ
แลว เหตุไรทานจึงไมคร่ําครวญ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยฺตฺถ ไดแก เพื่อบูชา หรือเพื่อ
กระทําพลีกรรมแกเทวดาทั้งหลาย. วา ศัพท เปนอรรถวิกัปปะ. กําหนด
หมายเอา.
บทวา ธนตฺถ แปลวา เพื่อปลนทรัพยสมบัติ.
บทวา เย หนาม มย ปุเร ความวา เมื่อกอนพวกเราไดฆา
สัตวเหลาใด. จริงอยู บทวา หนาม นี้ เปนคําบอกปจจุบันกาล ใชใน
อรรถเปนอดีตกาล.
บทวา อวเส ไดแก กระทําใหหมดอํานาจ คือไมใหเสรีภาพ.
บทวา ต ไดแก เตส คือแกสัตวเหลานั้น. บางอาจารยกลาววา อวเสส
หมดสิ้น ดังนี้ก็มี. (ความแหงบาลีนั้นวา) แกสตั วทั้งหมดเวนทานไวผู
หนึ่ง ในบรรดาสัตวที่พวกเราจับมา อีกอยางหนึ่งบาลีก็อยางนี้เหมือนกัน.
บทวา ภย โหติ ความวา ยอมมีความกลัวแตความตาย อัน
เปนเหตุใหสัตวเหลานั้นตัวสั่น บนเพอ คือตัวสั่นเพราะจิตสะดุงกลัว บน
เพอพูดคํามีอาทิวา ขาแตนาย พวกฉันจักใหสิ่งนี้และสิ่งนี้แกทานทั้งหลาย
พวกฉันจักยอมเปนทาสของทานทั้งหลาย.
บทวา ตสฺส เต ความวา แกทานผูใด อันเราทั้งหลายประสงค
จะปลงชีวิตเพื่อทําพลีกรรมแกเทวดา เงื้อดาบคุกคามอยูนั้น. บทวา
ภีตตฺต แปลวา ความเปนคนกลัว อธิบายวา ความกลัว.
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บทวา ภิยฺโย วณฺณ ปสีทติ ความวา สีหนาของทานยอม
ผองใสแมยิ่งกวาสีตามปกติ.
ไดยินวา ในคราวนัน้ พระเถระเกิดความปติโสมนัสเปนอยางยิ่ง
วา ถาพวกโจรเหลานั้นจักฆาเรา. เราก็จักปรินิพพานโดยหมดเธอในบัดนี้
แหละ ภาระคือทุกขจักปราศจากไป.
บทวา เอวรูโป มหพฺภเย ความวา เมื่อปรากฏมรณภัยอันใหญ
หลวงเชนนี้, อีกอยางหนึ่ง บทวา เอวรูเป มหพฺภเย นี้เปนสัตตมีวิภัตติ
ใชในอรรถวา เหตุบัดนี้ พระเถระเมื่อจะแสดงธรรมโดยมุงใหคําตอบแก
หัวหนาโจร จึงไดกลาวคาถาเหลานี้ ความวา
ดูกอนนายโจร ทุกขทางใจยอมไมมแี กผูไมหวงใย
ในชีวิต ความกลัวทั้งปวงอันเราผูสิ้นสังโยชนลวงพนได
แลว เมื่อตัณหาเครื่องนําไปสูภพสิ้นไปแลว ความกลัว
ตายในปจจุบัน มิไดมีดวยประการใดประการหนึ่งเลย
ดุจบุรุษไมกลัวความหนัก เพราะวางภาระแลวฉะนั้น
พรหมจรรยเราประพฤติดีแลว แมธรรมเราก็อบรมดีแลว
เราไมมีความกลัวตาย เหมือนบุคคลไมกลัวโรค เพราะ
โรคสิ้นไปแลวฉะนั้น พรหมจรรยเราประพฤติดีแลว แม
มรรคเราก็อบรมดีแลว ภพทั้งหลายอันไมนายินดีเราได
เห็นแลว เหมือนคนดื่มยาพิษแลวบวนทิ้งฉะนั้น บุคคล
ผูถ ึงฝงแหงภพ ไมมีความถือมั่น ทํากิจเสร็จแลว หมด
อาสวะ ยอมยินดี เพราะเหตุความสิ้นอายุ เหมือน
บุคคลพนจากการถูกประหารฉะนั้น บุคคลผูบรรลุธรรม
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อันสูงสุดแลว ไมมคี วามตองการอะไรในโลกทั้งปวง ยอม
ไมเศราโศกในเวลาตาย ดุจบุคคลออกจากเรือนที่ถูกไฟ
ไหมฉะนั้น สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยูในโลกนี้ก็ดี ภพที่สัตว
ไดอยูในโลกนี้ก็ดี พระพุทธเจาผูแสวงหาคุณใหญได
ตรัสไววา สิ่งทั้งหมดนี้ไมเปนอิสระ ผูใ ดรูแ จงธรรมขอ
นั้น เหมือนดังที่พระพุทธเจาทรงแสดงไว ผูน ั้นยอมไม
ยึดถือภพไรๆ ดังบุคคลไมจับกอนเหล็กแดงอันรอนโชน
ฉะนั้น. เราไมมีความคิดวาไดมีมาแลว จักมีตอไป
สังขารทั้งหลายจักปราศจากไป จะคร่ําครวญไปทําไมใน
เพราะสังขารเหลานัน้ เลา.
ดูกอนนายโจร ความกลัวยอมไมมีแกผูพิจารณาเห็น
ตามความเปนจริง ซึ่งความเกิดขึ้นแหงธรรมอันบริสุทธิ์
และความสืบตอสังขารอันบริสทุ ธิ์. เมื่อใดบุคคลพิจารณา
เห็นโลกเสมอดวยหญาและไมดวยปญญา เมื่อนั้นบุคคล
นั้นยอมไมยึดถือวาเปนของเรา ยอมไมเศราโศกวา ของ
เราไมม.ี เรารําคาญดวยสรีระ เราไมตองการภพ รางกายนี้จกั แตกไป และจักไมมีรา งกายอื่น ถาทานทั้ง
หลายจะทํากิจใดดวยรางกายของเรา ก็จงทํากิจนั้นเถิด.
ความขัดเคืองและความรักใครในรางกายนั้น จักไมมแี ก
เรา เพราะเหตุที่ทานทั้งหลายทํากิจตามปรารถนาดวย
รางกายของเรานั้น.
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พระสังคีติกาจารยไดกลาวคาถานี้ไววา
โจรทั้งหลายไดฟงคํานั้นของทานอันนาอัศจรรย ทําให
ขนลุกชูชัน ดังนั้นแลว จึงพากันวางศัสตราวุธแลวกลาวคํานี้.
เบื้องหนาแตนี้ไป ๓ คาถา เปนคาถาถามพวกโจร และคาถาตอบ
ของพระเถระ พระสังคีติกาจารยทั้งหลายไดกลาวเปนคาถาไวดังนี้วา
ขาแตทา นผูเจริญ ความไมเศราโศกที่ทานไดนี้
เพราะทานไดทํากรรมอะไรไว หรือใครเปนอาจารยของ
ทาน หรือเพราะอาศัยคําสั่งสอนของใคร.
พระศาสดาผูเปนสัพพัญูรูเห็นธรรมทั้งปวง ชนะ
หมูม าร มีพระกรุณาใหญ ผูร ักษาพยาบาลชาวโลกทั้ง
ปวง เปนอาจารยของเรา ธรรมเครื่องใหถึงความสิ้น
อาสนะอันยอดเยี่ยมนี้ พระองคทรงแสดงไวแลว ความ
ไมเศราโศก เราไดเพราะอาศัยคําสั่งสอนของพระองค.
พวกโจรฟงถอยคําอันเปนสุภาษิตของพระเถระผูเปน
ฤาษีแลว พากันวางศัสตราและอาวุธ บางพวกงดเวน
จากโจรกรรม บางพวกก็ขอบรรพชา โจรเหลานัน้ ครั้น
ไดบรรพชาในศาสนาของพระสุคตแลว ไดเจริญโพชฌงคและพลธรรม เปนบัณฑิต มีจิตเฟองฟู เบิกบาน มี
อินทรียอันอบรมดีแลว ไดบรรลุสันตบท คือพระนิพพาน
อันหาปจจัยปรุงแตงมิได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นตฺถิ เจตสิก ทุกฺข อนเปกฺขสฺส
คามณิ ความวา ดูกอนนายโจร ทุกขทางใจคือความโทมนัส ดุจน้ํา
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เหลืองมีโลหิตเปนสภาวะ ยอมไมมีแกคนเชนเรา ชื่อวาผูไมมีความหวง
ใย เพราะไมมีความหวงใยคือตัณหา, พระเถระกลาวถึงความไมมีความ
กลัว โดยอางถึงความไมมีโทมนัส ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ความ
กลัวทั้งปวงเราลวงพนไดแลว
บทวา อติกฺกนฺตา ภยา สพฺเพ ความวา มหาภัย ๒๕ ประการ
และภัยอื่นแมทั้งหมด พระอรหันตผูสิ้นสังโยชนกาวลวงแลว คือลวงพน
แลวเด็ดขาด อธิบายวา ไปปราศแลว.
บทวา ทิฏเ ธมฺเม ยถาตเถ ความวา ธรรมคือสัจจะทั้ง ๔
เราเห็นตามความเปนจริงดวยปญญาอันสัมปยุตดวยมรรค โดยการกําหนด
รูการละ การทําใหแจง และการอบรม.
บทวา มรเณ ไดแก เพราะความตายเปนเหตุ.
บทวา ภารนิกฺเขปเน ยถา ความวา บุรุษไรๆ ปลดเปลือ้ งภาระ
หนักมากที่เทินไวบนศีรษะ ยอมไมกลัว เพราะปลงคือวางภาระนั้นเสีย
ฉันใด ขออุปไมยนี้ก็ฉันนั้น. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
เบญจขันธเปนภาระหนัก ก็บคุ คลเปนผูนําภาระไป
การยึดถือเอาภาระไวเปนทุกขในโลก การปลงภาระเสีย
ไดเปนสุข ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุจณ
ิ ฺณ ไดแก ประพฤติดีอีกแลว
บทวา พฺรหฺมจริย ไดแก ศาสนพรหมจรรยอันสงเคราะหในสิกขา ๓.
เพราะเหตุนั้นแหละ แมมรรคเราก็อบรมดีแลว คือ แมอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ เราก็อบรมไวโดยชอบทีเดียว.
บทวา โรคานมิว สงฺขเย ความวา คนเชนเรายอมไมมีความ
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กลัวตายอันเปนที่สิ้นโรคคือขันธ เหมือนคนถูกโรคมากหลายครอบงํา
กระสับกระสาย เมื่อโรคทั้งหลายหายไป ยอมมีแตปติและโสมนัสเทานั้น.
บทวา นิรสฺสาทา ภวา ทิฏา ความวา เราเห็นภพทั้ง ๓ ถูก
สามัญญลักษณะ ๓ มีความเปนทุกขเปนตนครอบงําไว ถูกไฟ ๑ กองติด
โชนแลว ไมนายินดี คือหมดความชื่นใจ.
บทวา วิส ปตฺวาว ฉฑฺฑิต ความวา เรายอมไมกลัวความตาย
เหมือนคนดื่มยาพิษดวยความพลั้งเผลอแลวทิ้งไป ดวยประโยค (คือการ
กระทํา) เชนนั้น.
บทวา มุตฺโต อาฆาตนา ยถา ความวา บุคคลถูกพวกโจรนํา
ไปยังที่ฆาเพื่อจะฆา รอดพนมาจากที่นั้นไดดวยอุบายบางอยาง ยอมราเริงยินดีฉันใด บุคคลผูชื่อวาถึงฝง เพราะไดพระนิพพานอันเปนฝงแหง
สงสารก็ฉันนั้น เปนผูไมถือมั่นดวยอุปาทานทั้ง ๔ ชื่อวาผูการทํากิจเสร็จ
แลว เพราะทํากิจ ๑๖ ประการมีปริญญากิจเปนตน เสร็จแลว ไมมี
อาสวะดวยกามาสวะเปนตน เพราะความสิ้นอายุ คือ เพราะเหตุสิ้นอายุ
จึงเปนผูยินดี คือ เปนผูมคี วามโสมนัส.
บทวา อุตฺตม แปลวา ประเสริฐสุด. บทวา ธมฺมต ไดแก สภาวะ
แหงธรรม คือความเปนผูคงที่ในอิฏฐารมณเปนตน มีความสําเร็จเปน
เหตุ ในเมื่อไดสําเร็จพระอรหัต.
บทวา สพฺพโลเก ไดแก แมในโลกทั้งปวง คือในโลกแมที่
ประกอบไปดวยความเปนผูมีอายุยืน และความเปนผูพรอมมูลดวยความสุข
เปนตน.
บทวา อนตฺถิโก ไดแก เปนผูไมหวงใย.
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บทวา อาทิตฺตาว ฆรา มุตฺโต ความวา บุคคลไร ๆ ออกจาก
เรือนที่ถูกไฟไหมรอบดาน กําลังลุกโชติชวง จากนั้นยอมไมเศราโศก
เพราะออกไปไดฉันใด ทานผูมีอาสวะสิ้นแลวยอมไมเศราโศก เพราะ
การตายเปนเหตุก็ฉันนั้น.
บทวา ยทตฺถ สงฺคต กิฺจิ ความวา ความเกี่ยวของอยางใดอยาง
หนึ่ง คือการสมาคมกัน การประชุมรวมกันกับสัตวหรือสังขารทั้งหลาย
มีอยู คือหาไดอยูในโลกนี้. บาลีวา สงฺขต ดังนีก้ ็มี, ความแหงบาลีนั้น
วา สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันปจจัยอาศัยกันเกิดขึ้นสรางไว คืออาศัยกันเกิดขึ้น
บทวา ภโว วา ยตฺถ ลพฺภติ ความวา ยอมไดอุปบัติภพใด
ในหมูสัตวใด.
บทวา สพฺพ อนิสสฺ ร เอต ความวา สิ่งทั้งหมดนั้นเวนจาก
ความเปนอิสระ คือใคร ๆ ไมอาจแผความเปนใหญไปในโลกนี้วา จงเปน
อยางนั้น.
บทวา อิติ วุตฺต มเหสินา ความวา พระสัมมาสัมพุทธเจาผู
แสวงหาคุณอันใหญ ตรัสไวอยางนี้วา ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเปนอนัตตา.
เพราะฉะนั้น จึงมีวาจาประกอบความวา ผูรูแจงวา สิ่งนั้นไมเปนใหญ
ดังนี้ จึงไมเศราโศกเพราะความตาย.
บทวา น คณฺหาติ ภว กิจฺ ิ ความวา พระอริยสาวกใด
รูชัดภพทั้ง ๓ นั้น โดยประการที่พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงแสดงไว
โดยนัยมีอาทิวา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง ดังนี้ ดวยมรรคปญญา
อันประกอบดวยวิปสสนาปญญา พระอริยสาวกนั้นยอมไมยึดถือภพไร ๆ จะ
เปนภพนอยหรือภพใหญก็ตาม อธิบายวา ไมกระทําความอยากในภพนั้น
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เหมือนบุรุษไร ๆ ผูตองการความสุข ยอมไมเอามือจับกอนเหล็กที่รอน
โชนอยูตลอดทั้งวันฉะนั้น.
บทวา น เม โหติ อโหสึ ความวา ความเปนไปแหงจิตของ
เรายอมไมมี ดวยอํานาจความเห็นวาเปนตัวตนวา ในอดีตกาลอันนาน เรา
ไดเปนผูเชนนี้ ดังนี้ เพราะเราถอนทิฏฐิเสียหมดสิ้นแลว และเพราะเรา
เห็นสภาพแหงธรรมไดถอ งแทแลว.
บทวา ภวิสฺสนฺติ น โหติ เม ความวา เพราะเหตุนั่นแล เรา
ยอมไมมีแมความคิดอยางนี้วา ในอนาคตกาลอันนาน เราจักเปน คือพึง
เปนผูเชนนี้ คือเปนอยางไรหนอแล. บทวา สงฺขารา วิคมิสฺสนฺติ ความ
วา แตเรามีความคิดอยางนี้วา สังขารทั้งหลายแลเปนไปตามปจจัย, อะไร
จะเปนตนหรือสิ่งที่มีอยูในตนก็ตาม ยอมไมมีในสังขารนี้ และสังขาร
เหลานั้นแลจักปราศจากไป คือพินาศไปได จักแตกไปทุก ๆ ขณะ.
บทวา ตตฺถ กา ปริเทวนา ความวา เมื่อเราเห็นอยูอยางนี้ ชื่อวา
ความร่ําไรอะไรเลาจักมีในสังขารนั้น.
บทวา สุทฺธ ไดแก ลวนไมเจือปนดวยสาระในตน.
บทวา ธมฺมสมุปฺปาท ไดแก การเกิดขึ้นแหงปจจัยและธรรมที่
อาศัยปจจัยเกิดขึ้น คือความดําเนินไปเพียงสักวาธรรมมีสังขารเปนตน
เพราะปจจัยมีอวิชชาเปนตน.
บทวา สงฺขารสนฺตตึ ไดแก ความเกี่ยวเนื่องกันแหงสังขารมี
ประเภทแหงกิเลสกรรมและวิบาก.
บทวา ปสฺสนฺตสฺส ยถาภูต ไดแก ผูรูตามความเปนจริง ดวย
มรรคปญญา พรอมกับวิปสสนาปญญา.
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บทวา ติณกฏสม โลก ความวา เมื่อใครๆ ถือเอาหญาและ
ไมที่เขาไมหวงแหนในปา คนอื่นยอมไมมีความคิดวา ผูนี้ถอื เอาสิ่งของ
ของเราฉันใด บุคคลนัน้ ก็ฉันนั้น ในกาลใด ยอมเห็นดวยปญญาซึ่ง
สังขารโลกอันเสมอดวยหญาและไม เพราะความเปนของไมมีเจาของ ใน
กาลนั้น บุคคลนั้นเมื่อไมรูคือไมประสบ ไมไดคือไมกระทําความเปน
ของเราในสังขารโลกนั้น.
บทวา นตฺถิ เม ความวา ยอมไมเศราโศกวา นั้นเปนเราหนอ
สิ่งนั้นไมมีแกเรา.
บทวา อุกฺกณฺามิ สรีเรน ความวา เรารําคาญกายนี้อันไมมีสาระ
บรรเทาไดยากเปนทุกขอันรูอะไรไมได มีสภาพไมสะอาด มีกลิ่น
เหม็น นาเกลียด และปฏิกูล คือเราเบื่อหนายกายนี้ดํารงอยูอยางนี้.
บทวา ภเวนมฺหิ อนตฺถิโก ความวา เราไมตองการภพเเมทุก
อยาง คือ เราไมปรารถนาภพไรๆ.
บทวา โสย ภิชชฺ ิสสฺ ติ กาโย ความวา บัดนี้ กายของเรานี้
จักแตกดวยประโยค คือการกระทําของทาน หรือจักแตกไปในที่อื่นโดย
ประการอื่น.
บทวา อฺโ จ น ภวิสฺสติ ความวา กายอื่นจักไมมีแกเรา
ตอไป เพราะไมมีภพใหม.
บทวา ย โว กิจฺจ สรีเรน ความวา ถาทานทั้งหลายมีประโยชนใดดวยสรีระนี้ จงทําประโยชนนั้นตามที่ทานทั้งหลายปรารถนา. บท
วา น เม ตปฺปจฺจยา ความวา มีสรีระนั้นเปนนิมิต คือมีการกระทํา
กิจตามที่พวกทานปรารถนาดวยสรีระนี้เปนเหตุ.
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บทวา ตตฺถ ไดแก ในโจรเหลานั้น ทั้งผูที่กระทําและผูไมได
กระทํา.
บทวา โทโส เปมฺจ เหหิติ อธิบายวา ความขัดเคืองและ
ความยินดีโดยลําดับจักไมมี เพราะเราละความอาลัยในภพของตนเสียโดย
ประการทั้งปวงแลว. แมเมื่อไมมีความขัดเคืองและความรักใครในคนอื่น
เพราะมีคนอื่นเปนเหตุ ก็เพราะพวกทานทํากิจตามปรารถนาดวยรางกาย
ของเรานั้นเปนเหตุ ทานจึงกลาวคําวา ตตฺถ ในโจรเหลานั้นดวยอํานาจ
ตามที่ไดบรรลุ (ธรรม).
บทวา ตสฺส ไดแก ของพระอธิมุตตเถระ.
บทวา ต วจน ความวา ไดฟงคํามีอาทิวา ทุกขทางใจยอมไมมี
อันแสดงถึงความไมกลัวตาย ตอแตนั้นแหละ เปนเหตุใหขนลุกชูชันอัน
ไมเคยเปน.
บทวา มาณวา ไดแก พวกโจร. จริงอยู พวกโจรเขาเรียกกันวา
มาณวะ ดุจในประโยคมีอาทิวา ไปกับพวกโจรผูที่โจรกรรม และที่ไม
ไดทําโจรกรรม.
บทวา กึ ภทนฺเต กริตฺวาน ความวา ทานผูเจริญ เพราะการทํา
กรรมคือตบะ ชื่อไร. พวกโจรไดกลาวความนั่น คือกลาวดวยการถาม
วา หรือใครเปนอาจารยของทาน หรือเพราะอาศัยคําสั่งสอนคือโอวาท
ของใคร ทานจึงไดความไมเศราโศกนี้ คือไมมีความเศราโศกในเวลา
จะตาย.
พระเถระไดฟงดังนั้น เมื่อจะตอบคําถามของพวกโจรนั้น จึงได
กลาวคํามีอาทิวา สพฺพพฺู ผูทรงรูทกุ อยาง.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพฺู ความวา ชื่อวา พระสัพพัญู เพราะทรงรูสิ่งทั้งปวง อันตางดวยเรื่องอดีตเปนตน เพราะ
ทรงบรรลุอนาวรณญาณอันเปนไป แนบเนื่องดวยความจํานงหวัง (คือ
เมื่อทรงตองการก็ใชไดทนั ที) สามารถตรัสรูธรรมทั้งปวง โดยประการ
ทั้งปวง โดยไมตองอางถึงผูอื่น. ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ จึงทรงชื่อวาเห็น
ธรรมทั้งปวง เพราะทรงเห็นธรรมทั้งปวงดวยสมันตจักษุ. พระสัพพัญุตญาณก็คือพระอนาวรณาณของเราตถาคตนั้นนั่นเอง, ยอมไมผิดจาก
บาลีที่วาดวยอสาธารณญาณ เพราะพระญาณเดียวนั่นแหละตรัสไว ๒
ประการ เพื่อจะทรงแสดงวาเปนพระญาณที่ไมทั่วไปกับพระสาวกอื่นๆ
โดยมุงถึงอารมณที่เกิดขึ้น. ก็คําใดทีค่ วรกลาวในที่นี้ คํานั้นไดกลาวไว
พิสดารแลวในอรรถกถาอิติวุตตกะ เพราะเหตุนั้น พึงทราบความนัยที่
กลาวไวในอรรถกถาอิติวุตตกะนั้นเถิด. มีวาจาประกอบความวา พระสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวาพระชินะเพราะทรงชนะมารทั้ง ๕ ชือ่ วาทรง
ประกอบดวยมหากรุณา เพราะทรงประกอบดวยพระกรุณาอันใหญหลวง
ที่ทรงนอมใหเปนไปในสัตวทุกหมูเหลา ที่ตางกันโดยจําแนกวาเปนผูต่ํา
ทรามเปนตน ชื่อวา พระศาสดา เพราะทรงพร่ําสอนเวไนยสัตวตาม
สมควรดวยทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน สัมปรายิกกัตถประโยชน และปรมัตถประโยชน แตนั้นแหละชื่อวารักษาพยาบาลสัตวโลกทั้งปวง เพราะทรง
เยียวยาโรค คือกิเลสของสัตวโลกทั้งมวล พระองคเปนอาจารยของเรา.
บทวา ขยคามี แปลวา เปนเครื่องดําเนินไปสูพระนิพพาน.
เมื่อพระเถระประกาศคุณของพระศาสดาและของพระศาสนาอยางนี้
แลว โจรบางพวกกลับไดศรัทธาบวช บางพวกประกาศความเปนอุบาสก
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พระธรรมสังคาหกาจารยเมื่อจะแสดงความนั้น จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถา
โดยนัยมีอาทิวา สุตฺวาน โอรา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิสโิ น ไดแก พระอธิมุตตเถระ
ชื่อวาฤาษี เพราะอรรถวา แสวงหาคุณมีอธิศีลสิกขาเปนตน. บทวา
นิกฺขิปฺป แปลวา ละแลว.
บทวา สตฺถานิ อาวุธานิ จ ไดแก ศาสตรามีมีดเปนตน และ
อาวุธมีแลงธนูเปนตน. บทวา ตมฺหา จ กมฺมา ไดแก จากโจรกรรมนั้น.
บทวา เต ปพฺพชิตฺวา สุคตสฺส สาสเน ความวา โจรเหลานั้น
เขาถึงการบรรพชาในศาสนาของพระผูมีพระภาคสุคตเจา ดวยอาการมี
การดําเนินไปอันงามเปนตน. ชื่อวามีจิตเฟองฟู เพราะประกอบดวยความ
ปติอันมีความเฟองฟูเปนลักษณะ ซึ่งไดบรรลุแลวดวยภาวนาพิเศษ.
บทวา สุมนา แปลวา ผูถึงความโสมนัส. บทวา กตินทฺ ฺริยา
ไดแก ผูมีอินทรียอันอบรมแลว. บทวา ผุสึสุ ไดแก มรรลุพระนิพพาน
อันปจจัยอะไร ๆ ปรุงแตงไมได เพราะไดบรรลุพระอรหัตมรรค.
ไดยินวา ทานอธิมุตตะกระทําพวกโจรใหหมดยศแลว พักพวกโจรเหลานั้นไวในที่นั้นเอง (สวนตน) ไปหามารดา บอกลามารดาแลว
กลับมา พากันไปยังสํานักของพระอุปชฌาย พรอมกับโจรเหลานั้นแลว
ใหบรรพชาอุปสมบท. ลําดับนั้น จึงบอกกรรมฐานแกทานเหลานั้น ไมนาน
นัก ทานเหลานั้นก็ดํารงอยูในพระอรหัต. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ครั้นไดบรรพชาแลว ...ฯ ลฯ...ไดบรรลุสันตบทอันหาปจจัยปรุงแตงมิได.
จบอรรถกถาอธิมุตตเถรคาถาที่ ๑
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๒. ปาราสริยเถรคาถา

๑

วาดวยไมรักษาอินทรียจึงมีโทษ
[๓๘๖] ความคิดไดมีแลวแกภกิ ษุผูชื่อวาปาราสริยะ ผูเ ปน
สมณะนั่งอยูแลวแตผูเดียว มีจิตสงบสงัด เพงฌาน
บุรุษพึงทําอะไรโดยลําดับ พึงประพฤติวัตรอยางไร ประพฤติมารยาทอยางไร จึงชื่อวาเปนผูทํากิจของตน และ
ชื่อวาไมเบียดเบียนใคร ๆ อินทรียทั้งหลายยอมมีเพื่อ
ประโยชนและไมใชประโยชนแกมนุษยทั้งหลาย อินทรีย
ที่ไมรักษายอมไมเปนไปเพื่อประโยชน อินทรียที่รักษา
ยอมเปนไปเพื่อประโยชน บุรุษผูรักษาและคุมครอง
อินทรียนั่นแล จึงชื่อวาเปนผูกระทํากิจของตน และ
ชื่อวาไมเบียดเบียนใคร ๆ. ถาผูใดไมหามจักขุนทรียอันไป
ในรูปทั้งหลาย เปนผูยังไมเห็นโทษ ผูนั้นยอมไมพน
จากทุกขไดเลย อนึ่ง ผูใดไมหา มโสตินทรีย อันเปนไป
อยูใ นเสียงทั้งหลาย ยังไมเห็นโทษ ผูนั้นยอมไมพนจาก
ทุกขไดเลย. ถาผูใ ดไมเห็นอุบายเครื่องสลัดออก ซองเสพในกลิ่น ผูนั้นเปนผูหมกมุน อยูในกลิ่น ยอมไมพน
จากทุกข ผูใดมัวแตคํานึงถึงรสเปรี้ยว รสหวานและ
รสขม เปนผูกําหนัดยินดีดวยตัณหาในรส ไมรูสึกถึง
ความคิดในใจ (อันเกิดขึ้นในขณะบรรพชาวา จักทําที่สุด
ทุกข) ผูนั้นยอมไมพนไปจากทุกข ผูใดมัวนึกถึงโผฏฐัพพะอันสวยงาม ไมปฏิกูล ยินดีแลว ผูนั้นยอมได
๑. ม. ปาราปริยเถรคาถา.
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ประสบทุกขมีประการตาง ๆ อันมีราคะเปนเหตุ ก็ผูใด
ไมอาจรักษาใจจากธรรมเหลานี้ ทุกขจากอารมณทั้ง ๕
นั้น ยอมติดตามผูนั้นไป เพราะการไมรักษาใจนั้น.
รางกายนี้เต็มไปดวยหนองเลือดและซากศพเปนอัน
มาก อันนายชางผูฉลาดทําไว เปนของเกลี้ยงเกลาวิจิตร
งดงามดุจสมุก คนพาลยอมไมรูสึกวา รางกายนี้เปนของ
เผ็ดรอน มีรสหวานชื่นใจ เกี่ยวพันดวยความรัก เปน
ทุกข เปนของฉาบไลไวดวยสิ่งที่นาชื่นใจ เหมือนมีดโกน
อันทาแลวดวยน้ําผึ้งฉะนั้น.
บุคคลผูกําหนัดยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส และ
โผฏฐัพพะของหญิง ยอมตองประสบทุกขมีประการ
ตาง ๆ. กระแสตัณหาในหญิงทั้งปวงยอมไหลไปในทวาร
ทั้ง ๕ ของบุรษุ ผูใดมีความเพียร อาจทําการปองกัน
กระแสตัณหาเหลานั้นได ผูนนั้ เปนผูรูอรรถ ตั้งอยูใน
ธรรม เปนผูขยัน มีปญญาเครื่องพิจารณา แมบุคคลยัง
เปนผูยินดีในการครองเรือน ก็พึงทํากิจอันประกอบดวย
อรรถและธรรม. ถาประโยชนปจจุบันที่ประกอบแลว
ทําใหจมลง พึงเวนกิจอันไรประโยชนเสีย เมือ่ รูวา สิ่งนั้น
ไมควรทํา พึงเปนผูไมประมาทมีปญญาสอดสองในสิ่ง
นั้น. บุคคลพึงยึดเอาแตกิจที่ประกอบดวยประโยชนและ
ความยินดีอันประกอบดวยธรรม แลวพึงประพฤติ เพราะ
วาความยินดีในธรรมนั้นแล เปนความยินดีสูงสุด.
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ผูใดปรารถนาจะชิงเอาสิ่งของของผูอื่นดวยอุบายใหญ
นอย ฆาผูอื่น เบียดเบียดผูอื่น ทําคนอื่นใหเศราโศก
ฉกชิงเอาสิ่งของของคนอื่น ดวยความทารุณรายกาจ
การกระทําของผูนั้น เปนการกระทําอันประกอบดวยความ
ฉิบหาย. บุคคลผูมีกําลัง เมื่อผาไม ยอมตอกลิ่มดวย
ลิม่ ฉันใด ภิกษุผูฉลาดยอมกําจัดอินทรียดวยอินทรีย
ฉันนั้น บุคคลผูอบรมศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ
ปญญา กําจัดอินทรีย ๕ ดวยอินทรีย ๕ แลว เปน
พราหมณผูไมมีทุกขไป. บุคคลนั้นเปนผูรูอรรถ ตั้งอยู
ในธรรม ทําตามคําสอนของพระพุทธเจาโดยประการ
ทั้งปวง ยอมไดรับความสุข.
จบปาราสริยเถรคาถา

อรรถกถาปาราปริยเถรคาถาที่ ๒

๑

คาถาของทานพระปาชาปริยเถระ มีคําเริ่มตนวา สมณสฺส อหุ
จินฺตา ดังนี้. เรื่องนี้มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
แมพระเถระนี้ก็ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาแตปางกอน
ทั้งหลาย ไดสั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน ไวในภพนั้น ๆ
ทองเที่ยวไปเฉพาะในสุคติเทานั้น ในพุทธุปบาทกาลนี้บังเกิดเปนบุตร
ของพราหมณมหาศาลคนหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี เมื่อเขาเจริญวัย ไดมีชื่อ
๑. บาลี เปน ปาราสริยเถรคาถา.
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วาปาราปริยะ ตามโคตร. เขาเรียนไตรเพทถึงความสําเร็จในศิลปะทั้งหลายของพราหมณ วันหนึ่ง ในเวลาพระศาสดาทรงแสดงธรรม ไดไป
ยังพระเชตวันวิหารแลวนั่งอยูทายบริษัท.
พระศาสดาทรงตรวจดูอัธยาศัยของเขาแลวทรงแสดง อินทริยภาวนา
สูตร เขาไดฟงแลวไดศรัทธาแลวบวช เรียนเอาพระสูตรนั้นแลว คิด
เนือง ๆ ถึงเนื้อความแหงพระสูตรนั้น. ก็เนื้อความนี้นั้นจักมีแจงเฉพาะใน
คาถาทั้งหลาย โดยประการที่ทานคิดอยูเนือง ๆ. ทานเมื่อคิดคนอยูโดย
ประการนั้น จึงเริ่มตั้งวิปสสนาโดยเอาอายตนะเปนประธาน ไมนานนัก
ก็ไดบรรลุพระอรหัต. กาลตอมา เมื่อจะประกาศอาการที่ตนคิด จึงได
กลาวคาถาเหลานี้ ความวา
ความคิดไดมีแลวแกภิกษุชื่อวาปาราปริยะ ผูสมณะ
นัง่ อยูผูเดียว มีจิตสงบ เพงฌาน. บุรษุ พึงทําอะไรโดย
ลําดับ พึงประพฤติวัตรอยางไร ประพฤติมารยาทอยางไร
จึงชื่อวาเปนผูทํากิจของตนและชื่อวาไมเบียดเบียนใคร ๆ.
อินทรียทั้งหลาย ยอมมีเพือ่ ประโยชนและมิใชประโยชน
แกมนุษยทั้งหลาย อินทรียที่ไมรักษายอมไมเปนไปเพื่อ
ประโยชน อินทรียที่รักษายอมเปนไปเพื่อประโยชน.
บุรุษผูรักษาและคุมครองอินทรียนั่นแหละ จึงชื่อวาเปนผู
กระทํากิจของตน และชือ่ วาไมเบียดเบียนใคร ๆ. ถา
ผูใดไมหามจักขุนทรียอันเปนไปในรูปทั้งหลาย เปนผู
ยังไมเห็นโทษ ผูนั้นยอมไมพนจากทุกขไดเลย. อนึ่ง
ผูใดไมหามโสตินทรียอันเปนไปในเสียงทั้งหลาย ยังไม
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เห็นโทษ ผูนั้นยอมไมพนจากทุกขไดเลย. ถาผูใดไม
เห็นอุบายเครื่องสลัดออก ซองเสพในกลิ่น ผูนั้นเปนผู
หมกมุน อยูในกลิ่น ยอมไมพนไปจากทุกข. ผูใดมัวแต
คํานึงถึงรสเปรี้ยว รสหวาน และรสขม เปนผูกําหนัด
ยินดีดวยตัณหาในรส ไมรูสึกถึงความคิดในใจ (อันเกิดขึน้
ในขณะบรรพชาวาจักทําที่สุดทุกข) ผูนั้นยอมไมพนไป
จากทุกข. ผูใดมัวนึกถึงโผฏฐัพพะอันสวยงาม ไม
ปฏิกูล ยินดีแลว ผูนั้นยอมไดประสบทุกขมปี ระการตาง ๆ
อันมีราคะเปนเหตุ. ก็ผูใดไมอาจรักษาใจจากธรรม
เหลานี้ เพราะการไมรักษาใจนัน้ ทุกขจากอารมณทั้ง ๕
นั้น ยอมติดตามผูนั้นไป.
รางกายนี้เต็มไปดวยหนอง เลือด และซากศพ เปน
อันมาก เปนดุจสมุกอันนายชางผูฉลาดทําไว เปนของ
เกลี้ยงเกลาจิตรงดงาม. คนพาลยอมไมรูสึกวารางกายนี้
เปนของเผ็ดรอน มีรสหวานชืน่ ใจ ผูกพันดวยความรัก
เปนทุกข ฉาบไลไวดวยสิ่งที่นาชื่นใจ เหมือนมีดโกนอัน
ทาดวยน้ําผึ้งฉะนั้น. บุคคลผูกาํ หนัดยินดีในรูป เสียง
กลิ่น รส และโผฏฐัพพะของหญิง ยอมประสบทุกขมี
ประการตาง ๆ. กระแสตัณหาในหญิงทั้งปวงยอมไหล
ไปในทวารทั้ง ๕ ของบุรษุ
ผูใดมีความเพียรสามารถ
ปองกันกระแสตัณหาเหลานั้นได ผูนั้นตั้งอยูในอรรถ ตั้ง
อยูในธรรม เปนผูขยัน มีปญญาเครื่องพิจารณา แมจะ
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ยังยินดีในการครองเรือน ก็พึงทํากิจอันประกอบดวย
อรรถและธรรม. ถาประโยชน (ปจจุบัน) ทีป่ ระกอบแลว
ทําใหจมลง ก็พึงเวนกิจอันไรประโยชนเสีย เมื่อรูวาสิ่ง
นั้นไมควรทํา พึงเปนผูไมประมาท มีปญญาสอดสอง
ในสิ่งนัน้ . บุคคลพึงยึดเอาแตกิจที่ประกอบดวยประโยชน
และความยินดีอันประกอบดวยธรรม แลวพึงประพฤติ
เพราะวาความยินดีในธรรมนั่นแล เปนความยินดีสูงสุด.
ผูใดปรารถนาจะชิงเอาสิ่งของของผูอัน ดวยอุบาย
ใหญนอย ฆาผูอื่น เบียดเบียนผูอื่น ทําผูอื่นใหเศราโศก
ฉกชิงเอาสิ่งของของคนอื่น ดวยความทารุณรายกาจ
การกระทําของผูนั้น เปนการกระทําอันประกอบดวยความ
ฉิบหาย. บุคคลผูมีกาํ ลัง เมื่อผาไมยอมตอกลิม่ ดวยลิ่ม
ฉันใด ภิกษุผูฉลาดยอมกําจัดอินทรียดวยอินทรียฉันนั้น.
บุคคลผูอบรมศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา กําจัด
อินทรีย ๕ ดวยอินทรีย ๕ แลว เปนพราหมณผูไมมที ุกข
ไป. บุคคลนั้นเปนผูรูในอรรถ ตั้งอยูในธรรม ทําตาม
คําสอนของพระพุทธเจา โดยประการทั้งปวง ยอมได
รับความสุข.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมณสฺส ไดแก ผูเ ปนบรรพชิต.
บทวา อหุ แปลวา ไดเปนแลว.
บทวา จินตฺ า ไดแก ความคิดในธรรม คือการพิจารณาธรรม.
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บทวา ปาราปริยสฺส ไดแก ผูมโี คตรสืบ ๆ มา. บางอาจารย
กลาววา ปาราจริยสฺส ดังนี้ก็มี.
บทวา ภิกฺขุโน ไดแก ผูมีปกติเห็นภัยในสงสาร.
บทวา เอกกสฺส แปลวา ไมมีเพื่อน. พระเถระแสดงกายวิเวก
ดวย บทวา เอกกสสฺ นี.้
บทวา ปวิวิตฺตสฺส ไดแก ผูปรารภความสงัดดวยการขมกิเลสอัน
มีความสงัดเปนเหตุ. พระเถระแสดงจิตตวิเวกดวย บทวา ปวิวิตฺตสฺส
นี้. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ฌายิโน ดังนี้.
บทวา ฌายิโน ไดแก ผูมีการเพงเปนปกติ. อธิบายวา ผู
ประกอบในโยนิโสมนสิการ. พระเถระกลาวขอนั้นทั้งหมดการทําตนให
เปนเหมือนคนอื่น.
ดวยบทวา กิมานุปุพฺพ เปนตน ทานแสดงถึงความคิดนั้น. พึงทราบ
วินิจฉัยคาถาตนในคาถาเหลานั้นกอน. บทวา กิมานุปุพฺพ ไดแก อนุปุพฺพ
คือตามลําดับ . อธิบายวา ในวัตรและสมาจารที่จะกลาวตามลําดับนั่นแล
มีลําดับอยางไร วัตรและสมาจารเหลานั้น พึงปฏิบัติตามลําดับอะไร.
บทวา ปุริโส กึ วต กึ สมาจาร ความวา บุรุษผูใครประโยชน
เมื่อประพฤติศีลสมาจารเชนไร ซึ่งไดนามวา วัตร เพราะอรรถวาพึง
สมาทาน ชือ่ วาพึงเปนผูมีปกติทํากิจของตน คือพึงเปนผูมักทํากิจที่ควรทํา
และไมพึงเบียดเบียน คือไมพึงทําสัตวไร ๆ ใหลําบาก. สมณธรรมชื่อวา
กิจของตน โดยสังเขป ไดแก ศีล สมาธิและปญญา, เมื่อบุคคลบําเพ็ญ
สมณธรรมนัน้ แมแตเลศในการเบียดเบียนผูอื่นยอมไมมี เพราะเมื่อมี
การเบียดเบียนผูอื่น ความเปนสมณะก็มีไมได. สมจริงดังที่พระผูมี-
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พระภาคเจาตรัสไววา ผูฆาสัตวอื่นไมชื่อวาเปนบรรพชิต ผูเบียดเบียน
สัตวอื่นไมชื่อวาเปนสมณะ ดังนี้. ก็ในที่นี้ ทานถือเอาวาริตศีลดวย
วต ศัพท. ถือเอาฌานและวิปสสนาเปนตนพรอมกับจาริตศีล ดวย
สมาจาร ศัพท เพราะเปนธรรมตองประพฤติ. เพราะฉะนั้น วาริตศีล
จึงเปนใหญเปนประธาน.
ก็แมในขอนั้น เพราะเหตุที่เมื่ออินทรียสังวรสําเร็จ ศีลทั้งปวงจึง
เปนอันรักษาดีแลว คุมครองดีแลว ฉะนั้น พระเถระประสงคจะแสดง
อินทรียสังวรกอน เมื่อจะประกาศโทษในการไมรักษาอินทรีย และอานิสงส
ในการรักษาอินทรีย จึงกลาวคํามีอาทิวา อินฺทฺริยานิ มนุสฺสาน ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อินทฺ ฺริยานิ เปนบทแสดงไขถึงธรรม
ที่จะตองรักษา เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวอธิบายไววา อินทรีย ๖ มี
จักขุนทรียเปนตน.
บทวา มนุสฺสาน เปนบทแสดงไขถึงบุคคลผูประกอบในการรักษา.
บทวา หิตาย แปลวา เพื่อประโยชน.
บทวา อหิตาย แปลวา เพื่อมิใชประโยชน. คําที่เหลือวา โหนฺติ
ควรนํามาเชื่อมเขา. เพื่อจะหลีกเลี่ยงคําถามวา ก็อินทรียเหลานั้นนั่นแล
ยอมมีประโยชนและไมมีประโยชนอยางไร ? พระเถระจึงกลาวคํามีอาทิวา
รกฺขิตานิ รักษาแลว ดังนี้.
คํานั้นมีอธิบายวา อินทรียทั้งหลายมีจักษุเปนตน บุคคลใดไมปด
ดวยประตูคือสติ ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายแกบุคคลนั้น โดยความ
เปนประตูใหบาปธรรมมีอภิชฌาเปนตน เปนไปในอารมณมีรูปเปนตน
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ที่ปดแลวยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพราะไมมีอภิชฌาเปนตนนั้น.
บทวา อินฺทฺริยาเนว สารกฺข ความวา พระเถระเมื่อจะแสดงวา
เพราะเหตุที่อินทริยสังวรบริบูรณ ยอมทําศีลสัมปทาใหบริบูรณ, ศีลสัมปทาบริบูรณ ยอมทําสมาธิสัมปทาใหบริบูรณ, สมาธิสัมปทาบริบูรณ
ยอมทําปญญาสัมปทาใหบริบูรณ เพราะฉะนั้น การรักษาอินทรีย จึง
เปนมูลรากแหงการปฏิบัติเพื่อประโยชนคนแท ดังนี้ จึงกลาววา รักษา
อินทรียเทานั้น อธิบายวา รักษาดวยการอารักขามีสติเปนเบื้องหนา คือ
อันดับแรก รักษาโดยชอบซึ่งอินทรียทั้งหลาย ดวยโยนิโสมนสิการ ปด
กั้นอินทรียเหลานั้นไว โดยประการที่โจรคืออกุศล ไมเขาทางทวารนั้น ๆ
ปลนทรัพยคือกุศลในจิตสันดาน. ก็บทวา สารกฺข ทานกลาว ส ศัพท
กระทําใหเปน สา เหมือนในประโยควา สาราโค เปนตน บาลีวา
สรกฺข ดังนี้ก็มี.
บทวา อินฺทฺริยานิ จ โคปย เปนคําไวพจนของบทวา อินฺทฺริยาเนว
สารกฺข นั้นนั่นแหละ, ประโยชนในคําไวพจนพึงทราบโดยนัยดังกลาวใน
อรรถกถาเตติปกรณนั่นเทอญ.
ดวยบทวา อตฺตโน กิจฺจการีสฺส นี้ ทานแสดงถึงการปฏิบัติ
ประโยชนตน, ดวยบทวา น จ กิฺจิ วิเหเย นี้ แสดงถึงอาการปฏิบัติ
เพื่อประโยชนผูอื่น, อีกอยางหนึ่ง แมดวยบททั้งสอง ทานแสดงถึงการ
ปฏิบัติเพื่อประโยชนตนเทานั้น เพราะถึงการไมเบียดเบียนผูอื่น เปนการ
ปฏิบัติเพื่อประโยชนตน.
อีกอยางหนึ่ง แมดวยบททั้งสอง ทานแสดงถึงการปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนตน เพราะการที่ปุถุชนและพระเสกขะปฏิบัติเพื่อประโยชนผอู ื่น

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 27

ก็เปนการปฏิบัติเพื่อประโยชนตน.
ครั้นทานแสดงฝายขางบริสุทธิ์ผุดผองโดยสังเขปวา อินทรียที่รักษา
แลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลอยางนี้แลว แตเมื่อจะจําแนกแสดง
ฝายขางเศราหมองวา อินทรียที่ไมรกั ษายอมไมเปนประโยชนเกื้อกูล จึง
กลาวคํามีอาทิวา จกฺขุนทฺ ฺริย เจ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จกฺขนุ ฺทฺริย เจ รูเปสุ คจฺฉนฺต อนิวารย
อนาทีนวทสฺสาวี ความวา หากบุคคลใดไมหามจักขุนทรียที่ไป คือ
ดําเนินไปตามชอบใจในรูปายตนะที่นาปรารถนาและไมนาปรารถนา ชนิด
รูปายตนะเขียว เหลือง เปนตน เปนผูไมเห็นโทษในการเปนไปอยางนั้น
คือถาหากไมเห็นอาทีนพโทษที่เปนไปในปจจุบัน และเปนไปในในสัมปรายภพ. บาลีวา คจฺฉนฺต นิวารเย อนิสฺสรณทสฺสาวี ดังนี้กม็ ี.
ในบาลีที่วานั้น บุคคลใดดํารงในอาการเพียงสักวาเห็น โดยวิธีที่
กลาวไววา เมื่อเห็นจักเปนเพียงสักวาเห็น ยังจักขุนทรียใหเปนไปใน
รูปายตนะดวยสติสัมปชัญญะ ชือ่ วาเปนผูมีปกติเห็นการสลัดออกใน
รูปายตนะนั้น โดยปริยายายตรงกันขามจากที่กลาวแลว พึงเห็นวา เปนผูมี
ปกติไมเห็นการสลัดออก.
บทวา โส ทุกฺขา น หิ มุจฺจติ ความวา บุคคลนั้น คือเห็น
ปานนั้น ยอมไมหลุดพนไปจากวัฏทุกขไดเลย.
ก็ความเปนไปโดยประการที่บาปธรรมมีอภิชฌาเปนตน ซานไป
ทางทวารนั้น ชื่อวาการไมหามจักขุนทรียในที่นี้ ก็การไมหามจักขุนทรีย
นั้น โดยใจความ พึงเห็นวาเปนการไมตั้งขึ้นแหงสติสัมปชัญญะ. แมใน
อินทรียที่เหลือก็นัยนี้แหละ.
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บทวา อธิมุจฺฉิโต ไดแก ถึงความสยบดวยตัณหาอันนอนเนื่องอยู.
บทวา อมฺพิล แปลวา รสเปรี้ยว.
บทวา มธุรคฺค ไดแก โกฏฐาสแหงรสหวาน.
อนึ่ง บทวา ติตฺตสฺคฺค อนุสฺสร ไดแก หวนระลึกถึงรสนั้น ๆ
ดวยอํานาจความชอบใจ.
บทวา คนฺถิโต ไดแก ผูกพันอยูใ นรสนั้น ๆ. บางอาจารยกลาว
วา คธิโต ดังนี้ก็มี อธิบายวา ถึงความกําหนัด.
บทวา หทย นาวพุชฺฌติ ความวา ยอมไมรู คือไมกําหนดเอา
ความคิดที่เกิดขึ้นในขณะบรรพชาเปนตนวา จักทําที่สุดทุกข อธิบายวา
เปนผูกําหนัดดวยตัณหาในรสอันเปนเหตุย่ํายีธรรมที่ไมมีโทษ จึงไมรูสึก
คือไมรู ไดแกไมปฏิบัติใจ คือสวนภายในแหงพระศาสนา.
บทวา สุภานิ แปลวา งาม.
บทวา อปฺปฏิกูลานิ ไดแก เปนที่รื่นรมยใจ คือนาปรารถนา.
บทวา โผฏพฺพานิ ไดแก ผัสสะ ชนิดทีม่ ีใจครองและไมมีใจ
ครอง.
บทวา รตฺโต ไดแก กําหนัดดวยราคะอันมีความกําหนัดเปน
สภาวะ.
บทวา ราคาธิกรณ แปลวา มีราคะเปนเหตุ.
บทวา วิวิธ วินฺทเต ทุข ความวา ยอมไดเฉพาะทุกขอันเปน
ปจจุบันดวยความเรารอน เพราะราคะเปนตน และทุกขอันเปนไปใน
สัมปรายภพดวยการเดือดรอนในนรกเปนตน.
บทวา มน เจเตหิ ไดแก (ไมอาจรักษา) ใจ จากธรรมเหลานั้น
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มีรูปารมณเปนตน และมีธรรมารมณเปนประเภท. บทวา น ไดแก
บุคคล.
บทวา สพฺเพหิ ไดแก ทั้งหมดคือแมทั้ง ๕. ทานอธิบายไววา
ไมอาจรักษาคือคุมครองใจไดแกมโนทวาร จากธรรม ๕ ประการ มีรูป
เปนตนตามที่กลาวแลวนั้น และจากประเภทแหงธรรมารมณ ดวยการ
หามบาปกรรมที่เปนไปในธรรมเหลานั้น เพราะเหตุนั้น คือเพราะไมรักษา
ใจนั้น ทุกขอันมีการไมรักษาใจนั้นเปนเหตุ ยอมติดตาม คือไปตาม
บุคคลนั้น และเมื่อติดตามไป ยอมติดตามไปดวยธรรมแมทั้ง ๕ นี้ มี
รูปารมณเปนตน กับอารมณที่ ๖ (ธรรมารมณ) แมทั้งหมด เปน
อารัมมณปจจัย.
ก็ในอธิการนี้ ทานกลาวจักขุนทรียและโสตินทรียวา ไมหามจักขุนทรียและโสตินทรียทไี่ ปอยู เพราะเปนอินทรียที่ยึดเอาอารมณที่ยังไม
ประจวบเขา, อินทรียนอกจากนี้ ทานกลาววา เปนอินทรียที่ยึดถือเอา
อารมณที่ประจวบเขา เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวโดยนัยมีอาทิวา
หากวาซองเสพกลิ่น ดังนี้.
ก็แมในขอนั้นก็พึงเห็นวา ตัณหาในรส และตัณหาในโผฏฐัพพะ
ยังหนาแนนแกสัตวทั้งหลายโดยพิเศษ เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ผู
กําหนัดในรส หวนระลึกถึงโผฏฐัพพะทั้งหลาย ดังนี้.
พระเถระครั้นแสดงทุกขที่เกิดขึ้นแกบุคคลผูไมคุมครองทวาร อันมี
ความไมสํารวมในอารมณทั้ง ๖ โดยทวารทั้ง ๖ ดวยประการอยางนี้แลว
เมื่อจะวิจัยสภาวะแหงสรีระอันเปนเหตุใหความไมสํารวมนี้นั้นเกิดขึ้นเพราะ
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การไมรูสภาวะแหงสรีระ จึงกลาวคาถา ๒ คาถา โดยนัยมีอาทิดังนี้วา
ปุพฺพโลหิตสมฺปุณฺณ เต็มดวยหนองและเลือด.
คําแหงคาถาทั้งสองนั้นมีความวา ชื่อวาสรีระนี้บริบูรณ คือเต็ม
ดวยหนองและเลือด และซากศพอยางอื่นเปนอันมากมีดีและเสมหะเปนตน
สรีระนี้นั้นอันชางผูฉลาด คือศิลปาจารยผูฉลาดในหมูชนการทําไวเกลี้ยง
เกลา วิจิตรงดงามดวยประพรมดวยน้ําครั่งเปนตน แตภายในเต็มดวย
ของไมสะอาดมีคูถเปนตน เปนดุจสมุกนารื่นรมยใจแตเพียงผิว เปนที่
ลุมหลงแหงพาลชน ชื่อวาเผ็ดรอน เพราะมีทุกขเปนสภาวะ และเพราะ
ความเรารอนดวยทุกขมีนรกเปนตน ชื่อวามีรสหวานชื่นใจ เพราะเปน
ของอรอยดวยเหตุสักวาความชอบใจ อันไมมีมูลเหตุอันเกิดจากความดําริ
ชื่อวาเกี่ยวพันดวยความรัก เพราะผูกพันดวยภาวะที่นารักนั้นนั่นแหละ
ชื่อวาเปนทุกขเพราะทนไดยาก และเพราะมีความชื่นใจนอย, ชาวโลก
ผูไมรูจักทุกขอันใหญหลวงที่ตนไดเสวยอยู เพราะความโลภดวยอํานาจ
ความพอใจในสรีระเชนนี้ เปนผูติดในรสอรอย พึงเห็นเสมือนคนเลียคม
มีดโกนฉะนั้น.
บัดนี้พระเถระเมื่อจะแสดงวา ธรรมมีรูปเปนตนเหลานี้เปนอารมณ
ของจักษุเปนตนที่กลาวแลวนั้น โดยพิเศษ เนื่องในหญิงที่บุรุษจะพึงใคร
เพราะเหตุนั้น พึงทําการสํารวมในรูปเปนตนนั้น จึงกลาวคําอาทิวา
อิตฺถิรูเป ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิตฺถริ ูเป ไดแก ในวรรณรูปกลาว
คือรูปายตนะอันเกิดจากสมุฏฐาน ๔ ของหญิง. อีกอยางหนึ่ง วรรณะ
อยางใดอยางหนึ่งแหงเครื่องประดับที่ประดับแลว หรือแหงกลิ่นและสี
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เปนตน หรือแหงเครื่องประดับและระเบียบดอกไมของหญิงที่เนื่องดวย
กาย ยอมสําเร็จโดยเปนอารมณแหงจักษุวิญญาณของบุรุษ ทั้งหมดนั้น
พึงทราบวาอิตถีรูป เหมือนกัน.
บทวา อิตฺถิสเร ไดแก เสียงขับรอง เสียงพูด เสียงหัวเราะ และ
เสียงรองไหของหญิง. อีกอยางหนึ่ง เสียงผาที่หญิงก็ดี เสียงเครื่องประดับที่
หญิงประดับก็ดี เสียงขลุย พิณ สังข และบัณเฑาะกเปนตนที่สําเร็จดวย
ประโยคของหญิงก็ดี ในที่นี้ พึงทราบวาทานสงเคราะหดวย อิตถิสร ศัพท
ศัพทวา เสียงหญิง. เสียงแมทั้งหมดนั่น พึงทราบวาฉุดคราเอาจิตของ
บุรุษมา. สวนในบาลีวา อิตฺถิรเส ในรสแหงหญิง ทานกลาวดวย
อํานาจรสายตนะอันเกิดจากสมุฏฐาน ๔. อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา
กิจคือการรับคําดวยการจัดการงานเปนตน และกิจคือการบริโภคของหญิง
ชื่อวาเปนอิตถีรส.
รสมีนา้ํ ลายที่เปอนเนื้อริมฝปากหญิง และรสขาวยาคูแลภัตเปนตน
ที่หญิงนั้นใหแกบุรุษทั้งหมดนั่น พึงทราบวา อิตถีรสเหมือนกัน. และ
แมในโผฏฐัพพะ กายสัมผัสของหญิง และผัสสะแหงผา เครื่องประดับ
และดอกไมเปนตน ทีอ่ ยูในรางกายหญิง พึงทราบวา อิตถีโผฏฐัพพะ
เหมือนกัน. ก็ในบทวา โผฏพฺเพป นี้ พึงเห็นวา สงเคราะหเอาอิตถี
รส ดวย อป ศัพท ของอาจารยพวกหนึ่งที่อางบาลีวา อิตฺถิรูเป อิตฺถิสเร
นั้น.
บทวา อิตฺถิคนฺเธสุ ไดแก ในคันธายตนะอันเกิดแตสมุฏฐาน ๔
ของหญิง. ธรรมดาวา กลิ่นรางกายของหญิงเปนกลิ่นเหม็น. จริงอยู
หญิงบางพวกมีกลิ่นคลายกลิ่นมา บางพวกมีกลิ่นคลายกลิน่ แพะ บาง
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พวกมีกลิ่นคลายกลิ่นเหงื่อ บางพวกมีกลิ่นคลายกลิ่นเลือด. แมถึงอยาง
นั้น คนผูบอดเขลาก็ยังยินดีในหญิงเหลานั้นอยูนั่นแหละ.
สวนนางแกวของพระเจาจักรพรรดิ มีกลิ่นจันทนฟุงออกจากกาย
กลิ่นอุบลฟุงออกจากปาก กลิ่นดังกลาวมานี้ ยอมไมมีแกหญิงทั่วไป
เพราะเหตุนั้น กลิ่นเครื่องสูบไลที่จัดหามาเสริมเขาในรางกายหญิง พึง
ทราบวา อิตถีคันธะ กลิน่ หญิง.
บทวา สารตฺโต ไดแก กําหนัดนักแลว คือยินดี สยบแลว, ก็
บทวา สารตฺโต นี้ พึงประกอบแมในบทวา อิตฺถิรูเป เปนตนไป.
บทวา วิวิธ วินฺทเต ทุข ความวา ยอมไดเฉพาะทุกขมีประการ
ตาง ๆ ที่เปนไปในปจจุบัน ดวยการฆาและการจองจําเปนตน ที่เปนไป
ในภายภาคหนาดวยเครื่องจองจําครบ ๕ ประการเปนตน
ซึ่งมีความ
กําหนัดนักในรูปหญิงเปนตนเปนเหตุ.
บทวา อิตฺถิโสตานิ สนฺพานิ ความวา กระแสตัณหา ๕ ประการ
ทั้งหมด คือไมเหลือ มีรปู เปนตน ของหญิงเปนอารมณ ยอมไหลไป.
บทวา ปฺจสุ ไดแก ในทวารทัง้ ๕ ของบุรุษ.
บทวา เตส ไดแก กระแสทั้ง ๕ เหลานั้น.
บทวา อาวรณ ไดแก การปดกัน้ , อธิบายวา บุคคลผูสามารถ
เพื่อตั้งสติสัมปชัญญะแลวยังความสํารวมใหดําเนินไป โดยประการที่ความ
ไมสํารวมจะเกิดขึ้นไมไดนั้นเปนผูมีความเพียร คือเปนผูปรารภความเพียร
เพื่อละอกุศลธรรมแลวยังกุศลธรรมใหถึงพรอม.
พระเถระ ครัน้ แสดงขอปฏิบัติของบรรพชิตในอารมณมีรูปเปนตน
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อยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะแสดงขอปฏิบัติของคฤหัสถ จึงกลาวคํามีอาทิวา
โส อตฺถวา ดังนี้ .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โส อตฺถวา โส ธมฺมฏโ โส ทกฺโข
โส วิจกฺขโณ ความวา บุคคลนั้น เปนผูรูอรรถ คือเปนผูมีความรู
ตั้งอยูในธรรม ขยันในธรรม คือฉลาดหรือไมเกียจครานในธรรม มี
ปญญาเครื่องพิจารณาในโลกนี้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา เปนผูฉลาดใน
ความเปนกิจที่จะพึงกระทํา
บทวา กาเรยฺย รมมาโนป กิจจฺ  ธมฺมตฺถสหิต ความวา แมผู
ยินดีในการครองเรือน ก็พึงการทํากิจที่พึงกระทํานั้นอันประกอบดวย
ธรรมและอรรถ คือไมปราศจากธรรมและอรรถ คือพึงทําโภคะที่ยังไม
เกิดใหเกิดขึ้น พึงกระทํารักษาและใชสอยโภคะที่เกิดขึ้นแลว อธิบายวา
พึงประกอบเนือง ๆ ซึ่งประโยชนแกคน สัตว และวัตถุทั้ง ๓ หมู โดยไม
โกรธเคืองกันแลกัน (และ) โดยไมเบียดเบียนกันแลกัน. ก็นัยนี้ ของชน
เหลาใดยอมเปนไปดวยอํานาจประโยชนของคนทั้ง ๓ เหลา โดยไมผิด
จากสัมมาปฏิบัติ เหมือนดังพระเจาพิมพิสารมหาราชเปนตน ทานก็กลาว
ไวดวยอํานาจของชนเหลานั้น พึงเห็นวา ทานไมกลาวไวดวยอํานาจคน
บางพวก.
บทวา อโถ สีทติ สฺุตฺต ความวา ถากําหนดถือเอาประโยชน
ปจจุบันซึ่งประกอบดีแลวในโลกนี้ดํารงอยู.
บทวา วชฺเช กิจฺจ นิรตฺถก ความวา แมถาวาพึงสละ คือละกิจ
อันประกอบดวยความฉิบหาย ซึ่งเหินหางจากประโยชนชาติหนา.
บทวา น ต กิจฺจนฺติ มฺิตฺวา อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ ความวา
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เปนผูไมประมาทดวยการไมอยูปราศจากสติ มีปญ
 ญาเครื่องพิจารณาโดย
เกิดจากวิจารณปญญา รูวา กิจนั้นไมประกอบดวยประโยชน เราไมควรทํา
ดังนี้แลวพึงงดเวนเสีย.
ก็ครั้นงดเวนแลวพึงยึดถือสิ่งที่ประกอบดวยประโยชน และความ
ยินดีอันประกอบดวยธรรม แลวพึงประพฤติ อธิบายวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งอัน
ประกอบดวยประโยชนเกื้อกูล อันตางดวยทิฏฐธัมมิกประโยชนและ
สัมปรายิกัตถประโยชน คือเปนเหตุนําประโยชนเกื้อกูลทั้งสองประเภท
นั้นมา และความยินดีอันประกอบดวยกุศลอันยิ่ง คือที่ประกอบดวยสมถะ
และวิปสสนา พึงยึดถือเอาใหดี คือทําการยึดถือเอาสิ่งที่ประกอบดวย
ประโยชนและความยินดีอันประกอบดวยธรรมนั้นแลวประพฤติ. ก็เพราะ
พระบาลีวา ความยินดีในธรรมยอมชนะความยินดีทั้งปวง ความยินดีนั้น
จึงชื่อวาความยินดีชั้นสูงสุด เพราะใหบรรลุประโยชนสูงสุดโดยสวนเดียว.
ก็เพื่อจะแสดงความยินดีในคําที่กลาวไววา กิจอันประกอบดวย
ความยินดีในกาม ไมมปี ระโยชน จึงกลาวคํามีอาทิวา อุจฺจาวเจหิ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุจฺจาวเจหิ ไดแก ใหญและเล็ก.
บทวา อุปาเยหิ แปลวา ดวยนัยทั้งหลาย.
บทวา ปเรสมภิชิคสี ติ ความวา บุคคลใดปรารถนาเพื่อจะชิง
เอาสิ่งของของคนอื่น หรือทําคนอื่นใหเสื่อมโดยประการทั้งปวง ปลน ฆา
หรือทําคนอื่นใหเศราโศก ปลนเอาของคนอื่นโดยทารุณ. ทานกลาวคํา
อธิบายไวดังนี้วา บุคคลใดปลน ฆา ทําผูอื่นใหเศราโศกเพราะเหตุแหง
กาม พยายามลักของคนอื่นดวยอุบายตาง ๆ มีการตัดชอง ปนหนาตาง
และกรรโชกชิงเอาเปนตน กระทําการทารุณ ปลน ชิงเอา ทําคนอื่นให
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เสื่อมเสียทรัพยสมบัติ กิจนั้นของบุคคลนั้น ประกอบดวยความยินดีใน
กาม ไมประกอบดวยประโยชนเปนกิจเลวทรามโดยสวนเดียว.
โดยนัยตรงกันขามกันกิจที่ไมมีประโยชนนนั้ ทานจึงประกาศความ
ที่ความยินดีในธรรม เปนความยินดีอยางสูงสุด โดยสวนเดียวแทจริง.
บัดนี้ เมื่อจะประกาศการปดกั้นอินทรียที่ทานกลาวไววา บุคคลใด
สามารถทําการปดกั้นอินทรียเหลานั้น ดังนี้ พรอมดวยอุบาย จึงกลาวคํา
มีอาทิวา บุคคลผูมีกําลัง เมื่อจะผาไมยอมตอกลิ่มดวยลิ่มฉันใด ดังนี้.
ชางถากไมผูมีกําลัง คือผูประกอบดวยกําลังกาย และกําลังความรู
ประสงคจะเอาลิ่มที่ติดอยูในทอนไมออก จึงตอกลิ่มที่แข็งกวาลิ่มนั้น จึง
จะนําออกจากทอนไมนั้นไดฉันใด ภิกษุผูฉลาดก็ฉันนั้น ประสงคจะสกัด
อินทรียมีจักษุเปนตนดวยกําลังแหงวิปสสนา ก็ยอมสกัดดวยอินทรียนั่น
เอง.
เพื่อจะหลีกเลี่ยงคําถามวา สกัดดวยอินทรียเหลาไหน ? จึงกลาว
คํามีอาทิวา สทฺธ อินทรียคือศรัทธา ดังนี้.
คํานั้นมี อธิบายวา ภิกษุอบรม คือเจริญอินทรีย ๕ อันเปนเครื่อง
บมวิมุตติแมนี้ คือศรัทธามีลักษณะนอมใจเชื่อ, ความเพียรมีลักษณะ
ประคองไว, สมาธิมีลักษณะไมฟุงซาน, สติมีลักษณะปรากฏ. ปญญามี
ลักษณะเห็น จึงกําจัด อินทรียมีจักษุเปนตน ดวยอินทรีย ๕ เหลานี้
โดยกําจัดความเปนทวารแหงการเกิดกิเลส มีความยินดีและความขัดเคือง
เปนตน แลวตัดไดเด็ดขาดซึ่งกิเลสทั้งหลาย อันเปนที่อาศัยแหงอินทรียนั้น
ดวยอริยมรรค แตนั้นนัน่ แล เปนพราหมณผูไมมีทุกข คือหมดทุกข
ยอมเขาถึงอนุปาทิเสสปรินิพพานทีเดียว.
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บทวา โส อตฺถวา ความวา บุคคลนั้นเปนพราหมณตามที่กลาว
แลว ชื่อวาผูรูอรรถเพราะประกอบดวยอรรถอันสูงสุด ชือ่ วาตั้งอยูใน
ธรรมเพราะตั้งอยูในธรรมอันยังอรรถนั้นใหถึงพรอม การทําตามอนุสาสนี
อันเปนพระดํารัส คือปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา คือของพระผูมีพระภาคเจาโดยประการทั้งปวง คืออยางสิ้นเชิงทุกวิธีแลวดํารงอยู แตนั้น
แล นระคือบุรุษผูสูงสุดนั้นยอมถึงคือพอกพูน ทําสุขคือพระนิพพานให
เจริญ.
ก็เพราะพระเถระประกาศขอปฏิบัติ โดยการประกาศอาการคิดของ
ตนอยางนี้ การประกาศความคิดนี้แหละ พึงเห็นวาเปนการพยากรณ
พระอรหัตผลของพระเถระนั้น.
จบอรรถกถาปาราปริยเถรคาถาที่ ๒
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๓. เตลุกานิเถรคาถา

๑

วาดวยการกําจัดกิเลสเครื่องรอยรัด
[๓๘๗] เรามีความเพียรคนคิดธรรมอยูนาน ก็ไมไดความ
สงบใจ จึงไดถามสมณพราหมณทั้งหลายวา ใครหนอ
ในโลกเปนผูถึงฝงแลว ใครเลาเปนผูไดบรรลุธรรมอัน
หยั่งลงสูอมตะ เราจักปฏิบัติธรรมของใคร ซึ่งเปนเครื่อง
ใหรูแจงปรมัตถ เราเปนผูมีความคดคือกิเลสอันไปแลว
ในภายใน เหมือนปลาที่กินเหยื่อฉะนั้น เราถูกผูกดวย
บวงใหญคือกิเลส เหมือนทาวเวปจิตติอสูร ถูกผูกดวย
บวงของทาวสักกะฉะนั้น เรากระชากบวงคือกิเลสนั้น
ไมหลุด จึงไมพนไปจากความโศกและความร่ําไร ใคร
ในโลกจะชวยเราผูถูกผูกแลวใหหลุดพน แลวประกาศ
ทางเปนเครื่องตรัสรูใหเรา เราจะรับสมณะหรือพราหมณ
คนไหนไวเปนผูแสดงธรรมอันกําจัดกิเลสได จะปฏิบัติ
ธรรมเครื่องนําไปปราศจากชราและมรณะของใคร.
จิตของเราถูกรอยไวดวยความลังเลสงสัย ประกอบ
ดวยความแข็งดีเปนกําลัง ฉุนเฉียว ถึงความเปนจิต
กระดาง เปนเครื่องทําลายตัณหา. สิ่งใดมีธนูคือตัณหา
เปนสมุฏฐาน มีประเภท ๓๐ เปนของมีอยูใ นอก เปนของ
หนัก ทําลายหทัยแลวตั้งอยู ขอทานจงดูสิ่งนั้นนั่นเถิดการ
ไมละทิฏฐิเล็กนอย อันลูกศรคือความดําริผิดใหอาจหาญ
๑. ม. เตลกานิเถรคาถา.
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แลว เราถูกยิงดวยลูกศร คือทิฏฐินั้น หวั่นไหวอยู เหมือน
ใบไมทถี่ ูกลมพัดฉะนั้น ลูกศรคือทิฏฐิ ตั้งขึ้นแลวใน
ภายในของเรายอมไหมทันที กายอันเนื่องดวยสัมผัสสะ ๖
เกิดแลวในที่ใด ยอมแลนไปในที่นั้นทุกเมื่อ เราไมเห็น
หมอผูท ี่จะถอนลูกศรของเราเยียวยาเรา (โดย) ในเยียว
ยาดวยเชือกตาง ๆ ดวยศัสตราและดวยวิธีอื่น ๆ. ใครไม
ตองใชศัสตรา ไมทําใหรางกายเราเปนแผล ไมเบียดเบียน
รางกายเราทั้งหมด จักถอนลูกศรอันเสียบอยูภ ายในหทัย
ของเราออกได ก็บคุ คลผูนั้นเปนใหญในธรรม เปนผู
ประเสริฐ ลอยโทษอันเปนพิษเสียได ชวยชี้บกคือ
นิพพานและหัตถคืออริยมรรคแกเราผูตกไปในหวงน้ําคือ
สงสารอันลึก เราเปนผูจมอยูในหวงน้ําใหญอันนําดินคือ
ธุลีไปไมได เปนหวงน้ําสาดไปดวยมายา ริษยา ความ
แข็งดีและความงวงเหงาหาวนอน ความดําริทั้งหลายอัน
อาศัยซึง่ ราคะ เปนเชนกับหวงน้ําใหญ มีเมฆคืออุทธัจจะ
เปนเสียงคํารน มีสังโยชนเปนฝน ยอมนําบุคคลผูมีความ
เห็นผิดไปสูสมุทร คืออบาย.
กระแสตัณหาทั้งหลายยอมไหลไปตามอารมณทั้งปวง
ตัณหาเพียงดังเถาวัลยเกิดขึ้นแลวตั้งอยู ใครจะพึงกั้น
กระแสตัณหาเหลานั้นได ใครเลาจะตัณหาอันเปนดัง
เถาวัลยนั้นได.
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ทานผูเจริญทั้งหลาย ขอทานทั้งหลายจงทําฝงอันเปน
เครื่องกัน้ กระแสตัณหาเหลานั้นเถิด อยาใหกระแสตัณหา
อันเกิดแตใจ พัดทานทั้งหลายไปเร็วพลัน ดังกระแสน้ํา
พัดตนไมอันตั้งอยูริมฝงไปฉะนั้น พระศาสดาผูมีอาวุธคือ
ปญญา ผูอันหมูฤาษีอาศัยแลว เปนที่พึ่งแกเราผูมีภัย
เกิดแลว ผูแสวงหาฝง คือนิพพานจากที่มิใชฝง พระองค
ไดทรงประทานบันใดอันทอดไวดีแลว บริสทุ ธิ์ ทําดวย
ไมแกนคือธรรม เปนบันไดมั่นคงแกเรา ผูถูกกระแส
ตัณหาพัดไปอยู และไดตรัสเตือนเราวา อยากลัวเลย.
เราไดขึ้นสูปราสาท คือสติปฏฐานแลว พิจารณาเห็นหมู
สัตวผูยินดีในรางกายของตน ที่เราไดสําคัญในกาลกอน
โดยเปนแกนสาร ก็เมื่อใดเราไดเห็นทางอันเปนอุบาย
ขึ้นสูเรือ เมื่อนั้นเราจักไมยึดถือวาเปนตัวตน ไดเห็นทา
คืออริยมรรคอันอุดม พระพุทธเจาไดทรงแสดงทางอัน
สูงสุด เพื่อไมใหบาปธรรมทั้งหลาย มีทฏิ ฐิและมานะ
เปนตน ซึ่งเปนดังเปนดังลูกศรเกิดในตน เกิดแตตัณหาเครื่อง
นําไปสูภพ เปนไปได. พระพุทธเจาทรงกําจัดโทษอัน
เปนพิษได ทรงบรรเทากิเลสเครื่องรอยรัดของเรา อัน
นอนเนื่องอยูในสันดาน อันตั้งอยูแลวตลอดกาลนาน.
จบเตลุกานิเถรคาถา
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อรรถกถาเตลุกานิเถรคาถาที่ ๓
คาถาของทานพระเตลุกานิเถระ มีคําเริ่มตนวา จิรรตฺต วตาตาป
ดังนี้. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาแตปาง
กอน สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน ไวในภพนั้น ๆ ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในตระกูลพราหมณตระกูลหนึ่ง ในพระนคร
สาวัตถี กอนกวาพระศาสดาประสูติ ไดนามวา เตลุกานิ เจริญวัยแลว
รังเกียจกาม เพราะเปนผูสมบูรณดวยเหตุ จึงละการครองเรือนบวชเปน
ปริพาชก มีอัธยาศัยในการลอกจากวัฏฏะ เที่ยวแสวงหาวิโมกข คือการ
หลุดพน โดยนัยมีอาทิวา ใคร คือทานผูถึงฝงในโลก จึงเขาไปหา
สมณพราหมณนั้น ๆ ถามปญหา. สมณพราหมณเหลานั้น ทําเขาให
ดื่มด่ําไมได เขามีจิตของกับปญหานั้น จึงไดทองเที่ยวไป.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย ทรงอุบัติในในโลก
ประกาศพระธรรมจักรอันบวร ทรงบําเพ็ญประโยชนเกื้อกูลแกสัตวโลก
วันหนึ่ง ทานเขาไปเฝาพระศาสดา ฟงธรรม ไดศรัทธาแลวบวช เจริญ
วิปสสนากรรมฐาน ไมนานนักก็ดํารงอยูในพระอรหัต. วันหนึ่ง ทาน
นั่งอยูกับพวกภิกษุ พิจารณาถึงคุณวิเศษที่ตนไดบรรลุ แลวหวนระลึกถึง
การปฏิบัติของตนตามแนวนั้น เมื่อจะบอกขอปฏิบัตินั้นทั้งหมดแกภิกษุ
ทั้งหลาย จึงไดกลาวคาถาเหลานี้ ความวา
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/ ขอ ๓๘๗.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 41

เรามีความเพียรคิดคนธรรมอยูนาน ไมไดความสงบ
ใจ จึงไดถามสมณพราหมณทั้งหลายวา ใครหนอในโลก
เปนผูถึงฝงแลว ใครเลาเปนผูไดบรรลุธรรมอันหยั่งลงสู
อมตะ เราจักปฏิบตั ิธรรมของใครซึ่งเปนเครื่องใหรแู จง
ปรมัตถ เราเปนผูมีความคดคือกิเลส อันไปแลวในภายใน
เหมือนปลาที่กินเหยื่อฉะนั้น เราถูกผูกดวยบวงใหญคือ
กิเลส เหมือนทาวเวปจิตติอสูร ถูกผูกดวยบวงของทาวสักกะฉะนั้น เรากระชากบวงคือกิเลสนั้นไมหลุด จึงไม
พนจากความโศกและความร่ําไร ใครในโลกจะชวยเรา
ผูถูกผูกแลวใหหลุดพน แลวประกาศทางเปนเครื่องตรัสรู
ใหเรา เราจะรับสมณะหรือพราหมณคนไหนไวเปนผู
แสดงธรรมอันกําจัดกิเลสได จะปฏิบัติธรรมอันเปนเครื่อง
นําไปปราศจากชราและมรณะของใคร.
จิตของเราถูกรอยไวดวยความลังเลสงสัย ประกอบ
ดวยความแขงดีเปนกําลัง ฉุนเฉียว ถึงความเปนจิต
กระดาง เปนเครื่องทําลายตัณหา. สิ่งใดมีธนูคือตัณหา
เปนสมุฏฐาน มี ๓๐ ประเภท เปนของมีอยูในอก เปน
ของหนัก ทําลายหทัยแลวตั้งอยู ขอทานจงดูสิ่งนั้นเถิด.
การไมละทิฏฐิเล็กนอยอันลูกศรคือความดําริผิดใหอาจหาญ
ขึ้นแลว เราถูกยิ่งดวยลูกศรคือทิฏฐินั้น หวั่นไหวอยู
เหมือนรบไมถูกลมพัดฉะนั้น. ลูกศรคือทิฏฐิตั้งขึ้นแลวใน
ภายในของเรายอมไหมทันที กายอันเนื่องดวยสัมผัสสะ ๖
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เกิดขึ้นในที่ใด ยอมแลนไปในที่นั้นทุกเมื่อ เราไมเห็น
หมอผูท ี่จะถอนลูกศรของเราเยียวยาเรา (โดย) ไมเยียว
ยาดวยเชือกตาง ๆ ดวยศัสตรา และดวยวิธอี ื่น ๆ. ใคร
ไมตองใชศัสตรา ไมทํารางกายใหเปนแผล ไม
เบียดเบียนรางกายเราทั้งหมด จักถอนลูกศรอันเสียบอยู
ภายในหทัยของเราออกได บุคคลผูนั้นเปนใหญในธรรม
เปนผูประเสริฐ ลอยโทษอันเห็นพิษเสียได พึงชวยขึน้
บกคือนิพพาน และหัตถคืออริยมรรคแกเราผูตกไปใน
หวงน้ําคือสงสารอันลึก เราเปนผูจมอยูในหวงน้ําใหญ
อันนําดินคือไปไมได เปนหวงน้ําลาดไปดวยมายา
ริษยา ความแข็งดี และความงวงเหงาหาวนอน. ความ
ดําริทั้งหลายอันอาศัยราคะ เปนเชนกับหวงน้ําใหญ มี
เมฆคืออุทธัจจะเปนเครื่องคํารน มีสังโยชนเปนฝนยอม
นําบุคคลผูมีความเห็นผิดไปสูสมุทรคืออบาย. กระแส
ตัณหาทั้งหลาย ยอมไหลไปในอารมณทั้งปวง ตัณหา
เพียงเถาวัลยเกิดขึ้นแลวตั้งอยู ใครจะพึงกั้นกระแส
ตัณหาเหลานั้นได ใครเลาจะตัดตัณหาเพียงดังเถาวัลย
นั้นได.
ทานผูเจริญทั้งหลาย ขอทานทัง้ หลายจงทําฝงอัน
เปนเครื่องกั้นกระแสตัณหาเหลานั้นเถิด อยาใหกระแส
ตัณหาอันเกิดแตใจ พัดพาทานทั้งหลายไปเร็วพลัน ดัง
กระแสน้ําพัดพาตนไมอันตั้งอยูริมฝงไปฉะนั้น. พระ-
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ศาสดาผูมีอาวุธคือปญญา ผูอันหมูฤาษีอาศัยแลว เปน
ที่พึ่งแกเราผูมีภัยเกิดแลว ผูแสวงหาฝง คือพระนิพพาน
จากที่มิใชฝง. พระองคไดประทานบันไดอันทอดไวดี
บริสุทธิ์สําเร็จดวยไมแกนคือธรรม เปนบันไดอันมั่นคง
แกเราผูถูกระแสตัณหาพัดไปอยู และไดตรัสเตือนเราวา
อยากลัวเลย. เราไดขึ้นสูป ราสาทคือสติปฏฐาน แลว
พิจารณาหมูสตั วผูยินดีในรางกายของตน ที่เราไดสําคัญ
ในกาลกอนโดยเปนแกนสาร. ก็เมื่อใด เราไดเห็นทาง
อันเปนอุบายขึ้นสูเรือ เมือ่ นั้นเราจักไมยึดถือตัวตน ได
เห็นทาคืออริยมรรคอันอุดม. พระพุทธเจาไดทรงแสดง
ทางอันสูงสุด เพื่อไมใหบาปธรรมทั้งหลายมีทิฏฐิและ
มานะเปนตน ซึ่งเปนดังลูกศรเกิดในตน อันเกิดแตตัณหา
เครื่องนําไปสูภพ เปนไปไมได. พระพุทธเจาทรงกําจัด
โทษอันเปนพิษได ทรงบรรเทากิเลสเครื่องรอยรัดของ
เรา อันนอนเนื่องอยูในสันดานตั้งอยูแลวตลอดกาลนาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จิรรตฺต วต แปลวา ตลอดกาล
นานหนอ.
บทวา อาตาป แปลวา มีความเพียร คือความปรารภความเพียร
ในการแสวงหาโมกขธรรม.
บทวา ธมฺม อนุวิจนิ ฺตย ไดแก คิดคน คือแสวงหาวิมุตติธรรมวา
วิโมกขธรรมเปนเชนไรหนอ หรือวา เราจะพึงบรรลุวิโมกขธรรมนั้นได
อยางไร.
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บทวา สม จิตฺตสฺส นาลตฺถ ปุจฺฉ สมณพฺราหฺมเณ ความวา
เราถามวิมุตติธรรมกะสมณพราหมณเจาลัทธิตาง ๆ เหลานั้นไมได คือไม
ประสบความสงบจิตอันมีสภาวะไมสงบตามปกติ คืออธิบายธรรมอันเปน
เครื่องสลัดวัฏทุกขอันเปนตัวสงบ.
บทมีอาทิวา โก โส ปารงฺคโต ความวา เปนเครื่องแสดงอาการที่ถาม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โก โส ปารงฺคโต โลเก ความวา
บรรดาสมณพราหมณทั้งหลาย ผูปฏิญญาวาเปนเจาลัทธิในโลกนี้ คนนั้น
คือใครหนอเขาถึงฝงแหงสงสาร คือพระนิพพาน.
บทวา โก ปตฺโต อมโตคธ ความวา ใครถึงคือบรรลุที่พงึ่ คือ
นิพพาน ไดแกทางแหงวิโมกข.
บทวา กสฺส ธมฺม ปฏิจฺฉามิ ความวา เราจะรับ คือปฏิบตั ิตาม
โอวาทธรรมของสมณะหรือพราหมณคนไร.
บทวา ปรมตฺถวิชานน ไดแก เปนเครื่องรูแจงปรมัตถประโยชน
อธิบายวา อันประกาศปวัตติ (ทุกข) และนิวัตติ (ความดับทุกข) อันไม
ผิดแผก.
บทวา อนฺโตวงฺกคโต อาสี ความวา ทิฏฐิ ทานเรียกวา วังกะ
เพราะเปนความคดแหงใจ, อีกอยางหนึ่ง กิเลสแมทั้งหมดเรียกวา วังกะ
ก็บทวา อนฺโต ไดแก ภายในแหงความคดของใจ อีกอยางหนึ่ง ไดมี
ความคดคือกิเลสอันอยูในภายในหัวใจ.
บทวา มจฺโฉว ฆสมามิส ความวา เหมือนปลากินเหยื่อ คืองับกิน
เหยื่อ อธิบายวา เหมือนปลาติดเบ็ด.
บทวา พทฺโธ มหินฺทปาเสน เวปจิตฺยสุโร ยถา อธิบายวา
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ทาวเวปจิตติ จอมอสูร ถูกบวงของทาวสักกะผูเปนเจาโลก ครองไว อยู
อยางไรเสรี ไดรับทุกขใหญหลวงฉันใด เราก็ฉันนั้น เมื่อกอนถูกบวง
คือกิเลสครองไว เปนผูอยูอยางไมอิสระ ไดรับทุกขใหญหลวง.
บทวา อฺฉามิ แปลวา ยอมครามา. บทวา น ไดแก บวงคือกิเลส.
บทวา น มฺุจามิ แปลวา ยอมไมพน.
บทวา อสฺมา โสกปริทฺทวา ไดแก จากวัฏฏะคือ โสกะ และ
ปริเทวะนั้น. ทานกลาวคําอธิบายไวดังนี้วา เนื้อหรือสุกรที่ถูกคลองบวงไว
ไมรูอุบายจะแกบวง ดิ้นไป ๆ มา ๆ กระตุกบวงนั้น ยอมทําตรงที่ผูกรัด
ใหแนนเขาฉันใด เราก็ฉันนั้น เมื่อกอนถูกบวงกิเลสสวมไว ไมรูอุบาย
ที่จะแก ดิน้ ในไปดวยอํานาจกายสัญเจตนา ความจงใจทางกายเปนตน
แกบวงคือกิเลสนั้นไมได โดยที่แท กระทํามันใหแนนเขา ยอมถึงกิเลส
ตัวอื่นเขาอีก เพราะทุกขมีความโศกเปนตน.
บทวา โก เน พนฺธ มฺุจ โลเก สมฺโพธึ เวทยิสฺสติ ความวา
ในโลกนี้ ใครจะเปลื้องเครื่องผูกดวยเครื่องผูกคือกิเลสนี้ จึงประกาศ
คือพวกเราถึงทางแหงวิโมกขอันไดนามวา สัมโพธิ เพราะเปนเครื่อง
ตรัสรู. อาจารยบางพวกกลาววา พนฺธมฺุจ ดังนีก้ ็มี, มีวาจาประกอบ
ความวา ซึง่ ทางเปนเครื่องตรัสรูอันปลดเปลื้องจากเครื่องผูก หรือซึ่ง
เครื่องผูก.
บทวา อาทิสนฺต ไดแก ผูแสดง. บทวา ปภงฺคุน ไดแก เปน
เครื่องหักราน คือกําจัดกิเลส, อีกอยางหนึ่ง เราจะรับธรรมของใครอัน
เปนเครื่องกําจัดกิเลส คืออันแสดงบอกความเปนไปแหงธรรม อันเปน
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เครื่องนําไปปราศจากชราและมัจจุ. บาลีวา ปฏิปชฺชามิ ดังนี้ก็ม.ี เนื้อความ
ก็อันนั้นแหละ.
บทวา วิจิกิจฺฉากงฺขาคนฺถิต ไดแก ถูกรอยรัดดวยวิจิกิจฉาความ
สงสัยอันเปนไปโดยนัยมีอาทิวา ในอดีตกาลอันยาวนาน เราไดมีแลวหรือ
และดวยความเคลือบแคลงอันเปนไปโดยอาการสายไปสายมา.
บทวา สารมฺภพลสฺุต ไดแก ประกอบดวยสารัมภะความแขงดี
อันมีกําลัง มีลักษณะทําใหยิ่งกวาการทํา.
บทวา โกธปฺปตฺตมนตฺถทฺธ ไดแก ถึงความกระดางแหงใจอัน
ประกอบดวยความโกรธในอารมณทุกอยาง เปนเครื่องรองรับตัณหา.
จริงอยู เมือ่ วาโดยที่ปรารถนาแลวไมไดเปนตน ยอมเปนไปเหมือน
ทําลายจิตของสัตวทั้งหลาย. ชื่อวามีธนูคือตัณหาเปนสมุฏฐาน ยอมตั้งอยู
คือเกิดขึ้น เพราะอุบายวิธีที่เสียบแทงคนแมผูอยูในที่ไกล ไดแกลูกศร
คือทิฏฐิ.
ก็เพราะเหตุที่ลูกศรคือทิฏฐินั้นมี ๓๐ ประเภท คือ สักกายทิฏฐิมี
วัตถุ ๒๐ มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ ฉะนั้น ทานจึงกลาววา ประกอบดวย
ทิฏฐิ ๓๐ ประเภท อธิบายวา มี ๓๐ ประเภท.
บทวา ปสฺส โอรสสิก พาฬุห เภตฺวาน ยทิ ติฏ ติ ความวา
พระเถระเรียกตนเองวา สิ่งใด ชื่อวาเกิดในอก เพราะเปนที่ตั้งแหงการ
เกี่ยวเนื่องในอกเปนของหนัก คือมีพลังทําลาย คือทิ่มแทงหทัยแลวตั้งอยู
ในหทัยนั้นเอง ทานจงดูสิ่งนั้น.
บทวา อนุทิฏ ีน อปฺปหาน ไดแก การไมมีทิฏฐิที่เหลืออันเปน
ทิฏฐิเล็กนอยเปนเหตุ. อธิบายวา ก็สกั กายทิฏฐิยังไมไปปราศจากสันดาน
เพียงใด ก็ยังไมเปนอันละสัสสตทิฏฐิเปนตนเพียงนั้น.
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บทวา สงฺกปฺปปรเตชิต ความวา อันความดําริ คือมิจฉาวิตก
ทําคนอื่นผูถึงเฉพาะลักษณะนิสัยใหอาจหาญ คือใหอุตสาหะขึ้น.
บทวา เตน วิทฺโธ ปเวธามิ ความวา เราถูกลูกศรคือทิฏฐินั้น
เสียบแทงจรดถึงหทัยปกอยู ยอมหวั่นไหว คือยอมดําริ ไดแกหมุนไป
รอบดาน ดวยอํานาจสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ.
บทวา ปตฺตว มาลุเตริต ความวา เหมือนใบของตนไมถูกมาลุต
คือลม พัดใหหลุดจากขั้ว.
บทวา อชฺฌตฺต เม สมุฏ าย ความวา ธรรมดาลูกศรในโลก
ตั้งขึ้นจากภายนอก แลวห้ําหั่นทําลายภายในฉันใด ลูกศรคือทิฏฐินี้ไม
เหมือนฉันนั้น. ก็ลูกศรคือทิฏฐินี้ตั้งขึ้นแลวในภายใน คือในอัตภาพ
ของเรา เหมือนกลุมผัสสายตนะ ๖ ที่รูกันวาอัตภาพนั้น ยอมไหมไป
เร็วพลัน เหมือนอะไร ? เหมือนไฟไหมพรอมทั้งที่อาศัยของมัน เมื่อเผา
ไหมอัตภาพที่ยึดถือวาของเรา คืออันเปนของของเรานั้นนั่นแหละ เกิด
ขึ้นแลวในที่ใด ยอมแลนไปคือเปนไปในที่นั้นนั่นเอง.
บทวา น ต ปสฺสามิ เตกิจฺฉ ความวา เรายอมไมเห็นศัลยแพทย
นั้นชื่อวาผูเยียวยา เพราะประกอบการเยียวยาเชนนั้น.
บทวา โย เม ต สลฺลมุทฺธเร ความวา แพทยใด พึงถอนลูกศรคือ
ทิฏฐิ และลูกศรคือกิเลสนั้น พึงนําเอาคํามาประกอบกัน . ความวา เมื่อ
จะถอน ไมเยียวยารักษาโดยสอดเสนเชือกตาง ๆ คือเสนลวดสําหรับ
ตรวจโรคอันคลายกับเชือก ตัดดวยศัสตรา (และ) ดวยการประกอบมนต
และอาคมอยางอื่น อาจเยียวยาลูกศรได. ก็บทวา วิจิกิจฺฉิต นี้เปนเพียง
ตัวอยาง. พึงทราบเนื้อความดวยอํานาจลูกศรคือกิเลสแมทุกชนิด.
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บทวา อสตฺโถ ไดแก ผูงดเวนศัสตรา.
บทวา อวโณ แปลวา ไมมีแผล.
บทวา อพฺภนฺตรปสฺสย ไดแก อาศัยหทัย กลาวคือภายในตั้งอยู.
บทวา อหึส แปลวา ไมเบียดเบียน. บาลีวา อหึสา ก็ม.ี อธิบายวา
โดยไมเบียคเบียน คือโดยไมบีบคั้น.
ก็ในทีน่ ี้มีความยอดังตอไปนี้ :- ใครหนอแล ไมตองถือศัสตรา
ไร ๆ และไมทําใหมีแผล ตอแตนั้น ไมทํารางกายทุกสวนใหลาํ บาก โดย
ปรมัตถนั้นแล จักถอนลูกศรคือกิเลสอันเปนตัวลูกศรซึ่งอยูในภายใน
หทัยของเรา โดยทิ่มแทงภายใน และปดกั้นภายใน โดยไมใหเกิดการ
บีบคั้น.
พระเถระครั้นแสดงอาการคิดของตนในกาลกอน ดวยคาถา ๑๐
คาถาอยางนั้นแลว เพื่อจะแสดงอาการคิดนั้นซ้ําอีกโดยประการอื่น จึง
กลาวคํามีอาทิวา ธมฺมปฺปติ หิ โส เสฏโ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺมปฺปติ ไดแก มีธรรมเปนนิมิต
คือมีธรรมเปนเหตุ. ศัพทวา หิ เปนเพียงนิบาต.
บทวา โส เสฏโ แปลวา บุคคลนั้นเปนผูประเสริฐ.
บทวา วิสโทสปฺปวาหโก ความวา บุคคลเปนผูลอย คือตัดกิเลส
มีราคะเปนตนของเรา.
บทวา คมฺภีเร ปติตสฺส เม ถล ปาณิฺจ ทสฺสเย ความวา
ใครหนอแล ปลอบใจวา อยากลัว แลวพึงแสดงบก คือพระนิพพาน
และหัตถคือพระอริยมรรคอันยังสัตวใหถึงนิพพานนั้น แกเราผูตกลงใน
หวงน้ําใหญ คือสงสารอันลึกยิ่ง.
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บทวา รหเทหมสฺมิ โอคาฬฺโห ความวา เราเปนผูหยั่งลง คือ
เขาไปในหวงน้ําคือสงสารอันใหญโต โดยการดําลงหมดทั้งศีรษะ.
บทวา อหาริยรชมตฺติเก ความวา หวงน้ํา ชื่อวา มีดิน คือธุลี
อันใครนําไปไมได เพราะเปนที่มีดินคือเปอกตมอันไดแกธุลีมีราคะเปนตน
อันใคร ๆ ไมอาจนําออกไปได, ในหวงน้ํานั้น . บาลีวา อหาริยรชมนฺติเก
ดังนี้ก็มี. อธิบายวา มีธุลีคือราคะเปนตนอันนําออกไปไดยาก ในบรรดา
ธุลีมีราคะเปนตนซึ่งตั้งอยูในที่สุด. บาปธรรมเหลานั้น คือมายา มีการ
ปกปดโทษที่มีอยูเปนลักษณะ ความริษยา มีการอดกลั้นสมบัติของคนอื่น
ไมไดเปนลักษณะ การแข็งดี มีการกระทําใหยิ่งกวาผูอื่นทําเปนลักษณะ
ถีนะ มีความครานจิตเปนลักษณะ มิทธะ มีความครานกายเปนลักษณะ
แผลาดไปยังหวงน้ําใด, ในหวงน้ํานั้นอันลาดดวยมายา ริษยา การแขงดี
ถีนะ และมิทธะ. ก็ในทีน่ ี้ทานกลาว ม อักษร วากระทําการเชื่อมบท.
อธิบายวา แผไปดวยบาปธรรมทั้งหลาย ตามที่กลาวแลวนี้.
บทวา อุทฺธจฺจเมฆถนิต สโยชนวลาหก ทานกลาวดวยวจนวิปลาส
วจนะคลาดเคลื่อน. ชื่อวา มีเมฆคืออุทธัจจะเปนเสียงคํารน เพราะมี
อุทธัจจะอันมีภาวะหมุนไป อันเมฆคํารน คืออันเมฆกระหึ่มแลว, ชื่อวา
มีสังโยชนเปนฝน เพราะมีฝนคือสังโยชน ๑๐ ประการ. อธิบายวา ความ
ดําริผิดอันอาศัยราคะ ดุจหวงน้ํา คือเชนกับหวงน้ําใหญ ตั้งอยูในอสุภ
เปนตน ยอมพาเราผูมีทิฏฐิชั่วไป คือดึงไปสูสมุทร คืออบายเทานั้น.
บทวา สวนฺติ สพฺพธิ โสตา ความวา กิเลสเพียงดังกระแส
๕ ประการนี้คือ กระแสคือตัณหา ทิฏฐิ มานะ อวิชชา และกิเลส ชื่อวา
ยอมไหลไปในอารมณทั้งปวง เพราะไหลไปในอารมณทั้งปวงมีรูปเปนตน
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โดยจักขุทวารเปนตน หรือเพราะไหลไปโดยสวนทุกสวน โดยนัยมีอาทิวา
รูปตัณหา ฯลฯ ธรรมตัณหา. บทวา ลตา ความวา ชื่อวาเถาวัลย
เพราะเปนดุจเครือเถา เพราะอรรถวารอยรัด เพราะอรรถวาเกาะติดแนน
ไดแกตัณหา.
บทวา อุพฺภิชฺช ติฏ ติ ความวา แตกออกจากทวารทั้ง ๖ แลว
ตั้งอยูในอารมณมีรูปเปนตน.
บทวา เต โสเต ความวา ใคร คือบุรุษวิเศษ จะพึงกั้นกระแส
มีตัณหาเปนตนอันไหลอยูในสันดานของเรา ดวยเครื่องผูกคือมรรคอัน
เปนดุจสะพาน.
บทวา ต ลต ไดแก เครือเถาคือตัณหา, ใครจะตัดคือจักตัดดวย
ศัสตราคือมรรค.
บทวา เวล กโรถ ความวา ทานทั้งหลายจงกระทําเขตแดน
คือสะพานใหเปนเครื่องกั้นกระแสเหลานั้น.
บทวา ภทฺทนฺเต เปนบทแสดงอาการรองเรียก.
บทวา มา เต มโนมโย โสโต ความวา กระแสน้ํากวาง.
แมมหาชนผูเขลา ก็อาจกระทําสะพานเปนเครื่องกั้นกระแสน้ํานั้นได; แต
กระแสอันเกิดทางใจนี้ ละเอียด หามยาก, กระแสอันเกิดทางใจนั้น
ทําพวกทานที่ยืนอยูริมฝงอบายใหพลันตกลงในอบายนั้น เมื่อจะใหตกลง
สมุทรคืออบาย ก็พึงอยาใหพัดพาไป คืออยาใหพินาศ ไดแกอยาให
ถึงความฉิบหาย เหมือนกระแสน้ําพัดมา ทําใหตนไมที่อยูริมฝงโคน
พินาศไปฉะนั้น.
พระเถระนี้ เพราะเปนผูอบรมสังขารไวในชาติกอน และเพราะถึง
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ความแกกลาแหงญาณ เมื่อพิจารณาเห็นทุกขในปจจุบันอยูอยางนี้ จึงแสดง
อาการที่กําหนด ถือเอาสังกิเลสธรรมมีวิจิกิจฉาเปนตน บัดนี้เกิดความ
สลดใจ เปนผูแสวงหาวาอะไรเปนกุศล จึงไปเฝาพระศาสดา เมื่อจะแสดง
คุณวิเศษที่ตนไดบรรลุ จึงกลาวคํามีอาทิวา เอว เม ภยชาตสฺส ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอว เม ภยชาตสฺส ความวา พระศาสดา
ทรงเปนผูตานทาน คือทรงเปนที่ตานทานของโลกพรอมทั้งเทวโลกผูมีภัย
คือการเกิดในสงสารโดยประการดังกลาวแลวอยางนี้ ผูแสวงหาคือแสวงหา
ฝงคือพระนิพพาน จากที่มิใชฝง คือจากสังสารวัฏอันมีภัยเฉพาะหนาซึ่ง
เปนฝงใน ชื่อวาทรงมีปญญาเปนอาวุธ เพราะมีปญญา เครื่องตัดกิเลส
เปนอาวุธ ชือ่ วาเปนศาสดา เพราะทรงพร่ําสอนเหลาสัตวดวยทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเปนตน ตามสมควร ผูอันหมูฤาษี คือหมูแหงพระอริยบุคคล
มีพระอัครสาวกเปนตนซองเสพ.
บทวา โสปาน ความวา พระศาสดาทรงประทานบันไดกลาวคือ
วิปสสนา ชือ่ วาทอดไวดีแลว เพราะทรงกระทําไวดี คือเพราะปรุงแตง
ดวยเทศนาญาณ ชื่อวาบริสุทธิ์ เพราะเวนจากอุปกิเลส ชื่อวาลวนแลว
ดวยแกนคือธรรมอันเปนสาระ มีศรัทธาและปญญาเปนตน ชื่อวามั่นคง
เพราะไมหวั่นไหวดวยฝายตรงกันขาม แกเราผูถูกหวงน้ําใหญพัดไป ก็เมือ่
จะประทานความปลอบใจวา ดวยวิธีนี้ เธอจักมีความสวัสดี จึงไดตรัสวา
เธออยากลัว .
บทวา สติปฏานปาสาท ความวา เราใชบันไดคือวิปสสนานั้น
ขึ้นสูปราสาท คือสติปฏฐานอันเพียบพรอมดวยภูมิ ๔ ดวยคุณวิเศษ
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คือสามัญผล ๔ ที่จะพึงไดดวยกายานุปสสนาเปนตน แลวพิจารณา
คือพิจารณาเฉพาะ ไดแกรูแจงสัจธรรม ดวยมรรคญาณ.
บทวา ย ต ปุพฺเพ อมฺิสฺส สกฺกายาภิรต ปช ความวา
เรารูแจงสัจจะอยางนี้แลวไดสําคัญเหลาสัตว คือเดียรถียช น ผูยินดียิ่งใน
สักกายะวาเรา วาของเรา และตนที่เดียรถียช นนั้น กําหนดเอาโดยเปนสาระ
ในกาลกอน.
บทวา ยทา จ มคฺคมทฺทกฺขึ นาวาย อภิรหู น ความวา ในกาลใด
เราไดเห็นทางคือวิปสสนาอันเปนอุบายสําหรับขึ้นเรือ คืออริยมรรคตาม
ความเปนจริง. จําเดิมแตนั้น เราไมยึดถือเดียรถียช นและตนนั้น คือไม
เอามาตั้งไวในใจ จึงไดเห็นทา คืออริยมรรคทัสสนะอันเปนทาแหงฝงใหญ
คืออมตะ กลาวคือพระนิพพานอยางอุกฤษฏ โดยมรรคทั้งปวง โดยธรรม
ทั้งปวง. อธิบายวา ไดเห็นตามความเปนจริง.
พระเถระ ครั้นประกาศการบรรลุมรรคอันยอดเยี่ยมของตนอยางนี้
แลว บัดนี้ เมื่อจะสดุดีพระสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงแสดงมรรคนั้น จึงกลาว
คํามีอาทิวา สลฺล อตฺตสมุฏาน ลูกศรที่เกิดในตน ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สลุล ไดแก ลูกศร คือกิเลสมีทิฏฐิ
มานะ เปนตน.
บทวา อตฺตสมุฏาน ไดแก เกิดขึ้นในอัตภาพอันไดชื่อวา อัตตา
เพราะเปนที่ตั้งอยูแหงมานะ การถือตัววาเปนเรา.
บทวา ภวเนตฺติปฺปภาวิต แปลวา อันตั้งขึ้นจากภวตัณหา คือเปน
ที่อาศัยของภวตัณหา. จริงอยู ภวตัณหานั้น เปนแดนเกิดแหงทิฏฐิ
และมานะเปนตน.
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บทวา เอเตส อปฺปวตฺตาย ความวา เพื่อความไมเปนไป คือ
เพื่อความไมเกิด แหงบาปธรรมตามที่กลาวแลว.
บทวา เทเสสิ มคฺคมุตฺตม ความวา ตรัสอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ อันสูงสุด คือประเสริฐ และวิปสสนามรรคอันเปนอุบาย
แหงอริยมรรคนั้น.
บทวา ทีฆรตฺตานุสยิต ความวา นอนเนือง ๆ อยูในสันดาน
มานาน ในสงสารอันมีที่สุดและเบื้องตนรูไมได คือมีกําลังโดยไดเหตุ
คือโดยภาวะควรแกการเกิด แตจากนั้นจะตั้งอยูนาน ตั้งมั่นคือขึ้นสู
สันดานตั้งอยู.
บทวา คนฺถ ความวา พระพุทธเจา คือพระผูมีพระภาคเจา ผูทรง
ลอยบาปได ทรงบรรเทาโทษอันเปนพิษคือกิเลส อันเปนตัวรอยรัดใน
สันดานของเรา มีอภิชฌากายคันถะเปนตน ดวยอานุภาพแหงเทศนา
ของพระองค คือทรงทําโทษอันเปนพิษคือกิเลสใหสูญหายไป. จริงอยู
เมื่อละกิเลสเครื่องรอยรัดไดเด็ดขาดแลว กิเลสที่ชื่อวายังไมไดละยอม
ไมมีแล.
จบอรรถกถาเตลุกานิเถรคาถาที่ ๓
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๔. รัฏฐปาลเถรคาถา
วาดวยคนโงติดใจในโครงสรางของรางกาย
[๓๘๘] เชิญดูอัตภาพอันธรรมดาตกแตงใหวิจิตร มีกายเปน
แผล อันกระดูก ๓๐๐ ทอนยกขึ้นแลว กระสับกระสาย
คนพาลพากันดําริหวังมาก อันไมมีความยั่งยืนตั้งมั่น เชิญ
ดูรูปอันปจจัยกระทําใหจิตรดวยแกวมณีและกุณฑล หุม
ดวยหนังมีรางกระดูกอยูภายใน งามพรอมไปดวยผาตางๆ
มีเทาทั้งสองอันฉาบทาดวยครั่งสด มีหนาอันไลดวยฝุน
สามารถทําใหคนพาลลุมหลงได แตไมสามารถทําให
ผูแสวงหาฝงโนนลุมหลง ผมทั้งหลายอันบุคคลตบแตง
เปนลอนคลายกระดานหมากรุก นัยนตาทั้งสองอันหยอด
ดวยยาตา สามารถทําใหคนพาลลุมหลงได แตไม
สามารถทําใหผแู สวงหาฝงโนนลุมหลง กายอันเปอยเนา
อันบุคคลตบแตงแลว เหมือนกลองยาตาใหม ๆ วิจติ ร
ดวยลวดลายตางๆ สามารถทําใหคนพาลลุมหลงได แต
ไมสามารถทําใหผูแสวงหาฝงโนนลุมหลง.
นายพรานเนื้อดักบวงไว แตเนื้อไมติดบวง เมื่อ
นายพรานเนื้อคร่ําครวญอยู พวกเนื้อพากันนากินเหยื่อ
แลวหนีไป บวงของนายพรานขาดไปแลว เนื้อไมติด
บวง เมื่อนายพรานเนื้อเศราโศกอยู พวกเนื้อพากันมา
กินเหยือ่ แลวหนีไป.
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เราเห็นหมูม นุษยที่มีทรัพยในโลกนี้ ไดทรัพยแลว
ไมใหทานเพราะความลุมหลง ไดทรัพยแลวทําการสั่งสม
ไว และปรารถนาอยากไดยิ่งขึ้นไป พระราชากดขี่ชวง
ชิงเอาแผนดิน ครอบครองแผนดินอันมีสาครเปนที่สุด
ตลอดฝงสมุทรขางนี้แลว ไมรจู ักอิ่ม ยังปรารถนาจัก
ครอบครองฝงสมุทรขางโนนอีกตอไป. พระราชาก็ดีมนุษย
เหลาอืน่ เปนอันมากก็ดี ผูยังไมปราศจากตัณหา ยอมเขา
ถึงความตาย ยังไมเต็มความประสงค ก็พากันละทิ้ง
รางกายไป ความอิ่มดวยกามทั้งหลายยอมไมมใี นโลก
เลย หมูญาติพากันสยายผมรองไหคร่ําครวญถึงผูนั้นและ
รําพันวา ทําอยางไรหนอ พวกญาติของเราจึงจะไมตาย
ครั้นพวกญาติตายแลว ก็เอาผาหอนําไปเผาเสียที่เชิง
ตะกอน ผูที่ตายไปนั้นถูกเขาแทงดวยหลาว เผาดวยไฟ
ละโภคะทั้งหลาย มีแตผาผืนเดียวติดตัวไป เมื่อบุคคล
จะตาย ยอมไมมีญาติหรือมิตรสหายชวยตานทานได
พวกที่รบั มรดกก็มาขนเอาทรัพยของผูตายนั้นไป สวน
สัตวที่ตายยอมไปตามยถากรรม เมื่อตายไมมีทรัพย
สมบัตอิ ะไร ๆ คือ พวกบุตร ภรรยา ทรัพย แวนแควน
สิ่งใด ๆ จะติดตามไปไดเลย บุคคลจะไดอายุยืนเพราะ
ทรัพยกห็ าไม จะละความแกรูปแมเพราะทรัพยก็หาไม.
นักปราชญทั้งหลายกลาวชีวิตนั้นแล วาเปนของนอย
ไมยั่งยืน มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ทั้งคนมั่งมีและ
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คนยากจน ยอมถูกตองผัสสะเหมือนกัน ทั้งคนพาล
และคนฉลาดก็ถูกตองผัสสะเหมือนกันทั้งนั้น แตคนพาล
ถูกอารมณที่ไมพอใจเบียดเบียน ยอมอยูเปนทุกขเพราะ
ความเปนพาล สวนนักปราชญอันผัสสะถูกตองแลว ยอม
ไมหวั่นไหว เพราะฉะนั้นแล ปญญาจึงจัดวาประเสริฐ
กวาทรัพย เพราะปญญาเปนเหตุใหบรรลุนิพพาน แต
คนพาลไมปรารถนาจะบรรลุ พากันทํากรรมชั่วตางๆ อยู
ในภพนอยภพใหญเพราะความหลง ผูใ ดทํากรรมชั่วแลว
ผูนั้น จะตองเวียนตายเวียนเกิดอยู ในวัฏสงสารร่ําไป
บุคคลผูม ีปญญานอย เมื่อมาเชือ่ ตอการทําของบุคคลผูที่
ทําความชั่วนั้น ก็จะตองเวียนตายเวียนเกิดอยูร่ําไปเหมือน
กัน โจรผูมีธรรมอันชั่วชา ถูกเขาจับไดพรอมทั้งของ
กลางยอมเดือดรอนเพราะกรรมของตน ฉันใด หมูสัตว
ผูมีธรรมอันชั่วชา ละไปแลวยอมเดือดรอนไปปรโลก
เพราะกรรมของตน ฉันนั้น.
กามทั้งหลายงามวิจิตร มีรสอรอย นารื่นรมยใจ
ยอมย่ํายีจิตดวยรูปแปลกๆ ดูกอนมหาบพิตร เพราะ
อาตมภาพไดเห็นโทษในกามคุณทั้งหลาย จึงออกบวช
สัตวทั้งหลายทั้งหนุมทั้งแก ยอมตกไปเพราะรางกายแตก
เหมือนผลไมหลนฉะนั้น.
ดูกอนมหาบพิตร อาตมภาพเห็นความไมเที่ยงแมขอ
นี้จึงออกบวช ความเปนสมณะอันไมผิดนั้นแลประเสริฐ
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อาตมภาพออกบวชดวยศรัทธา เขาถึงการปฏิบัติชอบใน
ศาสนาของพระชินเจา บรรพชาของอาตมภาพไมมีโทษ
อาตมภาพไมเปนหนี้บริโภคโภชนะ อาตมภาพเห็นกาม
ทั้งหลายโดยเปนของอันไฟติดทั่วแลว เห็นทองทั้งหลาย
โดยเปนศาสตรา เห็นทุกขจําเดิมแตกาวลงในครรภ เห็น
ภัยใหญในนรก จึงออกบวช อาตมภาพเห็นโทษอยางนี้
แลว ไดความสังเวชในกาลนั้น ในกาลนั้นอาตมภาพ
เปนผูถูกลูกศร คือราคะเปนตนแทงแลว บัดนี้บรรลุถึง
ความสิ้นอาสวะแลว พระศาสดาอันอาตมภาพคุนเคย
แลว คําสั่งสอนของพระพุทธเจาอาตมภาพทําสําเร็จแลว
อาตมภาพไดปลงภาระอันหนักลงแลว ถอนตัณหาเครื่อง
นําไปสูภพขึ้นแลว บรรลุถงึ ประโยชนที่กุลบุตรออกบวช
เปนบรรพชิตตองการนั้นแลว บรรลุถึงความสิ้นสังโยชน
ทั้งปวงแลว.
จบรัฏฐปาลเถรคาถา
อรรถกถารัฏฐปาลเถรคาถาที่ ๔
คาถาของ ทานพระรัฏฐปาลเถระ มีคําเริ่มตนวา ปสฺส จิตฺตกต
พิมฺพ ดังนี้. เรื่องนี้มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา กอนที่พระผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระจะเสด็จอุบัติ พระเถระบังเกิดในตระกูลคฤหบดีมหาศาล ในนครหังสวดี เติบโตแลว เมื่อ
บิดาลวงลับไป ก็ครอบครองบานเรือน ไดเห็นทรัพยที่ตกทอดมาตาม
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วงศตระกูลนับประมาณไมได ซึ่งเจาหนาที่รักษาคลังรัตนะแสดงใหดู จึง
คิดวา บรรพชนมีบิดา ปู และปูทวดเปนตนของเรา ไมสามารถพาเอา
กองทรัพยมีประมาณเทานี้ไปกับคน แตเราควรจะพาเอาไป จึงไดให
มหาทานแกคนเดินทางและคนกําพราเปนตน.
ทานไดอุปฏฐากดาบสรูปหนึ่งผูไดอภิญญา อันดาบสนั้นชักนําใน
ความเปนใหญในเทวโลก จึงไดบําเพ็ญบุญมากหลายจนตลอดอายุ จุติ
จากอัตภาพนั้นบังเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติ ดํารงอยูในเทวโลกนัน้
ตลอดกาลกําหนดของอายุ จุติจากเทวโลกนั้น บังเกิดเปนบุตรคนเดียว
ของตระกูลที่สามารถรวบรวมรัฐซึ่งตางแบงแยกกันในมนุษยโลกไว.
ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาปทุมตตระ เสด็จอุบัติขึ้นโนโลก ทรง
ประกาศพระธรรมจักรอันบวร ยังเวไนยสัตวใหลุถึงภูมิอันเกษม กลาว
คือมหานครนิพพาน. ลําดับนั้น กุลบุตรนั้นรูเดียงสาโดยลําดับ วันหนึ่ง
ไปวิหารกับพวกอุบาสก เห็นพระศาสดากําลังทรงแสดงธรรม มีจิต
เลื่อมใส จึงนั่งลง ณ ทายบริษัท.
ก็สมัยนั้นแล พระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนงผูเลิศ
กวาภิกษุผูบวชดวยศรัทธา เขาเห็นดังนั้นมีจิตเลื่อมใส จึงตั้งจิตไวเพื่อ
ตองการตําแหนงนั้น แลวบําเพ็ญมหาทานแดพระผูมีพระภาคเจา. ผูอัน
ภิกษุ ๑๐๐,๐๐๐ รูปหอมลอม ดวยสักการะใหญตลอด ๗ วัน แลวได
กระทําความปรารถนาไว.
พระศาสดาทรงเห็นวาความปรารถนานั้นสําเร็จโดยไมมีอันตราย จึง
ทรงพยากรณวา ในอนาคตกาล กุลบุตรผูนี้จักเปนผูเลิศกวาภิกษุผูบวช
ดวยศรัทธา ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโคดม. เขา
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ถวายบังคมพระศาสดาและไหวภิกษุสงฆแลวลุกจากอาสนะหลีกไป. เขา
ทําบุญมากหลายในอัตภาพนั้นตลอดชั่วอายุ จุติจากอัตภาพนั้นแลวทอง
เที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ในกัปที่ ๙๒ แตภัทรกัปนี้ ในกาล
แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ผุสสะ เมื่อราชบุตร ๓ พระองค ผู
เปนพระภาดาตางพระชนนีกันกับพระศาสดา ทรงอุปฏฐากพระศาสดาอยู
ไดกระทํากิจแหงบุญกิริยาของราชบุตรเหลานั้น.
เขาสั่งสมกุศลนั้นๆ เปนอันมากในภพนั้นๆ อยางนี้ ทองเที่ยวอยู
แตเฉพาะสุคติเทานั้น ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในเรือนของรัฐปาล
เศรษฐี ในถุลลโกฏฐิกนิคม ในกุรรุ ัฐ, เพราะเกิดในตระกูลทีส่ ามารถรวบ
รวมรัฐที่แตกแยกออกของทานรัฐปาลเศรษฐีนั้น จึงไดมีนามตามตระกูล
วงศวา รัฐปาละ. รัฐปาละนั้นเจริญดวยบริวารเปนอันมาก ถึงความเปน
หนุมโดยลําดับ บิดามารดาจึงหาภรรยาที่สมควรให และใหดํารงอยูใน
ยศใหญ เสวยเฉพาะสมบิติดุจสมบัติทิพย.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาเสด็จจาริกไปยังชนบทในแควนกุรุรัฐ
เสด็จถึงถุลลโกฏฐิกนิคมโดยลําดับ. รัฐปาลกุลบุตรไดสดับดังนั้น จึงเขาไป
เฝาพระศาสดา ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดาแลวไดศรัทธาประสงค
จะบวช ไดทําการอดอาหาร ๗ วัน ใหบิดามารดาอนุญาตอยางแสนยาก
ลําบาก แลวเขาไปเฝาพระศาสดาทูลขอบรรพชา ไดบวชในสํานักของ
พระเถระรูปหนึ่ง โดยอาณัติ (คําสั่ง) ของพระศาสดา กระทํากรรมโดย
โยนิโสมนสิการ เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาวไวในอปทานวา
๑

๑. ขุ. อ. ๓๒/ขอ ๒๐.
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เราไดถวายชางตัวประเสริฐมีงางอนงามควรเปนราชพาหนะ ทั้งลูกชางอันงาม มีเครื่องทัตถาลังการ กั้น
ฉัตรขาว แตพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ
เชษฐบุรุษของโลก ผูคงที่ เราซือ้ สถานที่ทั้งหมดนั้นแลว
ไดใหสรางอารามถวายแกสงฆ ไดใหสรางปราสาทไว
ภายในวิหารนั้น ๕๔,๐๐๐ หลัง ไดทําทานดุจหวงน้ําใหญ
มอบถวายแดพระพุทธเจา. พระสยัมภูมหาวีรเจา ผูเปน
อัครบุคคล ทรงอนุโมทนา ทรงยังชนทั้งหมดใหราเริง
ทรงแสดงอมตบท. พระพุทธเจาผูเปนนายก พระนาม
วาปทุมุตตระ ทรงกระทําผลบุญที่เราทําแลวนั้นใหแจงชัด
แลว ประทับนั่ง ณ ทามกลางภิกษุสงฆ ไดตรัสพระคาถา
เหลานีว้ า ผูนี้ไดใหสรางปราสาท ๕๔,๐๐๐ หลัง เราจัก
แสดงวิบากของคนผูนี้
ทานทั้งหลายจงฟงเรากลาว
กูฏาคารหมื่นแปดพันหลังจักมีแกผูนี้ และกูฏาคารเหลา
นั้นสําเร็จดวยทองลวน เกิดในวิมานอันอุดม ผูนี้จักเปน
จอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติ ๕๐ ครั้ง และจักเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๘ ครั้ง. ในกัปที่แสน พระศาสดาพระนามวา โคดม โดยพระโคตร ซึ่งสมภพในวงศพระเจา
โอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก ผูนี้อันกุศลมูลกระตุน
เตือนแลว จักจุติจากเทวโลก ไปบังเกิดในสกุลที่เจริญ
มีโภคสมบัติมาก ภายหลังอันกุศลมูลกระตุน เตือน จัก
บวช จักไดเปนสาวกของพระศาสดา โดยมีชื่อวารัฐปาละ
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เขามีใจตั้งมั่นในความเพียร เปนผูสงบระงับ ไมมอี ุปธิกิเลส จักกําหนดรูอาสวะทั้งปวง แลวไมมีอาสวะ นิพพาน
ดังนี้.
เราจึงลุกขึ้นแลวสละโภคทรัพยออกบวช ความรักใน
โภคสมบัติอันเปรียบดวยกอนเขฬะ ไมมีแกเรา เรามี
ความเพียรอันนําไปซึ่งธุระ เปนเครื่องนําเอาธรรมอันเปน
แดนเกษมจากโยคะมา เราทรงไวซึ่งกายอันมีในที่สุด
ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา คุณวิเศษเหลานี้ คือ
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราไดทําให
แจงแลว พระพุทธศาสนาเราทําเสร็จแลว.
ก็ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว ทูลขออนุญาตพระศาสดา ไปยังถุลลโกฏฐิกนิคม เพื่อเยี่ยมบิดามารดา ไดเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอกใน
นิคมนั้น ไดขนมกุมมาสบูดที่นิเวศนของบิดา ฉันขนมกุมมาสนั้น
ประดุจฉันสิ่งที่เปนอมฤต อันบิดานิมนต จึงรับนิมนตเพื่อจะฉันในวัน
รุงขึ้น ในวันที่ ๒ จึงฉันบิณฑบาตในนิเวศนของบิดา เมื่อหญิงในเรือน
ตกแตงประดับประดาแลว เขาไปหากลาวคํามีอาทิวา พระลูกเจา นางฟา
เหลานั้นเปนเชนไร อันเปนเหตุใหทานประพฤติพรหมจรรย ดังนี้แลว
เริ่มกระทําการประเลาประโลม จึงไดเปลี่ยนกลับความประสงคของเธอ
เสีย เมื่อจะแสดงธรรมอันปฏิสังยุตดวยความไมเที่ยงเปนตน จึงไดกลาว
คาถาเหลานี้ ความวา
เชิญดูอัตกาพอันธรรมดาตกแตงใหวิจิตร มีกายเปน
แผล อันกระดูก ๓๐๐ ทอนยกขึ้นแลว กระสับกระสาย
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คนพาลดําริหวังกันทาก ไมมีความยั่งยืนตั้งมั่ง. เชิญดู
รูปอันปจจัยกระทําใหวิจิตร ดวยแกวมณีและกุณฑล
หุม ดวยหนัง มีรางกระดูกอยูภายใน งามพรอมไปดวย
ผูตาง ๆ. มีเทาทั้งสองฉาบทาดวยครั่งสด มีหนาอันไล
ทาดวยฝุน สามารถทําใหคนพาลลุมหลงได แตไม
สามารถทําผูแสวงหาฝงโนนใหลุมหลง ผมทั้งหลายอัน
บุคคลตกแตงเปนลอนคลายกระดานหมากรุก นัยนตาทั้ง
สองหยอดดวยยาตา สามารถทําใหคนพาลลุมหลงได
แตไมสามารถทําผูแสวงฝงโนนใหลุมหลง. กายอันเปอย
เนาอันบุคคลตกแตงแลว เหมือนกลองยกตาใหม วิจิตร
ดวยลวดลายตางๆ สามารถทําใหคนพาลลุมหลงได แต
ไมสามารถทําผูแสวงหาฝงโนนใหลุมหลง.
นายพรานเนื้อดักบวงไว แตเนื้อไมติดบวง เมื่อ
นายพรานเนื้อคร่ําครวญอยู พวกเนื้อพากันมากินเหยื่อ
แลวหนีไป บวงของนายพรานขาดแลว เนื้อไมติดบวง
เมื่อนายพรานเนื้อเศราโศกอยู พวกเนื้อพากันกินเหยื่อ
แลวหนีไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จิตฺตกต แปลวา กระทําใหวิจิตร
ชื่อวา กระทําใหวิจิตรงดงาม, อธิบายวา กระทําใหวิจิตรงดงามดวยผา
อาภรณ และระเบียบดอกไมเปนตน.
บท พิมฺพ ไดแก อัตภาพที่ประดับดวยอวัยวะนอยใหญมี
อวัยวะยาวเปนตน ในที่ทคี่ วรเปนอวัยวะยาวเปนตน
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บทวา อรุกาย ไดแก มีของไมสะอาดไหลออกทางปากแผลทั้ง ๙
และขุมขน และกายอันเปนแผลทั่วไป หรือกลุมแหงแผลทั้งหลาย.
บทวา สมุสฺสิต ไดแก อันกระดูก ๓๐๐ ทอนยกขึ้นแลว.
บทวา อาตุร ไดแก ปวยไขเปนนิตย เพราะเปนกายที่ตอง
บริหารดวยการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเปนตน ตลอดกาลทั้งปวง.
บทวา พหุสงฺกปฺป ไดแก อันพาลชนยกขึ้นไมเปนของจริงแลว
ดําริตริเอาโดยมาก.
บทวา ยฺสส นตูถิ ธุวิ ิติ ความวา ความยั่งยืน คือสภาพ
ตั้งมั่น ยอมไมมีแกกายใด คือมีแตการแตกทําลาย เรี่ยราย กระจัดกระจาย
ไปเปนธรรมดาโดยสวยเดียวเทานั้น.
ดวยบท ต ปสฺส พระเถระกลาวหมายถึงชนผูอยูในที่ใกล
หรือกลาวหมายเอาตนเอง.
บทวา รูป ไดแก รางกาย จริงอยูแมรางกายก็เรียกวารูป ใน
ประโยคมีอาทิวา อากาศอาศัยกระดูก อาศัยเอ็น อาศัยเนื้อ และอาศัย
หนังหุมหอแลว ยอมหมายถึงการนับวา รูป.
บทวา มณินา กุณฑ
ฺ เลน จ ความวา กระทําใหวิจิตรงดงาม
ดวยแกวมณีและกุณฑล ที่จัดเปนเครื่องอาภรณสวมศีรษะเปนตน.
บทวา อฏึ ตเจน โอนทฺธ มีวาจาประกอบความวา ทานจง
ดูกระดูกอันเกินกวา ๓๐๐ ประเภทซึ่งหนังสดหุมไว. ดวย จ ศัพทในบท
วา กุณฑเลน จ สงเคราะหเอาอาภรณและเครื่องประดับอยางอื่นเขา
ดวย.
บทวา สห วตฺเถหิ โสภติ ความวา รูปนี้นั้นแมเขาทําให

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 64

งดงามดวยแกวมณี ที่เขาปกปดดวยผาตาง ๆ เทานั้น จึงงดงาม ที่ไม
ปกปดยอมไมงดงาม, ก็อาจารยเหลาใด กลาววา อฏิตเจน อาจารย
เหลานั้นอธิบายวา รางกายที่มีหนังหอยอมงาม เพราะหุมดวย
หนังที่มีประโยชน.
บทวา อลตฺตกกตา แปลวา ทําการยอมดวยครั่งสด คือยอมดวย
ครั่ง.
บทวา ปาทา แปลวา เทา.
บทวา มุข จุณฺณกมกฺขิต ความวา มีหนาพอกดวยผง, คํานี้
ทานกลาวหมายเอาขอที่ชนผูชอบการตกแตง ขจัดตอมบทใบหนาเปนตน
ดวยเมล็ดพันธุผักกาดสุก แลวเอาดินเค็มมาถูเอาเลือดเสียออกแลวลูบไล
ฝุนที่ใบหนา.
บทวา อล ความวา สามารถทําคนพาลคือปุถุชนผูบอด ไมใช
ผูแสวงหาฝง คือผูยังยินดีในวัฏฏะ ใหหลง คือใหลุมหลง ไดแกสามารถ
ทําจิตของคนพาลนั้นใหลุมหลง แตไมอาจ คือไมสามารถทําบุคคลผู
แสวงหาฝง คือผูยินดีในวิวัฏฏะ ใหหลง.
บทวา อฏปทกตา ความวา การแตงผมที่เขาทํา คือแตงโดย
อาการคลายกระดานสกา คือที่เขาแตงโดยกําหนดเอาผมดานหนาปด
หนาผาก ชื่อวา อัฏฐปทะ ซึ่งทานเรียกวา อลกะ ก็ม.ี
บท เนตฺตา อฺชนมกฺขิตา ความวา แมนัยนตาทั้งสองขาง
ก็หยอดยาตา โดยประการที่เงายาหยอดปรากฏในภายในตาและขอบตาทั้ง
สองขาง.
บทวา อฺชนีว นวา จิตฺตา ปูติกาโย อลงฺกโต ความวา
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กลองยาตา คือกลองยาหยอดตาใหม ๆ วิจิตรดวยมาลากรรม คือทําเปน
ลวดลายดอกไมและสลักเปนฟนมังกรเปนตน ภายนอกเกลี้ยงเกลาขึ้นเงา
นาดู แตภายในไมนาดู ฉันใด. กายของหญิงเหลานั้นก็ฉันนั้นเหมือน
กัน ตกแตงดวยการอาบน้ํา หยอดยาตา ผาและเครื่องอลังการทั้ง
หลาย ภายนอกสดใส แตภายในเสีย เต็มดวยของไมสะอาดนานประการ
ตั้งอยู.
บทวา โอทหิ แปลวา ดักบวง.
บทวา มิคโว แปลวา นายพรานเนื้อ.
บทวา ปาส ไดแก บวงมีคัน (ดาม)
บทวา นาสทา แปลวา ไมติด. บท วาคุร แปลวา บวง.
บทวา นิวาป ไดแก อาหารมีหญาเปนตน ที่เขาใสไวเพื่อให
พวกเนื้อกิน. พระเถระยกอุปมานี้เพื่อใหเขาใจแจมแจง.
ก็ในขอนี้ มีอธิบายดังนี้ :- เมื่อพรานเนื้อดักบวงมีดามเพื่อตองการฆาพวกเนื้อ เอาเหยื่อโปรยที่บสงนั้นแลวแอบซุมอยู เนื้อตัวหนึ่งใน
ปานั้นฉลาดสมบูรณดวยเชาวนและความพยายาม ไมกระทบบวงเลย เคี้ยว
กินเหยื่อตามสบาย เมื่อนายพรานเนื้อรูวา เนื้อมันลวง จึงรอนขึ้น ก็ไป
เสียฉันใด เนื้อตัวอื่นมีกําลัง ฉลาด สมบูรณ เชาวน ไปในทีน่ ั้น
เคี้ยวกินเหยื่อ ทําบวงในที่นั้น ๆ ใหขาด เมื่อนายพรานเนื้อรูวา เนื้อ
มันฉลาด ทําบวงขาด เศราโศกอยู ก็ไปเสียฉันใด แมเราทั้งหลายก็ฉัน
นั้น เมื่อกอนในคราวเปนปุถุนชน บริโภคโภคะที่บิดามารดามอบให เพื่อ
ใหติดของอยู ไมติดของในโภคะนั้น ๆ ออกไปเสีย ก็บัดนี้ เราทั้งหลาย
ตัดกิเลสไดสิ้นเชิงแลว เปนผูไมบวง บริโภคโภชนะที่บดิ ามารดา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 66

เหลานั้นให เมื่อทานทั้งสองเศราโศกอยูนั่นแล ก็ไปเสีย.
พระเถระแสดงบิดามารดากระทําใหเปนเสมือนพรานเนื้อ กระทํา
เงินทอง และเรือนหญิงใหเปนดุจบวง กระทําโภคะที่ตนใชสอยในกาล
กอน และโภชนะที่ตนบริโภคในกาลนี้ ใหเปนดุจเหยื่อคือหญา และ
กระทําใหเปนดุจเนื้อใหญ. ทานกลาวคาถานี้แลวเหาะขึ้นสูเวหาสไป นั่ง
อยูที่แผนศิลาอันเปนมงคลของพระเจาโกรพยะ ในมิคาชินอุทยาน.
ไดยินวาโยมบิดาของพระเถระใหใสดาลที่ซุมประตูทั้ง ๗ แหง แลว
สั่งคนปล้ําไววา อยาใหออกไป จงดึงผากาสายะออกใหนุงผาขาว เพราะฉะนั้น พระเถราจึงไปทางอากาศ. ลําดับนั้น พรเจาโกพยะ ทรง
สดับวา พระเถระนั่งอยูที่นั้น จึงเสด็จเขาไปหา ทรงทําสัมโมทนียคาถาอัน
เปนเครื่องระลึกถึงกันใหผานไปแลว จึงตรัสถามวา ทานรัฐปาละผูเจริญ
บุคคลผูจะบวชในโลกนี้ เปนผูประสบความเสื่อมเพราะเปนโรค หรือ
ความเสื่อมเพราะชรา โภคะ และญาติ จึงออกบวช สวนตัวทาน
ไมประสบความเสื่อมอะไร ๆ เลย เพราะเหตุไร จึงออกบวช.
ลําดับนั้น พรเถระจึงกลาวถึงตนผูมีภาวะอันวิเวกตอธัมมุทเทส ๔
ประการนี้แดพระราชาวา โลกอันชรานําเขาไป ไมยั่งยืน, โลกไมมีผู
ตานทาน ไมเปนใหญเฉพาะตน, โลกไมเปนของตน จําตองละสิ่งทั้ง
ปวงไป, โลกพรองอยูเปนนิตย ไมรจู ักอิ่มเปนทาสตัณหาดังนี้ เมื่อจะ
กลาวการรอยกรองตามลําดับแหงเทศนานั้น จึงไดกลาวคาถาเหลานี้วา
เราเห็นหมูม นุษยที่มีทรัพยในโลกนี้ ไดทรัพยแลว
ไมใหทาน เพราความลุมหลง ไดทรัพยแลวทําการสั่ง
สมไว และปรารถนาอยากไดยิ่งขึ้นไป พระราชากดขี่
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ชวงชิงเอาแผนดิน ครอบครองแผนดินอันมีสาครเปน
ที่สุด ตลอดฝงสมุทรขางนี้แลว ไมรูจักอิ่ม ยังปรารถนา
จักครอบครองฝงสมุทรขางโนนอีกตอไป พระราชก็ดี
มนุษยเหลาอื่นเปนอันมากก็ดี ผูยังไมปราศจากตัณหา
ยอมเขาถึงความตาย ยังไมเต็มความประสงคก็พากันละ
ทิ้งรางกายไป ความอิ่มดวยกามทั้งหลายยอมไมมใี นโลก
เลย หมูญาติพากันสยายผมรองไหคร่ําครวญถึงผูนั้น
และรําพันวา ทําอยางไรหนอ พวกญาติของเราจึงจะไม
ตาย ครั้นพวกญาติตายแลว ก็เอาผาหอนําไปเผาเสียที่
เชิงตะกอน ผูที่ตายไปนั้นถูกเขาแทงดวยหลาว เผาดวย
ไฟ ละโภคะทั้งหลาย มีแตผาผืนเดียวติดตัว ไปเมื่อ
บุคคลจะตามยอมไมมีญาติหรือมิตรสหายชวยตานทานได
พวกที่รบั มรดกก็มาขนเอาทรัพยของผูตายนั้นไป สวน
สัตวที่ตายยอมไปตามยถากรรม เมื่อตายไมมที รัพย
สมบัตอิ ะไร ๆ คือ พวกบุตร ภรรยา ทรัพย แวนแควน
สิ่งใด ๆ จะติดตามไปไดเลย บุคคลจะไดอายุยืนเพราะ
ทรัพยกห็ าไม จะละความแกไปแมเพราะทรัพยก็หาไม.
นักปราชญทั้งหลายกลาวชีวิตนั่นแล วาเปนของนอย
ไมยั่งยืน มีความเปรปรวนเปนธรรมดา ทั้งคนมั่งมีและ
คนยากจนยอมถูกตองผัสสะเหมือนกัน ทั้งคนพาลและ
คนฉลาดก็ถูกตองผัสสะเหมือนกันทั้งนั้น แตคนพาลถูก
อารมณที่ไมชอบใจเบียดเบียน ยอมอยูเปนทุกขเพราะ
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ความเปนพาล สวนนักปราชญอันผัสสะถูกตอง ยอม
ไมหวั่นไหว เพราะฉะนั้นแล ปญญาจึงจัดวาประเสริฐ
กวาทรัพย เพราะปญญาเปนเหตุใหบรรลุนพิ พาน แต
คนพาลไมปรารถนาจะบรรลุ พากันทํากรรมชั่วตาง ๆ อยู
ในภพนอยภพใหญ เพราะความหลง. ผูใดทํากรรมชั่ว
แลว ผูน ั้นจะตองเวียนวายตายเกิดอยูในวัฏสงสารร่ําไป
บุคคลผูม ีปญญานอย เมื่อมาเชื่อตอการทําของบุคคลผูทํา
กรรมชัว่ นั้น ก็จะตองเวียนวายตายเกิดอยูร่ําไปเหมือน
กัน. โจรผูมีธรรมอันชั่งชา ถูกเขาจับไดพรอมของกลาง
ยอมเดือดรอนเพราะกรรมของตนอันใด หมูส ัตวผูมีธรรม
อันชั่วชา ละไปแลว ยอมเดือนรอนในปรโลกเพราะ
กรรมของตนฉันนั้น.
กามทั้งหลายงามวิจิตร มีรสอรอยนารืน่ รมยใจ ยอม
ย่ํายีจิตดวยรูปแปลกๆ. ดูกอนมหาบพิตร เพราะอาตมภาพ
ไดเห็นโทษในกามคุณทั้งหลาย จึงออกบวช สัตว
ทั้งหลายทั้งหนุมทั้งแก ยอมตกไปเพราะรางหายแตก
เหมือนผลไมหลนฉะนั้น.
ดูกอนมหาบพิตร อาตมภาพเห็นความไมเที่ยงไม
ขอนี้ จึงออกบวช. ความเปนสมณะอันไมผดิ นั่นและประเสริฐ อาตมภาพออกบวชดวยศรัทธา เขาถึงการปฏิบัติ
ชอบในศาสนาของพระชินเจา บรรพชาของอาตมภาพ
ไมมีโทษ อาตมภาพไมเปนหนี้บริโภคโภชนะ อาตมภาพ
เห็นกามทั้งหลายโดยเปนของอันไฟติดทั่งแลว เห็นทอง
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ทั้งหลายโดยเปนศาสตรา เห็นทุกขจําเดิมแตกาวลงใน
ครรภ เห็นภัยใหญในนรก จึงออกบวช อาตมภาพเห็น
โทษอยางนี้แลว ไดความสังเวชในกาลนั้น ในกาลนั้น
อาตมภาพเปนผูถูกลูกศรคือราคะเปนตนเสียบแทงแลว
บัดนีบ้ รรลุถึงความสิ้นอาสวะแลว พระศาสดาอันอาตมภาพคุนเคยแลว คําสั่งสอนอขงพระพุทธเจา อาตมภาพ
ทําเสร็จแลว อาตมภาพไดปลงภาระอันหนักลงแลว ถอน
ตัณหาเครื่องนําไปสูภพขึ้นไดแลว บรรลุถึงประโยชนที่
กุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตตองการนั้นแลว บรรลุถึง
ความสิน้ สังโยชนทั้งปวงแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปสฺสามิ โลเก ความวา ดูกอน
มหาบพิตร อาตมภาพเห็นหมูมนุษยผูมีทรัพยคือสมบูรณดวยทรัพย ผูมั่งคั่ง
ในโลกนี้ ก็หมูมนุษยเหลานั้นไดทรัพยเครื่องปลื้มใจ คือไดทรัพยแลว
ดํารงอยูในโภคสมบัติ ยอมไมใหอะไร ๆ แกใคร ๆ ในบรรดาสมณพราหมณเปนตน. เพราเหตุไร ? เพราเขลา คือเพราะไมมีกัมมัสกตาปญญา, เปนผูโลภ คือถูกโลภะครอบงํา ยอมปรารถนาคือหวังเฉพาะ
กาม คือกามคุณที่ยิ่งขึ้น คือสูงกวากามที่ไดรับวา ก็เราพึงไดโภคะ
เชนนี้เหมือนอยางนั้น ดังนี้ และกระทําความพยายามอันเกิดจากความ
หวังนั้น.
พระเถระเมื่อจะแสดงอุทาหรณแหงการปรารถนากามที่ยิ่ง ๆ ขึ้น จึง
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กลาวคําวา มหาราช ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปสยฺหปฺปวี วิเชตฺวา ความวา ชนะ
วิเศษเฉพาะแผนดินที่อยูในอํานาจของตน โดยพลการ.
บทวา อาวสนฺโต แปลวา ปกครองอยู.
บทวา โอร สมุทฺทสฺส ความวา แมไดสวนในแหงสมุทรจน
หมดสิ้น ก็ยงั ไมอิ่มดวยการไดนั้น ก็ปรารถนาฝงคือทวีปอื่นๆ แหงสมุทร
ตอไปอีก.
บทวา อวีตตณฺหา ไดแก ผูไมปราศจากตัณหา.
บทวา อูนาว ไดแก ผูมีมโนรถยังไมบริบูรณเลย.
บทวา กาเมหิ โลกมฺหิ น หตฺถิ ติตฺติ ความวา ชื่อวาความ
อิ่มดวยวัตถุกามทั้งหลายในโลกนี้ ยอมไมมีแกคนผูยังไมปราศจากตัณหา.
บทวา กนฺทนฺติ น ความวา ยอมกระทําความคร่ําครวญระบุถึง
คุณของเขา เจาะจงคนที่ตายไปแลว.
บทวา อโห วตา โน อมราติ จาหุ ความวา ยอมคร่ําครวญ
วา ทําอยางไรหนอ ญาติทั้งหลายของพวกเราจะพึงไมตาย, ก็ในที่นี้ เพื่อ
สะดวกในการผูกคาถา ทานจึงทีฆะ (วต) เปน วตา.
บทวา โส ฑยฺหติ สูเลหิ ตุชฺชมาโน ความวา สัตวผูตาย
แลวนั้น สัปเหรอเอาหลาวแทงเพื่อเผางาย. บทวา ตาณา แปลวา ผู
กระทําการตานทาน.
บทวา เยนกมฺม แปลวา ตามยถากรรม.
บทวา ธน ไดแก วัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลพึงออกเสียงรอง (วา
นี้ของเรา). ทานกลาว ธน ซ้ําอีก โดยหมายถึงเงินและทอง.
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ทานกลาวถึงความไมมีการตอบแทนแหงกามคุณและชรา ดวยบท
มีอาทิวา น ทีฆายุ อายุไมยืน เพื่อจะแสดงซ้ําถึงความทีกามคุณนั้น
เปนฝายเดียวกัน จึงกลาวคําวา อปฺป หิ = นอยนัก ดังนี้เปนตน.
บทวา ผุสนฺติ ความวา ยอมถูกตอง คือไดรับผัสสะอันไมนา
ปรารถนา, ในการถูกตองผัสสะนั้น ทานแสดงวา ความเปนคนมั่งคั่ง
และขัดสน ไมใชเหตุ.
บทวา ผสฺส พาโล จ ธีโร จ ตเถว ผุฏโ ความวา คนพาล
ถูกตองผัสสะทั้งที่นาปรารถนาและไมนาปรารถนา ฉันใด นักปราชญก็
ยอมถูกตองผัสสะทั้งที่นาปรารถนาและไมนาปรารถนา ฉันนัน้ เหมือนกัน.
ในขอนี้ ทัง้ คนพาลและบัณฑิต ไมมีความผิดแผกอะไรกัน, สวนขอ
ที่แปลกกันมีดังนี้ ก็คนพาลเปนผูถูกเบียดเบียนอยูเพราะความเปนคนพาล
อธิบายวา พาลบุคคลอันทุกขธรรมอะไร ๆ ถูกตองแลว เศราโศก ลําบาก
คร่ําครวญทุบอก เปนผูถูกเบียดเบียนอยูเพราะความเปนคนพาล คือคน
พาลอันผัสสะถูกตองแลว หมุนมาหมุนไปทางโนนทางนี้ รอนใจ หวั่น
ไหวอยู สวนนักปราชญคือบัณฑิตอันทุกขสัมผัสถูกตองแลว ยอมไมหวั่น
ไหว คือแมมาตรวา ความหวั่นไหวก็ไมมีแกนักปราชญนั้น.
บทวา ตสฺมา ความวา เพราะเหตุที่คนพาลและบัณฑิตมีความ
เปนไปในโลกธรรมเปนเชนนี้ เพราเหตุนั้นแล ปญญาอันเปนคุณเครื่อง
ใหบรรลุถึงที่สุดในโลกนี้ จึงประเสริฐกวาทรัพย อธิบายวา ปญญาอัน
เปนคุณเครื่องใหบรรลุถึงที่สุด คือพระนิพานอันเปนที่สุดแหงภพ จึง
เปนคุณชาตินาสรรเสริญกวาทรัพย.
บทวา อโพฺยสิตตฺตา หิ ไดแก เพราะไมไดบรรลุถึงความสําเร็จ.
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บทวา ภวาภเวสุ ไดแก ในภพนอยภพใหญทั้งหลาย.
บทวา อุเปติ คพฺภฺจ ปรฺจ โลก สสารมาปชฺช ปรมฺปราย ความวา บุคคลใดกระทําบาปทั้งหลาย ถึงการทองเที่ยวไป ๆ
มา ๆ ยอมเขาถึงครรภและโลกหนา คือยอมไมพนไปจากการนอนอยูใน
ครรภและการเกิดขึ้นในโลกหนา คนแมอื่นผูไมมีปญญาคืนคนพาล เชื่อ
การกระทําของบุคคลผูมีปกติทํากรรมชั่วนั้น คือปฏิบัติอยูวา เรามีตน
ยอมไมพนจากครรภและโลกหนา โดยประการที่ตนปฏิบัติแลวเขาถึงอยู
นั้น.
บทวา โจโร ยถา ความวา โจรผูมีบาปธรรมตัดที่ตอเรือน ถูก
คนเฝาจับไดที่ปากชองตอ ยอมเดือดรอนดวยกรรมของตน คือดวยกรรม
คือการตัดที่ตอของตนนั้น อันเปนตัวเหตุ โดยการเฆี่ยนเปนตนดวยแส
เปนตน คือถูกพวกราชบุรุษเบียดเบียนและจองจํา ฉันใด.
บทวา เอว ปชา ความวา สัตวโลกนี้ก็ฉันนัน้ กระทําบาป
ทั้งหลายในโลกนี้ ละไปแลวยอมเดือดรอนในโลกหนา คือในนรก
เปนตนเพราะกรรมนั้น คือยอมถูกเบียดเบียนดวยกรรมกรณเครื่องจองจํา
๕ อยางเปนตน.
พระเถระประกาศธัมมุทเทส ๔ ประการตามสมควร ดวยคาถา ๑๑
คาถานี้ดวยประการอยางนี้ บัดนี้ เมือ่ จะประกาศความที่ตนเห็นโทษใน
กามและสงสาร จึงบวชดวยศรัทธา และการบรรลุถึงที่สุดแหงกิจของ
บรรพชิต จึงไดกลาวคํามีอาทิวา กามา หิ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กามา ความวา ธรรมทั้งหลายมีรูป
เปนตนอันเปนที่รักของใจ ชื่อวา วัตถุกาม ชนิดของราคะแมทั้งหมด
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ชื่อวากิเลสกาม. แตในที่นี้ตองเขาใจวา วัตถุกาม. เพราะวาวัตถุกาม
เหลานั้นชื่อวา วิจิตร เพราะมีเปนอเนกประการดวยอํานาจรูปเปนตน.
ชื่อวา อรอย เพราะมีอาการนาปรารถนาดวยอํานาจความยินดีแหง
ชาวโลก. ชือ่ วา นารื่นรมยใจ เพราะทําใจของพวกพาลปุถุชนใหยินดี.
บทวา วิรูปรูเปน ไดแก ดวยรูปตางๆ อธิบายวา โดยสภาวะ
หลายอยาง.
จริงอยู กามทั้งหลายวิจิตรดวยรูปเปนตน คือมีรูปแปลก ๆ โดย
เปนรูปสีเขียวเปนตน. กามทั้งหลายแสดงความชอบใจโดยประการนั้นๆ
ดวยรูปแปลก ๆ นั้นอยางนี้แลว ยอมย่ํายีจิต คือไมใหยินดีในการบรรพชา
เพราะเหตุนั้น เราเห็นโทษในกามคุณทั้งหลาย โดยมีความยินดีนอยมีทุกข
มากเปนตน เพราะฉะนั้น คือเพราะการเห็นโทษในกามคุณนั้น เราจึง
บวช.
ผลไมทั้งหลาย ในเวลาสุกและเวลายังไมสุก ยอมตกไปในที่ใดที่
หนึ่ง โดยความพยายามของคนอื่น หรือโดยหนาที่ของตน ฉันใด สัตว
ทั้งหลายก็ฉันนั้น จะเปนคนหนุมและคนแก ยอมตกไปเหมือนกัน.
เพราะรางกายแตก
บทวา เอตมฺป ทิสฺวา อธิบายวา เราเห็นแมความไมเที่ยงอยางนี้
ดวยปญญาจักษุ ไมใชเห็นเฉพาะโทษ เพราะมีความยินดีนอยเปนตน
อยางเดียว.
บทวา อปณฺณก ความวา สามัญญะ คือความเปนสมณะที่ไมผิด
นั่นแหละประเสริฐ คือยิ่งกวา.
บทวา สทฺธาย ไดแก เชื่อกรรม ผลของกรรม ความที่
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พระพุทธเจาตรัสรูดีแลว ความที่พระธรรมเปนธรรมดี และความ
ปฏิบัติดีของพระสงฆ.
บทวา อุเปโต ชินสาสเน ไดแก เขาถึงการปฏิบัติชอบใน
ศาสนาของพระศาสดา.
การบรรพชาของเราไมไรผล เพราะเราไดบรรลุพระอรหัต. เพราะ
เหตุนั้นแล เราจึงชื่อวาเปนผูไมมีหนี้ บริโภคโภชนะ เพราะบริโภคดวย
สามีบริโภค บริโภคโดยความเปนเจาของดวยอํานาจความหมดกิเลส.
บทวา กาเม อาทิตฺตโต ทิสฺวา ความวา เห็นวัตถุกามและ
กิเลสกามทั้งหลาย โดยภาวะที่ถูกไฟ ๑๑ กองติดโชนแลว.
บทวา ชาตรูปานิ สตฺถโต ไดแก สุวรรณพิกัตทุกชนิด อันตาง
โดยทําเปนรูปพรรณและไมไดทําเปนรูปพรรณ โดยเปนศาสตรา เพราะ
เปนของนําความพินาศมา.
บทวา คพฺภโวกฺกนฺติโต ทุกฺข ไดแก ทุกขอันเกิดจากความเปน
ไปในสงสารทั้งปวง จําเดิมแตกาวลงสูครรภ.
บทวา นิรเยสุ มหพฺภย มีวาจาประกอบความวา และเห็นภัย
ใหญที่จะไดรับในมหานรกทั้ง ๘ ขุม พรอมดวยอุสสทนรก นรกที่เปน
บริวาร ในที่ทุกแหง.
บทวา เอตมาทีนว ตฺวา ไดแก รูอาทีนพโทษแหงกามทั้งหลาย
นี้ มีความที่ไฟติดทั่วแลวเปนตน ในสงสาร.
บทวา สเวค อลภึ คทา ความวา ในเวลาที่ไดฟงธรรมใน
สํานักของพระศาสดานั้น เราไดความสังเวชในภพเปนตน.
บทวา วิทฺโธ ตทา สนฺโต ความวา ในเวลาที่เราเปนคฤหัสถ
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นั้น เราเปนผูถูกเสียบแทงดวยลูกศรคือราคะเปนตน บัดนี้ ไดถึงความ
สิ้นอาสวะ เพราะอาศัยคําสอนของพระศาสดา, อีกอยางหนึ่ง เรารูแจง
แลว อธิบายวา รูแจงเฉพาะแลวซึ่งสัจจะทั้ง ๔. คําที่เหลือเขาใจไดงาย
ทั้งนั้น เพราะไดกลาวไวในระหวาง ๆ เปนตน.
พระเถระครั้นแสดงธรรมแกพระเจาโกรพยะอยางนี้แลว ไปเฝา
พระศาสดาทีเดียว และในกาลตอมา พระศาสดาประทับนั่งในทามกลาง
อริยสงฆ ทรงสถาปนาพระเถระไวในตําแหนงผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูบวช
ดวยศรัทธา ฉะนี้แล.
จบอรรถกถารัฐปาลเถรคาถาที่ ๔
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๕. มาลุงกยปุตตเถรคาถา
วาดวยผูหางไกลพระนิพพาน
[๓๘๙] เมื่อบุคคลไดเห็นรูปแลว มัวใสใจถึงรูปนั้นวาเปน
นิมติ ที่นารัก สติก็หลงลืม เมื่อเปนเชนนั้น ผูนั้นยอมมี
จิตกําหนัดเพลิดเพลินอยู ทั้งยึดมั่นรูปนั้นดวย เวทนา
มิใชนอยซึ่งมีรูปเปนแดนเกิด ยอมเจริญมากขึ้นแกผูนั้น
อภิชฌาและวิหงิ สา ยอมเบียดเบียนจิตของผูนั้นใหเดือดรอน ความทุกขยอ มเปนไปแกผูนั้นผูมัวคํานึงถึงรูปอยู
อยางนั้น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสผูนั้นวา เปนผูหางไกล
พระนิพพาน.
เมื่อบุคคลไดฟงเสียงแลว มัวใสใจถึงเสียงนั้น
วาเปนนิมิตที่นารัก สติก็หลงลืม เมื่อเปนเชนนั้น ผูน ั้น
ยอมมีจติ กําหนัดเพลิดเพลินอยู ทั้งยึดมั่นเสียงนั้นดวย
เวทนามิใชนอยซึ่งมีเสียงเปนแดนเกิด ยอมเจริญมากขึ้น
แกผูนั้น อภิชฌาและวิหิงสายอมเบียดเบียนจิตของผูนั้น
ใหเดือดรอน ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น ผูมัวคํานึง
ถึงเสียงอยูอยางนั้น พระผูมพี ระภาคเจาตรัสผูนั้นวา
เปนผูหางไกลพระนิพพาน.
เมื่อบุคคลไดดมกลิ่นแลว มัวใสใจถึงกลิ่นนั้นวาเปน
นิมิตที่นารัก สติกห็ ลงลืม เมื่อเปนเชนนั้น ผูนั้นยอมมี
จิตกําหนัดเพลิดเพลินอยู ทั้งยึดมั่นกลิ่นนั้นดวย เวทนา
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มิใชนอยซึ่งมีกลิ่นเปนแดนเกิด ยอมเจริญมากขึ้นแก
ผูนั้น อภิชฌาและวิหิงสายอมเบียดเบียนจิตของผูนั้นให
เดือดรอน ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น ผูมัวคํานึงถึง
กลิ่นอยูอ ยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสผูนั้นวา เปนผู
หางไกลพระนิพพาน.
เมื่อบุคคลใดลิ้มรสแลว มัวใสใจถึงรสนั้นวาเปนนิมิต
ที่นารัก สติก็หลงลืม เมื่อเปนเชนนั้น ผูนั้นยอมมีจิต
กําหนัดเพลิดเพลินอยู ทั้งยึดมั่นรสนั้นดวย เวทนามิใช
นอยซึ่งมีรสเปนแดนเกิด ยอมเจริญมากขึน้ แกผูนั้น
อภิชฌาและวิหิงสา ยอมเบียดเบียนจิตของผูนั้นใหเดือด
รอน ความทุกขยอ มเปนไปแกผูนั้น ผูม ัวคํานึงถึงรสอยู
อยางนัน้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสผูนั้นวา เปนผูหางไกล
พระนิพพาน.
เมื่อบุคคลถูกตองผัสสะแลว มัวใสใจถึงผัสสะนั้นวา
เปนนิมติ ที่นารัก เมื่อเปนเชนนั้น ผูนั้นยอมมีจิตกําหนัด
เพลิดเพลินอยู ทั้งยึดมั่นผัสสะนั้นดวย เวทนามิใชนอย
ซึ่งมีผัสสะเปนแดนเกิด ยอมเจริญมากขึน้ แกผูนั้น
อภิชฌาและวิหิงสา ยอมเบียดเบียนจิตของผูนั้นใหเดือด
รอน ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น ผูมัวคํานึงถึงผัสสะ
อยูอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสผูนั้นวา เปนผูหาง
ไกลพระนิพพาน.
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เมื่อบุคคลรูธรรมารมณแลว มัวใสใจถึงธรรมารมณ
(นั้น) วาเปนนิมิตที่นารัก สติกห็ ลงลืม เมื่อเปนเชนนั้น
ผูนั้นยอมมีจิตกําหนัดเพลิดเพลินอยู ทั้งยึดมัน่ ธรรมารมณ
นั้นอยู เวทนามิใชนอ ยซึ่งมีธรรมารมณเปนแดนเกิด ยอม
เจริญขึน้ มากแกผูนนั้ อภิชฌาและวิหิงสายอมเบียดเบียน
จิตของผูนั้นใหเดือดรอน ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น
ผูมัวคํานึงถึงธรรมารมณอยูอยางนั้น พระผูม ีพระภาคเจา
ตรัสผูนนั้ วา เปนผูหา งไกลพระนิพพาน.
สวนผูใดเห็นรูปแลว เปนผูมีสติเฉพาะหนา ผูน ั้นไม
กําหนัดยินดีในรูป เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณ
อยู ทั้งไมยึดมั่นรูปนั้น กิเลสชาติมีอภิชฌาเปนตน ยอม
ไมเปนไปแกพระโยคี ผูเห็นรูปโดยความเปนของไม
เที่ยงเปนตน หรือแมกิเลสทั้งปวงของพระโยคีผูเสวย
เวทนาอยู ยอมสิ้นไป กอรากขึน้ ไมไดฉันใด ผูนั้นมีสติ
ประพฤติอยูฉันนั้น ทุกขยอมไมเปนไปแกผูนั้น ผูไม
คํานึงถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสผูนั้นวา มีใน
ที่ใกลพระนิพพาน.
ผูใดไดฟงเสียงแลว เปนผูมีสติเฉพาะหนา ผูน ั้น
ไมกําหนัดยินดีในเสียง เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวย
อารมณ ทั้งไมยึดมั่นเสียงนั้น กิเลสชาติมอี ภิชฌา
เปนตน ยอมไมเปนไปแกพระโยคีผูไดฟงเสียง โดย
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ความเปนของไมเที่ยงเปนตน กิเลสทั้งปวงของพระโยคี
ผูเสวยเวทนาอยู ยอมสิ้นไป กอรากขึ้นไมไดฉันใด
ผูนั้นเปนผูมีสติประพฤติอยูก็ฉันนั้น ทุกขยอ มไมเปนไป
แกผูนั้น ผูไมคํานึงถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสผูน ั้นวา มีในที่ใกลพระนิพพาน.
ผูใดไดดมกลิ่นแลว เปนผูม ีสติเฉพาะหนา ผูนั้นไม
กําหนัดยินดีในกลิ่น เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณ
อยู ยอมไมเปนไปแกพรโยคีผูดมกลิ่นโดยความเปน
ของไมเที่ยงเปนตน หรือแมกิเลสทั้งปวงของพระโยคี
ผูเสวยเวทนาอยูยอมสิ้นไป กอรากขึ้นไมไดฉันใด ผูนั้น
เปนผูมีสติประพฤติอยูฉันนั้น ทุกขยอมไมเปนไปแก
ผูนั้น ผูไมคํานึงถึงอยูอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ผูนั้นวา มีในทีใ่ กลพระนิพพาน.
ผูใดไดลิ้มรสแลว เปนผูมสี ติเฉพาะหนา ผูนั้นไม
กําหนัดยินดีในรส เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณ
อยู ทั้งไมยึดมั่นรสนั้น กิเลสชาติมีอภิชฌาเปนตน ยอม
ไมเปนไปแกพระโยคีผูลิ้มรส ความเปนของไมเที่ยง
เปนตน กิเลสทั้งปวงของพระโยคีผูเสวยเวทนาอยูยอม
สิ้นไป กอรากขึ้นไมไดฉันใด ผูนั้นเปนผูมีสติประพฤติ
อยูก็ฉันนั้น ทุกขยอ มไมเปนไปแกผูนั้น ผูไ มคํานึงถึง
อยางนั้น พระผูมพี ระภาคเจาตรัสผูนั้นวา มีในทีใ่ กล
พระนิพพาน.
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ผูใดถูกตองผัสสะแลวเปนผูมีสติเฉพาะหนา ผูนั้นไม
กําหนัดยินดีในผัสสะ เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวย
อารมณอยู ทั้งไมยดึ มั่นผัสสะนั้น กิเลสชาติมีอภิชฌา
เปนตน ยอมไมเปนไปแกพระโยคีผูถูกตองผัสสะ โดย
ความเปนของไมเที่ยงเปนตน กิเลสทั้งปวงของพระโยคี
ผูเสวยเวทนาอยูยอมสิ้นไป ไมกอรากขึ้นไดฉันใด ผูนั้น
เปนผูมสี ติประพฤติอยูก็ฉันนั้น ทุกขยอมไมเปนไปแก
ผูนั้น ผูไมคํานึงถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ผูนั้นวา มีในที่รักใกลพระนิพพาน.
ผูใดรูแจงธรรมารมณแลว เปนผูมีสติเฉพาะหนา
ผูนั้นไมกําหนัดยินดีในธรรมารมณ เปนผูมีจิตคลาย
กําหนัดเสวยอารมณอยู ทั้งไมยึดมั่นธรรมารมณนั้น
กิเลสชาติมีอภิชฌาเปนตน ยอมไมเปนไปแกพระโยคีผู
รูแ จงธรรมารมณ โดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน หรือ
แมกิเลสทั้งปวงของพระโยคีผูเสวยเวทนาอยู ยอมสิ้นไป
ไมกอรากขึ้นไดฉันใด ผูนั้นเปนผูมีสติประพฤติอยูก็
ฉันนั้น ทุกขยอมไมเปนไปแกผูนั้น ผูไมคํานึงถึงอยางนั้น
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสผูนั้นวา มีในทีใ่ กลพระนิพพาน.
จบมาลุงกยปุตตเถรคาถา
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อรรถกถามาลุงกยปุตตเถรคาถาที่ ๕
คาถาของทานพระมาลุงกยปุตตปเถระ มีคําเริ่มตนวา รูป ทิสฺวา
สติ มุฏ า ดังนี้. เรื่องของทานผูมีอายุนี้ไดกลาวไวแลวในฉักกนิบาต
ในหนหลังแล, ก็คาถาเหลานั้น พระเถระผูดํารงอยูในพระอรหัต ไดกลาว
แกพวกญาติดวยอํานาจเทศนา.
สวนในที่นี้ ในคราวที่เปนปุถุชน เมื่อพระศาสดาผูอันพระเถระ
ออนวอนวา ขาแตพระองคผูเจริญ ดังขาพระองคขอวโรกาส ขอ
พระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ จึงทรง
แสดงธรรมโดยยอวา ดูกอนมาลุงกยบุตร เธอจะสําคัญความขอนั้นเปน
ไฉน รูปเหลานั้นใด ทีพ่ ึงรูแจงทางจักษุไมไดแลว ทั้งไมเคยเห็นแลว
เธอไมไดเห็นรูปเหลานั้น และเราไมพึงเห็นรูปเหลานั้นวามีอยู เธอจะมี
ความพอใจ ความใคร และความรักในรูปนั้นหรือ. ขอนั้นไมเปนอยาง
นั้น พระเจาขา. เสียงเหลานั้นใดที่จะพึงรูแจงทางหู ฯ ล ฯ กลิ่น รส
โผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงทางจมูก ทางลิ้น และทางกาย ฯลฯ ธรรมทั้งหลายนั้นใดที่จะพึงรูแจงทางใจ เธอยังไมรูแจงแลว ทั้งไมเคยรูแจง
แลว เธอไมรูแจงธรรมเหลานั้น เราก็ไมพึงรูแจงธรรมเหลานั้น วามีอยู
เธอยอมมีความพอใจ ความใคร หรือความรักในธรรมนั้นหรือ. ขอนั้น
ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา. ดูกอนมาลุงกยบุตร ก็บรรดาธรรมทั้งหลาย
ที่เธอไดเห็น ไดฟง ไดทราบและไดรูแจง ในทีน่ ี้ จักเปนเพียงแตเห็น
ในรูปที่ไดเห็น จักเปนแตเพียงไดฟงในเสียงที่ไดฟง จักเปนแตเพียงได
ทราบในอารมณที่ไดทราบ จักเปนแตเพียงไดรูแจงในธรรมที่ไดรูแจง.
ดูกอนมาลุงกยบุตร เพราะเหตุที่ในบรรดาธรรมทีเ่ ธอเห็นแลว ไดฟงแลว
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ไดทราบแลว และพึงรูแจง จักเปนแตเพียงไดเห็นในรูปที่ไดเห็นแลว
จักเปนแตเพียงไดฟงในเสียงที่ไดฟงแลว จักเปนแตเพียงไดทราบใน
อารมณที่ไดทราบแลว จักเปนแตไดรูแจงในธรรมที่ไดรูแจงแลว. ดูกอน
มาลุงกยบุตร เพราะเหตุนั้น เธอก็จะไมมีดวยสิ่งนั้น. ดูกอนมาลุงกยบุตร
เพราะเหตุที่เธอไมมีดวยสิ่งนั้น. ดูกอ นมาลุงกยบุตร เพราะเหตุนั้น เธอ
ก็จะไมมีในสิ่งนั้น. ดูกอ นมาลุงกยบุตร เพราะเหตุที่เธอไมมีในสิ่งนั้น.
ดูกอนมาลุงกยบุตร เพราะเหตุนั้น เธอก็จะไมมีในโลกนี้ ไมมีในโลกหนา
ไมมีในระหวางโลกทั้งสอง, นี่แหละ เปนที่สุดแหงทุกข ดังนี้ เมื่อจะ
ประกาศความที่ธรรมนั้นเปนธรรมอันตนเรียนดีแลว จึงไดกลาวคาถา
เหลานั้นวา
เมื่อบุคคลไดเห็นรูปแลว มัวใสใจถึงรูปนั้นวาเปน
นิมิตที่นารัก สติก็หลงลืม เมื่อเปนเชนนั้น ผูนั้นยอม
มีจิตกําหนัดเพลิดเพลินอยู ทั้งยึดมั่นรูปนั้นดวย. เวทนา
มิใชนอยซึ่งมีรปู เปนแดนเกิด ยอมเจริญมากขึ้นแกผูนั้น
อภิชฌาและวิหิงสา ยอมเบียดเบียนจิตของผูนั้นใหเดือดรอน. ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น ผูมัวคํานึงถึงรูปอยู
อยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกผูนั้นวา เปนผู
หางไกลพระนิพพาน.
เมื่อบุคคลไดฟงเสียงแลว มัวใสรอเสียงนั้นวาเปน
นิมิตที่นารัก สติก็หลงลืม เมื่อเปนเชนนั้น ผูนั้นยอมมี
จิตกําหนัดเพลิดเพลินอยู ทั้งยึดมั่นเสียงนั้นดวย เวทนา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 83

