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ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

ทุกนิบาต
เถรคาถา ทุกนิบาต วรรคที่ ๑
๑. อุตตรเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอุตตรเถระ
[๒๕๘] ไดยินวา พระอุตตรเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ภพอะไรที่เที่ยงไมมี แมสังขารที่เที่ยงก็ไมมี
ขันธเหลานั้น ยอมเวียนเกิดและเวียนดับไป เรารูโทษ
อยางนี้แลว จึงไมมีความตองการดวยภพ เราสลัดตน
ออกจากกามทั้งปวง บรรลุถึงความสิ้นอาสวะแลว.
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ทุกนิบาตอรรถวรรณนา
วรรควรรณนาที่ ๑
อรรถกถาอุตตรเถรคาถา
พึงทราบวินิจฉัยในทุกนิบาต ดังตอไปนี้ :คาถาของทานพระอุตตรเถระ เริ่มตนวา นตฺถิ โกจิ ภโว นีโจ.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลว ในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ ในกาลของ
พระผูมีพระภาคเจา พระนามวา สุเมธะ. เขาเปนวิชาธร ทองเที่ยวไป
โดยอากาศ.
ก็โดยสมัยนั้น พระศาสดา เมื่อจะทรงอนุเคราะหเขา จึงเปลงพระพุทธรังสีมีวรรณะ ๖ ประทับนั่งที่โคนไมแหงหนึ่ง เขาเหาะไปโดยอากาศ
เห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว มีจิตเลื่อมใส ลงจากอากาศ บูชาพระผูมีพระภาคเจา
ดวยดอกกรรณิการ อันสะอาดบริสุทธิ์ดวยดี ไพบูลย ดวยพุทธานุภาพ
(บันดาลให) ดอกไมทั้งหลาย ตั้งอยูในเบื้องบนของพระศาสดา โดยอาการ
ของฉัตร ดวยพุทธานุภาพนั้น ทําใหเขามีจิตเลื่อมใสยิ่งกวาประมาณ ตอมา
กระทํากาละแลว เกิดในภพดาวดึงส เสวยทิพยสมบัติอันโอฬาร ดํารงอยูใ น
ภพดาวดึงสนั้นจนตลอดอายุ ตอแตนั้น ก็ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย เกิดเปนบุตรของพราหมณมหาศาล ในพระนครราชคฤหในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา อุตตระ. เขาบรรลุนิติภาวะแลว ถึงความสําเร็จใน
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วิชชาของพราหมณ เปนผูเกิดมาทําโลกใหเจริญโดยรูป โดยวิชา โดยวัย
และโดยศีลาจารวัตร. มหาอํามาตยแหงแควนมคธ ชื่อวา วัสสการะ เห็นสมบัติ
นั้นของเขาแลว เปนผูมีความประสงคจะยกธิดาของตนให แจงความประสงค
ของตนแลว. เขาปฏิเสธความหวังดีนั้น เพราะความเปนผูมีอัธยาศัย นอมไป
ในพระนิพพาน เขาไปนั่งใกลพระธรรมเสนาบดี ฟงธรรมในสํานักตามเวลา
ที่เหมาะสม ไดเปนผูมีศรัทธาบวชแลว เปนผูสมบูรณดวยวัตรปฏิบัติพระเถระ.
ก็โดยสมัยนั้น อาพาธบางอยางเกิดแกพระเถระ. เพือ่ จะจัดยาถวาย
พระเถระ อุตตรสามเณร จึงถือเอาบาตรจีวรออกจากวิหารไปแตเชาทีเดียว
วางบาตรไวที่ริมฝงทะเลสาบ ในระหวางทางเดินไปใกลน้ําแลวลางหนา.
ลําดับนั้น โจรทําลายอุโมงคคนหนึ่งถูกเจาหนาที่ติดตาม หนีออกจากพระนคร
โดยทางประตูดานหนานั่นแหละ ใสหอรัตนะที่ตนลักมาไวในบาตรของสามเณร
แลวหนีไป.
สามเณรเดินเขาไปใกลบาตร พวกราชบุรษุ ที่ติดตามโจรมา เห็นหอ
ของในบาตรของสามเณร จึงกลาววา สามเณรนี้เปนโจร สามเณรนี้ประพฤติ
เปนโจร แลวจับสามเณรมัดมือไพลหลัง สงใหวัสสการพราหมณ. ก็ใน
ครั้งนั้น วัสสการพราหมณ ไดรับแตงตั้งในตําแหนงผูวินิจฉัยคดีของพระราชา
สั่งการลงโทษประหารและทรมานได. เขาไมยอมไตสวน ทวนพยานเลย
สั่งใหเอาหลาวเสียบประจานสามเณรทั้งเปน ๆ เพราะผูกอาฆาตวา เมื่อกอน
สามเณรไมเอื้อเฟอคําของเรา ไปบวชในลัทธินอกรีตนอกรอย.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงตรวจดูความแกรอบแหงญาณ
ของอุตตรสามเณรแลว เสด็จไปสูที่นั้น ทรงวางพระหัตถ ซึง่ มีพระองคุลียาว
ออนนุม คลุมดวยเปลวรัศมี ประดุจสายธารทองคําสีแดงธรรมชาติ ที่กําลัง
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หลั่งอยู เพราะประกอบดวยรัศมีสีขาว แพรวพราวไปดวยแสงแหงแกวมณี
ที่นิ้วมืออันสั่นพริ้วอยูบนศีรษะของอุตตรสามเณร แลวตรัสวา ดูกอนอุตตระ
นี้เปนผลของกรรมเกา เกิดขึ้นแลวแกเธอ เธอตองทําความอดกลั้น ดวยกําลัง
แหงการพิจารณา ในผลของกรรมนั้น ดังนี้ แลวทรงแสดงธรรมตามสมควร
แกอัธยาศัย. อุตตรสามเณรกลับไดปต ิ และปราโมทยอันโอฬาร เพราะความ
เปนผูมีความเลื่อมใส และโสมนัสอันเกิดแลว ดวยสัมผัสแหงพระหัตถของ
พระศาสดา คลายกับทรงราดรดดวยน้ําอมฤต กาวขึ้นสูวิปสสนามรรค ตาม
ที่สั่งสมไว ยังกิเลสทั้งปวงใหสิ้นไปแลว ตามลําดับแหงมรรคในทันใดนั้นเอง
เพราะถึงความแกรอบแหงญาณ และเพราะเทศนาอันงดงามไพเราะของพระ
ศาสดา. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงพระนามวา "สุเมธะ"
มีพระมหาปุริสลักษณะ อันประเสริฐ ๓๒ ประการ
พระองคทรงประสงคความสงัด จึงเสด็จไปปา
หิมพานต พระมุนผี ูเลิศ ประกอบดวยพระกรุณาเปน
อุดมบุรุษ เสด็จถึงปาหิมพานตแลว ประทับนั่งขัดสมาธิ ครั้งนั้น เราเปนวิทยาธร สัญจรไปในอากาศ
เราถือตรีศูล ซึ่งกระทําไวดีแลว เหาะไปในอัมพร
พระพุทธเจาสองสวางอยูในปา เหมือนกับไฟบนยอด
ภูเขา เหมือนพระจันทรในวันเพ็ญ และเหมือนตน
พระยารังที่มีดอกบาน เราออกจากปาเหาะไปตาม
พระรัศมีของพระพุทธเจา เห็นคลายกับสีของไฟที่
ไหมไมออ ยังจิตใหเลื่อมใส เราเลือกเก็บดอกไมอยู
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ไดเห็นดอกกรรณิการที่มีกลิ่นหอม จึงเก็บเอามา ๓
ดอก บูชาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ดวยอานุภาพ
แหงพระพุทธเจา ครั้งนั้น ดอกไมของเราทั้ง ๓ ดอก
เอาขั้วขึน้ เอากลีบลง ทําเปนรมเงาบังพระศาสดา
ดวยกรรมที่ไดทําไวดีแลวนั้น และดวยการตั้งเจตน
จํานง เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส
วิมานของเราสูง ๖๐ โยชน กวาง ๓๐ โยชน อันบุญ
กรรมทําใหอยางสวยงาม ในดาวดึงสนั้นปรากฏชื่อวา
กรรณิการ แลงธนูตั้งพันลูกคลีหนังตั้งรอย คนถือธง
สําเร็จดวยสีเขียวใบไม มีประตูหนาตางตั้งแสนปรากฏ
ในปราสาทของเรา บัลลังกสําเร็จดวยทองก็มี สําเร็จ
ดวยแกวมณีก็มี สําเร็จดวยแกวทับทิมก็มี สําเร็จดวย
แกวผลึกก็มี ตามแตจะตองการปรารถนา ที่นอนมี
คามาก ยัดดวยนุน มีผาลวดลายรูปสัตวตาง ๆ มี
ราชสีหเ ปนตน ผาลาดมีชายเดียว มีหมอนพรอม
ปรากฏวามีอยูในปราสาทของเรา ในเวลาที่เรา
ปรารถนาจะออกจากภพ เที่ยวจาริกไปในเทวโลก
ยอมเปนผูอันหมูเทวดาแวดลอมไป เราสถิตอยูภายใต
ดอกไม เบื้องบนเรามีดอกไมเปนเครื่องกําบัง สถานที่
โดยรอบ ๑๐๐ โยชน ถูกคลุมดวยดอกกรรณิการ
ดนตรีหกหมื่น บํารุงเราทั้งเชาและเย็น ไมเกียจคราน
แวดลอมเราเปนนิตย ตลอดคืนตลอดวัน เรารื่นรมย
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ดวยการฟอน การขับและดวยกังสดาล เครื่องประโคม
เปนผูมกั มากดวยกาม บันเทิงอยูด วยความยินดีในการ
เลน ครั้งนั้น เราบริโภคและดื่มในวิมานนั้น บันเทิง
อยูใ นไตรทศ เราพรอมดวยหมูน างเทพอัปสร บันเทิง
อยูใ นวิมานอันสูงสุด เราไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก
๕๐๐ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๐๐ ครั้ง และ
ไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณานับ
มิได เมือ่ เรายังทองเที่ยวอยูในภพนอยภพใหญ ยอม
ไดโภคทรัพยมากมาย ความบกพรองในโภคทรัพย
ไมมีแกเราเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเกิดใน
สองสกุล คือ ในสกุลกษัตริย หรือสกุลพราหมณ
ยอมไมเกิดในสกุลต่ําทราม นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
ยานชาง ยานมา และวอคานหาบ นี้เราไดทุกสิ่ง
ทุกอยางทีเดียว นี้เปนผลแหงพุทธบูชา หมูทาส
หมูทาสี และนารีทปี่ ระดับประดาแลว เราไดทุกอยาง
ทีเดียว นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ผาแพร ผาขนสัตว
ผาเปลือกไม ผาฝายเราไดทุกชนิด นี้เปนผลแหง
พุทธบูชา ผาใหม ผลไมใหม โภชนะมีรสอันเลิศ
ใหม ๆ เราไดทุกชนิด นี้เปนผลแหงพุทธบูชา คําวา
เชิญเคี้ยวสิ่งนี้ เชิญบริโภคสิ่งนี้ เชิญนอนบนที่นอนนี้
เราไดทั้งนั้น นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเปนผูอันเขา
บูชาในที่ทุกสถาน เรามียศใหญยิ่ง มีศักดิ์ใหญ มี
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บริษทั ไมแตกแยกทุกเมื่อ เราเปนผูอุดมกวาหมูญาติ
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราไมรูจักหนาว ไมรูจักรอน
ไมมีความกระวนกระวาย อนึ่ง ทุกขทางจิต ยอมไมมี
ในหทัยของเราเลย เราเปนผูมผี ิวพรรณดังทองคํา
เที่ยวไปในภพนอยภพใหญ ความเปนผูมีวรรณะผิดแผกไป เราไมรูจักเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราอัน
กุศลมูลตักเตือนแลว จึงจุติจากเทวโลก มาเกิดใน
สกุลพราหมณ มหาศาลอันมั่งคั่ง ในพระนครสาวัตถี
ละกามคุณ ออกบวชเปนบรรพชิต เรามีอายุได ๗
ขวบแตกําเนิด ไดบรรลุพระอรหัต พระพุทธเจาผูมี
ปญญาจักษุ ทรงทราบคุณของเรา จึงรับสั่งใหเรา
อุปสมบท เรายังหนุมก็ควรบูชา นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ทิพยจักษุของเราบริสุทธิ์ เราฉลาดในสมาธิ ถึง
ความบริบูรณแหงอภิญญา นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
เราบรรลุปฏิสัมภิทา ฉลาดหลักแหลมในอิทธิบาท
ถึงความบริบูรณในพระสัทธรรม นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัปที่ ๓๐,๐๐๐ เราไดบูชาพระพุทธเจาใด ดวย
การบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของ
พระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็อุตตรสามเณร เปนผูมีอภิญญา ๖ ลุกขึ้นจากหลาว แลวยืนอยูใน
อากาศ แสดงปาฏิหาริย ดวยความอนุเคราะหในผูอื่น มหาชนไดเกิดมีจิต
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อัศจรรยในปรากฏการณที่ไมเคยมี. แผล (เกา) ของทานไดผุดขึ้นในทันใด
นั่นเอง. ทานอันภิกษุทั้งหลาย ถามวา อาวุโส ทานเสวยทุกขเชนนั้นอยู
สามารถขวนขวายวิปสสนาไดอยางไร ? เมื่อจะแสดงความวา ดูกอนอาวุโส
จะปวยกลาวไปใย ถึงโทษในสงสารของเรา ก็สภาพของสังขารทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายก็เห็นดีแลว เราแมเสวยทุกขเชนนั้น อยูอยางนี้ ก็ยังสามารถเจริญ
วิปสสนาแลวบรรลุพระอรหัตได จึงกลาวคาถา ๒ คาถาวา
ภพอะไรที่เที่ยงไมมี แมสังขารที่เที่ยงก็ไมมี
ขันธเหลานั้น ยอมเวียนเกิดและเวียนดับไป เรารูโทษ
อยางนี้แลว จึงไมมีความตองการดวยภพ เราสลัดตน
ออกจากกามทั้งปวง บรรลุถึงความสิ้นอาสวะแลว
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นตฺถิ โกจิ ภโว นิจฺโจ ความวา
ภพทั้งหลาย แยกประเภทออกไปอยางนี้ คือ กรรมภพ อุปปตติภพ กามภพ
รูปภพ อรูปภพ สัญญีภพ อสัญญีภพ เนวสัญญีนาสัญญีภพ เอกโวการภพ
จตุโวการภพ (และ) ปญจโวการภพ. แมในบรรดาภพเหลานั้น ภพอยางใด
อยางหนึ่ง ที่จําแนกออกไปอยางนี้วา เลว ปานกลาง อุกฤษฏ มีอายุยืน
มากดวยความสุข มีสุขและทุกขคลุกเคลากันไป ดังนี้ จะเที่ยง ยั่งยืน มัน่ คง
มีอันไมตองเพงดูเปนธรรมดา ไมมีเลย เพราะตองอาศัยเหตุนั้น ๆ จึงเกิดขึ้น
ประกอบความวา ก็เพราะการณเปนอยางนี้แหละ ฉะนั้น แมสังขารทั้งหลาย
จะชื่อวาเที่ยงไมมีเลย.
สังขารทั้งหลายนั่นแหละ ชือ่ วาเปนของเกิดแลว โดยการกําหนด
หมายรู เพราะอาศัยเบญจขันธ อันไดนามวาสังขาร เพราะเหตุที่ปจจัยทั้งหลาย
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ปรุงแตงแลว ยอมเปลี่ยนแปลงไปเพราะชราและมรณะ เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา
ไมเที่ยง มีการแปรปรวนไปเปนธรรมดา จริงอยางนั้น วิปริณามธรรมเหลานั้น
ทานจึงกลาววา สังขาร ดวยเหตุนั้น พระเถระจึงกลาววา ขันธเหลานั้น
ยอมเวียนเกิดและเวียนดับไป โดยมีอธิบายวา เบญจขันธที่ทานกลาวไวโดย
ปริยายแหงภพ และโดยปริยายแหงสังขารเหลานั้น ยอมเวียนเกิดไปตามปจจัย
และเกิดแลว ถูกชราเบียดเบียนบีบคั้น ยอมเคลือ่ น คือ แตกสลายไป.
ดวยบทวา อุปฺปชฺชนฺติ จ เต ขนฺธา จวนฺติ อปราปร นี้
พระเถระแสดงความหมายวา เบญจขันธที่ไดชื่อวา ภพก็ดี สังขารก็ดี มีการ
เกิดขึ้น และเสื่อมไปเปนสภาพ. เพราะเหตุที่เมื่อพระโยคาวจร ยกเบญจขันธ
ขึ้นสูไตรลักษณ แลวพิจารณาสังขารทั้งหลายอยู ภพแมทั้ง ๓ ยอมปรากฏชัด
ดุจถูกไฟเผาแลว จะปวยกลาวไปใยถึงสังขารทั้งหลาย ที่พระโยคาวจรรูอาทีนพ
คือ โทษในเบญจขันธที่ปจจัยปรุงแตงแลว วาเปนเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหมแลว
ดวยวิปสสนาปญญา เห็นแลวโดยเปนอนิจจลักษณะ ยอมปรากฏชัดกวา
เพราะความที่สังขารเปนทุกข ดวยเหตุนั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัสวา สิ่งใด
ไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา.
เพราะเหตุที่ เมื่อพระโยคาวจรยกเบญจขันธขึ้นสูไตรลักษณ แลว
พิจารณาสังขารทั้งหลายอยู ภพแมทั้ง ๓ ยอมปรากฏวามีภัยเฉพาะหนาดุจเรือน
ที่ถูกไฟไหม ฉะนั้น พระเถระจึงกลาววา ภเวนมฺหิ อนตฺถิโก (เรารูโทษ
อยางนี้แลว จึงไมมีความตองการดวยภพ). ประกอบความวา ก็แมเลหเหลี่ยม
ที่มุงหมายในกามทั้งหลาย ยอมไมเกิดขึ้นแกผูที่ทําตนใหหมุนกลับจากภพ
ทั้งหลายไดโดยประการทั้งปวงอยางนี้ ดวยเหตุนั้น พระเถระ จึงกลาววา
นิสฺสโฏ สพฺพกาเมหิ เราเปนผูสลัดตนออกแลวจากกามทั้งปวงดังนี้อธิบายวา
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เราเปนผูมีจิตหมุนกลับจากกามทั้งหลายแมเปนทิพย (เห็น) เปนเหมือนของ
มนุษย.
บทวา ปตฺโต เม อาสวกฺขโย ความวา เพราะเหตุที่เราเปนผูมี
สังขารอันขจัดขัดเกลาดีแลว เห็นโทษในภพทั้งหลายโดยชัดเจน และมีใจ
ไมของแวะในกามทั้งหลาย ฉะนั้น ถึงแมเราจะนั่งอยูแลวบนปลายหลาว เราก็
ไดบรรลุ คือ ถึงทับความสิ้นไปแหงอาสวะ อันไดแกพระนิพพาน และพระอรหัตผล. พระเถระ ใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลายวา ก็เพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย
เหลาอื่น ผูม ีใจยังไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะ พึงกระทําความอุตสาหะเพื่อ
บรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะนั้น.
จบอรรถกถาอุตตรเถรคาถา

๒. ปณโฑลภารทวาชเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระปณโฑลภารทวาชเถระ
[๒๕๙] ไดยินวา พระปณโฑลภารทวาชเถระไดภาษิตคาถานี้ไวอยาง
นี้วา
ชีวิตของเรานี้ ยอมไมเปนไป โดยไมสมควร
อาหารไมไดทําจิตใหสงบ เราเห็นวา รางกายจะดํารง
อยูได เพราะอาหาร จึงไดเที่ยวแสวงหาอาหารโดย
ทางที่ชอบ.
นักปราชญมีพระพุทธเจาเปนตน ไดกลาว
การไหว และการบูชาในตระกูลทั้งหลายวา เปน
เปลือกตม เปนลูกศรอันละเอียด ถอนขึน้ ไดยาก
สักการะอันบุรุษชั่วละไดยาก.
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อรรถกถาปณโฑลภารทวาชเถรคาถา
คาถาของทานพระปณโฑลภารทวาชเถระ เริ่มตนวา นยิท อนเยน.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินมาวา พระเถระนี้ เกิดในกําเนิดราชสีห ในกาลของพระผูมี
พระภาคเจา พระนามวา ปทุมุตตระ อยูในถ้ําแหงภูเขา. พระผูมีพระภาคเจา
เสด็จเขาไปสูถ้ําเปนที่นอน ในเวลาที่ราชสีหหลีกออกไปหากิน เพื่อจะทรง
อนุเคราะหเขา ประทับนั่งเขานิโรธสมาบัติแลว ราชสีหคาบเอาเหยื่อกลับมา
เห็นพระผูมีพระภาคเจาที่ประตูถ้ํา เปนผูราเริงยินดี กระทําการบูชาดวยดอกไม
ที่เกิดในน้ําและดอกไมที่เกิดบนบก ทําใจใหเลื่อมใส บันลือสีหนาทในเวลา
ทั้ง ๓ เพื่อใหสัตวรายในปาหนีไป เพื่อถวายอารักขาพระผูมีพระภาคเจา ไดยืน
เฝาอยูโดยมีพุทธานุสติเปนอารมณ มันบูชาพระผูมีพระภาคเจาตลอด ๗ วัน
เหมือนอยางที่บูชาในวันแรก.
โดยลวงไปได ๗ วัน พระผูมีพระภาคเจา เสด็จออกจากนิโรธสมาบัติ
ทรงพระดําริวา เทานี้ก็จะพอเปนอุปนิสัย เปนไปแกราชสีห เมื่อมันเห็นอยู
นั่นแล เสด็จเหาะขึ้นสูอากาศ เสด็จไปยังพระวิหารแลว. ราชสีห ไมอาจอด
กลั้นความทุกข อันเกิดจากความพลัดพรากจากพระพุทธเจา กระทํากาละแลว
ดุจชางปาลิเลยยกะ เกิดในตระกูลของคฤหบดีผูมีโภคะมาก ในพระนครหงสาวดี
เจริญวัยแลว ไปสูพระวิหารพรอมกับชาวเมือง ฟงพระธรรมเทศนา บําเพ็ญ
มหาทานตลอด ๗ วัน แลวกระทําบุญจนตลอดชีวิต ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ
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อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดเปนบุตรปุโรหิต ของพระเจาอุเทน ใน
พระนครโกสัมพี ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย โดยนาม
ชื่อวา ภารทวาชะ.
เขาเจริญวัยแลว เรียนจบไตรเพท สอนมนตกะมาณพ ๕๐๐ ถูก
มาณพเหลานั้นทอดทิ้ง เพราะเปนผูมีอาจาระไมเหมาะสม เพราะเปนคนจะกละ
(กินจุ) ไปสูพ ระนครราชคฤห เห็นลาภสักการะของพระผูมีพระภาคเจา และ
ของภิกษุสงฆ จึงบวชในพระศาสนา เปนผูไมรูประมาณในโภชนะ เที่ยวไป
อันพระศาสดาทรงทําใหตั้งอยู ในความเปนผูรูประมาณไดดวยอุบายวิธี เริ่ม
ตั้งวิปสสนา ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธ
ที่ทานกลาวไว ในอปทานวา
เมื่อกอนเราเปนพรานเนื้อ ครั้งนั้นเราเที่ยวอยูใน
ปาใหญ ไดเห็นพระพุทธเจา ผูปราศจากกิเลสธุลี
ทรงรูจ บธรรมทั้งปวง เราเลื่อมใส ไดเอาผลมะหาด
มาถวายพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เปนเขตแหงบุญ
ผูแกลวกลา ดวยมือทั้งสองของตน ในกัปที่ ๓๑ แต
ภัทรกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยการ
ถวายผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ
ถวายผลไม. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระเปนผูไดอภิญญา ๖ แลว คิดวา มรรคผลใด อันสาวก
ทั้งหลายพึงบรรลุ เฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจา มรรคผลนั้นเราก็
บรรลุแลว และบันลือสีหนาทในหมูภิกษุวา ผูใดมีความสงสัยในมรรคหรือผล
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ผูนั้นจงถามเรา ดังนี้. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงตั้งทานไวใน
เอตทัคคะ ดวยพระพุทธดํารัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระปณโฑลภารทวาชะ
เปนยอดแหงภิกษุผูเปนสาวกของเรา ผูบันลือสีหนาท.
วันหนึง่ ทานเมื่อจะอนุเคราะหพราหมณผูเปนมิจฉาทิฏฐิ มีความ
ตระหนี่ เคยเปนสหายกันในสมัยเมื่อเปนคฤหัสถ ผูเขาไปหาถึงสํานักจึงกลาว
กถาพรรณนาอานิสงสของทานแกพราหมณนั้น แมเมื่อพราหมณ จะทําการ
ขมวดคิ้วสยิวหนาวา พระเถระนี้ ประสงคจะยังทรัพยของเราใหพินาศ แลวกลาววา เราจะถวายภัตรมื้อหนึ่งแกทาน ดังนี้ จึงกลาววา ทานจงถวายภัตร
มื้อหนึ่งนั้นแกพระสงฆ อยาถวายเราเลย แลวใหพราหมณนอมนําภัตรนั้น ไป
ถวายสงฆ เมื่อพราหมณแสดงความไมพอใจอีกดวยคิดวา พระเถระนี้ประสงค
จะใหเราถวายทานแกภิกษุจํานวนมาก ดังนี้ พระเถระจึงยังพราหมณใหเลื่อมใส
ดวยการประกาศถึงความที่แหงทักษิณาทาน ทีถ่ วายในสงฆ โดยพระธรรม
เสนาบดีในวันที่สองวามีผลมาก คิดวาพราหมณนี้ สําคัญวา พระเถระนี้ชักชวน
ใหเราถวายทาน ดวยควานอยากในอาหาร เขาไมรูความที่เราควบคุม (กําหนดรู)
อาหารไดแลวโดยประการทั้งปวง เอาเถิด เราจะทําใหเขารู ดังนี้ จึงไดกลาว
คาถา ๒ คาถา ความวา
ชีวิตของเรานี้ ยอมไมเปนไปโดยไมสมควร
อาหารไมไดทําจิตใหสงบ เราเห็นวา รางกายจะดํารง
อยูไดเพราะอาหาร จึงไดเที่ยวแสวงหาโดยทางที่ชอบ.
นักปราชญมีพระพุทธเจาเปนตน ไดกลาวการ
ไหว การบูชา ในตระกูลทั้งหลายวา เปนเปลือก
ตม เปนลูกศรอันละเอียด ถอนขึ้นไดยาก สักการะ
อันบุรษุ ชั่วละไดยาก ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา นยิท อนเยน ชีวิต ความวา ชีวิต
ของเรานี้ ชื่อวา ยอมไมเปนไปโดยไมสมควรคือ โดยการแสวงหาที่ไมสมควร
มีการใหไมไผ และการใหดอกไมเปนตน เพราะไมมีความใครในชีวิต.
บทวา นาหาโร หทยสฺส สนฺตโิ ก ความวา ก็อาหารที่เรานํามา
ยอมไมกระทําหทัย คือ จิต ใหสงบระงับ ดุจมรรคญาณและผลญาณ อธิบายวา
แตจะกระทําเพียงระงับความหิวไดโดยทันทีอยางเดียว.
อีกอยางหนึ่ง บทวา นาหาโร หทยสฺส สนฺติโก ความวา
อาหาร คือ วัตถุอันเปนที่ตั้งแหงความอยากในรส ไมไดทําจิตของเราใหสงบ
คือไมทําจิตของเราใหของ เพราะไมมีความอยากในรสนั่นเอง อาจารยบางพวก
กลาววา สนฺติเก ก็ม.ี
อธิบายวา ผูที่มีความจะกละในอาหารนั้น ยอมตองขวนขวายหาลาภ
สักการะเที่ยวไป อาหารจึง ชื่อวา มีอยูในใจของผูนั้น เพราะตองใสใจถึงอยู
เนือง ๆ สวนผูใดรูเทาทัน (ควบคุม) อาหารได ผูนั้น ชื่อวาละฉันทราคะ
ในอาหารนั้นไดแลว อาหารชื่อวาไมมีอยูในใจของผูนั้น เพราะไมมีการกระทํา
ไวในใจ มีอาทิวา ทําอยางไรหนอ ถึงจะไดอาหารดังนี้โดยแท เพราะใสใจ
ถึงปญหายอกยอน อันจะมีขึ้นวา ก็ถาทานไมมีความใครในชีวิต และความอยาก
ในรสอาหารไซร เมื่อเปนเชนนั้น เหตุไร ทานจึงเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต
ดังนี้ พระเถระจึงกลาววา รางกายจะดํารงอยูไดเพราะอาหาร จึงไดเที่ยว
แสวงหาอาหารโดยทางที่ชอบ.
อาหาร คือ โภชนะเปนที่ตั้ง คือ เปนฐานไดแกเปนปจจัยของรางกาย
นั้น เพราะเหตุนั้น รางกายจึงชื่อวา อาหารัฏฐิติกะมีอาหารเปนที่ตั้ง อธิบายวา
การสั่งสม คือรางกาย มีความเปนไปเนื่องดวยอาการ เพราะเราเห็นอยางนี้
รูอยางนี้ จึงยกเอาความขอนี้ไวในสมอง ตองเที่ยวแสวงหา คือ ทําการแสวงหา
อาหาร.
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พระเถระเมื่อจะแสดงวา ทานไมควรคิดในคนเชนเราอยางนี้วาเขาไป
สูสกุลเพราะปจจัยเปนเหตุ และถูกลาภสักการะ คือการกราบไหวบูชาในสกุล
นั้น ผูกมัดไว จึงไดกลาวคาถาวา ปงฺโก (การไหวการบูชาในตระกูลเปน
เปลือกตม).
คาถานั้นมีอธิบายวา เพราะเหตุที่บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน
ไดรู คือ รูแจง หรือไดแกประกาศการสรรเสริญคุณและการบูชา ของเหลา
บรรพชิตผูเขาไปสูสกุล เพราะมีปจจัยเปนเหตุที่จักเปนไปในตระกูลทั้งหลาย
คือ ในหมูชาวบาน นีน้ ั้นวาเปนเปลือกตม คือเปนหลม เพราะอรรถวา
เปนเหตุใหบรรพชิตผูมีตนอันไมไดอบรมแลวจมลง และเพราะกระทําความ
เศราหมองใหแกบรรพชิตผูมีตนอันไมไดอบรมแลว ฉะนั้นการสรรเสริญคุณ
และการบูชานั้น จึงไมเปนไปเพื่อผูกมัดสัตบุรุษทั้งหลาย จักปวยกลาวไปใย
ถึงการหวังสักการะเลา เพราะทานละไดแลว แตสําหรับอสัตบุรุษ ความหวัง
ในสักการะ ยอมชื่อวาเปนลูกศรอันละเอียด รูไดยาก เพราะกอใหเกิดความ
บีบคั้นโดยเปนสภาพที่รูไดโดยยาก และเพราะไมสามารถจะถอนออกไดเพราะ
เจาะลึกเขาไปในภายใน เพราะเหตุนั้นแล สักการะจึงเปนของอันบุรุษชั่วนั้น
ละไดยาก คือดึงออกไปไดโดยยาก เพราะไมดําเนินปฏิปทา อันเปนขอปฏิบัติ
ใหถึงการละสักการะนั้น ชื่อวา เปนคนเลว เพราะไมละความหวังในลาภ
สักการะ. พราหมณฟงคําเปนคาถานั้นแลว ไดเปนผูมีความเลื่อมใสอยางยิ่ง
ในพระเถระ.
จบอรรถกถาปณโฑลภารทวาชเถรคาถา
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๓. วัลลิยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระวัลลิยเถระ
[๒๖๐] ไดยินวา พระวัลลิยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
วานรเขาไปอยูในกระทอม มีประตู ๕ ประตู
พยายามเวียนเขาออกทางประตูนั้นเนือง ๆ จงหยุดนิ่ง
นะเจาลิง อยาวิ่งไปดังกาลกอนเลย เราจับเจาไวได
ดวยปญญาแลว เจาจัก ไปไกลไมไดละ.

อรรถกถาวัลลิยเถรคาถา
คาถาของทานพระวัลลิยเถระ เริ่มตนวา มกฺกโฏ ปฺจทฺวาราย.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมบุญมากหลายไวในภพนั้น ๆ บังเกิดในเรือนแหงตระกูล ในกัป
ที่ ๓๑ นับแตภัทรกัปนี้ บรรลุความเปนผูรูแลว วันหนึ่งเขาไปสูปาดวยกรณียกิจ
บางอยาง เห็นพระปจเจกพุทธเจา นามวา นารทะ อยูที่โคนตนไมในปานั้น
เปนผูมีใจเลื่อมใส ทําศาลาดวยไมออ มุงบังดวยหญาถวาย และแผวถางที่
สําหรับเดินจงกรมของพระปจเจกพุทธเจานั้น เกลี่ยทรายลง (จนเรียบ) ถวาย.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิด
เปนบุตรของพราหมณมหาศาล ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้
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ไดมีนามวา วัลลิยะ. เขาเจริญวัยแลว ถึงความเปนหนุมโดยลําดับ เปน
ผูตกอยูใตอํานาจของอินทรีย ทองเที่ยวไป เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
โดยการแนะนําของกัลยาณมิตร ฟงธรรมแลว ไดเปนผูมีจิตศรัทธาบวชแลว
เริ่มตั้งวิปสสนา บรรลุพระอรหัตตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่
ทานกลาวไวในอปทานวา
ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต มีภูเขาลูกหนึ่ง ชื่อ
หารินะ ครั้งนั้นพระสยัมภูพุทธเจา นามวา " นารทะ "
อยูใกลตนไม เราทําเรือนไมออ มุงดวยหญา เราได
แผวถางทางจงกรม ถวายพระสยัมภู ดวยกรรมที่เรา
ทําไวดีแลวนั้น และดวยการตั้งเจตนจํานงไว เราละ
รางมนุษยแลวไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส บนสวรรคชั้น
ดาวดึงสนั้น วิมานของเราสูง ๖๐ โยชน กวาง ๓๐
โยชน อันบุญกรรมเนรมิตขึ้นอยางสวยงาม เพราะผล
แหงการสรางกุฎีไมออ เรารื่นรมยอยูในเทวโลก ๑๔
กัป ไดเสวยสมบัติในเทวโลก ๗๑ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๔ ครั้ง และไดเปนเจาประเทศราช
อันไพบูลย โดยคณานับไมถวน เราขึ้นสูปราสาทคือ
ธรรมแลว เขาถึงซึ่งอมตธรรมอันประเสริฐ ดวยอาการ
ทั้งปวง อยูในศาสนาของพระศากยบุตร ตามปรารถนา
ในกัปที่ ๓๑ แตภทั รกัปนี้ เราไดทํากรรมใดไวใน
กาลนัน้ ดวยธรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล
แหงกุฏิไมออ. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
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ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เพราะเหตุที่จิตของตนในเวลา
ที่เปนปุถุชน เปนไปตามความใครในอารมณทั้งหลาย มีรูปารมณเปนตน
บัดนี้ เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล โดยประกาศถึงความที่แหงอารมณมีรูป
เปนตน อันตนขมไวไดแลว ดวยพระอริยมรรค จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถา
ความวา
วานรเขาไปในกระทอม มีประตู ๕ ประตู
พยายามเวียนเขาออก ทางประตูนั้นเนือง ๆ จงหยุด
นิ่งนะเจาลิง อยาวิ่งไปดังกาลกอนเลย เราจับเจาไวได
ดวยปญญาแลว เจาจักไปไกลไมไดละ ดังนี.้
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฆฏฏยนฺโต ความวา พระโยคาวจร
ละอารมณอยางหนึ่ง แลวไปยึดอารมณอีกอยางหนึ่ง ในอารมณทั้งหลาย
มีรูปเปนตน ดวยจักษุทวารเปนตนนั้น ๆ ไมพอใจเพื่อจะอยูนิ่ง ๆ ดวย
สามารถแหงการยึดมั่นของจิตสันดาน จึงพยายาม คือ ทําอารมณใหไหวอยู
เนือง ๆ ยอมไหวไปตาม คือเที่ยวไปตามความใคร ในอารมณมีรูปารมณ
เปนตนนั้นแล ดุจลิงเขาไปหาผลไมกิน ยังตนไมใหไหวในที่นั้นหลายครั้ง
เพราะละกิ่งไมกิ่งหนึ่งแลว ไปเกาะกิ่งไมอีกกิ่งหนึ่ง เพราะความหลุกหลิก
ของตน ฉะนั้น. ก็ในคาถานี้ ทานกลาวความเปนปจจุบัน เพราะเปนเรื่อง
ที่ใกลกับสิ่งที่ดําเนินไปอยู ก็เมื่อลิง (คือจิต) วิ่งวนไปมาอยูอยางนี้ พระเถระ
จึงปรามวา จงหยุดนะเจาลิง อยาวิ่งไป หมายความวา ดูกอนลิงคือจิต บัดนี้
เจาจงหยุด อยาวิ่งไป คือจําเดิมแตนี้ไป เจาไมสามรถจะวิ่งตอไปได เพราะ
เหตุที่เรือนคืออัตภาพนั้น เจาจะเขาไปคบหาไมไดดังกาลกอน เพราะปดประตู
เรือนแลว ฉะนั้น เจาอยาวิ่งไปดังกาลกอนเลย เพราะเหตุไร ? เพราะเรา
จับเจาไดแลวดวยปญญา คือ เจาถูกขมไวเรียบรอยแลว ดวยการตัดอุปาทาน
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๕ กลาวคือกิเลสมาร และอภิสังขารมาร ดวยมรรคปญญา ในบัดนี้ เพราะ
เหตุนั้น พระเถระจึงแสดงวา เจาจักไปไกลไมได คือเจาจะไปสูอัตภาพที่
สองเปนตน ซึ่งไกลกวาอัตภาพนี้ไมได ไดแกการไปของเจาจะมีไดเพียงแต
จริมกจิตเทานั้น. ปาฐะวา เนโต ทูร ดังนี้ก็มี. ความหมายก็อันนั้น.
จบอรรถกถาวัลลิยเถรคาถา

๔. คังคาตีริยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระคังคาตีริยเถระ
[๒๖๑] ไดยินวา พระคังคาตีริยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราทํากระทอมดวยใบตาล ๓ ใบ ทีร่ ิมฝงแมน้ํา
คงคา บาตรของเราเหมือนดังหมอ สําหรับตักน้ํารด
ศพ และจีวรของเราเปนดังผาคลุกฝุน ในระหวาง
๒ พรรษา เราพูดเพียงคําเดียวเทานั้น ในภายใน
พรรษาที่ ๓ เราทําลายกองความมืดคืออวิชชาไดแลว.

อรรถกถาคังคาตีริยเถรคาถา
คาถาของทานพระคังคาตีริยเถระ เริ่มตนวา ติณฺณ เม ตาลปตฺตาน.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยนิ มาวา พระเถระนี้เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมี
พระภาคเจา พระนามวา ปทุมุตตระ บรรลุความเปนผูรูแลวเปนผูมี
ความเลื่อมใสอยางยิ่งในพระศาสนา ไดถวายน้ําดื่มแดภิกษุสงฆ.
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ดวยบุญกรรมนั้น เขาไปบังเกิดในเทวโลก กระทําบุญแลวทองเที่ยว
ไป ๆ มา ๆ อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดเปนบุตรของคฤหบดีคนหนึ่ง
ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา ทัตตะ. เขาเจริญวัย
แลวอยูครอบครองเรือน ไมรูจักความเปนอคมนียยัฏฐาน จึงทําการลวงละเมิด
ตอมารูจักความเปนอคมนียัฏฐานแลว จึงเกิดความสลดใจ บวชแลว รังเกียจ
กรรมนั้น ดํารงตนตามลูขปฏิปทา (ปฏิบัติอยางเศราหมอง) ถือบังสุกุลจีวร
และบาตรดิน มีลักษณะคลายหมอรดน้ําศพ กระทํากุฎีดวยใบตาล ๓ ใบ
อยูที่ริมฝงแมน้ําคงคา ดวยเหตุนั้น ทานจึงไดสมญานามวา คังคาตีริยะ.
ทานอธิษฐานจิตวา เรายังไมไดบรรลุพระอรหัต จะไมสนทนากับใคร ๆ
แลวเปนผูนิ่งอยูตลอดปแรก ไมยอมทําวจีเภท (ไมยอมพูดจา) เลย อยูแลว.
ในปที่สอง ถูกหญิงคนหนึ่งในโคจรคาม ประสงคจะทดลองวา เปนใบ
หรือเปลา จึงเมื่อจะเทน้ํานมลงในบาตร แกลงทําเปนมือพิการเทราดลงไป
เผลอเปลงวาจาออกไปวา พอละนองหญิง แตในปที่ ๓ เพียรพยายามอยู
บรรลุพระอรหัตแลวในระหวางพรรษาทีเดียว. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาว
ไวในอปทานวา
เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ในภิกษุสงฆ
ผูยอดเยี่ยมของพระพุทธเจา พระนามวา ปทุมุตตระ
จึงไดตักน้ําใสหมอน้ําฉันจนเต็ม ในเวลาที่เราจะตอง
การน้ํา จะเปนยอดภูเขา ยอดไม ในอากาศ หรือพื้นดิน
น้ํายอมเกิดแกเราทันที ในกัปที่แสน แตภัทรกัปนี้
เราไดใหทานใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการใหน้ําเปนทาน. เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรา
กระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
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ก็พระเถระครั้นเปนพระอรหันตแลว เมือ่ จะพยากรณพระอรหัตผล
ดวยมุขคือการชี้แจงขอปฏิบัติอันเปนสวนเบื้องตนของตน ไดกลาวคาถา ๒ คาถา
ความวา
เราทํากระทอมดวยใบตาล ๓ ใบ ทีร่ ิมฝงแมน้ํา
คงคา บาตรของเราเหมือนดังหมอสําหรับรดน้ําศพ
และจีวรของเราเปนดังผาคลุกฝุน ในระหวาง๒พรรษา
เราพูดเพียงคําเดียว ในภายในพรรษาที่ ๓ เราทําลาย
กองความมืด คืออวิชชาไดแลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ติณฺณ เม ตาลปตฺตาน คงฺคาตีเร
กุฏี กตา ความวา เราสรางกุฎีไวที่ริมฝงแมน้ําคงคา เพื่อปองกันฝนดวย
ใบตาล ๓ ใบ ซึ่งหลนลงมาจากตนตาล. พระเถระแสดงความสันโดษดวย
เสนาสนะของตน ดวยบทนั้น. สมจริงดังคําเปนคาถาที่พระธรรมเสนาบดี
กลาวไววา
สําหรับภิกษุผูมีความเพียร นั่งขัดสมาธิ ไมคุกเขา เปนการเพียงพอที่จะอยูไดสบาย.
ปาฐะวา ตาลปตฺตีนป ดังนี้ก็มี ความก็อยางนั้น.
บทวา ฉวสิตฺโตว เม ปตฺโต ความวา บาตรของเราเหมือนดัง
หมอสําหรับตักน้ํารดศพ อธิบายวา คลายหมอน้ําสําหรับรดน้ํานมใหคนตาย.
บทวา ปสุกูลฺจ จีวร ความวา และจีวรของเรา ก็เปนดังผา
คลุกฝุน ทีท่ ําดวยเศษผา (ผาขี้ริ้ว) ที่เขาทิ้งแลวในที่ทั้งหลาย มีระหวางทาง
และปาชาเปนตน. พระเถระแสดงความสันโดษดวยบริขาร ดวยบททั้งสอง.
บทวา ทวินฺน อนฺตรวสฺสาน ความวา ในระหวางพรรษาทั้งสอง
คือ ในปที่บรรลุพระอรหัต นับแตบวชแลว.
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บทวา เอกา วาจา เม ภาสิตา ความวา เราพูดเพียงคําเดียว
คือ กลาวหามการถวายน้ํานมวา พอละนองหญิงเทานั้น การเปลงคําพูด
อยางอื่น มิไดมีเลยในพรรษานั้น พระเถระแสดงการสํารวมกายวาจา อยาง
อุกฤษฏดวยบทนั้น.
บทวา ตติเย อนฺตรวสฺสมฺหิ ความวา ในระหวางปที่ ๓ ไดแก
ยังไมทันครบปที่ ๓ นั่นเอง.
บทวา ตโมขนฺโธ ปทาลิโต ความวา กองแหงความมืด อันเรา
ทําลายแลว ดวยมรรคอันเลิศ อธิบายวา กิเลสอยางละเอียดที่นอนเนื่องอยูใน
สันดาน คือ อวิชชา อันเราตัดขาดแลว. ดวยบทวา ตโมขนฺโธ ปทาลิโต
นั้น พระเถระกลาวถึงการละกิเลสทั้งปวงได โดยไมเหลือ เพราะตั้งอยูเปน
อันเดียวกันกับอวิชชานั้น.
จบอรรถกถาคังคาตีริยเถรคาถา

๕. อชินเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอชินเถระ
[๒๖๒] ไดยินวา พระอชินเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ถึงแมบุคคลจะมีวิชชา ๓ ละมัจจุราชแลว เปนผู
หาอาสวะมิได คนพาลทั้งหลายผูไมมีความรู ก็ยอ มดู
หมิ่นบุคคลนั้นวา เปนผูไมมีชื่อเสียง สวนบุคคลใดใน
โลกนี้ เปนผูไดขาวและน้ํา ถึงแมวา บุคคลนั้นจะ
เปนผูชั่วชาเลวทราม ก็เปนที่สกั การะนับถือ ของคน
พาลทั้งหลาย.
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อรรถกภาอชินเถรคาถา
คาถาของทานพระอชินเถระ เริ่มตนวา อป เจ โหติ เตวิชฺโช.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ เกิดในเรือนแหงตระกูล ในโลกที่วางจาก
พระพุทธเจา (สุญญกัป) บรรลุความเปนผูรูแลว ไปปาดวยกรณียกิจบางอยาง
เห็นพระปจเจกสัมพุทธเจา นามวา สุจินติตะ ในปานั้น ถูกอาพาธเบียดเบียน
บีบคั้นนั่งอยูแลว จึงเขาไปหาไหวแลว เปนผูมีจิตเลื่อมใส ไดนําเอาขี้ตะกอน
เปรียงเขาไปถวาย เพื่อประกอบยา.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาบังเกิดในเทวโลก กระทําบุญแลว ทองเที่ยว
เวียนไปมาอยูในสุคติภพเทานั้น ถือปฏิสนธิในเรือนของพราหมณผูยากจน
คนหนึ่ง ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้. ในเวลาคลอด คนทั้งหลาย
รับเขาไวดวยหนังเสือ ดวยเหตุนั้น จึงขนานนานเขาวา อชินะ นั่นแล.
เขาเกิดในตระกูลที่ยากจน เพราะไมไดกระทํากรรมอันเปนเหตุยังโภคะ
ใหเปนไป แมเจริญวัยแลว ก็ยังเปนผูมีน้ําและขาวไมบริบูรณ เที่ยวไป
เห็นพุทธานุภาพ ในคราวที่พระผูมีพระภาคเจาทรงรับพระเชตวันมหาวิหาร
เปนผูมีศรัทธาจิต บวชแลว กระทํากรรมในวิปส สนา ไดเปนผูมีอภิญญา ๖
ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
พระผูมีภาคะ ผูมีเหตุอันดําริดีแลว เปนเชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานรชน เขาไปสูปาใหญ
ถูกอาพาธอันเกิดแตลมเบียดเบียน เราเห็นแลว จึง
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ทําจิตใหเลื่อมใส นําเอาขี้ตะกอนเปรียงเขาไปถวาย
เพราะเราไดกระทํากุศลและไดบูชาพระพุทธเจาเนืองๆ
แมน้ําคงคาชื่อภาคีรถีนี้ มหาสมุทรทั้ง ๔ และพื้นปฐพี
ที่นากลัว ผ ซึ่งจะประมาณมิได นับไมถว นนี้ ยอม
สําเร็จเปนเปรียงขึ้นได สําหรับ เรา น้ําผึ้ง น้าํ ตาลกรวด
ดังจะรูความดําริของเรา เกิดขึน้ ตอไมที่งอกขึ้น แต
แผนดินในทิศทั้ง ๔ ดังจะรูความดําริของเรา ยอมเกิด
เปนตนกัลปพฤกษขึ้น เราไดเปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัตใิ นเทวโลก ๕๐ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
๕๐ ครัง้ ไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดย
คณานับไมถวน ในกัปที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้ เราไดให
ทานใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย
นี้เปนผลแหงขี้ตะกอนเปรียง. เราเผากิเลสทั้งหลาย
แลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จ
แลว ดังนี้.
ก็พระเถระ แมบรรลุพระอรหัตแลว ก็เปนผูมีลาภนอย ไมปรากฏ
ชื่อเสียง เพราะผลแหงกรรมที่มีในกอน แมอุทเทสภัตรและสลากภัตรที่ถึงทาน
ก็ต่ําชาทั้งนั้น ก็ภิกษุและสามเณรทั้งหลายที่เปนปุถุชน ยอมดูหมิ่นทานวา
เปนผูไมมีชื่อเสียง เพราะผลแหงกรรมนั่นแล พระเถระเมื่อจะยังภิกษุเหลานั้น
ใหสลดใจ ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
ถึงแมบุคคลจะมีวิชชา ๓ ละมัจจุราชแลว เปนผู
หาอาสวะมิได คนพาลทั้งหลายผูไมมีความรู ก็ยอ ม
ดูหมิ่นบุคคลนั้นวา เปนผูไมมีชอื่ เสียง สวนบุคคลใด
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ในโลกนี้ เปนผูไดขาวและน้ํา ถึงแมวาบุคคลนั้นจะ
เปนคนชั่วชาเลวทราม ก็เปนที่สักการะนับถือของคนพาลทั้งหลาย ดังนี.้
ศัพทวา อป ในคาถานั้น เปนนิบาต ลงในอรรถวา ยกยองสรรเสริญ
ศัพทวา เจ ใชในการคาดคะเน.
บทวา โหติ แปลวา ยอมเปน. บุคคลชื่อวา เตวิชฺโช เพราะ
เปนผูมวี ิชชา ๓.
ชื่อวา มจฺจุหายี เพราะละมัจจุได. ชื่อวา ไมมีอาสวะ เพราะไมมี
อาสวะทั้งหลาย มีกามาสวะเปนตน ทานกลาวอธิบายไววา ถึงแมวา บุคคล
จะเปนผูชื่อวา มีวิชชา ๓ เพราะบรรลุวิชชา ๓ เหลานี้ คือ ทิพยจักขุญาณ
บุพเพนิวาสญาณ (และ) อาสวักขยญาณ ตอแตนั้น ก็ชื่อวาเปนผูไมมีอาสวะ
เพราะอาสวะทั้งหลาย มีกามาสวะเปนตน สิน้ ไปรอบแลวโดยประการทั้งปวง
ชื่อวา ละมัจจุแลว เพราะไมมีความตาย โดยที่ไมตองถือเอาภพใหมอีกตอไป
แมเมื่อเปนเชนนั้น คนพาลทั้งหลาย คือบุคคลผูมีปญญาทราม ยอมดูหมิ่น
บุรุษผูสูงสุดนั้น แมถงึ ไดบรรลุประโยชนของตน ที่กลุ บุตรทั้งหลาย
ผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต มุงหมายโดยชอบที่เดียว วาเปนผูไมมี
ชื่อเสียง ไมมีนามปรากฏ เพราะไมมีลาภที่เกิดขึ้นวา เปนผูก ลาวสอนเรื่อง
ธุดงค เปนพหูสูต เปนพระธรรมกถึก. เพราะเหตุไร ? เพราะไมรู คือ
เพราะเหตุแหงการไมรู ทานแสดงการไมรูคุณทั้งหลายนั่นแลวาเปนเหตุใน
ขอนั้น.
พระเถระเมื่อจะแสดงวา ก็คนพาลทั้งหลายยอมดูหมิ่นแมผูที่ควร
สรรเสริญ โดยที่เปนคนหนักในลาภ (เห็นแกได) เพราะไมรูคุณทั้งหลาย
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ฉันใด ก็ยอมสรรเสริญแมผูที่ควรดูหมิ่นอยางนี้ โดยที่เปนคนหนักในลาภ
เพราะไมรูคุณทั้งหลายฉันนั้น ดังนี้ จึงไดกลาวคาถาที่ ๒ ไว.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๒ ดังตอไปนี้ บทวา โย เปนการกลาว
แสดงถึงความไมแนนอน. จ ศัพทเปนนิบาตใชในพยดิเรก. ดวย จ ศัพทนั้น
สองใหรู ถึงความตางกันที่กําลังกลาวถึงบุคคลนี้อยูนั่นแหละ วาแผกจากบุคคล
ตามที่กลาวแลว ศัพทวา โข เปนนิบาตลงในอวธารณะ (จํากัดความใหแนชัด).
บทวา อนฺนปานสฺส เปนเพียงตัวอยาง. บทวา ลาภี แปลวา
มีลาภ.
บทวา อิธ ความวา ในโลกนี้. ชื่อวา บุคคล เพราะเต็มและ
กลืนกินสัตตาวาส (ภพเปนที่อยูอาศัยของสัตว) นั้น ๆ ดวยชราและมรณะ.
บทวา ปาปธมฺโม ไดแก ธรรมอันลามก. ก็ในคาถาที่ ๒ นี้
มีอรรถาธิบายวา สวนบุคคลใด ยอมเปนผูมีปกติไดเพียงปจจัย มีจีวรเปนตน
เทานั้น ไมไดมรรคผลมีฌานเปนตน บุคคลนัน้ แมถึงจะเปนผูมีธรรมอันเลว
โดยความเปนผูทุศีล เพราะมีความปรารถนาลามก แตก็ยังเปนผูอนั คนพาล
ทั้งหลายในโลกนี้ สักการะ เคารพ เพราะความเปนผูหนักในลาภ.
จบอรรถกถาอชินเถรคาถา
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๖. เมฬชินเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระเมฬชินเถระ
[๒๖๓] ไดยินวา พระเมฬชินเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เมื่อใดเราไดฟงธรรมของพระศาสดาผูทรงแสดง
อยู เมือ่ นั้น เราไมรสู ึกมีความสงสัย ในพระศาสดาผูรู
ธรรมทั้งปวง ผูอนั ใคร ๆ ชนะไมได ผูนาํ หมู แกลวกลาเปนอันมาก ประเสริฐสุดกวาสารถีทั้งหลาย หรือ
วาความสงสัยในมรรคปฏิปทา ยอมไมมีแกเรา.
อรรถกถาเมฬชินเถรคาถา
คาถาของทานพระเมฬชินเถระ เริ่มตนวา ยทาห ธมฺมมสฺโสสึ.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมบุญทั้งหลายไวในภพนั้น ๆ เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาล
ของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา สุเมธะ บรรลุนิติภาวะแลว วันหนึง่
เห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาต มีใจเลื่อมใส ไดถวายผล
อาโมทะ มีรสอรอย.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปเกิดในตระกูลกษัตริย กรุงพาราณสี
ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดนามวา เมฬชินะ ถึงความสําเร็จในศิลปวิทยา
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เปนผูฉลาดปราดเปรื่อง มีนามกระฉอนปรากฏไปทั่วทิศ. เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู ณ ปาอิสิปตนะ กรุงพาราณสี เขาไปสูพระวิหาร เขาเฝา
พระศาสดา ฟงธรรมแลวไดศรัทธาจิต บวชแลวเริ่มตั้งวิปสสนา บรรลุพระ
อรหัตในวันนั้นเอง. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
พระผูมีพระภาคเจาผูสยัมภู ผูมพี ระรัศมีนับ
ดวยพัน ไมทรงพายแพอะไร ๆ ทรงออกจากวิเวกแลว
เสด็จออกโคจรบิณฑบาต เราถือผลไมอยูไดเห็นแลว
จึงไดเขาไปเฝาพระนราสภ เรามีจิตเลื่อมใส มีใจ
โสมนัส ไดถวายผลไม ในกัปที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้
เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น
เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม. เรา
เผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา
เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว ในเวลาตอมา อันภิกษุทั้งหลาย
ถามวา อาวุโส ทานไดบรรลุอุตริมนุสธรรมแลวหรือ เมื่อจะบันลือสีหนาท
ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
เมื่อใด เราไดฟงธรรมของพระศาสดาผูทรง
แสดงอยู เมื่อนั้น เราไมรูสึกความสงสัยในพระศาสดา
ผูรูธรรมทั้งปวง ผูอันใคร ๆ ชนะไมได ผูนําหมู
แกลวกลาเปนอันมาก ประเสริฐสุดกวาสารถีทั้งหลาย
หรือวาความสงสัยในมรรคปฏิปทา ยอมไมมีแกเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยทา ไดแก ในกาลใด. พระเถระเรียก
ตัวเองวา " เรา ".
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บทวา ธมฺม ไดแกธรรม คือ อริยสัจ ๔. บทวา อสฺโสสึ แปลวา
ฟงแลว.
บทวา สตฺถุโน ความวา ชื่อวาศาสดา เพราะอรรถวา ทรงสั่งสอน
เวไนยสัตวทั้งหลาย ดวยประโยชนทงั้ หลาย มีทฏิ ฐธัมมิกัตถประโยชนเปนตน.
บทวา กงฺข แปลวา ความสงสัย พระผูมีพระภาคเจาชื่อวาเปน
สัพพัญู เพราะอรรถวา ทรงรูสังขตธรรมและอสังขคธรรม โดยไมมีสวนเหลือ
ชื่อวา อปราชิเต เพราะไมมีผูที่จะทําใหพายแพได ไมวาที่ไหน ๆ ชื่อวา
สตฺถวาเห เพราะอรรถวา ขนสัตวจากกันดาร คือสงสารไปสูพระนิพพาน.
ทานกลาวคําอธิบายไวดังนี้.
นับจําเดิมแตเวลาที่พระศาสดาทรงแสดงธรรม เราไดฟงคือเขาไป
ทรงจํา ดวยการแลนไปตามแหงโสตทวาร ไดแก ไดรับจตุสัจจธรรม เราไม
มีความสงสัย ในพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูชื่อวา ทรงหยั่งรูพระสัพพัญุตญาณ
โดยไมมีอะไรขัดขวาง เพราะทรงรูสมมติธรรมทั้งที่เปนสังขตะและอสังขตะ
โดยไมมีสวนเหลือ ดวยสยัมภูญาณ ชื่อวา ผูอันใคร ๆ ชนะไมได เพราะ
ความเปนผูอันมารเหลานั้นชนะไมได โดยที่ทรงครอบงํามารแมทั้ง ๕ ไวได
และเพราะความเปนผูมีจักรคือธรรม อันใคร ๆ กําจัดไมไดในโลกพรอมทัง้
เทวโลก ชื่อวาเปนผูนําหมู เพราะทรงนําเวไนยสัตวใหผานพนกันดาร มีโลภกันดารเปนตน ชื่อวาแกลวกลาเปนอันมาก เพราะทรงตัดกํากงแหงสงสาร
อันใหญหลวงไดเด็ดขาด ชื่อวาเปนผูประเสริฐ คือสูงสุดกวาสารถีทั้งหลาย
เพราะทรงเปนที่พึ่ง คือทรงฝกบุรุษที่ควรฝกอันคนอื่นฝกไดยาก ไดดวยการ
ฝกที่ดีที่สุด วาเปนพระพุทธเจา (จริง) หรือหนอ หรือไมไดเปนพระพุทธเจา
เพราะไมมีความเคลือบแฝงอยางอื่นเปนปจจัย.
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ก็ขอกังขา คือความสงสัยในอริยมรรคอันพระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงแลวเห็นปานนั้น และในปฏิปทามีศีลเปนตน อันเปนปฏิปทาที่สมควร
แกพระอริยมรรคนั้น วา จะเปนธรรมนําสัตวใหพนทุกขไดจริงหรือไมหนอ
ดังนี้ ยอมไมมี คือไมมีขอสงสัย. ก็ในบาทคาถานี้ พึงทราบวา ดวยการกลาว
ถึงความสงสัยในอริยธรรม ก็เปนอันทานกลาวถึงความสงสัยแมในพระอริยสงฆ
ไวดวยแลวทีเดียว เพราะความเปนผูตั้งอยูในมรรคนั้น โดยไมมีความเปน
อยางอื่น ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาเมฬชินเถรคาถา
๗. ราธเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระราธเถระ
[๒๖๔] ไดยินวา พระราธเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เรือนที่บคุ คลมุงไมดี ฝนยอมรั่วรดได ฉันใด
จิตที่ไมไดอบรมแลว ราคะยอมรั่วรดได ฉันนั้น.
เรือนที่มุงดีแลว ฝนยอมรั่วรดไมได ฉันใด จิตที่
อบรมดีแลว ราคะยอมรั่วรดไมได ฉันนั้น.
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อรรถกถาราธเถรคาถา
คาถาของทานพระราธเถระ เริ่มตนวา ยถา อคาร ทุจฺฉนฺน.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินมาวา พระเถระนี้เกิดในเรือนแหงตระกูล ในพระนครหงสาวดี
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ บรรลุความเปนผูรู
แลวไปสูวิหาร เขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลว นั่งอยู ณ สวนขางหนึ่ง
เห็นพระศาสดาทรงแตงตั้งภิกษุรูปหนึ่ง ไวในตําแหนงของภิกษุผูเลิศกวาภิกษุ
ทั้งหลายผูมีปฏิภาณ ปรารถนาตําแหนงนั้นดวยตนเอง แลวบําเพ็ญมหาทาน
และไดทําการบูชาแดพระศาสดาอยางโอฬาร เขาตั้งปณิธานไวอยางนี้ จุติจาก
อัตภาพนั้นแลว สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาล
ของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี บรรลุความเปนผูรูแลว วันหนึ่ง
เห็นพระศาสดาเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาต มีใจเลื่อมใส ไดถวายผลมะมวง มี
รสหวาน.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาบังเกิดในเทวโลก กระทําบุญแลวทองเที่ยว
เวียนไปมาอยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดในตระกูลพราหมณ ใน
พระนครราชคฤห ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาแหงเราทั้งหลาย ไดนามวา
ราธะ เจริญวัยแลว อยูครองเรือน ในเวลาแกตัวลง ถูกลูกเมียลบหลู
ไปสูวิหารดวยคิดวา ประโยชนอะไร ดวยการอยูครองเรือนของเรา เราจักบวช
เขาไปหาภิกษุทั้งหลาย ผูเปนเถระ ขอบรรพชา อันภิกษุผูเถระเหลานั้น หามวา
พราหมณนี้แกแลว ไมสามารถจะบําเพ็ญวัตรปฏิบัติได จึงไปยังสํานักของ
พระศาสดา กราบทูลอัธยาศัยของตนใหทรงทราบ อันพระศาสดาทรงตรวจดู
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ความสมบูรณแหงอุปนิสัยแลว ตรัสสั่งใหพระธรรมเสนาบดี จัดแจงบวชให
เริ่มตั้งวิปสสนาแลว บรรลุพระอรหัตตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธ
ที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราไดถวายผลมะมวงกะลอนทอง แดพระสัมพุทธเจา ผูม ีพระฉวีวรรณเหมือนทองคํา ผูสมควรรับ
เครื่องบูชา กําลังเสด็จดําเนินอยูในถนน ในกัปที่ ๙๑
แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยการถวาย
ผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวาย
ผลไม. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของ
พระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้ .
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เที่ยววนเวียนไปมาอยูในสํานัก
ของพระบรมศาสดา เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย ผูรูปฏิภาณ อันเปนเหตุให
มีความเขาใจพระธรรมเทศนาของพระศาสดาอยางแจมแจง แทจริง พระธรรม
เทศนาใหม ๆ ของพระทศพล อาศัยความปรากฏขึ้นแหงทิฏฐิ ยอมแจมแจง
แกพระเถระ.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระ
ราธะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีปฏิภาณ. วันหนึ่ง พระเถระเมื่อจะ
ชมเชยภาวนา วาสัตวเหลานี้อันราคะครอบงําได เพราะไมเจริญภาวนา เมื่อ
มีการเจริญภาวนา ราคะก็ครอบงําไมได ดังนี้ จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถา
ความวา
เรือนทีบ่ ุคคลมุงไมดี ฝนยอมรั่วรดได ฉันใด
จิตที่ไมไดอบรมแลว ราคะยอมรั่วรดได ฉันนั้น.
เรือนที่มุงดีแลว ฝนยอมรั่วรดไมไดฉันใด จิตที่อบรม
ดีแลว ราคะยอมรัว่ รดไมได ฉันนั้น ดังนี้.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาที่ 33

บรรดาบทเหลานั้น บทวา อคาร ไดแก เรือนชนิดใดชนิดหนึ่ง.
บทวา ทุจฺฉนฺน ไดแก มุงไวหาง ๆ คือเปนชองนอยชองใหญ. บทวา
สมติวิชฺฌติ ความวา ฝนที่ตกยอมรั่วรดได.
บทวา อภาวิต ความวา จิตที่ไมไดอบรมแลว เพราะเวนจากภาวนา
เปรียบเหมือนฝนที่รั่วรดเรือนได.
บทวา ราโค สมติวิชฺฌติ ความวา มิใชราคะจะรั่วรดไดอยาง
เดียวเทานั้น แมสรรพกิเลสมี โทสะ โมหะ และมานะเปนตน ก็ยอมรั่วรด
จิตเห็นปานนั้นไดเหมือนกัน.
บทวา สุภาวิต ไดแก จิตที่อบรมดีแลว ดวยสมถภาวนา และ
วิปสสนาภาวนา กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน ยอมไมสามารถจะรั่วรดจิต
เห็นปานนั้นได เหมือนเรือนที่มุงดีแลว ฝนยอมรั่วรดไมได ฉะนั้น.
จบอรรถกถาราธเถรคาถา

๘. สุราธเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสุราธเถระ
[๒๖๕] ไดยินวา พระสุราธเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ชาติของเราสิ้นแลว คําสอนของพระชินเจา เรา
อยูจบแลว ขาย คือ ทิฏฐิและอวิชชา เราละไดแลว
ตัณหาเครื่องนําไปสูภพ เราถอนไดแลว เราออกบวช
เปนบรรพชิต เพือ่ ประโยชนใด ประโยชนนั้นเราได
บรรลุแลว ความสิ้นสังโยชนทั้งปวง เราก็ไดบรรลุ
แลว.
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อรรถกถาสุราธเถรคาถา
คาถาของทานพระสุราธเถระ เริ่มตนวา ขีณา หิ มยฺห ชาติ.
เรื่องราวของทาน เปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลว ในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาลของ
พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สิขี บรรลุความเปนผูรูแลว วันหนึ่ง
เห็นพระศาสดา มีใจเลื่อมใส ไดถวายผลหมากงั่ว.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาไปบังเกิดในเทวโลก กระทําบุญแลวทองเที่ยว
วนไปเวียนมาอยูแตในสุคติภพเทานั้น เกิดเปนนองชายของพระราธเถระ ที่
ขาพเจากลาวไวติดตอกันเปนลําดับมา ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา
สุราธะ. เมื่อพระราธเถระผูเปนพี่ชายบวชแลว แมทานเองก็ออกบวช เจริญ
วิปสสนา บรรลุพระอรหัต ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทาน
กลาวไวในอปทานวา
เราไดเห็นสมเด็จพระโลกนาถ ผูโชติชวงเหมือน
ตนกรรณิการ รุงเรืองดังพระจันทรในวันเพ็ญ และ
เหมือนตนไมประจําทวีปที่โพลงอยู เราเลื่อมใส ได
เอาผลหมากงั่วถวาย แดพระศาสดาผูเปนทักขิไณยบุคคล เปนวีรบุรษุ ดวยมือทัง้ สองของตน ในกัปที่
๓๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวย
การถวายผลไมนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหง
การถวายผลไม เราเผากิเลสแลว ฯ ล ฯ คําสอนของ
พระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
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ก็พระเถระ ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล
เพื่อแสดงความที่คําสั่งสอนเปนนิยยานิกธรรม (นําสัตวออกจากทุกข) จึงได
กลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
ชาติของเราสิ้นแลว คําสอนของพระชินเจา เรา
อยูจบแลว ขายคือทิฏฐิและอวิชชา เราละไดแลว
ตัณหาเครื่องนําไปสูภพ เราถอนไดแลว เราออกบวช
เปนบรรพชิต เพื่อประโยชนอันใด ประโยชนนั้นเรา
ไดบรรลุแลว ความสิ้นสังโยชนทั้งปวง เราก็ไดบรรลุ
แลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขีณา ความวา ถึงแลว ซึ่งความสิ้นไป
คือความสิ้นสุด. บทวา ชาติ ไดแก ภพ หรือการบังเกิดในภพ.
บทวา วุสิต ชินสาสน ความวา คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา พระ
นามวา ชินะ ไดแก มรรคพรหมจรรย อันเราอยูแลว คืออยูจบแลว.
บทวา ปหีโน ชาลสงฺขาโต ความวา ทิฏฐิและอวิชชา ที่มีนามอันได
แลววา ชาลสังขาตะ เพราะครอบงําสันดานของสัตว และไมให (โอกาส)
เพื่อจะถอนขึ้น อันเราละแลว คือถอนขึ้นแลวดวยมรรค. บทวา ภวเนตฺติ
สมูหตา ความวา ตัณหาที่หมายรูกันวา นําสัตวไปสูภพ เพราะนําสัตวไป
สูภพมีกามภพเปนตน คือ ยังสัตวใหหมุนเปนไป อันเราเพิกถอนแลว. บทวา
ยทตฺถาย ปพฺพชิโต ความวา เราออกบวช คือออกจากเรือน บรรพชา
คือบวช เปนบรรพชิต เพื่อประโยชนใด คือเพื่อผลอันใด.
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อธิบายวา ประโยชน คือประโยชนอยางยิ่ง กลาวคือพระนิพพาน
และประโยชนของตน กลาวคือพระอรหัต อันเปนธรรมเครื่องสิ้นไปแหง
สังโยชนทั้งหลาย ตางโดยโอรัมภาคิยสังโยชนและอุทธัมภาคิยสังโยชนทั้งปวง
อันเปนเครื่องพันธนาการ อันเราบรรลุแลวโดยลําดับ คือถึงทับแลว.
จบอรรถกถาสุราธเถรคาถา

๙. โคตมเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระโคตมเถระ
[๒๖๖] ไดยินวา พระโคตมเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
มุนีเหลาใด ยอมไมพัวพันในหญิงทั้งหลาย มุนี
เหลานัน้ ยอมนอนหลับเปนสุข สัจจะทีไ่ ดยากแสน
ยากในหญิงเหลาใด หญิงเหลานั้นอันบุคคลตองรักษา
ทุกเมื่อแท ดูกอนกาม เราประพฤติพรหมจรรย เพื่อ
ฆาทาน บัดนี้เราไมเปนหนี้ทานอีก บัดนี้ เราไปถึง
พระนิพพาน อันเปนที่บุคคลไปแลวไมเศราโศก.
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อรรถกถาฌคตมเถรคาถา
คาถาของทานพระโคตมเถระ เริ่มตนวา สุข สุปนฺติ. เรือ่ งราว
ของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ เกิดใน
เรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา วิปสสี
บรรลุความเปนผูรูแลว วันหนึ่งเห็นพระผูมีพระภาคเจา มีใจเลื่อมใส ไดถวาย
ผลอาโมทะ.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาบังเกิดในเทวโลก กระทําบุญแลวทองเที่ยว
ไป ๆ มา ๆ อยูแตในสุคติภพเทานั้น เกิดในตระกูลพราหมณ กรุงราชคฤห
ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา โคตมะ ในเวลาที่มีอายุได ๗ ขวบ ทํา
เปนคนตาพิการเที่ยวขอเงิน ไดทรัพยมาพันหนึ่ง เก็บทรัพยนนั้ ไวในที่ ๆ
ปลอดภัย บําเพ็ญพรต ในเวลาที่มีอายุได ๑๖- ๑๗ ป ถูกมิตรชั่วแนะนําไป
ในกามารมย ใหของมีราคาหนึ่งพันนั้น แกหญิงขายตัว (อาศัยรูปเลี้ยงชีพ)
คนหนึ่ง สูญเสียพรหมจรรย และเมื่อหญิงนั้นแสดงอาการคลายกําหนัด เพราะ
เห็นรูปแหงพรหมจารีของเขา เปนผูมีรูปอิดโรยเหนื่อยหนาย ดวยการรวม
หลับนอนเพียงคืนเดียวเทานั้น นึกถึงความสูญเสียพรหมจรรยของตน และ
การเสียทรัพย ไดมีวิปฏิสารวา เรากระทํากรรมอันไมสมควรแลว. พระศาสดา
ทรงทราบเหตุสมบัติ และความฟุงซานแหงจิตของเขา จึงแสดงพระองคในที่
ใกล ๆ เขา. เขาเห็นพระศาสดาแลว มีใจเลื่อมใสเขาไปเฝาแลว พระผูมี
พระภาคเจาทรงแสดงธรรมแกเขาแลว เขาฟงธรรมแลวไดเปนผูมีจิตศรัทธา
บวช บรรลุพระอรหัต ในขณะที่ปลงผมเสร็จทีเดียว. สมดังคาถาประพันธ
ที่ทานกลาวไวในอปทานวา
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เราไดถวายผลอาโมทะ แดพระสัมพุทธเจาผูมี
พระฉวีวรรณปานดังทองคํา ผูสมควรรับเครื่องบูชา
กําลังเสด็จดําเนินอยูในถนน ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้
เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น
เราไมรจู ักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม. เรา
เผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา
เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็สหายผูเปนคฤหัสถคนหนึ่ง เขาไปหาพระเถระผูบรรลุพระอรหัต
แลวยังเวลาใหลวงไปดวยความสุขในฌาน ถามวา อาวุโส ทานเมื่อบวชไดทํา
อยางไรกะทรัพย ที่ไดมาเพราะขอเงิน. พระเถระฟงดังนั้นแลว ไมยอมบอก
วา เรากระทํากรรมชื่อนี้ ประกาศโทษในมาตุคาม เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล ดวยการชี้ถึงความที่ตนเปนผูมีราคะไปปราศแลว กลาวคาถา ๒ คาถา
ความวา
มุนีเหลาใด ยอมไมพัวพันในหญิงทั้งหลาย
มุนีเหลานั้น ยอมนอนหลับเปนสุข สัจจะที่ไดยาก
แสนยากในหญิงเหลาใด หญิงเหลานั้น อันบุคคลตอง
รักษาทุกเมื่อแท ดูกอนกาม เราประพฤติพรหมจรรย
เพื่อฆาทาน บัดนี้ เราไมเปนหนี้ทานอีก บัดนี้ เราไป
ถึงนิพพาน อันเปนที่บุคคลไปแลวไมเศราโศก ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุข สุปนฺติ มุนโย เย อิตฺถีสุ น
พชฺฌเร ความวา มุนีเหลาใด ไมผูกพันในหญิงทั้งหลาย ที่เกิดเปนอารมณ
หรือเกิดเปนนิมิต ดวยเครื่องผูกพันคือราคะ มุนีเหลานั้นเปนผูมีตบะ มี
อินทรียอันสํารวมแลว ยอมหลับเปนสุข คืออยูเปนสุข. อธิบายวา ทุกขยอม
ไมมีแกมุนีเหลานั้น. ก็บทวา สุปนฺติ นี้ เปนเพียงตัวอยาง.
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บทวา สทา เว รกฺขิตพฺพาสุ ความวา อันบุคคลพึงรักษา
ตลอดกาลทั้งปวง โดยสวนเดียว. อธิบายวา หญิงทั้งหลายแมจะใหอยูใน
ปราสาทชั้นบนที่ปราศจากบุรุษถึง ๗ ชั้น แมจะเก็บรักษาไวภายใน (หอง)
ก็ไมสามารถจะรักษาไวได เพราะเหตุนั้น หญิงเหลานั้นจึงเปนผูที่จะตองเฝา
รักษาอยูตลอดเวลา ดุจแมโคตัวกินขาวกลาเปนอาหารฉะนั้น. อีกอยางหนึ่ง
หญิงเหลานั้น ตองเฝารักษาตลอดเวลา เพราะความเปนหญิงนอกใจสามี ดวย
การเพิ่มใหผาและเครื่องประดับเปนตน เพราะความเปนหญิงหลายใจ. หรือ
ชื่อวา ตองเฝารักษา เพราะความเปนหญิงที่ตองคอยถนอมน้ําใจ โดยการ
ปกปดสภาพแหงรางกาย ดวยระเบียบและของหอมเปนตน.
บทวา ยาสุ สจฺจ สุทุลฺลภ ความวา คําสัตยไมสามารถเพื่อจะ
หาไดในหญิงเหลาใด อธิบายวา ธรรมดาหญิงทั้งหลาย จะเขาไปสูกองไฟก็ได
จะดื่มยาพิษก็ได จะนําศาสตรามาก็ได จะผูกคอตายก็ได แตไมสามารถจะตั้ง
อยูในสัจจะได เพราะฉะนั้น พระเถระจึงแสดงความวา มุนีทั้งหลาย เวนหญิง
เห็นปานนี้ แลวดํารงอยู ยอมเปนผูถงึ แลวซึ่งความสุขหนอ ดังนี้.
มุนีทั้งหลาย ยังผูกพันอยูแมในหญิงทั้งหลายเห็นปานนี้ เพราะยัง
ละกามใดไมได บัดนี้ พระเถระเมื่อจะแสดงถึงความที่แหงกามนั้น อันตน
ละไดแลวดวยดี และความเปนผูไมมีความปรารถนาโดยสวนเดียว จงกลาว
คาถาที่ ๒ ไว.
บทวา วธ จริมฺห เต กามา ความวา ดูกอนกามผูเจริญ เรา
ประพฤติพรหมจรรยเพื่อฆาทาน คือ ประพฤติถอนรากโดยสวนเดียว ดวย
อริยมรรค. ปาฐะวา เอว จริมฺหเส ดังนี้ก็มี. ความก็วา เราไดประพฤติ
มรรคพรหมจรรยเพื่อฆา คือเพื่อประหาร.
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บทวา อณนา ทานิ เต มย ความวา ดูกอนกาม บัดนี้ คือ
จําเดิมแตเวลาที่เราไดบรรลุพระอรหัต เราไมเปนหนี้ทาน คือเราไมแบกหนี้
ของทาน (ตอไป). อธิบายวา ผูที่ยังไมปราศจากราคะ ยอมเปนดุจแบกหนี้
ของกามไว เพราะยังเปนไปในอํานาจของราคะ สวนผูที่ปราศจากราคะ กาว
ลวงกามนั้นไดแลว ประกอบไปดวยความเปนอิสระแหงจิตใจอยางสูง เพราะ
เหตุที่ไมไดเปนหนี้นั่นแล เราจึงชื่อวา ไปถึงพระนิพพาน อันเปนที่ ๆ บุคคล
ไปแลวไมเศราโศก ไดแกไมตองเศราโศก เพราะไมมีเหตุแหงความโศกเศรา
โดยประการทั้งปวง อันมีการไปในพระนิพพานเปนเหตุ. อธิบายวา บัดนี้
เราถึง คือ ถึงโดยลําดับ ซึ่งอนุปาทิเสสนิพพานั้นนั่นแล.
จบอรรถกถาโคตมเถรคาถา

