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                              พระสตุตันตปฎก 

                   ขุททกนิกาย  เถรีคาถา๑       

                                เลมท่ี  ๒  ภาคที่  ๔ 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 

                               เถรคีาถา  เอกนิบาต 
                     วาดวยคาถาตาง ๆ ในเอกนิบาต 
                               ๑.  อญัญตราเถรีคาถา 
            [๔๐๒]  ไดยินวา  ภิกษุณีเถรอีงคหน่ึงไมปรากฏชื่อไดภาษิตคาถาไว 
อยางนี้วา :- 
                    ดูกอนพระเถรี  ทานจงเอาทอนผาทําจีวรนุงหม 
          แลวพักผอนใหสบายเถิด  เพราะราคะของทานสงบ 
          แลว  เหมือนผักดองแหงอยูในหมอ. 
                               จบอัญญตราเถรีคาถา 
๑. บาลีเลมท่ี  ๒๖  
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                                          ปรมัตถทีปนี  

                    อรรถกถาขุททกนิกาย  เถรีคาถา 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 

                                 อรรถกถาเอกนิบาต 
                           ๑. อรรถกถาอัญญตราเถรีคาถา 
            ในเอกนิบาตมีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
            บัดนี ้ ถึงโอกาสท่ีจะพรรณนาเน้ือความเถรีคาถาตามลําดับแลว  เพราะ 
ในเถรีคาถาน้ัน      เมื่อไดพรรณนาเนื้อความประกาศประการท่ีเหลาภิกษุณีได 
บรรพชาและอุปสมบทแตตนนั้นในที่นี้     การชี้แจงอัตถุปตติเหตุเกิดข้ึนของ 
คาถาท้ังหลายในเรื่องนั้น ๆ  ยอมทําไดงายและปรากฏชัด  ฉะน้ัน  เพ่ือประกาศ 
ความน้ัน   พึงทราบอนุปุพพีกถาต้ังแตตนโดยยอดังตอไปนี้ :- 
            ความยอวา    พระโลกนาถศาสดาพระองคนี้ทรงประชุมองคแปดที่ตรัส 
ไวโดยนัยวา  มนุสฺสตฺต  ลิงฺคสมฺปตฺติ  ความเปนมนุษย  ความสมบูรณดวย 
เพศเปนตน      สรางมหาภินิหารแทบบาทมูลของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
ทีปงกร    ทรงบําเพ็ญบารมี   ๓๐  ทัศ    ไดพยากรณในสํานักของพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย  ๒๔ พระองค   ทรงบําเพ็ญบารมีโดยลําดับ   ถึงยอดแหงญาตัตถจริยา 
และโลกัตถจริยา    บังเกิดในภพชั้นดุสิต    ดํารงอยูในภพชั้นดุสิตน้ันตลอดอายุ 
เทวดาในหม่ืนจักรวาลอาราธนาใหอุบัติเปนมนุษย   เพ่ือเปนพระพุทธเจา ดวย 
คําวา  
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                ขาแตมหาวีระ      ไดเวลาท่ีพระองคจะเสด็จ 
          อบุัติในพระครรภพระมารดา     ตรัสรูอมตบท   ยัง   
          มนุษยโลกพรอมเทวโลกใหขามโอฆสงสารแลว. 
            ทรงประทานปฏิญญาแกเทวดาเหลาน้ัน  แลวทรงทําปญจมหาวิโลกนะ 
ทรงมีพระสติสัมปชัญญะเสด็จลงสูพระครรภพระมารดา     ในพระตําหนักของ 
พระเจาสุทโธทนมหาราช ในศากยราชตระกูล  ทรงมีพระสติสัมปชัญญะอยูใน 
พระครรภนั้น   ๑๐  เดือน   ทรงมีพระสติสัมปชัญญะเสด็จออกจากพระครรภได 
พระอภิชาติที่ลุมพินีวัน    ไดรับการดแูลอยางดีดวยการดูแลท่ียิง่ใหญ    ต้ังตน 
แตจัดพ่ีเลี้ยงไวหลายเหลา   ทรงเจริญวัยโดยลําดับ   แวดลอมไปดวยนักฟอนรํา 
หลายชนิด     ในปราสาทสามหลัง     เสวยสมบัติดุจเทวดา    ทรงสลดพระทัย 
เพราะเห็นคนแก   คนเจ็บ   และคนตาย    ทรงเห็นโทษในกามและอานิสงสใน 
เนกขัมมะ  เพราะญาณแกกลา  ในวันที่ราหุลกุมารประสูติ   พระองคมีนายฉันนะ 
เปนสหาย  ทรงกัณฐกอัศวราช   เสด็จออกมหาภิเนษกรมณยามเที่ยงคืน  ทาง 
ประตูที่เหลาเทวดาเปดถวาย    เสด็จผานแควนที่มีพระราชาปกครองสามแควน 
ในราตรีนั้นเอง   เสด็จถึงฝงอโนมานที   ทรงรับธงชัยของพระอรหัตท่ีฆฏิการ- 
มหาพรหมนํามาถวาย  ทรงบรรพชาเปนผูถึงพรอมดวยอากัปกิริยาเหมือนพระ - 
เถระ  ๖๐  พรรษาในขณะน้ันนั่นเอง,     เสด็จถึงกรุงราชคฤหโดยลําดับดวยพระ 
อิริยาบถนาเลื่อมใส    เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤหนั้นแลว   ประทับนั่ง 
เสวยบิณฑบาตท่ีเง้ือมเขาปณฑวะ   พระเจาพิมพิสารราชาของชาวมคธทรง 
เชื้อเชิญใหครองราชสมบัติ   (รวมกับพระองค)  ทรงปฏิเสธเรื่องนั้น    เสด็จไป 
อารามของทานภัคควะ   ทรงศึกษาลัทธิของทานภัคควะนั้น    จากน้ันทรงศึกษา 
ลัทธิของทานอาฬารดาบสและทานอุทกดาบส    ไมทรงพอพระทัยลัทธิทัง้หมด  
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นั้น   เสด็จไปยังตําบลอุรุเวลาตามลําดับ   ทรงบําเพ็ญทุกกรกริยิาอยู   ๖ ป   ที่  
ตําบลน้ัน  ทรงทราบวาทุกกรกิรยิานั้นไมทําใหตรัสรูอริยธรรมได   มีพระดําริ 
วา    นี้ไมใชทางตรัสรู   ทรงนําอาหารหยาบมาบํารุงกําลังอยูสองสามวัน   ใน 
วันวิสาขบุณมี    เสวยโภชนะอยางประเสริฐ   (มธปุายาส)   ทีน่างสุชาดาถวาย 
แลวทรงลอยถาดทองทวนกระแสนํ้าในแมน้ํา   (เนรัญชรา)    ทรงลงความเห็น 
ในที่สุดวา  เราจักตรัสรูในวันนี้   เวลาเย็นพญากาฬนาคราชสรรเสริญพระคุณ 
เสด็จข้ึนโพธิมณฑล   ผินพระพักตรไปยังปาจีนโลกธาตุประทับนั่งเหนืออปรา- 
ชิตบัลลังกอันเปนฐานะไมหว่ันไหว        ทรงตั้งความเพียรประกอบดวยองคสี่ 
ทรงกําจัดกองทัพมารไดในเม่ือพระอาทิตยยังไมทันอัสดงคตเลย     ปฐมยาม 
ทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   มชัฌิมยามทรงบรรล ุทิพยจักษุญาณ 
(จุตูปปาตญาณ)  ปจฉิมยามทรงหย่ังญาณลงในปฏิจจสมุปบาท  พิจารณาปจจ- 
ยาการท้ังอนุโลมและปฏโิลมเจริญวิปสสนา     ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิ- 
ญาณ    อันไมสาธารณแกผูอ่ืน   ที่พระพุทธเจาท้ังปวงบรรลุกนัแลว   ทรงเขา 
ผลสมาบัติ     มีพระนิพพานเปนอารมณ   เปนเวลา ๗ วัน   ที่โพธิมณฑลนั้น 
แหละ   ทรงใหเวลาลวงไปที่โพธิมณฑลนั่นเอง   อีกหลายสัปดาหโดยนัยนั้นแล 
เสวยโภชนะคลุกน้ําผ้ึงที่โคนตนราชายตนะไมเกด   ประทัปนั่งท่ีโคนตนอชปาล 
นิโครธอีก   ทรงพิจารณาความท่ีธรรมเปนเรื่องลึกซึ้งตามธรรมดา   ทาวมหา- 
พรหมมาอาราธนาในเม่ือพระองคมีพระทัยนอมไปเพ่ือความขวนขวายนอย (คิด 
จะไมสอน)   ทรงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ   ทรงเห็นเหลาสัตวชนิดมีอินทรีย 
แกกลาก็มี   มีอินทรียออนก็มี   เปนตน   ทรงทําปฏิญญากับทาวมหาพรหมท่ี 
จะแสดงธรรม   ทรงรําพึงวา   ควรจะแสดงธรรมแกใครกอนหนอ    ทรงทราบ 
วา  ทานอาฬารดาบสและทานอุทกดาบสตายเสียแลว   มีพระดาํริวา  ภิกษุ 
ปญจวัคคียที่บํารุงรับใชเรา    ซึ่งกําลังบําเพ็ญเพียรอยางเด็ดเด่ียว   เปนผูมีอุปการะ  
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แกเรามากแท      อยากระนั้นเลย       เราพึงแสดงธรรมแกภิกษุปญจวัคคียเหลา 
นั้นกอน   ในวันอาสาฬหบุณมี  เสด็จพุทธดําเนินจากมหาโพธิมุงกรุงพาราณสี 
ระยะทาง  ๑๘  โยชน     ทรงพบกับอุปกาชีวกในระหวางทาง     เสด็จถึงปา 
อิสิปตนะตามลําดับ ทรงทําความเขาใจกะพระปญจวัคคียที่ปาอิสิปตนะน้ัน  ทรง 
ใหพระพรหม ๑๘ โกฏิมพีระอัญญาโกณฑัญญะเปนประมุข     ดื่มอมตธรรม 
ดวยเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร     โดยนัยเปนตนวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   
สุดโตงสองอยางเหลาน้ัน   อันบรรพชิตไมพึงเสพ   ดังน้ี. 
            ในวันแรม ๑  คํ่า  ทรงใหพระภัททิยเถระต้ังอยูในโสดาปตติผล. 
            วันแรม ๒  คํ่า   ทรงใหพระวัปปเถระต้ังอยูในโสดาปตติผล. 
            วันแรม ๓  คํ่า   ทรงใหพระมหานามเถระต้ังอยูในโสดาปตติผล. 
            วันแรม ๔ คํ่า    ทรงใหพระอัสสชิเถระต้ังอยูในโสดาปตติผล. 
            อน่ึงในวันแรม ๕  คํ่า   ทรงใหพระปญจวัคคียทั้งหมดต้ังอยูในพระ 
อรหัตดวยเทศนาอนัตตลักขณสูตร. 
            ตอจากนั้นทรงใหมหาชนหย่ังลงสูอริยภูมิ   อยางนี้คือ  บุรุษ ๕๕ คน 
มียสกุลบุตรเปนประมุข     ภัททวัคคียกุมารประมาณ  ๓๐  คนที่ไรฝาย 
ปุราณชฎิลประมาณพันคนที่หินราบ คยาสีสประเทศ  ที่ใหมหาชน  ๑๑ นหตุ 
มีพระเจาพิมพิสารเปนประมุข    ต้ังอยูในโสดาปตติผล   ใหมหาชน  ๑ นหุต  
ต้ังอยูในสรณะสาม  ทรงรับพระเวฬุวันแลว ประทับอยูในพระเวฬุวันนั้น  ทรง 
ต้ัง    พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ  ผูบรรลปุฐมมรรคโดยการนําของ 
พระอัสสชิเถระ        ลาอาจารยสญชัยเขามายังสํานักของพระองคพรอมดวย 
บริวาร  ทําใหแจงผลอันเลิศบรรลุที่สดุแหงสาวกบารมีญาณแลวไวในตําแหนง 
สาวกผูเลิศ   เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุตามคําเชื้อเชิญของพระกาฬุทายีเถระ    ทรง 
ทรมานหมูพระญาติผูกระดางเพราะมานะ  ดวยยมกปาฏิหาริย   ทรงใหพระชนก  
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ต้ังอยูในอนาคามิผล  และใหพระมหาปชาบดีต้ังอยูในโสดาปตติผล  ทรงให 
นันทกุมารและราหุลกุมารบรรพชา   แลวเสด็จกลับมายังกรุงราชคฤหอีก.  
            สมัยตอมา   เมื่อพระศาสดาเสด็จเขาอาศัย    กรุงเวสาลี   ประทับอยูที่ 
กูฏาคารศาลา    พระเจาสุทโธทนมหาราช    ทรงทําใหแจงซ่ึงพระอรหัต  
ปรินิพพานภายใตเศวตฉัตรนั่นเอง.  ครั้งน้ัน   พระมหาปชาบดีโคตมี   ไดเกิด  
ความคิดที่จะบรรพชา  ลาํดับนั้น   เหลาหญิงบาทบริจาริกาของกุมาร  ๕๐๐  คน 
ที่ออกบวชในเวลาจบเทศนา   กลหวิวาทสูตร   ทีร่ิมฝงแมน้ําโรหิณี   ได 
พรอมใจกันไปเฝาพระมหาปชาบดี    ทุกคนทูลวา    จักบวชในสํานักของพระ- 
ศาสดา   ต้ังใหพระมหาปชาบดีเปนหัวหนาประสงคจะไปเฝาพระศาสดา   ก็พระ 
มหาปชาบดีนี้      เมื่อกอนไดทูลขอบรรพชากะพระศาสดาครั้งหน่ึงแลวไมได 
ฉะน้ันจึงรับสั่งใหเรียกกัลบกมาปลงพระเกสาแลวครองผากาสายะ     พาสากิยานี 
เหลาน้ันทั้งหมดไปกรุงเวสาลี   ขอรองพระอานนทเถระใหออนวอนพระทศพล 
จึงไดบรรพชาและอุปสมบทดวยการรับครุธรรม ๘ ประการ  แมสากิยานีนอกน้ี 
ทั้งหมดก็ไดอุปสมบทพรอมกัน . 
            นี้เปนความยอในเรื่องนี้    สวนเรื่องนี้โดยพิสดาร   มาแลวในบาลีนั้น  ๆ 
ทั้งน้ัน. 
            พระมหาปชาบดีอุปสมบทอยางนี้แลว     เขาเฝาพระศาสดา    ถวาย 
บังคมแลวยืนอยู ณ ที่สมควรแหงหน่ึง  ครั้งน้ัน    พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก 
พระมหาปชาบดีนั้น    พระนางนั้นเรียนกัมมัฏฐานในสํานักของพระศาสดา   ได 
บรรลุพระอรหัต   ภิกษุณี  ๕๐๐  ที่เหลือไดบรรลุพระอรหัตในเวลาจบนันทโก- 
วาทสูตร   เมือ่ภิกษุณีสงฆต้ังม่ันดีเปนปกแผนอยางนี้แลว   เหลาหญิงมีตระกูล 
สะใภของตระกูล   และกมุาริกาในตระกูลทั้งหลาย    ในคามนิคมชนบทและราช 
ธานีนั้น  ๆ   ไดฟงความท่ีพระพุทธเจาเปนผูตรัสรูดีแลว     ความท่ีพระธรรม  
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เปนพระธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสดีแลว  และความท่ีพระสงฆเปนผูปฏิบัติดีแลว 
มีความเลื่อมใสในพระศาสนาเปนอยางยิ่ง  และเกิดความสังเวชในสังสารวัฏ  จึง 
ขออนุญาตสามี  บิดามารดา   และญาติของตน ๆ  บวชถวายชีวิตในพระศาสนา 
และครั้นบวชแลวเปนผูถงึพรอมดวยศีลและอาจาระ   ไดรับโอวาทในสํานักของ 
พระศาสดาดวยของพระเถระเหลานั้นดวย    เพียรพยายามอยู    ไมนานนักก็ได 
บรรลุพระอรหัต     ก็คาถาท้ังหลายท่ีพระเถรีภาษิตในที่นั้น ๆ  ดวยอํานาจเปลง   
อุทานเปนตนเหลาน้ัน  ภายหลังพระสังคีติกาจารยทั้งหลายรวมกันยกข้ึนสูสังคีติ 
จัดเปนเอกนิบาตเปนตน  คาถาเหลาน้ีชื่อเถรีคาถา   การแบงคาถาเหลาน้ันเปน 
นิบาตเปนตน    ไดกลาวไวแลวใหหนหลังน่ันแล  บรรดานิบาตเหลาน้ัน    เอก 
นิบาตเปนนิบาตแรก   แมในเอกนิบาตนั้น   คาถาน้ีวา 
              ดูกอนพระเถรี      ทานจงเอาทอนผาทําจีวร 
          นุงหม     แลวพักผอนใหสบายเถิด   เพราะราคะของ 
          ทานสงบแลว   เหมือนผักดองแหงอยูในหมอ  ดังน้ี 
เปนคาถาแรก   คาถาน้ันเกิดข้ึนอยางไร 
            เลากนัมาวา    ในอดีตกาล    กลุธิดาคนหน่ึงเลื่อมใสยิ่งในพระศาสนา 
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาพระนามโกนาคมนะ  นิมนตพระศาสดา  ในวันที่ 
สองใหสรางมณฑปกิ่งไม  ลาดทราย   ผูกเพดานขางบน  บูชาดวยของหอมและ 
ดอกไมเปนตนแลวใหคนไปกราบทูลกาลแดพระศาสดา    พระศาสดาเสด็จไปท่ี  
มณฑปน้ัน   ประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไว   กลุธิดาน้ันถวายบังคมพระผูมี- 
พระภาคเจา     อังคาสดวยของเค้ียวของบริโภคอยางประณีตแลวใหพระผูมีพระ 
ภาคเจาผูเสวยเสร็จลดพระหัตถลงจากบาตร  ครองไตรจีวร  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงอนุโมทนาแกนางแลวเสด็จหลีกไป   กุลธิดาน้ันทําบุญตลอดอายุ   เวลาส้ิน  
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อายุบังเกิดในเทวโลก ทองเท่ียวอยูในสุคติภูมิทั้งหลายนั่นเองตลอด ๑ พุทธันดร 
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาพระนามกัสสปะ  บังเกิดในตระกูลคฤหบดี  พอรู 
เดียงสาก็เกิดความสังเวชในสังสารวัฏ จึงบรรพชาอุปสมบทในพระศาสนา บวช 
เปนภิกษุณีอยูสองหม่ืนป    ตายท้ังท่ีเปนปุถุชนบังเกิดในสวรรค  เสวยสมบัติใน 
สวรรคตลอด  ๑  พุทธันดรบังเกิดในตระกูลกษัตริยมหาศาล กรุงเวสาลี  ในพุทธุป- 
ปาทกาลน้ี   คนทั้งหลายเรียกเธอวา   เถริกา   เพราะมีรูปรางล่ําสัน   เธอเจริญ 
วัย  บิดามารดาใหแกขัตติยกุมารผูมีชาติเสมอกันโดยตระกูลและประเทศเปนตน 
เธอบูชาสามีเหมือนเทวดาอยู      ไดศรทัธาในพระศาสนาคราวพระศาสดาเสด็จ 
กรุงเวสาลี   ยอมาเธอไดฟงธรรมในสํานักของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี   เกิด  
ชอบใจบรรพชา  บอกแกสามีวา  จักบวช  สามีไมอนุญาต  แตเพราะเธอสราง 
บุญบารมีมา   เธอพิจารณาธรรมตามท่ีไดฟง   กําหนดรูปธรรมและอรูปธรรม 
ประกอบวิปสสนาอยูเนือง ๆ. 
            อยูมาวันหน่ึง   เมื่อเธอหุงหาอาหารอยูในครัวใหญ   เปลวไฟใหญได 
ต้ังข้ึน  เปลวไฟน้ันทําใหภาชนะที่สิ้นเกิดเสียงเปรี๊ยะ  ๆ   เธอเห็นดังนั้นจึงยึด 
ขอน้ันแหละเปนอารมณ    ใครครวญความไมเที่ยงท่ีปรากฏข้ึนอยางดียิ่ง   จาก 
นั้นไดยกความเปนอนิจจัง  ทุกขัง   อนัตตาข้ึนในครัวนั้น   เจรญิวิปสสนา  ขวน 
ขวายโดยลําดับ     ไดดํารงอยูในอนาคามิผลตามลําดับแหงมรรค    ต้ังแตนั้นมา 
เธอไมใชเสื้อผาท่ีสวยงามหรือเครื่องประดับ   เมื่อสามีถามวา  ที่รกั  เหตุไรเดี๋ยว 
นี้เธอจึงไมใชเสื้อผาท่ีสวยงามหรือเครื่องประดับเหมือนเมื่อกอน  นางจึงบอกวา 
ตนไมควรอยูเปนคฤหัสถ   แลวขออนุญาตบวช   สามีนําเธอไปสํานักของพระ- 
มหาปชาบดีโคตมีดวยบริวารใหญ    กลาววา   ขาแตพระแมเจา   โปรดบวชให 
นางนี้เถิด   เหมือนวิสาขอุบาสกนําธรรมทินนาไปฉะน้ัน.  ครัง้น้ัน    พระ-  
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มหาปชาบดีโคตมีใหนางบรรพชาอุปสมบทแลว  นําไปวิหารแสดงแกพระศาสดา 
เมื่อทําอารมณที่เห็นตามปกตินั่นเองใหแจมแจงแกนาง   ตรัสพระคาถานี้วา 
             ดูกอนเถรี    เธอจงเอาทอนผาทําจีวรนุงหมแลว 
          พักผอนใหสบายเถิด    เพราะราคะของเธอสงบแลว 
          เหมือนผักดองแหงอยูในหมอ.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สขุ แสดงภาวนปุงสกะ.  บทวา  สุปาหิ 
เปนคําส่ัง.   บทวา   เถริเก    เปนคําเรียก.   บทวา   กตฺวา  โจเฬน  ปารุตา 
เปนคําประกอบดวยความมักนอย.  บทวา  อุปสนฺโต  ห ิ เต   ราโค  เปน 
คําประกาศผลการปฏิบัติ.   บทวา  สุกขฺฑาก   ว   เปนคําแสดงความไมมีสาระ 
แหงกิเลสที่พึงใหสงบ.   บทวา   กมุภฺิย   เปนคําแสดงความไมเที่ยงคือวางเปลา 
ของหมอท่ีใสผักดองน้ัน. 
            อน่ึง  บทวา   สขุ  นี้  เปนชื่อของส่ิงท่ีปรารถนา ความวา   มีสุขปราศ 
จากทุกข.  กบ็ทวา สุปาหิ  นี ้ เปนคําแสดงการผอนอิริยาบถสี่  ความวา เพราะ 
ฉะน้ัน    ทานจงสําเร็จอิริยาบถทั้งสี่ตามสบายทีเดียว  คือจงอยูอยางสบาย.  บทวา 
เถริเก  นี้เปนบทประกาศชื่อของพระเถรีนั้นก็จริง  แตก็มีความวา  ถึงความเปน 
ผูมั่นในพระศาสนาที่มั่น    เพราะภาวะที่รูตามเน้ือความไดเปนสวนมาก    คือ 
ประกอบดวยธรรมมีศีลเปนตนอันมั่น.   บทวา    กตฺวา   โจเฬน   ปารุตา 
ความวา    จงเอาทอนผาบังสุกุลทําจีวรปกปดสรรีะ     คือนุงและหมผาน้ัน.  ห ิ
ศัพทในบทวา  อุปสนฺโต   หิ  เต  ราโค   มีเนื้อความวา  เหตุ  อธบิายวา 
เพราะกามราคะท่ีเกิดในสันดานของทานสงบแลว  คือถูกเผาดวยไฟคืออนาคามิ- 
มรรคญาณ   บัดนี้ทานจงเผาราคะท่ียังเหลืออยูนั้นดวยไฟคือมรรคญาณอันเลิศ 
พักผอนใหสบายเถิด.  บทวา สุกฺขฑาก  ว  กมฺุภิย  ความวา ยอมสงบเหมือน 
ผักดองเล็กนอย     ในภาชนะรอนน้ัน      เขาเค่ียวดวยเปลวไฟแรงรอนแหงไป.  
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อีกอยางหนึ่ง    เหมือนเมื่อเอาผักดองเจือนํ้า   ข้ึนต้ังเค่ียวบนเตา    เมื่อนํ้ายัง     
มีอยู  ผักดองน้ันยอมเดือดพลาน  แตเมื่อหมดนํ้า  ยอมสงบน่ิงฉันใด  กามราคะ 
ในสันดานของทานสงบแลว   ทานจงทํากิเลสแมที่เหลืออยูใหสงบแลว  พักผอน 
ใหสบายเถิด  ฉันนั้น. 
            พระเถรีบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย     ในเวลาจบ 
คาถา   เพราะอินทรียแกกลาและเพราะพระศาสดาเทศนาไพเราะ   เพราะเหตุ 
นั้น   ทานจึงกลาวไวในอปทานวา 
             เราสรางมณฑปถวายพระพุทธเจาโกนาคมนะ 
          และไดถวายพระสถูปอันบวรแดพระพุทธเจาผูเผาพันธุ 
          มนุษย  เราไปในท่ีใด ๆ เปนชนบทก็ตาม  นคิมและราช- 
          ธานีกต็าม  ยอมมคีนบูชาในท่ีนั้น ๆ ทุกแหง   นี้เปนผล 
          ของการทําบุญ  เราเผากิเลสแลว   ภพท้ังหมดเราถอน 
          ไดแลว    เราตัดเครื่องผูกพัน      เปนผูไมมอีาสวะอยู 
          ดังชางพังตัดเชือกแลว    การมาเฝาพระพุทธเจาผูประ- 
          เสริฐของเรา เปนการมาดีแลวหนอ  เราไดบรรลุวิชชา 
          สามตามลําดับ   เราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา 
          แลว      คุณวิเศษเหลาน้ี   คือปฏสิัมภิทาส่ี      วิโมกข  
          ทั้งแปดและอภิญญาหก  เราทําใหแจงแลว  เราปฏิบัติ  
          ตามคําสอนของพระพุทธเจาแลว. 
            ครั้นไดบรรลุพระอรหัตแลว      พระเถรีเมื่อเปลงอุทานไดภาษิตคาถา 
นั้นทีเดียว  เหตุนั้น    คาถาน้ีจึงไดเปนคาถาของพระเถรีนั้น. 
            ดวยคาถาท่ีพระเถรีกลาวในท่ีนั้น      เปนอันกําหนดราคะไดอยางไม 
เหลือ  เพราะบรรลุความสงบน้ันไดดวยมรรคอันเลิศ.  และที่กลาวถึงความสงบ  
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กิเลสทั้งหมดในท่ีนี้   ก็ดวยความสงบราคะนั่นเอง  ฉะนั้นพึงเห็นขอน้ัน   เพราะ 
กิเลสธรรมท้ังหมดสงบได   เพราะต้ังอยูรวมกัน.   สมจริงดังท่ีกลาวไววา  
                     โมหะใดเกิดรวมกับอุทธจัจะและวิจิกิจฉา  อัน 
          เรารูแลว     โมหะนั้นก็รวมกันกับราคะ    เพราะต้ังอยู 
          รวมกนัโดยการละ.  
            เหมือนอยางวา   ความสงบแหงสังกิเลสทั้งปวงทานกลาวไวในท่ีนี้   ฉัน 
ใด   แมในท่ีทุกแหงทานก็กลาวความสงบแหงสังกิเลสเหลาน้ัน  ฉันนั้น   ฉะน้ัน 
พึงทราบโดยที่สงบกิเลสไดสําเร็จในตอนตน ดวยตทังคปหานะละดวยองคนั้นๆ 
ในขณะแหงสมถะและวิปสสนาดวยวิกขัมภนปหานะละดวยขมไว    ในขณะแหง 
มรรคดวยสมุจเฉทปหานะละดวยถอนข้ึน ในขณะแหงผลดวยปฏิปสสัทธิปหานะ 
ละดวยสงบระงับ     ความสําเร็จแหงปหานะท้ังส่ี     พึงทราบดวยความสงบน้ัน. 
บรรดาปหานะท้ังส่ีนั้น    ความสําเร็จแหงสีลสัมปทา   ทานแสดงดวยตทังคปหา- 
นะ  ความสําเร็จแหงสมาธิสัมปทา  ทานแสดงดวยวิกขัมภนปหานะ  ความสําเร็จ 
แหงปญญาสัมปทาทานแสดงดวยปหานะนอกนี้    โดยความสําเร็จคือบรรลุดวย 
ปหานะ.  พระโยคาวจรยังการบรรลุสจัฉิกิริยา   และการบรรลปุริญญาใหสาํเร็จ 
เหมือนยังการบรรลุภาวนาใหสําเร็จน่ันเอง  เพราะไมมีสิ่งนั้น    ในเมื่อส่ิงน้ันไม 
มีแล  บัณฑิตพึงทราบวา  สิกขา ๓ ทานประกาศดวยความสําเร็จคือการบรรลุ ๔ 
ความงาม  ๓  อยางทานประกาศดวยการปฏิบัติ       วิสุทธิ  ๗   ที่บริบูรณทาน 
ประกาศดวยคาถานี้.  พระเถรีองคหน่ึงไมมีใครรูจัก   คือไมปรากฏชื่อแล ะโคตร 
เปนตน  อธิบายวา   ภิกษุณีผูเปนเถรี ถึงพรอมดวยลักษณะองคหน่ึงไดภาษิต 
คาถาน้ี. 
                               จบ  อรรถกถาอัญญตราเถรีคาถา  
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                                     ๒.  มุตตาเถรีคาถา 
            [๔๐๓]  ไดยินวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงกลาวสอน  นางมุตตา     
สิกขมานา  ดวยพระคาถาน้ีเนืองๆ  อยางนี้วา  
                ดูกอนนางมุตตา      เธอจงเปลื้องจิตจากกิเลส 
          เครื่องประกอบท้ังหลาย   เหมอืนพระจันทรถูกราหูจับ 
          แลวพนจากเครื่องเศราหมองฉะน้ัน   เธอมจีิตหลุดพน 
          แลว  จงเปนผูไมมีหน้ีบริโภคกอนขาวเถิด. 
                               จบ  มตุตาเถรีคาถา 
                  ๒.  อรรถกถามุตตาเถรีคาถา 
            คาถาน้ีวา 
                 ดูกอนนางมุตตา      เธอจงเปลื้องจิตจากกิเลส 
          เครื่องประกอบท้ังหลาย  เหมือนพระจันทรถูกราหูจับ 
          แลวพนจากเครื่องเศราหมองฉะน้ัน    เธอมจีิตหลุดพน 
          แลว   จงเปนผูไมมีหน้ีบริโภคกอนขาวเถิด  ดังน้ี 
เปนคาถาสําหรับนางสิกขมานาชื่อมุตตา. 
            นางมุตตาน้ันไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ    สั่ง 
สมกุศลท่ีเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพน้ัน ๆ  บังเกิดในเรือนตระกูล 
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวิปสสี  รูเดียงสาแลว     วันหน่ึงเห็นพระ 
ศาสดาเสด็จไปในถนน  มีใจเลื่อมใสถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ    แลว  
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นอนควํ่าแทบพระยุคลบาทของพระศาสดา    ดวยกําลังปติ   นางบังเกิดในเทว- 
โลกดวยบุญกรรมนั้น  ทองเท่ียวไป ๆ มาๆ อยูในสคุติภูมิทั้งหลายน่ันเอง  ใน  
พุทธุปปาทกาลน้ีบังเกิดในตระกูลพราหมณมหาศาล    ในกรุงสาวัตถี   มชีือ่วา 
มุตตา    เพราะเปนหญิงถึงพรอมดวยอุปนิสัย    เวลามีอายุ ๒๐ ป นางจึงบวช 
เปนสิกขมานาในสํานักของพระมหาปชาบดีโคตมี     ใหพระมหาปชาบดีโคตมี 
นอกกัมมัฏฐานแลวเจริญวิปสสนา   วันหน่ึงกลับจากบิณฑบาต     แสดงวัตรคือ 
กิจในการฉันแกภิกษุณีผูเปนเถรีทั้งหลายแลวไปที่พักกลางวัน    นั่งในท่ีลับ 
เริ่มมนสิการวิปสสนากัมมัฏฐาน     พระศาสดาประทับอยูที่พระคันธกุฏีมีกลิ่น 
หอมน่ันแหละ    ทรงเปลงพระรัศมีแสดงพระองคเหมือนประทับนั่งตอหนาของ 
นางสิกขมานามุตตานั้น  ตรัสพระคาถาน้ีวา 
                  ดูกอนนางมุตตา      เธอจงเปลื้องจิตจากกิเลส 
          เครื่องประกอบท้ังหลาย   เหมอืนพระจันทรถูกราหูจับ 
          แลว    พนจากเครื่องเศราหมองฉะนั้น   เธอมีจิตหลุด  
          พนแลว  จงเปนผูไมมีหน้ีบริโภคกอนขาวเถิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  มุตฺเต     เปนคําเรียกนางสิกขมานาน้ัน. 
บทวา มฺุจสฺสุ โยเคหิ   ความวา จงพนจากโยคะส่ีมีกามโยคะเปนตน  ดวย 
มรรคปฏิบัติ  คือจงเปนผูมีจิตพนจากโยคะเหลาน้ัน. เหมือนอยางอะไร. บทวา 
จนฺโท  ราหุคฺคหา อิว ความวา เหมือนพระจันทรถูกอสุรินทราหูจับดวยหัตถ 
พนจากเครื่องเศราหมอง. บทวา วิปฺปมุตฺเตน  จิตฺเตน   ไดแก  ดวยจิตท่ีพน 
ดวยดี  ดวยสมุจเฉทวิมุตติ  ดวยอริยมรรค.  ก็บทวา วิปฺปมุตฺเตน จิตฺเตน  นี้  
เปนตติยาวิภัตติ  ลงในลักษณะอิตถัมภูต  (แปลวามี).   บทวา อนณา ภฺุช 
ปณฺฑก  ความวา  จงเปนผูไมมีหน้ี  เพราะละหนี้คือกิเลสเสียได   พึงบริโภค  
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กอนขาวของชาวแวนแควน       ดวยวา  ผูใดไมละกเิลสทั้งหลายบริโภคปจจัยที่  
พระศาสดาทรงอนุญาตไว  ผูนั้นชื่อวาเปนผูมีหนี้บริโภค    เหมือนอยางที่ทาน 
พระพากุละ     กลาวไววา    อาวุโส      เราเปนผูมีหนี้บริโภคกอนขาวของชาว 
แวนแควน ถึง ๗ วันทีเดียว  ฉะนั้นบรรพชิตในพระศาสนา   พึงละหน้ีคือกาม 
ฉันทะเปนตน     เปนผูไมมีหน้ีบริโภคของที่เขาถวายดวยศรัทธาเถิด.   บทวา 
ปณฺฑก   เปนหัวขอเทศนาเทาน้ัน    ใจความคือปจจัย ๔.    บทวา อภิณฺห 
โอวทติ  ความวา  ชําระอุปกิเลสใหบริสุทธิ์ดวยการถึงอริยมรรค   ใหโอวาท 
โดยสวนมาก.  
            นางสิกขมานามุตตาน้ันต้ังอยูในพระโอวาทน้ัน     ไมนานนักก็บรรล ุ
พระอรหัต  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาวไวในอปทานวา๑ 

             เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระนามโกณฑัญญะ 
          ผูเจรญิท่ีสุดในโลก   ผูคงท่ี  ยงัเหลาสัตวใหขามสังสาร- 
          วัฏ  เสด็จพุทธดําเนินอยูในถนน  ขาพเจาออกจากเรือน 
          นอนคว่ํา  พระโลกเชษฐไดอนุเคราะหเหยียบบนศรีษะ 
          แลว    พระผูนําโลกไดเสด็จไป    ดวยจิตเลื่อมใสน้ัน  
          ขาพเจาไดไปสูภพชั้นดุสิต  ขาพเจาเผากิเลสแลว  ภพ 
          ทั้งหมดขาพเจาถอนไดแลว   ขาพเจาตัดเครื่องผูกพัน 
          เปนผูไมมีอาสวะอยู   ดังชางพังตัดเชือกแลว   การมา 
          เฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐของขาพเจา    เปนการมาดี 
          แลวหนอ     ขาพเจาไดบรรลุวิชชาสามตามลําดับ 
          ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว    คุณ 
๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๔๔. สังกมนกาเถรีอปทาน.  
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          วิเศษเหลาน้ี   คือปฏิสัมภิทาส่ี  วิโมกขแปดและอภิญญา 
          หก   ขาพเจาทําใหแจงแลว   ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอน 
          ของพระพุทธเจาแลว. 
            ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว   นางสิกขมานามุตตา  นั้น  ไดเปลงคาถา 
นั้นแล.  บทวา สิกฺขมานา  ไดแก   ผูมีสิกขาบริบูรณ.   ตอมา  นางไดกลาว 
คาถาน้ันแหละในเวลาปรินิพพานแล.  
                                จบ  อรรถกถามุตตาเถรีคาถา 
                                   ๓.  ปุณณาเถรีคาถา 
                [๔๐๔]   ดูกอนนางปุณณา     เธอจงเต็มดวยธรรม 
                 ทั้งหลาย   เหมอืนพระจันทรวันขึ้น  ๑๕  คํ่า   เธอจง 
                 ทําลายกองแหงความมืดดวยปญญาอันบริบูรณเถิด. 
                                     จบปุณณาเถรีคาถา       
                         ๓.  อรรถกถาปุณณาเถรีคาถา 
            คาถาวา  ปุณฺเณ  ปูรสฺสุ  ธมฺเมหิ  เปนตน  เปนคาถาสําหรับนาง 
สิกขมานาชื่อปุณณา. 
            นางสิกขมานาชื่อปุณณาแมนี้    ก็สรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจา 
องคกอน ๆ    สั่งสมกุศลท่ีเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น  ๆ    เม่ือ 
โลกวางพระพุทธเจา    บงัเกิดในกําเนิดกินนร  ที่ฝงแมน้ําจันทภาคา  วันหน่ึง  
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เห็นพระปจเจกพุทธเจาองคหน่ึงในท่ีนั้น  มีใจเลื่อมใส   บูชาพระปจเจกพุทธ- 
เจาน้ันดวยดอกออ   ยืนประคองอัญชลี  ดวยบุญกรรมนั้น  นางทองเที่ยวอยูใน 
สุคติภูมิทั้งหลายเทานั้น   ในพุทธุปปาทกาลน้ีบังเกิดในตระกูลคฤหบดีมหาศาล 
กรุงสาวัตถี   มีชื่อวาปุณณา   เพราะเปนหญิงถึงพรอมดวยอุปนิสัย   นางอยูมา 
อายุ  ๒๐  ป  ฟงธรรมในสํานักของพระมหาปชาบดีโคตมี   ไดศรัทธาขอบรรพ- 
ชาเปนสิกขมานา   เริ่มวิปสสนา.  
            พระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีนั้นเอง         ทรงเปลงพระรัศมี 
ตรัสพระคาถานี้แกเธอวา                                      
                   ดูกอนนางปุณณา      เธอจงเต็มไปดวยธรรม 
          ทั้งหลาย   เหมือนพระจันทรวันขึ้น  ๑๕   คํ่า    เธอจง 
          ทําลายกองแหงความมืด  ดวยปญญาอันบริบูรณเถิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปุณฺเณ   เปนคําเรียกนางสิกขมานาน้ัน. 
บทวา   ปูรสสฺุ    ธมฺเมห ิ   ความวา   จงบริบูรณดวยโพธิปกขิยธรรม  ๓๗. 
ร  อักษรในบทวา จนฺโท  ปณฺณรเสริว  ทําหนาท่ีเชื่อมบทเหมือนพระจันทร 
บริบูรณดวยสวนท่ี  ๑๖ ของเดือนท้ังหมด  ในวันข้ึน ๑๕ คํ่า   คือในวันเดือน 
เพ็ญ.   บทวา    ปริปุณฺณาย  ปฺาย   ไดแก    ดวยปญญาท่ีสัมปยุตดวย 
อรหัตมรรค     ชื่อวาบริบูรณ    เพราะทํากิจ  ๑๖  อยางใหสนบูรณ.    บทวา 
ตโมกฺขนฺธ  ปทาลย  ความวา  จงทําลาย   คือจงถอนกองโมหะโดยไมเหลือ 
กิเลสทั้งหมดยอมเปนอันทําลายแลวพรอมกับการทําลายกองโมหะนั่นแล. 
            นางสิกขมานาปุณณาน้ัน        ฟงคาถานั้นแลวเจริญวิปสสนาไดบรรล ุ
พระอรหัต  เพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาวไวในอปทานวา๑ 

๑. ขุ. นฬมาลิกาเถรีอปทาน เลม ๓๓ ขอ ๑๔๕.  
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                   ในกาลน้ันขาพเจาเปนกินรีที่ฝงแมน้ําจันทภาคา 
                  ขาพเจาไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี    เปนพระ- 
                  สยัมภู  ผูอันใคร ๆ ใหแพไมได   ขาพเจามีจิตเล่ือมใส 
                  มใีจดี   ปลื้มใจ   กระทําอัญชลีถือเอาดอกออบูชาพระ- 
                  สยัมภู   ดวยกรรมที่ทําดีนั้น     และดวยความต้ังใจมั่น 
                  ขาพเจาละรางกินรี    ไดไปสูหมูเทวดาชั้นไตรทศ  
                  ขาพเจาไดเปนมเหสีของเทวราช   ๓๖  องค    ไดเปน 
                  มเหสีของพระเจาจักรพรรดิ   ๑๐  องค   ขาพเจารูบุญ 
                         กุศลบวชเปนบรรพชิต     ขาพเจาเผากิเลสแลว    ภพ 
                         ทั้งหมดขาพเจาถอนไดแลวอาสวะท้ังหมดส้ินรอบแลว 
                         บัดน้ี  ภพใหมไมม ี  จากน้ีไป   ๙๔  กัป   ขาพเจาเอา 
                         ดอกไมบชูา   ขาพเจาไมรูจักทุคติ    นี้เปนผลแหงการ 
                  บูชาพระพุทธเจา  ขาพเจาเผากิเลสแลว  ฯลฯ  ขาพเจา 
                         ไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว. 
            พระเถรีนั้นบรรลพุระอรหัตแลวเปลงคาถาน้ัน       และคาถานี้ไดเปน 
คาถาพยากรณพระอรหัตของพระเถรีนั้นแล. 
                                 จบ  อรรถกถาปุณณาเถรีคาถา 
                                         ๔. ติสสาเถรีคาถา 
                 [๔๐๕]   ดูกอนติสสา    เธอจงศึกษาในไตรสิกขา 
                 โยคะกิเลสเครื่องประกอบท้ังหลายอยาไดครอบงําเธอ 
                 เธอจงพรากจากโยคะท้ังหมด  เปนผูไมมีอาสวะเท่ียวไป 
                ในโลก.                      
                                       จบ  ติสสาเถรีคาถา  
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                                   ๔. อรรถกถาติสสาเถรีคาถา 
            คาถาวา   ติสฺเส  สกิฺขสฺสุ  สิกฺขาย  เปนตน  เปนคาถาสําหรับ 
นางสิกขมานาชื่อติสสา.  
            นางสิกขมานาชื่อติสสาแมนี้      ก็สรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจา 
องคกอน ๆ    สั่งสมกุศลท่ีเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ    เพราะ 
กุศลท่ีไดรวบรวมไวเปนปจจัย    จึงบังเกิดในศากยราชตระกูล    กรุงกบิลพัสดุ 
ในพุทธุปปาทกาลน้ี   เจริญวัยแลวเปนสนมของพระโพธิสัตว   ภายหลังไดออก 
บวชพรอมกบัพระมหาปชาบดีโคตมี     เจริญวิปสสนา    พระศาสดาทรงเปลง 
พระรัศมีตามนัยที่กลาวแลวในหนหลัง   ไดภาษิตพระคาถาแกพระเถรีนั้นวา 
                ดูกอนติสสา    เธอจงศึกษาในไตรสิขา      โยคะ       
          กิเลสเครื่องประกอบทั้งหลายอยาไดครอบงํา     เธอ 
          จงพรากจากโยคะท้ังหมด   เปนผูไมมีอาสวะเท่ียวไป 
          ในโลก                           
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ติสฺเส   เปนคําเรียกพระเถรนีั้น.  บทวา 
สิกฺขสฺสุ   สิกขฺาย  ความวา   จงศึกษาในสิกขา ๓ อยางมีอธิสีลสิกขาเปนตน 
คือจงยังสิกขา ๓    ที่สัมปยุตดวยมรรคใหถึงพรอม    พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
เหตุในการยังสิกขา ๓ เหลาน้ันใหถึงพรอมในบัดนี้.   บทวา     มา  ต  โยคา 
อุปจฺจคุ  ความวา  สมัยที่ควรประกอบเหลาน้ี   คือ  ความเปนมนุษย  ความ 
ไมบกพรองแหงอินทรีย      ความเกิดข้ึนแหงพระพุทธเจา      ความไดศรัทธา 
อยาลวงเลยเธอไปเสีย     อีกอยางหนึ่ง   โยคะ  ๔ มกีามโยคะเปนตนนั่นแหละ 
อยาเขาใกล    คืออยาครอบงําเธอ      บทวา   สพฺพโยควิสยุตฺตา    ความวา  
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พนจากโยคะทั้งหมดมีกามโยคะเปนตน   เพราะพนนั้นแหละ   แตนั้นจงเปนผู 
ไมมีอาสวะเที่ยวไปในโลก   จงอยูดวยธรรมเปนเครื่องอยูสบายในปจจุบัน. 
            นัยมอีาทิวา      พระเถรีนั้นฟงคาถานั้นแลวเจริญวิปสสนาบรรลุพระ- 
อรหัต  ดังนี้   พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในหนหลงัน่ันแล. 
                               จบ  อรรถกถาติสสาเถรีคาถา   
                           ๕.  อัญญตราติสสาเถรีคาถา 
          [๕๐๖]    ดูกอนติสสา    เธอจงประกอบดวยธรรม 
          ทั้งหลาย    ขณะอยาไดกาวลวงเธอไปเสีย   เพราะผูที่มี 
          ขณะกาวลวงแลว   ยอมยัดเยียดกันอยูในนรกโศกเศรา 
          อยู. 
                          จบ  อัญญตราติสสาเถรีคาถา 
                                    ๖.   ธีราเถรีคาถา 
          [๔๐๗]    ดูกอนธีรา    เธอจงถูกตองนิโรธอันเปนที่ 
          สงบระงับสัญญา   เปนสุข    เธอจงทําพระนิพพาน 
          อันเกษมจากโยคะยอดเยี่ยมใหสําเร็จเถิด. 
                                      จบ  ธีราเถรีคาถา 
                         ๗. อัญญตราธีรา๑เถรีคาถา 
          [๔๐๘]    ธีรา  ภิกษุณีผูมีอินทรียอันอบรมแลวดวย 
          ธรรมทั้งหลายอันเปนเครื่องทรง   เธอจงชนะมาร 
          พรอมดวยพาหนะแลวทรงไวซึ่งกายอันมีในท่ีสุด. 
                         จบ อัญญตราธีราเถรีคาถา 
๑. อรรถกถาเปน  วีรา  
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                                    ๘. มิตตาเถรีคาถา 
          [๔๐๙]    ดูกอนมิตตา   เธอบวชแลวดวยศรัทธา   จง  
          ยินดีในกัลยาณมิตร  จงเจริญกศุลธรรมเพื่อบรรลุธรรม 
          อันเกษมจากโยคะ.  
                                    จบ  มิตตาเถรีคาถา 
                                   ๙.  ภัทราเถรีคาถา 
          [๔๑๐]    ดูกอนภัทรา  เธอบวชแลวดวยศรัทธา   จง 
          ยินดีในธรรมอันเจริญ       จงเจริญกุศลธรรมเพ่ือ 
          บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะท่ียอดเยี่ยม. 
                               จบ  ภัทราเถรีคาถา 
                             ๑๐.  อปุสมาเถรีคาถา 
          [๔๑๑]    ดูกอนอุปสมา   เธอจงขามโอฆะอนัเปน 
          บวงมารท่ีขามไดแสนยาก   เธอจะชนะมาร  พรอมดวย 
          พาหนะทรงไวซึ่งกายอันมีในท่ีสุด.             
                                  จบ  อุปสมาเถรีคาถา 
                     ๕. อรรถกถาติสสาทิเถรีคาถาเปนตน 
            คาถาวา   ติสฺเส  ยฺุชสฺสุ   ธมฺเมหิ  เปนตนเปนคาถาของพระเถรี 
ชื่อติสสา   เรือ่งของพระเถรีนั้นเหมือนกับเรื่องของนางสิกขมานาชื่อติสสา   แต 
องคนี้เปนพระเถรีบรรลพุระอรหัต    ก็พระเถรีนีฉั้นใด    เรื่องของพระเถรี  ๕ 
องค  คือ  พระเถรีธีรา   พระเถรีวีรา  พระเถรีมิตตา   พระเถรีภทัรา  
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พระเถรีอุปสมา   ตอจากนี้ก็ฉันนั้นคือเปนเชนเดียวกันนั่นเอง  พระเถรีเหลา 
นี้แมทั้งหมด  เปนชาวกบิลพัสดุ  เปนสนมของพระโพธิสัตวออกบวชพรอมกับ 
พระมหาปชาบดีโคตมี   บรรลุพระอรหัตดวยคาถาเกิดจากโอภาส   เวนองคที่  ๗ 
สวนองคที่ ๗ นั้นเวนคาถาเกิดจากโอภาส    อาศัยโอวาทท่ีไดในสํานักพระศาส- 
ดาไวกอน    ขวนขวายเจริญวิปสสนา     บรรลุพระอรหัต     ไดกลาวคาถาเปน 
อุทานวา   ธีรา  ธีเรหิ   เปนตน   พระเถรีแมองคอ่ืน ๆ  บรรลพุระอรหัตแลว 
ไดกลาวคาถาเหลาน้ีวา  
                     ดูกอนติสสา  เธอจงประกอบดวยธรรมท้ังหลาย 
          ขณะอยาไดกาวลวงเธอไปเสีย     เพราะผูที่มีขณะกาว- 
          ลวงแลว   ยอมยัดเยียดกันอยูในนรกโศกเศราอยู.  
                     ดูกอนธีรา    เธอจงถูกตองนิโรธอันเปนที่สงบ 
          ระงับสัญญา  เปนสุข   เธอจงทําพระนิพพานอันเกษม 
          จากโยคะยอดเย่ียมใหสําเสร็จเถิด   วรีาภิกษณุีผูมีอินทรีย  
          อบรมดวยวีรธรรมท้ังหลาย  ชนะมารพรอมดวยพาหนะ 
          ทรงไวซึ่งกายอันมีในท่ีสุด. 
                     ดูกอนมิตตา   เธอบวชแลวดวยศรัทธา  จงยินดี 
          ในกัลยาณมิตร   จงเจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุธรรมอัน 
          เกษมจากโยคะ. 
                     ดูกอนภัทรา  เธอบวชแลวดวยศรัทธา  จงยินดี  
          ในธรรมอันเจริญ     จงเจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุธรรม 
          อันเกษมจากโยคะท่ียอดเยี่ยม. 
                     ดูกอนอุปสมา  เธอจงขามโอฆะอันเปนบวงมาร 
          ที่ขามไดแสนยาก     เธอจงชนะมารพรอมดวยพาหนะ 
          ทรงไวซึ่งกายอันมีในท่ีสุด.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    ยฺุชสฺสุ    ธมฺเมห ิ  ความวา   จง 
ประกอบ   คือจงทําการประกอบ   ดวยธรรมคือ   สมถะและวิปสสนาทั้งหลาย 
และดวยโพธิปกขิยธรรมทั้งหลายอันประเสริฐ.  บทวา  ขโณ  ต มา อุปจฺจ- 
คา  ความวา   ขณะทั้งหมดน้ีคือ   ขณะเกิดในปฎิรูปเทส     ขณะมีอายตนะ  ๖ 
ไมบกพรอง   ขณะเกิดข้ึนของพระพุทธเจา  ขณะไดศรัทธา  ชือ่วายอมกาวลวง  
บุคคลผูที่ไมทําการเจริญโยคะอยางนี้นั้น      ขณะนั้นอยาไดกาวลวงเธอไปเสีย. 
บทวา  ขณาตีตา   ความวา   เพราะบุคคลเหลาใดลวงเลยขณะ  และขณะน้ัน 
ลวงเลยบุคคลเหลาใด   บคุคลเหลาน้ันยอมยัดเยียดกันอยูในนรก   โศกเศราอยู  
คือบังเกิดในนรกน้ัน   เสวยทุกขใหญ. 
            บทวา   นิโรธ  ผุเสหิ   ความวา  จงถูกตอง   คือจงไดความดับกิเลส. 
บทวา   สฺาวูปสม  สขุ  อาราธยาหิ  นิพฺพาน  ความวา  จงทําพระ- 
นิพพานท่ีมีความสงบระงับบาปสัญญา มีกามสัญญาเปนตนเปนนิมิต  เปนสุข 
อยางยิ่ง   ใหสําเร็จ. 
            บทวา   วีรา  วีเรหิ   ธมฺเมห ิ      ความวา   วีราภิกษุณี  ผูอบรม 
อินทรีย     คือมีอินทรียมีศรัทธาเปนตนอันตนใหเจริญแลว      ดวยวีรธรรม 
ทั้งหลาย    คือดวยธรรมคืออริยมรรคอันสมบูรณดวยเดช    ดวยความเปนผูมี 
ปธานคือความเพียร    ชนะกิเลสมารพรอมดวยพาหนะกับดวยวัตถุกามท้ังหลาย 
ทรงไวซึ่งกายอันมีในที่สุด    เพราะไมเกิดอีกตอไป    พระเถรแีสดงตนทําเปน 
เหมือนคนอ่ืน  ดวยประการฉะนี้. 
            เรียกพระเถรีนั้นดวยบทวา  มตฺิเต   บทวา  มิตฺตรตา   ความวา 
จงยินดียิ่งในกัลยาณมิตรทั้งหลาย  คือจงกระทําสักการะและสัมมานะในกัลยาณ- 
มิตรเหลาน้ัน.    บทวา  ภาเวหิ  กุสเล   ธมฺเม  ความวา  จงเจริญธรรมคือ  
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อริยมรรค.   บทวา  โยคกฺเขมสฺส  ไดแก  เพ่ือถึง  คือบรรล ุ  ซึ่งพระอรหัต 
ดวย  ซึ่งพระนิพพานดวย.  
            เรียกพระเถรีนั้นดวยบทวา  ภเทฺร.    บทวา  ภทฺรรตา     ความวา 
เปนผูยินดีแลว   ยินดียิ่งแลวในธรรมมีศีลเปนตนอันเจริญ.   บทวา  โยคกฺเขม 
อนุตฺตร  ไดแก   พระนิพพานอันเกษมจากโยคะ  ๔   ไมมีอันตรายยอดเย่ียม 
ความวา   จงเจริญโพธิปกขิยธรรมอันเปนกุศล   เพ่ือบรรลุพระนิพพานน้ัน 
            เรียกพระเถรีนั้นดวยบทวา  อุปสเม.  บทวา  ตเร  โอฆ  มจฺจุเธยฺย 
สุทุตฺตร    ความวา   ชื่อวา   มัจจุเธยยะ    บวงมาร    เพราะเปนท่ียึดถือของ 
มัจจุ.    ชื่อวา   สุทุตตระขามไดแสนยาก   เพราะผูที่มิไดสรางสมกุศลสมภาร 
ไวจะขามไดยากเหลือเกิน.   พึงขาม    คือ    พึงใชนาวาคืออริยมรรคขามโอฆะ 
ใหญคือสังสารวัฏ.    บทวา  ธาเรหิ  อนฺติม  เทห   ความวา   จงเปนผูทรงกาย 
อันมีในภพสุดทาย   ดวยความที่กายน้ันยังแข็งแรงอยูนั่นแล. 
                              จบ  อรรถกถาติสสาทิเถรีคาถา 
                                     ๑๑.  มุตตาเถรีคาถา 
                   [๔๑๒]    เราเปนผูพนดวยดี   เปนผูพนโดย 
          ชอบดวยความหลดุพนจากความคอม  ๓  อยาง    คือ 
          คอมเพราะครก   ๑    คอมเพราะสาก   ๓    คอมเพราะ 
          สาม ี  ๑       เปนผูพนแลวจากความเกิดและความตาย 
          ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพไดแลว. 
                                  จบ  มุตตาเถรีคาถา  
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                                 ๑๑.  อรรถกถามุตตาเถรีคาถา 
            คาถาวา  สุมุตฺตา   สาธุ   มุตฺตามฺหิ   เปนตน   เปนคาถาของพระ- 
เถรีชื่อมุตตา.  
            พระเถรีชื่อมุตตาแมนี้      ก็สรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ   สั่งสมกุศลไวในภพน้ัน ๆ ในพุทธุปปาทกาลน้ีบังเกิดเปนบุตรสาวของ 
พราหมณยากจนในโกศลชนบท       เวลาเจริญวัย       บิดามารดาไดใหเธอแก 
พราหมณคอมคนหนึ่ง  เธอไมชอบครองเรือนกับพราหมณคอมนั้น   ขออนุญาต 
เขาบวชแลว  เจริญวิปสสนา  จิตของเธอพลานไปในอารมณภายนอก  เธอขมจิต  
นั้นกลาวคาถาวา   เราเปนผูพนดวยดี   เปนผูพนโดยชอบ   เปนตน    ขวนขวาย 
วิปสสนาบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย   เพราะเหตุนั้น  ทานจึง 
กลาวไวในอปทานวา 
                     พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตตระ    มีจักษ ุ
          ในธรรมท้ังปวง   ทรงอนุเคราะหเหลาสัตว   เสด็จ 
          เขาบุรเีพ่ือบิณฑบาต     เมือ่พระศาสดาพระองคนั้น 
          เสด็จมา   ชาวพระนครเหลาน้ันทั้งหมดตางราเริงยินดี 
          มารวมกันเกลี่ยทราย   กวาดถนน  ยกตนกลวย    หมอ 
          มีน้ําเต็ม   ธง  เอาธูป  จุรณ  และพวงดอกไมสักการะ 
          พระศาสดา   ขาพเจามอบถวายมณฑป   นมินตพระผู 
          นายกวิเศษถวายมหาทาน  ปรารถนาพระสัมโพธิญาณ 
                     พระมหาวีระ    พระนามปทุมุตตระผูนําเหลา- 
          สรรพสัตว   ผูเปนอัครบุคคล  ทรงอนุโมทนาแลวทรง  
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           พยากรณวา  เมื่อลวงไปแสนกัป    จักมภีัทรกัป  เธอได 
          ความสุขในภพนอยใหญทั้งหลายแลวจักบรรลุพระโพ- 
          ธิญาณ   ชนเหลาใดเหลาหนึ่งท้ังชายและหญิง  ผูกระทํา 
          หัตถกรรม  ทั้งหมดจักประชุมพรอมกันในอนาคตกาล 
          ชนเหลาน้ันจักเปนบริจาริกาคนรับใชของเธอ  ในเทว-  
          พิภพท่ีเธอเกิด  ดวยวิบากแหงธรรมนั้น   และดวยความ 
          ต้ังใจมั่น  ยอมเสวยทิพยสุขและมนุษยสุขอนันับไมได 
          พวกเราทองเท่ียวไปในภพนอยใหญตลอดกาลนาน 
          จากนีไ้ปแสนกัป   ขาพเจาไดทํากรรมใดไวในกาลน้ัน 
          ดวยกรรมนั้น   ขาพเจาเปนผูสุขุมาลชาติในมนุษยโลก  
          และเทวโลก  ขาพเจาไดรูป  โภคะ  ยศ  อายุ   เกียรติ 
          และสขุท่ีนารัก    ทั้งหมดเปนความถึงพรอมแหงกุศล- 
          กรรมที่ทําติดตอกัน. 
                     ครั้นถึงภพสุดทาย    ขาพเจาเกิดในตระกูล 
          พราหมณ    มมีือเทาละเอียดออนในนิเวศนที่นารื่นรมย  
          ตลอดกาลท้ังปวง   ขาพเจาไมเห็นสิ่งท่ีไมงามบนปฐพี 
          ขาพเจาไมเห็นภาคพ้ืนที่เปนโคลนเลนไมสะอาด    ใน 
          กาลไหน ๆ    ขาพเจา  เผากิเลสแลว   ฯลฯ    ขาพเจา 
          ปฏบิัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว. 
ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว    เมื่อเปลงอุทาน    พระเถรีไดกลาวคาถานี้วา 
                      ราเปนผูพนดวยดี   เปนผูพนโดยชอบ   ดวย 
          ความหลุดพนจากความคอม  ๓  อยางคือ   คอมเพราะ 
          ครก  ๑ คอมเพราะสาก  ๑   คอมเพราะสามี    ๑   เปน  
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          ผูพนแลวจากความเกิดและความตาย    ถอนตัณหา 
          เครื่องนําไปสูภพไดแลว.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   สมุุตฺตา  ไดแก  พนแลวดวยดี.  บทวา 
สาธุ   มุตฺตามฺหิ   ความวา  เปนผูพนดี   คือโดยชอบน่ันเอง  ก็เปนผูพนดวย 
ดี    เปนผูพนโดยชอบ    จากอะไร    ฉะน้ัน    จึงกลาววา    ตีหิ    ขุชฺเชห ิ
มุตฺติยา  ความวา  ดวยความหลุดพนจากความคด  ๓ อยาง.  บัดน้ีเมื่อจะแสดง 
ความคดเหลาน้ันโดยยอ   พระเถรีจึงกลาววา   คอมเพราะครก ๑   คอมเพราะ 
สาก ๑   คอมเพราะสามี ๑   ดังน้ี.   ดวยวาเมื่อใสขาวเปลือกในครก   กลับขาว 
ไปมา   และตําอยูดวยสาก    ยอมตองกมหลังดังน้ัน   ทานจึงกลาวเหตุทั้งสองวา 
คอม   เพราะเปนเหตุใหทําความคอม   อน่ึง  สามีของพระเถรีนั้นเปนคนคอม 
ทีเดียว. 
            บัดนี ้  พระเถรีกลาวความพนจากความคอม ๓ อยาง   เปนการแสดง 
ความพนใด  เมื่อแสดงความพนนั่นแหละ  พระเถรีกลาววา  เปนผูพนแลวจาก 
ความเกิดและความตาย   แลวกลาวถึงเหตุในเรื่องนั้นวา   ถอนตัณหาเปนเครื่อง 
นําไปสูภพไดแลว.   เนื้อความของบทน้ันวา   ขาพเจามิไดพนเพียงความคอม ๓ 
อยางเทาน้ัน      ที่แทขาพเจาพนแมจากความเกิดและความตายท้ังหมด    เพราะ 
ตัณหาตัวท่ีเปนเนตติคือนําไปสูภพทั้งหมด    ขาพเจาถอนข้ึนแลวดวยมรรคอัน 
เลิศ  (คืออรหัตมรรค) 
                                  จบ  อรรถกถามุตตาเถรีคาถา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 27 

                         ๑๒. ธมัมทินนาเถรีคาถา 
          [๔๑๓]   ผูที่เกิดฉันทะ  มีที่สุด  พึงถูกตองพระ- 
          นิพพานดวยใจ   ผูที่มีจิตไมปฏิพัทธ    ในกามท้ังหลาย  
          ทานเรยีกวา  มกีระแสในเบื้องบน.  
                              จบ  ธมัมทินนาเถรีคาถา 
                  ๑๒. อรรถกถาธัมมทินนาเถรีคาถา 
            คาถาวา ฉนฺทชาตา  อวสายี    เปนตน    เปนคาถาของพระเถรีชื่อ 
ธัมมทินนา. 
            เลากนัวา  พระเถรีชื่อ  ธัมมทินนา   นั้น   ในกาลแหงพระพุทธเจา 
พระนาม ปทุมุตตระ    เปนผูอาศัยคนอ่ืนเขาเลี้ยงชีพอยูในกรุงหังสวดี  ถวาย 
ทานท่ีมีบูชาสักการะเปนเบื้องตน      แตพระอัครสาวกผูออกจากนิโรธ   บงัเกิด 
ในเทวโลก   จุติจากเทวโลกนั้นแลว   ทองเท่ียวอยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปุสสะ   เธออยูในเรือนคนงานของ 
พ่ีชายตางมารดาของพระศาสดา   เมื่อสามีพูดพาดพิงถึงทานวา    เธอจงใหหน่ึง 
สวน  ดังนี้  นางใหสองสวน  ทําบุญเปนอันมาก  ในกาลของพระกัสสปพุทธ- 
เจา    เธอถือปฏิสนธิในพระตําหนักของพระเจากาสีพระนาม กิงกิ     เปนคน 
หน่ึงภายในพ่ีนองหญิง ๗ คน  ประพฤติพรหมจรรยสองหม่ืนป  ทองเที่ยวอยู 
ในเทวดาและมนุษยทั้งหลายพุทธันดรหน่ึง   ในพุทธุปปาทกาลน้ี     บังเกิดใน 
เรือนตระกูลในกรุงราชคฤห  เจริญวัยแลวไปสูเรือนของวิสาขเศรษฐี.  
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            อยูมาวันหน่ึง  วิสาขเศรษฐีฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา  ไดเปน 
พระอนาคามี   ไปเรือน    เมื่อข้ึนปราสาทไมยึดมือที่นางธัมมทินนาผูยืนอยูหัว 
บันไดย่ืนให  ข้ึนปราสาท   แมเม่ือบริโภคอาหารก็บริโภคเฉยๆ นางธัมมทินนา 
ใครครวญดูเหตุนั้นกลาววา  ขาแตลูกนาย   ทําไมวันนี้ทานจึงไมยึดมือฉัน   แม 
เมื่อบริโภคอาหารก็ไมพูดอะไรๆ   ฉันมีความผิดอะไรหรือ   วิสาขเศรษฐีกลาว  
วา   แมธัมมทินนา   เธอไมมีความผิด     ต้ังแตวันนี้ไป    ฉันไมควรถูกตองกาย 
หญิง   และไมควรทําความเหลาะแหละในอาหาร    ฉันแทงตลอดธรรมเชนนัน้ 
แลว   ก็ถาเธอปรารถนา   ก็จงอยูในเรือนน้ีแหละ  ถาไมปรารถนา   ก็จงถือเอา 
ทรัพยเทาท่ีเธอตองการไปเรือนตระกูล (ของเธอ).  นางธัมมทินนากลาววา  ขา 
แตลูกนาย  ฉันจะไมกลืนอาเจียนที่ทานคายไว    ทานโปรดอนุญาตใหฉันบวช 
เถิด   วิสาขเศรษฐีกลาววา   สาธุ  ธัมมาทินนา   แลวเอาวอทองสงนางไปสํานัก 
ภิกษุณี. 
            นางธัมมทินนาบวชแลว    เรียนกัมมัฏฐานอยูในสํานักภิกษุณีนั้นสอง 
สามวัน     ประสงคจะอยูอยางวิเวกจึงไปหาอุปชฌายอาจารยกลาววา     ขาแต 
แมเจาท้ังหลาย  ใจของดิฉันไมชอบที่เกลื่อนกลน    ดิฉันจะไปสูอาวาสใกลบาน 
พวกภิกษุณีพาเธอไปอาวาสใกลบาน    เธออยูในท่ีนั้น    ไมนานนักก็ไดบรรล ุ
พระอรหัตพรอมดวยปฏสิัมภิทา  ทั้งหลาย   เพราะเธอย่ํายีสังขารในอดีตไดแลว 
เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาวไวในอปทานวา๑ 

             พระพิชิตมารพระนามปทุมุตตระผูทรงถึงฝง 
          แหงธรรมท้ังปวง      ทรงเปนนายกของโลกเสด็จอุบัติ   
          ขึ้นแลว    ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตภัทรกัปนี้   ในกาลน้ัน 
          ขาพเจาเกิดในตระกูลหนึ่งในกรุงหังสวดีรับจางทํางาน 
          ของคนอื่น   เปนผูมีปญญา   สาํรวมอยูในศีล   พระ- 
๑.  ขุ.  ๓๓/ขอ  ๑๖๓.  ธัมมทินนาเถรีอปทาน                                                  
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        สุชาตเถระอัครสาวกของพระปทุมมุตตระพุทธเจา  ออก 
        จากวิหารไปบิณฑบาต   เวลาน้ันขาพเจาเดินถือหมอไป 
        ตักน้ํา    เห็นทานแลวเลื่อมใส    ไดถวายขนมดวยมือ 
        ของตน   ทานรับและน่ังฉันตรงน้ันเอง  จากนั้นขาพเจา  
        ไดนําทานไปสูเรือน  ไดถวายโภชนะแดทาน  ตอมา 
        นายของขาพเจามีความยินดีไดยกขาพเจาเปนลูกสะใภ 
        ของทาน     ขาพเจากับแมผัวไดไปถวายอภิวาทพระ- 
        สมัพุทธเจา  ครั้งน้ันพระศาสดาทรงประกาศต้ังภิกษุณี 
        ผูเปนธรรมกถึก   ในตําแหนงเอตทัคคะ   ขาพเจาไดฟง 
        ดังน้ันแลวมีความยนิดี    นิมนตพระสุคตผูเปนนายก 
        ของโลกพรอมดวยพระสงฆ     ถวายมหาทานปรารถนา 
        ตําแหนงน้ัน      คราวนั้นพระสุคตผูมีพระสุรเสียงกอง- 
        กังวาลไพเราะ  ไดตรัสกะขาพเจาวา   แนะนางผูเจริญ 
        ผูยินดีบํารุงเราเลี้ยงดูเรากับสงฆสาวก  ผูขวนขวาย 
        ในการฟงสัทธรรม   มีใจเจริญดวยคุณ    เธอจงยินดีเถิด 
        เธอจักไดผลตามปรารถนา  แตกัปนี้ไปแสนกัป  พระ- 
        ศาสดาผูสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช   มพีระนาม 
        วาโคตมะโดยโคตร     จักเสด็จอบุัติขึ้นในโลก  เธอจัก 
        เปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้นเปนโอรส 
        อนธรรมเนรมิต   เปนสาวิกาของพระศาสดาจักมีชื่อวา 
        ธมัมทินนา  ขาพเจาไดฟงดังน้ันแลวมีความยินดี  มีจิต 
        ประกอบดวยเมตตา   บํารุงพระมหามุนีผูเปนนายกวิเศษ 
        ดวยปจจัยท้ังหลายจนตลอดชีวิต  ดวยกุศลกรรมที่ได  
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        ทําไว     และดวยความต้ังใจแนวแน     ขาพเจาละราง 
        มนุษยแลวไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส   พระพุทธเจาเผา- 
        พันธุผูประเสริฐมียศมาก  พระนามวากัสสปะตามโคตร 
        ประเสรฐิกวาบัณฑิตท้ังหลาย      ไดเสด็จอุบัติแลวใน 
        ภัทรกัปนี้   ในครั้งน้ันพระเจากาสีพระนาม  กิงกิ  ผูเปน 
        ใหญกวานรชนในกรงุพาราณสีอันอุดม   ทรงเปนอุปฏ- 
        ฐากของพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ   ขาพเจา  
        เปนธิดาคนท่ีหกของทาวเธอ   ปรากฏนามวาสุธรรมา 
        ไดฟงธรรมของพระพิชิตมารผูเลิศแลว   พอใจบรรพชา 
        แตพระชนกนาถไมทรงอนุญาตแกพวกเรา     ครั้งน้ัน 
        พวกเราอยูในอาคารน่ันแล   เปนเจาหญิงท่ีมีความสุข 
        ไมเกียจคราน     ประพฤติพรหมจรรยต้ังแตเปนกุมาร ี
        อยูสองหมื่นป   ราชธิดา  ๗  องค   คือ   นางสมณี   ๑ 
        นางสมณคุตตา  ๑  นางภิกขุนี  ๑  นางภิกขทุาสิกา  ๑ 
        นางธรรมา  ๑  นางสุธรรมา  ๑  และนางสังฆทาสีเปน 
        คนท่ี  ๗  เปนผูยินดีบันเทิงใจในการบํารุงพระพุทธเจา  
        ได  (กลบัชาติ)   มาเปนพระเขมาเถรี  ๑   พระอุบล 
        วรรณาเถรี  ๑  พระปฏาจาราเถรี   ๑  พระกุณฑลเกสี- 
        เถรี  ๑  พระกิสาโคตมีเถรี   ๑  ขาพเจา  ๑  และเปนวิสา- 
        ขาอุบาสิกาซ่ึงเปนคนที่  ๗  ดวยกุศลกรรมทีไ่ดทําไว 
        แลวน้ัน     และดวยความต้ังใจแนวแน    ขาพเจาละราง 
        มนุษยแลวไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส     และในภพหลัง 
        ครั้งน้ี   ขาพเจาเกิดในตระกูลเศรษฐีที่มั่งค่ัง   สมบูรณ   
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        ดวยกามสุขทุกอยาง    ในกรุงราชคฤหอันอุดม    เมื่อ 
        ขาพเจาประกอบดวยรูปสมบัติและคุณสมบัติ   ต้ังอยูใน 
        ปฐมวัย   ไปสูตระกูลอื่น    (แตงงาน)    เพียบพรอม 
        ดวยความสุข   สามขีองขาพเจาเขาไปเฝาพระพุทธเจา 
        ผูเปนสรณะแหงสัตวโลก   ฟงพระธรรมเทศนาแลวได  
        บรรลุอนาคามิผล  เปนคนมีปญญาดี   คราวน้ันขาพเจา 
        ขออนญุาตบวชเปนบรรพชิต     ไมนานนักก็ไดบรรล ุ
        พระอรหัต. 
                คราวนั้น   อบุาสกน้ัน เขาไปหาขาพเจา ไดถาม 
        ปญหาที่ลึกซึ้งละเอียดออน    ขาพเจาพยากรณปญหา 
        ทั้งหมดน้ันได  พระพิชิตมาร  ทรงยินดีในคุณขอนั้น  
        จึงทรงต้ังขาพเจาไวในตําแหนงเอตทัคคะ   ดวยพระ- 
        ดํารัสวา   เรามิไดเห็นภิกษุณีรูปอื่นผูเปนธรรมกถึก 
        เชนนี้  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอท้ังหลายจงทรงจําไววา 
        ภิกษุธัมมทินนาเปนนักปราชญ    ขาพเจาอันพระผู 
        เปนนายกของสัตวโลกทรงอนุเคราะหแลว   ชื่อวาเปน 
        บณัฑิตอยางน้ี  ขาพเจาบํารุงพระศาสดาแลว   ปฏิบัติ 
        คําสอนของพระพุทธเจาแลว     ปลงภาระหนักแลว 
        ถอนตัณหาอันนําไปสูภพไดแลว    กุลบุตรท้ังหลาย 
        ออกจากเรือนบวชเปนที่ไมมีเรอืน   เพ่ือตองการประ-         
        โยชนใด   ประโยชนนั้น   คือธรรมเปนที่สิ้นไปแหง 
        สัญโญชนทั้งปวงขาพเจาบรรลุแลว  ขาพเจาเปนผูมี 
        ความชาํนาญในฤทธ์ิ   และในทพิโสตธาตุ    รูจิตผูอื่น  
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          กระทาํตามคําสอนของพระศาสดา  ขาพเจารูปุพเพนิ- 
          วาสญาณ  และทิพยจักษุอันหมดจดวิเศษ    ยังอาสวะ 
          ทั้งปวงใหสิ้นไปแลว    เปนผูบรสิุทธิ์ปราศจากมลทิน   
          ขาพเจาเผากิเลสแลว   ภพท้ังหมดขาพเจาถอนไดแลว 
          ขาพเจาตัดเครื่องผูกพัน   เปนผูไมมีอาสวะอยู ดังชาง- 
          พังตัดเชือกแลว   การมาเฝาพระพุทธเจา   ผูประเสริฐ 
          ของขาพเจา  เปนการมาดีแลวหนอ  ขาพเจาไดบรรล ุ
          วิชชาสามตามลําดับ   ขาพเจาปฏิบัติคําสอนของพระ- 
          พุทธเจาแลวคุณวิเศษเหลาน้ี คือ ปฏิสัมภิทาสี่  วิโมกข 
          แปดและอภิญญาหก   ขาพเจาทําใหแจงแลว   ขาพเจา 
          ปฏบิัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว. 
            ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว     พระธัมมทินนาเถรีคิดวาใจของเราหมด 
กิเลสแลว     บัดนี้เราจักอยูทําอะไรในท่ีนี้     เราจักไปกรุงราชคฤหถวายบังคม 
พระศาสดา     และพวกญาติของเราเปนจํานวนมากจักกระทําบุญ    จึงกลบัมา 
กรุงราชคฤหกับภิกษุณีทั้งหลาย. 
            วิสาขอุบาสกทราบวาพระธัมมทินนาเถรีมา     เมื่อจะทดลองการตรัสรู 
ของพระเถรีนั้น      ไดถามปญหาเรื่องเบญจขันธเปนตนตน พระธัมมทินนาเถรีได 
วิสัชนาปญหาที่ถามแลว ๆ เหมือนตัดกานบัวดวยศัสตราอันคมกริบฉะนั้น   วิสาข- 
อุบาสกกราบทูลนัยแหงคําถามและคําตอบทั้งหมดแดพระศาสดา    พระศาสดา 
ทรงสรรเสรญิพระเถรีนัน้  ดวยพระพุทธพจนวา    วิสาขะ    ภิกษุณีธัมมทินนา 
เปนบัณฑิตเปนตน   ทรงประกาศการพยากรณปญหาเทียบกับพระสัพพัญุต- 
ญาณ    ทรงทําจูฬเวทัลลสูตรนั้นแลใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง     ทรงตั้ง 
พระธัมมทินนาเถรีนั้นไวในตําแหนงเลิศของภิกษุณีผูเปนธรรมกถึก   ก็พระเถรี  
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นั้นอยูในอาวาสใกลบานนั้น      บรรลุมรรคเบื้องตนแลวเริ่มตนเจริญวิปสสนา 
เพ่ือมรรคเบื้องสูงในกาลใดในกาลน้ันไดกลาวคาถาน้ีวา 
             ผูที่เกิดฉันทะ  มทีี่สุด พึงถูกตองพระนิพพาน 
          ดวยใจ ผูที่มีจิตไมปฏิพัทธในกามท้ังหลาย ทานเรียกวา 
          ผูมีกระแสในเบื้องบน.   
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ฉนทฺชาตา ไดแกเกิดฉันทะเพ่ืออรหัตผล 
ความส้ินสุด  คือความจบลง  ทานเรียกวา  อวสายะ.     ในบทวา  อวสายี. 
แมบทนั้นก็พึงทราบวา  ความจบลงแหงสมณกิจ   เพราะเน้ือความที่ทานกลาววา 
ผูมีกระแสในเบื้องบน    เพราะมีจิตไมปฏิพัทธในกามท้ังหลาย   ไมใชของคน 
ใดคนหน่ึง   ฉะน้ันจึงมีอธิบายเน้ือความดังน้ีวา   เปนผูมีใจยังไมบรรลุแมดวย 
บททั้งสอง      ยังปรารถนาพระนิพพานที่เปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียม. 
บทวา  มนสา  จ   ผุฏา  สิยา     ความวา  พึงเปนผูถูกตองคือสัมผัสพระ 
นิพพาน  ดวยมรรคจิตสามดวงเบ้ืองตํ่า.   บทวา  กาเมสุ  อปฺปฏพิทฺธจิตฺตา 
ไดแก   ผูมีจิตไมปฏิพัทธในกามทั้งหลาย   ดวยอํานาจอนาคามิมรรค.    บทวา 
อุทฺธโสตา   ความวา     ชือ่วา   ผูมีกระแสในเบ้ืองบน   เพราะพระเถรีนั้นมี 
กระแสมรรคและกระแสสังสารวัฏในเบ้ืองบนน่ันแล   อธิบายวา เหมือนอยางวา 
อรหัตมรรคยอมเกิดข้ึนแกพระอนาคามี    มรรคอ่ืนยอมไมเกิด   ฉันใด   ความ 
เกิดในภพเบ้ืองบนเทาน้ัน     ยอมมีแกพระอนาคามี  ผูเกิดข้ึนในสุทธาวาสภพ 
มีชั้นอวิหาเปนตนจนถึงชั้นอกนิษฐฉันนั้น. 
                             จบ  อรรถกถาธัมมทินนาเถรีคาถา  
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                               ๑๓. วสิาขาเถรีคาถา 
          [๔๑๔]   ทานท้ังหลายจงทําตามคําสอนของพระ- 
          พุทธจา   ทีบุ่คคลทําแลวไมเดือดรอนภายหลัง  ทาน 
          ทั้งหลายจงรีบลางเทาท้ังสองแลวน่ัง   ณ  ที่ควรเถิด. 
                                   จบ  วิสาขาเถรีคาถา  
                        ๑๓. อรรถกถาวิสาขาเถรีคาถา 
            คาถาวา   กโรถ   พุทฺธสาสน    เปนตน   เปนคาถาของพระเถรีชื่อ 
วิสาขา. 
            เรื่องของพระเถรีชื่อวิสาขาน้ัน     เหมือนเรื่องของพระเถรีชื่อธีราน่ัน 
แหละ    พระเถรีชื่อวิสาขาน้ันบรรลุพระอรหัตแลวใหเวลาลวงไปดวยวิมุตติสุข 
ไดพยากรณพระอรหัตผลดวยคาถานี้วา 
             ทานท้ังหลายจงทําตามคําสอนของพระพุทธ-  
          เจา ทีบุ่คคลทําแลวไมเดือดรอนภายหลังทานท้ังหลาย 
          จงรบีลางเทาท้ังสองแลวน่ัง  ณ  ที่ควรเถิด. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กโรถ พุทฺธสาสน ความวา  จงทําตาม 
คําสอน  คือคําส่ังสอนและพร่ําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย   คือจงปฏิบัติตาม 
ที่ทรงพร่ําสอน.  บทวา  ย  กตฺวา นานุตปฺปติ   ความวา  เพราะสําเร็จความ 
ประสงคทั้งหลายโดยชอบทีเดียว      ของผูกระทําตามคําพร่ําสอนท่ีบุคคลกระทํา 
แลวไมเดือดรอนภายหลัง    เพราะเหตุที่กระทําน้ัน.    บทวา  ขิปฺป   ปาทานิ 
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โธวิตฺวา  เอกมนฺเต  นิสีทถ  ความวา  เพราะตนเองกลับจากบิณฑบาตในเวลา 
ปจฉาภัต    แสดงวัตรแดอาจารยและอุปชฌายแลว     ลางเทาทั้งสองน่ังในท่ีลับ 
ในที่พักกลางวันของตน   บรรลุเฉพาะสิ่งท่ีมีประโยชน   ฉะน้ัน    พระวิสาขา- 
เถรีเมื่อประกอบแมคนอ่ืน ๆ เขาไวในประโยชนนั้น   จึงไดกลาวบทน้ี. 
                           จบ  อรรถกถาวิสาขาเถรีคาถา  
                              ๑๔.  สุมนาเถรีคาถา 
          [๔๑๕]   ทานเห็นธาตุทั้งหลายวาเปนทุกขแลว  อยา 
          เกิดอีก   ทานสํารอกความพอใจในภพแลว    จัดเปนผู 
          สงบระงับเท่ียวไป. 
                                   จบ  สุมนาเถรีคาถา 
                    ๑๔.  อรรถกถาสุมนาเถรีคาถา 
            คาถาวา   ธาตุโย  ทุกฺขโต  ทิสวฺา  เปนตน  เปนคาถาสําหรับพระเถร ี
ชื่อสุมนา. 
            เรื่องของพระเถรีชื่อสุมนานั้น          เหมือนเรื่องของพระเถรีชื่อติสสา 
ความยอวา    พระศาสดาทรงเปลงพระรัศมีแสดงพระองคเหมือนประทับนั่งอยู 
ตอหนา   ตรสัพระคาถานี้วา 
             ทานเห็นธาตุทั้งหลายวาเปนทุกขแลว    อยา 
          เกิดอีก    ทานสํารอกความพอใจในภพแลว    จักเปนผู 
          สงบระงับเท่ียวไป. 
            พระเถรีนั้น ไดบรรลุพระอรหัตในเวลาจบพระคาถา.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ธาตุโย  ทุกฺขโต    ทิสฺวา  ความวา เห็น 
ธาตุมีจักษุเปนตนที่นับเนื่องดวยสันตติ    และธาตุแมอ่ืน ๆ   ดวยญาณจักษุวา 
เปนทุกข    เพราะเกิดข้ึน   เสื่อมไป   และบีบค้ันเปนตน.   บทวา  มา  ชาตึ 
ปุนราคมิ  ความวา อยาเขาถึงชาติ  คือภพใหมตอไปอีก.  บทวา ภเว ฉนฺท  
วิราเชตฺวา    ความวา    ละฉันทะคือตัณหาในภพทั้งปวง    มีกามภพเปนตน 
ดวยมรรคกลาวคือวิราคะ.  บทวา อุปสนฺตา  จริสฺสสิ  ความวา จักเปนผูดับ 
เพราะละกิเลสไดทั้งหมดอยู.  
            อน่ึงในคาถานี้   ทานแสดงวิปสสนาโดยหัวขอของทุกขานุปสสนา ดวย 
บทนี้วา  ธาตุโย  ทุกฺขโต  ทิสฺวา ดังน้ี. แสดงมรรค ดวยบทน้ีวา ภเว   ฉนฺท 
วิราเชตฺวา  ดังนี้.  แสดงสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ  ดวยบทน้ีวา  อนุปสนฺตา 
จริสฺสสิ  ดังน้ี.  แสดงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ   ดวยบทน้ีวา  มา ชาตึ 
ปุนราคมิ  ดงัน้ี   บัณฑิตพึงเห็นดังน้ีแล. 
                                จบ  อรรถกถาสุมนาเถรีคาถา 
                                  ๑๕.  อุตตราเถรีคาถา 
          [๔๑๖]    เราเปนผูสํารวมดวยกาย    วาจา   และใจ 
          ไดถอนตัณหาพรอมทั้งรากขึ้นแลว   เปนผูมีความเย็น 
          ดับสนิทแลว. 
                                     จบ  อุตตราเถรีคาถา 
                      ๑๕.   อรรถกถาอุตตราเถรีคาถา 
            คาถาวา   กาเยน  สวุตา  อาสึ  เปนตน      เปนคาถาของพระเถรีชื่อ 
อุตตรา.  
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            เรื่องของพระเถรีชื่ออุตตราแมนั้น        ก็เหมือนเรื่องของพระเถรีชื่อ 
ติสสา   ความยอวา  พระเถรีชื่ออุตตราแมนั้น   ประสูติในศากยตระกูล   เปน 
สนมของพระโพธิสัตว   ออกบวชพรอมกับพระมหาปชาบดีโคตมี  บรรลพุระ- 
อรหัตดวยโอภาสคาถา  ไดกลาวคาถาน้ีเปนอุทานดวยตนเองทีเดียววา            
                เราเปนผูสํารวมแลวดวยกายวาจาและใจ    ได 
          ถอนตัณหาพรอมทัง้รากขึ้นแลว   เปนผูมีความเย็น  ดับ 
          สนิทแลว.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  กาเยน  สวุตา อาสึ   ความวา  เปนผู 
สํารวมแลวดวยความสํารวมทางกาย.  บทวา  วาจาย   ประกอบความวา  เปน 
ผูสํารวมแลวดวยความสํารวมทางวาจา.     พระเถรกีลาวถึงศีลสงัวรแมดวยบท 
ทั้งสอง.  บทวา  อุท  ไดแก   อถ   แปลวา  และ.   บทวา  เจตสา  ความวา 
ดวยสมาธิจิต.     พระผูมพีระภาคเจาตรัสการเจริญวิปสสนาดวยสมาธิจิตนั้น. 
บทวา สมูล  ตณฺห  อพฺพุยฺห  ความวา ถอนข้ึนซึ่งตัณหาพรอมทั้งราก  หรือ 
พรอมดวยอวิชชา. ดวยวา  ตัณหายอมเกิดข้ึนในภพสามท่ีอวิชชาปกปดโทษไว. 
            อีกนยัหน่ึง   บทวา   กาเยน  สวุตา   ความวา   เปนผูสํารวมทางกาย 
ดวยความสํารวมดวยมรรคน่ันเอง  เพราะละมิจฉากัมมันตะทั้งหมด   ดวยสัมมา 
กัมมันตะ.   บทวา  วาจาย    ความวา   เปนผูสํารวมทางวาจาดวยความสํารวม 
ดวยมรรคนั่นเอง  เพราะละมิจฉาวาจาทั้งหมด  ดวยสัมมาวาจา.  บทวา  เจตสา 
ไดแก   ดวยสมาธิ.  ก็ในท่ีนี้ทานกลาวสัมมาสมาธิ  ดวยหัวขอของจิต  อธิบายวา 
มรรคธรรมทั้งหลายมีสัมมาทิฏฐิเปนตน  มีลักษณะเปนอยางเดียวกันกับลักษณะ- 
มรรค   ยอมเปนอันทานถือเอาดวยศัพทคือสัมมาสมาธินั่นแล   การละอสังวรมี 
อภิชฌาเปนตนโดยไมเหลือ  ยอมเปนอันทานแสดงแลวดวยมรรคสังวร.  เพราะ  
เหตุนั้นแหละทานจึงกลาววา  สมูล  ตณฺห  อพฺพุยฺห  ดังนี้.  บทวา  สีติภูตามฺหิ  
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นิพฺพุตา   ความวา    เปนผูถึงความเย็น   เพราะไมมีความเรารอนเพราะกิเลส 
โดยประการทั้งปวง  เปนผูดับสนิทดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ. 
                                  จบ  อรรถกถาอุตตราเถรีคาถา  
                   ๑๖.  วฑุฒปพพชิตสุมนาเถรีคาถา  
          [๔๑๗]     ดูกอนสุมนาผูเจริญ    เธอจงเอาทอนผาทํา 
          จีวรนุงหม  จงพักผอนใหสบายเถิด   เพราะราคะของ 
          เธอสงบแลว  เธอเปนผูมีความเย็น  ดับสนิทแลว. 
                             จบ  วุฑฒปพพชิตสุมนาเถรีคาถา 
             ๑๖.  อรรถกถาวุฑฒปพพชิตสุมนาเถรีคาถา 
            คาถาวา สุข  ตฺว  วุฑฺฒิเก  เสห ิ  เปนตน     เปนคาถาของพระเถรีผู 
บวชเม่ือแกชื่อสุมนา. 
            แมพระเถรีองคนี้ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจาองคกอน  ๆ 
สั่งสมกุศลไวในภพน้ัน  ๆ  ในพุทธุปปาทกาลน้ี   บังเกิดเปนพระภคินีของพระ- 
เจามหาโกศล   ในกรุงสาวัตถี     เธอฟงธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงแกพระเจา 
ปเสนทิโกศล  โดยนัยเปนตนวา   ดูกอนมหาบพิตร   บุคคลส่ีจําพวกเหลาน้ีแล 
ไมพึงดูหม่ินวาหนุม   ดังน้ี   ไดความเล่ือมใส   ต้ังอยูในสรณะและศีลหา   แม 
ประสงคจะบวช   ก็ตองปลอยใหเวลาลวงไปนาน  เพราะคิดวา  ตองปฏิบัติดูแล 
พระเจายา     ตอมาเม่ือพระเจายาส้ินพระชนมแลว     เธอใหคนถือเครื่องปูลาด  
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เครื่องนุงหมท่ีมีคามาก  ไปวิหารกับพระราชา  ใหถวายแกสงฆแลว   ฟงธรรม 
ในสํานักพระศาสดา  ต้ังอยูในอนาคามิผล  ขอบวช  พระศาสดาทรงเห็นเธอมี 
ญาณแกกลา   ไดภาษิตพระคาถาน้ีวา 
                     ดูกอนสุมนาผูเจริญ   เธอจงเอาทอนผาทําจีวร 
          นุงหม   จงพักผอนใหสบายเถิด    เพราะราคะของเธอ  
          สงบแลว  เธอเปนผูมีความเย็น  ดับสนิทแลว. 
            ในเวลาจบคาถา  เธอไดบรรลพุระอรหัตพรอมดวยปฏสิัมภิทาท้ังหลาย 
ไดกลาวคาถาน่ันแหละเปนอุทาน  การกลาวคาถาเปนอุทานั้นแล  ไดเปนการ 
พยากรณพระอรหัตผลของเธอ   เธอบวชในขณะนั้นเอง.   ก็เนื้อความของคาถา 
บทวา    วฑุฒิฺเก     ไดแก    ผูเจริญ   คือเจริญโดยวัย    แตพระเถรีเจริญแม 
ดวยคุณมีศีลเปนตน     ในบาทท่ีสี่ของคาถาที่พระเถรีกลาว  พึงประกอบบทวา 
เธอเปนผูมีความเย็น   ดับสนิทแลว.  คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
                     จบ  อรรถกถาวุฑฒปพพชิตสุมนาเถรีคาถา 
                                ๑๗.  ธัมมาเถรีคาถา 
          [๔๑๘]    เราทุพพลภาพ    มีกายส่ันเทา    ถือไมเทา 
          เท่ียวบิณฑบาต   ไดลมลงบนแผนดินตรงน้ันเอง  ครั้ง 
          นั้น  จติของเราหลุดพนแลว  เพราะเห็นโทษในกาย. 
                                   จบ   ธัมมาเถรีคาถา  
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                         ๑๗.  อรรถกถาธัมมาเถรีคาถา 
            คาถาวา  ปณฺฑปาต  จริตฺวาน  เปนตน   เปนคาถาของพระเถรีชื่อ 
ธัมมา.  
            แมพระเถรีองคนี้ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมกุศลที่เปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ ไดรวบรวมบุญสมภาร 
ไวแลว  ในพุทธุปปาทกาลน้ี    บังเกิดในเรือนตระกูล  กรุงสาวัตถี  เจริญวัยแลว 
ไปสูเรือนของสามีที่สมควรกัน   ไดศรัทธาในศาสนาของพระศาสดา    ประสงค 
จะบวชแตสามีไมอนุญาต     ภายหลงัเมื่อสามีตายแลว   บวชเจริญวิปสสนา  วัน 
หน่ึงเทียวภิกขาจารแลว   กําลังเดินมาวิหารหกลมลง   จึงทําเรื่องนั้นแหละเปน 
อารมณเจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย ไดกลาว 
คาถาน้ีเปนอุทานวา 
                     เราทุพพลภาพ   มีกายส่ันเทา     ถือไมเทาเท่ียว 
          บณิฑบาต    ไดลมลงบนแผนดินตรงน้ันเอง   ครั้งน้ัน  
          จิตของเราหลุดพนแลว  เพราะเห็นโทษในกาย   
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปณฺฑปาต  จรตฺิวาน  ฑณฑฺมาทาย 
ทุพฺพลา    ความวา  ใชไมเทาคํ้ายันเท่ียวไปในเมืองเพ่ือตองการบิณฑบาตคือ 
เที่ยวภิกขาจาร.  บทวา   ฉมา   ไดแก   บนแผนดิน    คือพ้ืนดิน  อธิบายวา 
ลมลงบนพ้ืนดิน  เพราะเทาทั้งสองไมมีกําลัง.    บทวา   ทิสฺวา  อาทีนว  กาเย 
ความวา    เห็นโทษในสรรีะโดยประการตางๆ  มีไมงาม  ไมเที่ยง  เปนทุกข 
เปนอนัตตาเปนตน  ดวยปญญาจักษุ.  บทวา  อถ  จิตฺต  วิมุจฺจิ  เม  ความวา 
จิตของเราหลุดพนแลวจากกิเลสทั้งหลาย     เพราะขมไวดวยนิพพิทานุปสสนา  
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เปนตน  ที่เปนไปขางหนาดวยอาทีนวานุปสสนา   ชื่อวาหลุดพนแลว  คือพน 
วิเศษแลวโดยประการท้ังปวง  ดวยสมุจเฉทวิมุตติตามลําดับมรรคผล  และดวย 
ปฏิปสสัทธิวิมุตติอีก. อธิบายวา บัดนี้  สิ่งที่จะตองหลุดพนไมมีแกพระเถรีนั้น. 
อน่ึง   การกลาวคาถาเปนอุทานน้ีแหละ     เปนการพยากรณพระอรหัตผลของ 
พระเถรีนั้นแล.   
                                  จบ  อรรถกถาธัมมาเถรีคาถา 
                                    ๑๘.  สังฆาเถรีคาถา 
          [๔๑๙]   ขาพเจาละเรือน  ละบุตรและสัตวเลี้ยง  ซึ่ง 
          เปนทีร่ัก     บวชแลว    ละราคะและโทสะและสํารอก  
          อวิชชาเสีย    ถอนตัณหาขึ้นพรอมทั้งราก    เปนผูสงบ  
          ระงับดับสนิทแลว. 
                                    จบ  สังฆาเถรีคาถา 
                        ๑๘.  อรรถกถาสังฆาเถรีคาถา 
            คาถาวา  หิตฺวา  ฆเร   ปพฺพชิตฺวา     เปนตน   เปนคาถาของพระ 
เถรีชื่อสังฆา. 
            เรื่องของพระเถรีชื่อสังฆานั้น     เหมือนเรื่องของพระเถรีชื่อธีรา   ก็พระ 
เถรีชื่อสังฆานั้นบรรลุพระอรหัตแลว   ไดกลาวคาถาวา  
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                     ขาพเจาละเรือน ละบุตร และสัตวเลี้ยง  ซึ่งเปน 
          ที่รัก    บวชแลว    ละราคะและโทสะและสํารอกอวิชชา 
          เสีย  ถอนตัณหาขึน้พรอมทั้งราก   เปนผูสงบระงับดับ 
          สนิทแลว.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  หิตฺวา  แปลวา  ละแลว.  บทวา   ฆเร 
ไดแก  เรือน.   ฆรศัพทในชื่อแมอยางเดียวกัน   บางคราวทานกลาวขยายในขอ 
ความมากอยางเหมือนพืช. บทวา หิตฺวา  ปุตฺต  ปสุ  ปย ความวา ละบุตร 
และสัตวเลี้ยงมีโคกระบือเปนตนที่นารัก    ดวยการละฉันทราคะที่เกี่ยวเนื่องกับ 
บุตรและสัตวเลี้ยงนั้น.   บทวา  หิตฺวา  ราคฺจ  โทสฺจ   ความวา  ถอน 
ราคะซ่ึงมีภาพกําหนัด   และโทสะซึ่งมีสภาพขัดเคือง  ดวยอริยมรรค.  บทวา 
อวิชฺชฺจ  วริาชิย  ความวา    และสํารอกโมหะซ่ึงเปนเบื้องตนในอกุศลทัง้ 
หมด.  อธิบายวา  ถอนข้ึนดวยมรรค   ดังน้ีนั่นเทียว.  คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาว 
แลวแล. 
                                 จบ  อรรถกถาสังฆาเถรีคาถา 
                                    จบ  อรรถกถาเอกนิบาต  
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                                  เถรคีาถา  ทุกนิบาต 

                    วาดวยคาถาตาง ๆ ในทุกนิบาต 
                                ๑. นนัทาเถรีคาถา 
         [๔๒๐]    ดูกอนนันทา   เธอจงเห็นรางกายอันกระดูก   
         ๓๐๐  ทอนยกขึ้นแลว   อันกระสับกระสาย   ไมสะอาด 
         เปอยเนา    จงอบรมจิตใหต้ังมัน่  มีอารมณเดียว  ดวย 
         อสุภภาวนา  อนึ่ง  เธอจงอบรมจิตใหหานิมติมิได ละ 
         เสียซ่ึงอนุสัยคือมานะ  เพราะการละมานะไดนั้น  เธอ 
         จักเปนผูสงบเท่ียวไป. 
                                     จบ  นันทาเถรีคาถา 
                                 อรรถกถาทุกนิบาต 
                   ๑.  อรรถกถาอภิรูปนันทาเถรีคาถา 
            ในทกุนิบาต  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
            คาถาวา   อาตุร  อสุจึ  ปูตึ    เปนตน     เปนคาถาสําหรับนางสิกข- 
มานาชื่ออภิรูปนันทา. 
            เลากนัวา    นางสิกขมานาชื่ออภิรูปนันทานี้    เปนธิดาของคฤหบดี 
มหาศาล  ในพันธุมตีนคร     ในกาลแหงพระผูมีพระภาคพระนามวิปสสี   ฟง 
ธรรมในสํานักของพระศาสดา      ต้ังอยูในสรณะและศีลหา      เมื่อพระศาสดา  
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ปรินิพพานแลว  ไดบชูาพระธาตุเจดียดวยฉัตรทองที่ประดับดวยรัตนะแลวตาย 
ไปบังเกิดในสวรรค  ทองเท่ียวไปๆ มาๆ  อยูในสุคติภูมินั่นเอง    ในพุทธุป- 
ปาทกาลน้ี     บังเกิดในครรภพระอัครมเหสีของ   เจาศากยเขมกะ   ในกรุง 
กบิลพัสดุ  เธอมีชื่อวา  นันทา  พระนางนันทาน้ัน   มีรูปงามนาทัศนานาเลื่อม 
ใส   จึงไดรูกันทั่วไปวา   ชื่อวา  อภิรูปนันทา   เพราะอัตภาพรางกายถึงความ 
งามเลิศของรูปอยางเหลือเกิน   เมื่อเธอเจริญวัย     ศากยกุมารผูเปนคนรักอยาง 
ยิ่งไดสิ้นพระชนมเสียในวันหม้ันนั่นเอง   คราวนั้น    พระชนกชนนีจึงใหบวช 
เธอผูไมตองการบวช.  
            ภิกษุณีอภิรูปนันทาน้ันแมบวชแลวก็ยังมีความเมาเพราะอาศัยรูป   ไม 
ไปปฏิบัติบํารุงพระพุทธเจาดวยเขาใจวา  พระศาสดาทรงตําหนิติเตียนรูป  ทรง 
แสดงโทษโดยอเนกปริยาย  พระศาสดาทรงทราบวาเธอมีญาณแกกลาแลว  ทรง 
สั่งพระมหาปชาบดีวา    ภิกษุณีทั้งหมดจงมารับโอวาทตามลําดับเมื่อถึงวาระของ 
ตน  เธอสงภิกษุณีรูปอ่ืนไป   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  เมื่อถึงวาระ   ภิกษุณี 
พึงไปดวยตนเอง   ไมพึงสงรูปอ่ืนไป   เธอไมอาจละเมิดคําส่ังของพระศาสดาได 
จึงไดไปปฏิบัติบํารุงพระพุทธเจาพรอมดวยภิกษุณีทั้งหลาย    พระผูมีพระภาค-  
เจาทรงเนรมิตรูปหญิงงามคนหน่ึงดวยฤทธิ์   แลวทรงแสดงรูปแกหงอมใหเธอ 
เกิดความสังเวช  ไดภาษิต  ๒ พระคาถานี้วา 
                ดูกอนนันทา      เธอจงเห็นรางกายอันกระดูก  
          ๓๐๐  ทอนยกขึ้นแลว   อันกระสับกระสาย   ไมสะอาด 
          เปอยเนา จงอบรมจิตใหต้ังมั่นมีอารมณเดียวดวยอสุภ- 
          ภาวนา    อนึ่งเธอจงอบรมจิตใหหานิมิตมิได   ละเสีย 
          ซึ่งอนุสัยคือมานะ  เพราะการละมานะไดนั้น   เธอจัก  
          เปนผูสงบเที่ยวไป.  
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            เนื้อความของคาถาเหลาน้ัน   มีนัยดังกลาวแลวในหนหลังน่ันแล. 
            ในเวลาจบคาถา  ภิกษุณีอภิรูปนั้นทาบรรลพุระอรหัต   เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาวไวในอปทานวา๑ 

                ในพระนครอรณุวดี    มีกษตัริยพระนามวา  
          อรณุราช   หมอมฉนัเปนมเหสีของทาวเธอ  ประพฤติ 
        รวมกัน   ในกาลน้ัน    หมอนฉันอยูในท่ีลับนัง่คิดอยาง 
                 นีว้า   บุญกุศลที่พอจะถือเอาไปได  เราไมไดทําไวเลย 
                 เราจะตองตกนรกท่ีมีความเรารอนมาก  ทั้งเผ็ดรอนราย 
                 แรงแสนทารุณเปนแน    เราไมสงสัยในเรื่องน้ี    ครั้น  
                 คิดอยางน้ีแลวหมอมฉันทําใจใหราเริงเขาเฝาพระราชา 
                 กราบทูลคําน้ีวา   ขาแตพระองค  หมอนฉันเปนหญิง 
                 ยอมติดตามชายทุกเมื่อ     ขอพระองคโปรดประทาน 
                 สมณะองคหน่ึงแกหมอมฉนั   หมอมฉนัจักใหทานฉัน 
                 พระเจาขา   พระราชาผูใหญไดประทานสมณะผูอบรม 
                 อนัทรียแลวแกหมอมฉัน    หมอมฉันดีใจรับบาตรของ 
                 ทานเอาภัตตาหารอยางประณีตใสจนเต็ม  ครั้นแลวได 
                 ถวายผาคูหน่ึงซึ่งมีราคาเปนพันใหทานครอง   ดวย 
                 กศุลกรรมที่ทาํไวนั้น       และดวยความต้ังใจท่ีแนวแน 
                 หมอมฉันละรางกายมนุษยไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส 
                 ไดเปนมเหสีของเทวราชหน่ึงพันองค     ไดเปนมเหสี 
          ของพระเจาจักรพรรดิหน่ึงพันองค    และไดเปนมเหสี 
          ของพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยจะคณานับมิได 
                 ไดบุญมีอยางตาง ๆ   เปนอันมาก    ซึ่งเกิดแตผลกรรมท่ี 
๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๗๓ และ ๑๗๖ อปปลทายิกาเถรีอปทาน.  
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        ถวายบณิฑบาตนั้น   หมอนฉันมผิีวพรรณเหมือนดอก 
        บัว  เปนหญิงงามนาทัศนา สมบรูณดวยอวัยวะท้ังปวง 
        เปนอภชิาติทรงไวซึ่งความรุงเรื่อง  เมื่อเกิดครัง้สุดทาย  
        หมอนฉันไดเกิดในศากยตระกูล      เปนราชธิดาของ 
        พระเจาสุทโธทนะ  เปนประมุขของนารีพันหนึ่ง  เบื่อ 
        หนายตอการครองเรือนจึงออกบวชเปนภิกษุณี    ครั้น  
        ถึงราตรีที่  ๗  ไดบรรลุอริยสัจ  ๔   หมอมฉนัไมอาจ 
        จะประมาณจีวร   บณิฑบาต   ปจจัย    และเสนาสนะ 
        (ที่ทายกทายิกาถวาย)  นี้เปนผลแหงบิณฑบาต   ขาแต 
        พระมุน ี      กุศลกรรมกอน ๆ  ของหมอมฉันอันใดท่ี 
        พระองคทรงทราบ   ขาแตพระมหาวีระ  กุศลกรรมนั้น  
        เปนอันมาก  หมอมฉันไดสั่งสมเพ่ือประโยชนแก 
        พระองค    ในกัปท่ี  ๓๑  แตภัทรกัปนี้   หมอมฉันได 
        ถวายทานใดในกาลน้ัน    ไมรูจกัทุคติ   นี้เปนผลแหง 
        ทานน้ันคือบิณฑบาตทาน. 
              หมอมฉันรูจักคติ  ๒  คือเทวดาและมนุษย   ไม 
        รูจักคติอื่น   นี้เปนผลแหงบิณฑบาต   หมอมฉันรูจัก 
        ตระกูลสูงซ่ึงเปนตระกูลมหาศาลมีทรัพยมาก  ไมรูจัก 
        ตระกูลอื่น   นี้เปนผลแหงบิณฑบาต   หมอมฉันทอง 
        เท่ียวไปในภพนอยใหญ   อันกุศลมูลตักเตือนแลว  ไม 
        เห็นสิ่งที่ไมชอบใจ    นี้เปนผลแหงโสมนัส    ขาแต 
        พระมหามุนี      หมอมฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธิ์ 
        และในทิพโสตธาตุ      เปนผูมีความชํานาญในเจโต-  
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          ปริยญาณ    รูปุพเพนิวาสญาณ  และทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ 
          มีอาสวะท้ังปวงส้ินไปแลว   บดัน้ีภพใหมมไิดมี   ขาแต 
          พระมหาวีระ    หมอมฉันมีญาณในอรรถ   ในธรรม 
          ในนิรตุติและปฏิภาณ    เกิดขึ้นในสํานักของพระองค 
          หมอมฉันเผากิเลสแลว  ฯลฯ  หมอมฉันปฏิบัติคําสอน 
          ของพระพุทธเจาแลว.  
                    จบ  อรรถกถาอภิรูปนันทาเถรีคาถา 
                              ๒.  ชนัตาเถรีคาถา 
          [๔๒๑]   โพชฌงค  ๗  เหลาน้ีใด     เปนทางแหงการ 
          บรรลุพระนิพพาน     โพชฌงค  ๗  เหลาน้ันทั้งหมด 
          ขาพเจาเจริญแลวอยางท่ีพระพุทธเจาทรงแสดง เพราะ 
          พระผูมีพระภาคเจาน้ันขาพเจาเห็นแลว    รางกายน้ีมี 
          ในท่ีสดุ   ชาติสงสารขาดส้ินแลว  บัดนี้ภพใหมไมมี. 
                               จบ  ชนัตาเถรีคาถา 
                  ๒.  อรรถกถาชันตาเถรีคาถา 
            คาถาวา  เย  อิเม  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  เปนตน  เปนคาถาของ 
พระเถรีชื่อชนัตา.  
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            เรื่องที่เปนอดีตและเรื่องปจจุบันของพระเถรีชื่อ  ชันตา  นั้น   เหมือน 
เรื่องของพระเถรีชื่ออภิรูปนันทา     แตพระเถรีนี้บังเกิดในราชตระกูลลิจฉวี 
กรุงเวสาลี   ความแปลกกันเทาน้ีเอง   เธอฟงธรรมท่ีพระศาสดาทรงแสดง  ได 
บรรลุพระอรหัตในเวลาจบเทศนา  พิจารณาคุณวิเศษที่ตนบรรลุ  ไดกลาวคาถา 
สองคาถาเหลาน้ัน   ดวยอํานาจปติวา  
                     โพชฌงค  ๗  เหลาน้ีใด    เปนทางแหงการ 
          บรรลุพระนิพพาน    โพชฌงค   ๗  เหลาน้ันทั้งหมด 
          ขาพเจาเจริญแลวอยางท่ีพระพุทธเจาทรงแสดง เพราะ 
          พระผูมีพระภาคเจาน้ันขาพเจาเห็นแลว     รางกายน้ีมี  
          ในท่ีสดุ  ชาติสงสารขาดสิ้นแลว  บัดน้ีภพใหมไมมี. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เย  อิเม  สตฺต   โพชฺฌงฺคา   ความ  
วา   ธรรม ๗ ประการเหลาน้ีใด  กลาวคือ  สติ   ธัมมวิจยะ  วีริยะ  ปติ  ปสสทัธิ 
สมาธิ   และอุเบกขา   ไดชื่อวา   โพชฌงค   เพราะเปนองคแหงธรรมสามัคคี 
เครื่องตรัสรูตามท่ีกลาวแลว   หรือแหงบุคคลผูตรัสรูซึ่งธรรมท่ีควรตรัสรู  คือ 
ผูพรอมเพรียงดวยธรรมเครื่องตรัสรูนั้น.  บทวา   มคฺคา  นิพฺพานปตฺติยา 
ไดแก  เปนอุบายแหงการบรรลุพระนิพพาน.     บทวา   ภาวิตา   เต   มยา 
สพฺเพ  ยถา  พุทฺเธน   เทสิตา   ความวา   โพธิปกขิยธรรม  ๓๗  ประการ 
เหลาน้ันแมทั้งหมด   ขาพเจาใหเกิดข้ึนและใหเจริญ   เหมือนท่ีพระพุทธเจาคือ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไว.  ห ิ ศัพทในบาทคาถาวา   ทิฏโ   หิ   เม 
โส  ภควา  มคีวามวา   เหตุ   ประกอบความวา   เพราะพระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น   เปนธรรมกาย  เปนพระสัมมาสัมพุทธะ  อันขาพเจาเห็นแลวดวย  
การเห็นอริยธรรมที่ตนไดบรรลุแลว    ฉะน้ันรางกายน้ีจึงมีในที่สุด   ดวยวาพระ 
ผูมีพระภาคผูพุทธเจา   และพระอริยะอ่ืน ๆ  ยอมชือ่วา  ขาพเจาเห็นแลว   ดวย  
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การเห็นอริยธรรม   ไมใชดวยเพียงเห็นรูปกาย   เหมือนอยางที่ตรัสวา  ดูกอน 
วักกลิ   ผูใดแลเห็นธรรม   ผูนั้นยอมเห็นเรา     และวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อริยสาวกผูสดับแลวเปนผูเห็นอริยสัจดังน้ี   เปนตน.    คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาว 
แลวแล.   
                               จบ  อรรถกถาชันตาเถรีคาถา 
                        ๓.  อัญญตราเถรีภิกขุนีคาถา 
          [๔๒๒]    เราพนดีแลว  พนดีแลว เปนผูพนแลวโดย 
          ชอบจากสาก  จากสามีไมมีหริิ  จากรม  จากหมอขาว 
          และจากงูน้ํา   เราตัดราคะและโทสะขาดแลวอยู   เรา 
          นั้นเขาไปยังโคนไม   เพงฌานโดยความสุขวา   โอ ! 
          ความสุข. 
                        จบ  อัญญตราเถรีภิกขุนีคาถา 
               ๓.  อรรถกถาสุมังคลมาตุเถ๑รีคาถา 
            คาถาวา   สุมุตฺติกา    เปนตน     เปนคาถาของพระเถรีผูเปนมารดา 
ของพระสุมังคลเถระ. 
            แมพระเถรีองคนี้ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจาพระองค 
กอน ๆ   สั่งสมกุศลไวในภพน้ัน ๆ  ในพุทธุปปาทกาลน้ีบังเกิดในตระกูลยากจน 
ในกรุงสาวัตถี      เจริญวัยแลวบิดามารดายกใหแกชางจักสานคนหนึ่ง    ไดบุตร 
๑. บาลี  เปน  อัญญตราเถรีภิกขุนี.  
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คนหัวปเปนพระอรหันต  บุตรหัวปนั้นไดนามวาสุมังคละ   ต้ังแตนั้นมา   นาง 
นั้นเขารูกันท่ัวไปวา   สุมังคลมารดา.   แตเพราะชื่อและโคตรของนางไมปรากฏ  
ฉะน้ันทานจึงกลาวไวในบาลีวา  ภิกษุณีเถรีองคหน่ึงไมปรากฏชื่อ.  แมบุตรของ 
นางนั้น   ครัน้รูความแลวก็บวช   ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ัง 
หลาย  ไดปรากฏชื่อวา  พระสุมังคลเถระ.   มารดาของพระเถระน้ันบวชในหมู 
ภิกษุณี   เจรญิวิปสสนาอยู    วันหน่ึงพิจารณาความลําบากท่ีตนไดในเวลาเปน 
คฤหัสถ    เกิดความสังเวช    เจริญวิปสสนา    ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวย 
ปฏิสัมภิทาท้ังหลาย  ไดเปลงอุทานกลาวคาถาสองคาถาเหลานี้วา   
                    เราพนดีแลว    พนดีแลว    เปนผูพนแลวโดย 
          ชอบจากสาก  จากสามีไมมีหริิ  จากรม  จากหมอขาว 
          และจากงูน้ํา  เราตัดราคะและโทสะขาดแลวอยู  เรานั้น  
          เขาไปยังโคนไม     เพงฌานโดยความสุขวา    โอ  ! 
          ความสุข. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   สมุุตฺติกา   แปลวา   พนดีแลว   ก ็  ก 
อักษรเปนเพียงทําบทใหเต็ม   ความวา   พนแลวดวยดีหนอ.   พระเถรีนั้นเห็น 
สมบัติที่ตนไดในพระศาสนา     จึงเรียกดวยความเลื่อมใสหรือดวยสรรเสรญิ 
สมบัตินั้น  กลาววา  สุมุตฺติกา   สมุุตฺติกา   แตเมื่อแสดงความหลุดพนจาก 
สิ่งท่ีตนรังเกียจเปนพิเศษในเวลาเปนคฤหัสถ     จึงกลาวคําเปนตนวา   สาธุ 
มุตฺติกามฺหิ  ดังน้ี  บรรดาบทเหลาน้ัน.  บทวา  สาธ ุ มุตฺติกามฺหิ   ความ 
วา   เราเปนผูพนโดยชอบทีเดียวหนอ.   บทวา  มุสลสฺส   แปลวา   จากสาก- 
เลากันมาวา   พระเถรีนี้เวลาเปนคฤหัสถ    ตําขาวดวยตนเองทีเดียวเพราะความ 
ยากจน  ฉะนั้นจึงกลาวอยางนี้.  บทวา  อหิริโก  เม   ความวา  สามีของเรา 
เปนคนไมมีหิริ  คือปราศจากความละอาย. เพ่ิมคําวา เราไมชอบใจเขา. พระเถรี  
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กลาวรังเกียจความเปนไปของพวกหมกมุนในกาม  เพราะทานมีจิตคลายกําหนัด 
ในกามทั้งหลายแลวโดยปกติทีเดียว.  บทวา  ฉตฺตก   วาป   ความวา  แมรม 
ที่ทําเลี้ยงชีพ    เราก็ไมชอบใจ    วาศัพทมีเนื้อความรวมถึงส่ิงท่ีไมไดกลาวไว 
ดวยวาศัพทนั้น   ทานรวมถึงผอบและหีบเปนตน     พระเถรกีลาวรังเกียจชีวิต 
ลําเค็ญ  เพราะตองเอาทอนไมไผเปนตนทํารมเปนตนทุกวัน.  
            อาจารยบางพวกกลาววา     ลมในรางกายของเราไมมีประโยชนพัดไป 
แลวกลาวเน้ือความวา  ลมในรางกายของเราเวลาเปนคฤหัสถ    ไมมีประโยชน 
นํามาซึ่งชรา  พัดไป  แตอาจารยพวกอ่ืนกลาวเน้ือความวา    ลมแตรางกายของ 
เรา  ไมมีประโยชนและมีกลิ่นเหม็นกวาของคนอ่ืน ๆ พัดไป.  บทวา  อุกฺขลิกา 
เม  เทฑฺฑภุ  วาติ  ความวา   ภาชนะหุงตมภัตตาหารของเรามีกลิ่นงูน้ําคลุง 
ไป  เพราะหมักหมมไวนานจึงไมบริสุทธิ์สะอาด  ประกอบความวา   เราเปนผู 
พนโดยชอบจากส่ิงน้ัน.  บทวา  ราคฺจ  อห  โทสฺจ  วิจฉินทฺนฺตี   ว-ิ 
หราม ิ  ความวา   เราตัดขาดราคะและโทสะซ่ึงเปนกิเลสตัวหัวหนา     ไดแก 
อยูคือกําจัดพรอมกับเสียงนี้    ความวา    ละไดเด็ดขาด.    เลากันวาพระเถรีนั้น 
รังเกียจสามีของตน   ตําหนิเสียงทอนไมไผแหงเปนตนที่สามีผาอยูประจําวันจึง 
ไดกลาวการละสามีเทากับการละราคะและโทสะ.  บทวา  สารกฺุขมูลมุปคมมฺ 
ความวา   เราคือสุมังคลมารดานั้นเขาไปยังโคนไมที่สงัด.  บทวา  สุขโตชฺฌา- 
ยามิ   ความวา   เราเพงวาเปนสุข   คือเราเขาสมาบัติตามกาลอันสมควร   เสวย 
ผลสุขและนิพพานสุข  เพงอยูดวยการเพงผล.  กบ็ทวา  อโห  สุข  นี้   พระเถรี 
กลาวดวยอํานาจมนสิการท่ีเปนไปภายหลังเขาสมาบัติ     แมจะกลาววา     ดวย 
อํานาจความผูกใจเดิมก็ถูกเหมือนกัน. 
                         จบ  อรรถกถาสุมังคลมาตุเถรีคาถา  
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                                 ๔. อฑัฒกาสีเถรีคาถา 
          [๔๒๓]    ชนบทกาสีมีสวยประมาณเทาใด  สวยของ 
          เรากม็ปีระมาณเทาน้ัน       ชาวนิคมกําหนดราคาแควน 
          กาสีแลว    ต้ังราคาเราไวครึ่งหนึ่งของราคาแควนกาสี 
          ภายหลังเราเบื่อหนายในรูป      เมื่อเบื่อหนายจึงคลาย  
          กําหนดั       เราอยาพึงแลนไปสูชาติสงสารอีกบอย  ๆ 
          วิชชา ๓  เราทําใหแจงแลว    เราไดปฏิบัติคําสอนของ 
          พระพทุธเจาแลว. 
                               จบ  อัฑฒกาสีเถรีคาถา 
                   ๔.  อรรถกถาอัฑฒกาสีเถรีคาถา 
            คาถาวา  ยาว  กาสิชนปโท    เปนตน     เปนคาถาของพระเถรีชื่อ 
อัฑฒกาสี. 
            เลากนัวา    พระเถรีองคนี้เกิดในเรือนตระกูลในกาลพระกัสสปทศพล 
รูความแลวไปฟงธรรมยังสํานักภิกษุณีทั้งหลาย    ไดศรัทธาบรรพชาแลว   ดา 
พระเถรีขีณาสพผูบรรลุปฏิสัมภิทาองคหน่ึง  ซึ่งต้ังอยูในศีลของภิกษุณีดวยวาทะ 
วา หญิงแพศยา  เคลื่อนจากอัตภาพน้ันแลวไหมอยูในนรก ในพุทธุปปาทกาลน้ี 
เกิดในตระกูลเศรษฐีมีสมบัติโอฬารในแควนกาสี   เจริญวัยแลวตกจากฐานะลง 
เปนหญิงแพศยา  เพราะผลของวจีทุจริตท่ีทําไวในกอน  เธอมีชือ่วาอัฑฒกาสี  
การบรรพชาและการอุปสมบทโดยทตูของเธอมาแลวในขันธกะน่ันแล   สมจริง 
ดังท่ีกลาวไววา  
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            กโ็ดยสมัยนั้นแล     หญิงแพศยาอัฑฒกาสีบรรพชาในภิกษุณีทั้งหลาย 
และนางประสงคจะไปกรุงสาวัตถี    เพ่ืออุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค 
เจา  พวกนักเลงรูขาววา    หญิงแพศยาอัฑฒกาสีประสงคจะไปกรุงสาวัตถี  จึง 
ดักปลนกลางทาง  หญิงแพศยาอัฑฒกาสีรูวาพวกนักเลงดักปลนกลางทาง  จึง 
สงทูตไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาพระองคประสงคจะอุปสมบท    จะพึง 
ปฏิบัติอยางไรหนอ.     ครัง้น้ันแล      พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาใน 
เพราะนิทานน้ี   ในเพราะเรื่องนี้   ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราอนุญาตใหอุปสมบทแมโดยทูต    ดังน้ี.  
            พอไดอุปสมบทอยางนี้แลว     เธอเจริญวิปสสนาไมนานนักก็ไดบรรล ุ
พระอรหัตพรอมดวยปฏสิัมภิทาท้ังหลาย    เพราะเหตุนั้น      ทานจึงกลาวไวใน 
อปทานวา๑ 

          ในภัทรกัปน้ีมีพระพุทธเจาเผาพงศพรหมมยีศ 
          มาก  พระนามวา  กัสสปะ   ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต  
          เสด็จอุบัติแลว   ครั้งน้ัน   ขาพเจาบวชในศาสนาของ 
          พระพทุธเจาน้ัน    สํารวมในปาติโมกขและอนิทรีย  ๕ 
          รูจักประมาณในอาหาร   ประกอบความเพียรเครื่องต่ืน 
          อยู  บาํเพ็ญเพียรอยู  ขาพเจามีใจช่ัวดาภิกษุณีผูปราศ 
          จากอาสวะ ไดกลาวในคราวนั้นวา   อแีพศยา  ขาพเจา 
          ตองหมกไหมอยูในนรก  เพราะบาปกรรมน้ันและดวย 
          ธรรมที่ยังเหลืออยูนั้น      ขาพเจาไดเกิดในสกุลหญิง 
          แพศยา   ตองอาศัยคนอื่นเขาโดยมากทีเดียว  และใน 
          ชาติหลัง   ขาพเจาเกิดในตระกูลเศรษฐีแควนกาสี   มี  
          รูปสมบัติเหมือนอปัสรในเทวโลก   ดวยผลแหงพรหม- 
๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๒๗  อัฑฒกาสีเถรีอปทาน. 
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        จรรย   มหาชนเห็นขาพเจางามนาทัศนา   จงึต้ังไวใน  
        ตําแหนงหญิงแพศยา   ประจํากรงุราชคฤหอันอุดม 
        เพราะผลท่ีขาพเจาดาภิกษุณี   ขาพเจาไดฟงพระสัท- 
        ธรรมทีพ่ระพุทธเจาผูประเสริฐตรัสแลว  สมบูรณดวย 
        บุพวาสนา   ไดบวชเปนพระภิกษณุี  เมือ่เดินทางไป 
        เฝาพระพิชิตมารนั้นเพ่ือจะอุปสมบท    ทราบขาวพวก   
        นักเลงดักอยูกลางทาง  จึงไดอุปสมบทโดยทูต  กรรม 
        ทุกอยางท้ังบุญและบาปหมดสิ้นไปแลว     ขามพน 
        สงสารทั้งปวงแลว  ความเปนหญิงแพศยาก็สิ้นไปแลว 
        ขาแตพระมหามุนี    ขาพเจามีความชํานาญในอิทธิฤทธิ์ 
        ทั้งหลาย    และในทิพโสตธาตุ   มีความชํานาญเจโต- 
        ปริยญาณ  ขาพเจารูบุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอัน 
        หมดจดวิเศษ   มีอาสวะท้ังปวงสิ้นแลว   บัดนี้ภพใหม 
        ไมมี   ขาแตพระมหาวีระ  ญาณในอรรถ  ในธรรม  ใน 
        นิรุตติ และในปฏิภาณของขาพระองคเกิดขึ้นในสํานัก 
        ของพระองค   ขาพเจาเผากิเลสแลว  ฯลฯ    ปฏิบัติคํา- 
        สอนของพระพุทธเจาแลว.  
        ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว    พระเถรีไดกลาวคาถาเหลาน้ีเปนอุทานวา 
                  ชนชาวกาสีมีสวยประมาณเทาใด  สวยของเรา 
        กม็ีประมาณเทาน้ัน   ชาวนิคมกําหนดราคาแควนกาสี 
        แลว  ต้ังราคาเราไวครึ่งหนึ่งของราคาแควนกาสี  ภาย 
        หลังเราเบื่อหนายในรูป เมื่อเบื่อหนายจึงคลายกําหนัด 
        เราอยาพึงแลนไปสูชาติสงสารอีกบอย ๆ     วชิชา  ๓  
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        เราทําใหแจงแลว  เราไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธ- 
        เจาแลว.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน       บทวา   ยาว   กาสีชนปโท   สุงฺโก    เม 
ตตฺตโก  อหุ  ความวา  สวยมีในชนบทกาสี  ชื่อกาสชีนบท  กาสีชนบทนั้นม ี
สวยประมาณเทาใด   สวยของเราก็มีประมาณเทาน้ัน     ก็สวยน้ันประมาณเทาไร 
ประมาณพันหนึ่ง   เลากนัวา    ในแควนกาสีครั้งนั้น    รายไดดีเกิดข้ึนแกพระ- 
ราชาในวันหน่ึงดวยอํานาจสวย   ประมาณพันหน่ึง    แมทรัพยที่นางอัฑฒกาสี 
ไดในวันหน่ึงจากมือของพวกผูชาย   ก็ประมาณเทาน้ัน   เพราะเหตุนั้น    ทานจึง 
กลาววา  ยาว   กาสิชนปโท  สุงฺโก  เม  ตตฺตโก  อห ุ ดังนี้  ก็นางไดชื่อ 
วา  กาสี    เพราะกําหนดดวยสวยในกาสีชนบทนั้น.    พวกมนุษยสวนมากเม่ือ 
ไมสามารถจะใหถึงพันได   จึงใหครึ่งหน่ึงจากกําหนดน้ัน     แลวไปรื่นรมยกัน 
ตอนกลางวันเทาน้ัน.  เพราะมนุษยพวกนั้น   นางนี้จึงไดรูกันท่ัวไปวา  อัฑฒ- 
กาสี      เพราะเหตุนั้น        ทานจึงกลาววา    ต   กตฺวา    เนคโม    อคฺฆ 
อฑฺเฒนคฺฆ   เปสิ   ม  ซึง่มีความวา   ชาวนิคม  คือชนผูอยูในนิคม  ทํา 
ทรัพย  ๕๐๐  นั้นเปนราคาแลวต้ังเราแมเปนอนัคฆะตีราคาไมได    เพราะเปน 
นางแกวใหมีราคาครึ่งหน่ึง   มีสมัญญาวา   อัฑฒกาสี    เปนนิมิต   อธิบายวา 
เรียกเราอยางนั้น. 
            บทวา   อถ  นิพฺพินฺทห  รูเป   ความวา    เราอาศัยรูปรางเลี้ยงชีพ 
อยูอยางนี้   ตอมาภายหลังไดอาศัยพระศาสนาจึงเบื่อหนายในรูป   คือเห็นวารูป 
ไมเทียงแมดวยประการนี้    รูปนี้เปนทุกข  ไมงามแมดวยประการนี้   จึงไมพอ 
ใจรูปนั้น.   บทวา  นิพฺพินฺทฺจ  วิรชชฺห   ความวา   และเม่ือเราเบื่อหนาย 
จึงถึงความเปนอ่ืนคือความคลายกําหนัดจากรูปนั้น.    ก็ดวยนพฺิพินฺทศัพทใน 
คาถาน้ี   แสดงถึงตรุณวิปสสนา    ดวยวิราคศัพทแสดงถึงพลววิปสสนา     ม ี 



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 56 

อธิบายวา  เมื่อหนายยอมคลายความกําหนัด   เพราะคลายกําหนัดยอมหลุดพน 
ดวยบทวา  มา  ปุน   ชาติสสาร   สนธาเวยฺย   ปุนปฺปุน   นี ้  ทานแสดง 
ถึงอาการของความเบ่ือหนายและความคลายกําหนัด  ดวยบทวา  ติสฺโส  วชิฺชา 
เปนตน  แสดงการถึงที่สุดของอาการเหลาน้ัน.   ขอน้ันมีนัยดังกลาวแลวแล. 
                           จบ  อรรถกถาอัฑฒกาสีเถรีคาถา 
 
                                  ๕.  จิตตาเถรีคาถา 
          [๔๒๔]     ขาพเจาเปนผูมีรางกายผายผอม     เปนไข 
          ทุพพลภาพหนัก   ตองถือไมเทาไปไหน ๆ ก็จริง    ถึง 
          อยางน้ันก็ยังขึ้นภเูขาได     ขาพเจาวางผาสังฆาฏิและ 
          ควํ่าบาตร  นั่งบนภูเขา  ทําลายกองความมดืขมตนไว. 
                                      จบ  จิตตาเถรีคาถา 
                           ๕.  อรรถกถาจิตตาเถรีคาถา 
            คาถาวา  กิฺจาป   โขมหฺิ  กิสิกา  เปนตน  เปนคาถาของพระเถรี 
ชื่อ  จิตตา. 
            แมพระเถรีชื่อจิตตาองคนี้   กส็รางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจาองค 
กอนๆ  สั่งสมกุศลที่เปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพน้ัน ๆ จากภัทรกัปนี้  
ไป ๙๔ กัป    บังเกิดในกําเนิดกินนร  ที่ฝงแมน้ําจันทภาคา    วันหน่ึงนางกินรี 
นั้นเห็นพระปจเจกพุทธเจาองคหน่ึงนั่งอยูที่โคนตนไม   มีใจเลื่อมใส   เอาดอก 
ออมาบูชา ไหวแลวประคองอัญชลี ทําประทักษิณแลวหลีกไป ดวยบุญกรรมนั้น   
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นางทองเที่ยวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก    ในพุทธุปปาทกาลน้ีเกิดในตระกูล 
คฤหบดีมหาศาล   กรุงราชคฤหรูความแลว   ไดศรัทธาในกาลเสด็จเขากรุงราช- 
คฤหของพระศาสดา   ภายหลังบวชในสํานักของพระมหาปชาบดีโคตมี  ในเวลา 
แก   ไดข้ึนเขาคิชฌกูฎทําสมณธรรมเจริญวิปสสนา  ไดบรรลุพระอรหัตพรอม 
ดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย  เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวไวในอปทานวา๑ 