มิใชนอย ซึ่งมีเสียงเปนแดนเกิด ยอมเจริญมาขึ้นแก
ผูนั้น อภิชฌาและวิหิงสายอมเบียดเบียนจิตของผูนั้นให
เดือดรอน ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น ผูมัวคํานึงถึง
เสียงอยูอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกผูนั้นวา
เปนผูหา งไกลพระนิพพาน.
เมือ่ บุคคลไดดมกลิ่นแลว มัวใสใจถึงกลิ่นนั้นวาเปน
นิมิตที่นารัก สติกห็ ลงลืม เมือ่ เปนเชนนั้น ผูนั้นยอม
มีจิตกําหนัดเพลิดเพลินอยู ทั้งยึดมั่นกลิ่นนั้นดวย เวทนา
มิใชนอยซึ่งมีกลิ่นเปนแดนเกิด ยอมเจริญมากขึ้นแก
ผูนั้น อภิชฌาและวิหิงสายอมเบียดเบียนจิตของผูนั้น
ใหเดือดรอน ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น ผูมัวคํานึง
ถึงกลิ่นอยูอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกผูนั้นวา
เปนผูหา งไกลพระนิพพาน.
เมือ่ บุคคลใดลิ้มรสแลว มัวใสใจถึงรสนั้นวาเปน
นิมิตที่นารัก สติก็หลงลืม เมือ่ เปนเชนนั้น ผูนั้นยอมมี
จิตกําหนัดเพลิดเพลินอยู ทั้งยึดมั่นรสนั้นดวย เวทนา
มิใชนอยซึ่งมีรสเปนแดนเกิด ยอมเจริญมากขึ้นแกผูนั้น
อภิชฌาและวิหิงสา ยอมเบียดเบียนจิตของผูนั้นใหเดือด
รอน ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น ผูมัวคํานึงถึงรสอยู
อยางนัน้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกบุคคลนั้นวา เปน
ผูหางไกลพระนิพพาน.
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เมื่อบุคคลถูกตองผัสสะ มัวใสใจถึงผัสสะนั้นวา เปน
นิมิตที่นารัก เมื่อเปนเชนนั้น ผูนั้นยอมมีจิตกําหนัด
เพลิดเพลินอยูทั้งยึดมั่นผัสสะนั้นดวย เวทนานิใชนอย
ซึ่งมีผัสสะเปนแดนเกิด ยอมเจริญมากขึ้นแกผูนั้น
อภิชฌาและวิหิงสา ยอมเบียดเบียนจิตของผูนั้นใหเดือด
รอน ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น ผูมัวคํานึงถึงผัสสะ
อยูอยางนั้น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสเรียกผูนั้นวา เปนผู
หางไกลพระนิพพาน.
เมือ่ บุคคลรูธรรมารมณแลว มัวใสใจถึงธรรมารมณ
นั้นวาเปนนิมิตที่นารัก สติกห็ ลงลืม เมื่อเปนเชนนั้น ผูน ั้น
ยอมมีจติ กําหนัดเพลิดเพลินอยู ทั้งยึดมั่นธรรมารมณนั้น
อยู เวทนามิใชนอยซึ่งมีธรรมารมณเปนแดนเกิด ยอม
เจริญขึน้ มากแกผูนนั้ อภิชฌาและวิหิงสายอมเบียดเบียน
จิตของผูนั้นใหเดือดรอน ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น
ผูมัวคํานึงถึงธรรมารมณอยูอยางนั้น พระผูม ีพระภาคเจา
ตรัสเรียกผูนั้นวา เปนผูหางไกลพระนิพพาน.
สวนผูใดเห็นรูปแลวเปนผูมีสติเฉพาะหนา ผูนั้นไม
กําหนัดยินดีในรูป เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณ
อยู ทั้งไมยึดมั่นรูปนั้น กิเลสชาติมีอภิชฌาเปนตน ยอม
ไมเปนไปแกพระโยคีผูเห็นรูป โดยความเปนของไมเที่ยง
เปนตน หรือแมกิเลสทั้งปวงของพระโยคีผูเสวยเวทนาอยู
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ยอมสิ้นไป กอรากขึ้นไมไดฉันใด ผูนั้นมีสติประพฤติอยู
ก็ฉันนัน้ ทุกขยอมไมเปนไปแกผูนั้น ผูไมคาํ นึงถึงอยาง
นั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกผูนั้นวา มีในที่ใกล
พระนิพพาน.
ผูใ ดไดฟงเสียงแลวเปนผูมีสติเฉพาะหนา ผูนั้นไม
กําหนัดยินดีในเสียง เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณ
อยู ทัง้ ไมยึดมั่นเสียงนั้น กิเลสชาติมีอภิชฌาเปนตน
ยอมไมเปนไปแกพระโยคีผูไดฟงเสียง โดยความเปน
ของไมเที่ยงเปนตน กิเลสทั้งปวงของพระโยคีผูเสวย
เวทนาอยูยอมสิ้นไป กอรากขึน้ ไมไดฉันใด ผูนั้นเปนผู
มีสติประพฤติอยูก็ฉันนั้น ทุกขยอมไมเปนไปแกผูนั้น
ผูไมคํานึงถึงอยางนั้น พระผูมพี ระภาคเจาตรัสเรียกผูนั้น
วา มีในที่ใกลพระนิพพาน.
ผูใดไดดมกลิ่นแลวเปนผูมีสติเฉพาะหนา ผูนั้นไม
กําหนัดยินดีในกลิ่น เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณ
อยู ทัง้ ไมยึดมั่นกลิ่นนั้น กิเลสชาติมีอภิชฌาเปนตน
ยอมไมเปนไปแกพระโยคี ผูดมกลิ่นโดยความเปนของไม
เที่ยงเปนตน หรือแมกิเลสชาติทั้งปวงของพระโยคีผูเสวย
เวทนาอยูยอมสิ้นไป กอรากขึน้ ไมไดฉันใด ผูนั้นเปนผู
มีสติประพฤติอยูก็ฉันนั้น ทุกขยอมไมเปนไปแกผูนั้น
ผูไมคํานึงถึงอยูอยางนั้น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสเรียกผู
นั้นวา มีในที่ใกลพระนิพพาน.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 86

ผูใดไดลิ้มรสแลว เปนผูมีสติเฉพาะหนา ผูนั้น
ไมกําหนัดยินดีในรส เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวย
อารมณอยู ทั้งไมยึดมั่นรสนั้น กิเลสชาติมอี ภิชฌาเปนตน
ยอมไมเปนไปแกพระโยคีผูลิ้มรส โดยความเปนของไม
เที่ยงเปนตน กิเลสทั้งปวงของพระโยคีผูเสวยอารมณอยู
ยอมสิ้นไป กอรากขึ้นไมไดฉันใด ผูนั้นเปนผูมีสติ
ประพฤติอยูก็ฉันนั้น ทุกขยอมไมเปนไปแกผูนั้น ผูไม
คํานึงถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกผูนั้นวา
มีในทีใ่ กลพระนิพพาน.
ผูใดถูกตองผัสสะแลว เปนผูมีสติเฉพาะหนา ผูนนั้
ไมกําหนัดยินดีในผัสสะ เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวย
อารมณอยู ทั้งไมยดึ มั่นผัสสะนั้น กิเลสชาติมีอภิชฌา
เปนตน ยอมไมเปนไปแกพระโยคีผูถูกตองผัสสะโดย
ความเปนของไมเที่ยงเปนตน กิเลสทั้งปวงของพระโยคี
ผูเสวยเวทนาอยูยอมสิ้นไป ไมกอรากขึ้นไดฉันใด ผูนั้น
เปนผูมสี ติประพฤติอยูก็ฉันนั้น ทุกขยอมไมเปนไปแก
ผูนั้น ผูไมคํานึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัส
เรียกผูน ั้นวา มีในที่ใกลพระนิพพาน.
ผูใดรูแจงธรรมารมณแลว เปนผูมีสติเฉพาะหนา ผูนั้น
ไมกําหนัดยินดีในธรรมารมณ เปนผูมีจิตคลายกําหนัด
เสวยอารมณอยู ทั้งไมยึดมั่นธรรมารมณนั้น กิเลสชาติ
มีอภิชฌาเปนตน ยอมไมเปนไปแกพระโยคีผูรูแจง
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ธรรมารมณโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน หรือแม
กิเลสทั้งปวงของพระโยคีผูเสวยเวทนาอยูยอมสิ้นไป ไม
กอรากขึ้นไดฉันใด ผูนั้นเปนผูมีสติประพฤติอยูฉันนั้น
ทุกขยอมไมเปนไปแตผูนั้น ผูไมคํานึงถึงอยางนั้น
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกผูนั้นวา มีในที่ใกลพระนิพพาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รูป ทิสฺวา ไดแก เขาไปไดเห็นรูป
ที่พึงรูแจงดวยจักษุ ทางจักษุทวาร.
บทวา สติ มุฏ า ปย นิมิตฺต มนสิ กโรโต ความวา เมื่อบุคคล
ไมตั้งอยูในรูปนั้นเพียงสักวาเห็นเทานั้น ใสใจถึงสุภนิมิต คือกระทําไว
ในใจโดยไมแยบคาย ดวยอาการถืออาวางาม สติยอมหลงลืม. ก็เมื่อเปน
เชนนั้น ผูนั้นเปนผูมีจิตกําหนัดเสวยอารมณอยู คือเปนผูกําหนัดติดของ
รูปารมณนั้น เสวยอารมณเพลิดเพลิน ยินดียิ่งอยู, ก็บุคคลผูเปนอยางนั้น
ยอมยึดมั่นรูปารมณนั้นดวย อธิบายวา ยึดรูปารมณนั้น คือยึดมั่นวาเปน
สุข ๆ กลืนเอาไวหมด แลวดํารงอยู.
บทวา ตสฺส วฑฺฒนฺติ เวทนา อเนกา รูปสมฺภวา ความวา
เวทนามิใชนอยตางโดยสุขเวทนาเปนตน ซึ่งมีรปู เปนแดนเกิด คือมีรูป
เปนอารมณ อันมีการเกิดขึ้นแหงกิเลสเปนตัวเหตุ ยอมเจริญยิ่งแกบุคคล
นั้น คือผูเห็นปานนั้น.
บทวา อภิชฺฌา วิเหสา จ จิตฺตมสฺสูปหฺติ ความวา จิตของ
บุคคลนั้น ถูกอภิชฌาอันเกิดในปยรูป ดวยอํานาจความกําหนัด และ
วิหิงสาอันมีความเศราโศกเปนลักษณะเกิดขึ้น เพราะปยรูปนั้นแหละ
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มีการเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางอื่น ดวยอํานาจความชิงชังในรูปอันไม
นารัก เบียดเบียนอยู.
บทวา เอวมาจินโต ทุกขฺ  ความวา วัฏทุกขยอมเปนไปแกผูมัว
คํานึงถึงอภิสังขารคือภพนั้นๆ ดวยอํานาจความยินดีในการเสวยอารมณ.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงเกิด
ตัณหา ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขยอมมี ดังนี้. สําหรับบุคคล
ผูเปนอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาไกล คือหางไกลพระนิพพาน
อธิบายวา พระนิพพานนั้น อันบุคคลนั้นไดยาก.
แมในคาถามีอาทิวา สทฺท สุตฺวา ก็พึงทราบเนื้อความโดยนัย
ดังกลาวแลวนั่นแหละ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฆคฺวา แปลวา สูดดมแลว. บทวา
โภตฺวา แปลวา ลิ้มแลว . บทวา ผุสสฺ แปลวา ถูกตองแลว.
บทวา ธมฺม ตฺวา ไดแก รูแจงธรรมารมณ.
พระเถระครั้นแสดงวัฏฏะของคนผูกําหนัดในอารมณทางทวารทั้ง ๖
อยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะแสดงวิวัฏฏะพระนิพพานของคนผูไมกําหนัดใน
อารมณนั้น จึงกลาวคํามีอาทิวา น โส รชฺชติ รูเปสุ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น โส รชฺชติ รูเปสุ รูป ทิสฺวา
ปฏิสฺสโต ความวา บุคคลใดเห็นรูปแลว ยึดเอารูปารมณที่มาอยูในคลอง
ดวยการสืบตอแหงวิญญาณอันเปนไปในจักษุทวาร ยอมกลับเปนผูไดสติ
เพราะเปนผูกระทําความรูตัวดวยสัมปชัญญะทั้ง ๔
บุคคลนั้นยอมไม
กําหนัด คือไมทําความกําหนัดใหเกิดในรูปารมณทั้งหลาย คือเปนผูมีจิต
คลายกําหนัดรูแจงอยูโดยแท เมือ่ รูแจงตามความเปนจริงในรูปารมณ
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โดยความเปนสมุทัยเปนตน ยอมเบื่อหนาย เมื่อเบื่อหนาย เปนผูมีจิต
คลายกําหนัดรูแจงรูปารมณนั้น และเวทนาที่เกิดในรูปารมณนั้น ก็บุคคล
ผูเปนอยางนั้น ยอมไมยึดมั่นรูปารมณนั้น อธิบายวา ยอมไมยึดติด
รูปารมณนั้น เพราะเปนผูมีจิตคลายกําหนัดไดโดยชอบ คือยอมไมยึดมั่น
ดวยอํานาจตัณหา มานะ และทิฏฐิวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นอัตตา
ของเรา.
บทวา ยถาสฺส ปสฺสโต รูป ความวา อภิชฌาเปนตนในรูปารมณ
นั้น ยอมไมเปนไปแกพระโยคีนั้นฉันใด ก็ยอมไมเปนไปแกบุคคลผูเห็น
รูปโดยความไมเที่ยงเปนตนฉันนั้น.
บทวา เสวโต จาป เวทน ไดแก แมผูเสวยเวทนาอันปรารภรูป
นั้นเกิดขึ้น และธรรมอันสัมปยุตดวยเวทนานั้น โดยการเสวยอารมณ.
บทวา ขียติ ความวา กิเลสวัฏทั้งปวงยอมถึงความสิ้นไปคือความหมด
สิ้น.
บทวา โนปจิยติ ไดแก ยอมไมกอ คือยอมไมถึงความสั่งสมไว.
บทวา เอว โส จรตี สโต ความวา เปนผูมีสติสัมปชัญญะประพฤติ
คืออยูดวยการปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสอยางนี้.
บทวา เอว อปจินโต ทุกฺข ไดแก ผูปราศจากการกอวัฏทุกข
ทั้งสิ้น ดวยปญญาอันสัมปยุตดวยมรรคอันเปนเครื่องถึงความปราศจาก
ความสั่งสม โดยนัยดังกลาวแลว.
บทวา สนฺติเก นิพพฺ าน วุจฺจติ ความวา พระผูมีพระภาณเจาตรัส
๑

๑. บาลีเปน อปจิยฺยติ.
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วา ใกลสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ และอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เพราะได
ทําใหแจงอสังขตธาตุ.
แมในบทวา น โส รชฺชติ สทฺเทสุ เปนตน ก็พึงทราบเนื้อความ
โดยนัยนี้นั่นแล.
พระเถระประกาศความที่ตนเปนผูรองรับพระโอวาทของพระศาสดา
ดวยคาถาเหลานี้อยางนี้แลว ลุกขึ้นจากอาสนะถวายบังคมพระศาสดาแลว
ก็ไป ไมนานนัก เจริญวิปสสนาก็ไดบรรลุพระอรหัต ฉะนี้แล.
จบอรรถกถามาลุงกยปุตตเถรคาถาที่ ๕
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๖. เสลเถรคาถา
วาดวยคําชมเชยพระผูมีพระภาคเจา
[๓๙๐] พระเสลเถระเมื่อครั้งยังเปนพราหมณไดกลาวชมเชยพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถา ๖ คาถา ความวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระองคผูทรงมีพระวิริยภาพ มีพระสรีรกายสมบูรณ มีพระรัศมีงดงามชวนให
นาดูยิ่งนัก พระฉวีวรรณก็เปลงปลั่งดังทองคํา พระเขี้ยวแกวทั้งซายขวาก็สุกใส ดวยวาลักษณะแหงมหาบุรษุ
เหลาใด ยอมมีปรากฏแกพระอริยเจา หรือพระบรมจักรพรรดิ ผูเปนนระเกิดแลวโดยชอบ ลักษณะแหง
มหาบุรุษเหลานัน้ ยอมมีปรากฏในพระกายของพระองค
ครบทุกสิ่ง พระองคมีดวงพระเนตรแจมใส พระพักตร
ผุดผอง พระวรกายทั้งสูงทั้งใหญและตั้งตรง มีพระเดช
รุงโรจนอยูในทามกลางแหงหมูพระสมณะ ปานดังดวง
อาทิตยฉะนั้น พระองคทรงเปนภิกษุที่มีคุณสมบัติงดงาม
นาชม มีพระฉวีวรรณผุดผองงดงามดังทองคํา พระองค
ทรงสมบูรณดวยพระวรรณะและพระลักษณะอันอุดมถึง
อยางนี้ จะมัวเมาเปนสมณะอยูทําไมกัน พระองคควรจะ
เปนพระราชาจักรพรรดิผูประเสริฐ ทรงปราบปรามไพรี
ชนะแลวเสด็จผานพิภพ เปนบรมเอกราชในสากลชมพูทวีป มีสมุทรสาครสี่เปนขอบเขต ขาแตพระโคดม ขอ
เชิญพระองคเสด็จขึ้นผานราชสมบัติ เปนองคราชาธิราช
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จอมมนุษยนกิ ร ตามพระราชประเพณีของกษัตราธิราช
โดยพระชาติที่ไดเสวยราชย อันมีหมูเสวกามาตยโดย
เสด็จเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ดูกอนเสลพราหมณ เราเปนพระราชาอยูแลว คือ
เปนธรรมราชายอดเยี่ยม เรายังจักรอันใคร ๆ ใหเปนไป
ไมได ใหเปนไปโดยธรรม.
เสลพราหมณไดกราบทูลดวยคาถา ๒ คาถาวา
ขาแตพระโคดม พระองคทรงปฏิญาณวา เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนธรรมราชาผูยอดเยี่ยม ทั้งยังได
ตรัสยืนยันวา จะทรงยังจักรใหเปนไปโดยธรรม ใครหนอ
เปนเสนาบดีของพระองค เปนสาวกผูประพฤติตาม
พระองค ผูเปนพระศาสดา ใครจะประกาศธรรมจักรที่
พระองคทรงประกาศแลว ใหเปนไปตามได.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ดูกอนเสลพราหมณ สารีบุตรผูอนุชาตบุตรของตถาคต
จะประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยมที่เราประกาศแลว ดู
กอนพราหมณ เรารูยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรูยิ่งแลว เจริญ
ธรรมที่ควรเจริญแลว ละธรรมที่ควรละแลว เหตุนั้น เรา
จึงเปนพระพุทธเจา ดูกอ นพราหมณ ทานจงนําความ
เคลือบแคลงในเราออกเสีย จงนอมใจเชื่อเถิด เพราะ
การเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาเนื่อง ๆ ที่ปรากฏขึ้นในโลก
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เปนการหาไดยาก ดูกอนพราหมณ เราเปนพระพุทธเจา
เปนหมอผาตัดลูกศรคือกิเลสชั้นเยี่ยม เราเปนดังพรหม
ลวงพนการชั่งตวง เปนผูย ่ํายีมารและเสนามาร ทําผู
มิใชมิตรทุกจําพวกไวในอํานาจได ไมมีภัยแตที่ไหน ๆ
เบิกบานอยู.
เสลพราหมณกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอเชิญพระองคทรงสดับคํา
ของขาพระองคนี้กอน พระตถาคตผูมีพระจักษุเปนแพทย
ผาตัดลูกศร ทรงมีความเพียรยิ่งใหญ ไดตรัสพระวาจา
เหมือนราชสีหบ ันลือสีหนาทในปา ใครไดเห็นพระองค
ผูประเสริฐดังพรหม ไมมีใครเสมอเหมือน ทรงย่ํายีมาร
และเสนามารไดแลว จะไมพึงเลื่อมใสเลา แมคนที่เกิด
ในเหลากอคนดํา ก็ยอ มเลื่อมใส ผูใ ดปรารถนาจะตาม
ฉันมา ก็เชิญตามมา หรือผูใดไมปรารถนาก็จงกลับไป
เถิด แตตัวฉันจะบวชในสํานักของพระพุทธเจาผูมีพระปญญาอยางประเสริฐนี้ละ.
พอเสลพราหมณผูอาจารยพูดจบลง ทันใดนั้นเอง มาณพอันเตวาสิก
๓๐๐ คนเปนผูมุงจะบวชเหมือนกัน จึงกลาวคาถาวา
ถาทานอาจารยชอบใจคําสอน ของพระสัมมสัมพุทธเจานี้ แมขาพเจาทั้งหลายก็จะพากันบวชในสํานัก
ของพระพุทธเจาผูมีปญญาอยางประเสริฐ.
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เสลพราหมณกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พราหมณ ๓๐๐ คนนี้ พา
กันประฌมอัญชลีทูลขอบรรพชาวา ขาพระองคทั้งหลาย
จักประพฤติพรหมจรรยในสํานักของพระองค พระเจาขา.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา
ทานทั้งหลายจงเปนภิกษุมาเถิด พรหมจรรยเรากลาว
ดีแลว อันผูบ รรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล
เพราะการบวชในศาสนานี้ ไมไรผลแกบุคคลผูไมประมาทศึกษาอยู.
ครั้นพระเสลเถระไดบรรลุอรหัตแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะประกาศอรหัตผลที่ตนไดบรรลุ จึงกลาวคาถา ๔ คาถา
ความวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุ นับแตวันที่
ขาพระองคทั้งหลายถึงสรณคมนลวงไปแลวได ๗ วัน ครบ
๘ วันเขาวันนี้ ขาพระองคทั้งหลายเปนผูมีอินทรียอนั ฝก
แลว ในศาสนาของพระองค พระองคเปนผูตื่นแลวและ
ยังทรงปลุกผูอื่นใหตื่นไดอีกดวย พระองคเปนครูผูสั่งสอน
แกทวยเทพและมนุษยทั้งหลาย เปนจอนปราชญ ทรง
ครอบงํามารและเสนามาร ทรงตัดอนุสัยไดแลว ทรง
ขามหวงแหงสังสารวัฏไดแลว ทรงยังหมูสตั วนี้ใหขาม
หวงแหงสังสารวัฏไดดวย ทรงกาวลวงอุปธิไดแลว ทรง
ทําลายอาสวะทั้งหลายไดแลว ทรงเปนผูไมมีความยึดมั่น
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ทรงละความขลาดกลัวตอภัยไดแลว เหมือนสีหราชผูไม
ครัน่ ครามตอหมูเนื้อฉะนั้น ขาแตพระองคผูแกลวกลา
ภิกษุ ๓๐๐ รูปเหลานี้ พากันมายืนประณมอัญชลีอยูพรอม
หนา ขอพระองคโปรดทรงเหยียดฝาพระบาททั้งสองมา
เถิด ภิกษุผูประเสริฐทั้งหลายจะขอถวายบังคมพระองค
ผูเปนพระศาสดา.
จบเสลเถรคาถา

อรรถกถาเสลเถรคาถาที่ ๖
คาถาของทานพระเสลเถระ มีคําเริ่มตนวา ปริปุณฺณกาโย สุรุจิ
ดังนี้. เรื่องนี้มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระ พระเถระนี้
บังเกิดในเรือนมีตระกูล พอรูเดียงสา ไดเปนหัวหนาคณะ ชักชวนบุรุษ
๓๐๐ คน พรอมกับพวกบุรุษเหลานั้น ใหสรางพระคันธกุฎีถวายพระศาสดา เมื่อสรางพระคันธกุฎีเสร็จแลว บําเพ็ญมหาทานแดพระผูมีพระภาคเจาพรอมทั้งภิกษุสงฆ ใหพระศาสดาและภิกษุทั้งหลายครองไตรจีวร.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาอยูแตในเทวโลกเทานั้น ตลอดพุทธันดร
หนึ่ง จุติจากเทวโลกนั้นแลว ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในตระกูลพราหมณ ในพราหมณคาม ชื่อ
อาปณะ ในอังคุตตราปะชนบท ไดนามวา เสละ เขาเจริญวัยแลวเรียน
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สําเร็จไตรเพท และศิลปของพราหมณทั้งหลาย บอกมนตแกมาณพ ๓๐๐
คน อยูอาศัยในพราหมณคาม ชื่ออาปณะ.
ก็สมัยนั้น พระศาสดาเสด็จจากเมืองสาวัตถี เสด็จจาริกไปใน
อังคุตตราปะ พรอมกับภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป ทรงเห็นความแกกลาแหงญาณ
ของเสละกับพวกอันเตวาสิก จึงประทับอยูในไพรสณฑแหงหนึ่ง. ครั้งนั้น
ชฎิลชื่อเกนิยะ ไดสดับวาพระศาสดาเสด็จมา จึงไปในไพรสณฑนั้น
นิมนตพระศาสดาพรอมกับภิกษุสงฆ เพื่อเสวยในวันรุงขึ้น แลวจัดแจง
ของเคี้ยวของฉันมากมายในอาศรมของตน.
ก็สมัยนั้น เสลพราหมณกับมาณพ ๓๐๐ คน เดินเที่ยวพักผอนไป
โดยลําดับ ไดเขาไปยังอาศรมของเกนิยชฎิล เห็นชฎิลทั้งหลายตระเตรียม
อุปกรณทาน ดวยกิจมีการฝาฟนและกอเตาไฟเปนตน จึงถามดวยคํามี
อาทิวา ทานเกนิยะ มหายัญปรากฏเฉพาะแกทานหรือ ? เมื่อเกนิยชฎิลนั้น
กลาววา ขาพเจานิมนตพระผูมีพระภาคเจามาเสวยในวันพรุงนี้ พอไดฟง
คําวา พุทโธ เทานั้น เปนผูราเริงดีใจ เกิดปติโสมนัส ในทันใดนั้นไดเขา
เฝาพระศาสดาพรอมกับมาณพทั้งหลายไดรับการปฏิสันถารแลว นั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ในพระวรกาย
ของพระผูมีพระภาคเจา จึงคิดวา ผูประกอบดวยลักษณะเหลานั้น จะเปน
พระเจาจักรพรรดิ หรือเปนพระพุทธเจาผูมีกิเลสเพียงดังหลังคาเปดแลว
ในโลก ก็ทา นผูนี้เปนนักบวช และเราก็ไมรูวาเปนพระพุทธเจาหรือไม
แตเราก็ไดสดับมาจากพราหมณผูเฒาผูแก ผูเปนอาจารยและปาจารยบอก
เลาไววา ทานผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น ยอมกระทําตนให
๑

๑. ใน ขุ. สุ. เสลสูตร เปน เกณิยชฎิล.
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ปรากฏในวรรณะของตนซึ่งสํารวมอยู เพราะวา ผูมิใชพระสัมมาสัมพุทธเจา ถูกคนยืนอยูตรงหนาชมเชยดวยพุทธคุณทั้งหลายอยู ยอมขลาดกลัว
ถึงความเกอเขิน เพราะความเปนผูถึงความไมกลาหาญ (และ) เพราะ
ความเปนผูไมอดทนตอการยอนถาม. ถากระไร เราพึงชมเชยพระสมณโคดมตอหนา ดวยคาถาทั้งหลายอันเหมาะสม ก็ครั้นคิดอยางนี้แลวจึง
ไดชมเชยพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถา ๖ คาถา ความวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระองคผูมีพระวิริยภาพ
มีพระสรีรกายสมบูรณ มีพระรัศมีงดงามชวนใหนาดูยิ่ง
นัก พระฉวีวรรณก็ผุดผองดังทองคํา พระเขี้ยวแกวทั้ง
ซายขวาก็สุกใส ดวยวาลักษณะแหงมหาบุรุษเหลาใด
ยอมมีปรากฏแกพระอริยเจา หรือแกพระบรมจักรพรรดิ
ผูเปนนระเกิดแลวโดยชอบ ลักษณะแหงมหาบุรษุ เหลานัน้
ยอมมีปรากฏในพระกายของพระองคครบทุกสิ่ง
พระองคมีดวงพระเนตรแจมใส พระพักตรผุดผอง พระวรกายทั้งสูงทั้งใหญและตั้งตรง มีพระเดชรุงโรจน อยู
ในทามกลางแหงหมูพระสมณะ ปานดังดวงอาทิตยฉะนั้น
พระองคทรงเปนภิกษุหมูค ุณสมบัติงดงามนาชม มีพระฉวีวรรณผุดผองงดงามดังทองคํา พระองคทรงสมบูรณ
ดวยพระวรรณะ และพระลักษณะอันอุดมถึงอยางนี้ จะ
มัวมาเปนสมณะอยูทําไมกัน พระองคควรจะเปนพระราชาจักรพรรดิผูประเสริฐ ทรงปราบไพรีชนะแลว เสด็จ
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ผานพิภพเปนบรมเอกราชในสากลชมพูทวีป มีสมุทร
สาครสี่เปนขอบเขต ขาแตพระโคดม ขอเชิญพระองค
เสด็จขึ้นผานราชสมบัติเปนองคราชาธิราชจอมมนุษยนิกร
ตามพระราชประเพณีของกษัตราธิราช โดยพระชาติที่ได
เสวยราชย อันมีหมูเสวกามาตยโดยเสด็จเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปริปณ
ุ ฺณกาโย ความวา ชื่อวา มี
พระสรีระบริบูรณ เพราะมีมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการอันปรากฏชัด
บริบูรณ และเพราะมีอวัยวะนอยใหญไมต่ําทราม.
บทวา สุรุจิ ไดแก มีรัศมีแหงพระสรีระงาม.
บทวา สุชาโต ไดแก ชื่อวาบังเกิดดีแลว เพราะถึงพรอมดวย
ความสูงและความใหญ และเพราะถึงพรอมดวยทรวดทรง.
บทวา จารุทสฺสโน ความวา ชือ่ วา มีพระทัศนะการเห็นงาม
เพราะมีพระทัศนะงามนารื่นรมยใจ ไมนาเกลียด ทําใหเกิดไมอิ่มแกผูที่ดู
อยูแมเปนเวลานาน. แตบางอาจารยกลาววา บทวา จารุทสฺสโน แปลวา
มีพระเนตรงาม.
บทวา สุวณฺณวฺโณ แปลวา มีพระวรรณะดุจทองคํา.
บทวา อสิ แปลวา ไดมีแลว, ก็บทนี้พึงประกอบกับทุกบท โดย
นัยมีอาทิวา ปริปุณฺณกาโย อสิ ไดมีกายบริบูรณ.
บทวา สุสุกฺกทาโ ไดแก มีพระเขี้ยวแกวสุกใสดี. จริงอยู พระรัศมีขาวดุจแสงจันทรเปลงออกจากพระเขี้ยวแกวทั้งสองของพระผูมีพระภาคเจา.
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บทวา วีริยวา ไดแก ทรงประกอบดวยความดียิ่งแหงความ
บริบูรณของพระวิริยบารมี และความถึงพรอมแหงสัมมัปปธานความเพียร
ชอบ ๔ ประการ โดยทรงอธิษฐานความเพียรอันประกอบดวยองค ๔.
บทวา นรสฺส หิ สุชาตสฺส ไดแก ผูเปนนระเกิดแลวโดยชอบ
ดวยดี เพราะความบริบูรณแหงพระบารมี ๓๐ ถวน หรือจักรพรรดิวัตร
อันประเสริฐ อธิบายวา ผูเปนมหาบุรุษ.
บทวา สพฺเพ เต ความวา คุณของพระรูปใด กลาวคือมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ มีความที่ทรงมีพระบาทประดิษฐานอยูดวยดี
เปนตน ซึ่งไดโวหารวาพยัญชนะ เพราะทําความเปนมหาบุรุษ คือความ
เปนบุคคลผูเลิศในโลกใหปรากฏ และกลาวคืออนุพยัญชนะ ๘๐ มีความ
ที่ทรงมีพระนขาแดงและพระนขานูนยาวเปนตน
คุณแหงพระรูปนั้น
ทั้งหมดไมมีเหลือ มีอยูในพระกายของพระองค ดังนี้ เปนคําที่เหลือ.
ดวยบทวา มหาปุรสิ ลกฺขณา นี้ เสลพราหมณกลาวซ้ําตามระหวาง
คําของพยัญชนะทั้งหลายที่กลาวแลวในเบื้องตนนั้นเอง.
บัดนี้ เมื่อจะกลาวชมเชยพระผูมีพระภาคเจา ดวยพระลักษณะที่
ตนชอบใจ เฉพาะในบรรดาพระลักษณะเหลานั้น จึงกลาวคํามีอาทิวา
ปสนฺนเนตฺโต ดังนี้.
จริงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา มีพระเนตรผองใส เพราะ
ถึงพรอมดวยความใสแหงวรรณะ ๕. ชื่อวามีพระพักตรผุดผอง เพราะทรง
มีพระพักตรดุจพระจันทรเต็มดวง. ชือ่ วามีพระกายสูงใหญ เพราะสมบูรณ
ดวยสวนสูงและสวนใหญ. ชื่อวามีพระกายตรง เพราะมีพระวรกายตรง
ดุจกายพระพรหม. ชื่อวามีพระเดชรุงโรจน เพราะทรงมีความโชติชวง.
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บัดนี้ เมื่อจะประกาศถึงความมีพระเดชรุงโรจนนั้นนั่นแหละ ดวย
การเปรียบดวยพระอาทิตย จึงกลาวคํามีอาทิวา มชฺเฌ สมณสงฺฆสฺส
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาทิจฺโจว วิโรจสิ ความวา พระอาทิตยเมื่อขึ้นยอมขจัดความมืดทั้งปวง กระทําความสวางไพโรจนอยู
ฉันใด แมพระองคก็ฉันนั้น ยอมขจัดความมืดคืออวิชชาทั้งปวงทั้งภายใน
และภายนอก กระทําแสงสวางคือญาณรุงโรจนอยู.
ชื่อวาทรงมีคุณสมบัติงามนาดู เพราะนํามาซึ่งทัศนสมบัติ สมบัติ
แหงการนาดูอันมีอยูในพระองค เพราะทรงมีพระรูปนาดู และเพราะ
ประกอบดวยการเห็นที่ดี ๕ ประการ.
บทวา อุตฺตมวณฺณิโน ไดเเก ทรงสมบูรณดวยพระวรรณะอัน
อุดม.
บทวา จกฺกวตฺตี ความวา ชื่อวา เปนพระเจาจักรพรรดิ เพราะ
ยังจักรรัตนะใหเปนไป, เพราะประพฤติดวยจักรสมบัติ ๘ ประการ และ
ยังคนอื่นใหประพฤติจักรสมบัติ ประการนั้น (และ) เพราะทรงมีวัตร
แหงจักรคืออิริยาบถ เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกคนอื่น, อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
เปนพระเจาจักรพรรดิ เพราะทรงมีวัตรแหงอาณาจักรที่คนเหลาอื่น
ครอบงําไมได เพราะประกอบดวยอัจฉริยธรรม ๔ และสังคหวัตถุ ๔
ดังนี้ก็มี.
บทวา รเถสโภ ไดแก เปนบุรษุ ผูองอาจชาติอาชาไนยในทหาร
รถทั้งหลาย อธิบายวา เปนทหารรถผูใหญ.
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บทวา จาตุรนฺโต ไดแก เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปน
ที่สุด.
บทวา วิชิตาวี แปลวา ชัยชนะของผูชนะ.
บทวา ชมฺพุสณฺฑสฺส ไดแก ชมพูทวีป. จริงอยู พราหมณเมื่อ
จะแสดงความเปนใหญทั้งหลายตามที่ปรากฏ จงกลาวอยางนั้น. ก็พระเจา
จักรพรรดิยอมเปนใหญในมหาทวีปทั้ง ๔ พรอมทั้งทวีปนอย.
บทวา ขตฺติยา ไดแก กษัตริยโ ดยชาติ.
บทวา ราชาโน ไดแก ราชาเหลาใดเหลาหนึ่งผูครองราชย.
บทวา อนุยนฺตา ไดแก เหลาเสวกผูตามเสด็จ.
บทวา ราชาภิราชา ไดแก เปนพระราชาที่พระราชาทั้งหลายบูชา,
อธิบายวา เปนพระเจาจักรพรรดิ.
บทวา มนุชินฺโท ไดแก ผูเปนใหญในมนุษย อธิบายวา ผูเปน
ใหญยิ่งแหงพวกมนุษย.
เมื่อเสลพราหมณกลาวอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรง
กระทําใหบริบูรณซึ่งมโนรถ ของเสลพราหมณนี้ที่วา ผูที่เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น เมื่อใคร ๆ กลาวคุณของตน ยอมกระทําตนให
ปรากฏ จึงตรัสพระคาถานี้วา
ดูกอนเสลพราหมณ เราเปนพระราชาอยูแลว คือ
เปนพระธรรมราชาผูยอดเยี่ยม เราจักยังธรรมจักรซึ่ง
ใคร ๆ ใหเปนไปไมได ใหเปนไป.
ในพระคาถานั้นมีอธิบายดังตอไปนี้ :- ดูกอนเสลพราหมณ ใน
ขอที่ทานออนวอนเราวา ควรเปนพระเจาจักรพรรดินั้น เราเปนผูมีความ
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ขวนขวายนอย เราเปนพระราชา เมื่อความเปนราชามีอยู คนอื่นแม
เปนพระราชายอมปกครองไปไดรอยโยชนบาง สองรอย สามรอย สีร่ อย
หารอยโยชนบาง แมเปนพระเจาจักรพรรดิ ก็ปกครองเพียงทวีปทั้ง ๔
เปนที่สุดฉันใด เราเปนผูมีวิสัยคือเขตแดนอันกําหนดไวฉันนั้น หามิได.
ก็เราเปนธรรมราชผูยอดเยี่ยม ยอมสัง่ สอนโลกธาตุหาประมาณมิได โดย
ขวาง จากภวัคคพรหมถึงอเวจีเปนที่สุด. ก็สัตวทั้งหลายชนิดที่ไมมีเทา
เปนตน มีประมาณเพียงใด เราเปนผูเลิศแหงสัตวทั้งหลายมีประมาณ
เพียงนั้น. ก็ใคร ๆ ผูแมนี้เหมือนกับเราดวยศีล. ฯลฯ หรือดวยวิมุตติญาณทัสสนะ ยอมไมมี ผูยิ่งกวาเราจักมีมาแตไหน. เรานั้นเปนพระธรรมราชาผูยอดเยี่ยมอยางนี้ ยอมยังจักรใหเปนไปโดยธรรม กลาวคือโพธิปกขิยธรรม อันตางดวยสติปฏฐาน เปนตนอันยอดเยี่ยมทีเดียว คือ
ยอมยังอาณาจักรใหเปนไป โดยนัยมีอาทิวา ทานจงละสิ่งนี้ จงเขาถึงสิ่ง
นี้อยู หรือยังธรรมจักรนัน่ แหละใหเปนไปโดยปริยัติธรรมมีอาทิวา ภิกษุ
ทั้งหลาย ก็นี้แลทุกขอริยสัจ.
บทวา จกฺก อปฺปติวตฺติย ความวา จักรใดอันสมณะ ฯลฯ หรือ
ใคร ๆ ในโลก ใหหมุนกลับไมได.
เสลพราหมณเห็นพระผูมีพระภาคเจา ทรงประกาศพระองคออกมา
อยางนี้ เกิดปติโสมนัส เพื่อจะการทําใหแนนเขา จึงกลาวคาถา ๒ คาถาวา
ขาแตพระโคดม พระองคทรงปฏิญาณวา เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนพระธรรมราชาผูยอดเยี่ยม ทั้ง
ยังตรัสยืนยันวา ทรงยังจักรใหเปนไปโดยธรรม ใครหนอ
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เปนเสนาบดีของพระองค เปนสาวกผูประพฤติตาม
พระองคผูเปนศาสดา ใครจะประกาศธรรมจักรนี้ ที่
พระองคทรงประกาศแลว ใหเปนไปตามได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โก นุ เสนาปติ ความวา พราหมณ
ถามวา ใครหนอเปนเสนาบดีของพระธรรมราชาผูเจริญ ผูประกาศตามซึ่ง
จักรที่ทรงประกาศแลวโดยธรรม.
ก็สมัยนั้น ทานพระสารีบุตรนั่งอยู ณ พระปรัศวเบื้องขวาของ
พระผูมีพระภาคเจา งดงามดวยสิริ ดุจแตงทองคํา, พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อจะทรงแสดงพระสารีบุตรนั้น จึงตรัสพระคาถาวา
ดูกอนแสลพราหมณ สารีบุตรผูอนุชาตบุตรของเรา
ตถาคต จะประกาศตามธรรมจักรอันยอดเยี่ยม ที่เรา
ประกาศแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุซาโต ตถาคต ความวา ผูเปน
อนุชาคบุตรของตถาคต. อธิบายวา เกิดในอริยชาติโดยพระตถาคตเปน
เหตุ.
พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณปญหาที่เสลพราหมณถามวา ใคร
หนอเปนเสนาบดีของพระองค ดังนี้ อยางนี้แลว มีพระประสงคจะทรง
กระทําเสลพราหมณใหหมดสงสัย ในขอที่ถามวา พระองคทรงปฏิญญา
วาเปนพระสัมพุทธเจานั้น เพื่อจะใหเขารูวา เรายอมไมปฏิญญาดวยสัก
แตวาปฏิญญาเทานั้น เราเปนพระพุทธเจา แมเพราะเหตุนี้ ดังนี้ จึงตรัส
พระคาถาวา
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เรารูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง เจริญธรรมทีค่ วรเจริญ ละ
ธรรมทีค่ วรละ เพราะเหตุนั้น เราจึงเปนพระพุทธเจา
นะพราหมณ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภิฺเยฺย ไดแก สัจจะ ๔ คือ
อริยสัจ ๔, จริงอยู คําวา อภิฺเย นั่น เปนศัพทสามัญทั่วไปแก
สัจจะ และอริยสัจ ๔.
บรรดาอริยสัจเหลานั้น มรรคสัจใดควรเจริญ และสมุทัยสัจใด
ควรละ แมนิโรธสัจและทุกขสัจอันเปนตัวผลของมรรคสัจและสมุทัยสัจนั้น
ก็ยอมเปนอันถือเอาดวยศัพททั้งสองนั้น เพราะผลสําเร็จไดดวยศัพทอัน
เปนเหตุเทานั้น ดวยเหตุนั้น แมคํานี้วา เราทําใหแจงธรรมที่ควรทําให
แจง เรากําหนดรูธรรมทีค่ วรกําหนดรู ดังนี้ ก็เปนอันกลาวไวแนนอนใน
คาถานั้น. อีกอยางหนึ่ง ก็คําวา เรารูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่งนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศความเปนผูตรัสรูพรอม ในการรูยิ่งซึ่งไญยธรรม
แมทั้งปวง โดยอุเทศ เมื่อจะทรงแสดงเอกเทศสวนหนึ่งแหงความเปน
ผูตรัสรูพรอมนั้น โดยนิเทศ จึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา และเราเจริญ
แลวซึ่งธรรมที่ควรเจริญ ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง ดวยคําวา เราเจริญธรรมที่ควรเจริญ ละธรรม
ที่ควรละ นี้ ยอมเปนอันระบุพระพุทธคุณแมทั้งสิ้น เพราะมีการเจริญ
และการละนั้นเปนมูล โดยมุขคือการระบุถึงญาณสัมปทาและปหานสัมปทา
ของพระองค เพราะฉะนั้น พระองคจึงตรัสวา เพราะฉะนั้น เราจึง
เปนพระพุทธเจา นะพราหมณ.
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จริงอยู เพราะถือเอาวิชชาและวิมุตติโดยทุกประการ ดวยศัพทวา
อภิฺเยฺย อภิฺาต พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงความเปน
สัจจะทั้ง ๔ ซึ่งเปนไปกับดวยผล พรอมทั้งเหตุสมบัติ จึงทรงประกาศ
ความที่พระองคเปนพระพุทธเจา โดยถูกตองของพระองคโดยญาณ โดย
เหตุวาเรารูสิ่งทั้งปวงที่ควรรู. จึงไดเปนพระพุทธเจา.
ครั้นทรงการทําพระองคใหปรากฏโดยตรงอยางนี้แลว เพื่อจะให
ขามพนความเคลือบแคลงในพระองค เมื่อจะทรงทําพราหมณใหเกิดความ
อุตสาหะ จึงไดตรัสพระคาถา ๓ คาถาวา
ดูกอนพราหมณ ทานจงนําความเคลือบแคลงในเรา
ออกเสีย จงนอมใจเชื่อเถิด เพราะการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาเนือง ๆ ที่ปรากฏขึ้นในโลก เปนการหาได
ยาก. ดูกอนพราหมณ เราเปนพระพุทธเจา เปนหมอ
ผาตัดลูกศรคือกิเลสชั้นเยี่ยม เราเปนดังพรหม ลวงพน
การชั่งตวง เปนผูย่ํายีมารและเสนามาร ทําผูที่มิใชมิตร
ทุกจําพวกไวในอํานาจได ไมมีภยั แตที่ไหน ๆ เบิกบาน
อยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วินยสฺสุ ไดแก ทานจงนําออกเสีย คือ
จงตัดเสีย. บทวา กงฺข ไดแก ความลังเลใจ.
บทวา อธิมุจฺจสฺสุ ความวา ทานจงทําความนอมใจเชื่อ คือจง
เชื่อวาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา.
บทวา ทุลฺลภ ทสฺสน โหติ สมฺพุทฺธาน ความวา เพราะโลกยอม
วางจากพระพุทธเจาตั้งอสงไขยกัป.
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บทวา สลฺลกตฺโต ไดแก เปนผูผาตัดลูกศร คือกิเลสมีราคะ
เปนตน.
บทวา พฺรหฺมภูโต แปลวา เปนผูประเสริฐสุด.
บทวา อติตุโล แปลวา ลวงพนการชั่งตวง คือไมมีผูเปรียบเทียบ.
บทวา มารเสนปฺปมทฺทโน ไดแก เปนผูย่ํายีมารและเสนามารซึ่ง
มีที่มาอยางนี้วา กามทั้งหลายเหลานั้น เปนเสนาที่หนึ่ง ดังนี้.
บทวา สพฺพามิตฺเต ไดแก ขาศึกทั้งปวง กลาวคือขันธมาร กิเลสมาร อภิสังขารมาร มัจจุมาร และเทวปุตตมาร.
บทวา วเส กตฺวา ไดแก ทําไวในอํานาจของตน.
บทวา โมทามิ อกุโตภโย ความวา เราไมมีภัยแตที่ไหน ๆ เบิกบานอยูดวยสุขอันเกิดจากสมาธิ และสุขในผลและนิพพาน.
เมื่อตรัสอยางนี้แลว เสลพราหมณเกิดความเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา ในขณะนั้นเอง เปนผูมุงตอการบรรพชา ผูประดุจถูก
อุปนิสัยสมบัติอันถึงความแกกลากระตุนเตือน จึงกลาวคาถา ๓ คาถาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอเชิญพระองคทรงสดับคํา
ของขาพระองคนี้กอน พระตถาคตผูมีพระจักษุ เปน
แพทยผาตัดลูกศร ทรงมีความเพียรยิ่งใหญ ไดตรัส
พระวาจาเหมือนราชสีหบันลือสีหนาทในปา ใครไดเห็น
พระองคผูประเสริฐ ผูลวงพนการชั่งตวง ทรงย่ํายีมาร
และเสนามารแลว จะไมพึงเลื่อมใสเลา แมชนผูเกิดใน
เหลากอคนดํา ก็ยอมเลื่อมใส ผูใ ดจะตามฉันมา ก็เชิญ
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ตามมา หรือผูใดไมปรารถนา ก็จงกลับไปเถิด แตตัวฉัน
จะบวชในสํานักของพระพุทธเจา ผูมีพระปญญาประเสริฐ
นี้ละ.
บรรดาคําบทเหลานั้น บทวา กณฺหาภิชาติโก ไดแก ผูมชี าติต่ํา คือ
ผูดํารงอยูในภาวะมืดมาแลวมืดไปภายหนา.
ลําดับนั้น มาณพแมเหลานั้น ก็เปนผูมุงตอการบรรพชาในที่นั้น
เหมือนกัน เพราะเปนผูถึงพรอมดวยเหตุ เหมือนกุลบุตรผูไดบําเพ็ญ
บุญญาธิการไวกับเสลพราหมณนั้น จึงกลาวคาถาวา
ถาทานอาจารยชอบใจคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา แมขาพเจาทั้งหลาย ก็จะพากันบวชในสํานักของ
พระพุทธเจาผูมีพระปญญาประเสริฐ.
ลําดับนั้น เสลพราหมณมีจิตยินดีในมาณพเหลานั้น เมือ่ จะแสดง
มาณพเหลานั้น และทูลขอบรรพชา จึงกลาวคาถาวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พราหมณ ๓๐๐ คนนี้ พา
กันประณมมืออัญชลีทูลขอบรรพชาวา ขาพระองค
ทั้งหลายจักประพฤติพรหมจรรยในสํานักของพระองค.
ลําดับนั้น เพราะเหตุเสลพราหมณเปนหัวหนาคณะของบุรุษ ๓๐๐
คนเหลานั้นนั่นแหละ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระ โดยนัย
ดังกลาวไวในหนหลัง ไดปลูกมูลคือกุศลไว บัดนี้ แมในปจฉิมภพ
ก็บังเกิดเปนอาจารยของบุรุษเหลานั้นแหละ ก็ญาณของเสลพราหมณและ
มาณพเหลานั้นก็แกกลา ทั้งอุปนิสัยแหงความเปนเอหิภิกขุก็มีอยู เพราะ-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 108

ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงใหคนเหลานั้นทั้งหมดบวช โดย
การบวชดวยความเปนเอหิภิกขุ จึงตรัสพระคาถาวา
พรหมจรรยเรากลาวดีแลว อันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง
ไมประกอบดวยกาล เพราะการบวชในศาสนานี้ไมไรผล
แกบุคคลผูไมประมาท ศึกษาอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺทิฏิก แปลวา เห็นประจักษ.
บทวา อกาลิก ไดแก ไมพึงบรรลุผลในกาลอื่น เพราะเกิดผลใน
ลําดับมรรค.
บทวา ยตฺถ แปลวา เพราะพรหมจรรยใดเปนนิมิต. จริงอยู
บรรพชาอันมีมรรคพรหมจรรยเปนนิมิต ไมเปนหมัน คือไมไรผล. อีก
อยางหนึ่ง บทวา ยตฺถ ความวา ผูไมประมาท คือผูเวนจากการอยู
ปราศจากสติ ศึกษาอยูในสิกขา ๓ ในศาสนาใด.
ก็ครั้นตรัสอยางนี้แลว จึงไดตรัสวา ทานทั้งหลายจงเปนภิกษุมา
เถิด. ในขณะนั้นเอง คนทั้งหมดนั้นเปนผูทรงบาตรและจีวรอันสําเร็จ
ดวยฤทธิ์ เปนประดุจพระเถระ ๖๐ พรรษา ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลวแวดลอมอยู.
เสลพราหมณนั้นครั้นบวชแลว บําเพ็ญวิปสสนา ในวันที่ ๗ พรอม
ทั้งบริษัทไดบรรลุพระอรหัต. ดวยเหตุนั้น ทานจงกลาวไวในอปทานวา
ขาพระองคเปนเจาของถนน อยูใ นนครหังสวดี ได
ประชุมบรรดาญาติของขาพระองคแลว ไดกลาวดังนี้วา
พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก เปนบุญเขตอันสูง
๑

๑. ขุ. อ. ๓๒/ขอ ๓๙๔.
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สุด พระองคเปนผูสมควรรับเครื่องบูชาของโลกทั้งปวง
กษัตริยก็ดี ชาวนิคมก็ดี พราหมณมหาศาลก็ดี ลวนมี
จิตเลื่อมใสโสมนัส ไดพากันประพฤติธรรมเปนอันมาก
พลชาง พลมา พลรถ พลเดินเทา ลวนมีจติ เลื่อมใส
โสมนัส ไดพากันประพฤติธรรมเปนอันมาก คนครึ่งชาติ
พอเปนกษัตริยแมเปนศูทรก็ดี ราชบุตรก็ดี พอคาก็ดี
พราหมณก็ดี ลวนมีจิตเลื่อมใสโสมนัส ไดพากัน
ประพฤติธรรมเปนอันมาก พอคาก็ดี คนรับจางก็ดี คน
รับใชอาบน้ําก็ดี ชางกรองดอกไมก็ดี ลวนมีจิตเลื่อมใส
โสมนัส ไดพากันประพฤติธรรมเปนอันมาก ชางยอม
ก็ดี ชางหูกก็ดี ชางเย็บผาก็ดี ชางกัลบกก็ดี ลวนมีจิต
เลื่อมใสโสมนัส ไดพากันประพฤติธรรมเปนอันมาก ชาง
ศรก็ดี ชางกลึงก็ดี ชางหนังก็ดี ชางถากก็ดี ลวนมีจิต
เลื่อมใสโสมนัส ไดพากันประพฤติธรรมเปนอันมาก
ชางเหล็กก็ดี ชางทองก็ดี ชางดีบุกและชางทองแดงก็ดี
ลวนมีจติ เลื่อมใสโสมนัส ไดพากันประพฤติธรรมเปน
อันมาก ลูกจางก็ดี ชางซักรีดก็ดี ทาสและกรรมกรก็ดี
เปนอันมากไดพากันประพฤติธรรมตามกําลังของตน ๆ คน
ตักน้ําขายก็ดี คนขนไมก็ดี ชาวนาก็ดี คนเกี่ยวหญาก็ดี
ไดพากันประพฤติธรรมตามกําลังของตน ๆ. คนขาย
ดอกไม คนขายพวงมาลัย คนขายรบไมและคนขาย
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ผลไม ไดพากันประพฤติธรรมตามกําลังของตน ๆ. หญิง
แพศยา นางกุมภทาสี คนขายขนมและคนขายปลา ได
พากันประพฤติธรรมตามกําลังของตน ๆ. เราทั้งหมดนี้
มาประชุมรวมเปนพวกเดียวกัน ทําบุญกุศลในพระพุทธเจาผูเปนเขตบุญอยางยอดเยี่ยม ญาติเหลานั้นฟง
คําของขาพระองคแลว รวมกันเปนคณะในขณะนั้น แลว
กลาววา พวกเราควรใหสรางโรงฉันอันทําอยางสวยงาม
ถวายแกภิกษุสงฆ. ขาพระองคใหสรางโรงฉันนั้นสําเร็จ
แลว มีใจเบิกบานยินดี แวดลอมดวยญาติทั้งหมดนั้น
เขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา ครัน้ เขาเฝาพระสัมพุทธเจา
ผูเปนนาถะของโลก ผูประเสริฐกวานระ ถวายบังคม
แทบพระบาทของพระศาสดาแลว ไดกราบทูลคํานี้วา
ขาแตพระวีรมุนี บุรุษประมาณ ๓๐๐ คนนี้ รวมกันเปน
คณะ ขอมอบถวายโรงฉันอันสรางอยางสวยงามแด
พระองค ขอพระองคผูมีจักษุ ผูเปนประธานของภิกษุสงฆ โปรดทรงรับเถิด. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
พระคาถาเหลานี้ ตอหนาบุรุษ ๓๐๐ คนวา บุรษุ ทั้ง ๓๐๐
คนและผูเปนหัวหนา รวมกันประพฤติ ทานทั้งปวงพากัน
ทําแลว จักไดเสวยสมบัติเมื่อถึงภพหลังสุด ทานทั้งหลาย
จักเห็นนิพพานอันเปนภาวะเย็นอยางยอดเยี่ยม ไมแก
ไมตาย เปนแดนเกษม พระพุทธเจาผูยอดเยี่ยมกวาผูรู
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ธรรมทั้งปวง ทรงพยากรณอยางนี้ ขาพระองคไดฟง
พระพุทธพจนแลวไดเสวยโสมนัส ขาพระองครื่นรมย
อยูใ นเทวโลกตลอด ๓ หมืน่ กัป เปนใหญกวาเทวดา
เสวยรัชสมบัตอิ ยูในเทวโลก ๕๐๐ กัป ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๑,๐๐๐ ครัง้ ไดเปนพระเจาประเทศราช
อันไพบูลย โดยคณนานับมิไดในรัชสมบัติ ในมนุษยนี้
มีพวกญาติเปนบริษัท ในภพอันเปนที่สุดที่ถึงนี้ ขาพระองคเปนบุตรพราหมณชื่อวาเสฏฐะ ผูสั่งสมสมบัติ
ไวประมาณ ๘๐ โกฏิ ขาพระองคมีชื่อวาเสละ ถึงทีส่ ุด
ในองค ๖ แวดลอมดวยศิษยของตน เดินเที่ยวไปสูวิหาร
ไดเห็นดาบสชื่อเกนิยะ ผูเต็มไปดวยภาระคือชฎา จัด
แจงเครื่องบูชา จึงไดถามดังนี้วา ทานจักทําอาวาหมงคล
วิวาหมงคล หรือทานเชื้อเชิญพระราชา.
เกนิยะดาบสตอบวา
เราใครจะบวงสรวงบูชาพราหมณที่สมมติกนั วาประเสริฐ เราไมไดเชื้อเชิญพระราชา ไมมีการบวงสรวง
อาวาหมงคลของเราไมมี และวิวาหมงคลของเราก็ไมมี
พระพุทธเจาผูใหเกิดความยินดีแกศากยะทั้งหลาย ประเสริฐที่สุดในโลกพรอมทั้งเทวโลก ทรงทําประโยชน
เกื้อกูลแกโลกทั้งปวง ทรงนําสุขมาใหแกสรรพสัตว วันนี้
เรานิมนตพระองค เราจัดแจงเครื่องบูชานี้เพื่อพระองค
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พระพุทธเจามีรัศมีดุจสีมะพลับ มีพระคุณหาประมาณ
มิได ไมมีผูเปรียบ ไมมใี ครเสมอดวยพระรูป เรา
นิมนตเพื่อเสวย ณ วันพรุงนี้ และพระองคมีพระพักตร
ราเริงดังปากเบา สุกใสเชนกับถานเพลิงไมตะเคียน
เปรียบดวยสายฟา เปนมหาวีระ เปนนาถะของโลก เรา
นิมนตแลว พระพุทธเจาพระองคนั้น เปรียบเหมือนไฟ
บนยอดภูเขา ดังพระจันทรวันเพ็ญ เชนกับสีแหงไฟ
ไหมไมออ เรานิมนตแลว พระพุทธเจาพระองคนั้นผูไม
ทรงครัน่ คราม ลวงภัยไดแลว ทรงทําใหเปนผูเจริญ เปน
มุนีเปรียบดวยสีหะ เปนมหาวีระ เรานิมนตแลว พระพุทธเจาพระองคนั้นทรงฉลาดในธรรมของผูตรัสรู ผูอื่น
ขมขี่ไมได เปรียบดวยชางตัวประเสริฐ เปนมหาวีระ
เรานิมนตแลว พระพุทธเจาพระองคนั้น ทรงฉลาดในฝง
คือสัทธรรม เปนพระพุทธเจาผูประเสริฐ ไมมใี ครเปรียบ
อุปมาดังโคอุสภราช เปนมหาวีระ เรานิมนตแลว พระพุทธเจาพระองคนั้น มีวรรณะไมสุด มียศนับมิได มี
ลักษณะทั้งปวงวิจิตร เปรียบดวยทาวสักกะ เปนมหาวีระ
เรานิมนตแลว พระพุทธเจาพระองคนั้น ทรงมีความ
ชํานาญ เปนผูนําหมู มีตบะ มีเดช คราไดยาก เปรียบ
ดวยพรหม เปนมหาวีระ เรานิมนตแลว พระพุทธเจา
พระองคนั้น มีธรรมเลิศนาบูชา เปนพระทศพล ถึงที่สุด
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กําลัง ลวงกําลัง เปรียบดวยแผนดิน เปนมหาวีระ เรา
นิมนตแลว. พระพุทธเจาพระองคนั้น ทรงเกลื่อนกลน
ดวยศีลและปญญา มากดวยการทรงรูแจงธรรม เปรียบ
ดวยทะเล เปนมหาวีระ เรานิมนตแลว พระพุทธเจา
พระองคนั้น ยากทีจ่ ะคราไปได ยากที่จะขมขี่ใหหวั่นไหว
เลิศกวาพรหม เปรียบดวยเขาสุเมรุ เปนมหาวีระ เรา
นิมนตแลว พระพุทธเจาพระองคนั้น มีพระญาณไมสิ้น
สุด ไมมีผูเสมอ ไมมีผูเทียบเทา ถึงความเปนยอด
เปรียบดวยทองฟา เปนมหาวีระ เรานิมนตแลว.
พระพุทธเจาพระองคนั้น เปนที่พึ่งของบรรดาผูกลัว
ภัย เปนที่ตานทานของบรรดาผูถ ึงสรณะ เปนที่เบาใจ
เปนมหาวีระ เรานิมนตแลว. พระพุทธเจาพระองคนั้น
เปนที่อาศัยแหงมนตคือความรู เปนบุญเขตของผูแสวงหา
สุข เปนบอเกิดแหงรัตนะ เปนมหาวีระ เรานิมนตแลว.
พระพุทธเจาพระองคนั้น เปนผูใหเบาใจ เปนผูทําให
ประเสริฐ เปนผูประทานสามัญผล เปรียบดวยเมฆ เปน
มหาวีระ เรานิมนตแลว. พระพุทธเจาพระองคนั้น เปน
มหาวีระที่เขายกยองในโลก เปนผูบรรเทาความมืดทั้งปวง
เปรียบดวยพระอาทิตย เปนมหาวีระ เรานิมนตแลว.
พระพุทธเจาพระองคนั้น ทรงแสดงสภาพในอารมณและ
วิมุตติ เปนมุนี เปรียบดวยพระจันทร เปนมหาวีระ เรา
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นิมนตแลว. พระพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสรูแลว เขา
ยกยองในโลก ประดับดวยลักษณะทั้งหลายหาประมาณ
มิได เปนมหาวีระ เรานิมนตแลว. พระพุทธเจาพระองค
นั้น มีพระญาณหาประมาณมิได มีศีลไมมเี ครื่องเปรียบ
มีวมิ ุตติ ไมมีอะไรเทียมทัน เรานิมนตแลว พระพุทธเจาพระองคนั้น มีธิติไมมีอะไรเหมือน มีกาํ ลังอันไม
ควรคิด มีความบากบั่นอันประเสริฐ เรานิมนตแลว
พระพุทธเจาพระองคนั้น ทรงถอนราคะ โทสะ โมหะ
และยาพิษทั้งปวงแลว เปรียบดวยยา เปนมหาวีระ เรา
นิมนตแลว. พระพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบรรเทาพยาธิ
คือกิเลสและทุกขเปนอันมาก เปรียบเหมือนโอสถ เปรียบ
เหมือนสายฟา เปนมหาวีระ เรานิมนตแลว. เกนิยพราหมณกลาวประกาศวา พุทโธ เสียงประกาศนั้นขาพระองคไดโดยแสนยาก เพราะไดฟงเสียงประกาศวา
พุทโธ ปติยอมเกิดแกขาพระองค ปติของขาพระองค
ไมจบั อยูภายในเทานั้น แผซานออกภายนอก ขาพระองค
มีใจปติ ไดกลาวดังนี้วา พระผูม ีพระภาคเจาพระองคนั้น
ผูเปนเชษฐบุรษุ ของโลก ประเสริฐกวานระ ประทับอยู
ที่ไหน เราจักไปนมัสการพระองคผูประทานสามัญผล ณ
ที่นั้น ขอทานผูเกิดโสมนัสประณมกรอัญชลี โปรดยก
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หัตถเบือ้ งขวาขึ้นชีบ้ อกพระธรรมราชา ผูบรรเทาลูกศร
คือความโศกเศราแกขาพเจาเถิด.
ทานยอมเห็นปาใหญอันเขียวขจี ดังมหาเมฆที่ขึ้น
ลอยอยู เสมอดวยดอกอัญชัน ปรากฏดุจสาคร พระพุทธเจาผูฝกบุคคลที่ยังไมไดฝก เปนมุนี ทรงแนะนํา
เวไนยสัตวใหตรัสรูโพธิปกขิยธรรม พระองคนั้นประทับ
อยูที่นนั่ ขาพระองคคนหาพระชินเจา เปรียบเหมือนคน
กระหายน้ํา คนหาน้ํา คนหิวขาว คนหาขาว ปานดังแม
โครักลูก คนหาลูกฉะนั้น ขาพระองคผูรูอาจาระและ
อุปจาระ สํารวมตามสมควรแกธรรม ใหพวกศิษยของ
ตนผูจะไปยังสํานักของพระชินเจาศึกษาวา พระผูมีพระภาคเจาทั้งหลาย ใคร ๆ คราไดโดยยาก เสด็จเที่ยวอยู
พระองคเดียว เปรียบเหมือนราชสีห ทานมาณพทั้งหลาย
ควรเดินเรียงลําดับกันมา พระพุทธเจาทั้งหลายยากที่
ใคร ๆ จะคราไป เปรียบเหมือนอสรพิษราย ดุจไกรสรมฤคราช ดังชางกุญชรที่ฝกแลวตกมันฉะนั้น ทานมาณพ
ทั้งหลายจงอยาจามและไอ เดินเรียงลําดับกันมา เขาไป
สูสํานักของพระพุทธเจาเถิด พระพุทธเจาทั้งหลายทรง
เปนผูหนักในการอยูใ นที่เรน ชอบเงียบเสียง ยากที่จะ
คราไปได ยากที่จะเขาเฝา เปนครูในมนุษยโลกพรอมทั้ง
เทวโลก เราทูลถามปญหาใด หรือไดปราศรัยโตตอบอยู

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 116

ขณะนัน้ ทานทั้งหลายจงเงียบเสียงหยุดนิ่งอยู พระองค
ทรงแสดงพระสัทธรรมอันเปนแดนเกษม เพื่อบรรลุพระนิพพาน ทานทั้งหลายจงใครครวญเนื้อความแหงธรรม
นั้น เพราะการฟงพระสัทธรรมเปนความงาม ขาพระองค
ไดเขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา ไดปราศรัยกับพระมุนี ครัน้
ผานการปราศรัยไปแลว จึงตรวจดูพระลักษณะทั้งหลาย
ไมเห็นพระลักษณะ ๒ ประการ เห็นแตพระลักษณะ ๓๐
ประการ พระมุนีทรงแสดงพระคุหยฐานอันเรนลับอยู
ในฝก ดวยฤทธิ์ และพระชินเจาทรงแสดงพระชิวหา
สอดเขาชองพระกรรณและพระนาสิก ทรงแผพระชิวหา
ปกปดถึงที่สุดพระนลาตทั้งสิ้น ขาพระองคไดเห็นพระลักษณะของพระองค บริบรู ณพรอมดวยพยัญชนะ จึง
ลงความสันนิษฐานวาเปนพระพุทธเจาแน แลวบวชพรอม
ดวยพวกศิษย ขาพระองคพรอมดวยศิษย ๓๐๐ คน ออก
บวชเปนบรรพชิต เมื่อขาพระองคทั้งหลายบวชแลวยัง
ไมถึงกึง่ เดือน ไดบรรลุถึงความดับทุกขทั้งหมด ขาพระองคทั้งหลายรวมกันทํากรรม ในบุญเขตอันยอดเยี่ยม
ทองเทีย่ วไปรวมกัน คลายกิเลสไดรวมกัน เพราะได
ถวายไมกลอนทั้งหลาย ขาพระองคจึงอยูในธรรมเปน
อันมาก เพราะกุศลที่ไดทําแลวนั้น ขาพระองคยอมได
เหตุ ๘ ประการ คือขาพระองคเปนผูอันเขาบูชาในทิศ
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ทั้งหลาย ๑ โภคสมบัติของขาพระองคนับไมถวน. ขาพระองคเปนที่พึ่งของคนทั้งปวง ๑ ความสะดุงหวาดเสียว
ไมมีแกขาพระองค ๑ ความปวยไขไมมีแกขาพระองค ๑
ขาพระองคยอมรักษาอายุไดยืนนาน ๑ ขาพระองคเปนผู
มีผิวพรรณละเอียดออน เมื่ออยูในที่ฝนตก ๑ เพราะได
ถวายไมกลอน ๘ อัน ขาพระองคจึงไดอยูในหมวดธรรม
อีกขอหนึ่ง คือปฏิสัมภิทาและอรหัต นี้เปนขอที่ ๘ ของ
ขาพระองค. ขาแตพระมหามุนี ขาพระองคมีธรรมเครื่อง
อยู อันอยูจบหมดแลว ทํากิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ
เปนบุตรของพระองคชื่อวาอัฏฐโคปานสี. เพราะไดถวาย
เสา ๕ ตน ขาพระองคจึงอยูในธรรมเปนอันมาก ดวย
ศีลกรรมที่ทําแลวนั้น ขาพระองคยอมไดเหตุ ๕ ประการ
คือขาพระองคเปนผูไมหวั่นไหวดวยเมตตา ๑ มีโภคสมบัติไมรูจักพรอง ๑ มีถอยคําควรเชื่อถือได โดยที่ขาพระองคไมตองกําจัด ๑ จิตของขาพระองคไมหวาดกลัว ๑
ขาพระองคไมเปนเสี้ยนหนามตอใคร ๆ ๑ ดวยกุศลธรรม
ที่ทําแลวนั้น ขาพระองคจึงเปนผูปราศจากมลทินในพระศาสนา. ขาแตพระมหามุนีวรี เจา ภิกษุสาวกของพระองค
มีความเคารพ มีความยําเกรง ไดทํากิจเสร็จแลว ไมมี
อาสวะ ถวายบังคมพระองค ขาพระองคไดทําบัลลังก
อันทําอยางสวยงามแลว จัดตั้งไวในศาลา ดวยกุศล
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กรรมที่ทําไวนั่น ขาพระองคยอมไดเหตุ ๕ ประการ คือ
ยอมเกิดในสกุลสูง มีโภคสมบัติมาก ๑ เปนผูมี
สมบัตทิ ั้งปวง ๑ ไมมีความตระหนี่ ๑ เมื่อขาพระองค
ปรารถนาจะไป บัลลังกก็ยอมตั้งรออยู ๑ ยอมไปสูที่
ปรารถนาพรอมดวยบัลลังกอันประเสริฐ ๑ เพราะการ
ถวายบัลลังกนั้น ขาพระองคกําจัดความมืดไดทั้งหมด
ขาแตพระมหามุนี พระเถระผูบรรลุอภิญญาและพละ
ทั้งปวง ถวายบังคมพระองค ขาพระองคทํากิจทั้งปวงอัน
เปนกิจของผูอื่นและของตนเสร็จแลว ดวยกุศลกรรม
ที่ทําแตนั้น ขาพระองคไดเขาไปสูบุรีอันมีภยั ขาพระองคไดถวายเครื่องบริโภค ในศาลาที่สรางสําเร็จแลว
ดวยกุศลกรรมที่ทําแลวนั้น ขาพระองคไดเขาถึงความ
เปนผูประเสริฐ. ผูฝ กเหลาใดเหลาหนึ่งในโลก ผูฝก
เหลานัน้ ยอมฝกชางและมา ยอมใหทําเหตุตาง ๆ นานา
แลวฝกดวยความทารุณ ขาแตพระมหาวีรเจา พระองค
หาไดฝกชายและหญิงเหมือนอยางนั้นไม พระองคทรงฝก
ในวิธีฝกอันสูงสุด โดยไมตองใชอาชญา ไมใชศาสตรา
พระมุนที รงสรรเสริญคุณแหงทาน ทรงฉลาดในเทศนา
และพระมุนีตรัสปญหาขอเดียว ยังคน ๓๐๐ คนใหตรัสรู
ได ขาพระองคทั้งหลาย อันพระองคผูเปนสารถีฝกแลว
พนวิเศษแลว ไมมอี าสวะ บรรลุอภิญญาและพละทั้งปวง
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ดับแลวในธรรมเปนที่สิ้นอุปธิ. ในกัปที่แสนแตกัปนี้
ขาพระองคไดถวายทานใดในกาลใด ดวยทานนั้น ภัย
ทั้งปวงลวงพนไปแลว นี้เปนผลแหงการถวายศาลา ขาพระองคไดเผากิเลสทั้งหลายแลว... ฯลฯ ...พระพุทธศาสนาขาพระองคไดทําเสร็จแลว.
ก็ทานพระเสลเถระ ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เขาไปเฝาพระศาสดา เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล จึงกลาวคาถาวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุ นับแตวันที่
ขาพระองคทั้งหลายถึงสรณคมน ลวงไปแลวได ๗ วัน
ครบ ๘ วันเขาวันนี้ ขาพระองคทั้งหลายเปนผูมีอินทรีย
อันฝกแลว ในศาสนาของพระองค ดังนี้ .
คําอันเปนคาถานั้นมีความวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุ
ดวยจักษุ ๕ เพราะเหตุที่ในวันที่ ๘ อันผานไปแลวจากวันนี้ พวกขาพระองคไดถึงสรณะนั้น เพราะฉะนั้น พวกขาพระองคไดเปนผูฝกแลว
ดวยการฝกในศาสนาของพระองคได ๗ วัน นาอัศจรรย อานุภาพแหง
สรณคมนของพระองค. เบื้องหนาแตนั้นไป ไดชมเชย (พระศาสดา)
ดวยคาถา ๒ คาถานี้วา
พระองคเปนผูตื่นแลว และทรงปลุกผูอื่นใหตื่นอีก
ดวย พระองคเปนครูผูสั่งสอนทวยเทพและมนุษยทั้งหลาย
เปนจอมปราชญ ทรงครอบงํามารและเสนามาร ทรงตัด

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 120

อนุสยั ไดแลว ทรงขามหวงแหงสังสารวัฏไดแลว ยังทรง
ทําใหหมูสัตวขามหวงแหงสังสารวัฏไดดวย ทรงกาวลวง
อุปธิไดแลว ทรงทําลายอาสวะทั้งหลายไดแลว ทรงเปน
ผูไมมคี วามยึดมั่น ทรงละความขลาดกลัวตอภัยไดแลว
ดุจราชสีหไมครั่นครามตอหมูเนือ้ ฉะนั้น.
ในคาถาสุดทาย ไดทูลขอถวายบังคมพระศาสดาวา
ภิกษุ ๓๐๐ รูปนี้ พากันมายืนประณมอัญชลีอยูพรอม
หนา ขอพระองคโปรดทรงเหยียดฝาพระบาททั้งสองมา
เถิด ภิกษุผูประเสริฐทั้งหลาย จะขอถวายบังคมพระองค
ผูเปนศาสดา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตุว พุทฺโธ ความวา พระองคเทานั้น
เปนพระสัพพัญูพุทธเจาในโลกนี้. พระองคเทานั้น ชื่อวาเปนพระศาสดา เพราะทรงสั่งสอนสัตวทั้งหลายดวยประโยชนปจจุบันเปนตน.
ชื่อวาเปนผูครอบงํามาร เพราะทรงครอบงําพวกมารทั้งปวง. ชื่อวาเปน
มุนี เพราะความเปนผูรู.
บทวา อนุสเย เฉตฺวา ไดแก ตัดอนุสัยมีกามราคะเปนตน ดวย
ศาสตราคือพระอริยมรรค.
บทวา ติณฺโณ ความวา พระองคเองทรงขามโอฆะใหญ คือสงสาร
ไดแลว ยังทรงใหเหลาสัตวนี้ขามไปดวยหัตถคือเทศนา.
บทวา อุปธิ ไดแก อุปธิทั้งปวงมีขันธูปธิเปนตน.
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บทวา อนุปาทาโน ไดแก ทรงละกามุปาทานเปนตน ไดทั้งหมด.
พระเถระครั้นกลาวอยางนี้แลว พรอมทั้งบริษัทไดถวายบังคมพระศาสดา
ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาเสลเถรคาถาที่ ๖
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๗. ภัททิยกาลิโคธาปุตตเถรคาถา
วาดวยความสุขอื่นจากความสุขในวิเวกไมมี
[๓๙๑] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อกอนขาพระองคจะไปไหน
ก็ขนึ้ คอชางไป แมจะนุงหมผา ก็นุงหมแตผาที่สงมาจาก
แควนกาสีมีเนื้ออันละเอียด แมจะบริโภค ก็บริโภคแต
อาหารลวนเปนขาวสาลี พรอมดวยเนื้ออันสะอาดมีโอชารส ถึงกระนั้น ความสุขนั้นก็หาไดทําจิตของขาพระองค
ยินดีเหมือนความสุขในวิเวกในบัดนี้ไม แตเดี๋ยวนี้
ขาพระองคผูมีนามวาภัททิยะ เปนโอรสของพระนางกาลิโคธา เปนผูเจริญประกอบดวยความเพียร ยินดีแตอาหาร
ที่ไดมาดวยการเที่ยวบิณฑบาต ไมถือมัน่ ในสิ่งใด ๆ เพง
ฌานอยู บัดนีข้ าพระองคผูชื่อวาภัททิยะ เปนโอรสของ
พระนางกาลิโคธา ถือการนุงหมผาบังสุกุลเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร ยินดีแตอาหารที่ไดมาดวยการ
บิณฑบาต ไมถือมัน่ ในสิ่งใด ๆ เพงฌานอยู บัดนี้
ขาพระองคถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ประกอบดวย
ความเพียร... บัดนี้ ขาพระองคใชแตผาไตรจีวรเปนวัตร
ประกอบดวยความเพียร... บัดนี้ ขาพระองคถือการเที่ยว
บิณฑบาตไปตามลําดับตรอกเปนวัตร ประกอบดวยความ
เพียร... บัดนี้ ขาพระองคถือการนั่งฉันบนอาสนะแหงเดียวเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร... บัดนี้ ขาพระ-
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องคถือการฉันอาหารเฉพาะในบาตรเปนวัตร ประกอบ
ดวยความเพียร... บัดนี้ ขาพระองคถือการหามอาหารที่
เขานํามาถวายภายหลังเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร...
บัดนี้ ขาพระองคถือการอยูปาเปนวัตร ประกอบดวย
ความเพียร... บัดนี้ ขาพระองคถือการอยูโคนไมเปนวัตร
ประกอบดวยความเพียร... บัดนี้ ขาพระองคถือการ
อยูใ นที่แจงเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร... บัดนี้
ขาพระองคถือการอยูในปาชาเปนวัตร ประกอบดวย
ความเพียร... บัดนี้ ขาพระองคถือการอยูในเสนาสนะ
ตามที่ทา นจัดใหเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร... บัดนี้
ขาพระองคถือการนั่งเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร...
บัดนี้ ขาพระองคถือการเปนผูมักนอยเปนวัตร ประกอบ
ดวยความเพียร... บัดนี้ ขาพระองคถือการเปนผูสันโดษ
เปนวัตร ประกอบดวยความเพียร... บัดนี้ ขาพระองค
ถือการเปนผูชอบสงัดเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร...
บัดนี้ ขาพระองคถือการไมคลุกคลีดวยหมูคณะเปนวัตร
ประกอบดวยความเพียร... บัดนี้ ขาพระองคนามวา
ภัททิยะเปนโอรสของพระนางกาลิโคธา เปนผูปรารภ
ความเพียร ประกอบดวยความเพียร ยินดีแตอาหารที่
ไดมาดวยการเที่ยวบิณฑบาต ไมถือมั่นในสิ่งใด ๆ เพง
ฌานอยู. .. ขาพระองคละทิ้งเครื่องราชูปโภค คือ จาน
ทองคําอันมีราคา ๑๐๐ ตําลึง ซึ่งประกอบไปดวยลวดลาย
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อยางงดงาม วิจติ รไปดวยภาพทั้งภายในและภายนอกนับ
ไดตั้ง ๑๐๐ มาใชบาตรดินใบนี้ นี้เปนการอภิเษกครั้งที่สอง
แตกอนขาพระองคมีหมู ทหารถือดาบรักษาบนกําแพงที่
ลอมรอบซึ่งสูง และที่ปอมและซุมประตูพระนครอยาง
แนนหนา ก็ยังมีความหวาดเสียวอยูเปนนิตย บัดนี้
ขาพระองคผูชื่อวาภัททิยะ เปนโอรสของพระนางกาลิโคธา
เปนผูเจริญ ไมมีความสะดุงหวาดเสียว ละความขลาดกลัว
ภัยไดแลว มาหยั่งลงสูปา เพงฌานอยู ขาพระองคตั้งมั่น
อยูในศีลขันธ อบรมสติปญญา ไดบรรลุถึงความสิ้นไป
แหงสังโยชนทั้งปวงโดยลําดับ.
จบภัททิยกาลิโคธาปุตตเถรคาถา
อรรถกถากาลิโคธาปุตตภัททิยเถรคาถาที่ ๗
คาถาของทานพระภัททิยเถระ มีคําเริ่มตนวา ยาต เม หตฺถีคีวาย
ดังนี้. เรื่องนี้มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาแตปาง
กอนทั้งหลาย ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระ บังเกิดในตระกูล
มีโภคะมาก พอรูเดียงสาแลว วันหนึ่ง กําลังฟงธรรมอยูในสํานักของ
ศาสดา ไดเห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนงผูเลิศ
ของภิกษุผูมีสกุลสูง แมตนเองก็ปรารถนาฐานันดรนั้น ไดถวายมหาทาน
แกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน ตลอดสัปดาห แลวไดกระทํา
ประณิธานไว.
๑

๑. บาลีเปนภัททิยกาลิโคธาปุตตเถระ.
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ฝายพระศาสดาทรงเห็นวาประณิธานของเขานั้น สําเร็จโดยไมมี
อันตรายขอขัดของ จึงทรงพยากรณให ฝายกุลบุตรนั้นครั้นไดสดับพยากรณ
นั้น จึงทูลถามถึงกรรมที่จะใหเปนไปเพื่อความเปนผูมีสกุลสูง แลว
กระทําบุญเปนอันมากตลอดชีวิต มีอาทิอยางนี้คือ ใหสรางสถานที่
ฟงธรรม ๑ ถวายที่นั่งในมณฑปที่ฟงธรรม ๑ ถวายพัด กระทําสักการะ
บูชาพระธรรมกถึก ๑ ถวายเรือนที่อาศัยใหเปนโรงอุโบสถ ๑ จุติจาก
อัตภาพนั้นทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ถัดจากกาลแหง
พระผูมีพระภาคเจากัสสปะ กอนทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายจะ
เสด็จอุบัติขึ้น (เขา) บังเกิดในเรือนของกุฎมพีในเมืองพาราณสี ไดเห็น
พระปจเจกพุทธเจาเปนอันมากเที่ยวบิณฑบาต แลวมาประชุมในที่แหง
เดียวกันแบงภัตตาหารกัน จึงลาดแผนหินลาดในที่นั้นแลวตั้งน้ําลางเทา
เปนตนไว ไดบํารุงจนตลอดอายุ.
เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ตลอดพุทธันดรหนึ่ง
ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในตระกูลศากยราชในนครกบิลพัสดุ ไดมี
ชื่อวา ภัททิยะ. ภัททิยะนั้นเจริญวัยแลว เมื่อพระศาสดาพรอมกับภิกษุ
กษัตริย ๕ รูปมีพระอนุรุทธะเปนตน ประทับอยูในอนุปยอัมพวัน จึง
บวชในสํานักของพระศาสดา ไดบรรลุพระอรหัต.
กาลตอมา พระศาสดาประทับนั่งในทามกลางหมูพระอริยะในพระเชตวัน ทรงสถาปนาทานพระภัททิยะนั้นไวในตําแหนงผูเลิศแหงภิกษุ
ทั้งหลายผูมีตระกูลสูง. ทานยับยั้งอยูดวยผลสุขและนิพพานสุข. จะอยูในปา
ก็ดีอยูที่โคนไมก็ดี อยูในเรือนวาง ๆ ก็ดี เปลงอุทานเนือง ๆ วา สุขหนอ
สุขหนอ. ภิกษุทั้งหลายไดฟงดังนั้น จึงกราบทูลแดพระศาสดาวา ทาน
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พระภัททิยะโอรสพระนางกาลิโคธา กลาวเนือง ๆ วา สุขหนอ สุขหนอ
เห็นจะไมยินดีประพฤติพรหมจรรย.
พระศาสดารับสั่งใหเรียกทานมาแลวตรัสถามวา ภัททิยะ ไดยินวา
เธอพูดบอย ๆ วา สุขหนอ สุขหนอ ดังนี้ จริงหรือ ? ทานพระภัททิยะ
ทูลรับวา จริง พระเจาขา แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ในกาล
กอน เมื่อขาพระองคครองราชย ไดมีการจัดอารักขาเปนอยางดี แมถึง
อยางนั้นขาพระองคยังกลัว หวาดเสียว ระแวงอยู แตบัดนี้ ขาพระองค
บวชแลว ไมกลัวไมหวาดเสียว ไมระแวงอยู ดังนี้แลว ไดบันลือสีหนาท
ณ เบื้องพระพักตรของพระศาสดา ดวยคาถาเหลานี้วา
ขาแตพระองคผูเจริู เมื่อกอนขาพระองคจะไปไหน
ก็ขึ้นคอชางไป แมจะนุงหมผา ก็นุงหมผาที่สงมาจาก
แควนกาสีมีเนื้ออันและเอียด แมจะบริโภค ก็บริโภคแต
อาหารลวนเปนขาวสาลี พรอมดวยเนื้ออันสะอาดมีโอชารส ถึงกระนั้น ความสุขนั้น ก็หาไดทําจิตของขาพระองค
ใหยินดีเหมือนความสุขในวิเวกในบัดนี้ไม. แตเดี๋ยวนี้
ขาพระองคผูมีนามวาภัททิยะ เปนโอรสของพระนางกาลิโคธา เปนผูเจริญ ประกอบดวยความเพียร ยินดีแต
อาหารที่ไดมาดวยการเที่ยวบิณฑบาต ไมถือมั่นในสิ่งใด ๆ
เพงฌานอยู. บัดนี้ ขาพระองคผูมีชื่อวาภัททยะ เปน
โอรสของพระนางกาลิโคธา ถือการนุงหมผาบังสุกุลเปน
วัตร ประกอบดวยความเพียร ยินดีแตอาหารที่ไดมาดวย
การเที่ยวบิณฑบาต ไมถือมั่นในสิ่งใด ๆ เพงฌานอยู.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 127

บัดนี้ ขาพระองคถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ประกอบ
ดวยความเพียร ฯ ล ฯ เพงฌานอยู. บัดนี้ ขาพระองค
ใชแตผาไตรจีวรเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร ฯ ล ฯ
เพงฌานอยู. บัดนี้ ขาพระองคถือการเที่ยวบิณฑบาตตาม
ลําดับตรอกเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร ฯลฯ
เพงฌานอยู. บัดนี้. ขาพระองคถือการนั่งฉันบนอาสนะ
แหงเดียวเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร ฯ ล ฯ เพง
ฌานอยู. บัดนี้ ขาพระองคถือการฉันอาหารเฉพาะในบาตร
เปนวัตร ประกอบดวยความเพียร ฯ ล ฯ เพงฌานอยู.
บัดนี้ ขาพระองคถือการฉันอาหารที่เขานํามาถวายภายหลังเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร ฯ ล ฯ เพงฌานอยู.
บัดนี้ ขาพระองคถือการอยูปาเปนวัตร ประกอบดวย
ความเพียร ฯ ล ฯ เพงฌานอยู. บัดนี้ ขาพระองคถือ
การอยูโคนไมเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร ฯ ล ฯ
เพงฌานอยู. บัดนี้ ขาพระองคถือการอยูในที่แจงเปนวัตร
ประกอบดวยความเพียร ฯ ล ฯ เพงฌานอยู. บัดนี้
ขาพระองคถือการอยูในปาเปนวัตร ประกอบดวยความ
เพียร ฯ ล ฯ เพงฌานอยู. บัดนี้ ขาพระองคถือการอยู
ในเสนาสนะตามที่จัดใหเปนวัตร ประกอบดวยความ
เพียร ฯ ล ฯ เพงฌานอยู. บัดนี้ ขาพระองคถือการไม
นอนเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร ฯลฯ เพงฌานอยู.
บัดนี้ ขาพระองคถือการเปนผูมักนอยเปนวัตร ประกอบ
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ดวยความเพียร ฯ ล ฯ เพงฌานอยู. บัดนี้ ขาพระองค
ถือการเปนผูสันโดษเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร ฯลฯ
เพงฌานอยู. บัดนี้ ขาพระองคถือการเปนผูชอบความสงัด
เปนวัตร ประกอบดวยความเพียร ฯ ล ฯ เพงฌานอยู.
บัดนี้ ขาพระองคถือการไมคลุกคลีดวยหมูคณะเปนวัตร
ประกอบดวยความเพียร ฯ ล ฯ เพงฌานอยู. บัดนี้
ขาพระองคนามวาภัททิยะ เปนโอรสของพระนางกาลิโคธา
เปนผูปรารภความเพียร ประกอบดวยความเพียร ยินดี
แตอาหารที่ไดมาดวยการเที่ยวบิณฑบาต ไมถือมั่นในสิง่
ใด ๆ เพงฌานอยู. ขาพระองคละทิ้งเครื่องราชูปโภค
คือจานทองคําอันมีคา ๑๐๐ ตําลึง ซึ่งประกอบดวยลวดลาย
งดงาม วิจิตรดวยภาพทั้งภายในและภายนอกนับไดตั้ง
๑๐๐ มาใชบาตรดินใบนี้ นี้เปนอภิเษกครั้งที่สอง. แตกอน
ขาพระองค มีหมูทหารถือดาบรักษาบนกําแพงที่ลอมรอบ
ซึ่งสูง และที่ปอมและซุมประตูพระนครอยางเปนหนา
ก็ยังมีความหวาดเสียวอยูเปนนิจ บัดนี้ ขาพระองคผูชื่อวา
ภัททิยะ เปนโอรสของพระนางกาลิโคธา เปนผูเจริญ
ไมมีความสะดุงหวาดเสียว ละความขลาดกลัวภัยไดแลว
ไดหยั่งลงสูปา เพงฌานอยู. ขาพระองคตั้งมั่นอยูใน
ศีลขันธ อบรมสติปญ
 ญา ไดบรรลุถึงความสิ้นสังโยชน
ทั้งปวงโดยลําดับ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาต เม หตฺถิคีวาย ดังนี้เปนตน
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ความวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมือ่ กอนขาพระองคแมเมื่อจะไปก็นั่งบน
คอชางไป คือเที่ยวไป. แมเมื่อจะนุงหมผา ก็นงุ หมผาพิเศษที่ทอใน
แควนกาสีมีเนื้อละเอียด คือสัมผัสสบาย. แมเมื่อจะบริโภคขาวสุก ก็บริโภค
ขาวสาลีทั้งเกาและหอมอันเก็บไว ๓ ป ชื่อวาลาดขาวกับเนื้ออันสะอาด
เพราะเปนขาวลาดดวยเนื้อสะอาดมีเนื้อนกกระทาและนกยูงเปนตน. ความ
สุขนั้นไมไดกระทําจิตของขาพระองคใหยินดี เหมือนดังที่พระเถระแสดง
วิเวกสุขในบัดนี้ จึงไดกลาวคํามีอาทิวาบัดนี้ ภัททิยะนั้น เปนผูเจริญดังนี้.
ก็ในที่นี้ พึงทราบวา ทานถือเอายานคือมาและรถดวยศัพทวา ชาง ถือเอา
เครื่องราชอลังการทุกอยางดวยศัพทวา ผา ถือโภชนะทุกชนิดดวยศัพท
วา ขาวสุก.
บทวา โสชฺช ความวา วันนี้ คือบัดนี้ พระภัททิยะนั้นดํารงอยู
ในบรรพชา.
บทวา ภทฺโท ความวา ชื่อวาผูเจริญ เพราะเปนผูประกอบดวย
ศีลคุณเปนตน.
บทวา สาตติโก ไดแก ผูประกอบในความเพียรติดตอกันในธรรม
เครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน.
บทวา อฺุฉาปตฺตาคเต รโต ไดแก เปนผูยินดียิ่งในอาหารที่
อยูในบาตรคือที่นับเนื่องในบาตร ดวยการเที่ยวแสวงหา อธิบายวา เปน
ผูสันโดษดวยอาหารที่อยูในบาตรนั้นเทานั้น.
บทวา ฌายติ ไดแก เพงอยูดวยฌาน อันสัมปยุตดวยผล
สมาบัติ.
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บทวา ปุตฺโต โคธาย ไดแก เปนโอรสของพระนางกษัตริย
พระนามวากาลิโคธา.
บทวา ภทฺทิโธ ความวา พระเถระผูมีนามอยางนี้กลาว กระทํา
ตนเองใหเปนดุจคนอื่น.
ชื่อวาผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร เพราะหามคหบดีจีวร แลวสมาทาน
องคแหงภิกษุผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร. ชื่อวาผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปน
วัตร เพราะหามสังฆภัต แลวสมาทานองคแหงภิกษุผูถือการเที่ยว
บิณฑบาตเปนวัตร, ชื่อวาผูถือไตรจีวรเปนวัตร เพราะหามอดิเรกจีวร
แลวสมาทานองคแหงภิกษุผูถือไตรจีวรเปนวัตร. ชื่อวาผูถือการเที่ยว
บิณฑบาตตามลําดับตรอกเปนวัตร เพราะหามการเที่ยวบิณฑบาตโลเล แลว
สมาทานองคแหงภิกษุผูถือการเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอกเปนวัตร,
ชื่อวาผูถือการนั่งฉันบนอาสนะเดียวเปนวัตร เพราะหามการฉันบนอาสนะ
ตาง ๆ แลวสมาทานองคแหงภิกษุผูถือการนั่งฉันบนอาสนะแหงเดียวเปน
วัตร, ชื่อวาผูถือการฉันในบาตรเปนวัตร เพราะหามภาชนะใบที่สอง
แลวสมาทานองคแหงภิกษุผูถือการฉันในบาตรเปนวัตร, ชือ่ วาผูถือการ
หามอาหารที่เขานํามาถวายภายหลังเปนวัตร เพราะหามโภชนะที่เหลือเพื่อ
แลวสมาทานองคแหงภิกษุผูถือการหามอาหารที่เขานํามาถวายภายหลังเปน
วัตร, ชื่อวาผูถือการอยูปาเปนวัตร เพราะหามเสนาสนะใกลบาน แลว
สมาทานองคแหงภิกษุผูถือการอยูปาเปนวัตร, ชือ่ วาผูถือการอยูโคนไมเปน
วัตร เพราะหามการอยูที่มุงบัง แลวสมาทานองคแหงภิกษุผูถือการอยู
โคนไมเปนวัตร. ชื่อวาผูถือการอยูในที่แจงเปนวัตร เพราะหามการอยูที่
มุงบังและโคนไม แลวสมาทานองคแหงภิกษุผูถือการอยูในที่แจงเปนวัตร
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ชื่อวาผูถือการอยูปาชาเปนวัตร เพราะหามที่ซึ่งมิใชปาชา แลวสมาทาน
องคแหงภิกษุผูถือการอยูปาชาเปนวัตร, ชื่อวาผูถือการอยูในเสนาสนะตาม
ที่เขาจัดใหเปนวัตร เพราะหามความโลเลในเสนาสนะ แลวสมาทานองค
แหงภิกษุผูถือการอยูในเสนาสนะตามที่เขาจัดใหเปนวัตร, ชื่อวาผูถือการ
นั่งเปนวัตร เพราะหามการนอน แลวสมาทานองคแหงภิกษุผูถือการนั่ง
เปนวัตร, ความสังเขปในที่นี้มีเพียงเทานี้ สวนความพิสดารพึงถือเอา
ธุดงคกถา โดยนัยที่ทานกลาวไวในวิสุทธิมรรคนั่นเถิด.
บทวา อุจฺเจ ไดแก ในที่สูงเปนตน หรือชือ่ วาสูง เพราะเปน
ปราสาทชั้นบน.
บทวา มณฺฑลิปากาเร ไดแก ลอมดวยกําแพง โดยอาการเปน
วงกลม.
บทวา ทฬฺหมฏฏาลโกฏเก ไดแก ประกอบดวยปอมและซุมประตู
อันมั่นคง อธิบายวา ในเมือง.
ในบทวา สตึ ปฺฺจ นี้ พระเถระกลาวถึงสมาธิ โดยหัวขอ
คือสติ ซึ่งทานหมายเอาผลสมาบัติและนิโรธสมาบัติ กลาวไววา อบรมสติ
และปญญา ดังนี้. คําที่เหลืองายทั้งนั้น เพราะมีนัยดังกลาวไวในที่นั้น ๆ
แลวทั้งนั้น.
พระเถระบันลือสีหนาท ณ เบื้องพระพักตรของพระศาสดาดวยประการฉะนี้. ภิกษุทั้งหลายไดฟงดังนั้น ไดพากันเลื่อมใสยิ่งแลว.
จบอรรถกถากาลิโคธาปุตตภัททิยเถรคาถาที่ ๗
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๘. องคุลิมาลเถรคาถา
วาดวยการหยุดแลวจากการทําความชั่ว
[๓๙๒] พระองคุลิมาลเถระ สมัยเมื่อยังเปนโจร ไดกลาวคาถา
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
ดูกอนสมณะ ทานสิกําลังเดินอยู กลับกลาววา เรา
หยุดแลว สวนขาพเจาหยุดแลว ทานกลับกลาววาไม
หยุด ดูกอนสมณะ ขาพเจาขอถามความขอนี้กะทาน
ทานกําลังเดินอยู เพราะเหตุไร ทานจึงกลาววาหยุดแลว
ขาพเจาสิหยุดแลว ทานกลับกลาววาไมหยุด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ดูกอนองคุลิมาล เราวางอาชญาในสัตวทั้งปวงแลว
สวนทานสิยังไมสํารวมในสัตวทั้งหลาย ฉะนั้น เราจึงชือ่
วาหยุดแลว สวนทานชื่อวายังไมหยุด.
องคุลิมาลโจรกราบทูลวา
พระองคเปนสมณะที่ชาวโลกกับทั้งเทวโลกบูชาดวย
เครื่องบูชามากมาย ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เพิ่ง
จะเสด็จมาถึงปาใหญเพื่อโปรดขาพระองคโดยกาลนาน
หนอ ขาพระองคไดสดับพระคาถา ซึ่งประกอบดวย
เหตุผลของพระองคแลว จักละเลิกบาปกรรมตั้งพันเสีย.
พระสังคีติกาจารยไดกลาวคาถาไว ๒ คาถา ความวา
ครั้นองคุลมิ าลโจรกราบทูลดังนี้แลว ก็โยนดาบและ
อาวุธทั้งหมดหญิงลงในหนองน้ํา บอน้ํา และในเหว ได
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ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระสุคตเจา แลวทูลขอ
บรรพชากะพระพุทธเจา ณ ทีน่ ั้นเอง ทันใดนั้นแล พระพุทธเจาประกอบไปดวยพระมหากรุณา ทรงแสวงหาคุณ
อันยิ่งใหญ เปนศาสดาของโลกกับทั้งเทวโลก ไดตรัสวา
จงเปนภิกษุมาเถิด เทานี้ความเปนภิกษุไดมีแกองคุลิมาล
โจรนั้น ในขณะนัน้ ทีเดียว.
เมื่อทานพระองคุลิมาลไดบรรพชาอุปสมบทแลว ไดบรรลุอรหัต
แลวเสวยวิมุตติสุขอยู เกิดปติโสมนัส ไดกลาวคาถาดวยสามารถอุทานนี้
ความวา
ผูใดเคยประมาทในตอนตน ภายหลังเขาไมประมาท
ผูนั้นยอมทําโลกนี้ใหสวางไสว เหมือนพระจันทรพนแลว
จากหมอกฉะนั้น บาปกรรมทีท่ ําไรแลว อันผูใดยอมปด
กั้นไวดวยกุศล ผูนนั้ ยอมทําโลกนี้ใหสวางไสว เหมือน
พระจันทรพนแลวจากหมอกฉะนั้น ภิกษุใดแล แมจะ
ยังหนุม ประกอบความขวนขวายในพระพุทธศาสนา ภิกษุ
นั้นยอมทําโลกนี้ใหสวางไสว เหมือนพระจันทรพนแลว
จากหมอกฉะนั้น ก็ผูที่เปนขาศึกตอเรา ขอจงพึงธรรมกถาที่เราไดฟงแลวในสํานักของพระศาสดา ขอจงประกอบความขวนขวายในพระพุทธศาสนา ขอจงคบหากับ
มนุษยผูเปนสัตบุรุษ ซึ่งถือมั่นแตธรรมอยางเดียว ก็ผูที่
เปนขาศึกตอเรา ขอเชิญฟงธรรมของทานผูกลาวสรรเสริญความอดทน ผูมีปกติสรรเสริญความไมโกรธ ตาม
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เวลาอันสมควร และขอจงปฏิบัติตามธรรมอันสมควรแก
ธรรมนัน้ เถิด ขออยาเบียดเบียนเราและชาวประชาหรือ
วาสัตวอื่นใดเลย พึงบรรลุความสงบอยางเยี่ยม และพึง
รักษาสัตวทั้งปวงใหเปนเหมือนบุตรที่รักเถิด ก็ชาวนาที่
ตองการน้ํายอมไขน้ําไป ชางศรยอมดัดลูกศร ชางไมยอ ม
ถากไม บัณฑิตยอมฝกตน คนบางพวกฝกชางและมา
เปนตน ดวยทอนไมบาง ดวยขอบาง ดวยแสบาง สวน
เราเปนผูอันพระศาสดาผูคงที่ทรงฝกแลว โดยไมไดทรง
ใชอาชญาและศาสตรา, เมื่อกอนเรามีชื่อวา อหิงสกะ ผู
ไมเบียดเบียน แตเรายังเบียดเบียนผูอื่นอยู วันนี้เราเปน
ผูมีชื่อจริง ไมเบียดเบียนใคร แตกอนเราเปนโจรลือชา
ทั่วไปวาองคุลิมาล ถูกหวงน้ําใหญพัดไปจนไดมาพบพระพุทธเจาผูเปนที่พึ่งเขา ครั้งกอนเรามีมือเปอ นดวยโลหิต
ลือชื่อไปทุกทิศวาองคุลิมาล แตบัดนี้ องคุลมิ าลไดมาพบ
พระพุทธเจาผูเปนที่พึ่งเขาแลว ถอนตัณหาเครื่องนําไปสู
ภพนอยภพใหญขึ้นไดแลว เราไดทํากรรมเชนนั้นอันเปน
เหตุใหไปสูทุคติเปนอันมาก จึงตองมารับผลกรรมที่ทําไว
แตบัดนี้ เราบริโภคโภชนะโดยไมเปนหนี้ คนพาลผูมี
ปญญาทราม ยอมประกอบตามความประมาท สวนนัก
ปราชญ ยอมรักษาความไมประมาทไว เหมือนทรัพย
อันประเสริฐสุดฉะนั้น ทานทัง้ หลายอยาประกอบตาม
ความประมาท อยาประกอบความสนิทสนมดวยความ
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ยินดีในกาม เพราะวาผูไมประมาทเพงพินิจอยู ยอมถึง
ความสุขอันไพบูลย การที่เรามาสูสํานักของพระศาสดา
เปนการมาดีแลว มิใชวาเปนการมาไมดี การที่เราคิดจะ
บวชในสํานักของพระศาสดานี้ ก็ไมใชเปนความคิดที่
เลวเลย เพราะเปนการเขาถึงธรรมอันประเสริฐ ในธรรม
ทั้งหลายที่พระศาสดาทรงจําแนกดีแลว การที่เรามาสู
สํานักของพระศาสดานี้ เปนการมาดีแลว มิใชวาเปน
การมาไมดี การที่เราคิดจะมาบวชในสํานักของพระศาสดานี้ ก็ไมใชเปนความคิดที่เลวเลย เราไดบรรลุ
วิชชา ๓ ตามลําดับ ไดทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
เสร็จแลว แตกอนเราอยูในปา โคนไม ภูเขา หรือใน
ถ้ําทุก ๆ แหง มีใจหวาดเสียวอยูเปนนิตย เราผูอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลวไมไปในบวงมาร จะยืน เดิน
นั่ง นอนก็เปนสุข เมื่อกอนเรามีเชื้อชาติเปนพราหมณ
มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ทั้งหลายฝาย บัดนี้ เราเปน
โอรสของพระสุคตศาสดา ผูเปนพระธรรมราชา เราเปน
ผูปราศจากตัณหาแลว ไมถือมั่น คุมครองทวาร สํารวม
ดีแลว เราตัดรากเหงาของทุกขไดแลว บรรลุถึงความสิ้น
อาสวะแลว เรามีความคุนเคยกับพระศาสดา ทําตามคํา
สอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลง
แลว ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพขึ้นแลว.
จบองคุลิมาลเถรคาถา
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อรรถกถาองคุลิมาลเถรคาถาที่ ๘
คาถาของทานพระองคุลิมาลเถระ มีคําเริ่มตนวา คจฺฉ วเทสิ สมณ
ิโตมฺหิ ดังนี้. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาแต
ปางกอน สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงวิวัฏฏะไวในภพนั้น ๆ ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดเปนบุตรพราหมณนามวาภัคควะ ผูเปนปุโรหิต
ของพระเจาโกศลในเมืองสาวัตถี, ในวันที่ทานเกิด อาวุธนานาชนิดทั่ว
ทั้งพระนครลุกโพลง และพระแสงมงคลของพระราชา ซึ่งวางอยูบนตั่ง
ที่บรรทมก็ลกุ โพลงดวย พระราชาทรงเห็นดังนั้นทรงกลัวหวาดเสียว
บรรทมไมหลับ.
ในเวลานั้น ปุโรหิตตรวจดูดาวนักษัตร จึงไดกระทําการตกลงวา
มีทารกเกิดแลวในโจโรฤกษ ฤกษโจร. เมื่อราตรีสวาง ทานปุโรหิตเขา
ไปเฝาพระราชา ทูลถามถึงความบรรทมสบาย. พระราชาตรัสวา จะนอน
สบายมาแตไหน อาจารย ตอนกลางคืน พระแสงมงคลของฉันลุกโพลง
ขอนั้นจักมีผลเปนอยางไรหนอ. ปุโรหิตกราบทูลวา อยาทรงกลัวเลย
พระเจาขา ทารกเกิดในเรือนของขาพระองค, ดวยอานุภาพของทารก
นั้น แมอาวุธนานาชนิด ทั่วทั้งพระนครก็ลุกโพลง. พระราชาตรัสถามวา
จักเปนอยางไรละ อาจารย. ปุโรหิตทูลวา ทารกจักเปนโจร พระเจาขา.
พระราชาตรัสถามวา จักเปนโจรเที่ยวไปคนเดียว หรือวาเปนหัวหนาคณะ.
ปุโรหิตทูลวา เปนโจรเที่ยวไปผูเดียว พระเจาขา, จักใหพวกขาพระองค
ฆาเขาไหมพระเจาขา. พระราชาตรัสวา ถาเปนโจรเที่ยวไปคนเดียวไซร
พวกทานจงเลี้ยงเขาไวกอน เมื่อจะตั้งชื่อเขา เพราะเหตุที่เขาเมื่อจะเกิด
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ไดเกิดมาเบียดเบียนพระหฤทัยของพระราชา เพราะฉะนั้น จึงตั้งชื่อวา
หิงสกะ ภายหลังจึงเรียกชื่อวา อหิงสกะ เหมือนที่พูดกันวา เห็นแลวก็
พูดเสียวาไมเห็นฉะนั้น.
อหิงสกะนั้น เติบโตแลว ทรงกําลังเทาชางสาร ๗ เชือก เพราะ
กําลังแหงบุรพกรรม, อหิงสกะนั้นมีบุรพกรรมดังนี้ :ในคราวที่โลกวางจากพระพุทธเจา เขาบังเกิดเปนชาวนา ไดเห็น
พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งเปยกน้ําฝน มีจีวรชุม ถูกความหนาวเบียดเบียน เขาไปยังพื้นที่นาของตน เกิดความโสมนัสวา บุญเขตปรากฏ
แกเราแลว จึงไดกอไฟถวาย. ดวยกําลังแหงกรรมนั้น เขาจึงเปนผูเพียบ
พรอมดวยกําลังแรงและกําลังเชาวน ในที่ที่เกิดแลว ๆ ในอัตภาพสุดทาย
นี้ จึงทรงกําลังเทาชางสาร ๗ เชือก.
อหิงสกะนั้นไปเมืองตักกศิลา เปนธัมมันเตวาสิก (คือศิษยชนิดทํา
การงานใหอาจารย) ในสํานักอาจารยทิศาปาโมกข เรียนศิลปะ ปฏิบัติ
พราหมณผูอาจารย และภรรยาของอาจารยโดยเคารพ. ดวยเหตุนั้น
นางพราหมณีนั้น จึงไดทําการสงเคราะหเขาดวยอาหารเปนตนที่มีอยูใน
เรือน. พวกมาณพอื่น ๆ อดทนไมได ซึ่งการสงเคราะหนั้น จึงไดทํา
ใหแตกกับอาจารย. พราหมณไมเชื่อคําของมาณพเหลานั้น ๒-๓ วาระ
มาภายหลังเชื่อ คิดวา มาณพมีกําลังมาก ใคร ๆ ไมอาจฆาได เราจักฆา
เขาดวยอุบาย จึงกลาวกะมาณพผูเรียนจบศิลปะแลว มาลาเพื่อจะไปเมือง
ของตนวา พออหิงสกะ ธรรมดาศิษยผูเรียนจบศิลปะแลว จะตองใหของ
คํานับครู แกอาจารย เจาจงใหของคํานับครูนั้น แกเรา. อหิงสกะกลาว
วา ดีแลวทานอาจารย ผมจักใหอะไร. พราหมณกลาววา เจาจงนําเอา
นิ้วมือขวาของพวกมนุษยมา ๑,๐๐๐ นิ้ว. ไดยนิ วา พราหมณไดมีความ
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ประสงคตอเขาดังนี้วา เมื่อฆาคนจํานวนมาก คน ๆ หนึ่งจักฆาเขาได
โดยแท.
อหิงสกะไดฟงดังนั้น จึงมุงหนาวา คนไมมีความกรุณาที่สะสมไว
นาน ผูกสอดอาวุธ ๕ อยาง เขาไปยังปาชาลินวัน ในแควนของพระเจาโกศล อยูในระหวางเขาใกลหนทางใหญ ยืนยอดเขาเห็นพวกมนุษยผู
เดินไปตามทาง จึงรีบไป (ฆาตัด) เอานิ้วมือมาหอยไวที่ยอดไม. แรงบาง
กาบาง กินนิ้วมือเหลานั้น ที่หลนลงบนพื้นดินก็เปอยเนาไป. เมื่อนิ้วมือ
ไมครบจํานวนอยางนี้ จึงเอาดายรอยนิ้วมือที่ไดแลว ๆ กระทําใหเปนพวง
แลวสะพายไหล เหมือนคลองสายยัชโญปวีตฉะนั้น ตั้งแตนั้นมา เขาจึง
ไดมีสมัญญาวา องคุลิมาล.
เมื่อเขาฆาพวกมนุษยอยูอยางนี้ หนทางก็ไมมีคนใชเดินทาง. เขา
ไมไดมนุษยในหนทาง จึงไปยังอุปจารบาน แอบฆามนุษยที่มาแลว ๆ
เอานิ้วมือไป. มนุษยทั้งหลายรูเขาก็พากันหลีกออกไปจากบาน บานทั้งหลายก็ราง นิคมและชนบทก็เหมือนกัน. ประเทศนั้นไดถูกเขาทําใหอยูกัน
ไมได ดวยประการฉะนี้. องคุลิมาลไดรวบรวมนิ้วมือไดพันนิ้ว หยอน
อยูหนึ่งนิ้ว. ลําดับนั้น มนุษยทั้งหลายไดกราบทูลถึงอันตรายเพราะโจร
นั้นแดพระเจาโกศล. พระราชาจึงรับสั่งใหเที่ยวตีกลองไปในพระนครแต
เชาตรูวา พวกเรารีบจับองคุลิมาลโจร, พลนิกายจงมา.
นางพราหมณีชื่อวามันตานีผูเปนมารดาขององคุลิมาล กลาวกะบิดา
ขององคุลิมาลนั้นวา ขาววาบุตรของทานเปนโจรกระทําดังนี้ ๆ ทานจง
ไปเกลี้ยกลอมเขาวา อยาทําเชนนี้ แลวพามา พระราชาจะพึงฆาเขาโดย
ประการอื่น. พราหมณกลาววา เราไมตองการบุตรเชนนั้น พระราชา
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จงทรงกระทําตามพอพระทัยเถิด. ลําดับนั้น พราหมณีมีความรักบุตร
จึงถือเอาเสบียงทางแลวเดินทางไปดวยหวังใจวา เราจักยังบุตรของเรา
ใหยินยอมแลวพามา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา พราหมณีนี้จะไปดวยหวังวาจักนํา
องคุลิมาลมา ถานางจักไป องคุลิมาลก็จักฆามารดาเสีย ดวยคิดวาจะให
ครบ ๑,๐๐๐ นิ้ว. ก็องคุลิมาลนั้นเปนปจฉิมภวิกสัตว ถาเราจักไมไปไซร
ความเสื่อมใหญจักไดมีแลว จึงเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัต ทรง
ถือบาตรและจีวรดวยพระองคเอง ทรงดําเนินไปดวยพระบาทสิ้นหนทาง
๓๐ โยชน เฉพาะเจาะจงองคุลิมาล ในระหวางทาง แมคนเลี้ยงโคเปนตน
หามปรามก็เสด็จเขาถึงปาชาลินวัน.
ก็ขณะนั้น พอดีเขาไดเห็นมารดาของเขา ครั้นเขาเห็นมารดา
แตไกล จึงเงื้อดาบวิ่งเขาไปหมายใจวา แมมารดาเราก็จักฆา ทานนิ้วที่
หยอนใหครบเต็มพันในวันนี้. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระองคใน
ระหวางคนทั้งสองนั้น. องคุลิมาลไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาจึงคิดวา เรา
จะประโยชนอะไรดวยการฆามารดาแลวถือเอานิ้วมือ มารดาเราจงมีชีวิต
อยูเถิด ถากระไรเราพึงปลงชีวิตพระสมณะนี้แลวถือเอานิ้วมือ จึงเงื้อดาบ
ติดตามพระผูมีพระภาคเจาไปขางหลัง ๆ.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงอิทธาภิสังขาร โดย
ประการที่องคุลิมาลแมจะวิ่งจนสุดแรง ก็ไมอาจทันพระองคทั้งที่พระองค
เสด็จไปโดยพระอิริยาบถปกติได. เขาถอยความเร็วลง หายใจครืด ๆ
เหงื่อไหลออกจากรักแรทั้งสองขาง ไมอาจแมจะยกเทาขึ้น จึงยืนเหมือน
ตอไม กลาวกะพระผูมีพระภาคเจาวา หยุดเถิด หยุดเถิด สมณะ พระผูม-ี
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พระภาคเจาแมเสด็จดําเนินอยู จึงตรัสวา เราหยุดแลว องคุลิมาล เธอแหละ
จงหยุด. เขาคิดวา พระสมณศากยบุตรเหลานี้แล มีปกติพูดคําสัจจริง
สมณะนี้ทั้ง ๆ ที่เดินไปก็พูดวา เราหยุดแลว องคุลิมาล เธอนั่นแหละ
จงหยุด. ก็เราเปนผูหยุดแลว สมณะนี้มีความประสงคอยางไรแล เราจัก
ถามใหรูความประสงคนั้น จึงไดกลาวกะพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
ดูกอนสมณะ ทานสิกําลังเดินอยู กลับกลาววา เรา
หยุดแลว สวนขาพเจาหยุดแลว ทานกลับกลาววาไม
หยุด ดูกอนสมณะ ขาพเจาขอถามความนี้กะทาน ทาน
กําลังเดินอยู เพราะเหตุไร จึงกลาววาหยุดแลว สวน
ขาพเจาสิ หยุดแลว ทานกลับกลาววาไมหยุด.
บรรดาบทเหลานั้น องคุลิมาลเรียกพระผูมีพระภาคเจาวา สมณะ,
บทวา ม แปลวา ขาพเจา.
บทวา กถ แปลวา โดยอาการอยางไร. ก็ในคาถานี้ มีเนื้อความ
ดังตอไปนี้ :- ดูกอนสมณะ ทานกําลังเดินอยูแท ๆ กลับกลาววา เรา
หยุดแลว. สวนขาพเจาผูหยุดแลว ทานกลับกลาวคือพูดวา ยังไมหยุด
ในขอนี้นาจะมีเหตุ เพราะฉะนั้น ขาพเจาขอถามความนั้นกะทาน คือ
กะพระสมณะวา อยางไร คือโดยอาการอะไร ทานไดเปนผูหยุดแลว
และขาพเจาเปนผูยังไมหยุด. เมื่อองคุลิมาลกลาวอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสกะเขาดวยพระคาถาวา.
ดูกอนองคุลิมาล เราวางอาชญาในสัตวทั้งปวงเสีย
แลว สวนทานสิ ยังไมสํารวมรวมสัตวทั้งหลาย ฉะนัน้
เราจึงชื่อวาหยุดแลว สวนทานชื่อวายังไมหยุด.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ิโต อห องฺคุลิมาล สพฺพทา
สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ ความวา ดูกอนองคุลิมาล ในทุกกาล
คือในกาลทั้งปวง ไดแกในเบื้องตน ทามกลาง และที่สุด เราวางอาชญา
เสียแลวในสัตวทั้งปวง ชนิดที่เคลื่อนไหวไดและชนิดอยูกับที่ ชื่อวาวาง
อาชญา วางศาสตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู ชื่อวาหยุดแลวโดยอาการ
เห็นปานนั้นนั่นแหละ เพราะไมเปนไปโดยประการอื่นจากนั้น.
บทวา ตุว จ ปาเณสุ อสฺโตสิ ความวา สวนทานเปนผู
เวนความสํารวมในสัตวทั้งหลาย หยาบชา มีมือเปอนเลือด ยึดมั่นในการ
ฆาและการประหาร ไมมคี วามเอ็นดู เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาไมหยุด ดวย
อํานาจการงดเวนจากความไมสํารวม, เพราะเหตุนั้นแหละ คือแมเพราะ
การหมุนไปรอบ ๆ ในคตินั้น ๆ บัดนี้ ทานแมจะหยุดโดยอิริยาบถ ก็ชื่อ
วาเปนผูยังไมหยุด สวนเราเปนผูหยุดแลวโดยประการดังกลาวมาแลว.
ลําดับนั้น องคุลิมาลเกิดความปติโสมนัสวา พระสมณะนี้ คือพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เพราะเคยไดฟงเกียรติศัพทของพระผูมีพระภาคเจาผูประกาศคุณตามความเปนจริง ผูทรงทําชาวโลกทั้งสิ้นใหเอิบอาบอยู
ดุจน้ํามันเอิบอาบอยูบนพื้นน้ําฉะนั้น และเพราะเหตุสมบัติและญาณถึง
ความแกกลาแลว จึงคิดวาการบันลือสีหนาทใหญนี้ การกระหึ่มใหญนี้
จักไมมีแกผูอื่น การกระหึ่มนี้เห็นจะเปนของพระสมณโคดม เราเปนผู
อันพระสัมมาสัมพุทธเจาผูแสวงหาคุณใหญทรงเห็นแลว พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาที่นี้ เพื่อกระทําการสงเคราะหเรา จึงไดกลาวคาถานี้วา
พระองคเปนสมณะที่ชาวโลกกับทั้งเทวโลกบูชาดวย
เครื่องบูชามากมาย ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เพิ่ง
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จะเสด็จมาถึงปาใหญ เพื่อโปรดขาพระองคโดยกาลนาน
หนอ ขาพระองคไดสดับพระคาถาซึ่งประกอบดวยเหตุ
ผลของพระองคแลว จักละเลิกบาปกรรมตั้งพันเสีย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จิรสฺส วต ไดแก โดยกาลนานหนอ.
บทวา เม ไดแก เพื่ออนุเคราะหขาพระองค.
บทวา มหิโต ความวา ผูอันชาวโลกกับทั้งเทวโลกบูชาแลวดวย
การบูชาอันยิ่งใหญ. ชือ่ วาพระมเหสี เพราะทรงหาคือแสวงหาคุณมี
ศีลขันธเปนตนอันใหญ.
บทวา มหาวน สมโณ ปจฺจปาทิ ความวา พระผูมีพระภาคเจา
ผูทรงระงับบาปทั้งปวงไดแลว ไดเสด็จดําเนินมาถึงปาใหญนี้.
บทวา โสห จชิสฺสามิ สหสฺสปาป สุตฺวาน คาถ ตว ธมฺมยุตฺต
ความวา ขาพระองคนั้นไดสดับคาถาของพระองคอันประกอบดวยธรรม
ขาพระองคนั้นครั้นไดฟงดังนั้นแลวจึงคิดวา แมนาน คือแมโดยกาลนาน
เราจักละบาปตั้งพันที่รวมกันอยู คือที่สั่งสมไว บัดนี้จักละมันไดโดยแท.
ก็ครั้นกลาวอยางนี้แลว เพื่อจะแสดงประการที่ตนปฏิบัติ และประการที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุเคราะห พระสังคีติกาจารยจึงไดตั้งคาถา ๒
คาถานี้วา
ครั้นองคุลิมาลโจรกราบทูลดังนี้แลว ก็โยนดาบและ
อาวุธทั้งหมดทิ้งลงในหนองน้ํา บอน้ํา และเหว ได
ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระสุคตเจา แลวทูลขอ
บรรพชากะพระพุทธเจา ณ ทีน่ ั้นเอง ทันใดนั้นแล พระพุทธเจาผูทรงประกอบไปดวยพระกรุณา ทรงแสวงหา
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คุณอันยิ่งใหญ เปนศาสดาของโลกกับทั้งเทวโลก ได
ตรัสวา จงเปนภิกษุมาเถิด เทานี้ ความเปนภิกษุไดมีแก
องคุลิมาลโจรนั้นในขณะนั้นทีเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิจฺเจว ไดแก ครั้นกลาวแลวดังนี้
คืออยางนี้ ติดตอกันไปทีเดียว. บทวา โจโร ไดแก องคุลิมาล. บทวา
อสึ แปลวา ดาบ. บทวา อาวุธ ไดแก อาวุธที่เหลือ.
บทวา โสพฺเภ ไดแก บอที่มีตลิง่ ขาดรอบดาน (บึง).
บทวา ปปาเต ไดแก บอที่มีตลิง่ ขาดดานเดียว (เหว).
บทวา นรเก ไดแก ชองที่แผนดินแยก. ก็ในที่นี้ ทานกลาว
ถึงเฉพาะระหวางภูเขาซึ่งสิ่งของตกลงไปแลว คนอื่นไมอาจถือเอา ดวยบท
แมทั้ง ๓.
บทวา อนฺวกาสิ ตัดเปน อนุ อกาสิ ความวา องคุลิมาลทิ้งลง ๆ
คือโยนทิ้งอาวุธของตนแมทั้ง ๕ ชนิด ครั้นโยนทิ้งอาวุธเหลานั้นแลว
ก็ซบศีรษะลงที่พระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจา แลวกราบทูลวา
ขอจงใหขาพระองคบวชเถิด พระเจาขา. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
องคุลิมาลโจรไดถวายบังคมพระยุคลบาทของพระสุคต แลวทูลขอ
บรรพชากะพระพุทธเจา ณ ที่นั้นเอง. เมื่อองคุลิมาลโจรนั้นทูลขอ
บรรพชาอยางนี้ พระศาสดาทรงตรวจดูกรรมในกอนของเขา ทรงเห็น
เหตุสมบัติแหงความเปนเอหิภิกษุ จึงทรงเหยียดพระหัตถเบื้องขวาออกไป
แลวตรัสวา จงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมเรากลาวดีแลว จงประพฤติ
พรหมจรรย เพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด.
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ก็พระวาจานั้นนั่นแล ไดเปนบรรพชาและอุปสมบทขององคุลิมาล
นั้น. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา พระพุทธเจาไดตรัสกะองคุลิมาลนั้นวา
จงเปนภิกษุมาเถิด เทานี้ความเปนภิกษุไดมีแกองคุลิมาลนั้น ใน
ขณะนั้นทีเดียว.
พระเถระไดการบรรพชาและอุปสมบท โดยความเปนเอหิภิกขุอยาง
นี้แลว กระทําวิปสสนากรรมไดบรรลุพระอรหัตแลว เสวยวิมุตติสุขอยู
เกิดความปติโสมนัส จึงกลาวคาถา ๓ คาถาโดยอุทานวา
ผูใดประมาทแลวในตอนตน ภายหลังเขาไมประมาท
ผูนั้นยอมทําโลกนี้ใหสวางไสว เหมือนพระจันทรพนแลว
จากหมอกฉะนั้น. บาปกรรมทีท่ ําไวแลวอันผูใดปดกั้นไว
ดวยกุศล ผูนั้นยอมทําโลกนี้ใหสวางไสว เหมือนพระจันทรพนแลวจากหมอกฉะนั้น. ภิกษุใดแล แมจะยังหนุม
ประกอบความขวนขวายในพระพุทธศาสนา ภิกษุนั้นยอม
ทําโลกนี้ใหสวางไสว เหมือนพระจันทรพนแลวจากหมอก
ฉะนั้น.
เนื้อความแหงคําที่เปนคาถานั้นวา บุคคลใดจะเปนคฤหัสถหรือ
บรรพชิตก็ตาม ในกาลกอนแตการคบทากับกัลยาณมิตร ประมาทแลว
โดยการเกี่ยวของกับมิตรชั่ว หรือโดยภาวะที่ตนไมมีการพิจารณา คือถึง
ความประมาทในสัมมาปฏิบัติ ภายหลังความแยบคายผุดขึ้น เพราะการ
เกี่ยวของกับกัลยาณมิตร ชื่อวายอมไมประมาท คือปฏิบตั ิชอบอยู หมั่น
ประกอบเนือง ๆ ซึ่งสมถะและวิปสสนา ยอมบรรลุวชิ ชา ๓ อภิญญา ๖
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บุคคลนั้นยอมทําโลกมีขันธโลกเปนตนนี้ ใหสวางไสวดวยวิชชาและ
อภิญญาที่ตนบรรลุ เหมือนพระจันทรพนแลวจากหมอกเปนตน ทําโอกาสโลกใหสวางอยูฉะนั้น.
กรรมชัว่ ที่บุคคลใดทําไวแลว คือสั่งสมไวแลว ยอมปดคือกั้นดวย
การปดกั้นทวารในอันที่จะยังวิบากใหเกิดขึ้น เพราะภาวะที่โลกุตรกุศลอัน
กระทํากรรมใหสิ้นไป นําเอาภาวะที่ไมควรแกวิบากมาให. คําที่เหลือ
มีนัยดังกลาวแลวนั่นเอง.
บทวา ทหโร แปลวา เปนหนุม, ดวยบทวา ทหโร นั้น ทาน
แสดงถึงความที่พระเถระเปนผูมีรางกายอดทนตอการประกอบความเพียร.
จริงอยู พระเถระนั้นสามารถครอบงําอันตรายจากลมและแดดที่เกิดขึ้น
แลวกระทําตามเพียรเปนเครื่องประกอบ. ยอมประกอบความขวนขวาย
ในพระพุทธศาสนา คือเปนผูประกอบความขวนขวายในสิกขา ๓ อธิบายวา
ยังสิกขา ๓ ใหถึงพรอมโดยความเคารพ.
พระเถระเกิดปติโสมนัสอยางนี้ อยูดวยวิมุตติสุข ในกาลใดเขาไป
บิณฑบาตในนคร ในกาลนั้น กอนดินแมคนอื่นขวางมา ก็ตกลงที่รางกาย
ของพระเถระ ทอนไมแมที่คนอื่นปามา ก็ตกลงที่รางกายของพระเถระนั้น
เหมือนกัน. พระเถระนัน้ มีบาตรแตก เขาไปยังพระวิหารเขาเฝาพระศาสดา. พระศาสดาทรงโอวาทพระเถระวา เธอจงอดกลั้นเถิดพราหมณ
เธอจงอดกลั้นเถิดพราหมณ เธอจงเสวยวิบากของกรรม ที่จะทําใหไหม
ในนรกหลายพันปนั้น เฉพาะในปจจุบันเถิดพราหมณ.
ลําดับนั้น พระเถระจึงเขาไปตั้งเมตตาจิตในสรรพสัตวทั้งหลายโดย
ไมเจาะจง แลวไดกลาวคาถาทั้งหลายนี้วา
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ก็ผูเปนขาศึกตอเรา จงฟงธรรมกถาที่เราไดฟงแลว
ในสํานักของพระศาสดา ขอจงประกอบความขวนขวาย
ในพระพุทธศาสนา ขอจงคบหากับมนุษยผูเปนสัตบุรุษ
ผูถือมัน่ แตธรรมอยางเดียว ก็ผูเปนขาศึกตอเรา ขอเชิญ
ฟงธรรมของทานผูกลาวสรรเสริญความอดทน ผูม ีปกติ
สรรเสริญความไมโกรธ ตามเวลาอันควร และขอจง
ปฏิบัตติ ามธรรมอันสมควรแกธรรมนั้นเถิด ขออยา
เบียดเบียนเราและประชาชนหรือวาสัตวอื่นใดเลย พึง
บรรลุความสงบอยางเยี่ยม และพึงรักษาสัตวทั้งปวง ให
เปนเหมือนบุตรที่รกั เถิด. ก็ชาวนาที่ตองการน้ํายอมไขน้ํา
ไป ชางศรยอมดัดลูกศร ชางไมยอมถากไม บัณฑิต
ยอมฝกตน. คนบางพวกยอมฝกชางและมาเปนตน ดวย
ทอนไมบาง ดวยขอบาง ดวยแสบาง สวนเราเปนผูอัน
พระศาสดาผูคงที่ทรงฝกแลว โดยไมไดทรงใชอาชญา
และศาสตรา. เมื่อกอนเรามีชื่อวา อหิงสกะ ผูไมเบียดเบียน แตเรายังเบียดเบียนผูอื่นอยู วันนี้ เราเปนผูมีชื่อ
จริง ไมเบียดเบียนใคร แตกอ นเราเปนโจรลือชาทั่วไป
วาองคุลิมาล แตบดั นี้ องคุลมิ าลไดมาพบพระพุทธเจา
ผูเปนที่พึ่งเขาแลว ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพนอยใหญ
ขึ้นไดแลว เราไดทํากรรมเชนนั้นอันเปนเหตุใหไปสูทุคติ
เปนอันมาก จึงตองมารับผลกรรมที่ทําไว แตบัดนี้ เรา
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บริโภคโภชนะโดยไมเปนหนี้ คนพาลผูมีปญญาทราม
ยอมประกอบตามความประมาท สวนนักปราชญ ยอม
รักษาความไมประมาทไว เหมือนทรัพยอันประเสริฐสุด
ฉะนั้น. ทานทั้งหลายอยาประกอบตามความประมาท
อยาประกอบความสนิทสนมดวยความยินดีในกาม เพราะ
วาผูไมประมาทเพงพินิจอยู ยอมถึงความสุขอันไพบูลย.
การที่เรานาสูสํานักของพระศาสดา เปนการมาดีแลว
มิใชวาเปนการมาไมดี การที่เราคิดจะมาบวชในสํานัก
ของพระศาสดานี้ ก็ไมใชเปนความคิดที่เลวเลย เพราะ
เปนการเขาถึงธรรมอันประเสริฐ ในธรรมทั้งหลายที่
พระศาสดาทรงจําแนกดีแลว การที่เรามาสูสํานักของ
พระศาสดาทรงจําแนกดีแลว การที่เรามาสูสํานักของ
การที่เราคิดจะมาบวชในสํานักของพระศาสดานี้ ก็ไมใช
เปนความคิดที่เลวเลย. เราไดบรรลุวิชชา ๓ ตามลําดับ
ไดทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว. แตกอน
เราอยูในปา โคนไม ภูเขา หรือในถ้ําทุกแหง มีใจ
หวาดเสียวอยูเปนนิตย เราผูอนั พระศาสดาทรงอนุเคราะห
แลว ไมไปในบวงมาร จะยืน เดิน นั่ง นอน ก็เปนสุข.
เมื่อกอนเรามีเชื้อชาติเปนพราหมณ มีครรภเปนที่ถือ
ปฏิสนธิ บริสุทธิท์ ั้งสองฝาย บัดนี้เราเปนโอรสของ
พระสุคตผูศาสดา ผูเปนพระธรรมราชา เราเปนผู
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ปราศจากตัณหาแลว ไมถือมัน่ คุมครองทวาร สํารวม
ดีแลว เราตัดรากเหงาของทุกขไดแลว บรรลุถึงความ
สิ้นอาสวะแลว เรามีความคุนเคยกับพระศาสดา ทําตาม
คําสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลง
แลว ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพเสียแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิสาป ความวา แมโจรผูปรากฏ คือ
แมขาศึกผูไมเปนมิตรตอเราเหลาใด ยอมวารายเราอยางนี้วา พวกเราถูก
ทุกขเพราะพลัดพรากจากญาติครอบงํา ยอมไดรบั ทุกขดวยอํานาจของ
องคุลิมาลฉันใด แมองคุลิมาลก็จงไดรับความทุกขฉันนั้น.
บทวา เม ธมฺมกถ สุณนฺตุ ความวา จงฟงกถาอันปฏิสงั ยุตดวย
สัจธรรมทั้ง ๔ ซึ่งเราไดฟงมาแลวในสํานักของพระศาสดา.
บทวา ยฺุชนฺตุ ความวา ก็ครั้นไดฟงแลว จงปฏิบัติเพื่อประโยชน
แกสัจธรรม ๔ นั้น.
บทวา เต มนุเช ภชนฺตุ ความวา จงคบ คือจงเสพกัลยาณมิตร
ผูเปนสัปบุรุษเชนนั้น.
บทวา เย ธมฺมเมวาทปยนฺติ สนฺโต ความวา สัปบุรุษเหลาใดให
ถือเอา คือใหสมาทาน ใหยึดถือเฉพาะกุศลธรรม เฉพาะอุตริมนุสธรรม
และเฉพาะโลกุตรธรรมที่บังเกิดแลว.
บทวา ขนฺติวาทาน ไดแก ผูกลาวเฉพาะอธิวาสนขันติ, เพราะเหตุ
นั้นแหละ จึงเปนผูสรรเสริญความไมโกรธ อธิบายวา เปนผูมีปกติ
สรรเสริญเฉพาะเมตตาอันเปนความไมโกรธกับใครๆ.
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บทวา สุณนฺตุ ธมฺม กาเลน ไดแก จงฟงธรรมในสํานักของ
สัปบุรุษเหลานั้น ในกาลประกอบความขวนขวายแลว.
บทวา ตฺจ อนุวธิ ียนฺตุ ความวา และจงเรียนธรรมตามที่ไดฟง
นั้นโดยชอบแลวกระทําตาม คือจงปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม.
บทวา น หิ ชาตุ โส มม หึเส ความวา ขาศึกคือศัตรูของเรา
นั้น จงเกิดมี แตไมพึงเบียดเบียนเราเลย.
บทวา อฺ วา ปน กฺจิ น ความวา ไมใชไมเบียดเบียนเรา
เทานั้น แมสัตวไร ๆ อื่นก็ไมพึงเบียดเบียน. บทวา ปปฺปุยฺย ปรม สนฺตึ
ความวา พึงบรรลุความสงบคือพระนิพพานอยางเยี่ยม คือสูงสุด, ก็ครั้น
บรรลุแลวพึงรักษาสัตวทั้งหลาย อธิบายวา พึงรักษาสัตวทั้งปวงดวยการ
รักษาอยางยอดเยี่ยม คือพึงรักษาศิษยเหมือนบุตรฉะนั้น.
พระเถระปลดเปลื้องคนอื่นจากบาป ดวยคาถาเหลานี้อยางนี้แลว
จึงกระทํา ชื่อวาปริตตกิริยา คือกระทําพระปริตร เมื่อจะประกาศการ
ปฏิบัติของตน จึงกลาวคาถามีอาทิวา อุทก หิ ดังนี้.
บรรดาชนเหลานั้น ชนทั้งหลายใด ขุดที่ดอนของแผนดินแลวทํา
ที่ลมุ ใหเต็ม ทําเหมืองน้ําหรือวางรางไม แลวนําน้ําไปยังที่ที่ตนปรารถนา
แลวๆ เพราะเหตุนั้น ชนทั้งหลายนั้น ชื่อวา เนตฺติกา คือผูชักน้ําไป.
บทวา เตชน ไดแก ลูกศร. อธิบายวา คนผูไขน้ํายอมนําน้ําไป
ตามความชอบใจของตน ฝายชางศร เอาลูกศรอังไฟใหรอน เมื่อทําไม
ใหคด ชื่อวาดัดลูกศร คือทําใหตรง, ฝายนายชางถาก เมื่อถากเพื่อตอง
การดุมเปนตน ชื่อวายอมถากไม, คือทําใหตรงหรือคดตามความชอบใจ
ของตนฉันใด บัณฑิตคือคนผูมีปญญาก็ฉันนั้น การทําเหตุการณเทานี้ให
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เปนอารมณ ทําอริยมรรคใหเกิดขึ้น ชื่อวายอมฝกตน สวนทานผูบรรลุ
พระอรหัตแลว ยอมชื่อวาเปนผูฝกเสร็จแลว.
บัดนี้ พระเถระเมื่อจะประกาศอาการที่พระศาสดาผูทรงเปนดุจสารถี
ฝกบุรุษที่ควรฝกไดฝกตน และความกตัญู จึงไดกลาวคาถา ๕ คาถา
มีอาทิวา ทณฺเฑเนเก ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทณฺเฑเนเก ทมยนฺติ ความวา พระราชาและมหาอํามาตยของพระราชาเปนตน ยอมฝกขาศึกเปนตน ดวย
อาชญา และดวยหมูพลมีชางและมาเปนตน และนายโคบาลเปนตน ยอม
ฝกโคเปนตน ดวยทอนไมและดวยไมเทา นายควาญชางยอมฝกชางดวย
ขอ และอาจารยผูฝกมา ยอมฝกมาดวยแส.
บทวา อทณฺเฑน อสตฺเถน อห ทนฺโตมฺหิ ตาทินา ความวา
สวนเราเปนผูอันพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูถึงภาวะเปนผูคงที่ในอารมณ
มีอิฏฐารมณเปนตน ทรงเวนจากอาชญา ทรงเวนจากศาสตรา ฝกแลว
คือทรมานแลวไดแกกระทําใหหมดพยศแลว โดยภาวะที่ทรงวางอาชญา
และวางศาสตรา.
บทวา อหึสโกติ เม นาม หึสกสฺส ปุเร สโต ความวา ในกาล
กอนแตไดสมาคมกับพระศาสดา เราเปนผูเบียดเบียน ไดมีแตเพียงชื่อวา
ผูไมเบียดเบียน.
บทวา อชฺชาห ความวา ก็บัดนี้ เราเปนผูมีนามจริง คือนามแท
วา อหิงสกะ ผูไมเบียดเบียน เพราะเหตุนั้น เราจึงไมเบียดเบียน คือไม
เบียดเบียนสัตวแมไร ๆ, ศัพทวา น เปนเพียงนิบาต.
บทวา วิสฺสุโต ไดแก เปนผูปรากฏ โดยนัยมีอาทิวา เปนผูมัก
ฆาสัตว หยาบชา มีมือเปอนเลือด.
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บทวา มโหเฆน ไดแก หวงน้ําใหญ มีหวงน้ําคือกามเปนตน,
เราไดถึง คือเขาถึงพระพุทธเจาผูทรงการทําการตัดขาดหวงน้ํานั้น เปน
สรณะที่พึ่ง ไดแกสรณะคือพระพุทธเจา.
บทวา โลหิตปาณี ไดแก ผูมีมือเปอนโลหิต คือเลือดของคน
เหลาอื่น โดยการทําสัตวมีลมปราณใหตกลวงไป.
ดวยบทวา สรณคมน ปสฺส นี้ พระเถระรองเรียกเฉพาะตนเองวา
ทานจงดูสรณคมนของเรา อันมีผลมาก.
บทวา ตาทิส กมฺม ไดแก กรรมชั่วอันทารุณเห็นปานนั้น มีการ
ฆาคนหลายรอย.
บทวา ผุฏโ กมฺมวิปาเกน ไดแก เปนผูอันวิบากของกรรมชั่ว
ที่ทําไวในกาลกอนถูกตองแลว คือละกรรมไดสิ้นเชิง เสวยแตเพียง
วิบาก.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ผุฏโ กมฺมวิปาเกน ความวา เปนผูอัน
โลกุตรมรรคซึ่งเปนผลแหงกุศลกรรมอันเปนอุปนิสัย หรืออันวิมุตติสุข
อันเปนผลของโลกุตรกรรมนั่นแหละ ถูกตองแลว.
เราชื่อวาเปนผูไมมีหนี้บริโภคโภชนะ เพราะกิเลสทั้งหลายสิ้นไป
แลวโดยประการทั้งปวง พระเถระพูดถึงปจจัยทั้ง ๔ โดยอางโภชนะ.
บัดนี้ พระเถระเมื่อจะสรรเสริญการปฏิบัติ ในความไมประมาทใน
ภายหลัง โดยมุขคือการติเตียนการอยูดวยความประมาทของตนในกาลกอน
และเมื่อจะทําความอุตสาหะของคนเหลาอื่นใหเกิด ในความไมประมาทนั้น
จึงไดกลาวคาถามีอาทิวา ประกอบตามความประมาท ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา พาลา ไดแก ผูประกอบดวยความ
เปนคนพาล ไมรูจักประโยชนโลกนี้และประโยชนโลกหนา.
บทวา ทุมฺเมธิโน แปลวา ผูไมมีปญญา, คนไมมีปญญาเหลานั้น
ไมเห็นโทษในความประมาท ประกอบตามความประมาทอยู คือยังความ
ประมาทใหดําเนินไป ไดแก ทํากาลเวลาใหลวงเลยไปดวยความประมาท
เทานั้น.
บทวา เมธาวี ความวา สวนบัณฑิตประกอบดวยปญญามีโอชะอัน
เกิดแตธรรม ยอมรักษาความไมประมาทไว เหมือนทรัพยคือรัตนะ ๗
อันประเสริฐ คือสูงสุดอันเปนของมีอยูในวงศตระกูล. เหมือนอยางวา
ชนทั้งหลายเห็นอานิสงสในทรัพยวา เราอาศัยอุดมทรัพย จักบรรลุ
โภคสมบัติ จักพอเลี้ยงลูกและเมีย จักชําระทางไปสูสุคติ ยอมรักษาทรัพย
ไวฉันใด แมบัณฑิตก็ฉันนั้น เห็นอานิสงสในความไมประมาทวา เพราะ
อาศัยความไมประมาท เราจักไดเฉพาะปฐมฌานเปนตน จักบรรลุมรรคผล
จักยังวิชชา ๓ และอภิญญา ๖ ใหถึงพรอม ยอมรักษาความไมประมาท
ไว เหมือนทรัพยอันประเสริฐฉะนั้น.
บทวา มา ปมาท ความวา ทานทั้งหลาย จงอยาประกอบตามความ
ประมาท คืออยายังกาลใหลวงเลยไปดวยความประมาท.
บทวา กามรติสนฺถว ความวา ทานทั้งหลายจงอยาประกอบตาม
คืออยาประสบ อยาไดเฉพาะแมตัณหาสันถวะ กลาวคือความยินดีใน
วัตถุกามและกิเลสกามทั้งหลาย.
บทวา อปฺปมตฺโต หิ ความวา บุคคลผูไมชื่อวาประมาท เพราะ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 153