๑๐. วสภเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระวสภเถระ
[๒๖๗] ไดยินวา พระวสภเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
บุคคลผูลวงโลก ยอมฆาตนกอน ภายหลังจึงฆา
ผูอื่น. บุคคลผูลวงโลกนั้น ยอมฆาตนไดงายดาย
เหมือนนายพรานนกที่หาอุบายฆานก และทําตนใหได
รับความทุกขในอบายภูมิ ฉะนัน้ บุคคลผูล วงโลกนั้น
ไมใชพราหมณ เพียงแตมีเพศเหมือนพราหมณ ใน
ภายนอกเทานั้น เพราะพราหมณมีเพศอยูภายใน
บาปกรรมทั้งหลายมีในบุคคลใด บุคคลนั้นเปนคนดา
ดูกอนทาวสุชัมบดี ขอพระองคจงทราบอยางนี้.
จบวรรคที่ ๑
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อรรถกถาวสภเถรคาถา
คาถาของทานพระวสภเถระ เริ่มตนวา ปุพฺเพ หนติ อตฺตาน.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ บังเกิดในตระกูลพราหมณ ในโลกที่วางจาก
พระพุทธเจา (สุญญกัป) เจริญวัยแลว ถึงความสําเร็จในวิชาและศิลปะของ
พราหมณทั้งหลาย ละการอยูครองเรือนบวชเปนดาบส เพราะเปนผูมีอัธยาศัย
โนมไปในเนกขัมมะ สรางอาศรมอยูที่ภูเขา ชื่อวา สมัคคะ ไมไกลปาหิมพานต
ยังฌานและอภิญญาใหเกิดแลว ใหโอวาทและอนุสาสนแกดาบสทั้งหลายอยู
วันหนึ่ง คิดอยางนี้วา บัดนี้ เราเองเปนผูอันดาบสเหลานี้ สักการะ เคารพ
บูชาแลวอยู แตยังหาผูที่เราควรบูชาไมได การอยูโดยไมมีครูผูควรเคารพนี้
เปนทุกขในโลก.
ก็ครั้นคิดอยางนี้แลว ระลึกถึงบูชาและสักการะ อันตนกระทําแลว
ในเจดีย ของพระพุทธเจาองคกอน ๆ ทั้งหลาย เพราะความเปนผูมีอธิการ
อันกระทําไวแลว ในพระพุทธเจาองคกอน ๆ วา ไฉนหนอแล เราพึงกอพระเจดียทราย อุทิศพระพุทธเจาองคกอน ๆ แลวทําการบูชา ดังนี้ เปนผู
ราเริงยินดีแลว เนรมิตพระสถูปทราย สําเร็จดวยทอง ดวยฤทธิ์ กระทําการ
บูชาทุก ๆ วัน ดวยดอกไมประมาณ ๓,๐๐๐ อันสําเร็จดวยทองเปนตน กระ
ทําบุญจนตลอดอายุ แลวบังเกิดในพรหมโลก.
เขาดํารงอยูแมในพรหมโลกนัน้ จนตลอดอายุแลว จุติจากพรหมโลก
นั้น บังเกิดในดาวดึงส ทองเที่ยววนไปมาอยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
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เกิดในตระกูลเจาลิจฉวี ในกรุงเวสาลี ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดนามวา วสภะ
เจริญวัยแลว เห็นพุทธานุภาพ ในคราวเสด็จไปพระนครไพศาลี ของพระผูมี
พระภาคเจา ไดเปนผูมีจิตศรัทธาบวชแลว เริ่มตั้งวิปสสนาแลว บรรลุ
พระอรหัต ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต มีภูเขาลูกหนึ่ง ชื่อ
สมัคคะ เราไดทําอาศรม สรางบรรณศาลาไวที่ภูเขา
นั้น เราเปนชฎิลผูมีตบะใหญ มีนามวา นารทะ ศิษย
สี่หมื่นคนบํารุงเรา ครั้งนั้น เราเปนผูหลีกออกเรนอยู
คิดอยางนี้วา มหาชนบูชาเรา เราไมบูชาอะไร ๆ เลย
ผูที่จะกลาวสั่งสอนเราก็ไมมี ใคร ๆ ที่จะตักเตือนเรา
ก็ไมมี เราไมมีอาจารยและอุปชฌาย อยูในปา ศิษย
ผูภักดีพุงบํารุงใจครูทั้งคูได อาจารยเชนนั้นของเรา
ไมมี การอยูในปาจึงไมมีประโยชน สิง่ ที่ควรบูชา
เราควรแสวงหา สิ่งที่ควรเคารพ ก็ควรแสวงหาเหมือน
กัน เราจักชื่อวา เปนผูที่มีที่พึ่งพํานักอยู ใครๆ จักไม
เราได
ในที่ไมไกลอาศรมของเรา มีแมน้ําซึ่งมี
ชายหาด มีทาน้ําราบเรียบ นารืน่ รมยใจ เกลื่อนกลน
ไปดวยทรายที่ขาวสะอาด ครั้งนั้น เราไดไปยังแมน้ํา
ชื่อ อเมริกา กอบโกยเอาทรายมากอเปนพระเจดียทราย
พระสถูปของพระสัมพุทธเจา ผูทําที่สุดภพ เปนมุนี
ที่ไดมีแลวเปนเชนนี้
เราไดทําพระสถูปนั้นใหเปน
นิมิต เรากอพระสถูปที่หาดทรายแลวปดทอง แลวเอา
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ดอกกระดึงทอง ๓,๐๐๐ ดอกมาบูชา เราเปนผูมีความ
อิม่ ใจ ประนมกรอัญชลี นมัสการทั้งเวลาเย็นเวลาเชา
ไหวพระเจดียทราย เหมือนถวายบังคมพระสัมพุทธเจา
ในที่เฉพาะพระพักตร ฉะนั้น ในเวลาที่กิเลสและความ
ตรึก เกี่ยวดวยกามเกิดขึ้น เรายอมนึกถึง เพงดูสถูป
ที่ไดทําไว เราอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูนําสัตว
ออกจากที่กันดาร ผูนําชั้นพิเศษตักเตือนตนวา ทาน
ควรระวังกิเลสไว ดูกอนทานผูนิรทุกข การยังกิเลส
ใหเกิดขึ้นไมสมควรแกทาน ครั้งนั้น เมื่อเราคํานึงถึง
พระสถูป ยอมเกิดความเคารพขึ้นพรอมกัน เราบรรเทาวิตกที่นาเกลียดเสียได
เปรียบเหมือนชางตัว
ประเสริฐ ถูกเครื่องแทงหูเบียดเบียน ฉะนั้น เรา
ประพฤติอยูเชนนี้ ไดถูกพระยามัจจุราชย่ํายี เราทํา
กาลกิริยา ณ ทีน่ ั้นแลว ไดไปยังพรหมโลก เราอยูใ น
พรหมโลกนั้นตราบเทาหมดอายุ
แลวมาบังเกิดใน
ไตรทิพย ไดเปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก
๘๐ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๐๐ ครั้ง และได
เปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณานับมิได
เราไดเสวยผลของดอกกระดึงทองเหลานั้น
ดอก
กระดึงทอง ๒๒,๐๐๐ ดอก แวดลอมเราทุกภพ เพราะ
เราเปนผูบําเรอพระสถูป
ฝุนละอองยอมไมติด
ที่ตัวเรา เหงื่อไมไหล เรามีรศั มีซานออกจากตัว โอ
พระสถูปเราไดสรางไวดีแลว แมน้ําอเมริกา เราได
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เห็นดีแลว เราไดบรรลุบทอันไมหวั่นไหว ก็เพราะ
ไดกอ พระสถูปทราย อันสัตวผูปรารถนาจะกระทํา
กุศล ควรยึดเอาสิ่งที่เปนสาระ ไมใชเปนดวยเขต
หรือไมใชเขต ความปฏิบัตินั่นเองใหสําเร็จ บุรษุ ผูมี
กําลัง มีความอุตสาหะที่จะขามทะเลหลวง พึงถือเอา
ทอนไมเล็ก วิ่งไปสูทะเลหลวงดวยคิดวา เราอาศัย
ทอนไมนี้ จักขามทะเลหลวงไปได นรชนพึงขามทะเล
หลวงไปดวยความเพียรอุตสาหะ แมฉันใด เราก็ฉันนั้น
เหมือนกัน อาศัยธรรมเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ไดทําไวแลว
จึงไดขามพนสงสารไปได เมือ่ ถึงภพสุดทาย เราอัน
กุศลมูลตักเตือนแลว เกิดในตระกูลพราหมณมหาศาล
ที่มั่งคั่ง ในพระนครสาวัตถี มารดาบิดาของเราเปน
คนมีศรัทธา นับถือพระพุทธเจา ทานทั้งสองนี้เปนผู
เห็นธรรม ฟงธรรม ประพฤติตามคําสอน ทานทั้งสอง
ถือเอาผาลาดสีขาว มีเนื้อออนมากที่ตนโพธิ มาทํา
พระสถูปทอง นมัสการในที่เฉพาะพระพักตร แหง
พระศากยบุตร ทุกค่ําเชาในวันอุโบสถ ทานทั้งสอง
นําเอาพระสถูปทองออก กลาวสรรเสริญคุณพระพุทธเจา ยับยั้งอยูตลอด ๓ ยาม เราไดเห็นพระสถูป
เสมอ จึงระลึกถึงเจดียทรายขึ้นได นั่งบนอาสนะเดียว
ไดบรรลุพระอรหัตแลว เราแสวงหาพระพุทธเจาผู
เปนปราชญนั้นอยู ไดเห็นพระธรรมเสนาบดี จึงออก
จากเรือนบรรพชาในสํานักของทาน เราไดบรรลุพระ
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อรหัตแตอายุ ๗ ขวบ พระพุทธเจาผูมีพระปญญาจักษุ
ทรงทราบถึงคุณวิเศษของเรา จึงใหเราอุปสมบท เรา
มีการกระทําอันบริบูรณดีแลว แตยังเปนทารกอยู
ทีเดียว ทุกวันนีก้ ิจที่ควรทําในศาสนาของพระศากยบุตร เราทําเสร็จแลว ขาแตพระฤๅษีผูมคี วามเพียร
ใหญ สาวกของพระองคเปนผูลวงพนเวรภัยทุกอยาง
ลวงพนความเกี่ยวของทั้งปวง นี้เปนผลแหงพระสถูปทอง. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของ
พระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะทําการอนุเคราะหทายก
จึงไมหามปจจัยทั้งหลายที่ทายกเหลานั้นนํามาถวาย บริโภคปจจัยตามที่ไดมา
แลวเทานั้น. ผูที่ยังเปนปุถุชนสําคัญทานวา พระเถระนี้ เปนผูมักมากไปดวย
การบํารุงบําเรอรางกาย ไมรักษาสภาพจิต จึงพากันดูหมิ่น.
พระเถระอยูอยางไมคํานึงถึงการดูหมิ่นนั้นเลย ก็ในทีไ่ มไกล ที่
พระเถระอยู มีภิกษุผูโกหกรูปหนึ่ง เปนผูมีความปรารถนาลามก แสดงตน
เหมือนเปนผูมีความปรารถนานอย เหมือนเปนผูสันโดษ เทีย่ วลวงโลกอยู.
มหาชนพากันยกยองภิกษุรูปนั้น เหมือนอยางพระอรหันต. ลําดับนั้น ทาว
สักกะผูเปนจอมเทพ ทรงทราบพฤติการณนั้นของเธอแลว จึงเขาไปหา
พระเถระ แลวถามวา ขาแตทานผูเจริญ ภิกษุผูโกหก กระทํากรรมชื่อไร ?
พระเถระเมื่อจะตําหนิความปรารถนาลามก จึงกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
บุคคลผูลวงโลก ยอมฆาตนกอน ภายหลังจึง
ฆาผูอนื่ บุคคลผูลวงโลกนั้น ยอมฆาตนไดงายดาย
เหมือนนายพรานนก ที่หาอุบายฆานก และทําตนให
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ไดรับความทุกขในอบายภูมิ ฉะนั้น บุคคลผูลวงโลก
นั้นไมใชพราหมณ เพียงแตมีเพศเหมือนพราหมณใน
ภายนอกเทานั้น เพราะพราหมณมีเพศอยูภ ายใน บาป
กรรมทั้งหลาย มีในบุคคลใด บุคคลนั้น เปนคนดํา
ดูกอนทาวสุชัมบดี ขอจงทรงทราบอยางนี้ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุพฺเพ หนติ อตฺตาน ความวา
บุคคลผูโกหก เพื่อลวงโลก ดวยประพฤติเปนคนโกหกของตน ชื่อวา ยอม
ฆาตน ดวยธรรมอันลามก มีความเปนผูปรารถนาลามกเปนตน กอนทีเดียว
คือยังสวนแหงความดีของตนใหพินาศไป.
บทวา ปจฺฉา หนติ โส ปเร ความวา บุคคลผูโกหกนัน้ ฆา
ตนเอง โดยนัยดังกลาวแลว กอนเปนปฐม ตอมาภายหลังจึงฆาคนทั้งหลาย
ผูสรรเสริญตนวา ภิกษุนี้เปนผูมีศีลเปนที่รัก เปนพระอริยะ ดังนี้ แลวกระทํา
สักการะ คือทําสักการะที่เขาถวายตน ใหไมมีผลมาก ใหพินาศไป โดยการ
พินาศแหงปจจัย. พระเถระเมื่อจะแสดงวา แมในการฆาทั้งสองอยาง ของคน
โกหกจะมีอยู แต ขอแปลกในการฆาตนมีดังนี้ จึงกลาววา สหต หนติ
อตฺตาน (บุคคลผูลวงโลกนั้นยอมฆาตนไดงายดาย).
คนโกหกนั้น เมื่อฆาตน ยอมฆาคือทําใหพินาศไดงายดาย. ถามวา
เหมือนอะไร ? ตอบวา เหมือนนายพรานนกที่หาอุบายฆานกฉะนั้น. นกตอ
ชื่อวา วีตโส. ดวยนกตอนั้น.
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บทวา ปกฺขมิ า ไดแก นายพรานนก. เปรียบเหมือนนายพรานนก
ลวงนกเหลาอื่นไปฆาดวยนกตอนั้น ชื่อวา ยอมฆาตนแมในโลกนี้ เพราะเปน
กรรมที่ทานผูรูตําหนิ และเปนกรรมที่มีโทษเปนสภาพเปนตน สวนในสัมปราย
ภพ ชื่อวา ยอมฆาตนดวยความมืดมน มัวหมองของทุคติทีเดียว แตในภาย
หลัง ก็ไมสามารถจะฆานกเหลานั้นไดอีก ฉันใด คนโกหกก็ฉันนั้น ลวงโลก
ดวยความเปนคนโกหก ชื่อวา ยอมฆาตนเองแมในโลกนี้ เพราะวิปฏิสาร
และถูกตําหนิจากวิญูเปนตน. แมในปรโลก ก็ชื่อวาฆาตน เพราะความมืด
มน มัวหมองของทุคติ ใชแตเทานั้น ยังชื่อวา ทําทายกผูถวายปจจัยเหลานั้น
ใหถึงทุกขในอบาย อีกดวย.
อีกประการหนึ่ง คนโกหก ทานกลาววา ยอมฆาทายก เพราะกระทํา
ทักษิณาไมใหมีผลมากเทานั้น ไมใชเพราะกระทําทักษิณาทานไมใหมีผล.
สมจริงดังพระดํารัส ทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ทักษิณาทานที่ใหแก
มนุษยทุศีล พึงหวังผลไดพันเทา ดังนี้. ดวยเหตุนั้น พระเถระจึงกลาววา
บุคคลผูลวงโลกนั้น ยอมฆาตนไดงายดาย.
พระเถระเมื่อจะแสดงวา บุคคลผูตั้งอยูในอัตภาพ เพียงทําใหสะอาด
ในภายนอกอยางนี้ หาชื่อวา เปนผูบริสุทธิ์ไม แตจะชื่อวาเปนผูบริสุทธิ์ เพราะ
ความสะอาดในภายในเทานั้น ดังนี้ จึงกลาวคาถาที่สองวา น พฺราหฺมโณ
เปนตน. คาถาที่ ๒ นั้นมีอธิบายวา บุคคลหาชื่อวาเปนพราหมณ เพราะ
เหตุ เพียงสมบัติภายนอก มีการวางทา (วางมาด) เปนตนไม. ก็วัณณะ
ศัพทในคาถานี้ มีสมบัตเิ ปนอรรถ (หมายความถึงสมบัติ). ก็บุคคลยอมชื่อวา
เปนพราหมณ เพราะสมบัติมีศีลเปนตนในภายใน โดยกระทําอธิบายวา บุคคล
ผูมีบาปอันลอยแลว ชื่อวา พราหมณ ดังนี้.
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ดูกอนทานสุชัมบดี ผูเปนจอมเทวัญ เพราะฉะนั้น ทานจงรูเถิดวา
บาปคือกรรมอันลามกทั้งหลาย มีอยูในผูใด ผูนั้นชื่อวาคนดํา คือเปนคน
เลวทรามโดยสวนเดียว ดังนี้. ทาวสักกะฟงดังนั้นแลว ทรงคุกคามภิกษุผู
โกหกแลวโอวาทวา ทานจงประพฤติธรรม ดังนี้แลว เสด็จกลับพิภพของ
พระองค.
จบอรรถกถาวสภเถรคาถา
จบวรรควรรณนาที่ ๑
ในอรรถกถา เถรคาถา ชื่อวา ปรมัตถทีปนี

ในวรรคนี้ รวมพระเถระได ๑๐ รูป คือ
๑. พระอุตตรเถระ ๒. พระปณโฑลภารทวาชเถระ ๓. พระวัลลิยเถระ ๔. พระคังคาตีริยเถระ ๕. พระอชินเถระ ๖. พระเมฬชินเถระ
๗. พระราธเถระ ๘. พระสุราธเถระ ๙. พระโคตมเถระ ๑๐. พระวสภเถระ ลวนมีมหิทธิฤทธิ์ และอรรถกถา.
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เถรคาถา เอกนิบาต วรรคที่ ๒
๑. มหาจุนทเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระมหาจุนเถระ
[๒๖๘] ไดยินวา พระมหาจุนทเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
การฟงดี เปนเหตุใหการฟงเจริญ การฟงเปน
เหตุใหเจริญปญญา บุคคลจะรูประโยชนก็เพราะปญญา
ประโยชนที่บุคคลรูแลว ยอมนําสุขมาให ภิกษุควรซอง
เสพเสนาสนะ อันสงัด ควรประพฤติธรรมอันเปนเหตุ
ใหจิตหลุดพนจากสังโยชน
ถายังไมไดประสบความ
ยินดี ในเสนาสนะอันสงัดและธรรมนั้น ก็ควรเปนผู
มีสติรักษาตน อยูในหมูสงฆ.

วรรควรรณนาที่ ๒
อรรถกถามหาจุนทเถรคาถา
คาถาของทานพระมหาจุนทเถระ เริ่มตนวา สุสฺสูสา. เรื่องราว
ของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลว ในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ บังเกิดในตระกูลชางหมอ ในกาลของ
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พระผูมีพระภาคเจา พระนามวา วิปสสี บรรลุนติ ิภาวะแลว เลี้ยงชีพดวยงาน
ของนายชางหมอ วันหนึ่งเห็นพระศาสดาแลว มีใจเลื่อมใส ทําบาตรดินลูก
หนึ่ง ตกแตงเปนอยางดี ถวายพระผูมีพระภาคเจา.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิด
เปนบุตรของนางรูปสารีพราหมณี เปนนองชายคนเล็ก ของพระเถระชื่อวา
สารีบุตร ในนาลกคาม แควนมคธ ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา
จุนทะ. เขาเจริญวัยแลว บวชตามพระธรรมเสนาบดี อาศัยพระธรรมเสนาบดี
เริ่มตั้งวิปสสนา เพียรพยายามอยู ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ ตอกาลไมนานนัก.
สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ขาพระองค เปนชางหมออยูในหงสาวดี ไดเห็น
พระพุทธเจา ผูปราศจากกิเลสธุลี มีโอฆะอันขามได
แลว ไมมีอาสวะ ขาพระองคไดถวายบาตรดินที่ทํา
ดีแลว แดพระพุทธเจา ผูประเสริฐสุด ครั้นถวายบาตร
แดพระผูมีพระภาคเจาผูตรง คงที่แลว เมื่อขาพระองค
เกิดในภพ ยอมไดภาชนะทอง และจานทีท่ ําดวยเงิน
ทําดวยทอง และทําดวยแกวมณี ขาพระองคบริโภค
ในถาด นี้เปนผลแหงบุญกรรม ขาพระองคเปนผูเลิศ
กวาชนทั้งหลายโดยยศ พืชแมมนี อย แตหวานลงใน
นาดี เมื่อฝนยังทอธารใหตกลงทั่ว โดยชอบ ผลยอม
ยังชาวนาใหยินดีไดฉันใด การถวายบาตรนี้ก็ฉันนั้น
ขาพระองคไดหวานลงในพุทธเขต เมือ่ ทอธารคือปติ
ตกลงอยู ผลจักทําขาพระองคใหยินดี เขตคือหมูและ
คณะมีประมาณเทาใด ที่จะใหความสุขแกสรรพสัตว
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เสมอดวยพุทธเขตไมมีเลย ขาแตพระองคผูเปนบุรุษ
อาชาไนย ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาแต
พระองคผูเปนอุดมบุรุษ ขาพระองคขอนอบนอมแด
พระองค ขาพระองคบรรลุบทอันไมหวัน่ ไหว ก็
เพราะไดถวายบาตรใบหนึ่ง ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัป
นี้ ขาพระองคไดถวายบาตรใดในกาลนั้น ดวยการ
ถวายบาตรนั้น ขาพระองคไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล
แหงการถวายบาตร. ขาพระองคเผากิเลสทั้งหลายแลว
ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา ขาพระองค กระทํา
สําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระเปนผูมีอภิญญา ๖ แลว เมื่อจะสรรเสริญอุปนิสัยของครู
และการอยูอยางวิเวก อันเปนเหตุแหงสมบัติที่ตนไดแลว ไดกลาวคาถา ๒
คาถา ความวา
การฟงดีเปนเหตุใหฟงเจริญ การฟงเปนเหตุให
เจริญปญญา บุคคลจะรูประโยชน ก็เพราะปญญา
ประโยชนที่บุคคลรูแลว ยอมนําสุขมาให ภิกษุควร
ซองเสพเสนาสนะอันสงัด ควรประพฤติธรรมอันเปน
เหตุใหจิตหลุดพนจากสังโยชน ถายังไมไดประสบ
ความยินดี ในเสนาสนะอันสงัด และธรรมนั้น ก็ควร
เปนผูมีสติ รักษาตนอยูในหมูส งฆ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุสฺสูสา ไดแก ความปรารถนาเพื่อ
จะฟงสุตะทั้งปวง ที่ควรแกการฟง แมความอยูรวมกับครู ก็ชอื่ วา สุสฺสูสา
อธิบายวา อันกุลบุตรผูปรารถนาจะฟง ขอความที่มีประโยชน ตางดวยทิฏฐ-
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ธรรมิกัตถประโยชนเปนตน เขาไปหากัลยาณมิตร เขาไปนั่งใกล ดวยการ
กระทําวัตร ในเวลาใด ยังกัลยาณมิตรเหลานั้น ใหมีจิตโปรดปราน ดวยการ
เขาไปนั่งใกล ยอมมีความประสงคจะเขาไปนั่งใกล ๆ กัลยาณมิตรบางคน
ครั้นกุลบุตรเขาถึงตัว เขาไปนั่งใกลกัลยาณมิตรเหลานั้นแลว พึงเงี่ยโสต
ลงสดับ ดวยความปรารถนาเพื่อจะฟง เพราะเหตุนั้น แมการอยูรวมกับครู
ทานจึงกลาววา สุสฺสูสา (การฟงดี) เพราะเปนตนเหตุแหงการฟงดวยดี
ก็การฟงดีนี้นั้น ชื่อวา สุตวทฺธนี เพราะเปนเหตุใหสุตะ อันปฏิสังยุตดวย
สัจจปฏิจจสมุปบาทเปนตน เจริญคืองอกงาม แกบุคคลผูถึงพรอมดวยการฟง
นั้น. อธิบายวา ทําใหเปนพหูสูต.
บทวา สุต ปฺาย วทฺธน ความวา พาหุสัจจะนั้นใดที่ทาน
กลาวไว โดยนัยมีอาทิวา เปนผูทรงสุตะ เปนผูสั่งสมสุตะก็ดี วา บุคคล
บางคนในโลกนี้ มีสุตะ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณ มาก ดังนี้ก็ดี
พาหุสัจจะนั้น ยอมยังปญญาอันเปนเหตุใหละความชั่ว บรรลุถึงความดีใหเจริญ
เพราะเหตุนั้น สุตะจึงชื่อวา ยังปญญาใหเจริญ. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูมีสุตะเปนอาวุธแล ยอมละอกุศลได
ยอมยังกุศลใหเจริญได ยอมละธรรมที่มีโทษ ยอมยังธรรมที่ไมมีโทษใหเจริญ
ยอมบริหารตนใหบริสุทธิ์ ดังนี้.
บทวา ปฺาย อตฺถ ปชานาติ ความวา บุคคลผูเปนพหูสูต
ตั้งอยูในสุตมยญาณ ( ญาณอันสําเร็จดวยการฟง) แลว ปฏิบัติอยูซึ่งขอปฏิบัติ
นั้น ยอมรูและแทงตลอดอรรถ อันตางดวยโลกิยะและโลกุตระ จําแนกออก
เปนทิฏฐธรรมเปนตน และจําแนกออกโดยอริยสัจ มีทุกขสัจเปนตน ดวยการ
สอบสวนขอความตามที่ไดฟงมา และดวยภาวนาคือการเขาไปเพงธรรม. สมดัง
พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา บุคคลรูเหตุ รูผล ของสุตะตามที่ได
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เรียนมาแลว ยอมปฏิบัตธิ รรมโดยสมควรแกธรรม ดังนี้. และตรัสวา บุคคล
ยอมพิจารณาอรรถแหงธรรมที่ตนทรงไวแลว เมื่อพิจารณาอรรถอยู ธรรม
ทั้งหลายยอมควรซึ่งการเพง เมื่อธรรมควรซึ่งการเพงมีอยู ฉันทะยอมเกิด
ผูที่มีฉันทะเกิดแลว ยอมอุตสาหะ ครั้นอุตสาหะแลว ยอมพิจารณา ครั้น
พิจารณาแลว ยอมตั้งความเพียร ผูที่มีความเพียร ยอมกระทําใหแจงซึ่ง
ปรมัตถสัจ ดวยกาย และเห็นแจงแทงตลอดซึ่งปรมัตถสัจนั้นดวยปญญา.
บทวา าโต อตฺโถ สุขาวโห ความวา ประโยชนมีทิฏฐธรรมิกัตถประโยชนเปนตน ก็ดี ประโยชนในทุกขสัจเปนตน ก็ดี ตามที่กลาวแลว
ที่ตนรูแลว คือบรรลุแลวตามความเปนจริง ยอมนํามา คือใหสําเร็จความสุข
ตางโดยโลกิยสุข และโลกุตรสุข.
ประโยชนยอมไมมี แกผูที่มีปญญาภาวนาตามที่ตนทรงไว ดวยเหตุ
เพียงการฟงอยางเดียวเทานั้น เพราะฉะนั้น พระเถระเมื่อจะแสดงถึงวิธีปฏิบัติ
แหงภาวนาปญญานั้น จึงกลาววา ภิกษุควรซองเสพเสนาสนะอันสงัด ควร
ประพฤติธรรมอันเปนเหตุใหจิตหลุดจากสังโยชน.
ในบรรดาบทเหลานั้น พระเถระกลาวถึงกายวิเวก ดวยบทวา เสเวถ
ปนฺตานิ เสนาสนานิ. ก็ดวยบทนั้น กายวิเวกก็คือการอยูอยางสงัด ของ
ผูที่ควรแกวิเวกนั่นเอง เพราะการละสังโยชนจะกลาวถึงตอไป (ขางหนา)
เพราะฉะนั้น สังวรมีศีลสังวรเปนตน พึงทราบวา สําเร็จแลวโดยไมไดกลาว
ไวในคาถานี้.
บทวา จเรยฺย สโยชนวิปฺปโมกฺข ความวา จิตยอมหลุดพนจาก
สังโยชนไดโดยประการใด ภิกษุพึงประพฤติ คือ พึงปฏิบัติวิปสสนาภาวนา
และมรรคภาวนา โดยประการนั้น.
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บทวา สเจ รตึ นาธิคจฺเฉยฺย ตตฺถ ความวา ภิกษุยังไมประสบ
ความยินดี ในเสนาสนะอันสงัด และในธรรมคือกุศลอันยิ่งเหลานั้น คือไม
ประสบความยินดียิ่ง เพราะไมไดคุณพิเศษ ติดตอเปนลําดับไป พึงเปนผูมีตน
อันรักษาแลว คือมีจิตอันรักษาแลว โดยกําหนดกรรมฐาน พึงเปนผูมีสติอยู
ดวยการเขาไปตั้งไว ซึ่งสติเปนเครื่องรักษาในทวารทั้ง ๖ ในสงฆ คือ ในหมู
แหงภิกษุ. และเมื่อเธออยูอยางนี้ พึงชื่อวาเปนผูหลุดพนจากสังโยชนโดยแท.
จบอรรถกถามหาจุนทเถรคาถา

๒. โชติทาสเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระโชติทาสเถระ
[๒๖๙] ไดยินวา พระโชติทาสเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ชนเหลาใดแล พยายามในทางรายกาจ ยอม
เบียดเบียนมนุษยทั้งหลาย ดวยการกระทําอันเจือดวย
ความผลุนพลันก็ดี ดวยการกระทํา มีความประสงค
ตาง ๆ ก็ดี ชนเหลานั้นกระทําทุกข ใหแกผูอื่นฉันใด
แมผูอนื่ ก็ยอมทําทุกขใหแกชนเหลานั้น ฉันนั้น เพราะ
นรชนกระทํากรรมใดไว ดีหรือชั่วก็ตาม ยอมเปนผู
รับผลแหงกรรมทีต่ นทําไวนั้น โดยแท.
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อรรถกถาโชติทาสเถรคาถา
คาถาของทานพระโชติทาสเถระ เริ่มตนวา โย โข เต. เรื่องราว
ของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ บังเกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาลของ
พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สิขี บรรลุนติ ิภาวะแลว วัน หนึ่ง เห็น
พระศาสดาเสด็จไปบิณฑบาต มีจิตเลื่อมใส ไดถวายผลมะลื่น.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิด
เปนบุตรของพราหมณ ผูสมบูรณดวยสมบัติ ในปาทิยัตถชนบท ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา โชติทาสะ. เขาบรรลุนิติภาวะแลว อยูครอบครอง
เรือน วันหนึ่ง เห็นพระมหากัสสปเถระ เที่ยวไปบิณฑบาตในบานของตน
มีจิตเลื่อมใส ใหพระเถระฉันแลว ฟงธรรมในสํานักของพระเถระ ใหสราง
วิหารหลังใหญ บนภูเขาใกลบานตน นิมนตใหพระเถระอยูในวิหารนั้น บํารุง
ดวยปจจัย ๔ ไดความสลดใจ เพราะพระธรรมเทศนาของพระเถระ บวชแลว
เจริญวิปสสนา ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธ
ที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราไดพบพระพุทธเจา ผูปราศจากกิเลสธุลี
เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานรชน โชติชวง
เหมือนตนกรรณิการ ประทับนัง่ อยู ณ ซอกภูเขา
เรามีจติ เลื่อมใส มีใจโสมนัส ประนมกรอัญชลี
เหนือเศียรเกลา แลวเอาผลมะลื่นถวายแดพระพุทธเจา
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ผูประเสริฐสุด ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดถวาย
ผลไมใดในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไม
รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม. เราเผา
กิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา
เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระเปนผูมีอภิญญา ๖ แลว เรียนพระไตรปฎก ถึงความเปน
ผูฉลาดเฉลียวเชี่ยวชาญ ในพระวินัยปฎกเปนพิเศษ เปนผูมีพรรษา ๑๐ และ
เปนผูสงเคราะหบริษัท บริวาร เดินทางไปพระนครสาวัตถี เพื่อถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจา พรอมดวยภิกษุทั้งหลายเปนอันมาก เขาไปสูอารามของ
พวกเดียรถียใ นระหวางทาง เพื่อบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทาง
แลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง เห็นพราหมณคนหนึ่งกําลังเผาตบะ ๕ อยู จึงกลาว
วา ดูกอนพราหมณ เมื่ออยางหนึ่งถูกเผา อีกอยางหนึ่งจะรอนไปดวยหรือ ?
พราหมณฟงดังนั้นก็โกรธ พูดวา ดูกอนสมณะโลนผูเจริ อยางอื่น
ที่จะตองเผาคืออะไร ? พระเถระแสดงธรรมสอนพราหมณ ดวยคาถาวา
สิ่งที่ควรเผาเหลานั้น คือ ความโกรธ ความริษยา
การเบียดเบียนผูอื่น ความถือตัว ความแขงดี ความ
มัวเมา ความประมาท ตัณหา อวิชชา และความของ
อยูใ นภพ ไมใชรูปขันธ.
พราหมณนั้นและอัญญเดียรถียทั้งปวง ในอารามแหงเดียรถียนั้น
ฟงโอวาทนั้นแลว พากันบวชในสํานักของพระเถระ. พระเถระไปสูพระนคร
สาวัตถี พรอมดวยภิกษุเหลานั้น ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว พักอยู
ในพระนครสาวัตถี สิน้ วันเล็กนอยแลวยอนกลับไปสูชาติภูมิของตนทีเดียว
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กลาวสอนผูที่ถือวา จะบริสุทธิ์ไดเพราะยัญ (คือการบวงสรวง) ซึ่งมีลัทธิตางๆ
กันในหมูญาติ ที่เขาไปหาทานเพื่อเยี่ยมเยียน ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
ชนเหลาใดแล พยายามในทางรายกาจ ยอม
เบียดเบียนมนุษยทั้งหลาย ดวยการกระทําอันเจือดวย
ความผลุนผลันก็ดี ดวยการกระทํามีความประสงค
ตาง ๆ ก็ดี ชนเหลานั้นกระทําทุกขใหผอู ื่น ฉันใด
แมผูอนื่ ก็ยอมทําทุกขใหแกชนเหลานั้น ฉันนั้น เพราะ
นรชนทํากรรมใดไว ดีหรือชั่วก็ตาม ยอมเปนผูรับผล
แหงกรรมที่ตนทําไวนั้น โดยแท ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เย เปนคําแสดงความไมแนนอน. บทวา
เต เปนปฏินิทเทส คือคํารับสมอางแสดงโดยไมแนนอนเหมือนกัน. แมบท
ทั้งสองก็สัมพันธเขากับบทวา ชนา.
บทวา โข เปนเพียงนิบาต.
บทวา เวฐมิสฺเสน ความวา ดวยการขันชะเนาะที่อวัยวะ มีศรีษะ
เปนตน โดยการมัดดวยเชือกหนังเปนตน บาลีเปน เวธมิสฺเสน ดังนี้ก็มี.
ความก็อยางเดียวกันนั้น.
บทวา นานตฺเตน จ กมฺมุนา ความวา ดวยการฆา การประหาร
การตัดอวัยวะมีมือและเทาเปนตน และดวยกรรมคือการเขาไปฆาผูอื่นมีอยาง
ตาง ๆ มีการแทงดวยหอกทีละนอย จนกวาจะตายเปนตน.
บทวา มนุสฺเส เปนเพียงตัวอยาง เพราะฉะนั้น จึงมีอธิบายวา
ไดแก ในสัตวอยางใดอยางหนึ่ง. บทวา อุปรุนฺธนฺติ แปลวา ยอมเบียดเบียน.
บทวา ผรสูปกฺกมา ไดแก ประโยคที่ทารุณ อธิบายวา เปนการ
กระทําของผูที่โหดราย.
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บทวา ชนา ไดแก สัตวทั้งหลาย.
บทวา เตป ตตฺเถว กีรนฺติ ความวา บุคคลผูมีประการดังกลาว
แลวเหลานั้น เบียดเบียนผูอื่น ดวยการทรมานเหลาใด ยอมถูกกระทํา คือ
สนองตอบอยางนั้นเหมือนกัน คือ ไดรับการทรมานอยางนั้นแหละ อธิบายวา
ยอมเสวยทุกขเห็นปานนั้นเหมือนกัน. ปาฐะวา ตเถว กีรนฺติ ดังนี้ก็มี.
ความก็วา ตนเองทําทุกขใหแกคนเหลาอื่น ฉันใด ยอมถูกคนเหลาอื่นกระทํา
คือใหถึงทุกขอยางนั้นเหมือนกัน. เพราะเหตุไร ? เพราะกรรมจะไมสาบสูญ
ไปเลย. อธิบายวา เพราะวากรรมที่ตนกอไว โดยสวนเดียวยังไมใหผล จะ
ไมจากไป คือจะใหผลเมื่อประจวบกับปจจัยที่ยังเหลืออยู.
บัดนี้ พระเถระครั้นจําแนกขอความที่กลาวไวโดยสังเขปวา แม
ผูอื่นก็ยอมทําทุกขใหแกชนเหลานั้น ฉันนั้น ดังนี้แลว เพือ่ จะประกาศความ
ที่สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของ ๆ ตน จึงไดกลาวคาถาวา ย กโรติ ดังนี้.
คําเปนคาถานั้น มีอธิบายวา สัตวกระทํากรรมใดที่ดี คือเปนกุศล
หรือวา ที่ชั่ว คือเปนอกุศล และในกรรม ๒ อยางนั้น เมื่อกระทํากรรมใด
ยอมชื่อวา กระทําคือสั่งสม โดยกรรมนั้นสามารถจะใหผล.
บทวา ตสฺส ตสฺเสว ทายาโท ความวา เมื่อสัตวถือเอาผลแหง
กรรมนั้น ๆ แล ชื่อวายอมเปนผูมีสวนแหงผลอันกรรมนั้นพึงให. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนมาณพ สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของ ๆ ตน
มีกรรมเปนทายาทดังนี้ เปนตน. ญาติทั้งหลายของพระเถระฟงคาถาเหลานี้
แลว ตั้งอยูแลวในความเชื่อที่วา สัตวมีกรรมเปนของ ๆ ตน.
จบอรรถกถาโชติทาสเถรคาถา
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๓. เหรัญญกานิเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระเหรัญญกานิเถระ
[๒๗๐] ไดยินวา พระเหรัญญกานิเถระไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนี้วา
วันและคืนยอมลวงไป ๆ ชีวิตยอมดับไป อายุ
ของสัตวทั้งหลาย ยอมสิ้นไป เหมือนน้ําในแมน้ํานอย
ฉะนั้น เมื่อเปนเชนนั้น คนพาลทําบาปกรรมอยู
ยอมไมรูสึกตัว ตอภายหลัง เขาจึงไดรับทุกขอัน
เผ็ดรอน เพราะบาปกรรมนั้นมีวิบากเลวทราม.
อรรถกถาเหรัญญกานิเถรคาถา
คาถาของทานพระเหรัญญกานิเถระ เริ่มตนวา อจฺจยนฺติ อโหรตฺตาว. เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา พระเถระนี้เกิดในเรือนแหงตระกูล พระนครหงสาวดี
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ บรรลุนิติภาวะแลว
รับจางผูอื่นเลี้ยงชีพ วันหนึ่ง บริจาคผาครึ่งผืน ถวายสาวกของพระศาสดา
นามวา สุชาตะ ผูกําลังแสวงหาผาบังสุกุลอยู.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานบังเกิดในดาวดึงสพิภพทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ
อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดเปนบุตรของนายโจรโวสาสกะ ผูเปน
นายบานของพระเจาโกศลในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา เหรัญญกานิ.
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เขาเจริญวัยแลว พอบิดาลวงลับไป ก็ไดรับแตงตั้งในตําแหนงนายบาน เห็น
พุทธานุภาพ ในคราวทีท่ รงรับพระเชตวันมหาวิหาร ไดเปนผูมีจิตศรัทธา
มอบตําแหนงนั้นใหแกนองชายของตน ทูลลาพระราชาบวชแลว เริ่มตั้งวิปสสนา แลวบรรลุพระอรหัต ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทาน
กลาวไวในอปทานวา
ครั้งนั้น สาวกชื่อวา สุชาตะ ของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ แสวงหาผาบังสุกุล
อยูที่กองหยากเยื่อ ใกลทางรก เราเปนลูกจางของ
คนอื่นอยูในพระนครหงสาวดี ไดถวายผาครึ่งผืนแลว
อภิวาทดวยเศียรเกลา ดวยกรรมที่ทําไวดีแลวนั้นและ
ดวยการตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยไดไปสวรรค
ชั้นดาวดึงส เราเปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัติใน
เทวโลก ๓๑ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗๗ ครั้ง
และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณนานับมิได เพราะถวายผาครึ่งผืนเปนทาน เราเปนผูไมมี
ภัยแตที่ไหน ๆ เบิกบานอยู ทุกวันนี้เราปรารถนาก็พึง
เอาผาเปลือกไมคลุมแผนดินนี้ พรอมทั้งปาและภูเขา
ได นี้เปนผลแหงผาครึ่งผืน ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้
เราไดใหทานใด ในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงผาครึ่งผืน.เราเผากิเลสทั้งหลาย
แลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จ
แลว ดังนี้.
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ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว มีความประสงคจะใหนองชาย
ของตน เลิกจากการประกอบการงานนั้น เมื่อจะตักเตือนนองชาย เพราะเห็นเขา
ยินดีอยูแตในการงานนั้นแหละ จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
วันและคืนยอมลวงไป ๆ ชีวิตยอมดับไป อายุ
ของสัตวทั้งหลาย ยอมสิ้นไปเหมือนน้ําในแมน้ํา
นอย ฉะนั้น เมื่อเปนเชนนั้น คนพาลทําบาปกรรมอยู
ยอมไมรูสึกตัว ตอภายหลัง เขาจึงไดรับทุกขอันเผ็ดรอน เพราะบาปกรรมนั้น มีวบิ ากเลวทราม ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อจฺจยนฺติ แปลวา กาวลวงไป อธิบายวา
กําลังจากไปอยางรวดเร็ว.
บทวา อโหรตฺตา แปลวา ทั้งกลางคืนและกลางวัน.
บทวา ชีวิต อุปรุชฺฌติ ความวา ก็ชีวิตินทรีย ยอมดับดวย
สามารถแหงการดับไปทุก ๆ ขณะ สมดังที่ทานกลาวไววา ดูกอนภิกษุ เธอ
ยอมแก ยอมเจ็บ ยอมตาย ยอมจุติ และอุปบัติ ทุก ๆ ขณะดังนี้.
บทวา อายุ ขียติ มจฺจาน ความวา อายุของสัตวทั้งหลายเหลานี้
ที่ไดนามวา มัจจะ เพราะมีอันจะตองตายเปนสภาพ ไดแก อายุที่กําหนด
เวลาอยางสูงไววา สัตวใดมีชีวิตอยูไดนาน สัตวนั้นก็อยูไดแครอยป นอยหรือ
มากไปบาง ยอมสิ้นไป คือถึงความสิ้นไปและความแตกดับ เหมือนอะไร ?
เหมือนน้ําในแมน้ํานอย ฉะนั้น ธรรมดาน้ําของแมน้ํานอย คือแมน้ําเล็ก ๆ
ที่ไหลมาจากภูเขา ยอมตั้งอยูไดไมนาน แหงไปอยางรวดเร็ว คือพอไหลมา
เทานั้น ก็ขาดแหงไป ฉันใด อายุของสัตวทั้งหลายก็ฉันนั้น ยอมสิ้นไป
เร็วกวา คือ ถึงความสิ้นไป ก็น้ํานั่นแล ในคาถานี้ ทานเรียกวา โอทกัง
เหมือนอยางใจนั่นแลทานเรียกวา มานัส.
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บทวา อถ ปาปานิ กมฺมานิ กร พาโล น พุชฺฌติ ความวา
เมื่อสงสารแมเปนของไมเที่ยง มีอยูอ ยางนี้ คนพาลทํากรรมอันลามก ดวย
สามารถแหงความโลภหรือดวยสามารถแหงความโกรธ แมเมื่อกระทําก็ไมรูตัว
และกําลังกระทําความชั่วอยู จะไมรูวา เราทําชั่วอยู ยอมไมมี แตเพราะไมรูวา
กรรมนี้ มีทุกขเปนวิบากเห็นปานนี้ ดังนี้ ทานจึงกลาววา น พุชฺฌติ
ยอมไมรูตัว ดังนี้.
บทวา ปจฺฉาสฺส กฏก โหติ ความวา แมถาในขณะที่สั่งสม
กรรมอันลามกนั้น จะไมรูวา กรรมนี้มีผลอยางนี้ แตภายหลังจากนั้น ทุกข
อันเผ็ดรอน ไมนาปรารถนานั่นแหละ จะมีแกคนพาลนั้น ผูบังเกิดในอบายภูมิ
มีนรกเปนตน.
เพราะบาปกรรมนัน้ มีผลเลวทราม คือ เพราะขึ้นชื่อวากรรมอันลามกนั้น มีผลลามก เลวทราม ไมนา ปรารถนานั่นเอง ก็นองชายของพระเถระครั้นฟงโอวาทนี้แลว ทูลลาพระราชา บวชแลว ยังประโยชนตนให
สําเร็จแลว ตอกาลไมนานนัก.
จบอรรถกถาเหรัญญกานิเถรคาถา
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๔. โสมมิตตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระโสมมิตตเถระ
[๒๗๑] ไดยินวา พระโสมมิตตเถระไคภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เตาตาบอดเกาะขอนไมเล็ก ๆ จมลงไปในหวงน้ําใหญ ฉันใด กุลบุตรอาศัยคนเกียจครานดํารงชีพ
ยอมจมลงในสังสารวัฏ ฉันนั้น เพราะฉะนั้น บุคคล
พึงเวนคนเกียจคราน ผูมีความเพียรเลวทรามเสีย ควร
อยูกบั บัณฑิตทั้งหลายผูสงัด เปนอริยะมีใจเด็ดเดี่ยว
เพงฌาน มีความเพียรอันปรารภแลว เปนนิตย.
อรรถกถาโสมมิตตเถรคาถา
คาถาของทานพระโสมมิตตเถระ เริ่มตนวา ปริตฺต ทารุ. เรื่องราว
ของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ เกิดในเรือนแหงตระกูลในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สิขี บรรลุความเปนผูรูแลว สดับพระพุทธคุณ
มีใจเลื่อมใส วันหนึ่งเห็นตนทองกวาวมีดอกบานสะพรั่ง จึงเก็บเอาดอกมา
แลวเหวี่ยงขึ้นบนอากาศ (ตั้งใจ) บูชาเฉพาะพระศาสดา.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดใน
ตระกูลพราหมณ พระนครพาราณสี ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา โสม-
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มิตตะ เปนผูเรียนจบไตรเพท เปนผูมีความคุนเคยกับพระเถระ ชื่อวา วิมละ
ไปสูสํานักของพระเถระเนือง ๆ ฟงธรรมแลว ไดมีศรัทธาในพระศาสนา
บวชแลว ไดอุปสมบทแลว บําเพ็ญวัตรปฏิบัติเที่ยวไป.
สวนพระวิมลเถระ เปนผูเกียจคราน มากไปดวยความหลับ ยังคืน
และวันใหลวงไป พระโสมมิตตะ คิดวา จะมีคุณประโยชนอะไร เพราะอาศัย
พระเถระผูเกียจคราน (เชนนี้) ดังนีแ้ ลว จึงละพระวิมลเถระเขาไปหาพระกัสสปเถระ ตั้งอยูในโอวาทของพระกัสสปเถระแลว เริ่มเจริญวิปสสนา ดํารงอยู
ในพระอรหัต ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทาน
วา
เราเห็นตนทองกวาวมีดอก จึงประนมกรอัญชลี
นึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด แลวบูชาในอากาศ
ดวยกรรมที่ทําไวดีแลวนั้น และดวยการตั้งเจตนจํานง
ไว เราละรางมนุษยแลวไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส ใน
กัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น
ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ภพทั้งปวง เราถอน
ขึ้นแลว เราเปรียบเหมือนชางตัวประเสริฐ ตัดบวง
ไดแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การที่เรามาในสํานัก
แหงพระพุทธเจาของเราเปนการมาดีแลวหนอ วิชชา
๓ เราไดบรรลุแลว คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระ ครัน้ บรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะคุกคามพระวิมลเถระ
โดยโอวาทไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
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เตาตาบอดเกาะไมเล็กๆจมลงไปในหวงน้ําใหญ
ฉันใด กุลบุตรอาศัยคนเกียจครานดํารงชีพ ยอมจม
ลงในสังสารวัฏ ฉันนั้น เพราะฉะนั้น บุคคลพึงเวน
คนเกียจคราน ผูมคี วามเพียรเลวทรามเสีย ควรอยูกับ
บัณฑิตทั้งหลายผูสงัดเปนอริยะมีใจเด็ดเดี่ยวเพงฌาน
มีความเพียรอันปรารภแลวเปนนิตย ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปริตฺต ทารุมารุยฺห ยถา สีเท
มหณฺณเว ความวา กุลบุตรแมมีศีลเปนที่รัก อาศัยคนเกียจคราน คือคน
ขี้เกียจ ยอมจมลง คือตกไปในสงสาร ไดแก ไปไมถึงฝงแหงมหรรณพ คือ
พระนิพพาน เพราะเหตุเปนอยางนี้ ฉะนั้น กุลบุตรพึงเวนบุคคลนั้น ผูชื่อวา
เกียจคราน เพราะจมลงสูสภาพอันต่ําชา โดยไมยกศีรษะขึ้น ดวยสามารถแหง
กุศลธรรมอันยิ่ง ชื่อวามีความเพียรเลว เพราะไมมีการปรารภความเพียร
อธิบายวา ไมพึงถึงทิฏฐานุคติของเขา (ไมควรเอาเยี่ยงเขา) พระเถระครั้นแสดงโทษของความเกียจคราน ดวยคาถาอันเปนบุคลาธิษฐานอยางนี้แลว บัดนี้
เพื่อจะแสดงอานิสงสในการปรารภความเพียร จึงกลาวคํามีอาทิวา วิวตฺเตหิ
ดังนี้.
คําเปนคาถานั้น มีอธิบายวา ก็บุคคลเหลาใด ชื่อวา เปนผูสงัดแลว
เพราะมีกายวิเวก ตอแตนั้นไปก็ชื่อวาเปนพระอริยะ เพราะเปนผูไกลจาก
กิเลสทั้งหลาย ชื่อวาเปนผูมีตนอันสงไปแลว เพราะความเปนผูมีตนอันสงไป
แลวสูพระนิพพาน ชื่อวาเปนผูมีฌาน ดวยสามารถแหงอารัมมณูปนิชฌาน
และดวยสามารถแหงลักขณูปนิชฌาน ชื่อวาเปนผูมีความเพียรอันปรารภแลว
เพราะความเปนผูมีความเพียรอันประคองแลว ตลอดกาลทั้งปวง ชื่อวาเปน
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บัณฑิต เพราะประกอบดวยปญญา อันตางดวยโลกิยปญญาและโลกุตรปญญา
กุลบุตรผูประสงคจะยังประโยชนตนใหสําเร็จ พึงอยูกับบัณฑิตเหลานั้น คือ
อยูรวมกัน.
พระวิมลเถระ ฟงโอวาทนั้นแลว มีความสลดใจ เริ่มตั้งวิปสสนา
ยังประโยชนตนใหสําเร็จแลว ความขอนี้นั้นจักมีตอไปขางหนาอีก.
จบอรรถกถาโสมมิตตเถรคาถา

๕. สัพพมิตตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสัพพมิตตเถระ
[๒๗๒] ไดยินวา พระสัพพมิตตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
คนเกีย่ วของในคน คนยินดีกะคน คนถูกคน
เบียดเบียน และคนเบียดเบียนคน ก็จกั ตองการอะไร
กับคน หรือกับสิง่ ที่คน ทําใหเกิดแลว แกคนเลา
ควรละคนที่เบียดเบียนคน เปนอันมากไปเสีย.

อรรถกถาสัพพมิตตเถรคาถา
คาถาของทานพระสัพพมิตตเถระ เริ่มตนวา ชโน ชนมฺหิ
สมฺพทฺโธ เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค
กอนๆ สั่งสมบุญไวในภพนั้นๆ เกิดในตระกูลของนายพราน ในกาลของพระ
ผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ติสสะ ในกัปที่ ๙๒ แตภัทรกัปนี้ เปน
พรานปา ฆาเนื้อในปากินเนื้อเลี้ยงชีวิต.
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ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เพื่อจะทรงอนุเคราะหเขา จึงทรง
แสดงรอยพระบาท ไวในที่ใกลที่เขาอยู ๓ รอย แลว เสด็จหลีกไป. เขา
เห็นรอยพระบาท มีเครื่องหมายเปนรูปกงจักร เพราะมีการสั่งสมอันกระทําไว
ในพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย ในอดีตกาล มีใจเลื่อมใส ทําการบูชาดวย
ดอกหงอนไก บังเกิดในภพดาวดึงสดวยบุญกรรมนั้น ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ
อยูแตในสุคติภพเทานั้น บังเกิดในตระกูลพราหมณ ในพระนครสาวัตถี ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา สัพพมิตตะ. เขาบรรลุความเปนผูรูแลว เห็น
พุทธานุภาพ ในคราวที่พระผูมีพระภาคเจาทรงรับมอบพระวิหาร ชื่อวา
เชตวัน เปนผูมีศรัทธาจิต บวชแลว เรียนกรรมฐานอยูในปา เขาจําพรรษา
แลว ออกพรรษาแลว ไปสูพระนครสาวัตถี เพื่อถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
ไดเห็นลูกเนื้อติดอยูในบวง ที่นายพรานเนื้อดักไวในระหวางทาง สวน
นางเนื้อผูเปนแมของลูกเนื้อนั้น ไมติดบวง (และ) ไมหนีไปไกล เพราะ
ความรักหวงใยในลูก (แต) ไมกลาเขาไปใกลบวง เพราะกลัวตาย สวนลูก
เนื้อหวาดกลัว ดิ้นวนไปวนมาขางโนน ขางนี้ รองขอความกรุณา. พระเถระ
เห็นดังนั้นแลวคิดวา โอ ! ทุกขของสัตวทั้งหลาย มีความรักหวงใยเปนเหตุ
ดังนี้ แลวเดินตอไป ตอจากนั้นเมื่อโจรจํานวนมาก จับบุรุษคนหนึ่งได เอา
ฟอนฟางพันรางกาย เผาทั้งเปน และเห็นบุรุษนั้นรองเสียงดังลั่น อาศัยเหตุ
๒ อยางนั้น เกิดความสลดใจ เมื่อโจรทั้งหลายกําลังฟงอยูนั้นแล ไดกลาว
คาถา ๒ คาถา ความวา
คนเกี่ยวของในคน คนยินดีกะคน คนถูกคน
เบียดเบียน และคนเบียดเบียนคน ก็จักตองการอะไร
กับคน หรือกับสิ่งทีค่ นทําใหเกิดแลว แกคนเลา ควร
ละคนที่เบียดเบียนคน เปนอันมากไปเสีย ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชโน ไดแก คนอันธพาล. บทวา
ชนมฺหิ ไดแก ในคนอื่น. บทวา สมฺพทฺโธ ไดแก เกี่ยวของ ดวยเครื่อง
เกี่ยวของคือตัณหา คือเกี่ยวของผูกพัน โดยนัยเปนตนวา ผูนี้เปนบุตรของ
เรา ผูนี้เปนมารดาของเรา.
อีกอยางหนึ่ง ปาฐะ อยางนี้นั่นแหละ (แต) มีความหมายวา มีจิต
ผูกพัน อยางนี้วา คนเหลานี้เลี้ยงดูเรามา เราอาศัยคนเหลานี้เลี้ยงชีพ.
บทวา ชนเมวสฺสิโต ชโน ความวา คนอื่น ยินดี คือติดแนน
แลวดวยตัณหา ไดแก กําหนดยึดถือ เอาคนอื่นนั่นแลโดยนัยมีอาทิวา ผูนี้
เปนธิดาของเรา.
บทวา ชโน ชเนน เหียติ เหเติ จ ชโน ชน ความ
วา คนยินดีกะคน ดวยสามารถแหงความโลภ เพราะกัมมัสสกตาญาณ และ
เพราะความไมมีความรูตามความเปนจริง ฉันใด คนถูกคนอืน่ เบียดเบียน คือ
ขัดขวาง ดวยอํานาจโทสะก็ฉันนั้น และคนเมื่อไมรูวา กรรมที่เราทํานี้นั้น
จักเปนกรรมตกทอดถึงเราเอง โดยเปนผลสืบเนื่องจากการเบียดเบียนที่รุนแรง
ขึ้น ดังนี้ จึงเบียดเบียนกันเอง. บทวา โก หิ ตสฺส ชเนนตฺโถ
ความวา คนที่ยินดีกันดวยอํานาจแหงตัณหา หรือเบียดเบียนกันดวยอํานาจ
แหงโทสะ จะเกิดประโยชนอะไรแกคนอื่นเลา ?
บทวา ชเนน ชนิเตน วา ความวา หรือคนที่เปนมารดา บิดา
มีหนาที่ยังคนอื่นใหเกิดนั้นจะมีประโยชนอะไร ? บทวา ชน โอหาย
คจฺฉ ต เหยิตฺวา พหุ ชน ความวา เพราะเหตุที่ขอปฏิบัติของคน
ผูเที่ยวไปในสงสาร มีลักษณะอยางนี้เหมือนกันหมด ฉะนั้น ควรละคนชนิดนั้น
เสีย คือ ตัณหาที่เบียดเบียนคนก็ดี โทสะที่ประทุษรายกันนั้นก็ดี เบียด
เบียนคนเปนอันมากแลวตั้งอยู พึงละ คือทิ้งตัณหาและโทสะนั้นโดยประการ
ทั้งปวงแลวไปเสีย. อธิบายวา พึงถึง คือบรรลุฐานะที่คนเหลานั้น ตามเขา
ไปประทุษรายไมได.
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ก็พระเถระครั้นกลาวอยางนั้นแลว ขวนขวายวิปสสนา บรรลุพระ
อรหัตแลวในขณะนั้นเอง. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไว ในอปทานวา
เมื่อกอนเรากับบิดาและปู เปนคนทําการงานใน
ปา เลีย้ งชีพดวยการฆาปศุสัตว กุศลกรรมของเราไม
มี ใกลกับที่อยูของเรา พระพุทธเจาผูนําชั้นเลิศของ
โลก พระนามวา ติสสะ ผูมีพระปญญาจักษุ ไดทรง
แสดงรอยพระบาทไว ๓ รอย เพื่ออนุเคราะห ก็เรา
ไดเห็นรอยพระบาทของพระศาสดา
พระนามวา
ติสสะ ที่พระองคทรงเหยียบไว เปนผูราเริง มีจิต
ยินดี ยังจิตใหเลื่อมใสในรอยพระบาท เราเห็นตน
หงอนไก ทีข่ ึ้นมาจากแผนดิน มีดอกบานแลว จึง
เด็ดมาพรอมทั้งยอด บูชารอยพระบาทอันประเสริฐสุด
เพราะกรรมที่เราทําไวแลวดีนั้น และเพราะความตั้ง
เจตนาไว เราละรางมนุษยแลว ไปสูดาวดึงสพิภพ
เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ คือเปนเทวดาหรือมนุษย ใน
กําเนิดนั้น ๆ เรามีผิวกายเหมือนสีดอกหงอนไก มี
รัศมีเปนแดนซานออกจากตน ในกัปที่ ๙๒ แตภัทร
กัปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น
เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชารอยพระ
พุทธบาท. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของ
พระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็โจรเหลานั้น ฟงธรรมในสํานักของพระเถระแลว เกิดความสลดใจ
บวชแลว พากันปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาสัพพมิตตเถรคาถา
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๖. มหากาฬเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระมหากาฬเถรคาถา
[๒๗๓] ไดยินวา พระมหากาฬเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
หญิงชื่อ กาฬี มีรางกายใหญ ดําดังกา หักขาซาย
ขาขวา แขนซายแขนขวา และทุบศีรษะของซากศพ
ใหมันสมองไหลออก ดังหมอทธิ แลววางไวตามเดิม
นั่งอยู ผูใดไมรแู จง เปนคนเขลา กอใหเกิดกิเลส
ผูนั้น ยอมเขาถึงทุกขร่ําไป เพราะฉะนั้น บุคคลรูวา
อุปธิเปนเหตุเกิดทุกข จึงไมควรกอใหเกิดกิเลส เรา
อยาถูกเขาทุบศีรษะ นอนอยูอยางนี้ อีกตอไป.

อรรถกถามหากาฬเถรคาถา
คาถาของทานพระมหากาฬเถระ เริ่มตนวา กาฬี อิตถฺ ี. เรื่องราว
ของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ ในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ บรรลุนิตภิ าวะแลว ไปปา
ดวยกรณียกิจบางอยาง เห็นผาบังสุกุลจีวรหอยอยูที่กิ่งไม มีจิตเลื่อมใสวา
ผากาสาวพัสตร อันเปนธงชัยของพระอริยเจาหอยอยู แลวเก็บเอาดอกกระดึง
มาบูชาผาบังสุกุลจีวร.
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ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
บังเกิดในตระกูลของพอคาเกวียน ในเสตัพยนคร ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมี
นามวา มหากาฬ บรรลุนิติภาวะแลว อยูครองเรือน บรรทุกสินคาดวย
เกวียน ๕๐๐ เลม ไปสูพระนครสาวัตถี ดวยกิจของการคา พักกองเกวียนไว
ณ ที่แหงหนึ่ง บรรเทาความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทาง นั่งอยูกับบริษัท
ของตน เห็นพวกอุบาสก ถือเอาของหอมและระเบียบเปนตน ไปสูพระเชตวัน
วิหาร ในเวลาเย็น แมตนเองก็ไปสูวิหารกับพวกอุบาสกเหลานั้น ฟงธรรมใน
สํานักของพระศาสดาแลว เปนผูที่จิตศรัทธาบวชแลว อธิษฐานโสสานิกังคธุดงค (ธุดงคคือการถืออยูปาชาเปนวัตร) แลวอยูใ นปาชา.
ครั้นวันหนึ่ง มีหญิงคนหนึ่งนามวา กาฬี เปนคนเผาศพ (สัปเหรอ)
หักขา หักแขน ของศพที่ตายใหม ๆ อยางละ ๒ ขาง และทุบศีรษะให
มันสมองไหลออกดังหมอทธิ แลวตออวัยวะทุกชิ้นสวนใหเหมือนเดิม เพื่อให
พระเถระปลงกรรมฐาน ตั้งไวใหพระเถระพิจารณา ในที่สาํ หรับประกอบ
ความเพียร แลวนั่ง ณ ที่สว นขางหนึ่ง. พระเถระเห็นชิ้นสวนของซากศพแลว
เมื่อจะสอนตน ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
หญิงชื่อกาฬี มีรางกายใหญ ดําดังกา หักขาซาย
ขาขวา แขนซายแขนขวา และทุบศีรษะของซากศพ
ใหมันสมองไหลออกดังหมอทธิ แลววางไวตามเดิม
นั่งอยู ผูใดแลไมรแู จง เปนคนเขลากอใหเกิดกิเลส
ผูนั้นยอมเขาถึงทุกขร่ําไป เพราะฉะนั้น บุคคลรูวา
อุปธิเปนเหตุเกิดทุกข จึงไมควรกอกิเลสใหเกิด เรา
อยาถูกเขาทุบศีรษะ นอนอยูอยางนี้อีกตอไป ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาฬี เปนชื่อของหญิงนั้น. อีกอยางหนึ่ง
ทานเรียกชื่อ (วากาฬี) อยางนี้ เพราะความเปนหญิง มีรางกายสีดํา
บทวา พฺรหตี ไดแก มีรางกายใหญ คือมีรางกายกํายําล่ําสัน.
บทวา ธงฺกรูปา ความวา ชื่อวา มีรูปเหมือนกา เพราะมีรางกาย
สีดํานั่นเอง.
บทวา สตฺถิฺจ เภตฺวา ความวา หักขาซายของคนตาย โดยวิธี
หักดวยเขา.
บทวา อปรฺจ สตฺถึ ความวา และหักขาขวาอีกดวย.
บทวา พาหฺจ เภตฺวา ความวา หักกระดูกแขนที่ปลายแขน
นั่นแหละ.
บทวา สีลฺจ เภตฺวา ทธิกาลกว ความวา ทุบศีรษะของซากศพ
เหมือนหมอใสนมสม ที่ไหลเยิ้มออกเพราะถูกทุบดวยกอนดินและทอนไม
นั่นเทียว อธิบายวา ทุบใหมีมันสมองไหลออก.
บทวา เอสา นิสินนฺ า อภิสนฺทหิตฺวา ความวา รวบรวมซากศพ
ที่มีอวัยวะถูกตัด ถูกหัก (กระจัดกระจาย) อยูนั่นแล ทําใหติดตอกัน โดย
วางอวัยวะเหลานั้นไวในตําแหนงเดิมนั่นแหละ เหมือนกองทิ้งอยูตลาดเนื้อสด
นั่งอยูแลว.
บทวา โย เอว อวิทฺวา อุปธึ กโรติ ความวา บุคคลใดแมเห็น
กรรมฐาน อันปรากฏโดยสภาพของซากศพนี้แลว (แต) ไมรูแจง ไมฉลาด
ทิ้งกรรมฐาน ยังอุปธิคือกิเลสใหเกิด โดยไมกระทําไวในใจโดยแยบคาย
บุคคลนั้นเปนคนเขลา คือมีปญญาออน ชื่อวายอมเขาถึงทุกข ในอบายมีนรก
เปนตน บอย ๆ คือ วนไปเวียนมา เพราะยังไมลวงพนสงสาร. เพราะฉะนั้น
บุคคลรูวาอุปธิเปนเหตุเกิดทุกข จึงไมควรกอกิเลสใหเกิด.
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บทวา ตสฺมา ไดแก เพราะเหตุนั้นเปนอยางนี้.
บทวา ปชาน อุปธึ ความวา บุคคลใดรูวา อุปธิเปนเหตุใหเกิดทุกข
กระไวในใจโดยแยบคาย ไมพึงกระทํา คือไมพึงกออุปธิใหเกิด. เพราะ
เหตุไร ? เพราะเราอยาถูกเขาทุบศีรษะ นอนอยูอยางนี้อีกตอไป. อธิบายวา
ซาศพนี้ถูกเขาทุบศีรษะ นอนอยูฉันใด เราอยาเปนคนรกปาชา ถูกทุบศีรษะ
นอนอยู ดวยการบังเกิดขึ้นบอย ๆ ในสงสาร ดวยการกออุปธิคือกิเลสเหมือน
อยางนั้นเลย. เมื่อพระเถระกลาวสอนตนอยูอยางนี้แล ขวนขวายวิปสสนา
บรรลุพระอรหัตแลว. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อ
อุทังคณะ ที่ภูเขานั้น เราไดเห็นผาบังสุกุลจีวร หอย
อยูบนยอดไม ครั้งนั้น เราราเริง มีจิตยินดี เลือกเก็บ
ดอกกระดึงทอง ๓ ดอก มาบูชาผาบังสุกุลจีวร ดวย
กรรมที่ทําไวดีแลวนั้น และดวยการตั้งเจตนจํานงไว
เราละรางมนุษยแลวไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส ในกัปที่
๙๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนัน้ เพราะ
บูชาผาบังสุกุลจีวร
อันเปนธงชัยของพระอรหันต
เราไมรจู ักทุคติเลย. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
จบอรรถกถามหากาฬเถรคาถา
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๗. ติสสเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระติสสเถระ
[๒๗๔] ไดยินวา พระติสสเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ภิกษุศีรษะโลน ครองผาสังฆาฏิ ไดขา ว น้ํา ผา
และทีน่ อน ที่นั่ง ยอมชื่อวาไดขาศึกไวมาก ภิกษุ
รูโทษในลาภสักการะวา เปนภัยอยางนี้แลว ควรเปน
ผูมีลาภนอย มีจิตไมชุมดวยราคะ มีสติงดเวนความ
ยินดีในลาภ.
อรรถกถาติสสเถรคาถา
คาถาของทานพระติสสเถระ เริ่มตนวา พหู สปตฺเต ลภติ. เรื่องราว
ของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวในพระพุทธเจาองคกอนๆ
สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆเกิดในตระกูลพราหมณ
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปยทัสสี บรรลุนิติภาวะแลว
ถึงความสําเร็จในศิลปะทั้งหลาย เห็นโทษในกามทั้งหลาย สละฆราวาสวิสัย
บวชเปนดาบส ใหเขาสรางอาศรมอยูในปาดงรัง ใกลชฏั แหงปา. พระผูมี
พระภาคเจา ทรงเขานิโรธสมาบัติ ประทับนั่งที่ดงรังไมไกลอาศรม เพื่อจะ
ทรงอนุเคราะหดาบสนั้น. ดาบสออกจากอาศรม เดินไปหาผลาผล เห็น

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาที่ 75

พระผูมีพระภาคเจาแลว มีใจเลื่อมใส ปกเสา ๔ เสา ทําปะรําดวยกิ่งรัง อัน
มีดอกบานสะพรั่ง ไวเบื้องบนพระผูมีพระภาคเจา ยืนบูชาพระผูมีพระภาคเจา
ดวยดอกรัง ทั้งใหมทั้งสดตลอด ๗ วัน ไมละปติ มีพระพุทธเจาเปนอารมณ
เลย. พอลวงไป ๗ วัน พระศาสดาเสด็จออกจากนิโรธ ทรงดําริถึงภิกษุสงฆ
พระขีณาสพประมาณหนึ่งแสน มาแวดลอมองคพระศาสดาในทันใดนั้นเอง.
พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศสมบัติ ที่จะเกิดมีแกดาบสแลว ตรัสอนุโมทนา
แลวเสด็จหลีกไป.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาบังเกิดในเทวโลก ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ อยู
แตในสุคติภพเทานั้น เกิดในตระกูลพราหมณ กรุงราชคฤห ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดนามวา ติสสะ เจริญวัยแลว เรียนจบไตรเพท สอนมนตกะ
มาณพประมาณ ๕๐๐ ถึงความเปนผูเลิศดวยลาภ เห็นพุทธานุภาพในคราวที่
พระศาสดาเสด็จไปพระนครราชคฤห ไดมีจิตศรัทธาบวชแลว เริ่มตั้งวิปสสนา
บรรลุพระอรหัตตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวใน
อปทานวา
เราเขาสูปารัง สรางอาศรมอยางสวยงาม มุงบัง
ดวยดอกรัง ครั้งนัน้ เราอยูในปา ก็พระผูมพี ระภาคเจา
ผูสยัมภู เอกอัครบุคคลตรัสรูดวยพระองคเอง พระนามวา ปยทัสสี ทรงประสงคความสงัด จึงเสด็จ
เขาสูปา รัง เราออกจากอาศรมไปปา เที่ยวแสวงหา
มูลผลาผลปา ในเวลานั้น ณ ที่นั้น เราไดเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงพระนามวา ปยทัสสี ผูมีพระยศ
ใหญ ประทับนั่งเขาสมาบัติ รุงโรจนอยูใ นปาใหญ
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เราปกเสา ๔ เสา ทําปะรําอยางเรียบรอย แลวเอา
ดอกรังมุงเหนือพระพุทธเจา เราทรงปะรําซึ่งมุงดวย
ดอกรังไว ๗ วัน ยังจิตใหเลื่อมใสในกรรมนั้น ได
ถวายบังคมพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด สมัยนั้น พระ
ผูมีพระภาคเจาผูอุดมบุรษุ
เสด็จออกจากสมาธิ
ประทับนั่ง ทอดพระเนตรดูเพียงชั่วแอก สาวกของ
พระศาสดา พระนามวา ปยทัสสี ชื่อวาวรุณะ กับ
พระอรหันตขีณาสพแสนองค ไดมาเฝาพระศาสดา
ผูนําชั้นพิเศษ สวนพระผูมีพระภาคเจา ผูพิชิตมาร
ทรงพระนามวา ปยทัสสี เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐ
กวานรชน ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆแลว
ไดทรงกระทําการแยมพระสรวลใหปรากฏ พระอนุรุทธเถระผูอุปฏฐาก ของพระศาสดาทรงพระนาม
วา ปยทัสสี หมจีวรเฉวียงบาขางหนึ่งแลว ไดทูลถาม
พระมหามุนีวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา อะไรเลา
หนอ เปนเหตุใหพระศาสดาทรงแยมพระสรวลให
ปรากฏ เพราะมีเหตุ พระศาสดาจึงทรงแยมพระสรวล
ใหปรากฏ.
พระศาสดาตรัสวา มาณพใดธารปะรําที่มุงดวย
ดอกไมใหตลอด ๗ วัน เรานึกถึงกรรมของมาณพนั้น
จึงไดทําการยิ้มแยมใหปรากฏ เราไมพิจารณาเห็น
ชองทางที่ไมควรที่บุญจะไมใหผล ชองทางที่ควรใน
เทวโลก หรือมนุษยโลก ยอมไมระงับไปเลย เขาผู
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เพรียบพรอมดวยบุญกรรมอยูในเทวโลกมีบริษัทเทาใด
บริษัทเทานั้น จักถูกบังดวยดอกรัง เขาเปนผูประกอบ
ดวยบุญกรรม จักรื่นเริงอยูในเทวโลกนั้น ดวยการ
ฟอน การขับ การประโคม อันเปนทิพยในกาลนั้น
ทุกเมื่อ บริษัทของเขาประมาณเทาที่มี จักมีกลิ่น
หอมฟุง และฝนดอกรัง จักตกลงทั่วไปในขณะนั้น
มาณพนี้ จุติจากเทวโลกแลว จักมาสูความเปนมนุษย
แมในมนุษยโลกนี้ หลังคาดอกรังก็จักทรงอยู ตลอด
กาลทั้งปวง ณ มนุษยโลกนี้ การฟอนและการขับที่
ประกอบดวยกังสดาล จักแวดลอมมาณพนี้อยูเ ปนนิตย
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา และเมื่อพระอาทิตยอุทัย ฝน
ดอกรังก็จักตกลง ฝนดอกรังที่บุญกรรมปรุงแตงแลว
จักตกลงทุกเวลา ในกัปที่ ๑,๘๐๐ พระศาสดา มีพระ
นามวา " โคดม " จึงสมภพในวงศพระเจาโอกากราช
จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก มาณพนีจ้ ักเปนทายาทในธรรม
ของพระศาสดาพระองคนั้น
เปนโอรสอันธรรม
เนรมิต จักกําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว จักไมมีอาสวะ
ปรินิพพาน เมือ่ เขาตรัสรูธรรมอยู จักมีหลังคาดอกรัง
เมื่อถูกฌาปนกิจอยูบนเชิงตะกอน ที่เชิงตะกอนนั้น
ก็จักมีหลังคาดอกรัง พระมหามุนี ทรงพระนามวา
ปยทัสสี ทรงพยากรณวิบากแลว ทรงแสดงธรรมแก
บริษัท ใหอมิ่ หนําดวยฝนคือธรรม เราไดเสวยราช
สมบัติในเทวโลก ในหมูเทวดา ๓๐ กัป ไดเปน
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พระเจาจักรพรรดิ ๖๗ ครั้ง เราออกจากเทวโลก มา
ในมนุษยโลกนี้ ไดความสุขอันไพบูลย แมในมนุษยโลกนี้ ก็มหี ลังคาดอกรัง นี้เปนผลแหงปะรํา นี้เปน
การบังเกิดครั้งหลังของเรา ภพสุดทายกําลังเปนไป
แมในภพนี้หลังคาดอกรัง ก็จักมีตลอดกาลทั้งปวง
เรายังพระมหามุนพี ระนามวา โคดม ผูประเสริฐกวา
ศากยราชใหทรงยินดี ไดละความมีชัย และความ
ปราชัยเสียแลว บรรลุถึงฐานะที่ไมหวั่นไหว ในกัป
ที่๑,๘๐๐ เราไดบูชาพระพุทธเจาองคใด ดวยพุทธบูชา
นั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. เรา
เผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา
เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว ไดเปนผูถึงความเปนผูเลิศดวย
ลาภ เลิศดวยยศเปนพิเศษ. ในบรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุผูเปนปุถุชนบางพวก
เห็นลาภสักการะของพระเถระแลว แสดงความไมพอใจออกมาดวยความเปน
คนพาล. พระเถระรูดังนั้น เมื่อจะประกาศโทษในลาภสักการะ และความที่
ตนเปนผูไมของอยูในลาภสักการะนั้น ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
ภิกษุศีรษะโลน ครองผาสังฆาฏิไดขาว น้ํา ผา
และทีน่ อน ที่นั่ง ยอมชื่อวาไดขาศึกไวมาก ภิกษุรู
โทษในลาภสักการะวา เปนภัยอยางนี้แลว ควรเปนผู
มีลาภนอย มีจิตไมชุมดวยราคะ มีสติงดเวนความยินดี
ในลาภ ดังนี้.
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คาถาทั้งสองนั้น มีอธิบายวา ภิกษุแมถึงจะแสดงปลายผมก็ชื่อวา
เปนคนโลน เพราะความเปนผูมีผมอันโกนแลว ชื่อวาเปนผูครองผาสังฆาฏิ
เพราะความเปนผูทรงไวซึ่งผากาสาวพัสตรที่เขาตัดแลว เอามาเย็บติดกันไว
บรรพชิตผูเขาถึงความเปนผูมีเพศแตกตางจากคฤหัสถอยางนี้ มีความเปนอยู
เนื่องดวยผูอื่น ถาผูใดยังอยากไดขาวและน้ําเปนตน แมผูนั้นยอมชื่อวาไดขาศึก
ไวมาก ภิกษุเปนอันมาก จะพากันริษยาภิกษุนั้น.
เพราะเหตุนั้น ภิกษุรูอาทีนพคือโทษ ในลาภสักการะทั้งหลายวามี
กําลังมากคือเปนภัยอยางใหญหลวง นี้ คือเห็นปานนี้ พึงตั้งความเปนผูมีความ
ปรารถนานอย และความสันโดษไวในหทัยแลวพึงเปนผูมีลาภนอย โดยเวน
ลาภแมที่ใหเกิดขึ้นโดยความเปนของหาโทษมิได อันเกิดขึ้นแลว ตอจากนั้น
ก็จะชื่อวา เปนผูไมมีจิตชุมดวยราคะ เพราะไมมีความชุม คือ ความอยากใน
ลาภนั้น ชื่อวาเปนภิกษุ เพราะเห็นภัยในสงสาร หรือเพราะความเปนผูมีกิเลส
อันทําลายแลว ชื่อวาเปนผูมีสติ ดวยสามารถแหงสติและสัมปชัญญะ อันเปน
ที่ตั้งแหงความสันโดษ พึงเวนรอบคือเที่ยวไปอยู (ตามสบาย) ภิกษุทั้งหลาย
เหลานั้น ฟงคําเปนคาถานั้นแลว ยังพระเถระใหอดโทษในขณะนั้นเอง.
จบอรรถกถาติสสเถระ
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๘. กิมพิลเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระกิมพิลเถระ
[๒๗๕] ไดยินวา พระกิมพิลเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
พระศากยบุตรทั้งหลาย ผูเปนสหายกันในปาจีนวังสทายวัน ไดพากันละโภคะไมนอย มายินดีในการ
เที่ยวบิณฑบาต ปรารภความเพียร มีจติ เด็ดเดี่ยว
มีความบากบั่นมั่นเปนนิตย ละความยินดีในโลก มา
ยินดีอยูในธรรม.