                    ขาพเจาเปนกินรีที่ฝงแมน้ําจันทภาคา  ในกาล 
          นั้น  ขาพเจาไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี   เปน  
          พระสยัมภู   ผูอันใคร ๆ  ใหแพไมได   ขาพเจามีจิต 
          เลื่อมใส  ดีใจ  ปลืม้ใจ   กระทําอญัชลีถือเอาดอกออ 
          บชูาพระสยัมภู   ดวยกรรมที่ทาํดีนั้น     และดวยความ 
          ต้ังใจมั่น    ขาพเจาละรางกินรี    ไดไปสูหมูเทวดาชั้น 
          ไตรทศ    ขาพเจาไดเปนมเหสีของเทวราช  ๓๖  องค 
          ไดเปนมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ  ๑๐ องค   ขาพเจา 
          มีจิตสังเวชจึงบวชเปนบรรพชิต     จากนี้ไป  ๙๔  กัป 
          ขาพเจาเอาดอกไมบูชา   ขาพเจาไมรูจักทุคติ  นี้เปนผล 
          แหงการบูชาพระพุทธเจา   ขาพเจาเผากิเลสแลว   ฯลฯ  
          ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว. 
            ก็พระเถรีนั้น     ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว   พิจารณาการปฏิบัติของตน 
ไดกลาวคาถาสองคาถานี้วา 
                   ขาพเจาเปนผูมีรางกายผายผอม     เปนไขทุพ- 
          พลภาพหนัก  ตองถือไมเทาไปไหน ๆ  ก็จรงิ  ถึงอยาง 
          นั้นก็ยงัขึ้นภูเขาได     ขาพเจาวางผาสังฆาฏิและคว่ํา 
          บาตร  นั่งบนภูเขา  ทําลายกองความมืดขมตนไว. 
๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๔๕  นฬมาลิกาเถรีอปทาน.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กิฺจาป   โขมหฺิ  กิสิกา  ความวา  ถึง 
แมขาพเจา เปนคนคร่ําครา เพราะชรา   มีรางกายฝายผอม เพราะมีเนื้อและเลือด 
นอย.  บทวา  คิลานา  พาฬฺหทุพฺพลา  ความวา  เปนไขเพราะธาตุเปนตน 
พิการ ทุพพลภาพเหลือเกิน  เพราะความไขนั้นเอง.  บทวา  ทณฺฑโมลุพฺภ 
คจฺฉามิ  ความวา  เมื่อไปในท่ีไหนๆ  ยอมถือไมเทาไป.    บทวา   ปพฺพต 
อภิรูหิย   ความวา   แมเปนอยางนี้ก็ข้ึนภูเขาคิชฌกูฏ   เพราะตองการวิเวก. 
            บทวา  สงฺฆาฏึ   นิกฺขิปตฺวาน ความวา  เปนผูเหน็ดเหน่ือยจริงๆ  
วางผาสังฆาฏิที่วางไวบนบาตามที่พับไว  ไวในหัตถบาส.   บทวา   ปตฺตกฺจ 
นิกุชฺชิย   ความวา  วางบาตรดินสําหรับใชสอยของขาพเจาควํ่าไวในที่สมควร 
แหงหน่ึง.  บทวา  เสเล  ขมฺเภสึ  อตฺตาน  ตโมกฺขนธฺ  ปทาลิย  ความ 
วา  นั่งบนภูเขา  ทําลายกองโมหะที่ไมเคยทําลายเปนเวลายาวนาน   ขมตนคือ 
อัตภาพ   ดวยการทําลายกองโมหะนั้นนั่นแล  คือขมสันดานของตน   ดวยใหถึง 
ความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา. 
                               จบ  อรรถกถาจิตตาเถรีคาถา 
                                   ๖.  เมตติกาเถรีคาถา 
          [๔๒๕]  ขาพเจามีทุกข  ทุพพลภาพ  ผานความเปนสาว 
          ไปแลว  ตองถือไมเทาไปไหน ๆ  ก็จริง  ถึงอยางน้ันก็ 
          ยังขึ้นภูเขาได  ขาพเจาวางผาสังฆาฏิและคว่ําบาตร นั่ง 
          บนภูเขา  ครั้งน้ันจติของขาพเจาหลุดพนแลว  ขาพเจา  
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          บรรลุวิชชาสามตามลําดับ   ไดปฏิบัติคําสอนของพระ- 
          พุทธเจาแลว. 
                                     จบ  เมตติกาเถรีคาถา 
                         ๖. อรรถกถาเมตติกาเถรีคาถา 
            คาถาวา  กิฺจาป   โขมหฺิ  ทุกฺขติา  เปนตน    เปนคาถาของพระ 
เถรีชื่อเมตติกา.  
            แมพระเถรีชื่อเมตติกาองคนี้   ก็สรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจา 
องคกอน ๆ    สั่งสมบุญท่ีเปนอุปนิสัยแหงนิพพานไวในภพน้ันๆ    ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามสิทธัตถะ นางเกิดในตระกูลคฤหบดีรูความแลว  ได 
บูชาที่พระเจดียของพระศาสดา ดวยสายรัดเอวประดับ ดวยรัตนะ ดวยบุญกรรม 
นั้น     นางทองเท่ียวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก    ในพุทธุปปาทกาลน้ีเกิดใน 
ตระกูลพราหมณมหาศาล   เรื่องที่เหลือเหมือนเรื่องติด ๆ   กนัที่กลาวแลว   แต 
พระเถรีนี้ข้ึนยอดภูเขาที่คลายกัน      ทาํสมณธรรมเจริญวิปสสนา     ไดบรรล ุ
พระอรหัตพรอมดวยปฏสิัมภิทาท้ังหลาย    เพราะเหตุนั้น    ทานจึงกลาวไวใน 
อปทานวา๑  
                     ขาพเจาไดสรางพระสถูปของพระผูมีพระภาค- 
          เจาพระนามวาสิทธัตถะ ไดถวายสายรัดเอวเพ่ือนวกรรม 
          ของพระศาสดา       และเมื่อพระมหาสถูปสําเร็จ  แลว 
          ขาพเจาเลื่อมใสพระมุนีผูเปนนาถะของโลก    ไดถวาย 
          สายรดัเอวอีกดวยมือของตน 
            ในกปัท่ี  ๙๔  แตภัทรกัปนี้   ขาพเจาไดถวายสาย 
๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๔๒ เมขลทายิกาเถรีอปทาน.  
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          รัดเอวในคราวนั้น   ขาพเจาไมรูจักทุคติ  นี้เปนผลแหง 
          การสรางพระสถูป  ขาพเจาเผากิเลสแลว  ฯลฯ  ขาพเจา 
          ไดปฏบิัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว.  
            ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว  พิจารณาการปฏิบัติของคน  ไดกลาวคาถา 
สองคาถานี้เปนอุทานวา 
          ขาพเจามีทุกข  ทุพพลภาพ  ผานความเปน 
          สาวไปแลว   ตองถือไมเทาไปไหน ๆ ก็จริง  ถึงอยาง 
          นั้นก็ยงัขึ้นภูเขาได     ขาพเจาวางผาสังฆาฏิ  และคว่ํา 
          บาตรนั่งบนภูเขา   ครั้งน้ันจิตของขาพเจาหลุดพนแลว 
          ขาพเจาบรรลุวิชชาสามตามลําดับ    ไดปฏิบติัคําสอน 
          ของพระพุทธเจาแลว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  ทุกฺขิตา  ความวา มีทุกข   คือถึงความ  
ทุกขที่เกิด  เพราะมีโรคมาก.    บทวา  ทุพฺพลา    ความวา    เพราะถึงความ 
ทุกขนั่นแหละดวย    เพราะแกหงอมดวย    เพราะหมดกําลังดวย    ดวยเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา  คตโยพฺพนา  ความวา  ถึงวัยกลางคนแลว. 
            บทวา  อถ จิตฺต  วิมุจฺจิ  เม  ความวา  ขาพเจาเปนผูนั่งอยูบนศิลา 
คือบนแผนหิน   ครั้งน้ัน     คือในลําดับนั้น      จิตของขาพเจาหลุดพนแลวจาก 
อาสวะแมทั้งหมดตามลําดับมรรค  เพราะประกอบโดยชอบทีเดียวดวยความเปน 
ผูมีความเพียรสม่ําเสมอ.  คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
                                จบ  อรรถกถาเมตติกาเถรีคาถา  
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                                ๗.   มิตตาเถรีคาถา 
          [๔๒๖]  ขาพเจาปรารถนาเทพนิกาย    เขาจําอุโบสถ  
          ประกอบดวยองค  ๘  ประการตลอดวัน  ๑๔  คํ่า  ๑๕  คํ่า 
          ๘   คํ่าแหงปกษ      และตลอดปาฏิหาริยปกษ      วันนี ้
          ขาพเจามีภัตตาหารมื้อเดียว     มศีีรษะโลน     หมผา 
          สังฆาฏิ   ไมปรารถนาเทพนิกาย    ขาพเจากําจัดความ 
          กระวนกระวายในหทัยได.  
                                   จบ  มิตตาเถรีคาถา 
                       ๗. อรรถกถามิตตาเถรีคาถา 
            คาถาวา   จาตุทฺทสึ   ปฺจทสึ  เปนตน    เปนคาถาของพระเถรีชื่อ 
มิตตา  อีกองคหน่ึง. 
            แมพระเถรีชื่อ  มติตา  องคนี้   ก็สรางสมบารมีไวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ   สั่งสมกุศลที่เปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพน้ัน  ๆ  ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวิปสสี  นางเกิดในตระกูลกษัตรยิ รูความแลวเปน 
นางในของพระเจาพันธุมะ   เห็นพระเถรีผูเปนขีณาสพองคหน่ึง  ซึ่งเปนสาวิกา  
ของพระผูมีพระภาคเจาวิปสสี   มใีจเลื่อมใส    รบับาตรจากมือของพระเถรีนั้น  
แลวใสของเค้ียวอันประณีตจนเต็ม   ไปถวายพรอมกับผาสาฎกมีคามากสองผืน 
ดวยบุญกรรมนั้น   นางทองเท่ียวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก    ในพุทธุปปาท 
กาลน้ีเกิดในศากยราชตระกูล   ในกรงุกบิลพัสดุ  รูความแลว  ฟงธรรมในสํานัก  
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ของพระศาสดา  ไดศรัทธา  ไดเปนอุบาสิกา  เวลาตอมานางบวชในสํานักของ 
พระมหาปชาบดีเถรี  เจรญิวิปสสนาอยูไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต    เพราะ 
เหตุนั้น  ทานจึงกลาวไวในอปทานวา๑   
                          ในพระนครพันธุมดี  มีกษัตริยพระนามวา พัน- 
                ธมุราช    ขาพเจาเปนมเหสีของทาวเธอ   ประพฤติรวม 
                กนั  ในกาลน้ันขาพเจาอยูในที่ลับนั่งคิดอยางน้ีวา บุญ 
                กศุลที่จะพาเราไปไมไดทําไวเลย   เราจะตองตกนรกที่ 
                มคีวามเรารอนมาก   ทั้งเผ็ดรอนรายแรงแสนทารุณเปน 
                แน    เราไมสงสัยในเรื่องน้ี    ขาพเจาเขาเฝาพระราชา 
                กราบทูล คําน้ีวา ขอพระองคโปรดประทานสมณะองค  
                หน่ึงแกหมอมฉัน   หมอมฉันจักใหทานฉัน  พระเจาขา 
                พระราชาผูใหญไดประทานสมณะผูอบรมอินทรียแลว 
                แกขาพเจา     ขาพเจารับบาตรของทานเอาภัตตาหาร 
                อยางประณีตใสจนเต็ม  ครั้นใหเต็มแลวไดทําภัตตาหาร 
                และของหอมเครื่องลูบไลอยางประณีต  ปดดวยตาขาย 
                แลวเอาผาเหลืองคลุมไว  ขาพเจาระลึกถึงเรื่องน้ันเปน 
                อารมณของขาพเจาตลอดชีวิต     ทําจิตใหเลื่อมใสใน 
                เรือ่งน้ัน    ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส  ไดเปนมเหสีของ 
                เทวราช  ๓๐ องค     สิ่งท่ีใจปรารถนาไดเกิดแกขาพเจา 
                สมปรารถนา    ขาพเจาไดเปนมเหสีของพระเจาจักร- 
                พรรดิ ๒๐ องค  ขาพเจาสรางสรรคตนเองทองเท่ียวไป 
                ในภพนอยใหญ   ขาพเจาพนจากเครื่องผูกพันทุกอยาง 
๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๔๖ เอกปณฑปาตทายิกาเถรีอปทาน.  
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                แลว  มีการอุบัติไปปราศแลว  อาสวะทุกอยางหมดสิ้น 
                แลว   บัดน้ีภพใหมมิไดม ี  ในกัปท่ี  ๙๑    แตภัทรกัปนี้ 
                ขาพเจาไดใหทานใดในกาลน้ัน     ดวยทานน้ันขาพเจา 
                ไมรูจักทุคติ   นีเ้ปนผลแหงบิณฑบาต   ขาพเจาเผากิเลส 
                แลว  ฯลฯ    ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจา 
                แลว.  
            ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว      พิจารณาการปฏิบัติของตนไดกลาวคาถา 
สองคาถานี้เปนอุทานวา 
                     ขาพเจาปรารถนาเทพนิกาย      เขาจําอุโบสถ  
          ประกอบดวยองค ๘ ประการ  ตลอดวัน   ๑๔  คํ่า  ๑๕  คํ่า 
          ๘  คํ่าแหงปกษ  และตลอดปาฏิหาริยปกษ  วันนี้ขาพเจา 
          มีภัตตาหารมื้อเดียว  มีศีรษะโลน  หมผาสังฆาฏิ  ไม 
          ปรารถนาเทพนิกาย  ขาพเจากําจัดความกระวนกระวาย 
          ในหทัยได. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  จาตุทฺทสึ   ปจฺทสึ   ไดแก  ดถิีเปน 
ที่เต็มแหงวัน  ๑๔   ชื่อจาตุททสี     ดถิีเปนที่เต็มแหงวัน   ๑๕    ชื่อปญจทสี 
ตลอดวันจาตุททสี ๑๔  คํ่า และวันปญจทสี  ๑๕ คํ่า  นั้น   เชื่อมความวา   แหง 
ปกษ.     ก็บทน้ีเปนทุติยาวิภัตติใชในอรรถอัจจันตสังโยค    (แปลวา   ตลอด) 
ประกอบความวาตลอดดิถีที่  ๘  แหงปกษนั้นดวย. บทวา ปาฏหิาริยปกฺขจฺ 
ไดแก   ปกษสําหรับผูรักษาอุโบสถ   และปกษแหงอุโบสถศีลท่ีพึงรักษาในวัน 
๑๓  คํ่า  แรม ๑  คํ่า  ๗ คํ่า และ  ๙  คํ่า  โดยวันตนเปนวันเขา    วันสุดทายเปน 
วันออกตามลําดับของวัน  ๑๔  คํ่า  ๑๕ คํ่า  และ ๘  คํ่า.    อฏงฺคสุสมาคต 
ความวา  ประกอบดวยดีดวยองค  ๘  ประการ    มเีจตนางดเวน จากปาณาติบาต  
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เปนตน.  อุโปสถ  อุปาคจฺฉึ   แปลวา  เขาไปอยูจํา  ความวา  อยูจํา.   ที ่ 
ทานกลาวหมายถึงวา 
                     ไมพึงฆาสัตว ไมพึงถือเอาของที่เจาของไมได 
          ให  ไมพึงกลาวเท็จ  ไมพึงด่ืมน้ําเมา  พึงงดเวนเมถุน 
          ซึ่งมใิชพรหมจรรย  ไมพึงบริโภควิกาลโภชนในราตรี 
          ไมพึงทัดทรงดอกไมและใชของหอม พึงนอนบนเตียง  
          บนแผนดิน   หรือบนสันถัตเคร่ืองปูลาด   บัณฑิตทั้ง  
          หลายกลาวอุโบสถประกอบดวยองค ๘  นีแ้หละ  ที่ 
          พระพทุธเจาทรงประกาศเพื่อคุณคือความส้ินทุกข๑. 
            บทวา  เทวกายาภินนฺทินี     ประกอบความวา    ขาพเจาปรารถนา 
อยางยิ่งซ่ึงเทพนิกายมีชั้นจาตุมหาราชเปนตน  จึงเขาจําอุโบสถ   เพราะหวังเกิด 
ในเทพนิกายน้ัน.  บทวา  สาชฺช   เอเกน  ภตฺเตน  ความวา   ขาพเจาน้ัน 
วันนี้   คือในวันนี้แหละ   มีเวลาบริโภคภัตตาหารหนเดียว.    บทวา   มุณฑฺา 
สงฺฆาฏิปารุตา    ความวา    โกนผมและคลุมรางกายดวยผาสังฆาฏิบวชแลว. 
บทวา  เทวกาย  น  ปตฺเถห  ความวา  ขาพเจาไมปรารถนาเทพนิกายอะไร ๆ 
เพราะแมมรรคอันเลิศขาพเจาก็บรรลแุลว.         เพราะเหตุนั้นแหละจึงกลาววา 
วิเนยฺย   หทเย  ทร  ความวา  กําจัดความกระวนกระวายคือกิเลสที่อยูในจิต  
ดวยการถอนข้ึน   ก็คําน้ีแหละเปนการพยากรณพระอรหัตผลของพระเถรีนั้น. 
                                   จบอรรถกถามิตตาเถรีคาถา 
๑. อัง. ติก. ๒๐/ขอ ๕๑๐ อุโบสถสูตร.  
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                                 ๘.  อภยมาตาเถรีคาถา 
          [๔๒๗]   ขาแตแม  ทานจงพิจารณากายน้ี  ซึง่ไมสะอาด 
          มีกลิ่นเหม็นเนา เบือ้งบนลงมาจนจดพ้ืนเทา   เบื้องลาง 
          ขึ้นไปจนจดปลายผม  เมื่อพิจารณาอยูอยางน้ี   เราถอน 
          ราคะทั้งปวงไดตัดความเรารอนได     เราเปนผูมีความ 
          เย็น  ดับสนิทแลว.  
                                   จบ  อภยมาตาเถรีคาถา 
                    ๘.  อรรถกถาอภยมาตุเถรีคาถา 
            คาถาวา   อุทฺธ   ปาทตลา    เปนตน     เปนคาถาของพระเถรีผูเปน 
มารดาของพระอภัยเถระ. 
            แมพระเถรีผูเปนมารดาของพระอภัยเถระองคนี้    ก็สรางสมบุญบารมี 
ไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ    สั่งสมบุญท้ังหลายในภพนั้น  ๆ     ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาติสสะ   เกิดในเรอืนตระกูล   รูความแลววันหน่ึง 
เห็นพระศาสดาเสด็จเที่ยวบิณฑบาต    มีใจเลื่อมใส   รับบาตรแลว   ถวายภิกษา 
ประมาณทัพพีหน่ึง   ดวยบุญกรรมนั้น    นางทองเท่ียวอยูในเทวโลกและมนุษย 
โลก   ในพุทธุปปาทกาลน้ี  ไดเปนหญิงนครโสเภณีชื่อวาปทุมวดี   ในกรุงอุชเชนี 
ดวยวิบากแหงกรรมเชนนั้น       พระเจาพิมพิสารทรงสดับคุณมีรูปสมบัติเปนตน 
ของเธอ   จึงตรัสบอกแกปุโรหิตวา   ไดขาววาในกรุงอุชเชนีมหีญิงงามเมืองชื่อ 
ปทุมวดี  ฉันใครจะเห็นเธอ  ปุโรหิตกราบทูลวา  ดแีลว พระเจาขา นํายักษชื่อกุมภีร 
๑. พระสูตร  เปน  อภยมาตาเถรีคาถา.  
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มาดวยกําลังมนต    แลวใชอานุภาพยักษนําพระราชาไปยังนครอุชเชนีในขณะ   
นั้นทีเดียว  พระราชาทรงสําเร็จการอยูรวมกับหญงิแพศยานั้นหน่ึงราตรี   นางมี 
ครรภดวยพระราชา     และไดกราบทูลพระราชาวา     หมอมฉันต้ังครรภแลว 
พระราชาทรงสดับดังน้ันตรัสวา    ถาเปนบุตรชาย    เธอจงเลี้ยงใหดีแลวแสดง 
กะเรา    ไดประทานพระธรรมรงคจารึกพระนามแลวเสด็จไป    ลวงไปสิบเดือน 
นางคลอดบุตร ไดต้ังชื่อวา อภัย  ในวันเปนที่ต้ังชื่อ.   และในเวลาที่บุตรมีอายุ 
๗  ขวบ   นางไดสงบุตรไปเฝาพระราชา   ดวยบอกวา   พระเจาพิมพิสารมหา- 
ราชเปนพระบิดาของเจา     พระเจาพิมพิสารทรงเห็นพระโอรสน้ันแลวไดความ 
รักในบุตร  ทรงใหเจริญดวยเครื่องบริหารกุมาร   เรื่องพระกุมารน้ันไดศรัทธา 
บวชและบรรลุคุณวิเศษ  มีมาแลวในหนหลังท้ังน้ัน  มารดาของกุมารน้ัน  กาล 
ตอมาไดฟงธรรมในสํานักของพระอภัยเถระผูเปนบุตร     ไดศรัทธาบวชในหมู 
ภิกษุณี   เจรญิวิปสสนาไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ัง 
หลาย  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาวไวในอปทานวา๑  
                     ขาพเจาไดประคองภิกษาทัพพีหนึ่งถวายแด 
           พระศาสดาพระนานวาติสสะ    ผูเปนพระพุทธเจา 
           ประเสริฐสุด  กําลงัเสด็จเท่ียวบิณฑบาตอยู  พระศาสดา 
           พระนามติสสะ    ผูเปนพระสัมพุทธะเปนผูนําชั้นเลิศ 
           ของโลกทรงรับแลว  ประทบัยืนอยูกลางถนน ไดทรง 
           อนุโมทนาแกขาพเจาวา  เธอถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง  จัก 
           ไปสวรรคชั้นดาวดึงส     จักไดเปนมเหสีของเทวราช         
           ๓๖  องค    จักไดเปนมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ  ๕๐ 
           องค   เธอจักไดทุกอยางท่ีใจปรารถนา   ในกาลทุกเมื่อ 
๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๔๗ กฏัจฉุภกิขาทายิกาเถรีอปทาน.  
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          เธอเสวยสมบัติแลวไมมีกังวล   จักบวช  เธอกําหนดรู 
          อาสวะท้ังหมดแลว  จักเปนผูไมมีอาสวะนิพพาน พระ 
          สมัพุทธเจาพระนามติสสะเปนผูนําชั้นเลิศของโลก  
          เปนนกัปราชญตรัสดังน้ีแลว    ทรงเหาะขึ้นสูนภากาศ  
          เหมือนพญาหงสบินรอนอยูในอัมพรฉะนัน้     ทาน 
          ขาพเจาถวายดีแลวทีเดียว  ยัญสมบัติขาพเจาบูชาดีแลว 
          ขาพเจาถวายภิกษาทัพพีหน่ึง     ถึงบทอันไมหว่ันไหว 
          แลว  ในกัปท่ี  ๙๒  แตภัทรกัปนี้  ขาพเจาทํากรรมใดไว 
          ในกาลน้ัน     ดวยกรรมนั้น     ขาพเจาไมรูจักทุคติ   นี ้
          เปนผลแหงการถวายภิกษา  ขาพเจาเผากิเลสแลว  ฯลฯ  
          ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว. 
            ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว  พระอภัยเถระบุตรของตนเม่ือกลาวธรรมได 
ภาษิตคาถาใด ๆ    เปนโอวาท   เธอไดกลาวอางคาถาน้ัน  ๆ   แหละแมเองเปน 
อุทานวา 
                     ขาแตแม   ทานจงพิจารณากายนี้   ซึง่ไมสะอาด 
          มีกลิ่นเหม็นเนา    เบื้องบนลงนาจนจดพ้ืนเทา    เบื้อง 
          ลางขึน้ไปจนจดปลายผม. เมื่อพิจารณาอยูอยางน้ี   ถอน 
          ราคะทั้งปวงได  ตัดความเรารอนได  เราเปนผูมีความ 
          เย็น  ดับสนิทแลว. 
            บรรดาสองคาถาน้ัน      คาถาแรกมีเน้ือความยอเทาน้ีวา      ขาแตแม 
ปทุมวดี    ทานจงพิจารณาสรีระนี้    ชือ่วากายเพราะเปนที่รวมของสิ่งที่นาเกลียด 
ทั้งหลาย   ชือ่วาไมสะอาดเพราะเต็มดวยของไมสะอาดมีประการตาง ๆ   ชื่อวามี 
กลิ่นเหม็นเนาเพราะกลิ่นเหม็นเนาฟุงทุกเวลา      แตพ้ืนเทาข้ึนไปเบ้ืองบนแต  
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ปลายผมลงมาเบื้องตํ่า  ดวยญาณจักษุ  ก็คาถาน้ีเปนคาถาที่บุตรกลาวใหโอวาท  
แกพระเถรีนั้น.    พระเถรฟีงคาถานั้นแลวบรรลุพระอรหัต     เปลงอุทานกลาว 
คาถาท่ีหน่ึงนั้นแหละ   เปนการบูชาอาจารยเมื่อกลาวถึงการปฏิบัติของตน   จึง 
กลาวคาถาที่สองวา   เอว   วิหรมานาย  เปนตน. 
            ในคาถาท่ีสองนั้น   บทวา  เอว  วิหรมานาย   ความวา   เมื่อเราต้ัง  
อยูในโอวาทท่ีพระอภัยเถระผูเปนบุตรใหแลวโดยนัยวา   อุทฺธ  ปาทตลา 
เปนตน    เห็นกายทุกสวนวาไมงาม   มีจิตแนวแนกําหนดรูปธรรมชนิดมหาภูต- 
รูปและอุปาทายรูปในกายนั้น        และอรูปธรรมมีเวทนาเปนตนที่เนื่องดวยรูป 
ธรรมนั้น  ยกข้ึนสูไตรลักษณพิจารณาดวยอนิจจานุปสสนาญาณเปนตนในกาย 
นั้น.  บทวา  สพฺโพ  ราโค  สมูหโต  ความวา  ราคะทั้งหมดเราถอนคือ 
ขุดข้ึนแลวดวยอรหัตมรรค   ตามลําดับมรรคท่ีสืบตอดวยมรรค   ดวยวุฏฐาน- 
คามินีวิปสสนา.  บทวา ปริฬาโห  สมจฺุฉินฺโน  ความวา   ตอจากนั้นแหละ 
ความเรารอนคือกิเลสทั้งหมด   เราตัดไดโดยชอบทีเดียว    และเพราะตัดความ 
เรารอนคือกิเลสนั้นไดนั่นเอง    เราจึงเปนผูมีความเย็น    ดับสนิทดวยสอุปาทิ- 
เสสนิพพานธาตุ. 
                             จบ   อรรถกถาอภยมาตุเถรีคาถา 
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                                 ๙.  อภยาเถรีคาถา 
          [๔๒๘]  ดูกอนอภยา ปุถุชนของอยูในกายใด  กายน้ัน 
          มีสภาพแตกดับ    เรามีสติรูสึกตัว    จักทอดท้ิงกายน้ี 
          เราอันความทุกขเปนอันมากถูกตองแลว   ยนิดีแลวใน 
          ความไมประมาท  บรรลุความส้ินตัณหาแลว  ไดปฏิบัติ 
          คําสอนของพระพุทธเจาแลว.  
                                     จบ  อภยาเถรีคาถา 
                         ๙.  อรรถกถาอภยาเถรีคาถา 
            คาถาวา   อภเย  ภทิุโร  กาโย   เปนตน     เปนคาถาของพระเถรีชื่อ 
อภยา   เปนสหายของพระอภัยมาตุเถรี. 
            แมพระเถรีชื่ออภยาน้ี     ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ   สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน  ๆ   ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิขี   เกิดในตระกูลกษัตริยมหาศาล  รูความแลว 
ไดเปนอัครมเหสีของพระเจาอรุณราช       วันหน่ึงพระเจาอรุณราชไดประทาน 
ดอกอุบลหอม ๗ ดอกแกเธอ     เธอรบัดอกอุบลเหลาน้ันแลวน่ังคิดวา     เรา 
ประดับ ดอกอุบลเหลาน้ีจะมีประโยชนอะไร    อยากระน้ันเลย    เราจักเอาดอก 
อุบลเหลาน้ีบูชาพระผูมีพระภาคเจา    ก็พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาพระราชนิ- 
เวศนในเวลาภิกขาจาร   เธอเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลวมีใจเลื่อมใส    ตอนรับ 
บูชาพระผูมีพระภาคเจาดวยดอกไมเหลาน้ัน      แลวถวายบังคมดวยเบญจางค 
ประดิษฐ   ดวยบุญกรรมนั้น   เธอทองเท่ียวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก   ใน  
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พุทธุปปาทกาลน้ี     เกิดในเรือนแหงตระกูลในกรุงอุชเชนี   รูความแลว    เปน 
สหายของพระอภัยมาตุเถรี   เมื่อพระอภัยมาตุเถรีบวช   เธอเองก็บวชดวยความ 
สิเนหาพระเถรีนั้น   อยูในกรุงราชคฤหกับพระเถรีนั้น    วันหน่ึงไดไปปาสีตวัน 
เพ่ือดูอสุภ  พระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎินั้นเอง   ทรงทําอารมณที่เธอ 
เคยประสบมาไวตอหนา      ประกาศความเปนศพข้ึนพองเปนตนแกเธอ    เธอ 
เห็นดังน้ัน   ยืนสลดใจอยู   พระศาสดาทรงแผรัศมีแสดงพระองคเหมือนประทับ 
นั่งอยูตอหนา   ไดตรัสพระคาถาเหลานั้นวา  
                     ดูกอนอภยา    ปุถุชนของอยูในกายใด    กาย 
         นั้น  มสีภาพแตกดับ  เรามีสติรูสึกตัวจักทอดท้ิงรางกาย 
         นี้  เราอันความทุกขเปนอันมากถูกตองแลว  ยินดีแลว 
         ในความไมประมาท   บรรลุความสิ้นตัณหาแลว   ได 
         ปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว. 
เวลาจบคาถา   พระเถรีนัน้ไดบรรลุพระอรหัต     เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวไว 
ในอปทานวา๑  
                     ในพระนครอรุณวดีมีกษตัริยพระนามวาอรุณ- 
          ราช   ขาพเจาเปนมเหสีของทาวเธอ  ขาพเจารอยพวง- 
          มาลัยอยู   ไดถือดอกอุบลมีกลิน่หอมเหมือนทิพย   นั่ง 
          อยูในปราสาทอันประเสริฐ       คิดขึ้นในขณะนั้นเอง 
          อยางน้ีวา       เราจะไดประโยชนอะไรที่เอาพวงมาลัย 
          เหลาน้ีประดับบนศีรษะของเรา      เราเอาบชูาในพระ 
          ญาณของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดจะประเสริฐกวา 
          คนท้ังหลายเขาพากันบูชานับถือพระสัมพุทธเจา   เรา 
๑.  ขุ.  ๓๓/ขอ  ๑๔๘  สัตตอุปปลมาลิกาเถรีอปทาน.  
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        จะนั่งใกลประตู     จักบูชาพระมหามุนีสมัพุทธเจาใน 
        เวลาท่ีเสด็จมา  พระพิชิตมารงามดังตนรกฟา  หรือดัง 
        พญาไกรสรมฤคราช   พรอมดวยภิกษุสงฆเสด็จมาตาม 
        ถนน  ขาพเจาเห็นพระรัศมขีองพระพุทธองคแลว   รา  
        เริง  สลดใจ  ยังไมทนัถึงประตู  ก็บูชาพระพุทธเจาผู 
        ประเสรฐิสุด    ขาพเจาทําดอกอุบลบานเต็มท่ี  ๗ ดอก  
        เปนที่กนัแดดในอัมพร   ดอกอุบลเหลาน้ันกันแดดอยู 
        เหนือพระเศียรของพระพุทธเจา      ขาพเจามีจิตราเริง 
        ดีใจ   ปลื้มใจ   ประคองอัญชลี   ทําจิตใหเลื่อมใสใน 
        กาลนั้น    ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส   เหมือนศีรษะของ 
        ขาพเจา   เขากั้นเศวตฉัตรขนาดใหญ    กลิ่นทิพยหอม 
        ฟุงไป   นี้เปนผลแหงดอกอุบล ๗ ดอก    บางครั้งเมื่อ 
        หมูญาตินําขาพเจาไป    ครั้งน้ันเศวตฉัตรขนาดใหญก็ 
        กันแดดไวตลอดไปถึงบริษัทของขาพเจา   ขาพเจาได 
        เปนมเหสีของเทวราช  ๗๐ องค  เปนอิสระในท่ีทั้ง 
        ปวง   ทองเท่ียวไปในภพนอยใหญ  ไดเปนมเหสีของ 
        พระเจาจักรพรรดิ  ๖๓  องค    ชนทั้งปวงประพฤติตาม 
        ขาพเจา  ขาพเจามีวาจานาเชื่อถือ  ผิวพรรณของขาพ- 
        เจาเหมอืนดอกอุบล  และกลิ่นหอมฟุงไป  ขาพเจาไม 
        รูจักทุคติ   นี้เปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา   ขาพเจา 
        ฉลาดในอิทธิบาท   ยินดีในการเจริญโพชฌงค   บรรล ุ
        อภิญญาบารมี      นีเ้ปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา 
        ขาพเจาฉลาดในสติปฎฐาน      มีสมาธิฌานเปนโคจร  
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          ขวนขวายสัมมัปปธาน  นี้เปนผลแหงการบูชาพระพุทธ  
          เจา     ความเพียรของขาพเจานําเอาธุระนอยใหญไป 
          นําเอาธรรมท่ีเปนแดนเกษมจากโยคะมาให   ขาพเจามี 
          อาสวะท้ังปวงหมดสิ้นแลว   บดัน้ีภพใหมไมม ี ในกัป 
          ที่  ๓๑  แคภัทรกัปนี้  ขาพเจาเอาดอกไมบูชา จึงไมรูจัก 
          ทุคติ  นี้เปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา   ขาพเจาเผา 
          กิเลสแลว ฯลฯ        ขาพเจาไดปฏิบัติตามคําสอนของ 
          พระพทุธเจาแลว.  
ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว       พระอภยาเถรีไดเปลี่ยนคาถาเหลาน้ันแหละกลาว 
เปนอุทาน. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน       พระอภยาเถรีเรียกตนเองดวยบทวา    อภเย. 
บทวา  ภิทุโร    แปลวา   มีสภาพแตกทําลาย     ความวา  ไมเที่ยง.    บทวา 
ยตฺถ  สตฺตา  ปุถุชฺชนา  ความวา  อันธปุถุชนเหลาน้ี   ของ  ติด  คือติดอยู 
แลวในกายใด    ที่มีเวลาแตกทําลายเปนปกติ    เพราะสภาวะไมสะอาด    มีกลิ่น 
เหม็น   นาเกลียด   และปฏิกูล.   บทวา   นิกขฺิปสฺสามิม  เทห  ความวา 
เราไมเพงเล็งเพราะไมยึดถืออีก  จักซดั  คือจักทิ้งรางกาย  คือกายท่ีเปอยเนานี้. 
ในคาถาน้ัน  ทานกลาวเหตุ  ดวยบทวา  สมฺปชนา  ปติสฺสตา. 
            บทวา พหูหิ   ทุกขฺธมฺเมหิ  อธิบายวา  อันความทุกขไมนอยมีชาติ 
และชราเปนตนถูกตองแลว.   บทวา  อปฺปมาทรตาย   ความวา   ยินดีแลวใน 
ความไมประมาท     กลาวคือความไมอยูปราศจากสติ   เพราะไดความสลดใจ 
ดวยความเปนผูหยั่งลงสูทุกขนั้นนั่นเอง.      คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวน้ันแล. 
ในคาถาน้ีมีปาฐะโดยทํานองท่ีพระศาสดาตรัสวา  
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                  ทานพึงยินดีในความไมประมาท    จงทอดท้ิง 
         กายน้ี    จงถึงความส้ินตัณหา    จงปฏิบัติคําสอนของ 
         พระพุทธเจา. 
ก็คาถาน้ี  พระสังคีติกาจารยยกข้ึนสูสังคีติตามทํานองท่ีพระเถรีกลาวแลวน่ันแล.  
บทวา    อปฺปมาทรตาย   เต   ความวา    ทานพึงเปนผูยินดีแลวในความไม 
ประมาท.  
                              จบ  อรรถกถาอภยาเถรีคาถา 
                                ๑๐.  สามาเถรีคาถา 
                 [๔๒๙]  เราทําใจใหอยูในอํานาจไมได  จึงไม 
          ไดความสงบใจ  ตองเขาออกจากวิหาร  ๔  ครัง้  ๕  ครั้ง  
          เรานั้นถอนตัณหาขึ้นแลวในวันท่ี  ๘  จากวนัที่ไดรับ  
          โอวาทของพระอานนทเถระ      เราอันความทุกขเปน 
          อันมากถูกตองแลว       ยินดีแลวในความไมประมาท 
          บรรลุความสิ้นตัณหาแลว   ไดปฏิบัติคําสอนของพระ 
          พุทธเจาแลว. 
                                   จบ  สามาเถรีคาถา 
                                        จบทุกนิบาต  
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                           ๑๐.  อรรถกถาสามาเถรีคาถา 
            คาถาวา   จตุกฺขตฺตุ  ปฺจกฺขตฺตุ  เปนตน   เปนคาถาของพระเถรี 
ชื่อสามา.  
            แมพระเถรีชื่อสามานี้    ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ  สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ   ทองเท่ียว 
อยูในในสุคติทั้งหลายน่ันแล     ในพุทธุปปาทกาลน้ี      เกิดในตระกูลคฤหบดี 
มหาศาลในกรุงโกสัมพี   มีชื่อวา  สามา.  นางสามาน้ันรูความแลว   เปนสหาย 
รักของอุบาสิกาสามาวดี     เมื่ออุบาสิกาสามาวดีตาย     เกิดความสังเวช    บวช 
ครั้นบวชแลวไมอาจบรรเทาความโศกท่ีเกิดข้ึนเพราะนึกถึงอุบาสิกาสามาวดี   จึง 
ไมอาจยึดเอาอริยมรรคไวได. กาลตอมา  นางไดฟงโอวาทของพระอานนทเถระ 
ผูนั่งอยูบนอาสนศาลา  เริ่มต้ังวิปสสนา  ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัม- 
ภิทาทั้งหลาย  ในวันที ่๗ แตวันนั้น.     ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว   พิจารณา 
การปฏิบัติของตน   เมื่อประกาศการปฏิบัตินั้น  ไดกลาวคาถาสองคาถาเปนอุทาน 
วา 
                       เราทําใจใหอยูในอํานาจไมได   จึงไมไดความ 
          สงบใจตองเขาออกจากวิหาร ๔ ครั้ง ๕ ครัง้     เรานั้น  
          ถอนตัณหาขึ้นแลวในวันที่  ๘  จากวันที่ไดรับโอวาท 
          ของพระอานนทเถระ  เราอันความทุกขเปนอันมากถูก  
          ตองแลว   ยินดีแลวในความไมประมาท   บรรลุความ  
          สิ้นตัณหาแลว  ไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา    จตุกฺขตฺตุ    ปฺจกฺขตฺตุ   วิหารา 
อุปนิกฺขม ึ  ความวา  เรานั่งมนสิการวิปสสนาอยูในวิหารอันเปนที่อยูของเรา 
ไมอาจทําสมณกิจใหถึงท่ีสุดได     จึงคิดวา    วิปสสนาของเราสืบตอกับมรรค 
ไมไดเพราะไมมีฤดูเปนที่สบายหรือหนอ   ไดออกนอกวิหารซ่ึงเปนที่พักพิง  ๔ 
ครั้ง ๕ ครั้ง   รวมเปน ๙ ครั้ง    เพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา    อลทฺธา  
เจตโส  สนฺตึ  จิตฺเต  อวสวตฺตินี   ดังน้ี.   บทวา  เจตโส  สนฺตึ   ใน 
คาถาน้ัน   ทานกลาวหมายอริยมรรคสมาธิ.  บทวา  จิตฺเต  อวสวตฺตินี   ความ 
วา    ทําภาวนาจิตของเราใหเปนไปในอํานาจไมได   เพราะไมมีความเพียรสม่ํา 
เสมอ.   ไดยนิวา  พระเถรีนั้น  ประคับประคองความเพียรมากเกินไป.   บทวา 
ตสฺสา  เม  อฏม ี  รตฺติ    ความวา   พระเถรีไมเกียจครานท้ังกลางคืนทั้ง 
กลางวัน  เจริญวิปสสนาต้ังแตไดรับโอวาทในสํานักของพระอานนทเถระ ออก 
จากวิหารคืนหนึ่ง ๔-๕  ครั้ง   ยังมนสิการใหเปนไป  ไมบรรลคุุณวิเศษ  ใน 
ราตรีที่ ๘ ไดความเพียรสม่ําเสมอ    ทาํกิเลสทั้งหลายใหสิ้นไปตามลําดับมรรค 
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา     ตสฺสา   เม   อฏม ี  รตฺติ   ยโต    ตณฺหา 
สมูหตา  ดังน้ี.  คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
                                   จบอรรถกถาสามาเถรีคาถา 
                                       จบอรรถกถาทุกนิบาต  
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                                      เถรีคาถา   ติกนิบาต 
                         วาดวยคาถาตาง ๆ  ในติกนิบาต 
                             ๑.  อัญญตราสามาเถรีคาถา๑ 

          [๔๓๐]    ต้ังแตขาพเจาบวชมาแลว  ๒๕  พรรษา  ขา- 
          พเจาไมรูสึกกวาไดความสงบจิตในกาลไหน ๆ เลย  ขา-  
          พเจาทําใจใหอยูในอํานาจไมได  จึงไมไดควานสงบใจ 
          ตอจากน้ัน   ขาพเจา  ระลึกถึงคําสอนของพระชินเจาจึง 
          ไดถึงความสังเวช   ขาพเจาอันความทุกขเปนอันมาก 
          ถูกตองแลว     ยินดีแลวในความไมประมาท     บรรลุ  
          ความสิ้นตัณหาแลว     ไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธ  
          เจาแลว      วันนี้เปนราตรีที่ ๗ นับแตวันที่ขาพเจาทํา 
          ตัณหาใหแหงสนิทแลว. 
                         จบ  อัญญตราสามาเถรีคาถา 

                          อรรถกถาติกนิบาต             

                  ๑.  อรรถกถาอปราสามาเถรีคาถา 
            ในติกนิบาตมีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
            คาถาวา   ปณฺณวีสติ  วสฺสานิ  เปนตน  เปนคาถาของพระเถรีชื่อ 
สามาอีกองคหน่ึง 
            แมพระเถรีชื่อสามาอีกองคหนึ่งน้ี      ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระ 
พุทธเจาองคกอน ๆ    สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพนั้น  ๆ 
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี   เกิดในกําเนิดกินนร  ที่ฝงแม 
๑. อรรถกถา  เปน  อปราสามาเถรีคาถา.  
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น้ําจันทภาคา     กินรีนั้นเท่ียวขวนขวายในการเลนเพลินอยูกับเหลากินนรในท่ี 
นั้น  อยูมาวันหน่ึงพระศาสดาเสด็จไปในที่นั้นเพ่ือทรงปลูกพืชคือกุศลแกกินร ี
แมนั้น   เสด็จจงกรมอยูที่ฝงแมน้ํา   กินรีนั้นเห็นพระผูมีพระภาคเจา    ราเริง 
ยินดี   ถือเอาดอกไมชางนาวไปเฝาพระศาสดา  ถวายบังคมแลวบูชาพระผูมีพระ 
ภาคเจาดวยดอกไมเหลาน้ัน     ดวยบุญกรรมนั้นกินรีนั้นทองเท่ียวอยูโนเทวโลก 
และมนุษยโลก   ในพุทธปุปาทกาลน้ี    เกิดในเรือนตระกูลในกรุงโกสัมพี  เจริญ 
วัยแลวเปนสหายของนางสามาวดี     เวลานางสามาวดีนั้นตาย    เกิดความสังเวช 
บวช ๒๕  พรรษายังไมไดสมาธิจิต   ในเวลาแกไดโอวาทของพระสุคตแลว  
เจริญวิปสสนา    ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย   เพราะเหตุ 
นั้นทานจึงกลาวไดในอปทานวา๑  
                        ขาพเจาเปนกินรีอยูที่ฝงแมน้ําจันทภาคา    ครั้ง 
         นั้น  ขาพเจาไดเห็นพระนราสภ  ผูเปนเทพของทวยเทพ 
         กําลังเสด็จจงกรมอยู   จึงไดเลือกเก็บดอกไมชางนาวมา 
         ถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด    พระมหาวีรสัม- 
         พุทธเจาพระนามวิปสสีผูเปนนายกของโลก     ทรงรบั 
         ดอกไมชางนาวซ่ึงมีกลิ่นเหมือนทิพยทรงดมแลว พระ 
         มหาวรีะ  ทรงดม  เมื่อขาพเจากําลังเพงดูอยูในกาลนั้น 
         ขาพเจาประคองอัญชลี  ถวายบังคมพระพุทธองคผูสูง 
         สุดกวาสัตวสองเทา  ทําจิตองตนใหเลื่อมใส   ตอนั้น 
         ก็เดินขึน้ภูเขาไป  ในกัปท่ี  ๙๑ แตภัทรกัปนี้   ขาพเจา 
         ไดถวายดอกไมใดในกาลน้ัน     ดวยการถวายดอกไม 
         นั้น   ขาพเจาไมรูจักทุคติ    นี้เปนผลแหงการบูชาพระ 
         พุทธเจา.  
๑. ขุ. ๓๓/ขอ  ๑๕๒ สลฬปุปผิกาเถรีอปทาน.  
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                     ขาพเจาเผากิเลสแลว   ฯลฯ   ขาพเจาไดปฏิบัติ  
          คําสอนของพระพุทธเจาแลว. 
ครั้นบรรลุพระอรหัตแลวพิจารณาการปฏิบัติของตน   ไดกลาวคาถาเหลานี้เปน 
อุทานวา   
                     ต้ังแตขาพเจาบวชมาแลว ๒๕  พรรษา      ขาพ- 
          เจาไมรูสึกวาไดความสงบจิตในกาลไหน ๆ เลย  ขาพ- 
          เจาทําใจใหอยูในอาํนาจไมได    จึงไมไดความสงบใจ 
          ตอจากน้ัน     ขาพเจาระลึกถึงคําสอนของพระชินเจา 
          ได   จงึถึงความสังเวช    ขาพเจาอันความทุกขเปนอัน 
          มากถูกตองแลว   ยินดีแลวในความไมประมาท  บรรล ุ
          ความสิ้นตัณหาแลว    ไดปฏิบติัคําสอนของพระพุทธ 
          เจาแลว   วันนี้เปนราตรีที่ ๗    นับแตวันที่ขาพเจาทํา 
          ตัณหาใหแหงสนิทแลว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  จตฺิตสฺส  สม  ไดแกความเขาไปสงบแหง 
จิต  ความวา  มรรคสมาธิและผลสมาธิที่เกิดแตความสงบใจ.  บทวา ตโต ได 
แก   จากความเปนผูไมสามารถยังอํานาจจิตใหเปนไป.  บทวา  สเวคมาปาทึ  
ความวา   แมเมื่อพระศาสดายังดํารงพระชนมอยู   ยังไมอาจทํากิจของบรรพชิต 
ใหถึงท่ีสุดได    ภายหลังจักใหถึงไดอยางไร  ขาพเจาถึงความสังเวช  คือความ 
สะดุงเพราะญาณ  ดังวามานี้.    บทวา  สริตฺวา  ชนิสาสน   ไดแกระลึกถึง 
โอวาทของพระศาสดามีอุปมาดวยเตาตาบอดเปนตน.   คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาว 
แลวแล. 
                          จบ  อรรถกถาอปราสามาเถรีคาถา  
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                                     ๒.  อุตตมาเถรีคาถา  
          [๔๓๑]    ขาพเจาทําใจใหอยูในอํานาจไมได    จึงไมได 
          ความสงบใจ     ตองเขาออกจากวิหาร  ๔  ครั้ง  ๕  ครั้ง  
          ขาพเจาไดเขาไปหาภิกษุ  ผูมีวาจาท่ีขาพเจาพึงเชื่อถือ 
          ได  ภกิษุณีนั้นไดแสดงธรรม   คือขันธ  อายตนะ  และ 
          ธาตุ   แกขาพเจา  ขาพเจาฟงธรรมของภิกษุณีนั้น    ได 
          ปฏบิัติตามท่ีทานพรํ่าสอนขาพเจา    เปนผูเอิบอิ่มดวย 
          ปติสุข  นั่งโดยบัลลงักเดียวตลอด ๗ วัน   ในวันที่  ๘ 
          ขาพเจาทําลายกองแหงความมดืแลว  จึงเหยียดเทาออก. 
                                จบ   อุตตมาเถรีคาถา 
                       ๒.  อรรถกถาอุตตมาเถรีคาถา 
            คาถาวา   จตุกฺขตฺตุ   ปฺจกขฺตตุ  เปนตน  เปนคาถาของพระเถรี 
ชื่ออุตตมา. 
            แมพระเถรีชื่ออุตตมาองคนี้   ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจา 
องคกอน  ๆ  สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน  ๆ   ในกาล 
แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี    เกิดเปนฆรทาสีในเรือนตระกูลของ 
กุฎมพีคนหน่ึง   ในพระนครพันธุมดี   นางเจริญวัยแลว   ทํางานขวนขวายชวย 
เหลือตายายของตนเลี้ยงชีพ  สมัยนั้น พระเจาพันธุมราชทรงรกัษาอุโบสถในวัน 
เพ็ญ  เวลากอนอาหารทรงใหทาน  เวลาหลังอาหารเสด็จไปฟงธรรม   ครั้งน้ัน  
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มหาชนประพฤติสมาทานองคอุโบสถในวันเพ็ญ     เหมือนพระราชาทรงปฏิบัติ  
ทีเดียว.  คราวน้ัน  ทาสีนั้นไดมีความคิดนี้วา  บัดนี้   ทั้งมหาราชและมหาชน 
ประพฤติสมาทานองคอุโบสถ    อยากระน้ันเลย    เราพึงประพฤติสมาทานองค 
อุโบสถในวันอุโบสถท้ังหลาย    ทาสีนั้นกระทําอยูอยางนั้น    รักษาอุโบสถศีล 
บริสุทธิ์ดี   บงัเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส    ทองเท่ียวไป ๆ มาๆ อยูในสุคติทั้ง 
หลายนั่นแล  ในพุทธุปปาทกาลน้ี   เกดิในตระกูลเศรษฐี  กรุงสาวัตถี  รูความ 
แลว   ไดฟงธรรมในสํานักของพระเถรีปฏาจารา    เริ่มเจริญวิปสสนา   ไมอาจ 
ใหวิปสสนาน้ันถึงท่ีสุดได  พระปฏาจาราเถรีทราบอาจาระจิตของเธอ  จึงไดให 
โอวาทเธอต้ังอยูในโอวาทของพระเถรีนั้น     ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏ-ิ 
สัมภิทาท้ังหลาย  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาวไวในอปทานวา๑  
                    ในพระนครพันธุมดี       มีกษัตริยพระนามวา 
         พันธุมะ  ในวันเพ็ญทาวเธอทรงรักษาอุโบสถศีล  สมัย  
         นั้น  ขาพเจาเปนกุมภทาสีอยูในพระนครน้ัน    ในกาล 
         นั้น      เห็นเสนาพรอมดวยพระราชา   จึงคิดอยางน้ีวา 
         แมพระราชาก็ยังทรงละราชสมบัติมารักษาอุโบสถศีล 
         กรรมนั้นตองมีผลแน  หมูชนจงึเบิกบานใจ   ขาพเจา 
         พิจารณาทุคติและความเปนคนยากจน    โดยแยบคาย 
         ทําใจใหราเริงแลวรกัษาอุโบสถศีล     ขาพเจารักษา 
         อุโบสถศีลในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา  เพราะ 
         ธรรมที่ทําไวดีนั้น    ขาพเจาไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส  
         วิมานที่บุญกรรมสรางใหขาพเจาอยางสวยงามในดาว 
         ดึงสนั้น   สูงขึ้นไปเบื้องบนโยชนหน่ึง  ประกอบดวย  
         เรือนยอดอันประเสริฐ    มีที่นั่งใหญประดับไวอยางดี 
๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๕๑ เอกโปสถิกาเถรีอปทาน.  
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        อัปสรแสนนางตางบํารุงบําเรอขาพเจาอยูทุกเมื่อ      
        ขาพเจารุงโรจนเกินเทพเหลาอื่นในกาลทั้งปวง  ไดเปน 
        มเหสีของเทวราช  ๖๔ องค   ไดเปนมเหสีของพระเจา- 
        จักรพรรดิ ๖๓ องค    ขาพเจามีวรรณะดังวรรณะแหง  
        ทอง  ทองเท่ียวไปในภพทั้งหลาย  เปนผูประเสริฐใน 
        ที่ทั้งปวง  นี้เปนผลแหงอุโบสลศีล. ขาพเจาไดยานชาง 
        ยานมา    ยานรถ     และวอทั้งปวงน้ี    นี้เปนผลแหง 
        อุโบสถศีล.  ภาชนะทอง   เงิน  แกวผลึกและปทมราค 
        ขาพเจาไดทุกอยาง  ผาไหม  ผาขนสัตว  ผาเปลือกไม 
        ผาฝาย  และผาท่ีมีราคามาก  ขาพเจาไดทุกอยาง  ขาว 
        น้ํา  ของเค้ียว  ผาและเสนาสนะ  ขาพเจาไดทุกอยาง 
        นี้เปนผลแหงอุโบสถศีล.  ของหอมอยางดี  ดอกไม  จรุณ 
        เครื่องลบูไล  ขาพเจาไดทุกอยาง  นี้เปนผลแหงอุโบสถ- 
        ศีล.  เรอืนยอด  ปราสาท   มณฑป  เรือนโลนและถํ้า 
        ขาพเจาไดทุกอยาง  นี้เปนผลแหงอุโบสถศีล.  ขาพเจา 
        เกิดได ๗ ปก็บวชเปนบรรพชิต   บวชไมถึงครึ่งเดือน 
        ก็ไดบรรลุพระอรหตั   ขาพเจาเผากิเลสแลว   ถอนภพ 
        ทั้งหมดขึ้นแลว   อาสวะทุกอยางหมดส้ินแลว   บัดน้ี 
        ภพใหมมิไดมี   ในกปัท่ี  ๙๑ แตภัทรกัปนี้   ขาพเจาทํา 
        กรรมใดไวในกาลน้ัน    ดวยกรรมน้ัน    ขาพเจาไมรูจัก 
        ทุคติ  นีเ้ปนผลแหงอุโบสถศีล. ขาพเจาเผากิเลสแลว 
        ฯลฯ   ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว  
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ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว    พิจารณาการปฏิบัติของตน     ไดกลาวคาถาเหลาน้ี 
เปนอุทานวา 
                     ขาพเจาทําใจใหอยูในอํานาจไมได      จึงไมได 
           ความสงบใจ   ตองเขาออกจากวิหาร  ๔  ครัง้  ๕  ครั้ง 
           ขาพเจาไดเขาไปหาภิกษุณีผูมวีาจาท่ีขาพเจาพึงเชื่อถือ  
           ได  ภกิษุณีนั้นไดแสดงธรรม  คือ  ขันธ   อายตนะและ 
           ธาตุแกขาพเจา   ขาพเจาฟงธรรมของภิกษณุีนั้น   ได 
           ปฏิบติัตามท่ีทานพร่ําสอน    ขาพเจาเปนผูเอิบอิ่มดวย 
           ปติสุข   นั่งโดยบลัลังกเดียวตลอด ๗  วัน  ในวันที่  ๘ 
           ขาพเจาทําลายกองแหงความมดืแลว  จึงเหยียดเทาออก. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  สา  ภิกขฺุนึ   อุปาคจฺฉึ  ยา  เม 
สทฺธายิกา   อหุ   ความวา   ภิกษุณีใดเปนผูอันขาพเจาพึงเชื่อ    คือมีวาจานา 
เชื่อ   ขาพเจาน้ันเขาไปใกล  คือเขาไปหาภิกษุณีนั้น    ทานกลาวหมายถึงพระ 
ปฏาจาราเถรี   ปาฐะวา  สา ภิกฺขุน ี อุปคจฺฉิ   ยา  เม   สาธยิกา    ดังน้ีก็มี 
บาง  ความวา   ภิกษุณีใดทําประโยชนของตนใหสําเร็จแกขาพเจา   ภิกษุณีนั้น 
คือ   พระปฏาจาราเถรีไดเขาไปหาขาพเจาเพ่ืออนุเคราะห.     บทวา   สา  เม 
ธมฺมมเทเสสิ   ขนฺธายตนธาตุโย   ความวา  พระปฏาจาราเถรีนั้นเมื่อแสดง 
จําแนกขันธเปนตนวา    เหลาน้ีขันธ  ๕  เหลาน้ีอายตนะ ๑๒   เหลาน้ีธาตุ  ๑๘ 
ไดแสดงธรรมแกขาพเจา. 
            บทวา  ตสฺสา   ธมฺม  สุณิตฺวาน  ความวา  ฟงธรรมเรื่องวิปสสนา 
อันละเอียดสุขุม   ที่แสดงใหถึงอริยมรรคมีการจําแนกขันธเปนตน   เปนเบื้อง 
ตน   ในสํานักของพระเถรีผูบรรลุปฏสิัมภิทาน้ัน.   บทวา  ยถา  ม  อนุสาสิ  
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สา   ความวา    ตามท่ีพระเถรีนั้นพร่ําสอนคือกลาวสอนขาพเจา    เมื่อปฏิบัติ 
อยางนั้น   ขาพเจาไดยังการปฏิบัติใหถึงท่ีสุด  นั่งโดยบัลลังกเดียวตลอด  ๗  วัน.  
นามวาอยางไร.   ตอบวา    บทวา  ปติสุขสมปฺปตา  ไดแก    เปนผูพรอม 
เพรียงดวยปติสุขซึ่งสําเร็จดวยฌาน.    บทวา  อฏมิยา   ปาเท   ปสาเรสึ 
ตโมกฺขนฺธ   ปทาลย ความวา  ทําลายกองโมหะไมใหเหลือดวยอรหัตมรรค 
ทําลายบัลลังกเหยียดเทาออกแลวในวันที่ ๘,  ก็การเปลงอุทานนี้แหละ  เปนการ 
พยากรณพระอรหัตผลของพระเถรีนั้น.  
                                จบ  อรรถกถาอุตตมาเถรีคาถา  
                          ๓.  อัญญตราอุตตมาเถรีคาถา 
          [๔๓๒] โพชฌงค  ๗  ประการเหลาน้ี   เปนบรรดา 
          แหงการบรรลุพระนิพพาน  ขาพเจาเจริญแลวท้ังหมด 
          ตามท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไวขาพเจาไดสุญญตสมา- 
          บัติและอนิมิตตสมาบัติ   ตามปรารถนา   ขาพเจาเปน 
          ธิดาเกดิแตพระอุระของพระพุทธเจา    ยินดียิ่งแลวใน 
          พระนพิพานทุกเมื่อ   กามท้ังปวงท้ังเปนของทิพยและ 
          ของมนุษย   ขาพเจาตัดขาดแลว    ชาติสงสารขาดสิ้น 
          แลว  บัดน้ีภพใหมมิไดมี. 
                     จบ  อัญญตราอุตตมาเถรีคาถา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 84 

                             ๓.  อรรถกถาอัญญตราอุตตมาเถรีคาถา 
            คาถาวา  เย  อิเม  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  เปนตน   เปนคาถาของพระ- 
เถรีชื่ออุตตมาอีกองคหน่ึง.  
            แมพระเถรีชื่ออุตตมาองคนี้    ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจา 
องคกอน ๆ   สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ   ในกาล 
แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนานวาวิปสสี    บังเกิดเปนกุลทาสี    ในพระนคร 
พันธุมดี   วันหน่ึงกุลทาสีนั้นเห็นพระเถระขีณาสพองคหน่ึง    ผูเปนสาวกของ 
พระศาสดาเท่ียวบิณฑบาตอยู    มีใจเลื่อมใสไดถวายขนมตม ๓ ชิ้น   ดวยบุญ 
กรรมน้ัน      นางทองเที่ยวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก    ในพุทธุปปาทกาลน้ี 
เกิดในตระกูลพราหมณมหาศาลตระกูลหน่ึงในโกศลชนบท       รูความแลวฟง 
ธรรมในสํานักของพระศาสดาผูเสด็จจาริกไปในชนบท    ไดศรัทธา    บวชไม 
นานนักก็ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย       เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาวไวในอปทานวา๑  
                   ขาพเจาเปน  กุมภทาสี  อยูในพระนคร  พันธมุดี 
          ขาพเจาถือเอาขนมตมสวนของขาพเจาไปท่ีทานํ้า   ได 
          พบสมณะผูมีจิตสงบ   มใีจเปนสมาธิที่หนทาง   มีจิต 
          เลื่อมใส  ดีใจ  ไดถวายขนมตม ๓ ชิ้น   เพราะกรรม 
          ที่ทําไวดีนั้น     และดวยความต้ังใจแนวแน  ขาพเจาไม 
          ไดไปสูวินิบาตเลยตลอดเวลา  ๒๙  กัป       ขาพเจาทํา 
          สมบัติแลวไดเสวยสมบัตินั้นทุกอยาง     ขาพเจาถวาย 
๑. ขุ. ๓๓/ขอ  ๑๕๓  โมทกทายิกาเถรีอปทาน.  
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          ขนมตม ๓ ชิ้นแลวไดบรรลุอจลบท   ขาพเจาเผากิเลส 
          แลว  ฯลฯ   ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจา 
          แลว. 
ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว    พิจารณาการปฏิบัติของตน   ไดกลาวคาถาเหลานี้ 
เปนอุทานวา        
                    โพฌงค  ๗  ประการเหลาน้ีเปนบรรดาแหงการ 
          บรรลุพระนิพพาน    ขาพเจาเจริญแลวท้ังหมด   ตามท่ี 
          พระพทุธเจาทรงแสดงไว    ขาพเจาไดสุญญตสมาบัติ 
          และอนิมิตตสมาบัติตามปรารถนา      ขาพเจาเปนธิดา 
          เกิดแตพระอุระของพระพุทธเจา   ยินดียิ่งแลวในพระ- 
          นิพพานทุกเมื่อ    กามท้ังปวงท้ังเปนของทิพยและของ 
          มนุษย   ขาพเจาตัดขาดแลว   ชาติสงสารขาดสิ้นแลว 
          บัดน้ีภพใหมมิไดมี. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   สฺุตสฺสานิมิตฺตสฺส   ลาภินีห 
ยทิจฺฉก  ความวา  ขาพเจาไดสุญญตสมาบัติและอนิมิตตสมาบัติ ดังท่ีปรารถนา 
อธิบายในขอนั้นวา   ขาพเจาปรารถนาจะเขาสมาบัติใด  ๆ ในทีใ่ด  ๆ  ขาพเจา 
ยอมเขาสมาบัตินั้น ๆ ในท่ีนั้น ๆ  ในกาลน้ัน ๆ อยู    แมถึงจะเกิดผลท้ังสามมี 
สุญญตะเปนตนของมรรคใดมรรคหนึ่งท่ีมีชื่อวาสุญญตะและอัปปณิหิตะเปนตน 
ก็จริง ถึงอยางนั้น  พระเถรีองคนี้ก็เขาสุญญตสมาบัติและอนิมิตตสมาบัติเทาน้ัน 
เพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา  สฺุตสฺสานิมิตฺตสฺส   ลาภินหี  ยทิจฉฺก   
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ดังน้ี     อีกอยางหน่ึง   คําน้ีทานกลาวตามท่ีเปนไปโดยมาก   อาจารยบางทาน 
กลาววา  นั่นเปนเพียงชี้แจง.  
            บทวา   เย  ทิพฺพา เย  จ มานุสา    ความวา    วัตถุกามท้ังท่ีนับ 
เนื่องในเทวโลกท้ังท่ีนับเน่ืองในมนุษยโลกเหลาน้ันทั้งหมด      ขาพเจาตัดขาด 
โดยชอบทีเดียว    ดวยการละฉันทราคะที่เกี่ยวเกาะวัตถุกามน้ัน    คือทําใหไม 
ควรบริโภค   ดังท่ีตรัสไววา   ดูกอนอาวุโส   ภิกษุขีณาสพไมควรบริโภคกาม 
ทั้งหลาย   เหมือนเมื่อเปนคฤหัสถในกาลกอน  คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลว. 
                     จบ  อรรถกถาอัญญตราอุตตมาเถรีคาถา 
                                  ๔.  ทันติกาเถรีคาถา 
          [๔๓๓]   ขาพเจาออกจากที่พักกลางวันบนภูเขา 
          คิชกูฌฏ      ไดเห็นชางลงสูแมน้ําแลวขึ้นจากแมน้ําท่ีฝง 
          นที  นายหัตถาจารยถือขอใหสญัญาวา จงใหเทา  ชาง 
          ไดเหยยีดเทาออก   นายหัตถาจารยก็ขึ้นชาง   ขาพเจา 
          เห็นชางท่ีไมเคยไดรับการฝก   เมื่อไดรับการฝกแลวก็ 
          อยูในอํานาจของพวกมนุษย    หลังจากเห็นชางน้ัน  
          ขาพเจาเขาปาทําจิตใหเปนสมาธิ   เพราะกิรยิาของ 
          ชางน้ันเปนเหตุ. 
                              จบ ทนัติกาเถรีคาถา  
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                                 ๔.  อรรถกถาทันติกาเถรีคาถา 
            คาถาวา    ทิวาวิหารา  นิกขฺมมฺ   เปนตน    เปนคาถาของพระเถรี 
ชื่อทันติกา.  
            แมพระเถรีชื่อทันติกาองคนี้   ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจา 
องคกอนๆ   สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน   ๆ   เกิดใน 
กําเนิดกินนรที่ฝงแมน้ําจันทภาคา    ในเวลาท่ีวางพระพุทธเจา     วันหน่ึงกินรี 
นั้นเที่ยวเลนกับเหลากินนร  ไดเห็นพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งน่ังอยูที่โคนไม 
แหงหน่ึง   พอเห็นก็มีใจเล่ือมใส  เขาไปหาบูชาดวยดอกสาละ  ไหวแลวหลีกไป 
ดวยบุญกรรมนั้น    เธอทองเท่ียวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก  ในพุทธุปปาท- 
กาลน้ี       เกดิในเรือนพราหมณผูเปนปุโรหิตของพระเจาโกศล      กรุงสาวัตถี 
รูความแลวเปนอุบาสิกาไดศรัทธาในกาลรับพระเชตวัน   ภายหลังบวชในสํานัก 
ของพระมหาปชาบดีโคตมี   อยูในกรุงราชคฤห   วันหน่ึงฉันอาหารแลวข้ึนเขา 
คิชฌกูฏ  นั่งพักกลางวันเห็นชางเหยียดเทาเพ่ือใหคนข่ีชางข้ึน ทําเรื่องนั้นแหละ 
ใหเปนอารมณ    เจริญวิปสสนา    ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ัง 
หลาย   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวไวในอปทานวา๑ 

                          ขาพเจาเปนกินรีอยูที่ฝงแมน้ําจันทภาคา    ใน 
           กาลนัน้    ขาพเจาไดเห็นพระสยัมภูพุทธเจาผูปราศจาก 
           ธุลี  ผูอันใคร ๆ  ใหแพไมได    ขาพเจามีจิตเล่ือมใส 
           ดีใจ ปลื้มใจ  กระทําอัญชลี  ถือเอาดอกสาละบูชาพระ 
           สยัมภู   ดวยธรรมท่ีทําดีนั้น      และดวยความต้ังใจมั่น 
           ขาพเจาละรางกินรี  ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส  ขาพเจา 
๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๕๖ นฬมาลิการตรีอปทาน.  
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         ไดเปนมเหสีของเทวราช ๓๖ องค     สิ่งท่ีใจปรารถนา 
         บังเกิดแกขาพเจาตามท่ีปรารถนา     ขาพเจาไดเปน 
         มเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ๑๐ องค   ขาพเจาเปนผู 
         สรางสรรคตนเองทองเท่ียวไปในภพทั้งหลาย   ขาพ- 
         เจามีบญุกุศลไดบวชเปนบรรพชิต    วันนี้ขาพเจาเปน 
         ปูชารหบุคคลในศาสนาของพระศากยบุตร  วันนีข้าพ-  
         เจามีใจบริสุทธิ์   ปราศจากใจช่ัวชา   มอีาสวะท้ังปวง 
         หมดสิน้แลว บัดน้ีภพใหมมิไดมี  ในกัปท่ี  ๙๔  แตภัทร- 
         กัปนี้    ขาพเจาไดบูชาพระพุทธะใด   ดวยพุทธบูชา 
         นั้น   ขาพเจาไมรูจักทุคติ   นี้เปนผลแหงการบูชาดวย 
         ดอกสาละ      ขาพเจาเผากิเลสแลว   ฯลฯ   ขาพเจาได 
         ปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว. 
ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว    พิจารณาการปฏิบัติของตน    เกิดปติโสมนัส  ได 
กลาวคาถาเหลาน้ีเปนอุทานวา 
                       ขาพเจาออกจากที่พักกลางวันบนภูเขาคิชฌกูฏ 
           ไดเห็นชางลงสูแมน้ําแลวขึ้นจากแมน้ํา  ที่ฝงนที  นาย 
           หัตถาจารยถือขอใหสัญญาวา จงใหเทา ชางไดเหยียด 
           เทาออก  นายหัตถาจารยก็ขึ้นชาง   ขาพเจาเห็นชางท่ี 
           ไมเคยไดรับการฝก    เมือ่ไดรับการฝกแลว    ก็อยูใน 
           อํานาจของพวกมนุษย   หลังจากเห็นชางน้ัน   ขาพเจา 
           เขาปาทําจิตใหเปนสมาธิ        เพราะกิริยาของชางน้ัน  
           เปนเหตุ.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  นาค    โอคาหมุตฺติณฺณ   ความวา 
ชางทําการลงคือลงในแนน้ําแลวข้ึนจากแมน้ํานั้น.       อีกอยางหน่ึง    ปาฐะวา 
โอคยฺห  อุตฺติณฺณ  ลงแลวข้ึน  ดังนี้  ม  อักษรทําหนาท่ีเชื่อมบท.  บทวา 
นทีตีรมฺหิ   อทฺทส   ความวา  ไดเห็นที่ฝงแหงแมน้ําจันทภาคา. 
            บทวา     ปุรโิส  เปนตนที่กลาวเพ่ือแสดงความน้ีวา       ทําอะไร.  
บาทคาถาวา   เทห ิ  ปาทนฺติ  ยาจติ   ในคาถาน้ัน    ความรา  ใหสัญญาเหยียด 
เทาเพ่ือข้ึนหลัง  วาจงใหเทา   ก็ผูใหสญัญาตามท่ีฝกกัน ไว  ทานกลาวในท่ีนี้วา 
ยาจติ. 
            บทวา      ทิสฺวา  อทนฺต  ทมิต  ความวา  ตามปกติชางท่ีไมเคยฝก 
มากอน  บัดนี้ไดรับการฝกที่นายหัตถาจารยฝกดวยการศึกษาสําหรับชาง 
ประกอบความวา  ฝกเชนไรจึงอยูในอํานาจของมนุษยทั้งหลาย  เห็นชางท่ีพวก 
มนุษยบังคับน้ัน  ๆ.  บทวา  ขลุ  ในบทวา   ตโต   จิตฺต   สมาเธสึ   ขล ุ
ตาย วน  คตา  เปนนิบาตลงในอรรถหามความอ่ืน   ความวา   หลังจากนั้น 
คือจากที่เห็นชาง    ขาพเจาไปยังวนะคือปา   ทําจิตใหเปนสมาธิทีเดียว    ดวย 
กิริยาของชางนั้นเปนเหตุอยางไร   ขาพเจาคิดวา   ชางแมนี้ชื่อวาเปนดิรัจฉาน 
ยังถึงการฝกดวยความสามารถของผูฝกชางได     เหตุไรจิตของเราผูเปนมนุษย 
จึงจักไมถึงการฝก   ดวยความสามารถของพระศาสดาผูฝกคนเลา   ดังน้ี    เกิด 
ความสังเวชเจริญวิปสสนา ทําจิตของขาพเจาใหเปนสมาธิดวยอรหัตมรรคสมาธิ  
คือทํากิเลสใหสิ้นไปโดยประการทั้งปวงดวยสมาธิอันแนวแน. 
                             จบ  อรรถกถาทันติกาเถรีคาถา  
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                                  ๕.  อุพพิริเถรีคาถา 
            พระศาสดาตรัสถามวา 
        [๔๓๔] แนะอุพพิริ   เธอคร่ําครวญอยูในปาวาลูกชีวา 
        เอย เธอจงรูจักตน  ธดิาของเธอท่ีมีชื่อวา  ชีวา  ทั้งหมด 
        มีประมาณ ๘๔,๐๐๐  คน   ถูกเผาอยูในปาชาน้ี  บรรดา 
        ธิดาเหลาน้ัน   เธอเศราโศกถึงธิดาคนไหน. 
            นางอุพพิริทูลวา  
                ลูกศรคือความโศกท่ีเห็นไดยาก เสียบอยูแลวใน 
        หทัยของขาพระองค   ขาพระองคถอนขึ้นไดแลว  ขา- 
        พระองคบรรเทาความเศราโศกถึงธิดาของขาพระองค 
        ผูถูกความโศกครอบงําไดแลว   วนันี้ขาพระองคถอน 
        ลูกศรคือความโศกขึ้นแลว  หมดความอยาก   ดับรอบ  
        แลว  ขาพระองคเขาถึงแลวซ่ึงพระพุทธเจาผูเปนนัก  
        ปราชญกับท้ังพระธรรมและพระสงฆ  วาเปนสรณะ. 
                             จบ  อุพพิริเถรีคาถา 
                    ๕.  อรรถกถาอุพพิริเถรีคาถา 
            คาถาวา  อมฺม  ชีวา  เปนตน   เปนคาถาของพระเถรีชื่ออพุพิริ. 
            แมพระเถรีชื่ออุพพิรินี้   ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ   สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพนั้น   ๆ   ในกาลแหง  
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พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ  เกิดในเรือนแหงตระกูลในพระนคร-  
หังสวดี     รูความแลว      วันหน่ึงเมื่อบิดามารดาไปเรือนอ่ืนเพ่ือรวมงานมงคล 
ตนเองไมมีเพ่ือนถูกละไวในเรือน  ในเวลาใกลภิกขาจารแลว   เห็นพระเถระขี- 
ณาสพองคหนึ่ง ซึ่งเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  เดินเขามาใกลประตูเรือน 
ประสงคจะถวายภิกษาจึงกลาววา   นมินตทานเขามาในที่นี้เจาขา  เมื่อพระเถระ 
เขาเรือนแลว   ไหวพระเถระดวยเบญจางคประดิษฐ   ไดปูลาดอาสนะดวยพรม 
ที่ทําดวยขนแกะเปนตนถวาย พระเถระนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไว นางรับบาตรใส 
บิณฑบาตจนเต็มแลววางในมือพระเถระ  พระเถระอนุโมทนาแลวหลีกไป  ดวย 
บุญกรรมนั้น   นางเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส   เสวยทิพยสมบัติโอฬารในดาว- 
ดึงสนั้นจนตลอดอายุ      จุติจากดาวดึงสนั้นทองเท่ียวอยูในสุคติภูมิทั้งหลายเทา 
นั้น  ในพุทธปุปาทกาลน้ี   เกิดในตระกูลคฤหบดีมหาศาล  กรุงสาวัตถี  ไดนาม 
วา   อุพพิริ    เปนหญิงมีรูปงามนาทัศนานาเลื่อมใส   เมื่อเจริญวัยแลว    นาง 
ถูกนําไปสูพระตําหนักสวนพระองคของพระเจาโกศล ลวงไป ๒-๓ ป ไดธิดา 
คนหน่ึง   ญาติพ่ีนองทั้งหลายไปต้ังชื่อธิดาน้ันวา  ชีวา     พระเจาโกศลทอด 
พระเนตรเห็นธิดาของนาง    ทรงมีพระทัยยินดี    ไดพระราชทานอภิเษกดวย 
แผนดินมีพืชอุดม      แตธิดาของนางไดตายเสีย    ในเวลาที่เที่ยวว่ิงไปว่ิงมาได 
มารดาไปปาชาท่ีเขาเอารางของธิดาไปทิ้ง   คร่ําครวญอยูทุกวัน. 
            วันหนึ่ง  นางไปเฝาพระศาสดาถวายบังคมแลว   นั่งอยูหนอยหน่ึง    ก ็
ไปยืนที่ฝงแมน้ําอจิรวดีคร่ําครวญถึงลกู  พระศาสดาทรงเห็นดังนั้น  ประทับนั่ง 
ในพระคันธกุฏิอยางเดิมน่ันเอง   แสดงพระองคตรัสถามวา   เธอบนเพอเพราะ 
เหตุไร  นางกราบทูลวา บนเพอถึงลูกสาวของขาพระองคพระเจาขา  พระศาสดา 
ตรัสวา  ที่ปาชาน้ีเขาเผาลูกสาวของเธอประมาณ   ๘๔,๐๐๐ คน   บรรดาลกูสาว  
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เหลาน้ัน    เธอบนเพอถึงคนไหน    ดังน้ีแลว    ทรงแสดงท่ีเผาศพของลูกสาว 
เหลาน้ัน   ตรงน้ัน  ๆ  แลวตรัสพระคาถาครึ่งวา 
                   แนะอุพพิริ    เธอคร่ําครวญอยูในปาวา    ลูก        
        ชีวาเอย  เธอจงรูจักตน  ธิดาของเธอท่ีมีชื่อวาชีวา  ทั้ง 
        หมดมปีระมาณ  ๘๔,๐๐๐ คน       ถูกเผาอยูในปาชาน้ี 
        บรรดาธิดาเหลาน้ัน    เธอเศราโศกถึงธิดาคนไหน. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อมฺม  ชีวา   เปนคําเรียกธิดาตามช่ือ 
ที่ใกลเคียงมารดา  อนึ่งคําน้ีเปนคําแสดงอาการบนเพอของนาง.  บทวา  วนมฺห ิ
กนฺทสิ  แปลวา  คร่ําครวญอยูกลางปา.  บทวา  อตฺตาน  อธิคจฺฉ  อุพฺพิร ิ
ความวา   แนะอุพพิริ   เธอจงรูจัก   คือจงรูตามความเปนจริง   ซึ่งตัวของเธอ 
นั่นแหละกอน.    บทวา     จุลฺลาสีติสหสฺสานิ    แปลวา   แปดหมื่นสี่พัน. 
บทวา   สพฺพา   ชีวสนามิกา   ความวา    ธิดาเหลาน้ันแมทั้งหมด    มชีื่อ 
เหมือนกันวา  ชีวา.  บทวา  เอตมฺหาฬาหเน   ทฑฺฒา  แปลวา   เผาในปา 
ชาน้ี.  บทวา  ตาส  กมนุโสจสิ   ความวา   บรรดาธิดาประมาณ  ๘๔,๐๐๐ 
คนที่มีชื่อวาชีวาเหลาน้ันเธอเศราโศก     คือถึงความเศราโศกถงึคนไหน     เมื่อ 
พระศาสดาทรงแสดงพระธรรมอยางนี้ดวยประการฉะน้ีแลว       นางสงญาณไป 
ตามกระแสพระเทศนาปรารภวิปสสนา    ดวยความไพเราะแหงเทศนาของพระ- 
ศาสดา      และดวยความสมบูรณแหงเหตุของตน      นางยืนอยูอยางนั้นแหละ 
ขวนขวายวิปสสนา       ต้ังอยูในพระอรหัต      ซึ่งเปนผลเลิศตามลําดับมรรค 
เพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาวไดในอปทานวา๑ 

                 ในกาลน้ัน      ขาพเจาเปนชางกรองดอกไมอยูใน 
        พระนครหังสวดี   บดิามารดาของขาพเจาทานไปทํางาน 
๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๕๔  เอกาสนทายิกาเถรีอปทาน.  
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        ขาพเจาไดเห็นพระสมณะกําลังเดินไปตามถนนในเวลา 
        เท่ียงวัน  ขาพเจาไดปูลาดอาสนะไว    ครั้นปูลาดอาสนะ 
        ดวยผาท่ีทําดวยขนแกะอันวิจิตรเปนตนแลวมีจิตเล่ือม 
        ใส   ดีใจ    ไดกลาวคําน้ีวา  ภูมภิาครอนแรง  แกกลา  
        เวลาเท่ียงวัน   ลมกไ็มพัด  และเวลานี้ก็จวนจะเลยเวลา  
        แลว    ขาแตพระมหามุนี  อาสนะน้ีดิฉันปูลาดถวายแด 
        ทาน    ขอทานไดโปรดอนุเคราะหนั่งบนอาสนะของ 
        ดิฉันเถิด   พระสมณะผูฝกตนดีแลว   มใีจบริสุทธิ์  ได 
        นั่งบนอาสนะนั้น    ขาพเจารับบาตรของทานแลว   ได 
        ถวายบณิฑบาตตามท่ีหุงตมไว เพราะกรรมท่ีทําไวดีนั้น 
        และเพราะความต้ังใจอยางแนวแน       ขาพเจาละราง 
        มนุษยแลว   ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส   วมิานที่บุญกรรม 
        สรางไวใหขาพเจาน้ันสวยงาม   สูง  ๖๐ โยชน  กวาง 
        ๓๐ โยชน    ไดสรางขึ้นอยางดีเพราะการถวายอาสนะ 
        บลัลังกของขาพเจามีหลายอยาง   ตาง ๆ  ชนดิ  สําเร็จ 
        ดวยทองก็มี   ดวยแกวมณีก็ม ี ดวยแกวผลึกก็มี   ดวย 
        แกวปทมราคก็ม ี    บัลลังกของขาพเจาปูลาดดวยนวม 
        กม็ี    ดวยผาลาดอันวิจิตรดวยรูปราชสีหและเสือโครง 
        เปนตนก็มี    ดวยผาลาดทอดวยไหม   ประดับแกวอัน 
        วิจิตรกม็ี  ดวยเครื่องลาดมีขนสัตวขางบนดานเดียวก็มี  
        เมื่อใดขาพเจาตองการจะเดินทาง       เมื่อนั้นขาพเจา 
        เพรียบพรอมดวยการรื่นเริงสนุกสนานไปยังท่ีที่ขาพเจา  
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        ปรารถนา    พรอมดวยบัลลังกอันประเสริฐ    ขาพเจา 
        ไดเปนมเหสีของเทวราช  ๘๐ องค  เปนมเหสีของพระ 
        เจาจักรพรรดิ ๗๐ องค  เมื่อขาพเจายังทองเท่ียวอยูใน 
        ภพนอยภพใหญ   ไดโภคะมากมาย  ขาพเจาไมบกพรอง  
        โภคะเลย     นี้เปนผลแหงอาสนะผืนเดียว     ขาพเจา 
        ทองเท่ียวไปแตในสองภพ   คือเทวโลกและมนุษยโลก 
        ภพอื่น ๆ  ขาพเจาไมรูจัก     นี้เปนผลแหงอาสนะผืน 
        เดียว ขาพเจาเกิดแตในสองตระกูล  คือตระกูลกษัตริย  
        และตระกูลพราหมณ   ขาพเจาเกิดในตระกูลสูงทุก ๆ 
        ภพ  นี้เปนผลแหงอาสนะผืนเดียว  ความโทมนัสท่ี 
        ทําจิตของขาพเจาใหเรารอนขาพเจาไมรูจัก ความเปน 
        ผูไมมีวรรณะ   ขาพเจาก็ไมรูจัก   นี้เปนผลแหงอาสนะ 
        ผืนเดียว  พ่ีเลี้ยงนางนมตางก็บํารุงขาพเจา  หญิงคอม 
        และเด็กรับใชมีมาก   ขาพเจาจากคนหน่ึงไปยังอีกคน 
        หน่ึง  นีเ้ปนผลแหงอาสนะผืนเดียว  พ่ีเลี้ยงนางนม 
        พวกหนึ่งใหขาพเจาอาบน้ํา   พวกหน่ึงใหรบัประทาน 
        ขาว  พวกหน่ึงประดับตกแตงขาพเจา   พวกหนึ่งคอย 
        ทําใหขาพเจายินดีทุกเมื่อ     พวกหนึ่งไลทาของหอม 
        นี้เปนผลแหงอาสนะผืนเดียว เมื่อขาพเจาอยูในมณฑป 
        ก็ตาม  ที่โคนไมก็ตาม  ในเรือนวางก็ตาม  บัลลังกดัง 
        จะรูความดําริของขาพเจา    ยอมปรากฏขึ้น    นี้เปน 
        อัตภาพสุดทายของขาพเจา        ภพหลังกําลังเปนไป 
        แมวันนีข้าพเจาก็ไดสละราชสมบัติบวชเปนบรรพชิต    
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          ในแสนกัปแตภัทรกัปนี้    ขาพเจาไดใหทานใดในกาล 
          นั้น ดวยทานน้ัน    ขาพเจาไมรูจักทุคติ   นี้เปนผลแหง 
          อาสนะผืนเดียว    ขาพเจาเผากิเลสแลว    ถอนภพท้ัง  
          หลายขึ้นหมดแลว         ขาพเจาตัดกิเลสเครื่องผูกพัน 
          เหมือนชางพังตัดเชือก   เปนผูไมมีอาสวะอยู   การมา  
          เฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐของขาพเจา    เปนการมาดี  
          แลวหนอ   ขาพเจาบรรลุวิชชา ๓ แลว    ไดปฏิบัติคํา 
          สอนของพระพุทธเจาแลว   คุณวิเศษเหลาน้ีคือ   ปฏ-ิ 
                 สมัภิทา ๔   วิโมกข ๘   และอภิญญา  ๖   ขาพเจาทํา 
          ใหแจงแลว ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจา 
          แลว. 
ครั้นต้ังอยูในพระอรหัตแลว     เมื่อประกาศคุณวิเศษที่ตนบรรลุ   ไดกลาวสอง 
คาถาเหลาน้ีวา 
                     ลูกศรคือความโศกท่ีเห็นไดยาก     เสียบอยูแลว 
          ในหทัยของขาพระองค     ขาพระองคถอนขึ้นไดแลว 
          ขาพระองคบรรเทาความเศราโศกถึงธิดาของขาพระ- 
          องคผูถูกความโศกครอบงําไดแลว    วันนีข้าพระองค 
          ถอนลูกศรคือความโศกขึ้นแลว   หมดความอยาก   ดับ 
          รอบแลว   ขาพระองคเขาถึงแลวซ่ึงพระพุทธเจาผูเปน 
          มักปราชญ     กับท้ังพระธรรมและพระสงฆ     วาเปน 
          สรณะ.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา     อพฺพุห ิ วต  เม  สลลฺ  ทุทฺทส 
ททยนิสฺสิต   ความวา    ขาพระองคไดถอนข้ึนแลวหนอ   คือไดนําออกแลว 
หนอ  ซึ่งความโศกและความยาก  ที่ไดชื่อวา  สัลละ  ลูกศร   เพราะใหเกิด 
ความเบียดเบียน  เพราะถอนออกไปไดยาก  และเพราะแทงอยูในภายในท่ีเห็น 
โดยแนนอนไดยาก   เพราะมิไดสั่งสมกุศลสมภารไว    ที่เสียบอยูในใจของของขา-  
พระองค.  บทวา  ย  เม   โสกปเรตาย  ประกอบความวา  เพราะขาพระองค 
ไดบรรเทา   คือนําออกโดยไมเหลือ   ซึ่งความเศราโศกถึงธิดาของขาพระองค 
ผูถูกความโศกครอบงําแลว   ฉะน้ัน    ขาพระองคจึงถอนลูกศรคือความโศกท่ี 
เสียบอยูในหทัยของขาพระองคไดแลว. 
            บทวา  สาชฺช   อพฺพูฬฺหสลฺลาห  ความวา  วันนี้    ขาพระองคนั้น 
ไดถอนลูกศรคือความอยากข้ึนได โดยประการท้ังปวงแลว  เพราะเหตุนั้นแหละ 
จึงเปนผูหมดความอยาก   ดับรอบแลว.   บทวา  มนุึ   ความวา   ขาพระองค 
เขาถึง  คือเขาไปใกลดวย   รูดวย   เสพดวย    ซึ่งพระพุทธเจาผูสัพพัญูดวย 
ซึ่งโลกุตรธรรม  ๙  อยาง จําแนกเปนมรรค  ผล  และนิพพาน ที่พระพุทธเจา 
พระองคนั้นทรงแสดงไวดวย       ซึ่งพระสงฆกลาวคือหมูพระอริยบุคคล  ๘ ผู 
ดํารงอยูในโลกุตรธรรมน้ันดวย    วาเปนสรณะ   คือเปนที่ตานทาน   เปนที่ 
เรน   เปนที่พ่ึง   เพราะประกอบดวยพระรัตนตรัยที่ยอดเย่ียมเหลาน้ัน     และ 
เพราะทําวัฏฏทุกขทั้งส้ินใหพินาศ. 
                                จบ  อรรถกถาอุพพิริเถรีคาถา  
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                                    ๖.  สุกกาเถรีคาถา 
                       [๔๓๕]  พวกมนุษยใน  กรุงราชคฤหเหลาน้ีทํา  
         อะไรกนั    มัวด่ืมน้าํผ้ึงดีดน้ิวมืออยู  ไมเขไปหาพระ 
         สุกกาเถรี     ผูแสดงคําส่ังสอนของพระพุทธเจากันเลย  
         เหมือนชนเหลาอื่นผูมีปญญา   ยอมด่ืมคําส่ังสอนของ 
         พระพุทธเจาน้ัน  ซึง่เปนธรรมไมนํากลับหลงั  เปน  
         ธรรมทําผูฟงใหชุมชื่น   มีโอชะ   เหมือนคนเดินทาง 
         ไกล  ด่ืมน้ําฝนฉะน้ัน.  พระสุกกาเถรีมีธรรมบริสุทธิ ์
         ปราศจากราคะ    มจีิตต้ังมั่นชนะมารพรอมท้ังพาหนะ 
         ทรงไวซึงรางกายอันมีในท่ีสุด. 
                               จบ  สกุกาเถรีคาถา 
                       ๖.  อรรถกถาสุกกาเถรีคาถา 
            คาถาวา   กึ  เม   กตา  ราชคเห  เปนตน   เปนคาถาของพระเถรี 
ชื่อสุกกา. 
            แมพระเถรีชื่อสุกกาองคนี้    กไ็ดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจา 
องคกอนๆ สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพนั้น  ๆ ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี   เกิดในเรอืนตระกูลในพระนครพันธุมดี 
รูความแลวไปวิหารกับอุบาสิกาท้ังหลาย     ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา  
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ไดศรัทธาบวชแลวไดเปนพหูสูต   ทรงธรรม  มีปฏภิาณ  เธอประพฤติพรหม- 
จรรยในที่นัน้หลายพันป   ตายอยางปุถุชนนั่นเอง   บังเกิดในสวรรคชั้นดุสติ. 
            เธอรกัษาศีลในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ๓ พระองคอยางนี้  
คือกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี     แมแหงพระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวาสิขี     แมแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาเวสสภูก็เหมือนกัน    ได 
เปนพหูสูต  ทรงธรรม   เธอบวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
กกุสันธะ    โกนาคมนะ    และกัสสปะ  ไดเปนผูมีศีลบริสุทธิ์  เปนธรรมกถกึ 
เหมือนกัน.  
            เธอสั่งสมบุญเปนอันมากในภพน้ัน ๆ ดวยประการฉะน้ี   ทองเท่ียวอยู 
ในสุคติภูมิทั้งหลายเทานั้น    ในพุทธปุปาทกาลน้ีเกิดในตระกูลคฤหบดีมหาศาล 
กรุงราชคฤห    ไดนามวา  สุกกา    เธอรูความแลวไดศรัทธาเปนอุบาสิกาใน 
คราวพระศาสดาเสด็จเขาพระราชนิเวศน    ตอมาไดฟงธรรมในสํานักของพระ- 
ธัมมทินนาเถรี   เกิดความสังเวช   บวชในสํานักของพระธัมมทินนาเถรีนั้นเอง 
เจริญวิปสสนา  ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต  พรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย 
เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาวไวในอปทานวา๑ 

                   ในกัปท่ี  ๙๑  แตภัทรกัปนี้  พระพุทธเจาผูเปนนายก 
          ของโลก  พระนามวาวิปสสีมีพระเนตรงาม  ทรงเห็นแจง 
          ซึ่งธรรมท้ังปวง   เสด็จอุบัติขึ้นแลว    ครั้งน้ันขาพเจา 
          เกิดในตระกูลหนึ่งในพระนครพันธุมดีไดฟงธรรมของ 
          พระมนุีแลวบวชเปนภิกษุณี     เปนพหูสูต   ทรงธรรม 
          มีปฏิภาณ   กลาวธรรมกถาไพเราะ   ปฏิบัติตามพระ- 
          พุทธศาสนา    ครั้งนั้น    ขาพเจาแสดงธรรมกถา  เพ่ือ 
๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๗๕ สุกกาเถรีอปทาน.  
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        ประโยชนแกชุมชนทุกเมื่อ     ขาพเจาเคลื่อนจากอัต- 
        ภาพนัน้แลว    เกิดในสวรรคชัน้ดุสิต   เปนเทพธิดามี 
        ยศ  ในกัปท่ี ๓๑  แตภัทรกัปนี้  พระพิชิตมารพระนาม 
        วาสุข ี  มีรัศมีดังไฟ  งามสงาอยูในโลกดวยยศ  ประ- 
        เสริฐกวาเหลาบัณฑติ  เสด็จอุบัติขึ้นแลว    แมในครั้ง 
        นั้น   ขาพเจาบวชแลว  เปนผูฉลาดในพระพุทธศาสนา 
        ยังพระพุทธพจนใหกระจาง   แลวเคลื่อนจากอัตภาพ  
        แมนั้นไปสวรรคชั้นไตรทิพย   ในกัปท่ี  ๓๑  แตภัทรกัป 
        นี ้   พระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก     พระนามวา 
        เวสสภู   ผูมีธรรมดังวายานใหญ    เสด็จอุบัติขึ้นแลว 
        แมในครั้งน้ัน   ขาพเจาก็เปนเหมือนอยางกอนนั้นแล 
        บวชแลวเปนผูทรงธรรม   ยังพระพุทธศาสนาใหกระ- 
        จางแลว   ไปเมืองสวรรคที่นารื่นรมย    ไดเสวยความ 
        สขุมาก   ในภัทรกัปนี้  พระพิชิตมารผูอุดมพระนามวา 
        กกุสันธะ   ผูเปนสรณะของนรชน  เสด็จอุบติัขึ้นแลว 
        แมในครั้งน้ัน    ขาพเจาก็เปนเหมือนอยางกอนนั้นแล 
        บวชแลวยัง พระพุทธศาสนาใหกระจางจนตลอดชีวิต 
        เคลื่อนจากอัตภาพน้ันแลว  ไดไปสูสวรรคชั้นไตรทศ 
        เหมือนอยางไปท่ีอยูของตน   ในภัทรกัปน้ีแล    พระ- 
        พุทธเจาผูเปนนายกของโลก   พระนามวาโกนาคมนะ 
        ผูประเสริฐกวาเหลาบัณฑิต   สงูสุดกวาสรรพสัตวเสด็จ      
        อบุัติขึน้แลว  แมในครั้งน้ัน   ขาพเจาก็บวชในศาสนา 
        ของพระองคผูคงท่ี   เปนพหูสูต   ทรงธรรม   ยังพระ-  
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        พุทธศาสนาใหกระจาง  ในภัทรกปัน้ีเหมือนกนัพระมุน ี
        ผูสูงสุดพระนามวากัสสปะ  ผูเปนสรณะแหงสัตวโลก  
        ไมมีขาศึก   ถึงท่ีสุดแหงมรณะ   เสด็จอุบัติขึ้นแลว 
        ขาพเจาบวชในศาสนาของพระพุทธเจาผูทรงเปน  
        ปราชญของนรชนแมพระองคนั้น  ศึกษาพระสัทธรรม 
        แลวชํานาญในปริปุจฉา   ขาแตพระมหามุน ี    ขาพเจา 
        มีศีลงาม  มีความละอาย  ฉลาดในไตรสิกขา   แสดง 
        ธรรมกถามากจนตลอดชีวิต   ดวยวิบากแหงกรรมนั้น 
        และดวยความต้ังใจอันแนวแน     ขาพเจาละรางกาย 
        มนุษยแลวไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส    ในภพหลังครั้งน้ี  
        ขาพเจาเกิดในตระกูลเศรษฐีที่มั่งค่ัง    สั่งสมรัตนะไว 
        มาก.   ในกรุงราชคฤหอันอุดม   เมื่อพระผูเปนนายก 
        ของโลกอันภิกษุขณีาสพพันหน่ึงเปนบริวารสรรเสริญ 
        แลว   เสด็จเขากรุงราชคฤห    พระผูมีพระภาคเจาทรง 
        ฝกอินทรียแลวพนขาดจากสรรพกิเลส  มีพระฉวีเปลง 
        ปลั่งดังแทงทองสิงคี    พรอมดวยพระขีณาสพ  ซึ่งเคย  
        เปนชฏลิผูฝกอินทรียแลว    พนขาดจาก  สรรพกิเลส 
        เสด็จเขากรุงราชคฤห. 
                  ขาพเจาไดเห็นพระพุทธานุภาพนั้น   และไดฟง 
        พระธรรมเปนที่สั่งสมคุณแลว      ยังจิตใหเลือ่มใสใน 
        พระพทุธเจา  บูชาพระองคผูมีพลธรรมมาก   กาลตอมา 
        ขาพเจาออกจากเรือนบวชเปนภิกษุณี    ในสํานักของ 
        พระธมัมทินนาเถรี     ขาพเจาเผากิเลสท้ังหลายในเมื่อ  
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        กําลังปลงผมอยู  บวชแลวไมนาน  ศึกษาศาสนธรรม 
        ไดทั่ว.   แตนั้นไดแสดงธรรมในสมาคมมหาชน  เมื่อ 
        ขาพเจาแสดงธรรมอยู  ธรรมาภิสมัยไดมีแกประชุมชน  
        หลายพัน.     มียักษตนหน่ึงไดทราบธรรมนัน้แลวเกิด 
        อัศจรรยใจเลื่อมใสขาพเจา  ไปยังกรุงราชคฤห.  พวก 
        มนุษยในกรุงราชคฤหเหลาน้ีทําอะไรกัน   มัวด่ืมน้ําผ้ึง 
        ดีดน้ิวมอือยู  ไมเขาไปหาพระสุกกาเถรีผูแสดงอมตบท 
        กันเลย เหมือนชนเหลาอื่นผูมีปญญา  ยอมด่ืมอมตบท 
        นั้น   ซึง่เปนธรรมไมนํากลับหลงั    เปนธรรมทําผูฟง 
        ใหชุมชืน่  มีโอชะ   เหมือนคนเดินทางไกลด่ืมน้ําฝน 
        ฉะนั้น.  ขาแตพระมหามุนี    ขาพระองคเปนผูมีความ 
        ชํานาญในฤทธิ์    มีความชํานาญในทิพโสตธาตุ    ม ี 
        ความชาํนาญในเจโตปริยญาณ  รูปุพเพนิวาสญาณและ 
        ทิพยจักษุอันหมดจดวิเศษมีอาสวะท้ังปวงหมดสิ้นแลว 
        บัดน้ีภพใหมมิไดมี   ขาแตพระมหาวีระ  ขาพระองคมี 
        ญาณในอรรถะ  ธรรมะ  นิรุตติ  และปฏิภาณ  เกิดขึ้น 
        แลวในสํานักของพระองค  ขาพเจาเผากิเลสแลว  ถอน 
        ภพท้ังหลายไดหมดแลวตัดเครื่องผูกพันเหมือนชางพัง 
        ตัดเชือก   เปนผูไมมีอาสวะอยู   การมาเฝาพระพุทธ- 
        เจา  ผูประเสริฐของขาพเจา     เปนการ  มาดีแลวหนอ 
        ขาพเจาบรรลุวิชชา ๓  แลว     ไดปฏิบัติคําสอนของ 
        พระพทุธเจาแลว  คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏสิัมภิทา  ๔ 
        วิโมกข  ๘  อภิญญา ๖   ขาพเจาทําใหแจงแลว  ขาพเจา  
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        ไดปฏิบติัตามคําสอนของพระพุทธเจาแลว.  
            ครั้นบรรลุพระอรหัตแลวไดเปนมหาธรรมกถึก      มภิีกษุณีประมาณ 
๕๐๐  องคเปนบริวาร  วันหนึ่งพระเถรีนั้นเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห  ฉัน 
เสร็จแลวเขาไปยังสํานักภิกษุณี      แสดงธรรมแกบริษัทใหญที่นั่งประชุมกันอยู 
เหมือนค้ันรวงผ้ึงใหคนดื่มรสน้ําผ้ึง    เหมือนรดดวยนํ้าอมฤต    บริษัทเง่ียโสต 
ฟงธรรมกถาของพระเถรีนั้นมีใจไมฟุงซาน   ฟงอยูโดยเคารพ   ขณะนั้นเทวดา 
ผูสิงอยูบนตนไมทายที่จงกรมของพระเถรี       เลื่อมใสในธรรมเทศนาจึงเขาไป 
ยังกรุงราชคฤห     เที่ยวประกาศคุณของพระเถรีนั้นจากถนนน้ีไปตามถนนน้ัน 
จากส่ีแยกนี้ไปสีแยกน้ัน  ไดกลาวคาถา ๒ คาถาเหลาน้ีวา 
                         พวกมนุษยในกรุงราชคฤหเหลาน้ีทําอะไรกัน 
           มัวด่ืมน้ําผ้ึงดีดน้ิวมืออยู     ไมเขาไปหาพระสุกกาเถรี  
           ผูแสดงคําส่ังสอนของพระพุทธเจากันเลย   เหมือนชน 
           เหลาอ่ืนผูมีปญญา  ยอมด่ืมคําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
           นั้น   ซึ่งเปนธรรมไมนํากลับหลัง    เปนธรรมทําผูฟง 
           ใหชุมชื่น   มีโอชะ   เหมือนคนเดินทางไกลด่ืมน้ําฝน 
           ฉะนัน้. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   กิ  เม  กตา  ราชคเห  มนสฺุสา   
ความวา    พวกมนุษยในกรุงราชคฤหเหลาน้ีทําอะไร     คือขวนขวายในกิจชื่อ 
อะไร.    บทวา   มธุ  ปตา  ว  อจฺฉเร     ความวา     คนทั้งหลายถือรวงผ้ึง   ดืม่ 
น้ําผ้ึงอยู   เปนผูปราศจากสัญญา  ไมอาจยกศรีษะข้ึนไดฉันใด  แมพวกมนุษย 
ในกรุงราชคฤหเหลาน้ัน     ก็ฉันนั้น       เหมือนเปนผูปราศจากสัญญาในธรรม.  
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สัญญา   ยอมไมอาจยกศีรษะข้ึนได    อธิบายวา   มัวดีดนิ้วมืออยูอยางเดียวเทา 
นั้น.   บทวา   เย  สุกฺก  น  อุปาสนฺติ  เทเสนฺตึ  พุทฺธสาสน   ความวา 
ไมเขาไปหา   คือไมเขาไปนั่งใกลพระเถรีสุกกา    ผูแสดงคือประกาศคําส่ังสอน 
ของพระพุทธเจา    คือของพระผูมีพระภาคเจา    โดยแนนอน    ประกอบความ 
วา  พวกมนุษยในกรุงราชคฤหเหลาน้ัน     มัวทําอะไรกัน.  
            บทวา   ตฺจ  อปฺปฏิวานีย   ความวา   ซึ่งธรรมนั้นอันเปนธรรม 
ไมนํากลับ    เปนธรรมนําสัตวออกจากทุกข   เปนธรรมทําความชุมชื่น   ชื่อวา 
เปนธรรมทําผูพึงใหชุมชื่น     เพราะเปนธรรมไพเราะหรือเปนธรรมจับใจโดย 
การฟงของชนผูฟง       ไมเติมของปรุงรสอาหาร    มีรสมากตามปกตินั่นแหละ 
เพราะเหตุนั้นเองจึงชื่อวามีโอชะ.    บาลีวา   โอสธ   ก็มี    ความวา    เปนยา 
สําหรับเยียวยาพยาธิคือวัฏทุกขทั้งหลาย.   บทวา  ปวนฺติ  มฺเ   สปฺปฺา 
วลาหกมิวทฺธคู  ความวา  ผูมีปญญา   คือคนผูเปนบัณฑิต   เหมือนยอมด่ืม 
คือยอมฟง   ราวกะวาด่ืมอยูซึ่งธรรมนั้น   เหมือนคนเดินทางในที่กันดารเพราะ 
ขาดนํ้า   ดื่มน้ําท่ีไหลจากระหวางเมฆฉะน้ัน. 
            มนุษยทั้งหลายไดฟงดังน้ันแลวมีใจเลื่อมใส    เขาไปยังสํานักของพระ 
เถรี   ฟงธรรมโดยเคารพ   กาลตอมา   ในกาลเปนที่ปรินิพพาน   ซึ่งเปนกาล 
สิ้นสุดอายุของพระเถรี   พระเถรีพยากรณพระอรหัตผล   เพ่ือประกาศวาศาสน- 
ธรรมเปนธรรมนําสัตวออกจากทุกข  ไดกลาวคาถาน้ีวา 
                         พระสุกกาเถรีมีธรรมบริสุทธิ์    ปราศจากราคะ 
            มีจิตต้ังมั่น   ชนะมาร   พรอมท้ังพาหนะ   ทรงไวซึ่ง 
            รางกายอันมีในท่ีสุด.  
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            พระสุกกาเถรีแสดงตนน่ันแหละเปนเหมือนผูอ่ืน   ดวยบทวา  สุกฺกา 
ในคาถาน้ัน.   บทวา   สุกฺเกหิ  ธมฺเมหิ   ไดแก    มีธรรมบริสุทธิด์ี    คือ 
โลกุตรธรรม.    บทวา   วตีราคา  สมาหิตา   ความวา    มรีาคะไปปราศแลว 
โดยประการทั้งปวง   ดวยอรหัตมรรค   มีจิตต้ังมั่นดวยอรหัตผลสมาธิ.    คําท่ี  
เหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล.  
                                  จบ  อรรถกถาสุกกาเถรีคาถา 
                                   ๗.  เสลาเถรีคาถา 
มารกลาวกะพระเสลาเถรีวา 
                       [๔๓๖]  นพิพานอันเปนที่สลัดออกไมมีในโลก 
          ทานจักทําประโยชนอะไรไดดวยวิเวกเลา  ทานจงบริ- 
          โภคความยินดีในกามท้ังหลายเถิด   อยาไดเปนผูเดือด 
          รอนภายหลังเลย. 
พระเสลาเถรีกลาววา 
                      กามท้ังหลายเปรียบดวยหอกและหลาวครอบงํา 
          ขันธทัง้หลายไว      ทานกลาวถึงความยินดีในกามใด 
          บัดน้ีเราไมมีความยินดีในกามนั้นแลว  เรากําจัดความ 
          เพลิดเพลินในสิ่งท้ังปวงแลว  ทาํลายกองแหงความมืด 
          ไดแลว  ดูกอนมารผูมีบาป  ทานจงรูอยางน้ี   ดูกอน 
          มารผูทําท่ีสุด  ตัวทานถูกเรากําจัดแลว. 
                          จบ  เสลาเถรีคาถา  
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                               ๗.  อรรถกถาเสลาเถรีคาถา 
            คาถาวา  นตฺถิ นิสฺสรณ  โลเก    เปนตน    เปนคาถาของพระเถรี 
ชื่อเสลา.  
            แมพระเถรีชื่อเสลาองคนี้     กไ็ดสรางบุญบารมีไวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ    สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น  ๆ   เกิดใน 
เรือนแหงตระกูลในพระนครหังสวดี   รูความแลว   บิดามารดายกใหแกกุลบุตร 
ผูมีชาติตระกูลเสมอกัน   อยูรวมกับกลุบุตรนั้นอยางสุขสบายหลายรอยป   เมื่อ 
กุลบุตรนั้นตาย   แมตนเองก็ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับแลว   เกิดความสังเวช 
แสวงหาวาอะไรเปนกุศล    เที่ยวไปจากอารามน้ัน  ไปอารามน้ัน     จากวิหารน้ีไป 
วิหารน้ัน    อยูตลอดเวลา  ดวยปรารถนาจักฟงธรรมในสํานักของสมพราหมณ 
วันหน่ึงเขาไปยังตนไมเปนที่ตรัสรูของพระศาสดา    นั่งคิดอยูวา    ถาพระผูมี- 
พระภาคพุทธเจา     เปนผูไมมีใครเสมอ     เปนผูเสมอดวยผูที่ไมมีใครเสมอ 
เปนผูหาบุคคลเปรียบมิไดจริง         ขอตนโพธิ์นี้จงแสดงปาฏิหาริยแกขาพเจา 
ตนโพธิ์ไดสวางโพลงในลําดับจิตตุปบาทเชนนั้นของนางนั้นทันที   กิ่งท้ังหลาย 
ปรากฏเปนทองไปหมด     สวางไสวไปทุกทิศ    นางเห็นปาฏิหาริยดังนั้นมีใจ 
เลื่อมใส   แสดงความเคารพความนับถือ    นั่งประคองอัญชลีไวเหนือศีรษะอยู 
ณ ที่นั้นเอง    ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน    ในวันที่ ๗ ไดกระทําบูชาสักการะอยาง 
โอฬาร ดวยบุญกรรมนั้นนางทองเที่ยวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุป- 
ปาทกาลน้ี    เกิดเปนราชธิดาของพระเจาอาฬวีกราช    มีนามวา  เสลา   เเตคน 
ทั้งหลายเรียกเธอวา  อาฬวิกา    เพราะเปนธิดาของพระเจาอาฬวีกราช    เธอรู 
ความแลว   เมื่อพระศาสดาทรงทรมานอาฬวกยักษ   ประทานบาตรและจีวรไว  
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ในมือของอาฬวกยักษ    เสด็จเขาพระนครอาฬวีกับอาฬวกยักษนั้น     เธอเปน 
ทาริกาเขาไปเฝาพระศาสดากับพระราชา  ฟงธรรมแลวไดศรัทธาเปนอุบาสิกา. 
            กาลตอมา   เธอเกิดความสังเวช   บวชในหมูภิกษุณี   ทํากิจเบ้ืองตน 
แลวเริ่มเจริญวิปสสนา   พิจารณาสังขารทั้งหลาย   มีญาณแกกลาเพราะสมบูรณ 
ดวยอุปนิสัย   ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต     เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวไว 
ในอปทานวา๑   
                       ครั้งน้ัน     ขาพเจาเปนหญิงทองเท่ียวอยูใน 
          พระนครหังสวดี       ขาพเจาตองการกุศลจึงเท่ียวจาก  
          อารามนี้ไปอารามน้ัน     ไดเห็นตนโพธ์ิอันอุดมในวัน 
          กาฬปกษ      ยังจิตใหเลื่อมใสในตนโพธินั้นแลวน่ังท่ี 
          โคนตนโพธิ์    ต้ังจิตเคารพกระทําอัญชลีไวเหนือศีรษะ 
          แสดงควานโสมนัส  แลวคิดอยางน้ีในขณะนั้นวา  ถา 
          พระพทุธเจามีพระคุณนับไมได      ไมมีบุคคลเปรียบ  
          เสมอไซร     ก็ขอไดโปรดแสดงปาฏิหาริยแกเราเถิด 
          ขอโพธิ์ตนนี้จงเปลงรัศมีเถิด  ทันใดนั้นเอง   ตนโพธ์ิ 
          ก็สวางโพลงพรอมกับท่ีขาพเจานึก   ไดมรีัศมีเปนสีทอง 
          ลวน   สวางไสวไปทุกทิศ   ขาพเจาน่ังท่ีโคนตนโพธิ์ 
          นั้น  ๗  คืน ๗ วัน  ครั้นถึงวันท่ี  ๗  ขาพเจาไดบูชาดวย 
          ประทปี    ประทีป ๕ ดวงสวางโพลงลอมรอบอาสนะ 
          ครั้งน้ันประทีปของขาพเจาสวางโพลงอยูจนพระอาทิตย 
          ขึ้น  ดวยกรรมที่ทาํไวดีนั้น     และดวยความต้ังใจอัน 
          แนวแน     ขาพเจาละรางมนุษยแลวไดไปสวรรคชั้น 
๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๔๙ ปญจทีปกาเถรีอปทาน.  
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        ดาวดึงส     วิมานทีบุ่ญกรรมสรางใหขาพเจาอยางสวย 
        งามในดาวดึงสนั้น    เรียกวาเบญจประทีปวิมาน   สูง 
        ๑๐๐  โยชน   กวาง  ๖๐  โยชน   ประทีปนับไมถวนสอง 
        สวางรอบขาพเจา   ทั่วเทพพิภพโชติชวงดวยแสงประ- 
        ทีป คนท่ีหันหนาไปทางทิศบูรพา  ถาขาพเจาปรารถนา  
        จะเห็น   ขาพเจายอมเห็นไดดวยจักษุทุกคน   ทั้งเบื้อง 
        บนเบื้องลางและเบื้องขวางขาพเจาหวังจะเห็นกรรมดี  
        และกรรมช่ัวท่ีคนทําในท่ีมีประมาณเทาใด  ที่มีประมาณ 
        เทาน้ัน   ยอมไมมีตนไมหรือภูเขามากางกั้น    ขาพเจา 
        ไดเปนมเหสีของเทวราช  ๘๐ องค    ไดเปนมเหสีของ 
        พระเจาจักรพรรดิ  ๑๐๐ องค  ขาพเจาเขาถึงกําเนิดใด ๆ 
        คือเปนเทวดาหรือมนุษย  ในกําเนิดน้ัน ๆ  ประทีปต้ัง 
        แสนสองสวางรอบขาพเจา  ขาพเจาจุติจากเทวโลกแลว 
        เกิดในครรภของมารดา     เมื่อขาพเจาอยูในครรภของ 
        มารดา  นัยนตาของขาพเจาไมหลับ   ประทีปต้ังแสน 
        ดวงสองสวางอยูในเรือนคลอดของขาพเจาผูพรอม 
        เพรียงดวยบุญกรรม  นี้เปนผลแหงประทีป  ๕  ดวง เมือ่ 
        ถึงภพสุดทาย   ขาพเจากลับไดฉันทะท่ีมีในใจ   เห็น 
        พระนพิพานซ่ึงไมมีชราไมมมีรณะ   เปนสภาวะเยือก 
        เย็น  พอเกิดได ๗  ขวบ  ขาพเจาก็ไดบรรลุพระอรหัต 
        พระโคตมะพุทธเจาทรงทราบคุณ    จึงใหขาพเจาอุป- 
        สมบทขาพเจาเขาฌานอยูในมณฑป   โคนไม  ปราสาท 
        ถํ้า  หรอืเรือนวางก็ตาม  ประทปี  ๕ ดวงยอมสองสวาง  
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         ใหขาพเจา  ขาพเจามีทิพยจักษุบริสุทธิ์  ฉลาดในสมาธ ิ
         บรรลุอภิญญาบารมี    นี้เปนผลแหง  ประทีป  ๕  ดวง 
         ขาพเจาอยูจบพรหมจรรยทั้งปวง  ทํากิจเสร็จแลว  ไม 
         มีอาสวะ  ขาแตพระมหาวีระผูมจีักษุ  ขาพระองคผูชื่อ 
         วาปญจทีปา ขอถวายบังคมพระยุคลบาท ในกัปท่ีหน่ึง 
         แสนแตภัทรกัปนี้    ขาพระองคไดถวายประทีปใดใน      
         กาลนัน้     ดวยการถวายประทีปนั้น   ขาพระองคไมรู 
         จักทุคติเลย    นี้เปนผลแหงประทีป  ๕   ดวง  ขาพเจา 
         เผากิเลสแลว   ถอนภพท้ังหลายไดหมดแลว   ตัดเครื่อง      
         ผูกพันเหมือนชางพังตัดเชือก    เปนผูไมมีอาสวะอยู 
         การมาเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐของขาพเจาเปน การ 
         มาดีแลวหนอ  ขาพเจาบรรลุวิชชา ๓ แลว  ไดปฏิบัติ 
         คําสอนของพระพุทธเจาแลว   คุณวิเศษเหลาน้ีคือปฏิ- 
         สัมภิทา ๔  วิโมกข ๘  อภิญญา ๖  ขาพเจาทําใหแจง 
         แลว  ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว. 
ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว    พระเถรอียูในกรุงสาวัตถี    วันหนึ่งเวลาปจฉาภัต 
ออกจากกรุงสาวัตถี     เขาสูปาอันธวันเพ่ือตองการพักผอนกลางวัน    นั่งอยูที่ 
โคนไมแหงหนึ่ง   ครั้งน้ัน     มารประสงคจะกําจัดพระเถรีนั้นใหพนจากวิเวกจึง 
แปลงรูปเขาไปกลาวคาถาวา 
                     นิพพานอันเปนที่สลัดออกไมนึกในโลก   ทาน 
         จักทําประโยชนอะไรไดดวยวิเวกเลา   ทานจงบริโภค  
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          ความยินดีในกามทั้งหลายเถิด  อยาไดเปนผูเดือดรอน 
          ในภายหลังเลย. 
            คาถาน้ันมีความวา     เมื่อสอบสวนดูแมลัทธิทั้งปวงชื่อวานิพพานอัน 
เปนที่สลัดออก  ไมมีในโลก.  คําน้ีเปนเพียงโวหาร  ที่สมณพราหมณทั้งหลาย  
นั้น ๆ ปฏิญาณตามความพอใจเทาน้ัน   เพราะฉะนั้น   ทานจักทําประโยชนอะไร 
ดวยวิเวกเลา    คือทานยังต้ังอยูในปฐมวัยที่สมบูรณเห็นปานน้ี    จักทําประ- 
โยชนอะไรดวยกายวิเวกนี้เลา  เมื่อเปนเชนนี้    ทานจงบริโภคความยินดีในกาม 
ทั้งหลาย   คือจงกลับเสวยความยินดีในการเลน   ที่อาศัยวัตถุกามและกิเลสกาม 
เถิด  เพราะเหตุไร.  บทวา  มาห ุ ปจฺฉานุตาปนี   อธิบายวา   ทานอยาได 
มีความเดือดรอนภายหลังวา  เราประพฤติพรหมจรรยเพ่ือนิพพานใด  นิพพาน 
นั้นไมมีเลย   เพราะเหตุนั้นเองเราจึงไมไดบรรลุนพิพานน้ัน      ทั้งยังเส่ือมจาก 
กามโภคะเสียดวย   เราพินาศหนอ. 
         พระเถรีไดฟงดังน้ันคิดวา   มารท่ีคัดคานพระนิพพานซ่ึงประจักษแก 
เรา  และยังเชื้อเชิญเราในกามท้ังหลาย  ไมรูวาเราเปนผูมีอาสวะสิ้นแลว   ผูนี้  
โงแท      เอาเถอะ    เราจักใหเขารูเรื่องนั้นแลวจักคุกคามเขา      จึงกลาวคาถา 
๒  คาถาน้ีวา 
                       กามท้ังหลายเปรียบดวยหอกและหลาว  ครอบ 
         งําขันธทั้งหลายไว  ทานกลาวถึงความยินดีในกามใด 
         บัดน้ีเราไมมีความยนิดีในกามน้ันแลว     เรากําจัด 
         ความเพลิดเพลินในสิ่งท้ังปวงแลว      ทําลายกองแหง 
         ความมดืไดแลว   ดูกอนมารผูมบีาป   ทานจงรูอยางน้ี 
         ดูกอนมารผูกระทําซ่ึงท่ีสุด  ตัวทานถูกเรากําจัดแลว.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สตฺติสูลูปมา   กามา  ความวา ชื่อวา  
กามท้ังหลาย   พึงเห็นวาเหมือนหอกและเหมือนหลาวที่ติดอยู  เพราะแทงตลอด 
สัตวผูยึดมั่นนั้น.  บทวา  ขนฺธา ไดแก  อุปาทานขันธ.  บทวา  อาส  ไดแก 
เหลาน้ัน.  บทวา  อธิกุฏฏนา  ไดแก   เปนที่ต้ังม่ันเพ่ือการตัด  ความวา เปน 
ที่ยึดถืออยางยิ่ง  เพราะสัตวทั้งหลาย ยึดถืออยางยิ่ง ซึ่งขันธทั้งหลายแลว  ยอมถูก 
ประหารถูกทําลายดวยกามท้ังหลาย.     บทวา    ย   ติว    กามรตึ    พฺรูส ิ
อรตี   ทานิ  สา  มม  ความวา ดูกอนมารผูมีบาป  ทานกลาวความยินดีใน 
กามใดวานายินดี  นาเสพ    บัดนี ้    ความยินดีในกามนั้นเปนเชนกับอุจจาระ 
เพราะเราไมยินดี   เราไมมีความตองการอะไร ๆ ดวยความยินดีในกามนั้น. 
            ดวยบทวา   สพฺพตฺถ  วิหตา  นนฺทิ  เปนตน  ในคาถาน้ัน    ทาน 
กลาวถึงเหตุ.  บทวา  เอว  ชานาหิ  ในคาถาน้ัน   ความวา   ทานจงรูวาเรา 
ละตัณหาและอวิชชาไดหมดแลว   อธิบายวา   ดูกอนมารผูกระทําซ่ึงท่ีสุด   ผูมี 
ความประพฤติลามก    เพราะเหตุนั้นแหละ    เราจึงไดกําจัดคือเบียดเบียนทาน 
ดวยการทําลายกําลังและกาวลวงวิสัย   แตทานจะเบียดเบียนเราไมได. 
            มารถูกพระเถรีคุกคามอยางนี้แลว  ไดอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง.   แม 
พระเถรีก็พักผอนอยูตลอดวันในปาอันธวัน    ดวยความสุขอันเกิดแตผลสมาบัติ  
เวลาเย็นจึงไดไปยังท่ีอยูนั่นแล. 
                             จบ  อรรถกถาเสลาเถรีคาถา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 111 

                                     ๘.  โสมาเถรีคาถา 
            มารกลาววา  
                     [๔๓๗]   ฐานะคือพระอรหัต  อันฤาษีทั้งหลายพึง 
          บรรลุบุคคลเหลาอื่นใหเจริญไดยาก    ทานเปนหญิงมี  
          ปญญาเพียง ๒ นิ้ว  ไมสามารถจะบรรลุฐานะนั้นได. 
            พระโสมาเถรีกลาววา 
                     เมื่อจิตต้ังมั่นดี   เมื่อญาณเปนไปอยู  เมื่อเราเห็น 
          แจงซ่ึงธรรมโดยชอบ     ความเปนหญิงจะทําอะไรได 
          เรากําจัดความเพลิดเพลินในสิ่งท้ังปวงแลว   ทําลาย 
          กองแหงความมืดไดแลว    ดูกอนมารผูมีบาป    ทาน 
          จงรูอยางน้ี  ดูกอนมารผูกระทําซึ่งท่ีสุด  ตัวทานถูกเรา 
          กําจัดแลว. 
                                    จบ  โสมาเถรคีาถา 
                        ๘.  อรรถกถาโสมาเถรีคาถา 
            คาถาวา   ยนฺต   อสิีหิ  ปตฺตพฺพ  เปนตน  เปนคาถาของพระเถรี 
ชื่อโสมา. 
            แมพระเถรีชื่อโสมาองคนี้      ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจา 
องคกอนๆ   สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ    ในกาล 
แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามสิขี     เกิดในตระกูลกษัตริยมหาศาล   รูความ 
แลวไดเปนอัครมเหสีของพระเจาอรุณราช    เรื่องอดีตท้ังหมดเหมือนเรื่องของ 
พระอภยาเถรี     สวนเรื่องปจจุบันดังนี้     พระเถรทีองเท่ียวอยูในเทวโลกและ 
มนุษยโลกน้ัน ๆ   ในพุทธุปปาทกาลน้ีเกิดเปนธิดาปุโรหิตของพระเจาพิมพิสาร  
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กรุงราชคฤหมีนามวา  โสมา    เธอรูความแลวไดศรัทธาเปนอุบาสิกาในคราว 
พระศาสดาเสด็จเขาพระราชนิเวศน   เวลาตอมา   เกิดควานสังเวช  บวชในหมู 
ภิกษุณี  ทํากิจเบื้องตนแลว  เจริญวิปสสนา   ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต 
พรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย   เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาวไวในอปทานวา๑ 

                         ในพระนครอรุณวดีมกีษัตริยพระนามวา อรุณ- 
          ราช  ขาพเจาเปนมเหสีของทาวเธอ   ขาพเจารอยพวง  
          มาลัยอยู  ฯลฯ  ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธ- 
          เจาแลว. 
เรื่องทั้งหมด   เหมือนอปทานของพระอภยาเถรี. 
            พระโสมาเถรีนั้น     ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว     อยูในกรุงสาวัตถีดวย 
วิมุตติสุข    วันหน่ึงเขาสูปาอันธวันเพ่ือตองการพักผอนกลางวัน    นั่งอยูที่โคน 
ตนไมแหงหนึ่ง   ครั้งน้ัน  มารประสงคจะตัดพระเถรีนั้นจากวิเวก   หายตัวเขา 
ไปยืนอยูในอากาศ   กลาวคาถานี้วา. 
                       ฐานะคือพระอรหัต  อนัฤาษีทั้งหลายพึงบรรล ุ
          บุคคลเหลาอื่นใหเจริญไดยาก   ทานเปนหญิงมีปญญา 
          เพียง ๒ นิ้ว  ไมสามารถจะบรรลุฐานะนั้นได. 
            คาถาน้ันมีความวา   ฐานะนั้นคือฐานะอันประเสริฐอยางยิ่ง    กลาวคือ 
พระอรหัต     ผูมีปญญามากมีพระพุทธเจาเปนตน  ที่ไดนามวา ฤาษี   เพราะ 
อรรถวาแสวงหาคุณธรรมมีศีลขันธเปนตนพึงบรรลุ แตคนเหลาอ่ืนใหเจริญได 
ยาก  คือใหสําเร็จไดโดยยาก  ผูหญิงมีปญญาแค  ๒ นิ้ว   คือมีปญญาทราม  ไม 
สามารถจะบรรลุฐานะนั้นได   ธรรมดาหญิงท้ังหลาย   ต้ังแตอายุได  ๗-๘ ขวบ 
ก็หุงขาวอยูตลอดกาล    เอาขาวสารใสในน้ําเดือด    ยอมไมรูวาขาวสุกแลวดวย 
๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๔๘ สัตตอุปปลมาลิกาเถรีอปทาน.  
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เหตุเพียงเทานี้   แตเมื่อขาวสารกําลังเดือด   เอาทัพพีตักข้ึนแลวบ้ีดวยน้ิวมือ ๒ 
นิ้ว  ยอมรูได  ฉะนั้นมารจึงกลาววา  ทฺวงฺคุลิปฺาย  ดังนี้. 
            พระเถรีไดฟงดังน้ันแลว     เมื่อจะกําหราบมารไดกลาวคาถา ๒ คาถา 
นอกน้ีวา  
                      เมื่อจิตต้ังมัน่ดี  เมื่อญาณเปนไปอยู  เมื่อเราเห็น 
          แจงซ่ึงธรรมโดยชอบ  ความเปนหญิงจะทําอะไรเราได 
          เรากําจัดความเพลิดเพลินในสิ่งท้ังปวงแลว   ทําลาย 
          กองแหงความมืดไดแลว  ดูกอนมารผูมีบาป  ทานจงรู 
          อยางน้ีดูกอนมารผูทําท่ีสุด  ตัวทานลูกเรากําจัดแลว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   อตฺิถิภาโว  โน  กึ  กยิรา  ความวา 
ความเปนมาตุคามจะพึงทําอะไรแกพวกเราได   คือจะพึงใหเกิดความพรากจาก 
การบรรลุพระอรหัตไดอยางไร.  บทวา จิตฺตมฺหิ  สสุมาหิเต   ความวา เมื่อจิต  
ต้ังม่ันดวยดีดวยอรหัตมรรคสมาธิ.  บทวา าณมฺหิ  วตฺตมานมฺหิ  ความวา 
ตอแตนั้น   เมื่ออรหัตมรรคญาณเปนไป.   บทวา  สมฺมา  ธมมฺ  วิปสฺสโต 
ความวา   เมื่อเราเห็นสัจธรรม  ๔  โดยชอบทีเดียว   ดวยวิธีมีกําหนดรูเปนตน 
ก็ในขอน้ีมีความยอดังน้ีวา  ดูกอนมารผูมีบาป หญิงก็ตาม ชายก็ตาม   จงยกไว 
เมื่อบรรลุอรหัตมรรคแลว   ความเปนพระอรหันตก็อยูในเง้ือมมือเทาน้ันแล.  
            บัดนี ้  พระเถรีเมื่อจะแสดงวาตนบรรลุแลวตรง ๆ   ทีเดียวแกมารน้ัน 
จึงกลาวคาถาวา  สพฺพตฺถ   วหิตา  นนฺทิ เปนตน   คาถาน้ันมีเนื้อความได 
กลาวไวแลวแล. 
                                จบ  อรรถกถาโสมาเถรีคาถา 
                                    จบ  อรรถกถาติกนิบาต  
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                                   เถรีคาถา  จตุกกนิบาต 

                         วาดวยคาถาในจตุกกนิบาต 
                              ๑.  ภัททกาปลานีเถรีคาถา  
                  [๔๓๘]  พระมหากัสสปเถระผูเปนบุตร   เปน 
        ทายาทของพระพุทธเจา   มีจิตต้ังมั่นดี    ทานรูขันธที ่
        อยูอาศัยในกอน   เห็นสวรรคและอบาย   ถึงความส้ิน 
        ชาติ    เปนผูเสร็จกิจแลวเพราะรูยิ่ง    เปนมุน ี    เปน 
        พราหมณผูไดวิชชา ๓    ดวยวิชชา ๓ เหลาน้ี    นาง 
        ภัททกาปลานีก็ไดวิชชา ๓    เหมือนพระมหากัสสปะ 
        ละมัจจไุด  ทรงรางกายน้ีเปนที่สุด  ชนะมารพรอมทั้ง  
        พาหนะ   เราท้ังสองเห็นโทษในโลกแลวจึงบวช  เปน 
        ผูสิ้นอาสวะ   ฝกตนแลว  มีความเย็น  ดับสนทิแลว. 
                           จบ  ภัททกาปลานีเถรีคาถา 
                                   จบ  จตุกกนิบาต  
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                                       อรรถกถาจตุกกนิบาต 
                        ๑.  อรรถกถาภัททกาปลานีเถรีคาถา 
            ในจตุกกนิบาต  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-   
            คาถาวา   ปุตฺโต  พุทฺธสฺส  ทายาโท  เปนตน  เปนคาถาของ 
พระเถรีชื่อภทัทกาปลานี.  
            ไดยนิวา   ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ  พระ 
เถรีนั้นเกิดในเรือนแหงตระกูล  ในพระนครหังสวดี   รูความแลว   ฟงธรรมใน 
สํานักของพระศาสดา     เห็นพระศาสดาทรงต้ังภิกษุณีองคหน่ึงไวในตําแหนง 
เลิศของภิกษุณีผูระลึกชาติไดจึงการทําบุญญาธิการปรารถนาตําแหนงนั้นแม 
เอง  กระทําบุญตลอดชีวิต    เคลื่อนจากอัตภาพน้ันแลวทองเท่ียวอยูในเทวโลก 
และมนุษยโลก   เมื่อพระพุทธเจายังมิไดเสด็จอุบัติข้ึน  เกิดในเรือนตระกูล  ใน 
กรุงพาราณสี   แลวไปสูตระกูลสามี   วันหน่ึงทะเลาะกับนองสาวสามี   เมื่อนอง 
สาวสามีถวายบิณฑบาตแดพระปจเจกพุทธเจา    นางคิดวาหญิงนี้ถวายทานแด 
พระปจเจกพุทธเจาน้ีแลว     จักไดสมบัติโอฬาร    รับบาตรจากหัตถของพระ- 
ปจเจกพุทธเจาเทภัตตาหารท้ิง     เอาเปอกตมใสเต็มถวาย     มหาชนติเตียนวา 
นางคนพาล   พระปจเจกพุทธเจาทานทําผิดอะไรเจาหรือ   นางละอายเพราะคํา 
ของคนเหลานั้น    รับบาตรมาอีก    เอาเปอกตมออกลางบาตรแลวขัดถูดวยผง 
เครื่องหอม   เอาของมีรสอรอย ๔ อยางใสเต็ม  และวางบาตรท่ีสวางดวยเนยใส 
ซึ่งมีสีเหมือนดอกบัว   ทีร่าดไวขางบน  ต้ังความปรารถนาวา  บิณฑบาตน้ีมีแสง 
สวางฉันใด   ขอรางกายของเราจงมีแสงสวางฉันนั้น   นางเคลื่อนจากอัตภาพนั้น 
แลว    ทองเท่ียวอยูในสุคติภูมิทั้งหลายเทาน้ัน   ในกาลแหงพระกัสสปพุทธเจา  
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เกิดเปนธิดาเศรษฐีมีสมบัติมาก    ในกรุงพาราณสี    ดวยผลแหงบุพกรรมจึงมี 
รางกายเหม็น    พวกมนุษยรังเกียจ   นางเกิดความสังเวชจึงเอาเครื่องประดับ 
ของตนสรางอิฐทองประดิษฐานไวที่เจดียของพระผูมีพระภาคเจา และถือดอก 
อุบลบูชา  ดวยบุญกรรมนั้นรางกายของนางมีกลิ่นหอมจับใจในภพนั้นเอง  นาง 
เปนที่รักเปนที่ชอบใจของสามี  ทํากุศลตลอดชีวิตเคลื่อนจากอัตภาพน้ันเกิดใน  
สวรรค  แมในสวรรคนั้นก็ไดเสวยทิพยสุขตลอดชีวิต     จุติจากสวรรคนั้นเปน 
ราชธิดาของพระเจาพาราณสี    เสวยสมบัติเชนกับสมบัติเทวดาในกรุงพาราณสี 
นั้น    บํารุงพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายเปนเวลานาน   เมื่อพระปจเจกพุทธเจา 
เหลาน้ันปรินิพพานแลว     เกิดความสังเวช    เปนดาบสอยูในพระราชอุทยาน 
เจริญฌานทั้งหลายแลวเกิดในพรหมโลก  จุติจากพรหมโลกนั้นเกิดในเรือนของ 
ตระกูลพราหมณโกสิยโคตร  ในสาคลนคร   เติบโตข้ึนดวยบริวารใหญ   เจริญ 
วัยแลวบิดามารดานําไปสูเรือนของปปผลิกุมารในมหาติตถคาม เมื่อปปผลิกุมาร 
ออกบวช  นางละโภคะกองใหญและญาติหมูใหญออกเพ่ือตองการบวช   เขาไป 
อยูในอารามเดียรถีย ๕ ป   เวลาตอมา     นางไดบรรชาและอุปสมบทในสํานัก 
ของพระมหาปชาบดีโคตมี    เริ่มต้ังวิปสสนา  ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต 
เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาวไวในอปทานวา๑ 

                       ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตภัทรกัปนี้   พระพิชิตมาร 
         พระนามวาปทุมุตตระ  ผูรูจบธรรมทั้งปวง  เปนนายก 
         ของโลก  เสด็จอุบัติขึ้นแลว    ครัง้น้ัน     ในพระนคร 
         หังสวดี     มีเศรษฐีชื่อวาวิเทหะ     เปนผูมีรัตนะมาก 
         ขาพเจาเปนชายาของเขา  บางครั้ง เศรษฐีนัน้พรอมกับ 
         ชนบรวิารเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูเปนดังดวงอาทิตย 
         ของนรชนไดฟงธรรมของพระพุทธองคซึ่งเปนเหตุนํา 
๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๖๗. ภัททกาปลานีเถรีอปทาน.  
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        มาซึ่งความส้ินทุกขทั้งปวง    พระผูเปนนายกของโลก 
        ทรงประกาศสาวกองคหน่ึง      วาเปนเลิศของสาวกผู 
        กลาวสรรเสริญธุดงค      เศรษฐสีามีของขาพเจาไดฟง 
        แลว   ไดถวายทานแดพระพุทธเจาผูคงท่ี  ตลอด ๗  วัน 
        แลวซบเศียรลงแทบพระยุคลบาท  ปรารถนาตําแหนง  
        นั้น      ก็ในกาลนั้นพระพุทธเจาผูประเสริฐกวานรชน 
        เมื่อจะทรงใหบริษทัรื่นเริง    ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ี 
        เพ่ือทรงอนุเคราะหเศรษฐีวา     ดูกอนลูก   เธอจักได 
        ตําแหนงท่ีปรารถนา  จงเย็นใจเถิด  ในกัปท่ีหน่ึงแสน 
        แตภัทรกัปน้ี  พระศาสดาพระนานวาโคตมะ   มีพระ- 
        สมภพในวงศพระเจาโอกกากราชจักมีในโลก    พระ- 
        ศาสดาพระองคนั้นจักมีธรรมทายาท      จักมีโอรสอัน 
        ธรรมนริมิต  จกัมีสาวกนามวากัสสปะ    เศรษฐีไดฟง 
        พุทธพยากรณดังน้ัน    เบิกบานใจ   มีจิตประกอบดวย 
        เมตตาบํารุงพระพิชิตมารผูเปนนายกวิเศษ   ดวยปจจัย 
        ทั้งหลายจนตลอดชีวิตในกาลนั้น    พระผูมพีระภาคเจา 
        องคนั้นทรงทําพระศาสนาใหรุงเรื่อง   ทรงกําจัดเหลา 
        เดียรถียชั่ว ๆ  ทรงแนะนําผูที่ควรแนะนําแลวพระองค 
        กบัท้ังพระสาวกก็ปรินิพพาน   เมือ่พระองคผูเปนเลิศ 
        ในโลกนั้นปรินิพพานแลว    เศรษฐีนั้นเชิญญาติและ 
        มิตรมาประชุมกัน   พรอมกับญาติและมิตรเหลาน้ันได 
        สรางพระสถูปสําเร็จดวยรัตนะ  สูง  ๗  โยชน  รุงเรือง 
        ดังดวงอาทิตย    และตนพระยารังท่ีมีดอกบานสะพรั่ง  
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        เพ่ือบูชาพระศาสดา    ขาพเจาไดใหชาง ๗  คน   เอา 
        รัตนะ ๗ อยาง  ทําตะเกียง ๗๐๐,๐๐๐  ดวง  เอาน้ํามัน 
        หอมใสเต็มทุกดวงตามประทีปไวในท่ีนั้น ๆ  ลกุโพลง 
        ดังไฟไหมปาออ  เพ่ือบูชาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ  ผู 
        อนุเคราะหสัตวทั้งปวง       ขาพเจาใหชางทําหมอ  
        ๗๐๐,๐๐๐  ใบ  เต็มดวยรัตนะตาง ๆ   มีวัตถุที่ควรบูชา 
        อันเปน ทอง ต้ังไวในทามกลางระหวาง หมอทุกๆ  ๘ 
        หมอมีวรรณะรุงเรืองเหมือนพระอาทิตยในสารทกาล 
        เพ่ือบูชาพระศาสดาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ  ที่ประตู 
        ทั้ง ๔ มเีสาระเนียดลวนแลวไปดวยรัตนะ    มแีทนที่  
        สําเร็จดวยรัตนะต้ังไว     งดงามนารื่นรมย    มีคูปลูก 
        พรรณดอกไมน้ําเปนระเบียบดี      มีธงรัตนะยกขึ้นไว 
        ลวนแตงามไพโรจน พระเจดียที่สําเร็จดวยรัตนะน้ัน ๆ 
        สรางไวมีสีสุกปลั่งงามดี     มีวรรณะรุงเรื่องเหมือน 
        พระอาทิตยที่มีรัศมงีามพระสถูปของขาพเจามี  ๓ ดาน 
        ดานหน่ึงเต็มดวยหรดาล    ดานหนึ่งเต็มดวยมโนศิลา 
        ดานหน่ึงเต็มดวยแรพลวง   ขาพเจาสรางเครื่องบูชาท่ี 
        นารื่นรมยเชนนี้แลว  ไดถวายทานแดพระสงฆผูกลาว 
        ธรรมอนัประเสริฐตามกําลัง   ตลอดชีวิต   ขาพเจากับ 
        เศรษฐนีั้นทํายัญเหลาน้ันโดยประการทั้งปวง    ตลอด 
        ชีวิต  ไดไปสูสุคติพรอมกัน   ไดเสวยสมบัติทั้งท่ีเปน 
        ของเทวดาและของมนุษย    ทองเท่ียวไปกับเศรษฐีนั้น 
        เหมือนเงาไปกับตัวฉะนั้น   ในกัปท่ี  ๙๑  แตภทัรกัปน้ี  
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        พระพทุธเจาพระนามวาวิปสสี  ผูเปนนายกของโลก  ม ี 
        พระเนตรงาม  ทรงเห็นแจงธรรมท้ังปวง  เสด็จอุบัติขึ้น 
        แลว   ครั้งน้ันในพระนครพันธุมดี   มีพราหมณที่ได 
        รบัยกยองวาเปนผูดี   เปนผูมั่งค่ัง   สมบรูณดวยคุณ- 
        ธรรมและทรัพย   แตภายหลังกลับตกยาก  แมครั้งน้ัน  
        ขาพเจาเปนพราหมณีของเขา   มีใจเสมอกันบางคราว 
        พราหมณนั้นเขาไปเฝาพระมหามุนี      ซึ่งประทับนั่ง 
        แสดงอมตบทอยูในหมูชน    ฟงธรรมแลวเบกิบานใจ 
        ไดถวายผาหมผืนหนึ่ง    มีผานุงผืนเดียวกลับไปเรือน 
        บอกขาพเจาวา  แนะเธอผูมีบุญมาก   จงอนุโมทนาเถิด 
        ฉันไดถวายผาหมแดพระพุทธเจาแลว ครั้งน้ันขาพเจา 
        ทราบดีแลวประนมมืออนุโมทนาวา ขาแตนาย ผาหม 
        ทานถวายดีแลวแดพระพุทธเจา  ผูประเสริฐ    ผูคงท่ี 
        พราหมณกับขาพเจามีความเจริญดวยสุขสมบติัรวมกัน 
        ทองเท่ียวไปในภพนอยภพใหญ  ไดเปนพระราชาผูยิ่ง 
        ใหญในกรุงพาราณสีที่รื่นรมย  ครั้งน้ันขาพเจาไดเปน 
        มเหสีของทาวเธอ   สูงกวาพวกพระสนม   เปนที่สอง 
        ของทาวเธอ   ทาวเธอโปรดปรานขาพเจาเพราะสิเนหา 
        เน่ืองมาแตภพกอน ๆ พระราชานั้นทอดพระเนตรเห็น 
        พระปจเจกพุทธเจา ๘  องคกําลังเท่ียวบิณฑบาต   ทรง 
        เบิกบานพระทัย   ไดถวายบิณฑบาตอันควรแกคามาก  
        แลวทรงนิมนตไว     ทรงสรางมณฑปรัตนะผสมดวย 
        ทอง  ทีพ่วกชางทองทําไวอยางงดงาม  สูง  ๑๐๐  ศอก   
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          ทาวเธอทรงเลื่อมใส     รับส่ังใหอาราธนาพระปจเจก- 
          พุทธเจาเหลาน้ันทั้งหมด  ไดถวายทานแดพระปจเจก-  
          พุทธเจาเหลาน้ันผูเขาไปในพระราชนิเวศน ดวยพระ-  
          หัตถของพระองคเอง  แมครั้งน้ัน  ขาพเจาก็ไดถวาย 
          ทานรวมกับพระเจากาสีอีก     ทาวเธอพรอมดวยพระ 
          ภาดามาเกิดในตระกูลกุฏมพีทีม่ั่งค่ัง   มีความสุข 
          ขาพเจาเปนภรรยาของพราหมณผูพ่ี   ไดประพฤติวัตร 
          ในสามีเปนอยางดี.  นองชาย๑ของสามีของขาพเจา 
          เห็นพระปจเจกพุทธเจาแลวเอาอาหารของพีช่ายถวาย 
          แดพระปจเจกพุทธเจาน้ัน  เมือ่พ่ีชายมา  ไดบอกวา 
          พระปจเจกพุทธเจาทานมิไดยินดีทาน    ขณะน้ัน 
          ขาพเจาไดถวายทานแดพระปจเจกพุทธเจานั้นสามี 
          ของขาพเจาถวายอาหารอันควรแกพระปจเจกพุทธเจา 
          เวลาน้ันขาพเจาโกรธเททานของพระปจเจกพุทธเจา 
          นั้นเสีย   ไดถวายบาตรท่ีเต็มดวยเปอกตมแกพระ 
          ปจเจกพุทธเจาผูคงท่ีนั้น    ครั้งนั้นขาพเจาเห็นสามีม ี
          หนาแสดงวามีจิตสม่ําเสมอในการให    การรับ    การ 
          ไมเคารพ   และการประทุษราย   จึงสลดใจมาก  สาม ี
          ของขาพเจารับบาตรมาแลว      เอาน้ําหอมอยางดีลาง 
          ใหสะอาด     ขาพเจามีจิตเลื่อมใส     ไดถวายนํ้าตาล 
          กรวดกับเปรียงเต็มบาตร     ขาพเจาเกิดในภพไหน ๆ 
          กม็ีรูปงาม    เพราะถวายทาน    แตมีกลิ่นตัวเหม็น 
          เพราะทําความไมดี    หยาบหยามพระปจเจกพุทธเจา 
๑.  อรรถกถาเถรีคาถา  เปนนองสาว.  
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        เมื่อสามีสรางพระเจดียแหงพระกัสสปธีรเจาสําเร็จ 
        แลว  ขาพเจามีความยินดีไดถวายแผนอิฐทองคําอยาง 
        ดี    เอาแผนอิฐนั้นชุบจนเปยกดวยนํ้าหอมท่ีเกิดแต  
        เครื่องหอม ๔  ชนดิ    จึงพนจากโทษท่ีมีกลิน่ตัวเหม็น 
        งดงามดีทั่วสรรพางค  แลวใหชางเอารัตนะ ๗  ประการ 
        ทําตะเกียง  ๗๐๐,๐๐๐  ดวง   ใสเปรียงเต็ม   ใหใสไส 
        ๑,๐๐๐ ไส    ตามประทีปต้ังไว  ๗   แถว  เพ่ือบูชาพระ- 
        พุทธเจาผูเปนที่พ่ึงของสัตวโลก       ดวยจิตท่ีเลื่อมใส 
        แมในครั้งน้ัน     ขาพเจาก็มีสวนในบุญน้ันเปนพิเศษ 
        สามขีองขาพเจาเกิดในแควนกาสี      มีนามปรากฏวา 
        สมุิตตะ   ขาพเจาเปนภรรยานายสุมิตตะนั้น   เจริญดวย 
        สขุสมบัติ    เปนที่รกัของสามี   ครั้งน้ันสามีไดถวายผา 
        โพกศีรษะเนื้อดีแกพระปจเจกมุนี   แมขาพเจาก็มีสวน 
        แหงทานน้ันอนุโมทนาทานอันอุดม  สามีเกิดในกําเนิด 
        ชาวโกลิยะในแควนกาสี     ครั้งน้ัน  สามขีองขาพเจา 
        พรอมกบับุตรชาวโกลิยะ  ๕๐๐  คน ไดบํารุงพระปจเจก  
        พุทธเจา  ๕๐๐  องค    อาราธนาพระปจเจกพุทธเจาเหลา 
        นั้นใหอยูจําพรรษาตลอดไตรมาส    และไดถวายไตร 
        จีวร  ขาพเจาเปนไปตามครรลองแหงบุญกรรม  ได 
        เปนภรรยาของโกลิยบุตรคนน้ันในกาลนั้น  โกลิยบุตร 
        นั้นเคลือ่นจากอัตภาพน้ันแลวเปนพระราชาพระนาม 
        วา  นันทะ  มีพระอิสริยยศใหญ  แมขาพเจาก็ไดเปน 
        มเหสีของทาวเธอ  เปนผูมั่งค่ังดวยกามสุขทกุอยาง  
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        พระเจานันทะน้ันเคลื่อนจากอัตภาพน้ันแลวเปนพระ 
        เจาพรหมทัต   ผูเปนใหญในแผนดิน   ครั้งน้ันขาพเจา 
        กบัพระเจาพรหมทัต  ไดอาราธนาพระปจเจกพุทธเจา  
        ๕๐๐  องค  ผูเปนพระโอรสของพระนางปทุมวดี  ใหอยู 
        ในพระราชอุทยานแลวบํารุง     และบูชาพระปจเจก- 
        พุทธเจาเหลาน้ันผูนิพพานแลว    จนตลอดชีวิต    เรา 
        ทั้งสองสรางพระเจดียไวหลายองค       บวชแลวเจริญ  
        อัปปมญัญา  ไดไปสูพรหมโลก   จุติจากพรหมโลกแลว 
        สามขีองขาพเจาเกิดเปนพราหมณชื่อปปผลายนะ บาน 
        มหาติตถะ   มารดาชื่อสุมนเทวี    บิดาเปนพราหมณ 
        โกสิโคตร  ขาพเจาเกิดเปนธิดาของพราหมณนามวา 
        กปละ  มารดาชื่อสุจีมดีในมัททชนบท  เมืองสากลบุร ี
        ที่อุดม บิดาหลอรูปขาพเจาดวยทองแทง แลวถวายรูป 
        หลอแกพระกัสสปพุทธเจาผูเวนจากกามคุณท้ังหลาย 
        พราหมณปปผลายนะนั้นเปนหนุม    ไปตรวจตราการ          
        งานในบางคราว   เห็นสัตวทั้งหลายท่ีถูกกาเปนตนกัด 
        กินแลวสลดใจ    ครัง้น้ันขาพเจาเห็นเมล็ดงาท่ีมีอยูได 
        เรือน    เอาออกผ่ึงแดด     มีเหลาหนอนกัดกินอยูใน 
        ความสลดใจ  ครั้งน้ัน   ปปผลายพราหมณผูมีปญญา 
        ออกบวชแลว   ขาพเจาก็บวชตาม    อยูอาศัยในสํานัก  
        ปริพาชก  ๕ ป    เมือ่พระนางโคตมี    ผูเปนคนเลี้ยงดู 
        พระพิชติมารทรงผนวชแลว  ขาพเจาเขาไปหาทานใน   
        คราวน้ัน   พระพุทธเจาทรงส่ังสอนแลวไมนานนักก็ได  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 123 

         บรรลุพระอรหัต    โอ   เรามีพระกัสสปะผูมีศิริเปน 
         กัลยาณมิตร พระกัสสปเถระผูเปนบุตรเปนทายาทของ 
         พระพุทธเจา   มีจิตต้ังมั่นดี    ทานรูขันธที่อยูอาศัยใน 
         กอน   เห็นสวรรคและอบาย   ถึงความส้ินชาติเปนผู  
         เสร็จกจิแลวเพราะรูยิ่ง   เปนมนุี    เปนพราหมณผูได 
         วิชชา ๓   ดวยวิชชา ๓ เหลาน้ี   นางภัททกาปลานีก็ 
         เหมือนกัน   ไดวิชชา ๓  ละมัจจรุาชได   ทรงรางกาย 
         นี้เปนที่สุด  ชนะมารพรอมท้ังพาหนะ  เราทั้งสองเห็น 
         โทษในโลกแลวบวช   เปนผูสิ้นอาสวะ  ฝกตนแลว  ม ี
         ความเย็นดับสนิทแลว  ขาพเจาเผากิเลส    ถอนภพได 
         หมดแลว  ตัดเครื่องผูกพันเหมือนชางพังตัดเชือกเปน 
         ผูไมมอีาสวะอยู      การท่ีขาพเจาเฝาพระพุทธเจา  ผู 
         ประเสริฐนี้  เปนการมาดีแลวหนอ  วิชชา  ๓  ขาพเจา 
         บรรลุแลวโดยลําดับ     ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของ 
         พระพุทธเจาแลว   คุณวิเศษเหลาน้ี   คือปฏิสมัภิทา ๔ 
         วิโมกข  ๘   และอภญิญา  ๖  ขาพเจาไดทําใหแจงแลว 
         ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว. 
            ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว         พระเถรีภัททกาปลานีไดเปนผูมีความ 
ชํานาญอยางเชี่ยวชาญในปุพเพนิวาสญาณ   เพราะไดสรางสมบุญบารมีไวอยาง 
ดียิ่งในภพนั้น  ๆ     กาลตอมาพระศาสดาประทับนั่งทามกลางอริยสงฆ  ณ  พระ 
เชตวัน    ทรงต้ังเหลาภิกษุณีไวในตําแหนงท้ังหลายตามลําดับ   ไดทรงตั้งพระ 
เถรีนั้นไวในตําแหนงเปนเลิศของภิกษุณีทั้งหลายผูระลึกชาติได   วันหน่ึงพระ-  
เถรีนั้น     เมือ่เปลงอุทานซ่ึงเริ่มตนดวยการชมเชยคุณธรรมของพระมหากัสสป-  
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เถระ  ดวยการช้ีแจงคุณมีความท่ีตนทํากิจสําเร็จแลวเปนตนเปนขอสําคัญ   ได 
กลาวคาถาเหลาน้ีวา 
                      พระกัสสปเถระผูเปนบุตรเปนทายาทของพระ  
          พุทธเจา   มีจิตต้ังมั่นดี    ทานรูขันธที่อยูอาศัยในกอน 
          เห็นสวรรคและอบาย  ถึงความส้ินชาติ  เปนผูเสร็จกิจ 
          แลวเพราะรูยิ่งเปนมุนี         เปนพราหมณผูไดวิชชา ๓ 
          ดวย   วิชชา ๓ เหลาน้ี  นางภัททกาปลานีก็ไดวิชชา 
          ๓ เหมอืนกัน   ละมจัจุราชได  ทรงรางกายน้ีเปนที่สุด 
          ชนะมารพรอมท้ังพาหนะ   เราท้ังสองเห็นโทษในโลก  
          แลวบวช    เปนผูสิน้อาสวะ     ฝกตนแลวมีความเย็น 
          ดับสนิทแลว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปุตฺโต  พุทฺธสฺส  ทายาโท  ความวา 
พระกัสสปเถระเปนอนุชาตบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจา        โดยความเปนผู 
ตรัสรูตามพระพุทธเจา     เปนทายาทโดยการถือเอาโลกุตรธรรม ๙     ซึ่งเปน 
การใหนั้น     จากพระพุทธเจาน้ันแล    ชื่อวามีจิตต้ังม่ันดี    เพราะความเปนผูมี 
มีจิตต้ังม่ันดวยดีดวยสมาธิที่เปนโลกิยะและโลกุตระ.     บทวา   ปุพฺเพนิวาส   
โส เวที  ความวา  พระมหากัสสปเถระน้ัน   ไดรูแลว   คือรูทั่วแลว  คือแทง 
ตลอดแลว   ซึ่งขันธที่อยูอาศัยในกอน  คือซ่ึงขันธสันดานท่ีเคยอยูอาศัยทั้งของ 
ตนและของคนอ่ืน ๆ      ทําใหปรากฏดวยปุพเพนิวาสานุสสติญาณ.      บทวา 
สคฺคาปายฺจ  ปสฺสติ   ความวา  เห็นสวรรค  ซึ่งแบงเปนเทวโลก ๒๖ ภูม ิ
และอบายภูมิ ๔ ภูม ิ ดวยทิพยจักษุ  เหมือนเห็นมะขามปอมในฝามือ.  
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            บทวา   อโถ  ชาติกฺขย ปตฺโต  ความวา บรรลุพระอรหัตกลาวคือ 
ความส้ินชาติ   ตอจากนั้น    เปนผูเสร็จกิจแลว    คือถึงแลวซ่ึงความสําเร็จ  คือ 
เปนผูทํากิจเสร็จแลว    เพราะรูยิ่ง    คือเพราะรูยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง    เพราะ 
กําหนดรูซึ่งธรรมที่ควรกําหนดรู  เพราะละซึ่งธรรมที่ควรละ  เพราะทําใหแจง 
ซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง   ดวยญาณอันนาปรารถนายิ่ง  คือประเสริฐยิ่ง  ชื่อวา  
เปนมุนี   เพราะบรรลุโมนะกลาวคือปญญาเปนเครื่องทําอาสวะใหสิ้นไป. 
            บทวา   ตเถว ภททฺกาปลานี    ความวา  พระมหากัสสปะเปนผูได 
วิชชา ๓  ดวยวิชชา ๓ เหลาน้ัน  คือตามที่กลาวแลว   และเปนผูละมัจจุราชได 
ฉันใด  พระเถรีภัททกาปลานีก็ไดวิชชา ๓  และละมัจจุได  ฉันนั้นเหมือนกัน 
ตอจากนั้น     พระเถรีแสดงตนน่ันแหละ    ทําใหเปนเหมือนผูอ่ืน    ดวยบทวา 
ธาเรติ  อนฺติม  เทห  เชตฺวา มาร สวาหน. 
            บัดนี ้  พระเถรีภัททกาปลานีเมื่อแสดงวา ความงามในเบ้ืองตน   ความ 
งามในทามกลาง   ความงามในท่ีสุดแหงการปฏิบัติ     ของพระเถระฉันใด   แม 
ของเราก็ฉันน้ัน   จึงกลาวคาถาสุดทายวา  ทิสฺวา  อาทีนว เปนตน.  บรรดา 
บทเหลาน้ัน    บทวา    ตฺยมฺห   ขีณาสวา  ทนฺตา    ความวา    เราทั้งหลาย 
เหลาน้ัน   คือพระมหากัสสปเถระและขาพเจา  เปนผูฝกตนแลวดวยการฝกสูงสุด 
และเปนผูมีอาสวะสิ้นแลวโดยประการท้ังปวง.  บทวา   สีติภตูามฺห  นิพฺพุตา 
ความวา  เปนผูมีความเย็น  เพราะไมมีความเรารอนคือกิเลสนั้นเอง  และเปน 
ผูดับสนิทดวยสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ.   
                             จบอรรถกถาภัททกาปลานีเถรีคาถา 
                                      จบอรรถกถาจตุกกนิบาต  
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                                เถรีคาถา  ปญจกนิบาต 

                       วาดวยคาถาตาง ๆ  ในปญจกนิบาต 
                            ๑.  อัญญตราภิกษุณีเถรีคาถา 
                     [๔๓๙]    ต้ังแตขาพเจาบวชมาตลอด  ๒๕  ป  ยัง 
         ไมประสบความสงบจิตแมชั่วเวลาเพียง  ลัดนิ้วมือ  เลย     
         ขาพเจาไมไดความสงบจิต        มีจิตชุมดวยกามราคะ 
         ประคองแขนทั้งสองคร่ําครวญเขาไปสูวิหาร  ขาพเจา 
         นั้นไดเขาไปหาภิกษุณีที่ขาพเจาควรเชื่อถือ    ภิกษุณ ี
         นั้นไดแสดงธรรม   คือขันธ  อายตนะ   และธาตุแก 
         ขาพเจา  ขาพเจาฟงธรรมของทานแลวเขาไปนั่ง  ณ  ที ่
         ควรแหงหนึ่ง   ระลึกชาติได   ขาพเจาชําระทิพยจักษุ  
         ใหหมดจดแลว     ชําระเจโตปริยญาณและโสตธาตุให 
         หมดจดแลว  แมฤทธิ์ขาพเจาก็ทําใหแจงแลว  ขาพเจา 
         บรรลุธรรมเปนที่สิน้อาสวะแลว  ทําอภิญญา ๖  ใหแจง 
         แลว   ไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว. 
                    จบ  อัญญตราภิกษุณีเถรีคาถา 
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                                อรรถกถาปญจกนิบาต 
                              ๑.  อรรถกถาอัญญตราเถรีคาถา๑ 