มีสติเขาไปตั้งไว เพงอยูคือ ขวนขายในการเพง ยอมบรรลุนิพพานสุข
อันยอดเยี่ยม คือสูงสุด.
บทวา สุวาคต นาปคต ความวา การที่เรามาในสํานักของพระศาสดาในกาลนั้น หรือในการที่พระศาสดาเสด็จมาในปามหาวันนั้น เปน
การมาดีแลว คือเปนการมาที่ดี ไมใชเปนการมาไมดี คือเปนการมาที่ไม
ไปปราศจากประโยชน.
บทวา เนต ทุมมฺ นฺติต มม ความวา ขอที่เราคิดไวในคราวนั้นวา
จักบวชในสํานักของพระศาสดา แมนี้ก็ไมใชเปนความคิดไมดีของเรา
คือเปนความคิดดีทีเดียว. เพราะเหตุไร ? เพราะไดบรรลุในธรรมทั้งหลาย
ที่มีจําแนกไวแลว. อธิบายวา บรรดาธรรมทั้งหลายที่ทรงจําแนกไวเปน
อยาง ๆ เชนธรรมที่มีโทษและธรรมที่ไมมีโทษเปนตน เราบรรลุพระนิพพานอันประเสริฐ คือสูงสุดประเสริฐสุด ไดแกเขาถึงพระนิพพานนั้น
นั่นแล.
พระเถระเมื่อจะแสดงภาวะแหงธรรมเครื่องอยูเปนสุขวา ในกาลนั้น
ในเวลาที่ยังเปนปุถุชน เราอยูลําบากในปาเปนตน เพราะเปนผูมีประโยค
และอาสยวิบัติ บัดนี้ เราอยูเปนสุขในปาเปนตนนั้น เพราะเปนผูสมบูรณ
ดวยประโยคและอาสยะ และเมื่อจะแสดงความเปนพราหมณโดยปรมัตถวา
เมื่อกอนเราเปนพราหมณแตเพียงชาติกําเนิด แตบัดนี้ ชื่อวาเปนพราหมณ
เพราะเปนบุตรอันเกิดแตพระอุระของพระศาสดา จึงกลาวคํามีอาทิวา
อรฺเ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุข สยามิ ความวา เราแมนอนอยูก็
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ปราศจากทุกขทางใจ นอนเปนสุข โดยสุขไมมีทุกข เพราะไมมีความ
สะดุงจิตเปนตน.
บทวา ายามิ แปลวา ยืน.
บทวา อหตฺถปาโส มารสฺส ไดแก ไมเปนที่โคจรของกิเลส
เปนตน.
บทวา อโห สตฺถานุกมฺปโต ความวา โอ ! พระศาสดาทรง
อนุเคราะหแลว.
บทวา พฺรหฺมชจฺโจ แปลวา ผูมีชาติกําเนิดเปนพราหมณ.
บทวา อุทิจฺโจ อุภโต ไดแก ผูเกิดขึ้นแลว คือมีครรภบริสุทธิ์
ทั้งสองฝาย คือฝายบิดาและฝายมารดา. คําที่เหลือในที่นั้นๆ มีนัยดังกลาว
แลวแล.
จบอรรถกถาองคุลิมาลเถรคาถาที่ ๘
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๙. อนุรุทธเถรคาถา
วาดวยตรัสสรรเสริญผูหมดอาสวะ
[๓๙๓] พระอนุรุทธะละพระชนกชนนี ละพระประยูรญาติ
ละเบญจกามคุณไดแลว เพงฌานอยู บุคคลผูเพียบพรอม
ดวยการฟอนรําขับรอง มีดนตรีบรรเลงปลุกใหรื่นเริงใจ
อยูท ุกค่ําเชา ก็ไมบรรลุถึงความบริสุทธิ์ดวยการฟอนรํา
ขับรองนั้นได เพราะยังเปนผูยินดีในกามคุณอันเปนวิสัย
แหงมาร พระอนุรทุ ธะกาวลวงเบญจกามคุณนั้นเสียแลว
ยินดีในพระพุทธศาสนา กาวลวงโอฆะทั้งปวงแลว เพง
ฌานอยู พระอนุรุทธะไดกาวลวงกามคุณเหลานี้ คือ รูป
เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ อันนารื่นรมยใจแลว
เพงฌานอยู พระอนุรุทธะเปนนักปราชญ หาอาสวะมิได
ผูเดียวไมมีเพื่อน กลับจากบิณฑบาตแลวเที่ยวแสวงหา
ผาบังสุกุลอยู พระอนุรุทธะเปนนักปราชญมีปรีชา หา
อาสวะมิได เทีย่ วเลือกหาเอาแตผาบังสุกุล ครั้นไดมา
แลว ก็มาซักยอมเอาเองแลวนุงหม บาปธรรมอันเศรา
หมองเหลานี้ ยอมมีแกภิกษุผมู กั มาก ไมสนั โดษ ระคน
ดวยหมู มีจิตฟุงซาน อนึง่ ภิกษุใดเปนผูมีสติ มักนอย
สันโดษ ไมมีความขัดเคือง ยินดีในวิเวก ชอบสงัด
ปรารภความเพียรเปนนิตย กุศลธรรมซึ่งเปนฝายให
ตรัสรูเหลานี้ยอมมีแกภิกษุนั้น ทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 156

ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ก็ตรัสสรรเสริญภิกษุนั้นวา
เปนผูหมดอาสวะ พระศาสดาผูยอดเยี่ยมในโลก ทรง
ทราบความดําริของเราแลว เสด็จมาหาเรา ดวยมโนมยิทธิทางกาย. เมื่อใด ความดําริไดมีแกเรา เมื่อนั้น
พระพุทธเจาทรงทราบความดําริของเราแลว ไดเสด็จเขา
มาหาเราดวยพระฤทธิ์ แลวทรงแสดงธรรมอันยิ่งแกเรา
พระพุทธเจาผูทรงยินดีในธรรมเครื่องไมเนิ่นชา ไดทรง
แสดงธรรมเครื่องไมเนิ่นชาแกเรา เรารูทั่วถึงพระธรรมเทศนาของพระองคแลว เปนผูย ินดีในพระศาสนา ปฏิบัติ
ตามคําพร่ําสอนอยู เราบรรลุวชิ ชา ๓ โดยลําดับ ไดทํา
ตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว เราถือการนั่ง
เปนวัตรมาเปนเวลา ๕๕ ป เรากําจัดความงวงเหงาหาว
นอนมาแลวเปนเวลา ๒๕ ป ในเวลาที่พระผูมีพระภาคเจา
จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ภิกษุทั้งหลายถามเราวา
พระผูมพี ระภาคเจาปรินิพพานแลวหรือยัง เราไดตอบวา
ลมหายใจออกและหายใจเขามิไดมีแกพระผูมพี ระภาคเจา
ผูมีพระหฤทัยตั้งมั่นคงที่ แตพระองคยังไมปรินิพพาน
กอน พระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุ ผูไมมีตัณหาเปน
เครื่องทําใจใหหวั่นไหว ทรงทํานิพพานใหเปนอารมณ
คือเสด็จออกจากจตุตถฌานแลว จึงจะเสด็จปรินิพพาน
พระผูมพี ระภาคเจาทรงอดกลั้นเวทนา ดวยพระหฤหัย
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อันเบิกบาน ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาผูเปนดวงประทีป
ของชาวโลกกับทั้งเทวโลก เสด็จดับขันธปรินิพพาน
ความพนพิเศษแหงพระหฤทัยไดมีขึ้นแลว บัดนี้ธรรม
เหลานีอ้ ันมีสัมผัสเปนที่ ๕ ของพระมหามุนี ไดสิ้นสุด
ลงแลว ในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จปรินิพพาน
แลว จิตและเจตสิกธรรมเหลาอื่นจักไมมีอีกตอไป ดูกอน
เทวดา บัดนี้ การอยูอีกตอไปดวยอํานาจการอุบัติใน
เทพนิกาย ยอมไมมี ชาติสงสารสิ้นไปแลว บัดนี้การ
เกิดในภพใหมมิไดมี ภิกษุใดรูแ จงมนุษยโลก เทวโลก
พรอมทั้งพรหมโลก อันมีประเภทตั้งพัน ไดในเวลา
ครูเดียว ทั้งเปนผูเชี่ยวชาญในคุณ คืออิทธิฤทธิ์ และ
ในจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย ภิกษุรปู นั้นยอมเห็น
เทพเจาทั้งหลายไดตามความประสงค. เมื่อกอนเรามี
นามวาอันนภาระ เปนคนยากจน เที่ยวรับจางหาเลี้ยงชีพ
ไดถวายอาหารแดพระอุปริฏฐปจเจกพุทธเจาผูเปนสมณะ
เรืองยศ. เพราะบุญกรรมที่ไดทํามาแลว เราจึงไดมาเกิด
ในศากยตระกูล พระประยูรญาติขนานนามใหเราวา
อนุรุทธะ เปนผูเพียบพรอมไปดวยการฟอนรําและขับรอง
มีเครื่องดนตรีบรรเลงปลุกใหรนื่ เริงใจอยูทุกค่ําเชา ตอมา
เราไดเห็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ผูไมมี
ภัยแตที่ไหนๆ ไดยังจิตใหเลื่อมใสในพระองคทานแลว
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ออกบวชเปนบรรพชิต เราระลึกถึงชาติกอน ๆ ได เรา
ไดเคยเปนทาวสักกรินทรเทวราชอยูในดาวดึงสเทพพิภพ
มาแลว เราไดปราบปรามไพรีพายแพแลว ขึน้ ผานสมบัติ
เปนพระเจาจักรพรรดิ จอมมนุษยนิกรในชมพูทวีป มี
สมุทรสาครทั้ง ๔ เปนขอบเขต ๗ ครั้ง ไดปกครองปวง
ประชานิกรโดยธรรม ดวยไมตองใชอาชญาหรือศาสตรา
ใด ๆ เราระลึกชาติหนหลังในคราวที่อยูในมนุษยโลกได
ดังนี้คือเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗ ชาติ เปนพระอินทร
๗ ชาติ รวมการทองเที่ยวอยูเปน ๑๔ ชาติดวยกัน ใน
เมื่อสมาธิอันประกอบดวยองค ๕ เปนธรรมอันเอกปรากฏ
ขึ้น ที่เราไดความสงบระงับกิเลส ทิพยจักษุของเราจึง
บริสุทธิ์ เราดํารงอยูในฌานอันประกอบดวยองค ๕ ประการ รูจ ุติและอุปบัติ การมา การไป ความเปนอยางนี้และ
ความเปนอยางอื่น ของสัตวทั้งหลาย เรามีความคุนเคยกับ
พระบรมศาสดาเปนอยางดี เราไดทําตามคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาเสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลงไดแลว
ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพขึ้นไดแลว เปนผูไมมีอาสวะ
จักนิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ภายใตพุมกอไผ
ใกลบานเวฬุวคามแหงแควนวัชชี.
จบอนุรุทธเถรคาถา
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อรรถกถาอนุรุทธเถรคาถาที่ ๙
คาถาของทานพระอนุรุทธเถระ มีคําเริ่มตนวา ปหาย มาตาปตโร
ดังนี้. เรื่องนี้มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาแต
ปางกอน บังเกิดเปนกุฎมพี ผูสมบูรณดวยทรัพยสมบัติ. ในกาลแหง
พระผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระ วันหนึ่ง เขาไปวิหารฟงธรรมในสํานัก
ของพระศาสดา ไดเห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่ง ไวใน
ตําแหนงผูเลิศแหงภิกษุผูมีจักษุทิพย แมตนเองก็ปรารถนาฐานันดรนั้น
จึงยังมหาทานใหเปนไปตลอด ๗ วัน แดพระผูมีพระภาคเจาผูมีภิกษุ
บริวารแสนหนึ่ง ในวันที่ ๗ ไดถวายผาชั้นเลิศแดพระผูมีพระภาคเจา และ
ภิกษุสงฆ แลวกระทําปณิธานความปรารถนาไว ฝายพระศาสดาทรง
ทราบวาความปรารถนาของเขาจะสําเร็จโดยไมมีอันตราย จึงทรงพยากรณ
วา ในอนาคตกาล จักเปนผูเลิศแหงภิกษุผูมีจักษุทิพยในศาสนาของ
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาโคดม. แมเขาก็ทําบุญทั้งหลายในพระศาสดานั้น เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว เมื่อพระเจดียทองสูง ๗ โยชน
สําเร็จแลว ก็ทําการบูชาประทีปอยางโอฬาร ดวยตนไมประดับประทีป
และตัวประทีปหลายพัน โดยอธิษฐานวา ขอจงเปนอุปนิสัยปจจัยแก
ทิพยจักษุญาณเถิด.
เขากระทําบุญทั้งหลายจนตลอดชีวิตดวยประการอยางนี้ แลวทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจากัสสป
บังเกิดในเรือนกุฎมพี ในเมืองพาราณสี ถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว เมื่อ
พระศาสดาปรินิพพานแลว เมื่อสรางพระเจดียทองโยชนหนึ่งสําเร็จแลว
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ใหสรางถาดสําริดเปนจํานวนมาก บรรจุเต็มดวยเนยใสอยางใส แลววาง
กอนงบน้ําออยกอนหนึ่ง ๆ ไวตรงกลาง วางลอมพระเจดียใหขอบปาก
กับขอบปาก (ถาด) จดกัน สวนตนใหสรางถาดสําริดใหญถาดหนึ่ง บรรจุ
เต็มดวยเนยใสอยางใส. ตามไส ๑,๐๐๐ ไส ใหสวางโพลง แลวทูนศีรษะ
เดินเวียนพระเจดียตลอดคืนยังรุง.
ในอัตภาพแมนั้น เขาทํากุศลจนตลอดชีวิตดวยประการอยางนี้ จุติ
จากอัตภาพนั้นไปบังเกิดในเทวโลก ดํารงอยูในเทวโลกนั้นจนตลอดอายุ
จุติจากเทวโลกนั้น เมื่อพระพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติ ไดบังเกิดในตระกูล
เข็ญใจ ในเมืองพาราณสีนั่นแล ไดมีชื่อวาอันนภาระ. นายอันนภาระนั้น
กระทําการงานในเรือนของสุมนเศรษฐีเลี้ยงชีวิตอยู. วันหนึ่ง เขาเห็น
พระปจเจกพุทธเจานามวา อุปริฏฐะ ผูออกจากนิโรธสมาบัติแลว เหาะ
จากภูเขาคันธมาทน มาลงใกลประตูเมืองพาราณสี หมจีวรแลวเขาไป
บิณฑบาตในเมือง มีจิตเลื่อมใสรับบาตร เริ่มประสงคจะใสภัตตาหาร
ที่เขาแบงไวสวนหนึ่ง ซึ่งเขาเก็บไวเพื่อตน ในบาตรถวายพระปจเจกพุทธเจา. ฝายภรรยาของเขา ก็ใสภตั ตาหารอันเปนสวนของตนในบาตร
นั้นเหมือนกัน. เขานําบาตรนั้นไปวางในมือของพระปจเจกพุทธเจา.
พระปจเจกพุทธเจารับบาตรนั้น กระทําอนุโมทนาแลวหลีกไป.
เพราะไดเห็นการกระทํานั้น ตกกลางคืน เทวดาผูสิงสถิตอยูที่ฉัตรของ
สุมนเศรษฐี ไดอนุโมทนาดวยเสียงดัง ๆ วา โอ ทาน เปนทานอยางเยี่ยม
นายอันนภาระประดิษฐานไวดีแลวในพระอริฏฐปจเจกพุทธเจา. สุมนเศรษฐีไดฟงดังนั้นจึงคิดวา ทานที่เทวดาอนุโมทนาอยางนี้นี่แหละ เปน
อุดมทาน จึงขอสวนบุญในทานนั้น. ฝายนายอันนภาระไดใหสวนบุญแก
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ทานเศรษฐีนั้น. สุมนเศรษฐีมีจิตเลื่อมใสกับนายอันนภาระนั้น ไดให
ทรัพยพันหนึ่งแกเขาแลวกลาววา จําเดิมแตนี้ไป ทานไมมีกิจในการ
ทํางานดวยมือของตน ทานจงสรางบานใหเหมาะสมแลวอยูประจําเถิด.
เพราะเหตุที่บิณฑบาตซึ่งถวายแกพระปจเจกพุทธเจาผูออกจาก
นิโรธสมาบัติ ยอมมีวิบากโอฬารมากในวันนั้นเอง เพราะฉะนั้น ในวันนั้น
สุมนเศรษฐีเมื่อจะไปเฝาพระราชา จึงไดพานายอันนภาระนั้นไปดวย.
แมพระราชาก็ทรงทอดพระเนตรดวยความเอื้อเฟอ. เศรษฐีกราบทูลวา
ขาแตมหาราช บุรุษผูนี้สมควรเปนผูจะพึงทอดพระเนตรทีเดียว พระเจาขา
แลวกราบทูลถึงบุญที่เขาทําในกาลนั้น ทั้งความที่คนไดใหทรัพยพันหนึ่ง
แกเขาใหทรงทราบ. พระราชาทรงสดับดังนั้น ก็ทรงโปรด ไดประทาน
ทรัพยพันหนึ่ง แลวทรงสั่งวา เจาจงสรางบานอยูในที่ชื่อโนน. เมื่อ
นายอันนภาระกําลังชําระสถานที่นั้นอยู หมอทรัพยใหญก็ผุดขึ้น เขาเห็น
ดังนั้นจึงกราบทูลพระราชาใหทรงทราบ. พระราชารับสั่งใหขนทรัพย
ทั้งหมดมากองไวแลวตรัสถามวา ในนครนี้ ในเรือนของใครมีทรัพย
ประมาณเทานี้บาง. อํามาตยราชบริพารพากันกราบทูลวา ของใครๆ
ไมมีพระเจาขา. จึงตรัสวา ถาอยางนั้น อันนภาระนี้ จงเปนผูชื่อวา
อันนภารเศรษฐีในนครนี้ ดังนี้แลว พระราชทานฉัตรเศรษฐีแกเขาใน
วันนั้นเอง.
จําเดิมแตนั้น เขากระทํากุศลกรรมจนตลอดอายุ จุติจากอัตภาพ
นั้น ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ในพุทธุปบาทกาลนี้
ไดถือปฏิสนธิในพระราชมนเทียรของพระเจาสุกโกทนศากยะ ในเมือง
กบิลพัสดุ ไดมีพระนามวาอนุรุทธะ. เจาอนุรุทธะนั้นเปนพระกนิษฐ-
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ภาดาของเจามหานามศากยะ เปนโอรสของพระเจาอาของพระศาสดา
เปนผูละเอียดออนอยางยิ่ง มีบุญมาก อันพวกหญิงนักฟอนผูประดับประดา
แวดลอมอยูในปราสาท ๓ หลังอันเหมาะสมแกฤดูทั้ง ๓ เสวยสมบัติดุจเทวดา เขาไปเฝาพระศาสดาผูเสด็จประทับอยูในอนุปยอัมพวัน กับกุมาร
ทั้งหลายมีภัททิยกุมารเปนตน ผูอันเจาศากยะทั้งหลาย ซึ่งพระเจาสุทโธทนมหาราชใหกําลังใจสั่งไปเพื่อเปนบริวารของพระศาสดา จึงบวชใน
สํานักของพระศาสดา ก็ในภายในพรรษานั่นเอง ทําทิพยจักษุให
บังเกิด แลวเรียนเอากรรมฐานในสํานักของพระธรรมเสนาบดี แลวไปยัง
ปาจีนวังสทายวัน ในเจติยรัฐ กระทําสมณธรรมอยู ตรึกถึงมหาปุริสวิตก
ได ๗ ประการ ไมอาจรูประการที่ ๘. พระศาสดาทรงทราบความเปนไป
ของเธอ จึงตรัสมหาปุริสวิตกขอที่ ๘ แลวทรงแสดงมหาอริยวังสปฏิปทา
อันประดับดวยความยินดีในการเจริญสันโดษดวยปจจัย ๔.
ทานพระอนุรุทธะนั้น เจริญวิปสสนาตามแนวแหงพระธรรมเทศนา
นั้น ไดทําใหแจงพระอรหัตมีอภิญญาและปฏิสัมภิทาเปนองคประกอบ.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทานวา
เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา พระนามวาสุเมธ
เชษฐบุรุษของโลก เปนนระผูองอาจ ผูนายกของโลก
เสด็จหลีกเรนอยู จึงไดเขาไปเฝาพระสุเมธสัมพุทธเจา
ผูเปนนายกของโลก แลวไดประคองอัญชลี ทูลออนวอน
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุดวา
ขาแตพระมหาวีรเจาผู
๑

๑. ขุ. อ. ๓๒/ขอ ๖.
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เชษฐบุรุษของโลกเปนนระผูองอาจ ขอจงทรงอนุเคราะห
เถิด ขาพระองคขอถวายประทีป แกพระองคผูเขาณานอยู
ที่ควงไม พระสยัมภูผูประเสริฐ ธีรเจานั้น ทรงรับแลว
จึงหอยไวที่ตนไม ประกอบยนตในกาลนั้น เราไดถวาย
ไสตะเกียงน้ํามันพันหนึ่ง แกพระพุทธเจาผูเผาพันธุของ
โลก ประทีปลุกโพลงอยู ๗ วันแลวดับไปเอง ดวยจิตอัน
เลื่อมใสนั้น และดวยการตั้งเจตนาไว เราละกายมนุษย
แลวไดเขาถึงวิมาน เมื่อเราเขาถึงความเปนเทวดา วิมาน
อันบุญกุศลนิรมิตไวเรียบรอย ยอมรุงโรจนโดยรอบ นี้
เปนผลแหงการถวายประทีป เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
๒๘ ครั้ง เวลานั้น เรามองเห็นไดตลอดโยชนหนึ่งโดย
รอบทั้งกลางวันกลางคืน เรายอมไพโรจนทั่วโยชนหนึ่ง
โดยรอบ ในกาลนัน้ ยอมครอบงําเทวดาทั้งปวงได นี้เปน
ผลแหงการถวายประทีป เราไดเปนจอมเทวดาเสวยราช
สมบัติในเทวโลก ๓๐ กัป ใคร ๆ ยอมไมดหู มิ่นเราได
นี้เปนผลแหงการถวายประทีป เราไดบรรลุทพิ ยจักษุมอง
เห็นไดตลอดพันโลกดวยญาณในศาสนาของพระศาสดา
นี้เปนผลแหงการถวายประทีป พระสัมพุทธเจาพระนามวา
สุเมธ เสด็จอุบัติในกัปที่ ๓๐,๐๐๐ นับแตกัปนี้ เรามีจิต
ผองใสไดถวายประทีปแกพระองค คุณวิเศษเหลานี้คือ
ปฏิสมั ภิทา ๔ ...ฯ ลฯ... คําสอนของพระพุทธเจาเราได
ทําเสร็จแลว.
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ครั้นในกาลตอมา พระศาสดาประทับนั่งในทามกลางหมูพระอริยเจา ในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงสถาปนาทานไวในตําแหนงผูเลิศแหง
ภิกษุทั้งหลายผูมีจักษุทิพยวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนุรุทธะนี้เปนเลิศ
แหงภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผูมีจักษุทิพย.
ทานเสวยวิมุตติสุขอยู วันหนึ่ง พิจารณาขอปฏิบัติของตนแลวเกิด
ปติโสมนัส ไดกลาวคาถาดวยสามารถอุทานมีอาทิวา เราละพระชนก
และพระชนนี ดังนี้. ฝาอาจารยบางพวกกลาววา พระสังคีติกาจารย
ทั้งหลาย เมื่อจะประกาศการบรรพชาและการบรรลุพระอรหัตของพระเถระ ไดกลาวคาถา ๔ คาถาขางตน คาถาตอจากนั้น พระผูม ีพระภาคเจา
ทรงมีพระทัยโปรดปรานอริยวังสปฏิบัติของพระเถระ จึงตรัสไว. คาถา
นอกนี้แมทั้งหมด พระเถระเทานั้นกลาวไวตามเหตุการณนั้น ๆ. ดังนั้น
คาถาเหลานี้ทั้งที่พระเถระกลาวไว ทั้งที่ตรัสไวโดยเฉพาะพระเถระ ก็พงึ
ทราบวา เปนคาถาของพระเถระแมโดยประการทั้งปวง, คือทานกลาว
คาถาเหลานี้ไววา
พระอนุรุทธะละพระชนกชนนี ละพระประยูรญาติ
ละเบญจกามคุณไดแลว เพงฌานอยู บุคคลผูเพียบพรอม
ดวยการฟอนรําขับรอง มีดนตรีบรรเลงปลุกใหรื่นเริงใจ
อยูทุกเชาค่ํา ก็ไมบรรลุถึงความบริสุทธิ์ดวยการฟอนรํา
ขับรองนั้นได เพราะยังเปนผูยินดีในกามคุณอันเปนวิสัย
แหงมาร. พระอนุรุทธะกาวลวงเบญจกามคุณนั้นแลว
ยินดีในพระพุทธศาสนา กาวลวงโอฆะทั้งปวงแลว เพง
ฌานอยู. พระอนุรุทธะไดกาวลวงกามคุณเหลานี้ คือ
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รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะอันรื่นรมยใจ เพง
ฌานอยู. พระอนุรทุ ธะเปนนักปราชญ หาอาสวะมิได
ผูเดียวไมมีเพื่อน กลับจากบิณฑบาตแลว เทีย่ วแสวงหา
ผาบังสุกุลอยู. พระอนุรุทธะเปนนักปราชญ มีปรีชา
หาอาสวะมิได เที่ยวเลือกหาเอาแตผาบังสุกุล ครั้นได
มาแลว ก็มาซักยอมเอาเองแลวนุงหม. บาปธรรมอัน
เศราหมองเหลานี้ ยอมมีแกภิกษุผูมักมาก ไมสันโดษ
ระคนดวยหมู มีจิตฟุงซาน. อนึ่ง ภิกษุใดเปนผูมีสติ
มักนอย สันโดษ ไมมีความขัดเคือง ยินดีในวิเวก ชอบ
สงัด ปรารภความเพียรเปนนิตย กุศลธรรมซึ่งเปนฝาย
ใหตรัสรูเหลานี้ ยอมมีแกภิกษุนั้น ทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ก็ตรัสสรรเสริญ
ภิกษุนนั้ วา เปนผูหมดอาสวะ. พระศาสดาผูยอดเยี่ยมใน
โลก ทรงทราบความดําริของเราแลว เสด็จมาหาเราดวย
มโนมยิทธิทางกาย เมื่อใดความดําริไดมีแกเรา เมื่อนั้น
พระพุทธเจาทรงทราบความดําริของเราแลว ไดเสด็จ
เขามาหาเราดวยพระฤทธิ์ แลวทรงแสดงธรรมอันยิ่ง
แกเรา พระพุทธเจาผูทรงยินดีในธรรมเครื่องไมเนิ่นชา
ไดทรงแสดงธรรมเครื่องไมเนิ่นชาแกเรา เรารูทั่วถึง
พระธรรมเทศนาของพระองคแลว เปนผูยินดีในพระศาสนา ปฏิบัติตามคําพร่ําสอนอยู เราบรรลุวิชชา ๓
โดยลําดับ ไดทําตามคําสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว.
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เราถือการไมนอนเปนวัตรมาเปนเวลา ๕๕ ป เรากําจัด
ความงวงเหงาหาวนอนมาแลวเปนเวลา ๒๕ ป ในเวลา
ที่พระผูม ีพระภาคเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ภิกษุ
ทั้งหลายถามเราวา พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว
หรือยัง เราไดตอบวา ลมหายใจออกและหายใจเขา
มิไดมีแกพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระหฤทัยตั้งมั่น ผูคงที่
แตพระองคยังไมปรินิพพานกอน พระผูมีพระภาคเจาผูมี
พระจักษุ ผูไมมีตัณหาเปนเครื่องทําใจใหหวัน่ ไหว ทรง
ทํานิพพานใหเปนอารมณ คือเสด็จออกจากจตุตถฌาน
แลว จึงจะเสด็จปรินิพพาน พระผูมีพระภาคเจาทรง
อดกลั้นเวทนาดวยพระหฤทัยอันเบิกบาน ก็เมื่อพระผูม-ี
พระภาคเจา ผูเปนดวงประทีปของชาวโลกพรอมเทวโลก
เสด็จดับขันธปรินพิ พาน ความพนพิเศษแหงพระหฤทัย
ไดมีขึ้นแลว บัดนี้ ธรรมเหลานี้อันมีสัมผัสเปนที่ ๕ ของ
พระมหามุนี ไดสนิ้ สุดลงแลว ในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จปรินิพพานแลว จิตและเจตสิกธรรมเหลาอื่น
จักไมมอี ีกตอไป. ดูกอนเทวดา บัดนี้การอยูอีกตอไป
ดวยอํานาจการอุบัติในเทพนิกายยอมไมมี ชาติสงสาร
สิ้นไปแลว บัดนี้การเกิดในภพใหมมิไดม.ี ภิกษุใดรูแจง
มนุษยโลก เทวโลกพรอมทั้งพรหมโลก อันมีประเภท
ตั้งพันไดในเวลาครูเดียว ทั้งเปนผูเชี่ยวชาญในคุณ คือ
อิทธิฤทธิ์ และในการจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย
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ภิกษุรูปนั้นยอมเห็นเทพเจาทั้งหลายไดตามความประสงค.
เมื่อกอนเรามีนามวา อันนภาระ เปนคนยากจนเที่ยว
รับจางหาเลี้ยงชีพ ไดถวายอาหารแกพระอุปริฏฐปจเจกพุทธเจา ผูเปนสมณะผูเรื่องยศ. เพราะบุญกรรมที่ไดทํา
มาแลว เราจึงไดมาเกิดในศากยตระกูล พระประยูรญาติ
ไดขนานนามใหเราวา อนุรุทธะ เปนผูเพียบพรอมดวย
การฟอนรําและขับรอง มีเครือ่ งดนตรีบรรเลงปลุกให
รื่นเริงใจอยูทุกค่ําเชา ตอมาเราไดเห็นพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา ผูไมมีภัยแตที่ไหน ๆ ไดยังจิตให
เลื่อมใสในพระองคทานแลว ออกบวชเปนบรรพชิต
เราระลึกถึงชาติกอน ๆ ได เราไดเคยเปนทาวสักกรินทร
เทวราช อยูดาวดึงสเทพพิภพมาแลว เราไดปราบปราม
ไพรีพายแพแลว ขึ้นผานสมบัติเปนพระเจาจักรพรรดิ
จอมมนุษยนิกรในชมพูทวีป มีสมุทรสาครทั้ง ๔ เปน
ขอบเขต ๗ ครั้ง ไดปกครองปวงประชานิกรโดยธรรม
ดวยไมตองใชอาชญาหรือศาสตราใด ๆ เราระลึกชาติหน
หลังในคราวที่อยูในมนุษยโลกได ดังนี้ คือเปนพระเจา
จักรพรรดิ ๗ ชาติ เปนพระอินทร ๗ ชาติ รวมการ
ทองเทีย่ วอยูเปน ๑๔ ชาติดวยกัน. ในเมื่อสมาธิอันประกอบดวยองคเปนธรรมอันเอกปรากฏขึ้น ที่เราไดความ
สงบระงับกิเลส ทิพยจักษุของเราจึงบริสุทธิ.์ เราดํารงอยู
ในฌานอันประกอบดวยองค ๕ ประการ รูจ ุติและอุปบัติ
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การมา การไป ความเปนอยางนี้ แลความเปนอยางอื่น
ของสัตวทั้งหลาย เรามีความคุนเคยกับพระบรมศาสดา
เปนอยางดี เราไดทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
เสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลงไดแลว ถอนตัณหาเครื่อง
นําไปสูภพขึ้นไดแลว เปนผูไมมีอาสวะ จักนิพพานดวย
อนุปาที่เสสนิพพานธาตุ ภายใตพุมกอไผ ใกลบาน
เวฬุวคาม แควนวัชชี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปหาย แปลวา ละแลว. บทวา
มาตาปตโร แปลวา พระชนนีและพระชนก.
จริงอยู ในขอนี้มีอธิบายดังนี้ :- ใคร ๆ อื่นถูกความเสื่อมญาติ
และความเสื่อมโภคทรัพยครอบงํา จึงบวช และบวชแลวก็ขวนขวายกิจ
อื่นอยูฉันใด เราฉันนั้นหามิได ก็เราละวงญาติใหญและกองโภคทรัพย
มาก ไมอาลัยในกามทั้งหลายบวชแลว.
บทวา ฌายติ ไดแก เปนผูขวนขวายฌานแมทั้งสอง คืออารัมมณูปนิชฌาน และลักขณูปนิชฌานอยู.
บทวา สเมโต นจฺจคีเตหิ ไดแก เปนผูพรั่งพรอมดวยการ
ฟอนและการขับ อธิบายวา ดูการฟอน ฟงการขับรองอยู. บางอาจารย
กลาววา สมฺมโต ดังนี้กม็ ี อธิบายวา อันเขาบูชาแลวดวยการฟอนและ
การขับรอง.
บทวา สมฺมตาฬปฺปโพธโน ความวา เปนผูอันเขาพึงปลุกใหตื่น
ในเวลาใกลรงุ ดวยเสียงดนตรีทั้งหลาย.
บทวา น เตน สุทธฺ ิมชฺฌค ความวา เราไมไดบรรลุถึงความ
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บริสุทธิ์ในสงสาร เพราะการบริโภคกามนั้น.
บทวา มารสฺส วิสเย รโต ไดแก เปนผูยนิ ดีในกามคุณอัน
เปนอารมณของกิเลสมาร อธิบายวา ไมเปนผูมีทิฏฐิอยางนี้วา สังสารสุทธิ ความบริสุทธิ์ในสงสาร ยอมมีเพราะการบริโภคกามคุณอันเปน
อารมณของกิเลสมาร. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา กาวลวงเบญจกามคุณนั้น ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอต ไดแก กามคุณทั้ง ๕ ประการ
นั้น. บทวา สมติกฺกมฺม แปลวา กาวลวงพนไปแลว อธิบายวา เปน
ผูไมหวงใยละทิ้งไป.
บทวา สพฺโพฆ ไดแก โอฆะทั้งปวง มีโอฆะคือกามเปนตน.
เพื่อจะแสดงกามคุณ ๕ โดยสรุป จึงกลาวคํามีอาทิวา รูป เสียง
ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา มโนรมา มีวิเคราะหดังตอไปนี้ :กามคุณมีอาทิวา เสียง ชื่อวา เปนที่รื่นรมยใจ คือเปนที่ทําใจใหเอิบอาบ
เพราะทําใจใหยินดี โดยอรรถวาเปนที่ตั้งแหงโลภะ.
บทวา ปณฺฑปาตมติกฺกนฺโต ไดแก ผูลวงพนการรับบิณฑบาต
อธิบายวา กลับจากการรับบิณฑบาต.
บทวา เอโก ไดแก เปนผูเดียวไมมีปจฉาสมณะ.
บทวา อหุติโย ไดแก ผูหมดตัณหา. จริงอยู ตัณหาชื่อวาเปน
เพื่อนสองของตน. เหมือนดังที่ตรัสไววา บุรษุ มีตัณหาเปนเพื่อนสอง.
บทวา เอสติ แปลวา แสวงหา.
บทวา วิจินิ ความวา เมื่อแสวงหา ไดเลือกหาในที่ที่เกิดผา
บังสุกุล มีกองหยากเยื่อเปนตนในที่นั้น ๆ.
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บทวา อคฺคหิ ความวา ครั้นเลือกหาแลว ไมเกลียดแมผาที่เปอน
ของไมสะอาด จึงถือเอา. บทวา โธวิ แปลวา ทําใหสะอาดแลว.
บทวา รชยิ ไดแก ซักแลวเย็บใหติดกัน แลวยอมดวยการยอม
อันเปนกัปปยะของสมควร.
บทวา ธารยิ ไดแก ครั้นยอมแลว ทําพินทุกัปแลวใชครอง,
คือนุงและหม.
บัดนี้ พระเถระเมื่อแสดงโอวาทที่พระศาสดาทรงประทานในปาจีนวังสทายวัน และความที่ตนถึงที่สุดแหงโอวาทนั้น จึงไดกลาวคาถามีอาทิ
วา ผูมักมาก ไมสันโดษ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มหิจโฺ ฉ ไดแก ผูป ระกอบดวยความ
อยากไดปจจัยมาก อธิบายวา ปรารถนาปจจัยอันยิ่งใหญและมาก.
บทวา อสนฺตุฏโ ไดแก ผูไมสันโดษ คือเวนจากสันโดษมี
ยถาลาภสันโดษเปนตน.
บทวา สสฏโ ไดแก ผูระคนดวยคฤหัสถและบรรพชิต ดวย
การระคนอันไมควร.
บทวา อุทฺธโต แปลวา ผูฟุงซาน.
บทวา ตสฺส ไดแก บุคคลที่กลาวโดยนัยมีอาทิวา ผูมักมาก.
บทวา ธมฺมา ไดแก ธรรมทัง้ หลายเชนนี้ คือความมักมาก
ความไมสันโดษ ความเปนผูระคนดวยหมู ความฟุงซาน. ชื่อวาบาป
เพราะอรรถวาลามก.
บทวา สงฺกิเลสา ไดแก ธรรมทั้งหลาย ชื่อวาเศราหมอง เพราะ
กระทําความเศราหมองใหแกจิตนั้น.
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บทวา สโต จ โหติ อปฺปจฺโฉ ความวา ก็ในกาลใด บุคคล
นี้ เสพ คบ เขาไปนั่งใกลกลั ยาณมิตร ฟงสัทธรรม ใสใจโดยแยบคาย
เปนผูมีสติ และละความมักมากเสีย เปนผูมักนอย. ในกาลนัน้ ชื่อวา
เปนผูสันโดษ เพราะละความไมสันโดษ. ชื่อวาผูไมขัดเคือง เพราะละ
ความฟุงซานอันกระทําความขัดเคืองจิต. ผูไมฟุงซาน มีจิตเปนสมาธิ
ชื่อวาผูยินดีในควานสงัด เพราะละการคลุกคลีกับหมู ชื่อวา เปนผูสงัดแลว
เพราะยินดียิ่งในความวิเวก ดวยความหนาย ( และ ) ดวยความเอิบอิ่มใน
ธรรม คือมีใจดี มีจิตยินดี ชื่อวาปรารภความเพียร เพราะละความ
เกียจคราน.
บุคคลนั้นผูประกอบดวยคุณ มีความมักนอยเปนตนอยางนี้ ยอมมี
โพธิปกขิยธรรมอันนับเนื่องในมรรค มี ๓๗ ประเภทมีสติปฏฐานเปนตน
อันสงเคราะหเอาวิปสสนา ๓ อยาง ชื่อวาเปนกุศล เพราะอรรถวาเกิด
จากความฉลาด.
บุคคลนั้นผูประกอบดวยโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น ชื่อวาเปนผูไมมี
อาสวะ จําเดิมแตขณะแหงอรหัตมรรค เพราะทําอาสวะทั้งหลายใหสิ้นไป
ดวยประการทั้งปวง อธิบายวา ดวยอํานาจการใหถึงที่สุดในมหาปุริสวิตก
ในปาปาจีนวังสทายวัน อันพระสัมมาสัมพุทธเจาผูแสวงหาคุณใหญตรัสไว
ดังนี้ คือดวยประการอยางนี้.
บทวา มม สงฺกปฺปมฺาย ความวา ทรงรูความดําริของเรา
ผูปรารภมหาปุริสวิตกโดยนัยมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้
สําหรับผูมักนอย ธรรมนี้ไมใชสําหรับผูมักมาก และซึ่งตั้งอยูโดยภาวะ
ไมสามารถเพื่อจะใหมหาปุริสวิตกเหลานั้นถึงที่สุดลงได.
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บทวา มโนมเยน ไดแก ดุจสําเร็จดวยใจ อธิบายวา เปลี่ยน
แปลงไปไดเหมือนกับเนรมิตดวยใจ.
บทวา อิทฺธิยา ไดแก ดวยอธิษฐานฤทธิ์ซึ่งเปนไปอยางนี้วา
กายนี้จงเปนเหมือนจิตนี้.
บทวา ยทา เม อหุ สงฺกปฺโป มีวาจาประกอบความวา ใน
กาลใด เราไดมีความปริวิตกวา มหาปุริสวิตกขอที่ ๘ เปนเชนไรหนอแล
ในกาลนั้น ทรงทราบความดําริของเรา ไดเสด็จเขาไปหาเราดวยพระฤทธิ์.
บทวา อุตฺตริ เทสยิ ความวา ทรงแสดงสูงขึ้นใหมหาปุริสวิตก
ขอที่ ๘ ครบบริบูรณวา ภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้สําหรับผูไมมีธรรมเครื่อง
เนิ่นชาเปนที่มายินดี ผูยินดีในธรรมเครื่องไมเนิ่นชา ไมใชสําหรับผูมี
ธรรมเครื่องเนิ่นชาเปนที่มายินดี ผูยินดีในธรรมเปนเครื่องเนิ่นชา. ก็
พระเถระเมื่อจะแสดงธรรมที่ทรงแสดงแลวนั้น จึงกลาววา พระพุทธเจา
ทรงยินดีในธรรมเครื่องไมเนิ่นชา ทรงแสดงธรรมเครื่องไมเนิ่นชา.
อธิบายวา กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน ชื่อวา ปปญจธรรม ธรรม
เครื่องเนิ่นชา โลกุตรธรรมทั้งหลายชื่อวา นิปปปญจธรรม ธรรมเครื่อง
ไมเนิ่นชา เพราะเขาไปสงบระงับกิเลสเหลานั้น และเพราะกิเลสเหลานั้น
ไมมี, พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงยินดี คือทรงยินดียิ่งในธรรมเครื่องไม
เนิ่นชานั้น ไดทรงแสดงธรรมตามที่ทรงบรรลุเชนนั้น คือทรงประกาศ
พระธรรมเทศนาวาดวยสัจจะทั้ง ๔ ที่พระองคทรงยกขึ้นแสดงเอง.
บทวา ตสฺสาห ธมฺมมฺาย ความวา เรารูพระธรรมเทศนา
ของพระศาสดานั้นแลว ปฏิบัติตามที่ทรงพร่ําสอนอยู เปนผูยินดี คือ
ยินดียิ่งในคําสอนอันสงเคราะหดวยสิกขา ๓.
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พระเถระครั้นแสดงการสมาคมการอยูรวมของตน ซึ่งเปนประโยชน
อันพระศาสดาทรงใหสําเร็จแลวดวยการสมาคมนั้น บัดนี้เมื่อจะแสดง
ความเปนผูปรารภความเพียร จําเดิมแตกาลที่คนบวชแลว และการเสีย
สละความสุขในการนอน และความสุขในการนอนขาง เพราะความเปน
ผูไมหวงในรางกาย และความเปนผูปรารภความเพียร จําเดิมแตกาลที่มี
มิทธะนอย จึงกลาวคาถาวา ปฺจปฺาสวสฺสานิ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยโต เนสชฺชิโก อห ความวา
จําเดิมแตกาลที่เราไดเห็นคุณมีอาทิอยางนี้วา ความเกื้อกูลแกการประกอบ
ความเพียร ความประพฤติของสัปบุรุษอันเกี่ยวเนื่องดวยกรรมฐาน และ
ความประพฤติขัดเกลากิเลส แลวเปนผูถือการนั่งเปนวัตรนั้นเปนเวลา
๕๕ ป.
บทวา ยโต มิทฺธ สมูหต ความวา จําเดิมแตกาลที่เราเสีย
สละการนอนหลับนั้นเปนเวลา ๒๕ ป. บางอาจารยกลาววา พระเถระ
เปนผูถือการนั่งเปนวัตร ๕๕ ป เบื้องตนไมไดหลับ ๒๕ ป ตอแตนั้น
จึงไดหลับในเวลาปจฉิมยาม เพราะรางกายออนเปลี้ย.
คาถา ๓ คาถามีอาทิวา นาหุ อสฺสาสปสฺสาสา นี้ พระเถระถูก
ภิกษุทั้งหลายถามในเวลาที่พระศาสดาเสด็จปรินิพพานวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพานแลวหรือ เมื่อจะประกาศภาวะคือการปรินิพพาน
จึงกลาวไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาหุ อสฺสาสปสฺสาสา ิตจิตฺตสฺส
ตาทิโน ความวา ลมอัสสาสปสสาสะมิไดมีแกพระผูมีพระภาคพุทธเจา
ผูคงที่ ผูเขาสมาบัติทุกอยางอื่นเกลื่อนกลนดวยอาการตาง ๆ โดยอนุโลม
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และปฏิโลม แลวออกจากสมาบัติในตอนหลังสุด มีพระหฤทัยตั้งมั่นอยู
ในจตุตถฌาน.
ดวยคํานั้น ทานแสดงวา กายสังขารของทานผูเขาจตุตถฌาน ยอม
ดับไป และลมอัสสาสปสสาสะ ทานเรียกวากายสังขาร เพราะเหตุนั้น
จําเดิมแตขณะอยูในจตุตถฌาน ลมอัสสาสปสสาสะจึงไมมี.
ชื่อวาผูไมหวั่นไหว เพราะไมมีความหวั่นไหวกลาวคือตัณหา อีก
อยางหนึ่ง ชื่อวาผูไมหวั่นไหว เพราะเปนผูตั้งมั่นอยูในสมาธิ.
บทวา สนฺติมารพฺภ ไดแก ปรารภ คืออาศัย หมายเอาอนุปาทิเสสนิพพาน.
บทวา จกฺขมุ า ไดแก ผูมีจักษุดวยจักษุ ๕. บทวา ปรินิพฺพุโต
แปลวา ปรินิพพานแลว.
จริงอยู ในคํานี้มีอธิบายดังตอไปนี้ :- พระผูมีพระภาคเจาทรง
เขาผลสมาบัติในจตุตถฌานอันมีพระนิพพานเปนอารมณ แลวเสด็จปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในลําดับแหงจตุตถฌานนั้นนั่นแหละ.
บทวา อสลฺลีเนน ไดแก มีพระหฤทัยไมหดหู คือเบิกบานดีแท.
บทวา เวทน อชฺฌวาสยิ ความวา เปนผูมีสัมปชัญญะ ทรงอดกลั้น
เวทนาอันเกิดในเวลาใกลมรณะ. คือไมเปนไปตามเวทนาดิ้นรนไปรอบๆ.
ดวยบทวา ปชฺโชตสฺเสว นิพฺพาน วิโมกฺโข เจตโส อหุ ทาน
แสดงวา ประทีปที่ลุกโพลง อาศัยน้ํามัน อาศัยไส จึงโพลงอยู เมื่อ
น้ํามันและไสหมด ยอมดับไป และดับแลว ยอมไมไปอยูที่ไหน ๆ ยอม
หายไปโดยแท ยอมถึงการมองไมเห็นฉันใด ขันธสันดานก็ฉันนั้น อาศัย
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กิเลสและอภิสังขารเปนไปอยู เมื่อกิเลสและอภิสังขารเหลานั้นสิ้นไป ยอม
ดับไป และดับไปแลวยอมไมตั้งอยูในที่ไหน ๆ ยอมอันตรธานไปโดยแท
ยอมถึงการมองไมเห็นเลย ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา นักปราชญ
ทั้งหลายยอมดับไป เหมือนดวงประทีปนี้ดับไปฉะนั้น และมีอาทิวา
เหมือนเปลวไฟถูกกําลังลมเปาฉะนั้น.
บทวา เอเต นี้ ทานกลาวโดยความที่ธรรมทั้งหลายอันเปนไปใน
พระสันดารของพระศาสดา ในขณะเวลาจะปรินิพพาน ไดประจักษแก
ตน. ชื่อวามีครั้งสุดทาย เพราะเบื้องหนาแตนั้นไมมีการเกิดขึ้นแหงจิต.
บทวา ทานิ แปลวา บัดนี้.
บทวา ผสฺสปฺจมา นี้ ทานกลาวโดยความที่ธรรมทั้งหลายมี
ผัสสะเปนที่ ๕ ปรากฏขึ้น. จริงอยางนั้น แมในกถาวาดวยจิตตุปบาท
ทานก็กลาวธรรมมีผัสสะเปนที่ ๕ ไวขางตน.
บทวา อฺเ ธมฺมา ไดแก ธรรม คือจิตและเจตสิกเหลาอื่น
พรอมดวยที่อาศัย ไมใชจิตและเจตสิกในเวลาปรินิพพาน. ถามวา แมจิต
และเจตสิกในเวลาปรินิพพาน ก็จักไมมีเลยมิใชหรือ ? ตอบวา จักไมมี
ก็จริง แตเพราะไมมีความกินแหนงใจ ไมควรกลาวหมายเอาจิตและ
เจตสิกธรรมเหลานั้นวา จักไมมี. หากจะพึงมีความหนึ่งใจวา ก็ธรรม
อื่นจักมี ดุจมีแกพระเสขะและปุถุชนไหม ดังนั้น เพื่อจะหามความ
แหนงใจขอนั้น ทานจึงกลาววา ธรรมเหลาอื่นจักไมมี ดังนี้.
พระเถระเรียกเทวดาวา ชาลินิ ในคําวา นตฺถิ ทานิ ปุนาวาโส
เทวกายสฺมึ ชาลินิ นี้ อธิบายวา บัดนี้เราไมมีการอยูอีกตอไป ดวย
อํานาจการเกิดในเทวดา คือในเทพนิกาย ไดแกในหมูเทพ. ทานกลาว

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 176

เหตุในขอนั้นดวยบทมีอาทิวา วิกฺขีโณ หมดสิ้นแลว.
ไดยินวา เทวดานั้นเปนหญิงบําเรอของพระเถระในชาติกอน
เพราะฉะนั้น บัดนี้ เทวดานั้นเห็นพระเถระแกเฒาแลว จึงมาดวยความ
สิเนหาอันมีในกอน ออนวอนขอใหอุปบัติในเทวดาวา ทานจงตั้งจิตไว
ในเทพนิกายที่ทานเคยอยูในกาลกอน. ลําดับนั้น พระเถระไดใหคําตอบ
แกเทวดานั้น ดวยคํามีอาทิวา บัดนี้ (การอยูในภพใหม ) ไมมี. เทวดา
ไดฟงดังนั้น หมดความหวัง ไดหายไปในที่นั้นเอง.
ลําดับนั้น พระเถระเหาะขึ้นสูเวหาส เมื่อจะประกาศอานุภาพของ
ตน แกเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย จึงกลาวคาถาวา ยสฺส มุหุตฺเตน
ดังนี้.
ความแหงคําอันเปนคาถานั้นวา ภิกษุขีณาสพใดรูแจง คือรูไดโดย
ชอบ ไดแก กระทําใหประจักษซึ่งโลกพรอมกับพรหมโลกตั้งพันประเภท
คือพันประการ ไดแก ประเภทโลกธาตุอยางใหญประมาณแสนโกฎิ.
จักรวาล โดยกาลเพียงครูเดียวเทานั้น ภิกษุนั้นเปนผูถึงความชํานาญในคุณ
คืออิทธิฤทธิ์ คือในความถึงพรอมดวยฤทธิ์และในจุติและอุปบัติ ดวย
ประการอยางนี้ ยอมเห็นเทวดาในเวลาเขาไป คือพระเถระนั้นไมเสื่อม
ในการเห็นเทวดาทั้งหลาย. ไดยินวา เมื่อพระเถระกลาวคาถาวา บัดนี้
(ภพใหม) ไมมี ดังนี้ ดวยการใหคําตอบแกเทวดาชาลินี ภิกษุทั้งหลาย
ไมเห็นเทวดาชาลินี จึงคิดวา พระเถระรองเรียกอะไร ๆ ดวยการเรียก
ธรรมหรือหนอ. พระเถระรูอาจาระแหงจิตของภิกษุเหลานั้น จึงกลาว
คาถานี้วา ยสฺส มุหุตฺเตน ดังนี้.
๑

๑. อัง. ติก. ๒๐/ ขอ ๕๒๐.
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บทวา อนฺนภาโร ปุเร ไดแก ผูมีนามอยางนี้ในชาติกอน.
บทวา ฆาสหารโก ไดแก ผูการทําการรับจางเพื่อตองการเพียงอาหาร
เลี้ยงชีวีต.
บทวา สมณ ไดแก ผูมีบาปสงบแลว.
บทวา ปฏิปาเหสิ ไดแก มอบถวายเฉพาะหนา, อธิบายวา
เปนผูมีหนาเฉพาะะดวยความเลื่อมใส ไดใหทานอาหาร.
บทวา อุปริฏ ไดแก พระปจเจกพุทธเจาผูมีนามอยางนั้น.
บทวา ยสสฺสิน ไดแก ผูมีเกียรติ คือมียศปรากฏ. ดวยคาถานี้ พระเถระแสดงถึงบุรพกรรมของตน ซึ่งเปนเหตุใหไดสมบัติอันยิ่งใหญ จน
กระทั่งอัตภาพสุดทาย . ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา เรานั้นเกิด
ในศากยตระกูล.
บทวา อิโต สตฺต ความวา จุติจากมนุษยโลกนี้ แลวเปนเทพ
๗ ครั้ง ดวยความเปนใหญอันเปนทิพยในเทวโลก.
บทวา ตโต สตฺต ความวา จุติจากเทวโลกนั้นแลวเปน ๗ ครั้ง
โดยเปนพระเจาจักรพรรดิในมนุษยโลก.
บทวา สสารานิ จตุทฺทส ไดแก ทองเที่ยวไปในระหวางภพ
๑๔ ครั้ง.
บทวา นิวาสมภิชานิสฺส แปลวา ไดรูขันธที่เคยอาศัยอยูในชาติ
กอน.
บทวา เทวโลเก ิโต ตทา ความวา ก็เราไดรูขันธที่เคยอาศัย
อยูในกาลกอนนั้น ในอัตภาพนี้เทานั้นก็หามิได โดยที่แท ในคราวที่
ดํารงอยูในเทวโลก ในอัตภาพที่ลวงมาติดตอกับอัตภาพนี้ เราก็ไดรู.
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บัดนี้ พระเถระเมือ่ จะแสดงอาการที่ตนไดทิพจักษุญาณและจุตูปปาตญาณ จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถาโดยนัยมีอาทิวา ปฺจงฺคิเก สมาธิ
ประกอบดวยองค ๕.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฺจงฺคิเก สมาธิมฺหิ ไดแก สมาธิ
ในจตุตถฌานอันเปนบาทแหงอภิญญา, จริงอยู จตุตถฌานสมาธินั้น
ทานเรียกวา สมาธิประกอบดวยองค ๕ เพราะประกอบดวยองค ๕ เหลานี้
คือความแผไปแหงปติ ความแผไปแหงสุข ความแผไปแหงใจ ความ
แผไปแหงอาโลกแสงสวาง และปจจเวกขณนิมิต นิมิตสําหรับเปนเครื่อง
พิจารณา.
บทวา สนฺเต ความวา ชื่อวาสงบ เพราะสงบระงับขาศึก และ
เพราะมีองคสงบแลว.
บทวา เอโกทิภาวิเต ไดแก ถึงความเปนธรรมเอกผุดขึ้น อธิบาย
วา ถึงความเปนผูเชี่ยวชาญในธรรมที่พระพฤติดีแลว.
บทวา ปฏิปฺปสฺสทฺธิลทฺธมฺหิ แปลวา ไดความสงบระงับกิเลส
ทั้งหลาย.
บทวา ทิพฺพจกฺขุ วิสุชฺฌิ เม ความวา เมื่อสมาธิมีประการ
อยางนี้พรั่งพรอมแลว ทิพจักษุญาณของเราจึงบริสุทธิ์ คือไดเปนทิพจักษุญาณอันหมดจด โดยความหลุดพนจากอุปกิเลส ๑๑ ประการ.
บทวา จุตูปปาต ชานานิ ความวา เรารูจุติและอุปบัติแหงสัตว
ทั้งหลาย, ก็เมื่อรูยอมรูการมาและการไปของสัตวทั้งหลายวา สัตวเหลานี้
มาจากโลกโนนแลวอุปบัติในโลกนี้ และไปจากโลกนี้แลวอุปบัติในโลก
โนน และเมื่อรูนั่นแหละ ยอมรูไดกอนกวาอุปบัติถึงความเปนอยางนี้
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คือความเปนมนุษยของสัตวเหลานั้น และความเปนประการอื่นจากความ
เปนมนุษยนั้น และความเปนเดียรัจฉานโดยประการอื่น. พระเถระเมื่อ
จะแสดงวา ความรูนี้นั้นแมทั้งหมดยอมมี ในเมื่อสมาธิอันประกอบดวย
องค ๕ ถึงพรอม จึงกลาววา ดํารงอยูในฌานอันประกอบดวยองค ๕.
ในคํานั้นมีอธิบายวา เราเปนผูดํารงคือประดิษฐานอยูในฌานอันประกอบ
ดวยองค ๕ นั้น จึงรูอยางนี้.
พระเถระครั้นแสดงวิชชา ๓ อยางนี้แลว เมื่อจะแสดงวิชชาที่ ๓
พรอมทั้งความสําเร็จแหงกิจ แมที่ไดแสดงไวแลวในครั้งกอน โดย
ประสงคเอาวิชชา ๓ นั้น จงกลาวคาถา ๒ คาถาโดยนัยมีอาทิวา พระศาสดาเราคุนเคยแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วชฺชนี  เวฬุวคาเม ไดแก ในเวฬุวคามแหงแควนวัชชี คือในเวฬุวคามซึ่งเปนที่เขาจําพรรษาครั้งสุดทาย
ในแควนวัชชี. บทวา เหฏโต เวฬุคุมฺพสฺมึ ไดแก ในภายใตพุมไผ
พุมหนึ่งในเวฬุวคามนั้น. บทวา นิพพฺ ายิสฺส แปลวา เราจักนิพพาน
อธิบายวา เราจักปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
จบอรรถกถาอนุรุทธเถรคาถาที่ ๙
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๑๐. ปาราสริยเถรคาถา
วาดวยความประพฤติของภิกษุเมื่อกอนอยางหนึ่งขณะนี้อยางหนึ่ง
[๓๙๔] พระปาราสริยเถระผูเปนสมณะ ผูมีจิตแนวแนเปน
อารมณเดียว ชอบสงัด เจริญฌาน นั่งอยูในปาใหญ
มีดอกไมบานสะพรัง่ ไดมีความคิดวา เมื่อพระผูเปนอุดม
บุรษุ เปนนาถะของโลก ยังทรงพระชนมอยู ความประพฤติของภิกษุทั้งหลายเปนอยางหนึ่ง เมื่อพระองคเสด็จ
ปรินิพพานไปแลว เดี๋ยวนี้ปรากฏเปนอยางหนึ่ง คือภิกษุ
ทั้งหลายแตปางกอน เปนผูสันโดษดวยปจจัยตามมีตามได
นุงหมผาเปนปริมณฑล ก็เพียงเพื่อจะปองกันความหนาว
และลม และปกปดความละอายเทานั้น. ภิกษุทั้งหลายแต
ปางกอน ขบฉันอาหารประณีตก็ตาม เศราหมองก็ตาม
นอยก็ตาม มากก็ตาม ก็เพื่อยังอัตภาพใหเปนไปเทานั้น
ไมติดไมพัวพันเลย. ภิกษุทั้งหลายแตปางกอน (แมจะถูก
ความเจ็บไขครอบงํา) ไมขวนขวายหาเภสัชปจจัยอันเปน
บริขารแหงชีวิต เหมือนการขวนขวายหาความสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลาย ทานเหลานั้นขวนขวายพอกพูนวิเวก มุง
แตเรื่องวิเวก อยูในปา โคนไม ซอกเขาและถ้ําเทานั้น
ภิกษุทงั้ หลายแตปางกอนเปนผูออนนอม มีศรัทธาตั้งมั่น
เลี้ยงงาย ออนโยน มีน้ําใจไมกระดาง ไมถูกกิเลส
รั่วรด ปากไมราย เปลี่ยนแปลงตามความคิดอันเปน
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ประโยชนของตนแลผูอื่น เพราะเหตุนั้น ภิกษุแตปางกอน
เปนผูมขี อปฏิบัติในการกาวไปขางหนา ถอยกลับ การ
บริโภคปจจัย การซองเสพโคจร และมีอิรยิ าบถละมุน
ละไม กอใหเกิดความเลื่อมใส เหมือนสายน้ํามันไหล
ออกไมขาดสายฉะนั้น บัดนี้ ทานเหลานั้น สิ้นอาสวะ
ทั้งปวงแลว มักเจริญฌานเปนอันมาก ประกอบแลวดวย
ฌานใหญ เปนพระเถระผูมั่นคงพากันนิพพานไปเสีย
หมดแลว บัดนี้ ทานเชนนั้นเหลืออยูนอยเต็มที. เพราะ
ความสิน้ ไปแหงกุศลธรรมและปญญา คําสั่งสอนของ
พระชินเจา อันประกอบแลวดวยอาการอันประเสริฐทุก
อยาง จะสิ้นไปในเวลาที่ธรรมทั้งหลายอันลามก และ
กิเลสทัง้ หลายเปนไปอยู. ภิกษุเหลาใดปรารถนาความ
เพียรเพื่อความสงัด ภิกษุเหลานั้นชื่อวาเปนผูมีพระสัทธรรมทีเ่ หลือเปนขอปฏิบัติ กิเลสเหลานี้เจริญงอกงาม
ขึ้น ยอมครอบงําคนเปนอันมากไวในอํานาจ ดังจะเลน
กับพวกคนพาล เหมือนปศาจเขาสิงทําคนใหเปนบา เพอ
คลั่งอยูฉะนั้น นรชนเหลานั้นถูกกิเลสครอบงํา ทองเที่ยว
ไป ๆ มา ๆ ตามสวนแหงอารมณนั้น ๆ ในกิเลสวัตถุ ดุจ
ในการโฆษณาที่มีสงครามฉะนั้น. พากันละทิ้งพระสัทธรรม ทําการทะเลาะซึ่งกันและกัน ยึดถือตามความเห็น
ของตน สําคัญสิ่งนี้เทานั้นประเสริฐ นรชนทั้งหลายที่ละ
ทิ้งทรัพยสมบัติ บุตรและภรรยา ออกบวชแลว พากันทํา
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กรรมที่ไมควรทํา แมเพราะเหตุแหงภิกษาหารเพียงทัพพี
เดียว ภิกษุทั้งหลายฉันภัตตาหารเต็มอิ่มแลว ถึงเวลานอน
ที่นอนหงาย ตื่นแลวก็กลาวแตถอยคําที่พระศาสดาทรงติ
เตียน ภิกษุผูมีจิตไมสงบในภายใน พากันเรียนทําแต
ศิลปะทีไ่ มควรทํา มีการประดับรมเปนตน ยอมไมหวัง
ประโยชนในทางบําเพ็ญสมณธรรมเสียเลย ภิกษุทั้งหลาย
ผูมุงแตสิ่งของดี ๆ ใหมาก จึงนําเอาดินเหนียวบาง น้ํามัน
บาง จุรณเจิมบาง น้ําบาง ที่นั่งที่นอนบาง อาหารบาง ไม
สีฟนบาง ผลมะขวิดบาง ดอกไมบาง ของควรเคี้ยว
บาง บิณฑบาตบาง ผลมะขามปอมบาง ไปใหแก
คฤหัสถทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายพากันประกอบเภสัช
เหมือนพวกหมอรักษาโรค ทํากิจนอยใหญอยางคฤหัสถ
ตบแตงรางกายเหมือนหญิงแพศยา ประพฤติตนเหมือน
กษัตริยผูเปนใหญ. บริโภคอามิสดวยอุบายเปนอันมาก
คือทําใหคนหลงเชื่อ หลอกลวง เปนพยานโกงตามโรง
ศาล ใชเลหเหลี่ยมตาง ๆ อยางนักเลง. เทีย่ วแสหา
ในการอางเลศ การพูดเลียบเคียง การพูดปริกัป มีการ
เลี้ยงชีพเปนเหตุ ใชอุบายรวบรวมทรัพยไวเปนอันมาก.
ยอมยังบริษัทใหบํารุงตนเพราะเหตุแหงการงาน แตมใิ ห
บํารุงโดยธรรม เที่ยวแสดงธรรมตามถิ่นตาง ๆ เพราะ
เหตุแหงลาภ มิใชเพราะนุงประโยชน ภิกษุเหลานั้น
ทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุแหงลาภสงฆ เปนผูเหินหาง
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จากอริยสงฆ เลี้ยงชีวิตดวยการอาศัยลาภของผูอื่น ไมมี
หิริ ไมละอาย จริงอยางนัน้ ภิกษุบางพวกไมประพฤติ
ตามสมณธรรมเสียเลย เปนเพียงคนโลน คลุมรางไว
ดวยผากาสาวพัสตรเทานั้น ปรารถนาแตการสรรเสริญ
ถายเดียว มุงหวังแตลาภและสักการะ เมื่อธรรมเปน
เครื่องทําลายมีประการตาง ๆ เปนไปอยูอยางนี้ การ
บรรลุธรรมทีย่ ังไมไดบรรลุ หรือการตามรักษาธรรมที่ได
บรรลุแลว ไมใชทําไดงาย เหมือนเมื่อพระศาสดายัง
ทรงพระชนมอยู มุนีพึงตั้งสติเที่ยวไปในบาน เหมือน
กับบุรษุ ผูไมไดสวมรองเทา ตั้งสติเที่ยวไปในถิ่นที่มีหนาม
ฉะนั้น พระโยคีเมื่อตามระลึกถึงวิปสสนาที่ปรารภแลว
ในกาลกอน ไมทอดทิ้งวัตรสําหรับภาวนาวิธีเหลานั้นเสีย
ถึงเวลานี้จะเปนเวลาสุดทายภายหลัง ก็พึงบรรลุอมตบท
ได พระปาราสริยเถระผูเปนสมณะมีอินทรียอันอบรม
แลว เปนพราหมณผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ มีภพใหม
สิน้ ไปแลว ครั้นกลาววิธีปฏิบัติอยางนี้แลว ปรินพิ พาน
ในสาลวัน.
จบปาราสริยเถรคาถา
รวมพระเถระ
ในวีสตินิบาตนี้ พระเถระ ๑๐ รูปนี้ คือ พระอธิมุตตเถระ ๑
พระปาราสริยเถระ ๑ พระเตลุถามิเถระ ๑ พระรัฐปาลเถระ ๑ พระมาลุงกยปุตตเถระ ๑ พระเสลเถระ ๑ พระภัททิยถาลิโคธาปุตตเถระ ๑

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 184

พระองคุลิมาลเถระ ๑ พระอนุรุทธเถระ ๑ พระปาราสริยเถระ ๑
ประกาศคาถาไวดีเรียบรอยแลว รวมคาถาไว ๒๔๕ คาถา.
จบวีสตินิบาต

อรรถกถาปาราสริยเถรคาถาที่ ๑๐

๑

คาถาของพระปาราสริยเถระ มีคําเริ่มตนวา สมณสฺส อหุ จินฺตา
ดังนี้. เรื่องของพระเถระนี้ มาแลวในหนหลังทีเดียว และเมื่อพระศาสดา
ยังทรงพระชนมอยู ในเวลาที่ตนยังเปนปุถุชนอยู ทานไดกลาวคาถานั้น
โดยประกาศความคิดในการขมอินทรียทั้งหลายอันมีใจเปนที่ ๖. แตใน
กาลตอมา เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว และเมื่อการปรินิพพานของตน
ปรากฏขึ้น จึงกลาวคาถาเหลานี้ ดวยอํานาจการประกาศขอปฏิบัติธรรม
เบื้องสูง แกภิกษุทั้งหลายในกาลนั้น และในกาลตอไป. ในขอนั้น
พระสังคีติกาจารย ไดตั้งคาถานี้ไววา
พระปาราสริยเถระผูเปนสมณะ ผูมีจิตแนวแนมี
อารมณเปนอันเดียว ชอบสงัด มีปกติเพงฌาน นั่งอยู
ในปาใหญมีดอกไมบานสะพรั่ง ไดมีความคิดวา ฯลฯ ดังนี้.
เนื้อความแหงคําเปนคาถานั้น มีนัยดังกลาวในหนหลังนั่นแล.
สวนเนื้อความที่เกี่ยวเนื่องกันมีดังตอไปนี้ :- เมื่อพระศาสดา พระอัครสาวก พระมหาเถระบางพวก ไดปรินิพพานไปแลว เมื่อภิกษุ
ทั้งหลายผูวางายผูใครตอการศึกษา หาไดยาก และภิกษุทั้งหลายผูวายาก
มากไปดวยการปฏิบัติผิดเกิดขึ้นในพระธรรมวินัย ซึ่งมีพระศาสดาลวงไป
๑. อรรถกถาปาราปริกเถรคาถา.
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แลว พระปาราสริยเถระ ผูชื่อวาสมณะ เพราะสงบบาปไดแลว ผูมีปกติ
เพงฌาน มีจิตแนวแน มีอารมณเดียว นั่งอยูในปาไมสาละใหญ อัน
มีดอกบานสะพรั่ง ไดมีความคิดคือการพิจารณาเกี่ยวกับขอปฏิบัติ. นอกนี้
พระเถระนั่นแหละไดกลาวคาถาเหลานี้ ความวา
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนอุดมบุรุษ ผูเ ปนที่พึ่ง
ของชาวโลก ยังทรงพระชนมอยู ความประพฤติของภิกษุ
ทั้งหลายเปนอยางหนึ่ง เมื่อพระองคเสด็จปรินิพพานไป
แลว เดี๋ยวนี้ปรากฏเปนอยางหนึ่ง. คือภิกษุทั้งหลายแต
ปางกอน เปนผูสันโดษดวยปจจัยตามมีตามได นุง หม
ผาเปนปริมณฑล เพียงปองกันความหนาวและลม และ
ปกปดความละอายเทานั้น. ขบฉันอาหารประณีตก็ตาม
เศราหมองก็ตาม นอยก็ตาม มากก็ตาม ก็เพื่อยังอัตภาพ
ใหเปนไปเทานั้น ไมติด ไมพัวพันเลย. แมจะถูกความ
ปวยไขคารอบงํา ก็ไมขวนขวายหาปจจัยเภสัชบริขารเพื่อ
ชีวติ เหมือนขวนขวายหาความสิ้นอาสวะ ทานเหลานั้น
ขวนขวายพอกพูนแตวิเวก มุงแตความวิเวก อยูในปา
โคนไม ซอกเขา และถ้ําเทานั้น. ภิกษุทงั้ หลายแตปางกอน เปนผูออนนอม มีศรัทธาตั้งมั่น เลี้ยงงาย ออนโยน
มีนา้ํ ใจไมกระดาง ไมถูกกิเลสรั่วรด ปากไมราย เปลีย่ น
แปลงตามความคิดอันเปนประโยชนแกตนและคนอื่น
เพราะเหตุนั้น ภิกษุแตปางกอน เปนผูมีขอปฏิบัติในการ
กาวไปขางหนา ถอยกลับ การบริโภคปจจัย การซอง-
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เสพโคจร และมีอริ ิยาบถละมุนละไม กอใหเกิดความ
เลื่อมใส เหมือนสายธารน้ํามันไหลออกไมขาดสาย
ฉะนั้น. บัดนี้ ทานเหลานั้นสิ้นอาสวะทั้งปวงแลว เจริญ
ฌานเปนอันมาก ประกอบดวยฌานใหญ เปนพระเถระ
ผูมั่นคงพากันนิพพานไปเสียหมดแลว บัดนี้ ทานผูเชน
นั้นเหลืออยูนอยเต็มที. เพราะความสิ้นไปแหงกุศลธรรม
และปญญา คําสั่งสอนของพระชินเจาอันประกอบดวย
อาการอันประเสริฐทุกอยาง จะเสื่อมสูญไปในเวลาที่
ธรรมอันลามกและกิเลสทั้งหลายเปนไปอยู. ภิกษุเหลาใด
ปรารถนาความเพียรเพื่อความสงัด ภิกษุเหลานั้น ชือ่ วา
เปนผูมพี ระสัทธรรมที่เหลือเปนขอปฏิบัติ. กิเลสเหลานั้น
เจริญงอกงามขึ้น ยอมครอบงําคนเปนอันมากไวในอํานาจ
ดังจะเลนกับพวกคนพาล เหมือนปศาจเขาสิงทําคนใหเปน
บาเพอคลั่งอยูฉะนั้น. นรชนเหลานั้นถูกกิเลสครอบงํา
ทองเทีย่ วไปๆ มา ๆ ตามสวนแหงอารมณนั้น ๆ ในกิเลส
วัตถุทั้งหลาย ดุจในการโฆษณาที่มีสงครามฉะนั้น. พา
กันละทิง้ พระสัทธรรม ทําการทะเลาะกันแลกัน ยึดถือ
ตามความเห็นของตน สําคัญวาสิ่งนี้เทานั้นประเสริฐ.
นรชนทั้งหลายที่ละทิ้งทรัพยสมบัติ บุตรภรรยา ออก
บวชแลว พากันทํากรรมที่ไมควรทํา แมเพราะเหตุแหง
ภิกษาหารเพียงทัพพีเดียว ภิกษุทั้งหลายฉันภัตตาหาร
เต็มอิ่มแลว ถึงเวลานอนก็นอนหงาย ตื่นแลวก็กลาวแต
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ถอยคําที่พระศาสดาทรงติเตียน ภิกษุผูมีจติ ไมสงบใน
ภายใน พากันเรียนทําแตศิลปะที่ไมควรทํา มีการ
ประดับรมเปนตน ยอมไมหวังประโยชนในทางบําเพ็ญ
สมณธรรม. ภิกษุทั้งหลายผูมุงแตสิ่งของดี ๆ ใหมาก
จึงนําเอาดินเหนียวบาง น้ํามันบาง จุรณเจิมบาง น้ํา
บาง ที่นั่งบาง อาหารบาง ไมสีฟนบาง ผลมะขวิดบาง
ดอกไมบาง ของเคี้ยวบาง บิณฑบาตบาง ผลมะขาม
ปอมบาง ไปใหแกคฤหัสถทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลายพา
กันประกอบเภสัช เหมือนพวกหมอรักษาโรค ทํากิจนอย
ใหญอยางคฤหัสถ ตกแตงรางกายเหมือนหญิงแพศยา
ประพฤติตนเหมือนกษัตริยผูเปนใหญ บริโภคอามิสดวย
อุบายเปนอันมาก คือทําใหคนหลงเชื่อ หลอกลวง เปน
พยานโกงตามโรงศาล ใชเลหเหลี่ยมตาง ๆ อยาง
นักเลง. เที่ยวแสหา (ปจจัย) ในการอางเลศ การเลียบ
เคียง การปริกัป มีการเลี้ยงชีพเปนเหตุ ใชอบุ ายรบ
รวมทรัพยไวเปนอันมาก ยอมยังบริษัทใหบําเรอตน
เพราะเหตุแหงการงาน แตมิใหบํารุงโดยธรรม เที่ยว
แสดงธรรมตามถิ่นตาง ๆ เพราะเหตุแหงลาภ มิใชมุง
ประโยชน. ภิกษุเหลานั้นทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุแหง
ลาภสงฆ เปนผูเหินหางจากอริยสงฆ เลี้ยงชีวิตดวยการ
อาศัยลาภของผูอื่น ไมมีหิริ ไมละอาย. จริงอยางนั้น
ภิกษุบางพวกไมประพฤติตามสมณธรรมเสียเลย เปน
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เพียงคนโลน คลุมรางไวดวยผากาสาวพัสตรเทานั้น
ปรารถนาแตความสรรเสริญถายเดียว มุงหวังตอลาภ
สักการะ. เมื่อธรรมเปนเครื่องทําลายมีประการตาง ๆ
เปนไปอยูอยางนี้ การบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ หรือการ
ตามรักษาธรรมที่ไดบรรลุแลว ไมใชทําไดงาย เหมือน
เมื่อพระศาสดายังทรงพระชนมอยู. มุนีพึงตั้งสติเที่ยวไป
ในบาน. เหมือนบุรุษผูไมไดสวมรองเทาตั้งสติเที่ยวไป
ในถิ่นที่มีหนามฉะนั้น. พระโยคีเมื่อตามระลึกถึงวิปสสนา
ที่ปรารภนาแลวในกาลกอน ไมทอดทิ้งวัตรสําหรับภาวนาวิธีเหลานั้น ถึงเวลานี้จะเปนเวลาสุดทายภายหลัง ก็จะ
พึงบรรลุอมตบทได. พระปาราสริยเถระผูเปนสมณะ มี
อินทรียอันอบรมแลว เปนพราหมณผูแสวงหาคุณอันยิ่ง
ใหญ มีภพใหมสิ้นไปแลว ครัน้ กลาววิธีปฏิบัติอยางนี้
ปรินิพพานในปาสาลวัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิรยิ  อาสิ ภิกขฺ นู  ความวา เมื่อ
พระโลกนาถ คือพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนอุดมบุรุษ ยังทรงดํารงอยู
คือยังทรงพระชนมอยู ภิกษุทั้งหลายไดมีอิริยะคือความประพฤติโดย
อยางอื่น คือโดยประการอื่นจากการปฏิบัติในบัดเดี๋ยวนี้ เพราะยังปฏิบัติ
ตามที่ทรงพร่ําสอน.
บทวา อฺถา ทานิ ทิสฺสติ มีอธิบายวา แตบัดนี้ ความ
ประพฤติของภิกษุทั้งหลายปรากฏโดยประการอื่นจากนั้น เพราะไมปฏิบัติ
ตามความเปนจริง.
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บัดนี้ เพื่อจะแสดงอาการที่ภิกษุทั้งหลายปฏิบัติ อยางเมื่อพระศาสดา
ทรงประพฤติอยูกอนนั้น จึงกลาวคํามีอาทิวา เพียงปองกันความหนาว
และลม ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มตฺตฏิย ความวา การปองกันหนาว
และลมนั้นเปนประมาณ คือเปนประโยชน. ภิกษุทั้งหลายใชสอยจีวร
กระทําใหเปนเพียงปองกันความหนาวและลมเทานั้น คือเพียงปกปดอวัยวะ
ที่ใหเกิดความละอายเทานั้น. อยางไร ? คือเปนผูสันโดษปจจัยตามมีตาม
ได คือถึงความสันโดษในปจจัยตามมีตามได คือตามที่ได จะเลวหรือ
ประณีตก็ตาม.
บทวา ปณีต ไดแก ดียิ่ง คือระคนดวยเนยใสเปนตน, ชื่อวา
เศราหมอง เพราะไมมีความประณีตนั้น.
บทวา อปฺป ไดแก เพียง ๔-๕ คําเทานั้น.
บทวา พหุ ยาปนตฺถ อภฺุชึสุ ไดแก แมเมื่อจะฉันอาหารมากอัน
ประณีต ก็ฉันอาหารเพียงยังอัตภาพใหเปนไปเทานั้น. กวานั้นไปก็ไมยินดี
คือไมถึงกับยินดี. ไมสยบ คือไมพัวพันบริโภค เหมือนเจาของเกวียน
ใชน้ํามันหยอดเพลา และเหมือนคนมีบาดแผลใชยาทาแผลฉะนั้น.
บทวา ชีวิตานิ ปริกฺขาเร เภสชฺเช อถ ปจฺจเย ไดแก ปจจัย
คือคิลานปจจัย กลาวคือเภสัชอันเปนบริขารเพื่อใหชีวิตดําเนินไป.
บทวา ยถา เต ความวา ภิกษุทั้งหลายแตปางกอนนั้น เปนผู
ขวนขวาย คือเปนผูประกอบในความสิ้นอาสวะฉันใด ภิกษุทั้งหลาย
เหลานั้นก็ฉันนั้น แมถกู โรคครอบงํา ก็ไมเปนผูขวนขวายมากเกินไปใน
คิลานปจจัย.
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บทวา ตปฺปรายณา ไดแก มุงในวิเวก นอมไปในวิเวก. พระเถระเมื่อแสดงสันโดษในปจจัย ๔ และความยินดียิ่งในภาวนาดวยคาถา ๔
คาถาอยางนี้แลว จึงแสดงอริยวังสปฏิปทาของภิกษุเหลานั้น.
บทวา นีจา ไดแก เปนผูมีความประพฤติต่ํา โดยไมกระทําการยก
ตนขมผูอื่นวา เราถือบังสุกุลเปนวัตร คือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร อธิบายวา
เปนผูมีปกติประพฤติถอมตน.
บทวา นิวฏา ไดแก มีศรัทธาตั้งมั่นในพระศาสนา.
บทวา สุภรา ไดแก เปนผูเลี้ยงงาย โดยความเปนผูมักนอย
เปนตน.
บทวา มุทู ไดแก เปนผูออนโยนในการประพฤติวัตร และใน
พรหมจรรยทั้งสิ้น คือเปนผูควรในการประกอบใหวิเศษดุจทองคําที่หลอ
หลอมไวดีแลวฉะนั้น.
อีกอยางหนึ่ง บทวา มุทู ไดแก เปนผูไมสยิ้วหนา คือเปนผูเงย
หนา มีหนาเบิกบานประพฤติปฏิสันถาร ทานอธิบายวา เปนผูนําความสุข
มาให ดุจทาดีฉะนั้น.
บทวา อถทฺธมานสา ไดแก ผูม ีจิตไมแข็ง, ดวยบทนั้น ทาน
กลาวถึงความเปนผูวางาย.
บทวา อพฺยเสก ไดแก ผูเวนจากการถูกกิเลสรั่วรด เพราะไมมี
ความอยูปราศจากสติ อธิบายวา ผูไมถูกตัณหา ทิฏฐิ และมานะ ทําให
นุงนังในระหวาง ๆ.
บทวา อมุขรา แปลวา ไมเปนคนปากกลา, อีกอยางหนึ่ง ความวา
ไมเปนคนปากแข็ง คือเวนจากความคะนองทางวาจา.
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บทวา อตฺถจินฺตาวสานุคา ไดแก เปนผูคลอยตามอํานาจความคิดอัน
เปนประโยชน คือเปนไปในอํานาจความคิดที่มีประโยชน ไดแกเปนผู
ปริวรรตตามความคิดที่เปนประโยชนแกตนและคนอื่นเทานั้น.
บทวา ตโต แปลวา เพราะเหตุนั้น คือเหตุมีการประพฤติต่ํา
เปนตน.
บทวา ปาสาทิก ไดแก อันยังใหเกิดความเลื่อมใส คือนําความ
เลื่อมใสมาใหแกผูที่ไดเห็นและไดยินการปฏิบัติ.
บทวา คต ไดแก การไป มีการกาวไป ถอยกลับและการเลี้ยวไป
เปนตน. อีกอยางหนึ่ง บทวา คต ไดแก ความเปนไปทางกายและ
วาจา.
บทวา ภุตฺต ไดแก การบริโภคปจจัย ๔.
บทวา นิเสวิต ไดแก การซองเสพโคจร.
บทวา สินิทฺธา เตลธาราว ความวา สายธารน้ํามันที่คนฉลาดเท
ราดไมหวนกลับ ไหลไมขาดสาย เปนสายธารติดกันกลมกลืนนาดูนาชื่น
ชมใจ ฉันใด อิริยาบถของภิกษุเหลานั้นผูสมบูรณดวยมารยาท ยอมเปน
อิริยาบถไมขาดชวง ละมุนละมอม สละสลวยนาดู นาเลื่อมใส ฉันนั้น.
บทวา มหาฌายี ความวา ชื่อวาผูเพงฌานใหญ เพราะมีปกติเพง
ดวยฌานทั้งหลายอันยิ่งใหญ หรือเพงพระนิพพานใหญ. เพราะเหตุนั้น
แหละ จึงเปนผูมีประโยชนเกื้อกูลใหญ อธิบายวา เปนผูประกอบดวย
ประโยชนเกือ้ กูลมาก.
บทวา เต เถรา ความวา บัดนี้ พระเถระทั้งหลายผูมุงการปฏิบัติ
มีประการดังกลาวแลวนั้น พากันปรินิพพานเสียแลว.
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บทวา ปริตฺตา ทานิ ตาทิสา ความวา บัดนี้ คือในกาลสุดทาย
ภายหลัง พระเถระทั้งหลายผูเชนนั้น คือผูเห็นปานนั้นมีนอย ทานกลาว
อธิบายวา มีเล็กนอยทีเดียว.
บทวา กุสลานฺจ ธมฺมาน ไดแก ธรรมอันไมมีโทษอันเปนเครื่อง
อุดหนุนแกวิโมกข อันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพาน.
บทวา ปฺาย จ ไดแก และแหงปญญาเห็นปานนั้น.
บทวา ปริกฺขยา ไดแก เพราะไมมี คือเพราะไมเกิดขึ้น. จริงอยู
ในที่นี้ แมปญญาก็พึงเปนธรรมไมมีโทษโดยแท แตถึงกระนั้น เพื่อจะ
แสดงวาปญญามีอุปการะมาก จึงถือเอาปญญานั้นเปนคนละสวน เหมือน
คําวา ปฺุาณสมฺภารา เปนธรรมอุดหนุนบุญและญาณฉะนั้น.
บทวา สพฺพาการวรูเปต ความวา คําสอนของพระผูมีพระภาคชินเจา อันประกอบดวยอาการอันประเสริฐทั้งหมด คือดวยความวิเศษ
แตละประการ จะเสื่อมคือพินาศไป.
ดวยบทวา ปาปกานฺจ ธมฺมาน กิเลสานฺจ โย อุตุ เอาคําที่
เหลือมาเชื่อมความวา ฤดูคือกาลแหงบาปธรรมมีกายทุจริตเปนตน และ
แหงกิเลสมีโลภะเปนตนนี้นั้น ยอมเปนไป.
บทวา อุปฏิตา วิเวกาย เย จ สทฺธมฺมเสสกา ความวา ก็ใน
กาลเห็นปานนี้ ภิกษุเหลาใด เขาไปตั้ง คือปรารภความเพียรเพื่อตองการ
กายวิเวก จิตตวิเวก และอุปธิวิเวก และภิกษุเหลานั้นยอมเปนผูมีพระสัทธรรมที่เหลือเปนขอปฏิบัติ. ก็ในขอนี้ มีอธิบายดังนี้:ภิกษุทั้งหลายแมเปนผูมีศีล และอาจาระอันบริสุทธิ์ก็มีอยู แตบัดนี้
ภิกษุบางพวกยังบุรพกิจมีอาทิอยางนี้ใหถึงพรอม คือทําอิริยาบถใหดํารง
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อยูดวยดี บําเพ็ญสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา ตัดปลิโพธใหญ ตัด
ปลิโพธเล็ก ๆ นอย ๆ จําเริญภาวนาเนือง ๆ อยู ภิกษุเหลานั้นยังมีพระสัทธรรมที่เหลือเปนขอปฏิบัติ ยอมไมอาจทําขอปฏิบัติใหถึงที่สุดได.
บทวา เต กิเลสา ปวฑฺฒนฺตา ความวา ก็ในกาลนั้น กิเลสเหลาใด
ถึงความสิ้นไปจากบุตรอันเกิดแตพระอุระของพระผูมีพระภาคเจา บัดนี้
กิเลสเหลานั้นไดโอกาส จึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในหมูภ ิกษุ.
บทวา อาวิสนฺติ พหุ ชน ความวา ครอบงําชนผูบอดเขลา ผูงด
เวนกัลยาณมิตร ผูมากไปดวยการใสใจอันไมแยบคาย กระทําไมใหมี
อํานาจอยู คือเขาไปถึงสันดาน. ก็ภิกษุเหลานั้นผูเปนแลวอยางนั้น เหมือน
จะเลนกับคนพวก ดังคนถูกปศาจเขาสิงทําใหเปนบา เพอคลั่งอยูฉะนั้น
คือวา คนผูมีปกติชอบเลนครอบงําคนบาผูเวนจากสักการะรากษส ทําคน
บาเหลานั้นใหถึงความวิบัติ จึงเลนกับคนบาเหลานั้น ชื่อฉันใด กิเลส
ทั้งหลายเหลานั้นก็ฉันนั้น ครอบงําพวกภิกษุอันธพาลผูเวนจากความ
เคารพในพระพุทธเจา ยังความฉิบหายชนิดที่เปนไปในปจจุบันเปนตน
ใหเกิดขึ้นแกภิกษุเหลานั้น เหมือนดังจะเลนกับภิกษุเหลานั้น อธิบายวา
ทําเปนเหมือนเลน.
บทวา เตน เตน ไดแก โดยสวนของอารมณนั้น ๆ.
บทวา วิธาวิตา แปลวา แลนไปผิดรูป คือปฏิบัติโดยไมสมควร.
บทวา กิเลสวตฺถูสุ ความวา สิ่งที่เกิดขึ้นกอน เปนกิเลส, กิเลส
นั่นแหละเปนกิเลสวัตถุ เพราะเปนเหตุแหงกิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายหลัง.
ในกิเลสและกิเลสวัตถุเหลานั้นที่รวมกัน.
บทวา สสงฺคาเมว โฆสิเต ความวา การโปรยทรัพยมีเงินทอง
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แกวมณี และแกวมุกดาเปนตนแลว แลวโฆษณาใหอยากไดอยางนี้วา
เงินและทองเปนตนใด ๆ อยูในมือของคนใด ๆ เงินและทองเปนตนนั้น ๆ
จงเปนของคนนั้น ๆ เถิด ดังนี้ ชื่อวาการโฆษณาที่มีการสงคราม. ใน
ขอนั้น มีอธิบายดังนี้ :ภิกษุปุถุชนผูเปนคนพาลทั้งหลายนั้น ถูกกิเลสนั้น ๆ ครอบงํา แลน
ไป คือถึงการอยูตามสวนแหงอารมณนั้น ๆ ในกิเลสและกิเลสวัตถุทั้งหลาย
เหมือนในสถานที่มีสงคราม อันมารผูมีกิเลสเปนเสนาบดีโฆษณาวา กิเลส
ตัวใด ๆ จับสัตวใด ๆ ครอบงําได สัตวนั้นๆ จงเปนของกิเลสตัวนั้น ๆ.
เพื่อเลี่ยงคําถามที่วา ภิกษุเหลานั้นแลนไปอยางนี้ ยอมกระทํา
อะไร ? จึงเฉลยวา พากันละทิ้งพระสัทธรรม ทําการทะเลาะกัน
แลกัน.
คํานั้นมีอธิบายวา ละทิ้งปฏิบัติสัทธรรมเสียแลวทะเลาะ คือทําการ
ทะเลาะกันแลกัน เพราะมีเกสรคืออามิสเปนเหตุ.
บทวา ทิฏิคตานิ ความวา เปนไปตาม คือไปตามทิฏฐิ คือการ
ยึดถือผิดมีอาทิอยางนี้วา มีเพียงวิญญาณเทานั้น รูปธรรมไมมี และวา
ชื่อวาบุคคลโดยปรมัตถไมมีฉันใด แมสภาวธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้น วาโดย
ปรมัตถยอมไมมี มีเพียงโวหารคือชื่อเทานั้น ยอมสําคัญวา นี้ประเสริฐ
คือสิ่งนี้เทานั้นประเสริฐ อยางอื่นผิด.
บทวา นิคฺคตา แปลวา ออกจากเรือน.
บทวา กฏจฺฉุภิกขฺ เหตฺป แปลวา แมมีภิกษาหารเพียงทัพพีเดียว
เปนเหตุ. ภิกษุทั้งหลายยอมซองเสพ คือกระทําสิ่งที่มิใชกิจ คือกรรมที่
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บรรพชิตไมการทําแกคฤหัสถผูใหภิกษาหารนั้น ดวยอํานาจการระคนอัน
ไมสมควร.
บทวา อุทราวเทหก ภุตฺวา ความวา ไมคิดถึงคําที่กลาววา เปนผูมี
ทองพรอง มีอาหารพอประมาณ กลับบริโภคจนเต็มทอง.
บทวา สยนฺตุตฺตานเสยฺยกา ความวา ไมระลึกถึงวิธีที่กลาวไววา
สําเร็จสีหไสยา การนอนอยางราชสีห โดยขางเบื้องขวา ซอนเทาเหลื่อม
เทา มีสติสัมปชัญญะ กลับเปนผูนอนหงาย.
ดวยบทวา ยา กถา สตฺถุ ครหิตา นี้ ทานกลาวหมายเอาเดียรัจฉานกถา มีกถาวาดวยพระราชาเปนตน.
บทวา สพฺพการุกสิปฺปานิ ไดแก หัตถศิลปทั้งหลายมีการทําพัด
ใบตาล สําหรับพัดเวลาฉันภัตเปนตน อันนักศิลปมีพวกแพศยเปนตน
จะพึงกระทํา.
บทวา จิตฺตึ กตฺวาน แปลวา กระทําโดยความเคารพ คือโดยมี
ความเอื้อเฟอ.
บทวา อวูปสนฺตา อชฺฌตฺต ความวา ชื่อวาผูไมสงบในภายใน
เพราะไมมีความสงบระงับกิเลส และเพราะไมมีความตั้งใจมั่นแมเพียงชั่ว
ขณะรีดนม อธิบายวา มีจิตไมสงบระงับ.
บทวา สามฺตฺโถ ไดแก สมณธรรม.
บทวา อติอจฺฉติ ไดแก นั่งแยกกัน โดยไมถูกตองแมแตเอกเทศ
สวนหนึ่ง เพราะเปนผูขวนขวายกิจเกี่ยวกับอาชีพแกคฤหัสถเหลานั้น ทาน
อธิบายไววา ไมติดชิดกัน.
บทวา มตฺติก ไดแก ดินตามปกติ หรือดิน ๕ สี ที่ควรแกการ
ประกอบกิจของคฤหัสถทั้งหลาย.
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บทวา เตลจุณฺณฺจ ไดแก น้ํามันและจุรณ ตามปกติ หรือที่
ปรุงแตง.
บทวา อุทกาสนโภชน ไดแก น้าํ อาสนะ และโภชนะ.
บทวา อากงฺขนฺตา พหุตฺตร ความวา ผูหวังบิณฑบาตเปนตนที่ดีๆ
มากมาย จึงมอบใหแกพวกคฤหัสถ ดวยความประสงควา เมือ่ พวกเรา
ใหดินเหนียวเปนตน มนุษยทั้งหลายเปนผูมีการคบหากันเปนหลักเปนฐาน
จักใหจตุปจจัยที่ดี ๆ มาก.
ชื่อวาไมชําระฟน เพราะเปนเครื่องชําระฟน คือทําฟนใหบริสุทธิ์
ไดแกไมสีฟน.
บทวา กปตฺถ แปลวา ผลมะขวิด.
บทวา ปุปฺผ ไดแก ดอกไมมีดอกมะลิ และดอกจําปาเปนตน.
บทวา ขาทนียานิ ไดแก ของเคี้ยวพิเศษทั้ง ๑๘ ชนิด.
บทวา ปณฺฑปาเต จ สมฺปนฺเน ไดแก ขาวสุกพิเศษที่ประกอบ
ดวยกับขาวเปนตน.
ก็ดวยศัพทวา อมฺเพ อามลกานิ จ ทานสงเคราะหเอาผลมะงั่ว
ผลตาล และผลมะพราวเปนตนที่มิไดกลาวไวดวย จ ศัพท ในทุก ๆ บท
มีวาจาประกอบความวา หวังของดี ๆ มาก จึงนอมเขาไปใหแกคฤหัสถ.
บทวา เภสชฺเชสุ ยถา เวชฺชา อธิบายวา พวกภิกษุปฏิบัติเหมือน
หมอทั้งหลาย ผูทําการประกอบเภสัชแกพวกคฤหัสถ.
บทวา กิจฺจากิจฺเจ ยถา คิหี ความวา กระทํากิจนอยใหญแก
พวกคฤหัสถ เหมือนคฤหัสถทั้งหลาย.
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บทวา คณิกาว วิภสู าย ไดแก เครื่องประดับรางกายของตน
เหมือนพวกหญิงผูอาศัยรูปเลี้ยงชีพ.
บทวา อิสฺสเร ขตฺติยา ยถา ความวา ประพฤติเปนเจาแหง
ตระกูลในความเปนใหญ คือในการแผความเปนใหญ เหมือนกษัตริย
ทั้งหลาย.
บทวา เนกติกา ไดแก ประกอบในการโกง, คือยินดีในการ
ประกอบของเทียม โดยกระทําสิ่งที่ไมใชแกวมณีแท ใหเปนแกวมณี สิ่งที่
ไมใชทองแท ใหเปนทอง.
บทวา วฺจนิกา ไดแก ยึดเอาผิด ดวยการนับโกงเปนตน.
บทวา กูฏสกฺขี ไดแก เปนพยานไมจริง.
บทวา อปาฏกา ไดแก เปนนักเลง อธิบายวา เปนผูมคี วาม
ประพฤติไมสํารวม.
บทวา พหูหิ ปริกปฺเปหิ ไดแก ดวยชนิดแหงมิจฉาชีพเปนอันมาก
ตามที่กลาวแลว และอื่น ๆ.
บทวา เลสกปฺเป ไดแก มีกัปปยะเปนเลศ คือสมควรแกกัปปยะ.
บทวา ปริยาเย ไดแก ในการประกอบการเลียบเคียงในปจจัย
ทั้งหลาย.
บทวา ปริกปฺเป ไดแก ในการกําหนดมีกําไรเปนตน, ในทุกบท
เปนสัตตมีวิภัตติ ใชในอรรถวาวิสัยคืออารมณ.
บทวา อนุธาวิตา ไดแก แสไป คือแลนไปดวยบาปธรรมทั้งหลาย
มีความมักใหญเปนตน. มีการเลี้ยงชีวิตเปนอรรถ คือมีการเลี้ยงชีวิตเปน
ประโยชน ไดแกมีอาชีพเปนเหตุ.
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บทวา อุปาเยน ไดแก ดวยอุบายมีปริกถาเปนตน คือดวยนัยอัน
จะยังปจจัยใหเกิดขึ้น.
บทวา สงฺกฑฺฒนฺติ แปลวา รวบรวม.
บทวา อุปฏาเปนฺติ ปริส ความวา ยังบริษัทใหบํารุงตน คือ
สงเคราะหบริษัท โดยประการที่บริษัทจะบํารุงตน.
บทวา กมฺมโต ไดแก เพราะเหตุการงาน. จริงอยู ภิกษุเหลานั้น
ใหบริษัทบํารุง เพราะมีการขวนขวายอันจะพึงทําแกตนเปนเหตุ.
บทวา โน จ ธมฺมโต ความวา แตไมใหบํารุงเพราะเหตุแหงธรรม
อธิบายวา ไมสงเคราะหดวยการสงเคราะหบริษัทผูดํารงอยูในสภาวะที่จะ
ยกขึ้นกลาวอวด ซึ่งพระศาสดาทรงอนุญาตไว.
บทวา ลาภโต แปลวา เหตุลาภ, ภิกษุเหลานั้นตั้งอยูในอิจฉาจาร
วา มหาชนเมื่อยกยองอยางนี้วา พระผูเปนเจาเปนพหูสูต เปนผูบอก
เปนธรรมกถึก จักนอมนําลาภสักการะมาเพื่อเราดังนี้ จึงแสดงธรรมแก
คนอื่นเพราะลาภ.
บทวา โน จ อตฺถโต ความวา ประโยชนนั้นใดอันภิกษุผูกลาว
พระสัทธรรม ตั้งอยูในธรรมมีวิมตุ ตายตนะเปนประธานจะพึงได ยอม
ไมแสดงธรรมมีประโยชนเกื้อกูล ตางโดยประโยชนปจจุบันนั้นเปนตน
เปนนิมิต.
บทวา สงฺฆลาภสฺส ภณฺฑนฺติ ความวา ยอมบาดหมางกัน คือ
ยอมทําการทะเลาะกัน เพราะเหตุลาภสงฆ โดยนัยมีอาทิวา ถึงแกเรา
ไมถึงแกทาน.
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บทวา สงฺฆโต ปริพาหิรา ไดแก เปนผูมีภายนอกจากพระอริยสงฆ เพราะในพระอริยสงฆไมมีการทะเลาะกันนั้น.
บทวา ปรลาโภปชีวนฺตา ความวา พวกภิกษุผูการทําความบาด
หมางกัน เลี้ยงชีวิตดวยการอาศัยลาภของผูอันนั้น เพราะลาภในพระศาสนาเกิดขึ้นเฉพาะพระเสขะ ผูสมบูรณดวยคุณมีศีลเปนตน ผูเปนคน
อื่นจากพวกอันธพาลปุถุชน หรือลาภที่จะพึงไดจากทายกอื่น ชื่อวาผูไม
ละอาย เพราะไมมีการเกลียดบาป ยอมไมละอายใจ แมวา เราบริโภค
ลาภของผูอื่น, เรามีความเปนอยูเนื่องดวยผูอื่น.
บทวา นานุยุตฺตา ไดแก ไมประกอบดวยธรรมอันทําใหเปน
สมณะ.
บทวา ตถา ไดแก เหมือนดังทานผูประพันธคาถาเปนตน กลาว
ไวในเบื้องตน.
บทวา เอเก แปลวา บางพวก.
บทวา มุณฺฑา สงฺฆาฏิปารุตา ความวา ชื่อวาเปนผูโลน เพราะ
เปนผูมีผมโลนอยางเดียว ผูมีรางกายครองจีวร อันไดนามวา สังฆาฏิ
เพราะอรรถวา เอาผาทอนเกามาติดตอกัน.
บทวา สมฺภาวนเยวิจฺฉนฺติ ลาภสกฺการมุจฺฉติ า ความวา เปนผู
สยบ คือติดดวยความหวังลาภสักการะ หรือวาเปนผูแตงคําพูดอันไพเราะ
วา ผูมีศลี เปนที่รัก ผูมีวาทะกําจัดกิเลส ผูสดับตรับฟงมาก และ
ปรารถนา คือแสวงหาการยกยอง คือการนับถือมากอยางเดียวเทานั้นวา
เปนพระอริยะ, หาไดปรารถนาคุณความดี อันมีการยกยองนั้นเปนเหตุไม.
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บทวา เอว ไดแก โดยนัยที่กลาววา เพราะความสิ้นไปแหงกุศลธรรมและปญญา.
บทวา นานปฺปยาตมฺหิ ไดแก เมื่อธรรมอันเปนเครื่องทําลายมี
ประการตาง ๆ ไปรวมกันคือกระทํารวมกัน อีกอยางหนึ่ง เมื่อสังกิเลสธรรมเริ่มไปดวยกัน คือดําเนินไปดวยประการตาง ๆ.
บทวา น ทานิ สุกร ตถา ความวา ในบัดนี้ คือในเวลานี้ซึ่งหา
กัลยาณมิตรไดยาก และหาการฟงพระสัทธรรมอันเปนสัปปายะไดยาก ไม
ใชทําไดโดยงาย คือไมอาจใหสําเร็จได เหมือนเมื่อพระศาสดายังทรง
พระชนมอยู การถูกตองคือการบรรลุฌานและวิปสสนา ซึ่งยังไมไดถูก
ตอง คือยังไมไดบรรลุ หรือการอนุรักษคือการรักษา โดยประการที่
ธรรมซึ่งไดบรรลุแลว ไมเปนหานภาคิยะ หรือไมเปนฐิติภาคิยะใหเปน
วิเสสภาคิยะนั้น ทําไดงาย ฉะนั้น.
บัดนี้ เพราะใกลกับเวลาปรินิพพานของตน พระเถระเมื่อจะโอวาท
เพื่อนสพรหมจารีดวยโอวาทยอ ๆ จึงกลาวคามีอาทิวา ยถา กณฺกฏานมฺหิ ดังนี้.
คํานั้นมีอธิบายวา บุรุษผูไมสวมรองเทาเที่ยวไปในถิ่นที่มีหนาม
ดวยประโยชนบางอยางเทานั้น เขาไปตั้งสติวา หนามอยาไดคําเราดังนี้
แลวเที่ยวไป ฉันใด มุนเี มื่อเที่ยวไปในโคจรตามที่สั่งสมหนามคือกิเลสก็
ฉันนั้น เขาไปทั้งสติประกอบดวยสติสัมปชัญญะไมประมาทเลย พึงเที่ยว
ไป ทานอธิบายวา ไมละกรรมฐาน.
บทวา สริตฺวา ปุพพฺ เก โยคี เตส วตฺตมนุสฺสร ความวา ทานผู
ชื่อวาโยคี เพราะเปนผูประกอบการอบรมโยคะ อันมีในกอนระลึกถึง
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ทานผูปรารภวิปสสนาแลว หวนระลึกถึงวัตรของทานเหลานั้น คือวิธี
อบรมสัมมาปฏิบัติตามแนวแหงพระสูตรที่มา ไมทอดทิ้งธุระเสียปฏิบัติ
อยางไร ๆ อยู.
บทวา กิฺจาป ปจฺฉิโม กาโล ความวา แมถึงเวลานี้เปนกาล
สุดทาย อันมีพระศาสดาลวงลับไปแลว ถึงอยางนั้น เมื่อปฏิบัติตามธรรม
นั่นแล เจริญวิปสสนาอยู พึงถูกตองอมตบท คือพึงบรรลุพระนิพพาน.
บทวา อิท วตฺวา ความวา ครั้นแลวกลาววิธีปฏิบัตินี้ ในการทํา
ใหผองแผวจากสังกิเลสตามที่แสดงไวแลว.
ก็คาถาสุดทายนี้ พึงทราบวา ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลายกลาว
ไว เพื่อประกาศการปรินิพพานของพระเถระ.
จบอรรถกถาปาราสริยเถรคาถาที่ ๑๐
จบปรมัตถทีปนี
อรรถกถาเถรคาถา
วีสตินิบาต
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เถรคาถา ติงสนิบาต
๑. ปุสสเถรคาถา
วาดวยในอนาคตภิกษุจักมีความพอใจอยางไร
[๓๙๕] ฤาษีมีชื่อตามโคตรวา ปณฑรสะ ไดเห็นภิกษุเปนอัน
มากที่นาเลื่อมใส มีตนอันอบรมแลว สํารวมดวยดี จึง
ไดถามพระปุสสเถระวา ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายใน
ศาสนานี้จักมีความพอใจอยางไร มีความประสงคอยางไร
กระผมถามแลว ขอจงบอกความขอนัน้ แกกระผมเถิด.
พระปุสสเถระจึงกลาวตอบดวยคาถาเหลานี้ ความวา
ดูกอนปณฑรสฤาษี ขอเชิญฟงคําของอาตมา จงจํา
คําของอาตมาใหดี อาตมาจะบอกซึ่งขอความที่ทา นถาม
ถึงอนาคต คือในกาลขางหนา ภิกษุเปนอันมากจักเปน
คนมักโกรธ มักผูกโกรธไว ลบหลูคุณเทานี้ หัวดื้อ โออวด ริษยา มีวาทะตาง ๆ กัน จักเปนผูมีมานะในธรรม
ที่ยังไมรูทั่วถึง คิดวาตื้นในธรรมที่ลึกซึง้ เปนคนเบา
ไมเคารพธรรม ไมมีความเคารพกันและกัน ในกาลขาง
หนา โทษเปนอันมากจักเกิดขึ้นในหมูสัตวโลก ก็เพราะ
ภิกษุทั้งหลายผูไรปญญา จักทําธรรมที่พระศาสดาทรง
แสดงแลวนี้ใหเศราหมอง ทั้งพวกภิกษุที่มีคุณอันเลว
โวหารจัด แกลวกลา มีกําลังมาก ปากกลา ไมไดศึกษา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 203

เลาเรียน ก็จักมีขนึ้ ในสังฆมณฑล ภิกษุทั้งหลายใน
สังฆมณฑล แมทมี่ ีคุณความดี มีโวหารโดยสมควรแก
เนื้อความ มีความละอายบาป ไมตองการอะไรๆ ก็จักมี
กําลังนอย ภิกษุทั้งหลายในอนาคตที่ทรามปญญา ก็จะ
พากันยินดีเงินทอง ไรนา ที่ดิน แพะ แกะ และคน
ใชหญิงชาย จักเปนคนโงมุงแตจะยกโทษคนอื่น ไม
ดํารงมัน่ อยูในศีล ถือตัว โหดราย เที่ยวยินดีแตการ
ทะเลาะวิวาท จักมีใจฟุงซาน นุงหมแตจีวรที่ยอมสีเขียว
แดง เปนคนลวงโลก กระดาง เปนผูแสหาแตลาภผล
เที่ยวชูเขา คือมานะ ทําตนดั่งพระอริยเจาทองเที่ยวไป
อยู เปนผูแตงผมดวยน้ํามัน ทําใหมีเสนละเอียด
เหลาะแหละ ใชยาหยอดและทาตา มีรางกายคลุมดวย
จีวรที่ยอ มดวยสีงา สัญจรไปตามตรอกนอยใหญ จักพา
กันเกลียดชังผาอันยอมดวยน้ําฝาด เปนของไมนาเกลียด
พระอริยเจาทั้งหลายผูหลุดพนแลวยินดียิ่งนัก เปนธง
ชัยของพระอรหันต พอใจแตในผาขาว ๆ จักเปนผูมุง
แตลาภผล เปนคนเกียจคราน มีความเพียรเลวทราม
เห็นการอยูปาอันสงัดเปนความลําบาก จักใครอยูใน
เสนาสนะที่ใกลบาน ภิกษุเหลาใดยินดีมิจฉาชีพ จักได
ลาภเสมอๆ จักพากันประพฤติตามภิกษุเหลานั้น (เที่ยว
คบหาราชสกุลเปนตนเพื่อใหเกิดลาภแกตน) ไมสํารวม
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อินทรียเที่ยวไป อนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลายจะ
ไมบูชาพวกภิกษุที่มลี าภนอย จักไมสมคบภิกษุที่เปนนัก
ปราชญมีศีลเปนที่รัก จักทรงผาสีแดง ที่ชนชาวมิลักขะ
ชอบยอมใช พากันติเตียนผาอันเปนธงชัยของตนเสีย
บางพวกก็นุงหมผาสีขาวอันเปนธงของพวกเดียรถีย อนึ่ง
ในอนาคตกาล ภิกษุเหลานั้นจักไมเคารพในผากาสาวะ
จักไมพจิ ารณาในอุบายอันแยบคาย บริโภคผากาสาวะ
เมื่อทุกขครอบงํา ถูกลูกศรแทงเขาแลว ก็ไมพิจารณาโดย
แยบคาย แสดงอาการยุงยากในใจออกมา มีแตเสียง
โอดครวญอยางใหญหลวง เปรียบเหมือนชางฉัททันต
ไดเห็นผากาสาวะอันเปนธงชัยของพระอรหันต ที่นาย
โสณุตระพราน นุงหมไปในคราวนั้น ก็ไมกลาทําราย
ไดกลาวคาถาอันประกอบดวยประโยชนมากมายวา ผูใด
ยังมีกิเลสดุจน้ําฝาด ปราศจากทมะและสัจจะจักนุงผา
กาสาวะ ผูนั้นยอมไมควรนุงหมผากาสาวะ สวนผูใด
คายกิเลสดุจน้ําฝาดออกแลว ตัง้ มั่นอยูในศีลอยางมั่นคง
ประกอบดวยทมะและสัจจะ ผูน ั้นจึงสมควรจะนุงหมผา
กาสาวะโดยแท ผูใดมีศีลวิบัติ มีปญญาทราม ไม
สํารวมอินทรีย กระทําตามความใครอยางเดียว มีจิต
ฟุงซาน ไมขวนขวายในทางที่ควร ผูนั้นไมสมควรจะนุง
หมผากาสาวะ สวนผูใดสมบูรณดวยศีล ปราศจากราคะ
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มีใจตั้งมั่น มีความดําริในใจผองใส ผูนั้นสมควรนุง หม
ผากาสาวะโดยแท ผูใดไมมีศีล ผูนั้นเปนคนพาล มี
จิตใจฟุงซาน มีมานะฟูขึ้นเหมือนไมออ ยอมสมควร
จะนุงหมแตผาขาวเทานั้น
จักควรนุงหมผากาสาวะ
อยางไร อนึ่ง ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายในอนาคต จัก
เปนผูมีจิตใจชั่วราย ไมเอือ้ เฟอ จักขมขี่ภิกษุทั้งหลาย
ผูคงที่ มีเมตตาจิต แมภิกษุทั้งหลายที่เปนคนโงเขลา มี
ปญญาทราม ไมสํารวมอินทรีย กระทําตามความใคร
ถึงพระเถระใหศึกษาการใชสอยผาจีวร ก็จักไมเชื่อฟง
พวกภิกษุที่โงเขลาเหลานั้น อันพระเถระทั้งหลายใหการ
ศึกษาแลวเหมือนอยางนั้น จักไมเคารพกันและกัน ไม
เอื้อเฟอนายเพระอุปชฌายาจารย จักเปนเหมือนมาพิการ
ไมเอื้อเฟอนายสารถีฉะนั้น ในกาลภายหลังแตตติยสังคายนา ภิกษุและภิกษุณีทงั้ หลายในอนาคต จักปฏิบัติ
อยางนี้.
ครั้นพระปุสสเถระแสดงมหาภัยอันจะบังเกิดขึ้น ในกาลภายหลัง
อยางนี้แลว เมื่อจะใหโอวาทภิกษุที่ประชุมกัน ณ ที่นั้นอีก จึงไดกลาว
คาถา ๓ คาถา ความวา
ภัยอยางใหญหลวงที่จะทําอันตรายตอขอปฏิบัติ ยอม
มาในอนาคตอยางนี้กอน ขอทานทั้งหลาย จงเปนผูวา
งาย จงพูดแตถอยคําที่สละสลวย มีความเคารพกันและ
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กัน มีจิตเมตตากรุณาตอกัน จงสํารวมในศีล ปรารภ
ความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวบากบั่นอยางมัน่ เปนนิตย ขอ
ทานทั้งหลายจงเห็นความประมาท โดยความเปนภัย
และจงเห็นความไมประมาท โดยความเปนของปลอดภัย
แลวจงอบรมอัฏฐังคิกมรรค เมื่อทําไดดังนี้แลว ยอมจะ
บรรลุนิพพานอันเปนทางไมเกิดไมตาย.

อรรถกถาติงสนิบาต
อรรถกถาปุสสเถรคาถาที่ ๑
ใน ติงสนิบาต คาถาของ ทานพระปุสสเถระ มีคําเริ่มตนวา
ปาสาทิเก พหู ทิสฺวา ดังนี้. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
ทานพระปุสสเถระแมนี้ เปนผูไดบําเพ็ญบารมีมาแลวในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ ไดสั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวแลว
ในภพนั้น ๆ ทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดเปนพระราชโอรสของพระเจามัณฑลิกะ มีนามวา ปุสสะ.
เขาถึงความเจริญวัยแลว สําเร็จการศึกษาในชั้นที่พวกขัตติยกุมารจะพึง
ไดรับการศึกษา เพราะเขาเปนผูสมบูรณดวยอุปนิสัย จึงไมมีใจเกี่ยวของ
ในกามคุณทั้งหลาย ไดฟงธรรมในสํานักของพระมหาเถระรูปหนึ่งแลว
ไดมีศรัทธา จึงบวชแลวเรียนกัมมัฏฐานอันเหมาะสมแกความพระพฤติ
บําเพ็ญภาวนาอยูเนือง ๆ ทําฌานใหบังเกิดขึ้น เริ่มตั้งวิปสสนามีฌาน
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เปนบาท ไมนานนัก ก็ไดอภิญญา ๖. ตอมาวันหนึ่ง ดาบสคนหนึ่ง
ชื่อวา ปณฑรโคตร นัง่ ฟงธรรมในสํานักของพระมหาเถระแลว มอง
เห็นภิกษุหลายรูป ผูสมบูรณดวยศีลาจารวัตร มีอินทรียอันสํารวมดวย
ดีแลว มีกายอันอบรมแลว มีจิตอันอบรมแลว จึงมีจิตเลื่อมใส คิดวา
ดีจริงหนอ ขอปฏิบัตินี้ พึงตั้งอยูในโลกไดนาน ดังนี้ จึงถามพระเถระ
วา ขาแตทานผูเจริญ ขอปฏิบัติจักมีแกภิกษุทั้งหลายในอนาคตกาลได
อยางไรหนอแล. เพื่อจะแสดงเนื้อความนั้น พระสังคีติกาจารยทั้งหลาย
จึงไดทั้งคาถาไวแตเบื้องตนวา
ฤาษีผูมีชื่อตามโคตรวา ปณฑรสะ ไดเห็นภิกษุเปน
อันมากที่นาเลื่อมใส มีตนอันอบรมแลว สํารวมดวยดี
จึงไดถามพระปุสสเถระแล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาสาทิเก ไดแก ผูสมควรแกความ
เลื่อมใส ดวยขอปฏิบัติของตน. บทวา พหู ไดแก มีจํานวนมากมาย.
บทวา ภาวิตตฺเต ไดแก มีจิตอันตนอบรมแลวดวยสมถภาวนาและ
วิปสสนาภาวนา. บทวา สุสวุเต ไดแก มีอินทรียอันสํารวมแลวดวยดี.
บทวา อิสิ แปลวา ดาบส. บทวา ปณฺฑรสโคตฺโต ไดแก ผูมีโคตร
เสมอดวยฤาษีนั้น เพราะเกิดในวงศแหงฤาษีชื่อวา ปณฑระ. บทวา
ปุสฺสสวฺหย ไดแก อันบุคคลพึงเรียกดวยเสียงวา ปุสสะ, อธิบายวา
มีชื่อวา ปุสสะ. คาถาที่เปนคําถามของฤาษีนั้น มีดังนี้ :ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลายในพระศาสนานี้ จัก
มีความพอใจอยางไร มีความประสงคอยางไร กระผม
ถามแลว ขอจงบอกความขอนัน้ แกกระผมเถิด.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กึ ฉนฺทา ความวา ในอนาคตกาล
ภิกษุทั้งหลาย ในพระศาสนานี้ จักมีความพอใจเชนไร คือจักมีความ
หลุดพนเชนไร จักมีความหลุดพนชนิดเลว หรือวาจักมีความหลุดพน
ชนิดประณีต. บทวา กิมธิปฺปายา ความวา จักมีความประสงคเชนไร
คือจักมีอัธยาศัยเชนไร จักมีอัธยาศัยเศราหมองอยางไร หรือวาจักมี
อัธยาศัยอันผองแผว. อีกอยางหนึ่ง ความเปนผูใครเพื่อจะทํา ชื่อวา
ฉันทะ เพราะฉะนั้น จึงมีอธิบายวา ความเปนผูใครเพื่อจะทําของพวก
ฤาษีเหลานั้น เปนเชนไร. ความประสงคก็คืออัธยาศัยนั่นเอง. บทวา
กิมากปฺปา คือจักมีความพอใจเชนไร. ก็บทวา อากปฺปา ความวา มี
วาริตศีลและจาริตศีล ดวยการถือเอาเพศเปนตน. บทวา ภวิสฺสเร
แปลวา จักมี. บทวา ต เม ความวา ดาบสเชื้อเชิญพระเถระวา
ทานเปนผูอันเราถามถึงประเภทแหงความประสงค ความพอใจ ของภิกษุ
ทั้งหลาย ในอนาคตกาล ขอจงบอก คือจงกลาวเนื้อความนั้นแกเราเถิด.
พระเถระเมื่อจะบอกเนื้อความนั้นแกดาบสนั้น เพื่อจะชักชวนในการฟง
โดยเคารพกอน จึงกลาวคาถาวา :ดูกอนปณฑรสฤาษี ขอเชิญฟงคําของอาตมา จงจํา
คําของอาตมาใหดี อาตมาจะบอกซึ่งขอความที่ทานถาม
ถึงอนาคตกาล.
เนื้อความแหงบทคาถานั้นวา ฤาษีชื่อปณฑรสะผูเจริญ ทานถาม
เรื่องใดกะเรา, เราจักกลาวเรื่องนั้นที่เปนอนาคตกาลแกทาน, แตทาน
จงฟงคําของเราผูกําลังกลาว คือจงใครครวญโดยเคารพ จากการแสดง
เนื้อความในอนาคตกาล และจากอันนํามาซึ่งความสังเวชเถิด.
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ลําดับนั้น พระเถระมองเห็นตามความเปนจริง ซึ่งความเปนไป
ของพวกภิกษุ และพวกนางภิกษุณีอยางแจมแจงดวยอนาคตังสญาณแลว
เมื่อจะบอกแกดาบสนั้น จึงกลาวคาถาเหลานี้วา
ในกาลขางหนา ภิกษุเปนอันมาก จักเปนคนมัก
โกรธ มักผูกโกรธไว ลบหลูคณ
ุ ทาน หัวดื้อ โออวด
ริษยา มีวาทะตาง ๆ กัน จักเปนผูมีมานะในธรรมที่ยัง
ไมรูทั่วถึง คิดวาตื้น ในธรรมทีล่ ึกซึ้ง เปนคนเบา ไม
เคารพธรรม ไมมีความเคารพกันและกัน ในกาลขาง
หนา โทษเปนอันมากจักเกิดขึ้นในหมูสัตวโลก ก็เพราะ
ภิกษุทงั้ หลายผูไรปญญา จักทําธรรมที่พระศาสดาทรง
แสดงแลวนี้ใหเศราหมอง ทัง้ พวกภิกษุที่มีคุณอันเลว
โวหารจัด แกลวกลา มีกําลังมาก ปากกลา ไมได
ศึกษาเลาเรียน ก็จกั มีขึ้นในสังฆมณฑล ภิกษุทั้งหลาย
ในสังฆมณฑล แมที่มีคุณความดี มีโวหารโดยสมควร
แกเนื้อความ มีความละอายบาป ไมตองการอะไร ๆ
ก็จักมีกําลังนอย ภิกษุทั้งหลายในอนาคตที่ทรามปญญา
ก็จะพากันยินดีเงินทอง ไรนา ที่ดิน แพะ แกะ และ
คนใชหญิงชาย จักเปนคนโงมุงแตจะยกโทษผูอื่น ไม
ดํารงมัน่ อยูในศีล ถือตัว โหดราย เที่ยวยินดีแตการ
ทะเลาะวิวาท จักมีใจฟุงซาน นุงหมแตจีวรที่ยอม
สีเขียวแดง เปนคนลวงโลก กระดาง เปนผูแสหาแต
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ลาภผล เที่ยวชูเขา คือมานะ ทําตนดังพระอริยเจาทอง
เที่ยวไปอยู เปนผูแตงผมดวยน้ํามัน ทําใหมีเสน
ละเอียด เหลาะแหละ ใชยาหยอดและทาตา มีรางกาย
คลุมดวยจีวรที่ยอมดวยสีงา สัญจรไปตามตรอกนอยใหญ
จักพากันเกลียดชังผาอันยอมดวยน้ําฝาด เปนของไมนา
เกลียด พระอริยเจาทั้งหลายผูหลุดพนแลว ยินดียิ่งนัก
เปนธงชัยของพระอรหันต พอใจแตในผาขาว ๆ จักเปน
ผูมุงแตลาภผล เปนคนเกียจคราน มีความเพียรเลว
ทราม เห็นการอยูป าอันสงัดเปนความลําบาก จักใคร
อยูใ นเสนาสนะที่ใกลบาน ภิกษุเหลาใดยินดีมิจฉาชีพ
จักไดลาภเสมอ ๆ จักพากันประพฤติตามภิกษุเหลานั้น
(เที่ยวคบหาราชสกุลเปนตน เพื่อใหเกิดลาภแกตน) ไม
สํารวมอินทรียเที่ยวไป อนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลายจะไมบูชาพวกภิกษุที่มีลาภนอย จักไมสมคบภิกษุ
ที่เปนนักปราชญ มีศีลเปนที่รกั จักทรงผาสีแดง ที่ชน
ชาวมิลกั ขะชอบยอมใช พากันติเตียนผาอันเปนธงชัย
ของตนเสีย บางพวกก็นุงหมผาสีขาวอันเปนธงของพวก
เดียรถีย อนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุเหลานัน้ จักไม
เคารพในผากาสาวะ จักไมพิจารณาในอุบายอันแยบคาย
บริโภคผากาสาวะ เมื่อทุกขครอบงําถูกลูกศรแทงเขา
แลว ก็ไมพิจารณาโดยแยบคาย แสดงอาการยุงยาก
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ในใจออกมา
มีแตเสียงโอดครวญอยางใหญหลวง
เปรียบเหมือนชางฉัททันตไดเห็นผากาสาวะ อันเปน
ธงชัยของพระอรหันต ที่นายโสณุตระพรานนุงหมไปใน
คราวนัน้ ก็ไมกลาทําราย ไดกลาวคาถาอันประกอบดวย
ประโยชนมากมายวา ผูใดยังมีกิเลสดุจน้ําฝาด ปราศจาก
ทมะและสัจจะจักนุงผากาสาวะ ผูนั้นยอมไมควรนุงหม
ผากาสาวะ สวนผูใ ดคายกิเลสดุจน้ําฝาดออกแลว ตั้ง
มั่นอยูในศีลอยางมั่นคง ประกอบดวยทมะและสัจจะ
ผูนั้นจึงสมควรจะนุงหมผากาสาวะโดยแท ผูใดมีศีลวิบัติ
มีปญญาทราม ไมสํารวมอินทรีย กระทําตามความใคร
อยางเดียว มีจิตฟุงซาน ไมขวนขวายในทางที่ควร
ผูนั้นไมสมควรจะนุง หมผากาสาวะ สวนผูใ ดสมบูรณ
ดวยศีล ปราศจากราคะ มีใจตั้งมั่น มีความดําริในใจ
อันผองใส ผูนั้นสมควรนุงหมผากาสาวะโดยแท ผูใ ด
ไมมีศลี ผูนั้นเปนคนพาล มีจติ ใจฟุงซาน มีมานะฟู
ขึ้น เหมือนไมออ ยอมสมควรจะนุงหมแตผาขาวเทานั้น
จักควรนุงหมผากาสาวะอยางไร อนึ่ง ภิกษุและภิกษุณี
ทั้งหลายในอนาคต จักเปนผูมีจติ ใจชั่วราย ไมเอื้อเฟอ
จักขมขูภิกษุทั้งหลายผูคงที่มีเมตตาจิต แมภิกษุทั้งหลาย
ที่เปนคนโงเขลา มีปญญาทราม ไมสํารวมอินทรีย
กระทําตามความใคร ถึงพระเถระใหศึกษาการใชสอย
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ผาจีวรก็ไมเชื่อฟง พวกภิกษุที่โงเขลาเหลานั้น อันพระเถระทั้งหลายใหการศึกษาแลวเหมือนอยางนั้น จักไม
เคารพกันและกัน ไมเอื้อเฟอในพระอุปช ฌายาจารย จัก
เปนเหมือนมาพิการ ไมเอื้อเฟอนายสารถีฉะนั้น ใน
กาลภายหลังแตตติยสังคายนา ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลาย
ในอนาคต จักปฏิบัติอยางนี้. ภัยอยางใหญหลวงทีจ่ ะ
ทําอันตรายตอขอปฏิบัติ ยอมมาในอนาคตอยางนี้กอน
ขอทานทั้งหลาย จงเปนผูวางาย จงพูดแตถอยคําที่
สละสลวย มีความเคารพกันและกัน มีจิตเมตตากรุณา
ตอกัน จงสํารวมในศีล ปรารภความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว
บากบั่นอยางมัน่ เปนนิตย ขอทานทั้งหลาย จงเห็นความ
ประมาทโดยความเปนภัย และจงเห็นความไมประมาท
โดยความเปนของปลอดภัย แลวจงอบรมอัฏฐังรคิกมรรค
เมือ่ ทําไดดังนี้แลว ยอมจะบรรลุพระนิพพานอันเปนทาง
ไมเกิดไมตาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โกธนา แปลวา เปนผูมีความโกรธ
เปนปกติ.
พึงทราบความสัมพันธในบทวา ภวิสฺสนฺติ อนาคเต ดังตอไปนี้ :ถามวา เรื่องอยางนั้น ไมไดมีแลวในกาลแหงพระเถระหรือ ? ตอบวา
ไมไดมีแลว หามิได ก็ในกาลนั้น เพราะพวกทานเปนผูมากไปดวย
กัลยาณมิตร จึงมีผูกลาวสอน ผูฉลาดในการสอนมากมายในสพรหม-
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จารี เมื่อกิเลสทั้งหลายมีกําลัง เพราะทานมากไปดวยการไตรตรอง
พิจารณา พวกภิกษุโดยมากจึงไมไดมีความโกรธ; ความโกรธอยางยิ่งจัก
มีในปริยายที่ทรงกันขามในกาลตอไป เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวคําวา
อนาคเต เปนตนไว. แมในบทที่เหลือก็นัยนี้แล.
บทวา อุปนาหี ไดแก ผูมีปกติเขาไปผูกความอาฆาต ในเพราะ
อาฆาตวัตถุ, หรือชื่อวา อุปนาหี เพราะเปนแดนเกิดแหงการผูกความ
อาฆาต. พึงทราบอรรถในขอนั้น ดังนี้:- พยาบาทที่มีมาในกาลกอน ชื่อ
วา ความโกรธ, พยาบาท ที่มีในกาลตอ ๆ ไป ชื่อวา ความผูกโกรธ.
อีกอยางหนึ่ง โทสะ ที่เปนไปแลวครั้งเดียว ชื่อวา ความโกรธ, ที่
เปนไปแลวหลายครั้ง ชื่อวา ความผูกโกรธไว. ชื่อวา ผูมคี วามลบหลู
เพราะลบหลูคือลางผลาญคุณความดีที่มีอยูแกชนเหลาอื่นเสีย, หรือชื่อวา
ผูมีความลบหลู เพราะลบหลูคือลางผลาญคุณความดีเหลานั้น ที่มีอยูแก
ชนเหลานั้นเสียหมด ดุจการลบหลูนา้ํ ดวยการเช็ดถูน้ําฉะนั้น.
ชื่อวา ถมฺภี เพราะคนเหลานั้น เปนคนหัวดื้อมีความถือตัวจัด
เปนลักษณะ.
บทวา สา ไดแก ผูประกอบพรอมดวยความโออวดมีการประกาศคุณที่ไมมีอยูในตัวเปนลักษณะ.
บทวา อิสฺสุกี ไดแก ผูประกอบพรอมดวยความริษยาอันมีการ
ทําลายสมบัติของผูอื่นเปนลักษณะ.
บทวา นานาวาทา ความวา มีวาทะที่ทําลายกันและกัน มีทิฏฐิ
ที่ทําลายกันและกัน และทําการทะเลาะกันและกัน. บทวา อฺาตมานิโน ธมฺเม คมฺภีเร ตีรโคจรา ความวา เปนผูมีมานะอยางนี้ ใน
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พระสัทธรรมที่ลึกซึ้ง สองไดยาก ที่ตนเองยังไมรูทั่วถึง วาตนเองรูแลว
วาตนเองเห็นแลว. ตอจากนั้นนั่นเอง ก็มีความคิดวาตื้นต่ําตอย เพราะ
พระสัทธรรมนั้น เปนไปในสวนที่ต่ําตอย.
บทวา ลหุกา ไดแก เปนคนหวั่นไหว เพราะมีความเบาเปน
สภาวะ.
บทวา อครู ธมฺเม ไดแก ปราศจากความเคารพในพระสัทธรรม.
บทวา อฺมฺมคารวา ไดแก ไมมีความยําเกรงในกันและ
กัน คือปราศจากความเคารพที่หนักแนน ในพระสงฆและในหมูเพื่อน
สพรหมจารี.
บทวา พหู อาทีนวา ไดแก มีประการดังที่ไดกลาวไวแลว,
และโทษเปนอเนกมากมายที่กลาวอยู จักเกิดเปนอันตราย. บทวา โลเก
ไดแก ในสัตวโลก.
บทวา อุปฺปชฺชิสฺสนฺตฺยนาคเต ความวา จักปรากฏมีในอนาคต
กาล.
บทวา สุเทสิต อิม ธมฺม ความวา จักทําปริยัติสัทธรรมนี้
อันไมวิปริตดวยดี ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไวแลว โดยประการ
ที่งดงามมีงามในเบื้องตนเปนอาทิ. บทวา กิเลสิสสฺ นฺติ ความวา จัก
ทําใหเศราหมอง ใหถกู กิเลสประทุษรายอยู คือจักทํารูปธรรมและอรูปธรรม อันละเอียดสุขุมใหปะปนดวยอสัทธรรม ที่เปนทุจริตและสังกิเลส
โดยนัยเปนตนวา ที่เปนอาบัติวา ไมเปนอาบัติ, ที่เปนครุกาบัติวา
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เปนลหุกาบัติ ดังนี,้ ไดแก จักทําใหเศราหมอง คือจักทําใหหมนหมอง
ดวยสังกิเลสคือตัณหา แมยิ่งกวาทิฏฐิและสังกิเลสทั้งสองอยาง.
บทวา ทุมฺมติ ไดแก ผูไรปญญา. สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักมีในอนาคตกาลอันยาวนาน ฯ ล ฯ เมื่อจะบอกอภิธรรมกถา เวทัลลกถา หยั่งลงสู
ธรรมฝายดําอยู จักไมรูไดเลย ดังนี้เปนตน.
บทวา คุณหีนา ไดแก ผูทุศิลปราศจากคุณมีศีลเปนตน และ
ไมมีความละอาย. อีกอยางหนึ่ง บทวา คุณหีนา ไดแก ผูทราบจาก
คุณมีพระวินัยที่พระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลวเปนตน คือไมมีความ
กตัญูในพระธรรมวินัย.
บทวา สงฺฆมฺหิ แปลวา ในทามกลางสงฆ. บทวา โวหรนฺตา
ไดแก กลาวอยู, คือพูดอยางใดอยางหนึ่ง ดวยถอยคําที่จัดจานอยูใน
ทามกลางสงฆ.
บทวา วิสารทา ไดแก ไมกลัว คึกคะนอง.
บทวา พลวนฺโต ไดแก มีกําลังมาก โดยกําลังที่เปนฝายตรง
ขาม.
บทวา มุขรา ไดแก มีปากกลา มีวาทะแข็งกระดาง. บทวา
อสฺสุตาวิโน ไดแก ไมไดศึกษาเลาเรียน คือเปนผูทรงคุณ โดยอาศัย
ลาภ สักการะ และความสรรเสริญอยางเดียว จักเปนผูมีกําลังตั้งมั่นใน
ทามกลางสงฆ เพื่อประโยชนที่ตนตองการอยางนี้วา สิ่งที่เปนธรรม วา
เปนอธรรม และสิ่งที่เปนอธรรม วาเปนธรรม, สิ่งที่เปนวินัย วาไม
ใชวินัย และสิ่งที่ไมใชวินัย วาเปนวินัย ดังนี้.
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บทวา คุณวนฺโต ไดแก ผูสมบูรณดวยคุณ มีศีลเปนตน.
บทวา โวหรนฺตา ยถาถตฺโต ไดแก แสดงโดยสมควรแกเนื้อความ
คือไมยอมใหเนื้อความวิปริตอยางนี้วา สิ่งที่เปนธรรม ก็วาเปนธรรม,
สิ่งที่เปนอธรรม ก็วาเปนอธรรม, สิ่งที่เปนวินัย ก็วาเปนวินัย. สิ่งที่ไมใช
วินัย ก็วาไมใชวินัย ดังนี้.
บทวา ทุพฺพลา เต ภวิสฺสนฺติ ความวา ภิกษุเหลานั้น จักเปนผู
ปราศจากกําลัง เพราะคาที่พวกตนหนาไปดวยความไมละอาย ในทามกลาง
บริษัท, ถอยคําของภิกษุเหลานั้น จักไมตั้งอยูได.
บทวา หิรีมนา อนตฺถิกา ไดแก มีความละอาย ไมตองการดวย
อะไร ๆ. จริงอยู ภิกษุเหลานั้น แมสามารถเพื่อจะกลาวดวยธรรม ไม
กระทําความทํารายดวยเหตุบางอยาง เพราะคาที่ตนเปนผูรังเกียจบาป
และเพราะคาที่ตนเปนผูมีกิจนอย ไมทําความพยายามเพื่อจะยึดมั่นวาทะ
ของตน พากันนิ่งเสีย ไมยอมทําการเปดเผย หรือความตั้งใจแนวแน.
บทวา รชต ไดแก รูปยะ, แมกหาปณะ โลหะและมาสกเปนตน
ก็พึงเห็นวาทานสงเคราะหดวยรูปยะนั้น.
บทวา ชาตรูป ไดแก ทอง, แมแกวมณีและแกวมุกดาเปนตน
ก็พึงเห็นวา ทานสงเคราะหดวยทองนั้น. วา ศัพท เปนสมุจจยัตถะ ดุจ
ในประโยคเปนตนวา อปทา วา ดังนี้. อีกอยางหนึ่ง บาลีวา รชตชาตรูปฺจ ดังนีก้ ็มี.
บทวา เขตฺต ไดแก ปุพพัณชาติและอปรัณชาติ ยอมงอกงาม
ในที่ใด ที่นนั้ ชื่อวานา. ภูมิภาคที่มิไดกระทําเพื่อประโยชนอยางนั้น ชื่อวา
สวน.
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บทวา อเชฬก ไดแก แพะเทานั้น ชื่อวาเอฬกา, เวนแพะและ
แกะเหลานั้นเสีย สัตวเลีย้ งที่เหลือ ชื่อวา อชา. จริงอยู ในที่นี้ แมโค
และกระบือเปนตน ทานก็ทําการสงเคราะหดวย อเชฬก ศัพทเหมือนกัน.
บทวา ทาสิทาสฺจ ไดแก ทาสหญิงและทาสชาย.
บทวา ทุมฺเมธา ไดแก ผูไมร,ู คือเมื่อไมรูจักสิ่งที่ควรและไมควร
สิ่งที่เหมาะเเละไมเหมาะ (นุง) เพื่อประโยชนตน.
บทวา สาทิยิสฺสนฺติ แปลวา จักรับ.
บทวา อุชฺฌานสฺิโน ไดแก คิดแตจะมองดูผูอื่นอยูหลังตน
หรือมีปกติยกโทษแมในที่ที่ไมควรจะยกโทษ.
บทวา พาลา ไดแก ประกอบพรอมแลวดวยพาลลักษณะ โดยมี
ความคิดแตเรื่องที่คิดชั่วเปนตน. ตอแตนั้น ก็ไมดํารงมั่นอยูในศีล คือ
มีจิตไมตั้งมั่นในจตุปาริสุทธิศีล.
บทวา อุนฺนฬา ไดเเก ยกตัวถือตัว. บทวา วิจริสฺสนฺติ ความวา
จักยกธงคือมานะ เที่ยวไป.
บทวา กลหาภิรตา มคา ความวา เพราะคนเปนผูมากไปดวย
สารัมภะ จึงเปนผูขวนขวายในคํากลาวโตตอบ เที่ยวยินดีแตในการ
ทะเลาะวิวาทอยางเดียว มุงแตประโยชนตน ยินดีแตในการแสวงหาอาหาร
ชอบเบียดเบียนแตผูอื่นที่ออนแอ ราวกะมิคะฉะนั้น.
บทวา อุทฺธตา ไดแก ประกอบพรอมแลวดวยจิตที่ฟุงซาน คือ
ปราศจากจิตที่เปนเอกัคคตา.
บทวา นีลจีวรปารุตา ไดแก นุงหมแตจีวรสีเขียว ปนสีแดงเพราะ
ยอมไมสมควร คือเที่ยวนุงและหมจีวรเชนนั้น.
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บทวา กุหา ไดแก เปนคนลวงโลก ดวยวัตถุเครื่องลอลวง มีการ
รายมนตเปนตน คือทําการลอลวง เพื่อปรารถนาจะยกยองคุณที่ไมมีอยู
ใหปรากฏเปนสิ่งประหลาดแกชนเหลาอื่น.
บทวา ถทฺธา ไดแก มีใจกระดาง คือมีใจกักขฬะ ดวยความโกรธ
และมานะ.
บทวา ลปา ไดแก เปนผูมักเจรจา คือเปนผูมีความประพฤติลอลวง
โลก อธิบายวา เปนผูใชวาทะชักชวนพวกผูถวายปจจัย กับพวกมนุษย
ผูมีใจเลื่อมใส ใหพูดวา ขาแตทานผูเจริญ พระผูเปนเจามีความตองการ
ดวยสิ่งใด, หรือเปนผูลอลวงเพื่อตองการปจจัย ดวยอํานาจการใชวาจา
ที่วางแผนมาแลว และดวยอํานาจกลอุบายโกง.
บทวา สิงฺคี ไดแก เขาสัตว ในขอนั้นเปนไฉน เขาสัตวมีอธิบายวา
ผูที่ประกอบพรอมดวยกิเลสอันปรากฏชัด เชนกับเขาสัตว ที่ทานกลาวไว
อยางนี้วา ความรักใคร ความเฉียบแหลม ความฉลาด ความตระเตรียม
ความไตรตรองรอบดาน ดังนี้ เที่ยวชูเขาไป. คําวา อริยา วิย นี้ เปน
คําแสดงถึงเนื้อความแหงบทวา กุหา นั้นนั่นเอง. ก็พระเถระ เมื่อจะ
แสดงวาพวกภิกษุผูลวงโลกตั้งตนดังพระอริยเจา จึงกลาววา ทําตนดัง
พระอริยเจาทองเที่ยวไปอยู ดังนี้.
บทวา เตลสณฺเหิ ไดแก เปนผูแตงเสนผม ดวยน้ํามัน ขี้ผึ้ง
หรือดวยน้ํามันชนิดน้ํา.
บทวา จปลา ไดแก ประกอบดวยความกลับกลอก มีการแตงกาย
และแตงบริขารเปนตน.
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บทวา อฺชนกฺขิ กา ไดแก มีนยั นตาอันหยอดแลว ดวยการหยอด
เพื่อประดับตกแตง.
บทวา รถิยาย คมิสสฺ นติ ความวา สัญจรไปขางโนนขางนี้ ตาม
ถิ่นที่จะเขาไปสูสกุล ที่เปนตรอกนอยใหญ เพื่อภิกษาจาร.
บทวา ทนฺตวณฺณิกปารุตา ไดแก มีรางกายอันคลุมดวยจีวร ที่
ยอมดวยสีงา.
บทวา อเชคุจฺฉ ไดแก พึงพากันเกลียดชัง. บทวา วิมตุ ฺเตหิ
ไดแก พระอริยเจาทั้งหลาย.
บทวา สุรตฺต ความวา จักพากันเกลียดชังผากาสาวะ อันเปนธงชัย
ของพระอรหันต ที่ยอมแลวดวยดี ดวยเครื่องยอมอันสมควร เพราะ
พระอรหันตทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน เคยประพฤติมาแลว. เพราะ
เหตุไร ? เพราะพอใจแตในผาขาว ๆ คือถึงความพอใจยินดี. จริงอยู
คํานี้เปนเหตุของการคลุมรางกายดวยผาสีงา. ก็ภกิ ษุเหลานั้น เมื่อพากัน
ยินดีพอใจผาสีขาว ยอมนุงหมผาสีงา เปนเหตุใหรูวา เมื่อยึดถือผาสีขาว
ตลอดกาล ก็เปนเพียงดังสละเพศฉะนั้น.
บทวา ลาภกามา ไดแก มีความยินดีแตในลาภผล. ชือ่ วา เปน
คนเกียจคราน เพราะประกอบแตความเกียจคราน แมในการประพฤติ
เที่ยวไปเพื่อภิกษา.
ชื่อวา เปนผูมีความเพียรเลวทราม เพราะไมมีจิตคิดอุตสาหะเพื่อ
บําเพ็ญสมณธรรม.
บทวา กิจฺฉนฺตา ไดแก มีความลําบาก, อธิบายวา ลําบาก คือ
ลําบากใจ เพื่อจะอยูในปาอันสงัด.
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บทวา คามนฺเตสุ ไดแก ในเสนาสนะทายหมูบาน คือในเสนาสนะ
ที่ใกลหมูบาน หรือในเสนาสนะใกล ๆ ประตูบา น. บทวา วสิสฺสเร
แปลวา จักอยู.
บทวา เต เตว อนุสิกฺขนฺตา ความวา ภิกษุเหลาใด ๆ ไดลาภ
ดวยการประกอบมิจฉาชีพ ภิกษุเหลานั้น ๆ นั่นแหละ จักกลับตัวศึกษา
ตามคนทั้งหลาย.
บทวา ภมิสฺสนฺติ ความวา แมตนเองก็จักกลับตัวคบหาราชสกุล
เปนตน เพื่อใหเกิดลาภ โดยมิจฉาชีพ เหมือนภิกษุเหลานั้น. อีกอยางหนึ่ง
บาลีวา ภชิสสฺ นฺติ ดังนี้ก็มี, ความวา จักคบหา. บทวา อสยตา
ไดแก ปราศจากการสํารวมในศีล.
บทวา เย เย อลาภิโน ลาภ ความวา ภิกษุเหลาใด เปนผูไมได
ลาภ ไมไดปจจัย เพราะเวนจากมิจฉาชีพ และเพราะตนเปนผูมีบุญนอย
ภิกษุเหลานั้นจะไดรับการนอบนอม คือบูชา สรรเสริญ จักไมมีในกาลนั้น
คือในอนาคตกาลเลย.
บทวา สุเปสเลป เต ธีเร ความวา จักไมคบภิกษุเหลานั้น ผูเปน
นักปราชญเพราะสมบูรณดวยปญญา แมมีศีลเปนที่รักดวยดี คือในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลายผูมีลาภ ก็ยอมมุงแตลาภอยางเดียวเทานั้น.
บทวา มิลกฺขรุ ชน รตฺต ไดแก ยอมแลว ยอมดวยผลมะเดื่อกลาย
เปนสีดํา. จริงอยู บทนีเ้ ปนบทสมาส, ทานแสดงถึงการเปลงเสียงที่ออก
ทางจมูก เพื่อสะดวกแกการกลาวคาถา.
บทวา ครหนฺตา สก ธช ไดแก พากันติเตียนผากาสาวะ อันเปน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 221