อรรถกถากิมพิลเถรคาถา
คาถาของทานพระกิมพิลเถระ เริ่มตนวา ปาจีนวสทายมฺหิ. เรื่องราว
ของทานเปนอยางไร ?
เหตุเกิดความสังเวช และบรรพชา อันเปนบุรพภาคของเรื่องราวที่
เกิดขึ้นนั้น ขาพเจากลาวไวในอรรถกถาแหงคาถามีอาทิวา อภิสตฺโต ใน
เอกนิบาตแลวทั้งนั้น และดวยคาถานั้น พระเถระแสดงเหตุแหงการบรรลุคุณ
วิเศษของตนไวดวย. แตในคาถานั้น พึงทราบวา พระเถระแสดงการอยูรวม
โดยความพรอมเพรียงของตนผูบรรลุคุณวิเศษแลว กับทานพระอนุรุทธะและ
ทานพระนันทิยะ. ก็พระเถระเมื่อจะแสดงถึงการที่พระเถระเหลานั้นอยูรวมกัน
โดยความพรอมเพรียงจึงไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
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พระศากยบุตรทั้งหลาย ผูเปนสหายกันในปาจีนวังสทายวัน ไดพากันละโภคะไมนอย มายินดีในการ
เที่ยวบิณฑบาต ปรารภความเพียร มีจติ เด็ดเดี่ยว
มีความบากบั่นมั่นเปนนิตย ละความยินดีในโลก มา
ยินดีอยูในธรรม ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาจีนวสทายมฺหิ ไดแก ในปาที่
กําหนดเขตรวมกัน มีคนรักษาคุมครอง มีชื่อวา ปาจีนวังสะ. อธิบายวา
ปานั้น ทานเรียกวา ปาจีนวังสะ เพราะตั้งอยูในทิศปราจีนของหมูบาน และ
เพราะแวดลอมไปดวยพุมไมไผ หรือเรียกวา ปาจีนวังสะ เพราะเปนปาไมไผ.
บทวา สกฺยปุตฺตา ไดแก พวกราชกุมารของเจาศากยะ มีพระอนุรุทธเถระเปนตน.
บทวา สหายกา ความวา ชื่อวาเปนสหายกัน เพราะเปนทาง คือ
เปนการดํารงอยูรวมกัน โดยเกิดความสังเวชรวมกัน บรรพชารวมกัน และ
บําเพ็ญสมณธรรมรวมกัน.
บทวา ปหายานปฺปเก โภเค ความวา ทิ้งกองแหงโภคะใหญ
ที่ตนถึงทับดวยบุญญานุภาพอันโอฬาร และมีมาโดยการสืบตอแหงตระกูล
บาลีวา สหายานปฺปเก ดังนี้ก็มี.
บทวา อฺุเฉ ปตฺตาคเต รตา ความวา ชื่อวายินดีแลว คือ
ยินดียิ่งแลวในภาชนะสําหรับขอ เพราะความเปนของที่นํามาไดดวยการเที่ยว
ขอเลี้ยงชีวิต ชื่อวามาในบาตร เพราะมาแลวในบาตร ไดแกของที่นับเนื่อง
ในบาตร. อธิบายวา หามอติเรกลาภ มีสังฆภัตเปนตน แลวยินดีดวยภัต
ที่ระคนปนกันอันตนไดแลว ดวยการเที่ยวภิกษา โดยอาศัยกําลังแขงเทานั้น.
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บทวา อารทฺธวิรยิ า ความวา ตั้งความเพียรไว เพื่อบรรลุประโยชน
อันสูงสุด แตตนทีเดียว คือ กอนทีเดียว.
บทวา ปหิตตฺตา ความวา ชื่อวาเปนผูมีจิตสงไปแลวสูพระนิพพาน
เพราะความเปนผูนอมไป โนมไป โอนไป (สูพระนิพพาน) และเพราะการ
เขาถึงตามกาลเวลา.
บทวา นิจฺจ ทฬฺหปรกฺกมา ความวา ชื่อวาเปนผูมีความบากบั่น
ไมยอหยอนตลอดกาลทั้งปวง เพราะหมั่นประกอบการอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม
ในวัตรปฏิบตั ิทั้งหลาย.
บทวา รมนฺติ ธมฺมรติยา หิตฺวา โลกิย รตึ ความวา ละความ
ยินดีในรูปารมณเปนตน อันเปนโลกิยะ เพราะรูแ จงโลก และเพราะถึงที่สุด
แหงโลก คือละไดดวยมรรคปญญา ยอมยินดีคืออภิรมย ดวยความยินดีใน
โลกุตรธรรม และดวยความยินดียิ่งในพระนิพพานอันเปนผลเลิศ.
จบอรรถกถากิมพิลเถรคาถา
๙. นันทเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระนันทเถระ
[๒๗๖] ไดยินวา พระนันทเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เรามัวแตประกอบการประดับตกแตง เพราะไมมี
โยนิโสมนสิการ มีใจฟุงซานกลับกลอก ถูกกามราคะ
เบียดเบียน เราไดปฏิบัติโดยอุบายที่ชอบ ตามที่พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย ฉลาดในอุบาย ได
ทรงสัง่ สอนแนะนําแลว ถอนจิตที่จมลงในภพขึ้นได.
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อรรถกถานันทเถรคาถา
คาถาของทานพระนันทเถระ เริ่มตนวา อโยนิโสมนสิกาโร.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา พระเถระนี้เกิดในเรือนแหงตระกูล ในพระนครหงสาวดี
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ บรรลุนิติภาวะแลว
ฟงธรรมในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่ง
ในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศ ฝายคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ปรารถนา
ตําแหนงนั้น แมดวยตนเอง บําเพ็ญมหาทานอันมากไปดวยบูชาและสักการะ
แดพระผูมีพระภาคเจา และภิกษุสงฆ ตั้งปณิธานวา ในอนาคตกาล ขอขาพระองค พึงเปนเชนสาวกเห็นปานนี้ ของพระพุทธเจาผูเชนกันดวยพระองค
ดังนี้แลว ตอแตนั้น ก็ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดเปนเตาใหญ
ในแมน้ําชื่อวา วินดา ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา
อัตถทัสสี วันหนึ่งเห็นพระศาสดา ประทับยืนอยูที่ริมฝง เพื่อจะขามฝงน้ํา
มีความประสงคจะยังพระผูมีพระภาคเจาใหขามดวยตนเอง จึงหมอบลงแทบบาท
มูลของพระศาสดา พระศาสดาทรงเล็งดูอัธยาศัยของมัน แลวเสด็จประทับขึ้น
สูหลัง. มันราเริงยินดี แลววายตัดกระแสน้ําไปโดยเร็ว ยังพระศาสดาใหถึงฝง
อยางฉับพลัน พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุโมทนา ตรัสบอกสมบัติที่จะเกิดแกมัน
แลวเสด็จหลีกไป.
ดวยบุญกรรมนั้น มันทองเที่ยวอยูแตในสุคติภพเทานั้น แลวบังเกิด
ในพระครรภของพระนางมหาปชาบดีโคตมี โดยเปนพระโอรสของพระเจาสุทโธนมหาราช ในพระนครกบิลพัสดุ ในพุทธุปบาทกาลนี้ ในวันขนาน
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พระนามพระกุมาร พระประยูรญาติไดขนานพระนามวา นันทะ ดังนี้ ก็
เพราะทรงยังหมูญาติใหยินดีประสูติแลว ในเวลาที่นันทกุมารเจริญพระชนม
พรรษา พระศาสดาทรงยังธรรมจักรอันประเสริฐใหเปนไป ทรงทําการอนุเคราะหสัตวโลก เสด็จไปพระนครกบิลพัสดุ ทรงกระทําฝนโปกขรพรรษใหเปน
อัตถุปบัติในญาติสมาคม ตรัสเวสสันดรชาดกแลวเสด็จเขาไปบิณฑบาตในวันที่
๒ ยังพระชนกใหตั้งอยูในโสดาปตติผลดวยพระคาถาวา อุตฺตฏิ เ นปฺปมชเชยฺย บุคคลไมควรประมาทในบิณฑบาตอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับ ดังนี้แลว
เสด็จไปสูนิเวศน ยังพระนางมหาปชาบดีใหตั้งอยูในโสดาปตติผล (และ) ยัง
พระราชาใหตั้งอยูในสกทาคามิผล ดวยพระคาถามีอาทิวา บุคคลพึงประพฤติ
ธรรมใหสุจริต ในวันที่ ๓ เมื่อพิธีวิวาหมงคล คือการนําราชธิดาเขาไปสู
นิเวศนโดยการอภิเษกของนันทกุมาร กําลังดําเนินไป เสด็จเขาไปบิณฑบาต
แลวทรงยังนันทกุมารใหถือบาตร ตรัสมงคลแลว ไมทรงรับบาตรจากมือของ
นันทกุมาร เสด็จไปสูพระวิหาร ยังนันทกุมารผูถือบาตร ตามมาสูพระวิหาร
ผูไมปรารถนาอยูนั่นเทียว ใหบรรพชาแลว ทรงทราบความที่นันทกุมารถูกความ
ไมยินดีบีบคั้น เพราะเหตุที่ใหบรรพชาโดยวิธีอยางนั้น แลวทรงบรรเทาความ
ไมยินดีนั้นของนันทกุมารโดยอุบาย พระนันทะพิจารณาโดยแยบคายแลวเริ่มตั้ง
วิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลวตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทาน
กลาวไวในอปทานวา
ก็พระผูม ีพระภาคเจาทรงพระนามวา อัตถทัสสี
เปนพระสยัมภู เปนนายกของโลก เปนพระตถาคต
ไดเสด็จไปที่ฝงน้ําวินดา เราเปนเตาเที่ยวไปในน้ํา
ออกไปจากน้ําแลว ประสงคจะทูลเชิญพระพุทธเจา
เสด็จขามฟาก จึงเขาไปเฝาพระองค ผูเปนนายกของ
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โลก (กราบทูลวา) ขออัญเชิญพระพุทธเจาผูเปนมหามุนี พระนามวา อัตถทัสสี เสด็จขึ้นหลังขาพระองค
เถิด ขาพระองคจะนําพระองคเสด็จขามฟาก ขอพระองคโปรดทรงทําที่สุดแหงทุกข
แกขาพระองคเถิด
พระพุทธเจาผูมีพระยศใหญ ทรงพระนามวา อัตถทัสสี
ทรงทราบถึงความดําริของเรา จึงไดเสด็จขึ้นหลังเรา
แลวประทับยืนอยู ความสุขของเราในเวลาที่นึกถึงตน
ได และในเวลาที่ถึงความเปนผูรูเดียงสา หาเหมือน
กับสุขเมื่อพื้นฝาพระบาทสัมผัสไม พระสัมพุทธเจา
ทรงพระนามวา อัตถทัสสี ผูมีพระยศใหญ เสด็จขึน้
ประทับยืนที่ฝงน้ําแลว
ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา
เราขามกระแสคงคา ชั่วเวลาประมาณเทาจิตเปนไป
ก็พระยาเตามีบุญนี้ สงเราขามฟากดวยการสงพระพุทธเจาขามฟากนี้ และดวยความเปนผูมีจิตเมตตา จัก
รื่นรมยอยูในเทวโลกตลอด ๑,๘๐๐ กัป จากเทวโลก
มามนุษยโลกนี้ เปนผูอันกุศลมูลตักเตือนแลว นั่ง ณ
อาสนะอันเดียว จักขามพนกระแสน้ํา คือความสงสัย
ได พืชแมนอย แตเขาเอาหวานลงในเนื้อนาดี เมื่อ
ฝนยังอุทกธาราใหตกอยู โดยชอบ ผลยอมทําชาวนา
ใหยินดี แมฉันใด พุทธเขตที่พระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงแสดงไวนี้ ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน เมือ่ บุญเพิ่มอุทกธาราโดยชอบ ผลจักทําเราใหยนิ ดี เราเปนผูมีตนอัน
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สงไปแลวเพื่อความเพียร เปนผูสงบระงับ ไมมีอุปธิ
กําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว ยอมเปนผูไมมอี าสวะอยู
ในกัปที่ ๑,๘๐๐ เราไดทํากรรมใด ในกาลนั้นดวย
กรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการสง
พระพุทธเจาขามฟาก. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ
คําสอนของพระพุทธเจาเรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว พิจารณาสังกิเลสที่ตนละไดแลว
และความสุขที่ตนไดรับวา นาอัศจรรย ความเปนผูฉลาดในอุบายของพระ
ศาสดา โดยที่พระองค ทรงยกเราจากเปลือกตมคือภพ แลวใหประดิษฐาน
อยูบนบกคือพระนิพพาน ดังนี้แลว เกิดความโสมนัส ไดกลาวคาถา ๒
คาถา ดวยสามารถแหงอุทาน ความวา
เรามัวแตประกอบการประดับตกแตง เพราะไม
มีโยนิโสมนสิการ มีใจฟุงซาน กลับกลอก ถูกกาม
ราคะเบียดเบียน เราไดปฏิบัติโดยอุบายที่ชอบ ตามที่
พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุ พระอาทิตย ฉลาดในอุบาย
ไดทรงสั่งสอนแนะนํา แลวถอนจิตที่จมลงในภพขึ้น
ได ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อโยนิโส มนสิการา ความวา
เพราะกระทําไวในใจซึ่งกายอันไมงาม โดยความเปนของงาม คือ เพราะ
เหตุแหงการทําไวในใจ โดยความเปนของงาม โดยมนสิการไมชอบดวยอุบาย
อธิบายวา เพราะเขาใจรางกายที่ไมงามวางาม.
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บทวา มณฺฑาน ความวา ซึ่งเครื่องประดับอัตภาพ ดวยอาภรณ
ทั้งหลายมีสรอยขอมือเปนตน และดวยเครื่องประทินผิว มีระเบียบและของ
หอมเปนตน.
บทวา อนุยฺุชิส แปลวา ประกอบแลว อธิบายวา ไดเปนผู
ขวนขวาย การประดับตกแตงรางกาย.
บทวา อุทฺธโต ความวา เปนผูอันความเมาทั้งหลาย มีความเมา
เพราะชาติ โคตร รูป และความเปนหนุม เปนสาวเปนตน ยกขึ้นแลว
คือเปนผูมีจิตไมสงบแลว.
บทวา จปโล ความวา ชื่อวาเปนผูโลเล เพราะความเปนผูมีจิต
ไมมั่นคง เหมือนลิงปา และกลับกลอก เพราะประกอบในความเปนผูมีอารมณ
หวั่นไหว ดวยการประดับตกแตงรางกายและประดับดวยผาเปนตน.
บทวา อาสึ แปลวา ไดเปนแลว. บทวา กามราเคน ประกอบ
ความวา เปนผูอันฉันทราคะในวัตถุกามทั้งหลาย เบียดเบียน คือบีบคั้น
ไดแก เสียดแทง.
บทวา อปายกุสเลน ความวา มีพระพุทธเจาคือพระผูมีพระภาคเจา
ผูฉลาดดวยความฉลาด ในอุบายเปนเครื่องทรมานเวไนยสัตว เปนเหตุ.
ก็บทวา อปายกุสเลน นีเ้ ปนตติยาวิภัตติลงในอรรถแหงเหตุ. ก็พระเถระ
กลาวบทวา อปายกุสเลน นี้ หมายถึง การนํากามราคะของตนออกไปได
ดวยพระดํารัสที่ตรัสเตือน โดยขออุปมาที่ยกเอานางลิงหางดวน และนางเทพ
อัปสรมาเปรียบเทียบ อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาทรงยังทานพระนันทเถระ
ใหมีจิตคลายกําหนัดในนางชนบทกัลยาณี โดยเปรียบนางชนบทกัลยาณีกอนวา
นางลิงตัวนี้ฉันใด นางชนบทกัลยาณี เปรียบกับนางเทพอัปสร ผูมีฝาเทา
เหมือนนกพิราบ ก็ฉันนัน้ แลวทรงชี้ใหดูนางเทพอัปสร ผูม ีเทาเหมือนนก
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พิราบ อุปมาดุจนําเอาลิ่มอันเล็ก ออกจากลิ่มใหญแลวทิ้งไปฉะนั้น และดุจ
นายแพทยทําสรีระใหชุมดวยการดื่มน้ํามัน แลวนําเอาพิษออก ดวยการให
สํารอกและการขับถาย ฉะนั้น แลวทรงยังจิตใหคลายกําหนัด แมในนางเทพ
อัปสร ผูมีฝา เทาเหมือนเทานกพิราบ ดวยการตรัสเปรียบเทียบอีกครั้ง แลว
ทรงยังพระเถระใหตั้งอยูในพระอริยมรรค ดวยการขวนขวายในสมถะ และ
วิปสสนาโดยชอบทีเดียว. สมดังคําเปนคาถาที่พระเถระกลาวไววา โยนิโส
ปฏิปชฺชิตฺวา ภเว จิตฺต อุทพฺพหึ เราไดปฏิบัติโดยอุบายที่ชอบ ตามที่
พระพุทธเจา ผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย ฉลาดในอุบาย ไดทรงสั่งสอน
แนะนํา แลวถอนจิตที่จมลงในภพขึ้นได.
ก็พระผูมีพระภาคเจา ทรงดําเนินวิสุทธิปฏิปทา ดวยสมถะและวิปสสนา
โดยชอบทีเดียว ดวยอุบาย คือดวยพระปรีชาญาณ ยกจิตของเราที่จมลงในภพ
ไดแก เปลือกตม คือสงสาร ดวยพระหัตถ คือพระอริยมรรค อธิบายวา
ใหตั้งอยูบนบก คือพระนิพพาน.
พระเถระเปลงอุทานนี้แลว ในวันรุงขึ้น เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
แลวกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาเปนผูค้ํา
ประกัน เพื่อใหขาพระองคไดนางอัปสร ๕๐๐ ผูม ีเทาเหมือนเทานกพิราบอันใด
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอเปลื้องพระผูมีพระภาคเจา จากการเปน
ผูรับรองนั้น. แมพระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสวา ดูกอ นนันทะ การรับรองใดแล
เปนเหตุใหจิตของเธอหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมยึดมั่นในเวลานั้น
เราตถาคต ก็พนจากการเปนผูรับรองนั้นแลว. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ทรงทราบความที่พระนันทะ เปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย
พรอมกับคุณพิเศษของทาน เมื่อจะทรงประกาศคุณพิเศษนั้น จึงทรงตั้งทานไว
ในตําแหนงของภิกษุผูเลิศ โดยความเปนผูมีทวารอันคุมครองแลว ในอินทรีย
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โดยพระดํารัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระนันทะ เปนผูเลิศกวาภิกษุผูสาวก
ของเราฝายคุมครองทวารในอินทรียทงั้ หลาย. แทจริง พระเถระคิดวา เราถึง
ประการอันแปลกนี้ เพราะอาศัยความไมสํารวมอินทรียทั้งหลายอันใดแล เรา
จักขมความไมสํารวมอันนั้นแลดวยดี ดังนี้แลว เกิดความอุสาหะ เปนผูมีหิริ
โอตตัปปะ มีกําลัง ไดถึงบารมีในอินทรียสังวรอยางอุกฤษฏ เพราะความเปน
ผูมีอธิการอันกระทําไวแลว ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา
ปทุมุตตระ นั้น ฉะนี้แล.
จบอรรถกถานันทเถรคาถา

๑๐. สิรมิ าเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสิรมิ าเถระ
[๒๗๗] ไดยินวา พระสิริมาเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ถาคนมีจิตไมตั้งมั่น ถึงชนเหลาอื่นจะสรรเสริญ
ชนเหลาอื่นก็สรรเสริญเปลา เพราะตนมีจิตไมตั้งมั่น
ถาตนมีจิตตั้งมั่นดีแลว ถึงชนเหลาอื่นจะติเตียน ชน
เหลาอืน่ ก็ติเตียนเปลา เพราะตนมีจิตตั้งมั่นดีแลว.
จบวรรคที่ ๒
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อรรถกถาสิริมาเถรคาถา
คาถาของทานพระสิริมาเถระ เริ่มตนวา ปเร จ น ปสสนฺติ.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมบุญทั้งหลายไวในภพนั้น ๆ เกิดในตระกูลพราหมณในเวลาที่
พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนานวา ปทุมุตตระ ทรงบําเพ็ญบารมี แลว
ประทับอยูในภพชั้นดุสิต บรรลุนิตภิ าวะแลว เรียนจบไตรเพท เปนผูชํานาญ
ในบทแหงพระเวท ของสนิฆัณฑุศาสตร เกฏภศาสตร สักขรศาสตร ปเภทศาสตร
มีอิติหาสศาสตร เปนที่ ๕ รูแจมแจง เขาใจในโลกายศาสตร และมหาปุริสลักขณศาสตรไมบกพรอง ละกามทั้งหลายแลวบวชเปนดาบส เพราะความเปน
ผูมีอัธยาศัยนอมไปในเนกขัมมะ อันหมูดาบสประมาณ ๘๔,๐๐๐ แวดลอมแลว
ยังฌานและอภิญญาใหเกิด แลวอยูใ นอาศรม อันเทวดาเนรมิตให ระลึกถึง
พระพุทธคุณ เพราะความเปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ และเพราะมีแนวทางอันแนนอน ที่มาแลวในลักษณะแหงมนตทั้งหลาย
กอพระเจดียทรายที่คุงน้ํา อันมีน้ําไหลวนแหงหนึ่ง อุทิศพระพุทธเจาทั้งหลาย
ในอดีต ไดเปนผูมีความยินดียิ่งในบูชาและสักการะ.
ดาบสทั้งหลายเห็นดังนั้น จึงถามวา บูชาสักการะนี้ทานกระทําเจาะจง
ใคร. เขานํามนตสําหรับดูลักษณะมาแจกแจงลักษณะของมหาบุรุษ เทาที่มี
มาในพระคัมภีร แจงแกดาบสเหลานั้น แลวตั้งอยูในกําลังญาณของตน
ประกาศคุณของพระพุทธเจา ตามแบบฉบับแหงตําราดูมหาปุริสลักษณะ
แมดาบสเหลานั้นฟงดังนั้นแลว เปนผูมีใจเลื่อมใส จําเดิมแตนั้น ก็พากัน
บูชาพระสถูป มุงเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจาอยู.
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ก็โดยสมัยนั้น พระโพธิสัตวพระนามวา ปทุมุตตระ จุติจากหมูเทพ
ในสวรรคชนั้ ดุสิต กาวลงสูครรภพระมารดา. พุทธนิมิต ๓๒ ประการ ในภพ
สุดทายปรากฏแลว และพุทธนิมิตทั้งปวง เปนอัพภูตธรรมที่นาอัศจรรย
ดาบสแสดงพระพุทธนิมิตเหลานั้นแกอันเตวาสิกทั้งหลาย เพิ่มพูนความ
เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย แกดาบสเหลานั้น เหลือประมาณ
กระทํากาละแลว บังเกิดในพรหมโลก เมื่อดาบสเหลานั้นกําลังทําการบูชา
สรีระของตนอยู ก็มาปรากฏราง แลวกลาววา เราคืออาจารยของทานทั้งหลาย
ไปบังเกิดในพรหมโลก ทานทั้งหลายจงเปนผูไมประมาท หมั่นประกอบการ
บูชาพระเจดียทราย และจงหมั่นขวนขวายในการเจริญภาวนา ดังนี้แลว กลับ
ไปสูพรหมโลก.
เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลายอยูอยางนี้ เกิดในตระกูล
คฤหบดี พระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้ เพราะเหตุที่เขาเจริญดวย
สิริสมบัติในตระกูลนั้น นับจําเดิมแตวันที่เกิดแลว คนทั้งหลายจึงตั้งชื่อเขาวา
สิริมา ดังนี้. ในเวลาที่เขาเดินได นองชายก็เกิด คนทั้งหลายก็ตั้ง
ชื่อนองชายวา สิริวัฑฒ โดยกลาววา เด็กคนนี้ ยังสิริใหเจริญเกิดแลว.
แมทารกทั้งสองนั้น ก็เห็นพุทธานุภาพ ในคราวที่พระองคทรงรับพระวิหาร
ชื่อวา เชตวัน เปนผูมีจิตศรัทธาบวชแลว. ในพระเถระ ๒ รูปนั้น พระสิริวัฑฒเถระ ยังไมไดบรรลุอุตริมนุสธรรมกอน แตเปนผูไดปจจัย ๔ เปนปกติ
เปนผูอันคฤหัสถและบรรพชิตทั้งหลายสักการะเคารพแลว สวนพระสิริมาเถระ
จําเดิมแตเวลาที่บวชแลว เปนผูมีลาภนอย เพราะมีกรรมมาตัดรอน เชนนั้น
แตเปนผูอันชนสวนใหญยกยองนับถือ กระทํากรรมในสมถะและวิปสสนา
ทั้งหลาย แลวเปนผูมีอภิญญา ๖ ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธ
ที่ทานกลาวไวในอปทานวา
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เราเปนดาบส ชื่อวา เทวละ อาศัยอยูที่ภูเขา
หิมพานต ที่จงกรมของเรา เปนที่อันเทวดาเนรมิตให
ณ ภูเขานั้น ครั้งนั้น เรามุนมวยผม สะพายคนโทน้ํา
เมื่อจะแสวงหาประโยชนอันสูงสุด ไดออกจากปาใหญ
ไป ครั้งนั้น ศิษย ๘๔,๐๐๐คนอุปฏฐากเรา เขาทั้งหลาย
ขวนขวายเฉพาะกรรมของตน อยูในปาใหญ เราออก
จากอาศรม กอพระเจดียทรายแลว รวบรวมเอาดอกไม
นานาชนิดมาบูชาพระเจดียนั้น เรายังจิตใหเลื่อมใส
ในพระเจดียนั้น แลวเขาสูอาศรม พวกศิษยไดมา
ประชุมพรอมกันทุกคนแลว
ถามถึงขอความนี้วา
ขาแตทานผูประเสริฐ สถูปที่ทานนมัสการกอดวยทราย
แมขาพเจาทั้งหลายก็อยากจะรู
ทานอันขาพเจา
ทั้งหลายถามแลว ขอจงบอกแกขาพเจาทั้งหลาย.
เราตอบวา พระพุทธเจาทั้งหลายผูมีพระจักษุ
มียศใหญ ทานทั้งหลายไดพบแลว ในบทมนตของเรา
มิใชหรือ เรานมัสการพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด มี
ยศใหญเหลานั้น ศิษยเหลานั้นไดถามอีกวา พระพุทธเจาผูมีความเพียรใหญ รูเญยยธรรมทัง้ ปวง ทรง
เปนผูนําโลกเหลานั้น เปนเชนไร มีคุณเปนอยางไร
มีศีลเปนอยางไร พระพุทธเจาผูมียศใหญเหลานั้น มี
ศีลเปนดังฤา เราไดตอบวา พระพุทธเจาทั้งหลายมี
พระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ มีพระทนตครบ
๔๐ ทัศ มีดวงพระเนตรดังตาแหงโค และเหมือนผล
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มะกล่ํา อนึ่ง พระพุทธเจาเหลานั้น เมื่อเสด็จดําเนิน
ไป ก็ยอ มทอดพระเนตรดูเพียงชั่วแอก พระชานุของ
พระองคไมลั่น ใคร ๆ ไมไดยินเสียงที่ตอ อนึ่ง พระ
สุคตทั้งหลาย เมื่อเสด็จดําเนินไป ยอมไมรีบรอน
เสด็จดําเนินไป ทรงกาวพระบาทเบื้องขวากอน นี้เปน
ธรรมดาของพระพุทธเจาทั้งหลาย และพระพุทธเจา
เหลานัน้ เปนผูไมหวาดกลัว เปรียบเหมือนไกรสร
มฤคราช ฉะนั้น พระพุทธเจาเหลานั้น ไมทรงยก
พระองค และไมทรงขมขี่สัตวทงั้ หลาย ทรงหลุดพน
จากการถือตัว และดูหมิ่น ทรงเปนผูมีพระองคเสมอ
ในสัตวทั้งปวง พระพุทธเจาทั้งหลายเปนผูไมทรงยก
พระองค นี้เปนธรรมดาของพระพุทธเจาทั้งหลาย
และพระสัมพุทธเจาทั้งหลาย
เมื่อเสด็จอุบัติขึ้น
พระองคทรงแสดงแสงสวาง ทรงประกาศวิการ ๖
ทั่วพื้นแผนดินนี้ทั้งสั้น ทั้งพระองคทรงเห็นนรกดวย
ครั้งนั้นไฟนรกดับ มหาเมฆยังฝนใหตก นี้เปนธรรมดา
ของพระพุทธเจาทั้งหลาย พระพุทธเจาผูมหานาถะ
เหลานัน้ เปนเชนนี้ พระพุทธเจาผูมียศใหญเหลานั้น
ไมมีใครเทียบเทา พระตถาคตทั้งหลาย เปนผูมี
พระคุณหาประมาณมิได ใคร ๆ ไมเกินพระองคโดย
เกียรติคุณ.
ศิษยทุกคนเปนผูมีความเคารพ ชื่นชมถอยคํา
ของเรา ตางไดปฏิบัติเชนนั้น ตามสติกําลัง พวกเขามี
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ความเพลิดเพลินในกรรมของตน เชื่อฟงถอยคําของ
เรา มีฉนั ทะอัธยาศัย นอมไปในความเปนพระพุทธเจา
พากันบูชาพระเจดียทราย ในกาลนั้น เทพบุตรผูมี
ยศใหญ จุติจากชั้นดุสิต บังเกิดในพระครรภของ
พระมารดา หมื่นโลกธาตุหวั่นไหว เรายืนอยูในที่
จงกรมไมไกลอาศรม ศิษยทุกคนไดมาประชุมพรอม
กันในสํานักของเรา ถามวา แผนดินบันลือลั่น ดุจ
โคอุสภะ คํารนดุจมฤคราช รองดุจจระเข จักมีผล
เปนอยางไร ? เราตอบวา พระสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคใดที่เราประกาศ ณ ทีใ่ กลพระสถูป คือ
กองทราย บัดนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจาผูมีโชค เปน
ศาสดาพระองคนั้น เสด็จลงสูพระครรภพระมารดา
แลว.
เราแสดงธรรมแกพวกศิษยเหลานั้นแลว กลาว
สดุดีพระมหามุนี สงศิษยของตนไปแลว นั่งขัดสมาธิ
และกําลังของเราก็สิ้นไป ดวยความเจ็บไขอยางหนัก
เราระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดพระองคนั้น
ทํากาลกิริยา ณ ที่นนั้ เอง ครั้งนัน้ ศิษยทุกคนพรอมกัน
ทําเชิงตะกอนแลว ยกซากศพของเราขึ้นเชิงตะกอน
พวกเขาลอมเชิงตะกอน
ประนมอัญชลีเหนือเศียร
อันลูกศรคือความโศกครอบงา พากันมาคร่ําครวญ
เมื่อศิษยเหลานั้น พิไรรําพันอยู เราไดไปใกลเชิงตะกอน สั่งสอนพวกเขาวา เราคืออาจารยของทาน
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ดูกอนทานผูมีปญญาดีทั้งหลาย ทานทั้งหลายอยาได
เศราโศกเลย ทานทั้งหลายไมควรเปนผูเกียจคราน
ควรพยายามในประโยชนของตน ทั้งกลางคืนและ
กลางวัน ทานทั้งหลายอยาไดประมาท ควรทําขณะ
เวลาใหถึงเฉพาะ เราพร่ําสอนศิษยของตนแลวกลับไป
ยังเทวโลก เราไดอยูในเทวโลกถึง ๑๘ กัป ไดเปน
พระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง และไดเสวยสมบัติใน
เทวโลกเกิน ๕๐๐ ครั้ง ในกัปที่เหลือเราไดทองเที่ยว
ไปอยางสับสน แตก็ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง
การกอเจดียทราย ในเดือนที่ดอกโกมุทบาน ตนไม
เปนอันมากตางก็ออกดอกบาน ฉันใด เราเปนผูอัน
พระศาสดาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญใหบานแลวในสมัย
ฉันนั้นเหมือนกัน ความเพียรของเรานําธุระนอยใหญ
ไป นํามาซึ่งธรรมอันเปนแดนเกษมจากโยคะ เราตัด
กิเลสเครื่องผูก ดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะ
อยู ในกัปที่แสน แตภัทรกัปนี้ เราไดสรรเสริญพระพุทธเจาใด ดวยการสรรเสริญนั้น เราไมรจู ักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการสรรเสริญ . เราเผากิเลสทั้งหลายแลว
ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว
ดังนี้.
ก็ภิกษุและสามเณรทั้งหลายผูเปนปุถุชน ไมรูวาทานพระสิริมาเถระ
ผูมีอภิญญา ๖ เปนพระอริยะจึงไมยกยอง จะพูดคุยอะไรกัน ก็พากันตําหนิ
เพราะความที่ทานเปนผูมีลาภนอย โดยที่ชาวโลกไมสนใจ. แตเมื่อจะยกยอง
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ก็พากันสรรเสริญพระสิรวิ ัฑฒเถระ เพราะความที่ทานเปนผูอันชาวโลก
เคารพนับถือ โดยความที่ทานเปนผูมีปจจัยลาภ. พระเถระคิดวา ธรรมดาผูที่
ควรตําหนิ กลับมีผูกลาวสรรเสริญ และผูที่ควรสรรเสริญกลับถูกกลาวตําหนิ
นี้พึงเปนโทษของความเปนปุถุชน ดังนี้ เมื่อจะตําหนิความเปนปุถุชน จึง
ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
ถาตนมีจิตไมตั้งมั่น ถึงชนเหลาอื่นจะสรรเสริญ
ชนเหลาอื่นก็สรรเสริญเปลา เพราะตนมีจิตไมตั้งมั่น
ถาตนมีจิตตั้งมั่นดีแลว ถึงชนเหลาอื่นจะติเตียน ชน
เหลาอืน่ ก็ติเตียนเปลา เพราะตนมีจิตตั้งมั่นดีแลว
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปเร ความวา คนอื่นจากตน ชื่อวา คนอื่น
ก็คนพาลทั้งหลายที่นอกจากบัณฑิต ทานประสงคเอาวา เปนคนอื่นในคาถานี้
อธิบายวา แมจะสรรเสริญก็เหมือนตําหนิไมเปนประมาณ เพราะคนเหลานั้น
กลาวโดยไมรู คือ โดยไมตรึกตรอง. บทวา น แปลวา ซึ่งบุคคลนั้น.
บทวา ปสสนฺติ ความวา อีกอยางหนึ่ง คนเหลาอื่น
ชมเชยบุคคลผูไมมีจริง ไมเปนจริงนั่นแหละ โดยยกยองคุณที่ไมมีจริงไม
เปนจริง วา ภิกษุชื่อโนน เปนผูไดฌาน หรือวาเปนพระอริยะ เพราะความไมรู
หรือเพราะความเปนผูมีตัณหาวิบัติ. ก็ จ ศัพททมี่ ีอยูในคาถานี้นั้น มีการ
นอมเขามาในตนเปนอรรถ. ดวย จ ศัพทนั้น ทานแสดงความนี้วา ก็คน
เหลาอื่นยอมสรรเสริญบุคคลนั้น ก็แลการสรรเสริญนั้น เปนเพียงการสรรเสริญ
ของคนเหลานั้น แตไมเปนที่ตั้งแหงความสรรเสริญ ในบุคคลผูมีจิตไมตั้งมั่น
นั้น.
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บทวา อตฺตา เจ อสมาหิโต ความวา บุคคลเหลาอื่นยอมสรรเสริญ
บุคคลใด ถาบุคคลนั้นคือตนนี้ มีจิตไมตั้งมั่น คือไมประกอบไปดวยมรรคสมาธิ
ผลสมาธิ หรือเพียงอุปจารสมาธิและอัปปมาสมาธิเทานั้น อธิบายวา ถาตน
เปนผูมีจิตฟุงซาน คือมีจิตหมุนไปผิด เพราะความที่กิเลสทั้งหลาย อันเปน
ปฎิปกษตอความตั้งใจมั่น อันตนยังละไมได ก็พระเถระแสดงความไมมีคุณ
คือ สมาธินิมิต ดวยบทวา อสมาหิโต นี้.
บทวา โมฆ แสดงถึงภาวะของนปุงสกลิงค ดุจในประโยคมีอาทิวา
วิสม จนฺทิมสุริยา ปริวตฺตนฺติ พระจันทรและพระอาทิตย ยอมหมุนไป
ไมเสมอกัน.
บทวา ปเร ปสสนฺติ ความวา คนเหลาใดยอมสรรเสริญบุคคลนั้น
คือคนที่มีจิตไมตั้งมั่น คนเหลานั้นยอมสรรเสริญเปนโมฆะ คือเปลา ไดแก
หามูลมิได. เพราะเหตุไร ? เพราะคนมีจิตไมตั้งมั่น อธิบายวา เพราะเหตุ
ที่จิตของบุคคลนั้นไมตั้งมั่น.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่สองดังตอไปนี้ บทวา ครหนฺติ ความวา
ยอมติเตียน คือนินทา ไดแก กลาวโทษพระอริยเจา และบุคคลผูไดฌาน
เพราะความไมรูของตน หรือเพราะความมุงราย โดยการชี้แจงถึงความเปนผู
ไมประพฤติปฏิบัติ หรือโดยมุงทําลายคุณ โดยนัยมีอาทิวา ภิกษุชื่อโนน ไม
หมั่นประกอบความเพียร โดยที่สุดแมเพียงชั่วเวลารีดนมโค มากไปดวยการ
ปรนเปรอรางกาย ยินดีในการนอนหลับ ยินดีในการพูดสิ่งที่ไรประโยชน
ยินดีดวยการคลุกคลีดวยหมูคณะอยู ดังนี้. คําที่เหลือพึงทราบโดยปริยาย ที่
ขาพเจากลาวไวแลวในคาถาที่ ๑. เมื่อพระเถระประกาศความที่ตนเปนผูหมด
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กิเลส และความที่พระสิริวัฑฒเถระยังมีกิเลส ดวยคาถาเหลานี้อยางนี้แลว
พระสิริวัฑฒเถระฟงคําเปนคาถานั้นแลว เกิดความสลดใจ เริ่มตั้งวิปสสนา
ยังประโยชนตนใหบริบูรณแลวตอกาลไมนานนัก และบุคคลผูติเตียนทั้งหลาย
ก็ยังพระเถระใหอดโทษแลว.
จบอรรถกถาสิริมาเถรคาถา
จบวรรควรรณนาที่ ๒
ในอรรถกถาเถรคาถา ชื่อวา ปรมัตถทีปนี

ในวรรคนี้ รวมพระเถระได ๑๐ รูป คือ
๑. พระมหาจุนทเถระ ๒. พระโชติทาสเถระ ๓. พระเหรัญญกานิ
เถระ ๔. พระโสมมิตตเถระ ๕. พระสัพพมิตตเถระ ๖. พระมหากาฬเถระ
๗. พระติสสเถระ ๘. พระกิมพิลเถระ ๙. พระนันทเถระ ๑๑. พระสิริมาเถระ และอรรถกถา.
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เถรคาถา ทุกนิบาต วรรคที่ ๓
๑. อุตตรเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอุตตรเถระ
[๒๗๘] ไดยินวา พระอุตตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ขันธทั้งหลาย เรากําหนดรูแลว ตัณหาเราถอน
ขึ้นแลว โพชฌงคเราเจริญแลว ความสิ้นไปแหง
อาสวะเราบรรลุแลว ครั้นเรากําหนดรูขนั ธทั้งหลาย
แลว ถอนขายคือตัณหาไดแลว ยังโพชฌงคใหเจริญ
แลว เปนผูไมมีอาสวะ จักนิพพาน.

วรรควรรณนาที่ ๓
อรรถกถาอุตตรเถรคาถา
คาถาของทานพระอุตตรเถระเริ่มตนวา ขนฺธา มยา ปริฺาตา.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลว ในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ เขาไปสั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ
เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา
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สิทธัตถะ ในกัปที่ ๙๔ แตภัตรกัปนี้ บรรลุความเปนผูรูแลว ไดเปนผูมีความ
เลื่อมใสในพระศาสดา ประกาศตนเปนอุบาสกแลว เรียกบรรดาผูเปนญาติของ
ตนมาประชุมกัน รวบรวมบูชาสักการะเปนอันมาก กระทําการบูชาพระ
ธาตุแลว.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิด
ในตระกูลพราหมณ เมืองสาเกต ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดนามวา อุตตระ
เจริญวัยแลว ไปสูพระนครสาวัตถี ดวยกรณียกิจบางประการเห็นยมกปาฎิหาริย
อันพระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําแลว ที่โคนไมคัณฑามพฤกษ (ตนมะมวง)
เลื่อมใสแลว เปนผูเจริญศรัทธายิ่งขึ้น ดวยเทศนากาฬการามสูตร บวชแลว
ไปสูพระนครราชคฤหกบั พระศาสดา อยูที่พระนครราชคฤหนั่นแหละ เริ่มตั้ง
วิปสสนา ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่
ทานกลาวไวในอปทานวา
เมื่อพระโลกนาถผูนําของโลก ทรงพระนามวา
สิทธัตถะ ปรินิพพานแลว เราไดนําพวกญาติของเรา
มาทําการบูชาพระธาตุ. ในกัปที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้
เราไดบูชาพระธาตุใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาพระธาตุ. เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรา
กระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระเปนผูมีอภิญญา ๖ แลว เมื่อพระศาสดาเสด็จประทับอยู
ในพระนครสาวัตถี ก็ออกจากกรุงราชคฤหไปพระนครสาวัตถี เพื่อจะทําพุทธอุปฏฐาก อันภิกษุทั้งหลายถามวา ดูกอนอาวุโส กิจแหงบรรพชิตอันทานให
ถึงที่สุดแลวหรือ ? เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล ไดกลาวคาถา ๒ คาถา
ความวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาที่ 101

ขันธทั้งหลายเรากําหนดรูแลว ตัณหาเราถอน
ขึ้นแลว โพชฌงคเราเจริญแลว ความสิน้ ไปแหง
อาสวะเราบรรลุแลว ครั้นเรากําหนดรูขันธทั้งหลาย
แลว ถอนขาย คือตัณหาไดแลว ยังโพชฌงคใหเจริญ
แลว เปนผูไมมีอาสวะ จักนิพพาน ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขนฺธา ไดแก อุปาทานขันธ ๕. บทวา
ปริฺาตา ความวา กําหนดรู คือยังทุกขสัจใหเจริญแลววา นี้ทุกข ทุกข
ยิ่งไปกวานี้ไมมี ดังนี้. ดวยบทวา ปริฺาตา นั้น ทานกลาวหมายถึงการ
ตรัสรู โดยการกําหนดรูทุกขอริยสัจ.
บทวา ตณฺหา ความวา กิเลสชาติ ชื่อวาตัณหา เพราะอรรถวา
สะดุง คือหวั่นไหว. บทวา สุสมูหตา แปลวา อันเราเพิกถอนขึ้นแลว
พระเถระกลาวถึงการตรัสรู ดวยการละสมุทัยสัจดวยบทวา สุสมูหตา นัน้ .
บทวา ภาวิตา มม โพชฺฌงฺคา ความวา ธรรม ๗ ประการชื่อวา
โพชฌงค เพราะเปนองคแหงธรรมสามัคคี มีสติเปนตน กลาวคือธรรมเปน
เครื่องตรัสรู หรือเพราะเปนองคแหงพระอริยบุคคล ผูพรอมเพรียงดวยธรรม
สามัคคีนั้น คือที่ทานกลาววาธรรมเปนเครื่องตรัสรู. ธรรมทัง้ หลายอันนับ
เนื่องแลวในมรรคกลาวคือ สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิและ
อุเบกขา อันเราเจริญแลว คือใหเกิดแลว ไดแก เพิ่มพูนแลว. ก็ในคาถานี้
พึงทราบวา ธรรมในองคมรรคทั้งปวงก็ดี โพธิปกขิยธรรมทั้งหมดก็ดี พึง
ทราบวา ทานถือเอาแลว ดวยศัพทวาโพชฌังคะ เพราะเปนประเภทธรรมที่
ไปรวมกับโพชฌงคนั้น. พระเถระแสดงความถึงพรอมเฉพาะซึ่งภาวนา แหง
มรรคสัจดวยบทวา ภาวิตา มม โพชฺฌงฺคา นี้เหมือนกัน.
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บทวา ปตฺโต เม อาสวกฺขโย ความวา อสังขตธรรม อันได
นามวา อาสวักขยะ เพราะเปนที่สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย มีกามาสวะเปนตน
อันเราถึงแลว คือบรรลุแลว. พระเถระกลาวความถึงพรอมเฉพาะ ซึ่งการ
ทําใหแจงนิโรธสัจ ดวยบทวา ปตฺโต เม อาสวกฺขโย นี.้ พระเถระ
แสดงสมบัติคือ สอุปาทิเสสนิพพานของตน ดวยคํามีประมาณเทานี้.
ก็บัดนี้ พระเถระ เมื่อจะแสดงสมบัติคืออนุปาทิเสสนิพพาน จึงกลาว
คาถาที่ ๒ ดวยคํามีอาทิวา โสห ดังนี้.
คาถาที่ ๒ นั้น มีอธิบายดังนี้ เรานั้น รูแ ลว คือ กําหนดรูขันธ
ทั้งหลาย โดยนัยดังกลาวแลวอยางนี้ และเมื่อกําหนดรูอยางนั้นแลว จึงถอน
คือยกขึ้นซึ่งตัณหาอันไดนามวา ชาลินี เพราะมีขายกลาวคือความเกิดบอย ๆ
มีอาการรอยรัดเหลาสัตวไว ในอัตภาพของตนและอัตภาพของคนอื่น ใน
อายตนะภายในและอายตนะภายนอก อันตางโดยประเภทมีอดีตเปนตน จาก
จิตสันดานของเรา เมื่อยกขายคือตัณหานั้นขึ้นไดอยางนั้น ก็ยังโพชฌงคมี
ประเภทดังกลาวแลวใหเจริญ คือยังโพชฌงคเหลานั้นใหถึงความบริบูรณดวย
ภาวนา ตอแตนั้นไป จึงเปนผูไมมีอาสวะตั้งอยูแลว บัดนี้ เราจักนิพพาน
คือจักดับรอบ ดวยการดับแหงจิตดวงสุดทาย เหมือนเปลวไฟหมดเชื้อดับไป
ฉะนั้น.
จบอรรถกถาอุตตรเถรคาถา
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๒. ภัททชิเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระภัททชิเถระ
[๒๗๙] ไดยินวา พระภัตทชิเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
พระเจาปนาทะมีปราสาททอง กวางโยชนกึ่ง
สูง ๒๕ โยชน มีชั้นพันชั้น รอยพื้น สลางสลอน
ไปดวยธง แวดลอมไปดวยแกวมณี สีเขียวเหลือง
ในปราสาทนั้น มีคนธรรพ ประมาณ ๖,๐๐๐ แบง
เปน ๗ พวก พากันฟอนรําอยู.

อรรถกถาภัททชิเถรคาถา
คาถาของทานพระภัททชิเถระ เริ่มตนวา ปนาโท นาม โส ราชา.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยนิ วา พระเถระนี้เกิดในตระกูลพราหมณ ในกาลของพระผูมีพระ
ภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ บรรลุความเปนผูรูแลว เรียนจบศิลปวิทยา
ของพราหมณทั้งหลาย ละกามทั้งหลายแลว บวชเปนดาบส ใหเขาสรางอาศรม
อยูที่ชัฎปา วันหนึ่ง เห็นพระศาสดาเสด็จไปโดยอากาศ เปนผูมีใจเลื่อมใส ยืน
ประคองอัญชลีอยู. พระศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของดาบสแลว เสด็จลงจาก
อากาศ. ดาบสนอมเอาน้ําผึ้ง เหงาบัว เนยใส และน้ํานม เขาไปถวายแด
พระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความอนุเคราะหดาบส จึง
ทรงรับไวตรัสอนุโมทนา แลวเสด็จหลีกไป.
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ดวยบุญกรรมนั้น เขาบังเกิดในภพดุสิต ดํารงอยูในดุสิตพิภพนั้นจน
ตลอดอายุ แตนั้นก็ทองเที่ยววนไปเวียนมาอยูแตในสุคติภพเทานั้น (เกิด)
เปนเศรษฐี มีทรัพยมาก ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา
วิปสสี ยังภิกษุสงฆ ๖๘.๐๐๐ ใหฉันภัตตาหาร แลวใหครองไตรจีวร.
เขาบําเพ็ญกุศลเปนอันมากอยางนี้แลว บังเกิดในเทวโลก ดํารงอยู
ในเทวโลกนัน้ จนตลอดอายุ จุติจากเทวโลกนั้นแลวบังเกิดในมนุษย เมื่อโลก
วางจากพระพุทธเจา ก็บํารุงพระปจเจกพุทธเจา ประมาณ ๕๐๐ ดวยปจจัย
๔ จุติจากมนุษยโลกแลว บังเกิดในราชตระกูล สืบราชสมบัติมาโดยลําดับ
บํารุงพระปจเจกพุทธเจา (ของพระองค) ผูบรรลุปจ เจกโพธิญาณดํารงอยูแลว
เมื่อพระปจเจกพุทธเจาปรินิพพานแลว เก็บพระธาตุมากอพระเจดียบูชา เขา
กระทําบุญนั้น ๆ ไวในภพนั้น ๆ อยางนี้แลว เกิดเปนบุตรคนเดียวของ
ภัตทิยเศรษฐี ผูมีสมบัติ ๘๐ โกฏิ ในภัตทิยนคร ในพุทธุปบาทกาลนี้ ได
มีนามวา ภัททชิ ไดยินมาวา อิสริยสมบัติ โภคสมบัติ และบริวารสมบัติ
เปนตนของทาน ไดมีเหมือนของพระโพธิสัตวในภพสุดทาย.
ในครัง้ นั้น พระศาสดาทรงจําพรรษาอยูในพระนครสาวัตถี เสด็จไป
ภัททิยนคร พรอมกับภิกษุสงฆหมูใหญ เพื่อจะทรงสงเคราะหภัททชิกุมาร
ทรงคอยความแกกลาแหงญาณ ของภัททชิกุมาร จึงประทับอยู ณ ชาติยาวัน.
แมภัททชิกุมาร นั่งอยูบนปราสาทชั้นบน เปดสีหบัญชรมองดู เห็นมหาชน
เดินทางไปฟงธรรมในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา จึงถามวา มหาชนกลุม
นี้ไปที่ไหน ? ทราบเหตุนั้นแลว ไปสูสํานักของพระศาสดา ดวยบริวารเปน
อันมาก แมเอง ฟงธรรมอยู ทั้ง ๆ ที่ประดับประดาไปดวยอาภรณทั้งปวง
ยังกิเลสทั้งมวลใหสิ้นไป บรรลุพระอรหัตแลว. สมดังคาถาประพันธที่ทาน
กลาวไวในอปทานวา
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ครัง้ นั้น เราลงสูสระโบกขรณี ที่ชางนานาชนิด
เสพแลว ถอนเหงาบัวในสระน้ํา เพราะเหตุจะกิน
สมัยนัน้ พระผูมพี ระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ผูตื่นแลว ทรงผากัมพลสีแดง สลัดผาบังสุกุล
เหาะไปในอากาศ เวลานั้น เราไดยินเสียงจึงแหงน
ขึ้นไปดู ไดเห็นพระผูนําโลก เรายืนอยูในสระโบกขรณีนนั่ แหละ ไดทลู ออนวอนพระผูนําโลกวา น้ําผึ้ง
กําลังไหลออกจากเกษรบัว น้ํานมและเนยใส กําลัง
ไหลจากเหงาบัว ขอพระพุทธเจาผูมีปญญาจักษุ โปรด
ทรงรับเพื่ออนุเคราะหแกขาพระองคเถิด ลําดับนั้น
พระสัมมาสัมพุทธเจาผูศาสดา ทรงประกอบดวยพระกรุณา มียศใหญ มีพระปญญาจักษุ เสด็จลงจากอากาศ
มารับภิกษาของเรา เพื่อความอนุเคราะห ครั้นแลว
ไดทรงทําอนุโมทนาแกเราวา ดูกอนทานผูมีบุญใหญ
ทานจงเปนผูมีความสุขเถิด คติจงสําเร็จแกทานดวยการ
ใหเหงาบัวเปนทานนี้ ทานจงไดสุขอันไพบูลยเถิด
ครั้นพระสัมพุทธชินเจา พระนามวา ปทุมุตตระ ตรัส
ฉะนี้แลว ไดทรงรับภิกษา แลวเสด็จไปในอากาศ
ลําดับนัน้ เราเก็บเหงาบัวจากสระนั้น กลับมายังอาศรม
วางเหงาบัวไวบนตนไม ระลึกถึงทานของเรา ครั้งนั้น
ลมพายุใหญตั้งขึ้นแลว พัดเปาใหสั่นสะเทือน อากาศ
ดังลั่นในเมื่อฟาผา ลําดับนั้น อสนีบาตไดตกลงมาบน
ศีรษะของเรา ในกาลนั้น เราก็นงั่ ตายอยู ณ ที่นั้นเอง
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เราเปนผูประกอบดวยบุญกรรม เขาถึงสวรรคชั้นดุสิต
ซากศพของเราตกไป สวนเรารื่นรมยอยูใ นเทวโลก
นางเทพอัปสร ๘๔,๐๐๐ นาง ลวนประดับประดาสวยงาม ตางก็บํารุงเราทุกเชาเย็น นี้เปนผลแหงการถวาย
เหงาบัว ครั้งนั้น เรามาสูกําเนิดมนุษย เปนผูถ ึงความสุข
ความบกพรองในโภคทรัพยไมมีแกเราเลย นี้เปนผล
แหงการถวายเหงาบัว เราอันพระสัมมาสัมพุทธเจา
ผูประเสริฐกวาทวยเทพ ผูคงที่ พระองคนั้นทรงอนุเคราะหแลว จึงเปนผูสิ้นอาสวะทั้งปวง บัดนี้ภพใหม
ไมมีอกี ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้ เราไดถวายเหงาบัว
ใดในกาลนั้น ดวยการถวายเหงาบัวนั้น เราไมรูจักทุคติ
เลย นี้เปนผลแหงการถวายเหงาบัว. เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจาเรากระทํา
สําเร็จแลว ดังนี้.
ก็เมื่อภัททชิกุมารนั้น บรรลุพระอรหัตแลว พระศาสดาตรัสเรียก
ภัททิยเศรษฐีมาวา บุตรของทาน ประดับตกแตงแลว ฟงธรรมอยู ตั้งอยูใน
พระอรหัตแลว ดวยเหตุนั้น การบวชของภัททชิกุมารนั้น ในบัดนี้เทานั้น
สมควรแลว ถาไมบวช จักตองปรินิพพาน ดังนี้. ทานเศรษฐี กราบทูลวา
เมื่อบุตรของขาพระองคยังเล็กอยูเชนนี้ ยังไมควรปรินิพพาน ขอพระองคจง
ทรงยังเขาใหบวชเถิด พระศาสดาทรงยังภัททชิกุมารใหบรรพชาแลวใหอุปสมบท
เสด็จประทับอยูในภัททิยนครนั้นตลอด ๗ วัน แลวเสด็จถึงโกฏิคาม ก็บาน
(โกฏิคาม) นั้นอยูใกลฝง แมน้ําคงคา ชาวบานโกฏิคาม บําเพ็ญมหาทานถวาย
ภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข.
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พระภัททชิเถระ พอเมื่อพระศาสดาทรงปรารภเพื่อจะทรงกระทําอนุโมทนา ก็ออกไปนอกบาน คิดวา เราจักออกจากสมาบัติ ในเวลาที่พระศาสดา
เสด็จมาใกลทางที่ฝงน้ําคงคา แลวนั่งเขาสมาบัติ. แมเมื่อพระมหาเถระทั้งหลาย
มาถึงก็ยังไมออกจากสมาบัติ ในเวลาที่พระศาสดาเสด็จมาแลวนั่นแหละจึงออก
ภิกษุผูเปนปุถุชนทั้งหลาย พากันกลาวยกโทษวา พระภัททชินี้ บวชไดไมนาน
เมื่อพระมหาเถระทั้งหลายมาถึง กลับเปนผูกระดางเพราะมานะ ไมยอมออกจาก
สมาบัติ พวกชาวโกฏิคาม ผูกเรือขนานจํานวนมากเพื่อพระศาสดาและภิกษุสงฆ
พระศาสดาทรงพระดําริวา เอาเถิด เราจักประกาศอานุภาพของพระภัททชิเถระ
ดังนี้แลว ประทับยืนบนเรือขนาน ตรัสถามวา ภัททชิอยูไหน ? พระภัททชิเถระ ขานรับวา ขาพระองคภัททชิอยูนี่พระพุทธเจาขา แลวเขาไปเฝาพระ
ศาสดา ประนมมือยืนอยูแลว พระศาสดาตรัสวา มาเถิดภัททชิ ทานจงขึ้น
เรือลําเดียวกันกับเรา พระภัททชิเถระ เหาะขึ้นแลวไปยืนอยูในเรือลําที่พระศาสดาประทับ ในเวลาที่เรือไปถึงกลางแมน้ําคงคา พระศาสดาตรัสวา
ภัททชิ รัตนปราสาทที่เธอเคยอยูในเวลาที่เธอเปนพระราชามีนามวา มหาปนาทะ
อยูตรงไหน ? พระภัททชิเถระกราบทูลวา จมอยูในที่นี้พระเจาขา. ตรัสวา
ภัททชิ ถาเชนนั้น เธอจงตัดความสงสัยของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย.
ในขณะนั้น พระเถระ ถวายบังคมพระศาสดาแลว ไปดวยกําลังฤทธิ์
ยกยอดปราสาทขึ้นดวยหัวแมเทาแลวชะลอปราสาท สูง ๒๕ โยชน เหาะขึ้น
บนอากาศ และเมื่อเหาะขึ้นได ๕๐ โยชน ก็ยกปราสาทขึ้นพนจากน้ํา ลําดับนั้น
ญาติทั้งหลายในภพกอนของทาน เกิดเปนปลาเปนเตาและเปนกบ ดวยความ
โลภอันเนื่องอยูในปราสาท เมื่อปราสาทนั้น ถูกยกขึ้นก็หลนตกลงไปในน้ํา
พระศาสดาเห็นสัตวเหลานั้นตกลงไป จึงตรัสวา ภัททชิ ญาติทั้งหลายของเธอ
จะลําบาก. พระเถระจึงปลอยปราสาท ตามคําของพระศาสดา ปราสาทกลับ
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ตั้งอยูในที่เดิมนั่นเทียว. พระศาสดาเสด็จถึงฝง อันภิกษุทั้งหลายทูลถามวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ปราสาทนี้ พระภัททชิเถระเคยอยูเมื่อไร พระเจาขา
จึงตรัสมหาปนาทชาดก แลวยังมหาชนใหดื่มน้ําอมฤต คือ พระธรรม. ก็พระเถระครั้นแสดงปราสาททอง อันตนเคยอยูอาศัยแลว พรรณนาดวยคาถาทั้ง ๒
พยากรณพระอรหัตผลวา
พระเจาปนาทะ มีปราสาททอง กวางโยชนกึ่ง
สูง ๒๕ โยชน มีชั้นพันชั้น รอยพื้น สรางสลอนไป
ดวยธง แวดลอมไปดวยแกวมณีสีเขียวเหลือง ใน
ปราสาทนั้น มีคนธรรพ ประมาณหกพัน แบงเปน
๗ พวก พากันฟอนรําอยู ดังนี.้
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปนาโท นาม โส ราชา ความวา
พระเถระแสดงตนเหมือนคนอื่น เพราะความเปนผูมีอัตภาพอันตรธานแลววา
ในอดีตกาลไดมีพระราชาทรงพระนามวา ปนาทะ อธิบายวาพระราชาพระองคนั้นแหละ ปรากฏพระนามวา พระเจามหาปนาทะ เพราะมีราชานุภาพมาก
และเพราะเปนผูประกอบไปดวยกิตติศัพท อันเกรียงไกรโดยนัยมีอาทิวา
จําเดิมแตเสวยราชย ทรงมีสมบัติคือพระอุตสาหะทุกเมื่อ ดังนี้.
บทวา ยสฺส ยูโป สุวณฺณิโย ความวา ปราสาทสําเร็จดวยทองนี้
ของพระราชาใด.
บทวา ตีริย โสฬสุพฺเพโธ ความวา กวางประมาณชั่วลูกศรตก
๑๖ ครั้ง ก็ปราสาทนั้นกวางประมาณกึ่งโยชน.
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บทวา อุจฺจมาหุ สหสฺสธา ความวา เบื้องบน คือ สวนสูงของ
ปราสาทนั้น พันชั้น คือ ประมาณพันชวงลูกศร ก็ปราสาทนั้นสูงประมาณ
๒๕ โยชน ก็ในคาถานี้ อาจารยบางพวกกลาวอธิบายวา เพื่อความสะดวกใน
การประพันธคาถาทานจึงทีฆะอหุเปนอาหุ ไดรปู เปนอาหุ.
บทวา สหสฺสกณฺโฑ ไดแก มีชนั้ พันชั้น.
บทวา สตเคณฺฑุ ความวา มีพื้น (หอคอย) หลายรอย.
บทวา ธชาลุ ความวา สมบูรณดวยธงที่ติดที่ปลายไมและธงปฎาก
เปนตน ที่เขาปกไวที่เนินเขาเปนตนนั้น ๆ.
บทวา หริตามโย ความวา สําเร็จดวยทองคําธรรมชาติ. แต
อาจารยบางพวกกลาววา คลายแกวมณีสีเขียวสดธรรมชาติ.
บทวา คนฺธพฺพา ไดแก นางฟอน.
บทวา ฉ สหสฺสานิ สตฺตธา ความวา คนธรรพประมาณ
๖,๐๐๐ แบงเปน ๗ กลุม พากันฟอนรํา เพื่อสรางความอภิรมยแกพระราชา
ในที่ทั้ง ๗ แหง.
คนธรรพเหลานั้น แมรายรําอยูอยางนี้ ก็ไมอาจทําพระราชาใหรื่นเริง
ได ลําดับนั้น ทาวสักกเทวราชจึงสงเหลานางเทพอัปสร ผูชํานาญในการ
รายรํา ไปใหแสดงมหรสพ ในครั้งนั้น พระราชาจึงทรงพระสําราญ ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาภัททชิเถรคาถา
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๓. โสภิตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระโสภิตเถระ
[๒๘๐] ไดยินวา พระโสภิตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราเปนผูมีสติ มีปญ
 ญา ปรารภความเพียรเปน
กําลัง ระลึกชาติกอ นได ๕๐๐ กัป ดุจคืนเดียว เรา
เจริญสติปฏฐาน ๔ โพชฌงค ๗ มรรค ๘ ระลึกชาติ
กอนได ๕๐๐ กัป ดุจคืนเดียว.

อรรถกถาโสภิตเถรคาถา
คาถาของทานพระโสภิตเถระ เริ่มตนวา สติมา ปฺวา. เรื่อง
ราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ เกิดในเรือนแหงตระกูล ในพระนคร
หงสาวดี ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ
เจริญวัยแลว ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงตั้ง
ภิกษุรูปหนึ่ง ในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย ผูไดบุพเพนิวาสญาณ กระทําความปรารถนามุงตําแหนงนั้น แมดวยตนเอง ทองเที่ยวไปใน
สุคติภพเทานั้น เกิดในตระกูลพราหมณ ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรง
พระนามวา สุเมธะ บรรลุนิติภาวะแลว ถึงความสําเร็จ ในภาควิชาการและ
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ศิลปศาสตรของพราหมณทั้งหลาย มีใจนอมไปในเนกขัมมะ ละฆราวาสวิสัย
แลวบวชเปนดาบส ใหเขาสรางอาศรมไวที่ชัฏแหงปา ใกลภูเขาหิมวันต ยัง
อัตภาพใหเปนไป ดวยมูลผลาผลในปา สดับขาวความบังเกิดขึ้นแหงพระ
พุทธเจา เขาไปเฝาพระศาสดา ที่ภัททวดีนคร ดวยการพักอยูรวมกันเพียง
ราตรีเดียวเทานั้น ก็เปนผูมีใจเลื่อมใส ชมเชยพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถา
๖ คาถา มีอาทิวา ตุว สตฺถา จ เกตุ จ พระองคเปนศาสดา เปน
จอมเกตุ ดังนี้ และพระศาสดาก็ทรงประกาศยกยองพระดาบส. ดวยบุญกรรม
นั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดในตระกูลพราหมณ
พระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้. คนทั้งหลายไดตั้งชื่อเขาวา โสภิตะ.
โดยสมัยตอมา เขาฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา ไดเปนผูมีจิตศรัทธา
บวชแลวเจริญวิปสสนา ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ และไดเปนผูมีวสีอันปฏิบัติ
แลว (มีความชํานาญพิเศษ) ในบุพเพนิวาสญาณ. สมดังคาถาประพันธที่
ทานกลาวไว ในอปทานวา
เราสรางอาศรมอยางสวยงามไว ณ ทิศทักษิณ
แหงภูเขาหิมวันต ครั้งนั้น เราแสวงหาประโยชนอัน
สูงสุด จึงอยูในปาใหญ เรายินดีดวยลาภและความ
เสื่อมลาภ คือดวยเหงามันและผลไม ไมเบียดเบียน
ใคร ๆ เที่ยวไป เราอยูคนเดียว ครั้งนัน้ พระสัม
พุทธเจา พระนามวา สุเมธะ เสด็จอุบัติขึ้นแลวใน
โลก พระองคกําลังรื้อขนมหาชน ประกาศสัจจะอยู
เรานี้ไดสดับขาวพระสัมพุทธเจา ถึงใคร ๆ ที่จะบอก
กลาวใหเรารูก็ไมมี เมื่อลวงไปได ๘ ป เราจึงได
สดับขาวพระนายกของโลก เรานําเอาไฟและฟนออก
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ไปแลว กวาดอาศรม ถือเอาหาบสิง่ ของออกจากปาไป
ครั้งนั้น เราพักอยูในบาน และนิคมแหงละคืน เขาไป
ใกลพระนครจันทวดี โดยลําดับ สมัยนั้น พระผูมีพระ
ภาคเจา ผูนําของโลกพระนามวา สุเมธะ กําลังรื้อขน
เปนอันมาก ทรงแสดงอมตบท เราไดผานหมูชนไป
ถวายบังคมพระชินเจา ผูเสด็จมาดี ทําหนังสัตว
เฉวียงบาขางหนึ่ง แลวสรรเสริญพระผูนําของโลกวา
พระองคเปนพระศาสดา เปนจอมเกตุ เปนธงชัยและ
เปนสายัญของหมูสตั ว เปนที่ยึดหนวง เปนที่พึ่ง
และเปนที่เกาะของหมูสัตว เปนผูสูงสุดกวาประชา.
พระองคเปนผูฉลาด เปนนักปราชญในทัสสนะ ทรง
ชวยประชุมชนใหขา มพนไปได ขาแตพระมุนี ผูอื่น
ที่จะชวยใหสัตวขามพนไปได ยิ่งกวาพระองคไมมีใน
โลก สาครแสนลึกที่สุด ก็พึงอาจที่จะประมาณได
ดวยปลายหญาคา ขาแตพระสัพพัญู สวนพระญาณ
ของพระองค ใคร ๆ ไมอาจประมาณไดเลย แผนดิน
ก็อาจทีจ่ ะวางในตราชั่งแลวกําหนดได ขาแตพระองค
ผูมีจักษุ แตสิ่งที่เสมอกับพระปญญาของพระองคไม
มีเลย อากาศก็อาจจะวัดไดดวยเชือกและนิ้วมือ ขา
แตพระสัพพัญู สวนศีลของพระองคใคร ๆ ไมอาจ
จะประมาณไดเลย น้ําในมหาสมุทร อากาศและพื้น
ภูมิภาค ๓ อยางนี้ ประมาณเอาได ขาแตพระองค
ผูมีจักษุ พระองคยอ มเปนผูอันใคร ๆ จะประมาณ
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เอาไมได เรากลาวสรรเสริญพระสัพพัญู ผูมีพระ
ยศใหญ ดวยคาถา ๖ คาถาแลว ประนมกรอัญชลี
ยืนนิ่งอยูในเวลานั้น พระพุทธเจาผูมีพระปญญาเสมอ
ดวยแผนดินเปนเมธีชั้นดี เขาขนานพระนามวาสุเมธะ
ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆแลว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ผูใดมีใจเลื่อมใส ไดกลาวสรรเสริญ
ญาณของเรา เราจักพยากรณผูนั้น ทานทั้งหลายจงฟง
เรากลาว ผูนี้จะรื่นรมยอยูในเทวโลก ๓๗ กัป จักเปน
จอมเทวดาเสวยราชสมบัติอยูในเทวโลก ๑,๐๐๐ ครั้ง
จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิเกิน ๑๐๐ ครั้ง และจักได
เปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณานับมิได
เขาเปนเทวดาหรือมนุษย จักเปนผูตั้งมั่นในบุญกรรม
จักเปนผูมีความดําริแหงใจไมบกพรอง มีปญญากลา
ในสามหมื่นกัป พระศาสดาทรงพระนามวา โคตมะ
ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้น
ในโลก ผูนี้จักไมมีความกังวล ออกบวชเปนบรรพชิต
จักบรรลุพระอรหัต แตอายุ ๗ ขวบ ในระหวางที่เรา
ระลึกถึงตน และไดบรรลุศาสนธรรม เจตนาที่ไมนา
รื่นรมยใจ เราไมรูจกั เลย เราทองเที่ยวไปเสวยสมบัติ
ในภพนอยภพใหญ ความบกพรองในโภคทรัพย ไมมี
แกเราเลย นี้เปนผลในการสรรเสริญพระญาณ ไฟ ๓
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กอง เราดับสนิทแลว เราถอนภพทั้งปวงขึ้นหมดแลว
เราเปนผูสิ้นอาสวะทุกอยางแลว บัดนี้ ภพใหมไมมีอีก
ในกัปที่สามหมื่น เราไดสรรเสริญพระญาณใดดวยการ
สรรเสริญนั้น เราไมรูจะจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ
สรรเสริญพระญาณ. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ
คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระ ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อระลึกถึงบุพเพนิวาสญาณ
ของตนโดยลําดับ ไดเห็นจนถึงอจิตตกปฏิสนธิ ในอสัญญภพ แตนั้นก็ไม
เห็นจิตตประวัติ ตลอด ๕๐๐ กัป เห็นเฉพาะในชาติสุดทายเทานั้น เมือ่
ตรวจดูอยูวา นี้อะไร 9 จึงเขาใจวา จักเปนอสัญญภพ ดวยสามารถแหงนัย
สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวดาผูมีอายุยืน
ชื่อวา อสัญญสัตวมีอยู พระโสภิตะ จุติจากอสัญญภพนั้นแลว มาบังเกิดใน
ภพนี้ เธอยอมรูภพนั่น โสภิตะ ยอมระลึกได พระศาสดาทรงเห็นความเปน
ผูฉลาดในการระลึกชาติ ของพระเถระผูระลึกชาติอยู ดวยสามารถแหงนัย
อยางนี้ จึงทรงตั้งพระเถระไวในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศ ของภิกษุผูระลึก
บุพเพนิวาสญาณ ก็ตอแตนั้นมา ทานพระโสภิตะนี้พิจารณาบุพเพนิวาสานุสติญาณ ของตนพรอมดวยคุณพิเศษ และขอปฏิบัติอันเปนปจจัยแหงบุพเพนิวาสานุสติญาณนั้น แลวเกิดความโสมนัส เมือ่ เปลงอุทานอันแสดงถึงเหตุทั้ง
สองนั้น ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
เราเปนภิกษุผูมีสติ มีปญญา ปรารภความเพียร
เปนกําลัง ระลึกชาติกอนได ๕๐๐ กัป ดุจคืนเดียว
เราเจริญสติปฏฐาน ๔ โพชฌงค ๗ มรรค ๘ ระลึกชาติ
กอนได ๕๐๐ กัป ดุจคืนเดียว ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สติมา ความวา ชื่อวาผูมีสติเพราะ
ความบริบูรณดวยสติปฏฐานภาวนา และเพราะถึงความไพบูลยแหงสติ อันถึง
พรอมแลวดวยกาลเปนที่ประชุมขึ้นเอง.
บทวา ปฺวา ความวา ชื่อวาผูมีปญญา เพราะความบริบูรณ
ดวยอภิญญา ๖ และเพราะถึงความบริบูรณดวยปญญา. ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
ทําลายกิเลสไดแลว. ภิกษุชื่อวา มีความเพียร คือพลธรรมอันปรารภแลว
เพราะมีพละ ๕ มีศรัทธาเปนตน และความเพียรอันประกอบดวยสัมมัปปธาน
๔ อยาง สําเร็จบริบูรณดีแลว. อธิบายวา แมถึงสติเปนตนจะเปนพลธรรม
ในคาถานี้ ทานก็ถือเอาศรัทธาเปนตน ดวยพลศัพท เหมือนในประโยควา
โคพลิพทฺธา ปฺุาณสมฺภารา โคพลิพัทธ เปนองคแหงบุญและ
ปญญา.
บทวา ปฺจ กปฺปสตานาห เอกรตฺตึ อนุสฺสรึ ความวา
ระลึกชาติกอนได ๕๐๐ กัป ดุจคืนเดียว ก็วิริยศัพทในคาถานี้ แสดงถึงการ
ลบออก ตัดออก พระเถระแสดงความที่ตนเปนผูชํานาญญาณ ในบุพเพนิวาสญาณ ดวยวิริยศัพทนี้.
บัดนี้ เพื่อจะแสดงขอปฏิบัติ อันเปนเหตุแหงความเปนผูมีสติเปนตน
ของตน และเปนเหตุใหสําเร็จบุพเพนิวาสญาณอันยอดเยี่ยมนั้น พระเถระจึง
กลาวคาถาที่ ๒ ดวยคํามีอาทิวา จตฺตาโร ดังนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๒ ดังตอไปนี้ บทวา จตฺตาโร
สติปฏาเน ไดแก สติปฏ ฐาน กลาวคือสติ อันเจือดวยโลกิยะและโลกุตระ
มี ๔ อยางโดยความตางแหงอารมณของตน มีกายานุปสสนาเปนตน. บทวา
สตฺต ไดแก โพชฌงค ๗. บทวา อฏ ไดแก มรรคมีองค ๘.
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อธิบายวา โพชฌงค ๗ ของพระอริยบุคคลผูมีจิตตั้งมั่นดีแลว ใน
สติปฏฐานทั้งหลาย ยอมถึงความบริบูรณดวยภาวนาแนนอน มรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ อันประเสริฐ ก็เหมือนกัน.
สมจริงดังที่พระธรรมเสนาบดี สารีบุตร กลาวไววา ในบรรดา
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ อันประกอบดวยโกฏฐาส ๗ เมื่อโกฏฐาส
หนึ่ง ถึงความบริบูรณแหงภาวนา ขึ้นชื่อวาโกฏฐาสนอกนี้ จะไมถึงความ
บริบูรณดวยภาวนาไมมี เพราะพระบาลีมีอาทิวา พระอริยบุคคลผูมีจิตตั้งมั่น
ดีแลว ในสติปฏฐาน ๔ ยังโพชฌงค ๗ ใหเจริญแลว ตามความเปนจริง
ดังนี้. บทวา ภาวย ความวา มีการเจริญเปนเหตุ. คําที่เหลือมีนัยดังกลาว
แลวทั้งนั้น.
จบอรรถกถาโสภิตเถรคาถา

๔. วัลลิยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระวัลลิยเถระ
[๒๘๐] ไดยินวา พระวัลลิยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
สิ่งใดอันบุคคลผูมีความเพียรมั่นพึงทํา กิจใดอัน
บุคคลผูปรารถนาจะตรัสรูพึงทํา เราจักทํากิจนั้น ๆ
ไมใหผิดพลาดตามคําพร่ําสอน ขอทานจงดูความเพียร
ความบากบั่นของเรา อนึ่ง ขอทานจงบอกหนทางอัน
หยั่งลงสูอมตมหานิพพานใหเรา เราจักรูด วยปญญา
เหมือนกระแสแหงแมน้ําคงคาไหลไปสูสาคร ฉะนั้น.
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อรรถกถาวัลลิยเถรคาถา
คาถาของทานพระวัลลิยเถระ เริ่มตนวา ย กิจฺจ ทฬฺหวิริเยน.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ เกิดในตระกูลพราหมณ ในกาลของพระผูมี
พระภาคเจา ทรงพระนามวา สุเมธะ บรรลุนิติภาวะแลว ถึงความสําเร็จ
ในวิชาและศิลปศาสตร ละสมบัติ ๘๐ โกฎิ บวชเปนดาบส ใหเขาสราง
อาศรมไวที่ริมฝงน้ําแหงหนึ่ง ทีช่ ัฏปาใกลเชิงเขา แลวอยู เห็นพระศาสดา
ผูเสด็จเขาไป เพื่อจะทรงอนุเคราะหตน มีใจเลื่อมใส ลาดหนังเสือ (เปน
อาสนะ) ถวาย บูชาพระผูมีพระภาคเจา ผูประทับนั่งบนหนังเสือนั้น ดวย
ดอกไมและจันทน ถวายผลมะมวง แลวถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ.
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงประกาศสมบัติอันจะพึงได เพราะถวายอาสนะที่
ประทับนั่ง ทรงกระทําอนุโมทนาแกดาบสแลวเสด็จหลีกไป.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดใน
ตระกูลพราหมณ ในพระนครไพศาลี ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดนามวา กัณหมิตร
เจริญวัยแลว เห็นพุทธานุภาพในคราวที่พระศาสดาเสด็จไปพระนครไพศาลี
ไดมีจิตศรัทธาบวชในสํานักของพระมหากัจจานเถระ ทานเปนผูมีปญญาออน
และยอหยอนในความเพียร อาศัยเพื่อนสพรหมจารี ผูมีความรูอยูตลอดกาลนาน.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็เรียกทานตามลักษณนิสัยวา วัลลิยะ นั้นเทียว
เพราะเหตุที่ทานไมอาศัยภิกษุผูเปนบัณฑิตบางรูป ก็ไมสามารถจะเจริญ
งอกงามได เหมือนเถาวัลย ถาไมอาศัยบรรดาพฤกษชาติ มีตนไมเปนตน
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บางชนิด ก็ไมสามารถจะเจริญเติบโคไดฉะนั้น. แตในเวลาตอมา ทานเขาไป
หาพระเวณุทัตตเถระ ตั้งอยูในโอวาทของพระเถระแลว เปนผูมีสติสัมปชัญญะ
อยู เมื่อจะถามพระเถระถึงลําดับแหงขอปฏิบัติ เพราะมีญาณแกกลา จึงได
กลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
สิ่งใดอันบุคคลผูมีความเพียรมั่นพึงทํา กิจใดอัน
บุคคลปรารถนาจะตรัสรูพึงทํา เราจักทํากิจนั้น ๆ
ไมใหผิดพลาด ตามคําพร่ําสอนของทาน จงดูความ
เพียรความบากบัน่ ของเรา อนึง่ ขอทานจงบอกหนทาง
อันหยัง่ ลงสูอมตมหานิพพานใหเรา เราจักรูดวย
ปญญา เหมือนกระแสแหงแมน้ําคงคาไหลไปสูสาคร
ฉะนั้น ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย กิจฺจ ทฬฺหวิริเยน ความวา สิ่งใด
อันบุคคลผูมีความเพียรมั่น คือมีความขยันขันแข็งพึงทํา ไดแก กิจใดอันบุคคล
พึงทํา คือพึงปฏิบัติดวยความเพียรมั่น หรือดวยการเอาใจใสธุระของบุรุษ.
บทวา ย กิจฺจ โพทฺธุมิจฺฉตา ความวา กิจใดอันบุคคลผูปรารถนา
เพื่อจะรูคือตรัสรู คือใครจะแทงตลอดอริยสัจ ๔ หรือพระนิพพานนั่นแหละ
พึงกระทํา.
บทวา กริสฺส นาวรชฺฌิสฺส ความวา บัดนี้ เราจักทํากิจนั้น ๆ
ไมใหผิดพลาด คือ จักปฏิบัติตามคําสั่งสอน.
บทวา ปสฺส วิริย ปรกฺกม ความวา พระเถระแสดงความเปนผูใคร
เพื่อจะทําของตน ดวยคําวา ทานจงดูความพยายามชอบ อันไดนามวา " วิริยะ "
เพราะกระทําถูกตองตามวิธี ในธรรมตามที่ปฏิบัติอยู และไดนามวา ปรักกมะ
เพราะกาวไปขางหนา ไมใชแตเพียงเชื่อเทานั้น.
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พระเถระเรียกพระเวณุทัตตเถระ ผูใหกรรมฐาน ผูเปนกัลยาณมิตร
วา ตว (ทาน).
บทวา มคฺคมกฺขาหิ ความวา ทานจงบอกอริยมรรค. อธิบายวา
จงบอกกรรมฐานคือสัจจะ ๔ อันยังโลกุตรมรรคใหถึงพรอม.
บทวา อฺชส ไดแก ทางตรง โดยเปนทางสายกลาง เพราะไม
จดทางอันเปนสวนสุด ๒ อยาง.
บทวา โมเนน ไดแก ญาณ คือ มรรคปญญา.
บทวา โมนิสฺส ความวา จักรู คือ จักแทงตลอด ไดแกจักบรรลุ
พระนิพพาน.
บทวา คงฺคาโสโตว สาคร ความวา กระแสแหงแมน้ําคงคา
ไมเบื่อหนายไหลลงสูสาครคือสมุทร โดยสวนเดียว ฉันใด พระวัลลิยเถระก็
ฉันนั้น ขอกรรมฐานกะพระเถระวา ขาพเจาประกอบเนือง ๆ ซึ่งกรรมฐาน
จักบรรลุถึงพระนิพพาน ดวยมรรคญาณ เพราะฉะนั้น ทานจงบอกกรรมฐาน
นั้น แกขาพเจา.
พระเวณุทัตตเถระ ฟงคําขอนั้น แลว ไดใหกรรมฐานแกทานพระวัลลิยเถระ. แมทานพระวัลลิยเถระ หมั่นประกอบเนือง ๆ ซึง่ กรรมฐาน
ขวนขวายวิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถา
ประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราละเบญจกามคุณอันนารัก นารื่นรมยใจ และ
ละทรัพยประมาณ ๘๐ โกฎิแลว บวชเปนบรรพชิต
ครั้น บวชแลว ไดเวนการทําความชั่วดวยกาย ละความ
ประพฤติชั่วดวยวาจา อยูแทบฝงแมน้ํา พระพุทธเจา
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ผูประเสริฐสุด ไดเสด็จมาหาเราผูอยูคนเดียว เราไม
รูจักวาเปนพระพุทธเจา เราไดทําปฏิสันถาร ครั้นทํา
ปฏิสันถารแลว จึงไดทูลถามถึงพระนามและพระโคตรวา ทานเปนเทวดาหรือคนธรรพ หรือเปนทาว
สักกปุรนิ ททะ ทานเปนใคร หรือเปนบุตรของใคร
หรือเปนทาวมหาพรหมมาในทีน่ ี้ ยอมสวางไสวไป
ทั่วทิศ เหมือนพระอาทิตยอุทัยฉะนั้น ขาแตทานผู
นิรทุกข จักรมีกําพันหนึ่งปรากฏที่เทาของทาน ทาน
เปนใคร เปนบุตรของใคร เราจักรูจักทานอยางไร
ขอทานจงบอกชื่อและโคตร บรรเทาความสงสัยของ
เราเถิด พระพุทธเจาตรัสตอบวา เราไมใชเทวดา
ไมใชคนธรรพ ไมใชทาวสักกปุรินททะ และความ
เปนพรหมก็หามีแกเราไม เราสูงสุดกวาพรหมเหลานั้น
ลวงวิสยั ของพรหมเหลานั้น เราไดทําลายเครื่องผูกพัน
คือกามไดแลว เผากิเลสเสียหมดสิ้น บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดมแลว. เราไดสดับพระดารัสของพระองค
แลว จึงไดกราบทูลวา ขาแตพระมหามุนี ถาพระองค
เปนพระสัพพัญู พุทธเจา ขอเชิญพระองคประทับ
นั่งเถิด ขาพระองคจะขอบูชาพระองค ขอพระองค
จงทําที่สุดทุกข แกขาพระองคเถิด.
เราไดลาดหนังเสือถวายพระศาสดาแลว พระผูมี
พระภาคเจาประทับนั่งเหนือหนังเสือนั้น ดังสีหราช
นั่งอยูทซี่ อกภูเขาฉะนั้น เราขึ้นภูเขาเก็บเอาผลมะมวง
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ดอกรังอันสวยงาม และแกนจันทนอันมีคามาก เรา
ถือประคองของทั้งหมด เขาไปเฝาพระผูนําของโลก
ถวายผลไมแดพระพุทธเจา แลวเอาดอกรังบูชา ก็เรา
มีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส มีปต ิอันไพบูลย ไดเอา
แกนจันทนลูบไลแลว ถวายบังคมพระศาสดาผูนําของ
โลก พระนามวา สุเมธะ ประทับนั่งบนหนังเสือ เมื่อ
จะยังเราใหราเรง ไดทรงพยากรณกรรมของเราใน
ครั้งนั้นวา ดวยการถวายผลไมกับของหอม และ
ดอกไมทั้งสองอยางนี้ ผูนี้จักรืน่ รมยอยูในเทวโลก
๒,๕๐๐ กัป เขาจักเปนผูมีความดําริทางใจไมบกพรอง
ยังอํานาจใหเปนไป ในกัปที่ ๒,๖๐๐ จักไปสูค วาม
เปนมนุษย จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ผูท รง
มหิทธิฤทธิ์ มีมหาสมุทรทั้ง ๔ เปนขอบเขต วิสสุกรรม
เทพบุตร นิรมิตพระนคร อันมีนามวา เวภาระ จัก
ใหพระนครนั้นสําเร็จดวยทองลวน ๆ ประดับประดา
ดวยรัตนะนานาชนิด เขาจักทองเที่ยวไปยังกําเนิด
ทั้งหลาย โดยอุบายนี้เทียว เขาจักเปนผูถึงความสุข
ในทุกภพ คือในความเปนเทวดาหรือมนุษย เมื่อถึง
ภพสุดทาย เขาจักเปนบุตรพราหมณ จักออกบวช
เปนบรรพชิต จักเปนผูถึงฝงแหงอภิญญา ไมมีอาสวะ
ปรินิพพาน พระสัมพุทธเจา ทรงพระนามวา สุเมธะ
ผูนําของโลก ครั้นตรัสดังนี้ เมื่อเรากําลังเพงดูอยู
ไดเสด็จเหาะไปในอากาศ ดวยกรรมที่ทําไวดีแลวนั้น
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และดวยความตั้งเจตนาไว เราละรางมนุษยแลว ได
เขาถึงสวรรคชั้นดุสิต จุติจากดุสิตแลว ไปเกิดใน
ครรภของมารดา ในครรภที่เราอยู ไมมีความบกพรอง
ดวยโภคทรัพยแกเราเลย เมื่อเรายังอยูในครรภของ
มารดา ขาว น้ํา โภชนาหารเกิดตามความปรารถนา
แกมารดาของเราตามใจชอบ เราออกบวชเปนบรรพชิต
แตอายุ ๕ ขวบ เมื่อปลงผมเสร็จเราก็ไดบรรลุพระอรหัต เราคนหาบุรพกรรมอยู ก็มิไดเห็นโดยกัปที่
ใกล ๆ (แต) เราระลึกถึงกรรมของเราไดถึง ๓๐,๐๐๐
กัป ขาแตพระองคผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพระองค
ขอนอบนอมแดพระองค ขาพระองคอาศัยคําสอนของ
พระองค จึงไดบรรลุบทอันไมหวั่นไหว ในกัปที่
๓๐,๐๐๐ เราบูชาพระสัมพุทธเจาพระองคใด ดวยการ
บูชานั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชา
พระพุทธเจา. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล
ก็ไดกลาวคาถาเหลานี้แหละ ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาวัลลิยเถรคาถา
*