            คาถาวา  ปณฺณวีสติ  วสฺสานิ   เปนตน   เปนคาถาของพระเถรีองค 
หน่ึง.  
            แมพระเถรีองคนี้   ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจาองคกอนๆ 
สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น  ๆ    ในพุทธุปบาทกาล 
นี้   เปนแมนมของพระมหาปชาบดีโคตมี    ในกรงุเทวทหะ    เจริญแลวแตไม 
ปรากฏชื่อและโคตร  พระเถรีนั้นในเวลาที่พระมหาปชาบดีโคตมีบวช    ตนเอง 
ก็บวชดวย    ถูกกามราคะรบกวนอยู ๒๕ ป    ไมไดเอกัคคตาจิต     ชั่วกาลแม 
เพียงลัดนิ้วมือ  ประคองแขนคร่ําครวญอยู   ไดฟงธรรมในสํานักของพระธัมม- 
ทินนาเถรี   มีใจคลายจากกามทั้งหลาย    เรียนกัมมัฏฐาน   ประกอบภาวนาอยู 
เนือง ๆ   ไมนานนักก็เปนผูไดอภิญญา ๖   พิจารณาการปฏิบัติของตน     ได 
กลาวคาถาเหลาน้ีเปนอุทานวา 
                        ต้ังแตขาพเจาบวชมาตลอด ๒๕ ป   ยังไมประ 
          สบความสงบจิตแมชั่วเวลาเพียงลัดน้ิวมือเลย   ขาพเจา 
          ไมไดความสงบจิต   มีจิตชุมดวยกามราคะ   ประคอง 
          แขนท้ังสองคร่ําครวญเขาไปสูวิหาร  ขาพเจาน้ันไดเขา 
          ไปหาภิกษุณีที่ขาพเจาควรเชื่อถือ  ภิกษุณีนัน้ไดแสดง 
          ธรรม  คือขันธ  อายตนะ  และธาตุแกขาพเจา   ขาพ- 
          เจาฟงธรรมของทานแลวเขาไปนั่ง  ณ ที่ควรแหงหนึ่ง 
๑. บาลี  เปน  อัญญตราภิกษณุีเถรีคาถา.  
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          ระลกึชาติได     ขาพเจาชําระทิพยจักษุใหหมดจดแลว 
          ชําระเจโตปริยญาณและโสตธาตุใหหมดจดแลว     แม 
          ฤทธิ์ขาพเจาก็ทําใหแจงแลว    ขาพเจาบรรลุธรรมเปน 
          ที่สิ้นอาสวะแลว   ทําอภิญญา ๖ ใหแจงแลว  ไดปฏิบัติ 
          คําสอนของพระพุทธเจาแลว.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  นาจฺฉราสงฺฆาตมตฺตมฺป   ไดแก  ชั่ว 
ขณะแมเพียงลัดนิ้วมือ  ความวา ชั่วเวลาแมเพียงดีดนิ้วมือ.  บทวา จิตฺตสฺสู- 
ปสมชฺฌค   ประกอบความวา   ไมบรรลุความสงบแหงจิต    คือเอกัคคตาจิต 
อธิบายวา  ยังไมได. 
            บทวา   กามราเคนวสฺสุตา   ความวา     มีจิตชุมดวยฉันทราคะเปน 
อยางมาก   เพราะยึดไวอยางมั่นในวัตถุกามท้ังหลายกลาวคือกามคุณ. 
            ดวยบทวา ภิกฺขุน ึ ทานกลาวหมายเอาพระธัมมทินนาเถรี. 
            บทวา   เจโตปริจฺจาณฺจ    เชื่อมความวา    และเจโตปริยญาณ 
ขาพเจาก็ชําระใหหมดจดแลว.  อธิบายวา บรรลุแลว.  คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาว 
แลวแล. 
                             จบ  อรรถกถาอัญญตราเถรีคาถา 
                          ๒.  วิมลาปุราณคณิกาเถรีคาถา 
                     [๔๔๐]  ขาพเจาเปนผูเมาวรรณะ    รูปสมบัติ  
         ความสวยงาม    บรวิารสมบัติ    และมีจิตกระดางดวย  
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         ความเปนสาว  ดูหมิ่นหญิงอื่น   ขาพเจาประดับกายน้ี 
         ใหวิจิตรงดงาม   สําหรับลวงผูชายโง ๆ   ไดยืนอยูที่ 
         ประตูเรือนหญิงแพศยา     ดุจนายพรานท่ีคอยดักเน้ือ 
         ฉะนั้น ขาพเจาแสดงเครื่องประดับตาง ๆ  และอวัยวะ 
         ที่ควรปกปดเปนอันมากใหปรากฏ    กระทํามายาหลาย 
         อยางใหขายเปนอันมากยินดี   วันนี้ขาพเจาน้ันมีศีรษะ 
         โลน  หมผาสังฆาฏิเท่ียวบิณฑบาตแลวมานั่งอยูที่โคน  
         ตนไม  ไดฌานอันไมมีวิตก   ขาพเจาตัดเครื่องเกาะ 
         เกี่ยวท้ังท่ีเปนของทิพยทั้งท่ีเปน  ของมนุษย  ไดทั้งหมด 
         ทําอาสวะท้ังปวงใหสิ้นไป  มีความเย็นดับสนิทแลว. 
                     จบ  วิมลาปรุาณคณิกาเถรีคาถา 
                    ๒.  อรรถกถาวิมลาเถรีคาถา 
            คาถาวา   มตฺตา  วณฺเณน  รูเปน   เปนตน     เปนคาถาของพระ- 
เถรีชื่อวิมลา. 
            แมพระเถรีชื่อวิมลาองคนี้    กไ็ดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจา 
องคกอนๆ    สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น  ๆ    ใน 
พุทธุปปาทกาลน้ี  เกิดเปนธิดาของหญิงผูอาศัยรูปเลี้ยงชีพคนหนึ่งในกรุงเวสาลี 
มีชื่อวา   วิมาลา  นางวิมลาครั้นเจริญวัยแลวก็เลี้ยงชีพอยางนั้นเหมือนกัน 
วันหน่ึงนางเห็นทานพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวบิณฑบาตในกรุงเวสาลี    มจิีต   
ปฏิพัทธจึงไปถึงท่ีอยูของพระเถระเริ่มทําการเลาโลมมุงพระเถระ    อาจารยบาง 
ทานกลาววา     ถูกพวกเดยีรถียสงไปจึงไดทําอยางนั้น    พระเถระคุกคามแลวได 
๑.  บาลี  เปน  วิมลาปุราณคณิกาเถรีคาถา.  
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ใหโอวาทแกนางโดยการชี้แจงถึงอสุภกัมมัฏฐานเปนขอสําคัญ   เรื่องนั้นมีมาใน 
เถรคาถาที่แลวมานั่นแล     เมื่อพระเถระใหโอวาทอยางนั้นแลว    นางเกิดความ 
สังเวช  เกิดหิริโอตตัปปะ  ไดศรัทธาในพระศาสนา  เปนอุบาสิกา  เวลาตอมาได 
บวชในหมูภิกษุณี    เพียรพยายามอยูไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต     เพราะ 
เปนผูสมบูรณดวยเหตุ   พิจารณาการปฏิบัติของตน   ไดกลาวคาถาเหลาน้ันเปน 
อุทานวา  
                     ขาพเจาเปนผูเมาวรรณะ   รูปสมบัติ  ความ 
          สวยงาม   บริวารสมบัติ     และมีจิตกระดางดวยความ 
          เปนสาว   ดูหมิ่นหญิงอื่น   ขาพเจาประดับกายน้ีให 
          วิจิตรงดงามสําหรับลวงผูชายโง  ๆ   ไดยืนอยูที่ประตู 
          เรือนหญิงเพศยา    ดุจนายพรานท่ีคอยดักเนื้อฉะนั้น 
          ขาพเจาแสดงเครื่องประดับตาง ๆ     และอวยัวะท่ีควร 
          ปกปดเปนอันมากใหปรากฏ    กระทํามายาหลายอยาง 
          ใหชายเปนอันมากยินดี   วันนีข้าพเจาน้ันมีศีรษะโลน 
          หมผาสังฆาฏิเท่ียวบิณฑบาตแลว     มานั่งอยูที่โคนตน 
          ไม    ไดฌานอันไมมีวิตก   ขาพเจาตัดเครื่องเกาะเกี่ยว 
          ทั้งท่ีเปนของทิพยทั้งท่ีเปนของมนุษยไดทั้งหมด   ทํา 
          อาสวะท้ังปวงใหสิ้นไป   มีความเย็น   ดับสนิทแลว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  มตฺต   วณฺเณน  รูเปน  ไดแก ดวย 
วรรณะคือคุณ   และดวยรูปสมบัติ.    บทวา  โสภคฺเคน   ไดแก  ดวยความนา 
พึงใจ.  บทวา  ยเสน  ไดแก   ดวยบรวิารสมบัติ  ความวา   เปนผูเมา  คือถึง 
ความเมาซึ่งไดแกเมาวรรณะ   เมารูป  เมาความงาม  และเมาบริวาร.  บทวา 
โยพฺพเนน  จุปตฺถทฺธา   ความวา  กระดางยิ่ง ๆ ข้ึน  ดวยความเมาในความ  
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เปนสาว   คือมีจิตกระดาง  ไดแกมีใจไมสงบระงับดวยอหังการ  ซึ่งมีความสาว 
เปนนิมิต.    บทวา  อฺาสมติมฺ ิห    ความวา   ขาพเจาไดดูหม่ินหญิง 
อ่ืน ๆ ดวยคุณมีวรรณะเปนตนของตน   แมโดยประการท้ังปวง    อีกอยางหน่ึง 
ขาพเจาดูหม่ิน  คือดูหม่ินแลว    ไดแก   ไดทําการดูหม่ินคุณมีวรรณะเปนตน 
ของหญิงอ่ืนๆ.  
            บทวา   วิภูสิตฺวา   อิม  กาย   สจุิตฺต   พาลลาปน     ความวา 
ขาพเจาประดับ   คือตกแตงใหสวยงามนาเลื่อมใส  ซึ่งกายของขาพเจาน้ี    ที่เต็ม 
ไปดวยของไมสะอาดหลายอยาง   นาเกลียด    ใหวิจิตรงดงามดวยการประเทือง 
ผิวและแตงผมเปนตน   ดวยพัสตราภรณทั้งหลาย   สําหรับลวงผูชายโง ๆ   โดย 
ลวงคือพูดกับพวกผูชายโง ๆ วา  ของฉัน.   บทวา  อฎาสึ   เวสิทฺวารมฺห ิ
ลุทฺโธ    ปาสมิโวฑฺฑิย    ความวา    ขาพเจาไดยืนเอากายของขาพเจาตามท่ี 
กลาวแลวซ่ึงเปนบวงมารลอเหย่ืออยูที่ประตูเรือนหญิงแพศยา  คือท่ีประตูเรือน 
ของหญิงแพศยา  ดุจนายพรานเนื้อดักบวงเน้ือมีตาขายผูกทอนไมเปนตน  เพ่ือ 
ตองการผูกมัดเน้ือทั้งหลาย. 
            บทวา   ปลนฺธน   วิทเสนฺตี   คุยฺห  ปกาสิก   พหุ    ความวา 
แสดงอวัยวะท่ีควรปกปดมีขา    ตะโพก     และกนเปนตน   และอวัยวะที่ควรให 
ปรากฏมีเทาเขาและศีรษะเปนตน   คือแสดงอวัยวะท่ีควรปกปดใหปรากฏ  และ 
เครื่องประดับคืออาภรณมีประการตาง ๆ   เปนอันมาก.  บทวา   อกาส ึ  วิวิธ  
มาย   อุชฺฌคฺฆนฺตี   พหุ  ชน   ความวา   ขาพเจาหัวเราะเพ่ือประเลาประ- 
โลมชายโงเปนอันมากท่ีมัวเมาความสาว   ไดกระทําการลอลวงมีอยางตาง ๆ คือ 
มีประการตาง ๆ     ดวยการปกปดสภาพของสรีระ     ดวยของหอมดอกไมและ 
พัสตราภรณเปนตน   และดวยทีทานั้น  ๆ มีหัวเราะและภาวะท่ีมีเสนหเปนตน. 
            บทวา   สาชฺช   ปณฺฑ   จริตฺวาน   มุณฺฑา   สงฺฆาฏิปารุตา 
นิสินฺนา  รุกขฺมูลมฺห ิ อวติกฺกสฺส   ลาภินี   ประกอบความวา  ขาพเจา  
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นั้นเปนผูอยูดวยความประมาทอยางนี้      วันนี้คือเด๋ียวน้ีไดต้ังอยูในโอวาทของ 
พระผูเปนเจามหาโมคคัลลานเถระ    บวชในพระศาสนา  มีศีรษะโลน   หมผา 
สังฆาฏิเที่ยวบิณฑบาต   นั่งฉันภิกษาหาร  คือน่ังท่ีโคนตนไม  คือบนอาสนะท่ี  
สงัด ณ  โคนตนไม    เปนผูไดฌานอันไมมีวิตก    ดวยการบรรลพุระอรหัตผล 
ซึ่งมีทุติยฌานเปนบาท.  
            บทวา   สพฺเพ   โยคา    ไดแก    เครื่องเกาะเกี่ยวแมทั้ง ๔ มีเครื่อง 
เกาะเกี่ยวคือกามเปนตน.    บทวา  สมจฺุฉินฺนา  ความวา    ตัดทิ้งคือละโดย 
ชอบทีเดียวตามสมควร  ดวยปฐมมรรคเปนตน.  คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวแล.  
                                จบ  อรรถกถาวิมลาเถรีคาถา 
                                       ๓.  สหีาเถรีคาถา 
                      [๔๔๑]    เมือ่กอน    ขาพเจาถูกกามราคะเบียด 
          เบียน     มีจิตฟุงซาน     ทําจิตใหอยูในอํานาจไมได 
          เพราะไมมนสิการโดยอุบายท่ีแยบคาย     ขาพเจาถูก 
          กิเลสกลุมรุม เปนไปตามความเขาใจในกามคุณวาเปน 
          สขุ   ตกอยูในอํานาจของจิตอันสัมปยุตดวยราคะ   จึง 
          ไมไดความสงบจิต   ขาพเจาเปนผูผอมเหลือง  ปราศ- 
          จากผิวพรรณอยู ๗ ป   มีแตทกุข  ไมไดความสุขท้ัง 
          กลางวันกลางคืน    เพราะเหตุนั้น      ขาพเจาจึงถือเอา 
          เชือกเขาไปสูราวปา  ดวยคิดวาจะผูกคอตายเสียในที่นี้  
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           ดีกวาท่ีจะกลับไปสูความเปนคฤหัสถอีก     ขาพเจาทํา 
          บวงใหมั่น    ผูกท่ีกิ่งไมแลวสวมบวงท่ีคอ   ทันใดนั้น  
          จิตของขาพเจาก็หลุดพนจากกิเลส. 
                                จบ  สีหาเถรีคาถา  
                       ๓.  อรรถกถาสีหาเถรีคาถา 
            คาถาวา   อโยนิโสมนสิการา     เปนตน      เปนคาถาของพระเถรี 
ชื่อสีหา. 
            แมพระเถรีชื่อสีหาองคนี้      กไ็ดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจา 
องคกอน ๆ   สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น  ๆ   ใน 
พุทธุปปาทกาลน้ี     เปนธิดาของนองสาวสีหเสนาบดี     กรุงเวสาลี     ญาติพ่ี  
นองทั้งหลายต้ังชื่อใหวา  สีหา  เพราะต้ังตามชื่อลุงของเธอ  นางสีหาน้ันรูความ 
แลว      วันหนึ่งพระศาสดาทรงแสดงธรรมแกสีหเสนาบดี   เธอฟงธรรมนั้นได 
ศรัทธา  ขออนุญาตบิดามารดาบวช   ครั้นบวชแลวแมเริ่มวิปสสนาก็ไมอาจทํา 
จิตท่ีพลานไปในอารมณอันกวางใหญภายนอกใหกลับได     ถูกมิจฉาวิตกเบียด 
เบียนอยู ๗  ป  ไมไดความชื่นจิตจึงคิดวา   ประโยชนอะไรดวยชีวิตอันลามก 
ของเราน้ี    เราจักผูกคอตายดังน้ี   ถือบวงคลองที่กิ่งไมแลวสวมบวงน้ันที่คอของ 
ตน  นอมจิตไปในวิปสสนาดวยอํานาจบุญกุศลที่ตนส่ังสมไวในกอน ดวยความ 
เปนผูมีภพมีในที่สุด    บวงที่ผูกไดอยูตรงที่คอ.   พระเถรีนั้นเจริญวิปสสนาได 
บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลายในขณะน้ันเอง.    เพราะญาณแก 
กลาแลว.     บวงที่ผูกคอไวหลุดออกพรอมกับเวลาที่บรรลุพระอรหัตน่ันแหละ. 
พระเถรีต้ังอยูในพระอรหัตแลว   ไดกลาวคาถาเหลาน้ันเปนอุทานวา  
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                    เมื่อกอนขาพเจาถูกกามราคะเบียดเบียน   มีจิต 
         ฟุงซาน   ทําจิตใหอยูในอํานาจไมได   เพราะไมมน-  
         สิการโดยอุบายท่ีแยบคาย     ขาพเจาถูกกิเลสกลุมรมุ 
         เปนไปตามความเขาใจในกามคุณวาเปนสุข  ตกอยูใน          
         อํานาจของจิตอันสัมปยุตดวยราคะ  จึงไมไดความสงบ 
         จิต   ขาพเจาเปนผูผอมเหลืองปราศจากผิวพรรณอยู  ๗ 
         ป     มแีตทุกข      ไมไดความสุขท้ังกลางวันกลางคืน 
         เพราะเหตุนั้น   ขาพเจาจึงถือเชือกเขาไปสูราวปา  ดวย 
         คิดวาจะผูกคอตายเสียในที่นี้  ดีกวาท่ีจะกลับไปสูความ 
         เปนคฤหัสถอีก   ขาพเจาทําบวงใหมั่น  ผูกทีก่ิ่งไมแลว 
         สวมบวงท่ีคอ   ทันใดน้ันจิตของขาพเจาก็หลุดพนจาก 
         กิเลส. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อโยนิสมนสิการา  ไดแก  เพราะไม 
มนสิการโดยอุบาย  คือเพราะถือคลาดเคลื่อนในสิ่งท่ีไมงามวางาม.     บทวา 
กามราเคน   อทฺทิตา    ความวา    ถกูฉันทราคะในกามคุณท้ังหลายบีบค้ัน. 
บทวา  อโหสึ  อุทฺทิตา  ปุพฺเพ  จิตฺเต  อวสวตฺตินี  ความวา  เมื่อกอน 
เมื่อจิตของขาพเจาไมเปนไปในอํานาจของขาพเจา   ขาพเจามีจิตฟุงซาน   คือมี 
จิตฟุงซานในอารมณตางๆ  คือมีจิตไมต้ังม่ัน.  บทวา  ปริยุฏ ิตา กิเลเสห ิ
สุขสฺานิวตฺตินี    ความวา  อันกิเลสทั้งหลายมีกามราคะเปนตนที่ถึงความ 
กลุมรุมครอบงําแลว  มีปกติเปนไปตามกามสัญญาท่ีเปนไปในรูปเปนตนวางาม.  
บทวา   สม  จิตฺตสฺส  นาลภึ  ราคจิตฺตวสานุคา  ความวา  ไปตามอํานาจ 
ของจิตท่ีสัมปยุตดวยกามราคะ  จึงไมไดความสงบแหงจิต  คือความสงบใจ  คือ  
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ความท่ีจิตมีอารมณเดียว  แมเล็กนอย.  บทวา  กิสาปณฺฑุวิวณฺณา จ  ความ 
วา  เปนผูผอมคือมีตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น   เหลืองข้ึน ๆ   เพราะความเปนผู 
กระสันอยางนี้      เพราะเหตุนั้นแหละจึงเปนผูปราศจากผิวพรรณ     คือผูมีผิว- 
พรรณไปปราศแลว.  บทวา  สตฺต  วสฺสานิ  แปลวา  ตลอด  ๗  ป.  บทวา 
จาริห   แปลวา   ขาพเจาเที่ยวไปแลว.   บทวา   นาห  ทิวา   วา   รตฺตึ   วา  
สุข  วินฺทึ  สทุุกฺขิตา   ความวา    ขาพเจาถึงทุกข   ดวยกิเลสทุกขใน  ๗  ป 
อยางนี้    ไมไดความสุขของสมณะทั้งกลางวันทั้งกลางคืน.   บทวา   ตโต   ได 
แก    เพราะไมไดความสุขของสมณะในเพราะความกลุมรุมของกิเลส.    บทวา 
รชฺชุ  คเหตฺวาน  ปาวิสึ   วนมนฺตร   ความวา  ถือเชือกบวงเขาไปยังราว 
ปา   หากจะมีผูถามวา    เขาไปทําไม   (พึงตอบวา).     บทวา   วร   เม   อิธ  
อุพฺพนฺธ  ยฺจ  หีน  ปุนาจเร     ความวา    เพราะขาพเจาไมอาจบําเพ็ญ 
สมณธรรม พึงกลับมาประพฤติ  คือพึงประพฤติโดยเอ้ือเฟอ  คือพึงดํารงเพศท่ี 
ทรามคือความเปนคฤหัสถอีก    ฉะน้ัน  ขาพเจาผูกคอตายเสียในราวปาน้ี   ดีกวา 
คือประเสริฐกวาดวยคุณต้ังรอยต้ังพัน.   บทวา  อถ จิตฺต  วิมุจจิิ  เม  ความ 
วา    ขาพเจาสวมบวงที่ผูกกับกิ่งไมเขาท่ีคอในกาลใด    ในกาลนั้นคือในลําดับ 
นั่นเอง     จิตของขาพเจาหลุดพน     คือไดหลุดพนแลวจากอาสวะทั้งปวงตาม 
ลําดับมรรค   เพราะสืบตอดวยวุฏฐานคามินีวิปสสนาและมรรค. 
                              จบอรรถกถาสีหาเถรีคาถา  
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                            ๔. นันทาเถรีคาถา๑ 

                        [๔๔๒]  แนะนันทา  เธอจงดูรางกายอันกระสับ 
          กระสายไมสะอาด    เปอยเนา    จงอบรมจิตใหต้ังมั่น  
          ดวยดี  มีอารมณเปนหนึ่ง  ดวยอสุภสัญญา  รางกายน้ี 
          ฉันใด   รางกายของเธอน่ันก็ฉันนั้น   รางกายของเธอ 
          นั่นฉนัใด   รางกายน้ีก็ฉันนั้น   รางกายเปนของเปอย 
          เนา  มกีลิ่นเหม็นฟุงไป  ที่พวกชนพาลเพลิดเพลินกัน 
          ยิ่งนัก   เมื่อเธอพิจารณารายกายน้ีอยางน้ี   ไมเกียจคราน 
          ทั้งกลางคืนกลางวัน   ตอนั้นจักแทงตลอดแลวเห็นได 
          ดวยปญญาของตน    เมื่อขาพเจาน้ันเปนผูไมประมาท 
          คนควาอยูโดยอุบายอันแยบคาย  ไดเห็นกายท้ังภายใน 
          และภายนอก    ตามความเปนจริง  ที่นั้นขาพเจาจึงเบื่อ 
          หนายในกาย  และคลายกําหนัดในภายใน    เปนผูไม 
          ประมาท   ไมเกาะเกี่ยวในสิ่งอะไร ๆ  เปนผูสงบระงับ 
          ดับสนิทแลว. 
                                 จบ  นันทาเถรีคาถา 
๑. อรรถกถา  เปน  สุนทรีนนัทาเถรีคาถา.  
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                               ๔.  อรรถกถาสุนทรีนันทาเถรีคาถา 
            คาถาวา  อาตุร  อสุจึ  เปนตน   เปนคาถาของพระเถรีชื่อสุนทรี  
นันทา.  
            เลากนัวา     แมพระเถรีชื่อสุนทรีนันทาองคนี้ก็บังเกิดในเรือนตระกูล 
ในพระนครหังสวดี  เธอรูความแลว    ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา  เห็น 
พระศาสดาทรงต้ังภิกษุณีองคหน่ึง     ในตําแหนงเปนเลิศของภิกษุณีทั้งหลายผู 
ไดฌาน    จึงสรางสมบุญญาธิการปรารถนาตําแหนงน้ัน    สั่งสมกุศลทองเท่ียว 
ในเทวโลกและมนุษยโลกอยูหน่ึงแสนกัป  ในพุทธุปปาทกาลน้ีบังเกิดในศากย- 
ราชตระกูล  พระญาติทั้งหลายต้ังนามใหเธอวา  นันทา. 
            กาลตอมา  รูกันทั่วไปวา  นันทาผูสวยงามและสาวงามของชนบท   ใน 
หอง ๑๒ ศอกที่มือมิดไมตองใชประทีป    ดุจพระเถรีภัททกาปลานี  สวางดวย 
แสงสวางของสรีระ   เปนผูทรงยศงดงามดวยคุณต้ังรอยกวาแสงสวางเหลานั้น. 
            นางสุนทรีนันทาน้ัน       เธอพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายบรรล ุ
ความเปนพระสัพพัญูแลว    เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุโดยลําดับ    ทรงใหนันท- 
กุมารและราหุลกุมารบวชแลวเสด็จไป    เมื่อพระเจาสุทโธทนมหาราชเสด็จปริ- 
นิพพานแลว     เมื่อพระมหาปชาบดีโคตมีและพระพิมพาราหุลมารดาบวชแลว 
เธอคิดวา พระเชษฐภาคา  ของเราทรงละความเปนพระเจาจักรพรรดิ  บวชเปน 
พระพุทธเจาผูอัครบุคคลในโลก     แมราหุลกุมารพระโอรสของพระองคก็บวช 
เจานันทราชภัสดาของเราก็ดี  พระมหาปชาบดีโคตมีพระมารดาก็ดี  ราหุลมารดา 
พระภคินีก็ดี    ก็บวชกันหมดแลว     บัดนี้เราจักทําอะไรในเรือน    เราจักบวช 
เธอไปสํานักภิกษุณี    บวชดวยความรักพวกพระญาติ    ไมไดบวชดวยศรัทธา  
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ฉะน้ัน   ถึงบวชแลวก็ยังเกิดความเมาอาศัยรูป  ไมไปท่ีบํารุงพระพุทธเจา  ดวย 
คิดวาพระศาสดาทรงตําหนิติเตียนรูป      ทรงแสดงโทษในรูปโดยอเนกปริยาย 
เรื่องทั้งหมดเปนตนดังท่ีกลาวนี้   พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในเรื่องของพระ- 
อภิรูปนันทาเถรีที่กลาวมาแลว   สวนความแปลกกันดังน้ี     เม่ือพระเถรีเห็นรูป 
หญิงท่ีพระศาสดาทรงเนรมิต  ถูกชราครอบงําแลวโดยลําดับ    จึงมนสิการเปน 
อนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา จิตไดมุงตรงกัมมัฏฐาน  พระศาสดาทรงเห็นดังนั้น 
เมื่อทรงแสดงธรรมเปนสัปปายะแกเธอไดตรัสพระคาถา ๓ พระคาถาเหลานี้วา 
                        แนะนันทา เธอจงดูรางกายอันกระสับกระสาย  
          ไมสะอาด   เปอยเนา   จงอบรบจิตใหต้ังมัน่ดวยดี   ม ี
          อารมณเปนหนึ่ง   ดวยอสุภสัญญา    รางกายน้ีฉันใด 
          รางกายของเธอน่ันก็ฉันนั้น  รางกายของเธอนั่นฉันใด 
          รางกายนี้ก็ฉันนั้น    รางกายเปนของเปอยเนา  มีกลิ่น 
          เหม็นฟุงไป  ที่พวกชนพาลเพลิดเพลินกันยิ่งนัก   เมื่อ 
          เธอพิจารณารางกายน้ีอยางน้ี     ไมเกียจครานท้ังกลาง 
          คืนกลางวัน    ตอนั้นจักแทงตลอด   แลวเหน็ไดดวย 
          ปญญาของตน. 
            พระเถรีนั้น สงญาณไปตามแนวพระธรรมเทศนา    ดํารงอยูในโสดา- 
ปตติผล      พระศาสดาเม่ือตรัสบอกกัมมัฏฐานเพ่ือประโยชนแกมรรคเบื้องบน 
แกพระเถรีนั้น   เพ่ือทรงแสดงวา   แนะนันทา   ในสรีระนี้ไมมีสาระแมมีประ- 
มาณนอยเลย  กายน้ีมีเน้ือและเลือดฉาบทาไว  เปนที่อยูของชราเปนตน   เปน 
เพียงกองกระดูกเทานั้น    ดังนี้  จึงตรัสพระคาถานี้ในธรรมบทวา  
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                     รูปน้ีอันธรรมดาสรางขึ้นใหเปนนคร  แหงกระดูก 
          มีเน้ือและเลือดฉาบทาไว     เปนที่ต้ังแหงชรา   มัจจ ุ
          มานะ  และมักขะ. 
            เวลาจบเทศนา  พระเถรีนั้นไดบรรลุพระอรหัต  เพราะเหตุนั้น ทาน 
จึงกลาวไวในอปทานวา๑   
                    ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตภัทรกัปนี้   พระพิชิตมารพระ 
         นามวาปทุมุตตระ   ผูทรงรูจบธรรมทั้งปวง  เปนนายก 
         ของโลก เสด็จอุบัติขึ้นแลว พระองคเปนพระพุทธเจา 
         ผูฉลาดในเทศนาวิธี   ตรัสสอนเหลาสัตวใหรูแจง  ทรง 
         ชวยสรรพสัตวใหขามได  ไดทรงใหหมูชนขามพนไป 
         เปนอันมาก    ทรงพระกรุณาอันเคราะหแสวงทาประ- 
         โยชนแกสรรพสัตว      ทรงต้ังพวกเดียรถียที่มาเฝาท้ัง 
         หมดไวในเบญจศีล  พระศาสนาของพระองคไมอากูล 
         วางจากพวกเดียรถีย       งดงามไปดวยพระอรหันตทั้ง 
         หลายท่ีมีความชํานาญ   เปนผูคงท่ี  พระองคทรงเปน 
         พระมหามุนีมีพระวรกายสูง  ๘ ศอก  มีพระรัศมีงาม 
         ดังทองคําท่ีมีคา     มีพระลักษณะอันประเสริฐ  ๓๒ 
         ประการ  มีพระชนมายุแสนป     พระองคดํารงอยูโดย 
         กาลเทาน้ันไดทรงชวยใหหมูชนขามพนไปเปนอันมาก  
         ครั้งน้ัน    ขาพเจาเกิดในตระกูลเศรษฐีในพระนคร 
         หังสวดี  มีความรุงเรื่องดวยรัตนะตางๆ  เพียบพรอม 
         ไปดวยความสุขเปนอันมาก    ขาพเจาเขาเฝาพระมหา- 
๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๖๕  นันทาเถรีอปทาน.  
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        วีระเจาพระองคนั้น    ไดฟงพระธรรมอยางจับใจยิ่ง ซึ่ง 
        เปนอมตะ   ครั้งน้ันขาพเจาเลื่อมใสไดนิมนตพระพุทธ- 
        เจาผูเปนนายกของโลกพรอมดวยพระสงฆแลว   ถวาย 
        มหาทานแดพระองคดวยมือของตน     ขาพเจาไดซบ 
        เศียรลงใกลพระวีระเจาผูเปนนายกของโลกพรอมดวย                
        พระสงฆ       ปรารถนาตําแหนงอันเปนเลิศของเหลา 
        ภิกษุณทีี่ไดฌาน  ครั้งน้ัน  พระสุคตเจาผูฝกนรชนที่ยัง 
        ไมไดฝก   ทรงเปนสรณะของโลกสาม   เปนผูใหญทรง 
        นรชนไวใหดี  ทรงพยากรณวา   เธอจักไดตําแหนงท่ี 
        ปรารถนาดีแลวน้ัน       แตกัปนี้ไปหน่ึงแสนกัปพระ- 
        ศาสดาพระนามวาโคตมะ     มีพระสมภพในวงศพระ 
        เจาโอกกากราชจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก   เธอจักไดเปน 
        ทายาทในธรรมของพระองคจักเปนโอรสอันธรรมเนร- 
        มิต  จักเปนสาวิกาของพระศาสดา  มีนามวานันทาครั้ง  
        นั้นขาพเจาไดฟงพระพุทธพจนนั้นแลว มีความยินดี  มี  
        จิตประกอบดวยเมตตา  บํารุงพระพิชิตมารผูเปนนายก  
        พิเศษ  ดวยปจจัยท้ังหลายตลอดชีวิต   ดวยกุศลกรรม 
        ที่ทําไวดีนั้น  และดวยเจตนาอันแนวแน    ขาพเจาละ 
        รางกายมนุษยแลว  ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส   จุติจาก  
        ชั้นดาวดึงสนั้นแลวไดไปชั้นยามาจากชั้นยามาไปชั้น  
        ดุสิต  จากช้ันดุสิตไปชั้นนิมมานรดี  จากชั้นนิมมานรดี 
        ไปชั้นปรนิมมิตวสวัตดี    ดวยอํานาจบุญกรรมนั้น  
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        ขาพเจาเกิดในภพใด ๆ  ก็ไดครองตําแหนงมเหสีของ 
        พระเจาจักรพรรดิ  และของพระเจาเอกราช  เสวยสมบัติ 
        ในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เปนผูมีความสุขในที่ทุก  
        สถาน   ทองเท่ียวไปในกัปมิใชนอย   ในภพหลังท่ีมา  
        ถึงบัดน้ี  ขาพเจาเปนราชธิดาของพระเจาสุทโธทนะใน 
        กรุงกบลิพัสดุ   มีรปูสมบัติที่ประชาชนพากันสรรเสริญ 
        ราชตระกูลนั้นเห็นขาพเจามีรูปงามดังดวงอาทิตยจึงพา 
        กันชื่นชม    เพราะเหตุนั้นขาพเจาจึงมีนามวา  นันทา 
        เปนผูมลีักษณะงามบวร  ในกรุงกบิลพัสดุซึ่งเปนนคร 
        ที่รื่นรมยนั้น     นอกจากพระนางยโสธรา    ปรากฏวา 
        ขาพเจางามกวายุวนารีทั้งปวง พระเชษฐภาดาเปนพระ 
        พุทธเจาผูเลิศในไตรโลก      พระภาดาองครองก็เปน 
        พระอรหันตเหมือนกัน    ขาพเจาเปนคฤหัสถอยูผูเดียว 
        พระมารดาทรงตักเตือนวา  แนะลูกรักลูกเกิดในศากย- 
        ตระกูล  เปนพระกนิษฐภคินีของพระพุทธเจา   เมื่อเวน 
        จากนันทกุมารเสียแลว     ลูกจักไดประโยชนอะไรใน 
        เรือนเลา    รูปถึงมีความเปนหนุมสาวก็มีความแกเปน 
        อวสาน    รูกันวาไมสะอาด  เมื่อยังไมมีโรค    ก็มีโรค 
        ในท่ีสุด  ชีวิตมีความตายเปนที่สุด  รูปของลูกนี้  แม 
        จะงามจับใจนาใครดังดวงจันทร  เมื่อตกแตงดวยเครื่อง 
        ประดับก็ยิ่งมีสิริงามเปลงปลั่ง      เปนที่กําหนดหมาย 
        เปนที่ยนิดีแหงนัยนตาทั้งหลาย   คลายทรัพยที่เปนสาระ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 142 

        ของโลกท่ีบูชากัน       เปนรูปที่ใหเกิดความสรรเสริญ  
        เพราะบุญท้ังหลายท่ีไดบําเพ็ญไว     เปนที่ชื่นชมแหง 
        วงศโอกกากราช  โดยกาลไมนานนัก   ชรากจ็ักมาย่ํายี   
        ลูกจงละเรือนและรปูท่ีบัณฑิตตําหนิ  ประพฤติพรหม-  
        จรรยเถิด  ขาพเจายังหลงใหลในความเปนสาวแหงรูป 
        ไดฟงพระดํารัสของพระมารดาแลว  กบ็วชเปนบรรพ 
        ชิตดวยรางกาย  แตมิไดบวชดวยใจ   ขาพเจาระลึกถึง 
        ตัวเอง    จึงพากเพียรเลาเรียนฌานเปนอันมาก    พระ 
        มารดาก็ตรัสเตือนใหประพฤติธรรม    แตขาพเจามิได 
        ขวนขวายในเรื่องน้ัน   ลําดับน้ันพระพิชิตมารผูทรง 
        พระมหากรุณา   ทอดพระเนตรเห็นขาพเจาซ่ึงมีผิวหนา 
        ดังดอกบัว    ทรงเนรมิตหญิงงามนาทัศนางามรุงเรือง 
        มีรูปงามกวาขาพเจาเสียอีกใหขาพเจาเห็น    ดวยอานุ- 
        ภาพของพระองคเพ่ือใหขาพเจาเบื่อหนายในรูป  ขาพ- 
        เจาเปนคนสวย    เหน็หญิงน้ันซึ่งมีรางกายสวยย่ิงกวา 
        จึงคิดวา   เราเห็นหญิงมนุษยดังน้ี   มีผลดี    และเปน 
        ลาภนัยนตาของเรา  เชิญเถิดแมคนงาม  แมจงบอกส่ิง 
        ที่ตองประสงคแกฉัน   แมจงบอกตระกูลชื่อและโคตร 
        ของแม  ซึ่งเปนที่รักของแมแกฉนัเถิด    เวลาน้ีไมใช 
        เวลาแหงปญหานะคนสวย  แมจงใหฉันอยูบนตักอวัย- 
        วะท้ังหลายของฉันจะทับอยู   จงใหฉันหลบัสักครูเถิด 
        ตอแตนัน้แมคนสวย    พึงนอนเอาศีรษะไวบนตักของ  
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        ฉัน  ของแข็งท่ีหยาบมากตกลงที่หนาผากของเธอบวม 
        ปูดขึ้นทันทีแลวแตก      มีสิ่งโสโครกหนองและเลือด 
        ไหลออก   หนาแตกมีกลิ่นเหม็นเนาอยางซากศพ  ทั่วตัว 
        ขึ้นพอง   มีสีเขียว  เธอมีอวัยวะทั้งปวงส่ันเทา   หายใจถ่ี 
        เสวยทุกขของตน  คร่ําครวญอยูอยางนาสงสาร  เพราะ  
        เธอประสบทุกข    ขาพเจาจึงมีทุกข   ตองทุกขเวทนา 
        จมลงในมหาทุกข   ขอเธอจงเปนที่พ่ึงเปนเพ่ือนของฉัน 
        หนาท่ีงามของเธอหายไปไหน   จมูกท่ีโดงงามของเธอ 
        หายไปไหน ริมฝปากท่ีงามเหมือนสีลูกมะพลบัสุกของ 
        เธอหายไปไหน  วงหนาท่ีงามดังดวงจันทรและลําคอท่ี 
        คลายแทงทองคําของเธอหายไปไหน    ใบหูของเธอท่ี  
        เปนดังพวงดอกไม   ก็มีสหีมดสวยเสียแลว    ถันทั้งคู 
        ของเธอที่เหมือน  ดอกบัวตูม     เพียงดังหมอน้ํามนต  
        พราหมณ  แตกแลวมีกลิ่นเหม็นเหมือนศพเนา   เธอม ี
        สะเอวกลม   มีตะโพผ่ึงผาย    บัดน้ีเต็มไปดวยสิ่งชั่ว 
        ทราม  โอ   รูปไมเท่ียง     อวัยวะที่เน่ืองในสรีระทั้ง 
        หมดมกีลิ่นเหม็นเนา   นากลัว   นาเกลียด   เหมือน 
        ซากศพที่เขาท้ิงไวในปาชา เปนที่ยินดีของพวกพาลชน 
        ครั้งน้ันพระภาดาของขาพเจา ผูประกอบดวยพระมหา- 
        กรณุาทรงเปนนายกของโลก  ทอดพระเนตรเห็นขาพ-  
        เจามีจิตสลด   ไดตรสัพระคาถาเหลาน้ีวา  แนะนันทา 
        เธอจงดูรูปท่ีกระสับกระสาย    เปอยเนาดังซากศพ    จง 
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         อบรมจิตใหต้ังมั่นดวยดี   มอีารมณเดียว  ดวยอสุภสัญ- 
         ญา  รปูน้ีเปนฉันใด  รูปเธอก็เปนฉันนั้น  รปูเธอเปน 
         ฉันใด  รูปนี้ก็เปนฉันนั้น    รูปน้ีมีกลิ่นเนาฟุงไป   พวก  
         คนพาลยินดียิ่งนัก    พวกบัณฑติผูไมเกียจคราน  ยอม  
         พิจารณาเห็นรูปน้ันเปนอยางน้ัน   ทั้งกลางคืนกลางวัน 
         เหตุนั้นเธอจงเบื่อหนาย    พิจารณาดูรูปน้ันดวยปญญา 
         ของตน ลําดับน้ัน   ขาพเจาไดฟงคาถาเปนสุภาษิตแลว 
         มีความสลดใจ   ต้ังอยูในธรรมนั้น   แลไดบรรลุพระอร- 
         หัตแลว  ในกาลน้ันขาพเจาน่ังอยูในที่ไหน ๆ ก็มีฌาน 
         เปนเบื้องหนา  พระพิชิตมารทรงพอพระทัยในคุณสม- 
         บัตินั้น      ไดทรงต้ังขาพเจาไวในตําแหนงเอตทัคคะ 
         ขาพเจาเผากิเลสแลว     ถอนภพท้ังหลายไดหมดแลว 
         ตัดเครื่องผูกพันเหมือนชางพังตัดเชือกเปนผูไมมีอาส- 
         วะอยู    การมาเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐของขาพเจา 
         เปนการมาดีแลวหนอ  ขาพเจาบรรลุวิชชา ๓ แลว ได 
         ปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว    คุณวิเศษเหลาน้ี 
         คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข  ๘  อภิญญา  ๖   ขาพเจา 
         ทําใหแจงแลว  ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธ- 
         เจาแลว. 
            ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว    พระเถรีพิจารณาการปฏิบัติของตน   ได 
กลาวคาถา ๒ คาถาเหลานี้    พรอมดวยคาถา ๓ คาถาท่ีพระศาสดาทรงแสดงวา 
อาตุร  อสุจึ  ปูตึ    เปนตน   เปนอุทานวา  
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                      เมื่อขาพเจาน้ัน  เปนผูไมประมาท คนควาอยูโดย 
          อบุายอันแยบคาย  ไดเห็นกายน้ีทั้งภายในและภายนอก  
          ตามความเปนจริง  ทีนั้น   ขาพเจาจึงเบื่อหนายในกาย 
          และคลายกําหนัดในภายใน    เปนผูไมประมาท    ไม  
          เกาะเกีย่วในสิ่งอะไร ๆ เปนผูสงบระงับดับสนิทแลว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  เอวเมต  อเวกขฺนฺตี  รตฺตินทฺิวมตนฺ- 
ทิตา  ตโต  สกาย  ปฺาย  อภินิพฺพิชฌฺ  ทกฺขิส  ความวา  พวกบัณฑิต 
เปนผูไมเกียจครานทั้งกลางคืนและกลางวัน      คือตลอดกาลทั้งปวง   พิจารณา 
คนควากายนั้นคือมีสภาพกระสับกระสายเปนตน   เปนอยางนั้น   คือโดยประการ 
ที่กลาวแลววา   รูปนี้เปนฉันใด   รูปเธอก็เปนฉันน้ันเปนตน   ดวยญาณจักษุ 
ซึ่งเปนสวนเบ้ืองตน    มคีวามผูกใจเปนปุเรจาริกวา    เราสงสุตามยญาณซ่ึงมี 
เสียงผูอ่ืนเปนเหตุ   เบื่อหนายเพราะทําการแยกฆนะความเปนกอน   ตามความ 
เปนจริง  เพราะเหตุนั้น   คือเพราะนิมิตน้ันเกิดในตน  จักดู  คือ  จักเห็นดวย 
ภาวนามยปญญาของตน  ไดอยางไรหนอ. 
            เพราะเหตุนั้น       พระเถรีจึงกลาวคําเปนตนวา    ตสฺสา เม  อปฺป- 
มตฺตาย    ดังน้ี     คําน้ันมีเนื้อความวา     เมื่อขาพเจาน้ันเปนผูไมประมาท 
เพราะไมอยูปราศจากสติ    คนควาอยูโดยอุบายอันแยบคาย    คือดวยปญญาที่  
เห็นแจงถึงอนิจจลักษณะเปนตน    เห็นกายน้ี    กลาวคือขันธปญจก   ทั้งภายใน 
และภายนอก    โดยแบงเปนสันดานของตนและสันดานของผูอ่ืน      ตามความ 
เปนจริง. 
            ทีนั้น    คือหลังจากท่ีเห็นอยางนั้น    ขาพเจาเบื่อหนายในกาย   คือเบ่ือ 
หนายแลวในอัตภาพ       เพราะประกอบดวยวิปสสนาปญญา       ขาพเจาคลาย  
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กําหนัด  คือถึงความคลายกําหนัดในสันดานในภายในโดยพิเศษทีเดียว ขาพเจา 
เปนผูไมประมาท     เพราะบรรลุที่สุดแหงการปฏิบัติอัปปมาทธรรมตามท่ีเปน 
จริง        เปนผูไมเกาะเกี่ยวในสิ่งอะไร ๆ เพราะถอนสังโยชนข้ึนไดหมดแลว 
เปนผูสงบระงับและดับสนิทแลวแล.  
                         จบ  อรรถกถาสุนทรีนันทาเถรีคาถา 
                               ๕.  นนัทุตตราเถรีคาถา 
                     [๔๔๓]  ขาพเจาไหวไฟ   พระจันทร   พระอาทิตย 
           และเทวดา  ไปสูทานํ้าแลวลงดํานํ้า  ขาพเจาสมาทาน 
           วัตรเปนอันมาก  โกนศีรษะเสียครึ่งหนึ่ง  นอนบน 
           แผนดิน  ไมบริโภคภัตตาหารในราตรี    แตยังยินดีการ 
           ตกแตงและการประดับ      บํารงุกายน้ีดวยการอาบน้ํา 
           และขดัสี    ถูกกามราคะครอบงําแลว  ตอมา   ขาพเจา 
           ไดศรัทธาในพระศาสนา  บวชเปนบรรพชติ  เห็นกาย 
           ตามความเปนจริง  จึงถอนกามราคะได   ตัดภพความ 
           อยากและความปรารถนาไดทั้งหมด   ไมเกาะเก่ียวดวย 
           กิเลสเครื่องประกอบทุกอยาง   บรรลุความสงบใจแลว. 
                              จบ  นนัทุตตราเถรีคาถา  
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                                 ๕.  อรรถกถานันทุตตราเถรีคาถา 
            คาถาวา   อคฺคึ  จนฺทฺจ   เปนตน   เปนคาถาของพระเถรีชื่อนัน- 
ทุตตรา.  
            แมพระเถรีชื่อนันทุตตราองคนี้       ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระ- 
พุทธเจาองคกอน ๆ สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพน้ัน  ๆ 
ในพุทธุปปาทกาลน้ี    เกดิในตระกูลพราหมณ    ในกัมมาสธัมมนิคมแควนกุร ุ
เรียนวิชาพ้ืนฐานและศิลปศาสตรบางอยาง    เขาบวชเปนนิครนถ    ขวนขวาย 
ในการกลาวโตตอบ    ถอืกิ่งหวาเที่ยวไปในพ้ืนชมพูทวีป    เหมือนพระภัททา- 
กุณฑลเกสาเถรี     เขาไปหาพระมหาโมคคัลลานเถระ    ถามปญหา    ถึงความ 
ปราชัย   ต้ังอยูในโอวาทของพระเถระ  บวชในพระศาสนา  บําเพ็ญสมณธรรม 
อยูไมนานนักก็ไดบรรลพุระอรหัตพรอมดวยปฏสิัมภิทาท้ังหลาย   พิจารณาการ 
ปฏิบัติของตน  ไดกลาวคาถา ๕ คาถาเหลาน้ีเปนอุทานวา 
                    ขาพเจาไหวไฟ    พระจนัทร     พระอาทิตยและ 
          เทวดา  ไปสูทานํ้าแลวลงดํานํ้า   ขาพเจาสมาทานวัตร 
          เปนอนัมาก  โกนศีรษะเสียครึ่งหนึ่ง  นอนบนแผนดิน 
          ไมบรโิภคภัตตาหารในราตรี      แตยังยินดีการตกแตง 
          และการประดับ    บํารุงกายน้ีดวยการอาบน้าํและขัดสี 
          ถูกกามราคะครอบงําแลว     ตอมา   ขาพเจาไดศรัทธา 
          ในพระศาสนา  บวชเปนบรรพชิต  เห็นกายตามความ 
          เปนจริง   จึงถอนกามราคะได   ตัดภพความอยากและ  
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          ความปรารถนาไดทั้งหมด        ไมเกาะเกี่ยวดวยกิเลส 
          เครื่องประกอบทุกอยาง  บรรลุความสงบใจแลว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน.   บทวา  อคฺคึ   จนฺทฺจ   สูริยฺจ   เทวตา 
จ   นมสฺสิห   ความวา    ขาพเจาเมื่อแสวงหาทางบริสุทธิ์    ไดไหวคือไดทํา 
การนอบนอมไฟ   โดยประคองเครื่องบูชา   เพ่ือใหเทวดาทั้งหลายมีพระอินทร 
เปนตนโปรดปราน  ดวยคิดวา  เทวดาทั้งหลายมีไฟเปนประมุข ไหวพระจันทร 
ในวันข้ึน ๒ คํ่า ทุก ๆ เดือน     ไหวพระอาทิตยเชาเย็นทุก ๆ วัน    ไหวแม  
พวกเทวดาภายนอกอ่ืน ๆ   มีพวกหิรญัญคัพภะเปนตน.   บทวา  นทีติตฺถานิ 
คนฺตฺวาน อุทก  โอรหุามิห    ความวา   ขาพเจาเขาไปยังทาเปนที่บูชาของ 
แมน้ําคงคาเปนตน      ซึง่ประดิษฐานไวอยางดี     ลงน้ําคือคําลงในน้ํา    ชาํระ 
รางกายเชาเย็น. 
            บทวา   พหูวตฺตสมาทานา  ไดแก    สมาทานวัตรมีอยางตาง ๆ  ๕ 
ประการ  มีเผาผลาญกิเลสดวยตบะเปนตน   ที่ทีฆะเปน  พหู  ก็เพ่ือสะดวกใน 
การแตงฉันท.  บทวา  อฑฺฒ  สีสสฺส  โอลิขึ  ความวา  ขาพเจาโกนศรีษะ. 
ของขาพเจาเสียครึ่งหนึ่ง.    อาจารยบางทานกลาวเน้ือความของบทวา    อฑฺฒ 
สีสสฺส โอลิข ึ วา  เอาปอยผมครึ่งหนึ่งผูกเปนชฎา   อีกครึ่งหนึ่งปลอยสยาย. 
บทวา    ฉมาย  เสยฺย  กปฺเปมิ   ความวา    ขาพเจาเปนผูนอนบนแผนดิน 
ยอมนอนบนพ้ืนดินซึ่งมีประโยชนไมมีระหวาง.       บทวา   รตฺตึ   ภตฺต   น 
ภฺุชิห    ความวา    ขาพเจาเปนผูงดอาหารในเวลากลางคืน    ยอมไมบริโภค 
โภชนาหารในราตรี. 
            บทวา   วิภูสาบณฺฑนรตา    ความวา    ขาพเจาลําบากกายเพราะ 
อัตตกิลมถามุโยคมาเปนเวลานาน   คิดวา   เพราะรางกายลําบากอยางนี้   ความ  
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บริสุทธิ์แหงปญญายอมมีไมได      แตถารางกายเอิบอ่ิมเปนที่ยินดีแหงอินทรีย 
ทั้งหลาย  ความบริสุทธิ์พึงมีได   เมื่อจะอนุเคราะหกายน้ีจึงยินดีในการตกแตง 
และการประดับ   คืนยินดียิ่งในการตกแตงดวยเครื่องตกแตงคือผา   และในการ 
ประดับดวยของหอมและดอกไมเปนตน.     บทวา   นฺหาปนุจฺฉาทเนหิ   จ 
ไดแก     ดวยใหคนอ่ืน ๆ  นวดฟนเปนตนแลวใหอาบนํ้าและขัดสี.     บทวา  
อุปกาสึ   อมิ   กาย     ความวา    อนุเคราะหกายของเรานี้    คือใหอ่ิมหนํา. 
บทวา   กามราเคน   อฏฏิตา   ความวา   ขาพเจาเปนผูมีรางกายแข็งแรงเจริญ 
ถูกกามราคะท่ีกลุมรุมเพราะเหตุไมมีโยนิโสมนสิการครอบงําแลว      คือเบียด- 
เบียนเนือง ๆ. 
            บทวา   ตโต  สทฺธ  ลภิตฺวาน   ความวา   ทําลายพรตที่สมาทาน 
อยางนี้แลว    มีรางกายแข็งแรงเจริญ   เปนผูขวนขวายในการกลาวโตตอบเที่ยว 
ไปในที่นั้น ๆ  หลังจากนั้น   คือเวลาตอมา  ไดรับโอวาทและอนุสาสนในสํานัก 
ของพระมหาโมคคัลลานเถระ   ไดศรทัธา.   บทวา   ทิสฺวา    กาย   ยถาภูต  
ความวา    ขาพเจาเห็นกายของขาพเจานี้ตามความเปนจริง    ดวยมรรคปญญา 
พรอมดวยวิปสสนา  ถอนกามราคะไดทั้งหมดดวยอนาคามิมรรค. บทวา  สพฺเพ 
ภวา  สมุจฉฺนิฺนา  อิจฺฉา  จ  ปตฺถนาป  จ  ประกอบความวา  ตอจากนั้น 
ภพทั้งหลาย   ทั้งท่ีเปนความอยาก    กลาวคือตัณหาในภพปจจุบัน    ทั้งท่ีเปน 
ความปรารถนา  กลาวคือตัณหาในภพตอไป   ขาพเจาตัดไดหมดแลวดวยมรรค 
อันเลิศ.  บทวา  สนฺตึ  ปาปุณึ  เจตโส  ความวา ถึง  คือบรรลุความสงบ 
คือพระอรหัตผล  อยางแนนอน. 
                            จบ  อรรถกถานันทุตตราเถรีคาถา  
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                           ๖.  มิตตากาลีเถรีคาถา๑ 

                 [๔๔๔]  ขาพเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต 
          ดวยศรัทธา  แตเปนผูขวนขวายในลาภสักการะ  เท่ียว 
          ไปดวยเหตุนั้น ๆ    ขาพเจาละประโยชนอันเย่ียมแลว  
          ถือเอาประโยชนอันเลว   อยูในอํานาจของกิเลส   ไม 
          รูประโยชนของความเปนสมณะ    เมื่อขาพเจาน่ังในที่ 
          อยู  ไดเกิดความสังเวชวา  เราเดินทางผิดเสียแลว   ตก 
          อยูในอํานาจของตัณหา  ชีวิตของเรานอย   ถูกชราและ 
          พยาธยิ่ํายี   กายน้ียอมทําลายไปกอน   ไมใชเวลาท่ีเรา 
          จะประมาท     เมื่อขาพเจาพิจารณาเห็นตามความเปน 
          จริงถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของขันธทั้งหลาย 
          จึงไดมีจิตหลุดพนแลว   ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของ 
          พระพทุธเจาแลว. 
                                 จบ  มิตตกาลีเถรีคาถา 
                         อรรถกถามิตตากาฬีเถรีคาถา 
            คาถาวา  สทฺธาย   ปพฺพชิตฺวาน   เปนตน   เปนคาถาของพระเถรี 
ชื่อมิตตากาฬี. 
            แมพระเถรีชื่อมิตตากาฬีองคนี้   ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธ- 
เจาองคกอน ๆ  สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพน้ัน ๆ  ใน 
๑.  อรรถกถาวา  มิตตากาฬีเถรีคาถา.  
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พุทธุปปาทกาลน้ี    เกิดในตระกูลพราหมณ   ในกมัมาสธัมมนิคมแควนกุรุ   รู 
ความแลว   ไดศรัทธาเพราะมหาสติปฏฐานเทศนา  บวชในหมูภิกษุณี  มีความ 
ตองการลาภสักการะ   บาํเพ็ญสมณธรรมเที่ยวไปในท่ีนั้น ๆ ๗  ป   เวลาตอมา 
มีโยนิโสมนสิการเกิดข้ึน   เกิดความสังเวช   เริ่มเจริญวิปสสนา    ไมนานนักก็ 
บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย   พิจารณาการปฏิบัติของตนแลว 
ไดกลาวคาถาเหลาน้ีเปนอุทานวา  
                       ขาพเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตดวย 
         ศรัทธา  แตเปนผูขวนขวายในลาภสักการะ   เที่ยวไป 
         ดวยเหตุนั้น ๆ    ขาพเจาละประโยชนอันเย่ียมแลวถือ 
         เอาประโยชนอันเลว  ตกอยูในอาํนาจของกิเลส   ไมรู 
         ประโยชนของความเปนสมณะ  เมื่อขาพเจาน่ังในที่อยู 
         ไดเกิดความสังเวชวา   เราเดินทางผิดเสียแลว   ตกอยู 
         ในอํานาจของตัณหา   ชีวิตของเรานอย   ถูกชราและ 
         พยาธิย่ํายี   กายน้ียอมทําลายไปกอน   ไมใชเวลาท่ีเรา 
         จะประมาท     เมื่อขาพเจาพิจารณาเห็นตามความเปน 
         จริงถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของขนัธทั้ง 
         หลาย   จึงไดมีจิตหลุดพนแลว   ขาพเจาไดปฏิบัติคํา 
         สอนของพระพุทธเจาแลว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  วจิรึห  เตน  เตน  ลาภสกกฺารอุสฺ- 
สุกา    ความวา   ขาพเจาเปนผูขวนขวาย   คือประกอบแลว   ประกอบท่ัวแลว 
ในลาภและสักการะ      เท่ียวไปดวยเหตุนั้น ๆ     คือดวยเหตุที่เกิดลาภมีกลาว 
พาหุสัจธรรมเปนตน.  
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            บทวา  ริฺจิตฺวา   ปรม   อตฺถ   ความวา ละ คือสละประโยชนสูง 
สุด  มีฌานวิปสสนามรรคและผลเปนตน.  บทวา  หีนมตฺถ   อเสวิห  ความ 
วา    ขาพเจาไดถือเอาประโยชนอันเลว    คือลามก    เพราะเปนอามิสกลาวคือ  
ปจจัยสี่   ดวยการแสวงหาโดยไมแยบคาย.   บทวา  กิเลสา  น  วส  คนฺตวา 
ความวา  ตกอยูในอํานาจของกิเลสทั้งหลาย   มีมานะความถือตัว   มทะความมัว 
เมา  และตัณหาความอยากเปนตน.  บทวา  สามฺตฺถ  นิรชฺชหิ  ความวา 
ขาพเจาไมรู  คือไมทราบหนาที่ของสมณะ. 
            บทวา  นิสินฺนาย  วิหารเก  ความวา  เมื่อขาพเจาน่ังอยูในหองซึ่ง 
เปนที่อยู      ไดเกิดความสังเวช      หากจะถามวา      เกิดความสังเวชอยางไร 
ตอบวา  เกิดความสังเวชวา  เราเดินทางผิดเสียแลว.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา 
อุมฺมคฺคปฏิปนฺนามฺหิ    ความวา   พระศาสนาน้ีก็เพื่อปรินิพพานโดยไมถือ 
มั่นเทาน้ัน    เราบวชในพระศาสนาน้ันแลวไมมนสิการกัมมัฏฐาน  เปนผูปฏิบัติ 
ผิดทางของพระศาสนาน้ัน   บทวา  ตณฺหาย  วสมาคตา  ความวา  ตกอยูใน 
อํานาจของความอยากที่เกิดแตปจจัย. 
            บทวา  อปฺปก   ชวีิต   มยฺห   ความวา   ชีวิตของเรานอย   คือนิด 
หนอยคือเร็ว  เพราะไมมีกําหนดเวลา และมีอันตรายมาก.  บทวา  ชรา  พฺยาธิ  
จ   มทฺทติ   ความวา   ชราและพยาธิยอมย่ํายี   คือบดขยี้กายน้ัน   เหมือนภูเขา 
กลิ้งบดขย้ีไปโดยรอบ.   ปาฐะวา   มทฺทเร   ก็มี.   บทวา   ปุราย   ภิชฺชติ 
กาโย   ความวา   กายน้ียอมทําลายไปขางหนา   ประกอบความวา   เพราะกาย 
นั้นมีการแตกทําลายโดยสวนเดียว   ฉะน้ันจึงไมใชกาลท่ีเราจะประมาท   กาลน้ี  
เวนขณะท้ังแปด   เปนขณะท่ีเกา   ซึ่งไมควรท่ีจะประมาท   พระเถรีนั้นมีความ 
สังเวชดังนี้.  
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            บทวา    ยถาภูตมเวกฺขนฺตี   ความวา   เกิดความสังเวชอยางนี้แลว 
เริ่มเจริญวิปสสนา  พิจารณาตามความเปนจริง  ดวยมนสิการถึงอนิจจลักษณะ 
เปนตน   เพ่ือจะหลีกเลี่ยงคําถามวา พิจารณาอะไร พระเถรีจึงกลาววา  พิจารณา 
ความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปแหงขันธทั้งหลาย      ขาพเจาพิจารณาความเกิด 
และความดับแหงอุปาทานขันธหา    ซึ่งมีประเภทครบหาสิบ   โดยนัยเปนตนวา 
เพราะอวิชชาเกิด   รูปจึงเกิด   ดังน้ี   ดวยอุทยัพยานุปสสนาญาณ  ขวนขวาย 
เจริญวิปสสนา     ไดมีจิตหลุดพนจากกิเลสและภพท้ังหลายโดยประการทั้งปวง 
ตามลําดับมรรค    คือไดเปนผูออกแลวจากภพท้ังสาม    ดวยความเพียรทั้งกาย 
และใจ   และดวยมรรคดวยประการฉะน้ี.   คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวแล. 
                            จบ  อรรถกถามิตตากาฬีเถรีคาถา   
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                                  ๗.  สกุลาเถรีคาถา 
              [๔๔๕]   เมื่อขาพเจาอยูในเรือน  ฟงธรรมของภิกษ ุ
       แลวไดเห็นพระนิพพาน     ซึ่งเปนธรรมปราศจากธุลี 
       เปนเครื่องถึงความสุข   ไมจุติ  ขาพเจาจึงละบุตรธิดา 
       ทรัพยและขาวเปลือก     โกนผมบวชเปนบรรพชิต   
       ขาพเจาเปนสิกขมานาอยู๑  เจริญมรรคเบื้องบน  จึงละ 
       ราคะ  โทสะ  และอาสวะท้ังหลายท่ีต้ังอยูรวมกับราคะ 
       โทสะนั้นได   ขาพเจาอุปสมบทเปนภิกษุณีแลว  ระลึก 
       ชาติกอนได   ชําระทิพยจักษุใหบริสุทธิ์    หมดมลทิน 
       อบรมแลวอยางดี     ขาพเจาเห็นสังขารท้ังหลายเปน 
       อนัตตา   เปนของเกดิแตเหตุ   มอีันทรุดโทรมไปเปน 
       สภาพ   แลวละอาสวะทั้งปวง  เปนผูมีความเย็น   ดับ 
       สนิทแลว.   
                                จบ สกุลาเถรีคาถา 
๑. สิกขมานา  หญิงผูกําลังศึกษา,  สามเณรีผูมีอายุถึง ๑๘ ปแลว  อีก ๒ ปจะครบบวชเปนภิกษุณ ี
ภิกษณุีสงฆสวดใหสิกขาสมมติ  คือตกลงใหสมาทานสิกขาบท ๖ ประการ ตั้งแตปาณาติปาตา 
เวรมณี จนถึง วิกาลโภชนา เวรมณี ใหรักษาอยางเครงครัดไมขาดเลย  ตลอดเวลา ๓ ปเต็ม 
(ถาลวงขอใดขอหนึ่ง  ตองสมาทานต้ังตนไปใหมอีก ๒ ป) ครบ ๒ ป ภิกษณุีสงฆจึงทําพิธี 
อุปสมบทให ขณะท่ีสมาทานสิกขาบท ๖ ประการอยางเครงครัดนี้เรียกวา  นางสิกขมานา.  
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                                 ๗.  อรรถกถาสกุลาเถรีคาถา 
            คาถาวา  อคารสฺมึ   วสนฺตีห    เปนตน    เปนคาถาของพระเถรีชื่อ 
สกุลา.  
            ไดยนิวา  พระเถรีชื่อสกุลาองคนี้เกิดเปนราชธิดาของพระเจาอานันท- 
ราช  ในพระนครหังสวดี    ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามปทุมุตตระ 
เปนภคินีตางพระมารดาของพระศาสดา   มีนามวา นันทา  เธอรูความแลว   วัน 
หน่ึงฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา    เห็นพระศาสดาทรงต้ังภิกษุณีองคหน่ึง 
ในตําแหนงเปนเลิศของภิกษุณีผูมีตาทิพย  เกิดอุตสาหะกระทํากรรมคือการกระ 
ทําท่ียิ่ง  ไดกระทําปณิธานปรารถนาตําแหนงนั้นแมเอง   เธอกระทํากุศลกรรม 
โอฬารมาก    ตลอดชีวิตในอัตภาพนั้นเกิดในเทวโลก     ทองเท่ียวไป ๆ มา ๆ 
อยูในสุคติภูมิทั้งหลายนั่นแล    ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามกัสสปะ 
เกิดในตระกูลพราหมณ  บวชเปนปริพาชก  ถือลทัธิเท่ียวไปผูเดียวเที่ยวไปอยู 
วันหน่ึงเที่ยวภิกขาน้ํามัน  ไดน้ํามันแลว    เอานํ้ามันนั้นทําการบูชาดวยประทีป 
ตลอดคืนยังรุงท่ีเจดียของพระศาสดา    เธอจุติจากอัตภาพนั้นแลวเกิดในสวรรค 
ชั้นดาวดึงส  เปนผูมีทิพยจักษุบริสุทธิ์ดี   ทองเท่ียวอยูในเทวโลกเทาน้ันตลอด 
พุทธันดรหน่ึง ในพุทธุปปาทกาลน้ี  เกิดในตระกูลพราหมณ  กรุงสาวัตถี มีนาม 
วา สกุลา. นางสกุลานั้นรูความแลว  ไดศรัทธาเปนอุบาสิกาในคราวพระศาสดา 
ทรงรับพระวิหารเชตวัน    เวลาตอมาไดฟงธรรมในสํานักของพระเถระขีณาสพ 
องคหน่ึง   เกดิสังเวช  บวชแลวเริ่มเจริญวิปสสนา เพียรพยายามอยูไมนานนักก็ 
ไดบรรลุพระอรหัต   เพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาวไวในอปทานวา๑ 

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๖๔  สกุลาเถรีอปทาน.  
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                   ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตภัทรกัปนี้   พระพชิิตมาร 
        พระนามปทุมุตตระ   ผูทรงรูจบธรรมทั้งปวง  ทรงเปน 
        นายกของโลก   เสด็จอุบัติขึ้นแลว   พระองคเปนบุรุษ 
        อาชาไนย  ประเสรฐิกวาบัณฑิตท้ังหลาย   ทรงปฏิบัติ  
        เพ่ือเกื้อกูล   เพ่ือความสุข    เพ่ือประโยชน    แกสัตว  
        ทั้งปวง  ในโลกกับท้ังเทวโลก   พระองคทรงยศอันเลิศ  
        มีพระสริิ   ทรงมีเกียรติคุณฟุงเฟอง    บูชากันท่ัวโลก 
        มีพระคุณปรากฏไปทุกทิศ  พระองคทรงขามพนความ 
        สงสัย   ทรงลวงเลยความเคลือบแคลง  มีความดําริใน 
        พระหทัยสมบูรณ  ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุด 
        ทรงทําบรรดาท่ียังไมเกิดใหเกิดขึ้น  ทรงเปนนระที่สูง 
        สุด   ตรัสบอกบรรดาท่ียังไมมีใครบอก   ทรงยังธรรม 
        ที่ยังไมเกิดใหเกิด       พระองคทรงเปนนระผูองอาจ 
        ทรงรูแจงมรรคา      ตรัสบอกมรรคา      เปนพระ- 
        พระศาสดาผูฉลาดในมรรคา  ทรงเปนผูฝกที่ประเสริฐ 
        สุดกวานายสารถีทั้งหลาย  ทรงเปนนาถะประกอบดวย 
        พระมหากรุณา   เปนนายกของโลก   ทรงแสดงธรรม 
        ถอนเหลาสัตว   ผูจมอยูในเปอกตมคือกาม   ครั้งน้ัน 
        ขาพเจาเกิดเปนเจาหญิงนันทนา   ในพระนครหังสวดี 
        มีรูปสวย  รวยทรัพย  เปนที่พึงใจ  มีสิริ  เปนราชธิดา 
        ของพระราชาผูใหญพระนามวา  อานันทะ  เปนผูงด- 
        งามอยางย่ิง     เปนพระภคินีตางพระมารดา     แหง  
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        พระพทุธเจา   พระนามวา  ปทุมุตตระ  หอมลอมดวย 
        ราชกัญญาท้ังหลาย  ประดับดวยสรรพาภรณเขาไปเฝา 
        พระมหาวีรเจา  ไดฟงพระธรรมเทศนา  ครั้งนั้น  พระ- 
        ผูรูแจงโลกพระองคนั้น   ทรงต้ังภิกษุณีผูมีทพิยจักษุไว 
        ในตําแหนงอันเลิศ  ในทามกลางบริษัทส่ี   ขาพเจาได 
        ฟงพระพุทธดํารัสนั้นแลว  มีความราเริง  ถวายทานแด  
        พระศาสดา     และบูชาพระสัมพุทธเจาแลวปรารถนา 
        ทิพยจักษุ  ทันใดน้ัน   พระศาสดาไดตรัสกะขาพเจาวา 
        แนะนันทา  เธอจักไดตําแหนงท่ีเธอปรารถนา. 
                ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตภัทรกัปนี้     พระศาสดา 
        พระนามวา  โคตมะ    มีพระสมภพในวงศพระเจา 
        โอกกากราช   จักมใีนโลก  เธอจกัไดเปนธรรมทายาท 
        ของพระศาสดาพระองคนั้น    จกัเปนพระโอรสอันธรรม 
        เนรมิต     จักเปนสาวิกาของพระศาสดา    มีนามวา 
        สกุลา   ดวยกุศลกรรมที่ไดทําไวนั้น    และดวยความ 
        ต้ังใจท่ีแนวแน  ขาพเจาละรางกายมนุษยแลว   ไดไป 
        สวรรคชั้นดาวดึงส   ในภัทรกัปนี ้ พระพุทธเจา  พระ- 
        นามวา  กัสสปะ  ผูเปนเผาพันธุพราหมณ   มียศมาก 
        ประเสรฐิกวาบัณฑิตท้ังหลาย    เสด็จอุบัติขึ้นแลว 
        ครั้งน้ัน   ขาพเจาเปนปริพาชิกา   ถือลัทธิเท่ียวไปผูเดียว 
        เท่ียวภกิขาจาร    ไดน้ํามันมานอยหน่ึง    มีใจผองใส 
        เอาน้ํามนันั้นตามประทีปบูชาพระเจดียชื่อ  สพัพสังวร  
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        แหงพระพุทธเจาผูเปนเลิศ  ของสัตวสองเทา      ดวย 
        กุศลธรรมท่ีไดทําไวนั้น และดวยความต้ังใจท่ีแนวแน 
        ขาพเจาละรางกายมนุษยแลว      ไดไปสวรรคชั้นดาว 
        ดึงส   ดวยอํานาจบุญกรรมนั้น   ขาพเจาเกิดในที่ใด ๆ 
        ประทัปเปนอันมากก็สวางไสวแกขาพเจาผูไปในท่ีนั้น ๆ 
        ขาพเจายอมเห็นสิ่งที่ปรารถนาที่อยูนอกฝา  นอกภูเขา 
        ศิลาไดทะลุปรุโปรง    นี้เปนผลแหงการถวายประทีป  
        ขาพเจามีนัยนตาแจมใส    รุงเรื่องดวยยศ    มศีรัทธา 
        และมีปญญา   นี้เปนผลแหงการถวายประทีป   ในภพ 
        หลังครั้งน้ี   ขาพเจาเกิดในตระกูลพราหมณ    ที่มีทรัพย 
        และขาวเปลือกมากมาย  มหาชนยินดี    พระราชาทรง 
        บชูา  ขาพเจาสมบูรณดวยองคสมบัติทั้งปวง  ประดับ 
        ดวยสรรพาภรณ    ยืนอยูที่หนาตาง   ไดเห็นพระสุคต 
        เสด็จเขาไปในเมือง   ทรงรุงเรื่องดวยยศ   เทวดาและ 
        มนุษยสักการะบูชา  ทรงสมบูรณดวยอนุพยัญชนะ ๘๐ 
        ประการ   ประดับดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ 
        มีจิตเลื่อมใสโสมนัสพอใจบรรพชา   ครั้นไดบรรพชา 
        ไมนานนัก  ก็ไดบรรลุพระอรหัต  เปนผูมีความชํานาญ  
        ในฤทธิแ์ละทิพโสตธาตุ    รูวาระจิตของผูอื่น   เปนผู 
        ปฏบิัติตามสัตถุศาสน    รูปุพเพนิวาสญาณชําระทิพย- 
        จักษุใหหมดจดวิเศษ  ใหอาสวะทั้งปวงส้ินไปแลว   เปน 
        ผูบริสุทธิ์หมดมลทนิดีแลว     ขาพเจาบํารุงพระศาสดา  
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          แลว ไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว  ปลงภาระ 
          อันหนักลงไดแลว     ถอนตัณหาอันนําไปสูภพขึ้นได  
          แลว  กุลบุตรท้ังหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต 
          เพ่ือประโยชนอันใด  ประโยชนอันนั้น    คือ  ธรรมเปน 
          ที่สิ้นสงัโยชนทั้งปวง     ขาพเจาบรรลุแลว      แตนั้น 
          พระผูมีพระภาคเจาผูทรงพระมหากรุณาเปนนระสูงสุด 
          ทรงต้ังขาพเจาไวในตําแหนงเอตทัคคะวา      สกุลา  
          ภิกษณุีเปนเลิศของภิกษุณีผูมทีิพยจักษุทั้งหลาย  ขาพ- 
          เจาเผากิเลสแลว    ถอนภพท้ังหลายไดหมดแลว   ตัด 
          เครื่องผูกพันเหมือนชางพังตัดเชือก  เปนผูไมมีอาสวะ 
          อยู    การมาเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐของขาพเจา 
          เปนการมาดีแลวหนอ     ขาพเจาบรรลุวิชชา  ๓  แลว 
          ไดปฏบิัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว  คุณวเิศษเหลาน้ี 
          คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔  วิโมกข   ๘  อภิญญา  ๖  ขาพเจา 
          ทําใหแจงแลว     ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของพระ- 
          พุทธเจาแลว. 
            ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว    ไดเปนผูสั่งสมความชํานาญในทิพยจักษุ- 
ญาณ  เพราะความเปนผูสรางสมบุญบารมีไวแลว  เพราะเหตุนั้น  พระศาสดาจึง 
ทรงตั้งพระเถรีนั้นไวในตําแหนงเปนเลิศของภิกษุณีผูมีทิพยจักษุทั้งหลาย  พระ- 
เถรีนั้นพิจารณาการปฏิบัติของตน        เกิดปติโสมนัสไดกลาวคาถาเหลาน้ีเปน 
อุทานวา 
                      เมื่อขาพเจาอยูในเรือน    ฟงธรรมของภิกษุแลว 
          ไดเหน็พระนิพพานซ่ึงเปนธรรมปราศจากธุลี      เปน  
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         เครื่องถึงความสุข     ไมจุติ      ขาพเจาจึงละบุตรธิดา  
         ทรัพยและขาวเปลือก    โกนผมบวชเปนบรรพชิต 
         ขาพเจาศึกษาอยู  เจริญมรรคเบื้องบน  จึงละราคะโทสะ 
         และอาสวะท้ังหลาย  ที่ต้ังอยูรวมกับราคะโทสะน้ันได 
         ขาพเจาอุปสมบทเปนภิกษุณีแลว    ระลึกชาติกอนได 
         ชําระทพิยจักษุใหบริสุทธิ์    หมดมลทิน   อบรมแลว 
         อยางดี   ขาพเจาเห็นสังขารท้ังหลายเปนอนัตตา  เปน 
         ของเกดิแตเหตุ  มีอนัทรุดโทรมไปเปนสภาพ  แลวละ 
         อาสวะท้ังปวง  เปนผูมีความเย็น   ดับสนิทแลว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อคารสฺมึ   วสนฺตีห   ธมมฺ  สุตฺวาน 
ภิกฺขุโน   ความวา    เม่ือกอน    ขาพเจาอยูทามกลางเรือน    ฟงธรรมกถาที่  
บรรลุอริยสัจ  ๔  ในสํานักของภิกษุผูทําลายกิเลสแลวองคหน่ึง.  บทวา  อทฺทส 
วิรช   ธมฺม  นิพฺพาน   ปทมจฺจุต  ความวา ไดเห็น  คือเห็นแลวซ่ึงธรรม 
กลาวคือที่ไดชื่อวา   วิรชะ  ปราศจากธุลี   เพราะไมมีธุลีคือราคะเปนตน    วา 
นิพพานะ  ไมมีกิเลสเครื่องรอยรัด   เพราะเปนธรรมออกจากวานะกิเลสเครื่อง 
รอยรัด   วาปทะ   เปนเครื่องถึง     เพราะเปนเหตุใหบรรลุความสุข   วาอัจจุตะ 
ไมจุติเพราะไมมีการเคลื่อน     ดวยธรรมจักษุกลาวคือทัสสนะท่ีประดับดวยนัย  
ต้ังพัน. 
            บทวา   สาห  ความวา   ขาพเจาน้ันเปนพระโสดาบันโดยประการดัง 
กลาวแลว.   บทวา   สิกฺขมานา   อห  สนฺตี      ความวา      ขาพเจายังเปน 
สิกขมานาอยูนั่นแล  บวชเม่ืออายุยังไมครบ.  บทวา  ภาเวนฺตี  มคฺคมฺชส 
ความวายังทางคือมรรคเบ้ืองบนใหเกิดข้ึนแตการปฏิบัติมัชฌมิาปฏิปทา. บทวา  
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ตเทกฏเ   จ   อาสเว   ความวา  ไดละ  คือตัดขาดซ่ึงอาสวะท้ังหลาย  ที่ต้ัง 
อยูรวมกันโดยเกิดพรอมกับราคะและโทสะท้ังหลาย และที่ต้ังอยูในฐานเดียวกัน 
กับการละซึ่งจะตองทําลายดวยอนาคามิมรรค.  
            บทวา   ภิกขฺุนี   อปุสมฺปชฺช   ความวา    เม่ืออายุครบแลว   อุป- 
สมบทเปนภิกษุณี.  บทวา  วมิล  ไดแก  มีมลทินไปปราศแลว    เพราะหลุด 
พนจากอุปกิเลสทั้งหลายมีอภิชฌาเปนตน.    บทวา   สาธุ  ไดแก   อบรมแลว 
โดยเคารพ   คือโดยชอบนั่นแล.  อีกอยางหน่ึง  เชื่อมความวา  ชําระทิพยจักษุที่ 
สัตบุรุษท้ังหลายมีพระพุทธเจาเปนตนอบรมแลว     คือใหเกิดแลว. 
            บทวา   สงฺขาเร  ไดแก   สังขารท่ีเปนไปในภูมิ  ๓.   บทวา   ปรโต 
ไดแก   โดยเปนอนัตตา.     บทวา   เหตุชาเต    ไดแก    เกิดข้ึนเฉพาะหนา. 
บทวา   ปโลกิเต   ความวา   เห็นสังขารท้ังหลายมีอันทรุดโทรมไป  เปนสภาพ 
เปอยเนา    ดวยปญญาจักษุ.     บทวา  ปหาสึ   อาสเว   สพฺเพ  ความวา 
ขาพเจาละอาสวะท้ังหมดท่ียังเหลือ    คือทําใหสิ้นไป  ดวยอรหัตมรรค.   คําท่ี 
เหลือมีนัยดังกลาวแลวแล. 
                              จบ  อรรถกถาสกุลาเถรีคาถา 
                                   ๘.  โสณาเถรีคาถา 
                    [๔๔๖]  พระโสณาเถรีกลาวคาถาอุทานวา 
                      ขาพเจาตลอดบุตร  ๑๐ คน  ในเรือนรางคือรูปน้ี 
          เพราะเหตุนั้น    จึงชราทุพพลภาพ   เขาไปหาภิกษุณี.  
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                     ภิกษุณีนั้น  แสดงธรรมคือขันธอายตนะและธาตุ 
         ขาพเจาฟงธรรมนัน้แลว  ก็โกนผมบวช    ขาพเจาน้ัน 
         ศึกษาอยู  ก็ชําระทิพยจักษุใหบรสิุทธิ์   ขาพเจารูปุพเพ-  
         นิวาสญาณ   รูขันธที่อาศัยอยูในชาติกอน   และเจริญ 
         อนิมิตตสมาธิ  มีจติต้ังมั่นดี   มอีารมณเดียว  มีวิโมกข 
         เกิดขึ้นในลําดับ    ไมยึดมั่น  ดับสนิท.  
                  ปญจขันธ    ขาพเจากําหนดรูแลว   มมีูลรากอัน 
         ขาดแลว  ดํารงอยู  นาตําหนิความชราที่นาชัง   บัดน้ี 
         ไมมีการเกิดอีก. 
                           จบ  โสณาเถรีคาถา 
                       ๘.  อรรถกถาโสณาเถรีคาถา 
            คาถาวา  ทส ปุตฺเต   วิชายิตฺวา  เปนตน    เปนคาถาของพระโสณา 
เถรี. 
            พระเถรีแมรูปนี ้      ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ  ก็ 
บังเกิดในเรือนของครอบครัว  กรุงหังสวดี   รูเดียงสาแลว   วันหนึ่งฟงธรรมใน 
สํานักพระศาสดา  เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณี  ผูปรารภความเพียร  ก็ทํา 
กุศลใหยิ่งยวดข้ึนไป  แมตนเอง  ก็ปรารถนาตําแหนงน้ัน   ทําบุญจนตลอดชีวิต  
จุติจากภพนั้นแลว   เวียนวายไปในเทวดาและมนุษยถึงแสนกัป   ในพุทธปุปาท- 
กาลน้ี      ก็บงัเกิดในเรือนของครอบครัว    กรุงสาวัตถี      เติบโตเปนสาวแลว 
ก็ไดสามี  มบีุตรธิดา  ๑๐ คน ใคร ๆ กร็ูจักวา  ผูมีบุตรมาก  เมื่อสามีบวช   นาง  
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ก็ใหบุตรธิดาซึ่งเติบโตเปนหนุมสาวอยูครองเรือน    จัดแบงทรัพยทั้งหมดมอบ 
ใหบุตรทั้งหลาย   ไมขยักทรัพยอะไร ๆ ไวสําหรับตัวเลย  บุตรและภริยาของบุตร 
บํารุงนางได ๒-๓ วันก็ดูหม่ิน  นางคิดวา  ประโยชนอะไรท่ีเราจะอยูในเรือน 
ที่บุตรพวกน้ีของเราดูหม่ินแลว   จึงเขาไปหาภิกษุณีขอบวช    ภิกษุณีทั้งหลาย 
ก็ใหนางบวช       นางไดอุปสมบทแลวคิดวา   เราบวชเมื่อแก   พึงไมประมาท 
เมื่อทําวัตรปฏิบัติแกภิกษุณีทั้งหลาย   คิดวา  เราจักทําสมณธรรมตลอดคืนยังรุง  
ก็เอามือขางหน่ึงจับเสาตนหน่ึงใตปราสาท     ไมละเสานั้นทําสมณธรรม    แม 
เมื่อเดิน  คิดวา  ศีรษะของเราไมพึงชนที่ตนไมเปนตนแหงใดแหงหนึ่งในท่ีมืด 
แลวเอามือขางหน่ึงจับตนไม   ไมละตนไมนั้น    ทําสมณธรรม.   นับต้ังแตนั้นมา 
นางก็ไดปรากฏชื่อเสียง  เพราะเปนผูปรารภความเพียร.  พระศาสดาทรงเห็นวา 
นางมีญาณแกกลา      ประทับในพระคันธกุฎีแผพระรัศมีไป     แสดงพระองค 
ประหน่ึงวาประทับนั่งตอหนา    ไดตรัสพระคาถาวา 
                      ผูเห็นธรรมสูงสุด    มีชวีิตเปนอยูวันเดียว    ยัง 
          ประเสริฐกวาผูไมเห็นธรรมสูงสุด     มีชีวิตเปนอยูต้ัง  
          รอยป. 
            จบพระคาถา  นางก็บรรลุพระอรหัต  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาวไวใน 
อปทานวา๑  
                      พระชินพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ    ผูถึงฝง 
          แหงสรรพธรรม  ทรงเปนผูนํา   เสด็จอุบัติในแสนกัป 
          นับแตกัปนี้ไป. 
                 ครั้งน้ัน   ขาพเจาเกิดในครอบครัวเศรษฐี    มีสุข 
          แตงตัวนารัก     เขาเฝาพระมุนีผูประเสริฐ     ฟงพระ- 
          มธุรวาจา. 
๑.  ขุ  ๓๓/ขอ  ๑๖๖  ภัททกาปลานีเถรีอปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 164 

                   พระชินพุทธเจาทรงยกยองภิกษุณีรูปหนึ่งวาเปน 
        เลิศของภิกษุผูปรารภความเพียร.      ขาพเจาไดยิน 
        พระดํารัสแลวก็ยินดีดวย      กระทําสักการะแดพระ- 
        ศาสดา  ถวายอภิวาทพระสัมพุทธเจา  ปรารถนาตําแหนง 
        นั้น.  
                 พระมหาวีระพุทธเจาทรงอนุโมทนาวา   ขอความ 
        ปรารถนาของเจาจงสําเร็จเถิด  ในแสนกัปนับแตกัปนี้ 
        พระพทุธเจาพระนามวา   โคดม  ทรงสมภพในราชสกุล  
        พระเจาโอกกากราช  จักทรงเปนศาสดาในโลก  เจาจัก 
        เปนโอรสาทายาทในธรรมของพระองค  ถูกเนรมิตโดย 
        ธรรม  จักเปนสาวิกาของพระศาสดา  มีนามวาโสณา. 
                 ขาพเจาฟงพระพุทธดํารัสนั้นแลว      ยนิดีมีจิต 
        เมตตา    บํารุงพระชินพุทธเจาผูนําพิเศษดวยปจจัย   ๔ 
        จนตลอดชีวิตในครั้งน้ัน. 
                 ดวยธรรมที่ทาํดีนั้น    และดวยการต้ังใจไวชอบ 
        ขาพเจาละความเปนมนุษยแลวก็ไปสวรรคชั้นดาวดึงส. 
                 บดัน้ีภพสุดทาย  ขาพเจาเกิดในครอบครัวเศรษฐี   
        ที่มั่งค่ัง  รุงเรือง  มทีรัพยมาก   ในกรุงสาวัตถีราชธานี. 
                 เมื่อขาพเจาเติบโตเปนสาว  ก็ไปมีสาม ี  ใหกําเนิด 
        บุตรถึง  ๑๐  คน  โดยเฉพาะอยางย่ิงลวนแตรูปรางสะสวย   
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                   บุตรเหลาน้ันทุกคน   อยูในความสุขเปนที่โปรด 
        ปรานของบิดามารดา   แมผูมใิชมิตรก็ยังชอบใจ   จะ 
        ปวยกลาวไปไยวา    บุตรเหลาน้ันจะเปนที่รักของขาพ- 
        เจาสักเพียงไร    ทั้งท่ีขาพเจาไมปรารถนา  สามีของ 
        ขาพเจาอันบุตรท้ัง  ๑๐ คน    หอมลอมแลว  ก็บวชใน 
        พระศาสนาของพระพุทธเจาผูทรงเปนเทพแหงเทพ.  
                 ครั้งน้ัน   ขาพเจาลําพังคนเดียวก็คิดวา  ขาพเจา  
        ถูกสามแีละบุตรสลัดแลว   แกเฒาและยากไร   ไมควร 
        จะมีชีวติอยู    จําจะไปท่ีอารามซ่ึงสามีของขาพเจาอยู 
        ขาพเจาคิดอยางน้ีแลว   ก็ออกบวช. 
                 แตนั้น   ภิกษณุีทั้งหลาย   ก็ปลอยขาพเจาไวแตผู 
        เดียวในสํานักภิกษุณ ี สั่งใหขาพเจาตมน้ําไว  ครั้งน้ัน 
        ขาพเจาเอานํ้ามาใสในหมอเล็กวางท้ิงไว  แลวน่ังอยู 
        แตนั่น    ขาพเจาก็เริ่มต้ังความเพียรทางจิต  เห็นขันธ 
        ทั้งหลายเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนตัตา ทําอาสวะทั้งหมด 
        ใหสิ้นไป  ไดบรรลพุระอรหัต. 
                ครัง้น้ัน  ภิกษณุทีั้งหลายกลับมาถามหาถึงนํ้ารอน 
        ขาพเจาก็อธิษฐานเตโชธาตุ  ทํานํ้าใหรอนไดฉบัพลัน 
        ภิกษุณีเหลาน้ันอัศจรรยใจ   ก็ทูลเรื่องน้ันถวาย  พระ- 
        ชินพุทธเจาผูประเสริฐ.  
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                     พระโลกนาถทรงทราบแลวก็ทรงยินดี   ไดตรัส 
        พระคาถาวา  ผูปรารภความเพียรไวมั่นคง นีช้ีวิตเปน 
        อยูวันเดียว  ประเสริฐกวาผูเกียจคราน    มีความเพียร 
        เลวถึงจะมีชีวิตเปนอยูต้ังรอยป.  
                พระมหาวีระพุทธเจา     ทรงใหขาพเจายินดีใน 
        การปฏบิัติดี   พระมหามุนีพระองคนั้น    ก็ตรัสยกยอง 
        ขาพเจาวา    เปนเลิศของภิกษุณีผูปรารภความเพียร 
                กิเลสท้ังหลายขาพเจาก็เผาเสียแลว    ภพทุกภพ 
        ขาพเจาก็ถอนเสียแลว       ขาพเจาตัดเครื่องผูกไดขาด 
        ดุจชางตัดเครื่องผูกขาดแลวฉะนั้น  ไมมีอาสวะอยู. 
                ขาพเจามาดีแลวหนอ  ในสํานักพระพุทธเจาผู 
        ประเสรฐิสุด   วชิชา ๓ ขาพเจาก็บรรลุแลว  คําส่ังสอน 
        ของพระพุทธเจาขาพเจาก็ทําเสร็จแลว. 
                ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข  ๘  อภิญญา  ๖  ขาพเจา 
        ก็ทําใหแจงแลว  คําสั่งสอนของพระพุทธเจา    ขาพเจา 
        ก็ทําเสรจ็แลว. 
            ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงสถาปนาภิกษุณีทั้งหลายไวใน 
ตําแหนงเอตทัคคะตามลําดับ  จึงไดทรงสถาปนาพระโสณาเถรีนั้นไวในตําแหนง 
เอตทัคคะเปนเลิศของภิกษุณีผูปรารภความเพียร     พระเถรีนั้น   พิจารณาการ 
ปฏิบัติของตน   จึงกลาวคาถาเหลาน้ันเปนอุทานวา 
                    ขาพเจาคลอดบุตร ๑๐ คน  ในเรือนรางคือรูปน้ี 
        เพราะเหตุนั้น    จึงชราทุพพลภาพ  เขาไปหาภิกษุณี.  
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                      ภิกษุณีนั้น   แสดงธรรมคือขันธ   อายตนะและธาตุ 
        ขาพเจาฟงธรรมนั้นแลว   ก็โกนผมบวช   ขาพเจาน้ัน 
        ศึกษาอยู ก็ชําระทิพยจักษุใหบรสิุทธิ์   ขาพเจารูปุพเพ- 
        นิวาสญาณ   รูขันธทีอ่าศัยอยูในชาติกอน   และเจริญ  
        อินมิตตสมาธิ   ก็มจีิตต้ังมั่นดี  มีอารมณเดียว  มีวิโมกข 
        เกิดขึ้นในลําดับ  ไมยดึมั่น  ดับสนทิ.  
                  ปญจขันธ   ขาพเจากําหนดรูแลว   มมีูลรากอัน 
        ขาดแลว   ดํารงอยู  นาตําหนิความชราที่นาชัง  บัดนี ้
        ไมมีการเกิดอีก. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  รปูสมฺจจเย ไดแก  ในเรือนราง  กลาว 
คือรูป.  ความจริง  รูป  ศพัทนี้  มาในรูปายตนะ   ในบาลีวา  จกฺขฺุจ  ปฏิจจฺ 
รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิฺาณ     อาศัยจักษุและรูป  จักขุวิญญาณจึง 
เกิดดังน้ีเปนตน,   มาในรูปขันธ   ในบาลีวา  ยงฺกิฺจิ   รูป   อตีตานาคต- 
ปจฺจุปฺปนฺน  รูปอยางใดอยางหนึ่ง   ที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบันดังนี้เปนตน. 
มาในสภาวะ  ในบาลีวา  ปยรูเป   สาตรูเป  รชฺชติ   ยอมกําหนัดในปยรูป 
สาตรูป  ดังนี้เปนตน.   มาในอายตนะคือกสิณ  ในบาลีวา  พหิทฺธา  รูปานิ 
ปสฺสติ   เห็นรูปในภายนอก   ดังน้ีเปนตน.  มาในรูปฌาน  ในบาลีวา  รูป 
รูปานิ  ปสฺสติ  ผูมีรูปเปนอารมณยอมเห็นรูปทั้งหลายดังนี้เปนตน.    มาใน 
รูปกาย  ในบาลีวา   อฏ ิฺจ  ปฏิจฺจ  นหารฺุจ  ปฏิจฺจ   มสฺจ  ปฏิจฺจ 
จมฺมฺจ  ปฏจิฺจ   อากาโส  ปริวาริโต   รูปนฺเตฺวว   สงฺขย  คจฺฉติ 
อากาศอาศัยกระดูก เอ็น เนื้อ หนังหอมลอม ก็นับวาเปนรูปทั้งนั้นดังน้ีเปนตน. 
แมในท่ีนี้    ก็พึงเห็นความในรูปกายเทาน้ัน.   แมสมุสฺสยศัพทก็เปนปริยายของ  
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รางแหงกระดูกทั้งหลาย  สมุสฺสยศัพทมาในปริยายแหงรางกระดูก   ในบาลวีา 
ติสตสมุสฺสยา  เพราะรางแหงกระดูกสามรอยชิ้นดังน้ีเปนตน.     มาในสรรีะ 
ในบาลีวา   อาตุร  อสุจึ  ปูตึ  ปสฺส  นนฺเท   สมุสฺาย   ดูกอนนันทา 
เจาจงดูสรีระ  ที่อาดูรเดือดรอน  ไมสะอาด   เปอยเนา  ดังนี้เปนตน.   แมใน 
ที่นี้ก็พึงเห็นความในสรีระเทาน้ัน.    ดวยเหตุนั้น      พระเถรีจึงกลาววา    รปู- 
สมุสฺสเย    แปลวา    ในรางกลาวคือรูป    อธิบายวาในสรีระ.     บทวา  
อสฺมึ  รูปสมสฺุสเย  ประกอบความวา  ต้ังอยูในรางคือรูปนี้   ไดแกอาศัยรูป 
กายท่ีคลอดบุตร  ๑๐ คน.  บทวา  ตโต   แปลวา   เพราะเหตุที่คลอดบุตร  ๑๐ 
คนนั้น.   จรงิอยู    นางเลยปฐมวัยไปแลว     จึงตลอดบุตรทั้งหลาย    นางจึงมี 
สรีระออนกําลังลง  และคร่ําคราเพราะชรา  มาโดยลําดับ.   ดวยเหตุนั้นพระเถร ี
จึงกลาววา  ตโตห  ทุพฺพลา  ชิณฺณา  เพราะเหตุนั้น    ขาพเจาจึงออนกําลัง 
ชราลง. 
            บทวา   ตสฺสา   แปลวาน้ัน    อีกอยางหนึ่ง    แปลวาในที่ใกลขาพเจา 
นั้น.  อีกอยางหน่ึง    บทวา  ตสฺสา    เปนฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถตติยาวิภัตติ 
ความวาอันขาพเจาน้ัน.   บทวา   สิกฺขมานาย  ไดแก   ศึกษาสิกขาแมทั้ง ๓. 
            บทวา   อนนิตราวิโมกฺขาสึ   ความวา    ขาพเจามีวิโมกขเกิดข้ึนใน 
ลําดับแหงอรหัตมรรค.  จริงอยู   แมวิโมกข  ๘   เปนตนวา   ผูมีรูปเปนอารมณ 
ยอมเห็นรูป  หาชื่อวาวิโมกขในลําดับไม.    ความจริง    ผลวิโมกขที่บรรลุใน 
ลําดับแหงมรรคแมเปนไปอยูในเวลาเขาผลสมาบัติ     ก็อาศัยผลสมาบัตินั้นชื่อ 
วาอนันตรวิโมกข    เพราะเกิดข้ึนพรอมในลําดับแหงมรรคแรก    [โสดาปตติ 
มรรค]  นั่นแล. เหมือนอยางมรรคสมาธิ  ทานก็เรียกวา อานันตริกสมาธิฉะน้ัน. 
บทวา    อนปุาทาย  นิพฺพุตา   ไดแก    ขาพเจาไมยึดบรรดาอารมณมีรูป 
เปนตน    แมไร ๆ  ดับสนทิ   เพราะดับกิเลสเด็ดขาด.  
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            พระเถรีครั้นชี้แจงวิชชา  ๓  อยางนี้แลว       เมื่อจับยอดโดยอรหัตผล 
อุทานแลว   บัดนี้  เม่ือจะติเตียนสรีระที่ถูกชราเบียดเบียนเปนเวลาชานาน  เพ่ือ 
ชี้แจงความท่ีสรีระนั้น  พรอมดวยวัตถุลวงเลยไปแลว   จึงกลาวคาถาสุดทายวา 
ปฺจกฺขนฺธา    ปริฺาตา   เปนตน.      บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา      ธ ิ
ตวตฺถุ    ชเร   ขมฺเม   ความวา  นาตําหนิติเตียนความชรา  ทีช่ั่วตํ่าทรามสําหรับ 
ทาน  เพราะทําอวัยวะใหหยอนยานเปนตน.   บทวา      ปตฺถิทานิ     ปุนพฺภโว 
อธิบายวา   เพราะฉะนั้น  ทานถูกเราลวงเลยครอบงําไวแลว.  
                                จบ  อรรถกถาโสณาเถรีคาถา 
                           ๙.  ภัททากุณฑลเกสาเถรีคาถา 
          [๔๔๗]  พระภัตทากุณฑลเกสาเถรีกลาวคาถาอุทานวา 
                     แตกอน    ขาพเจาถอนผม    อมมูลฟน     มีผา 
          ผืนเดียวเท่ียวไป รูในส่ิงท่ีไมมีโทษวามีโทษ  และเห็น 
          ในส่ิงที่มีโทษวาไมมีโทษ. 
                ขาพเจาออกจากที่พักกลางวัน       ก็ไดพบพระ 
          พุทธเจา    ผูไมมีกเิลสดุจธุลี   อันหมูภิกษุแวดลอมที่ 
          ภูเขาคิชฌกูฏ    จึงคุกเขาถวายบังคม    ทําอัญชลีตอ 
          พระพกัตร  พระองคตรัสกะขาพเจาวา   ภัททา   จงมา 
          พระดํารัสสั่งน้ัน       ทําความหวังของขาพเจาใหสําเร็จ 
          สมบูรณ.  
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                       ขาพเจาจาริกไปท่ัวแควนอังคะ   มคธะ  กาสี  และ 
          โกสละบริโภคกอนขาวของชาวบานมา   ๕๐  ป    ไม 
          เปนหนี้  [ไมเปนอณิบริโภค]. 
                 ทานอุบาสกผูใด    ถวายจีวรแตขาพเจาภัททาผู 
          หลุดพนจากกิเลสเครื่องรอยรัดทุกอยางแลว       ทาน 
          อบุาสกผูนั้น    ประสบบุญเปนอันมากหนอ.  
                   จบ  ภัททากุณฑลเกสาเถรีคาถา 
               ๙.  อรรถกถาภัททากุณฑลเกสาเถรีคาถา 
            คาถาวา  ลูนเกสี     ปงฺกธร ี   เปนตน    เปนคาถาของพระภัททา 
กุณฑลเกสาเถรี. 
            พระเถรีแมรูปนี ้    ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา     ปทุมุตตระ 
ก็บังเกิดในเรือนของครอบครัว   กรุงหังสวดี   รูเดยีงสาแลว    วันหน่ึงฟงธรรม 
ในสํานักพระศาสดา   เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหนึ่งไวในตําแหนง 
เอตทัคคะ   เปนเลิศของภิกษุณีผูเปนขิปปาภิญญาตรัสรูเร็ว    จึงทํากุศลใหยิ่ง 
ยวดข้ึนไป  ปรารถนาตําแหนงนั้น  ทําบุญจนตลอดชีวิต   เวียนวายอยูในเทวดา 
และมนุษยถึงแสนกัป   ครั้งพระพุทธเจาพระนามวากัสสป   ก็เปนพระราชธิดา 
ระหวางพระพ่ีนองนาง ๗ พระองค         ในพระราชมณเฑียรของพระเจากาสี 
พระนามวา  กิกิ  สมาทานศีล ๑๐  ประพฤติโกมารีพรหมจรรยอยูถึง ๒๐,๐๐๐ ป 
สรางบริเวณท่ีอยูของพระสงฆ   ทองเทียวอยูในฝายสุคติเทาน้ันตลอดพุทธันดร  
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หน่ึง  มาในพุทธุปปาทกาลน้ี   บังเกิดในครอบครัวเศรษฐีกรุงราชคฤหมีชือ่วา  
ภัททา.  นางมีบริวารมาก เติบโตเปนสาวแลว  เห็นโจรชื่อสัตตุกะ  บุตรปโุรหิต 
ในพระนครนั้นนั่นเองทางหนาตาง ซึ่งถูกเจาหนาท่ีนครบาลจับตัว  ในความผิด 
มหันตโทษ   พรอมท้ังของกลาง   กําลงัควบคุมตัวมายังท่ีประหาร  เพ่ือฆาให 
ตายตามพระราชอาชญา  มีจิตปฏิพัทธ  ก็นอนควํ่าหนาบนท่ีนอน   คร่ําครวญ 
วา  ถาเราไดเขา  จึงจะมีชีวิตอยู   ถาไมไดก็จักตายเสีย. 
            บิดาของนางรักนางมาก  เพราะมีธิดาคนเดียว   จึงติดสินบนพันกหา- 
ปณะ ใหเจาหนาท่ีปลอยโจร  ดวยอุบายใหแตงตัวประดับดวยเครื่องประดับทุก 
อยาง  สงตัวในรูปยังปราสาท  สวนนางภัตทา   มคีวามปรารถนาบริบูรณแลว 
ก็ประดับดวยเครื่องอลังการเสียจนเกินไป    ปรนนิบัติสัตตุกโจรนั้น.    ลวงไป 
๒-๓ วัน       สัตตุกโจรก็เกิดโลภในเครื่องอลังการเหลาน้ัน       กลาวกะนางวา 
ภัตทาจา    พ่ีพอถูกเจาหนาท่ีนครบาลจับได    ก็บนเทวดาซึ่งสิงสถิตย ณ เขา 
ทิ้งโจรไววา    ถาพ่ีรอดชวิีต     ก็จักนาํเครื่องพลีกรรมไปเซนสรวงทาน   นอง 
ทานชวยจัดเครื่องพลีกรรมสําหรับเทวดานั้นดวยเถิด.   นางคิดวาจักทําใจเขาให 
เต็ม    จึงจัดเตรียมเครื่องพลีกรรม    ประดับประดาดวยเครื่องอาภรณทุกอยาง 
ข้ึนยานคันเดียวกันไปกับสามี   มุงหมายจักทําพลีกรรมแกเทวดา   เริ่มข้ึนไปยัง 
เขาทิ้งโจร. 
            สัตตุกโจรคิดวา    เมื่อข้ึนไปกันทั้งหมด   เราก็จักยึดอารมณของหญิง 
ผูนี้ไมได     จึงพักปริวารชนไวที่ตรงนั้นนั่นเอง     ใหนําไปเฉพาะภาชนะใส 
เครื่องพลีกรรมน้ันเทาน้ัน     เมื่อข้ึนไปยังภูเขา    ก็มิไดพูดวาจาที่นารักกับนาง 
เลย   นางก็รูถึงความประสงคของเขาโดยอาการเคลื่อนไหวเทานั้น     สัตตุกโจร 
เริ่มลายโจรกลาววา  ภัตทา   เจาจงเปลื้องผาหมของเจาออกหอเครื่องประดับที่   
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ติดตัวเจาเด๋ียวน้ี.   นางกลาววา   นายทาน    ขาพเจามีความผิดอะไรเลา   เขา 
กลาววา  หญงิโง   ทําไมหนอเจาจึงเขาใจขาวามาทําพลีกรรม   ความจริง   ขา 
มาเพ่ือยึดอาภรณของเจา      โดยอางการพลีกรรมตางหากเลา.      นางกลาววา 
นายทาน  เครื่องประดับเปนของใคร   ตัวขาพเจาเปนของใครกันคะ.  เขากลาว 
วา   ขานะ  ไมรูจักการจําแนกอยางนี้ดอกนะ.   นางกลาววา   เอาเถิด  นายทาน  
ขอทานโปรดชวยทําความประสงคของขาพเจาอยางหน่ึงใหเต็มดวยเถิด   โปรด  
ใหขาพเจาไดกอดนายทานทั้งยังแตงเครื่องประดับอยูดวยนะคะ       เขาก็รับคํา. 
นางรูวาเขารับคําแลว     ก็ทําประหน่ึงวา    กอดขางหนาแลวกอดขางหลัง  ไดที 
ก็ผลักโจรตกเขาขาด  โจรน้ัน  ก็ตกลงแหลกละเอียดเปนจุรณวิจุรณไป.    เทวดา 
ที่สิงสถิตยอยูที่เขาเห็นเหตุการณนาอัศจรรยที่นางทําแลว   เมื่อจะประกาศความ 
ที่นางเปนคนฉลาด  จึงไดกลาวคาถาเหลาน้ันวา 
                   มิใชแตบรุุษจะเปนบัณฑิตไดในที่ทุกสถาน  แม 
        สตรีมีปญญาเห็นประจักษ  ก็เปนบัณฑิตไดในที่นั้น ๆ. 
               มิใชแตบุรุษจะเปนบัณฑิตไดในท่ีทุกสถาน  แม 
        สตรีที่คิดความไดฉับพลัน  ก็เปนบัณฑิตได. 
            ลําดับนั้น    นางภัททาคิดวา    โดยวิธีการอยางนี้เราก็กลับบานไมได 
จําเราจะไปเสียจากที่นี่แลวบวชเสียสักอยาง    จึงไปยังอารามของนิครนถ  ขอ 
บวชเปนนิครนถ.  นิครนถเหลาน้ัน  กลาวกะนางวา   การบรรพชาจะมีไดดวย 
การกําหนดอันไรเลา.  นางกลาววา อันใดเปนสูงสุดแหงบรรพชาของทาน  ขอ 
ทานโปรดกระทําอันนั้นเถิด.   นิครนถเหลาน้ันกลาววา    ดลีะ  แลวกช็วยกัน 
ถอนผมของนางดวยเสี้ยนตาลใสใหนางบวช.      ผมท่ีงอกข้ึนมาอีก    ก็เวียนเปน 
ลอนงอกข้ึนมา  นับแตนั้นมา  นางก็เกิดมีชื่อวา  กณุฑลเกสา.    นางเลาเรียน  
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ลัทธิสมัยและทางแหงวาทะท่ีควรเรียนในสํานักนิครนถนั้น      ก็รูวาคนเหลาน้ันรู 
กันเทาน้ี  วิเศษยิ่งกวานี้ไมมี ก็หลีกออกไปจากสํานักนั้น  ไปในท่ี ๆ มีบัณฑิต   
เลาเรียนศิลปความรูของบัณฑิตเหลาน้ัน     มองไมเห็นใครที่สามารถจะพูดดวย 
กับคน  เขาไปตามนิคมใด ๆ  ก็กองทรายไวใกลประตูคานนิคมน้ัน  ๆ  วางก่ิง 
หวาไวบนกองทรายนั้น  ใหสัญญาณแกพวกเด็กที่ยืนอยูใกล ๆ วา  ผูใดสมารถ 
จะยกวาทะของเราได    ผูนั้นก็จงเหยียบกิ่งหวานี้    แลวก็ไปท่ีอยู   เมื่อกิ่งหวา 
วางอยูอยางนั้น ๗ วัน  นางก็จะถือกิ่งหวาน้ันหลีกไป.  
            สมัยน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาของเรา  เสด็จอุบัติในโลก  ทรงประกาศ 
พระธรรมจักรอันประเสริฐ    ทรงอาศัยกรุงสาวัตถีโดยลําดับ  ประทับ อยู ณ 
พระเชตวัน    แมนางกุณฑลเกสา  ก็ทองเท่ียวไปในตามนิคมราชธานีทั้งหลาย 
โดยนัยที่กลาวแลว     ถึงกรุงสาวัตถีวางกิ่งหวาลงบนกองทราย     ใกลประตู 
พระนคร  ใหสัญญาณแกพวกเด็ก ๆ  แลวก็เขาไปยังกรุงสาวัตถ,ี  
            ครั้งน้ัน  ทานพระธรรมเสนาบดีเขาไปพระนครลําพังผูเดียว   เห็นกิง่ 
ไมนั้น    ประสงคจะยํ่ายีวาทะ   จึงถามพวกเด็ก ๆ วา  เหตุไร   กิ่งไมนี้จึงถูก 
รางไวอยางนี้.  พวกเด็กก็บอกความขอน้ัน.  พระเถระกลาววา  ถาเปนเชนนั้น 
พวกเจาจงชวยกันเหยียบกิ่งไมนี้เถิด.  พวกเด็กก็พากันเหยียบกิ่งไมนั้น. 
            นางกุณฑลเกสาฉันอาหารเสร็จแลว      กอ็อกจากนคร  เห็นกิ่งไมถูก 
เหยียบ  จึงถามวาใครเหยียบ  ทราบวาพระเถระใหเหยียบ  คิดวา  วาทะที่ไม 
มีตนเขาขางไมงาม  จึงเที่ยวไปจากถนนหนึ่งสูอีกถนนหนึ่ง  โฆษณาวา   ทาน 
ทั้งหลายโปรดดูวาทะของขาพเจากับพระสมณะศากยบุตรเถิด   ถูกมหาชนหอม 
ลอมแลว   เขาไปหาทานพระธรรมเสนาบดี   ซึ่งน่ังอยูโคนไมตนหน่ึง   ทําปฏ-ิ 
สันถารแลว   ยืน   ณ  ที่สมควรสวนหนึ่งกลาววา     กิ่งไมหวาท่ีขาพเจาวางไว 
ทานใหเด็กเหยียบหรือ.   พระเถระตอบวา   ถกูละ  เราใหเด็กเหยียบ.   นาง  
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กลาววา   เมื่อเปนเชนนั้น     ก็จะมีวาทะของขาพเจากับทานกันนะเจาคะ.   พระ 
เถระวา  เชิญสิภัททา.  นางวา  ทานเจาขา   ใครถาม  ใครตอบ  กนัละเจาคะ. 
พระเถระวา  ธรรมดาวาการถามมาถึงเราแลว  แตทานจงถามขอที่รูของตนเถิด. 
โดยอนุมัติที่พระเถระใหไว   นางจึงถามวาทะท่ีเปนขอรูของตนทั้งหมด.   พระ 
เถระก็ตอบไดหมด. นางไมรูขอท่ีควรถามสูงข้ึนไปจึงน่ิงอยู.  พระเถระกลาววา  
ทานถามมามากขอ   แตเราจะถามปญหาทานขอเดียว.   นางกลาววา   โปรดถาม  
เถิดเจาขา.     พระเถระถามปญหาขอนี้วา    เอก  นาม  กึ   อะไรชื่อวาหนึ่ง 
นางกุณฑลเกสามองไมเห็นเง่ือนตนไมเห็นเง่ือนปลาย     เปนเหมือนเขาไปสูที่  
มืด    จึงกลาววา    ขาพเจาไมทราบเจาขา.    พระเถระกลาววา   ขอเดียวเทานี้  
ทานยังไมรู   ขออ่ืน ๆ ทานจะรูไดอยางไรเลา แลวแสดงธรรม.  นางหมอบลง 
แทบเทาทั้งสองของพระเถระกลาววา   ทานเจาขา  ขาพเจาขอถึงทานเปนสรณะ. 
พระเถระกลาววา   ภัททา   ทานอยาถึงเราเปนสรณะเลย     ทานจงถึงพระผูมี 
พระภาคเจาพระองคเดียว    ซึ่งเปนอัครบุคคลในโลก    พรอมทั้งเทวโลกเปน 
สรณะเถิด.   นางกลาววา   ขาพเจาจะทําตามอยางนั้นเจาขา    แลวก็ไปเฝาพระ 
ศาสดา    เวลาทรงแสดงธรรมในตอนเย็น   ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ 
ยืน  ณ  ที่สมควรสวนหนึ่ง    พระศาสดาทรงทราบวา    นางมีญาณแกกลาแลว 
จึงตรัสพระคาถานี้วา 
                      ถาคาถาจํานวนต้ังพันคาถา  ไมประกอบดวยบท 
          เปนประโยชน      คาถาบทเดียวท่ีฟงแลวสงบไดยัง 
          ประเสริฐกวา. 
            จบคาถา  นางทั้งที่อยูในทายืนนั่นแล    กบ็รรลุพระอรหัตพรอมดวย 
ปฏิสัมภิทา  ๔  ดวยเหตุนั้น    ทานจึงกลาวไวในคัมภีรอปทานวา๑  
๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๖๑ กณุฑลเกสีเถรีอปทาน.  
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                   พระชินพุทธเจา   พระนามวา  ปทุมุตตระ  ผู 
        ทรงถึงฝงแหงสรรพธรรม  เปนผูนํา  เสด็จอุบัติ  เมือ่ 
        แสนกัปนับแตกัปนี้.  ครั้งน้ันขาพเจาเกิดในครอบครัว 
        เศรษฐี   ผูรุงโรจนดวยรัตนะนานาชนิด   กรงุหังสวดี 
        เปยมดวยความสุขเปนอันมาก.  
                ขาพเจาเขาเฝาพระมหาวีรพุทธเจาพระองคนั้น 
        ฟงธรรมอันยอดเยี่ยม  เกิดความเล่ือมใส   ก็ถึงพระชิน- 
        พุทธเจาเปนสรณะ 
                พระปทุมุตตรพุทธเจา     ผูทรงมีพระมหากรุณา 
        ทรงสถาปนาพระสุภาภิกษุณีวา  เปนเลิศของภิกษุณีผู 
        เปนขิปปาภิญญา  ตรัสรูเร็ว. 
                ขาพเจาฟงพระพุทธเจาดํารัสนั้นแลวก็ยินดีดวย 
        ถวายแดพระผูทรงแสวงคุณอันยิ่งใหญ   หมอบลงแทบ 
        เบื้องพระยุคลบาท  ปรารถนาตําแหนงน้ัน. 
                พระผูเปนมหาวีระ   ทรงอนุโมทนาวา   ดูกอน 
        ภัททา เจาปรารถนาตําแหนงใด   ตําแหนงน้ันจักสําเร็จ 
        หมด  ขอเจาจงมีสุขเย็นใจเถิด.  ในแสนกัปนับแตกัป 
        นี้ไป  พระพุทธเจาพระนามวาโคดม   ผูทรงสมภพใน 
        ราชสกลุของพระเจาโอกกากราช   จักเปนศาสดา  แม 
        นางจักมีชื่อวาภัททากุณฑลเกสา  เปนทายาทในธรรม 
        ของพระองค เปนโอรสา  ถูกเนรมิตโดยธรรม  จักเปน 
        สาวิกาของพระศาสดา.  
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                  ดวยกรรมที่ทาํดีนั้น      และดวยการต้ังใจไวชอบ 
        ขาพเจาละกายมนุษยแลว     ก็ไปสวรรคชั้นดาวดึงส. 
        จุติจากนั้นแลว    ก็ไปสวรรคชั้นยามาจากนั้นก็ชั้นดุสิต 
        ชั้นนมิมานรดี  และชั้นปรนิมมิตวสวัตดี.  
               ขาพเจาเกิดในภพใด ๆ ดวยอํานาจของกรรมน้ัน  
        ขาพเจาก็ครองตําแหนงเอกอัครมเหสีของพระราชาท้ัง 
        หลายในภพน้ัน  ๆ จุติจากภพน้ันแลว   มาในหมูมนษุย 
        ก็ครองตําแหนงอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ  และ 
        พระราชาเจาปฐพีมณฑล     ขาพเจาเสวยสมบัติใน 
        เทวดาและมนุษยทั้งหลาย    ประสบสุขในภพทุกภพ 
        ทองเท่ียวอยูหลายกปั. 
               ในภัทรกัปน้ี  พระพุทธเจาพระนามวา  กสัสปะ 
        เปนพราหมณ   มียศใหญ  เปนยอดของศาสดาท้ังหลาย 
               พระเจากาสี  จอมนรชน  กรงุพาราณสี  ราชธานี 
        ทรงเปนอุปฐาก   พระผูทรงแสวงคุณอันยิ่งใหญ   ใน 
        ครั้งน้ัน    ขาพเจาเปนราชธิดาองคที่  ๔  ในพระเจากาสี 
        นั้น    ปรากฏพระนามวาภิกขุทาสี   ฟงธรรมของพระ- 
        ชินพุทธเจาผูเลิศแลวก็ชอบใจการบรรพชา. 
               พระราชบิดาไมทรงอนุญาตพวกเรา    ครั้งน้ัน 
        พวกเราจึงอยูในพระราชมณเฑียร  ไมเกียจครานประ- 
        พฤติโกมารีพรหมจรรยมา  ๒๐,๐๐๐  ป    เปนพระราช- 
        ธิดาเสวยสุข   บันเทิงยินดีเปนนิตย  ในการบาํรุงพระ-  
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        พุทธเจา  ม ี ๗ พระองคคือ   สมณี  สมณคุตตา   ภิกขุนี  
        ภิกขุทาสิกา  ธมัมา  สุธัมมา และสังฆทาสิกาท่ีครบ  ๗. 
                บดัน้ี   คือ   เขมา    อบุลวรรณา    ปฏาจารา 
        ขาพเจา  กิสาโคตมี  ธัมมทินนา  และวิสาขาที่ครบ ๗.  
                ดวยกรรมที่ทํามาดีนั้น     และดวยการต้ังใจไว 
        ชอบ  ขาพเจาละกายมนุษย   ก็ไปสวรรคชั้นดาวดึงส.    
                บดัน้ี   ภพสุดทาย    ขาพเจาเกิดในครอบครัว 
        เศรษฐี     ผูมั่งค่ัง  ในกรุงราชคฤหราชธานีมคธ   ครั้น 
        ขาพเจาเติบโตเปนสาว  เห็นโจรท่ีถูกเขานําไปจะประ- 
        หารชีวติ  เกิดจิตปฏิพัทธในโจรน้ัน  บิดาของขาพเจา 
        ติดสินบนเจาหนาท่ีดวยทรัพยพันกหาปณะ   ใหปลอย 
        โจรน้ันพนจากประหาร. 
                บดิาเอาใจขาพเจา     จึงมอบโจรน้ันใหขาพเจา 
        ขาพเจาเอ็นดูโจรน้ัน   ชวยเกื้อกูล  สนิทสนมอยางย่ิง.  
                โจรน้ัน  นําเครือ่งพลีกรรมไป  เพราะโลภใน 
        เครื่องประดับของขาพเจา  นําไปยังเขาท้ิงโจร  คิดจะ 
        ฆาขาพเจาท่ีภูเขา. 
                ครัง้น้ัน  ขาพเจานอบนอมสตัตุกโจร  ทําอัญชลี  
        อยางดี   รักษาชีวิตตน  จึงกลาวคําน้ีวา 
                สายสรอยทองนี้    แกวมุกดา    และไพฑูรยเปน 
        อันมาก    ขอทานโปรดเอาไปทั้งหมด     โปรดปลอย 
        ภัททา  ประกาศวาเปนทาสีของทาน.  
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สัตตุกโจรกลาวกะขาพเจาวา 
                   แมงาม    จงตายเสียเถิด    เจาอยาพิไรรําพันนัก 
         เลย   ขาไมรูเลยวา  ไมตองฆานางผูมาถึงปาแลว 
ขาพเจากลาวกะสัตตุกโจรวา 
                   เมื่อใดขาพเจานึกถึงตัวเอง    เน้ือใดขาพเจาเติบ 
         โตรูเดียงสาแลว    เมื่อนั้นขาพเจาไมรูเลยวา    คนอื่น  
         จะเปนที่รักยิ่งกวาตัวทาน      มาสิขาพเจาจักกอดทาน 
         ทําประทักษิณเวียนขวาทาน    ไหวทาน    ขาพเจากับ 
         ทานจะไมไดพบกันอีกแลว. 
เทวดาที่สิงสถิต  ณ  ภูเขากลาวสดุดีขาพเจาวา 
                   มิใชแตบรุุษจะเปนบัณฑิตไดในที่ทุกสถาน  แม 
         สตรีมปีญญาเห็นประจักษ  ก็เปนบัณฑิตไดในที่นั้น  ๆ. 
               มิใชบุรุษจะเปนบัณฑิตไดในที่ทุกสถาน     แม 
         สตรีที่คิดความไดรวดเร็ว  ก็เปนบัณฑิตได. 
               ครัง้น้ัน    ขาพเจาฆาสัตตุกโจร  เหมือนอยางขน 
         เน้ือทราย  ฆาเนื้อทรายฉะนั้น. 
               ก็ผูใดรูแกเหตุการณที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาได 
         ฉับพลนั    ผูนั้นยอมหลุดพนจากการบีบค้ันของศัตรู 
         เหมือนขาพเจาหลุดพนจากสัตตุกโจร    ในครั้งน้ัน 
         ฉะนั้น. 
               ครัง้น้ัน    ขาพเจาผลักสัตตุกโจรตกลงไปท่ีซอก 
         เขา  แลวเขาไปยังสํานัก  ของนักบวชผูครองผาขาว 
         บรรพชา.  
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                    พวกนักบวชปริพาชก    เอาแหนบถอนผมของ 
        ขาพเจาหมดใหบรรพชาแลว   สอนลัทธิสมัย   ไมวางเวน 
        ในครั้งน้ัน. 
                 แตนั้น     ขาพเจาเรียนลัทธินั้นนั่งอยูคนเดียวนึก  
        ถึงลัทธนิั้นวา  สุนัขทํากะมนุษย.  
                 ขาพเจาจับกิ่งหวาท่ีขาดแลว      วางนอนไวใกล 
        ขาพเจาแลวก็หลีกไป       เห็นกลุมคนยืนอยูอากูลดัง 
        หมูหนอน  ก็ไดนิมติ  สลดใจ   ก็ลุกขึ้นจากท่ีนั้นบอก 
        กลาวกะสหธรรมมกิปริพาชกผูรวมประพฤติธรรม  สห- 
        ธรรมิกเหลาน้ันบอกวา   ภกิษุศากยบุตรรูความขอนั้น 
        ขาพเจาจึงเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด. 
                 พระผูนําพระองคนั้น     ทรงแสดงธรรมแก 
        ขาพเจาวา   ขันธอายตนะและธาตุทั้งหลาย ไมงามเปน 
        อนิจจัง  ทุกขัง   อนตัตา. 
                 ขาพเจาฟงธรรมของพระองคแลว     ก็ทําธรรม- 
        จักษุดวงตาเห็นธรรมใหบริสุทธิ ์  แตนั้นก็รูแจงพระ-  
        สัทธรรม  ไดบรรพชาอุปสมบท.  พระผูทรงเปนผูนํา 
        อันขาพเจาทูลวอนแลวก็ตรัสวา  ภัททา จงมา ขาพเจา 
        อุปสมบทแลวในครั้งน้ัน      ไดเห็นน้ําเล็กนอย.   ดวย 
        การลางเทา    ก็รูพรอมทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อม 
        คิดอยางน้ีวา   สังขารแมทั้งหมดก็เปนอยางน้ัน. 
                 แตนั้น      จิตของขาพเจาก็หลุดพน    ไมยึดมั่น 
        โดยประการท้ังปวง   ครั้งน้ัน    พระชินพุทธเจาจึงทรง  
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        แตงต้ังขาพเจาไวในตําแหนงเอตทัคคะ   เปนเลิศของ 
        ภิกษุณผูีเปนขิปปาภิญญา  ตรัสรูเร็วพลัน. 
                 ขาพเจาผูทําตามคําส่ังสอนของพระศาสดาเปนผู 
        ชํานาญในฤทธิ์     ในทิพโสตธาตุ     รูปรจิตตวิชชา 
        [เจโตปริยญาณ]  รูปุพเพนิวาสญาณ   ทําทิพยจักษุให 
        บริสุทธิ ์  ทําอาสวะใหสิ้นไปหมด   บริสุทธิ์ไรมลทิน 
        อยางดี.  
                 พระศาสดา  ขาพเจาบํารุงแลว  คําส่ังสอนของ 
        พระพทุธเจา ขาพเจาก็ทําเสร็จแลว.  ภาระหนัก  ก็ปลง 
        ลงแลว  ตัณหาที่นําไปในภพ  ก็ถอนเสียแลว  ชนท้ัง 
        หลายออกจากเรือนบวชไมมีเรือน   เพ่ือประโยชนอัน 
        ใด ประโยชนอันนั้น   ขาพเจาก็บรรลุแลว   ธรรมเปนที่ 
        สิ้นสังโยชนทุกอยาง   กบ็รรลุแลว.   ญาณของขาพเจา 
        ในอรรถ  ธรรม นริตุติและปฏิภาณ   ก็บริสุทธิ์ไพบูลย 
        ดวยอํานาจของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด. 
                 กิเลสท้ังหลาย  ขาพเจาก็เผาเสียแลว   ภพทุกภพ 
        ขาพเจาก็ถอนเสียแลว  ขาพเจาตัดเครื่องผูกดุจชางไม 
        มีอาสวะอยู. 
                 ขาพเจามาดีแลว    ในสํานักพระพุทธเจาผูประ- 
        เสริฐสดุ   วิชชา ๓  ก็บรรลุแลว   คําส่ังสอนของพระ 
        พุทธเจาก็ทําเสร็จแลว.  
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                     ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และอภิญญา ๖   ก ็
         กระทําใหแจงแลว     คําส่ังสอนของพระพุทธเจาก็ทํา 
         เสร็จแลว.  
            ก็แลนางครั้นบรรลุพระอรหัตแลว   ทันใดนั้นก็ทูลขอบรรพชา   พระ 
ศาสดาทรงอนุญาตการบรรพชาแกนาง  นางจึงไปสํานักภิกษุณี   บรรพชาแลว 
ก็ยับยั้งอยูดวยสุขในผลและสุขในนิพพาน     พิจารณาการปฏิบัติของตน     จึง 
กลาวคาถาเหลาน้ีเปนอุทานวา 
                     แตกอน  ขาพเจาถอนผม   อมมูลฟน    มีผาผืน 
         เดียวเท่ียวไป   รูในสิ่งท่ีไมมีโทษวามีโทษ    และเห็น 
         สิ่งท่ีมีโทษวาไมมีโทษ. 
                 ขาพเจาออกจากที่พักกลางวัน  ก็ไดพบพระพุทธ- 
         เจาผูไมมีกิเลสดุจธลุี  อันหมูภิกษุแวดลอมทีภู่เขาคิชฌ- 
         กูฏ    จงึคุกเขาถวายบังคม    ทําอัญชลีตอพระพักตร  
         พระองคตรัสกะขาพเจาวา   ภัททา  จงมา  พระดํารัส 
         สั่งน้ัน ทําความหวังของขาพเจาใหสําเร็จสมบรูณ. 
                 ขาพเจาจาริกไปทั่วแควนอังคะ    มคธะ    กาสี 
         โกสละ  บริโภคกอนขาวของชาวแควนมา  ๕๐ ป  ไม 
         เปนหนี้  [ไมเปนอณิบริโภค]. 
                 ทานอุบาสกผูใด   ไดถวายจีวรแกขาพเจาภัททา 
         ผูพนจากกิเลสเครื่องรอยรัดทุกอยางแลว  ทานอุบาสก 
         ผูนั้นมปีญญา  ประสบบุญเปนอันมากหนอ.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ลนูเกสี   ไดแก   ชื่อวาถอนผม  เพราะ 
ขาพเจาถูกถอนถูกทิ้งผม    คือมีผมถูกถอนดวยเสี้ยนตาล    ในการบวชในลทัธิ 
นิครนถ  พระเถรีกลาวหมายถึงลัทธินั้น.  บทวา ปงฺกธรี   ไดแก  ชื่อวาอมมูล 
ฟน       เพราะคงไวซึ่งปงกะคือมลทินในฟนทั้งหลาย       เพราะยังไมเค้ียวไม  
ชําระฟน.   บทวา เอกสาฏี  ไดแก  มผีาผืนเดียว  ตามจารีตนิครนถ    บทวา 
ปุเร  จร ึ ไดแก  แตกอนขาพเจาเปนนักบวชหญิงนิครนถ (นิคนฺถี) เที่ยวไป 
อยางนี้.   บทวา   อวชฺเช  วชฺชมตินี     ไดแก  สําคัญในสิ่งที่ไมมีโทษมีการ 
อาบนํ้า  ขัดสีตัวและเค้ียวไมสีฟนเปนตนวามีโทษ.   บทวา  วชฺเช  จาวชฺช- 
ทสฺสินี   ไดแก  เห็นในสิ่งท่ีมีโทษมีมานะ  มักขะ ปลาสะและวิปลลาสะเปนตน 
วาไมมีโทษ. 
            บทวา  ทิวาวิหารา  นิกขมฺม  ไดแก   ออกจากสถานที่พักกลางวัน 
ของตน.  ภัททาปริพาชิกาแมนี้    มาพบพระเถระเวลาเที่ยงตรง    ถูกพระเถระ 
กําจัดความกระดางดวยมานะเสีย      ดวยการตอบปญหานั้น      และแสดงธรรม 
ก็มีใจเลื่อมใส   ประสงคจะเขาไปยังสํานัก   จึงกลับไปยังที่อยูของตน   นั่งพัก 
กลางวัน   เวลาเย็นจึงเขาไปเฝาพระศาสดา. 
            บทวา  นิหจฺจ   ชานุ   วนฺทิตฺวา   ความวา   ดวยการคุกเขาท้ังสอง 
ลงที่แผนดินต้ังอยู    ชื่อวาต้ังอยูดวยองค ๕.  บทวา  สมมฺุขา   อฺชลึ  อก ึ
ความวาไดทําอัญชลีที่รุงเรื่องดวยการประนม ๑๐ นิ้ว    ตอพระพักตรของพระ 
ศาสดา.  บทวา  เอหิ  ภทฺเทติ ม อวจ  สา  เม  อวสปูสมฺปทา   ความวา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสสั่งขาพเจา     ผูบรรลุพระอรหัต     แลวทูลขอบรรพชา 
อุปสมบทวา    ภัททา  จงมา  เจาจงไปสํานักภิกษุณี     บรรพชาอุปสมบทเสียที่ 
สํานักภิกษุณีดังนี้อันใด   พระดํารัสสั่งของพระศาสดาน้ัน     ไดเปนอุปสัมปทา 
เพราะเปนเหตุแหงการอุปสมบทของขาพเจา  
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            สองคาถาวา  จิณณฺา เปนอาทิ   เปนคาถาแสดงการพยากรณพระอรหัต. 
บรรดาบทเหลาน้ัน.   บทวา   จิณฺณา  องฺคา จ มคธา   ความวา   ชนบท 
เหลาน้ันใด  คือ   อังคะ   มคธะ  กาสี   โกสละ   แตกอน   ขาพเจาบริโภคกอน 
ขาวของชาวแควนอยางเปนหน้ี     เทีย่วจาริกไป    นับต้ังแตพบกับพระศาสดา 
ขาพเจาไมเปนหน้ี    คือไมมีโทษ    ปราศจากกิเลส   บรโิภคกอันขาวของชาว 
แควนมา  ๕๐  ป   ในชนบทเหลาน้ันแล. 
            พระเถรีเมื่อพยากรณพระอรหัต   โดยมุข   คือการระบุบุญวิเศษ   แก 
อุบาสกผูมีใจเลื่อมใสแลวถวายจีวรแกตน   จึงกลาวคาถาสุดทายวา   ปฺุ  วต 
ปสวิ  พหุ  ประสบบุญเปนอันมากหนอเปนตน.  คาถาน้ัน  ก็รูไดงายแล. 
                         จบ  อรรถกถาภัททากุณฑลเกสาเถรีคาถา 
                                 ๑๐.  ปฏาจาราเถรีคาถา 
        [๔๔๘]   พระปฏาจาราเถรี   ชี้แจงวา 
                    ผูชายท้ังหลาย  ไถนาดวยไถ  หวานเมล็ดพืชลง 
        ที่พ้ืนนา  ไดทรัพยมาเลี้ยงดูบุตรภริยา. 
                ขาพเจาสมบูรณดวยศีล   ทําตามคําส่ังสอนของ 
        พระศาสดา   ไมเกียจคราน   ไมฟุงซาน   ไฉนจะไม 
        ประสบพบพระนิพพานเลา. 
                ขาพเจาลางเทา   ใสใจนิมิตในนํ้า   เห็นน้าํลาง 
        เทาไหลจากท่ีดอนมาสูที่ลุม   แตนั้น  ขาพเจาก็ต้ังจิต  
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         ไวมั่นคง  ดุจมาอาชาไนยท่ีดี  ถือประทีปจากท่ีนั้นไป 
         ยังวิหาร  มองเห็นทีน่อน  จึงเขาไปท่ีเตียง. 
                ตอนั้น   ก็ถือลกูดาลชักไสประทีปออกไป  ความ 
         หลุดพนทางใจ   ก็ไดมีเหมือนความดับของประทีปที่ 
         ติดโพลง ฉะนั้น.  
                               จบ  ปฏาจาราเถรีคาถา 
                      ๑๐.  อรรถกถาปฏาจาราเถรีคาถา 
            คาถาวา  นงฺคเลหิ  กส  เขตฺต  เปนตน    เปนคาถาของพระปฏา- 
จาราเถรี. 
            ความพิสดารวา    พระเถรรีูปน้ี   ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
ปทุมุตตระ  บังเกิดในเรือนครอบครัว   ในกรุงหังสวดี  รูเดียงสาแลว  วันหน่ึง 
ฟงธรรมในสํานักพระศาสดา  เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีไวในตําแหนง 
เอตทัคคะ       เปนเลิศของภิกษุณีผูทรงวินัย        กระทํากุศลใหยิ่งยวดข้ึนไป 
ปรารถนาตําแหนงนั้น.   นางกระทํากุศลจนตลอดชีวิต   เวียนวายไปในเทวดา 
และมนุษย ครั้งพระพุทธเจาพระนามวากัสสป  ถือปฏิสนธิในพระราชมณเฑียร 
ของพระเจากาสีพระนามวากิกิ   เปนพระราชธิดาองคหน่ึง   ระหวางพระพ่ีนอง 
นาง ๗ องค   ทรงประพฤติโกมาริพรหมจรรยมาตลอด  ๒๐,๐๐๐  ป    ไดทรง 
สรางบริเวณถวายพระภิกษุสงฆ.  นางจุติจากน้ันแลว   บังเกิดในเทวโลก  เสวย 
ทิพยสมบัติอยูพุทธันดรหน่ึง  ในพุทธปุบาทกาลน้ี  บังเกิดในครอบครัวเศรษฐี 
เติบโตเปนสาวแลว   ไดทําความสนิทเสนหากับคนงานคนหน่ึงในเรือนของตน  
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บิดามารดาไดกําหนดวันท่ีจะสงมอบนางใหชายหนุม   ซึ่งมีชาติเสมอกัน.  นาง 
รูเรื่องนั้นแลวก็หยิบฉวยทรัพยที่สําคัญไวในมือ      ออกไปทางประตูสําคัญกับ 
ชายท่ีสนิทเสนหาคนน้ัน  อาศัยอยูในหมูบานตําบลหน่ึง  ก็ต้ังครรภ.  เมื่อครรภ 
แก  นางก็พูดวา   นายจํา  ประโยชนอะไรท่ีจะอยูอนาถาในท่ีนี้   ฉันจะกลับไป 
เรือนของครอบครัวละ  เมื่อสามีพูดผัดเพ้ียนวา  วันนี้จะไป  พรุงน้ีคอยไปเถิด 
นางคิดวาผูนี้โงคงไมพาเรากลับไปบานแน   เมื่อสามีไปนอกบานแลว   ก็เกบ็งํา 
สิ่งของท่ีควรเก็บงําไวในเรือน    แลวส่ังคนท่ีอยูใกลบานเรือนเคียงท่ีคุนเคยไว  
ใหชวยบอกสามีวา    นางกลับไปเรือนตระกูลแลว       เดินทางไปลําพังผูเดียว 
หมายกลับเรือนตระกูล    สามีกลับบานไมพบภริยา     ถามพวกคนคุนเคย   ก ็
ทราบวานางกลับบานเดิม   ครุนคิดวา  เพราะตัวเราเอง  นางจึงเปนคนอนาถา 
จึงเดินสะกดรอยก็ไปทันกัน.   นางตลอดบุตร   ในระหวางทางน่ันเอง   นับแต 
คลอดบุตรแลว   นางก็ระงับการขวนขวายท่ีจะไปบาน  พาสามีกลับไป.  แมครั้ง 
ที่สอง  นางก็มีครรภ.    คําดังกลาวมาน้ีเปนตนทั้งหมด    พึงทําใหพิศดารโดย  
นัยกอน ๆ นัน่แล. 
            แตความตางกันมีดังนี้       คราวท่ีอยูในระหวางทาง     ลมกัมมัชวาต  
เกิดปนปวน    เมฆฝนอันมิใชฤดูกาลกต็กลงมาหาใหญ    ทองฟามีหยาดฝนตก 
ลงมาไมขาดสาย    สายฟาก็แลบแปลบปลาบไปรอบ ๆ    เสียงเมฆคํารามดังจะ 
แตกทะลาย.  นางเห็นแลวก็พูดกะสามีวา นายจา  ชวยสรางที่บังฝนหนอยสิจะ 
สามีก็สํารวจดูที่โนนที่นี่      พบพุมไมมีหญาปกคลุมแหงหน่ึง      จึงไปท่ีนั้น 
ประสงคจะตัดทอนไมที่พุมไมนั้น      ดวยมีดที่ถืออยูในมือ     จึงตัดตนไมซึ่ง 
อยูที่พุมไมนั้น    ทายจอมปลวกท่ีหญาปกคลุม  ในทันใดงูพิษรายก็เลื้อยออกมา 
จากจอมปลวกน้ัน    กัดเขา  ลมลงตายอยูในที่นั้นนั่นเอง.  นางตองประสบทุกข  
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มาก  รอคอยการกลับมาของสามี  โอบลูกนอยท้ังสองซึ่งทนลมฝนไมไหวรองไห 
จาไวแนบอก     สองเขาสองมือยึดพ้ืนดินไวมั่นอยูทาน้ันตลอดคืน    เมื่อราตรี 
สวางก็เอาลูกคนหน่ึงซึ่งมีสีคลายชิ้นเนื้อนอนบนเบาะผาเกา  โอบดวยมือกกดวย 
อกแลวกลาวกะลูกอีกคนหน่ึงวา   มาน่ีลูก  พอเจาไปทางนี้แลวมองดูตามทางที่ 
สามีไป  พบสามีนอนตายอยูใกล ๆ จอมปลวก   จึงรองไหคร่ําครวญวา  เพราะ  
ตัวเราทีเดียว   สามีเราจึงตาย   ระหวางทางก็ถึงแมน้ํา   ซึ่งกระแสนํ้าไหลแคเขา 
แคนม      เพราะฝนตกตลอดท้ังคืนไมสามารถจะขามนํ้าพรอมกับลูกสองคนใน 
คราวเดียวได     เพราะตนมีความรูนอยและออนแอ     จึกพักลกูคนโตไวฝงน้ี  
พาลูกคนเล็กไปยังฝงโนน     ปูกิ่งไมหักไวใหลูกออน    นอนบนเบาะผาเกาบน 
กิ่งไมลาดนั้น    คิดจะไปหาลูกอีกคนหน่ึง   แตไมอาจจะละลูกออนได   จึงกลับ 
ไปกลับมา  มองดูพลางลงน้ํา. 
            ขณะที่นางไปถึงกลางแมน้ํา    เหยี่ยวตัวหนึ่งเห็นเด็กออนนั้น      นึกวา 
เปนชิ้นเน้ือ    จึงโผลงจากอากาศ  นางเห็นเหยี่ยวนั้นจึงยกสองมือข้ึนไล   ทํา 
เสียงดัง ๆ สามครั้งวา  สุ  สุ   เหยี่ยวไมสนใจอาการของนางนั้น    เพราะอยูไกล 
กัน    ก็เฉ่ียวเอาเด็กออนน้ันเหินข้ึนอากาศไป   ลูกคนท่ียืนอยูฝงน้ี   เห็นมารดา 
ยกสองมือสงเสียงดัง   กน็ึกวาแมเรียกตัว    จึงโดดลงน้ําไปโดยเร็ว.   ลกูออน 
ของนางถูกเหยี่ยวเฉ่ียวไป   ลูกคนโตก็ถูกนํ้าพัดไป   ดวยประการฉะน้ี.     นาง 
รองไหคร่ําครวญวา    ลกูเราคนหน่ึงถูกเหยี่ยวเฉ่ียวไป    คนหน่ึงถูกน้ําพัดไป 
สามีเราก็ตายท่ีหนทาง   พลางเดินไปพบชายผูหน่ึงถามวา   พอทาน   เปนชาว 
เมืองไหนจะ  ชายผูนั้นตอบวา    เปนชาวกรุงสาวัตถีจะแมคุณ. ถามวา  มีตระกูล 
ชื่อโนน   อยูที่ถนนโนนในกรุงสาวัตถี  พอทานรูจักไหมจะ.  ตอบวา  รูจักจะ 
แมคุณ   แตอยาถามขาเลย   ถามคนอ่ืนเถิดจะ.   นางกลาววา   คนอ่ืนขาพเจา  
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ไมตองการดอกจะ   จะถามทานน่ีแหละพอทาน.   ตอบวา   แมคุณเอย   โปรด 
ไมใหบอกทานไมไดหรือ          วันนีแ้มนางเห็นฝนตกตลอดคืนยังรุงไหมเลา. 
ขาพเจาเห็นจะพอทาน      ฝนนั้นตกตลอดคืนยังรุง      สําหรับขาพเจาดวยจะ 
แตขาพเจาจะเลาเหตุนั้นภายหลัง         ขอทานโปรดเลาเรื่องในเรือนเศรษฐีแก 
ขาพเจากอนเถิดจะ.   แมคุณเอย  วันนี้เมื่อคืนนี้    เรอืนลมทับคน ๓ คน  คือ 
เศรษฐี   ภริยาของเศรษฐี   และบุตรชายเศรษฐี   ทั้งสามคน   ถูกเผาบนเชิง 
ตะกอนเดียวกัน   ควันไฟที่พ้ืนยังเห็นอยูเลยจะแมคุณ.    ขณะนั้น     นางจําไม  
ไดวาตนปราศจากผานุงหมฟุบลมลง  โดยรูปที่เกิด   เพราะเปนคนบาดวยความ 
เศราโศก  นางจึงวนเวียนเพอรําพันวา 
                          ลูกท้ังสองก็ตาย   สามีเราก็ตายท่ีหนทาง   บิดา 
           มารดาและพ่ีชาย    ก็ถูกเผาท่ีเชิงตะกอนเดียวกัน. 
            นับต้ังแตนั้นมา  นางก็มีสมญาวา  ปฏาจารา  เพราะมีอาจาระตกไป 
เหตุไมเที่ยวไปดวยผาแมแตเพียงผานุง.     ผูคนทั้งหลายเห็นนาง    บางพวกก็ 
โยนขยะลงบนศรีษะ.   พรอมท้ังขับไลวา   ไปอีคนบา.    บางพวกก็โปรยฝุน 
อีกพวกหนึ่งก็ขวางกอนดินทอนไม   พระศาสดากําลังประทับนั่งทรงแสดงธรรม 
ทามกลางบริษัทหมูใหญ  ณ  พระเชตวันวิหาร      ทอดพระเนตรเห็นนางกําลัง 
วนเวียนอยางนั้น       และทรงสํารวจดูความแกกลาแหงญาณ     ไดทรงทําโดย 
อาการท่ีนางจะบายหนามายังพระวิหาร   บริษัทเห็นนาง  จึงกลาววา   อยาให 
หญิงบามาที่นี่นะ.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  อยาหามนางเลย  เมื่อนางมาถึง 
ที่ไมไกล      จึงตรัสวา    แมนางจงกลับไดสติ    ในทันใด    นางก็กลับไดสติ  
พระพุทธานุภาพ  รูตัววาผาท่ีนุงหลุดหลนหมดแลว   เกิดหิรโิอตตัปปะข้ึนมา 
ก็นั่งคุกเขาลง  ชายผูหน่ึงก็โยนผาหมให   นางนุงผานั้นแลวก็เขาเฝาพระศาสดา  
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ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ     แลวกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขอทรงเปนที่พ่ึงของขาพระองคดวย   เหยี่ยวเฉ่ียวเอาบุตรของขาพระองคไปคน 
หน่ึง    คนหนึ่งถูกน้ําพัดไป    สามีก็ตายท่ีหนทาง    บิดามารดาและพ่ีชายก็ถูก 
เรือนลมทับตาย    เขาเผาท่ีเชิงตะกอนเดียวกัน.    นางก็ทูลเลาถึงเหตุแหงความ 
เศราโศก.      พระศาสดาตรัสวา   ดูกอนปฏาจารา   เจาอยาคิดไปเลย    เจามา 
หาเราซึ่งสามารถจะเปนท่ีพ่ึงของเจาได     ก็บัดนีเ้จาหลั่งนํ้าตา     เพราะความ  
ตายของลูกเปนตนเปนเหตุ   ฉันใด    ในสังสารวัฏท่ีมีเง่ือนตนเง่ือนปลายตาม 
ไปไมรูแลว      ก็ฉันนั้น       น้ําตาที่หลั่งเพราะความตายของลูกเปนตนเปนเหตุ  
ยังมากกวานํ้าของมหาสมุทรทั้งส่ีอีก   เมื่อทรงแสดงธรรม   จึงตรัสพระคาถาวา 
                     น้ําในมหาสมุทรทั้งส่ียังมีปริมาณนอย     ความ 
          เศราโศกของนรชนผูถูกทุกขกระทบแลว    น้ําของน้ํา 
          ตามิใชนอย   มีปรมิาณมากกวานํ้าในมหาสมุทรท้ัง  ๔ 
          นั้นเสียอีก แมเอย   เหตุไร เจาจึงขังประมาทอยูเลา. 
            เมื่อพระศาสดากําลังตรัสกถาบรรยายเรื่องสังสารวัฏ    ที่มีเง่ือนตนและ 
เง่ือนปลายตามไปไมรูแลว    ความเศราโศกของนางก็คอยทุเลาลง.    ลําดับนั้น 
พระศาสดาทรงทราบวา  นางมีความเศราโศกเบาบางแลว   เมื่อทรงแสดงวา   ด ู 
กอนปฏาจารา    ข้ึนชื่อวาปยชนมีบุตรเปนตน      กไ็มอาจจะชวย  จะซอนเรน 
หรือเปนที่พ่ึงของคนท่ีกําลังไปสูปรโลกได ดังน้ัน  ปยชนเหลาน้ันแมมีอยู   ก็ชื่อ 
วาไมมี เพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงชําระศีลของตนแลว  ทําทางท่ีจะไปพระนิพพาน 
ใหสําเร็จ ดังนี้    จึงทรงแสดงธรรมดวยคาถาเหลานี้วา  
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                      ไมมีบุตรท่ีจะชวยได  บดิาก็ไมไดแมพวกพองก็ 
          ไมได เมื่อความตายมาถึงตัวแลว หมูญาติ  กช็วยไมได 
          เลย 
                  สจัจะ  ธรรมะ  อหิงสา  สญัญมะ  และทมะมีอยู 
          ในผูใด    พระอริยะท้ังหลายยอมคบผูนั้น     นั่นเปน 
          อนามตธรรม   ธรรมที่ไมตาย (นิพพาน)  ในโลก.  
                  บัณฑิตรูใจความขอนี้แลว     สํารวมในศีล  พึง 
          รบีเรงชําระทางไปพระนิพพานทีเดียว.  
            จบเทศนา   นางปฏาจาราก็ต้ังอยูในโสดาปตติผล    ทลูชอบรรพชากะ 
พระศาสดา  พระศาสดาทรงนําไปสํานักภิกษุณีใหบรรพชา   นางไดอุปสมบท 
แลว   ก็ทํากจิกรรมในวิปสสนาเพ่ือมรรคเบื้องบนข้ึนไป  วันหน่ึง ก็เอาหมอนํา 
น้ํามาลางเทารดน้ําลง    น้าํน้ันไปไดหนอยหน่ึงแลวก็ขาดหายไป   รดครั้งท่ีสอง 
น้ําก็ไปไดไกลกวาครั้งท่ีหน่ึงนั้น    รดครั้งท่ีสามนํ้าไปไดไกลกวาครั้งท่ีสองนั้น 
นางยึดน้ําน้ันนั่นแหละเปนอารมณ    กําหนดวัยทั้งสามคิดวา    สัตวเหลาน้ีตาย 
เสียในปฐมวัยก็มี   เหมือนนํ้าที่เรารดครั้งแรก   ตายเสียในมัชฌมิวัยก็มี  เหมอืน 
น้ําท่ีรดครั้งที่สอง   ที่ไปไกลกวาครั้งแรกตายเสียในปจฉิมวัยก็มี     เหมือนนํ้าที่ 
รดครั้งท่ีสามซ่ึงไปไดไกลกวาครั้งท่ีสองนั้นเสียอีก  พระศาสดาประทับนั่งอยูใน 
พระคันธกุฎี   ทรงแผพระรัศมีไปประหน่ึงประทับยืนตรัสอยูตอหนานาง   เมื่อ 
ทรงแสดงความขอน้ีวา    ดูกอนปฏาจารา      ขอน้ันก็เปนอยางนั้นแหละ   สัตว 
เหลาน้ีทั้งหมดลวนมีความตายเปนธรรมดา      เพราะฉะน้ันคนที่เห็นความเกิด 
ความเสื่อมของปญจขันธ    มชีีวิตเปนอยูวันเดียวก็ดี   ขณะเดียวก็ดี     ยังประ- 
เสริฐกวาคนท่ีไมเห็นความเกิดความเสื่อมน้ัน      ถึงจะมีชีวิตเปนอยูต้ัง ๑๐๐  ป 
จึงตรัสพระคาถาวา  
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                      คนท่ีเห็นความเกิดความเส่ือม  [ของปญจขันธ] 
         มีชีวิตเปนอยูวันเดียวยังประเสริฐกวา      คนที่ไมเห็น 
         ความเกิดความเส่ือมถึงจะมีชีวติเปนอยูต้ัง  ๑๐๐  ป.  
            จบพระคาถา     พระปฏาจาราภิกษุณี    ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวย 
ปฏิสัมภิทา  ๔.  ดวยเหตุนั้น    ทานจึงกลาวไวในคัมภีรอปทานวา๑  
            พระปฏาจาราเถรีกลาวบุพกรรมของตนวา 
                     พระชินพุทธเจา  พระนามวา ปทุมุตตระ  ผูทรง 
         ถึงฝงแหงสรรพธรรม    ทรงเปนผูนํา   เสด็จอุบัติใน 
         แสนกปันับแตกัปนี้ไป. 
                 ครั้งน้ัน       ขาพเจาเกิดในสกุลเศรษฐีผูรุงโรจน 
         ดวยรัตนะนานาชนิด ในกรุงหงสวดี  เปยมดวยสุขเปน 
         อันมาก  เขาไปเฝาพระมหาวีระพระองคนั้น   ไดสดับ 
         พระธรรมเทศนา    เกิดความเล่ือมใส    ก็ถึงพระชิน- 
         พุทธเจาเปนสรณะ. 
              ลําดับน้ัน  พระผูทรงเปนผูนําทรงยกยองภิกษุณ ี
         ผูมีความละอาย คงท่ี แกลวกลาในกิจท่ีควรและไมควร 
         วาเปนเลิศของภิกษณุีผูทรงพระวินัย. 
                ครัง้น้ัน  ขาพเจามีจิตยินดีปรารถนาตําแหนงน้ัน  
         จึงนิมนตพระทศพลผูนําโลกพรอมทั้งพระสงฆใหเสวย 
         ๗   วัน  ถวายไตรจีวร  หมอบลงแทบพระยุคลบาทดวย 
         เศียรเกลา   กราบทลูดังน้ีวา 
๑.  ขุ.  ๓๓/ขอ ๑๕๑  ปฏาจาราเถรีอปทาน.  
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                   ขาแตพระมนุีผูเปนปราชญ   เปนผูนาํ  พระองค 
        ทรงยกยองภิกษุณีรปูใดไวในกัปท่ี  ๘  นับแตกัปนี้ไป 
        ขาพระองคจักเปนเชนภิกษุณีรปูน้ัน     ถาความ 
        ปรารถนาของขาพระองคสําเร็จ.  
                ครัง้น้ัน    พระศาสดาไดตรัสกะขาพเจาวา   แม 
        นางเอย   เจาอยากลัวเลย    เบาใจได    ในอนาคตกาล 
        เจาจักไดมโนรถ   ความปรารถนาน้ัน     ในแสนกัปนับ 
        แตกัปนีไ้ป  พระพุทธเจาพระนามวาโคตมะ  ทรงสม- 
        ภพในราชสกุลพระเจาโอกกากราช   จักเปนศาสดาใน 
        โลก   เจาจักมีนามวาปฏาจารา  เปนธรรมทายาทโอรส 
        ในธรรมของพระองค  ถูกเนรมติโดยธรรม  เปนสาวิกา 
        ของพระศาสดา. 
                ครัง้น้ัน   ขาพเจาดีใจมีจิตเมตตา  บํารุงพระชิน- 
        พุทธเจา  ผูนําโลกพรอมทั้งพระสงฆ   จนตลอดชีวิต. 
                ดวยกรรมที่ทํามาดีนั้น      และดวยการต้ังใจไว 
        ชอบ   ขาพเจาละกายมนุษยแลวก็ไปสูสวรรคชั้นดาว- 
        ดึงส. 
                ในภัทรกัปน้ี  พระพุทธเจาพระนามวากัสสปเปน 
        พราหมณมียศใหญ   ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต  เสด็จ 
        อบุัติ   ครั้งน้ันพระเจากาสีจอมนรชน  พระนามวา  กิก ิ
        ประทับ   ณ กรุงพาราณสีราชธานี    ทรงเปนอปุฐาก 
        บํารุงพระกัสสปพุทธเจา  ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ. 
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                   ขาพเจาเปนราชธิดาองคที่สามของพระองค 
        ปรากฏพระนานวา ภิกขุนี   ฟงธรรมของพระชินพุทธ- 
        เจาผูเลิศแลว  ก็ชอบใจบรรพชา  พระราชบดิาไมทรง 
        อนุญาตพวกเรา   ครัง้น้ันพวกเราจึงอยูแตในพระราช-  
        มณเฑียร  ไมเกียจคราน  ประพฤติโกมาริพรหมจรรย 
        มาถึง ๒๐,๐๐๐  ป.  
                พวกเราราชธิดา  อยูในความสุข  บันเทิง  ยินดี 
        เน่ืองนิตยในการบํารุงพระพุทธเจา   เปนพระราชธิดา 
        ๗  พระองค   คือ  สมณะ  สมณคุตตา   ภิกขนุี  ภิกข ุ
        ทาสิกา   ธมัมา  สุธมัมา  และสังฆทาสิกาท่ีครบ ๗. 
                บดัน้ี   ก็คือขาพเจา อุบลวรรณา  เขมา   ภัททา 
        ภิกขุนี  กิสาโคตมี   ธัมมทินนาและวิสาขาท่ีครบ  ๗. 
                ดวยกรรมที่ทํามาดีเหลาน้ัน    และดวยการต้ังใจ 
        ไวชอบ   ขาพเจาละกายมนุษยแลว   ก็ไปสูสวรรคชั้น 
        ดาวดึงส   บัดน้ีภพสุดทาย  ขาพเจาเกิดในสกุลเศรษฐี 
        ผูมั่งค่ัง รุงเรือง มีทรพัยมาก  ในกรุงสาวัตถี  ราชธานี 
        แควนโกศล. 
                ขาพเจาเติบโตเปนสาวตกอยูในอํานาจความวิตก 
        พบชายชนบทก็หนีตามไปกับเขา   ขาพเจาคลอดบุตร 
        คนหน่ึง   คนท่ีสองยังอยูในครรภ  ขาพเจาตกลงใจวา 
        จะบอกบิดามารดา    ขาพเจาไมบอกสามีของขาพเจา 
        เมื่อสามีไปคางแรม     ขาพเจาก็ออกจากบานลําพังคน  
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        เดียว  หมายจะไปกรุงสาวัตถี    แตนั้น   สามกี็ตามมา 
        ทันขาพเจาในระหวางทาง. 
                 ครั้งน้ัน      ลมกัมมัชวาตเกดิขึ้นแกขาพเจาอยาง 
        ทารุณย่ิง  เมฆฝนขนาดใหญก็เกิดขึ้นในเวลาที่ขาพเจา 
        คลอดบตุร    ขณะน้ัน       สามีไปหาทัพสัมภาระเพื่อ 
        กําบังฝน  แตก็ถูกงูกัดตาย.  
                ครัง้น้ัน   เพราะทุกขที่คลอดบุตร    ขาพเจาก็เปน 
        คนอนาถายากไร เห็นแมน้ําเล็ก ๆ น้ําเต็มเปยม ก็เดิน 
        ไปแมน้าํตรงท่ีต้ืนเขิน  พาลูกออนขามน้ํา  อกีคนหน่ึง 
        เอาไวฝงโนน   ใหลกูออนด่ืมนม    เพ่ือขามไปอีกฝง 
        หน่ึง   เหยี่ยวโฉบเฉีย่วลูกออนที่รองจาไป   ลกูอีกคน 
        หน่ึงกระแสน้ําพัดไป   ขาพเจาน้ันเปยมดวยความเศรา 
        โศก. 
                ขาพเจากลับไปกรุงสาวัตถี     ไดยินขาววาบิดา 
        มารดาพี่ชายตายเสียแลว    ครั้งนั้น     ขาพเจาถูกความ 
        เศราโศกบีบค้ัน เต็มเปยมดวยความเศราโศกใหญหลวง. 
                บตุรท้ังสองก็ตาย     สามขีองขาพเจาก็ตายเสียท่ี 
        หนทาง    บิดามารดาและพ่ีชายก็ถูกเผาบนเชิงตะกอน 
        เดียวกนั. 
                ครัง้น้ัน    ขาพเจาผอมเหลือง  ไมมีที่พ่ึง  มีใจหอ 
        เหี่ยว    เดินซมซานไปพบพระผูทรงฝกชนท่ีควรฝก 
        พระศาสดาไดตรัสกะขาพเจาวา   อยาเศราโศกถึงบุตร  
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        เลย  จงเบาใจเถิด  จงแสวงหาตนของเจาเถิด  จะเดือด 
        รอนไรประโยชนไปทําไม. 
                ไมมีบุตรท่ีจะชวยไดดอก  บดิาก็ไมได   แมพวก 
        พองก็ไมได  เมื่อความตายมาถึงตัว   หมูญาติก็ชวยไม 
        ไดเลย.  
                ขาพเจาฟงพระดํารัสของพระมุนีแลวก็บรรลุผล 
        อันดับแรก  [โสตาปตติผล]  แลวก็บวช  ไมนานนักก็ 
        บรรลุพระอรหัต. 
                ขาพเจากระทําตามคําส่ังสอนของพระศาสดาก็ 
        เปนผูชาํนาญในฤทธ์ิ  ในทิพโสตธาตุ  รูปรจติตวิชชา 
        รูปุพเพนิวาสญาณ   ชําระทิพยจักษุ   ทําอาสวะใหสิ้น 
        ไปหมด  เปนผูบริสทุธิ์   ไมมมีลทิน. 
                ตอนั้น      ขาพเจาก็เลาเรียนพระวินัยท้ังหมดใน 
        สํานัก ของพระผูทรงเห็นทุกอยาง  อยางพิสดารและนํา 
        สืบทอดมา  ตามเปนจริง. 
               พระชินเจา    ทรงยินดีในคุณขอนั้น    จงึทรง 
        สถาปนาขาพเจาวา     ปฏาจาราภิกษุณีผูเดียวเปนเลิศ 
        ของภิกษุณี   ผูทรงพระวินัย.  
                พระศาสดา  ขาพเจาก็บํารุงแลว  คําส่ังสอนของ 
        พระพทุธเจา   ขาพเจาก็ทําเสร็จแลว. 
                ภาระหนัก   ขาพเจาก็ปลงลงแลว    ตัณหาท่ีนํา 
        ไปในภพ   ขาพเจาก็ถอนเสียแลว  คนท้ังหลายออกจาก  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 195 