ธงชัยของตนเสีย. จริงอยู ผากาสาวะ ชื่อวาเปนธงชัยของพวกบรรพชิต
ในพระศาสนา.
บทวา ติตฺถิยาน ธช เกจิ ความวา บางพวกรูวาเปนสมณศากยบุตรอยูนั้นแล แตก็จักนุงหมผาขาว อันเปนธงชัยของพวกเดียรถีย ผูมี
ผานุงสีขาว.
บทวา อคารโว จ กาสาเว ความวา ความไมเคารพ คือความ
ไมนับถือผากาสาวะ อันเปนธงชัยของพระอรหันต จักมีแกภกิ ษุเหลานั้น
ในอนาคตกาล.
บทวา ปฏิสงฺขา จ กาสาเว ความวา จักไมมีการใชสอยผากาสาวะ
แมเพียงการพิจารณา โดยนัยเปนตนวา เราพิจารณาโดยแยบคายแลว
จึงใชสอยจีวร ดังนี้.
พระเถระ เมื่อจะชักเอาฉัททันตชาดกขึ้นเปนอุทาหรณ ในตอน
ที่ชางฉัททันต ทําความเคารพผากาสาวะดวยคิดวา ผูใชสอยผากาสาวะ
มีความเคารพนับถือผากาสาวะมาก พึงงดเวนจากทุจริตได จึงกลาวคํา
เปนตนวา อภิภูตสฺส ทุกฺเขน ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สลฺลวิทฺธสฺส ไดแก ถูกลูกศรอันอาบ
ดวยยาพิษอยางหนาแทงเขาแลว, ตอแตนั้นนั่นแล ก็ถูกความทุกขอยางใหญ
หลวงครอบงํา. บทวา รุปฺปโต ไดแก เพราะถึงความวิการแหงสรีระ.
บทวา มหาโฆรา ความวา ความกลัว พิจารณาแลวมากไปดวย
ความเคารพ จนไมหวงใยในรางกายและชีวิต คือไมอาจจะใหความคิด
เปนไปในทางอื่นได ไดมีแลวแกพระยาชางฉัททันต.
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/ขอ ๒๓๒๗.
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ก็พระโพธิสัตว ในกาลที่เสวยพระชาติเปนพระยาชางฉัททันต ถูก
นายโสณุตระพราน ผูยนื หลบในทีซ่ อนตัว ยิงดวยลูกศรทีก่ ําซาบดวย
ยาพิษแลว ถูกทุกขอยางใหญหลวงครอบงํา จึงจับเขาแลว ครั้นพอเห็น
ผากาสาวะที่คลุมกายเขาเขา จึงคิดวา ผูนี้คลุมกายดวยผากาสาวะ อันเปน
ธงชัยของพระอริยเจา เราไมพึงเบียดเบียนเลย ดังนี้แลว จึงเขาไปตั้งไว
เฉพาะซึ่งเมตตาจิต ในนายพรานนั้นแลว แสดงธรรมเปนเบื้องแรก.
เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา :พระยาชาง ผูมีจิตไมประทุษราย ถูกยิงดวยลูกศร
อับกําซาบหนาดวยยาพิษ ไดกลาวกะนายพรานวา แนะ
สหายเอย เพื่อประโยชนอะไร หรือเพื่อสิ่งใด จึงมุงฆา
เรา หรือวาความพยายามนี้ ทานทําเพื่อใคร ดังนี้เปนตน.
พระเถระเมื่อจะแสดงเนื้อความนี้ จึงกลาวคําเปนตนวา ฉทฺทนฺโต
หิ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุรตฺต อรหทฺธช นี้ ทานกลาวหมาย
ถึงผากาสาวะที่นายโสณุตระพราน คลุมรางกายแลว. บทวา อภณิ
แปลวา ไดกลาวแลว. บทวา คาถา แปลวา ซึ่งคาถาทั้งหลาย.
บทวา คโช แปลวา พระยาชางฉันทันต. บทวา อตฺโถปสหิตา
ชื่อวา หิตะ เพราะอิงอาศัยประโยชน อธิบายวา ประกอบแลวดวย
ประโยชน.
บทวา อนิกฺกสาโว ในคาถาที่พระยาชางฉัททันตกลาวแลว ไดแก
ชื่อวา กสาวะ เพราะมีกิเลสดุจน้ําฝาด มีราคะเปนตน. บทวา ปริทหิสฺสติ
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ความวา จักใชสอย ดวยการนุงหม และปูลาด. อีกอยางหนึ่ง บาลีวา
ปริธสฺสติ ดังนี้ก็มี.
บทวา อเปโต ทมสจฺเจน ความวา ปราศจาก พรากจาก คือ
สละจากการขมอินทรีย และวจีสัจจะที่เปนฝกฝายแหงปรมัตถสัจจะ.
บทวา น โส ความวา บุคคลนั้น คือผูรูเห็นปานนั้น ยอมไมควร
เพื่อจะนุงหมผากาสาวะ.
บทวา วนฺตกสาวสฺส ความวา พึงเปนผูมีกิเลสดุจน้ําฝาดคายออก
แลว ทิ้งแลว คือละไดเเลวดวยมรรค ๔.
บทวา สีเลสุ คือในปาริสุทธิศีล ๔. บทวา สุสมาหิโต แปลวา
ตั้งมั่นแลวดวยดี.
บทวา อุเปโต ไดแก เขาไปประกอบพรอมแลว ดวยการขม
อินทรีย และดวยสัจจะมีประการดังที่กลาวไวแลว.
บทวา ส เว ความวา บุคคลนั้น คือผูเห็นปานนั้น ยอมควร
(เพื่อจะนุงหม) ผากาสาวะอันมีกลิ่นหอมนั้น โดยสวนเดียวแท.
บทวา วิปนฺนสีโล คือผูมีศีลขาดแลว. บทวา ทุมฺเมโธ ไดแก
ไมมีปญญา คือปราศจากปญญาเปนเครื่องที่จะชําระศีล (ใหบริสุทธิ์).
บทวา ปากโฏ ไดแก ปรากฏ คือประกาศวา ผูนี้เปนคนทุศีล,
หรือปรากฏ คือมีอินทรียอันปรากฏแลว เพราะเหตุที่คนมีอินทรียอัน
ฟุงซานแลว. บทวา กามการิโย ไดแก เพราะขาดจากความสํารวม
จึงเปนผูทําตามใจปรารถนา, หรือกระทําตามความใครของกามและ
ของมาร.
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บทวา วิพฺภนฺตจิตฺโต ไดแก ผูมีจิตฟุงซานไปในอารมณตาง ๆ
มีรูปารมณเปนตน. บทวา นิสฺสุกฺโก ไดแก ไมขวนขวาย คือปราศจาก.
ธรรมฝายขาว เวนจากหิริโอตตัปปะ, หรือปราศจากการขวนขวายในการ
บําเพ็ญกุศลธรรมใหถึงพรอม.
บทวา วีตราโค คือมีฉันทราคะไปปราศแลว. บทวา โอทาตมนสงฺกปฺโป ไดแก มีความตรึกในใจสะอาดและบริสุทธิ์ หรือมีความดําริ
อันไมชุนมัว.
บทวา กาสาว กึ กริสฺสติ ความวา ผูใดไมมีศีล, ผากาสาวะจัก
สําเร็จประโยชนแกผูนั้นไดอยางไรเลา, คือเพศบรรพชิตของเขาจะเปน
เชนกับถูกแตงใหวิจิตรภายนอกฉะนั้น.
บทวา ทุฏิจิตฺตา ไดแก ผูมีจติ ถูกโทษแหงกิเลสมีราคะเปนตน
ประทุษรายแลว. บทวา อนาทรา ไดแก จักเปนผูปราศจากความเอื้อเฟอ
คือไมมีความเคารพ ในพระศาสดา ในพระธรรม และในกันและกัน
(ในพระสงฆ).
บทวา ตาทีน เมตฺตจิตฺตาน ความวา ผูมีหัวใจประกอบพรอม
แลวดวยเมตตาภาวนา บรรลุถึงความเปนผูคงที่ ในอารมณมีอิฏฐารมณ
เปนตน มีคุณอันโอฬาร เพราะบรรลุพระอรหัตนั้นนั่นแล. ก็คําทั้งสอง
นี้ เปนฉัฏฐีวิภัตติ ใชลงในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ.
บทวา นิคฺคณฺหิสสนฺติ ความวา ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น ถูกเบียดเบียนแลว ก็จักหลีกไปโดยประการใด จักถูกเบียดเบียนโดยประการนั้น
ดวยความไมเคารพและความกลัวในตนวา ภิกษุทั้งหลายเห็นผูสมบูรณ
ดวยศีลเปนตนแลว เมื่อจะทําการยกยอง จักไมสําคัญพวกเราผูมีศีลวิบัติ
เปนอันมาก.
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บทวา สิกฺขาเปนฺตาป ไดแก แมใหศึกษาอยู. จริงอยู บัดนี้ ทาน
แสดงเปนกัตตุวาจก ลงในกรรมวาจก. บทวา เถเรหิ ไดแก อันพระอาจารยและอุปชฌายของตน.
บทวา จีวรธารณ นี้ เปนเพียงแสดงถึงขอปฏิบัติของสมณะ ความวา
เพราะฉะนั้น จึงใหศึกษาอยู โดยนัยเปนตนวา เธอพึงกาวไปอยางนี้,
เธอพึงถอยกลับอยางนี้ ดังนี้.
บทวา น สุณิสฺสนฺติ ความวา จักไมยอมรับฟงโอวาท.
บทวา เต ตถา สิกฺขิตา พาลา ความวา ภิกษุพวกที่โงเขลา
เหลานั้น แมอาจารยและพระอุปชฌายใหศึกษาอยู ก็ไมยอมศึกษา เพราะ
ไมมีความเอื้อเฟอ.
บทวา นาทิยิสฺสนฺตุปชฺฌาเย ความวา ไมยอมทําความเอื้อเฟอ
ในพระอุปชฌายและในพระอาจารย คือไมดํารงในคําสั่งสอนของพระอุปชฌายเปนตนเหลานั้น. ถามวา เปรียบเหมือนอะไร ? เปรียบเหมือน
มาพิการ ไมเอื้อเฟอนายสารถีฉะนั้น. ความวา ภิกษุแมเหลานั้น ยอม
ไมกลัว คือไมยินดีในพระอุปชฌายและพระอาจารย เปรียบเหมือนมาพิการ
คือมาโกง ยอมไมเอื้อเฟอตอนายสารถีผูฝกมา คือไมตั้งอยูในคําสั่งสอน
ของนายสารถีนั้นฉะนั้น.
คําวา เอว เปนตน เปนคําลงทายของเรื่องที่กลาวไวแลวนั่นแล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอว แปลวา โดยประการดังกลาวไว
แลว. บทวา อนาคตทฺธาน ไดแก ในกาลที่ยังไมมาถึง คือในอนาคตกาล.
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พระเถระเมื่อจะแสดงถึงกาลนั้นนั่นแหละ โดยสรุป จึงกลาวคํา
เปนตนวา ปตฺเต กาลมฺหิ ปจฺฉิเม ในกาลภายหลังแตตติยสังคายนา
ดังนี้.
ก็ปจฉิมกาลในคํานั้นเปนไฉน ? อาจารยบางพวกตอบวา ตั้งแต
ตติยสังคายนามา จัดเปนปจฉิมกาล, อาจารยบางพวกไมรูคํานั้นเลย.
จริงอยู ยุคแหงพระศาสนามี ๕ ยุค คือวิมุตติยุค สมาธิยุค ศีลยุค สุตยุต
และทานยุค. บรรดายุคเหลานั้น ยุคแรกจัดเปนวิมุตติยุค, เมื่อวิมุตติยุค
นั้น อันตรธานแลว สมาธิยุคก็เปนไป, แมเมื่อสมาธิยุคนั้น อันตรธาน
แลว ศีลยุคก็เปนไป, แมเมื่อศีลยุคนั้น อันตรธานแลว สุตยุคก็เปนไป
ทีเดียว. ก็ผมู ีศีลไมบริสทุ ธิ์ ประดับประคอง ปริยัตติธรรมและพาหุสัจจะ
ใหดํารงอยูได โดยอยางเดียวหรือสองอยาง เพราะคาที่คนมุงถึงลาภ
เปนตน. ก็ในคราวใด ปริยัตติธรรมมีมาติกาเปนที่สุด ยอมอันตรธาน
ไปทั้งหมด ตั้งแตนั้นมา จักเหลือก็เพียงเพศเทานั้น ในคราวนั้นคน
ทั้งหลายจะพากันรวบรวมเอาทรัพยตามมีตามไดแลว เสียสละโดยมุงให
ทาน, เลากันวา การปฏิบัตินั้น จัดเปนสัมมาปฏิบัติครั้งสุดทายของคน
เหลานั้น. บรรดายุคเหลานั้น ตั้งแตสุตยุคมา จัดเปนปจฉิมกาล, อาจารย
พวกอื่นกลาววา ตั้งแตศีลยุคมา จึงจัดเปนปจฉิมกาลก็มี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุรา อาคจฺฉเต เอต ความวา ภัย
อยางใหญหลวงที่จะทําอันตรายตอขอปฏิบัติ ทีเ่ รากลาวแลวแกพวกทาน
ทั้งหลายนั้น ยอมมาในอนาคตอยางนี้กอน คือจักมาจนถึงในกาลนั้น
นั่นแล.
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บทวา สุพฺพจา ไดแก เปนผูอดทนตอถอยคํา คือประกอบพรอม
ดวยธรรมอันกระทําใหเปนผูวางาย อธิบายวา เปนผูตั้งอยูในคําสั่งสอน
ของครูทั้งหลาย คือมีปกติรับโอวาทเบื้องขวา. บทวา สขิลา ไดแก
มีใจออนโยน.
บทวา เมตฺตจิตฺตา ไดแก มีจิตประกอบพรอมดวยเมตตา มีอัน
นําประโยชนเขาไปใหสัตวทั้งปวงเปนลักษณะ.
บทวา การุณิกา ไดแก ประกอบแลวดวยกรุณา คือประกอบ
พรอมแลวดวยความกรุณา มีการประพฤติปลดเปลื้องทุกขของสัตว
เหลาอื่น.
บทวา อารทฺธวีริยา ไดแก มีความเพียร เพื่ออันละเสียซึ่งอกุศล
ทั้งหลายใหถึงพรอม.
บทวา ปหิตตฺตา ไดแก มีจิตอันสงตรงไปเฉพาะพระนิพพาน.
บทวา นิจฺจ ไดแก ตลอดกาลทัง้ ปวง. บทวา ทฬฺหปรกฺกมา
ไดแก มีความเพียรมั่นคง.
บทวา ปมาท ไดแก ความประมาท คือการไมตั้งไวซึ่งกุศลธรรม
ทั้งหลาย. สมดังที่ตรัสไววา :ในขอนั้น ความประมาทเปนไฉน, การปลอยจิตไป
การตามเพิ่มใหซึ่งความปลอยจิตในกายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต หรือในกามคุณ ๕ หรือการทําการบําเพ็ญ
กุศลธรรมโดยไมเคารพ ดังนี้เปนตน.
บทวา อปฺปมาท ไดแก ความไมประมาท, ความไมประมาทนั้น
๑

๑. อภิ. วิ. ๓๕ /ขอ ๘๖๓.
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บัณฑิตพึงทราบโดยตรงกันขามจากความประมาทเถิด. ก็โดยความหมาย
ชื่อวาความไมประมาท ก็คือการไมอยูปราศจากสติ, และคํานั้น เปนชื่อ
ของการเขาไปตั้งสติไวมั่นคง. จริงอยู ในขอนั้น มีอธิบายดังตอไปนี้
เพราะสิ่งที่ไมเปนประโยชนทงั้ หมด มีความประมาทเปนมูล และ
สิ่งที่เปนประโยชนทั้งหมดมีความไมประมาทเปนมูล ฉะนั้น ทานทั้งหลาย
พึงเห็นความประมาท โดยความเปนภัย คือโดยความเปนอุปทวะแลว
และพึงเห็นความไมประมาท โดยความปลอดภัย คือโดยไมมีอุปทวะ
แลว พึงเจริญอัฏฐังคิกมรรค คืออริยมรรค มีองค ๘ มีสมั มาทิฏฐิ
เปนตน ที่สงเคราะหดวยขันธ ๓ มีศีลขันธเปนตน อันเปนยอดแหงขอ
ปฏิบัติ ดวยความไมประมาทเถิด, ทานจะถูกตอง คือกระทําใหแจง ซึ่ง
อมตธรรมไดแกพระนิพพาน ใหเกิดขึ้นในสันดานของตนได, ครั้นเขา
ถึงทัสสนมรรค (โสดาปตติมรรค) แลว ก็เจริญดวยการทํามรรค ๓ เบื้อง
บนใหบังเกิดขึ้นอีก ทานบําเพ็ญภาวนาจักถึงที่สุดยอดได ก็ดวยความไม
ประมาท ดวยประการฉะนี้แล.
พระเถระ กลาวสั่งสอนบริษัทที่ถึงพรอมแลวอยางนี้แล. ก็คาถา
พยากรณความเปนพระอรหัตเหลานี้ทั้งหมด ไดมีแลวแกพระเถระนี้แล.
จบอรรถกถาปุสสเถรคาถาที่ ๑
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๒. สารีปุตตเถรคาถา
วาดวยสัมมาปฏิบัติของภิกษุ
พระสารีบุตรเถระ ครั้นสําเร็จแหงสาวกบารมีญาณ ดํารงอยูใน
ตําแหนงพระธรรมเสนาบดีอยางนี้แลว เมื่อจะทําประโยชนแกหมูสัตว
วันหนึ่งเมื่อพยากรณอรหัตผลโดยมุขะ คือประกาศความประพฤติของตน
แกเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย จึงไดกลาวคาถาความวา
[๓๙๖] ผูใดสมบูรณดวยศีล สงบระงับ มีสติ มีความดําริ
ชอบ ไมประมาท ยินดีแตเฉพาะกรรมฐานภาวนาอัน
เปนธรรมภายใน มีใจมั่นคงอยางยิ่ง อยูผูเดียว ยินดี
ดวยปจจัยตามมีตามได นักปราชญทั้งหลายเรียกผูนั้น
วาภิกษุ ภิกษุเมื่อบริโภคอาหารจะเปนของสดหรือของ
แหงก็ตาม ไมควรติดใจจนเกินไป ควรเปนผูมีทองพรอง
มีอาหารพอประมาณ มีสติอยู การบริโภคอาหารยังอีก
๔-๕ คําจะอิ่ม ควรงดเสีย แลวดืม่ น้ําเปนการสมควร
เพือ่ อยูสบายของภิกษุผูมีใจเด็ดเดี่ยว อนึ่ง การนุง หม
จีวรอันเปนกัปปยะ นับวาเปนประโยชน จัดวาพอเปน
การอยูสบายของภิกษุผูมีใจเด็ดเดี่ยว การนั่งขัดสมาธิ
นับวาพอเปนการอยูสบายของภิกษุ ผูม ีใจเด็ดเดี่ยว ภิกษุ
รูปใดพิจารณาเห็นสุข โดยความเปนทุกข พิจารณาเห็น
ทุกขโดยความเปนลูกศรปกอยูที่ราง ความถือมั่นวาเปน
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ตัวเปนตนในอทุกขมสุขเวทนา ไมไดมีแกภิกษุนั้น ภิกษุ
นั้น จะพึงติดอยูในโลกอยางใด ดวยกิเลสอะไร ภิกษุ
ผูมีความปรารถนาลามกเกียจคราน มีความเพียรเลว
ทราม ไดสดับนอย ไมเอื้อเฟอ อยาไดมาในสํานัก
ของเราแมในกาลไหนๆ เลย จะมีประโยชนอะไรดวย
การใหโอวาทบุคคลเชนนั้นในหมูส ัตวโลกนี้ อนึ่ง ขอ
ใหภิกษุผูเปนพหูสูต เปนนักปราชญ ตั้งมั่นอยูในศีล
ประกอบใจใหสงบระงับเปนเนืองนิตย จงมาประดิษฐาน
อยูบ นศีรษะของเราเถิด ภิกษุใดประกอบดวยธรรมเครือ่ ง
เนิ่นชา ยินดีในธรรมเครื่องเนิ่นชา ภิกษุนั้นยอมพลาด
นิพพาน อันเปนธรรมเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม
สวนภิกษุใด ละธรรมเครื่องเนิ่นชาไดแลว ยินดีใน
อริยมรรคอันเปนทางไมมีธรรมเครื่องเนิ่นชา ภิกษุนั้น
ยอมบรรลุนิพพานอันเปนธรรมเกษม จากโยคะอยาง
ยอดเยี่ยม พระอรหันตทั้งหลาย อยูในสถานที่ใด
เปนบานหรือปาก็ตาม ที่ดอนหรือที่ลุมก็ตาม สถานที่
นั้นเปนภูมิสถานที่นารื่นรมย คนผูแสวงหากามยอมไม
ยินดีในปาอันนารื่นรมยเชนใด ทานผูปราศจากความ
กําหนัด จักยินดีในปาอันนารื่นรมยเชนนั้น เพราะทาน
เหลานัน้ ไมเปนผูแสวงหากาม บุคคลควรเห็นทานผูมี
ปญญาชี้โทษมีปกติกลาวขมขี่ เหมือนผูบอกขุมทรัพยให
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ควรคบบัณฑิตเชนนั้น เพราะวาเมื่อคบกับบัณฑิตเชนนั้น
ยอมมีแตความดี ไมมีชั่วเลย นักปราชญก็ควรโอวาท
สั่งสอน ควรหามผูอ ื่นจากธรรมที่มิใชของสัตบุรุษ แต
บุคคลเห็นปานนั้น ยอมเปนที่รักใครของสัตบุรุษเทานั้น
ไมเปนที่รักใครของอสัตบุรุษ พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสรูแลวมีพระจักษุ ทรงแสดงธรรมแกผูอนื่ อยู เมื่อ
พระองคกําลังทรงแสดงธรรมอยู เราผูมุงประโยชนตั้งใจ
ฟง การตั้งใจฟงของเรานั้นไมไรประโยชน เราเปน
ผูหมดอาสวะ เปนผูหลุดพนพิเศษ เราไมไดตั้งความ
ปรารถนาเพื่อปุพเพนิวาสญาณ ทิพยจักขุญาณ เจโตปริยญาณ อิทธิวิธี จุตูปปาตญาณ ทิพโสตญาณ อัน
เปนธาตุบริสุทธิ์ มาแตปางกอนเลย แตคุณธรรมของ
สาวกทั้งหมดไดมีขนึ้ แกเรา พรอมกับการบรรลุมรรคผล
เหมือนคุณธรรม คือพระสัพพัญุตญาณ ไดมีแก
พระพุทธเจาฉะนั้น มียักษตนหนึ่งมากลาววา มีภกิ ษุ
หัวโลนรูปหนึ่งชื่ออุปติสสะ เปนพระเถระผูอุดมดวย
ปญญา หมผาสังฆาฏินั่งเขาฌานอยูที่โคนตนไม สาวก
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูกําลังเขาสมาบัติอันไมมี
วิตก ในขณะถูกยักษตีศีรษะ ก็ยังประกอบดวยธรรมคือ
ความนิ่งอยางประเสริฐ ภูเขาหินลวนตั้งมั่นไมหวั่นไหว
ฉันใด ภิกษุยอมไมหวั่นไหวเหมือนภูเขาเพราะสิ้นโมหะ
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ก็ฉันนัน้ ความชัว่ ชาเพียงเทาปลายขนทราย ยอม
ปรากฏเหมือนเทากอนเมฆที่ลอยอยูบนทองฟา แกภิกษุ
ผูไมมกี ิเลสเครื่องยั่วยวน แสวงหาความสะอาดเปนนิตย
เราไมยนิ ดีตอความตายและชีวิต เราเปนผูมีสติสัมปชัญญะจักละทิ้งรางกายนี้ไป ไมยินดีตอความตายและ
ชีวิต รอคอยเวลาตายอยู เหมือนลูกจางรอใหหมดเวลา
ทํางานฉะนั้น ความตายนี้ มีแนนอนในสองคราว คือ
ในเวลาแกหรือในเวลาหนุม ที่จะไมตายเลยยอมไมมี
เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจงบําเพ็ญแตสัมมาปฏิบัติเถิด
ขอจงอยาไดปฏิบัติผิดพินาศเสียเลย ขณะอยาไดลวง
เลยทานทั้งหลายไปเสีย เมืองที่ตั้งอยูชายแดน เขา
คุมครองปองกันดีทั้งภายนอกและภายในฉันใด ทาน
ทั้งหลายก็จงคุมครองตนฉันนั้นเถิด ขณะอยาไดลวงเลย
ทานทั้งหลายไปเสีย เพราะผูมขี ณะอันลวงเลยไปเสีย
แลว ตองพากันไปเศราโศกยัดเยียดอยูในนรก ภิกษุ
ผูสงบระงับ งดเวนโทษเครื่องเศราหมองใจไดอยาง
เด็ดขาด มีปกติพูดดวยปญญา ไมฟุงซาน ยอมกําจัด
บาปธรรมได เหมือนลมพัดรบไมรวงหลนไปฉะนั้น ภิกษุ
ผูสงบระงับ งดเวนจากโทษเครื่องเศราหมองใจไดอยาง
เด็ดขาด มีปกติพูดดวยปญญา ไมฟุงซาน ไดลอย
บาปธรรมเสียได เหมือนลมพัดใบไมรวงหลนไปฉะนั้น
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ภิกษุผูสงบระงับละเวนกองกิเลสและกองทุกข ที่เปนเหตุ
ทําใหเกิดความคับแคน มีใจผองใสไมขุนมัว มีศีลงาม
เปนนักปราชญพึงทําที่สุดทุกขได บุคคลไมควรคุนเคย
ในบุคคลบางพวกจะเปนคฤหัสถหรือบรรพชิตก็ตาม หรือ
เบื้องตนเขาจะเปนคนดี ตอนปลายเปนคนไมดีก็ตาม
นิวรณ ๕ คือ กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ ถีนมิทธะ ๑
อุทธัจจะ ๑ วิจิกิจฉา ๑ เปนธรรมเครื่องเศราหมองจิต
สมาธิจิตของภิกษุผูมีปกติชอบอยูดวยความไมประมาท
ไมหวัน่ ไหวดวยเหตุ ๒ ประการ คือดวยมีสักการะ ๑
ดวยไมมีผูสักการะ ๑ นักปราชญเรียกบุคคลผูเพงธรรม
อยูเปนปกติ พากเพียรเปนเนืองนิตย พิจารณาเห็น
ดวยปญญาสุขุม สิน้ ความยึดถือและความยินดีวาเปน
สัตบุรษุ มหาสมุทร ๑ แผนดิน ๑ ภูเขา ๑ และแม
ลม ๑
ไมควรเปรียบเทียบความหลุดพนกิเลสอยาง
ประเสริฐของพระศาสดาเลย พระเถระผูยังพระธรรมจักร
อันพระศาสดาใหเปนไปแลว ใหเปนไปตาม ผูมีปญญา
มาก มีจิตมั่นคง เปนผูเสมอดวยแผนดินและไฟ ยอม
ไมยินดียินราย ภิกษุผูบรรลุปญ
 ญาบารมีธรรมแลว มี
ปญญาเครื่องตรัสรูมากเปนนักปราชญผูใหญ ไมใชเปน
คนเขลา ทั้งไมเหมือนคนเขลา เปนผูดับความทุกขรอน
ไดทุกเมื่อ ทองเที่ยวไปอยู เรามีความคุนเคยกับ
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พระศาสดามาก เราทําคําสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว
ปลงภาระหนักลงไดเเลว ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพ
แลว ทานทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถงึ พรอมเถิด
นี้เปนอนุสาสนีของเรา เราพนจากกิเลสทั้งปวงแลว
จักปรินิพพาน.
จบสารีปุตตเถรคาถา
อรรถกถาสาริปุตตเถรคาถาที่ ๒
คาถาของ ทานพระสาริปุตตเถระ มีคําเริ่มตนวา ยถาจารี ยถาสโต ดังนี,้ ก็เรื่องของทานพระมหาโมคคัลลานเถระนั้น บัณฑิตพึง
ทราบอยางนี้แล.
ในอดีตกาล ในทีส่ ุดแหงอสงไขยกําไรแสนกัป แตกปั นี้ไป ทาน
พระสารีบุตรบังเกิดแลวในตระกูลพราหมณมหาศาล โดยมีชื่อวา สรทมาณพ. ทานพระมหาโมคคัลลานะ บังเกิดแลวในตระกูลคฤหบดีมหาศาล โดยมีชื่อวา สิริวฑ
ั ฒกุมฎพี. คนทั้งสองนั้นไดเปนสหายรวมเลน
ฝุนดวยกัน.
ในบรรดาคน ๒ คนนั้น สรทมาณพพอบิดาลวงลับดับชีพแลว ก็
ครอบครองทรัพยสมบัติอันเปนของมีประจําตระกูล วันหนึ่งไปในที่ลับคน
คิดวา ขึ้นชื่อวาสัตวเหลานี้ ยอมมีความตายเปนที่สุดอยางเดียวกัน,
เพราะฉะนั้น เราควรเขาไปบวชแสวงหาโมกขธรรมเถิด ดังนี้แลว จึง
๑

๑. บาลีเปนสารีปุตตเถรคาถา.
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เขาไปหาสหาย กลาววา เพื่อนเอย ! เรามีความประสงคจะบวช, ทาน
เลา ! จักสามารถเพื่อจะบวชไดไหม, เมื่อเพื่อนตอบวา เราไมสามารถ
จะบวชได จึงกลาววา ก็ตามใจเถอะ เราจักบวชคนเดียวก็ได ดังนี้แลว
จึงใหคนใชเปดประตูเรือนคลังลําหรับเก็บรัตนะออกมา ใหมหาทานแก
คนกําพราและคนเดินทางเปนตน แลวไปยังเชิงบรรพต บวชเปนฤาษี.
บรรดาบุตรพราหมณประมาณ ๗๔,๐๐๐ คน ไดพากันออกบวชตามสรทมาณพนั้นแลว. สรทมาณพนั้นทําอภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ ใหบังเกิด
ขึ้นแลว ก็บอกการบริกรรมกสิณแกพวกชฎิลแมเหลานั้น. พวกชฎิล
แมเหลานั้นทั้งหมด ก็พากันทําอภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ ใหบังเกิดขึ้น
แลว.
สมัยนัน้ พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา อโนมทัสสี ทรง
อุบัติขึ้นแลวในโลก ทรงยังพระธรรมจักรอันประเสริฐใหเปนไปแลว
ทรงยังหมูสัตวใหขามพนจากหวงน้ําใหญ คือสงสาร วันหนึง่ จึงคิดวา
เราจักทําการสงเคราะหสรทดาบส และพวกอันเตวาสิก ดังนี้ พระองค
เดียวไมมีใครเปนที่สอง
ทรงถือเอาบาตรและจีวรเสด็จไปโดยอากาศ
ตรัสวา ดาบสจงรูเราวาเปนพระพุทธเจาเถิด ดังนี้ เมื่อดาบสกําลังเห็นอยู
นั่นแหละ จึงเสด็จลงจากอากาศ ประทับยืนเหนือปฐพี.
สรทดาบส จึงใครครวญถึงมหาปุริสลักษณะในสรีระของพระศาสดา
ถึงความตกลงใจวา บุคคลนี้ คือพระสัพพัญูพุทธเจาแนแท จึงทํา
การตอนรับปูลาดอาสนะถวาย. พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะ
ที่เขาปูลาดถวายแลว สรทดาบสนั่ง ณ ที่สมควรขางหนึ่ง ใกลพระศาสดา.
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สมัยนัน้ พวกอันเตวาสิกของสรทดาบสนั้น เปนชฎิลมีประมาณ
๗๔,๐๐๐ คน พากันถือเอาผลไมนอยใหญที่ประณีตอยางยิ่ง มีโอชารส
ดีมาแลว เห็นพระศาสดา เกิดมีความเลื่อมใส และแลดูอาการที่อาจารย
และพระศาสดานั่ง จึงกลาววา อาจารย เมื่อกอนพวกเราเขาใจวา ไม
มีใครยิ่งใหญเกินกวาทาน แตบุรุษนี้ เห็นจะยิ่งใหญกวาทานเปนแน.
สรทดาบสตอบวา พอทั้งหลาย นี่พวกพอพูดอะไรกัน พวกพอปรารถนา
จะทําภูเขาสิเนรุ ซึ่งสูงตั้ง ๖,๘๐๐,๐๐๐ โยชน ใหเสมอกับเมล็ดพันธุ
ผักกาดไดอยางไร พวกทานอยาเอาเราไปเปรียบกับพระสัพพัญูพุทธเจา
เลย.
ครั้งนั้น พวกดาบสนั้นฟงคําของอาจารยแลว พากันคิดวา บุรุษ
นี้เปนผูยิ่งใหญหนอ ทั้งหมดจึงพากันหมอบลงที่แทบเทา ถวายบังคม
พระศาสดา.
ครั้งนั้น อาจารยกลาวกะพวกอันเตวาสิกนั้นวา แนะพวกพอ ไทยธรรมของพวกเรา ที่จะสมควรแดพระศาสดา ไมมีเลย, และพระศาสดา
เสด็จมาในที่นี้ ในเวลาภิกขาจาร, เอาเถอะ พวกเราจักถวายไทยธรรม
ตามกําลัง, พวกทานจงนําผลไมนอยใหญที่ประณีตนั้นมาเถิด ครั้นใหนาํ
มาแลว ลางมือใหสะอาดแลว ตนเองจึงวางไวในบาตรของพระตถาคต
และพอพระศาสดารับผลไมนอยใหญ พวกเทวดาก็เดิมทิพยโอชาลง.
ดาบสทําการกรองน้ําถวายเอง. ตอแตนั้น เมื่อพระศาสดา
ประทับนั่งทําโภชนกิจใหเสร็จสิ้นแลว ดาบสก็เรียกอันเตวาสิกทั้งหมดมา
นั่ง กลาวสารณียกถาในสํานักของพระศาสดา. พระศาสดาทรงดําริวา
อัครสาวกทั้งสอง จงมาพรอมกับภิกษุสงฆเถิด. อัครสาวกทั้งสองนั้น
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ทราบพระดําริของพระศาสดาแลว ในขณะนั้น จึงมีพระขีณาสพ
๑๐๐,๐๐๐ รูปเปนบริวาร พากันมาไหวพระศาสดาแลว ยืน ณ ที่สมควร
ขางหนึ่ง.
ลําดับนั้น สรทดาบสจึงเรียกพวกอันเตวาสิกมาวา พวกพอ พึง
เอาอาสนะดอกไมทําการบูชาพระศาสดาและภิกษุสงฆเถิด เพราะฉะนั้น
จงเอาดอกไมมาเถิด. ในขณะนั้นนั่นเอง พวกอันเตวาสิกนั้น นําเอา
ดอกไมที่ถึงพรอมดวยสีและกลิ่น ดวยฤทธิ์แลว ปูลาดเปนอาสนะดอกไม
ประมาณโยชนหนึ่งแดพระพุทธเจา, ประมาณ ๓ คาวุต แกพระอัครสาวกทั้ง
สอง ประมาณกึ่งโยชนแกพวกพระภิกษุที่เหลือ ปูลาดประมาณ ๑ อุสภะ แก
ภิกษุสงฆนวกะ. เมื่อพวกอันเตวาสิกนั้นพากันปูลาดอาสนะเรียบรอยแลว
อยางนั้น สรทดาบสจึงยืนประคองอัญชลีขางหนาพระตถาคต กราบทูล
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคจงเสด็จขึ้นบนอาสนะดอกไมนี้
เพื่ออนุเคราะหแกขาพระองคเถิด.
พระผูมีพระภาคเจา ประทับนัง่ บนอาสนะดอกไมแลว. เมื่อพระศาสดาประทับนั่งแลว อัครสาวกทั้งสองและพวกภิกษุที่เหลือ ตางก็พากัน
นั่งบนอาสนะที่ถึงแลวแกตนๆ. พระศาสดาตรัสวา ขอผลเปนอันมาก
จงสําเร็จแกดาบสเหลานั้นเถิด แลวทรงเขานิโรธสมาบัติ. พระอัครสาวก
ทั้งสองก็ดี ภิกษุที่เหลือก็ดี ทราบวาพระศาสดาเขาสมาบัติแลว จึงพากัน
เขานิโรธสมาบัติบาง. ดาบสไดยืนกั้นฉัตรดอกไมตลอด ๗ วัน อันหา
ระหวางมิได. ฝายอันเตวาสิกนอกนี้ พากันบริโภคมูลผลาผลในปาแลว
ในกาลที่เหลือก็พากันยืนประคองอัญชลี.
พอลวง ๗ วัน พระศาสดาก็เสด็จออกจากนิโรธสมาบัติแลว ตรัส
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เรียกนิสภเถระอัครสาวกมาวา เธอจงอนุโมทนาอาสนะดอกไมของ
ดาบสทั้งหลายเถิด. พระเถระดํารงอยูในสาวกบารมีญาณ ไดกระทําการ
อนุโมทนาอาสนะดอกไมแกดาบสเหลานั้นแลว. ในที่สุดแหงเทศนาของ
พระเถระนั้น พระศาสดาตรัสเรียกอโนมเถระอัครสาวกที่สอง (ฝายซาย)
มาวา แมเธอก็จงแสดงธรรมแกดาบสเหลานี้บางเถิด.
แมพระอโนมเถระนั้น ก็พิจารณาถึงพระพุทธวจนะ คือพระไตรปฎกแลว จึงแสดงธรรมแกดาบสเหลานั้น การบรรลุธรรมดวยการแสดง
ธรรม แมของพระอัครสาวกทั้งสองไมไดมีแลวแกคน แมสกั คนเดียว.
ในที่สุดเทศนา เวนสรทดาบสเสีย พวกชฎิลทีเ่ หลือทั้งหมดประมาณ
๗๔,๐๐๐ คน ก็บรรลุพระอรหัต. พระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถตรัส
วา จงเปนภิกษุมาเถิด. ในบัดดลนั้นเอง พวกชฎิลนั้นเปนผูมีเพศแหง
ดาบสอันตรธานไปแลว เปนผูทรงบริขาร ๘ อันประเสริฐ ไดเปนราวกะ
พระเถระอายุ ๖๐ ป.
ฝายสรทดาบส ตั้งความปรารถนาวา โอหนอ แมตัวเรา พึงได
เปนอัครสาวกของพระพุทธเจาองคหนึ่งในอนาคตกาล เหมือนพระนิสภเถระนี้เถิด ดังนี้ ในเวลาพระศาสดาทรงแสดงธรรม เปนผูส งใจไปใน
ที่อื่นเสีย เพราะคาที่ตนเกิดความปริวิตกขึ้น จึงไมสามารถจะบรรลุแจง
มรรคและผลได. ลําดับนั้น สรทดาบสจึงถวายบังคมพระตถาคตแลว
ตั้งความปรารถนาไวเหมือนอยางนั้น. แมพระศาสดาทรงเห็นวาสรทดาบสนั้น จะสําเร็จความปรารถนาโดยหาอันตรายมิได จึงตรัสพยากรณ
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วา ตั้งแตนี้ไปลวงอสงไขยกําไรแสนกัป เธอจักชื่อวา สารีบตุ ร เปน
อัครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโคดม ดังนีแ้ ลว จึง
ตรัสธรรมกถา มีภิกษุสงฆแวดลอมแลว เสด็จไปทางอากาศ.
ฝายสรทดาบส ไปหาสิริวัฑฒะผูเปนสหายแลวกลาววา เพื่อนเอย
เราปรารถนาตําแหนงอัครสาวก ของพระสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา
โคดม ผูจะอุบัติในอนาคตกาล ณ บาทมูลของพระผูมีพระภาคเจา ทรง
พระนามวา อโนมทัสสี, แมทาน ก็จงปรารถนาตําแหนงอัครสาวกที่
สอง (ฝายซาย) ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นบางเถอะ. สิริวัฑฒะ
ไดฟงคําแนะนํานั้นแลว จึงใหปรับพื้นที่ประมาณ ๘ กรีส ใกลประตู
ที่อยูของตนใหสม่ําเสมอแลว เกลี่ยดอกไมทั้งหลายมีดอกบวบขมเปนที่ ๕
แลวใหสรางมณฑปมุงดวยดอกอุบลเขียวแลว ปูลาดอาสนะสําหรับพระพุทธเจา และปูลาดอาสนะสําหรับพวกภิกษุ ตระเตรียมสักการะและ
สัมมานะเปนอันมากแลว ใหสรทดาบสนิมนตพระศาสดา ยังมหาทานให
เปนไปตลอด ๗ วันแลว ใหภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข นุงหม
ผาอันควรแกคามากมายแลว ไดตั้งความปรารถนาเพื่อเปนอัครสาวกที่ ๒.
ถึงพระศาสดาก็ทรงเล็งเห็นวา เขาจะสําเร็จความปรารถนาโดยหา
อันตรายมิได จึงทรงพยากรณโดยนัยดังกลาวแลว ทรงกระทําอนุโมทนา
ภัตแลวเสด็จหลีกไป. สิริวัฑฒะราเริงดีใจมาก บําเพ็ญกุศลกรรมจน
ตลอดชีวิต ในวาระจิตที่ ๒ บังเกิดในกามาวจรเทวโลก. สรทดาบส
เจริญพรหมวิหาร ๔ บังเกิดในพรหมโลก.
จําเดิมแตนั้น ทานก็มิไดกลาวถึงกรรมในระหวางแมเเหงบุคคล
ทั้งสองนั้นเลย. ก็กอนหนาการอุบัติของพระผูมีภาคเจาของพวกเรา สรท-
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ดาบสถือปฏิสนธิในทองของนางพราหมณีชื่อวา รูปสารี ในอุปติสสคาม
ไมไกลกรุงราชคฤห. ในวันนั้นนั่นเอง แมสหายของเขา ก็ถอื ปฏิสนธิ
ในทองของนางพราหมณี ชื่อวา โมคคัลลี ในโกลิตคาม ไมไกลกรุง
ราชคฤหนักเลย.
ไดยินวา สกุลทั้งสองนั้นเปนสหายสืบเนื่องกันมา นับได ๗ ชั่วสกุลนั่นเทียว. ชนทั้งหลายไดใหคัพภบริหารเริ่มตั้งแตวันที่หนึ่งนั่นแล
แกตระกูลทัง้ สองนั้น. โดยลวงไป ๑๐ เดือน แมนม ๖๖ คนไดพากัน
บํารุงคนทั้งสองที่เกิดแลว, ในวันตั้งชื่อ พวกญาติไดทําการตั้งชื่อ
บุตรของนางพราหมณีรูปสารีวา อุปติสสะ เพราะเปนบุตรแหงสกุลอัน
ประเสริฐสุด ในอุปติสสคาม, ตั้งชื่อบุตรนอกนี้วา โกลิตะ เพราะเปน
บุตรแหงสกุลอันประเสริฐสุดในโกลิตคาม. เด็กทั้งสองคนนั้นมีบริวาร
มากมาย เจริญวัยแลว ไดสําเร็จการศึกษาทุกอยางแลว.
ครั้นวันหนึ่ง เมื่อคนทั้งสองนั้น ดูการเลนมหรสพบนยอดภูเขา ณ
กรุงราชคฤห เห็นมหาชนประชุมกันแลว มีโยนิโสมนสิการเกิดผุดขึ้น
เพราะคาที่คนมีญาณแกกลาแลว จึงพากันคิดวา คนเหลานั้นแมทั้งหมด
ไมถึงรอยปก็จักตั้งอยูในปากแหงความตาย ดังนี้แลว ไดความสังเวช
ทําความตกลงใจวา พวกเราควรจะแสวงหาโมกขธรรม, และการ
จะแสวงหาโมกขธรรมนัน้
ควรเพื่อจะไดการบรรพชาสักอยางหนึ่ง
จึงพรอมกับมาณพ ๕๐๐ คน พากันบวชในสํานักของสัญชัยปริพาชก.
จําเดิมแตกาลที่คนเหลานั้นบวชแลว สัญชัยไดเปนผูถึงความเลิศดวยลาภ
และเลิศดวยยศ.
โดยลวงไป ๒-๓ วันเทานั้น คนทั้งสองนั้นพากันยึดถือลัทธิของ
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สัญชัยทั้งหมดแลว มองไมเห็นสาระในลัทธินั้น จึงพากันออกจากลัทธิ
นั้น ถามปญหากะสมณพราหมณ ที่สมมติกันวาเปนบัณฑิตเหลานั้น
ในที่นั้นๆ, สมณพราหมณเหลานั้น ถูกคนทั้งสองนั้นถามปญหาแลว
แกปญหาไมได โดยที่แทคนทั้งสองตองแกปญหาแกสมณพราหมณเหลา
นั้น. คนทั้งสองนั้น ขณะแสวงหาโมกขธรรม ไดทํากติกากันไวแลว
อยางนี้วา ในพวกเรา ผูใดบรรลุอมตธรรมกอนกวา ผูนั้นจงบอกแก
คนนอกนี้ใหทราบบาง.
ก็สมัยนั้น เมื่อพระศาสดาของพวกเราบรรลุพระอภิสัมโพธิญาณ
ครั้งแรก ทรงประกาศพระธรรมจักรอันบวรใหเปนไปแลว ทรงทรมาน
พวกชฎิล ๑,๐๐๐ คน มีอุรุเวลกัสสปะเปนตน โดยลําดับแลว ประทับ
อยูในกรุงราชคฤห วันหนึ่ง อุปติสสปริพาชกไปยังอารามของปริพาชก มองเห็นทานพระอัสสชิเถระ กําลังเที่ยวบิณฑบาตในกรุง
ราชคฤห จึงคิดวา บรรพชิตผูสมบูรณดวยอากัปกิริยาเห็นปานนี้
เราไมเคยเห็นเลย, ชื่อวา ธรรมอันสงบพึงมีในที่นี้ ดังนี้ จึงเกิดความ
เลื่อมใส รอทาติดตามไปขางหลังทาน เพื่อจะถามปญหา.
แมพระเถระไดบิณฑบาตแลว ก็ไปยังโอกาสอันสมควร เพื่อจะ
ทําการบริโภค, ปริพาชกจึงปูลาดตั่งสําหรับปริพาชกของตนถวายทาน.
ก็ในที่สุดภัตกิจ เขาไดถวายน้ําจากคนโทน้ําของตนแกทาน.
ปริพาชกนั้น กระทําอาจริยวัตรอยางนั้นแลว การทําปฏิสันถาร
กับพระเถระผูมีภัตกิจอันกระทําแลว จึงถามวา ใครเปนศาสดาของ
ทาน, หรือวาทานชอบใจธรรมของใคร. พระเถระแสดงอางถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา พระเถระนั้น ถูกปริพาชกนั้นถามอีกวา ก็พระศาสดา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 242

ของทานมีปกติกลาวอะไร ดังนี้แลวจึงตอบวา เราจักแสดงความลึกซึ้ง
ของพระศาสนานี้ จึงแสดงชี้แจงความที่ตนเปนผูใหมแลว และเมื่อ
จะกลาวศาสนธรรมแกปริพาชกนั้นโดยสังเขป จึงกลาวคาถาวา ธรรม
เหลาใด มีเหตุเปนแดนเกิด ดังนี้เปนตน. ปริพาชกไดฟงสองบทแรก
เทานั้น ก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล อันสมบูรณดวยพันนัย, สองบทนอก
นี้ จบลงในเวลาที่เปนพระโสดาบันแลว.
ก็ในเวลาจบคาถา อุปติสสปริพาชกเปนพระโสดาบัน กําหนด
ความวิเศษที่เหนือขึ้นไป ที่พระเถระยังมิใหเปนไปวา เหตุในขอนี้ จักมี
ดังนี้แลว จึงกลาวกับพระเถระวา ขาแตทานผูเจริญ อยาแสดงพระธรรมเทศนาใหสูงขึ้นไปเลย, เทานี้ก็พอแลว, พระศาสดาของพวกเรา ประทับ
อยูในที่ไหน ? พระเถระตอบวา ที่พระเวฬุวัน. อุปติสสะเรียนวา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานจงลวงหนาไปกอนเถอะ กระผมจักเปลื้อง
ปฏิญญาที่ใหไวกับสหายของกระผมกอนแลว จักพาเขาไปดังนี้แลว ไหว
ดวยเบญจางคประดิษฐ ทําประทักษิณ ๓ ครั้งแลว สงพระเถระไปแลว
จึงไดไปยังอาศรมของปริพาชก.
โกลิตปริพาชก มองเห็นอุปติสสปริพาชกกําลังเดินมาแตที่ไกล
เทียว คิดวา วันนี้เขามีหนาตาแจมใส ไมเหมือนในวันอื่น ๆ เลย,
เห็นทีจักบรรลุอมตธรรมเปนแนแท ดังนี้แลว ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ
จึงยกยองการบรรลุคุณวิเศษของเขาแลว ถามถึงการบรรลุอมตธรรม.
แมอุปติสสะนั้นก็แสดงใหรูวา ใช ! อาวุโส เราบรรลุอมตธรรมแลว
ดังนี้แลว จึงกลาวคาถานั้นนั่นแหละแกเขา. ในเวลาจบคาถา โกลิตะ
ดํารงอยูในโสดาปตติผล แลวกลาววา พระศาสดาของพวกเราประทับ
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อยูที่ไหน ? อุปติสสะตอบวา ประทับอยูที่พระเวฬุวัน. โกลิตะกลาววา
ถาอยางนั้น พวกเราไปกันเถอะ อาวุโส, จักไดเขาเฝาพระศาสดา.
อุปติสสะเปนผูบูชาอาจารยแมตลอดกาลทั้งปวง, เพราะฉะนั้น ไปหา
สัญชัยแลว ประกาศคุณของพระศาสดาแลว ไดเปนผูประสงคจะนําแม
สัญชัยนั้นไปยังสํานักพระศาสดาบาง.
สัญชัยปริพาชกนั้น เปนผูถูกความหวังในลาภเขาครอบงํา จึง
ไมตองการเปนอันเตวาสิก หามวา เราไมอาจจะเปนตุมใสน้ําอาบได
อุปติสสะและโกลิตะนั้น ไมสามารถจะใหสัญชัยนั้นกลับใจได จึงพรอม
กับพวกอันเตวาสิก ๒๕๐ คน ผูพระพฤติตามโอวาทของตน ไดไปยัง
เวฬุวัน. พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอันเตวาสิกเหลานั้น กําลัง
เดินทางมาแตไกล จึงตรัสวา นัน่ จักเปนคูสาวกของเรา เปนคูอัน
เลิศ เปนคูอันเจริญ ดังนี้ ทรงแสดงธรรมดวยอํานาจความประพฤติ
ของบริษัทของอัครสาวกทั้งสองนั้น แกบริษัทแลว ใหตั้งอยูในความเปน
พระอรหัต ไดประทานอุปสมบท โดยเอหิภิกษุ. บาตรและจีวรอัน
สําเร็จดวยฤทธิ์ ไดมาแลวแมแกอัครสาวกทั้งสอง เหมือนอยางบริษัท
ของอัครสาวกทั้งสองนั้นนั่นแล แตกจิ แหงอริยมรรค ๓ เบื้องบน ยังไม
สําเร็จ. เพราะเหตุไร ? เพราะสาวกบารมีญาณนั้นยิ่งใหญ.
ในบรรดาพระอัครสาวกทั้งสองนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ
ตั้งแตวันบวชมา ในวันที่ ๗ บําเพ็ญสมณธรรม ที่บานกัลลวาลคาม
ที่มคธรัฐกาวลงสูความงวง เปนผูอันพระศาสดาใหเกิดความสลดใจแลว
บรรเทาความงวงเสียได ฟงธาตุกัมมัฏฐานนั่นแล บรรลุอริยมรรค ๓
เบื้องบนแลว บรรลุที่สุดแหงสาวกบารมีญาณ.
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สวนทานพระสารีบุตร ตั้งแตวันบวชมาลวงไปไดกึ่งเดือน เมื่อ
พระศาสดาแสดงเวทนาปริคคหสูตร แกทีฆนขปริพาชกหลานของตน
ณ ที่ถ้ําสูกรขาตา ในกรุงราชคฤห สงญาณไปตามแนวเทศนา ก็บรรลุ
ที่สุดแหงสาวกบารมีญาณได เหมือนบริโภคภัตที่คนอื่นคดไวแลวฉะนั้น.
สาวกบารมีญาณของอัครสาวกทั้งสองนั้น ถึงที่สุดในที่ใกลพระศาสดานั่นแหละ. ดวยประการฉะนี้. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวใน
อปทานวา:ในที่ไมไกลจากหิมวันตประเทศ มีภเู ขาชื่อลัมพกะ
เราสรางอาศรมไวอยางดี สรางบรรณศาลาไวใกลภูเขานัน้
อาศรมของเราไมไกลจากฝงแมน้ําอันไมลึก มีทาน้ําราบเรียบเปนที่นารื่นรมยใจ เกลือ่ นกลนดวยหาดทรายขาว
สะอาด.
ที่ใกลอาศรมของเรานั้นมีแมน้ําไมมีกอ นกรวด ตลิ่ง
ไมขัน น้ําจืดสนิทไมมีกลิ่นเหม็นไหลไป ทําใหอาศรม
ของเรางาม ฝูงจระเข มังกร ปลาฉลามและเตาวายน้ํา
เลนอยูใ นแมน้ํา ไหลไป ณ ที่ใกลอาศรมของเรา ยอม
ทําอาศรมของเราใหงาม ฝูงปลาสลาด ปลากระบอก
ปลาสวาย ปลาเคา ปลาตะเพียน และปลานกกระจอก
วายโลดโดดอยู ยอมทําอาศรมของเราใหงาม.
ที่สองฝงแมน้ํามีหมูไมดอก หมูไมผล หอยยอยอยู
ทั้งสองฝง ยอมทําอาศรมของเราใหงาม ไมมะมวง ไมรัง
๑

๑. ขุ. อ. ๓๒/ขอ ๓.
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หมากเมา แคฝอย ไมยางทราย สงกลิ่นหอมอบอวลอยู
เปนนิจ บานอยูใกลอาศรมของเรา ไมจําปา ไมออยชาง
ไมกระทุม กระถินพิมาน บุนนาคและลําเจียก มีกลิ่นหอม
ฟุงไปเปนนิจ บานสะพรั่งอยูใกลอาศรมของเรา ไม
ลําดวน ตนอโศก ดอกกุหลาบ บานสะพรั่งอยูใกล
อาศรมของเรา ไมปรู และมะกล่ําหลวง ดอกบาน
สะพรั่งอยูใกลอาศรมของเรา การะเกด พะยอมขาว พิกลุ
และมะลิซอนมีดอกหอมอบอวล ทําอาศรมเราใหงาม ไม
เจตภังคี ไมกรรณิการ ไมประดู และไมอัญชันมีมาก
มีดอกหอมฟุง หําใหอาศรมของเรางาม มะนาว มะงัว่
และแคฝอย ดอกบานสะพรั่งหอมตลบอบอวล ทําอาศรม
ของเราใหงาม ไมราชพฤกษ อันชันเขียว ไมกระทุม
และพิกุลมีมาก ดอกหอมฟุงไป ทําอาศรมของเราใหงาม.
ถั่วดํา ถั่วเหลือง กลวย และมะกรูด งอกงามดวยน้ํา
หอม ออกผลสะพรั่ง ดอกปทุมอยางอื่นบานเบง ดอก
บัวชนิดอื่นก็เกิดขึ้น บัวหลวงชนิดหนึ่งดอกรวงพรู บาน
อยูในบึงในกาลนั้น กอปทุมมีดอกตูม เหงาบัวเลื้อยไป
เสมอ กระจับเกลื่อนดวยใบ งามอยูในบึงในกาลนั้น ไม
ตาเสือ จงกลนี ไมอุตตรา และชบากลิน่ หอมตลบไป
ดอกบานอยูในบึง.
ในกาลนัน้ ฝูงปลาสลาด ปลากระบอก ปลาสวาย
ปลาเคา ปลาตะเพียน ปลาสังกุลา และปลารําพัน มี
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อยูในบึงในกาลนั้น ฝูงจระเข ปลาฉลาม ปลาฉนาก
ผีเสื้อน้าํ และงูเหลือมใหญที่สุดอยูในบึงนั้น.
ในกาลนัน้ ฝูงนกคับแค นกเปดน้ํา นกจากพราก
(หาน) นกกาน้ํา นกดุเหวา และสาลิกา อาศัยเลี้ยง
ชีวิตอยูใ กลสระนั้น ฝูงนกกวัก ไกปา ฝูงนกกะลิงปา
นกตอยตีวิด นกแขกเตา ยอมอาศัยเลี้ยงชีวิตอยูใกล
สระนั้น ฝูงหงส นกกระเรียน นกยูง นกแขกเตา ไกงวง
นกคอนหอย และนกออก ยอมอาศัยเลี้ยงชีวิตอยูใกล
สระนั้น ฝูงนกแสก นกหัวขวาน นกเขา เหยีย่ วมีมาก
และฝูงนกกาน้ํา ยอมอาศัยเลี้ยงชีวิต อยูใ กลสระนั้น.
ฝูงเนื้อฟาน กวาง หมู หมาปา หมาจิ้งจอกมีอยูมาก
ละมั่ง และเนื้อทราย ยอมอาศัยเลี้ยงชีวิตอยูใกลสระ
นั้น ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี หมาใน
กับเสือดาว โขลงชางแยกเปนสามพวก อาศัยเลี้ยงไว
อยูใ กลสระนั้น เหลากินนร วานร และแมคนทําการงาน
ในปา หมาไลเนื้อ และนายพราน ก็อาศัยเลี้ยงชีวิต
อยูใ กลสระนั้น.
ตนมะพลับ มะหาด มะขาง หมากเมา เผล็ดผล
ทุกฤดู อยู ณ ทีใ่ กลอาศรมของเรา ตนคํา ตนสน
กระทุม สะพรั่งดวยผลรสหวาน เผล็ดผลทุกฤดู อยู
ณ ทีใ่ กลอาศรมของเรา ตนสมอ มะขามปอม ตนหวา
สมอพิเภก กระเบา ไมรกฟา และมะตูม เผล็ดผล
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เปนนิจ เชือกเขา มันออน ตนนมแมว มันนก กะเม็ง
และคัดมอน มีอยูมากมายใกลอาศรมของเรา.
ณ ที่ใกลอาศรมของเรานั้น มีสระที่ขุดไวอยางดี มีน้ํา
ใสเย็นจืดสนิท มีทา น้ําราบเรียบเปนที่รื่นรมยใจ ดารดาษ
ดวยบัวหลวง อุบลและบัวขาว เกลื่อนกลาดดวยบัวขม
บัวเผื่อน กลิ่นหอมตลบไป.
ในกาลนั้น เราเปนดาบสชื่อสุรุจิ เปนผูมีศีล
สมบูรณดวยวัตร มีปกติเพงฌาน ยินดีในฌานทุกเมื่อ
บรรลุถงึ อภิญญา ๕ และพละ ๕ อยูใ นอาศรมที่สราง
เรียบรอย นารื่นรมย ในปาอันบริบูรณดวยรบไมในดอก
และไมผลทุกสิ่งอยางนี้ ศิษย ๒๔,๐๐๐ นี้แลเปนพราหมณ
ทั้งหมด ผูมีชาติมยี ศบํารุงเรา มวลศิษยของเรานี้ เปน
ผูเขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ ในตําราทายลักษณะ
ั ฑุและคัมภีร
และในคัมภีรอิติหาสะ พรอมทัง้ คัมภีรนิฆณ
เกฏภะ รูจบไตรเพท บรรดาศิษยของเราเปนผูฉลาดใน
ลางดีราย ในนิมิตดีราย และในลักษณะทั้งหลาย ศึกษา
ดี ในพื้นแผนดินและในอากาศ ศิษยเหลานี้มีความ
ปรารถนานอย มีปญญา กินหนเดียว ไมโลภ สันโดษ
ดวยลาภและความเสื่อมลาภ บํารุงเราทุกเมื่อ เปนผู
เพงฌาน ยินดีในณาน เปนนักปราชญ มีจิตสงบตั้งมั่น
ปรารถนาความไมมกี ังวล บํารุงเราอยูทุกเมื่อ เปนผูถึง
ที่สุดอภิญญา ยินดีในอารมณอันเปนโคจรของบิดา
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เที่ยวไปในอากาศ เปนนักปราชญ บํารุงเราอยูทุกเมื่อ
ศิษยของเราเหลานั้นสํารวมในทวารทั้ง ๖ ไมหวั่นไหว
รักษาอินทรีย ไมคลุกคลีดวยหมูคณะ เปนนักปราชญ
หาผูอื่นเสมอไดยาก ศิษยของเราเหลานั้นยับยั้งอยูดวย
การนัง่ คูบัลลังก การยืนและเดินตลอดราตรี หาผูอนื่
เสมอไดยาก มวลศิษยของเราไมกําหนัดในธรรมเปนที่
ตั้งความกําหนัด ไมขัดเคืองในธรรมเปนที่ตั้งความขัดเคือง ไมหลงในธรรมเปนที่ตั้งความหลง ยากที่จะครา
ไปได ศิษยเหลานัน้ แผลงฤทธิ์ไดตาง ๆ ประพฤติอยู
เปนนิตยกาล บันดาลใหแผนดินไหวก็ได ยากที่ใคร ๆ
จะแขงได ศิษยเหลานั้นเขาปฐมฌานเปนตน พวกหนึ่ง
ไปยังอมรโคยานทวีป พวกหนึ่งไปยังปุพพวิเทหทวีป
พวกหนึ่งไปยังอุตตรกุรุทวีป ไปนําเอาผลหวามา ศิษย
ของเราหาผูอื่นเสมอไดยาก ศิษยเหลานั้นสงหาบไปขาง
หนา ตนไปขางหลัง ทองฟาเปนฐานะอันดาบส ๒๔,๐๐๐
ปกปดแลว ศิษยบางพวกปงใหสุกดวยไฟกิน บางพวก
กินดิบ ๆ นั่นเอง บางพวกเอาฟนแทะเปลือกออกแลวกิน
บางพวกซอมดวยครกแลวกิน บางพวกตําดวยครกหินกิน
บางพวกกินผลไมที่หลนเอง บางพวกชอบสะอาดลงอาบ
น้ําทั้งเวลาเย็นและเชา บางพวกเอาน้ํารดอาบ ศิษย
ของเราหาผูอื่นเสมอไดยาก ศิษยของเราปลอยเล็บมือ
เล็บเทาและขนรักแรงอกยาว ขีฟ้ นเขรอะ มีธุลีบนเศียร
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หอมดวยกลิ่นศีล หาผูอื่นเสมอไดยาก ดาบสทั้งหลาย
มีตบะแรงกลา ประชุมกันในเวลาเชาแลว ไปประกาศ
ลาภนอยลาภมากในอากาศ.
ในกาลนั้น เมื่อดาบสนี้หลีกไป เสียงอันดังยอมเปน
ไป เทวดาทั้งหลายยอมยินดีดวยเสียงหนังสัตว ฤาษี
เหลานัน้ กลาแข็งดวยกําลังของตน เหาะไปในอากาศ
ไปสูทิศนอยทิศใหญตามปรารถนา.
ปวงฤาษีนี้แล ทําแผนดินใหหวั่นไหว เที่ยวไปใน
อากาศ มีเดชแผไป ยากที่จะขมขี่ได ดังสาครยาก
ที่ใคร ๆ จะใหขุนได ฤาษีศิษยของเราบางพวกประกอบ
การยืนและเดิน บางพวกไมนอน บางพวกกินผลไม
ที่หลนเอง หาผูอนื่ เสมอไดยาก ทานเหลานี้มีปกติ
อยูดวยเมตตา แสวงหาประโยชนเกื้อกูลแกสรรพสัตว
ไมยกยองตน ทั้งหมดไมติเตียนใคร ๆ ทั้งนัน้ เปนผูไม
เยยหยันใคร ๆ. เปนผูไมกลัวดังพระยาราชสีห มีกําลัง
เหมือนพระยาคชสาร ยากที่จะขมได ดุจเสือโครง
ยอมมาในสํานักของเรา.
พวกวิทยาธร เทวดา นาค คนธรรพ ผีเสือน้ํา กุมภัณฑ
อสูร และครุฑ ยอมอาศัยและเลี้ยงชีวิตอยูใกลสระนั้น
ศิษยของเราเหลานั้นทรงชฎา เลี้ยงชีวิตดวยผลไมและ
เหงามัน นุงหมหนังสัตว เที่ยวไปในอากาศไดทุกตน อยู
ใกลสระนั้น.
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ในกาลนั้น ศิษยเหลานี้เปนผูสมควร มีความเคารพ
กันและกัน เสียงไอจามของศิษยทั้ง ๒๔,๐๐๐ ยอมไมมี
ทานเหลานี้ซอนเทาเหลื่อมเทา เงียบเสียงสังวรดี เขา
มาไหวเราดวยเศียรเกลาทั้งหมดนั้น เราผูเพงฌาน ยินดี
ในฌาน หอมลอมดวยศิษยเหลานั้น ผูสงบระงับ มีตบะ
อยูใ นอาศรมนั้น อาศรมของเรามีกลิ่นหอมดวยกลิ่นศีล
ของเหลาฤาษี และดวยกลิ่นสองอยาง คือกลิ่นดอกไม
และกลิน่ ผลไม เราไมรูสึกตลอดคืนและวัน ความไมยินดี
ไมมีแกเรา เราสั่งสอนบรรดาศิษยของตน ยอมไดความ
ราเริงอยางยิ่ง เมื่อดอกไมทั้งหลายบาน และเมื่อผลไม
ทั้งหลายสุก กลิ่นหอมตลบอบอวล ทําอาศรมของเราให
งาม เราออกจากสมาบัติแลว มีความเพียร มีปญญา ถือ
เอาภาระคือหาบเขาปา
ในกาลนั้น เราศึกษาชํานาญในลางดีลางราย ฝนดี
ฝนรายและตําราทํานายลักษณะ ทรงลักษณมนตอันกําลัง
เปนไป.
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาอโนมทัสสี เปนผู
ประเสริฐในโลก เปนนระผูองอาจ ทรงใครวิเวก เปน
สัมพุทธเจา เขาไปยังปาหิมวันต พระองคผูเลิศ เปน
มุนีประกอบดวยกรุณา เปนอุดมบุรษุ เสด็จเขาปาหิมวันต
แลว ทรงนั่งคูบัลลังก เราไดเห็นพระสัมพุทธเจาพระองค
นั้น มีรศั มีสวางเจา นารื่นรมยใจดังดอกบัวเขียว ทรง
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รุงเรืองควรบูชา ดังกองไฟ เราไดเห็นพระนายของโลก
ทรงรุงโรจนดุจดวงไฟ เหมือนสายฟาในอากาศ เชนกับ
พูารัง มีดอกบานสะพรั่ง เพราะอาศัยการไดเห็น
พระผูมพี ระภาคเจาผูประเสริฐ เปนมหาวีระ ทรงทําที่
สุดทุกข เปนมุนีนยี้ อมพนจากทุกขทั้งปวงได ครั้นเรา
ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา ผูเ ปนเทวดาลวงเทวดาแลว
ไดตรวจดูลักษณะวาเปนพระพุทธเจาหรือมิใช มิฉะนัน้
เราจะดูพระผูมีพระภาคเจาผูมีจักษุ เราไดเห็นจักรมีกํา
พันหนึง่ ที่พื้นฝาพระบาท ครัน้ ไดเห็นพระลักษณะของ
พระองคแลว จึงถึงความตกลงในพระตถาคต.
ในกาลนั้น เราจับไมกวาดกวาดที่นั่นแลว ไดนําเอา
ดอกไม ๘ ดอกมาบูชาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ครั้น
บูชาพระพุทธเจาผูขามโอฆะไมมอี าสวะนั้นแลว ทํา
หนังเสือดาวเฉวียงบาขางหนึ่ง นมัสการพระนายกของ
โลก พระสัมพุทธเจาผูไมมีอาสวะ ทรงอยูดวย
พระญาณใด เราจักประกาศพระญาณนั้น ทานทั้งหลาย
จงฟงคําเรากลาว พระสยัมภูผูมคี วามเจริญมากที่สุด ทรง
ถอนสัตวโลกนี้แลว สัตวเหลานั้นอาศัยการไดเห็น
พระองค ยอมขามกระแสน้ําคือความสงสัยได พระองค
เปนพระศาสดา เปนยอด เปนธงชัย เปนหลัก เปน
รมเงา เปนที่พึ่ง เปนประทีปสองทาง เปนพระพุทธเจาของสัตวทั้งหลาย น้ําในสมุทรอาจประมาณดวย
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มาตราตวง แตใคร ๆ ไมอาจประมาณพระสัพพัญุตญาณของพระองคไดเลย เอาดินมาชั่งดูแลวอาจประมาณ
แผนดินได แตใคร ๆ ไมอาจประมาณพระสัพพัญุตญาณของพระองคไดเลย อาจวัดอากาศไดดวยเชือก หรือ
นิ้วมือ แตใคร ๆ ไมอาจประมาณพระสัพพัญุตญาณ
ของพระองคไดเลย พึงประมาณลําน้ําในมหาสมุทร
และแผนดินทั้งหมดได แตจะถือเอาพระพุทธญาณมา
ประมาณนั้นไมควร ขาแตพระองคผูมีพระจักษุ จิตของ
สัตวโลกพรอมทั้งเทวโลกยอมเปนไป สัตวเหลานี้เขาไป
ภายในขาย คือพระญาณของพระองค พระองคทรง
บรรลุโพธิญาณอันอุดมสิ้นเชิงดวยพระญาณใด พระสัพพัญูก็ทรงย่ํายีอัญญเดียรถียพระญาณนั้น ทาน
สุรุจิดาบสกลาวชมเชยดวยคาถาเหลานี้ แลวปูลาดหนัง
เสือบนแผนดินแลวนั่งอยู ทานกลาวไวในบัดนี้วา ขุนเขา
สูงสุดหยั่งลงในหวงมหรรณพ ๘๔,๐๐๐ โยชน ขุนเขา
สิเนรุทั้งดานยาวและดานกวาง สูงสุดเพียงนั้น ทําให
ละเอียดไดดวยประเภทการนับวาแสนโกฏิ เมื่อตั้งเครื่อง
หมายไว พึงถึงความสิ้นไป แตใคร ๆ ไมอาจประมาณ
พระสัพพัญุตญาณพระองคไดเลย ผูใดพึงเอาขาย
ตาเล็ก ๆ ลอมน้ําไว สัตวน้ําบางเหลาพึงเขารูปภายใน
ขายผูนั้น ขาแตพระมหาวีระ เดียรถียผูมีกิเลสหนา
บางพวกก็เชนนั้น แลนไปถือเอาทิฏฐิผิด หลงอยูดวย
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การลูบคลํา เดียรถียเหลานี้เขาไปภายในขายดวยพระญาณอันบริสุทธิ์ อันแสดงวาไมมีอะไรหามไดของพระองคในลวงพระญาณของพระองคไปได.
ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจา พระนามวาอโนมทัสสี ผูมียศใหญทรงชํานะกิเลส เสด็จออกจากสมาธิ
แลวทรงตรวจดูทิศ พระอัครสาวกนามวานิสภะของพระมุนีพระนามวาอโนมทัสสี ทราบพระดําริของพระพุทธเจา
แลว อันพระขีณาสพหนึ่งแสน ผูมีจิตสงบระงับ มั่นคง
บริสทุ ธิ์สะอาดไดอภิญญา ๖ คงที่ แวดลอมแลว เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคผูนายกของโลก ทานเหลานั้นอยูบน
อากาศ ไดทําประทักษิณพระผูมีพระภาคเจาแลวลงมา
ประนมอัญชลี นมัสการอยูในสํานักพระพุทธเจา พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาอโนมทัสสี เชษฐบุรุษของโลก
เปนนระอาจหาญ ทรงชํานะกิเลส ประทับนั่งทามกลาง
ภิกษุสงฆ ทรงแยม ภิกษุนามวาวรุณ อุปฏ ฐากของพระศาสดาพระนามวาอโนมทัสสี หมผาเฉวียงบาขางหนึ่ง
แลว ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาผูนายกของโลกวา ขาแต
พระผูมพี ระภาคเจา อะไรเปนเหตุใหพระศาสดาทรง
ยิม้ แยมหนอ อันพระพุทธเจายอมไมทรงยิม้ แยม เพราะ
ไมมีเหตุ.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวาอโนมทัสสี
เชษฐบุรุษของโลก เปนนระองอาจ ประทับนั่งในทามกลาง
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ภิกษุแลว ไดตรัสพระคาถานี้วา ผูใดบูชาเราดวยดอกไม
และเชยชมญาณของเรา เราจักประกาศผูนั้น ทาน
ทั้งหลายจงฟงเรากลาว เทวดาทั้งปวงพรอมทั้งมนุษย
ทราบพระดํารัสของพระพุทธเจาแลวประสงคจะฟงพระสัทธรรม จึงพากันมาเฝาพระสัมพุทธเจา หมูทวยเทพ
ผูมีฤทธิม์ ากในหมื่นโลกธาตุ ประสงคจะฟงพระสัทธรรม
จึงพากันมาเฝาพระสัมพุทธเจา อตุรงคเสนา คือพลชาง
พลมา พลรถ พลเดินเทาจักแวดลอมผูนี้เปนนิจ นี้
เปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา ดนตรีหกหมื่น กลอง
ที่ประดับสวยงาม จักบํารุงผูนี้เปนนิจ นี้เปนผลแหงการ
บูชาพระพุทธเจา หญิงลวนแตสาว ๆ หกหมื่นประดับ
ประดาสวยงาม มีผาและเครื่องอาภรณอันวิจิตร สวน
แกวมณีและกุณฑล มีหนาแฉลม ยิม้ แยม ตะโพกผาย
ไหลผึ่งเอวกลม จักหอมลอมผูนี้ นี้เปนผลแหงการบูชา
พระพุทธเจา ผูนี้จักรื่นรมยอยูในเทวโลกตลอดแสนกัป
จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราชในแผนดินพันครั้ง จัก
เปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลกพันครั้ง จักเปน
พระเจาประเทศราชอันไพบูลยนับไมถวน.
ครั้นถึงภพที่สุด ถึงความเปนมนุษย จักคลอดจาก
ครรภแหงนางพราหมณีชื่อสารี นระนี้จักปรากฏตามชื่อ
และโคตรของมารดา โดยชื่อวาสารีบุตร จักมีปญญา
คมกลา จักเปนผูไมมีกังวล จะทั้งทรัพยประมาณ ๘๐
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โกฏิแลวออกบวช จักเที่ยวแสวงหาสันติบททั่วแผนดินนี้
สกุลโอกกากะสมภพในกัปอันประมาณมิไดแตกัปนี้ พระศาสดาทรงพระนามวาโคดมโดยพระโคตร จักมีในโลก
ผูนี้จักเปนโอรสทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองค
นั้น อันธรรมนิรมิตแลว จักไดเปนพระอัครสาวกมีนาม
วาสารีบุตร แมน้ําคงคาชื่อภาคีรถีนี้ ไหลมาแตประเทศ
หิมวันต ยอมไหลถึงมหาสมุทรยังหวงน้ําใหญใหเต็ม
ฉันใด พระสารีบุตรนี้ก็ฉันนั้น เปนผูอาจหาญ แกลวกลา
ในพระเวทสาม ถึงที่สุดแหงปญญาบารมี จักยังสัตว
ทั้งหลายใหอิ่มหนําสําราญ ตั้งแตภูเขาหิมวันตจนถึง
มหาสมุทรสาคร ในระหวางนี้โดยจะนับทรายนี้นับไมถวน
การนับทรายแมนั้น ก็อาจนับไดโดยไมเหลือฉันใด ที่สุด
แหงปญญาของพระสารีบุตรจักไมมี ฉันนั้นเหมือนกัน
เมื่อตั้งคะแนนไว ทรายในแมน้ําคงคาพึงสิ้นไปฉันใด
แตที่สุดแหงปญญาของพระสารีบุตรจักไมเปนฉันนั้นเลย
คลื่นในมหาสมุทรโดยจะนับก็นับไมถวนฉันใด ที่สุด
แหงปญญาพระสารีบุตรจักไมมีฉันนั้นเหมือนกัน พระสารีบุตรยังพระสัมพุทธเจาผูศากยโคดมสูงสุดใหโปรดปรานแลว จักไดเปนพระอัครสาวกถึงที่สุดแหงปญญา
จักยังธรรมจักรที่พระผูมีพระภาคศากยบุตรใหเปนไปแลว
ใหเปนไปตามโดยชอบ จักยังเมล็ดฝน คือธรรมให
ตกลง.
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พระโคดมผูศากยะสูงสุดทรงทราบขอนั้นทั้งมวลแลว
จักประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ ทรงตัง้ ไวในตําแหนง
อัครสาวก โอ กุศลกรรมเราไดทําแลว เราไดทําการ
บูชาพระศาสดาพระนามวาอโนมทัสสีดวยดอกไมแลว
ไดถึงที่สุดในที่ทุกแหง กรรมทีเ่ ราทําแลวประมาณไมได
พระผูมพี ระภาคเจาทรงแสดงผลแกเรา ณ ที่นี้ เราเผา
กิเลสทั้งหลายแลว เปรียบเหมือนกําลังลูกศรอันพนแลว
ดวยดี เรานี้แสวงหาบทอันปจจัยไมปรุงแตง ดับสนิท
ไมหวั่นไหว คนหาลัทธิทั้งปวงอยู ทองเที่ยวไปแลวใน
ภพ คนเปนไขพึงแสวงหาโอสถ ตองสั่งสมทรัพยไวทุก
อยางเพื่อพนจากความปวยไขฉนั ใด เราก็ฉนั นั้น แสวง
หาบทอันปจจัยไมปรุงแตง ดับสนิท ไมหวัน่ ไหว ได
บวชเปนฤาษีหารอยครั้งไมคั่นเลย เราทรงชฎา เลี้ยง
ชีวิตดวยหาบคอน นุงหมหนังเสือ ถึงที่สุดอภิญญาแลว
ไดไปสูพรหมโลก ความบริสทุ ธิ์ในลัทธิภายนอกไมมี
เวนศาสนาของพระชินเจา สัตวผูมีปญญาทั้งปวง ยอม
บริสุทธิ์ไดในศาสนาของพระชินเจา ฉะนัน้ เราจึงไม
นําเรานี้ผูใครประโยชนไปในลัทธิภายนอก เราแสวงหา
บทอันปจจัยไมปรุงแตงอยู เที่ยวไปสูลัทธิอันผิด บุรษุ ผู
ตองการแกนไม พึงตัดตนกลวยแลวผาออกก็ไมพึงได
แกนไมในตนกลวยนั้น เพราะมันวางจากแกนฉันใด
คนในโลก ผูเปนเดียรถียเปนอันมาก มีทิฏฐิตางกัน ก็
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ฉันนั้น คนเหลานั้นเปนผูวางเปลาจากอสังขตบท เหมือน
ตนกลวยวางเปลาจากแกนฉะนั้น ครั้นเมื่อภพถึงที่สุด
แลว เราไดเปนเผาพันธุแหงพราหมณ เราละทิ้งโภคสมบัติเปนอันมาก แลวออกบวชเปนบรรพชิต ขาพระองคอยูใ นสํานักพราหมณ นามวาสญชัย ซึ่งเปนผู
เลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท ขาแตพระมหาวีระ
พราหมณชื่ออัสสชิสาวกของพระองค หาผูเสมอไดยาก
มีเดชรุง เรือง เที่ยวบิณฑบาตอยูใ นกาลนั้น ขาพระองค
ไดเห็นทานผูมีปญญา เปนมุนี มีจิตตั้งมั่นในความเปนมุนี
มีจิตสงบระงับ เปนมหานาค แยมบานดังดอกปทุม
ครั้นขาพระองคเห็นทานผูมีอินทรียฝกดีแลว มีใจบริสุทธิ์
องอาจประเสริฐ มีความเพียร จึงเกิดความคิดวา ทาน
ผูนี้จักเปนพระอรหันต ทานผูนี้มีอิริยาบถนาเลื่อมใส มี
รูปงาม สํารวมดี จักเปนผูฝกแลวในอุบายเครื่องฝกอัน
สูงสุด จักเปนผูเห็นอมตบท ผิฉะนั้นเราพึงถามทานผูมี
ใจยินดีถึงประโยชนอันสูงสุด หากเราถามแลว ทานจัก
ตอบ เราจักสอบถามทานอีก ขาพระองคไดตามไป
ขางหลังของทานซึ่งกําลังเที่ยวบิณฑบาต รอคอยโอกาส
อยู เพื่อจะสอบถามอมตบท ขาพระองคเขาไปหาทาน
ซึ่งพักอยูในระหวางถนน แลวไดถามวา ขาแตทานผู
นิรทุกข มีความเพียร ทานมีโคตรอยางไร ทานเปน
ศิษยของใคร ทานอันขาพระองคถามแลว ไมครั่นคราม
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ดังพระยาไกรสร พยากรณวา พระพุทธเจาเสด็จอุบัติ
แลวในโลก ฉันเปนศิษยของพระองค ทานผูมีความ
เพียรใหญ ผูเกิดตาม มียศมาก ศาสนธรรมแหงพระพุทธเจาของทานเชนไร ขอไดโปรดบอกแกขาพเจาเถิด
ทานอันขาพระองคถามแลว ทานกลาวบทอันลึกซึ้งละเอียด
ทุกอยาง เปนเครื่องฆาลูกศร คือตัณหา เปนเครื่อง
บรรเทาความทุกขทั้งมวล วาธรรมเหลาใดมีเหตุเปนแดน
เกิด พระตถาคตเจาตรัสเหตุแหงธรรมเหลานั้น และ
ความดับแหงธรรมเหลานั้น พระมหาสมณเจามีปกติ
ตรัสอยางนี้ เมื่อทานอัสสชิแกปญหาแลว ขาพระองค
นั้นไดบรรลุผลที่หนึง่ เปนผูปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน
เพราะไดฟงคําสอนของพระพุทธเจา ขาพระองคไดฟง
คําของทานมุนี ไดเห็นธรรมอันสูงสุด จึงหยั่งลงสูพระสัทธรรมไดกลาวคาถานี้วา ธรรมนี้แล เหมือนบทอันมี
สภาพอันเห็นประจักษ ไมมีความโศก ขาพระองคไมได
เห็น ลวงเลยไปแลวหลายหมื่นไป ขาพระองคแสวงหา
ธรรมอยู ไดเที่ยวไปในลัทธิผิด ประโยชนนั้นขาพระองค
บรรลุแลว ไมใชกาลที่เราจะประมาท ขาพระองคอันทาน
พระอัสสชิใหยินดีแลว บรรลุบทอันไมหวั่นไหว แสวงหา
สหายอยู จึงไดไปยังอาศรม สหายเห็นขาพระองคแต
ไกลเทียว อันขาพระองคใหศึกษาดีแลว ถึงพรอมดวย
อิริยาบถ ไดกลาวคํานี้วา ทานเปนผูมีหนาและตาอัน
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ผองใส ยอมจะเห็นความเปนมุนีแน ทานไดบรรลุอมตบทอันดับสนิทไมเคลื่อนแลหรือ ทานมีรูปงามราวกะวามี
ความไมหวั่นไหวอันไดทําแลว มาแลว ฝกแลวในอุบาย
อันฝกแลว เปนผูสงบระงับแลวหรือพราหมณ เราได
บรรลุอมตบทอันเปนเครื่องบรรเทาลูกศร คือความโศก
แลว แมทานก็จงบรรลุอมตบทนั้น เรามาไปสํานักพระพุทธเจากันเถิด สหายผูอันขาพระองคใหศึกษาดีแลว
รับคําแลว ไดจูงมือพากันเขามายังสํานักของพระองค
ขาแตพระองคผูศากโยรส แมขาพระองคทั้งสองจักบวช
ในสํานักของพระองค จักขออาศัยคําสอนของพระองค
เปนผูไมมีอาสวะอยู ทานโกลิตะเปนผูประเสริฐดวยฤทธิ์
ขาพระองคถึงที่สุดแหงปญญา เราทั้งสองจะรวมกันทํา
พระศาสนาใหงาม เรามีความดําริยังไมถึงที่สุด จึงเที่ยว
ไปในลัทธิผิด เพราะไดอาศัยทัศนะของทาน ความดําริ
ของเราจึงเต็ม ตนไมตั้งอยูบนแผนดิน มีดอกบานตาม
ฤดูกาลสงกลิ่นหอมตลบอบอวล ยังสัตวทั้งปวงให
ยินดีฉนั ใด ขาแตพระมหาวีรศากโยรส ผูมียศใหญ
ขาพระองคก็ฉันนั้น ดํารงอยูในศาสนธรรมของพระองค
แลว ยอมเบงบานในสมัย พระองคแสวงหาดอกไม
คือวิมุตติ เปนที่พนภพสงสาร ยอมยังสัตวทั้งปวงใหยินดี
ดวยการใหไดดอกไม คือวิมุตติ ขาแตพระองคผูมีจักษุ
เวนพระมหามุนีแลว ตลอดพุทธเขต ไมมีใครเสมอดวย

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 260

ปญญาแหงขาพระพุทธเจา ผูเปนบุตรของพระองค ศิษย
และบริษัทของพระองค พระองคแนะนําดีแลว ใหศึกษา
ดีแลว ฝกแลวในอุบายเครื่องฝกจิตอันสูงสุด ยอม
แวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ ทานเหลานั้นเพงฌาน ยินดี
ในฌาน เปนนักปราชญมีจิตสงบ ตั้งมั่น เปนมุนี ถึง
พรอมดวยความเปนมุนี ยอมแวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ
ทานเหลานั้นมีความปรารถนานอย มีปญ
 ญาเปนนักปราชญ มีอาหารนอย ไมโลเล ยินดีทั้งลาภและความ
เสื่อมลาภ ยอมแวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ ทาน
เหลานัน้ ถืออยูปาเปนวัตร ยินดีธุดงค เพงฌาน มีจีวร
เศราหมอง ยินดียิ่งในวิเวก เปนนักปราชญ ยอม
แวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ ทานเหลานั้นเปนผูปฏิบัติ
ตั้งอยูในผล เปนพระเสขะ พรั่งพรอมดวยผล หวัง
ผลประโยชนอันอุดม ยอมแวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ
ทั้งทานที่เปนพระโสดาบัน ทั้งที่เปนสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันตปราศจากมลทิน ยอมแวดลอม
พระองคอยูเมื่อ สาวกของพระองคเปนอันมาก ฉลาด
ในสติปฏ ฐาน ยินดีในโพชฌงคภาวนา ทุกทานยอม
แวดลอมพระองคทุกเมื่อ ทานเหลานั้นเปนผูฉลาด
ในอิทธิบาท ยินดีในสมาธิภาวนา หมั่นประกอบ
ในสัมมัปปธาน ยอมแวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ ทาน
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เหลานัน้ มีวิชชา ๓ มีอภิญญา ๖ ถึงที่สุดแหงฤทธิ์ ถึง
ที่สุดแหงปญญา ยอมแวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ ขาแต
พระมหาวีรเจา บรรดาศิษยของพระองคเชนนี้แลหนอ
ศึกษาดีแลว หาผูเสมอไดยาก มีเดชรุงเรือง แวดลอม
พระองคอยูทุกเมื่อ พระองคอันศิษยเหลานั้นผูสํารวม
แลว มีตบะแวดลอมแลว ไมครั้นครานดังราชสีห
ยอมงดงามดุจพระจันทร ตนไมตั้งอยูบนแผนดินแลว
ยอมงาม ถึงความไพบูลย และยอมเผล็ดผลฉันใด
ขาแตพระองคผูศากยบุตร ผูมียศใหญ พระองคเปนเชน
กับแผนดิน ศิษยทั้งหลายก็ฉันนัน้ ตั้งอยูในศาสนาของ
พระองคแลว ยอมไดอมฤตผล แมน้ําสินธุ แมน้ํา
สรัสสดี แมน้ําจันทภาคา แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา
แมน้ําสรภู และแมน้ํามหี เมื่อแมน้ําเหลานั้นไหลมา
สาครยอมรับไวหมด แมน้ําเหลานี้ยอมละชื่อเดิม ยอม
ปรากฏเปนสาครนั่นเองฉันใด วรรณะ ๔ เหลานี้ก็ฉันนั้น
บวชแลวในสํานักของพระองค ยอมละชื่อเดิมทั้งหมด
ปรากฏวาเปนบุตรของพระพุทธเจา เปรียบเหมือนดวงจันทรอนั ปราศจากมลทิน โคจรอยูในอากาศ ยอม
รุงโรจนลวงมวลหมูดาวในโลกดวยรัศมีฉันใด ขาแตพระมหาวีรเจา พระองคก็ฉันนั้น อันศิษยทั้งหลายแวดลอมแลว ยอมรุงเรืองกาวลวงเทวดา และมนุษย ตลอด
พุทธเขตทุกเมื่อ.
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คลื่นตั้งขึ้นในน้ําอันลึก ยอมไมลว งเลยฝงไปได
คลื่นเหลานั้นกระทบทั่วฝง ยอมเปนระลอกเล็กนอย.
เรี่ยรายหายไปฉันใด ชนในโลกเปนอันมากผูเปนเดียรถีย
ก็ฉันนัน้ มีทิฏฐิตา ง ๆ กัน ตองการจะขามธรรมของ
พระองค แตก็ไมลวงเลยพระองคผูเปนมุนีไปได ขาแต
พระองคผูมีพระจักษุ ก็ถาชนเหลานั้นมาถึงพระองคดวย
ความประสงคจะคัดคาน เขามายังสํานักของพระองคแลว
ยอมกลายเปนจุรณไป เปรียบเหมือนดอกโกมุท บัวขม
และบัวเผื่อนเปนอันมาก เกิดในน้ํา ยอมเอิบอาบ (ฉาบ)
อยูดวยน้ําและเปอกตมฉันใด สัตวเปนอันมากก็ฉันนั้น
เกิดแลวในโลก ยอมงอกงาม ไมอิ่มดวยราคะและโทสะ
เหมือนดอกโกมุทในเปอกตมฉะนั้น ดอกบัวหลวงเกิดใน
น้ํา ยอมไพโรจนในทามกลางน้ํา มันมีเกสรบริสุทธิ์
ไมติดอยูดวยน้ําฉันใด ขาแตพระมหาวีรเจา พระองค
ก็ฉันนั้น เปนมหามุนีเกิดแลวในโลก ไมติดอยูดวยโลก
ดังดอกปทุมไมติดดวยน้ําฉะนั้น เปรียบเหมือนดอกไม
อันเกิดในน้ําเปนอันมาก ยอมบานในเดือนกัตติกมาส
ไมพนเดือนนั้นไป สมัยนั้นเปนสมัยดอกไมน้ําบานฉันใด
ขาแตพระองคผูศากยบุตร พระองคก็ฉันนั้น เปนผูบาน
แลวดวยวิมุตติของพระองค สัตวทั้งหลายไมลวงเลย
ศาสนาของพระองค ดังดอกบัวเกิดในน้ํายอมบานไมพน
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เดือนกัตติกมาสฉะนั้น เปรียบเหมือนพญาไมรังดอกบาน
สะพรั่ง กลิ่นหอมตลบไป อันไมรังอื่นแวดลอมแลว
ยอมงามยิ่งฉันใด ขาแตพระมหาวีรเจา พระองคก็ฉันนั้น
บานแลวดวยพระพุทธญาณ อันภิกษุสงฆแวดลอมแลว
ยอมงามเหมือนพญาไมรังฉะนั้น เปรียบเหมือนภูเขาหิน
หิมวา เปนโอสถของปวงสัตว เปนที่อยูของพวกนาค
อสูร และเทวดาทั้งหลายฉันใด ขาแตพระมหาวีรเจา
พระองคก็ฉันนั้น เปนดังโอสถของมวลสัตว ขาแต
พระมหาวีรเจา บุคคลผูบรรลุเตวิชชา บรรลุอภิญญา ๖
ถึงที่สุดแหงฤทธิ์ ผูที่พระองคทรงพระกรุณาพร่ําสอนแลว
ยอมยินดีดวยความยินดีในธรรม ยอมอยูใ นศาสนาของ
พระองค เปรียบเหมือนราชสีหผ ูพระยาเนื้อ ออกจากถ้ํา
ที่อยูแลวเหลียวดูทิศทั้ง ๔ แลวบันลือสีหนาท ๓ ครัง้
เมื่อราชสีหคําราม เนื้อทั้งปวงยอมสะดุง แทจริง ราชสีห
ผูมีชาตินี้ ยอมยังสัตวเลี้ยงใหสะดุงทุกเมื่อฉันใด ขาแต
พระมหาวีรเจา เมื่อพระองคทรงบันลืออยู พสุธานี้ยอม
หวั่นไหว สัตวผูควรจะตรัสรูยอมตื่น หมูมารยอมสะดุง
ฉันนั้น ขาแตพระมหามุนี เมื่อพระองคทรงบันลืออยู
ปวงเดียรถียยอมสะดุง ดังฝูงกาเหยี่ยวและเนื้อ วิ่ง
กระเจิงเพราะราชสีหฉะนั้น ผูเปนเจาคณะทั้งปวง ชน
ทั้งหลายเรียกวาเปนศาสดาในโลก ทานเหลานั้น ยอม
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แสดงธรรมอันสืบ ๆ กันมาแกบริษัท ขาแตพระมหาวีรเจา
สวนพระองคไมทรงแสดงธรรมแกมวลสัตวอยางนั้น ตรัสรู
สัจจะทั้งหลายและโพธิปกขิยธรรมดวยพระองคเองแลว
ทรงทราบอัธยาศัย กิเลส อินทรีย พละและมิใชพละ
ทรงทราบภัพบุคคลและอภัพบุคคลแลว จึงทรงบันลือ
เหมือนมหาเมฆ บริษัทพึงนั่งอยูเต็มตลอดที่สุดจักรวาล
มีทิฏฐิตาง ๆ กัน คิดตาง ๆ กัน เพื่อจะทรงตัดความ
สงสัยของบริษัทเหลานั้น พระองคผูเปนมุนี ทรงทราบ
จิตของบริษัททั้งปวง ทรงฉลาดในขออุปมาตรัสแกปญหา
ขอเดียวเทานั้น ก็ทรงตัดความสงสัยของสัตวทั้งปวงได
แผนดินพึงเต็มดวยตนไม หญา (และมนุษย) ทั้งหลาย
มนุษยทั้งหมดนั้น ประนมมืออัญชลีสรรเสริญพระองค
ผูนายกของโลก หรือวาเขาเหลานั้นสรรเสริญอยูตลอดกัป
พึงสรรเสริญดวยคุณตางๆ ก็ไมสรรเสริญคุณใหสิ้นสุด
ประมาณได พระตถาคตเจามีพระคุณหาประมาณมิได
ดวยวาพระมหาชินเจา อันใคร ๆ สรรเสริญแลวดวย
กําลังของตนเหมือนอยางนั้น ชนทั้งหลายสรรเสริญจน
ที่สุดกัป ก็พึงสรรเสริญอยางนี้ ๆ.
ถาแหละวาใคร ๆ เปนเทวดาหรือมนุษย ผูศกึ ษาดี
แลว พึงสรรเสริญใหสุดประมาณ ผูนั้นก็พึงไดความ
ลําบากเทานั้น ขาแตพระองคผูศากยบุตร มียศมาก
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ขาพระองคตั้งอยูในศาสนาของพระองค ถึงที่สุดแหง
ปญญาแลว เปนผูหาอาสวะมิไดอยู ขาพระองคจะย่ํายี
พวกเดียรถีย ยังศาสนาของพระชินเจาใหเปนไป วันนี้
เปนธรรมเสนาบดี ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา
ศากยบุตร กรรมที่ขาพระองคทําแลวหาประมาณมิได
แสดงผลแกขาพระองค ณ ที่นี้ ขาพระองคเผากิเลสไดแลว
ดังกําลังลูกศรพนดีแลว มนุษยคนใดหนึ่ง เทิน (ทูน)
ของหนักไวบนศีรษะเสมอ ตองลําบากดวยภาระฉันใด
อันภาระเราตองแบกอยูก็ฉันนัน้ เราถูกไฟ ๓ กองเผาอยู
เปนทุกขดวยการแบกภาระในภพ ทองเที่ยวไปในภพ
ทั้งหลาย เหมือนถอนขุนเขาสิเนรุฉะนั้น. ก็ (บัดนี้ ) เรา
ปลงภาระลงแลว กําจัดภพทั้งหลายไดแลว กิจที่ควรทํา
ทุกอยางในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาศากยบุตร เรา
ทําเสร็จแลว ในกําหนดพุทธเขต เวนพระผูมพี ระภาคเจา
ศากยบุตร เราเปนผูเลิศดวยปญญา ไมมีใครเหมือนเรา
(ดวยปญญา) เราเปนผูฉลาดดีในสมาธิ ถึงที่สุดแหง
ฤทธิ์ วันนี้เราปรารถนาจะนิรมิตคนสักพันคนก็ได พระมหามุนที รงเปนผูชํานาญในอนุบุพวิหารธรรม ตรัสคํา
สั่งสอนแกเรา นิโรธเปนที่นอนของเรา เรามีทิพยจักษุ
อันหมดจด เราเปนผูฉลาดในสมาธิ หมัน่ ประกอบใน
สัมมัปปธาน ยินดีในการเจริญโพชฌงค อันกิจทุกอยาง
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ที่พระสาวกพึงทํา เราทําเสร็จแลวแล เวนพระโลกนาถ
แลว ไมมีใครเสมอดวยเรา เราเปนผูฉลาดในสมาบัติ
ไดฌานและวิโมกขเร็วพลัน ยินดีในการเจริญโพชฌงค
ถึงที่สุดแหงสาวกคุณ เราทั้งหลายมีความเคารพในอุดม
บุรษุ ดวยการถูกตองสาวกคุณ ดวยปญญาเครื่องตรัสรู
จิตของเราสงเคราะหเพื่อนพรหมจรรยดวยศรัทธาทุกเมื่อ
เรามีมานะและความเขลา (กระดาง) วางเสียแลว ดุจงู
ถูกถอนเขี้ยวแลว ดังโคอุสภราชถูกตัดเขาเสียแลว เขา
ไปหาหมูคณะดวยคารวะหนัก ถาปญญาของเราพึงมีรูป
ก็พึงเสมอดวยพระเจาแผนดินทั้งหลาย นีเ้ ปนผลแหง
การชมเชยพระญาณ ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
อโนมทัสสี เรายอมยังธรรมจักรอันพระผูมพี ระภาคเจา
ศากยบุตรผูคงที่ ใหเปนไปแลว ใหเปนไปตามโดยชอบ
นี้เปนผลแหงการชมเชยพระญาณ บุคคลผูมคี วาม
ปรารถนาลามก ผูเกียจคราน ผูละความเพียร ผูมีสุตะ
นอย และผูไมมีอาจาระอยาไดสมาคมกับเราในที่ไหน ๆ
สักครั้งเลย สวนบุคคลผูมีสุตะมาก ผูม ีเมธา ผูตั้งมั่น
อยูดวยดีในศีลทั้งหลาย และผูป ระกอบดวยสมถะทางใจ
ขอจงตัง้ อยูบนกระหมอมของเรา เหตุนั้นเราจึงขอกลาว
กะทานทั้งหลาย ขอความเจริญจงมีแกทานทั้งหลาย ผูมา
ประชุมกันในสมาคมนี้ ทานทั้งหลายจงมีความปรารถนา
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นอย สันโดษ ใหทานทุกเมื่อ เราเปนผูปราศจากธุลี
ปราศจากมลทิน เพราะเห็นทานอัสสชิกอน ทานพระสาวกนามวาพระอัสสชินั้น เปนอาจารยของเรา เปน
นักปราชญ เราเปนสาวกของทานวันนี้ เราเปนธรรมเสนาบดี ถึงที่สุดในที่ทุกแหง เปนผูไมมีอาสวะอยู
ทานพระสาวกนามวาอัสสชิ เปนอาจารยของเรายอมอยู
ในทิศใด เรายอมทําทานไวเหนือศีรษะในทิศนั้น (นอน
หันศีรษะไปทางทิศนั้น) พระโคดมศากยบุตรพุทธเจา
ทรงระลึกถึงกรรมของเราแลว ประทับนั่งใน (ทามกลาง)
ภิกษุสงฆ ทรงตั้งเราไวในตําแหนงอันเลิศ เราเผากิเลส
ทั้งหลายไดแลว . . .ฯลฯ . . . พระพุทธศาสนาเราไดทํา
เสร็จแลวแล.
ก็ในกาลตอมา พระศาสดาประทับนั่งในทามกลางหมูพระอริยเจา
ในพระเชตวันมหาวิหาร เมื่อจะทรงตั้งเอตทัคคะดวยคุณวิเศษนั้น ๆ แก
พระสาวกของพระองค จึงทรงตั้งเอคทัคคะใหพระเถระ โดยความมี
ปญญามากวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรเปนผูเลิศกวาภิกษุสาวก
ทั้งหลายผูมีปญญามากของเรา.
พระสารีบุตรนั้น บรรลุถึงที่สุดแหงสาวกบารมีญาณอยางนั้นแลว
ดํารงอยูในตําแหนงพระธรรมเสนาบดี บําเพ็ญประโยชนแกปวงสัตว
วันหนึ่ง เมื่อจะพยากรณความเปนพระอรหัต โดยมุงจะแสดงความประพฤติของตน แกเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย จึงกลาวคาถาเหลานี้วา
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ผูใดสมบูรณดวยศีล สงบระงับ มีสติ มีความดําริ
ชอบ ไมประมาท ยินดีแตเฉพาะกัมมัฏฐานภาวนาอัน
เปนธรรมภายใน มีใจมั่นคงอยางยิ่ง อยูผเู ดียว ยินดี
ดวยปจจัยตามมีตามได นักปราชญทั้งหลายเรียกผูนั้นวา
ภิกษุ.
ภิกษุเมื่อบริโภคอาหาร จะเปนของสดหรือของแหง
ก็ตาม ไมควรติดใจจนเกินไป ควรเปนผูมีทองพรอง มี
อาหารพอประมาณ มีสติอยู การบริโภคอาหารยังอีก
๔-๕ คําจะอิ่ม ควรงดเสีย แลวดื่มน้ํา เปนการสมควร
เพื่ออยูส บายของภิกษุผูมีใจเด็ดเดี่ยว.
อนึ่ง การนุง หมจีวรอันเปนกัปปยะ นับวาเปน
ประโยชน จัดวาพอเปนการอยูสบายของภิกษุผูมีใจ
เด็ดเดี่ยว การนั่งขัดสมาธิ นับวาพอเปนการอยูสบาย
ของภิกษุผูมีใจเด็ดเดี่ยว.
ภิกษุรูปใดพิจารณาเห็นความสุข โดยความเปนทุกข
พิจารณาเห็นความทุกข โดยความเปนลูกศรปกอยูที่ราง
ความถือมั่นวา เปนตัวเปนตนในอทุกขมสุขเวทนา ไมได
มีแกภิกษุนั้น ภิกษุนั้นจะพึงติดอยูในโลกอยางใด ดวย
กิเลสอะไร ภิกษุผมู ีความปรารถนาลามกเกียจคราน มี
ความเพียรเลวทราม ไดสดับนอย ไมเอื้อเฟอ อยาได
มาในสํานักของเรา แมในกาลไหน ๆ เลย จะมีประโยชน
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อะไรดวยการใหโอวาทบุคคลเชนนั้น ในหมูสัตวโลกนี้.
อนึ่ง ขอใหภิกษุผูเปนพหูสูต เปนนักปราชญ ตั้งมั่น
อยูในศีล ประกอบใจใหสงบระงับเปนเนืองนิตย จงมา
ประดิษฐานอยูบนศีรษะของเราเถิด.
ภิกษุใดประกอบดวยธรรมเครื่องเนิ่นชา ยินดีใน
ธรรมเครื่องเนิ่นชา ภิกษุนั้นยอมพลาดนิพพาน อันเปน
ธรรมเกษมอากโยคะอยางยอดเยี่ยม สวนภิกษุใดละ
ธรรมเครื่องเนิ่นชาไดแลว ยินดีในอริยมรรค อันเปน
ทางไมมีธรรมเครื่องเนิ่นชา ภิกษุนั้นยอมบรรลุนิพพาน
อันเปนธรรมเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม.
พระอรหันตทงั้ หลายอยูในสถานที่ใด เปนบานหรือ
ปาก็ตาม ที่ดอนหรือที่ลุมก็ตาม สถานที่นั้นเปนภูมิสถานที่นารื่นรมย คนผูแสวงหากาม ยอมไมยินดีในปา
อันนารื่นรมยเชนใด ทานผูปราศจากความกําหนัด จัก
ยินดีในปาอันนารื่นรมยเชนนั้น เพราะทานเหลานั้นไม
เปนผูแสวงหากาม.
บุคคลควรเห็นทานผูมีปญญา ชี้โทษมีปกติกลาวขมขี่
เหมือนผูบอกขุมทรัพยให ควรคบบัณฑิตเชนนั้น เพราะ
วาเมื่อคบกับบัณฑิตเชนนั้น ยอมมีแตความดี ไมมีความ
ชั่วเลย นักปราชญก็ควรโอวาทสั่งสอน ควรหามผูอื่น
จากธรรมที่มใิ ชของสัตบุรุษ แตบุคคลเห็นปานนั้น ยอม
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เปนที่รกั ใครของสัตบุรุษเทานั้น ไมเปนทีร่ ักใครของ
อสัตบุรษุ .
พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสรูแลว มีพระจักษุ ทรง
แสดงธรรมแกผูอื่นอยู เมือ่ พระองคกําลังทรงแสดงธรรม
อยู เราผูมุงประโยชนตั้งใจฟง การตั้งใจฟงของเรานั้นไม
ไรประโยชน เราเปนผูหมดอาสวะ เปนผูหลุดพนพิเศษ
เราไมไดตั้งความปรารถนาเพื่อปุพเพนิวาสญาณ ทิพยจักษุญาณ เจโตปริยญาณ อิทธิวิธี จุตูปปาตญาณ ทิพโสตญาณ อันเปนธาตุบริสุทธิ์ มาแตปางกอนเลย แต
คุณธรรมของสาวกทั้งหมด ไดมีขึ้นแกเรา พรอมกับการ
บรรลุมรรคผล เหมือนคุณธรรม คือพระสัพพัญุตญาณ
ไดมีแกพระพุทธเจาฉะนั้น มียักษตนหนึ่งมากลาววา มี
ภิกษุหัวโลนรูปหนึ่งชื่ออุปติสสะ เปนพระเถระผูอุดมดวย
ปญญา หมผาสังฆาฏินั่งเขาฌานอยูที่โคนตนไม สาวก
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูกําลังเขาสมาบัติอันไมมีวิตก
ในขณะถูกยักษตีศีรษะ ก็ยังประกอบดวยธรรมคือความ
นิ่งอยางประเสริฐ ภูเขาหินลวนตั้งมั่นไมหวั่นไหวฉันใด
ภิกษุยอ มไมหวั่นไหวเหมือนภูเขา เพราะสิน้ โมหะก็ฉันนั้น ความชั่วชาเพียงเทาปลายขนทราย ยอมปรากฏ
เหมือนเทากอนเมฆที่ลอยอยูบนทองฟา แกภิกษุผูไมมี
กิเลสเครื่องยั่วยวน แสวงหาความสะอาดเปนนิตย เรา
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ไมยินดีตอความตายและชีวิต เราเปนผูมีสติสัมปชัญญะ
จักละทิง้ รางกายนี้ไป ไมยินดีตอความตายและชีวิต รอ
คอยเวลาตายอยู เหมือนลูกจางรอใหหมดเวลาทํางาน
ฉะนั้น.
ความตายนี้มีแนนอนใน ๒ คราว คือในเวลาแก
หรือในเวลาหนุม ที่จะไมตายเลยยอมไมมี เพราะฉะนั้น
ทานทั้งหลายจงบําเพ็ญแตสัมมาปฏิบัติเถิด ขอจงอยาได
ปฏิบัตผิ ิด อยาพินาศเสียเลย ขณะอยาไดลวงเลยทาน
ทั้งหลายไปเสียเลย เมืองที่ตั้งอยูชายแดน เขาคุมครอง
ปองกันดีทั้งภายนอกและภายในฉันใด ทานทั้งหลายก็จง
คุมครองตนฉันนั้นเถิด ขณะอยาไดลวงเลยทานทั้งหลาย
ไปเสีย เพราะผูมขี ณะอันลวงเลยไปเสียแลว ตองพากัน
ไปเศราโศกยัดเยียดอยูในนรก ภิกษุผูสงบระงับ งดเวน
โทษเครือ่ งเศราหมองใจไดอยางเด็ดขาด มีปกติพูดดวย
ปญญา ไมฟุงซาน ยอมกําจัดบาปธรรมได เหมือนลม
พัดใบไมรวงหลนไปฉะนั้น.
ภิกษุผูสงบระงับ งดเวนจากโทษเครื่องเศราหมองใจ
ไดอยางเด็ดขาด มีปกติพูดดวยปญญา ไมฟุงซาน ได
ลอยบาปธรรมเสียได เหมือนลมพัดใบไมรวงหลนไป
ฉะนั้น ภิกษุผูสงบระงับ ละเวนกองกิเลสและกองทุกข
ที่เปนเหตุทําใหเกิดความคับแคน มีใจผองใสไมขุนมัว
มีศีลงาม เปนนักปราชญ พึงทําที่สุดทุกขได.
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บุคคลไมควรคุนเคยในบุคคลบางพวก จะเปนคฤหัสถ
หรือบรรพชิตก็ตาม หรือเบื้องตนเขาจะเปนคนดี ตอน
ปลายเปนคนไมดีก็ตาม.
นิวรณ ๕ คือกามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ ถีนมิทธะ ๑
อุทธัจจะ ๑ วิจิกจิ ฉา ๑ เปนธรรมเครื่องเศราหมองจิต
สมาธิจิตของภิกษุผูมีปกติ ชอบอยูดวยความไมประมาท
ไมหวั่นไหวดวยเหตุ ๒ ประการ คือดวยมีสักการะ ๑
ดวยไมมีสักการะ ๑ นักปราชญเรียกบุคคลผูเพงธรรม
อยูเปนปกติ พากเพียรเปนเนืองนิตย พิจารณาเห็นดวย
ปญญาสุขุม สิ้นความยึดถือและความยินดีวาเปนสัตบุรุษ.
มหาสมุทร ๑ แผนดิน ๑ ภูเขา ๑ และแมลม ๑
ไมควรเปรียบเทียบความหลุดพนกิเลสอยางประเสริฐของ
พระศาสดาเลย พระเถระผูยังพระธรรมจักรอันพระศาสดาใหเปนไปแลว ใหเปนไปตาม ผูมีปญ
 ญามาก
มีจิตมัน่ คง เปนผูเสมอดวยเผนดินและไฟ ยอมไมยินดี
ยินราย.
ภิกษุผูบรรลุปญญาบารมีธรรมแลว มีปญญาเครื่อง
ตรัสรูม าก เปนนักปราชญผูใหญ ไมใชเปนคนเขลา
ทั้งไมเหมือนคนเขลา เปนผูดับความทุกขรอนไดทุกเมื่อ
ทองเที่ยวไปอยู เรามีความคุนเคยกับพระศาสดามาก
เราทําคําสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว ปลงภาระหนัก
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ลงไดแลว ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพไดแลว ทาน
ทั้งหลาย จงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด นี้เปน
อนุสาสนีของเรา เราพนจากกิเลสทั้งปวงแลว จักปรินิพพาน ดังนี้.
จริงอยู คาถาบางคาถาเหลานี้ พระเถระไดกลาวไวแลว, บางคาถา
พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภพระเถระแลวตรัสภาษิตไว คาถาหลังสุด
ไดเปนคาถาของพระเถระเทานั้น เพราะพระเถระไดกลาวไว ดวยมุงจะ
ประกาศความประพฤติของตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยถาจารี ความวา เปนผูสํารวมแลว
ดวยการสํารวมทางกายเปนตน ประพฤติเปนปกติอยู, หรือชื่อวา ยถาจาร
เพราะประพฤติปฏิบัติตามศีล คือสมบูรณดวยศีล.
บทวา ยถาสโต ไดแก เปนผูสงบระงับ, อธิบายวา จริงอยู ทาน
แสดงไว เพราะลบเสียงที่เกิดทางจมูกเสีย เพื่อสะดวกแกรูปคาถา ไดแก
เปนราวกะผูสงบระงับ คือไมมีความพิเศษไปจากพระอริยเจาทั้งหลายเลย.
บทวา สตีมา ไดแก ประกอบพรอมดวยสติอยางยิ่ง.
บทวา ยตสงฺกปฺปชฺฌายี ไดแก เปนผูละมิจฉาสังกัปปะไดโดย
ประการทั้งปวงแลว เปนผูมีความดําริอันสํารวมระวังแลว ดวยอํานาจ
แหงเนกขัมมสังกัปปะเปนตน คือเปนผูมีปกติเพงดวยอารัมมณูปนิชฌาน
และลักขณูปนิชฌาน.
บทวา อปฺปมตฺโต ไดแก เปนผูมีความดําริอันบังคับใหเปนไปใน
ความพระพฤติตามปกตินั้นนั่นแล และเปนผูเวนขาดจากความประมาท
ดวยการเพง คือมีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นดวยดีในที่ทั้งปวง.
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บทวา อชฺฌตฺตรโต ไดแก ยินดีเฉพาะแตกัมมัฏฐานภาวนา อัน
เปนธรรมภายใน.
บทวา สมาหิตตฺโต ไดแก ดวยภาวนานั้นนั่นแหละ จึงมีจิตเปน
หนึ่ง.
บทวา เอโก ไดแก ไมมีสหาย ละการคลุกคลีดวยหมูคณะ และ
ละการคลุกคลีดวยกิเลสแลว เพิ่มพูนกายวิเวกและจิตตวิเวก.
บทวา สนฺตุสิโต ไดแก เปนผูสันโดษยินดีโดยชอบทีเดียว ดวย
ความสันโดษดวยปจจัย และดวยสันโดษยินดีในภาวนา. จริงอยู ปต-ิ
ปราโมทยอันโอฬาร ยอมเกิดขึ้นเพราะการนํามาซึ่งคุณวิเศษชั้นสูง ๆ ขึ้น
ไปไดดวยภาวนา, แตเพราะบรรลุถงึ ที่สุด จึงไมมีคําที่จะตองกลาวถึง
เลย.
บทวา ตมาหุ ภิกขฺ ุ ความวา นักปราชญทั้งหลายเรียกบุคคลนั้น
คือผูเห็นปานนั้นวาภิกษุ เพราะเปนผูเห็นภัย และเปนผูกําจัดกิเลสได
เด็ดขาด เหตุเปนผูบริบูรณดวยไตรสิกขา.
บัดนี้ เมื่อจะแสดงความสันโดษดวยปจจัย ในความสันโดษ ๒
ประการ ตามที่กลาวไวแลวกอน จึงกลาวคําเปนตนวา อลฺล สุกฺข วา
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อลฺล ไดแก เปยก คือละเอียด ดวย
การบริโภคเนยใสเปนตน.
บทวา สุกฺข ไดแก หยาบเพราะไมมีสิ่งของอันละเอียด. วา ศัพท
มีอรรถอันไมแนนอน คืออาหารจะเปนของสด หรือของแหงก็ตาม.
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บทวา พาฬฺห ไดแก จนเกินไป. บทวา สุหโิ ต ความวา ไม
ควรใหเขาเลี้ยงดู. เพื่อจะหลีกเลี่ยงคําถามวา จะพึงเปนอยูอยางไร ทาน
จึงกลาววา ควรเปนผูมีทองพรอง มีอาหารพอประมาณ ดังนี้เปนตน
ความวา ภิกษุบริโภคโภชนะอันประณีต หรือเศราหมองก็ตาม ไมได
บริโภคตามตองการแลว จะเปนผูมีทองพรอง มีทองเบา, ตอแตนั้น
นั่นแหละ พึงเปนผูมีอาหารพอประมาณ คือรูจักประมาณในโภชนะ นํา
เอาอาหารอันประกอบดวยองค ๘ มา เปนผูมีสติ ดวยการรูจ ักประมาณ
ในโภชนะนัน้ และดวยมีสติเปนเครื่องพิจารณาในโภชนะนั้นอยู.
ก็เพื่อจะแสดงอาการที่ชื่อวาเปนผูมีทองพรอง มีอาหารพอประมาณ
วาเปนอยางไร ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา จตฺตาโร ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภุตฺวา ความวา พึงเวนโอกาสแหง
อาหารที่จะอิ่ม ไมบริโภคเหลือไวอีก ๔- ๕ คํา แลวดื่มน้ําเสีย. ก็ภิกษุนี้
ชื่อวา เปนผูมีความประพฤติเบาใจในอาหาร. อธิบายวา เปนการสมควร
คือความตองการเพื่ออยูสําราญของภิกษุ ผูมีจิตอันสงมุงตรงพระนิพพาน
คือเพื่อความอยูสุขสบาย เพราะประกอบดวยการบรรลุฌานเปนตน. ดวย
บทนี้ ทานเมื่อจะกลาวถึงบิณฑบาต วาเปนเครื่องบริหารทอง จึงแสดง
ถึงความสันโดษดวยปจจัยตามมีตามได ในบิณฑบาตไว. อีกอยางหนึ่ง
ปาฐะวา ภุตฺวาน ก็ม,ี ปาฐะนั้น พึงเปนปาฐะที่ทานกลาวไวแลว ดวย
อํานาจแหงบุคคลที่มีความสามารถ คือมีปกติมั่นคงอยางยิ่ง เพื่อจะยัง
สรีระใหเปนไปดวยอาหารแมเพียง ๔-๕ คําก็ได. ปาฐะนั้น ยอมเทียบ
เคียงกันไดกับคาถาที่เหนือขึ้นไปนั่นแล เพราะเรื่องจีวรและเสนาสนะ
สวนที่เล็กนอย ทานจักกลาวตอไป.
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บทวา กปฺปย ความวา ซึ่งผาที่ทําดวยเปลือกไมเปนตน อัน
อนุโลมกับสิง่ ที่เปนกัปปยะอยางใดอยางหนึ่ง.
บทวา ตฺเจ ฉาเทติ ความวา นุงหมจีวรอันเปนกัปปยะ คือที่ที่
จะพึงนุงหมใหเสมอ. อนึ่ง คือที่ที่มีอยู ในชาติที่พระศาสดาทรงอนุญาต
ไว คืออันประกอบดวยประมาณ อันพระศาสดาทรงอนุญาตไว โดย
กําหนดเบื้องต่ํา.
บทวา อิทมตฺถิก ไดแก เพื่อประโยชนนี้ คือเพื่อประโยชนตามที่
พระศาสดาตรัสไวแลว, อธิบายวา เพียงเพื่อปองกันความหนาวเปนตน
และเพื่อปกปดอวัยวะอันเปนเหตุยังความละอายใหกําเริบ. ดวยคํานั้น
ทานกลาวถึงจีวรเปนเครื่องบริหารกาย และความสันโดษดวยปจจัยตามมี
ตามได ในจีวรนั้น.
บทวา ปลฺลงฺเกน นิสินฺนสฺส ความวา นั่งดวยการนั่งวงขาโดยรอบ
ทานเรียกวา คูบัลลังก คือนั่งคูบัลลังกสามแหง.
บทวา ชณฺณุเก นาภิวสฺสติ ความวา เมื่อภิกษุนั่งที่กุฏิอยางนั้น
พอฝนตก น้ําฝนไมเปยกเขาทั้งสองขาง, เสนาสนะแมมีประมาณเทานี้
จัดเปนเสนาสนะทายสุด, จริงอยู กุลบุตรผูตองการประโยชน นั่งใน
เสนาสนะนั้นแลว ก็สามารถจะทําประโยชนของตนใหสําเร็จได. ดวยเหตุ
นั้น ทานจึงกลาววา นับวาพอเปนการอยูสบายของภิกษุ ผูมีใจเด็ด
เดี่ยว ดังนี้เปนตน.
พระเถระ ครั้นประกาศถึงโอวาทเครื่องขัดเขลาอยางอุกฤษฏยิ่งนัก
แกภิกษุทั้งหลายผูมีความมักมาก ไมสันโดษ ดวยคาถาทั้ง ๔ คาถาเหลานี้
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อยางนั้นแลว บัดนี้ เมื่อจะแสดงถึงความสันโดษในการยินดีภาวนา โดย
มุงถึงเวทนา จึงกลาวคําเปนตนวา โย สุข ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุข ไดแก สุขเวทนา. บทวา ทุกขฺ โต
ไดแก โดยความเปนวิปริณามทุกข.
บทวา อทฺทา ไดแก ไดเห็นแลว, อธิบายวา ผูที่ไดเห็นแลวตาม
ความเปนจริง ดวยมรรคปญญา อันประกอบดวยวิปสสนาปญญา. จริงอยู
สุขเวทนา แมจะใหความสบายใจในเวลาบริโภค แตก็เปนทุกขอยูนั่นเอง
ในเวลาที่แปรปรวน เหมือนโภชนะที่เจือปนดวยยาพิษฉะนั้น. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงแสดงถึงการพิจารณาในขอนั้นวา เปนทุกข.
บทวา ทุกฺขมทฺทกฺขิ สลฺลโต ความวา ผูที่พิจารณาเห็นทุกขเวทนาวา เปนลูกศร. จริงอยู ทุกขเวทนา จะเกิดขึ้นก็ตาม จะถึงความ
ตั้งอยูก็ตาม จะแตกสลายไปก็ตาม ชื่อวายอมเบียดเบียนเสมอทีเดียว
เปรียบเหมือนลูกศรปกอยูที่รางกาย ติดอยูก็ตาม ถูกถอนออกก็ตาม ก็ยอม
เกิดเปนการเบียดเบียนอยูนั่นเอง. ดวยคํานั้น ทานจึงยกถึงการพิจารณา
เห็นในสรีระนั้นวา เปนทุกข ขึ้นกลาวไว, ดวยเหตุนั้น จึงยึดถือวาเปนตัว
เปนตน ในเวทนาทั้งสอง เพราะคําวา ความทุกขเปนอนัตตา ดังนี้
เปนตน.
บทวา อุภยนฺตเรน ความวา ในระหวางเวทนาทั้งสอง คือใน
อทุกขมสุขเวทนา อันมีในทามกลางแหงสุขเวทนาและทุกขเวทนา.
บทวา นาโหสิ ความวา ไดมีความยึดมั่นวาเปนตัวเปนคน ใน
การตรัสรูตามความเปนจริง.
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บทวา เกน โลกสฺมิ กึ สิยา ความวา ภิกษุกําหนดรูอุปาทานขันธทั้ง ๕ โดยมุงถึงเวทนาอยางนั้นแลว ถอนขึ้นเด็ดขาดซึ่งขายคือ
กิเลสทั้งสิ้น ที่เนื่องดวยอุปาทานขันธนั้นไดดํารงอยู จะพึงติดอยูในโลก
ดวยกิเลสชื่อไรเลา, อีกอยางหนึ่ง อนาคตที่จะเกิดในเทวดาเปนตน จะพึง
มีอยางไรเลา, อธิบายวา โดยที่แท ผูม ีเครื่องผูกพันอันตัดเสียแลว พึง
เปนผูไมติดในบัญญัติทีเดียว.
บัดนี้ พระเถระเมื่อจะติเตียนบุคคลผูปฏิบัติผิด และสรรเสริญบุคคล
ผูปฏิบัติชอบ จึงกลาวคาถา ๔ คาถามีคําวา มา เม ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มา เม กทาจิ ปาปจฺโฉ ความวา ผูที่
ชื่อวามีความปรารถนาลามก เพราะปรารถนาจะยกยองคุณความดีที่ไมมี
ในตน, ชื่อวาผูเกียจคราน เพราะไมมีความอุตสาหะในสมณธรรม, เพราะ
ความเกียจครานนั้นนั่นแหละ จึงชื่อวา ผูมีความเพียรเลวทราม, ชื่อวา
ผูสดับนอย เพราะไมมีการสดับฟง อันเกี่ยวเนื่องดวยเรื่องสัจจะและ
ปฏิจจสมุปบาทเปนตน, ชื่อวาผูไมเอื้อเฟอ เพราะไมมีความเอื้อเฟอใน
โอวาทานุสาสนี, บุคคลผูเลวทรามเชนนั้น ขออยาไดมีในสํานักของเรา
ในกาลไหน ๆ เลย.
เพราะเหตุไร ? เพราะจะพึงติดอยูในโลกอยางใด, อธิบายวา
โอวาทอะไรในนิกาย ๗ ในโลก จะพึงมีแกบุคคลนั้น คือผูเชนนั้น, อีก
อยางหนึ่ง เขาจะพึงทําอะไรที่ทําแลว คือหาประโยชนมีได.
บทวา พหุสฺสุโต จ ความวา บุคคลผูที่มีพหุสสุตะ เพราะมีการสดับ
มากอันตางโดยประเภทมีสุตตะและเคยยะเปนตน ที่เกี่ยวเนื่องดวยศีลเปน
อาทิ, ชื่อวามีเมธา ก็ดว ยอํานาจแหงปญญาที่เกิดแตธรรม ปริหาริย-
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ปญญาและปฏิเวธปญญา, ชื่อวาตั้งมั่นดวยดี เพราะตั้งมั่นดวยดีในศีล
ทั้งหลาย, ชื่อวาประกอบใจใหสงบ คือมีจิตตั้งมั่น อันตางดวยประเภท
แหงโลกิยะและโลกุตระ, บุคคลเชนนั้น แมจะดํารงอยูบนศีรษะของเรา
ก็ได ไมจําตองกลาวถึงการอยูรวมกัน.
บทวา โย ปปฺจมนุยุตฺโต ความวา ก็บุคคลใดประกอบดวย
ธรรมเครื่องเนิ่นชา มีตณ
ั หาเปนตนเปนประเภท เพราะอรรถวา เปน
ธรรมเครื่องเนิ่นชา เหตุเปนไปดวยความเปนผูยินดีในการงานเปนตน
และดวยการเกี่ยวของดวยรูปเปนตน และเปนผูยินดียิ่ง เพราะมองไมเห็น
โทษในธรรมเครื่องเนิ่นชานั้น เปนเชนกับผูยังแสวงหา, บุคคลนั้นยอม
พลาดจากพระนิพพาน, คือดํารงอยูไกลแสนไกลจากพระนิพพาน.
บทวา โย จ ปปฺจ หิตฺวาน ความวา ฝายบุคคลใด ละธรรม
เครื่องเนิ่นชา คือตัณหาเสียได ยินดีในหนทาง คือในอุบายเครื่องบรรลุ
พระนิพพาน อันเปนธรรมเครื่องไมเนิ่นชา เพราะไมมีปปญจธรรมนั้น
ไดแกอริยมรรค, ยินดียงิ่ ในการตรัสรูภาวนา บุคคลนั้นยอมยินดีพระนิพพาน ยอมสําเร็จพระนิพพาน ไดแก ยอมบรรลุพระนิพพาน.
ครั้นวันหนึ่ง พระเถระเห็นวาพระเรวตเถระผูนองชายของตน อยู
ในถิ่นที่กันดาร ไมมีน้ํา ปกคลุมดวยตนไมตะเคียนหนาแนนไปดวยหนาม
เมื่อจะสรรเสริญทาน จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา คาเม วา ดังนี้
เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คาเม วา ความวา พระอรหันต
ทั้งหลาย แมจะไมไดกายวิเวกในที่ละแวกบานก็จริง ถึงกระนั้นทานก็ได
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จิตตวิเวกทีเดียว. จริงอยู อารมณทั้งหลาย แมจะมีสวนเปรียบดวยอารมณ
ทิพย ก็ไมสามารถจะทําจิตของพระอรหันตทั้งหลายเหลานั้นใหหวั่นไหว
ไดเลย, เพราะฉะนั้น พระอรหันตจะอยูในบานหรือในปาเปนตน ที่ใด
ที่หนึ่งก็ตาม เพราะพระอรหันตทั้งหลาย ยอมอยูใ นที่ใด สถานที่นั้น
ยอมเปนสถานที่นารื่นรมย คือภูมิประเทศนั้นยอมเปนที่นารื่นรมยใจ
ทีเดียว.
บทวา อรฺานิ สัมพันธความวา ปา อันสมบูรณดวยน้ําและที่
อาศัยอันสะอาด ประดับประดาดวยหมูไมไพรสณฑ ผลิดอกเผล็ดผล
งดงาม ชื่อวา สถานที่นารื่นรมยใจ.
บทวา ยตฺถ ความวา ชนผูฝกใฝในกาม แสวงหากาม ยอมไม
ยินดีในสถานที่รื่นรมย ดุจในปาที่มีดอกไมแยมบาน.
บทวา วีตราคา ความวา ฝายพระขีณาสพทั้งหลายผูมีราคะไปปราศ
แลว จักรื่นรมยในปาเชนนั้น ดุจฝูงภมรและผึ้ง ยินดีในสวนดอกปทุม
ฉะนั้น.
บทวา น เต กามคเวสิโน ความวา เพราะผูมีราคะไปปราศแลว
เหลานั้น ยอมไมมีการแสวงหากาม.
พระเถระอาศัยความอนุเคราะห จึงใหพราหมณทุคตะชื่อวา ราธะ
บรรพชาแลวใหอุปสมบทอีก ทําราธะนั้นนั่นแหละใหเปนปจฉาสมณะ
เที่ยวไป วันหนึ่ง เมื่อจะใหโอวาทชมเชยราธภิกษุนั้นวา เปนผูวางาย
จึงกลาวคําเปนตนวา นิธนี ว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิธนี ว ไดแก หมอคือขุมทรัพย ที่เต็ม
ดวยวัตถุนาปลื้มใจ มีเงินและทองคําเปนตน ที่เขาฝงเก็บไวในที่นั้น ๆ.
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บทวา ปวตฺตาร ความวา กระทําการอนุเคราะห แนะนําที่ฝง
ขุมทรัพย กะหมูคนขัดสนมีชีวิตยากจนวา มานี่แนะ เราจักชี้แนะอุบาย
เพื่อเปนอยูสุขสบายแกเจา ดังนี้แลว เหยียดแขน ราวกะบอกวา เจาจง
ถือเอาทรัพยสมบัตินี้แลว จงเปนอยูใหสุขสบายเถิด.
บทวา วชฺชทสฺสิน ความวา ผูชี้โทษมี ๒ ลักษณะ คือการแสวง
หาโทษดวยคิดวา เราจักขมขี่บุคคลนั้น ดวยสิ่งอันไมสมควรนี้ หรือดวย
ความพลั้งพลาดนี้ ในทามกลางสงฆ และผูประสงคจะใหคนที่ไมรูเรื่อง
ไดรับรู ใหคนที่รูเรื่องแลว ยินดีพอใจ มองดูความผิดนั้นๆ ตั้งเขาไว
แลวในสภาวะที่ยกยองชวยเหลือ เพราะมุงถึงความเจริญดวยคุณมีศีล
เปนตน, ขอนี้ทานประสงคถึงในที่นี้.
เหมือนอยางคนขัดสน แมถกู ขมขูวา เจาจงถือเอาขุมทรัพยนี้ ดังนี้
ยอมไมทําความโกรธ ในเพราะการชี้แนะขุมทรัพย แตกลับชื่นชมยินดี
ฉันใด ในบุคคลเห็นปานนั้นก็ฉันนั้น เห็นสิ่งไมสมควร หรือความพลั้ง
พลาดแลวบอกให บุคคลไมควรทําความโกรธเลย แตพึงมีจิตยินดีรับ
เทานั้น, และพึงปวารณาตลอดไปวา ทานผูเจริญ ขอทานพึงบอกสิ่งที่
สมควรกะผมอีกนะ.
บทวา นิคฺคยฺหวาทึ ความวา บุคคลใดเห็นโทษแลว ไมคิดวาผูนี้
เปนสัทธิวิหาริก อันเตวาสิก ของเรา, เปนผูมีอุปการะคุณแกเรา ดังนี้
ขมขูตามสมควรแกความผิด ประฌาม กระทําทัณฑกรรม ใหยอมรับรู,
บุคคลนี้ ชื่อวานิคคัยหวาที เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจาฉะนั้น.
สมดังพระดํารัสที่ตรัสไววา ดูกอนอานนท เราจักขมแลว ๆ จึงบอก
๑

๑. ม. อุปริ. ๑๔/ขอ ๓๕๖.
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ดูกอนอานนท เราจักยกยองแลว ๆ จึงบอก, ผูใดมีแกนสาร ผูนั้นจัก
ดํารงอยูได.
บทวา เมธาวึ ไดแก ประกอบพรอมดวยปญญามีรสอันเกิดแต
ธรรม.
บทวา ตาทิส ไดแก บัณฑิตผูเห็นปานนั้น.
บทวา ภเช แปลวา พึงเขาไปนั่งใกล, อธิบายวา จริงอยู
อันเตวาสิกผูคบหาอาจารยเชนนั้น ยอมมีแตความประเสริฐ, ไมมีความเลว
ทราม มีแตความเจริญถายเดียว หาความเสื่อมมิได.
ในกาลครั้งหนึ่ง พระธรรมเสนาบดีรับพระดํารัสสั่งจากพระศาสดา
ในเรื่องอาวาสที่กีฏาคิรีชนบท ถูกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะประทุษราย จึงพรอมกับบริษัทของตนและพระมหาโมคคัลลานะ ไปยังที่นั้นแลว
เมื่อพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ ไมทําความเอื้อเฟอตอโอวาท จึงกลาว
คาถานี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอวเทยฺย ความวา พึงใหโอวาท
คือคําพร่ําสอน.
คําวา อนุสาเสยฺย เปนคํากลาวโดยออมแหงคําวา โอวเทยฺย นั้น
นั่นเอง, อธิบายวา อีกอยางหนึ่ง เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นแลว จึงพูดบอก ชื่อวา
ยอมกลาวสอน, เมื่อเรื่องยังไมเกิดขึ้น พูดบอกมุงถึงอนาคตกาล เปนตน
วา แมความเสื่อมยศพึงมีแกทาน ดังนี้ ชื่อวายอมพร่ําสอน. อีกอยางหนึ่ง
พูดบอกตอหนา ชื่อวายอมกลาวสอน. สงทูตหรือสงสาสนไปพูดบอก
ลับหลัง ชือ่ วายอมพร่ําสอน. อีกอยางหนึ่ง พูดบอกครั้งเดียว ชื่อวา
ยอมกลาวสอน, พูดบอกบอย ๆ ชื่อวายอมพร่ําสอน.
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บทวา อสพฺภา จ ความวา พึงหามอกุศลธรรม และพึงใหตั้งมั่น
อยูในกุศลธรรม.
บทวา สต หิ โส ความวา บุคคลผูเห็นปานนั้น ยอมเปนที่รัก
ของสาธุชนทั้งหลาย. บุคคลนั้น ผูสั่งสอน ผูพร่าํ สอน บุคคลผูไมสงบ
ไมเปนสัปบุรุษ ยังไมขามพนโลกหนา มีจักษุเพงอามิส บวชเพื่อเลี้ยง
ชีวิตเหลานั้น ยอมไมเปนที่รักของบุคคลผูทิ่มแทงดวยหอกคือปากอยาง
นี้วา ทานไมไดเปนอุปชฌายของพวกเรา ทานไมใชอาจารยของพวกเรา
ทานกลาวสอนพวกเราเพราะอะไร ดังนี้.
เพราะถอยคําที่ยกขึ้นกลาวในหมูภิกษุวา พระศาสดาทรงปรารภ
ผูใดแสดงธรรม ผูนั้นแหละเปนผูถึงพรอมดวยอุปนิสัย ดังนี้ พระเถระ
เมื่อจะแสดงวา ขอนี้นนั้ ไมถูกตอง จึงกลาวคาถาวา อฺสฺส ดังนี้
เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฺสฺส ความวา พระศาสดาตรัส
หมายถึงทีฆนขปริพาชก ผูเปนหลานชายของตน. จริงอยู เมื่อพระศาสดาทรงแสดงเวทนาปริคคหสูตรแกเขา พระมหาเถระนี้บรรลุมรรคภาวนา ถึงที่สุดแหงสาวกบารมีญาณได.
บทวา โสตโมเธสิมตฺถิโก ความวา เราเปนผูมุงประโยชน ยืน
ถวายงานพัดพระศาสดา เงี่ยโสตตั้งใจฟง.
บทวา ต เม อโมฆ สวน ความวา การตั้งใจสดับฟงของเรานั้น
ไมวางเปลา คือไดเปนที่พึ่งแกสมบัติทั้งหลาย ซึง่ อัครสาวกพึงถึง. ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา วิมุตฺโตมฺหิ ดังนี้เปนตน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา เนว ปุพฺเพนิวาสาย มีวาจาประกอบ
ความวา การตั้งปณิธานไมไดมีแกเรา เพื่อประโยชนแกญาณที่จะรูถึงที่
เคยอยูในกาลกอน ของตนและของผูอื่นเลย. อธิบายวา แมเพียงการตั้ง
ปณิธานไวในใจ ดวยการทําบริกรรม เพื่อประโยชนนั้นยอมไมมี คือ
ไมไดมีแลว.
บทวา เจโตปริยาย แปลวา เพื่อเจโตปริยญาณ.
บทวา อิทฺธิยา แปลวา เพื่ออิทธิวิธญาณ.
บทวา จุติยา อุปปตฺติยา ไดแก เพื่อประโยชนแกจุตูปปาตญาณ
เครื่องหยั่งรูการจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย.
บทวา โสตธาตุวิสุทฺธิยา แปลวา เพื่อทิพโสตญาณ.
บทวา ปณิธี เม น วิชฺชติ ความวา ปณิธานแหงจิต คือการ
บําเพ็ญทางใจ ดวยการบริกรรม เพื่อประโยชนแกอภิญญาและคุณวิเศษ
เหลานี้ ยอมไมมี คือไมไดมีแลวแกเรา. จริงอยู คุณของพระสาวก
ทั้งหมด จะมีอยูในเงื้อมมือของพระสาวกทั้งหลายได ก็ดว ยการบรรลุ
อริยมรรคเทานั้น ดุจคุณคือพระสัพพัญู มีแกพระพุทธเจาทั้งหลาย
ฉะนั้น, เพราะการบรรลุของพระสาวกเหลานั้น จึงไมมีหนาที่ที่จะทํา
บริกรรมเปนแผนกหนึ่งตางหาก.
คาถา ๓ คาถาที่เริ่มตนวา รุกฺขมูล ดังนี้ พระเถระกลาวมุงแสดง
ถึงความไมหวั่นไหวแหงตน ผูอยูในกโปตกันทรวิหาร ในเวลาถูกยักษ
ประหาร ดวยพลังแหงสมาบัติ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มุณฺโฑ ไดแก ปลงผมแลวใหม ๆ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 285