*

ในอปทานเรียกชื่อวา จันทนมาลิยเถรคาถา
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๕. วีตโสกเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระวีตโสกเถระ
[๒๘๒] ไดยินวา พระวีตโสกเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ชางกัลบกเขามาหาเรา ดวยคิดวา จักตัดผม
ของเรา เราจึงรับเอากระจกจากชางกัลบกนั้นมาสองดู
รางกาย รางกายของเรานี้ไดปรากฏเปนของวางเปลา
ความมืดคืออวิชชา ในกายอันเปนตนเหตุแหงความ
มืดมน ไดหายหมดสิ้นไป กิเลสดุจผาขี้ริ้วทั้งปวง เรา
ตัดขาดแลว บัดนี้ ภพใหมมิไดมี.
อรรถกถาวีตโสกเถรคาถา
คาถาของทานพระวีตโสกเถระ เริ่มตนวา เกเส เม โอลิขิสฺสนฺติ.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมบุญมากมายไวในภพนั้น ๆ เกิดในตระกูลพราหมณ ในกาล
ของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สิทธัตถะ ถึงความสําเร็จในวิชา
และศิลปศาสตรของพราหมณ แลวละกามทั้งหลาย บวชเปนฤๅษี อันหมูฤๅษี
เปนอันมากแวดลอมแลว อยูในปา สดับขาวความบังเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจา
ราเริงยินดีแลว ดําริวา พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาทั้งหลาย หาโอกาสเฝา
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ไดยาก อุปมาเหมือนดอกมะเดื่อ เราควรเขาเฝาในบัดนี้แหละ ดังนี้แลว
แลวเดินทางไปเฝาพระศาสดาพรอมกับบริษัทหมูใหญ เมือ่ เหลือทางอีกหนึ่ง
โยชนครึ่งจะถึงก็ลมปวยถึงความตาย โดยสัญญา อันสงไปแลวในพระพุทธเจา
บังเกิดในเทวโลก ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
เกิดเปนนองชายคนเล็กของพระเจาธรรมาโศกราช ในที่สุดแหงปพุทธศักราช
๒๑๘ ในพุทธุปบาทกาลนี้. ทานไดมีพระนามวา วีตโสกะ.
วีตโสกราชกุมาร เจริญวัยแลว ถึงความสําเร็จในวิชาและศิลปศาสตร
ที่พึงศึกษารวมกับขัตติยกุมารทั้งหลายแลว (ศึกษาจนแตกฉานเชี่ยวชาญ)
แกลวกลาในสุตตันตปฎกและในพระอภิธรรมปฎก ทั้ง ๆ ที่เปนคฤหัสถ โดย
อาศัยพระคิริทัตตเถระ วันหนึ่งรับกระจกจากมือของชางกัลบก ในเวลาปลง
พระมัสสุ มองดูพระวรกาย เห็นอวัยวะที่มีหนังเหี่ยวและผมหงอกเปนตน
บังเกิดความสลดพระทัย ยังจิตใหหยั่งลงในวิปสสนา แลวยกขึ้นสูภาวนา เปน
พระโสดาบัน บนอาสนะนั้นเอง บวชในสํานักของพระคิริทัตตเถระ แลว
บรรลุพระอรหัตตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวใน
อปทานวา
เราเปนคนเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท
ชานาญในคัมภีรทานายมหาปุริสลักษณะ คัมภีรอิติ
หาสะพรอมดวยคัมภีรนิคัณฑุศาสตรและคัมภีรเกตุภศาสตร ครั้งนั้นพวกศิษยมาหาเราปานดังกระแสน้ํา
เราไมเกียจคราน บอกมนตแกศิษยเหลานั้นทั้งกลาง
วันและกลางคืน ในกาลนั้น พระสัมพุทธเจา ทรง
พระนามวา สิทธัตถะ เสด็จอุบตั ิขึ้นในโลก พระองค
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ทรงกําจัดความมืดมิดใหพินาศแลว ยังแสงสวางคือ
พระญาณใหเปนไป ครั้งนั้น ศิษยของเราคนหนึ่ง ได
บอกแกศิษยทั้งหลายของเรา พวกเขาไดฟงความนั้น
จึงไดบอกเรา เราคิดวา พระสัพพัญูพุทธเจา ผูเปน
นายกของโลก เสด็จอุบัติขึ้นแลว ชนยอมอนุวัตรตาม
พระพุทธเจาพระองคนั้น เราไมมีลาภ พระพุทธเจา
ทั้งหลาย เปนผูมีการอุบัติเลิศลอย มีจักษุ ทรงยศใหญ
ไฉนหนอ เราพึงเขาไปเฝาพระพุทธเจา ผูป ระเสริฐสุด
เปนผูนําของโลก เราถือหนังเสือผาเปลือกไมกรอง
และคนโทน้ําของเราแลว ออกจากอาศรม เชิญชวน
พวกศิษยวา ความเปนผูนําโลกหาไดยาก เหมือนกับ
ดอกมะเดื่อ กระตายในดวงจันทร หรือเหมือนกับน้ํา
นมกา ฉะนั้น พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก
แมความเปนมนุษยก็หาไดยาก และเมื่อความเปนผูนํา
โลก และความเปนมนุษยทั้งสองอยางมีอยู การได
ฟงธรรมก็หาไดยาก พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
พวกเราจักไดดวงตาอันเปนของพวกเรา มาเถิดทาน
ทั้งหลาย เราจักไปยังสํานักของพระพุทธเจา ดวยกัน
ทุกคน ศิษยทุกคนแบกคนโทน้ํา นุงหนังเสือทั้งเล็บ
พวกเขาเต็มไปดวยภาระ คือ ชฎา พากันออกไปจากปา
ใหญในครั้งนั้น พวกเขามองดูประมาณชั่วแอก แสวง
หาประโยชนอันสูงสุด เดินมาเหมือนลูกชาง เปนผู
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ไมสะดุง ประหนึ่งไกรสรสีหราช ฉะนั้น เขาทั้งหลาย
ไมมีความสะดุง หมดความละโมบ มีปญญา มีความ
ประพฤติสงบ เทีย่ วเสาะแสวงหาโมกขธรรม ไดพากัน
เขาไปเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด (กอนจะถึงที่หมาย) เหลือระยะทางอีกหนึ่งโยชนครึ่ง เราเกิดเจ็บ
ปวยขึน้ เราระลึกถึงพระพุทธเจา ผูประเสริฐสุดแลว
ตาย ณ ที่นั้น ในกัปที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้ เราได
สัญญาใดในกาลนั้น ดวยการไดสัญญานั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงสัญญาในพระพุทธเจา. เราเผา
กิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา
เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล
ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
ชางกัลบกเขามาหาเรา ดวยคิดวา จักตัดผมของเรา
เราจึงเอากระจก จากชางกลับนั้น มาสองดูดูรางกาย
รางกายของเรามิไดปรากฏเปนของเปลา ความมืดคือ
อวิชชาในกาย อันเปนตนเหตุแหงความมืดมน ได
หายหมดสิ้นไป กิเลสดุจผาขี้ริ้วทั้งปวง เราตัดขาด
แลว บัดนี้ภพใหมมิไดมี ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เกเส เม โอลิขิสฺลนฺติ กปฺปโก
อุปสงฺกมิ ความวา ในเวลาที่เราเปนคฤหัสถ ในเวลาโกนหนวด ชาง
กัลบก คือชางทําผม คิดวา จักตัด จะแตงผมของเรา จึงเขามาหาเรา โดย
เตรียมจะตัดผมเปนตน. บทวา ตโต ไดแก จากชางกัลบกนั้น. บทวา

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

สรีร ปจฺจเวกฺขิสฺส ความวา พิจารณารางกายที่ชราครอบงําแลว ดวยตน
เองวา รางกายของเราถูกชราครอบงําแลวหนอ ดังนี้ ดวยมุข คือการดูนิมิต
บนใบหนา ที่มีผมหงอกและหนังเหี่ยวยนเปนตน ในกระจก ไดทั่วทั้งราง.
ก็เมื่อพิจารณาอยูอยางนี้ รางกายของเราก็ปรากฏเปนของวางเปลา
คือรางกายของเราไดปรากฏ คือเห็นชัดวาเปนของวางเปลา จากสภาพตาง ๆ
มีสภาพที่เที่ยง ยั่งยืนและเปนสุข เปนตน. เพราะเหตุไร ? เพราะความมืด
คืออวิชชาในกาย อันเปนตนเหตุแหงความมืดมน ไดหายหมดสิ้นไป อธิบายวา
คนทั้งหลาย ที่อยูในอํานาจของความมืด ในกายของตน ดวยความมืดกลาว
คือ อโยนิโสมนสิการใด เมื่อไมเห็นสภาพมีสภาพที่ไมงามเปนตน แมมีอยู
ยอมถือเอาอาการวาเปนของงามเปนอันไมมีอยู ความมืดคืออวิชชา ในกาย
อันเปนตนเหตุแหงความมืดมน คือเปนที่ตั้งแหงการกระทําความมืดนั้น ได
หายหมดสิ้นไป ดวยแสงสวางแหงญาณ กลาวคือ โยนิโสมนสิการ ตอจาก
นั้น กิเลสดุจผาขี้ริ้วทั้งปวง เราก็ตัดไดขาด คือกิเลสทั้งหลายอันไดนามวา
โจฬา เพราะเปนดุจพวกโจร โดยการเขาไปตัดภัณฑะคือกุศล หรือเปนดุจ
ผาขี้ริ้ว เพราะความเปนทอนผาเกา ๆ ที่เขาทิ้งแลวในกองขยะเปนตน โดย
เปนเศษผาที่ติดลูกไฟ (หรือ) โดยเปนผาที่คนดีไมตองการ เพราะความเปน
ของอันอิสรชน คือคนเจริญรังเกียจ อันเราตัดขาดแลว ก็เพราะความที่
กิเลสเพียงดังผาขี้ริ้วเหลานั้น เปนของอันเราเพิกถอนไดแลว ดวยมรรคอัน
เลิศ นั่นแล บัดนี้ภพใหมจึงมิไดมี ไดแกการจะไปเกิดในภพใหม ไมมีอกี
ตอไป.
จบอรรถกถาวีตโสกเถรคาถา
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๖. ปุณณมาสเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระปุณณมาสเถระ
[๒๘๓] ไดยินวา พระปุณณมาสเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราละนิวรณ ๕ เพื่อบรรลุความเกษมจากโยคะ
แลวถือเอาแวนธรรม คือญาณทัสสนะของตน สองดู
รางกายนี้ทั่วทั้งหมด ทั้งภายในภายนอกรางกาย ของ
เรานี้ ปรากฏเปนของวางเปลา ทั้งภายในและภายนอก.
อรรถกถาปุณณมาสเถรคาถา
คาถาของพระปุณณมาสเถระ เริ่มตนวา ปฺจ นีวรเณ หิตฺวา.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ติสสะ บรรลุนิตภิ าวะแลว วันหนึ่ง เมื่อ
พระศาสดา ประทับอยูในปา คลองบังสุกุลจีวรไวที่กิ่งไม แลวเสด็จเขาไปสู
พระคันธกุฎี เขาถือธนู เขาไปสูชัฏปา เห็นผาบังสุกุลจีวรของพระศาสดา
แลวมีใจเลื่อมใส วางธนูแลวระลึกถึงพระพุทธคุณไหวผาบังสุกุล.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
บังเกิดในตระกูลกุฎมพี ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้. ไดยินวา
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ในวันที่เขาเกิด ภาชนะทุกอยางในเรือนนั้น ไดเต็มบริบูรณไปดวยถั่วเขียว
อันสําเร็จไปดวยทองและรัตนะทั้งหลาย เขาเจริญวัยแลว มีครอบครัว เมื่อ
บุตรคนที่หนึ่งเกิดแลว สละฆราวาสวิสัย บวชอยูในอาวาสใกลบาน เพียร
พยายามอยู ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ แลว. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวใน
อปทานวา
พระผูมีพระภาคเจาผูสยัมภู ทรงเปนบุคคลผูเลิศ
พระนามวา ติสสะ ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว พระพิชิตมาร
ทรงวางบังสุกุลจีวรไวแลว เสด็จเขาสูพระวิหาร เรา
สะพายธนูที่มีสายและกระบอกน้ํา ถือดาบเขาปาใหญ
ครั้งนั้น เราไดเห็นบังสุกุลจีวร ซึ่งแขวนอยูบนยอดไม
ในปานัน้ จึงวางธนูลง ณ ที่นั้นเอง ประนมกรอัญชลี
เหนือเศียรเกลา เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส และ
มีปติเปนอันมาก ระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
แลวไดไหวบังสุกุลจีวร ในกัปที่ ๙๒ แตภัทรกัปนี้
เราไดไหวบังสุกุลจีวรใด ดวยการไหวบังสุกุลจีวรนั้น
เราไมรจู ักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการไหว (บังสุกุล
จีวร). เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของ
พระพุทธเจาเรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระ เปนผูมีอภิญญา ๖ แลว เขาไปสูพระนครสาวัตถี
ถวายบังคมพระศาสดาแลว อยูในปาชา ก็เมื่อทานไปไดไมนานนัก บุตร
ของทานก็ไดทํากาละ มารดาของทารกสดับขาววา พระเถระมาแลว มีความ
ประสงคจะยังพระเถระใหสึกดวยคิดวา พระราชาอยาริบสมบัติของเราผูหาบุตร
มิไดนี้ไปเลย ไปสูสํานักของพระเถระดวยบริวารเปนอันมาก ทําการปฏิสันถาร
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แลว เริ่มจะประเลาประโลม. พระเถระยืนอยูในอากาศ เพื่อจะใหนางรูความ
ที่ตนเปนผูปราศจากราคะแลว เมื่อจะแสดงธรรมแกนาง ดวยมุขคือการประกาศ
ขอปฏิบัติ ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
เราละนิวรณ ๕ เพื่อบรรลุความเกษมจากโยคะ
แลวถือเอาแวนธรรม คือญาณทัสสนะของตน สองดู
รางกายนี้ทั่วทั้งหมด ทั้งภายใน ภายนอก รางกาย
ของเรานี้ ปรากฏเปนของวางเปลาทั้งภายในและภายนอก ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฺจ นิวรเณ หิตฺวา ความวา ละ
คือ กําจัด นิวรณ ๕ มีกามฉันทะเปนตน ดวยการบรรลุฌาน.
บทวา โยคกฺเขมสฺส ปตฺติยา ความวา เพื่อบรรลุพระนิพพาน
อันเปนแดนเกษมจากโยคะทั้งหลาย ๔ มีกามโยคะเปนตน คือ อันโยคะเหลานั้น
ไมเขาไปประทุษรายแลว.
บทวา ธมฺมาทาส ไดแก แวนอันเปนองคธรรม. อธิบายวา
กระจก ยอมสองใหเห็นคุณและโทษในรูปกายของผูมองดูอยูฉันใด แวนธรรม
กลาวคือวิปสสนาก็ฉันนั้น ชื่อวาเปนญาณทัสสนะ เพราะเปนเหตุใหรูความ
แตกตางแหงสามัญญลักษณะของธรรมทั้งหลาย ยอมสองใหเห็นคุณในกาย
ที่ชื่อวาโดยแตกตางกัน เพราะแจกแจงสังกิเลสธรรมอยางแจมแจง และยัง
การละสังกิเลสธรรมนั้นใหสําเร็จ สําหรับทานที่พิจารณาเห็นอยู ดวยเหตุนั้น
พระเถระจึงกลาววา
ธมฺมาทาส คเหตฺวาน
าณทสฺสนมตฺตโน
ปจฺจเวกฺขึ อิม กาย สพฺพ สนฺตรพาหิร
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ถือเอาแวนธรรม คือ ญาณทัสสนะของตน
สองดูรางกายนี้ทั่วทั้งหมด ทั้งภายในภายนอก.
คือ ถือเอาแวนธรรม แลวพิจารณาโดยเฉพาะวา ไมเที่ยงบาง
เปนทุกขบาง เปนอนัตตาบาง เห็นรางกา คือ อัตภาพของเรานี้ อันเปน
ที่ประชุมแหงธรรม ชื่อวาทั้งภายในภายนอก เพราะความเปนอายตนะที่เปนไป
ในภายในและภายนอก ทั้งหมดคือไมมีสวนเหลือ ดวยญาณจักษุ ก็เราผูเห็น
อยูอยางนี้ ทั้งภายในและภายนอก ไดแก รางกายคืออัตภาพ กลาวคือขันธปญจกะ ที่เวนสาระมีความเที่ยงเปนตน จึงชื่อวาเปนของวางเปลา เราไดเห็น
แลวตามความเปนจริงดวยญาณจักษุ.
แทจริง ขันธปญจกะแมทั้งสิ้น ทานเรียกวากาย ดังในประโยคมีอาทิวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กายนี้ เปนที่มาประชุมของคนเขลา ผูอันอวิชชาครอบงํา
แลว ประกอบแลวดวยตัณหาอยางนี้.
ก็พระเถระเมื่อจะแสดงความที่ตนเปนผูมีกิจอันกระทําสําเร็จแลววา
ขันธปญจกะใดแลอันเราพึงเห็นในกายนี้ ขันธปญจกะนั้นอันเราเห็นแลว ไมมี
สวนใดๆ ของขันธปญจกะนั้นที่เราจะตองเห็นอีก ดังนี้ พยากรณพระอรหัตผล
แลว ดวยบทวา อทิสฺสถ นี.้
พระเถระแสดงธรรมแกหญิงผูเปนภรรยาเกาดวยคาถาเหลานี้ อยางนี้แลว ยังนางใหตั้งอยูในสรณคมนและศีลทั้งหลายแลวสงไป.
จบอรรถกถาปุณณมาสเถรคาถา
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๗. นันทกเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระนันทกเถระ
[๒๘๔] ไดยินวา พระนันทกเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
โคอาชาไนยที่ดี ถึงพลาดแลวก็ตั้งตัวได ได
ความสังเวชอยางยิ่งแลว ไมยน ยอ นําภาระตอไปได
ฉันใด ทานทั้งหลายจงทรงจําขาพเจาไววา เปนอาชาไนยผูสมบูรณดว ยทัศนะ เปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนบุตรผูเกิดแตอุระแหงพระพุทธเจา.
อรรถาถกานันทกเถรคาถา
คาถาของทานพระนันทกเถระ เริ่มตนวา ยถาป ภทฺโท อาชฺโ.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ กระทําบุญไวในภพนั้น ๆ บังเกิดในปจจันตประเทศ ในกาลของ
พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สิขี บรรลุนิตภิ าวะแลว เปนนายพรานปา
เที่ยวไป วันหนึ่ง เห็นที่สําหรับจงกรมของพระศาสดา แลวมีจิตเลื่อมใส เกลีย่ ทราย (ใหเสมอ).
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
บังเกิดในตระกูลแหงคฤหบดี ในจัมปานคร ในพุทธุปบาทกาลนี้ คนทั้งหลาย
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ตั้งชื่อเขาวา นันทกะ. สวนพี่ชายของเขาชื่อวา ภรตะ ประวิติตอนตนของเขา
จักแจมแจงในเรื่องตอไป แมเขาทั้งสองบรรลุนติ ิภาวะแลว ฟงขาววาทานพระโสณโกฬิวิสะบวชแลว พูดกันวา แมขึ้นชื่อวา พระโสณะเปนสุขุมาลชาติ
เห็นปานนั้น ก็ยังบวช เราทั้งสองจะมัวลังเลอยูใย ? ดังนี้ บวชแลว บรรดา
พระเถระสองพี่นองนั้น พระภรตเถระ เจริญวิปสสนาแลวไดเปนผูมีอภิญญา ๖
ตอกาลไมนานนัก.
สวนพระนันทกเถระ ไมอาจจะยังวิปสสนาใหกาวสูงขึ้นไดกอนเพราะ
เหตุที่กิเลสทั้งหลายมีกําลัง ไดแกกระทํากรรมในวิปสสนาอยางเดียว ลําดับนั้น
พระภรตเถระ รูอาสยกิเลสของพระนันทกเถระผูนองชายประสงคจะเปนที่พึ่ง
พํานัก จึงใหพระนันทกเถระเปนปจฉาสมณะ (พระติดตาม) ออกจากวิหารแลว
นั่งที่ใกลทาง บอกวิปสสนากถาแลว.
ก็โดยสมัยนั้น เมื่อพวกกองเกวียนเดินทางไป วัวที่เขาเทียมเกวียน
ตัวหนึ่ง ไมสามารถจะยกเกวียนขึ้นในที่ ๆ เปนหลมไดลมลง. ลําดับนั้น
นายกองเกวียนจึงปลดมันออกจากเกวียน แลวใหหญาและน้ําดื่ม ใหพักเหนื่อย
แลวเทียมที่แอกอีก ลําดับนั้น โคพักหายเหนื่อยแลว พอมีกาํ ลัง ก็ยกเกวียน
นั้นขึ้นจากที่หลมใหตั้งอยูในทางได.
ลําดับนั้น พระภรตเถระ จึงแสดงโคนั้นเปนตัวอยางแกพระนันทกะวา
ดูกอนอาวุโสนันทกะ เธอเห็นการกระทําของโคนี้หรือไม เมื่อพระนันทกะ
ตอบวา เห็นขอรับ จึงกลาววา เธอจงใครครวญความขอนี้ใหจงดี พระนันทกเถระ กระทําโคนั้นแหละใหเปนอารมณวา โคนี้พักเหนื่อยแลว ยอมยกของ
หนักออกจากที่ซึ่งเปนหลมได ฉันใด แมเราก็พึงยกตนออกจากหลมคือสงสาร
ฉันนั้น ดังนี้แลว การทํากรรมในวิปส สนา บรรลุพระอรหัตตอกาลไมนานนัก.
สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
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เมื่อกอนเราเปนพรานเนื้อ เราเที่ยวหาเนื้อสมัน
อยูในอรัญราวปา ไดพบที่จงกรม เรามีจิตเลื่อมใส
มีใจโสมนัส กอบเอาทรายใสพกมาโรยลง ในที่จงกรม
ของพระสุคตเจาผูมีสิริ ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้
เราไดโรยทราย (ในที่จงกรม) ดวยกรรมนั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงทราย. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว
ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว
ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล
ในสํานักของพระภรตเถระผูเปนพี่ชายของตน ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
โคอาชาไนยที่ดี ถึงพลาดแลวก็ตั้งตัวได ได
ความสังเวชอยางยิ่งแลว ไมยนยอ นําภาระตอไปได
ฉันใด ทานทั้งหลายจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
อาชาไนย ผูสมบูรณดวยทัศนะ เปนสาวกของพระสัมมาสัมพุพธเจา เปนบุตรผูเกิดแตอุระแหงพระพุทธเจา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภิยฺโย ลทฺธาน สเวค อทีโน วหเต
ธุร ความวา ไดความสลดใจวา การไมนําภาระอันมาถึง (เฉพาะ) นี้ไปนั้น
เปนสิ่งไมเหมาะสําหรับเราผูมีกําลังและความเพียรโดยชาติเลย ดังนี้แลว เปนผู
ไมยนยอ คือ มีใจไมทอถอย ไดแก มีจิตไมหอเหี่ยว. อีกอยางหนึ่ง ปาฐะวา
อลีโน (ก็มี). ความก็อันนั้นแหละ คือ นําไป ไดแก เข็นไปซึ่งธุระคือภาระ
ของตนโดยยิ่ง คือ ยิ่งกวาประมาณไดบอย ๆ. บทที่เหลือมีนัยดังกลาวไวใน
อรรถกถาแหงรมณียวิหาริเถรคาถา หนหลังแลวทั้งนั้น.
จบอรรถกถานันทกเถรคาถา
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๘. ภรตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระภรตเถระ
[๒๘๕] ไดยินวา พระภรตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
มาเถิดนันทกะ เราจงพากันไปยังสํานักของพระ
อุปชฌายะเถิด เราจักบันลือสีหนาท เฉพาะพระพักตร
ของพระพุทธเจา ผูประเสริฐ พระผูมีพระภาคเจาผู
ผูเปนมุนี มีความเอ็นดูเรา
ทรงใหบรรพชาเพื่อ
ประโยชนอันใด ประโยชนอันนั้น เราก็ไดบรรลุแลว
ความสิน้ ไปแหงสังโยชนทั้งปวง เราก็ไดบรรลุแลว.
อรรถกถาภรตเถรคาถา
คาถาของทานพระภรตเถระ เริ่มตนวา เอหิ นนฺทก คจฺฉาม.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินมาวา พระเถระนี้ เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผู
มีพระภาคเจา ทรงพระนามวา อโนมทัสสี บรรลุนิติภาวะแลว วันหนึ่ง
ถือเอาคูแหงรองเทา นาพึงใจและนาดู มีสัมผัสที่ออนนุม สวมใสสบาย
เดินทางไป เห็นพระศาสดากําลังทรงจงกรมอยู มีใจเลื่อมใส นอมเอารองเทา
เขาไปถวาย กราบทูลวา ขอพระผูมีพระภาคเจา จงทรงสวมรองเทา อันจะ
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พึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข แกขาพระองคตลอดกาลนาน.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงสวมรองเทา เพื่อจะทรงอนุเคราะหเขา.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิด
ในตระกูลแหงคฤหบดี ในจัมปานคร ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา
ภรตะ. เขาบรรลุนิติภาวะแลว ฟงความที่พระโสณเถระบวชแลว เกิดความ
สลดใจวา แมขึ้นชื่อวา พระโสณเถระก็ยังบวช ดังนี้ แลวออกบวช กระทํา
บุรพกิจเสร็จแลว กระทํากรรมในวิปสสนา ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ ตอกาล
ไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไว ในอปทานวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา อโนมทัสสี
เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานรชน มีพระจักษุ
เสด็จออกจากที่ประทับสําราญกลางวันแลว เสด็จขึ้น
ถนน เราสวมรองเทาที่ทําอยางดีออกเดินทางไป ณ ที่
นั้น เราไดเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา งามนาดูนาชม
เสด็จดําเนินดวยพระบาทเปลา เรายังจิตของตนให
เลื่อมใส ถอดรองเทาออกวางไวแทบพระบาท แลว
กราบทูลวา ขาแตพระสุคตผูเปนมหาวีรบุรษุ เปนใหญ
เปนผูนําชั้นพิเศษ ขอเชิญพระองคทรงสวมรองเทา
เถิด ขาพระองคจักไดผลจากรองเทาคูนี้ ขอความ
ตองการของขาพระองคจงสําเร็จเถิด พระผูมีพระภาค
เจาทรงพระนามวา อโนมทัสสี เชษฐบุรษุ ของโลก
ประเสริฐกวานรชน ทรงสวมรองเทาแลว ไดตรัส
พระดํารัสนี้วา ผูใดเลื่อมใสถวายคูแหงรองเทาแกเรา
ดวยมือทั้งสองของตน เราจักพยากรณผูนั้น ทานทั้ง
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หลายจงฟงเรากลาว เทวดาทุก ๆ องคไดทราบพระ
พุทธดํารัสแลว มาประชุมกัน ตางก็มีจิตปติ ดีใจ
เกิดความโสมนัส ประนมกรอัญชลี พระผูม พี ระภาค
เจาไดตรัสวา เพราะการถวายรองเทานี้แล ผูนี้จักเปน
ผูถึงความสุข จักเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๕ ครั้ง
จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๑,๐๐๐ ครั้ง และจัก
ไดเปนพระเจาประเทศราช อันไพบูลย โดยคณนา
นับมิได ในกัปซึ่งนับไมถวน แตภัทรกัปนี้ สกุลโอกากราช จักสมภพพระศาสดา มีพระนามวา โคดม
จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ผูนจี้ ักเปนทายาทในธรรม
ของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมเนรมิต จักกําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว จักเปนผูไมมี
อาสวะ ปรินิพพาน ผูนี้เกิดในเทวโลก หรือในมนุษยโลก จักเปนผูมีปญญา จักไดยานอันเปรียบดวยยาน
ของเทวดา ปราสาท วอ ชาง ที่ประดับประดาแลว
และรถที่เทียมแลวดวยมาอาชาไนย ยอมเกิดปรากฏ
แกเราทุกเมื่อ แมเมือ่ เราออกบวช ก็ไดออกบวชดวย
รถ ไดบรรลุพระอรหัต เมื่อกําลังปลงผม นี้เปนลาภ
ของเรา เราไดดีแลว คือ การคาขายเราไดประกอบ
ถูกทางแลว เราถวายรองเทาคูหนึ่ง จึงไดบรรลุบทอัน
ไมหวั่นไหว ในกัปอันประมาณมิได นับแตภัทรกัป
นี้ เราไดถวายรองเทาใด ดวยการถวายรองเทานั้น
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เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายรองเทา.
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจาเรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระผูมีอภิญญา ๖ แลว เมื่อพระนันทกเถระผูเปนนองชาย
ของตน กระทําการพยากรณพระอรหัตผล โดยนัยดังกลาวแลวในหนหลัง
เมื่อจะบอกถึงความปริวิตก อันเกิดขึ้นแลว แกพระนันทกเถระวา บัดนี้แม
พระนันทกะ ก็เปนพระอรหัตแลว เอาเถิด เราแมทั้งสองไปสูสํานักของพระ
ศาสดาแลว จักกราบทูลความที่เราทั้งสองเปนผูมีพรหมจรรยอันอยูจบแลว
ดังนี้ ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
มาเถิดนันทกะ เราจงพากันไปยังสํานักของพระ
อุปชฌายเถิด เราจักบันลือสีหนาท เฉพาะพระพักตร
ของพระพุทธเจาผูประเสริฐ พระผูมีพระภาคเจาผู
เปนมุนีมีความเอ็นดูเรา ทรงใหบรรพชาเพื่อประโยชน
อันใด ประโยชนอนั นั้นเราก็ไดบรรลุแลว ความสิ้น
ไปแหงสังโยชนทั้งปวง เราก็ไดบรรลุแลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นนฺทก เปนอาลปนะ (คําเรียกรอง).
บทวา เอหิ เปนคําเรียกใหพระนันทกเถระมายังสํานักของตน. บทวา คจฺฉาม
เปนคําชวนใหพระนันทกเถระ กระทํากิจที่ควรทํารวมกับตน.
บทวา อุปชฺฌายสฺส หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา อธิบายวา
พระสัมมาสัมพุทธเจา สมควรเรียกขานวาเปนพระอุปชฌายโดยพิเศษ เพราะ
ทรงเขาไปเพงโทษนอยและโทษใหญ ของสัตวโลกพรอมทั้งเทวโลก โดยทรง
ตรวจดูอัธยาศัย อนุสัย และจริตเปนตน ของสัตวทั้งหลายตามความเปนจริง
ดวยพระสมันตจักษุ และดวยพุทธจักษุ เพื่อจะแสดงถึงประโยชนของการไป
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พระเถระจึงกลาววา สีหนาท นทิสฺสาม พุทฺธเสฏสฺส สมฺมุขา เรา
จะบันลือสีหนาท เฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจา ผูประเสริฐ ดังนี้.
อธิบายวา เราจักบันลืออรรถพจนอันชื่อวา สีหนาท เพราะเปนการบันลือ
อยางไมเกรงขาม โดยการประมวลมาซึ่งคุณพิเศษตามความเปนจริงตอหนา
คือเฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจา คือพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูชื่อวา
ประเสริฐที่สุด เพราะความเปนผูสูงสุดกวาสัตวทั้งปวง นั้นแล หรือประเสริฐ
สุดกวาทานผูรูทั้งหลาย มีสาวกของพระพุทธเจาเปนตน.
ก็พระเถระเมื่อจะแสดงความเปนผูประสงคจะบันลือสีหนาท จึง
กลาวคาถามีอาทิวา ยาย ดังนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่สองดังตอไปนี้ บทวา ยาย ความวา
เพื่อประโยชนอันใด อธิบายวา เพื่อขอปฏิบัติอันสมควรแกประโยชนอันใด.
บทวา โน เทากับ อมฺหาก แปลวา แกเราทั้งหลาย. บทวา อนุกมฺปาย
ความวา พระผูมีพระภาคเจา. ยังเราแมทั้งสองใหบรรพชา คือใหบวช ดวย
ทรงอนุเคราะห. บทวา มุนี ไดแก พระผูมีพระภาคเจา. บทวา โส โน
อตฺโถ อนุปฺปตฺโต มีอธิบายวา ประโยชนนั้น ไดแกพระอรหัตผล อัน
เปนที่สิ้นไปแหงสังโยชนทั้งปวง อันเราทั้งหลาย คือเราทั้งสอง ถึงแลวโดย
ลําดับ คือบรรลุแลว.
จบอรรถกถาภรตเถรคาถา
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๙. ภารทวาชเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระภารทวาชเถระ
[๒๘๖] ไดยินวา พระภารทวาชเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ธีรชนผูมีปญ
 ญา ชนะมารพรอมทั้งพาหนะแลว
ชื่อวาผูชนะสงครามยอมบันลือสีหนาท ดังราชสีหใน
ถ้ําภูเขา ฉะนั้น เราไดทําความคุนเคยกับพระศาสดา
แลว พระธรรมกับพระสงฆ เราไดบูชาแลว และ
เราปลาบปลื้มใจ เพราะเห็นบุตรหมดอาสวะกิเลส
แลว.

อรรถกถาภารทวาชเถรคาถา
คาถาของทานพระภารทวาชเถระ เริ่มตนวา นทนฺติ เอว สปฺปฺา.
เรื่องราวของทานเปนอยางไ ร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกัปที่ ๓๑ แต
ภัทรกัปนี้ บรรลุนิติภาวะแลว วันหนึ่งเห็นพระปจเจกพุทธเจา นามวา
สุมนะ เที่ยวบิณฑบาต มีใจเลื่อมใส ไดถวายผลวัลลิการะ อันสุกงอม.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิด
ในตระกูลพราหมณ กรุงราชคฤห ในพุทธุปบาทกาลนี้ มีชื่อตามโคตรปรากฏ
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วา ภารทวาชะ. เขาเจริญวัยแลว อยูครองเรือนไดบุตรคนหนึ่ง เขาไดตั้ง
ชื่อบุตรวา กัณหทินนะ ในเวลาที่กัณหทินนกุมาร บรรลุนติ ิภาวะแลว
เขาสงเธอไปยังกรุงตักกศิลา ดวยสั่งวา ลูกเอย เจาจงไปศึกษาศิลปวิทยาใน
สํานักของอาจารยชื่อโนน แลวจงกลับมา. กัณหทินนพราหมณ เดินทางไป
ในระหวางทาง ไดพระมหาเถระรูปหนึ่ง ซึ่งเปนสาวกของพระศาสดา เปน
กัลยาณมิตร ฟงธรรมในสํานักของพระมหาเถระแลว ไดเปนผูมีศรัทธาจิต
บวชแลว กระทําบุรพกิจเสร็จแลว กระทํากรรมในวิปสสนา บรรลุพระอรหัต
ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ครั้งนั้น พระสัมพุทธะนามวา " สุมนะ " อยูใน
พระนครตักกรา เราไดถือเอาผลวัลลิการะ นอมถวาย
แดพระสยัมภู ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดถวาย
ผลไมใด ในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไม
รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม. เราเผา
กิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรา
กระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ครั้งนั้น ภารทวาชพราหมณ ผูเปนบิดาของพระกัณหทินนเถระ
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ผูประทับอยูในพระเวฬุวันมหาวิหาร ฟงธรรม
แลวบวช การทําใหแจงซึ่งพระอรหัต ตอกาลไมนานนัก. ลําดับนั้น พระกัณหทินนเถระผูเปนบุตรมาสูพระนครราชคฤห เพื่อถวายบังคมพระศาสดา เห็น
พระภารทวาชะผูเปนบิดา นั่งอยูแลวในสํานักของพระศาสดา เปนผูมีจิตยินดี
แลว เมื่อจะทดลองวา แมบิดาของเราก็บวชแลว กิจแหงบรรพชาอันพระเถระ
ผูเปนบิดา ใหถึงที่สุดแลวหรือยังหนอ ดังนี้ ก็รูความที่พระเถระเปนพระ
ขีณาสพแลว ประสงคจะใหพระเถระผูบิดาบันลือสีหนาท จึงถามวา เปนการ
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ดีแลวแล ทีท่ านบวชได
แตกิจแหงบรรพชา อันทานใหถึงที่สุดแลวหรือ
พระภารทวาชเถระเมื่อจะแสดงการบรรลุพระอรหัต แกพระเถระผูเปนบุตร
จึงกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
ธีรชนผูมีปญ
 ญา ชนะมารพรอมทัง้ พาหนะแลว
ชื่อวาผูช นะสงความ ยอมบันลือสีหนาท ดังราชสีห
ในถ้ําภูเขา ฉะนั้น เราไดทําความคุนเคยกับพระศาสดา
แลว พระธรรมกับพระสงฆ เราไดบูชาแลว และเรา
ปลาบปลื้มใจ เพราะเห็นบุตรหมดอาสวกิเลสแลว
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นทนฺติ ความวา บันลือ คือแผดเสียง
บันลืออยางไมเกรงขาม ดวยสามารถแหงการประมวลมาซึ่งคุณพิเศษตามความ
เปนจริง.
บทวา เอว เปนบทแสดงอาการของขอความที่จะพึงกลาวในบัดนี้.
บทวา สปฺปฺา ความวา ถึงความไพบูลยดวยปญญาทั้งปวง
เพราะไดบรรลุปญญาคือมรรคอันเลิศ จึงชื่อวาบรรลุถึงซึ่งปญญาทุกประการ.
บทวา วีรา ความวา ชื่อวา มีความเพียร เพราะสมบูรณดวยความเพียร
คือ สัมมัปปธาน ๔ อยาง. เชื่อมความวา เพราะเหตุนั้นแล ผูมีปญญาชนะ
กิเลสมาร อภิสังขารมาร และเทวบุตรมาร พรอมทั้งพาหนะ ดวยการทําลาย
ธรรมอันเปนฝายสังกิเลสไดโดยไมเหลือ ชื่อวาเปนผูชนะสงครามแลว โดย
ประการทั้งปวง ยอมบันลือสีหนาท.
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พระเถระครั้นแสดงสีหนาท ดวยการชนะกิเลสที่จะพึงชนะอยางนี้แลว
บัดนี้ เพื่อจะแสดงสีหนาทนั้น โดยการแสดงความยินดีตอสิ่งที่ควรยินดี และ
โดยความสําเร็จเปนพระอรหันตตามที่ตนปรารถนา จึงไดกลาวคาถาที่ ๒ วา
สตฺถา จ ปริจิณฺโณ เม และเราไดทําความคุนเคยกับพระศาสดาแลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สตฺถา จ ปริจณ
ิ ฺโณ เม ความวา
พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูเปนศาสดาของเรา อันเราคุนเคยแลว คือ เขาไป
ใกลชิดแลว โดยการกระทําตามพระโอวาทานุสาสนี ตามที่พระองคทรงสั่งสอน
แลว. อธิบายวา ไมใชบรรลุคุณพิเศษ เพราะเหตุแหงธรรม.
บทวา ธมฺโม สงฺโฆ จ ปูชิโต ความวา โลกุตรธรรมแมทั้ง ๙
อันเราบูชาแลว นอบนบแลว ดวยการบรรลุซึ่งมรรค อันมาแลวตามขอปฏิบัติ
และพระอริยสงฆ อันเราบูชาแลว นับถือแลว ดวยการถึงความเปนผูเสมอ
โดยศีลและทิฏฐิ.
บทวา อหฺจ วิตฺโต สุมโน ปุตฺต ทิสฺวา อนาสว ความวา
แมเราก็ปลาบปลื้ม คือยินดีแลว ดวยปติที่ปราศจากอามิส เพราะเห็น คือ
เพราะเหตุที่ประสบวา บุตรของเราหาอาสวะมิได คือมีอาสวะสิ้นแลว โดย
ประการทั้งปวง. อธิบายวา เพราะเหตุนั้นแล. เราจึงดีใจดวยความโสมนัส
อันปราศจากอามิส.
จบอรรถกถาภารทวาชเถรคาถา
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๑๐. กัณหทินนเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระกัณหทินนเถระ
[๒๘๗] ไดยินวา พระกัณหทินนเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
สัปบุรุษเราเขาไปหาแลว ธรรมทั้งหลายเราฟง
อยูเปนประจํา ครัน้ ฟงธรรมแลว จักดําเนินไปสูทาง
อันหยัง่ ลงสูอมตธรรม เมื่อเรามีสติ กําจัดความกําหนัด
ยินดีในภพไดแลว ความกําหนัดยินดีในภพ ยอมไมมี
แกเราอีก ไมไดมแี ลวในอดีต จักไมมีในอนาคต ถึง
แมเดี๋ยวนี้ก็ไมมีแกเราเลย.
จบวรรคที่ ๓
อรรถกถากัณหทินนเถรคาถา
คาถาของทานพระกัณหทินนเถระ เริ่มตนวา อุปาสิตา สปฺปุริสา.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกัปที่ ๙๔ แต
ภัทรกัปนี้ บรรลุนิติภาวะแลว วันหนึ่ง เห็นพระปจเจกพุทธเจา นามวา โสภิตะ
มีจิตเลื่อมใส ไดทําการบูชาดวยดอกบุนนาค.
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ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิด
ในตระกูลพราหมณ กรุงราชคฤห ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดนามวา กัณหทินนะ เจริญวัยแลว อันอุปนิสสยสมบัติตักเตือนอยู เขาไปหาพระธรรม
เสนาบดี ฟงธรรมแลวไดมีจิตศรัทธาบวชแลว เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัต
แลว. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ครั้งนั้น พระสัมพุทธเจานามวาโสภิตะ อยูที่ภูเขา
จิตกูฏ เราไดถือเอาดอกบุนนาคเขามาบูชาพระสยัมภู
ในกัปที่ ๙๔ แตภทั รกัปนี้ เราไดบูชาพระสัมพุทธเจา
ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง
พุทธบูชา. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของ
พระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล
จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
สัปบุรุษเราเขาไปหาแลว ธรรมทั้งหลายเราฟง
แลวเปนประจํา ครัน้ ฟงธรรมแลว จักดําเนินไปสูทาง
อันหยัง่ ลงสูอมตธรรม เมื่อเรามีสติกําจัดความกําหนัด
ยินดีในภพไดแลว ความกําหนัดยินดีในภพ ยอมไมมี
แกเราอีก ไมไดมแี ลวในอดีต จักไมมีในอนาคต ถึง
แมเดี๋ยวนี้ก็ไมมีแกเราเลย ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปาสิตา ความวา สัปบุรษุ อันเราบําเรอ
แลว คือเขาไปนั่งใกลโดยการปรนนิบัติ.
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บุรุษทัง้ หลายผูประกอบดวยคุณมีศีลเปนตน ผูสงบระงับแลว ชื่อวา
สัปบุรุษ ไดแก พระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระสารีบุตรเถระเปนตน.
ดวยบทวา สปฺปุริสา นี้ พระเถระแสดงถึงความถึงพรอม ดวยจักร
ทั้งสองขอแรกของตน. อธิบายวา เวนจากจักรคือการอยูในปฏิรูปเทศแลว
(จักร คือ) การเขาไปคบหาสัปบุรุษยอมเกิดมีไมได.
บทวา สุตา ธมฺมา ความวา ธรรมอันปฏิสงั ยุตดวยสัจจะ และ
ปฏิจจสมุปบาท อันขาพเจาเขาไปทรงไวแลว ดวยการแลนไปตามโสตทวาร.
พระเถระเมื่อจะแสดงความเปนพหูสูตของตน ยอมแสดงสมบัติคือจักร ๒ ขอ
หลัง ดวยบทวา สุตา ธมฺมา นี้.
บทวา อภิณหฺ โส ความวา โดยมาก คือไมใชเปนครั้งเปนคราว.
ก็บทนี้ บัณฑิตพึงประกอบเขาแมในบทวา อุปาสิตา สปฺปุริสา ดวย.
บทวา สุตฺวาน ปฏิปชฺชิสฺส อฺชส อมโตคธ ความวา เราฟง
ธรรมเหลานั้นแลว กําหนดรูปธรรม และอรูปธรรม ตามที่ตรัสไวในเทศนา
นั้น โดยลักษณะของตนเปนตน เจริญวิปสสนาโดยลําดับ ดําเนินไปคือ
บรรลุถึงหนทาง คืออริยอัฏฐังคิกมรรค อันหยั่งลงสูอมตะ คือเปนที่ตั้งแหง
พระนิพพาน ไดแกยังพระนิพพานใหถึงพรอม.
บทวา ภวราคหตสฺส เม สโต ความวา เมื่อเรามีสติสมบูรณแลว
กําจัด คือ เขาไปทําลาย ความยินดีในภพคือตัณหา ในสงสารอันมีเบื้องตน
และที่สุด อันบุคคลตามเขาไปกําหนดรูไมได อีกอยางหนึ่ง ไดแก มีความ
กําหนัดในภพ อันมรรคอันเลิศกําจัดแลว.
บทวา ภวราโค ปุน เม น วิชชฺ ติ ความวา เพราะเหตุนั้นแล
ความกําหนัดในภพ ยอมไมมีแกเราอีกในบัดนี้.
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บทวา น จาหุ น เม ภวิสฺสติ น จ เม เอตรหิ วิชชฺ ติ
ความวา แมถาความกําหนัดในภพไดมีแกเรา ในเวลาที่เราเปนปุถุชน และ
ในเวลาที่เรายังเปนเสกขบุคคลในกาลกอน ก็จริง แตจําเดิมแตเราไดบรรลุมรรค
อันเลิศแลว ความกําหนัดในภพจะไมมี และไมมีแลว คือจะไมมีแกเรา และ
จะหาไมไดในปจจุบัน คือ บัดเดี๋ยวนี้ อธิบายวา เราละภวราคะไดแลว. ก็
ดวยคําวา ภวราคะ นัน่ แล เปนอันพระเถระกลาวความไมมีแมแหงกิเลส
มีมานะเปนตนไวดวย เพราะความที่แหงกิเลสมีมานะเปนตน ตั้งอยูในที่เดียว
กันกับภวราคะนั้น เพราะเหตุนั้น พระเถระจึงแสดงความที่ตนเปนผูมีสังโยชน
ในภพสิ้นรอบแลว โดยประการทั้งปวง.
จบอรรถกถากัณหทินนเถรคาถา
จบวรรควรรณนาที่ ๓
แหงอรรถกถาเถรคาถา ชื่อวา ปรมัตถทีปนี

ในวรรคนีร้ วมพระเถระได ๑๐ รูป คือ
๑. พระอุตตรเถระ ๒. พระภัททชิเถระ ๓. พระโสภิตเถระ ๔.
พระวัลลิยเถระ ๕. พระวีตโสกเถระ ๖. พระปุณณมาสเถระ ๗. พระนันทกเถระ ๘. พระภรตเถระ ๙. พระภารทวาชเถระ ๑๐. พระกัณหทินนเถระ และอรรถกถา.
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เถรคาถา ทุกนิบาต วรรคที่ ๔
๑. มิคสิรเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระมิคสิรเถระ
[๒๘๘] ไดยินวา พระมิคสิรเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เมื่อใด เราไดบวชในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว หลุดพนจากกิเลส ไดบรรลุธรรมอัน
ผองแผวแลว ลวงเสียซึ่งถามธาตุ เมื่อนั้น จิตของเรา
ผูเพงธรรมของพระผูมีพระภาคเจา ผูเปนดังพรหม
หลุดพนแลวจากกิเลสทั้งปวง และมารูชัดวา วิมุตติ
ของเราไมกําเริบ เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชน
ทั้งปวง.

วรรควรรณนาที่ ๔
อรรถกถามิคสิรเถรคาถา
คาถาของทานพระมิคสิรเถระ เริ่มตนวา ยโต อห ปพฺพชิโต.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ เกิดในตระกูลพราหมณ ในกาลของ
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พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา กัสสปะ บรรลุนิติภาวะแลว วันหนึ่ง
เห็นพระศาสดาแลวมีจิตเลื่อมใส ไดถวายหญาคา ๘ กํา.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ถือ
ปฏิสนธิในตระกูลพราหมณ ในโกศลรัฐ ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดนามวา
มิคสิระ เพราะเกิดในฤกษมิคสิรนักษัตร เจริญวัยแลว ถึงความสําเร็จใน
วิชาและศิลปศาสตรของพราหมณท้งั หลาย ศึกษามนตชื่อวา ฉวสีสะ (มนต
ดูกระโหลกหัวผี) คือ รายมนตแลว เอาเล็บเคาะศีรษะของผูที่ตายไปแลว
แมที่สุดถึง ๓ ป ก็รูไดวา สัตวผูนี้ เกิดในที่ชื่อโนน.
เขาไมปรารถนาการอยูอยางฆราวาส บวชเปนปริพาชกอาศัยวิชานั้น
เปนผูอันชาวโลก สักการะ เคารพ มีลาภ เที่ยวไปเดินทางถึงกรุงสาวัตถี
แลวไปสูสํานักของพระศาสดา เมื่อจะประกาศอานุภาพของตน จึงกราบทูลวา
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองครูสถานที่ซึ่งผูทายแลวไปเกิด เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ก็เธอรูไดอยางไร ? จึงกราบทูลวา ขาพระองคใหเขา
นําเอากระโหลกศีรษะหัวผีมา แลวรายมนต เอาเล็บเคาะศีรษะ ยอมรูสถานที่
ซึ่งสัตวเหลานั้น ๆ ไปเกิด มีนรกเปนตน.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสสั่งใหเขานําเอากระโหลกศีรษะของ
ภิกษุผูปรินิพพานแลว มาใหมิคสิรปริพาชก ตรัสสั่งวา เธอจงบอกถึงคติของ
กระโหลกศีรษะนั้นกอน นี้เปนกระโหลกศีรษะของผูใด เขารายมนตสําหรับ
ดูกะโหลกศีรษะนั้นแลว เคาะดวยเล็บ ไมเห็นที่สุด ไมเห็นเงื่อนงํา. ลําดับนั้น
เขาเมื่อพระศาสดาตรัสถามวา เธอไมอาจ (จะเห็น) หรือ จึงกราบทูลวา
จักขอตรวจสอบดูกอน แลวแมรายมนตอยูบอย ๆ ก็มองไมเห็นอยูนั่นเอง.
ก็ผูประกอบพิธีกรรมภายนอกพระพุทธศาสนา จักรูคติของพระขีณาสพไดอยางไร ? ลําดับนั้น เหงื่อไหลออกจากศีรษะและรักแรของมิคสิรปริพาชก เขา
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ละอายยืนนิ่งอยู พระศาสดาตรัสวา เธอลําบากหรือปริพาชก. เขาทูลตอบวา
พระเจาขา ขาพระองคลําบาก ขาพระองคไมรูคติของกระโหลกศีรษะนี้ ก็
พระองคเลา ทรงรูหรือพระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เราตถาคต
รูคติของกระโหลกศีรษะนี้ แมยิ่งกวานี้ เราตถาคตก็รู ดังนี้แลว ตรัสตอไปวา
ผูเปนเจาของกระโหลกศีรษะนั้น ไปสูพระนิพพาน. ปริพาชก กราบทูลวา
ขอพระองคจงใหวิชานี้ แกขาพระองค. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ถาเชนนั้น
เธอจงบวช ดังนี้แลวใหปริพาชกนั้นบวช ใหประกอบความเพียรในสมถกรรมฐานกอน แลวทรงแนะนําวิปสสนากรรมฐาน แกเธอผูตั้งอยูในฌานและอภิญญา
แลว เธอบําเพ็ญวิปสสนากรรมฐาน แลวบรรลุพระอรหัตตอกาลไมนานนัก.
สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส ไดถวายหญาคา ๘ กํา
แดพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา กัสสปะ ผูมี
บาปอันลอยเสียแลว มีพรหมจรรยอันอยูจบแลว ใน
กัปนี้นั่นเอง เราไดถวายหญาคา ๘ กํา ดวยการถวาย
หญาคานั้น เราไมรูจักทุคติเลย. เราเผากิเลสทั้งหลาย
แลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จ
แลว ดังนี้.
ก็พระเถระบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผลไดกลาว
คาถา ๒ คาถา ความวา
เมื่อใด เราไดบวชในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว หลุดพนจากกิเลส ไดบรรลุธรรมอัน
ผองแผวแลว ลวงเสียซึ่งกามธาตุ เมื่อนั้น จิตของเรา
*

*

ใน ขุ.อ. ๓๓/๖๖ เรียกชือ่ วา กุสัฏฐกทายกเถระ
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ผูเพงธรรม ของพระผูมีพระภาคเจา ผูเปนดังพรหม
หลุดพนจากกิเลสทั้งปวง และมารูชัดวา วิมตุ ติของเรา
ไมกําเริบ เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชนทั้งปวง ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยโต อห ปพฺพชิโต สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน ความวา เราบวชในพระศาสนา จําเดิมแตกาลใด คือ จําเดิม
แตเวลาที่เราบวชแลว.
บทวา วิมุจฺจมาโน อุคฺคฺฉึ ความวา เราเมื่อหลุดพนจากธรรม
อันเปนฝายสังกิเลส ดวยสมถะและวิปสสนาเปนปฐมกอน ชือ่ วา ตั้งตนไดดวย
สามารถแหงธรรมอันผองแผว เมื่อตั้งตนไดอยางนี้แลว ชือ่ วาลวงเสียซึ่ง
กามธาตุ คือกาวลวงกามธาตุไดดวยอนาคามิมรรค โดยสวนเดียวทีเดียว.
บทวา พฺรหฺมุโน เปกฺขมานสฺส ตโต จิตฺต วิมุจฺจิ เม ความวา
จิตของเราผูเพงธรรม ของพระผูมีพระภาคพุทธเจา ผูชื่อวาเปน
พรหม โดยอรรถวาเปนผูประเสริฐที่สุด เพราะความเปนผูเลิศกวาโลกพรอมทั้ง
เทวโลก โดยประกอบไปดวยพระมหากรุณาวา กุลบุตรนี้ บวชในศาสนา
ของเรา จะปฏิบัติอยางไรหนอแล ดังนี้ หลุดพนแลวจากกิเลสทั้งปวงโดย
สวนเดียวนั่นเทียว เพราะเหตุที่ไดบรรลุพระอนาคามิมรรคนั้น (และ) เพราะ
บรรลุมรรคอันเลิศในภายหลัง.
บทวา อกุปฺปา เม วิมุตฺติ ความวา พระเถระพยากรณพระอรหัตผลวา เพราะเหตุที่จิตของเราหลุดพนแลว อยางนั้นนั่นแล คือเพราะ
สิ้นไป ไดแก สิ้นไปรอบ แหงสังโยชนทั้งหลายทั้งปวง วิมุตติของเราจึงไม
กําเริบอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถามิคสิรเถรคาถา
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๒. สิวกเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสิวกเถระ
[๒๘๙] ไดยินวา พระสิวกเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เรือนคืออัตภาพที่เกิดในภพนั้นบอย ๆ เปนของ
ไมเที่ยง เราแสวงหานายซาง คือ ตัณหาผูสรางเรือน
เมื่อไมพบ ไดทองเที่ยวไปสูสงสาร สิ้นชาติมิใชนอย
การเกิดบอย ๆ เปนทุกขร่ําไป ดูกอนนายชางผูสราง
เรือน บัดนี้ เราพบทานแลว ทานจักไมตองสรางเรือน
ใหเราอีก ซี่โครงคือกิเลสของทานเราหักเสียหมดแลว
และชอฟาคืออวิชชาแหงเรือนของทาน เราทําลายแลว
จิตของเราไมเกิดตอไปเปนธรรมดาแลว จักดับอยูใน
ภพนี้เอง.
อรรถกถาสิวกเถรคาถา
คาถาของทานพระสิวกเถระ เริ่มตนวา อนิจฺจานิ คหกานิ.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมอี ธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองคกอนๆ สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี บรรลุนิติภาวะแลว วันหนึ่ง เห็นพระ-
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ผูมีพระภาคเจา เสด็จเที่ยวไปบิณฑบาต มีใจเลื่อมใส รับบาตรแลวไดถวาย
ขนมกุมมาสจนเต็มบาตร.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย บังเกิด
ในตระกูลพราหมณ ไดมีนามวา สีวกะ. เขาเจริญวัยแลวสําเร็จการศึกษาใน
วิชาการและศิลปศาสตรทั้งหลาย ละกามทั้งหลายแลวบวชเปนปริพาชก เพราะ
ความเปนผูมีอัธยาศัยนอมไปในเนกขัมมะ เที่ยวไป เขาเฝาพระศาสดาฟงธรรม
เปนผูไดศรัทธาจิต บวชแลวกระทํากรรมในวิปส สนา แลวบรรลุพระอรหัต
ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราเห็นบาตรอันวางเปลา ของพระผูม ีพระภาคเจา ผูแ สวงหาคุณอันยิ่งใหญ พระนามวา วิปสสี
เสด็จเที่ยวแสวงหาบิณฑบาตอยู จึงใสขนมกุมมาส
จนเต็มบาตร ในกัปที่ ๙๑ แตภทั รกัปนี้ เราไดถวาย
ภิกษาใด ดวยการถวายภิกษานั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย
นี้เปนผลแหงขนมกุมมาส. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว
ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายเรากระทําสําเร็จ
แลว ดังนี้.
ก็พระเถระบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผลไดกลาว
คาถา ๒ คาถา ความวา
เรือน คือ อัตภาพที่เกิดในภพนั้น ๆ บอย ๆ
เปนของไมเที่ยง เราแสวงหานายชางคือตัณหาผูสรางเรือน เมื่อไมพบ ไดทองเที่ยวไปสูสงสารสิ้นชาติมิใช
นอย การเกิดบอย ๆ เปนทุกขร่ําไป ดูกอนนายชางผู
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สรางเรือน บัดนี้ เราพบทานแลว ทานจักไมตอง
สรางเรือนใหเราอีก ซี่โครงคือกิเลสของทาน เราหัก
เสียหมดแลว และชอฟาคืออวิชชาแหงเรือนทาน เรา
ทําลายเสียแลว จิตของเราไมเกิดตอไปเปนธรรมดา
แลว จักดับอยูในภพนี้เอง ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนิจฺจานิ คหกานิ ตตฺถ ตตฺถ
ปุนปฺปุน ความวา เรือนทั้งหลายไดแกเรือนคืออัตภาพ อันบังเกิดในภพนั้น ๆ
บอย ๆ เปนของไมเที่ยง คือไมมั่นคง ไมคงทน ไดแก มีอยูชั่วเวลาเล็กนอย.
บทวา คหการ คเวสนฺโต มีอธิบายวา เมื่อเราแสวงหานายชาง
ผูกระทําเรือนคืออัตภาพนี้ ไดแก นายชางผูสรางเรือน คือ ตัณหา ไดทองเที่ยวไปตลอดเวลามีประมาณเทานี้.
บทวา ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุน นี้เปนคําแสดงเหตุแหงการแสวงหา
นายชางผูสรางเรือน เพราะเหตุที่ ขึ้นชื่อวาชาตินี้ ชื่อวาเปนทุกข เพื่อการ
เขาถึงบอย ๆ เพราะเจือไปดวย ชรา พยาธิ และมรณะ ก็เมือ่ เรายังหาชาง
ผูสรางเรือนนั้นไมพบ ชาตินั้นยอมไมสูญหาย ฉะนั้น เมื่อเราแสวงหาชาง
ผูสรางเรือนนั้น เราจึงเที่ยวไปแลว.
บทวา คหการก ทิฏโสิ ความวา ดูกอนชางผูสรางเรือน ก็บัดนี้
ทานเปนผูอันเราสามารถเห็นได ดวยดวงตา คือ พระอริยมรรคนั้นแลว.
บทวา ปุน เคห ความวา เจาจะไมกระทํา คือจักไมสรางเรือน
ของเรา กลาวคืออัตภาพในสังสารวัฎนี้ตอไปไดอีก.
บทวา สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา ความวา ซี่โครง คือ กิเลส
ทั้งปวงของเจา อันเราหักแลวโดยไมมีสวนเหลือ.
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บทวา ถูณิกา จ วิทาลิตา ความวา และบัดนี้เราทําลายชอฟา
กลาวคือ อวิชชา แหงเรือนคืออัตภาพ อันทานพึงกระทําเสียแลว.
บทวา วิมริยาทิกต จิตฺต ความวา จิตของเราอันเรากระทําใหมี
ที่สุดไปปราศแลว คือใหถึงความไมตองเกิดตอไปเปนธรรมดา อธิบายวา
เพราะเหตุนั้นแล จิตของเราจักดับอยูในภพนี้เอง คือจักถูกกําจัดเสียในภพ
นี้แหละ ไดแกจักดับไปดวยการดับแหงจิตดวงสุดทาย.
จบอรรถกถาสีวกเถรคาถา
๓. อุปวาณเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอุปวาณเถระ
[๒๙๐] ไดยินวา พระอุปวาณเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ดูกอนพราหมณ พระผูมีพระภาคเจา ผูเปน
พระอรหันต ผูเสด็จไปดีแลวในโลก เปนมุนี ถูกลม
เบียดเบียนแลว ถาทานมีน้ํารอนขอจงถวายแดพระผูมีพระภาคเจา ผูเปนมุนีเถิด พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น เปนผูอันบุคคลบูชาแลว กวาเทวดาและ
พรหมทั้งหลาย แมบุคคลควรบูชา อันบุคคลสักการะ
แลว กวาพระเจาพิมพิสาร และพระเจาโกศล ผูอัน
บุคคลพึงสักการะ อันบุคคลนอบนอมแลว กวาเหลา
พระขีณาสพที่บุคคลควรนอบนอม เราปรารถนาจะนํา
น้ํารอนไปถวายพระองค.
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อรรถกถาอุปวาณเถรคาถา
คาถาของทานพระอุปวาณเถระ เริ่มตนวา อรห สุคโต. เรื่องราว
ของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา พระเถระนี้บังเกิดในตระกูลที่ยากจน ในกาลของพระผูมี
พระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ บรรลุนิติภาวะแลว เมื่อพระผูมี
พระภาคเจาปรินิพพานแลว เมื่อมวลมนุษย เทวดา นาค ครุฑ กุมภัณฑ
ยักษ และคนธรรพทั้งหลาย เก็บพระธาตุของพระองคมากระทําพระสถูป
สําเร็จดวยรัตนะ ๗ สูง ๗ โยชน เขาไดเอาผาอุตราสงคของตน ซึ่งขาวสะอาด
บริสุทธิ์ ผูกปลายไมไผทําเปนธงแลวทําการบูชา. ยักษผูเสนาบดี นามวา
อภิสัมมตะ อันเทวดาทั้งหลายแตงตั้งไว เพื่ออารักขาสถานที่บูชาพระเจดีย
มีกายไมปรากฏ ถือธงนั้น ทรงไวในอากาศ กระทําประทักษิณพระเจดีย
๓ รอบ. เขาเห็นดังนั้น ไดเปนผูมีใจเลื่อมใส เกินประมาณ.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิด
ในตระกูลพราหมณ ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดนามวา
อุปวาณะ เจริญวัยแลว เห็นพุทธานุภาพในคราวที่ทรงรับมอบพระวิหาร
ชื่อวา เชตวัน เปนผูมีจิตศรัทธาบวชแลว กระทํากรรมในวิปสสนา บรรลุ
พระอรหัตแลว ไดเปนผูมีอภิญญา ๖. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวใน
อปทานวา
พระสัมพุทธชินเจา พระนามวา ปทุมุตตระ
ทรงรูจ บธรรมทั้งปวง ทรงรุง เรืองดังกองไฟ เสด็จ
ปรินิพพาแลว มหาชนมาประชุมกันบูชาพระตถาคต
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กระทําจิตกาธารอยางสวยงามแลว ปลงพระสรีระ
มหาชนทั้งหมดพรอมทั้งเทวดาและมนุษย ทําสรีรกิจ
เสร็จแลว รวบรวมพระธาตุไว ณ ที่นั้น ไดสราง
พระสถูปขึ้นไว ชั้นที่ ๑ แหงพระพุทธสถูปนั้น สําเร็จ
ดวยทอง ชั้นที่ ๒ สําเร็จดวยแลวมณี ชั้นที่ ๓ สําเร็จ
ดวยเงิน ชั้นที่ ๔ สําเร็จดวยแกวผลึก ชั้นที่ ๕ ใน
พระพุทธสถูปนั้น สําเร็จดวยแกวทับทิม ชั้นที่ ๖
สําเร็จดวยแกวลาย (เพชรตาแมว) ชั้นบนสําเร็จดวย
รัตนะลวน ทางเดินสําเร็จดวยแกวมณี ไพทีสําเร็จ
ดวยรัตนะ พระสถูปสําเร็จดวยทองลวน ๆ สูงสุด
๑ โยชน เวลานั้นเทวดาทั้งหลายมารวมประชุมปรึกษา
กัน ณ ที่นั้นวา แมพวกเราก็จักสรางพระสถูปถวายแด
พระโลกนาถผูคงที่ พระธาตุจะไดไมเรี่ยราย พระสรีระจะรวมเปนอันเดียวกัน เราทั้งหลายจะทํากุญแจ
ใสในพระสถูปนี้ เทวดาทั้งหลายจึงยังโยชนอื่น ให
เจริญดวยรัตนะ ๗ ประการ (คือเทวดานิรมิตพระสถูป
ใหสูงขึน้ อีกโยชนหนึ่ง ดวยรัตนะ ๗ ประการ) พระสถูปจึงสูง ๒ โยชน สวางไสวขจัดความมืดได นาค
ทั้งหลายมาประชุมรวมปรึกษากัน ณ ที่นนั้ ในเวลา
นั้นวา มนุษยและเทวดาไดสรางพระสถูปแลว เรา
ทั้งหลายอยาไดประมาทเลย ดังมนุษยกับเทวดาไม
ประมาท แมพวกเราก็จักสรางพระสถูปถวายแดพระ
โลกนาถผูคงที่ นาคเหลานั้น จึงรวมกันรวบรวมแกว
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อินทนิล แกวมหานิล และแกวมณีมีรัศมี โชติชวง
ปกปดพระพุทธสถูป พระพุทธเจดียประมาณเทานั้น
สําเร็จดวยแกวมณีลว น สูงสุด ๓ โยชน สองแสง
สวางไสวในเวลานั้น ฝูงครุฑมาประชุมรวมปรึกษากัน
ในเวลานั้นวา มนุษยเทวดาและนาค ไดสรางพระพุทธสถูปแลว เราทั้งหลายอยาประมาทเลย ดังมนุษย
เปนตน กับเทวดาไมประมาท แมพวกเราก็จักสราง
สถูปถวายแดพระโลกนาถผูคงที่ ฝูงครุฑจึงไดสราง
พระสถูปอันสําเร็จดวยแกวมณีลว น และกุญแจก็เชน
นั้น ไดสรางพระพุทธเจดียตอขึ้นไป ใหสูงขึ้นอีก
โยชนหนึ่ง พระพุทธสถูปสูงสุด ๔ โยชน รุงเรืองอยู
ยังทิศทัง้ ปวงใหสวางไสว ดังพระอาทิตยอุทัย ฉะนั้น
และพวกกุมภัณฑกม็ าประชุมรวมปรึกษากัน ในเวลา
นั้นวา พวกมนุษยและพวกเทวดา ฝูงนาคและฝูงครุฑ
ไดสรางพระสถูปอันอุดม ถวายเฉพาะแดพระพุทธเจา
ผูประเสริฐ พวกเราอยาไดประมาทเลย ดังมนุษย
เปนตนกับเทวดาไมประมาท แมพวกเราก็จักสราง
พระสถูปถวาย แดพระโลกนาทผูคงที่ พวกเราจักปด
พระพุทธเจดีย ตอขึ้นไปดวยรัตนะ พวกกุมภัณฑได
สรางพระพุทธเจดียตอขึ้นไปในที่สุดอีกโยชนหนึ่ง
เวลานัน้ พระสถูปสูงสุด ๕ โยชน สวางไสวอยู พวก
ยักษมาประชุมรวมปรึกษากัน ณ ที่นั้น ในเวลานั้นวา
เวลานัน้ มนุษย เทวดา นาค กุมภัณฑ และครุฑ
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ไดพากันสรางสถูปอันอุดมถวาย เฉพาะพระพุทธเจา
ผูประเสริฐสุด พวกเราอยาไดประมาทเลย ดังมนุษย
เปนตน พรอมกับเทวดาไมประมาท แมพวกเราก็จัก
สรางสถูปถวายแดพระโลกนาถผูคงที่ พวกเราจัก
ปกปดพระพุทธเจดียตอขึ้นไปดวยแกวผลึก พวกยักษ
จึงสรางพระพุทธเจดียตอขึ้นไป ในที่สุดอีกโยชนหนึ่ง
เวลานัน้ พระสถูปจึงสูงสุด ๖ โยชน สวางไสวอยู พวก
คนธรรพมาประชุมรวมปรึกษากัน ในเวลานั้นวา สัตว
ทั้งปวง คือ มนุษย เทวดา นาค ครุฑ กุมภัณฑ และ
ยักษ พากันสรางพระสถูปแลว บรรดาสัตวเหลานี้
พวกเรายังไมไดสราง
แมพวกเราก็จักสรางสถูป
ถวายแดพระโลกนาถเจาผูคงที่ พวกคนธรรพจึงพากัน
สรางไพที ๗ ชั้น ไดสรางตลอดทางเดิน เวลานั้น
พวกคนธรรพไดสรางสถูปสําเร็จดวยทองคําลวน ใน
กาลนั้น พระสถูปจึงสูง ๗ โยชน
สวางไสวอยู
กลางคืนกลางวันไมปรากฏ แสงสวางมีอยูเสมอไป
พระจันทรและพระอาทิตย พรอมทั้งดาว ครอบงํารัศมี
พระสถูปนั้นไมได ก็แสงสวางโพลงไปไกล ๑๐๐
โยชนโดยรอบ (พระสถูป) ในเวลานั้น มนุษยเหลาใด
จะบูชาพระสถูป พวกเขาไมตองขึ้นพระสถูป พวก
เขายกขึน้ ไวในอากาศ ยักษตนหนึ่งพวกเทวดาตั้งไว
ชื่อวา อภิสมมตะ มันยกธงหรือพวงดอกไมขึ้นไปใน
เบื้องสูง มนุษยเหลานั้น มองไมเห็นยักษ มองเห็นแต
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พวงดอกไมขึ้นไป ครั้นเห็นเชนนี้แลวกลับไป มนุษย
ทั้งหมดยอมไปสูสุคติ มนุษยเหลาใดชอบใจในปาพจน
และเหลาใดเลื่อมใสในพระศาสนา ตองการจะเห็น
ปาฏิหาริย ยอมบูชาพระสถูป เวลานั้นเราเปนคน
ยากไร อยูในเมืองหงสาวดี เราไดเห็นหมูชนเบิกบาน
จึงคิดอยางนี้ในเวลานั้นวา เรือนพระธาตุเชนนี้ ของ
พระผูมพี ระภาคเจาพระองคใด พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนี้โอฬาร ก็หมูชนเหลานี้ มีใจยินดี ไมรูจักอิ่ม
ในสักการะที่ทําอยู แมเราก็จักทําสักการะ แดพระโลกนาถผูคงที่บาง เราจักเปนทายาทในธรรมของ
พระองคในอนาคต เราจึงเอาเชือกผูกผาหมของเรา
อันซักขาวสะอาดแลว คลองไวที่ยอดไมไผ ยกเปนธง
ขึ้นไวในอากาศ ยักษอภิสัมมตะ ยกธงของเรานําขึ้น
ไปไวในอัมพร เราเห็นธงอันลมสะบัด ไดเกิดความ
ยินดีอยางยิ่ง เรายังจิตใหเลื่อมใสในพระสถูปนั้นแลว
เขาไปหาภิกษุรูปหนึง่ กราบไหวภิกษุนั้นแลว ได
สอบถามถึงผลในการถวายธง ทานยังความเพลิดเพลิน
และปตใิ หเกิดแกเรา กลาวแกเราวา ทานจักไดเสวย
วิบากของธงนั้น ในกาลทั้งปวง จตุรงคเสนา คือ
พลชาง พลมา พลรถ และพลเดินเทา จักแวดลอม
ทานอยูเ ปนนิตย นี้เปนผลแหงการถวายธง ดนตรี
หกหมืน่ และกลองเภรีอันประดับสวยงาม จะประโคม
แวดลอมทานเปนนิตย
นี้เปนผลแหงการถวายธง
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หญิงสาวแปดหมื่นหกพัน อันประดับงดงาม มีผาและ
อาภรณอันวิจิตร สวมใสแกวมณี และกุณฑล หนาแฉลม แยมยิม้ มีตะโพกผึ่งผาย เอวบาง จักแวดลอม
(บําเรอ) ทานเปนนิตย นี้เปนผลแหงการถวายธง ทาน
จักรื่นรมยอยูในเทวโลก ตลอดสามหมื่นกัป จักได
เปนจอมเทวดา เสวยเทวรัชสมบัติอยู ๘๐ ครัง้ จักได
เปนพระเจาจักรพรรดิ ๑,๐๐๐ ครั้ง จักไดเปนพระเจา
ประเทศราชอันไพบูลย โดยคณนานับมิได ในแสนกัป
พระศาสดาพระนามวา โคดม ซึ่งมีสมภพในวงศ
พระเจาโอกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก ทานอันกุศล
มูลตักเตือน เคลื่อนจากเทวโลกแลว ประกอบดวย
บุญกรรม จักเกิดเปนบุตรพราหมณ ทานจักละทรัพย
๘๐ โกฏิ ทาสและกรรมกรเปนอันมาก ออกบวชใน
พระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา โคดม
ทานจักยังพระสัมพุทธเจา พระนามวา โคดมศากยบุตร
ผูประเสริฐใหโปรดปรานแลว จักไดเปนพระสาวก
ของพระศาสดา มีชอื่ วา อุปวาณะ กรรมที่เราทําไว
แลว ในแสนกัป ใหผลแกเราในที่นี้แลว เราเผากิเลส
ของเราแลว ดุจกําลังลูกศรพนจากแลงไปแลว เมือ่
เราเปนพระเจาจักรพรรดิ เปนใหญในทวีปทั้ง ๔ ธง
ทั้งหลายจักยกขึ้นโดยรอบ ๓ โยชนทุกเมื่อ ในแสนกัป
แตภัทรกัปนี้ เราไดทํากรรมใดไวในเวลานั้น ดวยผล
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แหงกรรมนัน้ เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ
ถวายธง. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของ
พระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ครั้งนั้น ทานพระอุปวาณะ ไดเปนอุปฏฐากของพระพุทธเจา. ก็โดย
สมัยนั้น อาพาธอันเกิดแตลม บังเกิดแกพระผูมีพระภาคเจาแลว. และ
พราหมณชื่อวา เทวหิตะ เปนสหายของพระเถระแตครั้งยังเปนคฤหัสถ อาศัย
อยูในพระนครสาวัตถี. เขาปวารณาพระเถระดวยปจจัย ๔.
ลําดับนั้น ทานพระอุปวาณะ นุงสบงแลวถือบาตรจีวร เขาไปยัง
ที่อยูของพราหมณนั้น พราหมณรูวา พระเถระมาโดยวัตถุประสงคบางประการ
จึงกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ทานประสงคสิ่งใดจงบอกเถิด. พระเถระเมื่อ
จะบอกวัตถุประสงคแกพราหมณ ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
ดูกอนพราหมณ พระผูมพี ระภาคเจาผูเปนพระอรหันต ผูเสด็จไปดีแลวในโลกเปนมุนี ถูกลม
เบียดเบียนแลว ถาทานมีน้ํารอน ขอจงถวายแดพระ
ผูมีพระภาคเจาผูเปนมุนีเถิด พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น เปนผูอันบุคคลบูชาแลว ยิ่งกวาเทวดา
และพรหมทั้งหลาย แมบุคคลควรบูชา อันบุคคล
สักการะแลว ยิ่งกวาพระเจาพิมพิสาร และพระเจา
โกศล ผูอันบุคคลพึงสักการะ อันบุคคลนอบนอมแลว
ยิ่งกวาเหลาพระขีณาสพ ที่บุคคลควรนอบนอม เรา
ปรารถนาจะนําน้ํารอนไปถวายพระองค ดังนี้.
คาถาทั้งสองนั้น มีอธิบายวา บรรดาบุคคลผูควรบูชาในโลกนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด อันบุคคลบูชาแลว (ยิง่ ) กวาเทวดาทั้งหลาย มี
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ทาวสักกะเปนตน ยิ่งกวาพรหมทั้งหลาย มีทาวมหาพรหมเปนตน ผูควรบูชา
บรรดาผูที่ควรสักการะทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด อันบุคคล
สักการะแลว ยิ่งกวาพระเจาพิมพิสาร และพระเจาโกศลเปนตน ผูควรสักการะ
บรรดาบุคคลผูควรนอบนอมทั้งหลาย พระผูมพี ระภาคเจาพระองคใด อัน
บุคคลนอบนอมแลว ยิ่งกวาพระขีณาสพทั้งหลาย ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ
ผูควรนอบนอมชื่อวาเปนพระอรหันต เพราะพระคุณมีความเปนผูไกลจาก
กิเลสเปนตน ชื่อวา เปนพระสุคต เพราะเสด็จไปงามเปนตน เปนพระสัพพัญู เปนมุนี เปนศาสดาของเรา เปนเทพเหนือเทพ เปนสักกะเหนือ
ทาวสักกะทั้งหลาย เปนพรหมเหนือพรหมทั้งหลาย.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงพระประชวรเพราะโรคลม
คือเพราะลมเปนเหตุ ไดแกเหตุเพราะลมกําเริบ.
ดูกอนพราหมณ ถาทานมีน้ํารอน เราปรารถนาจะนําไปถวายเพื่อ
ระงับวาตาพาธ คือเพื่อบําบัดโรคลม ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น.
พราหมณฟงดังนั้นแลว นําน้ํารอน และเภสัช อันเหมาะแกอาการ
ของโรค และสมควรแกการระงับโรคลม เขาไป นอมถวายแดพระผูมีพระภาคเจา. โรคของพระศาสดาสงบแลว เพราะน้ํารอนและเภสัชนั้น. พระผูมี
พระภาคเจาไดทรงกระทําอนุโมทนาแกพราหมณนั้น ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาอุปวาณเถรคาถา
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๔. อิสิทินนเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอิสิทินนเถระ
[๒๙๑] ไดยินวา พระอิสิทินนเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
อุบาสกทั้งหลาย ผูทรงธรรมกลาววา กามทั้งหลายไมเที่ยง เราไดเห็นแลว อุบาสกเหลานั้นเปนผู
กําหนัด รักใคร หวงใยในแกวมณี บุตรธิดา และ
ภรรยา เราไดเห็นแลว เพราะอุบาสกเหลานั้น ไมรู
ธรรมภายในพระพุทธศาสนานี้แนแท แมถึงอยางนั้นก็ได
กลาววา กามทั้งหลายไมเที่ยง แตกําลังญาณเพื่อจะตัด
ราคะของอุบาสกเหลานั้น ไมมี เพราะฉะนั้น อุบาสก
เหลานัน้ จึงติดอยูในบุตร ภรรยาและในทรัพย.