          เรือนบวชไมมีเรือน  เพ่ือประโยชนอันใด   ประโยชน 
          อันนัน้   ขาพเจาก็บรรลุแลว   ธรรมเปนทีส่ิ้นสังโยชน 
          ทั้งหมด  ขาพเจากบ็รรลุแลว.  
                   กิเลสท้ังหลาย    ขาพเจาก็เผาเสียแลว ฯลฯ  คํา  
          สั่งสอนของพระพุทธเจา  ขาพเจาก็ทําเสร็จแลว. 
            ก็แล  พระปฏาจาราเถรี  ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว   พิจารณาทบทวน 
 ถึงการปฏิบติัของตนในเวลาเปนเสกขบุคคล   เมื่อจะชี้แจงอาการบังเกิดของผล 
เบื้องบน  จึงไดกลาวคาถาเหลาน้ันเปนอุทานวา 
                       ผูชายท้ังหลายไถนาดวยไถ     หวานเมล็ดพืชลง 
         ที่พ้ืนนา   ยอมไดทรัพยมาเลี้ยงดูบุตรภริยา    ขาพเจา 
         สมบรูณดวยศีล ทําตามคําส่ังสอนของพระศาสดา ไม 
         เกียจคราน   ไมฟุงซาน    ไฉนจะไมประสบพบพระ- 
         นิพพานเลา.  
                  ขาพเจาลางเทา   ใสใจนิมิตในน้ํา    เห็นน้ําลาง 
         เทาไหลจากท่ีดอนมาสูที่ลุม   แตนั้น    ขาพเจาก็ต้ังจิต 
         ไวไดมั่นคง  ดุจมาอาชาไนยท่ีดี    ถือประทีปจากท่ีนั้น 
         เขาไปยังวิหาร  มองเห็นที่นอน  จึงเขาไปท่ีเตียง 
                  ตอนั้น     ก็ถือลูกดาล    ชักไสประทีปออกไป 
         ความหลุดพนทางใจก็ไดมี   เหมือนความดับของประ 
         ทีปท่ีติดโพลง  ฉะนั้น. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา กส  ไดแก ไถนา ทํากสิกรรม  ความจริง 
คําน้ีเปนเอกวจนะ   ใชในอรรถพหุวจนะ.  บทวา  ปวป    ไดแก   หวานเมล็ด  
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พืช.   บทวา  ฉมา  แปลวา  บนพ้ืนดิน.    ความจริง  คําน้ีเปนปฐมาวิภัตติ 
ใชในอรรถสตัตมีวิภัตติ.   ในขอน้ี   มคีวามสังเขป  ดังน้ีวา  ผูชายคือสัตวเหลา 
นี้   ไถนาดวยไถ    คือผาลทั้งหลาย    หวานเมล็ดพืชทั้งหลาย  ที่ตางโดยเปน 
ปุพพัณณชาติบาง อปรัณณชาติบาง  ลงที่พ้ืนเนื้อนา   ตามท่ีประสงค  ยอมได 
ทรัพยมาเลี้ยงดูตนและบุตรภริยาเปนตน   เพราะการไถนาหวานพืชนั้นเปนเหตุ 
เปนนิมิต    ธรรมดาวา   การทําอยางลูกผูชาย     คือความพากเพียรจําเพาะตน 
ที่บุคคลประกอบโดยแยบคาย  ก็มีผลมีกําไรอยางนั้น.   
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  กมิห   สลีสมปฺนฺนา  สตฺถุสาสน- 
การิกา  นิพฺพาน  นาธิคจฺฉามิ  อกุสตีา  อนุทฺธตา  ความวา  ขาพเจา 
มีศีลบริสุทธิด์ี   ชื่อวาไมเกียจคราน  เพราะเปนผูปรารภความเพียร  และชื่อวา 
ไมฟุงซาน  เพราะเปนผูมีจิตต้ังม่ันดีในภายใน  กระทําคําส่ังสอนของพระศาสดา 
กลาวคือเจริญกรรมฐานที่มีสัจจะ  ๔  เปนอารมณ  เหตุไรจะไมประสบ  คือบรรล ุ
พระนิพพานเลา. 
            ก ็ พระเถรีครั้นคิดอยางนี้แลว  กระทําอยูซึ่งกรรมในวิปสสนา  ในวัน 
หน่ึงถือนิมิตในน้ําลางเทา    ดวยเหตุนั้น     พระเถรจึีงกลาววา ปาทา  ปกฺขาล- 
ยิตฺวาน  เปนตน.   คําน้ันมีความวา   ขาพเจาเมื่อลางเทา   ในจํานวนนํ้าท่ีรด 
๓  ครั้ง  เหตุลางเทา ก็เห็นน้ําลางเทาไหลจากที่ดอนมาสูที่ลุม  ก็ทําใหเปนนิมิต. 
            ขาพเจาพิจารณาอนิจจลักษณะอยางน้ีวา    น้ําน้ีสิ้นไป    เสื่อมไปเปน 
ธรรมดา   ฉันใด   อายุและสังขารของสัตวทั้งหลาย   ก็ฉันนั้น     และพิจารณา 
ทุกขลักษณะ   และอนัตตลักษณะ   ตามแนวน้ัน   เจริญวิปสสนา   แตนั้นก็ทาํ 
จิตใหต้ังม่ัน   เหมือนสารถีฝกมาอาชาไนยท่ีดี   อธิบายวา  สารถีผูฉลาด  ฝกมา 
อาชาไนยตัวสําคัญใหเชื่อฟงโดยงาย  ฉันใด  ขาพเจาฝกจิตของตนใหต้ังม่ันโดย  
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งาย    ก็ฉันนัน้    ไดการทําจิตที่ต้ังมั่นแลว     ดวยสมาธิสัมปยุตดวยวิปสสนา. 
อน่ึง   ขาพเจาเมื่อเจริญวิปสสนาอยางนั้น   เขาหองนอยเมื่อตองการอุตุสัปปายะ 
ถือประทีปเพ่ือกําจัดความมืดเขาหองแลววางประทีป  พอนั่งลงบนเตียง  กห็มุน 
ไสประทีปข้ึนลงดวยลูกดาล  เพ่ือเพงประทีป  ทันใดน่ันเอง  จิตของพระเถรีนั้น 
ก็ต้ังม่ัน      เพราะไดอุตุสัปปายะ    หยั่งลงสูวิถีแหงวิปสสนา    สืบตอดวยมรรค. 
แตนั้น    อาสวะทั้งหลาย   ก็สิ้นไปโดยประการทั้งปวง    ตามลาํดับมรรค.   ดวย 
เหตุนั้น  พระเถรีจึงกลาววา   แตนั้น  ขาพเจาก็ถือประทีป ฯลฯ ความหลุดพน 
ทางใจไดมีแลว.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เสยฺย   โอโลกยิตฺวาน   ไดแก   เห็น 
ที่นอนโดยแสงสวางแหงประทีป.   บทวา   สูจึ  ไดแก  ลูกดาล.   บทวา   วฏฏึ  
โอกสฺสยามิ  ไดแกหมุนไสประทีป ทีต่รงตอน้ํามันข้ึนลง  เพ่ือดับประทีป.  บท 
วา  วิโมกฺ  โข ไดแก ความหลุดพนจากกิเลสทั้งหลาย.  ก็วิโมกขนั้น  เพราะเหตุ 
ที่เปนความสืบตอแหงจิตโดยปรมัตถ    ฉะน้ัน   พระเถรีจึงกลาววา   เจตโส 
เหมือนอยางวาเมื่อปจจัยมีไสและน้ํามันมีอยู   ประทีปที่ควรจะติดข้ึน  แตไมคิด 
ข้ึนเพราะไมมีปจจัยนั้น  จึงเรียกวาดับ   ฉันใด    เมือ่ปจจัยมีกิเลสเปนตนมีอยู 
จิตท่ีควรจะเกิดข้ึน   แตไมเกิดข้ึน   เพราะไมมีปจจัยนั้น   จึงเรียกวาดับฉันนั้น 
เพราะฉะนั้นพระเถรีจึงกลาววา   ความหลุดพนทางใจไดมีแลว    เหมือนความ 
ดับของประทีปที่ติดโพลง  ฉะนั้น. 
                            จบ  อรรถกถาปฏาจาราเถรีคาถา  
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                                   ๑๑.  ติงสมัตตาเถรีคาถา 
          [๔๔๙]  พระเถรีประมาณ  ๓๐ รปูนี้    ไดพยากรณอรหัตผลในสํานัก 
ของพระปฏาจาราเถรีอยางนี้วา :- 
                     มาณพท้ังหลายถือเอาสากตําขาวเปลือก    แสวง 
         หาทรพัยมาเลี้ยงดูบุตรภริยา     ทานท้ังหลายจงทําตาม 
         คําส่ังสอนของพระพุทธเจา    ซึง่ทําแลวไมตองเดือด 
         รอนในภายหลัง   ทานท้ังหลายจงรีบลางเทา   แลวน่ัง 
         ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง จงประกอบความสงบใจเนือง ๆ 
         กระทําตามคําส่ังสอนของพระพุทธเจา.  
                ภกิษุณีเหลาน้ัน    ไดฟงคําส่ังสอนของพระปฏา- 
         จาราเถรีนั้นแลว    ลางเทาเขาไปน่ัง ณ ที่สมควรสวน 
         หน่ึง  ไดประกอบความสงบใจเนือง ๆ   กระทําตามคํา 
         สั่งสอนของพระพุทธเจา  ในยามตนแหงราตรีระลึกถึง 
         ชาติกอนได    ในยามกลางแหงราตรีชําระทิพยจักษุได 
         ในยามปลายแหงราตรีทําลายกองแหงความมดืได   พา 
         กันลุกขึ้นกราบเทาพระเถรี  พรอมกับกลาววา  พวกเรา 
         ทําตามคําสอนของพระแมเจาแลว จักอยูหอมลอมพระ 
         แมเจา  เหมือนทวยเทพชั้นไตรทศหอมลอมพระอินทร  
         ผูชนะในสงครามฉะนั้น.  พวกเรามีวิชชาสาม   เปนผู 
         ไมมีอาสวะ  ดังน้ี. 
                          จบ   ติงสมัตตาเถรีคาถา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 199 

                              ๑๑.  อรรถกถาติงสมัตตาเถรีคาถา 
            คาถาของพระเถรี ๓๐ รูป   มีวา  มูสลานิ   คเหตฺวาน  เปนตน. 
            พระเถรีแมเหลาน้ัน   ไดบําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอนๆ 
สรางสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน     มาในภพน้ัน ๆ    สั่งสมธรรม 
เครื่องปรุงแตงวิโมกขมาโดยลําดับ     ในพุทธุปบาทกาลน้ี      ถกูกรรมของตน 
กระตุนเตือนแลวก็บังเกิดในเรือนครอบครัวน้ัน ๆ รูเดียงสาแลว     ฟงธรรมใน 
สํานักพระปฏาจาราเถรี  ไดศรัทธาแลว   พากันออกบวช  มีศีลบริสุทธิ์  บําเพ็ญ 
วัตรปฏิบัติอยู    ตอมาวันหน่ึง    พระปฏาจาราเถรีเมื่อใหโอวาทแกภิกษุณีเหลา 
นั้น  จึงไดกลาว  ๒ คาถานี้วา  
                       มาณพท้ังหลายถือสากตําขาวเปลือก     แสวงหา 
          ทรัพยมาเลี้ยงดูบุตรภริยา. 
                  ทานท้ังหลาย จงทําตามคําส่ังสอนของพระพุทธ- 
          เจา  ซึง่ทําแลวไมตองเดือดรอนในภายหลัง 
                  ทานท้ังหลายจงรีบลางเทา  แลวน่ัง ณ ที่สมควร 
          สวนหนึ่ง   จงประกอบความสงบใจเนือง  ๆ   กระทํา 
          ตามคําส่ังสอนของพระพุทธเจา. 
            ในคาถาน้ัน  มีความสังเขปดังนี้วา  สัตวเหลาน้ี   ถือสากตําขาวเปลือก 
ทํางานตําขาวในครกของคนอ่ืน ๆ  เพราะเหตุเลี้ยงชีพ  ทํางานตํ่า ๆ เชนนี้อยาง 
อ่ืน  รวบรวมทรัพยไดพอสมควร   เลีย้งดูบุตรภริยา  แตงานนั้นของสัตวเหลา 
นั้นเปนงานตํ่า   เปนงานของปุถุชน  เปนทุกข   และไมประกอบดวยประโยชน 
เพราะฉะนั้น     ทานท้ังหลาย   ละเวนงานเนิ่นชาท่ีประกอบดวยความเศราหมอง 
เชนนี้เสีย   จงกระทํา   จงพรอมทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจา     คือคําส่ังสอน 
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา    กลาวคือไตรสิกขา  จงใหบังเกิดในสันดานของตน  
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พระเถรีกลาวเหตุในเรื่องนี้วา   คําสอนใดท่ีทําแลวไมตองเดือดรอนในภายหลัง 
ไดแกเพราะเหตุที่ทําคําสอนใด     ไมตองเดือดรอนตามมาในปจจุบันและ 
อนาคต.      บัดนี้    เพ่ือแสดงกิจเบื้องตนและวิธีประกอบเนือง ๆ   ในการทําคํา 
สั่งสอนของพระพุทธเจานั้นพระเถรีจึงกลาววา    ขิปฺป     ปาทานิ    โธวิตฺวา 
เปนอาทิ.    ในคําน้ัน     เพราะเหตุที่ความสุขในการน่ัง   และการไดอุตุสัปปายะ 
ไมมีแกผูไมลางเทา   ไมลางหนา   แตทั้งสองอยางนั้นจะไดแกผูลางเทาและลาง 
หนาแลวน่ังในที่สมควรสวนหน่ึง    ฉะน้ัน      ทานท้ังหลายอยาพลาดขณะตามท่ี  
ไดแลวน้ีเสีย   จงรีบลางเทาคือเทาของตนแลวน่ังในท่ีสมควรสวนหน่ึง   คือใน 
โอกาสที่สงัด   ทานท้ังหลายจงผูกจิตของตนไวในอารมณ  ๓๘  เฉพาะอารมณที่ 
ชอบใจอยางใดอยางหน่ึง  ประกอบความสงบใจเนือง ๆ กระทํา   พรอมกระทํา 
ศาสนา  คือโอวาทคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาคพุทธเจา    โดยการเจริญกรรม 
ฐานมีสัจจะ ๔ เปนอารมณ  ดวยจิตท่ีต้ังม่ันแลว. 
            ครั้งน้ัน  ภิกษุณีเหลาน้ัน อยูในโอวาทของพระเถรีนั้น    เริ่มวิปสสนา 
ทําการภาวนา  ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔ เพราะมีญาณแกกลา 
และเพราะสมบูรณดวยเหตุ  เมื่อพิจารณาการปฏิบัติของตนไดกลาวคาถาเหลาน้ัน 
พรอมดวยคาถาโอวาทวา 
                             ภิกษุณเีหลาน้ัน     ไดฟงคําส่ังสอนของพระปฏา- 
           จาราเถรีนั้น    ลางเทาแลว  เขาไปน่ัง  ณ ทีส่มควรสวน 
           หน่ึง   ไดประกอบความสงบใจเนืองๆ    กระทําตาม 
           คําส่ังสอนของพระพุทธเจา  ในยามตนแหงราตรีระลึก 
           ถึงชาติกอนได  [บพุเพนิวาสญาณ]  ในยามกลางแหง 
           ราตรี   ชําระทิพยจักษุ [จุตูปปาตญาณ]  ได   ในยาม 
           ปลายแหงราตรี  ทาํลายกองแหงความมืดได  [อาสวัก-   
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          ขยญาณ]    พากันลุกขึ้นกราบเทาพระเถรี   พรอมกับ 
          กลาววา      พวกเราทําตามคําสอนของพระแมเจาแลว 
          จักอยูหอมลอมพระแมเจา  เหมอืนทวยเทพชั้นไตรทศ 
          หอมลอมพระอินทร   ผูชนะในสงครามฉะนั้น    พวก 
          เรามีวชิชา ๓ เปนผูไมมีอาสวะ  ดังน้ี.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ตสฺสา  ตา  วจน  สุตฺวา ปฏาจาราย 
สาสน  ความวา    คําสั่งสอน  คือคําโอวาทน้ันๆ    ของพระปฏาจาราเถรีนั้น 
เพราะอรรถวาเปนคําสอนใหสละกิเลสท้ังหลาย  ภิกษุณี  ๓๐ รูปนั้น   ฟงแลวรับ 
คือรับคําดวยเศียรเกลา. 
            บทวา  อุฏาย  ปาเท  วนฺทึสุ  กตา  เต  อนสุาสนี   ความวา 
ภิกษุณีเหลานั้นทําใหเปนประโยชน  คือทําไวในใจ  ซึ่งคําสั่งสอนน้ัน  ตามท่ีรับ 
ไวแลว  นั่งภาวนาในสถานตามท่ีสบาย  ทําภาวนาใหถึงท่ีสุดแลว  ลุกจากอาสนะ 
ที่นั่ง   เพ่ือบอกคุณวิเศษท่ีคนบรรลุ   จึงเขาไปหาพระเถรีกลาววา ขาแตพระแม 
มหาเถรี   พวกเราทําตามอนุศาสนีของพระแมเจาตามท่ีสั่งสอนแลว     กราบเทา 
ของพระเถรีดวยเบญจางคประดิษฐ.  บทวา  อินฺทว  เทวา  ติทสา  สงฺคาเม 
อปราชิต   ความวา   ขาแตพระแมมหาเถรี   พวกเราจะอยูหอมลอมพระแมเจา 
เหมือนทวยเทพชั้นดาวดึงส    หอมลอมพระอินทร   ผูไมพาย   คือชนะในสง- 
ครามระหวางเทวดากับอสูรฉะนั้น    เพราะไมมีกิจอ่ืนที่จะตองทํา   เพราะฉะนั้น 
ภิกษุณีเหลานี้    จึงประกาศความท่ีตนเปนผูกตัญูวา   พวกเรามีวิชชา ๓ ไมมี 
อาสวะ.  คําน้ี   ก็เปนคําพยากรณพระอรหัตของภิกษุณีเหลานี้ดวย.   แตเมื่อวา 
โดยอรรถในคําน้ีก็เปนอยางอ่ืน  คําน้ัน    มีนัยที่กลาวมาแลวแตหนหลังท้ังน้ัน. 
                             จบ  อรรถกถาติงสมัตตาเถรีคาถา  
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                             ๑๒.  จนัทาเถรีคาถา 
         [๔๕๐]   พระจันทาเถรี   กลาวอุทานวา 
                        แตกอน   ขาพเจาเปนคนเข็ญใจ   เปนหมายไร 
         บุตร    ปราศจากญาติมิตร    ไมไดความบริบรูณแหง 
         อาหารและผา       ถือภาชนะและทอนไมเท่ียวขอทาน 
         จากครอบครัวหน่ึงไปยังครอบครัวหน่ึง   ถูกความหนาว 
         และความรอนเบียดเบียน      เท่ียวขอทานอยูถึง  ๗  ป. 
         ตอมาภายหลัง  ขาพเจาไดพบพระปฏาจาราเถรี   ภิกษณุี   
         ผูไดขาวนํ้าอยูเปนปกติ   จึงเขาไปบอกขอบรรพชาไม 
         มีเรือน. 
                ทานพระปฏาจาราเถรีนั้น     กรณุาขาพเจา  ให 
         ขาพเจาไดบรรพชา  ตอนั้น    กส็ั่งสอนขาพเจา  ประกอบ 
         ขาพเจาไวในประโยชนอยางย่ิง. 
                 ขาพเจาฟงคําของทานแลว  ไดกระทําตามท่ีทาน 
         สอน  โอวาทของพระแมเจา    ไมเปนโมฆะเปลาประ- 
         โยชน  ขาพเจามีวิชชา ๓  ไมมีอาสวะ. 
                           จบ  จันทาเถรีคาถา 
                             ปญจกนิบาต  จบ  
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                               ๑๒.  อรรถกถาจันทาเถรีคาถา 
            คาถาวา  ทุคฺคตาห  ปุเร  อาสึ  เปนตน   เปนคาถาของพระจันทาเถรี. 
            พระเถรีแมรูปนี ้       บําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ 
สรางสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้น ๆรวบรวมธรรมเครื่อง 
ปรุงแตงวิโมกขมาโดยลําดับมีญาณแกกลาแลว ในพุทธุปบาทกาลน้ี  กถ็ือปฏิสนธ ิ
ในเรือนพราหมณผูไมปรากฏชื่อ  ในหมูบานพราหมณตําบลหนึ่ง  นับแตนาง  
บังเกิด  ครอบครัวน้ันก็เส่ือมโภคะลงเรื่อยมา.   นางรูเดียงสาตามลําดับ  มีชวิีต 
อยูอยางลําเค็ญ   ครั้งน้ัน   เกิดอหิวาตกโรคข้ึนในเรือนหลังหนึ่ง   ดวยโรคนั้น 
ญาติของนางทั้งหมด   ก็พากันลมตายไป   เมื่อส้ินญาติ   นางก็ไมอาจมีชีวิตอยู 
ในที่อ่ืน    ตองถือกะลาขอทาน   ดํารงชีวิตอยูดวยอาหาร    คือ   ภิกษาที่นาง 
ตระเวนไปทุกครอบครัวแลวไดมา    ไดไปยังสถานที่แจกขาวของพระปฏาจารา 
เถรี.   ภิกษุณีทั้งหลายเห็นนางตองทุกข   ถูกทุกขครอบงํา   ก็เกดิกรุณา   ให 
นางเอิบอ่ิม   ดวยอาจาระที่นาจับใจ   ดวยอาหารท่ีมีอยูในที่นั้น.   นางเลื่อมใส 
ในอาจาระและศีลของภิกษุณีเหลาน้ัน    เขาไปหาพระเถรี    ไหวแลวน่ัง  ณ ที่  
สมควรสวนหน่ึง.    พระเถรีก็แสดงธรรมแกนาง   นางฟงธรรมนั้นแลว    กย็ิ่ง 
เลื่อมใสในคําสอน  และเกิดความสังเวชใจในสังสารวัฏจึงบวช.   ครั้นบวชแลว 
ก็อยูในโอวาทของพระเถรี   เริ่มต้ังวิปสสนา   ประกอบภาวนาเนือง ๆ    เพราะ 
เปนผูบําเพ็ญบารมีไว    และเพราะญาณแกกลา    ไมนานนักก็บรรลุพระอรหัต 
พรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔   พิจารณาการปฏิบัติของตน   จึงไดกลาวคาถาเหลานี้ 
เปนอุทานวา :-  
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                แตกอน   ขาพเจาเปนคนเข็ญใจ   เปนหมายไร 
          บุตร     ปราศจากญาติมิตร    ไมไดความบรบิูรณแหง 
          อาหารและผา  ถือภาชนะและทอนไมเท่ียวขอทาน  จาก 
          ครอบครัวหน่ึงไปสูครอบครัวหนึ่ง      ถูกความหนาว 
          ความรอนเบียดเบยีน  เท่ียวขอทานอยูถึง ๗  ป.  ตอมา 
          ภายหลัง  ขาพเจาไดพบพระปฏาจาราเถรี  ภิกษุณีผูได 
          ขาวนํ้าอยูเปนปกติ   จึงเขาไปบอก    ขอบรรพชาไมมี  
          เรือน.  
                ทานพระปฏาจาราเถรีนั้น     กรณุาขาพเจา   ให 
          ขาพเจาไดบรรพชา  ตอนั้น   ก็สัง่สอนขาพเจา  ประ- 
          กอบขาพเจาไวในประโยชนอยางย่ิง. 
                ขาพเจาฟงคําของทานแลว  ไดกระทําตามท่ีทาน 
          สอน  โอวาทของพระแมเจาไมเปนโมฆะ   เปลาประ- 
          โยชน   ขาพเจามีวิชชา ๓  ไมมอีาสวะ.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ทุคฺคตา  ไดแกยากจน.   บทวา  ปุเร 
ไดแก กอนแตบวช.  จริงอยู   เวลาบวชแลว   นับต้ังแตนั้นมา  บุคคลในพระ- 
ศาสนานี้   ใคร ๆ ไมควรพูดวาเปนคนมั่งมี   หรือยากจน   แตพระเถรีนี้มั่งมี 
ดวยคุณท้ังหลาย  ดวยเหตุนั้น    พระเถรีจึงวา   ทุคฺคตาห  ปุเร  อาสึ.   ใน 
บทวา  วิธวา  สามีเขาเรียกวา  ธว   ชื่อวา วิธวา  เพราะไมมีสามีนั้น   อธิบาย 
วา  สามีตาย  [หมาย].   บทวา  อปุตฺติกา ไดแก  เวนจากบุตร.   บทวา  วินา 
มิตฺเตหิ    าตีหิ  ไดแก   เส่ือมคือปราศจากมิตรและพวกพอง.  บทวา ภตฺต-  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 205 

โจฬสฺส   นาธิค   ความวา ไมพบความบริบูรณแหงอาหารและผา  อธิบายวา 
ขาพเจาไมไดเพียงอาหารและเครื่องปกปด  [ผา]  คือกอนขาว  และชิ้นผาเกา ๆ 
อยางเดียวเทาน้ัน.    ดวยเหตุนั้น     พระเถรีจึงกลาววา     ปตฺต  ทณฺฑฺจ 
คณฺหิตฺวา  เปนตน.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปตฺต  ไดแก ภาชนะดิน.  บทวา  ทณฺฑ 
ไดแก ทอนไมใชกันโคและสุนัขเปนตน .   บทวา  กุลา  กุล  ไดแก จากสกุล 
ไปสูสกุล.    บทวา    สีตุณฺเหน  จ   ฑยฺหนฺติ    ไดแก    ถูกความหนาวและ 
ความรอนเบียดเบียน  เพราะไมมีเรือนที่อยู. 
            ดวยบทวา  ภิกฺขนุึ  พระเถรกีลาวหมายถึงพระปฏาจาราเถรี.   บทวา 
ปุน  ไดแก  ภายหลัง  คือตอมาอีก ๗ ป. 
            บทวา   ปรมตฺเถ    ไดแก    ประโยชนอยางยิ่ง    คือสูงสุด    ไดแก 
ปฏิปทาท่ีใหถึงพระนิพพาน   และพระนิพพาน.   บทวา นิโยชยิ  ไดแก บอก 
กรรมฐาน  ประกอบขาพเจาไว.   คําที่เหลือมีนัยอันกลาวแลว. 
                               จบ  อรรถกถาจันทาเถรีคาถา 
                                 จบ  อรรถกถาปญจกนิบาต  
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                                         ฉักกนิบาต 
                      ๑.  ปญจสตาปฏาจาราเถรีคาถา 
          [๔๕๑]  พระปฏาจาราเถรีกลาวอบรมพระเถรี  ๕๐๐  รูป  ทีละคนวา 
                     ทานไมรูทางของสัตวใด  ซึ่งมาแลวหรือไปแลว 
          เหตุไฉน  ทานจึงรองไหถึงสัตวที่มาแลวน้ันวา   บุตร 
          ของเรา.  
                 สวนทานรูทางของสัตวนั้น   ผูมาแลวหรือไปแลว 
          จึงไมเศราโศกถึงสัตวนั้นเลย    เพราะวาสัตวทั้งหลาย 
          มีอยางน้ีเปนธรรมดา. 
                สตัวอันเขามิไดเชื้อเชิญก็มาจากท่ีนั้น   เขามิได 
          อนุญาตก็ไปจากท่ีนี้. 
                 เขามาจากท่ีไหนกันแนหนอ    อยูได ๒-๓ วัน 
          ก็ไปแลวสูทางอื่นจากท่ีนี้ก็มี   กําลังไปสูทางอื่นจากท่ี 
          นั้นกม็ ี   เขาละ  [ตาย] ไปแลว    ทองเท่ียวอยูโดยรูป 
          ของมนุษย  จกัไปก็มี   เขามาอยางใด    ก็ไปอยางน้ัน 
          จะคร่าํครวญเพราะเหตุนั้นไปทําไม. 
พระปญจสตาปฏาจาราเถรี   กลาวเฉพาะทีละรูปวา 
                    แมเจาชวยถอนความโศกศัลยของขาพเจา    ซึ่ง 
          แอบอยูในหัวใจ  เห็นไดยากออกไดแลว   แมเจาชวย  
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            บรรเทาความโศกถึงบุตรของขาพเจา  ซึ่งถูกความโศก 
          ครอบงําไว. 
                 วนันี้  ขาพเจาน้ัน    ถอนความโศกศัลยไดแลว 
          หายอยาก     ดับสนิทแลว   ขาพเจาขอถึงพระมุน-ี 
          พุทธเจา  ทั้งพระธรรม  และพระสงฆเปนสรณะ. 
                 จบ  ปญจสตาปฏาจาราเถรีคาถา 
                                อรรถกถาฉักกนิบาต  
                ๑.  อรรถกถาปญจสตมัตตาเถรีคาถา๑ 

            ในฉักกนิบาต  คาถาวา  ยสฺส  มคฺค  น  ชานาสิ  เปนตน   เปน 
คาถาของพระปญจสตมัตตาเถรี   มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
            หญิงแมเหลาน้ัน   บําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ  สั่ง 
สมกุศล  ซึ่งเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพ ๆ นั้น   มีธรรมเครื่องปรุง 
แตงวิโมกขอันสรางสมมาโดยลําดับ ในพุทธุปบาทกาลน้ี  ก็เกิดในเรือนครอบครัว 
นั้น  ๆ    เติบโตเปนสาวแลว    มารดาบิดาก็จัดใหมีสามี    ไดบุตรหลายตนใน 
ตระกูลนั้น  ๆ    เมื่ออยูครองเรือน    มีบุตรก็ตายหมด     เพราะพวกเขามีชาติ 
เสมอกัน   ทาํกรรมมาเหมือนกัน    ถกูความเศราโศกถึงบุตรครอบงําแลว   เขา 
ไปหาพระปฏาจาราเถรี      ไหวแลวก็นั่งบอกถึงเหตุแหงความเศราโศกของตน. 
พระเถรี     เมื่อบรรเทาความโศกของหญิงเหลาน้ัน        จึงแสดงธรรมดวยคาถา 
๔  คาถาเหลาน้ีวา 
๑. บาลีวา  ปญจสตาปฏาจาราเถรีคาถา.  
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             ทานไมรูทางของสัตวใด  ซึ่งมาแลวหรือไปแลว 
          เหตุไฉนทานจึงรองไหถึงสัตวที่มาแลวน้ัน      วาบุตร 
          ของเรา  สวนทานรูทางของสัตวนั้น  ผูมาแลวหรือไป 
          แลว  จึงไมเศราโศกถึงสัตวนั้นเลย    เพราะวาสัตวทั้ง  
          หลายมีอยางน้ีเปนธรรมดา.   
                  สตัวอันเขามิไดเชื้อเชิญ  ก็มาจากท่ีนั้น เขามิได 
          อนุญาต  ก็ไปจากท่ีนี้   เขามาจากท่ีไหนกันแนหนอ อยู 
          ได  ๒-๓ วัน  ก็ไปแลวสูทางอื่นจากท่ีนี้ก็มี    กําลังไปสู 
          ทางอืน่จากท่ีนั้นก็มี    เขาละ [ตาย]ไปแลว ทองเท่ียวอยู 
          โดยรปูของมนุษย   จักไปก็มี   เขามาอยางใด    ก็ไป 
          อยางน้ัน    จะคร่ําครวญเพราะเหตุนั้นไปทําไม. 
            หญิงเหลาน้ัน  ไดฟงธรรมของพระปฏาจาราเถรีนั้นแลว   เกิดความ 
สังเวชใจจึงพากันบวชในสํานักของพระเถรี    ครั้นบวชแลว   บําเพ็ญวิปสสนา 
กัมมัฏฐาน   ไมนานนักก็ต้ังอยูในพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา  ๔   เพราะ 
ธรรมเครื่องอบรมบมวิมุตติแกเต็มที่แลว.     ลําดับนั้นพระเถรี   ๕๐๐   รูป  
เหลาน้ันพิจารณาการปฏิบัติของตนเพราะบรรลพุระอรหัตแลว     พรอมดวย 
คาถาโอวาทท่ีวา  ทานไมรูทางของสัตวใด   เปนตน    จึงตางคนตางกลาวคาถา 
เหลาน้ีเปนอุทานวา 
                     แมเจา  ชวยถอนความโศกศัลยของขาพเจา   ซึ่ง 
           แอบอยูในหัวใจ  เห็นไดยากออกไดแลว  แมเจา  ชวย 
           บรรเทาความโศกถึงบุตรของขาพเจาซ่ึงถูกความโศก  
           ครอบงําไว     วันนีข้าพเจาถอนความโศกศัลยไดแลว  
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          หายหวิ  ดับสนิทแลว    ขาพเจาขอถึงพระมุนีพุทธเจา 
          ทั้งพระธรรมและพระสงฆเปนสรณะ. 
พระเถรีจํานวน  ๕๐๐ รปู   ตางคนตางกลาวคาถาเหลานี้. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ยสฺส  มคฺค   น  ชานาสิ  อาคตสฺส  
คตสฺส   วา  ความวา   ทานไมรูทางมาของสัตวใด    ซึ่งมาแลวในที่นี้   หรือ 
ทางไปของสัตวใดซ่ึงไปแลวจากที่นี้   ทานกลาวหมายเอาการเขาถึงภพที่เปน 
อดีตและอนาคตติดตอกัน.   บทวา   ต   กุโต   จาคต  สตฺต  ความวา   ไฉน 
คือเพราะเหตุไร      ทานจึงทําความยึดถือใหเกิดข้ึนอยางเดียววา    บุตรของเรา 
แลวรองไหถึงสัตวผูนั้น    ซึ่งเปนเสมือนบุรุษผูมาพบกันในระหวางทางกับผูที่ 
มายังทางมาทางไปอันไมรูจักแลว   คือทางท่ีมาจากคติไรๆ อยางนี้    ไมทนัทํา 
ความคุนเคยกันโดยประการท้ังปวง    อธิบายวา    ไมมีเหตุที่จะรองไหในขอน้ี 
เพราะบุตรยังไมทันทํากิจหนาท่ีปฏิการะตอบแทนเลย. 
            บทวา  มคฺคฺจ  โขสฺส  ชานาสิ    ความวา    สวนทานรูทางมา 
ของสัตวนั้น    ซึ่งทานยอมรับรูวาบุตรผูมาแลว     และทางไปของเขาผูไปแลว   
บทวา  น  น  สมนุโสเจสิ   ความวา  ทานก็ไมควรเศราโศกถึงเขาอยางนี้เลย. 
เพราะอะไร   เพราะวาสัตวทั้งหลายมีอยางนี้เปนธรรมดา     เพราะปจจุบันสัตว 
ทั้งหลายยังละเวนเปนตาง ๆ    คือพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายท้ัง 
ปวง  เพราะคนไมมีอํานาจในของรักนั้น  จะปวยกลาวไปไยในภพภายภาคหนา 
เลา. 
            บทวา   อยาจิโต  ตโตคจฺฉิ๑  ความวา เขาอันใคร ๆ มิไดวอนเชิญ 
จากปรโลกนั้น  ก็มาในท่ีนี้   บาลีวา  อาคโต   มาแลว ดังน้ีก็มี   ความก็อยาง 
นั้นเหมือนกัน.  บทวา  อนนฺุาโต  อิโต  คโต  ความวา  เขาอันใคร  ๆ 
มิไดอนุญาตจากอิธโลก  [โลกนี้]  ก็ไปปรโลก [โลกอ่ืน].  บทวา  กุโตจิ  ไดแก 
๑. ม. ตตาคจฺน ิ 
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จากคติใดคติหน่ึงมีนิรยะเปนตน.    บทวา  นูน คือสงสัย.    บทวา  วสิตฺวา 
กติปาหก ความวา      พักอยูในที่นี้เพียงนอยวัน.       บทวา    อิโตป  
อฺเน   คโต  ความวา  เขาไปทางภพอ่ืนจากภพแมนี้   คือเขาถึงภพแมอ่ืน 
จากภพนี้     ดวยอํานาจปฏิสนธิ.   บทวา  ตโตปฺเน  คจฺฉติ   ความวา 
เขาจักไปทางอื่นจากภพแมนั้น    คือจักเขาถึงภพอ่ืน.  
            บทวา  เปโต   ความวา  เขาจากไปคือเขาถึงภพนั้น ๆ แลว  ก็ไปจาก 
ภพนั้น.  บทวา  มนุสฺสรูเปน  นั่นเปนเพียงตัวอยาง  ความวา    โดยความ  
เปนมนุษยและโดยความเปนดิรัจฉานเปนตน.     บทวา   สสรนฺโต    ไดแก 
เวียนวายอยูดวยอํานาจความเกิดไป ๆ มา ๆ.  บทวา   ยถาคโต    ตถา  คโต 
ความวา เขามิไดรับเชิญก็มาจากคติที่ยังไมรูอยางใด  เขาอันใครๆ มิไดอนุญาต 
ก็ไปจากคติที่ยังไมรูอยางนั้น. 
            บทวา   กา  ตตฺถ  ปริเทวนา  ความวา   จะครํ่าครวญไปไยในขอ 
นั้น      คือในกามาวจรท่ีไมอยูในอํานาจเชนนั้น    อธิบายวาประโยชนอะไรเลา 
ดวยการคร่ําครวญ  คําท่ีเหลือมีนัยที่กลาวมาแลวท้ังน้ัน. 
            ก็ในคาถาเหลาน้ัน   ๕ คาถาแรก     พระปฏาจาราเถรีอบรมหญิง  ๕๐๐ 
เหลาน้ัน    แยกเปนคน ๆ ไป โดยการบรรเทาความเศราโศก. สวน  ๖ คาถา พึง 
เห็นวาภิกษุณีประมาณ  ๕๐๐  รูปเหลาน้ัน      ผูต้ังอยูในโอวาทของพระปฏาจารา- 
เถรีนั้น   พากันบวชไดบรรลุคุณวิเศษแลวไดกลาวเฉพาะเปนคน ๆ  ไป. 
            บทวา  ปฺจสตา  ปฏาจารา  ความวา   ภิกษุณี  ๕๐๐  รปูเหลาน้ี 
ไดชื่อวา ปฏาจารา  เพราะไดรูคําที่พระปฏาจาราเถรีกลาว   เพราะไดโอวาทใน 
สํานักของพระปฏาจาราเถรี. 
                         จบ  อรรถกถาปญจสตมัตตาเถรีคาถา  
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                                ๒.  วาสิฏฐีเถรีคาถา 
          [๔๕๒]  พระวาสิฏฐีเถรี  กลาวคาถาเปนอุทานวา 
                      ขาพเจาถูกความเศราโศกถึงบุตรบีบค้ัน     มีจิต  
          ฟุงซาน  หมดความรูสึก  เปลือยกาย    สยายผม  เท่ียว 
          ซมซานไปตามท่ีตางๆ.  
                    ขาพเจาไดเท่ียวไปในถนน  กองหยากเยื่อ  ในปา 
          ชา  ในตรอกใหญตรอกนอย   อด ๆ อยาก ๆ   ตลอด 
          สามป. 
                         ภายหลังไดพบพระสุคต   ผูฝกคนที่ยังไมไดฝก   
          ตรัสรูดวยพระองคเอง    หาภยัแตที่ไหนมิได    กําลัง 
          เสด็จไปยังกรุงมิถิลา    กลับไดสติแลว  เขาไปถวาย  
                          พระโคดมพระองคนั้น     ทรงแสดงธรรมโปรด  
          ขาพเจาดวยพระกรุณา  ขาพเจาฟงธรรมพระองค 
          แลวออกบวชไมมีเรือน   เพียรพยายามในคําสอนของ 
          พระศาสดา   ไดทําใหแจงซ่ึงธรรมอันรุงเรืองเกษม. 
                         ขาพเจาถอนและความโศกอันมีพระอรหัตเปน 
          ที่สุดไดหมดแลว   เพราะขาพเจากําหนดรูวัตถุที่ต้ัง  เหตุ 
          เกิดแหงความโศกท้ังหลายได. 
                              จบ  วาสิฏฐีเถรีคาถา  
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                           ๒.  อรรถกถาวาเสฏฐีเถรีคาถา๑  
            คาถาวา  ปุตฺตโสเกนห   อฏฏา   ดังน้ีเปนตน   เปนคาถาของพระ 
วาเสฏฐีเถรี. 
            พระเถรีแมรูปนี้กบ็ําเพ็ญบารมี   ในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ สั่งสม 
กุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้น  ๆ     มีธรรมเครื่องปรุงแตง 
วิโมกขที่รวบรวมมาโดยลําดับ     เที่ยวเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี   ก็ไปบังเกิดในเรือนแหงตระกูลกรุงเวสาลี    เจริญวัยแลว 
มารดาบิดาก็ยกใหกุลบุตรผูมีชาติเสมอกัน   มีสามีแลว    ก็อยูดวยกันเปนสุขกับ 
สามีนั้น  ไดบุตรคนหน่ึง   เมื่อบุตรนั้นตาย  ในเวลาท่ีว่ิงเลนได  ถูกความเศรา 
โศกถึงบุตรบีบค้ัน    ก็กลายเปนบา    เมื่อหมูญาติและสามีชวยกันเยียวยาแกไข 
ก็หนีไป  เมือ่คนเหลาน้ันไมรู  หมุนออกไปเพราะความบาแลวถึงมิถิลานครแลว 
ไดพบพระผูมีพระภาคเจาผูประเสริฐ     ทรงฝก    รักษาพระองคแลวสํารวม 
อินทรีย  กําลงัเสด็จไปในระหวางถนนในมิถิลานครน้ัน    ครัน้เห็นแลว   ก็หาย 
บา   ไดปกติจิตพรอมกับการเห็น  เพราะพุทธานุภาพ  ครั้งน้ัน  พระศาสดาทรง 
แสดงธรรมแกนางโดยยอ   นางไดฟงธรรมนั้นแลวกลับไดความสังเวช   ทลูขอ 
บวชกะพระศาสดา    ไดบวชในภิกษุณีทั้งหลายตามพระดํารัสส่ังของพระศาสดา 
ทํากิจเบื้องตนแลว  ก็ไดเริ่มวิปสสนา  พากเพียรพยายามอยูไมนานนัก  ก็บรรล ุ
พระอรหัตพรอมดวยปฏสิัมภิทา  ๔  เพราะมีญาณแกกลา    พิจารณาการปฏิบัติ  
ของตนแลว  ไดกลาวคาถาเหลาน้ันเปนอุทานวา 
                      ขาพเจาถูกความเศราโศกถึงบุตรบีบค้ัน      มีจิต 
          ฟุงซานหมดควานรูสึก  เปลือยกายสยายผม   เท่ียวชม 
          ซานไปตามที่ตาง ๆ. 
๑. บาลี  เปน  วาสิฏฐีเถรีคาถา. 
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                   ขาพเจาไดเท่ียวไปในถนน   กองหยากเยื่อในปาชา 
         ในตรอกใหญและตรอกนอย อด ๆ อยาก ๆ ตลอดสามป 
          ภายหลังไดพบพระสุคต    ผูฝกบุคคลท่ียังไมไดฝก 
          ตรัสรูดวยพระองคเอง   หาภัยแตที่ไหนมิได  กําลังเสด็จ 
          ไปสูกรุงมิถิลา   กลับไดสติแลว    เขาไปถวายบังคม 
          พระโคดมพระองคนั้นไดทรงแสดงธรรมโปรดขาพเจา     
          ดวยพระกรุณา  ขาพเจาฟงธรรมของพระองคแลวออก 
          บวชไมมีเรือน  เพียรพยายามในคําสอนของพระศาสดา 
          ไดทําใหแจงซ่ึงบทธรรมอันรุงเรืองเกษม. 
         ขาพเจาถอนและละความโศกอันมีอรหัตเปนที่สุด 
          ไดหมดแลว เพราะขาพเจากําหนดรูวัตถุที่ต้ัง    เหตุเกิด 
          แหงความโศกท้ังหลายได. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อฏฏา   แปลวา  บีบค้ัน  อน่ึง พระบาลีก็ 
เชนนี้แล   อธิบายวา   บีบค้ัน   เบียดเบียน.  บทวา   ขิตฺตจิตฺตา   ไดแก   ม ี
หทัยฟุงซานเพราะความบาเกิดจากความโศก   ถัดจากน้ัน  ชื่อวาหมดความรูสึก 
เพราะปราศจากความรูสึกตามปกติ.  ชื่อวาเปลือยกาย  เพราะปราศจากผานุงหม 
เหตุไมมีหิริและโอตตัปปะ.   ชื่อวาสยายผม    เพราะมีผมไมไดสางเลย.    บทวา 
เตน    เตน    ความวา   เราไดเที่ยวไปจากบานสูบาน   จากเมืองสูเมือง   จาก 
ถนนสูถนน.     ศัพทวา  อถ   แปลวา   ภายหลัง   ไดแก   เวลาส้ินกรรมท่ีทํา 
ใหเปนบา.      บทวา    สุคต     ความวา     พระผูมีพระภาคเจา     ชื่อวา 
พระสุคตเพราะทรงพระดําเนินงาม  เพราะเสด็จไปสูสถานที่ดีเพราะตรัสโดยชอบ  
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และเพราะเสด็จไปโดยชอบ.   บทวา   มิถิล  ปติ  ความวา  กําลังเสด็จมุงสู 
มิถิลา  คือกรงุมิถิลา. 
            บทวา  สจิตฺต  ปฏิลทฺธาน  ไดแก  ละความบากลับไดปกติจิตของ 
ตน  เพราะพุทธานุภาพ.  
            บทวา  ยฺุชนฺตี     สตฺถุ  วจเน   ไดแก   ทําความเพียร   คือตาม 
ประกอบภาวนาในคําสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา.  บทวา สจฺฉากาสึ   
ปท  สิว  ความวา ไดทําใหแจงซ่ึงบทคือพระนิพพานธรรมอันรุงเรืองเกษมไม 
ถูกโยคะ  ๔  เบียดเบียน.  บทวา  เอตทนฺติกา   ความวา   ความโศกท้ังหลาย 
ชื่อวา  เอตทันติกะ   เพราะมีพระอรหัตท่ีขาพเจาบทลุในบัดนี้เปนที่สุดเปน 
ปริโยสาน   อธิบายวา   บัดนี้     เหตุเกิดแหงความโศกเหลาน้ันไมมี.    บทวา 
ยโต   โสกาน  สมฺภโว  ประกอบความวา เพราะเหตุที่ขาพเจากําหนดรูเหตุ 
เกิดแหงความโศกมีลักษณะไหมเกรียมอยูภายใน  วัตถุกลาวคืออุปาทานขันธ  ๕ 
ที่ต้ังแหงความโศกเหลาน้ัน     ดวยญาตปริญญากําหนดรูดวยการรู   ตีรณปริญญา 
กําหนดรูดวยการพิจารณา   ปหานปรญิญากําหนดรูดวยการละ    เพราะฉะนั้น 
ความโศกจึงมีอรหัตผลน้ันเปนที่สุด. 
                                      จบอรรถกถาวาเสฏฐีเถรีคาถา 
                                         ๓.  เขมาเถรคีาถา 
           [๔๕๓]  มารผูมีบาปกลาวประเลาประโลมพระเถรีดวยบทวา 
                     แมนางเขมาเอย   เจาก็สาวสคราญ    เราก็หนุม        
         แนน   มาสิ  เรามารวมอภิรมยกนัดวยดนตรีเครื่อง  ๕ 
         เถิดนะเจา.  
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พระเถรีกลาววา 
                เราอึดอัดเอือมระอา  ดวยกายอันเปอยเนา  กระ- 
          สับกระสาย    มีอันจะแตกพังไปนี้อยู   เราถอนกาม- 
          ตัณหาไดแลว. 
                       กามท้ังหลายอุปมาดวยหอกและหลาว  มขีันธทัง้  
          หลายเปนเขียงรองสับ    บัดน้ีความยินดีในกามท่ีทาน 
          พูดถึง   ไมมีแกเราแลว.   
                       เรากําจัดความเพลิดเพลินในกามท้ังปวงไดแลว 
          เราทําลายกองความมืด    [อวิชชา]  เสียแลว. 
                       ดูกอนมารใจบาป  ทานจงรูอยางน้ีวา   ตัวทานก็   
          ถูกเรากําจัดเสียแลว. 
                       พวกคนเขลาไมรูตามความเปนจริง   พากันนอบ 
          นอมดวงดาวท้ังหลาย  นําเธอไปอยูในปาคือลัทธิ   แลว 
          สําคัญวาบริสุทธิ์. 
                       สวนเราแล  นอบนอมเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธ- 
          เจา  ผูเปนอุดมบุรุษ  จึงพนจากทุกขทั้งปวง   ชื่อวาทํา  
          ตามคําส่ังสอนของพระศาสดา. 
                                  จบ  เขมาเถรีคาถา  
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                                      ๓.  อรรถกถาเขมาเถรีคาถา 
            คาถาวา  ทหรา ตุว  รูปวตี  ดังน้ีเปนตน   เปนคาถาของพระเขมา 
เถรี.    
            พระเถรีรูปนี ้   ครัง้พระผูมีพระภาคเจา  พระนามวาปทุมุตตระ  อาศัย 
คนอ่ืนเลี้ยงชีพ   เปนทาสีหญิงรับใชของคนอ่ืน ๆ อยูในกรุงหังสวดี   นางเลี้ยง 
ชีวิตอยูไดดวยการชวยขวนขวายงานของคนเหลาอ่ืน วันหน่ึง  ไดเห็นพระสุชาต- 
เถระ  อัครสาวกของพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจากําลังเท่ียวบิณฑบาตไดถวาย  
ขนมสามกอน  วันเดียวกนันั้น     ก็ไดสละผมของตนถวายเปนทานแกพระเถระ 
ทําความปรารถนาวา  ขาพเจาพึงเปนพุทธสาวิกา  ผูมีปญญามากในอนาคต  ไม 
ประมาทในกุศลธรรมตลอดชีวิต   เที่ยวเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
เปนมเหสีของทาวเทวราชแหงทวยเทพฉกามาวจรมีทาวสักกะเปนตนโดยลําดับ 
และแมในมนุษยโลกก็เปนมเหสีของพระเจาจักรพรรดิและพระเจาปฐพีมณฑล 
หลายครั้ง  เสวยมหาสมบัติแลว  ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี   ก็เกิด       
ในมนุษยโลก   รูเดียงสาแลวฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา   ไดความสังเวช 
ใจบวชประพฤติ  [โกมาริ]  พรหมจรรยอยูถึงหมื่นป เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก 
ทํากรรมที่ใหเกิดปญญาดวยการกลาวธรรมเปนตน แกชนเปนอันมาก จุติจากภพ 
นั้นแลว   เที่ยวเวียนวายอยูในสุคติฝายเดียว   ในกัปนี้    ครั้งพระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวากกุสันธะ   และพระนามวา   โกนาคมนะ    ก็บังเกิดในครอบครัวท่ี 
สมบูรณดวยสมบัติ      รูเดียงสาแลว      สรางสังฆารามใหญ     ไดมอบถวายแก 
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 217 

            สวนครั้งพระผูมีพระภาคเจา   พระนามวา   กัสสปทศพล   เปนพระ- 
ราชธิดาองคใหญพระนามวา    สมณี    ของพระเจากาสีพระนามวา    กิก ิ
ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดาแลวไดความสังเวชใจ      ดํารงอยูในพระราช 
มณเฑียรอยางเดียวประพฤติโกมาริพรหมจรรยอยูถงึสองหม่ืนป  ใหสรางบริเวณ 
อันนารื่นรมยพรอมดวยพระกนิษฐภคินี    ทั้งหลายของพระองค   มีพระนาง 
สมณคุตตาเปนตน   เสรจ็แลวไดมอบถวายแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข 
นางไดทําบุญอันยิ่งใหญติดตอกันมาในภพนั้น  ๆ  ดวยอาการอยางนี้  เที่ยวเวียน 
วายอยูในสุคติเทาน้ัน  ในพุทธุปบาทกาลน้ี   ก็บังเกิดในราชสกลุ    กรุงสาคละ 
แควนมัททะ    มีพระนามวาพระนางเขมา    ทรงมีพรรณะดั่งทอง    มีพระฉวี 
เสมือนทอง.    พระนางเจริญวัยเปนราชกุมารีแลว    ก็ไปเปนพระเทวีของพระ 
เจาพิมพิสาร.  ครั้งเมื่อพระศาสดาประทับอยู  ณ พระเวฬุวันก็ยังเปนผูมัวเมาใน  
พระรูปพระโฉม   ทรงเกรงวาพระศาสดาจะทรงแสดงโทษในรูป  จึงไมเสด็จไป 
เฝาพระศาสดา. 
            พระราชาโปรดส่ังใหผูคนท้ังหลายเท่ียวประกาศพรรณนาพระเวฬุวัน 
ทําใหพระเทวีทรงเกิดความคิดที่จะไปชมพระวิหาร เมื่อพระเทวีทรงดําริวา  จํา 
เราจักชมพระวิหาร    ก็ทรงสอบถามพระราชา.  พระราชาตรัสวา  เธอไปพระ- 
วิหารไมพบพระศาสดาก็อยาไดกลับมา    แลวทรงใหสัญญาแกพวกราชบุรุษวา 
พวกทานจงใหพระเทวีเฝาพระทศพล   โดยพลการใหจงได  พระเทวี  เสด็จไป 
วิหาร    เวลาลวงไปครึ่งวัน    ไมทรงพบพระศาสดาเริ่มเสด็จกลับ     ลําดับนั้น 
ราชบุรุษท้ังหลาย    นําพระเทวีแมไมทรงปรารถนา    เขาไปเฝาพระศาสดาจน 
ได    พระศาสดาทรงเห็นพระเทวีนั้นกําลังเสด็จมา   ทรงเนรมิตหญิงคลายนาง 
เทพอัปสรดวยฤทธิ์     ทาํใหถือพัดใบตาลถวายงานพัดอยู     พระนางเขมาเทวี  
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ทรงเห็นหญิงน้ัน   ทรงดาํริวา  หญิงชือ่เห็นปานน้ี   มีสวนเปรียบดวยนางเทพ- 
อัปสร   ยืนอยูไมหางพระผูมีพระภาคเจา    เราไมพอที่แมแตจะเปนหญิงรับใช 
ของหญิงเหลาน้ันไดเลย    เราตองเสียหายดวยอํานาจจิตชั่ว     เพราะเหตุเล็ก  ๆ 
นอย ๆ   ทรงถือเอานิมิตประทับยืนมองดูหญิงน้ันคนเดียว   เมื่อพระนางกําลัง 
ทอดพระเนตรดูอยู   หญงิน้ันก็ลวงปฐมวัย  มัชฌมิวัย   ถึงปจฉิมวัยแลว   ฟน 
หัก    ผมหงอก    หนังเห่ียว    ลมกลิ้งลงพรอมกับพัดใบตาล    ดวยพระกําลัง 
อธิษฐานของพระศาสดา  จากน้ัน    เพราะเหตุที่ทรงบําเพ็ญบารมีไว   พระนาง 
เขมาทอดพระเนตรเห็นเหตุนั้นแลวทรงพระดําริวา      สรีระแมอยางนี้    ยงัถึง 
ความวิบัติเชนนี้     สรีระของเราก็จักมีคติอยางนี้เหมือนกัน   ลําดับนั้น   พระ- 
ศาสดาทรงทราบวาระจิตของพระนางแลว   ก็ตรัสพระคาถาวา  
                           ชนเหลาใด   กําหนัดอยูดวยราคะ  ยอมตกไปสู 
           กระแสตัณหา   เหมือนแมลงมมุตกไปยังใยท่ีตัวเองทํา 
           ไวฉะนั้น     ชนเหลาน้ันตัดกระแสตัณหานั้นเสียไดแลว 
           เปนผูหมดอาลัยละกามสุขได   ยอมงดเวนกิจคฤหัสถ 
           [บวช]  อยู. 
            คําท่ีมาในอรรถกถาวา    จบคาถาพระนางเขมาน้ัน   บรรลุพระอรหัต 
พรอมดวยปฏิสัมภิทา    สวนคําท่ีมาในอปทานวา    ฟงคาถานี้แลว     ต้ังอยูใน 
โสดาปตติผล     ทรงขอใหพระราชาทรงอนุญาตแลว      ทรงผนวชแลวบรรล ุ
พระอรหัต   ในขอน้ัน   มบีาลีในคัมภีรอปทาน๑   ดังน้ี. 
                          ในแสนกัปนับแตกัปนี้ไป   พระชินพุทธเจาพระ 
           นามวา   ปทมุุตตระ  ผูมีพระจกัษุเห็นในสรรพธรรม 
           ทรงเปนผูนํา  เสด็จอุบัติแลว 
๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๕๘ เขมาเถรีอปทาน.  
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                ครัง้น้ัน     ขาพเจาเกิดในตระกูลเศรษฐีทีรุ่งเรือง 
        ดวยรัตนะตาง ๆ ในกรุงหังสวดี   เปนผูเพียบพรอมไป 
        ดวยความสุขเปนอนัมาก  ขาพเจาเขาไปเฝาพระพุทธ-  
        มหาวีระพระองคนั้น     แลวไดฟงธรรมเทศนา    เกิด 
        ความเลือ่มใสในพระพุทธเจาพระองคนั้น  ไดถึงพระ- 
        องคเปนสรณะ  ขาพเจาขออนุญาตมารดาบิดาไดแลว 
        นมินตพระพุทธเจาผูนําพิเศษ    ใหเสวยอาหารพรอม  
        ดวยพระสาวกสงฆตลอดสัปดาหหน่ึง เมือ่สปัดาหหน่ึง 
        ลวงไปแลว     พระผูมีพระภาคเจาผูเปนสารถีฝกนระ 
        ทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหนึ่งไวในตําแหนงเอตทัคคะ 
        เปนเลิศของภิกษุณีผูมีปญญามาก   ขาพเจาไดฟงเรื่อง 
        นั้นแลว   มีความยินดีทําสักการะแดพระพุทธเจา    ผู 
        แสวงหาคุณใหญพระองคนั้นอีก      แลวหมอบลง 
        ปรารถนาตําแหนงน้ัน    ในทันใดน้ัน    พระชินพุทธเจา 
        พระองคนั้น  ตรัสกะขาพเจาวา   ความปรารถนาของ 
        ทานจงสําเร็จ   สกัการะท่ีทานทําแลวแกเราพรอมดวย 
        ภิกษุสงฆมีผลนับไมได      ในแสนกัปนับแตกัปนี้ไป 
        พระพทุธเจาพระนามวา   โคดม    ทรงสมภพในวงศ 
        พระเจาโอกกากราช  จักเปนศาสดาในโลก   หญิงผูนี้ 
        จักไดเปนภิกษุณีชื่อเขมา   ผูเปนธรรมทายาทของพระ 
        ศาสดาพระองคนั้น    เปนโอรสอันธรรมเนรมติ  จักได 
        ตําแหนงเอตทัคคะ.  
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                  ดวยกรรมที่ทาํดีแลวน้ัน     และดวยการต้ังใจไว 
        ชอบ    ขาพเจาละกายมนุษยแลวไดเขาถึงสวรรคชั้น 
        ดาวดึงส       จุติจากสวรรคชั้นดาวดึงสแลวไปชั้นยามา 
        จุติจากชั้นยามาแลวไปชั้นดุสิต  จุติจากชั้นดุสิตแลวไป 
        ชั้นนมิมานรดี จุติจากชั้นนิมมานรดีแลวไปชั้นปรนิม- 
        มิตวสวัตดี   เพราะอํานาจบุญกรรมนั้น   ขาพเจาเกิด 
        ในภพใด ๆ   ก็ไดเปนพระอัครมเหสีของพระราชาใน  
        ภพน้ัน ๆ ขาพเจาจุติจากภพน้ัน  แลวมาเกิดเปนมนุษย 
        ไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ  และเปน 
        มเหสีของพระเจาเอกราชเหนือปฐพีมณฑล  เสวยทิพย- 
        สมบัติและมนุษยสมบัติ  มีความสุขทุกภพ  ทองเท่ียว 
        ไปหลายกัป  ในกัปท่ี  ๙๑  นบัแตกัปนี้   พระพุทธเจา 
        พระนามวาวิปสสี    เปนผูนําโลก    ทรงงดงามนาชม 
        ทรงเหน็แจมแจวในสรรพธรรม   เสด็จอุบติัแลว. 
                ขาพเจาเขาเฝาพระพุทธเจา   ผูนําโลก   ทรงฝก 
        คนท่ีควรฝกพระองคนั้น     ไดฟงธรรมอันประณีตแลว 
        ออกบวชไมมีเรือน     ประพฤติพรหมจรรยในศาสนา 
        ของพระพุทธวีระพระองคนั้นอยูหมื่นป  ประกอบความ 
        เพียร   เปนพหูสูตฉลาดในปจจยาการ   แกลวกลาใน 
        จตุรารยิสัจ    มีปญญาละเอียด     แสดงธรรมไดวิจิตร 
        ปฏบิัติตามคําสอนของพระพุทธเจา.  
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                 ดวยผลแหงพรหมจรรย    ขาพเจาจุติจากภพนั้น 
        แลว  เขาถึงสวรรคชั้น  ดุสิต  เปนผูมียศ   เสวยสมบัติ 
        ในภพนั้นและภพอื่น    ขาพเจาเกิดในภพไร ๆ   ก็เปน 
        ผูมีสมบัติมาก   มีทรัพยมาก   มปีญญา   มีรปูงาม   ม ี
        บริวารก็วางาย ดวยบุญกรรมและความเพียรในศาสนา 
        ของพระชินพุทธเจาน้ัน  สมบัติทุกอยางขาพเจาหาได 
        งาย  ใจรัก  ดวยผลแตงความปฏิบัติของขาพเจา  เมื่อ 
        ขาพเจาเดินไป ณ  ทีใ่ด ๆ ภัสดาของขาพเจาและใคร ๆ  
        ยอมไมดูหมิ่นขาพเจา    ในภัทรกัปน้ี    พระพุทธเจา 
        พระนามวาโกนาคมน    เปนพราหมณ    มีพระยศมาก 
        เปนยอดของพระศาสดาผูสอน  เสด็จอุบัติขึ้นแลว ใน 
        ครั้งน้ันแหละ   กุลธดิาท่ีมั่งค่ังดีในกรุงพาราณสี   ชื่อ 
        ธนัญชานี  ๑  สุเมธา  ๑  ขาพเจา  ๑  รวม ๓ คนดวยกัน 
        ไดถวายสังฆารามแกพระมุนีหลายพัน       และไดสราง 
        วิหารอุทิศถวายแกพระพุทธเจา  พรอมดวยพระสาวก-  
        สงฆ  เราท้ังหมดดวยกันจุติจากภพน้ันแลว   ไปสวรรค 
        ชั้นดาวดึงสถึงความเปนผูเลิศดวยยศกวาเทพธิดาและ 
        กุลธิดาในมนุษย    ในภัทรกัปน้ีแหละ   พระพทุธเจา 
        พระนามวากัสสปะ    เปนพราหมณ     มีพระยศมาก 
        เปนยอดของศาสดาผูสอน     เสด็จอุบัติขึ้นแลว    ใน 
        ครั้งน้ัน     พระเจากาสี   จอมนรชนพระนามวา   กกิ ิ
        กรุงพาราณสี   ราชธานีแควนกาสี   ทรงเปนอุปฏฐาก  
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        พระพทุธเจา    ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ   ขาพเจา 
        เปนพระราชธิดาพระองคใหญ       ของทาวเธอ 
        มีนามปรากฏวาสมณี   ไดฟงธรรมของพระชินพุทธเจา 
        ผูเลิศแลว   ชอบกิจบรรพชา  แตพระชนกนาถไมทรง 
        อนุญาตแกเราท้ังหลาย     ครั้งน้ัน       เราท้ังหลายไม 
        เกียจคราน    ประพฤติโกมาริพรหมจรรยอยูในพระ-  
        ราชมณเฑียร   ดํารงอยูในสุขสมบัติสองหมื่นป   เปน  
        พระราชธิดาท่ีบันเทิงใจ       ยินดียิ่งนักในการบํารุง 
        พระพทุธเจา    พระราชธิดาท้ัง ๗ พระองคนั้น    คือ  
        สมณี  ๑  สมณคุตตา  ๑  ภิกขุน ี ๑  นางภิกขุทาสิกา ๑ 
        ธรรมา  ๑  สุธรรมา  ๑   แล   สังฆทาสิกาเปนที่ครบ  ๗. 
        บัดน้ี   คือขาพเจา   อุบลวรรณา  ปฏาจารา   กุณฑล- 
        เกสา  กสิาโคตมี    ธรรมทินนา     และวิสาขา   เปนที ่
        ครบ  ๗  บางครั้ง  พระพุทธเจา   ผูเปนด่ังดวงอาทิตย 
        ของนรชนพระองคนั้น    ทรงแสดงธรรมคือมหานิทาน 
        สูตรอันอัศจรรย   ขาพเจาฟงแลวก็เรียนพระสูตรน้ัน. 
               ดวยกรรมที่ไดทําไวดีแลวน้ัน    และดวยการต้ังใจ 
        ไวชอบ    ขาพเจาละกายมนุษยแลวไดไปสูสวรรคชั้น 
        ดาวดึงส   บัดน้ี   ภพสุดทาย  ขาพเจาเปนราชธิดา   
        โปรดปราน  เอ็นดู   สุดสวาทของพระเจามัททราชใน 
        กรุงสาคลราชธานี   พรอมกับขาพเจาเกิด  พระนครนั้น 
        ไดมีความเกษมสุข.  
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                โดยคุณนิรมิตนั้นชื่อขาพเจาปรากฏวาเขมา  สมัย 
        ที่ขาพเจาเจริญวัยเติบโตเปนสาวมีรูปโฉมและผิวพรรณ 
        งาม    พระราชบิดาก็ถวายขาพเจาแกพระเจาพิมพิสาร 
        ขาพเจาเปนที่โปรดปรานของพระองค  ยินดีแตในการ  
        บํารุงรปู   ไมพอใจคนท่ีกลาวโทษรูปเปนอันมาก   ครั้ง 
        นั้น        พระเจาพิมพิสารโปรดใหนักขับรองขับเพลง 
        พรรณนาพระวิหารเวฬุวันกะขาพเจาดวยพระประสงค  
        จะทรงอนุเคราะหขาพเจา  ขาพเจาสําคัญวา  พระเวฬุ- 
        วันวิหาร อันเปนที่ประทับแหงพระสุคต  เปนที่รื่นรมย  
        ผูใดยังมิไดเห็น    กเ็ทากับวาผูนั้นยังไมเห็นนันทวัน 
        พระวหิารเวฬุวันเปนดังวานันทวันอันเปนที่เพลิดเพลิน 
        ของนรชน  ผูใดไดเห็นแลวเทากับวาผูนั้นเห็นนันทวัน 
        อันเปนท่ีเพลิดเพลินดีของทาวอมรินทรเทวราช   ทวย- 
        เทพละนันทวันนั้นแลวลงมายังพ้ืนดิน  เห็นพระวิหาร 
        เวฬุวันอันนารื่นรมยเขาแลวก็อศัจรรยใจดูไมอิ่ม พระ- 
        วิหารเวฬุวัน  เกิดขึน้เพราะบุญของพระราชาอันบุญของ 
        พระพทุธเจาตกแตงแลว   ใครเลาจะกลาวกองคุณของ 
        พระเวฬุวันนั้นมิใหเหลือได. 
               ครัง้น้ัน    ขาพเจาไดฟงความสมบรูณแหงพระ- 
        วิหารเวฬุวัน     เปนท่ีซึ้งโสตและจับใจแลวอยากจะชม 
        พระเวฬุวันนั้น     จึงกราบทูลพระราชา   ครั้งน้ันพระ- 
        มหิบดีจึงโปรดสงขาพเจาพรอมดวยบริวารเปนอันมาก  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 224 

        เพ่ือชมพระเวฬุวันนั้น  ที่นาขวนขวายชม  ดวยพระ- 
        ดํารัสวา  ดูกอนพระนางผูมีสมบัติมาก   เชญิเสด็จไป 
        ชมพระมหาเวฬุวันใหเปนขวัญตาซ่ึงฉาบดวยพระรัศม ี
        แหงพระสุคตงามดวยพระสิริทุกสมัย     ขาพเจาทูลวา         
        เมื่อใดพระพุทธมุนีเสด็จเขามาทรงบิณฑบาตในกรุง  
        ราชคฤหราชธานี    เมื่อนั้นหมอมฉันจะเขาไปชมพระ- 
        วิหารเวฬุวัน   เวลานั้นพระวิหารเวฬุวันนั้น  มีดอกไม 
        บานสะพรั่งมีภมรนานาชนิดบินเวียนวอนสงเสียงรอง         
        ประกอบดวยเพลงขับกลอมของนกดุเหวาอีก  เหลานก 
        ก็รายรําแพนเงียบเสียงไมพลุกพลานประดับดวยท่ีจง- 
        กรมตาง ๆ  สรางดวยกุฏิและมณฑป  อรามดวยพระผู 
        พากเพียรท่ีประเสริฐ      เมื่อขาพเจาเท่ียวไปไดรูสึกวา 
        เปนกําไรนัยนตาของขาพเจาแท ๆ   แมในพระเวฬุวัน 
        นั้นขาพเจาก็ไดเห็นภิกษุหนุมรูปหนึ่งบําเพ็ญเพียรอยู 
        แลวคิดไปวาภิกษุรูปน้ี  ยังอยูในวัยหนุมแนนมีรูปราง 
        นารัก     ปฏบิัติดีอยูในพระเวฬุวันที่นารื่นรมยเชนนี้ 
        เหมือนฤดูใบไมผลิ  ภิกษุนี้ศีรษะโลน  หมผาสองช้ัน 
        นั่งอยูทีโ่คนไม   ละความยินดีที่เกิดแตอารมณ  เจริญ 
        ฌานอยู   ธรรมดาคฤหัสถควรจะบริโภคกามตามความ 
        สขุ  ตอแกจึงควรประพฤติธรรมอันเจริญงอกงามน้ีใน 
        ภายหลงั    ขาพเจาสําคัญวาพระคันธกุฎีที่ประทับแหง 
        พระชินเจาดังดวงอาทิตยอุทัย    ประทับน่ังทรงสําราญ  
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        พระองคเดียว  มีสาวสวยถวายงานพัดอยู  ครั้นแลวจึง 
        ดําริอยางนี้วา    สมณะปอนรูปน้ีมิใชองคพระนราสภ 
        หญิงสาวคนนั้นมีผิวพรรณเปลงปลั่งดังทอง   มีดวงตา 
        งามดังดอกบัว  ริมฝปากแดงดังผลมะพลับสกุ ชําเลือง 
        แตนอยเปนที่ซาบซ้ึงตรึงใจและนัยนตา   แขนแกวงด่ัง 
        ชิงชาทอง ดวงหนางาม  ถันทั้งคูเตงต่ังดังดอกบัวตูม มี  
        เอวองคกลมกลึงตะโพกผ่ึงผาย ลําขานายินดี  มีเครื่อง 
        แตงกายสวย   เครื่องประดับสีแดงแวววาว   นุงผาเน้ือ 
        เกลี้ยงสีเขียว    มีรูปสมบัติชมไมรูอิ่ม    ประดับดวย 
        สรรพาภรณ  ขาพเจาเห็นหญิงสาวน้ันแลวก็คิดอยางน้ี 
        วา  โอ   หญิงสาวคนน้ีรูปงามเหลือเกิน  ขาพเจาไมเคย 
        เห็นดวยนัยนตานี้    ไมวาในตรงไหน ๆ เลย    ทันใด 
        นั้น    หญิงสาวคนน้ัน   ถูกชราย่ํายี    มีผิวพรรณแปลก 
        ไป  หนาเหี่ยว  ฟนหกั   ผมหงอก  น้ําลายไหล  หนา 
        ไมสะอาด  ใบหูยน  กระดาง  นัยนตาขาว   นมยาน 
        ไมงาม   ตกกระทั่วตัว   เรือนรางสะพรั่งดวยเสนเอ็น 
        ตัวคอมลงใชไมเทาเปนเพ่ือน   รางกายซูบผอมลีบไป 
        สั่นง่ันงก   ลมลงแลวหายใจถ่ี  ๆ  ลําดับน้ันความสังเวช 
        อันไมเคยเปนทําใหขนลุกชูชันไดมีแกขาพเจาวา   นา 
        ตําหนิรปูอันไมสะอาดที่พวกคนเขลาพากันยินดี   ขณะ 
        นั้นพระพุทธเจาผูทรงพระกรุณามากมีพระทัยปติโสม- 
        นัส  ทรงเห็นขาพเจาผูมีใจสังเวชแลวไดตรัสพระคาถา  
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        นี้วา   ดูกอนเขมา   จงดูรางกายอันกระสับกระสายไม 
        สะอาด เนาเปอย  ไหลเขาไหลออกท่ีพวกพาลชนยินดี 
        กันนัก     จงอบรมจิตใหเปนสมาธิมีอารมณเดียวดวย 
        อสุภารมณเถิด  จงมีกายคตาสติ   มีความเบื่อหนายมากๆ 
        ไวเถิด  รูปหญิงน้ีฉันใด  รูปของเธอน้ันก็ฉันนั้น     รูป 
        ของเธอฉันใด     รูปหญิงน้ีก็เปนฉันนั้น   เธอจงคลาย 
        ความพอใจในกายทัง้ภายในภายนอกเสียเถิด  จงอบรม 
        อนมิิตตวิโมกข    จงละมานานุสัยเสีย    เธอจกัเปนผู 
        สงบ  จาริกไปเพราะละมานานุสัยน้ันได. 
                ชนเหลาใดกําหนัดอยูดวยราคะ     ยอมตกไปสู  
        กระแสตัณหา   เหมอืนแมลงมมุตกไปยังใยท่ีตัวเองทํา 
        ไวฉะนัน้    ชนเหลาน้ันตัดกระแสตัณหานั้นเสียไดแลว 
        เปนผูหมดอาลัย   ละกามสุขไดยอมงดเวนกิจคฤหัสถ 
        [บวช] อยู ขณะนั้น    พระบรมศาสดาผูเปนสารีฝก 
        นรชนทรงทราบวาขาพเจามีจิตควรแลว   จึงทรงแสดง 
        มหานิทานสูตรเพ่ือทรงแนะนําขาพเจา  ขาพเจาไดฟง 
        สูตรอันประเสริฐนั้นแลว  ระลึกถึงสัญญาในกาลกอน 
        ไดดํารงอยูในสัญญาน้ันแลว  ชําระธรรมจักษุใหหมด 
        จด  ทันใดน้ัน   ขาพเจาหมอบลงแทบพระบาทยุคลแหง 
        พระพทุธเจา   ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญเพ่ือประสงคจะ 
        แสดงโทษ [ขอขมา] จึงไดกราบทูลวา  ขาแตพระองค  
        ผูทรงเห็นธรรมท้ังปวง    ขาพระองคขอถวายมนัสการ  
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        แดพระองค   ขาแตพระองคผูมีพระกรุณาเปนที่อยู ขา-  
        พระองคขอถวายนมัสการแดพระองค  ขาแตพระองค 
        ผูเสด็จขามสงสารแลว     ขาพระองคขอถวายนมัสการ 
        แดพระองค   ขาแตพระองคผูประทานอมตธรรม  ขา- 
        พระองคขอถวายนมัสการแดพระองค   ขาพระองคแลน 
        ไปแลวสูชัฏคือทิฏฐ ิ ลุมหลงเพราะกามราคะ   พระองค 
        ทรงแนะนําดวยอุบายท่ีชอบ  เปนผูยินดีแลวในอุบายที ่
        ทรงแนะนําสัตวทั้งหลาย  คงต้ังอยู  [อยางน้ัน ] เพราะ  
        ไมเห็นพระผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญเชนพระองคจึง 
        เสวยทุกขเปนอันมาก    ในสาครคือสังสารวัฏเมื่อใด 
        ขาพระองคยังมิไดมาเฝาพระองคผูทรงเปนสรณะแหง 
        สัตวโลก   ไมเปนศัตรูแกสัตวโลก   ทรงถึงท่ีสุดแหง 
        มรณะ   ผูมีอรรถรสอันไพเราะ  ขาพระองคขอแสดงโทษ 
        นั้น  ขาพระองคยินดีเปนนิตยในรูป   ระแวงวาพระองค  
        ไมทรงเกื้อกูล  จึงมิไดมาเฝาพระองคผูทรงเกื้อกูลมาก  
        ผูทรงประทานธรรมอันประเสริฐ       ขาพเจาขอแสดง 
        โทษน้ัน   ครั้งน้ันพระองคผูทรงเปนพุทธชินะทรงพระ- 
        มหากรณุาประกาศกังวานกระแสธรรมอันไพเราะ เมื่อ 
        ทรงเอาน้ําอมฤตรดขาพเจาไดตรัสวา     หยุดเถิดเขมา 
        ครั้งน้ันขาพเจาประนมนมัสการดวยเศียรเกลาทําประ- 
        ทักษณิพระองคแลว    กลบัไปเฝาพระนรบดีราชสวามี  
        แลวกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูทรงขมขาศึก     นา  
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        อัศจรรย   พระองคทรงดําริอุบายอันนี้ไวชอบแทหนอ 
        หมอมฉันผูปรารถนาจะชมพระเวฬุวัน  ก็ไดชมพระมุน ี 
        ผูปราศจากกิเลสเหมือนปา      ขาแตพระมหาราชเจา 
        ถาพระองคจะทรงชอบพระราชหฤทัยไซร  หมอมฉัน 
        ผูเบื่อหนายในรูปตามท่ีพระพุทธมุนีตรัสสอน  จักบวช 
        ในศาสนาของพระพุทธเจา   ผูคงท่ีพระองคนั้น.  
               ครัง้น้ัน     พระเจาพิมพิสารพระเจาแผนดินพระ- 
        องคนั้นทรงประคองอัญชลีตรัสวา ดูกอนพระนองนาง 
        พ่ีอนุญาตแกพระนองนาง   บรรพชาจงสําเร็จแกพระ- 
        นองนางเถิด   ครั้งน้ันขาพเจาบวชมาแลวได ๗ เดือน 
        เห็นความเกิดและดับของประทปี  มใีจสังเวชเบื่อหนาย 
        ในสรรพสังขาร      ฉลาดในปจจยาการ   กาวลวง 
        จตุรโอฆะแลวก็บรรลุพระอรหตัเปนผูชํานาญในฤทธิ์  
        ในทิพโสตธาตุและเจโตปริยญาณ   รูชัดปุพเพนิวาส- 
        ญาณ     ชําระทิพยจักษุใหบริสุทธิ์    มีอาสวะทั้งปวง 
        หมดสิน้แลว  บัดน้ีภพใหมไมมี   ญาณอันบรสิุทธ์ิของ 
        ขาพเจาในอรรถะ  ธรรมะ  นิรุตติและปฏิภาณเกิดขึ้น 
        แลวในพระพุทธศาสนาขาพเจาเปนผูฉลาดในวิสุทธิ  
        ทั้งหลาย  แกลวกลาในกถาวัตถุ  รูจักนัยแหงอภิธรรม 
        ถึงความชํานาญในศาสนา    ภายหลังพระเจาปเสนทิ- 
        โกศลตรัสถามปญหาละเอียดในโตรณวัตถุ   ขาพเจาก็ 
        ถวายวิสัชนาตามความเปนจริง  ครั้งน้ันพระเจาปเสนทิ-  
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        โกศลเสด็จเขาเฝาพระสุคตแลว     ทูลสอบถามปญหา  
          เหลาน้ัน       พระพุทธเจาทรงพยากรณเหมือนอยางท่ี 
          ขาพเจาถวายวิสัชนาแดพระองค   พระชินพุทธเจา 
          ยอดนรชน  ทรงพอพระทัยในคุณสมบัตินั้น    จึงทรง 
          สถาปนาขาพเจาไวในตําแหนงเอตทัคคะวา   เปนเลิศ 
          ของภกิษุณีผูมีปญญามาก    ขาพเจาเผากิเลสทั้งหลาย  
          แลว  ฯลฯ  พระพทุธศาสนา  ขาพเจาไดทําเสร็จแลว.            
            พระเถรีนี้บรรลุพระอรหัตแลว   อยูดวยผลสุข   นิพพานสุข   ก็ปรากฏ 
วาเปนผูมีปญญามาก     เพราะเม่ือพระขีณาสวเถรีรูปอ่ืน ๆ เกิดปญญาไพบูลย  
แตทานก็บําเพ็ญบารมีมาแลวในขอน้ัน     จริงอยางนั้น     พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับนั่งทามกลางหมูพระอริยะ ณ พระเชตวันมหาวิหาร   กําลังทรงสถาปนา 
ภิกษุณีทั้งหลายไวในตําแหนงตามลําดับ          ก็ทรงสถาปนาพระเถรีนั้นไวใน 
ตําแหนงเอตทัคคะเพราะเปนผูมีปญญามากกวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เขมา 
เปนเลิศของภิกษุณีสาวิกาของเรา  ผูมีปญญามาก.          
            วันหนึ่ง   พระเถรนีั้นนั่งพักกลางวันอยูโคนไมตนหน่ึง   มารผูมีบาป 
แปลงกายเปนชายหนุมเขาไปหา     เมือ่ประเลาประโลมดวยกามท้ังหลายก็กลาว 
คาถาวา 
                    แมนางเขมาเอย  เจาก็สาวสคราญ เราก็หนุมแนน 
         มาสิ  เรามารวมอภริมยกัน    ดวยดนตรีเครื่อง ๕   นะ 
         แมนาง. 
            คาถาน้ันมีความวา     แมนางเขมาเอย     เจาก็เปนสาว     อยูในวัยรุน 
รูปรางก็สะสวย    ถึงเรากห็นุมวัยรุน    เพราะฉะนั้น    เราทั้งสองอยาใหความ 
หนุมสาวเสียไปเปลา  ดนตรีเครื่อง ๕   มีอยู    มาสิเรามาอภิรมยเลนกัน   ดวย 
ความยินดีในการเลนที่นารักเถิด.  
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            นางเขมาเถรีนั้น      ฟงคํานั้นแลว    เมื่อประกาศความท่ีตนหมดความ 
กําหนัด     ในกามท้ังปวง   ๑   ความท่ีผูนั้นเปนมาร  ๑  ความไมเลื่อมใสท่ีมี 
กําลังของตนในเหลาสัตวผูยึดมั่นในอัตตา ๑   และความท่ีตนทํากิจเสร็จแลว ๑ 
จึงกลาวคาถาเหลาน้ีวา  
                   เราอึดอัดเอือมระอาดายกายอันเปอยเนา  กระสบั- 
           กระสาย   มีอันจะแตกพังไปน้ีอยู  เราถอนกามตัณหา 
           ไดแลว     กามท้ังหลายมีอุปมาดวยหอกและหลาว   ม ี
           ขันธทั้งหลายเปนเขียงรองสับ  บัดน้ี  ความยินดีในกาม 
           ที่ทานพูดถึงไมมีแกเราแลว  เรากําจัดความเพลิดเพลิน 
           ในกามท้ังปวงแลว   ทําลายกองแหงความมดื [อวิชชา] 
           เสียแลว  ดูกอนมารใจบาป  ทานจงรูอยางน้ี  ตัวทาน 
           ถูกเรากําจัดแลว        พวกคนเขลา     ไมรูตามความ 
           เปนจริง พากันนอบนอมดวงดาวท้ังหลาย  บําเรอไฟอยู 
           ในปาคือลัทธิ  สําคัญวาเปนความบริสุทธิ ์  สวนเราแล  
           นอบนอมเฉพาะพระสัมมาสมัพุทธเจาผูเปนอุดมบุรุษ 
           จึงพนแลวจากทุกขทั้งปวง     ชื่อวาทําตามคําส่ังสอน 
           ของพระศาสดา. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน.  บทวา   อคฺคึ  ปริจร ึ วเน  ไดแก   เท่ียวบูชา 
ไฟอยูในปาคือตบะ.  บทวา   ยถาภุจฺจมชานนฺตา  ไดแก  ไมรูเรื่องราวตาม 
เปนจริง.  คําท่ีเหลือในที่นี้   งายทั้งน้ัน   เพราะมีนัยอันกลาวมาแลวในหนหลัง.  
                                 จบ  อรรถกถาเขมาเถรีคาถา  
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                                  ๔.  สุชาตาเถรีคาถา 
        [๔๕๔]  พระสุชาตาเถรี  กลาวคาถาเปนอุทานวา 
                          ขาพเจา  [ตอนเปนคฤหัสถ]   แตงตัวนุงหมผา 
        อยางดี    สวมมาลัย   ลบูไลดวยจุรณจันทน   ประดับ 
        ดวยอาภรณทุกอยาง  เดินนําหนาหมูนางทาสี    ถือเอา 
        ขาวนํ้าของเค้ียวของกินไมนอยออกจากเรือนพากันไป 
        ยังอุทยาน   รื่นเริงละเลิงเลนอยูในอุทยานน้ัน  แลวกําลัง  
        เดินจะกลับเรือนตน   ก็เขาไปชมอัญชนวันวิหาร  ใน 
        นครสาเกต  ไดพบพระพุทธเจา    ผูเปนแสงสวางของ 
        โลก   ถวายบังคมแลว  เขาไปเฝา. 
               พระผูมีพระจักษุพระองคนั้น    ทรงแสดงธรรม 
        โปรดขาพเจา  ดวยพระกรุณาอนุเคราะห  และขาพเจา 
        ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระองค     ผูทรงแสวงคุณ 
        อันยิ่งใหญแลว   ก็ไดตรัสรูสัจจะของจริง   ไดสัมผัส  
        ธรรมคืออมตบทอันปราศจากกิเลสดุจธุลี    ในที่นั้นนั่น 
        เอง. 
               ขาพเจารูแจงพระสัทธรรมแลว    กบ็วชไมมีเรือน 
        ไดบรรลุวิชชา  ๓  แลว  คําส่ังสอนของพระพุทธเจา  ไม 
        เปลาปราศจากประโยชนเลย. 
                              จบ  สชุาตาเถรีคาถา  
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                                ๔.  อรรถกถาสุชาตาเถรีคาถา 
            คาถาวา   อลงฺกตา   สุวสนา   ดงัน้ีเปนตน    เปนคาถาของพระสุ- 
ชาตาเถรี.  
            พระเถรีแมรูปนี ้    ไดบําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ 
สรางสมกุศล  ซึ่งเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน  มาในภพน้ัน  ๆ  มีธรรมเครื่อง 
ปรุงแตงวิโมกขที่รวบรวมไวโดยลําดับ  ในพุทธุปกาลน้ี    ก็บังเกิดในครอบ 
ครัวเศรษฐี   ในสาเกตนคร  เติบโตเปนสาวแลว  มารดาบิดาไดยกใหบุตรเศรษฐี 
ผูมีชาติเสมอกัน     มีสามีแลว     อยูรวมกับสามีในครอบครัวน้ันเปนสุขสบาย 
วันหน่ึงไปอุทยานเลนการเลนงานนักขัตฤกษ    เมื่อมายังเมืองกับคนขางเคียง 
ไดพบพระศาสดาในอัญชนวัน    มใีจเลื่อมใส    เขาไปเฝาน่ังในท่ีควรสวนขาง 
หน่ึง    พระศาสดาตรัสอนุปุพพีกถาแกนางแลว    ทรงทราบถึงจิตที่สบายแลว 
จึงทรงประกาศธรรมเทศนาชื่อสามุกกังสิกะ  [อรยิสัจ ๔]  ใหสูงข้ึน.       จบ 
พระธรรมเทศนา  นางทั้งที่ยังนั่งอยูตามเดิมนั่นแหละ  ก็บรรลพุระอรหัตพรอม 
ดวยปฏิสัมภิทา  ๔     เพราะคนไดบําเพ็ญบารมีมาแลว     เพราะมีญาณแกกลา 
และเพราะความงามแหงเทศนาของพระศาสดา    ถวายบังคมพระศาสดาแลวไป 
เรือน     ขอใหสามีและมารดาบิดาอนุญาตแลว     ไปสํานักของนางภิกษุณีโดย 
พระบัญชาของพระศาสดา   บวชแลวในสํานักของนางภิกษุณีทั้งหลาย   กค็รั้น 
บวชแลว    กไ็ดพิจารณาการปฏิบัติของตนแลว     จึงไดกลาวคาถาเหลานี้เปน 
อุทานวา 
                         ขาพเจาแตงตัวนุงหมผาอยางดี   สวมมาลัย    ลบู  
          ไลดวยจุรณจันทน  ประดับดวยอาภรณทุกอยาง  หอม  
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        ลอมดวยหมูนางทาสี   ถือเอาขาวนํ้าของเค้ียวของบร-ิ  
        โภคไมนอย  ออกจากเรือนพากันไปยังอุทยาน  รื่นเริง 
        ละเลิงเลนอยูในอุทยานน้ันแลว  กําลังเดินจะกลับเรือน 
        ของตน   ก็เขาไปชมอัญชนวันวิหารในนครสาเกต  ได 
        พบพระพุทธเจาผูเปนแสงสวางของโลก     ถวายบังคม  
        แลวเขาไปเฝา     พระผูมีพระจักษุพระองคนั้นไดทรง 
        แสดงธรรมโปรดขาพเจาดวยพระกรุณาอนุเคราะห 
        และขาพเจาไดฟงพระธรรมเทศนาของพระองคผูแสวง 
        คุณอันยิ่งใหญแลว  ไดตรัสรูสัจจะของจริง  ไดสัมผัส 
        ธรรมคืออมตบท  อนัปราศจากกิเลสดุจธุลีในที่นั้นนั่น 
        เอง   ขาพเจารูแจงพระสัทธรรมแลว   ก็บวชไมมีเรือน 
        ไดบรรลุวิชชา  ๓  แลว   คําส่ังสอนของพระพุทธเจาไม 
        เปลาจากประโยชนเลย. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อลงฺกตา   คือประดับ.   กคํ็าน้ันทาน 
กลาววา     สวุสนา  มาลนิี  จนฺทโนกขฺิตา      เพ่ือแสดงอาการตกแตงน้ัน 
บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  มาลินี  คือ คลองมาลัย.  บทวา  จนทฺโนกฺขิตา 
คือลูบไลดวยจันทน.  บทวา สพฺพาภรณสฺฉนฺนา  ความวา   มีรางกายปก 
คลุมดวยสรรพาภรณ    มีเครื่องประดับมือเปนตนเปนเครื่องประดับ.    บทวา 
อนฺน  ปาน จ  อาทาย ขชชฺ  โภชฺช  อนปฺปก  ความวา   ถือเอาขาวมี 
ขาวสุกแหงขาวสาลีเปนตน    น้ําปานะมีน้ํามะมวงเปนตน   ของเค้ียวมีแปงควร 
เค้ียวเปนตน    นอกน้ันกข็องบริโภคกลาวคืออาหารเปนอันมาก.   บทวา  อยฺุ- 
ยานมภิหารยึ     ไดแก    เรานําเขาไปโดยการเลนนักษัตร    อธิบายวา   นํา 
ขาวและนํ้าเปนตนมาในอุทยานน้ัน  ระเริงเลนบํารุงบําเรอกับคนรอบขาง.  
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            บาทคาถาวา  สาเกเต   อฺชน   วน   ความวา   เราเขาไปยังวิหาร 
ในปาอัญชนวัน   ในนครสาเกต. 
            บทวา   โลกปชฺโชต   ไดแก  เปนแสงสวางของโลกโดยแสงสวางคือ 
ญาณ. 
            บทวา   ผุสยึ   คือ   ถูกตองแลว    อธิบายวาไดบรรลุอมตธรรมน้ัน. 
คําท่ีเหลือ  มีนัยที่กลาวมาแลวท้ังน้ัน. 
                              จบอรรถกถาสุชาตาเถรีคาถา  
                              ๕.  อโนปมาเถรีคาถา 
          [๔๕๕]  พระอโนปมาเถรี  กลาวคาถาเปนอุทานวา 
                     ขาพเจาเกิดในตระกูลสูง  ที่มีสิ่งของเครื่องปลื้ม 
          ใจมาก    มีทรัพยมาก    สมบูรณดวยผิวพรรณสัณฐาน 
          และรปู    เปนธิดาของเมฆีเศรษฐี    เปนผูอันพระราช-  
          บุตรปรารถนา อันพวกบุตรเศรษฐีหมายปองกัน  อิสร- 
          ชนมพีระราชกุมารเปนตน   พากันสงทูตไปขอตอบิดา 
          ของขาพเจาวา    จงใหอโนปมาแกเรา    อโนปมาธิดา 
          ของทานน้ันมีคาตัวเทาใด   เราจักใหเงินและทอง  เปน 
          ๘  เทาของคาตัวน้ัน. 
                 ขาพเจาไดพบพระพุทธเจา    ผูประเสรฐิสุดใน 
          โลก  ไมมีผูอื่นยิ่งไปกวา    ไดถวายบังคมพระยุคลบาท 
          ของพระองค  เขาไปเฝา  นั่ง  ณ  ที่สมควรสวนหน่ึง.  
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                    พระโคดมพระองคนั้น      ทรงแสดงธรรมโปรด 
         ขาพเจา  ดวยพระกรุณาอนุเคราะห   ขาพเจานั่งอยู  ณ 
         อาสนะน้ัน    กบ็รรลุผลท่ี  ๓  [อนาคามิผล]  ครั้นแลว 
         ก็โกนผมบวชไมมีเรอืน    นบัต้ังแตตัณหาอันขาพเจา 
         ทําใหเหือดแหงแลว   ถึงวันนี้   ก็นับเปนราตรีที่ครบ  ๗. 
                                จบอโนปมาเถรีคาถา   
                          ๕.  อรรถกถาอโนปมาเถรีคาถา 
            คาถาวา อุจฺเจ  กุเล   ดังน้ีเปนตน   เปนคาถาของพระอโนปมาเถรี.  
            พระเถรีแมรูปนี ้  ก็ไดบําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ 
สรางสมกุศลซึ่งเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน  มาในภพเหลานั้นๆ เพ่ิมพูนธรรม 
ทั้งหลายอันเปนเครื่องอบรมบมวิมุตติ    มาโดยลําดับในพุทธุปบาทกาลน้ีบังเกิด 
เปนธิดาของเศรษฐีชื่อเมฆีในนครสาเกต  นางมีนามวา  อโนปมา  ก็เพราะรูป 
สมบัติ    ในเวลานางเติบโตเปนสาวแลว    บุตรเศรษฐี   มหาอํามาตยของพระ- 
ราชา  และพระราชาเปนอันมาก   ไดพากันสงทูตไปขอตอบิดาวา    ขอทานจง 
ใหธิดาชื่ออโนปมาแกตนเถิด  ขาพเจาทั้งหลายจักใหสิ่งน้ี  ๆ แกทาน   นางไดฟง 
ทูตน้ันแลวคิดวา   เราไมตองการเปนฆราวาส   เพราะถึงพรอมดวยอุปนิสัยจึง 
ไปเฝาพระศาสดาฟงธรรม   เริ่มวิปสสนาไปตามกระแสพระธรรมเทศนาเพราะ 
ญาณแกกลาแลว   เมื่อขวนขวายวิปสสนานั้น   ไดต้ังอยูแลวในผลท่ีสาม  [อนา- 
คามิผล]    ตามลําดับแหงมรรค.   นางทูลขอบรรพชากะพระศาสดาแลว    เขา  
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ไปสํานักของนางภิกษุณี    โดยพระบญัชาของพระศาสดา    บวชในสํานักของ 
ภิกษุณีทั้งหลายไดทําใหแจงอรหัตในวันที่  ๗ ไดพิจารณาการปฏิบัติของตนแลว 
ไดกลาวคาถาเหลาน้ันเปนอุทานวา 
                   ขาพเจาเกิดในตระกูลสูง  ที่มีสิ่งของเครื่องปลื้ม 
         ใจมาก  มีทรัพยมาก  สมบูรณดวยผิวพรรณสัณฐานและ 
         รูป  เปนธิดาของเมฆีเศรษฐี  เปนผูอันพระราชบุตร 
         ปรารถนา  พวกบุตรเศรษฐีพากนัหมายปอง   อิสรชน 
         มีพระราชบุตรเปนตน  พากันสงทูตไปขอตอบิดาของ  
         ขาพเจาวา     ขอจงใหอโนปมาแกเรา     อโนปมาธิดา  
         ของทานนั้น   มีคาตัวเทาใด  เราจักใหเงินและทองเปน 
         ๘ เทาของคาตัวน้ัน   ขาพเจาน้ันไดพบพระพุทธเจา 
         ผูประเสริฐท่ีสุดในโลก    ไมมีผูอืน่ยิ่งไปกวา  ไดถวาย 
         บังคมพระยุคลบาทของพระองค   เขาไปเฝา  นั่ง ณ ท่ี 
         ควรสวนขางหนึ่ง  พระโคดมพระองคนั้นไดทรงแสดง 
         ธรรมโปรดขาพเจา  ดวยพระกรณุาอนุเคราะห  ขาพเจา 
         นั่งอยูที่อาสนะน้ัน    กบ็รรลุผลท่ีสาม   ครั้นแลว   ได 
         โกนผมออกบวชไมมีเรือน   นบัต้ังแตตัณหาอันขาพเจา 
         ทําใหเหือดแหงแลว  ถึงวันนี้  กน็ับเปนราตรีที่ครบ  ๗. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อจฺุเจ  กุเล    ไดแก   ในตระกูลแพศย 
ซึ่งสูงสุด.  บทวา  พหุวิตฺเต   ไดแก   อุปกรณแกทรพัยเครื่องปลื้มใจเปนอัน 
มากมีเครื่องประดับเปนตน.   บทวา   มหทฺธเน   ประกอบความวา   เราเกิด 
แลวในตระกูลมีทรัพยมาก   เพราะมีทรัพยอยูมากประมาณ  ๔๐ โกฏิซึ่งเก็บไว  
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เปนตน.  บทวา  วณฺณรูเปน  สมฺปนฺนา  ความวา  สมบูรณดวยผิวพรรณ 
สัณฐานและสมบูรณดวยรูป     คือมีผิวพรรณนารัก      ประกอบดวยสมบัติคือ 
ฉวีวรรณที่สะอาดเปลงปลั่ง     และสมบัติของสวนรางกายมีพัตราภรณเปนตน. 
บทวา   ธีตา  เมฆิสฺส  อตฺรชา  ความวาเปนธิดาตัวเองของเศรษฐีชื่อเมฆี. 
            บทวา   ปตฺถิตา   ราชปุตฺเตห ิ   ความวา   พระราชกุมารทั้งหลาย 
ปรารถนาวา   พวกเราจะพึงไดธิดาน้ันอยางไรหนอ.    บทวา   เสฏ ิปุตฺเตหิ 
คิชฺฌิตา    ไดแก    แมเศรษฐีกุมารท้ังหลาย     ก็ตองการคือมุงหวังอยางนั้น. 
บทวา  เทถ  มยฺห  อโนปม  ความวา   พระราชบุตรเปนตน    ไดสงทูตมา  
ขอในสํานักบิดาวา   ขอทานท้ังหลาย   จงใหอโนปมาธิดาแกเรา ๆ เถิด.  บทวา 
ยตฺต   ตุลิตา  เอสา  ประกอบความวา   อิสรชนมีกมุารเปนตนสงทูตมาหา 
บิดาของขาพเจาแจงวา    อโนปมาธิดาของทาน    ทานตีราคา    คือผูรูลักษณะ 
กําหนดคําวา   มีคุณคาเปนทรัพยเทาใด   เราจักเพ่ิมเปน  ๘   เทาจากทรัพยนั้น. 
คําท่ีเหลือ   มีนัยอันกลาวมาแลวในหนหลังแลวท้ังน้ัน. 
                                จบอรรถกถาอโนปมาเถรีคาถา 
                             ๖.  มหาปชาบดีโคตมีเถรีคาถา 
          [๔๕๖]  พระมหาปชาบดีโคตมี   กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
                     ขาแตพระพทุธเจาผูแกลวกลา สูงสุดกวาสัตวทั้ง 
          ปวง  หมอมฉันขอนอบนอมแดพระองคผูทรงชวยปลด 
          เปลื้องหมอมฉัน     และชนอื่นเปนอันมากใหพนจาก 
          ทุกข  หมอมฉันกําหนดรูทุกขทัง้ปวงแลว   เผาตัณหา  
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        อันเปนเหตุแหงทุกขใหเหือดแหงแลว   ไดเจริญมรรค 
        อันประกอบดวยองค  ๘ ไดบรรลุนิโรธแลว. 
                ชนทั้งหลายเปนมารดา  เปนบุตรธิดา  เปนพ่ีเปน 
        นอง   เปนปูยาตายายกันมาในชาติกอน ๆ  หมอนฉัน 
        ไมรูตามความเปนจริง  ไมพบท่ีพ่ึงจึงทองเท่ียวไป. 
                กห็มอมฉันไดพบพระผูมพีระภาคเจาพระองค 
        นั้นแลว   อัตภาพนี้เปนอัตภาพสุดทาย   ชาติสงสารส้ิน  
        แลวบัดน้ีภพใหมมิไดมี   ขอพระองคโปรดทอดพระเนตร  
        พระสาวกท้ังหลายผูปรารภความเพียร    มีใจเด็ดเด่ียว 
        มีความบากบั่นมั่นคงเปนนิตย     มีความพรอมเพรียง 
        กัน     การทําโลกุตรธรรมใหประจักษแกตนอยางน้ี 
        เปนการถวายบังคมตอพระพุทธเจาท้ังหลาย. 
                พระนางเจามหามายาเทวี    ไดประสูติพระโคดม 
        มาเพ่ือประโยชนแกชนเปนอันมากหนอ         เพราะ 
        พระองคไดทรงบรรเทากองทุกขของชนท้ังหลาย   ที ่
        ถูกพยาธิและมรณะทิ่มแทงแลว. 
                    จบมหาปชาบดีโคตมีเถรีคาถา  
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                       ๖.  อรรถกถามหาปชาบดีโคตมีเถรีคาถา 
            คาถาวา  พุทฺธวีร  นโม   ตยตฺถุ     ดังน้ีเปนตน    เปนคาถาของ 
พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี.  
            พระเถรีแมรูปนี ้    ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ   ก็ 
บังเกิดในเรือนผูมีสกุล   กรุงหังสวดี   รูเดียงสาแลว    กําลังฟงธรรมในสํานัก 
ของพระศาสดา   เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหน่ึงไวในตําแหนงเอต-  
ทัคคะเปนเลิศของภิกษุณีผูรัตตัญู  ทํากุศลกรรมใหยิ่งยวดข้ึนไปแลวปรารถนา 
ตําแหนงนั้น ทําบุญมีทานเปนตนจนตลอดชีวิต  เทีย่วเวียนวายอยูในเทวดาและ 
มนุษยตลอดแสนกัป    ไดบังเกิดเปนหัวหนาทาสี   ๕๐๐ ในกรงุพาราณสี    ใน 
โลกซึ่งวางพระพุทธเจาในระหวางพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  กัสสปะ  กับ 
พระผูมีพระภาคเจาแหงเราท้ังหลาย    ครั้งน้ัน  นางไดเห็นพระปจเจกพุทธเจา 
๕  องค  ในวันเขาพรรษา    ลงจากเง้ือมเขานันทมูลกะมาที่อิสิปตนะแลวเท่ียว 
บิณฑบาตในเมือง  ก็กลับไปอิสิปตนะอีก  แสวงหาหัตถกรรมเพือ่สรางกุฏิในวัน 
เขาพรรษา    ไดชักชวนหญิงรับใชเหลาน้ันและสามีของตนๆ  ใหชวยกันสราง 
กุฏิ ๕ หลัง  พรอมดวยบริวารมีที่จงกรมเปนตน       ต้ังเตียงต่ังน้ําฉันน้ําใชและ 
ภาชนะเปนตนไวเสร็จ    นิมนตพระปจเจกพุทธเจา    เพ่ืออยูจําพรรษาตลอด 
ไตรมาสในท่ีนั้นนั่นเอง จึงต้ังภิกษาไวถวายตามวาระกัน หญิงคนใดไมสามารถ 
จะถวายภิกษาในวันที่ถึงวาระของตนได       นางก็นําเอาภิกษาจากเรือนของตน 
ไปถวายแทน    นางปฏบิัติอยูอยางนี้ตลอดไตรมาส    เมื่อถึงวันปวารณาใหนาง 
ทาสีแตละคนสละผาสาฏกคนละผืน  รวมเปนผาสาฎกเน้ือหยาบ  ๕๐๐ ผืน   ให 
จัดผาเหลาน้ันทําเปนไตรจีวรถวายแกพระปจเจกพุทธเจา ๕ องค   พระปจเจก- 
พุทธเจาท้ัง  ๕  องค  ไดเหาะไปสูภูเขาคันธมาทนตอหนาหญิงเหลาน้ันแล.  
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            หญิงเหลาน้ันทุกคนไดทํากุศลจนตลอดชวิีต  แลวไปบังเกิดในเทวโลก. 
หัวหนาหญิงเหลาน้ัน     จุติจากเทวโลกนั้นไปบังเกิดในเรือนของหัวหนาชางหูก 
ในหมูบานชางหูก กรุงพาราณสี  รูเดียงสาแลว ไดพบพระปจเจกพุทธเจา  ๕๐๐ 
องคซึ่งเปนพระโอรสของพระนางปทุมวดีรูสึกนึกรัก ไหวทานทุกองคแลวถวาย 
ภิกษา.  ทานฉันเสร็จก็กลับไปยังภูเขาคันธมาทน  หญิงหัวหนาทาสีนั้นทํากุศล 
จนตลอดชีวิตเที่ยวเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษย   ถือปฏิสนธิในพระราชมณ- 
เฑียรของพระเจามหาสุปปพุทธะกรุงเทวหะกอนแตพระศาสดาของเราท้ังหลาย  
เสด็จอุบัติ   ไดมีพระนามตามโคตรวา โคตมี  เปนกนิษฐภคินีของพระนางมหา- 
มายา  แมพวกหมอดูลักษณะไดพยากรณไววา  ทารกทั้งหลายท่ีอยูในทองของ 
หญิงท้ังสองคนน้ี   จักเปนพระเจาจักรพรรด ิ   พระเจาสุทโธทนมหาราชทรงทํา 
มงคลท้ังของพระองคแลว   นําไปยังพระราชมณเฑียรของพระองคในเวลาเจริญ 
พระชนม. 
            ตอมา    เมื่อพระศาสดาของเราท้ังหลายเสด็จอุบัติข้ึน     ทรงประกาศ 
ธรรมจักรอันประเสริฐ    ทําการอนุเคราะหโปรดเวไนยสัตวทั้งหลายในท่ีนั้น  ๆ 
โดยลําดับ  ทรงอาศัยกรุงเวสาลี  ประทบัอยู ณ  กฏูาคารศาลา พระเจาสุทโธทน- 
มหาราชทรงทําใหแจงพระอรหัตแลวเสด็จปรินิพพานภายใตพระมหาเศวตฉัตร 
ครั้งน้ัน   พระนางมหาปชาบดีโคตมีมีพระประสงคจะผนวช   เมื่อทูลขอบรรพ- 
ชากะพระศาสดาครั้งแรกไมได       ครัง้ท่ีสองใหตัดพระเกศาแลวทรงนุงหมผา 
กาสายะ    พอจบการแสดงกลหวิวาทสูตร    ไดเสด็จไปกรุงเวสาลีกับพวกหญิง 
บาทปริจาริกาของศากยกุมาร  ๕๐๐   ซึ่งประสงคจะบวชดวยกันไดใหพระ- 
อานนททูลออนวอนพระศาสดา    จึงไดบรรพชาและอุปสมบทดวยครุธรรม  ๘ 
ประการ  สวนหญิงนอกน้ี  ไดอุปสมบทพรอมกันทั้งหมด   นี้เปนความสังเขป 
ในที่นี้   สวนความพิสดารในเรื่องนั้นก็มาในบาลีทั้งน้ัน.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 241 

            ฝายพระนางมหาปชาบดีโคตมี    ไดอุปสมบทอยางนี้แลวไดเขาไปเฝา 
พระศาสดา    ถวายอภิวาทแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครั้งน้ันพระ- 
ศาสดาทรงแสดงธรรมแกพระนางแลว        พระนางทรงเรียนพระกัมมัฏฐานใน 
สํานักของพระศาสดา  พากเพียรภาวนาอยู  ไมนานนัก  ก็ไดบรรลุพระอรหัตท่ี  
แวดลอมดวยอภิญญาและปฏิสัมภิทา    สวนภิกษุณี ๕๐๐ ที่เหลือไดอภิญญา ๖ 
เมื่อจบนันทโกวาทสูตร.   ภายหลังวันหน่ึง   พระศาสดา    ประทับนั่งทามกลาง 
หมูพระอริยะในพระเชตวันมหาวิหาร   กําลังทรงสถาปนาภิกษุณีไวในตําแหนง 
จึงทรงสถาปนาพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศของ 
ภิกษุณีฝายรัตตัญูผูรูราตรีนาน    พระนางทรงยับยั้งอยูดวยผลสุข    และดวย 
นิพพานสุข    ดํารงอยูในความกตัญู  ในวันหน่ึง  เมื่อจะทรงพยากรณพระ- 
อรหัตโดยมุขคือทําการสรรเสริญพระคุณและความท่ีมีอุปการะกอนแกพระ- 
ศาสดาใหแจมแจงจึงไดตรัสคาถาเหลาน้ันวา 
                   ขาแตพระพุทธเจาผูแกลวกลา   ผูสูงสุดกวาสัตว  
        ทั้งปวง   หมอมฉันขอนอบนอมแดพระองคผูทรงชวย 
        ปลดเปลื้องหมอมฉนั      และชนอื่นเปนอันมากใหพน 
        จากทุกข    หมอมฉนักําหนดรูทุกขทั้งปวงแลว เผาตัณ- 
        หาอันเปนเหตุแหงทุกขใหเหือดแหงแลว       ไดเจริญ 
        มรรคอนัประกอบดวยองค  ๘  ไดบรรลุนิโรธแลว   ชน     
        ทั้งหลายเปนมารดา  เปนบุตร  เปนธิดา  เปนพ่ี  เปน 
        นอง    เปนปูยาตายายกันมาในชาติกอนๆ หมอมฉัน 
        ไมรูตามความเปนจริง  ไมพบที่พ่ึง  จึงทองเท่ียวไป  ก ็
        หมอมฉันไดพบพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นแลว 
        อัตภาพนี้เปนอัตภาพสุดทายชาติสงสารส้ินไปแลว บัด  
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                นีภ้พใหมมิไดมี   ขอพระองคโปรดทอดพระเนตรพระ- 
          สาวกท้ังหลายผูปรารภความเพียร   ใจเด็ดเด่ียวมีความ 
          บากบัน่มั่นคงเปนนิตย   มีความพรอมเพรยีงกัน   การทํา 
          โลกุตรธรรมใหประจักษแกตนอยางน้ี  เปนการถวาย 
          บังคมตอพระพุทธเจาท้ังหลาย    พระนางเจามหามายา 
          เทวีไดประสูติพระโคดมมา    เพ่ือประโยชนแกชน 
          เปนอนัมากหนอ    เพราะพระองคไดทรงบรรเทากอง  
          ทุกขของชนท้ังหลายผูถูกพยาธิและมรณะทิม่แทงแลว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  พุทฺธวีร    ไดแก   ผูแกลวกลาในหมูผู 
ตรัสรูสัจจะ  ๔    แทจริงพระพุทธเจาทุกพระองคชื่อวาผูแกลวกลากวาผูมีความ 
เพียรสูงสุด  หรือทานผูตรัสรูสัจจะ ๔  เพราะทรงไดชัยชนะ  ดวยการทํากิจให 
สําเร็จดวยความเพียรคือสัมมัปปธาน ๔ อยาง  สวนพระผูมีพระภาคเจาควรได 
รับคํายกยองวาวีระ       เพราะทรงประกอบดวยความเพียรเปนพิเศษเหตุความ 
บริบูรณแหงวิริยบารมี   คือการทํากิจใหสําเร็จดวยสัมมัปปธาน  ๔  อยาง   ดวย 
การอธิษฐานความเพียรท่ีประกอบดวยองค  ๔   และทรงยังการทํากิจใหสําเร็จ 
นั้นประดิษฐานอยูโดยชอบในสันดานของเวไนยสัตว.     บทวา  นโม  ตฺยตฺถุ 
ความวา  ขอความนอบนอมคือการทําความนอบนอมจงมีแดพระองค.    บทวา 
สพฺพสตฺตานมุตฺตม  ไดแก    ขาแดพระผูมีพระภาคเจาผูสูงสุดดวยคุณมีศีล 
เปนตนในสัตวทั้งหลายมีสัตวชนิดไมมีเทาเปนตน.    เพ่ือแสดงอุปการคุณของ 
พระศาสดาซ่ึงเปนสวนหน่ึงแหงคุณมีศีลเปนตนนั้นพระนางตรัสวา  โย   ม 
ทุกฺขา  ปโมจสิ  อฺฺจ  พหุก  ชน  ดังน้ี   เมื่อประกาศความท่ีตนพน 
แลวจากทุกข  ไดตรัสคาถาวา  สพฺพทุกฺข  ดังนี้.  
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            พระนางเม่ือแสดงวัฏทุกขที่ทรงชวยปลดเปลื้องน้ันโดยเอกเทศ     ได 
ตรัสคาถาวา  มาตา  ปุตฺโต  ดังนี้.     บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  มาตา 
ปุตฺโต  เปนตน    ความวา  ในภพใด  ไดเปนมารดาของบุตรคนหนึ่ง  ในภพ 
อ่ืนจากภพนั้นไดเปนบุตรของคนน้ันแหละ    อธิบายวา   ภพตอไปอีกเปนบิดา 
เปนพ่ีชายนองชาย.     บทวา  ยถาภุจฺจ  อชานนฺตี     คือไมรูถึงประวัติและ  
เหตุเปนตนตามเปนจริง.  บทวา สสรึห  อนิพฺพิส  พระนางตรัสวา  หมอม 
ฉันเม่ือไมประสบ   หรือไมไดที่พ่ึงในสมุทรคือสงสารวัฏโดยเที่ยวเวียนวายตาย 
เกิดในภพเปนตน   ไดตรสัคําเปนตนวา  มาตา ปุตฺโต ดังน้ี.  อธิบายวา ใน 
ภพใดเปนมารดาของเขา  ตอจากภพน้ันเปนบุตรของเขาน่ันแหละ    ภพตอไป 
อีกก็เปนบิดา   เปนพี่ชาย   นองชาย. 
            พระเถรีประกาศความท่ีตนพนแลวจากทุกข   แมดวยคาถาวา  ทิฏโ 
หิ เม เปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา ทิฏโ หิ เม โส ภควา  ความ 
วา  หมอมฉันไดพบพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง  พระองค 
นั้น  โดยประจักษดวยจักษุคือญาณโดยการเห็นโลกุตรธรรมท่ีพระองคทรงเห็น 
แลว.  จริงอยูผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นชื่อวาเห็นพระผูมีพระภาคเจา  เหมือนท่ีตรัส 
ไววา  ดูกอนวักกลิ   ผูใดแลเห็นธรรม   ผูนั้นชื่อวาเห็นตถาคต   ดังนี้เปนตน. 
            บทวา     อารทฺธวรีิเย       คือประคองความเพียรไวแลว.     บทวา 
ปหิตฺตฺเต  คือ  ผูมีจิตสงไปพระนิพพาน.  บทวา นิจจ ทฬฺหปรกฺกเม ได 
แก   ผูมีความบากบ่ันมั่นคงทุกเวลาเพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไมบรรล ุ    เพ่ือความ 
ไพบูลยแหงธรรมที่บรรลุแลว   และเพ่ือผลสมาบัติ.   บทวา  สมคฺเค  ไดแก 
ชื่อวาเปนผูพรอมเพรียงกัน     เพราะถูกรวบรวมไวดวยศีลสามัญญตาและทิฏฐิ 
สามัญญตา. ชื่อวาสาวกเพราะเปนผูเกิด  ในท่ีสุดแตการฟงเทศนาของพระศาสดา. 
พระศาสดาทรงเห็นเหลาสาวกตามเปนจริงวา  ทานเหลาน้ีต้ังอยูในมรรค  เหลาน้ี  
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ต้ังอยูในผล.   บทวา    เอสาพุทฺธาน  วนฺทนา    ความวา    การกระทําให 
ประจักษแกตนซ่ึงโลกุตรธรรม       อันเปนสรีรธรรมของพระศาสดาและเปน 
อริยภาวะของพระอริยสาวกท้ังหลายอันใด   อันนัน้เปนการถวายบังคมคือความ 
นอมไปในพระคุณตามความเปนจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจา   และพระสาวก- 
พุทธะทั้งหลาย.  
            พระเถรีไดประกาศความท่ีพระศาสดาเปนผูมีอุปการะมากแกโลก   แม 
ดวยคาถาสุดทายวา  พหูน  วต   อตฺถาย    เปนตน      แตโดยความ.  คําท่ี 
ไมจําแนกไวในที่นี้รูไดงายท้ังน้ัน. 
            บางคราว    พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี    เม่ือพระศาสดาประทับอยู  ณ 
กูฏาคารศาลา  ปามหาวัน  กรุงเวสาลี    พระองคเองก็ประทับอยู ณ สํานักภิกษุณี 
กรุงเวสาลี   ในเวลาเชาเสด็จเที่ยวบิณฑบาต  เสวยภัตตาหารแลว     ก็ยับยั้งอยู 
ดวยสุขในผลสมาบัติตามเวลาที่กําหนดไวในสถานท่ีพักกลางวันของพระองค 
ออกจากผลสมาบัติพิจารณาการปฏิบัติของพระองคเกิดโสมนัสรําพึงถึงอายุสัง- 
ขารของพระองคอยู   ก็ทรงรูวาอายุสังขารเหลาน้ันสิ้นแลว     ทรงดําริอยางนี้วา 
ถากระไร  จําเราจะไปพระวิหารขอใหพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลวอําลา 
พระเถระทั้งหลาย   และเพ่ือนสพรหมจารีทุกรูป   ซึ่งเปนที่เจริญใจของตน   พึง 
มาปรินิพพานเสียในที่นี้นี่แหละ   ภิกษุณี  ๕๐๐  รปู   ผูเปนบริวารของพระนาง 
ก็ไดมีความปริวิตกเหมือนพระเถรี    ดวยเหตุนั้น   ทานจึงไดกลาวไวในคัมภีร 
อปทานวา๑  
                     ครั้งหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจา    ผูเปนประทีป 
         สองโลกใหสวางไสวเปนสารถีฝกนรชน  ประทับอยู  ณ 
         กูฏาคารศาลาปามหาวันกรุงเวสาลี  ครั้งน้ัน   พระมหา- 
๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๕๗ มหาปชาบดีโคตมีเถรีอปทาน.  
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        โคตมีภกิษุณี   พระมาตุจฉาของพระชินพุทธเจา  อยูใน 
        สํานักนางภิกษุณีในพระบุรีอันรืน่รมยนั้น    พรอมดวย 
        ภิกษุ   ๕๐๐ รูป  ซึงพนจากกิเลสแลว  พระมหาปชา- 
        บดีโคตมีนั้น    อยูในท่ีสงัดตรึกนึกคิดอยางน้ีวา    การ 
        ปรินิพพานของพระพุทธเจาก็ดี  ของพระอคัรสาวกก็ดี  
        ของพระราหุล   พระอานนท   และพระนันทะก็ดี   เรา 
        จะไมไดเห็น     จําเราท่ีพระโลกนาถผูแสวงหาคุณอัน  
        ใหญ  ทรงอนุญาตแลว   พึงปลงอายุสังขารแลวนิพพาน 
        กอนการปรินิพพานของพระพุทธเจาหรือคูพระอัคร- 
        สาวก  พระมหากัสสป พระนันทะ  พระอานนท   และ 
        พระราหุล  พระภิกษุณีทั้ง ๕๐๐  รูป   ก็ไดตรกึอยางน้ัน  
        เหมือนกัน      แมพระเขมาภิกษณุีเปนตน    ก็ไดตรึก 
        เชนนี้เหมือนกัน    ครั้งน้ัน     เกดิแผนดินไหว    กลอง 
        ทิพย     บันลือลั่นขึน้เอง    ทวยเทพท่ีสิงอยูในสํานัก  
        ภิกษุณี   ถูกความโศกบีบค้ัน   พร่ําเพออยูอยางนาสงสาร 
        หลังนํ้าตาแลวในที่นั้น    ภิกษุณีทกุ  ๆ  รูป   พรอมดวย 
        ทวยเทพเหลาน้ันเขาไปหาพระมหาโคตมีภิกษุณี     ซบ  
        ศีรษะแทบพระบาทแลวกลาววา     ขาแตพระแมเจา 
        พวกเราถูกหยดน้ําคือวิมุตติรดแลวในสํานักพระภิกษุณ ี
        นั้นมาดวยกัน    อยูในที่ลับ  แผนดินนั้นก็ไหวหวั่นสั่น 
        สะเทือน   กลองทิพย    กบ็ันลือลั่นขึ้นเอง  และเราไดยิน 
        เสียงคร่าํครวญ   ขาแตพระโคตมีจะตองมีเหตุอะไรเกิด 
        ขึ้นแน  ครั้งน้ัน   พระมหาปชาบดีโคตมีภิกษุณีไดตรัส  
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        บอกถึงเหตุตามท่ีตนปริวิตกแลวทุกประการ   ลําดับน้ัน 
        พระภิกษุณีทุก ๆ  รปู    ก็ไดบอกถึงเหตุที่ตนปริวิตก 
        แลวกลาววา  ขาแตพระแมเจา    ถาพระแมเจาชอบใจ 
        การนิพพานอันเกษมอยางย่ิงไซร    ถึงขาพเจาท้ังหลาย  
        ก็จักนพิพานกันหมด   กอนท่ีพระพุทธเจาจะทรงพระ- 
        อนุญาต    พวกขาพเจาไดออกจากเรือนจากภพพรอม 
        ดวยพระแมเจา   ก็จกัไปสูนิพพานบุรี    อันยอดเยี่ยม  
        พรอมกบัพระแมพระแมเจา    ขาพเจาท้ังหลายก็จักไป 
        พรอมกบัพระแมเจาเหมือนกัน  พระมหาปชาบดีโคตมี  
        ไดตรัสวา    เมื่อทานท้ังหลายจะไปนิพพานเราจักวา 
        อะไรเลา    แลวไดออกจากสํานักภิกษุณีไปพรอมกับ 
        ภิกษุณทีั้งหมด    ในครั้งน้ัน     พระมหาปชาบดีโคตมี 
        ภิกษุณี        ไดกลาวกะทวยเทพทั้งหลายท่ีสิงอยู   ณ 
        สํานักภกิษุณีวา     จงอดโทษแกเราเถิด     การเห็น 
        สํานักภกิษุณีของเรานี้     เปนการเห็นครั้งสุดทาย  
        ในท่ีใดไมมีความแกหรือความตาย    ไมมีการประกอบ  
        ดวยสัตวและสังขาร    อันไมเปนที่รักไมมีการพลัด 
        พรากจากสัตวและสังขารอันเปนที่รัก  ที่นั้นนกัปราชญ    
        กลาววา   เปนอสังขตสถาน   พระโอรสของพระสุคต 
        ทั้งหลายท่ียังไมปราศจากราคะ   ไดสดับคําของพระนาง 
        นั้นเปนผูโศกกําสรดปริเทวนาการวา    นาสังเวชหนอ 
        พวกเราเปนคนมีบุญนอย  สํานักนางภิกษุณีนี้   จะวาง 
        เปลา   เวนภิกษุณีเหลาน้ัน       ภกิษุณีผูชิโนรสจะไม  
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        ปรากฏ  เปรียบเหมือนดวงดาวท้ังหลายไมปรากฏใน 
        เวลาสวางฉะน้ัน      พระโคตมีภิกษุณีจะไปสูนิพพาน 
        พรอมกบัภิกษุณ ี ๕๐๐   รูปเหมอืนกับแมน้ําคงคาไหลไป 
        สูสาครพรอมกับแมน้ํา  ๕๐๐  สาย   ฉะนั้น   อุบาสิกา 
        ทั้งหลาย   ผูมีศรัทธาเห็นพระโคตมีภิกษุณีนัน้  กําลัง 
        เสด็จไปตามถนน   ไดพากันออกจากเรือนหมอบลงแทบ   
        เทาแลวกลาววา    ขาพเจาท้ังหลายเลื่อมใสในพระแม- 
        เจา   พระแมเจาจะละท้ิงขาพเจาท้ังหลายไวใหเปนคน 
        อนาถาเสียแลว     พระแมเจายังไมสมควรท่ีจะปรินิพ- 
        พาน  อบุาสิกาเหลาน้ันถูกความอยากใหทานอยูบีบค้ัน  
        แลวเพ่ือจะใหอุบาสกิาเหลาน้ันละเสียซ่ึงความโศกพระ 
        เถรีจึงไดกลาวอยางเพราะพริ้งวา  อยารองไหไปเลยลูก 
        เอย  วันนี้เปนเวลารื่นเริงของทานท้ังหลาย  ความทุกข 
        เราก็กําหนดรูแลว    ตัณหาอันเปนเหตุแหงทุกข   เราก ็
        เวนขาดแลว  ความดับทุกขเรากไ็ดทําใหแจงแลว  ทั้ง 
        มรรคเราก็ไดอบรมดีแลว.     พระศาสดาเราก็ไดบํารุง 
        แลว     คําสอนของพระพุทธเจาเราก็ไดทําเสร็จแลว 
        ภาระอนัหนักเราก็ปลงลงแลว   ตัณหาอันนําไปในภพ 
        เราก็ถอนเสียแลว    คนท้ังหลายออกจากเรือนบวชไมม ี
        เรือน  เพ่ือประโยชนใด  ประโยชนนั้นเราก็บรรลุแลว 
        โดยลําดับ    สังโยชนทุกอยางก็หมดไป.   พระพุทธเจา 
        และพระสัทธรรมของพระองคมิไดบกพรอง   ยังดํารง 
        อยูตราบใด   กาลเวลาท่ีเรานิพพานก็ดํารงอยูตราบนั้น  
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        ลูกเอย    อยาไดเศราโศกถึงเราเลย   พระโกณฑัญญะ 
        พระอานนทและพระนันทะเปนตนก็ยังอยู   พระราหุล 
        พุทธชิโนรสก็ยังอยู พระสงฆก็อยูรวมกันเปนสุข   พวก 
        เดียรถียก็หายโง  หายตระดางแลว. 
                 ลกูเอย    ยศของพระผูเปนวงศของพระเจาโอก- 
        กากราช  ถูกยองวา  ย้ํายีผูเปนมาร   กาลเวลาสําหรับ 
        การนิพพาน  เปนสมบัติของเรามิใชหรือ.  
                 ลกูเอย ความปรารถนาอันใดของเรา    มีมาเปน 
        เวลาชานาน   ความปรารถนาอันนั้น     ก็สําเรจ็แกเรา 
        ในวันนี ้ เวลาน้ีเปนเวลาที่จะลั่นกลองอานันทเภรี  [ตี 
        กลองแสดงความยินดี]    น้ําตาของทานท้ังหลายจะม ี
        ประโยชนอะไรเลา    ถาทานท้ังหลายจะมีความเอ็นดู 
        ทั้งมีความกตัญูในเราไซร  ขอใหทานทุกคน  จงทํา  
        ความเพียรมั่น   เพ่ือความดํารงอยูแหงพระสัทธรรมเถิด 
        พระสมัพุทธเจาอันเราทูลออนวอน    จึงไดประทาน 
        บรรพชาแกสตรีทั้งหลาย   เพราะฉะน้ันเราราเริง  ฉัน 
        ใด    ทานท้ังหลายจึงเจริญรอยตามซ่ึงความราเริงน้ัน 
        ฉันนั้นเถิด  ครั้นพระเถรีพร่ําสอนอุบาสิกาเหลาน้ีแลว 
        เสด็จนาํหนา   ภิกษณุีทั้งหลาย  เขาไปเฝาพระพุทธเจา 
        ถวายบงัคมแลว   ไดกราบทูลดังน้ีวา   ขาแตพระสุคต 
        หมอมฉันเปนพระมารดาของพระองค    ขาแตพระธีร- 
        เจา   พระองคเปนพระบิดาของหมอมฉัน    ขาแตพระ  
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        โลกนาถ   พระองคเปนผูประทานความสุข   อันเกิดจาก 
        พระสัทธรรมใหหมอมฉัน    ขาแตพระโคดม   หมอม 
        ฉันเปนผูอันพระองคทรงทําใหเกิด    ขาแตพระสุคต  
        รูปกายของพระองคนี้   อันหมอมฉันทําใหเจริญเติบโต 
        ธรรมกายอันนาเพลิดเพลินของหมอมฉัน  อนัพระองค 
        ก็ทรงทําใหเจริญเติบโตแลว   พระองคอันหมอนฉันให 
        ดูดด่ืมนํ้ามัน  อันระงับเสียไดซึ่งความอยากชั่วครู สวน  
        หมอมฉัน  พระองคก็โปรดใหดูดด่ืมน้ํามันคือธรรมอัน 
        สงบอยางย่ิงแลว  ขาแตพระมหามุนี    พระองคชื่อวามิ 
        ไดทรงเปนหน้ีหมอมฉัน    เพราะการรักษาไวซึ่งพันธะ 
        อันสตรทีั้งหลายผูอยากไดบุตรวอนขออยู  กย็อมจะได 
        บุตรเชนนั้น    สตรทีี่เปนพระมารดาของพระนราธิบดีมี  
        พระเจามันธาตุราชเปนตน     ขอวาเปนมารดาในหวง 
        มหรรณพคือภพ   ขาแตพระโอรส   หมอนฉันผูจมด่ิง    
        อยูในหวงมหรรณพคือภพ  อันพระองคใหขามสาครคือ 
        ภพแลว  พระนามวามเหสีพันปหลวง  สตรีทั้งหลายได 
        งาย  พระนามวาพระพุทธมารดา  สตรีทั้งหลายไดยาก 
        อยางย่ิง   ขาแตพระมหาวีระ   กพ็ระนามวาพระพุทธ- 
        มารดานั้นหมอมฉนัไดแลว   ความปรารถนาไมวานอย 
        ใหญของหมอนฉันทัง้หมดน้ัน     หมอมฉันไดบําเพ็ญ 
        แลวกับพระองค     หมอมฉันปรารถนาเพ่ือจะทิ้งรางน้ี 
        นิพพาน  ขาแตพระมหาวีระผูทําท่ีสุดทุกข   เปนผูนํา 
        ขอพระองคโปรดทรงอนุญาตแกหมอมฉันเถิด  ขอได  
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        โปรดทรงเหยียดออกซึ่งพระยุคลบาท       อนัเกลื่อน 
        กลนไปดวยลายจักร   และธงอันละเอียดออนเหมือน 
        กบัดอกบัวเถิด       หมอมฉันจะถวายบังคมพระยุคล- 
        บาทนัน้     จะขอทําความรักเย่ียงโอรสแดพระองค  
        ขาแตพระองคผูทรงเปนผูนํา     ขอพระองคโปรดทรง 
        แสดงพระวรกาย     ทําพระสรีระที่สุกปลั่งดังกองทอง 
        ใหเปนเหตุปรากฏ     หมอมฉันจงึจะเขาสูปรินิพพาน 
        พระเจาขา.  
                 พระชินพุทธเจา   ก็ไดทรงแสดงพระวรกาย   ที ่
        ประกอบดวยพระมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการ 
        ประดับดวยพระรัศมี     อันงามเหมือนดวงอาทิตยสอง 
        แสงออน ๆ      ในยามสนธยา      กะพระมาตุจฉาเจา 
         ลําดับน้ัน    พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี   ไดซบพระเศียร 
        ลงแทบพื้นพระบาทอันเปนประกาย  คลายดอกบัวบาน 
        มีพระรศัมีงามดังดวงอาทิตยทอแสงออน ๆ  พระนาง 
        ไดกราบทูลวา   หมอมฉันขอนอมนมัสการ  พระผูเปน 
        อาทิตยวงศจอมนรชน    ผูทรงเปนธงไชยแหงอาทิตย- 
        วงศ  หมอมฉันมรณะเปนครั้งสุดทาย  หมอมฉันจะไม 
        ไดเห็นพระองคอีก     ขาแตพระองคผูเลิศแหงโลก 
        ธรรมดาสตรีทั้งหลาย     ลวนแกกอโทษทุกอยางแลวก็ 
        พากันตายไป   ถาโทษไร  ๆ  ของหมอมฉันมอียู  กข็อ 
        พระองคไดโปรดกรุณา    อดโทษแกหมอมฉนัดวยเถิด 
        อนึ่ง   หมอมฉันไดทูลซ้ํา  ๆ ซาก  ๆ  ใหสตรีทั้งหลาย  
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        ไดบวช   ขาแตพระนราสภ   ถาโทษของหมอมฉันใน 
        ขอนี้มีอยู   ขอไดโปรดทรงอดโทษนั้นดวยเถิด   ขาแต 
        พระมหาวีระ     ทรงไวซึ่งการอดโทษ    ภิกษณุีทั้ง  
        หลายอันหมอมฉันสั่งสอนแลว     ตามท่ีพระองคทรง 
        อนุญาต    ถาในขอนัน้มีการแนะนํายาก   ขอไดโปรด  
        ทรงอดโทษขอนั้นดวยเถิด. 
                  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา     ดูกอนโคตมี  
        ผูประดับไปดวยคุณ      โทษท่ีจะพึงอดยังจะมีอะไรใน 
        เมื่อบอกกลาวเสีย  เมื่อทานจะไปนิพพาน   ตถาคตจัก 
        กลาวอะไรแกทานใหมากไปเลา     เมื่อภิกษุสงฆของ 
        ตถาคตบริสุทธิ์ไมบกพรอง   ทานจะออกไปเสียจากโลก 
        นี้ก็ควร     เหมือนเพราะเปนในเวลาที่ยังมีแสงสวาง 
        ของอาทิตยที่อัสดงคตแลว รอยในดวงจันทรก็ออกไป 
        ฉะนั้น  ภิกษุณีทั้งหลาย นอกจากพระมหาปชาบดีโคต- 
        มีเถรีพากันทําประทักษิณพระชนิะพุทธเจาผูเลิศ  พระ- 
        องคเหมือนหมูดาวท่ีติดตามดวงจันทร  เวียนขวาภูเขา 
        สิเนรุฉะน้ัน      หมอบลงแทบพระบาทแลว    ยืนจองดู 
        พระพักตรของพระพุทะเจากราบทูลวา  จักษุของหมอม 
        ฉันทั้งหลาย  ไมเคยอิ่มดวยการเห็นพระองค   โสตของ 
        หมอมฉันทั้งหลาย  ไมเคยอิ่มดวยภาษิตของพระองค 
        จิตของหมอมฉันทั้งหลายดวงเดียวเทาน้ัน     อิ่มดวยรส 
        แหงธรรมของพระองค     ขาแตพระผูเปนจอมนรชน 
        เมื่อพระองคบันลืออยูในบรษิัท   กําจัดเสียซ่ึงทิฏฐิและ 
        มานะ    ชนเหลาใดเห็นพระพักตรของพระองค   ชน  
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        เหลาน้ันชื่อวาเปนผูมีบุญ  ขาแตพระองคผูทรงพระคุณ 
        ชนเหลาใดประณตนอมพระยุคลบาทของพระองคซึ่งมี 
        พระองคุลียาว     มพีระนขาแดงงดงาม   มสีนพระบาท 
        ยาว  แมชนเลาน้ัน  ก็ชื่อวาเปนผูมีบุญ.  
                 ขาแตพระนโรดม  ชนเหลาใดไดสดับพระดํารัส 
        ของพระองคอันไพเราะนาปลื้มใจ    กําจัดโทษเปน 
        ประโยชนเกื้อกูลชนเหลาน้ันก็ชื่อวาเปนผูมีบุญ  ขาแต 
        พระมหาวีระ  หมอมฉันเอาใจใสการบูชาพระบาทของ 
        พระองค   ขามพนทางกันดารคือสงสารได  ดวยพระ- 
        สุนทรกถาของพระองคผูทรงศิริจึงชื่อวาเปนผูมีบุญ 
        ลําดับน้ันพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี    ผูมีวัตรอันงาม 
        ประกาศในหมูพระภิกษุสงฆแลวไหวพระราหุล  พระ 
        อานนทและพระนันทะ และไดตรัสดังน้ีวา  ลกูเอย แม 
        เบื่อหนายในรางกายซ่ึงเสมอดวยท่ีอยูของอสรพิษเปน 
        ที่พักของโรค  เปนเรือนรางของทุกข  เปนที่โคจรของ 
        ชราและมรณะ     อาเกียรณไปดวยมลทินโทษตางๆ 
        ตองอาศัยผูอื่น  ปราศจากเรี่ยวแรง  ดวยเหตุนั้น    แมจึง 
        ปรารถนาจะนิพพานเสีย  ลูกเอย   พอจงเขาใจแมเถิด 
        พระนนัทเถระและพระราหุลผูนารัก    เปนผูปราศจาก 
        ความโศก ไมมีอาสวะ ต้ังมั่นไมหว่ันไหว  มปีญญามี 
        ความเพียรก็ไดคิดถึงธรรมดาวา นาติโลก  ทีป่จจัยปรุง 
        แตง  ปราศจากแกนสารเปรียบดวยตนกลวย  เชนเดียว 
        กบัมายากลและพยัพแดด นอกจากน้ียังไมมั่นคง พระ-  
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        ปชาบดีโคตมีเถรี      พระมาตุจฉาของพระชินพุทธเจา 
        พระองคนี้เปนผูเลี้ยงดูพระพุทธเจาก็ตองถึงมรณะ   ซึ่ง 
        ไมเท่ียงเปนสังขตธรรมทุกอยางในท่ีใด   ก็ครัง้น้ันทาน 
        พระอานนทพุทธอนุชา   ซึ่งเปนคนสนิทของพระชิน- 
        พุทธเจายังเปนพระเสขบุคคลอยู  ทานหล่ังนํ้าตารองไห 
        คร่ําครวญอยางนาสงสาร  ณ  ที่นั้นวา    พระโคตมีเถรี   
        ตรัสอยูหลัด ๆ  ก็เสด็จไปนิพพานไมนานเลย  แมพระ- 
        พุทธเจาก็คงเสด็จไปนิพพานแนนอน   เปรยีบเหมือน 
        ไฟท่ีหมดเชื้อแลวฉะน้ัน   พระโคตมีเถรีไดตรัสกะทาน 
        พระอานนทผูมีสุตะคือปริยัติอันล้ําลึกดังสาคร[พหูสูต] 
        เอาใจใสในการอุปฏฐากพระพุทธเจาซ่ึงพร่ํารําพัน 
        อยูดังกลาวมาวา   ลกูเอย  เมื่อกาลนาราเริงปรากฏขึ้น 
        แลว  พอไมควรท่ีจะเศราโศกถึงการตายของแม   การ 
        นิพพานของแมใกลเขามาแลวลูกเอย  พระศาสดา พอ 
        ไดทูลเชื้อเชิญแลวจึงไดทรงอนุญาตใหแมบวช  ลูกเอย 
        พออยาเสียใจไปเลยความยากลําบากของพอมีผล   ก็บท 
        ใดอาจารยฝายเดียรถียเกา ๆ ไมเห็น  บทนั้นเด็กหญิงซ่ึง 
        มีอายุ  ๗  ขวบก็รูแจงประจักษแลว     พอจงรักษาพระ- 
        พุทธศาสนาไว   แมเห็นพอครั้งน้ีเปนครั้งสุดทายบุคคล 
        ไปในทิศใดแลวไมปรากฏ  แมก็จะไปในทิศน้ันนะลูก  
        ในกาลบางคราวพระนายกผูเลิศในโลกกําลังทรงแสดง 
        ธรรมอยูทรงไอแลว    ครั้งน้ันแมเกิดสงสารกลาววาจา 
        ถวายพระพรวา   ขาแตพระมหาวีระ  ขอพระองคจงมี   
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        พระชนมอยูนาน ๆ ขาแตพระมหามุนี   ขอพระองคจง 
        ดํารงพระชนมอยูตลอดกัป  เพ่ือความเกื้อกูลและประ- 
        โยชนแกโลกท้ังปวงเถิด   ขออยาใหพระองคทรงพระ 
        ชราและปรินิพพานเลย    พระพทุธเจาพระองคนั้นได 
        ตรัสกะแมผูกราบทลูเชนนั้นอยางน้ีวา    ดูกอนโคตมี  
        พระพทุธเจาท้ังหลายมิใชบุคคลจะพึงไหวเหมือนอยาง  
        ที่เธอไหวอยูดอก   แมไดทูลถามวา  กแ็ลดวยประการไร 
        เลา  พระพุทธเจาจึงชื่อวาอันบุคคลไมพึงไหว พระองค 
        อันหมอมฉันทูลถามแลวโปรดตรัสบอกเหตุนั้นแก 
        หมอมฉันเถิด พระองคตรัสตอบวา เธอจงดูพระสาวก 
        ทั้งหลายผูปรารภความเพียร   ใจเด็ดเด่ียว มีความบาก 
        บั่นมั่นคงเปนนิตยพรอมเพรียงกัน   นี้เปนการไหวพระ 
        พุทธเจาท้ังหลาย   ตอแตนั้นแมก็ไปสํานักภิกษุณีอยูผู 
        เดียว    ก็คิดไดวา พระนาถะผูถึงท่ีสุดแหงไตรภพทรง 
        ปองกันบริษัทท่ีสามคัคีกัน   เอาเถิด  แมจักปรินิพพาน         
        เสีย    ขออยาไดเห็นความวิบัตินั้นเลย  แมครัน้คิดดังน้ัน  
        แลวไดไปเฝาพระพุทธเจา  พระผูเปนฤษีพระองคที่ 
        แลวไดกราบทูลถึงกาลเปนที่ปรินิพพานกะพระผูนํา 
        พิเศษ  ลําดับน้ันพระองคไดทรงอนุญาตวา จงรูกาลเอา  
        เองเถิดโคตมี   แมเผากิเลสท้ังหลายแลว  ถอนภพท้ังปวง 
        ขึ้นไดแลว   ตัดกิเลสเครื่องผูกไดเหมือนชางพังตัดเชือก 
        แลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู   การที่แมมาในสํานักของ 
        พระพทุธเจาผูประเสริฐสุดเปนการมาดีแลวหนอ  วิชชา  
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        ๓  แมกบ็รรลุแลวโดยลําดับ   คําสอนของพระพุทธเจา 
        แมไดทําเสร็จแลว   คุณวิเศษเหลาน้ีคือปฏิสัมภิทา  ๔ 
        วิโมกข  ๘  และอภญิญา  ๖  แมทําใหแจงแลว   คําสอน 
        ของพระพุทธเจา   แมไดทําเสร็จแลว. 
                  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา     ดูกอนโคตมี 
        คนพาลเหลาใดสงสัยในการตรัสรูธรรมของสตัวทั้ง  
        หลาย     เธอจงแสดงอิทธิฤทธิ์เพ่ือใหคนพาลเหลาน้ัน  
        ละทิฏฐเิสีย     ครั้งน้ันพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีถวาย 
        บังคมพระสัมมาสมัพุทธเจาแลว   เหาะขึ้นไปสูอัมพร 
        แสดงฤทธ์ิเปนอันมากตามพระพุทธานุญาต    คือองค  
        เดียวเปนหลายองคก็ได    หลายองคเปนองคเดียวก็ได 
        ทําใหปรากฏก็ได   ทําใหหายไปก็ได  ทะลุฝากําแพง 
        ภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวางก็ได     ผุดขึ้น 
        ดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได  เดินบนน้ํา  ไม 
        แตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได     เหาะไปในอากาศ 
        เหมือนนกก็ได      ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหม- 
        โลกก็ได  ทําภูเขาสิเนรุใหเปนคัน  พลิกมหาปฐพีพรอม 
        ดวยรากทําใหเปนตัวรม    กั้นรมเดินจงกรมในอากาศ 
        ทําโลกใหเปนควันประหนึ่งเวลาอาทิตย  ๖  ดวง  อุทัย 
        ขึ้น    และทําโลกน้ันใหเกลื่อนดวยพวงดอกไมตาขาย 
        เหมือนคลองพวงดอกไมไวยอดเขายุคนธร   เอาพระ- 
        หัตถขางเดียวกําภูเขามุจลินท    ภูเขาสิเนรุ   ไวในระ- 
        หวางมลูนทีทั้งหมด    เหมือนดังกําเมล็ดพันธุผักกาด 
        เอาปลายน้ิวมือบังดวงอาทิตยพรอมทั้งดวงจันทรไว  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 256 