บทวา สงฺฆาฏิปารุโต ไดแก หมผาสังฆาฏินั่งแลว. และอาจารย
ทั้งหลายกลาววา หมเรียบรอยดวยผาสังฆาฏิ.
บทวา ปฺาย อุตฺตโม เถโร ความวา เปนพระเถระผูอุดมดวย
ปญญา คือเปนผูประเสริฐกวาพระสาวกทั้งหลายดวยปญญา.
บทวา ฌายติ ความวา ยอมเพงดวยอารัมมณูปนิชฌาน และ
ลักขณูปนิชฌาน คืออยูด วยสมาบัติโดยมาก.
บทวา อุเปโต โหติ ตาวเท ความวา ผูที่ถูกยักษประหารที่ศีรษะ
ในขณะกําลังเขาสมาบัติอันไมมีวิตก คือผลสมาบัติอันประกอบดวยจตุตถฌานก็ยังเขาถึง คือประกอบพรอมดวยธรรมคือความนิ่งอยางประเสริฐ.
ก็คําวา โหติ นี้ เปนคําบงถึงปจจุบันกาล ซึ่งใชในอรรถแหงอดีตกาล.
บทวา ปพฺพโตว น เวธติ ความวา เพราะสิ้นโมหะ ภิกษุจึง
ทําลายกิเลสทั้งหมดได ไมหวั่นไหว คือตั้งมั่นดวยดี เหมือนภูเขาหินลวน
ยอมไมหวั่นไหว ดวยอารมณอยางใดอยางหนึ่งมีอิฏฐารมณเปนตน คือ
เปนผูคงที่ในอารมณทั้งปวง.
ครั้นวันหนึ่ง เมือ่ ชายผานุงของพระเถระหอยยอยลงโดยมิไดรูตัว
สามเณรรูปหนึ่งจึงเตือนวา ทานควรนุงหมเปนปริมณฑลซิขอรับ. พระเถระครั้นไดฟงคํานั้นแลว รับดุจดวยเศียรเกลาวา คําอันเจริญ เธอกลาว
ดีแลว ในขณะนั้นนั่นเองจึงหลีกไปหนอยหนึ่งแลวนุงหมใหเปนปริมณฑล
เมื่อจะแสดงวา แมสิ่งนี้ก็นับวาเปนโทษแกคนเชนกับเรา ดังนี้ จึงกลาว
คาถาวา อนงฺคณสฺส ดังนี้เปนตน.
พระเถระ เมื่อจะแสดงวาคนมีความคิดเสมอกันในความตายและ
ชีวิตซ้ําอีก จึงกลาวคาถา ๒ คาถา โดยเริ่มตนวา นาภินนฺทามิ ดังนี้
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และเมื่อจะแสดงธรรมแกคนเหลาอื่น จึงกลาวคาถา ๒ คาถา โดยเริ่มตน
วา อุภเยน มิท ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุภเยน แปลวา ในสองคราว, อธิบาย
วา ในกาลทั้งสอง.
บทวา มิท ไดแก ม อักษร กระทําการเชื่อมบท. อธิบายวา
ความตายนี้เทานั้น, ชื่อวาความตายยอมมีอยูแนนอน, ความไมตายไมมี.
เพื่อจะเฉลยคําถามวา ในสองคราวเปนอยางไร ? ทานจึงกลาววา ในเวลา
แกหรือในเวลาหนุม ความวา ในเวลาแกเริ่มแตมัชฌิมวัย คือในเวลา
สังขารชราทรุดโทรม หรือในเวลาหนุม คือในกาลเปนหนุม ความตาย
เทานั้น ยอมมีแนนอน. เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลาย จงบําเพ็ญ คือจง
ทําสัมมาปฏิบัติใหบริบูรณเถิด จงอยาไดปฏิบัติผิดใหพินาศเลย คือจงอยา
ไดเสวยทุกขอยางใหญหลวงในอบายทั้งหลายเลย.
บทวา ขโณ โว มา อุปจฺจคา ความวา เพราะเวนจากอักขณะ ๘
ขณะที่ ๙ นี้ อยาไดลวงเลยทานทั้งหลายไปเสีย.
ครั้นวันหนึ่ง พระเถระเห็นทานพระมหาโกฏฐิกะแลว เมื่อจะ
ประกาศคุณของทาน จึงไดกลาวคาถา ๓ คาถา โดยเริ่มตนวา อุปสนฺโต
ดังนี้.
คําวา ธุนาติ ทานกลาวไว โดยมิไดมุงหมายถึงความในขอนั้น
เลย ทานเมื่อจะกลาวอิงอาศัยพระเถระอีก จึงกลาวคําเปนตนวา อปฺปาสิ
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปฺปาสิ ความวา ละแลวไมนาน.
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บทวา อนายาโส ความวา ไมมีความดิ้นรน คือปราศจากทุกข
คือกิเลส.
บทวา วิปฺปสนฺโน อนาวิโล ความวา มีความผองใส คือมีจิต
ผองใสดวยดี เพราะไมมีความไมเชื่อเปนตน ชื่อวาไมขุนมัว เพราะมี
ความดําริไมขุนมัว.
คาถาวา น วิสฺสเส ทานกลาวปรารภพวกพระวัชชีบุตร ผูเชื่อ
พระเทวทัต ชอบใจทิฏฐิของพระเทวทัตนั้นแลว ดํารงอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น วิสฺสเส ความวา ไมพึงคุนเคย คือ
ไมพึงเชื่อ.
บทวา เอกติเยสุ ความวา ในปุถุชนผูมีสภาวะไมมั่นคงบางพวก.
บทวา เอว ความวา เหมือนทานทั้งหลายถึงความคุนเคยวา พระเทวทัตเปนผูปฏิบัติชอบ.
บทวา อคาริสุ แปลวา ในหมูคฤหัสถ.
บทวา สาธูป หุตฺวาน ความวา เพราะขึ้นชื่อวา ความเปนปุถุชน
ยอมเปนผูมีความไมมั่นคง เหมือนหมอน้ําที่ตั้งอยูบนหลังมา และเหมือน
ตอไมที่ฝงลงในกองแกลบฉะนั้น คนบางพวกตอนตนเปนคนดี อยู
ตอมาตอนปลายเปนคนไมดี.
อธิบายวา เหมือนพระเทวทัต ในตอนตนสมบูรณดวยศีล เปน
ผูไดอภิญญาสมาบัติ แตถูกลาภและสักการะเขาครอบงํา บัดนี้ จึงเสื่อมจาก
คุณวิเศษเหมือนกาปกหัก เปนผูไปเกิดในอบาย เพราะฉะนั้น คนเชนนั้น
ไมควรคุนเคยวา เปนคนดี เพราะเพียงแตไดเห็นกันเทานั้น. สวนคน
บางพวกถึงตอนตนจะเปนคนไมดี เพราะไมคบหากัลยาณมิตร แตตอน
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ปลายกลับตนเปนคนดีได เพราะคบหากัลยาณมิตร เพราะฉะนั้น จึงไม
ควรคุนเคยกับคนดีเทียม ๆ เยี่ยงพระเทวทัตวาเปนคนดีเลย.
คนซึ่งมีอุปกิเลสภายในใจ มีกามฉันทะเปนตน ยังไมไปปราศ
ชื่อวาคนไมดี. เมื่อจะแสดงถึงคนที่มีอุปกิเลสไปปราศแลววา เปนคนดี
ทานจึงกลาวคาถาวา กามจฺฉนฺโท ดังนี้เปนตน และเพื่อจะแสดงถึง
ลักษณะของคนดีชั้นสูงสุดโดยไมทั่วไป ทานจึงกลาวคาถา ๒ คาถา โดย
เริ่มตนวา ยสฺส สกฺกริยมานสฺส ดังนี้.
ก็เพื่อจะแสดงถึงคนดีชั้นสูงสุด โดยไมทั่วไป จึงยกพระศาสดาและ
ตนขึ้นเปนอุทาหรณ กลาวคาถาเริ่มตนวา มหาสมุทฺโท ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มหาสมุทฺโท ความวา มหาสมุทร
มหาปฐพี หิน คือภูเขาและลม โดยประเภทที่พัดมาจากทิศตะวันออก
เปนตน ยอมทนไดตออิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ เพราะเปนสภาวะไมมี
เจตนา มิใชอดทนได เพราะกําลังคือความพิจารณาใครครวญ, สวน
พระศาสดาทรงดํารงอยูในความเปนผูคงที่ ชั้นยอดเยี่ยม ดวยอํานาจ
บรรลุถึงพระอรหัต จึงมีความเสมอ ไมมีความหวั่นไหวในอารมณทั้งปวง
มีอิฏฐารมณเปนตน, มหาสมุทรเปนตนเหลานั้น จึงไมควรเปรียบเทียบ
กับความหลุดพนอยางประเสริฐ คือหลุดพนจากกิเลสดวยอรหัตผลของ
พระศาสดาไดเลย คือยอมไมถึงแมทั้งเสี้ยวและทั้งสวน.
บทวา จกฺกานุวตฺตโก ไดแก ผูยงั พระธรรมจักรอันพระศาสดาให
เปนไปแลว ใหเปนไปตาม.
บทวา เถโร ไดแก เปนพระเถระ เพราะเปนพระอเสขะ คือ
ประกอบพรอมดวยศีลขันธเปนตน.
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บทวา มหาาณี แปลวา มีปญญามาก.
บทวา สมาหิโต ไดแก มีความตั้งมั่นดวยอุปจารสมาธิและอัปปปนาสมาธิ และอนุตรสมาธิ.
บทวา ปวาปคฺคิสมาโน ความวา เปนผูประพฤติเชนกับแผนดิน
น้ํา และไฟ เพราะตนเปนผูไมมีความหวั่นไหว ในเมื่อประจวบกับ
อารมณมีอิฏฐารมณเปนตน. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ยอมไมยินดี
ยอมไมยินราย ดังนี้เปนตน.
บทวา ปฺาปารมิต ปตฺโต โดยความวา ถึงฝงแหงสาวกญาณ คือถึง
ที่สุดแหงฝงแลว.
บทวา มหาพุทฺธิ ไดแก ประกอบพรอมไปดวยปญญา ที่ชื่อวา
พุทธิ เพราะกวางขวาง เหตุบรรลุถึงความเปนผูมีปญญามาก กวางขวาง
ราเริง เร็วไว แหลมคม และเปนเครื่องชําแรกกิเลส.
บทวา มหามติ ไดแก ประกอบพรอมไปดวยความรูจักคาดหมาย
นัยอันสําคัญยิ่ง คือรูอนุโลมตามธรรมแลว. จริงอยู พระมหาเถระนี้
ประกอบดวยคุณวิเศษเชนมีปญญามากเปนตน เพราะทานบรรลุถึงคุณ
ทั้งหมดไมมีสวนเหลือ ยิ่งกวาทานผูมีประเภทแหงปญญา เปน ๔ สวน
๑๖ สวน ๔๔ สวน และ ๗๓ สวน จึงสมควรที่จะเรียกวา มหาพุทธิ
ผูมีปญญามากยิ่งนัก, เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา:ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรเปนบัณฑิต
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรเปนผูมีปญญามาก
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรเปนผูมีปญญากวางขวาง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรเปนผูมีปญญาราเริง
๑. ม. อุ. ๑๔/ขอ ๑๕๔.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรเปนผูมีปญญาวองไว
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรเปนผูมีปญญาแหลมคม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรเปนผูมีปญญาเครื่อง
ชําแรกกิเลส ดังนีเ้ ปนตน.
บัณฑิตพึงทราบความรูอยางแจมแจง ในสวนแหงความเปนบัณฑิต
เปนตน ในขอนั้นดังตอไปนี้ :- บุคคลจะเปนบัณฑิตก็ดวยเหตุ ๔ ประการ
เหลานี้ คือความเปนผูฉลาดในธาตุ ความเปนผูฉลาดในอายตนะ ความ
เปนผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท และความเปนผูฉลาดในฐานะและอฐานะ
ดังนี้.
ในการแสดงวิภาคแหงความเปนผูมีปญญามากเปนตน มีพระบาลี
ดังตอไปนี้ :ชื่อวา ปญญาใหญเปนไฉน ? ชื่อวา ปญญาใหญ
เพราะอรรถวา กําหนดอรรถใหญ, กําหนดธรรมใหญ.
กําหนดนิรุตติใหญ, กําหนดปฏิภาณใหญ, กําหนดศีลขันธ
ใหญ, กําหนดสมาธิขันธใหญ, กําหนดปญญาขันธใหญ,
กําหนดวิมุตติขันธใหญ, กําหนดวิมุตติญาณทัสสนขันธ
ใหญ, กําหนดฐานะและอฐานะใหญ, กําหนดวิหารสมาบัติใหญ, กําหนดอริยสัจใหญ, กําหนดสติปฏฐานใหญ,
กําหนดสัมมัปปธานใหญ, กําหนดอิทธิบาทใหญ, กําหนด
อินทรียใหญ, กําหนดพละใหญ, กําหนดโพชฌงคใหญ,
กําหนดอริยมรรคใหญ, กําหนดสามัญญผลใหญ , กําหนด
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/ ขอ ๖๖๕.
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อภิญญาใหญ กําหนดนิพพานอันเปนประโยชนอยางยิ่ง
ใหญ นี้เปนปญญาใหญ.
ปุถุปญญา เปนไฉน ? ชื่อวาปญญาหนา เพราะอรรถ
วา ญาณเปนไปในขันธตาง ๆ มา ในธาตุตาง ๆ มาก
ในอายตนะตาง ๆ มาก ในปฏิจจสมุปบาทตาง ๆ มาก
ในความไดเนื่อง ๆ ซึ่งความสูญตาง ๆ มาก ในอรรถ
ตาง ๆ มาก ในธรรมตาง ๆ มาก ในนิรุตติตาง ๆ มา
ในปฏิภาณตาง ๆ มาก ในศีลขันธตาง ๆ มาก ในสมาธิขันธตาง ๆ มาก ในปญญาขันธตาง ๆ มาก ในวิมุตติขันธตาง ๆ มาก ในวิมุตติญาณทัสสนขันธตาง ๆ มาก
ในฐานะและอฐานะตาง ๆ มาก ในวิหารสมาบัติตาง ๆ
มาก ในอริยสัจตาง ๆ มาก ในสติปฏฐานตาง ๆ มาก
ในสัมมัปปธานตาง ๆ มาก ในอิทธิบาทตาง ๆ มาก ใน
อินทรียตาง ๆ มาก ในพละตาง ๆ มาก ในโพชฌงค
ตาง ๆ มาก ในอริยมรรคตาง ๆ มาก ในสามัญญผล
ตาง ๆ มาก ในอภิญญาตาง ๆ มาก ในนิพพานอันเปน
ประโยชนอยางยิ่ง ลวงธรรมที่ทั่วไปแกปุถชุ น นี้เปน
ปุถุปญญา.
หาสปญญาเปนไฉน ? ชื่อวาหาสปญญา เพราะ
อรรถวา บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความราเริงมาก มีความ
พอใจมาก มีความยินดีมาก มีความปราโมทยมาก
บําเพ็ญศีลใหบริบูรณ ชื่อวาหาสปญญา เพราะอรรถวา
๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/ขอ ๖๖๖. ๒. ขุ. ป. ๓๑/ขอ ๖๗๔.
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มีความราเริงมาก ฯลฯ มีความปราโมทยมาก บําเพ็ญ
อินทรียสังวรใหบริบรู ณ เพราะอรรถวา มีความราเริง
มาก ฯลฯ มีความปราโมทยมาก บําเพ็ญตนรูจัก
ประมาณในโภชนะ เพราะอรรถวา มีความราเริงมาก ฯลฯ
มีความปราโมทยมาก บําเพ็ญชาคริยานุโยค เพราะ
อรรถวา มีความราเริงมาก ฯ ล ฯ มีความปราโมทยมาก
บําเพ็ญศีลขันธ ฯ ล ฯ สมาธิขันธ วิมุตติขันธ วิมุตติญาณทัสสนขันธ ฯ ล ฯ ยอมตรัสรูตลอด. บําเพ็ญวิหารสมาบัติทั้งหลายได ยอมตรัสรูตลอดอริยสัจ ๔ ยอม
เจริญสติปฏฐาน ๔ ยอมเจริญสัมมัปปธาน ๔ ยอม
เจริญอิทธิบาท ๔ ยอมเจริญอินทรีย ๕ ยอมเจริญพละ
๕ ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมเจริญอริยมรรค ฯ ล ฯ
ชื่อวาหาสปญญา เพราะอรรถวา ยอมทําใหแจงไดซึ่ง
สามัญญผล. ชื่อวาหาสปญญา เพราะอรรถวา มีความ
ราเริงมาก มีความพอใจมาก มีความยินดีมาก มีความ
ปราโมทยมาก ยอมตรัสรูแจงซึ่งอภิญญา, ชื่อวาหาสปญญา เพราะอรรถวา มีความราเริงมาก มีความพอใจ
มาก มีความยินดีมา มีความปราโมทยมาก ยอมทําให
แจงซึง่ พระนิพพานอันเปนประโยชนอยางยิ่ง.
ชวนปญญาเปนไฉน ? ชื่อวาชวนปญญา เพราะอรรถวา
ปญญาแลนไปสูรูปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีตอนาคต
และปจจุบัน ฯ ล ฯ มีอยูในที่ไกลหรือมีอยูใ นที่ใกล โดย
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/ขอ ๖๗๕.
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ความเปนของไมเที่ยงไดไว แลนไปโดยความเปนทุกข
ไดไว แลนไปโดยความเปนอนัตตาไดไว แลนไปสู
เวทนา ฯลฯ วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทัง้ ที่เปนอดีต
อนาคต และปจจุบนั ฯ ล ฯ แลนไปสูวิญญาณทั้งหมด
โดยความไมเที่ยงไดไว แลนไปโดยความเปนทุกขไดไว
แลนไปโดยความเปนอนัตตาไดไว. แลนไปสูจักษุ ฯ ล ฯ
ชราและมรณะ ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน
โดยความเปนของไมเที่ยงไดไว แลนไปโดยความเปน
ทุกขไดไว แลนไปโดยความเปนอนัตตาไดไว.
ชื่อวาขวนปญญา เพราะอรรถวา ปญญาเทียบเคียง
พินิจ พิจารณา ทําใหแจมแจงวา รูปทั้งที่เปนอดีต
อนาคต และปจจุบัน ไมเที่ยง เพราะอรรถวา สิ้นไป
เปนทุกข เพราะอรรถวา เปนสิง่ ที่นากลัว เปนอนัตตา
เพราะอรรถวา ไมมีแกนสาร แลวแลนไปในพระนิพพาน
เปนที่ดับรูปไดไว ฯ ล ฯ เวทนา ฯ ล ฯ สัญญา ฯ ล ฯ
สังขาร ฯ ล ฯ วิญญาณ. ชื่อวาชวนปญญา เพราะอรรถ
วา ปญญาเทียบเคียง พินิจ พิจารณา ทําใหแจมแจงวา
จักษุ ฯลฯ ชรามรณะ ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และ
ปจจุบนั ไมเที่ยง เพราะอรรถวา สิ้นไป เปนทุกข
เพราะอรรถวา เปนสิ่งที่นากลัว เปนอนัตตา เพราะ
อรรถวา ไมมีแกนสาร แลวแลนไปในพระนิพพานเปน
ที่ดับชรามรณะไดไว.
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ชือ่ วาชวนปญญา เพราะอรรถวา ปญญาเทียบเคียง
พินิจ พิจารณา ทําใหแจมแจงวา รูปทั้งที่เปนอดีต
อนาคต และปจจุบัน เปนของไมเที่ยง อันปจจัยปรุง
แตง อาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไป เสื่อมไป คลายไป
ดับไปเปนธรรมดาแลว แลนไปในพระนิพพานเปนที่ดับ
รูปไดไว. เวทนา ฯ ล ฯ สัญญา ฯ ล ฯ สังขาร ฯ ล ฯ
วิญญาณ. ชื่อวาชวนปญญา เพราะอรรถวา ปญญา
เทียบเคียง พินจิ พิจารณา ทําใหแจมแจงวา จักษุ ฯลฯ
ชราและมรณะ ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน
เปนของไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิดขึ้น มี
ความสิน้ ไป เสื่อมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดา
แลวแลนไปในพระนิพพาน อันเปนทีด่ ับชราและมรณะ
ไดไว.
ติกขปญญาเปนไฉน ? ชื่อวาติกขปญญา เพราะ
อรรถวา ทําลายกิเลสไดไว ไมรับรองไว ยอมละ
บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมีตอไปซึ่งกามวิตก
ที่เกิดขึ้นแลว, ชื่อวาติกขปญญา เพราะอรรถวา ไมรับ
รองไว ยอมละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี
ตอไป ซึ่งพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแลว ไมรับรองไว ฯ ล ฯ
ซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแลว, ชื่อวาติกขปญญา เพราะ
อรรถวา ไมรับรองไว ยอมละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด
ใหถงึ ความไมมีตอไป ซึ่งอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึน้
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/ ขอ ๖๗๑.
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แลว, ชื่อวาติกขปญญา เพราะอรรถวา ไมรบั รองไว
ยอมละ บรรเทา ทําใหสนิ้ สุด ใหถึงความไมมีตอไป
ซึง่ ราคะที่เกิดขึ้นแลว ฯ ล ฯ ซึ่งโทสะที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ
ซึ่งโมหะที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ ซึ่งความโกรธที่เกิดขึ้นแลว
ฯ ล ฯ ซึ่งอุปนาหะที่เกิดขึ้นแลว ฯ ล ฯ ซึ่งมักขะ ปลาสะ
อิสสา มัจฉริยะ มายา สาไถย ถัมภะ สารัมภะ มานะ
อติมานะ มทะ ปมาทะ กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง
อภิสังขารทั้งปวง ฯ ล ฯ กรรมอันเปนเหตุใหไปสูภพทั้งปวง
ที่เกิดขึ้นแลว. ชื่อวาติกขปญญา เพราะอรรถวา ปญญา
เปนเหตุใหบุคคลไดบรรลุ ทําใหแจง ถูกตองอริยมรรค ๔
สามัญญผล ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ ณ อาสนะเดียว.
นิพเพธิกปญญาเปนไฉน ? ชื่อวานิพเพธิกปญญา
เพราะอรรถวา บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมากไปดวย
ความสะดุง ความหวาดเสียว ความเบื่อหนาย ความ
ระอา ความไมพอใจ เบือนหนาออก ไมยินดีในสังขาร
ทั้งปวง ยอมเบื่อหนาย ทําลายกองโลภะที่ไมเคยเบื่อ
หนาย ที่ไมเคยทําลายในสังขารทั้งปวง, ชื่อวานิพเพธิกปญญา เพราะอรรถวา ยอมเบื่อหนาย ทําลายกองโทสะ
ที่ไมเคยเบื่อหนาย ที่ไมเคยทําลาย ชื่อวานิพเพธิกปญญา เพราะอรรถวา ยอมเบื่อหนาย ทําลายกองโมหะ
ที่ไมเคยเบื่อหนาย ที่ไมเคยทําลาย, ชื่อวานิพเพธิกปญญา เพราะอรรถวา ยอมเบื่อหนาย ทําลายโกธะ ฯ ล ฯ
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/ขอ ๖๗๗.
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อุปนาหะ ฯ ล ฯ กรรมอันเปนเหตุใหไปสูภพทั้งปวงที่ไม
เคยเบื่อหนาย ที่ไมเคยทําลาย.
ทานกลาวคําวา มหาพุทฺธิ มีปญญามาก ไว เพราะพระเถระ
ประกอบพรอมดวยปญญาอยางมากมาย มีวิภาคตามที่กลาวไวแลว ดวย
ประการฉะนี้.
อนึ่ง บัณฑิตพึงทราบความที่พระเถระนี้มีปญญามาก แมดวยอํานาจ
ธรรมตามลําดับบท และวิปสสนา. สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา : ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรเห็นแจงธรรมตามลําดับ
บทไดเพียงกึ่งเดือน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในการเห็น
แจงธรรมตามลําดับบทของพระสารีบุตรนั้น มีดังตอไปนี้ :ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องนี้พระสารีบุตร สงัด
จากกามทั้งหลาย ฯ ล ฯ เขาปฐมฌานอยู. ธรรมใน
ปฐมฌานคือวิตก ฯ ล ฯ จิตเตกัคคตา ผัสสะ เวทนา
สัญญา เจตนา จิต ฉันทะ อธิโมกข วิริยะ สติ
อุเปกขา มนสิการ. เปนอันสารีบุตรกําหนดธรรมไดตาม
ลําดับบท เปนอันสารีบุตรรูแจงแลว ทั้งที่เกิดขึ้น ตั้ง
อยู และถึงความดับ. เธอรูชัดอยางนี้วา ดวยประการนี้
เปนอันวา ธรรมที่ไมมีแกเรา ยอมมี ทีม่ แี ลว ยอม
เสื่อมไป เธอไมยินดีไมยินราย อันกิเลสไมอาศัย ไม
พัวพัน พนวิเศษแลว พรากไดแลวในธรรมนั้น ๆ มี
๑

๑. ม. อุ ๑๔/ขอ ๑๕๙-๑๖๕. อนุปทสูตร.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 297

ใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู, ยอมรูชัด
วา ยังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู และมีความ
เห็นตอไปวา ผูที่ทําเครื่องสลัดออกนั้นใหมาก ก็มีอยู.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก สารีบุตร
เขาทุติยฌาน ฯ ล ฯ เพราะสงบวิตกและวิจาร. เขาตติยฌานอยู. เขาจตุตถฌานอยู. เขาอากาสานัญจายตนะอยู.
เขาวิญญาณัญจายตนะอยู. เขาอากิญจัญญายตนะอยู.
สารีบุตรลวงอากิญจัญญายตนฌาน โดยประการทั้งปวง
แลว เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู. เธอเปนผูมี
สติออกจากสมาบัตินั้น ครั้นเธอมีสติออกจากสมาบัตินั้น
แลว พิจารณาเห็นธรรมที่ลวงแลว ดับแลว แปรปรวน
ไปแลววา ดวยประการฉะนี้ เปนอันวาธรรมที่ไมมีแกเรา
ยอมมี ที่มีแลวยอมเสื่อมไป. เธอไมยินดีไมยินราย
อันกิเลสไมอาศัย ไมพัวพัน พนวิเศษแลว พรากได
แลวในธรรมนั้น ๆ มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดน
ไดแลวอยู ยอมรูชดั วา ยังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้น
ไปอยู และมีความเห็นตอไปวา ผูที่ทําเครื่องสลัดออก
นั้นใหมาก ก็มีอยู.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก สารีบุตร
ลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน โดยประการทั้งปวง
แลว เขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู. เพราะเห็นดวยปญญา
อาสวะของเธอจึงเปนอันสิ้นไป. เธอยอมมีสติออกจาก
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สมาบัตินั้น ครัน้ เธอมีสติออกจากสมาบัตินั้นแลว ยอม
พิจารณาเห็นธรรมที่ลวงแลว ดับแลว แปรปรวนไปแลว
วา ดวยประการนี้ เปนอันวา ธรรมที่ไมมีแกเรา ยอมมี
ที่มแี ลว ยอมเสือ่ มไป. เธอไมยินดีไมยินราย อันกิเลส
ไมอาศัย ไมพัวพัน พนวิเศษแลว พรากไดเเลวในธรรม
นั้น ๆ มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดเเลวอยู
ยอมรูชัดวา ยังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู และ
มีความเห็นตอไปวา ผูทที่ ําเครื่องสลัดออกนั้นใหมาก
ก็มอี ยู.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูกลาวชอบ พึงกลาวชมภิกษุ
รูปใดวา เปนผูถ ึงความชํานาญ ถึงความสําเร็จในอริยศีล,
เปนผูถึงความชํานาญ ถึงความสําเร็จในอริยสมาธิ, เปน
ผูถึงความชํานาญ ถึงความสําเร็จในอริยปญญา, เปนผู
ถึงความชํานาญ ถึงความสําเร็จในอริยวิมุตติ ภิกษุรูป
นั้น คือสารีบุตรนั่นเอง ที่ผูกลาวชอบ พึงกลาวชม ดังนี้.
อธิบายวา พระเถระชื่อวา เปนผูมีปญญามาก เพราะประกอบ
พรอมดวยความรูอยางกวางขวาง เพราะบรรลุถงึ ความเปนผูมีปญญามาก
กวางขวาง ราเริง เร็วไว แหลมคม และเปนเครื่องชําแรกกิเลส ดวย
ประการฉะนี้. สวนความรูที่อนุโลมตามธรรม บัณฑิตพึงแสดงดวย
สัมปสาทนียสูตรเถิด. จริงอยู พระสูตรนั้น การคาดหมายของพระเถระ
ทานกลาวไววาเปนเชนกับพระสัพพัญุตญาณ.
บทวา อชโฬ ชฬสมาโน ความวา ไมใชเปนคนเขลา แมโดย
๑

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/ขอ ๗๓-๙๓.
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ประการทั้งปวง เพราะทานเปนผูสูงสุดดวยปญญา ในบรรดาสาวกทั้งหลาย
แตทําเชนกับคนเขลา คือทําที่เหมือนคนโง เพราะแสดงทําคนดุจคนที่ไม
รูอะไร เพราะทานเปนผูมีความปรารถนานอยยิ่งนัก เปนผูดับ คือเปน
ผูเย็นสนิท เพราะไมมีความทุกขรอนคือกิเลส เที่ยวไปในกาลทุกเมื่อ คือ
อยูเปนนิตย.
คาถาวา ปริจิณฺโณ นี้ พระเถระเมื่อจะประกาศถึงกิจที่ตนไดทําไว
จึงไดกลาวถึงคาถานั้น ก็มีเนื้อความดังที่ไดกลาวไวแลวนั่นแล.
ก็คาถาวา สมฺปาเทถปฺปมาเทน นี้ พระเถระก็กลาวไว โดยมุงที่
ที่จะใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลายผูพากันมาประชุม
ในเวลาที่ตนจะปรินิพพาน, ถึงคาถานั้น ก็มีเนื้อความดังที่ไดกลาวไวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาสาริปุตตเถรคาถาที่ ๒
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๓. อานันทเถรคาถา
วาดวยความเปนผูทรงธรรม
[๓๙๗] บัณฑิต ไมควรทําตนใหเปนมิตรสหายกับคนที่ชอบ
สอเสียด มักโกรธ ตระหนี่ และผูปรารถนาใหผูอื่นพินาศ
เพราะการสมาคมกับคนชั่ว เปนความลามก แตบัณฑิต
ควรทําตนใหเปนมิตรสหายกับคนผูมีศรัทธา มีศีลนารัก
มีปญญา และเปนคนไดสดับเลาเรียนมามาก เพราะการ
สมาคมกับคนดี ยอมมีแตความเจริญอยางเดียว เชิญดู
รางกายอันมีกระดูก ๓๐๐ ทอน ซึ่งมีเอ็นใหญนอยผูกขึ้น
เปนโครงตั้งไว อันบุญกรรมตบแตงใหวิจิตร มีแผลทั่ว
ทุกแหง กระสับกระสาย คนโงเขลาพากันดําริเปนอันมาก
ไมมีความยั่งยืนตั้งมั่น พระอานนทเถระผูโคดมโคตร เปน
ผูไดสดับมามาก มีถอยคําไพเราะ เปนผูอุปฏฐากพระพุทธเจา ปลงภาระลงแลว บรรลุอรหัต สําเร็จการนอน
พระอานนทเถระสิ้นอาสวะแลว ปราศจากกิเลสเครื่อง
เกาะเกี่ยวแลว ลวงธรรมเปนเครื่องของแลว ดับสนิท
ถึงฝงแหงชาติและชรา ทรงไวแตรางกายอันมีในที่สุด
ธรรมทั้งหลายของพระพุทธเจา ผูเปนเผาพันธุแหง
พระอาทิตย ตั้งอยูแลวในบุคคลใด บุคคลนั้นคือ พระอานนทเถระผูโคตมะ ชื่อวายอมตั้งอยูในมรรคเปนทาง
ไปสูนพิ พาน พระอานนทเถระไดเรียนธรรมจากพระ-
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พุทธเจามา ๘๒,๐๐๐ ธรรมขันธ ไดเรียนมาจากสํานักภิกษุ
มีพระธรรมเสนาบดีเปนตน ๒,๐๐๐ ธรรมขันธ จึงรวมเปน
ธรรมที่คลองปากขึ้นใจ ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ คนที่เปนชาย
มีการศึกษาเลาเรียนมานอย ยอมแกเปลา เหมือนกับโค
ที่มกี ําลังแตเขาไมไดใชงานฉะนั้น เนื้อยอมเจริญแกเขา
ปญญาไมเจริญแกเขา ผูใดเลาเรียนมามาก ดูหมิ่นผู
ที่ศึกษาเลาเรียนมานอยดวยการสดับ แตเขาไมไดปฏิบัติ
ตามที่เลาเรียนมา ยอมปรากฏแกเรา เหมือนคนตาบอด
ถือดวงไฟไปฉะนั้น บุคคลควรเขาไปนั่งใกลผูที่ศึกษามา
มาก แตไมควรทําสุตะที่ตนไดมาใหพินาศ เพราะสุตะ
ที่ตนไดมานั้น เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย เพราะฉะนั้น
จึงควรเปนผูทรงธรรม บุคคลผูรูอักษรทัง้ เบื้องตนและ
เบื้องปลาย รูอรรถแหงภาษิต ฉลาดในนิรุตติและบท
ยอมเลาเรียนธรรม ใหเปนการเลาเรียนดี และพิจารณา
เนื้อความ เปนผูกระทําความพอใจดวยความอดทน
พยายามพิจารณา ดังความเพียร ในเวลาพยายามมีจิต
ตั้งมั่นดวยดีในภายใน บุคคลควรคบหาทานผูเปนพหูสูต
ทรงธรรม มีปญญา เปนสาวกของพระพุทธเจา หวัง
การรูแจงธรรมเชนนั้นเถิด บุคคลผูเปนพหูสูตทรงธรรม
แหงพระพุทธเจาผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เปนดวงตา
ของโลกทั่วไป ผูทเี่ ปนพหูสูตนั้น เปนผูอันมหาชนควรบูชา
ภิกษุมีธรรมเปนที่ยนิ ดี ยินดีแลวในธรรม คนควาธรรม
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ระลึกถึงธรรม ยอมไมเสื่อมไปจากสัพธรรม เมื่อกายและ
ชีวติ ของตนเสื่อมไป ภิกษุผูหนักในความตระหนี่กาย ติด
อยูด วยควานสุขทางรางกาย ไมขวนขวายบําเพ็ญเพียร
ความผาสุกทางสมณะจักมีแตที่ไหน ทิศทั้งหมดไมปรากฏ
ธรรมทั้งหลายไมแจมแจง ในเมื่อทานธรรมเสนาบดีผู
เปนกัลยาณมิตร นิพพานแลว โลกทั้งหมดนี้ปรากฏ
เหมือนความมืดมน กายคตาสติยอมนํามาซึ่งประโยชน
โดยสวนเดียวฉันใด กัลยาณมิตรเชนนั้น ยอมไมมแี ก
ภิกษุผูมีสหายลวงลับไปแลว มีพระศาสดานิพพานไปแลว
ฉันนั้น มิตรเกาพากันลวงลับไปแลว จิตของเราไมสมาคม
ดวยมิตรใหม วันนี้เราจะเพงฌานอยูผูเดียว เหมือนกับ
นกที่อยูในรังในฤดูฝนฉะนั้น.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสกะพระอานนทดวยพระคาถา ๑ พระคาถา ความวา
เธออยาหามประชาชนเปนอันมาก ที่พากันมาแต
ตางประเทศ ในเมื่อลวงเวลาเฝา เพราะประชุมชนเหลา
นัน้ เปนผูมุงจะฟงธรรม จงเขามาหาเราได เวลานี้เปน
เวลาที่จะเห็นเรา.
พระอานนทเถระจึงกลาวเปนคาถาตอไปวา
พระศาสดาผูมีจักษุ ทรงประทานโอกาสใหประชุม
ชนที่พากันมาแตตางประเทศ ในเมื่อลวงเวลาเฝา ไม
ทรงหาม เมื่อเรายังเปนพระเสขบุคคลอยู ๒๕ ป กามสัญญาไมเกิดขึ้นเลย เชิญดูความที่ธรรมเปนธรรมดี เมื่อ
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เรายังเปนพระเสขบุคคลอยู ๒๕ ป โทสสัญญาไมเกิดขึ้น
เลย เชิญดูความที่ธรรมเปนธรรมดี เราไดอุปฏฐากพระผูม ีภาคเจาดวยเมตตากายกรรม เหมือนพระฉายาติดตาม
พระองคอยู ๒๕ ป เราอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจาดวย
เมตตาวจีกรรม เหมือนพระฉายาติดตามพระองคอยู ๒๕
ป เราอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจาดวยเมคตามโนกรรม
เหมือนพระฉายาติดตามพระองคอยู ๒๕ ป เมือ่ พระพุทธองคเสด็จดําเนินไป เราก็ไดเดินตามไปเบื้องพระปฤษฎางคของพระองค เมื่อพระองคทรงแสดงธรรมอยู
ญาณเกิดขึ้นแกเรา เปนผูมกี ิจที่จะตองทํา ยังเปนพระเสขะยังไมบรรลุอรหัต พระศาสดาพระองคใดเปนผูทรง
อนุเคราะหเรา พระศาสดาพระองคนั้น ไดเสด็จ
ปรินิพพานไปเสียกอนแลว เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา
ผูถ ือความเปนผูประเสริฐโดยอาการทั้งปวง เสด็จปรินิพพานแลว ครัง้ นั้น ไดเกิดมีความหวาดเสียวและไดเกิด
ขนพองสยองเกลา.
พระสังคีติกาจารยเมื่อจะสรรเสริญพระอานนทเถระ ไดรจนาคาถา ๓ คาถา
ความวา
พระอานนทเถระเปนพหูสูต ทรงธรรม เปนผูรักษา
คลังพระธรรมของพระพุทธเจา ผูทรงแสวงหาพระคุณอัน
ยิ่งใหญ เปนดวงตาของโลกทั่วไป ปรินิพพานไปเสียแลว
พระอานนทเถระเปนพหูสูต ทรงธรรม เปนผูรักษาคลัง
พระธรรมของพระพุทธเจา ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ
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เปนดวงตาของชาวโลกทั่วไป เปนผูกําจัดความมืดมนที่
เปนเหตุทําใหเปนดังคนตาบอดไดแลว พระอานนทเถระ
เปนผูมีคติ มีสติ และธิติ เปนผูแสวงคุณ เปนผูทรงจํา
พระสัทธรรมไวได เปนบอเกิดแหงรัตนะ.
พระอานนทเถระ กอนแตนิพพานไดกลาวคาถา ความวา
เรามีความคุนเคยกับพระศาสดา เราทําคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาเสร็จแลว ปลงภาระหนักลงแลว ถอน
ตัณหาเครื่องนําไปสูภพไดแลว.
จบอานันทเถรคาถาที่ ๓

รวมพระเถระ
พระเถระ ๓ รูปนี้ คือ พระปุสสเถระ ๑ พระสารีบุตรเถระ ๑
พระอานนทเถระ ๑ ทานนิพนธคาถาไวในติงสนิบาตนั้น รวม ๑๐๕ คาถา
ฉะนั้นแล.
จบติงสนิบาต

อรรถกถาอานันทเถรคาถา
คาถาของทานพระอานนทเถระ มีคําเริ่มตนวา ปสุเณน จ โกธเนน
ดังนี้. เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
ทานพระอานนทเถระแมนี้ เปนผูไดบําเพ็ญบารมีมาแลว ในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา
ปทุมุตตระ บังเกิดเปนพี่ชายตางมารดา แหงพระศาสดา ในหังสวดีนคร,
ทานไดมีชื่อวา สุมนะ สวนพระบิดาของทาน ไดมีพระนามวา พระเจา
อานันทะ. เมื่อสุมนกุมาร ผูเปนพระราชโอรสของตน เจริญวัยแลว
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พระองคไดทรงพระราชทานเนื้อที่ใหครอบครองพระนคร ประมาณได
๑๒๐ โยชน แหงกรุงหังสวดี. พระราชกุมารนั้นบางคราวก็เสด็จมาเฝา
พระศาสดา และพระราชบิดา. ในกาลนั้น พระราชาทรงบํารุงพระศาสดา
และพระภิกษุสงฆประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ดวยพระองคเอง. ไมยอมให
คนเหลาอื่นบํารุงบาง.
สมัยนัน้ ปจจันตชนบท ไดมีการจลาจลขึ้น. พระราชกุมาร ไม
ยอมกราบบังคมทูลใหพระราชาไดทรงทราบวา ปจจันตชนบทเกิดมีการ
จลาจล พระองคเทานั้น จัดการปราบจลาจลนั้นเสียจนสงบ. พระราชา
ทรงทราบเหตุการณนั้นแลว ทรงเบิกบานพระทัยยิ่งนัก รับสั่งเรียกหา
พระราชโอรสมาแลวตรัสวา ลูกเอย พอจะใหพรแกเจา เจาจงรับพรนะ.
พระราชกุมารกราบบังคมทูลวา หมอมฉัน ตองการจะใชชีวิตทําการบํารุง
พระศาสดา และภิกษุสงฆใหตลอด ๓ เดือน. พระราชาตรัสวา พรนั้น
เจาไมอาจจะทํา, จงกลาวขออยางอื่นเถิด. พระราชกุมาร กราบทูลวา
ขาแตสมมติเทพ ธรรมดาพระมหากษัตริยทั้งหลายไมตรัสถอยคําเปน
สอง. ขอจงพระราชทานพรนั้นแกหมอมฉันเถิด, หมอมฉันไมตองการ
สิ่งอื่น. พระราชาตรัสวา ถาพระศาสดา ทรงอนุญาต, ก็จงใหทาน
ตามสบายเถิด. พระราชกุมารนั้นเสด็จไปยังพระวิหาร เพื่อประสงควา
เราจักรูความคิดของพระศาสดา. ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรง
ทําภัตกิจเสร็จสิ้นแลว จึงเสด็จเขาไปยังพระคันธกุฎี, พระราชกุมารนั้น
จึงเขาไปหาภิกษุทั้งหลายแลว ตรัสวา ขาแตทานผูเจริญ เรามาเพื่อเขา
เฝาพระผูมีพระภาคเจา, ขอทานจงชี้พระผูมีพระภาคเจาแกเราเถิด. ภิกษุ
ทั้งหลายกลาววา พระเถระชื่อวา สุมนะเปนอุปฏฐาก, จงไปยังสํานัก
ของพระเถระนั้นเถอะ. พระราชกุมารนั้น เขาไปหาพระเถระแลว ถวาย
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บังคมแลวตรัสวา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานจงแสดงพระศาสดาแกเราเถิด.
ลําดับนั้น พระเถระเมื่อพระราชกุมารนั้นเห็นอยูนั่นแหละ จึงดําลงดิน
ไปแลว เขาเฝาพระศาสดากราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระราชบุตร
จะมาเฝาพระองค. พระศาสดาตรัสวา ภิกษุ ถาอยางนั้น เธอจงใหปูลาด
อาสนะไวขางนอก. พระเถระ ทั้งทีพ่ ระกุมารนั้นเห็นอยูนั่นแหละ รับ
พุทธอาสนแลว ดําลงภายในพระคันธกุฎีแลว ปรากฏภายนอกบริเวณ
ใหปูลาดอาสนะไวบริเวณพระคันธกุฎี. พระกุมารเห็นเหตุนั้นแลวเกิด
ความคิดขึ้นวา พระเถระนี้สําคัญยิ่งนัก.
แมพระผูมีพระภาคเจา เสด็จออกจากพระคันธกุฎีแลว ประทับ
นั่งบนอาสนะที่พระเถระปูลาดแลว. พระราชบุตรถวายบังคมพระศาสดา
แลว ทําปฏิสันถารแลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเถระรูปนี้
เห็นทีจะมีความคุนเคยในพระศาสนาของพระองค. พระศาสดาตรัสวา
ใชแลวกุมาร เปนผูมีความคุนเคย. พระราชกุมารตรัสถามวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ภิกษุนี้ทําอยางไรจึงมีความคุนเคย. พระศาสดาตรัสวา กระทําบุญ
ทั้งหลาย มีทานเปนตนไว. พระราชกุมารตรัสวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
แมขาพระองคจงเปนผูมีความคุนเคยในพระพุทธศาสนา ในอนาคตกาลเหมือนพระเถระรูปนี้เถิด แลวถวายภัตตามขอบเขตกําหนดตลอด
๗ วันแลว ในวันที่ ๗ กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
ไดวาระบํารุงพระองคตลอด ๓ เดือน จากสํานักพระบิดาของขาพระองค
ขอพระองคทรงยับยั้งอยูจําพรรษาตลอด ๓ เดือน เพื่อขาพระองคเถิด,
พระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาวา ประโยชนในการไปในที่นั้น จะมี
หรือไมหนอ ทรงเห็นวามี จึงตรัสวา กุมาร พระตถาคตทั้งหลาย ยอม
ยินดียิ่ง ในเรือนวางเปลาแล. พระกุมารตรัสวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
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ขาพระองคทราบพระดํารัสแลว, ขาแตพระสุคตเจา ขาพระองคทราบ
พระดํารัสแลว, ดังนี้แลว ใหพระพุทธเจารับปฏิญญาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคไปถึงแลว กอนอืน่ จะใหคนสรางวิหาร, เมื่อขาพระองค
สงขาวสาสนแลว ขอพระองคจงเสด็จมาพรอมกับภิกษุ ๑๐๐,๐๐๐ รูป
ดังนี้แลว ไปเฝาพระราชบิดาแลว ถวายบังคมพระราชบิดา ดวยพระดํารัสวา ขาแตสมมติเทพ พระผูมีพระภาคเจา ทรงใหปฏิญญาแก
ขาพระองคแลว, เมื่อขาพระองคสงขาวสาสนไปแลว พึงไดพบพระผูมีพระภาคเจาเปนแน ดังนี้แลวจึงออกไป เมื่อจะสรางวิหารในเนื้อที่ทุก ๆ
โยชน เสด็จไปสูหนทางไกลถึง ๑๒๐ โยชน. ก็ครั้นเสด็จไปแลว พิจารณา
ถึงสถานที่สรางวิหารในพระนครของพระองค เห็นอุทยานของโสภณกุฎมพี จึงซื้อดวยทรัพย ๑๐๐,๐๐๐ แลวสละทรัพย ๑๐๐,๐๐๐ ใหสราง
วิหาร. ครั้นใหสรางพระคันธกุฎีสําหรับพระผูมีพระภาคเจา และใหสราง
กุฎีที่เรนและมณฑป เพือ่ เปนที่พักกลางคืนและกลางวันสําหรับหมูภิกษุ
ที่เหลือในที่นั้นแลว ใหตั้งกําแพงลอมรอบ และซุมประตูแลว จึงสง
สาสนไปยังสํานักพระราชบิดาวา การงานของขาพระองคเสร็จแลว, ขอ
พระองค จงสงสาสนไปยังพระศาสดา.
พระราชาทรงนิมนตใหพระผูมีพระภาคเจาเสวยเสร็จแลว กราบทูล
วา ขาแดพระผูมีพระภาคเจา การงานของสุมนะ สําเร็จแลว, บัดนี้ หวังการ
เสด็จไปของพระองค. พระผูมีพระภาคเจามีภิกษุ ๑๐๐,๐๐๐ รูป แวดลอม
แลว ไดเสด็จไปประทับอยูในวิหารทุก ๆ โยชน. พระกุมารทรงทราบวา
พระศาสดาจะเสด็จมา จึงเสด็จไปตอนรับในที่โยชนหนึ่ง นําเอาของหอม
และดอกไมเปนตนบูชา นิมนตใหเสด็จเขาไปยังวิหารที่สรางดวยทรัพย
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๑๐๐,๐๐๐ ในอุทยานชือ่ วา โสภณะ ที่ซื้อดวยทรัพย ๑๐๐,๐๐๐ แลว
มอบถวายวิหารนั้น ดวยพระดํารัสวา:ขาแตพระมหามุนีเจา ขอพระองคจงทรงรับอุทยาน
ชื่อโสภณะ ที่ขาพระองคซื้อดวยทรัพย ๑๐๐,๐๐๐ แลว
สรางดวยทรัพย ๑๐๐,๐๐๐ เถิด.
ในวันเขาพรรษา พระกุมารนั้น ยังมหาทานใหเปนไปแลว มอบหมาย
หนาที่การงานใหบุตรและภรรยา อีกทั้งพวกอํามาตย ดวยพระดํารัสวา
พวกทานพึงใหทาน โดยทํานองนี้แหละ แลวพระองคเองก็อยูในที่ใกล
สถานที่อยูของพระสุมนเถระนั่นแล ทําการบํารุงพระศาสดาตลอด ๓ เดือน
เมื่อใกลถึงวันปวารณา จึงเขาไปสูบานแลว ยังมหาทานใหเปนไปตลอด
๗ วัน ในวันที่ ๗ จึงจัดวางผาไตรจีวรทั้งหลาย ที่แทบพระบาทพระศาสดาและภิกษุสงฆประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ รูปแลว ถวายบังคม ตั้งปณิธาน
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดทําบุญมาตั้งแตการใหทานตามเขต
กําหนดตลอด ๗ วัน ขอผลบุญอันนั้น อยาเปนไปเพื่อประโยชน แก
สวรรคสมบัติเปนตนเลย โดยที่แทขอใหขาพระองคพึงไดเปนอุปฏฐากของ
พระพุทธเจาสักองคหนึ่งในอนาคตกาล เหมือนพระสุมนเถระรูปนี้เถิด.
แมพระศาสดา ก็ทรงเห็นวา ความปรารถนาของพระกุมารนั้นหาอันตราย
มิได จึงตรัสพยากรณแลวเสด็จหลีกไป.
แมพระราชกุมารนั้น ทรงบําเพ็ญบุญมากมาย ตลอด ๑๐๐,๐๐๐ ป
ในพุทธุปบาทกาลนั้นแลว แมที่ยิ่งไปกวานั้น ก็ทรงสะสมบุญกรรมอัน
โอฬารในภพนั้น ๆ แลว ทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ในกาล
แหงพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา กัสสปะ ไดถวายผาอุตตรสาฎก
เพื่อเปนถลกบาตรแกพระเถระรูปหนึ่ง ผูกําลังเที่ยวบิณฑบาตอยู แลวได
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ทรงทําการบูชา. บังเกิดในสวรรคอีกครั้งแลว จุติจากสวรรคนั้น ไปเกิดเปน
พระเจาพาราณสี ทรงพบพระปจเจกพุทธเจา ๘ องค นิมนตใหพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น บริโภคแลว ใหชางสรางบรรณศาลา ๘ หลัง ใน
มงคลอุทยานของตนแลว ใหตบแตงตั้งที่สําเร็จลวนดวยรัตนะ และที่รอง
เปนแกวมณี ๘ ที่ เพื่อเปนที่นั่งของพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ไดทํา
การบํารุงตลอด ๑๐,๐๐๐ ป. สถานทีเ่ หลานั้น ยังปรากฏอยู.
ก็เมื่อพระราชาทรงบําเพ็ญบุญเปนอันมาก ในภพนั้นๆ ตลอดแสนกัป
จึงไดบังเกิดในดุสิตบุรี พรอมกับพระโพธิสัตวของพวกเรา จุติจากดุสิต
นั้นแลว บังเกิดในวังของอมิโตทนะศากยวงศ ไดมีพระนามวา อานนท
เพราะทานเกิดแลว ทําใหหมูญาติทั้งหมดไดรับความยินดีเพลิดเพลิน.
ทานเจริญวัยโดยลําดับแลว เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกอภิเนษกรมณ
แลวบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงประกาศพระธรรมจักรอันบวรให
เปนไป แลวเสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุครั้งแรก เสด็จออกจากกรุงนั้น
(ทานอานนท) ออกไปพรอมกับเจาภัททิยะเปนตน ออกไปเพื่อบวชเปน
บริวารของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น บวชแลวในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา ตอกาลไมนานนัก ไดฟงธรรมกถาในสํานักของทาน
พระปุณณมันตาณีบุตรแลวดํารงอยูในโสดาปตติผล.
ก็สมัยนั้น ตลอดเวลา ๒๐ ป ในปฐมโพธิกาล ไมมีอปุ ฏฐาก
ประจําสําหรับพระผูมีพระภาคเจา. บางคราว พระนาคสมาละ ก็รับบาตร
และจีวร ตามเสด็จไป, บางคราว พระนาคิตะ, บางคราว พระอุปวานะ,
บางคราว พระสุนักขัตตะ, บางคราว พระจุนทสมณุทเทส, บางคราว
พระสาคตะ, บางคราว พระเมฆิยะ, โดยมาก ทานเหลานั้นมิไดทําจิต
ของพระศาสดาใหยินดีโปรดปรานเลย. ครั้นวันหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจา
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มีภิกษุสงฆแวดลอม ประทับนั่งบนบวรพุทธอาสน ที่เขาปูลาดไว ที่บริเวณ
พระคันธกุฎีแลว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลว ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บัดนี้เราเปนคนแก, ภิกษุบางพวก เมื่อเรากลาววา เราจะไป
ทางนี้ บัดนี้ ก็กลับไปทางอื่นเสีย. ภิกษุบางพวก วางบาตรและจีวร
ของเราไวที่ภาคพื้น, พวกเธอจงรูภิกษุผูจะอุปฏฐากเราเปนประจํา. เพราะ
ไดฟงพระดํารัสนั้น ธรรมสังเวชเกิดขึ้นแลวแกภิกษุทั้งหลาย. ลําดับนั้น
ทานพระสารีบุตรลุกขึ้น ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักอุปฏฐากบํารุงพระองค. พระผูมีพระภาคเจา ตรัสหามทานพระสารีบุตร. พระมหาสาวกทั้งหมด เริ่มตน
แตพระมหาโมคคัลลานะไป เวนทานพระอานนทเสีย พากันลุกขึ้นกราบ
ทูลโดยอุบายนั้นวา ขาพระองค จักอุปฏฐาก, ขาพระองค จักอุปฏฐาก
ดังนี้ พระผูมีพระภาคเจา ก็ตรัสหามพระสาวกแมเหลานั้นเสีย. สวน
พระอานนทนั้น ไดนั่งนิ่งแลวทีเดียว. ลําดับนั้น พวกภิกษุ กลาวกะทาน
พระอานนทนั้นวา ผูมอี ายุ แมทา นก็จงทูลขอตําแหนงการอุปฏฐาก
ประจําพระศาสดาเถิด. พระ.อานนทกลาววา ถาทูลขอไดตําแหนงมาแลว
จะเปนเชนไร. ถาชอบใจ, พระศาสดา ก็จักตรัสเอง. ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาอื่น จะพึง
ใหอานนทอุตสาหะขึ้นไมได, ตนเองเทานั้น ทราบแลว จักอุปฏฐาก.
เรา, ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลาย พากันกลาววา อานนทผูมีอายุ เธอจง
ลุกขึ้น จงทูลขอตําแหนงอุปฏฐากกะพระศาสดาเถิด.
พระเถระลุกขึ้นแลว กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพระผูมีพระภาคเจา จักไมใหจีวรอันประณีต ที่พระองคไดแลว แกขาพระองค
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จักไมใหบิณฑบาตอันประณีต, จักไมใหเพื่ออยูในพระคันธกุฎีเดียวกัน,
รับนิมนตแลว จักไมไป, ขาพระองคจักอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจาเอง.
พระอานนท ไดเปนผูอุปฏฐากประจํา รับพร ๘ ประการ คือ ขอหาม
๔ ประการเหลานี้ เพื่อปลดเปลื้องคําติเตียนวา เมื่อพระศาสดาไดรับคุณ
มีประมาณเทานี้, ภาระอะไร ในการที่จะอุปฏฐาก, พระอานนทกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพระผูมีพระภาคเจา จักเสด็จไป ยังที่นิมนตที่
ขาพระองครับแลว, ถาเมื่อมีคนพากันมาจากที่ไกล ขาพระองคจักไดเพื่อ
เขาเฝาในทันทีทีเดียว. เมื่อขาพระองคเกิดความสงสัยขึ้น จักไดเพื่อเขาเฝา
พระผูมีพระภาคเจาไดทันทีทีเดียว, ถาพระผูมีพระภาคเจา จักทรงแสดง
ธรรมที่พระองคทรงแสดงแลวลับหลัง แกขาพระองคซ้ําอีก ขาพระองคจัก
อุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจาทันที การทูลขอพร ๔ ประการเหลานี้ เพื่อปลด
เปลื้องคําติเตียนพระอานนท ยอมไมไดการอนุเคราะหในสํานักของพระศาสดา แมดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล. และเพื่อบําเพ็ญบารมีความเปน
ธรรมภัณฑาคาริกใหบริบูรณวา พระอานนทบรรลุผลแหงบารมีที่บําเพ็ญ
มาตลอดแสนกัป ก็เพื่อประโยชนแกตําแหนงนั้นนั่นแหละแลว, ทานตั้งแต
วันที่ไดตําแหนงอุปฏฐากแลว เมื่อจะอุปฏฐากพระทศพล ดวยกิจทั้งหลาย
เปนตนอยางนี้วา ดวยน้าํ ๒ ชนิด, ดวยไมสีฟน ๓ ชนิด, ดวยการ
บริกรรมมือและเทา, ดวยการบริกรรมหลัง, ดวยการปดกวาดบริเวณ
พระคันธกุฎี ดังนี้ ก็ทราบวา เวลานี้พระศาสดาควรจะไดสิ่งนี้, และ
ควรจะทําสิ่งนี้ถวาย ดังนี้ เปนผูเฝาสํานักตลอดกลางวัน ในเวลากลางคืน
ก็ตามประทีปใหญไว คอยรักษาเหตุการณบริเวณพระคันธกุฎี ๙ ครั้ง
เมื่อพระศาสดาตรัสเรียก ก็รีบถวายคําตอบ เพื่อบรรเทาถีนมิทธนิวรณเสีย.
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ลําดับนั้น พระศาสดาประทับนั่งในทามกลางหมูพระอริยสงฆใน
พระเชตวันแลว ทรงสรรเสริญทานพระอานนท โดยอเนกปริยายแลว
ทรงตั้งไวในตําแหนงที่เลิศกวาภิกษุทั้งหลาย ผูเปนพหูสูต ผูมีสติ ผูมีคติ
ผูมีธิติ และผูอุปฏฐาก. พระอานนท ไดรับการแตงตั้งตําแหนงเอตทัคคะ
ในฐานะ ๕ ประการจากพระศาสดาอยางนี้แลว ประกอบดวยอัจฉริยอัพภูตธรรม ๔ ประการ เปนผูรักษาคลังพระธรรมของพระศาสดา พระมหาเถระรูปนี้ ถึงจะยังเปนพระเสขบุคคลอยูก็ตาม แตเมื่อพระศาสดา
ปรินิพพานแลว ภายหลังถูกหมูภิกษุกระตุนใหอาจหาญแลว และถูก
เทวดาทําใหเกิดสังเวชแลว โดยนัยดังที่กลาวมาแลว จึงไดเกิดความ
อุตสาหะขึ้นวา ก็กาลพรุง นี้แลวซิหนอ พระมหาเถระทั้งหลาย จะทําการ
รอยกรองพระธรรมวินัยกัน, ขอที่เราเปนพระเสขบุคคล เปนผูมีกิจที่
จะตองทํา จะเขาสูที่ประชุมเพื่อรอยกรองพระธรรมวินัยรวมกับพระเถระ
อเสขบุคคลทั้งหลาย ไมสมควรแกเราเลยหนอ ดังนี้ จึงเริ่มเจริญวิปสสนา
บําเพ็ญวิปสสนาทั้งกลางวันและคืน ไมไดความเพียรที่สม่ําเสมอในการเดิน
จงกรม จึงไปสูวิหาร นัง่ บนที่นอน ประสงคจะนอนพักผอน จึงเอนกายลง.
ศีรษะยังไมทันถึงหมอน เทาทั้งสองขางเพียงพนจากพื้น ในระหวางนั้น
จิตก็หลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมยึดมั่น เปนผูไดอภิญญา ๖.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทานวา :พระมหามุนีพระนามวาปทุมุตตระ เสด็จออกจาก
ประตูพระอารามแลว ทรงยังเมล็ดฝนอมฤตใหตกอยู ยัง
มหาชนใหเย็นสบาย พระขีณาสพผูเปนนักปราชญ
เหลานัน้ ประมาณตั้งแสน ไดอภิญญา ๖ มีฤทธิ์มาก
๑

๑. ขุ. อุ. ๓๒/ขอ ๑๒.
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แวดลอมพระสัมมาสัมพุทธเจา ดุจพระฉายาตามพระองค
ฉะนั้น เวลานั้น เราอยูบนคอชาง ทรงไวซึ่งฉัตรขาว
อันประเสริฐสุด ปติยอมเกิดแกเราเพราะไดเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาผูมีรูปงาม เราลงจากคอชางแลว เขา
ไปเฝาพระนราสภ
ไดกั้นฉัตรแกวของเราถวายแด
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด พระมหาฤาษีพระนามวา
ปทุมุตตระ ทรงทราบความดําริของเราแลว ทรงหยุด
กถานั้นไว แลวไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ผูใ ดไดกั้นฉัตร
อันประดับดวยเครื่องอลังการทอง เราจักพยากรณผูนั้น
ทานทั้งหลายจงฟงเรากลาว สัตวผูนี้ไปจากมนุษยโลกนี้
จักครอบครองดุสิต จักเสวยสมบัติมีนางอัปสรทั้งหลาย
แวดลอม จักเสวยเทวราชสมบัติ ๓๔ ครั้ง จักเปนอธิบดี
แหงชน ครอบครองแผนดิน ๘๐๐ ครั้ง จักเปนพระเจา
จักรพรรดิ ๕๘ ครัง้ จักเสวยราชสมบัติในประเทศราช
อันไพบูลยในแผนดิน ในแสนกัปพระศาสดาพระนามวา
โคดมโดยพระโคตร ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช
จักเสด็จอุบัติในโลก ผูนี้จักเปนโอรสแหงพระญาติของ
พระพุทธเจาผูเปนธงชัยแหงสกุลศากยะ จักเปนพุทธอุปฏฐาก มีชื่อวา อานนท จักมีความเพียร ประกอบ
ดวยปญญา ฉลาดในพาหุสัจจะ มีความประพฤติออนนอม
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ไมกระดาง ชํานาญในบาลีทั้งปวง พระอานนทนั้นมีตน
สงไปแลวเพื่อความเพียร สงบระงับไมมีอุปธิ จักกําหนด
รูอาสวะทั้งปวงแลว จักไมมีอาสวะนิพพาน มีชางกุญชร
อยูในปา อายุ ๖๐ ป ตกมันสามครั้ง เกิดในตระกูลชาง
มาตังคะ มีงางอนงาม ควรเปนราชพาหนะฉันใด แม
บัณฑิตทั้งหลายก็ฉันนั้น ประมาณไดหลายแสนมีฤทธิม์ าก
ทั้งหมดนั้น ของพระพุทธเจาผูประเสริฐ เปนผูไมมีกิเลส
เราจักนมัสการทั้งยามตน ในยามกลาง และในยามสุด
เรามีจติ ผองใส ปลืม้ ใจ บํารุงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
เรามีความเพียร ประกอบดวยปญญา มีสติสัมปชัญญะ
บรรลุโสดาปตติผล ฉลาดในเสขภูมิ ในแสนกัปแตกัปนี้
เรากอสรางกรรมใด เราบรรลุถึงภูมิแหงกรรมนั้นแลว
ศรัทธาตั้งมั่นแลวมีผลมาก การมาในสํานักพระพุทธเจา
ผูประเสริฐสุดของเรา เปนการมาดีหนอ...ฯ ล ฯ...พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ฉะนี้แล.
ก็ทานพระอานนท เปนผูไดอภิญญา ๖ เขาไปสูมณฑปสําหรับ
สังคายนา เมื่อจะสังคายนาพระธรรม จึงทําการแยกกลาวคาถาภาษิตไว
แผนกหนึ่ง ดวยมุงที่จะใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลายในที่นั้น ๆ และมุงที่จะ
ประกาศขอปฏิบัติของตนเปนตน ในเวลาที่จะทําการสังคายนาขุททกนิกาย
ตามลําดับ เมื่อจะยกขึ้นสูสังคายนา ในเถรคาถา จึงกลาวคาถาเหลานี้วา :-
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บัณฑิต ไมควรทําตนใหเปนมิตรสหายกับคนที่ชอบ
สอเสียด มักโกรธ ตระหนี่ และผูปรารถนาใหผูอื่น
พินาศ เพราะการสมาคมกับคนชั่ว เปนความลามก แต
บัณฑิตควรทําตนใหเปนมิตรสหายกับคนผูมีศรัทธา มี
ศีลนารัก มีปญญา และเปนคนไดสดับเลาเรียนมามาก
เพราะการสมาคมกับคนดี ยอมมีแตความเจริญอยาง
เดียว เชิญดูรางกายอันมีกระดูก ๓๐๐ ทอน ซึ่งมีเอ็น
ใหญนอยผูกขึ้นเปนโครงตั้งไว อันบุญกรรมตบแตงให
วิจิตร มีแผลทั่วทุกแหง กระสับกระสาย คนโงเขลา
พากันดําริเปนอันมาก ไมมีความยั่งยืนตั้งมั่น พระอานนทเถระผูโคดมโดยโคตร เปนผูไดสดับมามาก มี
ถอยคําไพเราะ เปนผูอุปฏฐากพระพุทธเจา ปลงภาระลง
แลว บรรลุอรหัต สําเร็จการนอน พระอานนทเถระสิ้น
อาสวะแลว ปราศจากกิเลสเครื่องเกาะเกี่ยวแลว ลวง
ธรรมเปนเครื่องของแลว ดับสนิท ถึงฝงแหงชาติและ
ชรา ทรงไวแตรางกายอันมีในที่สุด ธรรมทั้งหลายของ
พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย ตั้งอยูแลว
ในบุคคลใด บุคคลนั้น คือพระอานนทเถระผูโคตมะ
ชื่อวายอมตั้งอยูในมรรค เปนทางไปสูนิพพาน พระอานนทเถระไดเรียนธรรมจากพระพุทธเจามา ๘๒,๐๐๐
ธรรมขันธ ไดเรียนมาจากสํานักภิกษุมีพระธรรมเสนาบดี
เปนตน ๒,๐๐๐ ธรรมขันธ จึงรวมเปนธรรมที่คลองปากขึ้น
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ใจ ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ คนทีเ่ ปนชายมีการศึกษาเลาเรียน
มานอย ยอมแกเปลา เหมือนกับโคที่มีกําลังแตเขาไม
ไดใชงานฉะนั้น เนือ้ ยอมเจริญแกเขา ปญญาไมเจริญ
แกเขา ผูใดเลาเรียนมามาก ดูหมิ่นผูที่ศึกษาเลาเรียน
มานอยดวยการสดับ แตเขาไมปฏิบัติตามที่เลาเรียนมา
ยอมปรากฏแกเรา เหมือนคนตาบอดถือดวงไฟไปฉะนั้น
บุคคลควรเขาไปนั่งใกลผูที่ศึกษามามาก แตไมควรทํา
สุตะที่ตนไดมาใหพินาศ เพราะสุตะที่ตนไดมานั้น เปน
เบื้องตนแหงพรหมจรรย เพราะฉะนั้น จึงควรเปนผูทรง
ธรรม บุคคลผูรูอักษรทั้งเบื้องตนและเบื้องปลาย รูอรรถ
แหงภาษิต ฉลาดในนิรุตติและบท ยอมเลาเรียนธรรมให
เปนการเลาเรียนดี และพิจารณาเนื้อความ เปนผูกระทํา
ความพอใจดวยความอดทน พยายามพิจารณา ตั้งความ
เพียร ในเวลาพยายามมีจิตตั้งมั่นดวยดีในภายใน บุคคล
ควรคบหาทานผูเปนพหูสูต ทรงธรรม มีปญญา เปน
สาวกของพระพุทธเจา หวังการรูแจงธรรมเชนนั้นเถิด
บุคคลผูเปนพหูสูตทรงธรรม เปนผูรักษาคลังพระธรรม
แหงพระพุทธเจา ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เปน
ดวงตาของโลกทั่วไป ผูที่เปนพหูสูตนั้น เปนผูอันมหาชน
ควรบูชา ภิกษุมธี รรมเปนพหูสูตยินดี ยินดีแลวในธรรม
คนควาธรรม ระลึกถึงธรรม ยอมไมเสื่อมไปจากสัทธรรม
เมื่อกายและชีวิตของตนเสื่อมไป ภิกษุผหู นักในความ
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ตระหนี่กาย ติดอยูดวยความสุขทางรางกาย ไมขวนขวาย
บําเพ็ญเพียร ความผาสุกทางสมณะจักมีแตที่ไหน ทิศ
ทั้งหมดไมปรากฏ ธรรมทั้งหลายไมแจมแจงแกขาพเจา
ในเมื่อทานธรรมเสนาบดีผูเปนกัลยาณมิตรนิพพานแลว
โลกทั้งหมดนี้ปรากฏเหมือนความมืดมน กายคตาสติ
ยอมนํามาซึ่งประโยชนโดยสวนเดียวฉันใด กัลยาณมิตร
เชนนั้น ยอมไมมีแกภิกษุผูมีสหายลวงลับไปแลว มี
พระศาสดานิพพานไปแลวฉันนั้น มิตรเกาพากันลวงลับ
ไปแลว จิตของเราไมสมาคมดวยมิตรใหม วันนี้เราจะ
เพงฌานอยูผูเดียว เหมือนกับนกที่อยูใ นรัง ในฤดูฝน
ฉะนั้น.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสกะพระอานนทดวยพระคาถา ๑ พระคาถา ความวา
เธออยาหามประชาชนเปนอันมาก ที่พากันมาแต
ตางประเทศ ในเมื่อลวงเวลาเฝา เพราะประชุมชน
เหลานั้นเปนผูมุงจะฟงธรรม จงเขามาหาเราได เวลานี้
เปนเวลาที่จะเห็นเรา.
พระอานนทเถระจงกลาวเปนคาถาตอไปวา
พระศาสดาผูมีจักษุ ทรงประทานโอกาสใหประชุม
ชนที่พากันมาแตตางประเทศ ในเมื่อลวงเวลาเฝา ไม
ทรงหาม เมื่อเรายังเปนพระเสขบุคคลอยู ๒๕ ป กามสัญญาไมเกิดขึ้นเลย เชิญดูความที่ธรรมเปนธรรมดี เมื่อ
เรายังเปนพระเสขบุคคลอยู ๒๕ ป โทสสัญญาไมเกิด
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ขึน้ เลย เชิญดูความที่ธรรมเปนธรรมดี เราไดอุปฏฐาก
พระผูมีพระภาคเจาดวยเมตตากายกรรม เหมือนพระฉายาติดตามพระองคอยู ๒๕ ป เราอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจาดวยเมตตาวจีกรรม เหมือนพระฉายาติดตาม
พระองคอยู ๒๕ ป เราอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจาดวย
เมตตามโนกรรม เหมือนพระฉายาติดตามพระองคอยู
๒๕ ป เมื่อพระพุทธองคเสด็จดําเนินไป เราก็ไดเดิน
ตามไปเบื้องพระปฤษฎางคของพระองค เมื่อพระองคทรง
แสดงธรรมอยู ฌานเกิดขึ้นแกเรา เราเปนผูมีกิจที่จะตอง
ทํา ยังเปนพระเสขะ ยังไมบรรลุอรหัต พระศาสดา
พระองคใดเปนผูทรงอนุเคราะหเรา พระศาสดาพระองค
นัน้ ไดเสด็จปรินิพพานไปเสียกอนแลว เมื่อพระสัมมาสัมพุทธะจาผูถือความเปนผูประเสริฐโดยอาการทั้งปวง
เสด็จปรินิพพานแลว ครั้งนั้น ไดเกิดมีความหวาดเสียว
และไดเกิดขนพองสยองเกลา.
พระสังคีติกาจารยเมื่อจะสรรเสริญพระอานนทเถระ ไดรจนาคาถา ๓ คาถา
ความวา
พระอานนทเถระเปนพหูสูต ทรงธรรม เปนผูรักษา
คลังพระธรรมของพระพุทธเจา ผูทรงแสวงหาพระคุณ
อันยิ่งใหญ เปนดวงตาของโลกทั่วไป ปรินิพพานไปเสีย
แลว พระอานนทเถระเปนพหูสูต ทรงธรรม เปนผูร ักษา
คลังพระธรรมของพระพุทธเจา ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่ง
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ใหญ เปนดวงตาของชาวโลกทั่วไป เปนผูกําจัดความ
มืดมนทีเ่ ปนเหตุทําใหเปนดังคนตาบอดไดแลว พระอานนทเถระเปนผูมีคติ มีสติ และธิติ เปนผูแสวงคุณ
เปนผูทรงจําพระสัทธรรมไวได เปนบอเกิดแหงรัตนะ.
พระอานนทเถระ กอนแตนิพพานไดกลาวคาถา ความวา
เรามีความคุนเคยกับพระศาสดา เราทําคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาเสร็จแลว ปลงภาระหนักลงแลว ถอน
ตัณหาเครื่องนําไปสูภพไดแลว.
บรรดาบทเหลานั้น คาถา ๒ คาถาเริ่มตนวา ปสุเณน จ ความวา
บัณฑิตเปนพวกภิกษุฉัพพัคคีย ผูทําการคลุกคลีกนั กับพวกภิกษุฝายพระเทวทัตแลว กลาวโดยมุง ที่จะใหโอวาทแกภิกษุเหลานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปสุเณน ไดแก ดวยวาจาสอเสียด.
จริงอยู บุคคลผูประกอบดวยวาจานั้น ทานเรียกวา ปสุณะ เพราะเปรียบ
เหมือนผาสีเขียวประกอบดวยสวนสีเขียว. บทวา โกธเนน แปลวา มี
ความโกรธเปนปกติ. ชือ่ วาผูตระหนี่ เพราะมีความตระหนี่อันมีลักษณะ
ปกปดสมบัติของตน.
บทวา วิภูตนนฺทินา ความวา ผูปรารถนาจะทําสมบัติที่ปรากฏชัด
ของปวงสัตวใหพินาศไป หรือผูปรารถนาจะใหสมบัติที่ปรากฏชัดนั้น
แยกเปนแผนกจากกัน, คําทั้งหมดนั้น ทานกลาวประสงคถึงพวกภิกษุ
ฝายพระเทวทัตเทานั้น. จริงอยู ภิกษุเหลานั้น ผูถ ูกความตระหนี่ครอบงํา
มีแตความตระหนี่กลาแข็งเปนตน พากันทําลายเหลาชนผูปฏิบัติดีปฏิบัติ
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ชอบเปนจํานวนมาก เพื่อที่จะแสดงวัตถุ ๕ ประการ เพราะตนทํา
พระศาสดาไวภายนอก ดําเนินการเพื่อความพินาศแกมหาชนเปนอันมาก.
บทวา สขิต ความวา ไมควรทําตนใหเปนสหาย คือใหมีความ
คลุกคลีกัน, เพราะเหตุไร ? เพราะการสมาคมกับคนชั่ว เปนความ
ลามก คือการสมาคมกับคนชั่ว คือคนบาป เปนความเลวทรามต่ําชา.
จริงอยู คนที่เอาเยี่ยงอยางคนพาลนั้น ก็มีแตจะนําเอาลักษณะคนพาล
มีความคิดถึงเรื่องที่คิดแลวชั่วเปนตน เปนประเภทมาให, จะปวยกลาว
ไปไย ถึงคนที่ทําตามคําพูดของคนพาลเหลานั้นเลา. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภัยบางอยางที่จะเกิด
ขึ้น, ภัยเหลานั้นทั้งหมด เกิดขึ้นเพราะคนพาล, มิใชเกิดขึ้นเพราะ
บัณฑิตเลย ดังนี้เปนตน.
ก็เพื่อจะแสดงถึงบุคคล ที่บัณฑิตจะพึงทําความเกี่ยวของดวย ทาน
จึงกลาวคําเปนตนวา สทฺเธน จ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สทฺเธน ความวา ผูประกอบพรอมดวย
ความเชื่อกรรมและผลแหงกรรม และดวยความเชื่อในพระรัตนตรัย.
บทวา เปสเลน ไดแก มีศลี นารัก คือสมบูรณดวยศีล.
บทวา ปฺวตา ความวา มีความสมบูรณดวยปญญา ดวยอํานาจ
ปญญาเครื่องรูแจงแทงตลอดซึ่งความเกิดขึ้นและเสื่อมไป.
บทวา พหุสฺสุเตน ความวา ผูไดสดับเลาเรียนมามาก เพราะ
บริบูรณดวยพาหุสัจจะจนถึงปริยัติและปฏิเวธ.
บทวา ภทฺโท อธิบายวา การเกี่ยวของ กับคนดีเชนนั้น เปนความ
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เจริญ เปนความดี เปนความงาม ยอมนํามาซึ่งประโยชนอันตางดวย
ประโยชนในโลกนี้เปนตน.
คาถา ๗ คาถา มีคาํ เริ่มตนวา ปสฺส จิตฺตกต ดังนี้ ความวา เมื่อ
นางอุตตราอุบาสิกาเกิดกามสัญญาขึ้น เพราะไดเห็นรูปสมบัติของทาน
ทานกลาวคาถาไวก็เพื่อจะใหเกิดการตัดความพอใจในรางกายได. อาจารย
บางพวกกลาววา เพื่อจะใหโอวาทแกเหลาภิกษุผูมีจิตฟุงซาน เพราะได
เห็นนางอัมพปาลีคณิกา ดังนี้ก็มี. คาถานั้นมีเนื้อความตามที่ไดกลาวไว
แลวในหนหลังนั่นแล.
คาถา ๒ คาถา มีคําเริ่มตนวา พหุสฺสุโต จิตฺตกถี พระเถระบรรลุ
พระอรหัตแลว กลาวไวดวยอํานาจอุทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปริจารโก คือเปนผูอุปฏฐาก. คําวา
เสยฺย กปฺเปติ นี้ ทานกลาวไว เพราะพระอานนทนอนในลําดับตอจาก
การบรรลุพระอรหัต. จริงอยู พระเถระยังราตรีเปนอันมากใหผาน
พนไปดวยการจงกรมแลว จึงเขาไปสูหอง เพื่อจะใหรางกายเกิดความ
อบอุนแลว นั่งบนเตียงเพื่อจะนอน พอเทาสองขางพนจากพื้น แตศีรษะ
ยังไมทันถึงหมอน, ในทันทีนั้น ทานก็บรรลุพระอรหัต แลวจึงนอน.
บทวา ขีณาสโว ความวา ทานสิ้นอาสวะทั้ง ๔ ไดแลว ตอแต
นั้นนั่นแหละ ทานก็ปราศจากโยคะทั้ง ๔ ลวงธรรมเปนเครื่องของได
แลว เพราะลวงพนจากเครื่องของคือราคะเปนตนได, เปนผูดับสนิท คือ
เย็น เพราะสงบระงับความเรารอนคือกิเลสไดสิ้นเชิง.
คาถาวา ยสฺมึ ปติฏิตา ธมฺมา ทาวมหาพรหมขีณาสพกลาวไว
เพราะมุงเจาะจงพระเถระ. จริงอยู เมื่อการทําสังคายนาพระธรรม
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จวนใกลเขามาแลว ภิกษุทั้งหลายจึงกลาววา ภิกษุรูปหนึง่ ยอมฟุงไป
ดวยกลิ่นหอมอบอวลดังนี้ เจาะจงพระเถระ. ลําดับนั้น เมื่อบรรลุพระอรหัตแลว พระเถระจึงมายังประตูถ้ําสัตตบรรณคูหา เพื่อใหสงฆพรอม
เพรียงกัน ทาวมหาพรหมชั้นสุทธาวาส เมื่อจะใหภิกษุเหลานั้นละอาย
ดวยการประกาศความเปนพระขีณาสพของพระอานนท จึงกลาวคาถาวา
ยสฺมึ ปติฏิตา ธมฺมา ดังนี้เปนตน, ความแหงคาถานั้นวา :- ธรรม
ทั้งหลายของพระพุทธเจา คือของพระผูมีพระภาคเจา ไดแก ปฏิเวธธรรม
และปริยัติธรรม ที่พระองคเทานั้นบรรลุแลว และประกาศแลว ตั้งอยู
แลวในบุรุษผูวิเศษใด, บุรุษผูวิเศษนี้นั้น คือพระอานนทผูโคตมโคตร
ผูเปนธรรมภัณฑาคาริก บัดนี้ตั้งอยูแลวในมรรคอันเปนทางไปสอนุปาทิเสสนิพพาน เพราะทานไดบรรลุสอุปาทิเสสนิพพานแลว คือเปนผูมี
สวนแหงนิพพานนั้นแนนอน.
ครั้นวันหนึ่ง พราหมณชื่อวาโคปกโมคคัลลานะ เรียนถาม
พระเถระวา ทานเปนผูปรากฏในพระพุทธศาสนาวา เปนพหูสูต,
ธรรมทั้งหลายมีประมาณเทาใดที่พระศาสดาไดตรัสแลวแกทาน, ที่ทาน
ทรงจําไวแลว ? พระเถระเมื่อจะใหคําตอบแกพราหมณนั้น จึงกลาวคาถา
วา ทฺวาสีติ ดังนี้เปนตน. ในคําวา ทฺวาสีติ นั้น มีโยชนาแกวา ๘๒,๐๐๐
พระธรรมขันธ. บทวา พุทฺธโต คณฺหึ ความวา ไดเลาเรียนมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจา คือไดเรียนมาจากสํานักของพระศาสดา ๘๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ. บทวา เทฺว สหสฺสานิ ภิกฺขุโต ความวา ไดเลาเรียนจาก
สํานักภิกษุ ๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ คือไดเลาเรียนจากสํานักภิกษุทั้งหลาย
มีพระธรรมเสนาบดีเปนตน.
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บทวา จตุราสีติสหสฺสานิ ไดแก รวมทั้ง ๒ สํานักนั้นได ๘๔,๐๐๐
พระธรรมขันธ. บทวา เย เม ธมฺมาปวตฺติโน ความวา พระธรรมขันธมีประมาณตามที่ไดกลาวไวแลวของขาพเจา ช่ําชอง คลองปาก ติด
อยูที่ปลายลิน้ .
ในกาลครั้งหนึ่ง พระเถระบวชในพระศาสนาแลว เห็นคนคนหนึ่ง
ผูไมประกอบในวิปสสนาธุระและคันถธุระแลว เมื่อจะประกาศโทษใน
เพราะความไมมีพาหุสัจจะ จึงกลาวคาถาวา อปฺปสฺสุตาย ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปฺปสฺสุตาย ความวา คนที่มีการศึกษาเลาเรียน
มานอย เพราะไมมีการเลาเรียนพระสูตร ๑ สูตร, ๒ สูตร, หรือ ๕๐ สูตร,
อีกอยางหนึ่ง เพราะไมมีการเลาเรียนพระสูตร ๑ สูตร, หรือ ๒ สูตร,
โดยที่สุดแมพระสูตร ๑ วรรค แตเขาพากเพียรเรียนกัมมัฏฐาน ก็ชื่อวา
เปนพหูสูตได. บทวา พลิพทฺโทว ชีรติ ความวา เปรียบเหมือนโคที่
มีกําลัง มีชวี ิต เจริญเติบโตมิใชเพื่อเปนแมโค หรือพอโค, ไมเจริญ
เพื่อประโยชนแกหมูญาติที่เหลือ, ที่แท ยอมแกเปลาไรประโยชนฉันใด
แมคนนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไมทําอุปชฌายวิตร, อาจริยวัตร, และ
อาคันตุกวัตรเปนตน, ไมประกอบความเพียรบําพ็ญภาวนา, ก็มีแตแก
เปลาไรประโยชน. บทวา มสานิ ตสฺส วฑฺฒนฺติ ความวา เปรียบ
เหมือนเมื่อโคที่มีกําลัง ถูกเจาของปลอยไปในปา ดวยคิดวา โคตัวนี้ไม
สามารถในการลากไถและนําภาระเปนตนไปได ดังนี้ มันจะเที่ยวกินและ
ดื่มตามสบายใจ เนื้อยอมเจริญแกมัน ฉันใด, แมคนคนนี้ ก็ฉันนั้น
นั่นแหละ ทอดทิ้งจากวัตร มีอุปช ฌายวัตรเปนตน อาศัยพระสงฆ พอ
ไดปจจัย ๔ แลว ทํากิจมีการถายเปนตนแลว บํารุงเลี้ยงรางกาย เนื้อ
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ของเขายอมเจริญ เปนผูมีสรีระอวนเที่ยวไป. บทวา ปฺา อธิบายวา
สวนปญญาที่เปนโลกิยะและโลกุตระของเขา แมเพียงองคุลีหนึ่งก็ไมเจริญ
ขึ้น คือตัณหาและมานะ ๙ ประการ ยอมเจริญแกเขา เพราะอาศัยทวาร
ทั้ง ๖ เหมือนกอไมและเถาวัลยเปนตน งอกงามในปาฉะนั้น.
คาถาวา พหุสฺสุโต ทานกลาวมุงถึงภิกษุรูปหนึ่ง ผูดูหมิ่นภิกษุอื่น
เพราะอาศัยวาตนเปนพหูสูต. บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุเตน ไดแก
เพราะเหตุแหงสุตะ คือระบุวาตนเปนพหูสูต. บทวา อติมฺติ ความวา
ยอมกาวลวงดูหมิ่น คือยกตนขึ้นขมขูผูอื่น. บทวา ตเถว ความวา เหมือน
คนตาบอดถือดวงไฟไปในที่มืด เพราะการใหเเสงสวาง จึงเปนเหตุนํา
ประโยชนมาใหแกคนเหลาอื่นเทานั้น หานําประโยชนมาใหแกตนเองไม
ฉันใด บุคคลฟงปริยัติจนเปนผูคงแกเรียน ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมเขาถึง
การฟง ไมบําเพ็ญประโยชนใหแกตน กลับเปนคนบอด ดวยการใหแสง
สวางแหงญาณ จึงนําประโยชนมาใหแกคนเหลาอื่นเทานั้น ไมนํา
ประโยชนมาใหแกตนเองเลย ดุจคนตาบอดถือดวงไฟ ยอมปรากฏแกเรา
ฉะนั้น.
บัดนี้ เมื่อจะแสดงถึงอานิสงสในความเปนผูไดสดับมามาก ทาน
จึงกลาวคาถาวา พหุสฺสุต ดังนี้เปนตน, บรรดาบทเหลานั้น บทวา
อุปาเสยฺย แปลวา พึงเขาไปนั่งใกล. มทวา สุตฺ จ น วินาสเย
ความวา เขาไปหาทานผูเปนพหูสูตแลว ไมยอมใหการสดับที่ไดแลว
พินาศไป เหือดแหงไป แตกลับใหเจริญดวยการทรงจํา คุนเคย สอบ
ถาม และมนสิการ. บทวา ต มูล พฺรหฺมจริยสฺส ความวา เพราะเขา
ไปหาทานผูเปนพหูสูต ไดสดับสูตรที่ฟงมาเปนอันมากคือปริยัติธรรมนั้น

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 325

เปนเบื้องตน เปนประธานแหงมรรคพรหมจรรย. เพราะฉะนั้น จึง
สมควรเปนผูทรงธรรม คือเปนผูตั้งอยูในหัวขอแหงวิมุตตายตนะ ในการ
ทรงจําธรรมที่ไดฟงมาแลว ครั้งแรกพึงเปนผูทรงปริยัติธรรม.
บัดนี้ เพื่อจะแสดงเนื้อความที่บุคคลจะพึงใหสําเร็จดวยความเปนผู
ไดสดับฟงมากในปริยัติธรรม ทานจึงกลาวคําเปนตนวา ปุพฺพาปรฺู
ดังนี้. บัณฑิตพึงทราบวิเคราะหในคํานั้นวา ชื่อวาปุพพาปรัญู เพราะ
อรรถวา ยอมรูอักษรทั้งเบื้องตนและเบื้องปลาย. จริงอยู แมเมื่อสวน
แหงอักษรเบื้องตนของคาถาหนึ่งยังไมปรากฏ หรือสวนแหงอักษรเบื้อง
ตนปรากฏอยูสวนแหงอักษรเบื้องปลายยังไมปรากฏก็ตาม เขารูวา นี้พึง
เปนสวนอักษรตน แหงสวนอักษรเบื้องปลาย หรือวา นีพ้ ึงเปนสวน
อักษรปลายแหงสวนอักษรเบื้องตน ดังนี้ชื่อวา ปุพพาปรัญู. ชื่อวา
อัตถัญู เพราะอรรถวา ยอมรูจักชนิดแหงประโยชนมีประโยชนตน
เปนตน คือประโยชนแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวแลว.
บทวา นิรุตฺติปทโกวิโท ความวา เปนผูฉลาดในปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ คือ
ในนิรุตติปฏิสัมภิทา และแมในบทที่เหลือดวย. บทวา สุคคฺ หิตฺจ
คณฺหาติ ความวา เพราะความเปนผูฉลาดนั้นแล ยอมเลาเรียนธรรมให
เปนการเลาเรียนดีทีเดียว ทั้งโดยอรรถ ทั้งโดยพยัญชนะ. บทวา
อตฺถฺโจปปริกฺขติ ความวา ยอมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมตามที่ได
ฟงแลว ตามที่ไดศึกษาเลาเรียนแลว คือกําหนดไวในใจวา ดังนี้เปนศีล
ดังนี้เปนสมาธิ ดังนี้เปนปญญา เหลานี้เปนรูปธรรมและอรูปธรรม.
บทวา ขนฺตฺยา ฉนฺทิกโต โหติ ความวา เมื่อธรรมทั้งหลายที่ตาม
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เพงดวยใจเหลานั้น อดทนตอการเพงพินิจ ดวยทนตอการเห็นและการ
เพงพินิจมีอยู ยอมเปนผูกระทําความพอใจ คือเกิดความพอใจ ในการ
โนมนาวไปในวิปสสนา โดยมุงที่จะกําหนดรูปเปนตน. และเมื่อบําเพ็ญ
วิปสสนาเปนอยางนั้นแลว พยายามพิจารณา คือทําความอุตสาหะ ดวย
การเห็นปจจัยและนามรูปนั้น ๆ ตอแตนั้นก็ยกขึ้นสูพระไตรลักษณ ไตร
ตรอง พิจารณา เห็นนามรูปนั้นวา ไมเที่ยงบาง เปนทุกขบาง เปน
อนัตตาบาง. บทวา สมเย โส ปทหติ, อชฺฌตฺต สุสมาหิโต ความวา
ทานเมื่อพิจารณาเห็นอยางนั้นแลว ก็ตั้งความเพียร ดวยการประคองจิต
เปนตน ในสมัยที่ควรประคองจิตเปนตน, และเมื่อจะเริ่มตั้งความเพียร
พึงเปนผูมีจิตตั้งมั่นดวยดี ดวยวิปสสนาสมาธิ และมรรคสมาธิไวในภาย
ใน คือในภายในอารมณ. พึงละกิเลสทั้งหลายที่เปนเหตุไมตั้งมั่นเสีย.
อธิบายวา เพราะคุณนี้นั้นแมทั้งหมด ยอมมีแกผเู ขาไปนั่งใกลทานผูเปน
พหูสูต ทรงธรรม มีปญ
 ญา เปนสาวกของพระพุทธเจาฉะนั้น บุคคล
ปรารภอสังขตธรรม หวังความรูในธรรม คือรูแจงในธรรม เพราะตน
ทําหนาที่อันประเสริฐสุด มีการกําหนดรูทุกขเปนตน พึงคบ พึงเสพ
คือพึงเขาไปนั่งใกลกัลยาณมิตร มีประการดังกลาวแลวเชนนั้นเถิด.
พระเถระเมื่อจะแสดงวาทานผูเปนพหูสูตนั้น เปนผูควรแกการบูชา
เพราะมีอุปการคุณมากมายอยางนั้น จึงกลาวคาถาวา พหุสฺสโุ ต ดังนี้
เปนตน. ความแหงบาทคาถานั้นวา :- ชื่อวา พหุสสุตะ เพราะมี
คําสอนของพระศาสดา เชน สุตตะและเคยยะเปนตน ที่ไดสดับแลวเปน
อันมาก, ชื่อวา ธัมมธระ เพราะทรงจําเทศนาธรรมนั้นทั้งหมดได ไม
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ใหสูญหายไป เหมือนน้ํามันเหลวของราชสีห ที่บุคคลใสไวในภาชนะ
ทองคํา ฉะนั้น. ตอแตนั้น ก็ชื่อวา โกสารักขะ เพราะรักษาคลัง
พระธรรม ธรรมรัตนะของพระผูมีพระภาคเจา ผูทรงแสวงหาคุณอัน
ยิ่งใหญ, เพราะเปนดวงตาของชาวโลก ดวยการมองดูอยางสม่ําเสมอ
ฉะนั้น จึงเปนดวงตาที่ชาวโลกทั้งหมดควรบูชา คือควรนับถือ, ทาน
กลาวคําวา พหุสฺสุโต ซ้าํ อีก ก็ดวยอํานาจคําลงทาย เพื่อแสดงถึงความ
เปนพหูสูตวา ชนเปนอันมากควรบูชา.
พระเถระครั้นไดกัลยาณมิตรเห็นปานนั้นแลว
เมื่อจะแสดงวา
ความไมเสื่อมยอมมีแกบุคคลผูทําตามเทานั้น, หามีแกบุคคลผูไมทําตาม
ไม ดังนี้ จึงกลาวคาถาวา ธมฺมาราโม ดังนี้เปนตน. อธิบายวา ความ
ยินดีมีสมถะและวิปสสนาเปนธรรม เพราะอรรถวา เปนทีอ่ ยูอาศัยใน
ธรรมนั้น, ชือ่ วา ธัมมรตะ เพราะยินดี คือยินดียิ่งในธรรมนัน้ นั่นเอง
ชื่อวา คนควาธรรม คือคํานึงถึงธรรม ไดแก กระทําไวในใจดวยการ
คิดถึงธรรมนั้นนั่นแหละบอย ๆ.
บทวา อนุสฺสร ไดแก ระลึกถึงธรรมนั้นเทานั้น.
บทวา สทฺธมฺมา ความวา ภิกษุเห็นปานนั้น ยอมไมเสื่อมจาก
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประเภท และจากโลกุตรธรรม ๙ ประการ, ใน
กาลไหน ๆ ความเสื่อมจากธรรมนั้น ยอมไมมีแกภิกษุนั้น.
ครั้นวันหนึ่ง พระเถระเมื่อจะใหภิกษุผูชื่อวามีราคะยังไมไปปราศ
เกียจคราน มีความเพียรต่ําทราม มีความฉลาด ใหเกิดความสังเวชใน
รางกาย จึงกลาวคาถาวา กายมจฺเฉรครุโน ดังนี้เปนตน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กายมจฺเฉรครุโน ความวา เที่ยวไป
ไมยอมทําอะไรที่ควรทําทางกายแกอาจารยและอุปชฌาย มัวแตสําคัญกาย
วาเปนของเรา มากไปดวยความยึดมั่นในรางกาย.
บทวา หิยฺยมาเน ความวา เมื่อรางกายและชีวิตของตนเสื่อมไป
ทุก ๆ ขณะ.
บทวา อนุฏเห ความวา ไมพึงทําความเพียรเปนเหตุลุกขึ้น ดวย
อํานาจการบําเพ็ญคุณมีศีลเปนตน.
บทวา สรีรสุขคิทฺธสฺส ความวา ถึงความติดคอยู (ในสรีระ) ดวย
การทําสรีระของตนใหถึงความสุขนั่นแล.
บทวา กุโต สมณผาสุตา ความวา ความอยูสุขสบายดวยความ
เปนสมณะของบุคคลเห็นปานนั้น จักมีแตที่ไหน, คือความอยูผาสุกยอม
ไมมีแกบุคคลนั้นเลย.
คาถาเริ่มตนวา น ปกฺขนฺติ ดังนี้ พระเถระทราบอยางแจมชัดวา
ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรปรินิพพานแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ปกฺขนฺติ ทิสา สพฺพา ความวา
ทิศทั้งหมดมีทิศตะวันออกเปนตน ยอมไมปรากฏ คือเปนผูหลงทิศ.
บทวา ธมฺมา น ปฏิภนฺติ ม ความวา ธรรมที่ไดเลาเรียนแลว
แมจะช่ําของดวยดีในครั้งกอน. แตในบัดนี้ แมจะนํามาเทียบเคียงโดย
เคารพ ก็ไมปรากฏแกขาพเจา.
บทวา คเต กลฺยาณมิตฺตมฺหิ ความวา เมื่อทานพระธรรมเสนาบดี
ผูเปนกัลยาณมิตรของชาวโลกพรอมทั้งเทวโลก ถึงอนุปาทิเสสนิพพานแลว.
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บทวา อนฺธการว ขายติ ความวา โลกนี้แมทั้งหมด ยอมปรากฏ
เหมือนมืดมน.
บทวา อพฺภตีตสหายสฺส ความวา ผูมีสหายลวงลับไปแลว คือ
ปราศจากกัลยาณมิตร.
บทวา อตีตคตสตฺถุโน ความวา ทานเปนผูมีพระผูมีพระภาคเจา
เสด็จลวงลับไปแลว คือเปนผูมีพระศาสดาปรินิพพานไปแลว.
บทวา ยถา กายคตา สติ อธิบายวา ชื่อวา มิตรอื่นที่จะนํา
ประโยชนมาใหโดยสวนเดียว แกบุคคลผูไมมีที่พึ่งเชนนั้น ไมมี เหมือน
กายคตาสติภาวนา มีแตจะนําประโยชนมาใหโดยสวนเดียวแกบุคคลผู
บําเพ็ญนั้น, ภาวนาอยางอื่นนําประโยชนมาให ก็เฉพาะบุคคลที่มีที่พึ่ง
เทานั้น.
บทวา ปุราณา ไดแก มิตรเกา ที่พระเถระกลาวหมายเอากัลยาณมิตร
มีพระสารีบุตรเปนตน.
บทวา นเวหิ ไดแก ดวยมิตรใหม.
บทวา น สเมติ เม ความวา จิตของเรายอมไมสมาคม คือจิต
ของเรามิไดเกิดความยินดีกับพวกมิตรใหมเลย.
บทวา สฺวชฺช เอโกว ฌายามิ ความวา วันนี้ เรานั้นเวนจาก
ทานผูแกกวาทั้งหลาย เปนผูเดียวเพงฌานอยู คือเปนผูขวนขวายในฌานอยู.
บทวา วสฺสุเปโต ไดแก เหมือนนกที่เขาอยูในรังในฤดูฝน, บาลี
วา วาสุเปโต ดังนี้บาง ความวา เขาไปอยู.
คาถาวา ทสฺสนาย อภิกกนฺเต ดังนี้ พระศาสดาไดตรัสไว. ความ
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แหงบาทคาถานั้นวา:- อานนท เธออยาหามประชาชนเปนอันมากที่พา
กันมาจากประเทศตาง ๆ ไมใหเขาเฝาเรา ในเมื่อลวงเวลาเฝาของเราเลย.
เพราะอะไร ? เพราะคนฟงธรรมเหลานั้น (ตองการ) จะเห็นเรา, ก็เฉพาะ
ในเวลาเฝานี้เทานั้น.
พระเถระไดฟงพระดํารัสนั้นแลว จงกลาวคาถาอื่นอีกวา ทสฺสนาย
อภิกฺกนฺเต ดังนี้เปนตน. ก็คาถากอนที่ทานวางไวในที่นี้ ก็เพื่อความ
สัมพันธกันกับคาถานี้, ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ ทานจึงแสดงความสําเร็จ
ประโยชนแหงบทนั้นวา ถาเราจักไดเพื่อใหประชาชนที่พากันมาจาก
ประเทศอื่น ไดเขาเฝาในทันทีไซร.
คาถา ๔ คาถาเริ่มตนวา ปณฺณวีสติ วสฺสานิ ดังนี้ พระเถระกลาว
เพื่อแสดงวาตนเปนอุปฏฐากผูเลิศ. จริงอยู เพราะการเริ่มบําเพ็ญกัมมัฏฐาน และเพราะการขวนขวายอุปฏฐากพระศาสนา กามสัญญาเปนตน
แมที่ยังมิไดตัดขาดดวยมรรค มิไดเกิดขึ้นแกพระเถระเลย, และกายกรรม
วจีกรรม และมโนกรรม ก็ไดมีเมตตาเปนหัวหนา คลอยไปตามเมตตา
ในพระศาสดาตลอดกาล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปณฺณวีสติ วสฺสานิ แปลวา ตลอด
๒๕ ป.
บทวา เสขภูตสฺส เม สโต ความวา เมื่อเรายังดํารงอยูในเสขภูมิ
คือในโสดาปตติผลอยู.
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บทวา กามสฺา ความวา สัญญาที่ประกอบดวยกาม ไมไดเกิด
ขึ้นแลว, ก็ในคํานี้ พระเถระแสดงถึงความบริสุทธิ์แหงอัธยาศัยตน ดวย
คําที่มุงถึงการไมเกิดขึ้นแหงกามสัญญาเปนตน, และแสดงถึงความบริสุทธิ์
แหงประโยค ดวยคําเปนตนวา เมตฺเตน กายกมฺเมน ดังนี้. พึงทราบ
เนื้อความในขอนั้น ดังตอไปนี้ :- เมตตากายกรรม พึงทราบดวยการ
ทําเครื่องใชในพระคันธกุฎีเปนตน และดวยการทําวัตรและปฏิวัตร ถวาย
แดพระศาสดา, เมตตาวจีกรรม พึงทราบดวยกิจมีการบอกเวลาแสดง
ธรรมเปนตน, เมตตามโนกรรม พึงทราบดวยการใสใจ นอมนํามุงถึง
ประโยชนเกือ้ กูลเฉพาะพระศาสดาในที่ลับ. คําวา าณ เม อุทปชฺชถ นี้
พระเถระกลาวถึงการบรรลุเสขภูมิของตน.
คาถาวา อห สกรณีโยมฺหิ นี้ เปนคาถาที่เมื่อพระศาสดาใกลจะ
ปรินิพพาน พระอานนทเขาไปยังปะรํา เหนี่ยวคันทวยแลวกลาวมุงจะ
ครอบงําความเศราโศก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สกรณีโยมฺหิ ความวา เราเปนผูมีกิจ
มีการกําหนดรูทุกขเปนตน ที่จะตองทํา.
บทวา อปฺปตฺตมานโส แปลวา ยังไมบรรลุพระอรหัต.
บทวา สตฺถุ จ ปรินิพพาน ไดแก พระศาสดาของเราไดเสด็จ
ปรินิพพานไปเสียแลว.
บทวา โย อมฺห อนุกมฺปโก ไดแก พระศาสดาพระองคใด เปน
ผูทรงอนุเคราะหเรา.
คาถาวา ตทาสิ ย ภึสนก ดังนี้ เปนคาถาที่พระเถระเห็นแผนดิน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 332

ไหว และความแผไปแหงเสียงกลองสวรรค เปนตน แลวกลาวไวดวย
เกิดความสังเวช.
คาถา ๓ คาถา มีคาํ เริ่มตนวา พหุสฺสุโต ดังนี้ พระสังคีติกาจารย
ทั้งหลายพากันสรรเสริญพระเถระ ตัง้ ไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คติมนฺโต ไดแก ผูประกอบพรอมดวย
ญาณคติไมมีใครเสมอ.
บทวา สติมนฺโต ไดแก ประกอบพรอมดวยสติและเนปกกปญญา
เปนอยางยิ่ง.
บทวา ธิติมนฺโต ไดแก ประกอบพรอมดวยปญญาสัมปทา มีความ
สามารถกําหนดพยัญชนะและอรรถะโดยเฉพาะ. จริงอยู พระเถระรูปนี้
กําหนดจําไวบทเดียวเทานั้น ก็ยอมกําหนดถือเอา โดยทํานองที่พระศาสดา
ตรัสแลวไดตั้ง ๖๐,๐๐๐ บท, และบทที่ไดกําหนดแลว ยอมไมสูญหาย
ตลอดกาลนาน เหมือนน้ํามันเหลวราชสีหที่บุคคลใสไวในภาชนะทองคํา
ฉะนั้น, เปนผูประกอบพรอมดวยปญญา อันมีสติเปนเบื้องหนา ซึ่ง
สามารถกําหนดพยัญชนะไมใหวิปริต และดวยสติอันมีปญญาเปนเบื้องหนา
ซึ่งสามารถกําหนดอรรถะ ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานนท เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูเปนสาวกของ
เรา ฝายพหูสูต ดังนี้เปนตน. และเหมือนอยางที่พระธรรมเสนาบดี
กลาวไววา ทานพระอานนท เปนผูฉลาดในอรรถ ดังนี้เปนตน.
บทวา รตนากโร ไดแก เปนบอเกิดแหงพระรัตนะ คือพระสัทธรรม.
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คาถาวา ปริจิณฺโณ นี้ พระเถระกลาวในเวลาใกลปรินพิ พาน,
คาถานั้น มีเนื้อความตามที่กลาวไวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาอานันทเถรคาถาที่ ๓
จบปรมัตถทีปนี อรรถกถาเถรคาถา
ติงสนิบาต
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เถรคาถา จัตตาลีสนิบาต
๑. มหากัสสปเถรคาถา
วาดวยสถานที่และขอปฏิบัตทิ ี่ดีงาม
[๓๙๘] ผูมีปญญาเห็นวา ไมควรอยูคลุกคลีดวยหมู เพราะ
เปนเหตุทําใจใหฟุงซานไดสมาธิโดยยาก การสงเคราะห
ชนตาง ๆ เปนความลําบากดังนี้ จึงไมชอบใจหมูค ณะ
นักปราชญไมควรเกี่ยวของกับตระกูลทั้งหลาย เพราะเปน
เหตุทําใจใหฟุงซานไดสมาธิโดยยาก ผูท ี่เกี่ยวของกับ
ตระกูลนั้น ยอมตองขวนขวายในการเขาไปสูตระกูล มัก
ติดรสอาหาร ยอมละทิ้งประโยชนอันจะนําความสุขมาให
นักปราชญไดกลาวการกราบไหวและการบูชาในตระกูล
ทั้งหลายวาเปนเปอกตม และเปนลูกศรที่ละเอียดถอน
ไดยาก บุรษุ ผูเลวทรามยอมละสักการะไดยากยิ่ง.
เราลงจากเสนาสนะแลว
ก็เขารูปบิณฑบาตยัง
นคร เราไดเขาไปหาบุรุษโรคเรื้อน ผูกําลังบริโภคอาหาร
ดวยความออนนอม บุรุษโรคเรื้อนนั้นไดนอมเขามาซึ่งคํา
ขาวดวยมือโรคเรื้อน เมื่อเขาใสคําขาวลงนิ้วมือของเขาก็
ขาดตกลงในบาตรของเรานี้ เราอาศัยชายคาเรือนฉันขาว
นั้นอยู ในเวลาที่กําลังฉันและฉันเสร็จแลว เรามิไดมี
ความเกลียดชังเลย ภิกษุใดไมดูหมิ่นปจจัยทั้งสี่ คือ
อาหารบิณฑบาตที่จะพึงลุกขึ้นยืนรับ ๑ บังสุกุลจีวร ๑
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เสนาสนะคือโคนไม ๑ ยาดองดวยน้ํามูตรเนา ๑ ภิกษุ
นั้นแล สามารถจะอยูในจาตุรทิศได ในเวลาแกภิกษุ
บางพวกเมื่อขึ้นเขายอมลําบาก แตพระมหากัสสปะผูเปน
ทายาทของพระพุทธเจา เปนผูม ีสติสัมปชัญญะ แมใน
เวลาแกเปนผูแข็งแรงดวยกําลังแหงฤทธิ์ ยอมขึ้นไปได
ตามสบาย พระมหากัสสปะผูหมดอุปาทาน ละความกลัว
ภัยไดแลว กลับจากบิณฑบาตแลว ขึ้นสูภูเขาเพงฌาน
อยู พระมหากัสสปะผูหมดอุปาทาน เมื่อสัตวทั้งหลาย
ถูกไฟไหมอยู เปนผูดับไฟไดแลว กลับจากบิณฑบาต
แลว ขึ้นสูภูเขาเพงฌานอยู พระมหากัสสปะผู
หมดอุปาทาน ทํากิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ กลับจาก
บิณฑบาตแลว ขั้นสูภูเขาเพงฌานอยู ภูมิภาคอันประกอบ
ดวยระเบียบแหงตนกุมทั้งหลาย นารื่นรมยใจ กึกกอง
ดวยเสียงชางรอง นารื่นรมย ลวนแลวดวยภูเขา ยอม
ทําใหเรายินดี ภูเขามีสีเขียวดุจเมฆ งดงาม มีธารน้ํา
เย็นใสสะอาด ดารดาษไปดวยหญามีสีเหมือนแมลงคอมทอง ยอมยังเราใหรื่นรมย ภูเขาอันสูงตระหงาน
แทบจดเมฆเขียวชอุม เปรียบปานดังปราสาท กึกกอง
ดวยเสียงชางรอง นารื่นรมยยงิ่ นัก ยอมยังเราใหยินดี
ภูเขาทีฝ่ นตกรดแลว มีพื้นนารื่นรมย เปนที่อาศัยของ
เหลาฤาษี เซ็งแซดวยเสียงนกยูง ยอมยังเราใหรื่นรมย
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สถานที่เหลานั้น เหมาะสําหรับเราผูยินดีในการเพงฌาน
มีใจเด็ดเดี่ยว มีสติ เหมาะสําหรับเราผูใครประโยชน
รักษาตนดีแลว ผูเห็นภัยในวัฏสงสาร เหมาะสําหรับเรา
ผูปรารถนาความผาสุก มีใจเด็ดเดี่ยว เหมาะสําหรับเรา
ผูปรารถนาประกอบความเพียร มีใจแนวแน ศึกษาอยู
ภูเขาทีม่ ีสีดังดอกผักตบ ปกคลุมดวยหมูเมฆบนทองฟา
เกลื่อนกลนดวยหมูน กตาง ๆ ยอมยังเราใหรนื่ รมย ภูเขา
อันไมเกลื่อนกลนดวยผูคน มีแตหมูเนื้ออาศัย ดารดาษ
ดวยหมูนกตาง ๆ ยอมยังเราใหรื่นรมย ภูเขาที่มีน้ําใส
สะอาด มีแผนหินเปนแทงทึบ เกลื่อนกลนดวยคางและ
มฤคชาติ ดารดาษไปดวยสาหราย ยอมยังเราใหรื่นรมย
เราผูมีจติ ตั้งมั่น พิจารณาเห็นธรรมโดยชอบ ยอมไมมี
ความยินดีดวยดนตรีเครื่อง ๕ เชนนั้น ภิกษุไมพึงทํา
การงานใหมากนัก พึงเวนคนผูมิใชกัลยาณมิตรเสีย ไม
ควรขวนขวายในลาภผล ทานผูปฏิบัติเชนนั้น ยอมจะ
ตองขวนขวายและติดในรสอาหาร ยอมละทิง้ ประโยชน
อันจะนําความสุขมาให ภิกษุไมพึงทําการงานใหมากนัก
พึงเวนสิ่งที่ไมเปนประโยชนเสีย เมื่อภิกษุขวนขวายใน
การงานมาก ก็จะตองเยียวยารางกายลําบาก ผูมีรางกาย
ลําบากนั้น ยอมไมไดประสบความสงบใจ ภิกษุไมรูสึกตน
ดวยเหตุสักวาการทองบนพระพุทธวจนะ ยอมเที่ยวชูคอ
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สําคัญตนประเสริฐกวาผูอื่น ผูใดไมประเสริฐ เปนพาล
แตสําคัญตนวาประเสริฐกวาเขา เสมอเขา นักปราชญ
ทั้งหลายยอมไมสรรเสริญผูนั้น ซึ่งเปนผูมีใจกระดางเลย
ผูใดไมหวั่นไหวเพราะมานะ ๓ อยาง ที่ถือวาตัวเราเปน
ผูประเสริฐกวาเขา ๑ เสมอเขา ๑ เลวกวาเขา ๑
นักปราชญทั้งหลายยอมสรรเสริญผูนั้นแหละวา เปนผูม ี
ปญญา มีวาจาจริง ตั้งมั่นดีแลวในศีลทั้งหลาย และวา
ประกอบดวยความสงบใจ ภิกษุใดไมมีความเคารพใน
เพื่อนพรหมจรรยทงั้ หลาย ภิกษุนั้นยอมเปนผูเหินหาง
จากพระสัทธรรม เหมือนฟากับดินฉะนั้น ภิกษุเหลาใด
เขาไปตั้งหิริและโอตตัปปะไวชอบทุกเมื่อ มีพรหมจรรย
อันงอกงาม ภิกษุเหลานั้นมีภพใหมสิ้นแลว ภิกษุผูยังมี
ใจฟุงซาน กลับกลอก ถึงจะนุงหมผาบังสุกุล ภิกษุนั้นยอม
ไมงดงามดวยผาบังสุกุลนั้น เหมือนกับวานรคลุมดวย
หนังราชสีหฉะนั้น สวนภิกษุผมู ีใจไมฟุงซาน ไมกลับ
กลอก มีปญญาเครื่องรักษาตน สํารวมอินทรีย ยอม
งดงามเพราะผาบังสุกุล ดังราชสีหในถ้ําฉะนั้น เทพเจา
ผูมีฤทธิ์ มีเกียรติยศเปนอันมากประมาณหมื่น และ
พรหมทั้งปวง ไดพากันมายืนประนมอัญชลี นอบนอม
ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร ผูมีปญญามาก ผูมีฌาน
ใหญ มีใจตั้งมั่น เปลงวาจาวา ขาแตทานบุรุษอาชาไนย
ขอนอบนอมแตทาน ขาแตทานผูเปนอุดมบุรษุ ขอนอบ
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ขอนอบนอมแดทาน ทานยอมเขาฌานอยูเพราะอาศัยอารมณใด ขาพเจาทั้งหลายยอมรูไมถึงอารมณเหลานั้นของ
ทาน นาอัศจรรยจริงหนอ วิสยั ของทานผูรูทั้งหลายลึกซึ้ง
ยิ่งนัก ขาพเจาทั้งหลายผูมาประชุมกันอยู ณ ที่นี้นับวาเปน
ผูเฉียบแหลมดุจนายขมังธนู ก็ยังรูไมถึง ความยิ้มแยม
ไดปรากฏมีแกทานพระกัปปนเถระ เพราะไดเห็นทาน
พระสารีบุตรผูควรแกสักการบูชา อันหมูท วยเทพบูชา
อยูเชนนั้นในเวลานั้น ตลอดทั่วพุทธอาณาเขต ยกเวน
แตสมเด็จพระมหามุนีองคเดียวเทานั้น เราเปนผูประเสริฐสุดในทางธุดงคคุณ ไมมีใครเทียมเทาเลย เราเปน
ผูคุนเคยกับพระบรมศาสดา เราทําคําสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลงแลว ถอนตัณหา
เครื่องนําไปสูภพขึ้นไดแลว พระสมณโคดมผูทรงพระคุณ
หาปริมาณมิได มีพระทัยนอมไปในเนกขัมมะ ทรงสลัด
ภพทั้ง ๓ ออกไดแลว ยอมไมทรงติดอยูดวยจีวร บิณฑบาตและเสนาสนะ เปรียบเหมือนบัวไมตดิ อยูดวยน้ํา
ฉะนั้น พระองคทรงเปนจอมนักปราชญ มีสติปฏฐานเปน
พระคอ มีศรัทธาเปนพระหัตถ มีปญญาเปนพระเศียร
ทรงพระปรีชามก ทรงดับเสียแลวซึ่งกิเลสแลกองทุกข
ตลอดกาลทุกเมื่อ.
จบมหากัสสปเถรคาถา
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ในจัตตาลีสนิบาตนี้ มีพระมหากัสสปเถระองคเดียวเทานั้น
ไดภาษิตคาถาไว ๔๐ คาถา.
จัตตาลีสนิบาตจบบริบูรณ

อรรถกถาจัตตาลีสนิบาต
อรรถกถากัสสปเถรคาถาที่ ๑
ในจัตตาลีสนิบาต คาถาของทานพระมหากัสสปเถระ มีคําเริ่ม
ตนวา น คเณน ปุรกฺขโต จเร ดังนี.้ เรื่องนี้มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ
พระเถระนี้ไดเปนกุฎมพีมีสมบัติ ๘๐ โกฏิ นามวา เวเทหะ ในหังสวดีนคร.
ทานเปนอุบาสกพุทธมามกะ ธรรมมามกะ สังฆมามกะ อยู. ในวันอุโบสถ
วันหนึ่ง เขาบริโภคอาหารดีแตเชาตรู อธิษฐานองคแหงอุโบสถ ถือเอา
ของหอมและดอกไมเปนตนไปยังวิหาร บูชาพระศาสดา ถวายบังคมแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
ก็ในขณะนั้น พระศาสดาทรงตั้งพระสาวกที่ ๓ นามวา มหานิสภเถระ
ในเอตทัคคะวา ภิกษุทั้งหลย บรรดาภิกษุผูสาวกของเรา ผูถอื ธุดงคนี้
นิสภะเปนเลิศ. อุบาสกไดฟงดังนั้น จึงเลื่อมใส ในเวลาจบธรรมกถา
เมื่อมหาชนลุกไป จึงถวายบังคมพระศาสดา เชื้อเชิญวา พรุงนี้ขอพระองค
จงทรงรับภิกษาของขาพระองคเถิด. พระศาสดาตรัสวา ดูกอนอุบาสก
ภิกษุสงฆมีมากแล. เขาทูลถามวา มีเทาไร พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวามี
๖,๘๐๐,๐๐๐ รูป. เขาทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคทรงรับ
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ภิกษาของขาพระองค อยาเหลือไวในวิหารแมสามเณรรูปเดียว. พระศาสดา
ทรงรับแลว. อุบาสกทราบวาพระศาสดาทรงรับแลว จึงไปยังเรือนจัดแจง
มหาทาน วันรุงขึ้นจึงกราบทูลกาลแดพระศาสดา. พระศาสดาทรงถือ
บาตรและจีวร แวดลอมไปดวยภิกษุสงฆ เสด็จไปยังเรือนอุบาสก ประทับนั่งบนอาสนะ ที่เขาตกแตงไว ในเวลาจบอนุโมทนา ทรงรับขาวยาคู
เปนตน ไดทรงกระทําการแจกภัต. แมอุบาสกก็ไดนั่งอยูในสํานัก
พระศาสดา.
ในระหวางนั้น พระมหานิสภเถระกําลังเที่ยวบิณฑบาต ดําเนินไป
ตามถนนนั้นนั่นแล. อุบาสกเห็นเขา ลุกไปไหวพระเถระ กลาววา จงให
บาตรเถิดขอรับ. พระเถระไดใหแลว. อุบาสกกลาววา ขาแตทานผูเจริญ
ขอทานจงเขาไปในที่นี้แหละ แมพระศาสดาก็ประทับนั่งในเรือน. พระเถระกลาววา จักไมสมควร อุบาสก. เขารับบาตรของพระเถระแลว
บรรจุบิณฑบาตใหเต็มแลวไดถวาย. ลําดับนั้น เขาตามสงพระเถระ กลับ
แลวนั่งในสํานักพระศาสดา กราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระมหานิสภเถระ แมเมื่อขาพระองคกลาววา แมพระศาสดาก็ประทับนั่ง
ในเรือน ก็ไมปรารถนาจะเขาไป ทานมีคุณยิ่งกวาคุณของพระองคหรือ.
จริงอยู ความตระหนี่คุณยอมไมมีแกพระพุทธเจาทั้งหลาย เพราะฉะนั้น
พระศาสดาจึงตรัสอยางนี้วา อุบาสก พวกเรารอภิกษาอยู จึงนั่งอยู
ในเรือน. ก็ภิกษุนั้นไมนั่งเพงเล็งภิกษาอยูอยางนี้ พวกเราอยูใน
เสนาสนะใกลบาน เธออยูในปาเทานั้น พวกเราอยูในที่มุงบัง เธออยู
แตในกลางแจงเทานั้น, พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา ขอนี้และ
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ขอนี้เปนคุณของเธอดังนี้แลว จึงเปนเสมือนยังมหาสมุทรใหเต็ม ทรง
แสดงคุณของเธอ.
แมตามปกติ อุบาสกเปนผูเลื่อมใสดวยดียิ่งนัก เหมือนประทีป
กําลังโพลงซึ่งลาดดวยน้ํามัน คิดวา เราจะประโยชนอะไรดวยสมบัติอยาง
อื่น ในอนาคตเราจะตั้งความปรารถนา เพื่อความเปนเลิศกวาผูถือธุดงค
ในสํานักพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง. เธอนิมนตพระศาสดาแมอีก ถวาย
มหาทานตลอด ๗ วัน โดยทํานองนั้นนั่นแล ในวันที่ถวายไตรจีวร
แดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน นั่งแทบพระบาทมูลของพระศาสดา จึงกลาวอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองคถวาย
ทานตลอด ๗ วัน ขาพระองคไดเขาไปตั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
มีเมตตาเปนอารมณ ดวยบุญกรรมนี้ ขาพระองคไมปรารถนาเทวสมบัติ
สักกสมบัติ มารสมบัติ และพรหมสมบัติอยางอื่น. ก็กรรมของขาพระองคนี้
จงเปนบุญญาธิการ เพื่อความเปนผูเลิศแหงภิกษุผูทรงไวซึ่งธุดงค ๑๓
เพื่อประโยชนแกการบรรลุตําแหนง ที่พระมหานิสภเถระ ปรารถนาไว
ในสํานักแหงพระพุทธเจาพระองคหนึ่งในอนาคต. พระศาสดาทรงตรวจ
ดูวา อุบาสกนี้ปรารถนาตําแหนงใหญ เธอจักสําเร็จหรือไมหนอ
ทรงเห็นวาจะสําเร็จ จึงตรัสพยากรณวา เธอปรารถนาตําแหนงนาชอบใจ
ในอนาคตในที่สุดแหง ๑๐๐,๐๐๐ กัป พระพุทธเจาทรงพระนามวา โคดม
จักเสด็จอุบัติ เธอจักเปนสาวกที่ ๓ ของพระองค มีนามวาพระมหากัสสปเถระ. อุบาสกไดฟงดังนั้นแลวคิดวา ขึ้นชือ่ วาถอยคําเปนสองยอม
ไมมีแกพระพุทธเจาทั้งหลาย จึงไดสําคัญสมบัตินั้น เหมือนจะพึงไดใน
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วันรุงขึ้น. เธอถวายทานจนตลอดอายุ สมาทานรักษาศีล กระทํากัลยาณกรรมมีประการตาง ๆ ทํากาละแลวบังเกิดในสวรรค.
จําเดิมแตนั้นมา เธอเสวยสมบัติในเทวโลกและมนุษยโลก ใน
กัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี
เสด็จเขาไปอาศัยพันธุมวดีนคร ประทับอยูในมฤคทายวันอันเกษม จุติจาก
เทวโลกแลว บังเกิดในตระกูลพราหมณเกาแกแหงหนึ่ง. ก็ในกาลนั้น
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา วิปสสี ทรงแสดงธรรมทุก ๆ ๗ ป ได
มีความเอิกเกริกอยางใหญ. เทวดาในชมพูทวีปทั้งสิ้นนอกวา พระศาสดา
จักแสดงธรรม. พราหมณไดฟงขาวนั้นแลว ก็ทา นไดมีผานุงอยูผืนเดียว
เทานั้น นางพราหมณีก็เหมือนกัน. แตทานทั้งสองมีผาหมผืนเดียวเทานั้น
เขาปรากฏในพระนครทั้งสิ้นวา เอกสาฎกพราหมณ. เมื่อมีการประชุม
ดวยกิจอยางใดอยางหนึ่งของพวกพราหมณ พราหมณนั้นจึงพักนางพราหมณีไวในเรือน สวนตนเองหมผานั้นไป, เมื่อมีการประชุมของ
พวกพราหมณี ตนเองก็อยูในเรือน นางพราหมณีก็หมผานั้นไป. ก็วันนั้น
พราหมณกลาวกะนางพราหมณีวา แนะนางผูเจริญ เธอจักฟงธรรมใน
กลางคืนหรือในกลางวัน. นางพราหมณีกลาววา พวกเราชือ่ วาเกิดเปน
ผูหญิง ไมปรารถนาจะฟงในกลางคืน จักฟงในกลางวัน จึงไดพัก
พราหมณไวในเรือน แลวหมผาพรอมดวยอุบาสิกาไปในกลางวัน ถวาย
บังคมพระศาสดาแลวนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง ฟงธรรมแลวไดกลับมาพรอม
ดวยอุบาสิกาทั้งหลายนั่นแล. ลําดับนั้น พราหมณจึงพักนางพราหมณีไว
ในเรือน หมผานั้นไปวิหาร.
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สมัยนัน้ พระศาสดาประทับนั่งบนธรรมาสน ที่เขาประดับแลวใน
ทามกลางบริษัท จับพัดวิชนีแสดงธรรมกถา ประหนึ่งเทวดาผูวิเศษ
หยั่งลงสูแมน้ําในอากาศ หรือเหมือนทําเขาสิเนรุใหเปนขาวตูกอนแลว
กดสงสูสาครฉะนั้น. เมื่อพราหมณนั่งอยูที่ทายบริษัทฟงธรรมอยู ใน
ปฐมยามนั้นเอง ปติมีวรรณะ ๕ เกิดขึ้น ทําสรีระทั้งสิ้นใหเต็ม. เขามวนผา
ที่ตนหมแลวคิดวา จักถวายแดพระทสพล. ลําดับนั้น ความตระหนี่อัน
แสดงโทษตั้ง ๑,๐๐๐ เกิดขึ้นแกเขาแลว, เขาคิดวา นางพราหมณีและ
เราก็มีผาผืนเดียวเทานั้น, ผาหมอะไรอื่นไมมี ก็ธรรมดาวาเราจะไมหม
แลว ไมสามารถออกไปขางนอกได ไดเปนผูใครจะไมใหโดยประการทั้งปวง ครั้นปฐมยามทั้งมัชฌิมยามผานไป ปติก็เกิดขึ้นแกเขาเชนนั้นเหมือน
กัน. ครั้นคิดอยางนี้แลว ไมปรารถนาจะใหเหมือนกัน ครั้นมัชฌิมยามทั้ง
ปจฉิมยามผานไป เขาก็เกิดปติขึ้นเชนนั้นเหมือนกัน. ในกาลนัน้ เขาคิดวา
เหตุอยางใดอยางหนึ่งยกไวกอน เราจักรูในภายหลัง ดังนี้แลวจึงมวนผา
วางไวแทบบาทมูลของพระศาสดา. ลําดับนั้น เขาจึงคูมือซายปรบดวย
มือขวาขึ้น ๓ ครั้ง บันลือขึ้นทั้งสามครั้งวา เราชนะแลว เราชนะแลว.
ก็สมัยนั้น พระเจาพันธุมราชประทับนั่งฟงธรรมอยูภายในมาน
หลังธรรมาสน ก็ธรรมดาวา เสียงวา เราชนะแลว ยอมไมเปนที่ชอบใจ
ของพระราชา. ทาวเธอทรงสงบุรุษไปใหรูวา เธอจงไป จงถามบุรุษนั่น
เขากลาวกระไร ? เขาอันบุรุษนั้นไปถามแลว จึงตอบวา พวกคนที่เหลือนี้
ขึ้นสูยานชางเปนตน ถือเอาดาบและโลหนังเปนตนชนะเสนาอื่น ขอนั้น
ไมนาอัศจรรย. แตเราย่ํายีจิตคือความตระหนี่แลว ถวายผาหมแดพระทศพล
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เหมือนคนเอาคอนทุบศีรษะโคโกง ผูมาขางหลังแลวใหมันหนีไป ขอที่
เราชนะความตระหนี่นั้นอัศจรรย. บุรุษนั้นกลับมากราบทูลเรื่องนั้นแด
พระราชา. พระราชาตรัสวา พนาย พวกเราไมรูกรรมอันสมควรแดพระทศพล พราหมณรูแลวดังนี้ ไดสงคูผาไปใหแลว. พราหมณเห็นดังนั้น
จึงคิดวา พระราชานี้ไมไดใหอะไร ๆ กอนแกเราผูนั่งนิ่ง ตอเมื่อเรากลาว
คุณของพระศาสดา จึงไดให ก็จะประโยชนอะไรแกเรา ดวยวัตถุที่เกิดขึ้น
เพราะอาศัยคุณของพระศาสดา ดังนี้แลวไดถวายคูผาแมนั้นแดพระทศพล
เทานั้น. ฝายพระราชาตรัสถามวา พราหมณทําอะไร ? ครั้นทรงสดับวา
พราหมณนั้นถวายคูผาแมนั้นแดพระตถาคตนั่นแล. จึงประทานคูผา ๒ คู
แมอื่นไปใหแลว พราหมณนั้นไดถวายคูผาแมเหลานั้น. พระราชาจึงได
ประทานคูผาแมอื่น ๔ คู ถึง ๓๒ คู. ลําดับนั้นพราหมณคิดวา นี้เปน
เหมือนรับเพิ่มขึ้น จึงรับคูผาไว ๒ คู คือเพื่อประโยชนแกตนคูหนึ่ง
แกนางพราหมณีคูหนึ่ง แลวไดถวายคูผาทั้ง ๓๒ คูแดพระตถาคตนั่นแหละ.
ก็จําเดิมแตนั้นเธอไดเปนผูคุนเคยตอพระศาสดา.
ครั้นวันหนึ่ง พระราชาเห็นเขาฟงธรรมอยูในสํานักพระศาสดาใน
ฤดูหนาว จึงประทานผากัมพลแดงที่พระองคทรงหมมีราคา ๑๐๐,๐๐๐
แลวตรัสวา ตั้งแตนี้ไป เธอจงหมผานี้ฟงธรรม. เขาคิดวา เราจะประโยชน
อะไรดวยผากัมพลนี้ ทีจ่ ะนําเขาไปในกายอันเปอยเนานี้ จึงไดไปกระทํา
เปนเพดานในเบื้องบนเตียงของพระตถาคตภายในพระคันธกุฎี. ภายหลัง
วันหนึ่ง พระราชาเสด็จไปยังพระวิหารแตเชาตรู ประทับนั่งในสํานักพระศาสดาภายในพระคันธกุฎี. ก็สมัยนัน้ พระพุทธรัศมีมีวรรณะ ๖ กระทบ
ผากัมพล, ผากัมพลรุงโรจนอยางยิ่ง. พระราชาทรงแหงนดู ทรงจําได
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จึงตรัสวา ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนผากัมพลของขาพระองค. ขาพระองคไดใหเอกสาฎกพราหมณ. พระศาสดาตรัสวา มหาบพิตร มหาบพิตร
บูชาพราหมณ เปนอันพราหมณบูชาเราแลว . พระราชาทรงเลื่อมใสวา
พราหมณรูถึงสิ่งที่ควร เราไมรู จึงทรงการทําสิ่งซึ่งเปนอุปการะแกพวก
มนุษยทั้งหมดใหเปนอยางละ ๘ แลวไดใหทานชื่อหมวด ๘ ของสิ่ง
ทั้งปวง แลวทรงตั้งไวในตําแหนงปุโรหิต. ฝายปุโรหิตนั้นคิดวา ชื่อวา
สิ่งอยางละ ๘ ๆ รวม ๖๔ อยาง ไดผูกสลากภัต ๖๔ ที่เปนประจํา
แลวถวายทานรักษาศีลตลอดชีวิต จุติจากอัตภาพนั้นแลวบังเกิดในสวรรค.
เขาจุติจากอัตภาพนั้นอีก ในกัปนี้จึงบังเกิดในเรือนแหงกุฎมพี ใน
กรุงพาราณสี ในระหวางแหงพระพุทธเจาทั้งสอง คือพระพุทธเจา
พระนามวา โกนาคมนะ และพระกัสสปทศพล.
เขาเจริญวัยแลว อยูครองเรือน วันหนึ่งเที่ยวไปสูชังฆวิหารในปา.
ก็สมัยนั้น พระปจเจกพุทธเจา กระทําจีวรกรรมที่ฝงแมน้ํา เริ่มจะรวบรวม
ผาอนุวาตที่ไมเพียงพอวางไว. เขาเห็นเขาจึงกลาววา ขาแตทานผูเจริญ
เพราะเหตุไรทานจึงรวบรวมวางไว. พระปจเจกพุทธเจาตอบวา ผาอนุวาต
ไมเพียงพอ. เขากลาววา ทานจงกระทําดวยผานี้เถิดขอรับ แลวไดถวาย
ผาอุตรสาฎกแลว ดังความปรารถนาวา ขอความเสื่อมเพราะสิ่งอะไร ๆ
จงอยามีแกเราในที่เราเกิดแลว ๆ.
เมื่อภรรยากับนองสาวของเรากระทําความทะเลาะแมในเรือน พระปจเจกพุทธเจาเขาไปบิณฑบาต ลําดับนั้น นองสาวของเขาถวายบิณฑบาต
แกพระปจเจกพุทธเจา หมายเอาภรรยาของเขา จึงตั้งความปรารถนาวา
เราพึงเวนคนพาลเห็นปานนี้จากที่ประมาณ ๑๐๐ โยชน นางยืนอยูที่ลาน
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เรือนไดยินเขาจึงคิดวา ขอพระปจเจกพุทธเจาจงอยูบริโภคภัตที่หญิงนี้
ให จึงเทบิณฑบาตทิ้ง แลวไดใหเต็มดวยเปอกตม. ฝายนองสาวกลาววา
ดูกอนคนพาล เจาจงดา จงประหารเรากอนเถิด การที่เจาเทภัตจากบาตร
ของทานผูเห็นปานนี้ ผูบ ําเพ็ญบารมีมาสิ้น ๒ อสงไขย แลวใหเปอกตมไม
ควรเลย. ลําดับนั้น การพิจารณาไดเกิดขึ้นแกภรรยาของเขา นางกลาววา
จงหยุดเถิดเจาขา ดังนี้แลวเทเปอกตม ลางบาตรขัดสีดวยจุณหอม บรรจุ
ใหเต็มดวยภัตอันประณีต และดวยอาหารมีรสอรอย ๔ อยาง แลววางสิ่งที่
รุงเรืองดวยเนยใส มีสีดงั กลีบปทุมที่เขาราดไวในเบื้องบน ไวในมือของ
พระปจเจกพุทธเจาแลว ตั้งความปรารถนาวา บิณฑบาตนี้มีแสงสวาง
ฉันใด สรีระของเราจงมีแสงสวางฉันนั้น. พระปจเจกพุทธเจาอนุโมทนา
แลว จึงเหาะไปแลว.
ฝายเมียและผัวทั้งสอง บําเพ็ญกุศลจนตลอดชีวิต บังเกิดในสวรรค
จุติจากอัตภาพนั้นอีกเปนอุบาสก ในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กัสสปะ บังเกิดเปนบุตรแหงเศรษฐี มีสมบัติ ๘๐ โกฏิ ในกรุง
พาราณสี ฝายภรรยาบังเกิดเปนธิดาของเศรษฐีนั้นนั่นแล. เมื่อเขาเจริญวัย
แลว ญาติทั้งหลายไดนําธิดาเศรษฐีนั้นนั่นแลมาให พอเมื่อนางเขาไปสู
ตระกูลสามี ดวยอานุภาพของบาปกรรม ที่มีผลไมนาปรารถนาในกาลกอน
สรีระทั้งสิ้นไดเกิดมีกลิ่นเหม็น เหมือนเวจกุฎีที่เขาเปดไวที่ธรณีประตู
เศรษฐีกุมารถามวา นี้กลิ่นของอะไร ? ทราบวาเปนกลิ่นของเศรษฐีธิดา
แลวสงไปเรือนแหงตระกูล โดยทํานองที่เขานํามาวา จงนําออกไป จง
นําออกไป. นางนั้นอันสามีนั้นนั่นแหละขับไลแลวใหนํากลับมา ๗ ครั้ง.
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ก็สมัยนั้น พระกัสสปทศพลปรินิพพานแลว ชนทั้งหลายไดพากัน
สรางเจดียสูงหนึ่งโยชนถวายพระองค ดวยอิฐแลวดวยทองสีแดง มีราคา
๑๐๐,๐๐๐ บุใหแทงทึบ. เมื่อเขาสรางเจดียนั้น เศรษฐีธิดานั้นคิดวา เรา
ถูกนํากลับมาถึง ๗ ครั้ง จะประโยชนอะไรดวยความเปนอยูของเรา ดังนี้
แลว จึงใหทําลายเครื่องอาภรณของตน ใหกออิฐแลวดวยทอง อันเปน
บอเกิดแหงรัตนะ กวางหนึ่งคืบ สูงสี่นิ้ว. ลําดับนั้น จึงถือเอากอนหรดาลและมโนศิลา แลวถือเอาดอกอุบล ๘ กําไปยังที่กระทําเจดีย.
ก็ในขณะนั้น แนวอิฐที่วงลอมเจดียขาดไป ๑ กอน ธิดาเศรษฐี
จึงกลาวกะนายชางวา ทานจงวางแผนอิฐนี้ไวในที่วางนี้. นายชางกลาววา
ดูกอนแมนางผูเจริญ ทานมาทันเวลา จงวางเองเถิด. นางขึ้นไปแลว
ประกอบกอนหรดาลและมโนศิลาดวยน้ํามัน วางกอนอิฐใหติดกับเครื่อง
เชื่อมนั้น กระทําการบูชาดวยดอกอุบล ๘ กํามือไวขางบน ไหวแลวตั้ง
ความปรารถนาวา ขอกลิ่นจันทนจงฟุงออกจากกายของเรา ขอกลิ่นอุบล
จงฟุงออกจากปาก ในที่ทเี่ กิดแลว ๆ ดังนี้แลวไหวเจดียกระทําประทักษิณ
ไดไปแลว.
ครั้นในขณะนั้นนั่นเอง เศรษฐีบุตรใดนํานางไปสูเรือนคราวกอน
ความระลึกถึงเพราะปรารภนางเกิดขึ้นแลวแกเศรษฐีนั้น. แมในพระนคร
เขาก็ปาวรองเลนนักษัตร. เขากลาวกะอุปฏฐากวา ในกาลนั้นเขานําธิดา
เศรษฐีมาในที่นี้ นางไปไหน ? นางตอบวา เธออยูในเรือนของตระกูล.
เขากลาววา ทานจงนํานางนาเถิด, เราจักเลนนักษัตร. อุปฏฐากเหลานั้น
ไปยืนไหวนาง ถูกนางถามวา พอทั้งหลายพวกทานมาทําไม จึงแจงเรื่อง
นั้น. นางกลาววา พอทั้งหลาย ฉันบูชาพระเจดียดวยเครื่องอาภรณ; ฉัน
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ไมมีเครื่องอาภรณ. อุปฏฐากเหลานั้นไปบอกบุตรเศรษฐี. บุตรเศรษฐี
กลาววา พวกทานจงนํานางมา นางจักไดเครื่องประดับ อุปฏฐากเหลานั้น
นํามาแลว กลิ่นจันทนและกลิ่นดอกอุบลเขียว ฟุงไปทั่วเรือนพรอมดวย
การเขาไปสูเรือนของนาง. เศรษฐีบุตรถามนางวา ครั้งกอนกลิ่นเหม็นฟุง
ออกจากรางกายของเจา แตบัดนี้ กลิน่ จันทนฟุงออกจากรางกาย และกลิ่น
อุบลฟุงออกจากปากของเจา นี้เปนเพราะเหตุอะไร ? นางบอกกรรมที่ตน
ทําตั้งแตตน. บุตรเศรษฐีเลื่อมใสวา พระพุทธศาสนาเปนเครื่องนําสัตว
ออกจากทุกขไดจริงหนอ, จึงลอมสุวรรณเจดียประมาณโยชนหนึ่ง ดวย
ผาคลุมอันทําดวยผากัมพล แลวประดับดวยดอกปทุมทอง ประมาณเทา
ลอรถในที่นนั้ ๆ ดอกปทุมทองเหลานั้น ไดหอยลงประมาณ ๑๒ ศอก.
เขาดํารงอยูในที่นั้นจนตลอดอายุ แลวบังเกิดในสวรรค จุติจาก
อัตภาพนั้นแลวบังเกิดในตระกูลอํามาตยตระกูลหนึ่ง ในที่ประมาณโยชน
หนึ่ง แตกรุงสาวัตถี. แมธิดาเศรษฐีจุติจากเทวโลกแลว บังเกิดเปนธิดา
คนโตในราชตระกูล. เมือ่ คนทั้งสองนั้นเจริญแลว ในบานที่อยูของกุมาร
เขาปาวรองการเลนนักษัตร. เขากลาวกะมารดาวา ดูกอนแม ขอแมจง
ใหผาสาฎกแกฉัน ฉันจักเลนนักษัตร. นางนําผาที่ชําระแลวไดใหไป.
เขากลาววา แม นี้เปนผาเนื้อหยาบ. นางไดนําผาอื่นใหไป แมผานั้น
เขาก็หาม. ลําดับนั้น มารดาจึงกลาวกะเขาวา ดูกอนพอ เราเกิดในเรือน
เชนใด บุญเพื่อไดผาเนื้อละเอียดจากที่นี้ ยอมไมมีแกพวกเรา. เขากลาววา
ถาเชนนั้น ฉันจะไปสูที่ ๆ จะไดผาจะแม. นางกลาววา ลูก วันนี้แหละ
แมปรารถนาจะใหเจาไดรับราชสมบัติในกรุงพาราณสี. เขาไหวมารดาแลว
กลาววา ฉันจะไปละ แม. นางกลาววา ไปเถิดลูก. ไดยินวา มารดาไดมี
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ความคิดอยางนี้วา บุตรจักไปในที่ไหน บุตรจักนั่งอยูในที่นี้หรือที่ใน
เรือน. ก็เขาออกแลวไปดวยการกําหนดแหงบุญ ไปยังกรุงพาราณสี นอน
คลุมโปงอยูที่แผนมงคลศิลาในอุทยาน และวันนัน้ เปนวันที่ ๗ ที่พระเจา
พาราณสีสวรรคต.
อํามาตยทั้งหลายจัดถวายพระเพลิงสรีระของพระราชาแลว นั่งอยูที่
พระลานหลวงปรึกษากันวา พระราชามีแตพระธิดาองคหนึ่งเทานั้น แต
ไมมีพระราชโอรส ราชสมบัติอันไมมีพระราชาจักพินาศ ใครจักเปน
พระราชา ดังนี้แลว จึงกลาวกันวา ทานจงเปนพระราชา ทานจงเปน
พระราชา.
ปุโรหิตกลาววา การคัดเลือกโดยไมกําหนด การเห็นแกหนากันมาก
ไป ยอมไมสมควร เราจักปลอยรถขาวเสี่ยงทายไป. อํามาตยเหลานั้นจึง
เทียมมาสินธพ ๔ มา มีสีดังดอกโกมุท แลววางราชกกุธภัณฑทั้ง ๕
และเศวตฉัตรไวบนรถนัน่ เอง จึงปลอยรถประโคมดุริยางคตามหลังไป
รถออกทางดานทิศตะวันออกมุงหนาไปอุทยาน. อํามาตยบางพวกกลาววา
รถมุงหนาไปทางอุทยานดานที่คุนเคย พวกเราจงใหกลับ. ปุโรหิตกลาววา
ทานอยาใหกลับเลย. รถทําประทักษิณกุมารแลวไดหยุดรอใหขึ้นไป
ปุโรหิตเลิกชายผาแลดูพื้นเทาพลางกลาววา ทวีปนี้จงยกไว บรรดาทวีป
ใหญทั้ง ๔ มี ๒,๐๐๐ ทวีปเปนบริวาร ผูนี้ควรครองราชสมบัติ แลว
กลาววา ทานจงประโคมดนตรีแมอีก จงประโคมดนตรีแมอีก ดังนี้แลว
จึงใหประโคมดนตรีขึ้น ๓ ครั้ง.
ลําดับนั้น กุมารเปดหนาแลดู กลาววา ทานมาดวยกรรมอะไร ?
พวกเขากลาววา ขาแตสมมติเทพ ราชสมบัติถงึ แกทาน. กุมารถามวา
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พระราชาอยูที่ไหน ? อํามาตยกลาววา พระองคสวรรคตแลวนาย. กุมาร
ถามวา ลวงไปกี่วันแลว. อํามาตยกลาววา วันนี้เปนที่ ๗. กุมารถามวา
พระโอรสและพระธิดาไมมีหรือ ? อํามาตยทูลวา พระธิดามีพระเจาขา
แตพระโอรสไมมี. กุมารถามวา เราจักครองราชสมบัติ. ในขณะนั้น
นั่นเอง อํามาตยเหลานั้น จึงสรางมณฑปอภิเษก ประดับราชธิดาดวย
เครื่องอลังการทั้งปวง แลวนํามายังพระอุทยาน การทําอภิเษกแกกุมาร.
ลําดับนั้น อํามาตยทั้งหลานไดนอมนําผามีราคา ๑๐๐,๐๐๐ เขาไปใหแก
กุมารผูไดอภิเษก. กุมารกลาววา นีอ่ ะไรกันพอ. อํามาตยทูลวา ผา
สําหรับนุง กุมารถามวา พอทั้งหลาย หยาบไปมิใชหรือ ? อํามาตยทูลวา
ไมมีผาที่ละเอียดกวานี้ ในบรรดาผาเครื่องใชสอยของพวกมนุษย พระเจาขา. กุมารกลาววา พระราชาของทานนุงผาเห็นปานนี้หรือ. อํามาตย
ทูลวา อยางนั้นพระเจาขา. กุมารกลาววา ชะรอยวาพระราชาของพวก
ทานคงจะไมมีบุญ ทานจงนําเหยือกน้ําทองคํามาใหเรา เราจักไดผา.
อํามาตยนําเหยือกน้ําทองคํามาแลว. กุมารนั้นลุกขึ้นลางมือ บวนปาก เอา
มือวักน้ําประพรมในปุรัตถิมทิศ, ขณะนั้นนั่นเอง ตนกัลปพฤกษ ๘ ตน
ผุดขึ้นทําลายแผนดินเปนแทงทึบ กุมารวักน้ําประพรมทั้ง ๔ ทิศอยางนี้อีก
คือในทิศทักษิณ ทิศปจฉิม ทิศอุดร ตนกัลปพฤกษ ๓๒ ตนผุดขึ้น การทํา
ใหเปนกลุมละ ๘ ตนในทุกทิศ. กุมารนั้นนุงผาทิพยผืนหนึ่งหมผืนหนึ่ง
แลวกลาววา พวกทานจงพากันตีกลอง รองประกาศอยางนี้วา หญิง
ทั้งหลายผูปนดายอยาปนดาย ในแวนแควนของพระเจานันทะ และให
ยกฉัตรประดับตกแตงอยูบนคอชางตัวประเสริฐ เขาไปยังพระนคร ขึ้นสู
ปราสาทแลวเสวยมหาสมบัติ.
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เมื่อกาลลวงไปอยางนี้ วันหนึง่ พระเทวีทรงเห็นมหาสมบัติของ
พระราชา จึงแสดงอาการความเปนผูมีกรุณาวา นาอัศจรรย พระองค
มีตบะ. ก็เมื่อถูกถามวา นี้อะไรกันเทวี จึงทูลวา สมบัติของพระองค
มีมาก พระเจาขา. ในอดีตกาล พระองคทรงเชื่อตอพระพุทธเจาทั้งหลาย
ไดกระทํากัลยาณกรรม บัดนี้ ไมทรงทํากุศลอันเปนปจจัยแกอนาคตหรือ.
พระราชาตรัสวา จะใหแกใครบุคคลผูมีศีลไมมี. พระเทวีทูลวา พระเจาขา
ชมพูทวีปไมวางจากพระอรหันตทั้งหลาย ขอพระองคจงใหจัดแจงทาน
เทานั้น เราจะไดพระอรหันตทั้งหลาย.
วันรุงขึ้น พระราชารับสั่งใหจัดแจงทาน ที่ประตูดานทิศตะวันออก
พระเทวีทรงอธิษฐานองคอุโบสถแตเชาตรู หมอบลงบายหนาตอทิศบูรพา
ในปราสาทชั้นบนตรัสวา ถาพระอรหันตทั้งหลายมีอยูในทิศนี้ไซร พรุง
นี้แหละ ขอพระอรหันตทั้งหลายจงมารับภิกษาของพวกเราทั้งหลาย.
พระอรหันตทั้งหลายไมมีในทิศนั้น จึงไดใหเครื่องสักการะแกคนกําพรา
และยาจกทั้งหลาย. วันรุงขึ้นพระเทวีทรงจัดแจงทานที่ประตูดานทักษิณ
ไดกระทําเหมือนอยางนั้น. วันรุงขึ้นไดกระทําที่ประตูดานทิศปจฉิม แต
ในวันที่จัดแจงที่ประตูดานทิศอุดร เมื่อพระเทวีเชื้อเชิญเหมือนอยางนั้น
พระปจเจกพุทธเจามหาปทุมะ ผูเปนหัวหนาของพระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐
บุตรของพระนางปทุมวดีผูอยูที่หิมวันตประเทศ จึงเรียกพี่นองชายทั้งหลาย
มาวา ดูกอนทานผูนิรทุกข พระเจานันทะเชื้อเชิญพวกทาน พวกทานจง
รับทานของพระองคเถิด พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นรับคําแลว.
วันรุงขึ้น จึงลางหนาที่สระอโนดาต แลวมาทางอากาศ ลงที่ประตู
ดานทิศอุดร. มนุษยทั้งหลายเห็นแลวไปกราบทูลพระราชาวา พระปจเจก-
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พุทธเจา ๕๐๐ มา พระเจาขา. พระราชาพรอมกับเทวีไปไหวแลวรับบาตร
ใหอาราธนาพระปจเจกพุทธเจาขึ้นสูปราสาท ถวายทานแดพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นในที่นั้น ในที่สุดแหงภัตกิจ พระราชาถวายแกพระสังฆเถระ พระเทวีหมอบลงแทบเทาของพระสังฆนวกะ ภิกษุผูใหมในสงฆ
แลวกระทําปฏิญญาวา พระผูเปนเจาทั้งหลายจักไมลําบากดวยปจจัย พวก
เราจักไมเสื่อมจากบุญ จึงจัดแจงที่เปนที่อยูโดยอาการทั้งปวงในพระอุทยาน คือบรรณศาลา ๕๐๐ ที่จงกรม ๕๐๐ แลวใหอยูในที่นั้น.
เมื่อกาลลวงไปอยางนี้ ปจจันตชนบทของพระราชากําเริบ พระราชาโอวาทพระเทวีวา เราจะไปปราบปจจันตชนบทใหสงบ เจาอยา
ประมาทในพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย. เมื่อพระราชายังไมเสด็จกลับมา
นั่นแล อายุสังขารของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายก็สิ้นไป. พระมหาปทุมปจเจกพุทธเจาเลนฌานตลอดยาม ๓ แหงราตรี จึงยืนเหนี่ยวแผนกระดาน
เปนที่ยึดหนวง แลวปรินพิ พานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในเวลาอรุณ
ขึ้น พระปจเจกพุทธเจาทั้งปวงไดยืนยึดหนวงแผนกระดานที่เหลือ ดวย
อุบายนี้ปรินิพพานแลว. วันรุงขึ้น พระเทวีใหสรางที่เปนที่นั่งของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย เกลี่ยดอกไมถวายธูป นั่งคอยดูการมาของพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น เมื่อไมเห็นมา จึงสงบุรุษไปวา ไปเถิดพอ จงรู
พระผูเปนเจาคงจะมีความไมผาสุกอะไร ๆ บางกระมัง. บุรษุ นั้นไปเปด
ประตูบรรณศาลาแหงพระปจเจกพุทธมหาปทุมะ เมื่อไมเห็นในที่นั้น จึง
ไปสูที่จงกรม เห็นทานยืนพิงแผนกระดานสําหรับยึดหนวง ไหวแลว
กลาววา ถึงเวลาแลวขอรับ. สรีระปริพพานจักกลาวอะไร ? เขาคิดวา
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ชะรอยวาพระปจเจกพุทธเจาจะหลับ จึงไปเอามือลูบหลังเทา ทราบวาทาน
ปรินิพพานแลว เพราะเทาเย็นและแข็งกระดาง จึงไดไปยังสํานักของ
พระปจเจกพุทธเจารูปที่ ๒ ไปยังสํานักพระปจเจกพุทธเจารูปที่ ๓ ดวย
อาการฉะนี้. ทราบวาพระปจเจกพุทธเจาทั้งหมดปรินิพพานแลว พระเทวี
ทรงกันแสงออกไปพรอมกับชาวพระนคร ไปในที่นั้น ใหกระทําการเลน
อยางสนุกสนาน ใหกระทําฌาปนกิจสรีระของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
ใหถือเอาพระธาตุสรางพระเจดียไว.
พระราชา ครั้นปราบปจจันตชนบทใหสงบแลว จึงเสด็จมาตรัส
ถามพระเทวีผูกระทําการตอนรับวา นางผูเจริญ เจาไมประมาทตอพระปจเจกพุทธเจาหรือ ? พระผูเปนเจาไมมีโรคหรือ ? พระเทวีทูลวา
พระผูเปนเจาทั้งหลายปรินิพพานเสียแลว, พระราชาทรงพระดําริวา มรณะ
ยอมเกิดขึ้นแกบัณฑิตแมเห็นปานนี้ ความพนของเราจักมีแตที่ไหน พระองคไมเสด็จไปพระนคร เสด็จไปยังพระอุทยานเทานั้น รับสั่งใหเรียก
พระราชโอรสองคโตมา แลวมอบราชสมบัติแกเธอ พระองคเองบวชเปน
สมณะ ฝายพระเทวี ทรงดําริวา เมื่อพระราชานี้บวชแลว เราจักทําอะไร
จึงบวชในอุทยานั้นนั่นเอง แมทั้งสองพระองคยังฌานใหเกิดขึ้น จุติ
จากอัตภาพนั้นแลวบังเกิดในพรหมโลก.
เมื่อทานทั้งสองอยูในที่นั้นนั่นเอง พระศาสดาของเราทั้งหลายเสด็จ
อุบัติขึ้นในโลก ประกาศธรรมจักรอันบวร เสด็จเขาไปยังกรุงราชคฤห
โดยลําดับ. เมื่อพระศาสดาเสด็จเขาในกรุงราชคฤหนั้น ปปผลิมาณพนี้
บังเกิดในทองของพระอัครมเหสีของกบิลพราหมณ ในมหาติตถพราหมณคาม ในมคธรัฐ, นางภัตทกาปลานีนี้ บังเกิดในทองของอัครมเหสี
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ของโกสิยโคตรพราหมณ ในสาคลนคร ในมคธรัฐ เมื่อทานเหลานั้น
เจริญโดยลําดับ เมื่อปปผลิมาณพมีอายุได ๒๐ ป นางภัททามีอายุครบ ๑๖
ป มารดาบิดาแลดูบุตรแลวคาดคั้นอยางหนักวา ดูกอนพอ เจาเจริญวัย
แลว ชื่อวาวงศตระกูลจะตองดํารงไว. มาณพกลาววา ทานอยากลาว
ถอยคําเห็นปานนี้ในคลองแหงโสตประสาทของฉัน ฉันจักปรนนิบัติทาน
ตลอดเวลาที่ทานยังมีชีวิตอยู โดยกาลลวงไปแหงทาน ฉันจักออกบวช.
โดยลวงไป ๒-๓ วัน ทานทั้งสองก็กลาวอีก แมทานก็ปฏิเสธเหมือน
อยางนั้นนั่นเอง. จําเดิมแตนั้นมาทานก็กลาวอยางนั้นไมขาดระยะเลย.
มาณพคิดวา เราจักใหมารดาของเรายินยอม จึงใหแทงทองสุกปลั่ง
๑,๐๐๐ แทง อันชางทองทําใหออนตามตองการทั้งปวงแลว สรางรูปหญิง
รูปหนึ่ง ในเวลาสิ้นสุดแหงกรรม มีการเช็ดและบุเปนตนของแทงทองนั้น
ก็ใหนุงผาแดง ใหประดับดวยดอกไมสมบูรณดวยดี และเครื่องประดับ
ตางๆ ใหเรียกมารดามากลาววา แม เมื่อฉันไดอารมณเห็นปานนี้ จัก
อยูครองเรือน เมื่อไมไดจักไมอยู. นางพราหมณีผูเปนบัณฑิตคิดวา บุตร
ของเรามีบุญ ไดเคยใหทาน เคยทําอภินิหารไว เมื่อทําบุญ ไมไดเปน
ผู ๆ เดียวกระทํา โดยทีแ่ ทเคยทําบุญรวมกับเขาไว จึงเปนผูมีสวนเปรียบ
ดวยรูปทอง ดังนี้แลว จึงใหเรียกพราหมณทั้ง ๘ คนมา ใหอิ่มหนําดวย
กามทั้งปวง ใหยกรูปทองขึ้นสูรถสงไปเพื่อใหรูวา พอทั้งหลาย พวกทาน
จงไปในตระกูลที่เสมอกันโดยชาติโคตรและโภคะของเรา จงดูนางทาริกา
เห็นปานนี้ จงกระทํารูปทองนี้แหละใหเปนเครื่องบรรณาการแลวจงกลับ
มา.
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พราหมณเหลานั้น ออกไปดวยคิดวา นี้เปนกรรมชื่อของพวกเรา
คิดวาพวกเราจักไปในที่ไหน จึงคิดวา ชื่อวามัททรัฐ เปนบอเกิดแหง
หญิง เราไปมัททรัฐ ดังนี้แลว ไดไปสาคลนคร ในมัททรัฐ. ไดวาง
รูปทองนั้นไวที่ทาอาบน้ําในสาคลนครนั้น แลวไดนั่งที่ควรขางหนึ่ง ลําดับ
นั้น พี่เลี้ยงของนางภัททา ใหนางภัตทาอาบน้ําแลว แลวประดับ ใหนั่ง
ในหองอันประกอบดวยสิริ ตนเองก็ไปยังทาน้ําเพื่ออาบน้ํา ไดเห็นรูปทอง
นั้นในที่นั้น คิดวา ธิดานี้ใคร ๆ ไมไดนํามา มาอยูในที่นี้ไดอยางไร ?
จึงไดแตะดูขางหลังรูวารูปทอง จงกลาววา เราใหเกิดความสําคัญขึ้นวา
นี้ธิดาแมเจาของเรา แตนี้ไมเหมือนธิดาแมเจาของเรา แมผูรับเครื่อง
นุงหม. ลําดับนั้น มนุษยเหลานั้น จึงพากันหอมลอมรูปนั้นแลวถามวา
รูปเห็นปานนี้เปนธิดาของทานหรือ ? พี่เลี้ยงกลาววา นี้อะไรกัน ธิดา
แมเจาของเรา ยังงามกวารูปทองเปรียบนี้ตั้ง ๑๐๐ เทา ๑,๐๐๐ เทา เมือ่
นางนั่งอยูในหองประมาณ ๑๒ ศอก กิจดวยประทีปยอมไมมี แมเจายอม
กําจัดความมืด โดยแสงสวางแหงสรีระนั้นเอง. พวกเขาจึงกลาววา ถา
เชนนั้นจงมาเถิด แลวพาคนคอมนั้น ยกรูปทองขึ้นบนรถยืนอยูที่ประตู
เรือนของพราหมณโกสิยโคตร จึงไดแจงการมาใหทราบ.
พราหมณปฏิสันถารแลวถามวา พวกทานมาจากไหน ? พวก
พราหมณกลาววา มาแตเรือนของกบิลพราหมณ ในมหาติตถคาม มคธรัฐ.
พราหมณถามวา มาเพราะเหตุอะไร ? พวกพราหมณตอบวา เพราะเหตุ
ชื่อนี้ พราหมณกลาววา เปนกรรมดีละพอทั้งหลาย พราหมณของพวกเรา
มีชาติโคตรและสมบัติเสมอกัน เราจักใหนางทาริกา ดังนี้แลวรับเอาเครื่อง
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บรรณาการไว. พวกเขาไดสงสาสนไปใหแกกบิลพราหมณวา ไดนาง
ทาริกาแลว นางจงกระทําสิ่งที่ควรทํา คนทั้งหลายไดทราบขาวนั้นแลว
จึงแจงใหกบิลพราหมณทราบวา ไดยินวา ไดนางทาริกาแลว. มาณพคิดวา
เราคิดวาจักไมได พวกเหลานั้นกลาววาไดแลว เราไมมีความตองการ จักสง
หนังสือไป ดังนี้แลว ไดอยูในที่ลับเขียนหนังสือสงไปวา ขอนางภัททา
จงไดครองเรือน อันสมควรแกชาติโคตรและโภคะของตนเถิด เราจักออก
บวช อยาไดมีความเดือดรอนในภายหลังเลย. ฝายนางภัททาไดสดับวา
บิดาประสงคจะใหเราแกชายโนน จึงคิดวา เราจักสงหนังสือไปดังนี้แลว
ไดอยูในที่ลับเขียนหนังสือสงไปวา พระลูกเจา พระลูกเจา จงไดครองเรือน
อันสมควรแกชาติโคตรและโภคะของตนเถิด ดิฉนั จักบวช อยาไดมีความ
เดือดรอนในภายหลังเลย. หนังสือทั้งสองไดมาประจวบกันในระหวางทาง
ถามวาเปนหนังสือของใคร ? เมื่อไดคําตอบวา เปนหนังสือที่ปปผลิมาณพ
สงหนังสือถึงนางภัททา ก็เมื่อกลาววา นางภัททาก็สงหนังสือถึงปปผลิมาณพ. คนทั้งหลายไดอานหนังสือทั้งสองฉบับแลวกลาววา ทานทั้งหลาย
จงดูกรรมของเด็กทั้งหลาย ดังนี้แลว ก็ฉีกทิ้งเสียในปา จึงเขียนหนังสือ
อื่นซึ่งเหมือนกับหนังสือนั้น แลวสงไปขางโนนและขางนี้. การสมาคม
แหงคนทั้งสองผูไมปรารถนาอยูนั่นแหละ เพราะหนังสือที่เหมือนกัน ที่
เกื้อกูลแกความยินดีทางโลกเทานั้นของกุมารกับนางกุมาริกา ไดมีแลว
ดวยประการฉะนี้.
ในวันนั้นนั่นเอง ปปผลิมาณพใหรอยพวงดอกไมพวงหนึ่ง แม
นางภัททาก็รอย คนทั้งสองวางพวงดอกไมไวบนทามกลางที่นอน บริโภค
อาหารเย็นแลว คิดวาเราจักขึ้นสูที่นอน, มาณพขึ้นสูที่นอนโดยทางขางขวา,
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นางภัททาขึ้นทางซาย แลวกลาววา เราจักรูวา ดอกไมยอมเหี่ยว ณ ขางของ
ผูใด ราคะจิตเกิดแลวแกผูนั้น พวงดอกไมนี้ไมพึงเปนดอกไมสด. คน
ทั้งสองนั้นไมกาวลวงลงสูความหลับเลย ปลอยให ๓ ยามแหงราตรีลวงไป
เพราะกลัวแตสัมผัสแหงรางกายของกันและกัน, สวนในกลางวันแมเพียง
ยิ้มแยมก็มิไดมี คนทั้งสองนั้นไมไดคลุกคลีดวยโลกามิส ไมไดพิจารณา
ถึงขุนทรัพยตลอดเวลาที่มารดาบิดายังดํารงชีพอยู เมื่อมารดาบิดาทํากาละ
แลวจึงพิจารณา. สมบัตขิ องมาณพมีดังตอไปนี้ :ในวันหนึ่ง ควรไดจุณทองคําที่เขาขัดถูรางกายแลวพึงทิ้งไปประมาณ
๑๒ ทะนานโดยทะนานมคธ, สระใหญ ๖๐ สระผูกติดเครื่องยนต การ
งานประมาณ ๑๒ โยชน, บานสวย ๑๔ ตําบล เทาเมืองอนุราธบุรี, ยาน
ที่เทียมดวยชาง ๑๔, ยานที่เทียมดวยมา ๑๔, ยานที่เทียมดวยรถ ๑๔.
วันหนึ่งมาณพนั้นขึ้นมาที่ประดับแลว แวดลอมไปดวยมหาชน
ไปยังที่ทํางาน ยืนอยูที่ปลายนา เห็นนกมีกาเปนตน จิกสัตวมีไสเดือน
เปนตนกัดกินจากที่ที่ถูกไถทําลาย จึงถามวา พอทั้งหลาย สัตวเหลานี้
กินอะไร ชนทั้งหลายกลาววา กินไสเดือน ผูเปนเจา. มาณพกลาววา
บาปที่สัตวเหลานั้นกระทํายอมมีแกใคร. ชนทั้งหลายตอบวา มีแกทานผู
เปนเจา.
เขาคิดวา ถาบาปที่สัตวเหลานี้กระทํามีแกเราไซร ทรัพย ๘๗
โกฏิจักกระทําประโยชนอะไรแกเรา การงาน ๑๒ โยชนจะทําอะไร สระที่
ผูกติดเครื่องยนตจะทําอะไร บานสวย ๑๔ ตําบลจะทําอะไร เราจักมอบ
ทรัพยทั้งหมดนี้ใหนางภัททกาปลานี แลวออกบวช.
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ในขณะนั้น แมนางภัททกาปลานี ก็ใหตากหมอเมล็ดงา ๓ หมอ ใน
ภายในพื้นที่ นั่งแวดลอมไปดวยพี่เลี้ยง เห็นกาทั้งหลายจิกกินสัตวที่อยู
ในเมล็ดงา ก็ถามวา แม สัตวเหลานี้กินอะไร ? พวกพี่เลี้ยงกลาววา กิน
สัตวแมเจา. นางถามวา อกุศลยอมมีแกใคร ? พวกพี่เลี้ยงกลาววา มีแก
ทานแมเจา. นางคิดวา การที่เราไดผา ๔ ศอก และขาวสารเพียงทะนาน
หนึ่งยอมควร ก็ถาอกุศลที่ชนมีประมาณเทานี้กระทํา ยอมมีแกเราไซร
เราก็ไมสามารถเงยศีรษะขึ้นไดจากวัฏฏะแมตั้ง ๑,๐๐๐ ภพ พอลูกเจามา
ถึงเทานั้น เราก็จะมอบสมบัติทั้งหมดแกลูกเจา แลวจักออกบวช.
มาณพมาแลว อาบน้ําขึ้นสูปราสาท นั่งบนบัลลังกอันมีคามาก.
ลําดับนั้น ชนทั้งหลายก็จัดแจงโภชนะอันสมควรแกพระเจาจักรพรรดินนั้ .
เมื่อชนผูเปนบริวารออกไปแลว ชนทัง้ สองบริโภคแลวอยูในที่ลับ นั่งอยู
ในที่อันผาสุก. ลําดับนัน้ มาณพนั้นกลาวกะนางภัททาวา นางผูเจริญ
เธอมาสูเรือนนี้นําทรัพยมาประมาณเทาไร ?
นาง. ๕๕,๐๐๐ เลมเกวียน ลูกเจา.
มาณพ. ทรัพยทั้งหมดคือทรัพย ๘๗ โกฏิ และสมบัติตางโดยสระ
๖๐ ที่ผูกดวยยนตที่มีอยูในเรือนนี้ทั้งหมด ฉันมอบใหแกเธอเทานั้น.
นาง. ก็ทานเลา ลูกเจาจะไปไหน ?
มาณพ. เราจักบวช.
นาง. ลูกเจา แมดิฉันก็นั่งรอคอยการมาของทานอยูเทานั้น ดิฉัน
ก็จักบวช. ภพ ๓ ไดปรากฏแกคนทั้งสองนั้น เหมือนกุฎีที่มุงดวยใบไม
ถูกไฟไหมฉะนั้น คนเหลานั้น ใหนาํ ผาที่ยอมน้ําฝาดและบาตรดินมาจาก
รานตลาด ใหปลงผมกันและกันแลวกลาววา พระอรหันตเหลาใด
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มีอยูในโลก เราทั้งหลายจงบวชอุทิศพระอรหันตเหลานั้น ดังนี้แลวบวช
ใสบาตรเขาในถุงคลองไวที่ไหล ลงจากปราสาท. ใคร ๆ ในบรรดาทาส
หรือกรรมกรในเรือน จําไมได.
ลําดับนั้น ชาวบานทาสคามจําคนทั้งสองนั้นผูออกจากพราหมณคาม ไปทางประตูทาสคามได ดวยสามารถอากัปกิริยา. คนเหลานั้น
รองไหหมอบที่เทา กลาววา ผูเปนเจาทั้งหลาย พวกทานทําพวกขาพเจา
ไมใหมีที่พึ่งหรือ ? คนทั้งสองนั้นกลาววา พวกเรากลาววา พนาย
ภพทั้ง ๓ ปรากฏเหมือนบรรณศาลาที่ถูกไฟไหม จึงไดบวช ถาเราทําแต
ละคนในบรรดาทานใหเปนไทไซร แมตั้ง ๑๐๐ ปก็ไมพอ พวกทาน
นั่นแหละจงชําระศีรษะของทานจงเปนไทเถิด ดังนี้ เมื่อคนเหลานั้นกําลัง
รองไหอยูนั้นเองไดหลีกไปแลว.
พระเถระไปขางหนากลับเหลียวมาดูคิดวา นางภัททกาปลานีนี้ เปน
หญิงมีคาในชมพูทวีปทั้งสิ้นมาขางหลังเรา ขอที่ใคร ๆ พึงคิดอยางนี้วา
คนทั้งสองนี้ แมบวชแลวไมอาจพรากจากกันได กระทําไมสมควร ขอ
นั้นเปนฐานะที่จะมีได เกิดความคิดขึ้นวา ใคร ๆ พึงคิดประทุษรายดวย
ความชั่ว พึงเปนผูแออัดในอบาย การที่เราละผูนี้ไปจึงควร. ทานไปขาง
หนาเห็นทาง ๒ แพรง ไดหยุดอยูในที่สุดแหงทางนั้น. ฝายนางภัททามา
ไหวแลวไดยืนอยูแลว. ลําดับนั้น ทานกลาวกะทางภัททาวา แนะนาง
ผูเจริญ มหาชนเห็นหญิงเชนนั้นเดินมาตามเราแลวคิดวา คนเหลานี้
แมบวชแลว ก็ไมอาจจากกันได พึงมีจิตคิดประทุษรายในเรา พึงเปนผู
แออัดในอบาย. ทานจึงกลาววา ในทาง ๒ แพรงนี้ เจาจงถือเอาทางหนึ่ง
เราจักไปโดยทางหนึ่ง. นางภัททากลาววา อยางนั้นพระผูเปนเจา
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มาตุคามเปนเครื่องกังวลของบรรพชิตทั้งหลาย คนทั้งหลายจักแสดงโทษ
ของพวกเราวา คนเหลานี้แมบวชแลว ก็ไมพรากจากกันได ทานจงถือ
เอาทางหนึ่ง พวกเราจักแยกจากกัน ดังนี้แลวกระทําประทักษิณ ๓ รอบ
ไหวดวยเบญจางคประดิษฐในฐานะทั้ง ๔ ประคองอัญชลีอันรุง โรจนดวย
ทสนขสโมธานแลวกลาววา ความสนิทสนมกันโดยฐานมิตร ที่ทําไวใน
กาลนานประมาณแสนป ยอมทําลายลงในวันนี้ แลวกลาววา ทานชื่อวา
เปนชาติขวา ทางขวาสมควรแกทาน เราชื่อวาเปนมาตุคามเปนชาติซาย
ทางฝายซายควรแกเราดังนี้ ไหวแลวเดินทางไป. ในกาลที่คนทั้งสองแยก
ทางกัน มหาปฐพีนี้รองไหหวั่นไหวเหมือนกลาวอยูวา เราสามารถ
จะทรงไวซึ่งขุนเขาจักรวาลและขุนเขาสิเนรุได แตไมสามารถจะทรงคุณ
ของทานได เปนไปเหมือนเสียงอสนีบาตในอากาศ ขุนเขาจักรวาลและ
สิเนรุบันลือลั่น.
.
พระสัมมาสัมพุทธเจา ประทับนั่งที่พระคันธกุฎีในพระเชตวันมหาวิหาร สดับเสียงแผนดินไหว ทรงรําพึงวา แผนดินไหวเพื่อใครหนอ
ทรงพระดําริวา ปปผลิมาณพและนางภัททกาปลานี ละสมบัติอันหาประมาณมิไดบวชอุทิศเรา แผนดินไหวนี้เกิดเพราะกําลังคุณของคนทั้งสอง ใน
ฐานะที่คนทั้งสองแยกจากกัน แมเราควรกระทําการสงเคราะหแกคนทั้ง
สองนั้น ดังนี้แลวออกจากพระคันธกุฎี ถือบาตรและจีวรดวยพระองคเอง
ไมปรึกษากะใคร ๆ ในบรรดาพระอสีติมหาเถระ กระทําหนทาง ๓ คาวุต
ใหเปนที่ตอนรับ ทรงนั่งคูบัลลังก ณ โคนตนพหุปุตตกนิโครธ ใน
ระหวางกรุงราชคฤหกับเมืองนาลันทา. และเมือ่ นั่ง ไมทรงนั่งเหมือน
ภิกษุผูทรงผาบังสุกุลรูปใดรูปหนึ่ง ทรงถือเอาเพศแหงพระพุทธเจา
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ประทับนั่งฉายพระพุทธรัศมีเปนแทงทึบประมาณ ๘๐ ศอก. ดังนั้นใน
ขณะนั้น พระพุทธรัศมี ซึ่งมีประมาณเทาฉัตร ใบไมลอเกวียนและเรือน
ยอดเปนตน แผซานวิ่งไปขางโนนขางนี้ กระทําเหมือนเวลาที่ขึ้นไปแหง
พระจันทร ๑,๐๐๐ ดวง และพระอาทิตย ๑,๐๐๐ ดวง กระทําที่สุดปา
นั้นใหมีแสงเปนอันเดียวกัน. เหมือนทองฟาที่รุงโรจนดวยหมูดาว ที่
รุงโรจนดวยสิริแหงมหาปุริสลักษณะ ๓๒ เหมือนน้ํารุงเรืองดวยดอกกมล
และดอกบัวอันบานสะพรั่ง ทําที่สุดปาใหรุงโรจน ลําตนแหงตนไมชื่อ
นิโครธยอมขาว ใบเขียว สุกปลั่ง. ก็ในวันนั้น ตนนิโครธทั้ง ๑๐๐ กิ่งไดมี
สีเหมือนสีทองคํา.
พระมหากัสสปเถระคิดวา ผูนี้ชะรอยจักเปนพระศาสดาของพวกเรา
เราบวชอุทิศทานผูนี้ จึงนอมลง นอมลง จําเดิมแตที่ที่ตนเห็นแลว
ไปถวายบังคมในฐานะทั้ง ๓ กลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา จงเปนศาสดาของขาพระองค ขาพระองคเปนสาวก, ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา จงเปนศาสดาของขาพระองค.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาตรัสกะทานวา กัสสปะ ถาเธอพึง
กระทําการนอบนอมนี้ แกแผนดินใหญ แมแผนดินก็ไมสามารถทรงอยู
ได แผนดินใหญนี้รูความที่ตถาคตมีคุณมากถึงอยางนี้ การกระทําการ
นอบนอมที่ทานกระทําแลว ไมอาจใหแมขนของเราไหวได นั่งเถิดกัสสปะ
เราจะใหมรดกแกเธอ. ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจา จึงทรงประทาน
อุปสมบทแกทานดวยโอวาท ๓ ขอ, ครั้นประทานแลวจึงออกจากโคนตน
พหุปุตตกนิโครธ กระทําพระเถระใหเปนปจฉาสมณะ แลวทรงดําเนิน
ไป. พระสรีระของพระศาสดา วิจิตรดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ
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สรีระของพระมหากัสสปะ ประดับดวยมหาปุริสลักขณะ ๗ ประการ ทาน
ติดตามพระบาทพระศาสดา เหมือนมหานาวาทองที่ติดตามขางหลัง. พระศาสดาเสด็จไปหนอยหนึ่งแลวเสด็จลงจากทาง แสดงอาการประทับนั่งที่
โคนตนไมแหงหนึ่ง. พระเถระรูวา พระศาสดาจะประทับนั่ง จึงปูสังฆาฏิ
ดวยแผนผาเกาที่ตนหม กระทําใหเปน ๔ ชั้นถวาย.
พระศาสดาประทับนั่งบนที่นั้น เอาพระหัตถลูบคลําจีวร จึงตรัสวา
กัสสปะ สังฆาฏิที่เปนแผนผาเกาของเธอนี้ออนนุม. พระเถระทราบวา
พระศาสดาตรัสวา สังฆาฏิของเรานี้ออนนุม ทรงพระประสงคจะหม จึง
ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงหมสังฆาฏิเถิด.
พระศาสดาตรัสวา กัสสปะ ทานจักหมอะไร. พระมหากัสสปเถระทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองคไดผานุงของพระองคก็จักหม. พระศาสดาตรัสวา กัสสปะ เธออาจจะทรงผาบังสุกุลอันใชคร่ําครานี้หรือ ?
จริงอยู ในวันที่เราถือเอาผาบังสุกุลนี้ แผนดินไหวจนถึงน้ํารองแผนดิน,
ชื่อวาจีวรที่พระพุทธเจาทั้งหลายใชสอยคร่ําครานี้ เราไมสามารถจะทรงได
โดยคุณแหงพระปริตร, การที่ผูทรงผาบังสุกุลตามกําเนิด ทรงผานี้ตาม
ความสามารถ คือดวยความสามารถในการบําเพ็ญขอปฏิบัติ จึงจะควร ดังนี้
แลวจึงทรงเปลี่ยนจีวรกับพระเถระ.
ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําการเปลี่ยนจีวรอยางนี้ แลวทรง
หมจีวรที่พระเถระหมแลว. พระเถระก็หมจีวรของพระศาสดา. ในสมัยนั้น
แผนดินนี้แมไมมีเจตนา ก็หวั่นไหวจนถึงน้ํารองแผนดิน เหมือนจะ
กลาวอยูวา ขาแตทานผูเจริญ ทานไดการทํากรรมที่ทําไดยาก จีวร
ที่ตนหมชื่อวาเคยใหแกพระสาวกยอมไมมี เราไมสามารถจะทรงคุณ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 363