อรรถกถาอิสิทินนเถรคาถา
คาถาของทานพระอิสิทินนเถระ เริ่มตนวา ทิฏา มยา. เรื่อง
ราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ ทั้งหลาย กระทําบุญไวในภพนั้น ๆ เกิดในเรือนแหงตระกูล ใน
กาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปส สี บรรลุความเปนผูรู
แลวถือพัดโบก บูชาโพธิพฤกษ.
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ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิด
ในตระกูลเศรษฐี ในสุนาปรันตชนบท ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา อิสิทินนะ เจริญวัยแลว เห็นปาฎิหาริยในคราวที่พระศาสดาทรงรับไมจันทน
และระเบียบดอกไม มีใจเลื่อมใส เขาไปเฝาพระศาสดา ฟงธรรมแลวเปนพระ
โสดาบันอยูครองเรือน. เทวดาผูมุงประโยชนตออิสิทินนเศรษฐี เมื่อจะเตือน
เขาไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
อุบาสกทั้งหลาย ผูทรงธรรมกลาววา กามทั้งหลายไมเที่ยง เราไดเห็นแลว อุบาสกเหลานั้น เปนผู
กําหนัด รักใคร หวงใยในแกวมณี บุตรธิดา และ
ภรรยา เราไดเห็นแลว เพราะอุบาสกเหลานั้น ไมรู
ธรรมในพระพุทธศาสนานี้แนแท แมถึงอยางนั้นก็ได
กลาววา กามทั้งหลายไมเที่ยง แตกําลังญาณเพื่อจะ
ตัดราคะของอุบาสกเหลานั้น ไมมี เพราะฉะนั้น
อุบาสกเหลานั้น จึงติดอยูในบุตร ภรรยา และใน
ทรัพย ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิฏา มยา ธมฺมธรา อุปาสกา
กามา อนิจฺจา ความวา อุบาสกทั้งหลาย ผูทรงปริยัติธรรมบางคนในโลกนี้ เราเห็นแลว คือเพราะเหตุที่เขาเปนผูทรงพระปริยัติธรรมนั้นแล เมื่อ
กลาวธรรม อันปฏิสังยุตดวยโทษในกามทั้งหลายวา ขึ้นชื่อวา กามเหลานี้
ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ดังนี้ แตตัวเองกลับ
กําหนัดแลว กําหนัดนักแลว ในแกวมณีและแกวกุณฑลทั้งหลาย มีความ
หวงใย ในบุตรและภรรยาทั้งหลาย ไดแก เปนผูมีความกําหนัดแลว คือเปน
ผูมากไปดวยความกําหนัดยินดี ในแกวมณีและแกวกุณฑลทั้งหลาย หรือใน
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แกวมณี และแกวกุณฑลอันตนสั่งสมไวแลว มีความเสนหาอยางทวมทน ใน
บุตรธิดา และในภรรยาทั้งหลาย อธิบายวา คนที่พูดอยางหนึ่ง ทําอยางหนึ่ง
เราเห็นแลว.
บทวา ยโต ความวา เพราะเหตุที่อุบาสกเหลานั้น ยังมีความ
กําหนัดยินดี ในแกวมณีและแกวกุณฑลทั้งหลาย มีความหวงใย ในบุตร
และภรรยาทั้งหลาย ฉะนั้น อุบาสกเหลานั้น ยอมชื่อวาไมรูจริงซึ่งธรรมในพระ
พุทธศาสนานี้ ตามความเปนจริง อยางแนแท คือโดยสวนเดียว. อธิบายวา
ก็อุบาสกทั้งหลายผูเปนแลวอยางนี้ แมถึงจะไดกลาววา กามทั้งหลาย เปน
ของไมเที่ยง ก็ (เพราะ) เปนปกติวิสัยของสัตว (เพราะ) กามทั้งหลายมีความ
งดงามเปนสภาพ.
บทวา ราคฺจ เตส น พลตฺถิ เฉตฺตุ ความวา เพราะเหตุ
ที่กาํ ลังแหงญาณ เพื่อจะตัด คือเพื่อจะเขาไปถอนขึ้นซึ่งราคะเชนนั้น ของ
อุบาสกเหลานั้นไมมี ฉะนั้น คือดวยเหตุนั้น อุบาสกเหลานั้น จึงติด คือ
เนื่องอยูแลวดวยอํานาจแหงตัณหา ไดแก ติดแนน ไมสามารถจะสละลูกเมีย
และทรัพยสมบัติได เพราะเหตุนั้น เทวดาจึงกลาวคาถา ๒ คาถา นี้ทั้งหมด
หมายถึง (อิสิทินนะ) อุบาสกนั้นแล (แต) เอาคนอื่นมาอาง.
อุบาสกฟงคําเปนคาถามนั้นแลว เกิดความสลดใจ บวชแลวบรรลุพระ
อรหัต ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไว ในอปทานวา
เราเปนผูมีใจโสมนัส จับพัดวีชนี พัดไมโพธิอันอุดม ที่ไมโพธิของพระผูมพี ระภาคเจา พระนามวา
วิปสสี ซึ่งเปนไมสูงสุด ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้
เราไดพัดไมโพธิอันอุดม ดวยการพัดไมโพธินั้น เรา
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ไมรจู ักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการพัดไมโพธิ. เราเผา
กิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรา
กระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล ก็ได
กลาวคาถาเหลานี้แหละ ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาอิสินนเถรคาถา

๕. สัมพุลกัจจานเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสัมพุลกัจจานเถระ
[๒๙๒] ไดยินวา พระสัมพุลกัจจานเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยาง
*

นี้วา
ฝนก็ตก ฟาก็รองครืน ๆ เราอยูในถ้าํ อันนา
กลัวแตคนเดียว ความกลัว ความสะดุง หวาดเสียว
หรือขนลุกขนพอง มิไดมีเลย การที่เราอยูในถ้ําอัน
นากลัวแตผูเดียว ไมมีความกลัว หรือสะดุงหวาดเสียว
นี้ เปนของธรรมดาของเรา.
*

อรรถกถาเปน สัมพุลกัจจายนเถระ
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อรรถกถาสัมพุลกัจจายนเถรคาถา
คาถาของพระสัมพุลกัจจายนเถระ เริ่มตนวา เทโว จ. เรื่องราว
ของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ กระทําบุญไวในภพนั้น ๆ เกิดในเรือนแหงตระกูล ในที่สุดแหงกัป
ที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้ บรรลุนิติภาวะแลว วันหนึ่ง เห็นพระปจเจกพุทธเจา
นามวา สตรังสี ออกจากนิโรธแลวเทีย่ วไปบิณฑบาต มีใจเลื่อมใสแลว ได
ถวายผลตาล.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย บังเกิด
ในตระกูลคฤหบดี แควนมคธ ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดนามวา สัมพุละ
เพราะความที่ทานเปนกัจจายนโคตร จึงมีนามปรากฏวา สัมพุลกัจจายนะ.
เขาเจริญวัยแลว ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา ไดมีศรัทธา
จิต บวชแลวเจริญวิปสสนาอยูในถ้ําแหงภูเขาชื่อวา เภรวะ ครั้นวันหนึง่
เมฆที่เกิดขึ้นในสมัยใชกาลกลุมใหญ หนาตั้งรอยชั้นพันชั้น รอง คําราม
ยังสายฟาใหแลบแปลบปลาบ รองครืน ๆ ตั้งขึ้น ตั้งทาจะตก. สัตว
ทั้งหลาย มีหมี หมาไน ควายปา และชางเปนตน ฟงเสียงนั้นแลว สะดุง
ตกใจกลัว รองลั่น อยางหวาดกลัว.
สวนพระเถระ ไมมีความอาลัยในรางกายและชีวิต ปราศจากความ
ขนพองสยองเกลา ไมสนใจเสียงนั้น มุงกระทํากรรมในวิปสสนาอยางเดียว
เทานั้น เพราะความเปนผูมีวิปสสนาอันปรารภแลว เปนผูมีจิตตั้งมั่นแลว
เพราะความรอนในฤดูรอ นผานไป และเพราะไดฤดูเปนที่สบาย ขวนขวาย
วิปสสนาแลว บรรลุพระอรหัต พรอมดวยอภิญญา ๖ ในขณะนั้นเอง. สมดัง
คาถาประพันธที่ทานกลาวไว ในอปทานวา
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พระผูมีพระภาคะ ผูสยัมภู นามวา สตรังสี
ไมพายแพอะไร ๆ ใครตอความวิเวก ตรัสรูดว ยตนเอง
ออกบิณฑบาต เราถือผลไมอยูไดเห็นแลว จึงไดเขา
ไปเฝาพระนราสภ เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ได
ถวายผลตาล ในกัปที่ ๙๔ แตภทั รกัปนี้ เราไดถวาย
ผลไมใด ในกาลนั้น ดวยการถวายผลตาลนั้น เรา
ไมรูจักทุคติเลย นีเ้ ปนผลแหงการถวายผลตาล. เรา
เผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา
เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระ บรรลุพระอรหัตแลว พิจารณาดูขอปฏิบัติของตน เกิด
ความโสมนัส เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล ดวยสามารถแหงอุทาน ไดกลาว
คาถา ๒ คาถา ความวา
ฝนก็ตก ฟาก็รองครืน ๆ เราอยูในถ้าํ อันนา
กลัวแตคนเดียว ความกลัว ความสะดุง หวาดเสียว
หรือขนลุกขนพอง มิไดมีเลย การที่เราอยูในถ้ําอัน
นากลัว แตผูเดียว ไมมีความหวาดกลัว หรือสะดุง
หวาดเสียว นี้ เปนธรรมดาของเรา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เทโว จ วสฺสติ เทโว จ คฬคฬายติ ความวา ฝนคือเมฆ ก็ตก ฟาก็รองเสียงดังครืน ๆ ก็บทวา
คฬคฬา นี้ กระทําเสียง ตามเสียงฟารองคําราม. บทวา เอกโก จาห
เภรเว พิเล วิหรามิ ความวา ก็เราตัวคนเดียว ไมมีเพื่อน อยูในถ้ํา
แหงภูเขา อันมีภัยตั้งอยูเฉพาะหนา เมื่อเรานั้นเปนอยางนี้ ความกลัว
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ความหวาดเสียว ความขนลุกขนพอง ยอมไมมีแกเราผูมีสติ ไดแก ความ
กลัวที่หมายรูกันวา ความสะดุงแหงจิตก็ดี ความหวาดเสียวแหงรางกาย อัน
มีความกลัวนั้นเปนนิมิตก็ดี ความเปนผูมีขนพองสยองเกลาก็ดี ยอมไมมี
(แกเรา). เพราะเหตุไร ? เพราะ พระเถระกลาวเหตุในขอนั้นไววา ธมฺมตา
มเมสา (นี้เปนธรรมดาของเรา).
แทจริง พระเถระพยากรณพระอรหัตผลวา อันภัยเปนตน พึงมี
แกบุคคลผูไมไดกําหนดรูวัตถุ เพราะยังละฉันทราคะในวัตถุนั้นไมได แต
ภัยในวัตถุนั้น เรากําหนดรูแลวโดยประการทั้งปวง ทั้งฉันทราคะในวัตถุนั้น
เราก็ตัดขาดแลว เพราะฉะนั้น ภัยเปนตนจึงไมมี นี้เปนธรรมดาของเรา คือ
ขอนี้ เปนสภาพแหงธรรมของเรา.
จบอรรถกถาสัมพุลกัจจยนเถรคาถา

๖. ขิตกเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระขิตกเถระ
[๒๙๓] ไดยินวา พระขิตกเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
จิตของใครตั้งมั่น ไมหวั่นไหวดังภูเขา ไมกําหนัดแลวในอารมณเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ไม
ขัดเคืองในอารมณเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง ผูใด
อบรมจิตไดอยางนี้ ทุกขจักมาถึงผูนั้น แตที่ไหน จิต
ของเราตั้งมั่น ไมหวั่นไหว ดังภูเขา จิตของเราไม
กําหนัดแลว ในอารมณเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด
ไมขัดเคืองในอารมณ เปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง เรา
อบรมจิตไดแลวอยางนี้ ทุกขจักมาถึงเราแตที่ไหน ๆ.
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อรรถกถาขิตกเถรคาถา
คาถาของทานพระขิตกเถระ เริ่มตนวา กสฺส เสลูปม จิตฺต.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ กระทําบุญไวในภพนั้น ๆ เปนคนเฝาสวน ดําเนินชีวิตอยูในพันธุมดี
นคร ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา วิปสสี วันหนึ่งเห็น
พระผูมีพระภาคเจา เสด็จไปทางอากาศ มีใจโสมนัส ไดเปนผูมีความประสงค
จะถวายขนุนสํามะลอ พระศาสดาเมื่อจะทรงอนุเคราะหเขา ประทับยืนอยูใน
อากาศนั่นแหละ รับประเคนแลว. เขาถวายขนุนสํามะลอนั้นแลว เสวยปติ
โสมนัสอยางโอฬาร.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลายเกิดใน
ตระกูลพราหมณ แควนโกศล ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดนามวา ขิตกะ
บรรลุนิติภาวะแลว ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา ไดเปนผูมีจิตศรัทธา
บวชแลว เรียนกรรมฐานแลวอยูในปา เพียรพยายามอยู บรรลุพระอรหัตแลว.
สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ครั้งนั้น เราเปนคนเฝาสวนอยูในพระนครพันธุมดี ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี เสด็จ
เหาะไปในอากาศ เราไดหยิบเอาผลขนุนสํามะลอ
ถวายแดพระพุทธเจา ผูประเสริฐสุด พระพุทธเจาผูมี
พระยศใหญ ใหเกิดความปลื้มใจแกเรา นําความสุข
มาใหในปจจุบัน ประทับอยูในอากาศนั่นเอง ไดทรง
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รับประเคน เราถวายผลไมแดพระพุทธเจาดวยใจอันเลื่อมใสแลว ไดประสบปติอันไพบูลย เปนสุขยอดเยี่ยมในครั้งนั้น รัตนะเกิดขึน้ แกเราผูเกิดในที่นั้น ๆ
ในกัปที่ ๙๑ แตภทั รกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาล
นั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง
การถวายผลไม ทิพยจักษุของเราบริสุทธิ์แลว เราเปน
ผูฉลาดในสมาธิ ถึงแลวซึ่งฝงแหงอภิญญา นี้เปน
ผลแหงการถวายผลไม. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ
คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็เมื่อพระเถระบรรลุพระอรหัตแลว ยับยั้งอยูดวยความสุขอันเกิดแต
ผลและความสุขในพระนิพพาน ทานกําหนดความเพียรไปสูราวปานั้น เพื่อจะ
สงเคราะหภิกษุทั้งหลายผูอยูในราวปานั้น จึงกลาวคาถา ๑ คาถา ความวา
จิตของใครตั้งมั่นไมหวัน่ ไหว ดังภูเขา ไมกําหนัดแลวในอารมณเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ไมขัดเคืองในอารมณเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง ผูใดอบรม
จิตไดอยางนี้ ทุกขจักมาถึงผูนั้นไดแตที่ไหน ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กสฺส เสลูปม จิตฺต ิต นานุกมฺปติ
ความวา เมื่อเธอทั้งหลายอยูในราวปานี้ จิตของภิกษุไร ชื่อวาตั้งมั่น เพราะ
ไดบรรลุผลอันเลิศ และเพราะถึงความเปนผูมีวสี โดยไมมีความหวั่นไหว
ทุกอยาง อุปมาดังภูเขาหินลวนเปนแทงทึบ ยอมไมหวั่นไหว คือไมสั่นสะเทือน
ดวยโลกธรรมแมทั้งปวง.
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บัดนี้ เพื่อจะแสดงอาการอันไมหวั่นไหวของจิตนั้น พรอมกับเหตุ
พระเถระจึงกลาวคํามีอาทิวา วิรตฺต ไมกําหนัดแลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิรตฺต รชนีเยสุ ความวา ไมกําหนัด
แลวในอารมณเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด คือในธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓
อันเปนเหตุแหงความบังเกิดขึ้นของความกําหนัด ดวยอริยมรรค กลาวคือ
วิราคธรรม (ความคลายกําหนัด ) อธิบายวา มีความกําหนัดในธรรมอันเปน
ไปในภูมิ ๓ นั้น อันเธอถอนขึ้นแลว โดยประการทั้งปวง.
บทวา กุปฺปนีเย ความวา ในอารมณเปนที่ตั้งแหงความขึ้งเคียด
ไดแก ในอารมณอันเปนที่ตั้งแหงความอาฆาต แมทั้งปวง.
บทวา น กุปฺปติ ความวา ไมประทุษราย คือไมถึงอาการที่แปลก.
บทวา ยสฺเสว ภาวิต จิตฺต ความวา จิตคือใจอันพระอริยบุคคลใด
อบรมแลว อยางนี้ คือโดยนัยดังกลาวแลว ไดแก โดยความเปนผูคงที่.
บทวา กุโต ต ทุกขฺ เมสฺสติ ความวา ทุกขจักเขาถึงบุคคลนั้น
แตที่ไหน คือแตสัตว หรือสังขารเลา ? อธิบายวา ทุกขยอมไมมีแกบุคคล
เชนนั้น.
พระขิตกเถระ เมื่อจะวิสัชนาปญหาที่มีเพียงผูถามขึ้น โดยไมกําหนด
แนนอนอยางนี้ ทําใหนอมเขาไปในตน พยากรณพระอรหัตผลดวยคาถาที่สอง
มีอาทิวา มม เสลูปม จิตฺต จิตของเราตั้งมั่นไมหวั่นไหว ดังภูเขา ดังนี้.
บทนั้นมีเนื้อความอันขาพเจากลาวอธิบายไวแลวทั้งนั้น.
จบอรรถกถาขิตกเถรคาถา
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๗. โสณโปฏิริยปุตตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระโสณโปฏิริยบุตรเถระ
[๒๙๔] ไดยินวา พระโสณโปฏิริยบุตรเถระไดภาษิตคาถานี้ไว
อยางนี้วา
ราตรีอันประกอบดวยฤกษมาลินีเชนนี้ ยอมไม
เปนราตรี เพื่อจะหลับโดยแท ราตรีเชนนี้ ยอมเปน
ราตรีอันผูรูแจงปรารถนาแลวเพื่อประกอบความเพียร.
ครั้นพระเถระไดฟงดังนั้น ก็สลดใจ ยังหิริโอตตัปปะใหเขาไปตั้งไว
แลวอธิษฐานอัพโภกาสิกังคธุดงค กระทํากรรมในวิปสสนา ไดกลาวคาถาที่ ๒
นี้วา
ถาชางพึงเหยียบเราผูตกลงจากคอชาง เราตาย
เสียในสงครามประเสริฐกวา แพแลว เปนอยูจะประเสริฐอะไร.
อรรถกถาโสณโปฏิริยปุตตเถรคาถา
คาถาของทานพระโสณโปฏิรยิ บุตรเถระ เริ่มตนวา น ตาว สุปตุ
โหติ. เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ เปนพรานปา เลี้ยงชีพ ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระ-
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นามวา สิขี วันหนึ่ง เห็นพระศาสดา แลวมีจิตเลื่อมใส ไดถวายผลมะหาด
แดพระศาสดา.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิด
เปนบุตรของนายบาน ชือ่ วา โปฎิริยะ ในเมืองกบิลพัสดุ ในพุทธุปบาทกาลนี้
ไดมีนามวา โสณะ. เขาเจริญวัยแลว ไดเปนเสนาบดี ของพระราชา พระนามวา ภัตทิยะ สากิยะ.
ครั้นตอมา เมื่อพระเจาภัททิยะ ทรงผนวชแลวโดยนัยดังกลาวแลว
ในหนหลัง เสนาบดี ก็บวชตาม ดวยคิดวา ขึ้นชื่อวา แมพระราชาก็ยังทรง
ออกผนวช การอยูครองเรือนของเราจะมีประโยชนอะไร ? ก็ครั้นบวชแลว
เปนผูมีการนอนหลับเปนที่มายินดี ไมหมั่นประกอบภาวนา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงประทับอยู ในอนุปยอัมพวันวิหาร ทรงแผโอภาสของพระองคไป ยังสติ
ใหเกิดแกพระโสณโปฏิรยิ เถระ ดวยพระโอภาสนั้น เมื่อจะทรงโอวาทพระเถระ
ดวยพระคาถานี้ ไดตรัสพระคาถา ๒ คาถา ความวา
ราตรีอันประดับดวยฤกษมาลินีเชนนี้ ยอมไม
เปนราตรีเพื่อจะหลับโดยแท ราตรีเชนนี้ ยอมเปน
ราตรีอันผูรูแจงปรารถนาแลว เพื่อประกอบความเพียร.
ถาชางพึงเหยียบเรา ผูตกลงจากคอชาง เราตาย
เสียในสงคราม ประเสริฐกวา แพแลว เปนอยูจะ
ประเสริฐอะไร ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ตาว สุปตุ โหติ รตฺติ นกฺขตฺมาลินี. ความวา เมื่อภิกษุผูมีชาติแหงวิญูชน ไดขณะที่ ๙ อันเวนจาก
ขณะที่ไมใชกาล ๘ อยาง ตั้งอยูแลว ยังทําพระอรหัตใหอยูในเงื้อมมือไมได
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ตราบใด ตราบนั้น ราตรีอันประกอบดวยฤกษมาลินีเชนนี้ ยอมไมเปนราตรี
เพื่อจะหลับโดยแท คือไมใชเวลาจะมามัวนอนหลับ.
อีกประการหนึ่งแล ราตรีเชนนี้ ยอมเปนราตรีอันผูรูแจงปรารถนา
แลว เพื่อจะประกอบความเพียร โดยอรรถไดแก ขึ้นชื่อวาราตรีเชนนี้เปน
เวลาที่มีเสียงสงัดเงียบเปนพิเศษ เพราะเปนเวลาที่พวกมนุษยเหลามฤคและ
ปกษีทั้งหลาย ยางเขาสูความหลับ จึงเปนเวลาอันวิญูชน ผูรูแจง ปรารถนา
เพื่อเอาใจใสดูแลขอปฏิบัติในตน คือเพื่อจะขวนขวายบําเพ็ญความเพียรของผูมี
ธรรมเปนเครื่องตื่นอยูนั่นเอง.
พระโสณเถระฟงพระโอวาทนั้นแลว เปนผูมีใจสลดแลว เริ่มตั้ง
หิริโอตตัปปะ อธิษฐานอัพโภกาสิกังคธุดงค (องคคุณของภิกษุผูถือการอยูใน
ที่แจงเปนวัตร) กระทํากรรมในวิปสสนา กลาวคาถาที่ ๒ วา หตฺถกิ ฺขนฺธาวปติต ดังนี้ เปนอาทิ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อวปติต ไดแก ตกคว่ําหนา คือ มีเทา
ขึ้นเบื้องบน มีหนาลงเบื้องลาง ตกไปแลว.
บทวา กฺุชโร เจ อนุกฺกเม ความวา ถาชางพึงเหยียบเรา.
ทานกลาวอธิบายไวดังนี้วา ถาในเวลาที่เราขึ้นคอชางเขาสูสงคราม ตกจาก
คอชาง ไดถูกชางนั้นเหยียบตายในสงคราม ความตายนั้นของเราประเสริฐกวา
พายจากกิเลสทั้งหลายในบัดนี้แลวเปนอยู จะประเสริฐอะไร คือ ความเปน
อยูนั้นไมประเสริฐเลย เมื่อพระเถระกลาวคาถานี้อยูนั่นแล ขวนขวายวิปสสนา
บรรลุพระอรหัตแลว. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เมื่อกอนเราเปนพรานเนื้อ ครั้งนั้น เราเที่ยวอยู
ในปาใหญ ไดเห็นพระพุทธเจา ผูปราศจากกิเลสธุลี
ทรงรูจบธรรมทั้งปวง เราเลื่อมใส ไดเอาผลมะหาด
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มาถวายพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เปนเขตแหงบุญ
ผูแกลวกลา ดวยมือทั้งสองของตน ในกัปที่ ๓๑ แต
ภัทรกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยการ
ถวายผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ
ถวายผลไม. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระบรรลุพระอรหัตแลว กลาวทบทวนคาถาทั้งสองนั่นแล
คือ (คาถาที่ ๑) อันพระศาสดาตรัสแลว (และคาถาที่ ๒) อันตนกลาวแลว
โดยนัยมีอาทิวา หตฺถิกฺขนธาวปติต ดังนี้. ดวยการกลาวซ้ําคาถานั้นเปนอัน
พระเถระพยากรณพระอรหัตผลนี้แลวทีเดียว.
จบอรรถกถาโสณโปฏิริยปุตตเถรคาถา

๘. นิสภเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระนิสภเถระ
[๒๙๕] ไดยินวา พระนิสภเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
วิญูชน ละเบญจกามคุณอันนารัก นารื่นรมย
ใจแลว ออกบวชดวยศรัทธา แลวพึงทําที่สุดแหงทุกข
ได.
เราไมอยากตาย ไมอยากมีชีวิตอยู และเรามีสติ
มีสมั ปชัญญะ รอเวลาอันควรเทานั้น.
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อรรถกถานิสภเถรคาถา
คาถาของทานพระนิสภเถระ เริ่มตนวา ปฺจ กามคุเณ หิตฺวา.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลว ในพระพุทธะจาองค
กอน ๆ สั่งสมบุญทั้งหลายไวในภพนั้น ๆ เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาล
ของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี บรรลุนิติภาวะแลว วันหนึ่ง
เห็นพระศาสดาเสด็จเที่ยวบิณฑบาต มีจิตเลื่อมใส ไดถวายผลมะขวิด.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปแตในสุคติภพอยางเดียว เกิดใน
เรือนแหงตระกูลในโกลิยชนบท ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดนามวา นิสภะ
เจริญวัยแลว เห็นพุทธานุภาพในสงคราม ของเจาศากยะ และเจาโกลิยะ
ทั้งหลาย แลวไดศรัทธาจิต บวชแลว บรรลุพระอรหัตในวันนั้นเอง. สมดัง
คาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราไดถวายผลมะขวิด แดพระสัมพุทธเจา ผูม ี
พระฉวีวรรณปานดังทองคํา สมควรรับเครื่องบูชา
กําลังเสด็จดําเนินอยูในถนน ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้
เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น
เราไมรจู ักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม. เรา
เผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา
เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระบรรลุพระอรหัตแลว เห็นภิกษุทั้งหลายผูเปนสหายของตน
ยังกาลเวลาใหลวงไป ดวยการอยูอยางประมาท เมื่อจะโอวาทภิกษุเหลานั้น
ไดกลาวคาถาที่ ๑ ความวา
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วิญูชน ละเบญจกามคุณอันนารัก นารื่นรมย
ใจแลว ออกบวชดวยศรัทธา แลวพึงทําที่สุดแหงทุกข
ได ดังนี้.
คาถาที่ ๑ นั้น มีอธิบายดังนี้ วิญูชนละ คือ เลิกละไดแกสละกามคุณ
คือ กามโกฏฐาสทั้ง ๕ มีรูปเปนตน อันชื่อวานารัก เพราะมีสภาพที่ยั่วยวน
ชวนใหพาลชนรักใคร ชือ่ วานารื่นรมยใจ เพราะมีสภาพเปนที่เจริญใจ ออก
คือหลุดพนจากเรือน คือ จากเครื่องผูกพันคือเรือน เขาสูบรรพชาเพศ จําเดิม
แตบวชแลว ก็เพียรพยายาม พึงเปนผูกระทําที่สุดแหงทุกขในวัฏฏะได.
พระเถระกลาวสอนภิกษุทั้งหลายเหลานั้นอยางนี้ แลวกลาววา ทาน
ทั้งหลายอยาคิดวา คนผูนี้ดีแตสอนคนอื่นเทานั้น สวนตนเองไมกระทํา ดังนี้
แลว เมื่อจะประกาศความที่ตนเปนผูปฏิบัติแกภิกษุเหลานั้น จึงพยากรณ
พระอรหัตผล ดวยคาถาที่สอง ความวา
เราไมอยากตาย ไมอยากมีชีวิตอยู แตเรามีสติ
มีสัมปชัญญะ รอเวลาอันควรอยู ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาภินนฺทามิ มรณ ความวา เราไม
มุงหมายความตาย.
ก็บทวา นาภินนฺทามิ ชีวิต นี้ เปนคําบอกเหตุของบทวา
" นาภินนฺทามิ มรณ " นั้น เพราะเรายังไมอยากมีชีวิตอยู ฉะนั้น จึงไม
นิยมยินดีความตาย. อธิบายวา บุคคลใดกอ คือเขาไปสั่งสมการปรุงแตง
กิเลส (อันเปนเหตุ) แหงชาติชรา และมรณะสืบตอไป บุคคลนั้นเมื่อยินดี
การเกิดในภพใหม ชื่อวายอมยินดีแมซึ่งความตายของตน เพราะเปนผลให
เกิดในภพติดตอกันไป เพราะยังละเหตุไมได สวนพระขีณาสพ ละอาจยคามิธรรม (ธรรมอันเปนเหตุใหถึงการกอภพกอชาติ) ตั้งอยูในอปจยคามิธรรม

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาที่ 180

(ธรรมอันเปนเหตุใหหมดภพหมดชาติ) เปนผูกําหนดรูวัตถุ ชื่อวายอมไม
ยินดีแมซึ่งความตาย เพราะความที่แหงเหตุนั้นแล อันตนละไดแลวดวยดี.
ดวยเหตุนั้น พระเถระจึงกลาววา นาภินนฺทามิ มรณ นาภินนทามิ ชีวิต
เรายังไมอยากตาย ไมอยากมีชีวิตอยู.
ถามวา ถาพระขีณาสพ มีความจํานงมุงหมายพระนิพพานอยูอยางนี้
ก็การดํารง (ชีวิตของทาน) จนกวาจะปรินิพพาน จะเปนอยางไร ?
พระเถระจึงกลาว (เฉลย) วา และเรามีสติสัมปชัญญะ รอเวลาอัน
ควรเทานั้น (โดยมีอธิบายวา) เมื่อเราบรรลุกิเลสปรินิพพานแลว เราชื่อวา
มีสติ มีสัมปชัญญะ เพราะถึงความไพบูลยดวยสติและปญญา รอเวลาขันธปรินิพพานอยางเดียว เราชะเงอคอยเวลาแหงขันธปรินิพพานนั้นอยู แตเรา
ไมมีความยินดีในความตาย หรือในชีวิตความเปนอยู เพราะทั้งความตายและ
ชีวิตนั้น เราเพิกถอนขึ้น ดวยอรหัตมรรคแลวแล.
จบอรรถกถานิสภเถรคาถา
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๙. อุสภเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอุสเถระ
[๒๙๖] ไดยินวา พระอุสภเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราฝนวา ไดหมจีวรสีออ นเฉวียงบา นั่งบน
คอชาง เขาไปบิณฑบาตยังหมูบาน พอเขาไปก็ถูก
มหาชนพากันมารุมมุงดูอยู จึงลงจากคอชาง กลับ
ลืมตาตื่นขึ้นแลว ครั้งนั้นไดความสลดใจวา ความฝน
นี้เราไมมีสติสัมปชัญญะ
นอนหลับฝนเห็นแลว
ครั้งนัน้ เราเปนผูกระดางมัวเมา เพราะชาติสกุล ได
ความสังเวชแลว จึงบรรลุความสิ้นอาสวะ.
อรรถกถาอุสภเถรคาถา
คาถาของทานพระอุสภเถระ เริ่มตนวา อมฺพปลฺลวสงฺกาส.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ กระทําบุญไวในภพนั้น ๆ เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมี
พระภาคเจา ทรงพระนามวา สิขี บรรลุนิติภาวะแลว วันหนึ่งเห็นพระศาสดา
เสด็จเที่ยวไปบิณฑบาต มีใจเลื่อมใส ไดถวายผลสะครอ.
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ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิด
ในตระกูลแหงเจาศากยะ กรุงกบิลพัสดุ ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดนามวา
อุสภะ เจริญวัยแลว เห็นพุทธานุภาพในสมาคมพระญาติของพระศาสดา
ไดมีจิตศรัทธาบวชแลว.
จําเดิมแตเวลาที่บวชแลว พระอุสภะไมบําเพ็ญสมณธรรม ยินดีใน
การคลุกคลีดว ยหมูในกลางวัน ชอบนอนหลับตลอดทั้งคืน ยังเวลาใหลวงไป.
วันหนึ่ง ทานปลอยสติ ขาดสัมปชัญญะนอนหลับ ฝนเห็นตนเอง ปลงผมและ
หนวดแลว หมจีวรสีใบมะมวงออน นั่งบนคอชาง เขาไปสูพระนครเพื่อ
บิณฑบาต เพื่อมนุษยทั้งหลายมาชุมนุมกันในที่นั้นนั่นแล จึงลงจากคอชาง
ดวยความละอาย ตื่นขึ้น เกิดความสลดใจวา เราปลอยสติไมมีสัมปชัญญะ
นอนหลับฝนเห็นเปนเชนนี้ไป ดังนี้ แลวเริ่มตั้งวิปสสนา บรรลุพระอรหัต
ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ในกาลนั้น เราไดถวายผลสะครอ แดพระนราสภผูประเสริฐกวาทวยเทพ งามเหมือนตนรกฟา
ขาว กําลังเสด็จดําเนินอยูในถนน ในกัปที่ ๓๑ แต
ภัทรกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยการ
ถวายผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ
ถวายผลไม. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา เราทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ลําดับนั้น พระเกระทําความฝนตามที่ตนเห็นแลวนั่นแล ใหเปนขอ
พยากรณพระอรหัตผล โดยระบุถึงความฝนนั้นนั่นแล เพราะความที่ตนได
บรรลุพระอรหัตผลแลว ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
เราฝนวา ไดหมจีวรสีออนเฉวียงบา นั่งบน
คอชาง เขาไปบิณฑบาตยังหมูบ าน พอเขาไปก็ถูก
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มหาชนพากันมารุมมุงดูอยู จึงลงจากคอชาง กลับ
ลืมตาตื่นขึ้นแลว ครั้งนั้น เราไดความสลดใจวา ความ
ฝนนี้ เราไมมีสติสัมปชัญญะ นอนหลับฝนเห็นแลว
ครั้งนั้น เราเปนผูกระดาง ดวยความมัวเมา เพราะ
ชาติสกุล ไดความสังเวชแลว ไดบรรลุความสิ้นอาสวะ
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อมฺพปลฺลวสงฺกาส อเส กตฺวาน
จีวร ความวา เอาจีวรมีสีดังแกวประพาฬ มีอาการดังใบมะมวงออนคลองคอ
โดยทําเปนเฉวียงบา.
บทวา คาม ความวา นั่งบนคอชาง เขาไปสูราชธานีของตน เพื่อ
บิณฑบาต พอเขาไปแลวเทานั้น ก็ถกู มหาชน (หอมลอม) แลดู จึงลงจาก
คอชาง ยืนอยู ตื่นขึ้นแลว พอตื่นแลวเทานั้น ก็ไดความสลดใจในครั้งนั้นวา
ความฝนนั้นเกิดแลว เพราะเราปลอยสติ ไมมีสัมปชัญญะ กาวลงสูความหลับ
ดังนี้.
สวนอาจารยพวกอื่นกลาววา พระอุสภเถระยังเปนพระราชาอยูนั่นแล
เห็นความฝนเชนนี้ ในเวลากลางคืน เมื่อราตรีสวางแลว จึงขึ้นสูคอชาง
เสด็จเที่ยวไปในถนนของพระนคร ทรงระลึกถึงความฝนนั้น จึงเสด็จลงจาก
คอชาง ไดความสลดพระทัย ทรงผนวชในสํานักของพระศาสดา บรรลุพระอรหัตแลว เมื่อเปลงอุทาน ไดกลาวคาถาเหลานี้แลว.
บทวา ทิตฺโต ประกอบความวา ในเวลาทีไ่ ดเสวยราชยนั้น เรา
เปนผูกระดาง ดวยความมัวเมา เพราะชาติและความมัวเมาเพราะโภคะเปนตน
ไดความสลดใจแลว.
จบอรรถกถาอุสภเถรคาถา
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๑๐. กัปปฏกุรเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระกัปปฏกุรเถระ
[๒๙๖] ไดยินวา พระกัปปฏกุรเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
กัปปฏกุรภิกษุ เกิดความวิตกผิด ๆ วา เราจัก
นุงหมผาผืนนี้แลว จักเลี้ยงชีพตามมีตามเกิด เมื่อน้ํา
ใสคืออมตธรรมของเรา มีอยู เต็มเปยมในหมออมตะ
เราเอาบาตรตักน้ําคืออมตธรรม
ใสในหมออมตะ
เพื่อสัง่ สมฌานทั้งหลาย ดูกอนกัปปฏะ ทานอยามา
นั่งโงกงวงอยูดวยคิดวา จักฟงธรรม เมือ่ เราแสดง
ธรรมอยู ในที่ใกลหูของทานเชนนี้ ทานอยามัวนั่ง
โงกงวงอยู ดูกอนกัปปฏะ ทานนั่งโงกงวงอยู ใน
ทามกลางสงฆเชนนี้ ไมรูจักประมาณเลย.
จบวรรคที่ ๔
อรรถกถากัปปฏกุรเถรคาถา
คาถาของพระกัปปฏกุรเถระ เริ่มตนวา อยมิติ กปฺปโฏ. เรื่อง
ราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาลของพระ
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ผูมีพระภาคเจา พระนามวา วิปสสี บรรลุนิติภาวะแลว วันหนึ่งเห็นพระผู
มีพระภาคเจาเสด็จประทับนั่ง ณ โคนไมแหงหนึ่ง ใกลฝงแมน้ําชื่อวา วินตา
มีใจเลื่อมใส ทําการบูชาดวยดอกเกตก (ดอกการะเกด หรือดอกลําเจียก).
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย มา
เกิดในตระกูลที่ยากจน กรุงสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้ จนตราบเทาเจริญวัย
ก็ไมรูจักอุบาย. (หากิน) อยางอื่น นุงหมเศษผาเปอน ๆ ถือขัน เที่ยวแสวง
หาขาวสุกในที่นั้น ๆ ดวยเหตุนั้น จึงปรากฏนามวา กัปปฏกุระ. เขาเจริญ
วัยแลวขายหญา เลี้ยงชีวิต วันหนึ่งไปสูปาเพื่อเกี่ยวหญา เห็นพระเถระผูเปน
พระขีณาสพรูปหนึ่งในปานั้น เขาไปหาพระเถระไหวแลว นั่งอยูแลว. พระ
เถระแสดงธรรมแกเขา.
เขาฟงธรรมแลว ไดมีศรัทธาคิดวา ประโยชนอะไรแกเราดวยการ
ขายหญานี้เลี้ยงชีวิต ดังนี้แลว จึงบวช ทิ้งทอนผาเปอน ๆ ที่ตนนุงแลว
ไวในที่แหงหนึ่ง. ก็ในเวลาที่พระเถระนั้นเกิดความกระสัน ในเวลานั้น เมื่อ
ทานมองดูทอนผาเปอนฝุนนั้น ความกระสันก็หายไป ไดความสลดใจแลว.
ทานทําอยูอยางนี้ สึกแลวถึง ๗ ครั้ง. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเหตุนั้น ของ
ทานแดพระผูมีพระภาคเจา อยูมาวันหนึ่ง พระกัปปฏกุรภิกษุ นั่งอยูทายบริษัท
ในโรงประชุมฟงธรรมหลับอยู พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงเตือนทาน ได
ตรัสพระคาถา ๒ คาถา ความวา
กัปปฏกุรภิกษุ เกิดความวิตกผิดวา เราจะหมผา
ผืนนี้แลว จักเลี้ยงชีพตามมีตามเกิด เมือ่ น้ําใสคือ
อมตธรรมของเรา มีอยู เต็มเปยมในหมออมตะ เรา
เอาบาตรตักน้ําคืออมตธรรม ใสหมออมตะ เพื่อสั่งสม
ฌานทัง้ หลาย ดูกอนกัปปฏะ เธออยามานั่งโงกงวง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาที่ 186

อยูดว ยคิดวา จักฟงธรรม เมื่อเราแสดงธรรมอยู ใน
ที่ใกลหูของทานเชนนี้ ทานอยามัวนั่งโงกงวงอยู ดูกอนกัปปฏะ เธอนั่งโงกงวงอยูในทามกลางสงฆเชนนี้
ไมรูจกั ประมาณเลย ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อยมิติ กปฺปโฏ กปฺปโฏกุโร ความวา
ภิกษุชื่อวา กัปปฏกุระ มีวิตกที่ผิด ๆ เกิดขึ้นอยางนี้วา เราจะนุงหมผา
เปอนเกา ๆ ของเรานี้ จักเลี้ยงชีพตามมีตามเกิด เมื่อน้ําใสคืออมตธรรม
ของเรา มีอยูเต็มเปยมในหมออมตะ คือเมื่อหมออมตะของเรา กําลังหลั่งน้ําคือ
พระธรรมอยูใ นที่นั้น ๆ ไดแก เมื่อเรายังน้ําอมฤต คือพระธรรมใหตกลงดวย
การประกาศไปโดยคํามีอาทิวา เราจะสั่งสอน เราจะแสดงธรรม ใหสัตวโลก
ไดบรรลุอมตธรรม เมื่อสัตวโลกมืดมนมหันธการ เราจะบรรเลงกลองชัยเภรี
คืออมตะ ทางที่เราทําไว เพื่อสั่งสมฌานทั้งโลกียและโลกุตระ คือทางที่เราแผว
ถาง ไดแกมรรคภาวนาที่จัดแจงไวเพื่อเปนแนวทาง นี้เปนคําสอนของเรา แม
ถึงอยางนั้น พระกัปปฏกุระ ก็เปนเพียงกากของพระธรรม คือเปนผูมีจิตกระสัน
มีใจเหินหางจากศาสนธรรมของเรา เพราะเหตุนั้น พระผูมพี ระภาคเจาครั้น
เตือนเธอแลว เมื่อจะแสดงการอยูอยางผูประมาทของเธอแมอีกครั้งหนึ่ง
เหมือนจับโจรไดพรอมของกลาง จึงตรัสพระคาถาวา มา โข ตฺว กปฺปฏ
ปจาเลสิ ดูกอ นกัปปฎะ เธออยามัวมานั่งโงกงวงอยูเลย ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มา โข ตฺว กปฺปฏ ปจาเลสิ
ความวา ดูกอนกัปปฏกุระ เธออยามัวนั่งโงกงวงอยูเลย คืออยานั่งสัปหงก
ไดแก อยาเขาถึงความหลับดวยคิดวา เราจักฟงธรรม.
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บทวา มา ตฺว อุปกณฺณมฺหิ ตาเฬสฺสนฺติ ความวา เราอยา
ตองทุบทานผูหลับอยู ดวยมือคือเทศนา ในที่ใกลหู คือใกล ๆ หู อธิบายวา
ตอแตนี้ไป ทานจงปฏิบัติ โดยไมตองใหเราสั่งสอน เพื่อการละกิเลสอีก.
บทวา น หิ ตฺว กปฺปฏ มตฺตมฺาสิ ความวา พระผูมี
พระภาคเจาทรงเตือนวา ดูกอนกัปปฎะ เธอมัวโงกงวงสัปหงกอยูในทาม
กลางสงฆ ยอมไมสําคัญประมาณ คือความพอดี คือไมรูแมเหตุเพียงเทานี้วา
ขณะเชนนี้ หาไดยากอยางยิ่ง ขณะนั้นอยาลวงเลยเราไปเสียเลย ดังนี้ และ
เธอจงดูความผิดของเธอ.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ทรงขม แลวทรงเตือนกัปปฏกุรภิกษุ คาดคั้นดวยพระคาถา ๒ คาถา อยางนี้แลว กัปปฏกุรภิกษุ เกิดความสลดใจ
เหมือนถูกศรแทงจดกระดูก และเหมือนชางตัวดุ (ที่หลงผิด) เดินตรงทาง
ฉะนั้น เริม่ ตั้งวิปสสนาบรรลุพระอรหัตแลวตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถา
ประพันธที่ทานกลาวไว ในอปทานวา
พระพุทธเจาผูอุดมบุรุษ ประทับนั่งอยู ณ ที่ฝง
แมน้ําวินตานที เราไดพบพระพุทธเจา ผูปราศจาก
กิเลสธุลี เปนเอกอัครบุคคล มีพระทัยตั้งมั่นดี ครั้งนั้น เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส บูชาพระพุทธเจา
ผูประเสริฐสุด ดวยดอกเกตก ซึ่งมีกลิ่นหอมเหมือน
น้ําผึ้ง ในกัปที่ ๙๒ แตภัทรกัปนี้ เราไดบูชาดวยดอก
ไมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติ นี้เปนผล
แหงพุทธบูชา. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
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ก็พระเถระบรรลุพระอรหัตแลว กลาวยืนยันพระคาถาทั้งสองที่พระ
ศาสดาตรัสแลวนั่นแหละวา เปนขอสับแหงการบรรลุพระอรหัตผลของตน.
ดวยพระคาถาทั้งสองนั้น ไดนับเปนการพยากรณพระอรหัตผลของพระกัปปฏกุรเถระ นั้นดวยอีกเหมือนกัน.
จบอรรถกถากัปปฏกุรเถรคาถา
จบวรรควรรณนาที่ ๔
แหงอรรถกถาเถรคาถา ชื่อวา ปรมัตถทีปนี

ในวรรคนี้ รวมพระเถระได ๑๐ รูป คือ
๑. พระมิคสิรเถระ ๒. พระสิวกเถระ ๓. พระอุปวาณเถระ
๔. พระอิสทิ ินนเถระ ๕. พระสัมพุลกัจจานเถระ ๖ พระขิตกเถระ
๗. พระโสณปฏิริยบุตรเถระ ๘. พระนิสภเถระ ๙. พระอุสภเถระ ๑๐.
พระกัปปฏกุรเถระ และอรรถกถา.
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เถรคาถา ทุกนิบาต วรรคที่ ๕
๑. กุมารกัสสปเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระกุมารกัสสปเถระ
[๒๙๘] ไดยินวา พระกุมารกัสสปเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
นาอัศจรรยหนอ พระพุทธเจา พระธรรม และ
พระคุณสมบัติของพระศาสดาของเราทั้งหลาย ซึ่งเปน
ที่อยูอาศัยประพฤติพรหมจรรย ของพระสาวกผูจักทํา
ใหแจงซึ่งธรรมเชนนี้ พระสาวกเหลาใด เปนผูยังไม
ปราศจากขันธ ๕ ในอสังไขยกัป พระกุมารกัสสปะ
นี้เปนรูปสุดทาย แหงพระสาวกเหลานั้น รางกายนี้มี
ในที่สุด สงสารคือ การเกิด การตาย มีในที่สุด
บัดนี้ภพใหมไมมี.
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วรรควรรณนาที่ ๕
อรรถกถากุมารกัสสปเถรคาถา
คาถาของทานพระกุมารกัสสปเถระ เริ่มตนวา อโห พุทธฺ า อโห
ธมฺมา. เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ ทั้งหลาย สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ เกิดในตระกูลพราหมณ ใน
กาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ถึงความเปนผูรู
แลว แตในอรรถกถาอังคุตตรนิกาย ทานกลาววา เกิดในเรือนแหงตระกูล.
เขาไปสูสํานักของพระศาสดา แลวฟงธรรมอยูเห็นพระศาสดา ทรง
ตั้งภิกษุรูปหนึ่ง ในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศกวา บรรดาภิกษุผูกลาวธรรมอัน
วิจิตร หวังตําแหนงนั้น แมดวยตนเองตั้งประณิธานไว กระทําบุญสมควรแก
ประณิธานที่ตั้งไว บําเพ็ญสมณธรรม ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระ
นามวา กัสสปะ ทองเที่ยวอยูแตในสุคติภพเทานั้น ถือปฏิสนธิในครรภแหง
ธิดาของเศรษฐี ณ กรุงราชคฤห ในพุทธุปบาทกาลนี้.
ไดยินมาวา ธิดาของทานเศรษฐีนั้น เปนหญิงมีความประสงคจะ
บวชแตในเวลาที่ยังเปนกุมารีอยูทีเดียว ขออนุญาตมารดาบิดา ไมไดรับอนุญาต
ใหบรรพชา แมไปสูตระกูลผัว ก็ไมรูวาตนตั้งครรภ ทําสามีใหโปรดปราน
จนสามีอนุญาต จึงบวช (ในสํานัก) นางภิกษุณีทั้งหลาย (ตอมา) ภิกษุณี
ทั้งหลายเห็นนางมีครรภ จึงถามพระเทวทัต. พระเทวทัต ตัดสินวาไมเปน
สมณะ. จึงพากัน ไปทูลถามพระทศพลอีก พระศาสดาทรงมอบใหพระอุบาลี
เถระ (จัดการ).
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พระเถระใหเรียกตระกูลทั้งหลาย ที่อยูในพระนครสาวัตถี และ
อุบาสิกาชื่อวาวิสาขา มาแลววินิจฉัยในบริษัทพรอมดวยพระราชา ตัดสินวา
นางภิกษุณีตั้งครรภมากอนบวช บรรพชา บริสุทธิ.์ พระศาสดาทรงประทาน
สาธุการพระเถระวา อธิกรณ อันพระอุบาลีเถระวินิจฉัยถูกตองดีแลว.
นางภิกษุณีนั้น คลอดบุตรมีรูปเหมือนทองคํา พระราชาพระนามวา
ปเสนทิโกศล ทรงเลี้ยงดูบุตรของนาง และตั้งชื่อกุมารนั้นวา กัสสปะ
ในเวลาตอมา ทรงจัดแจงตกแตงประดับประดากุมารแลว นําไปสูสํานักของ
พระศาสดา ใหบรรพชาแลว เพราะเหตุที่เขาบวชแตในเวลาที่ยังเปนเด็ก
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เธอทั้งหลายจงเรียกกัสสปะมา จงใหผลไม
หรือของควรเคี้ยวนี้แกกัสสปะ ดังนี้ เมื่อเขาทูลถามวา กัสสปะไหน ? ก็
ตรัสวา กุมารกัสสปะ. ทานมีนามปรากฏวา กุมารกัสสปะ นัน่ แหละแมใน
เวลาที่มีอายุมาก เพราะมีนามที่ถือเอาตามที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกอยาง
นี้ และเพราะเหตุที่ เปนพระราชบุตรบุญธรรมที่พระราชาทรงชุบเลี้ยง.
จําเดิมแตเวลาที่บวชแลว ทานทํากรรมในวิปสสนา และเลาเรียน
พระพุทธวจนะ ครั้งนั้นทาวมหาพรหม ผูเคยบําเพ็ญสมณธรรมบนยอดเขา
รวมกับพระกุมารกัสสปะ เปนพระอนาคามี บังเกิดในพรหมชั้นสุทธาวาส
ทรงพระดําริวา เราจักกระทําอุบาย เพื่อการบรรลุมรรคผล โดยแสดงมุข
แหงวิปสสนา ดังนี้แลว จัดแจงแตงปญหา ๑๕ ขอ แลวไปบอกแกทาน
ผูอยูในปาอันธวันวา ทานจงทูลถามปญหาเหลานี้กะพระศาสดา พระเถระทูล
ถามปญหาเหลานั้น กะพระผูมีพระภาคเจา แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ทรง
พยากรณปญหาแกพระเถระ. พระเถระเรียนปญหาเหลานั้น โดยทํานองที่พระ
ศาสดาตรัสบอกแลว นัน่ แล ยังวิปสสนาใหถือเอาซึ่งหอง บรรลุพระอรหัต
แลว. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
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ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้ พระผูมีพระภาคเจา
ผูนายก ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลกทั้งปวง เปนนักปราชญ
มีพระนามวา ปทุมุตตระไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว ครั้งนั้น
เราเปนพราหมณมชี อื่ เสียงโดงดัง รูจบไตรเพท เที่ยว
ไปในทีพ่ ักสําราญกลางวัน ไดพบพระพุทธเจาผูเปน
นายกของโลก กําลังทรงประกาศสัจจะ ๔ ทรงยัง
มนุษยพรอมดวยทวยเทพใหตรัสรู กําลังทรงสรรเสริญ
พระสาวกของพระองค ผูกลาวธรรมกถาอันวิจิตรอยู
ในหมูม หาชน ครั้งนัน้ เราชอบใจ จึงไดนิมนตพระตถาคตแลว ประดับประดามณฑปใหสวางไสว ดวย
รัตนะนานาชนิด ดวยผาอันยอมดวยสีตาง ๆ นิมนต
พระพุทธเจาพรอมดวยพระสงฆ ใหเสวยและฉันใน
มณฑปนั้น เรานิมนตพระพุทธเจาพรอมดวยพระสาวก
ใหเสวยและฉันโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ ถึง ๗ วัน แลว
เอาดอกไมที่สวยงามตาง ๆ ชนิด บูชาแลวหมอบลง
แทบบาทมูลปรารภฐานันดรนั้น ครั้งนั้น พระมุนีผู
ประเสริฐ มีความเอ็นดู เปนที่อาศัยอยูแหงกรุณา
ไดตรัสวา จงดูพราหมณนี้ ผูมีปากและตาเหมือน
ดอกปทุม มากดวยความปรีดาปราโมทย มีกายและใจ
สูงเพราะโสมนัส นําความราเริงมา จักษุกวางใหญ
มีความอาลัยในศาสนาของเรา เขาปรารถนาฐานันดร
นั้น คือ การกลาวธรรมกถาอันวิจิตร ในกัปที่แสน
แตภัทรกัปนี้ พระศาสดามีนามวาโคดม ซึ่งสมภพใน
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วงศพระเจาโอกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ผูนี้
จักเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้นจักเปน
โอรสอันธรรมเนรมิต จักไดเปนสาวกของพระศาสดา
มีนามวา กุมารกัสสปะ เพราะอํานาจดอกไม และผา
อันวิจิตรกับรัตนะ เขาจักถึงความเปนผูเลิศกวาภิกษุ
ทั้งหลาย ผูกลาวธรรมกถาอันวิจิตร เพราะกรรมที่
ทําไวดีแลว และเพราะการตั้งเจตนจํานงไว เราละ
รางมนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส เราทองเที่ยว
ไปในภพนอยภพใหญ เหมือนตัวละครหมุนเวียนอยู
กลางเวทีเตนรําฉะนั้น เราเปนบุตรของเนื้อชื่อวาสาขะ
หยั่งลงในครรภแหงแมเนื้อ
ครั้งนั้นเราอยูในทอง
มารดาของเรา ถึงเวรที่จะตองถูกฆา มารดาของเรา
ถูกเนื้อสาขะทอดทิ้ง
จึงยึดเอาเนื้อนิโครธเปนที่พึ่ง
มารดาของเราอันพระยาเนื้อนิโครธ ชวยใหพนจาก
ความตาย สละเนือ้ สาขะแลว ตักเตือนเราผูเปนบุตร
ของตัวในครั้งนั้นอยางนี้วา ควรคบหาแตเนื้อนิโครธ
เทานั้น ไมควรเขาไปคบหาเนื้อสาขะ ตายในสํานัก
เนื้อนิโครธประเสริฐกวา มีชีวิตอยูในสํานักเนื้อสาขะ
จะประเสริฐอะไร ?
เรามารดาของเรา และเนื้อนอกนี้ อันเนื้อ
นิโครธตัวเปนนายฝูงพร่ําสอน อาศัยโอวาทของเนื้อนิโครธนั้น จึงไดไปยังที่อยูอาศัย คือ สวรรคชั้นดุสิต
อันรื่นรมย ประหนึง่ วา ไปยังเรือนของตัวที่ทิ้งจากไป
ฉะนั้น.
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เมื่อพระศาสนาของพระกัสสปวีรเจา กําลัง
ถึงความสิ้นสูญอันตรธาน เราไดขึ้นภูเขาอันลวนดวย
หิน บําเพ็ญเพียรตามคําสอนของพระพิชิตมาร ก็บัดนี้
เราเกิดในตระกูลเศรษฐี ในพระนครราชคฤห มารดา
ของเรามีครรภ ออกบวชเปนภิกษุณี พวกภิกษุณีรูวา
มารดาของเรามีครรภ จึงนําไปหาพระเทวทัต พระเทวทัตกลาววา จงนาศนะภิกษุณีผูลามกนีเ้ สีย ถึงใน
บัดนี้ มารดาบังเกิดเกลาของเรา เปนผูอันพระพิชิต
มารจอมมุนี ทรงอนุเคราะหไว จึงไดถึงความสุขใน
สํานักของภิกษุณี พระเจาแผนดินพระนามวา โกศล
ไดทรงทราบเรื่องนั้น จึงทรงเลี้ยงดูเราไว ดวยเครือ่ ง
บริหารแหงกุมาร และตัวเรามีชื่อวา กัสสปะ เพราะ
อาศัยพระมหากัสสปเถระ เราจึงถูกเรียกวา กุมารกัสสปะ เพราะไดสดับพระธรรมเทศนา ที่พระพุทธเจาทรงแสดงถึงกายเชนเดียวกับจอมปลวก จิตของเรา
จึงพนจากอาสวกิเลส ไมถือมั่นดวยอุปาทาน โดย
ประการทั้งปวง เราไดรับตําแหนงเอตทัคคะ ก็เพราะ
ทรมานพระเจาปายาสิ. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ
คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระบรรลุพระอรหัตแลว อันพระศาสดาทรงตั้งไวในเอตทัคคะ
โดยความเปนผูกลาวธรรมอันวิจิตร พิจารณาขอปฏิบัติของตนแลว เมื่อจะ
พยากรณพระอรหัตผล ดวยมุขคือประกาศคุณของพระรัตนตรัย ไดกลาวคาถา
๒ คาถา ความวา
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นาอัศจรรยหนอ พระพุทธเจา พระธรรมและ
พระคุณสมบัติ ของพระศาสดาของเราทั้งหลาย ซึ่งเปน
ที่อยูอาศัยประพฤติพรหมจรรยของพระสาวก ผูจักทํา
ใหแจงซึ่งธรรมเชนนี้ พระสาวกเหลาใด เปนผูยังไม
ปราศจากขันธ ๕ ในอสงไขยกัป พระกุมารกัสสปะ
นี้เปนรูปสุดทาย แหงพระสาวกเหลานั้น รางกายนี้มี
ในที่สดุ สงสาร คือ การเกิด การตายมีในที่สุด บัดนี้
ภพใหมไมมี ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อโห เปนนิบาตลงในอรรถแสดงความ
อัศจรรย.
บทวา พุทฺธา ไดแก พระสัพพัญูพุทธเจา เปนพหูพจนโดยเปน
คําแสดงความเคารพ ความก็วา โอ ! พระสัมพุทธเจามีพระคุณนาอัศจรรย.
บทวา ธมฺมา ไดแก โลกุตรธรรม ๙ กับพระปริยัติธรรม.
บทวา อโห โน สตฺถุ สมฺปทา ความวา นาอัศจรรยสมบัติของ
พระทศพล ผูเปนศาสดาของเราทั้งหลาย.
บทวา ยตฺถ ความวา ดวยสามารถแหงการประพฤติพรหมจรรย
ในพระศาสดาใด.
บทวา เอตาทิส ธมฺม สาวโก สจฺฉิกาหิติ ความวา แมขึ้นชื่อวา
พระสาวก จักกระทําใหแจงซึ่งธรรมเชนนี้ คือ เห็นปานนี้ ไดแก ธรรมที่นํา
มาซึ่งความสิ้นไปแหงกิเลสโดยไมเหลือ อันเปนบริวารแหงฌานและอภิญญา
อันบริสุทธิ์พิเศษดวยดี สงบ ประณีต ยอดเยี่ยม เพราะเหตุนั้น พระเถระ
จึงประกาศใหทราบถึงการนอมใจไปในคุณของพระรัตนตรัยวา โอ พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย มีคุณนาอัศจรรย เปนเหตุแหงการตรัสรูคุณ
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พิเศษอยางนี้ คุณของพระธรรมนาอัศจรรย สมบัติแหงพระศาสดาของเรา
ทั้งหลาย นาอัศจรรย ก็ความปฏิบัติชอบของพระสงฆ ยอมเปนอันพระเถระ
ประกาศแลว ดวยการประกาศสมบัติของพระธรรมนั่นเอง.
พระเถระแสดงการทําใหแจงซึ่งพระธรรม อันตนแสดงแลว ดวย
สามารถแหงคุณสมบัติทั่วไปอยางนี้ บัดนี้มุงจะใหนอมเขาไปในตนจึงกลาวคาถา
มีอาทิวา อสงฺเขยฺเยสุ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสงฺเขยฺเยสุ ไดแกในมหากัปทั้งหลาย
ที่ลวงพนคลองแหงการนับ.
บทวา สกฺกายา ไดแกอุปาทานขันธ ๕. อธิบายวา อุปาทานขันธ ๕
เหลานั้น โดยปรมัตถ ทานเรียกวา สักกายะ เพราะเปนที่ประชุมแหงธรรม
ของทานผูรู.
บทวา อหุ ความวา บัณฑิตผูยังไมไปปราศ (จากสักกายทิฏฐิ)
เพราะยังไมประสบอุบายเปนเครื่องยังสักกายทิฏฐิใหกลับ ไดมีแลว.
บทวา เตสมย ปจฺฉิมโก จริโมย สมุสฺสโย ความวา เพราะ
เหตุพระกุมารกัสสปนี้เปนรูปสุดทาย แหงพระสาวกเหลานั้น เพราะเหตุนั้นแล
รางกายนี้จึงนับวาเปนรางกายอันมีในที่สุด ฉะนั้น สงสารอันประกอบดวยชาติ
และมรณะ อันบัณฑิตหมายรูกันวา เปนลําดับแหงขันธเปนตน เปนสงสาร
ที่มีในที่สุด บัดนี้ คือ ตอไป ภพใหมจึงชื่อวาไมมี เพราะไมมีภพตอไปอีก.
อธิบายวา ชาตินี้เปนชาติสุดทาย.
จบอรรถกถากุมารกัสสปเถรคาถา
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๒. ธรรมปาลเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระธรรมปาลเถระ
[๒๙๙] ไดยินวา พระธรรมปาลเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ภิกษุหนุม รูปใดแล เพียรพยายามอยูในพระพุทธศาสนา ก็เมื่อสัตวทั้งหลายนอกนี้ พากันหลับแลว
ภิกษุหนุมนั้นตื่นอยู
ชีวิตของเธอไมไรประโยชน
เพราะฉะนั้น บุคคลผูมีปญญา ระลึกถึงคําสอนของ
พระพุทธเจาทั้งหลาย พึงประกอบศรัทธา ศีล ความ
เลื่อมใส และการเห็นธรรมเนือง ๆ เถิด.

อรรถกถาธรรมปาลเถรคาถา
คาถาของทานพระธรรมปาลเถระ เริ่มตนวา โย หเว ทหโร ภิกฺข.ุ
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ บังเกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมี
พระภาคเจา พระนามวา อัตถทัสสี บรรลุนิติภาวะแลว เขาไปสูปาลึก
ดวยกรณียกิจบางอยาง เห็นพระศาสดาแลว มีใจเลื่อมใส ไดถวายผลไม
ปลักขะ (ผลดีปลี).
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ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เมื่อ
พระศาสดาในพุทธุปบาทกาลนี้ เสด็จปรินิพพานแลว บังเกิดในตระกูลพราหมณ
แควนอวันตี ไดนามวา ธรรมปาละ เจริญวัยแลว ไปสูเมืองตักกศิลา เรียน
ศิลปศาสตรแลว เมื่อเวลากลับพบพระเถระรูปหนึ่งในวิหารแหงหนึ่ง ฟงธรรม
ในสํานักของพระเถระแลว ไดมีจิตศรัทธาบวชแลว เจริญวิปสสนาไดเปนผูมี
อภิญญา ๖. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราไดเห็นพระพุทธเจา พระนามวา อัตถทัสสี
มียศใหญ ในระหวางปา เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส
ไดถวายผลปลักขะ (ผลดีปลี) ในกัปที่ ๑,๘๐๐ แต
ภัทรกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น
เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม. เรา
เผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา
เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระเปนผูมีอภิญญา ๖ แลว ยังเวลาใหลวงไปดวยความสุข
อันเกิดแตสมาบัติ วันหนึ่ง เห็นสามเณร ๒ รูปในวิหารนั้น ขึ้นเก็บดอกไม
อยูบนยอดไม เมื่อกิ่งที่ยืนงอกออกไปหักแลวก็ตกลงมา จึงยื่นมือออกไปรับ
ดวยอานุภาพแหงฤทธิ์ ใหสามเณรทั้งสอง ยืนอยูบนพื้นดินไดโดยปลอดภัย
เมื่อจะแสดงธรรมแกสามเณรเหลานั้น ไดกลาวคาถา ๒ คาถานี้ ความวา
ภิกษุหนุม รูปใดแลเพียรพยายามอยูในพระพุทธศาสนา ก็เมื่อสัตวทั้งหลายนอกนี้พากันหลับแลว
ภิกษุหนุมนั้นตื่นอยู ชีวิตของเธอไมไรประโยชนเพราะ
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ฉะนั้น บุคคลผูมปี ญญา ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย พึงประกอบศรัทธา ศีล ความ
เลื่อมใส และการเห็นธรรมเนือง ๆ เถิด ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โย เปนคําแสดงความไมแนนอน.
บทวา หเว เปนนิบาต ลงในอรรถวามั่นคง.
บทวา ทหโร แปลวา หนุม. ชือ่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวา ยอมขอ.
บทวา ยฺุชติ ความวา ยอมพากเพียรพยายาม.
บทวา ชาคโร ไดแก ประกอบไปดวยธรรมของภิกษุผูตื่น.
บทวา สุตฺเตสุ ความวา เมื่อสัตวทั้งหลายนอนหลับอยู. ทานกลาว
อธิบายไววา ภิกษุใดยังหนุมอยู คืออายุยังนอย ไมคิดวา เราจักบําเพ็ญสมณธรรมอยางนั้น ในภายหลัง เพียรพยายามปฏิบัติ ดวยความไมประมาท
กระทําความเพียร ในสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา ในศาสนาของพระพุทธเจาทั้งหลาย เมื่อสัตวทั้งหลายนอกนี้หลับแลว คือหลับดวยความหลับคืออวิชชา
ไดแก ประมาทแลว ภิกษุนั้นตื่นอยู ดวยการประกอบธรรมของผูตื่นอยู
มีศรัทธาเปนตน ชีวิตของเธอไมไรประโยชนคือไมเปนหมัน เพราะบริบูรณ
ดวยประโยชนตนและประโยชนทานนั้นแล ก็เพราะเหตุที่ชีวิตนี้ เปนอยางนี้
ฉะนั้น บุคคลผูมีปญญา คือภิกษุผูประกอบดวยปญญามีโอชาอันเกิดแตธรรม
ระลึกถึงคําสอน คือพระโอวาท ไดแกพระอนุสาสนีของพระพุทธเจาทั้งหลาย
มองเห็นศีรษะของตนวา อันไฟติดทั่วแลว พึงประกอบตาม ซึ่งศรัทธา และ
ความเชื่อ เชื่อกรรมและผลแหงกรรม อันเปนไปแลวโดยนัยมีอาทิวา กรรม
มีอยู ผลแหงกรรมมีอยู ดังนี้ ซึ่งจตุปาริสุทธิศีลอันเขาไปอาศัยซึ่งศรัทธานั้น
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เพราะความที่แหงศีลเขาไปผูกพันกับศรัทธา และซึ่งความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย อันเปนไปแลวอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจา เปนผูตรัสรูเองโดยชอบ
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว พระสงฆปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ดังนี้
และซึ่งการเห็นจตุราริยสัจจธรรม ดวยสามารถแหงการกําหนดรูดวยมรรค
ปญญา อันประกอบดวยวิปสสนาปญญาเปนตน อธิบายวา พึงกระทําความ
ขวนขวาย คือความเพียรในธรรมมีศรัทธาเปนตนนั้น.
จบอรรถกถาธรรมปาลเถรคาถา

๓. พรหมาลิเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระพรหมาลิเถระ
[๓๐๐] ไดยินวา พระพรหมาลิเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
อินทรียข องใครถึงความสงบแลว เหมือนมาอัน
นายสารถีฝกดีแลว แมเทวดาทั้งหลาย ยอมรักใคร
ตอผูนนั้ ผูมมี านะอันละแลว ไมมีอาสวะ ผูคงที่
อินทรียทั้งหลายของเราก็ถึงความสงบแลว เหมือนมา
อันนายสารถีฝกดีแลว แมเทวดาทั้งหลายก็พากันรัก
ใครตอเรา ผูมมี านะอันละแลว ไมมีอาสวะ ผูคงที่.
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อรรถกถาพรหมาลิเถรคาถา
คาถาของทานพระพรหมาลิเถระ เริ่มตนวา กสฺสินฺทฺริยานิ สมลงฺคตานิ. เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ ทั้งหลาย สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ
เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา วิปสสี
บรรลุนิติภาวะแลว วันหนึ่ง เห็นพระศาสดาเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาต มีใจเลื่อมใส
ถวายบังคมแลวไดถวายผลมะมวงกะลอนทอง. พระศาสดาทรงกระทํา
อนุโมทนาแลวเสด็จหลีกไป.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิด
ในตระกูลพราหมณ แควนโกศล ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา พรหมาลี
บรรลุนิติภาวะแลว อันเหตุสมบัติตักเตือนอยู เกิดความสลดใจในสงสาร
บวชในพระพุทธศาสนา โดยอาศัยกัลยาณมิตรเชนนั้น เรียนกรรมฐานที่
เหมาะสม อยูในปา เจริญวิปสสนาแลว ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ ตอกาลไมนาน
นัก เพราะความที่ตนเปนผูมีญาณแกกลาแลว. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาว
ไวในอปทานวา
เราไดถวายผลมะมวงกะลอนทอง แดพระสัมพุทธเจา ผูมีพระฉวีวรรณเหมือนดังทองคํา ผูสมควร
รับเครือ่ งบูชา กําลังเสด็จดําเนินอยูในถนน ในกัปที่
๙๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวย
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การถวายผลไมนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหง
การถวายผลไม. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คํา
สอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระเปนผูมีอภิญญา ๖ แลว ยังกาลเวลาใหลวงไปดวยความสุข
อันเกิดแตมรรค และดวยความสุขอันเกิดแตผล วันหนึ่ง เมื่อจะกําหนดการ
ประกอบความเพียร อันพระเถระผูกําหนดความเพียรกลาวไว เจาะจงเฉพาะ
ภิกษุทั้งหลาย (ผูอยู) ในราวปานั้น ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
อินทรียของใครถึงความสงบแลว เหมือนมาอัน
นายสารถีฝกดีแลว แมเทวดาทั้งหลาย ยอมรักใคร
ตอผูนนั้ ผูมมี านะอันละแลว ไมมีอาสวะ ผูคงที่
อินทรียทั้งหลายของเราก็ถึงความสงบแลว เหมือนมา
อันนายสารถีฝกดีแลว
แมเทวดาทั้งหลายก็พากัน
รักใครตอเรา ผูมมี านะอันละแลว ไมมอี าสวะเปน
ผูคงที่ ดังนี้.
คาถาทั้งสองนั้น มีอธิบายวา เมื่อภิกษุทั้งหลายอยูกันในราวปานี้
อินทรียทั้งหลายมีใจเปนที่ ๖ ของใคร คือ ของภิกษุผูเปนเถระ หรือนวกะ
หรือมัชฌิมะ ถึงความสงบ คือความเปนอินทรียที่ฝกแลว ไดแก ความเปน
อินทรียที่หมดพยศ เหมือนมาอัสดรที่ถูกนายสารถีผูฉลาดฝกแลว ฉะนั้น.
แมเทวดาก็กระหยิ่ม แมมนุษยทั้งหลายก็ปรารถนาดี โดยการแสดงสัมมาปฏิบัติ
เปนตน ตอใคร ผูชื่อวามีมานะอันละไดแลว เพราะละมานะมีอยาง ๙ ได
แลวตั้งอยู ผูชื่อวาไมมีอาสวะ เพราะไมมีอาสวะแมทั้ง ๔ อยาง ผูชื่อวาคงที่
ดวยการปฏิบัติลักษณะของผูคงที่ในอิฏฐารมณเปนตน.
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ก็โดยกึ่งหนึ่งของบาทแรกในคาถานั้น พระเถระถามถึงการบรรลุ
พระอนาคามิมรรค อธิบายวา อินทรียท ั้งหลายแมของพระอนาคามี ยอมชื่อวา
ถึงความสงบ คือหมดพยศ เพราะละกามราคะและพยาบาทไดแลว. การได
เฉพาะซึ่งพระอรหัตมรรคยอมมี ดวยบาทคาถานอกนี้ เพราะวา พระอรหันต
ทานเรียกวา เปนผูละมานะไดแลว เปนผูไมมีอาสวะ และเปนผูคงที่.
ครั้งนัน้ ทานพระพรหมาลิเถระ กลาวย้ําคาถามีอาทิวา กสฺสินฺทฺริยานิ ซึ่งพระเถระผูกําหนดความเพียรกลาวไวแลว เมื่อจะวิสัชนาความแหง
คาถานั้น ดวยสามารถแหงการนอมเขามาในตน จึงพยากรณพระอรหัตผล
ดวยคาถาที่ ๒ มีอาทิวา มยฺหินฺทฺริยานิ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มยฺหินฺทฺริยานิ ไดแก อินทรียมีจักษุ
เปนตนของเรา. บทที่เหลือมีนัยดังขาพเจากลาวไวแลวทั้งนั้น.
จบอรรถกถาพรหมาลิเถรคาถา

๔. โมฆราชเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระโมฆราชเถระ
[๓๐๑] ไดยินวา พระโมฆราชเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ดูกอนโมฆราชภิกษุ ผูมีผิวพรรณเศราหมอง
แตมีจติ ผองใส เธอเปนผูมีใจตั้งมั่นเปนนิตย จักทํา
อยางไร ตลอดราตรีแหงเวลาอันหนาวเย็นเชนนี้ ?
ขาพระองคไดฟงมาวา ประเทศมคธ ลวนแต
สมบูรณดวยขาวกลา ขาพระองคพึงคลุมกายดวยฟาง
แลวนอนใหเปนสุข เหมือนคนเหลาอื่นที่มีการเปนอยู
เปนสุข ฉะนั้น.
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อรรถกถาโมฆราชเถรคาถา
คาถาของทานพระโมฆราชเถระ เริ่มตนวา ฉวิปาปก จิตฺตภทฺทก.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนาม
วา ปทุมุตตระ บรรลุนิติภาวะแลว วันหนึ่ง ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา
อยู เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่ง ไวในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศ บรรดา
ภิกษุผูทรงจีวรเศราหมองทั้งหลาย มุงหมายตําแหนงนั้นอยู ตั้งประณิธานบําเพ็ญ
บุญไวในภพนั้น ๆ บังเกิดในตระกูลพราหมณ ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา อัตถทัสสี ถึงความสาเร็จในวิชา และศิลปะของพราหมณ
ทั้งหลาย ยังมาณพผูเปนพราหมณ ใหศึกษาวิชาและศิลปศาสตร วันหนึ่ง
เห็นพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา อัตถทัสสี อันภิกษุสงฆแวดลอมแลว
เสด็จไปอยู มีใจเลื่อมใสแลว ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ ประนมกร
อัญชลีไวเหนือเศียร แลวชมเชยพระศาสดาดวยคาถา ๖ คาถา มีอาทิวา ยาวตา
รูปโน สตฺตา ดังนี้ แลวนอมน้ําผึ้งเขาไปถวายจนเต็มภาชนะ. พระศาสดา
ทรงรับประเคนน้ําผึ้งแลว ทรงกระทําอนุโมทนา.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปน
อมาตยของพระราชา พระนามวา กัฏฐวาหนะ ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา กัสสปะ เปนผูอันพระราชาทรงสงไปพรอมกับบุรุษหนึ่งพัน
เพื่อทูลอาราธนาพระศาสดา ไปสูสาํ นักของพระศาสดาแลว ฟงธรรมไดมี
ศรัทธาบวชแลว บําเพ็ญสมณธรรมอยู ๒๐,๐๐๐ ป จุติจากอัตภาพนั้นแลว