        ทัดทรงดวงจันทรดวงอาทิตยไวพันดวง  เหมือนทัด 
        ทรงพวงมาลัยฉะนั้น    แบกนํ้าในสาครท้ัง  ๔  ไวไดดวย  
        ฝาพระหัตขางเดียว    บันดาลฝนตกหาใหญมอีาการ 
        ปานประหน่ึงหลั่งนํ้าเหน่ือยอดเขายุคนธร    พระเถรี  
        นั้น  เนรมิตเปนพระเจาจักรพรรดิพรอมดวยบริษัท  ณ 
        พ้ืนนภากาศ   แสดงใหเปนครุฑ   คชสาร     ราชสีห    
        ตางบันลือเสียงกึกกองอยู  องคเดียวเนรมิตใหเปนคณะ 
        ภิกษุณนีับไมถวน  แลวก็อันตรธานกลับเปนองคเดียว 
        กราบทูลพระมหามนุีวา    ขาแตพระมหาวีระผูมีพระ- 
        จักษุพระมาตุจฉาของพระองคเปนผูทําตามคําสอนของ 
        พระองค  บรรลุประโยชนของตนโดยลําดับแลว   ขอ 
        ถวายบงัคมพระยุคลบาทของพระองค  พระเถรีนั้นครั้น 
        แสดงฤทธ์ิตาง ๆ แลว   ลงจากพ้ืนนภากาศถวายบังคม 
        พระผูสองโลกแลว     ประทับน่ัง  ณ  ที่สมควรสวน 
        ขางหนึง่  กราบทูลวา    ขาแตพระมหามุน ี  ผูนําโลก 
        หมอมฉันมีอายุได  ๑๒๐  ปนับแตเกิด  เพียงเทาน้ีก็พอ 
        แลว  หมอมฉันจักขอทูลลานิพพาน. 
                ครัง้น้ัน    บริษทัท้ังหมดนั้นตางพิศวงย่ิงนักจึง 
        ไดพากันกระทําอัญชลีถามวา     ขาแตพระแมเจาเปน 
        อยางไรพระแมเจา   จึงบากบั่นแสดงฤทธ์ิที่ไมมีอะไร 
        เทียบได       พระมหาปชาบดีเถรีไดกลาวบุรพจรรยา 
        ของพระองคดังตอไปนี้วา     
                ในแสนกัปนับแตกัปนี้ไปพระชินพุทธเจาพระ 
        นามวาปทุมุตตระ   ผูมีจักษุในธรรมทั้งปวง  เปนผูนํา  
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        ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลวครั้งน้ัน     ขาพเจาเกิดในตระกูล 
        อํามาตย  ซึ่งสมบูรณดวยเครื่องอุปการะทุกสิ่ง  มั่งค่ัง 
        รุงเรือง    ร่ํารวย    ในกรุงหังสวดี    บางครั้งขาพเจา 
        พรอมดวยบิดานําหนาหมูทาสีมบีริวารมาก   เขาไปเฝา 
        พระนราสภพระองคนั้น      ไดเห็นพระชินพุทธเจา 
        ผูปานดังทาววาสวะ    ยังฝนคือธรรมใหตกอยู    เปน  
        ไมมีอาสวะเกล่ือนกลนไปดวยระเบียบแหงรศัมี เชน 
        กบัดวงอาทิตยในสรทกาลแลว ทาํจิตใหเลื่อมใส  และ  
        สดับสุภาษิตของพระองค      เห็นพระผูนํานรชนทรง 
        สถาปนานางภิกษุณีผูเปนพระมาตุจฉาไวในตําแหนง 
        เอตทัคคะ  จึงถวายปจจัยเปนอันมากเปนมหาทานแด 
        พระผูเลิศกวานรชนผูคงท่ีพระองคนั้น  พรอมทั้งพระ 
        สงฆตลอด ๗ วัน     แลวไดหมอบลงแทบพระบาทมุง 
        ปรารถนาตําแหนงน้ัน.     ลําดับน้ัน      พระผูเปนฤาษี  
        พระองคที่  ๗  ไดตรัสในบรษิัทใหญวา  สตรีใดไดนิมนต 
        พระผูนาํโลกพรอมดวยพระสงฆ   ใหฉันตลอด  ๗  วัน  
        เราจักพยากรณีสตรีนั้น  ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาวไว 
        ใหดี  ในแสนกัปนับแตกัปนี้ไป  พระศาสดาพระนาม 
        วาโคดม  ซึ่งทรงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราชจัก 
        เปนศาสดาในโลก  สตรีผูนั้น    จักไดเปนธรรมทายาท 
        ของพระศาสดาพระองคนั้น    จกัเปนโอรสอันธรรม- 
        นิรมิต  จักไดเปนสาวิกาของพระศาสดามีนามวาโคตมี 
        จักไดเปนพระมาตุจฉาบํารุงเลี้ยงชีวิตของพระพุทธเจา 
        พระองคนั้น      จักไดความเปนเลิศของภิกษณุีทั้งหลาย  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 258 

        ฝายผูรูราตรีนานครั้งน้ัน     ขาพเจาไดสดับพุทธพยา- 
        กรณนัน้แลว  มีใจปราโมทยบํารุงพระชินพุทธเจาดวย 
        ปจจัยท้ังหลายตราบเทาส้ินชีวิต   ตอจากนั้น   ขาพเจา 
        ไดทํากาลกิริยา      ไปบังเกิดในพวกเทพเหลาดาวดึงส 
        ผูซึ่งใหสําเร็จสิ่งนาใครไดทุกประการ  ลวงล้าํทวยเทพ 
        อื่นๆ ดวยองค   ๑๐  ประการ   คือดวยรูป  เสยีง  กลิ่น 
        รส ผัสสะ อายุ วรรณะ  สขุ  ยศและรุงเรืองล้าํทวยเทพ  
        อื่น ๆ ดวยอธิปไตยความเปนใหญ   ขาพเจาไดเปนพระ 
        มเหสีผูนาเอ็นดูของทาวอมรินทรในสวรรคชัน้ดาว 
        ดึงสนั้น    กข็าพเจาทองเท่ียวอยูในสงสารเปนผูอันพายุ 
        คือกรรมพัดพาไปเกิดในตําบลบานของทาสในอาณา 
        เขตของพระเจากาสี   ครั้งน้ันทาส  ๕๐๐  ถวนอาศัยอยู 
        ในบานนั้น   ขาพเจาไดเปนภรรยาของหัวหนาทาสใน 
        ตําบลบานน้ัน    พระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ องค   ไดเขา 
        ไปบานเพ่ือบิณฑบาต  ขาพเจากับญาติทุกคน     เห็น 
        พระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ันก็มีความยินดีชวยกันสราง 
        กุฏ ิ ๕๐๐  หลัง  อุปฏฐากอยู  ๔  เดือนแลวถวายไตรจีวร 
        ขาพเจากับสามีก็พากันทองเท่ียวไป  จุติจากนั้นขาพเจา 
        พรอมกบัสามีก็ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส   บัดนี้ภพสุด 
        ทายขาพเจาเกิดในกรุงเทวทหะ  พระชนกของขาพเจา 
        พระนามวา    อัญชนศากยะ    พระชนนีของขาพเจา 
        พระนามวาสุลักขณา      ตอมาขาพเจาไดไปพระราช- 
        นิเวศนของพระเจาสุทโธทนะในกรุงกบิลพัสดุ   สตร ี 
        นอกนัน้เกิดในตระกูลศากยะ  แลวก็ไปเรือนของพวก  
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        เจาศากยะดวยกัน   แตขาพเจาประเสริฐกวาสตรีทุกคน 
        ไดเปนผูบํารุงเลี้ยงพระชินพุทธเจา      พระโอรสของ 
        ขาพเจาเสด็จออกมหาภิเนษกรมณแลวไดเปนพระ 
        พุทธเจา  เปนผูนําพิเศษ    ภายหลังขาพเจาพรอมดวย 
        เจาสากยิานี  ๕๐๐  จึงไดบวช แลวก็ไดประสบสันติสุข 
        พรอมดวยเจาสากิยานีผูเปนบัณฑิต   สามีของขาพเจา 
        ที่ไดทําบุญรวมกันมาแตชาติกอนในครั้งน้ัน   เปนผูทํา 
        มหาสมยัประชุมใหญอันพระสุคตทรงอนุเคราะหแลว 
        ก็พากันบรรลุพระอรหัต.  
                  ภกิษุณีทั้งหลาย  นอกจากพระมหาปชาบดีเถรี 
        นั้นไดพากันเหาะขึ้นสูนภากาศ    เปนผูประกอบดวย 
        มหิทธฤิทธิ์รุงโรจนเหมือนดวงดาวท้ังหลาย   อันโคจร 
        เปนกลุมกันไป  ครัง้น้ันภิกษุณีเหลาน้ันไดแสดงฤทธ์ิมิ 
        ใชนอยเหมือนนายชางทองผูชํานาญการทําทอง  แสดง 
        เครื่องประดับหลากชนิด  ฉะนั้น. 
                  ในครั้งน้ัน  ภกิษุณีเหลาน้ัน  แสดงปาฏิหาริยได 
        วิจิตรหลายอยาง   ทาํพระมุนีผูเปนพระศาสดาผูประ- 
        เสริฐ    พรอมทั้งบรษิัทใหชอบใจแลว    ไดพากันลง 
        จากนภากาศถวายบังคมพระศาสดาพระผูเปนฤษีพระ- 
        องคที่ ๗  อันพระศาสดาผูเปนยอดของนรชนทรงอนุ-  
        ญาตแลวจึงไดนั่ง  ณ  สถานท่ีอนัสมควร  แลวไดกราบ 
        ทูลวา   ขาแตพระมหาวีระ  โอหนอพระโคตมีเถรี  เปน 
        ผูอนุเคราะหขาพระองคทุก ๆ คน พวกขาพระองคอัน 
        บุญบารมีของพระองคอบรมแลว จึงพากันบรรลุธรรม 
        เปนที่สิน้อาสวะ  ขาพระองคทั้งหลายเผากิเลสไดแลว 
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        ถอนภพท้ังปวงไดแลว    ตัดกิเลสเครื่องผูกเหมือนชาง 
        ตัดเชือกแลว  เปนผูไมมีอาสวะอยู.  การท่ีขาพระองค 
        ทั้งหลายมาในสํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด 
        เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓  พวกขาพระองคบรรล ุ
        แลวโดยลําดับ   คําสอนของพระพุทธเจา  พวกขาพระ- 
        องคก็ไดทําเสร็จแลว   คุณวิเศษเหลาน้ีคือ  ปฏิสัมภิทา 
        ๔  วิโมกข  ๘  และอภิญญา ๖  ขาพระองคทั้งหลายทํา  
        ใหแจงแลว     คําสอนของพระพุทธเจาอันขาพระองค  
        ทั้งหลายไดทําเสร็จแลว   ขาพระองคทั้งหลายมีความ 
        ชํานาญในฤทธิ์และทิพโสตธาตุ      ขาแตพระมหามุน ี 
        ขาพระองคทั้งหลายชํานาญเจโตปริยญาณ     รูปุพเพนิ- 
        วาสญาณชําระทิพยจักษุไดแลว    สิ้นอาสวะหมดแลว 
        บัดน้ีภพใหมไมมี   ขาแตพระมหาวีระ  ขาพระองคทั้ง  
        หลายมญีาณในอรรถธรรมนิรุตติและปฏิภาณ  ญาณน้ัน  
        เกิดท่ีสาํนักของพระองค  ขาแตพระมหามุนผูีทรงเปน 
        ผูนํา   พระองคเปนผูอันขาพระองคทั้งหลายผูมีเมตตา 
        จิต   บํารุงแลว   ขอพระองคโปรดทรงอนุญาตใหขา- 
        พระองคทั้งหมดนิพพานเถิด. 
                  พระชินพุทธเจาตรัสวา    เธอท้ังหลายเมื่อพูด 
        อยางน้ีวา  จักนิพพาน   ตถาคตจักไปวาอะไร  กบ็ัดนี ้
        เธอท้ังหลายจงสําคัญกาลเวลาของเธอเอาเองเถิด. 
                  ครั้งน้ัน     ภิกษุเหลาน้ันมพีระปชาบดีโคตมี  
        เถรีเปนตน    ถวายบังคมพระชินพุทธเจาแลวไดพากัน  
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        ลุกจากท่ีนั่งน้ันมา   พระธีรเจาผูนําเลิศของโลกพรอม 
        ดวยหมูชนเปนอันมาก   ไดเสด็จไปสงพระมาตุจฉาจน 
        ถึงซุมประตู. 
                  ครั้งน้ันพระปชาบดีโคตมีเถรีพรอมดวยภิกษุณ ี
        ทั้งหมด ไดพากันหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระ 
        ศาสดาผูเปนพงศพันธุ  ของโลกกราบทูลวา     นี้เปน  
        การถวายบังคมพระยุคลบาทครั้งสุดทายของหมอมฉัน 
        การไดเห็นพระองคผูเปนนาถะของโลกครั้งน้ี    ก็เปน 
        ครั้งสุดทาย      หมอมฉันจักไมไดเห็นพระพักตรของ 
        พระองคซึ่งมีอาการดุจอมตะอีก     ขาแตพระมหาวีระ 
        ผูเลิศของโลก    การถวายบังคมของหมอมฉนัจักไม         
        สมัผัสพระยุคลบาทของพระองค     ซึ่งละเอียดออนดี  
        วันนี้หมอมฉันจะนพิพาน. 
                   พระศาสดาตรัสวา     ประโยชนอะไรของเธอ 
        ดวยรูปนี้ในปจจุบัน    รูปน้ีลวนปจจัยปรุงแตง  ไมนา 
        ยินดีเปนของตํ่าทราม.  พระมหาปชาบดีเถรีพรอมดวย 
        ภิกษุณีเหลาน้ัน  ไปสํานักของภิกษุณีของตนแลว   นั่ง 
        พับเพียบบนอาสนะอันประเสริฐ. 
                  ครั้งน้ัน  อบุาสิกาท้ังหลายในพระนครนั้นผูมี  
        ความเคารพรักในพุทธศาสนา   ไดสดับประพฤติเหตุ 
        ของพระเถรี   ก็พากนัเขาไปหา   นมัสการแทบบาทมูล 
        เอากรขอนอุระประเทศรองไหคร่ําครวญอยางนาสง- 
        สาร  เต็มกลั้นดวยความโศกเศรา   ก็ลมลงที่พ้ืนพสุธา 
        ดุจเถาวัลยรากขาดฉะนั้น    พากนัรําพันวา    ขาแตพระ 
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        แมเจา    ผูเปนนาถะใหที่พ่ึงแกขาพเจาท้ังหลาย   พระแม 
        เจาอยาละท้ิงขาพเจาท้ังหลายไปสูนิพพานเลย   ขาพเจา  
        ทุกคนขอซบเกลาออนวอน.    พระมหาปชาบดีเถรีลูบ 
        ศีรษะของอุบาสิกา  ผูมีศรัทธา  มีปญญาซ่ึงเปนหัวหนา 
        ของอุบาสิกาเหลาน้ันกลาวดังน้ีวา  ลูกเอย  ความโศก 
        สลด  ซึง่ตกอยูในบวงแหงมารไมควรเลย  สังขตธรรม 
        ทั้งปวงลวนไมเท่ียง  การพลัดพรากกันเปนที่สุด หว่ัน  
        ไหวไปมา.     ตอแตนั้น   พระเถรี    ก็สละอุบาสิกา 
        เหลาน้ัน  เขาปฐมฌาน  ทุติยฌาน   ตติยฌาน   และ 
        จตุตถฌาน   แลวเขาอากาสานัญจายตนฌาน  วิญญา- 
        ณัญจายตนฌาน  อากิญจัญญายตนฌาน  และเนวสัญ- 
        ญานาสัญญายตนฌานตามลําดับแลว      พระปชาบดี 
        โคตมีเถรีก็เขาฌานท้ังหลายใดยปฏิโลมแลว       ก็เขา 
        ปฐมฌานไปตราบเทาถึงจตุตถฌาน    ออกจากจตุตถ- 
        ฌานน้ันแลวก็ดับ   เหมือนเปลวประทีปท่ีปราศจากเช้ือ 
        แลวดับไปฉะนั้น  ไดเกิดแผนดินไหวใหญ   สายฟาก็ 
        ตกลงจากนภากาศ  กลองทิพยก็บันลือลั่นขึ้นเอง  ทวย- 
        เทพพากันคร่ําครวญ   และฝนดอกไมก็ตกจากอากาศ 
        ลงยังพ้ืนแผนดิน     แมขุนเขาเมรุราชก็กัมปนาทหวั่น 
        ไหวเหมอนนักฟอนรําในทามกลางเวทีฟอนรํา ฉะนั้น 
        สาครก็ปนปวนตีฟองคะนองเพราะความโศก ทวยเทพ 
        นาค  อสูรและพรหมตางก็พากันสลดใจ  กลาวขึ้นใน 
        ทันใดนัน้เองวา  สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ เหมือน 
        อยางพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีนี้   ถึงความยอยยับไป  
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        แลว   และพระเถรีทั้งหลาย  ผูทําตามคําสอนของพระ 
        ศาสดา  ซึ่งแวดลอมพระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรีนี้ก็ 
        พากันปรินิพพาน เหมือนเปลวประทีปหมดเชื้อฉะนั้น  
        โอ    ความพบกัน   กม็ีความพลัดพรากกันเปนที่สุด 
        โอ    สิ่งที่ปจจัยปรุงแตงลวนแตไมเท่ียง  โอ    ชีวิต 
        มีความหายสูญเปนท่ีสุด    ความพิไรรําพัน    ไดมีแลว 
        ดวยประการฉะน้ี.  
                 ในลําดับน้ันเทวดาและพรหม      ตางก็ทําความ 
        ประพฤติตามโลกธรรมตามสมควรแกกาลแลว     เขา 
        ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    พระผูเปนยอดฤษี   พระ 
        องคที่  ๗. 
                  ครั้งน้ัน     พระศาสดาไดตรัสเรียกทานพระอา- 
        นนทผูพหูสูตมาส่ังวา    อานนท     เธอจงไปประกาศ 
        ใหภิกษทุั้งหลาย ทราบถึงการนิพพานของพระมารดา 
        เวลาน้ัน   ทานพระอานนทผูราเริง  ก็ไรความราเริงม ี
        ดวงตาเต็มไปดวยนํ้าตา    ไดกลาวดวยเสียงรองไหวา 
        ขอภิกษทุั้งหลายผูเปนโอรสของพระสุคต     ซึ่งอยูใน 
        ทิศตะวันออก  ทิศใต  ทิศตะวันตก    และทศิเหนือ 
        จงมาประชุมกัน       ภิกษุณีผูทําพระสรีระสดุทายของ 
        พระมุนใีหเติบโตดวยนํ้ามัน      มีนามวาพระปชาบดี 
        โคตมีเถรีนิพพานถึงความสงบเหมือนดวงดาวท้ังหลาย 
        เมื่อดวงอาทิตยอุทัยฉะนั้น       พระเถรีต้ังบัญญัติทําให 
        รูกันทั่วไปวา   เปนพระพุทธมารดา  นิพพานแลวใน 
        ที่ใด  ถึงคนมี  ๕ ตาก็แลไมเห็น  ในที่นั้นพระผูมีพระ  
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        ภาคเจา   ซึ่งเปนผูนํา  ทรงเห็นได  ขอพระโอรสของ 
        พระสุคตผูมีความเชื่อในพระสุคต    หรือเปนศิษยของ 
        พระมหามุนี       จงทําสักการะแดพระพุทธมารดาเถิด 
        ภิกษุทั้งหลายถึงอยูไกล ไดฟงคําประกาศนั้นแลวก็รีบ 
        มา  บางพวกมาดวยพุทธานุภาพ  บางพวกที่ฉลาดใน 
        ฤทธิ์กม็าดวยฤทธิ์   ตางชวยกันยกเอาเตียงท่ีพระโคตมี  
        เถรีหลบัขึ้นไวในเรอืนยอด [เมร]ุ อันประเสรฐิ     นา  
        รื่นรมย   ทําดวยทองลวนๆ งดงาม   ทาวโลกบาลท้ัง 
        สี่เอาบาเขารองรับเรอืนยอด      ทวยเทพท่ีเหลือมีทาว 
        สักกะเปนตนเขาชวยรับเรือนยอด  ก็เรือนยอดทั้งหมด 
        มี   ๕๐๐ หลัง     แทจริงวิสสกรรมเทพบุตรเนรมิตมีส ี
        เหมือนดวงอาทิตยในสรทกาล    ทวยเทพท้ังหลายได 
        แบกภิกษุณีทุกๆ   รปูท่ีนอนอยูบนเตียงแลว     นําเอา 
        ออกไปตามลําดับ   พ้ืนนภากาศถูกเอาเพดานบังไวทั่ว 
        ดวงจันทร    ดวงอาทิตยพรอมทั้งดวงดาวซ่ึงสําเร็จดวย 
        ทองไดถูกติดประดับไวที่เพดานน้ัน    ธงปฏากไดถูกยก 
        ขึ้นไวเปนอันมาก     จิตกาธารท้ังหลายมีดอกไมเปน 
        เครื่องปกคลุม  ดอกบัวท่ีเกิดขึ้นในอากาศเอาปลายลง 
        ดอกไมผุดขึ้นจากแผนดิน   ดวงจันทรและดวงอาทิตย  
        คนมองดูเห็นได และดาวท้ังหลายสองแสงระยิบระยับ 
        อนึ่ง  ดวงอาทิตยถึงจะโคจรไปในเวลาเที่ยง   ก็ไมทํา 
        ใคร ๆ ใหรอน  เหมอืนดวงจันทร    ทวยเทพท้ังหลาย 
        พากันบชูาดวยของทิพยคือของหอมและดอกไมที่หอม 
        ตระหลบ  และการฟอนรําขับรองดีดสีตีเปา พวกนาค  
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        อสูรและพรหม  ตางก็พากันบูชาพระพุทธมารดาผูนิพ- 
        พานแลว   กําลังถูกเขานําออกไปตามสติกําลัง  ภิกษุณ ี
        ทั้งหลาย   ผูเปนโอรสของพระสคุต   ซึ่งนิพพานแลว 
        ทั้งหมด    เชิญไปขางหนา      พระปชาบดีโคตมีเถรี 
        พุทธมารดา  ผูอันเทวดาและมนุษยสักการะเชิญเอาไป 
        ขางหลงั  เทวดา  มนุษย  พรอมดวย  นาค  อสูรและ 
        พรหมไปขางหนา    ขางหลังพระพุทธเจาพรอมดวย 
        พระสาวกเสด็จไปเพ่ือบูชาพระมารดา  การปรินิพพาน  
        ของพระพุทธเจาหาไดเปนเชนนี้ไม    การปรนิิพพาน 
        ของพระปชาบดีโคตมีเถรี    อัศจรรยยิ่งนัก    ในเวลา 
        พระพทุธเจาเสด็จนิพพาน  ไมมีพระพุทธเจาและภิกษ ุ
        ทั้งหลาย  มีพระสารบีุตรเปนตน  เหมือนในเวลา 
        พรูปชาบดีโคตมีเถรีนิพพาน   ซึง่มีพระพุทธเจาและ 
        ภิกษุทั้งหลายมีพระสารีบุตรเปนตน    ชนท้ังหลายชวย 
        กันทําจิตกาธารซ่ึงสําเร็จดวยของหอมลวนและเกล่ือน 
        ไปดวยจุรณแหงเครือ่งหอม    แลวเผาภิกษุณีเหลาน้ัน 
        บนจิตกาธารนั้น  สวนแหงสรีระนอกน้ันถูกไฟไหมสิ้น 
        เหลือแตอัฐิ   ในเวลาน้ัน      ทานพระอานนทไดกลาว 
        วาจาอันใหเกิดความสังเวชวา    พระปชาบดีโคตมีเถรี  
        เขานิพพานแลว     พระสรีระของพระเถรีก็ถูกเผาแลว 
        การนิพานของพระพุทะเจานาสังเกต      อกีไมนานก็ 
        คงจักม ี  ตอจากนั้น  ทานพระอานนทอันพระพุทธเจา 
        ทรงตักเตือนทาน    ไดนอมพระธาตุของพระปชาบดี- 
        โคตมีเถรี     ซึ่งอยูในบาตรของพระเถรีเขามาถวายแด  
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        พระโลกนาถพระผูมีพระภาคเจาพระผูเปนฤษีพระองค 
        ที่  ๗  ไดประคองพระธาตุเหลาน้ันดวยฝาพระหัตถแลว 
        ตรัสวา  เพราะสังขารเปนสภาพไมเท่ียง   โคตมีผูเปน 
        ใหญกวาหมูภิกษุณียงัตองนิพพาน   เหมือนลาํตนของ 
        ตนไมใหญที่มีแกนยืนตนอยู   ถึงจะใหญโตก็ตองผุพัง 
        ไปฉะน้ัน    ดูเอาเถิดอานนท       พระพุทธมารดาแม 
        นิพพานแลวเหลือแตเพียงสรีระ  ก็ไมมีความเศราโศก 
        ปริเทวนาการ.   
                ทานพระอานนททูลวา     นาอัศจรรยจรงิหนอ 
        พระมารดาของขาพระองค    แมนิพพานแลวเหลือแต 
        เพียงสรีระ   ก็ไมมคีวามโศกปริเทวนาการ. 
                พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  โคตมี  ขามสาครคือ 
        สงสารไปแลว     ละเวนเหตุอันทําใหเดือดรอนไดแลว 
        เปนผูเยือกเย็นดับสนิทดีแลว  อนัผูอื่นไมควรเศราโศก 
        ถึง   โคตมีเปนบัณฑิต  มีปญญามากและมีปญญากวาง 
        ขวาง  ทั้งเปนผูรูราตรีนานกวาภิกษุณีทั้งหลาย ดูกอน 
        ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงทรงจําไวอยางน้ีเถิด   โคตม ี
        เปนผูชาํนาญในฤทธ์ิ   ทิพโสตธาตุ   และมีความชํานาญ 
        ในเจโตปริยญาณ    รูทั่วถึงปุพเพนิวาสญาณ     ชําระ 
        ทิพยจักษุใหหมดจด  สิ้นอาสวะหมดแลว    บดัน้ีภพ 
        ใหมไมมี   ญาณในอรรถะ   ธรรมะ  นิรุตติและปฏิภาณ 
        บริสุทธิ ์   เพราะฉะนั้นจึงไมควรจะเศราโศกถึงโคตมี  
        นั้น  คติของไฟท่ีลุกโพลง  ถูกแผนเหล็กทับแลวดับไป 
        โดยลําดับ   ใคร ๆ  ก็รูไมไดฉันใด   คติของทานท่ีหลุด 
        พนจากกิเลสโดยชอบแลว  ขามพนโอฆะคือพันธะทาง  
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         กามบรรลุอจลบท  บทท่ีไมหว่ันไหวแลว ก็ไมมีใครจะรู 
         ไดฉันนั้น  เพราะฉะน้ัน  เธอท้ังหลายจงมีตนเปนที่พ่ึง 
         มีสติปฏฐานเปนทางดําเนินเถิด     เธอท้ังหลายอบรม 
         โพชฌงค  ๗  ประการแลว จักทําท่ีสุดแหงทุกขได. 
            ทราบวา  พระมหาปชาบดีโคตมีภิกษุณีไดตรัสคาถาเหลาน้ี   ดวยประ 
การฉะนี้แล.  
                        จบ  อรรถกถามหาปชาบดีโคตมีเถรีคาถา 
                                     ๗.  คุตตาเถรีคาถา 
         [๔๕๗]  พระผูมีพระภาคเจา   ทรงประทานโอวาทโปรดขาพเจาวา 
                  ดูกอนคุตตา การละบุตร  สมบัติและของรักออก 
         บวช  เพ่ือประโยชนแกนิพพานอันใด  เธอจงพอกพูน 
         นิพพานอันนั้นเนือง ๆ เถิด    เธออยาตกอยูในอํานาจ 
         จิตนะ  สัตวทั้งหลาย  ผูไมรูแจง   ถูกจิตลวงแลว  พา 
         กันทองเท่ียวไปสูชาติสงสารน้ีใชนอย   ก็ไมรู. 
                  ดูกอนภิกษุณี    เธอจงละขาดสังโยชนอันเปน 
         สวนเบือ้งตํ่าเหลาน้ี  คือ กามฉันทะ พยาบาท สักกาย- 
         ทิฏฐิ   สีลัพพตปรามาส   และวจิิกิจฉา  เปนท่ีครบ   ๕ 
         เธออยา   สีลัพพตมาสูกามอีกนะ  เธอจงละเวนราคะ  มานะ 
         อวิชชา อุทธัจจะ  และตัดสังโยชนทั้งหลายเสียแลว  ก ็
         จักทําท่ีสุดทุกขได    เธอทําชาติสงสารใหสิ้นไปแลว 
         กําหนดรูภพใหม  หมดความทะยานอยาก จักเปนผูสงบ 
         ระงับ   เท่ียวไปในปจจุบัน. 
                                  จบคุตตาเถรีคาถา  
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                               ๗.  อรรถกถาคุตตาเถรีคาถา 
            คาถาวา  คุตฺเต  ยทตฺถ   ปพฺพชฺชา  ดังนี้เปนตน   เปนคาถาของ 
พระคุตตาเถรี. 
            พระเถรีแมรูปนี ้   ก็บําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน  ๆ 
สะสมกุศล ซึ่งเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้น ๆ รวบรวมธรรมเครื่อง  
ปรุงแตงวิโมกขมาโดยลําดับ   มีกุศลมูลแกกลาแลว  ทองเที่ยวไปในสุคติเทานั้น 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี  ก็บงัเกิดในตระกูลพราหมณมหาศาล   กรุงสาวัตถีนี้   นาง 
ไดมีชื่อวา คุตตา.  คุตตานั้น    รูเดียงสาแลว   ถูกอุปนิสัยสมบัติคอยตักเตือนอยู 
เกลียดการอยูครองเรือน   ขออนุญาตบิดามารดาแลว   ก็บวชในสํานักของพระ- 
มหาปชาบดีโคตมี    ครัน้บวชแลวเริม่ต้ังวิปสสนา   ประกอบภาวนาอยูเนือง ๆ 
จิตของนางก็พลานไปในอารมณภายนอก     เพราะเก็บสะสมมาชานาน     หามี 
อารมณเดียวเปนสมาธิไม   พระศาสดาทรงเห็น   เมือ่จะทรงอนุเคราะหพระเถร ี
ทรงแผรัศมีไป    เหมือนประทับนั่งในพระคันธกุฎี     ทรงแสดงพระองคคลาย 
ประทับนั่งบนอากาศใกลกับนางคุตตาน้ัน  เมื่อทรงโอวาทไดตรัสคาถาเหลานั้นวา 
                      ดูกอนคุตตา   การละบุตรสมบัติและของรักออก 
          บวชเพ่ือประโยชนแกนิพพานอันใด    เธอจงพอกพูน 
          นิพพานอันนั้นเนือง ๆ  เถิด    เธออยาตกอยูในอํานาจ 
          จิตนะ  สัตวทั้งหลายผูไมรูแจง   ถูกจิตลวงแลว   ยินดี  
          ในวิสยัคืออารมณของมาร    พากันทองเท่ียวไปสูชาติ 
          สงสารมิใชนอย  กไ็มรู  ดูกอนภิกษุณี  เธอจงละขาด 
          สังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่าเหลาน้ี   คือ   กามฉันทะ  
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          พยาบาท สักกายทิฏฐิ   สีลัพพตปรามาส  และวิจิกิจฉา 
          เปนทีค่รบ  ๕  เธออยากลับมาสูกามภพอีกนะ  เธอจงละ 
          เวนราคะ มานะ อวชิชา อุทธัจจะ  และตัดสังโยชนทั้ง 
          หลาย   ก็จักทําท่ีสดุแหงทุกขได     เธอทําชาติสงสาร 
          ใหสิ้นไปแลว    กําหนดรูภพใหม   หมดความทะยาน 
          อยาก  จักเปนผูสงบระงับ   เท่ียวไปในปจจุบัน.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ยทตฺถ   ไดแก   เพ่ือประโยชนแกการ 
ดับสนิทแหงกิเลส   และการดับสนิทแหงขันธอันใด.   บทวา   หิตฺวา   ปุตฺต 
วสุ   ปย  ไดแก   การละเครือญาติและกองแหงโภคะอันพึงรัก   ปรารถนาการ 
บวชในศาสนาของเรา    คือ    การอยูประพฤติพรหมจรรย.    บทวา    ตเมว 
อนุพฺรูเหหิ   ไดแก   เธอพึงเจริญ   คือพึงใหนิพพานนั้นถึงพรอม.   บทวา 
มา  จิตฺตสฺส  วส  คมิ   ไดแก   เธออยาตกอยูในอํานาจของจิตท่ีโกง   ซึ่ง 
เติบโตดวยอารมณมีรูปเปนตนมานาน. 
            ก็เพราะเหตุที่ปุถุชนคนบอด   ถูกจิตใดหลอกลวงแลว     ชื่อวา   จิต  
นั้นเปรียบดวยมายากล   สัตวเหลาน้ัน   ตกอยูในอํานาจของมารยอมลวงสงสาร 
ไปหาไดไม  ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสคําวา  จิตฺเตน   วฺจิตา  ดังนี้   เปนตน. 
            บทวา   สโยชนานิ  เอตฺนิ  ความวา ชื่อวา สังโยชน  เพราะอรรถวา 
เปนเครื่องผูก ๕ อยาง   ตามท่ีกลาวแลว   โดยนัยมี    กามฉันทะ    พยาบาท 
เปนตน   เหลาน้ัน.  บทวา ปชหิตฺวาน ไดแก  ตัดขาดแลวดวยอนาคามิมรรค. 
บทวา  ภิกฺขนุี   เปนคําเรียกภิกษุณีนั้น.  บทวา  โอรมฺภาคมนยีานิ  ไดแก 
เกื้อกูลอุปการะแกความเปนอยูของมนุษยในกามธาตุ    อันเปนสวนเบื้องตํ่ากวา 
รูปธาตุและอรูปธาตุ    เพราะเปนปจจัยแหงปฏิสนธิในกามธาตุนั้น.  ม  อักษร 
ทําการเชื่อมบท  บาลีวา  โอรมาคมนียานี    ก็มีความอยางนั้นเหมือนกัน.  
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บทวา  นยิท  ปุนเรหิสิ  ความวา  เธอจักไมมาสูกามภพซึ่งเปนที่ต้ังแหงกาม  
นี้อีกดวยอํานาจปฏิสนธิ  เพราะละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่าได.  ร  อักษรทํา 
การเชื่อมบท.  บาลีวา  อิตฺถ  ก็มี   มีความวา  ความเปนอยางนี้  คือ  กามภพ. 
            บทวา   ราค  ไดแก   รูปราคะและอรูปราคะ.   บทวา   มาน   ไดแก 
มานะจะพึงฆาดวยอรหัตมรรค     แมในบทวา  อวิชฺชฺจ  อทฺุธจฺจฺจ  นี ้ 
ก็มีนัยเหมือนกัน.  บทวา  วิวชฺชิย  ไดแก   ขมไวไดดวยวิปสสนา.  
            บทวา   สโยชนานิ  เฉตฺวาน  ไดแก   ตัดซึง่สังโยชนทั้งหลายสวน 
เบื้องสูง ๕ อยางมีรูปราคะเปนตนเหลาน้ัน  ไดเด็ดขาดแลว. บทวา ทุกฺขสฺสนฺต 
กริสฺสสิ  ความวา  เธอจักบรรลุที่สุดแหงวัฏทุกขแมทั้งส้ิน. 
            บทวา   เขเปตฺวา   ชาติสสาร   ไดแก    ทําความเปนไปแหงสงสาร 
มีชาติเปนมูล  ใหสิ้นไปแลว.  บทวา  นิจฺฉาตา  ไดแก  หมดตัณหา.  บทวา 
อุปสนฺตา  ไดแก   เขาไปสงบระงับ    ดวยความเขาไปสงบกิเลสทั้งหลายโดย  
ประการทั้งปวง.  คําท่ีเหลือ  มีนัยที่กลาวมาแลวท้ังนั้น. 
            เมื่อพระศาสดาทรงภาษิตคาถาเหลาน้ีอยางนี้แลว   พอจบคาถาพระเถรี 
ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔ ไดกลาวคาถาเหลานั้น    โดยทํานองที่ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงภาษิตไว  เปนอุทานน่ันแล  ดวยเหตุนั้นแล  คาถาเหลา 
นั้น  จึงชื่อวาเถรีคาถา. 
                                  จบอรรถกถาคุตตาเถรีคาถา  
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                                     ๘.  วิชยาเถรีคาถา 
        [๔๕๘]  พระวิชยาเถรี   กลาวคาถาเปนอุทานวา 
                  ขาพเจายังทําจิตใหอยูในอาํนาจไมได   จึงไมได 
        ความสงบใจ  ออกจากท่ีอยู  ไปขางนอก  ๔-๕  ครั้ง 
        ขาพเจาก็เขาไปหาพระเขมาเถรีไตถามโดยเคารพ.  
                ทานไดแสดงธรรม  คือ  ธาตุ   อายตนะ   อริย-  
        สัจ  ๔  อินทรีย  พละ โพชฌงค  อัฏฐังคิกมรรคโปรด 
        ขาพเจา  เพ่ือบรรลุประโยชนอันสูงสุด. 
                ขาพเจาฟงคําของทานแลว      กระทําตามคําส่ัง 
        สอน   ในปฐมยามแหงราตรีนั้น     ก็รูปุพเพนิวาสญาณ 
        ในมัชฌิมยามแหงราตรี    ก็ชําระทิพยจักษุไดหมดจด 
        ในปจฉมิยามแหงราตรีก็ไดอาสวักขยญาณ    ทําลาย 
        กองแหงความมืดได. 
                ครัง้น้ัน     ขาพเจามีปติและสุขแผไปท่ัวกาย   ใน 
        ราตรีทีค่รบ   ๗  ขาพเจาทําลายกองแหงความมืดแลวจึง 
        เหยียดเทาออกได. 
                                    จบวิชยาเถรีคาถา  
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                                   ๘.  อรรถกถาวิชยาเถรีคาถา 
            คาถาวา  จตุกฺขตฺตุ  ดังน้ีเปนตน   เปนคาถาของพระวิชยาเถรี. 
            พระเถรีแมรูปนี ้  ก็ไดบําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ   
สะสมกุศลซึ่งเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้น ๆ ผูมกีุศลมูลอันพอกพูน 
มาโดยลําดับ เที่ยวเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลายในพุทธุปบาทกาลน้ี 
ก็ไดบังเกิดในเรือนของครอบครัวหนึ่งในกรุงราชคฤห   รูเดียงสาแลวก็เปนสหาย 
ของพระเขมาเถรีครั้งเปนคฤหัสถ.   ไดฟงมาวาพระนางเขมานั้นทรงผนวชแลว 
ก็คิดวา    พระมเหสีแมนั้นยังทรงผนวชจะปวยกลาวไปไยถึงเราเลา    ก็อยากจะ 
บวชบาง    จึงเขาไปหาพระเขมาเถรี    พระเถรีทราบอัธยาศัยของนางแลว     ก็ 
แสดงธรรมโดยวิธีที่นางจะมีใจสังเวชในสงสาร  จักเลื่อมใสยิ่งข้ึนในพระศาสนา 
นางฟงธรรมนั้นแลวเกิดสังเวช   และไดศรัทธาแลวก็ขอบวช.   พระเถรีใหนาง 
ไดบวชแลว    นางครั้นบวชแลว   ทํากจิเบ้ืองตนเสร็จก็เริ่มวิปสสนา   ไมนาน 
นักก็บรรลุพระอรหัต  พรอมดวยปฏสิัมภิทา  ๔   เพราะสมบูรณดวยเหตุสัมปทา 
ไดพิจารณาการปฏิบัติของตนแลว   ไดกลาวคาถาเหลาน้ันเปนอุทานวา 
                    ขาพเจายังทําจิตใหอยูในอํานาจไมได   จึงไมได 
         ความสงบใจ   ออกจากท่ีอยู   ไปขางนอก ๔-๕  ครั้ง 
         ขาพเจาก็เขาไปหาพระเขมาภิกษุณีไตถามโดยเคารพ 
         ทานไดแสดงธรรมคือ   ธาตุ   อายตนะ   อรยิสัจ  ๔ 
         อินทรยี  พละ  โพชฌงค  และอฏัฐังคิกมรรค  โปรด 
         ขาพเจา    เพ่ือบรรลุประโยชนอันสูงสุด   ขาพเจาฟง 
         คําของทานแลว  กระทําตามคําพร่ําสอน  ในปฐมยาม  
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                 แหงราตรีนั้น    ก็รูปุพเพนิวาสญาณ    ในมัชฌิมยาม 
          แหงราตรี   ก็ชําระทิพยจักษุใหหมดจด   ในปจฉิมยาม 
          แหงราตรี   ก็ไดอาสวักขยญาณ   ทําลายกองแหงความ 
          มืดได  ครั้งน้ัน    ขาพเจามีปติและสุขแผไปท่ัวกายอยู 
          ในราตรีที่ครบ    ๗   ขาพเจาทําลายกองแหงความมืด 
          แลว   จึงเหยียดเทาออกได.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน  ดวยบทวา  ภิกฺขุน ึ พระเถรีกลาวหมายถึงพระ 
เขมาเถรี.  บทวา  โพชฺฌงฺคฏงฺคิก  มคฺค  ไดแกโพชฌงค ๗   และอริย- 
มรรคมีองค ๘.  บทวา อตฺุตมตฺถสฺส ปตฺติยา  ไดแก  เพ่ือบรรลพุระอรหัต  
หรือนิพพานเทาน้ัน. 
            บทวา   ปติสุเขน    ไดแก    ดวยปติและสุข    เนื่องดวยผลสมาบัติ. 
บทวา กาย  ไดแก  นามกายที่ประกอบกัน  และรปูกายท่ีไปตามนามกายน้ัน. 
บทวา  ผริตฺวา  ไดแก   ถกูตองหรือซึมซาบไป.   บทวา   สตฺตมิยา  ปาเท 
ปสาเรสึ    ความวา  นับจากวันเริ่มวิปสสนาไปในราตรีที่  ๗  ขาพเจาจึงคลาย 
การน่ังขัดสมาธิเหยียดเทาได.  ถามวาทําลายกองแหงความมืดไดอยางไร.  ตอบ 
วา  ทําลายกองโมหะที่ยังไมเคยทําลายดวยดาบคืออรหัตมรรคญาณ.  คําท่ีเหลือ 
มีนัยดังท่ีกลาวมาแลวในหนหลังท้ังน้ัน. 
                                  จบ  อรรถกถาวิชยาเถรีคาถา 
                                      จบ  อรรถกถาฉักกนิบาต  
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                                             สัตตกนิบาต 
                                     ๑.  อุตตราเถรีคาถา 
         [๔๕๙]   พระปฏาจาราเถรี  ใหโอวาทวา 
                 มาณพท้ังหลายพากันถือสากตําขาว  ไดทรัพยมา 
        เลี้ยงบตุรภรรยาทานท้ังหลายจงพากเพียรในคําส่ังสอน 
        ของพระพุทธเจา     ที่ทําแลวไมเดือดรอนในภายหลัง  
        ทานท้ังหลายจงรีบลางเทาแลวน่ัง ณ ที่ควรขางหนึ่ง 
        จงเขาไปต้ังจิตใหมีอารมณเดียว        ต้ังมั่นดวยดีแลว 
        พิจารณาสังขารทั้งหลาย   โดยความเปนของแปรปรวน 
        และโดยความเปนของไมใชตน. 
                ขาพเจาฟงคําพร่ําสอนของพระปฏาจาราเถรีนั้น 
        แลว  ลางเทาเขาไปน่ัง  ณ  ที่ควรขางหนึ่ง  ในปฐมยาม 
        แหงราตรี  ขาพเจาก็ระลึกชาติกอนได  ในมชัฌิมยาน 
        แหงราตรี  ก็ชําระทพิยจักษุไดหมดจด   ในปจฉิมยาม 
        แหงราตรี    ก็ทําลายกองแหงความมืด   [อวชิชา]  ได 
        ขาพเจาบรรลุวิชชา ๓ จึงลุกขึ้นจากอาสนะในภายหลัง 
        ขาพเจาทําตามคําพร่ําสอนของแมทานแลว   ขาพเจามี 
        วิชชา ๓  ไมมีอาสวะหอมลอมแมทานอยู  ดุจทวยเทพ 
        ชั้นดาวดึงส   พากันหอมลอมทาวสักกะผูชนะสงคราม 
        ฉะนั้น. 
                                จบ  อุตตราเถรีคาถา  
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                           อรรถกถสัตตกนิบาต 
                         ๑.  อรรถกถาอุตตราเถรีคาถา 
            ในสตัตกนิบาต    คาถาวา  มุสลานิ   คเหตฺวาน   ดังนี้เปนตน 
เปนคาถาของพระอุตตราเถรี  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.  
            พระเถรีแมรูปนี ้   ไดบําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ 
สะสมกุศล  ซึ่งเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้น ๆ ไดบําเพ็ญกุศลมูล 
สรางสมธรรมเครื่องปรุงแตงวิโมกขมาโดยลําดับ  มีธรรมเครื่องอบรมบมวิมุตติ 
แกกลา  ในพุทธุปบาทกาลน้ี   บังเกิดในเรือนของครอบครัวแหงหน่ึง ไดนามวา 
อุตตรา    รูเดียงสาแลวเขาไปยังสํานักพระปฏาจาราเถรี.     พระเถรี    ไดกลาว 
ธรรมแกนาง   นางฟงธรรมเกิดสังเวชในสังสารวัฏ   เปนผูเลื่อมใสยิ่งในศาสนา 
ก็บวช    ครัน้บวชแลว   ทํากิจเบื้องตนเสร็จ   เริ่มวิปสสนาในสํานักของพระ- 
ปฏาจาราเถรี     ประกอบภาวนาอยูเนือง ๆ     คร่ําเครงวิปสสนาอยูไมนานนัก 
ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔ เพราะอินทรียแกกลา  เหตุที่สมบูรณ 
ดวยอุปนิสัย ครั้นบรรลุพระอรหัตแลวพิจารณาการปฏิบัติของตน ไดกลาวคาถา 
เหลาน้ีเปนอุทานวา 
            พระปฏาจาราเถรี   ใหโอวาทวา 
                    มาณพท้ังหลายพากันถือสากตําขาวอยู   ไดทรัพย 
         มาเลี้ยงดูบุตรภรรยา  ทานท้ังหลายก็จงพากเพียรในคํา 
         สั่งสอนของพระพุทธเจา  ที่ทําแลวไมตองเดือดรอนใน 
         ภายหลัง   ทานท้ังหลายจงรีบลางเทาแลวน่ัง  ณ  ที่ควร 
         ขางหน่ึง   จงเขาไปต้ังจิตไวใหมีอารมณเดียว    ต้ังมั่น  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 276 

          ดวยดีแลวพิจารณาสังขารท้ังหลาย   โดยความเปนของ 
          แปรปรวน  และโดยความเปนของไมใชตน. 
พระอุตตราเถรีกลาววา 
                  ขาพเจาไดฟงคําพร่ําสอนของพระปฏาจาราเถรี 
          นั้นแลว     ลางเทาเขาไปนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง     ใน 
          ปฐมยามแหงราตร ี    ขาพเจาก็ระลึกชาติกอนได   ใน  
          มัชฌิมยามแหงราตรี   ก็ชําระทิพยจักษุไดหมดจด  ใน 
          ปจฉมิยามแหงราตรี   ก็ทําลายกองแหงความมืด  [อวิช- 
          ชา] ได   ขาพเจาไดบรรลุวิชชา ๓   จึงลุกจากอาสนะ  
          ในภายหลัง    ขาพเจาทําตามคําพร่ําสอนของแมทาน 
          แลว  ขาพเจาเปนผูมีวิชชา ๓  ไมมีอาสวะ  หอมลอม 
          แมทานอยู   ดุจทวยเทพชั้นดาวดึงส   พากันหอมลอม 
          ทาวสักกะผูชนะสงครามฉะนั้น. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   จิตฺต  อุปฏเปตฺวาน  ไดแก   เขาไป 
ต้ังจิต   ประกอบดวยภาวนาไวในกัมมัฏฐาน  อยางไร  คือใหจิตมีอารมณเดียว 
ต้ังม่ันดวยดี.  บทวา เอกคฺค  สุสมาหิต   ปจิจเวกิขถ   ไดแก  ทานท้ังหลาย 
จงพิจารณาการปฏิบัติ  อธิบายวา ทานทั้งหลายจงเห็นแจงลักษณะสามในสังขาร 
วาเปนของไมเที่ยงบาง  วาเปนทุกขบาง วาเปนอนัตตาบาง  กคํ็าน้ีพระเถรีกลาว 
คลอยตามโอวาทของภิกษุณีเหลาอ่ืน  และพระเถรเีปนตนของตนในเวลาโอวาท. 
บทวา ปฏาจารานุสาสนึ  ไดแก  คําพร่ําสอนของพระปฏาจาราเถรี.  อีกอยาง 
หน่ึงบาลีวา  ปฏาจาราย  สาสน ดังน้ีก็มี  ไดแกคําส่ังสอนของพระปฏาจาราเถรี. 
            บทวา   อถ   วฏุาสึ    ความวา  เพราะขาพเจาบรรลุวิชชา ๓   จึงลุก 
จากอาสนะภายหลัง     วันหน่ึงพระเถรีแมรูปนี ้    ชําระกัมมัฏฐานในสํานักของ  
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พระปฏาจาราเถรีแลว    เขาไปสถานท่ีอยูของตนแลวน่ังขัดสมาธิ    ตกลงใจวา 
ขาพเจาจักไมเลิกนั่งขัดสมาธินี้       ตราบเทาท่ีจิตของขาพเจายังไมหลุดพนจาก 
อาสวะทั้งหลาย     เพราะความไมถือม่ันคร่ําเครงวิปสสนาโดยลําดับ     กบ็รรล ุ
พระอรหัตมีอภิญญาและปฎิสัมภิทาเปนบริวารตามลําดับแหงมรรค    ครั้นปจจ- 
เวกขณญาณ  ๑๙  อยางดําเนินไป  ก็เกิดโสมนัสวา  บัดนี้เราทํากิจเสร็จแลว  ก็ 
กลาวอุทานคาถาเหลาน้ี   เหยียดเทาออกไปในเวลาอรุณข้ึน   ตอแตนั้น  ราตรี 
สวาง  ก็ไปยังสํานักของพระเถรี  ไดกลาวซ้ําคาถาเหลาน้ี  ดวยเหตุนั้น  พระ- 
อุตตราเถรีจึงกลาวคําเปนตนวา   กตา  เต  อนุสาสนี    ขาพเจาไดทําตามคํา 
พร่ําสอนของทานแลว.  คําท่ีเหลือ  มีนัยที่กลาวมาในหนหลังหมดแลว. 
                                 จบอรรถกถาอุตตราเถรีคาถา 
                                      ๒.  จาลาเถรีคาถา 
            [๔๖๐]  พระจาลาเถรี  กลาวคาถาอุทานวา 
                    ขาพเจาเปนภิกษุณี  ผูมีอนิทรียอันอบรมแลวเขา 
          ไปต้ังสติไวมั่น   รูแจงตลอดสันตบท   อันเปนเครื่อง 
          เขาไประงับสังขาร  เปนสุข. 
มารผูมีบาป  ถามวา 
                    แมนางศีรษะโลน  ทําตัวเหมือนสมณะ  แมนาง 
          บวชเจาะจงใครหนอ.    แกนางไมชอบใจลัทธิเดียรถีย 
          ทําไมแมนางจึงยังงมงายประพฤติลัทธินี้เลา. 
พระจาลาเถรี  ตอบวา  
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                        ผูมีลัทธิเดียรถียภายนอกจากพระศาสนานี้เขาไป 
          อาศัยแตทิฏฐิความเห็นทั้งหลาย   ไมรูแจงธรรม    ไม 
          ฉลาดในธรรม สวนพระพุทธเจาผูเสด็จอุบัติในตระกูล 
          ศากยะ  ไมมีผูใดเปรียบปาน  พระองคทรงแสดงธรรม 
          อันกาวลวงเสียซ่ึงทิฏฐิทั้งหลาย คือทุกข  เหตุเกิดทุกข 
          ความลวงทุกข      และอริยมรรคประกอบดวยองค  ๘  
          เปนทางดําเนินไปใหถึงความระงับทุกขโปรดขาพเจา 
          ขาพเจาฟงคําส่ังสอนของพระองคแลว  ยินดีอยูในพระ 
          ศาสนา  ขาพเจาบรรลุวิชชา ๓ แลว   คําส่ังสอนของ- 
          พระพทุธเจาขาพเจาทําเสร็จแลว    ขาพเจากําจัดความ 
          เพลิดเพลินในสิ่งท้ังปวงไดแลว  ทําลายกองแหงความ 
          มืดแลว    ดูกอนมารผูมีบาป    ทานจงรูอยางน้ีเถิด  ดู 
          กอนมารผูกระทําท่ีสุด   ตัวทานขาพเจาก็กําจัดไดแลว. 
                                    จบจาลาเถรีคาถา 
                         ๒.  อรรถกถาจาลาเถรีคาถา 
            คาถาวา   สตึ  อุปฏเปตฺวาน  ดังน้ีเปนตน    เปนคาถาของ  พระ- 
จาลาเถรี. 
            พระเถรีแมรูปนี ้  ไดบําเพ็ญบารมีมา   ในพระพุทธเจาพระองคกอน  ๆ 
สะสมกุศลซึ่งเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้น  ๆ  ในพุทธุปบาทกาลน้ี  
ก็บังเกิดในครรภของพราหมณีชื่อรูปสารี  ในนาลกคามแควนมคธ  ในวันต้ังชื่อ  
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คนทั้งหลายไดทั้งชื่อวาจาลา  จาลานั้นมีนองสาว  ชื่อวา  อุปจาลา  อุปจาลานั้น 
มีนองอีกคนหน่ึง  ชื่อวา  สีสูปจาลา   ทั้ง ๓ คนนี้  เปนนองสาวของทานพระ 
ธรรมเสนาบดี  คําท่ีมาในเถรคาถา๑วา  จาลา  อุปจาลา   สีสูปจาลา  ก็หมาย 
ถึงชื่อหญิงท้ังสามคนน้ีนี่เอง.  
            ก็พ่ีนองหญิงท้ัง ๓ คนเหลาน้ัน   ไดทราบวา    ทานพระธรรมเสนาบดี 
บวชแลว     พากันคิดวา    ธรรมวินัยที่พ่ีชายของเราบวช    คงไมตํ่าทรามแน 
บรรพชาก็คงไมตํ่าทราม  ก็เกิดอุตสาหะมีฉันทะแรงกลาพากันละญาติและคนใกล 
เคียงซ่ึงกําลังรองไห  น้ําตานองหนา  ออกบวชแลว   ครั้นบวชแลว  ก็พากเพียร 
พยายาม  ไมนานนักก็บรรลุพระอรหัต  อยูดวยพระนิพพานสุข   และผลสุข. 
            บรรดาภิกษุณีเหลาน้ัน  จาลาภิกษุณีเทาน้ัน วันหน่ึงกลับ จากบิณฑบาต 
หลังจากฉันภัตตาหารแลว  ก็เขาไปยังปาอันธวัน  นั่งพักกลางวัน   ครั้นนั้นมาร 
เขาไปหา   ประเลาประโลมพระเถรีดวยกามท้ังหลาย  ที่ทานหมายถึงกลาวไววา๒ 

            "ครั้งน้ัน เวลาเชาพระจาลาภิกษุณีนุงหมแลว  ถือบาตรและจีวรเขาไป 
บิณฑบาตในกรุงสาวัตถี   ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี   อันเสร็จกลับจาก 
บิณฑบาตภายหลังภัตแลว   ก็เขาไปในปาอันธวันเพ่ือพักกลางวัน    ครั้นถึงปา 
อันธวัน   ไดนั่งพักกลางวันที่โคนไมตนหน่ึง  ลําดับนั้น  มารผูมีบาป  เขาไปหา 
พระจาลาภิกษุณี   ครั้นเขาไปหาแลวจึงกลาวกะพระจาลาภิกษุณี"  ดังน้ี. 
            พระเถรีนั้น    นั่งพักกลางวันอยู ณ ปาอันธวัน  มารเขาไปหามุงหมาย 
จะตัดพระเถรี  เสียจากการอยูประพฤติพรหมจรรย   จึงไดถามเปนตนวา   แม 
นางศีรษะโลนบวชเจาะจงใครหนอ    ลําดับนั้น      พระจาลาภิกษุณี    ประกาศ 
พระคุณของพระศาสดาและธรรมนําสัตวออกจากทุกขแกมารน้ัน      ใหมารรูถึง 
การท่ีคนลวงวิสัยของมารไดแลว      ดวยการชี้แจงถึงการท่ีตนไดทํากิจเสร็จแลว 
๑. ขุ. ๒๖/ขอ ๑๗๙. ขทิรวนยิเถรคาถา  ๒. สัง. ส. ๑๕/ขอ ๕๓๗.  
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มารไดฟงคํานั้น    เปนทกุขเสียใจอันตรธานไปในนั้นนั่นเอง.  พระจาลาภิกษุณี 
นั้นเมื่อกลาวคาถาท่ีตนกับมารกลาวแลวเปนอุทาน   จึงไดกลาวคาถาเหลานี้วา 
             ขาพเจาเปนภิกษุณี     ผูมีอินทรียอันอบรมแลว 
          เขาไปตั้งสติไวมั่น   รูแจงตลอดสันตบท   อนัเปนเครื่อง 
          เขาไประงับสังขาร  เปนสุข.  
มารผูมีบาปถามวา 
             แมนางศีรษะโลน      ทําตัวเหมือนเปนสมณะ 
          แมนางบวชเจาะจงใครหนอ     แมนางไมชอบใจลัทธ ิ
          เดียรถีย  ทําไมแมนางจึงยังงมงายประพฤติลัทธินี้เลา. 
            พระจาลาเถรีตอบวา 
                        ผูถือลัทธิเดียรถียภายนอกจากพระศาสนานี้  
          เขาไปอาศัยแตทิฏฐิความเห็นท้ังหลาย     เดียรถียเหลา 
          นั้น  ไมรูแจงธรรม ไมฉลาดในธรรม  สวนพระพุทธเจา 
          ผูเลิศอุบัติในตระกูลศากยะ  ไมมีผูใดเปรียบปาน  พระ- 
          องคทรงแสดงธรรม    อันกาวลวงเสียซ่ึงทิฏฐิทั้งหลาย 
          คือ  ทกุข   เหตุใหเกิดทุกข   ความลวงทุกขและอริย- 
          มรรคอันประกอบดวยองค   ๘     เปนทางดําเนินใหถึง 
          ความระงับทุกขโปรดขาพเจา     ขาพเจาฟงคําส่ังสอน 
          ของพระองคแลว   ยินดีอยูในพระศาสนา  ขาพเจาได 
          บรรลุวิชชา ๓ แลว          คําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
          ขาพเจาทําเสร็จแลว      ขาพเจากําจัดความเพลิดเพลิน 
          ในส่ิงทั้งปวงไดแลว   ทําลายกองแหงความมดืแลว   ดู 
          กอนมารผูมีบาป   ทานจงรูอยางน้ีเถิด    ดูกอนมารผู 
          กระทาํท่ีสุด  ตัวทานขาพเจาก็กําจัดไดแลว.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สตึ  อุปฏเปตฺวาน  ความวา  ทําสติ 
ใหต้ังม่ันดวยดี   โดยการเจริญสติปฏฐาน  คือโดยความเปนของไมงามเปนทุกข 
ไมเที่ยงและเปนอนัตตา   ในกายเปนตน   พระเถรกีลาวหมายถึงตัวเองวาภิกษุณี. 
บทวา   ภาวิตินฺทฺริยา   ความวา   มีอินทรีย ๕ มีสทัธาเปนตนอันอบรมแลว 
ดวยการเจริญอริยมรรค.   บทวา   ปฏิวิชฺฌิ  ปท    สนฺต   ความวา   แทง 
ตลอดคือทําใหแจงสันตบทคือนิพพาน  ดวยการทําใหแจงและแทงตลอด. บทวา 
สงฺขารูปสน   ไดแก   เหตุแหงความสงบสังขารท้ังปวง.   บทวา   สุข   คือ 
เปนสุขลวน. 
            คาถาวา  ก  น ุอุททฺิสฺส ความวา   คาถาท่ีมารกลาวแลว. ในคาถาน้ัน 
มีความสังเขปดังตอไปนี้     ในโลกน้ีมีลัทธิและผูแสดงลัทธิเหลาน้ันเปนอันมาก 
คือเจาลัทธิมากดวยกัน   บรรดาเจาลัทธิเหลาน้ัน      แมนางผูมีศีรษะโลน    คือ 
โกนผมบวชเจาะจงใครหนอ   มใิชศรษีะโลนอยางเดียวท่ีแทยังแสดงตัวเหมือน 
สมณะเพราะทรงผากาสาวะอีกดวย.   บาทคาถาวา  น  จ   โรเจสิ  ปาสณฺเฑ 
ความวา  ทานไมชอบใจลัทธิเดียรถียนั้น  ๆ   อันเปนกระจกของพวกดาบสและ 
ปริพาชกเปนตน   โดยเปนลัทธิอ่ืนเสีย.  บาทคาถาวา  กิมิท  จรสิ  โมมุหา 
ความวา   แมนางละทางนิพพานสายตรง   อันเปนวิธีของลัทธิเดียรถีย   มาเดิน 
ทางผิดชั่วกาลในบัดนี้   งมงายประพฤติซมซานอันใด  ลัทธินี้ชือ่อะไรเลา. 
            พระเถรีฟงคํานั้นแลว   เมื่อจะขูมารน้ันโดยมุข  คือใหคําตอบจึงกลาว 
วา  อิโต  พหทิฺธา  เปนตน.   ลัทธิมีอุปการะมากท่ีชื่อกุฏีสกะเปนตน    ภาย 
นอกศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ี     ชื่อวาลัทธิเดียรถียนอกศาสนาน้ี    ใน 
คําวา  อิโต   พหิทฺธา   นัน้.   จริงอยูพวกถือลัทธิเดียรถียเหลาน้ัน     ยอมดัก 
บวงคือตัณหาความทะยานอยากและบวงคือทิฏฐิความเห็น  แกสัตวทั้งหลาย  จึง 
ถูกเรียกวา  ปาสัณฑะ   ลัทธิวางบวงดัก    ดวยเหตุนั้น  พระจาลาเถรีจึงกลาว  
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วา  ทิฏ ิโย  อุปนิสฺสิตา  ไดแก  อาศัย   สัสสตทิฏฐิ     อธิบายวา  ถือ 
ทิฏฐิ  อนึ่ง  คนทั้งหลายอาศัยทิฏฐิความเห็นโดยสวนใด   ก็อาศัยพวกถือลัทธิ. 
เดียรถียโดยสวนน้ัน .  บาทคาถาวา  น  เต   ธมฺม  วิชานนฺติ  ความวา  เดียรถีย 
เหลาใดอาศัยสัสสตทิฏฐิ   ยอมไมรูแมปวัตติธรรมตามเปนจริงวา  นี้เปนปวัตติ. 
บาทคาถาวา  น  เต  ธมฺมสฺส  โกวิทา ไดแก    ไมฉลาดแมในนิวัตติธรรมวา 
นิวัตติเปนอยางนี้   เดียรถียเหลาน้ันหลงงมงายแมในทางปวัตติธรรม  ไยเลาจะ 
ไมหลงในนิวัตติธรรม.  
            พระจาลาเถรีครั้นแสดงวาลัทธิเดียรถียไมนําสัตวออกจากทุกขอยางนี้ 
แลว   บัดนี้เพ่ือวิสัชนาปญหาวา   แมนางศีรษะโลนแมนางบวชเจาะจงใครหนอ 
จึงกลาวคําเปนตนวา  มีพระพุทธเจาผูเสด็จอุบัติในตระกูลศากยะ.   บรรดาคํา 
เหลาน้ัน  บาทคาถาวา ทิฏ ีน  สมติกกฺม   ไดแก   เปนอุบายกาวลวงทิฏฐิทั้ง 
ปวง  คือปลดเปลื้องเสียจากขาย  คือทิฏฐิ.  คําท่ีเหลือ  มีนัยทีก่ลาวมาแลวท้ังน้ัน. 
                                  จบ  อรรถกถาจาลาเถรีคาถา 
                                     ๓.  อุปจาลาเถรีคาถา 
            [๔๖๑]  พระอุปจาลาเถรี   กลาวคาถาเปนอุทานวา 
                     ขาพเจาเปนภิกษุณี   มีสติ  มีจักษุ  มอีินทรียอัน 
          อบรมแลว  รูแจงตลอดสันตบท  อันอุดมบุรษุเสพแลว. 
มารผูมีบาปกลาววา 
                      เหตุไฉน  แมนางจึงไมชอบใจความเกิด  เพราะ 
          ผูเกิดมาแลว    ยอมบริโภคกามท้ังหลาย    เชิญแมนาง  
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          บริโภคความยินดีในกามท้ังหลายเถิด    อยาไดเปนผูมี 
          ความเดือดรอนในภายหลังเลย. 
พระอุปาลาเถรีกลาววา. 
                  ผูเกิดมาแลว กต็องตาย   ถูกตัดมือเทา   ถูกฆา 
          ถูกจองจํา   ผูเกิดมาแลว  จําตองประสบทุกข.   
          พระสมัพุทธเจา    ผูเสด็จอุบัติในตระกูลศากยะ 
          ผูทรงชนะแลวมีอยู   พระองคไดทรงแสดงธรรม  อัน 
          เปนอบุายลวงเสียซ่ึงชาติ   คือทุกข    เหตุใหเกิดทุกข 
          ความลวงทุกข   อริยมรรคประกอบดวยองค  ๘ เปนทาง 
          ดําเนินใหถึงความระงับทุกขโปรดเรา    ขาพเจาฟงคํา 
          สอนของพระองคแลว   ยินดีอยูในพระศาสนา  ขาพเจา 
          ไดบรรลุวิชชา ๓ แลว     คําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
          ขาพเจาทําเสร็จแลว     ขาพเจากําจัดความเพลิดเพลิน 
          ในส่ิงทั้งปวงไดแลว  ทําลายกองแหงความมดืแลว   ดู 
          กอนมารผูมีบาป    ทานจงรูอยางน้ีเถิด    ดูกอนมารผู 
          กระทาํท่ีสุด   ตัวทานขาพเจาก็กําจัดไดแลว. 
                              จบ  อุปจาลาเถรีคาถา  
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                                      ๓.  อรรถกถาอุปจาลาเถรีคาถา 
            คาถาวา  สตีมตี    ดังน้ีเปนตน    เปนคาถาของพระอุปจาลาเถรี. 
            เรื่องของนางอุปจาลาเถรีนั้น        ไดกลาวไวแลวในเรื่องพระจาลาเถรี 
ก็พระอุปจาลาเถรีแมนี้   บวชแลวเหมือนพระจาลาเถรี   เริ่มต้ังวิปสสนา   บรรล ุ
พระอรหัต   เมื่อเปลงอุทาน   ไดกลาวคาถาเหลานั้นวา 
                  ขาพเจาเปนภิกษุณี   มีสติ   มีจักษ ุ  มีอนิทรีย 
        อันอบรมแลว     รูแจงตลอดสันตบท     อันอดุมบุรุษ  
        เสพแลว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   สตีมตี    ความวา    ถึงพรอมดวยสติ 
คือเปนผูประกอบดวยสติ    รักษาตนไวไดเปนอยางยิ่ง    อันเปนสวนเบื้องตน 
ประกอบดวยสติสูงสุด   โดยถึงความไพบูลยแหงสติ    เพราะเจริญอริยมรรคใน 
ภายหลัง. 
            บทวา จกฺขมตี  ไดแก  ประกอบดวยปญญาจักษุ  คือประกอบอุทยัตถ- 
คามินีปญญา   อันชําเเรกกิเลสออกไปอยางประเสริฐ  ทานอธิบายวา  ประกอบ 
ดวยปญญาจักษุเปนอยางยิ่ง     โดยถึงความไพบูลยแหงปญญา.    บาทคาถาวา 
อกาปุริสเสวิต   ไดแก     บุรุษผูไมตํ่า    คืออุดมบุรษุ    ไดแกพระอริยะมี 
พระพุทธเจาเปนตนเสพแลว. 
            มารประสงคจะชักนําพระเถรีเขาไปในกามทั้งหลาย     จึงกลาวคาถาวา 
กึ  น ุ ชาตึ  น  โรเจสิ   ดังน้ี.   ความจริงพระเถรีถูกมารถามวา   แมภิกษุณี 
แมนางไมชอบใจอะไร ?  จึงตอบวา ทานเอย เราไมชอบใจชาติความเกิดจริง ๆ 
ลําดับนั้น  มารเม่ือแสดงวาสัตวที่เกิดแลวบริโภคกาม เพราะฉะนั้น จึงปรารถนา 
ชาติบาง   บริโภคกามบาง   ไดกลาวคาถาวา  
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                     เหตุไฉน  แมนางจึงไมชอบใจความเกิด  เพราะ 
          ผูเกิดมาแลวยอมบริโภคกามท้ังหลาย        เชิญแมนาง 
          บริโภคความยินดีในกามท้ังหลายเถิด   อยาไดเปนผูมี  
          ความเดือดรอนในภายหลังเลย.  
            คาถาน้ัน  มีความวา  เหตุนั้นเปนอยางไรเลา  แมอุปจาลา   แมนางไม 
ชอบใจ  คือไมพอใจความเกิดดวยเหตุใด    เหตุนั้นก็ไมมี    เพราะเหตุที่ผูเกิด 
แลว   ยอมบริโภคกามท้ังหลาย   คือผูเกิดแลวในโลกน้ี   เมื่อซองเสพรูปเปนตน 
ที่ประกอบดวยกามคุณ   ยอมชื่อวาบริโภคกามสุข   แตกามสุขนั้นก็ยอมไมมีแก 
ผูไมเกิดแลว   ฉะน้ันเชิญแมนางบริโภคความยินดีในกามทั้งหลายเถิด  คือเชิญ 
ทานเสวยความยินดีในการเลนกับกามท้ังหลาย.  บาทคาถาวา  มาหุ  ปจฺฉานุ- 
ตาปนี   ความวา   อยาไดเปนผูมีความเดือดรอนในภายหลังวา   เนื้อหนุมเรา 
หาไดเสวยกามสุขในเม่ือโภคสมบัติมีอยูไมดังน้ี  อธิบายวา  ธรรมดาวา   ธรรม 
ทั้งหลายในโลกน้ีมีประโยชนปรากฏไปจนถึงวา   ความตองการและมีการบรรล ุ
ประโยชนเปนประโยชน   ความตองการมีกามสุขเปนประโยชน. 
            พระเถรีฟงคํานั้นแลว    ก็ประกาศวา   ชาติเปนเครื่องหมายแหงทุกข 
และวาตนกาวลวงวิสัยของมารเสียแลว    เมื่อขู   จึงกลาวคาถาเหลานี้วา 
                      ผูเกิดนาแลว  ก็ตองตาย  ถูกตัดมือเทา   ถูกฆา  ถูก 
          จองจํา  ผูเกิดมาแลว   จําตองประสบทุกข. 
                  พระสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในตระกูลศากยะ   ผู 
          ทรงชนะแลวมีอยู  พระองคไดทรงแสดงธรรมอันเปน 
          อบุายลวงเสียซ่ึงชาติ  คือทุกข  เหตุไมเกิดทุกข  ความ 
          ลวงทุกข     อริยมรรคอันประกอบดวยองค   ๘     เปน  
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          ทางดําเนินใหถึงความระงับทุกขโปรดขาพเจา   ขาพเจา 
          ไดฟงคําสอนของพระองคแลว   ยินดีอยูในพระศาสนา 
          ขาพเจาไดบรรลุวิชชา ๓ แลว      คําส่ังสอนของพระ- 
          พุทธเจาขาพเจาไดทําเสร็จแลว    ขาพเจากําจัดความ 
          เพลิดเพลินในสิ่งท้ังปวงไดแลว   ทําลายกองแหงความ  
          มืดแลว     ดูกอนมารผูมีใจบาป     ทานจงรูอยางน้ีเถิด 
          ดูกอนมารผูกระทําท่ีสุด  ตัวทานขาพเจาก็กําจัดไดแลว. 
            บรรดาคาถาเหลานั้น  บาทคาถาวา  ชาตสฺส  มรณ  โหติ   ความวา 
เพราะเหตุที่ความตายยอมมีแกสัตวผูเกิดมาแลว  หามีแกสัตวผูไมเกิดไม   มิใช 
แตความตายอยางเดียวเทาน้ัน   ที่แท   โรคทั้งหลายมีโรคชราเปนตนมีประมาณ 
เทาใด   โรคเหลาน้ันแมทั้งปวงซึ่งหาประโยชนมิได    มชีาติเปนเหตุยอมมีแกผู 
เกิดมาแลว   ฉะน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    เพราะชาติเปนปจจัย   จึง 
เกิดมี   ชรา   มรณะ   โสกะ   ปริเทวะ    ทุกข    โทมนัส    และอุปายาส   ดวย 
เหตุนั้นแล   พระอุปจาลาเถรีจึงกลาววา   หตฺถปาทาน   เฉทน  ไดแก   การ 
ถูกตัดมือและเทา  ยอมมีแกผูเกิดแลว  หามีแกผูไมเกิดไม   กใ็นขอนี้พึงเห็นวา 
ทานแสดงแมกรรมกรณ [การลงโทษ] ๓๒ อยาง  ไวดวยการอางการถูกตัดมือ 
เทาเปนตัวอยาง.  สองบาทคาถาวา  วธพนฺธปริเกฺลส   ชาโต ทุกฺข  นิคจฺฉติ 
ความวา   การถูกฆามีการพรากชีวิตและการชกดวยหมัดเปนตน    การจองจํามี 
การจองจําดวยโซตรวนเปนตน     และกรรมกรณอยางอ่ืนทุกอยาง   ชื่อวาทุกข 
ผูเกิดแลวยอมไดประสบทุกขนั้นทั้งหมด   ผูไมเกิดหาประสบไม   เพราะฉะน้ัน 
เราจึงไมชอบใจความเกิด. 
            บัดนี ้   พระอุปจาลาเถรี    เมื่อแสดงสวนเกินของกามท้ังหลาย    และ 
ตนกาวลวงกามไดต้ังแตชาติเปนมูล    จึงกลาวคําเปนตนวา   มีพระสัมพุทธเจา  
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ผูเสด็จอุบัติในตระกูลศากยะ.     ในบทเหลาน้ัน    บทวา  อปราชิโต  ไดแก 
ผูอันมารไร ๆ มีกิเลสมารเปนตนใหพายแพไมไดแลว    [คือชนะ]      แทจริง 
พระศาสดาทรงเปนพระสัพพาภิภู      ผูทรงครอบงําโลกพรอมท้ังเทวโลกไวได 
โดยแทจริง   เพราะฉะนั้น   จึงเปนผูอันใครใหแพมิได.   คําท่ีเหลืองายทั้งน้ัน  
เพราะมีนัยอันกลาวมาแลว.  
                              จบ  อรรถกถาอุปจาลาเถรีคาถา 
                                  จบ  อรรถกถาสัตตกนิบาต 
                                              อัฏฐกนิบาต 
                                   ๑.  สีสูปจาลาเถรีคาถา 
            [๔๖๒]   พระสีสปูจาลาเถรี   กลาวคาถาเปนอุทานวา 
                     ขาพเจาเปนภิกษุณี   สมบูรณดวยศีล    สํารวมดี  
          แลวในอินทรียทั้งหลาย  บรรลสุันตบทท่ีใคร ๆ ทําให 
          เสียหายมิได  มีโอชารส. 
มารผูมีบาปกลาววา 
                     แมนางจงต้ังจิตปรารถนาไวในหมูเทพช้ัน ดาว- 
          ดึงส  ชั้นยามา   ชัน้ดุสิต   ชั้นนิมมานรดี  ชั้นปรนิม- 
          มิตวสวัตดี   ที่แมนางเคยอยูมาแลวแตกอนเถิด.  
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พระสีสูปจาลาเถรีกลาววา 
                   เทวดาชั้นดาวดึงส    ชั้นยามา   ชั้นดุสิต  ชั้น  
         นินมานรดี  ชั้นปรนิมิตวสวัตดี   พากันไปจากภพสู 
         ภพ  ทกุ ๆ กาล    นาํหนาอยูแตในสักกายะ    ลวง 
         สักกายะไปไมได   กแ็ลนไปหาชาติและมรณะ   โลก 
         ทั้งปวงถูกไฟไหมลุกรุงโรจนโชติชวง     โลกทั้งปวง  
         หว่ันไหวแลว     พระพุทธเจาทรงแสดงธรรม     ที่ไม 
         หว่ันไหว   ชั่งไมได  อันปุถุชนเสพไมไดโปรดขาพเจา 
         ใจของขาพเจายินดีนักในธรรมนั้น   ขาพเจาฟงคําส่ัง 
         สอนของพระองคแลว   ยินดีอยูในพระศาสนา   วิชชา 
         ๓  ขาพเจาก็บรรลแุลว     คําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
         ขาพเจาก็ทําเสร็จแลว   ขาพเจากําจัดความเพลิดเพลิน 
         ในส่ิงท้ังปวงไดแลว    ทําลายกองแหงความมดืไดแลว 
         ดูกอนมารผูมบีาป   ทานจงรูอยางน้ีเถิด  ดูกอนมารผู 
         กระทําท่ีสุด  ถึงตัวทานขาพเจาก็กําจัดไดแลว. 
                          จบ  สีสปูจาลาเถรีคาถา 
                                จบ  อัฏฐกนิบาต  
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                                        อรรถกถาอัฏฐกนิบาต 
                                ๑.  อรรถกถาสีสูปจาลาเถรีคาถา 
            ใน  อัฏฐกนิบาต คาถาวา ภิกฺขนุี  สีลสมฺปนฺนา  เปนตน   เปน 
คาถาของพระสีสูปจาลาเถรี     มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.  
            เรื่องของพระสีสูปจาลาเถรีแมนั้น     กลาวไวแลวในเรื่องของพระจาลา- 
เถรี   ก็พระสสีูปจาลาเถรีแมนี้  ทราบวาทานพระธรรมเสนาบดีบวชแลว   ก็เกิด 
ความอุตสาหะข้ึนเอง    บวชแลว       ทําบุพกิจเสร็จ    เขาไปต้ังวิปสสนาพาก 
เพียรพยายามอยู   ไมนานก็บรรลุพระอรหัต    ครัน้บรรลุแลว    อยูดวยสุขใน 
ผลสมาบัติ   วันหน่ึง  พิจารณาการปฏิบัติของตนเกิดโสมนัส   กก็ลาวคาถาเปน 
อุทานวา 
                  ขาพเจาเปนภิกษุณีผูสมบรูณดวยศีล    สํารวมดี 
         ในอินทรียทั้งหลาย  ไดบรรลุสนัตบท   อันใคร ๆ ให 
         เสียหายมิได  มีโอชารส. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา สีลสมฺปนฺนา  ไดแก  ประกอบบริบูรณ 
ดวยศีลภิกษุณี    ที่บริสุทธิ์.     บาทคาถาวา  อินฺทฺรเิยสุ   สุสวุตา    ไดแก 
สํารวมดีแลวในอินทรียทัง้หลายมีใจเปนที่  ๖   คือเปนผูละราคะในอิฏฐารมณมี 
รูปเปนตน  ละโทสะในอนิฏฐารมณและละโมหะในการเพงอารมณที่ไมสม่ําเสมอ 
ชื่อวาปดอินทรยีดวยดีแลว.     บาทคาถาวา   อเสจนกโมชว    ไดแก   อริย- 
มรรคหรือนิพพาน    ซึ่งเปนโอสถระงับโรคคือกิเลส   แมทั้งหมด.  ความจริง 
แมอริยมรรคควรกลาววาสันตบท เพราะผูตองการนิพพานพึงปฏิบัติ และเพราะ 
ไมมีความเรารอนดวยกิเลส     มารประสงคจะใหพระเถรีเคลื่อนจากสมาบัติโดย  
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สงไปในกามาวจรสวรรควา   แมนางจงเกิดความรักใครใยดีในกามาวจรสวรรค 
เถิด   จึงกลาวคาถานี้วา 
                     แมนางจงต้ังจิตปรารถนาไวในหมูเทวดาชั้น 
          ดาวดึงส   ชั้นยามา  ชั้นดุสิต  ชั้นนิมมานรดี   และช้ัน 
          วสวัตดี   ที่แมนางเคยอยูมาแลวแตกอนเถิด.  
            สถานที่ ๆ ชน ๓๓ คนทําบุญรวมกันเกิดแลว  ชื่อวาดาวดึงส ผูที่เกิดใน 
ชั้นดาวดึงสนั้นแมทั้งหมด   ชื่อเทพบุตรชันดาวดึงส.  แตอาจารยบางพวกกลาว 
วา   คําวาดาวดึงสเปนเพียงชื่อของเทวดาเหลาน้ันเทาน้ัน.  ชื่อวาชั้นยามาเพราะ 
เขาถึงทิพยสุขพิเศษกวาเทวโลกท้ังสอง.      ชื่อวาดุสิตเพราะยินดีราเริงอยูดวย 
ทิพยสมบัติ   ชื่อวาชั้นนิมมานรดีเพราะเนรมิตโภคะทั้งหลายไดตามชอบใจ  ใน 
เวลาท่ีตองการจะยินดีเกินกวาอารมณที่จัดไวตามปกติ.    ชื่อวาปรนิมมิตวสวัตดี 
เพราะใชอํานาจใหเปนไปในโภคะทั้งหลาย      ทีผู่อ่ืนรูความชอบใจเนรมิตให. 
บาทคาถาวา  ตตฺถ  จิตฺต   ปณิเธหิ   ความวา  แมนางจงต้ังจิตของแมนาง  คือ 
จงทําความใครเพ่ือเกิดในหมูเทวดามีชั้นดาวดึงสเปนตนนั้น   ทานกลาวเทวดา 
ชั้นดาวดึงสเปนตนไวดวยประสงควา    โภคสมบัติของเทพชั้นจาตุมมหาราชิกา 
เลวกวาเทวดาชั้นดาวดึงสนอกน้ี.   บาทคาถาวา  ยตฺถ  เต  วุสิต  ปุเร   ไดแก 
ในหมูเทวดาท่ีแมนางเคยอยูมากอน   ไดยินวา   พระสีสูปจาลาเถรีนี้   เกิดอยูใน 
เทวดาทั้งหลายกอน   ไดชําระทางสวรรคชั้นกามาวจร  ๕  ชั้นต้ังแตชั้นดาวดึงส 
ลงมาอยูชั้นตํ่าอีก  ต้ังอยูในชั้นดุสิต  จุติจากชั้นนั้นแลว   ไปบังเกิดในมนุษยใน 
ปจจุบัน. 
            พระเถรีไดฟงคํานั้น     แสดงความตนมีใจกลับออกไปจากกามและ  
จากโลกวา    มารเอย   หยุดเกิด  โลกกามาวจรที่ทานวา  โลกอ่ืน ๆ  กถ็ูกไฟคือ  
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ราคะเปนตนไหมลุกโชนไปหมด  จิตของวิญูชน  ยอมไมยินดีในโลกน้ันเลย 
เมื่อขูมารน้ัน   ไดกลาวคาถาเหลาน้ันวา 
                      เทวดาชั้นดาวดึงส    ชั้นยามา    ชั้นดุสิต   ชั้น 
         นิมมานรดี   ชั้นวสวัตดี  พากันไปจากภพเขาสูภพทุก ๆ  
         กาล   นําหนาอยูแตในสักกายะ  ลวงสักกายะไปไมได 
         ก็แลนไปหาชาติและมรณะ  โลกทั้งปวงลูกไฟไหมลุก 
         รุงโรจนโชติชวง  โลกท้ังปวงหว่ันไหวแลว   พระพุทธ- 
         เจาไดทรงแสดงธรรมอันเปนธรรมไมหว่ันไหว     ชั่ง 
         ไมได  เปนธรรมอนัปุถุชนเสพไมไดโปรดขาพเจา  ใจ 
         ของขาพเจายินดีนักในธรรมน้ัน     ขาพเจาไดฟงคําส่ัง 
         สอนของพระองคแลว   ยินดีอยูในพระศาสนา วิชชา ๓ 
         ขาพเจาก็บรรลุแลว คําส่ังสอนของพระพุทธเจาขาพเจา 
         ก็ทําเสร็จแลว      ขาพเจากําจัดความเพลิดเพลินในสิ่ง 
         ทั้งปวงไดแลว  ทําลายกองแหงความมืดไดแลว  ดูกอน 
         มารผูมบีาป    ทานจงรูอยางน้ีเถิดวา    ตัวทานขาพเจา 
         ก็กําจัดไดแลว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   กาล   กาล  ไดแก   ตลอดกาลน้ัน  ๆ . 
บทวา ภวาภว  ไดแก จากภพสูภพ.  สกฺกายสฺมึ  ไดแก เบญจขันธ    บทวา 
ปุรกฺขตา   แปลวา  ทําไวขางหนา  ทานอธิบายวา  มารเอย  เทวดาชั้นดาวดึงส 
เปนตนที่ทานกลาวเม่ือไปจากภพสูภพก็ดํารงอยูในสักกายะของตนอันอากูลดวย 
โทษหลายอยางมีความไมเที่ยงเปนตน    เพราะฉะนั้น    เทวดาจึงเอาสักกายะนํา 
หนา   ในกาลน้ัน ๆ คือในเวลาเกิด   ในเวลาทามกลาง   ในเวลาท่ีสุด   ดํารงอยู 
ในภพน้ัน  จากน้ันไปก็ไมลวงพนสักกายะ   ไมมุงหนาออกจากทุกข  ว่ิงไปตาม  
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ฝงสักกายะเทาน้ัน     ชื่อวาแลนไปหาชาติและมรณะ    เพราะถูกราคะเปนตนติด 
ตามแลว     ยอมแลนไปหาชาติและมรณะอยูร่ําไป    ยอมไมหลดุพนไปจากชาติ  
ความเกิดและมรณะความตายน้ันได.  
            บาทคาถาวา  สพฺโพ  อาทีปโต   โลโก   ความวา  มารเอย  โลกชั้น 
กามาวจรท่ีทานวา    ที่เขาใจกันวาธาตุสาม  อยางเดียวเทาน้ันหามิได  โลกแมทั้ง 
หมด  ไหมแลวดวยไฟ  ๑๑ กอง   มีไฟคือราคะเปนตน.  ชื่อวาลุกเพราะถูกไฟ 
ไหมลุกอยูบอยๆ     ชื่อวาโพลง      เพราะลุกโพลงเปนอันเดียวกันชั่วนิรนัดร 
ชื่อวาหว่ันไหวเพราะหว่ันไหว   คือเคลื่อนไปทางโนนและทางนี้ดวยตัณหาและ 
ดวยกิเลสทุกอยาง. 
            พระผูมีพระภาคพุทธเจา  มีพระทัยอันพระมหากรุณาทรงตักเตือนแลว 
ไดทรงแสดงโลกุตรธรรม  ๙  อยาง   ตางดวยมรรคผลและนิพพาน   ชื่อวาเปน 
ธรรมไมหว่ันไหวเพราะใคร ๆ  ไมสามารถใหหว่ันไหวคือเคลื่อนไหวไดในโลก 
ที่ถูกไฟไหม  ลุกโพลงและหว่ันไหวแลวอยางนี้.  ชื่อวาชั่งไมได   เพราะไมมีผู 
เสมือนพระองค  เหตุที่ใคร ๆ   ไมสามารถจะชั่งไดโดยพระคุณวา     ประมาณ 
เทาน้ี.  ชื่อวาเปนธรรมอันปุถุชนเสพไมได  เพราะพระอริยะมีพระพุทธเจาเปน 
ตนเสพแลว   เหตุดําเนินอยูในภาวนาเปนอารมณคือไดตรัสประกาศแลวแกโลก 
พรอมท้ังเทวโลก.  ใจของเรายินดียิ่งนักในอริยธรรมน้ัน  อธิบายวาไมกลับไป 
จากอริยธรรมนั้น    คําท่ีเหลือ   มีนัยที่กลาวมาแลวท้ังน้ัน. 
                             จบ  อรถกถาสีสูปจาลาเถรีคาถา 
                                 จบ  อรรถกถาอัฏฐกนิบาต  
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                                          นวกนบิาต 
                           ๑.  วัฑฒมาตาเถรีคาถา 
           [๔๖๓]   พระวัฑฒมาตาเถรีกลาวกะพระวัฑฒเถระผูเปนบุตรวา 
                     พอวัฑฒะ    ตัณหาความอยากในโลก  อยาไดมี 
         แกพอไมวาในกาลไหน ๆ เลย  พออยาเปนภาคีมีสวน 
         แหงทุกขบอย ๆ เลยนะพอ.  
                พอวัฑฒะ   พระมุนีทั้งหลาย   ไมมีตัณหา  ตัด 
         ความสงสัยได   เปนผูเยือกเย็น  ถึงความฝกฝนไมม ี
         อาสวะ  อยูเปนสุข. 
                พอวัฑฒะพอจงพอกพูนมรรค ทางท่ีทานผูแสวง 
         คุณเหลาน้ันประพฤติกันมาแลว  เพ่ือบรรลทุัศนะ เพ่ือ 
         ทําท่ีสุดทุกข. 
พระวัฑฒเถระกลาววา 
                โยมมารดาบังเกิดเกลา    กลากลาวความน้ีแกลูก 
         โยมมารดา     ลกูเขาใจวา     ตัณหาของโยมมารดาคง 
         ไมมีแนละ. 
พระเถรีกลาววา 
                พอวัฑฒะ  สังขารอยางใดอยางหนึ่ง   มีทั้ง  ตํ่า 
         สูง  กลาง  ตัณหาของแมในสังขารเหลาน้ัน   อณูหนึ่ง 
         ก็ดี   ขนาดเทาอณูหน่ึงก็ดี   ไมมีเลย.  
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                แมผูไมประมาท  เพงฌานอยู    สิ้นอาสวะหมด 
          แลว   วิชชา ๓  กบ็รรลุแลว    คําสอนของพระศาสดา 
          ก็กระทําเสร็จแลว. 
พระวัฑฒเถระกลาววา  
                โยมมารดา มอบปะฏักอันโอฬารแกลูกแลวหนอ 
          คือคาถาท่ีประกอบดวยปรมัตถ      เหมืนคาถาอนุ- 
          เคราะห. 
                ลูกฟงคําสอนของโยมมารดาบังเกิดเกลาก็ถึง 
         ความสลดใจในธรรม   เพ่ือบรรลุธรรมอันเกษมปลอด 
         โปรงจากโยคะกิเลส. 
                ลูกนั้น  มีจิตเด็ดเด่ียวดวยความเพียร     ไมเกียจ 
          ครานท้ังกลางคืนกลางวัน  อันโยมมารดาเตือนแลว  ก ็
          สงบ  สัมผัสสันติอันยอดเยี่ยม. 
                               จบ  วัฑฒมาตาเถรีคาถา 
                                       จบ  นวกนิบาต  
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                                     อรรถกถานวกนิบาต 
                                     ๑.  วัฑฒมาตุเถรีคาถา๑ 

            ใน นวกนิบาต  คาถาวา  มา  สุ  เต  วฑฺฒ  โลกมฺห ิ เปนตน 
เปนคาถาของ   พระวัฑฒมาตุเถรี   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.  
            พระเถรีแมรูปนี ้      ก็บําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอนๆ 
สรางสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้น ๆมีสัมภารธรรมเครื่อง 
ปรุงแตงวิโมกขซึ่งรวบรวมมาตามลําดับ   ในพุทธปุบาทกาลน้ี   ก็บังเกิดในเรือน 
สกุลในภารกุัจฉนคร  เจริญวัยแลวกม็ีสามี   คลอดบุตรคนหน่ึง  บุตรนั้นมชีื่อวา 
วัฑฒะ    นับต้ังแตนั้น      เขาก็เรียกนางวาวัฑฒมาตา    นางฟงธรรมในสํานัก 
ภิกษุณี    ไดศรัทธา    ก็มอบบุตรแกพวกญาติ      แลวก็อยูอาศัยสํานักภิกษุณี 
เรื่องมาในบาลีเทาน้ัน    สวนพระวัฑฒเถระบุตรของตน    ที่รบีรอนเขามาเยี่ยม 
ตนในสํานักภิกษุณีแตลําพัง   พระเถรนีี้ก็ตักเตือนวา    เหตุไรเจาจึงรีบรอนมา 
ในที่นี้แตลําพัง   เมื่อจะส่ังสอนจึงกลาวคาถาเหลานี้วา 
                     พอวัฑฒะ   ตัณหาความอยาก    อยาไดมีแกพอ 
         ไมวาในกาลไหนๆ เลย  ลูกเอย  พออยาไดเปนภาคีมี  
         สวนแหงทุกขบอยๆ เลยนะพอ. 
                  พอวัฑฒะ พระมุนีทั้งหลาย ไมมีตัณหาตัดความ 
         สงสัยได  เปนผูเยือกเย็น  ถึงความฝกฝน  ไมมีอาสวะ 
         อยูเปนสุข. 
๑.  บาลีเปน  วฑัฒมาตาเถรี  
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                   พอวัฑฒะ พอจงพอกพูนมรรค  ทางท่ีทานผูแสวง 
         คุณเหลาน้ันประพฤติกันมาแลวเพ่ือบรรลุทศันะ   เพ่ือ 
         ทําท่ีสุดทุกข.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน      ในคําวา     มา  ส ุ   เต  วฑฺฒ   โลกมฺห ิ
วนโถ   อห ุ กุทาจน  คําวา  สุ    เปนเพียงนิบาต.    ลูกวัฑฒะ     ตัณหา 
ความอยาก   ในสัตวโลก  และสังขารโลก  แมทั้งหมด  อยาไดมี  อยาไดเปนแก 
ลูก   แมในกาลไร ๆ เลย   ในขอน้ัน   พระเถรีกลาวเหตุวา   ลกูเอย    พออยามี 
สวนแหงทุกขมีการเกิดไป ๆ มาๆ   เปนตนบอยๆ  คือเม่ือยังตัดตัณหา  ความ 
อยาก  ไมขาด    ก็อยาเปนภาคีมีสวนแหงทุกข    มีการเกิดไป ๆ มา ๆ เปนตน 
บอย ๆ  ซึ่งมีตัณหานั้นเปนนิมิต  พระเถรีครั้นแสดงโทษในการตัดกิเลสไมได 
อยางนี้แลว   บัดนี้   เมื่อจะแสดงอานิสงสในการตัดกิเลสได    จึงกลาววา   สุข 
หิ  วฑฺฒ  เปนตน   คําน้ันมีความวา  ลูกวัฑฒะ  ทานท่ีชื่อวามุนี    เพราะ 
เปนผูประกอบดวยโมเนยยธรรม   ชื่อวา  อเนชา   เพราะไมมีตัณหาที่ชื่อวาเอชา 
ชื่อวา   ตัดความสงสัยได    เพราะละความสงสัยไดดวยโสดาปตติมรรค   ชื่อวา 
เยือกเย็น      เพราะไมมีความเรารอนดวยกิเลสทั้งปวง      ชื่อวาถึงความฝกฝน 
เพราะบรรลุความฝกฝนอันยอดเยี่ยมไมมีอาสวะ     คือส้ินอาสวะแลว     ยอมอยู 
เปนสุข  บัดนี้   ทุกขทางใจของทานเหลานั้นไมมี     ตอไปทุกขแมทุกอยางก็จัก 
ไมมีกันเลย. 
            เพราะเหตุที่เปนอยางนี้แหละ    ฉะนั้น   พระเถรีจึงกลาววา    เตหา- 
นุจิณฺณ   อิสหีิ  ฯลฯ  อนพฺุรูหย   ความวา   พอวัฑฒะ  พอจงพอกพูน 
พึงจําเริญมรรค  คือสมถวิปสสนา  ที่พระขีณาสพ   ผูแสวงคุณอันยิ่งใหญเหลา 
นั้น  ประพฤติตามๆ กัน  คือปฏิบัติกันมาแลว   เพ่ือบรรล ุ  ญาณทัศนะ  เพ่ือ 
ทําท่ีสุดทุกขในวัฏฏะ  แมทั้งหมด.  
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            พระวัฑฒเถระฟงคํามารดานั้น แลวคิดวา   โยมมารดาของเรา     คงต้ัง  
อยูในพระอรหัตแนแลว   เมื่อจะประกาศความขอน้ัน   จึงกลาวคาถาวา 
                  โยมมารดาบังเกิดเกลากลากลาวความน้ีแกลูก 
          โยมมารดา    ลูกเขาใจวา     ตัณหาของโยนมารดาคง 
          ไมมีแนละ.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  วสิารทา ว  ภณสิ  เอตมตฺถ  ชเนตฺติ 
เม  ความวา ทานโยมมารดาบังเกิดเกลากลาวความน้ี   คือโอวาทนี้วา  ลูกวัฑฒะ 
ตัณหา   ความอยาก   ในโลก   อยาไดมีแกลูก   ไมวาในกาลไหน ๆ เลย    ดงัน้ี  
โยมมารดาเปนผูปราศจากความขลาดกลัว   ไมติดไมของในอารมณไหน ๆ กลาว 
แกลูก   ทานโยมมารดา   เพราะฉะนั้น     ลูกจึงเขาใจวา   ตัณหาของโยมมารดา 
คงไมมีแนละ    อธิบายวา    ทานโยมมารดา    คือทานโยมมารดาของลูก    ลูก 
เขาใจวา   ตัณหาแมเพียงความรักระหวางครอบครัวของโยมมารดา   คงไมมีใน 
ตัวลูก   อธิบายวา  ตัณหาท่ียึดถือวาของเราไมมี. 
            พระเถรีฟงคําบุตรนั้นแลว    กลาววากิเลสแมเพียงเล็กนอย    ไมมีใน 
อารมณไหนๆ   ของแมเลย     ดังน้ี    เม่ือจะประกาศความท่ีตนทํากิจเสร็จแลว 
จึงกลาว ๒ คาถา   ดังน้ีวา 
                     พอวัฑฒะ  สังขารอยางใดอยางหนึ่ง    มีทั้ง   ตํ่า 
           สูง  กลาง  ตัณหาของแมในสังขารเหลาน้ัน  อณหูน่ึง 
           ก็ดี  ขนาดอณูหนึ่งก็ดี   ไมมีเลย. 
                     แมผูไมประมาท  เพงฌานอยู    สิ้นอาสวะหมด 
           แลว  วิชชา ๓  กบ็รรลุแลว    คําสอนของพระศาสดา 
           ก็กระทําเสร็จแลว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เย   เกจิ  เปนคํากลาวความไมมีกําหนด. 
บทวา   สงฺขารา   ไดแกสงัขตธรรม.   บทวา   หีนา  ไดแก   ตํ่า   นารังเกียจ.  
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บทวา  อุกฺกฏุมชฺณมิา  ไดแก   ประณีตและปานกลาง   บรรดาสังขาร  ๓ 
นั้น  สังขารท่ีชรามรณะปรุงแตง   ชือ่วา  ชั้นกลาง    อีกนัยหนึ่ง   สังขารที่ 
ฉันทะเปนตนอยางเลวทําใหเกิด   ชื่อวา  ชั้นตํ่า.  ที่ฉันทะเปนตนอยางกลางทํา 
ใหเกิด ชื่อวา  ชั้นกลาง,   ที่ฉันทะเปนตนอยางประณีตทําใหเกิด ชื่อวา  ชั้นสงู. 
อีกนัยหน่ึง  อกุศลธรรม  ชื่อวา ชั้นตํ่า,  โลกุตรธรรม  ชื่อวา  ชั้นสูง,  นอกน้ี   
ชื่อวา ชั้นกลาง.  บทวา อณูป  อณมุตฺโตป  ความวา มิใชแตตัณหาในตัวลูก 
อยางเดียวเทาน้ัน     ที่แท   สังขารทุกอยาง  ตางโดยชั้นตํ่าเปนตัณหาของแมใน 
สังขารเหลานั้นทั้งหมด    อณูหน่ึงกด็ี     ขนาดเทาอณูหน่ึงก็ดี     เล็กอยางยิ่งก็ดี  
ไมมีเลย. 
            พระเถรีกลาวเหตุในขอน้ันวา     แมผูไมประมาทเพงฌานอยู     ก็สิ้น 
อาสวะหมดทุกอยาง.    บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   อปฺปมตฺตสฺส   ฌายโต 
ไดแก ผูไมประมาทเพงฌานอยู   คําน้ีทานกลาวไวเปนลิงควิปลลาส  ในคําน้ัน  
ประกอบความวา   เพราะเหตุที่วิชชา ๓   แมบรรลุแลว     ฉะน้ัน   คําสอนของ 
พระพุทธเจาจึงชื่อวา     แมทําเสร็จแลว       เพราะเหตุที่แมไมประมาทเพงฌาน 
ฉะน้ัน    อาสวะของแมจึงหมดส้ินไป  ตัณหาของแมอณูหน่ึงก็ดี   ขนาดเทาอณู 
หน่ึงก็ดี   จึงไมมีเลย. 
            พระเถระกระทําโอวาทท่ีพระเถรีกลาวแลวใหเปนดังขอชาง   [คอยสับ 
ตน]  เกิดความสลดใจ  กไ็ปพระวิหารน่ังในท่ีพักกลางวัน   เจริญวิปสสนาแลว 
ก็บรรลุพระอรหัต  พิจารณาถึงการปฏิบัติของตน  เกิดโสมนัส  ก็ไปยังสํานักของ 
โยมมารดา   เมื่อจะพยากรณพระอรหัตจึงกลาว ๓ คาถา   ดังน้ีวา 
                   โยมมารดา   มอบปฏักอันโอฬารแกลูกแลวหนอ 
         คือคาถาท่ีประกอบดวยปรมัตถ      เหมือนคาถาอนุ- 
         เคราะห.  
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                ลูกฟงคําสอนของโยมมารดาบังเกิดเกลา    ก็ถึง 
         ความสลดใจในธรรม เพ่ือบรรลธุรรมเกษมปลอดโปรง 
         จากโยคะกิเลส.    
                ลูกนั้น  มีจิตเด็ดเด่ียวดวยความเพียร   ไมเกียจ- 
         ครานท้ังกลางคืนกลางวัน    อันโยมมารดาเตือนแลว ก ็
         สงบ  สัมผัสสันติอันยอดเยี่ยม. 
            ครั้งน้ัน  พระเถรคีรั้นทําถอยคําของตนใหเปนประดุจขอชาง     [สับ 
บุตรของตน]  แลว   มีจิตอันการบรรลพุระอรหัตของบุตรใหยินดีแลว   ก็กลาว 
ซ้ําคาถาท่ีบุตรนั้นกลาวแลวดวยตนเอง    คาถาแมเหลาน้ันจึงกลายเปนเถรีคาถา 
ดวยประการอยางนี้. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อฬุาร  ไดแก  ไพบูลยคือใหญ   บทวา 
ปโตท  ไดแกปฏักคือโอวาท.   บทวา  สมวสฺสริ   ประกอบความวา ใหเปน 
ไปโดยชอบแลวหนอ    ถาจะถามวาปฏักนั้นคืออะไร   เพราะฉะนั้น     พระเถระ 
จึงกลาววาคือคาถาที่ประกอบดวยปรมัตถ.   พระเถระกลาวหมายถึงวา   มา  ส ุ
เต  วฑฺฒ  โลกมฺห ิ เปนตน.  บทวา  ยถาป  อนุกมปฺกา  ความวา โยม 
มารดาของลูก   ประกาศปฏัก     คือทอนไมคอยไลตอนอันโอฬาร    กลาวคือ 
คาถาชี้แจงถึงความเปนไปและถอยกลับ  ซึ่งปลุกใจดวยกําลังญาณแกลูก เหมือน 
คาถาท่ีอนุเคราะหแมอยางอ่ืน   ฉะน้ัน. 
            บทวา   ธมฺมสเวคมาปาทึ  ไดแก ถึงความกลัว  ความสลดใจ  อยาง 
ยิ่งใหญ   เพราะนํามาซึ่งภัยดวยญาณ. 
            บทวา   ปธานปหติตฺโต    ไดแกมีจิตมุงม่ันพระนิพพาน    ดวยการ 
ประกอบสัมมัปปธาน  ๔.  อยาง.  บทวา  อผุสึ  สนตึฺมุตฺตม  ความวา  สัมผัส 
คือบรรลุสันติอันยอดเยี่ยม   คือพระนิพพาน. 
                              จบ  อรรถกถาวัฑฒมาตุเถรีคาถา 
                                   จบ  อรรถกถานวกนิบาต  
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                                             เอกาทสกนิบาต  
                                   ๑.  กิสาโคตมีเถรีคาถา 
          [๔๖๔]  พระกิสาโคตมีเถรีกลาววา 
                       เฉพาะโลก     พระมุนีทรงสรรเสริญความเปนผูมี  
          กัลยาณมิตร  คนเมื่อคบกัลยาณมิตร  แมเปนพาล   กพึ็ง 
          เปนบณัฑิตไดบาง. 
                  ควรคบแตสัตบุรุษคนดี   คนคบสัตบุรุษ  ปญญา 
          ยอมเจริญไดเหมือนกัน   คนคบสัตบุรุษจะพึงพนจาก 
          ทุกขไดทุกอยาง. 
                  บุคคลพึงรูจักอริยสัจ  แมทั้ง ๔  คือ ทกุข ทุกข- 
          สมุทัย  ทุกขนิโรธ   และมรรคมอีงค ๘. 
ยักษิณีตนหน่ึงกลาวตําหนิความเปนหญิงไววา 
                      พระผูมีพระภาคเจา ผูทรงฝกคนท่ีควรฝกตรัสวา 
          ความเปนหญิงเปนทุกข     แมการเปนหญิงรวมสามีก ็
          เปนทกุข  หญิงบางพวกยอมคลอดครั้งเดียว  บางพวก 
          ก็เชือดคอตนเอง    บางพวกท่ีเปนสุขุมาลชาติละเอียด 
          ออน   ทนทุกขไมไดกินยาพิษ    สัตวในครรภและ 
          หญิงผูมีครรภ   ยอมประสบความพินาศยอยยับท้ังสอง 
          คน 
พระปฏาจาราเถรีเลาวา                       
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                  ขาพเจาครรภแกใกลคลอด เดินทางไปยังไมทัน 
        ถึงเรือนตน  ก็คลอดบุตรท่ีระหวางทาง   พบสามีตาย 
        บุตรท้ังสองก็ตาย  สามีก็ตายเสียท่ีทางเปลี่ยว  ขาพเจา 
        กลายเปนคนยากไร  มารดาบิดาและพ่ีชาย  ถูกเผาบน  
        เชิงตะกอนเดียวกัน  เมื่อตระกูลเส่ือมตกเปนคนยากไร 
        ขาพเจาตองเสวยทุกขหาประมาณมิได      น้าํตาของ 
        ขาพเจาไหลตลอดมาหลายพันชาติ. 
                ขาพเจาอยูทามกลางสุสาน แมเน้ือบุตรกต็องกิน 
        ขาพเจามีตระกูลเส่ือมแลว   สามตีายแลว [เปนหมาย] 
        คนท้ังปวงติเตียนแลวก็ไดบรรลุอมตธรรม. 
                อรยิมรรคมอีงค  ๘    อันใหถึงอมตธรรมขาพเจา 
        ก็อบรมแลว      แมพระนิพพานก็กระทําใหแจงแลว 
        ขาพเจาไดพบกระจกธรรมแลว. 
                ขาพเจาตัดความโศกศัลยไดแลว  ปลงภาระแลว 
        กระทํากรณียะเสร็จแลว  ขาพเจาชื่อกีสาโคตมีเถรี   ผู 
        มีจิตหลดุพนแลวกลาวคําน้ีไว. 
                            จบ   กสีาโคตมีเถรีคาถา 
                                จบ  เอกาทสนิบาต  
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                                          อรรถกถาเอกาทสกนิบาต  
                                 ๑.  อรรถกถากิสาโคตมีเถรีคาถา 
            ใน  เอกาทสนิบาต   คาถาวา   กลฺยาณมิตฺตตา  เปนตน  เปน 
คาถาของ  พระกีสาโคตมีเถรี  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.  
            ไดยนิวา    พระเถรีรูปนี ้   ครัง้พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ปทุ- 
มุตตระ  ก็บงัเกิดในเรือนสกุลกรุงหังสวดี    รูเดียงสาแลว     วันหน่ึงฟงธรรม 
ในสํานักพระศาสดา   เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหนึ่งไวในตําแหนง 
เอตทัคคะ    เปนเลิศของเหลาภิกษุณีผูทรงจีวรปอน     ก็สรางสมกุศลใหยิง่ๆ 
ข้ึนไป ทองเท่ียวอยูในเทวดาและมนุษยถึงแสนกัป  ในพุทธุปบาทกาลน้ี  ก็บังเกิด 
ในสกุลเข็ญใจ   กรุงสาวัตถี   ชื่อของนางวา   โคตม ี  แตเพราะตัวผอม   เขาจึง 
เรียกวา   กีสาโคตมี   นางไปมีสามี   บดิามารดาและญาติดูหม่ินวา   เปนลูกสาว 
ของสกุลเข็ญใจ  นางคลอดลูกชายออกมาคนหนึ่ง  เพราะไดลูกชาย   บิดามารดา 
และญาติก็ทําสัมมานะยกยองนาง   แตลูกชายนางก็ตายเสียขณะที่ว่ิงเลนได  ดวย 
เหตุนั้น    นางจึงเกิดบาเพราะความเศราโศก. 
            นางคิดวา  เมื่อกอนเราถูกดูหม่ิน      นับต้ังแตลูกชายเราเกิดก็ไดรับ 
ยกยอง คนเหลาน้ีพยายามจะท้ิงลูกชายเราไวขางนอก จึงอุมรางลูกชายท่ีตายแลว 
ไป  โดยความบาเพราะความเศราโศก     ตระเวนไปในนคร     ตามลําดับประตู 
เรือนโดยกลาวขอรองวา    ขอทานโปรดใหยาแกลกูชายของขาดวยเถิด    ผูคน 
ทั้งหลายบริภาษดาวา   จะเอายาแกตายมาแตไหน    นางก็ไมเชื่อคําของคนเหลา 
นั้น     ครั้งน้ัน     ชายบัณฑิตผูหน่ึงคิดวา     หญิงคนน้ีจิตฟุงซานเปนบาเพราะ  
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โศกเศราถึงลูกชาย    พระทศพลเทานั้นคงจักทรงรูจักยาสําหรับหญิงคนน้ี   จึง 
กลาววา แมคุณ ไปเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวทูลถามถึงยาสําหรับลูกชายของ 
แมนางสิ  นางไปพระวิหาร  เวลาพระศาสดาทรงแสดงธรรม   ทูลถามวา  ขาแต 
พระผูมีพระภาคเจา       โปรดทรงประทานยาสําหรับ ลกูชายของขาพระองคดวย 
เถิด  พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของนาง     จึงตรัสวา  ไปสิ     เขาพระนคร  
เรือนหลังใดไมเคยมีคนตาย     จงนําเมล็ดผักกาดจากเรือนหลังน้ันมา.   นางรับ 
พระพุทธดํารัสวา  ดีละพระเจาขา  ดีใจก็เขาพระนครไปในเรือนหลังแรก  พูด 
วา   พระศาสดาโปรดใหขานําเมล็ดผักกาดไป     เพ่ือทํายาสําหรับลูกชายของขา 
ถาในเรือนหลังน้ี      ไมเคยมีใคร ๆ  ตาย     โปรดใหเมล็ดผักกาดแกขาดวยเถิด 
คนในเรือนหลังน้ันกลาววา    ใครเลาจะสามารถนับคนท่ีตายไปแลว    ในเรือน 
หลังน้ีได.  นางไปเรือนหลังท่ีสอง-สาม  ดวยพุทธานุภาพ    กห็ายบา   อยูใน 
ปกติจิตจึงคิดวา    จะประโยชนอะไรดวยเมล็ดผักกาดนั้น    พอกันที   สําหรับ 
เมล็ดผักกาดในท่ีนี้     นางคิดวา    ธรรมเนียมนี้นี่แหละ    คงจักมีทั่วพระนคร 
ความจริงน้ีคงจักเปนขอท่ีพระผูมีพระภาคเจา  ผูทรงอนุเคราะหดวยหวังดี  ทรง 
เห็นแลว   กไ็ดความสลดใจ   จากท่ีนั้น    ก็ออกไปขางนอก    ทิ้งลูกชายที่ปาชา 
ผีดิบกลาวคาถาน้ีวา 
                         ธรรมคืออนิจจตา  ความไมเท่ียง  มิใชเปนธรรม 
             ของชาวบาน     มิใชของชาวนิคมและมใิชของตระกูล 
             หน่ึง      หากแตเปนธรรมของชาวโลกท้ังหมดรวมท้ัง  
             เทวโลกดวย. 
            ก็แลนางครั้นกลาวอยางนี้แลว   ก็ไปเฝาพระศาสดา    พระศาสดาตรัส 
ถามนางวา   โคตมี   เจาไดเมล็ดผักกาดมาแลวหรือ.    นางกราบทูลวา    ขาแต 
พระองคผูเจริญ   กิจกรรมเมล็ดผักกาดเสร็จแลว  พระเจาขา   ขอทรงโปรดเปน 
ที่พ่ึงของขาพระองคดวยเถิด  ลําดับนั้น    พระศาสดาตรัสคาถาแกนางวา  
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                       มฤตยู  ยอมพานรชน  ผูมัวเมาในบตุรและสัตว 
          เลี้ยง  มีใจฟุงซานไป    เหมือนกระแสนํ้าหลากขนาด 
          ใหญ  พัดพาชาวบานท่ีมัวหลับใหลไปฉะนัน้.  
            จบคาถา    นางก็ต้ังอยูในโสดาปตติผล     ตามอาการที่ยืนอยู    ทลูขอ 
บรรพชากะพระศาสดา  พระศาสดาทรงอนุญาตใหบรรพชาในสํานักของภิกษุณี 
นางถวายบังคมพระศาสดา     ทําประทักษิณเวียนขวา ๓ รอบ     แลวไปสํานัก 
ภิกษุณี  บรรพชาอุปสมบทแลว  ไมนานนัก   ทําโยนิโสมนสิการเจริญวิปสสนา 
ครั้งน้ัน  พระศาสดาตรัสพระคาถาประกอบดวยโอภาสแกนางดังน้ีวา 
                        ผูเห็นอมตบท   มีชีวิตอยูวันเดียว   ยงัประเสริฐ  
           วาผูไมเห็นอมตบท  มชีีวิตอยูถึง  ๑๐๐ ป. 
            จบพระคาถา    นางก็บรรลุพระอรหัต     ในการใชสอยบริขาร 
ก็อุกฤษฏอยางยิ่ง    ครองแตจีวรที่ประกอบดวยความปอน ๓ อยาง.    ครั้งน้ัน 
พระศาสดาประทับอยู  ณ พระเชตวันวิหาร    กําลังทรงสถาปนาพระภิกษุณีทั้ง 
หลายไวในตําแหนงเอตทัคคะตามลําดับก็ทรงสถาปนาพระเถรีไวในตําแหนง 
เอตทัคคะเปนเลิศของเหลาภิกษุณีผูทรงจีวรปอน.      พระเถรีนัน้พิจารณาการ 
ปฏิบัติของตน   คิดวา    เราอาศัยพระศาสดาจึงใหคุณวิเศษน้ี    ไดกลาวคาถา 
เหลาน้ันโดยมุข  คือการสรรเสริญกลัยาณมิตรวา 
                       เฉพาะโลก  พระมุนีทรงสรรเสริญความเปนผูมี  
          กัลยาณมิตร  คนเมื่อคบกัลยาณมิตร  แมเปนพาลก็พึง 
          เปนบณัฑิตไดบาง. 
                   ควรคบแตสัตบุรุษคนดี   คนคบสัตบรุุษ   ปญญา 
          ยอมเจริญไดเหมือนกัน     คนคบสัตบุรุษจะพึงพนจาก 
          ทุกขไดทุกอยาง.   
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                     บุคคลพึงรูจกัอริยสัจแมทั้ง ๔   คือทุกข  ทุกข- 
         สมุทัย   ทุกขนิโรธ  และมรรคมอีงค  ๘.  
ยักษิณีตนหน่ึงกลาวตําหนิความเปนหญิงไววา 
                     พระผูมีพระภาคเจา  ผูทรงฝกคนท่ีควรฝก  ตรัส 
         วา  ความเปนหญิงเปนทุกข  แมการเปนหญิงรวมสามี  
         ก็เปนทุกข   หญิงบางพวก  ยอมคลอดครั้งเดียว  บาง 
         พวกก็เชือดคอตนเอง  บางพวกที่เปนสุขุมาลชาติ  ทน 
         ทุกขไมไดก็กินยาพิษ  สัตวในครรภและหญิงผูมีครรภ 
         ยอมประสบความพินาศก็ยอยยับทั้งสองคน. 
พระปฏาจาราเถรีเลาวา 
                     ขาพเจาครรภแกใกลคลอด  เดินทางไปยังไมทัน 
         ถึงเรือนตน   ก็คลอดบุตรระหวางทาง    พบสามีตาย 
         บุตรท้ังสองก็ตาย      สามีก็ตายเสียท่ีหนทางเปลี่ยว 
         ขาพเจากลายเปนคนยากไร    มารดาบิดาและพ่ีชายถูก 
         เผาบนเชิงตะกอนเดียวกัน  เมื่อตระกูลเส่ือมตกเปน 
         คนยากไร      ขาพเจาตองเสวยทุกขหาประมาณมิได 
         น้ําตาของขาพเจาไหลตลอดมาหลายพันชาติ. 
                ขาพเจาอยูทามกลางสุสาน  แมเน้ือบุตรกต็องกิน 
         ขาพเจามีตระกูลเส่ือมแลว    สามีตายแลว   คนท้ังปวง 
         ติเตียนแลว   ก็ไดบรรลุอมตธรรม. 
                อรยิมรรคมอีงค  ๘ อันใหถึงอมตธรรม   ขาพเจา 
         ก็อบรมแลว       แมพระนิพพานก็กระทําใหแจงแลว 
         ขาพเจาไดพบกระจกธรรมแลว.  
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                    ขาพเจาตัดความโศกศัลยไดแลว   ปลงภาระแลว 
          กระทาํกรณียะเสร็จแลว      ขาพเจาชื่อกีสาโคตมีเถรี  
          ผูมีจิตหลุดพนแลว  กลาวคําน้ี.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   กลฺยาณมิตฺตตา  ความวา     ชื่อวา 
กัลยาณมิตร  เพราะมีมิตรงาม   เจริญ   ดี    ผูสมบูรณดวยความมีศีลเปนตน 
กําลังมีทุกข  ถูกกําจัดประโยชนเกื้อกูลอันใด  บุคคลใดเปนมิตรมีอุปการะชวย 
เขาโดยอาการทุกอยาง  อยางนั้น  บุคคลน้ัน  ชื่อวา  กัลยาณมิตร   ความเปน 
แหงกัลยาณมิตรนั้น   ชื่อวากัลยาณมิตตตา  คือความเปนผูมีกัลยาณมิตร มิตรดี. 
บทวา  มุนินา  ไดแก   พระศาสดา.    บทวา  อุทฺทิสฺส   วณฺณิตา  ไดแก 
เฉพาะสัตวโลก  วา  บุคคลควรดําเนินตามกัลยาณมิตร  ทรงสรรเสริญไวโดยนัย 
เปนตนวา  "ดูกอนอานนท  ความมีมิตรดี ความมีสหายดี  ความมีเพ่ือนดี  เปน 
ตัวพรหมจรรยทั้งหมดเลย   ขอท่ีภิกษุจักเปนผูมีศีล   สํารวมในปาติโมกขสังวร 
อยู  ก็พึงหวังได  สําหรับเมฆิยภิกษุ  ผูมีมิตรดี   ผูมีสหายคี  ผูมีเพ่ือนดี"  ดังนี้. 
            คําวา   กลฺยาณมิตฺเต   ภชมาโน  เปนตน   เปนคําแสดงอานิสงส 
ของความเปนผูมีมิตรดี.  บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อป  พาโล  ปณฺฑิโต 
อสฺส  ความวา  บุคคลผูคบกัลยาณมิตร   แมเปนพาลมากอน   เพราะเวนขอที่ 
คับฟงเปนตน   ก็พึงเปนบัณฑิตไดบาง   เพราะสดับฟงขอที่ยังไมไดสดับฟง 
เปนตน. 
            บทวา   ภซิตพฺพา  สปฺปุริสา  ความวา  เพราะเหตุที่บุคคลแมเปน 
พาลก็เปนบัณฑิตได  สัตบุรุษท้ังหลายมีพระพุทธเจาเปนตน    บุคคลก็พึงซอง 
เสพดวยการเขาไปหาตามเวลาสมควรเปนอาทิ. บทวา ปฺา  ตถา ปวฑฺฒติ 
ภชนฺตาน ประกอบความวา สําหรับบุคคลผูคบกัลยาณมิตร  ปญญายอมเจริญ  
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เพ่ิมพูน  บรบิูรณ  เหมือนอยางบรรดาบุคคลเหลานั้น   บุคคลผูใดผูหน่ึง เมื่อ 
คบสัตบุรุษ  จะพึงพนจากทุกขมีชาติเปนตนไดหมดฉะนั้น. 
            พระเถรี  เมื่อแสดงวิธีพนทุกข  ดวยวิธีคบกัลยาณมิตร  จึงกลาวคําวา 
ทุกฺขณฺเจว  วชิาเนยฺย  เปนอาทิ.     บรรดาบทเหลานั้น    บทวา  จตฺตาริ 
อริยสจฺจานิ ประกอบความวา    พึงรูแจงแทงตลอดอริยสัจ ๔  เหลาน้ี   คือ 
ทุกข  ทุกขสมุทัย  นโิรธ  และมรรคมีองค  ๘.  
            สองคาถาวา   ทุกโฺข  อิตฺถิภาโว    เปนตน      ยักษิณีตนหน่ึงเมื่อ 
ติเตียนความเปนหญิงกลาวไว. บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ทุกฺโข  อิตฺถิภาโว 
อกฺขาโต  ความวา  ความเปนหญิง   พระผูมีพระภาคเจา  ผูทรงฝกคนท่ีควร 
ฝกตรัสวาเปนทุกข  เพราะโทษท้ังหลายมีเปนตนอยางนี้วา  ความออนแอ  การ 
ต้ังทอง  ความเปนอยูที่ตองอาศัยคนอื่นทุกเวลา. บทวา  สปตฺติกมฺป   ทุกฺข 
ไดแก  การอยูที่มีศัตรู   แมการอยูรวมกับหญิงรวมสามีก็เปนทุกข   อธิบายวา 
แมอันนี้ก็เปนโทษในความเปนหญิง.  บทวา  อปฺเปกจฺจา   สก ึ วิชาตาโย 
ไดแก  หญิงบางพวกคลอดคราวเดียวเทาน้ัน  ก็ทนทุกขในการตลอดตองแรกไม 
ได.    บทวา  คลเก  อป   กนฺตนฺติ  ไดแก    เชือดคอตนเองบาง.  บทวา 
สุขุมาลินิโย    วิสานิ   ขาทนฺติ     ไดแก    หญิงท่ีมีรางกายละเอียดออน 
[สุขุมาลชาติ]  ทนความลําบาก  เพราะความท่ีตนเปนคนละเอียดออนไมไดก็กิน 
ยาพิษบาง  ในคําวา  ชนมารกมชฺฌคตา  สัตวเกิดในครรภผูหลง  ทานเรียก 
วา  ชนมารกะ  คือทารกผูฆาชนคือมารดา  อธิบายวา  ทารกผูฆามารดา  ที่อยู 
ตรงกลาง  คืออยูในทอง  ไดแกสัตวในทองผูหลง. บทวา  อุโภป   พฺยสนานิ 
อนฺโภนฺติ   ความวา  ชนแมทั้งสองคือ    สัตวเกิดในทองและมารดาผูมีครรภ 
ยอมประสบความตายและความพินาศยอยยับ.   สวนอาจารยอ่ืนอีกกลาววา  กิเลส 
ทั้งหลาย   ชือ่วาผูฆาชน,  ภริยาและสามีแมทั้งสอง    ซึ่งอยูทามกลางแหงกิเลส  
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เหลาน้ันคือตกอยูในสันดานกิเลส    ยอมประสบความพินาศโดยอํานาจความเรา 
รอนแหงกิเลสในปจจุบันน้ี   ยอมประสบความพินาศโดยอํานาจความเศราหมอง 
แหงทุคติในอนาคต     เขาวา     ยกัษิณีนั้นรําลึกถงึทุกขที่ตนประสบในอัตภาพ 
กอน  จึงกลาวสองคาถานี้    สวนพระเถรีไดกลาวย้าํเพ่ือชี้แจงโทษ    ในความ 
เปนหญิง.  
            สองคาถาวา  อุปวิชฺา  คฺจฉนฺตี   เปนตนตน   พระเถรีกลาวปรารภ 
ประวัติของพระปฏาจาราเถรี.    บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา    อุปวิชฺา 
คจฺฉนฺตี  ประกอบความวา   ขาพเจามีครรภแกใกลคลอดเดินทางไปยังไมทัน 
ถึงเรือนตนเอง  ก็คลอดบุตรเสียที่หนทาง  ไดพบสามีตาย. 
            บทวา   กปณิกายา  แปลวา  ผูยากไร  เขาวาสองคาถาน้ี  พระเถรกีลาว 
เพ่ือชี้แจงโทษในความเปนหญิง  โดยกระทําตามอาการท่ีนางปฏาจารา  ผูประสบ 
ความบาเพราะความเศราโศกในครั้งน้ัน     กลาวไว. 
            พระเถรีครั้นนําเอาเรื่องแมทั้งสองน้ีมาเปนอุทาหรณแลว   บัดนี ้ เมือ่ 
จะชี้แจงทุกขที่ตนประสบจึงกลาววา  ขีณกุลิเน  เปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา  ขีณกลุิเน  ไดแกมตีระกูลตองประสบความเส อมโภคะเปนตน.  บทวา 
กปเณ   ไดแกผูถึงความตําตํ่าอยางยิ่ง  ก็คําท้ังสองนี้    เปนคํากลาวปรึกษาตน 
เทาน้ัน.  บทวา  อนุภูต  เต  ทุกฺข   อปริมาณ  ความวา   ทานเสวยทุกข 
มิใชนอยในอัตภาพน้ี   หรือในอัตภาพกอนแตอัตภาพน้ี    บัดนี้    พระเถร ี
เพ่ือจะแจกแสดงทุกขนั้น  โดยเอกเทศ    จึงกลาววา  อสฺส ู  จ  เต  ปวตฺต 
เปนตน   คําน้ันมีความวา  นางผูหมุนเวียนอยูในสังสารวัฏ   ซึ่งมีเง่ือนตนเง่ือน 
ปลายตามไปไมรูแลวน้ี    น้ําตาไหลนอง    เพราะถกูความเศราโศกครองงํามาก 
หลายพันชาติ.  ก็คําน้ีพระเถรีกลาวไมแปลก  น้ําตาพึงมีจํานวนมากกวานํ้าแหง 
มหาสมุทร.  
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            บทวา  วสิตา  สุสานมชฺเฌ    ความวา    เปนนางสุนัขบาน  นาง 
สุนัขจ้ิงจอก    คอยกินเนื้อมนุษย   อยูกลางปาชา.      บทวา     ขาทิตานิ 
ปุตฺตมสานิ  ไดแก   กินแมแตเนื้อบุตร  ครั้งท่ีเปนเสือโครง   เสือเหลืองและ 
เสือปลา  เปนตน. บทวา  หตกุลิกา   ไดแก  มีวงศสกุลพินาศแลว.  บทวา 
สพฺพครหิตา  ไดแก ถูกผูครองเรือนทุกคนติเตียน คือถึงความตําหนิ. บทวา 
มตปติกา  แปลวา หญิงหมาย  ก็พระเถรีกลาวยึดทั้งสามประการน้ี  ที่มาถงึตน 
ตามลําดับในอัตภาพกอน    แมเปนอยางนี้    ก็ยังบรรลุอมตธรรม    คือบรรล ุ
พระนิพพาน  ที่มีการเสพกัลยาณมิตรที่ไดมาเอง.  
            บัดนี ้ พระเถรีเพ่ือแสดงการบรรลุอมตะน้ันนั่นแลใหปรากฏ     จึง 
กลาววา  ภาวิโต   เปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ภาวิโต ไดแก ใหมี 
แลว  ใหเกิดแลว   ใหเจริญแลว  โดยการอบรมและตรัสรู.   บทวา  ธมฺมาทาส 
อเวกฺขึห  ไดแกขาพเจาไดพบไดเห็นกระจกทําดวยธรรม. 
            บทวา   อหมมฺหิ  กนฺตสลฺลา  ความวา  ขาพเจาเปนผูมีกิเลสดุจ 
ลูกศรมีราคะเปนตนอันถอนไดแลวดวยอริยมรรค.  บทวา  โอหิตภารา  ไดแก 
มีภาระคือกามขันธ    กิเลสและอภิสังขารอันปลงลงแลว.     บทวา  กต  ห ิ
กรณีย    ไดแกกิจ  ๑๖  มีตางโดยปริญญากิจเปนตน    ขาพเจาก็กระทําเสร็จ 
แลว.  ดวยบทวา  สุวิมุตฺตจิตฺตา  อิม  ภณิ พระเถรกีลาวถึงตนเองเหมือน 
คนอ่ืนวา  พระกิสาโคตมีเถรี  ผูมีจิตหลุดพันแลวโดยประการท้ังปวง  ไดกลาว 
ความน้ีโดยการผูกเปนคาถา  ดวยคําวา  กลฺยาณมตฺิตตา  เปนตนในอปทาน๑ 