ของทานทั้งหลายได. ฝายพระเถระคิดวา บัดนี้เราไดจีวรที่พระพุทธเจา
ทั้งหลายใชสอยแลว บัดนี้สิ่งที่เราควรทําใหยิ่งไปกวานี้มีอยูหรือ ดังนี้จึง
ไมกระทําการบันลือ สมาทานธุดงค ๑๓ ขอในสํานักพระพุทธเจาทั้งหลาย
นั่นแล ไดเปนปุถุชนเพียง ๗ วัน ในวันที่ ๘ ก็บรรลุพระอรหัตพรอม
ดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทานวา
ในกาลเมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ
เชษฐบุรุษของโลก ผูคงที่ เปนนาถะของโลก นิพพาน
แลว ชนทั้งหลายทําการบูชาพระศาสดา หมูชนมีจิต
ราเริงเบิกบานบันเทิง เมื่อเขาเหลานั้นเกิดความสังเวช
ปติยอมเกิดขึ้นแกเรา เราประชุมญาติและมิตรแลวได
กลาวคํานี้วา พระมหาวีรเจาปรินิพพานแลว ไดกลาวคํา
นี้วา พระมหาวีรเจาปรินิพพานแลว เชิญเรามาทําการ
บูชากันเถิด พวกเขารับคําวา สาธุ แลวทําความราเริง
ใหเกิดแกเราอยางยิ่งวา พวกเราทําการกอสรางบุญ ใน
พระพุทธเจาผูเปนนาถะของโลก เราไดสรางเจดียอันมี
คาทําอยางเรียบรอย สูงรอยศอก สรางปราสาทสูงรอยหาสิบศอก สูงจดทองฟา ครัน้ สรางเจดียอันมีคางดงาม
ดวยระเบียบอันดีไวที่นั้นแลว ไดยังจิตของตนใหเลื่อมใส
บูชาเจดียอันอุดม ปราสาทยอมรุงเรือง ดังกองไฟโพลง
อยูในอากาศ เชนพญารังกําลังดอกบาน ยอมสวางจา
ทั่วสี่ทิศ เหมือนสายฟาในอากาศ เรายังจิตใหเลื่อมใส
๑

๑. ขุ. อ. ๓๒/ขอ ๕.
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ในหองพระบรมธาตุนั้น กอสรางกุศลเปนอันมาก ระลึก
ถึงกรรมเกาแลว ไดเขาถึงไตรทศ เราอยูบ นยานทิพย
อันเทียมดวยมาสินธพพันตัว วิมานของเราสูงตระหงาน
สูงสุดเจ็ดชั้น กูฏาคาร (ปราสาท) พันหนึ่ง สําเร็จดวย
ทองคําลวน ยอมรุงเรือง ยังทิศทั้งปวงใหสวางไสว ดวย
เดชของตน ในกาลนั้น ศาลาหนามุขแมเหลาอื่นอันสําเร็จ
ดวยแกวมณีมีอยู แมศาลาหนามุขเหลานั้นก็โชติชวง
ดวยรัศมีทั่ว ๔ ทิศ โดยรอบกูฏาคารอันบังเกิดขึ้นดวย
บุญกรรม อันบุญกรรมเนรมิตไวเรียบรอย สําเร็จดวย
แกวมณีโชติชวง ทัว่ ทิศนอยทิศใหญโดยรอบ โอภาส
แหงกูฏาคารอันโชติชวงอยูเหลานั้นเปนสิ่งไพบูลย เรา
ยอมครอบงําเทวดาทั้งปวงได นี้เปนผลแหงบุญกรรม
เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิครอบครองแผนดิน มีสมุทรสาครสี่เปนขอบเขต เราเกิดเปนกษัตริย นามวา อุพพิทธะ
ชนะประเทศในที่สุดทิศทั้งสี่ ครอบครองแผนดินอยูใน
กัปที่หกหมื่น ในภัทรกัปนี้ เราไดเปนเหมือนอยางนั้น
๓๐ ครั้ง เปนพระเจาจักรพรรดิผูมีกําลังมาก ยินดีใน
กรรมของตน สมบูรณดวยรัตนะ ๗ ประการ เปนใหญ
ในทวีปทั้ง ๔ ในครั้งนั้นปราสาทของเราสวางไสวดัง
สายฟา ดานยาว ๒๙ โยชน ดานกวาง ๑๒ โยชน พระนครชือ่ รัมมณะ มีกําแพงและคายมั่นคง ดานยาว ๕๐๐
โยชน ดานกวาง ๒๕๐ โยชน คับคั่งดวยหมูช น เหมือน
เทพนครของชาวไตรทศ เข็ม ๒๕ เลมเขาใสไวในกลอง
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เข็ม ยอมกระทบกันและกัน เบียดเสียดกันเปนนิตย
ฉันใด แมนครของเราก็ฉันนั้น เกลื่อนดวยชาง มา
และรถ คับคั่งดวยหมูมนุษย นารื่นรมย เปนนครอุดม
เรากินและดื่มอยูในนครนั้น แลวไปเกิดเปนเทวดาอีก
ในภพทีส่ ุด กุศลสมบัติไดมีแลวแกเรา เราสมภพใน
สกุลพราหมณ สั่งสมรัตนะมาก ละเงินประมาณ ๘๐
โกฏิเสียแลวออกบวช คุณวิเศษเหลานี้คือปฏิสัมภิทา ๔
วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ฉะนี้แล.
ลําดับนั้น พระศาสดาทรงสรรเสริญพระกัสสปเถระนั้น โดยนัยมี
อาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กัสสปะเปรียบเหมือนดวงจันทร เขาไปหา
ตระกูล ไมคะนองกายไมคะนองจิต เปนผูใหมเปนนิตย ไมทะนงตัวใน
ตระกูล ภายหลังนั่งในทามกลางแหงหมูพระอริยะ ทรงตั้งไวในตําแหนง
อันเลิศ แหงภิกษุผูทรงไวซึ่งธุดงควา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุ
ผูสาวกของเราผูถือธุดงค มหากัสสปะเปนเลิศ. ทานใหโอวาทแกภิกษุ
ทั้งหลาย โดยระบุการยินดียิ่งในวิเวก เมื่อจะประกาศการปฏิบัติของตน
จึงกลาวคาถาเหลานี้วา
ผูมีปญญาเห็นวา ไมควรอยูคลุกคลีดวยหมู เพราะ
เปนเหตุทําใจใหฟุงซาน ไดสมาธิโดยยาก การสงเคราะห
ชนตาง ๆ เปนความลําบากดังนี้ จึงไมชอบใจหมูคณะ
นักปราชญไมควรเกี่ยวของกับตระกูลทั้งหลาย เพราะ
เปนเหตุทําใจใหฟุงซาน ไดสมาธิโดยยาก ผูที่เกี่ยวของ
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กับตระกูลนั้น ยอมตองขวนขวายในการเขาไปสูตระกูล
มักติดรสอาหาร ยอมละทิ้งประโยชนอันจะนําความสุข
มาให นักปราชญกลาวการกราบไหวและการบูชาใน
ตระกูลทั้งหลาย วาเปนเปอกตม และเปนลูกศรที่
ละเอียดถอนไดยาก บุรุษผูเลวทรามยอมละสักการะได
ยากยิ่ง เราลงจากเสนาสนะแลวก็เขาไปบิณฑบาตยัง
นคร เราไดเขารูปหาบุรุษโรคเรื้อน ผูกําลังบริโภคอาหาร
ดวยความออนนอม บุรษุ โรคเรื้อนนั้นไดนอมเขาซึ่งคํา
ขาวดวยมือโรคเรื้อน เมื่อเขาใสคําขาวลง นิว้ มือของเขา
ก็ขาดตกลงในบาตรของเรานี้ เราอาศัยชายคาเรือนฉัน
ขาวนั้นอยู ในเวลาที่กําลังฉันและฉันเสร็จแลว เรามิได
มีความเกลียดชังเลย ภิกษุใดไมดูหมิ่นปจจัยทั้ง ๔ คือ
อาหารบิณฑบาตที่จะพึงลุกขึ้นยืนรับ ๑ บังสุกุลจีวร ๑
เสนาสนะคือโคนไม ๑ ยาดองดวยน้ํามูตรเนา ๑ ภิกษุ
นั้นแลสามารถจะอยูในจาตุรทิศได ในเวลาแกภิกษุ
บางพวกเมื่อขึ้นเขายอมลําบาก แตพระมหากัสสปะผู
เปนทายาทของพระพุทธเจา เปนผูมีสติสัมปชัญญะ แม
ในเวลาแกก็เปนผูแข็งแรงดวยกําลังแหงฤทธิ์ ยอมขึ้นไป
ไดตามสบาย พระมหากัสสปะผูหมดอุปาทาน ละความ
หวาดกลัวภัยไดแลว กลับจากบิณฑบาตแลว ขึ้นสูภูเขา
เพงฌานอยู พระมหากัสสปะผูหมดอุปาทาน เมื่อสัตว
ทั้งหลายถูกไฟไหมอยู เปนผูดับไฟไดแลว กลับจาก
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บิณฑบาตแลว ขึ้นสูภูเขาเพงฌานอยู พระมหากัสสปะ
ผูหมดอุปาทาน ทํากิจแลวไมมีอาสวะ กลับจากบิณฑบาต
แลว ขึ้นสูภูเขาเพงฌานอยู ภูมิภาคอันประกอบดวย
ระเบียบแหงตนกุมทั้งหลาย นารื่นรมยใจ กึกกองดวย
เสียงชางรอง นารื่นรมยลวนแลวดวยภูเขา ยอมทําให
เรายินดี ภูเขามีสีเขียวดุจเมฆ งดงาม มีธารน้ําเย็นใส
สะอาด ดารดาษไปดวยหญามีสีเหมือนแมลงคอมทอง
ยอมยังเราใหรื่นรมย ภูเขาอันสูงตระหงานแทบจดเมฆ
เขียวชอุม เปรียบปานดังปราสาท กึกกองดวยเสียง
ชางรอง นารื่นรมยนัก ยอมยังเราใหยิน ภูเขาที่ฝน
ตกรดแลว มีพื้นนารื่นรมย เปนที่อาศัยของเหลาฤาษี
เซ็งแซดวยเสียงนกยูง ยอมยังเราใหรื่นรมย สถานที่
เหลานัน้ เหมาะสําหรับเราผูยินดีในการเพงฌาน มีใจ
เด็ดเดี่ยว มีสติ เหมาะสําหรับเราผูใครประโยชน รักษา
ตนดีแลว ผูเห็นภัยในภัยในวัฏสงสาร เหมาะสําหรับเรา
ผูปรารถนาความผาสุก มีใจเด็ดเดี่ยว เหมาะสําหรับเรา
ผูปรารถนาประกอบความเพียร มีใจแนวแน ศึกษาอยู
ภูเขาทีม่ ีสีดังดอกผักตบ ปกคลุมดวยหมูเมฆบนทองฟา
เกลื่อนกลนดวยหมูน กตาง ๆ ยอมยังเราใหรื่นรมย
ภูเขาอันไมเกลื่อนกลนดวยผูคน มีแตหมูเนื้ออาศัย
ดารดาษดวยหมูนกตาง ๆ ยอมยังเราใหรื่นรมย ภูเขาที่
มีน้ําใสสะอาด มีแผนหินเปนแทงทึบ เกลือ่ นกลนดวย

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 368

คางและมฤคชาติ ดารดาษไปดวยสาหราย ยอมยังเรา
ใหรื่นรมย เราผูมีจติ ตั้งมั่น พิจารณาเห็นธรรมโดยชอบ
ยอมไมมีความยินดีดวยดนตรีเครื่อง ๕ เชนนั้น ภิกษุไม
ควรทํางานใหมากนัก พึงเวนคนผูไมใชกัลยาณมิตร
เสีย ไมควรขวนขวายในลาภผล ทานผูปฏิบัติเชนนั้น
ยอมจะตองขวนขวายและติดในรสอาหาร ยอมละทิ้ง
ประโยชนอันจะนําความสุขมาให ภิกษุไมพึงทําการงาน
ใหมากนัก พึงเวนสิ่งที่ไมเปนประโยชนเสีย เมื่อภิกษุ
ขวนขวายในการงานมาก ก็จะตองเยียวยารางกายลําบาก
ผูมีรางกายลําบากนั้น ยอมไมไดประสบความสงบใจ
ภิกษุไมรูสิกตนดวยเหตุสักวา การทองบนพุทธจวนะ
ยอมทองเที่ยวชูคอสําคัญตนวาประเสริฐกวาผูอื่น ผูใดไม
ประเสริฐเปนพาล แตสําคัญตนวาประเสริฐกวาเขา
เสมอเขา นักปราชญทั้งหลายยอมไมสรรเสริญผูนั้น
ซึ่งเปนผูมีใจกระดางเลย ผูใดไมหวั่นไหวเพราะมานะ
๓ อยาง คือ วาเราเปนผูประเสริฐกวาเขา ๑ เสมอเขา ๑
เลวกวาเขา ๑ นักปราชญทั้งหลายยอมสรรเสริญผูนั้น
แหละวา เปนผูมีปญญามีวาจาจริง ตัง้ มั่นดีแลวในศีล
ทั้งหลาย และวาประกอบดวยความสงบใจ ภิกษุใดไมมี
ความเคารพในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ภิกษุนั้น
ยอมหางเหินจากพระสัทธรรม เหมือนฟากับดินฉะนั้น
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ภิกษุเหลาใดเขาไปตั้งหิริและโอตตัปปะไวชอบทุกเมื่อ มี
พรหมจรรยอันงอกงาม ภิกษุเหลานั้นมีภพใหมสิ้นแลว
ภิกษุผยู ังมีใจฟุงซานกลับกลอก ถึงจะนุงหมผาบังสุกลุ
ภิกษุนนั้ ยอมไมงดงามดวยผาบังสุกุลนั้น เหมือนกับวานร
คลุมดวยหนังราชสีหฉะนั้น สวนภิกษุผูมใี จไมฟุงซาน
ไมกลับกลอก มีปญ
 ญาเครื่องรักษาตน สํารวมอินทรีย
ยอมงดงามเพราะผาบังสุกุล ดังราชสีหในถ้ําฉะนั้น
เทพเจาผูมีฤทธิ์มีเกียรติยศเปนอันมากประมาณหมื่นและ
พรหมทั้งปวง ไดพากันมายืนประนมอัญชลี นอบนอมทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร ผูม ีปญญามาก ผูมี
ฌานใหญ มีใจตั้งมั่น เปลงวาจาวา ขาแตทานบุรุษ
อาชาไนย ขอนอบนอมแดทาน ขาแตทานผูเปนอุดมบุรษุ ขอนอบนอมแดทาน ทานยอมเขาฌานอยู
เพราะอาศัยอารมณใด ขาพเจาทั้งหลายยอมรูไมถึง
อารมณเหลานั้นของทาน นาอัศจรรยจริงหนอ วิสัยของ
ทานผูรทู ั้งหลายลึกซึ้งยิ่งนัก
ขาพเจาทั้งหลายผูมา
ประชุมกันอยู ณ ทีน่ ี้ นับวาเปนผูเฉียบแหลมดังนาย
ขมังธนูกย็ ังรูไมถึง ความยิม้ แยมไดปรากฏมีแกทาน
พระกัปปนเถระ เพราะไดเห็นทานพระสารีบุตรผูควรแก
สักการบูชา อันหมูทวยเทพบูชาอยูเชนนั้นในเวลานั้น
ตลอดทั่วพุทธอาณาเขต ยกเวนแตสมเด็จพระมหามุนี
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องคเดียวเทานั้น เราเปนผูประเสริฐสุดในทางธุดงคคุณ
ไมมใี ครเทียมเทาเลย เราเปนผูคุนเคยกับพระบรมศาสดา เราทําคําสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว ปลง
ภาระอันหนักลงแลว ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพขึ้นได
แลว พระสมณโคดมผูทรงพระคุณหาประมาณมิได มี
พระทัยนอมไปในเนกขัมมะ ทรงสละภพทั้ง ๓ ออก
ไดแลว ยอมไมทรงติดอยูดวยจีวร บิณฑบาต และ
เสนาสนะ เปรียบเหมือนบัวไมตดิ อยูดวยน้ําฉะนั้น พระองคทรงเปนจอมนักปราชญ มีสติปฏฐานเปนพระศอ
มีศรัทธาเปนพระหัตถ มีปญญาเปนพระเศียร ทรงพระปรีชามาก ทรงดับเสียแลวซึ่งกิเลสและกองทุกขตลอด
กาลทุกเมื่อ.
ในคาถาเหลานั้น ๓ คาถาขางตน ทานเห็นภิกษุทั้งหลายผูคลุกคลี
ในคณะและตระกูล แลวกลาวดวยการใหโอวาทแกภิกษุเหลานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น คเณน ปุรกฺขโต จเร ความวา
เปนผูไดรับการยกยอง คือหอมลอมดวยคณะของภิกษุ ไมพึงประพฤติ
คือไมพึงอยู. เพราะเหตุไร ? เพราะเปนผูทําใจใหฟุงซาน ไดสมาธิโดย
ยาก เหตุผูบริหารคณะมีใจขวนขวายในการใหเกิดทุกข เมือ่ กระทําการ
อนุเคราะหดวยอุทเทส โอวาท และอนุสาสนี ยอมเปนผูมีจิตฟุงซาน
คือมีจิตวิการเพราะไมปฏิบัติตามความพร่ําสอน จากนั้นเมื่อไมไดอารมณ
เปนหนึ่งเพราะการคลุกคลี สมาธิกไ็ ดโดยยาก, แมเพียงอุปจารสมาธิ
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ก็ไมสําเร็จแกภิกษุผูเชนนั้น จะปวยการไปไยถึงภิกษุนอกนี้เลา.
บทวา นานาชนสงฺคโม ไดแก การสงเคราะหชนผูมีอัธยาศัย
ตางกัน คือผูมีความชอบใจตางกัน ดวยคําพูดที่นารักเปนตน.
บทวา ทุโข แปลวา ยาก คือลําบาก.
บทวา อิติ ทิสฺวาน ความวา เห็นโทษมากมายในการสงเคราะห
หมูคณะดวยอาการอยางนี้ แลวแลดูดวยญาณจักษุ, ไมพึงใจคือไมพึง
ชอบใจหมูคณะ คือการอยูดวยหมูคณะ.
บทวา น กุลานิ อุปพฺพเช มุนิ ความวา บรรพชิตในศาสนา
นี้ ไมพึงเปนผูเขาถึงตระกูลกษัตริยเปนตน. เพราะเหตุไร ? เพราะ
เปนผูมีใจฟุงซาน ไดสมาธิโดยยาก. เขาเปนผูขวนขวาย คือถึงความ
ขวนขวายในการเขาไปหาตระกูล เปนผูติด คือถึงความติดของในรส
อรอยเปนตน ที่จะพึงไดในตระกูล ไดแกถึงความพยายามดวยตนเองใน
กิจนอยใหญที่เกิดขึ้นนั้น.
บทวา อตฺถ ริฺจติ โย สุขาวโห ความวา สภาวะใดนําสุข
อันเกิดแตมรรคผลและนิพพานแกตน ยอมลางคือละ อธิบายวา ยอม
ไมตามประกอบประโยชน กลาวคือ ศีลวิสุทธิ เปนตนนั้น.
คาถาที่ ๓ ไดกลาวแลวในหนหลังนั่นแล.
๔ คาถาวา เสนาสนมฺหา โอรุยหฺ เปนตน ทานกลาวดวยสามารถ
ใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลายวา ธรรมดาวา ภิกษุพึงปฏิบัติอยางนี้ โดย
ยกการแสดงความที่ตนสันโดษในปจจัยเปนนิทัศน. บรรดาบทเหลานั้น
ดวยบทวา เสนาสนมฺหา โอรุยฺห ทานกลาวหมายถึงเสนาสนะบน
ภูเขา.
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บทวา สกฺกจฺจ ต อุปฏหึ ความวา เปนผูตองการดวยภิกษา
เพราะเปนผูประสงคจะใหบุรุษโรคเรื้อนนั้น ไดรบั สมบัติอันโอฬาร จึง
เขาไปยืนอยูโดยความเอื้อเฟอ เหมือนบุคคลผูปรารถนามากซึ่งตระกูล
ผูใหภิกษาอันประณีตฉะนั้น.
บทวา ปกฺเกน ความวา อันคอดกิ่วจวนหลุดแลว เพราะ
โรคเรื้อนที่กินถึงกระดูก.
บทวา องฺคุลิ เจตฺถ ฉิชฺชถ ความวา นิ้วมือของเขานั้นขาด
ลงในบาตรของเรานั้น ตกไปพรอมกับอาหาร.
บทวา กุฏฏมูล นิสฺสาย ความวา เราจักนั่งในที่ใกลฝาเรือน
เชนนั้น แลวฉันคือบริโภคคําขาวนั้น เพื่อใหบุรุษนั้นเกิดความเลื่อมใส.
ก็การปฏิบัตขิ องพระเถระนี้ พึงเห็นวา เกิดขึ้นในเมื่อยังไมบัญญัติ
สิกขาบท. เมื่อพระเถระฉันอาหารนั้น ความหิวไมเกิดขึ้น เพราะ
ความสําเร็จอันเปนขาศึก อันรูกันวาเปนของไมปฏิกูล เหมือนในของ
ปฏิกูลวาเปนของไมปฏิกูล. แตเมื่อปุถุชนบริโภคอาหารเชนนั้น ลําไส
ใหญพึงขยอนออกไป. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เมื่อกําลังกิน
ก็ดี กินแลวก็ดี ความรังเกียจของเรายอมไมมี.
บทวา อุตฺติฏปณฺโฑ ความวา พึงลุกขึ้นยืนที่ประตูเรือนของ
คนเหลาอื่นแลวพึงรับบิณฑบาต. อธิบายวา อาศัยกําลังแขงแลวไปตาม
ลําดับเรือน พึงไดภิกษาที่ระคนกัน.
บทวา ปูติมุตฺต ไดแก ชิ้นสมอที่ดองดวยน้ํามูตรโคเปนตน.
บทวา ยสฺเสเต อภิสมฺภุตฺวา ความวา ภิกษุใดไมดูหมิ่น ยินดี
ยิ่งบริโภคปจจัย ๔ มีบิณฑะอันบุคคลพึงลุกขึ้นยืนรับเปนตนเหลานั้น.
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บทวา ส เว จาตุทฺทิโส นโร ความวา บุคคลนัน้ เปนผูเที่ยวไป
ในทิศโดยสวนเดียว คือประกอบในทิศทั้ง ๔ มีทิศตะวันออกเปนตน,
อธิบายวา ไมกระทบกระทั่งในที่ใดที่หนึ่ง สามารถเพื่อจะอยูในที่ใดที่หนึ่ง.
ลําดับนั้น พระเถระในเวลาที่ตนเปนคนแก เมื่อพวกมนุษย
กลาววา ขาแตทานผูเจริญ เมื่อชราเห็นปานนี้เปนไปอยู อยางไรทาน
จึงขึ้นภูเขาทุกวันๆ จึงไดกลาว ๔ คาถา โดยนัยมีอาทิวา ยตฺถ เอเก
ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยตฺถ ไดแก ในปจฉิมวัยใด.
บทวา เอเก แปลวา บางพวก. บทวา วิหฺนฺติ ความวา มีจิต
ลําบากเพราะสรีระถึงความคับแคน.
บทวา สิลุจฺจย ไดแก ซึ่งภูเขา. บทวา ตตฺถ ความวา แม
ในเวลาแกคร่ําครานั้น. ดวยบทวา สมฺปชาโน ปฏิสฺสโต นี้ ทานแสดง
ความไมมีความลําบากใจ.
ดวยบทวา อิทฺธิพเลนุปตฺถทฺโธ นี้ ทานแสดงถึงความไมมีความ
ลําบากแหงสรีระ.
ชื่อวา ละภัยและความขลาดกลัวเสียได เพราะตัดกิเลสอันเปนเหตุ
แหงความกลัวเสียได.
บทวา ฑยฺหมาเนสุ ความวา เมื่อสัตวทั้งหลายถูกไฟ ๑๑ กอง
มีไฟคือราคะเปนตนแผดเผา. ชื่อวาดับสนิทคือเปนผูเย็น เพราะไมมี
ความเรารอนดวยสังกิเลส. เมื่อพวกมนุษยกลาวอีกวา ขาแตทานผูเจริญ
แมในเวลาแกทานอยูเฉพาะบนภูเขาในปาเทานั้นหรือ ? วิหารทั้งหลาย
มีเวฬุวันเปนตนเหลานี้ เปนที่รื่นรมยแหงใจมิใชหรือ ? เมื่อจะแสดง
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วา ภูเขาที่อยูในปานั้นแลเปนที่รื่นรมยแหงใจ จึงไดกลาว ๑๒ คาถา
มีอาทิวา กเรริมาลาวิตตา ดังนี้. พระคาถาเหลานั้น บทวา กเรริมาลาวิตตา ความวา ประกอบดวยแนวแหงตนกุมทั้งหลาย. อาจารยบางพวกกลาววา อันดอกไมมีสีตามฤดูกาลปกคลุมแลว. บทวา กฺุชราภิรุทา
ความวา ถูกชางผูเที่ยวหากินตัวซับมัน อันเปนคุณแหงความสะทอนเสียง
เปนตนย่ํายี.
บทวา อภิวุฏา ความวา อันมหาเมฆยังฝนใหตกแลว. บทวา
รมฺมตลา ความวา ชื่อวา มีพื้นอันนารื่นรมย เพราะปราศจากความ
สกปรกดุจเปอกตม และสิ่งอันเกื้อกูลแกใบไมเปนตนนั้นนั่นเอง. บทวา
นคา ความวา ภูเขา อันไดนามวา นคะ เพราะไมไปสูถิ่นอื่น และ
ชื่อวา เสละ เพราะลวนแตหิน. บทวา อพฺภุนฺนทิตา สิขีหิ ความวา
กึกกองไปดวยเสียงรองไพเราะ.
บทวา อล แปลวา ควรแลว หรือสามารถ. แมในบทวา
ฌายิตุกามสฺส อตฺถกามสฺส ดังนี้เปนตน ก็พึงประกอบโดยนัยนี้.
บทวา ภิกขฺ โุ น เชื่อมความวา ไดแก ภิกษุผูทําลายกิเลสแลวนั่นแล.
บทวา อุมาปุปฺเผน สมานา ความวา เสมือนกับดอกผักตบ
เพราะสีเหมือนกับสีเขียวคราม.
บทวา คคนาวพฺภฉาทิตา ความวา ดารดาษไปดวยเมฆดํา
เหมือนเมฆหมอกในอากาศ แหงฤดูใบไมรวงนั้นนั่นเอง อธิบายวา
มีสีดํา.
บทวา อนากิณฺณา ความวา ไมเกลื่อนกลน คือไมคับแคบ.
บทวา ปฺจงฺคิเกน ความวา เมื่อแวดลอมไปดวยดุริยางคอัน
ประกอบดวยองค ๕ มีกลองขึงหนาเดียวเปนตน ความยินดีแมเชนนั้น
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ก็ไมมี อยางความยินดีของบุคคลผูมีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง คือผูมีจิตตั้งมั่น
พิจารณารูปธรรมและนามธรรมโดยชอบแท ดวยอํานาจอนิจจลักษณะ
เปนตน. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไววา
ในกาลใด ๆ บุคคลพิจารณาเห็นการเกิดขึ้นและการ
ดับไปแหงขันธทั้งหลาย ในกาลนั้นๆ เขายอมไดปติ
และปราโมช ปติและปราโมชนั้น เปนอมตะของผูรูแจง.
ทานกลาว ๒ คาถา โดยนัยมีอาทิวา กมฺม พหุก ดังนี้ ดวย
อํานาจใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลาย ผูม ีการงานที่มายินดี ผูอยากไดปจจัย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กมฺม พหุก น การเย ความวา เปนผูมี
กรรมเปนทีม่ ายินดี ไมพึงใหทําการงาน คือไมพึงอธิษฐานซึ่งการงานชื่อ
เปนอันมาก แตการซอมแซมสิ่งที่หักพังทําลาย พระศาสดาทรงอนุญาต
แลวนั้นแล. บทวา ปริวชฺเชยฺย ชน ความวา พึงเวนคนผูไมเปน
กัลยาณมิตร. บทวา น อุยฺยเม ความวา ไมพึงทําความพยายามดวย
อํานาจ เพื่อใหปจจัยเกิดขึ้นและเพื่อคุมคณะ.
บทวา อนตฺตเนยฺยเมต ความวา การอธิษฐานนวกรรมเปนตน
นี้ ไมเปนเหตุนํามาซึ่งประโยชนแกตน. ในขอนั้นทานกลาวไวดังนี้วา
กายยอมลําบาก ยอมฝดเคือง ก็เมื่อขวนขวายนวกรรมเปนตน เที่ยว
ไปในที่นั้น ๆ เขายอมประสบยาก คือยอมลําบาก ยอมถึงความลําบาก
เพราะไมไดสุขทางกายเปนตน และชื่อวา ไดรับทุกขเพราะการลําบาก
กายนั้น. อธิบายวา บุคคลนั้นยอมไมไดความสงบ คือไมไดความ
ยึดมั่นทางจิต เพราะไมมีการกระทําวัตถุใหสลสลวยแกการแนะนําตน.
ทานกลาว ๒ คาถา โดยนัยมีอาทิวา โอฏปฺปหตมตฺเตน เปนตน
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ทานกลาวดวยสามารถการติเตียนบุคคลผูมีมานะวาตัวเปนบัณฑิต ผูมีสุตะ
เปนอยางยิ่ง กลาว ๒ คาถาถัดจากนั้น ดวยอํานาจการสรรเสริญบัณฑิต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอฏปฺหตมตฺเตน ความวา ดวยเหตุ
เพียงการขยับปาก โดยยกการทองบนเปนประธาน อธิบายวา ดวยเหตุ
เพียงการทําการทองบนพระพุทธพจน.
บทวา อตฺตานมฺป น ปสฺสติ ความวา ยอมไมรูอรรถ แม
อันเปนขาศึกแกตน เพราะรูสิ่งที่ไมเปนประโยชน อธิบายวา ยอมไม
กําหนดประมาณของตนตามความเปนจริง.
บทวา ปตฺถทฺธคีโว จรติ ความวา เปนผูกระดางเพราะมานะวา
เราเปนพหูสูต มีสติ มีปญญา ไมมีตนอื่นเสมือนเรา ไมเห็นการนอบนอมแมตอบุคคลผูตั้งอยูในฐานะครู เปนผูมีคอยาว ประพฤติเหมือน
กลืนกินซี่เหล็กตั้งอยู.
บทวา อห เสยฺโยติ มฺติ ความวา ยอมสําคัญวา เรา
เทานั้นเปนผูประเสริฐคือสูงสุด.
บทวา อเสยฺโย เสยฺยสมาน, พาโล มฺติ อตฺตาน
ความวา ผูนี้เปนผูไมประเสริฐ เปนคนเลว เปนคนพาล มีความรูนอย
ยอมสําคัญตน กระทําใหเสมอ คือใหเหมือนกันกับผูอื่น ผูป ระเสริฐคือ
สูงสุด โดยความที่เปนคนพาลนั้นเอง.
บทวา น ต วิฺู ปสสนฺติ ความวา ผูรูคือบัณฑิตทั้งหลาย
ยอมไมสรรเสริญคนพาลนั้นคือผูเชนนั้น ผูมีใจกระดาง คือผูมีตน
กระดาง เพราะมีจิตประคองไว โดยที่แทยอมติเตียนเทานั้น.
บทวา เสยฺโยหมสฺมิ ความวา ก็บุคคลใดเปนบัณฑิต ไม
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สาธยายถึงมานะแมบางอยางวา เราเปนผูประเสริฐ หรือวาเราเปน
ผูไมประเสริฐ ดวยอํานาจมีมานะเสมือนกับคนเลว ยอมไมหวั่นไหวดวย
อํานาจมานะบางอยาง ในบรรดาสวนแหงมานะ ๙ อยาง.
บทวา ปฺวนฺต ความวา ชื่อวา ผูมีปญญา ดวยอํานาจ
ปญญาอันเกิดแตอรหัตผล. ชื่อวา ผูคงที่ เพราะถึงความเปนผูคงที่
ในอารมณทั้งหลาย มีอฏิ ฐารมณเปนตน ชื่อวา ผูมีจิตตั้งมั่นดวยดี ในศีล
เพราะตั้งมั่นอยูดวยดีในอเสขผลศีลทั้งหลาย. ชื่อวา ผูมีจิตประกอบเนือง ๆ
ซึ่งเจโตสมถะ เพราะเขาอรหัตผลสมาบัติ.
บทวา เจโตสมถมนุยุตฺต ความวา ผูรูคือบัณฑิตทั้งหลาย มี
พระพุทธเจาเปนตน ยอมสรรเสริญ คือยอมชมเชยบุคคลเชนนั้นผูละ
มานะไดแลว คือผูสิ้นอาสวะแลวโดยประการทั้งปวง.
ทานเห็นภิกษุรูปหนึ่ง ผูวายากอีก ชื่อวาผูมีโทษ เมื่อจะประกาศ
โทษแหงความเปนผูวายาก และอานิสงสแหงความเปนผูวางาย จึงกลาว
๒ คาถา มีอาทิวา ยสฺส สพฺรหฺมจารีสุ ดังนี้. คาถานั้นมีอรรถดังกลาว
แลวนั่นแล.
ครั้นทานเห็นภิกษุรูปหนึ่ง ผูมีมานะดังไมอออันยกขึ้นแลวอีก
เมื่อจะประกาศโทษในความเปนผูมีจิตอัมมานะยกขึ้นแลวเปนตน และ
คุณในความเปนผูไมมีจิตอันมานะยกขึ้นแลวเปนตน จึงไดกลาว ๒ คาถา
มีอาทิวา อุทฺธโต จปโล ภิกฺขุ ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา กปว
สีหจมฺเมน ความวา ภิกษุนั้นคือผูประกอบดวยโทษมีความเปนผูมีจิต
อันมานะยกขึ้นแลวเปนตน เหมือนลิงหมหนังราชสีหยอมไมงดงาม ดวย
ธงแหงพระอริยะอันเปอนดวยฝุนนั้น เพราะไมมีคุณแหงอริย.
ก็เพื่อจะแสดงผูงดงามนั้น ทานจึงกลาววา อนุทฺธโต ดังนี้.
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๕ คาถาวา เอเต สมฺพหุลา ดังนี้เปนตน ทานเห็นเทพทั้งหลาย
ผูนับเนื่องในพรหม ผูนมัสการทานพระสารีบุตร แลวกลาวนิมิตคือการทํา
การแยมใหปรากฏแกทานพระกัปปนะ. บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอเต
ทานกลาวโดยความที่ทานเหลานั้นปรากฏแลว. บทวา สมฺพหุลา แปลวา
เพราะมีมาก. แตทานกําหนดภาวะที่มีมากนั้น จึงกลาววา ทสเทวสหสฺสานิ มีเทพ ๑๐,๐๐๐ ดังนี้. เมื่อจะแสดงความที่ทานเหลานั้นเปนเทพ
นั้น ใหเเปลกออกไปวา อฺเ เหลาอื่น จึงกลาววา สพฺเพ เต
พฺรหฺมกายิกา ดังนี้. เพราะเหตุที่ทานเหลานั้น ประกอบดวยอุปบัติฤทธิ์
เทวฤทธิ์ใหญของตน และเปนผูสมบูรณดวยบริวาร ฉะนั้นทานจึง
กลาววา อิทธฺ ิมนฺโต ยสฺสสิโน ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะตรัสวา สารีบุตร อนุวัตรตามธรรมจักร
อันเราประกาศแลวไดยอดเยี่ยมดังนี้ ดวยอํานาจการถามวา ขาแตทาน
ผูเจริญ พระสารีบุตรเปนเสนาบดีอะไรหนอ จึงทรงอนุญาตที่ทานพระสารีบุตรเถระเปนพระธรรมเสนาบดี เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา สารีบุตร พระธรรมเสนาบดีผูมีความเพียร เพงฌานใหญ ผูมีจิตตั้งมั่น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วีร ความวา ผูมีความเพียร ผูมีความกลาหาญ
มาก เพราะย่ํายีกิเลสมารเปนตนเสียได. บทวา มหาฌายึ ชื่อวา ผูเพงฌาน
ใหญ เพราะเขาถึงธรรมอันสูงสุดแหงทิพวิหารธรรมเปนตน. ชื่อวา ผูมีจิต
ตั้งมั่น ดวยอํานาจกําจัดความฟุงซานโดยประการทั้งปวง เพราะเหตุนั้น
นั่นแล. บทวา นมสฺสนฺตา ความวา ยืนประคองอัญชลีนมัสการเหนือ
เศียรเกลา.
บทวา ยมฺป นิสฺสาย ความวา พรหมทั้งหลายปรารภ คือ
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อาศัยเพงอารมณอยางใดหนอ เพราะฉะนั้น จึงไดกลาวอยางนี้ โดย
ความเปนปุถุชนวา เราไมรู.
บทวา อจฺฉริย วต แปลวา นาอัศจรรยหนอ.
บทวา พุทฺธาน ไดแก ผูรูสัจจะ ๔.
บทวา คมฺภีโร โคจโร สโก ความวา ลึกอยางยิ่ง คือเห็น
ไดยากยิ่ง หยั่งรูไดยาก ไมทั่วไปคือไมใชวิสัยปุถุชน. บัดนี้ เพื่อจะ
แสดงเหตุในภาวะที่ธรรมลึกซึ้ง จึงกลาวคํามีอาทิวา เย มย ดังนี้
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วาลเวธิสมาคตา ความวา พวกเราใดเปน
เสมือนนายขมังธนูผูยิงขนทราย สามารถแทงตลอดวิสัยแมอันละเอียดได
มาแวดลอมยังไมรู. วิสัยของพระพุทธเจาลึกซึ้งหนอ.
บทวา ต ตถา เทวกาเยหิ ความวา ความยิ้มแยมไดปรากฏ
แกทานพระมหากัปปยนะ เพราะไดเห็นทานพระสารีบุตรเห็นปานนั้น ผูควร
แกการบูชาของชาวโลกพรอมดวยเทวโลก ผูอันหมูพรหมเหลานั้นบูชา
แลว โดยประการนั้น ๆ อธิบายวา เปนวิสัยของพระสาวกทั้งหลายใน
ที่ไมเปนวิสัยแมของพวกพรหม ซึ่งโลกสมมติกนั แลวนี้.
คาถาวา ยาวตา พุทฺธเขตฺตมฺหิ พระเถระปรารภตนแลวกลาว
ดวยการบันลือสีหนาทใหมีขึ้น.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา พุทฺธเขตฺตมฺหิ ทานกลาวหมาย
เอาอาณาเขต (เขตอํานาจ).
บทวา ปยิตฺวา มหามุนึ ไดแก เวนพระสัมมาสัมพุทธเจา.
จริงอยู พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ถึงความเปนผูสูงสุดอยางยิ่ง
กวาสรรพสัตว แมโดยคุณคือธุดงคคุณนั่นแล. แตพระองคมีพระทัยอัน
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พระมหากรุณากระตุนเตือนอยางเดียว จึงทรงพิจารณาดูอุปการะใหญ
เชนนั้นของสัตวทั้งหลาย ทรงอนุวัตรตามการอยูในเสนาสนะใกลบานเปน
ตน จึงเปนขาศึกตอธุตธรรมนั้น ๆ
บทวา ธุตคุเณ ความวา ซึ่งคุณอันไมเพงพินิจโดยภาวะแหงผู
อยูปาเปนตน ดวยคุณอันกําจัดกิเลสทั้งหลาย. อีกอยางหนึ่ง บทวา
ธุตคุเณ นี้ เปนสัตตมีวิภัตติ ใชในอรรถตติยาวิภัตติ. คุณเชนนัน้ ของ
เราไมมี. อธิบายวา ก็คุณอันยิ่งจักมีแตที่ไหน. จริงอยางนั้น พระเถระ
นี้ อันพระศาสดาทรงตั้งไวในตําแหนงอันเลิศนั้น.
ทานการทําความที่กลาวแลววา ปยิตฺวา มหามุนึ นั่นแล ให
ปรากฏชัดดวยคาถาวา น จีวเร ดังนี้. การไมเขาไปฉาบทาดวยตัณหา
ในจีวรเปนตน เปนผลแหงธุดงค, ในขอนั้นมีวาจาประกอบความวา
ไมติดดวยอํานาจตัณหาในเมื่อจีวรพรอมมูล.
บทวา สยเน ไดแก เสนาสนะ ที่นอนและที่นั่ง.
ทานระบุพระผูมีพระภาคเจาดวยพระโคตรวา โคตมโคตร.
บทวา อนปฺปเมยฺโย ความวา ไมพึงประมาณได เพราะไมมี
กิเลสเครื่องกระทําประมาณ และเพราะมีคุณประมาณไมได.
บทวา มุฬาลปุปฺผ วิมลว อมฺพุนา ความวา ดอกอุบลเขียว
ปราศจากมลทิน ปราศจากธุลี ไมคิดดวยน้ํา ฉันใด พระผูมีพระภาคเจา
ผูโคตมะก็ฉันนั้น ยอมไมติดดวยการติดดวยอํานาจตัณหาเปนตน, ทาน
เปนผูนอมไปในเนกขัมมะ คือโนมไปในอภิเนษกรมณ เพราะเหตุนั้น
นั่นแล ทานจึงสลัดออกจากภพทั้ง ๓ คือปราศจากไป ไมประกอบ
ดวยภพ ๓.
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ทานไมติดอยูในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะบริบูรณดวยภาวนาธรรม
อันมีสติปฏฐานเปนพระศอเปนตน ไดเปนผูนอมไปในเนกขัมมะเทานั้น
โดยแท เมือ่ จะแสดงสติปฏฐานเปนตนอันเปนองคเหลานั้น ทานจึง
กลาวคาถาสุดทายวา สติปฏานคีโว ดังนี้เปนตน.
สติปฏฐานเปนพระศอของพระองคเพราะเปนที่ตั้งแหงปญญา อัน
เปนองคสูงสุดกวากองแหงคุณ ในคาถานั้น เพราะเหตุนั้น พระองค
ชื่อวา มีสติปฏฐานเปนพระศอ ศรัทธาในการยึดถือธรรมอันหาโทษ
มิไดเปนพระหัตถของพระองค เหตุนั้นพระองคชื่อวา มีศรัทธาเปน
พระหัตถ. มีปญญาเปนพระเศียร เพราะเปนอวัยวะสูงสุดแหงสรีระคือ
คุณ เปนพระเศียรของพระองค เหตุนั้นพระองคชื่อวามีพระปญญา
เปนพระเศียร, ญาณกลาวคือพระสัพพัญุตญาณอันใหญ เพราะเปน
ที่มาของมหาสมุทร เพราะมีอารมณมาก เพราะมีอานุภาพมาก และ
เพราะมีกําลังมาก ของพระองคมีอยู เหตุนั้นพระองคชื่อวา ผูมีพระญาณ
มาก. พระองคดับสนิท คือเย็นสนิท เที่ยวไปในกาลทุกเมื่อ คือตลอด
กาลทั้งปวง. ก็ควรแสดงไขสุตตบทในคํานี้วา สุสมาหิโต . . . ฯ ล ฯ . . .
นาโค. ก็ในขอนั้นคําที่ยังไมไดจําแนกโดยอรรถ คํานั้นมีนัยดังกลาวใน
หนหลังนั้นแล.
จบอรรถกถามหากัสสปเถรคาถาที่ ๑
จบปรมัตถทีปนี อรรถกถาเถรคาถา
จัตตาลีสนิบาต
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เถรคาถา ปญญาสนิบาติ
๑. ตาลปุฏเถรคาถา
วาดวยจิตใตสํานึก
[๓๙๙] เมือ่ ไรหนอ เราจึงจักไดอยูแตผูเดียว ไมมีตัณหา
เปนเพื่อนสอง ณ ภูเขาและซอกเขา. เมือ่ ไรหนอ เราจึง
จักพิจารณาเห็นแจงภพทั้งปวง โดยความเปนของไมเที่ยง
ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรหนอ เราจึงจักไดเปนนักปราชญ นุงหมผา
กาสาวพัสตรอันเศราหมอง ไมมีความยึดมั่น ไมมคี วาม
หวัง เปนผูฆาราคะ โทสะ และโมหะได แลวเที่ยวไป
ตามปาใหญอยางสบาย ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จ
เมื่อไรหนอ.
เมื่อไรหนอ เราจึงจักไดเห็นแจงซึ่งรางกายนี้ อัน
เปนของไมเที่ยง เปนรังแหงโรค คือความตาย ถูกความ
ตายและความเสื่อมโทรมบีบคั้นแลว เปนผูปราศจากภัย
อาศัยอยูในปาแตผูเดียว ความตรึกเชนนี้ของเราจัก
สําเร็จเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรหนอ เราจึงจักไดถือเอาซึ่งดาบอันคมกริบ คือ
อริยมรรคอันสําเร็จดวยปญญา แลวตัดเสียซึ่งลดาชาติ
คือตัณหาอันกอใหเกิดภัย นํามาซึ่งทุกข เปนเหตุใหคิด
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วนเวียนไปในอารมณภายนอก ความตรึกเชนนี้ของเรา
จักสําเร็จเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรหนอ เราจึงจักไดถือเอาซึ่งศาสตราอันสําเร็จ
ดวยปญญา มีเดชานุภาพมากของฤาษี คือพระพุทธเจา
พระปจเจกพุทธเจาและพระอริยสาวก แลวหักรานเสีย
ซึ่งกิเลสมารพรอมทั้งเสนาโดยเร็วพลัน เหนือเถรอาสน
มีลีลาศดังราชสีห ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จ
เมื่อไรหนอ.
เมื่อไรหนอ นักปราชญมีพระพุทธเจาเปนตน ผูมี
ความหนักแนนในธรรม ผูคงที่ มีปกติเห็นตามความเปน
จริง มีอินทรียอันชนะแลว จักเห็นวาเราบําเพ็ญเพียร
ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรหนอ ความเกียจคราน ความหิวระหาย ลม
แดด เหลือบ ยุง และสัตวเสือกคลานทั้งหลายจึงจักไม
เบียดเบียนเรา ตามซอกเขา ขอนั้นเปนความประสงค
ของเรา ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรหนอ เราจึงจักเปนผูมีจิตมั่นคง มีสติ ไดบรรลุ
อริยสัจ ๔ ที่เห็นไดแสนยาก อันพระผูมีพระภาคเจา
ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ทรงทราบแลวดวยปญญา
ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรหนอ เราจึงจักประกอบดวยความสงบระงับ
จากเครื่องเรารอนใจในเพราะรูป เสียง กลิ่น รส โผฏ-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 384

ฐัพพะ และธรรมารมณ ที่เรายังไมรูเทาถึง พิจารณาเห็น
ดวยปญญา ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรหนอ เมื่อเราถูกวากลาวติเตียนดวยถอยคําชั่ว
หยาบแลว จักไมเดือดรอนใจเพราะถอยคําชั่วหยาบนั้น
อนึ่ง ถึงเขาจะสรรเสริญก็จักไมยินดีเพราะถอยคําเชนนั้น
ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรหนอ เราจึงจักพิจารณาเห็นสภาพภายใน
กลาวคือเบญจขันธ และรูปธรรมเหลาอื่นที่ยังไมรูทั่วถึง
และสภาพภายนอก คือตนไม หญา และลดาชาติ วา
เปนสภาพเสมอกัน ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จ
เมื่อไรหนอ.
เมื่อไรหนอ ฝนที่ตกในเวลาปจจุสมัย จักตกรดเรา
ผูนุงหมผากาสาวพัสตร ผูปฏิบัติอยูในมรรคปฏิปทาที่
นักปราชญมีพระพุทธเจาเปนตนดําเนินไปแลว ดวยน้ํา
ใหมอยูใ นปา ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไร
หนอ.
เมื่อไรหนอ เราจึงจักไดฟงเสียงร่ํารองแหงนกยูง
และทิชาชาติในปาและซอกเขา ลุกขึ้นจากการนอนแลว
พิจารณาธรรมโดยความไมเที่ยง เพื่อบรรลุอมตธรรม
ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรหนอ เราจึงจักขามพนแมน้ําคงคา ยมุนา
สรัสสดี ที่ไหลไปกระทั่งถึงบาดาล เปนปากน้ําใหญ
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นากลัวนัก ไปไดดวยฤทธิ์โดยไมติดขัด ความตรึกเชนนี้
ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ.
เมือ่ ไรหนอ เราจึงจักเวนความเห็นวานิมิตงามทั้งปวง
เสียโดยเด็ดขาด ขวนขวายอยูในฌาน แลวทําลาย
ความพอใจในกามคุณทั้งหลายเสียได เหมือนชางทําลาย
เสาตะลุงและโซเหล็กแลว เทีย่ วไปในสงครามฉะนั้น
ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรหนอ เราจึงจักละความพอใจในกามคุณ ได
บรรลุคาํ สั่งสอนของพระพุทธเจา ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ
แลวเกิดความยินดีเปรียบเหมือนลูกหนี้ผูขัดสน เมื่อถูก
เจาหนีบ้ ีบคั้นแลว แสวงหาทรัพยมาไดและชําระหนี้
เสร็จแลว พึงดีใจฉะนั้น ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จ
เมื่อไรหนอ.
ดูกอนจิต ทานไดออนวอนเราเปนเวลาหลายปแลว
วาทานไมสมควรอยูครองเรือนเลย บัดนี้เราก็ไดบวชสม
ประสงคแลว เหตุไฉนทานจึงละทิ้งสมถวิปสสนา มัว
แตเกียจครานอยูเลา.
ดูกอนจิต ทานไดออนวอนเรานาแลวมิใชหรือวา ฝูง
นกยูงมีขนปกอันแพรวพราว และเสียงกึกกองแหงธาร
น้ําตกตามซอกเขา จักยังทานผูเพงฌานอยูในปาให
เพลิดเพลิน เรายอมสละญาติและมิตรที่รักใครในตระกูล
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สลัดความยินดีในการเลนและกามคุณในโลกไดหมดแลว
ไดเขาถึงปาและบรรพชาเพศนี้แลว.
ดูกอนจิต สวนทานไมยินดีตอเราผูดําเนินตามเสีย
เลย เมื่อเราพิจารณาเห็นวาจิตนี้เปนของเรา ไมใชของ
ผูอื่น จะประโยชนอะไรดวยการรองไหร่ําพิไร ในเวลา
ทําสงครามกับกิเลสมาร เพราะจิตทั้งหมดนี้เปนธรรมชาติ
หวั่นไหว ดังนี้จึงไดออกบวช แสวงหาทางอันไมตาย.
พระสัมมาสัมพุทธเจาผูประเสริฐกวาสัตวทั้งหลาย ผู
เปนจอมทาวสักกเทวราช เปนจอมสารถีฝกนระ ตรัส
ภาษิตไววา จิตนี้กวัดแกวงเชนวานร หามไดแสนยาก
เพราะยังไมปราศจากความกําหนัด ปุถุชนทั้งหลายผูไมรู
เทาทัน พัวพันอยูในกามทั้งหลาย อันลวนแตเปนของ
งดงาม มีรสอรอย นารื่นรมยใจ เขาเหลานัน้ เปนผูแสวง
หาภพใหม กระทําแตสิ่งไรประโยชน ชื่อวาประสงค
ทุกข ยอมถูกจิตนําไปสูนรกโดยแท.
ดูกอนจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราไววา ทานจง
เปนผูแวดลอมดวยเสียงร่ํารองแหงนกยูง และนกกระเรียนอีกทั้งเสือเหลืองและเสือโครงอยูในปา ทานจง
สละความหวงใยในรางกาย อยามีความอาลัยเลย.
ดูกอนจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราวา จงอุตสาห
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เจริญฌาน อินทรีย พละ โพชฌงค และสมาธิภาวนา
จงบรรลุวิชชา ๓ ในพระพุทธศาสนา.
ดูกอนจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราวา จงเจริญ
อัฏฐังคิกมรรคเพื่อบรรลุนิพพาน อันเปนทางนําสัตวออก
จากโลก ใหถึงความสิ้นทุกขทั้งปวง เปนเครือ่ งชําระลาง
กิเลสทั้งปวง.
ดูกอนจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราวา จงพิจารณา
เห็นเบญจขันธโดยอุบายอันแยบคายวา เปนทุกข จงละ
เหตุอนั กอใหเถิดทุกข จงทําที่สุดแหงทุกขในอัตภาพ
นี้เถิด.
ดูกอนจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราวา จงพิจารณา
เบญจขันธโดยอุบายอันแยบคายวา เปนของไมเที่ยง
เปนทุกข เปนของวางเปลา หาตัวตนมิได เปนของวิบัติ
และวาเปนผูฆา จงดับมโนวิจารเสียโดยแยบคายเถิด.
ดูกอนจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราวา จงปลงผม
และหนวดแลว ถือเอาเพศสมณะ มีรูปลักษณะอันแปลก
ตองถูกเขาสาปแชง ถือเอาบาตรเที่ยวภิกษาตามตระกูล
จงประกอบตนอยูในคําสอนของพระบรมศาสดา ผูแสวง
หาคุณอันยิ่งใหญเถิด.
ดูกอนจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราวา จงสํารวม
ระวังเมื่อเวลาเที่ยวไปบิณฑบาตความระหวางตรอก อยามี
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ใจเกี่ยวของในตระกูลและกามารมณทั้งหลาย เหมือน
พระจันทรในวันเพ็ญ เวนจากโทษฉะนั้น.
ดูกอนจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราวา จงยินดีใน
ธุดงคคุณทั้ง ๕ คือถืออยูในปาเปนวัตร ถือเที่ยวบิณฑบาต
เปนวัตร ลออยูปาชาเปนวัตร ถือนุงหมผาบังสุกุลเปนวัตร
ถือการไมนอนเปนวัตร ตลอดกาลทุกเมื่อเถิด.
บุคคลผูตองการผลไม ปลูกตนไมไวแลว เก็บผล
ไมได ก็ประสงคจะโคนตนไมนั้นเสียฉันใด. ดูกอนจิต
ทานแนะนําเราผูใดใหหวั่นไหวในความไมเที่ยง ทานจง
ทําเราผูนี้ใหเหมือนกับบุคคลผูปลูกตนไมไวฉันนั้นเถิด.
ดูกอนจิต ผูหารูปมิได ไปไดในที่ไกล เที่ยวไปแต
ผูเดียว บัดนี้เราจักไมทําตามคําของทานแลว เพราะวา
กามทั้งหลายลวนเปนทุกข มีผลเผ็ดรอน เปนภัยใหญ
หลวง เราจักมีใจมุง นิพพานเทานั้น เราไมไดออกบวช
เพราะหมดบุญ เพราะไมมีความละอาย เพราะเหตุแหง
จิต เพราะเหตุแหงการทําผิดตอชาติบานเมือง หรือ
เพราะเหตุแหงอาชีพ.
ดูกอนจิต ทานไดรับรองกับเราไววา จักอยูในอํานาจ
ของเรามิใชหรือ.
ดูกอนจิต ทานไดแนะนําเราไวในครั้งนั้นวา ความ
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เปนผูมักนอย การละความลบหลูคุณทาน และความ
สงบระงับทุกข สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ แตบัดนี้ทาน
กลับเปนผูมีความมักมากขึ้น เราไมอาจกลับไปสูตัณหา
ราคะ ความรัก ความชัง รูปอันสวยงาม สุขเวทนา
และเบญจกามคุณ อันเปนของชอบใจที่เราคายเสียแลว
อีก.
ดูกอนจิต เราไดปฏิบัติตามถอยคําของทานในภพ
ทั้งปวงแลว เราไมไดมีความขุนเคืองตอทานหลายชาติ
มาแลว เพราะความที่ทานมีความกตัญู จึงปรากฏมี
อัตภาพนี้ขึ้นอีก ทานทําใหเราตองทองเที่ยวไปในกอง
ทุกขมาชานานแลว.
ดูกอนจิต ทานทําเราใหเปนพราหมณก็มี เปนพระราชามหากษัตริยกม็ ี เพราะอํานาจแหงทาน บางคราว
เราเปนแพศย เปนศูทร เปนเทพเจาก็มี เพราะอํานาจ
แหงทาน เพราะเหตุแหงทาน มีทานเปนมูลเหตุ เรา
เปนอสูร บางคราวเปนสัตวนรก บางคราวเปนสัตว
ดิรัจฉาน บางคราวเปนเปรต ทานไดประทุษรายเรามา
บอย ๆ มิใชหรือ บัดนี้ เราจักไมใหทานทําเหมือนกาล
กอนอีกละ แมเพียงครูเดียว ทานไดลอลวงเราเหมือน
กับคนบา ไดทําความผิดใหแกเรามาแลวมิใชหรือ.
จิตนี้แตกอนเคยเที่ยวจาริกไปในอารมณตาง ๆ ตาม
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ความประสงค ตามความใคร ตามความสบาย วันนี้
เราจักขมจิตนั้นไวโดยอุบายอันชอบ ดังนายหัตถาจารย
ขมชางตัวตกมันไวดวยขอฉะนั้น.
พระศาสดาของเราไดทรงตั้งโลกนี้ โดยความเปน
ของไมเที่ยง ไมยงั่ ยืน ไมเปนแกนสาร ดูกอ นจิต ทาน
จงพาเราบายหนาไปในศาสนาของพระชินสีห จงพาเรา
ขามจากหวงน้ําใหญที่ขามไดแสนยาก.
ดูกอนจิต เรือนคืออัตภาพของทานนี้ ไมเปนเหมือน
กาลกอนเสียแลว เพราะจักไมเปนไปตามอํานาจของทาน
อีกตอไป เราไดบวชในศาสนาของพระพุทธเจา ผูแสวง
หาประโยชนอันยิ่งใหญแลว สมณะทั้งหลายผูทรงความ
พินาศไมเปนเชนเรา ภูเขา มหาสมุทร แมน้ําคงคา
เปนตน แผนดิน ทิศใหญสี่ ทิศนอยสี่ ทิศเบื้องบน
ทิศเบือ้ งต่ํา และภพสาม ลวนเปนสภาพไมเที่ยง มีแต
ถูกเบียดเบียนอยูเสมอ.
ดูกอนจิต ทานจะไป ณ ที่ไหนเลา จึงจะมีความสุข
รื่นรมย.
ดูกอนจิต เบื้องหนาแตจิตของเราตั้งมั่นแลว ทานจัก
ทําอะไรแกเราได เราไมเปนไปตามอํานาจของทานแลว.
บุคคลไมควรถูกตองไถสองปาก คือรางกายอันเต็ม
ไปดวยของไมสะอาด มีชอง ๙ ชองเปนที่ไหลออก
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นาติเตียน ทานผูไปสูเรือนคือถ้ําที่เงื้อมภูเขาอันสวยงาม
ตามธรรมชาติ เปนที่อาศัยอยูแหงสัตวปา คือหมูและ
กวาง และในปาทีฝ่ นตกใหม ๆ จักไดความรื่นรมณใจ
ณ ที่นนั้ ฝูงนกยูงมีขนที่คอเขียว มีหงอนและปกงาม
ลําแพนหางมีแวววิจิตรนัก สงสําเนียงกองกังวาลไพเราะ
จับใจ จักยังทานผูบําเพ็ญฌานอยูในปาใหรา เริงได เมื่อ
ฝนตกแลวหญางอกยาวประมาณ ๔ นิ้ว ทองฟางาม
แจมใสไมมีเมฆปกคลุม เมื่อทานทําตนใหเสมอดวยไม
แลว นอนอยูบนหญาระหวางภูเขานั้น จะรูสึกออนนุม
ดังสําลี เราจักทําใหเหมือนผูใหญ จะยินดีดวยปจจัย
ตามมีตามได บุคคลผูไมเกียจคราน ยอมกระทําจิตของ
ตนใหควรแกการงานฉันใด เราจักกระทําจิตฉันนั้น
เหมือนบุคคลเลื่อนถุงใสแมวไวฉะนั้น เราจักทําใหเหมือน
ผูใหญ จักยินดีดวยปจจัยตามมีตามได จักนําทานไปสู
อํานาจของเราดวยความเพียร เหมือนนายหัตถาจารยผู
ฉลาด นําชางที่ซับมันไปสูอํานาจของตนดวยขอฉะนัน้
เรายอมสามารถที่จะดําเนินตามหนทางอันเกษมสุข ซึ่ง
เปนทางอันบุคคลผูตามรักษาจิต ไดดําเนินมาแลวทุกสมัย
ดวยหทัยอันเที่ยงตรง ที่ทานฝกฝนไวดีแลว มั่นคงแลว
เปรียบเหมือนนายอัสสาจารย สามารถจะดําเนินไปตาม
ภูมิสถานที่ปลอดภัย ดวยน้ําที่ฝกดีแลวฉะนั้น.
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เราจักผูกจิตไวในอารมณ คือกรรมฐานดวยกําลัง
ภาวนา เหมือนนายหัตถาจารยมัดชางไวที่เสาตะลุงดวย
เชือกอันมั่นคงฉะนั้น จิตนี่เราคุมครองดีแลว อบรมดีแลว
ดวยสติ จักเปนจิตอันตัณหาเปนตน ไมอาศัยในภพ
ทั้งปวง ทานจงตัดหางดําเนินที่ผิดเสียดวยปญญา ขมใจ
ใหดําเนินไปในทางที่ลูกดวยความเพียร ไดเห็นแจงทั้ง
ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป แลวจักไดเปนทายาท
ของพระพุทธเจา ผูมักแสดงธรรมอันประเสริฐ.
ดูกอนจิต ทานไดนําเราใหเปนไปตามอํานาจของ
ความเขาใจผิด ๔ ประการ เหมือนบุคคลจูงเด็กชาวบาน
วิ่งวนไปฉะนั้น ทานควรคบหาพระสัมมาสัมพุทธเจา ผู
ตัดเครื่องเกาะเกี่ยวและเครื่องผูกเสียได เพียบพรอมดวย
พระมหากรุณาเปนจอมปราชญมใิ ชหรือ มฤคชาติเขาไป
ยังภูเขาอันนารื่นรมย ประกอบดวยน้ําและดอกไม เที่ยว
ไปในปาอันงดงามตามลําพังใจฉันใด ดูกอนจิต ทานก็
จักรื่นรมยอยูในภูเขาที่ไมเกลื่อนกลน ดวยผูคนตามลําพัง
ใจฉันนัน้ เมื่อทานไมยินดีอยูที่ภูเขา ทานก็จักตอง
เสื่อมโดยไมตองสงสัย.
ดูกอนจิต หญิงชายเหลาใดประพฤติตามความพอใจ
ตามอํานาจของทาน แลวเสวยความสุขใดอันอาศัยเบญจกามคุณ หญิงชายเหลานั้นชื่อวาเปนผูโงเขลา ตกอยูใน
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อํานาจของมาร เปนผูเพลิดเพลินอยูในภพนอย ภพใหญ
และชื่อวาเปนสาวกของทาน.
จบตาลปุฏเถรคาถา
พระตาลปุฏเถระองคเดียวเทานั้น ไดภาษิตคาถาไว
ในปญญาสนิบาตนี้ รวมเปนคาถา ๕๕ คาถา ฉะนี้แล.
ปญญาสนิบาตจบบริบูรณ

อรรถกถาตาลปุฏเถราคาถาที่ ๑
อรรถกถาตาลปุฏเถรคาถาที่ ๑
ในปญญาสนิบาต คาถาของทานพระตาลปุฏเถระ มีคําเริ่มตนวา
กทา นุห ปพฺพตกนฺทราสุ ดังนี้ เรื่องนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
พระเถระแมนี้ ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน
สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพนั้น ๆ ในพุทธุปบาทกาล
นี้บังเกิดในตระกูลแหงนักฟอนแหงหนึ่งในกรุงราชคฤห ถึงความเปนผูรู
เดียงสา ถึงความสําเร็จในฐานะเปนนักฟอนอันสมควรแกตระกูล ได
ปรากฏเปนนักฟอนชื่อวา นฏคามณิ ในชมพูทวีปทั้งสิ้น.
เขามีมาตุคาม ๕๐๐ เปนบริวาร แสดงมหรสพในบาน นิคมและ
ราชธานี ดวยสมบัติแหงการฟอนเปนอันมาก ไดการบูชาและสักการะเปน
อันมากเที่ยวไป มายังกรุงราชคฤหแสดงแกชาวพระนคร ไดความนับถือ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 394

และสักการะ เพราะความที่ตนถึงความแกกลาแหงญาณ จึงไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับฟงคําของ
พวกนักฟอนผูเปนอาจารย และอาจารยผูเปนประธานผูเปนหัวหนากลาว
อยูวา นักฟอนนั้นใด ทําใหชนราเริงยินดี ดวยการกลาวคําจริงและ
เหลาะแหละในทามกลางมหรสพ ในทามกลางเวทีโรงละคร นักฟอนนั้น
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทพ
ทั้งหลายผูราเริง ในที่นพี้ ระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางไร ?
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสหามเขาถึง ๓ ครั้งวา อยา
ถามขอนั้นกะเราเลย ถูกเขาถามครั้งที่ ๔ พระองคถึงตรัสวา คามณิ
สัตวเหลานี้ แมตามปกติก็ถูกเครื่องผูกคือราคะผูกพันแลว ถูกเครื่องผูก
คือโทสะ และโมหะผูกพันแลว, ทานนําเขาไปเปรียบเทียบใหเกิดความ
เลื่อมใส ในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ความขัดเคือง และอัน
เปนที่ตั้งแหงความหลง แมโดยยิ่งแหงสัตวเหลานั้น เบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก ยอมเกิดในนรก. แตถาเขามีความเห็นอยางนี้วา นักฟอน
นั้นใดยอมยังชนใหราเริงใหยินดี ดวยคําจริงและดวยคําเหลาะแหละ ใน
ทามกลางมหรสพในทามกลางเวทีโรงละคร เขาเบื้องหนาแตตายเพราะกาย
แตก ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทพทั้งหลายผูราเริง เพราะเหตุนั้น
เขาจึงมีความเห็นผิดเชนนั้น, ก็ผูมีความเห็นผิดพึงปรารถนาคติอยางใด
อยางหนึ่ง บรรดาคติทั้งสอง คือนรกหรือกําเนิดสัตวดิรัจฉาน. นายตาลปุฏคามณิไดฟงดังนั้นแลวก็รองไห จะปวยกลาวไปไยที่เราจะหามนาย
คามณิมิใชหรือวา อยาไดถามขอนั้นกะเราเลย. นายคามณิกราบทูลวา
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ขาแตพระผูองคผูเจริญ ขาพระองคไมไดรองไหถึงขอที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสอภิสัมปรายภพของนักฟอนทั้งหลาย กะขาพระองคอยางนี้ ขาแต
พระองคผูเจริญ อีกอยางหนึ่ง ขาพระองคถูกนักฟอนทั้งหลายผูเปน
อาจารยและอาจารยผูเปนประธานในกอนหลอกลวงวา นักฟอนแสดง
มหรสพของนักฟอนแกมหาชนแลวเขาถึงสุคติ. เขาฟงธรรมในสํานัก
พระศาสดา ไดศรัทธาไดบรรพชาอุปสมบทแลว กระทํากรรมดวย
วิปสสนา ไมนานนักก็บรรลุพระอรหัต. ก็ทานบรรลุพระอรหัตแลว กอน
แตบรรลุพระอรหัต โดยอาการอันเปนเหตุใหเกิดการกระทําไวในใจโดย
อุบายอันแยบคาย ดวยสามารถการขมจิตของตน เพื่อจะแสดงจําแนก
อาการนั้น โดยอาการเปนอันมาก จึงไดกลาวคาถาทั้งหลายวา :เมื่อไรหนอ เราจึงจักไดอยูแตผูเดียว ไมมตี ัณหา
เปนเพื่อนสอง ณ ภูเขาและซอกเขา เมื่อไรหนอ เราจึง
จักพิจารณาเห็นแจงภพทั้งปวง โดยความเปนของไมเที่ยง
ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรหนอ เราจึงจักไดเปนนักปราชญ นุงหมผากาสาวพัสตรอันเศราหมอง ไมมีความยึดมัน่ ไมมีความ
หวัง เปนผูฆาราคะ โทสะ และโมหะ ไดแลว เที่ยว
ไปตามปาใหญอยางสบาย ความตรึกเชนนี้ของเราจัก
สําเร็จเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรหนอ เราจึงจะเห็นแจงซึ่งรางกายนี้ อันเปน
ของไมเที่ยง เปนรังแหงโรค คือความตาย ถูกความตาย
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และความเสื่อมโทรมบีบคั้นแลว เปนผูปราศจากภัย
อาศัยอยูในปาแตผูเดียว ความตรึกเชนนี้ของเราจัก
สําเร็จเมื่อไรหนอ.
เมือ่ ไรหนอ เราจักไดถือเอาซึ่งดาบอันคมกริบ คือ
อริยมรรคอันสําเร็จดวยปญญา แลวตัดเสียซึ่งลดาชาติ
คือตัณหาอันกอใหเกิดภัย นํามาซึ่งทุกข เปนเหตุใหคิด
วนเวียนไปในอารมณภายนอก ความตรึกเชนนี้ของเรา
จักสําเร็จเมื่อไรหนอ.
เมือ่ ไรหนอ เราจึงจักไดถือเอาซึ่งศาสตราอันสําเร็จ
ดวยปญญา มีเดชานุภาพมากของฤาษี คือพระพุทธเจา
พระปจเจกพุทธเจาและพระอริยสาวก แลวหักรานเสีย
ซึ่งกิเลสมารพรอมทั้งเสนาโดยเร็วพลัน เหนือเถรอาสน
มีลีลาศดังราชสีห ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไร
หนอ.
เมือ่ ไรหนอ นักปราชญมีพระพุทธเจาเปนตน ผูม ี
ความหนักแนนในธรรม ผูคงที่ มีปกติเห็นตามความเปน
จริง มีอินทรียอันชนะแลว จักเห็นวาเราบําเพ็ญเพียร
ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรหนอ ความเกียจคราน ความหิวระหาย ลม
แดด เหลือบ ยุง และสัตวเสือกคลานทั้งหลายจึงจักไม
เบียดเบียนเรา คามซอกเขา ขอนั้นเปนความประสงค
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ของเรา ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ.
เมือ่ ไรหนอ เราจึงจักเปนผูมีจิตมั่นคง มีสติ ได
บรรลุอริยสัจ ๔ ที่เห็นไดแสนยาก อันพระผูมีพระภาคเจา
ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ทรงทราบแลวดวยปญญา
ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรหนอ เราจึงจักประกอบดวยความสงบระงับ
จากเครือ่ งเรารอนใจในเพราะรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณที่เรายังไมรูเทาถึง พิจารณาเห็น
ดวยปญญา ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรหนอ เมื่อเราถูกวากลาวติเตียนดวยถอยคําชั่ว
หยาบแลว จักไมเดือดรอนใจเพราะถอยคําชั่วหยาบนั้น
อนึ่ง ถึงเขาจะสรรเสริญก็จะไมยินดีเพราะถอยคําเชนนั้น
ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรหนอ เราจึงจักพิจารณาเห็นสภาพภายใน
กลาวคือเบญจขันธ และรูปธรรมเหลาอื่นที่ไมรูทั่วถึง และ
สภาพภายนอก คือตนไม หญา และลดาชาติ วาเปน
สภาพเสมอกัน ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไร
หนอ.
เมือ่ ไรหนอ ฝนที่ตกในเวลาปจจุสมัย จักตกรดเรา
ผูนุงหมผากาสาวพัสตร ผูปฏิบัติอยูในมรรคปฏิปทา ที่
นักปราชญมีพระพุทธเจาเปนตนดําเนินไปแลว ดวยน้ํา
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ใหมอยูใ นปา ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไร
หนอ.
เมื่อไรหนอ เราจึงจักไดฟงเสียงร่ํารองแหงนกยูง
และทิชาชาติในปาและซอกเขา ลุกขึ้นจากการนอนแลว
พิจารณาธรรมโดยความไมเที่ยง เพื่อบรรลุอมตธรรม
ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ.
เมือ่ ไรหนอ เราจึงจักขามพนแมน้ําคงคา ยมุนา
สรัสสดี ที่ไหลไปกระทั่งถึงบาดาล เปนปากน้ําใหญนา
กลัวนัก ไปไดดวยฤทธิ์โดยไมติดขัด ความตรึกเชนนี้
ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรหนอ เราจึงจักเวนความเห็นวานิมิตงามทั้งปวง
เสียโดยเด็ดขาด ขวนขวายอยูในฌาน แลวทําลายความ
พอใจในกามคุณทั้งหลายเสียได เหมือนชางทําลายเสา
ตะลุงและโซเหล็กแลว เที่ยวไปในสงครามฉะนั้น ความ
ตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ.
เมื่อไรหนอ เราจึงจักละความพอใจในกามคุณ ได
บรรลุคาํ สั่งสอนของพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ
แลวเกิดความยินดี เปรียบเหมือนลูกหนี้ผูขัดสน เมื่อถูก
เจาหนีบ้ ีบคั้นแลว แสวงหาทรัพยมาไดและชําระหนี้เสร็จ
แลวพึงดีใจฉะนั้น ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไร
หนอ.
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ดูกอนจิต ทานไดออนวอนเราเปนเวลาหลายปแลว
วาทานไมสมควรอยูครองเรือนเลย บัดนี้เราไดบวชสม
ประสงคแลว เหตุไฉนทานจึงละทิ้งสมถวิปสสนา มัว
แตเกียจครานอยูเลา.
ดูกอนจิต ทานไดออนวอนเรามาแลวมิใชหรือวา ฝูง
นกยูงมีขนปกอันแพรวพราว และเสียงกึกกองแหงธาร
น้ําตกตามซอกเขา จะยังทานผูเพงฌานอยูในปาให
เพลิดเพลิน เรายอมสละญาติและมิตรที่รักใครในตระกูล
สลัดความยินดีในการเลนและกามคุณในโลกไดหมดแลว
ไดเขาถึงปาและบรรพชาเพศนี้แลว.
ดูกอนจิต สวนทานไมยินดีตอเราผูดําเนินตามเสีย
เลย เมื่อเราพิจารณาเห็นวาจิตนี้เปนของเรา ไมใชของ
ผูอื่น จะประโยชนอะไรดวยการรองไหร่ําพิไร ในเวลา
ทําสงครามกับกิเลสมาร เพราะจิตทั้งหมดนี้เปนธรรมชาติ
หวั่นไหว ดังนี้จึงไดออกบวช แสวงหาทางอันไมตาย.
พระสัมมาสัมพุทธเจาผูประเสริฐกวาสัตวทั้งหลาย ผู
เปนจอมทาวสักกเทวราช เปนจอมสารถีฝกนระ ตรัส
สุภาษิตไววา จิตนีก้ วัดแกวงเชนวานร หามไดแสนยาก
เพราะยังไมปราศจากความกําหนัด ปุถุชนทั้งหลายผูไม
รูเทาทัน พัวพันอยูในกามทั้งหลาย อันลวนแตเปนของ
งดงาม มีรสอรอย นารื่นรมยใจ เขาเหลานัน้ เปนผูแสวง
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หาภพใหม กระทําแตสิ่งไรประโยชน อยาประสงค
ทุกข ยอมถูกจิตนําไปสูนรกโดยแท.
ดูกอนจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราไววา ทานจง
เปนผูแวดลอมดวยเสียงร่ํารองแหงนกยูง
และนกกระเรียน อีกทั้งเสือเหลืองและเสือโครงอยูในปา ทาน
จงสละความหวงใยในรางกาย อยามีความอาลัยเลย.
ดูกอนจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราวา จงอุตสาห
เจริญฌาน อินทรีย พละ โพชฌงค และสมาธิภาวนา
จงบรรลุวิชชา ๓ ในพระพุทธศาสนา.
ดูกอนจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราวา จงเจริญ
อัฏฐังคิกมรรคเพื่อบรรลุนิพพาน อันเปนหางนําสัตวออก
จากโลก ใหถึงความสิ้นทุกขทั้งปวง เปนเครื่องชําระลาง
กิเลสทัง้ ปวง.
ดูกอนจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราวา จงพิจารณา
เห็นเบญจขันธโดยอุบายอันแยบคายวา เปนทุกข จงละ
เหตุอันกอใหเกิดทุกข จงทําที่สุดแหงทุกขในอัตภาพนี้
เถิด.
ดูกอนจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราวา จงพิจารณา
เบญจขันธโดยอุบายอันแยบคายวา เปนของไมเที่ยง เปน
ทุกข เปนของวางเปลาหาตัวตนมิได เปนวิบัติ และวา
เปนผูฆา จงดับมโนวิจารเสียโดยแยบคายเถิด.
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ดูกอนจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราวา จงปลงผม
และหนวดแลว ถือเอาเพศสมณะ มีรูปลักษณะอันแปลก
ตองถูกเขาสาปแชง ถือเอาบาตรเที่ยวภิกษาตามตระกูล
จงประกอบตนอยูในคําสอนของพระบรมศาสดา ผูแสวง
หาคุณอันยิ่งใหญเถิด.
ดูกอนจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราวา จงสํารวม
ระวังเมื่อเวลาเที่ยวไปบิณฑบาตตามระหวางตรอก อยามี
ใจเกี่ยวของในตระกูลและกามารมณทั้งหลาย เหมือน
พระจันทรในวันเพ็ญ เวนจากโทษฉะนั้น.
ดูกอนจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราวา จงยินดีใน
ธุดงคคุณทั้ง ๕ คือถืออยูในปาเปนวัตร ถือเที่ยวบิณฑบาต
เปนวัตร ถืออยูปาชาเปนวัตร ถือนุงหมผาบังสุกุลเปนวัตร
ถือการไมนอนเปนวัตร ตลอดกาลทุกเมื่อเถิด.
บุคคลผูตองการผลไม ปลูกตนไมไวแลว เก็บผล
ไมได ก็ประสงคจะโคนตนไมนั้นเสียฉันใด. ดูกอนจิต
ทานแนะนําเราผูใดใหหวั่นไหวในความไมเที่ยง ทานจง
ทําเราผูนี้ใหเหมือนบุคคลผูปลูกตนไมไวฉันนั้นเถิด.
ดูกอนจิต ผูหารูปมิได ไปไดในที่ไกล เที่ยวไปแต
ผูเดียว บัดนี้เราจักไมทําตามคําของทานแลว เพราะวา
กามทั้งหลายลวนเปนทุกข มีผลเผ็ดรอน เปนภัยใหญ
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หลวง เราจักมีใจมุง นิพพานเทานั้น เราไมไดออกบวช
เพราะหมดบุญ เพราะไมมีความละอาย เพราะเหตุแหง
จิต เพราะเหตุแหงการทําผิดตอชาติบานเมือง หรือ
เพราะเหตุแหงอาชีพ.
ดูกอนจิต ทานไดรับรองกับเราไววา จักอยูในอํานาจ
ของเรามิใชหรือ.
ดูกอนจิต ทานไดแนะนําเราไวในครั้งนั้นวา ความ
เปนผูมกั นอย การละความลบหลูคุณทาน และความ
สงบระงับทุกข สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ แตบัดนี้ทาน
กลับเปนผูมีความมักมากขึ้น เราไมอาจกลับไปสูตัณหา
ราคะ ความรัก ความชัง รูปอันสวยงาม สุขเวทนา และ
เบญจกามคุณอันเปนของชอบใจที่เราคายเสียแลวอีก.
ดูกอนจิต เราไดปฏิบัติตามถอยคําของทานในภพ
ทั้งปวงแลว เราไมไดมีความขุนเคืองตอทานหลายชาติ
มาแลว เพราะความที่ทานมีความกตัญู จึงปรากฏมี
อัตภาพนี้ขึ้นอีก ทานทําใหเราตองทองเที่ยวไปในกอง
ทุกขมาชานานแลว.
ดูกอนจิต ทานทําใหเราเปนพราหมณก็มี เปนพระราชามหากษัตริยกม็ ี เพราะอํานาจแหงทาน บางคราว
เราเปนแพศย เปนศูทร เปนเทพเจาก็มี เพราะอํานาจ
แหงทาน เพราะเหตุแหงทาน มีทานเปนมูลเหตุ เราเปน
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อสูร บางคราวเปนสัตวนรก บางคราวเปนสัตวดิรัจฉาน
บางคราวเปนเปรต ทานไดประทุษรายเรามาบอย ๆ มิใช
หรือ บัดนี้ เราจักไมใหทานทําเหมือนกาลกอนอีกละ
แมเพียงครูเดียว ทานไดลอลวงเราเหมือนกับคนบา ได
ทําความผิดใหแกเรามาแลวมิใชหรือ.
จิตนี้แตกอ นเคยเที่ยวจาริกไปในอารมณตาง ๆ ตาม
ความประสงค ตามความใคร ตามความสบาย วันนี้
เราจักขมจิตนั้นไวโดยอุบายอันชอบ ดังนายหัตถาจารย
ขมชางตัวตกมันไวดวยของฉะนั้น.
พระศาสดาของเราไดทรงตั้งโลกนี้ โดยความเปน
ของไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมเปนแกนสาร ดูกอนจิต
ทานจงพาเราบายหนาไปในศาสนาของพระชินสีห จง
พาเราขามจากหวงน้ําใหญที่ขามไดแสนยาก.
ดูกอนจิต เรือนคืออัตภาพของทานนี้ ไมเปนเหมือน
กาลกอนเสียแลว เพราะจักไมเปนไปตามอํานาจของทาน
อีกตอไป เราไดออกบวชในศาสนาของพระพุทธเจา ผู
แสวงหาประโยชนอันยิ่งใหญแลว สมณะทั้งหลายผูทรง
ความพินาศไมเปนเชนเรา ภูเขา มหาสมุทร แมน้ํา
คงคาเปนตน แผนดิน ทิศใหญสี่ ทิศนอยสี่ ทิศเบื้องบน
ทิศเบื้องต่ํา และภพสาม ลวนเปนสภาพไมเที่ยง มีแต
ถูกเบียดเบียนอยูเสมอ.
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ดูกอนจิต ทานจะไป ณ ที่ไหนเลา จึงจะมีความสุข
รื่นรมย.
ดูกอนจิต เบือ้ งหนาแตจิตของเราตั้งมั่นแลว ทานจัก
ทําอะไรแกเราได เราไมเปนไปตามอํานาจของทานแลว.
บุคคลไมควรถูกตองไถสองปาก คือรางกายอันเต็ม
ไปดวยของไมสะอาด มีชอง ๙ ชองเปนที่ไหลออก นา
ติเตียน ทานผูไปสูเรือนคือถ้ํา ที่เงื้อมภูเขาอันสวยงาม
ตามธรรมชาติ เปนที่อาศัยอยูแหงสัตวปา คือหมูและ
กวาง และในปาทีฝ่ นตกใหม ๆ จักไดความรื่นรมยใจ
ณ ทีน่ ั้นฝูงนกยูงมีขนที่คอเขียว มีหงอนและปกงาม ลําแพนหางมีแวววิจิตรนัก สงสําเนียงกองกังวานไพเราะ
จับใจ จักยังทานผูบําเพ็ญฌานอยูในปาใหรา เริงได เมื่อ
ฝนตกแลวหญางอกยาวประมาณ ๔ นิ้ว ทองฟางามแจมใส
ไมมีเมฆปกคลุม เมื่อทานทําตนใหเสมอดวยไม แลว
นอนอยูบ นหญาระหวางภูเขานั้น จะรูสึกออนนุมดังสําลี
เราจักกระทําใหเหมือนผูใหญ จะยินดีดวยปจจัยตามมี
ตามได บุคคลผูไมเกียจคราน ยอมกระทําจิตของตนให
สมควรแกการงานฉันใด เราจักกระทําจิตฉันนั้น เหมือน
บุคคลเลื่อนถุงใสแมวไวฉะนั้น เราจักทําใหเหมือนผูใหญ
จักยินดีดวยปจจัยตามมีตามได จักนําทานไปสูอํานาจ
ของเราดวยความเพียร เหมือนนายหัตถาจารยผูฉลาด
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นําชางที่ซับมันไปสูอํานาจของตนดวยขอฉะนั้น เรายอม
สามารถที่จะดําเนินตามหนทางอันเกษมสุข ซึ่งเปนทาง
อันบุคคลผูตามรักษาจิต ไดดําเนินมาแลวทุกสมัย ดวย
หทัยอันเที่ยงตรง ที่ทานฝกฝนไวดีแลว มั่นคงแลว เปรียบ
เหมือนนายอัสสาจารย สามารถจะดําเนินไปตามภูมิสถาน
ที่ปลอดภัย ดวยมาที่ฝกดีแลวฉะนั้น.
เราจักผูกจิตไวในอารมณ คือกรรมฐานดวยกําลัง
ภาวนา เหมือนนายหัตถาจารยมัดชางไวที่เสาตะลุงดวย
เชือกอันมั่นคงฉะนั้น จิตที่เราคุมครองดีแลว อบรมดีแลว
ดวยสติ จักเปนจิตอันตัณหาเปนเตนไมอาศัยในภพทั้งปวง
ทานจงตัดทางดําเนินที่ผิดเสียดวยปญญา ขมใจใหดําเนิน
ไปในทางที่ถูกดวยความเพียร ไดเห็นแจงทั้งความเกิด
ขึ้นและความเสื่อมไป แลวจักไดเปนทายาทของพระพุทธเจา ผูม ักแสดงธรรมอันประเสริฐ.
ดูกอนจิต ทานไดนําเราใหเปนไปตามอํานาจของ
ความเขาใจผิด ๔ ประการ เหมือนบุคคลจูงเด็กชาวบาน
วิ่งวนไปฉะนั้น ทานควรคบหาพระสัมมาสัมพุทธเจาผูตัด
เครื่องเกาะเกี่ยวและเครื่องผูกเสียได เพียบพรอมดวย
พระมหากรุณา เปนจอมปราชญมิใชหรือ มฤคชาติเขา
ไปยังภูเขาอันนารื่นรมย ประกอบดวยน้ําและดอกไม
เที่ยวไปในปาอันงดงามตามลําพังใจฉันใด ดูกอนจิต
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ทานก็จักรื่นรมยอยูในภูเขา ที่ไมเกลื่อนกลนดวยผูคน
ตามลําพังใจฉันนั้น เมื่อทานไมยินดีอยูที่ภูเขานั้น ทาน
ก็จักตองเสื่อมโดยไมตองสงสัย.
ดูกอนจิต หญิงชายเหลาใดประพฤติตามความพอใจ
ตามอํานาจของทาน แลวเสวยความสุขใดอันอาศัย
เบญจกามคุณ หญิงชายเหลานั้นชื่อวาเปนผูโงเขลา ตก
อยูในอํานาจของมาร เปนผูเพลิดเพลิน อยูในภพนอย
ภพใหญ และชือ่ วาเปนสาวกของทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กทา นุห ตัดเปน กทา นุ อห เมื่อไร
หนอไร.
บทวา ปพฺพตกนฺทราสุ ความวา ณ ที่ภูเขาและซอกเขา หรือที่
ซอกแหงภูเขา.
บทวา เอกากิโย แปลวา ผู ๆ เดียว. บทวา อทฺทุติโย แปลวา
ไมมีตณ
ั หา. ก็ตัณหา ชือ่ เปนที่ ๒ ของบุรุษ. บทวา วิหสฺส แปลวา
จักอยู.
บทวา อนิจฺจโต สพฺพภว วิปสฺส มีวาจาประกอบความวา เรา
เมื่อพิจารณาเห็นภพแมทั้งหมด ตางดวยกามภพเปนตนวา ชื่อวา ไมเที่ยง
เพราะมีแลวกลับไมมี ดังนี้ จักอยูเมื่อไรหนอ. ก็คํานั้นมีอันแสดงเปน
นิทัศน พึงทราบวา ทานกลาวลักษณะทั้งสองแมนอกนี้ไวแลวแล. เพราะ
พระบาลีวา สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปน
อนัตตา.
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บทวา ต เม อิท ต นุ กทา ภวิสฺสติ ความวา ความปริวิตก
ของเรานี้นั้น จักมีเมื่อไรหนอ, คือจักถึงที่สุดเมื่อไรหนอ ?
ก็บทวา ต ในบทวา ต นุ นี้ เปนเพียงนิบาต. ในทีน่ ี้มีความ
สังเขปดังตอไปนี้วา เมื่อไรหนอ เราตัดเครื่องผูกคือคฤหัสถ เหมือนชาง
ใหญตัดเครื่องผูกเทาชาง ออกบวช พอกพูนกายวิเวก เปนผูโดดเดี่ยว
ไมมีเพื่อนสอง ในซอกเขาทั้งหลาย ไมอาลัยในอารมณทั้งปวง พิจารณา
เห็นสังขารทั้งปวง โดยความเปนของไมเที่ยงจักอยู.
บทวา ภินฺนปฏนฺธโร ความวา เปนผูทรงผาที่ถูกทําลาย, ทาน
กลาวไวโดยลง น อาคม เพื่อสะดวกแกคาถา. อธิบายวา ทรงไวซึ่งแผนผา
เปนจีวรที่ตัดดวยศาสตรา ทําลายสัมผัสและสีอันเลิศ.
บทวา มุนิ ไดแก บรรพชิต.
บทวา อมโม ความวา ชื่อวา ไมยึดถือสิ่งใดวาเปนของตัว เพราะ
ไมมีความยึดถือในตระกูลหรือคณะ วาเปนของ ๆ ตัว. ชื่อวาไมมีความ
หวัง เพราะไมมีความหวังในอารมณแมอยางใดอยางหนึ่ง.
บทวา หนฺตฺวา สุขี ปวนคโต วิหสฺส ความวา เราจักตัดกิเลส
มีราคะเปนตนดวยอริยมรรค อยูเปนสุข ดวยสุขเกิดแตมรรคและสุขอัน
เกิดแตผล ไปสูปาใหญ จักอยูเมื่อไรหนอ.
บทวา วธโรคนีฬ ความวา เปนรังแหงมรณะ และเปนรังแหง
โรค.
บทวา กาย อิม ไดแก ซึ่งกายกลาวคือขันธ ๕ นี.้ จริงอยู ขันธ
ทั้ง ๕ ทานเรียกวา กาย ในประโยคมีอาทิวา ภิกษุทั้งหลาย กายนี้แล
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คือนามรูปในภายนอก สําหรับบุรุษบุคคลผูถูกอวิชชาครอบงํา ผูถูกตัณหา
ติดตาม.
บทวา มจฺจุชรายุปทฺทุต ความวา ถูกมรณะและชราบีบคั้น. อธิบาย
วา เราเมื่อพิจารณาเห็น ชื่อวา เปนผูปราศจากภัย เพราะละเหตุแหงภัย
เสียได จักมีเมื่อไรหนอ.
บทวา ภยชนนึ ความวา เปนเหตุเกิดขึ้นแหงภัยใหญ ๒๕ ชื่อวา
นํามาซึ่งทุกข เพราะนํามาซึ่งทุกขในวัฏฏะทั้งสิ้น ที่เปนไปทางกายและ
เปนไปทางใจ.
บทวา ตณฺหาลต พหุวิธานุวตฺตนึ ความวา ตัณหาคือเครือเถา
อันชื่อวา เปนไปตามมากหลาย เพราะเปนไปตาม คือแลนไปตามอารมณ
หรือภพเปนอันมาก.
บทวา ปฺามย มีวาจาประกอบความวา จับพระขรรคคือดาบ
อันสําเร็จดวยมรรคปญญาที่ลับดีแลวดวยหัตถ คือศรัทธาอันประคองไว
ดวยวิริยะ แลวตัด ตรึกไปวา เมื่อไรหนอเราพึงอยู เมื่อไรหนอความตรึก
นั้นจักสําเร็จ.
บทวา อุคฺคเตช ความวา มีเดชกลา เพราะอาศัยอํานาจสมถะ
และวิปสสนา.
บทวา สตฺถ อิสีน ความวา เปนศัสตราของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระอริยสาวกและฤาษีทั้งหลาย.
บทวา มาร สเสน สหสา ภฺชสิ ฺส ความวา เราจักหักมารมี
อภิสังขารมารเปนตน พรอมดวยเสนาคือกิเลส ชื่อสเสนะ โดยพลัน
คือโดยเร็วทีเดียว.
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บทวา สีหาสเน ไดแก บนอาสนะอันมั่นคง อธิบายวา บน
อปราชิตบัลลังก.
บทวา สพฺภิ สมาคเมสุ ทิฏโ ภเว มีวาจาประกอบความวา
เราไดเห็นในการสมาคมดวยคนดีทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน ผูชื่อวา
หนักในธรรม เพราะประกอบดวยความเคารพในธรรม ชือ่ วา ผูคงที่
เพราะถึงลักษณะแหงผูคงที่ ชื่อวา ผูเห็นตามความเปนจริง เพราะมีความ
เห็นไมวิปริต ชื่อวา ผูมีอินทรียอันชนะแลว เพราะมีอินทรียอันชนะบาป
ดวยอริยมรรคนั่นแล, วาเมื่อไรหนอ เราจักมีความเพียร เพราะฉะนั้น
ความตรึกของเรานั้นจักสําเร็จเมื่อไร ? โดยนัยนี้ พึงทราบบทโยชนาใน
ที่ทั้งปวง เราจักพรรณนาเพียงอรรถเฉพาะบทเทานั้น.
บทวา ตนฺทิ แปลวา ความเกียจคราน.
บทวา ขุทา แปลวา ความหิว.
บทวา กีฏสิรีสปา ไดแก แมลงและสัตวเลื้อยคลาน.
บทวา น พาธยิสฺสนฺติ อธิบายวา จักไมเบียดเบียนเรา เพราะ
หามสุข ทุกข โสมนัส และโทมนัสเสียไดดวยฌาน.
บทวา คิริพฺพเช ไดแก ในซอกเขา.
บทวา อตฺถตฺถิย ความวา มีความตองการดวยประโยชน กลาวคือ
ประโยชนตน.
บทวา ย วิทิต มเหสินา ความวา สัจจะ ๔ อันทานผูแสวงหาคุณ
อันยิ่งใหญ คือพระสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสรูแลวคือแทงตลอดแลว, เราผู
มีจิตตั้งมั่นดีแลวดวยมรรคสมาธิ เปนผูมีสติดวยสัมมาสติ มาถึง คือจักแทง
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ตลอด ไดแก จักบรรลุสัจจะ ๔ เหลานั้นที่เห็นไดแสนยาก ดวยกุศลสมภาร
อันเราสั่งสมมาดวยปญญาในอริยมรรค.
บทวา รูเป ไดแก ในรูปอันจะรูไดดวยจักษุ.
บทวา อมิเต ความวา ไมรูแลวดวยญาณ อธิบายวา กําหนดไมได
แลว คือกําหนดรูไมไดแลว.
บทวา ผุสิเต แปลวา พึงถูกตอง. บทวา ธมฺเม ไดแก ในธรรม
ที่จะพึงรูแจงดวยใจ.
อีกอยางหนึ่ง บทวา อมิเต ไดแก ในรูปหาประมาณมิได คือ
แตกตางกันหลายประเภท ดวยสามารถสีเขียวเปนตน, และสัททรูปเปนตน
อันแตกตางกันหลายประเภท ดวยอํานาจเสียงกลองเปนตน ดวยอํานาจ
รสที่รากเปนตน ดวยสามารถความเปนของหยาบและออนเปนตน และ
ดวยอํานาจเปนสุขและทุกขเปนตน.
บทวา อาทิตฺตโต เพราะเปนธรรมชาติ อันไฟ ๑๑ กองติดทั่ว
แลว.
บทวา สมเถหิ ยุตฺโต ไดแก ประกอบดวยฌาน วิปสสนา และ
มรรคสมาธิ.
บทวา ปฺาย ทจฺฉ ความวา จักเห็นดวยปญญาในมรรค อัน
ประกอบดวยวิปสสนาปญญา.
บทวา ทุพฺพจเนน วุตฺโต ไดแก สืบตอดวยคําที่กลาวชั่ว.
บทวา ตโต นิมิตฺต ไดแก เพราะเหตุแหงผรุสวาจา.
บทวา วิมโน น เหสฺส ความวา ไมพึงเกิดโทมนัส.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 411

บทวา อโถ แกเปน อถ แปลวา อนึ่ง.
บทวา กฏเ ไดแก ในทอนไม. บทวา ติเณ ไดแก กองหญา.
บทวา อิเม ไดแก ขันธ ๕ อันนับเนื่องในสันตติของเราเหลานี้.
บทวา อมิเต จ ธมฺเม ไดแก ในรูปธรรม อันกําหนดนับไมได
ดวยอินทรียขันธอื่น. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา เปนไปในภายในและ
เปนไปในภายนอก ดังนี้.
บทวา สม ตุเลยฺย ความวา พิจารณาสิ่งทั้งปวงใหสม่ําเสมอทีเดียว
ดวยสามารถอนิจจลักษณะเปนตน และดวยสามารถอุปมาดวยสิ่งอันหาสาระ
มิไดเปนตน.
บทวา อิสิปฺปยาตมฺหิ ปเถ วชนฺต ความวา ไปอยู คือดําเนินไป
อยูในทางสมถะและวิปสสนา อันทานผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ มีพระพุทธเจาเปนตน ทรงชําระแลวโดยชอบแลว. ในสมัยฝนตก ทานแสดง
ถึงความปริวิตกถึงภาวะที่ตนอยูในกลางแจง วาเมื่อไรหนอฝนจักตกลงใน
ปาทึบ ยังจีวรของตนใหเปยกดวยน้ํา คือดวยน้ําฝนตกใหม.
บทวา มยูรสฺส สิขณฺฑิโน วเน ทิชสฺส ไดแก ทิชชาติดวย
อํานาจเกิด ๒ ครั้ง คือเกิดจากทองมารดา ๑ เกิดจากฟองไข ๑ ก็เมื่อไร
เราจะไดยินเสียงรอง คือเสียงรองของนกยูง โดยสมภพของนกยูง และ
โดยหางของนกยูงในปา คือที่ซอกเขา แลวกําหนดเวลาออกจากที่นอน
แลว บรรลุอมตะ คือบรรลุพระนิพพาน.
บทวา สฺจินฺตเย ความวา พึงกระทําไวในใจ คือพึงเห็นแจง
ภพที่จะกลาวอยู โดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน.
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บทวา คงฺค ยมุน สรสฺสตึ มีวาจาประกอบ ความวา เมื่อไรหนอ
ความตรึกของเรานี้ พึงไหลไปยังแมน้ําใหญเหลานั้นไมติดขัด ดวยฤทธิ์
อันสําเร็จดวยภาวนา.
บทวา ปาตาลขิตฺต พฬวามุขฺจ ความวา พอละ คือถึงที่สุดแหง
การตกไป ฉะนั้นจึงชื่อวาบาดาล ซัดไปสูบาดาลนั้นนั่นแหละ, คือดํารงอยู
อยางนั้นในเวลาตั้งแผนดิน เพราะฉะนั้น ชื่อวา ชัดใหไหลไปยังบาดาล
ที่เหลาใดเหลาหนึ่งเปนที่อยูของนาคเปนตน หรือที่ตั้งอยูแลวโดยวางเปลา
นั่นเอง ชื่อวาที่ฝงแผนดินในมหาสมุทรมีรอยโยชนเปนตนเปนประเภท.
บทวา พฬวามุข ไดแก ปากน้ําวนใหญในมหาสมุทร จริงอยู
ในเวลาประตูมหานรกเปด ทอไฟใหญพุงออกจากประตูมหานรกนั้น
เบื้องหนาแตนั้น ไหมสวนภายใตมหาสมุทรยาวและกวางหลายรอยโยชน
เมื่อสวนภายใตมหาสมุทรถูกไฟไหม น้ําขางบนก็วนเวียนโดยอาการเปน
บอตกลงในภายใตดวยเสียงดัง ในที่นั้นมีสมัญญาวาปากน้ําใหญ ดังนัน้
แมน้ําที่ไหลไปยังบาดาลและปากน้ําใหญ นาหวาดเสียวนาสะพึงกลัว เมื่อ
ไรหนอ จะพึงไหลตกไปดวยกําลังฤทธิ์ไมติดขัด ดังนั้น ความตรึกของเรา
จักพึงมีเมื่อไรหนอ เราพึงยังฤทธิ์อันสําเร็จดวยภาวนาใหบังเกิด จักคน
พบรอยฤทธิอ์ ยางนี้ไดเมื่อไรหนอ.
บทวา นาโคว อสงฺคจารี ปหาลเย ความวา ชางตัวซับมันทําลาย
เสาอันมั่น กําจัดโซเหล็ก ทําลายเสาตะลุง เขาไปสูปา เปนผู ๆ เดียว
ไมมีเพื่อนสอง เที่ยวไปตามความชอบใจของตนฉันใด เราก็ฉันนั้น เมื่อ
ไรหนอ จะละทิ้งนิมิตที่ไดยินมาทุกอยาง คือเวนเสียโดยไมมีสวนเหลือ
ไมเปนไปในอํานาจแหงกามฉันทะ ประกอบการขวนขวายในฌาน พึง
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ทําลาย พึงตัด พึงละความพอใจในกามคุณ เพราะฉะนั้น ความตรึกของ
เรานั้นจักสําเร็จเมื่อไรหนอ.
บทวา อิณฏโฏว ทลิทฺทโก นิธึ อาราธยิตฺวา ความวา คนจนบาง
คนเปนผูมีการเลี้ยงชีพเปนปกติ กูหนี้ เมื่อไมสามารถจะชําระหนี้ได มีคดี
เพราะหนี้ คืออึดอัดใจเพราะหนี้ ถูกเจาทรัพยบีบคั้น ครัน้ ยินดีคือ
ประสบชุมทรัพย และชําระหนี้แลว พึงเปนอยู ยินดีโดยความสุขฉันใด
แมเราก็ฉันนั้น เมื่อไรหนอ จะพึงละกามฉันทะอัน เปนเสมือนกับผูไมมี
หนี้ แลวประสบความยินดีในพระศาสนาของทานผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ
คือพระศาสนาของพระพุทธเจา อันเปนเสมือนขุมทรัพยอันเต็มไปดวย
รัตนะ มีแกวมณีและทองคําเปนตน เพราะเพียบพรอมไปดวยอริยทรัพย
เพราะฉะนั้น ความตรึกของเรานั้นจักสําเร็จเมื่อไรหนอ.
ครั้นแสดงความเปนไปแหงวิตกของตน อันเปนแลวดวยอํานาจ
เนกขัมมวิตกในกาลกอน แตการบรรพชาอยางนี้แลว บัดนี้ ครั้นบวช
แลว เมื่อจะแสดงอาการอันเปนเหตุใหสอนตนแลวจึงบรรลุ จึงไดกลาว
คาถามีอาทิวา พหูนิ วสฺสานิ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พหูนิ วสฺสานิ ตยามฺหิ ยาจิโต
อคารวาเสน อล นุ เต อิท ความวา ดูกอนจิตผูเจริญ เราถูกทาน
ออนวอนมาหลายปแลวมิใชหรือวา พอละ คือถึงที่สุดแลวสําหรับทาน ดวย
การอยูในทามกลางเรือน ดวยการตามผูกพันทุกขตาง ๆ อยูหลายป.
บทวา ต ทานิ ม ปพฺพชิต สมาน ความวา ดูกอนจิต ทานไม
ประกอบเรานั้น ผูเปนบรรพชิต ดวยความอุตสาหะเชนนั้น ดวยเหตุ
อยางหนึ่ง อธิบายวา ทิ้งสมถะและวิปสสนา ประกอบในความเกียจคราน
อันเลว.
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บทวา นนุ อห จิตฺต ตยามฺหิ ยาจิโต อธิบายวา ดูกอนจิตผูเจริญ
เราเปนผูอันทานออนวอน คือยังจะขอรองมิใชหรือ ? ถาทานขอรอง
เพราะเหตุไร ? ทานจึงไมปฏิบัติใหสมควรแกความขอรองนั้น.
ทานแสดงถึงอาการขอรอง โดยนัยมีอาทิวา คิริพฺพเช ดังนี,้
อธิบายวา วิหค มีขนปกอันแพรวพราว คือมีขนหางและปกอันวิจิตร
อธิบายวา นกยูง.
บทวา มหินฺทโฆสตฺถนิตาภิคชฺชิโน ความวา มีการแผดเสียงเปน
ปกติดวยดี ดวยเหตุที่เสียงอันกึกกองจากสายน้ํา.
ดวยบทวา เต ต รเมสฺสนฺติ วนมฺหิ ฌายิน ทานแสดงวา เรา
ถูกทานออนวอนมิใชหรือวา นกยูงเหลานั้น จักใหเรานั้นผูขวนขวายใน
ฌานในปาเกิดความยินดี.
บทวา กุลมฺหิ ความวา ในการเวียนมาแหงตระกูล.
บทวา อิมมชฺฌุปาคโต ความวา วันนี้ ทานมาใกลที่ปา หรือ
บรรพชานี้.
บทวา อโถป ตฺว จิตฺต น มยฺห ตุสสฺ สิ ความวา ทานจักไมยินดี
กะเราแมผูประพฤติตามตั้งอยูเสียเลย.
บทวา มเมว เอต น หิ ตฺว ปเรส อธิบายวา ดูกอนจิต เพราะ
ทานพิจารณาเห็นวาจิตนี้เปนของเราเทานั้นไมใชของคนเหลาอื่น. แตใน
เวลาสงบทานทําจิตนี้ใหเปนเหมือนของคนเหลาอื่น ดวยการสงบภาวนา
เพื่อลบกิเลสมารทั้งหลาย เพราะกระทําอธิบายดังวามานี้ ทานจะประโยชน
อะไรดวยกับการรองไหอยูเลา บัดนี้ เราจักไมใหทานประพฤติโดย
ประการอื่น.
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บทวา สพฺพ อิท จลมิต เปกฺขมาโน อธิบายวา เพราะเหตุที่
เมื่อเราตรวจดูดวยปญญาจักษุวา จิตนี้ เปนอื่นทั้งหมดมีสังขารเปนไปใน
ภูมิ ๓ กวัดแกวง ไมตั้งมั่น อยากได แสวงหาการออกจากเรือน และ
จากกามทั้งหลาย คืออมตบท คือพระนิพพาน ฉะนั้น จึงไมไปตามจิต
กระทําการแสวงหาพระนิพพานอยางเดียวเทานั้น.
มีวาจาประกอบความวา จิตหามไดแสนยาก เพราะไมปราศจาก
ราคะ เปนเชนกับลิง ดวยอํานาจการฝก เพราะฉะนั้น เราจึงกลาวแต
คําที่ควรดวยดี กลาวคําเปนแตสุภาษิต เปนนายสารถีฝกนระ ผูอันเขา
สักการะอยางยิ่งใหญ สูงสุดกวาสัตว ๒ เทา.
บทวา อวิทฺทสุ ยตฺถ สิตา ปุถุชฺชนา ความวา อันธปุถุชน
เหลานั้น ผูกติดอยู คือเนื่องเฉพาะในวัตถุกามและกิเลสกามอยางใดอยาง
หนึ่งแสวงหาภพใหมดวยกามราคะนั้น ปรารถนาทุกขโดยสวนเดียวเทานั้น
และเมื่อปรารถนา จึงถูกจิตนําไป คือถูกทอดทิ้งในนรก เพราะฉะนั้น
จึงเปนผูเปนไปในอํานาจแหงจิต กระทํากรรมอันเปนทางแหงนรก เปน
ผูทอดทิ้งจากหิตสุข คือถูกนําไปในนรกโดยจิตของตนนั้นเอง ไมนําไป
โดยประการอื่น เพราะฉะนั้น ทานจึงแสดงความที่จิตเทานั้นที่ควรขม.
เมื่อรูเพื่อจะขมจิตนั่นแลแมอีก จึงกลาวคํามีอาทิวา มยูรโกฺจาภิรุตมฺหิ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มยูรโกฺจาภิรุตมฺหิ ความวา อัน
นกยูงและนกกระไนรอง.
บทวา ทีปหิ พยคฺเฆหิ ปุรกฺขโต วส ความวา เปนผูแวดลอม
คือหอมลอมดวยสัตวดิรัจฉานเห็นปานนั้น เพราะเปนผูอยูดวยเมตตา-
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กรรมฐานเปนอารมณอยูในปา ดวยเหตุนี้ ทานจึงกลาวการเจริญความ
วางเปลา.
บทวา กาเย อเปกฺข ชห ความวา จงละไมอาลัยในกายโดย
ประการทั้งปวง, เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวถึงที่บุคคลผูมีจิตตั้งมั่น.
บทวา มา วิราธย ความวา อยายังขณะที่ ๙ อันไดแสนยากนี้ให
ลมเหลว.
บทวา อิติสฺสุ ม จิตฺต ปุเร นิยฺุชสิ ความวา ดูกอนจิต
ทานประกอบเราไวในสัมมาปฏิบัติกอนแตบวช ดวยประการฉะนี้แล.
บทวา ภาเวหิ ความวา จงใหเกิดและใหเจริญ.
บทวา ฌานิ ไดแก ฌาน ๔ มีปฐมฌานเปนตน.
บทวา อินฺทฺริยานิ ไดแก อินทรีย ๕ มีสัทธินทรียเปนตน.
บทวา พลานิ ไดแก พละ ๕ เหลานั้นนั่นแล.
บทวา โพชฺฌงฺคสมาธิภาวนา ไดแก โพชฌงค ๗ และสมาธิภาวนา ๔.
บทวา ติสฺโส จ วิชฺชา ไดแก วิชชา ๓ มีปุพเพนิวาสญาณ
เปนตน, ทานตั้งอยูในพระพุทธศาสนา คือในโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจา จงถูกตอง คือจงบรรลุ.
บทวา นิยฺยานิก ไดแก นําออกจากวัฏทุกข.
บทวา สพฺพทุกฺขกฺขโยคธ ไดแก หยั่งลงในอมตะ คือมีพระนิพพานเปนที่พึ่ง ไดแก มีพระนิพพานเปนอารมณ.
บทวา สพฺพกิเลสโสธน ความวา ชําระมลทิน คือกิเลสไมใหมี
สวนเหลือ.
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บทวา ขนฺเธ ไดแก อุปาทานขันธ.
บทวา ปฏิปสฺส โยนิโส ความวา จงเห็นดวยอุบายโดยชอบดวย
วิปสสนาญาณ โดยประการตาง ๆ มีอาทิอยางนี้วา โดยเปนโรค โดย
เปนดุจฝ โดยเปนดุจลูกศร โดยเปนความคับแคน โดยเปนอาพาธ.
บทวา ต ชห ความวา จงละ คือจงถอนตัณหาเปนเหตุใหเกิดทุกข
นั้น.
บทวา อิเธว ไดแก ในอัตภาพนี้เทานั้น.
บทวา อนิจฺจ เปนตน ความวา ทานจงเห็นวาไมเที่ยง เพราะมี
ที่สุด เพราะไมลวงความเปนของไมเที่ยงไปได เพราะเปนไปชั่วกาล
เทานั้น และปฏิเสธตอความเที่ยง. บทวา ทุกฺข ความวา จงเห็นวาเปน
ทุกข เพราะถูกความเกิดขึ้นและดับไปบีบคั้น เพราะมีภัยเกิดขึ้นเฉพาะ
หนา เพราะทนไดยาก เพราะปฏิเสธความสุข.
บทวา สฺุ ความวา ชื่อวา วางเปลา เพราะไมเปนไปในอํานาจ
เพราะไมมีเจาของ เพราะไมมีสาระ และเพราะปฏิเสธอัตตา เพราะเหตุ
นั้นนั่นแล จึงชื่อวาเปนอนัตตา. มีวาจาประกอบความวา จงพิจารณา
เห็นโดยแยบคายวา เปนทุกขและเปนผูฆา เพราะเปนอันจะพึงถูกติเตียน
แลเปนความเจ็บปวยหาความเจริญมิได.
บทวา มโนวิจาเร อุปรุนฺธ เจตโส ความวา จงปดกั้น คือจง
หาม ไดแก จงดับความสําคัญทางมโนวิจารทางใจ ๑๘ อยาง มีการ
พิจารณาถึงโสมนัสเปนตนอันอาศัยเรือน.
บทวา มุณฺโฑ ความวา เขาถึงซึ่งความเปนคนโลน คือเปนผู
ปลงผมและหนวด.
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บทวา วิรูโป ความวา เปนผูผิดรูป คือเขาถึงความเปนผูมีรูปตาง
กัน เพราะเปนคนโลนนั้น เพราะมีขนรกรุงรัง เพราะมีผากาสายะถูก
ทําลาย.
บทวา อภิสาปมาคโต ความวา เขาถึงการถูกสาปแชงอยางยิ่ง อัน
พระอริยเจาทั้งหลายควรกระทําวา ผูมีกอนขาวมีบาตรอยูในมือเที่ยวไป.
สมจริงดังคําที่พระองคตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย ทานเปนผูมีกอนขาว
มีบาตรในมือเที่ยวไปในโลก นี้เปนผูถูกสาปแชง ดวยเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา ทานเปนเหมือนมีกระเบื้องในมือ เที่ยวขอในตระกูล.
บทวา ยฺุชสฺสุ สตฺถุวจเน ความวา จงการทําการประกอบ คือ
จงประกอบเนือง ๆ ในโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจา.
บทวา สุสวุตตฺโต ความวา ผูสํารวมโดยชอบแลว ดวยกาย วาจา
และจิตดวยดี.
บทวา วิสุขนฺตเร จร ความวา เที่ยวไปอยูในตรอกพิเศษเพื่อ
ภิกขาจาร.
บทวา จนฺโท ยถา โทสินปุณฺณมาสิยา มีวาจาประกอบความวา
จงเที่ยวไปเหมือนพระจันทรเพ็ญปราศจากโทษ ใหมอยูเปนนิจในตระกูล
นาเลื่อมใส.
บทวา สทา ธุเต รโต ความวา ยินดียิ่งในธุดงคคุณตลอดกาล
ทั้งสิ้น.
บทวา ตถูปม จิตฺตมิท กโรสิ ความวา บุรษุ บางคนปรารถนา
ผลไม ปลูกตนไมมีผล พอไดผลจากตนไมนั้น ก็ปรารถนาจะตัดตนไม
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นั้นแตรากฉันใด ดูกอนจิต ทานจงกระทําขอนี้ใหเหมือนกับบุรุษนั้น
คือใหมีสวนเปรียบกับตนไมนั้นฉันนั้น.
บทวา ย ม อนิจฺจมฺหิ จเล นิยฺุชสิ ความวา ทานประกอบ
เราใดไวในบรรพชา แลวประกอบผลแหงการบรรพชา ที่เปนไปตลอด
กาลนาน ในความไมเที่ยงในความหวั่นไหว ในปากทางแหงสงสาร
คือใหเปนไปดวยอํานาจการประกอบไว.
ชื่อวา อรูป เพราะไมมีรูป. จริงอยู สัณฐานเชนนั้น หรือประเภท
แหงสีมีสีเขียวเปนตน ยอมไมมีแกจิต เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววาไมมีรูป.
ชื่อวา ทูรงฺคม เที่ยวไปในที่ไกลเพราะเปนไปในที่ไกล. แมถาวา
ชื่อวาการไปของจิต โดยสวนแหงทิศมีทิศตะวันออกเปนตน แมเพียงใย
แมลงมุม ยอมไมมีแกจิตนั้น แตยอมรับอารมณที่มีอยูในที่ไกล เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทูรงฺคม เที่ยวไปในที่ไกล.
ทานเปนผู ๆ เดียวเทานั้น ชื่อวา เอกจารี ผู ๆ เดียวเที่ยวไป
เพราะเปนไปดวยอํานาจเปนผูผูเดียวเทานั้นเที่ยวไป. โดยที่สดุ จิตทั้ง ๒-๓
ดวง ชื่อวาสามารถเพื่อจะเกิดขึ้นพรอมกันยอมไมมี แตจิตดวงเดียวเทานั้น
ยอมเกิดขึ้นในสันดานเดียวกัน เมื่อจิตนั้นดับแลวยอมเกิดขึ้นดวงเดียว
เทานั้นแมอีก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาดวงเดียวเที่ยวไป.
บทวา น เต กริสสฺ  วจน อิทานิห ความวา แมถาเปนไป
ในอํานาจของทานในกาลกอนไซร ก็บัดนี้ เราจักไมเปนไปในอํานาจ
แหงจิต จําเดิมแตกาลที่เราไดโอวาทของพระศาสดาแลว. หากมีคําถาม
สอดเขามาวา เพราะเหตุไร ? เฉลยวา เพราะกามทั้งหลายเปนทุกข มี
ภัยมาก ชื่อวากามเหลานี้เปนทุกขทั้งในอดีต มีผลดุจหนามแมในอนาคต
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ชื่อวามีภัยใหญหลวง. เพราะติดตามดวยภัยใหญ ตางดวยมีการติเตียนตน
เปนตน เราจักมีใจมุงสูพระนิพพานเทานั้นเที่ยวไป เพราะฉะนั้น เราจึง
มีจิตมุงเฉพาะพระนิพพานเทานั้นอยู.
เมื่อจะแสดงความที่เรามีใจมุงสูพระนิพพานนั้นเทานั้น จึงกลาวคํา
มีอาทิวา เราไมไดออกบวชเพราะหมดบุญ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาห อลกฺขยา มีวาจาประกอบความวา
เราไมไดออกจากเรือนเพราะหมดบุญ คือเพราะหมดสิริ.
บทวา อหิริกฺกตาย ความวา เพราะไมมีความละอาย เหมือน
กระทําการเยาะเยยตามที่มีโทษ.
บทวา จิตฺตเหตุ ความวา บางคราวเปนนิครนถ บางคราวเปน
ปริพาชกเปนตน เปนผูเปนไปในอํานาจแหงจิต เหมือนบุรุษมีจิต
ไมตั้งมั่นฉะนั้น.
บทวา ทูรกนฺตนา ความวา เพราะไดรับเมตตาจากพระราชาเปน
ตนแลว มีจิตคิดประทุษรายในพระราชาเปนตนนั้น.
บทวา อาชีวเหตุ ความวา เพราะเหตุแหงอาชีพ เราเปนผูมี
อาชีวะเปนปกติ ไมไดออกบวชเพราะภัยจากอาชีวะ.
ดวยบทวา กโต จ เต จิตฺต ปฏิสฺสโว มยา นี้ ทานแสดงวา
ดูกอนจิต ทานไดกระทําการรับรองไวกับเราแลวมิใชหรือวา เราจะอยู
ในอํานาจของทานจําเดิมแตกาลบวชแลว.
บทวา อปฺปจฺฉตา สปฺปุริเสหิ วณฺณิตา ความวา ชื่อวา ความ
เปนผูมักนอยในปจจัยทั้งหลายโดยประการทั้งปวง บัณฑิตทั้งหลายมี
พระพุทธเจาเปนตน สรรเสริญวา เปนความดี อนึ่งการละความลบหลู

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 421

คือการละความลบหลูคุณของตนเหลาอื่น การเขาไปสงบคือการเขาไปสงบ
ทุกขทั้งปวง ไดแกการใหบรรลุพระนิพพานอันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ
แลว. อธิบายวา ดูกอนจิต ทานไดแนะนําเราไวในครั้งนั้นดังกลาวมา
แลวคือ ดูกอ นจิต ทานไดแนะนําเราไวในครั้งนั้นวา สหาย ทานพึง
ปฏิบัติในคุณเหลานั้น บัดนี้ทานจะเดินตามขอที่เคยประพฤติมา คือบัดนี้
ทานจะละเราปฏิบัติความมักมากเปนตน ที่ตนเคยประพฤติมา, นี้อยางไร
กัน ?
ทานหมายเอาเรื่องใดจึงกลาววา ทานจะดําเนินตามขอที่เคย
ประพฤติมา. เพื่อแสดงเรื่องนั้นจึงกลาวคําเปนตนวา ตณฺหา อวิชฺชา จ
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตณฺหา ไดแก ตัณหาในปจจัยทั้งหลาย.
บทวา อวิชฺชา ไดแก อวิชชา มีการปกปดโทษเปนตนในเรื่องนั้นนั่นแล.
บทวา ปยาปย ความวา ความที่สัตวและสังขารอันเปนที่รัก
กลาวคือความรักในบุตรและภรรยาเปนตน และความที่สัตวและสังขาร
อันไมเปนที่รัก กลาวคือความไมยินดีในเสนาสนะอันสงัด คือในกุศลธรรมอันยิ่ง มีความยินดีและยินรายในสองอยางนั้น.
บทวา สุภานิ รูปานิ ไดแก รูปงามทั้งภายในและภายนอก.
บทวา สุขา เวทนา ไดแก สุขเวทนาอาศัยอิฏฐารมณเกิดขึ้น.
บทวา มนาปยา กามคุณา ไดแก สวนแหงกามคุณอันนา
รื่นรมยใจ ที่เหลือดังกลาวแลว.
บทวา วนฺตา ความวา ชื่อวา อันเราคายแลว เพราะละดวยการ
ขมไว ทิ้ง และสละฉันทราคะ อันอาศัยอารมณจากที่ไมมีรูป.
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ดวยบทวา วนฺเต อห อาวมิตุ น อุสฺสเห ทานกลาววา เราไม
สามารถจะจับตองกามคุณเหลานั้นที่เราละเสียแลวอีกดวยอาการอยางนี้ คือ
เปนธรรมชาติอันสละเสียแลวนั่นแล.
บทวา สพฺพตฺถ ไดแก ในภพทัง้ ปวง ในกําเนิดทั้งปวง ในคติ
ทั้งปวง และในวิญญาณฐิติทั้งปวง.
บทวา วโจ กต มยา ความวา ดูกอนจิตผูเจริญ เราไดทําตาม
คําของทานแลว.
เมื่อจะทําอธิบาย บทวา พหูสุ ชาติสุ น เมสิ โกปโต ความวา
ก็เมื่อเราไมไดโกรธเคืองทานในชาติเปนอันมาก. เราเองมิไดดูหมิ่นทาน.
อนึ่ง ความเกิดในภายในแมเกิดในตน เมื่อทานกระทําเราให
ทองเที่ยวไปในทุกขสิ้นกาลนาน เพราะทานเปนผูไมกตัญู เพราะฉะนั้น
เราจึงเที่ยวเรรอนไปในสังสารทุกขตลอดกาลนาน อันหาเบื้องตนและที่สุด
รูไมไดที่ตนบังเกิด.
บัดนี้ เมื่อจะแสดงความที่กลาวแลวโดยสังเขปวา ทานกระทําใหเรา
ทองเที่ยวไปในทุกข ตลอดกาลนาน และโดยพิสดารดวยประเภทแหงการ
อุบัติ และโดยประเภทแหงคติ จึงกลาววา ตวฺเว ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ราชทสิ ตัดเปน ราชา อสิ ท อักษร
ทําการเชื่อมบท. มีวาจาประกอบความวา เราเปนแพศยและศูทรนั้นก็
เนื่องในกาลบางคราว. เพราะเหตุแหงทานนั่นเอง.
บทวา เทวตฺตน วาป มีวาจาประกอบความวา ดูกอนจิต
ทานเทานั้นทําใหเราเปนเทวดา.
บทวา วาหสา แปลวา เพราะความเปนเหตุ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 423

บทวา ตเวว เหตุ ความวา เพราะเหตุแหงทานนั้นเอง.
บทวา ตฺวมูลก แปลวา มีทานเปนนิมิต.
บทวา นนุ ทุพฺภิสฺสสิ ม ปุนปฺปุน ความวา ทานประทุษราย
บอย ๆ มิใชหรือ ? ดูกอนจิต เมื่อกอนคือในอนันตชาติ ทานเปน
มิตรเทียม คือเปนขาศึก ประทุษรายเราบอย ๆ ฉันใด บัดนี้ เห็นจัก
ประทุษรายฉันนั้น อธิบายวา เราจักไมใหทานเที่ยวไปเหมือนในกาลกอน.
บทวา มุหุ มุหุ จารณิก ทสฺสย ความวา ใจดังจะใหเรา
เที่ยวไปเนือง ๆ ลวงบุรุษใหเที่ยวไป ใหภพนั้น ๆ บอย ๆ เหมือน
ควบคุมการเที่ยวไปใหสําเร็จ.
บทวา อุมฺมตฺตเกเนว มยา ปโลภสิ ความวา ทานเลนกับเรา
เหมือนกับคนบา แสดงอารมณอันเปนที่ตั้งแหงความประเลาประโลมนั้น
แลวจึงประเลาประโลม.
บทวา กิฺจาป เต จิตฺต วิราธิต มยา อธิบายวา ดูกอนจิต
ผูเจริญ อะไรที่เราทําความผิดพลาดใหแกทาน ทานจงบอกเรื่องนั้น.
บทวา อิท ปุเร จิตฺต ความวา ธรรมดาวาจิตนี้ เมื่อกอนแตนี้
ยอมปรารถนาดวยอาการอยางใด มีความยินดีเปนตนในอารมณมีรูป
เปนตน และความใครของจิตนั้น ยอมเกิดในอารมณใด และความใคร
เมื่อเที่ยวไปโดยประการที่ความสุขยอมมีแกจิตผูเที่ยวไปตามอํานาจตามความ
ปรารถนา ก็เที่ยวจาริกไปตามความสุขตลอดกาลนาน วันนี้เราจักขมจิต
นั้น ดวยโยนิโสมนสิการ เหมือนควาญชางผูฉลาด กลาวคือนาย
หัตถาจารยใชขอขมชางตัวซับมันผูแตกปลอกฉะนั้น คือเราจะไมใหมัน
กาวไปได.
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บทวา สตฺถา จ เม โลกมิม อธิฏหิ ความวา พระศาสดา
สัมพุทธเจาของเรา ทรงอธิษฐานดวยพระญาณถึงขันธโลกโดยไมมีสวน
เหลือฉะนี้, อธิษฐานกระไร ? อธิษฐานโดยความไมเที่ยง เพราะอรรถ
วามีแลวกลับไมมี โดยความไมยั่งยืน เพราะไมมีความยั่งยืน คือถาวรแม
อยางใด โดยความไมมีสาระ เพราะไมมีสุขเปนสาระเปนตน.
บทวา ปกฺขนฺท ม จิตฺต ชินสฺส สาสเน ความวา ดูกอนจิต
เพราะเหตุนั้น ทานจึงยังเราใหแลนไป คือใหเขาไปในศาสนาของ
พระชินะผูมีพระภาคเจาเพื่อปฏิบัติตามความเปนจริง. บาลีวา ปกฺขนฺทิม
ดังนี้ก็มี ทานจงแลนไปสูโลกในศาสนาของพระชินะเจาดวยญาณ จงให
ขามตามความเปนจริงและแมแลนไป คือเมื่อใหแลนไปใหเปนไปดวย
มรรคอันสัมปยุตดวยวิปสสนาญาณ จงใหเราขามจากโอฆะใหญคือสงสาร
ที่ขามไดแสนยาก.
บทวา น เต อิท จิตฺต ยถา ปุราณก ความวา ดูกอนจิตผูเจริญ
เรือนคืออัตภาพนี้ ยอมไมมีแกทาน เหมือนมีในกาลกอน เพราะเหตุไร ?
เพราะเราจักไมเปนไปในอํานาจของทานตอไป อธิบายวา บัดนี้เราไมควร
เพื่อจะเปนไปในอํานาจของทาน เพราะเหตุที่เราออกบวชในศาสนาของ
พระผูมีพระภาคเจา ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ และจําเดิมแตกาลที่เราบวช
แลว ชื่อวา สมณะทั้งหลายผูเชนกับเรายอมไมมี เปนผูทรงไวซึ่ง
ความพินาศ เปนสมณะโดยสวนเดียวเทานั้น.
บทวา นคา ไดแก ภูเขาทั้งปวง มีภูเขาสิเนรุและภูเขาหิมวันต
เปนตน.
บทวา สมุทฺทา ไดแก สมุทรทั้งปวง มีสมุทรที่ตั้งในทิศตะวันออก
เปนตน และสมุทรเย็นเปนตน.
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บทวา สริตา ไดแก แมน้ําทั้งปวงมีแมน้ําคงคาเปนตน.
บทวา วสุนฺธรา แปลวา แผนดิน.
บทวา ทิสา จตสฺโส ไดแก ทิศทั้ง ๔ อันตางดวยทิศตะวันออก
เปนตน.
บทวา วิทิสา ไดแก ทิศนอยทั้ง ๔ มีทิศที่อยูระหวางทิศตะวันออก
และทิศทักษิณเปนตน
บทวา อโธ ความวา ภายใตจนถึงกองลมที่รองรับน้ํา.
บทวา ทิวา ไดแก เทวโลก. ก็ดวย ทิวา ศัพท ในบทวา ทิวา
นี้ ทานกลาวหมายเอาสัตวและสังขารที่อยูในที่นนั้ .
บทวา สพฺเพ อนิจจฺ า ติภวา อุปทฺทุตา อธิบายวา ภพทั้ง ๓
มีกามภพเปนตนทั้งหมดเปนของไมเที่ยง ถูกทุกขมีชาติทุกขเปนตน และ
กิเลสมีราคะเปนตน ทําใหวุนวายและเบียดเบียน, ชื่อวา สถานที่อัน
ปลอดภัยอะไร ๆ ในที่นยี้ อมไมมี ดูกอนจิต เพราะไมมีความปลอดภัยนั้น
ทานไปในที่ไหนจักรื่นรมยเปนสุข เพราะฉะนั้น ทานจงแสวงหาที่สลัด
ออกจากชาติทุกขเปนตนนั้นในที่นี้.
บทวา ธิติปฺปร ความวา ดูกอนจิต เบื้องหนาแตจิตของเราตั้งมั่น
แลว ทานจักทําอะไรแกเราผูตั้งอยูในความมั่นคง ทานไมสามารถจักทํา
ใหเราหวั่นไหวแมนอยหนึ่ง จากอารมณอันเปนทุกขนั้นได.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ดูกอ นจิต เราไมควรเพื่อจะเปนไปใน
อํานาจของทาน. บัดนี้เมื่อจะแสดงความนั้นใหปรากฏชัด ทานจึงกลาววา
บุคคลไมควรถูกตองไถสองปาก คือรางกายอันเต็มไปดวยของไมสะอาด
มีชอง ๙ แหงเปนที่ไหลออก นาติเตียน.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 426

บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภสฺต ไดแก ถุงหนัง. บทวา อุภโตมุข
ไดแก ปากสองขางแหงไถ.
บทวา น ชาตุ ฉุเป ความวา บุคคลไมพึงถูกตองแมดวยเทา
โดยสวนเดียว. อนึ่ง บทวา ธิรตฺถุ ปุร นวโสตสนฺทนึ ความวา ซึ่งราง
กายอันเต็มดวยของไมสะอาดมีประการตาง ๆ เปนที่ไหลออกแหงของอัน
ไมสะอาด จากชองคือจากปากแผลทั้ง ๙ นาติเตียนเวจกุฏินั้น คือนา
ครหาเวจกุฏินั้น.
ครั้นโอวาทจิตดวยอํานาจขมดวยคาถา ๒๘ คาถาอยางนี้แลว บัดนี้
เมื่อจะใหราเริง ดวยการบอกสถานที่อันวิเวกเปนตน จึงกลาวคํามีอาทิวา
วราหเอเณยฺยวิหาฬฺหเสวิเต ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วราหเอเณยฺยวิคาฬฺหเสวิเต อันหมู
และเนื้อทรายหยั่งลงเสพแลว.
บทวา ปพฺภารกุฏเฏ ไดแก ที่เงื้อมเขาและบนยอดเขา.
บทวา ปกเตว สุนทฺ เร ความวา อันสวยงามตามธรรมชาติ พึง
ไดรื่นรมยใจไมอิ่ม, อีกอยางหนึ่ง บาลีวา ปกติ วสุนฺธเร ในแผนดิน
ตามธรรมชาติ, อธิบายวา ในภูมิประเทศตามปกติ.
บทวา นวมฺพุนา ปาวุสสิตฺตกานเน ความวา ในปาที่ฝนตก
ใหม ๆ.
บทวา ตหึ คุหาเคหคโต รมิสสฺ สิ ความวา ทานเขาไปสูเรือน
คือถ้ํา ณ เชิงบรรพตนั้น จักรื่นรมยใจอยางยิ่งดวยความยินดีในภาวนา.
บทวา เต ต รเมสฺสนฺติ ความวา สัตวเหลานั้นมีนกยูงเปนตน
ใหเกิดความสําคัญในปา จักรื่นรมยปา นั้น.
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บทวา วุฏมฺหิ ความวา เมื่อฝนตกใหม ๆ.
บทวา จตุรงฺคุเล ติเณ ความวา เมื่อฝนตกและหญางอกงาม ยาว
ประมาณ ๔ นิ้ว เชนกับผากัมพลมีสีแดงจัดในที่นั้น ๆ.
บทวา สปุปฺผิเต เมฆนิภมฺหิ กานเน ความวา หมูไมคลายกับ
เมฆฝนบานสะพรั่งทีเดียว.
บทวา นคนฺตเร ไดแก ในระหวางภูเขา.
บทวา วิฏปสโม สยิสฺส ความวา เปนผูเชนกับตนไมไมมีอะไร
ปกคลุมนอนอยู.
บทวา ต เม มุทู เทหิติ ตูลสนฺนิภ ความวา เครื่องลาดหญา
นั้นออนนุม มีสัมผัสสบาย งดงามเหมือนปุยนุน จักเปนที่นอนของเรา.
บทวา ตถา ตุ กสฺสามิ ยถาป อิสฺสโร ความวา บุรุษผูเปนใหญ
บางคน ใหทาสเปนตนผูทําตามคําของตน ใหเปนไปในอํานาจฉันใด
ดูกอนจิต แมเราก็ฉันนั้น จักกระทําจิตนั้นใหเหมือนอยางนั้น จะใหอยู
ในอํานาจของเราเทานั้น. อยางไร ? คือสิ่งใดที่เราได แมสิ่งนั้นจงควร
แกเรา อธิบายวา ในปจจัย ๔ เราไดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถึงสิ่งนั้นก็จงควร
คือจงสําเร็จแกเรา. ดวยคํานั้นทานจึงแสดงวา
สัตวบางพวกในโลกนี้ ยอมเปนไปในอํานาจแหงจิต เพราะเหตุ
ใหเกิดตัณหา แตเราเวนการเกิดตัณหาใหหางไกล ทําจิตใหเหมือนทาส
ใหเปนไปในอํานาจแหงตน.
บทวา น ตาห กสฺสามิ ยถา อตนฺทิโต พิฬารภสฺตว ยถา สุมทฺทิต
ความวา ดูกอนจิต ความเกียจครานยอมจับตองจิตอีก เพราะเหตุเวนการ
เกิดตัณหา ใคร ๆ แมอื่นผูไมเกียจคราน ยอมทําจิตของตนใหควรแกการ
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งาน คือใหเหมาะแกการงานดวยภาวนา โดยการประกอบสัมมัปธาน
ฉันใด ดูกอนจิต แมเราก็ฉันนั้น กระทําจิตนั้นใหควรแกการงาน คือ
ใหเหมาะแกการงาน ไดแกใหเปนไปในอํานาจแหงตน. เปรียบเหมือน
อะไร ? เหมือนบุคคลเลื่อนถุงใสแนวฉะนั้น. ศัพทวา น เปนเพียงนิบาต.
ถุงใสแมวที่บุคคลเลื่อนดีแลว ยอมควรแกการงาน คือแกการงานและ
เปนอันคุมครองไดโดยสะดวกฉันใด เราจักกระทําจิตใหเปนฉันนั้น.
บทวา วิริเยน ต มยฺห วสฺสานยิสฺส ความวา ดูกอนจิตผูเจริญ
เราจักยังกําลังแหงภาวนาใหเกิดดวยความเพียรของตน แลวจักนําเธอมาสู
อํานาจของเราดวยความเพียรนั้น.
บทวา คชว มตฺต กุสลงฺกุสคฺคโห ความวา เหมือนนายหัตถาจารยผูฉลาดเฉียบแหลม นําชางตัวซับมันมาสูอํานาจของตน ดวยกําลัง
แหงการศึกษาของตน อธิบายวาเหมือนกันนั่นเเหละ.
ศัพทวา หิ ในบทวา ตยา สุทนฺเตน อวฏิเตน หิ เปนเพียง
นิบาต ความวา ดูกอนจิต ทานผูฝกดวยดีดวยสมถะและวิปสสนาภาวนา
ชื่อวาตั้งมั่นแลว เพราะดําเนินตามวิปสสนาวิถี โดยชอบแทเพราะเหตุ
นั้นแล.
บทวา หเยน โยคฺคาจริโยว อุชชฺ ุนา ความวา นายอัสสาจารย
ผูประกอบดวยวิชาฝกมาที่ใหตรงไมโกง เพราะตนฝกดีแลวสามารถเพื่อ
ดําเนินไปจากที่ไมปลอดภัยสูที่อันปลอดภัยฉันใด เราก็สามารถเพื่อดําเนิน
ไปสูที่ปลอดภัยฉันนั้น อธิบายวา ชื่อวาที่ปลอดภัย เพราะไมมีกิเลสอัน
กระทําความไมปลอดภัย.
บทวา จิตฺตานุรกฺขีหิ ความวา เราอาจ คือสามารถเพื่อดําเนิน
ตาม คือเพื่อบรรลุอริยมรรค อันบัณฑิตทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน
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เสพแลวตลอดกาลทั้งสิ้น ดวยศีลเปนเครื่องตามรักษาจิตของตน.
บทวา อารมฺมเณ ต พลสา นิพนฺธิส นาคว ถมฺภมฺหิ ทฬฺหาย
รชฺชุยา ความวา ดูกอ นจิต เราจะผูกจิตไวในอารมณกรรมฐาน
ดวยกําลังภาวนา เหมือนนายหัตถาจารยมัดชางใหญไวที่เสาตะลุง ดวย
เชือกอันมั่นคงฉะนั้น.
บทวา ต เม สุคุตฺต สติยา สุภาวิต ความวา ดูกอนจิต ทาน
นั้นเปนผูอันสติของเราคุมครองดีแลว และอบรมดีแลว.
บทวา อนิสฺสิต สพฺพภเวสุ เหหิสิ ความวา ทานจักเปนผูอัน
ความประพฤติที่นอนเนื่องในสันดานมีตัณหาเปนตน ในภพทั้งหมดมี
กามภพเปนตนไมอาศัยแลว ดวยกําลังอริยมรรคภาวนา.
บทวา ปฺาย เฉตฺวา วิปถามุสาริน ความวา ทานจงตัด
ทางดําเนินที่ผิด คือที่เกิดแหงอายตนะ คือจงตัดทางเปนที่ไหลออกแหง
กิเลส คือทางดิ้นรนแหงกิเลส อันเปนเหตุใหเดินทางผิดตามความเปนจริง
แลวทําการปองกันดวยอํานาจตัดกระแสตัณหา ดวยปญญาเครื่องพิจารณา
อันเปนที่เขาไปอาศัยอินทรียสังวร.
บทวา โยเคน นิคคฺ ยฺห ความวา ขมใจแลวดวยการทําลายดวย
ความสามารถคือดวยความเพียรกลาวคือวิปสสนาภาวนา. บทวา ปเถ
นิเวสิยา ความวา สงใจคือใหตั้งอยูในวิปสสนาวิถี อนึ่ง ในกาลใด
วิปสสนาอันตนพยายามใหเกิดขึ้น ยอมสืบตอดวยมรรค เมื่อนั้นทานจัก
เห็นความเสื่อมและความเจริญ แหงความเกิดขึ้นแหงอายตนะ โดยความ
ไมหลงโดยประการทั้งปวง ดวยการแสดงไขวา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความ
เกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนัน้ ทั้งหมดยอมมีความดับไปเปนธรรมดา จักเปน
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ทายาทคือเปนโอรสของผูมีวาทะอันเลิศในโลกพรอมดวยเทวโลก คือพระสัมมาสัมพุทธเจา.
บทวา จตุพฺพิปลฺลาสวส อธิฏิต ความวา ไดนําเราใหตั้งมั่น
คือใหเปนไปตามอํานาจของความเขาใจผิด ๔ ประการนี้ คือในสิ่งที่ไม
เที่ยงวาเที่ยง ในสิ่งที่ไมงามวางาม ในสิ่งที่เปนทุกขวาเปนสุข ในสิ่งที่มิ
ใชตนวาเปนตน ดังนี้.
บทวา คามณฺฑลว ปริเนสิ จิตตฺ ม ความวา ดูกอนจิตผูเจริญ
ทานฉุดคราเราไปเหมือมเด็กชาวบาน คือฉุดคราใหหมุนไปจากที่โนนและ
ที่นี้.
บทวา นนุ สโยชนพนฺธนจฺฉิท ความวา ทานคบหาพระมหามุนี คือพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูประกอบดวยกรุณา ผูตัดเครื่องผูก ๑๐
อยาง กลาวคือสังโยชนแน ยอมสรรเสริญพระศาสดาดวยการประกอบ
ดวยความสรรเสริญวา ทานเวนผูมีอานุภาพมากเห็นปานนี้ แตแสวงหา
ทานผูมีตบะเห็นตามความชอบใจ.
บทวา มิโค ยถา ความวา เหมือนมฤคชาติพอใจมีอํานาจเอง
ยอมยินดีดวยความใคร ในที่ไมอากูล อันวิจิตรตระการดวยดี ดวยตนไม
กอไมและเถาวัลยเปนตน.
บทวา รมฺม คิรึ ปาวุสอพฺภมาลินึ ความวา เราไดภูเขาอันนา
รื่นรมยใจ เพราะสงัดจากหมูชนและเปนที่รื่นรมยใจ ชื่อวามีพวงมาลัยดุจ
กลุมเมฆ เพราะประกอบดวยดอกไมทั้งบนบกและในน้ํา โคตรอบในฤดู
ฝนอยางนี้ จักยินดีภูเขานั้น ดูกอนจิต ทานจักเสื่อมโดยสวนเดียว
อธิบายวา จักตั้งอยูดวยความวอดวายในสงสาร.
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ดวยบทวา เย ตุยฺห ฉนฺเทน วเสน วตฺติโน ทานกลาวหมาย
เอาปุถุชนทั้งปวง โดยความเปนผูเสมอกับจิต.
คํานั้นมีอธิบายดังตอไปนี้ ดูกอ นจิตผูเจริญ นระและนารีทั้งหลาย
ตั้งอยูดวยความพอใจ คือดวยอํานาจความชอบใจของทาน ยอมเสวย
จักประสบความสุขอันอาศัยเรือนใด คนเหลานั้น เปนคนโง อันธพาล
เปนไปในอํานาจแหงมาร คือมีปกติเปนไปในอํานาจแหงกิเลสมารเปนตน
เพลิดเพลินในภพเพราะเพลิดเพลินในกามภพเทานั้น สาวกของทาน
กระทําตามคําพร่ําสอน สวนพวกเราเปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา
เราไมเปนไปในอํานาจของทาน.
เมื่อกอนพระเถระจําแนกโยนิโสมนสิการ อันเปนไปดวยอํานาจการ
ขมจิตโดยประการตาง ๆ แสดงธรรมดวยอํานาจใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลาย
ผูตั้งอยูในที่ใกล. ก็ในที่นี้คําใดที่ทานไมไดจําแนกไวโดยอรรถใน
ระหวาง ๆ คํานั้นมีอรรถงายทั้งนั้น เพราะมีนัยดังกลาวแลวในหนหลังแล.
จบอรรถกถาตาลปุฏเถรคาถาที่ ๑
จบปรมัตถทีปนี
อรรถกถาเถรคาถา ปญญาสนิบาต
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เถรคาถา สัฏฐิกนิบาต
๑. มหาโมคคัลลานเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระมหาโมคคัลลานเถระ

[๔๐๐] พระโมคคัลลานเถระ ไดภาษิตคาถา ๔ คาถาเบื้องตน
ความวา
ภิกษุผูถือการอยูปาเปนวัตร ถือการเที่ยวบิณฑบาต
เปนวัตร ยินดีเฉพาะอาหารที่มีอยูในบาตรอันเนื่องแตการ
แสวงหา มีจิตใจมัน่ คงดวยดีในภายใน พึงทําลายเสนา
แหงพระยามัจจุราชเสียได ภิกษุผูถือการอยูในปาเปน
วัตร ถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ยินดีเฉพาะอาหาร
ที่มอี ยูในบาตรอันเนื่องแตการเสาะแสวงหา ฟงกําจัด
เสนาแหงพระยามัจจุราชเสียได เหมือนชางกุญชรทําลาย
เรือนไมออฉะนั้น ภิกษุผูถือการอยูโคนตนไมเปนวัตร
มีความพากเพียรเปนนิตย ยินดีเฉพาะอาหารในบาตร
อันเนื่องแตการแสวงหา มีจิตใจมั่นคงดวยดี พึงทําลาย
เสนาแหงพระยามัจจุราชเสียได ภิกษุทั้งหลายผูถือการ
อยูโคนไมเปนวัตร มีความพากเพียรเปนนิตย ยินดี
เฉพาะอาหารในบาตรอันเนื่องแตการแสวงหา พึงกําจัด
เสนาแหงพระยามัจจุราชเสียได เหมือนชางกุญชรทําลาย
เรือนไมออฉะนั้น.
อีก ๔ คาถาตอไป ทานพระมหาโมคคัลลานเถระไดภาษิตไว ดวย
อํานาจสอนหญิงแพศยาซึ่งมาเลาโลมทานวา
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เราติเตียนกระทอม คือสรีระรางอันสําเร็จดวยโครง
กระดูกอันฉาบทาดวยเนื้อ รอยรัดดวยเสนเอ็น เต็มไป
ดวยของไมสะอาด มีกลิ่นเหม็นนาเกลียด ทีค่ นทั่ว ๆ
ไปเขาใจวาเปนของผูอื่นและเปนของตน ในรางกายของ
เธอเชนกับถุงอันเต็มไปดวยคูถ มีหนังหุม หอปกปดไว
เหมือนนางปศาจ มีฝที่อก มีชองเกาชองเปนที่ไหลออก
เนื่องนิตย ภิกษุควรละเวนสรีระของเธออันมีชองเกาชอง
เต็มไปดวยกลิ่นเหม็น ดังชายหนุมผูชอบสะอาด หลีก
เลี่ยงมูตรคูถไปจนหางไกลฉะนั้น หากวาคนพึงรูจักสรีระ
ของเธอเชนเดียวกับฉันรูจัก ก็จะพากันหลบหลีกเธอไป
เสียหางไกล เหมือนบุคคลผูชอบสะอาด เห็นหลุมคูถ
ในฤดูฝนแลว หลีกเลีย่ งไปเสียหางไกลฉะนั้น.
เมื่อหญิงแพศยาคนนั้นไดฟงดังนี้แลว ก็เกิดความสลดใจ จึงตอบ
พระเถระเปนคาถา ความวา
ขาแตสมณะผูมคี วามเพียรมาก ทานพูดอยางไรเปน
จริงอยางนั้น แตคนบางจําพวกยังจมอยูในรางกายอันนี้
เหมือนกับโคเฒาที่จมอยูในตมฉะนั้น.
พระมหาโมคคัลลานเถระเมื่อจะชี้แจงใหนางรูวา การประพฤติตาม
ใจชอบเชนนี้ไมมีประโยชน มีแตนาํ โทษมาใหโดยถายเดียว จึงกลาว
เปนคาถา ๒ คาถา ความวา
ผูใดประสงคยอมอากาศดวยขมิ้น หรือดวยน้ํายอม
อยางอืน่ การกระทําของผูนั้นก็ลําบากเปลา ๆ จิตของเรา
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นี้ก็เสมอกับอากาศ เปนจิตตั้งมั่นดวยดีในภายใน เพราะฉะนั้น เธออยามาหวังความรักที่มีอยูในดวงจิตอันลามก
ของเธอจากฉันเลย เหมือนตัวแมลงถลาเขาสูกองไฟ
ยอมถึงความพินาศฉะนั้น เธอจงดูรางกายอันกระดูก
๓๐๐ ทอนยกขึ้นตั้งไว มีแผลทัว่ ๆ ไป อันบุญกรรม
กระทําใหวิจิตร กระสับกระสาย พวกคนพาลพากันดําริ
โดยมาก ไมมีความยัง่ ยืนมั่นคงอยูเลยนี้เถิด.
พระมหาโมคคัลลานะ ปรารภการนิพพานของพระสารีบุตรเถระเปน
เหตุ จึงกลาวคาถาขึ้น ๔ คาถา ความวา
เมื่อทานพระสารีบุตรเถระ ผูเพียบพรอมไปดวย
อุฏฐานะเปนอันมาก มีศีลสังวรเปนตน นิพพานไปแลว
ก็เกิดเหตุนาสะพึงกลัว ขนพองสยองเกลา สังขาร
ทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป
เปนธรรมดา เกิดขึน้ แลวก็ดับไป ความที่สงั ขารเหลานัน้
สงบระงับเปนสุข ชนเหลาใดพิจารณาเห็นเบญจขันธ โดย
ความเปนของแปรปรวน และโดยไมใชตัวตน ชนเหลา
นั้นชื่อวาแทงตลอดธรรมอันละเอียด เหมือนนายขมังธนู
ยิงขนทรายจามรีถูกดวยลูกศรฉะนั้น อนึ่ง ชนผูมีความ
เพียรเหลาใด พิจารณาเห็นสังขารทั้งหลาย โดยความ
เปนของแปรปรวนและโดยไมใชตัวตน ชนผูมีความเพียร
เหลานัน้
ชื่อวาแทงตลอดธรรมอันละเอียด เหมือน
นายขมังธนูยิงขนทรายจามรีถูกดวยลูกศรฉะนั้น.
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พระมหาโมคคัลลานะปรารภพระติสสเถระ จึงกลาวเปนคาถาหนึ่ง
คาถา ความวา
ภิกษุผูมีสติ ควรรีบละเวนความพอใจรักใครในกามารมณเสีย เหมือนบุคคลรีบถอนหอกออกจากตน และ
เหมือนบุคคลรีบดับไฟซึ่งไหมอยูบนศีรษะตนฉะนั้น ภิกษุ
มีสติควรรีบละเวนความกําหนัดในภพเสีย เหมือนบุคคล
รีบถอนหอกออกจากกายตน และเหมือนบุคคลที่รีบดับไฟ
ซึ่งไหมอยูบนศีรษะตนฉะนั้น เราเปนผูอันพระผูมีพระภาคเจาซึ่งไดทรงอบรมพระองคมาแลว ผูท รงไวซึ่งพระสรีระอันมีในที่สุดทรงตักเตือนแลว จึงทําปราสาทของ
นางวิสาขามิคารมารดา ใหหวัน่ ไหว ดวยปลายนิ้วเทา
บุคคลปรารภความเพียรอันยอหยอนแลวพึงบรรลุนิพพาน
อันเปนเหตุปลดเปลื้องกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งปวง ดวย
กําลังความเพียรอันนอยก็หาไม แตพึงบรรลุไดดวยความ
เพียรชอบ ๔ ประการ ก็ภิกษุหนุม นี้ นับวาเปนบุรุษผูสูงสุด
ชนะมารพรอมทั้งพาหนะแลว ทรงรางกายอันมีในที่สุด
สายฟาทั้งหลาย ฟาดลงไปตามซองภูเขาเวภารบรรพต
และภูเขาบัณฑวบรรพต สวนอาตมาเปนบุตรของพระพุทธเจา ผูไมมใี ครเปรียบ ผูคงที่ ไดเขาไปสูชองภูเขา
เจริญฌานอยู อาตมาเปนผูสงบระงับ ยินดีแตในธรรม
อันเปนเครื่องเขาไปสงบระงับ อยูแตในเสนาสนะอันสงัด
เปนมุนี เปนทายาทของพระพุทธเจาผูประเสริฐ เปนผู
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อันทาวมหาพรหมพรอมทั้งเทวดากราบไหว ดูกอน
พราหมณ ทานจงไหวพระกัสสปะผูสงบระงับ ผูยินดีแต
ในธรรมอันสงบ อยูในเสนาสนะอันสงัด เปนมุนี เปน
ทายาทแหงพระพุทธเจาผูประเสริฐที่สุด อนึ่ง ในหมู
มนุษยทั้งปวง ผูใดเปนกษัตริยหรือเปนพราหมณ สิบวงศ
ตระกูลมาเปนลําดับ ๆ ตั้ง ๑๐๐ ชาติ ถึงพรอมดวย
ไตรเพท ถึงแมจะเปนผูเลาเรียนมนต เปนผูถึงฝงแหง
เวท ๓ การกราบไหวผูนั้นแมบอย ๆ ยอมไมถงึ เสี้ยวที่ ๑๖
อันจําแนกออก ๑๖ ครั้ง ของบุญที่ไหวพระกัสสปะนี้เพียง
ครั้งเดียวเลย ภิกษุใดเวลาเชาเขาวิโมกข ๘ โดยอนุโลม
และปฏิโลม ออกจากสมาบัตินั้นแลวเที่ยวไปบิณฑบาต
ดูกอนพราหมณ ทานอยารุกรานภิกษุเชนนัน้ เลย อยาได
ทําลายตนเสียเลย ทานจงยังใจใหเลื่อมใสในพระอรหันต
ผูคงที่เถิด จงรีบประนมอัญชลีไหวเถิด ศีรษะของทาน
อยาแตกไปเสียเลย พระโปฐิละไมเห็นพระสัทธรรม
เพราะเปนผูถูกอวิชชาหุมหอไวแลว เดินไปสูทางผิดซึ่ง
เปนทางคดไมควรเดิน พระโปฐิละหมกมุนอยูในสังขาร
ติดอยูในลาภและสักการะดังตัวหนอนที่ติดอยูในคูถ จึง
เปนผูไมมีแกสาร อนึ่ง เชิญทานมาดูทานพระสารีบุตร
ผูเพียบพรอมไปดวยคุณที่นาดูนาชม ผูพนแลวจากกิเลส
ดวยสมาธิและปญญา มีจิตตั้งมั่นในภายใน เปนผูปราศจากลูกศร สิ้นสังโยชนบรรลุวิชชา ๓ ละมัจจุราชเสียได
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เปนพระทักขิเณยยบุคคล ผูเปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของ
มนุษยทั้งหลาย เทวดาเปนอันมากที่มีฤทธิ์เดชเรื่อง
ยศศักดิน์ ับจํานวนหมื่น พรอมดวยพรหมชั้นพรหมปุโรหิต
ไดพากันมาประนมอัญชลีนมัสการพระโมคคัลลานเถระ
โดยกลาววา ขาแตทานผูเปนบุรุษผูอาชาไนย ขอนอบ
นอมแดทาน ขาแตทานผูเปนบุรุษอุดม ขอนอบนอม
แดทาน ขาแตทานผูนิรทุกข พระคุณเจามีอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป เปนทักขิเณยยบุคคล พระโมคคัลลานเถระ
เปนผูอันมนุษยและเทวดาบูชาแลว เปนผูเ กิดโดยอริยชาติครอบงําความตายแลว ไมติดอยูในสังขาร เหมือน
ดอกบัวไมติดอยูดวยน้ําฉะนั้น พระโมคคัลลานเถระรูแจง
โลกไดตั้งพันเพียงครูเดียวเสมอดวยทาวมหาพรหม เปน
ผูชํานาญในคุณ คืออิทธิฤทธิ์ ในจุติและอุปบัติของสัตว
ยอมเห็นเทวดาทั้งหลายในกาลอันสมควร ภิกษุใดทรง
คุณธรรมชั้นสูงดวยปญญา ศีล และอุปสมะ ภิกษุนั้นคือ
พระสารีบุตร เปนผูสูงสุดอยางยิ่ง แตเราเปนผูฉลาดใน
วิธีแสดงฤทธิ์ตาง ๆ เปนผูถึงความชํานาญในฤทธิ์ พึง
เนรมิตอัตภาพชั่วขณะเดียวไดตั้งแสนโกฏิ เราชื่อวา
โมคคัลลานะโดยโคตร เปนผูชํานาญในสมาธิและวิชชา
ถึงที่สุดแหงบารมี เปนปราชญในศาสนาของพระพุทธเจา
ผูอันตัณหาไมอาศัย มีอินทรียม ั่นคง ไดตัดเครื่องจองจํา
คือกิเลสทั้งสิ้นเสียเด็ดขาด เหมือนกุญชรชาติตัดปลอก
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ที่ทําดวยเถาหัวดวนใหขาดกระเด็นไปฉะนั้น เราคุนเคย
กับพระศาสดา ฯ ล ฯ ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพขึ้นได
แลว เราบรรลุถึงประโยชนที่กุลบุตรผูออกบวชเปนบรรพชิตตองการนั้นแลว บรรลุถึงความสิ้นสังโยชนทั้งปวงแลว
มารผูมกั ประทุษราย เบียดเบียนพระสาวกนามวาวิธูระ
และพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวากกุสันธะ แลว
หมกไหมอยูในนรกใด นรกนัน้ เปนเชนไร คือเปนนรก
ที่มขี อเหล็กตั้งรอย และเปนที่ทําใหเกิดทุกขเวทนาเฉพาะ
ตนทุกแหง มารผูมักประทุษราย เบียดเบียนพระสาวก
นามวาวิธูระ และพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา
กกุสันธะ หมกไหมอยูในนรกใด นรกนัน้ เปนเชนนี้
ภิกษุใดเปนสาวกแหงพระพุทธเจา รูกรรมและผลกรรม
โดยประจักษ ดูกอนมารผูมีธรรมดํา ทานเบียดเบียน
ภิกษุนนั้ เขา ก็จะตองประสบทุกขเปนแนแท วิมานทัง้ หลายลอยอยูทามกลางมหาสมุทร ตั้งอยูตลอดกัป มีสี
เหมือนแกวไพฑูรย เปนวิมานงดงาม มีรศั มีพลุงออก
เหมือนเปลวไฟผุดผอง มีหมูนางอัปสรผูมีผิวพรรณแตก
ตางกันเปนอันมากฟอนรํา ภิกษุใดเปนสาวกแหงพระพุทธเจา รูกรรมและผลกรรมโดยประจักษ ดูกอนมาร
ผูมีธรรมดํา ทานเบียดเบียนภิกษุรูปนั้นเขา ก็จะตอง
ประสบทุกขเปนแนแท ภิกษุรปู ใดที่พระพุทธเจาทรงใช
ไปแลว ภิกษุสงฆเปนอันมากก็เห็นอยู ไดทําปราสาท
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ของนางวิสาขามิคารมารดา ใหหวั่นไหวได ดวยปลาย
นิ้วเทา ภิกษุใดเปนสาวกแหงพระพุทธเจา รูกรรมและ
ผลแหงกรรมโดยประจักษ ดูกอนมารผูมีธรรมดํา ทาน
เบียดเบียนภิกษุรูปนัน้ เขา ก็จะตองประสบทุกขเปนแน
แท
ภิกษุใดมีอทิ ธิพลอันกลาแข็ง ทําเวชยันตปราสาท
ใหหวั่นไหวไดดวยปลายนิ้วเทา และยังเทพเจาใหสลดใจ
ภิกษุใดเปนสาวกแหงพระพุทธเจา รูกรรมและผลกรรม
โดยประจักษ ดูกอนมารผูมีธรรมดํา ทานเบียดเบียนภิกษุ
นั้นเขา ก็จะตองประสบทุกขเปนแนแท ภิกษุใดไตถาม
ทาวสักกเทวราชที่เวชยันตปราสาทวา มหาบพิตรทรง
ทราบวิมุตติอันเปนที่สิ้นตัณหาบางหรือ ขอถวายพระพร
ทาวสักกเทวราชถูกถามปญหาแลว ทรงพยากรณตามแนว
เทศนาที่พระศาสดาทรงแสดงแลวแกภิกษุนนั้ ภิกษุใด
เปนสาวกแหงพระพุทธเจา รูกรรมโดยประจักษ ดูกอน
มารผูมธี รรมดํา ทานเบียดเบียนภิกษุนั้นเขา ก็จะตอง
ประสบทุกขเปนแนแท ภิกษุใดสอบถามทาวมหาพรหมวา
ดูกอนอาวุโส แมวันนี้ทานยังมีความเห็นผิดอยูเหมือน
เมื่อกอนวา สุธรรมสภานี้มีอยูบ นพรหมโลกเทานั้น ที่
ดาวดึงสพิภพไมมีหรือ หรือวาทานยังมีความเห็นผิดอยู
เหมือนกอน คือทานยังเห็นอยูวาบนพรหมโลกมีแสงสวาง
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พวยพุงออกไดเองหรือ ครั้นทาวมหาพรหมถูกถามปญหา
แลว พยากรณตามความเปนจริงแกภิกษุนนั้ วา ขาแต
พระคุณเจาผูนิรทุกข ขาพเจาไมไดเห็นผิดเหมือนเมื่อกอน
คือไมไดเห็นวา บนพรหมโลกมีรัศมีพวยพุงออกไปได
เอง ทุกวันนี้ขาพเจาละทิ้งคําพูดที่วามานั้นเสียได กลับ
มีความเห็นวาไมเที่ยง ภิกษุใดเปนสาวกของพระพุทธเจา
รูกรรมและผลกรรมโดยประจักษ ดูกอนมารผูมีธรรมดํา
ทานเบียดเบียนภิกษุนั้นเขา ก็จะตองประสบทุกขเปน
แนแท ภิกษุใดแสดงยอดขุนเขาสิเนรุราช ชมพูทวีป
และปุพพวิเทหทวีป ใหหมูม นุษยชาวอมรโคยานทวีป
และชาวอุตตรกุรุทวีปเห็นกันดวยวิโมกข ภิกษุใดเปน
สาวกของพระพุทธเจา รูกรรมและผลกรรมโดยประจักษ
ดูกอนมารผูมีธรรมดํา ทานเบียดเบียนภิกษุนนั้ เขา ก็จะ
ตองประสบทุกขเปนแนแท ไฟไมไดตั้งใจวาเราจะไหม
คนพาลเลย แตคนพาลรีบเขาไปหาไฟอันลุกโพลงให
ไหมตนเองฉันใด ดูกอนมาร ทานประทุษรายพระตถาคต
นั้นแลว ก็จักเผาตนเองเหมือนกับคนพาลถูกไฟไหม
ฉันนั้น แนะมารผูช าติชั่ว ตัวทานเปนมารคอยแตประทุษรายพระตถาคตพระองคนั้น ก็ตองพบแตสิ่งซึ่งมิใชบุญ
หรือทานเขาใจวา บาปไมใหผลแกเรา แนะมารผูมุงแต
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ความตาย เพราะทานไดทําบาปมาโดยสวนเดียว จะตอง
เขาถึงทุกขตลอดกาลนาน ทานจงอยาคิดรายตอพระพุทธเจา และภิกษุทั้งหลายผูสาวกของพระพุทธเจาอีก
ตอไปเลย พระมหาโมคคัลลานเถระไดคุกคามมารที่ปา
เภสกฬาวัน ดังนี้แลว ลําดับนัน้ มารนั้นเสียใจจึงได
หายไป ณ ที่นั้นนั่นเอง.
ไดทราบวา ทานพระมหาโมคคัลลานเถระไดภาษิตคาถาทั้งหมด
ดวยประการฉะนี้แล.
ในสัฏฐิกนิบาตปรากฏวา พระมหาโมคคัลลานเถระ
ผูมีฤทธิม์ ากองคเดียวเทานั้น ไดภาษิตคาถาเหลานั้นไว
๖๐ คาถา.
จบสัฏฐิกนิบาต

อรรถกถา สัฏฐินิบาต
อรรถกถามหาโมคคัลลานเถรคาถาที่ ๑
๑

ในสัฏฐิกนิบาต คาถาของทานพระมหาโมคคัลถามเถระ มีคํา
เริ่มตนวา อารฺิกา ปณฺฑปาติกา ดังนี้ เรื่องนี้มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
เรื่องทานพระมหาโมคคัลลานเถระนั้น ทานไดกลาวไวแลว ใน
เรื่องแหงพระธรรมเสนาบดีนั่นแล.
จริงอยู ในวันที่ ๗ แตวันที่บวชแลว พระเถระเขาไปอาศัย
กัลลวาลคาม ในมคธรัฐ กระทําสมณธรรม เมื่อถีนมิทธะครอบงํา ถูก
๑. บาลีเปน สัฏฐิกนิบาต.
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พระศาสดาทรงใหสลดดวยคํามีอาทิวาโมคคัลลานะ โมคคัลลานะ พราหมณ
ทานอยาประมาทความเปนผูนิ่งอันประเสริฐ ดังนี้แลว บรรเทาถีนมิทธะ
ฟงธาตุกรรมฐานที่พระศาสดาตรัสนั่นแล เจริญวิปสสนา เขาถึงมรรค
เบื้องบน ๓ ตามลําดับ บรรลุสาวกบารมีญาณในขณะพระอรหัตผล. ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทานวา
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา อโนมทัสสี เปนผู
ประเสริฐสุดในโลก เปนนระผูองอาจ อันเทวดาและ
ภิกษุสงฆแวดลอมประทับอยู ณ ประเทศหิมวันต เวลานั้น
เราเปนนาคราชมีนามชื่อวาวรุณ แปลงรูปอันนาใครได
ตาง ๆ อาศัยอยูในทะเลใหญ เราละหมูนาคซึ่งเปน
บริวารทั้งสิ้น มาตัง้ วงดนตรีในกาลนั้น หมูน าคแวดลอม
พระสัมมาสัมพุทธเจาประโคมอยู เมื่อดนตรีของมนุษย
และนาคประโคมอยู ดนตรีของเทวดาก็ประโคม พระพุทธเจาทรงสดับเสียง ๒ ฝายแลว ทรงตื่นบรรทม เรา
นิมนตพระสัมพุทธเจา ทูลเชิญใหเสด็จเขาไปยังภพของ
เรา เราปูลาดอาสนะแลวกราบทูลเวลาเสวยพระกระยาหาร พระผูมีพระภาคเจาผูนายกของโลก อันพระขีณาสพ
พันหนึง่ แวดลอมแลว ทรงยังทิศทุกทิศใหสวางไสว
เสด็จมายังภพของเราเวลานั้น เรายังพระมหาวีรเจา
ผูประเสริฐกวาเทวดา เปนนระผูองอาจ ซึ่งเสด็จเขา
มา (พรอม) กับภิกษุสงฆ ใหอิ่มหนําดวยขาวและน้ํา
๑

๑. ขุ. อ. ๓๒/ขอ ๔.
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พระมหาวีรเจา ผูเปนสยัมภูอัครบุคคลทรงอนุโมทนาแลว
ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา
ผูใดไดบชู าสงฆและไดบูชาพระพุทธเจาผูนายกของ
โลก ดวยจิตอันเลื่อมใส ผูนั้นจักไปสูเทวโลก จัก
เสวยเทวรัชสมบัติสนิ้ ๓๓ ครั้ง จักเสวยราชสมบัติแผนดิน
ครอบครองพสุธา ๑๐๘ ครั้ง และจักเปนพระเจาจักรพรรดิ
๕๕ ครั้ง โภคสมบัติอันนับไมถวนจักบังเกิดแกผูนั้นขณะนั้น.
ในกัปนับไมถวนแตกัปนี้ พระศาสดาพระนามวา โคตมะ โดยพระโคตร ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช
จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ผูนั้นเคลื่อนจากนรกแลว จักถึง
ความเปนมนุษย จักเปนบุตรพราหมณมีนามชื่อวา โกลิตะ
ภายหลังอันกุศลมูลตักเตือนแลว เขาจักออกบวช จักได
เปนพระสาวกองคที่สอง ของพระผูมีพระภาคเจาพระนาม
วา โคดม จักปรารภความเพียรมอบกายถวายชีวิต ถึง
ที่สุดแหงฤทธิ์ กําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว เปนผูไมมี
อาสวะจักปรินิพพาน.
เพราะอาศัยมิตรผูลามก ตกอยูใ นอํานาจกามราคะ
มีใจอันโทษประทุษรายแลว ฆามารดาและแมบิดาได
เราไดเขาถึงภูมิใด ๆ จะเปนนิรยภูมิ หรือมนุสสภูมิ
ก็ตาม อันพรั่งพรอมดวยกรรมอันลามก เราก็ตองศีรษะ
แตกตายในภูมินั้น ๆ นี้เปนกรรมครั้งสุดทายของเรา
ภพที่สุดยอมเปนไป แมในภพนี้กรรมเชนนี้จักมีแกเรา
ในเวลาใกลจะตาย
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เราหมั่นประกอบในวิเวก ยินดีในสมาธิภาวนา กําหนด
รูอาสวะทั้งหลาย เปนผูไมมีอาสวะอยู แมแผนดินอันลึกซึ้ง
หนาอันอะไรขจัดไดยาก เราผูถึงที่สุดแหงฤทธิ์พึงใหไหว
ไดดวยนิ้วแมมือซาย เราไมเห็นอัสมิมานะ มานะของเรา
ไมมี (เราไมมีมานะ) เรากระทําความยําเกรงอยางหนัก
แมที่สุดในสามเณร ในกัปอันประมาณมิไดแตกัปนี้ เรา
สั่งสมกรรมใดไว เราบรรลุถึงภูมิแหงกรรมนั้น เปนผู
บรรลุถงึ ธรรมเครื่องสิ้นอาสวะแลว คุณวิเศษเหลานี้คือ
ปฏิสมั ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงแลว
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ฉะนี้แล.
ครั้นในกาลตอมา พระศาสดาประทับนั่งในทามกลางหมูแหงพระอริยะ ในเชตวันมหาวิหาร เมื่อจะทรงตั้งสาวกทั้งหลายของพระองคใน
เอคทัคคะดวยคุณนั้น ๆ จึงทรงตั้งทานไวในเอตทัคคะดวยความเปนผูมี
ฤทธิ์วา ภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุสาวกของเราผูมีฤทธิ์ โมคคัลลานะ
เปนเลิศ เพราะเหตุนั้น พระมหาเถระผูถึงที่สุดแหงสาวกบารมีญาณ ที่
พระศาสดาทรงตั้งไวในเอตทัคคะอยางนี้ อาศัยนิมิตนั้น ๆ จึงไดกลาว
คาถาในที่นั้น ๆ ซึ่งพระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย ไดยกขึน้ สูสังคายนา
รวมกันในสังคีติกาล โดยลําดับนี้วา
ภิกษุผูถือการอยูปาเปนวัตร ถือการเที่ยวบิณฑบาต
เปนวัตร ยินดีเฉพาะอาหารที่มีอยูในบาตรอันเนื่องแต
การแสวงหา มีจิตใจมั่นคงดวยดีในภายใน พึงทําลาย
เสนาแหงพระยามัจจุราชเสียได ภิกษุผูถอื การอยูในปา
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เปนวัตร ถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ยินดีเฉพาะ
อาหารที่มีอยูในบาตรอันเนื่องแตการเสาะแสวงหา พึง
กําจัดเสนาแหงพระยามัจจุราชเสียได เหมือนกุญชรทํา
ลายเรือนไมออฉะนัน้ . ภิกษุผูถือการอยูโคนตนไมเปน
วัตร มีความพากเพียรเปนนิตย ยินดีเฉพาะอาหารใน
บาตรอันเนื่องแตการแสวงหา มีจิตใจมั่นคงดวยดี พึง
ทําลายเสนาแหงพระยามัจจุราชเสียได ภิกษุทั้งหลาย
ผูถือการอยูโคนไมเปนวัตร มีความพากเพียรเปนนิตย
ยินดีเฉพาะอาหารในบาตรอันเนื่องแตการแสวงหา พึง
กําจัดเสนาแหงพระยามัจจุราชเสียได เหมือนชางกุญชร
ทําลายเรือนไมออฉะนั้น.
เราติเตียนกระทอม คือสรีระรางอันสําเร็จดวยโครง
กระดูกอันฉาบทาดวยเนื้อ รอยรัดดวยเสนเอ็น เต็มไป
ดวยของไมสะอาด มีกลิ่นเหม็นนาเกลียด ที่คนทั่ว ๆ ไป
เขาใจวา เปนของผูอื่นและเปนของตนในรางกายของ
เธอเชนกับถุงอันเต็มไปดวยคูถ มีหนังหอหุมปกปดไว
เหมือนนางปศาจ มีฝที่อก มีชอ งเกาชองเปนที่ไหลออก
เนืองนิตย ภิกษุควรละเวนสรีระของเธออันมีชองเกาชอง
เต็มไปดวยกลิ่นเหม็น ดังชายหนุมผูชอบสะอาด หลีก
เลี่ยงมูตรคูถไปจนหางไกลฉะนั้น, หากวา คนพึงรูจัก
สรีระของเธอเชนเดียวกับฉันรูจกั ก็จะพากันหลบหลีก
เธอไปเสียหางไกล เหมือนบุคคลผูชอบสะอาดเห็นหลุม
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คูถในฤดูฝนแลว หลีกเลี่ยงไปเสียหางไกลฉะนั้น.
ขาแตสมณะผูมีความเพียรมาก ทานพูดอยางไรก็
เปนจริงอยางนั้น แตคนบางจําพวกยังจมอยูในรางกาย
อันนี้เหมือนกับโคเฒาที่จมอยูในตมฉะนั้น.
ผูใดประสงคยอมอากาศดวยขมิ้น หรือดวยน้าํ ยอม
อยางอื่น การกระทําของผูนั้นก็ลําบากเปลา ๆ จิตของเรา
นี้ก็เสมอกับอากาศ เปนจิตตั้งมั่นดวยดีในภายใน เพราะฉะนั้น เธออยามาหวังความรักที่มีอยูในดวงจิต อันลามก
ของเธอจากฉันเลย เหมือนตัวแมลงถลาเขาสูกองไฟยอม
ถึงความพินาศฉะนั้น เธอจงดูรางกายอันกระดูก ๓๐๐ ทอน
ยกขั้นตั้งไว มีแผลทั่ว ๆ ไป อันบุญกรรมกระทําใหวิจิตร
กระสับกระสาย พวกคนพาลพากันดําริโดยมาก ไมมี
ความยัง่ ยืนมั่นคงอยูเลยนี้เถิด.
เมื่อทานพระสารีบุตรเถระ ผูเพียบพรอมไปดวยอุฏฐานะเปนอันมาก มีศีลสังวรเปนตน นิพพานไปแลว ก็
เกิดเหตุนาสะพึงกลัวขนพองสยองเกลา สังขารทั้งหลาย
ไมเที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเปน
ธรรมดา เกิดขึ้นแลวก็ดับไป ความที่สังขารเหลานั้น
สงบระงับเปนสุข ชนเหลาใดพิจารณาเห็นเบญจขันธ
โดยความเปนของแปรปรวน และโดยไมใชตัวตน ชน
เหลานัน้ ชื่อวา แทงตลอดธรรมอันละเอียด เหมือนนาย
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ขมังธนูยิงขนทรายจามรีถูกดวยลูกศรฉะนั้น อนึ่ง ชนผู
มีความเพียรเหลาใด พิจารณาเห็นสังขารทัง้ หลายโดย
ความเปนของแปรปรวนและโดยไมใชตัวตน ชนผูมีความ
เพียรเหลานั้น ชื่อวาแทงตลอดธรรมอันละเอียด เหมือน
นายขมังธนูยิงขนทรายจามรีถูกดวยลูกศรฉะนั้น.
ภิกษุผูมีสติ ควรรีบละเวนความพอใจรักใครในกามารมณเสีย เหมือนบุคคลรีบถอนหอกออกจากตน และ
เหมือนบุคคลรีบดับไฟซึ่งไหมอยูบนศีรษะตนฉะนั้น ภิกษุ
ผูมีสติควรรีบละเวนความกําหนัดในภพเสีย เหมือนบุคคล
รีบถอนหอกออกจากกายตน และเหมือนบุคคลที่รีบดับ
ไฟซึ่งไหมอยูบนศีรษะตนฉะนั้น เราเปนผูอันพระผูม-ี
พระภาคเจา ซึ่งไดทรงอบรมพระองคมาแลว ผูทรงไวซงึ่
พระสรีระอันมีในทีส่ ุดทรงตักเตือนแลว จึงทําปราสาท
ของนางวิสาขามิคารมารดาใหหวั่นไหว ดวยปลายนิ้วเทา
บุคคลปรารภความเพียรอันยอหยอนแลวพึงบรรลุนิพพาน
อันเปนเหตุปลดเปลื้องกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งปวง ดวย
กําลังความเพียรอันนอยก็หาไม แตพึงบรรลุไดดวยความ
เพียรชอบ ๔ ประการ ก็ภิกษุหนุมนี้ นับวาเปนบุรุษ
ผูสูงสุด ชนะมารพรอมทั้งพาหนะแลว ทรงรางกาย
อันมีในที่สุด สายฟาทั้งหลายฟาดลงไปตามชองภูเขา
เวภารบรรพต และภูเขาบัณฑวบรรพต สวนอาตมาเปน
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บุตรของพระพุทธเจา ผูไมมใี ครเปรียบ ผูค งที่ ไดเขา
ไปสูชองภูเขาเจริญฌานอยู อาตมาเปนผูสงบระงับ
ยินดีแตในธรรมอันเปนเครื่องเขาไปสงบระงับ อยูแต
ในเสนาสนะอันสงัด เปนมุนี เปนทายาทของพระพุทธเจาผูประเสริฐ เปนผูอันทาวมหาพรหมพรอมทั้งเทวดา
กราบไหว ดูกอนพราหมณ ทานจงไหวพระกัสสปะผูสงบ
ระงับ ผูยินดีแตธรรมอันสงบ อยูในเสนาสนะอันสงัด
เปนมุนี เปนทายาทแหงพระพุทธเจาผูประเสริฐที่สุด
อนึ่ง ในหมูมนุษยทั้งปวง ผูใดเปนกษัตริย หรือเปน
พราหมณสืบวงศตระกูลมาเปนลําดับ ๆ ตั้ง ๑๐๐ ชาติ
ถึงพรอมดวยไตรเพท. ถึงแมจะเปนผูเลาเรียนมนต
เปนผูถึงฝงแหงเวท ๓ การกราบไหวผนู ั้นแมบอย ๆ
ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ ซึ่งจําแนกออก ๑๖ ครั้ง ของบุญที่
ไหวพระกัสสปะนี้เพียงครั้งเดียวเลย ภิกษุใดเวลาเชาเขา
วิโมกข ๘ โดยอนุโลมและปฏิโลม ออกจากสมาบัตินั้น
แลวเที่ยวไปบิณฑบาต ดูกอนพราหมณ ทานอยารุก
รานภิกษุเชนนั้นเลย อยาไดทําลายตนเสียเลย ทานจง
ยังใจใหเลื่อมใสในพระอรหันตผคู งที่เถิด จงรีบประนม
อัญชลีไหวเถิด ศีรษะของทานอยาแตกไปเสียเลย พระโปฐิละไมเห็นพระสัทธรรม เพราะเปนผูถูกอวิชชาหุมหอ
ไวแลว เดินไปสูทางผิดซึ่งเปนทางคดไมควรเดิน พระ-
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โปฐิละหมกมุนอยูในสังขาร ติดอยูในลาภและสักการะ
ดังตัวหนอนที่ติดอยูในคูถ จึงเปนผูไมมีแกนสาร อนึ่ง
เชิญทานมาดูทานพระสาบุตรผูเพียบพรอมไปดวยคุณที่
นาดูนาชม ผูพนแลวจากกิเลสดวยสมาธิและปญญา
มีจิตตั้งมั่นในภายใน เปนผูปราศจากลูกศร สิ้น
สังโยชน บรรลุวชิ ชา ๓ ละมัจจุราชเสียได เปนพระทักขิเณยยบุคคลผูเปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของมนุษยทั้ง
หลาย เทวดาเปนอันมากที่มีฤทธิ์เดชเรืองยศศักดิ์นับ
จํานวนหมื่น พรอมดวยพรหมชั้นพรหมปุโรหิต ได
พากันมาประนมอัญชลีนมัสการพระโมคคัลลานเถระ
โดยกลาววา ขาแตทานผูเปนบุรุษผูอาชาไนย ขอนอบ
นอมแดทาน ขาแตทานผูเปนบุรุษอุดม ขอนอบนอม
แดทาน ขาแตทานผูนิรทุกข พระคุณเจามีอาสวะทั้ง
หลายสิ้นไป เปนทักขิเถยยบุคคล พระโมคคัลลานเถระ เปนผูอันมนุษยและเทวดาบูชาแลว เปนผูเกิด
โดยอริยชาติ ครอบงําความตายไดแลว ไมติดอยูใน
สังขาร เหมือนดอกบัวไมติดอยูในน้ําฉะนั้น พระโมคคัลลานเถระรูแจงโลกไดตั้งพันเพียงครูเดียว เสมอ
ดวยทาวมหาพรหม เปนผูชํานาญในคุณคืออิทธิฤทธิ์
ในจุติและอุปบัติของสัตว ยอมเห็นเทวดาทั้งหลายในกาล
อันสมควร ภิกษุใดทรงคุณธรรมชั้นสูงดวยปญญา ศีล
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และอุปสมะ ภิกษุนั้นคือพระสารีบุตรเปนผูสูงสุดอยาง
ยิ่ง แตเราเปนผูฉลาดในวิธีแสดงฤทธิ์ตาง ๆ เปนผูถึง
ความชํานาญในฤทธิ์ พึงเนรมิตอัตภาพชั่วขณะเดียวได
ตั้งแสนโกฏิ เราชื่อวาโมคคัลลานะโดยโคตร เปนผู
ชํานาญในสมาธิและวิชชา ถึงที่สุดแหงบารมี เปน
ปราชญในศาสนาของพระพุทธเจาผูอันตัณหาไมอาศัย มี
อินทรียม ั่นคง ไดตัดเครื่องจองจําคือกิเลสทั้งสิ้นเสีย
อยางเด็ดขาด เหมือนกับกุญชรชาติตัดปลอกที่ทําดวย
เถาหัวดวนใหขาดกระเด็นไปฉะนั้น เราคุน เคยกับพระศาสดา ฯ ล ฯ ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพขึ้นไดแลว เรา
บรรลุถึงประโยชนที่กุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตตองการ
นั้นแลว บรรลุถึงความสิ้นสังโยชนทั้งปวงแลว มารผู
มักประทุษราย เบียดเบียนพระสาวกนามวาวิธูระ และ
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงนามวากกุสันธะ แลวหมก
ไหมอยูในนรกใด นรกนั้นเปนเชนไร คือเปนนรกที่มีขอ
เหล็กตัง้ รอยและเปนที่ทําใหเกิดทุกขเวทนาเฉพาะตนทุก
แหง มารผูมักประทุษราย เบียดเบียนพระสาวกนามวา
วิธูระ และพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวากกุสันธะ
หมกไหมอยูในนรกใด นรกนัน้ เปนเชนนี้ ภิกษุใดเปน
สาวกแหงพระพุทธเจา รูกรรมและผลกรรมโดยประจักษ
ดูกอนมารผูมีธรรมดํา ทานเบียดเบียนภิกษุนั้นเขาก็จะ
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ตองประสบทุกขเปนแนแท วิมานทั้งหลายลอยอยูทาม
กลางมหาสมุทร ตัง้ อยูตลอดกัป มีสีเหมือนแกวไพฑูรย
เปนวิมานงดงามมีรัศมีพุงออกเหมือนเปลวไฟผุดผอง มี
หมูนางอัปสรผูมีผิวพรรณแตกตางกันเปนอันมากฟอนรํา
ภิกษุใดเปนสาวกแหงพระพุทธเจา รูกรรมและผลกรรม
โดยประจักษ ดูกอนมารผูมีธรรมดํา ทานเบียดเบียน
ภิกษุรูปนั้นเขา ก็จะตองประสบทุกขเปนแนแท ภิกษุรูป
ใดที่พระพุทธเจาทรงใชไปแลว ภิกษุสงฆเปนอันมาก
ก็เห็นอยู ไดทําปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดาให
หวั่นไหวไดดวยปลายนิ้วเทา ภิกษุใดเปนสาวกแหงพระพุทธเจา รูกรรมและผลแหงกรรมโดยประจักษ ดูกอน
มารผูมธี รรมดํา ทานเบียดเบียนภิกษุรูปนัน้ เขา ก็จะ
ตองประสบทุกขเปนแนแท ภิกษุใดมีอิทธิพลอันกลาแข็ง
ทําเวชยันตปราสาทใหหวั่นไหวไดดวยปลายนิ้วเทา และ
ยังเทพเจาทั้งหลายใหสลดใจ ภิกษุใดเปนสาวกแหง
พระพุทธเจา รูกรรมและผลกรรมโดยประจักษ ดูกอน
มารผูมธี รรมดํา ทานเบียดเบียนภิกษุรูปนัน้ เขา ก็
จะตองประสบทุกขเปนแนแท ภิกษุใดไตถามทาวสักกเทวราชที่เวชยันตปราสาทวา มหาบพิตรทรงทราบวิมุตติ
อันเปนที่สิ้นตัณหาบางหรือ ขอถวายพระพร ทาวสักกเทวราชถูกถามปญหาแลว ทรงพยากรณตามแนวเทศนา
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ที่พระศาสดาทรงแสดงแลวแกภิกษุนั้น ภิกษุใดเปน
สาวกแหงพระพุทธเจา รูกรรมและผลกรรมโดยประจักษ
ดูกอนมารผูมีธรรมดํา ทานเบียดเบียนภิกษุนั้นเขา ก็จะ
ตองประสบทุกขเปนแนแท ภิกษุใดสอบถามทาวมหาพรหมวา ดูกอนอาวุโส แมวนั นี้ทานยังมีความเห็นผิด
อยูเหมือนเมื่อกอนวา สุธรรมสภานี้มีอยูบนพรหมโลก
เทานั้น ที่ดาวดึงสพิภพไมมีหรือ หรือวาทานยังมี
ความเห็นผิดอยูเหมือนกอน คือทานยังเห็นอยูวาบน
พรหมโลกมีแสงสวางพวยพุงออกไดเองหรือ ครั้น
ทาวมหาพรหมถูกถามปญหาแลว ไดพยากรณตาม
ความเปนจริงแกภิกษุนั้นวา ขาแตพระคุณเจาผูนิรทุกข
ขาพเจาไมไดเห็นผิดเหมือนเมื่อกอน คือไมไดเห็นวา
บนพรหมโลกมีรัศมีพวยพุงออกไปไดเอง
ทุกวันนี้
ขาพเจาละทิ้งคําพูดที่วามานั้นเสียได กลับมีความเห็น
วาไมเที่ยง ภิกษุใดเปนสาวกของพระพุทธเจา รูกรรม
และผลกรรมโดยประจักษ ดูกอนมารผูมีธรรมดํา ทาน
เบียดเบียนภิกษุนั้นเขา ก็จะตองประสบทุกขเปนแนแท
ภิกษุใดแสดงยอดขุนเขาสิเนรุราช ชมพูทวีปและปุพพวิเทหทวีป ใหหมูมนุษยชาวอมรโคยานทวีปและชาว
อุตตรกุรุทวีปเห็นกันดวยวิโมกข ภิกษุใดเปนสาวกของ
พระพุทธเจา รูก รรมและผลกรรมโดยประจักษ ดูกอน
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มารผูมีธรรมดํา ทานเบียดเบียนภิกษุรูปนัน้ เขา ก็จะ
ตองประสบทุกขเปนแนแท ไฟไมไดตั้งใจวาเราจะไหม
คนพาลเลย แตคนพาลรีบเขาไปหาไฟอันลุกโพลงให
ไหมตนเองฉันใด ดูกอนมาร ทานประทุษรายพระตถาคตนั้นแลว ก็จักเผาตนเอง เหมือนกับคนพาลถูก
ไฟไหมฉันนั้น แนะมารผูชาติชั่ว ตัวทานเปนมาร
คอยแตประทุษรายพระตถาคตพระองคนั้น ก็ตองพบ
แตสิ่งซึง่ ไมใชบุญ หรือทานเขาใจวา บาปไมใหผลแก
เรา แนะมารผูมุงแตความตาย เพราะทานไดทําบาป
มาโดยสวนเดียว จะตองเขาถึงทุกขตลอดกาลนาน
ทานจงอยาคิดรายตอพระพุทธเจา และภิกษุทั้งหลาย
ผูสาวกของพระพุทธเจาอีกตอไปเลย พระมหาโมคคัลลานเถระไดคุกคามมารที่ปาเถสกฬาวันดังนี้แลว ลําดับ
นั้น มารนั้นเสียใจจึงไดหายไป ณ ที่นั้นเอง.
ไดยินวา ทานพระมหาโมคคัลลานเถระ ไดภาษิตคาถาดังพรรณนา
มาฉะนี้แล.
โดยลําดับนี้ ทานพระธรรมสังคาหกาจารย ไดยกขึ้นรวบรวมไว
เปนหมวดเดียวกันฉะนี้แล.
บรรดาคาถาเหลานั้น ๔ คาถามีอาทิวา อารฺิกา ดังนี้ ทาน
กลาวดวยอํานาจการใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลาย. บทวา อารฺิกา
ความวา ชื่อวา ภิกษุผูอยูปาเปนวัตร เพราะการหามเสนาสนะใกลบาน
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แลวสมาทานอารัญญิกธุดงค, ชื่อวา ผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร เพราะหาม
สังฆภัตแลวสมาทานบิณฑปาติกธุดงค คือยังอัตภาพใหเปนไปดวยบิณฑบาตที่ตนไดในลําดับเรือน. บทวา อฺุฉาปตฺตาคเต รตา ความวา ยินดี
เฉพาะบิณฑบาตที่มาถึงในบาตร คือที่นับเนื่องในบาตร ดวยการเที่ยว
แสวงหา ไดแกยินดี คือสันโดษดวยบิณฑบาตนั้นนั่นเอง. บทวา ทาเรมุ
มจฺจุโน เสน ความวา เราจะถอนพาหนะคือกิเลสอันเปนเสนาของมัจจุราช
จากการนําตนเขาเปนสหายในกิเลสอันยังความฉิบหายใหเกิด. บทวา อชฺฌตฺต สุสมาหิตา ความวา เปนผูตั้งใจมั่นดีในอารมณอันเปนภายใน,
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวถึงอุบายเครื่องทําลายของมัจจุราชนั้น.
บทวา ธุนาม ความวา เราจะกําจัดคือ ทําลาย.
บทวา สาตติกา ความวา ผูมีอันกระทําเปนไปติดตอ คือมีความ
เพียรเปนไปติดตอดวยภาวนา.
ทานกลาว ๔ คาถา มีอาทิวา อฏิกงฺกลกุฏิเก ดังนี้ ดวย
อํานาจโอวาทหญิงแพศยาผูเขาใกลเพื่อประเลาประโลมตน. บรรดาบท
เหลานั้น บทวา อฏิกงฺกลกุฏิเก ความวา ซึ่งกระทอมอันสําเร็จดวย
โครงกระดูก. บทวา นฺหารุปสิพฺพิเต ความวา รอยรัดไวโดยรอบดวย
เสนเอ็น ๙๐๐ เสน ทานแสดงไววา คนทั้งหลาย ยกทอนไมผูกดวย
เถาวัลยเปนตน กระทําใหเปนกุฏิไวในปา ก็ทา นผูกดวยโครงกระดูก
อันนาเกลียดอยางยิ่ง และผูกกระทําไวดวยเสนเอ็นอันนาเกลียดอยางยิ่ง
ทีเดียว และมันเปนของนาเกลียด ปฏิกูลอยางยิ่ง.
บทวา ธิรตฺถุ ปูเร ทุคฺคนฺเธ ความวา เต็มคือเปยมไปดวยสิ่ง
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อันนาเกลียดมีประการตางๆ มีผมและขนเปนตน นาติเตียนทานผูมี
กลิ่นเหม็นกวานั้น คืออาการที่นาติเตียนจงมีแกทาน. บทวา ปรคตฺเต
มมายเส ความวา ก็สรีระนี้ เปนที่ตั้งขึ้นของหัวฝในเบื้องบน เปนความ
ลําบากแกทานผูมีกลิ่นเหม็นอยางนี้ เปนของไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น
นาเกลียด ถือเอาไดแตสิ่งปฏิกูล. ทานกระทําความสําคัญวา กเฬวระ
เชนนั้นนั่นแหละ และกเฬวระที่เปนรางกายของสุนัขบาน สุนัขจิ้งจอก
และหมูหนอนเปนในที่อื่นวาเปนของเรา.
บทวา คูถภสฺเต ความวา เปนเสมือนถุงหนังอันเต็มไปดวยคูถ.
บทวา ตโจนทฺเธ ความวา หุมหอดวยหนัง คือสิ่งที่เปนโทษปกปด
ไวเพียงผิวหนัง. บทวา อุรคณฺฑิปสาจินี ความวา มีฝที่ตั้งขึ้นที่อก
เปนเสมือนปศาจเพราะเปนสิ่งที่นากลัว และนํามาซึ่งความพินาศ. บทวา
ยานิ สนฺทนฺติ สพฺพทา ความวา มีชอง ๙ ชอง มีแผล ๙ แหง
ไหลออก คือซาน ไดแกหลั่งของที่ไมสะอาดออกตลอดกาลทุกเมื่อ คือ
ตลอดคืนและวัน.
บทวา ปริพนฺธ ความวา เปนการผูกพันดวยสัมมาปฏิบัติ. บท
วา ภิกฺขุ ความวา ผูเห็นภัยในสงสาร เปนผูม ีกิเลสอันทําลายแลว
เวนกิเลสนั้นใหหางไกล ไมกระทําความสําคัญวาเปนของเรา. ศัพทวา จ
ในบทวา มีฬฺห จ ยถา สุจิกาโม นี้ เปนเพียงนิบาต, อธิบายวา
ผูชื่อวา เปนภิกษุ ยอมเปนเหมือนคนมีชาติสะอาด ปรารถนาแตสิ่ง
สะอาดเทานั้น อาบน้ําสระผม เห็นของสกปรก เวนเสียใหหางไกล
ฉะนั้น.
บทวา เอวฺเจ ต ชโน ชฺา ยถา ชานามิ ต อห
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ความวา มหาชนพึงรูกองแหงของอันไมสะอาดที่รูกันวา รางกายอยางนี้
พึงเวนมันเสียใหหางไกล คือใหไกลทีเดียว เหมือนเรารูตามความเปน
จริงฉะนั้น. บทวา คูถฏานว ปาวุเส อธิบายวา เหมือนบุคคล
ผูชอบสะอาด เห็นหลุมคูถอันเปนของไมสะอาด ซึ่งเปอนในฤดูฝนเปน
นิรันตรกาล พึงเวนเสียใหหางไกล. ก็เพราะเหตุที่ภิกษุไมรูตามความ
เปนจริง ฉะนั้น เธอจึงจมอยูในกองคูถคือรางกายนั้น ยกศีรษะขึ้น
ไมได.
เมื่อพระเถระประกาศโทษในรางกายอยางนี้แลว
หญิงแพศยา
นั้นละอาย กมหนาลง ตั้งความเคารพในพระเถระ กลาวคาถาวา
เรื่องนั้นยอมเปนอยางนั้น มหาวีระ ไดยืนนมัสการพระเถระอยูแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอตฺถ เจเก ความวา สัตวบางพวก ยอม
จมอยูคือถึงความวาเหวใจ เพราะมีความของอยูเปนกําลังในกายนี้ แมมี
สภาวะเปนของปฏิกูลปรากฏอยูอยางนี้. อธิบายวา เหมือนโคแกจมอยู
ในเปอกตมฉะนั้น คือเหมือนโคพลิพัทตัวมีกําลังทุรพล ตกอยูในทอง
เปอกตมใหญ ยอมถึงความวอดวายนั่นแล.
พระเถระเมื่อแสดงกะนางอีกวา ดูกอนทานผูเชนเรา ขอปฏิบัติ
เห็นปานนี้ไรประโยชน นํามาซึ่งความคับแคนทีเดียว จึงกลาว ๒ คาถา
โดยนัยมีอาทิวา อากาสมฺหิ ดังนี้. หมวดสองแหงคาถานั้นมีอธิบายดังนี้
บุคคลใดพึงสําคัญเพื่อจะยอมอากาศดวยขมิ้น หรือดวยเครื่องยอมอยางอื่น
กรรมนั้นของบุคคลนั้น เปนบอเกิดแหงความคับแคน คือพึงนํามาซึ่ง
ความคับแคนแหงจิตเทานั้น ฉันเดียวกันกับการประกอบการงานในสิ่ง
มิใชวิสัยฉะนั้น.
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บทวา ตทากาสสม จิตฺต ความวา จิตของเรานี้นั้น เสมอกับอากาศ
คือตั้งมั่นดวยดีในภายใน โดยภาวะไมของอยูในอารมณไหน ๆ เพราะฉะนั้น เธออยามาหวังความรักที่มีอยูในดวงจิตอันลามก อธิบายวา เธอ
อยามาหวังความรักในคนเชนเรา ผูชื่อวามีจิตเลว เพราะจมอยูในกาม
ทั้งหลาย. บทวา อคฺคิขนฺธว ปกฺขมิ า แปลวา เหมือนแมลงมีปกคือ
ตั๊กแตน เมื่อบินสูกองไฟ ยอมถึงความพินาศทางเดียว ทานแสดงวา
คําอุปไมยอันยังอุปมาใหถึงพรอมของทานนี้ก็ฉันนั้น.
เจ็ดคาถาวา ปสฺส จิตฺตกต ดังนี้เปนตน ทานเห็นหญิงแพศยา
นั้นนั่นแลแลวกลาววา ดวยอํานาจใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลายผูมีจิตวิปลาส,
หญิงแพศยานั้นฟงแลวเปนผูเกอ หนีไปโดยหนทางที่ตนมาแลวนั่นแล.
สี่คาถาวา ตทาสิ เปนตน ทานกลาวปรารภปรินิพพานของทาน
พระสารีบุตรเถระ. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อเนกาการสมฺปนฺเน
ความวา บริบูรณดวยประการมีศีลสังวรเปนตนเปนอเนก.
บทวา สุขุม เต ปฏิวิชฺฌนฺติ ความวา พระโยคีเหลานั้น ชื่อวา
ยอมแทงตลอดธรรมอันละเอียดอยางยิ่ง ถามวา เหมือนอะไร ? เหมือน
นายขมังธนูยิงขนทรายจามรีถูกดวยลูกศร อธิบายวา เหมือนนายขมังธนู
ยิงถูกปลายขนทราย ที่แบงเปน ๗ สวนเหลือเพียงสวนเดียว ดวยแสงสวาง
แหงสายฟา เพราะความมืดมิดแหงอันธการในราตรี. เพื่อเฉลยคําถามวา
คนเหลานั้นคือคนเหลาไหน ? ทานจึงกลาววา ชนเหลาใดพิจารณาเห็น
ขันธ ๕ โดยความเปนอื่น ไมใชโดยความเปนตน. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา ปรโต แปลวา โดยความเปนอนัตตา. จริงอยู บทวา ปรโต นั้นเปน
บทแสดงถึงบทที่เปนปฏิปกษตออัตตศัพท. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา
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โน จ อตฺตโต ดังนี้. ดวยคํานั้น ทานกลาวถึงการตรัสรูดวยการกําหนดรู
ทุกขสัจ ดวยอํานาจอริยมรรคอันเจริญแลวดวยอนัตตา. แตพึงเห็น
วา ทานกลาวการแทงตลอดดวยดีถึงการตรัสรูธรรมนอกนี้ โดยภาวะที่
แยกจากอัตตานั้น. แตอาจารยบางพวกกลาววา อุปาทานขันธ ๕ ชื่อวา
ปเร เพราะเปนตัวกระทําความพินาศ แลวกลาววา ทานกลาวขันธทั้งหมด
ไวชอบแทโดยพิเศษดวยคําวา เห็นโดยเปนอื่น. บทวา ปจฺจพฺยาธึสุ
แปลวา แทงตลอด.
คาถาที่ ๑ วา สตฺติยา วิย โอมฏโ ทานกลาวปรารภพระติสสเถระ
คาถาที่ ๒ ทานกลาวปรารภพระวัฑฒมานเถระ, คาถาเหลานั้นมีอรรถ
ดังกลาวแลวในหนหลังแล.
คาถาวา โจทิโต ภาวิตตฺเตน ทานกลาวปรารภ ปาสาทกัมปนสูตร
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา ภาวิตตฺเตน สรีรนฺธมิ ธารินา
ทานกลาวหมายถึงพระผูมีพระภาคเจา.
สองคาถาวา นยิท สถิลมารพฺภ ทานกลาวปรารภภิกษุหนุมผูมี
ชื่อวา เวทะ ผูมีความเพียรเลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สิถิลมารพฺภ ความวา กระทําความยอ
หยอนคือไมทําความเพียร. บทวา อปฺเปน ถามสา ความวา บุคคลพึง
บรรลุพระนิพพานนี้ ดวยกําลังความเพียรอันนอยหาไดไม. แตพึงบรรลุ
ดวยความเพียร ในสัมมัปปธาน ๔ อันใหญนั่นแล.
สองคาถาวา วิวรมนุปภ ดังนี้เปนตน ทานกลาวปรารภความวิเวก
แหงตน. บรรดาบทเหลานั้นวา พฺรหฺมุนา อภิวนฺทิโต ทานเปนผูอัน
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มหาพรหม และมนุษยโลกพรอมดวยเทวโลกเปนผูพรอมหนาเชยชมและ
นมัสการแลว.
หาคาถาวา อุปสนฺต อุปรต ดังนี้เปนตน ทานเห็นทานพระมหากัสสปเถระผูเขาไปสูกรุงราชคฤหเพื่อบิณฑบาต เห็นพราหมณผูเปน
มิจฉาทิฏฐิ ผูเปนหลานของพระสารีบุตรเถระ ผูยืนมองดูอยูวา เราเห็น
คนกาลกิณีแลว เพื่อจะกําจัดการวารายพระอริยเจา ดวยความอนุเคราะห
แกเธอวา พราหมณนี้ อยาฉิบหายเลยดังนี้ จึงสงเธอไป กลาววาเธอจงไหว
พระเถระดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชาติสต คจฺเฉ ความวา
พึงเขาถึง ๑๐๐ ชาติ. บทวา โสตฺติโย ไดแก ผูเ กิดเปนชาติพราหมณ
บทวา เวทสมฺปนฺโน ไดแก ผูสมบูรณดวยญาณ (ปญญา). บทวา
เอตสฺส ไดแก พระเถระ. ก็ในขอนี้มีความสังเขปดังตอไปนี้ :- ผูใด
เขาถึงชาติพราหมณ ๑๐๐ ชาติ ที่เกิดขึ้นแลวไมเจือปน ดวยอํานาจการเกิด
ตามลําดับ และในชาตินั้นถึงความสําเร็จในวิชาแหงพราหมณทั้งหลาย
พึงเปนผูถึงฝงแหงเวท ๓ และพึงบําเพ็ญพราหมณวัตร การแสวงหาวิชา
นั้นของเขา ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ ของบุญที่สําเร็จดวยการไหว ดวยการ
ไหวพระมหากัสสปเถระนั่น บุญอันสําเร็จดวยการไหวนั่นแล มีผลมาก
กวานั้นแล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฏ วิโมกฺขานิ ไดแก วิโมกข ๘ มีรูปฌานเปนตน จริงอยู รูปฌานที่ไดดวยอํานาจภาวนา ทานเรียกวา วิโมกข
เพราะอาศัยความหลุดพนดวยดี จากปจจนิกธรรม และความเปนไปอัน
ปราศจากความสงสัยในอารมณ ดวยอํานาจความยินดียิ่ง, แตนิโรธสมาบัติ
ทานเรียกวาวิโมกข เพราะหลุดพนจากธรรมอันเปนขาศึกอยางเดียว แต
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ในที่นี้พึงทราบวา ทานหมายเอาฌานเทานั้น. บทวา อนุโลม ปฏิโลม
ความวา ตั้งแตปฐมฌานจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ชือ่ วา อนุโลม
ตั้งแตเนวสัญญานาสัญญายตนฌานจนถึงปฐมฌาน ชื่อวา ปฏิโลม. บทวา
ปุเรภตฺต ไดแก ในกาลกอนแตภัตกิจนั่นแล. บทวา อผสฺสยี ไดแก เขา
สมาบัติอันเกลื่อนกลนดวยอาการและขันธมิใชนอย. บทวา ตโต ปณฺฑาย
คจฺฉติ ความวา ออกจากสมาบัตินั้น หรือหลังจากการเขาสมาบัตินั้น
บัดนี้จึงเที่ยวไปบิณฑบาต เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวหมายเอาการปฏิบัติ
ของพระเถระที่เปนไปในวันนั้น, ก็พระเถระปฏิบัติอยางนั้นนั่นแลทุกวัน ๆ.
บทวา ตาทิส ภิกขฺ ุ มาสาทิ ความวา ทานกลาวคุณของภิกษุ
เชนใด ทานอยารุกรานภิกษุเชนนั้น คือเห็นปานนั้น ไดแก ผูตรัสรู
ตามพระพุทธเจาคือพระมหาขีณาสพ. บทวา มาตฺตาน ขณิ พฺราหฺมณ
ความวา ทานอยาขุดตนดวยการรุกราน คืออยาทําลายกุศลธรรมของตน
ดวยการเขาไปวารายพระอริยเจา. บทวา อภิปฺปสาเทหิ มน ความวา
จงยังจิตของตนใหเลื่อมใสวา สมณะนี้ดีหนอ. บทวา มา เต วิชฏิ มตฺถก
ความวา ศีรษะของทานอยาแตก ๗ เสี่ยง ดวยความผิดที่ตนทําในการวาราย
พระอริยเจานั้น. เพราะฉะนั้นทานจงรีบประคองอัญชลีไหวโดยพลันทีเดียว
เพราะกระทําการตอบแทนทานฉะนี้แล. พราหมณฟงดังนั้นแลว กลัว
สลดใจเกิดขึ้นชูชันขอขมาโทษพระเถระในขณะนั้นนั่นเอง.
สองคาถาวา เนโส ปสฺสติ เปนตน ความวา ทานเห็นภิกษุชื่อวา
โปฏฐิละ ผูไมปฏิบัติโดยชอบ กระทํามิจฉาชีพ แลวกลาวดวยอํานาจการ
โจทนทวง. บรรดาบทเหลานั้น บทวา เนโส ปสฺสติ สทฺธมฺม ความวา
ภิกษุโปฏิฐิละนั้น ไมเห็นธรรมคือมรรคผลและนิพพาน ของทานสัตบุรุษ
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ทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน. เพราะเหตุไร ? เพราะภิกษุโปฏฐิละถูก
สงสารหุมหอไว คือถูกอวิชชาอันเปนเครื่องผูกคือสงสารเปนตนหุมหอไว
จึงเกิดในอบาย แลนไปสูทางเบื้องต่ํา คือทางอันเปนที่ไปในภายใต
ชื่อทางคด เพราะเปนไปตามกิเลสที่เปนกลลวงและหัวดื้อ คือแลน ได
แกเปนไปตามมิจฉาชีพ ชื่อวาเปนทางคดเพราะเปนทางผิด.
บทวา กิมีว มีฬฺหสลฺลิตฺโต ความวา หมกมุนอยู คือทวมทับ
อยูในสังขารอันเจือดวยของไมสะอาดคือกิเลส เหมือนหนอนกินคูถติดอยู
ดวยคูถโดยรอบฉะนั้น. บทวา ปคาฬฺโห ลาภสกฺกาเร ความวา ติดอยู
คือหมกอยูในลาภและสักการะโดยประการดวยอํานาจตัณหา. บทวา ตุจฺโฉ
คจฺฉติ โปฏิโล ความวา ภิกษุโปฏฐิละเปนผูเปลาคือไมมีสาระ เพราะไม
มีอธิศีลสิกขาไป คือเปนไป.
สองคาถาวา อิมฺจ ปสฺส เปนตน ทานสรรเสริญทานพระสารีบุตร
กลาวไวแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิมฺจ ปสฺส ความวา ทานเห็นทาน
พระสารีบุตรเถระแลว มีจิตเลื่อมใส รองเรียกจิตตน. บทวา สุทสฺสน
ความวา เปนการเห็นดีดวยความเพียบพรอมดวยอเสขธรรมและศีลขันธ
และดวยความเพียบพรอมดวยสาวกบารมีญาณ. บทวา วิมุตตฺ  อุภโตภาเค
ความวา โดยรูปกายแหงอรูปสมาบัติ โดยนามกายดวยมรรค อธิบายวา
หลุดพนแลว ดวยสวนแหงวิกขัมภนวิมุตติและสมุจเฉทวิมุตตินั้นนั่นเอง
ตามสมควร. มีวาจาประกอบความวา ทานจงดู ทานผูชื่อวามีลูกศรไปปราศ
แลว เพราะไมมีลูกศรคือราคะเปนตนโดยประการทั้งปวง. ชือ่ วา ผูสิ้น
กิเลสเครื่องประกอบสัตวในภพ. ชื่อวา ผูไดวิชชา ๓ เพราะบรรลุวชิ ชา ๓
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อันบริสุทธิ์ดวยดี ชื่อวา ผูละมัจจุราชเสียได เพราะหักรานมัจจุราช
เสียได.
คาถาวา เอเต สมฺพหุลา เปนตน ทานพระสารีบุตรเถระ เมื่อ
สรรเสริญพระมหาโมคคัลลานเถระ ไดกลาวไวแลว . บรรดาบทเหลานั้น
บทวา ปูชิโต นรเทเวน ความวา ผูอ ันนระและเทพทั้งหลายบูชาแลว
ดวยการบูชาอยางยิ่ง. บทวา อุปฺปนฺโน มรณาภิภู ความวา เปนผูเกิด
ขึ้นในโลก ครอบงํามรณะดํารงอยู, อีกอยางหนึ่ง เปนผูเกิดโดยชาติ
อันเปนอริยะ คืออันพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนตนเหตุ. อันเทพยิ่งกวา
นระบูชาแลว จริงอยู พระสัมมาสัมพุทธเจา เปนนระคือเปนมนุษยดวย
กรรมกอน แมภายหลังไดเปนเทพอันสูงสุด คือเปนเทพยิ่งกวาเทพ
โดยชาติอันเปนอริยะ เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกวา นรเทโว ทานผูเปน
เทพยิ่งกวานระ คือพระผูมีพระภาคเจาเกิดขึ้นแลวดวยอํานาจการสรรเสริญ คืออุบัติแลวในโลกครอบงํามรณะ คือเปนผูครอบงํามรณะ เสื่อม
จากมัจจุราช. อธิบายวา ยอมไมติดในสังขาร ดวยการฉาบทาดวยตัณหา
และทิฏฐิ เหมือนดอกบัวไมติดอยูดวยน้ําฉะนั้น, อธิบายวา ไมอาศัยแลว
ในอารมณแมไรๆ.
บทวา ยสฺส แกเปน เยน. บทวา มุหุตฺเต แปลวา ในกาลเพียง
ขณะเดียว. บทวา สหสฺสธา แปลวา มี ๑,๐๐๐ ประการ. บทวา โลโก
ไดแก โอกาสโลก. จริงอยูในขอนี้มีอธิบายดังตอไปนี้วา ๑,๐๐๐ แหง
โลกธาตุ เชนกับพรหมโลกของทาวมหาพรหมชื่อสพรหมกัป อันทานพระมหาโมคคัลลานะใดผูมีฤทธิ์มาก รูแจงแลวโดยชอบ คือรูแลวโดยประจักษ
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ในขณะเดียวเทานั้น และมีความชํานาญในจุตูปปาตญาณ เพราะถึง
พรอมดวยฤทธิ์ อันถึงความเปนวสีมีอาวัชชนวสีเปนตน.
บทวา กาเล ปสฺสติ ความวา เทวดายอมมองเห็นดวยจักษุอัน
เปนทิพย ในกาลอันสมควรแกเรื่องนั้น.
ทานพระมหาโมคคัลลานะ เมื่อประกาศคุณของตน จึงไดกลาว
คาถามีอาทิวา สาริปุตฺโตว ดังนี้.
บรรดาคาถาเหลานั้น คาถาวา สาริปุตฺโตว มีความสังเขปดังตอไป
วา ภิกษุใดถึงฝงคือถึงความสิ้นสุด คือความอุกฤษฏดวยปญญา เพราะ
ถึงพรอมดวยปญญา ดวยศีล เพราะถึงพรอมดวยศีล ดวยความสงบ เพราะ
ถึงพรอมดวยความสงบกิเลส ภิกษุนนั้ คือพระสารีบุตร ผูถึงที่สุดยิ่งดวย
คุณมีปญญาเปนตนกวาสาวกทั้งหลาย. เพราะทานถึงความอุกฤษฏอยางยิ่ง
ดวยปญญา ดวยศีล. ทานเปนผูมีคุณมีปญญาเปนตนเปนอยางยิ่ง ขอวา
มีคุณมีปญญาเปนตนนั้นเปนอยางยิ่ง ไมมีคุณธรรมอื่นยิ่งกวานั้น. แต
พระเถระไดกลาวคํานี้เพื่อแสดงวา เราเปนผูสูงสุดดวยสมาธิเหมือนพระสารีบุตรเปนผูสูงสุดดวยปญญาฉะนั้น เพราะเหตุนั้นนั่นแล ทานจึงกลาว
คํามีอาทิวา โกฏิสตสหสฺสสฺส ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขเณน นิมฺมิเน ความวา พึงนิรมิต
คือพึงสามารถเพื่อจะนิรมิตอัตภาพดังแสนโกฏิโดยขณะเดียวเทานั้น. เรา
ไมมีหนาที่ในการนิรมิตนั้น. บทวา วิกุพฺพนาสุ กุลโล วสีภูโตมฺหิ
อิทฺธิยา ความวา ไมใชเปนผูฉลาดในวิกุพพนาอิทธิอันสําเร็จดวยใจอยาง
เดียวเทานั้นก็หาไม เรายังเปนผูถึงความชํานาญดวยฤทธิ์แมทั้งหมด.
บทวา สมาธิวิชฺชาวสิปารมีคโต ความวา เปนผูถึงแลวซึ่งบารมี
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คือที่สุด โดยความเปนผูชํานาญในสมาธิอันมีวิตกและมีวิจารเปนตน และ
ในวิชชามีปพุ เพนิวาสญาณเปนตน. เปนที่ตั้งแหงทานผูเวนจากตัณหา
นิสัยเปนตน คือถึงความเปนผูสูงสุดดวยคุณตามที่กลาวแลวในพระศาสนา.
ชื่อวา ผูเปนนักปราชญ เพราะเพียบพรอมดวยปญญา ชื่อวา โมคคัลลานะ
เพราะเปนโมคคัลลานโคตร ชื่อวา มีอินทรียตั้งมั่นแลว เพราะมีอินทรีย
ตั้งมั่นดวยดี ตัดเครื่องผูกคือกิเลสทั้งสิ้นเสียได เหมือนชางเชือกประเสริฐ
ตัดเครื่องผูกที่ทําดวยเถาหัวดวนไดโดยงายดายฉะนั้น. พระเถระเมื่อจะ
คุกคามมารผูเขาไปสูทองแลวออกตามลําดับแลวมายืนอยู ไดกลาวคาถา มี
อาทิวา กีทิโส นิรโย อาสิ ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา กีทิโส ความวา
เปนประการเชนไร ? บทวา ยตฺถ ทุสฺสี ความวา มารผูมีชอื่ อยางนี้วา
ทุสสี ในนรกใด. บทวา อปจฺจถ ความวา หมกไหมดวยไฟในนรก.
บทวา วิธุร สาวก ความวา อัครสาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระนาม
วา กกุสันธะ ชื่อวา วิธรุ ะ. บทวา อาสชฺช ความวา ทุบตีเบียดเบียน.
บทวา กกุสนฺธฺจ พฺราหฺมณ ความวา กระทบกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา กกุสันธะ. มารเขาสิงกุมาร ซัดกอนกรวดเฉพาะ
พระผูมีพระภาคเจา ตกลงบนศีรษะของพระเถระ.
บทวา สต อาสิ อโยสงฺกุ ความวา ไดยินวา สัตวผูเกิดใน
นรกนั้นมีอัตภาพถึง ๓ คาวุต. แมทสุ สีมารก็มีอัตภาพเชนนั้นเหมือนกัน.
ลําดับนั้น นายนิรยบาลทั้งหลาย ตางถือเอาหลาวเหล็กตั้ง ๑๐๐ อัน
ขนาดเทาลําตนตาล อันไฟลุกโชนรุง โรจนโชติชว งกลาววา ทานมีหัวใจ
ตั้งอยูที่นี้แหละ คิดทําบาป ดังนี้แลว จึงจัดเปนคนจํานวน ๕๐ คน ผินหนา
ไปทางเทา จํานวน ๕๐ คนผินหนาไปทางศีรษะ ตอกตรงกลางหัวใจ
๑

๑

๑. ม. มู. ๑๒/ขอ ๕๖๔.
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ย้ําเขาไป ๆ เหมือนคนตําปูนขาว ในรางสําหรับตําปูนขาวฉะนั้น ก็แลเมื่อ
ตําไปอยางนี้ ๕๐๐ ปจึงถึงที่สุดทั้ง ๒ ขาง แลวหวนกลับมาถึงกลางหัวใจอีก
๕๐๐ ป ทานหมายเอาขอนั้นจึงกลาววา มีขอเหล็กตั้ง ๑๐๐ อัน. บทวา
สพฺเพ ปจฺจตฺตเวทนา ไดแก ใหเกิดเวทนาเฉพาะของตนเองทีเดียว.
ไดยินวา เวทนานั้นเปนทุกขยิ่งกวาเวทนาในมหานรก คือเวทนาที่เกิดใน
อุสสทนรกเปนทุกขยิ่งกวาทุกขในมหานรก เหมือน ๗ วันในการบริหาร
เปนทุกขกวา ๗ วันในการดื่มดวยความเสนหา. ดวยบทวา อีทิโส นิรโย
อสิ นี้พึงแสดงนรกในที่นี้ดวยเทวทูตสูตร.
บทวา โย เอตมภิชานาติ ความวา ภิกษุใด มีอภิญญามาก ยอม
รูกรรมและผลแหงกรรมนี้ โดยประจักษเฉพาะหนา ดุจรูผลมะขามปอม
ที่วางไวบนฝามือฉะนั้น.
บทวา ภิกฺขุ พุทฺธสฺส สาวโก ความวา ภิกษุผูทําลายกิเลสไดแลว
เปนสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจา.
บทวา กณฺห ทุกฺข นิคจฺฉสิ ความวา ดูกอนมารชื่อวาผูมีธรรมดํา
เพราะประกอบดวยบาปธรรมอันดําโดยสวนเดียว ทานจักประสบทุกข.
บทวา มชฺเฌสรสฺมึ ความวา ไดยินวา วิมานที่เกิดโดยทําน้ํา
ตรงกลางมหาสมุทรใหเปนที่ตั้ง เปนวิมานดังอยูชั่วกัป. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา วิมานทั้งหลายตั้งอยูไดตลอดกัป ดังนี้เปนตน. วิมาน
เหลานั้น มีสีเหมือนแกวไพฑูรยและมีเปลวไฟโชติชวง เหมือนกองไฟ
แหงไมออที่ลุกโพลงบนยอดภูเขาฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น วิมานเหลานั้น
จึงสวางไสวพรั่งพรอมดวยรัศมีมากมาย. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา มีสี
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เหมือนแกวไพฑูรย งดงาม มีรัศมีพลุงออก เหมือนเปลวไฟ ดังนี้
เปนตน.
บทวา ปุถุ นานตฺตวณฺณิโย ความวา นางอัปสรเปนอันมาก มี
วรรณะตาง ๆ กัน โดยมีวรรณะเขียวเปนตน ยอมฟอนรําในวิมานเหลานั้น.
บทวา โย เอตมภิชานาติ ความวา ภิกษุใดยอมรูเรื่องวิมานนั้น
โดยแจมแจง. ก็เนื้อความนี้ พึงแสดงดวยเรื่องวิมานเปรตทั้งหลายเถิด.
บทวา พุทฺเธน โจทิโต ความวา อันพระสัมมาสัมพุทธเจา ตักเตือน
คือทรงสงไป.
บทวา ภิกฺขุสงฺฆสฺส เปกฺขโต ไดแก ภิกษุสงฆหมูใหญผูเห็นอยู.
บทวา มิคารมาตุปาสาท ปาทงฺคุฏเน กมปยิ ความวา เราทํา
มหาปราสาท ที่ประดับดวยหอง ๑,๐๐๐ หอง อันนางวิสาขามหาอุบาสิกา
สรางไวในบุพพาราม ใหไหวดวยนิ้วหัวแมเทาของตน. จริงอยู สมัยนั้น
เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูในปราสาทตามที่กลาวแลว ใน
บุพพาราม พวกภิกษุใหม ๆ จํานวนมากนั่งอยูบนปราสาทชั้นบน แมก็ไม
คํานึงถึงพระศาสดา เริม่ กลาวเดรัจฉานกถากัน พระผูมีพระภาคเจา
ทรงสดับดังนั้น จึงยังพวกภิกษุเหลานั้นใหสลดใจ ทรงประสงคจะทําให
เปนภาชนะสําหรับพระธรรมเทศนาของพระองค จึงตรัสเรียกทานพระ
มหาโมคคัลลานเถระมาวา โมคคัลลานะ เธอจงดูพวกภิกษุใหมที่พากัน
กลาวเดรัจฉานกถา. พระเถระไดฟงพระดํารัสนั้นแลว รูพระอัธยาศัย
ของพระศาสดา จึงเขาจตุตถฌานมีอาโปกสิณเปนอารมณ อันเปนบาท
ของอภิญญาแลว ออกจากฌานอธิษฐานวา จงมีน้ําเต็มโอกาสของปราสาท
เถิด แลวเอานิ้วหัวแมเทา กดยอดปราสาท, ปราสาท โอนเอียงไป
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ขางหนึ่ง. กดซ้ําอีก ก็เอียงไปอีกขางหนึ่ง. ภิกษุเหลานั้น พากัน
กลัวหวาดเสียว เพราะกลัวตกปราสาท จึงออกจากปราสาทนั้นไปยืนอยู
ณ ที่ใกลพระผูมีพระภาคเจา. พระศาสดาทรงตรวจดูอัธยาศัยของภิกษุ
เหลานั้นแลว ทรงแสดงธรรม. บรรดาภิกษุที่ไดฟงธรรมนั้น บางพวก
ดํารงอยูในโสดาปตติผล, บางพวกดํารงอยูในสกทาคามิผล, บางพวก
ดํารงอยูในอนาคามิผล, บางพวกดํารงอยูในอรหัตผล. เนื้อความนี้นั้น
พึงแสดงดวยปาสาทกัมปนสูตร.
บทวา เวชยนฺตปาสาห ความวา เวชยันตปราสาทนั้น ในภพ
ดาวดึงส สูงไดประมาณ ๑,๐๐๐ โยชน ประดับดวยเรือนยอดมีประตู
หลายพันประตู ที่ตั้งขึ้นในเมื่อทาวสักกะผูเปนจอมเทวดา ทรงชนะ
พวกอสูรในสงครามระหวางเทวดากับอสูร แลวประทับอยูทามกลาง พระนคร เปนปราสาทที่ไดนามวา เวชยันต เพราะบังเกิดสุดทายแหงชัยชนะ,
ทานหมายเอาปราสาทนั้น กลาววา เวชยันตปราสาท. ก็แมเวชยันตปราสาท
นั้น พระเถระนี้ก็ใหสั่นสะเทือนดวยนิ้วหัวแมเทา. จริงอยู สมัยหนึ่ง
ทาวสักกเทวราช เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ซึ่งเสด็จประทับอยูใน
บุพพาราม ทูลถามถึงวิมุตติคือความสิ้นตัณหา. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงวิสัชนาแกทาวสักกเทวราชนั้น, ทาวเธอไดสดับดังนั้น ดีใจ ราเริง
ถวายอภิวาทกระทําประทักษิณแลวเสด็จไปยังเทวโลกของพระองค. ลําดับ
นั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะคิดอยางนี้วา ทาวสักกะนี้ เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจา ทูลถามปญหาอันปฏิสังยุตดวยพระนิพพานอันลึกซึ้ง
เห็นปานนี้ และพระผูมีพระภาคเจา ก็ทรงวิสัชนาปญหานั้นแลว ทาวสักกะ
ทรงรูแลวเสด็จไป หรือวาไมรู. ถากระไรเราพึงไปยังเทวโลกแลว ให
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ทาวเธอรูเนื้อความนั้น. ทานพระมหาโมคคัลลานะนั้นไปยังภพดาวดึงส
ในบัดดลแลว ถามเนื้อความนั้นกะทาวสักกะผูเปนจอมของเทวดา. ทาวสักกะเปนผูประมาท เพราะทิพยสมบัติ จึงไดกระทําความฟุงซาน. เพื่อ
จะใหทาวสักกะทรงสลดพระทัย พระเถระจึงทําเวชยันตปราสาทใหสั่น
สะเทือน ดวยนิ้วหัวแมเทา. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา
ดูกอนเทวดา ภิกษุใดมีกาํ ลังฤทธิ์กลาแข็ง ทําเวชยันตปราสาทใหสั่นสะเทือน ดวยนิ้วหัวแมเทาและยัง
เทพเจาทั้งหลายใหสลดใจ.
ก็ความนี้ พึงแสดงดวยจูฬตัณหาสังขยวิมุตติสูตร. อาการที่ปราสาท
ไหว ทานกลาวไวแลวในหนหลังนั้นแล.
ดวยบทวา สกฺก โส ปริปุจฺฉติ นี้ ทานกลาวหมายเอาคําถามถึง
วิมุตติเพราะสิ้นตัณหาตามที่กลาวแลวนั่นแหละ. ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา ผูมีอายุ ทานรูวิมุตติเพราะสิ้นตัณหาบางหรือ ดังนี้.
คําวา ตสฺส สกฺโก วิยากาสิ นี้ ทานกลาวหมายเอาความ
ที่เมื่อพระเถระทําปราสาทใหสั่นสะเทือนแลว ทาวสักกะมีความสลดพระทัย.
ละความประมาทเสีย
ใสใจโดยความแยบคายแลวพยากรณปญหา.
จริงอยู ทาวสักกะนั้นกลาวแลวในคราวนั้น เฉพาะตามทํานองที่พระศาสดา
ทรงแสดงแลวนั้นแหละ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ทาวสักกะถูกถาม
แลวจึงพยากรณปญหาตามที่เปนจริง. บรรดาบทเหลานั้น บทวา สกฺก
โส ปริปุจฺฉติ ความวา พระโมคคัลลานเถระนั้นถามทาวสักกเทวราชวา
ความหลุดพนคือความหมดสิ้นตัณหาที่พระศาสดาทรงแสดงไวเปนความ
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หลุดพนที่ทาวเธอถือเอาชอบแลว. จริงอยู คําวา ปริปุจฺฉติ นี้ เปนคํา
กลาวถึงปจจุบัน แตใชในอรรถอันเปนอดีต. บทวา อป อาวุโส ชานาสิ
ความวา ผูมีอายุ ทานรูบางหรือ คือรูไหม. บทวา ตณฺหกฺขยวิมุตฺติโย
ความวา พระเถระถามวา พระศาสดาทรงแสดงวิมุตติความหมดสิ้น
ตัณหาแกทานไวโดยประการใด ทานรูโดยประการนั้นหรือ. อีกอยาง
หนึ่ง ดวยบทวา ตณฺหกฺขยวิมุตฺติโย นี้ พระเถระถามถึงเทศนา
ตัณหาสังขยวิมุตติสูตร.
บทวา พฺรหฺมาน ไดแก ทาวมหาพรหม. บทวา สุธมฺมาย
ิโต สภ ไดแก ที่สุธรรมสภา. ก็สภานี้เปนเฉพาะสุธรรมสภาใน
พรหมโลก, ไมใชในดาวดึงสพิภพ. ขึ้นชื่อวาเทวโลก เวนจากสุธรรมสภายอมไมมี. บทวา อชฺชาป ตฺยาวุโส สา ทิฏิ ยา เต ทิฏิ
ปุเร อหุ ความวา ใคร ๆ จะเปนสมณะหรือพราหมณก็ตาม ผูสามารถ
เขาไปยังพรหมโลกนี้ยอมไมมี, กอนแตพระศาสดาเสด็จมาในพรหมโลก
นี้ ทานไดมีทิฏฐิใด แมทุกวันนี้ คือแมขณะนี้ ทิฏฐินั้นก็ยงั ไมหายไป
หรือ. บทวา ปสฺสสิ วีติวตฺตนฺต พฺรหฺมโลเก ปภสฺสร ความวา
ทานเห็นแสงสวางของพระผูมีพระภาคเจาพรอมทั้งพระสาวก ผูอันพระสาวกทั้งหลายมีพระมหากัปปนะ และพระมหากัสสปะเปนตน หอมลอม
ผูประทับนั่งเขาเตโชธาตุ (มีแสง) พวยพุงอยูในพรหมโลก. จริงอยู
สมัยหนึ่ง
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทราบความคิดของพรหมผูนั่ง
ประชุมในสุธรรมสภาในพรหมโลก ผูคิดวา สมณะหรือพราหมณไร ๆ ผู
มีฤทธิ์อยางนี้ สามารถที่จะมาในพรหมโลกนี้ มีไหมหนอ. พระองคจึง
เสด็จไปในพรหมโลกนั้นแลว ประทับนั่งในอากาศเหนือเศียรของพรหม
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ทรงเขาเตโชธาตุเปลงแสงสวางอยู ทรงพระดําริใหพระมหาโมคคัลลานะ
เปนตนมาหา. ฝายพระมหาโมคคัลลานะเปนตนนั้น มาในที่นั้น
พรอมกับที่ทรงพระดําริ ถวายบังคมพระศาสดา รูพระอัธยาศัยของ
พระศาสดา จึงนั่งเขาเตโชธาตุองคละทิศ ๆ แลวเปลงโอภาสแสงสวาง
พรหมโลกทัง้ สิ้นจึงไดมีโอภาสแสงสวางเปนอันเดียวกัน. พระศาสดาทรง
ทราบวา พรหมมีจิตสงบ จึงทรงแสดงธรรมอันประกาศสัจจะ ๔.
ในเวลาจบเทศนา พรหมหลายพันองคดํารงอยูในมรรคและผลทั้งหลาย.
ทานหมายถึงเรื่องนั้น เมื่อจะทักทวงจึงกลาวคาถาวา ผูมีอายุ แมทุก
วันนี้ทิฏฐิของทานนั้น ดังนี้. ก็ขอความนี้ พึงแสดงโดยพกพรหมสูตร.
สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับ ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ก็สมัยนั้นแล
พรหมองคหนึ่งเกิดทิฏฐิชั่วชาลามกเห็นปานดังนี้วา สมณะหรือพราหมณ
ที่จะมาในพรหมโลกนี้ได ไมมีเลย.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความปริวิตกแหงใจของ
พรหมนั้นดวยพระทัยแลว ทรงหายไปจากพระวิหารเชตวันไปปรากฏใน
พรหมโลกนัน้ เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คูออกไป หรือ
คูแขนที่เหยียดเขามาฉะนั้น. ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงนั่งขัด
สมาธิในเวหาสเบื้องบนของพรหมนั้น.
ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะไดมีความคิดเชนนี้วา บัดนี้
๑

๑. ส. ส. ๑๕/ขอ ๕๗๓-๕๘๘.
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พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ที่ไหนหนอ. ทานพระมหาโมคคัลลานะ
ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูประทับนั่งขัดสมาธิในเวหาสเบื้องบนพรหมนั้น
ทรงเขาเตโชธาตุกสิณดวยจักษุเพียงดังทิพยบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย
ครั้นแลวจึงไดหายไปจากพระวิหารเชตวัน ไปปรากฏในพรหมโลกนั้น
เปรียบปานบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คูออกไป หรือคูแขนที่เหยียดเขามา
ฉะนั้น. ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะอาศัยทิศบูรพา นั่งขัด
สมาธิในเวหาสเบื้องบนของพรหมนั้น (แต) ต่ํากวาพระผูมีพระภาคเจา
เขาเตโชธาตุกสิณ.
ลําดับนั้น ทานพระมหากัสสปะไดมีความดําริดังนี้วา บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ที่ไหนหนอ. ทานพระมหากัสสปะไดเห็น
พระผูมีพระภาคเจา ทรงนั่งขัดสมาธิในเวหาสเบื้องบนของพรหมนั้น ทรง
เขาเตโชธาตุกสิณ ดวยจักษุเพียงดังทิพยอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย
จึงหายไปในพระวิหารเชตวันไปปรากฏในพรหมโลกนั้น เหมือนบุรุษมี
กําลัง ฯ ล ฯ ฉะนั้น. ครัง้ นั้นแล ทานพระมหากัสสปอาศัยทิศใตนั่งขัด
สมาธิในเวหาสเบื้องบนของพรหมนั้น (แต) ต่ํากวาพระผูมีพระภาคเจา
เขาเตโชธาตุกสิณ.
ลําดับนั้นแล ทานพระมหากัปปนะไดมีความดําริดังนี้วา บัดนี้
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ทีไ่ หนหนอ, ทานพระมหากัปปนะได
เห็นพระผูมีพระภาคเจา ทรงนั่งขัดสมาธิในเวหาสเบื้องบนของพรหมนั้น
ทรงเขาเตโชธาตุกสิณ ดวยจักษุเพียงดังทิพยอันบริสุทธิ์ลว งจักษุของ
มนุษย ครั้นแลวไดหายไปจากพระวิหารเชตวัน ไดปรากฏในพรหมโลก
นั้น เหมือนบุรุษมีกําลัง ฯ ล ฯ ฉะนั้น. ลําดับนั้นแล ทานพระมหา-
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กัปปนะ อาศัยทิศตะวันตกนั่งขัดสมาธิในเวหาสเบื้องบนของพรหมนั้น
(แต) ต่ํากวาพระผูมีพระภาคเจา เขาเตโชธาตุกสิณ.
ลําดับนั้นแล ทานพระอนุรุทธะไดมีความดําริดังนี้วา บัดนี้ พระ
ผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ที่ไหนหนอ, ทานพระอนุรุทธะไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งขัดสมาธิ ทรงเขาเตโชธาตุกสิณ ในเวหาสเบื้อง
บนของพรหมนั้น ดวยจักษุเพียงดังทิพยอันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย ครั้น
แลวไดหายไปจากพระวิหารเชตวัน ไดไปปรากฏในพรหมโลกนั้น เหมือน
บุรุษมีกําลัง ฯ ล ฯ ฉะนั้น. ลําดับนั้นแล ทานพระอนุรุทธะไดอาศัย
ทิศเหนือนั่งขัดสมาธิในเวหาสเบื้องบนของพรหมนั้น (แต) ต่ํากวาพระผูมีพระภาคเจา เขาเตโชธาตุกสิณ.
ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะพรหมนั้นดวย
คาถาวา
ดูกอนผูมีอายุ แมวันนี้ ทานก็ยังมีความเห็นผิดอยู
เหมือนเมื่อกอน ทานยังจะเห็นอยูหรือวาบนพรหมโลก
มีแสงสวางพวยพุงออกไดเอง.
พรหมกลาววา
พระคุณเจาผูนิรทุกข ขาพเจาไมไดเห็นผิดเหมือน
เมือ่ กอน ทีว่ าขาพเจาเห็นแสงสวางพวยพุงไปเองใน
พรหมโลก, ไฉนในวันนี้ขา พเจาจะพึงกลาววา " เรา
เปนผูเที่ยงเปนผูยั่งยืน " ดังนี้เลา
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทําพรหมนั้นใหสลดใจแลว
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ไดหายไปในพรหมโลกนัน้
ปรากฏในพระวิหารเชตวันเหมือนบุรุษมี
กําลัง ฯ ล ฯ ฉะนั้น.
ลําดับนั้นแล พรหมนั้นไดเรียกพรหมปาริสัชชะ พรหมพวก
รับใชองคหนึ่งมาวา แนะ ทานผูนิรทุกข มาเถิด ทานจงเขาไปหาทาน
พระมหาโมคคัลลานะจนถึงที่อยู ครั้นแลวจงกลาวกะทานพระมหาโมคคัลลานะอยางนี้วา ขาแตทานผูนิรทุกข สาวกทั้งหลายของพระผูมีพระภาค
เจาพระองคน้นั แมองคอื่น ๆ ที่มฤี ทธิ์มาก มีอานุภาพมาก เหมือนกับ
ทานพระมหาโมคคัลลานะ ทานพระกัสสปะ ทานพระกัปปนะ และทาน
พระอนุรุทธะ ยังมีอยูหรือ. พรหมปาริสัชชะนัน้ รับคําของพรหมนั้นวา
อยางนั้นทานผูนิรทุกข แลวเขาไปหาทานพระมหาโมคลัลลานะจนถึงที่อยู
ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระมหาโมคคัลลานะดังนี้วา ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข สาวกทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจา แมองคอื่นๆ
ที่มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากเหมือนทานพระโมคคัลลานะ พระกัสสปะ
พระกัปปนะ พระอนุรุทธะ ยังมีอยูหรือ.
ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะพรหมปาริสัชชะ
นั้นดวยคาถาวา
พระสาวกของพระพุทธเจาผูเปนพระอรหันตขีณาสพ
ไดวิชชา ๓ บรรลุอทิ ธิญาณ ฉลาดในเจโตปริยญาณ
ยังมีอยูเปนอันมาก.
ลําดับนั้นแล พรหมปาริสัชชะนั้นชื่นชมยินดีอนุโมทนาภาษิตของ
ทานพระมหาโมคคัลลานะแลว เขาไปหาพรหมนั้นจนถึงที่อยู ครั้นแลว
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ไดกลาวคํานี้กะพรหมนั้นวา ทานผูนิรทุกข ทานพระมหาโมคคัลลานะได
กลาวอยางนี้วา
พระสาวกของพระพุทธเจาผูเปนพระอรหันตขีณาสพ
ไดวิชชา ๓ บรรลุอิทธิูาณ ฉลาดในเจโตปริยญาณ
ยังมีอยูเปนจํานวนมาก.
พรหมปาริสัชชะไดกลาวคํานี้แลว และพรหมนั้นมีใจยินดี ชื่นชม
ภาษิตของพรหมปาริสัชชะนั้น ฉะนี้แล.
ทานหมายเอาเรื่องดังกลาวมานี้ จึงกลาววา ก็ขอความนี้พึงแสดง
โดยพกพรหมสูตร ดังนี้.
ดวยบทวา มหาเนรุโน กูฏ นี้ ทานกลาวถึงขุนเขาสิเนรุทั้งสิ้น
ทีเดียว โดยจุดเดนคือยอด. บทวา วิโมกฺเขน อผสฺสยิ อธิบายวา
บรรลุดวยความรูยิ่งอันเปนที่อาศัยแหงฌานและวิโมกข. บทวา วน ได
แกชมพูทวีป. จริงอยู ชมพูทวีปนั้น ทานเรียกวา วนะ เพราะมีวนะ
คือปามาก. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เปนใหญแหงชมพูทวีป.
บทวา ปุพฺพวิเทหาน ไดแก สถานที่แหงปุพพวิเทหทวีป อธิบายวา
ทวีปปุพพวิเทหะ. บทวา เย จ ภูมิสยา นรา ความวา พวกมนุษย
ชาวอปรโดยานกทวีป อุตตรกุรุกทวีป ชื่อวา คนผูนอนบนแผนดิน.
จริงอยู คนเหลานั้น ทานเรียกวา ภูมิสยะ ผูนอนบนแผนดิน เพราะ
ไมมีบานเรือน. เชื่อมความวา คนทั้งหมดแมนั้นไมบรรลุ. ก็ขอความ
นี้ พึงแสดงโดยการทรมานนันโทปนันทนาคราช :ไดยินวา สมัยหนึ่ง ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจาแลวจึงทูลนิมนตวา ขาแตพระองคผูเจริญ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 475

พรุงนี้ขอพระองคกับภิกษุ ๕๐๐ โปรดรับภิกษาหารในเรือนของขาพระองคเถิด พระเจาขา แลวไดหลีกไป, ก็วันนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ทรงตรวจดูหมื่นโลกธาตุในเวลาใกลรุง พญานาคนามวานันโทปนันทะ
มาสูคลองในหนาแหงพระญาณ. พระผูมีพระภาคเจาทรงรําพึงวา นาคราชนี้มาสูคลองในหนาพระญาณของเรา อะไรหนอจักเกิดมี ก็ไดทรง
เห็นอุปนิสัยแหงสรณคมน จึงทรงรําพึง (ตอไปอีก) วา นาคราชนี้
เปนมิจฉาทิฏฐิ ไมเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ใครหนอจะพึงปลดเปลื้อง
นาคราชนี้จากมิจฉาทิฏฐิได ก็ไดทรงเห็นพระโมคคัลลานะ.
แตนั้น เมื่อราตรีสวางแลว พระองคทรงกระทําการปฏิบัติ
พระสรีระแลว จึงตรัสเรียกทานพระอานนทมาวา อานนท เธอจง
บอกแกภิกษุ ๕๐๐ วา พระตถาคตจะเสด็จจาริกไปยังเทวโลก. ก็วัน
นั้น พวกนาคตระเตรียมภาคพื้นเปนที่มาดื่ม (โรงดื่มสุรา) เพื่อ
นันโทปนันทนาคราช. นันโทปนันทราคราชนั้น อันพวกนาคกางกั้น
ดวยเศวตฉัตรทิพย นพรัตนบัลลังกทิพย หอมลอมดวยนักฟอน ๓ พวก
และนาคบริษัท นั่งมองดูชนิดแหงขาวและน้ําที่เขาจัดวางไวในภาชนะ
ทิพยทั้งหลาย. ลําดับนัน้ แล พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําใหนาคราช
เห็น เสด็จบายพระพักตรไปยังดาวดึงสเทวโลก พรอมดวยภิกษุ ๕๐๐
โดยเฉพาะทางยอดวิมานของนาคราชนั้น.
ก็สมัยนั้นแล นันโทปนันทนาคราชเกิดความเห็นอันชั่วชา เห็น
ปานนี้ขึ้นวา พวกสมณะหัวโลนเหลานี้ เขา ๆ ออก ๆ ยังที่อยูของพวก
เทพดาวดึงส โดยทางเบื้องบนที่อยูของพวกเรา คราวนี้ ตั้งแตบัดนี้
ไปเราจะไมใหพวกสมณะเหลานี้โปรยขี้ตีนลงบนหัวของเราแลวไป จึงลุก
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ขึ้นไปยังเชิงเขาสิเนรุ ละอัตภาพนั้น เอาขนดวงรอบเขาสิเนรุ ๗ รอบ
แลวแผพังพานขางบน เอาพังพานคว่ําลงงําเอาภพดาวดึงสไว ทําใหมอง
ไมเห็น.
ลําดับนั้นแล ทานพระรัฏฐปาลไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาค
เจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อกอน ขาพระองคยืนอยูตรงประเทศนี้
มองเห็นเขาสิเนรุ เห็นวงขอบเขาสิเนรุ เห็นภพดาวดึงส เห็นเวชยันตปราสาท เห็นธงเบื้องบนเวชยันตปราสาท, ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุ
อะไรหนอ ปจจัยอะไรหนอ ซึ่งเปนเหตุใหขาพระองคไมเห็นภูเขา
สิเนรุ ฯ ล ฯ ไมเห็นธงเบื้องบนเวชยันตปราสาท ในบัดนี้. พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกวา รัฏฐปาละ นาคราชชื่อวา นันโทปนันทะนี้
โกรธพวกเธอจึงเอาขนดหางวงรอบเขาสิเนรุ ๗ รอบ เอาพังพานปด
ขางบนกระทําใหมืดมิดอยู. รัฏฐปาละทูลวา ขาพระองคขอทรมานนาคราช
ตนนั้น พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาไมทรงอนุญาต. ลําดับนั้นแล
ภิกษุแมทั้งหมดก็ลุกขึ้นโดยลําดับ คือ ทานพระภัททิยะ ทานพระราหุล
พระผูมีพระภาคเจาก็ไมทรงอนุญาต.
ในที่สดุ พระมหาโมคคัลลานะเถระ กราบทูลวา ขาพระองคขอ
ทรมานนาคราชนั้น พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวา
โมคคัลลานะ เธอจงทรมาน. พระเถระเปลี่ยนอัตภาพนิรมิตเปนรูป
นาคราชใหญ เอาขนดหางวงรอบนันโทปนันทนาคราช ๑๔ รอบ วาง
พังพานของตนลงบนยอดพังพานของนันโทปนันทนาคราชแลว กดเขากับ
เขาสิเนรุ. นาคราชบังหวนควัน. พระเถระกลาววา จะมีแตควันใน
รางกายของทานเทานั้นก็หามิได แมของเราก็มี แลวจึงบังหวนควัน.
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ควันของนาคราชไมเบียดเบียนพระเถระ แตควันของพระเถระเบียดเบียน
นาคราช. ลําดับนั้น นาคราชจึงโพลงไฟ. ฝายพระเถระกลาววา จะมี
แตไฟในรางกายของทานเทานั้นก็หาไม แมของเราก็มี จึงโพลงไฟ.
ไฟของนาคราชไมเบียดเบียนพระเถระ แตไฟของพระเถระเบียดเบียน
นาคราช. นาคราชคิดวา พระองคนี้กดเราเขากับเขาสิเนรุ แลวบังหวน
ควันและทําใหไฟโพลง จึงสอบถามวา ผูเจริญ ทานเปนใคร. พระเถระ
ตอบวา นันทะ เราแหละคือโมคคัลลานะ. นาคราชกลาววา ทานผูเจริญ
ทานจงดํารงอยูโดยภิกขุภาวะของตนเถิด.
พระเถระจึงเปลี่ยนอัตภาพนั้น แลวเขาไปทางชองหูขวาของนาคราชนั้น แลวออกทางชองหูซาย เขาทางชองหูซายแลวออกทางชองหู
ขวา. อนึ่ง เขาทางชองจมูกขวา ออกทางชองจมูกซาย เขาทางชอง
จมูกซายแลวออกทางชองจมูกขวา. ลําดับนั้น นาคราชไดอาปาก.
พระเถระจึงเขาทางปากแลวเดินจงกรมอยูภายในทอง ทางดานทิศตะวัน
ออกบาง ดานทิศตะวันตกบาง. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา โมคคัลลานะ
เธอจงใสใจ นาคมีฤทธิ์มากนะ. พระเถระกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ อิทธิบาท ๔ ขาพระองคเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทํา
ใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนดุจวัตถุที่ตั้ง ตั้งมั่นแลว สั่งสมไวแลว
ปรารภไวดีแลว. นันโทปนันทะจงยกไวเถิด พระเจาขา, นาคราชเชน
กับนันโทปนันทะ ตั้งรอยก็ดี ตั้งพันก็ดี ตั้งแสนก็ดี ขาพระองคก็พึง
ทรมานได.
นาคราชคิดวา เมือ่ ตอนเขาไป เราไมทันเห็น ในเวลาออกใน
บัดนี้ เราจักใสเขาในระหวางเขี้ยวแลวเคี้ยวกินเสีย ครั้นคิดแลวจึงกลาว
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วา ขอทานจงมาเถิดขอรับ อยาเดินไป ๆ มา ๆ ในภายในทอง ทํา
ขาพเจาใหลําบากเลย. พระเถระไดออกไปยืนขางนอก. นาคราชเห็นวา
นี้คือเขาละ จึงพนลมทางจมูก. พระเถระเขาจตุตถฌาน แมขุมขนของ
พระเถระ ลนก็ไมสามารถทําใหไหวได. นัยวา ภิกษุทั้งหลายที่เหลือ
สามารถทําปาฏิหาริยทั้งมวลได จําเดิมแตตน แตพอถึงฐานะนี้ จักไม
สามารถสังเกตไดรวดเร็วอยางนี้แลวเขาสมาบัติ เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงไมทรงอนุญาตใหภิกษุเหลานั้นทรมานนาคราช.
นาคราชคิดวา เราไมสามารถเพื่อจะทําแมขุมขนของสมณะนี้ให
ไหวไดดวยลมจมูก สมณะนั้นมีฤทธิ์มาก, พระเถระจึงละอัตภาพนิรมิต
รูปครุฑ แสดงลมครุฑไลติดตามนาคราชไป, นาคราชจึงละอัตภาพนั้น
นิรมิตรูปมาณพนอยแลวกลาววา ทานผูเจริญ กระผมขอถึงทานเปน
สรณะ ไหวเทาพระเถระ, พระเถระกลาววา นันทะ พระศาสดาเสด็จ
มาแลว ทานจงมา พวกเราจักไดไป. ทานทรมานนาคราชทําใหหมด
พยศแลวไดพาไปยังสํานักของพระศาสดา. นาคราชถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอถึง
พระองคเปนสรณะ. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ทานจงเปนสุขเถิด
นาคราช ดังนี้แลว อันหมูภิกษุหอมลอม ไดเสด็จไปยังนิเวศนของทาน
อนาถบิณฑฑิกเศรษฐี.
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุไร
พระองคจึงเสด็จมาสาย. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา โมคคัลลานะและ
นันโทปนันทะไดทําสงครามกัน . ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีทูลวา ก็ใคร
แพ ใครชนะ พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา โมคคัลลานะ
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ชนะ นันทะแพ. อนาถบิณฑิกเศรษฐีทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงรับภัตตาหารของขาพระองคตามลําดับแหง
เดียวตลอด ๗ วัน ขาพระองคจักกระทําสักการะแกพระเถระ ๗ วัน
แลวไดกระทํามหาสักการะแกภิกษุ ๕๐๐ มีพระพุทธเจาเปนประมุขตลอด
๗ วัน. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา พึงแสดงเนื้อความโดยการทรมาน
นันโทปนันทนาคราช.
บทวา โย เอตมภิชานาติ ความวา ยอมรูวิโมกขตามที่กลาวนี้
ดวยอํานาจกระทําการถูกตอง.
บทวา น เว อคฺคิ เจตยติ อห พาล ฑหามิ ความวา ไฟ
ยอมไมจงใจอยางนี้ คือยอมไมกระทําประโยคคือความพยายามเพื่อจะเผา
แตคนพาลคิดวา ไฟนี้มีความรอนนอย จึงถูกตองไฟที่ลุกโพลงประหนึ่ง
วาจะไมดับ จึงถูกไฟไหม ดูกอนมาร พวกเราก็เหมือนอยางนั้นนั่นแล
ประสงคจะแผดเผา ประสงคจะเบียดเบียนหามิได แตทานนั่นแหละ
มากระทบกระทั่งพระอริยสาวกผูเชนกับกองไฟ ชื่อวา ผูมาแลวอยางนั้น
เพราะอรรถวา มีการมาอยางนั้นเปนตน จักเผาตนเอง คือจักไมพนจาก
ทุกขอันเกิดจากการแผดเผา.
บทวา อปฺุ ปสวติ แปลวา ยอมไดเฉพาะบาปมิใชบุญ.
บทวา น เม ปาป วิปจฺจติ ความวา บาปยังไมใหผลแกเรา ดูกอน
มาร เหตุไรหนอ ทานจึงสําคัญอยางนี้วา บาปนี้ไมมี.
บทวา กโรโต เต จียเต ปาป ความวา บาปที่ทานกระทํา
อยูโดยสวนเดียว ยอมเขาไปกอความฉิบหาย ความทุกขตลอดกาลนาน.
บทวา มาร นิพฺพินฺท พุทฺธมฺหา ความวา ทานจงเบื่อหนาย คือ
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เหนื่อยหนายกรรมของผูอื่น จากพุทธสาวกผูตรัสรูอริยสัจ ๔. บทวา
อาส มากาสิ ภิกฺขุสุ ความวา ทานอยาไดทําความหวังนี้วา เราทํา
ราย คือเบียดเบียนภิกษุทั้งหลาย.
บทวา อิติ แปลวา อยางนั้น. บทวา มาร อตชฺเชสิ ความวา
ทานพระมหาโมคคัลลานะเถระกลาววา ดูกอนมาร ทานจงเหนื่อย
หนาย ฯ ล ฯ ในภิกษุทั้งหลาย. บทวา เภสกฬาวเน ไดแก ในปาอัน
มีชื่ออยางนี้. บทวา ตโต ไดแก เหตุคุกคาม. บทวา โส ทุมฺมโน
ยกโข ความวา มารนัน้ เสียใจไดหายไปในที่นั้นนั่นแหละ. คือไดถึง
การมองไมเห็น, ก็คาถานี้ทานตั้งไวในคราวสังคายนาพระธรรมวินัย.
ก็คําใดในที่นี้ทานไมจําแนกความไวในระหวาง ๆ คํานั้นงายทั้งนั้น เพราะ
อรรถวามีนัยดังกลาวไวในหนหลัง.
พระมหาเถระนี้ คุกคามมารอยางนี้แลว ไดกระทําอุปการะแก
เหลาสัตวไมทั่วไปกับพระสาวกอื่น ๆ เชนเที่ยวไปในเทวดา และเที่ยว
ไปในนรกเปนตน ในเวลาหมดอายุก็ปรินิพพานไป และเมื่อจะปรินิพพาน
แมจะไดตั้งปณิธานไวที่ใกลบาทมูลของพระผูมีพระภาคเจาอโนมทัสสี ตั้ง
แตนั้นไดกระทําบุญอันใหญยิ่งไวในภพนั้น ๆ ดํารงอยูในที่สุดแหงสาวกบารมี ก็ถกู พวกโจรที่เหลาเดียรถียส งไปเบียดเบียน เพราะกรรมเกา
ที่ตั้งขึ้นดวยอํานาจบาปกรรมที่ทําไวในระหวาง กระทําความลําบากแก
รางกายมิใชนอย จึงไดปรินิพพาน. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาวไวใน
อปทานวา :๑

๑. ขุ. อ. ๓๒/ขอ ๔.
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พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาอโนมทัสสี เปน
พระโลกเชษฐ เปนนระผูองอาจ อันเทวดาและภิกษุ
สงฆแวดลอม ประทับอยู ณ ภูเขาหิมวันต. พระผูม-ี
พระภาคเจาผูทรงเปนพระชินเจา เสด็จลงจากภูเขา
หิมวันตนั้นแลวเสด็จเที่ยวจาริกไป ทรงอนุเคราะหหมู
สัตวเสด็จเขาถึงกรุงพาราณสี. พระมหามุนีผูนําโลก
แวดลอมดวยพระขีณาสพ ๑,๐๐๐ ทรงสองทิศทั้งปวงให
สวางไสวไพโรจน.
ในคราวนัน้ เราเปนคฤหบดีอันสหายผูมีมหิทธิฤทธิ์
นามวาสรทะสงไป ไดเขารูปเฝาพระศาสดา. ครั้นแลว
ไดทูลนิมนตพระตถาคตสัมพุทธเจานําเสด็จไปยังที่อยู
ของตน ทําการบูชาพระมหามุนีอยู, เวลานั้นเรายัง
พระมหาวีรเจาผูประเสริฐกวาเทวดา เปนนระผูองอาจ
ผูเสด็จเขามาพรอมทั้งภิกษุสงฆ ใหอิ่มหนําดวยขาวและ
น้ํา.
พระมหาวีรเจาผูเปนพระสยัมภูอคั รบุคคลทรงอนุโมทนาแลว ประทับนั่งอยูในทามกลางภิกษุสงฆ ไดตรัส
พระคาถาเหลานี้วา ผูใดไดบชู าพระสงฆและไดบูชา
พระพุทธเจาผูนายกของโลก ดวยจิตอันเลื่อมใส ผูนั้น
จักไปสูเ ทวโลก จักเสวยเทวรัชสมบัติ ๗๗ ครั้ง จัก
เสวยราชสมบัติในแผนดิน ครอบครองพสุธา ๑๐๘ ครั้ง
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และจักเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๕ ครั้ง โภคสมบัติอันนับ
ไมถวนจักบังเกิดแกผูนั้นในขณะนั้น. ในกัปอันนับไม
ไดแตกัปนี้ พระศาสดาพระนามวาโคตมะโดยพระโคตร
ซึ่งสมภพในวงศของพระเจาโอกกากราช จักอุบัติขึ้นใน
โลก ผูนั้นเคลื่อนจากนรกแลว จักถึงความเปนมนุษย
จักเปนบุตรพราหมณ มีนามวา โกลิตะ ภายหลังอัน
กุศลมูลกระตุนเตือนแลวเขาจักออกบวช จักไดเปนพระสาวกองคที่สองของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาโคดม.
จักปรารภความเพียร มีใจสงบถึงความยอดเยี่ยมแหง
ฤทธิ์ กําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว เปนผูไมมีอาสวะจัก
ปรินิพพาน.
เราอาศัยมิตรชั่ว ตกอยูในอํานาจของกามราคะ มี
ใจอันโทษประทุษรายแลว ไดฆามารดาและบิดา. เรา
เขาถึงกําเนิดใด ๆ จะเปนนรกหรือมนุษยก็ตาม เพราะ
ความเปนผูพรั่งพรอมดวยกรรมอันลามก ตองเปนผูมี
ศีรษะแตกตาย นี้เปนผลกรรมครั้งสุดทายของเรา ภพ
สุดทายยอมดําเนินไป ผลกรรมเชนนี้จักมีแกเราในเวลา
ใกลจะตายแมในที่นี้.
เราหมั่นประกอบในวิเวก ยินดีในสมาธิภาวนา
กําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู. แม
แผนดินอันลึกซึ้งหนา ใคร ๆ กําจัดไดยาก เราผูถึง
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ความยอดเยี่ยมแหงฤทธิ์ พึงทําใหไหวไดดวยนิ้วหัวแมมอื
ซาย. เราไมเห็นอัสมิมานะ เราไมมีมานะ เรากระทํา
ความเคารพยําเกรง แมที่สุดในสามเณร.
ในกัปอันประมาณมิไดแตกัปนี้ เราสัง่ สมกรรมใด
เราไดบรรลุถึงภูมแิ หงกรรมนัน้ เปนผูถึงความสิ้นอาสวะ
แลว. คุณวิเศษเหลานี้ คือปฏิสมั ภิทา ๔ ฯ ล ฯ คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ฉะนี้แล.
จบอรรถกถามหาโมคคัลลานเถรคาถา
จบปรมัตถทีปนี
อรรถกถาเถรคาถา สัฏฐินิบาต.
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เถรคาถา มหานิบาต
๑. วังคีสเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระวังคีสเถระ

พระวังคีสเถระ เมือ่ บวชแลวใหม ๆ ไดเห็นสตรีหลายคนลวนแต
แตงตัวเสียงดงาม พากันไปวิหาร ก็เกิดความกําหนัดยินดี เมื่อบรรเทา
ความกําหนัดยินดีไดแลว จึงไดกลาวคาถา ๙ คาถาสอนตนเอง ความวา
[๔๐๑] ความตรึกทั้งหลาย กับความคะนองอยางเลวทราม
เหลานี้ไดครอบงําเราผูออกบวชเปนบรรพชิต เหมือนกับ
บุตรของคนสูงศักดิ์ซึ่งมีธนูมาก ทั้งไดศกึ ษาวิชาธนูศิลป
มาอยางเชี่ยวชาญ ยิงลูกธนูมารอบ ๆ ตัวเหลาศัตรู ผู
หลบหลีกไมทันตั้งพันลูกฉะนั้น. ถึงแมหญิงจะมามากยิ่ง
กวานี้ ก็จักทําการเบียดเบียนเราไมได เพราะเราไดตั้ง
อยูใ นธรรมเสียแลว ดวยวาเราไดสดับทางอันเปนที่ให
ถึงนิพพานของพระพุทธเจา ผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตยอยางชัดแจง ใจของเราก็ยินดีในทางนั้นแนนอน
ดูกอนมารผูชั่วราย ถาทานยังเขามารุกรานเราผูเปนอยู
อยางนี้ ทานก็จะไมไดเห็นทางของเราตามที่เราทําไมให
ทานเห็น.
ภิกษุควรละความไมยินดี ความยินดี และความตรึก
อันเกี่ยวกับบุตรและภรรยาเปนตนเสียทั้งหมดแลว ไม
ควรจะทําตัณหาดังปาชัฏในที่ไหน ๆ อีก เพราะไมมี
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ตัณหาดังปาชัฏ ชือ่ วาเปนภิกษุ. รูปอยางใดอยางหนึ่ง
ซึ่งอาศัยแผนดินก็ดี อยูใ นอากาศก็ดี และมีอยูใตแผนดิน
ก็ดี เปนของไมเที่ยงลวนแตคร่ําคราไปทั้งนั้น ผูที่แทง
ตลอดอยางนี้แลว ยอมเที่ยวไปเพราะเปนผูหลุดพน ปุถุชนทั้งหลายหมกมุน พัวพันอยูในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดฟง
โผฏฐัพพะที่มากระทบ และอารมณที่ไดทราบ ภิกษุควร
เปนผูไมหวั่นไหว กําจัดความพอใจในเบญจกามคุณ
เหลานี้เสีย เพราะผูใ ดไมติดอยูในกามคุณเหลานี้ บัณฑิต
ทั้งหลายกลาวผูนั้นวาเปนมุนี. มิจฉาทิฏฐิซงึ่ อิงอาศัยทิฏฐิ
๖๒ ประการ เปนไปกับดวยความตรึก อันไมเปนธรรม
ตั้งลงมัน่ ในความเปนปุถุชน. ในกาลไหน ๆ ผูใดไม
เปนไปในอํานาจของกิเลส ทั้งไมกลาวถอยคําหยาบคาย
ผูนั้นชือ่ วาเปนภิกษุ. ภิกษุผูเปนบัณฑิต มีใจมั่นคงมา
นมนานแลว ไมลวงโลก มีปญ
 ญารักษาตน ไมมีความ
ทะเยอทะยาน เปนมุนี ไดบรรลุสันติบทแลว หวังคอย
เวลาเฉพาะปรินิพพาน.
เมื่อพระวังคีสเถระกําจัดมานะที่เปนไปแกตนไวแลว เพราะอาศัย
คุณสมบัติ คือความมีไหวพริบของตน จึงไดกลาวคาถา ๔ คาถาตอไปอีก
ความวา
ดูกอนทานผูสาวกของพระโคดม ทานจงละทิ้งความ
เยอหยิ่งเสีย จงละทิง้ ทางแหงความเยอหยิ่งใหหมดเสีย
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ดวย เพราะผูหมกมุนอยูในทางแหงความเยอหยิ่ง จะ
ตองเดือดรอนอยูตลอดกาลชานาน. หมูสัตวผูยังมีความ
ลบหลูคณ
ุ ทาน ถูกมานะกําจัดแลวไปตกนรก หมูชนคน
กิเลสหนา ถูกความทะนงตัวกําจัดแลว พากันตกนรก
ตองเศราโศกอยูตลอดกาลนาน กาลบางครั้ง ภิกษุปฏิบัติ
ชอบแลว ชนะกิเลสดวยมรรค จึงไมตองเศราโศก ยังกลับ
ไดเกียรติคุณ และความสุข บัณฑิตทั้งหลายเรียกภิกษุ
ผูปฏิบตั ิชอบอยางนั้นวา เปนผูเห็นธรรม. เพราะเหตุนั้น
ภิกษุในศาสนานี้ไมควรมีกิเลสเครื่องตรึงใจ ควรมีแต
ความเพียรชอบ ละนิวรณแลวเปนผูบริสุทธิ์ และละ
มานะโดยไมเหลือแลว เปนผูสงบระงับ บรรลุที่สุดแหง
วิชชาได. ขาพเจาเรารอนเพราะกามราคะ และจิตใจ
ของขาพเจาก็เรารอนเพราะกามราคะเหมือนกัน ดูกอน
ทานผูสาวกของพระโคดม ขอพระคุณจงกรุณาบอกธรรม
เครื่องดับความเรารอนดวยเถิด.
ทานพระอานนทเถระกลาวคาถา ความวา
จิตของทานเรารอนก็เพราะความสําคัญผิด เพราะฉะนั้น ทานจงละทิ้งนิมิตอันงามซึ่งประกอบดวยราคะเสีย
ทานจงอบรมจิตใหมีอารมณอันเดียว ตั้งมั่นเด็ดเดี่ยว
ดวยการพิจารณาสิ่งทั้งปวงวาเปนของไมสวยงาม จง
อบรมกายคตาสติ จงเปนผูมากไปดวยความเบื่อหนาย
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ทานจงเจริญอนิมิตคานุปสสนา จงตัดอนุสัยคือมานะเสีย
แตนั้นทานจักเปนผูสงบระงับ เที่ยวไป เพราะละมานะ
เสียได.
คราวหนึ่ง พระวังคีสเถระเกิดความปลาบปลื้มใจในสุภาษิตสูตร
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวแลว จึงกราบทูลขึ้นในที่เฉพาะพระพักตรดวยคาถา ๔ คาถา ความวา
บุคคลควรพูดแตวาจา ที่ไมยังตนใหเดือดรอนเทานั้น
อนึ่ง วาจาใดที่ไมเบียดเบียนคนอื่น วาจานั้นแลเปนวาจา
สุภาษิต บุคคลควรพูดแตวาจาที่นารักใคร ทั้งเปนวาจา
ที่ทําใหราเริงได ไมพึงยึดถือวาจาชั่วชาของคนอื่น พึง
กลาวแตวาจาอันเปนที่รัก คําสัตยแลเปนวาจาไมตาย
ธรรมนีเ้ ปนของเกา สัตบุรุษทั้งหลายตั้งอยูแลวในคําสัตย
ทั้งที่เปนอรรถเปนธรรม พระพุทธเจาตรัสพระวาจาใด
เปนพระวาจาปลอดภัย เปนไปเพื่อบรรลุนิพพาน เพื่อทํา
ซึ่งที่สุดแหงทุกข พระวาจานั้นแลเปนวาจาสูงสุดกวา
วาจาทั้งหลาย.
ครั้งหนึ่ง พระวังคีสเถระกลาวคาถา ๓ คาถา ดวยอํานาจสรรเสริญ
พระสารีบุตรเถระ ความวา
ทานพระสารีบตุ รมีปญญาลึกซึ่ง เปนนักปราชญ เปน
ผูฉลาดในทางและมิใชทาง มีปญ
 ญามากแสดงธรรมแก
ภิกษุทั้งหลาย ยอบาง พิสดารบาง เสียงของทานผูกําลัง
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แสดงธรรมอยูไพเราะ เหมือนกับเสียงนกสาริกา มี
ปฏิภาณปรากฏรวดเร็ว เหมือนกับคลื่นในมหาสมุทร
เมื่อทานแสดงธรรมดวยเสียงอันนายินดี นาสดับฟง
ไพเราะจับใจ ภิกษุทั้งหลายไดฟงคําอันไพเราะ ก็มใี จ
ราเริงเบิกบาน พากันตั้งใจฟง.
ในวันเทศนาพระสูตรเนื่องในวันปวารณา ครั้งหนึ่ง พระวังคีสเถระเห็นพระบรมศาสดาซึ่งกําลังประทับอยู มีภิกษุหมูใหญหอมลอม จึง
กลาวคาถาชมเชยพระองคขึ้น ๔ คาถา ความวา
วันนี้วัน ๑๕ ค่ํา เปนวันปวารณาวิสุทธิ์ ภิกษุประมาณ
๕๐๐ รูปมาประชุมกัน ลวนแตเปนผูตัดเครื่องเกาะเกี่ยว
ผูกพันเสียไดสิ้น ไมมีความทุกข สิ้นภพสิ้นชาติแลว
เปนผูแสวงหาคุณธรรมอันประเสริฐทั้งนั้น พระเจาจักรพรรดิมหี มูอํามาตยหอมลอม เสด็จเลียบแผนดินอัน
ไพศาลนี้ มีมหาสมุทรเปนอาณาเขตไปรอบ ๆ ไดฉันใด
พระสาวกทั้งหลายผูมีวิชชา ๓ ละมัจจุราชไดแลว พา
กันเขาไปหอมลอมพระผูมีพระภาคเจา ผูทรงชนะสงคราม
แลว ผูน ําพวกชั้นเยี่ยมฉันนั้น พระสาวกทั้งมวลลวนแต
เปนพุทธชิโนรส ก็ในพระสาวกเหลานี้ไมมีความวางเปลา
จากคุณธรรมเลย ขาพระองคขอถวายบังคมพระองคผู
เผาพันธุแหงพระอาทิตย ผูทรงประหารลูกศร คือตัณหา
ไดแลว.
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ครั้งหนึ่ง ทานพระวังคีสเถระไดกลาวคาถา ๔ คาถา ชมเชยพระผูมีพระภาคเจา ซึ่งกําลังทรงแสดงธรรมอันเกี่ยวกับเรื่องนิพพานแกภิกษุ
ทั้งหลาย ความวา
ภิกษุมากกวาพัน ไดเขาไปเฝาพระสุคตเจาผูกําลัง
ทรงแสดงธรรมอันปราศจากธุลี คือนิพพานอันไมมีภยั
แตที่ไหน ๆ ภิกษุทั้งหลายก็พากันตั้งใจฟงธรรมอัน
ไพบูลย ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว พระสัมมาสัมพุทธเจาอันหมูภิกษุสงฆหอมลอม เปนสงางาม
แทหนอ พระผูม พี ระภาคเจาทรงพระนามวานาคะ ผู
ประเสริฐ ทรงเปนพระฤาษีสูงสุดกวาบรรดาฤาษี คือ
พระสาวกและพระปจเจกพุทธเจา ทรงโปรยฝนอมฤตธรรมรดพระสาวกทั้งหลาย คลายกับฝนหาใหญฉะนัน้
ขาแตพระมหาวีรเจา พระวังคีสสาวกของพระองคออก
จากที่พกั กลางวัน มาถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองคอยู ดวยประสงคจะเฝาพระองค.
คราวหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาทรงสดับภิกษุทั้งหลายสนทนากันวา
พระวังคีสะไมตั้งใจจะศึกษาเลาเรียน พระองคจึงตรัสพระคาถา ๔ พระคาถา ความวา
พระวังคีสะครอบงําทางผิดแหงกิเลสมารไดแลว ทั้ง
ทําลายกิเลสเครื่องตรึงใจไดสิ้นแลว จึงเที่ยวไปอยู เธอ
ทั้งหลายจงดูพระวังคีสะผูปลดเปลื้องเครื่องผูกเสียแลว ผู
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อันตัณหามานะทิฏฐิไมอิงแอบเลย ทั้งจําแนกธรรมเปน
สวน ๆ ไดดวยนั้น เปนตัวอยางเถิด พระวังคีสะไดบอก
ทางไวหลายประการ เพื่อใหขา มหวงนําคือกามเปนตน
เสีย ก็ในเมื่อพระวังคีสะไดบอกทางอันไมตายนั้นไวให
แลว ภิกษุทั้งหลายที่ไดฟงแลว ก็ควรเปนผูตั้งอยูในความ
เปนผูเห็นธรรม ไมงอนแงนคลอนแคลนในธรรม. พระวังคีสะเปนผูทําแสงสวางใหเกิดขึ้น แทงตลอดแลวซึ่ง
ธรรมฐิติทั้งปวง ไดเห็นพระนิพพาน แสดงธรรมอันเลิศ
ตามกาลเวลาไดอยางฉับพลัน เพราะรูมาเอง และทําให
แจงมาเอง. เมื่อพระวังคีสะแสดงธรรมดวยดีแลวอยางนี้
จะประมาทอะไรตอธรรมของทานผูรูแจงเลา เพราะเหตุ
นั้นแหละ ภิกษุพงึ เปนผูไมประมาทในคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ตั้งใจศึกษาไตรสิกขาดวย
ปฏิปทาอันเลิศในกาลทุกเมื่อเถิด.
ครั้งหนึ่ง พระวังคีสเถระ กลาวคาถาชมเชยทานพระอัญญาโกณฑัญญะ ๓ คาถา ความวา
พระอัญญาโกณฑัญญเถระ เปนผูตรัสรูตามพระพุทธเจา มีความเพียรอยางแกกลา ไดวิเวกอันเปนธรรม
เครื่องอยู เปนสุขเปนนิตย สิง่ ใดที่พระสาวกผูกระทํา
ตามคําสอนของพระศาสดาพึงบรรลุ สิ่งนัน้ ทั้งหมด ทาน
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พระอัญญาโกณฑัญญเถระ ผูไมประมาทศึกษาอยู ก็บรรลุ
ตามไดแลว ทานพระอัญญาโกณฑัญญเถระมีอานุภาพ
มาก มีวิชชา ๓ ฉลาดในการรูจ ิตของผูอื่น เปนทายาท
ของพระพุทธเจา ไดมาถวายบังคมพระยุคลบาทของ
พระบรมศาสดาอยู.
ครั้งหนึ่ง พระวิ่งคีสเถระ เมื่อจะกลาวชมเชยพระผูมีพระภาคเจา
และพระเถระทั้งหลาย มีพระมหาโมคคัลลานเถระเปนตน จึงไดกลาว
คาถา ๓ คาถา ความวา
เชิญทานดูพระพุทธเจาผูเปนจอมปราชญ เสด็จถึง
ฝงแหงความทุกข กําลังประทับอยูเหนือยอดเขากาลสิลา
แหงอิสคิ ิลิบรรพต มีหมูสาวกผูม ีวิชชา ๓ ละมัจจุราช
ไดแลวนั่งเฝาอยู พระมหาโมคคัลลานเถระผูเรื่องอิทธิฤทธิ์มาก ตามพิจารณาดูจิตของภิกษุผูมหาขีณาสพ
เหลานัน้ อยู ทานก็กําหนดไดวาเปนดวงจิตที่หลุดพนแลว
ไมมีอุปธิ ดวยใจของทาน ดวยประการฉะนี้. ภิกษุ
ทั้งหลายจึงไดพากันหอมลอมพระผูมีพระภาคเจาพระนาม
วา โคดม ผูทรงสมบูรณดวยพระคุณธรรมทุกอยาง ทรง
เปนจอมปราชญ เสด็จถึงฝงแหงทุกข ทรงเต็มเปยม
ดวยพระอาการเปนอันมาก.
คราวหนึ่ง ทานพระวังคีสเถระกลาวคาถาสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจา ซึง่ กําลังประทับอยูในทามกลางสงฆหมูใหญ เทวดาและนาค
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นับจํานวนพัน ที่ริมสระโบกขรณีชอื่ คัคครา ใกลเมืองจัมปา ๑ คาถา
ความวา
ขาแตพระมหามุนีอังคีรส พระองคไพโรจนลวงโลก
นี้กบั ทั้งเทวโลกทั้งหมดดวยพระยศ เหมือนกับพระจันทร
และพระอาทิตยที่ปราศจากมลทิน สวางจาอยูบนทองฟา
อันปราศจากเมฆหมอกฉะนั้น.
คราวหนึ่ง ทานพระวังคีสเถระพิจารณาดูขอปฏิบัติที่ตนไดบรรลุ
แลว เมื่อจะประกาศคุณของตน จึงกลาวคาถา ๑๐ คาถา ความวา
เมื่อกอนขาพระองครูกาพยกลอน เที่ยวไปในบาน
โนนเมืองนี้ แตเดี๋ยวนี้ ขาพระองค ไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง พระองคผูเปนมหามุนี เสด็จ
ถึงฝงแหงทุกข ไดทรงแสดงธรรมแกขาพระองค ขาพระองคฟงธรรมแลวเกิดความเลื่อมใส เกิดศรัทธา
ขาพระองคไดฟงพระดํารัสของพระองคแลว จึงรูแจงขันธ
อายตนะ และธาตุแจมแจงแลว ไดออกบวชเปนบรรพชิต
พระตถาคตเจาทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นมา เพือ่ ประโยชน
แกสตรีและบุรุษเปนอันมากหนอ ผูกระทําตามคําสั่งสอน
ของพระองค พระองคผูเปนมุนีไดทรงบรรลุโพธิญาณ
เพื่อประโยชนแกภิกษุและภิกษุณี ซึ่งไดบรรลุสัมมัตตนิยามหนอ พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย
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มีพระจักษุทรงแสดงอริยสัจ ๔ คือทุกข เหตุเกิดทุกข
ความดับทุกข และอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ
อันใหถงึ ความสงบระงับทุกข เพื่อทรงอนุเคราะหแกสตั ว
ทั้งปวง อริยสัจธรรมเหลานี้ พระองคทรงแสดงไวแลว
อยางไร ขาพระองคก็เห็นอยางนั้น มิไดเห็นผิดเพี้ยน
ไปอยางอื่น ขาพระองคบรรลุประโยชนของตนแลว ทํา
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว การที่ขาพระองค
ไดมาในสํานักของพระองค เปนการมาดีของขาพระองค
หนอ เพราะขาพระองคไดเขาถึงธรรมอันประเสริฐ ใน
บรรดาธรรมที่พระองคทรงจําแนกไวดีแลว ขาพระองค
ไดบรรลุถึงความสูงสุดแหงอภิญญาแลว มีโสตธาตุอัน
หมดจด มีวิชชา ๓ ถึงความเปนผูมีอิทธิฤทธิ์ เปนผู
ฉลาดในการกําหนดรูจิตของผูอื่น.
ครั้งหนึ่ง ทานพระวังคีสเถระนึกถึงพระนิโครธกัปปเถระ ผูเปน
พระอุปชฌายของตน ที่มรณภาพแลววา จะไดสําเร็จนิพพานหรือไม
จึงกราบทูลถามพระบรมศาสดาดวย ๑๒ คาถา ความวา
ขาพระองคขอทูลถามพระศาสดา ผูมีพระปญญาไม
ทราบวา ภิกษุรูปใดมีใจไมถูกมานะทําใหเรารอน เปนผู
เรืองยศ ตัดความสงสัยในธรรมที่ตนเห็นมาไดแลว ได
มรณภาพลงที่อัคคาฬววิหาร ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
ภิกษุรูปนั้นเปนพราหมณมาแตกําเนิด มีนามตามที่พระ-
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องคทรงประทานตั้งใหวา พระนิโครธกัปปเถระ ผูม ุงแต
ความหลุดพน ปรารภความเพียร เห็นธรรมอันมั่นคง
ไดถวายบังคมพระองคแลว ขาแตพระองคผูศากยะทรงมี
พระจักษุรอบคอบ แมขาพระองคทั้งหมดปรารถนาจะ
ทราบพระสาวกองคนั้น โสตของขาพระองคทั้งหลาย
เตรียมพรอมที่จะฟงพระดํารัสตอบ. พระองคเปนพระศาสดาของขาพระองคทั้งหลาย ซึ่งจะหาศาสดาอื่นเทียม
เทามิได ขาแตพระองคผูมีพระปญญากวางขวาง ขอ
พระองคทรงตัดความเคลือบแคลงสงสัย ของขาพระองค
ทั้งหลายเถิด และขอไดโปรดตรัสบอกพระนิโครธกัปปเถระผูป รินิพพานไปแลวแกขาพระองคดวย ขาแตพระองคผูมพี ระจักษุรอบคอบ ขอพระองคโปรดตรัสบอก ใน
ทามกลางแหงขาพระองคทั้งหลายเถิด เหมือนทาวสักกเทวราชผูมีพระเนตรตั้งพัน ตรัสบอกแกเทวดาทั้งหลาย
ฉะนั้น กิเลสเครื่องรอยรัดชนิดใดชนิดหนึ่งในโลกนี้ ที่
เปนทางกอใหเกิดความหลงลืม เปนฝายแหงความไมรู
เปนมูลฐานแหงความเคลือบแคลงสงสัย กิเลสเครื่อง
รอยรัดเหลานั้น พอมาถึงพระตถาคตเจายอมพินาศไป
พระตถาคตเจาผูมีพระจักษุยิ่งกวานรชนทั้งหลาย ก็ถา
พระผูมพี ระภาคเจา จะเปนบุรุษชนิดที่ทรงถือเอาแตเพียง
พระกําเนิดมาเทานั้นไซร ก็จะไมพึงทรงประหารกิเลส
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ทั้งหลายได คลายกับลมที่รําเพยพัดมาครั้งเดียว ไมอาจ
ทําลายกลุมหมอกทีห่ นาไดฉะนั้น โลกทั้งปวงที่มืดอยู
แลว ก็จะยิ่งมืดหนักลง ถึงจะมีสวางมาบาง ก็ไมสุกใส
ได นักปราชญทั้งหลายเปนผูกระทําแสงสวางใหเกิดขึ้น
ขาแตพระองคผูทรงปรีชา เหตุนั้น ขาพระองคจึงขอเขา
ถึงพระองค ผูที่ขา พระองคเขาใจวาทรงทําแสงสวางให
เกิดขึน้ ไดเองเชนนั้น ผูเห็นแจง ทรงรอบรูสรรพธรรม
ตามความเปนจริงได ขอเชิญพระองคโปรดทรงประกาศ
พระนิโครธกัปปเถระ ผูอุปชฌายะของขาพระองคที่
ปรินิพพานไปแลว ใหปรากฏในบริษัทดวยเถิด. พระผู-
มีพระภาคเจา เมือ่ ทรงเปลงพระดํารัส ก็ทรงเปลงดวย
พระกระแสเสียงกังวาน ที่เกิดแตพระนาสิก ซึ่งนับเขา
ในมหาบุรุษลักษณะดวยประการหนึ่ง อันพระบุญญาธิการ
ตบแตงมาดี ทั้งเปลงไดอยางรวดเร็วและแผวเบาเปน
ระเบียบ เหมือนกับพญาหงสทองทองเที่ยวหาเหยื่อ พบ
ราวไพรใกลสระน้ํา ก็ชูคอปองปกทั้งสองขึ้นสงเสียงอยู
คอย ๆ ดวยจะงอยปากอันแดงฉะนั้น ขาพระองคทั้งหมด
ตั้งใจตรง กําลังจะฟงพระดํารัสของพระองคอยู ขาพระองคจักเผยการเกิดและการตาย ที่ขาพระองคละมา
ไดหมดสิ้นแลว จักแสดงบาปธรรมทั้งหมดที่เปนเครื่อง
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กําจัด เพราะผูกระทําตามความพอใจของตน ๓ จําพวก
มีปุถุชนเปนตน ไมอาจเพื่อจะรูธรรมที่ตนปรารถนาหรือ
แสดงได สวนผูกระทําความไตรตรอง พิจารณาตาม
เหตุผลของตถาคตเจาทั้งหลาย สามารถจะรูธรรมที่ตน
ปรารถนาทั้งแสดงได พระดํารัสของพระองคนี้เปนไวยากรณอนั สมบูรณ พระองคตรัสไวดีแลวดวยพระปญญา
ที่ตรง ๆ โดยไมมีการเสียดสีใครเลย การถวายบังคม
ครั้งนี้เปนครั้งสุดทาย อันขาพระองคถวายบังคมดีแลว
ขาแตพระองคผูมีพระปญญาไมทราม พระองคทรงทราบ
แลวจะทรงหลงลมไปก็หามิได ขาแตพระองคผูมีพระวิริยะอันไมต่ําทราม พระองคตรัสรูอริยธรรมอันประเสริฐกวาโลกิยธรรมมาแลว ก็ทรงทราบพระเญยยธรรม
ทุกอยางไดอยางไมผิดพลาด ขาพระองคหวังเปนอยาง
ยิ่งซึ่งพระดํารัสของพระองค เหมือนกับคนที่มีรางอันชุม
เหงื่อคราวหนารอน ปรารถนาน้าํ เย็นฉะนั้น ขอพระองค
ทรงยังฝน คือพระธรรมเทศนาที่ขาพระองคเคยฟงมาแลว
ใหตกลงเถิด พระเจาขา ทานนิโครธกัปปะไดประพฤติ
พรหมจรรย เพื่อประโยชนใด ประโยชนของทานนั้น
เปนประโยชนไมเปลาแลหรือ ทานนิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานแลวหรือ ทานเปนพระเสขะยังมีเบญจขันธ
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เหลืออยู หรือวาทานเปนพระอเสขะผูหลุดพนแลว ขาพระองคขอฟงพระดํารัสที่ขาพระองคมุงหวังนั้น พระเจาขา.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาจะทรงพยากรณ จึงตรัสพระคาถา ๑ พระคาถา ความวา
พระนิโครธกัปปะไดตัดขาด ซึ่งความทะยานอยาก
ในนามและรูปนี้ กับทั้งกระแสแหงตัณหาอันนอนเนื่อง
อยูใ นสันดานมาชานานแลว ขามพนชาติและมรณะได
หมดสิน้ แลว พระผูมีพระภาคเจาผูประเสริฐสุดดวยพระจักษุทั้ง ๕ ไดตรัสพระดํารัสเพียงเทานี้.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบอยางนี้แลว ทานพระวังคีสเถระ
ก็ชื่นชมยินดีพระพุทธภาษิตเปนอยางยิ่ง จึงไดกราบทูลดวยอวสานคาถา
๔ คาถา ความวา
ขาแตพระองคผูเปนพระฤาษีองคที่ ๗ ขาพระองคนี้
ไดฟงพระดํารัสของพระองคแลวก็เลื่อมใส ทราบวา
คําถามที่ขาพระองคทูลถามแลว ไมไรประโยชน พระองคไมหลอกลวงขาพระองค.
สาวกของพระพุทธเจา มีปกติกลาวอยางใด ทํา
อยางนัน้ ไดตัดขายคือตัณหาอันกวางขวาง มั่นคง ของ
พญามัจจุราชผูเจาเลห ไดเด็ดขาด.
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ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ทานพระนิโครธกัปปเถระ
กัปปายนโคตร ไดเห็นมูลเหตุแหงอุปาทาน ขามบวงมาร
ที่ขามไดแสนยากไปไดแลวหนอ.
ขาแตพระองคผูสูงสุดกวาบรรดาสรรพสัตว ขาพระองคขอนมัสการทานพระนิโครธกัปปเถระ ผูเปน
วิสุทธิเทพ ลวงเสียซึ่งเทพดา อนุชาตบุตรของพระองค
มีความเพียรมาก เปนผูประเสริฐ ทั้งเปนโอรสของ
พระองคผูประเสริฐ.
ไดทราบวา ทานพระวังคีสเถระไดภาษิตคาถาทั้งหมดนี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบวังคีสเถรคาถาที่ ๑
จบมหานิบาต
ในมหานิบาตนี้ ปรากฏวาพระวังคีสเถระผูมีเชาว
เฉียบแหลมองคเดียว ไมมีรูปอืน่ ไดภาษิตคาถาไว ๗๑
คาถา
พระเถระ ๒๖๔ รูป ผูพระพุทธบุตร ไมมีอาสวะ
บรรลุนพิ พานอันเปนแดนเกษมแลว พากันบันลือสีหนาท
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ประกาศคาถาไวรวม ๑,๓๖๐ คาถาแลว ก็พากันนิพพาน
ไป เหมือนกองไฟที่สิ้นเชื้อแลวดับไป ฉะนีแ้ ล.
จบเถรคาถา

อรรถกถามหานิบาต
อรรถกถาวังคีสเถรคาถาที่ ๑
ในสัตตตินิบาต คาถาของทานพระวังคีสเถระ มีคําเริ่มตนวา
นิกฺขนฺต วต ม สนฺต ดังนี้. เรื่องนี้มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา ในกาลแหงพระปทุมุตตรพุทธเจา พระเถระนี้บังเกิดใน
ตระกูลมีโภคะมาก ในนครหังสวดี ไปวิหารฟงธรรม โดยนัยอันมีในกอน
นั่นแล ไดเห็นพระศาสดาทรงทั้งภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนงผูเลิศแหง
ภิกษุผูมีปฏิภาณ จึงกระทํากรรมคือบุญญาธิการแดพระศาสดา แลวกระทํา
ความปรารถนาวา แมเราก็พึงเปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูมีปฏิภาณใน
อนาคตกาล อันพระศาสดาทรงพยากรณแลว การทํากุศลจนตลอดชีวิต
ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลายในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดใน
ตระกูลพราหมณในเมืองสาวัตถี ไดนามวา วังคีสะ เรียนจบไตรเพท
ไดทําใหอาจารยโปรดปรานแลว ศึกษามนตชื่อวา ฉวสีสะ เอาเล็บเคาะ
ศีรษะศพ ยอมรูไดวาสัตวนี้บังเกิดในกําเนิดโนน.
๑