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาที่ 205

เกิดหมุนเวียนอยูแตในสุคติภพเทานั้น เกิดในตระกูลพราหมณ ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดนามวา โมฆราชะ เรียนศิลปวิทยาอยูในสํานักของพราหมณ
พาวรี เกิดความสลดใจ บวชเปนดาบส มีดาบสหนึ่งพันเปนบริวาร ถูกสง
ไปยังสํานักของพระศาสดา พรอมกับดาบสทั้งหลาย มีอชิตดาบสเปนตน เปน
คนที่ ๑๕ ของดาบสเหลานั้น ทูลถามปญหาแลว ในเวลาจบการวิสัชนาปญหา
บรรลุพระอรหัตแลว. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ก็พระผูมีพระภาคเจา ผูสยัมภู พระนามวา
อัตถทัสสี ไมทรงแพอะไร ๆ แวดลอมดวยภิกษุสงฆ
เสด็จดําเนินไปในถนน เราแวดลอมดวยพวกศิษย
ทั้งหลาย ออกจากเรือนไป ครั้นแลวไดพบพระผูมี
พระภาคเจา ผูเปนนายกของโลกที่ถนนนั้น เราได
ประนมอัญชลีบนเศียรเกลา ถวายบังคมพระสัมพุทธเจา
ยังจิตของตนใหเลือ่ มใสแลว ชมเชยพระองคผูเปน
นายกของโลก สัตวมีรูปก็ดี มีสัญญาก็ดี ไมมีสัญญา
ก็ดี ประมาณเทาใด สัตวเหลานั้นยอมเขาไปภายใน
พระญาณของพระองคทั้งหมด เปรียบเหมือนสัตว
ในน้ําเหลาใดเหลาหนึ่ง สัตวเหลานั้นยอมติดอยูภาย
ในขายของคนที่เอาขายตาเล็ก ๆ เหวี่ยงลงในน้ํา
ฉะนั้น อนึ่ง สัตวเหลาใด คือ สัตวมีรูป และไมมีรูป
มีเจตนา (ความตั้งใจ) สัตวเหลานั้นยอมเขาไปภายใน
พระญาณของพระองคทั้งหมด พระองคทรงถอนโลก
อันอากูล ดวยความมืดมนนีข้ นึ้ ไดแลว สัตวเหลานั้น
ไดฟงธรรมของพระองคแลว ยอมขามกระแสความ
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สงสัยได โลกอันอวิชชาหุมหอแลว อันความมืด
ทวมทับ ทรงกําจัดความมืดได สงแสงโชติชวงอยู
เพราะพระญาณของพระองค พระองคผูมีพระจักษุ
เปนผูทรงบรรเทาความมืดมนของสัตวทั้งปวง ชนเปน
อันมากฟงธรรมของพระองคแลว จักนิพพานดังนี้แลว
เราเอาน้ําผึ้งรวง อันไมมีตัวผึ้งใสเต็มหมอแลว ประคองดวยมือทั้งสอง นอมถวายแดพระผูมีพระภาคเจา
พระมหาวีรเจา ผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง ทรงรับ
ดวยพระหัตถอันงาม ก็พระสัพพัญูเสวยน้ําผึ้งนั้น
แลว เสด็จเหาะขึ้นสูนภากาศ พระศาสดาพระนามวา
อัตถทัสสีนราสภ ประทับอยูในอากาศ ทรงยังจิต
ของเราใหเลื่อมใส ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ผูใด
ชมเชยญาณนี้ และชมเชยพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
ดวยจิตอันเลื่อมใสนัน้ ผูนั้นจะไมไปสูทุคติ และผูนั้น
จักเสวยเทวรัชสมบัติ ๔๖ ครัง้ จักไดเปนพระเจา
ประเทศราช ครอบครองแผนดิน ๘๐๐ ครั้ง จักได
เปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง จักไดเปนพระเจา
ประเทศราช
เสวยสมบัติอยูในแผนดินนับไมถวน
จักเปนผูเลาเรียน ทรงจํามนตรูจบไตรเพท จักบวช
ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา
โคดม จักพิจารณาอรรถอันลึกซึ้ง อันละเอียดไดดวย
ญาณ จักเปนสาวกของพระศาสดา มีนามวา 'โมฆราช'
จักถึงพรอมวิชชา ๓ ทํากิจทีค่ วรทําเสร็จแลว ไมมี
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อาสวะ พระโคดมผูทรงเปนยอดของผูนําหมู จักทรง
ตั้งผูนั้นไว ในเอตทัคคสถาน เราละกิเลสเครื่อง
ประกอบของมนุษย ตัดเครื่องผูกพันในภพ กําหนดรู
อาสวะทั้งปวงแลว ไมมีอาสวะอยู. เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระบรรลุพระอรหัตแลว ทรงผาบังสุกุลจีวร อันประกอบ
ดวยความเศราหมอง ครบทั้ง๓ อยางคือ เศราหมองดวยมีด เศราหมองดวย
ดาย (และ) เศราหมองดวยน้ํายอม ดวยเหตุนั้น พระศาสดาจึงทรงตั้งทานไว
ในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศกวาบรรดาภิกษุผูทรงจีวรอันเศราหมองทั้งหลาย.
ในเวลาตอมา โรคทั้งหลายมีหิดเปอยและตอมน้ําเหลืองเปนตน เกิดลุกลาม
ไปตามรางกายของพระเถระ เพราะกรรมเกาเปนปจจัย (และ) เพราะไมทํา
ความสะอาดรางกาย. พระเถระคิดวา เสนาสนะทําใหรางกายเดือดรอน จึง
เอาเครื่องลาดที่ทําดวยฟาง ในนาของชาวมคธ มาปูลาดนอนแมในเหมันตฤดู
วันหนึ่ง พระศาสดาตรัสถามทาน ผูเขาไปสูที่บํารุง ถวายบังคมแลวนั่ง ณ สวน
ขางหนึ่ง โดยทํานองปฏิสันถาร ดวยพระคาถาที่ ๑ ใจความวา
ดูกอนโมฆราชภิกษุ ผูมีผิวพรรณเศราหมอง
แตมีจติ ผองใส ทานเปนผูมีใจตั้งมั่นเปนนิตย จักทํา
อยางไรตลอดราตรี แหงเวลาหนาวเย็นเชนนี้ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฉวิปาปก ความวา ดูกอนทานผูชื่อวา
มีผิวพรรณเศราหมอง คือ ชื่อวา มีผวิ พรรณไมผองใส เพราะความเปนผู
มีผิวพรรณ แตกไหลเยิ้มไปดวย หิดเปอย หิตดาน และตอมน้าํ เหลืองเปนตน.
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บทวา จิตฺตภทฺทก ความวา ดูกอนทานผูชื่อวา มีจิตงามคือมีจิต
อันสุนทร เพราะละกิเลสไดโดยไมเหลือ และเพราะมีพรหมวิหารธรรมเปน
เครื่องเสพ.
บทวา โมฆราช เปนคําเรียกพระเถระนั้น.
บทวา สตต สมาหิโต ความวา เปนผูมีมนัสประกอบแลว ดวย
อัครผลสมาธิ ตลอดกาลเปนนิตย คือเปนประจํา.
บทวา เหมนฺตกสีตกาลรตฺติโย ความวา ตลอดรัตติกาลอัน
หนาวเย็นในเหมันตสมัย. ก็บทนี้ เปนทุติยาวิภัตติ ใชในอัจจันตสังโยคะ.
(บางแหง) บาลีเปน เหมนฺติกาสีตกาลรตฺติโย ก็มี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เหมนฺติกา ความวา ยางเขาสูฤดูหนาว
คือนับเนื่องในฤดูเหมันต.
บทวา ภิกขฺ ุ ตฺวสิ ความวา ดูกอนภิกษุ เธอจะเปนอยางไร
คือเธอมีสภาพเปนอยางนี้ เมื่อผูอื่นไมทําเสนาสนะใหทาน และทานก็ไมเขา
ไปสูเสนาสนะอันเปนของสงฆ.
บทวา กถ กริสฺสสิ ความวา พระศาสดาตรัสถามวา เธอจักยัง
อัตภาพใหเปนไปไดอยางไร ในฤดูกาลอันหนาวเย็นเชนที่กลาวแลว. ก็พระเถระ
อันพระศาสดาตรัสถามแลวอยางนี้ เมื่อจะกราบทูลความนั้น จึงกลาวคาถา
ความวา
ขาพระองคไดฟงมาวา ประเทศมคธลวนแต
สมบูรณดวยขาวกลา ขาพระองคพึงคลุมกายดวยฟาง
แลวนอนใหเปนสุข เหมือนคนเหลาอื่น ที่มกี ารเปน
อยูอยางเปนสุข ฉะนั้น ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมฺปนฺนสฺสา ความวา มีขาวกลา
สําเร็จแลว (คือสุกพอจะเก็บเกี่ยวไดแลว).
พระเถระเรียกแควนมคธวา มคธา ราชกุมารชาวชนบททั้งหลาย
ชื่อวา มคธ ชนบทแมแหงเดียวอันเปนที่อยูของราชกุมารชาวชนบทเหลานั้น
ทานก็เรียกเปนพหุวจนะวา มคธา เหมือนกัน โดยเปน รุฬหี ศัพท.
บทวา เกวลา ความวา ไมมีสวนเหลือ.
บทวา อิติ เม สุต ความวา อันขาพระองคฟงมาแลวอยางนี้.
บทวา สุต ทานกลาวแลว ดวยสามารถแหงประเทศที่ทานยังไม
เคยเห็น ในบรรดาประเทศเหลานั้น. ดวยบทวา อิติ เม สุต นี้ พระเถระ
แสดงความหมายวา ในกาล (อันหนาวเย็น) เชนนี้ เราสามารถจะอยูใน
แควนมคธ ไดทุกแหงหน.
บทวา ปลาลจฺฉนฺนโก เสยฺย ยถฺเ สุขชีวิโน ความวา
พระเถระประกาศยถาลาภสันโดษของตนวา ภิกษุทั้งหลาย ผูอยูสุขสบายเหลาอื่น
ไดเสนาสนะอันเปนที่สบายแลว ยอมนอนโดยมีความสุข เพราะเครื่องลาด
และผาหมที่ดีฉันใด แมขาพระองคก็ฉันนั้น ชื่อวา คลุมกายดวยฟาง เพราะ
เบื้องลางก็ปูลาดดวยฟางอยางเดียว ขางบนและดานขวาง ก็คลุมรางดวย
เครื่องปกคลุมคือฟางเทานั้น นอนไดอยางสบาย คือ นอนไดเปนสุข.
จบอรรถกถาโมฆราชเถรคาถา
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๕. วิสาขปญจาลีปุตตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระวิสาขปญจาลีบุตรเถระ
[๓๐๒] ไดยินวา พระวิสาขปญจาลีบุตรเถระไดภาษิตคาถานี้ไว
อยางนี้วา
พระธรรมกถึกประกอบดวยองค ดังนี้คือ ไมพึง
ยกตน ๑ ไมขมบุคคลเหลาอื่น ๑ ไมพึงกระทบกระทั่ง
บุคคลเหลาอื่น ๑ ไมกลาวคุณความดีของตนในที่
ชุมนุมชน เพื่อมุงลาภผล ๑ ไมมีจิตฟุงซานกลาวแต
พอประมาณ มีวัตร ๑ ภิกษุผูเปนธรรมกถึก พึงเปน
ผูมีปกติเห็นเนื้อความอันสุขุมละเอียด
มีปญญา
เฉลียวฉลาด ประพฤติออนนอม มีศีลตามเยี่ยงอยาง
ของพระพุทธเจานั้น พึงไดพระนิพพานไมยากเลย.
อรรถกถาวิสาขปญจาลปุตตเถรคาถา
คาถาของทานพระวิสาขปญจาลบุตรเถระ เริ่มตนวา น อุกฺขิเป โน
จ ปริกฺขิเป ปเร. เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ ทั้งหลาย สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ
เกิดในตระกูลที่ยากจน ในปจจันตคาม ในพุทธกัปตอแตนี้ บรรลุนิติภาวะแลว
วันหนึ่ง ไปปา พรอมกับคนทั้งหลายในปจจันตคาม ผูเที่ยวหาผลไม เห็น
พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง ในปานั้น มีใจเลื่อมใส ไดถวายผลวัลลิ.
*

*

อรรถกถาเปน วิสาขปญจาลบุตรเถระ
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ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิด
ในตระกูลของพระเจามัณฑลิกะ แควนมคธ ในพุทธุปบาทกาลนี้ไดมีนามวา
วิสาขะ ภายหลังปรากฏนามวา ปญจาลปุตตะ เพราะความเปนพระโอรส
แหงราชธิดาของพระเจาปญจาละ เมื่อพระชนกสวรรคตแลว เขาก็เสวยราช
สมบัติ เมื่อพระศาสดาเสด็จมาใกลวังของพระองค ก็ไปสูสํานักของพระศาสดา
ฟงธรรมแลว ไดมีจิตศรัทธา บวชแลว ไปสูพระนครสาวัตถีกับพระศาสดา
เริ่มตั้งวิปสสนาแลว ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถา
ประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ในกาลนั้น ชนทั้งปวงชักชวนกันมาสูปา เขา
เหลานั้นแสวงหาผลไม ก็หาผลไมไดในกาลนั้น ใน
ปานั้น เราไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูสยัมภู ผูไมเคย
พายแพ เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ไดถวายผล
วัลลิ ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดถวายผลไมใด
ในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงการถวายผลไม. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ
คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระเปนผูมีอภิญญา ๖ แลว ไดกลับไปภูมิลาํ เนาเดิม เพื่อ
อนุเคราะหหมูญาติ มนุษยทั้งหลายในที่นั้น เขาไปหาพระเถระแลว ฟงธรรม
ตามกาลตามโอกาส วันหนึ่ง ถามพระเถระถึงลักษณะของพระธรรมกถึกวา ขา
แตทานผูเจริญ ภิกษุผูประกอบดวยองคคุณเทาไรหนอแล จึงจะเปนพระธรรมกถึกได พระเถระเมื่อจะบอกลักษณะของพระธรรมกถึก แกเขาเหลานั้น ได
กลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
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พระธรรมกถึกประกอบดวยองค ดังนี้คือ ไมพึง
ยกตน ๑ ไมพึงขมบุคคลเหลาอื่น ๑ ไมพงึ กระทบ
กระทัง่ บุคคลเหลาอื่น ๑ ไมกลาวคุณความดีของตน
ในที่ชมุ นุมชน เพื่อมุงลาภผล ๑ ไมมจี ิตฟุงซาน
กลาวแตพอประมาณ มีวัตร ๑ ภิกษุผูเปนธรรมกถึก
พึงเปนผูมีปกติ เห็นเนื้อความอันสุขมุ ละเอียด มี
ปญญาเฉลียวฉลาด ประพฤติออนนอม มีศีลตาม
เยี่ยงอยางของพระพุทธเจานั้น พึงไดนิพพานไมยาก
เลย ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น อุกฺขิเป ความวา ไมพึงยกขึ้นซึ่ง
ตน คือไมพึงทําการยกตน ดวยตระกูลมีชาติเปนตน และดวยคุณสมบัติ มี
พาหุสัจจะเปนตน.
บทวา โน จ ปริกฺขิเป ปเร ความวา ไมพึงขมผูอื่น คือ
บุคคลอื่น ดวยชาติเปนตนเหลานั้นนั่นแล คือไมพึงกดผูอื่นโดยปกปดคุณ
หรือไมพึงกดผูอื่น ดวยสามารถแหงการทําลายคุณความดี. พึงเชื่อมความ
อยางนี้วา ไมพึงกระทบกระทั่งบุคคลเหลาอื่น คือไมกระทบกระทั่งบุคคลอื่น
ดวยสามารถแหงการเพงโทษ ไดแก ไมพึงมองผูอื่นอยางเหยียดหยาม อธิบาย
วา น อุกฺขเิ ป ความก็อยางนั้นแหละ.
บทวา ปารคต ความวา ไมพึงกระทบกระทั่ง คือไมพึงหาม
ไมพึงเสียดสี ไดแก ไมพึงดูหมิ่น ซึ่งพระขีณาสพผูถึงฝงแหงวิชชา ดุจถึง
ฝงแหงสงสาร ผูมีวิชชา ๓ หรือมีอภิญญา ๖.
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บทวา น จตฺตวณฺณ ปริสาสุ พฺยาหเร ความวา ผูมุงลาภ
สักการะและความสรรเสริญ ไมพึงกลาวสรรเสริญคุณของตน ในบริษัทของ
กษัตริยเปนตน.
บทวา อนุทฺธโต ความวา เวนจากความฟุงซาน อธิบายวา
พระอริยเจาทั้งหลาย ยอมไมยินดีดวยคําของผูที่ฟุงซาน.
บทวา สมฺมิตภาณี ความวา กลาวดวยคําพอประมาณ โดยชอบ
นั่นเทียว อธิบายวา มีปกติกลาวถอยคําที่ประกอบไปดวยประโยชนเทานั้น
มีที่อางอิง มีที่สุด ตามกาล. ถอยคําของผูที่กลาว นอกเหนือไปจากนี้ ยอม
ไมเปนที่เชื่อถือ.
บทวา สุพฺพโต ผูม ีวัตรอันงาม คือสมบูรณดวยศีล พึงนําบท
กิริยาวา สิยา มาประกอบเขาดวย.
พระเถระกลาวลักษณะของพระธรรมกถึก โดยสังเขปเทานั้น อยางนี้
แลว นอมใจนึกถึงความที่คุณเหลานั้น เปนเหตุใหตนไดรับความยกยองนับถือ
รูวา มหาชนมีความเลื่อมใสจนเกินประมาณ เมื่อจะแสดงความวา พระนิพพาน
ไมเปนคุณอันพระธรรมกถึกผูมีลักษณะอยางนี้ อาศัยวิมุตตายตนะแลวจะพึง
ไดโดยยาก คือหาไดงายโดยแทแล จึงกลาวคาถาที่ ๒ มีอาทิวา สุสุขมุ นิปุณตฺถทสฺสินา ดังนี้.
ความแหงคาถาที่สองนั้น ขาพเจากลาวไวในหนหลังแลวทั้งนั้น.
จบอรรถกถาวิสาขปญจาลปุตตเถรคาถา
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๖. จูฬกเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระจูฬกเถระ
[๓๐๓] ไดยินวา พระจูฬกเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
นกยูงทั้งหลาย มีหงอนงาม ปกก็งาม มีสรอยคอ
เขียวงาม ปากก็งาม มีเสียงไพเราะ สงเสียงร่ํารอง
รื่นรมยใจ อนึ่ง แผนดินใหญนี้ มีหญาเขียวชอุมดูงาม
มีน้ําเอิบอาบทั่วไป ทองฟาก็มวี ลาหกอันงาม ทานก็
มีใจเบิกบานควรแกงาน จงเพงฌาน ทีพ่ ระโยคาวจร
ผูมใี จดีเจริญแลว มีความบากบั่น ในพระพุทธศาสนา
เปนอันดี จงบรรลุธรรมอันสูงสุด อันเปนธรรมขาว
ผุดผอง ละเอียด เห็นไดยาก เปนธรรมไมจุติแปรผัน.

อรรถกถาจูฬกเถรคาถา
คาถาของทานพระจูฬกเถระ เริ่มตนวา นทนฺติ โมรา สุสขิ า
สุเปขุณา. เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลว ในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ ทั้งหลาย เขาไปสั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพ
นั้น ๆ เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา
สิขี ในกัปที่ ๓๑ แตภทั รกัปนี้ บรรลุนิติภาวะแลว วันหนึ่ง เห็นพระศาสดา
มีจิตเลื่อมใส ไดถวายผลฉัตตปาณี.
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ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
บังเกิดในตระกูลพราหมณ กรุงราชคฤห ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดนามวา
จูฬกะ เจริญวัยแลว ไดความเลื่อมใสในพระศาสดา ในคราวที่ทรงทรมาน
ชาง ชื่อ ธนบาล บวชแลว บําเพ็ญสมณธรรมอยูในถ้ําอินทสาระ วันหนึ่ง
ทานนั่งอยูที่ประตูถ้ํา แลดูนาของชาวมคธ.
ในขณะนั้น เมฆที่ยังฝนใหตกตามฤดูกาล สงเสียงรองดังกองไพเราะ
หนาตั้งรอยชั้น พันชั้น ยังฝนใหตกเต็มทั่วทองฟา งามสกาวเหมือนยอดอัญชัน
และฝูงนกยูง ฟงเสียงเมฆคํารน พากันราเริงยินดี สงเสียงร่ํารองรื่นรมย
พากันเที่ยวรําแพนไปในประเทศนั้น ๆ. ในเมื่อกรชกายสงบระงับแลว เพราะ
ความรอนในฤดูรอนผานไป โดยสัมผัสแหงลมฝน ทําใหหองอันเปนที่อยู
แมของพระเถระถึงความเยือกเย็น จิตก็เปนเอกัคคตารมณ เพราะไดฤดูเปน
ที่สบาย หยั่งลงสูแนวกรรมฐาน. พระเถระรูดังนั้นแลว เมื่อจะยังจิตใหมี
อุตสาหะในภาวนา โดยมุขคือการแสดงความถึงพรอมแหงกาลเปนตน ไดกลาว
คาถา ๒ คาถา ความวา
นกยูงทั้งหลาย มีหงอนงาม ปกก็งาม มีสรอยคอ
เขียวงาม ปากงาม มีเสียงไพเราะ สงเสียงร่าํ รองรื่นรมย
ใจ อนึ่ง แผนดินใหญนี้ มีหญาเขียวชอุม ดูงาม มี
น้ําเอิบอาบทั่วไป ทองฟาก็มีวลาหกงดงาม ทานก็มใี จ
เบิกบานควรแกการงาน
จงเพงฌานที่พระโยคาวจร
ผูมใี จดีเจริญแลว มีความบากบั่นในพระพุทธศาสนา
เปนอันดี จงบรรลุธรรมอันสูงสุด อันเปนธรรมขาว
ผุดผอง ละเอียด เห็นไดยาก เปนธรรมไมจุติแปรผัน
ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา นทนฺติ โมรา สุสขิ า สุเปขุณา
สนีลคีวา สุมุขา สุคชฺชิโน ความวา นกยูงทั้งหลายเหลานี้ ชื่อวา มี
หงอนงาม เพราะประกอบไปดวยหงอน ซึ่งตั้งอยูบนหัวงดงาม ชื่อวา มีปก
งดงาม เพราะประกอบไปดวยขนหางอันเจริญ มีสีตาง ๆ กันมิใชนอย งดงาม
นาดู ชื่อวา มีสรอยคอเขียวงาม เพราะประกอบไปดวยคอมีสีเขียวงาม คลาย
กับมีสีลายพรอย. ชื่อวามีปากงาม เพราะมีปากงดงาม ชื่อวามีเสียงไพเราะ
เพราะมีเสียงรองเสนาะจับใจ. นกยูงทั้งหลาย มีหงอน รองไพเราะ
เหมือนเสียงดนตรี เปลงศัพทสําเนียง รองเสียงรื่นรมยใจ.
บทวา สุสทฺทลา จาป มหามหี อย ความวา ก็ผืนแผนดินใหญนี้
มีหญาแพรกดารดาษ มีติณชาติเขียวชอุม.
บทวา สุพฺยาปตมฺพู ความวา มีน้ําเอิบอาบทั่วไป คือมีชลาลัย
ไหลแผไป เพราะมีน้ําเหนือไหลหลาก แผซานไปในที่นั้น ๆ โดยมีฝนตก
ทําใหเกิดน้ําใหม. ปาฐะวา สุสุกฺกตมฺพุ ดังนี้ก็มี โดยมีอธิบายวา มีชลาลัย
ใสสะอาดบริสุทธิ์.
บทวา สุวลาหก นก ความวา ก็นภากาศนี้ ชื่อวามีวลาหกงดงาม
เพราะมีวลาหกคือเมฆ งดงามตั้งอยูคลายกับมีกลีบอุบลเขียว แผกระจายเต็ม
ไปโดยรอบ.
บทวา สุกลฺลรูโป สุมนสฺส ฌายต ความวา บัดนี้ ทานก็มีความ
เหมาะสม คือมีสภาพที่ควรแกการงาน เพราะไดฤดูเปนที่สบาย จงเพงฌาน
ที่พระโยคาวจรผูชื่อวามีใจดี เพราะมีจิตงอกงาม โดยไมถกู นิวรณทั้งหลาย
เบียดเบียน เพงอยูดวยสามารถ แหงอารัมมณูปนิชฌาน และลักขณูปนิชฌาน.
บทวา สุนิกฺกโม ฯ เป ฯ อจฺจุต ปท ความวา ก็ทานเพงฌาน
อยูอยางนี้ เปนความดี คือเปนผูมีความพยายามดี ในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาผูตรัสรูดีแลว จงกระทบคือจงกระทําใหแจง ดวยสัมมาปฏิบัติ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาที่ 217

โดยกระทําใหประจักษดวยตนเอง ซึ่งพระนิพพาน ชื่อวา บริสุทธิ์ดวยดี เพราะ
ความเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ดแี ลว ชื่อวา สวางไสว เพราะไมเขาไปถึงความโคจร
ของความเศราหมองแมทั้งปวง ชื่อวา ละเอียด เพราะความเปนอารมณของ
ญาณอันละเอียด ชื่อวาเห็นไดโดยยาก เพราะความที่ธรรมลึกซึง้ อยางยิ่ง ชื่อวา
สูงสุด เพราะความเปนของประณีต และเพราะความเปนของประเสริฐ ชือ่ วา
เปนอัจจุตบท คือเปนธรรมที่ไมจุติแปรผัน เพราะความเปนสภาพที่เที่ยง.
ก็พระเถระเมื่อกลาวสอนตนอยูอยางนี้แล เปนผูมีจิตตั้งมั่นแลว เพราะ
ไดฤดูเปนที่สบาย ขวนขวายวิปสสนาแลว บรรลุพระอรหัตผล. สมดังคาถา
ประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราไดเห็นพระศาสดา ผูเปนนายกของโลก ทรง
รุงเรืองดังดอกกรรณิการ โชติชวงเหมือนพระจันทร
วันเพ็ญ และดังดวงประทีป เรามีจิตเลื่อมใส มีใจ
โสมนัส ไดถือเอาผลกลวยไปถวายแดพระศาสดา
ถวายบังคมแลวกลับไป ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้
เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยทานนั้นเราไม
รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม. เราเผา
กิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรา
กระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระบรรลุพระอรหัตแลว พิจารณาขอปฏิบัติของตน เกิดปติ
และโสมนัส กลาวซ้ําคาถาเหลานั้นแหละ โดยนัยมีอาทิวา นทนฺติ โมรา
ดังนี้. ดวยเหตุนั้น คาถาทั้งสองนั้นแล จึงไดเปนคาถาพยากรณพระอรหัตผล
ของพระเถระ.
จบอรรถกถาจูฬกเถรคาถา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาที่ 218

๗. อนูปมเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอนูปมเถระ
[๓๐๔] ไดยินวา พระอนูปมเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
จิตถึงความเพลิดเพลิน เพราะธรรมใด ธรรมใด
ยกขึ้นสูหลาว และจิตเปนดังหลาว เปนดังทอนไม
ขอทานจงเวนธรรมนั้น ๆ ใหเด็ดขาด ดูกอนจิต เรา
กลาวธรรมนั้นวาเปนธรรมมีโทษ เรากลาวธรรมนั้น
วาเปนเครื่องประทุษรายจิต พระศาสดาที่บุคคลหาได
โดยยาก ทานก็ไดแลว ทานอยามาชักชวนเราในทาง
ฉิบหายเลย.
อรรถกถาอนูปมเถรคาถา
คาถาของทานพระอนูปมเถระ เริ่มตนวา นนฺทมานาคต จิตฺต.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลว ในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ ทั้งหลาย เขาไปสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพ
นั้น เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ บรรลุนิติภาวะ
แลว วันหนึง่ เห็นพระปจเจกพุทธเจา นามวา ปทุมะ เที่ยวบิณฑบาตไปใน
ถนน มีใจเลื่อมใส บูชาดวยดอกปรู.
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ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิด
ในตระกูลอันมั่งคั่ง แควนโกศล ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดนามวา อนูปโม
เพราะสมบูรณดวยรูปสมบัติ ละกามทั้งหลาย บวชแลว เพราะความเปนผู
สมบูรณดวยอุปนิสัย กระทํากรรมในวิปสสนา อยูในปา จิตของทานแลนไป
ในอารมณทั้งหลายมีรูปารมณเปนตน ในภายนอก กรรมฐานก็หมุนเปลี่ยน
แปลงไป. พระเถระเมื่อจะขมจิตอันวิ่งไปอยู กลาวเตือนตน ดวยคาถา ๒
คาถาเหลานี้ ความวา
จิตถึงความเพลิดเพลินเพราะธรรมใด ธรรมใด
ยกขึ้นสูหลาว และจิตเปนดังหลาว เปนดังทอนไม
ขอทานจงเวนธรรมนั้น ๆ ใหเด็ดขาด ดูกอนจิต
เรากลาวธรรมนั้น วาเปนธรรมที่มีโทษ เรากลาวธรรม
นั้นวา เปนเครื่องประทุษรายจิต พระศาสดาที่บุคคล
หาไดโดยยาก ทานก็ไดแลว ทานอยามาชักชวนเรา
ในทางฉิบหายเลย ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นนฺทมานาคต จิตฺต ความวา จิต
มาสูความเพลิดเพลิน ไดแก จิตที่ยินดีเพลิดเพลินภพนั้น ๆ แหงตัณหาอัน
เปนตัวเหตุแหงความยินดีเพลิดเพลินในภพนั้น ๆ มาถึงความยินดี ความ
เพลิดเพลิน จากภพนั้นไปสูภพนี้.
บทวา สูลมาโรปมานก ความวา จิตอันกรรมกิเลสทั้งหลาย ยก
ขึ้นสูภพนั้น ๆ อันชื่อวาหลาว เพราะเปนเชนกับหลาว โดยฐานะเปนที่เกิด
แหงทุกข ตลอดกาลมีประมาณเทานี้.
บทวา เตน เตเนว วชสิ เยน สูล กลิงฺคร ความวา
ภพกลาวคือหลาว แสะกามคุณกลาวคือทอนไม อันไดนามวา เขียงสําหรับ
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สําเร็จโทษ มีอยูในฐานะใด ๆ ทานจะดําเนินไป คือเขาถึงฐานะนั้น ๆ แหละ
ดวยบาปจิตนั้น ๆ ทีเดียว ไดแก ไมกําหนดความฉิบหายของตน.
บทวา ตาห จิตฺตกลึ พฺรูมิ ความวา เพราะฉะนั้น เราจึงกลาว
ธรรมนั้นวา เปนโทษของจิต คือเปนกาลกรรณีของจิต เพราะเปนความ
ประมาท คือเราจะกลาว คือจะบอกซ้ําถึงธรรมนั้น วาเปนเครื่องประทุษราย
จิต คือบอนทําลายจิต เพราะนํามาซึ่งความฉิบหาย แกสันดานอันมีอุปการะ
มากแกตน กลาวคือจิต. บางอาจารยกลาววา จิตฺตทุพฺภคา บาง หมาย
ความวา สภาพจิตที่ไมมีบุญวาสนา (หรือ) จิตที่มีบุญนอย. ถาจะมีผูถามวา
จะบอกวาอยางไร ? ตอบวา จะบอกวา พระศาสดาที่บุคคลหาไดโดยยาก
ทานก็ไดแลว คือ โลกวางจากพระพุทธเจา มาเปนเวลาหลายกัปนับไมถวน
แมเมื่อพระศาสดาเสด็จอุบัติขึ้นแลว สมบัติคือความเปนมนุษย และการได
เฉพาะซึ่งศรัทธาเปนตน ก็ยังเปนของที่หาไดยากโดยแท และเมื่อไดสมบัติ
เหลานั้นแลว แมพระศาสดาก็ยังหาไมไดอยูนั่นเอง พระศาสดาผูที่บุคคลหา
ไดอยางนี้ ทานไดแลวในบัดนี้ เมื่อเราไดพระศาสดานั้นแลว ทานอยามา
ชวนเราในอกุศล อันมีแตโทษหาประโยชนมิไดในปจจุบัน และนําความฉิบ
หาย นําความเดือดรอนมาให ในเวลาตอไป. พระเถระเมื่อกลาวสอนจิตของ
ตนอยูอยางนี้ นั่นแล เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว. สมดังคาถา
ประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ในกาลนั้น พระสัมพุทธเจานามวา ปทุมะ อยู
ที่ภูเขาจิตตกูฏ เราไดเห็นพระสยัมภูพุทธเจา นั้นแลว
จึงเขาไปเฝา ขณะนั้น เราเห็นตนปรูมีดอกบาน จึง
เลือกเก็บแลว เอามาบูชาพระชินสัมพุทธเจา นามวา
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ปทุมะ ในกัปที่ ๓๗ แตภัทรกัปนี้ เราไดทํากรรมใด
ไวในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้
เปนผลแหงพุทธบูชา. เราเผากิเลสแลว ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
จบอรรถกถาอนูปมเถรคาถา

๔. วัชชิตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระวัชชิตเถระ
[๓๐๕] ไดยินวา พระวัชชิตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เมื่อเรายังเปนปุถุชน มืดมนอยูไมเห็นอริยสัจ
จึงไดทองเที่ยววนเวียนไปมาอยูในคติทั้งหลาย ตลอด
กาลนาน บัดนี้ เราเปนผูไมประมาทแลว กําจัดสงสาร
ไดแลว คติทั้งปวงเราก็ตัดขาดแลว บัดนี้ภพใหม
มิไดมี.
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อรรถกถาวัชชิตเถรคาถา
คาถาของทานพระวัชชิตเถระ เริ่มตนวา สสร ทีฆมทฺธาน.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ ทั้งหลาย เขาไปสั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ เกิดในปจจันตคามแหง
หนึ่ง ในกัปที่ ๖๕ แตภัทรกัปนี้ บรรลุนิติภาวะแลว เปนพรานปาทองเที่ยว
ไป วันหนึ่ง ไดเห็นพระปจเจกพุทธเจา นามวา อุปสันตะ ผูอยูในถ้ําแหง
ภูเขา เขาเห็นความสงบระงับของทาน แลวมีใจเลื่อมใส ไดทําการบูชาดวย
ดอกจําปา.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิด
ในตระกูลทีม่ ั่งคั่ง แควนโกศล ในพุทธุปบาทกาลนี้ จําเดิมแตวันที่เขาเกิด
พอถึงมือมาตุคาม ก็รองไห ไดยินวา เขาจุติจากพรหมโลก มาในมนุษยโลกนี้ เพราะเหตุที่เขาทนการถูกตองของมาตุคามไมได ฉะนั้น จึงไดนามวา
วัชชิตะ เพราะเวนจากการถูกตองของมาตุคาม เขาเจริญวัยแลว เห็นยมกปาฏิหาริยของพระศาสดา แลวไดมจี ิตศรัทธา บวชแลว เริ่มตั้งวิปสสนา
ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ ในวันนั้นเอง. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวใน
อปทานวา
พระสัมพุทธเจา ผูสงบระงับ อาศัยอยูใน
ระหวางภูเขา เราถือเอาดอกจําปาดอกหนึ่ง เขาไป
หาทานผูสูงสุดกวานระ มีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส
ประคองดวยมือทั้งสอง บูชาพระปจเจกพุทธเจา ผู
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เปนมุนีอันอุดม ผูไมเคยพายแพ ในกัปที่ ๖๕ แต
ภัทรกัปนี้ เราไดบชู าพระปจเจกพุทธเจา ดวยดอกไม
ไดดวยการบูชานัน้ เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหง
พุทธบูชา. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระผูมีอภิญญา ๖ แลว ระลึกบุพเพนิวาสญาณ ของตนได
ไดกลาวคาถาสองคาถา ดวยธรรมสังเวช ความวา
เมื่อเรายังเปนปุถุชน มืดมนอยู ไมเห็นอริยสัจ
จึงไดทองเที่ยววนเวียนไปมาอยู ในคติทั้งหลาย ตลอด
กาลนาน บัดนี้ เราเปนผูไมประมาทแลว กําจัด
สงสารไดแลว คติทั้งปวงเราก็ตัดขาดแลว บัดนี้ภพ
ใหม ไมมี ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สสร แปลวา ทองเที่ยวไปอยู ไดแก
วิ่งไป ๆ มา ๆ ในภพนัน้ ๆ ดวยสามารถแหงการยึดถือไว และการปลอย
วาง.
บทวา ทีฆมทฺธาน ความวา ทองเที่ยวไปในสงสาร อันมีเบื้องตนและที่สุดไมปรากฏ ตลอดกาลนาน คือตลอดกาลหาประมาณมิได. บทวา
คตีสุ ความวา ในสุคติและทุคติทั้งหลาย ดวยสามารถแหงกรรมทั้งหลาย
ที่คนทําดี ทําชั่ว บทวา ปริตสฺส ความวา เมื่อหมุนไปรอบ ๆ ดุจเครื่อง
สูบน้ํา ชื่อวา วนเวียนไป ๆ มา ๆ ดวยสามารถแหงการจุติและอุปบัติ.
ก็พระเถระกลาวเหตุแหงการทองเที่ยววนเวียนนั้นวา เมื่อเรายังเปนปุถุชน
มืดมนอยู ไมเห็นอริยสัจทั้งหลาย ดังนี้.
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ประกอบความวา บุคคลเมื่อไมเห็นอริยสัจทั้งหลาย มีทุกขสัจ
เปนตน ดวยญาณจักษุ เพราะยังไมไดแทงตลอด ชื่อวา เปนคนบอด
เพราะความมืดมน คืออวิชชานั่นเอง ชื่อวา เปนปุถุชน เพราะเหตุทั้งหลาย
อันใหเกิดความหนา (กิเลส) เปนตน จักวนเวียนไปในคติทั้งหลาย เพราะ
ความที่ตนยังเปนปุถุชน. สมดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะเหตุที่ยังไมไดตรัสรู ไมไดแทงตลอดซึ่งอริยสัจ ๔ ทั้งเรา
และเธอทั้งหลาย จึงวิ่งไปแลว ทองเที่ยวไปแลว อยางนี้ตลอดกาลนาน ดังนี้.
เมื่อเรานั้น ยังเปนปุถุชน อยูใ นกาลกอน โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล
บัดนี้ ไมประมาทแลว โดยนัยอันพระศาสดาทรงประทานแลว ยังสมถภาวนา
และวิปสสนาภาวนา ใหถึงที่สุดแลว ดวยขอปฏิบัติคือความไมประมาท ตั้ง
อยูแลว.
บทวา สสารา วนฬีกตา ความวา กรรมกิเลสทั้งหลายอันได
นามวา สงสาร เพราะเปนที่ทองเที่ยวไปของสัตวทั้งหลาย อันเรากระทําให
หมดราก เพราะตัดขาดไดแลวดวยมรรคอันเลิศ ดังไมออที่มีรากปราศไปแลว.
บทวา สพฺพา คตี สมุจฺฉินฺนา ความวา คติทั้งหลายแมทั้งปวง
มีนรกเปนตน ชื่อวา อันเราตัดขาดแลว คือ กําจัดแลว โดยชอบทีเดียว
เพราะกรรมวัฏ และกิเลสวัฎทั้งหลาย เราตัดไดขาดแลวอยางนี้ เพราะเหตุ
นั้นแล บัดนี้จึงไมมีภพใหมอีกตอไป. ก็และคาถาทั้งสองนี้แหละ ไดเปน
คาถาพยากรณพระอรหัตผลของพระเถระ ดังพรรณนามานี้แล.
จบอรรถกถาวัชชิตเถรคาถา
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๙. สันธิตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสันธิตเถระ
[๓๐๖] ไดยินวา พระสันธิตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราเปนผูมีสติ ไดอนิจจสัญญาอันสหรคตดวย
พุทธานุสติหนึ่ง อยูที่โคนอัสสัตถพฤกษอันสวางไสว
ดวยแสงแหงไฟ แกวมณี และผามีสีเขียวงาม ความสิ้น
อาสวะเราไดบรรลุแลวเร็วพลัน เพราะสัญญาที่เราได
แลวในครั้งนั้น ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้.
จบวรรคที่ ๕
จบทุกนิบาต

อรรถกถาสันธิตเถรคาถา
คาถาของทานพระสันธิตเถระ เริ่มตนวา อสฺสตฺเถ หริโตภาเส.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ ทั้งหลาย เขาไปสั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ ไดเกิดเปนนายโคบาลผูหนึ่ง
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา สิขี. เมื่อพระศาสดาเสด็จ
ปรินิพพานแลว เขาเขาไปหาพระเถระรูปหนึ่ง ฟงธรรมอันปฏิสังยุตดวย
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พระพุทธคุณในสํานักของพระเถระ มีใจเลื่อมใส ถามวา พระผูมีพระภาคเจา
ประทับอยู ณ ที่ไหน ฟงความที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพานแลว
กลับไดอนิจจสัญญาวา แมขึ้นชื่อวา พระพุทธเจาทั้งหลายมีอานุภาพมากอยางนี้
ยังตองดําเนินไปสูอํานาจแหงความเปนของไมเที่ยง โอ สังขารทั้งหลายไม
ยั่งยืนหนอ. พระเถระใหเขาเกิดอุตสาหะ ในการบูชาโพธิพฤกษ. เขาไปสูที่ใกล
โพธิพฤกษ ตามกาลอันเหมาะสม เจริญวิปสสนา ระลึกถึงพระพุทธคุณ
กราบไหวตนโพธิ์.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิด
ในตระกูลทีม่ ั่งคั่ง ในแควนโกศล ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดนามวา สันธิตะ
เจริญวัยแลว ฟงธรรมกถาอันปฏิสังยุตดวยอนิจจตา เกิดความสลดใจบวชแลว
เริ่มตั้งวิปสสนา ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ ตอกาลไมนานนัก เพราะญาณถึงความ
แกกลาแลว.
ทานเมื่อระลึกถึงบุพเพนิวาสญาณของตน ระลึกถึงการกราบไหว
โพธิพฤกษ และการไดเฉพาะซึ่งอนิจจสัญญา มีพุทธานุสติเปนอารมณ เมื่อ
จะประกาศการบรรลุคุณพิเศษของตน ดวยการเขาไปอาศัยเหตุ ๒ ประการนั้น
ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
เราเปนผูมสี ติ ไดอนิจสัญญาอันสหรคต ดวย
พุทธานุสติหนึ่ง อยูที่โคนอัสสัตถพฤกษ อันสวางไสว
ไปดวยแสงแหงไฟ แกวมณี และผามีสีเขียวงาม ความ
สิ้นอาสวะเราไดบรรลุแลวเร็วพลัน เพราะสัญญาที่เรา
ไดแลวในครั้งนั้น ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสฺสตฺเถ ไดแก ในที่เปนที่ประดิษฐาน
ไมอัสสัตถะ. ไมอัสสัตถะอันเปนไมที่ตรัสรู ของพระผูมีพระภาคเจาแหงเรา
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ทั้งหลาย ในบัดนี้ ตั้งอยูในที่ใด ในทีซ่ ึ่งมีไมอัสสัตถพฤกษตั้งอยูนั้น ครั้งนั้น
มีไมบุณฑริก อันเปนตนไมที่ตรัสรูของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา
สิขี ตั้งอยูแลว เพราะเหตุนั้น ไมโพธิพฤกษนั้น ทานจึงเรียกวา อัสสัตถะ
เพราะเปนที่ตั้งแหงไมอัสสัตถะ. อีกอยางหนึ่ง บทวา อสฺสตฺโถ ไดแก
ไมอัสสัตถะ ที่ยังความเบาใจใหเกิดแกสัตวทั้งหลาย. แตอาจารยบางพวก
กลาววา พระเถระกลาววา อสฺสตฺเถ เพราะเหตุที่ทานนั่ง ณ โคนตนอัสสัตถะ
แลวเจริญพุทธานุสติในครั้งนั้น.
บทวา หริโตภาเส ความวา สวางไสวอยูดวยสีแหงแกวผลึกอัน
เขียวสด.
บทวา สวรุฬฺหมฺหิ ความวา งอกงามดีแลว คือประดิษฐานอยูแลว
ดวยดี.
บทวา ปาทเก ไดแก ตนไม.
บทวา เอก พุทฺธคต สฺ อภิลตฺถ สฺ ปฏิสฺสโต
ความวา เราชื่อวาเปนผูมีสติเฉพาะหนา เพราะมีพระพุทธคุณเปนที่พึ่ง ได
แลวซึ่งสัญญา อันสหรคตดวยพุทธานุสติอันเปนไปแลว โดยนัยมีอาทิวา
อิติป โส ภควา ดังนี้ มีพระพุทธเจาเปนอารมณ ชื่อวา หนึ่ง เพราะความ
เปนอารมณที่เกิดขึ้นหนเดียว.
ก็พุทธานุสติสําเร็จแลว ดวยสัญญามีประมาณเทาใด สัญญานั้นอัน
เราไดแลว ในครั้งนั้น เพราะเหตุนั้น พระเถระจึงกลาววา เอกตึเส อิโต
กปฺเป ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ คือ ในกัปที่ ๓๑ โดยการจัดอันดับ นับ
แตภัทรกัปนี้ถอยหลังไป.
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บทวา ย สฺ ไดแก ไดสญ
ั ญาอันสหรคตดวยพุทธานุสติใด หรือ
ไดอนิจจสัญญา ในสังขารทั้งหลายทั้งปวง ในครัง้ นั้น ดวยการตามระลึกถึง
พระพุทธคุณนั้น เพราะเห็นความเปนของไมเที่ยงของพระพุทธเจาทั้งหลายใด.
บทวา ตสฺสา อฺาย วาหสา ความวา กระทําสัญญานั้นให
เปนอุปนิสัย เพราะความเปนเหตุแหงสัญญาตามที่กลาวแลวนั้น.
บทวา ปตฺโต เม อาสวกฺขโย ความวา ความสิ้นคือความดับ
แหงอาสวะทั้งหลาย อันเราบรรลุแลวในบัดนี้. แมคาถาอปทานของพระเถระนี้
ก็คือ ๒ คาถานี้แหละ. สมดังที่ทานกลาวไววา
เรามีสติเกิดขึ้นเฉพาะหนา ไดสัญญาอันสหรคต
ในพระพุทธเจาอยางหนึ่ง ที่ไมอัสสัตถพฤกษ อันมี
รัศมีเขียวสดงดงามดี ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ เรา
ไดสัญญาใดในกาลนั้น เพราะการไดสัญญานั้นเปน
เหตุนาํ มา เราไดบรรลุความสิ้นอาสวะ ในกัปที่ ๑๓
แตภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย
พระนามวา " ธัมมิกะ " สมบูรณดวยรัตนะ ๗
ประการ มีพลมาก. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ
คําสอนของพระพุทธเจา เราทําสําเร็จแลว ดังนี้.
จบอรรถกถาสันธิตเถรคาถา
จบวรรควรรณนาที่ ๕
แหงอรรถกถาเถรคาถา ชื่อวา ปรมัตถทีปนี
จบอรรถกถาทุกนิบาต
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ในวรรคนีร้ วมพระเถระได ๙ รูป คือ
๑. พระกุมารกัสสปเถระ ๒. พระธรรมปาลเถระ ๓. พระพรหมาลิ
เถระ ๔. พระโมฆราชเถระ ๕. พระวิสาขปญจาลีบุตรเถระ ๖. พระจูฬก
เถระ ๗. พระอนูปมเถระ ๘. พระวัชชิตเถระ ๙. พระสันธิตเถระ และ
อรรถกถา.
ในทุกนิบาตนี้ รวมคาถาได ๙๘ คาถา และรวมพระเถระผูฉลาด
ในนัย ผูภาษิตคาถาไวได ๔๙ รูป.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาที่ 230

ติกนิบาต
เถรคาถา ติกนิบาต วรรคที่ ๑
๑.อังคณิกภารทวาชเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอังคณิกภารทวาชเถระ
[๓๐๗] ไดยินวา พระอังคณิกภารทวาชเถระไดภาษิตคาถานี้ไว
อยางนี้วา
ขาพเจาตามหาความบริสุทธิ์อยู โดยอุบายไม
แยบคาย จึงไดบูชาไฟอยูในปา เมื่อไมรูจักทางแหง
ความบริสุทธิ์ จึงไดบําเพ็ญอมรตบะ ความสุขนั้น
ขาพเจาไดมาโดยงายดาย ทานจงดูความที่พระธรรม
เปนธรรมที่ดีเถิด วิชชา ๓ ขาพเจาไดบรรลุแลว คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ขาพเจาปฏิบัติแลว เมื่อกอน
ขาพเจาเปนเผาพันธุของพระพรหม
แตเดี๋ยวนี้แล
ขาพเจาเปนพราหมณ มีวิชชา ๓ ลางบาปแลว เปนผู
มีความสวัสดี และจบพระเวทแลว.
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ติกนิบาตวรรณนา
อรรถกถาอังคณิกภารทวาชคาถา
ในติกนิบาต คาถาของทานพระอังคณิกภารทวาชเถระ มีคําเริ่มตนวา
สุทฺธิมเนฺวส ดังนี้. มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
แมทานพระอังคณิกภารทวาชเถระนี้ ก็ไดทําบุญญาธิการไวแลวใน
พระพุทธเจาองคกอน ๆ เมื่อสั่งสมบุญที่เปนอุปนิสัยแหงวิวัฏฏะ ในภพนั้น ๆ
ในกัปที่ ๓๑ นับถอยหลัง แตกัปนีไ้ ป ไดถือกําเนิดในคฤหาสนผูมีสกุล ใน
กาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สิขี รูเดียงสาแลว
อยูมาวันหนึ่ง ไดเห็นพระศาสดาเสด็จบิณฑบาต มีใจเลื่อมใส ประคองอัญชลี
ไหว ดวยเบญจางคประดิษฐ.
ดวยบุญกรรมอันนัน้ ทานทองเที่ยวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก
ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดถือกําเนิดในคฤหาสนของพราหมณ ผูมีสมบัติสมบูรณ
ในพระนครอุกกัฏฐะ เจริญวัยแลว ไดนามวา อังคณิกภารทวาชะ เรียน
สําเร็จวิชาและศิลปะทั้งหลาย บวชเปนปริพาชก เพราะมีอัธยาศัยในเนกขัมมะ
ประพฤติอมรตบะ (ตบะเพื่อไมตาย) ทองเที่ยวไปมาในที่นั้น ๆ ไดเห็น
พระสัมมาสัมพุทธเจา กําลังเสด็จจาริกชนบท มีใจเลื่อมใส สดับพระธรรมเทศนาในสํานักของพระศาสดา แลวละการถือผิดนั้น บวชในพระศาสนา
บําเพ็ญวิปสสนากรรมฐาน ไมนานเลยก็ไดเปนพระขีณาสพ ผูมีอภิญญา ๖.
ดวยเหตุนั้น ในคัมภีรอปทานทานจึงไดกลาวไววา
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ขาพเจาผูชื่อวา สุมนะ มีจิตเลื่อมใสแลว ขอ
วันทาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ทรงพระนามวา
เวสสภู ผูประเสริฐ องอาจ กลาหาญ ทรงมีชัยชนะ
ในกัปที่ ๓๑ แตภทั รกัปนี้ ขาพเจาไดทํากรรมใดไว
ในกาลครั้งนั้น เพราะกรรมนัน้ ขาพเจาจึงไมรูจัก
ทุคติเลย นี้คือผลแหงการวันทา ในกัปที่ ๒๔ ขาพเจา
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ นามวาวิกตานันทะ สมบูรณ
ดวยรัตนะ ๗ ประการ มีพลังมาก. กิเลสทั้งหลาย
ขาพเจาไดเผาแลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติแลว.
อนึ่ง ขาพเจาไดเปนพระขีณาสพผูมีอภิญญา๖ พักผอนอยูดวยวิมุตติสุข เพื่ออนุเคราะหญาติทั้งหลาย จึงไดไปยังชาติภูมิของตน ใหญาติจํานวน
มากประดิษฐานอยูในสรณะ และศีลทั้งหลาย แลวกลับจากชาติภูมินั้นมาอยู
ในปา ไมไกลจากนิคมชื่อวา กุณฑิยะ ในแควนกุรุ ไดไปยังอุคคาราม
ดวยกรณียกิจบางอยางเทานั้น และไดพบพวกพราหมณผูเคยเห็นกันมาจาก
อุตตราปถนิคม ถูกพราหมณเหลานั้น ถามวา ทานภารทวาชะผูเจริญ
ทานเห็นประโยชนอะไร จึงไดละทิ้งลัทธิพราหมณไปถือลัทธินี้ ? เมื่อจะชี้แจง
แกพราหมณเหลานั้นวา ไมมีความบริสุทธิ์ภายนอกจากพุทธศาสนานี้ ดังนี้
จึงไดกลาวคาถาแรกไววา
ขาพเจาตามหาความบริสุทธิ์อยู โดยอุบายไม
แยบคาย จึงไดบูชาไฟอยูในปา เมื่อไมรูจักทางแหง
ความบริสุทธิ์ จึงไดบําเพ็ญอมรตบะ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อโยนิ ความวา โดยไมแยบคาย คือ
ไมใชโดยอุบาย. บทวา สุทธึ ไดแก สังสารสุทธิ คือการแลนออกไปจากภพ.
บทวา อเนฺวส ความวา เมื่อเสาะหาอยู คือแสวงหาอยู. บทวา อคฺคึ
ปริจรึ วเน ความวา ขาพเจาสรางเรือนไฟแลวสรรเสริญการบูชาไปพลาง
บําเรอพระอัคนิเทพไปพลาง คือบูชาตามวิธีที่กลาวไวแลวในคัมภีรพระเวท
ณ สถานที่ ๆ อยูในปาคือโรงบูชาไฟ โดยอธิบายวา นี้เปนทางแหงความ
บริสุทธิ์.
ขอวา สุทฺธิมคฺค อชานนฺโต อกาสึ อมร ตป (ขาพเจาเมื่อ
ไมรูจักทางแหงความบริสุทธิ์ ไดบําเพ็ญอมรตบะ) ความวา ขาพเจาเมื่อไม
รูจักทางแหงความบริสุทธิ์คือพระนิพพาน จึงไดบําเพ็ญคือไดประพฤติ ไดแก
ไดปฏิบัติอัตตกิลมถานุโยค มีการทรมานตนดวยตบะ ๕ อยางเปนตนตน เหมือน
การบูชาไฟ ดวยเขาใจวาเปนทางแหงความบริสุทธิ์.
พระเถระครั้นแสดงความไมมีแหงความบริสุทธิ์ในภายนอกแลว บัดนี้
เมื่อจะแสดงวา ก็ความบริสุทธิ์ ขาพเจาบรรลุไดในศาสนานี้เทานั้น เพราะ
ความบริสุทธิ์ คนไมขยันแลวจะบรรลุไมได ดวยการบูชาไฟเปนตน ตามวิธี
ที่กลาวไวแลวในคัมภีรพระเวท เหมือนไปสูอาศรมจากอาศรม จึงไดกลาว
คาถาที่ ๒ ไววา
ความสุขนัน้ ขาพเจาไดมาโดยงายดาย ทานจง
ดูความที่พระธรรมเปนธรรมที่ดีเถิด วิชชา ๓ ขาพเจา
ไดบรรลุแลว คําสอนของพระพุทธเจา ขาพเจาปฏิบัติ
แลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ต เปนตน ความวา ขาพเจาตามแสวงหา
อยูซึ่งความบริสุทธิ์ เพื่อประโยชนแกพระนิพพานใด เมื่อไปสูทางแหงพระ-
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นิพพานนั้น จึงไดบําเรอไฟ จึงไดประพฤติอมรตบะ ความสุขคือพระนิพพาน
นั้น ขาพเจาไดมาแลวคือถึงแลว ไดแกบรรลุแลวอยางงายดาย คือดวยสมถะ
วิปสสนา ที่เปนปฏิปทางาย ๆ ไมอาศัยอัตตกิลมถานุโยค.
บทวา ปสฺส ธมฺมสุธมฺมต ความวา พระเถระเอยถึงพระธรรม
หรือเอยถึงตนเองวา ทานจงดูเถิด คือจงรูเถิด ซึ่งศาสนธรรมของพระศาสดา
วาเปนธรรมดี คือ ซึ่งสภาพของนิยยานิกธรรมที่ไมผิดพลาด ดังนี้ แตเมื่อ
จะแสดงถึงธรรมนั้น วาไดมาแลว จึงไดกลาวไววา
วิชชา ๓ ขาพเจาไดบรรลุแลว คําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา ขาพเจาปฏิบัติแลว.
คํานั้นมีอรรถาธิบายดังที่ไดกลาวมาแลวนั่นเอง. พระเถระเมื่อจะ
แสดงวา ตั้งแตนี้ไปขาพเจาเปนพราหมณโดยปรมัตถ เพราะวาไดบรรลุความ
บริสุทธิ์ ดวยประการอยางนี้ จึงไดกลาวคาถาที่ ๓ ไววา
เมื่อกอนขาพเจา เปนเผาพันธุของพระพรหม
แตเดี๋ยวนี้แล ขาพเจาเปนพราหมณ มีวิชชา ๓ ลาง
บาปแลว เปนผูมคี วามสวัสดีและจบพระเวทแลว.
คาถานั้นมีเนื้อความวา เมื่อกอนนี้ขาพเจาไดชื่อวา เปนเผาพันธุของ
พระพรหม ตามสมัญญาของพวกพราหมณ เพราะเปนพราหมณเพียงแตโดย
กําเนิด. แตบัดนี้แล ขาพเจาเปนพราหมณโดยปรมัตถ เพราะไดบรรลุพระ
อรหัตแลว. กอนแตนี้ ขาพเจาชื่อวาเปนผูมีวิชชา ๓ เพียงแตชื่อ เพราะ
เรียนวิชชา ๓ เมื่อพระเวท ๓ คัมภีร ที่ทําการสัง่ สมภพ แตบัดนี้ ขาพเจามีวิชชา ๓ โดยปรมัตถ เพราะไดบรรลุวชิ ชา ๓ ดวยสามารถแหงวิชชา
ที่ทําความสิ้นภพ.
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อนึ่ง กอนหนานี้ ขาพเจาชื่อวาเปนผูลางบาปแลว เพียงแตชื่อ เพราะ
สําเร็จดวยพรตของผูอาบน้ําแลว ที่ยดึ ถือไวดวยความชอบใจในภพ แตบดั นี้
ไดชื่อวาเปนผูลางบาปแลว โดยปรมัตถ เพราะมลทินคือกิเลสถูกลางสะอาด
แลว ดวยผลอันเกิดแตอัษฏางคิกมรรค.
เมื่อกอนนี้ ขาพเจาชื่อวาเปนผูมีความสวัสดี โดยเหตุเพียงการรองเรียกกัน เพราะการเรียนมนตที่มีความชอบใจในภพ ยังไมหลุดพนไป แตบัดนี้
ไดชื่อวาเปนผูมีความสวัสดีโดยปรมัตถ เพราะการเรียนธรรมที่มีความชอบใจ
ในภพ อันหลุดพนไปแลว.
กอนหนานี้ ขาพเจาชื่อวาเปนผูจบพระเวท ดวยเหตุเพียงจบพระเวท
ที่ยังสลัดบาปธรรมออกไปไมได แตบัดนี้ ไดกลายเปนผูจบพระเวทโดยปรมัตถ
เพราะไปถึงคือลุถึง ไดแกรูฝงแหงหวงน้ําใหญคือสงสาร ดวยมรรคญาณ
กลาวคือพระเวท และฝงแหงพระเวท คือสัจจะ ๔.
พราหมณทั้งหลายครั้นไดฟงคํานั้นแลว ไดพากันประกาศความเลื่อม
ใสในพระพุทธศาสนา อยางโอฬาร.
จบอรรถกถาอังคณิกภารทวาชเถรคาถา
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๒. ปจจยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระปจจยเถระ
[๓๐๘] ไดยินวา พระปจจยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ขาพเจาบวชได ๕ วัน ไดเปนพระเสขะ แต
ยังไมไดบรรลุพระอรหัตผล ขาพเจาไดเขาไปวิหาร
แลว ไดมีความตั้งใจไววา ในเมือ่ ถอนลูกศรคือตัณหา
ออกยังไมได ขาพเจาก็จักไมฉัน ไมดื่ม ไมออกไป
จากวิหาร จักไมใหแมแตสีขางตกถึงพื้น ไมเอน
หลัง เมื่อขาพเจาพักอยูอยางนี้ คนจะเห็นความเพียร
และความกาวหนา วิชชา ๓ ขาพเจาไดบรรลุแลว
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ขาพเจาปฏิบัติแลว.
อรรถกถาปจจยเถรคาถา
คาถาของทานพระปจจยเถระมีคําเริ่มตนวา ปฺจาหาห ปพฺพชิโต ดังนี้. มีเรื่องเกิดขึ้น อยางไร ?
แมทานพระปจจยเถระ นี้ ก็มีบญ
ุ ญาธิการที่ทําไวแลวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ เมื่อสั่งสมบุญในภพนั้น ๆ ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้
ไดถือกําเนิดในคฤหาสนของผูมีสกุล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา วิปสสี รูเดียงสาแลว อยูมาวันหนึ่งไดเห็นพระศาสดากําลัง
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เสด็จไปที่ฝงแมน้ําชื่อวา วินตา มีใจเลื่อมใส ไดเลือกเก็บผลมะเดื่อผลใหญ ๆ
มีรสชื่นใจ นอมเขาไปถวาย.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปมาในสุคติเทานั้น ในภัทรกัปทีม่ ี
พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นนี้ เมื่อพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา
กัสสปะ ไดเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทรงประกาศพระธรรมจักร ทรงทําการ
อนุเคราะหเวไนยชน ไดบวชในพระศาสนาของพระองค เริ่มบําเพ็ญวิปสสนา
ประกอบการภาวนาเนือง ๆ อยูมาวันหนึ่ง คิดถึงทุกขในสงสาร เกิดความ
สังเวชอยางยิ่ง นั่งอยูในวิหารอธิษฐานจิตวา เราไมไดบรรลุพระอรหัตแลว
จักไมออกไปจากที่นี้ พยายามอยู ก็ไมสามารถใหวิปสสนาเลื่อนสูงขึ้นได
เพราะญาณยังไมแกกลา. ทานมรณภาพแลว ทองเที่ยวไปมาในเทวโลกและ
มนุษยโลก ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดถือกําเนิดในขัตติยสกุล ในพระนครโรหินี ไดรบั พระนามวา ปจจยะ ทรงเจริญวัยแลว สิ้นรัชสมัยของพระ
ชนก ก็ไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ อยูมาวันหนึ่ง ไดทรงปรารภจะทรง
ประกอบพลีกรรมเพื่อเปนมหาราช. มหาชนไดมาชุมนุมกัน ณ สถานที่นั้น.
เพื่อจะใหเกิดความเลื่อมใส แกมหาชนนั้น ในสมาคมนั้น พระศาสดา
ประทับนั่งบนรัตนสิงหาสน ในรัตนกูฎาคาร ที่ทาวเวสวัณ เนรมิตถวายแลว
ไดทรงแสดงธรรมแกมหาซน ผูเฝามองอยูนั่นแหละ. การบรรลุธรรมไดมแี ก
ชุมนุมชนหมูใหญ.
แมพระเจาปจจยราช ครั้นทรงสดับพระธรรมเทศนาแลว ไดทรง
สละราชสมบัติ ถูกเหตุเกากอนกระตุนเตือน จึงไดทรงผนวช. พระองคได
ทรงทําปฏิญญา เหมือนที่ไดกระทําไวแลว ในครั้งกาลของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา กัสสปะ เสด็จเขาพระวิหาร เจริญวิปสสนา
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แลว ไดทรงบรรลุพระอรหัต ในทันใดนั่นเอง เพราะทรงทําพระญาณให
แกกลา. ดวยเหตุนั้น ทานจึงไดกลาวไวในคัมภีร อปทานวา
พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด ผูท รงเปนอุดม
บุรุษ ขาพเจาไดเห็นพระพุทธเจาพระองคนั้น ผูทรง
เปนเอกอัครบุรุษ มีพระทัยตั้งมั่นดีแลว ทรงคลาย
ความกําหนัดแลว ขาพเจามีใจเลื่อมใสในพระองค ผู
ทรงชําระมลทินคือกิเลส ไดถือผลมะเดื่อ ขอเปนทาส
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด. ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้
ขาพเจาไดถวายผลไมอันใดไวในครั้งนั้น เพราะการ
ถวายผลไมนั้น ขาพเจาจึงไมรูจักทุคติเลย นี้เปน
ผลของการถวายผลไม. ในภัทรกัปนี้ ขาพเจา
สังเวชสลดใจ
ไดบวชในพระศาสนาของพระผูมี
พระภาคเจา ทรงพระนามวา กัสสปะ. อนึง่ ขาพเจา
บวชแลวตั้งใจไววา จักไมออกจากวิหาร ไดพร่ํา
บําเพ็ญภาวนา ไมไดบรรลุประโยชนสูงสุด ถึงจะไม
ไดบรรลุในทันใดนั้น แตบัดนี้ ขาพเจาก็ดับกิเลสได
แลว สัมผัสทางที่ไมจุติ ไดลุถึงสถานที่ที่ไมหวั่นไหว
แลว. กิเลสทั้งหลายขาพเจาไดเผาแลว ฯ ล ฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา ขาพเจาไดปฏิบัติแลว.
อนึ่ง ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล
โดยการสรรเสริญขอปฏิบัติของตนเปนหลัก จึงไดภาษิตคาถา ๓ คาถาเหลา
นี้ไววา
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ขาพเจาบวชได ๕ วัน ไดเปนพระเสขะ แตยัง
ไมไดบรรลุพระอรหัตผล ขาพเจาเขาไปวิหารแลว
ไดมีความตั้งใจไววา ในเมื่อถอนลูกศรคือตัณหาออก
ยังไมได ขาพเจาก็จักไมฉัน ไมดื่ม ไมออกไปจาก
วิหาร จักไมใหแมแตสีขางตกถึงพื้น ไมเอนหลังเมื่อ
ขาพเจานั้นพักอยูอยางนี้ คนจะเห็นความเพียร และ
ความกาวหนา วิชชา ๓ ขาพเจาไดบรรลุแลว คํา
สั่งสอนของพระพุทธเจา ขาพเจาปฏิบัติแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฺจาหาห ปพฺพชิโต ความวา ขาพเจา
เปนพระเสขะ ๕ วัน อธิบายวา บวชแลว ๕ วัน ในวันที่ ๕ นับแต
บวชแลว ก็ไดสําเร็จ.
บทวา เสโข อปฺปตฺตมานโส ความวา ชือ่ วาเปนพระเสขะ
เพราะศึกษาอธิสีลสิกขาเปนตน. ธรรมใดสิ้นมานะ คือ ตัดมานะขาดออกไป
โดยไมมีเหลือไว เพราะฉะนั้น ธรรมนั้นจึงชื่อวา มานโส ไดแก มรรค
ชั้นยอด (อรหัตมรรค) สิ่งที่มาจากธรรมที่สิ้นมานะ เพราะเกิดจากธรรมนั้น
ชื่อวา มานัส ไดแกพระอรหัตผล ผูยังไมบรรลุพระอรหัตผลนั้น อีกอยางหนึ่ง
มานัส (คืออรหัต) นั้น ขาพเจานี้ยังไมไดบรรลุ เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึง
ชื่อวา อัปปตตมานสะ (ผูยังไมไดบรรลุพระอรหัตผล).
บทวา วิหาร เม ปวิฏสฺส เจตโส ปณิธี อหุ (ขาพเจาเขาวิหาร
แลวไดมีความตั้งใจไววา) ความวา เมื่อขาพเจาผูเปนพระเสขะ เขาไปสูวิหาร
อันเปนที่อยูคือกระทอมอยางนี้ ไดมีความตั้งใจ ที่มีอาการดังที่กําลังกลาวอยู
ในบัดนี้ อธิบายวา ขาพเจาไดตั้งใจไวอยางนี้.
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ดวยบทวา นาสิสสฺ  เปนตนนี้ ทานแสดงถึงความตั้งใจ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาสิสฺส ความวา ขาพเจาจักไมฉัน
คือจักไมบริโภคโภชนะอยางใดอยางหนึ่ง ในเมื่อขาพเจาถอนลูกศรคือกิเลส
ที่ปกใจขาพเจา ยังไมออก คือ ถอนยังไมได ผูศึกษาควรประกอบคําดังที่วา
มานี้เขาในทุก ๆ บท. บทวา น ปวิสฺสามิ ความวา เราจักไมดื่มน้ํา
อยางใดอยางหนึ่งที่ควรดื่ม. บทวา วิหารโต น นิกฺขเม ความวา
ขาพเจาจะไมออกไปจากที่นี้ คือจากหองที่ขาพเจานั่งอยูแลวในขณะนี้.
บทวา นป ปสฺส นิปาเตสฺส ความวา บรรดาสีขางทั้ง ๒
ของรางกายขาพเจา แมขางเดียวขาพเจาก็จักไมเอน เพื่อบรรเทาความลําบาก
กาย อธิบายวา จักไมนอน แมโดยขาง ๆ เดียว. บทวา ตสฺส เมว
วิหรโต ความวา เมื่อขาพเจานั้น ตั้งจิตไวอยางนี้แลว พักอยูดวยอํานาจ
แหงการตั้งวิริยาธิษฐานไวอยางมั่นคง แลวพร่ําบําเพ็ญวิปสสนา.
บทวา ปสฺส วิริยปรกฺกม ความวา คนจะเห็น คือจะรูความ
พยายามที่ไดนามวา วิรยิ ะ เพราะจะตองใหเคลื่อนไหวไปตามวิธี และได
นามวา ปรักกมะ เพราะกาวไปสูที่ขางหนา ที่เปนความอุตสาหะ. แตวา
วิชชา ๓ ขาพเจาไดบรรลุแลว คําสั่งสอนพระพุทธเจา ขาพเจาไดปฏิบัติ
แลว ดวยอานุภาพความเพียรใด เพราะฉะนั้น ความเพียรนั้น มีเนื้อความ
ดังที่ขาพเจาไดกลาวมาแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาปจจยเถรคาถา
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๓. พากุลเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระพากุลเถระ
[๓๐๙] ไดยินวา พระพากุลเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ผูใดไมทํางานที่จะตองทํากอน แตมุงจะทําใน
ภายหลัง ผูนั้น จะพลาดจากที่ที่จะใหเกิดความสุข และ
จะเดือดรอนในภายหลัง เพราะวาขาพเจาบอกงานที่
บุคคลควรทํา ไมบอกงานที่ไมควรทํา เมื่อคนทั้งหลาย
บอกงานที่ไมใชกําลังทํา บัณฑิตทั้งหลายก็รูทัน พระนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงแสดงไวแลว
เปนธรรมไมมีความโศก สํารอกแลว เปนแดนเกษม
เปนทีด่ ับทุกข แสนจะเปนสุขหนอ.

อรรถกถาพากุลเถรคาถา
คาถาของทานพระพากุลเถระ มีคําเริ่มตนวา โย ปุพฺเพ กรณียานิ.
มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
เลากันมาวา แมทานพระพากุลเถระนี้ ในอดีตกาล สุดอสงไขย
แสนกัป กอนแตพระผูมีพระภาคเจา อโนมทัสสี เสด็จอุบัติขึ้นนั่นเอง
ไดเกิดในตระกูลพราหมณ เจริญวัยแลว ไดเรียนไตรเพทจบ ไมเห็นสาระ
ในไตรเพทนั้น จึงบวชเปนฤๅษี ดวยคิดวา เราจักแสวงหาประโยชนภาย-
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ภาคหนา พักอยูที่เชิงเขาไดอภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ อยูมาไดทราบการอุบัติ
ขึ้นของพระพุทธเจา ไดไปยังสํานักของพระศาสดา สดับพระธรรมเทศนา
แลวตั้งอยูในสรณะ เมื่อพระศาสดาเกิดประชวรพระนาภีขึ้น ไดนํายาจากปา
มาถวาย ใหพระโรคสงบแลว ไดนอมซึ่งบุญในการถวายยานั้นไป เพือ่
ประโยชนแกความไมมีโรค จุติจากอัตภาพนั้น แลวไดไปเกิดในพรหมโลก
ทองเที่ยวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก สิ้นเวลาอสงไขยหนึ่ง ในกาล
ของพระปทุมุตตรพุทธเจา ไดถือกําเนิดในคฤหาสนของผูมีสกุล ใน
พระนครหงสาวดี เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งใหดํารงตําแหนงผูเลิศ
กวาภิกษุทั้งหลาย ผูมีอาพาธนอย ตนเองตองการตําแหนงนั้น ไดตั้งประณิธาน
ไว สั่งสมกุศลตลอดชีวติ ทองเที่ยวไปมาในสุคติอยางเดียว กอนแตพระผูมี
พระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี เสด็จอุบัติขึ้นนั่นเอง ไดเกิดในสกุล
พราหมณ ในพระนครพันธุมดี บวชเปนฤาษี ตามนัยกอนนั่นแหละ ได
ฌานและอภิญญา พํานักอยูที่เชิงเขา ไดทราบ(ขาว) พระพุทธเจาอุบัติแลว
ไดไปยังสํานักพระศาสดา สดับพระธรรมเทศนาแลว ตั้งอยูในสรณะ เมื่อ
ภิกษุทั้งหลายเกิดอาพาธเพราะหญาและดอกไม (ไขปา) เขารักษาโรคนั้นให
สงบ แลวอยู ณ ที่นั้นตลอดชีวิต จุติจากชาตินั้นไปเกิดในพรหมโลก ทองเที่ยว
ไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก สิ้นเวลา ๙๑ กัป ในกาลของพระผูมี
พระภาคเจา พระนามวา กัสสปะ ไดถือกําเนิดในคฤหาสนของผูมีสกุล
ในเมืองพาราณสี ครองเรือนอยูเห็นวัดใหญเกา ๆ วัดหนึ่งกําลังจะราง จึงได
สรางที่อยูทั้งหมด มีโรงอุโบสถเปนตน ปรุงยาทุกอยางถวายพระสงฆในวัด
นั้น สรางกุศลตลอดชีวติ ทองเที่ยวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก ตลอด
เวลาหนึ่งพุทธันดร กอนแตพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย เสด็จอุบัติ
ขึ้นนั่นเอง ไดถือกําเนิดในคฤหาสนของเศรษฐี ในเมืองโกสัมพี.
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ทานทีพ่ ี่เลี้ยงกําลังอาบน้ําใหที่แมน้ํามหายมุนา เพื่อความไมมีโรค
ถูกปลาฮุบไปจากมือของพี่เลี้ยง เมื่อปลาตกถึงมือของพรานเบ็ด ภรรยาของ
เศรษฐีเมืองพาราณสีรับซื้อเอาไป แมถูกผาทอง (เอาออกมา) ก็ยังมีชีวิตอยู
นั่นเอง เพราะกําลังบุญ นางจึงรับเอาเปนลูกเลี้ยงไว ไดนามวา พากุละ
(คนสองตระกูล) เพราะเมื่อมารดาบิดาผูใหกําเนิด ไดทราบประวัตินั้นแลว
ทวงถามบอย ๆ วา เด็กคนนี้เปนลูกของเรา ขอจงใหลูกแกพวกเรา พระราชา
ทรงมีพระราชวินิจฉัยใหตั้งอยู โดยความเปนทายาทของ ๒ ตระกูลวา เด็ก
คนนี้เปนเหตุทั่วไป สําหรับตระกูลแมทั้ง ๒ ตระกูล เจริญวัยแลว จึงไดเสวย
สมบัติมากมาย มีทรัพย ๘๐ โกฏิ ไดสดับพระธรรมเทศนาในสํานักของพระศาสดาแลว กลับไดความเชื่อ บวชแลว เปนปุถชุ นชั่ว ๗ วัน เทานั้น รุง อรุณ
วันที่ ๘ ก็ไดบรรลุพระอรหัต พรอมดวยปฏิสัมภิทา. ดวยเหตุนั้น ทานจึง
ไดกลาวไวในคัมภีรอปทานวา
ในที่ไมไกลปาหิมพานต มีภูเขาชื่อ โสภิตะ
ขาพเจาพรอมดวยศิษยทั้งหลาย ไดสรางอาศรมไว
อยางดี ที่ภูเขานั้นมณฑปก็มมี าก ตนยางทรายก็ออก
ดอกบานสะพรั่ง บนเขานั้นมะขวิดก็มีมาก เทียนดํา
เทียนขาวก็ออกดอกบานสะพรั่ง คนทิสอ, พุทรา
มะขามปอมก็ชุกชุม สวนหยอมก็มหี ลาย น้าํ เตาก็มาก
บัวขาวออกดอกบานสะพรั่ง มะหวด, มะตูม, กลวย
มะงั่วก็มีมาก สะทอน อัญชัน และประยงคในที่นั้น
ก็ชมุ โกสุม ตนสน สะเดา ตนไทร ตนกระสังก็มาก
อาศรมของขาพเจาก็เปนเชนนั้น ขาพเจาพรอมทั้งศิษย
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ไดอยู ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคเจา ผูเปนสยัมภู
ทรงเปนผูนําสัตวโลก พระนามวา อโนมทัสสี เมื่อ
ทรงแสวงหาที่หลีกเรน ไดเสด็จมาถึงอาศรมของ
ขาพเจา เมื่อพระมหาวีระเสด็จเขาถึงแลว อาพาธ
เกิดแตลม ไดเกิดขึ้นชั่วขณะแกพระองคผูพระนามวา
อโนมทัสสี มีพระยศมาก ทรงเปนนาถะของโลก
ก็ครั้งนัน้
ขาพเจานั่นครั้นไดเห็นความเคลื่อนไหว
แลว ก็กําหนดไดวา ความจริง พยาธิไดเกิดขั้นแก
พระพุทธเจาของเราทั้งหลายโดยไมสงสัย ขาพเจาได
รีบมายังอาศรม ประสงคจะปรุงยา ในสํานักศิษย
ของขาพเจา ครั้งนัน้ จึงไดนิมนตศิษยทั้งหลาย ศิษย
ทุกคนเชื่อฟงถอยคําของขาพเจา มีคารวะประชุม
รวมกัน เพราะมีความเคารพในพระศาสดาของเรา
ขาพเจาจึงรีบขึ้นภูเขา บันเทิงใจกับยาทุกขนาน
ขาพเจาผสมยากับน้าํ ดื่มแลว (ถวาย) ไดเปนทาสของ
พระผูมพี ระภาคเจา ผูประเสริฐที่สุด เมื่อพระมหาวีรสรรเพชญผูเปนโลกนารถเสวยแลว โรคลมของพระศรีสุคตมหาฤๅษี ก็สงบลงโดยเร็ว พระอโนมทัสสี
สัมมาสัมพุทธเจาผูมีพระยศยิ่งใหญ ทอดพระเนตร
เห็นความกระวนกระวายที่สงบลงแลว จึงไดประทับ
นั่งบนพุทธอาสน ตรัสพระคาถาเหลานี้วา ผูใดถวาย
เภสัชแกเราตถาคต และใหพยาธิของเราสงบไป เรา
ตถาคตจักสรรเสริญผูนั้น เมื่อเราตถาคตกลาวอยู ขอ
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เธอทั้งหลายจงฟงเถิด เขาจักรืน่ เริงบนเทวโลก สิ้น
เวลาแสนกัป ผูนี้จกั บันเทิงใจทุกเมื่อบนเทวโลกนั้น
เพราะเสียงบรรเลง เสียงประโคม เขามาสูมนุษยโลก
แลว ถูกบุญเกาตักเตือนแลว จักไดเปนพระเจา
จักรพรรดิถึงพันชาติ ในกัปที่ ๕๕ จักไดเปนกษัตริย
นามวา อโนมะ เปนพระเจาจักรพรรดิผูยิ่งใหญ
เพรียบพรอมดวยรัตนะทั้ง ๗ มีพลพยุหโยธามากมาย
ทรงชนะดินแดนชมพูทวีป เสวยไอศุริยสมบัติ แม
เทวดาชั้นดาวดึงสก็กระเทือน เปนเทวดาหรือเปน
มนุษย ก็จักมีอาพาธนอย เวนความยึดมั่นถือมั่นแลว
จักขามพยาธิในโลกไดตลอดกัป นับไมถวน แตกัปนี้ไป
เขาจักไดเปนโอรสผูเปนธรรมทายาท
ที่เนรมิตขึ้น
โดยธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงสมภพใน
ตระกูลโอกกากราช เปนศาสดาในโลก พระนามวา
โคดม โดยพระโคตร จักดับกิเลสเปนผูหาอาสวะมิได
เพราะกําหนดรูอาสวะทั้งมวล ครั้นเผากิเลสแลว จัก
ขามกระแสตัณหาไป เปนสาวกของพระศาสดา มี
นามวา พากุละ พระสมณโคดม ผูสูงสุดแหงศากยวงศ
ทรงทราบประวัติทั้งหมดนี้แลว จักประทับนั่งในหมู
พระสงฆ ทรงตั้งไวในตําแหนงเอตทัคคะ พระสยัมภู
ผูมีพระภาคเจา พระนามวา วิปส สี นายกโลก เมื่อ
ทรงตรวจดูที่วิเวก
ไดเสด็จเขามายังอาศรมของ
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ขาพเจา ขาพเจาใหพระมหาวีรสรรเพชญ นายกโลก
ผูเสด็จเขามาแลว ใหพอพระทัยดวยโอสถทุกอยาง ขอ
พระองคจงทรงพอพระทัยดวยมือ (ของขาพระองค)
ขาพเจาไดทํากรรมดีแดพระองคไว ความสมบูรณแหง
พืช ขาพเจาไดทําไวแลวในบุญเขตที่ดี ขาพเจาไมอาจ
จะใหหมดสิ้นไปไดเลย เพราะในครั้งนั้น ขาพเจาได
ทํากรรมไวดีแลว เปนลาภของเรา เปนโชคดีของเรา
ที่ไดเห็นพระผูมพี ระภาคเจา ผูทรงเปนนายก ดวยผล
กรรมที่เหลือ
ขาพเจาจึงไดลุถึงทางที่ไมหวั่นไหว
พระสมณโคดมผูสูงสุดแหงศากยวงศ ไดทรงทราบ
เรื่องทัง้ หมดนี้แลว ไดประทัปนั่งในหมูสงฆ ทรงตั้ง
ขาพเจาไวในตําแหนงเอตัคคะ ขาพเจาไดทํากรรม
อันใดไวในครั้งนั้น เพราะกรรมนั้น ขาพเจาจึงไม
รูจักทุคติตลอดกัป นับไมถวนนับถอยหลังแตกัปนี้ไป
นี้เปนผลแหงเภสัช. กิเลสทั้งหลาย ขาพเจาไดเผาแลว
ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา ขาพเจาไดปฏิบัติแลว.
อนึ่ง ครั้นไดบรรลุพระอรหัตแลว อยูมาวันหนึ่ง ทานเปนผูอัน
พระศาสดา ผูกําลังทรงตั้งพระสาวกทั้งหลายของพระองคไวในฐานันดร ตาม
ลําดับไดทรงตั้งไวในตําแหนงผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย ผูมีอาพาธนอย เมื่อจะ
พยากรณอรหัตผล ดวยโอวาทที่สําคัญแกภิกษุทั้งหลาย ทามกลางสงฆ ใน
สมัยปรินิพพาน จึงไดกลาวคาถาไว ๓ คาถา วา
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ผูใดไมทํางานที่จะตองทํากอน แตมุงจะทําใน
ภายหลัง ผูนั้นจะพลาดจากเหตุที่จะใหเกิดสุข และจะ
เดือดรอนภายหลัง เพราะวา ขาพเจาบอกงานที่บุคคล
ควรทํา ไมบอกงานที่ไมควรทํา เมื่อคนทั้งหลาย
บอกงานที่ไมใชกําลังทํา บัณฑิตทั้งหลายก็รูทัน พระนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไวแลว เปน
ธรรมไมมีความโศก สํารอกแลว เปนแดนเกษม เปน
ที่ดับทุกข แสนจะเปนสุขหนอ.
บรรดบทเหลานั้น บทวา โย ปุพฺเพ กรณียานิ ปจฺฉา โส
กาตุมิจฺฉติ (ผูไมทํางานที่จะตองทําในตอนตน ภายหลังประสงคจะทํา)
ความวา ผูใดเมื่อกอน คือ เมื่อเวลากอนแตที่ชราและโรคเปนตน จะครอบงํา
นั่นเอง ไมทํางานที่ควรทํา ที่จะนําประโยชนเกือ้ กูล และความสุขมาใหตน
ภายหลังแล คือ เลยเวลาที่จะตองทําไปแลวจึงอยากทํา. คําวา โส เปนเพียง
นิบาต. แตในกาลนั้น เขาไมอาจจะทําได ไมอาจทําได เพราะวาเขาถูก
ชราและโรคเปนตน ครอบงําแลว.
บทวา สุขา โส ธสเต านา ปจฺฉา จ มนุตปฺปติ (ผูนั้น
จะพลาดจากที่ที่จะใหเกิดความสุขและจะเดือดรอนภายหลัง) ความวา บุคคล
นั้นจะเสื่อมจากที่ที่เปนสุข คือจากสวรรค และจากนิพพาน เพราะอุบายที่จะ
ใหถึงสถานที่นั้น ตนยังไมไดใหเกิดขึ้น ทั้งจะเดือดรอน คือถึงความวิปฏิสาร
ภายหลัง โดยนัยมีอาทิวา เราไมไดทํากรรมดีไว.
ม อักษรทําการเชื่อมบท. ก็พระเถระเมื่อจะแสดงวา ขาพเจาทํากิจ
ที่ควรจะทําแลวนั่นแหละ จึงบอกทานทั้งหลายอยางนี้ ดังนี้แลว จึงไดกลาว
คาถาที่ ๒ วา ยฺหิ กยิรา เปนตนไว.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปริชานนฺติ ความวา บัณฑิตทั้งหลาย
รูเด็ดขาดวา คนนี้มีเทานี้ อธิบายวา ไมรูมากไปกวานี้. ดวยวา คนพูด
อยางใด ทําอยางนั้นเทานั้น ยอมงดงามโดยอํานาจสัมมาปฏิบัติ ไมใชงาม
โดยอยางอื่นจากสัมมาปฏิบัตินั้น บัดนี้ เพื่อจะแสดงเนื้อความที่ทานไดกลาว
มาแลว โดยตรงคือกิจที่จะตองทําโดยทั่วไปไวโดยสรุป พระเถระจึงไดกลาว
คาถาที่ ๓ ไว โดยนัยมีอาทิวา สุสุข วต ดังนี้.
คาถาที่ ๓ นั้น มีเนื้อความวา พระนิพพานที่พระผูมีพระภาคเจา
พระนานวา สัมมาสัมพุทธะ เพราะตรัสรูพระธรรมทั้งมวล ดวยพระองคเอง
โดยชอบ ทรงแสดงไวแลว ชื่อวาไมมีความเศราโศก เพราะไมมีเหตุแหง
ความเศราโศก โดยประการทั้งปวง ชื่อวาสํารอกแลว เพราะสํารอกราคะ
เปนตนออกไปแลว เปนสุขดีจริงหนอ เพราะเหตุไร ? เพราะพระนิพพาน
เปนที่ดับไปโดยไมมีเหลือ คือ เปนทีส่ งบระงับไป โดยสวนเดียวนั่นเอง แหง
วัฏทุกขทั้งสิ้น.
จบอรรถกถาพากุลเถรคาถา
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๔. ธนิยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระธนิยเถระ
[๓๑๐] ไดยินวา พระธนิยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ถาภิกษุมุงความเปนสมณะ ควรปรารถนาเพื่อ
ดํารงชีวิตอยูอยางงาย ๆ ไมควรดูหมิ่นจีวร ปานะและ
โภชนะที่เขาถวายเปนของสงฆ ถาหากภิกษุมุงความ
เปนสมณะ ควรปรารถนาเพื่อดํารงชีวิตอยูอยางงาย ๆ
ควรใชที่นอนและที่นั่ง (งาย ๆ) เหมือนงูอาศัยรูหนู
ฉะนั้น ถามุงความเปนสมณะ ควรปรารถนาเพื่อดํารง
ชีวิตอยูอยางงาย ๆ พอใจดวยปจจัยตามมีตามได และ
ควรเจริญธรรมอยางเอกดวย.