ของพระเถรีนี้   ในขอน้ัน   มีดังน้ี 
                   พระพุทธเจาพระนามวา  ปทุมมุตตระ  ผูทรงถึงฝง 
         แหงธรรมท้ังปวง    ทรงเปนผูนํา    ทรงอบุัติในแสนกัป 
         นับแตกัปน้ี 
๑.  จุ.  อ.  ๓๓/ขอ  ๑๖๒  กสีาโคตมีเถรีอปทาน.  
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                 ครั้งน้ัน     ขาพเจาเกิดในตระกูลหนึ่งในกรุง 
        หังสวดี  เขาเฝาพรผูประเสริฐกวานรชนถึงพระองค 
        เปนสรณะ. 
               ขาพเจาไดฟงธรรมของพระองค     ซึ่งประกอบ  
        ดวยสัจจะ ๔  ที่ไพเราะจับใจอยางย่ิง  นํามาซึ่งสันติสุข 
        ในวัฏฏะ.  
               ครัง้น้ัน  พระพทุธธีระยอดบุรุษ    เมือ่ทรงสถา- 
        ปนา   ทรงยกยองภิกษุณีผูทรงจีวรปอนไวในตําแหนง 
        เอตทัคคะ. 
               ขาพเจาฟงคุณของพระภิกษุณีแลวเกิดปติไม 
        ใชนอย  ถวายสักการะแดพระพุทธเจาตามกําลังสามารถ  
        เคารพพระธีรมุนีพระองคนั้น  ปรารถนาตําแหนงน้ัน.    
               ครัง้น้ัน     พระสัมพุทธเจาผูนํา   ทรงอนุโมทนา 
        เพ่ือไดตําแหนงวา  ในแสนกัปนบัแตกัปนี้ไป    พระ- 
        พุทธเจาพระนามวาโคดม     ทรงสมภพในราชสกุล 
        พระเจาโอกกากราช   จักเปนศาสดาในโลก  ทานจักมี  
        ชื่อวากสีาโคตมี     จักเปนทายาท   เปนโอรสในธรรม  
        ของพระองค      ถูกเนรมิตโดยธรรม     จักเปนสาวิกา  
        ของพระศาสดา. 
               ครัง้น้ัน     ขาพเจาฟงพระพุทธดํารัสนั้นแลว 
        ก็ยินดี   มีจิตมีเมตตา  บํารุงพระชินพุทธเจาผูเปนนายก 
        พิเศษดวยปจจัย  ๔  ตลอดชีวิต.  
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                   ดวยกรรมทีท่ํามาดีเหลาน้ัน    และดวยการต้ังใจ  
        ไวชอบ      ขาพเจาละกายมนุษยแลวก็ไปสูสวรรคชั้น 
        ดาวดึงส.  
                พระพุทธเจาพระนามวากัสสป   เปนพราหมณผู 
        มียศมาก  เปนยอดของศาสดาท้ังหลาย   ทรงอุบัติใน 
        ภัทรกัปนี้. 
                 ครั้งน้ัน  พระเจากาสีพระนามวา กิกิ  เปนจอม 
        นรชนในกรุงพาราณสีราชธานี  ทรงเปนอุปฐาก 
        พระพทุธเจาผูทรงแสวงคุณยิ่งใหญ. 
                 ขาพเจาเปนพระราชธิดาองคที่  ๕   ของพระเจา 
        กาสีพระองคนั้น      ปรากฏพระนามวาธัมมา   ฟงธรรม 
        ของพระชินเจาผูเลิศ   ชอบใจการบรรพชา. 
                ครัง้น้ัน      พระชนกของพวกขาพเจาไมทรง 
        อนุญาต      พวกขาพเจาจึงอยูในพระราชมณเฑียรไม 
        เกียจคราน   บําเพ็ญโกมาริพรหมจรรยมา  ๒๐,๐๐๐ ป 
        เปนพระราชธิดา     ผูอยูในความสุข     บันเทิงยินดี 
        เปนนิตยในการบํารงุ  พระพุทธเจา  เปนพระราธิดา 
        ๗   พระองคคือ  สมณี   สมณคุตตา  ภิกขุณี  ภิกขุทา- 
        สิกา  ธมัมา  สุธัมมา  และสังฆทาสิกา  ที่ครบ  ๗. 
                บดัน้ี    ก็คือ   เขมา   อบุลวรรณา   ปฏาจารา 
        กุณฑลา  [กุณฑลเกสา]    ขาพระองค    ธรรมทินนา 
        วิสาขา  ที่ครบ  ๗.  
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                  ดวยกรรมที่ทาํดีเหลาน้ัน      และดวยการต้ังใจ 
        ไวชอบ     ขาพเจาละกายมนุษย      ก็ไปสูสวรรคชั้น 
        ดาวดึงส.  
                บดัน้ี   ภพสุดทาย  ขาพเจาเกิดในตระกูลเศรษฐ ี
        เมื่อตระกูลยากจนไมมีทรัพย  ตํ่าตอยลงก็ไปสูตระกูลมี  
        ทรัพย  [มีสามี]  เวนสามีคนเดียว  คนนอกนั้นก็เกลียด 
        ขาพเจาวาเปนคนไมมีทรัพย. 
                คราวใด      ขาพเจาตลอดบุตร      คราวนั้นก็ 
        แสดงแกคนท้ังปวง   คราวใด    บุตรน้ันยังออนเจริญ 
        วัย  ก็เปนดังดวงใจ   ประสบสุขเปนที่รักของขาพเจา 
        ดังชีวิตตนเอง    คราวนั้น   บุตรนั้นไปสูอํานาจพระยา 
        ยม   [ตาย]    ขาพเจามีดวงหนาเศราหมองอสัสุชล 
        คลอตา  มีหนาร่ําไห    พาศพบุตรท่ีตายเดินครวญคร่ํา 
        รําพัน. 
               ครัง้น้ัน     ขาพเจาถูกบัณฑิตผูหน่ึงชี้แนะ  จึง 
        ไปเฝาพระผูทรงเปนหมอยอดเย่ียมกราบทลูวา   พระ- 
        เจาขา   ขอโปรดประทานยาสําหรับทําบุตรใหฟนคืน 
        ชีพ  
               พระชินเจาผูทรงฉลาดในอุบาย     บําบัดทุกข 
        ตรัสวา    เจาจงนําเมล็ดผักกาดจากเรือนท่ีไมมคีนตาย 
        มาสิ.  
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                 ครั้งน้ัน       ขาพเจาไปกรุงสาวัตถีก็ไมพบเรือน 
        เชนนั้น     จะไดเมล็ดผักกาดมาแตไหนเลา    เพราะ 
        ฉะนั้น    ขาพเจาจึงไดสติ    ทิ้งศพบุตร    เขาไปเฝา 
        พระผูทรงเปนผูนําโลก     พระผูมีพระสุรเสียงไพเราะ 
        เห็นขาพเจาแตไกล    จึงตรัสวา   ผูเห็นความเกิดและ 
        ความเสือ่มสิ้น    มีชวีิตเปนอยูวันเดียว  ประเสริฐกวา  
        ผูไมเหน็ความเกิดและความเสื่อมสิ้น  มีชีวิตเปนอยูต้ัง 
        ๑๐๐  ป. 
               ธรรมคืออนิจจตา  ความไมเท่ียง มิใชธรรมของ 
        ชาวบาน  มิใชธรรมของชาวนิคม   และมิใชธรรมของ 
        ตระกูลหน่ึง  หากเปนธรรมของชาวโลกท้ังหมด  รวม 
        ทั้งเทวโลก. 
               ขาพเจาน้ัน    ฟงพระคาถานี้แลว    ทําธรรมจักษ ุ
        ใหบริสทุธิ์แลว    แตนั้น       ก็รูแจงสัทธรรมออกบวช  
        ไมมีเรือน. 
               ขาพเจาบวชอยางน้ันแลว      ก็พยายามอยูใน 
        คําสอนของพระชินเจา  ไมนานนัก  กบ็รรลุพระอรหัต. 
               ขาพเจาชํานาญในฤทธ์ิ      ในทิพโสตธาตุ   รูจิต 
        ผูอื่น กระทําตามคําสอนของของพระศาสดา. 
               ขาพเจารูปุพเพนิวาสญาณ     ชําระทิพยจักษุทํา 
        อาสวะใหสิ้นไปหมด  เปนผูบริสทุธิ์ไรมลทิน.  
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                   พระศาสดา     ขาพเจาบํารุงแลว   คําสอนของ 
        พระพทุธเจา      ขาพเจาก็ทําเสร็จแลว     ภาระหนัก 
        ขาพเจาก็ปลงลงแลว  ตัณหาเครื่องนําไปสูภพขาพเจา 
        ก็ถอนเสียแลว.  
                 ขาพเจาออกจากเรือนบวชไมมีเรือน     เพ่ือ 
        ประโยชนอันใด   ประโยชนอันนั้น     ขาพเจาก็บรรล ุ
        แลวตามลําดับ      ธรรมเครื่องส้ินสังโยชนทุกอยาง 
        ขาพเจาก็บรรลุแลว. 
                 ญาณในอรรถ   ธรรม  นิรุตติ  และปฏิภาณของ 
        ขาพเจาบริสุทธิ์     ไรมลทิน    เพราะอานุภาพของ 
        พระพทุธเจา  ผูประเสริฐสุด. 
                 ขาพเจานําผามาแตกองขยะ     จากปาชา   และ 
        จากทางรก  ทําเปนผาสังฆาฏิจากผาน้ัน    ทรงแตจีวร 
        ที่ปอน. 
                 พระชินเจา  ผูนําพิเศษในบริษัทท้ังหลาย   ทรง 
        ยินดีในคุณ   คือการทรงจีวรปอนนั้น   จึงทรงสถาปนา 
        ขาพเจาไวในตําแหนงเอตทัคคะ. 
                 กิเลสท้ังหลาย  ขาพเจาก็เผาเสียแลว  ฯลฯ  คําสอน 
        ของพระพุทธเจา  ขาพเจาก็ทําเสร็จแลว. 
                จบ  อรรถกถากีสาโคตมีเถรีคาถา 
                  จบ  อรรถกถาเอกาทสกนิบาต  
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                                           ทวาทสกนิบาต 
                                   ๑.  อุบลวรรณาเถรีคาถา 
        [๔๖๕]  พระอุบลวรรณาเถรีกลาวกะมารวา  
                  เราท้ังสอง  คือมารดาและธิดาเปนหญิงรวมสาม ี
        กัน   เราน้ันมีความสลดใจ  ขนลุก   ไมเคยเปน 
                นาตําหนิจริงหนอ    กามท้ังหลายไมสะอาด   มี  
        กลิ่นเหม็น  มีหนามมาก   ที่เราท้ังสอง  คือมารดาและ 
        ธิดา  เปนภริยารวมกัน. 
                เราเห็นโทษในกามท้ังหลาย     เห็นเนกขมัมะเปน 
        ความเกษมปลอดโปรง  ออกจากเรือนบวชไมมีเรือน. 
                เรารูปุพเพนิวาสญาณระลึกชาติได   ชําระทิพย- 
        จักษุตาทิพย  ชําระเจโตปริยญาณ  รูใจคนอืน่ได  ชําระ 
        ทิพโสตธาตุ    หูทิพย     แมฤทธิ์เราก็ทําใหแจงแลว 
        ธรรมเปนที่สิ้นอาสวะเราก็บรรลุแลว   อภิญญา ๖   เรา 
        ก็ทําใหแจงแลว       คําสอนของพระพุทธเจา     เราก ็
        กระทําเสร็จแลว. 
                         เราเนรมติรถเทียมมา ๔ ตัวดวยฤทธิ์      มาถวาย 
        บังคมพระยุคลบาท  ของพระพุทธเจา   ผูเปนที่พึงของ 
        โลก  ผูมีสิริ  ยืนอยู  ณ  ที่สมควรสวนหน่ึง 
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มารถามขูพระเถรีวา 
                   ทานเขาไปยังตนไมที่มีดอกบานถึงยอด    ยืนอยู 
          แตผูเดียวท่ีโคนไม  แมเพ่ือนไร ๆ  ของทานก็ไมมีเลย 
          ทานไมกลัวความสามหาวของพวกนักเลงเจาชูหรือ. 
พระเถรีตอบวา   
                   ตอใหนักเลงเจาชูนับแสนเชนนี้มารุมลอม    ขน 
          ของเราก็ไมหว่ันไหว   ดูกอนมาร     ทานผูเดียวจักทํา 
          อะไรเราได. 
                 เราหายตัวไดนะ  เขาทองทานก็ได   ยินอยูหวาง 
          ค้ิวทานก็ได  ทานไมเห็นเราดอก  เพราะเราชํานาญใน 
          จิต  อบรมอิทธบิาทดีแลว   อภญิญา  ๖  เราก็ทําใหแจง 
          แลว  คําสอนของพระพุทธเจาเราก็ทําเสร็จแลว. 
                 ถามท้ังหลาย   เปรียบดวยหอกและหลาว   เปน 
          เครื่องบีบค้ันขันธทั้งหลาย    ทานเอยถึงความยินดีใน 
          กานอนัใด  บัดน้ีเราไมมีความยนิดีอันนั้น ความเพลิด 
          เพลินในกามท้ังปวงเราขจัดเสียแลว   กองแหงความมืด 
          [อวิชชา] เราก็ทําลายเสียแลว  ดูกอนมารผูมีบาป ทาน 
          จงรูไวเถิด    ดูกอนมารผูกระทําที่สุด    ถึงตัวทานเรา 
          กข็จัดเสียแลว. 
                          จบ  อุบลวรรณาเถรีคาถา 
                              จบ  ทวาทสกนิบาต  
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                               อรรถกถาทวาทสกนิบาต 
                          ๑.  อรรถกถาอุบลวรรณาเถรีคาถา 
            ใน  ทวาทสกนิบาต  คาถาวา  อุโภ  มาตา  จ  ธีตา  จ  เปนตน 
เปนคาถาของ   พระอบุลวรรณเถรี   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.  
            พระเถรีแมรูปนี ้   ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   ปทุมุตตระ   ก ็
บังเกิดในเรือนสกุล   กรุงหังสวดี   รูเดยีงสาแลวก็ไปเฝาพระศาสดา   พรอมกับ 
มหาชนฟงธรรม    เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหน่ึงไวในตําแหนง 
เอตทัคคะเปนเลิศของเหลาภิกษุณีผูมีฤทธิ์    จึงถวายมหาทานแกพระภิกษุสงฆมี 
พระพุทธเจาเปนประธาน  ๗ วัน ปรารถนาตําแหนงน้ัน  นางกระทํากุศลจนตลอด 
ชีวิต ทองเท่ียวอยูในเทวดาและมนุษย  ครั้งพระกสัสปพุทธเจา   กถ็ือปฏิสนธิ 
ในพระราชมณเฑียรของพระเจากาสี     พระนามวา  กิกิ   กรุงพาราณสี    เปน 
พระราชธิดาองคหน่ึง     ระหวางพระพ่ีนองนาง ๗ พระองค     ทรงประพฤติ 
พรหมจรรยอยูถึง  ๒๐,๐๐๐   ป   สรางบริเวณถวายพระภิกษุสงฆแลวบังเกิดใน 
เทวโลก. 
            ครั้นจุติจากเทวโลกนั้นแลว  ก็กลับมาสูมนุษยโลกอีก  บังเกิดในสถาน 
ที่ของคนทํางานดวยมือตนเองเลี้ยงชีวิต     ในหมูบานตําบลหน่ึง    วันหน่ึงนาง 
กําลังเดินไปกระทอมกลางนา     ระหวางทาง    เห็นดอกปทุมบานแตเชาตรูใน 
สระแหงหนึ่ง    จึงลงสูสระนั้น   เก็บดอกปทุมนั้นและใบปทุม    สําหรับใสขาว 
ตอก   ตัดรวงขาวสาลีที่คันนา  นั่งในกระทอมค่ัวขาวตอก    จัดวางขาวตอกไว 
๕๐๐  ดอก    ขณะนั้น      ที่ภูเขาคันธมาทน    พระปจเจกพุทธเจา    องคหน่ึง  
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ออกจากนิโรธสมาบัติ    มายืนไมไกลนาง   นางเห็นพระปจเจกพุทธเจาแลว   ก ็
ถือเอาดอกปทุมพรอมดวยขาวตอกลงจากกระทอม    ใสขาวตอกลงในบาตรของ 
พระปจเจกพุทธเจา   เอาดอกปทุมปดบาตรถวาย    ขณะนั้น   เมื่อพระปจเจก- 
พุทธเจาไปไดหนอยหน่ึง  นางก็ปริวิตกวา  ธรรมดานักบวชไมตองการดอกไม 
จําเราจะไปถือดอกไมมาประดับเสียเอง       จึงไปถือดอกไมมาจากมือของพระ- 
ปจเจกพุทธเจาแลวก็คิดอีกวา   ถาพระผูเปนเจาไมตองการดอกไม   ก็จักไมให 
วางไวบนบาตร   พระผูเปนเจาคงจักตองการแนแท      จึงไปวางดอกไมไวบน  
บาตรอีก      ขอขมาพระปจเจกพุทธเจาแลว      การทําความปรารถนาวา   เจา- 
พระคุณเจาขา   ดวยผลของขาวตอกเหลาน้ีของขาพเจา  ขอบุตรของขาพเจาจงมี 
เทาจํานวนขาวตอก [๕๐๐]  ดวยผลของดอกปทุม   ขอดอกปทุมจงผุดข้ึนทุก ๆ 
ยางกาว    ในสถานท่ีขาพเจาบังเกิดแลวบังเกิดอีก   พระปจเจกพุทธเจาเหาะไป 
ยังภูเขาคันธมาทน     ทั้งท่ีนางเห็นอยูนั่นแล     แลวก็วางดอกปทุมนั้นไวเปน 
เครื่องเช็ดเทา    ใกลบันใดเหยียบของพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย     ณ  เง้ือม 
เขานันทมูลกะ. 
            ดวยผลของกรรมน้ัน    แมนางก็ถือปฏิสนธิในเทวโลก     นับแตนาง 
บังเกิดแลว   ปทุมดอกใหญ   ก็ผุดทุก ๆ ยางกาวของนาง     นางจุติจากเทวโลก 
นั้นแลว   ก็บงัเกิดในหองปทุม   ในสระปทุมแหงหน่ึงใกลเชิงภูเขา   ดาบสองค 
หน่ึงอาศัยเชิงภูเขานั้นอยู    ดาบสน้ันไปสระแตเชาตรู    เพ่ือลางหนา   เห็นดอก 
ปทุมนั้น  ก็ครุนคิดวา ปทุมดอกน้ี   ใหญกวาดอกอ่ืน ๆ แตดอกอ่ืน ๆ บานแลว 
ดอกน้ียังตูมอยู   นาท่ีจะมีเหตุในดอกปทุมนั้น  จึงลงน้ําจับปทุมดอกน้ัน    ปทุม 
ดอกน้ัน   พอดาบสน้ันจับเทาน้ันก็บาน     ดาบสก็เห็นเด็กหญิงนอนอยูภายใน 
หองดอกปทุม   และนับแตเห็นแลว   ก็ไดความรักประดุจธิดา   จึงนําไปบรรณ- 
ศาลาพรอมกับดอกปทุมใหนอนบนเตียง  ลําดับนัน้  น้ํานมก็เกดิที่หัวน้ิวแมมือ  
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ดวยบุญญานุภาพของนาง    เมื่อปทุมดอกน้ันเห่ียว    ดาบสก็นําปทุมดอกอ่ืนมา 
ใหมใหนางนอน    นับต้ังแตนางสามารถว่ิงมาว่ิงไปได    ดอกปทุมก็ผุดข้ึนทุก 
ยางกาว   ผิวพรรณแหงเรือนรางของนางก็เหมือนสีทองบัวบก      ผิวนางไมถึง 
ผิวพรรณเทวดา  ก็ล้ําผิวพรรณมนุษย    เมื่อบิดาไปแสวงหาผลาผล   นางกถูก 
ปลอยท้ิงไว ณ บรรณศาลา.    
            ตอมาวันหน่ึง      สมัยนางเจริญวัยแลว      เมื่อบิดาไปแสวงหาผลาผล 
พรานปาผูหนึ่งพบนางแลวคิดวา   ข้ึนชื่อวามนุษยทั้งหลาย   ที่จะมีรูปอยางนี้ไม 
นามี   ดังน้ันจําเราจักทดลองนาง   จงนั่งคอยรอใหดาบสกลับมา  เมื่อบิดากลับ 
มา    นางก็เดินสวนทางไปรับหาบและคนโฑน้ํา      และเม่ือบิดามานั่งแลว    ก ็
แสดงธรรมเนียมหนาที่ของตน.    ครัง้น้ัน    พรานปานั้นก็รูวานางเปนมนุษย 
จึงนั่งกราบดาบส.   ดาบสจึงเชื้อเชิญพรานปาน้ัน    ดวยเผือกมันผลไมกับน้ําด่ืม 
แลวถามวา   พอมหาจําเริญ    ทานจักพักอยูที่นี้หรือจักไป   เขาตอบวา   จักไป 
เจาขา    ในท่ีนี้     จักทําอะไรได.    ดาบสกลาววา     เหตุการณที่ทานเห็นแลวนี้ 
ทานจักไมพูดในสถานที่ทานไปแลวไดไหม     เขาตอบวา    ถาพระคุณเจาไม 
ประสงค เหตุไรขาจึงจะพูดเลาเจาขา   ไหวดาบสกระทําเครื่องหมายไวที่กิ่งไมและ 
เครื่องหมายที่ตนไม  โดยอาการท่ีพอจะจําหนทางไดเวลาจะมาอีก  แลวกลบัไป  
            แมพรานปาน้ัน      ไปกรุงพาราณสีแลวก็เฝาพระราชา   พระราชาตรัส 
ถามวา   เจามาทําไม   เขากราบทูลวา   ขาแตสมมติเทพ  ขาพระบาทเปนพราน 
ปาของพระองคพบนางแกวท่ีนาอัศจรรยใกลเชิงเขา        จึงมาเฝาพระเจาขา 
แลวกราบทูลเรื่องถวายทุกประการ   ทาวเธอทรงสดับคําของพรานปาแลว  ก็รีบ 
เสด็จไปยังเชิงเขาต้ังคายพักพลในที่ไมไกลนัก    จึงพรอมดวยพรานปากับเหลา 
ทหารเสด็จไปที่บรรณศาลาน้ัน    ในเวลาที่ดาบสฉันเสร็จแลวนั่งพักอยู    ทรง  
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ไหว ทรงทําปฏิสันถารแลว  ประทับนั่ง  ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง  พระราชาทรงวาง 
เครื่องบริขารสําหรับบรรพชิตไวแทบเทาของดาบสตรัสวา   ทานเจาขา ขาพเจา 
ทําอะไรบางอยางในท่ีนี้แลวก็จักไป.   ดาบสถวายพระพรวา   โปรดแสดงไปเถิด 
มหาบพิตร.  ตรัสวา   ขาพเจาจักไปเจาขา   ไดยินมาวา  บริษัทที่เปนขาศึกมีอยู 
ใกลพระคุณเจา  บริษัทนั้นไมสมควรแกบรรพชิต   จงไปเสียกับขาพเจาเถิดนะ 
เจาขา     ทลูวา   ข้ึนชื่อวาจิตใจของมนุษย   ทําใหพอใจไดยาก  นางจะอยูทาม 
กลางผูคนจํานวนมากไดอยางไร.  ตรสัวา นับต้ังแตขาพจาชอบใจนางขาพเจา 
ก็อาจจะต้ังนางไวในตําแหนงสูงสุดของผูคนทั้งหลาย   แลวทํานุบํารุงนะเจาขา.  
            ดาบสสดับพระราชดํารัส   จึงเรียกธิดาตามนามท่ีต้ังไวครั้งยังเล็กวาลูก 
ปทุมวดี    ดวยการเรียกครั้งเดียวเทาน้ัน    นางก็ออกจากบรรณศาลามายืนไหว 
บิดา ขณะนั้น  บิดาจึงกลาวกะนางวา   ลูกเอย     เจาก็โตเปนสาวแลว   จะอยู 
ในที่นี้นับแตพระราชาทรงพบแลว   ไมผาสุกดอกนะ    จงตามเสด็จไปกับพระ- 
ราชาเสียเถิดนะลูกนะ.  นางรับคําบิดาวา   ดีละพอทาน    ไหวแลวก็ยืนรองไห 
อยู    พระราชาทรงดํารัสวา     จําเราจักยึดจิตใจบิดาของนางไว     ทรงวางกอง 
กหาปณะไวที่ตรงนั้นนั่นเอง    แลวทรงทําอภิเษก     ทาวเธอทรงนํานางไปยัง 
พระนครของพระองค    นับแตเสด็จกลับมาแลวก็มิไดทรงสนพระทัยสตรีอ่ืน ๆ 
ทรงอภิรมยอยูกับนาง  สตรีเหลาน้ันมีปกติริษยาอยูแลว  ประสงคจะทํานางให 
แตกกันระหวางพระราชา   จึงพากันเพ็ดทูลอยางนี้วา    ขาแตพระทูลกระหมอม 
สตรีผูนี้มิใชมนุษยดอกเพคะ  ทูลกระหมอนเคยทอดพระเนตรเห็นดอกปทุมผุด 
ข้ึน   ในถิ่นที่มนุษยสัญจรไปที่ไหนเลาเพคะ  นางผูนี้ตองเปนยักษิณีแน    ขอ 
ทูลกระหมอมโปรดเนรเทศมันไปเสียเถิดเพคะ    พระราชาทรงสดับคําของสตรี 
เหลาน้ัน    กไ็ดแตทรงนิ่งอ้ึง.  
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            ตอมา    เมืองชายแดนของพระราชาเกิดแข็งเมือง     ทาวเธอทรงพระ- 
ดําริวา พระนางปทุมวดีมีพระครรภแก  จึงทรงพักพระนางไวในพระนคร  แลว 
เสด็จไปยังเมืองชายแดน    ครั้งน้ัน    สตรีเหลาน้ันจึงใหสินบนแกหญิงรับใชผู 
ปรนนิบัติพระนาง   สั่งวา  พอทารกของพระนางประสูติออกมา   เจาจงนําออก 
ไปแลวเอาเลือดทาไมทอนหนึ่งวางไวใกล ๆ    ไมนานนัก     พระนางปทุมวดีก็ 
ประสูติ       พระมหาปทุมกุมารพระองคเดียวเทานั้นถือปฏิสนธิในพระครรภ  
พระกุมารอีก  ๔๙๙  พระองค  บังเกิดเปนสังเสทชกําเนิด    ในเวลาท่ีพระมหา- 
ปทุมกุมารบรรทม  ประสูติออกจากพระครรภของพระมารดา   ขณะนั้น  หญิง 
รับใชของพระนางรูวา     พระนางยังไมไดพระสติ    ก็เอาเลือดทาไมทอนหน่ึง 
แลววางไวใกล ๆ   แลวใหสัญญาณแกสตรีเหลาน้ัน       สตรีทัง้  ๕๐๐ คน   ก็รับ 
พระกุมารไปคนละองคสงไปสํานักชางกลึง  ใหนํากลองตลับมาใสพระกุมารท่ีแต 
ละคนรับไว  ใหบรรทมในกลองตลับนั้น     ตีตราขางนอกกลองวางไว. 
            ฝายพระนางปทุมวดี    รูสึกพระองคแลวรับ สั่งถามหญิงรับใชวา  ขา- 
คลอดแลวหรือแมคุณ   หญิงรับใชพูดตะคอกเอากะพระนางวา    พระแมเจาจะ  
ไดทารกมาแตไหนเลา    แลววางทอนไมทาเลือดไวเบื้องพระพักตรทูลวา    นี้  
ทารกที่ประสูติออกจากพระครรภของพระแมเจาละ  พระนางทอดพระเนตรเห็น 
ทอนไมนั้นก็ทรงโทมนัส     ใหผาทอนไมนั้นโดยเร็วแลวตรัสสั่งวา    เจาจงนํา 
ออกไป  ถาใครเห็นก็จะอายเขา  หญิงรับใชนั้นรับพระราชเสาวนียแลว   ทาํเปน 
เหมือนวาหวังดี   ก็ผาทอนไม  ใสเขาไปในเตาไฟ 
            ฝายพระราชาเสด็จกลับจากเมืองชายแดน   ทรงนับถือฤกษยาม   ตรัสสั่ง 
ใหจัดคายพักพลประทับอยูภายนอกพระนคร    ขณะนั้น     สตรีเหลาน้ันพากัน 
ออกไปรับเสด็จพระราชากราบทูลวา  ขาแตพระทูลกระหมอม   พระองคคงไม 
ทรงเชื่อพวกขาพระบาท   คําท่ีพวกขาพระบาทกราบทูล   เปนเหมือนมิใชเหตุ-  
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การณ ขอพระองคโปรดเรียกหญิงรับใชของพระมเหสีมาสอบถามสิเพคะ  พระ- 
เทวีของพระองคประสูติเปนทอนไม     พระราชาไมทันทรงสอบสวนเหตุการณ 
นั้น     เขาพระทัยวาผูนี้เห็นจะไมใชชาติมนุษยแน     จึงทรงขับไลพระนางออก 
ไปจากพระราชมณเฑียร       พรอมกับพระนางเสด็จออกจากพระราชมณเฑียร 
ดอกปทุมก็หายไป      แมแตพระฉวีวรรณแหงพระสรีระก็เผือดลงไป   พระนาง  
ลําพังพระองค     เสด็จดําเนินไประหวางถนน     ขณะน้ันหญิงวัยแกผูหน่ึงพบ 
พระนางก็เกิดรักประดุจวาลูกสาวคน       จึงถามวาลูกเอย       เจาจะไปไหนเลา 
พระนางตรัสตอบวา     ดฉัินเปนคนจรมากําลังเดินตรวจหาที่อยูจะ      หญิงแก 
กลาววามาที่นี้สิลูก   แลวพาพระนางไปท่ีอยู   จัดแจงอาหารเลี้ยง. 
            เมื่อพระนางประทับอยู  ณ  ทีน่ั้น  โดยทํานองนี้นั่นแล   สตรี  ๕๐๐  คน 
นั้น  กร็วมใจกันกราบทูลพระราชาวา  ขาแตพระทูลกระหมอม   เมื่อพระองค 
เสด็จพักคายอยู    ขาพระบาทมีความปรารถนาวา      เมื่อพระทูลกระหมอมของ 
พวกขาพระบาท     ชนะสงครามเสด็จกลับมา   พวกขาพระบาทจักทําพลีกรรม 
บวงสรวงเลนกีฬาทางน้ําถวายแกเทวดาแมพระคงคา        ขอพระทูลกระหมอม 
โปรดประกาศความขอน้ีดวยเพคะ    พระราชาทรงยินดีตามคําของสตรีเหลาน้ัน 
ไดเสด็จไปเพ่ือทรงเลนกีฬาทางน้ํา ณ แมพระคงคา   สตรีเหลาน้ันตางถือกลอง 
ตลับ  ที่แตละคนรับไวอยางปกปด   พากันไปยังแมน้ํา    คลมุผาไวเพ่ือปกปด 
กลองตลับเหลาน้ัน    กระโดดลงน้ําปลอยกลองตลับไป    กลองตลับแมเหลาน้ัน  
ไปพรอมกันคิดอยูที่ตาขายซ่ึงเขาคลี่ไวไดกระแสน้ําท้ังหมด  ตอนั้น  พวกราช- 
บุรุษ   ก็ยกตาขายข้ึน     เวลาท่ีพระราชาทรงกีฬาทางน้ําแลวเสด็จข้ึนจากน้ํา  ก ็
เห็นกลองตลับเหลาน้ัน  กน็ํามาเฝาพระราชา. 
            พระราชาทรงตรวจดูกลองตลับ   ตรัสถามวาพอเอย  อะไรอยูในกลอง 
ตลับ   กราบทูลวา    ไมทราบเกลา    พระเจาขา      ทาวเธอโปรดใหเปดกลอง  
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เหลาน้ันตรวจดู     ทรงใหเปดกลองตลับของพระมหาปทุมกุมารเปนกลองแรก 
ก็แตในวันที่เขาใหพระกุมารเหลาน้ันทุกพระองคบรรทมในกลองตลับ    น้ํานม 
ก็บังเกิดที่หัวพระองคุลี     เพราะบุญฤทธิ์   ทาวสักกเทวราช    โปรดใหจารึก 
พระอักษรไวภายในกลองตลับ    เพ่ือใหพระราชานั้นหมดสงสัยวา   พระกมุาร  
เหลาน้ัน     บังเกิดในพระครรภของพระนางปทุมวดีเปนพระราชโอรสของพระ- 
เจาพาราณสี     ครั้งน้ันสตรี   ๕๐๐  คน     เปนศัตรูของพระนางปทุมวดี    ใส 
พระกุมารเหลาน้ันลงในกลองตลับแลวโยนลงน้ํา   ขอพระราชาโปรดทรงทราบ 
เหตุการณนี้   พอเปดกลองตลับพระราชาทรงอานอักษรพบพระกุมาร   ทรงยก 
พระมหาปทุมกุมารข้ึน   รีบเรงเทียมรถ   ตรัสสั่งวาพวกเจาจงจัดมา   วันนี้   เรา 
จักเขาไปภายในพระนครทําใหสะใจสําหรับผูหญิงบางจําพวก        แลวเสด็จข้ึน 
พระมหาปราสาท    วางถุงทรัพยพันกหาปณะบนคอชาง    โปรดใหตีกลองรอง 
ปาวไปในพระนครวา  ผูใดพบพระนางปทุมวดี  ผูนั้นจงรับทรัพยพันกหาปณะ 
นี้ไป  
            พระนางปทุมวดี    สดับคําประกาศน้ันแลวไดใหสัญญาณแกมารดาวา 
แมจา   จงรับถุงทรัพยพันกหาปณะจากคอชางสิจะ      มารดากลาววา     แมรับ 
ทรัพยเชนนั้นไมไดดอกจะ   แมมารดาเม่ือถูกพระนางบอกครั้งท่ีสองครั้งที่สาม 
จึงถามวาลูกเอย   แมจะพูดวาอยางไรเลาจึงจะรับทรัพยได    พระนางจึงตรัสวา 
ลูกสาวฉันเขาพบพระนางปทุมวดีจะ  แลวรับเอา  มารดาคิดวา  เรื่องน้ันจะจริง 
หรือไมก็ชางเถิด   แลวก็ไปรับเอาถุงทรัพยพันกหาปณะ  ครั้งน้ัน  ผูคนทั้งหลาย 
ถามนางวา    แมพบพระนางปทุมวดีหรือจะแม    นางกลาววาฉันไมพบดอกจะ 
ลูกสาวฉันเขาวาเขาพบจะ  ผูคนเหลาน้ันถามวา  ก็ลกูสาวของแมอยูที่ไหนเลาแม 
แลวก็ไปกับนาง   จําพระนางปทุมปวดีได    ก็หมอบลงแทบเทาท้ังสอง    เวลา 
นั้น  นางรูวา  ผูนี้คือพระนางปทุมวดีเทวี    จึงกลาววา     ขอท่ีพระมเหสีของ  
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พระราชาเชนนี้   อยูปราศจากอารักขาเห็นปานน้ีเปนกรรมท่ีทาํอยางหนักสําหรับ 
สตรีหนอ  
            ราชบุรุษแมเหลาน้ัน   ใหทําความสะอาดท่ีประทับอยูของพระนางปทุม- 
วดีแลว   ลอมไวดวยมาน    ต้ังกองอารักขาไวที่ประตู    กลับไปกราบทูลพระ- 
ราชา  พระราชาทรงสงพระวอทองไป    พระนางปทุมวดีรับสั่งวา    หมอมฉัน 
จักไมไปโดยวิธีอยางนี้   ขอไดทรงโปรดใหลาดเครื่องอันวิจิตรดวยผาเปลือกไม 
อยางดี   ในระหวางต้ังแตที่อยูของหมอมฉันไปจนถึงกรุงราชคฤห  ใหคิดเพดาน 
ผาอันวิจิตรดวยดาวทองไวขางบน  เม่ือเครื่องอลังการทุกอยางที่โปรดสงมาเพ่ือ 
ประดับ   ประดับตกแตงแลว    หมอมฉันจักเดินไปดวยเทา    ชาวพระนครจัก 
เห็นสมบัติของหมอมฉัน   ดวยวิธีอยางนี้.    พระราชารับสั่งวาพวกเจาจงทําให 
ตองพระทัยของพระนางปทุมวดีเถิด. 
            ลําดับนั้น       พระนางปทุมวดีทรงประดับเครื่องประดับทุกอยางแลว 
ทรงพระดําริจักเสด็จไปพระราชนิเวศน   ก็เริ่มเดินทาง.  ครั้งน้ัน  ดอกปทุมทั้ง  
หลายก็ผุดชําแรกเครื่องลาดอันวิจิตรดวยผาเปลือกไมอยางดี   ในที่ ๆ พระนาง 
ยางพระบาทเหยียบไป ๆ  พระนางครั้นทรงแสดงสมบัติของพระองคแกมหาชน 
แลวก็เสด็จข้ึนพระราชนิเวศน  ใหพระราชทานเคร่ืองลาดอันวิจิตรดวยผาเหลา 
นั้นทั้งหมดแกหญิงแกนั้นเปนคาเลี้ยงดู. 
            ฝายพระราชา  รบัสั่งใหเรียกสตรี  ๕๐๐ คนน้ันมาแลวตรัสวา  ดูกอน 
พระเทวี เราใหผูหญิงเหลาน้ันเปนทาสีของเจา  พระนางทูลวา  ดีละเพคะทูลกระ- 
หมอม  ขอไดโปรดใหประกาศไปท่ัวพระนครวา    พระราชทานหญิงเหลานี้ให 
เปนสิทธิ์แกหมอมฉันแลว     พระราชาก็ใหตีกลองปาวประกาศวา   หญิง  ๕๐๐ 
คนที่เปนศัตรูของพระนางปทุมวดี     เราไดมอบใหเปนทาสีของพระนางแลว 
พระนางทรงทราบวา  ทั่วพระนครตางกําหนดรูวา    หญิงเหลาน้ันเปนทาสีกัน  
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แลว   จึงกราบทูลถามพระราชาวา    ทูลกระหมอมเพคะ    หมอมฉันจะทําทาสี 
ของหมอมฉันใหเปนไทแกตัวไดไหมเพคะ.  รับสั่งวา เทวี  เจาปรารถนาก็ไดสิ. 
จึงทูลวา  เมื่อเปนดังน้ัน   ขอไดโปรดใหตีกลองปาวประกาศอีกวาหญิง  ๕๐๐  คน 
ที่ทรงใหตีกลองปาวประกาศพระราชทานใหเปนทาสีของปทุมวดี   ไดทรงทําให 
เปนไทหมดทุกคนแลว  เมื่อพระราชาทรงทําหญิงเหลาน้ันใหเปนไทแลว  พระ-  
นางก็ทรงมอบพระราชโอรส ๔๙๙ พระองคไวในมือสตรีเหลาน้ัน         เพ่ือให 
เลี้ยงดู   พระมหาปทุมราชกุมารพระองคเดียว  ทรงรับเลี้ยงดูดวยพระองคเอง- 
            อยูตอมา   เมื่อพระราชกุมารเหลาน้ัน  ถึงวัยเลน  พระราชาก็โปรดให 
สรางสถานท่ีเลนนานาชนิดไวในพระราชอุทยาน      คราวมีพระชันษาได ๑๖ 
พรรษา  พระราชกุมารเหลาน้ัน    ทุกพระองคพรอมพระทัยกัน    ทรงเลนใน 
สระมงคลโบกขรณีที่ดาดาษดวยดอกปทุมในพระราชอุทยาน ทอดพระเนตรเห็น 
ดอกปทุมใหมบานและดอกปทุมเการวงหลนจากข้ัว  ทรงดําริวา  ชราเห็นปานน้ี  
ยังมาถึงอนุปาทินนกสังขารท่ีไมมีวิญญาณครองนี้หนอ จะปวยกลาวไปไยวาชรา 
จะไมมาถึงสรีระของพวกเราเลา   แมสรีระนี้ก็คงจักมีคติอยางนี้เหมือนกัน   ทรง 
ยึดถือใหเปนอารมณแลว   ก็บังเกิดพระปจเจกโพธิญาณทุกพระองค   เสด็จลุก 
ข้ึนประทับนั่งขัดสมาธิ ณ กลีบดอกปทุมทั้งหลาย. 
            ลําดับนั้น  พวกราชบุรุษท่ีตามเสด็จไปกับพระราชกุมารเหลาน้ัน    รูวา 
วันเวลาลวงไปมากแลวจึงทูลวา พระลูกเจาพระเจาขา  ขอทรงโปรดทราบเวลาของ 
พระองคเถิด.    พระราชกมุารเหลาน้ันก็ทรงนิ่ง.   พวกราชบุรุษจึงไปกราบทูล 
พระราชาวา  ขาแตสมมติเทพ   พระราชกุมารท้ังหลาย    ประทับนั่งเหนือกลีบ 
ปทุมทั้งหลาย      เมื่อพวกขาพระบาททูลก็ไมยอมเปลงพระวาจาเลยพระเจาขา. 
พระราชารับสั่งวา   พวกเจาจงใหพระราชกุมารเหลาน้ันประทับนั่งตามความพอ 
พระทัยเถิด.  พระราชกุมารเหลาน้ัน   ไดรับอารักขาตลอดคืนยังรุง  จนอรุณข้ึน  
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ก็ยังคงประทับนั่งเหนือกลีบดอกปทุมอยูอยางนั้น. พวกราชบุรษุเขาเฝาวันรุงข้ึน 
ทูลวา    ขาแตเทวะ      ขอโปรดทรงทราบเวลาเถิด     พระเจาขา.     รับสั่งวา 
พวกเราไมไดเปนเทวะ    พวกเราชื่อวาพระปจเจกพุทธเจาตางหากเลา.    พวก 
ราชบุรุษทูลวา  ขาแตพระลูกเจา  พระองคตรัสคําหนัก ธรรมดาวา พระปจเจก. 
พุทธเจาไมเปนอยางพระองคดอก  พระเจาขา   พระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ันตอง 
ทรงผมและหนวด ๒ องคุลี ทรงบริขาร ๘ สวมอยูที่พระกายสิพระเจาขา.  พระ- 
ราชกุมารเหลาน้ันทรงลูบพระเศียรดวยพระหัตถเบื้องขวา   ทนัใดนั้นเอง  เพศ  
คฤหัสถก็หายไป  บริขาร ๘   ก็สวมท่ีพระกาย   ตอน้ันก็เหาะไปยังเง้ือมเขาช่ือ 
นันทมูลกะทั้งท่ีมหาชนเห็น ๆ อยูนั่นเอง. 
            ฝายพระนางปทุมวดีเทวี   ทรงโศกเศราพระทัยวา    เรามีบุตรมาก   ก ็
กลายเปนคนไรบุตรไปเสียแลว     ดวยความเศราโศกนั้นเอง      ก็เสด็จทิวงคต 
ไปบังเกิดในสถานท่ีของคนทํางานดวยมือตนเองเล้ียงชีพ   ในหมูบานใกลประตู 
กรุงราชคฤห    ตอมามีสามี    วันหน่ึงนําขาวยาคูไปนาเพื่อใหสามี    เห็นพระ- 
ปจเจกพุทธเจา  ๘  องค   ในจํานวนบุตรของตนเหลาน้ันเอง   กาํลังเหาะมาเวลา 
ภิกษาจาร   จึงรีบรุดไปบอกสามีวา    นายเจาขา    ดูพระปจเจกพุทธเจาสิ   เรา 
นิมนตทานมาฉันเถิด    สามีกลาววา  ธรรมดานกสมณะเหลานั้น   ยอมสัญจรไป 
อยางนี้    แมในที่อ่ืน.     นกสมณะเหลาน้ัน  ไมใชพระปจเจกพุทธเจาดอกจะ. 
พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น  กล็งมาในท่ีไมไกล   จากท่ีคนทั้งสองกําลังพูดกัน. 
หญิงคนน้ันก็ถวายโภชนะคือ     ขาวสวยและกับสวนของตนในวันนั้นแดพระ- 
ปจเจกพุทธเจาเหลาน้ันแลวนิมนตวา    พรุงน้ีขอทานท้ัง ๘  องค     โปรดรบั 
ภิกษาหารของขาพเจานะเจาคะ.    พระปจเจกพุทธเจากลาววา    ดลีะ    ทาน 
อุบาสิกา,  สักการะของทาน  ก็จงมีเทาวันนี้   อาสนะก็จงมีไว ๘ ที่     แตทาน 
เห็นพระปจเจกพุทธเจาอ่ืน ๆ   มาก      ก็พึงทําจิตใจของทานใหเลื่อมใสไวนะ.  
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วันรุงข้ึน     หญิงคนน้ันก็ปูอาสนะไว ๘ ที ่    จัดแจงเครื่องสักการสัมมานะไว 
สําหรับพระปจเจกพุทธเจา  ๘ องคแลวก็นั่งคอย.  
            พระปจเจกพุทธเจาท่ีไดรับนิมนต    ก็ใหสัญญาแกพระปจเจกพุทธเจา 
อ่ืนๆ วา  ทานผูนิรทุกขทั้งหลาย  วันนี้   ทานท้ังหลายอยาไปท่ีอ่ืน    ทั้งหมด 
จงชวยกันทําการสงเคราะหมารดาของทานเถิด      พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น 
ฟงคําของพระปจเจกพุทธเจา  ๘  องคนั้นแลวรวมใจกันทุกองค       เหาะไป  
ปรากฏองคอยูใกลประตูเรือนของมารดา      แมนางเห็นพระปจเจกพุทธเจามาก 
องค    ก็ไมหว่ันไหว     เพราะไดสัญญามากอนแลว     ก็นิมนตพระปจเจก- 
พุทธเจาเหลาน้ันทุกองคเขาไปยังเรือนใหนั่งเหนืออาสนะ       เมื่อพระปจเจก- 
พุทธเจาเหลาน้ันนั่งตามลําดับ   องคที่ ๙  ก็เนรมิตอีก ๘ อาสนะ     ตนเองก็นั่ง 
อาสนะใกล  เรือนก็ขยายออกไปเทากับจํานวนอาสนะที่เพ่ิมข้ึน  เมื่อพระปจเจก- 
พุทธเจาท้ังหมดนั่งเรียบรอยแลวอยางนี้      หญิงน้ันก็ถวายสักการะที่ตนจัดแจง 
สําหรับพระปจเจกพุทธเจา  ๘   องค      จนเพียงพอแกพระปจเจกพุทธเจา   ๕๐๐ 
องค     แลวนําดอกอุบลขาบ ๘  กํา   มาวางไวแทบเทาพระปจเจกพุทธเจาที่ตน 
นิมนตมาเทานั้น  กลาวทําความปรารถนาวา  พระคุณเจาขา    ขอวรรณะแหง 
สรีระของขาพเจา  จงเปนเหมือนวรรณะขางในของดอกอุบลขาบเหลาน้ี  ในสถาน 
ที่ขาพเจาเกิดแลวเกิดเลาดวยนะเจาคะ     พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย     กระทาํ 
อนุโมทนาแกมารดาแลว   ก็พากันไปยังภูเขาคันธมาทน. 
            แมนางก็กระทํากุศลจนตลอดชีวิต      จุติจากมนุษยโลกแลวก็บังเกิดใน 
เทวโลก   ในพุทธุปบาทกาลน้ีก็ถือปฏสินธิในสกุลเศรษฐี   กรุงสาวัตถี    บิดา 
มารดาก็ต้ังชื่อของนางวา  อุบลวรรณา  เพราะมีผิวพรรณเสมอดวยวรรณะของ 
ดอกอุบลขาบ สมัยนั้น  เวลาท่ีนางเติบโตเปนสาวแลว  พระราชทั้งหลายท่ัวชมพู  
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ทวีปพากันสงทูตไปยังสํานักเศรษฐีวา  ขอจงใหธิดาแกเราเถิด   พระราชาผูชื่อ 
วาไมสงทูตไปไมมีเลย  ดงัน้ันเศรษฐีจึงคิดวา  เราไมอาจจะยึดเหนี่ยวนํ้าพระทัย 
ของพระราชาไดทั้งหมด   แตจําเราจักทําอุบายอยางหน่ึงดังน้ีแลว    จึงเรียกธิดา 
มาถามวา  ลูกเอย  บวชเสียไดไหมลูก  คําของบิดาไดเปนประหน่ึงนํ้ามันที่เค่ียว 
แลวรอยครั้ง   รดลงท่ีศรษีะ   เพราะนางมีภพสุดทายแลว     เพราะฉะน้ันนางจึง 
ตอบบิดาวา  ลูกจักบวชจะพอจา.   เศรษฐีนั้นก็ทําสักการะแกนาง   นําไปสํานัก 
ภิกษุณีแลวใหบวช  เมื่อนางบวชไดไมนานนัก   วาระตามกาล  [เวร]   ในโรง 
อุโบสถก็มาถึง  นางจุดประทีปแลวกวาดโรงอุโบสถยืนถือนิมติแหงเปลวประทีป  
ตรวจดูบอย ๆ  ก็ทําฌานท่ีมีเตโชกสิณเปนอารมณใหบังเกิด     กระทําฌานน้ัน 
นั่นแลใหเปนบาท    ก็บรรลุพระอรหัต    แมอภิญญาและปฏสิัมภิทา   ก็สาํเร็จ 
พรอมกับพระอรหัตผลน่ันแล. 
            ดวยเหตุนั้น    ทานจึงกลาวไวในคัมภีรอปทาน๑  วา 
                    พระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ  ผูทรงถึงฝง 
          แหงธรรมท้ังปวง  ผูเปนผูนํา  ทรงอุบัติในแสนกัปนับ 
          แตกัปนี้ไป. 
                ครัง้น้ัน  ขาพเจาเกิดในสกุลเศรษฐีที่รุงโรจนดวย 
          รัตนะนานาชนิด  ณ  กรุงหังสวดีเปยมดวยความสุข 
          เปนอนัมาก. 
                ขาพเจาเขาเฝาพระมหาวีระพระองคนั้น      ฟง 
          พระธรรมเทศนา  เพราะเหตุนั้น     ขาพเจาจึงเกิดความ 
          เลื่อมใสถึงพระชินพุทธเจาเปนสรณะ. 
๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๕๙ อุบลวรรณาเถรีอุปทาน  
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                 พระผูมีพระภาคเจา  ผูนํา  ทรงยกยองภิกษุณีผูมี  
        ความละอาย ผูคงท่ี ฉลาดในสมาธิและฌานวาเปนเลิศ 
        ของเหลาภิกษุณีผูมฤีทธิ์.  
               ครัง้น้ัน   ขาพระองคมีจิตยินดีตาม    จํานงหวัง 
        ตําแหนงน้ัน    จึงนิมนตพระทศพลผูนําโลก  พรอมทั้ง  
        พระสงฆใหเสวย  ๗  วัน  ถวายจีวรแดพระศาสดา  ถือ 
        พวงมาลัย  ๗   พวง    มีกลิ่นเหมอืนดอกอุบล    วางไว 
        แทบเบือ้งพระบาทพระศาสดา  บูชาพระญาณ  หมอบ 
        ดวยเศียรเกลาลงท่ีพระบาท  ไดกราบทูลคําน้ีวา 
               ขาแตพระมหาวีระมุนีผูนํา  ภิกษุณีเชนใด  ทรง 
        ยกยองแลว  ในกัปท่ี  ๘  นบัแตกัปนี้ไป     ขาพระองค  
        จักเปนภิกษุณีเชนนัน้  ถาความปรารถนาสําเร็จ. 
               ครัง้น้ัน  พระศาสดาตรัสกะขาพระองควา  ดูกอน 
        แมนาง    เจาเปนคนประเสริฐ     ในอนาคตกาลจะได 
        มโนรถความปรารถนานั้น. 
               แสนกัปนับแตกัปนี้ไป  พระพุทธเจาพระนามวา 
        โคดมโดยพระโคตร    ทรงสมภพในราชสกุลพระเจา- 
        โอกกากราช  จักเปนศาสดาในโลก. 
               เจาจะมีรูปสวย มียศ มีนามวาอุบลวรรณา   จักเปน 
        ทายาทในธรรมของพระองค    เปนโอรสถูกเนรมิตโดย 
        ธรรม  จักเปนผูชํานาญในอภิญญา   กระทําตามคําสอน 
        ของพระศาสดา   สิน้อาสวะทุกอยาง     จักเปนสาวิกา 
        ของพระศาสดา.  
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                  ครั้งน้ัน     ขาพระองคมีจิตยินดี     มีจติประกอบ 
        ดวยเมตตา  บํารุงพระชินพุทธเจาผูนําโลก   พรอมทั้ง 
        พระสงฆจนตลอดชีวิต.  
                ดวยกรรมที่ทํามาดีนั้น และดวยการต้ังใจไวชอบ 
        ขาพระองคละกายมนุษยแลวก็ไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส 
        จุติจากนั้นแลวขาพระองคก็เกิดในหมูมนษุย     ไดถวาย 
        บณิฑบาตที่ปดดวยดอกปทุม  แกพระปจเจกพุทธเจา. 
                ในกัปท่ี  ๙๑ นบัแตกัปนี้ไป  พระพุทธเจา  พระ- 
        นามวาวิปสสี   ผูนํา   ผูมีพระเนตรงาม   ผูมพีระจักษ ุ
        ในธรรมท้ังปวง  ทรงอุบัติ. 
                ครัง้น้ัน    ขาพระองคเปนธิดาเศรษฐีในกรุงพา- 
        ราณส ี ราชธานีแหงแควนกาสี  นิมนตพระสัมพุทธเจา 
        ผูนําโลกพรอมท้ังพระสงฆถวายมหาทาน   บชูาพระผู 
        นําพิเศษดวยดอกอุบล      ไดปรารถนาความงามแหง 
        ผิวพรรณดวยใจ. 
                ในภัทรกัปน้ี    พระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ 
        เปนพราหมณมียศมาก    เปนยอดของศาสดาท้ังหลาย 
        อบุัติแลว. 
                ครัง้น้ัน  พระเจากาสี   พระนามวากิกิ  เปนจอม 
        นรชน  ในกรุงพาราณสีราชธานีแหงแควนกาสี    ทรง 
        เปนอุปฐากบํารุงพระกัสสปพุทธเจา    ผูทรงแสวงคุณ 
        ยิ่งใหญ.  
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                   ขาพระองคเปนราชธิดาองคที่สองของพระเจา 
        กิกินั้น  พระนามวาสมณคุตตา   ฟงธรรมของพระชิน- 
        พุทธเจาผูเลิศแลว   ชอบพระทัยการบรรพชา  แตพระ- 
        ชนกของพวกขาพระองคไมทรงอนุญาต  ครั้งน้ัน  พวก 
        ขาพระองค    อยูแตในพระราชมณเฑียร  ไมเกียจคราน 
        ทองเท่ียวอยูถึงสองหมื่นป.  
                พระราชธิดา  ทรงเขาอยูโกมาริพรหมจรรย  [ไม 
        มีพระสวามี]   เสวยสุข    ยินดีเนืองนิตยในการบํารุง 
        พระพทุธเจา    ทรงมีมุทิตาจิต   พระธิดา   ๗  พระองค 
        คือ  สมณี   สมณคุตตา  ภิกขุน ี  ภิกขุทาสิกา    ธมัมา 
        สุธมัมา  สังฆทาสิกา  ครบ  ๗   ปจจุบันคือขาพระองค 
        [อุบลวรรณา]  เขมาผูมีปญญา   ปฏาจารา   กณุฑลา 
        [กุณฑลเกสา]  กีสาโคตมี   ธัมมทินนา  วิสาขาครบ  ๗. 
                        ดวยกรรมที่ทํามาดีเหลาน้ัน     และดวยการต้ังใจ 
        ไวชอบ      ขาพระองคละกายมนุษยแลวก็ไปสูสวรรค 
        ชั้นดาวดึงส   จุติจากนั้นแลวขาพระองคก็เกิดในสกุล 
        ใหญในหมูมนษุย   ไดถวายผาอยางดีเน้ือเกลี้ยงสีเหลือง 
        แดพระอรหันต. 
                ขาพระองคจุติจากนั้นแลว ก็เกิดในสกุลพราหมณ 
        กรุงอรฏิฐบุร ี  เปนธิดาของติริฏิวัจฉพราหมณ  ชื่อวา 
        อมุมาทันตี  งามจับใจ   จุติจากนั้นแลว    ขาพระองค  
        เกิดในสกุลหนึ่งในชนบท  เฝาไรขาวสาลี    ซึง่ไมกวาง 
        นัก   ครัง้น้ัน  ขาพระองคพบพระปจเจกพุทธเจาก็ถวาย 
          



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 332 

        ขาวตอก  ๕๐๐  ดอก    ซึ่งปดดวยปทุม  ปรารถนาบุตร 
        ๕๐๐  คน   แมบุตรเหลาน้ันก็ปรารถนา     ขาพระองค  
        ครั้นถวายของอรอย  ๆ แกพระปจเจกพุทธเจาแลว   จุติ 
        จากนั้น   ก็ไปเกิดในดอกปทุมขนาดใหญในปาไดเปน 
        พระมเหสีของพระเจากาสี    อันมหาชนสักการะบูชา 
        แลว   ใหกําเนิดพระราชโอรส  ๕๐๐  พระองค. 
               คราวท่ีพระราชโอรสเหลาน้ัน   เจริญพระชันษา  
        แลว ทรงเปนกีฬาในน้ํา  ทรงเห็นดอกปทุมมีกลีบหลน 
        ก็ไดเปนพระปจเจกพุทธเจา. 
               ขาพระองคนั้น     ตองพลัดพรากจากพระโอรส 
        เปลาน้ัน      ซึ่งเปนพระปจเจกพุทธเจา  [สุตวีระ]   ก ็
        เศราโศก   จุติแลว    ก็ไปเกิดในหมูบานใกลขางภูเขา 
        อิสิคิล.ิ 
               เมือ่ใด    พระสตุพุทธะท้ังหลายรับขาวยาคูของ 
        พวกบตุรและแมของตนเองแลวไป      ขาพระองคพบ 
        พระปจเจกพุทธเจา ๘  องค  เขาบานเพ่ือบิณฑบาต ก ็
        รําลึกถึงบุตรท้ังหลาย  เมื่อนั้น   ทอน้ํามันของขาพระ- 
        องคก็คัด   เพราะความรักบุตร. 
               แตนั้น     ขาพระองคเลื่อมใสแลวก็ไดถวายขาว 
        ยาคู    แกพระสุตพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจาเหลา 
        นั้น  ดวยมือตนเอง.  
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                   ขาพระองคจุติจากนั้นแลว     ก็มาถึงนันทนวัน 
        อุทยานสวรรคชั้นไตรทศ  [ดาวดึงส]   ขาแตพระมหา 
        วีระ ขาพระองคเสวยสุขและทุกข  ทองเท่ียวไปในภพ 
        นอยใหญ  ยอมสละชีวิต  ก็เพ่ือประโยชนของพระองค. 
                 ขาแตพระมหาวีระ  ผูมีปญญา   ผูทรงความรุง- 
        โรจน    ขาพระองคเปนธิดาของพระองค    กรรมที่ทํา 
        ยากเปนอันมาก   และกรรมที่ทาํไดแสนยาก    ขาพระ- 
        องคก็ทรงทําแลว.  
                 พระราหุลและขาพระองคเกิดในสมภพเดียวกัน 
        มีใจประกอบดวยสมานฉันทตลอดหลายรอยชาติเปน 
        อันมาก     บังเกิดรวมกัน     และแมแตชาติเดียวกัน 
        เมื่อถึงภพสุดทาย    แมเราท้ังสองก็มีสมภพตางกัน   
                 ขาแตพระมหามุนี       พระองคทรงชี้แจงความ 
        ประชมุของพระชินพุทธเจาผูเลิศพระองคกอน ๆ ทรง 
        ชี้แจงกศุลบารมีเปนอันมากของขาพระองค       ก็เพ่ือ 
        ประโยชนของพระองค  
                 ขาแตพระมหามุนี  กุศลกรรมอันใด   ขาพระองค 
        บําเพ็ญแลว     ขอโปรดทรงระลึกถึงกุศลธรรมอันนั้น 
        งดเวนอภัพพฐาน  หามกันอนาจารได     ขาแตพระมหา 
        วีระ     ขาพระองคยอมสละชีวิตก็เพ่ือประโยชนของ 
        พระองค   ทุกขมมีากอยาง    และสมบัติก็มมีากอยาง 
        อยางน้ี.  
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                 เมื่อถึงภพสุดทาย   ขาพระองคเกิดในสกุลเศรษฐี   
        ทรัพยมาก   ประสบสุข    ที่จัดไวเสร็จแลวอยางน้ัน  
        รุงโรจนดวยรัตนะนานาชนิด   มั่งค่ังดวยกามสมบัติทุก 
        อยาง  ในกรุงสาวัตถี.  
               ขาพระองค   พรั่งพรอมดวยความงดงามแหงรูป 
        ไดรับยกยองในตระกูลท้ังหลาย    อันมหาชนสักการะ 
        บชูา  นบัถือและยําเกรงแลว. 
               ขาพระองค   ล้าํคนท้ังหลายดวยความงามแหง 
        รูปและสิริ   อันบุตรเศรษฐีหลายรอยปรารถนาอยากได. 
               ขาพระองคละเรือนบวชไมมีเรือนยังไมทันถึง 
        ครึ่งเดือน  กบ็รรล ุ สัจจะ ๔. 
               ขาพระองคจักเนรมิตรถเทียมมา  ๔  ตัว ดวยฤทธิ์ 
        มาถวายบังคมพระยุคลบาทของพระพุทธเจา   ผูเปนที ่
        พ่ึงของโลก  เปนผูมสีิริ. 
               ขาพระองคเปนผูชํานาญในฤทธิ์   ในทิพโสต  
        ขาแตพระมหามุนี    ขาพระองคชํานาญเจโตปริยญาณ. 
               ขาพระองครูปุพเพนิวาสญาณ    ชําระทพิยจักษุ 
        สิ้นอาสวะทุกอยาง  บัดน้ี   ไมมีการเกิดอีก. 
               ญาณในอรรถ   ธรรม นิรุตติ   และปฏิภาณของ 
        ขาพระองคบริสุทธิ์ไรมลทิน      เพราะอานุภาพของ 
        พระผูทรงแสวงคุณอันยิ่งใหญ. 
               ชั่วขณะ     ชนจาํนวนนับพัน    ก็นอมเอาจีวร 
        บณิฑบาต  คิลานปจจัยและเสนาสนะ  เขามาโดยรอบ.  
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                   พระชินพุทธเจา   ทรงยินดีในคุณขอนัน้    ทรง 
         เปนผูนําพิเศษในบริษัทท้ังหลาย  ทรงสถาปนาขาพระ- 
         องคไวในตําแหนงเอตทัคคะวา       เปนเลิศของเหลา 
         ภิกษุณผูีมีฤทธิ์ทั้งหลาย. 
                พระศาสดาขาพระองคก็ปรนนิบัติแลว  คําสอน 
         ของพระพุทธเจา  ขาพระองคก็กระทําเสร็จแลว  
                ภาระหนัก    ขาพระองคก็ปลงลงแลว    ตัณหาที่ 
         นําไปในภพ  ขาพระองคก็ถอนเสียแลว. 
                ขาพระองคออกจากเรือนบวชไมมีเรือน  เพ่ือ 
         ประโยชนอันใด   ประโยชนอันนั้น    ธรรมเปนที่สิ้น 
         สังโยชนทุกอยาง  ขาพระองคก็บรรลุตามลําดับแลว. 
                กิเลสท้ังหลาย     ขาพระองคก็เผาเสียแลว  ฯลฯ  
         คําสอนของพระพุทธเจา      ขาพระองคก็กระทําเสร็จ 
         แลว. 
            ก็พระเถรีรูปนี้    คราวใด    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปยังโคนตน 
มะมวงของนายคัณฑะ    เพ่ือทรงกระทํายมกปาฏิหาริย    ใกลประตูกรุงสาวัตถี 
คราวนั้น   ก็เขาเผาพระศาสดา  ถวายบังคมแลว ก็กราบทูลอยางนี้วา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  ขาพระองคจักกระทําปาฏิหาริย  ผิวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต 
แลวบันลือสีหนาท. 
            พระศาสดาทรงทําเหตุนั้นใหเปนอัตถุปปตติ    เหตุเกิดเรื่อง   ประทับ 
นั่งทามกลางบริษัทพระอริยะ  ณ พระเชตวันวิหาร   ทรงสถาปนาพระภิกษุณีทั้ง 
หลายไวในตําแหนงเอตทัคคะตามลําดับ      จึงทรงสถาปนาพระเถรีรูปนี้ไวใน 
ตําแหนงเอตทัคคะ    เปนเลิศของเหลาภิกษุณีผูมีฤทธิ์     พระอุบลวรรณาเถรี  
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นั้น    ยับยั้งอยูดวยสุขในฌาน    สุขในผล  และสุขในพระนิพพาน    วันหนึ่ง 
พิจารณาถึงโทษ    ความทราม    และความเศราหมองของกามท้ังหลาย    เมื่อ 
กลาวย้ําคาถาที่พระเถรีเกิดความสลดใจ   เฉพาะการอยูรวมสามี  ระหวางมารดา 
กับธิดาท่ีกลาวไวแลว    แกทานพระคงคาตีริยเถระ    จึงไดกลาวคาถา ๓ คาถา 
นี้วา 
                     เราท้ังสองคือมารดาและธิดาเปนหญิงรวนสามี  
          กัน   เรานั้นมีความสลดใจ  ขนลุก  ที่ไมเคยมี. 
                 นาตําหนิจริง ๆ ฉานทั้งหลาย   ไมสะอาด  กลิ่น 
          เหม็น    มีหนามมาก    ที่เราท้ังสองคือมารดากับธิดา 
          เปนภริยารวม  (สามี)  กัน. 
                 เราน้ัน   เห็นโทษในกามท้ังหลาย  เห็นเนกขัมมะ 
          การบวชเปนทางเกษมปลอดโปรง     จึงออกจากเรือน 
          บวชไมมีเรือน. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อุโภ  มาตา  จ  ธีตา  จ   มย  อาสุ  
สปตฺติโย   ความวา   เราทั้งสองคือมารดาและธิดา   ไดเปนหญงิรวมสามีกัน 
และกัน. 
            เลากนัวา  ภริยาของพอคาคนหนึ่ง     ในกรุงสาวัตถีต้ังครรภข้ึนมาใน 
เวลาใกลรุง   นางก็ไมรูเรื่องการต้ังครรภนั้น.  พอสวาง   พอคาก็บรรทุกสนิคา 
ลงในเกวียนเดินทางมุงไปกรุงราชคฤห    เมื่อเวลาลวงไป   ครรภของนางก็เติบ 
โต    จนแกเต็มที่.   ครั้งน้ัน    แมผัวพูดกะนางวา    ลูกชายเราก็จากไปเสียนาน 
และเจาก็มีครรภ   เจาไปทําชั่วมาหรือ.   นางก็กลาววา    นอกจากลูกชายของแม 
ขาพเจาก็ไมรูจักชายอ่ืน.  แมผัวฟงนางแลวไมเชื่อ   จึงขับไลนางออกไปจากเรือน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 337 

นางก็ไปตามหาสามี   ไปถึงกรุงราชคฤหตามลําดับ   ขณะนั้น   ลมกัมมัชวาตก็ 
ปนปวน   นางก็เขาไปยังศาลาหลังหนึ่งใกล ๆ ทางแลวก็คลอดลูก   นางคลอด 
ลูกชายคลายรูปทอง   ใหนอนบนศาลาอนาถา   แลวออกไปหานํ้าขางนอกศาลา 
ขณะนั้นนายกองเกวียนคนหนึ่ง  เปนคนไมมีลูกเดินมาทางนั้น   คิดวาทารกของ 
หญิงไมมีสามี   จักเปนลูกของเรา  จึงเอาทารกนั้นมอบไวในมือนางนม  ตอมา 
มารดาของทารกน้ัน   ทํากิจเรื่องน้ําแลว  กลับมาไมเห็นลูกก็เศราโศกคร่ําครวญ 
ไมเขาไปกรุงราชคฤหแตเดินทางตอไป  หัวหนาโจรคนหน่ึง  พบนางในระหวาง  
ทางเกิดจิตปฏิพัทธ   จึงเอานางทําเปนภริยาของตน  นางอยูในเรือนโจรน้ัน  ก ็
คลอดลูกหญงิออกมาคนหนึ่ง    วันหนึ่ง    นางยืนอุมลูกหญิงอยูทะเลาะกับสามี  
ก็โยนลูกลงบนเตียง   ศีรษะของเด็กหญิงแตกหนอยหนึ่ง ตอน้ัน   นางกลัวสามี 
ก็กลับไปกรงุราชคฤหทองเท่ียวไปตามอําเภอใจ   ลูกชายของนางโตเปนหนุมไม 
รูวาเปนมารดา   ก็เอามารดาเปนภริยาของตน. 
            ตอมา   เขาไมรูวาลูกสาวหัวหนาโจรน้ันเปนนองสาว   ก็แตงงานนํามา 
เรือน  เขานํามารดาและนองสาวมาเปนภริยาของตนอยูกันมาอยางน้ี   ดวยเหตุนั้น 
คนแมทั้งสองน้ันจึงอยูกันอยางพรอมเพรียง   ตอมาวันหน่ึง    มารดาแกมวยผม 
ของลูกสาวหาเหาเห็นแผลเปนที่ศีรษะ       คิดวาหญิงคนน้ีคงเปนลูกสาวเราแน 
แลวก็ถาม    เกิดความสลดใจจึงไปสํานักภิกษุณีแลวบวช     กระทํากิจเบ้ืองตน 
เสร็จแลว    อยูอยางสงัด    พิจารณาทบทวนถึงการปฏิบัติแตกอนของตน  ก็ได 
กลาวคาถาวา  อุโภ    มาตา  จ   ธีตา  จ   เปนตน    ก็พระเถรีนี ้  กลาวย้ําคาถา 
ที่หญิงน้ันกลาวไวแลวเหลาน้ัน      โดยเห็นโทษในกามท้ังหลาย     จึงกลาววา 
อุโภ  มาตา จ  ธีตา  จ  เปนอาทิ.  ดวยเหตุนั้น  ขาพเจาจึงกลาววา พระเถรี 
นั้น    ยับยั้งอยูดวยสุขในฌาน    สุขในผลและสุขในพระนิพพาน    จึงไดกลาว 
สามคาถาเหลาน้ี  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อสุจี   ไดแก  ชื่อวา  อสุจี   เพราะกิเลส  
และของไมสะอาดไหลออก.  บทวา  ทุคฺคนฺธา  ไดแก  กลิ่นเนา  เพราะกลิ่น 
เหม็นคลุงไป.     บทวา   พหุกณฺฏถา   ไดแก    ชื่อวา    มกีิเลสดุจหนาม 
มากอยาง       เพราะอรรถวาท่ิมแทงสุจริต       โดยเปนขาศึก    จริงอยางนั้น  
กิเลสเหลาน้ัน   ทานกลาววา   กามท้ังหลายเปรียบดวยหอกและหลาว.    บทวา  
ยตฺถ   ไดแก  ในกามเหลาใดท่ีบุคคลพึงบริโภค.   บทวา   สหภรยิา  ไดแก 
เปนภริยาเสมอกัน   อธิบายวารวมสามีเดียวกัน.    สองคาถาวา   ปฺพฺเพนิวาส   
เปนตน   พระเถรีซึ่งพิจารณาคุณวิเศษที่ตนบรรลแุลว  เกิดปติโสมนัส  จึงกลาว. 
บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   เจโตปริจฺจาณ  ไดแก   เจโตปริยญาณ  ก็ทํา 
ใหแจงแลว   หรือเชื่อมความวา   บรรลุแลว.  
                   ขาพระองค  จักเนรมิตรถเทียมมา ๔ ตัวมาถวาย 
           บังคมพระยุคลบาทของพระพุทธเจาผูเปนที่พ่ึงของ 
           โลกผูมีสิริ. 
            คาถาน้ี  คราวใด  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปยังโคนตนมะมวงของ 
นายคัณฑะ   เพ่ือทรงทํายมกปาฏิหาริยคราวนั้น  พระเถรีนี้เนรมิตรถเห็นปานน้ัน 
เขาไปเฝาพรอมกับรถน้ัน  กราบทูลวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ขาพระองค 
จักทําปาฏิหาริย    เพ่ือทําลายความมัวเมาของเดียรถียขอทรงโปรดอนุญาตเถิด 
พระเจาขา   แลวยืนในสาํนักพระศาสดา    พระเถรีกลาวหมายถึงเรื่องปาฏิหาริย 
นั้น.  บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    อิทธฺิยา   อภินิมมฺิตฺวา   จตุรสฺส   รถ 
อห   อธิบายวา   ขาพระองคเนรมิตรถเทียมมา  ๔ ตัว   ดวยฤทธ์ิแลว    ถวาย 
บังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคพุทธเจา   ยืน  ณ  ที่สมควรสวนหนึ่ง. 
            มารถามเชิงขูพระเถรีวา  
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                  ทานเขาไปยังตนไม   ที่ออกดอกบานถึงยอด  ยืน 
         อยูผูเดียวท่ีโคนไม    เพ่ือนไร ๆ ของทาน   กไ็มมีเลย 
         ทานไมกลัวความสามหาวของพวกนักเลงเจาชูหรือ.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สปุุปฺผิตคฺค  ความวา  มียอดออกดอก 
บานดี   คือบานสะพรั่งท่ัวท้ังตนแตยอด.   บทวา   ปาทป   แปลวาตนไม  ในที่ 
นี้ทานหมายเอาตนสาละ.   บทวา   เอกา  ตุว  ความวา   ทานยืนอยูผูเดียวใน 
ที่นี้.  บทวา  น  จาป  ตุยฺห  ทุติยตฺถิ  โกจิ  ความวา  แมใคร ๆ  ที่เปน 
สหายของทาน   เปนผูอารักขาไมมี   อีกอยางหนึ่ง  โดยรูปสมบัติ   เพ่ือนแมไร ๆ 
ของทานก็ไมมี  หญิงท่ีมรีูปสวยไมมีใครเสมอ  ยนือยูลําพังคนเดียวในที่สงัดจาก 
ชนนี้.  บทวา  น   ตฺว  พาเล   ภายสิ    ธุตฺตกาน   ความวา   ดูกอนแม 
สาวรุน  ทานไมกลัวถอยคําของพวกชายเจาชู   อธิบายวา   พวกนักเลง   ทีท่ํา 
การเกี้ยว.   เขาวา   วันหนึ่ง   มารเห็นพระเถรีนั่งพักผอนกลางวัน   ณ  ปาสาละ 
ที่ออกดอกบาน    ตองการจะตัดพระเถรีใหขาดจากวิเวก    เมื่อทดลองจึงกลาว 
คาถาน้ี    ลําดับนั้น    พระเถรีเม่ือจะคุกคามมารน้ัน      จึงไดกลาวคาถาเหลานี้  
โดยอานุภาพของตนวา 
                  ตอใหนักเลงนับจํานวนแสนเชนนี้    มารุมลอม 
         ขนของเราก็ไมหว่ันไมไหว มารเอย  ทานผูเดียวจักทํา 
         อะไรเราได  เรานั้นหายตัวได  เขาทองทานก็ได  ยืน 
         ระหวางค้ิว   ทานก็ไมเห็นเราได   เราเปนผูชํานาญใน 
         จิต  อบรมอิทธบิาทอยางดีแลว   อภิญญา  ๖ เราก็ทําให 
         แจงแลว  คําสอนของพระพุทธเจา   เราก็ทําเสร็จแลว.  
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                    กามท้ังหลาย     เปรียบดวยหอกและหลาวเปน 
         เครื่องบีบค้ันขันธทั้งหลาย    ทานเอยถึงความยินดีใน 
         กามอันใด  บัดน้ีเราไมมีความยนิดีอันนั้น. 
                ความเพลิดเพลินในกามท้ังปวง  เราขจดัเสียแลว 
         กองแหงความมืด [อวิชชา] เรากท็ําลายเสียแลว   ดูกอน 
         มารผูมบีาป  ทานจงรูไวเถิด  ดูกอนมารผูกระทําท่ีสุด 
         ถึงตัวทานเราก็ขจัดเสียแลว.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สต  สหสฺสานิป  ธุตฺตกาน  สมาคตา 
เอทิสกา ภเวยฺยุ  ความวา  ทานเปนเชนใด   เหลานักเลง   แมจํานวนหลาย  
แสนเชนนั้น    คือเห็นปานนั้น    พึงมาชุมนุมกัน   บทวา   โลม  น  อิฺเช 
นป    สมฺปเวเธ   ความวา  แมมาตรวาขนไมพึงหวั่นไมพึงไหว.  บทวา  ก ึ เม 
ตุว  มาร  กรสิฺสเสโก  ความวา  ดูกอนมาร  ทานผูเดียวจักทําอะไรเราได 
            บัดนี ้  พระเถรีเมื่อจะชี้แจงวา     มารไมสามารถทําอะไร ๆ แกตนได 
จึงกลาวคาถาวา  เอสา  อนฺตรธายามิ   เปนตน.   คาถาน้ัน    มีความวา  ดู 
กอนมาร    เรานั้นยืนอยูตอหนาทาน   ก็หายตัวได   ทานมองไมเห็น   เราเขา 
ทองทาน  ทั้งที่ไมรูนั่นแหละก็ได   ยนือยูระหวางค้ิวก็ได และเรายืนอยูอยางนั้น 
ทานก็ไมเห็น.   
            หากจะถามวา   เพราะเหตุไร   ก็ตอบไดวา   เพราะเราชํานาญในจิต 
อบรมอิทธิบาทดีแลว.    อธิบายวา  ดูกอนมาร   เราเปนได  เพราะจิตของเรา 
ชํานาญแลว   แมอิทธิบาท ๔  เราก็อบรมดีแลว   ทําใหมากแลว   เพราะฉะน้ัน 
เราจึงสามารถ    เพราะอยูในอิทธิวิสัยตามท่ีกลาวมาแลว.   ขอนอกน้ันทั้งหมด 
งายทั้งน้ัน    เพราะมีนัยที่กลาวมาแลวในหนหลัง. 
                            จบ  อรรถกถาอุบลวรรณาเถรีคาถา 
                                 จบ  อรรถกถาทวาทสกนิบาต  
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                                         โสฬสกนิบาต 
                                    ๑. ปุณริกาเถรีคาถา 
           [๔๔๖]  พระปุณณิกาเถรีไดกลาวคาถาเหลานี้เปนอุทานวา 
ขาพเจาถามพราหมณวา  
                     ขาพเจาเปนหญิงแบกหมอน้ํา  กลัวเจานายลงโทษ 
           กลัววาจาและโทสะเจานายคุกคาม     จึงลงตักน้ําเปน 
           ประจาํ   แมแตหนาหนาว. 
                 ทานพราหมณ  ทานกลัวอะไร  จึงลงอาบนํ้าทุก  
           เมื่อ ทานมีตัวส่ันเทา  ประสบความหนาวเย็นอยางหนัก  
พราหมณตอบวา 
                     ดูกอนแมปุณณิกาผูเจริญ  เจารูวาเรากําลังทํากุศล- 
           กรรม  อันปดเสียซ่ึงบาปกรรม  ยังจะสอบถามอยูหรอื 
           หนอ   ผูใดไมวาแกหรือหนุม ประกอบกรรมที่เปนบาป 
           แตผูนั้น    ก็จะหลุดพนจากบาปกรรมได    เพราะการ 
           อาบนํ้า. 
ขาพเจากลาววา 
                     ใครหนอ  ชางไมรู  มาบอกแกทาน  ซึ่งก็ไมรูวา 
           คนจะหลุดพนจากบาปกรรมได      เพราะการอาบนํ้า 
           พวกกบ  เตา   งู   จระเข   และสัตวอื่นใดท่ีสัญจรอยู 
           ในนํ้า  ทั้งหมด  กค็งจะพากันไปสวรรคแนแท.  
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                    คนฆาแพะ  คนฆาสุกร  คนฆาปลา  คนลาเนื้อ 
         พวกโจร  พวกเพชฌฆาต  และทําบาปกรรมอื่น ๆ แม 
         คนท้ังน้ัน    ก็จะหลุดพนจากบาปกรรมได   เพราะการ 
         อาบนํ้า. 
                ถาหากวา    แมน้ําเหลาน้ี   จะพึงนําบาปที่ทาน 
         ทํามาแตกอนไปไดไซร  แมน้ําเหลาน้ีก็จะพึงนําท้ังบุญ 
         ของทานไปดวย  ทานก็จะพึงหางจากบุญน้ันไป. 
               ทานพราหมณ   ทานกลัวบาปอันใด   จึงลงอาบน้ํา 
         ทุกเมื่อ  ทานพราหมณ  ทานก็อยาทําบาปกรรมอันนั้น 
         ขอความหนาวเย็นอยาทําลายผิวทานเลย. 
พราหมณกลาววา 
                  ทานนําเราผูเดินทางผิดมาสูทางถูก    [อริยมรรค] 
         แมปุณณิกาผูเจริญ    เราขอมอบผาสาฏกผืนนี้ใหทาน 
         เพ่ือใชอาบนํ้า. 
ขาพเจากลาววา 
                  ผาสาฎกผืนนี้จงเปนของทานเทาน้ันเถิด   ขาพเจา  
         ไมตองการผาสาฎกผืนนี้ดอก     ถาทานกลัวทุกข    ถา 
         ทุกขไมนารักสําหรับทาน   ทานก็อยาทําบาปกรรมท้ัง  
         ในท่ีลบั   ทั้งในท่ีแจง    ก็หากวาทานจักกระทําหรือ 
         กําลังกระทําบาปกรรม ทานถึงจะเหาะหนีไป  ก็ไมพน 
         ไปจากทุกขไดเลย.  
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                  ถาทานกลัวทุกข     ถาทุกขไมนารักสําหรับทาน 
         ทานก็จงถึงพระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ  เชน 
         นั้นเปนสรณะ  จงสมาทานศีล   ขอนั้นก็จักเปนไปเพ่ือ 
         ความหลุดพนของทาน. 
พราหมณกลาววา  
                  แตกอน   เราเปนเผาพันธุของพรหม   บัดน้ีเรา 
         เปนพราหมณจริง   มีวิชชา ๓  ถึงพรอมดวยเวท  เปน 
         โสตถิยะ  [พราหมณหนท่ี  ๒]  ผูอาบนํ้าเสร็จแลว. 
                            จบ  ปณุณิกาเถรีคาถา 
                              จบ  โสฬสกนิบาต 

                  อรรถกถาโสฬกนิบาต 
                         อรรถกถาปุณณาเถรีคาถา๑ 

            ใน  โสฬสกนิบาต  คาถาวา  อทุหารี  อห  สีเต   เปนตน    เปน 
คาถาของ  พระปุณณาเถรี    มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
            พระเถรีแมรูปนี ้  ก็บําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ สราง 
สมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้น  ๆ  ครั้งพระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวาวิปสสี      ก็บงัเกิดในเรือนสกุล     รูเดียงสาแลว     เกิดความสังเวช 
เพราะเปนผูพรักพรอมดวยเหตุสัมปทา  ก็ไปสํานักภิกษุณีฟงธรรม  ไดศรัทธา 
แลวบวชมีศลีบริสุทธิ์   เรียนพระไตรปฎก   เปนพหูสูต   ทรงธรรม   และเปน 
๑. บาลีเปนปุณณกิาเถรีคาถา.  
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ผูกลาวธรรม  [ธรรมกถึก].  บวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา   พระนาม 
วา  สิขี   เวสสภู  กกุสันธะ   โกนาคมนะ   และกัสสปะ   ก็เปนผูสมบูรณดวย 
ศีล   เปนพหูสูต   ทรงธรรม    และเปนผูกลาวธรรม   [ธรรมกถกึ]  เหมือน 
ครั้งบวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา   พระนามวา   วิปสสี  ฉะนั้น.   แต 
เพราะเปนคนเจามานะ    จึงไมอาจตัดกิเลสใหขาดได    และเพราะกระทํากรรม 
โดยมีมานะเปนสันดาน   ในพุทธุปบาทกาลน้ี  จึงบังเกิดในทองของทาสีในเรือน 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี.  นางมีชื่อวาปุณณา  นางเปนโสดาบัน   ในเพราะ 
พระธรรมเทศนาชื่อสีหนาทสูตร  ทรมานพราหมณที่ถือวาบริสุทธิ์ดวยการลงอาบ 
น้ํา  ทานเศรษฐีสรรเสริญแลว  ทํานางใหเปนไทแกตัว  อนุญาตใหนางบวชไดแลว 
ก็บวช เจริญกรรมฐาน  ไมนานนัก  กบ็รรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา  ๔ 
ดวยเหตุนั้น    ทานจึงกลาวไวในคัมภีรอปทานวา๑  
             ขาพเจาบวชเปนภิกษุณี      ในพระศาสนาของ 
          พระผูมีพระภาคเจา  พระนามวาวิปสสี    และของพระ 
          พุทธเจาพระนามวาสิขี  เวสสภู   กกุสันธะ   โกนาคมนะ 
          และพระกัสสปะ    ถึงพรอมดวยศีล   มีปญญารักษาตัว 
          สํารวมอันทรีย  เปนพหูสูต   ทรงธรรม  สอบถามความ 
          แหงธรรม     เลาเรียนฟงธรรมอยางใกลชิด     ขาพเจา 
          แสดงธรรมทามกลางหมูชน      อยูในพระศาสนาของ 
          พระชนิเจา   ดวยความเปนพหูสูต  ดวยเหตุนั้น   ขาพเจา 
          จึงมีศลีเปนที่รัก   หากแตถือตัวจัด 
๑.  ขุ.  ๓๓/ขอ  ๑๗๘  ปุณณกิาเถรีอปทาน.  
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                    มาในบัดน้ี    ภพสุดทาย     ขาพเจาเกิดในทอง 
         ทาสีผูแบกหมอน้ํา  [กุมภทาสี] ในเรือนของทานอนาถ- 
         ปณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี   ราชธานีแหงแควนโกศล. 
                ขาพเจาเปนหญิงแบกหมอน้ํา  ไดพบพราหมณ 
         โสตถิยะ   [ผูเปนพราหมณหนท่ี  ๒]   กําลังหนาวส่ัน  
         อยูกลางนํ้า  ครั้นพบเขาแลว   ไดกลาวดังน้ีวา 
                ขาพเจาเปนหญิงแบกหมอน้ํา  กลัวเจานายลงโทษ 
         ถูกภัยคือวาจาและโทสะเจานายคุกคาม  จึงลงตักน้ําทุก  
         เมื่อ     แมแตหนาหนาว    ทานพราหมณ    ทานเลา 
         กลัวอะไร  จึงลงน้ําทุกเมื่อ  ตัวส่ันเทา    ประสบความ 
         หนาวเย็นอยางหนัก. 
พราหมณกลาววา 
                    ดูกอนแมปุณณาผูจําเริญ  เจาเมื่อรูวาเราผูกระทํา 
         กุศลกรรม    อันหามบาปท่ีทําไวแลว    ยังจะสอบถาม 
         หรือหนอ  ก็ผูใด ไมวาเปนคนแกและคนหนุมประกอบ  
         บาปกรรมได  ผูนั้น  ยอมจะหลุดพนจากบาปกรรมได 
         เพราะการลงอาบนํ้า. 
                ขาพระองคไดบอกแกพราหมณผูขึ้นจากนํ้า    ถึง 
         บทอันประกอบดวยธรรมและอรรถ   พราหมณฟงบท 
         นั้นแลว    ก็สลดใจดวยดีออกบวช  เปนพระอรหันต. 
                เมือ่ใด      ขาพระองคบําเพ็ญบารมีมา  ๙๙  ชาติ 
         เกิดในสกุลทาสี   เมื่อนั้น     บดิามารดาเหลาน้ัน     ได  
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        ขนานนามขาพระองควาปุณณา  นําขาพระองคใหเปน 
        ไทแกตัว. 
                ตอจากนั้น      ขาพระองคขออนุญาตทานเศรษฐี 
        ออกบวช  เปนผูไมมเีรือน   ไมนานเลยก็ไดบรรลุพระ- 
        อรหัต.  
                ขาแตพระมหามุนี     ขาพระองคเปนผูชํานาญใน 
        ฤทธิ์  ในทิพโสต  ชํานาญเจโตปริยญาณ    รูปุพเพนิ- 
        วาสญาณ   ชําระทิพโสตแลว     เพราะหมดส้ินอาสวะ 
        ทุกอยาง  บัดน้ีภพใหมไมมีอีกแลว. 
                ญาณในอรรถ   ธรรม   นริุตติ   ปฏิภาณ    อัน 
        บริสุทธิไ์รมลทิน  ของขาพระองคมีเพราะอานุภาพของ 
        พระพทุธเจาผูประเสริฐสุด. 
                ขาพระองคมีปญญามาก   เพราะภาวนา   มีสุตะ 
        [พหูสูต]    เพราะสุตะ   เกิดในตระกูลตํ่าเพราะมานะ 
        กรรมกย็ังไมสุดส้ิน. 
                กิเลสท้ังหลาย    ขาพระองคก็เผาเสียแลว ฯลฯ  
        คําสอนของพระพุทธเจาก็ทําเสร็จสิ้นแลว   ครั้นบรรล ุ
        พระอรหัตแลว    กพิ็จารณาทบทวนขอปฏิบติัของตน 
        ไดกลาวคาถาเหลานี้เปนอุทานวา 
ขาพระองคถามพราหมณวา 
                  ขาพเจาเปนหญิงแบกหมอน้ํา      กลัวเจานายลง 
        โทษ   กลัววาจาและโทสะเจานายคุกคาม   จึงลงตักน้ํา 
        ทุกเมื่อ  แมแตหนาหนาว.  
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                   ทานพราหมณ  ทานกลัวอะไร  จึงลงอาบนํ้าทุก  
         เมื่อ  ทานมีตัวส่ันเทา ประสบความหนาวเย็นอยางหนัก. 
พราหมณตอบวา 
                   ดูกอนแมปุณณาผูจําเริญ        เจารูวาเรากําลังทํา 
         กุศลธรรม  อันปดซึ่งบาปกรรม  ยังจะสอบถามอยูหรือ 
         หนอ   ก็ผูใดไมวาแกหรือหนุม   ประกอบกรรมท่ีเปน  
         บาป  แมผูนั้น    ก็จะหลุดพนจากบาปกรรมได  เพราะ 
         การอาบน้ํา. 
ขาพเจากลาววา 
                   ใครหนอชางไมรูมาบอกกบัทาน   ซึ่งกไ็มรูวาตน 
         จะหลุดพนจากบาปกรรมได  เพราะการอาบนํ้า  พวก 
         กบ  เตา  งู  จระเข  และสัตวอื่น ๆ ที่สัญจรอยูในน้ํา 
         ทั้งหมด   ก็คงจักพากันไปสวรรคแนแท   คนฆาแพะ 
         คนฆาสุกร  คนฆาปลา   คนลาเน้ือ   พวกโจร   พวก 
         เพชฌฆาต  และคนทําบาปกรรมอื่น ๆ   แมคนท้ังน้ัน  
         จะหลุดพนจากบาปกรรมได    เพราะการอาบนํ้า    ถา 
         หากวา  แมน้ําเหลาน้ีจะพึงนําบาปท่ีทานทํามาแตกอน 
         ไปไดไซร   แมน้ําเหลาน้ี   ก็จะพึงนําแมบุญของทาน 
         ไปดวย  ทานก็จะพึงเห็นหางจากบุญน้ันไป. 
                ทานพราหมณ   ทานกลัวบาปกรรมอันใด   จึงลง 
         อาบนํ้าทุกเมื่อ  ทานพราหมณ  ทานก็อยาทําบาปกรรม 
         อันนั้น   ขอความหนาวเย็นอยาทําลายดวยของทานเลย.  
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พราหมณกลาววา 
                    ทานนําเราผูเดินทางผิดมาสูทางถูก   [อริยมรรค] 
         แมปุณณาผูจําเริญ  เราขอมอบผาสาฎกน้ีใหทาน  เพ่ือ 
         ใชอาบน้ํา 
ขาพเจากลาววา  
                     ผาสาฎกนี้จงเปนของทานเถิด  ขาพเจาไมตองการ 
         ผูสาฎกน้ีดอกจะ   ถาทานกลัวทุกข   ถาทุกขไมนารัก 
         สําหรบัทาน  ทานก็อยาทําบาปกรรม  ทั้งในที่ลับ   ทั้ง 
         ในท่ีแจง    ก็หากวาทานจักกระทํา    หรอืกําลังกระทํา 
         บาปกรรม  ทานถึงจะเหาะหนีไป    ก็ไมพนไปจากทุกข   
         ไดเลย. 
                 ถาทานกลัวทุกข    ถาทุกขไมนารักสําหรับทาน 
         ทานก็จงถึงพระพุทธ   พระธรรม   และพระสงฆ  
         เชนนั้นเปนสรณะ  จงสมาทานศีล   ขอนั้นกจ็ักเปนไป 
         เพ่ือความหลุดพนของทาน. 
พราหมณกลาววา 
                    แตกอน    เราเปนเผาพันธุของพรหม    บัดน้ีเรา 
         เปนพราหมณจริง   มีวิชชา  ๓   ถึงพรอมดวยเวท  เปน 
         โสตถิยะ  [พราหมณหนท่ี  ๒]  ผูอาบนํ้าเสร็จแลว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  อุทหารี    ไดแก   ผูนํานํ้ามาดวยหมอ. 
บทวา   สทา  อุทกโมตรึ   ไดแก   ลงตักน้ําทุกเม่ือ   คือท้ังกลางคืนกลางวัน 
แมแตในหนาหนาว.      อธิบายวา      เวลาใด ๆ เจานายตองการนํ้าเวลานั้น ๆ 
ขาพเจาก็ตองลงตักน้ํา     ครั้นลงตักน้ําแลว      ก็ตองนํานํ้าไปใหเขา.     บทวา   
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อยฺยาน  ทณฑฺภยภีตา  ไดแก   กลัวภัยคือการลงโทษของเจานาย.   บทวา 
วาจาโทสภยฏฏิตา     ไดแก     ถูกภัยคือการลงโทษทางวาจา    [การดาวา] 
และภัยคือการลงโทษทางกาย  [การโบย,  ตี]   คุกคาม  คือบีบค้ัน   ประกอบ 
ความวา  ตองลงตักน้ํา   แมแตหนาหนาว.  
            ตอมาวันหน่ึง  นางปุณณาทาสีไปทาน้ําเพ่ือเอาหมอนําน้ํามา  ณ  ทีน่ั้น 
ไดพบพราหมณผูหน่ึง     ซึ่งถือลัทธิวาบริสุทธิ์ไดดวยการอาบน้ํา    เมื่อความ 
นาวเย็นกําลังเปนไปอยู    ในสมัยหิมะตก   ลงน้ําแตเชาตรู     ดํานํ้ามิดศีรษะ 
รายมนตแลวข้ึนจากนํ้า   ผาเปยก  ผมเปยก  สั่นเทา  ฟนกระทบกันดังบรรเลง 
พิณ  ฉะนั้น   ครั้นเห็นแลว  มีใจอันความกรุณากระตุนเตือนแลว หวังจะเปลื้อง 
พราหมณนั้นใหพนจากทิฏฐินั้น     จึงกลาวคาถาวา    กสฺส  พฺราหฺมณ  ตฺว 
ภีโต  เปนตน. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กสฺส  พฺราหมฺณ  ตฺว  ภีโต   ความวา 
ทานพราหมณ   ทานกลัวแตเหตุแหงภัย  ชื่อไรเลา.  บทวา  สทา  อุทกโมตร ิ
ไดแกลงน้ําทุกเวลา   คือทั้งเชาท้ังเย็น   และครั้นลงแลว    ก็มีตัว    คือสวนแหง 
รางกายหนาวส่ัน   คือส่ันเทิ้ม.   บทวา  สีต  เวทยเส  ภุส  ไดแก  ประสบ 
คือเสวยทุกข   เกิดแตความหนาวอยางเหลือเกิน   คือท่ีทนไดยาก. 
            บทวา   ชานนฺตี  วต  ม  โภติ   ความวา   ดูกอนแมปุณณาผูเจริญ 
ทานก็รูวา  ดวยการลงน้ําน้ี   เรากําลังทํากุศลกรรม   ที่จะปด  คือสามารถหาม 
กันบาปกรรมท่ีสรางสมไวนั้นได   ยงัจะถามดวยหรือหนอ. 
            พราหมณเมื่อแสดงวา   ความขอน้ีปรากฏในโลกแลว   มิใชหรือ   แม 
อยางนั้น    เราก็จะบอกแกทาน    จึงกลาวคาถาวา   โย  จ วุทฺโฒ   เปนตน. 
คาถาน้ันมีความวา   คนใดคนหน่ึง   ไมวาแก  หนุม  หรือกลางคน  ประกอบ 
คือกระทําเหลือเกิน  ซึ่งบาปกรรม    ตางโดยปาณาติบาตกรรมเปนตน    คนแม  
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นั้นยินดีนักในบาปกรรมอยางหนัก   ก็หลุดพน    คือรอดพนโดยสวนเดียว  จาก  
บาปกรรมน้ันได  ดวยการรดน้ํา  คือดวยการอาบนํ้า. 
            นางปุณณาฟงคําของพราหมณนั้น   เมื่อจะใหคําตอบแกพราหมณนั้น 
จึงกลาวคาถาวา  โก  นุ  เต  เปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  โก  น ุ  เต  
อิทมกฺขาสิ  อชานนฺตสฺส  อชานโก    ความวา  ใครหนอชางไมรู  ชางไม 
เขาใจ    ชางเขลา    มาบอกแกทานผูไมรูวิบากกรรม    คือไมรูวิบากของกรรม 
ทุก ๆ ประการ   ถึงความขอน้ีวา    คนยอมหลุดพนจากบาปกรรมได   เพราะ 
เหตุที่รดน้ํา   ผูนั้นมีถอยคําท่ีเชื่อไมไดเลย   อธิบายวา  คําน้ันไมถูกตอง. 
            บัดนี ้ นางปุณณาเม่ือชี้แจงถึงความไมถูกตองนั้นแกพราหมณนั้น   จึง 
กลาวคาถามีวา  สคฺค  นนู  คมิสฺสนฺติ เปนตน.  บรรดาบทเหลานั้น  บทวา 
นาคา   แปลวา   งู.   บทวา   สุสุมารา   แปลวา   จระเข.   บทวา   เย  จฺเ 
อุทเก  จรา  ความวา  สัตวแมเหลาอ่ืนใด   ที่หากินอยูในน้ํา   มปีลา  มังกร 
และปลาใหญนันทิยาวัตเปนตน   สัตวแมเหลาน้ัน  เห็นทีจักไปสวรรค  เขาถึง 
เทวโลกกันแนแท   ถาจะหลุดพนจากบาปกรรมได   เพราะอาบนํ้า. 
            บทวา  โอรพฺภิกา   แปลวา  คนฆาแพะ.  บทวา  สูกริกา  แปลวา 
คนฆาสุกร.    บทวา  มจฉฺิกา   แปลวา ชาวประมง.   บทวา  มิคพนฺธกา 
แปลวา  พรานเนื้อ.   บทวา  วชฺฌฆาตกา  ไดแก   คนมีหนาที่ฆา. 
            บทวา  ปฺุมฺปมา   วเหยฺยุ    ความวา    ถาแมน้ําเหลาน้ันมีแมน้ํา 
อจิรวดีเปนตน   จะพึงนําไปคือนําออกไปซึ่งบาปท่ีทานทํามาแตกอน   ดวยการ 
ลงอาบนํ้าในแมน้ําเหลาน้ัน  ฉันใดไซร    แมน้ําเหลาน้ันก็พึงนําคือลอยซึ่งบุญท่ี 
ทานทําไวแลวก็ฉันนั้น     ทานก็พึงหางจากบุญกรรมน้ัน    คือ  เมื่อเปนดังน้ัน  
ทานก็พึงหางวางเวนจากบุญกรรมนั้น     อธิบายวา    คําน้ันไมถูกตอง    หรอืวา  
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การลอยบุญของคนที่ลงอาบน้ํายอมมีไมได  เพราะน้ํา  ฉันใด   แมการลอยบาป 
ก็ยอมมีไมไดฉันนั้นเหมือนกัน   เพราะเหตุไร    ก็เพราะการอาบนํ้า    ไมเปน 
ปฏิปกษตอเหตุแหงบาปทั้งหลาย   สภาพใดทําส่ิงใดใหพินาศไป   สภาพนั้น  ก ็
เปนปฏิปกษตอส่ิงน้ัน     ความสวางเปนปฏิปกษตอความมืด   วิชชาเปนปฎิปกษ 
ตออวิชชา  ฉันใด  การอาบนํ้าก็ไมเปนปฏิปกษตอบาป  ฉันนั้น  เพราะฉะน้ัน 
พึงไดขอยุติในเรื่องนี้วา  หลุดพนจากบาปกรรม  เพราะอาบนํ้าไมได  ดวยเหตุ 
นั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  
                   บุคคลยอมสะอาดเพราะน้ําก็หามิได   เพราะชน 
          เปนอนัมาก  เขากอ็าบนํ้ากันในแมน้ําน้ัน   สจัจะและ 
          ธรรมะมีในผูใด   ผูนั้นชื่อวาเปนผูสะอาด   และผูนั้น 
          ชื่อวาเปนพราหมณผูลอยบาป. 
            บัดนี ้ นางปุณณาทาสี  เพ่ือแสดงวา  ก็ผิวา  ทานตองการจะลอยบาป 
ไซร  ทานกอ็ยาทําบาปทุก ๆ ประการเลย  จึงกลาวคาถาวา  ยสฺส  พฺราหมฺณ 
เปนตน.  บรรดาบทเหลานั้น   บทวา  ตเมว  พฺรหฺเม   มากาสิ   ความวา 
ทานกลัวบาปใด  ทานพันธุพรหม  คือทานพราหมณ ทานก็อยาไดทําบาปน้ันสิ 
ดวยวาการลงนํ้า  ก็เบียดเบียนรางกาย   ในหนาหนาวเชนนี้   อยางเดียวเทาน้ัน 
ดวยเหตุนั้น     นางปุณณาจึงกลาววา   ขอความหนาวอยาทํารายผิวทานเลย  อธิ- 
บายวา    ความหนาวที่เกิดเพราะการอาบนํ้าในหนาหนาวเชนนี้    อยาพึงทําราย 
อยาพึงเบียดเบียนผิวแหงรางกายทานเลย.   บทวา  กุมฺมคฺคปฏิปนฺน   ไดแก 
เราผูดําเนินคือผูประคับประคองทางผิด คือถือเอาผิด ๆ นี้.  บทวา  อริยมคฺค 
สมานยิ  ความวา  ทานนํามาพรอม   คือนอมนํามาโดยชอบสูทางท่ีพระอริยะ 
ทั้งหลาย  มพีระพุทธเจาเปนตน   ทรงดําเนินมาแลวนี้วา  การไมทําบาปทั้งปวง  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 352 

การทํากุศลใหพรักพรอม  ดังนี้เปนตน    เพราะฉะนั้น  แมปุณณาผูเจริญ  เรา 
ขอมอบผาสาฎกผืนนี้   ใหแกทานดวยความยินดี   เปนสวนของการบูชาอาจารย 
โปรดรับผาสากฎผืนนี้ไวเถิด.  
            นางปุณณาน้ัน     ปฏิเสธพราหมณนั้น     แตเพ่ือจะกลาวธรรม  ทํา 
พราหมณใหต้ังอยูในสรณะและศีล  จึงกลาววา  ผาสาฎกจงเปนของทานเทาน้ัน 
เถิด  ขาพเจาไมตองการผาสาฎกดอก   ดังน้ีแลวกลาวตอไปวา  ถาทานกลัวทุกข 
ดังน้ีเปนตน    คําน้ันมีความวา   ผิวา   ทานกลัวทุกขตางโดยความไมผาสุกและ 
ความมีโชครายเปนตน   ในอบายท้ังส้ินและในสุคติ   ผิวา   ทุกขนั้น  ไมนารัก 
ไมนาปรารถนาสําหรับทาน  ทานก็อยาทํา   อยาประกอบกรรมชั่วทราม     แม 
ประมาณเล็กนอย โดยกรรมมีปาณาติบาตเปนตน  ทางกายวาจา  ในท่ีแจงคือทํา 
เปดเผยโดยปรากฏแกคนเหลาอ่ืน    หรือโดยมโนกรรมมีอภิชฌาเปนตน     ใน 
มโนทวารอยางเดียว  ในที่ลับ  คือทําปกปด  โดยไมปรากฏ   กถ็าหากทานจัก 
กระทําบาปกรรมน้ันในอนาคตหรือกําลังทําอยูในปจจุบัน       ทานแมจะจงใจ 
เจตนาหนีไปเสีย  ดวยประสงควา   เมื่อเราหนีไปทางโนนทางนี้    ทุกขอันเปน 
ผลของกรรมนั้น      ก็ติดตามไปไมไดในอบาย ๔  มีนรกเปนตนและในมนุษย 
ดังน้ี   จะชื่อวาหลุดพนจากบาปน้ันก็หาไม   อธิบายวา    เม่ือปจจัยอันมีคติและ 
กาลเปนตนยังประชุมกันอยู    กรรมกย็อมจะใหผลไดทั้งน้ัน   บาลีวา  อุปจฺจ 
ก็มี   ความวาเหาะไป.  นางปุณณาครั้นแสดงความไมมีทุกข   เพราะไมทําบาป 
อยางนี้แลว   บัดนี้    เพ่ือจะแสดงเพราะการทําบุญบางจึงกลาววา   สเจ   ภายสิ 
เปนตน   บรรดาบทเหลานั้น  บทวา  ตาทิน   ไดแก  ผูถึงความเปนผูคงท่ีใน 
อารมณที่เห็นแลวเปนตน  หรือประกอบความวา  ทานจงเขาถึงพระสัมพุทธเจา 
พระองคนั้นเปนสรณะ       เพราะเปนผูที่ทานพึงเห็นเหมือนอยางผูคงที่พระ- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคกอนๆ  ที่ทานพึงเห็น       แมในพระธรรมและ  
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พระสงฆ     ก็นัยนี้เหมือนกัน  ประกอบความวา  จงเขาถึงพระธรรมของ 
พระพุทธเจาผูประเสริฐเชนนั้น   ถึงหมูคือกลุมของพระอริยบุคคล ๘ เปนสรณะ . 
บทวา  ต  ไดแก  การถึงสรณะ   และการสมาทานศีล.  บทวา  เหหิติ  แปลวา 
จักเปน.  
            พราหมณนั้นต้ังอยูในสรณะและศีลแลว  ตอมา  ฟงธรรมในสํานักของ 
พระศาสดาแลวไดศรัทธา  ก็บวชพากเพียรพยายามอยู   ไมนานนัก   ก็เปนผูมี 
วิชชา ๓    พิจารณาทบทวนขอปฏิบัติของตน       เม่ือจะอุทานจึงกลาวคาถาวา 
พฺรหฺมพนฺธุ  เปนตน. 
            คาถาน้ันมีความวา    แตกอน   ขาพเจามีชื่อวา   พรหมพันธุ   เผา- 
พันธุพรหม  โดยเหตุเพียงเกิดในสกุลพราหมณ  ขาพเจา   เปนผูมีไตรเพทถึง 
พรอมดวยเวท   ชื่อวา    เปนพราหมณผูอาบนํ้าเสร็จแลว    โดยเหตุเพียงเรียน 
เปนตนซึ่งไตรเพทมีอิรุพเพทเปนอาทิ  ก็อยางนั้น   บัดนี้  ขาพเจาเปนพราหมณ 
จริง     คือเปนพราหมณโดยปรมัตถ     เพราะลอยบาปไดโดยประการท้ังปวง 
ชื่อวาเตวิชชา   เพราะบรรลุวิชชา ๓  ชื่อวาถึงพรอมดวยเวท  เพราะประกอบ 
ดวยเวท   กลาวคือมรรคญาณ    และชื่อวาอาบน้ําเสร็จแลว   เพราะถอนบาปได 
หมด แมคาถาท่ีพราหมณกลาวไวในเรื่องนี้   ภายหลัง  พระเถรกี็กลาวไวเฉพาะ 
ดังน้ัน    จึงชื่อวาคาถาของพระเถรีทั้งหมดแล. 
                              จบ  อรรถกถาปุณณาเถรีคาถา 
                                จบ  อรรถกถาโสฬสกนิบาต  
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                                    เถรีคาถา   วีสตินิบาต 
                              ๑.  อมัพปาลีเถรีคาถา 
        [๔๖๗]   พระอัมพปาลีเถรี    ไดกลาวคาถาเหลานี้วา 
                   แตกอน    ผมของขาพเจามีสีดําเหมือนสีแมลงภู 
        มีปลายผมงอน     เด๋ียวน้ีผมเหลาน้ันกลายเปนเสมือน  
        ปานปอเพราะชรา    พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัส 
        แตความจริง  เปนคําจริงแท   ไมแปรเปนอื่น. 
                แตกอน มวยผมของขาพเจาเต็มดวยดอกไมหอม 
        กรุน   เหมือนผอบที่อบกลิ่น   เด๋ียวน่ีผมนั้น   มีกลิ่น 
        เหมือนขนแกะเพราะชรา  พระดํารัสของพระพุทธเจา 
        ผูตรัสแตความจริง  เปนคําจริงแท  ไมแปรเปนอื่น. 
                แตกอน   ผมของขาพเจาดก   งามดวยปลายผม 
        ที่รวบไวดวยหวีและเข็มเสียบ  เหมือนปาไมทึบท่ีปลูก 
                ไวเปนระเบียบ  เด๋ียวน้ีผมน้ันบางลง ๆ ในที่นั้น ๆ 
        เพราะชรา   พระดํารสัของพระพุทธเจาผูตรัสแตความ 
        จริง   เปนคําจริงแท   ไมแปรเปนอื่น. 
                แตกอน  มวยผมดํา  ประดับทอง   ประดับดวย 
        ชองผมอยางดี  สวยงาม  เด๋ียวน้ี  มวยผมน้ันก็รวงเลี่ยน 
        ไปท้ังศีรษะเพราะชรา     พระดํารัสของพระพุทธเจาผู 
        ตรัสแตความจริง  เปนคําจริงแท  ไมแปรเปนอื่น.  
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                              แตกอน   ค้ิวของขาพเจาสวยงามคลายรอยเขียน 
        ที่จิตรกรบรรจงเขียนไว  เด่ียวน้ี  กลายเปนหอยยนลง 
        เพราะชรา   พระดํารสัของพระพุทธเจาผูตรัสแตความ 
        จริง  เปนคําจริงแท   ไมแปรเปนอื่น.   
               แตกอน  ดวงตาท้ังคูของขาพเจาดําขลับมีประกาย 
        งาม  คลายแหวนมณี   เด๋ียวน้ี   ถูกชราทําลายเสียแลว 
        จึงไมงาม    พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแตความ 
        จริง  เปนคําจริงแท  ไมแปรเปนอื่น. 
               แตกอน   เมื่อวยัสาว   จมูกของขาพเจาโดงงาม 
        เหมือนเกลียวหรดาล  เด๋ียวน้ีกลับเหี่ยวแฟบเพราะชรา 
        พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแตความจริง  เปนคํา 
        จริงแท  ไมแปรเปนอื่น. 
               แตกอน ใบหูทั้งสองของขาพเจาสวยงามเหมือน 
        ตุมหูที่ชางทําอยางประณีตเสร็จเรียบรอยแลว    เด๋ียวน้ี 
        กลบัหอย  ยนเพราะชรา    พระดํารัสของพระพุทธเจา 
        ผูตรัสแตความจริง  เปนคําจริงแท   ไมแปรเปนอื่น. 
               แตกอน  ฟนของขาพเจาสวยงามเหมือนหนอตูม 
        ของตนกลวย  เด๋ียวนี้กลับหักดําเพราะชรา พระดํารัส 
        ของพระพุทธเจาผูตรัสแตความจริง      เปนคําจริงแท 
        ไมแปรเปนอื่น. 
               แตกอน   ขาพเจาพูดเสียงไพเราะเหมือนนกดุเหวา 
        ที่มีปกติเท่ียวไปในไพรสณฑในปาใหญ   สงเสียงไพ- 
        เราะ   เด๋ียวน้ี   คําพูดของขาพเจา   ก็พูดพลาดเพ้ียน  
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        ไปในท่ีนั้น   ๆ เพราะชรา  พระดํารัสของพระพุทธเจา 
        ผูตรัสแตความจริง   เปนคําจริงแท   ไมแปรเปนอื่น. 
               แตกอน      คอของขาพเจาสวยงามกลมเกลี้ยง 
        เหมือนสังขขัดเกล้ียงเกลาดีแลว     เด๋ียวน้ี  กลายเปน 
        งุมคอมลงเพราะชรา  พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัส 
        แตความจริง   เปนคําจริงแต  ไมแปรเปนอืน่.    
               แตกอน แขนทั้งสองของขาพเจาสวยงาม  เปรียบ 
        เสมือนไมกลอนกลมกลึง  เด๋ียวน้ี  กลายเปนลีบเหมือน 
        กึ่งแคคด    เพราะชรา    พระดํารัสของพระพุทธเจาผู 
        ตรัสแตความจริง  เปนคําจริงแท  ไมแปรเปนอื่น. 
               แตกอน    มือท้ังสองของขาพเจาสวยงาม ประดับ 
        ดวยแหวนทองงามระยับ     เด๋ียวน้ี   กลายเปนเสมือน 
        เหงามนั   เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัส 
        แตความจริง   เปนคําจริงแท   ไมแปรเปนอืน่. 
               แตกอน  กันทั้งสองของขาพเจาอวบอัดกลมกลึง 
        ต้ังประชิดกัน  ทั้งงอนสลางสวยงาม  เด๋ียวน้ี   กลายเปน 
        หยอนยานเหมือนถุงหนังท่ีไมมีน้าํเพราะชรา     พระ- 
        ดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแตความจริง   เปนคําจริง 
        แท  ไมแปรเปนอื่น. 
               แตกอน  กายของขาพเจาเกล้ียงเกลาดังแผนทอง 
        สวยงาม    เด๋ียวน้ี    กลายเปนสะพรั่งดวยเสนเอ็นอัน 
        ละเอียดเพราะชรา   พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัส 
        แตความจริง  เปนคําจริงแต  ไมแปรเปนอื่น.  
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                  แตกอน     ขาออนท้ังสองของขาพเจาสวยงาม 
        เปรียบเหมือนงวงชาง  เด๋ียวน้ี   กลายเปนเสมือนขอไม 
        ไผ   เพราะชรา    พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแต 
        ความจริง  เปนคําจริงแท   ไมแปรเปนอื่น.  
                แตกอน      แขงท้ังสองของขาพเจาประดับดวย 
        กําไลทองเกลี้ยงเกลาสวยงาม  เด๋ียวน้ี   กลายเปนเหมือน 
        ตนงาขาด  เพราะชรา    พระดํารัสของพระพุทธเจาผู 
        ตรัสแตความจริง   เปนคําจริงแท   ไมแปรเปนอื่น. 
                แตกอน   เทาท้ังสองของขาพเจาสวยงามเหมือน 
        รองเทาหุมปุยนุน   เด๋ียวน้ี   แตกเปนริ้วรอยเพราะชรา 
        พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแตความจริง   เปนคํา 
        จริงแท    ไมแปรเปนอื่น. 
                เด๋ียวน้ี  รางกายนี้เปนเชนนี้   คร่ําคราเปนแหลง 
        ที่อยูแหงทุกขเปนอันมาก   ปราศจากเครื่องลูบไล  เปน 
        เรือนชรา    พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแตความ 
        จริง  เปนคําจริงแท   ไมแปรเปนอื่น. 
                           จบอัมพปาลีเถรีคาถา  
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                                   อรรถกถาวีสตินิบาต 
                               ๑. อรรถกถาอัมพปาลีเถรีคาถา 
            ในวสีตินิบาต    คาถาวา   กาฬกา  ภมรวณฺณสทิสา   เปนตน 
เปนคาถาของ  พระอัมพปาลีเถรี   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.  
            พระเถรีแมรูปนี ้  ก็ไดบําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ 
สรางสมกุศล   อันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้น ๆ   บรรพชาอุป- 
สมบทในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิขี     สมาทานสิกขาบทของ 
ภิกษุณีอยู   วันหน่ึง   ไหวพระเจดีย   ทาํประทักษิณเวียนขวา   เม่ือพระขีณา- 
สวเถรีเดินไปกอน  พลันถมน้ําลาย   กอนนํ้าลายก็ตกไปท่ีลานพระเจดีย   พระ 
ขีณาสวเถรีไมเห็นก็เดินไป  ภิกษุณีรูปนี้.  เดินไปขางหลังเห็นกอนนํ้าลายน้ันก็ 
คําวา  อีแพศยาชื่อไรนะ  ถมน้ําลายลงท่ีตรงนี้   ภิกษุณีรูปนี้   รกัษาศีลในเวลา 
เปนภิกษุณี   เกลียดการเขาอยูในครรภ   ก็ต้ังจิตไวใหอยูในอัตภาพเปนอุปปา- 
ติกะ.   ดวยการต้ังจิตน้ัน     ในอัตภาพสุดทาย    ภิกษุณีรูปนั้น   ก็บังเกิดเปน 
อุปปาติกะ   ที่โคนตนมะมวง   ในพระราชอุทยาน   กรุงเวสาลี.  พนักงานเฝา 
อุทยานเห็นเด็กหญิงน้ันก็นําเขาพระนคร.   เพราะบังเกิดที่โคนตนมะมวง  นาง 
จึงถูกเรียกวา   อัมพปาลี.   ครั้งน้ัน   พวกพระราชกุมาร   [เจาขาย]   มากพระ 
องค    เห็นนางสะสวยนาชมนาเลื่อมใส   ทั้งแสดงคุณพิเศษมีเสนหนารักนาใคร 
เปนตน  ตางก็ปรารถนาจะทําใหเปนหมอมหามของตนๆ จึงเกิดทะเลาะวิวาทกัน 
คณะผูพิพากษาไดรับคําฟองของนาง   เพ่ือระงับการทะเลาะวิวาทของพวกราช- 
กุมารเหลาน้ัน  จึงต้ังนางไวในตําแหนงคณิกาหญิงแพศยา  วาจงเปนของทุกๆคน. 
นางไดศรัทธาในพระศาสดาสรางวิหารไวในสวนของตน     มอบถวายแกภิกษุ-  
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สงฆ   มีพระพุทธเจาเปนประธาน   ภายหลัง   ฟงธรรมในสํานักของพระวิมล- 
โกณฑัญญเถระ  บุตรของตน  ก็บวชเจริญวิปสสนา   อาศัยความท่ีสรีระของตน 
คร่ําคราลง   เพราะชรา    ก็เกิดสังเวชใจ    เมื่อจะชี้แจงถึงความท่ีสังขารไมเที่ยง 
อยางเดียว   จึงไดกลาวคาถาเหลานี้วา 
                แตกอน    ผมของขาพเจามีสีดําเสมือนสีแมลงภู  
          มีปลายงอน  เด๋ียวน้ี  ผมเหลาน้ันก็กลายเปนเสมือน 
          ปานปอ  เพราะชรา  พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัส 
          แตความจริง  เปนคําจริงแท   ไมแปรเปนอืน่. 
          แตกอน      มวยผมของขาพเจาเต็มดวยดอกไม 
          หอมกรุน   เหมือนผอบท่ีอบกลิน่   เด๋ียวน้ี   ผมนั้นมี  
          กลิ่นเหมือนขนแพะ  เพราะชรา   พระดํารสัของพระ- 
          พุทธเจาผูตรัสแตความจริง  เปนคําจริงแท   ไมแปรเปน 
          อื่น. 
                แตกอน   ผมของขาพเจาดกงามดวยปลายท่ีรวบ 
          ไวดวยหวีและเขม็เสียบ     เหมอืนปาไมทึบท่ีปลูกไว 
          เปนระเบียบ  เด๋ียวน้ี  ผมนั้นกบ็างลงในท่ีนั้น  ๆ  เพราะ 
          ชรา      พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแตความจริง 
          เปนคําจริงแท  ไมแปรเปนอื่น. 
                แตกอน  มวยผมดํา  ประดับทอง   ประดับดวย 
          ชองผมอยางดี  สวยงาม  เด๋ียวน้ี   มวยผมนั้น    ก็รวง 
          เลี่ยนไปทั้งศีรษะเพราะชรา    พระดํารัสของพระ- 
          พุทธเจาผูตรัสแตความจริง  เปนคําจริงแท  ไมแปร 
          เปนอืน่.  
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                   แตกอน   ค้ิวของขาพเจาสวยงามคลายรอยเขียน 
        ที่จิตรกรบรรจงเขียน  เด๋ียวน้ี   กลายเปนหอย   ยนลง 
        เพราะชรา   พระดํารสัของพระพุทธเจาผูตรัสแตความ 
        จริง   เปนคําจริงแต   ไมแปรเปนอื่น.  
                แตกอน    ดวงตาท้ังคูของขาพเจาดําขลับมีประ- 
        กายงาม  คลายแหวนมณี  เด๋ียวน้ี    ถูกชราทําลายเสีย 
        แลวจึงไมงาม      พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแต 
        ความจริง  เปนคําจริงแท   ไมแปรเปนอื่น. 
                แตกอน   เมื่อวัยสาว    จมกูของขาพเจาโดงงาม 
        เหมือนเกลียวหรดาล  เด๋ียวน้ี   กลบัเหี่ยวแฟบ  เพราะ 
        ชรา   พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแตความจริง 
        เปนคําจริงแท   ไมแปรเปนอื่น. 
                แตกอน ใบหูทั้งสองของขาพเจาสวยงามเหมือน 
        ตุมหูที่ชางทําอยางประณีตเสร็จเรียบรอยแลว   เด๋ียวน้ี 
        กลายเปนหอยยน     เพราะชรา    พระดํารัสของพระ- 
        พุทธเจาผูตรัสแตความจริง   เปนคําจริงแท     ไมแปร 
        เปนอื่น. 
                แตกอน   ฟนของขาพเจาสวยงามเหมอืนหนอตูม 
        ของตนกลวย เด๋ียวน้ีกลับหักดํา  เพราะชรา พระดํารัส 
        ของพระพุทธเจาผูตรัสแตความจริง      เปนคําจริงแท 
        ไมแปรเปนอื่น. 
                แตกอน    ขาพเจาพูดเสียงไพเราะเหมือนนก  
        ดุเหวา   ที่มีปกติเท่ียวไปในไพรสณฑในปาใหญ   สง 
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        เสียงรองไพเราะ  เด๋ียวน้ี    คําพูดของขาพเจา    ก็พูด 
        พลาดเพ้ียนไปในท่ีนั้น ๆ   เพราะชรา  พระดํารัสของ 
        พระพทุธเจาผูตรัสแตความจริง    เปนคําจรงิแต    ไม 
        แปรเปนอื่น.  
               แตกอน     คอของขาพเจาสวยงามกลมเกลี้ยง 
        เหมือนสังขขัดเกล้ียงเกลาดีแลว    เด๋ียวน้ี     กลายเปน 
        งุมคอมลง  เพราะชรา   พระดํารสัของพระพุทธเจาผู 
        ตรัส แตความจริง  เปนคําจริงแท   ไมแปรเปนอื่น. 
               แตกอน      แขนท้ังสองของขาพเจาสวยงาม 
        เปรียบเสมือนไมกลอน  กลมกลงึ  เด๋ียวน้ี  กลายเปน 
        ลบีเหมอืนกึ่งแคคด   เพราะชรา   พระดํารัสของพระ- 
        พุทธเจาตรัสแตความจริง  เปนคําจริงแท   ไมแปรเปน 
        อยางอ่ืน. 
               แตกอน  มือท้ังสองของขาพเจาสวยงาม  ประดับ 
        ดวยแหวนทองงามระยับ     เด๋ียวน้ี    กลายเปนเสมือน 
        เหงามนั   เพราะชรา  พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัส 
        แตความจริง  เปนคําจริงแต  ไมแปรเปนอื่น. 
               แตกอน   ถันทั้งสองของขาพเจาอวบอัดกลมกลึง 
        ประชิดกันและงอนสลางสวยงาม  เด๋ียวน้ี    กลายเปน 
        หยอนยานเหมือนถุงหนังท่ีไมมีน้าํ   เพราะชรา   พระ- 
        ดํารัสของพระพุทธเจา  ตรัสแตความจริง  เปนคําจริง 
        แท  ไมแปรเปนอื่น. 
               แตกอน  กายของขาพเจาเกล้ียงเกลาดังแผนทอง 
        สวยงาม    เด๋ียวน้ี     กลายเปนสะพรั่งดวยเสนเอ็นอัน  
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          ละเอียด  เพราะชรา  พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัส 
          แตความจริง  เปนคําจริงแท  ไมแปรเปนอืน่. 
                  แตกอน  ขาออนท้ังสองขางของขาพเจาสวยงาม 
          เปรียบเหมือนงวงชาง   เด๋ียวน้ี   กลายเปนเหมือนขอ 
          ไมไผ  เพราะชรา    พระดํารัวของพระพุทธเจาผูตรัส 
          แตความจริง   เปนคําจริงแท  ไมแปรเปนอืน่. 
                  แตกอน      แขงท้ังสองของขาพเจาประดับดวย  
          กําไลทองเกลี้ยงเกลาสวยงาม    เด๋ียวน้ี     กลายเปน 
          เหมือนตนงาขาด เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธ- 
          เจาผูตรัสแตความจริง  เปนคําจริงแท  ไมแปรเปนอื่น. 
                  แตกอน   เทาท้ังสองของขาพเจาสวยงามเปรียบ 
          เสมือนรองเทาหุมปุยนุน    เด๋ียวน้ี    แตกเปนริ้วรอย 
          เพราะชรา   พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแตความ 
          จริง  เปนคําจริงแท  ไมแปรเปนอื่น. 
                  บัดน้ี  รางกายน้ี  เปนเชนนี้  คร่ําคราเปนแหลง 
          ที่อยูแหงทุกขเปนอันมาก  ปราศจากเครื่องลูบไล เปน 
          เรือนชรา    พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัส  แตความ 
          จริง   เปนคําจริงแท  ไมแปรเปนอื่น. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  กาฬกา     แปลวามีสีดํา.       บทวา 
ภมรวณฺณสทิสา  ความวา    ผมแมดําก็สีเสมือนแมลงภู      คือเขียวสนิท. 
บทวา  เวลฺลิตคฺคา   แปลวา   มีปลายงอน  อธิบายวา  งอน  คือชอนข้ึนต้ัง 
แตโคนจนถึงปลาย.  บทวา  มุทฺธชา   แปลวา  ผม.  บทวา   ชราย  ไดแก 
เพราะชราเปนเหตุ      คือเพราะความงามท่ีถูกชราทําลายเสียแลว.     บทวา 
สาณวากสทิสา  ไดแก   เสมือนปาน  เสมือนปอ   ความวา    เสมือนเปลือก  
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ปานและเสมือนเปลือกไม     ดังน้ี.     บทวา    สจฺจวาทิวจน   อนฺถา 
ความวา   พระดํารัสเปนตนวา   รูปทั้งปวงไมเที่ยง  ถูกชราครอบงําไว    ของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาผูตรัสความจริง   ความแท   เปนคําจริงอยางเดียวไมแปร 
เปนอยางอ่ืน  ความเท็จไมมีอยูในพระดํารัสนั้น.  
            บทวา  วาสิโต  ว  สุรภี  กรณฺฑโก    ความวา   ผมมีกลิ่นหอม 
เหมือนกลองเครื่องประดับ     ที่อบใหจับกลิ่น     ดวยดอกไมของหอมและผอบ 
เปนตน.  บทวา  ปุปฺผปูร  มม  อุตฺตมงฺคภูโต  ความวา  แตกอนมวยผม 
ของขาพเจาไมมีมลทิน  เต็มดวยดอกไมมีดอกจําปา ดอกมะลิ  เปนตน.   บทวา ต 
ไดแกสิ่งท่ีเกิดบนศีรษะคือผม.  ตอมาภายหลังคือบัดนี้  กลายเปนมีกลิ่นเหมือน 
ขนของตนเอง    คือกลายเปนมีกลิ่นเปนขนตามปกติ.     อีกนัยหนึ่ง     บทวา 
สโลมคนฺธิก   ไดแกมีกลิน่เสมอกับขนแพะ  อาจารยบางพวกกลาววา เอฬก- 
โลมคนฺธิก  มีกลิ่นเหมือนขนแพะ  ดังนี้ก็มี. 
            บทวา  กานนว  สหิต  สุโรปต  ความวา   เหมือนปาเล็ก    ที่ม ี
ตนไมมีกิ่งตรงและยาว  ซึ่งอยูตอนบน    เขาปลูกไวดี   ชิดกัน     ต้ังอยูทึบ.  
โกจฺฉสูจิวิจตคฺคโสภิต     ความวา  แตกอนผมมีปลายรวบไวดวยการเสียบ 
มวยผมดวยหวีและเข็มเสียบทอง    สวยงาม   หรือผมเปนเสมือนแปรงเพราะดก 
ชื่อวาสวยงามเพราะมีปลายรวบไวดวยเข็มงาที่ซื้อมาจากตลาด.      บทวา    ต 
ไดแก   ผม. บทวา   วิรล   ตห ึ  ตหึ   ไดแก   ที่บาง  คือผมรวงในที่นั้น ๆ 
            บทวา  กณฺหขนฺ ก  สุวณฺณมณฺฑิต  ไดแก กลุมผมดํา  ประดับ 
ดวยเครื่องประดับมีวชิระทองเปนตน.    แตอาจารยพวกใดกลาววา    ประดับ 
ดวยลูกศรทองสวยงาม    ความของอาจารยพวกน้ัน    ก็วาประดับดวยการเสียบ 
มวยผมดวยเข็มทองสวยงาม.    บทวา    โสภเต   สเุวณีหิลงฺกต     ความวา 
ประดับดวยชองผมที่เสมือนมาลัยดอกราชพฤกษ   อันงาม   ยอมสองประกายมา  
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แตกอน.  บทวา  ต  ชราย   ขลิต  สิร   กต  ความวา    ศีรษะที่งามอยาง 
นั้นนั้น  เดี๋ยวน้ี   ถูกชราทําใหเลี่ยนคือ  ทําผมใหรวง   ขาดเปนฝอยๆ.  
           บทวา   จิตฺตการสุกตาว  เลขิกา   ความวา   แตกอนค้ิวของขาพเจา 
เหมือนดังรอยเขียนที่จิตรกรชางศิลปบรรจงเขียนดวยสีเขียว.  บทวา   โสภเต 
สุ   ภมุก  ปุเร  มม  ความวา แตกอนค้ิวท่ีสวยของขาพเจาก็นับวางาม. บทวา 
วลีหิ  ปลมฺพิตา  ไดแก   ก็ต้ังหอยลงเพราะรอยยนที่เกิดที่ริมหนาผาก. 
            บทวา   ภสฺสรา   แปลวามีประกาย.   บทวา   สุรุจริา   แปลวา   งาม  
ดี.  บทวา  ยถา  มณ ิ แปลวา   เหมือนแหวนตรามณี.   บทวา  เนตฺตาเหสุ 
แปลวา   ไดเปนดวงตาท่ีงาม.      บทวา    อภินีลมายตา    แปลวา   เขียวจัด 
กวาง.  บทวา  เต  ไดแก  ดวงตา.  บทวา  ชรายภิหตา   แปลวา   อันชรา 
ทําลายเสียแลว. 
            บทวา   สณฺทตุงฺคสทิสี  จ   ไดแก  โดง  งาม  และรับกบัสวนแหง 
ดวงหนา   และอวัยวะนอกนั้น.   บทวา  โสภเต   ความวา   จมูกของขาพเจา 
งามดังเกลียวหรดาลท่ีฟนต้ังไว.  บทวา  สุ  อภิโยพฺพน  ปติ  ความวา  จมูก 
ในสมัยแรกรุนที่งามนั้น    บัดนี้ก็เปนเหมือนลดลงและเหมือนถูกกัน    [ไมให 
โดง]    เพราะชราหามความงามไว.    ดวยบทวา   กงฺกณว  สุกต  สุนิฏ ิต  
พระอัมพปาลีเถร ี  กลาวหมายถึงความกลมกลึง   ประหน่ึงเครื่องประดับปลาย 
แขนทอง  ที่นายชางทําอยางดี.    บทวา  โสภเต   ก็คือ  โสภนฺเต   แปลวา 
งาม  หรือบาลีก็วา  โสภนฺเต.  คําวา  สุ   เปนเพียงนิบาต. บทวา  กณฺณปาฬิโย 
[กลีบหู]  ไดแก  ใบห.ู  บทวา  วลิภิปฺปลมฺภิตา   ความวา ก็เห่ียวยนเพราะ 
ความเห่ียวท่ีเกิดข้ึนในที่นั้น   ๆ  เปนเกลียวด่ังทอนผาท่ีบิด   ตกหอยลง.  
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            บทวา   ปตฺตลิมกลุวณฺณสทิสา  ไดแก  ฟน  มีสีและสัณฐานดัง 
หนอตูมของตนกลวย.   บทวา   ขณฑฺิตา  ไดแก  หัก   คือถึงความหัก แตก 
หลุดหลนไป.   บทวา   อสิตา  ไดแก   ถึงความเปนฟนดํา   เพราะสีเสียไป.  
            บทวา   กานนมหฺ ิ วนสณฺฑจารินี   โกกิลาว   มธุร   นิกูชหิ  
ความวา   สงเสียงพูดจาไพเราะดังนกดุเหวา   เที่ยวหาอาหารอยูในปา   จับกิ่งไม 
รองเพลงอยูในปา.   บทวา  ต   ไดแก   พูดจาสงเสียงนั้น.   บทวา  ขลิต   ตหึ  
ตหึ   ไดแก  พูดผิดเพ้ียนไปในที่นั้น   ๆ เพราะลักษณะชรา   มฟีนหักเปนตน. 
            บทวา   สณหฺกมพฺุริว  สุปฺปมชฺชิตา  ไดแก  คอเหมือนสังขทอง 
ที่เขาขัดอยางดี   ก็กลมเกลี้ยง.   บทวา  สา  ชราย  ภคฺคา  วินามติา  ความวา 
[คอ]  คอมนอมลง   เพราะชราปรากฏ   โดยเนื้อคอย ๆ  สิ้นไป. 
            บทวา   วฏฏปลิฆสทิโสปมา    ไดแก    เทียบเทากับไมกลอนอัน 
กลม.   บทวา   ตา  ไดแก   แขนแมทั้งสองน้ัน      บทวา   ปาฏลิปฺปลิตา  ได 
แก   เสมือนกิ่งแคที่คดเพราะเกาแก. 
            บทวา   สณหฺนุทฺทิกสุวณฺณมณฺฑิตา    ไดแก  ประดับดวยแหวน 
อันเกลี้ยงและสุกใสที่ทําดวยทอง.   บทวา  ยถา  มลูนูลิกา   แปลวา  ก็เสมือน 
เหงามัน. 
            บทวา   ปนวฏฏสหิตุคฺคตา   ไดแก   เตง  กลม  ประชิดกันและ 
กัน  ชู  งอนข้ึน.  บทวา  โสภเต  สุ  ถนกา  ปุเร  มม   ความวา   ถันแม 
ทั้งสองของขาพเจามีรูปตามท่ีกลาวแลว    งามเหมือนหมอทอง  แทจริงคํานี้เปน 
เอกวจนะ  ลงในอรรถพหุวจนะ   เปนคําปจจุบันกาล   ลงในอรรถอดีตกาล. 
บทวา   เถวิกีว  ลมฺพนฺติ  โนทกา  ความวา  ถันของขาพเจาแมทั้งสองน้ัน 
เห่ียวยาน    เหมือนกะถุงนํ้าท่ีไมมีน้ํา    ที่เขากินน้ําหมดแลว     อันเขาวางไวที่ 
ทอนไมไผ.  
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            บทวา   กจฺจนสสฺ  ผลกว  สมุฏ  ความวา  รางกายของขาพเจา  
งามเหมือนแผนทอง     ทีน่ายชางเอาชาดหญิงคุทาแลวขัดนาน ๆ.    บทวา  โส 
วลีหิ  สุขมุาหิ  โอตโต  ความวา  รางกายของขาพเจาน้ัน   บัดนี้กเ็ห่ียว  คือ 
หนังเห่ียวยนในที่นั้น ๆ   เพราะเกลียวละเอียด ๆ. 
            บทวา   นาคโภคสทิโสปนา  ไดแก   เปรียบเทากับงวงของพระยา 
ชาง   หัตถในท่ีนี้ทานเรียกวา  โภคะ  งวง  เพราะเปนเครื่องจับกิน.   บทวา เต 
ไดแก   ขาทัง้สอง.   บทวา   ยถา  เวฬุนาลิโย   ความวา   บัดนี้ไดเปนเสมือน 
ปลองไมไผ. 
            บทวา   สณหฺนูปุรสฺวณฺณมณฑฺิตา  ความวา   ประดับดวยเครื่อง  
ประดับเทาทอง   อันเกลี้ยงเกลา.  บทวา  ชงฺฆา  ไดแก   กระดูกแขง.  บทวา 
ตา  ไดแก  แขงเหลาน้ัน.   บทวา  ติลทณฺฑการิว   ความวา  ไดเปนเหมือน 
ตนงาแหงท่ีขาดเหลืออยู  เพราะผอม เหตุมีเนื้อเหลือนอย. ร  อักษรทําการตอบท. 
            บทวา   ตูลปุณฺณสทิโสปมา  ไดแก  เสมือนรองเทาท่ีพันดวยปุยง้ิว 
[นุน]    เต็ม    เพราะเปนของออนนุม.    เทาท้ังสองของขาพเจานั้น      บัดนี ้
กระทบอะไรก็ปริแตก  เกิดเปนริ้วรอย. 
            บทวา   เอทิโส    แปลวา    เห็นปานน้ี.   รางกายไดมีไดเปนประการ 
ตามท่ีกลาวมาแลว.   บทวา   อย   สมุสสฺโย   แปลวา   รางกายของขาพเจาน้ี. 
บทวา  ชชฺชโร  ไดแก  ผูกไวหยอน ๆ.  บทวา  พหทุุกฺขานมาลโย  ได 
แก   เปนที่อยูของทุกขทั้งหลายเปนอันมาก   ซึ่งมีชราเปนตนเปนเหตุ.   บทวา 
โสปเลปปติโต  ความวา   รางกายนี้นั้น   ตกไปจากเครื่องลูบไล   ตกไปเพราะ 
สิ้นเครื่องปรุงแตงลูบไล  มีแตบายหนาตกไป   อีกอยางหน่ึง   แจกบทวา  โสป  
อเลปปติโต   ความก็อยางน้ันเหมือนกัน.   บทวา  ชราฆโร  ไดแก   ก็เปน   
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เสมือนเรือนคร่ําครา     อีกอยางหนึ่ง    ไดเปนเรือนของชรา.    เพราะฉะนั้น 
พระดํารัสของพระศาสดาของขาพเจา        จึงเปนสัจวาจาของพระผูทรงเปนสัจ- 
วาที  ชื่อวา   ตรัสแตความจริง   เพราะทรงทราบสภาวะตามเปนจริงของธรรม 
ทั้งหลายโดยชอบนั่นเทียว จึงตรัส  คือเปนผูตรัสรูเองโดยชอบ   หากลายเปน 
อยางอ่ืนไปไม.  
            พระเถรีนี้     พิจารณาทบทวนอนิจจตาความไมเที่ยงในธรรมท่ีเปนไป 
ในภูมิ ๓ ทั้งหมด    โดยมุข    คือการกําหนดความไมเที่ยงในอัตภาพของตน 
อยางนี้แลว      ยกข้ึนสูทกุขลักษณะและอนัตตลักษณะในอัตภาพตนน้ัน   ตาม 
แนวอนิจจลักษณะน้ัน   มักเขมนเจริญวิปสสนาอยู    ก็บรรลุพระอรหัต  โดย 
ลําดับมรรค. 
            ดวยเหตุนั้น    ทานพระสังคีติกาจารยจึงกลาวไวในคัมภีรอปทานวา 
            พระอัมพปาลีเถรี  เปลงอุทานเปนคาถาพรรณนา  อปทาน๑ของทานวา 
                      ขาพเจาเกิดในสกุลกษัตริย      เปนภคินีของ 
         พระมหามุนีพระนามวาปุสสะ  ผูมีพระรัศมงีามดังมาลัย 
         ประดับศีรษะ    ขาพเจาฟงธรรมของพระองคแลวมีใจ 
         เลื่อมใส   ถวายมหาทานแลวปรารถนารูปสมบัติ   นับ 
         แตกัปนี้ไป ๓๑ กัป   พระชินเจาพระนามวาสิขี   เปน 
         นายกเลิศของโลก    ทรงสองโลกใหสวาง   ทรงเปน 
         สรณะของ ๓ โลก   เสด็จอุบัติขึน้แลว  ครั้งนั้นขาพเจา 
         เกิดในสกุลพราหมณ    กรุงอมรปุระท่ีนารื่นรมย   โกรธ  
๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๗๙  อัมพปาลีเถรีอปทาน.  
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        ขึ้นมากด็าภิกษุณีผูมจีิตหลุดพนแลว  [อริยุปวาท]  วา 
        ทานเปนหญิงแพศยาประพฤติอนาจาร    ประทุษราย 
        ศาสนาของพระชินเจา   ครั้นดาอยางน้ีแลว   ขาพเจา 
        ก็ตกนรกอันรายกาจ   เพียบพรอมดวยทุกขใหญหลวง 
        เพราะบาปกรรมนัน้    จุติจากนรกน้ันแลว   มาเกิดใน 
        หมูมนษุย     มลีามกธรรมทําใหเดือดรอน   ครองความ 
        เปนหญิงแพศยาอยูถึงท่ีหกหมื่นป    ก็ยังไมหลุดพนจาก    
        บาปอันนั้น  เหมือนอยางกลืนพิษรายเขาไป   ขาพเจา 
        เสพเพศพรหมจรรย [บวชเปนภิกษุณี] ในศาสนาพระ 
        ชินเจาพระนามวากัสสปะ ดวยผลแหงบุญน้ัน  ขาพเจา 
        กบ็ังเกิดในสวรรคชัน้ไตรทศ   [ดาวดึงส]   เมื่อถึงภพ 
        สุดทาย  ขาพเจาเกิดเปนโอปปาติกะ  ที่ระหวางกิ่งมะมวง 
        ดวยเหตุนั้น   ขาพเจาจึงชื่อวาอัมพปาลี   ขาพเจาอัน 
        หมูสัตวนับโกฏิหอมลอมแลว     ก็บวชในศาสนาของ 
        พระชินเจา    บรรลุฐานะอันมั่นคงไมสั่นคลอน   เปน 
        ธิดาเกิดแตพระอุระของพระผูเปนพุทธะ    ขาแตพระ- 
        มหามุน ี ขาพเจาเปนผูเชี่ยวชาญในฤทธิ์ทั้งหลาย   ใน 
        ความหมดจดแหงโสตธาตุ   [หทูิพย]  เปนผูเชี่ยวชาญ 
        เจโตปริยญาณ   [รูใจผูอื่น]   ขาพเจารูขันธที่เคยอาศัย 
        อยูในภพกอน ๆ [ระลึกชาติได]   ชําระทิพยจักษุหมด 
        จด  [ตาทิพย]   หมดสิ้นอาสวะทุกอยาง   [อาสวักขย-  
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        ญาณ]  บัดน้ีจึงไมมภีพใหม [ไมตองเกิดอีก]  ขาพเจา 
        มีญาณสะอาดหมดจด  ในอรรถปฏิสัมภิทา   ธรรมปฏ-ิ 
        สมัภิทา   นิรุตติปฏิสัมภิทา   และปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
        เพราะอํานาจของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด  กิเลสท้ัง 
        หลาย  ขาพเจาก็เผาเสียแลว  ภพทุกภพขาพเจาก็ถอน 
        เสียแลว  ขาพเจาตัดพันธะเหมือนกะชางตัดเชือก  ไมม ี 
        อาสวะ อยูในสํานักพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ขาพเจา  
        กม็าดีแลว.   วิชชา ๓   ขาพเจาก็บรรลุแลว   คําสอน 
        ของพระพุทธะ   ขาพเจาก็ทําเสร็จแลว   ปฏิสมัภิทา ๔ 
        วิโมกข  ๘  และอภญิญา  ๖   ขาพเจากระทําใหแจง 
        แลว  คําสอนของพระพุทธเจาขาพเจาก็ทําเสร็จแลว.  
            ก็พระอัมพปาลีเถรี  ครั้นบรรลพุระอรหัตแลว   ก็พิจารณาทบทวนขอ 
ปฏิบัติของตนแเลว   ก็เอ้ือนเอยคาถาเหลาน้ันเปนอุทานแล. 
                          จบ  อรรถกถาอัมพปาลีเถรีคาถา  
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                                       ๒.  โรหิณีเถรีคาถา  
          [๔๖๘]  พระโรหิณีเถรี   กลาวอุทานเปนคาถา    ซึ่งเปนคําท่ีบิดา 
และตนเองพูดจาโตตอบกันวา  
บิดาถามขาพเจาวา 
                    ลูกเอย  ลูกหลับก็พูดวาสมณะ  ต่ืนก็พูดวาสมณะ 
          ระบุแตสมณะเทาน้ัน    เห็นทลีูกบวชเปนสมณะเสียแน 
          แท   โรหิณีเอย    ลกูถวายขาวนํ้าอยางสมบูรณแกเหลา 
          สมณะ   พอขอถาม    บัดน้ี   เพราะเหตุไร   เหลา 
          สมณะจึงเปนที่รักของลูก   พวกสมณะไมชอบทํางาน 
          เกียจคราน  อาศัยแตของที่คนอื่นใหเลี้ยงชีพ  หวังแต 
          จะไดชอบของอรอย เพราะเหตุไร เหลาสมณะจึงเปน 
          ที่รักของลูก. 
ขาพเจาตอบวา 
                    ทานพอขา   ทานพอสอบถามไลเลียงเอากะลูก 
          เรื่องคุณของสมณะ เสียต้ังนาน  ลูกจักระบุปญญา ศีล   
          และความพากเพียรของสมณะเหลาน้ันแกทานพอดังน้ี. 
                  สมณะท้ังหลายรักงาน    ไมเกียจคราน    ทําแต 
          งานท่ีประเสริฐสุด   จึงละราคะโทสะได   เพราะเหตุนั้น  
          เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก.    
                  สมณะท้ังหลาย   กําจัดมูลรากท้ัง ๓   ของบาป 
          [ โลภะ  โทสะ   โมหะ]   ทําแตงานสะอาด     จึงละ 
          บาปนัน้ไดหมด  เพราะเหตุนั้น    เหลาสมณะจึงเปนที่  
          รักของลูก.  
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                  กายกรรมของสมณะเหลาน้ันสะอาด    วจีกรรม 
        ก็สะอาด   มโนกรรมก็สะอาด   เพราะเหตุนั้น     เหลา 
        สมณะจึงเปนที่รักของลูก     
                สมณะเหลาน้ันไรมลทิน     บริสุทธิ์ทั้งภายในท้ัง 
        ภายนอก   ดุจสังขและมุกดา    ธรรมฝายขาวก็บริบรูณ   
        เพราะเหตุนั้น  เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลกู. 
                สมณะเหลาน้ัน  เปนพหูสตู  สดับมาก  ทรงธรรม 
        เปนพระอริยะ เปนอยูโดยธรรม มีจิตมีอารมณเดียว ม ี
        สติ  เพราะเหตุนั้น   เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก. 
                สมณะเหลาน้ัน  เปนพหูสตู สดับมาก   ทรงธรรม 
        เปนพระอริยะ  เปนอยูโดยธรรม  ยอมแสดงอรรถและ 
        ธรรม  เพราะเหตุนั้น เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก.   
                สมณะเหลาน้ัน  อยูปาไกลผูคน  มีสติ  พูดดวย 
        ปญญา  ไมฟุงซาน รูที่สุดทุกข   เพราะเหตุนั้น    เหลา 
        สมณะจึงเปนที่รักของลูก. 
                สมณะเหลาน้ัน     หลีกออกจากหมูบานใดไป   ก ็  
        ไมเหลยีวดูอยูอยางกังวลในหมูบานน้ัน     ไมมีเย่ือใย  ไป 
        เลย  เพราะเหตุนั้น   เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก.  
                สมณะเหลาน้ัน    ไมเกบ็สะสมขาวไวในยุงฉาง 
        ไมเกบ็ไวในหมอ     ไมเก็บไวในกระเชา   แสวงหาแต 
        อาหารสําเร็จรูป   เพราะเหตุนั้น    เหลาสมณะจึงเปนที่ 
        รักของลูก. 
                สมณะเหลาน้ัน    ไมรับเงิน  ไมรับทอง   ไมรับ 
        รูปยะ   ยังชีวิตใหเปนไปดวยปจจัยท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหนา 
        เพราะเหตุนั้น    เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก.  
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                   สมณะเหลาน้ัน   บวชมาแตสกุลตาง ๆ กัน  ชน 
        บทตาง ๆ  กัน    ก็รักซึ่งกันและกัน     เพราะเหตุนั้น  
        เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก. 
บิดาพูดกะขาพเจาวา  
                   โรหิณีลูกพอ     ลูกมีความเชื่อความเคารพอยาง 
        แรงกลาในพระพุทธ   พระธรรม  และพระสงฆ    ลกู 
        เกิดมาในสกุล เพ่ือประโยชนแกพวกเราแทหนอ  ลูกรู 
        จักพระรัตนตรัยน้ันวา  เปนบุญเขตอันยอดเยี่ยม สมณะ 
        เหลาน้ันคงจะรับทักษิณาทานของเราบางนะลูก  เพราะ 
        วายัญคือบุญท่ีต้ังไวในสมณะเหลาน้ัน       คงจักมีผล 
        ไพบูลยแกพวกเราแน. 
ขาพเจาจึงกลาวกะบิดาวา 
                   ถาพอทานกลัวทุกข  พอทานไมรักทุกข   กข็อพอ 
        ทานถึงพระพุทธ พระธรรม  และพระสงฆเชนนั้นเปน 
        สรณะ   สมาทานศีล   ขอนั้นจงเปนประโยชนแกพอ 
        ทานเถิด. 
บิดากลาววา 
                    พอขอถึงพระพุทธ    พระธรรม    และพระสงฆ 
        เชนนั้นเปนสรณะ    ขอสมาทานศีล   ขอนั้นจงเปน 
        ประโยชนแกพอเถิด. 
                แตกอน   พอเปนพราหมณเผาพันธุ  แหงพรหม 
        แตมาบดัน้ี   พอเปนพราหมณโสตถิยะ  ผูมีวชิชา ๓ จบ 
        เวท  อาบนํ้าคือเสร็จกิจแลว.  
                             จบโรหิณีเถรีคาถา  
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                                   ๒.  อรรถกถาโรหิณีเถรีคาถา 
            คาถาวา  สมณาติ  โภติ  สุป  ดังนี้เปนตน.   เปนคาถาของพระ- 
โรหิณีเถร.ี  
            พระเถรีแมรูปนี ้  ก็บําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจา   พระองคกอน ๆ 
สรางสมกุศลอันเปนอุปนิสสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้นๆ นับแตกัปนี้ไป  ๙๑ 
กัปก็บังเกิดในเรือนสกุล   ครั้งพระผูมีพระภาคเจา    พระนามวา    วิปสสี   รู 
เดียงสาแลว    เห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเท่ียวบิณฑบาตในนครพันธุมวดีใน 
วันหน่ึง  จึงรับบาตรมาบรรจุขนมแลว  ถวายพระผูมีพระภาคเจา  เกิดปติโสมนัส 
แลวถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ  ดวยบุญน้ัน  นางก็เวียนวายอยูในเทวดา 
และมนุษย   สั่งสมธรรมเครื่องปรุงแตงวิโมกขตามลําดับ    ในพุทธุปบาทกาลน้ี 
ก็บังเกิดในเรือนพราหมณ   ผูมีสมบัติมาก   กรุงเวสาลี  ไดชื่อวาโรหิณี   รูเดยีง 
สาแลว   เมื่อพระศาสดาประทับอยู  ณ  กรุงเวสาลี   ก็ไปวิหาร   ฟงธรรม  เปน 
โสดาบัน  แสดงธรรมแกบิดามารดาทําใหเกิดความเลื่อมใสในพระศาสนา   ให 
บิดามารดาอนุญาตแลว    ตัวเองก็บวช   ทํากิจกรรมในวิปสสนา  ไมนานนักก็ 
บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔  ดวยเหตุนั้น   ทานพระสังคีติกาจารย 
จึงกลาวไวในคัมภีรอปทานวา๑ 