๑. บาลีเปนมหานิบาต.
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พวกพราหมณรูวา ผูนี้จะเปนทางหาเลี้ยงชีพของพวกเรา จึงพา
วังคีสะใหนั่งในยานพาหนะอันมิดชิด แลวทองเที่ยวไปยังคามนิคมและ
ราชธานี. ฝายวังคีสะก็ใหนําศีรษะแมของคนที่ตายไปแลวถึง ๓ ปมา เอา
เล็บเคาะแลวกลาววา สัตวนี้บังเกิดในกําเนิดโนน เพื่อจะตัดความสงสัย
ของมหาชน จึงใหไปพาเอาชนนั้นมาเลาคติ คือความเปนไปของตน ๆ
ดวยเหตุนั้น มหาชนจึงพากันเลื่อมใสยิ่งในวังคีสะนั้น.
วังคีสะนั้น อาศัยมนตนั้น ไดทรัพยรอยหนึ่งบาง พันหนึ่งบาง
จากมือของมหาชน. พราหมณทั้งหลายพาวังคีสะเที่ยวไปตามชอบใจ
แลว ไดกลับมาเมืองสาวัตถีอีกตามเดิม. วังคีสะไดสดับพระคุณทั้งหลาย
ของพระศาสดาไดมีความประสงคจะเขาเฝา. พวกพราหมณพากันหามวา
พระสมณโคดมจักทําทานใหวนเวียนดวยมายา. วังคีสะไมสนใจคําของ
พวกพราหมณ จึงเขาเฝาพระศาสดากระทําปฏิสันถารแลวนั่ง ณ สวนสุด
ขางหนึ่ง.
พระศาสดาตรัสถามวังคีสะวา ทานรูศิลปะบางอยางไหม ? วังคีสะ
ทูลวา พระเจาขา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองครูมนตชื่อฉวสีสะ,
ดวยมนตนั้น ขาพระองคเอาเล็บเคาะศีรษะแมของคนที่ตายไปถึง ๓ ป
แลวก็จักรูทที่ ี่เขาเกิด. พระศาสดาทรงแสดงศีรษะของผูบังเกิดในนรก
ศีรษะหนึ่งแกเขา ของผูเกิดในมนุษยศีรษะหนึ่ง ของผูเกิดในเทวโลก
ศีรษะหนึ่ง และของทานผูปรินิพพานแลวศีรษะหนึ่ง. วังคีสะนั้น เคาะ
ศีรษะแรกแลวกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ สัตวนี้บังเกิดในนรก
พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา ถูกตองวังคีสะ ทานเห็นถูกตอง จึงตรัส
ถาม (ศีรษะตอไป) วา สัตวนี้บังเกิดที่ไหน ? เขาทูลตอบวา บังเกิดใน
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มนุษยโลก. ตรัสถามศีรษะตอไปอีกวา สัตวนี้บังเกิดที่ไหน ? เขาทูล
ตอบวา บังเกิดในเทวโลก รวมความวา เขาทูลบอกสถานที่ที่สัตวแม
ทั้งหลายบังเกิดได. แตเขาเอาเล็บเคาะศีรษะของทานผูปรินิพพานไมเห็น
เบื้องตน ไมเห็นที่สุดเลย.
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสถามเขาวา วังคีสะ ทานไมสามารถหรือ ?
เขากราบทูลวา ขาพระองคขอใครครวญดูกอน แมจะรายมนตซ้ํา ๆ แลว
เคาะ จักรูไดอยางไรถึงคติของพระขีณาสพ ดวยการงานภายนอก ทีนั้น
เหงื่อก็ไหลออกจากกระหมอมของเขา เขาละอายใจจึงไดนิ่งอยู.
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสถามเขาวา ลําบากไหม วังคีสะ. วังคีสะ
กราบทูลวา พระเจาขา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคไมสามารถ
จะรูที่ที่เกิดของทานผูนี้ ถาพระองคทรงทราบ โปรดตรัสบอก. พระศาสดา
ตรัสวา วังคีสะ เรารูขอนี้ดวย ทั้งรูย ิ่งไปกวานี้ดวย แลวไดตรัสคาถา ๒
คาถานี้วา
บุคคลใดรูแจงจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย โดย
ประการทั้งปวง เรากลาวบุคคลนั้นผูไมของ ผูไปดีแลว
ผูรูแลววา เปนพราหมณ.
เทวดา คนธรรพ และมนุษยทั้งหลาย ไมรูคติของ
บุคคลใด เราเรียกบุคคลนั้น ผูห มดอาสวะ ผูเปนพระอรหันตวา เปนพราหมณ.
วังคีสะกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถาอยางนั้น ขอจง
ประทานวิชชานั้นแกขาพระองค ดังนี้แลวแสดงความยําเกรงนั่งอยู ณ ที่
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ใกลพระศาสดา. พระศาสดาตรัสวา เราใหแกคนผูมีเพศเหมือนกับเรา
วังคีสะคิดวา เราควรจะกระทําอยางใดอยางหนึ่ง แลวเรียนเอามนตนี้
จึงไดกลาวกะพราหมณทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย เมื่อขาพเจาบวชก็อยา
เสียใจ ขาพเจาเรียนเอามนตนี้แลว จักเปนผูเจริญที่สุดในชมพูทวีปทั้งสิ้น
แมทานทั้งหลายก็จักเจริญไดเพราะมนตนั้น จึงเขาไปเฝาพระศาสดาทูลขอ
บรรพชา เพื่อตองการมนตนั้น. ก็ในเวลานั้น ทานพระนิโครธกัปปเถระ
ไดอยูในที่ใกลพระผูมีพระภาคเจา, พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงสั่งพระนิโครธกัปปะเถระวา นิโครธกัปปะ เธอจงใหวังคีสะนั่นบวช. ทาน
นิโครธกัปปะไดใหวังคีสะนั้นบวชตามอาณัติของพระศาสดา.
ลําดับนั้น พระศาสดาไดตรัสวา เธอจงเรียนบริวารของมนตกอน
แลวจึงตรัสบอกทวัตติงสาการกรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐาน แกพระ
วังคีสะนั้น. พระวังคีสะนั้นสาธยายทวัตติงสาการอยูแล จึงเริ่มตั้งวิปสสนา
พวกพราหมณไดพากันเขาไปหาพระวังคีสะแลวถามวา ทานวังคีสะผูเจริญ
ทานไดศึกษาศิลปะในสํานักของพระสมณโคดมแลวหรือ. พระวังคีสะ
กลาววา ประโยชนอะไรดวยการศึกษาศิลปะ พวกทานไปเสียเถิด ขาพเจา
ไมมีกิจที่จะตองทํากับพวกทาน พราหมณทั้งหลายกลาววา บัดนี้ แมทาน
ก็ตองตกอยูในอํานาจของพระสมณโคดม งงงวยดวยมายา พวกเราจัก
กระทําอะไรในสํานักของทาน ดังนี้แลว พากันหลีกไปตามหนทางที่มาแลว
นั้นแล. พระวังคีสเถระเจริญวิปสสนา ไดทําใหแจงพระอรทัต. ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอุปทานวา
๑

๑. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๑๓๔.
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ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชติ มาร พระนามวา
ปทุมุตตระ ผูมจี ักษุในธรรมทั้งปวง ทรงเปนผูนํา ไดเสด็จ
อุบัติขนึ้ แลว พระศาสนาของพระองควิจิตรดวยพระอรหันตทั้งหลาย เหมือนคลื่นในสาคร และเหมือนดาว
ในทองฟา พระพิชิตมารผูสูงสุด อันมนุษยพรอมทั้ง
ทวยเทพ อสูรและนาคหอมลอม. ในทานกลางหมูชน
ซึ่งเกลือ่ นกลนไปดวยสมณพราหมณ พระพิชิตมารผูถึง
ที่สุดโลก ทรงทําโลกทั้งหลายใหยินดีดวยพระรัศมี พระองคทรงยังดอกปทุม คือเวไนยสัตวใหเบิกบานดวยพระดํารัส ทรงสมบูรณดวยเวสารัชธรรม ๔ เปนอุดมบุรุษ
ทรงละความกลัวและความยินดีไดเด็ดขาด ถึงซึ่งธรรม
อันเกษม องอาจกลาหาญ พระผูเลิศโลกทรงปฏิญาณ
ฐานะของผูเปนโลกอันประเสริฐ และพุทธภูมิทั้งสิ้น ไม
มีใครจะทักทวงไดในฐานะไหน ๆ เมื่อพระพุทธเจาผูคง
ที่พระองคนั้น บันลือสีหนาทอันนากลัว ยอมไมมีเทวดา
และมนุษยหรือพรหมบันลือตอบได พระพุทธเจาผูแกลวกลาในบริษัท ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ ชวยมนุษย
พรอมทั้งเทวดาใหขามสงสาร ทรงประกาศพระธรรมจักร
พระผูมีพระภาคเจาตรัสสรรเสริญคุณเปนอันมาก ของ
พระสาวกผูไดรับสมมติดีวา เลิศกวาภิกษุผูมีปฏิภาณ
ทั้งหลาย แลวทรงตั้งไวในตําแหนงเอคทัคคะ.
๑. ขุ. อ. ๓๓/ขอ ๑๓๔.
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ครั้งนั้น เราเปนพราหมณชาวเมืองหังสวดี เปนผูไดรับ
สมมติวา เปนคนดี รูแจงพระเวททุกคัมภีร มีนามวาวังคีสะ
เปนที่ไหลออกแหงนักปราชญ เราเขาไปเฝาพระมหาวีรเจาพระองคนั้น สดับพระธรรมเทศนานั้นแลว ไดปติ
อันประเสริฐ เปนผูยินดีในคุณของพระสาวก จึงได
นิมนตพระสุคตผูทําโลกใหเพลิดเพลิน พรอมดวยพระสงฆ ใหเสวยและฉัน ๗ วันแลว นิมนตใหครองผา ใน
ครั้งนั้น เราไดหมอบกราบลงแทบพระบาททั้งสองดวย
เศียรเกลา ไดโอกาสจึงยืนประนมอัญชลีอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง เปนผูราเริงกลาวสดุดีพระชินเจาผูสูงสุดวา
ขาแตพระองคผูเปนที่ไหลออกแหงนักปราชญ ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาแตพระองคผูเปน
ฤาษีสูงสุด ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาแต
พระองคผูเลิศกวาโลกทั้งปวง ขาพระองคขอนอบนอมแด
พระองค ขาแตพระองคผูทําความไมมีภัย ขาพระองค
ขอนอบนอมแดพระองคผูทรงย่ํายีมาร ขาแตพระองคผู
ทรงทําทิฏฐิใหไหลออก ขาพระองคขอนอบนอมแด
พระองค ขาแตพระองคผูทรงประทานสันติสุข ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค. ขาแตพระองคผูทรงทําให
เปนที่นบั ถือ ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค.
พระองคเปนที่พึ่งของชนทั้งหลาย ผูไมมีที่พึ่ง ทรง
ประทานความไมมภี ัยแกคนทั้งหลายผูกลัว เปนผูที่คุนเคย
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ของคนทั้งหลาย ผูม ีภูมิธรรมสงบระงับ เปนที่พึ่งที่ระลึก
ของคนทั้งหลาย ผูแ สวงหาที่พึ่งที่ระลึก เราไดชมเชย
พระสัมมาสัมพุทธเจาดวยคํากลาวสดุดี มีอาทิอยางนี้
แลวไดกลาวสรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญ จึงไดบรรลุคติ
ของภิกษุผูกลากวานักพูด.
ครัง้ นั้น พระผูม ีพระภาคเจาผูมีปฏิภาณไมมีที่สิ้นสุด
ไดตรัสวา ผูใดเปนผูเลื่อมใส นิมนตพระพุทธเจาพรอม
ดวยพระสาวก ใหฉันตลอด ๗ วัน ดวยมือทั้งสองของ
ตน และไดกลาวสดุดีคุณของเรา แลวไดปรารถนา
ตําแหนงแหงภิกษุผกู ลากวานักพูด ในอนาคตกาล ผูนั้น
จักไดตําแหนงนี้สมดังมโนรถความปรารถนา เขาจักได
เสวยทิพยสมบัติและมนุษยสมบัติ มีประมาณไมนอย.
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ไป พระศาสดามีพระนามวาโคดม
ซึ่งสมภพในวงศแหงพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติ
ขึ้น พราหมณนี้จกั ไดเปนธรรมทายาทของพระศาสดา
พระองคนั้น จักเปนโอรสอันธรรมนิรมิต จักเปนสาวก
ของพระศาสดา มีนามวา วังคีสะ.
เราไดสดับพระพุทธพยากรณนั้นแลว เปนผูมีจิต
เบิกบาน มีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุงพระพิชิตมาร
ดวยปจจัยทั้งหลาย ในกาลนั้นจนตราบเทาสิ้นชีวิต เพราะ
กรรมที่ทําไวดีนั้น และเพราะการตั้งเจตนจํานงไว เราละ
รางมนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส.
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ในภพสุดทายในบัดนี้ เราเกิดในสกุลปริพาชก เมื่อ
เราเกิดในครั้งหลัง มีอายุได ๗ ปโดยกําเนิด เราไดเปน
ผูรูเวททุกคัมภีร แกลวกลาในเวทศาสตร มีเสียงไพเราะ
มีถอยคําวิจิตร ย่ํายีวาทะของผูอื่นได. เพราะเราเกิดที่
วังคชนบท และเพราะเราเปนใหญในถอยคํา เราจึงชื่อวา
วังคีสะ เพราะฉะนัน้ ถึงแมชื่อของเราจะเปนเลิศ ก็เปน
ชื่อตามสมมติตามโลก.
ในเวลาที่เรารูเดียงสา ตั้งอยูในปฐมวัย เราไดพบ
พระสารีบุตรเถระ ในพระนครราชคฤหอันรื่นรมย ทาน
ถือบาตร สํารวมดี ตาไมลอกแลก พูดพอประมาณ แลดู
ชั่วแอก เที่ยวบิณฑบาตอยู ครั้นเราเห็นทานแลวก็เปน
ผูอัศจรรยใจ ไดกลาวบทคาถาอันวิจิตร เปนหมวดหมู
เหมือนดอกกรรณิการ เหมาะสม ทานบอกแกเราวา
พระสัมพุทธเจาผูนําโลกเปนศาสดาของทาน.
ครัง้ นั้น ทานพระสารีบุตรเถระผูฉลาด ผูเปนนักปราชญนั้น ไดพูดแกเราเปนอยางดียิ่ง เราอันพระเถระ
ผูคงที่ ใหยินดีดวยปฏิภาณอันวิจิตร เพราะทําถอยคําที่
ปฏิสังยุตดวยวิราคธรรม เห็นไดยาก สูงสุด จึงซบ
ศีรษะลงแทบเทาของทาน แลวกลาววา ขอไดโปรดให
กระผมบรรพชาเถิด.
ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรผูมีปญญามาก ไดนําเราไป
เฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เราซบเศียรลงแทบพระ-
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บาทแลว นั่งลงในทีใ่ กลพระศาสดา.
พระพุทธเจาผูประเสริฐกวานักปราชญทั้งหลาย ได
ตรัสถามเราวา ดูกอ นวังคีสะ ทานรูศีรษะของคนที่ตาย
ไปแลววา จะไปสุคติหรือทุคติ ดวยวิชาพิเศษของทาน
จริงหรือ ถาทานสามารถก็ขอใหทานบอกมาเถิด. เมื่อเรา
ทูลรับแลว พระองคก็ทรงแสดงศีรษะ ๓ ศีรษะ เราได
กราบทูลวา เปนศีรษะของคนที่เกิดในนรกและเทวดา.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาผูนําของโลก ไดแสดงศีรษะ
ของพระขีณาสพ.
ลําดับนั้น เราหมดมานะ จึงไดออนวอนขอบรรพชา
ครั้นบรรพชาแลว ไดกลาวสดุดีพระสุคตเจาโดยไมเลือก
สถานที่ ทีนั้นแหละภิกษุทั้งหลายพากันโพนทะนาวา เรา
เปนจินตกวี.
ลําดับนั้น พระพุทธเจาผูนําชั้นวิเศา ไดตรัสถามเรา
เพื่อทดลองวา คาถาเหลานี้ยอมแจมแจงโดยควรแกเหตุ
สําหรับคนทั้งหลายผูตรึกตรองแลวมิใชหรือ เราทูลวา
ขาแตพระองคผูมีความเพียร ขาพระองคไมใชนักกาพยกลอน แตวาคาถาทั้งหลายแจมแจงโดยควรแกเหตุ
สําหรับขาพระองค. พระผูม พี ระภาคเจาตรัสวา ดูกอ น
วังคีสะ ถาถระนั้นทานจงกลาวสดุดีเรา โดยควรแกเหตุ
ในบัดนี.้
ครั้งนั้น เราไดกลาวคาถาสดุดีพระธีรเจาผูเปนพระ-
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ฤาษีสูงสุด พระพิชิตมารทรงพอพระทัยในคราวนั้น จึง
ทรงตั้งเราไวในตําแหนงเอตทัคคะ เราดูหมิ่นภิกษุอื่น ๆ
ก็เพราะปฏิภาณอันวิจิตร เรามีศลี เปนที่รัก จึงเกิดความ
สลดใจ เพราะเหตุนั้น จึงไดบรรลุพระอรหัต.
พระผูมีพระเจาภาคไดตรัสวา ไมมีใครอื่นที่จะเลิศ
กวาภิกษุทั้งหลายผูมีปฏิภาณ เหมือนดังวังคีสะภิกษุนี้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงทรงจําไวอยางนี้.
กรรมที่เราไดทําไวในกัปที่แสน ไดแสดงผลแกเรา
ในอัตภาพนี้ เราหลุดพนจากกิเลส เหมือนลูกศรพนจาก
แลงฉะนั้น เราเผากิเลสของเราไดแลว กิเลสทั้งหลาย
เราเผาเสียแลว ภพทั้งปวงเราถอนไดแลว เราตัดเครื่อง
ผูกเหมือนชางทําลายปลอก ไมมีอาสวะอยู. เราเปนผู
มาดีแลว ในสํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐ วิชชา ๓
เราบรรลุแลวโดยลําดับ คําสอนของพระพุทธเจาเราได
ทําเสร็จแลว. คุณวิเศษเหลานี้ คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘
และอภิญญา ๖ เราไดทําหําใหแจงแลว คําสอนของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว.
ก็พระเถระครั้นเปนพระอรหันตแลว เมื่อจะไปเฝาพระบรมศาสดา
ไดสรรเสริญ (คุณ) พระศาสดาดวยบทหลายรอย เปรียบเทียบกับสิ่งนั้น ๆ
ตั้งแตตาเห็นไดไป คือเปรียบดวยพระจันทร, พระอาทิตย, อากาศ,
มหาสมุทร, ขุนเขาสิเนรุ, พระยาสีหราช และพระยาชาง แลวจึงเขาไป
เฝา ดวยเหตุนั้น พระศาสดาประทับนั่งในทามกลางสงฆ จึงทรงสถาปนา
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ทานไวในตําแหนงผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูมีปฏิภาณ. ครั้งนั้น พระสังคีติกาจารย ไดรวบรวมคาถานี้ที่พระเถระอาศัยความคิดนั้น ๆ กลาวไวใน
กาลกอนและภายหลัง แตการบรรลุพระอรหัต และที่พระอานันทเถระ
เปนตนกลาวไวเฉพาะพระเถระ แลวยกขึ้นสังคายนา ความวา
ความตรึกทั้งหลายกับความคะนองอยางเลวทรามเหลานี้
ไดครอบงําเราผูออกบวชเปนบรรพชิต เหมือนกับบุตร
ของคนผูยิ่งใหญ เปนนักแมนธนูมาก ทั้งไดศึกษาวิชา
ธนูศิลปมาอยางเชี่ยวชาญ ตั้งพันคนยิงลูกธนูมารอบตัว
ใหศัตรูหนีไปไมไดฉะนั้น. ถึงแมพวกหญิงจักมามากยิ่ง
กวานี้ ก็จักทําการเบียดเบียนเราไมได เพราะเราไดตั้ง
อยูใ นธรรมเสียแลว. ดวยวาเราไดสดับทางอันเปนที่ให
ถึงนิพพานของพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย
อยางชัดแจง ใจของเราก็ยินดีในทางนั้น. ดูกอนมารผู
ชั่วราย ถาทานยังเขามารุกรานเราผูเปนอยูอยางนี้ ทานก็
จะไมไดเห็นทางของเรา ตามที่เรากระทําไมใหทานเห็น.
ภิกษุควรละความไมยินดี ความยินดีและความตรึก
อันเกี่ยวกับบุตรและภรรยาเสียทั้งหมด ไมควรทําตัณหา
ดังปาชัฏในที่ไหน ๆ อีก เพราะผูนั้นไมมีตัณหาเพียงดัง
ปาชัฏ จึงชื่อวาเปนภิกษุ. รูปอยางใดอยางหนึ่ง ซึง่ อาศัย
แผนดินก็ดี อากาศก็ดี อยูใ ตแผนดินก็ดี ทั้งหมดลวน
ไมเที่ยง ยอมคร่ําคราไป ผูแทงตลอดอยางนี้แลวยอม
เที่ยวไป เพราะเปนผูหลุดพนแลว. ปุถุชนทั้งหลายหมก
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มุนพัวพันอยูในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดฟง กลิ่นที่มา
กระทบ และอารมณที่ไดทราบ, ภิกษุควรเปนผูไมหวั่นไหว กําจัดความพอใจในเบญจกามคุณเหลานี้เสีย เพราะ
ผูใดไมติดอยูในเบญจกามคุณเหลานี้ บัณฑิตทั้งหลาย
กลาวผูนั้นวาเปนมุนี. ที่นั้น มิจฉาทิฏฐิซงึ่ อิงอาศัยทิฏฐิ
๖๐ ประการ เปนไปกับดวยความตรึกอันไมเปนธรรม จึง
ตั้งมั่นลงในความเปนปุถุชน. ในกาลไหน ๆ ผูใดไมเปน
ไปตามอํานาจของกิเลส ทั้งไมกลาวถอยคําหยาบคาย
ผูนั้นชื่อวาเปนมุนี. ภิกษุผูเปนบัณฑิต มีจติ มั่นคงตลอด
กาลนาน ไมลวงโลก มีปญญารักษาตน ไมมีความ
ทะเยอทะยานเปนมุนี ไดบรรลุสันติบทแลว หวังคอย
เวลาเฉพาะปรินิพพานเทานั้น.
ดูกอนทานผูสาวกของพระโคดม ทานจงละทิ้งความ
เยอหยิ่งเสีย จงละทิง้ ทางแหงความเยอหยิ่งใหหมดดวย
เพราะผูหมกมุนอยูใ นทางแหงความเยอหยิ่ง จะตอง
เดือดรอนอยูตลอดกาลนาน. หมูสัตวผูมีความลบหลูคณ
ุ
ทาน ถูกมานะกําจัดแลว ยอมตกนรก. หมูชนถูกความ
ทะนงตัวกําจัดแลว พากันตกนรก ยอมเศราโศกตลอด
กาลนาน. ในกาลบางครั้ง ภิกษุผูปฏิบัติชอบแลว ชนะ
กิเลสดวยมรรค ยอมไมเศราโศก ลับจะไดเกียรติคุณ
และความสุข บัณฑิตทั้งหลายเรียกภิกษุผูประพฤติชอบ
อยางนัน้ วา เปนผูเห็นธรรม. เพราะเหตุนั้น ภิกษุใน
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ศาสนานี้ ไมควรมีกิเลสเครื่องตรึงใจ ควรมีแตความ
เพียรชอบ ละนิวรณแลวเปนผูบริสุทธิ์ และละมานะ
โดยไมเหลือแลว เปนผูสงบระงับ บรรลุถึงที่สุดแหง
วิชชาได.
ขาพเจาเรารอนเพราะกามราคะ และจิตใจของขาพเจา
ก็เรารอนเพราะกามราคะเหมือนกัน ดูกอนทานผูสาวก
พระโคดม ขอพระคุณจงกรุณาบอกธรรมเครื่องดับความ
เรารอนดวยเถิด.
จิตของทานเรารอนก็เพราะความสําคัญผิด เพราะฉะนั้น ทานจงละสุภนิมิตอันประกอบดวยราคะเสีย ทาน
จงอบรมจิตใหมอี ารมณเปนอันเดียว ตั้งมั่นเด็ดเดี่ยว ดวย
การพิจารณาสิ่งทั้งปวงวาไมสวยงาม จงอบรมกายคตาสติ
จงเปนผูมากไปดวยความเบื่อหนาย ทานจงเจริญอนิมิตตานุปสสนา (คืออนิจจานุปสสนา) จงตัดอนุสัยคือ
มานะเสีย แตนั้นทานจักเปนผูสงบระงับเที่ยวไป เพราะ
ละมานะได.
บุคคลควรพูดแตวาจาที่ไมทําตนใหเดือดรอน อนึง่
วาจาใดไมเบียดเบียนผูอื่น วาจานั้นแลเปนวาจาสุภาษิต
บุคคลควรพูดแตวาจาที่นารัก ทัง้ เปนวาจาที่ทําใหราเริงได
ไมพึงยึดถือวาจาที่ชั่วชาของคนอื่น พึงกลาวแตวาจาอัน
เปนที่รกั . คําสัตยแลเปนวาจาที่ไมตาย ธรรมนี้เปนของ
เกา สัตบุรุษทั้งหลายตั้งอยูแลวในคําสัตย ทั้งที่เปน
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อรรถเปนธรรม. พระพุทธเจาตรัสพระวาจาใด เปน
พระวาจาปลอดภัย เปนไปเพื่อบรรลุนิพพาน และเพื่อทํา
ที่สุดทุกข พระวาจานั้นแลเปนพระวาจาสูงสุดกวาวาจา
ทั้งปวง.
ทานพระสารีบุตรมีปญ
 ญาลึกซึ้ง เปนนักปราชญ
ฉลาดในทางและมิใชทาง มีปญญามาก แสดงธรรมแก
ภิกษุทั้งหลาย ยอบาง พิสดารบาง เสียงของทานผูกําลัง
แสดงธรรมอยู ไพเราะเหมือนกับเสียงนกสาริกา เปลง
ขึ้นไดชัดเจน รวดเร็ว เหมือนกับคลื่นในมหาสมุทร เมื่อ
ทานแสดงธรรมอยูดวยเสียงอันนายินดี นาสดับฟง
ไพเราะจับใจ ภิกษุทั้งหลายไดฟงคําไพเราะ ก็มีใจราเริง
เบิกบาน พากันตั้งใจฟง.
ในวันขึ้น ๑๕ ค่ําวันนี้ เปนวันปวารณาวิสุทธิ์ ภิกษุ
ประมาณ ๕๐๐ รูปมาประชุมกัน ลวนแตเปนผูตัดเครื่อง
เกาะเกีย่ วผูกพันเสียไดสิ้น ไมมีความทุกข สิ้นภพ สิ้น
ชาติแลว เปนผูแสวงหาคุณธรรมอันประเสริฐทั้งนั้น
พระเจาจักรพรรดิมหี มูอํามาตยหอมลอม เสด็จเลียบ
แผนดินอันไพศาลนี้ มีมหาสมุทรเปนขอบเขต ไปรอบ ๆ
ไดฉันใด พระสาวกทั้งหลาย ผูมีวิชชา ๓ ละมัจจุราช
ไดแลว พากันเขารูปหอมลอมพระผูมีพระภาคเจาผูชนะ
สงครามแลว เปนพระผูนําชั้นเยี่ยมฉันนั้น พระสาวก
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ทั้งมวลลวนแตเปนพระชิโนรส ก็ในพระสาวกเหลานี้
ไมมีความวางเปลาจากคุณธรรมเลย ขาพระองคขอถวาย
บังคมพระองคผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย ผูทรง
ประหารลูกศรคือตัณหาไดแลว.
ภิกษุนากกวาพัน ไดเขารูปเฝาพระสุคตเจาผูกําลัง
ทรงแสดงธรรมอันปราศจากธุลี คือพระนิพพาน อันไม
มีภยั แตที่ไหน ๆ ภิกษุทั้งหลายพากันตั้งใจฟงธรรมอัน
ไมมีมลทิน ทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว พระสัมมาสัมพุทธเจาอันหมูภิกษุหอมลอม เปนสงางามแท
หนอ. พระผูมพี ระภาคเจา ทรงพระนามวา นาคะผู
ประเสริฐ ทรงเปนพระฤาษีผูสูงสุดกวาฤาษีทั้งหลาย ทรง
โปรยฝนคืออมฤตธรรมใดพระสาวกทั้งหลายคลายกับฝน
หาใหญฉะนั้น. ขาแตพระมหาวีรเจา พระวังคีสะผูสาวก
ของพระองค ออกจากที่พักกลางวันมาถวายบังคมพระยุคลบาทอยู ดวยประสงคจะเขาเฝาพระองค.
พระศาสดาตรัสวา
พระวังคีสะครอบงําทางแหงกิเลสมารไดแลว ทั้ง
ทําลายกิเลสเครื่องตรึงใจดีแลว จึงเที่ยวไปอยู เธอ
ทั้งหลายจงดูพระวังคีสะผูปลดเปลื้องเครื่องผูกไดแลว ผู
อันตัณหามานะและทิฏฐิ ไมอิงแอบแลว ทั้งจําแนกธรรม
เปนสวน ๆ ไดดวยนั้น เปนตัวอยางเถิด. อันที่จริง พระวังคีสะ ไดบอกทางไวหลายประการ เพื่อใหขามหวงน้ํา
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คือกามเปนตน ก็ในเมื่อพระวังคีสะไดบอกทางอันไมตาย
นั้นไวใหแลว ภิกษุทั้งหลายผูไดฟงแลว ก็ควรเปนผูตั้ง
อยูใ นความเปนผูเห็นธรรม ไมงอนแงนคลอนแคลนใน
ธรรม พระวังคีสะเปนผูทําแสงสวางใหเกิดขึ้น แทง
ตลอดแลวซึ่งธรรมฐิติทั้งปวง แสดงธรรมอันเลิศตาม
กาลเวลาไดอยางฉับพลัน เพราะรูมาเองและเพราะทําให
แจงมาเอง เมือ่ พระวังคีสะแสดงธรรมดวยดีแลวอยางนี้
จะประมาทอะไรตอธรรมของทานผูรูแจงเลา เพราะเหตุ
นั้นแหละ ภิกษุพึงเปนผูไมประมาทในคําสอนของพระผูมพี ระภาคเจาพระองคนั้น ตั้งใจศึกษาไตรสิกขา ใน
กาลทุกเมื่อเถิด.
พระวังคีสะกลาวชมพระอัญญาโกณฑัญญะวา
พระอัญญาโกณฑัญญเถระ เปนผูตรัสรูตามพระพุทธเจา มีความเพียรอยางแรงกลา ไดวิเวกอันเปน
ธรรมเครื่องอยูเปนสุขเปนนิตย สิ่งใดที่พระสาวกผูกระทํา
ตามคําสอนของพระศาสดาจะพึงบรรลุ สิ่งนั้นทั้งหมดทาน
พระอัญญาโกณฑัญูเถระ ไมประมาทศึกษาอยู ก็บรรลุ
ตามไดแลว ทานพระอัญญาโกณฑัญญเถระมีอานุภาพ
มาก มีวิชชา ๓ ฉลาดในการรูจิตของผูอื่น เปนทายาท
ของพระพุทธเจา ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระบรมศาสดาอยู.
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พระวังคีสะกลาวชมพระพุทธเจาและพระสาวกเปนตนวา
เชิญทานดูพระพุทธเจาผูเปนจอมปราชญ เสด็จถึงฝง
แหงความทุกข กําลังประทับอยูเหนือยอดเขากาลสิลา
แหงอิสิคิลิบรรพต มีหมูสาวกผูมีวิชชา ๓ ละมัจจุราชได
แลวนั่งเฝาอยู พระมหาโมคคัลลานะผูเรื่องฤทธิ์ตาม
พิจารณาดูจิตของภิกษุผูมหาขีณาสพเหลานั้นอยู ทานก็
กําหนดไดวาเปนดวงจิตที่หลุดพนแลวไมมีอุปธิ ดวยใจ
ของทาน ดวยประการฉะนี้ ภิกษุทั้งหลายจึงไดพากัน
หอมลอมพระผูม ีพระภาคเจาพระนามวาโคดม ผูท รง
สมบูรณดวยพระคุณธรรมทุกอยาง ทรงเปนจอมปราชญ
เสด็จถึงฝงแหงทุกข ทรงเต็มเปยมดวยพระอาการกิริยา
เปนอันมาก.
ขาแตพระมหามุนีอังคีรส พระองคไพโรจนลวงโลกนี้
กับทั้งเทวโลกทั้งปวง ดวยพระยศ เหมือนกับพระจันทร
และพระอาทิตยที่ปราศจากมลทิน สวางจาอยูบนทองฟา
อันปราศจากเมฆหมอกฉะนัน้ .
เมื่อกอน ขาพระองครูกาพยกลอน เที่ยวไปบานโนน
เมืองนี้ แตเดี๋ยวนี้ ขาพระองคไดเห็นพระสัมพุทธเจา
ผูถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง พระองคผูเปนพระมหามุนี ทรง
ถึงฝงแหงทุกข ไดทรงแสดงธรรมแกขาพระองค ๆ ได
ฟงธรรมแลวเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ขาพระองคไดฟง
พระดํารัสของพระองคแลว จึงรูแจงขันธ อายตนะ
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และธาตุไดแจมแจง ไดออกบวชเปนบรรพชิต พระตถาคตเจาทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นมา เพื่อประโยชนแก
สตรีและบุรุษเปนอันมากผูกระทําตามคําสอนของพระองค
พระองคผูเปนมุนี ไดบรรลุพระโพธิญาณเพื่อประโยชน
แกภิกษุและภิกษุณเี ปนอันมากหนอ ผูไดบรรลุสมั มัตนิยาม พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย มี
จักษุทรงแสดงอริยสัจ ๔ คือทุกข เหตุเกิดทุกข ความ
ดับทุกข และอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อันใหถึง
ความสงบระงับทุกข เพื่อทรงอนุเคราะหสัตวทั้งหลาย
อริยสัจธรรมเหลานี้ พระองคทรงแสดงไวแลวอยางไร
ขาพระองคก็เห็นแลวเหมือนอยางนั้น ขาพระองคบรรลุ
ประโยชนของตนแลว กระทําตามคําสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว การที่ขาพระองคไดมาในสํานักของพระองค
เปนการมาดีของขาพระองคหนอ เพราะขาพระองคได
เขาถึงธรรมอันประเสริฐในบรรดาธรรมทีพ่ ระองคทรงจําแนกไวดีแลว ขาพระองคไดบรรลุถึงความสูงสุดแหง
อภิญญาแลว มีโสตธาตุอันหมดจด มีวชิ ชา ๓ ถึง
ความเปนผูมีอิทธิฤทธิ์ เปนผูฉลาดในการกําหนดรูจิตของ
คนอื่น.
ขาพระองคขอทูลถามพระศาสดา ผูมพี ระปญญาอัน
ไมทรามวา ภิกษุรูปใดมีจิตไมถูกมานะทําใหเรารอน เปน
ผูเรื่องยศ ตรัสความสงสัยในธรรมที่ตนเห็นไดแลว ได
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มรณภาพลง ณ อัคคาฬววิหาร ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ภิกษุรูปนั้น เปนพราหมณโดยกําเนิด มีนาม
ตามที่พระองคทรงตั้งใหวา พระนิโครธกัปปเถระ ผูมุง
ความหลุดพน ปรารภความเพียร เห็นธรรมอันมั่นคง
ไดถวายบังคมพระองคแลว. ขาแตพระองคผูศากยะ
ทรงมีพระจักษุรอบคอบ แมขาพระองคทั้งปวงปรารถนา
จะทราบพระสาวกองคนั้น โสตของขาพระองคทั้งหลาย
เตรียมพรอมที่จะฟงพระดํารัสตอบ พระองคเปนพระศาสดาของขาพระองคทั้งหลาย พระองคทรงเปนผูยอด
เยี่ยม. ขาแตพระองคผูมีพระปญญากวางขวาง ขอ
พระองคทรงตัดความเคลือบแคลงสงสัยของขาพระองค
ทั้งหลายเถิด และขอไดโปรดตรัสบอกพระนิโครธกัปปเถระ ผูปรินิพพานแลวนั้นแกขาพระองคดวย ขาแต
พระองคผูมีจักษุรอบคอบ ขอพระองคไดโปรดตรัสบอก
ในทามกลางแหงขาพระองคทั้งหลายเถิด เหมือนทาว
สักกเทวราชผูมีพระเนตรตั้งพันดวง ตรัสบอกแกเทวดา
ทั้งหลายฉะนั้น กิเลสเครื่องรอยรัดชนิดใดชนิดหนึ่งใน
โลกนี้ ซึ่งเปนทางกอใหเกิดความหลงลืม เปนฝายแหง
ความไมรู เปนมูลฐานแหงความเคลือบแคลงสงสัย
กิเลสเครื่องรอยรัดเหลานั้น พอมาถึงพระตถาคตเจาก็
พินาศไป พระตถาคตเจาผูมีพระจักษุนี้อันยิ่งกวานรชน
ทั้งหลาย ก็ถาพระผูมีพระภาคเจาจะเปนบุรุษชนิดที่ทรง
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ถือเอาแตเพียงพระกําเนิดมาเทานั้นไซร ก็จะไมพึงทรง
ประหารกิเลสทั้งหลายได คลายกับลมที่รําเพยพัดมาครั้ง
เดียว ไมอาจทําลายกลุมเมฆหมอกที่หนาไดฉะนั้น โลก
ทั้งปวงที่มืดอยูแลวก็จะยิ่งมืดหนักลง ถึงจะมีแสงสวาง
มาบางก็ไมสุกใสได นักปราชญทั้งหลายเปนผูกระทํา
แสงสวางใหเกิดขึ้น ขาแตพระองคผูทรงพระปรีชา เหตุ
นั้น ขาพระองคจึงขอเขาถึงพระองคผูที่ขาพระองคเขาใจ
วา ทรงทํา แสงสวางใหเกิดขึ้นไดเองเชนนั้น ผูเห็นแจง
ทรงรอบรูสรรพธรรมตามความเปนจริงได ขอเชิญพระองคโปรดทรงประกาศพระนิโครธกัปปเถระ ผูอุปชฌายะ
ของขาพระองคที่ปรินิพพานไปแลว ใหปรากฏในบริษทั
ดวยเถิด. พระผูม พี ระภาคเจาเมื่อจะทรงเปลงพระดํารัส
ก็ทรงเปลงดวยพระกระแสเสียงกังวานที่เกิดแตนาสิก ซึ่ง
นับเขาในมหาปุริสลักษณะประการหนึ่ง อันพระบุญญาธิการแตงมาดี ทั้งเปลงไดรวดเร็ว และแผวเบาเปน
ระเบียบ เหมือนกับพญาหงสทองทองเที่ยวหาเหยื่อ พบ
ราวไพรใกลสระน้ํา ก็ชูคอปองปกทั้งสองขึ้น สงเสียง
รองคอย ๆ ดวยจะงอยปากอันแดงฉะนั้น. ขาพระองค
ทั้งหมดตั้งใจตรง กําลังจะฟงพระดํารัสของพระองคอยู
ขาพระองคจักเผยการเกิดและการตายที่ขาพระองคละมา
ไดหมดสิ้นแลว จักแสดงบาปธรรมทั้งหมดที่เปนเครื่อง
กําจัด เพราะผูกระทําตามความพอใจของตน ๓ จําพวก
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มีปุถุชนเปนตน ไมอาจรูธรรมที่ตนปรารถนาหรือแสดง
ได สวนผูกระทําตามความไตรตรอง พิจารณาตามเหตุ
ผลของพระตถาคตเจาทั้งหลาย สามารถจะรูธรรมที่ตน
ปรารถนาทั้งแสดงได พระดํารัสของพระองคนี้เปนไวยากรณอนั สมบูรณ พระองคตรัสไวดีแลวดวยพระปญญาที่
ตรง ๆ โดยไมมีการเสียดสีใครเลย การถวายบังคม
ครั้งนี้เปนครั้งสุดทาย อันขาพระองคถวายบังคมดีแลว
ขาแตพระองคผูมีพระปญญาไมทราม พระองคทรงทราบ
แลวจะทรงหลงลืมไปก็หามิได ขาแตพระองคผูมีวิริยะ
อันไมตา่ํ ทราม พระองคตรัสรูอริยธรรมอันประเสริฐกวา
โลกิยธรรมแลว ก็ทรงทราบไญยธรรมทุกอยางไดอยาง
ไมผิดพลาด ขาพระองคหวังเปนอยางยิ่งซึ่งพระดํารัสของ
พระองค เหมือนกับคนที่มีรางกายอันชุมเหงื่อคราวหนา
รอน ยอมปรารถนาน้ําเย็นฉะนั้น ขอพระองคทรงยังฝน
คือพระธรรมเทศนาที่ขาพระองคเคยฟงมาแลวใหตกลงมา
เถิด พระเจาขา ทานพระนิโครธกัปปะ ไดประพฤติพรหมจรรยเพื่อประโยชนใด ประโยชนของทานนั้นเปนประโยชนไมเปลาแลหรือ ทานนิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานแลวหรือ ทานเปนพระเสขะยังมีเบญจขันธเหลืออยู
หรือวาทานเปนพระอเสขะผูหลุดพนแลว ขาพระองคขอ
ฟงพระดํารัสที่ขาพระองคมุงหวังนั้น พระเจาขา.
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พระผูม ีพระภาคเจาทรงพยากรณวา
พระนิโครธกัปปะไดตัดขาดความทะเยอทะยานอยาก
ในนามและรูปนี้ กับทั้งกระแสแหงตัณหาอันนอนเนื่อง
อยูใ นสันดานมาชานานแลว ขามพนชาติและมรณะได
หมดสิ้นแลว พระผูมีพระภาคเจาผูประเสริฐสุดดวยพระจักษุ ๕ ไดตรัสพระดํารัสเพียงเทานี้.
พระวังคีสะกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเปนพระฤาษีองคที่ ๗ ขาพระองคนี้
ไดฟงพระดํารัสของพระองคแลวก็เสื่อมใส ทราบวา
คําถามที่ขาพระองคทูลถามแลวไมไรประโยชน พระองค
ไมหลอกลวงขาพระองค ขาพระองคเปนสาวกของพระพุทธเจา มีปกติกลาวอยางใดทําอยางนั้น ไดตัดขายคือ
ตัณหาอันสรางขวาง มั่นคง ของพระยามัจจุราชผูมากเลห
ไดเด็ดขาด ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ทานพระนิโครธกัปปเถระกัปปายนโคตร ไดเห็นมูลเหตุแหงอุปาทาน
ขามบวงมารทีข่ ามไดแสนยากไดแลวหนอ ขาแตพระองค
ผูสูงสุดกวาสัตวทั้งหลาย ขาพระองคขอนมัสการทาน
พระนิโครธกัปปเถระ ผูเปนวิสุทธิเทพผูลวงเสียซึ่งเทพดา
ผูเปนอนุชาตบุตรของพระองค ผูมีความเพียรมาก ผู
ประเสริฐสุด ทัง้ เปนโอรสของพระองคผูประเสริฐ.
บรรดาบทเหลานั้น คาถา ๕ คาถา มีอาทิวา เราเปนผูออกบวช
แลว ดังนี้ ทานพระวังคีสะยังเปนผูใหม บวชยังไมนาน เห็นพวกหญิง
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มากหลายผูไปวิหารตกแตงรางกายสวยงามก็เกิดความกําหนัด เมื่อจะ
บรรเทาความกําหนัดที่เกิดขึ้นนั้น จึงไดกลาวไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิกฺขนฺต วต ม สนฺต อคารสฺมานคาริย
ความวา เราผูออกจากเรือน บวชเปนผูไมมีเรือนอยู.
บทวา วิตกฺกา ไดแก วิตกอันลามกมีกามวิตกเปนตน.
บทวา อุปธาวนฺติ ความวา ยอมเขาถึงจิตของเรา.
บทวา ปคพฺภา ไดแก ผูประกอบดวยความคะนอง คือทําวาง
อํานาจ. ชื่อวาผูหมดความอาย เพราะไมบริหารอยางนี้วา ผูนอี้ อกจาก
เรือนบวช ไมควรตามกําจัดผูนี้.
บทวา กณฺหโต แปลวา โดยความดํา อธิบายวา โดยความลามก.
ความที่บุตรของคนสูงศักดิ์เหลานั้นประจักษแกตน พระเถระจึง
กลาววา อิเม แปลวา เหลานี้.
พวกมนุษยผูเลี้ยงชีวิตไมบริสุทธิ์ มีสมัครพรรคพวกมาก ทาน
เรียกวา อุคคะ เพราะเปนผูมีกิจยิ่งใหญ. บุตรทั้งหลายของอุคคชน
เหลานั้น ชื่อวาอุคคบุตร.
บทวา มหิสฺสาสา แปลวา ผูมีลกู ธนูมาก.
บทวา สิกฺขิตา ไดแก ผูเรียนศิลปะในตระกูลของอาจารยถึง ๑๒ ป
บทวา ทฬฺหธมฺมิโน ไดแก เปนผูมีธนูแข็ง. เรี่ยวแรง ๒,๐๐๐ แรง
ทานเรียกทัฬธนู ธนูแข็ง. ก็เครื่องผูกสายธนูที่ตนสาย ใชหัวโลหะ
เปนตนหนัก คนที่จับดามแลวยกขึ้นพนจากแผนดินชั่วประมาณหนึ่งลูกศร
ชื่อวาทวิสสหัสสถามะ เรี่ยวแรงยก ๒,๐๐๐ แรง.
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บทวา สมนฺตา ปริกิเรยฺยุ ไดแก ปลอยลูกศรไปรอบดาน. หาก
จะมีคําถามวา มีลูกศรเทาไร ตอบวา ลูกศรพันหนึง่ ทําใหศัตรูหนีไมทัน
อธิบายวา ลูกศรหนึ่งพันไมทรงหนาคนอื่นในสนามรบ.
บุตรของคนผูยิ่งใหญประมาณ ๑,๐๐๐ ไดศึกษามาเชี่ยวชาญ เปน
ผูยิ่งใหญมีธนูแข็งผูแมนธนู แมในกาลไหน ๆ ก็ไมพายแพในการรบ
เปนผูไมประมาท ยืนพิงเสารอบดาน แมถาจะพึงยิงสาดลูกศรไปไซร
แมนักแมนธนูพันคนแมผูเชนนั้น ยิงลูกศรมารอบดาน คนทีศ่ ึกษามาดี
แลว จับคันศร ทําลูกศรทั้งหมดไมใหตกลงในรางกายของตน ใหตกลง
แทบเทา. บรรดานักแมนธนูเหลานั้น นักแมนธนูแมคนหนึ่ง ชื่อวายิง
ลูกศร ๒ ลูกไปรวมกัน ยอมไมมี, แตหญิงทั้งหลายยิงลูกศรคราวละ ๕ ลูก
ดวยอํานาจรูปารมณเปนตน, เมื่อยิงไปอยางนั้น.
บทวา เอตฺตกา ภิยฺโย ความวา หญิงเปนอันมากแมยิ่งกวาหญิง
เหลานี้ ยอมขจัดโดยภาวะที่ราเริงดวยกิริยาอาการแหงหญิงเปนตนของตน.
บทวา สกฺขี หิ เม สุต เอต ความวา เรื่องนี้เราไดยินไดฟงมา
ตอหนา.
บทวา นิพฺพานคมน มคฺค ทานกลาวดวยอํานาจลิงควิปลาส,
อธิบายวา ทางเปนเครื่องดําเนินไปสูพระนิพพาน. ทานกลาวหมายเอา
วิปสสนา.
บทวา ตตฺถ เม นิรโต มโน ความวา จิตของเรายินดีแลว ใน
วิปสสนามรรคนั้น.
บทวา เอวฺเจ ม วิหรนฺต ไดแก เราผูอยูอยางนี้ ดวยการเจริญ
ฌานมีอนิจจลักษณะ และอสุภเปนอารมณ และดวยการเจริญวิปสสนา.
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พระเถระเรียกกิเลสมารวา ปาปมะ ผูลามก.
บทวา ตถา มจฺจุ กริสฺสามิ น เม มคฺคมฺป ทกฺขสิ มีวาจา
ประกอบความวา เราจักกระทํามัจจุ คือที่สุด โดยประการที่ทานไมเห็น
แมแตทางที่เราทําไว.
คาถา ๕ คาถา มีอาทิวา อรติฺจ ดังนี้ พระเถระเมื่อบรรเทา
ความไมยินดีเปนตน ที่เกิดขึ้นในสันดานของตน ไดกลาวไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อรตึ ไดแก ผูกระสันในธรรม คือ
อธิกุศล และในเสนาสนะอันสงัด.
บทวา รตึ ไดแก ความยินดีในกามคุณ ๕.
บทวา ปหาย แปลวา ละแลว.
บทวา สพฺพโส เคหสิตฺจ วิตกฺก ความวา ละไดโดยสิ้นเชิง
ซึ่งมิจฉาวิตก อันอาศัยเรือน คือที่ปฏิสังยุตดวยบุตรและทาระ และความ
ตริถึงญาติเปนตน.
บทวา วนถ น กเรยฺย กุหิฺจิ ความวา ไมพึงทําความอยากใน
วัตถุทั้งปวง ทั้งประเภทที่เปนไปในภายในและภายนอก.
บทวา นิพฺพนโถ อวนโถ ส ภิกขฺ ุ ความวา ก็บุคคลใดไมมีความ
อยากโดยประการทั้งปวง เพราะความเปนผูไมมีความอยากนั้นนั่นแหละ
ชื่อวาเปนผูไมมีกิเลส เพราะไมมีความเพลิดเพลินในอารมณไหน ๆ
บุคคลชื่อวาเปนภิกษุ เพราะเห็นโดยชอบซึ่งภัยในสงสาร และเพราะ
ทําลายกิเลสไดแลว.
บทวา ยมิธ ปวิจฺ เวหาส รูปคต ชคโตคธ กิฺจิ ความวา
รูปอยางใดอยางหนึ่งในโลกนี้ที่อยูบนแผนดิน คือที่อาศัยแผนดิน ที่อยู
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ในอากาศ คือที่ตั้งในอากาศ ไดแกทอี่ าศัยเทวโลก มีสภาวะผูพัง ซึ่ง
อยูในแผนดิน คือมีอยูในโลก อันนับเนื่องในภพทั้ง ๓ อันปจจัย
ปรุงแตง.
บทวา ปริชียติ สพฺพมนิจฺจ ความวา รูปทั้งหมดนั้นถูกชราครอบงํา แตนั้นแหละเปนของไมเที่ยง แตนั้นแล เปนทุกข เปนอนัตตา
พระเถระกลาวถึงการยกขึ้นสูไตรลักษณ ดวยประการฉะนี้. บางอาจารย
กลาววา นี้เปนวิปสสนาของพระเถระ.
บทวา เอว สเมจฺจ จรนฺติ. มุตตฺตา ความวา บัณฑิตทั้งหลาย
ตรัสรู คือตรัสรูเฉพาะอยางนี้ ไดแกดวยมรรคปญญาอันประกอบดวย
วิปสสนา มีตนอันหลุดพนแลว คือมีอัตภาพอันกําหนดรูแลว เที่ยวไป
คืออยู.
บทวา อุปธีสุ ไดแก ในอุปธิคือขันธทั้งหลาย.
บทวา ชนา ไดแก ปุถุชนผูบอด.
บทวา คธิตาเส ไดแก มีจิตปฏิพัทธ. ก็ในทีน่ ี้ พระเถระเมื่อจะ
แสดงโดยพิเศษวา พึงนําออกไปซึ่งความพอใจในอุปธิคือกามคุณ จึง
กลาววา ในรูปที่ไดเห็น และเสียงที่ไดยิน และในสิ่งที่มากระทบ
และในอารมณที่ไดทราบ.
บทวา ทิฏสุเต ไดแก ในรูปที่เห็น และเสียงที่ไดฟง อธิบายวา
รูปและเสียง.
บทวา ปฏิเฆ ไดแก ในสิ่งที่กระทบ คือในโผฏฐัพพะ.
บทวา มุเต ไดแก ในอารมณที่ไดทราบ ทีเ่ หลือจากอารมณที่
กลาวแลว อธิบายวา ในกลิ่นและรสทั้งหลาย. ในสารัตถปกาสินี ทาน
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กลาววา ถือเอากลิ่นและรสดวยบทวา ปฏิฆะ ถือเอาโผฏฐัพพารมณดวย
บทวา มุตะ.
บทวา เอตฺถ วิโนทย ฉนฺทมเนโช ความวา ทานจงบรรเทา
กามฉันทะในเบญจกามคุณอันมีรูปที่เห็นเปนตนเปนประเภทนี้ เมื่อเปน
อยางนั้น ทานจะเปนผูไมหวั่นไหว คือไมกําหนดในอารมณทั้งปวง.
บทวา โย เหตฺถ น ลิมฺปติ มุนิ ตมาหุ ความวา ก็บุคคลใดยอม
ไมฉาบทาดวยเครื่องฉาบทาคือตัณหาในกามคุณนี้ บัณฑิตทั้งหลายยอม
เรียกบุคคลนั้นวา มุนี เพราะเปนผูตั้งอยูในโมไนยธรรม ธรรมของมุนี.
ดวยการอธิบายวา พระบาลีวา อถ สฏิสิตา ถาวาอาศัยทิฏฐิ ๖๐ ดังนี้
อาจารยบางพวกจึงกลาวความหมายวา อาศัยธรรมารมณ ๖๐ ประการ.
ก็พระบาลีมีวา เปนไปกับดวยวิตกอันอาศัยทิฏฐิ ๖๘ ประการ, จริงอยู
อารมณมีประมาณนอย คือหยอนหรือเกินไป ยอมไมนับเอาแล.
อาจารยบางพวกกลาววา บทวา อฏสฏิสิตา ความวา มิจฉาวิตกอันอาศัยทิฏฐิ ๖๒ ประการ และบุคคลผูเปนไปในคติแหงทิฏฐิ เปน
ผูเชื่อลัทธิวาไมมีสัตตาวาสภูมิเปนที่อยูของสัตว ๗ ชั้น เพราะเหตุนั้น
จึงเวนอธิจจสมุปปนนวาทะวา เกิดผุดขึ้นโดยไมมีเหตุ แลวจึงกลาวดวย
อํานาจวาทะนอกนี้วา ถาวาอธรรมทั้งหลายเปนไปกับดวยวิตก อาศัย
ทิฏฐิ ๖๐ ประการดังนี้. เพื่อจะแสดงวา เหมือนอยางวาที่เรียกวาภิกษุ
เพราะไมมีเครื่องฉาบทาคือกิเลสฉันใด ที่เรียกวาภิกษุ แมเพราะไมมี
เครื่องฉาบทาคือทิฏฐิก็ฉันนั้น ทานจึงกลาววา ถาอาศัยทิฏฐิ ๖๐ ดังนี้
เปนตน.
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บทวา ปุถุชฺชนตาย อธมฺมา นิวฏิ า ความวา ก็มิจฉาวิตกเหลา
นั้น มิใชธรรม คือปราศจากธรรม ดวยอํานาจยึดถือวาเที่ยงเปนตน
ตั้งลงแลว คือตั้งลงเฉพาะแลวในความเปนปุถุชน คือในคนอันธพาล.
บทวา น จ วคฺคคตสฺส กุหิฺจิ ความวา ไมพึงเปนไปในพวก
มิจฉาทิฏฐิมีสัสสตวาทะวาเที่ยงเปนตนในวัตถุนั้น ๆ คือไมถือลัทธินั้น.
สวนในอรรถกถาทานยกบทขึ้นดังวา ถาวาอธรรมทั้งหลายเปนไปกับวิตก
อาศัยทิฏฐิ ๖๐ ตั้งมั่นในความเปนปุถุชน ดังนี้แลวกลาววา ถาวาวิตก
ที่ไมเปนธรรมเปนอันมากอาศัยอารมณ ๖ ตั้งลงมั่น
เพราะทําใหเกิด
และกลาววาไมพึงเปนพรรคพวกในอารมณไหน ๆ อยางนั้น อธิบายวา
ไมพึงเปนพวกกิเลสในอารมณไหนๆ ดวยอํานาจวิตกเหลานั้น.
บทวา โน ปน ทุฏ ุลฺลคาหี ส ภิกฺขุ ความวา บุคคลใดไมพึง
เปนผูมักพูดคําหยาบ คือพูดผิด เพราะถูกกิเลสประทุษราย และเพราะ
เปนวาทะหยาบเหลือหลาย บุคคลนั้นชื่อวาเปนภิกษุ.
บทวา ทพฺโพ ไดแก ผูมีชาติฉลาด คือเปนบัณฑิต.
บทวา จิรรตฺตสมาหิโต แปลวา ผูมีจิตเปนสมาธิตั่งแตกาลนาน
มาแลว.
บทวา อกุหโก แปลวา เวนจากความโกหก คือไมโออวด ไมมี
มายา.
บทวา นิปโก แปลวา ผูละเอียดละออ คือผูเฉลียวฉลาด. บทวา
อปหาลุ แปลวา ผูหมดตัณหาความอยาก.
บทวา สนฺต ปท อชฺฌคมา ไดแก บรรลุพระนิพพาน. ชื่อวา
มุนี เพราะเปนผูประกอบดวยธรรนอันเปนที่ตั้งแหงความเปนมุนี.
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บทวา ปรินิพฺพุโต ความวา อาศัยพระนิพพาน โดยกระทําใหเปน
อารมณ แลวปรินิพานดวยสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
บทวา กงฺขติ กาล ความวา รอเวลาเพื่อตองการอนุปาทิเสส
นิพพานในกาลบัดนี้. อธิบายวา พระเถระนั้นไมมีกิจอะไรที่จะพึงทํา จึง
เตรียมพรอมดวยประการที่จักเปนผูเชนนี้.
คาถา ๔ คาถามีอาทิวา มาน ปชหสฺสุ จงละมานะ พระเถระ
อาศัยปฏิภาณสมบัติบรรเทามานะที่เปนไปแกตนกลาวไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มาน ปชหสฺสุ ความวา จงสละมานะ
๙ ประการ มีมานะวา เราเปนผูประเสริฐกวาเปนตน.
ดวยบทวา โคตม นี้ พระเถระกลาวถึงตนใหเปนโคตมโคตร เพราะ
ตนเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจาผูโคตมโคตร.
บทวา มานปถ ความวา ทานจงละ คือจงละขาดซึ่งชาติเปนตน
อันหุมหอตัวดวอโยนิโสมนสิการ การใสใจโดยไมแยบคาย อันเปนฐาน
ที่ตั้งใหมานะแพรไป โดยการละกิเลสที่เนื่องดวยชาติเปนตนนั้น.
บทวา อเสส แปลวา ทั้งหมดเลย.
บทวา มานปถมฺหิ ส มุจฺฉิโต ความวา ผูถึงความสยบอันมีวัตถุ
ที่ตั้งแหงมานะเปนเหตุ.
บทวา วิปฺปฏิสารีหุวา จิรรตฺต ความวา เมื่อขณะแหงการขวนขวายในทางมานะนี้ลวงไปแลว จักบรรลุพระอรหัตในกาลกอนแท คือ
ไดเปนผูเดือดรอนวา เราฉิบหายเสียแลว.
บทวา มกฺเขน มกฺขิตา ปชา ความวา ชื่อวา มีมักขะลบหลูคุณ
ทาน เพราะยกตนขมผูอื่นดวยความกลาเปนตน แลวบดขยี้ดวยมักขะอัน
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มีลักษณะลบหลูคุณของผูอื่น, จริงอยู บุคคลลบหลูคุณของคนอื่นดวย
ประการใด ๆ ชื่อวา ยอมเช็ด คือละทิ้งคุณของตนดวยประการนั้น ๆ.
บทวา มานหตา ไดแก ผูมีคุณความดี ถูกมานะขจัดเสียแลว.
บทวา นิรย ปปตนฺติ ไดแก ยอมเขาถึงนรก.
บทวา มคฺคชิโน ไดแก ชํานะกิเลสดวยมรรค.
บทวา กิตฺติฺจ สุขฺจ ไดแก เกียรติที่วิญูชนสรรเสริญ และ
สุขอันเปนไปทางกายและทางจิต.
บทวา อนุโภติ แปลวา ไดเฉพาะ.
บทวา ธมฺมทโสติ ตมาหุ ตถตฺต ความวา บัณฑิตทั้งหลายกลาว
บุคคลนั้น ผูปฏิบัติชอบอยางนั้นวาเปนผูเห็นธรรม ตามเปนจริง.
บทวา อขิโล ไดแก ผูเวนจากกิเลสเครื่องตรึงใจ ๕ ประการ.
บทวา ปธานวา ไดแก ผูถึงพรอมดวยสัมมัปปธานความเพียรชอบ.
บทวา วิสุทฺโธ ความวา ชื่อวา ผูมีใจบริสุทธิ์ เพราะปราศจาก
เมฆ คือนิวรณ.
บทวา อุเสส ไดแก ละมานะทั้ง ๙ อยางดวยอรหัตมรรค.
บทวา วิชฺชายนฺตกาโร สมิตาวี ความวา พระเถระกลาวสอนตน
วา เปนผูมกี ิเลสสงบระงับแลวโดยประการทั้งปวง ถึงที่สุดแหงวิชชา ๓
ประการ.
ครั้นวันหนึ่ง ทานพระอานนท อันราชมหาอํามาตยคนหนึ่งนิมนต
ในเวลาเชา จึงไปเรือนของราชมหาอํามาตยนั้นแลวนั่งบนอาสนะที่เขาตก
แตงไว โดยมีทานพระวังคีสะเปนปจฉาสมณะ. ลําดับนั้น หญิงทั้งหลาย
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ในเรือนนั้น ประดับดวยอลังการทั้งปวง พากันเขาไปหาพระเถระ ไหว
แลวถามปญหา ฟงธรรม.
ลําดับนั้น ความกําหนัดในวิสภาคารมณเกิดขึ้นแกทานพระวังคีสะ
ผูยังบวชใหมไมอาจกําหนดอารมณได ทานพระวังคีสะนั้น เปนกุลบุตร
ผูมีศรัทธา มีชาติเปนคนตรง คิดวาราคะนี้เพิ่มมากแกเราแลว จะพึงทํา
ประโยชนปจ จุบัน ทั้งประโยชนภายภาคหนา ใหพินาศทั้ง ๆ ที่นั่งอยูแล
เมื่อจะเปดเผยความเปนไปของตนแกพระเถระ จึงกลาวคาถาวา กามราเคน ดังนี้เปนตน.
ในขอนั้น เพื่อจะแสดงวา แมถาความเรารอนอันเกิดจากความ
กําหนัด เพราะกิเลสเบียดเบียนแมกายได แตเมื่อจะเบียดเบียนจิต ยอม
เบียดเบียนไดนานกวา พระเถระจึงกลาววา ขาพเจาถูกกามราคะแผดเผา
แลวกลาววา จิตของขาพเจาก็ถูกแผดเผา ดังนี้.
บทวา นิพฺพาปน ความวา ขอทานจงใหโอวาทอันเปนเหตุทําราคะ
ใหดับ คือทีส่ ามารถทําความเรารอนเพราะราคะใหดับ.
คาถามีวา สฺาย วิปริเยสา เพราะความสําคัญผิด ดังนี้เปนตน
อันทานพระอานนทถูกพระวังคีสะขอรอง จึงกลาวไว.
บทวา วิปริเยสา ความวา เพราะความวิปลาส คือเพราะถือผิดแผก ซึ่งเปนไปในสิ่งที่ไมงามวางาม.
บทวา นิมิตฺต ไดแก มีอันทํากิเลสใหเกิดเปนนิมิต. บทวา
ปริวชฺเชหิ แปลวา จงสละเสีย.
บทวา สุภ ราคูปสหิต ความวา เมื่อจะเวนสุภะ อันเปนเหตุทํา
ราคะใหเจริญเปนอารมณ พึงเวนดวยอสุภสัญญา กําหนดหมายวาไมงาม
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พึงเวนดวยอนภิรติสัญญา กําหนดหมายวาไมนายินดี ในอารมณทุกอยาง
เพราะเหตุนั้น ทานพระอานนทเมื่อจะแสดงสัญญา แมทั้งสองนั้น จึง
กลาวคํา มีอาทิวา อสุภาย ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสุภาย ไดแก ดวยอสุภานุปสสนา
การพิจารณาเห็นเนือง ๆ วาไมงาม.
บทวา จิตฺต ภาเวหิ เอกคฺค สุสมาหิต ความวา ทานจงเจริญ
กระทําใหมีอารมณเลิศเปนอันเดียว คือใหตั้งมั่น ใหแอบแนบในอารมณ
ทั้งหลาย โดยไมมีความฟุงซานแหงจิตของตน คือเราจักบอกอสุภานุปสสนาที่พึงการทําไดงายแกทาน.
บทวา สติ กายคตา ตฺยตฺถุ ความวา การเจริญกายคตาสติที่กลาว
แลว ทานจงอบรมกระทําใหมาก.
บทวา นิพฺพิทาพหุโล ภว ความวา ทานจงเปนผูมากดวยความ
หนายในอัตภาพและในสิ่งทั้งปวง.
บทวา อนิมิตฺตฺจ ภาเวหิ ความวา โดยพิเศษ อนิจจานุปสสนา
ชื่อวา อนิมิต เพราะเพิกนิมิตวาเที่ยงเปนตน แตนั้นทานจงละมานานุสัย
กิเลสอันนอนเนื่องคือมานะเสีย อธิบายวา เมื่อจะเจริญอนิจจานุปสสนา
นั้น จงตัดอยางเด็ดขาดซึ่งมานานุสัย โดยการบรรลุอรหัตมรรคตามลําดับ
มรรค.
บทวา มานาภิสมยา ไดแก ตรัสรูเพราะเห็นมานะและเพราะละ
มานะ.
บทวา อุปสนฺโต ความวา ทานชื่อวาเขาไปสงบ เพราะสงบราคะ
เปนตนไดทั้งหมด จักเที่ยวไป คือจักอยู.
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คาถา ๔ คาถามีอาทิวา ตเมว วาจ ดังนี้ เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงสุภาสิตสูตร พระเถระเกิดความโสมนัส เมื่อจะชมเชยพระผูมีพระภาคเจาเฉพาะพระพักตร จึงไดกลาวไว.
บทวา ยายตฺตาน น ตาปเย ความวา ไมพึงทําตนใหเดือดรอน
คือใหลําบากดวยความเดือดรอน ดวยวาจาใดอันเปนเหตุ.
บทวา ปเร จ น วิหึเสยฺย ความวา ไมพึงเบียดเบียนทําลายคน
อื่นใหแตกกับคนอื่น.
บทวา สา เว วาจา สุภาสิตา มีวาจาประกอบความวา วาจานั้น
ชื่อวาเปนสุภาษิตโดยสวนเดียว เพราะฉะนั้น พึงกลาวแตวาจานั้นเทานั้น
พระเถระสดุดีพระผูมีพระภาคเจา โดยมีพระวาจาไมสอเสียดดวยคาถานี้.
บทวา ปฏินนฺทิตา ความวา ยินดี คือรักใครโดยเฉพาะหนา คือ
ในเดี๋ยวนั้น และในกาลตอไป ผูสดับฟงรับเอา.
บทวา ย อนาทาย ความวา บุคคลเมื่อจะกลาววาจาใด อยาได
ถือเอาคําหยาบคายอันไมนารัก ไมนาปรารถนาของคนอื่น ยอมแสดงแต
วาจาที่นารัก อันไพเราะดวยอรรถและพยัญชนะ.
บทวา ตเมว ปยวาจ ภาเสยฺย ไดแก ชมเชยดวยอํานาจวาจา
ที่นารัก.
บทวา อมตา ไดแก ดุจน้ําอมฤต เพราะเปนวาจายังประโยชนให
สําเร็จ สมจริงดังที่ตรัสไววา คําสัตยแลยังประโยชนใหสําเร็จกวารส
ทั้งหลาย. อีกอยางหนึ่ง ไดแกวาจาที่เปนประโยชน คือเปนปจจัยแก
อมตะ คือพระนิพพาน ชื่อวาเปนวาจาอมตะ.
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บทวา เอส ธมฺโม สนนฺตโน ความวา ชื่อวาสัจวาจานี้เปนธรรม
ของเกา คือพระพฤติเปนประเพณี จริงอยู ขอที่คนเกากอนไมพูดคําเหลาะ
แหละนี้แหละ เปนความประพฤติของคนเกากอน ดวยเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา สัตบุรุษเปนผูตั้งอยูในคําสัตย อันเปนอรรถเปนธรรม.
ในคํานั้น พึงทราบวา ชื่อวาตั้งอยูในประโยชนตนและคนอื่น เพราะ
เปนผูตั้งอยูในสัจจะ ชือ่ วาเปนผูตั้งอยูในธรรม เพราะเปนผูตั้งอยูใน
ประโยชนเทานั้น. อีกอยางหนึ่ง คําวา อตฺเถ ธมฺเม นี้เปนวิเสสนะของ
สัจจะนั่นแหละ. สมจริงดังที่ทานกลาวไววา ผูตั้งอยูในคําสัจ, ในคําสัจ
เชนไร ? ในคําสัจที่เปนอรรถเปนธรรม ซึ่งเปนที่ใหสําเร็จประโยชน
คือไมทําการขัดขวางใหแกคนอื่น เพราะไมปราศจากอรรถ (และ) ให
สําเร็จธรรม คือประโยชนอันเปนไปในธรรมเทานั้น เพราะไมปราศจาก
ธรรม. พระเถระสดุดีพระผูมีพระภาคเจา โดยทรงมีพระวาจาสัตยดวย
คาถานี้.
บทวา เขม แปลวา ปลอดภัย คือไมมีอันตราย หากมีคําถามสอด
เขามาวา เพราะเหตุไร ? ขอเฉลยวา เพราะไดบรรลุพระนิพพานอัน
กระทําที่สุดแหงทุกข อธิบายวา ชื่อวาปลอดภัย เพราะเปนเหตุใหถึง
กิเลสนิพพาน และเปนไปเพื่อทําที่สุดแหงวัฏทุกข.
อีกอยางหนึ่ง พึงเห็นความในขอนี้อยางนี้วา พระพุทธเจาตรัส
พระวาจาใด ชื่อวาปลอดภัย เพราะทรงประกาศทางอันเกษม เพื่อประโยชนแกนิพพานธาตุทั้งสองคือ เพื่อบรรลุพระนิพพาน หรือเพื่อทําที่สุด
แหงทุกข วาจานั้นเทานั้น เปนวาจาสูงสุดกวาวาจาทั้งหลาย อธิบายวา
วาจานั้นประเสริฐที่สุดกวาวาจาทั้งปวง พระเถระเมื่อสดุดีพระผูมีพระ-
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ภาคเจา โดยมีพระดํารัสดวยพระปรีชา ดวยคาถานี้ จึงใหจบการสดุดีลง
ดวยยอดคือพระอรหัต.
คาถา ๓ คาถามีอาทิวา คมฺภีรปฺโ นี้ พระเถระกลาวดวยอํานาจ
การสรรเสริญทานพระสารีบุตร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คมฺภรี ปฺโ ความวา ชื่อวาผูมีปญญา
ลึกซึ้ง เพราะเปนผูประกอบดวยปญญาอันละเอียด ซึ่งเปนไปในขันธ
และอายตนะเปนตนอันลึกล้ํา. ชื่อวามีปญญา เพราะประกอบดวยปญญา
อันมีโอชาเกิดแตธรรม กลาวคือเมธาปญญา.
ชื่อวา ผูฉลาดในทางและมิใชทาง เพราะความเปนผูฉลาดในทาง
และมิใชทางอยางนี้วา นีท้ างทุคติ นี้ทางสุคติ นีท้ างพระนิพพาน.
ชื่อวาผูมีปญญามาก ดวยอํานาจปญญาอันถึงที่สุดแหงสาวกบารมีญาณอันใหญ.
บทวา ธมฺม เทเสติ ภิกฺขูน ความวา ประกาศปวัตติ (ทุกข)
และนิวัตติ (นิโรธ) โดยชอบ แสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย ก็เพื่อจะ
แสดงอาการเปนไปแหงเทศนานั้น ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา โดยยอบาง
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สงฺขติ ฺเตนป ความวา แสดงแมโดยยอ
อยางนี้วา ดูกอนผูมีอายุ อริยสัจ ๔ เหลานี้. อริยสัจ ๔ เปนไฉน ?
ทุกขอริยสัจ ๑ ฯ ล ฯ ดูกอนผูมีอายุ อริยสัจ ๔ เหลานี้แล, เพราะเหตุนั้น
แล ผูมีอายุพึงกระทําความเพียรวา นี้ทุกข. เมือ่ จําแนกอริยสัจเหลานั้น
นั่นแหละออกแสดงแมโดยพิสดาร โดยนัยมีอาทิวา ก็ผูมีอายุ ทุกขอริยสัจ
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เปนไฉน ? แมความเกิดก็เปนทุกข ดังนี้. แมในเทศนาเรื่องขันธเปนตน
ก็นัยนี้เหมือนกัน.
บทวา สาลิกายิว นิคฺโฆโส ความวา เมื่อพระเถระแสดงธรรม
ยอมมีเสียงไพเราะเหมือนเสียงนกสาลิกา ตัวไดลิ้มรสมะมวงสุกหวาน จึง
กระพือปกทั้งสองแลวเปลงเสียงรองอันไพเราะฉะนั้น. จริงอยู พระธรรม
เสนาบดีมีคําพูดไมพราเครือดวยอํานาจดีเปนตน, เสียงเปลงออกประดุจ
กังสดาลที่เขาเคาะดวยทอนเหล็กฉะนั้น.
บทวา ปฏิภาณ อุทิยฺยติ ความวา ปฏิภาณความแจมแจง ยอมตั้ง
ขึ้นพรั่งพรูประดุจลูกคลื่นตั้งขึ้นจากมหาสมุทร ในเมื่อทานประสงคจะ
กลาว.
บทวา ตสฺส ไดแก พระสารีบุตร. บทวา ต ไดแก กําลังแสดง
ธรรมอยู.
บทวา สุณนฺตี ไดแก เกิดความเอื้อเฟอวา พระเถระกลาวคําใด
แกพวกเรา ๆ จักฟงคํานั้น ดังนี้ จึงฟงอยู.
บทวา มธุร แปลวา นาปรารถนา. บทวา รชนีเยน ไดแก อัน
นาใคร. บทวา สวนีเยน ไดแก มีความสบายหู. บทวา วคฺคุนา
ไดแก มีความกลมกลอมเปนที่จับใจ.
บทวา อุทคฺคจิตฺตา ไดแก เปนผูมีจิตเบิกบาน คือมีจิตไมหดหู
ดวยอํานาจปติอันประกอบความฟูใจ.
บทวา มุทิตา ไดแก บันเทิงใจ คือประกอบดวยความปราโมทย.
บทวา โอเธนฺติ ไดแก เงี่ยหูลง คือเขาไปตั้งจิตเพื่อความรูทั่วถึง
จึงเงี่ยหูคอยฟงอยู.
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คาถา ๔ คาถามีอาทิวา อชฺช ปณฺณรเส ดังนี้ พระเถระไดเห็น
พระศาสดาประทับนั่ง ภิกษุสงฆหมูใหญหอมลอม เพื่อจะทรงแสดง
พระธรรมเทศนาปวารณาสูตร เมื่อจะสดุดี จึงกลาวไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปณฺณรเส ความวา ก็สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งในบุพพาราม ในเวลาเย็นทรงแสดงพระธรรมเทศนา อันเหมาะแกกาลสมัยแกบริษัทที่ถึงพรอมแลว จึงโสรจสรงพระวรกายในซุมสรงน้ําแลวครองผา ทรงกระทํามหาจีวรเทาสุคตประมาณ
เฉวียงบา ทรงประทับพิงเสากลาง ประทับนั่งบนบวรพุทธอาสนที่เขา
ตกแตงไวในปราสาทของมิคารมารดา ทรงชําเลืองดูภิกษุสงฆผูนั่งหอมลอม ประทับนั่งในวันปวารณา ในวันอุโบสถนั้น ในวันอุโบสถขึ้น ๑๕
ค่ํานี้.
บทวา วิสุทฺธิยา ไดแก เพื่อตองการความบริสุทธิ์ คือเพื่อวิสุทธิปวารณา.
บทวา ภิกฺขู ปฺจสตา สมาคตา ความวา ภิกษุประมาณ ๕๐๐
รูปมาประชุมกัน ดวยการนั่งหอมลอมพระศาสดา และดวยอัธยาศัย.
บทวา เต จ สโยชนพนฺธนจฺฉิทา ความวา ผูตัดกิเลสทั้งหลาย
อันเปนเครื่องผูกสันดาน กลาวคือสังโยชนดํารงอยู เพราะเหตุนั้นแหละ
จึงเปนผูไมมีทุกข หมดสิ้นภพใหม เปนผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ อธิบาย
วา ชื่อวาเปนผูไมมีทุกข เพราะไมมีทุกขอันเกิดจากกิเลส เปนผูมีภพใหม
สิ้นไปแลว ชื่อวาเปนผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เพราะแสวงหาศีลขันธ
เปนตนอันเปนของพระอเสขะ.
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บทวา วิชิตสงฺคาม ความวา ชื่อวาผูทรงชนะสงคราม เพราะทรง
ชนะสงครามคือกิเลส คือเพราะทรงชนะมารและพลของมารไดเเลว.
บทวา สตฺถวาห ความวา พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวาสัตถวาหะ
ผูนํากองเกวียน เพราะทรงยกขึ้นรถ คืออริยมรรคประกอบดวยองค ๘
แลวชนพาเวไนยสัตวทั้งหลายไป คือใหขามพนจากสงสารกันดาร. ดวย
เหตุนั้น สหัมบดีพรหมจึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูแกลวกลา ผูชนะ
สงคราม ผูนําหมูเกวียน ขอพระองคโปรดเสด็จลุกขึ้น, พระสาวกทั้งหลาย
เขาไปนั่งใกลพระศาสดาพระองคนั้น ผูทรงนําหมูเกวียน ผูยอดเยี่ยม.
บทวา เต วิชฺชา มจฺจุหายิโน มีวาจาประกอบความวา ผูอันพระสาวกทั้งหลายเห็นปานนั้นหอมลอม เสด็จตามลําดับรอบ ๆ ไป ดวยการ
เสด็จจาริกไปยังชนบท เหมือนพระเจาจักรพรรดิ อันหมูอํามาตยหอมลอม
ฉะนั้น.
บทวา ปลาโป แปลวา วางเปลา คือเวนจากสาระในภายใน
อธิบายวา เวนจากศีล.
บทวา วนฺเท อาทิจฺจพนฺธุน ความวา พระเถระกลาววา ขาพระองคขอถวายบังคมพระทศพลบรมศาสดา ผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย.
คาถา ๔ คาถามีอาทิวา ปโรสหสฺส ดังนี้ พระเถระเมื่อจะสดุดี
พระผูมีพระภาคเจาผูทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย ดวยธรรมีกถาอัน
ปฏิสังยุตดวยพระนิพพาน จึงไดกลาวไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปโรสหสฺส แปลวา เกินกวาพัน,
พระเถระกลาวหมายเอาภิกษุ ๑,๒๕๐ องค.
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บทวา อกุโตภย ความวา ในพระนิพพาน ไมมีภัยแตที่ไหน ๆ
และทานผูบรรลุนิพพานแลว ยอมไมมีภัยแมแตที่ไหน ๆ เพราะเหตุนั้น
พระนิพพานจึงชื่อวาไมมีภัยแตที่ไหน.
พระผูมีพระภาคเจา บัณฑิตเรียกวานาค เพราะเหตุทั้งหลายดังกลาว
แลว โดยนัยมีอาทิวา พระองคไมทรงทําบาป เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงมีพระนามวานาค แล.
บทวา อิสีน อิสิสตฺตโม ความวา เปนพระฤาษีผูสูงสุดแหงพระฤาษี คือสาวกพุทธะและปจเจกพุทธะ, อีกอยางหนึ่ง ไดแกเปนฤาษี
องคที่ ๗ แหงพระฤาษีทั้งหลาย นับตัง้ แตพระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจา.
บทวา มหาเมโฆว ไดแก เปนเสมือนมหาเมฆอันตั้งขึ้นในทวีป
ทั้ง ๔.
บทวา ทิวา วิหารา แปลวา จากที่เรน.
บทวา สาวโก เต มหาวีร ปาเท วนฺทติ วงฺคีโส นี้ พระเถระ
บรรลุพระอรหัตแลว เมือ่ จะประกาศการบรรลุคณ
ุ วิเศพของตน จึงกลาว
ไว.
คาถา ๔ คาถามีคําเริ่มตนวา อุมฺมคฺคปถ ดังนี้ พระผูมพี ระภาคเจา
เมื่อจะทรงแสดงวา พระองคตรัสถามวา วังคีสะ คาถาเหลานี้เธอตรึก
มากอน หรือวาปรากฏขึ้นโดยพลันทันใด, พระวังคีสะทูลวา ปรากฏ
แจมแจงขึ้นทันทีทันใด จึงตรัสไว. ก็เพราะเหตุไรจึงไดตรัสอยางนั้น ?
ไดยินมาวา เพราะไดเกิดการสั่งสนทนาขึ้นในทามกลางสงฆวา พระวังคีสะไมไดร่ําเรียน ไมกระทํากิจดวยการอุเทศ ดวยการสอบถาม และ
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ดวยโยนิโสมนสิการ ไฉนจึงประพันธคาถา เที่ยวพรรณนาบทกลอน.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา พวกภิกษุเหลานี้ไมรู
ปฏิภาณสมบัติของพระวังคีสะ เราจักใหรูจักปฏิภาณสมบัติของวังคีสะนี้
จึงตรัสถามโดยนัยมีอาทิวา วังคีสะ เหตุไรหนอ ดังนี้.
บทวา อุมฺมคฺคปถ ไดแก ทางเกิดกิเลสมิใชนอย. จริงอยู ที่
เรียกวา ทาง เพราะเปนทางที่วัฏฏะประกอบสรางไว.
บทวา ปภิชฺช ขีลานิ ไดแก ทําลายตาปูตรึงใจมีราคะเปนตน
๕ อยาง เที่ยวไป.
บทวา ต ปสฺสถ ความวา ทานทั้งหลายจงเห็นพระวังคีสะนั้น ผูรู
แลว ผูครอบงําและตัดกิเลสแลวเที่ยวไปอยางนั้น.
บทวา พนฺธปมฺุจกร แปลวา กระทําการปลดเครื่องผูก.
บทวา อสิต แปลวา ไมอาศัยแลว.
บทวา ภาคโส ปฏิภชฺช ไดแก กระทําการจําแนกธรรมโดยสวน
มีสติปฏฐานเปนตน. บาลีวา ปวิภชฺช ดังนี้ก็ม,ี อธิบายวา จําแนก
แสดงธรรมโดยสวน ๆ มีอุเทศเปนตน คือโดยประการ.
บทวา โอฆสฺส ไดแก โอฆะ ๔ มีกามโอฆะเปนตน.
บทวา อเนกวิหิต ความวา บอก คือไดกลาวทางอันนําไปสูอมตะ
หลายประการดวยอํานาจสติปฏฐานเปนตน หรือดวยอํานาจกรรมฐาน
๓๘ ประการ.
บทวา ตสฺมึ จ อมเต อกฺขาเต ความวา เมื่อวังคีสะนั้นบอกทาง
อมตะ คืออันนําอมตะมาใหนั้น.
บทวา ธมฺมทสา แปลวา ผูเห็นธรรม.
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บทวา ิตา อสหริ า ไดแก เปนผูอันใครๆ ใหงอนแงนคลอน
แคลนไมได ดํารงอยู.
บทวา อติวิชฺฌ แปลวา รูแจงแลว.
บทวา สพฺพิตีน ไดแก ซึ่งที่ตั้งแหงทิฏฐิ หรือที่ตั้งแหงวิญญาณ
ทั้งปวง.
บทวา อติกฺกมมทฺทส ไดแก ไดเห็นพระนิพพานอันเปนตัวลวง
พน.
บทวา อคฺค ไดแก ธรรนอันเลิศ, บาลีวา อคฺเค ดังนี้ก็มี อธิบาย
วา เปนที่หนึ่งกวาเขา.
บทวา ทสทฺธาน ความวา แสดงธรรมอันเลิศแหงพระเบญจวัคคีย
หรือแสดงกอนกวาเขา คือแตเบื้องตน.
บทวา ตสฺมา ความวา เพราะเหตุที่ผูรูวา ธรรมนี้ทานแสดงดี
จึงไมควรทําความประมาท ฉะนั้น จึงควรสําเหนียกตาม อธิบายวา พึง
ศึกษาสิกขา ๓ ตามลําดับวิปสสนา และตามลําดับมรรค.
คาถา ๓ คาถา มีคาเริ่มตนวา พุทฺธานุพุทฺโธ พระวังคีสเถระ
กลาวชมเชยทานพระอัญญาโกณฑัญญเถระ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พุทฺธานุพุทฺโธ แปลวา ตรัสรูตาม
พระพุทธะทั้งหลาย. จริงอยู พระพุทธเจาทั้งหลายตรัสรูสัจจะ ๔ กอน
ภายหลังพระเถระตรัสรูกอ นกวาเขาทั้งหมด เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาเปนผู
ตรัสรูตามพระพุทธะทั้งหลาย. ชื่อวาเถระ เพราะเปนผูประกอบดวยศีลขันธ
เปนตนอันมั่น อธิบายวา เปนผูมีธรรมอันไมกําเริบ.
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บทวา ติพฺพนิกฺกโม แปลวา ผูมีความเพียรมั่นคง.
บทวา สุขวิหาราน แปลวา ผูมี่ธรรมเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน.
บทวา วิเวกิาน ไดแก วิเวกทั้ง ๓.
บทวา สพฺพสฺสต ความวา สิ่งใดอันสาวกทั้งปวงจะพึงบรรลุ สิ่ง
นั้นอันทานพระอัญญาโกณฑัญญะนี้บรรลุตามแลว.
บทวา อปฺปมตฺตสฺส สิกขฺ โต แปลวา เปนผูไมประมาทศึกษาอยู.
บทวา เตวิชฺโช เจโตปริยโกวิโท ความวา บรรดาอภิญญา ๖
พระอัญญาโกณฑัญญเถระกลาวแตอภิญญา ๔ อภิญญา ๒ นอกนี้พระเถระไมกลาวไวก็จริง ถึงอยางนั้น พระเถระก็เปนผูมีอภิญญา ๖ ทีเดียว.
เพราะเหตุที่ทานพระวังคีสะเห็นพระเถระผูมาจากสระฉัททันตะ ในปา
หิมวันต แสดงความเคารพอยางยิ่งในพระผูมีพระภาคเจาแลวถวายบังคม
อยู มีใจเลือ่ มใส เมื่อจะชมเชยพระเถระเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาจึงกลาวคาถานี้ เพราะฉะนั้น จึงกลาววา พระโกณฑัญญะผูเปน
ทายาทของพระพุทธเจา ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระศาสดา ดังนี้.
คาถา ๓ คาถามีคําเริ่มตนวา นคสฺส ปสฺเส ดังนี้ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพรอมกับภิกษุ ๕๐๐ รูป ลวนเปนพระอรหันต ประทับอยู
ณ ประเทศกาลศิลา ทานพระมหาโมคคัลลานเถระพิจารณาดูจิตของภิกษุ
เหลานั้นอยู จึงเห็นวิมุตติ คืออรหัตผล. ทานพระวังคีสะเห็นดังนั้น
เมื่อจะชมเชยพระผูมีพระภาคเจาและพระเถระทั้งหลาย จึงไดกลาวไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นคสฺส ปสฺเส ความวา ทีก่ าลศิลา
ประเทศขางภูเขาอิสิคิลิ.
บทวา อาสีน แปลวา นั่งแลว.
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บทวา เจตสา ไดแก ดวยเจโตปริยญาณของตน.
บทวา จิตฺต เนส สมเนฺวส ไดแก แสวงหาจิตของภิกษุขีณาสพ
เหลานั้น.
บทวา อนุปริเยติ แปลวา ยอมกําหนดโดยลําดับ.
ผูสมบูรณดวยองคทั้งปวงอยางนี้ คือผูถึงพรอม ไดแกประกอบ
ดวยองคทั้งปวง คือดวยสัตถุสมบัติที่กลาววา ผูเปนมุนี ผูถึงฝงแหงทุกข
และดวยสาวกสมบัติที่กลาววา มีวิชชา ๓ ผูละมัจจุ ดังนี้.
จริงอยู ดวยบทวา มุนึ นี้ ทานกลาวการตรัสรูไญยธรรมอยางสิ้น
เชิงของพระศาสดา ดวยญาณกลาวคือโมนะ เพราะเหตุนั้น ทานจึง
สงเคราะหทศพลญาณเปนตนดวยอนาวรณญาณ, ทานแสดงญาณสัมปทา
ของพระศาสดานั้น ดวยอนาวรณญาณนั้น.
ดวยบทวา ทุกฺขสฺส ปารคุ นี้ ทานแสดงปหานสัมปทา และ
แสดงอานุภาวสัมปทาเปนตนของพระศาสดาดวยบททั้งสองนั้น.
ดวยบททั้งสองวา เตวิชฺชา มจฺจุหายิโน นี้ ทานแสดงสมบัติของ
สาวกของพระศาสดา โดยแสดงญาณสมบัติของสาวกทั้งหลาย และโดย
แสดงการบรรลุนิพพานธาตุของสาวก.
จริงอยางนั้น เพื่อจะกระทําเนื้อความตามที่กลาวใหปรากฏชัด ทาน
จึงกลาววา พากันเขาไปนั่งใกลพระโคดมผูเปนมุนี ผูถึงฝงแหงทุกข
ผูทรงเต็มเปยมดวยพระอาการเปนอันมาก ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อเนกาการสมฺปนฺน ไดแก ทรงถึง
พรอมดวยพระอาการเปนอันมาก อธิบายวา ทรงประกอบดวยพระคุณ
คืออาการมิใชนอย.
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คาถาวา จนฺโท ยถา ดังนี้เปนตน พระเถระไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูอันพระภิกษุสงฆหมูใหญ กับพวกเทวดาและนาคหลายพันหอม
ลอมอยูที่ฝงสระโบกขรณีคัคคราใกลจัมปานคร ทรงไพโรจนดวยวรรณะ
และพระยศของพระองค เกิดความโสมนัส เมื่อจะสดุดี จึงไดกลาวไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จนฺโท ยถา วิคตวลาหเก นเภ
ความวา ในฤดูใบไมรวง พระจันทรเพ็ญยอมไพโรจนในอากาศอันปราศจากเมฆฝน คือพนจากสิ่งเศราหมองอื่น เชนกับเมฆและน้ําคางเปนตน
ฉันใด (และ) เหมือนพระอาทิตยปราศจากมลทิน อธิบายวา ภาณุ
คือพระอาทิตยที่ปราศจากมลทิน โดยปราศจากสิ่งเศราหมองมีเมฆฝน
เปนตนนั้นนั่นแหละ ยอมไพโรจน ฉันใด.
บทวา เอวมฺป องฺครี ส ตฺว ความวา ขาแตพระมหามุนีผูมีพระภาคเจา ผูทรงโชติชวง ดวยความโชติชวงอันเปลงออกจากพระอวัยวะ แม
พระองคก็ฉันนั้น ยอมรุงโรจนยิ่ง คือยอมไพโรจนลวงโลกพรอมทั้ง
เทวโลกดวยพระยศของพระองค.
คาถา ๑๐ คาถา มีคําวา กาเวยฺยมตฺตา ดังนี้เปนตน พระวังคีสะ
บรรลุพระอรหัต พิจารณาขอปฏิบัติของตน เมื่อจะประมาณพระคุณของ
พระศาสดาและคุณของตน ไดกลาวไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาเวยฺยนตฺตา ความวา เปนผูประมาณ
ได คือผูอันเขานับถือยกยองทําใหเกิดคุณความดีดวยกาพย คือดวยการ
แตงกาพย.
บทวา อทฺทสาม แปลวา ไดเห็นแลว.
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บทวา อทฺธา โน อุทปชฺชถ ความวา ในพระรัตนตรัยเกิดขึ้น
เพื่ออุดหนุนแกพวกขาพระองคตลอดกาลนาน.
บทวา วจน ไดแก ธรรมกถาอันประกอบดวยสัจจะ.
บทวา ขนฺเธ อายตนานิ จ ธาตุโย จ ไดแก ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
และธาตุ ๑๘. ในฐานะนี้ พึงกลาวกถาวาดวยขันธเปนตน กถานั้นทาน
ใหพิสดารแลวในวิสุทธิมรรคนั่นแล เพราะเหตุนั้น พึงทราบโดยนัย
ดังกลาวไวในวิสุทธิมรรคนั้นนั่นแล.
บทวา วิทิตฺวาน ไดแก รูดวยญาณอันเปนสวนเบื้องตน โดยการ
จําแนกรูปเปนตน และโดยความไมเที่ยงเปนตน.
บทวา เย เต สาสนการกา ความวา พระตถาคตทั้งหลายอุบัติ
ขึ้นเพื่อประโยชนแกเหลาสัตวเปนอันมาก ผูกระทําตามคําสอนของ
พระตถาคตทั้งหลาย.
บทวา เย นิยามคตทฺทสา มีโยชนาวา นิยามคตะ ก็คอื นิยาม
นั่นเอง, ภิกษุและภิกษุณีเหลาใดไดเห็น คือไดบรรลุสัมมตนิยาม พระมุนี
คือพระผูมีพระภาคเจา ไดทรงบรรลุพระโพธิญาณ คือพระสัมมาสัมโพธิญาณ เพื่อประโยชนแกภิกษุและภิกษุณีเหลานั้นหนอ.
บทวา สุเทสิตา ความวา ทรงแสดงดีแลว ทั้งโดยยอและพิสดาร
สมควรแกอัธยาศัยของเวไนยสัตว.
บทวา จกฺขุมตา ไดแก ผูมีจักษุดวยจักษุ ๕. ชื่อวาอริยสัจ เพราะ
อรรถวาเปนธรรมอันไมมีขาศึก อันผูใครประโยชนตน พึงกระทํา คือ
คุณชาตอันกระทําความเปนพระอริยะ หรือเปนสัจจะของพระผูมีพระภาคเจาผูเปนอริยะ.
๑

๑. บาลีวา สทฺธา.
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บทวา ทุกฺข เปนตน เปนบทแสดงสรุปอริยสัจเหลานั้น, ในที่นี้
พึงกลาวอริยสัจจกถา, อริยสัจจกถานั้น ทานใหพิสดารโดยประการทั้งปวง
ในวิสุทธิมรรค เพราะเหตุนั้น พึงทราบโดยนัยดังกลาวไวในวิสุทธิมรรค
นั้นนั่นแล.
บทวา เอวเมเต ตถา ความวา อริยสัจธรรมมีทุกขเปนตนนี้ เปน
ของจริง คือของแทไมเปนอยางอื่น โดยประการอยางนั้น คือโดย
ประการที่เปนทุกขเปนตน.
บทวา วุตฺตา ทิฏา เม เต ยถา ตถา ความวา พระศาสดา
ตรัสแลวโดยประการใด ขาพระองคก็เห็นแลวโดยประการนั้น เพราะ
แทงตลอดอริยสัจเหลานั้นอยางนั้นดวยอริยมรรคญาณ. ประโยชนของตน
ขาพระองคบรรลุแลวโดยลําดับ คือขาพระองคกระทําใหแจงพระอรหัต
แลว และแตนั้น ขาพระองคไดกระทําคําสอนของพระพุทธเจา คือของ
พระผูมีพระภาคเจาเสร็จแลว ไดแกตั้งอยูแลวในพระโอวาทและอนุศาสน.
บทวา สฺวาคต วต เม อาสิ ความวา การมาดีหนอ ไดมีแก
ขาพระองคแลว.
บทวา มม พุทฺธสฺส สนฺตเิ ก ไดแก ในสํานัก คือในที่ใกลพระสัมพุทธเจา คือพระผูมีพระภาคเจาของเรา.
บทวา อภิฺาปารมิปฺปตฺโต ไดแก ไดบรรลุบารมี คือความสูงสุด
แหงอภิญญาทั้ง ๖. จริงอยู เพื่อจะเปดเผยเนื้อความที่กลาวไวนั่นแหละ
ดวยบทนี้ จึงกลาวคํามีอาทิวา ชําระโสตธาตุใหหมดจด.
คาถา ๑๒ คาถามีคําเริ่มตนวา ปุจฺฉามิ สตฺถาร ดังนี้ พระวังคีสเถระเมื่อจะทูลวาอุปชฌายของตนปรินิพพานแลว จึงกลาวไว. จริงอยู
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ในเวลาที่ทานพระนิโครธกัปปเถระปรินิพพาน ทานพระวังคีสะไมไดอยู
พรอมหนา. ก็ความรําคาญทางมือเปนตนของทานพระนิโครธกัปปเถระ
นั้น พระวังคีสะนั้นเคยเห็นแลว และก็ดวยอํานาจแหงวาสนาที่อบรมไว
ในชาติกอน ความรําคาญทางมือเปนตนเชนนั้น ยอมมีแมแกพระขีณาสพ
ทั้งหลาย เหมือนอยางทานพระปลินทวัจฉะรองเรียกดวยวาทะวา คนถอย
ฉะนั้น. ดวยเหตุนั้น พระวังคีสะเกิดความปริวิตกขึ้นวา อุปชฌายของ
เราปรินิพพานหรือไมหนอ. จึงไดทูลถามพระศาสดา. ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา พระวังคีสะเมื่อจะทูลถามวา พระอุปชฌายปรินิพพาน (หรือ
เปลา) จึงกลาว (คาถา) ไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สตฺถาร ไดแก ผูสั่งสอนเวไนยสัตว
ทั้งหลายดวยทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเปนตน.
บทวา อโนมปฺ ความวา ความลามกเล็กนอย ทานเรียกวา
โอมะ ต่ําทราม, ผูมีปญญาไมต่ําทราม ชื่อวาอโนมปญญะ อธิบายวา ผูมี
ปญญามาก.
บทวา ทิฏเว ธมฺเม ไดแก เห็นประจักษชัด อธิบายวา ใน
อัตภาพนี้ทีเดียว.
บทวา วิจิกิจฺฉาน ไดแก ผูตัดความสงสัย หรือความปริวิตกเห็น
ปานนั้น.
บทวา อลฺคาฬเว ไดแก ในวิหารกลาวคืออัตตาฬวเจดีย.
บทวา าโต แปลวา ปรากฏแลว.
บทวา ยุสสฺสี ไดแก ผูสมบูรณดวยลาภและสักการะ.
บทวา อภินิพฺพุตตฺโต ไดแก ผูมีสภาพสงบระงับ คือมีจิตไมเรารอน.
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บทวา ตยา กต ไดแก ผูมีนามอันทานตั้งวา นิโครธกัปปะ
เพราะเปนผูนั่งอยูโคนตนนิโครธอันพรอมดวยรมเงาเชนนั้น. ดังนั้น ทาน
จึงกลาวเอาโดยประการที่ตนกําหนดไว. ก็พระผูมพี ระภาคเจา ตรัสเรียก
ทานอยางนั้น เพราะเปนผูนั่งเทานั้นหามิได โดยที่แทตรัสเรียก แม
เพราะทานบรรลุพระอรหัตที่โคนตนนิโครธนั้น.
ดวยบทวา พฺราหฺมณสฺส นี้ พระเถระกลาวหมายชาติกําเนิด. ได
ยินวา ทานพระนิโครธกัปปเถระออกบวชจากตระกูลพราหมณมหาศาล.
บทวา นมสฺส อจรึ แปลวา นมัสการอยู.
บทวา มุตฺยเปโข ไดแก ผูดํารงอยูแลวในพระนิพพาน.
พระวังคีสะเรียกพระผูมีพระภาคเจาวา ทฬฺหธมฺมทสฺสี ผูทรงเห็น
ธรรมอันมั่นคง. จริงอยู พระนิพพาน ชื่อวาธรรมอันมั่นคง เพราะ
อรรถวาไมแตกทําลาย และพระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นและทรงแสดง
พระนิพพานนั้น.
เรียกพระผูมีพระภาคเจานั่นแหละ โดยพระนามทางพระโคตรวา
พระศากยะ ดังนี้บาง.
ดวยบทวา มยมฺป สพฺเพ นี้ พระเถระกลาวแสดงตนรวมทั้งบริษัท
ทั้งหมด.
เรียกพระผูมีพระภาคเจานั้นแหละวา สมันตจักขุ ผูมีพระจักษุ
รอบคอบ ดังนี้บาง ดวยพระสัพพัญุตญาณ.
บทวา สมวฏิตา แปลวา ตั้งลงโดยชอบ คือทําความคํานึงตั้ง
อยูแลว.
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บทวา โน แปลวา ของขาพระองคทั้งหลาย.
บทวา สวนาย ไดแก เพื่อตองการฟงการพยากรณปญหานี้.
บทวา โสตา ไดแก โสตธาตุ.
คําวา ตุว โน สตฺถา ตฺวมนุตฺตโร นี้ พระเถระกลาวดวยอํานาจ
คําสดุดี.
คําวา ฉินฺท โน วิจิกจิ ฺฉ นี้ พระเถระกลาวหมายเอาความปริวิตก
นั้นอันเปนตัววิจิกิจฉาเทียม. ก็พระเถระเปนผูไมมีวิจิกิจฉาดวยวิจิกิจฉา
อันเปนอกุศล.
บทวา พฺรูหิ เมต ความวา ขอพระองคจงตรัสบอกพระนิโครธกัปปเถระนั่น. ขาแตพระองคผูมีปญญามาก ขอพระองคจงประกาศ
พราหมณที่ขาพระองคออนวอนพระองคเหมือนอยางเทวดาออนวอนทาว
สักกะวา ขาแตทาวสักกะ แมขาพระองคทั้งหมดปรารถนาจะรูพระสาวก
นั้นวาปรินิพพานแลว.
บทวา มชฺเฌว โน ภาส ความวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูมี
ปญญามาก พระองคทรงรูวาปรินิพพานแลว จงตรัสบอกแกมวลขาพระองคในทามกลางทีเดียว โดยประการที่ขาพระองคทั้งปวงจะพึงทราบ.
ก็คําวา สกฺโกว เทวาน สหสฺสเนตฺโต นี้ เปนคํากลาวสดุดี
เทานั้น, อีกอยางหนึ่ง ในขอนี้ มีอธิบายดังตอไปนี้ :- ทาวสักกะสหัสสนัยน ยอมตรัสพระดํารัสที่เทพเหลานั้นรับเอาโดยเคารพ ในทามกลาง
เทพทั้งหลาย ฉันใด ขอพระองคโปรดตรัสพระดํารัสที่ขาพระองคทั้งหลาย
รับเอา ในทามกลางขาพระองคทั้งหลาย ฉันนั้น.
คาถาแมนี้วา เย เกจิ เปนตน พระเถระเมือ่ จะสดุดีพระผูมีพระภาคเจา จึงกราบทูลเพื่อใหเกิดความประสงคเพื่อจะตรัส.
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ความแหงคําอันเปนคาถานั้นวา กิเลสเครื่องรอยรัดเหลาใดเหลาหนึ่ง
มีอภิชฌาเปนตน เมื่อยังไมละกิเลสเครื่องรอยรัดเหลานั้น ทานเรียกวา
โมหมัคคะ ทางแหงความหลงบาง เรียกวา อัญญาณปกขะ ฝายแหงความ
ไมรูบาง เรียกวา วิจิกิจฉฐาน ที่ตั้งวิจิกิจฉาบาง เพราะละโมหะและ
วิจิกิจฉาทั้งหลาย (ไมได) กิเลสเครื่องรอยรัดทั้งหมดนั้น พอถึงพระตถาคต
เขาถูกกําจัดดวยเทศนาพละของพระตถาคต ยอมไมมี คือยอมพินาศไป.
ถามวา เพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะจักษุของพระตถาคตนี้ เปนจักษุ
ชั้นยอดเยี่ยมของนรชน ทานอธิบายวา เพราะพระตถาคตเปนบรมจักษุ
ของเหลานรชน เพราะทําใหเกิดปญญาจักษุดวยการกําจัดกิเลสเครื่องรอย
รัดทั้งปวง.
พระเถระสดุดีอยูนั่นแหละ เมื่อจะทําใหเกิดความประสงคเพื่อจะ
ตรัส จึงกลาวคาถาแมนี้วา โน เจ หิ ชาตุ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชาตุ เปนคํากลาวโดยสวนเดียว.
ดวยบทวา ปุริโส พระเถระกลาวหมายเอาพระผูมีพระภาคเจา.
บทวา โชติมนฺโต ไดแก พระสารีบุตรเปนตนผูสมบูรณดวยความ
โชติชวงแหงปญญา ทานกลาวอธิบายไววา หากพระผูมีพระภาคเจาพึง
ฆากิเลสทั้งหลายดวยกําลังแหงเทศนา เหมือนลมตางดวยลมทิศตะวันออก
เปนตนทําลายกลุมหมอกฉะนั้น แตนั้น โลกทีถ่ กู กลุมหมอกหุมหอ ยอม
เปนโลกมืดมนนอนการไปหมด ฉันใด ชาวโลกแมทั้งปวงก็ฉันนั้น ถูก
ความไมรูหุมหอ ก็จะพึงเปนชาวโลกผูมืดมน. ก็บัดนี้ พระเถระมีพระสารีบุตรเปนตนซึ่งปรากฏโชติชวงอยูแมนั้น ไมพงึ กลาว คือไมพึงแสดง.
คาถาวา ธีรา จ แมนี้ พระเถระกลาวโดยนัยอันมีในกอนนั่นแหละ.
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ความแหงคําอันเปนคาถานั้นวา ก็นักปราชญทั้งหลาย คือบุรุษ
ผูเปนบัณฑิต เปนผูกระทําความโชติชว ง คือทําความโชติชวงแหงปญญา
ใหเกิดขึ้น. ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูแกลวกลา คือผูทรงประกอบดวย
ปธานความเพียร เพราะฉะนั้น ขาพระองคจึงเขาใจอยางนั้นแหละ
คือยอมเขาใจวานักปราชญเปนผูกระทําความสวางโชติชวง, แมขาพระองค
ทั้งหลายก็รูอยูแท จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาผูเห็นแจง คือผูทรง
เห็นธรรมทั้งปวงตามความเปนจริง. เพราะฉะนั้น ขอพระองคโปรดทรง
กระทําใหแจงซึ่ง ทานพระกัปปะแกพวกขาพระองคในทามกลางบริษัท คือ
โปรดกระทําใหแจง คือโปรดทรงประกาศพระนิโครธกัปปะ ดุจปรินิพพานแลวฉะนั้น.
คาถาวา ขิปฺป แมนี้ พระเถระกลาวโดยนัยอันมีในกอนนั่น
แหละ.
เนื้อความแหงคําอันเปนคาถานั้นวา :- พระผูมีพระภาคเจาทรง
เปลงพระวาจาไดเร็ว ไพเราะ คือทรงเปลงไมชา เปลงพระวาชาได
ไพเราะจับใจ. เหมือนหงส คือหงสทองเมื่อหาเหยื่อ ไดเห็นชัฏปาใกล
ชาตสระ จึงชูคอกระพือปก ราเริงดีใจ คอย ๆ คือไมรีบดวน สงเสียง
คือเปลงเสียงไพเราะ ฉันใด พระองคก็เหมือนอยางนั้น ขอจงคอย ๆ
ตรัสดวยพระสุรเสียงอันกลมกลอม อันเปนพระมหาปุริสลักษณะอยางหนึ่ง
ซึ่งพระบุญญาธิการไดปรุงแตงมาดีแลว ขาพระองคทั้งหมดนี้ตั้งใจ คือมี
ใจไมฟุงซาน จะฟงพระดํารัสของพระองค.
แมคําวา ปหีนชาติมรณ นี้ พระเถระไดกลาวแลวโดยนัยกอน
เหมือนกัน.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาที่ 550

ในคํานั้น ทีช่ ื่อวาอเสสะ เพราะไมเหลือ, ชาติและมรณะที่ละได
แลวนั้น ไมมีเหลือ อธิบายวา ชาติและมรณะที่ละไดแลว ไมเหลือ
อะไร ๆ เหมือนพระโสดาบันเปนตน.
บทวา นิคฺคยฺห ไดแก ตระเตรียม.
บทวา โธน ไดแก กําจัดบาปทั้งปวงไดแลว.
บทวา วเทสฺสามิ ความวา ขาพระองคจักขอใหตรัสธรรม.
บทวา น กามกาโร โหติ ปุถุชฺชนาน ความวา บุคคลผู
กระทําตามความประสงคของบุคคล ๓ จําพวก มีปถุ ุชนและพระเสขะ
เปนตน ยอมไมมี คนทัง้ ๓ พวกนั้นยอมไมอาจรูหรือกลาวธรรมตามที่
ตนตองการได.
บทวา สงฺเขยฺยกาโร จ ตถาคตาน ความวา สวนพระตถาคต
ทั้งหลาย มีการกระทําดวยการพิจารณา คือมีการกระทําอันมีปญญาเปน
หัวหนา อธิบายวา พระตถาคตทั้งหลายนั้น ยอมสามารถแทที่จะรูหรือ
กลาวธรรมทีต่ นตองการได.
บัดนี้ พระเถระเมื่อจะประกาศการกระทําดวยการพิจารณานั้น จึง
กลาวคาถาวา สนฺปนฺนเวยฺยากรณ ดังนี้เปนตน.
ความแหงคําอันเปนคาถานั้นวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา จริง
อยางนั้น พระดํารัสนี้ พระองคผูมีพระปญญาตรงจริง คือมีพระปญญา
อันดําเนินไปตรง เพราะไมกระทบกระทั่งในที่ทุกสถาน พระองคตรัสไว
คือประกาศไวชอบแลว เปนพระดํารัสมีไวยากรณสมบูรณ ยึดถือได
คือยึดถือไดโดยถูกตอง เห็นไดอยางไมวิปริตผิดแผก มีอาทิอยางนี้วา
สันตติมหาอํามาตยเหาะขึ้นประมาณ ๗ ชั่วลําตาลแลวจักปรินิพพาน, สุปป-
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พุทธศากยะ จักถูกแผนดินสูบในวันที่ ๗, พระเถระประนมอัญชลีอัน
งดงามแลวจึงกราบทูลอีก.
บทวา อยมฺชลิ ปจฺฉิโม สุปฺปณามิโต ความวา อัญชลีนี้
แมจะเปนอัญชลีครั้งหลัง ก็นอบนอมอยางดีทีเดียว.
บทวา มา โมหยี ชาน ความวา พระองคเมื่อทรงทราบคติ
ของทานพระกัปปะนั้น โปรดอยาทรงลืม เพราะยังไมตรัสแกขาพระองค.
พระเถระเรียกพระผูมีพระภาคเจาวา อโนมปฺ ผูมีพระปญญาไมต่ํา
ทราม.
ก็คาถานี้มีคําเริ่มตนวา ปโรปร ดังนี้ พระเถระเมื่อจะทูลออนวอน
มิใหทรงลืมโดยปริยายแมอื่นอีก จึงกลาวไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปโรปร ความวา ดีและไมดี คือไกล
หรือใกล ดวยอํานาจโลกิยะและโลกุตระ.
บทวา อริยธมฺม ไดแก สัจธรรมทั้ง ๔. บทวา วิทิตฺวา แปล
วา รูแจงแลว.
บทวา ชาน ไดแก ทรงทราบไญยธรรมทั้งปวง.
บทวา วาจาภิกงฺขามิ ความวา ขาพระองคหวังไดพระวาจา
ของพระองค เหมือนในฤดูรอน คนมีรางกายรอนลําบากอยากไดน้ํา
ฉะนั้น.
บทวา สุต ปวสฺส ความวา ขอพระองคโปรดโปรยปราย คือ
หลั่งโปรย ประกาศสัททายตนะ กลาวคือ เสียงที่ขาพระองคไดฟงแลว.
บาลีวา สุตสฺส วสฺส ดังนี้ก็มี อธิบายวา จงโปรยฝนแหงสัททายตนะ
มีประการดังกลาวแลว.
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บัดนี้ พระเถระเมือ่ จะประกาศวาจาเชนที่ตนจํานงหวัง จึงกลาว
คาถาวา ยทตฺถิก ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กปฺปายโน พระเถระกลาวถึงทานพระกัปปะนั่นแหละ ดวยอํานาจความเคารพบูชา.
บทวา ยถา วิมุตฺโต ความวา พระเถระทูลถามวา ทานพระกัปปะนิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เหมือนพระอเสขะ หรือ
วาดวยสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ เหมือนพระเสขะ. คําที่เหลือในที่นี้
ปรากฏชัดแลว.
พระผูมีพระภาคเจาอันพระวังคีสเถระ ทูลออนวอนดวยคาถา ๑๒
คาถา อยางนี้แลว เมื่อจะทรงพยากรณทานพระนิโครธกัปปเถระ จึงได
ตรัสคาถามีอาทิวา อจฺเฉจฺฉิ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อจฺเฉจฺฉิ ตณฺห อิธ นามรูเป
ตณฺหาย โสต ทีฆรตฺตานุสยิต ความวา ตัณหาตางดวยกามตัณหา
เปนตน ในนามรูปนี้อันนอนเนื่องอยูนาน เพราะอรรถวา ยังละไมได
ทานเรียกวา กระแสแหงมารผูมีชื่อวา กัณหะ ดังนี้บาง, ทานพระ
กัปปายนะไดตัดตัณหาในนามรูปนี้อันนอนเนื่องอยู ซึ่งเปนกระแสแหง
มารชื่อวา กัณหะ นั้นแลว.
ก็คําวา อิติ ภควา นี้ เปนคําของพระสังคีติกาจารยทั้งหลาย.
ดวยบทวา อตาริ ชาตึ มรณ อเสส นี้ ทานแสดงวา พระนิโครธกัปปะนั้นตัดตัณหานั้นไดแลว ขามชาติและมรณะไดสิ้นเชิง คือ
ปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ พระผูมีพระภาคเจาผู
ประเสริฐดวยพระจักษุ ๕ ไดตรัสเทานี้ อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจา
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ผูประเสริฐดวยอินทรีย ๕ มีสัทธินทรียเปนตน หรือดวยพระจักษุทั้ง
หลายอันไมทั่วไปแกผูอื่น ถูกทานพระวังคีสะทูลถาม จึงไดตรัสอยางนี้.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ปฺจเสฏโ ไดแก ผูประเสริฐคือสูงสุด ล้ําเลิศ
ดวยธรรมขันธ ๕ มีศีลขันธเปนตน หรือดวยเหตุสัมปทาเปนตน ๕
ดังนั้น แมคํานี้ก็เปนคําของพระสังคีติกาจารย.
เมื่อตรัสอยางนี้แลว ทานพระวังคีสะมีใจชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาจึงกลาวคาถาวา เอส สุตฺวา ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ม วฺเจสิ ในคาถาแรก มีความ
วา เพราะเหตุที่ทานพระนิโครธกัปปะปรินิพพานแลว ฉะนั้น พระองค
จะไมลวงขาพระองคผูปรารถนาวา ทานพระนิโครธกัปปะนั้นปรินิพพาน
แลว อธิบายวา ไมตรัสใหเคลื่อนคลาด. ความที่เหลือปรากฏชัด
แลว.
ในคาถาที่ ๒ เพราะเหตุที่ทานพระนิโครธกัปปะมุงความหลุดพน
อยู เพราะฉะนั้น พระวังคีสะหมายเอาพระนิโครธกัปปะนั้น จึงทูลวา
สาวกของพระพุทธเจา เปนผูมีปกติกลาวอยางใดทําอยางนั้น.
บทวา มจฺจุโน ชาล ตต ไดแก ขายคือตัณหาของมารอันแผ
ไปในวัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓.
บทวา มายาวิโน แปลวา ผูมีมายามาก. บางอาจารยกลาววา
ตถา มายาวิโน ดังนี้ก็มี. อาจารยบางพวกนั้นอธิบายวา มารผูเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจาหลายครั้ง ดวยมายาหลายประการนั้น มีมายา
อยางนั้น.
ในคาถาที่ ๓ บทวา อาทึ ไดแก มูลเหตุ. บทวา อุปาทานสฺส
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ไดแก แหงวัฏฏะ. วัฏฏะทานเรียกวา อุปาทาน เพราะอรรถวาอันกรรมกิเลสทั้งหลายที่รุนแรงยึดมั่น.
ทานพระนิโครธกัปปเถระไดเห็นเบื้องตนแหงอุปาทานนั้น ไดแก
เหตุอันตางดวยอวิชชาและตัณหาเปนตน ดวยญาณจักษุ.
พระเถระกลาวโดยประสงควา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ควร
ตรัสอยางนี้วา พระกัปปะผูกัปปยโคตร.
บทวา อจฺจคา วต แปลวา ลวงไปแลวหนอ.
บทวา มจฺจุเธยฺย ความวา ชื่อวา บวงมัจจุราช เพราะเปนที่
ที่มัจจุราชดักไว ไดแก วัฏฏะอัน เปนไปในภูมิ ๓. พระเถระเกิดความ
ปลื้มใจ จึงกลาววา ทานนิโครธกัปปะไดลวงพนบวงมัจจุราชที่ขามได
แสนยากไปแลวหนอ.
บัดนี้ พระวังคีสะมีใจเลื่อมใสในพระศาสดาและในอุปชฌายของ
ตน เมื่อจะประกาศอาการที่เลื่อมใส จึงกลาวคาถาสุดทายวา ต เทวเทว
ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ต เทวเทว วนฺทามิ ความวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ผูเลิศกวาสัตว ๒ เทา ขาพระองคขอถวาย
บังคมพระองคผูเปนเทพยิ่งกวาเทพ เพราะเปนเทพดาผูสูงสุดกวาเทพแม
ทั้งหมดเหลานั้น คือสมมติเทพ อุปปตติเทพ วิสุทธิเทพ. จะถวายบังคม
เฉพาะพระองคอยางเดียวเทานั้นหามิได โดยที่แท ขาพระองคขอไหว
พระนิโครธกัปปะดวย ผูชื่อวาอนุชาตบุตร เพระเกิดแตธรรมอัน
สมควรแกการตรัสรูสัจจะของพระองค ชื่อวา ผูแกลวกลามาก เพราะมี
ความเพียรมากโดยไดชนะมาร ชื่อวา ผูประเสริฐ เพราะอรรถวาไมทํา
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ชั่วเปนตน ชื่อวา ผูเปนโอรสคือบุตร เพราะมีชาติอันความพยายามให
เกิดแลวที่พระอุระของพระองค.
พระมหาเถระ ๒๖๔ องคเหลานั้นมีพระสุภูติเปนองคแรก มีพระวังคีสะเปนองคสุดทาย ทานยกขึ้นไวในพระบาลี ณ ที่นี้ดวยประการฉะนี้
พระมหาเถระเหลานั้นเปนอยางเดียวกัน โดยความเปนพระอเสขะ โดย
เปนผูถอดกลอนแลว โดยเปนผูมีความเห็นเขากันได โดยเปนผูถอน
เสาระเนียดขึ้นแลว โดยเปนผูปลอดอุปสรรค โดยเปนผูมีทางไกล
อันถึงแลว โดยเปนผูปลงภาระแลว โดยเปนผูพรากไดแลว และโดย
เปนผูมีธรรมเครื่องอยูอันอยูแลวในอริยวาส ๑๐ ประการ เหมือนเปน
อยางเดียวกัน โดยความเปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา.
จริงอยางนั้น พระมหาเถระเหลานั้น ละองค ๕ ประกอบดวย
องค ๖ มีธรรมเครื่องอารักขา ๑ มีธรรมเครื่องอิงอาศัย ๔ มีสัจจะ
เฉพาะอยางบรรเทาแลว มีการแสวงหา ๖๐ ประการ อันเปนไปรวมกัน
มีความดําริไมขุนมัว มีกายสังขารสงบระงับ มีจิตพนดีแลว และมี
ปญญาพนดีแลว. ทานเปนอยางเดียวกัน โดยนัยมีอาทิดังพรรณนามา
ฉะนี้.
ทานเปน ๒ อยาง คืออุปสมบทดวยเอหิภิกขุ กับไมอุปสมบท
ดวยเอหิภิกขุ.
ในขอที่วาเปน ๒ อยางนั้น พระปญจวัคคียเถระมีพระอัญญาโกณฑัญญะเปนประธาน พระยสเถระ สหายของทาน ๔ คน คือวิมละ
สุพาหุ ปุณณชิ ควัมปติ สหายของทานแมอื่นอีก ๔๕ คน ภัททวัคคีย ๓๐
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ปุราณชฎิล ๑,๐๐๐ มีพระอุรุเวลกัสสปเปนประธาน, พระอัครสาวก ๒
ปริพาชกผูเปนบริวารของทาน ๒๕๐, โจรองคุลิมาลเถระ รวมทั้งหมด
๑,๓๕๐. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
พระเถระอื่น ๆ อีกเหลานี้ จํานวน ๑,๓๕๐ เปนผูมี
ปญญามาก ทั้งหมดเปนเอหิภิกษุ.
มิใชพระเถระเหลานี้เทานั้น โดยที่แทพระเถระแมเหลาอื่นก็มีอยู
มาก. คือเสลพราหมณ. พราหมณ ๓๐๐ ผูเปนศิษยของเสลพราหมณ,
ทานมหากัปปนะ บุรุษ ๑,๐๐๐ ผูเปนบริวารของทาน, บุรษุ ชาวเมือง
กบิลพัสดุ ๑๐,๐๐๐ คน ที่พระเจาสุทโธทนมหาราชทรงสงไป, มาณพ
๑๖ คน มีอชิตมาณพเปนตน ผูเปนศิษยของมหาพาวรียพราหมณ มี
ประมาณ ๑,๐๐๐.
พระเถระอื่นจากที่กลาวแลวอยางนี้ไมไดอุปสมบทดวยเอหิภิกขุ แต
ทานไดรับการอุปสมบทดวยสรณคมน ๑ อุปสมบทดวยรับการโอวาท ๑
อุปสมบทดวยพยากรณปญหา ๑ อุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม ๑.
จริงอยู พระเถระทั้งหลายขางตนเขาถึงความเปนเอหิภิกขุ, แม
การอุปสมบทดวยสรณคมน ๓ นั่นแหละ พระผูมีพระภาคเจาก็ทรง
อนุญาตแกพระเถระเหลานั้น เหมือนทรงอนุญาตการบรรพชาฉะนั้น นี้
เปนการอุปสมบทดวยสรณคมน. ก็การอุปสมบทที่ทรงอนุญาตแกพระ
มหากัสสปเถระ โดยการรับโอวาทนี้วา กัสสป เพราะเหตุนั้นแหละ
เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเขาไปตั้งหิริโอตตัปปะอยางแรงกลาไวใน
พระเถระ ผูใหมและปานกลาง, กัสสป เธอพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
กัสสป เพราะเหตุนั้นแหละ เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักฟงธรรม
๑

๑. นับตามอรรถกถาได ๑,๓๔๘ ถารวมหัวหนาชฎิลทั้งสามจะได ๑,๓๕๑.
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อยางใดอยางหนึ่งอันประกอบดวยกุศล จักกระทําธรรมทั้งหมดนั้นใหมี
ประโยชน กระทําไวในใจ ประมวลไวดวยใจทั้งหมด จักเงี่ยหูฟงธรรม
กัสสป เธอพึงศึกษาอยางนี้แหละ. กัสสป เพราะเหตุนั้นแหละ เธอ
พึงศึกษาอยางนี้วา เราจักไมละสติอันไปในกาย อันไปพรอมกับความ
ยินดี กัสสป เธอพึงศึกษาอยางนี้แหละ นีช้ ื่อวาอุปสมบทโดยการรับ
โอวาท. พระผูมีพระภาคเจาเมื่อเสด็จจงกรมอยูที่บุพพาราม ตรัสถาม
ปญหาอิงอสุภ โดยนัยมีอาทิวา โสปากะ ธรรมเหลานี้ที่วา อุทธุมาตกสัญญา หรือรูปสัญญา มีอรรถตางกัน มีพยัญชนะตางกัน หรือวามี
อรรถอยางเดียวกัน พยัญชนะเทานั้นตางกัน ดังนี้ โสปากสามเณรมี
อายุ ๗ ขวบ ผูเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทูลแกปญหาโดยนัยมีอาทิวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ธรรมเหลานี้ที่วา อุทธุมาตกสัญญา หรือรูป
สัญญา มีอรรถอยางเดียวกัน พยัญชนะเทานั้นตางกัน ดังนี้ ทรงมี
พระทัยโปรดปรานวา โสปากะนี้ เทียมกับพระสัพพัญุตญาณแลวแก
ปญหานี้ จึงทรงอนุญาตการอุปสมบท นีช้ ื่อวาการอุปสมบทโดยพยากรณ
ปญหา. การอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม ปรากฏชัดแลว.
แมโดยประเภทอุปสมบทตอหนาและลับหลัง ก็มี ๒ อยาง เหมือน
อุปสมบทมี ๒ อยาง คืออุปสมบทโดยเปนเอหิภิกขุ กับไมอุปสมบทโดยเปน
เอหิภิกษุ. จริงอยู พระสาวกทั้งหลายผูเกิดในอริยชาติในเวลาที่พระศาสดาทรงพระชนมอยู มีพระอัญญาโกณฑัญญะเปนตน ชื่อวาพระสาวก
ตอพระพักตร. สวนพระสาวกใดผูบรรลุคุณวิเศษภายหลังพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพาน พระสาวกนั้น แมเมื่อพระสรีระ คือธรรมของ
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พระศาสดามีประจักษอยู ก็ชื่อวา พระสาวกลับหลัง เพราะพระสรีระ
รางของพระศาสดาไมประจักษแลว.
อนึ่ง พึงทราบพระสาวก ๒ พวก คือเปนอุภโตภาควิมุตต ๑ เปน
ปญญาวิมุตต ๑ แตพระสาวกที่มาในพระบาลี ในที่นี้ พึงทราบวา เปน
อุภโตภาควิมุตตเทานั้น, สมจริงดังที่ทานกลาวไวในอปทานวา
คุณวิเศษเหลานี้ คือ วิโมกข ๘ อภิญญา ๖ เราทํา
ใหแจงแลว.
โดยประเภทพระสาวกที่มีอปทาน และไมมีอปทานก็เหมือนกัน
ก็พระสาวกเหลาใดมีอปทาน กลาวคือสาวกบารมีที่เปนไปดวยบุญกิริยา
ในพระสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพุทธสาวกแตปางกอน
พระสาวกเหลานั้น ชื่อวาเปนผูมีอปทาน เหมือนพระเถระทั้งหลาย
ผูมาในบาลีอปทาน สวนพระเถระเหลาใดไมมีอปทาน พระเถระเหลานั้น
ชื่อวาไมมีอปทาน.
ถามวา ก็เวนจากความถึงพรอมแหงเหตุในชาติกอนเสียทั้งหมด
การตรัสรูสัจจะจะมีไดไหม ? ตอบวา มีไมได. เพราะการบรรลุอริยมรรค
ยอมไมมีแกผูเวนจากอุปนิสัยสมบัติ เพราะการบรรลุอริยมรรคนั้นมีสภาพ
กระทํายากและเกิดมีไดยากมาก.
สมจริงดังที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอจะสําคัญความขอ
นั้นเปนไฉน สิ่งไหนหนอแล ทําไดยากกวาหรือเกิดมีไดยากกวา ดังนี้
เปนตน. ถาเมื่อเปนอยางนั้น เพราะเหตุไร จึงกลาววา ก็พระเถระ
ผูไมมีอปทานนั้น ชื่อวาไมมีอปทานเรื่องราว. คํานี้แหละไมพึงเห็นวา
พระเถระเหลาใดเวนจากอุปนิสัยสมบัติเสียโดยประการทั้งปวง พระเถระ
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เหลานั้นไมมีอปทานเรื่องราว ดังนี้ เพราะพระเถระเชนนั้นไมประสงค
เอาในที่นี้.
สวนพระเถระเหลาใดไมมีเรื่องราวที่เดนจริง พระเถระเหลานั้น
ทานกลาวไวในที่นี้วา ไมมีอปทานคือเรื่องราว, พระเถระที่เวนจากอุปนิสัย
เสียทั้งหมดก็เหมือนกัน ทานไมกลาววา ไมมีอปทาน. จริงอยางนั้น
ในพุทธุปบาทกาล สัตวเหลานี้เมื่อเห็นอานุภาพของพระพุทธเจาทั้งหลาย
อันแพรไปดวยความสงาผาเผยแหงพระคุณอันเปนอจินไตยนาอัศจรรย
ยอมกลับไดความศรัทธาในพระศาสดา เพราะทรงเปนผูนําความเลื่อมใส
มาแมโดยประการทั้งปวง แกชาวโลกผูถือประมาณ ๔ จําพวก. อนึ่ง
ยอมไดเฉพาะศรัทธาในพระสัทธรรม ดวยการไดฟงพระสัทธรรม ดวย
การไดเห็นความปฏิบัติชอบของพระสาวกทั้งหลาย ดวยการไดเห็นอภินิหารอันวิจิตรแหงพระสัมมาสัมโพธิญาณของพระมหาโพธิสัตวในกาลบางครั้งบางคราว และดวยไดรับโอวาทและอนุศาสนในสํานักของพระมหาโพธิสัตวเหลานั้น สัตวเหลานั้นไดเฉพาะศรัทธาในการฟงพระสัทธรรม
เปนตนนั้น ถาแมเห็นโทษในสงสาร และอานิสงสในพระนิพพาน
แตเพราะยังมีกิเลสธุลีในดวงตามาก จึงยังไมบรรลุธรรมอันเปนแดน
เกษมจากโยคะ ยอมปลูกพืชคือกุศลอันเปนนิสัยแกวัฏฏะลงไวในสันดาน
ของตน ๆ ในระหวาง ๆ เพราะการคบหาสัปบุรุษเปนสิ่งมีอุปการะมาก
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ผิวาเราพลาดศาสดาของพระโลกนาถพระองคนี้ไซร
ในอนาตกาล เราจักไดอยูพรอมหนาพระโพธิสัตวองคนี้
มนุษยทั้งหลาย เมือ่ ขามแมน้ําพลาดจากทาตรงหนา ก็
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ยึดทาขางใตไว ยอมขามแมนา้ํ ใหญไดฉันใด เราทั้งหมด
ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ถาพนพระชินเจาพระองคนี้ไป ใน
อนาคตกาลจักไดอยูพรอมหนาพระโพธิสัตวนี้.
ใคร ๆไมอาจกลาวไดวา กุศลจิตที่บุคคลใหเกิดขึ้นเฉพาะเจาะจง
พระนิพพานอยางนี้ ยอมไมเปนอุปนิสัยแกการบรรลุวิโมกข ในระหวาง
กาลสื่อสงไขยแสนกัป. จะปวยกลาวไปไยถึงกุศลจิตที่ดําเนินไป เพราะ
ทําบุญญาธิการดวยอํานาจความปรารถนา. พระสาวกเหลานั้นแมมี ๒ อยาง
ดวยประการอยางนี้.
พระสาวกมี ๓ อยาง คืออัครสาวก มหาสาวก ปกติสาวก.
บรรดาพระสาวก ๓ พวกนั้น พระสาวกเหลานี้ คือทานพระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ พระอัสสชิ
พระนาลกะ พระยสะ พระวิมละ พระสุพาหุ พระปุณณชิ พระควัมปติ
พระอุรุเวลกัสสปะ พระนทีกัสสปะ พระคยากัสสปะ พระสารีบุตร
พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ พระมหากัจจายนะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหากัปปนะ พระมหาจุนทะ พระอนุรุทธะ พระกังขาเรวตะ พระอานันทะ พระนันทกะ พระภคุ พระนันทะ พระกิมพิละ
พระภัททิยะ พระราหุล พระสีวลี พระอุบาลี พระทัพพะ พระอุปเสนะ
พระขทิรวนิยเรวตะ พระปุณณมันตานีบุตร พระปุณณสุนาปรันตะ
พระโสณกุฏกิ ัณณะ พระโสณโกฬิวสิ ะ พระราธะ พระสุภตู ิ พระองคุลิมาล พระวักกลิ พระกาฬุทายี พระมหาอุทายี พระปลินทวัจฉะ
พระโสภิตะ พระกุมารกัสสปะ พระรัฏฐปาละ พระวังคีสะ พระสภิยะ
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พระเสละ พระอุปวานะ พระเมฆิยะ พระสาคตะ พระนาคิตะ พระลกุณฏกภัททิยะ พระปณโฑลภารทวาชะ พระมหาปนถกะ พระจูฬปนถกะ พระพากุละ พระกุณฑธานะ พระทารุจีริยะ พระยโสชะ
พระอชิตะ พระติสสเมตเตยยะ พระปุณณกะ พระเมตตคู พระโธตกะ
พระอุปสิวะ พระนันทะ พระเหมกะ พระโตเทยยะ พระกัปปะ พระชตุกัณณิ พระภัทราวุธะ พระอุทยะ พระโปสาละ พระโมฆราชะ
พระปงคิยะ ชื่อวาเปนพระอสีติมหาสาวก.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระเถระเหลานั้นเทานั้น จึงเรียกวา
มหาสาวก ? ตอบวา เพราะเปนผูมีอภินิหารมาก จริงอยางนั้น แมพระอัครสาวกทั้งสองก็จัดเขาในพระมหาสาวกทั้งหลาย ดวยวาพระอัครสาวก
เหลานั้น แมดํารงอยูในตําแหนงอันเลิศ เพราะบรรลุธรรมอันเลิศใน
พระสาวกทั้งหลาย โดยถึงที่สุดแหงสาวกบารมีญาณ ก็เรียกวามหาสาวก
ดังนี้บาง เพราะความเสมอกันโดยความเปนผูมีอภินิหารมาก. สวนพระมหาสาวกอื่น ๆ เปนผูมีอภินิหารมากยิ่งกวาปกติสาวกทั้งหลาย. จริงอยาง
นั้น ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ พระอัครสาวก
ทั้งสองนั้นไดกระทําความปรารถนาไว เพราะเหตุนั้นแล จึงเปนผูเชี่ยวชาญ
ในอภิญญาและสมาบัติอยางดียิ่ง กับทั้งเปนผูแตกฉานในปฏิสัมภิทา.
พระอรหันตแมทั้งปวง ทําศีลวิสุทธิเปนตนใหสมบูรณ มีจิตตั้งลง
เฉพาะในสติปฏฐาน ๔ เจริญโพชฌงค ๗ ตามความเปนจริง ทํากิเลส
ทั้งหลายใหสิ้นไปอยางสิ้นเชิงตามลําดับมรรค ยอมดํารงอยูในอรหัตผล
โดยแท แมถึงอยางนั้น พระอรหันตเหลานั้น ชือ่ วาเปนพระมหาสาวก
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เพราะเปนสาวกผูใหญดวยคุณมีศีลเปนตน เพราะเปนผูสําเร็จดวยคุณวิเศษ
อันดียิ่งในสันดานของตน โดยความเปนใหญดวยอภินิหาร และเปน
ผูใหญดวยบุรพประโยค เหมือนภาวนาพิเศษอันเปนสวนเบื้องตนของทาน
ผูเปนทิฏฐิปตตะเปนคุณวิเศษที่ปรารถนาไดแน เพราะเปนผูหลุดพนดวย
ศรัทธา และของผูเปนอุภโตภาควิมุตต ก็เปนคุณวิเศษที่ปรารถนาไดแน
เพราะเปนผูหลุดพนดวยปญญาฉะนั้น.
กับบรรดาพระมหาสาวกเหลานั้นแหละ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ดํารงอยูในความเลิศดวยคุณทั้งปวงพรอมดวยความวิเศษ
เพื่อบรรลุบารมีอันอุกฤษฎในปญญาและสมาธิตามลําดับ ดวยการปฏิบัติ
ชอบอันตั้งมั่นแลว ตลอดกาลนานหาระหวางมิได โดยความเคารพ อัน
นํามาเฉพาะอภินิหารอันเกิดแตเหตุนั้น อันเปนเหตุแหงความสําเร็จในกิจ
อื่นอันดียิ่ง ของสัมมาทิฏฐิและสัมมาสมาธิอันเปนตัวธุระ โดยเปน
ประธานในโพธิปกขิยธรรมทั้งหลาย แมเมื่อความเปนมหาสาวกจะมีอยู
ก็เรียกวาอัครสาวก เพราะเปนผูตั้งอยูในความเปนยอดแหงสาวกทั้งปวง
อันเปนสุดแหงสาวกบารมี เพราะเปนผูใหญดวยอภินิหาร และเพราะ
เปนผูใหญดวยบุรพประโยคความเพียรเครื่องประกอบในกาลกอน.
ก็พระอริยสาวกเหลาใด เปรียบไมไดเลย ดุจพระอัครสาวกและ
มหาสาวก โดยที่แทมีเปนหลายรอย หลายพัน, พระอริยสาวกเหลานั้น
เปนปกติสาวก. แตพระอริยสาวกที่ยกขึ้นสูบาลีในที่นี้ พอนับจํานวนได
เพราะกําหนดนับเอาดวยคาถา แมถงึ อยางนั้น บรรดาพระมหาสาวก
ทั้งหลาย บางพวกก็ไมไดยกขึ้นสูบาลีในที่นี้.
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พระอริยสาวกเหลานั้น แมมี ๓ เหลาดังกลาวมานี้ ก็มีเปน ๓ เหลา
โดยประเภทอนิมิตตวิโมกขเปนตน ทั้งมีเปน ๓ เหลาดวยการบรรลุวิโมกข
ก็มี. จริงอยู วิโมกขมี ๓ ดังนี้ คือสุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข. ก็วิโมกข ๓ เหลานั้น มีสุญญตาเปนตน พึงบรรลุดวยอนุปสสนา ๓ มีอนิจจานุปสสนาเปนตน. ก็เบื้องตน ยอมมีการยึดเอาวิปสสนา
ดวยอาการอยางใดอยางหนึ่ง ในบรรดาอาการมีความไมเที่ยงเปนตน.
ก็ในกาลใด เมื่อวิปสสนาอันเปนวุฏฐานคามินี พิจารณาสังขาร
ทั้งหลายโดยอาการไมเที่ยง การออกจากกิเลสดวยมรรคยอมมี ในกาลนัน้
วิปสสนายิ่งไมไดชื่อวาอนิมิต เพราะเมื่อการถอนราคะนิมิตเปนตนแมจะ
มีอยู แตวิปสสนานั้นยังไมละสังขารนิมิต จึงไมอาจใหชื่อวาอนิมิตแก
มรรคของตน.
ทานไมไดยกอนิมิตตวิโมกขขึ้นไวในอภิธรรมก็จริง ถึงอยางนั้น
ในพระสูตรยอมมีได เพราะถอนนิมิตมีราคะเปนตนแล.
จริงอยู ทานกลาวความที่วิปสสนาเปนอนิมิตตวิโมกข และความ
ที่ธรรมอันยอดเยี่ยมเปนอนิมิตวิโมกขไว โดยนัยมีอาทิวา
ทานจงเจริญวิปสสนาอันหานิมิตมิได และจงถอน
อนุสัยคือมานะ แตนั้นเพราะละมานะได ทานจักเปน
ผูสงบระงับเที่ยวไป ดังนี้.
ในกาลใด เมื่อวิปสสนาอันเปนวุฏฐานคามินี พิจารณาสังขาร
ทั้งหลาย โดยเปนทุกข การออกจากกิเลสดวยมรรคยอมมี ในกาลนั้น
วิปสสนายอมไดชื่อวาอัปปณิหิตะ เพราะถอนปณิธิคือที่ตั้งของราคะ
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เปนตน เพราะเหตุนั้น จึงมีชื่อวาอัปปณิหิตวิโมกข และมรรคในลําดับ
แหงวิปสสนาอันเปนอัปปณิหิตวิโมกขนั้น ก็เปนอัปปหิตวิโมกขมรรค.
ก็ในกาลใด เมื่อวิปสสนาอันเปนวุฏฐานคามินี พิจารณาสังขารโดย
อาการเปนอนัตตา ยอมมีการออกจากกิเลสดวยมรรค ในกาลนั้นวิปสสนา
ยอมไดชื่อวาสุญญตะ เพราะถอนอัตตทิฏฐิ ความเห็นวาเปนตัวตน เพราะ
เหตุนั้น จึงไดชื่อวาสุญญตวิโมกข และมรรคในลําดับแหงวิปสสนาอัน
เปนสุญญตะนั้น ก็ไดชอื่ วาสุญญตวิโมกขมรรค บรรดาวิโมกข ๓ อัน
เปนอรหัตมรรคนี้ พระเถระเหลานี้ บางพวกหลุดพนดวยอนิมิตตวิโมกข,
บางพวกหลุดพนดวยอัปปณิหิตวิโมกข, บางพวกหลุดพนดวยสุญญตวิโมกข ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา มี ๓ พวกโดยประการแหงอนิมิตตวิโมกขเปนตน แมเพราะการบรรลุวโิ มกขก็มี ๓ พวก.
มี ๔ พวก โดยวิภาคแหงปฏิปทา. จริงอยู ปฏิปทามี ๔ คือทุกขปฏิปทา ทันธาภิญญา ๑ ทุกขปฏิปทา ขิปปาภิญญา ๑ สุขปฏิปทา
ทันธาภิญญา ๑ สุขปฏิปทา ขิปปาภิญญา ๑. ในปฏิปทา ๔ อยางนั้น
ในการยึดมั่นวิปสสนาในจิตสันดาน อันมีรูปเปนประธานเปนตน ผูใด
มีจิตสันดานยึดมั่นวิปสสนามีรูปเปนประธาน กําหนดเอามหาภูตรูป ๔
แลวกําหนดเอาอุปาทารูป กําหนดอรูป ก็เมื่อกําหนดรูปและอรูป ยอม
อาจเปนผูเหน็ดเหนื่อยกําหนดไดโดยยาก โดยลําบาก สําหรับทานผูนั้น
ชื่อวามีปฏิปทา คือการปฏิบัติลําบาก. สวนสําหรับทานผูกําหนดรูปและ
อรูป ยอมชือ่ วาตรัสรูไดชา เพราะมรรคปรากฏไดชาในการกําหนดอยู
กับวิปสสนา.
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ฝายทานผูใดกําหนดเอารูปและอรูปแลว เมือ่ จะกําหนดนามและรูป
ยอมเปนผูเหน็ดเหนื่อยกําหนดเอาโดยยาก โดยลําบาก และเมื่อกําหนด
นามและรูปไดแลว เมื่ออบรมบมวิปสสนาอยู ยอมอาจทํามรรคใหเกิด
ขึ้นไดโดยเวลาเนิ่นนาน แมสําหรับผูนั้น ก็ยอมชือ่ วา ทุกขปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิบตั ิลําบากทั้งรูไดชา.
อีกทานหนึ่ง กําหนดลงตรงนามและรูป ก็กําหนดเอาปจจัยทั้งหลาย
เปนผูเหน็ดเหนื่อย กําหนดเอาไดโดยยาก โดยลําบาก. ก็ครัน้ กําหนด
เอาปจจัยทั้งหลายไดแลว อบรมบมวิปสสนาอยู ยอมทํามรรคใหเกิดขึ้น
โดยกาลชานาน แมเมื่อเปนอยางนี้ ก็ยอมชื่อวา ทุกขปฏิปทา ทันธาภิญญา
ปฏิบัติลําบากทั้งรูไดชา.
อีกทานหนึ่ง แมปจจัยทั้งหลายก็กําหนดไดแลว เมื่อจะรูแจง
ลักษณะทั้งหลาย ยอมรูแจงไดโดยาก โดยลําบาก และรูแจงลักษณะแลว
อบรมบมวิปสสนาอยู ทํามรรคใหเกิดขึ้นโดยเวลาเนิ่นนาน แมเมื่อเปน
อยางนี้ ก็ยอ มชื่อวา ทุกขปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิบัติลําบากทั้งรูไดชา.
อีกทานหนึ่ง แมลักษณะทั้งหลายก็รูแจงแลว เมื่อวิปสสนาญาณ
แกกลาผองใสเปนไปอยู เมื่อครอบงําความชอบใจในวิปสสนาที่เกิดขึ้น
ลําบากอยู ยอมรูแจงไดโดยยาก โดยลําบาก และรูแจงลักษณะแลว
อบรมบมวิปสสนาอยู ยอมทํามรรคใหเกิดขึ้นโดยเวลาชานาน แมเมื่อ
เปนอยางนี้ ก็ยอมชื่อวา ทุกขปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิบัติลําบากทั้งรู
ไดชา.
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บรรดาปฏิปทาตามที่กลาวแลวนั้นแหละ พึงทราบปฏิปทาที่ปฏิบัติ
ลําบาก แตรูไดเร็ว เพราะมรรคปรากฏไดเร็ว แตในเมื่อปฏิปทาเหลานั้น
สําเร็จไดโดยไมยาก พึงทราบปฏิปทาที่ปฏิบัติสะดวก แตรูไดชา เพราะ
มรรคปรากฏชา และปฏิปทาที่ปฏิบัติสะดวก ทั้งรูไดเร็ว เพราะมรรค
ปรากฏเร็ว ตามลําดับ.
พึงทราบพระเถระ ๔ จําพวก โดยการบรรลุพระอรหัตมรรค
ดวยอํานาจปฏิปทา ๔ ประการนี้. เพราะเวนจากปฏิปทาทั้งหลายเสีย การ
บรรลุอริยมรรคจะมีไมได. จริงอยางนั้น ในพระอภิธรรม ทานจึงจําแนก
อริยมรรคพรอมกับปฏิปทาเทานั้น โดยนัยมีอาทิวา สมัยใด พระโยคาวจร
เจริญโลกุตรฌาน อันนําออกจากโลก เปนเครื่องนําไปสูพระนิพพาน
ฯ ล ฯ อันเปนทุกขปฏิปทา ทันธาภิญญา ดังนี.้ ดวยเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา พระอริยบุคคล ๔ จําพวก โดยจําแนกตามปฏิปทา ๔.
พระอริยบุคคลมี ๕ จําพวก โดยการจําแนกผูยิ่งดวยอินทรีย. พระอริยบุคคลเหลานั้น แมมีความเสมอกันโดยการตรัสรูสัจจะ แตพระเถระ
บางพวกเปนผูยิ่งดวยศรัทธา ดุจพระวักกลิเถระ, บางพวกเปนผูยิ่งดวย
ความเพียร ดุจพระมหาโสณโกฬิวิสเถระ, บางพวกเปนผูยิ่งดวยสติ ดุจ
พระโสภิตเถระ, บางพวกเปนผูยิ่งดวยสมาธิ ดุจพระจูฬปนถกเถระ,
บางพวกเปนผูยิ่งดวยปญญา ดุจพระอานันทเถระ.
จริงอยางนั้น พระอานันทเถระนั้น พระศาสดาทรงยกยองไวใน
ความเปนผูมีคติ และในความเปนผูมีความฉลาดในอรรถเปนตน. ก็วิภาค
การจําแนกนี้ ทานกลาวดวยอํานาจคุณวิเศษ ซึ่งมีอยูในกาลอันเปนสวน
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เบื้องตน แตในขณะอรหัตมรรค ทานประสงคเอาอินทรียแมที่เหลือเปน
สภาพเดียวกันแล.
อนึ่ง มี ๕ จําพวก คือทานผูบรรลุบารมี คือคุณอันยอดเยี่ยม
ทานผูบรรลุปฏิสัมภิทา ทานผูมีอภิญญา ๖ ทานผูมีวิชชา ๓ และทานผู
เปนสุกขวิปสสก.
จริงอยู บรรดาพระสาวกทั้งหลาย พระสาวกบางพวกบรรลุถึงที่สุด
สาวกบารมี เหมือนทานพระสารีบุตร และทานพระมหาโมคคัลลานะ.
บางพวกบรรลุปฏิสมั ภิทา ดวยอํานาจปฏิสัมภิทา ๔ นี้ คืออัตถปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในอรรถ ๑ ธัมมปฏิสมั ภิทา ปญญาแตกฉาน
ในธรรม ๑ นิรุตติปฏิสมั ภิทา ปญญาแตกฉานในภาษา ๑ ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในไหวพริบ ๑ บางพวกมีอภิญญา ๖
ดวยอํานาจอภิญญาทั้งหลายมีอิทธิวิธญาณ ความรูในการแสดงฤทธิ์ได
เปนตน.
บางพวกมีวิชชา ๓ ดายอํานาจวิชชา ๓ มีบพุ เพนิวาสญาณ ความรู
ระลึกชาติได เปนตน.
สวนพระเถระผูตั้งอยูในสมาธิ เพียงสักวา ขณิกสมาธิ แลวเริ่มตั้ง
วิปสสนาบรรลุอรหัตมรรคนั้น ชือ่ วาสุกขวิปสสก ผูเจริญวิปสสนา
ลวนๆ เพราะมีแตวิปสสนาลวน ไมมีการสืบตอในภายในวิปสสนา
ดวยองคฌานอันเกิดแตสมาธิในเบื้องตน และในระหวาง ๆ. ก็วิภาคนี้
ทานกลาวโดยเพงภาวะทั่ว ๆ ไปแหงพระสาวกทั้งหลาย.
พระเถระผูมาในบาลีในที่นี้ ไมมีสุกขวิปสสกเลย. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา
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คุณวิเศษเหลานี้ คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘
อภิญญา ๖ เราไดทําใหแจงแลว คําสอนของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
พระเถระมี ๕ จําพวก ดวยอํานาจทานผูบรรลุถึงบารมี เปนตน
ดวยประการอยางนี้.
เมื่อวาดวยอํานาจวิมุตต มีอนิมิตตวิมุตตเปนตน พระเถระมี ๖ พวก
มีทานผูเปนอนิมิตควิมุตต เปนตน.
พระเถระ ๒ พวก คือสัทธาธุระ ปญญาธุระ. อนึ่ง มี ๒ พวก
คืออัปปณิหิตวิมุตต และปญญาวิมุตต. ก็เมื่อวาดวยอนิมิตตวิมุตตเปนตน
พระเถระมี ๗ จําพวก ดวยประเภทแหงทานผูหลุดพนโดยปริยาย ดวย
ประการอยางนี้.
จริงอยู ทานผูเปนอุภโตภาควิมุตต ๕ คือทานผูกระทําอรูปสมาบัติ
หนึ่ง ๆ ในอรูปสมาบัติ ๔ ใหเปนบาทแลวเจริญวิปสสนาบรรลุพระอรหัต เปน ๔ และทานผูออกจากนิโรธสมาบัติแลวบรรลุพระอรหัต ๑
และทานผูเปนปญญาวิมุตต ๒ คือสัทธาธุระและปญญาธุระ รวมเปน ๗
พวก โดยชนิดแหงวิมุตติ ดวยประการอยางนี้.
มี ๘ พวก โดยวิภาคแหงธุระและปฏิปทา. จริงอยู ทานผูใดออก
จากทุกข ดวยทุกขปฏิปทา ทันธาภิญญา ทานผูนนั้ เปน ๒ อยาง โดย
สัทธาธุระและปญญาธุระ, แมในปฏิปทาที่เหลือก็เหมือนกัน พระเถระมี
๘ พวก ดวยการวิภาคโดยธุระและปฏิปทา อยางนี้ดวยประการฉะนี้.
มี ๙ พวก โดยชนิดแหงวิมุตติ. มี ๙ พวกอยางนี้ คืออุภโตภาค-
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วิมุตต ๕ ปญญาวิมุตต ๒ พระอัครสาวกทั้งสองผูบรรลุบารมีในปญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติ.
มี ๑๐ พวกโดยวิมุตตินั่นแหละ. ทานผูเปนปญญาวิมุตต ๕ คือ
ทานผูกระทําอรูปาวจรฌานหนึ่ง ๆ ในบรรดาอรูปาวจรฌาน ๔ ใหเปน
บาทแลวบรรลุพระอรหัต เปน ๔ และทานผูเปนสุกขวิปสสก ๑ กับทาน
ผูเปนอุภโตภาควิมุตตตามที่กลาวมาแลว ๕ รวมเปนพระเถระ ๑๐ พวก
โดยชนิดแหงวิมุตตินั่นแล ดวยประการอยางนี้.
พระเถระ ๑๐ พวกนั้น เมื่อแตกออกดวยประเภทธุระตามที่กลาว
แลว ยอมเปน ๒๐ พวก.
เมื่อแตกออกโดยประเภทปฏิปทา ยอมเปน ๔๐ พวก เมื่อแตก
ออกอีกโดยประเภทปฏิปทาและโดยประเภทธุระ ก็เปน ๘๐ พวก. ถาวา
พระเถระ ๔๐ พวกนั้น แตกออกโดยจําแนกเปนสุญญตวิมุตตเปนตน เปน
๒๘๐ พวก ทานทั้ง ๒๔๐ พวกนั้น เมื่อแตกออกไปโดยความเปนผูยิ่ง
ดวยอินทรีย เปน ๑,๒๐๐ พวก. บรรดาพระอริยสาวกผูดํารงอยูในมรรค
และผล ซึ่งจําแนกออกไปหลายประเภท ดวยอํานาจแหงคุณของตน ๆ
อยางนี้ดวยประการฉะนี้.
พระอริยสาวกเหลาใดประกาศเรื่องราวแหงขอปฏิบัติเปนตนของตน
และพระอริยสาวกเหลาใดไดกลาวคาถาดวยอํานาจอุทานเปนตน มีอาทิวา
ฉนฺนา เม กุฏิกา กุฎีเรามุงบังแลว และพระอริยสาวกเหลานั้น ทาน
ยกขึ้นสังคายนาในที่นี้ โดยมุขคือคาถา. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
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สีหานว น ทนฺตาน ฯ เป ฯ ผุสิตฺวา อจฺจุต ปท ดังนี้เปนตน. พึงทราบ
กถาเบ็ดเตล็ดในเรื่องนี้ ดวยประการอยางนี้.
จบอรรถกถาวังคีสเถรคาถาที่ ๑
จบปรมัตถทีปนี
อรรถกถาเถรคาถา มหานิบาต
พระอาจารยธัมมปาลเถระ ผูอยูในพทรติตถมหาวิหาร
รจนา