อรรถกถาธนิยเถรคาถา
คาถาของทานพระธนิยเถระ มีคําเริ่มตนวา สุขฺจ ชีวิตุ อิจฺเฉ.
มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
แมทา นพระธนิยเถระ ก็ไดทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองคกอนๆ
เมื่อสั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ ไดบังเกิดในคฤหาสนของผูมีสกุล ในกาล
ของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี มีนามวา ธนิยะ เจริญวัย
แลว เลี้ยงชีพดวยการเปนชางหมอ. ก็สมัยนั้น พระศาสดาประทับนั่งที่ศาลา
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ของนายธนิยะชางหมอ ทรงแสดงฉธาตุวิภังคสูตร แกกุลบุตรชื่อปุกกุสาติ.
เขาไดฟงพระสูตรนั้นแลว ไดสําเร็จกิจ. (สวน) นายธนิยะไดทราบวา ทาน
ปุกกุสาตินั้นปรินิพพานแลว กลับไดศรัทธา ดวยคิดวา พระพุทธศาสนานี้
นําออกไป (จากวัฏฎะ) จริงหนอ ถึงแมดวยการอบรมคืนเดียว ก็สามารถ
พนจากวัฏทุกขได ดังนี้ บวชแลว ขยันแตงกุฎีอยู ถูกพระผูม ีพระภาคเจา
ทรงตําหนิ เพราะอาศัยการสรางกุฏี จึงอยูที่กุฏีของสงฆ เจริญวิปสสนาแลว
ไดบรรลุพระอรหัตผล. ดวยเหตุนั้น ทานจึงไดกลาวไวในคัมภีรอปทานวา
ขาพเจาไดเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูมีพระฉวีวรรณประดุจสีทอง ทรงรับสิ่งของที่เขาบูชาอยู
ผูทรงเปนนายกโลก กําลังเสด็จไปทางปลายปาใหญ
และขาพเจาไดถือเอาดอกเลา เดินออกไป ทันใดนั้น
ไดเห็นพระสัมาสัมพุทธเจา ผูทรงขามโอฆะไดแลว
หาอาสวะมิได ณ ที่นั้น ไดมจี ิตเลื่อมใสดีใจ จึงได
บูชาพระองคผูมหาวีระ ผูทรงเปนทักขิไณยบุคคล
ทรงอนุเคราะหสัตวโลกทุกถวนหนา ในกัปที่ ๓๑
แตกัปนี้ ขาพเจาไดรอยดอกไมใด (บูชา) ดวยผล
ของการรอยดอกไมนั้น ขาพเจาจึงไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลของพุทธบูชา.กิเลสทัง้ หลายขาพเจาเผาแลว
ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา ขาพเจาไดปฏิบัติแลว.
อนึ่ง ครั้นไดบรรลุพระอรหัตผลแลว ทานเมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล โดยตรงคือการใหโอวาทแกเหลาภิกษุ ผูยกตนขึ้นขมภิกษุเหลาอื่น
ผูยินดีสังฆภัตเปนตน ดวยการสมาทานธุดงค จึงไดกลาวคาถา ๓ คาถาไววา
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ถาภิกษุมุงความเปนสมณะ ควรปรารถนาเพื่อ
ดํารงชีวิตอยูอยางงาย ๆ ไมควรดูหมิ่นจีวร ปานะและ
โภชนะที่เขาถวายเปนของสงฆ ถาหากภิกษุมุงความ
เปนสมณะ ควรปรารถนาเพื่อดํารงชีวิตอยูอยางงาย ๆ
ควรใชที่นอนและที่นั่งงาย ๆ
เหมือนงูอาศัยรูหนู
ฉะนั้น ถามุงความเปนสมณะ ควรปรารถนาเพื่อดํารง
ชีวิตอยูอยางงาย ๆ พอใจดวยปจจัยตามมีตามได และ
ควรเจริญธรรมอยางเอกดวย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุขฺจ ชีวิตุ อิจฺเฉ สามฺสฺมึ
อเปกฺขวา (ผูมุงความเปนสมณะ ควรปรารถนาเพื่อดํารงชีวิตอยูอยางงาย ๆ
ดวย) ความวา ภิกษุเปนผูมุงความเปนสมณะ คือสมณภาวะ ไดแกเปนผูมี
ความเคารพแรงกลาในสิกขา ถาหากปรารถนาเพื่อดํารงชีวิตอยูอยางงาย ๆ
ไซร อธิบายวา ถาหากตองการจะละอเนสนามีชีวิตอยูอยางงาย ๆ ตามสามัญ
ไซร.
บทวา สงฺฆิก นาติมฺเยฺย จีวร ปานโภชน (ไมควรดูหมิ่นจีวร
ปานะและโภชนะที่เขาถวายเปนของสงฆ) ความวา ไมควรดูหมิ่นจีวร อาหาร
ที่นํามาจากสงฆ อธิบายวา ธรรมดาวาลาภที่เกิดขึ้นแกสงฆ เปนการเกิดขึ้น
โดยบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้น เมื่อจะบริโภคลาภนั้น ความสุขอยางสามัญก็เปน
อันอยูในเงื้อมมือทีเดียว เพราะเกิดจากอาชีวปาริสุทธิศีล.
บทวา อหิ มูลิกโสพฺภว ความวา ควรเสพคือใชสอยเสนาสนะ
เหมือนงูใชรูที่หนูขุดไว. อธิบายวา อุปมาเสมือนวางูไมทําที่อยูอาศัยเอง
สําหรับตน แตอาศัยที่อยูที่หนูหรือสัตวอื่นทําไวแลว ตองการอยางใดก็หลีก
ไปได ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมควรตองความเศราหมอง เพราะ
การสรางเสนาสนะอยูเอง อยูไดทุกแหงแลวก็หลีกไป.
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บัดนี้ ทานพระธนิยเถระเมื่อจะแสดงวา ความสุขอยางสามัญยอมมี
โดยความพอใจปจจัยตามที่ไดมา ทัง้ ที่กลาวมาแลวและไมไดกลาวถึงเทานั้น
ไมใชมีโดยประการอื่นดังนี้ จึงไดกลาวไววา อิตเรน อิจฺเฉยฺย อธิบายวา
ภิกษุควรถึงความพอใจ (สันโดษ) ดวยปจจัยทุกอยางตามที่ไดมา ไมวาเลว
หรือประณีต.
บทวา เอกธมฺม ไดแกความไมประมาท. เพราะวาความไมประมาท
นั้น ไมมีโทษสําหรับผูหมั่นประกอบ และทั้งโลกิยสุขและโลกุตรสุขทัง้ หมด
เปนอันอยูในเงื้อมมือทีเดียว. เหตุนั้น พระผูมพี ระภาคเจาจึงไดตรัสไววา
เพราะผูไมประมาทเพงอยู ยอมประสบความสุขอันไพบูลย.
จบอรรถกถาธนิยเถรคาถา

๕. มาตังคปุตตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระมาตังคบุตรเถระ
[๓๑๑] ไดยินวา พระมาตังคบุตรเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ขณะทั้งหลายยอมลวงเลยคนทั้งหลาย ผูทอดทิ้ง
การงาน โดยอางเลศวา เวลานี้ หนาวนัก รอนนัก
เย็นมากแลว สวนผูใดไมสําคัญหนาวและรอนใหยิ่ง
ไปกวาหญา ผูนั้นจะทํางานอยูอยางลูกผูชาย จะไม
พลาดไปจากความสุข ขาพเจาเมื่อจะเพิ่มพูนวิเวก
จักแหวกแฝกคา หญาดอกเลา หญาปลอง และหญามุง
กระตายดวยอุระ.
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อรรถกถามาตังคปุตตเถรคาถา
คาถาของทานพระมาตังคบุตรเถระ มีคําเริ่มตนวา อติสีต. มีเรื่อง
เกิดขึ้นอยางไร ?
เลากันมาวา ทานพระมาตังคบุตรเถระนี้ ในกาลของพระผูมี
พระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ไดเกิดเปนพญานาค ผูมีอานุภาพ
มากในนาคพิภพใหญ ภายใตชาตสระใหญ ใกลปาหิมพานต อยูมาวันหนึ่ง
ออกจากนาคพิภพไปเที่ยว (หากิน) เห็นพระศาสดาผูเสด็จมาทางอากาศ มีใจ
เลื่อมใส ไดทําการบูชาดวยแกวมณีที่หงอนของตน.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ ไดเกิดเปนบุตรของกุฎมพี ชือ่ มาตังคะ ในโกศลรัฐ
จึงปรากฏนามวา มาตังคบุตรนั่นเอง. ทานรูเดียงสาแลว กลายเปนคน
เกียจคราน ไมทําการงานอะไร ถูกญาติและคนเหลาอื่นพากันตําหนิ คิดเห็นวา
สมณศากยบุตรเหลานี้ เปนอยูอยางงาย ๆ มุงหวังจะเปนอยูงาย ๆ เปนผูที่
ภิกษุทั้งหลายทําการอบรมแลว ไดเขาไปเฝาพระศาสดาฟงพระธรรมเทศนา
มีศรัทธาแลวบวช เห็นภิกษุอื่น ๆ มีฤทธิ์ ปรารถนาพลังฤทธิ์ จึงเรียน
กรรมฐานในสํานักของพระศาสดา หมั่นประกอบภาวนา แลวไดอภิญญา ๖.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงไดกลาวไวในคัมภีรอปทานวา
พระชินศรีสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา
ปทุมุตตระ ทรงถึงฝงแหงพระธรรมทั้งหมด ทรง
ประสงควิเวก กําลังเสด็จไปในอากาศ ภพที่อยูของ
ขาพเจาที่ประกอบพรอมดวยบุญกรรม ไดมอี ยูที่ชาต
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สระใหญ ที่อยูไมไกลปาหิมพานต ขาพเจาออกจาก
ที่อยูไปไดเห็นพระพุทธเจา ผูทรงเปนนายกโลก
เหมือนดวงไฟที่ลุกโชน โชติชวงดังแกววิเชียรของ
พระอินทร ขาพเจาเมื่อไมเห็นดอกไมที่จะเลือกเก็บ
จึงยังจิตของตนใหเลื่อมใส ในพระองคผูทรงเปนนายก
แลวไดไหวพระศาสดา ดวยคิดวา เราจักบูชา ขาพเจา
จึงหยิบเอาแกวมณีบนหงอนของขาพเจาแลว บูชา
พระองคผูทรงเปนนายกโลก ผลของการบูชาดวย
แกวมณีนี้ เปนผลที่จําเริญ พระปทุมุตตระ ศาสดา
ผูทรงรูแ จงโลก ทรงรับเครื่องบูชา ประทับบนอากาศ
ไดตรัสพระคาถานี้วา ขอใหความดําริของเธอจงสําเร็จ
ขอจงไดรับความสุขอันไพบูลย ขอจงเสวยยศยิ่งใหญ
ดวยการบูชาดวยแกวมณีนี้ พระผูมีพระภาคเจาครั้น
ตรัสพระคาถานี้แลว ทรงมีพระนามวา ชลชุตตมะ
(ผูสูงสุดกวาสัตวน้ําพญานาค) ทรงเปนพระพุทธเจา
ผูประเสริฐที่สุด ไดเสด็จไปยังที่ ๆ ตั้งพระทัยจะทรง
วางแกวมณีไว ขาพเจาไดเปนทาวสักกะจอมเทพ
เสวยเทวราชสมบัติเปนเวลา ๖๐ กัป และไดเปน
พระเจาจักรพรรดิหลายรอยชาติเมื่อขาพเจาเปนเทวดา
ระลึกถึงบุรพกรรม แกวมณีเกิดแกขาพเจา สองแสง
สวางใหขาพเจา สนมนารี ๘๖,๐๐๐ นางที่หอมลอม
ขาพเจา มีวัตถาภรณแพรวพราวประดับแกวมณีและ
แกวกุณฑล มีขนตางอน, ยิ้มแยม, เอวบางรางนอย,
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ตะโพกผาย, หอมลอมขาพเจาเนืองนิจ นี้เปนผลของ
การบูชาดวยแกวมณี อนึ่ง สิ่งของเครื่องประดับของ
ขาพเจา ตามทีข่ าพเจาตองประสงค ทําดวยทอง
ประดับดวยแกวมณีและทับทิม เปนสิ่งที่ชางประดิษฐ
ดีแลว ปราสาทเรือนที่รื่นรมย และที่นอนที่ควรคา
มาก รูค วามดําริของขาพเจาแลว เกิดขึ้นตามที่ตองการ
ชนเหลาใด ไดรับการสดับตรับฟง เปนลาภ และเปน
การไดอยางดีของชนเหลานั้น การไดนั้นเปนบุญเขต
ของมนุษยทั้งหลาย เปนโอสถของปวงปาณชาติ แม
ขาพเจาก็มีกรรมทีท่ ําไวดีแลว ที่ไดเห็นพระพุทธเจา
ผูทรงเปนนายก ขาพเจาพนแลวจากวินิบาต ไดบรรลุ
พระนิพพานที่ไมหวั่นไหว ขาพเจาเขาถึงกําเนิดใด ๆ
จะเปนเทวดาหรือมนุษยก็ตาม แสงสวางของขาพเจา
จะมีอยูท ุกเมื่อในภพนั้น ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน
ดวยการบูชาดวยแกวมณีนั้นนั่นเอง ขาพเจาจึงไดเสวย
สมบัติ แลวไดเห็นแสงสวางคือญาณ และไดบรรลุ
พระนิพพานที่ไมหวั่นไหว ในกัปที่แสน แตกัปนี้
เพราะขาพเจาไดบูชาดวยแกวมณีไว จึงไมรูจักทุคติ
เลย นี้เปนผลแหงการบูชาดวยแกวมณี. กิเลส
ทั้งหลายขาพเจาเผาแลว ฯ ล ฯ คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ขาพเจาไดปฏิบัติแลว.
ก็พระเถระเปนผูมีอภิญญา เมือ่ จะตําหนิความเกียจคราน สรรเสริญ
การปรารภความเพียรของตนดวยบุคลาธิษฐาน จึงไดกลาวคาถา ๓ คาถาไววา
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ขณะทั้งหลายยอมลวงเลยคนทั้งหลาย ผูทอดทิง้
การงาน โดยอางเลศวา เวลานี้ นาวนัก รอนนัก
เย็นมากแลว สวนผูใดไมสําคัญหนาวและรอนใหยิ่ง
ไปกวาหญา ผูนั้นจะทํางานอยูอยางลูกผูชาย ไมพลาด
ไปจากความสุข ขาพเจาเมื่อจะเพิ่มพูนวิเวก จักแหวก
แฝกคา หญาดอกเลา หญาปลอง และหญามุงกระตาย
ดวยอุระ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อติสีต ความวา นําความมาเชื่อมกันวา
หนาวเหลือเกิน เพราะหิมะตกและฝนพรําเปนตน คนเกียจครานอางขอนี้.
บทวา อติอุณฺห ความวา รอนเหลือเกิน เพราะแดดแผดเผาใน
ฤดูรอนเปนตน. แมดวยคําทั้ง ๒ นี้ พระเถระไดกลาวถึงเหตุเปนที่ตั้งแหง
ความเกียจคราน ดวยอํานาจฤดู.
บทวา อติสาย ความวา เย็นมากแลว เพราะกลางวันผานพนไป
ก็ดวยวาสายนั้นเทียว แมเวลาเชา ก็เปนอันสงเคราะหเขาในคาถานี้ดวย ดวย
คําทั้งสองนั้น (สาย และ ปาโต) พระเถระไดกลาวถึงเหตุเปนที่ตั้งแหงความ
เกียจคราน ดวยอํานาจกาลเวลา.
บทวา อิติ ความวา ดวยประการฉะนี้. ดวยอิติศัพทนี้ พระเถระ
สงเคราะหเอาเหตุเปนที่ตั้งแหงความเกียจครานเขาไวดวย ทีพ่ ระผูมีพระ
ภาคเจา ไดตรัสไวโดยนัยมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กรรม (การงาน)
เปนสิ่งที่ภิกษุ ในพระศาสนานี้ควรทํา.
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บทวา วิสฺสฏกมฺมนฺเต ไดแก ผูสลัดทิ้งซึ่งการงานที่ประกอบ.
บทวา ขณา ไดแก โอกาสแหงการอยูประพฤติพรหมจรรย มีโอกาสเกิด
ขึ้นของพระพุทธเจาเปนตน. บทวา มาณเว ไดแก สัตวโลกทั้งหลาย.
บทวา ติณา ภิยฺโย น มฺติ ความวา ไมสําคัญเหนือไปกวาหญา
คือสําคัญ (หนาว,รอน) เหมือนหญา ไดแก ขมหนาวและรอนไว ทํา
งานที่ตนจะตองทําไป. บทวา กร ไดแก กโรนฺโต แปลวา ทําอยู. บทวา
ปุริสกิจฺจานิ ไดแก ประโยชนของตนและของผูอื่น อันวีรบุรุษจะตองทํา.
บทวา สุขา ไดแก จากความสุข อธิบายวา จากนิพพานสุข. เนื้อความ
ของคาถาที่ ๓ ขาพเจาไดกลาวมาแลวในหนหลังนั่นแล.
จบอรรถกถามาตังคบุตรเถรคาถา
๖. ขุชชโสภิตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระขุชชโสภิตเถระ
[๓๑๒] ไดยินวา พระขุชชโสภิตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
สมณะเหลาใดกลาวธรรมอันวิจิตร เปนปกติ
เปนพหูสูต เปนชาวเมืองปาฏลีบุตร ทานขุชชโสภิตะ
ซึ่งยืนอยูที่ประตูถ้ํา นี้เปนรูปหนึ่งในจํานวนสมณะ
เหลานั้น. สมณะเหลาใดเปนผูกลาวธรรม อันวิจิตร
เปนปกติ เปนพหูสูต เปนชาวเมืองปาฏลีบตุ ร ทาน
รูปนี้ ผูมากดวยฤทธิ์ ดุจลมพัด ยืนอยูที่ประตูถ้ํา เปน
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ผูหนึง่ ในจํานวนสมณะเหลานัน้ . ทานผูนี้ประสบความ
สุข ดวยอาการอยางนี้คือ ดวยการรบอยางดี ดวย
ความปรารถนาดี (ของกัลยาณมิตร) ดวยชัยชนะใน
สงคราม และดวยพรหมจรรย ที่ประพฤติมาแลว
ตามลําดับ.

อรรถกถาขุชชโสภิตเถรคาถา
คาถาของทานพระขุชชโสภิตเถระ มีคําขึ้นตนวา เย จิตฺตกถี
พหุสฺสุตา. มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดทราบวา ทานพระขุชชโสภิตเถระนี้ ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงนามวา ปทุมุตตระ ไดเกิดในคฤหาสนของผูมีสกุล รูเดียงสาแลว
วันหนึ่ง เห็นพระผูมีพระภาคเจา เสด็จไปกับภิกษุสงฆจํานวนมาก มีใจ
เลื่อมใสไดกลาวชมเชยดวยคาถา ๑๐ คาถา.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานไดทองเที่ยวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก
มาในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดเกิดในตระกูลพราหมณ ในนครปาฏลีบุตร ได
มีนามวาโสภิตะ. แตเพราะเปนผูคอมเล็กนอย จึงปรากฏ ชื่อวาขุชชโสภิตะ
นั่นเทียว. ทานเจริญวัยแลว เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว ไดบวช
ในสํานักของทานพระอานนทเถระ ไดอภิญญา ๖. ดวยเหตุนั้นใน
อปทาน ทานจึงไดกลาวไววา
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พระนราสภ ผูทรงเปนเทพเจาของเทพทั้งหลาย
เสด็จดําเนินไปบนถนน งดงามเหมือนเครื่องราชกกุธภัณฑ ใครเลาเห็นแลวจะไมเลื่อมใส พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงยังความมืดมนอนธการใหพินาศไป
ใหคนจํานวนมากขามฟากได ทรงโชติชวงอยูดวยแสง
สวาง คือ พระญาณ ใครเลาเห็นแลวจะไมเลื่อมใส
พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงเปนนายกโลก ทรงนํา
สัตวโลกไป ทรงยกสัตวโลกจํานวนมากขึ้นดวย (พระ
ปรีชาญาณ) จํานวนแสน ใครเลาเห็นแลวจะไมเลื่อม
ใส พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงย่ํากลอง คือ พระธรรม
บดขยีห้ มูเดียรถีย บันลือสีหนาทอยู ใครเลาเห็นแลว
จะไมเลือ่ มใส ทวยเทพพรอมทั้งพระพรหม ตั้งแต
พรหมโลก พากันมาทูลถามปญหาที่ละเอียด ใครเลา
เห็นแลวจะไมเลื่อมใส เหลามนุษยพรอมทั้งเทวดาพา
กันมาประนมมือทูลวิงวอนตอพระผูมีพระภาคเจาพระ
องคใด ก็ไดบุญ เพราะพระผูมีพระภาคเจา พระ
องคนั้น ใครเลาเห็นแลวจะไมเลื่อมใส ปวงชนพากัน
มาชุมนุม หอมลอมพระองคผูมีพุทธจักษุ พระองคผู
อันเขาทูลเชิญแลว ก็ไมทรงสะทกสะทาน ใครเลา
เห็นแลวจะไมเลื่อมใส เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาพระ
องคใด เสด็จเขาพระนคร กลองจะดังขึ้นมากมาย
ชางพลายที่เมามัน ก็พากันบันลือ ใครเลาเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้นแลว จะไมเลื่อมใส เมื่อ
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พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใด เสด็จดําเนินไปตาม
ถนน พระรัศมีของพระองค จะพวยพุงขึ้นสูง สม่ํา
เสมอทุกเมื่อ ใครเลาเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา พระ
องคนนั้ แลวจะไมเลื่อมใส เมือ่ พระพุทธเจาตรัสออก
ไป จะไดยินกันทั้งจักรวาล ใหสรรพสัตวเขาใจกัน
ทั่ว ใครเลาเห็นพระองคแลวจะไมเลื่อมใส ในกัปที่
แสน แตกัปนี้ ขาพเจาไดสรรเสริญพระพุทธเจา
พระองคใดไว ขาพเจาไมรูจักทุคติเลย นี้คือผลแหง
การสรรเสริญพระพุทธเจาพระองคนั้น. กิเลสทั้งหลาย
ขาพเจาไดเผาแลว ฯ ล ฯ คําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติแลว.
อนึ่ง ทานเปนผูมีอภิญญา ๖ ในสมัยมหาสังคายนาครั้งแรก ทาน
ถูกพระสงฆ ผูประชุมกันที่ถ้ําสัตตบรรณคูหา กรุงราชคฤห มีบัญชาวา ทาน
จงไปนิมนตทานพระอานนทเถระมา จึงไดดําดินลงไป โผลขึ้นตรงหนาพระ
เถระ กราบเรียนใหทราบแลว ตนเองไดลวงหนาไปทางอากาศถึงประตูถ้ํา
สัตตบรรณคูหากอน. ก็สมัยนั้น เทวดาบางองค ที่หมูเทวดาสงไปเพื่อหาม
พญามาร และพรรคพวกของพญามาร ไดยืนที่ประตูถ้ําสัตตบรรณคูหา พระ
ขุชชโสภิตเถระ เมื่อจะบอกการมาของตนแกเทวดาองคนั้นไดกลาวคาถาแรก
ไววา
สมณะเหลาใดกลาวถอยคําไพเราะ เปนปกติ
เปนพหสูต เปนชาวเมืองปาฏลีบุตร ทานพระขุชชโสภิตะ ซึ่งยืนอยูที่ประตูถ้ํานี้ เปนรูปหนึง่ ในจํานวน
สมณะเหลานั้น.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา จิตฺตกถี คือเปนผูแสดงธรรมไพเราะ
เปนปกติ อธิบายวา เปนผูมีปกติพูดธรรม เหมาะกับอัธยาศัยของผูอื่น
โดยนัยตาง ๆ มีอาทิอยางนี้คือ ยอ พิสดาร ทําใหลึกซึ้ง ทําใหตื้น (งาย)
บรรเทาความสงสัยได ใหผูฟงตั้งมั่นอยูในธรรมได.
บทวา พหุสฺสุตา ความวา ชือ่ วาเปนพหูสูต เพราะบริบูรณดวย
ความเปนพหูสูต ทั้งทางปริยัติและปฏิเวธ ชื่อวา เปนสมณะ เพราะระงับบาป
ได โดยประการทั้งปวง.
บทวา ปาฏลิปุตฺตวาสิโน เตสฺตฺโร ความวา ภิกษุทั้งหลาย
ชื่อวาอยูประจํากรุงปาฏลีบุตร เพราะอยูที่นครปาฏลีบุตร เปนปกติ บรรดา
ภิกษุเหลานั้น ทานผูมีอายุ คือทานผูมีอายุยืนนี้ เปนรูปใดรูปหนึ่ง.
บทวา ทฺวาเร ติฏิ ความวา ยืนอยูที่ประตูถ้ําสัตตบรรณคูหา
อธิบายวา เพื่อจะเขาไปตามอนุมัติของสงฆ. เทวดาครั้นไดฟงคํานั้นแลว จึง
ประกาศการมาของพระเถระใหพระสงฆทราบ ไดกลาวคาถาที่ ๒ วา
สมณะเหลาใด เปนผูกลาวธรรมวิจติ ร เปน
เปนปกติ เปนพหูสูต เปนชาวเมืองปาฏลีบุตร ทาน
รูปนีม้ าดวยฤทธิ์ ดุจลมพัด ยืนอยูที่ประตูถ้ํา เปนรูป
หนึ่งในจํานวนสมณะเหลานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มาลุเตริโต ความวา ผูมาแลว ดวย
ลมที่เกิดจากฤทธิ์ของจิต อธิบายวา มาแลวดวยกําลังฤทธิ์.
พระเถระผูที่พระสงฆใหโอกาสแลว ตามที่เทวดาองคนั้น ไดประกาศ
ใหทราบอยางนี้แลว เมื่อไปสํานักสงฆ ไดพยากรณพระอรหัตผล ดวยคาถา
ที่ ๓ นี้วา
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ทานผูนี้ ประสบความสุข ดวยอาการอยางนี้
คือ ดวยการรบอยางดี ดวยความปรารถนา (ของกัล
ยาณมิตร) ดวยชัยชนะในสงคราม และดวยพรหม
จรรย ที่ประพฤติมาแลว ตามลําดับ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุยุทฺเธน ความวา ดวยการรบอยางดี
กับกิเลสทั้งหลาย ดวยอํานาจแหงตทังคปหาน (การละไดดวยองคนั้น)
และวิกขัมภนปหาน (การละดวยการขมไว).
บทวา สุยิฏเน ความวา ดวยธรรมทานเปนที่สบาย ที่กัลยาณมิตร
ทั้งหลายใหแลว ในระหวาง ๆ. บทวา สงฺคามวิชเยน จ ความวา และ
ดวยชัยชนะในสงความที่ไดแลว ดวยอํานาจแหงสมุจเฉทปหาน (การละไดโดย
เด็ดขาด). บทวา พฺรหฺมจริยานุจิณฺเณน ความวา ดวยมรรคพรหมจรรย
ชั้นยอด ที่พระพฤติมาแลวตามลําดับ. บทวา เอวาย สุขเมธติ ความวา
ทานพระขุชชโสภิตเถระนี้ ยอมประสบ อธิบายวา เสวยอยูซึ่งความสุขคือพระ
นิพพานและความสุขอันเกิดแตผลสมาบัติ ดวยประการอยางนี้ คือ ดวยประการ
ดังที่กลาวมาแลว.
จบอรรถกถาขุชชโสภิตเถรคาถา
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๗. วารณเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระวารณเถระ
[๓๑๓] ไดยินวา พระวารณเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
บรรดามนุษยในโลกนี้ นรชนใดเบียดเบียน
สัตวเหลาอื่น นรชนนั้นจะกําจัดหิตสุขในโลกทั้ง ๒
คือ ทั้งในโลกนี้และโลกหนา สวนนรชนใด มีเมตตาจิต
อนุเคราะหสัตวทั้งมวล นรชนนั้นผูเชนนั้น จะประสบ
บุญตั้งมากมาย เขาควรศึกษาธรรมที่พระพุทธเจาตรัส
ไวดีแลว การเขาไปนั่งใกลสมณะ การอยูแตผูเดียว
ในที่ลบั และธรรมเครื่องสงบระงับจิต.
อรรถกถาวารณเถรคาถา
คาถาของพระวารณเถระ มีคาํ เริ่มตนวา โยธ โกจิ มนุสฺเสสุ.
มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
แมทา นพระวารณเถระนี้ มีบุญญาธิการที่ไดทําไวแลว ในพระพุทธเจาองคกอน ๆ เมื่อทําบุญไวในภพนั้น ๆ ในกัปที่ ๙๒ (นับถอยหลัง)
แตกัปนี้ไป กอนแตการเสด็จอุบัติขึ้น ของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา
ติสสะนั่นเอง ไดเกิดในตระกูลพราหมณ เปนผูถึงฝงในวิชาและศิลปะ
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ของพราหมณ บวชเปนฤาษี บอกมนตแกอันเตวาสิก ประมาณ ๕๔,๐๐๐ คน
อยู.
ก็สมัยนั้น ไดมีการไหวแหงมหาปฐพี เพราะพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวา ติสสะ ผูยังเปนพระโพธิสัตว จุติจากหมูเทพชั้นดุสิต กาวลงสู
คัพโภทรของพระพุทธมารดาในภพสุดทาย. มหาชนเห็นเหตุการณนั้นแลว
ตกใจกลัว จึงพากันไปหาฤาษี ถามถึงเหตุที่ทําใหแผนดินไหว. ทานบอกถึง
บุรพนิมิตแหงการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจาวา พระมหาโพธิสัตวกาวลงสู
คัพโภทรของพระพุทธมารดา แผนดินไหวนี้มีดวยเหตุนั้น เพราะฉะนั้น อยาพา
กันกลัว แลวใหเขาเบาใจกัน และไดประกาศใหทราบถึงปติ มีพระพุทธเจา
เปนอารมณ.
เขา ทองเที่ยวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก ดวยบุญกรรมนั้น มา
ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดเกิดในตระกูลพราหมณ ในแควนโกศล มีชื่อวา
วารณะ เจริญวัยแลว ไดฟงธรรมในสํานักของพระเถระผูอยูปารูปหนึ่ง ได
ความเลื่อมใส บวชบําเพ็ญสมณธรรม. อยูมาวันหนึ่ง ทานไปเฝาพระพุทธเจา
เห็นงูเหากับพังพอนตอสูกัน ตายที่ระหวางทาง สังเวชสลดใจวา สัตวเหลานี้
ถึงความสิ้นชีวิต เพราะโกรธกันดังนี้แลว ไดไปถึงสํานักของพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงทราบอาจาระอันงามของทานแลว
เมื่อจะทรงประทานพระโอวาทให เหมาะกับอาจาระนั้นนั่นแหละ จึงไดทรง
ภาษิตพระคาถา ๓ คาถาวา
บรรดามนุษยในโลกนี้ นรชนใดเบียดเบียน
สัตวเหลาอื่น นรชนนั้นยอมกําจัดหิตสุขในโลกทั้ง ๒
คือ ทั้งในโลกนีแ้ ละโลกหนา สวนนรชนใดมี
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เมตตาจิต อนุเคราะหสัตวทั้งมวล นรชนนั้นผูเชน
นั้น ยอมประสบบุญตั้งมากมาย เขาควรศึกษาธรรม
ที่พระพุทธเจาตรัสไวดีแลว การเขาไปนั่งใกลสมณะ
การอยูแตผูเดียวในที่ลับ และธรรมเครื่องสงบระงับ
จิต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โยธ โกจิ มนุสฺเสสุ ความวา บรรดา
มนุษยทั้งหลายในโลกนี้ คนใดคนหนึ่งจะเปนกษัตริยก็ตาม พราหมณก็ตาม
แพศยก็ตาม ศูทรก็ตาม คฤหัสถก็ตาม บรรพชิตก็ตาม. ศัพทวา มนุสฺส
ในคําวา โยธ มนุสฺเสสุ นี้ พึงทราบวา เปนตัวอยางของสัตวชั้นอุกฤษฎ.
บทวา ปรปาณานิ หึสติ ความวา ฆาและเบียดเบียนสัตวอื่น. บทวา
อสฺมา โลกา ความวา ในโลกนี.้ บทวา ปรมฺหา ความวา ในโลกหนา.
บทวา อุภยา ธสเต ความวา ยอมกําจัด (หิตสุข) ในโลกทั้ง ๒
อธิบายวา ยอมเสื่อมจากความเกื้อกูลและความสุขที่นับเนื่องในโลกทั้ง ๒.
บทวา นโร ไดแก สัตว.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงบาปธรรมที่มีลกั ษณะเบียดเบียน
ผูอื่นอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงกุศลธรรม ที่มีลกั ษณะหามการ
เบียดเบียนผูอื่น จึงไดตรัสคาถาที่ ๒ ไวโดยนัยมีอาทิวา โย จ เมตฺเตน ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เมตฺเตน จิตฺเตน ความวา มีจิตที่
ประกอบดวยเมตตา หรือมีจิตนอกจากนี้ ทีถ่ ึงอัปปนา.
บทวา สพฺพปาณานุกมฺปติ ความวา เมตตาสัตวทั้งหมดเหมือน
บุตรเกิดแตอกของตน.
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บทวา พหุ หิ โส ปสวติ ปฺุ ตาทิโส นโร ความวา
บุคคลนั้นคือ ผูอยูดวยเมตตาแบบนั้น ยอมประสบคือไดเฉพาะ ไดแกบรรลุ
กุศลมาก คือมากมาย ไดแกไมนอย.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงประกอบทานไวในธรรม
คือ สมถะและวิปสสนา พรอมดวยองคประกอบ จึงไดตรัสคาถาที่ ๓ ไว
โดยนัยมีอาทิวา สุภาสิตสฺส ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุภาสิตสฺส สิกฺเขถ ความวา พึงศึกษา
สุภาษิตซึ่งแยกเปนกถาของผูมักนอยเปนตน คือปริยัติธรรม ดวยสามารถแหง
การฟง การทรงจําและการสอบถามเปนตน.
บทวา สมณูปาสนสฺส จ ความวา พึงศึกษาการเขาไปนั่งใกล
สมณะผูระงับบาปแลว (และ) อุบาสกผูเปนกัลยาณมิตร ตามกาลเวลาที่สมควร
และจริยาที่ใกลเคียงของทานเหลานั้น ดวยขอปฏิบัติ.
บทวา เอกาสนสฺส จ รโห จิตตฺ วูปสมสฺส จ ความวา พึงศึกษา
อาสนะ คือที่นั่งของคน ๆ เดียว ผูไมมีเพื่อน หมั่นพอกพูนกายวิเวก ดวย
อํานาจการหมั่นประกอบกรรมฐานในที่ลับ. เมื่อหมั่นประกอบกรรมฐานอยู
อยางนี้ และยังภาวนาใหถึงที่สุด ศึกษาความสงบแหงกิเลส และความสงบ
แหงจิต ดวยอํานาจการตัดขาด (สมุจเฉทปหาน). กิเลสทั้งหลายที่สงบไปแลว
โดยสวนเดียวนั่นเอง เปนอันทานละไดแลว ดวยสิกขาเหลาใด มีอธิสลี สิกขา
เปนตน เมือ่ ทานศึกษาสิกขาเหลานั้น คือสิกขาที่เกี่ยวเนื่องกับมรรคและผล
จิตก็ชื่อวาสงบไปแลวโดยสวนเดียว. ในที่สุดแหงคาถา ทานเจริญวิปสสนา
แลว ไดบรรลุพระอรหัตผล. ดวยเหตุนั้น ในอปทานทานจึงไดกลาวไววา
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ครัง้ นั้น ขาพเจายึดอาศัยปาหิมพานต สอนมนต
ศิษยของขาพเจา จํานวน ๕๔,๐๐๐ คน ไดอุปฏฐาก
ขาพเจา เขาเหลานัน้ ทั้งหมดไดสําเร็จ จบพระเวทถึง
บารมี มีองค ๖ ควรจะบรรลุดว ยวิชาของตน จึงพา
กันอยูใ นปาหิมพานต เทพบุตรผูมียศมาก จุติจากหมู
เทวดาชั้นดุสิต มีสติมีสัมปชัญญะ เกิดในทองของ
มารดา เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นมา
หมื่นโลกธาตุหวั่นไหว คนตาบอดไดดวงตา ในเมื่อ
พระผูเปนนายกโลกเสด็จอุบัติขึ้น ผืนแผนดินนี้ทั้งผืน
หวั่นไหวไปทั่วทุกอาการ มหาชนไดสดับเสียงกึกกอง
หวาดกลัว มวลชนหลั่งมาชุมนุมกันยังสํานักของ
ขาพเจา (ถามวา) พสุธานี้ไหว จักมีผลอยางไร ?
ครั้งนั้น ขาพเจาไดบอกพวกเขาวา สูเจาทั้งหลายอยา
พากันนอน สูเจาทั้งหลายจะไมมภี ัย สูเจาแมทุกคน
จะประเสริฐ นี้เปนการเกิดขึ้นที่อํานวยความสวัสดี
พสุธานีไ้ หวตองดวยเหตุ ๘ ประการ นิมติ อยางนั้น
แสดงใหเห็น จะมีแสงสวางที่ไพบูลยมาก พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ผูมีพุทธจักษุ จักเสด็จอุบัติขึ้นแน
ไมตองสงสัย พระองคจะตรัสบอกศีล ๕ ใหชมุ นุมชน
เขาใจ เขาเหลานั้นไดยินศีล ๕ และการเกิดขึ้นแหง
พระพุทธเจาที่หาไดยาก เกิดความตื่นเตนดีใจ ไดพา
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กันราเริงหรรษา ในกัปที่ ๙๒ แตกัปนี้ ขาพเจาได
พยากรณนิมิตใดไว ดวยการพยากรณนิมิตนั้น ขาพเจา
จึงไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการพยากรณ. กิเลส
ทั้งหลายขาพเจาเผาแลว ฯ ล ฯ คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ขาพเจาไดปฏิบัติแลว.
จบอรรถกถาวารณเถรคาถา

๘. ปสสิกเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระปสสิกเถระ
[๓๑๔] ไดยินวา พระปสสิกเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
คนผูมีศรัทธา มีปญญา ดํารงอยูในธรรม ถึง
พรอมดวยศีลแมคนเดียว
ก็มีประโยชนแกญาติ
พวกพองทั้งหลาย ผูไมมีศรัทธาในโลกนี้ ญาติทั้งหลาย
เหลานั้น ที่ขาพระองคขูตักเตือน ดวยความอนุเคราะห
เพราะความรักกันฉันญาติและเผาพันธุ จึงพากันทํา
สักการะแกภิกษุทงั้ หลาย ถึงแกกรรมลวงลับไปแลว
ก็ประสบความสุขที่เปนไตรทิพย พี่นองและโยมผูหญิง
ของขาพระองคผูรักกามสุข ก็พากันบันเทิงใจ.
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อรรถกถาปสสิกเถรคาถา
คาถาของพระปสสิกเถระ มีคําเริ่มตนวา เอโกป สทฺโธ เมธาวี
ดังนี้. มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
แมพระเถระนี้ มีบุญญาธิการไดทําไวแลว ในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ เมื่อทําบุญทั้งหลายไว ในภพนั้น ๆ มาในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา อัตถทัสสี ไดเกิดในคฤหาสนของผูมีสกุล
บรรลุนิติภาวะแลว อยูม าวันหนึ่ง ไดเห็นพระศาสดา มีจิตเลื่อมใส ไดถวาย
ผลไมมิลักขะ (แดพระองค).
ดวยบุญกรรมนั้น ทานเมื่อทองเที่ยวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก
ไดเกิดในตระกูลพราหมณมีนามวา ปสสิกะ เจริญวัยแลว ไดเห็นยมกปาฎิหาริยของพระศาสดา กลับมีศรัทธา บวชแลว บําเพ็ญสมณธรรมอยู ไดเปน
ผูอาพาธ ครั้งนั้น ญาติทั้งหลายไดพากันอุปฏฐากทานใหหายโรค ตามวิธียา
ที่หมอไดรอบรูเห็นมาแลว ทานหายอาพาธแลว เกิดสลดใจรีบเรงภาวนาขึ้น
ไดเปนพระอริยเจา ผูมีอภิญญา ๖. ดวยเหตุนั้นในอปทาน ทานจึงไดกลาว
ไววา
ขาพเจาไดเห็นพระพุทธเจา พระนามวา อัตถทัสสี ผูมีพระยศมาก ทีร่ ะหวางปา มีจิตเลื่อมใส ดีใจ
ไดถวายผลไมมิลักขะในกัปที่ ๑,๘๐๐ ขาพเจาไดถวาย
ผลไมใดในครั้งนั้น ดวยทานนั้น ขาพเจาไมรูจักทุคติ
เลย นี้เปนผลของการถวายผลไมนั้น. กิเลสทั้งหลาย
ขาพเจาไดเผาแลว ฯลฯ คําสัง่ สอนของพระพุทธเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติแลว.
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อนึ่ง ทานมีอภิญญา ๖ แลว ไดไปสํานักของพวกญาติทางอากาศ
สถิตอยูแลวบนอากาศ แสดงธรรมใหญาติเหลานั้นดํารงอยูในสรณะและศีล
ทั้งหลาย บรรดาญาติเหลานั้น บางพวกถึงแกกรรมแลว ไดเกิดในสวรรค
เพราะไดดํารงอยูแลวในสรณะและศีลทั้งหลาย. ครั้งนั้น พระศาสดาไดตรัส
ถามทานปสสิกเถระนั้น ผูเขามาถึงที่บํารุงของพระพุทธเจาวา ดูกอนปสสิกะ
ญาติทั้งหลายของเธอไมมีโรคหรือ ? ทานเมื่อจะทูลถึงอุปการะ ที่ตนไดทําแก
ญาติทั้งหลาย แดพระศาสดา จึงไดกลาวคาถาไว ๓ คาถาวา
คนผูมีศรัทธา มีปญญา ดํารงอยูในธรรม ถึง
พรอมดวยศีล แมคนเดียว ก็มปี ระโยชนแกญาติพวก
พองทัง้ หลาย ผูไมมีศรัทธาในโลกนี้ ญาติทั้งหลาย
เหลานั้นที่ขาพระองคขูตักเตือน ดวยความอนุเคราะห
เพราะความรักกันฉันญาติและเผาพันธุ จึงพากันทํา
สักการะแกภิกษุทงั้ หลาย ถึงแกกรรมลวงลับไปแลว
ก็ประสบความสุขที่เปนไตรทิพย พี่นอ งและโยมผู
หญิงของขาพระองค ผูรกั กามสุข ก็พากันบันเทิงใจ.
บรรดาคาถาเหลานั้น ในคาถาแรก มีเนื้อความดังตอไปนี้ ผูใดมี
ศรัทธา ดวยอํานาจความเชื่อในกรรมและผลของกรรม และความเชื่อในพระรัตนตรัย ชือ่ วาผูมีปญญา เพราะประกอบดวยกัมมัสสกตาญาณ เปนตนนั้น
นั่นเอง ชื่อวาผูดํารงในธรรม เพราะตั้งอยูในพระธรรม คือพระพุทธโอวาท
ไดแก นวโลกุตรธรรม ชื่อวาถึงพรอมดวยศีล ดวยอํานาจศีลที่เนื่องดวย
อาจาระ ศีลที่เนื่องดวยมรรค และศีลที่เนื่องดวยผล ผูนั้นแมคนเดียว ก็มี
ประโยชนเกือ้ กูลแกพวกพอง ผูไดนามวา ชื่อวาญาติ เพราะหมายความวา
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ตองรูกันวา คนเหลานี้เปนคนของเรา และชื่อวาเผาพันธุ เพราะหมายความวา
ผูกพันกันดวยเครื่องผูกมัด คือ ความรักอยางนั้น ในที่นี้คือในโลกนี้ ผูชื่อวา
ไมมีศรัทธาดังที่กลาวมาแลว.
เพื่อแสดงเนื้อความที่ทานกลาวไวแลว โดยทั่วไปอยางนี้แลว ใหนอ ม
เขามาสูตน ทานพระปสสิกเถระ จึงไดกลาวคาถานอกจากนี้ไว โดยนัยวา
นิคฺคยฺห ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิคคฺ ยฺห อนุกมฺปาย โจทิตา ญาตโย
มยา ความวา ญาติทั้งหลายอันขาพระองค ไดขูตักเตือนไววา แมในปจจุบันนี้
ทานทั้งหลายเปนคนยากจน เพราะไมไดทํากุศลไว ตอไป อยาไดเสวยผล ที่
เศราหมองต่ําตอยอีก. ญาติเหลานั้น เมื่อไมสามารถฝาฝนโอวาทของขาพระองค
ได เพราะความรักกันฉันญาติและเผาพันธุ คือ เพราะความรักที่เปนไปแลว
อยางนี้วา ผูนี้เปนเผาพันธุของพวกเราดังนี้ จึงพากันทําสักการะ แลวเปนผูมี
จิตเลื่อมใสในภิกษุทั้งหลาย คือ พากันทําสักการะและความนับถือในภิกษุ
ทั้งหลาย ดวยการถวายปจจัยมีจีวรเปนตน และดวยการอุปฏฐาก เปนผูถึงแก
กรรมลวงลับไปแลว ไดผานโลกนี้ไปแลว. คําวา เต (ที่กลาว) อีก เปน
เพียงนิบาต.
บทวา ติทิว สุข ไดแกความสุขที่นับเนื่องในเทวโลก. อีกอยาง
หนึ่ง ไดประสบความสุขที่เปนไตรทิพย ที่นาปรารถนา. (เพื่อจะแกคําถาม)
วา ก็ทานเหลานั้น คือใคร ? พระเถระจึงไดกลาววา พี่นองและโยมผูหญิง
ของขาพระองค ผูรักความสุข พากันบันเทิงใจ อธิบายวา เปนผูพรั่งพรอม
ดวยวัตถุกาม ตามที่ตนตองการพากันรื่นเริงใจ.
จบอรรถกถาปสสิกเถรคาถา
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๙. ยโสชเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระยโสชเถระ
[๓๑๕] ไดยินวา พระยโสชเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
นรชนผูม ีใจไมยอทอ เปนผูรูจักประมาณในขาว
และน้าํ ซูบผอม มีตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น เหมือน
กับเถาหญานาง ภิกษุถูกเหลือบและยุงในปาใหญกัด
ควรเปนผูมีสติอดกลั้นในอันตรายเหลานั้น เหมือน
ชางในสงคราม ภิกษุอยูรูปเดียวยอมเปนเหมือนพรหม
อยู ๒ รูปเหมือนเทวดา อยู ๓ รูปเหมือนชาวบาน
อยูดวยกันมากกวานั้น ยอมมีความโกลาหลมากขึ้น
เพราะฉะนั้น ภิกษุควรเปนผูอยูแตรูปเดียว.
อรรถกถายโสชเถรคาถา
คาถาของทานพระยโสชเถระ มีคําเริ่มตนวา กาลปพฺพงฺคสงฺกาโส. มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
แมทา นพระยโสชเถระนี้ มีบุญญาธิการที่ไดทําไวแลว ในพระพุทธเจาองคกอน ๆ เมื่อสั่งสมบุญทั้งหลายในภพนั้น ๆ มาในกาลของ
พระผูมีพระภาคเจา พระนามวา วิปสสี ไดเกิดในตระกูลของผูเฝาสวน
รูเดียงสาแลว วันหนึ่ง ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา วิปสสี
กําลังเสด็จมาทางอากาศ มีใจเลื่อมใส ไดถวายผลขนุนสํามะลอ (แดพระองค).
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ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก มา
ในพุทธุปบาทกาลนี้ จึงไดเกิดเปนบุตรของชาวประมง ผูเปนหัวหนาของตน
๕๐๐ สกุล ในหมูบานของชาวประมง ใกลประตูพระนครสาวัตถี. มารดาบิดา
ไดขนานนามทานวา ยโสชะ. ทานเจริญวัยแลว ไดไปลงอวนที่แมน้ําอจิรวดี
เพื่อจะเอาปลาพรอมกับลูกชาวประมง ที่เปนเพื่อนของตน. บรรดาปลาเหลานั้น
ปลาใหญตัวหนึ่ง มีสีเหมือนทองเขาอวน. ชาวประมงเหลานั้น พากันเอาปลา
ไปใหพระเจาปเสนทิโกศล ทอดพระเนตร. พระองคตรัสวา พระผูม-ี
พระภาคเจา (เทานั้น) จึงจะทรงทราบเหตุแหงสีของปลาสีทองตัวนี้ แลว
ทรงใหพวกเขาเอาปลาไปใหพระผูมพี ระภาคเจา ทอดพระเนตร. พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา ปลาตัวนี้ เมื่อพระศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา
เสื่อมถอยลง บวชแลวปฏิบัติผิด ทําใหศาสนาเสื่อมถอยลง (มรณภาพแลว)
ไปเกิดในนรก ไหมอยูในนรกสิ้นพุทธันดรหนึ่ง จุติจากนรกนั้นแลว จึงมา
เกิดเปนปลาในแมน้ําอจิรวดี แลวทรงใหปลานั้นนั่นเอง บอกความที่เขาและ
นองของเขาเกิดในนรก และบอกความที่พระเถระผูเปนพี่ชายของเขาปรินิพพาน
แลว จึงทรงแสดงกบิลสูตร เพราะเกิดเรื่องนี้ขึ้น.
นายยโสชะ ครั้นไดฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว เกิด
สังเวชสลดใจ จึงไดบวชในสํานักของพระศาสดา พรอมดวยสหายของตน
พักอยู ณ ที่ ๆ สมควร อยูมาวันหนึ่ง เปนผูมีบริวารไดไปยังพระเชตวัน
เพื่อถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา. ในการมาของทาน ไดมีเสียงอึกทึกคึก
โครมไปดวยการปูเสนาสนะเปนตน ในวิหาร ผูศ ึกษาควรทราบเรื่องทั้งหมด
โดยนัยที่มีมาแลวในคัมภีรอุทานวา พระศาสดาครั้นไดทรงสดับเสียงนั้นแลว
ไดทรงประณามทานยโสชะ พรอมดวยบริวาร สวนทานยโสชะผูถูกประณาม
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แลวสลดใจ เหมือนมาอาชาไนย ตัวดีถูกหวดดวยแส จึงพักอยูที่ฝงแมน้ํา
วัดคุมุทา พรอมดวยบริษัทบริวาร พยายามสืบตอบําเพ็ญวิปสสนา แลวได
เปนพระอริยเจา ผูมีอภิญญา ๖ ในภายในพรรษานั่นเอง. ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงไดกลาวไวในอปทานวา
ในครั้งนั้น ขาพเจาไดเปนคนเฝาสวน ในนคร
พันธุมดี ไดเห็นพระพุทธเจา ผูทรงปราศจากความ
กําหนัด กําลังเสด็จดําเนินไป ขาพเจาไมไดหลีกไป
ไดเอาผลขนุนสํามะลอไปถวายพระพุทธเจา ผูประเสริฐที่สุด พระองคผูมีพระยศยิ่งใหญ มีพระทัยสงบ
แลว ประทับบนอากาศนั่นเอง ทรงรับเอาผลไมนั้น
พระองคทรงยังความปลื้มใจใหเกิดแกขาพเจา ทรง
นําความสุขในปจจุบันมาใหขาพเจา เพราะถวายผลไม
แดพระพุทธเจา ดวยใจเลื่อมใส ในครั้งนั้น ขาพเจา
จึงประสบปติที่ไพบูลย และความสุขอยางสูงสุด รัตนะ
เกิดขึน้ แกขาพเจาผูเกิดในภพนั้น ๆทีเดียว ในกัปที่ ๙๑
แตภัทรกัปนี้ ขาพเจาไมรูจักทุคติเลย เพราะเหตุที่ได
ถวายผลไมแกพระพุทธเจา ในครั้งนั้น นี้คือผลแหง
การใหทานผลไม. กิเลสทั้งหลายขาพเจาไดเผาแลว
ฯ ล ฯ คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ขาพเจาไดปฏิบัติแลว.
ก็พระศาสดาไดตรัสสั่งใหหาทานยโสชะ พรอมดวยบริวารผูมีอภิญญา
๖ แลว ไดทรงทําการตอนรับดวยอาเนญชสมาบัติ (สมาบัติที่ไมหวั่นไหว)
ทานสมาทานธุดงคธรรมแมทุกขอแลวประพฤติ. ดวยเหตุนั้น รางกายของทาน
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จึงผายผอม เศราหมอง ผิวพรรณคล้ําไป. พระผูม พี ระภาคเจาเมื่อจะทรง
สรรเสริญทาน ดวยความเปนผูมีความปรารถนานอยอยางยิ่ง จึงไดตรัส
พระคาถาที่ ๑ ไววา
นรชนผูม ีใจไมยอทอ เปนผูรูจักประมาณในขาว
และน้าํ ซูบผอม มีตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น เหมือน
กับเถาหญานาง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาลปพฺพงฺสงฺกาโส ความวา มีตัว
คลายขอเถาหญานาง เพราะมีอวัยวะรางกายผอม ดํารงอยูโดยยาก โดย
ปราศจากกลามเนื้อ ดวยเหตุนั้น พระองคจึงไดตรัสไววา กิโส ธมนิสนฺถโต
ผอมมีตัวสะพรั่งดวยเสนเอ็น.
บทวา กิโส ไดแก มีรูปรางผอม เพราะบําเพ็ญโมเนยยปฏิปทา ขอ
ปฏิบัติเพื่อเปนมุนีใหบริบรู ณ.
บทวา ธมนิสนฺถโต ความวา มีตัวสะพรั่งดวยเสนเอ็น อธิบายวา
มีรูปรางเกลื่อนไปดวยเสนเอ็นใหญ ๆ ที่ปรากฏชัด เพราะมีเนื้อและเลือดนอย.
บทวา มตฺตฺู ไดแก เปนผูรูประมาณในการแสวงหา การรับ
การฉัน และการเสียสละ.
บทวา อทีนมานโส ไดแก ผูมีใจไมหดหู เพราะไมถูกความ
เกียจครานเปนตนครอบงํา คือเปนผูมีพฤติกรรมไมเกียจคราน.
บทวา นโร ไดแก ผูชาย คือผูสมบูรณดวยลักษณะของผูชาย เพราะ
นําธุระของลูกผูชายไปได อธิบายวา ชายที่เอางานเอาการ.
พระเถระผูอันพระศาสดาทรงสรรเสริญอยางนี้แลว เมื่อจะกลาวธรรม
ที่เหมาะสมกับความที่ตนเปนผูอันพระศาสดาทรงสรรเสริญแลว แกภิกษุ
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ทั้งหลาย โดยการสรรเสริญอธิวาสนขันติ วิริยารัมภะ และความยินดีในวิเวก
ของตนเปนสําคัญ จึงไดภาษิตคาถา ๒ คาถาไววา
ภิกษุถูกเหลือบและยุงในปาใหญกัด ควรเปนผู
มีสติอดกลั้นในอันตรายเหลานั้น เหมือนชางใน
สงความ ภิกษุอยูรปู เดียว ยอมเปนเหมือนพรหม อยู
๒ รูป เหมือนเทวดา อยู ๓ รูป เหมือนชาวบาน อยู
ดวยกันมากกวานั้น ยอมมีความโกลาหลมากขึ้น
เพราะฉะนั้น ภิกษุควรเปนผูอยูแตรูปเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาโค สงฺคามสีเสว ความวา อุปมา
เสมือนหนึ่งวา ชางตัวประเสริฐอาชาไนย สูทนเครื่องประหัตประหาร มีดาบ
หอกแทงและหอกซัดเปนตนในสนามรบแลว กําจัดแสนยานุภาพฝายขาศึก
(ปรเสนา) ได ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น ควรมีสติสัมปชัญญะ อดทนอันตราย
มีเหลือบเปนตนในปาใหญ คือพงไพรไว และครัน้ ทนไดแลว ก็จะพึงกําจัด
มารและพลมารได ดวยกําลังแหงภาวนา.
บทวา ยถา พฺรหฺมา ความวา พระพรหมโดดเดี่ยวเดียวดาย เวนจาก
ผูกวนใจ อยูสําราญดวยฌานสุขเนืองนิจทีเดียว ฉันใด. บทวา ตถา เอโก
ความวา แมภิกษุอยูรูปเดียว ไมมีเพื่อนก็เชนนั้นเหมือนกัน จะเพิ่มพูนความสุข
เกิดแตวิเวกอยูอยางสําราญ. จริงดังที่กลาวไววา ความสุขธรรมดาสามัญของ
คน ๆ เดียว เปนความสุขที่ประณีต. ดวยคําวา ยถา พฺรหฺมา ตถา เอโก นี้
พระเถระชื่อวาใหโอวาทวา ภิกษุผูอยูรูปเดียวเปนปกติ เปนผูเสมอเหมือน
พระพรหม.
บทวา ยถา เทโว ตถา ทุเว ความวา เทวดาทั้งหลายก็คงมีความ
วุนวายใจเปนระยะ ๆ ฉันใด แมการกระทบกระทั่งกัน เพราะการอยูรวมกัน
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ก็คงมีแกภิกษุ ๒ รูป ฉันนั้น. เพราะฉะนั้น ภิกษุทานกลาววา เปนผูเสมอ
เหมือนเทวดา โดยการอยูมีเพื่อนสอง.
บทวา ยถา คาโม ตถา ตโย ความวา ในบาลีแหงนี้เทานั้น
การอยูรวมกันของภิกษุ ๓ รูป เปนเสมือนการอยูของชาวบาน อธิบายวา
ไมใชการอยูอ ยางวิเวก.
บทวา โกลาหล ตรุตฺรึ ความวา การอยูรว มกันเกิน ๓ คน
หรือมากกวานั้น เปนความโกลาหล อธิบายวา เปนเสมือนการชุมนุมของคน
จํานวนมาก ที่มีเสียงอึกทึกครึกโครม เพราะฉะนั้น ภิกษุควรจะเปนผูอยู
คนเดียวเปนปกติ.
จบอรรถกถายโสชเถรคาถา

๑๐. สาฏิมัตติกเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสาฏิมัตติกเถระ
[๓๑๖] ไดยินวา พระสาฏิมัตติกเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เมื่อกอนโยมทั้งหลายไดมีศรัทธา แตวันนี้ศรัทธา
นั้นของโยมไมมี สิ่งใดเปนของโยม สิ่งนัน้ ก็เปนของ
โยมนัน่ แหละ ทุจริตของอาตมาไมมี เพราะศรัทธา
ไมเที่ยงแท กลับกลอก ศรัทธานั้นอาตมาเคยเห็นมา
แลว คนทั้งหลายประเดี๋ยวรัก ประเดี๋ยวหนาย ผูเปน
มุนีจะเอาชนะไดอยางไร ? ในเพราะความรักความหนายของเขานั้น บุคคลยอมหุงหาอาหารไว เพื่อมุนี
ทุก ๆ สกุล สกุลละเล็กละนอย อาตมาจักเที่ยว
บิณฑบาต เพราะกําลังแขงของอาตมายังมีอยู.
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อรรถกถาสาฏิมัตติกเถรคาถา
คาถาของทานพระสาฏิมัตติกเถระ มีคําเริ่มตนวา อหุ ตุยฺห ปุเร
สทฺธา. มีเรือ่ งเกิดขึ้นอยางไร ?
แมทา นสาฏิมัตติกเถระ ไดมีบุญญาธิการที่ไดทําไว ในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ เมื่อสั่งสมบุญในภพนั้น ๆ ไดไปเกิดในสกุลพราหมณ ในแควน
มคธ ในพุทธุปบาทกาลนี้ มีชื่อวา สาฏิมัตติกะ เจริญวัยแลว ไดบวชใน
สํานักของพระวัดปา เพราะเปนผูถึงพรอมดวยเหตุ บําเพ็ญวิปสสนากรรมฐาน
ไดเปนพระอริยบุคคลผูมีอภิญญา ๖. ดวยเหตุนั้น ทานจึงไดกลาวไวใน
อปทานวา
ขาพเจาไดถวายพัดใบตาล แดพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สิทธัตถะ กั้นเครื่องกั้นที่
คลุมดวยดอกมะลิที่มีคามาก ในกัปที่ ๙๔ แตภัทร
กัปนี้ ขาพเจาไมรจู ักทุคติเลย เพราะเหตุที่ไดถวาย
พัดใบตาล นี้คือผลของการถวายพัดใบตาล. กิเลส
ทั้งหลายขาพเจาไดเผาแลว ฯ ล ฯ คําสัง่ สอนของ
พระพุทธเจา ขาพเจาไดปฏิบัติแลว.
อนึ่ง ทานครั้นเปนพระอริยบุคคล ผูมีอภิญญา ๖ แลว จึงกลาว
ตักเตือนภิกษุทั้งหลาย และใหสัตวจํานวนมาก ดํารงอยูในสรณะและศีล โดย
กลาวธรรมกถา ทั้งไดทําตระกูลอื่นที่ไมมีศรัทธาใหมีศรัทธา ที่ไมเลื่อมใสให
เลื่อมใส เพราะเหตุนั้น คนทั้งหลายในตระกูลนั้น จึงไดเลื่อมใสในพระเถระ
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มาก. บรรดาคนเหลานั้น หญิงสาวคนหนึ่ง มีรปู รางงามนาทัศนา อังคาส
พระเถระผูเขาไปบิณฑบาต ดวยโภชนะโดยเคารพ.
ครั้นอยูมาวันหนึ่ง มารคิดวา ความเสื่อมยศจักมีแกพระเถระนี้ ดวย
วิธีการอยางนี้ พระเถระนี้ก็จักดํารงอยูไมได ในพระศาสนานี้ แลวไดปลอม
เปนรูปพระเถระไปจับมือหญิงสาวคนนั้น. หญิงสาวรูไดวา นี้ไมใชสัมผัสของ
มนุษย และไดใหเขาปลอยมือ คนในเรือน ไดเห็นเหตุการณนั้นแลว เกิด
ความไมเลื่อมใสในพระเถระ.
ในวันรุงขึ้น พระเถระเมื่อไมทราบเหตุการณนั้น ก็ไดไปยังเรือน
หลังนั้น (เชนเคย) คนทั้งหลายในเรือนหลังนั้น ไมไดทําความเอื้อเฟอ.
พระเถระเมื่อรําลึกหาเหตุการณนั้นอยู ก็ไดเห็นกิรยิ าของมาร จึงไดอธิษฐาน
วา ขอใหศพลูกสุนัขจงไปสวม ที่คอของมารนั้น ไดใหมารผูเขามาหา เพื่อให
แกศพลูกสุนขั ออก บอกกิริยาที่ตนทําแลว ในวันที่แลวมา แลวไดขูมารนั้น
แลวจึงแกให. เจาของเรือนไดเห็นเหตุการณนั้น แลวไดพากันขอขมาพระเถระ
วา ขาแตทานผูเจริญ ขอไดกรุณาใหอภัยโทษเถิด แลวจึงเรียนทานวา ขาแตทานผูเจริญ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป กระผมคนเดียวขออุปฏฐากพระคุณเจา.
พระเถระเมื่อกลาวธรรมกถาแกเขา ไดกลาวคาถา ๓ คาถาไววา
เมื่อกอนโยมทั้งหลายไดมีศรัทธา แตวันนี้ศรัทธา
นั้นของโยมไมมี สิ่งใดเปนของโยม สิ่งนัน้ ก็เปนของ
โยมนัน่ แหละ ทุจริตของอาตมาไมมี เพราะศรัทธา
ไมเที่ยงแท กลับกลอก ศรัทธานั้นอาตมาเคยเห็นมา
แลว คนทั้งหลายประเดี๋ยวรัก ประเดี๋ยวหนาย ผูเปน
มุนีจะเอาชนะไดอยางไร ? ในเพราะความรักและ
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ความหนายของเขานั้น บุคคลยอมหุงหาอาหารไว
เพื่อมุนีทุก ๆ สกุล สกุลละเล็กละนอย อาตมาจัก
เที่ยวบิณฑบาต เพราะกําลังแขงของอาตมายังมีอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อหุ ตุยฺห ปุเร สทฺธา สา เต อชฺช
น วิชฺชติ (เมื่อกอนโยมทั้งหลายไดมีศรัทธา แตวันนี้ศรัทธานั้นของโยม
ไมมี) ความวา ดูกอนอุบาสก กอนแตนี้ โยมไดมีศรัทธาในอาตมา โดยนัย
มีอาทิวา พระผูเปนเจาประพฤติธรรม ประพฤติสม่ําเสมอ แตวันนี้คือเดี๋ยวนี้
ศรัทธานั้นของโยมคือทานหามีไม เพราะเหตุนั้น บทวา ย ตุยฺห ตุยฺหเมเวต จึงมีอธิบายวา การถวายปจจัย ๔ อันใด อันนี้ก็เปนของโยมนั่นแหละ
อาตมาไมมีความตองการสิ่งนั้น เพราะวา ธรรมดาทานผูมีจิตเลื่อมใสโดยชอบ
จึงควรให.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ย ตุยหฺ  ตุยฺหเมเวต มีเนื้อความวา วันนี้
ความไมเคารพในอาตมาอันใดของโยม ความไมเคารพอันนั้นก็เปนของโยม
นั่นแหละ ผลของความไมเคารพ โยมนั่นเองตองเปนผูเสวย ไมใชอาตมา.
บทวา นตฺถิ ทุจจฺ ริต มยา ความวา ก็ขึ้นชื่อวา ทุจริตของอาตมา
ไมมี เพราะกิเลสทั้งหลายที่เปนเหตุของทุจริต อาตมาตัดขาดแลว ดวย
อริยมรรค.
บทวา อนิจฺจา หิ จลา สทฺธา ความวา เพราะเหตุที่ศรัทธา
ซึ่งเปนของปุถุชน เปนของไมเที่ยง ไมเปนไปโดยสวนเดียว ฉะนั้นเองจึง
เปนของกลับกลอกไป เหมือนลูกฟกวางไวบนหลังมา และไมหนักแนนเหมือน
หลักที่ปกไวบนกองแกลบ.
บทวา เอว ทิฏา หิ สา มยา ความวา และศรัทธานั้นที่เปน
อยางนี้ อาตมาเห็นแลว คือ ทราบประจักษชัดแลวในตัวโยม.
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บทวา รชฺชนฺติป วิรชฺชนฺติ ความวา สัตวทั้งหลายเหลานี้
บางครั้งรัก คือทําแมซึ่งความเสนหา ในบางอยาง ดวยอํานาจความคุนเคย
ฉันมิตร แตบางคราวก็หนาย คือ มีจติ คลายรัก เพราะศรัทธาไมมั่นคง ดวย
ประการอยางนี้.
บทวา ตตฺถ กึ ชิยยฺ เต มุนิ ความวา ก็ผูเปนมุนี คือผูบวชแลว
จะชนะไดอยางไร อธิบายวา มุนีนั้นจะมีความเสื่อมเสียอะไร ในเพราะความ
รักและความหนายของปุถุชนนั้น.
พระเถระเมื่อจะแสดงวา โยมอยาคิดอยางนี้วา ถาหากพระคุณเจาไม
รับปจจัยของเรา พระคุณเจาจะยังชีวิตใหเปนไปไดอยางไร จึงไดกลาวคาถา
วา ปจฺจติ เปนตนไว.
เนื้อความของคาถานั้นมีวา ธรรมดาวา ภัตตาหารของมุนีคอื ผูบวช
แลว คนเขาหุงหาไวทุกวัน ตระกูลละเล็กละนอย ตามลําดับเรือน ไมใชหุง
แตในบานของโยมเทานั้น.
บทวา ปณฺฑิกาย จริสฺสามิ อตฺถิ ชงฺฆพล (อาตมาจักเที่ยว
บิณฑบาต เพราะกําลังแขงของอาตมายังมีอยู) ความวา พระเถระแสดงวา
อาตมายังมีกําลังแขง อาตมาไมใชคนแขงหัก ไมใชคนเปลี้ย และไมใชคนมี
โรคเทา เพราะฉะนั้น อาตมาจักเดินไปบิณฑบาต เพื่อภิกษาหารที่เจือปนกัน
คือ อาตมาจักเดินบิณฑบาตเลี้ยงชีพ ตามนัยที่พระศาสดาตรัสไววา ยถาป
ภมโร ปุปผ เหมือนภมร ไมทําดอกไมใหชอกช้ํา ฉะนั้น.
จบอรรถกถาสาฏิมัตติกเถรคาถา
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๑๑. อุบาลีเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอุบาลีเถระ
[๓๑๗] ไดยินวา พระอุบาลีเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ภิกษุผูออกบวชใหม ๆ ดวยศรัทธา ยังใหมตอ
การศึกษา ควรคบหากัลยาณมิตร ผูม ีอาชีพบริสุทธิ์
ไมเกียจคราน. ภิกษุผูออกบวชใหม ๆ ดวยศรัทธา
ยังใหมตอการศึกษา ควรพํานักอยูในหมูสงฆ เปนผู
ฉลาดศึกษาพระวินัย. ภิกษุผูออกบวชใหม ๆ ดวย
ศรัทธา ยังใหมตอการศึกษา ตองเปนผูฉลาดในสิ่งที่
ควรและไมควร ไมควรประพฤติตนเปนคนออกหนา
ออกตา.
อรรถกถาอุบาลีเถรคาถา
คาถาของทานพระอุบาลีเถระ มีคําเริ่มตนวา สทฺธาย อภินิกฺขมฺม. มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
แมทา นพระอุบาลีเถระนี้ ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวา ปทุมุตตระ ไดเกิดขึ้นในคฤหาสนของผูมีสกุล ในนครหงสาวดี วันหนึ่ง ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา ไดเห็นพระศาสดาทรงแตงตั้ง
ภิกษุรูปหนึ่งใหดํารงตําแหนง ผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย ผูทรงไวซึ่งพระวินัย
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ทํากรรมคือบุญญาธิการแลว ไดปรารถนาฐานันดรนั้น. ทานบําเพ็ญกุศลตลอด
ชีวิตแลว ทองเที่ยวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก มาในพุทธุปบาทกาลนี้
ไดถือปฏิสนธิในเรือนของชางกัลบก มารดาและบิดาไดขนานนามของทานวา
อุบาลี. ทานเจริญวัยแลว เปนที่เลื่อมใสของกษัตริยทั้ง ๖ มีทานอนุรุทธะ
เปนตน เมื่อพระตถาคตเจา ประทับอยูที่อนุปยอัมพวัน ไดออกบวช
พรอมกับกษัตริยทั้ง ๖ องค ที่ออกไปเพื่อตองการบวช. วิธีบวชของทานมี
มาแลวในพระบาลี.
ทานครั้นบรรพชาอุปสมบทแลว ไดรับเอากรรมฐาน ในสํานักของ
พระศาสดาแลวกลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคจงทรงอนุญาต
ใหขาพระองคอยูปาเถิด พระองคตรัสวา ดูกอนภิกษุ เมื่อเธออยูปา ธุระ
อยางเดียวเทานั้นจักเจริญ แตเมื่อปฏิบัติอยูในสํานักของเราทั้งหลาย ทั้งคันถธุระและวิปสสนาธุระ จักบริบูรณ. พระเถระรับพระพุทธดํารัสแลว บําเพ็ญ
วิปสสนากรรมฐานอยูไมนานเลย ก็ไดบรรลุพระอรหัตผล. ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงไดกลาวไวในอปทานวา
ในหงสาวดีนคร พราหมณชื่อวา สุชาต สะสม
ทรัพยไว ๘๐ โกฏิ มีทรัพยและขาวเปลือกเพียงพอ
เปนนักศึกษา จําทรงมนตไวได ถึงฝงแหงไตรเพท
จบลักษณะอิติหาส และบารมีในธรรมของตน สาวก
ของพระโคดมพุทธเจา เปนผูมีธรรมเปนเครื่องเวน
มีสิกขาอยางเดียวกัน เปนทั้งผูจาริก เปนทั้งดาบส
ทองเที่ยวไปตามพื้นดินในครั้งนั้น. ทานเหลานั้นหอม
ลอมขาพเจา ชนจํานวนมากบูชาขาพเจา ดวยสําคัญวา
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เปนพราหมณ ผูเปรือ่ งปราชญ แตขาพเจาไมบูชาอะไร.
ในกาลครั้งนั้น ขาพเจามีมานะ กระดาง ไมเห็นผูที่ควร
บูชา คําวา พุทฺโธ ไมมีตลอดเวลาที่พระชินเจา ยังไม
เสด็จอุบัติขึ้น. วันคืนลวงไปๆ พระพุทธเจาพระนาม
วา ปทุมุตตระ ผูทรงมีจักษุ เสด็จอุบติขึ้นในโลก ทรง
ขจัดความมืดทั้งมวลออกไป. เมื่อศาสนาแผออกไปใน
หมูกษัตริยและหนาแนนขึ้น ในครั้งนั้น พระพุทธเจา
ไดเสด็จเขามายังนครหงสาวดี. พระองคผูทรงมีจักษุ
ไดทรงแสดงธรรม เพื่อประโยชนแกพระบิดา เวลา
นั้นบริษัททั้งหลายโดยรอบประมาณ ๑ โยชน. บรรดา
มนุษยทั้งหลาย ทานผูเขาสมมติแลวในครั้งนั้น ไดแก
ดาบส ชื่อสุนันทะ ไดใชดอกไมบัง (แสงแดด)
ตลอดทั่วทั้งพุทธบริษัท ในครัง้ นั้น. และเมื่อพระ
พุทธเจาผูประเสริฐที่สุด ทรงประกาศสัจจะทั้ง ๔ ที่
ปะรําดอกไม บริษัทแสนโกฏิไดบรรลุธรรม. พระ
พุทธเจา ทรงหลั่งฝนคือพระธรรม เปนเวลา ๗ วัน
๗ คืน ครั้นถึงวันที่ ๘ พระชินเจา ทรงสรรเสริญ
สุนันทดาบส. สุนนั ทดาบส นี้ เมื่อทองเที่ยวไปมา
ในภพที่เปนเทวโลกหรือมนุษยโลก จักเปนผูประเสริฐ
กวาสรรพสัตว ทองเที่ยวไปในภพทั้งหลาย. ในแสน
กัปจักมีพระศาสดาในโลก ผูทรงสมภพจากราชตระกูลพระเจาโอกกากราช พระนามวา โคดม โดยพระ
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โคตร. พระองคจักทรงมีพุทธชิโนรส ผูเปนธรรม
ทายก ที่พระธรรมเนรมิตขึ้น เปนพุทธสาวกโดย
นามวา ปุณณมันตานีบุตร. พระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อ
จะทรงใหชนทั้งหมดกระหยิ่มใจ ทรงแสดงพระญาณ
ของพระองค จึงไดทรงสรรเสริญสุนันทดาบส อยาง
นี้ในครัง้ นั้น. ชนทั้งหลายพากันประนมมือนมัสการ
สุนันทดาบส กระทําสักการะในพระพุทธเจา แลว
ชําระคติของตนใหผองใส.
ขาพเจาไดฟงพระดํารัส
ของพระมุนีแลว ไดมีความดําริในเรื่องนั้นวา แมเรา
จักทําสักการะ
โดยวิธีที่จะเห็นพระโคดมพุทธเจา.
ขาพเจาครั้นคิดอยางนี้แลว จึงไดคิดถึงกิริยาของขาพเจาวา เมื่อไรหนอ เราจึงจะประพฤติธรรม ในบุญ
เขตที่ยอดเยี่ยม. ก็ภิกษุผูเปนนักปาฐกรูปนี้ พูดได
ทุกอยาง ในพระศาสนาถูกยกยองวา เปนผูเลิศใน
พระวินยั
เราปรารถนาตําแหนงนั้น. โภคะของเรา
ไมมีผูนบั ได ไมมผี ูใหกระเทือนได เปรียบเหมือน
สาคร เราจะสรางวัดถวายพระพุทธเจา ดวยโภคะ
นั้น. ขาพเจาไดชื้อสวนชื่อวา โสภณะ ดานหนาพระนครดวยทรัพยแสนหนึ่ง สรางสังฆารามถวาย. ขาพเจาไดสรางสังฆารามแตงเรือนยอดปราสาท มณฑป
ถ้ํา คูหา และที่จงกรมใหเรียบรอย. ขาพเจาไดสราง
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เรือนอบกาย โรงไฟ โรงเก็บน้ําและหองอาบน้ํา
ถวายแดพระภิกษุสงฆ. ขาพเจาไดถวายปจจัยนี้ทุก
อยางคือ ตั่ง เตียง ภาชนะ เครื่องใชสอยและยา
ประจําวัด. ขาพเจาครั้นเริ่มตั้งอารักขา ก็ใหสรางกําแพงอยางมั่นคง ขออะไร ๆ อยาไดเบียดเบียนทาน
เลย ขาพเจาไดสรางที่อยูอาศัย ใหทานผูมจี ิตสงบ
ผูคงที่ไวในสังฆาราม ดวยทรัพยจํานวนแสน สรางที่
อยูอาศัยนั้นอยางไพบูลยแลว ไดนอมถวายพระสัมมาสัมพุทธเจาวา ขาพระองคสรางพระอารามสําเร็จ
แลว ขาแตพระมุนี ขอพระองคจงทรงรับ ขาพระองคจักถวายพระอารามนั้น ขาแตพระองคผูทรงมี
ความเพียร ผูทรงมีจักษุ ขอพระองคทรงรับพระ
วิหารนัน้ . พระผูมพี ระภาคเจา พระนามวา ปทุมุตตระ
ผูทรงรูแ จงโลก ทรงเปนนายก ทรงทราบความดําริ
ของขาพเจาแลว ทรงรับเครื่องบูชาทั้งหลาย ทรงรับ
พระอารามนั้น. ขาพเจาไดทราบการทรงรับ ของพระ
สรรเพชญผูแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญแลว ไดเตรียม
โภชนะไว ไดทูลใหทรงทราบเวลาแหงภัต. เมื่อขาพเจาทูลใหทรงทราบเวลาแลว พระปทุมุตตรพุทธเจา
ผูทรงเปนนายก พรอมดวยพระขีณาสพพันหนึ่ง ได
เสด็จเขาไปสูอารามของขาพเจา. ขาพเจารูกาลเวลาที่
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พระองคและพระขีณาสพทั้งหลาย ประทับนั่งแลว
จึงไดใหทานเหลานั้นอิ่มหนําสําราญ ดวยขาวและน้ํา
ครั้นทราบกาลเวลาที่เสวยแลว จึงไดทูลคํานี้วา อารามซึ่งวา โสภณะ ขาพระองค ซื้อดวยทรัพยแสน
หนึ่ง สรางดวยทรัพยจํานวนเทานั้นเหมือนกัน ขาแต
พระมุนเี จา ขอพระองคจงทรงรับอารามนัน้ . ดวย
การถวายอารามนี้ และดวยเจตนาและประณิธาน ขาพระองคเมื่อเกิดในภพ
ขอใหไดสิ่งที่ขาพระองค
ปรารถนา. พระสัมมาสัมพุทธเจา ครั้นทรงรับสังฆารามที่สรางเรียบรอยแลว ไดประทับนั่งที่ทามกลาง
สงฆ ไดตรัสคํานี้ไววา เขาผูใด ไดมอบถวาย
สังฆารามที่สรางเรียบรอยแลว แดพระพุทธเจา เรา
ตถาคตจะกลาวสรรเสริญเขาผูนั้น ขอทานทัง้ หลายจง
ฟงคําของเรา ผูกลาวอยู. จตุรงคเสนา คือ พล
ชาง พลมา พลรถ และพลเดินเทา จักแวดลอม
ผูนี้อยูเปนนิตย
นี้เปนผลแหงการถวายสังฆาราม.
เครื่องดุริยางคหกหมื่น และกลองทั้งหลาย ที่ตกแตง
ไวอยางเหมาะสม จักประโคม หอมลอมผูนี้อยู
เปนนิจ นี้เปนผลของการถวายสังฆาราม. หญิงสาว
แปดหมื่นหกพันนางแตงตัวอยางสวยสม นุงหมพัสตราภรณที่สวยงาม ประดับประดาดวยแกวมณี และ
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แกวกุณฑล มีขนตางอน หนาตายิ้มแยม มีตะโพก
ผึ่งผาย เอวบางรางนอย หอมลอมผูนเี้ ปนนิจ
นี้เปนผลของการถวายสังฆาราม. ผูนี้จักรื่นเริงใจ
อยูใ นเทวโลกเปนเวลาสามหมื่นกัป จักเปนทาวสักกะ
เสวยเทวราชสมบัตถิ ึงพันครั้ง จักไดเสวยสมบัติทั้งหมด ที่ราชาแหงทวยเทพจะพึงประสบ จักเปนผูมี
โภคทรัพยไมบกพรอง เสวยเทวราชสมบัติ จักเปน
พระเจาจักรพรรดิ ในแวนแควนตั้งพันครั้ง เสวย
ราชสมบัติอันไพบูลยในแผนดิน นับครั้งไมถวน. ใน
(อีก) แสนกัป จักมีพระศาสดาในโลก ผูทรงสมภพ
ในราชตระกูลโอกกากราช พระนามวา โคตมะ โดย
พระโคตร. พระองคจักทรงมีพุทธชิโนรส ผูเปนธรรม
ทายาท ที่พระธรรมเนรมิตขึน้ เปนพุทธสาวกโดย
นามวา อุบาลี. เธอจักบําเพ็ญบารมีในพระวินัย เปน
ผูฉลาดในฐานะ และอฐานะ ดํารงไวซึ่งพระศาสนา
ของพระชินะ และเปนผูหาอาสวะมิได. พระสมณโคดมผูล ้ําเลิศในหมูศ ากยะ ทรงรูยิ่งซึ่งสิ่งทั้งหมดนี้
แลว จักประทับนัง่ ในทามกลางภิกษุสงฆ ทรงแตง
ตั้งเธอไวในเอตทัคคะ. ขาพระองคปรารถนาคําสั่งสอน
ของพระองค โดยหมายเอาประโยชนใดที่นับไมถวน
ประโยชนนั้นคือธรรมเปนที่สิ้นไปแหงสังโยชนทั้งปวง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาที่ 289