                  ในครั้งน้ัน    ขาพเจาไดถวายขนมแดพระพุทธเจา 
         พระนามวา  วิปสส ี ผูเสด็จเท่ียวไปบิณฑบาตในพระ- 
         นครพันธุมวดี     ดวยกรรมที่ทาํดีนั้น      และดวยความ 
         ต้ังใจไวถูก   ขาพเจาทําจิตใหเลื่อมใสในพระพุทธเจา 
         ขาพเจาน้ันก็เขาถึงสวรรคชั้นดาวดึงส   ขาพเจาครอง 
         ความเปนพระมเหสีของทาวสักกะเทวราชถึง ๓๖ พระ- 
๑. ไมมีในบาลีอปทาน.  
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        องค   ครองความเปนมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ  ๕๐ 
        พระองค   ธรรมดาวาความปรารถนาทางใจ   ก็สําเร็จ 
        แกขาพเจาทุกอยาง    ขาพเจาเสวยสมบัติ    ทั้งในหมู 
        เทวดา   ทั้งในหมูมนุษย   เมื่อถึงภพสุดทาย   ขาพเจา 
        เกิดในสกุลพราหมณ    ชื่อโรหิณี  พวกญาติพากันรัก   
        นักหนา    ขาพเจาไปสํานักภิกษุฟงธรรมตามเปนจริง 
        เกิดสลดใจ   จึงบวชไมมีเหยาเรอืน   ขาพเจาต้ังความ 
        เพียรโดยแยบคายจึงบรรลุพระอรหัตนั้น   ในกัปนับแต 
        กัปท่ี   ๙๑  ครั้งน้ัน   ขาพเจาไดถวายปุวทาน [ถวายขนม] 
        อันใด  ขาพเจาไมรูจักทุคติ   นี้เปนผลของปุวทานอัน 
        นั้น    กเิลสท้ังหลาย  ขาพเจาก็เผาเสียแลว  ฯลฯ  คําสอน 
        ของพระพุทธเจา   ขาพเจาก็ทําเสร็จแลว. 
            พระโรหิณีเถร ีครั้นบรรลุพระอรหัตแลว  ก็พิจารณาทบทวนความเปน 
มาของตน  แลวกลาวเปนอุทาน   ซึ่งคาถาทั้งหลาย   ที่บิดาและตนเองพูดจาโต 
ตอบกัน  ในเวลาที่ตนเปนพระโสดาบันแตกอน 
บิดาถามขาพเจาวา 
                   ลูกเอย ลูกหลับก็พูดวาสมณะ  ต่ืนก็พูดวาสมณะ  
        ระบุแตสมณะเทาน้ัน   เห็นที่ลูกจักบวชเปนสมณะเสีย 
        แนแท   โรหิณีเอย    ลูกถวายขาวนํ้าอยางสมบูรณแก 
        เหลาสมณะ     พอขอถาม ณ  บดัน้ี     เพราะเหตุไร 
        เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก   พวกสมณะ   ไมชอบ 
        ทํางาน  เกียจคราน   อาศัยแตของท่ีคนอื่นใหเลี้ยงชีพ 
        หวังแตจะได   ชอบของอรอย   เพราะเหตุไร   เหลา 
        สมณะจึงเปนที่รักของลูก.  
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ขาพเจาตอบวา 
                    ทานพอขา     ทานพอสอบถามไลเลียงเอากะลูก 
         เรื่องคุณของสมณะเสียต้ังนาน    ลูกจักระบปุญญาศีล 
         และความพากเพียรของสมณะเหลาน้ันแกทานพอดังน้ี 
                สมณะท้ังหลายรักงาน    ไมเกียจคราน    ทําแต 
         งานประเสริฐสุด  จงึละราคะโทสะได  เพราะเหตุนั้น 
         เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก.  
                สมณะท้ังหลาย   กําจัดมูลรากท้ัง  ๓  ของบาป 
         [โลภะโทสะโมหะ] ทําแตงานสะอาด  จึงละบาปน้ันได 
         หมด  เพราะเหตุนั้น    เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก. 
                กายกรรมของสมณะเหลาน้ันสะอาด  วจีกรรมก ็
         สะอาด    มโนกรรมก็สะอาด  เพราะเหตุนั้น  เหลา 
         สมณะจึงเปนที่รักของลูก. 
                สมณะเหลาน้ัน    ไรมลทนิ  บริสุทธิ์ทัง้ภายในท้ัง 
         ภายนอก  ดุจสังขและมุกดา    ธรรมฝายขาวก็บริบรูณ 
         เพราะเหตุนั้น  เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลกู. 
                สมณะเหลาน้ัน    เปนพหสููตสดับมาก  ทรงธรรม 
         เปนพระอริยะ  เปนอยูโดยธรรม  ยอมแสดงอรรถและ 
         ธรรม  เพราะเหตุนั้น    เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก. 
                สมณะเหลาน้ัน     เปนพหูสูตสดับมาก  ทรงธรรม 
         เปนพระอริยะ  เปนอยูโดยธรรม   มีจิตมีอารมณเดียว 
         มีสติ  เพราะเหตุนั้น  เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก. 
                สมณะเหลาน้ัน    อยูปาไกลผูคน  มีสติ  พูดดวย 
         ปญญา  ไมฟุงซาน  รูที่สุดทุกข  เพราะเหตุนั้น   เหลา 
         สมณะจึงเปนที่รักของลูก.  
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                  สมณะเหลาน้ัน    หลีกออกจากหมูบานใดไปก็ไม 
         เหลียวดูอยางกังวลในหมูบานน้ัน     ไมมีเย่ือใยไปเลย 
         เพราะเหตุนั้น    เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก. 
               สมณะเหลาน้ัน    ไมเก็บสะสมขาวไวในฉาง  ไม 
         เก็บไวในหมอ  ไมเกบ็ไวในกระเชา แสวงหาแตอาหาร  
         สําเร็จรูปเพราะเหตุนั้น   เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลกู. 
               สมณะเหลาน้ัน    ไมรับเงิน   ไมรับทอง   ไมรับ 
         รูปยะ  ยังชีวิตใหเปนไปดวยปจจัยท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหนา 
         เพราะเหตุนั้น    เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก. 
               สมณะเหลาน้ัน  บวชมาแตสกุลตาง ๆ กัน   ชน 
         บทตาง ๆ กัน     กร็กัซึ่งกันและกัน    เพราะเหตุนั้น 
         เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก. 
บิดาพูดกะขาพเจาวา 
                   โรหิณีลูกพอ     ลูกมีความเชื่อความเคารพอยาง 
         แรงกลา    ในพระพุทธ     พระธรรม    และพระสงฆ  
         ลูกเกิดมาในสกุล     เพ่ือประโยชนแกพวกเราแทหนอ 
         ลูกรูจักพระรัตนตรัยน้ันวาเปนบุญเขตอันยอดเยี่ยม 
         สมณะเหลาน้ัน   คงจะรักทักษิณาทานของเราบางนะลูก  
         เพราะวายัญคือบุญท่ีต้ังไวในสมณะเหลาน้ัน     คงจักม ี
         ผลไพบูลยแกพวกเราแน. 
ขาพเจาจึงกลาวกะบิดาวา 
                   ถาพอทานกลัวทุกข  พอทานไมรักทุกข  ก็ขอพอ 
         ทานถึง  พระพุทธ  พระธรรม   พระสงฆเชนนั้นเปน  
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         สรณะ  สมาทานศีล   ขอนั้น    จงเปนประโยชนแกพอ 
         ทานเถิด. 
บิดากลาววา 
                   พอขอถึงพระพุทธ   พระธรรม    และพระสงฆ 
         เชนนั้นเปนสรณะ   ขอสมาทานศีล    ขอนัน้     จงเปน 
         ประโยชนแกพอเถิด.  
               แตกอน    พอเปนพราหมณเผาพันธุแหงพรหม 
         แตมาบัดนี้   พอเปนพราหมณโสตถิยะ   ผูมวีิชชา  ๓ 
         จบเวท   อาบนํ้าคือเสร็จกิจแลว. 
            พระโรหิณีเถรีไดกลาวคาถาดังวามานี้. 
            พราหมณผูบิดา    ซึ่งไมตองการสมมติในภิกษุทั้งหลายสําหรับธิดาตน 
กลาว ๓ คาถาขางตน    ในคาถาเหลานั้น. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สมณาติ  โภติ  สุป  ความวา  ลูกเอย 
แมเวลาลูกหลับ     ลูกก็ระบุวา  สมณะ  สมณะ    หลับก็พูดถอยคําท่ีเกี่ยวกับ 
สมณะเทานั้น.   บทวา  สมณาติ  ปพุชฌฺสิ  ความวา  ลูกแมลุกข้ึนจากหลับ 
ต่ืน  คือลุกจากการนอน   ก็กลาวอยางนี้วาสมณะ.  บทวา   สมณาเนว  กิตฺเตสิ 
ความวา ลูกประกาศสมณะหรือสรรเสริญคุณของสมณะเทาน้ัน  ทุกเวลาไปเลย. 
บทวา  สมณี  นูน  ภวิสฺสสิ   ความวา   บัดนี้ลูกแมตัวยังเปนคฤหัสถ   เห็น 
ที่ลูกจักมีจิตใจเปนสมณะเปนแน  อีกนัยหน่ึง.  บทวา  สมณี  นูน  ภวิสฺสส ิ
ไดแก   บัดนี ้ ลูกแมเปนคฤหัสถ  ไมนานนักเห็นทีลูกจักเปนสมณะอยางเดียว 
เพราะจิตใจลูกโนมนอมไปในสมณะเทาน้ัน.   บทวา   ปเวจฺฉส ิ ไดแก   ให. 
บทวา   โรหณิี  ทานิ  ปุจฉฺามิ   ความวา   พราหมณเมื่อจะถามธิดาของตน  
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จึงกลาววา  ลูกโรหิณี  บดันี้  พอจะถามลูก.  บทวา เกน  เต  สมณา  ปยา 
ความวา  ลูกโรหิณี   ทั้งหลับ  ทั้งต่ืน   ทั้งเวลาอื่น ๆ ลูกก็ประกาศแตคุณของ 
สมณะเทานั้น    เพราะเหตุชื่ออะไรสมณะทั้งหลาย  จึงเกิดเปนผูนารักสําหรับลูก.  
            บัดนี ้   พราหมณเมื่อจะบอกโทษในเหลาสมณะแกธิดา   จึงกลาวคาถา 
วา   อกมฺมกามา    เปนตน.    บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    อกมฺมกามา 
แปลวา  ไมรกังาน  ไดแก  ไมอยากทํางานอะไร ๆ  ที่จะนําประโยชนมาแกตน 
และคนอ่ืน ๆ.   บทวา  อลสา  แปลวา  เกียจคราน.  บทวา  ปรทตฺตูปชีวิโน 
ไดเเก   อาศัยของที่คนอ่ืนเขาใหเลี้ยงชีพเปนปกติ.   บทวา   อสสุกา   ไดแก 
คอยหวังแตอาหารและผาเปนตน    จากคนอื่นนั่นแหละ.     บทวา  สาทุกามา 
ไดแก    ปรารถนาแตอาหารท่ีดีที่อรอยเทาน้ัน.    พราหมณเมื่อไมรูจักคุณของ 
เหลาสมณะ  ก็กลาวโทษนั้นทุกอยางที่ตนคิดข้ึนมาเอง. 
            โรหิณีฟงคําบิดานั้นแลว    กด็ีใจวา  เราไดโอกาสกลาวถึงคุณของพระ- 
ผูเปนเจาท้ังหลายแลว  ประสงคจะประกาศคุณของภิกษุทั้งหลาย   กอนอ่ืนเม่ือ 
จะแจงความโสมนัสในการประกาศถึงภิกษุเหลาน้ัน  โนลําดับแรก  จึงกลาวคาถา 
วา   จิรสฺส  วต ม ตาต  เปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  จริสิส   วต 
แปลวา  โดยกาลนานหนอ.  โรหิณีเรยีกบิดาดวยคําวา  ตาต.  บทวา  สมณาน 
ความวา    พอทานไถถามไลเลียงถึงเหลาสมณะ    หรือคุณของเหลาสมณะท่ีพึง 
รักสําหรับลกู.  บทวา  เตส  ไดแก เหลาสมณะ.  บทวา  ปฺาสีลปรกฺกม 
ไดแก  ปญญา  ศีล  และความอุตสาหะ. 
            บทวา    กิตฺตยิสฺสามิ  ไดแก  จักกลาว.  โรหิณี   ครั้นปฏิญาณแลว 
เมื่อจะประกาศถึงสมณะเหลาน้ัน   แตเพ่ือจะปลดเปลื้องโทษ  ซึ่งพราหมณบิดา 
นั้นกลาวไววา  เปนผูไมรักงานเกียจครานเสียกอน   แลวแสดงคุณตรงกันขาม 
กับที่พราหมณบิดากลาวน้ัน    จึงกลาวคาถาวา  กมฺมกามา  เปนตน.   บรรดา  
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บทเหลาน้ัน    บทวา   กมมฺกามา   ความวา   สมณะเหลาน้ัน    ประสงคคือ 
ปรารถนางานตางโดยวัตรปฏิบัติเปนตน       คือกจิหนาท่ีของสมณะใหบริบูรณ 
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวาผูรักงาน   สมณะเหลาน้ัน     เปนผูขวนขวายในสมณกิจน้ัน 
ขมักเขมนพยายามไมเกียจคราน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาผูไมเกียจคราน  อนึ่ง  
สมณะเหลานั้น   กระทํางานน้ันอันประเสริฐ  สูงสุด  ซึ่งนํามาเพ่ือพระนิพพาน 
อยางเดียว  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ผูทํางานอันประเสริฐสุด.   อน่ึง  สมณะ 
เหลาน้ัน    กาํลังกระทําอยู   ชื่อวากําลังละราคะ  โทสะ  คือการทํางาน  โดยวิธี  
การท่ีจะละราคะโทสะเสียได  เพราะการปฏิบัตินั้นไมมีโทษ.  บทวา  เตน   เม 
สมณา  ปยา    ความวา   เพราะการปฏิบัติโดยชอบตามท่ีกลาวมาน้ัน      เหลา 
สมณะจึงควรเปนที่รักสําหรับลูก. 
            บทวา   ตีณิ  ปาปสฺส  มูลานิ  ไดแก  มลูรากของอกุศล   มี ๓ กลาว 
คือ   โลภะ  โทสะ  โมหะ.  บทวา   ธนุนฺติ  ไดแก   ทําลาย  คือละ.  บทวา 
สุจิการิโน  ไดแก  ทํางานท่ีไมมีโทษ.  บทวา   สพฺพปาป   ปหีเนส  ได 
แก   ละบาปน้ันไดหมด  เพราะบรรลุอรหัตมรรค. 
            โรหิณีนั้น  เพ่ือจะแยกแสดงอรรถท่ีกลาวโดยยอวา สมณา  สุจิการิโน 
อยางนี้แลว   จึงกลาวคาถาวา  กายกมฺม   เปนตน .  คําน้ีรูงายทั้งนั้น. 
            บทวา   วมิลา   สงฺขมุตฺตาว   ความวา  ปราศจากมลทิน   เวนจาก 
มลทินมีราคะเปนตน   ประดุจสังขขัดดีแลว   และประดุจมุกดา.  บทวา  สทฺธา  
สนฺตรพาหิรา  ความวา  ทั้งภายในทั้งภายนอก  ชือ่วาสันตรพาหิระ  สะอาด 
ทั้งภายในท้ังภายนอก     คือมีอาสยะและประโยคพยายามอันหมดจด.     บทวา 
ปุณฺณา  สุกฺกาน  ธมมฺาน   ความวา    บริบูรณดวยธรรมฝายขาวสวนเดียว 
คือธรรมที่ไมมีโทษ  ไดแก  ประกอบพรอมดวยศีลขันธเปนตน   อันเปนธรรม 
ของพระอเสขะ.  
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            สุตะมีสุตตะเคยยะเปนตน   ของสมณะเหลาน้ัน  มากหรือวาสมณะเหลา  
นั้น    เกิดแลวดวยสุตะ    เพราะฉะนั้น      จึงชื่อพหูสูต    อธิบายวา   ประกอบ 
พรอมดวยพาหุสัจจะทางปริยัติ   และพาหุสัจจะทางปฏิเวธ     สมณะเหลานั้น 
ยอมทรงธรรมแมทั้งสองน้ันไวได  เหตุนั้น    จึงชื่อวา   ธมมฺธรา   ผูทรงธรรม 
สมณะเหลานั้น     ยอมดําเนินไปดวยสิกขาบทท่ีเปนอาจาระและสมาจารแกสัตว 
ทั้งหลาย   เหตุนั้น   จึงชื่อวาอริยะ.  สมณะเหลาน้ัน   ยอมเปนอยูโดยธรรม  คือ 
ชอบธรรม  เหตุนั้น    จึงชื่อวา  ธมมฺชีวี.  บทวา อตฺถ  ธมฺมฺจ  เทเสนฺติ  
ไดแก    กลาวประกาศอรรถแหงภาษิต   และเทศนาธรรม   กห็รือวายอมแสดง 
ยอมสอนธรรมที่ไมไปปราศจากอรรถ   และอรรถท่ีไมไปปราศจากธรรม.  
            บทวา   เอกคฺคจิตฺตา   ไดแกมจิีตม่ันคง.   บทวา  สติมนฺโต   ได 
แก   มีสติต้ังม่ัน.  บทวา  ทูรงฺคมา  ไดแก  ไปปา.  สมณะเหลานั้น    ละถีน 
ที่ใกลมนุษยไปเสียไกล  หรือไปยังท่ีไกลตามท่ีชอบใจดวยฤทธานุภาพ  เหตุนั้น  
จึงชื่อวา ทูรังคมะผูไปไกล.  ปญญา  ทานเรียกวามันตา.  สมณะเหลาน้ัน   ชื่อวา 
มันตภาณี   เพราะมีปกติพูดดวยปญญานั้น.   บทวา   อนุทฺธตา  ไดแก  ไม 
ฟุงซาน  คือเวนความฟุงซาน  มีจิตสงบ.  บทวา  ทุกฺขสฺสนฺต  ปชานฺนติ 
ไดแก  แทงตลอดพระนิพพาน   อันเปนที่สุดแหงทุกขในวัฏฏะ.  
            บทวา   น   วิโลเกนฺ  กิฺจน  ความวา  สมณะเหลาน้ัน   ออกไป 
จากบานหมูใด    ก็ไมเหลียวมองสัตวหรือสังขารไร ๆ ในบานหมูนั้นดวยความ 
อาลัย  ที่แทไมมีความเยื่อใย  หลีกไปเลย.  
            บทวา   น  เต   ส   โกฏเ  โอเปนฺติ   ความวา    สมณะเหลาน้ัน 
ไมสะสม  ไมเก็บรวม   ซึ่งสมบัติสวนตัวไวในคลัง   [ยุง, ฉาง]    เพราะไมมี 
ความจําเปนเชนนั้น.   บทวา  กุมฺภ ึ ไดแกในหมอ.   บทวา  ขโฬปย  ได 
แก  ในกระเชา.  บทวา  ปรินิฏ ิตเมสาน  ไดแก   แสวงหาอาหารสําเร็จรูป 
เพ่ือประโยชนของคนอ่ืน ๆ ในสกุลอ่ืน ๆ.  
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            บทวา  หิรฺ   ไดแก   กหาปณะ.   บทวา   รูปยะ  ไดแก   เงิน.  
บทวา  ปจฺจุปฺปนฺเนน  ยาเปนฺติ   ไดแก   ไมเศราโศกถึงอดีตเรื่องที่ลวงมา 
แลว     และไมมุงหวังอนาคตเรื่องที่ยังไมมาถึง    ยอมดํารงชีพคือยังอัตภาพให 
เปนไป  ดวยปจจัยปจจุบัน  คือที่เกิดเฉพาะหนา.  
            บทวา  อฺญมฺ   ปหยนฺติ  ไดแก   กระทําไมตรีในกันและกัน. 
บาลีวา  ปหายนฺติ   ดังน้ีกม็ี  ความก็อยางนั้นเหมือนกัน. 
            พราหมณนั้น     ฟงคุณของภิกษุทั้งหลายในสํานักธิดาอยางนี้แลว    ม ี
ใจเลื่อมใส   เมื่อจะสรรเสริญธิดา   จึงกลาวคาถาวา   อตฺถาย   วต   เปนตน. 
บทวา  อนฺหมฺป   แปลวา   ของเราบาง.  บทวา  ทกขฺิณ   ไดแก  ไทยธรรม. 
บทวา  เอตฺถ   ไดแก     ในสมณะเหลาน้ัน.   บทวา  ยฺโ    ไดแก  ทาน 
ธรรม.  บทวา  วิปุโล  ไดแก  มีผลไพบูลย.   คําท่ีเหลือ   มีนัยดงักลาวมาแลว 
ทั้งน้ัน. 
            พราหมณต้ังอยูในสรณะและศีลอยางน้ีแลว    ตอมา  เกดิความสลดใจ 
ก็บวชเจริญวิปสสนาต้ังอยูในพระอรหัต    พิจารณาทบทวนความเปนมาของตน 
เมื่อจะอุทาน    จึงกลาวคาถาวา  พรฺหฺมพนฺธุ  เปนตน   ความของอุทานน้ัน 
ไดกลาวมาแลวในหนหลงัท้ังน้ัน. 
                               จบ  อรรถกถาโรหิณีเถรีคาถา  
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                                   ๓. จาปาเถรีคาถา 
          [๔๖๙]  พระจาปาเถรี     ไดรวบรวมถอยคําท่ีตนพูดกับอุปกะไวแต 
กอน  เปนอุทานคาถา  ไดกลาวไวดังน้ีวา 
ทานอุปกะกลาววา  
                    แตกอน  เราบวชถือไมเทา  บัดนี้   เรากลายเปน 
         พรานลาเนื้อไปเสียแลว    ไมอาจขามจากตมคือตัณหา 
         อันรายกาจ   ไปสูฝงโนน  คือพระนิพพานได. 
               ดูกอนจาปา   เจาสําคัญตัวเราวาเปนคนมัวเมาจึง 
         กลอมลูกเยยหยันเสียดสี  เราจกัตัดพันธะของจาปาไป 
         บวชอกี. 
ขาพเจากลาววา 
                   ขาแตทานมหาวีระ      โปรดอยาโกรธจาปาเลย 
         ขาแตทานมหามุน ี  โปรดอยาโกรธจาปาเลย  เพราะวา 
         ผูถูกความโกรธครอบงําแลว    ไมมีความบริสุทธิ์ดอก 
         แลวตปะจะมีมาแตไหนเลา. 
ทานอุปกะกลาววา 
                   เราจักหลีกออกไปจากบานนาลา   ใครจกัอยูใน 
         บานนาลาน้ีได    เจาผูกเหลาสมณะ    ผูเลี้ยงชีพโดย  
         ธรรม  ดวยมายาสตรี.  
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ขาพเจากลาววา 
                    ขาแตทานกาฬะ  [ทานอุปกะผิวดํา]  มาสิ  กลับ 
         มาเถิด   จงบริโภคกามเหมือนแตกอน  จาปาและเหลา 
         ญาติของจาปายอมอยูใตอํานาจทานแลว  
ทานอุปกะกลาววา  
                    ดูกอนจาปา  เจาจะกลาวคํารักเชนใดเปน  ๔  เทา 
         จากคําน้ีแกเรา    คํารักเชนนั้นจะพึงโอฬาร   สําหรับ 
         บุรษุผูรานรักในเจาเทาน้ัน  ดอกนะ.  
ขาพเจากลาววา 
                    ขาแตทานกาฬะ    เพราะเหตุไร    ทานจึงละท้ิง 
         จาปาซ่ึงสะสวย     มีเรือนรางงามด่ังตนคนทา     บาน 
         สะพรัง่บนยอดเขา    ดังเครือทับทิม   ที่ดอกบานแลว 
         ดังตนแคฝอยบนเกาะ  ผูมีรางไลดวยจันทนแดง    นุง 
         หมผาช้ันเย่ียมของแควนกาสีไปเสียเลา. 
ทานอุปกะกลาววา 
                    เจาจักตามเบียดเบียนเราดวยรูปท่ีตกแตง เหมือน 
         อยางพรานนก    ประสงคจะตามเบียดเบียนนกไมได 
         ดอกนะ.                                     
ขาพเจากลาววา 
                    ขาแตทานกาฬะ   ผลคือลกูของเรานี้   ทานทําให 
         เกิดมาแลว  เพราะเหตุไร    ทานจึงจะละท้ิงจาปาซ่ึงมี 
         ลูกไปเสียเลา.  
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ทานอุปกะกลาววา 
                   เหลาทานผูมีปญญา      มคีวามเพียรมากยอมละ 
         พวกลกู  ๆ ตอนั้น  ก็พวกญาติ  ตอนั้น  ก็ทรพัย   พากัน 
         ออกบวชเหมือนพระยาชางตัดเชือกท่ีผูก  ฉะนั้น. 
ขาพเจากลาววา  
                   บัดน้ีจาปาจะเอาไมหรือมีดฟาดลูกคนน้ีของทาน 
         ใหลมลงเหมือพ้ืนดิน     เพราะความเศราโศกถึงลูก 
         ทานจะไมไปไดไหม. 
ทานอุปกะกลาววา 
                   ดูกอนหญิงเลว    ถึงเจาจักยอมมอบลกูใหฝูงสุนัข 
         จิ้งจอก    เพราะลูกเปนตนเหตุ   เจาก็จักทําเราใหหวน 
         กลับมาอีกไมไดดอก. 
ขาพเจากลาววา 
                   ขาแตทานกาฬะเจาขา  เอาเถิด  บัดนี้  ทานจะ 
         ไปท่ีไหน   ตามนิคม  ชนบท  ราชธานีไหนเจาคะ. 
ทานอุปกะกลาววา 
                   แตกอน  ไดมีพวกคณาจารยไมเปนสมณะ  ก็ถือ 
         ตัววาเปนสมณะ  จาริกกันไปตามคาม  นิคม   ชนบท 
         ราชธานี.  ความจรงิ  ทานผูหน่ึงน้ัน    คือพระผูมีพระ-  
         ภาคเจา    ผูตรัสรู ณ ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา  ทรงแสดง 
         ธรรมโปรดหมูสัตวเพ่ือละทุกขทั้งปวง     เราจักไปเฝา 
         พระองค   พระองคจักเปนศาสดาของเรา.  
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ขาพเจากลาววา 
                     บัดน้ี  ขอทานพึงกราบทูลพระโลกนาถ    ผูยอด 
         เย่ียม   ถึงการถวายบังคมของจาปาและพึงทําประทักษิณ 
         เวียนขวาแลวอุทิศกุศลทักษิณาแกจาปาดวย. 
ทานอุปกะกลาววา  
                     ขอท่ีเจาพูดแกเรา  เราทําได  บัดนี้   เราจะกราบ 
         ทูลพระโลกนาถ   ผูยอดเยี่ยม   ถึงการถวายบังคมของ 
         เจา     และเราจะทําประทักษิณเวียนขวาแลวอุทิศกุศล 
         ทักษิณาแกเจาแน. 
                ตอแตนั้น     ทานกาฬะก็เดินทางไปใกลฝงแมน้ํา 
         เนรัญชรา     ไดพบพระสัมพุทธเจากําลังทรงแสดง 
         อมตบท  คือทุกข   เหตุเกิดทุกข   ความลวงทุกข  และ 
         อริยมรรคมีองค  ๘   ที่เขาไประงับทุกข  ทานกาฬะเขา 
         ไปถวายบังคมพระยุคลบาทองพระพุทธเจาพระองค  
         นั้นแลว    ก็ทําประทักษิณพระองคแลวอุทิศกุศลแก 
         จาปา บวชเปนอนาคาริกะไมมีเรือน. วชิชา  ๓  ขาพเจา 
         ก็บรรลแุลว   คําส่ังสอนของพระพุทธเจาก็กระทําเสร็จ 
         แลว.                                        
                                 จบ  จาปาเถรีคาถา  
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                                    ๓.  อรรถกถาจาปาเถรีคาถา 
            คาถาวา  ลฏ ิหตฺโถ   ปุเร  อาสิ  เปนตน   เปนคาถาของ  พระ- 
จาปาเถรี.  
            พระเถรีแมรูปนี ้  บําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ สราง 
สมกุศล  อันเปนอุปนิสสัยแหงพระนิพพาน   มาในภพน้ัน ๆ  สะสมกุศลมูลมา 
โดยลําดับสรางสมสัมภารธรรมเครื่องปรับปรุงวิโมกข     มาในพุทธุปบาทกาลน้ี  
ก็บังเกิดเปนลูกสาวของหัวหนาพรานลาเนื้อ  ในหมูบานพรานลาเนื้อตําบลหน่ึง 
ในวังกหารชนบท นางมีชื่อวา จาปา สมัยนั้น   นักบวชอาชีวกชื่ออุปกะ   พบกับ 
พระศาสดา   ซึ่งเสด็จออกจากโพธิมัณฑสถานเจาะจงไปยังกรุงพาราณสี    เพ่ือ 
ประกาศพระธรรมจักร  ถามวา  ผูมีอายุ    อินทรียของทานผองใส   ฉวีวรรณ  
ก็ขาวผองบริสุทธิ์    ผูมีอายุ  ทานบวชเฉพาะเจาะจงใครกันนะ   หรือวาใครเปน 
ศาสดาของทาน   หรือวาทานชอบใจธรรมของใคร    เมื่อพระศาสดาทรงชี้แจง 
ใหเขารูเรื่องที่พระองคเปนพระสัพพัญูพุทธเจา    และการประกาศพระธรรม- 
จักร  ดังนี้วา 
                     เราครอบงําธรรมทั้งหมด    รูธรรมทกุอยาง   ไม 
         ติดอยูในธรรมท้ังปวง    ละกิเลสไดหมด   หลุดพน 
         เพราะส้ินตัณหา    รูยิ่งดวยปญญาเองแลว    ยังจะตอง 
         แสดงวาใครเปนศาสดาเลา. 
                เราไมมีอาจารย    คนเสมอเราก็ไมมี   คนที่เทียบ  
         เราในโลกท้ังเทวโลกก็ไมมี     เราเปนอรหันต    เปน 
         ศาสดายอดเย่ียม   เปนเอก  เปนสัมมาสัมพุทธะ  เย็น 
         สนิท  ดับรอนไดแลว  เราจะไปกรุงพาราณสีราชธานี 
         ของแควนกาสี   เราจะลั่นกลองธรรมอมตเภรี  ในโลก   
         อันมืด.  
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            เขามีจิตเลื่อมใส    กลาวแลว  วา  เหอ ๆ ผูมอีายุ   ทานเปนอรหันต 
อนันตชินะหรือ  แลวหลกีทางใหแยกไปยังวังกหารชนบท  เขาอยูอาศัยหมูบาน 
พรานลาเนื้อตําบลหน่ึงในชนบทนั้น       หัวหนาพรานลาเนื้อในหมูบานน้ันอุป- 
ฐากบํารุงเขา  วันหน่ึงหัวหนาพรานลาเนื้อจะไปลาเนื้อไกล    จึงสั่งจาปาลูกสาว 
ของตนวา      เจาอยาลืมพระอรหันตของพอนะลูก      แลวไปพรอมกับลูกชาย 
คนพ่ีหลายคน.  ลูกสาวของพรานน้ันมีรูปงามนาชม.  
            ครั้งน้ัน    อุปกาชีวก  ถึงเวลาหาอาหารก็ไปเรือนของนายพรานลาเนื้อ 
เห็นจาปาเขามาสงอาหารใกล ๆ  ก็เกิดรักจับใจ  ไมอาจจะกินอาหารได   จึงถอื 
ภาชนะอาหารไปที่อยูของตน  ครุนคิดวา  ถาเราไดจาปาจึงจะมีชีวิตอยู   ถาไม 
ได  ก็เห็นจักตาย    แลวนอนอดอาหารครบ ๗ วัน    นายพรานกลับมาก็ถาม 
ลูกสาววา   เจาไมลืมพระอรหันตของพอดอกหรือลูก  จาปาตอบพอวา  ทานมา 
วันเดียวเทานั้น     แลวกไ็มเคยมาอีกเลย จะพอ  ทนัใดนั้นเอง   นายพรานก็ไปยัง 
ที่อยูของอุปุกาชีวกนั้น   ลูบคลําเทาท้ังสองถามวา ไมสบายหรือทานเจาขา  อุปกา- 
ชีวกถอนใจ    ไดแตกลิ้งเกลือกอยูนั่นเอง  นายพรานปวารณาวา    บอกมาเถดิ 
เจาขา    การใด    พอจะทําไดก็จักทําใหทุกอยาง     อุปกาชีวกจึงบอกกลาวถึง 
อัธยาศัยความในใจโดยปริยายทางออมอยางหน่ึง   นายพรานถามวา    ก็ทานรู 
ศิลปอะไรบางเลา  เขาตอบวา  ไมรูเลย    นายพรานพูดวาคนไมรูศิลปอะไร ๆ 
เลย จะอยูครองเรือนไดหรือเจา  เขาตอบวา  ขานะ  ไมรูศลิปอะไรเลยจริง ๆ 
แตเอาเถิด   ขาพอจะแบเนื้อและขายเน้ือไดบาง   นายพรานพูดวา    อยางนี้ก็ 
พอใจขาแลว   สงผานุงใหผืนหน่ึง   ฝากใหอยูเรือนของสหายตนชั่วเวลาเล็กนอย 
แลว   ในวันนั่นเองก็นํามาเรือนแลวมอบลูกสาวให. 
            เมื่อเวลาลวงมา  คนทั้งสองอยูรวมกัน     ก็เกิดลูกข้ึนมาต้ังชื่อวา  สุ- 
ภัททะ   เวลาลูกรองนางจาปาก็ใชเพลงกลอมลูก  เยยหยันเสียดสีอุปกะไปในตัว 
เปนตนวา  เจาลูกอุปกะเอย  เจาลูกอาชีวกเอย  เจาลูกคนแบกเนื้อเอย   อยา  
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ออนไปเลยทรามเชยของจาปา.   นายอุปกะนั้น  สดุจะอดใจจึงพูดวา  จาปา  เจา 
อยาดูหม่ินขาวาอนาถานะ   ขามีสหายคนหนึ่ง   ชือ่อนันตชินะ   ขาจักไปหาเขา 
ก็ได  นางจาปารูวาอุปกะอึดอัดใจดวยอุบายวิธีนี้    จึงกลอมลูกอยางนั้นบอยๆ. 
วันหน่ึงเขาถูกนางกลอมลูกเยยหยันเสียดสีอยางนั้นก็โกรธคิดจะไปเสีย   แมนาง 
จะพูดจาชี้แจงอยางไรก็ไมยินยอม   จึงออกเดินทางบายหนาไปทางทิศตะวันตก.  
            สมัยน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวันวิหาร     กรุง 
สาวัตถี   ตรสัสั่งภิกษุทั้งหลายไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   วันนี้ผูใดมาท่ีนี่ถาม 
วา  อนันตชินะอยูไหน     พวกเธอจงสงผูนั้นมาหาเรา.    ฝายอุปกะถามเขามา 
ตลอดทางวาอนันตชินะอยูไหน    ก็มาถึงกรุงสาวัตถีโดยลําดับ     เขาไปยืนอยู 
กลางวิหารถามวา  ทานอนันตชินะอยูไหน  ภิกษุทั้งหลายก็นําเขาเขาเฝาพระผูมี 
พระภาคเจา   เขาพบพระผูมีพระภาคเจาแลวทูลถามวา   ขาแตพระผูมีพระภาค- 
เจา    ทรงรูจักขาพเจาหรือ    พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบพรอมท้ังยอนถามวา 
รูจักสิ  ก็ทานไปอยูเสียที่ไหน    ต้ังนานถึงเทาน้ีเลา  เขาทูลตอบวา  ขาพเจาไป 
อยูที่วังกหารชนบท  พระเจาขา  ตรัสถามเชิงแนะวา   อุปกะเวลานี้ทานก็แกเฒา 
แลว   บวชเสียไดไหมเลา  ทูลวา  บวชก็ได พระเจาขา   พระศาสดาจึงตรัสสั่ง 
ภิกษุรูปหน่ึงวา   มาน่ีแนะภิกษุ    เธอจงใหทานผูนี้บวชเสียนะ    ภิกษุนั้นก็ให 
อุปกะนั้นบวช.  พระอุปกะน้ัน   บวชแลว  ก็รับกรรมฐานในสํานักพระศาสดา 
ประกอบภาวนาอยูเนือง ๆ   ไมนานนัก     ก็ต้ังอยูในอนาคามิผล       ทํากาละ 
[มรณภาพ]   ไปบังเกิดในพรหมโลกชัน้อวิหา.    เพราะเหตุที่บังเกิดนั่นแล  ก็ 
บรรลุพระอรหัต   ชน  ๗  คนที่พอบังเกิดในพรหมโลกชั้น  อวิหาก็บรรลุพระอรหัต  
ทานอุปกะนี้ก็เปนผูหน่ึงแหงจํานวนชน ๗ คนนั้น  สมจริงดังท่ีทานกลาวไววา 
                    ภิกษุ  ๗   รูปเขาถึงพรหมช้ันอวิหาแลวก็หลุดพน 
         สิ้นราคะโทสะ   ขามตัณหาเครื่องซานไปในโลก  ภิกษุ  
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         ๗  รูปน้ัน ๓ รูปคือ อุปกะ อุปลคัณฑะ  และปุกกุสาติ 
         และอีก ๔ รูปคือ    ภัททิยะ    ขณัฑเทวะ    พาหุรัคคิ 
         และปงคิยะ  ละกายมนุษยแลวก็เขาถึงกายทิพย   ดังน้ี. 
            ครั้นเม่ืออุปกะ   เดินทางจากไปแลว   นางจาปา   ก็มีใจเบ่ือหนาย   จึง 
มอบลูกใหนายพรานผูเปนตาไว   เดินไปตามทางที่อุปกะไปกอนแลว   ถึงกรุง- 
สาวัตถีแลวก็บวชในสํานักภิกษุณีทั้งหลาย   กระทํากิจกรรมในวิปสสนา    ก็ต้ัง 
อยูในพระอรหัตตามลําดับมรรค   ครัน้พิจารณาทบทวนถึงความเปนมาของตน 
ก็กระทําคาถาที่อุปกะกับคนพูดกันไวแตกอน    รวมเปนอุทานคาถา    ไดกลาว 
คาถาเหลาน้ีวา  
ทานอุปกะกลาววา 
                     แตกอนเราบวชถือไมเทา  บัดนี้เรานัน้กลายเปน 
         พรานลาเนื้อไปเสียแลว    ไมอาจขามจากตมคือตัณหา 
         อันรายกาจ   ไปสูฝงโนนคือพระนิพพานได   ดูกอน 
         จาปา  เจาสําคัญเราวาเปนคนมัวเมา   จึงกลอมลูกเยย- 
         หยันเสียดสี  เราจักตัดพันธะของจาปาไปบวชอีก. 
ขาพเจากลาววา 
                     ขาแตทานมหาวีระ   โปรดอยาโกรธจาปาเลย  ขา 
         แตทานมหามุน ี  โปรดอยาโกรธจาปาเลย เพราะวาผูถูก 
         ความโกรธครอบงําแลว  ไมมีความบริสุทธิ์ดอก  แลว 
         ตปะ  จะมีมาแตไหนเลา. 
ทานอุปกะกลาววา 
                     เราจักหลีกออกไปจากบานนาลา    ใครจักอยูใน 
         บานนาลาน้ีได  เจาผูกเหลาสมณะ   ผูเลี้ยงชีพโดยธรรม 
         ดวยมายาสตรี.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 390 

ขาพเจากลาววา 
                     ขาแตทานกาฬะ    [ทานอุปกะผิวดํา]    มาสิ 
          กลบัมาเถิด  จงบริโภความเหมือนแตกอน   จาปาและ 
          เหลาญาติของจาปายอมอยูใตอํานาจทานแลว. 
ทานอุปกะกลาววา  
                     ดูกอนจาปา  เจาจะกลาวคํารักเชนใดเปน  ๔  เทา 
          จากคําน้ีแกเรา    คํารักเชนนั้น       จะพึงโอฬารสําหรับ  
          บรุุษผูรานรักในเจาเทาน้ัน    ดอกนะ. 
ขาพเจากลาววา 
                     ขาแตทานกาฬะ    เพราะเหตุไร    ทานจึงละท้ิง 
          จาปาซ่ึงสะสวย   มีเรือนรางงามด่ังตนคนทาบานสะพรั่ง 
          บนยอดเขา  ดังเครือทับทิมท่ีดอกบานแลว   ดังตนแค 
          ฝอยบนเกาะ   ผูมีรางไลดวยจันทนแดง  นุงหมผาชั้น  
          เย่ียมของแควนกาสีไปเสียเลา.          
ทานอุปกะกลาววา 
                     เจาจักตามเบียดเบียนเราดวยรูปท่ีตกแตง เหมือน 
          อยางพรานนก      ประสงคจะตามเบียดเบียนนกไมได  
          ดอกนะ. 
ขาพเจากลาววา 
                     ขาแตทานกาฬะ   ผลคือลูกของเรานี้   ทานก็ทํา 
          ใหเกิดมาแลว   เพราะเหตุไร  ทานจึงจะละท้ิงจาปาซ่ึง 
          มีลูกไปเสียเลา.  
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ทานอุปกะกลาววา 
                    เหลาทานผูมีปญญา   มีความเพียรมาก    ยอมละ  
         พวกลกู ๆ  ตอนั้น   ก็พวกญาติ  ตอนั้นก็ทรัพย พากัน 
         ออกบวชเหมือนพระยาชางตัดเชือกท่ีผูก  ฉะนั้น. 
ขาพเจากลาววา  
                    บัดน้ี   ขาจะเอาไมหรือมดีฟาดลูกคนน้ีของทาน 
         ใหลมลงเหนือพ้ืนดิน    เพราะความเศราโศกถึงลูก  
         ทานจะไมไปไดไหม. 
ทานอุปกะกลาววา 
                    ดูกอนหญิงเลว   ถึงเจาจักยอมมอบลกูใหฝูงสุนัข 
         จิ้งจอก   เพราะลูกเปนตนเหตุ   เจาก็จักทําเราใหหวน 
         กลับมาอีกไมไดดอก. 
ขาพเจากลาววา 
                    ขาแตทานกาฬะเจาขา  เอาเถิด เด๋ียวน้ี  ทานจะ 
         ไปท่ีไหน  คาม  นคิม  นคร  ราชธานีไหน  เจาคะ. 
ทานอุปก็กลาววา 
                    แตกอน    ไดมีพวกคณาจารยไมเปนสมณะ ก็ถือตัว 
         วาเปนสมณะจาริกกันไปตามคาม  นิคม  ชนบทราชธานี  
         ความจริง  ทานผูหน่ึงน้ัน    คือพระผูมีพระภาคเจา  ผู 
         ตรัสรู ณ  รมิฝงแมน้ําเนรัญชรา  ทรงแสดงธรรมโปรด 
         หมูสัตว    เพ่ือละทุกขทั้งปวง    เราจะไปเฝาพระองค  
         พระองคจักเปนศาสดาของเรา./B 
> 
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ขาพเจากลาววา  
                   บัดน้ี  ขอทานพึงกราบทูลพระโลกนาถ  ผูยอด 
         เย่ียม  ถึงการถวายาบังคมของจาปาและพึงทําประทักษิณ 
         เวียนขวาแลวอุทิศกุศลทักษิณาแกจาปาดวย. 
ทานอุปกะกลาววา  
                   ขอท่ีเจาพูดแกเรา   เราทําได   บัดนี ้ เราจะกราบ 
         ทูลพระโลกนาถผูยอดเย่ียมถึงการถวายบังคมของเจา 
         และเราจะทําประทักษิณเวียนขวาแลวอุทิศกุศลทัก- 
         ษิณาแกเจาแน. 
               ตอแตนั้น     ทานกาฬะก็เดินทางไปใกลฝงแมน้ํา 
         เนรัญชรา    ไดพบพระสัมพุทธเจา     กําลังทรงแสดง 
         อมตบท  คือทุกข  เหตุเกิดทุกข   ความลวงทุกข  และ 
         อริยมรรคมีองค   ๘  ที่เขาไประงับทุกข     ทานกาฬะ 
         ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระพุทธเจาพระองคนั้น  
         แลว  กระทําประทักษิณพระองคแลวอุทิศกุศลแกจาปา 
         บวชเปนอนาคาริกะไมมีเรือน.    วิชชา ๓ ขาพเจา   ก ็
         บรรลุแลว  คําสอนของพระพุทธเจากระทําเสร็จแลว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน.  บทวา  ลฏ ิหตฺโถ   แปลวา  ถือไมเทา.  บทวา 
ปุเร  แปลวา   ในกาลกอนคือครั้งเปนปริพาชก   เราใชมือถือไมเทาเพ่ือกันโค 
ดุและสุนัขเปนตนจาริกไป.  บทวา  โสทานิ   มิคลุทฺทโก    ความวา  บัดนี้ 
เรานั้น   กลายเปนพรานลาเนื้อ  เพราะกินอยูหลับนอนรวมกับพวกพรานลาเนื้อ 
ไปเสียแลว   ตัณหาทานเรียกวา  อาสยะ  บาลีวา  อาสาย  ก็มี  ความวา  เพราะ 
เหตุที่ความปรารถนาอันเปนบาป.   บทวา  ปลิปา  ไดแก  จากตมคือกามและ  
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จากตมคือทิฏฐิ.  บทวา  โฆรา  ไดแก   ชื่อวารายกาจ  เพราะทารุณ  เหตุนํา 
มาแตความพินาสอยางกวางขวางที่ตนไมรู.  ทานอุปกะกลาวอยางนี้วา นาสกฺข ิ
ปารเมตเว  ดงัน้ี   ก็หมายเฉพาะตนเทานั้นวา   เราไมอาจ   ไมสามารถจะถึง 
คือไปสูพระนิพพาน  อันเปนฝงขางโนนของตมคือตัณหานั้นน่ันแลได.             
            บทวา   สมุตฺต  ม  มฺมานา  ความวา  เจาจาปากําหนดตัวเรา 
ทําใหเปนผูมัวเมา  คือถึงความเมา  ติดของหรือมัวเมา   ดวยอํานาจความหมก 
มุนในกาม.  บทวา   จาปา   ปุตฺตมโตสยิ   ความวา   จาปาลูกสาวพรานลา 
เนื้อกลอมลูกกระทบกระเทียบเรา   เยยหยัน   โดยนัยวา   เจาลูกอุปกาชีวกเอย 
เปนตน.  อาจารยบางพวกกลาววา สุปติ ม  มฺมานา  ความวา  สําคัญ 
เราวาหลับ.  บทวา   จาปาย   พนฺธน  เฉตฺวา   ไดแกตัดเครื่องผูกคือกิเลส 
ที่เกิดข้ึนในตัวเจาจาปา.  บทวา  ปพฺพชิสฺส  ปุโนปห  ไดแก   เราจักบวช 
อีกเปนครั้งท่ีสอง. 
            บัดนี ้   ทานอุปกะกลาวแกนางวา    เราไมมีความตองการแลว     นาง 
จาปาฟงคําน้ันแลว   เมื่อจะขอขมา  จึงกลาวคาถาวา  มา  เม  กชฺุฌิ   เปนตน 
บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  มา  เม  กชฺุฌิ   ไดแก  โปรดอยาโกรธขาดวย 
อาการเพียงทําการเยยหยันเลย  นางจาปาเรียกทานอุปกะวา   มหาวีระ  มหามุนี 
นางหวังจําเพาะความอดกลั้น   [ใหขมา]   ทําเปนวา   ทั้งคราวกอนทานก็บวช 
[ละเวน] มาแลว  ทั้งคราวน้ีก็ประสงคจะบวช  [ละเวน]  เรา จึงกลาววามหามุนี. 
ดวยเหตุนั้นน่ันแล  นางจึงกลาววา   เพราะผูที่ถูกความโกรธครอบงําแลว   ไม 
บริสุทธิ์    แลวตบะจะมีมาแตไหน   อธิบายวา   ทานอดทนเหตุเล็กนอยไมได 
จักฝกจิตไดอยางไร  หรือจักประพฤติตบะไดอยางไร. 
            ครั้งน้ัน   ทานอุปกะถูกนางจาปาพูดวา   ทานประสงคจะไปบานนาลา 
มีชีวิตอยู   จึงกลาววา    เราจักออกไปเสียจากบานนาลา   ใครเลาจักอยูในบาน  
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นาลาน้ีได.    อธิบายวา    ใครจักอยูในบานนาลาน้ีได    เราจักออกไปเสียจาก 
บานนาลาน่ีแหละ.        ความจริงบานนาลานั้นเปนบานเกิดของทานอุปกะนั้น 
ทานออกจากบานนาลานั้นไปบวช.  ก็บานนาลาน้ัน     อยูในถิ่นที่ใกลโพธิมัณฑ- 
สถาน  แควนมคธ.  ทานอุปกะหมายถึงบานนาลานั้น    จึงกลาวอยางนี้.  บทวา 
พนฺธนฺตี   อตฺิถิรูเปน  สมเณ  ธมมฺชวีิโน  อธิบายวา  ดูกอนจาปา  เจาผูก 
นักบวชผูเปนอยูโดยธรรม   ต้ังอยูในธรรม   ดวยรูปสตรี   ดวยมารยาสตรีของ 
ตนอยู   บัดนี ้  เราเกิดเปนเชนนี้เพราะเหตุอันใด   เพราะฉะน้ัน   เราจึงจําตอง 
สละเหตุอันนั้นเสีย.  
            เมื่อทานอุปกะพูดอยางนี้     นางจาปาประสงคจะใหเขากลับ    จึงกลาว 
คาถาวา   เอหิ  กาฬ  เปนตน.   คาถาน้ันมีความวา     ขาแตทานอุปกะชื่อวา 
กาฬะ  เพราะเปนคนผิวดํา จงมา  กลับไปกันเถิด  อยาหลีกลี้ไปเลย  จงบรโิภค 
กามเหมือนแตกอน.    ขาและพวกญาติของขาทุกคน  ยอมอยูในอํานาจ  ใหทาน 
มีอํานาจ  เพราะไมตองการใหทานหลีกออกไป.   ทานอุปกะฟงคําน้ัน  แลว  จึง 
กลาวคาถาวา  เอตฺโต  จาเป   เปนตน.   บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  จาเป 
เปนอาลปนะคําเรียก.  จริงอยูนางไดชื่อวา  จาปา  เพราะมีเรือนรางยังสาวออน 
ชอยเสมือนคันธนู   เพราะฉะนั้น  จึงเรียกกันวา  จาปา  อธิบายวา  ดูกอนจาปา 
เจาพูดอยางใด   บัดนี้   กลาวคําเชนใด    เจาพึงทําสํานวนที่นารักเปน ๔ เทา 
จากคําเชนนี้  ขอน้ัน    ก็จะพึงโอฬาร   สําหรับบุรุษผูรานรัก    ผูถูกราคะเปน 
ตนครอบงําในตัวเจาดอกหนอ   แตบดันี้     เราคลายรักในตัวเจาและในกามท้ัง 
หลายเสียแลว   เพราะฉะน้ัน    เราจะไมยอมอยูในถอยคําของเจาละ. 
            นางจาปา    ประสงคจะใหทานอุปกะนั้นเกิดติดใจในตัวนางอีก    จึง 
กลาววา   กาฬงฺคินึ   เปนตน.   บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  กาฬ  เปนคํา 
เรียกทานอุปกะนั้น.  บทวา  องฺคินึ   ไดแก   เพียบพรอมดวยเรือนรางยังสาว  
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ศัพทวา  อิว  เปนนิบาตลงในอรรถอุปมา   เปรียบความ.   บทวา   ตกฺการึ 
ปุปฺผิต  คิริมทฺุธนิ  ไดแก  เหมือนเครือทับทิมดอกบานอยูบนยอดเขา.  อน่ึง 
อาจารยบางพวกกลาววา  อุกฺกาคาร ึ ความวา    เหมือนไมคีบถาน    ก็คําวา 
คิริมุทฺธนิ  นี ้ นางจาปากลาว  ก็เพ่ือแสดงถึงความงามท่ีใคร  ๆ ทําลายไมได 
อาจารยบางพวกกลาวปาฐะวา   กาลิงฺคินึ   แลวบอกความของคําน้ันวา  เสมือน  
เถาฟกเขียว.  บทวา ผุลฺล  ทาลิมลฏ ึ  ว  ไดแก   เหมือนทับทิมรุนที่ออก 
ดอก.  บทวา  อนฺโตทีเปว  ปาฏลึ   ไดแก   เหมือนตนแคฝอย   ภายในเกาะ 
ก็ ทีป ศัพทในคําน้ี   นางจาปากลาวก็เพ่ือแสดงความงามท่ีนาอัศจรรย. 
            บทวา  หริจนฺทนลิตฺตงฺคึ    ไดแก   มีเรือนรางที่ลูบไลดวยจันทน 
แดง. บทวา  กาสิกุตฺตมธารินึ   ไดแก    ทรงคือนุงหมผาแควนกาสีอยาง 
เยี่ยม.   บทวา  ต  ม  ไดแก   ขาเชนนั้น.   บทวา  รปูวตึ  สนฺตึ     ไดแก 
ผูงามพรอมอยู.   บทวา    กสฺส  โอหาย  คจฺฉส ิ ไดแก   ทานละท้ิงสละไป 
เสีย   เพราะเหตุแหงสัตวชื่อไร  หรือแหงเหตุอะไร  หรือเพราะเหตุอะไร. 
            เบื้องหนาแตนี้     พระจาปาเถรีต้ังคาถาแสดงการกลาวและการโตตอบ 
ของตนท้ังสองน้ันแลว     ในที่สุดก็ต้ังคาถาไว  ๓ คาถา.  บรรดาบทเหลาน้ัน  
บทวา  สากุณิโก   ว  ไดแก  เหมือนพรานลานก.   บทวา  อาหริเมน  รูเปน 
ความวา  เจาเบียดเบียนเรา    ดวยรูปคือสี    ดวยความฉลาดดวยศิสปะฟอนรํา 
ขับรองที่ปรุงแตงดวยการบํารุงเรือนราง     มีการประดับผมเปนตน     และดวย 
เครื่องประดับคือผาเปนอาทิ.  บทวา  น  ม  ตฺว  พาธยิสฺสสิ  ความวา  บัดนี้ 
เจาจักเบียดเบียนเราไมไดเหมือนแตกอน.  บทวา  ปุตฺตผล  ไดแก   ผลกลาว 
คือบุตร  คือสัตวเลี้ยง   คือบุตร. 
            บทวา  สปฺปฺา  ไดแก  ผูมปีญญา.  อธบิายวา  ผูประกอบดวย 
ปญญา  รูแจมแจงโทษในสงสาร.  จริงอยู  ทานผูมีปญญาเหลาน้ัน    ละเครือญาติ 
หรือกองโภคสมบัตินอยใหญออกบวช.    ดวยเหตุนั้น    ทานอุปกะจึงกลาววา  
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ทานผูมีความเพียรใหญ ยอมบวช [ละเวน]   เหมือนพระยาชางตัดเครื่องผูกฉะนั้น 
อธิบายวา   ทานผูมีความเพียรใหญเทาน้ัน      จึงละเครื่องผูกคือคฤหัสถ    บวช 
ไดเหมือนพระยาชางตัดเครื่องผูกคือเหล็กไป  ผูมคีวามเพียรเลว  หาบวชไดไม. 
            บทวา   ทณฺเฑน  ไดแก  ทอนไมอยางใดอยางหน่ึง.  บทวา  ฉริกาย 
ไดแก  มีดโกน.  บทวา  ภมูิย  วา  นิสมฺุภิสฺส   ไดแก   เบียดเบียนดวยการ 
และแทงเปนตน  ใหลมลงเหนือแผนดิน.   บทวา  ปุตฺตโสกา  น  คจฺฉส ิ
ไดแก   จะไมไป   เพราะเศราโศกถึงบุตร.  
            บทวา   ปทาหิสิ  ไดแก   แสดง.     บทวา   ปุตฺตกตฺเต   แปลวา 
เพราะเหตุแหงบุตร. คําวา  ชมมฺิ  เปนคําเรียกนางจาปานั้น.   ความวา  ดูกอน 
หญิงเลว. 
            บัดนี ้  นางจาปา   เมื่อจะอนุญาตใหทานอุปกะนั้นไปได   แตอยากรู 
สถานที่จะไป  จึงกลาวคาถาวา  หนฺท  โข   เปนตน. 
            ทานอุปกะเม่ือแสดงวา  เมื่อกอน   เรายืนหยัดประคับประคองศาสนา 
[คําสอน]  ที่ไมนําสัตวออกจากทุกข  แตเดี๋ยวน้ี   เราประสงคจะยืนหยัดอยูใน 
ศาสนาของทานอนันตชินะ    ซึ่งนําสัตวออกจากทุกข   เพราะฉะนั้น    เราจึงจํา 
ตองไปเฝาพระองค   จึงกลาวคาถาวา  อหุมฺห   เปนตน .  บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา คณิโน  ไดแก  ผูปกครองหมู.  บทวา  อสมณา   ไดแก   ผูสงบบาป 
ยังไมได.  บทวา  สมณมานิโน   ไดแก   ผูสําคัญอยางนี้วาสงบบาปไดแลว. 
ทานอุปกะกลาววางตัวเองไวในศาสดาทั้งหลายมีปูรณกัสสปเปนตนวา วิจริมฺห 
เปนตน. 
            บทวา   เนรฺชร  ปติ  ไดแก  ใกลแมน้ําเนรัญชรา  คือรมิฝงแมน้ํา 
นั้น.    บทวา  พุทฺโธ   ไดแก    ตรัสรูพระอภิสัมโพธิ    ทานอุปกะกลาวโดย 
อธิบายวา  พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นตรัสรูพระอภิสัมโพธิแลว   เมื่อทรงแสดง 
ธรรม  ก็ประทับอยูในที่นั้นนั่นแหละ  ทุกเวลา.  
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            บทวา   วนฺทน ทานิ  เม  วชฺชาสิ   ความวา   ขอทานพึงกราบทูล 
ถึงการถวายบังคมของขา   คือกราบทูล    พระโลกนาถผูยอดเยี่ยม    ตามคําของ 
ขา    บทวา  ปทกฺขิณฺจ  กตฺวาน  อาทิเสยฺยาสิ ทกฺขิณ  ไดแก   ทาน 
แมทําประทักษิณเวียนขวา   พระผูมีพระภาคพุทธเจา  ๓ ครั้งแลว   ถวายบังคม 
ใน ๔ ทิศ   จากบุญน้ัน   เมื่อใหสวนบุญแกขา    กพึ็งต้ังใจอุทิศสวนทักษิณา  
ดวย.   นางจาปากลาวอยางนี้ก็เพราะเคยไดยินพระพุทธคุณ    และเพราะตนถึง 
พรอมดวยเหตุ   [เหตุสัมปทา].  บทวา  เอต  โข   ลพฺภ  อมฺเหหิ  อธิบายวา 
บุญคือการทําประทักษิณนี้    เราอาจใหแกเจาได    แตเราไมอาจกลับไปบริโภค 
กามไดเหมือนแตกอนนะ.  บทวา เต  วชฺช  ไดแก   บอกกลาว   คือกราบทูล 
ถึงการถวายบังคมของเจา. 
            บทวา   โส  ไดแก   ทานกาฬะ.   บทวา   อทฺทสาสิ  แปลวา  ได 
เห็นแลว. 
            ทานอุปกะกลาวคําวา  ทุกฺข  เปนอาทิ  ก็เพราะทุกขนั้น   เปนประธาน 
ของสัจกถา    ในพระเทศนาของพระศาสดา     และเพราะไมมีกถาที่พนไปจาก 
สัจกถาน้ัน.  คําท่ีเหลือ  มีนัยที่กลาวมาแลวท้ังน้ัน. 
                                 จบ  อรรถกถาจาปาเถรีคาถา  
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                                         ๔.  สุนทรีเถรีคาถา 
          [๔๗๐]  พระสุนทรเีถรี   ไดกลาวอุทานคาถา   แสดงขอความต้ังแต 
บิดากลาวเปนตนไปวา 
สุชาตพราหมณถามพระวาสิฏฐีเถรีวา 
                    ขาแตทานแมเจาวาสิฏฐี  แตกอน แมเจากินลูก ๆ 
         ที่ตาย  ไปแลว   แมเจาตองเดือดรอนอยางหนัก   วันนี ้
         พราหมณีนั้นกินลกูหมดท้ังรอยคน  เพราะเหตุไร  จึง 
         ไมเดือดรอนหนักหนาเลา.  
พระวาสิฏฐีเถรีตอบวา 
                   ดูกอนทานพราหมณ       ลูกรอยคนและหมูญาติ 
         รอยคน  เรากับทานก็กินกันมามากแลว   ในอดีตภาค 
         เรานั้นรูธรรมที่ชาติและชราแลนออกไปแลวจึงไมเศรา 
         โศก   ไมรองไหและไมเดือดรอนเลย. 
สุชาตพราหมณถามวา 
                   ขาแตแมทานวาสิฏฐี   นาอัศจรรยจรงิหนอท่ีแม- 
         เจากลาววาจาเชนนี้     ก็แมเจารูธรรมของใครเลาจึง 
         กลาววาจาเชนนี้. 
พระวาสิฏฐีเถรีตอบวา 
                   ดูกอนทานพราหมณ    ในกรุงมิถิลา    พระสมั- 
         พุทธเจาพระองคนั้น       ทรงแสดงธรรมโปรดหมูสัตว   
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         เพ่ือละทุกขทั้งปวง  ดูกอนทานพราหมณ  เราฟงธรรม 
         ที่ไมมกีิเลสและทุกขของพระอรหันตพระองคนั้น   รู 
         แจง สทัธรรมในพระธรรมเทศนานั้นแลว     จึงบรรเทา 
         เศราโศกถึงลูกเสียได. 
สุชาตพราหมณกลาววา  
                     ถึงขาพเจาน้ัน   ก็จักไปกรุงมิถิลาเหมอืนกัน   ถา 
         กระไร  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     กค็งจะทรง 
         ชวยเปลื้องขาพเจาเสียจากทุกขทั้งหมดได. 
                พราหมณไดพบพระพุทธเจา   ผูทรงหลุดพนโดย 
         ประการทั้งปวง  ทรงไมมีกิเลสและทุกข   พระมุนีผูถึง 
         ฝงแหงทุกข      ไดทรงแสดงธรรมโปรดพราหมณนั้น  
         คือทุกข   เหตุเกิดทุกข  ความกาวลวงทุกข  อริยมรรค 
         มีองค   ๘   ที่ใหถึงความระงับทุกข   สุชาตพราหมณรู  
         แจงสัทธรรมในพระธรรมเทศนานั้นแลว   ก็เขาบวช  ๓ 
         ราตรี  ก็บรรลุวิชชา  ๓. 
พระสุชาตภิกษุกลาวกะสารถีคนขับรถวา 
                     มานีสารถี  เธอจงกลับไป  เรามอบรถคันนี้ให  จง 
         บอกพราหมณีถึงความสบายไมเจ็บปวยวา     บัดน้ี 
         พราหมณบวชแลว  ๓  ราตรี   สุชาตพราหมณก็บรรล ุ
         วิชชา  ๓. 
                 ลาํดับน้ัน    สารถีพารถและทรัพยพันกหาปณะ 
         ไปมอบใหพราหมณี    บอกพราหมณีถึงความสบายไม 
         เจ็บปวยวา  บัดนี้   พราหมณบวชแลว ๓ ราตรี  สชุาต- 
         พราหมณก็บรรลุวชิชา ๓.  
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พราหมณีกลาววา                                                
                    ดูกอนสารถี    ขาฟงเรื่องพราหมณไดวิชชา  ๓ 
         แลว    ก็ขอมอบรถมาคันหน่ึงกับทรัพยพันกหาปณะ 
         เปนรางวัลตอบแทนที่ใหขาวนายินดี   แกเจา. 
สารถีไมยอมรับกลับกลาววา  
                   ขาแตแมพราหมณี   รถมากับทรัพยพันกหาปณะ 
         จงกลับเปนของแมทานตามเดิมเถิด    แมตัวขาพเจา  ก็  
         จักบวชในสํานักพระพุทธเจา      ผูมีพระปญญาอัน 
         ประเสริฐ. 
พราหมณีกลาวกะสุนทรีธิดาวา 
                   ดูกอนสุนทรี    บิดาของลูกละชาง  มา  โค มณ ี
         กุลฑล   ความมั่งค่ัง และสมบัติคฤหัสถนี้  ออกบวชเสีย 
         แลว    ลูกจงบริโภคโภคสมบัติ  จงเปนทายาทรับมรดก 
         ในตระกูลนะลูก. 
สุนทรีธิดากลาวกะพราหมณีมารดาวา 
                   แมจา  บิดาของลูกถูกความเศราโศกถึงลูกชายรบ 
         กวนหนัก   จึงละชาง  มา   โค  มณีและกุณฑล  ความ 
         มั่งค่ัง   และสมบัติคฤหัสถนี้ออกบวช  ถึงลูกก็ถูกความ 
         เศราโศกถึงนองชายรบกวนมาก  จึงจักบวชดวยจะแม. 
พราหมณีมารดากลาวอนุญาตวา  
                   ดูกอนสุนทรี    ความดํารนิั้นของลูกจึง่สําเร็จสม 
         ปรารถนาเถิด  ลูกเมื่อสําเร็จกิจเหลาน้ีคือ    การยืนรับ 
         กอนขาว    การแสวงหาอาหารและการทรงผาบังสุกุล 
         จีวร  จงเปนผูไมมีอาสวะในปรโลกเถิด.    
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            เมื่อบวชบําเพ็ญเพียรบรรลุพระอรหัตแลว     พระสุนทรีเถรี    จึงขอ 
อนุญาตพระอุปชฌายะวา  
                    ขาแตแมเจา   ขาพเจาเมื่อเปนสิกขมานา  ก็ชําระ 
         ทิพยจักษุไดแลว     ขาพเจาระลกึรูขันธที่เคยอาศัยอยู 
         แตกอนไดแลว.                                                      
                ขาแตพระเถรีผูมีกัลยาณธรรม  ผูงามเอง   และผู 
         ทําหมูใหงาม   ขาพเจาบรรลุวิชชา ๓ แลว     คําสอน 
         ของพระพุทธเจาก็ทําเสร็จแลว. 
                ขาแตแมเจา   โปรดอนุญาตเถิดเจาคะ    ขาพเจา 
         ประสงคจะไปกรุงสาวัตถี   จักบรรลือสีหนาทในสํานัก 
         ของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด. 
            พระสุนทรีเถรีไดรับอนุญาตแลว   ก็เขาไปพระเชตวันวิหาร  พบพระ- 
ศาสดาประทับนั่งอยู   จึงกลาวคาถาเปนอุทานวา 
                    ดูกอนสุนทรี   เจาจงพิศดูพระศาสดาผูมีพระฉว-ี 
         วรรณปานทอง  ผูทรงฝกพวกที่ใคร ๆ   ฝกไมได   ผู 
         ตรัสรูดวยพระองคเอง  ผูไมมภีัยแตที่ไหน ๆ. 
                ขาแตพระผูมีพระภาคเจา    ขอไดโปรดจงดู 
         สุนทรผูีกําลังเดินมา      ผูหลุดพนโดยประการทั้งปวง 
         ผูไมมกีิเลสและทุกข  ปราศจากราคะ   ไมหอบทุกขไว 
         ทํากิจเสร็จแลว  ไมมีอาสวะ 
                ขาแตพระผูทรงมีเพียรยิ่งใหญ    สุนทรอีอกจาก 
         กรุงพาราณสีมาเฝาพระองค    เปนสาวิกาของพระองค 
         ขอถวายบังคมพระยุคลบาท  พระเจาขา. 
                ขาแตพระผูทรงเปนพราหมณ     พระองคเปน 
         พระพุทธเจา   พระองคเปนพระศาสดา    ขาพระองค   
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         เปนธิดาของพระองค     เปนโอรสเกิดแตพระโอษฐ   
         ทํากิจเสร็จแลว   ไมมีอาสวะ   พระเจาขา. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  
                   ดูกอนลูกสุนทรี    เจามาดีแลว  มาไมเลวเลย ดวย 
         วาผูฝกอยางน้ีแลว   ปราศจากราคะ   ไมหอบทุกขไว 
         ทํากิจเสร็จแลว    ไมมีอาสวะ    ยอมมาไหวเทาศาสดา 
         ของตน. 
                                    จบ  สุนทรีเถรคีาถา 
                               ๔.  อรรถกถาสุนทรีเถรีคาถา 
            คาถาวา  เปตานิ   โภติ  ปุตฺตานิ  เปนตน    เปนคาถาของ   พระ- 
สุนทรีเถรี. 
            พระเถรีแมรูปนี ้      ก็ไดบําเพ็ญบารมีมาแลวในพระพุทธเจาพระองค 
กอนๆ สรางสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้นๆ  ๓๑ กปันับ 
แตกัปนี้ไป  ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา เวสสภู   ก็บังเกิดในเรือนคนมี 
สกุล   รูเดียงสาแลว     วันหน่ึงเห็นพระศาสดากําลังเสด็จบิณฑบาตมีใจเลื่อมใส 
แลว   ถวายภิกษา [คืออาหาร]  แลวถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ.  พระ- 
ศาสดาทรงทราบถึงความมีจิตเลื่อมใส  ทรงทําอนุโมทนาแลวก็เสด็จไป.  เพราะ 
บุญน้ัน     นางบังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส    อยูจนตลอดอายุในสวรรคชัน้นั้น  
เสวยทิพยสมบัติจุติจากสวรรคชั้นนัน้แลว    ก็เท่ียวไปเที่ยวมาอยูในสุคติเทาน้ัน 
มีญาณแกกลา  ในพุทธุปบาทกาลน้ี    ก็บังเกิดเปนธิดาของพราหมณชื่อ สุชาตะ  
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กรุงพาราณสี   เพราะนางมีรูปสมบัติคือสวย  จึงมีนามวา สุนทรี เมื่อเติบโตแลว 
นองชายของนางก็ตาย  บดิาของนางเศราโศกยิ่งนัก  ทองเที่ยวไปในท่ีนั้น ๆ  ได 
สมาคมกับพระเถรีนามวาวาสิฏฐี       เม่ือจะไถถามพระเถรีถึงเหตุที่จะชวย 
บรรเทาคุวามเศราโศก       จึงไดกลาวคาถา   ๒   คาถามีวา      เปตานิ   โภติ 
ปุตฺตานิ   เปนตน   พระเถรีรูวาพราหมณเศราโศกมาก   ประสงคจะชวยบรรเทา 
ความเศราโศก  กก็ลาว ๒ คาถามีวา   พหูนิ  เม  ปุตฺตธีตานิ  เปนตนแลว 
บอกถึงเรื่องที่ตนไมเศราโศก     พราหมณฟงเรื่องนั้นแลว       ก็ถามพระเถรีวา 
พระแมทานเจาขา      พระแมเจาไมเศราโศกอยางนี้ไดอยางไร        พระเถรจึีง 
พรรณนาพระคุณพระรัตนตรัยของตนแกพราหมณนั้น.  
            พราหมณถามวา  พระศาสดาประทับอยูที่ไหน ทราบวา เวลาน้ีประทับ 
อยูในกรุงมิถลิา    ในทันใดน้ันก็เทียมรถ    ควบขับไปกรุงมิถิลา   เขาเฝาพระ- 
ศาสดา  ถวายบังคม  กลาวสัมโมทนียกถาตามธรรมเนียมแลว  ก็นั่ง ณ  ที่สมควร 
สวนหนึ่ง   พระศาสดาก็ทรงแสดงธรรมโปรดเขา    พราหมณนั้นฟงธรรมแลว 
ไดศรัทธา  กบ็วช  เริ่มเจรญิวิปสสนา  พากเพียรพยายามอยู   วันที่  ๓ ก็บรรล ุ
พระอรหัต.  ครั้งน้ันสารถีคนขับรถ   ก็นํารถกลับไปกรุงพาราณสี    บอกเรือ่ง 
ราวแกพราหมณี  [ภรรยา]  ฝายสุนทร ี รูเรื่องที่บิดาตนบวชก็บอกลาวา   แมจา 
ลูกก็จักบวชจะ   มารดากลาววา  ลูกเอย   โภคสมบัติในเรือนน้ีทั้งหมดเปนของ 
ลูก  ลูกจงปฏิบัติตัวเปนทายาทรับมรดกของตระกูลนี้   จงบริโภคทรัพยทุกอยาง 
เถิด   อยาบวชเลย.  สุนทรีกลาววา  ลกูไมตองการโภคทรัพยดอก   ลูกจักบวชจะ. 
เธอออนวอนใหมารดาอนุญาตแลว   กท็ิ้งสมบัติกองใหญ  เหมือนท้ิงกอนเขฬะไป 
บวช   ครั้นบวชเปนสิกขมานาแลว    เริ่มเจริญวิปสสนา   พากเพียรพยายามอยู 
เพราะญาณแกกลา   เหตุเพียบพรอมดวยเหตุสัมปทา   ก็บรรลพุระอรหัตพรอม 
ดวยปฏิสัมภิทา  ๔. 
            ดวยเหตุนั้น     ทานจึงกลาวไวในคัมภีรอปทานวา๑ 

๑.  ไมมีในบาลีอปทาน  
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        ขาพเจาถือขาว  ๑ ทพัพี  ถวายแดพระพุทธเจาผู 
          ประเสริฐสุด   ผูแสวงคุณอันยิ่งใหญ พระนามวาเวสสภู 
          ซึ่งกําลังเสด็จเท่ียวบิณฑบาต   พระเวสสภสูัมพุทธเจา 
          พระศาสดาผูนําโลก  ทรงรบัแลว  ประทับยืน  ณ  ทอง 
          ถนน   ทรงกระทําอนุโมทนาแกขาพเจาวา   ทานถวาย  
          ขาว ๑ ทัพพี  จักไปสวรรคชั้นดาวดึงส    จักเปนมเหสี 
          ของทาวสักกะเทวราช  ๓๖ พระองค    จักเปนเอกอัคร- 
          มเหสีของพระเจาจักรพรรดิ  ๕๐ พระองค  ทานจักได 
          ทุกอยางท่ีใจปรารถนาทุกเมื่อ     ทานครั้นเสวยสมบัติ 
          แลว  ก็จักเวนจากเครื่องกังวล  จักกําหนดรูอาสวะท้ัง 
          ปวง   ไมมีอาสวะ   ดับสนิท   พระเวสสภูสัมพุทธเจา 
          ปราชญผูนําทาง   ครั้นตรัสอยางน้ีแลว   ก็เสด็จสูทอง 
          ฟาเหมือนพระยาหงสบินไปในอากาศ    ทานอยาง 
          ประเสริฐ    ขาพเจาก็ถวายดีแลว   ยาคสัมปทา   ความ 
          พรอมแหงยาคะ    [การบูชา]  ขาพเจาก็บูชาแลว 
          ขาพเจาถวายขาวทัพพีเดียวก็บรรลุอจลบท  บทอันไมสัน่ 
          คลอน  ๓๑  กัปนบัแตกัปนี้ไป  ในครั้งน้ัน   ขาพเจาได 
          ถวายภิกษาทานอันใด  ขาพเจาไมรูจักทุคติเลย  ที่เปน 
          ผลของภิกษาทานอันนั้น    กิเลสท้ังหลายขาพเจาก็เผา 
          เสียแลว ฯลฯ  คําสอนของพระพุทธเจา   ขาพเจาก็ทํา 
          เสร็จแลว. 
            ก็แลสิกขมานาสุนทรี   ครั้นบรรล ุ  พระอรหัตแลว   อยูดวยสุขในผล 
และสุขในพระนิพพาน  ตอมา [อุปสมบทแลว]  คิดวา  จําเราจักบรรลือสีหนาท 
ตอพระพักตรของพระศาสดา จึงลาพระอุปชฌายะ  ออกจากกรุงพาราณสี  พรอม  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 405 

ดวยภิกษุณีมากรูป   เดินไปโดยลําดับถึงกรุงสาวัตถีแลว   เขาไปเฝาพระศาสดา 
ถวายบังคมแลวยืน ณ  ทีส่มควรสวนหน่ึง  พระศาสดาทรงทําปฏิสันถารแลว  ก ็
พยากรณพระอรหัต   ดวยการประกาศความท่ีตนเปนธิดา   เกดิแตพระอุระของ 
พระศาสดาเปนตน    ครัง้น้ันหมูญาติทุกคน   ต้ังตนแตมารดาของนาง   และคน 
ใกลเคียง    กพ็ากันออกบวช   ตอมาพระสุนทรีเถรนีั้น    พิจารณาทบทวนถึง 
ความเปนมาของตนจึงกลาวคาถาเหลานี้    เปนอุทาน    ต้ังแตคาถาท่ีบิดากลาว 
มาแลวเปนตนไปวา  
สุชาตพราหมณถามพระวาสิฏฐีเถรีวา 
                  ขาแตทานแมเจาวาสิฏฐี    แตกอน  แมเจากินลูก ๆ 
         ที่ตายไปแลว  แมเจาตองเดือดรอนอยางหนัก  วันนี ้
         พราหมณีนั้นกนลกูหมดท้ังรอยคน   เพราะเหตุไร  จึง 
         ไมเดือดรอนหนักหนาเลา. 
พระวาสิฏฐีเถรีตอบวา 
                  ดูกอนทานพราหมณ    บุตรรอยคนและหมูญาติ 
         รอยคน    เรากับทานก็กินกันมามากแลวในอดีตภาค 
         เรานั้นรูธรรมที่ชาติและชราแลนออกไปแลว     จึงไม 
         เศราโศก  ไมรองไหและไมเดือดรอนเลย. 
สุชาตพราหมณถามวา 
                  ขาแตทานแมเจาวาสีฎฐี     นาอัศจรรยจริงหนอ 
         แมเจากลาววาจาเชนนี้     ก็แมเจารูธรรมของใครเลา 
         จึงกลาววาจาเชนนี้. 
พระวาสิฏฐีเถรีตอบวา 
                  ดูกอนทานพราหมณ    ในกรุงมิถิลา   พระสัม- 
         พุทธเจาพระองคนั้น     ทรงแสดงธรรมโปรดหมูสัตว  
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         เพ่ือละทุกขทั้งปวง ดูกอนทานพราหมณ  เราฟงธรรม 
         ที่ไมมกีิเลสและทุกขของพระอรหันตพระองคนั้น     รู 
         แจงสัทธรรมในพระธรรมเทศนานั้นแลว    จึงบรรเทา 
         ความเศราโศกถึงบุตรเสียได. 
สุชาตพราหมณกลาววา  
                ถึงขาพเจาน้ัน    ก็จักไปกรุงมิถิลาเหมือนกัน   ถา 
         กระไร  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   ก็คงจะทรง 
         ชวยเปลื้องขาพเจาเสียจากทุกขทั้งหมดได. 
                พราหมณไดพบพระพุทธเจาผูทรงหลุดพน   โดย 
         ประการทั้งปวง   ทรงไมมีกิเลสและทุกข    พระมุนีผู 
         ถึงฝงแหงทุกข   ไดทรงแสดงธรรมโปรดพราหมณนั้น  
         คือทุกข  เหตุเกิดทุกข  ความกาวลวงทุกข  อริยมรรค 
         มีองค  ๘ ที่ใหถึงความระงับทุกข     สุชาตพราหมณรู 
         แจงสัทธรรม  ในพระธรรมเทศนานั้นแลว  ก็เขาบวช 
         ๓ ราตรี  กบ็รรลุวิชชา  ๓. 
สุชาตภิกษุกลาวกะสารถีคนขับรถวา 
                มาน่ีแนะสารถี  เธอจงกลับไป   เรามอบรถคันนี้ 
         ให   จงบอกพราหมณีถึงความสบายไมเจ็บปวยวา  บัดนี ้
         พราหมณบวชแลว  ๓ ราตร ี   สุชาตพราหมณก็บรรล ุ
         วิชชา ๓. 
                ลําดับน้ัน    สารถีพารถและทรัพยพันกหาปณะ 
         ไปมอบใหพราหมณี  บอกพราหมณีถึงความสบายไม 
         เจ็บปวยวา  บัดนี้  พราหมณบวชแลว  ๓ ราตรี  สุชาต- 
         พราหมณก็บรรลุวชิชา  ๓.  
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พราหมณีกลาววา 
                ดูกอนสารถี    ขาฟงเรื่องพราหมณไดวชิชา  ๓ 
         แลว   ก็ขอมอบรถมาคันหน่ึงกับทรัพยพันกหาปณะเปน 
         รางวัลตอบแทนท่ีใหขาวนายินดี   แกเจา. 
สารถีไมยอมรับกลับกลาววา   
                ขาแตแมพราหมณี   รถมากับทรัพยพันกหาปณะ 
         จงกลับเปนของแมทานตามเดิมเถิด    แมขาพเจาก็จัก 
         บวชในสํานักพระพุทธเจา ผูมีพระปญญาอันประเสริฐ. 
พราหมณีกลาวกะสุนทรีธิดาวา 
                ดูกอนสุนทรี   บิดาของลูกละ  ชาง  โค  มา  มณ ี
         และกณุฑล  ความมั่งค่ัง   และสมบัติคฤหัสถนี้    ออก 
         บวชเสยีแลว   ลูกจงบริโภคโภคสมบัติ   จงเปนทายาท 
         รับมรดกในตระกูลนะลูก  
สุนทรีธิดากลาวกะพราหมณีมารดาวา 
                แมจา  บิดาของลูกถูกความเศราโศกถึงลูกชายรบ 
         กวนหนัก   จึงละชาง  โค  มา  มณีและกุณฑล  ความ 
         มั่งค่ัง  และสมบัติคฤหัสถนี้ออกบวช   ถึงลูกก็ถูกความ 
         เศราโศกถึงนองชายรบกวนมา   จึงจักบวชจะแม. 
พราหมณีมารดากลาวอนุญาตวา 
                ดูกอนสุนทรี    ความดํารินั้นของลูกจงสําเร็จสม 
         ปรารถนาเถิด   ลูกเมื่อสําเร็จกิจเหลาน้ีคือ    การยืนรับ 
         กอนขาว   การแสวงหาอาหาร   และการทรงผาบังสุกุล  
         จีวร  จงเปนผูไมมีอาสวะในปรโลกเถิด,  
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            เมื่อบวชบําเพ็ญเพียรบรรลุพระอรหัตแลว     พระสุนทรีเถรี    จึงขอ 
อนุญาตอุปชฌายะวา 
                ขาแตแมเจา     ขาพเจาเมื่อเปนสิกขมานาก็ชําระ 
         ทิพยจักษุไดแลว      ขาพเจาระลึกรูขันธที่เคยอาศัยอยู 
         แตกอนไดแลว.  
                ขาแตพระเถรีผูมีกัลยาณธรรม   ผูงามเอง  และผู 
         ทําหมูใหงามขาพเจาอาศัยทานแมเจาคะ    วชิชา ๓ ก ็
         บรรลุแลว   คําสอนของพระพุทธเจาก็ทําเสร็จแลว. 
                ขาแตแมเจา   โปรดอนุญาตเถิดเจาคะ   ขาพเจา 
         ประสงคจะไปกรุงสาวัตถี     จักบรรลือสหีนาท   ใน 
         สํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด. 
            พระสุนทรเถรีไดรับอนุญาตแลวเขาไปพระเชตวันวิหาร    พบ 
พระศาสดาประทับนั่งอยู   จึงกลาวคาถาเปนอุทานวา. 
                ดูกอนสุนทรี   เจาจงพิศดูพระศาสดาผูมีพระฉวี- 
         วรรณปานทอง    ผูทรงฝกพวกคนท่ีใคร ๆ  ฝกไมได 
         ผูตรัสรูดวยพระองคเอง  ผูไมมภีัยแตที่ไหน ๆ. 
                ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ขอโปรดทรงดูสุนทรี 
         ผูกําลังเดินมา  ผูหลดุพนโดยประการทั้งปวง   ผูไมม ี
         กิเลสแลทุกข   ปราศจากราคะไมหอบทุกขไว   ทํากิจ 
         เสร็จแลว   ไมมีอาสวะ.  
                ขาแตพระผูทรงมีเพียรยิ่งใหญ    สุนทรอีอกจาก 
         กรงุพาราณสีมาเฝาพระองค    เปนสาวิกาของพระองค  
         ขอถวายบังคมพระยุคลบาทพระเจาขา.  
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                ขาแตพระผูเปนพราหมณ    พระองคเปนพระ- 
         พุทธเจา  พระองคเปนพระศาสดา  ขาพระองคเปนธิดา 
         ของพระองค    เปนโอรสเกิดแตพระโอษฐ  ทํากิจเสร็จ 
         แลว  ไมมีอาสวะพระเจาขา. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  
                ดูกอนลูกสุนทรี      เจามาดีแลว     มาไมเลวเลย 
         ดวยวา  ผูฝกอยางน้ีแลว ปราศจากราคะ   ไมหอบทุกข 
         ไว  ทาํกิจเสร็จแลว  ไมมีอาสวะ  ยอมมาไหวเทา 
         พระศาสดาของตน. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา เปตานิ  ไดแก  ตายแลว.  สชุาตพราหมณ 
เรียกพระวาสิฏฐีเถรีนั้นวา   ขาแตพระแมผูเจริญ.   คําวา  ปุตฺตานิ   ทานกลาว 
โดยเปนลิงควิปลาส   [เพราะศัพท  ปุตฺต  ปกติเปน ปุ.  แตทานทําเปน  นปุ. 
ดังวาน้ีไปเสีย   จึงเปนลิงควิปลาส]   ความวา    ลกูชายท่ีตายแลว    ความจริง 
ลูกชายของพระวาสิฏฐีเถรีนั้นตายไปแลว      มีคนเดียวเทาน้ัน     แตพราหมณ 
สําคัญอยางน้ีวา  พระวาสิฏฐีเถรีนี้    ถูกความเศราโศกรบกวน   จึงทองเที่ยวไป 
เสียต้ังนาน   ชรอยลกูชายนางที่ตายไปแลวมีมากคน   จึงกลาวคําเปนพหุวจนะ 
[จํานวนมาก]   และกลาวคําเปนพหุวจนะ    อยางนั้นวา    สาชฺช  สพฺพานิ 
ขาทิตฺวา  สตปุตฺตานิ.  คําวา   ขาทมานา  นี้    เปนคําดาตามโวหารโลก. 
จริงอยู   ลกูชายที่เกิดแลวเกิดเลาของหญิงคนตายไปเสีย   คนทั้งหลายเม่ือจะ 
ติเตียนหญิงคนนั้น  จึงกลาวคําวา  หญิงกินลูกเปนตน.   บทวา  อตีว  แปลวา 
เกินเปรียบ  คือหนักหนา.  บทวา  ปรติปฺปสิ  แปลวา  เดือดรอน  ประกอบ 
ความวา   แตกอน.   ก็ในขอน้ีมีความยอดังน้ีวา   ขาแตทานแมเจาวาสิฏฐี    แต  
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กอน   ทานแมก็ลูกชายตาย   ใจแหงผากคร่ําครวญเพียบแปรดวยความเศราโศก 
อยางเหลือเกิน     ตองทองเที่ยวไปยังคามนิคมราชธานีทั้งหลาย. 
            บทวา   สาชฺช   ตัดบทเปน   สา  อชฺช   ความวา   เดี๋ยวน้ี   ทาน 
แมนั้น  ก็กินลูกชายหมดทั้งรอยคน.  อีกอยางหนึ่ง  บาลีวา  สชชฺ  ก็ม.ี  บทวา 
เกน   วณฺเณน  แปลวา  เพราะเหตุไร.  
            ดวยบทวา    ขาทิตานิ     แมพระเถรีก็กลาวตามปริยายท่ีพราหมณ 
กลาวแลว   อีกอยางหนึ่ง   พระเถรีกลาวอยางนี้วา   ขาทิตานิ   กห็มายถึงชาติ 
ของสัตวราย   มีเสือโครง   เสือเหลือง    แมวปา   เปนตน.    บทวา   อตีตเส 
แปลวา   สวนที่เปนอดีต   ความวา  ในภพท่ีลวงแลว.  บทวา   มม  ตุยฺหฺจ 
แปลวา   อันเราและทาน   [กินกันมาแลว]. 
            บทวา   นิสฺสรณ  ตฺวา  ความวา   แทงตลอดพระนิพพาน   อัน 
เปนเครื่องแลนออกไปแหงชาติและมรณะดวยมรรคญาณ.    บทวา    น   จาห 
ปริตปฺปามิ   ความวา   เราไมเดือดรอน  ไมถึงความคับแคนใจแลว. 
            บทวา   อพฺภูต  วต   แปลวา   นาอัศจรรยหนอ.   จริงอยู    ความ 
อัศจรรยนั้น  เรียกวา  อัพภูตะ.   บทวา  เอทิส   แปลวา   เห็นปานน้ี   คือ 
วาจาที่แสดงความไมมีความเศราโศกเปนตน      อยางนี้วา     เราไมเศราโศกไม 
รองไห  และไมเดือดรอน  เพราะเหตุที่ยังไมไดธรรมเชนนี้อยางเดียว   ฉะน้ัน 
ดวยบทวา   กสฺส   ตฺว   ธมฺมมฺาย   พราหมณจึงถามถึงพระศาสดาและ 
คําส่ังสอนวา   แมทานรูทั่วถึงธรรมของพระศาสดา  พระนามวาอะไร   จึงกลาว 
วาจาเชนนี้. 
            บทวา   นิรูปธ ึ  ไดแก   ไมมีทุกข.    บทวา   วิฺาตสทฺธมฺมา 
ไดแก   แทงตลอดธรรมคืออริยสัจ.   บทวา    พฺยปานุทึ    ไดแก    นําออก 
คือละ.  
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            บทวา   วิปฺปมุตฺต   ไดแก   หลดุพนโดยประการท้ังปวง   คือพราก 
ออกจากกิเลสทุกอยาง   และจากภพทุกภพ.     บทวา  สฺวสฺส  ไดแก   พระ- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงแสดงธรรมโปรดพราหมณนั้น.  
            บทวา   ตตฺถ  ไดแก   ในเทศนาวาดวยสัจจะ ๔  นั้น. 
            บทวา   รถ  นิยฺยาทยาหิม   ความวา   จงมอบรถนี้แกพราหมณี. 
บทวา  สหสสฺฺจาป   ประกอบความวา   จงนํารถมาและทรัพยพันกหาปณะ 
ที่เรานําไปดวย   เพ่ือใชสอยในระหวางทางไปมอบแกพราหมณี. 
            บทวา   อสฺสรถ  ไดแก   รถเทยีมมา. 
            บทวา   ปุณฺณปตฺต  ไดแก   รางวัลที่ใหขาวนายินดี. 
            เมื่อพราหมณีใหรางวัลที่ใหขาวนายินดีอยางนี้   สารถีไมยอมรับรางวัล 
นั้น   กลับกลาวคาถาวา   ตุเยฺหว  โหตุ  เปนตน    ไปบวชในสํานักพระศาสดา 
เหมือนกัน   เมื่อสารถีบวชแลว    พราหมณีจึงเรียกสุนทรีธิดาของตนมา   เมื่อ 
จะชักจูงประกอบไวในฆราวาสวิสัย  จึงกลาวคาถามีวา  หตฺถิ  ควสฺส  เปนตน 
ในคาถาน้ัน  บทวา  หตฺถิ  ไดแก  ชาง.   บทวา  ควสฺส  ไดแก   โคและมา. 
บทวา มณิกณฺุฑลฺจ  ไดแก  มณีและกุณฑล. บทวา ผีตฺจิม  เคหวิคต 
ปหาย   ความวา   บิดาของลูกละสมบัติที่กลาวแลว  ตางโดยชางเปนตน    และ 
ที่ไมไดกลาว    ตางโดยท่ีนา  เงิน   และทองเปนตน    ความม่ังค่ัง  สมบัติของ 
เรือน   เครื่องอุปกรณเรือนเปนอันมาก   และอยางอ่ืนมีทาสและทาสีเปนตน ทุก 
อยางนี้ไปบวช.   บทวา   ภฺุช  โภคานิ  สุนฺทร ิ  ความวา   ดูกอนสุนทรี 
ลูกจงบริโภคโภคะเหลาน้ี.  บทวา  ตุว  ทายาทิกา   กุเล    ความวา   ดวยลกู 
สมควรเปนทายาทรับมรดกในตระกูลนี้. 
            สุนทรีฟงคํามารดานั้นแลว    เมื่อจะประกาศอัธยาศัยที่นอมไปในเนก- 
ขัมมะการออกบวชของตน  จึงกลาวคาถาวา  ทตฺถิควสฺส  เปนตน.             
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            ลําดับนั้น        มารดาเม่ือจะชักจูงประกอบนางไวในเนกขัมมะน่ันแล 
จึงกลาวคาถาครึ่ง  โดยนยัวา   โส  เต  อิชฺฌตุ  เปนตน.   บรรดาบทเหลาน้ัน  
บทวา ย  ตฺว ปตฺเถสิ  สุนฺทริ  ความวา ดูกอนสุนทรี   บัดนี้  ลูกปรารถนา 
จํานงหวังอันใด    ความดําริในการบรรพชา     ความพอใจในการบรรพชาน้ัน  
จงสําเร็จ  คือสําเร็จโดยไมมีอันตรายแกลูก.  บทวา  อุตฺติฎปณฺโฑ  ไดแก 
กอนขาวที่ภิกษุณีไปยืนทุก ๆ บานไดมา.  บทวา   อฺุโฉ   ไดแก   การเท่ียว 
ไปตามลําดับบาน  และยืนเจาะจงเพ่ือกอนขาวนั้น.   บทวา.   เอตานิ   ไดแก 
กิจกรรมมีกอนขาวที่ไปยืนทุกบานไดมาเปนตน.     บทวา     อภิสมฺโภนฺติ 
ความวา   เปนผูไมเหน่ือยหนาย   อาศัยกําลังแขงสําเร็จมา   คือทําใหบริสุทธิ์. 
            ครั้งน้ัน    สุนทรรีับปากคํามารดาวา    ดลีะแมจา    ก็ออกไปยังสํานัก 
ภิกษุณี   บวชเปนสิกขมานา  ทําใหแจงวิชชา ๓   ต้ังใจวาจักไปเฝาพระศาสดา 
บอกอุปชฌายแลว   ก็ไปยังกรุงสาวัตถี  พรอมดวยภิกษุณีทั้งหลาย  ดวยเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา  สิกฺขมานาย เม  อยฺเย เปนตน  ในคําน้ัน.  บทวา  สิกฺขมา- 
นาย  เม  ความวา ขาพเจาผูเปนสิกขมานา.   พระสนุทรีเถรี    เรยีกอุปชฌายะ 
ของตนดวยคําวา  อยฺเย. 
            บทวา   ตุว  นิสฺสาย  กลฺยาณิ  เถริสงฺฆสฺส  โสภเณ  ประกอบ 
ความวา   ขาแตแมเจา   ชือ่วาเปนสังฆเถรี    เพราะเปนผูแกกวาในภิกษุณีสงฆ 
และเพราะประกอบดวยคุณท่ีมั่นคง    ชื่อวาเปนผูงาม     เปนกัลยาณี    เพราะ 
ประกอบดวยคุณมีศีลเปนตนอันงาม       ขาพเจาอาศัยแมเจาผูเปนกัลยาณมิตร 
คือแมทาน   ขาพเจาจึงบรรลุวิชชา ๓   ทําคําสอนของพระพุทธเจาเสร็จ. 
            บทวา   อิจฺเฉ   แปลวา    ปรารถนา.    บทวา    สาวตฺถึ  คนฺตเว 
แปลวา   เพ่ือไปกรุงสาวัตถี.   พระสุนทรีเถรีกลาววา   สีหนาท  นทิสฺสาม ิ
หมายถึง  การพยากรณพระอรหัตเทานั้น.  
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            ครั้งน้ัน   พระสุนทรีเถรีถึงกรุงสาวัตถีโดยลําดับ   เขาไปยังพระวิหาร 
เห็นพระศาสดาซึ่งประทับนั่งเหนือธรรมาสน  ซาบซ้ึงปติและโสมนัสอันโอฬาร 
เมื่อจะเรียกตัวเองเทาน้ัน     จึงกลาววา    ปสฺส  สุนทฺริ  เปนตน.      บทวา 
เหมวณฺณ  ไดแก   มีพระวรรณดั่งทอง.   บทวา   หริตฺตจ   ไดแก   มีพระ. 
ฉวีเปลงปลั่งดั่งทอง    ก็ในคํานี้    พระผูมีพระภาคเจา    ทานเรียกวา    มีพระ 
วรรณะดั่งทอง   เพราะพระวรรณะเหลือง.  
            ครั้งน้ันแล  พระสุนทรีเถรี   กลาววา  เหมวณฺณ    มพีระวรรณะดั่ง 
ทอง   แลวกลาววา  หริตฺตจ  มีพระฉวีดั่งทอง   ก็เพ่ือแสดงวา   พระผูมีพระ 
ภาคเจา   มีพระฉวีวรรณเปลงปลั่งด่ังกระจกทองท่ีเขาขัดอยางดีแลว   บรรจงทา 
ดวย   ชาติหิงคุลิกะ   กอนชาติหิงคุ   แลวชักเงา. 
            บทวา   ปสฺส  สุนทฺริมายนฺตึ   ความวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา 
โปรดทอดพระเนตร  ดู   ขาพระองคผูชื่อวาสุนทรีนั้น  ซึ่งกําลังเดินมา  พระ- 
สุนทรีเถรี   ขณะพยากรณพระอรหัตดวยคําวา   วปฺิปมุตฺต   กก็ลาวดวยความ 
ซาบซานแหงปติ   แตเพ่ือจะกลับความหวัง   ความสงสัยของเหลาคนท่ีรักใคร 
วา   สุนทุรีมาแตไหน   มาในที่ไหนและสุนทรีนี้เปนเชนไร   จึงกลาวคาถาวา 
พาราณสิโต   เปนตน   เพ่ือจะทําเนื้อความที่กลาวไววา  สาวิกา  จ  ในคาถา 
นั้น  ใหปรากฏชัด   จึงกลาวคาถาวา  ตุว  พุทฺโธ   เปนอาทิ   เนื้อความของ 
คําน้ันมีวา  พระองคเทานั้น   เปนพระสัพพัญูพุทธะ  เปนเอกในโลกพรอมท้ัง 
เทวโลกนี้  พระองคเปนพระศาสดาของขาพระองค เพราะทรงส่ังสอนตามสมควร 
ดวยประโยชนปจจุบัน     ประโยชนภายหนาและประโยชนอยางยิ่ง    ขาแตพระ 
ผูมีพระภาคเจา    ขาพระองคผูเปนพราหมณขีณาสพ   ชื่อวาโอรส  เพราะเปน 
อภิชาติที่ทรงใหเกิดดวยความพยายามในพระอุระของพระองค     ชื่อวาเกิดจาก  
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พระโอษฐ   เพราะเกิดดวยเสียงธรรมท่ีทรงใหเปนไปจากพระโอษฐ    และดวย 
อริยมรรคที่เปนประธานของคําส่ังสอน  ชื่อวาทํากิจเสร็จแลว   เพราะกรณียกิจ 
มีสัจจะท่ีกําหนดรูเปนตนเสร็จไปแลว   ชื่อวาหาอาสวะมิได   ก็เพราะอาสวะท้ัง 
หลายสิ้นไปโดยประการทั้งปวง.  
            ลําดับนั้น       พระศาสดาเมื่อทรงชื่นชมการมาของพระสุนทรีเถรนีั้น 
จึงตรัสคาถาวา   ตสฺสา  เต   สฺวาคต   เปนตน   เนื้อความของพระคาถานั้น 
มีวา   ดูกอนสุนทรีผูเจริญ   ทานผูใดบรรลุธรรมท่ีเราตถาคตบรรลุแลว   ตาม 
เปนจริง  การมาของทานผูนั้นในสํานักเราน้ี   เปนการมาท่ีดี   เพราะขอนั้นน่ัน 
แล     การมานั้นจึงเปนการมาท่ีไมเลว    คือไมใชการมาที่เลว    เพราะเหตุไร 
เพราะวาคนท้ังหลายท่ีฝกแลวอยางนี้   ยอมพากันมา  ประกอบความวา  ดูกอน 
สุนทรี   ดวยวา  คนทั้งหลาย   ชื่อวาฝกแลว    เพราะฝกดวยอริยมรรคอันยอด 
เยี่ยม    ชื่อวาปราศจากราคะในท่ีทั้งปวง    เพราะฝกแลวน้ันนั่นแล    ชื่อวาไม 
หอบทุกข   ทํากิจเสร็จ   ไมมีอาสวะ   เพราะตัดสังโยชนไดหมดส้ิน   ยอมพา 
กันมาไหวเทาท้ังสองของพระศาสดา   ก็เหมือนอยางที่ทานมาน่ีแหละ. 
                                จบ  อรรถกถาสุนทรีเถรีคาถา  
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                              ๕.  สภุากัมมารธิดาเถรีคาถา 
           [๔๗๑]  พระสุภากัมมารธิดาเถรี    ไดกลาวคาถาเหลานี้วา 
                เพราะเหตุที่แตกอน  ขาพเจายังสาว   นุงหมผา 
          อันสะอาด ไดฟงธรรม  ขาพเจาน้ันไมประมาท  ก็ได 
          ตรัสรูสัจธรรม  ฉะนั้น    ขาพเจาจึงไมยินดีอยางย่ิงใน 
          กามท้ังปวง     เห็นภัยในสักกายะ   [ปญจขันธ]  
          กระหยิ่มเฉพาะ เนกขัมมะ [การบวช]  เทาน้ัน. 
                ขาพเจาละหมูญาติ    ทาสและกรรมกร     บาน 
          และไรนา  ความมั่งค่ัง  และรมณียะส่ิงท่ีนารื่นรมย   ที ่
          เขาบนัเทิงกันนักหนา. 
                ขาพเจาละสมบัติไมใชนอย      ออกบวชดวย 
          ศรัทธาอยางน้ีในพระสัทธรรม    ที่พระพุทธเจาทรง 
          ประกาศดีแลว. 
                ขอท่ีละทิ้งเงินทองเสียแลว  กลับมายึดเงินทอง 
          นั้นอีก     ไมสมควรแกขาพเจา     เพราะขาพเจา 
          ปรารถนาแตความไมกังวลหวงใย   ผูใดละทิง้เงินทอง 
          แลวกลับมายึดเงินทองน้ันไวอีก    ผูนั้นจะโงหัวขึ้นมา 
          ไดอยางไร ในระหวางบัณฑิตท้ังหลายเงินและทองไมม ี
          เพ่ือสนัติความสงบสําหรับผูนัน้    เงินทองน้ันก็ไมสม- 
          ควรแกสมณะ  เงินทองน้ัน    ก็มิใชอริยทรพัย.  
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                อนึ่ง  เงินทองน้ี  ทําใหเกิดความโลภ    ความ 
        มัวเมา  ความลุมหลง  ความติดดังเครื่องผูก  มีภัย    ม ี
        ความคับแคนมาก  เงินทองน้ันไมต้ังอยูยั่งยืนเลย. 
                นรชนเปนอันมาก   ประมาทมีใจเศราหมองแลว 
        เพราะเงินทองเทาน้ี   จึงตองเปนศัตรู  วิวาทบาดหมาง 
        กันและกัน.  
                การถูกฆา  การถูกจองจํา  การตองโทษมีตัดมือ 
        เปนตน    ความเสื่อมเสีย     ความเศราโศกพิไรรําพัน 
        ความพินาศเปนอันมาก       ของนรชนท่ีตกอยูในกาม 
        ทั้งหลาย  กม็องเห็นกันอยู. 
                ทานท้ังหลายเปนญาติก็เหมือนศัตรู   เพราะเหตุ 
        ไรทานท้ังหลายจึงชักจูงประกอบเรานั้นไวในกามท้ัง- 
        หลาย จงรูกันเถิดวาเราเห็นภัยในกามท้ังหลายจึงบวช. 
                อาสวะท้ังหลาย  ไมใชหมดสิ้นไปเพราะเงินทอง 
        ดอกนะ  กามท้ังหลายเปนอมิตร  เปนผูฆา   เปนศัตรู 
        เปนด่ังลูกศรเสียบไว. 
                ทานท้ังหลายเปนญาติ  ก็เหมือนศัตรูเพราะเหตุไร 
        จึงชักจงูประกอบเรานั้นไวในกามท้ังหลาย    จงรูเถิดวา 
        เราบวชศีรษะโลนครองผาสังฆาฏิแลว. 
                กอนขาวท่ีตองไปยืนที่เรือนทุก ๆ หลัง   ไดมา 
        การเที่ยวขอเขา    ผาบังสุกุลจีวร    และบรขิารที่อาศัย 
        ของนักบวชผูไมมีเรอืน     นี่แลเปนของเหมาะสําหรับ  
        เรา.  
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                กามท้ังหลาย    ทั้งท่ีเปนของทิพยและมนุษย 
        เหลาทานผูแสวงคุณอันยิ่งใหญตายเสียแลว  ทานนอม 
        ไปในสถานท่ีอันเกษม  บรรลุสขุอันไมหว่ันไหวแลว.  
                ขาพเจาไมรวมดวยกามทั้งหลาย   ซึ่งชวยอะไร 
        ไมได  กามท้ังหลาย    เปนอมิตร  เปนผูฆา  นาํทุกข  
        มา  เทียบเสมอดวยกองไฟ.  
                สภาวะน่ันไมบริสุทธิ์    มภีัย    มีความคับแคน 
        เปนเส้ียนหนาม   และสภาวะน้ัน    เปนความหมกมุน 
        เปนความไมสม่ําเสมอ    อยางใหญ   เปนเหตุลุมหลง 
        เปนอุปสรรคที่นาสะพรึงกลัว  กามท้ังหลายเปรียบดวย         
        หัวงูพิษ  ที่เหลาปุถุชนคนท้ังบอดท้ังเขลา เพลิดเพลิน 
        กันนักหนา. 
                ความจริง     ชนเปนอันมากในโลก    ติดอยูใน 
        เครื่องของคือกาม  ไมรูความจริงกันเลย  ไมรูจักท่ีสิ้น 
        สุดแหงชาติและชรา  มนุษยเปนอนัมาก  เดินทางท่ีไป 
        ทุคติ  มกีามเปนเหตุ   นํามาแตโรคสําหรับตน. 
                กามท้ังหลาย   ทําใหเกิดอมติรอยางน้ีเปนเครื่อง 
        แผดเผา  เปนเครื่องเศราหมอง  เปนเหย่ือของโลก  ผูก 
        สัตวไว  มมีรณะเปนเครื่องพันธนาการ. 
                กามท้ังหลาย  ทําใหคนบา  ทําใหเพอ   ทําใหจิต 
        ประมาทพลั้งเผลอ   เพราะทําสัตวใหเศราหมอง   พึง 
        เห็นเหมือนลอบท่ีมารรีบดักไว.  
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                  กามท้ังหลาย  มีโทษไมสิ้นสุด   มีทุกขมาก   ม ี
        พิษมาก    อรอยนอย  ทําเปนสนามรบ  มีแตทํากุศล 
        กรรมใหเหือดแหงลง. 
                ขาพระองคนั้น    ละความยอยยับ    ซึ่งมีกามเปน 
        เหตุเชนนั้นแลว      ยนิดียิ่งนักในพระนิพพานทุกเมื่อ 
        จึงจักไมกลับมาหาความยอยยับนั้นอีก.  
                ขาพเจาละสนามรบของกามท้ังหลายแลว  จํานง 
        หวังแตความเยือกเย็น      ยินดีในธรรมอันเปนที่สิ้น 
        สังโยชน  ไมประมาทอยู. 
                ขาพเจาเดินตามทางอริยมรรคมีองค  ๘    ซึ่งเปน 
        ทางตรงไมเศราโศก   ไมมีกิเลสดุจธุลี   เปนทางเกษม 
        ซึ่งเหลาทานผูแสวงคุณอันยิ่งใหญพากันขามมาแลว. 
                พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ทานท้ังหลาย   จงดู 
        ธิดาชางทอง  ผูสวยงามซึ่งต้ังอยูในธรรมผูนี้เถิด  นาง 
        เขาถึงธรรมท่ีไมหว่ันไหว  เขาฌานอยูที่โคนไม. 
                วนันี้เปนวันที่ ๘  นางมีศรทัธาบวชแลว  เปนผู 
        งามในพระสัทธรรม   อันพระอบุลวรรณาชวยแนะนํา 
        แลว  ทรงวิชชา ๓ ละมฤตยูเสียแลว. 
                ภกิษุณีรูปนั้น  เปนไทแกตัว  ไมเปนหน้ี   อบรม 
        อินทรียแลว   สลัดโยคะไดหมดแลว    ทํากิจเสร็จแลว 
        ไมมีอาสวะ. 
                ทาวสักกะ    เจาแหงหมูสัตว   พรอมหมูเทพ 
        เสด็จเขาไปหาพระสุภากัมมารธิดาเถรีรูปน้ัน  ดวย 
        เทวฤทธิ์แลว  ทรงนมัสการอยู. 
                   จบ  สุภากัมมารธิดาเถรีคาถา  
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                     ๕.  อรรถกถาสุภากัมมาร๑ธีตุเถรีคาถา 
            คาถาวา  ทหราห  เปนตน   เปนคาถาของ  พระสุภากัมมารธีตุ- 
เถรี.  
            พระเถรีแมรูปนี ้   ก็ไดบําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอนๆ 
 สรางสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้นๆ     อบรมกุศลมล 
สั่งสมสัมภารธรรมเครื่องปรุงแตงวิโมกขมาโดยลําดับ    ทองเท่ียวอยูในปายสุคติ 
เทาน้ัน    เม่ือญาณแกกลา   มาในพุทธุปบาทกาลน้ีก็บังเกิดเปนธิดาของชางทอง 
คนหน่ึงในกรุงราชคฤห เพราะความสวยงามแหงรูปสมบัติ   จึงไดชื่อวา สุภา นาง 
รูเดียงสามาโดยลําดับ  เกดิความเลื่อมใสในพระศาสดา  เมื่อพระศาสดาเสด็จเจา 
ไปกรุงราชคฤห   วันหน่ึงจึงเขาไปเฝาถวายบังคมแลว   นั่ง  ณ  ที่สมควรสวนหนึ่ง 
พระศาสดาทรงเห็นนางมีอินทรียแกกลาจึงทรงแสดงธรรมคือ  อริยสัจ ๔ ที่พอ 
เหมาะแกอัธยาศัย  ทันใดนั้นเอง นางก็ต้ังอยูในโสดาปตติผลประดับดวยนัยพัน- 
นัย   ตอมา  นางเห็นโทษในฆราวาสวิสัย    ก็บวชในสํานักพระนางปชาบดี 
โคตมี    ต้ังอยูในศีลภิกษุณี    ประกอบเนืองๆ ซึ่งภาวนา    เพ่ือมรรคชั้นสงู ๆ 
พวกญาติพากันเขาไปหานางทุกเวลา     เชื้อเชิญแสดงทรัพยจํานวนมาก    และ 
กองสมบัติประเลาประโลมดวยกามท้ังหลาย      วันหน่ึงเมื่อพวกญาติเขามาหา 
นางเม่ือจะประกาศโทษในฆราวาสวิสัยและกามท้ังหลาย   จึงกลาวธรรมดวยคาถา 
๒๔ คาถา  มวีา  ทหราห  เปนตน    แลวเสียสละทําใหญาติเหลานั้นหมดหวัง 
เจริญวิปสสนา   ประกอบอินทรียทั้งหลาย   มักเขมนภาวนายิ่งข้ึน    ไมชานัก 
ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔   ก็แลครั้นบรรลุพระอรหัตแลวจึง 
ไดกลาวคาถาเหลาน้ีวา 
๑.    บาลีเปนสุภากัมมารธิดาเถรีคาถา  
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                  เพราะเหตุที่แตกอน  ขาพเจายังสาว  นุงหมผา 
        อันสะอาด    ไดฟงธรรม    ขาพเจาน้ันไมประมาท 
        ก็ไดตรัสรูสัจธรรม.  
                ฉะน้ัน  ขาพเจาจึงไมยินดีอยางย่ิงในกามท้ังปวง 
        เห็นภัยในสักกายะ  [ปญจขันธ]     กระหยิม่เฉพาะ 
        เนกขมัมะ  [การบวช]  เทาน้ัน. 
                ขาพเจาละหมูญาติ     ทาสและกรรมกร     บาน 
        และไรนา  ความมั่งค่ัง  และรมณียะส่ิงท่ีนารื่นรมย      ที ่
        เขาบันเทิงกันนัก. 
                ขาพเจาละสมบัติมิใชนอย      ออกบวชดวย 
        ศรัทธาอยางน้ี   ในพระสัทธรรมท่ีพระพุทธเจาประกาศ 
        ดีแลว. 
                       ขอท่ีละทิ้งเงินทองเสียแลวกลับมายดึเงินทองน้ัน 
        ไวอีก     ไมสมควรแกขาพเจา      เพราะขาพเจา 
        ปรารถนาแตความไมกังวลหวงใย   ผูใดละทิ้งเงินทอง 
        แลวกลับมายืดเงินทองน้ันไวอีก   ผูนั้นจะโงหัวขึ้นได 
        อยางไร ในระหวางบัณฑิตท้ังหลาย  เงินและทองไมม ี
        เพ่ือสันติความสงบสําหรับผูนั้น   เงินทองน้ันก็ไมสม- 
        ควรแกสมณเงินทองน้ันก็มิใชอริยทรัพย. 
               อนึง่เงินทองน้ี  ทําใหเกิดความโลภ ความมัวเมา 
        ความลุมหลง    ความติดดังเครื่องผูก   มีภัย   มีความ 
        คับแคนมาก  เงินทองนั้น   ไมต้ังอยูยั่งยืนเลย.  
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                  นรชนเปนอัน มาก   ประมาทมีใจเศราหมองแลว 
        เพราะเงินทองเทาน้ี   จึงตองเปนศัตรู   ตองวิวาทบาด- 
        หมางกนัและกัน.  
                  การถูกฆา  การถูกจองจํา  การตองโทษมีตัดมือ 
        เปนตน   ความเสื่อมเสีย    ความเศราโศกพิไรรําพัน 
        ความพินาศเปนอันมาก    ของนรชนท่ีตกอยูในกาม 
        ทั้งทลาย    กม็องเหน็กันอยู. 
                  ทานท้ังหลาย    เปนญาติก็เหมือนศัตรู   เพราะ 
        เหตุไร ทานท้ังหลายจึงชักจูงประกอบเรานั้นไวในกาม 
        ทั้งหลาย     จงรูกันเถิดวาเราเห็นภัยในกามท้ังหลายจึง 
        บวช. 
                  อาสวะท้ังหลายไมใชหมดสิ้นไป  เพราะเงินทอง 
        ดอก   กามท้ังหลายเปนอมิตร  ผูฆา  เปนศัตร ู   เปน 
        ดังลูกศรเสียบไว. 
                  ทานท้ังหลายเปนญาติก็เหมือนศัตรู      เพราะ 
        เหตุไร     จึงชักจูงประกอบเรานัน้ไวในกามท้ังหลาย 
        จงรูเถิดวาเราบวชศีรษะโลน   ครองผาสังฆาฏิแลว. 
                    กอนขาวท่ีตองไปยืนที่เรือนทุก ๆ  หลงั    ไดมา 
        การเที่ยวขอเขา  ผาบังสุกุลจีวรและบริขารที่อาศัยของ 
        นักบวช    อยูไมมีเรอืนนี่แลเปนของเหมาะสาํหรับเรา. 
                 กามท้ังหลาย  ทั้งท่ีเปนของทิพยและของมนุษย 
        เหลาทานผูแสวงคุณอันยิงใหญคายเสียแลว   ทานนอม 
        ไปในสถานท่ีอันเกษม   บรรลุสขุอันไมหว่ันไหวแลว.  
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                         ขาพเจาไมรวมดวยกามท้ังหลาย     ซึ่งชวยอะไร 
        ไมได  กามท้ังหลายเปนอมิตร  ผูฆา นําทุกขมา   เสมอ  
        ดวยกองไฟ.  
                        สภาวะน่ัน   ไมบริสุทธิ์  มีภัย   มีความคับแคน 
        เปนเส้ียนหนาม  และสภาวะน่ันเปนความหมกมุนเปน 
        ความไมสม่ําเสมอ  ขนาดใหญ  เปนเหตุลุมหลง  เปน 
        อุปสรรคที่นาสะพรึงกลัว   กามทั้งหลายเปรียบดวยหัว 
        งูพิษ  ทีเ่หลาปุถุชนคนบอด  ทั้งเขลา  เพลิดเพลินกัน 
        นัก. 
                        ความจริง  ชนเปนอันมากในโลกติดอยูในเครื่อง 
        ของคือกาม    ไมรูความจริงกันเลย    ไมรูจักท่ีสิ้นสุด 
        แหงชาติและชรา    มนุษยเปนอนัมาก    เดินทางท่ีไป 
        ทุคติมีกามเปนเหตุ  นํามาแตโรคสําหรับตน. 
                         กามท้ังหลาย ทําใหเกดิอมิตรอยางน้ี   เปนเครื่อง 
        แผดเผา  เปนเครื่องเศราหมอง  เปนเหย่ือของโลก  ผูก 
        สัตวไว   มีมรณะเปนเครื่องพันธนาการ. 
                  กามท้ังหลาย  ทําใหคนบา   ทําใหเพอ    ทําให 
        จิตประมาทพลั้งเผลอ เพราะทําสัตวใหเศราหมอง      พึง 
        เห็นเหมือนลอบท่ีมารรีบดักไว. 
                        กามท้ังหลาย   มีโทษไมสิ้นสุด   มทีุกขมาก  ม ี
        พิษมาก  อรอยนอย    ทําเปนสนานรบ   มีแตทํากุศล- 
        ธรรมใหเหือดแหงลง.  
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                  ขาพเจาน้ัน       ละความยอยยับซ่ึงมีกามเปนเหตุ 
          เชนนัน้แลว    ยินดียิ่งนักในพระนิพพานทุกเมื่อ    จึง 
          จักไมกลับมาหาความยอยยับน้ันอีก. 
               ขาพเจาละสนามรบของกามท้ังหลายแลว  จํานง 
          หวังแตความเยือกเย็น    ยินดีในธรรมอันเปนที่สิ้นสัง- 
          โยชนไมปรารถนาอยู.  
               ขาพเจาเดินตามทางอริยมรรคมีองค   ๘   ซึ่งเปน 
          ทางตรง  ไมเศราโศก ไมมีกิเลสดุจธุลี  เปนทางเกษม 
          ซึ่งเหลาทานผูแสวงคุณอันยิ่งใหญพากันขามมาแลว. 
              พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ทานท้ังหลาย  จงดู 
          ธิดาชางทองผูสวยงาม  ซึ่งต้ังอยูในธรรมผูนี้เถิด   นาง 
          เขาถึงธรรมท่ีไมหว่ันไหว  เขาฌานอยูที่โคนไม. 
               วันนี้เปนวันที่  ๘  นางมีศรทัธาบวชแลว   เปนผู 
          งามในพระสัทธรรม   อันพระอบุลวรรณาชวยแนะนํา 
          แลว  ทรงวิชชา ๓   ละมฤตยูเสียแลว. 
              ภิกษุณีรูปนี้นั้น    เปนไทแกตัว     ไมเปนหนี้ 
          อบรมอินทรียแลว     สลัดโยคะไดหมดแลว      ทํากิจ 
          เสร็จแลว   ไมมีอาสวะ. 
               ทาวสักกะ  เจาแหงหมูสัตว    พรอมดวยหมูเทพ 
          เขาไปหาพระสุภากัมมารธิดาเถรีรูปน้ัน    ดวยเทวฤทธิ์  
          แลว  ทรงนมัสการอยู. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา ทหราย สุทฺธวสนา  ย  ปุเร  ธมมฺ- 
มสฺสุณึ    ความวา   เพราะเหตุที่   แตกอน   ขาพเจาเปนสาวรุน   มีผาสะอาด  
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นุงหมผาอันหมดจด    ตบแตงกายแลวไดฟงธรรมในสํานักพระศาสดา.   บทวา 
ตสฺสา  เม   อปฺปมตฺตาย   สจฺจาภิสมโย   อห ุ  ความวา  และเพราะเหตุที่ 
ขาพเจาน้ัน  พิจารณาทบทวนธรรมดามท่ีขาพเจาฟงมาแลว   เปนผูไมประมาท 
คือมีสติต้ังม่ันแลว   อธิษฐานศีล  ประกอบเนือง ๆ ซึ่งภาวนา   ตราบจนตรัสรู 
คือแทงทะลุปรุโปรงซ่ึงอริยสัจท้ัง ๔ โดยนัยวา  นีทุ้กขดังน้ีเปนตน.   
            บทวา   ตโตห   สพฺพถาเมสุ  ภุส  อรติมชฌฺค   ความวา  ฉะนั้น 
คือเพราะเหตุนั้น      ขาพเจาจึงไมถึงความยินดี    คือความกระสันอยางยิ่ง    คือ 
เหลือเกินในกามทั้งหลายแมทุกอยาง   คือทั้งของมนุษยทั้งของทิพย   เพราะฟง 
ธรรมมาในสํานักพระศาสดาแลว     และเพราะตรัสรูอริยสัจแลว      ขาพเจาเห็น 
ภัย    คือความมีภัยจําเพาะหนาในสักกายะ     คือขันธปญจกท่ีมีอุปาทาน    ดวย 
จักษุคือญาณ    จึงกระหยิ่มยิ้มยองปรารถนาแตเนกขัมมะ    คือบรรพชา   เพ่ือ. 
พระนิพพานอยางเดียว. 
            บทวา   ทาสกมมฺกรานิ  จ   แปลวา   ทาสและกรรมกร   คําน้ีทาน 
กลาวเปนลิงควิปลาส.   บทวา  คามเขตฺตานิ   ไดแก  บานและไรปลูกบุพพัณ- 
ชาติและอปรัณชาติ  และพื้นที่เนื่องดวยบาน. บทวา  ผีตานิ  ไดแก  ความ 
มั่งค่ัง.   บทวา  รมณีเย  ไดแก  สิ่งที่นาฟูใจ.   บทวา  ปโมทิเต  ไดแก  นี่  
เขาบันเทิงใจแลว   เชื่อมความวา   ละกองโภคสมบัติ.   บทวา   สาปเตยฺย  ได 
แก   ทรัพยสวนของตนเอง   คือของหวงแหนสําหรับทํามณี   ทําทอง   ทําเงิน 
เปนตน.  บทวา อนปฺปก  ไดแก ใหญ ประกอบความวา ละสมบัติอันใหญ. 
บทวา  เอว  สทฺธาย   นิกขฺมมฺ    ความวา  ขาพเจาละเครือญาติใหญ   และ 
กองโภคสมบัติใหญ    มปีระการที่กลาวไว   โดยนัยวา   หิตฺวานห  าติคณ 
เปนตน   เชื่อวัตถุที่ควรเชื่อคือ   กรรม    ผลของกรรม   และพระรัตนตรัยดวย 
ศรัทธา     ออกจากเรือนไปบวชในพระสัทธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรง  
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ประกาศดีแลว    คือในอรยิวินัย    ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกาศไวดวยดี 
แลว  
            ก็แลขอท่ีขาพเจาบวชอยางนี้แลวกลับมาหากามท้ังหลายที่ขาพเจาละทิ้ง 
เสียแลว   ไมสมควรแกขาพเจาเลย.  บทวา อากิฺจฺ  ห ิปตฺถเย  ความวา 
เพราะวา   ขาพเจาปรารถนาแตความไมกังวล   คือ   ความไมตองหวงเทาน้ัน  
บทวา โย  ชาตรูปรชต  เปตฺวา   ปุนราคเม   ความวา   บุคคลใด  ละทิ้ง 
เงินทอง   หรอืทรัพยไร ๆ อ่ืนแลว   จะพึงกลับมายึดเอาทรัพยนั้น    บุคคลน้ัน 
จะพึงโงศีรษะไดอยางไรในระหวางบัณฑิตทั้งหลาย. 
            เพราะวา   เงินทอง    ยอมไมมีเพ่ือสันติความสงบ   อธิบายวา   ไมมี 
เพ่ือมรรคญาณ   ไมมีเพ่ือพระนิพพาน  สําหรับบุคคลแมนั้น.  บทวา  น  เอต 
สมณสารุปฺป    ความวา   ทรัพยสมบัตินั้น   คือ   ของหวงแหนมีเงินทองเปน 
ตน   หรือการหวงแหนเงินทองเปนตนนั้น     ไมสมควรแกสมณะ.   จริงอยางนั้น 
ทานกลาวไววา  เงินทองไมสมควรแกเหลาสมณะศากยบุตรดังนี้เปนตน.  บทวา 
น  เอต  อริยธน  ความวา  ของหวงแหนตามท่ีกลาวแลวน้ัน    ไมใชทรัพย 
ที่แมสําเร็จดวยอริยธรรม   เหมือนอยางอริยทรัพย  มีศรัทธาเปนตน   เพราะไม 
นําความเปนพระอริยะมาให  ดวยเหตุนั้น    พระเถรีจึงกลาววา  โลภน  เปนตน 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   โลภน   ไดแก   ที่ทําใหเกิดความโลภ. 
บทวา  มทน  ไดแก   นําความมัวเมามาให.  บทวา   สโมหน   ไดแก  ทํา 
ใหเกิดความลุมหลง.   บทวา  รชพนธฺน  ไดแก   เครื่องผูกลาม   มีกิเลสดุจ 
ละออง  คือราคะเปนตน.   ทรัพยทีช่ื่อวา  สาสังกะ   เพราะเปนไปกับความนา 
รังเกียจ   เพราะทรัพยนี้เขาหวงแหนนํามาแตความนารังเกียจ   อธิบายวา   นํา 
มาแตความนารังเกียจ     แตที่ใดท่ีหน่ึงแกผูที่หวงแหนทรัพย.     บทวา    พห ุ
อายาส  ไดแก   ยุงยากมาก  โดยตองจัดแจงตองรักษาเปนตน.   บทวา  นตฺถิ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 426 