ขาพระองคไดบรรลุแลว. คนตองราชทัณฑถูกหลาว
แทง เมือ่ ไมประสบความสบายเพราะหลาวก็ปรารถนา
จะใหพน ไปทีเดียว ฉันใด ขาแตพระมหาวีระ ขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือนกัน ตองอาชญาของภพ ถูก
หลาวคือกรรมแทง ถูกเวทนาคือความหิวระหาย
รบกวน ไมประสบความสําราญในภพ ขาพระองค
ถูกไฟ ๓ กองเผาลน จึงแสวงหาความรอดพน ดุจผู
ตองราชทัณฑฉะนัน้ ชายผูกลาหาญถูกยาเบื่อ เขาจะ
เสาะแสวงหายาขนานศักดิ์สิทธิ์ ที่จะแกยาเบื่อรักษา
ชีวิตไว เมื่อแสวงหาก็จะพบยาขนานศักดิ์สิทธิ์ที่แก
ยาเบื่อได ครั้นดื่มยานั้นแลวก็จะสบาย เพราะรอดพน
ไปจากพิษยาเบื่อ ฉันใด ขาแตพระมหาวีระ ขาพระองค
ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน เปนเหมือนนรชนผูถูกยาเบื่อ ถูก
อวิชชาบีบคั้นแลว ตองแสวงหายาขนานศักดิ์สิทธิ์
คือพระสัทธรรม เมื่อแสวงหายาขนานศักดิ์สิทธิ์ คือ
พระธรรม ก็ไดพบคําสั่งสอนของพระศากยมุนี คําสั่งสอนนั้นล้ําเลิศกวาโอสถทุกอยาง
บรรเทาลูกศร
ทั้งมวลได ครั้นดื่มธรรมโอสถที่ถอนพิษทุกอยางได
แลว ขาพระองคก็สัมผัสพระนิพพาน ที่ไมแกไมตาย
มีภาวะเยือกเย็น คนที่ถูกผีสิงเดือดรอนเพราะเคราะห
คือผี ตองเสาะแสวงหาหมอไลผี เพื่อใหรอดพนจากผี
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เมื่อแสวงหาก็พึงพบหมอผูฉลาดในทางภูตวิทยา หมอ
นั้นตองขับภูตผีพรอมทั้งมูลเหตุใหเขา เพือ่ ใหพินาศ
ไป ฉันใด ขาแตพระมหาวีระ ขาพระองคก็ฉันนั้น
เหมือนกัน เดือดรอนเพราะเคราะหคือความมืด เสาะ
แสวงหาแสงสวางคือญาณ เพื่อใหรอดพนจากความ
มืด จึงไดพบพระศากยมุนี ผูท รงกําจัดความมืด คือ
กิเลสออกไปได พระองคไดทรงกําจัดความมืดใหขา
พระองคเหมือนหมอผี ขับผีฉะนั้น ขาพระองคตัดทอน
กระแสแหงสงสารไดขาด
กั้นกระแสตัณหาไวได
ถอนภพทั้งหมดขึน้ ได เหมือนหมอผีขบั ผีออกไปโดย
มูลเหตุฉะนั้น นกครุฑโฉบเอางูไปเปนอาหารของตน
ยังสระใหญรอยโยชน โดยรอบใหกระเพื่อม มันจับงู
ไดแลว จะจิกใหตายเอาหัวหอยลงพาบินหนีไป ตาม
ที่นกตองการฉันใด ขาแตพระมหาวีระ ขาพระองค
ก็เชนนัน้ เหมือนกัน เปนเหมือนนกครุฑที่มีกาํ ลัง เมื่อ
แสวงหาอสังขตธรรม
ขาพระองคคายโทสะออกไป
แลว ไดเห็นสันติบทที่เปนธรรมอันประเสริฐ อยาง
ยอดเยี่ยม นําเอาพระธรรมนัน้ ไปพํานักอยู เหมือน
นกครุฑนําเอางูไปพักอยูฉะนั้น เถาวัลลี ชื่อ อาสาวดี
เกิดในสวนจิตรลดา เถาวัลลีนั้น หนึ่งพันปจึงจะออก
ผล ๑ ผล ทวยเทพจะพากันเฝาแหนผลของเถาอาสาวดี
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นั้น เมื่อมันมีผลระยะนานขนาดนั้น เถาวัลลีนั้นจึง
เปนที่รกั ของทวยเทพ เมื่อเปนอยางนี้ เถาอาสาวดี
จึงเปนเถาวัลลีชั้นยอด ขาแตพระมุนี ขาพระองค
หมายใจไวแสนกัป ขอบํารุงพระองค นมัสกาลทั้งเชา
ทั้งเย็น เหมือนทวยเทพมุงหมายเถาอาสาวดีฉะนั้น
การปรนนิบัติและการนมัสการของขาพระองค ไม
เปนหมันไมเปนโมฆะ ขาพระองคผูสงบแลว แมมา
แตไกลก็ไมแคลวคลาดขณะไปได ขาพระองคคนหา
อยูก็ไมพบปฏิสนธิในภพ ขาพระองคปราศจากอุปธิ
หลุดพนแลว สงบระงับแลว ทองเที่ยวไปอยู อุปมา
เสมือนวา ดอกปทุมบานเพราะแสงพระอาทิตยฉันใด
ขาแตพระมหาวีระ
ขาพระองคก็เชนนั้นเหมือนกัน
เบิกบานแลว เพราะพุทธรัศมี ในกําเนิดนกกระยาง
จะไมมตี ัวผู ทุกครั้งที่ฟารอง มันจะตั้งทองทุกคราว
ตั้งทองอยูนาน จนกวาฟาจะไมรอง จะพนจากภาระ
(ตกฟอง) ตอเมื่อฝนตกฉันใด ขาพระองคก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ไดตั้งครรภคือพระธรรม เพราะเสียงฟา
คือพระธรรม ทีร่ องเพราะเมฆคือพระธรรมของพระ
ปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจา ขาพระองคทรงครรภคือ
บุญอยู เปนเวลาแสนกัป จะพนภาระ (คลอด) จนกวา
ฟาคือพระธรรมจะหยุดรอง ขาแตพระศากยมุนี เมื่อใด
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พระองค (ผูเสมือนฟา) ทรงรองที่กรุงกบิลพัสดุ
บุรีรมย เมื่อนั้น ขาพระองคจึงจะพนจากภาระ เพราะ
ฟาคือพระธรรม (หยุดรอง) ขาพระองคไดคลอด
พระธรรมทั้งหมด เหลานี้ คือ สุญญตะ (วิโมกข) ๑
อนิมิตตะ (วิโมกข) ๑ และอปณิหิตะ (วิโมกข) ๑
(โลกุตระ) ผล ๔ อยาง ๑.
ขาพระองคปรารถนาคําสั่งสอนของพระองค
มุงหมายถึงประโยชนอันใด ที่นบั ประมาณไมถวน
ประโยชนนั้นคือสันติบท (พระนิพพาน) อันยอด
เยี่ยม ขาพระองคไดบรรลุแลว ขาพระองคไมมี
ผูเสมอเหมือน ขาพระองคประสบบารมีในพระวินัย
แลว จําทรงคําสอนไวได เหมือนภิกษุผูแสวงหาคุณ
ผูเปนนักพูดแมฉะนัน้ ขาพระองคไมมีความเคลือบแคลง ในพระวินัยทั้ง ๕ คัมภีร คือทั้งขันธกะและที่
แบงออกเปน ๓ คัมภีร (จุลวรรค มหาวรรค และ
บริวารวรรค) หรือทั้งในอักขระ ทั้งในพยัญชนะ
ในพระวินัยนี้ ขาพระองคเปนผูฉลาด ทั้งในนิคคหกรรม ปฏิกรรม ฐานะและอฐานะ โอสารณกรรม และ
วุฏฐาปนกรรม ถึงบารมีในพระวินัยทั้งหมด อีกอยาง
หนึ่ง ขาพระองคยกบทขึ้นมาตั้งแลว ไขความออกไป
โดยกิจ ๒ อยาง แลววางไวในขันธกะ ในพระวินัย
ขาพระองคเปนผูฉลาดล้ําในนิรุตติศาสตร ฉลาดทั้ง
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ในสิ่งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน ไมมีสิ่ง
ที่ขาพระองคไมรู ขาพระองคเปนผูเลิศผูหนึ่งใน
พระศาสนาของพระศาสดา วันนี้ ขาพระองคเปนผู
ฉลาดในรูป บรรเทาขอกังขาทุกอยาง ตัดความสงสัย
ทั้งสิ้นในพระศาสนาของพระสมณศากยบุตร ทั้งที่
เปนบท (ใหญ) บทยอย ทั้งที่เปนอักขระเปนพยัญชนะ
ขาพระองคเปนผูฉลาดในทุกอยาง ทั้งในเบือ้ งตน
ทั้งในเบือ้ งปลาย พระราชาผูทรงมีกําลัง ทรงกําราบ
การรบกวนของผูอื่น ทรงชนะสงครามแลว ทรงให
สรางพระนครขึ้น ณ ที่นั้น ทรงใหสรางกําแพงบาง
คูบาง เสาเขื่อนบาง ซุมประตูบาง ปอมบาง นานา
ชนิด เปนจํานวนมากไวในพระนครนั้น ทรงใหสราง
ทางสี่แยก สนาม ตลาดจาย และสภาสําหรับวินิจฉัย
สิ่งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชนไวในพระนคร
นั้นพระองคทรงตั้งเสนาและอํามาตยไว เพื่อปราบหมู
อมิตร เพื่อรูชองทางและมิใชชอ งทาง และเพื่อรักษา
พลนิกายไว พระองคทรงตั้งคนผูฉลาดในการเก็บ
สิ่งของใหเปนภัณฑารักษไว เพื่อใหเปนผูเฝาสิ่งของ
ดวยพระราชประสงควา สิ่งของของเราอยาไดสูญหาย
ไป ผูใดสําเร็จ (การศึกษา) แลว และปรารถนา
ความเจริญแกพระราชาพระองคใด พระราชาพระองค
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นั้น จะประทานเรื่องใหเขา เพือ่ ปฏิบัติตอมิตร (ประชาชน). เมื่อนิมิตเกิดขึ้น พระองคจะทรงตั้งผูฉลาด
ในลักษณะทั้งหลาย ผูเปนนักศึกษาและจําทรงมนต
ไวได ใหดํารงอยูในความเปนปุโรหิต ผูสมบูรณดวย
องคคุณเหลานี้ เรียกวากษัตริย พวกเขาจะพากัน
พิทักษรักษาพระราชาทุกเมื่อ เหมือนนกจากพรากรักษา
ญาติตนที่เปนทุกขฉะนั้น ฉันใด ขาแตพระมหาวีระ
พระองคก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ทรงเปนเสมือนกษัตริย
ผูกําจัดอมิตรไดแลว เรียกไดวา พระธรรมราชาของชาว
โลกพรอมทั้งเทวโลก พระองคทรงกําจัดเหลาเดียรถีย
บาง มารพรอมทั้งเสนาบาง ความมืดมนอนธการบาง
ไดแลว ไดทรงเนรมิตนครธรรมขึ้น ทรงทําศีลใหเปน
กําแพง ทรงทําพระญาณของพระองคใหเปนซุมประตู
ไวที่พระนครนั้น ขาแตพระธีรเจา สัทธาของ
พระองคเปนเสาระเนียด การสังวรเปนนายทวารบาล
สติปฏฐานเปนปอม ขาแตพระมุนี พระปญญาของ
พระองคเปนสนาม และพระองคไดทรงสรางธรรมวิถี
มีอิทธิบาทเปนทางสี่แยก พระวินัย ๑ พระสูตร ๑
พระอภิธรรม ๑ พระพุทธพจนทั้งสิ้นมีองค ๙ นี้เปน
ธรรมสภาของพระองค สุญญตวิหารสมาบัติ ๑
อนิมิตตวิหารสมาบัติ ๑ อปณิหิตสมาบัติ ๑ อเนญช-
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ธรรม ๑ นิโรธธรรม ๑ นี้เปนกุฎีธรรมของพระองค
ธรรมเสนาบดีของพระองค มีนามวา สารีบุตร ผูถูก
ยกยองวาเปนผูเลิศทางปญญา และเปนผูฉลาดใน
ปฏิภาณ ขาแตพระมุนี ปุโรหิตของพระองค มีนามวา
โกลิตะ ผูฉลาดในจุตูปปาตญาณ ผูถึงบารมีดว ยฤทธิ์
ขาแตพระมุนี ผูพพิ ากษาของพระองค มีนามวา
กัสสปะ เปนผูเลิศในธุดงคคุณเปนตน เปนผูทรงไว
ซึ่งวงศเกาแก มีเดชสูงยากที่จะเขาถึงได ขาแตพระมุนี ผูรกั ษา (คลัง) พระธรรมของพระองค มีนามวา
อานนท เปนพหูสูต ทรงจําพระธรรมไวได และรู
ปาฐะทุกอยางในพระศาสนา พระผูมีพระภาคเจาผู
ทรงเปนมหาฤๅษี ทรงตั้งพระเถระเหลานั้นไปทั้งหมด
แลวทรงมอบหมายการวินิจฉัย (อธิกรณ) ทีท่ านผูเปน
ปราชญแสดงไวแลว ในพระวินัยใหแกขาพเจา
พุทธสาวกรูปใดรูปหนึ่งก็ตาม ถามปญหาในพระวินัย
ขาพเจาไมมีความคิดในเรื่องนั้น วาจะบอกเรื่องอื่น
นั่นแหละแกเขาในพุทธเขต มีพุทธสาวกประมาณเทา
ใดในพุทธสาวกจํานวนเทานั้น ไมมีผูเสมอกับขาพเจา
ในทางพระวินัย เวนไวแตพระมหามุนี และผูยิ่งกวา
จักมีแตที่ไหน พระสมณโคดมประทับนั่ง ณ (ทาม
กลาง) ภิกษุสงฆทรงเปลงพระสุรเสียงอยางนี้ วา พระ
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อุบาลีไมมีผูเสมอเหมือน ทั้งในพระวินัยและขันธกะ
ทั้งหลาย นวังคสัตถุศาสนที่พระพุทธเจาตรัสไว
ทั้งหมดนั้น หยั่งลงในพระวินัย พุทธสาวกมีประมาณ
เทาใด มีปกติเปนพระวินัยวา พระวินัยเปนรากเหงา
(ของนวังคสัตถุศาสนนั้น) พระสมณโคดมผูประเสริฐ
กวาศากยราช ทรงระลึกถึงกรรมของขาพเจาแลว ได
ประทับนั่ง (ทามกลาง) ภิกษุสงฆ ทรงแตงตั้งขาพเจา
ไวในตําแหนงเอตทัคคะ ขาพเจาไดปรารถนาตําแหนง
นีม้ าเปนเวลาแสนกัป ขาพเจาไดบรรลุประโยชนนั้น
แลวถึงบารมีในพระวินัยแลว ขาพเจาไดเปนชางกัลบกผูสรางความเพลิดเพลินใหศากยราชมากอน ละ
ทิ้งชาตินั้นแลว มาเกิดเปนบุตรพระมหาฤาษี (พุทธชิโนรส) ในกัปที่ ๒ นับถอยหลังแตกัปนี้ไป ไดมี
กษัตริยผูปกครองแผนดิน พระนามวา อัญชสะ ผูมี
เดชไมมีที่สิ้นสุด มีพระบริวารนับไมถวน มีทรัพยมาก
ขาพเจาไดเปนขัตติยราชสกุลของพระองค มีนามวา
จันทนะ เปนผูเยอหยิ่ง เพราะความเมาในชาติ และ
ความเมาในยศ และโภคะ ชางจํานวนแสน ประดับ
ประดาดวยคชาภรณพรอมสรรพ ตระกูลมาตังคะ
ตกมัน ๓ แหง หอมลอมขาพเจาทุกเมื่อ ขาพเจา

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

ประสงคจะไปอุทยาน มีพลนิกายของตนออกหนาไป
จึงไดขนึ้ ชางตน (ชางมิ่งขวัญ) ออกจากพระนครไป
ในครั้งนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจา นามวา เทวละ
ถึงพรอมดวยจรณะ มีทวารอันคุมครองแลว สังวร
ดีแลว. ไดมาขางหนาของขาพเจา ขาพเจาจึงไดไส
ขางตนเขาไปไดลวงเกินพระพุทธเจาในครั้งนั้น ตอ
จากนั้น ชางตนนั้น ก็เกิดเดือดดาลขึ้น ไมยางเทาไป
ขาพเจาเห็นชางไมพอใจ จึงไดโกรธพระพุทธเจา
เบียดเบียนพระปจเจกสัมพุทธเจาแลว ไดไปยังพระอุทยาน ขาพเจาไมพบความสําราญ ณ ทีน่ ั้น เหมือน
คนถูกไฟไหมศีรษะ ถูกความกระวนกระวายแผดเผา
เหมือนปลาติดเบ็ด พื้นแผนดินมีสาครเปนขอบเขต
เปนเสมือนไฟลุกไปทั่วสําหรับขาพเจา ขาพเจาเขาไป
เฝาพระบิดา จึงไดทูลคํานี้ไววา หมอมฉันลวงเกิน
พระสยัมภูองคใด เหมือนยุอสรพิษใหเดือดดาล
เหมือนโหมกองไฟ และเหมือนฝกชางตกมัน พระชินพุทธเจาองคนั้น ผูมีพระเดชสูงแรงกลา ขาพเจา
ไดลวงเกินแลว กอนที่พวกเราทุกคนจะพินาศไป พวก
เราจักพากันขอขมาพระมุนีนั้น ถาหากพวกเราจักไม
ยังพระมุนีนั้น ผูทรงฝกองคแลว มีหฤทัยตัง้ มั่นแลว
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ใหทราบไซร รัฐของเราจักแหลกลาญ ไมเกิน
วันที่ ๗ พระราชาทั้งหลาย คือ สุเมขละ ๑
โกสิยะ ๑ สิคควะ ๑ สัตตกะ ๑ พรอมดวยเสนา
ตกทุกขไดยาก เพราะลวงเกินฤาษีทั้งหลาย เมื่อใด
ฤาษีทั้งหลายผูสํารวมแลว ผูประพฤติพรหมจรรย
โกรธ เมื่อนั้น ฤาษีเหลานั้น จะบันดาลให (โลกนี้)
พรอมทั้งเทวโลกทั้งสาครและบรรพต ใหพนิ าศไปได
ขาพเจาจึงประชุมราชบุรุษทั้งหลายในที่ประมาณสาม
พันโยชน เขาไปหาพระสยัมภู เพื่อตองการแสดง
โทษผิด ทุกคนมีผาเปยก และศีรษะเปยกน้ําเหมือน
กันหมด กระทําอัญชลี หมอบแทบบาทพุทธเจา
แลวไดกลาวคําวิงวอนนี้วา ขาแตมหาวีระ ขอทาน
โปรดประทานอภัยโทษแกชนที่รอ งขอ ขอพระมหาวีระบรรเทาความเรารอน และอยาใหรฐั
ของพวกขาพเจาพินาศเลย มวลสัตวพรอมทั้งเทวดา
และมนุษย พรอมทั้งอสูรเผาทานพ พรอมดวย
รากษส พึงพากันเอาคอนเหล็กมาตีศีรษะของ
ขาพเจาอยูทุกเมื่อ ความโกรธจะไมเกิดขึ้นในพระ
พุทธเจา เหมือนไฟสถิตอยูในน้ําไมได เหมือนพืช
ไมงอกบนหิน เหมือนกิมิชาติ ดํารงชีวิตอยูในยา
ขนานวิเศษไมไดฉะนั้น พระพุทธเจาทั้งหลายไม
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กระเทือนหฤทัย เหมือนแผนดินไมกระเทือน สาคร
ที่นับจํานวนน้ําไมไดก็ไมกระเพื่อม และอากาศที่ไม
มีที่สุด ก็ไมปนปวน พระมหาวีระทั้งหลาย ผู
ฝกฝนดีแลว อดกลั้นไดแลว และมีตบะ เจา
ประคุณทั้งหลาย ผูอดทนและอดกลั้นไดแลว
จะไมมกี ารไป พระปจเจกสัมพุทธเจากลาวคํา
นี้แลว เมื่อจะบรรเทาความเรารอน จึงเหาะ
ขึ้นฟา ตอหนามหาชนในครั้งนั้น ขาแตพระมหาวีระ ดวยกรรมนั้น ขาพระองคไดเขาถึงความเปน
คนชั้นต่ํา ลวงเลยกําเนิดนั้นมาแลว จึงเขาไปยัง
อภยบุรี ขาแตพระมหาวีระ แมในครั้งนั้น พระองค
ทรงแกไขความเรารอน ที่แผดเผาขาพระองค คือ
สถิตมัน่ อยูในขาพระองค และขาพระองคไดให
พระสยัมภู อดโทษแลว ขาแตพระมหาวีระ แม
วันนี้ พระองคก็ทรงดับไฟ ๓ กอง ใหขาพระองคผู
กําลังถูกไฟ ๓ กองเผาลนอยู และขาพระองคก็ถึง
ความเยือกเย็น ทานเหลาใด มีการเงี่ยโสตลงฟง
ขาพเจาจะบอกเนื้อความ คือ บท (พระนิพพาน)
ตามที่ขา พเจาไดเห็นแลว แกทานเหลานั้น ขอ
ทานทั้งหลายจงฟงคําของขาพเจาผูกลาวอยู ดวยกรรม
ที่ขาพเจาไดดูหมิ่นพระสยัมภู ผูมีหฤทัยสงบ ผูม ี
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หฤทัยมั่นคงแลว วันนี้ขาพเจาจึงไดเกิดในกําเนิดที่ต่ํา
ทราม ทานทั้งหลายอยาพราขณะเวลาเลย เพราะผู
ปลอยขณะเวลาใหลว งเลยไปแลว ยอมเศราโศกเสียใจ
ทานทั้งหลายควรพยายามในประโยชนของตน ทาน
ทั้งหลายจึงจะใหขณะเวลาประสบผล ไมลว งไปเปลา
ก็ยาเหลานี้ คือ ยาสํารอก เปนพิษรายกาจสําหรับคน
บางพวก แตเปนโอสถสําหรับคนบางเหลา สวนยา
ถาย เปนพิษรายกาจสําหรับคนบางพวก แตเปนโอสถ
สําหรับคนบางเหลา (ฉันใด) พระสัมมาสัมพุทธเจา
ก็ฉันนัน้ เปนเสมือนยาสํารอก สําหรับผูปฏิบัติ (ผู
เจริญมรรค) เปนเสมือนยาถายสําหรับผูตั้งอยูในผล
เปนเสมือนโอสถสําหรับผูไดผลแลว และเปนบุญเขต
สําหรับผูแสวงหา (โมกขธรรม) พระสัมมาสัมพุทธเจา
เปนเสมือนยาพิษทีร่ ายกาจ สําหรับผูประพฤติผิดจาก
คําสั่งสอน เผาคน ๆ นั้นเหมือนอสรพิษ ตองยาพิษ
ยาพิษชนิดแรงที่คนดื่มแลวจะผลาญชีวิต (เขาเพียง)
ครั้งเดียว สวนคนผิดพลาดจากคําสั่งสอน (พุทธศาสนา) แลว จะหมกไหม (ในนรก) นับโกฏิกัป
เขายอมขามโลกนี้พรอมทั้งเทวโลกได ดวยขันติธรรม
อวิหิงสาธรรม และดวยความเปนผูมีเมตตาจิต เพราะ
ฉะนั้น พระพุทธเจาเหลานั้น จึงทรงเปนผูไมมีความ
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ขึ้งเคียด พระพุทธเจาทั้งหลายเปนเสมือนปฐพีไมทรง
ของอยูใ นลาภและความเสื่อมลาภทั้งในการนับถือและ
การดูหมิ่น เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาเหลานั้นจึงทรง
เปนผูไมมีความขึ้งเคียด พระมหามุนีทรงมีพระทัย
เทา ๆ กัน สําหรับ สรรพสัตว ทัง้ ในพระเทวทัต นาย
ขมังธนู องคคุลิมาลโจร พระราหุลและชางธนบาล
พระพุทธเจาเหลานี้ ไมทรงมีความแคนเคือง ไมทรง
มีความรัก สําหรับสัตวทั้งหมดคือ ทั้งเพชรฆาตและ
พระโอรส พระพุทธเจาทรงมีพระทัยเทา ๆ กัน คน
เห็นอันตรายแลวพึงประนมมือเหนือศีรษะไหวผากาสาวพัสตร ที่เปอนอุจจาระอันเจาของทิ้งแลว ซึ่งเปน
ธงของฤาษี พระพุทธเจาทั้งหลายทั้งในอดีตแสนนาน
ในปจจุบัน และในอนาคต ทรงบริสุทธิ์เพราะธงนี้
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาเหลานี้นั้น จึงเปนผูควร
นมัสการ ขาพเจายอมจําทรงพระวินัยที่ดี ที่เปน
กําหนดหมายของพระศาสดาไวดวยใจ
ขาพเจา
จักนอมนมัสการพระวินัยพักผอนอยูทุกเมื่อ พระวินัย
เปนอัธยาศัยของขาพเจา พระวินัยเปนที่ยืนและที่
จงกรมของขาพเจา ขาพเจาสําเร็จการอยูในพระวินัย
พระวินยั เปนอารมณของขาพเจา ขาพเจาบรรลุถึง
บารมีในพระวินัย ทั้งเปนผูฉลาดในสมถะ ขาแต
พระมหาวีระ ดวยเหตุนั้น พระอุบาลีจึงไหวแทบ
พระยุคลบาทของพระศาสดา ขาพระองคนั้นจัก
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ออกจากบาน (นี)้ ไปบาน (โนน) จากเมือง (นี้)
ไปเมือง (โนน) เที่ยวหานมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจา และความที่พระธรรมเปนธรรมดี. กิเลสทั้งหลาย
ขาพระองคเผาแลว ภพทั้งหมดขาพระองคถอนแลว
อาสวะทั้งหลายสิ้นไปหมดแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี
การมาของขาพระองคในสํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐ เปนการมาดีจริง ๆ วิชชา ๓ ขาพระองคได
บรรลุแลว คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ขาพระองค
ไดปฏิบัติแลว ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖
เหลานี้ ขาพระองคไดทําใหแจงแลว คําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาขาพระองคไดปฏิบัติแลว ดังนี้.
ก็ ณ ที่นั้น พระศาสดาทรงใหทานเรียนพระวินัยปฎกทั้งหมดดวย
พระองคเอง ตอมาภายหลัง ทานไดวินิจฉัยเรื่อง ๓ เรื่องเหลานี้คือ เรื่องภารุกัจฉุกะ ๑ เรื่องอัชชุกะ ๑ เรื่องพระกุมารกัสสปะ ๑ เมื่อวินิจฉัยเสร็จแตละเรื่อง
พระศาสดาไดทรงประทานสาธุการ ทรงทําการวินิจฉัยทั้ง ๓ เรื่อง ใหเปนอุบัติ
เหตุแลว ทรงตั้งพระเถระไวในตําแหนงผูเลิศกวาพระวินัยธรทั้งหลาย อยูมา
ภายหลังในวันอุโบสถ วันหนึ่ง เวลาแสดงปาติโมกข ทานเมื่อโอวาทภิกษุ
ทั้งหลาย จึงไดกลาวคาถาไว ๓ คาถาวา
ภิกษุผูออกบวชใหมๆ ดวยศรัทธายังใหมตอการ
ศึกษา ควรคบหากัลยาณมิตร ผูมีอาชีพบริสุทธิ์ ไม
เกียจคราน. ภิกษุออกบวชใหมๆ ดวยศรัทธายังใหม
ตอการศึกษาควรพํานักอยูในหมูสงฆผูฉลาด ศึกษา
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พระวินัย (ใหเขาใจ). ภิกษุผูออกบวชใหม ๆ ดวย
ศรัทธา ยังใหมตอการศึกษาตองเปนผูฉลาด ในสิ่งที่
ควรและไมควร ไมควรประพฤติตนเปนคนออกหนา
ออกตา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สทฺธาย ความวา เพราะศรัทธา
อธิบายวา ไมใชเพื่อเลี้ยงชีพ. อีกอยางหนึ่ง บทวา สทฺธาย ไดแกเชื่อผล
กรรมและคุณพระรัตนตรัย.
บทวา อภินิกขฺ มฺม ความวา ออกจากการครองเรือน.
บทวา นวปพฺพชิโต ไดแก เปนผูบวชใหม คือบวชในปฐมวัย
นั่นเอง.
บทวา นโว ไดแก ยังใหม คือยังรุนหนุม ตอการศึกษาศาสนา.
บทวา มิตฺเต ภเวยฺย กลฺยาเณ สุทฺธาชีเว อตนฺทิเต (ควร
คบหากัลยาณมิตร ผูมอี าชีพบริสุทธิ์ ไมเกียจคราน) ความวา ควรคบคือ
เขาไปหากัลยาณมิตร ผูมีลักษณะดังที่ตรัสไว โดยนัยมีอาทิวา เปนที่รกั
นาเคารพนับถือ ชื่อวามีอาชีพบริสุทธิ์ เพราะเวนจากมิจฉาชีพ และชื่อวาผู
ไมเกียจคราน เพราะเปนผูปรารภความเพียรแลว ไดแก ควรคบหาสมาคม
โดยการรับเอาโอวาทานุสาสนีของทาน.
บทวา สงฺฆสฺมึ วิหร ไดแก พักอยูในหมู คือในชุมนุมสงฆ
โดยการบําเพ็ญวัตรและปฏิวัตร (วัตรตาง ๆ).
บทวา สิกขฺ ถ วินย พุโธ ความวา ตองเปนผูฉลาดในความรู
และความเขาใจ ศึกษาปริยัติคือพระวินัย ดวยวา พระวินัยเปนอายุ (ชีวิต)
ของพระศาสนา เมื่อพระวินัยยังคงอยู พระศาสนา ก็เปนอันยังดํารงอยู. แต
บางอาจารยกลาววา พุโธ ความหมายกอยางนั้นเหมือนกัน.
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บทวา กปฺปากปฺเปสุ ความวา เปนผูฉลาด ในสิ่งที่ควรและไม
ควร คือเปนผูฉลาดละเมียดละไม (ในสิ่งเหลานั้น) ดวยอํานาจพระสูตร และ
ดวยอํานาจอนุโลมตามพระสูตร.
บทวา อปุรกฺขโต ไดแก ไมควรเปนผูออกหนาออกตา คือไม
มุงหวังการเปนหัวหนาจากที่ไหนดวยตัณหาเปนตนอยู.
จบอรรถกถาอุบาลีเถรคาถา

๑๒. อุตตรปาลเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอุตตรปาลเถระ
[๓๑๘] ไดยินวา พระอุตตรปาลเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เบญกามคุณ ทําเราผูเปนบัณฑิต สามารถ
คิดคนประโยชนไดใหลุมหลงหนอ ใหเราตกอยูใน
โลก เราไดแลนไปในวิสัยของมาร ถูกลูกศรปกอยู
อยางเหนียวแนน แตก็สามารถเปลื้องตนออกจาก
บวงมัจจุราชได กามทั้งหมดเราละไดแลว ภพทั้งหลายเราทําลายไดหมดแลว การเวียนเกิด (ชาติสงสาร) สิ้นสุดลงแลว บัดนี้ภพใหมไมม.ี
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อรรถกถาอุตตรปาลเถรคาถา
คาถาของทานพระอุตตปาลเถระ มีคําเริ่มตนวา ปณฺฑิต วต ม
สนฺต ดังนี้. มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
แมทา นพระอุตตรปาลเถระ นี้ ก็มีบญ
ุ ญาธิการไดทําไวแลว ใน
พระพุทธเจา องคกอน ๆ เมื่อสั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ ไดใหสรางสะพาน
ไว ที่ทางเสด็จพุทธดําเนิน ของพระผูมีพระภาคเจา.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก
มาในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดเกิดในตระกูลพราหมณ ในเนืองพาราณสี มีชื่อวา
อุตตรปาละ เติบโตแลว ไดเห็นยมกปาฏิหาริย ไดศรัทธาบวชแลว
บําเพ็ญสมณธรรม. อยูมาวันหนึ่ง เมื่อทานระลึกถึงภูตารมณเนือง ๆ ดวย
สามารถกระทําไวในใจ โดยไมแยบคาย กามราคะก็เกิดขึ้น. ทันใดนั้น ทาน
ขมจิตของตนไวได เหมือนคนจับโจรพรอมกับของกลางไวได เกิดความสลด
ใจขึ้น ขมกิเลสไว ดวยการมนสิการถึงธรรม ทีเ่ ปนปฏิปกษ ตอกิเลสนัน้
แลว บําเพ็ญวิปสสนากรรมฐาน ใหภาวนากาวหนาขึ้นไป บรรลุพระอรหัตผล. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทานวา
เมื่อพระผูมพี ระภาคเจา พระนามวา วิปสสี
เสด็จจงกรมอยูตอหนา ขาพเจามีจิตเลื่อมใส ดีใจ
ไดสรางสะพานถวาย ในกัปที่ ๙๑ นับถอยหลังไปแตกัปนี้ เพราะเหตุที่ขาพเจาไดสรางสะพานควาย จึงไม
รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายสะพาน. กิเลส
ทั้งหลาย ขาพเจาไดเผาแลว ฯ ล ฯ คําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา ขาพเจาไดปฏิบัติแลว.
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อนึ่ง ครั้นไดบรรลุพระอรหัตผลแลว พิจารณาดูขอปฏิบัติของตน
แลว เมื่อจะบันลือสีหนาท จึงไดกลาวคาถาไว ๓ คาถาวา
เบญจกามคุณ ทําเราผูเปนบัณฑิต สามารถคิด
คนประโยชนได ใหลุมหลงหนอ ใหเราตกอยูในโลก
เราไดแลนไปในวิสัยของมาร ถูกลูกศรปกอยูอยาง
เหนียวแนน แตก็สามารถเปลื้องตนออกจากบวง
มัจจุราชได. กามทั้งหมดเราละไดแลว ภพทั้งหลาย
เราทําลายไดหมดแลว การเวียนเกิด สิ้นสุดลงแลว
บัดนี้ภพใหมไมมี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปณฺฑิต วต ม สนฺต ความวา
เพราะวาใหเราผูชื่อวาสมบูรณดวยปญญา ดวยอํานาจปญญา ที่สําเร็จดวยการ
ฟงและการคิด ที่มีอยู.
บทวา อลมตฺถวิจินฺตก ความวา สามารถเพื่อจะคิดคนประโยชน
เกื้อกูลทั้งของตนเอง ทั้งของคนอื่น. อีกอยางหนึ่ง ความวา เปนผูควรคิดคน
เนื้อความตามความตองการ หรือสามารถกําจัดกิเลสได สําหรับผูเห็นเนื้อความ
เปนปกติ. พระเถระใหทุกสิ่งทุกอยางนี้ เพราะวาตนเปนผูมีภพเปนครั้งสุดทาย.
บทวา ปฺจ กามคุณา ไดแก กามคุณจํานวน ๕ สวน มีรูป
เปนตน.
คําวา โลเก เปนคําแสดงถึงสถานที่ ๆ กามเหลานั้นเปนไป.
บทวา สมฺโมหา ความวา มีสัมโมหะเปนนิมิต (เพราะงมงาย)
คือ เหตุที่ทําไวในใจโดยไมแยบคาย. อีกอยางหนึ่ง บทวา สมฺโมหา
ไดแก เพราะงมงาย คือ เพราะทําใหงมงาย.
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บทวา ปาตยึสุ ความวา ใหตกต่ําลงไป จากความเปนปราชญ
อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา ใหเราผูประสงคจะเปนผูยอดเยี่ยมกวาสัตวโลก ตก
ไปอยูในโลก.
บทวา ปกฺขนฺโท ไดแก ตามเขาไป.
บทวา มารวิสเย ไดแก สถานที่ ๆ กิเลสมารเปนไป อธิบายวา
ไปสูอํานาจของกิเลสมารนั้น. อีกอยางหนึ่ง ไดแก ติดตามมารนั้นเขาไป
ดํารงอยูในอิสริยสถาน ของเทวบุตมาร. บทวา ทฬฺหสลฺลสมฺมปฺปโต
ความวา ถูกลูกศรปกไวอยางมั่นคง คือเหนียวแนน อีกอยางหนึ่ง ตองศร
ที่เหนียวแนน คือถูกลูกศร คือราคะปกถึงหัวใจ.
บทวา อสกฺขึ มจฺจุราชสฺส อห ปาสา ปมุจฺจิตุ (ขาพเจา
สามารถจะพนจากบวง ของพญามัจจุราชไดแลว ) ความวา ขาพเจา ใชคีม
คือมรรคอันเลิศ (อรหัตมรรค) ถอนลูกศรมีราคะเปนตน ขึ้นไดแลว ไมมี
เหลืออยูเลย สามารถพนจากบวงของพญามัจจุราช ไดแก เครื่องผูกคือราคะ
ไดแลว คือเปลื้องคนออกจากบวงนั้นไดแลว.
และควรทราบวินิจฉัย ตอจากนั้น ไปนั่นเองวา บทวา สพฺเพ กามา
ปหีนา เม ภวา สพฺเพ ปทาลิตา (กามทั้งหมด ขาพเจาละไดแลว
ภพทั้งหลาย ขาพเจาทําลายหมดแลว ) ความวา กิเลสกาม ที่แตกตางกัน
ออกไปหลายประเภท โดยแยกไปตามวัตถุและอารมณ ขาพเจาละไดทั้งหมด
แลว โดยการตัดขาดดวยอริยมรรค. เพราะวา เมื่อละกิเลสกามทั้งหลายไดแลว
แมวัตถุกามก็เปนอันละไดแลวเหมือนกัน. อนึ่ง ภพทั้งหลายมีกามภพ และ
กรรมภพเปนตน ขาพเจาทําลายคือกําจัดไดทั้งหมดแลว ดวยดาบคือมรรค
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เพราะวา เมื่อทําลายกรรมภพไดแลว อุปปตติภพ ก็เปนอันทําลายไดแลว
เหมือนกัน. เพราะทําลายกรรมภพไดอยางนี้นั่นเอง สงสารคือชาติ (การเวียนเกิด) ไดสิ้นสุดลงแลว บัดนีภ้ พใหมก็ไมมี. เนื้อความของบทนั้นได
อธิบายไวในตอนหลังแลว. ก็นี้แหละ คือคําพยากรณพระอรหัตผลของพระ
เถระ.
จบอรรถกถาอุตตรปาลเถรคาถา

๑๓. อภิภูตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอภิภูตเถระ
[๓๑๙] ไดยินวา พระอภิภูตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ขาแตพระญาติทั้งหลาย เทาที่มาประชุมกัน ณ
ที่นี้ทั้งหมด ขอจงทรงสดับ อาตมาภาพจักแสดงธรรม
แกทานทั้งหลาย การเกิดแลวเกิดอีกเปนทุกข
ขอทานทั้งหลาย จงเริ่มลงมือ จงออกบวช
ประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนา จงกําจัดเสนา
ของพญามัจจุราช เหมือนกุญชร ทําลายเรือนไมออ
ฉะนั้น ผูใดจักเปนผูไมประมาท อยูใ นพระธรรม
วินัย (ศาสนา) นี้ ผูนั้นจักละการเวียนเกิด ทําที่สุด
แหงทุกขได.
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อรรถกถาอภิภูตเถรคาถา
คาถาของทานพระอภิภุตเถระ มีคําเริ่มตนวา สุณาถ าตโย
สพฺเพ. มีเรือ่ งเกิดขึ้นอยางไร ?
แมทานพระอภิภูตเถระ นี้ ก็มบี ุญญาธิการไดทําไวแลว ในพระพุทธเจาองคกอน ๆ เมือ่ สั่งสมบุญในภพนั้น ไดเกิดในคฤหาสนของผูมี
ตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา เวสสภู รู
เดียงสาแลว ไดเปนผูเลื่อมใสอยางยิ่งในพระศาสนา เพราะอาลัยกัลยาณมิตร
เชนนั้น เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว มหาชนพากันทําความอุตสาหะเพื่อ
จะรับเอาพระธาตุของพระองค ทานไดใชน้ําหอมดับเชิงตะกอนกอนกวาทุกคน
ดวยตนเอง.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลกมาใน
พุทธุปบาทกาลนี้ ไดเกิดในราชตระกูล ในนครเวฏฐปุระ ไดรบั ขนานนาม
วา อภิภู สิน้ รัชกาลของพระชนก ก็ไดเสวยราชสมบัติ และในสมัยนั้น
พระผูมีพระภาคเจา เสด็จจาริกชนบท ลุถึงพระนครนั้น ครั้งนั้นพระราชานั้น
ไดทรงสดับวา ไดทราบวา พระผูมพี ระภาคเจาเสด็จมาถึงพระนคร แลวได
เสด็จไปยังสํานักของพระศาสดา สดับพระธรรมเทศนาแลว ในวันที่ ๒ ได
ทรงถวายมหาทาน. พระผูมีพระภาคเจา ทรงเสร็จภัตกิจแลว เมื่อจะทรง
ทําการอนุโมทนาที่เหมาะสมกับพระราชอัธยาศัยนั่นแหละ จึงไดทรงแสดง
พระธรรมเทศนาโดยพิสดาร พระองคทรงสดับพระธรรมเทศนาแลว กลับได
พระราชปสาทศรัทธา สละราชสมบัติผนวชแลว ไดทําใหแจงซึ่งพระอรหัตผล.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงไดกลาวไวในอปทานวา
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เมื่อมหาชนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ของ
พระมหาฤาษีสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา เวสสภู
ขาพเจาไดดับไฟเชิงตะกอน ในกัปที่ ๓๑ นับถอยหลัง
แตกัปนีไ้ ป เพราะเหตุที่ขาพเจาไดดับไฟเชิงตะกอน
จึงไมรจู ักทุคติเลย นี้เปนผลของน้ําหอมทีข่ าพเจา
ไดดับไฟเชิงตะกอน. กิเลสทั้งหลาย ขาพเจาได
เผาแลว ฯลฯ คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ขาพเจา
ไดปฏิบตั ิแลว.
อนึ่ง เมื่อพระองคทรงบรรลุพระอรหัตผลแลว ประทับอยูดวย
วิมุตติสุข อาณาประชาราษฎรของพระองคทั้งหมด คือ พระบรมวงศานุวงศ
อํามาตยขาราชบริพาร ชาวนครและชาวชนบท พากันนาชุมนุมกันโอดครวญ
วา ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุไฉน พระองคจึงทรงผนวช ทรงทําใหพวกขา
พระองคเปนอนาถาไรที่พึ่งกัน พระเถระเจาเห็นคนเหลานั้นมีพระญาติเปน
หัวหนา พากันโอดครวญอยู เมื่อจะกลาวธรรมกถา (ปลอบ) คนเหลานั้น
ดวยการประกาศเหตุแหงการบรรพชาของตน จึงไดภาษิตคาถา ๓ คาถาไววา
ขาแตพระญาติทั้งหลาย เทาที่มาประชุมกัน ณ
ที่นี้ทั้งหมด ขอจงทรงสดับ อาตมาภาพจักแสดง
ธรรมแกทานทั้งหลาย การกําจัดแลวเกิดอีกเปนทุกข
ขอทานทั้งหลายจงเริ่มลงมือ จงออกบวชประกอบ
ความเพียร ในพระพุทธศาสนา จงกําจัดเสนาของ
พญามัจจุราช เหมือนกุญชรทําลายเรือนไมออฉะนั้น.
ผูใดจักเปนผูไมประมาทอยูในพระธรรมวินัย (ศาสนา)
นี้ ผูนนั้ จักละการเวียนเกิด ทําที่สุดแหงทุกขได.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุณาถ ความวา จงสงบใจฟง อธิบายวา
จงจําทรงเอาถอยคําที่อาตมาภาพ กําลังกลาวอยูเดี๋ยวนี้ตามแนวทางของโสตทวาร
ที่ไดเงี่ยลงฟงแลว. คําวา าตโย เปนคํารองเรียกคนเหลานั้นทั้งหมด มี
พระญาติเปนหัวหนา ดวยคํานี้พระเถระเจาไดกลาววา ขอพระญาติทั้งหมด
มีจํานวนเทาที่มาพรอมกัน ณ ที่นี้ อธิบายวา ขาแตพระญาติวงศทั้งหลาย
มีจํานวนเทาใด คือมีประมาณเทาใด พระญาติวงศทั้งหลายมีประมาณเทานั้น
ที่มาพรอมเพรียงกันแลวในสมาคมนี้ หรือที่มาพรอมเพรียงกันในการบวชของ
อาตมาภาพนี้.
บัดนี้ พระเถระเจากลาวรับคําที่ตนหมายเอาแลว กลาวคําเปนเชิง
บังคับใหฟงวา ทานทั้งหลายจงพึงดังนี้วา อานุภาพจักแสดงธรรมแกทาน
ทั้งหลายดังนี้แลว ไดปรารภเพื่อแสดงโดยนัยมีอาทิวา การเกิดแลวเกิดอีก
เปนทุกข.
พึงทราบวินิจฉัยในบทเหลานั้นตอไป ขึน้ ชื่อวาความเกิด ในคําวา
ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุน นี้ ชื่อวา เปนทุกข เพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข
มากอยาง ตางประเภทมีการกาวลงสูครรภเปนมูลฐาน และแยกประเภทออก
เปนชราเปนตน ความเกิดที่เปนไปแลว ๆ เลา ๆ เปนทุกขเหลือหลาย แต
พระเถระเจา เมื่อจะแสดงวา ความพยายามเพื่อจะระงับความเกิดนั้น เปนกิจ
ที่ควรทํา จึงไดกลาวคํามีอาทิวา อารมฺภถ ไว.
บรรดาคําเหลานั้น คําวา อารมฺภถ ความวา จงทําความเพียร
ไดแก อารัมภธาตุ (ความริเริ่ม).
บทวา นิกฺกมถ ความวา จงทําความเพียรใหยิ่ง ๆ ขึน้ ไป ไดแก
นิกกมธาตุ (การกาวออกไป) เพราะเปนผูกาวออกไปแลวจากอกุศลธรรมที่
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เปนฝายของความเกียจคราน. บทวา ยฺุเชถ พุทฺธสาสเน ความวา
เพราะเหตุที่อารัมภธาตุและนิกกมธาตุทั้งหลาย ยอมสมบูรณแกผูดํารงมั่นอยูใน
ธรรมทั้งหลายเหลานี้ คือ ความสํารวมในศีล ความเปนผูมีทวารอันคุมครอง
แลวในอินทรียทั้งหลาย ความเปนผูรูจักประมาณในการบริโภคและความรูตัว
อยางยิ่งได ก็ดวยสามารถแหงการประกอบความเพียรเนือง ๆ ฉะนั้น ทาน
ทั้งหลายที่เปนแลวอยางไร จงเปนผูขะมักเขมนในคําสั่งสอนของพระผูมีพระ
ภาคเจา กลาวคือสมถะและวิปสสนา หรือกลาวคือสีลสิกขาเปนตน.
บทวา ธุนาถ มจฺจโุ น เสน นฬาคารว กฺุชโร ความวา
ก็ทานทั้งหลายปฏิบัติอยูอยางนี้ จะกําจัด คือ ขยี้ อธิบายวา ทําลายไดซึ่งกลุม
กิเลส กลาวคือเสนาของพญามัจจุราชนั้น เพราะนําสัตวทั้งหลายไปสูอํานาจ
ของพญามัจจุราชซึ่งเปนใหญกวาโลกธาตุทั้ง ๓ ที่ไมมีกําลัง คือ มีกําลังทราม
อุปมาเสมือนชางเชือกที่ประกอบดวยกําลังวังชา พังเรือนที่สรางดวยไมออให
ทะลายไปในทันใดนั้นเอง.
อนึ่ง พระเถระเจา เมื่อจะแสดงแกผูทําความอุตสาหะในพระพุทธศาสนาอยางนี้วา ผูอยูคนเดียวเปนผูกาวลวงชาติทุกขได จึงไดกลาวคาถาที่ ๓
ไว ดวยคํามีอาทิวา โย อิมสุม.ึ คํานั้นเขาใจงายอยูแลวแล.
จบอรรถกถาอภิภูตเถรคาถา
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๑๔.โคตมเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระโคตมเถระ
[๓๒๐] ไดยินวา พระโคตมเถระไดภาษิตคาถาม ไว อยางนี้วา
อาตมาภาพเมื่อทองเที่ยวไปมา ไดไปสูนรกบาง
เปรตโลกบาง ชาติแลวชาติเลา แมในกําเนิดเดียรฉาน
ที่สุดแสนจะทนได อาตมาภาพก็อยูมานานมากมาย
หลายประการ และภพของมนุษย อาตมาภาพก็ได
ผานมามากแลว และไดไปสวรรคเปนครั้งเปนคราว
อาตมาภาพดํารงอยูในรูปภพบาง อรูปภพบาง อสัญญีภพบาง เนวสัญญีนาสัญญีภพบาง ภพทั้งหลาย
อาตมาภาพรูชัดแลว วาไมมีแกนสาร อันปจจัยปรุง
แตงขึน้ เปนของแปรปรวน กลับกลอก ถึงความ
แตกหัก ทําลายไปทุกเมื่อ ครั้นรูแจงภพนั้น อันเปน
ของเกิดในตนแลว อาตมาภาพจึงเปนผูมีสติ บรรลุ
สันติธรรมแลว.
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อรรถกถาโคตมเถรคาถา
คาถาของทานพระโคตมเถระ มีคําเรีมตนวา สสร. มีเรื่องเกิดขึ้น
อยางไร ?
ไดทราบวา ทานพระโคตมเถระ นี้ มีบญ
ุ ญาธิการไดทําไวแลว
ในพระพุทธเจาองคกอน ๆ ทําบุญในภพนั้น ๆ เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวา สิขี ปรินิพพานแลว ครัน้ เทวดาและคนทั้งหลายพากันบูชาเชิง
ตะกอน ก็ไดบูชาเชิงตะกอนดวยดอกจําปา ๘ ดอก
ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปมา ในเทวโลกและมนุษยโลก
มาในพุทธุปบาทกาลนี้ ถือกําเนิดในตระกูลศากยราชมีพระนามที่ไดกําหนดไว
โดยเฉพาะแลว ดวยสามารถแหงพระโคตรวา โคตมะนั่นเอง ทรงเจริญวัยแลว
ในคราวชุมนุมพระญาติของพระศาสดา ไดศรัทธาผนวชแลว บําเพ็ญวิปสสนา
กรรมฐาน ไดเปนพระอริยบุคคล ผูม ีอภิญญา ๖. ดวยเหตุนั้น ในอปทาน
ทานจึงไดกลาวไววา
เมื่อประชาชนพากันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ของพระผูมพี ระภาคเจา พระนามวา สุขี ผูทรง
เปนเผาพันธุของชาวโลก ขาพเจาไดโปรยดอกจําปา
๘ ดอกบูชาเชิงตะกอน ในกัปที่ ๓ นับถอยหลัง
แตกัปนี้ไป เพราะเหตุที่ขาพเจา ไดโปรยดอกไมบูชา
จึงไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาเชิงตะกอน.
กิเลสทั้งหลายขาพเจาเผาแลว ฯ ล ฯ คําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา ขาพเจาไดบําเพ็ญแลว.
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อนึ่ง ทานครั้นเปนพระอริยบุคคลผูมีอภิญญา ๖ แลว เมื่อพักผอน
อยูดวยวิมุตติสุข วันหนึ่ง ถูกพระญาติทั้งหลายตรัสถามวา เหตุไฉน ทานจึง
ละทิ้งพวกเราไปบรรพชา เมื่อจะประกาศทุกขที่ตนไดเสวยแลวในสงสาร
นั่นแหละ และนิพพานสุขที่ตนไดบรรลุในปจจุบัน จึงไดแสดงธรรมถวาย
พระญาติเหลานั้นดวยคาถา ๓ คาถาวา
อาตมาภาพเมื่อทองเที่ยวไปมา ไดไปสูนรกบาง
ไปสูเปรตโลกบาง ชาติแลวชาติเลา แมในกําเนิด
เดียรฉานที่สุดแสนจะทนได อาตมาภาพก็อยูมานาน
มากมายหลายประการ และภพของมนุษย อาตมาภาพ
ก็ไดผานมามากแลว และไดไปสวรรคเปนครั้งเปน
คราว อาตมาภาพดํารงอยูในรูปภพบาง อรูปภพบาง
อสัญญีภพบางเนวสัญญานาสัญญีภพบาง ภพทั้งหลาย
อาตมาภาพรูชัดแลววาไมมีแกนสาร อันปจจัยปรุง
แตงขึน้ เปนของแปรปรวน กลับกลอก ถึงความ
แตกหักทําลายไปทุกเมื่อ ครั้นรูแ จงภพนั้น อันเปน
ของเกิดในตนแลว อาตมาภาพจึงเปนผูมีสติบรรลุ
สันติธรรมแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สสร ความวา ทองเที่ยวไปมาใน
สงสารที่ไมมีเบื้องตน อธิบายวา ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ ดวยสามารถแหงการ
จุติและอุบัติขึ้นในคติทั้ง ๕ ดวยกรรมและกิเลสทั้งหลาย. หิ ศัพท เปนเพียง
บทวา นิริย อคจฺฉิสฺส ความวา เขาถึงนรกใหญทั้ง ๘ ขุม มี
สัญชีวนรกเปนตน และอุสสทนรก ๑๖ ขุม มีกกุ กุฬนรกเปนตน ดวยสามารถ
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แหงปฏิสนธิ. คําวา ปุนปฺปุน นี้ ก็ควรนํามา (ประกอบ) ในคําวา นิริย
อคจฺฉิสฺส นีด้ วย.
บทวา เปตโลก ไดแก เปรตวิสัย อธิบายวา ไดแก อัตภาพเปรต
มีขุปปปาสาเปรตเปนตน.
บทวา อาคม ไดแก เขาถึงคือเกิดขึ้นดวยสามารถแหงปฏิสนธิ.
บทวา ปุนปฺปุน ไดแก ไป ๆ มา ๆ.
บทวา ทุกขฺ มมฺหิป ความวา แมที่สุดแสนจะทนได เพราะทุกข
ทั้งหลายมีการโบยดวยหวายที่แข็งและปฏักที่คมเปนตน. ก็คําวา ทุกฺขมมฺหิป นี้ ทานกลาวไวดวยสามารถแหงลิงควิปลาส (คือเปนทุกฺขมายป เพราะ
เปนวิเสสนะของติรจฺฉานโยนย). บทวา ติรจฺฉานโยนิย ไดแก ในกําเนิด
เดียรฉาน แยกประเภทเปนเนื้อและนกเปนตน.
บทวา เนกธา หิ ความวา อาตมาภาพอยูมาเนิ่นนานแลว คือ
ตลอดกาลยึดยาวนานแลว มากมายหลายประการ ทั้งดวยสามารถแหงสัตว
๔ เทา มีอูฐ โค และแพะเปนตน ทั้งดวยสามารถแหงสัตวมีปกทั้งหลายมีกา
นกตระกุมและเหยี่ยวเปนตน และหลายวาระดวยกัน คือ เสวยทุกขดวยอํานาจ
แหงภัยมีความมีใจหวาดสะดุงเปนตนเนืองนิจ เพื่อแสดงใหเห็นวา สัตวที่เกิด
ในกําเนิดเดียรฉานวกกลับไปกลับมา ในกําเนิดเดียรฉานนั้นนั่นเองนานเทานาน
เพราะงมงายมาก ทานจึงไดกลาวคําวา จิร ไวในที่นี้.
บทวา มานุโสป จ ภโวภิราธิโต ความวา ถึงอัตภาพมนุษย
อาตมาภาพก็ชอบใจมาแลว คือสําเร็จมาแลว ไดแก เผชิญมาแลวดวยกุศลกรรม
เชนนั้นประชุมกันเปนเหตุ. ในเรื่องนี้ควรยกญาณกัจฉโปปมสูตรมาเปน
อุทาหรณ.
บทวา สคฺคกายมคม สกึ สกึ ความวา อาตมาภาพไดเขาถึง
ฝูงทวยเทพชั้นกามาพจร กลาวคือการไปสูสวรรค ดวยสามารถแหงการเกิดขึ้น
เปนครั้งเปนคราว คือ บางกาลบางสมัย.
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บทวา รูปธาตุสุ ไดแก ในรูปภพมีภวัคคพรหมที่เปนปุถุชน เปน
ที่สุด.
บทวา อรูปธาตุสุ ไดแก ในอรูปภพทั้งหลาย.
บทวา นาสฺิสุ อสฺิสุฏิต ความวา ไมใชเพียงแตเกิดขึ้น
ในรูปภพและอรูปภพลวน ๆ เทานั้น โดยที่แทแลวในเนวสัญญีนาสัญญีภพ
และในอสัญญีภพ ก็เกิดขึ้นสถิตอยูแลว. ควรนําบทวา มยา (อันเรา) มา
ประกอบเขาดวย. ก็ดวยศัพทวา เนวสัญญี ในคาถานี้ทานถือเอาอสัญญีภพ
ดวย พึงทราบวา ถึงแมวา ภพทั้ง ๒ เหลานี้ ทานถือเอาดวยศัพทวา รูปธาตุ
และอธูปธาตุ แตวา สัตวเหลาใดที่เปนภายนอกจากนี้ มีความสําคัญในภพ
นั้นวา เที่ยงแท และมีความสําคัญวา เปนความหลุดพนในภพ เพื่อแสดงให
เห็นถึงความที่ความสําคัญนั้นของสัตวเหลานั้นวาผิด ทานจึงไดถือเอาแยก
ออกไปตางหาก.
พระเถระเจาครั้นแสดงการเสวยวัฏทุกขของตนในสงสารที่ไมมีเบื้องตน
เพราะความที่ทานตัดขาดมูลรากของภพ ดวยคาถา ๒ คาถาอยางนี้แลว บัดนี้
เมื่อจะแสดงการะสวยวิวัฏสุข (ความสุขในวิวัฏฏะ) จึงไดกลาวคาถาที่ ๓ ไว
โดยนัยมีอาทิวา สมฺภวา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมฺภวา ไดแก ภพทั้งหลาย เพราะวา
ภพทั้งหลายมีกามภพเปนตนเทานั้น มีอยูโดยการชุมนุมแหงเหตุปจจัย เพราะ
ฉะนั้น ในคาถานี้ ภพทานจึงกลาววา สัมภวะ.
บทวา สุวิทิตา ความวา รูดีแลวดวยมรรคปญญา ที่ประกอบดวย
วิปสสนาปญญา.
คําวา อสารกา เปนตน เปนคําแสดงถึงอาการที่ทานเหลานั้นรูดี
แลว.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาที่ 318

บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสารกา ความวา เวน จากสาระมีสาระ
คือ เที่ยงเปนตน.
บทวา สงฺขตา ความวา อันปจจัยทั้งหลาย ประมวลปรุงแตงขึ้น.
บทวา ปจลิตา ความวา หวั่นไหวไปโดยประการ (ตาง ๆ) คือ
ไมตั้งอยูมั่นคงแลว เพราะความเกิดและความแกเปนตน เหตุที่ถูกปจจัยปรุง
แตงนั่นเอง.
บทวา สเทริตา ความวา หวั่นไหวแลว คือ เปนของต่ําชาเพราะ
แตกทําลายไป ไดแก ถึงความแตกหักไป อธิบายวา พังทะลายไปทุกเมื่อ
คือ ตลอดกาลทุกเมื่อ.
บทวา ต วิทิตฺวา มหมตฺตสมฺภว ความวา ขาพเจาครั้นรูขอนั้น
คือ สภาพที่ถูกปรุงแตง ตามที่กลาวมาแลวอันเกิดในตน คือ สมภพแลวใน
ตน ไดแก ทีเ่ นื่องดวยตน ไมเนื่องดวยผูอื่น โดยเปนอิสระเปนตน ดวย
อํานาจการบรรลุดวยการกําหนดรูแลว จึงเปนผูมีสติ ดวยสติที่สัมปยุตดวย
มรรคปญญา ไดบรรลุ คือ ถึงทับ ไดแก ถึงแลวโดยลําดับ ซึ่งสันติธรรม
นั่นแหละ คือ พระนิพพานนั่นเองที่เปนปฏิปกษตอสังขตธรรมนั้น. พระเถรเจาไดพยากรณพระอรหัตผล แกพระญาติเหลานั้น ดวยธรรมเทศนาที่
สําคัญโดยประการดังที่พรรณนามานี้.
จบอรรถกถาโคตมเถรคาถา
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๑๕. หาริตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระหาริตเถระ
[๓๒๑] ไดยินวา พระหาริตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ผูใดมุงจะทํางานที่ควรทํากอน ไพลไปทําใน
ภายหลัง ผูนั้นยอมพลาดจากฐานะ อันนํามาซึ่งความ
สุข และยอมเดือดรอนในภายหลัง. งานใดควรทํา ก็
พึงพูดถึงแตงานนั้นเถิด งานใดไมควรทํา ก็ไมควร
พูดถึงงานนั้น คนไมทํามีแตพูด บัณฑิตทั้งหลาย
ก็รูทัน. พระนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดง
แลว เปนสุขจริงหนอ ไมมีความโศก ปราศจากธุลี
คือกิเลส เปนธรรมเกษม เปนที่ดับทุกข ดังนี้.
อรรถกถาหาริตเถรคาถา
คาถาของทานพระหาริตเถระ มีคําเริ่มตนวา โย ปุพฺเพ กรณียานิ. มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
แมทานพระหาริตเถระ นั้น เกิดแลว ในคฤหาสนของผูมีสกุล
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมตตระ รูเดียงสา
แลว เมื่อพระศาสดา ปรินิพพานแลว เมื่อประชาชนพากันบูชาที่เชิงตะกอน
ของพระองค ไดทําการบูชาดวยของหอม.
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ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปมา ในเทวโลกและมนุษยโลก
มาในพุทธุปบาทกาล ไดเกิดในตระกูลพราหมณ มีนามวา หาริตะ เจริญ
วัยแลว อาศัยความถือตัวเพราะชาติ จึงรองเรียกคนอื่น ดวยวาทะวา คนถอย
ถึงบวชแลว ก็ไมเลิกละการรองเรียกวา คนถอย เพราะพระพฤติมานานแลว
อยูมาวันหนึ่ง ทานไดฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา เกิดความสลดใจ เริ่ม
ตั้งวิปสสนากรรมฐาน ตรวจตราดูความเปนไปแหงจิตของตน ไดเห็นจิตถูก
มานะและอุทธัจจะยึดแลว จึงละทิ้งมานะและอุทธัจจะ ยังวิปสสนาใหกาว
หนาขึ้นไปแลว ไดบรรลุพระอรหัตผล. ดวยเหตุนั้น ในอปทาน ทานจึงได
กลาวไววา
เมื่อมหาชนทําเชิงตะกอน นําของหอมนานา
ชนิดมา ขาพเจามีจิตเลื่อมใส ดีใจ ไดบูชาดวยของ
หอมกํามือ ๑ ในกัปที่แสน นับถอยหลัง แตกัปนี้ไป
เพราะเหตุที่ขาพเจาไดบูชาเชิงตะกอน จึงไมรูจักทุคติ
เลย นีเ้ ปนผลแหงการบูชาเชิงตะกอน. กิเลสทั้งหลาย
ขาพเจาเผาแลว ฯลฯ คําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติแลว.
อนึ่ง ทานครั้นเปนพระอรหันตแลว เมื่อเสวยวิมุตติสุข ไดพยากรณ
พระอรหัตผล โดยการใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลายโดยตรง ดวยคาถา ๓
คาถา วา
ผูใดมุงจะทํางานที่ควรทํากอน ไพลไปทําในภาย
หลัง ผูนั้นยอมพลาดจากฐานะ อันนํามาซึง่ ความสุข
และยอมเดือดรอนในภายหลัง. งานใดควรทํา ก็พึง
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พูดถึงแตงานนั้นเถิด งานใดไมควรทํา ก็ไมควรพูด
ถึงงานนั้น คนไมทํามีแตพูด บัณฑิตทั้งหลายก็รูทัน.
พระนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงแลว
เปนสุขจริงหนอ ไมมีความโศก ปราศจากธุลีคือกิเลส
เปนธรรมเกษมเปนที่ดับทุกข ดังนี้.
เนื้อความของคาถาเหลานั้น ไดกลาวไวในหนหลังแลวแล.
จบอรรถกถาหาริตเถรคาถา

๑๖. วิมลเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระวิมลเถระ
[๓๒๒] ไดยินวา พระวิมลเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
บุคคลผูปรารถนาความสุขอันถาวร ควรเวนบาป
มิตร คบหาแตบุคคลผูสูงสุด และควรตั้งอยูในโอวาท
ของทาน. คนเกาะไมเล็ก ๆ ตองจมอยูใ น
หวงมหรรณพ ฉันใด คนแมดํารงชีพอยางดี แต
อาศัยคนเกียจคราน ก็ตองจมอยูใน (ในวัฏสงสาร)
ฉันนัน้ เพราะฉะนั้น จึงควรเวนคนเกียจคราน มี
ความเพียรเลวทราม ควรอยูรว มกับบัณฑิตทั้งหลาย
ผูสงัดเปนอริยะ มีใจเด็ดเดี่ยว เขาฌานเปนปกติ
ปรารภความเพียรเปนนิจ.
จบวรรคที่ ๑
จบติกนิบาต
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อรรถกถาวิมลเถรคาถา
คาถาของทานพระวิมลเถระ มีคําเริ่มตนวา ปาปมิตฺเต. มีเรื่อง
เกิดขึ้นอยางไร ?
แมทานพระวิมลเถระ นี้ มีบญ
ุ ญาธิการไดทําไวแลว ในพระพุทธเจาองคกอน ๆ เมื่อสั่งสมบุญที่เปนอุปนิสัยแหงวิวัฏฏะ ในภพนั้น ๆ
มาในกาลของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา ปทุมุตตระ ไดเกิด
ในคฤหาสนของผูมีตระกูล รูเดียงสาแลว เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว วัน
เลนสนุกสนานผานไปแลว เมื่ออุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย รับเอาพระพุทธสรีระไปสูที่ถวายพระเพลิง รําลึกถึงพระคุณของพระศาสดาแลว มีจิตเลื่อมใส
ไดทําการบูชา ดวยดอกมะลิ.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานไดทองเที่ยวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก
มาในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดเกิดในตระกูลพราหมณ ในเมืองพาราณสี มีชื่อ
วา วิมละ เจริญวัยแลว อาศัยทานโสมมิตเถระ บวชในพระศาสนา ถูก
ทานพระโสมมิตเถระนั่นเอง กระตุนเตือน เริ่มบําเพ็ญวิปสสนา ไมชานัก
ก็ไดบรรลุพระอรหัตผล. ดวยเหตุนั้น ทานจึงไดกลาวไวในอปทานวา
เมื่อกลองดังกระหึ่มขึ้น ในเมื่อชนทั้งหลาย นํา
พระพุทธสรีระออกไป ขาพเจามีจิตเลื่อมใส ดีใจ ได
บูชาดวยดอกไมโลทแดง ในกัปทีแ่ สนแตกัปนี้ เพราะ
เหตุที่ขา พเจาบูชาดวยดอกไม จึงไมรูจักทุคติเลย
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นี้เปนผลของการบูชาพระพุทธสรีระ. กิเลสทั้งหลาย
ขาพเจาเผาแลว ฯลฯ คําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ขาพเจาปฏิบัติแลว.
อนึ่ง ทานครั้นบรรลุพระอรหัตผลแลว เมื่อจะใหโอวาทแกภิกษุผู
เปนสหายของตน ไดภาษิตคาถาไว ๓ คาถาวา
บุคคลปรารถนาความสุขอันถาวร ควรเวนบาป
มิตร คบหาแตบุคคลผูสูงสุด และควรตั้งอยูในโอวาท
ของทาน. คนเกาะไมเล็ก ๆ ตองจมลงในหวง
มหรรณพ ฉันใด คนแมดํารงชีพอยางดี แตอาศัย
คนเกียจคราน ก็ตองจมอยู (ในวัฏสงสาร) ฉันนั้น
เพราะฉะนั้น จึงควรเวนคนเกียจคราน มีความเพียร
เลวทราม ควรอยูร ว มกับบัณฑิตทั้งหลาย ผูสงัดเปน
อริยะ มีใจเด็ดเดี่ยว เขาฌานเปนปกติ ปรารภความ
เพียรเปนนิจ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาปมิตฺเต ไดแก ผูไมเปนกัลยาณมิตร
คือ ผูไมใชสัตบุรุษ มีความเพียรเสื่อมแลว.
บทวา วิวชฺเชตฺวา ความวา เวนบาปมิตรนั้นแตไกล โดยการ ไม
คบหา.
บทวา ภเชยฺยุตฺตมปุคฺคล ความวา ควรสองเสพกัลยาณมิตร
ที่เปนสัตบุรุษเปนบัณฑิต ดวยการรับเอาโอวาทานุสาสนี.
บทวา โอวาเท จสฺส ติฏเยฺย ความวา ควรตั้งอยูในโอวาท
ของกัลยาณมิตรนั้น โดยการปฏิบัติ ตามที่สอน คือตามที่อนุศาสน.
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บทวา ปฏเนฺ โต ไดแก จํานงอยู.
บทวา อจล สุข ไดแก ทั้งนิพพานสุข ทั้งผลสุข. ดวยวา ความสุข
นั้นทานเรียก อจละ เพราะเปนความสุขไมกําเริบ. คําที่เหลือ มีเนื้อความ
ดังกลาวมาแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาวิมลเถรคาถา
จบภาค ๑

ในติกนิบาตนี้ รวมพระเถระได ๑๖ รูป คือ
๑. พระอังคณิกภารทวาชเถระ ๒. พระปจจยเถระ ๓. พระพากุล
เถระ ๔. พระธนิยเถระ ๕. พระมาตังคบุตรเถระ ๖. พระขุชชโสภิตเถระ
๗. พระวารณเถระ ๘. พระปสสิกเถระ ๙. พระยโสชเถระ ๑๐. พระสาฏิมัตติกเถระ ๑๑. พระอุบาลีเถระ ๑๒. พระอุตตรปาลเถระ ๑๓. พระ
อภิภูตเถระ ๑๔. พระโคตมเถระ ๑๕. พระหาริตเถระ ๑๖. พระวิมลเถระ
เปนคาถาที่ทานรจนาไวรวม ๔๘ คาถา ฉะนี้แล และอรรถกถา.