เจตฺถ  ธุว    ิติ  ความวา  ความยั่งยืนและความมั่นคงในทรัพยนั้น  ไมมีเลย 
มีแตหว่ันไหว  ไมมั่นคงเทาน้ัน. 
            บทวา  เอตฺตาวตา  ปมตฺตา  จ  สงฺกิลิฏมนา  นรา  ความวา 
นรชนทั้งหลาย   ยินดีแลว   คือเกิดความยินดีในทรัพยนั้น   ชื่อวาประมาทแลว  
เพราะอยูปราศจากสติในกุศลธรรม ๑๐  เปนผูมีใจเศราหมอง  คือชื่อวาเปนผูมี 
จิตเศราหมองดวยสังกิเลสมีโลภะเปนตน    เพราะฉะนั้น   บทวา   อฺม-ฺ 
มฺหิ  พฺยารทฺุธา  ปุถู   กพุพฺนฺติ  เมธค  จึงมีความวา  สัตวเปนอันมาก 
คือมารดากับบุตร   ก็เปนศัตรูกันและกัน   อยางนี้คือ   โดยที่สดุมารดากับบุตร 
บาง   บุตรกบัมารดาบาง   ยอมกระทําความบาดหมางทะเลาะกัน   ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกขอหนึ่ง  มารดาวิวาท 
กับบุตรบาง     บุตรวิวาทกับมารดาบาง     มีกามเปนเหตุ    มีกามเปนตนเรื่อง 
มีกามเปนอธิกรณ ฯลฯ ดงัน้ีเปนตน 
            บทวา   วโธ   ไดแก   ทําใหตาย.   บทวา   พนฺโธ    ไดแก    จองจํามี 
จองจําดวยโซเปนตน.    บทวา   ปริเกลฺโส   ไดแก   ทําใหรางกายบกพรองมี 
ตัดมือเปนตน.  บทวา   ชานิ   ไดแก   เสื่อมทรัพยและเส่ือมบริวาร.   บทวา 
โสกปริทฺทโว  ไดแก  เศราโศกและพิไรรําพัน.   บทวา อธิปนฺนาน  ไดแก 
ถูกครอบงํา.   บทวา   ทิสสฺเต   พิยสน   พหุ    ไดแก   ความยอยยับความ 
พินาศ  เปนอันมาก  คือมากอยาง  ตางโดยการฆาการจองจําเปนตนตนตามท่ีกลาว 
มาแลว   และความเสียใจความคับแคนใจเปนตน   และที่เปนไปในปจจุบันและ 
เปนไปในภายหนา   ในกามท้ังหลาย   เห็นกันไดทั้งน้ัน. 
            บทวา  ต  ม  าตี  อมิตฺตาว  ก ึ โว  กาเมสุ   ยฺุชถ  ความวา 
ทานท้ังหลาย   ถึงเปนเครือญาติกัน  ก็เปนเหมือนอมิตรที่ไมปรารถนาดี  เพราะ 
อะไร เพราะเหตุอะไร จึงชักจูงประกอบขาพเจา ผูซึ่งเปนเหมือนผูคลายกําหนัด  
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ในกามทั้งหลายแลวมาไวในกามทั้งหลาย.    บทวา   ชานาถ   ม   ปพฺพชิต 
กาเมสุ  ภยทสฺสินึ   ความวา  ทานทั้งหลายจงตามรับรูวา  ขาพเจาเปนผูเห็น 
ภัยในกามท้ังหลายจึงบวช.   อธิบายวา   เหตุเพียงเทาน้ี    ทําไมทานท้ังหลายจึง 
ไมยอมรับรู.  
            บทวา   น   หิรฺสุวณฺเณน   ปริกฺขียนฺติ  อาสวา   ความวา 
อาสวะทั้งหลาย   มีกามาสวะเปนตน    ไมหมดสิ้นไป   ดวยเงินดวยทอง   ที่แท 
กลับกําเริบ     ดวยเงินทองเหลาน้ันทีเดียว.     ดวยเหตุนั้น     พระเถรีจึงกลาว 
วา  กามท้ังหลาย   เปนอมิตรผูฆา  เปนศัตรู   เปนดั่งลูกศรเสียบไว   เน้ือความ 
ของคําน้ัน    มีวา  ความจริง   กามท้ังหลาย   ชื่อวาเปนอมิตร  เพราะไมมีไมตรี 
เหตุนํามาแตสิ่งที่ไมเปนประโยชนเกือ้กูล     ชื่อวาผูฆา      เพราะเปนเสมือน 
เพชฌฆาตเง้ือดาบ   เหตุเปนตนเหตุแหงความตาย   ชื่อวาเปนศัตรู  เพราะเปน 
เสมือนศัตรูผูผูกเวร   เหตุติดตามนํามาแตความพินาศ    ชื่อวาเปนดังลูกศรเสียบ 
ไว  เพราะลูกศรท้ังหลายมีราคะเปนตนเสียบติดไว. 
            บทวา   มุณฺฑ  ไดแก   โกนผม   ชื่อวาหมสังฆาฏิเพราะเก็บเศษผา 
ทั้งหลายในท่ีนั้น   ๆ  มาปะติดปะตอ   ทําจีวรหม.   บทวา   อุตฺติฏปณฺโฑ  
ไดแก  กอนขาวที่ไปยืนใกลเรือนทุกหลัง  ที่เปดประตูไวไดมา.  บทวา  อฺุโฉ 
ไดแก   การเท่ียวขอเขาเพ่ือกอนขาวน้ัน.  บทวา   อนาคารูปนิสฺสโย  ไดแก 
บริขารนักบวช   อันเปนที่อาศัย   เพราะผูบวชไมมีเรือน   จําตองเขาไปอาศัย 
นักบวชทั้งหลาย  อาศัยบริขารน้ันเปนอยู.  บทวา   วนฺตา  ไดแก  ละทิ้งแลว. 
บทวา    มเหสีหิ    ไดแก    ทานผูแสวงคุณยิ่งใหญ    มีพระพุทธเจาเปนตน. 
บทวา  เขมฏาเน  ไดแก  ในพระนิพพาน  อันเปนที่ไมมีอุปทวะจากโยคะ 
ทั้งหลายมีกามโยคะเปนตน.  บทวา  เต  ไดแก  ทานผูแสวงคุณยิ่งใหญ.  บทวา  
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อจล  สขุ  ไดแก   บรรลุสขุในพระนิพพาน   อธิบายวา   เพราะเหตุที่ทานผู 
แสวงคุณยิ่งใหญ   มีพระพุทธเจาเปนตน     ทรงคายกามเสียแลว    จึงทรงบรรล ุ
นิพพานสุข   ฉะน้ัน   ผูปรารถนานิพพานสุขนั้น  จึงควรสละกามท้ังหลายเสีย. 
            บทวา    มาห  กาเมหิ   สงฺคจฺฉ ึ     ความวา     ขาพระองคไมพึง 
สมาคมกับกามท้ังหลายไมวาในกาลไร  ๆ   ถาจะถามวาเพราะเหตุไร   พระเถร ี
จึงกลาววา   เยสุ  ตาณ  น  วิชฺชติ  ความวา   บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา 
เยสุ   ตาณ  น  วิชฺชติ   ความวา   บรรดากามท้ังหลายเหลาใด   ที่ถูกตรวจ    
สอบอยู   แมในกามสักอยางหนึ่ง  ก็ชวยตอตานความพินาศไมได  กามท้ังหลาย  
ชื่อวา   เสมอดวยกองไฟ    เพราะอรรถวาเผาใหรอนขนานใหญ   ชื่อวา  ทุกข 
เพราะอรรถวา  ทนไดยาก. 
            ก็สภาวะท่ีข้ึนชื่อวากาม   ชื่อวาไมบริสุทธิ์มีภัย   เพราะนํามาแตความ 
พินาศอยางกวางขวางท่ีไมรู     ชื่อวามีความคับแคน      เพราะทําความคับแคน 
แหงจิต   ชื่อวาเปนเสี้ยนหนาม    เพราะแทงเอาได.    บทวา   เคโธ    สุวิสโม 
เจโส  ความวา    ชื่อวาหมกมุน    เพราะมีความหมกมุนเปนเหตุ     สภาวะนี้  
แสนจะไมสมํ่าเสมอ   คือความกังวลอยางมาก   ชือ่วาใหญ    เพราะอรรถวากาว 
ลวงไดแสนยาก   ชื่อวาเปนทางแหงความลุมหลง    เพราะเปนเหตุถึงความสยบ. 
บทวา  อุปสคฺโค  ภีมรูโป   ความวา    ชื่อวา  มีสภาวะนาสะพรึงกลัว  ดุจ 
อุปสรรคมาแตเทวดา   ชือ่วา   ใหญ   เพราะนําทุกขมีความพินาศเปนตนมาให 
กามท้ังหลายชื่อวา  เปรียบดวยหัวงูพิษ   เพราะอรรถวาเปนภัยเฉพาะหนา. 
            บทวา  กามสสคฺคสตฺตา ไดแก ผูติด  ผูของดวยเปอกตม  กลาวคือ 
กาม.  
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            บทวา   ทุคฺคติมน  มคฺค  ไดแก   ทางที่พาไปอบายมีนรกเปนตน. 
บทวา  กามเหตุก  ไดแก   การบริโภคกามเปนเหตุ.   บทวา พหุ  ไดแกมาก 
อยาง  โดยประเภทแหงกรรมมีปาณาติบาตเปนตน.  บทวา    โรคมาวห  ไดแก 
นํามาซึ่งทุกข   ตางโดยทุกขในปจจุบันเปนตน   ที่นับวาโรค    เพราะอรรถวา 
เสียดแทง.   
            บทวา   เอว  ไดแก โดยประการท่ีกลาวมาแลววา    อมตฺิตา  วธกา 
เปนตน. บทวา อมิตฺตชนนา  ไดแก  ใหเกิดความเปนอมิตร.  บทวา  ตาปนา 
ไดแก   ใหเดือดรอน    อธิบายวา      เปนที่ต้ังแหงความเดือดรอน.     บทวา 
สงฺกิเลสิกา  ไดแก นํามาซ่ึงสังกิเลสความเศราหมอง.     บทวา   โลกามิสา 
ไดแก เปนอามิส เหยื่อในโลก.  บทวา พนฺธนิยา ไดแกพึงถูกผูกดวยสังโยชน 
ซึ่งเปนเครื่องผูก  อธิบายวา  อันสังโยชนประกอบไว.  บทวา  มรณพนฺธนา 
ไดแก มรณะผูกไว   เพราะเหตุที่เปนไปและเพราะมรณะ   เหตุเปนเครื่องหมาย 
แหงการบังเกิดในภพเปนตน. 
            บทวา   อมฺุมาทนา  ไดแก กามทั้งหลายกระทําใหเปนบาเพราะความ 
เศราโศกโดยความพลัดพรากกัน      เพราะกามมีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
หรือนําความมัวเมายิ่งข้ึนโดยเพิ่มทวี.  บทวา  อุลฺลปนา   ไดแก  การบนเพอ 
สูงข้ึนๆ วา โอ !  สุขจริง โอ !  สุขจริง.  บาลีวา  อุลโฺลลนา  ก็มี  ความวา 
พร่ําเพอรําพันถึงสัตวทั้งหลาย  เพราะอามิสเปนเหตุ    เหมือนสุนัขกระดิกหาง 
เพราะกอนขาว   คือทําใหไมรูสึกถึงความเส่ือม.     บทวา  จิตฺตปฺปมาทิโน 
ไดแก   มีปกติย่ํายีจิต  ทั้งในปจจุบัน  ทั้งในอนาคต   โดยการกอความเรารอน 
เปนตน   บาลีวา  จิตฺตปฺปนทฺทิโน  กม็ี  ความก็อยางนั้นเหมือนกัน.  สวน 
อาจารยพวกใดกลาววา  จิตฺตปฺปมาทิโน  เนื้อความของอาจารยพวกน้ันก็วา 
นํามาซึ่งความประมาทแหงจิต.   บทวา  สงฺกิเลสาย  ไดแก  เพ่ือความพินาศ  
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เพ่ือความเบียดเบียน   หรือเพ่ือใหเดือดรอน. บทวา ขิปฺป  มาเรน  โอฑฑฺิต 
ความวา    ข้ึนชื่อวา   กามเหลาน้ี   บณัฑิตพึงเห็นวาเหมือนลอบที่มารดักไว 
เพราะนํามาแตความพินาศแกสัตวทั้งหลาย.  
            บทวา  อนนฺตาทีนวา ไดแก มอีาทีนพโทษไมมีที่สิ้นสุด  คือมีโทษ 
มาก  โดยนัยท่ีกลาวไวในท่ีนี้วา  โลภน  มทนฺเจต   เงินทองนั้นทําใหเกิด 
ความโลภ     ความมัวเมา  ดังนี้เปนตน   และในสตูรทั้งหลายมีทุกขักขันธสูตร 
เปนตนวา  ความหนาวเปนเบื้องหนา   ความรอนเปนเบื้องหนา   ดังน้ีเปนตน. 
บทวา  พหุทุกฺขา  ไดแก  ติดตามทุกขหลายอยาง     มีทุกขในอบายเปนตน. 
บทวา  มหาวสิา  ไดแก  เสมือนมหาพิษท่ีรายกาจเปนตนเพราะมีผลเผ็ดรอน. 
บทวา  อปฺปสฺสาทา  ไดแก อรอยนอย  เหมือนหยาดน้ําผ้ึงที่ไหลตามคมมีด. 
บทวา  รณฺการา     ไดแก   ทําความกําหนัดนักเปนตนใหเพ่ิมทวี.  บทวา 
สุกฺกปกฺขวิโสสนา     ไดแก   ทําความพินาศแกสวนแหงธรรมฝายไมมีโทษ 
ใหสัตวทั้งหลาย. 
            บทวา  สาห   ตัดบทเปน  สา  อห  ความวา    ขาพเจาน้ันฟงธรรม 
ในสํานักพระศาสดา      โดยนัยที่กลาวไวแลวแตหนหลัง    ไดศรัทธาแลว   ละ 
สมบัติออกบวช.  บทวา  เอตาทิส  ไดแก  เห็นปานน้ัน  คือมีประการดังกลาว 
มาแลว.  บทวา หิตฺวา  ไดแก  ละสมบัตินั้น  อธิบายวา  เพราะเหตุตามท่ีกลาว 
มาแลว.    บทวา  น   ต   ปจฺจาคมิสฺสามิ   ความวา   ขาพเจาจักไมกลับมา 
บริโภคสมบัตินั้น   คือกามท้ังหลายท่ีขาพเจาคายมากอนแลวอีก.  บทวา  นพฺิ- 
พานาภิรตา  สทา    ประกอบความวา     เพราะเหตุที่ขาพเจายินดียิ่งแลวใน 
พระนิพพานมาตลอดกาล    นับต้ังแตเวลาที่บวชแลว     ฉะน้ัน    ขาพเจาจักไม  
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กลับมาหาสมบัติกามน้ันอีก.   บทวา  รณ  ตริตฺวา  กามาน   ความวา  ขาม 
สนามรบของกามท้ังหลาย   และทําสนามรบน้ัน     ใหเปนอันประหารดวยพระ- 
อริยมรรค   อันเปนกิจท่ีขาพเจาพึงทํา.    บทวา   สีติภาวาภิกงฺขินี   ไดแก 
จํานงหวังพระอรหัต    ทีน่ับวาเปนภาวะเยือกเย็น      เพราะระงับความกระวน 
กระวายและความเรารอนของกิเลสไดหมด.     บทวา    รตา   สโยชนกฺขเย  
ไดแก   ยินดยีิ่งนักในพระนิพพาน  อันเปนธรรมท่ีสิ้นไปแหงสังโยชนทุกอยาง. 
            บทวา  เยน ติณฺณา  มเหสิโน   ความวา     เหลาทานผูแสวงคุณอัน 
ยิ่งใหญมีพระพุทธเจาเปนตน  พากันขามโอฆะใหญคือสังสารวัฏดวยอริยมรรค 
ใด  แมขาพเจาก็จะเดินตามมรรคท่ีทานเดินไปแลวน้ัน  บรรลุตามดวยการปฏิบัติ 
ศีลเปนตน. 
            บทวา   ธมฺมฏ    ไดแกต้ังอยูในธรรมคืออริยผล.    บทวา  อเนช 
ไดแก  ผลอันเลิศ ที่ไดชือ่วา อเนชะ เพราะระงับความหว่ันไหวไดแลว. บทวา 
อุปสมฺปชฺช  ไดแก  สําเร็จผลแลว  คือบรรลุดวยการบรรลุอรหัตมรรค.  บทวา 
ฌายติ  ไดแก   เขาไปเพงผลฌานนั้นน่ันแล. 
            บทวา  อชฺชฏมี  ปพฺพชิตา  ความวา   นางเปนผูบวชแลว   คือ 
นับต้ังแตวันที่นางบวชแลว  วันนี้ก็นบัเปนวันที่  ๘.  อธิบายวา นางบวชแลวได 
๘ ราตรี    นบัต้ังแตวันที่ลวงมาแลวน้ี.  บทวา  สทฺธา    ไดแกถงึพรอมดวย 
ศรัทธา.   บทวา  สทฺธมฺมโสภณา  ไดแก งามเพราะบรรลุพระสัทธรรม. 
            บทวา  ภุชิสฺสา  ไดแก  ชื่อวาเปนไทแกตัว  เพราะละกิเลสทั้งหลาย 
ที่เปนเสมือนความเปนทาส     ชื่อวาไมมีหน้ี     เพราะปราศจากหนี้มีกามฉันทะ 
เปนตน.  
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            เลากนัวา  พระเถรีบวชแลวในวันที่ ๘ ก็บรรลุพระอรหัต   นั่งเขาผล 
สมาบัติที่โคนไมตนหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงแกภิกษุณีทั้งหลาย 
แลวทรงสรรเสริญ  จึงตรสัพระคาถา ๓ พระคาถาเหลาน้ี.  
            ครั้งน้ัน     ทาวสักกะจอมทวยเทพทรงเห็นเรื่องนั้นดวยจักษุทิพยแลว 
ทรงดําริวา  เพราะเหตุที่พระเถรีรูปนี้   พระศาสดาทรงสรรเสรญิอยางน้ี  ฉะนั้น 
จําเราและทวยเทพควรเขาไปหา     ดังน้ีแลว     ทันใดน้ันเอง   กเ็สด็จเขาไปหา 
พรอมดวยทวยเทพชั้นดาวดึงส  ทรงอภิวาทแลว  ประคองอัญชลีประทับยืนอยู. 
หมายเอาเรื่องนั้น    ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงกลาววา 
                     ทาวสักกะเจาแหงหมูสัตว   พรอมดวย   หมูเทพ 
         เสด็จเขาไปหาพระเถรี     ธิดาชางทองผูสวยงามรูปนั้น  
         ดวยเทวฤทธิ์ทรงนมัสการอยู  ดงัน้ี. 
            ในคาถาน้ัน  ความวา    ทาวสกักะเทวราชทรงไดพระนามวา  ภูตปติ  
เพราะวิเคราะหวา      ทรงเปนเจาเปนใหญแหงเหลาสัตวที่เกิดในกามภพทั้ง ๓ 
เสด็จเขาไปหาพระสุภากัมมารธีตุเถรีรูปนั้น   พรอมกับหมูเทพดวยฤทธิ์ของพระ- 
องค  ทรงนมัสการ  คือทรงไหวดวยเบญจางคประดิษฐ. 
                       จบ  อรรถกถาสุภากัมมารธีตุเถรีคาถา 
                                จบ  อรรถกถาวีสตินิบาต  
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                                  เถรคีาถา  ติงสนิบาต 
                            สุภาชีวกัมพวนิกาเถรีคาถา 
         [๔๗๒]  พระสุภาชวีกัมพวนิกาเถรี    ไดกลาวคาถาท่ีตนกับชาย 
นักเลงหญิงกลาวโตตอบกันเปนอุทานคาถาวา 
พระสุภาเถรีไดเปลงคาถาเหลาน้ันวา  
                     ชายนักเลงหญิงยืนกั้นขวางพระสุภาภิกษุ    ซึ่ง 
         กําลังเดินไปชีวกัมพวันวิหาร  ที่นารื่นรมย   พระสุภา 
         ภิกษุณไีดพูดกะชายผูนั้นวา 
                 ทานบุตรชางทอง     ขาพเจาทําผิดอะไรตอทาน 
         จึงมายนืกั้นขวางขาพเจาไว    ดูกอนอาวุโส    ชายไม 
         ควรถูกตองหญิงนักบวช. 
                 เหตุไร ทานจึงยืนกั้นขาพเจา  ผูมบีทอนับริสุทธิ ์
         ดวยสิกขาที่พระสุคตทรงแสดงไวในสัตถุศาสนาของ 
         ขาพเจาท่ีควรเคารพ   ผูไมมีกิเลสดังเนิน  เหตุไร  ทาน 
         ผูมีจิตขุนมัว  จึงยืนกั้นเราผูไมมีจิตขุนมัว  เหตุไร  ทาน 
         ผูมีจักมีราคะ    จึงยืนกั้นเราผูปราศจากราคะ    ผูไมมี  
         กิเลสดังเนิน   ผูใจหลุดพนแลว  ในขันธทั้งปวง. 
ชายนักเลงหญิงกลาววา 
                     แมนางยังสาว  สวยไมทรามเลย   บรรพชาจักทํา 
         อะไรแกแมนางได   โปรดท้ิงผากาสยะเสีย    มาสิ   เรา 
         มารวมอภิรมยกัน   ในปาท่ีมีดอกไมบานงามเถิด.  
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                         ตนไมทั้งหลาย   เกิดขึน้ดวยเกสรดอกไมโชยกล่ิน 
        หอมตลบไปท่ัวปา   ฤดูตนวสันตนาสบาย     เรามา 
        รวมอภิรมยกัน  ในปาท่ีมีดอกไมบานงามเถิด.  
                  ตนไมทั้งหลาย  ยอดออกดอกบานแลว  ตองลม 
        ไหวระริก  ดังจะมีเสียงครวญ    แมนางจักมคีวามยินดี 
        อะไร   ผิวา   แมนางจักเขาปาเพียงผูเดียว. 
               ปาใหญ  หมูสัตวรายอาศัยอยู  คลาคล่ําดวยชาง 
        พลายตกมันและชางพัง   ไมมีผูคน  นาสะพรงึกลัว  แม 
        นางไมมีเพ่ือน  ยังปรารถนาจะเขาไปหรือ. 
               แมนางผูงามไมมีใครเปรียบเอย แมนางทองเท่ียว 
        ไป  เหมือนตุกตา  ที่ชางสรางดวยทอง  แมนางตามใจ 
        ขา  ก็จะงดงามดวยผาสวย    ที่เน้ือเกลี้ยงเกลาละเอียด 
        ของแควนกาสี    ดังเทพนารีในสวนจิตรลดา   เชียวละ. 
                        แมนางผูมดีวงตาโศกดังกินนรีเอย  ขาจะยอมอยู 
        ใตอํานาจแมนาง   ถาเราจะอยูรวมกันในกลางปา   เพราะ 
        สัตวทีน่ารักกวาแมนางของขาไมมีเลย. 
                        ถาแมนางเชื่อขา     ก็จะมีความสุข  มาสิ  มาครอง 
        เรือนกนั  แมนางจะอยูบนปราสาทที่ปราศจากลมพาน 
        หญิงท้ังหลายจะคอยปรนนิบัติแมนาง   แมนางจะนุงหม 
        ผาเนื้อละเอียดของแควนกาสี     สวมมาลัยลูบไลประ- 
        เทืองผิว  ขาจะทําอาภรณเครื่องประดับตาง ๆ มากชนิด 
        ที่เปนทอง  แกวมณแีละมุกดา  แกแมนาง.  
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                   เชิญขึ้นที่นอนไหมมีคามาก  สวยงาม   ปูดวยผา 
         โกเชาวยาว  ออนนุมดังสําลี    คลุมดวยผาท่ีซักธุลี  
         สะลาดแลว  ตกแตงดวยจันทนแกนหอม. 
               ดอกอุบลโผลพนน้ํา   มิมมีนุษยเชยชมแลว  ฉัน 
         ใด   แมนางก็เปนพรหมจาร    ฉันนั้น   เมือ่สวนแหง 
         เรือนรางของแมนาง  ยังไมมใีครเชยชม  ก็จะชรารวง 
         โรยไปเสียเปลา ๆ.  
พระสุภาเถรีถามวา 
                  ในรางท่ีมีอันจะตองแตกสลายเปนธรรมดา   ซึ่ง 
         เต็มดวยซากศพ   รงัแตจะรกปาชาน้ี   อะไรที่ทานเขาใจ 
         วาเปนสาระ     เพราะเห็นสิ่งใด     จึงเกิดติดใจขึ้นมา 
         ขอทานโปรดบอกส่ิงน้ันมาสิ. 
ชายนักเลงหญิงตอบวา 
                   เพราะเห็นดวงตาของแมนาง  ประดุจดวงตาของ 
         ลูกเน้ือทราย   ประดุจดวงตาของกินนรีในระหวางเขา 
         ฤดีรักของขาก็ยังกาํเริบ. 
               เพราะเห็นดวงตา     อุปมาดังยอดดอกอุบลและ 
         ดวงหนาพิมลดังรูปทองของแมนาง    ความใครความ  
         ปรารถนาของขาก็ยิง่กําเริบ. 
               แมนางผูมีดวงตาโศกดังกินนรีเอย   แมขาจะไป 
         ไกลแสนไกล    ก็จะยังคงรําลุกถึงดวงตาอันบริสุทธิ์   ที ่
         มขีนตายาวงอน  เพราะวา  อะไร ๆ ที่นารักกวาดวงตา  
         ของแมนาง  สําหรบัขา   ไมมีเลย.  
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พระสุภาเถรีกลาววา 
                   ทานมาตองการขาพเจาผูเปนบุตรของพระพุทธเจา 
         ก็ชื่อวา     ทานปรารถนาจะไปเดินตามทางท่ีมิใชทาง 
         ชื่อวา   แสวงหาดวงจันทรเอามาเปนของเลน     ชื่อวา 
         ตองการจะกระโดดขึ้นเขาพระสเินรุ.  
               เพราะวาในโลกพรอมท้ังเทวโลก บัดน้ี  ขาพเจา 
         ไมมีอารมณ      ที่มรีาคะความกําหนัดเลย     ขาพเจา 
         ไมรูดอกวา     ราคะน้ันเปนเชนไร    เพราะราคะน้ัน 
         ขาพเจากําจัดเสียแลว  พรอมท้ังราก  ดวยอริยมรรค. 
              ราคะนั้น     ขาพเจายกออกแลว   เหมือนเอาเชื้อ- 
         ไฟออกจากหลุมถานไฟ    เหมือนเอาภาชนะใสยาพิษ 
         ออกจากไฟ  ขาพเจาไมรูดอกวา  ราคะน้ัน  เปนเชนไร 
         เพราะราคะนั้น     ขาพเจากําจัดเสียแลว   พรอมทั้งราก  
         ดวยอรยิมรรค. 
              หญิงผูใด  ไมพิจารณาปญจขันธ    หรือไมเขาเฝา 
         พระศาสดา   ขอทานโปรดประเลาประโลมหญิงเชนนั้น  
         เถิด  ทานน้ันจะตองเดือดรอน  เพราะสุภาภิกษุณี   ซึ่ง 
         รูตามความจริงผูนี้. 
              เพราะวา    สติของขาพเจามั่นคงไมวาในการดา 
         และการไหว   และในสุขและทุกข    เพราะรูวาสังขต- 
         สังขารท่ีปจจัยปรุงแตงเปนอสุภะไมงาม  ใจขาพเจาจึง 
         ไมติดอยูในอารมณทั้งปวงเลยทีเดียว.  
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                 ขาพเจาน้ัน   เปนสาวิกาของพระสุคต  ดําเนินไป 
        ดวยยาน  คือมรรคอันประกอบดวยองค  ๘  ถอนกิเลส 
        ดุจลูกศรเสียแลว  ไมมีอาสวะ  ยนิดีอยูแตในเรือนวาง. 
               รูปเขียน  ที่ชางบรรจงเขียนไวสวยงาม หรือรูป 
        ไม  รูปใบลาน  ที่เขาผูกดวยดาย  และติดไวดวยตะปู 
        ทําทาราํตาง ๆ  ขาพเจาเห็นมาแลวเมื่อรูปนั้นถูกรื้อออก  
        ปลดดายและตะปูออก   ก็บกพรอง [ไมเปนรปู]   กระจัด 
          กระจายออกเปนชิ้น ๆ     ก็ไมพึงไดสภาพท่ีชื่อวารูป 
          บุคคลจะพึงต้ังใจไวในรูปนั้นไปทําไม. 
               รางกายน้ี    ก็เปรียบดวยรปูน้ัน    เวนจากธรรม 
         เหลาน้ันเสีย    ก็เปนไปไมได    แมรางกาย    เวนจาก 
          ธรรมทั้งหลายเสียก็เปนไปไมได    บุคคลจะพึงต้ังใจไว 
        ในรูปน้ันไปทําไม. 
               บุคคลพึงดูรูปจิตรกรรม   ทีจ่ิตรกรระบายดวย 
        หรดาล  ทําไวที่ฝาผนัง   ในจิตรกรรมนั้น     ทานก็ยัง 
        เห็นวิปริต   สัญญาความสําคัญวามนุษย  ไรประโยชน  
        จริง ๆ. 
               ดูกอนคนตาบอด  ทานยังจะเขาไปใกลรางท่ีวาง 
        เปลา  เหมือนพะยับแดดท่ีปรากฏตอหนา    โดยอาการ 
          ลวง   เหมือนตนไมทองในความฝน   เหมือนรูปของ 
        มายากล  ที่นักเลนกลแสดงกลางฝูงชนวาเปนของจริง. 
               ฟองท่ีอยูกลางดวงตา  มีน้ําตา   มีมูลตา  เกิดท่ี 
          ดวงตาน้ัน   สวนของดวงตาตาง ๆ ก็มารวมกัน   เหมือน  
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        กอนครัง่   ที่วางอยูในโพรงไม   พระสุภาเถรี    ผูม ี
        ดวงตางาม    มีใจไมของไมติดในดวงตาน้ัน   ก็ควัก  
        ดวงตาออกจากเขาตา  สงมอบใหชายนักเลงหญิงผูนั้น 
        ทันที      พรอมกับกลาววา    เชญินําดวงตาน้ันไปเถิด 
        ขาพเจาใหทาน. 
              ในทันใดนั้นเอง  ความรานรกัในดวงตาน้ัน    ของ  
        ชายนักเลงหญิงน้ัน     ก็หายไป   เขาขอขมาพระเถรี 
        ดวยคําวา 
               ขาแตแมนางผูเปนพรหมจารี     ขอความสวัสดี 
        พึงมีแกแมนางเถิด  ความประพฤติอนาจารเชนนี้   จัก 
        ไมมีตอไปอีกละ. 
พระสุภาเถรีกลาววา 
                ทานกระทบกระทั่งชนเชนขาพเจา  ก็เหมือนกอด 
        กองไฟที่ลุกโชน   เหมือนจับงูพิษราย   ความสวัสดีก็ 
        คงมีแกทานบางดอก   ขาพเจารบัขมาทาน. 
               พระสุภาภิกษุณนีั้น   พนจากชายนักเลยหญิงน้ัน 
        แลว    ไปสํานักพระพุทธเจาผูประเสริฐ  พอเห็นพระ 
        บณุยลกัษณของพระพุทธเจาผูประเสริฐ    จกัษุก็กลับ 
        เปนปกติเหมือนอยางเดิม. 
                    จบ  สุภาชีวกัมพวนิกาเถรีคาถา  
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                                        เถรีคาถา  ติงสนิบาต 
                         อรรถกถาสุภาชีวกัมพวนิกาเถรีคาถา 
            ในติงสนิบาต   คาถาวา  ชีวกมฺพวน  รมมฺ  เปนตน  เปนคาถา 
ของพระสุภาชีวกัมพวนิกาเถรี    มีวินจิฉัยดังตอไปนี้.  
            พระเถรีแมรูปนี ้  ก็ไดบําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ 
สรางสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน  มาในภพน้ัน  ๆ  อบรมกุศลมลเพ่ิม 
พูนสัมภารธรรมเครื่องปรุงแตงวิโมกขมาโดยลําดับ      มีญาณแกกลา   มาใน 
พุทธุปบาทกาลน้ี      ก็บังเกิดในตระกูลพราหมณมหาศาล   ในกรุงราชคฤห 
มีนามวาสุภา. 
            เลากนัมาวา      นางมีสวนแหงเรือนรางประกอบดวยผิวพรรณดั่งทอง 
เพราะฉะนั้น    นางจึงมีนามคลอยตามไป   ดวยวา  สุภา  แปลวา  งาม   ขณะ 
พระศาสดาเสด็จเขาไปกรุงราชคฤห  นางก็ไดศรัทธาเปนอุบาสิกา   ตอมา  เกิด 
ความสังเวชในสังสารวัฏ   เห็นโทษในกามท้ังหลาย    และกําหนดเอาเนกขัมมะ 
การบวชเปนทางเกษม   บวชในสํานักพระนางปชาบดีโคตมี   บําเพ็ญวิปสสนา 
๒-๓ วันเทานั้น     ก็ดํารงอยูในพระอนาคามิผล. 
            ตอมา    วันหน่ึง     ชายนักเลงหญิงคนหนึ่ง     เปนชาวกรุงราชคฤห 
เปนหนุมแรกรุน     เห็นพระเถรีกําลงัเดินไปเพ่ือพักกลางวันที่ชีวกัมพวันวิหาร 
เกิดจิตปฏิพัทธข้ึนมา     ก็ยืนกั้นขวางทางไว      กลาวเชิญชวนดวยกามารมณ 
พระเถรีเมื่อจะประกาศโทษของกามทั้งหลาย  และอัธยาศัยในเนกขัมมะการบวช 
ของตนดวยประการตาง ๆ    จึงกลาวธรรมแกชายผูนั้น  ชายผูนั้นแมฟงธรรม- 
กถาแลวก็ไมยอมถอย  ยังติดตามอยูนั่นแหละ   พระเถรีเห็นเขาไมอยูในถอยคํา  
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ของตน  และยังชื่นชอบที่ลูกตา  ก็กลาววา  เอาเถิด  ทานคงชอบลูกตา  แลว 
ก็ควักลูกตาขางหนึ่งของตนมอบใหเขา.  ลําดับนัน้   ชายผูนั้น    ก็สะดุงเกิดสลด 
ใจ    สิ้นรานรักในพระเถรีนั้น    ขอขมาพระเถรีแลวก็หลีกไป.   พระเถรีก็ไป 
สํานักพระศาสดา   พรอมกับที่พบพระศาสดาน้ันแหละ    ตาของพระเถรีก็กลับ 
เปนปกติดังเดิม.  ลําดับนัน้ พระเถรียนือยู  ถกูปติที่ดําเนินไปในพระพุทธคุณ 
สัมผัสไมขาดสาย     พระศาสดาทรงทราบอาจาระทางจิตของพระเถรี      ทรง 
แสดงธรรม      ตรัสบอกกรรมฐานเพ่ืออรหัตมรรค     พระเถรขีมปติไดแลว 
ทันใดนั้นเอง      เจริญวิปสสนา    กบ็รรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔. 
ครั้น  บรรลพุระอรหัตแลว   อยูดวยผลสุขและนิพพานสุข   พิจารณาทบทวนขอ 
ปฏิบัติของตน  ก็กลาวคาถาท่ีตนกับชายนักเลงหญิงน้ันกลาวแลว  เปนอุทาน 
พระสุภาเถรีไดเปลงคาถาเหลาน้ีวา  
                     ชายนักเลงหญิงกั้นขวางพระสุภาภิกษุ  ซึ่งกําลัง 
         เดินไปชีวกัมพวันวหิารท่ีนารื่นรมย  พระสภุาภิกษุณีได 
         พูดกะชายผูนั้นวา 
                 ทานบุตรชางทอง     ขาพเจาทําผิดอะไรตอทาน 
         ทานจึงมายืนกั้นขวางขาพเจาไว    ชายไมควรถูกตอง 
         หญิงนักบวช. 
                 เหตุไร ทานจึงยืนกั้นขาพเจา   ผูมีบทอนับริสุทธิ ์
         ดวยสิกขาที่พระสุคตทรงแสดงไวในสัตถุศาสนาของ 
         ขาพเจาท่ีควรเคารพ   ผูไมมีกิเลสดังเนิน  เหตุไร  ทาน 
         ผูมีจิตขุนมัว   จึงยืนกั้นขาพเจาผูไมมีจิตขุนมัว  ทานผูม ี
         จิตมีราคะ   จึงยืนกัน้ขาพเจาผูปราศจากราคะ   ผูไมม ี
         กิเลสดังเนิน   ผูมใีจหลุดพนแลวในขันธทั้งปวง.  
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ชายนักเลงหญิงกลาววา 
                    แมนางยังสาวสวยไมทรามเลย    บรรพชาจักทํา 
         อะไรแกแมนางได   โปรดท้ิงผากาสายะเสีย  มาสิ  เรา 
         มารวมอภิรมยกันในปาท่ีมีดอกไมบานงามเถิด. 
               ตนไมทั้งหลาย   เกิดขึ้นดวยเกสรดวกไม   โชย  
         กลิ่นหอมไปท่ัวปา   ฤดูตนวสันตนาสบาย  มาสิ   เรา 
         มารวมอภิรมยกันในปาท่ีมีดอกไมบานงามเถิด. 
               ตนไมทั้งหลาย  ยอดออกดอกบานแลว   ตองลม 
         ไหว   ระรกิ   ดังจะมีเสียงครวญ     แมนางจกัมีความ 
         ยินดีอะไรกัน    ผิวา  แมนางจักเขาปาเพียงผูเดียว. 
               ปาใหญ   หมูสตัวรายอาศัยอยู    คลาคล่าํดวย 
         ชางพลายตกมันและชางพัง   ไมมีผูคน  นาสะพรึงกลัว 
         แมนางไมมีเพ่ือน  ยงัปรารถนาจะเขาไปหรือ. 
               แมนางผูงามไมมีใครเปรียบเอย      แมนางทอง- 
         เท่ียวไปเหมือนตุกตา    ท่ีชางสรางดวยทอง    แมนาง 
         ตามใจขา   ก็จะงดงามดวยผาสวย   ที่เน้ือเกลี้ยงเกลา 
         ละเอียดของแควนกาสี     ดังเทพนารีในสวนจิตรลดา 
         [สวรรคดาวดึงส]  เชียวละ 
               แมนางผูมีดวงตาโศกดังกินนรีเอย    ขาจะยอมอยู 
         ใตอํานาจแมนาง      ถาเราจะอยูรวมกันในกลางปา 
         เพราะสัตวที่นารักกวาแมนางของขาไมมีเลย. 
               ถาแนนางเช่ือขา    แมนางก็จะมีความสขุ   มาสิ 
         มาครองเรือนกัน       แมนางจะอยูบนปราสาทที่ปราศ  
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        จากลมพาน   หญิงท้ังทลายจะคอยปรนนิบัติแมนาง 
        แมนางจะนุงหมผาเนื้อละเอียดของแควนกาสี    สวม 
        มาลัยลูบไลประเทืองผิว   ขาจะทําอาภรณเครื่องประดับ 
        ตาง ๆ มากชนิด    ที่เปนทองแกวมณีและมกุดาแกแม 
        นาง.  
              เชญิขึ้นที่นอนไหมมีคามาก  สวยงาม  ปูดวยผา 
        โกเชาวขนยาว  ออนนุมดังสําลี    คลุมดวยผาท่ีซักธุลี 
        สะอาดแลว  ตกแตงดวยจันทนแกนหอม. 
              ดอกอุบล   โผลพนน้ํา   มิมมีนุษยเชยชมแลว 
        ฉันใด   แมนางก็เปนพรหมขารีฉนันั้น   เมื่อสวนแหง 
        เรือนรางของแมนาง  ยังไมมีใครเชยชม   ก็จะชรารวง 
        โรยไปเสียเปลา ๆ. 
พระสุภาเถรีถามวา 
                  ในรางท่ีมีอันจะตองแตกสลายเปนธรรมดา   ซึ่ง 
        เต็มดวยซากศพ  รงัแตจะรกปาชาน้ี   อะไรที่ทานเขา 
        ใจวาเปนสาระ   เพราะเห็นสิ่งใด    จึงเกิดติดใจขึ้นมา 
        ขอทานโปรดบอกสิ่งน้ันมาสิ. 
ชายนักเลงหญิงตอบวา 
                  เพราะเห็นดวงตาของแมนาง   ประดุจดวงตาลูก  
        เน้ือทราย    ประดุจดวงตากินนรีในระหวางเขา    ฤดี 
        รานรกัของขาก็ยิ่งกาํเริบ. 
                  เพราะเห็นดวงตา   อุปมาดังยอดดอกอุบล   และ 
        ดวงหนาพิมลดังรูปทองของแมนาง    ความใครความ 
        ปรารถนาของขาก็ยิง่กําเริบ.  
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                   แมนางผูมีดวงตาโศกดังกินนรีเอย   แมขาจะไป 
         ไกลแสนไกล    ก็จะยังคงรําลึกถึงดวงตาอันบริสุทธิ์ 
         ที่มีขนตายาวงอน  เพราะวาอะไร ๆ ที่นารักกวาดวงตา 
         ของแมนาง  สําหรบัขาไมมีเลย. 
พระสุภาเถรีกลาววา   
                   ทานมาตองการขาพเจาผูเปนบุตรของพระพุทธ- 
         เจา   กช็ื่อวา ทานปรารถนาจะเดินไปตามทางท่ีมิใชทาง 
         ชื่อวาแสวงหาดวงจันทรเอามาเปนของเลน       ชื่อวา 
         ตองการจะกระโดดขึ้นเขาสิเนรุ. 
                เพราะวา ในโลกพรอมทั้งเทวโลก   บัดน้ี  ขาพเจา 
         ไมมีอารมณ   เปนทีม่ีราคะความกําหนัดเลย   ขาพเจา 
         ไมรูดอกวา     ราคะน้ันเปนเชนไร     เพราะราคะน้ัน  
         ขาพเจากําจัดเสียแลวพรอมท้ังราก  ดวยอรยิมรรค. 
               ราคะนั้น    ขาพเจายกออกแลว เหมือนเอาเช้ือไฟ 
         ออกจากหลุมถานไฟ  เหมือนเอาภาชนะใสยาพิษออก  
         จากไฟ     ขาพเจาไมรูดอกวา     ราคะน้ันเปนเชนไร 
         เพราะราคะนั้นขาพเจากําจัดเสียแลว       พรอมทั้งราก  
         ดวยอรยิมรรค. 
               หญิงผูใด  ไมพิจารณาปญจขันธ   หรือไมเขาเฝา 
         พระศาสดา    ขอทานโปรดประเลาประโลมหญิงเชน 
         นั้นเถิด  ทานน้ันจะตองเดือดรอน  เพราะสุภาภิกษุณี  
         ซึ่งรูตามความจริงผูนี้.  
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                 เพราะวา    สติของขาพเจามั่นคงไมวาในการดา 
        และการไหว  และในสุขและทุกข  เพราะรูวาสังขต- 
        สังขารท่ีปจจัยปรุงแตงเปนอสุภะไมงาม     ใจขาพเจา 
        จึงไมติดอยูในอารมณทั้งปวงเลยทีเดียว  
               ขาพเจาน้ันเปนสาวิกาของพระสุคต   ดําเนินไป 
        ดวยยาน  คือมรรคอันประกอบดวยองค  ๘  ถอนกิเลส 
        ดุจลุกศรเสียแลว   ไมมีอาสวะ   ยินดีอยูแตในเรือนวาง. 
               รูปเขียน    ที่ชางบรรจงเขียนไวสวยงาม    หรือ 
        รูปไม   รูปใบลาน   ที่เขาผูกดวยดาย   และติดไวดวย 
        ตะปู  ทาํทารําตาง ๆ  ขาพเจาเห็นมาแลว   เมือ่รูปน้ัน 
        ถูกรื้อออก  ปลดดายและตะปูออก   ก็บกพรอง [ไมเปน 
        รูป]  กระจัดกระจายออกเปนชิ้น ๆ  ก็ไมพึงไดสภาพ 
        ที่ชื่อวารูป  บุคคลจะพึงต้ังใจไวในรูปน้ันไปทําไม. 
                     รางกายน้ีก็เปรียบดวยรปูน้ัน       เวนจากธรรม 
        เหลาน้ันเสียก็เปนไปไมได    แมรางกายเวนจากธรรม 
        ทั้งหลาย   ก็เปนไปมิได   บุคคลจะพึงต้ังใจไวในรูป 
        นั้นไปทําไม. 
                      บุคคลพึงดูรูปจิตรกรรม    ที่จิตรกรระบายดวย 
        หรดาล ทําไวที่ฝาผนัง  ในจิตรกรรมนั้น    ทานก็ยังเห็น 
        วิปริต    สัญญาความสําคัญวามนุษย     ไรประโยชน  
        จริง ๆ.    
                      ดูกอนคนตาบอด  ทานยังจะเขาไปใกลรางท่ีวาง 
        เปลา    เหมือนพยับแดดท่ีปรากฏตอหนา      โดยอาการ  
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         ลวง   เหมือนตนไมทองในความฝน   เหมือนรูปของ 
         มายากล   นักเลนกลแสดงกลางฝูงชนวาเปนของจริง. 
                 ฟองท่ีอยูกลางดวงตา   มีน้าํตา   มมีูลตา  เกิดท่ี 
         ดวงตาน้ัน   สวนของตาตาง ๆ  ก็มารวมกัน    เหมือน 
         กอนครั่ง  ที่วางอยูในโพรงไม  พระสุภาเถรี   ผูมีดวงตา 
         งาม  มใีจไมของไมติดอยูในดวงตานั้น    ก็ควักดวงตา  
         ออกจากเบาตา   สงมอบใหชายนักเลงหญิงผูนั้นทันที  
         พรอมกับกลาววา   เชิญนําดวงตาน้ัน  ไปเถิด   ขาพเจา 
         ใหทาน. 
                 ทันใดนั้นเอง      ความรานรักในดวงตาน้ันของ 
         ชายนักเลงหญิงน้ันก็หายไป    เขาขอขมาพระเถรีดวย 
         คําวา   
                 ขาแตแมนางผูเปนพรหมจารี     ขอความสวัสดี 
         พึงมีแกแมนางเถิด  ความประพฤติอนาจารเชนนี้  จัก 
         ไมมีตอไปอีกละ.  
พระสุภาเถรีกลาววา                               
                 ทานกระทบกระท่ังชนเชนขาพเจา       ก็เหมือน 
         กอดกองไฟท่ีลุกโชน  เหมือนจบังูพิษราย  ความสวัสดี 
         ก็คงมีแกทานบางดอก   ขาพเจารับขมาทาน.  
                 พระสุภาภิกษณุีนั้น  พนจากชายนักเลงหญิงน้ัน  
         แลว  กไ็ปสํานักพระพุทธเจาผูประเสริฐ  พอเห็นพระ 
         บุณยลกัษณของพระพุทธเจาผูประเสริฐ    จกัษุก็กลับ 
         เปนปกติเหมือนอยางเดิม.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ชวีกมฺพวน   ไดแก    สวนมะมวงของ 
หมอชีวกโกมารภัจ.  บทวา  รมมฺ   ไดแก  นารื่นรมย.  เขาวา  สวนมะมวงนั้น 
นาปลื้มใจ  นารื่นรมยใจอยางยิ่ง  เพราะพรั่งพรอมดวยภูมิภาค  และพรั่งพรอม 
ดวยรมเงาและนํ้า    โดยอาการที่ปลูกตนไมไว.  บทวา  คจฺฉนฺตึ   ไดแก   ผู 
เดินเขาไปมุงสวนมะมวงเพ่ือพักกลางวัน.  บทวา  สุภ  ไดแก  พระเถรีผูมีชือ่ 
อยางนี้.    บทวา   ธุตฺตโก  ไดแก  ชายนักเลงหญิง.  เขาวา  ลูกชายของชางทอง 
ผูมีสมบัติมากผูหน่ึงเปนชาวกรุงราชคฤห   เปนคนหนุมสะสวย   เปนชายนักเลง 
หญิง    ผูมัวเมาเที่ยวไป     เขาพบพระเถรีนั้นเดินสวนทางมาก็เกิดจิตปฏิพัทธ  
จึงยืนขวางทาง  ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา   ชายนักเลงหญิงยืนกั้นไว  อธิบาย 
วา  หามเราไป.  บทวา  ตเมน  อพฺรวี   สุภา   ความวา  พระสุภาภิกษุณี 
กลาวกะชายนักเลงหญิงท่ียืนกั้นคนน้ันนั่นแหละ  ก็ในขอน้ัน  พระเถรกีลาวถึง 
ตัวเองเทาน้ัน   ทําประหน่ึงวาเปนคนอ่ืนวา    สุภาภิกษุณีผูกําลังเดินไป   สุภา- 
ภิกษุณี  ไดกลาวดังน้ี    คาถานี้ทานพระสังคีติกาจารยกลาวไว    โดยแสดงการ 
เชื่อมคาถาท่ีพระเถรีกลาวแลว. 
            พระสุภาเถรีกลาววา    พระสภุาภิกษุณีไดกลาวดังน้ีแลว     กลาวคําวา 
เราทําผิดอะไรตอทาน    เปนตน       ก็เพ่ือแสดงอาการท่ีพระเถรีนั้นกลาวแลว. 
บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กึ  เต   อปราธิต  มยา  ความวา  ทาน  เราทํา 
ผิดอะไรตอทาน.  บทวา  ย  ม  โอวริยาน   ติฏสิ  อธิบายวา  ดวยความ 
ผิดอันใด  ทานจึงยืนกั้นเราผูกําลังเดินไป  คือหามการเดินไป  ความผิดอันนั้น 
ไมมีดอกนะจะ  พระเถรีเม่ือแสดงวา   ถาทานปฏิบติัอยางนี้   ดวยสําคัญวา  เรา 
เปนหญิง  การปฏิบัติแมอยางนี้ก็ไมสมควร   จึงกลาววา  น  ห ิ ปพฺพชิตาย 
อาวุโส ปุริโส  สมฺผุสนาย  กปฺปติ  ความวา ดูกอนทานบุตรชางทอง  แม 
โดยจารีตโลก    ชายก็ไมควรถูกตองนักบวชทั้งหลาย    สวนหญิงนักบวช  ไม  
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สมควรถูกตองแมแตสัตวดิรัจฉานตัวผู    การถกูตองชายยกไวกอนก็ได   หญิง 
นักบวชนั้นไมสมควรถูกตองชายแมผูมีของภายนอกดวยของภายนอก     โดย 
อํานาจราคะเลยทีเดียว. 
            ดวยเหตุนั้น  พระเถรีจึงกลาววา ครุเก   มม  สตฺถุสาสเน  เปนตน 
ขอน้ันมีความวา   สิกขาเหลาใดอันพระสุคตสัมมาสัมพุทธเจา    ทรงแสดงทรง  
บัญญัติเฉพาะภิกษุณีทั้งหลาย  ไวในสตัถุศาสนาของเรา  ที่หนักดังฉัตรหิน  คือ 
ที่ควรเคารพ   เหตุไร  ทานจึงยืนกั้นเราผูกําลังเดินไป  ซึ่งเปนอยางนี้คือเปนผู 
มีบทอันบริสุทธิ์   คือมีสวนกุศลอันบรสิุทธิ์   ดวยสิกขาเหลาน้ัน    ผูชื่อวาไมมี 
กิเลสดังเนิน   เพราะไมมีกิเลสดังเนินมีราคะเปนตน   โดยประการท้ังปวง. 
            บทวา  อาวิลจิตฺโต  ความวา เพราะเหตุไรทานผูมีจิตขุนมัวดวยอํานาจ 
วิตก  มีกามวิตกเปนตนอันกระทําความขุนมัวแหงจิต   จึงยืนกั้นเรา    ผูชื่อวา 
ไมขุนมัว    เพราะไมมีความขุนมัวนั้น.   ทานผูมีกิเลสดุจละออง    ดวยอํานาจ 
กิเลสดุจละอองคือราคะเปนตน     ผูมกีิเลสดังเนิน    ยืนกั้นเราผูชื่อวาปราศจาก 
กิเลสดุจละออง   ผูไมมีกิเลสดังเนิน   ผูชื่อวามีใจหลุดพนแลว   เพราะหลุดพน 
เด็ดขาดในท่ีทั้งปวงคือในเบญจขันธ. 
            เมื่อพระเถรีกลาวอยางนี้แลว   ชายนักเลงหญิงเมื่อจะแจงความประสงค 
ของตน    จึงกลาวคาถา  ๑๐ คาถาโดยนัยวา  ทหรา จ  เปนตน    บรรดาบท 
เหลาน้ัน    บทวา  ทหรา ไดแกวัยรุน  คืออยูในปฐมวัย.   บทวา  อปาปกา 
จสิ   ไดแก  มีรูปไมเลว  อธิบายวา    มีรูปสวยอยางยิ่งดวย.    บทวา  กึ  เต 
ปพฺพชฺชา   กริสฺสติ   ชายนักเลงหญิงกลาวดวยความประสงควา   บรรพชา 
จักทําอะไรแกแมนางผูอยูในปฐมวัย   มีรูปสวยอยางนี้    หญิงแก    หรือหญงิ 
รูปข้ีเหรดอก  ควรจะบวชเสีย.   นิกฺขิปา  ไดแกจงละทิ้ง.   บาลีวา  อุกฺขิปา 
ก็มี  ความวา  จงเปลื้อง.  
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            บทวา  มธุร  ไดแก งาม   อธิบายวา  กลิ่นหอม.     บทวา  ปวนฺติ 
แปลวา  โชยกลิ่น.     บทวา  สพฺพโส  คือรอบ ๆ.     บทวา    กุสมุรเชน 
สมุฎ ิตา  ทุมา  ความวา     ตนไมเหลาน้ันเปนเหมือนเกิดเอง     ดวยละออง 
ดอกไมของตัวเอง   กลาวคือเรณูดอกไมที่เกิดข้ึนโดยลมพัดออนๆ.    บทวา 
ปมวสนฺโต  สุโข  อุตุ  ความวา  ฤดูตนเดือนวสันตนี้     และมีสัมผัสสบาย 
กําลังดําเนินไป.  
            บทวา  กุสุมิตสิขรา     ไดแก   มียอดดอกบานดีแลว.     บทวา 
อภิคชฺชนฺติว  มาลุเตริตา  ไดแกถูกลมพานไหว    คลายครวญ      คือต้ังอยู 
ประหน่ึงสงเสียงครวญ.  ดวยบทวา   ยทิ  เอกา   วนโมคหิสฺสสิ  ชายนักเลง 
หญิงกลาวอยางนี้   เพราะรานรักในสุขท่ีเกี่ยวกับตนวา     ถาแมนางจะเขาปาคน 
เดียว   แมนางจะมีความยินดีอะไรในปานั้นเลา. 
            บทวา  วาฬมิคสงฺฆเสวิต   ไดแก อันกลุมเน้ือรายมีราชสีหและเสือ 
เปนตนเขาไปอาศัยอยูในที่นั้นๆ.  บทวา  กฺุชรมตฺตกเรณุโลฬิต  ไดแก 
เปนถิ่นเกลื่อนกลนดวยชางพลายตกมันและชางพัง    ดวยการทําจิตใจของเหลา 
เนื้อกวางใหเดือดรอน  และดวยการหักกิ่งไมและกอไมเปนตน. ไมมีเหตุเชนนี้  
ในปาน้ันทุกเม่ือก็จริง  ข้ึนชื่อวาปาก็ตองเปนเชนนี้   เพราะฉะน้ัน  ชายนักเลง 
หญิงประสงคจะใหพระเถรีนั้นหวาดกลัว  จึงกลาวอยางนี้.  บทวา  รหิต  ไดแก 
เวนจากชนคือปราศจากผูคน.  บทวา  ภึสนก  ไดแก  นาเกิดภัย. 
            บทวา  ตปฺปนียกตาว  ธีติกา   ความวา     แมนางเท่ียวไปประดุจ 
ตุกตา  ที่ชางตกแตงดวยทองสีแดง   คือประดุจรูปปฏิมาทอง   ที่นายชางยนตผู 
ฉลาดตกแตงโดยการประกอบยนต  บดันี้นี่แหละ  แมนางก็ยังเที่ยวไปทางโนน 
ทางนี้.  บทวา  จิตฺตลเตว  อจฺฉรา  ไดแกประดุจเทพอัปสร   ในสวนชื่อวา  
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จิตตลดา. บทวา   กาสิกสุขุเมห ิ ไดแก  เนื้อละเอียดอยางยิ่ง  ที่เกิดข้ึนใน 
แควนกาสี.  บทวา วคฺคุภิ  ไดแก  ที่เกลี้ยงสนิท.  บทวา โสภสี  สุวสเนหิ 
นูปเม  ไดแก   แมนางผูงามไมมีใครเปรียบคือเวนที่จะเปรียบไดเลย    บัดนี ้
แมนางอยูในอํานาจเรา  ก็จะงดงามดวยผานุงหม    เพราะฉะนั้น  ชายนักเลง 
หญิงจึงกลาวกะพระเถรีดังกลาว แลวดังหนึ่งวา เปนไปจริงสวนเดียว   ตามความ 
ประสงคของตน.  
            บทวา   อห   ตว   วสานุโค   สยิ  ความวา    ขาพเจายอมอยูใต 
อํานาจแมนาง จะยอมสนองทุกกิจการ.   บทวา  ยทิ  วิหเรมเส  กานนนฺตเร 
ความวา  ผิวาเราทั้งสองจะอยูรวมอภิรมยกันในกลางปา   ชายนักเลงหญิงกลาว 
ถึงเหตุแหงภาวะที่ตกอยูใตอํานาจวา  เพราะวาสัตวที่นารักกวาแมนาง   สําหรับ 
ขาพเจาไมมีเลย     อีกนัยหนึ่ง     ชายนักเลงหญิงกลาวหมายถึงชีวิตของตนวา 
ปาณะ  อธิบายวา  เพราะวา ชีวิตของขาพเจาท่ีจะเปนที่รักกวาแมนางไมมีเลย. 
บทวา  กินฺนริมนฺทโลจเน แปลวา ดูราแมนางผูมีดวงตาโศกเหมือนกินนรเอย. 
            บทวา   ยทิ เม วจน  กริสฺสส ิ สุขิตา เอหิ  อคารมาวส ความ 
วา  ถาแมนางจะเชื่อขา   ก็จงละการน่ังคนเดียว  การนอนคนเดียว  ละทุกขใน 
พรหมจรรยเสีย  มาสิ  มาเสพสุขดวยกามสมบัติ  อยูครองเรือนกัน.  อาจารยบาง 
พวกกลาววา   สุขิตา  เหติ   อคารมาวสนฺติ.  เนื้อความของอาจารยพวกน้ัน 
วา แมนางจักประสบสุขคนท้ังหลายเขาก็อยูครองเรือนกัน.   บทวา  ปาสาท- 
นิวาตวาสินี  ไดแก อยูในปราสาทท่ีปราศจากลมพาน. บาลีวา ปาสาทวิมาน - 
วาสินี  ก็ม ี ความวา  อยูในปราสาทเสมือนวิมาน.   บทวา  ปริกมฺม  ไดแก 
การขวนขวาย. 
            บทวา   ธารย  ไดแก  จงครอง  คือจงนุงและจงหม.  บทวา  อภิโร- 
เปหิ  ไดแกหรือจงแตง   อธิบายวา  จงประดับเรือนราง    โดยตกแตงประดับ  
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ประดา.  บทวา  มาลวณณฺก  ไดแก  มาลัย   และของหอมของลูบไล.  บทวา 
กฺจนมณิมตฺุตก      ไดแก    ประกอบดวยทอง   และแกวมณีและแกวมุกดา 
อธิบายวา   แตงดวยแกวมณีและแกวมุกดาที่ประกอบดวยทอง.     บทวา   พหุ 
ไดแก   มีมากประการ  ตางโดยเครื่องประดับมือเปนตน.  บทวา วิวิธ   ไดแก 
ตางๆ อยางโดยรูปพรรณหลากชนิด.  
            บทวา   สุโธตรชปจฺฉท  ไดแก  มีผาปดที่ลอกละอองออกแลว เพราะ 
ฟอกดี.  บทวา  สุภ  ไดแก   สวยงาม.   บทวา  โคนกตูลิกสนฺถต  ไดแก 
ลาดดวยผาโกเชาวสีดําขนยาวและผาสําลีที่เต็มดวยขนหงสเปนตน.   บทวา  นว 
ไดแก ใหมเอ่ียม.  บทวา มหารห  ไดแก มีคามาก.  บทวา จนฺทนมณฺฑิต- 
สารคนฺธิก ไดแก มีกลิ่นหอนอวล  เพราะตกแตงดวยจันทนมีแกน   มีจันทนแดง 
เปนตน     อธิบายวา    แมนางโปรดข้ึนสูที่นอนเห็นปานน้ัน     แลวโปรดนอน 
โปรดนั่งตามสบาย. 
            ในบทวา  อุปฺปล  จุทกา  สมุคฺคต   ดังน้ี   จ  อักษรเปนเพียงนิบาต 
ความวา     ดอกอุบลที่ผุดโผลชูพนน้ําต้ังอยูบานแลว.      บทวา   ยถา   ต  
อมนุสฺสเสวิต  ความวา ก็ดอกอุบลนั้นพึงไรมนุษยเสพ คือใคร ๆ มิไดเชยชม 
แลว   เพราะเกิดในสระโบกขรณี   ที่รากษสหวงแหนแลว.   บทวา   เอว  ตฺว 
พฺรหฺมจาริน ี ไดแก  แมนางก็เปนพรหมจารีเหมือนดอกอุบลบานดีนั้น   ฉันนั้น.  
เหมือนกัน. บทวา  สเกสงฺเคสุ  ความวา เมื่อสวนแหงเรือนรางของตนอันใคร ๆ 
มิไดเชยชมแลว    แมนางก็จักถึงความชรา   คือจะแกคร่ําคราไปเสียเปลา  ๆ. 
            เมื่อชายนักเลงหญิง   ประกาศความประสงคของตนอยางนี้แลว     พระ- 
เถรีเมื่อจะตัดความประสงคนั้นในเรื่องนั้น     ดวยการช้ีชัดถึงสภาพของรางกาย  
จึงกลาวคาถาวา  กึ  เต  อธิ  เปนตน    คาถาน้ันมีความวา   ทานบุตรชางทอง  
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ในรางอันไมสะอาดน้ี   คือท่ีสําคัญกันวากายนี้   อันเต็มไปดวยซากศพมีผมเปนตน 
ตองแตกสลายไปสวนเดียวเปนธรรมดา     รังแตจะรกปาชา     ชือ่วาอะไรเลาที่ 
ทานเขาใจ  ชื่นชมวา   เปนสาระ  เพราะเห็นสิ่งอันใด    ความไรใจ  คือความ 
ขาดความดําริแหงใจในอารมณอยางหน่ึง   หรือความไมไรใจ   จึงปรากฏกลาย  
เปนความสุขใจข้ึน  ทานจงบอกส่ิงอันน้ันแกเราสิ.  
            ชายนักเลงหญิงฟงคําอยางนี้แลว   ถึงแมวารูปของพระเถรีนั้น  งดงาม 
โดยความสันทัด  แตนับต้ังแตแรกเห็น  ก็มีจิตปฏพัิทธที่จุดรวมแหงความสนใจ 
[ทิฏฐ] อันใดเมื่อจะอางจุดรวมแหงความสนใจ [ทิฏฐิ]  อันนัน้   จึงกลาวคาถา 
วา  อกฺขีน ิ ตูริยาริว  เปนตน    พระเถรีนี้   เปนผูมีอินทรียอันสงบ  เพราะ 
เปนผูสํารวมดวยดีแลวโดยแท แตเพราะเหตุที่เขาถูกลวงดวยอากัปกิริยามีความ 
สงางามแหงจริตเองเปนตน.      ที่สันทัดพิเศษดวยแงงอน    อันเปนจุดรวมแหง 
ความสนใจซ่ึงเขาหาได   ที่ดวงตาทั้งสองของพระเถรีนั้น   ทีป่ระดับดวยประสาท 
ทั้ง ๕  อันผองใส   ที่สําเร็จมาดวยอานุภาพกรรม    อันมีดวงตาที่มั่นคงผองใส 
เสง่ียมสงบเปนจุดรวม   จึงเกิดเปนนักเลงหญิงข้ึนมา     ฉะน้ัน    ความกําหนัด 
ดวยอํานาจทิฏฐิของเขาจึงถึงความไพบูลยเปนพิเศษ.  เนื้อทรายเรียกวา  ตูริ  ใน 
บทวา  อกฺขนีิ จ  ตูริยารวิ  ในคาถาน้ัน   จ  ศัพทเปนเพียงนิบาต   อธิบายวา 
ดวงตาทั้งสองของแมนางประหนึ่งดวงตาของลูกเนื้อทราย.  บาลีวา   โกริยาริว 
ก็มี ทานอธิบายวาประหน่ึงดวงตาของแมไกรองกระตาก.  บทวา  กินฺนริยารวิ 
ปพฺพตนฺตเร   ความวา   ดวงตาของแมนาง  เหมือนดวงตาของกินนรี  ที่ทอง- 
เที่ยว  ณ ทองภูเขา.  บทวา  ตว  เม   นยนานิ  ทกฺขยิ    ความวา    เพราะ 
เห็นดวงตาของแมนางมีคุณพิเศษท่ีกลาวมาแลว    ความอภิรมยในกามจึงกําเริบ 
แกขาพเจาอยางยิ่งคือทับทวี.  
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            บทวา   อุปฺปลสิขโรปมานิ   เต   ไดแก  ดวงตาของแมนางเสมือน 
ปลายดอกอุบลแดง.  บทวา วิมเล แปลวา ไรมลทนิ.   บทวา  หาฎกสนฺนิเภ 
ไดแก   หนาของแมนางเสมือนหนาของรูปทอง   ประกอบความวา   เพราะเห็น 
ดวงตาทั้งสอง. 
            บทวา   อป  ทูรคตา  ไดแก  แมไปยังท่ีอันไกล.  บทวา  สรมหฺเส 
ความวา     ขาไมคิดถึงส่ิงไรอ่ืน     รําลกึถึงแตดวงตาทั้งสองของแมนางเทาน้ัน. 
บทวา  อายตปมฺเห  ไดแก  ขนตายาว.     บทวา   วิสทฺุธทสฺสเน  ไดแก 
ดวงตาที่ไรมลทิน.  บทวา  น  ห ิ มตฺถิ ตยา  ปยตฺตโร  นยนา  ความวา 
ไมมีอะไรอ่ืนของขาพเจาท่ีจะเปนที่รักกวาดวงตาของแนนาง    ความจริง   คําวา 
ตยา  เปนตติยาวิภัติ   ใชในอรรถฉัฏฐีวิภัติ. 
            พระเถรีเมื่อจะเปล่ียนความปรารถนาของชายผูนั้น    ซึ่งพร่ําเพอถึงส่ิง 
นั้น  ๆ เหมือนคนบา   เพราะความงามของจักษุดังน้ี   จึงกลาวคาถา ๑๒ คาถา 
โดยนัยวา  อปเถน  เปนตน   บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อปเถน  ปยาตุ- 
มิจฺฉสิ   ประกอบความวา   ทานบุตรชางทองเมื่อสตรีอ่ืนมีอยู    ทานผูใดตอง 
การคือปรารถนาเราผูเปนบุตรพระพุทธเจา   คือเปนโอรสธิดาของพระผูมีพระ- 
ภาคพุทธเจา   ทานผูนั้น      เมื่อทางตรงอันเกษมมีอยู     ชื่อวาปรารถนาจะไป 
คือประสงคจะเดินไปตามทางที่มิใชทาง  คือตามทางผิด  ที่มีภัยกั้นดวยหนาม ชื่อ 
วาแสวงหาดวงจันทรเปนของเลน    คือประสงคจะทําดวงจันทรใหเปนของเลน  
ชื่อวาปรารถนาจะกระโดดเขาพระเมรุ     คือประสงคจะกระโดดข้ึนขุนเขาสิเนรุ 
ซึ่งสูง   ๔๘,๐๐๐ โยชน  แลวยืนอยูตอมา  เพราะฉะนั้น    ทานนั้นปรารถนาเรา 
ผูเปนบุตรพระพุทธเจา. 
            บัดนี ้   พระเถรกีลาววา  นตฺถิ   เปนตน    ก็เพ่ือแสดงวาอารมณนั้น 
มิใชวิสัยของตน  และวาความปรารถนานํามาแตความคับแคน    บรรดาบทเหลา  
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นั้น   บทวา  ราโค  ยตฺถป  ทานิ เม  สยิา ความวา  บัดนี้  ราคะของ 
เราพึงมีพึงเปนในอารมณใด    อารมณนั้นไมมีเลยในโลกทั้งเทวโลก.    บทวา 
นป  น  ชานามิ   กีริโส  ความวา  เราไมรูจักราคะนั้นวาเปนเชนไร คําวา 
อถ     ในบทวา  อถ   มคฺเคน   หโต   สมูลโก   เปนเพียงนิบาต    ราคะ 
พรอมท้ังราก   โดยราก   กลาวคืออโยนิโสมนสิการ   ความใสใจโดยไมแยบคาย 
เรากําจัดคือถอนไดแลวดวยอริยมรรค.  
            บทวา  อิงฺคาลกุยา  ไดแก  จากหลุมถาน.  บทวา  อุชฺฌิโต  ได 
แก   เหมือนส่ิงใดส่ิงหนึ่ง    ที่ลมพัดฟุงข้ึนแลว    อธิบายวา    เหมือนเชื้อไฟ. 
บทวา  วิสปตฺโตริว  ไดแก  เหมือนภาชนะ  ยาพิษ.  บทวา  อคฺคิโต  กโต 
ความวา  ที่ปราศจากคือเอาออกจากไฟ  คือถานไฟ  อธิบายวา   นําออก   คือ 
 ทําลายเสียไมใหเหลือแมเพียงเศษของยาพิษ. 
            บทวา  ยสฺสา สิยา  อปจฺจเวกฺขติ  ความวาขันธบัญจกน้ี  พึงเปน 
ของอันหญิงใดไมพิจารณา   ไมกําหนดรูแลวดวยญาณ.   บทวา   สตฺตา  วา 
อนฺสาสิโต   สิยา  ความวา  พระศาสดา  พึงเปนผูอันหญิงใด   ไมเขาเฝาแลว 
เพราะไมเห็นตัวธรรม.   บทวา  ตฺว   กาทิสิก   ปโลภย  ความวา   ทานเอย 
โปรดประเลาประโลม   เขาไปหาหญิงเห็นปานน้ัน   ผูไมเฟนสังขาร ผูไมพิจารณา 
โลกุตรธรรม   ดวยกามท้ังหลายเถิด.  บทวา  ชานนฺตึ  โส   อิม   วิหฺส ิ
ความวา     ทานน้ันอาศัยสุภาภิกษุณีรูปนี้      ผูรูความเปนไปและความกลับตาม 
เปนจริง     คือแทงตลอดสัจจะ     ยอมเดือดรอนเอง    คือจะถึงความคับแคน 
ความทุกข  ทั้งในปจจุบันและอนาคต. 
            บัดนี ้  พระเถรีเมื่อจะแสดงความท่ีชายผูนั้น   จะถึงความคับแคน   ดวย 
การชี้แจงเหตุ    จึงกลาววา  มยฺห  หิ  เปนตน.  บรรดาบทเหลานั้น     บทวา  
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หิ  เปนนิบาตใชในอรรถวาเหตุ.  บทวา  อกฺกุฏวนฺทิเต  ไดแก ในการดา 
และการไหว.   บทวา   สขุทุกฺเข   ไดแก   ในสุขและทุกข   หรอืเพราะประสพ  
อารมณที่นาปรารถนาและไมนาปรารถนา.  บทวา   สตี  อุปฏ ิตา  ไดแก  สติ  
ที่ประกอบดวยการพิจารณา มั่นคงตลอดกาล. บทวา  สงฺขตมสุภนฺติ  ชานิย 
ไดแก  รูธรรมที่เปนไปในภูมิ ๓ ที่เปนสังขาร วาไมงาม  เพราะเปนที่ไหลออก 
ของกิเลสและของไมสะอาด.   บทวา  สพฺพตฺเถว   ความวา   ใจของเราไมติด 
อยูใน ๓ ภพ  ทุกภพ  ดวยกิเลสเครื่องฉาบคือตัณหาเปนตนเลย. 
            บทวา  มคฺคฏงฺคิกยานยายินี  ไดแก  ดําเนินไปคือเขาไปสูบุรีคือ 
พระนิพพาน  ดวยยานอันเปนอริยะ  กลาวคือมรรคประกอบดวยองค ๘. บทวา 
อุทฺธฏสลฺลา   ไดแก   มกีิเลสดุจลูกศรคือราคะเปนตน   อันถอนเสียแลวจาก 
สันดานของตน. 
            บทวา  สุจิตฺติตา  ไดแก   อันแตงคือทําใหงามดวยดี   โดยอาการมี 
มือเทาและหนาเปนตน.  บทวา  โสมฺภา  ไดแก   รปูเขียน.  บทวา  ทารุก- 
ปลฺลกานิ   วา   ไดแก   รปูที่จัดแตงดวยทอนไมเปนตน.   บทวา   ตนฺตีห ิ
ไดแก   เอ็นและดาย.   บทวา  ขีลเกห ิ  ไดแก    ทอนไมที่เขาต้ังไว   เพ่ือทํา 
เปนมือ  เทา หลังและหูเปนตน.  บทวา  วินิพทฺธา  ไดแก  ผูกดวยอาการตาง 
อยาง.   บทวา  วิวิธ  ปนจฺจกา  ไดแก   ทําทารําท่ีเขาจัดต้ังไว   ดวยการชัก 
และปลอยเปนตน    ซึ่งดายยนตเปนอาทิ.  ประกอบความวา  อันเขาเห็นเหมือน 
รายรําอยู. 
            บทวา ตมฺหุทฺธเฏ   ตนฺติขีลเก ความวา อาศัยสิ่งที่ประกอบใหวิเศษ 
ดวยการต้ังการแตงอยางดี   จึงมีชื่อวารูป  เมื่อดายและไม เขาถอดออกจากที่ปลด 
ออกจากเครื่องผูก  ทํากันแลกันใหบกพรอง  เพราะทําใหเปนสวน ๆ ก็เรี่ยราย 
กระจัดกระจาย   เพราะท้ิงอยูในที่นั้น ๆ.   บทวา   น  วินฺเทยฺย   ขณฺฑโส  
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กเต   ความวา   เมื่อสวนของรูปใบลาน   ถูกทําใหเปนชิ้นเล็กชิน้นอย   บุคคล 
ก็ไมพบ   ไมไดใบลาน  เม่ือเปนดังน้ัน    บุคคลจะพึงต้ังใจไวในรูปนั้นทําไม 
อธิบายวา    บุคคลจะพึงต้ังใจความสําคัญใจ  ไวในสวนของรูปใบลานนั้นทําไม 
คือพึงต้ังความสําคัญใจ  ในตอไมหรือในเชือก  หรอืในกอนดินเปนตน   สัญญา 
นั้นไมพึงตกไปในอวัยวะท่ีเปนวิสังขาร  แมบางคราว.  
            บทวา  ตถูปมา  ไดแก  ก็เสมือนรูปนั้น   คือเสมือนรูปใบลานนั้น. 
ถาจะถามวาอะไรเลาทานพระเถรีจึงกลาววา   เทหกานิ  เปนตน.   บรรดาบท 
เหลาน้ัน     บทวา  เทหกานิ   ไดแก  อวัยวะสวนแหงรางกายมีมือเทาและหนา 
เปนตน.   บทวา  ม  ความวา   ปรากฏเนื่องกับเรา.   บทวา   เตหิ  ธมฺเมห ิ
ไดแก  จากธรรมเหลาน้ัน   มีปฐวีธาตุเปนตน   และจักษุเปนตน.  บทวา  วินา 
น   วตฺตนฺติ  ความวา  ดวยวาชื่อวารางกายพนธรรมมีปฐวีธาตุเปนตน   ที่ต้ัง 
โดยประการนั้น  ๆ มีอยูกห็าไม.   บทวา   ธมฺเมห ิ วินา  น  วตฺตติ  ความวา 
รางกายเวนจากอวัยวะคือธรรม  คืออวัยวะเสีย   ก็ไมเปนไปก็ไมไดเพ่ือเปนดัง 
นั้น   บุคคลจะพึงต้ังใจไปในรางกายนั้นทําไม    อธบิายวา   บุคคลจะพึงต้ังใจ 
ความสําคัญใจวา  รางกายหรืออวัยวะมีมือเทาเปนตนในอะไรเลา คือในปฐวีธาตุ 
หรืออาโปธาตุเปนตน     เพราะเหตุที่ในความเปนธรรมคือปฐวีธาตุเปนตนและ 
ประสาท   มสีมัญญาวารางกายบาง   มือเทาเปนตนบาง   สัตวบาง   หญิงบาง 
ชายบาง  ฉะนั้น   เราผูรูตามเปนจริง  จึงไมยึดมั่นในรางกายนั้น. 
            บทวา  ยถา  หริตาเลน  มกขฺิต  อทฺทส  จิตฺติก  ภิตฺติยา  กต 
อธิบายวา   บุคคลพึงดู   พึงเห็นรูปหญิงที่จิตรกรผูฉลาดปายระบายดวยหรดาล 
ที่ฝาผนัง    คือวาดระบายดวยหรดาลน้ันใหงดงาม    เพราะความพรั่งพรอมดวย 
กิริยามีการชู (มือ) การทอด [แขน] เปนตน   ก็มีสญัญาความสําคัญวา  ฝาผนังน้ีที่   
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ต้ังอยูโดยไมพิง เปนมนุษยหรือหนอ  สัญญาน้ันกไ็รประโยชน  เพราะประโยชน 
กลาวคือความเปนมนุษยไมมีอยูในรูปหญิงน้ัน.  สวนชายผูนั้นเห็นวิปริตในรูป 
หญิงน้ันอยางเดียววาเปนมนุษยคือไมถือตามความเปนจริง    ทัง้ถือวาเปนหญิง 
ชายในอาการสักวาเปนกองแหงธรรม   ฉันใด  ขออุปไมยน้ีก็พึงเห็นฉันนั้น. 
            บทวา  มาย  วิย  อคฺคโต  กต  ไดแก  เสมือนพยับแดด  ที่ปรากฏ 
ขางหนา   โดยอาการลวง.   บทวา   สุปนนฺเตว   สุวณฺณปาทป    ความวา 
ความฝนนั่นแลชื่อวา  สปุนันตะ   ประหน่ึงตนไมทองที่ปรากฏในความฝนนั้น.  
บทวา  อุปคจฺฉสิ  อนฺธ    ริตฺตก   ความวา  ดูกอนทานผูเขลาเหมือนคนตา 
บอดเอย    ทานยังจะเขาไปยึดมั่นอัตภาพน้ีที่วางเปลา   เวนสาระภายใน   ดั่งมี 
สาระวาน่ันของเรา.  บทวา ชนมชฺเฌรวิ  รุปฺปรูปก   ความวา เชนเดียวกับ 
รูปมายากล    ที่นักเลนกลแสดงทามกลางมหาชน     ปรากฏประหน่ึงวามีสาระ 
อธิบายวาไมมีสาระ. 
            บทวา  วฏฏนิริว  แปลวา  เหมือนกอนครั่ง.   บทวา  โกฏโรหิตา 
ไดแก   ต้ังอยูในโพรง   คือโพรงไม.   บทวา   มชฺเฌ  ปุพฺพุฬกา  ไดแก 
เสมือนฟองนํ้าท่ีต้ังข้ึนกลางหนังตา.  บทวา  สอสสฺุกา  ไดแก  ประกอบดวย 
น้ําตา.  ปฬโกฬิกา    ไดแก  ข้ีตา.     บทวา  เอตฺถ  ชายติ  ไดแก  โชย 
กลิ่นเหม็นเกิดข้ึนที่ปลายสองขางที่ดวงตานั้น. อีกนัยหน่ึงตอมที่เกิด ณ หนังตา 
เรียกกันวา  ปฬโกฬิกา.   บทวา  วิวิธา  ไดแก  มากอยาง   โดยวงกลมสีขาว 
และเขียว   และพื้นทั้ง  ๗  มีสีแดงและเหลืองเปนตน.   บทวา   จกฺขุวิธา  ได 
แก     สวนแหงจักษุ     หรือประการแหงจักษุ    เพราะจักษุนั้นเปนกลาปมาก 
กลาป. ปณฺฑติา  ไดแก  เกิดข้ึน.  
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            พระเถรี     ชี้แจงถึงความท่ีจักษุของผูที่รานรักใหจักษุเปนของไมงาม 
และความท่ีจักษุนั้นเปนของไมเที่ยง  เพราะต้ังอยูไมยั่งยืนอยางนี้แลว   ครั้นแลว 
พระเถรีก็ยังถูกชายผูนั้น  ซึ่งรานรักในจักษุพัวพัน    จําตองควักดวงตาของตน 
ใหเขาไป   เหมือนคนบางคน  ถือเอาส่ิงของซ่ึงใคร ๆ ก็อยากได  เดินทางกัน- 
ดารท่ีมีโจร   ถูกพวกโจรพัวพัน   ก็จําตองใหสิ่งของท่ีนาอยากไดนั้นไปฉะน้ัน  
ดวยเหตุนั้น    ทานพระสังคีติกาจารยจึงกลาววา   อุปฺปาฏิย    จารุทสฺสนา 
เปนตน.  บรรดาบทเหลานั้น  บทวา  อุปฺปาฏิย  ไดแก   ควักคือนําออกจาก 
เบาตา. บทวา จารุทสฺสนา ไดแก   ดวงตาท่ีนารัก   ดวงตาที่นาจับใจ.  บทวา 
น จ ปชฺชิตฺถ  ไดแก  ไมถงึความติดของในจักษุนั้น. บทวา อสงฺคมานสา 
ความวา    พระเถรีผูมีจิตไมติดของในอารมณแมไร ๆ จึงกลาววา  เชิญรับจักษุ 
ที่ทานตองการไป  ตอแตนั้น   จงถือเอากอนท่ีไมสะอาด   ซึ่งทานสําคัญวาจักษุ 
เพราะเราใหแลว   ครั้นถอืเอาแลว    จงนําจักษุที่ประกอบดวยประสาท   นาํไป 
ยังสถานท่ีทานปรารถนาเถิด. 
            บทวา   ตสฺส  จ  วิรมาสิ  ตาวเท   ความวา    ในทันใดนัน่เองคือ 
ในขณะที่พระเถรีควักลูกตานั่นแล  ราคะ  ของชายนักเลงหญิงน้ัน     ก็หายไป. 
บทวา   ตตฺถ   ไดแก   ในลูกตา  หรือ  ในพระเถรีนัน้    อีกนัยหนึ่ง    บทวา 
ตตฺถ  ไดแก   ในที่นั้นนั่นเอง.  บทวา  ขมาปยิ  แปลวา  ใหพระเถรียกโทษ 
ใหแลว. บทวา  โสตฺถิ  สิยา  พฺรหมจาริ  นี้ความวา   ขาแตแมนางพรหมจารี 
ผูแสวงคุณอันยิ่งใหญ  ขอความไมมีโรค  พึงมีแกแมนางเถิด. บทวา  น  ปุโน 
เอทิสก  ภวิสสฺติ   ความวา  เบื้องหนาแตนี้ไป   จักไมมีการประพฤติอนาจาร 
อยางนี้  อธิบายวา  ขาจักไมทําละ.  
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            บทวา   อาสาทิย  ไดแก   กระทบ.   บทวา  เอทิส   ไดแก   ผูปราศ 
จากราคะในอารมณทั้งปวงเห็นปานน้ี. บทวา อคฺคึ  ปชฺชลิตว  ลิงฺคิย  ไดแก 
เหมือนกอดไฟที่ลุกโชน. 
            บทวา   ตโต  แปลวา  จากชายนักเลงหญิงน้ัน.  บทวา  สา  ภิคฺขุน ี
ไดแก   พระสุภาภิกษุณีนั้น.   บทวา   อคมี   พุทฺธวรสฺส  สนฺติก  ไดแก 
เขาไปยังสํานัก  คือเขาเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจา.  บทวา  ปสฺสยิ   วรปฺุ-  
ลกฺขณ  ไดแก  เห็นพระมหาปุริสลักษณะอันบังเกิดดวยบุณยสมภารอันสูงสุด.  
บทวา ยถา  ปุราณก  ไดแก  จักษุไดกลับเปนปกติ  เหมือนเกา คือเหมือนเม่ือ 
กอนควัก.  คําท่ีมิไดกลาวในระหวาง ๆ ในเรื่องนี้   ก็รูไดงายเหมือนกัน เพราะ 
มีนัยที่กลาวมาแลว.  
                          จบอรรถกถาสุภาชีวกัมพวนิกาเถรีคาถา 
                                   จบอรรถกถาติงสนิบาต  
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                                 เถรีคาถา  จัตตาฬิสนิบาต 
                                        อิสิทาสีเถรีคาถา 
         [๔๗๓]  พระสังคีติกาจารย   ต้ังคาถานําเรื่องไว  ๓  คาถาวา 
                 ในกรุงปาฏลีบุตร  ทีม่ีนามวา  นครแหงดอกไม 
        เปนแผนดินที่ผองใส  [บริสุทธิ์]  มีพระภิกษณุี  ๒  รูป 
        ผูมีคุณสมบัติเปนตระกูลแหงศากยราช.  
               ใน  ๒  รูปน้ัน    รูปหนึ่งช่ือวา  อิสิทาสี   รูปท่ี  ๒ 
        ชื่อวา  โพธิ  ลวนสมบูรณดวยศีล   ยินดีในการเพงฌาน 
        เปนพหสููต   กําจัดกิเลสแลว   ทั้งสองรูปน้ัน     เท่ียว 
        บณิฑบาต   ฉันและลางบาตรแลวก็นั่งอยางสบายในที ่
        ปลอดคน  ตางถามตอบดวยถอยคําเปลาน้ี. 
               พระโพธิเถรีถามวา    แมเจาอิสิทาสี    แมเจายัง 
        ผองใส   วัยของแมเจาก็ยังไมเส่ือมโทรม   แมเจาเห็น 
        โทษอะไร  จึงมาขวนขวายเนกขมัมะการบวชเลา. 
               พระอิสิทาสีเถรีนั้น     ถูกพระโพธิเถรีถามอยางน้ี 
        ในท่ีปลอดผูคน    ทานเปนผูฉลาดในการแสดงธรรม 
        จึงตอบวา    แมเจาโพธิ    โปรดฟงเรื่องตามท่ีขาพเจา 
        บวช  (ตอไป)  
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                           ในกรุงอชุเชนี   ราชธานีแหงแควนอวันตี     บดิา 
        ของขาพเจาเปนเศรษฐี   ผูมีศีล    ขาพเจาเปนธิดาคน     
        เดียวของทาน  จึงเปนที่รักท่ีโปรดปรานและเอ็นดู. 
                       ครั้งน้ัน   พวกคนสนิทท่ีมีตระกูลสูง  มาจากเมือง 
        สาเกตบอกวา  เศรษฐีมีทรัพยมากขอขาพเจา   บิดาจึง 
        ใหขาพเจาเปนสะใภของเศรษฐีนัน้. 
                         ขาพเจาตองเขาไปทําความนอนนอม   ดวยเศียร 
        เกลา   ไหวเทาเชาเย็น    ตอแมผัวและพอผัวตามวิธีที่  
        ถูกสั่งสอนไว.  
                ขาพเจาเห็นพ่ีนองคนใกลเคียง    แมแตคนสนิท 
        เพียงคนเดียวของสามีขาพเจา     ขาพเจาก็หวาดกลัว 
        ตองใหที่นั่งเขา. 
                         ขาพเจาตองรับรองเขาดวยขาวนาของเค้ียว แกผู 
        ที่เขาไปนั้น    นําเขาไปและใหของท่ีสมควรแกเขา. 
                         ขาพเจาบาํรุงตามเวลา   เขาเรือนไปท่ีประตูตอง 
        ลางมือเทา  ประนมมือเขาไปหาสามี. 
                         ขาพเจาตองถือหวี    เครื่องลูบไล    ยาหยอดตา 
        และกระจกแตงตัวใหสามีเองทีเดียวเหมือนหญิงรับใช. 
                         ขาพเจาหงุขาวตมแกงเอง  ลางภาชนะเอง  ปรน- 
        นิบัติสามีเสมือนมารดาปรนนิบัติบุตรคนเดียวฉะนั้น. 
                         ขาพเจาจงรักภักดี  ทําหนาท่ีครบถวน  เลิกมานะ 
        ถือตัว  ขยันไมเกียจคราน   มีศีลอยางน้ี  สามกี็ยังเกลียด.  
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                          สามีนั้นบอกบิดามารดาวา  ฉันลาไปละ  ฉันไม 
        ขออยูรวมกับอิสิทาสี    ทั้งจะไมยอมอยูรวมเรือนหลัง 
        เดียวกนัดวย.  
                บดิามารดาเขากลาววา  อยาพูดเชนนี้สิลูก   อิส-ิ 
        ทาสีเปนคนฉลาด   สามารถ  ขยนัไมเกียจคราน  ทําไม 
        ไมชอบใจเลาลูกเอย. 
                เขาตอบวา  อิสทิาสีไมไดเบียดเบียนดอกจะ   แต 
        ฉันไมอยากอยูรวมกบัอิสิทาสี   ฉนัเกลียด  ฉันพอแลว 
        ฉันขอลาไปละ. 
                แมผัวพอผัวฟงคําบุตรน้ันแลว    ไดถามขาพเจา 
        วา    เจาทําผิดอะไรตอเขา   จึงถูกเขาทอดทิ้ง    จงพูด  
        ไปตามจริงสิ. 
                ขาพเจาตอบวา   ขาพเจาไมไดทําผิดอะไร   ไม 
        ไดเบียดเบียนเขา   ทั้งไมไดพูดคําหยาบคาย     ขาพเจา 
        หรือจะทําส่ังท่ีสามีเกลียดขาพเจาไดเลา  แมเจา. 
                บดิามารดาของเขานั้น   เสยีใจ  เปนทุกข  หวัง 
        ทะนุถนอมบุตร    จึงนําขาพเจาสงกลับไปเรือนบิดา 
        ขาพเจากลายเปนแมหมายสาวสามีรางไป   ภายหลังบิดา 
        ของขาพเจาไดยกขาพเจาใหกุลบุตร   ผูมั่งค่ังนอยกวา 
        สามีคนแรกครึ่งหนึ่ง   ซึ่งเศรษฐีไดขาพเจาไป   ขาพเจา 
        อยูในเรอืนสามีคนท่ีสองน้ันไดเดือนเดียว  ตอมา  เขา 
        กข็ับขาพเจา     ผูปรนนิบัติดุจทาสี   ผูไมคิดประทุษราย 
        พรั่งพรอมดวยศีล.   
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                   บิดาของขาพเจาจึงพูดกะบุรุษผูหน่ึง   ซึ่งฝกคน 
        อื่น ๆ และฝกตนแลว   กําลังเท่ียวขอทานอยูวา    เจา 
        จงท้ิงผาเกา ๆ และหมอขาวเสีย  มาเปนลูกเขยขาเถิด. 
                แมบุรษุผูนั้น        อยูไดครึง่เดือนก็พูดกะบิดาวา 
        โปรดคืนผาผืนเกา  และภาชนะขอทานแกขาเถิด   ขา 
        จะไปขอทานอีก.  
                ครัง้น้ัน   บิดามารดาและหมูญาติของขาพเจาทุก 
        คนพูดกะคนขอทานวา    ทานทํากิจอะไรไมไดในท่ีนี้ 
        รบีบอกมา   เขาจักทํากิจนั้นแทนทานเอง. 
                เขาถูกบิดามารดา    และหมูญาติถามอยางน้ีแลว 
        จึงตอบวา   ถึงตัวขาจะเปนไท    ก็ไมมีประโยชนอะไร 
        ที่ขาจะอยูรวมกับอิสิทาสี    ขาไมขออยูรวมกับอิสิทาสี 
        ทั้งจะไมขออยูเรือนหลังเดียวกับอิสิทาสี. 
                ชายขอทานนั้น   ถูกบิดาปลอยก็ไป  สวนขาพเจา 
        อยูโดดเด่ียวก็คิดวา     จําจะลาบิดามารดาไปตายหรือ 
        บวชเสีย. 
                ลําดับน้ัน   พระแมเจาชินทัตตา  ผูทรงวินัย  เปน 
        พหูสูต   สมบูรณดวยศีล  เท่ียวบณิฑบาต    มายังตระกูล 
        ของบิดา. 
                ขาพเจาเห็นทาน      จึงลุกขึน้ไปจัดอาสนะของ 
        ขาพเจาถวายทาน   เมื่อทานน่ังเรียบรอยแลว   ขาพเจา 
        ก็กราบเทาถวายโภชนะ.  
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                  ขาพเจาเลี้ยงดูดวยขาวนํ้าและของเคี้ยวท่ีจัดไวใน 
        เรือนใหอิ่มหนําสําราญแลว    จึงเรียนทานวา   พระแม 
        เจา  ขาพเจาประสงคจะบวชเจาขา. 
                ลําดับน้ัน    บิดาพูดกะขาพเจาวา   ลูกเอย  ลูกจง 
        ประพฤติธรรมในเรอืนนี้ก็แลวกัน     จงเลี้ยงดูสมณ- 
        พราหมณ    ดวยขาวน้ําไปเถิด.  
                ขณะน้ัน      ขาพเจารองไหประคองมอื   ประนม 
        พูดกับบิดาวา  ความจริง  ลูกกท็ําบาปมามากแลว    ลูก 
        จักชําระบาปน้ันใหเสร็จไปเสียที. 
                บดิาจึงอวยพรขาพเจาวา    ลูกจงบรรลุโพธิญาณ 
        ธรรมอนัเลิศ  และไดพระนิพพาน  ที่พระผูมพีระภาคเจา 
        ผูประเสริฐสุดแหงสัตวสองเทา     ทรงกระทาํใหแจง 
        แลวเถิด. 
                ขาพเจากราบบิดามารดา    และหมูญาติทุกคน 
        บวชได  ๗  วัน  กบ็รรลุวิชชา  ๓  ขาพเจารูระลึกชาติ 
        ได  ๗  ชาติ    จะบอกกรรมท่ีมีวบิากอยางน้ีแกแมเจา 
        ขอแมเจา  โปรดมีใจเปนหน่ึง   ฟงวิบากกรรมนั้นเถิด. 
                ในนครช่ือวา   เอรกัจฉะ    ขาพเจาเปนชางทอง 
        มีทรัพยมาก  มัวมาในวัยหนุม    ทําชูกับภริยาผูอื่น. 
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                   ขาพเจาจุติจากโลกนั้นแลว  ตองไปหมกไหมอยู 
        ในนรกเปนเวลานาน   ครั้นออกจากนรกน้ันแลว  ก็เขา 
        ทองนางวานร. 
                 ขาพเจาคลอดได  ๗  วัน   วานรใหญจาฝูงก็กัด 
        อวัยวะเพศผูเสีย  นี้เปนผลกรรมของขาพเจา  ที่เปนชู 
        ภริยาผูอื่น.  
                 ขาพเจาจุติจากกําเนิดวานรนั้นแลว     ก็ไปเขา 
        ทองแมแพะตาบอดและเปนงอย   ในปา   แควนสินธพ. 
                 ขาพเจาอายุได  ๑๒  ป  พาเด็กขี่หลังไปกระแตก 
        อวัยวะเพศ   ปวยเปนโรคหนอนฟอน   นี้เปนผลกรรม 
        ที่ทําชูภริยาผูอื่น. 
                 ขาพเจาจุติจากกําเนิดแพะแลว    ก็เกิดในกําเนิด 
        แมโคของพอคาโค     เปนลูกโค     ขนแดงดั่งนํ้าครั่ง 
        อายุ  ๑๒  เดือนก็ถูกตอน. 
                 ขาพเจาถูกใชใหลากไถ    และลากเกวียน    ปวย 
        เปนโรคตาบอด   นี่เปนผลกรรมที่ทําชูภริยาผูอื่น. 
                 ขาพเจาจุติจากกําเนิดโคแลว   ก็ไปเกิดในเรือน 
        ทาสี ณ  ทองถนน  ไมใชหญิง  ไมใชชาย  นี่เปนผล 
        กรรมทีท่ําชูภริยาผูอื่น. 
                 ขาพเจาอายุ  ๓๐  ป   ก็ตาย  เกิดเปนเด็กหญิงใน 
        ตระกูลชางทําเกวียน   ที่เข็ญใจ    มีโภคทรัพยนอย 
        เปนที่รมุทวงหน้ีของเจาหนี้.  
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                   เมื่อหนี้พอกพูนทับถมกันมากขึ้น   แตนั้น   นาย 
        กองเกวียนก็รับเอาสมบัติ     ฉุดเอาขาพเจาซ่ึงกําลังรํา- 
        พันอยู  ออกจากเรือนของสกุล. 
                 บตุรของนายกองเกวียน   ชือ่คิริทาส  เหน็ขาพ- 
        เจาเปนสาวรุน  อายุ  ๑๖ ป  ก็มีจติปฏิพัทธ  ขอไป 
        เปนภรยิา.  
                 แตนายคิริทาส  มีภริยาอยูกอนคนหน่ึง  เปนคน 
        มีศีลมีคุณมียศ  จงรกัสามี   ขาพเจาก็ทําใหสามีเกลียด 
        นาง. 
                 ขอท่ีสามท้ังหลาย  เลิกรางขาพเจา  ซึ่งปรนนิบัติ 
        ดุจทาสีไป   ก็เปนผลกรรมของธรรมนั้น   ทีสุ่ดแมของ 
        กรรมนัน้     ขาพเจาก็กระทําเสร็จแลว. 
                               จบ  อิสิทาสีเถรีคาถา 
                               จบ  จัตตาฬีสนิบาต  
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                          เถรีคาถา  จัตตาฬีสนิบาต 
                              ๑.  อรรถกถาอิสิทาสีเถรีคาถา 
            ในจัตตาฬิสนิบาต  คาถาวา   นครมฺห ิ  กุสมุนาเม   เปนตน 
เปนคาถาของพระอิสิทาสีเถรี   พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.   
            พระเถรีแมรูปนี ้  ก็ไดสรางบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ เปน 
ผูชายมาในภพนั้น  ๆ  สรางสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน  ในภพท่ี   ๗ 
นับแตจริมภพ   ก็ไดกระทําปรทาริกกรรม  [เปนชูกับภรรยาผูอ่ืน]   โดยนิสยัที่ 
ไมดีตายไปบังเกิดในนรก   ตองหมกไหมอยูในนรกนั้นต้ังหลายรอยป    จุติจาก 
นรกน้ันแลวไปบังเกิดในกําเนิดดิรัจฉาน ๓  ชาติ  จุติจากน้ันแลวไปบังเกิดเปน 
กะเทยในตองของทาสี    จุติจากน้ันก็ไปบังเกิดเปนลูกสาวชางทําเกวียนที่ขัดสน 
คนหน่ึง   เจริญวัยแลวลกูชายนายกองเกวียนคนหน่ึง   ชื่อคิริทาสก็เอาเปนภริยา 
นําไปบาน  ภริยาเดิมของนายคิริทาสก็มี   เปนคนมีศีลมีกัลยาณธรรม   ลูกสาว 
ชางทําเกวียนนั้น  ปกติชอบริษยาภริยาเดิมนั้น   กท็ําใหสามีกับภริยาเดิมเกลียด 
กัน  นางอยูในบานน้ันจนตลอดชีวิตจนตาย  ในพุทธุปบาทกาลน้ี   ก็ไปบังเกิดเปน 
ธิดาของเศรษฐีผูพรั่งพรอมดวยสมบัติ    ไดรับยกยองดวยคุณมีตระกูล   ถิน่และ 
สีลาจารวัตรเปนตน   ในกรุงอุชเชนี     นางมีนามวา  อิสิทาสี     ครั้นเจริญวัย 
บิดามารดาก็มอบใหแกบุตรเศรษฐีคนหนึ่งที่มีตระกูล  รูป  วัยและสมบัติเปนตน 
ทัดเทียมกัน   นางอิสิทาสีนั้น  ก็เปนปติเทวดา  (ปฏิบัติสามีดังเทวดา)  ในเรอืน 
ของสามีนั้น อยูไดเพียงเดือนเดียว ดวยผลกรรมของนาง สามีเกิดเบ่ือหนายก็นํา  
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นางออกไปจากเรือน  เรื่องนั้นทั้งหมดรูกันไดจากบาลีแหงเดียว    เพราะเหตุที่ 
ตนเปนผูไมเปนที่สบใจของสามีนั้นๆ  นางก็เกิดสลดใจ   ใหบดิาอนุญาตแลว 
ก็บวชในสํานักพระชินทตัตาเถรี  เจริญวิปสสนา ไมนานนัก  ก็บรรลุพระอรหัต 
พรอมดวยปฏิสัมภิทา  ๔  ยับยั้งอยูดวยสุขในผล       และสุขในพระนิพพาน 
วันหน่ึงเที่ยวบิณฑบาตในกรุงปาฏลีบตุร   หลังจากนั้นแลวก็กลับจากบิณฑบาต 
นั่งบนพ้ืนทรายใกลแมคงคามหานที    ถูกพระเถรสีหายของตน   ชื่อวาโพธิเถร ี
ถามถึงบุพปฏิบัติประวัติกอนบวช      จึงวิสัชนาความนั้น     ดวยผูกเปนคาถา  
โดยนัยวา  อชฺุเชนิยา  ปุรวเร   เปนอาทิ     เพ่ือแสดงการเชื่อมความของคํา 
ถามและคําตอบน้ัน    ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลาย  จึงต้ังคาถาไว  ๓ คาถาวา 
                     ในกรุงปาฏลีบุตร  ทีม่ีนามวา   นครแหงดอกไม 
         เปนแผนดินที่ผองใส  [บริสุทธิ์]   มีพระภิกษณุี   ๒  รูป 
         ผูมีคุณสมบัติ  เปนตระกูลแหงศากยราช. 
                ใน ๒ รูปน้ัน    รูปหนึ่งช่ือวา  อิสิทาสี   รูปท่ี  ๒ 
         ชื่อวา โพธิ ลวนสมบูรณดวยศีล  ยินดีในการเพงฌาน 
         เปนพหูสูต   กําจัดกิเลสแลว  ทัง้   ๒  รูปน้ันเที่ยวบิณฑ- 
         บาต     ฉันและลางบาตรแลวก็นั่งอยางสบายในที่ 
         ปลอดผูคน  ตางถามตอบกันในถอยคําเหลานี้. 
                พระโพธิเถรีถามวา  แมเจาอิสิทาสีเจาขา  แมเจา 
         ยังผองใส   วัยของแมเจาก็ยังไมเส่ือมโทรม แมเจาเห็น 
         โทษอะไร  จึงมาขวนขวายเนกขมัมะการบวชเจาคะ. 
                พระอิสิทาสีเถรีนั้น     ลูกพระโพธิเถรีถามอยางน้ี 
         ในท่ีปลอดผูคน     ทานเปนผูฉลาดในการแสดงธรรม  
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        จึงตอบวา แมเจาโพธิ   โปรดฟงเรื่องตามท่ีขาพเจาบวช 
        นะจะ. 
                 ในกรุงอุชเชนี    ราชธาน ี    [ของแควนอวันตี] 
        บิดาของขาพเจาเปนเศรษฐีผูมศีีล   ขาพเจาเปนธิดาคน 
        เดียวของทาน  จึงเปนที่รักท่ีโปรดปรานและเอ็นดู. 
                 ครั้งน้ัน  พวกคนสนิทท่ีมีตระกูลสูงมาจากเมือง  
        สาเกตบอกวา  เศรษฐีมีทรัพยมากขอขาพเจา  บิดาจึง 
        ใหขาพเจาเปนสะใภของเศรษฐีนัน้. 
                 ขาพเจาตองเขาไปทําความนอบนอม  ดวยเศียร- 
        เกลา   ไหวเทาเชาเย็นตอแมผัวและพอผัว    ตามวิธีที่ 
        ถูกสั่งสอนไว. 
                 ขาพเจาเห็นพ่ีนองคนใกลเคียง    แมแตคนสนิท 
        เพียงคนเดียวของสามี   ขาพเจาก็หวาดกลัว   ตองใหที ่
        นั่งเขา. 
                 ขาพเจาตองรับรองเขาดวยขาวนํ้าของเค้ียวท่ีจัด 
        ไวแกผูที่เขาไปนั้น    นําเขาไปและใหของท่ีสมควร 
        แกเขา. 
                 ขาพเจาบํารุงตามเวลา    เขาเรือนไปท่ีประตูตอง 
        ลางมือเทา  ประนมมือเขาไปหาสามี. 
                 ขาพเจาตองถือหวี   เครื่องลูบไล ยาหยอดตาและ 
        กระจก   แตงตัวใหสามีเองทีเดียว   เหมือนหญิงรับใช.  
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                   ขาพเจาหุงขาวตมแกงเอง  ลางภาชนะเอง  ปรน- 
        นิบัติสามีเหมือนอยางมารดาปรนนิบัติบุตรคนเดียว- 
        ฉะนั้น. 
                 ขาพเจาจงรักภักดี    ทําหนาท่ีครบถวน     เลิก 
        มานะถือตัว  ขยันไมเกียจคราน   มีศีลอยางน้ี   สาม ี
        ก็ยังเกลียด.  
                 สามีนั้นบอกบดิามารดาวา  ฉันลาไปละ   ฉันไม 
        ขออยูรวมกับอิสิทาสี    ทั้งจะไมอยูรวมในเรอืนหลัง 
        เดียวกนัดวย. 
                 บดิามารดาเขากลาววา      อยาพูดอยางน้ีสิลูก 
        อิสิทาสีเปนคนฉลาด   สามารถ    ขยันไมเกียจคราน 
        ทําไมเจาไมชอบใจเลาลูกเอย. 
                 เขาตอบวา   อสิิทาสีไมไดเบียดเบียนฉนัดอกจะ 
        แตฉันไมอยากอยูรวมกับอิสิทาสี   ฉันเกลียด  ฉันพอแลว 
        ฉันขอลาไปละ. 
                 แมผัวพอผัวฟงคําของบุตรน้ันแลว      ไดถาม 
        ขาพเจาวา  เจาทําผิดอะไรตอเขา   จึงถูกเขาทอดทิ้ง  จง 
        พูดไปตามจริงสิ. 
                 ขาพเจาตอบวา   ขาพเจาไมไดทําผิดอะไร  ไมได 
        เบียดเบยีนเขา  ทั้งไมไดพูดคําหยาบคาย   ขาพเจาหรือ 
        จะทําส่ิงท่ีสามีเกลียดขาพเจาเลาแมเจา.  
                 บดิามารดาของเขานั้นเสียใจเปนทุกข  หวังทะนุ- 
        ถนอมบุตร    จึงนําขาพเจากลับไปเรือนบิดา  ขาพเจา  
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        กลายเปนแมหมายสาวสามีรางไป     ภายหลงับิดาของ  
        ขาพเจาไดยกขาพเจาใหแกกุลบุตร    ผูมั่งค่ังนอยกวา 
        สามีคนแรกครั้งหนึ่ง  ซึ่งเศรษฐีไดขาพเจาไป  ขาพเจา 
        อยูในเรอืนสามีคนท่ีสองน้ันไดเดือนเดียว  ตอมาเขาก ็
        ขับขาพเจา   ผูปรนนิบัติประดุจทาสี   ผูไมประทุษราย 
        พรั่งพรอมดวยศีล. 
                 บดิาของขาพเจาจึงพูดกะบุรุษผูหน่ึง   ซึ่งฝกคน         
        อื่น ๆ และฝกตนแลว   กําลังเท่ียวขอทานอยูวาเจาจง 
        ทิ้งผาเกาและหมอขาวเสียมาเปนลูกเขยขาเถิด. 
                 แมบุรษุผูนั้นอยูไดครึ่งเดือน      ก็พูดกะบิดาวา 
        โปรดคืนผาผืนเกาและภาชนะขอทานแกขาเถิด     ขา 
        จะไปขอทานอีก. 
                 ครั้งน้ัน    บิดามารดาและหมูญาติของขาพเจาทุก 
        คนพูดกะคนขอทานวา    ทานทํากิจอะไรไมไดในท่ีนี้ 
        รบีบอกมา  เขาจักทํากิจนั้นแทนทานเอง. 
                 เขาถูกบิดามารดาและญาติถามอยางน้ีแลว   จึง 
        ตอบวา   ถึงตัวขาจะเปนไท   ก็ไมมีประโยชนอะไรที่ 
        ขาจะอยูกับอิสิทาสี    ขาไมขออยูรวมกับอิสทิาสี    ทั้ง  
        ไมขออยูเรือนหลังเดียวกับอิสทาสี. 
                 บดิายอมปลอยชายขอทานนั้นไป   สวนขาพเจา 
        อยูโดดเด่ียวก็คิดวา    จําจะลาบิดามารดาไปตายหรือ 
        บวชเสีย.  
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                ลําดับน้ัน   พระแมเจาชินทัตตา   ผูทรงวินัยเปน 
        พหูสูต  สมบรูณดวยศีล  เท่ียวบณิฑบาตก็มายังตระกูล 
        ของบิดา.  
                ขาพเจาเห็นทาน     จึงลุกขึน้ไปจัดอาสนะของ 
        ขาพเจาถวายทาน   เมื่อทานน่ังเรียบรอยแลว   ขาพเจา 
        ก็กราบเทาและถวายโภชนะ. 
                ขาพเจาไดเลี้ยงดูดวยขาวนํ้า   และของเคีย้วท่ีจัด 
        ไวในเรอืนใหอิม่หนาํสําราญแลว      จึงเรียนทานวา 
        พระแมเจา   ขาพเจาประสงคจะบวชเจาขา. 
                ลําดับน้ัน   บิดาพูดกะขาพเจาวา  ลูกเอย  ลูกจง 
        ประพฤติธรรมในเรอืนนี้ก็แลวกัน       จงเลี้ยงดู 
        สมณะพราหมณ   ดวยขาวนําไปเถิด.         
                ขณะน้ัน   ขาพเจารองไหประคองมือประนมพูด 
        กะบิดาวา    ความจริงลูกก็ทําบาปมามากแลว    ลูกจัก  
        ชําระบาปนั้นใหเสรจ็สิ้นไปเสียที. 
                บดิาจึงอวยพรขาพเจาวา   ลูกจงบรรลุโพธิญาณ 
        ธรรมอนัเลิศและไดพระนิพพานท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
        ผูประเสริฐสุดแหงสัตวสองเทาทรงกระทําใหแจงแลว 
        เถิด. 
                ขาพเจากราบบิดามารดาและหมูญาติทุกคน  บวช 
        ได ๗ วนั   ก็บรรลุวชิชา ๓. 
                ขาพเจารูระลึกชาติได  ๗  ชาติ    จกับอกกรรมที ่
        มีวิบากอยางน้ีแกแมเจา  ขอแมเจา  โปรดมีใจเปนหน่ึง 
        ฟงวิบากกรรมนั้นเถิด.  
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                   ในนครช่ือเอรกัจฉะ   ขาพเจาเปนชางทอง    ม ี 
        ทรัพยมาก  มัวเมาในวัยหนุมทําชูกับภริยาผูอื่น. 
                 ขาพเจาน้ันจุติจากโลกน้ันแลวตองหมกไหมอยู 
        ในนรกเปนเวลานาน    ครั้นออกจากนรกน้ันแลว   ก ็
        เขาทองนางวานร.  
                 ขาพเจาตลอดได  ๗  วัน    วานรใหญจาฝูงก็กัด 
        อวัยวะสืบพันธุเครื่องหมายเพศผูเสีย   นี่เปนผลกรรม 
        ของขาพเจาท่ีเปนชูภริยาผูอื่น. 
                 ขาพเจาจุติจากกําเนิดวานรนั้น   ตายแลวก็ไปเขา 
        ทองแมแพะตาบอดและเปนงอย  ในปาแควนสินธพ. 
                 ขาพเจาอายุได  ๑๒  ป  พาเด็กขี่หลังไปกระแทก 
        อวัยวะเพศ   ปวยเปนโรคหนอนฟอน  นี่เปนผลกรรม 
        ที่ทําชูภริยาผูอื่น. 
                 ขาพเจาจุติจากกําเนิดแพะแลว   ก็เกิดในกําเนิด 
        แมโคของพอคาโค   เปนลูกโคขนแดงด่ังนํ้าครั่ง   อายุ 
        ๑๒  เดือนก็ถูกตอน. 
                 ขาพเจาถูกใชใหลากไถและลากเกวียน   ปวยเปน 
        โรคตาบอด  นี้เปนผลกรรมที่เปนชูภริยาผูอื่น. 
                 ขาพเจาจุติจากกําเนิดแลว   ก็ไปเกิดในเรือน 
        ทาสี  ณ  ทองถนน   ไมใชหญิงไมใชชาย    นีเ่ปนผล 
        กรรมทีท่ําชูกับภริยาผูอื่น.   
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                     ขาพเจาอายุได  ๓๐  ปกต็าย  เกิดเปนเด็กหญิงใน 
         ตระกูลชางทําเกวียน    ที่เข็ญใจ    มีโภคะนอย  เปนที ่
         รุมทวงหนี้ของเจาหนี้. 
                 เมื่อหนี้พอกพูนทับถมกันมากขึ้น    แตนั้นนาย 
         กองเกวียน    ก็รบิสมบัติฉุดเอาขาพเจาซ่ึงกําลังรําพัน 
         อยูออกจากเรือนของสกุล.  
                 บตุรของนายกองเกวียน   ชือ่คิริทาสเห็นขาพเจา 
         เปนสาววัยรุนอายุ ๑๖  ป   กม็ีจติปฏิพัทธ     ขอไปเปน 
         ภริยา. 
                 แตนายคิริทาสนั้น   มีภรยิาอยูกอนคนหน่ึง  เปน 
         คนมีศลี  มีคุณ   มียศ  จงรักสาม ี   ขาพเจาก็ทําใหสาม ี
         เกลียดนาง   ขอท่ีสามีทั้งหลายเลิกรางขาพเจาซ่ึงปรน- 
         นิบัติดุจทาสีไป  ก็เปนผลกรรมของกรรมนัน้  ที่สุดแม 
         ของกรรมน้ัน     ขาพเจาก็กระทําเสร็จแลว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  นครมฺห ิ กุสมุนาเม  ไดแก  ในนครท่ี  
ขนานนามดวยกุสุมศัพทอยางนี้วา   กสุุมนคร   นครแหงดอกไม   บัดนี้พระเถรี 
แสดงนครน้ัน    โดยสรปุวา   ปาฏลิปุตฺตมฺหิ.     บทวา  ปวิยา  มณฺเฑ 
ไดแก  เปนทีผ่องแผวท่ัวทั้งแผนดิน.   บทวา   สกฺยกุลกุลีนาโย   ไดแก  เปน 
ธิดาของสกุลในศากยสกุล   ทานกลาวอยางนี้   ก็เพราะเปนผูบวชในศาสนาของ 
พระผูมีพระภาคเจา   ผูเปนโอรสแหงศากยราชสกุล. 
            บทวา  ตตฺถ  ไดแก บรรดาภิกษุณี ๒ รูปนัน้.  บทวา  โพธิ  ไดแก 
พระเถรีมีชื่ออยางนี้.   บทวา  ฌานชฺฌายนรตาโย  ไดแก ผูยินดียิ่งในการเพง  
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ฌานท่ีเปนโลกียะและโลกุตระ.   บทวา  พหุสฺสุตาโย ไดแก เปนพหูสูต   โดย 
พาหุสัจจะทางปริยัติ.  บทวา  ธุตกิเลสาโย  ไดแก  ผูเพิกถอนกิเลสไดโดยประการ 
ทั้งปวง  ดวยพระอรหัตมรรค.   บทวา   ภตฺตตฺถ  กริย  ไดแก  ทาํภัตรกิจเสร็จ 
[ฉันเสร็จ].  บทวา  รหิตมฺหิ  ไดแก  ในท่ีปราศจากผูคน  ในท่ีอันสงัด.  บทวา 
สุขนิสินฺนา ไดแก นั่งเปนสุข  ดวยสุขในบรรพชา และดวยสุขในวิเวก.  บทวา 
อิมา  คิรา  ไดแก   การสนทนาอยางเปนสุข   ที่จะกลาวกันในบัดนี้.    บทวา 
อพฺภุทีเรสุ   ไดแก  กลาวกันเปนการถามการตอบ.  
            คาถาวา  ปาสาทิกาสิ     เปนตน      พระโพธิเถรีกลาวเปนคําถาม. 
คาถาวา  เอวนนุยฺุชิยนานา  เปนตน  ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลายกลาว. 
คาถาวา  อุชฺเชนิยา  เปนตน  ทั้งหมด พระอิสิทาสีเถรีกลาวผูเดียว.  บรรดาบท 
เหลาน้ัน  บทวา  ปาสาทิกาสิ   ไดแก  เปนผูนํามาแตความเลื่อมใสแกผูพบเห็น 
เพราะรูปงาม.   บทวา วโยป  เต  อปรหิีโน   ความวา แมวัยของพระแมเจาก็ยัง 
ไมเสื่อมโทรม   คือยังอยูในปฐมวัย.   บทวา  กึ  ทสิฺวาน   พฺยาลิก   ความวา 
เห็นทุกขภัย   คือโทษอาทีนพในฆราวาสเชนไร.  ในบทวา  อถาสิ  เนกฺขมมฺ- 
มนุยุตฺตา  คําวา  อถ  เปนเพียงนิบาต,  ไดเปนผูขวนขวายในเนกขัมมะคือ 
บรรพชา. 
            บทวา  อนุยฺุชิยมานา  ไดแก  ถูกถาม  ประกอบความวา  พระอิสิ- 
ทาสีนั้น  ถูกพระโพธิเถรถีาม. บทวา รหิเต ไดแก ในสถานท่ีวางคน.  บทวา 
สุณ  โพธิ  ยถามฺหิ  ปพฺพชิตา   ความวา  ทานโพธิเถรี  เจาแมโปรดสดับ 
โปรดฟงเรื่องเกา    ตามท่ีขาพเจาบวชมา. 
           บทวา  อุชฺเชนิยา  ปุรวเร  ไดแก  ในนครอันอุดม  [ราชธานี]  ในแควน 
อวันตี   ชื่ออุชเชนี.  บทวา  ปยา  ไดแก   อันบิดามารดาพึงรัก    เพราะเปน  
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ธิดาคนเดียว.   บทวา   มนาปา    ไดแก   จําเริญใจ   ดวยคุณคือศีลาจารวัตร.  
บทวา  ทยิตา  ไดแก   อันบิดามารดาพึงเอ็นดู. 
            บทวา   อถ  ไดแก   ในภายหลงั  คือในเวลาที่ขาพเจาเจริญวัย    บทวา 
เม   สาเกตโต   วรกา    ความวา   คนสนิทของขาพเจามาแตนครสาเกตเลือก 
ขาพเจา.  บทวา   อุตฺตมกลุีนา  ไดแก  ผูมีตระกูลเลิศในนครน้ัน  ผูที่สงคน 
เหลาน้ันไป   ก็คือเศรษฐีผูมีรัตนะมาก.   บทวา  ตสฺส  มม  สุณหฺมทาส ิ
ตาโต   ความวา  บิดาของขาพเจาไดใหขาพเจาเปนสะใภของเศรษฐีนครสาเกตุ 
เปนภริยาของบุตรชาย.  
            บทวา   สาย   ปุาต   ไดแก เวลาเย็นและเวลาเชา.   บทวา   ปณาม- 
มุปคมฺม   สริสา  กโรมิ  ความวา   ขาพเจาเขาไปหาแมผัวและพอผัวทําความ 
นอบนอมดวยเศียรเกลา  กราบเทาทาน.   บทวา  ยถามฺหิ  อนุสฎิา ความวา 
ขาพเจาจะทําตามท่ีทานส่ังสอน  ไมลวงละเมิดคําสั่งสอนของทาน  
            บทวา   ตเมกวรกมฺป  ไดแก แมคนสนิทคนเดียว.  บทวา อุพฺพิคฺคา 
ไดแก   สะดุงกลัว.    บทวา   อาสน   เทมิ   ความวา      สิ่งใดสมควรแกผูใด 
ขาพเจายอมใหสิ่งน้ันแกผูนั้น.  
            บทวา   ตตฺถ  ไดแก    ในสถานท่ีเขาไป.  บทวา  สนฺนิหิต  ไดแก 
ที่ที่จัดไวมีอยู.  บทวา   ฉาเทมิ  ความวา  รับรอง   ครั้นรับรองแลวก็นําเขาไป 
ครั้นนําเขาไปแลวก็ให   แมเม่ือจะให   ก็ใหแตสิ่งท่ีสมควรเทานั้น.  
            บทวา   อมฺุมาเร    ไดแก   ประตู.   บทวา  โธวนฺตี   หตฺถปาเท 
ประกอบความวา  ขาพเจาตองลางมือเทา   ครั้นลางแลวจึงเขาไปเรือน. 
            บทวา   โกจฺฉ  ไดแก หวีสําหรับหวีหนวดและผม.   บทวา ปสาทน 
ไดแก  เครื่องทาหนามีผงหอมเปนตน.  บาลีวา   ปสาธน    ก็ม ี ไดแก เครื่อง 
ประดับ.  บทวา  อฺชนึ  ไดแก หลอดยาหยอดตา.   บทวา  ปรกิมฺมการิกา  
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วิย  ความวา  ขาพเจาแมเปนคนตระกูลเลิศ  สมบูรณดวยสมบัติ  ก็เปนเหมือน 
หญิงรับใชผูบําเรอสามี.  
            บทวา  สาธยามิ  ไดแก หุงตม.  บทวา  ภาชน  ไดแก  ภาชนะทําดวย 
โลหะ  ประกอบความวา  ขาพเจาตองปรนนิบัติลาง  (ภาชนะตาง ๆ). 
            บทวา  ภตฺติกต    ไดแก   ผูทําความภักดีสามี.    บทวา   อนุรตฺต  
ไดแก  ผูจงรัก.    บทวา  การิก  ไดแก ผูทําใจที่ควรทําน้ันๆ  ดังน้ี.  บทวา 
นิหตมาน  ไดแก ผูนํามานะออกไปแลว.  บทวา อฏุายิก ไดแก ผูพรอมดวย 
ความขยันหมั่นเพียร.  บทวา อนลส  ไดแก เพราะพรอมดวยความขยันหม่ัน-  
เพียรนั้นนั่นแล   จึงเปนผูไมเกียจคราน.  บทวา  สลีวตึ   ไดแก ผูเพียบพรอม 
ดวยศีลาจารวัตร.   บทวา  ทุสฺสเต แปลวา  ประทุษราย   คือพูดเพราะโกรธ. 
            บทวา  ภณติ  อาปุจฺฉห   คมสิฺสานิ  ความวา สามีของขาพเจาน้ัน 
พูดกะบิดามารดาของตนวา  ฉันจะลาทานพอทานแมไปเสียในที่แหงใดแหงหนึ่ง. 
ถาจะถามวาเขาพูดวากระไร  ก็ตอบไดวา   เขาพูดวา   ฉันจะไมยอมอยูรวมกับ 
อิสิทาสี  ทั้งจะไมยอมอยูรวมเรือนหลังเดียวกันดวย.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา 
วจฺฉ   แปลวาอยู. 
            บทวา  เทสฺสา   ไดแก   ไมเปนที่รัก   [เกลยีด].  บทวา   อล  เม 
ความวา  ฉันไมตองการอิสิทาสีนั้น.  บทวา  อาปุจฺฉาห  คมิสฺสามิ  ความ 
วา  ถาทานพอทานแมประสงคจะใหฉันอยูรวมกับอิสิทาสีนั้น  ฉันก็จะขอลาทาน 
พอทานแมไปอยูตางถิ่น. 
            บทวา  ตสฺส   ไดแก   สามีของขาพเจา.    บทวา   กิสฺส   ความวา 
เจาทําผิดพลาดอะไรตอสามีของเจาน้ัน. 
            บทวา  นปห  อปรชฺฌ  ความวา  ขาพเจาไมไดทําผิดอะไรตอสามี 
นั้น.  อีกอยางหนึ่ง   บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน.   บทวา   นป  หึเสมิ   ไดแก  
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ทั้งก็ไมไดเบียดเบียน.   บทวา   ทุพฺพจน   ไดแก   ถอยคําท่ีกลาวชั่วหยาบ. 
บทวา  กึ  สกกฺา  กาตุยฺเย   ความวา  ขาพเจาจะทําอะไรไดเลาแมเจา.   บทวา 
ย  ม   วิทฺเทสฺสเต   ภตฺตา   ความวา   เพราะเหตุที่สามีของขาพเจาเกลียด 
คือ  ทําความชัง  ความเคืองขุนใจ.  
            บทวา   วมินา  ไดแก   เสียใจ.   บทวา ปุตฺตมนุรกฺขมานา   ไดแก 
ทนุถนอมบุตรของตน     ซึ่งเปนสามีของขาพเจาดวยการรักษาน้ําใจ.     บทวา 
ชิตามฺหเส  รปูนึ    ลกขฺึ   ความวา   ขาพเจามีชัยคือชนะ   สิริคือศรีอันงาม 
ไดหรือหนอ   อธิบายวา    ขาพเจาตองเสื่อมจากเทวดาคือสิริที่เท่ียวอยูโดยเพศ 
มนุษยแลวหนอ   หมายความวาตองเปนหญิงหมายสามีรางไปแลว.    
            บทวา   อฑฺฒสฺส   ฆรมหฺิ  ทุติยกุลิกสฺส   ความวา  บิดาไดให 
ขาพเจาในเรือนกุลบุตรคนท่ีสอง  เมื่อเทียบสามีคนที่หน่ึง  ก็มัง่ค่ังนอยกวาครึ่ง 
หน่ึง แตเมื่อใหก็ใหโดยเรียกสินสอดครึ่งหนึ่ง จากสินสอดของสามีคนที่หนึ่งน้ัน. 
บทวา  เยน  ม  วินฺทถ   เสฏ ี  ประกอบความวา   เศรษฐีไดขาพเจาเปน 
คนแรกดวยสินสอดอันใด    บิดาขาพเจาก็ใหโดยเรียกสินสอดอันนั้นครึ่งหน่ึง 
จากสินสอดสามีคนที่หน่ึงน้ัน. 
            บทวา   โสป  ไดแก   แมสามีตนท่ีสอง.   บทวา   ม  ปฏจิฺฉรยิ 
ไดแก   ขับไลขาพเจา   คือเขาเสือกไสขาพเจาออกไปจากเรือน.   บทวา อปุฏ- 
หนฺตึ  ไดแก   ผูบํารุงคือทําการปรนนิบัติ   ดุจทาสี.  บทวา  อทูสิก  แปล 
วาผูไมประทุษราย. 
            บทวา   ทมก   ไดแก   ผูฝกจิตของตนอ่ืน ๆ  เพราะเปนผูอธิษฐาน 
ความกรุณาไว   คือผูเท่ียวขออาหารท่ีผูอ่ืนพึงให   ทาํกายวาจาคนใหสงบระงับ 
โดยอาการที่ชนเหลาอ่ืนจักใหของบางสิ่ง.   บทวา   ชามาตา   ไดแก  สามีของ  
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ธิดา  [ลูกเขย]    บทวา  นกิฺขิป  โปฏ ิฺจ  ฆฏิกจฺ  ความวา  เจาจงทิ้ง 
ผาเกาท่ีเจานุงหม   และภาชนะขอทานเสีย. 
            บทวา  โสป   วสิตฺวา   ปกฺข   ความวา   ชายขอทานแมคนนั้น 
อยูรวมกับขาพเจาไดเพียงครึ่งเดือน  ก็หลีกไป.  
            บทวา  อถ   น   ภณตี   ตาโต    ความวา   บิดามารดาและหมูญาติ 
ทุกคนของขาพเจา  รวมกันเปนกลุมชวยกันพูดกะชายขอทานน้ัน  พูดวาอยางไร 
พูดวา  กึ   เต  น  กีรติ   อธิ    แปลวา   ชื่อวา  กิจอะไรทานทําไมได   ทํา 
ไมสําเร็จในท่ีนี้    จงรีบบอกมา.   บทวา  ต  เต   กริหิต  ไดแก  เขาจักทํากิจ 
นั้นแทนทาน. 
            บทวา  ยทิ  เม  อตฺตา  สกฺโกติ  ประกอบความวา  ถาตัวขาพ่ึงตัว 
เองได  เปนไทแกตัว  ขาก็พอ  คือแมอิสิทาสีนั้น ก็ไมมีประโยชน  เพราะฉะนั้น 
ขาจะไมนั่งรวมไมอยูรวม ทั้งจะไมอยูรวมในเรือนหลังเดียวกันกับแมอิสิทาสีนั้น. 
            บทวา  วิสฺสชฺชิโต   คโต   โส   ความวา  ชายขอทานน้ัน  บิดา 
ยอมปลอยแลว  ก็ไปตามชอบใจ.  บทวา  เอกากินี  แปลวา  โดดเด่ียว.  บทวา 
อาปุจฺฉิตูน   คจฺฉ ความวา ขาพเจาจะสละบิดาของขาพเจาไป.  บทวา มริตุเย 
แปลวา   เพ่ือตาย.   วา ศัพทเปนนิบาตลงในอรรถวิกัป. 
            บทวา  โคจราย   แปลวา    เพ่ือหาอาหาร    ประกอบความวา    มาสู 
ตระกูลของบิดา   เพ่ือหาอาหาร. 
            บทวา  ต  ไดแก  ทานพระชินทัตตาเถรีนั้น.   บทวา  อฏุายาสน 
ตสฺสา  ปฺาปยึ   ความวา  ลุกข้ึนไปปูอาสนะถวายพระเถรีนั้น. 
            บทวา  อิเธว  ไดแก  ยืนที่เรือนหลังน้ีนี่แหละ.  บิดาเมื่อเอ็นดู  ก็เรียก 
ธิดาโดยโวหารสามัญวา  ลูกเอย.   บทวา   จราห ิ ตฺว    ธมฺม   ความวา   ลูก  
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จงประพฤติธรรมมีพรหมจรรยเปนตน ที่พึงบวชแลวประพฤติ.  บทวา ทวิชาตี 
ไดแก   ชาติพราหมณ 
            บทวา  นิชฺชเรสฺสามิ   ไดแก   ทําใหหมดไป  ใหเสื่อมสิ้นไป. 
            บทวา  โพธึ  ไดแก    ตรัสรูสัจจะ   อธิบายวามรรคญาณ.   บทวา 
อคฺคธมฺม  ไดแก  ธรรมสวนผล  คือพระอรหัต.  บทวา ย  สจฉฺิกรี   ทฺว-ิ 
ปทเสฎโ  ประกอบความวา  พระสัมมาสัมพุทธเจา   ผูประเสรฐิสุดแหงสัตว 
สองเทาท้ังหลาย    ไดทรงกระทําโลกุตรธรรมอันใด    ที่เขาใจกันวา   มรรคผล 
นิพพานใหแจง  ลูกก็จงไดโลกุตรธรรมอันนั้น.  
            บทวา  สตฺตาห  ปพฺพชิตา  ความวา  บวชไดสัปดาหหน่ึง.  บทวา 
อผสฺสยิ   แปลวา   ถูกตอง  คือกระทําใหแจง. 
            บทวา  ยสฺสย   วปิาโก    ความวา    วิบากนี้เปนผลท่ีหลั่งออก 
คือความเปนผูไมสบใจสามี     ของบาปกรรมอันใด.    บทวา    ต    ตว 
อาจิกฺขิสฺส  ความวา  ขาพเจาจักกลาวบาปกรรมนั้นแกแมเจา.  บทวา ต ไดแก 
กรรมน้ันนั่นแหละ  ที่จะกลาว  หรือถอยคําของขาพเจาน้ัน.    บทวา เอกมนา 
ไดแก   เปนผูมีใจมีอารมณเดียว อีกอยางหนึ่ง   บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน. 
            บทวา  นครมหฺิ  เอรกจฺเฉ  ไดแก  ในนครที่มีชื่ออยางนี้.  บทวา 
โส  ปรทาร  อเสวิห   แปลวา   ขาพเจาน้ัน    ไดซองเสพภริยาของผูอ่ืน. 
            บทวา  จิร   ปกฺโก   ไดแก   ถกูไฟนรกเผา   หลายแสนป.   บทวา 
ตโต  จ  อุฏหิตฺวา  ไดแก  ออกคือจุติจากนรกน้ันแลว.   บทวา  มกฺกฏิยา 
กุจฺฉิโมกฺกม ึ  ไดแก   ถือปฏิสนธิในทองนางวานร. 
           บทวา  ยูถโป   แปลวา   จาฝูง.  บทวา  นิลฺลจฺเฉสิ   ไดแก   ตอน 
คือควักพืชคืออวัยวะสืบพันธุ   อันเปนเครื่องหมายแหงเพศผูออกเสีย.  บทวา  
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ตสฺเสต   กมมฺผล   ไดแก   นั่นเปนผลของกรรมท่ีทําไวในอดีตของขาพเจา 
นั้น.  บทวา  ยถาป   คนฺตฺวาน  ปรทาร   ไดแก  อยางท่ีขาพเจาเปนชูภริยา 
ของผูอ่ืน.  
            บทวา   ตโต   ไดแก   จากกําเนิดวานร.     บทวา   สินฺธวารฺเ 
ไดแก   ในสถานท่ีปาใหญ   แควนสินธพ.   บทวา  เอฬกิยา  แปลวา  แมแพะ. 
            บทวา   ทารเก  ปริวหิตฺวา  ไดแก   พาพวกเด็กข่ีหลังไป.   บทวา 
กิมินาวฏโฏ  ไดแก  เปนโรคถูกหนอนชอนไชในทีอ่วัยวะสืบพันธุ  ทรมาน 
กดข่ี. บทวา อกลฺโล แปลวา  ปวย  เติมคําวา อโหสิ แปลวา ไดเปนสัตวปวย. 
           บทวา   โควาณิชกสฺส   ไดแก  คนขายโคเลี้ยงชีพ. บทวา ลาขาตมฺโพ 
ไดแก   ประกอบดวยขนสีแดงเหมือนยอมดวยนํ้าครั่ง. 
            บทวา   โวฒูน  ไดแก   ลาก.   บทวา   นงฺคล   แปลวาไถ   อธิบาย 
วา ลากไถและลากเกวียน.  บทวา อนฺโธวฏฏ  ไดแเก เปนโรคตาบอด ทรมาน 
เบียดเบียน. 
            บทวา   วีถิยา ไดแก  ถนนในนคร.    บทวา  ทาสิยา  ฆเร   ชาโต 
ไดแก  เกิดในทองทาสีในเรือนเบี้ย.  อาจารยบางพวกกลาววาหญิงวรรณะทาสก็มี. 
บทวา  เนว  มหิสา  น   ปุริโส  ความวา  ขาพเจาจะเปนหญิงหรือเปนชาย 
ก็ไมใช  คือไมมีเพศ. 
            บทวา   ติสติวสฺสมฺหิ  มโต  ไดแก  เปนคนไมมีเพศ   ตายเสียเม่ือ 
อายุได ๓๐ ป.  บทวา  สากฏิกกุลมฺห ิ  ไดแก  ตระกูลชางทําเกวียน.  บทวา 
ธนิกปุริสปาตพหุลมฺหิ   ไดแก    เปนที่บุรุษเจาหน้ีทั้งหลายมารวมกัน  อัน 
เจาหน้ีเปนอันมากพากันมาทวงหนี้. 
            บทวา   อุสฺสนฺนาย  ไดแก สะสม.  บทวา  วิปุลาย ไดแก   มาก. 
บทวา  วฑฺฒิยา  ไดแก  เมื่อหนี้พอกพูน.  บทวา  โอกฑฺฒติ  ไดแก  ฉุด 
ครา.  บทวา  กุลฆรสฺมา  ไดแก  จากเรือนตระกูลที่ขาพเจาเกิด.  
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            บทวา  โอรุนฺธตสฺส   ปุตฺโต   ความวา   บุตรของนายกองเกวียน 
นั้น  ชื่อวา  คิริทาส   เกิดจิตปฏิพัทธในขาพเจา   ก็กักตัวไว  คือทําใหขาพเจา 
อยูในเรือนโดยเปนผูควรหวงแหนสําหรับตน.  
            บทวา  อนุรตฺตา  ภตฺตาร  ไดแก  คลอยตามสามี.  บทวา  ตสฺสาห 
วิทฺเทสนมกาสึ  ไดแก  วิเทสนกรรมคือทําภริยากับสามีใหเกลียดกันเปนศัตรู 
กัน  คือขาพเจาปฎิบัติโดยวิธีที่สามีขุนเคืองภริยาน้ัน. 
            บทวา  ย  ม   อปกีริตูน   คจฺฉนฺติ  ไดแก   ขอท่ีสามีทั้งหลายใน 
เรือนน้ัน ๆ สละทอดทิ้งขาพเจา  ซึ่งปรนนิบัติโดยเคารพประดุจทาสี  ไมอาลัย 
อาวรณเลิกรางไป   เปนผลท่ีหลั่งไหลมาแหงกรรมคือการเปนชูภริยาผูอ่ืน  และ 
กรรมคือการทําสามีภริยาใหเกลียดเปนศัตรูกัน    ที่ทําไวครั้งน้ัน    ของขาพเจา 
นั้น.  บทวา  ตสฺสป  อนฺโต  กโต   มยา   ความวา   ที่สุดแหงกรรมท่ีทํา 
ใหถึงความยินราย   อยางนั้นนั้นอันทารุณ   บัดนี ้  ขาพเจาผูบรรลุอรหัตมรรค 
กระทําเสร็จแลว      ทุกขอะไรนอกจากน้ีไมมีกันละ.    ก็คําท่ีมิไดจําแนกไวใน 
ระหวาง ๆ ในเรื่องนี้   มคีวามงายทั้งนั้น   เพราะมีนัยที่กลาวมาแลว. 
                              จบอรรถกถาอิสิทาสีเถรีคาถา 
                               จบอรรถกถาจัตตาฬีสนิบาต  
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                                    เถรีคาถา  มหานิบาต 
                                            สุเมธาเถรคีาถา 
        [๔๗๔]  พระสุเมธาเถรี   กลาวคาถาเหลาน้ีเปนอุทานคาถาวา 
                  ขาพเจาเปนธิดาของพระอัครมเหสีของพระเจา- 
        โกญจะ  กรุงมันตาวดี   ชื่อวา  สุเมธา   อันพระอริยะ  
        ทั้งหลายผูทําตามคําสั่งสอนทําใหเลื่อมใสแลว พระนาง 
        สุเมธามีศีล กลาวธรรมไดวิจิตร เปนพหูสูต  ถูกแนะนํา 
        ในคําส่ังสอนของพระพุทธเจา  เขาเฝาพระชนกชนนี 
        กราบทูลวา  ขอพระชนกชนนีทั้งสองพระองค    โปรด 
        ต้ังพระทัยสดับคําของลูก. 
                ลูกยินดีอยางย่ิงในพระนิพพาน   ภพถึงแมวาจะ 
        เปนทิพย   ก็ไมยั่งยืน  จะปวยกลาวไปไยถึงกามทั้งหลาย 
        ซึ่งเปนของวางเปลา  อรอยนอย  คับแคนมาก. 
               กามท้ังหลายเผ็ดรอน  เปรียบดวยงูพิษ   ที่พวก 
        คนเขลาพากันจมดักดาน  คนเขลาเหลาน้ันแออัดกันใน 
        นรก  ตองเดือดรอนเปนทุกขเปนเวลาชานาน. 
                พวกคนเขลา  ผูไมสํารวมกายวาจาใจ   ทํากรรม 
        ที่เปนบาป   พอกพูนแตบาป    ยอมเศราโศกในอบาย 
        ทุกเมื่อ.  
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                   คนเขลาเหลาน้ัน  ไมมีปญญา  ไมมีเจนนา  ถูก 
        ทุกขและสมุทัยปดไว     เมื่อไมรูอริยธรรมท่ีทานแสดง 
        ก็ไมตรสัรูอริยสัจ.  
                 ทูลกระหมอมแมเจาขา   คนเขลาเหลาใดเมื่อไม 
        รูสัจจะท้ังหลาย    ทีพ่ระพุทธเจาผูประเสริฐทรงแสดง 
        แลว  ยงัชื่นชมภพ   กระหยิม่การเกิดในหมูเทพท้ังหลาย 
        คนเขลาเหลาน้ันมีจํานวนมากกวาเพคะ. 
                 เมื่อภพไมเท่ียง    ความเกดิในหมูเทพทั้งหลายก็ 
        ไมยั่งยืน    พวกคนเขลา   ยอมไมหวาดสะดุงตอคนท่ี         
        ตองเกิดบอย  ๆ. 
                อบาย ๔  สัตวทั้งหลายยอมไดกันสะดวก  สวน 
        คติ  ๒  ไดกันลําบาก,    ในนรกของเหลาสัตวที่เขาถึง 
        อบาย  ไมมีการบวชดอกเพคะ. 
                ขอพระชนกชนนีทั้งสองพระองค     โปรดทรง 
        อนุญาตใหลูกบวชในธรรมวินัยของพระทศพลเถิด 
        เพคะ  ลูกจักขวนขวายนอย  พากเพียรเพ่ือละชาติและ 
        มรณะ. 
                จะมีประโยชนอะไร   ดวยโทษคือกายที่ไรสาระ 
        นั้น    ซึง่พวกคนเขลาชื่นชมนักหนา    ขอทรงโปรด 
        อนุญาตเถิด   ลูกจักบวชเพ่ือดับภวตัณหา  ความอยาก 
        ในภพ.  
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                  ความอุบัติของพระพุทธเจาท้ังหลาย  ลกูไดแลว 
        อขณะกเ็วนไปแลว   ขณะลูกก็ไดแลว   ลูกจะไมประ- 
        ทุษรายศีลและพรหมจรรยตลอดชีวิต.   
                พระนางสุเมธากราบทูลพระชนกชนนอียางน้ีวา 
        ลูกยังเปนคฤหัสถ   จกัไมเสวยอาหาร  จักยอมตายเพคะ 
                พระชนนีทรงเปนทุกข   ทรงกันแสง  พระชนก  
        ของพระนางสุเมธานั้น  พระอัสสุชลก็นองท่ัวท้ังพระ- 
        พักตร   ทั้งสองพระองคทรงพากเพียรเกลี้ยกลอมพระ- 
        นางสุเมธา  ซึ่งฟุบลงท่ีพ้ืนปราสาทวา 
                ลูกเอย ลุกขึ้นส ิ จะเศราโศกไปทําไม พอยกลูก 
        ใหที่กรงุวารณวดีแลวนะลูก     พระเจาอนิกรัตตะทรง 
        งามสงา  พอยกลูกถวายพระองคแลว. 
                ลูกจักเปนเอกอัครมเหสีของพระเจาอนิกรัตตะ 
        ศีล  พรหมจรรย   บรรพชา  ทําไดยากนะลูกนะ. 
                อํานาจ  ทรัพย  ความเปนใหญ  โภคะ สขุ  ใน 
        ราชสมบัติ    ทั้งลูกก็ยังเปนสาว    จงบริโภคกามเถิด. 
        ลูกจงวิวาหะเสียนะลูกนะ. 
                พระนางสุเมขากราบทูลพระชนกชนนนีั้นวา 
        อํานาจเปนตนเชนนี้   อยามีมาเลย   เพราะภพหาสาระ 
        มิได  การบวชหรือความตายเทาน้ันจักมีแกลูก    ลูกไม 
        ยอมวิวาทะแนแท. 
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                   กายอันเนาเหมือนหนอน     ไมสะอาดกลิ่นเหม็น 
        คลุงไป  นาสะพรึงกลัว  ดุจถุงหน่ึงบรรจุซากศพ   เปน 
        ดวยของไมสะอาด  ไหลออกอยูเปนนิตย  อันคนเขลา 
        ยึดถืออยู. 
                 ลกูรูจักซากศพน้ันเปนเหมือนอะไร  เปนเหมือน 
        ของปฏกิูล      ฉาบดวยเน้ือและเลือดเปนที่อยูของลูก 
        หลานหนอน    เปนอาหารของแรงกา     ทําไม  ทูล- 
        กระหมอมจึงพระราชทานกเฬวรากซากศพ แกพระ 
        ราชาพระองคนั้นเลาเพคะ. 
                 ไมชารางกายท่ีปราศจากวิญญาณ   อันหมูญาติผู 
        เกลียดทอดท้ิงไปเหมือนทอนไม  เขาก็พากันนําไปปาชา. 
                 บดิามารดาของตนยังเกลียด     ครั้นเอาซากศพ 
        นั้นไปทิ้งใหเปนอาหารสัตวอื่นในปาชาแลว   กลับมาก ็
        ตองอาบนํ้าดําเกลา   จะปวยกลาวไปไยถึงหมูชนท่ัว ๆ 
        ไปเลา. 
                 หมูชนยึดถืออยูในซากศพท่ีไมมีแกนสาร    เปน 
        รางของกระดูกและเอ็น  เปนกายอันเนา    เต็มไปดวย 
        น้ําลาย   น้ําตา   และอุจจาระ. 
                 ผูใดพึงชําแหละรางกายน้ันเอาขางในมาไวขาง- 
        นอก  กจ็ะทนกลิ่นเหม็นของรางกายน้ัน ไมได  แมแต 
        มารดาของตนก็ยังเกลียด. 
                 บณัฑิตท้ังหลาย  เลือกเฟนโดยอุบายอันแยบคาย 
        วา  ขันธ ธาตุ  อายตนะ  อันปจจัยปรุงแตงแลว  เปน  
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        ทุกข  ที่มีชาติเปนมูล   ทําไม     ลูกจึงยังจะปรารถนา 
        วิวาหะเลาเพคะ. 
                 หอก  ๓๐๐ เลม  ใหมเอี่ยม    จะพึงตกตองท่ีกาย 
        ทุกๆ วนั   ทิ่มแทงอยูถึง  ๑๐๐  ป    ยังประเสริฐกวา 
        หากวาความส้ินทุกขจะพึงมีไดดวยอาการอยางน้ี.  
                 ชนใด  รูคําส่ังสอนของพระศาสดาอยางน้ี    พึง 
        ยอมรับการท่ิมแทง  [ดังกลาว]   สังสารวัฏยอมยืดยาว 
        สําหรับ  ชนเหลาน้ันซึ่งเดือดรอนอยูร่ําไป. 
                 ในเทวดา  มนษุย  ในกําเนิดสัตวเดียรฉาน  หมู 
        อสุรกาย  เปรตดและสัตวนรก  การทํารายกันยังปรากฏ 
        อยูหาประมาณมิได. 
                 สาํหรับสัตวอยูในอบาย    ทํากําลังถูกเบียดเบียน 
        ยังมีการทํารายกันเปนอันมากในนรก     แมในเทวดา 
        ทั้งหลายก็ชวยไมได    สขุนอกจากสุขคือพระนิพพาน  
        ไมมีเลย.  
                 ชนเหลาใด    ประกอบอยูในพระธรรมวินัยของ 
        พระทศพล    ขวนขวายนอย    พากเพียรเพ่ือละชาติ 
        มรณะ  ชนเหลาน้ันก็ถึงพระนิพพาน. 
                 ทูลกระหมอมพอเพคะ   วนันี้นี่แหละลกูจักออก 
        บวช  ประโยชนอะไรดวยโภคะท้ังหลายที่ไมมีแกนสาร 
        กามท้ังหลายลูกเบื่อหนายแลว  ลกูทําใหเสมอดวยราก 
        สุนขั   ทําใหเหมือนตาลยอดดวนแลว.  
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                  พระนางสุเมธานั้น  กราบทูลพระชนกอยูอยางน้ี 
        พระเจาอนิกรัตตะ    ผูที่ไดรับพระราชทานพระนางสุ- 
        เมธานัน้ ทรงแวดลอมดวยขาราชบริพารหนุม  ก็เสด็จ 
        เขาสูวิวาหะเมื่อเวลากระชั้นชิด.  
                ภายหลัง   พระนางสุเมธาทรงทราบวา  พระเจา- 
        อนิกรัตตะเสด็จมา  จึงใชพระขรรคตัดพระเกศาอันดํา 
        สนิทท่ีรวบไว  ออนสลวย  ทรงปดปราสาท  เขาปฐม- 
        ฌาน                                                  
                พระนางสุเมธานั้น    เขาฌานอยูในปราสาทนั้น 
        พระเจาอนิกรัตตะก็เสด็จถึงพระนคร   พระนางสุเมธา 
        ทรงเจรญิอสุภสัญญาอยูในปราสาท. 
                พระนางสุเมธานั้นกําลังทรงมนสิการ    พระเจา 
        อนิกรัตตะ  ทรงแตงพระองคดวยมณีและทอง    ก็รบี 
        เสด็จขึน้ปราสาท      ทรงประคองอัญชลี      ทูลวอน 
        พระนางสุเมธาวา 
                อํานาจ   ทรัพย   ความเปนใหญ   โภคะ  สุขใน 
        ราชสมบัติ    ขอมอบถวาย    พระนองนางก็ยังสาวอยู 
        ขอเชิญบริโภคกามสมบัติ    กามสุขหาไดยากในโลก 
        นะพระนองนาง. 
                ราชสมบัติพ่ีสละใหพระนองนางแลว  ขอพระ- 
        นองนางโปรดบริโภคโภคะ     ถวายทานท้ังหลายเถิด 
        พระนองนางอยาทรงเสียพระทัยเลย    พระชนกชนนี้ 
        ของพระนองนางทรงเปนทุกข.  
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                   เพราะเหตุนั้น   พระนางสุเมธา     ผูไมตองการ 
        ดวยกามท้ังหลาย  ทรงปราศจากโมหะแลวจึงทูลพระ- 
        เจาอนิกรัตตะวาอยาทรงเพลิดเพลินกามเลย โปรดทรง 
        เห็นโทษในกามท้ังหลายเถิดเพคะ. 
                 พระเจามันธาตุราช  เจาทวีปทั้ง  ๔  ทรงเปนยอด 
        ของผูบริโภคกามทั้งหลายยังไมทันทรงอิ่ม    ก็เสด็จ 
        สวรรคตไปแลว    ความปรารถนาของพระองค   ก็ยัง 
        ไมเต็ม.  
                 เทวดาแหงฝนพึงหลั่งฝนคือรัตนะ  ๗  ลงมาโดย 
        รอบท้ัง  ๑๐  ทิศ    ความอ่ิมดวยกามท้ังหลาย      ก็ไมมี  
        นรชนท้ังหลาย  ทั้งท่ียังไมอิ่มกพ็ากันตายไป. 
                 กามท้ังหลาย  เปรียบดวยดาบและหลาว  เปรียบ 
        ดวยหัวงูเหา   เปรียบดวยคบเพลิง   ตามเผาอยู   เปรียบ 
        ดวยรางกระดูก. 
                กามท้ังหลายไมเท่ียง  ไมยัง่ยืน  มีทุกขมาก  ม ี
        พิษมาก    เปนมูลแหงทุกข   มีทุกขเปนผลเหมอืน 
        กอนเหล็กท่ีรอนโชน. 
                กามท้ังหลายเปรียบดวยผลไม    เปรียบดวยชิ้น 
        เน้ือ     เปนทุกข    กามท้ังหลายเปรียบดวยความฝน 
        หลอกลวง  เปรียบดวยของที่ยืมเขามา. 
                กามท้ังหลาย  เปรียบดวยหอกและหลาวเปนโรค 
        เปนฝ   เปนทุกข   เปนความลําบาก      เสมอืนหลุมถาน 
        เพลิง    เปนมูลแหงทุกข   เปนภยั   เปนเพชฆฆาต  [ผูฆา]  
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                 กามท้ังหลายมีทุกขมากดังกลาวมานี้   บัณฑิตทั้ง 
        หลายจึงกลาววาทําอันตราย  เชญิเสด็จกลับไปเสียเถิด 
        หมอมฉันไมพิศวาสในความมีโชคของพระองคดอก 
        เพคะ. 
                เมือ่ไฟกําลังไหมศีรษะของหมอมฉันอยู  คนอื่น 
        จะชวยอะไรหมอมฉันได  เมื่อชรามรณะติดตามอยู  ก ็
        ควรพยายามทําลายชรามรณะนัน้เสีย.  
                ขาพระองคเห็นพระชนกชนนี  และพระเจาอนิก- 
        รัตตะเสด็จยังไมทันถึงพระทวาร  ก็ประทบัน่ังท่ีพ้ืนดิน 
        ทรงพระกันแสง จึงกราบทูลดังน้ีวา  สังสารวัฏ   ยอมยืด 
        ยาวสําหรับ พวกคนเขลา  ที่รองไหบอย ๆ   เพราะบิดา 
        ตาย   พ่ีชายถูกฆา  เพราะตัวเองถูกฆา    ในสังสารวัฏ 
        ที่มีเง่ือนตนเง่ือนปลายตามไปไมรูแลว. 
                โปรดทรงระลึกถึงสังสารวัฏ      ที่ประกอบดวย 
        นาตา    น้ํานม   และน้ําเลือด   โดยความเปนสังสารวัฏ 
        ที่มีเง่ือนตนเง่ือนปลาย  ที่ตามไปไมรูแลว   โปรดทรง 
        ระลกึถึงกองกระดูกท้ังหลาย  ของเหลาสัตวที่ทองเท่ียว 
        อยู. 
                โปรดทรงระลึกถึงมหาสมุทรท้ัง  ๔  ในน้ําตา   น้ํา 
        นมและน้ําเลือด   ทีพ่ระผูมีพระภาคเจาทรงนอมนํามา 
        เปรียบเทียบ     โปรดทรงระลึกถึงกองกระดูกท้ังหลาย 
        ในกัปหน่ึงท่ีเทียบเทาภูเขาวิปุลบรรพต.  
                โปรดระลึกถึงแผนดินชมพูทวีป  ที่พระผูมีพระ- 
        ภาคเจาทรงนํามาเปรียบเทียบสังสารวัฏ  ของสัตวที่ทอง 
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        เท่ียวอยูในสังสารวัฏ  ทีม่ีเง่ือนตนเง่ือนปลายตามไปไมรู  
        แลว  แผนดินทั้งหลายทําเปนกอนขนาดเมล็ดพุทรา  ก ็
        มากไมพอกับจํานวนแมและยายทั้งหลาย. 
                โปรดทรงระลึกถึงหญา  ไม  กิ่งไม  ใบไมที่พระผู 
        มีพระภาคเจาทรงนอมนํามาเปรยีบเทียบเพราะสังสาร- 
        วัฏมีเง่ือนตนเง่ือนปลายตามไปไมรูแลว     ทอนไมทั้ง 
        หลาย  ขนาด  ๔  องคุลี  ก็มากไมเทากับจํานวนพอและ 
        ปูทั้งหลาย. 
                โปรดทรงระลึกถึงเตาตาบอด  และซองแอก  อัน 
        หมุนไปทิศบูรพา  และทิศอื่น ๆ อีกในมหาสมุทร  มา 
        สวมหัวเตาตาบอดตัวน้ัน  เปรียบเทียบในการไดอัต- 
        ภาพเปนมนุษย. 
                โปรดทรงระลึกถึงโทษคือกาย    ที่ไมมีแกนสาร 
        เปรียบดวยกอนฟองนํ้า   โปรดทรงเห็นขันธทั้งหลาย 
        ไมเท่ียง   โปรดทรงระลึกถึงนรกท้ังหลาย   ที่มีความ 
        คับแคนมาก. 
                โปรดทรงระลึกถึงสัตวทั้งหลาย   ที่พากนัทําให 
        รกปาชาในชาตินั้น  ๆ เรื่อยไป   โปรดทรงระลึกถึงภัย 
        คือจระเข    ความเหน็แกปากทอง    โปรดทรงระลึกถึง 
        อริยสัจ  ๔. 
                เมือ่อมตนิพพานมีอยู   จะตองการอะไรดวยของ 
        เผ็ดรอน  ๕  อยาง    ที่พระองคทรงด่ืมแลว    เพราะวา 
        ความยนิดีกามทุกอยาง    เผ็ดรอนกวาของเผ็ดรอน  ๕ 
        อยาง.  
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                   เมื่ออมตนิพพานมีอยู   พระองคจะทรงตองการ 
        อะไรดวยกามทั้งหลายท่ีเรารอน  เพราะความยินดีกาม 
        ทุกอยาง  อันไฟติดโพลงแลว  ใหเดือดแลว  ใหหว่ัน 
        ไหวแลว  เผาใหรอนแลว.  
                 เมื่อเนกขมัมะท่ีไมมีขาศึกมีอยู    พระองคยังจะ 
        ตองการอะไรดวยกามทั้งหลายท่ีมีขาศึกมาก      กาม 
        ทั้งหลาย   มีภัยอยูทัว่ไปคือราชภัย   อัคคีภัย    อุทกภัย 
        และอัปปยภัย  [ภัยคอืคนรวมมรดกที่ไมถูกกัน]  ชื่อวา 
        มีขาศึกมาก. 
                 เมื่อโมกขธรรมมีอยู  พระองคยังจะตองการอะไร 
        ดวยกามท้ังหลาย   ที่มีการฆาการจองจําเลา   เพราะวา 
        การฆาการจองจํามีอยูในกามท้ังหลาย    สัตวทั้งหลาย 
        ผูใครกาม   ยอมเสวยทุกขทั้งหลาย  
                 กามท้ังหลาย  เหมือนคบเพลิงท่ีลุกโพงลง   ยอม 
        ไหมคนถือท่ีไมยอมปลอย    เพราะวากามท้ังหลาย 
        เปรียบเหมือนคบเพลิง  ยอมจะไหมคนท่ีไมยอมปลอย 
        คบเพลงิ. 
                 โปรดอยาทรงละสุขอันไพบูลย   เพราะเหตุแหง 
        กามสุขเล็กนอยเลย  อยาทรงเปนดุจปลากลืนเบ็ดแลว 
        ตองเดือดรอนภายหลัง. 
                 โปรดอยาหมนุไปหมุนมาเพราะกามท้ังหลาย ดุจ 
        สุนขัถูกลามโซเลย   เพราะกามทั้งหลาย    จักทําผูนั้น 
        ใหเปนเหมือนคนจัณฑาล    หิวจัด    ไดสุนัขก็ทําให 
        พินาศได.  
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                 พระองคทรงประกอบดวยกาม  จกัเสวยทุกขอัน 
        หาประมาณมิได    และความเสียใจอยางมาก     โปรด 
        ทรงสละกามอันไมยัง่ยืนเสียเถิด.  
               เมือ่พระนิพพานท่ีไมมีความแกมีอยู    พระองค 
        ยังจะตองการอะไรดวยกามทั้งหลายท่ีมีความแกเลา 
        ชาติทั้งปวง  อันมรณะและพยาธิกํากับไวในภพทุกภพ. 
               พระนิพพานน้ีไมแก     พระนิพพานน้ีไมตาย 
        พระนพิพานน้ีเปนบทอันไมแกและไมตาย  ไมมีความ 
        เศราโศก  ไมถูกขาศึกเบียดเบียน  ไมพลาดไมนากลัว 
        ไมมีความเดือดรอน. 
               พระนิพพานน้ี  พระอริยะเปนอันมากบรรลุแลว 
        อมตนิพพานน้ี     อนัผูพยายามโดยแยบคายควรไดใน 
        วันนี้นีแ่หละ  แตผูไมพยายามหาอาจไดไม. 
                พระนางสุเมธาเมื่อไมทรงไดความยินดีในสังขาร 
        กําลังทรงเกลี้ยกลอมพระเจาอนิกรัตตะ     กท็รงโยน 
        พระเกศาลงท่ีพ้ืนดิน. 
               พระเจาอนิกรัตตะ    เสด็จลุกขึ้นประคองอัญชลี  
        ทูลวอนพระชนกของพระนางวา    ขอทรงโปรดปลอย 
        พระนางสุเมธาทรงผนวชเถิด     เพราะวาพระนางทรง 
        เห็นวิโมกขและสัจจะ 
               พระนางสุเมธานั้น   อันพระชนกชนนีทรงปลอย 
        แลว  ทรงกลัวภัยคือความโศก    ทรงผนวชแลว  เมือ่ 
        ทรงศึกษาผลอันเลิศ  ก็ทรงทําใหแจงอภิญญา  ๖.  
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                  พระนิพพานน้ัน   อัศจรรยไมเคยมี   กไ็ดมีแก 
        พระนางสุเมธาราชธิดา     พระสุเมธาเถรีไดพยากรณ 
        ปุพเพนิวาสจริต   เหมือนดังท่ีกลาวในเวลาปรินิพพาน 
        วา  
                เมือ่พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   โกนาคมนะ 
        เสด็จอบุัติในโลก     เมื่อสรางสังฆารามเสร็จใหม  ๆ 
        ขาพเจาไดเปนหญิง  ๓  คน  เปนสหายกัน  [ธนัญชานี 
        เขมา  และขาพเจา]   ไดถวายวิหารทาน. 
                ขาพระองคเกิดในเทวดา  ๑๐  ครั้ง     ๑๐๐  ครั้ง 
        ๑,๐๐๐ ครั้ง  ๑๐,๐๐๐   ครั้ง  ไมจาํเปนตองกลาวถึงการเกิด 
        ในมนุษย    ขาพเจามีฤทธิ์มากในหมูเทวดา   ไมจําตอง 
        กลาวถึงฤทธิ์ในหมูมนุษย   ขาพเจาเปนมเหสีนารีรัตน 
        ของพระเจาจักรพรรดิ   ผูมีรัตนะ  ๗  ประการ  
                การสรางอารามถวายสงฆ เปนวิหารทานครั้งน้ัน  
        เปนเหตุ  เปนแดนเกิดแหงทิพยสมบัติ  ขอนัน้เปนมูล 
        เปนการอดทนตอการเพงธรรมในพระศาสนา  เปนที่ 
        รวมบญุครั้งแรก     ขอนั้นเปนความดับทุกข    สําหรับ 
        ขาพเจาผูยินดีในธรรม. 
                ชนเหลาใด  เชือ่พระดํารัสของพระผูมพีระภาค- 
        เจา    ผูมีพระปญญาไมทราม    ชนเหลาน้ันยอมกลาว 
        อยางน้ี   ยอมเบื่อหนายในภพ  ครั้นเบื่อหนายแลว ยอม 
        คลายกาํหนัด   ดังน้ี. 
                              จบ  สุเมธาเถรีคาถา 
                                    จบ มหานิบาต  
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                                       เถรีคาถา  มหานิบาต 
                              ๑.  อรรถกถาสุเมธาเถรีคาถา 
            ในมหานิบาต  คาถาวา  มนฺตาวติยา  นคเร  เปนตน   เปนคาถา 
ของ  พระสุเมธาเถรี   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.  
            พระเถรีแมรูปนี ้    ไดบําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ 
สรางสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้น  ๆ เพ่ิมพูนสัมภารธรรม 
เครื่องปรุงแตงวิโมกขโดยเคารพ  ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาโกนาคมนะ 
ก็บังเกิดในเรือนสกุล  รูเดยีงสาแลว  กม็ีอัธยาศัยเปนอันเดียวกันกับเหลากุลธิดา 
สหายของตน   รวมกันสรางอารามใหญ    มอบถวายภิกษุสงฆซึ่งมีพระพุทธเจา 
เปนประธาน    เพราะบุญกรรมนั้น    เม่ือแตกกายทําลายขันธ  นางก็บังเกิดใน 
สวรรคชั้นดาวดึงส ณ  สวรรคชั้นนั้น    นางก็เสวยทิพยสมบัติจนตลอดอายุ   จุติ 
จากน้ันแลวก็บังเกิดในสวรรคชั้นยามา  จุติจากน้ันแลวก็บังเกิดในสวรรคชัน้ดุสิต 
จากดุสิตสวรรคก็มาสวรรคชั้นนิมมานรดี   จากสวรรคชั้นนิมมานรดีก็มาสวรรค 
ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี  นางบังเกิดในสวรรคกามพาจรท้ัง ๕  ชั้นตามลําดับดังกลาว 
มาฉะนี้    เปนมเหสีของทาวเทวราช   [เทวดาเจาสวรรคแตละชั้น]   ในสวรรค 
ชั้นนั้น ๆ   จุติจากน้ันแลว  ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ   ก็เปนธิดา 
ของเศรษฐี  ผูมีสมบัติมาก  รูเดียงสาตามลําดับแลว   ก็เลื่อมใสยิ่งในพระศาสนา 
ไดกระทําบุญกรรมอันโอฬารเฉพาะพระรัตนตรัย. 
            ในครั้งน้ัน  นางอาศัยธรรมหลอเลี้ยงชีวิต  ยินดีมั่นในกศุลธรรม  จน 
ตลอดชีวิต  จุติจากน้ัน แลวก็บังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส  ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ  
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อยูในสุคติเทาน้ัน   ในพุทธุปบาทกาลน้ี  ก็บังเกิดเปนธิดาของพระเจาโกญจะกรุง 
มันตาวดี   พระชนกชนนไีดขนานพระนามพระนางวาสุเมธา  สมัยพระนางเจริญ 
พระชันษา    ก็ทรงปรึกษาตกลงกันวา    จักถวายพระนางแตพระเจาอนิกรัตตะ 
กรุงวารณวดี    แตนับต้ังแตยังทรงเปนทาริกา   พระนางพรอมดวยราชธิดา   ที ่
มีวัยปูนเดียวกัน    และเหลาทาสี    ก็พากันเสด็จไปสํานักภิกษุณี    ฟงธรรมใน 
สํานักภิกษุณีแลว    ก็เกิดสังเวชในสังสารวัฏ    เพราะบําเพ็ญบารมีมาเปนเวลาชา  
นาน   ทรงเลือ่มใสยิ่งในพระศาสนา   เมื่อทรงเจริญพระชันษา   ก็ไดมีพระทัย 
หันกลับจากกามท้ังหลาย   ดวยเหตุนั้น    พระนางไดสดับการปรึกษาของพระ- 
ชนกชนน ี  พระประยูรญาติจึงตรัสวา   ลกูไมประสงคกิจฆราวาส    ลูกจักบวช 
เพคะ  พระชนกชนนีโปรดจะทรงประกอบพระนางไวในกิจฆราวาส  แมจะทรง 
ออนวอนโดยประการตาง ๆ       ก็ไมสามารถจะทําพระนางใหทรงยินยอมได 
พระนางทรงดําริวา       เราจะไดการบวชโดยวิธีนี้      แลวควาพระขรรค 
ตัดพระเกศาของพระองคเอง   ทรงปรารภพระเกศาเหลาน้ัน   เริ่มทรงมนสิการ 
การใสใจโดยเปนของปฏิกูล     ทรงทําอสุภนิมิตใหเกิดข้ึน    กบ็รรลุปฐมฌาน 
ณ   ที่ตรงนัน้เอง     เพราะทรงบําเพ็ญบารมีมาแลวในชาตินั้น     และเพราะ 
ทรงเคยสดับวิธีมนสิการมาในสํานักภิกษุณี.       ก็แลพระนางบรรลุปฐมฌาน 
แลว ทรงทําราชสกุลทั้งหมดท้ังอันโตชนและปรวิารชน   ต้ังตนแตพระชนกชนน ี
ผูทรงเกลี้ยกลอมไวในกิจฆราวาสดวยพระองคเอง    ใหพากันเลื่อมใสยิ่งในพระ 
ศาสนา   เสด็จออกจากพระราชมณเฑียรไปยังสํานักภิกษุณี   ทรงผนวช   ครั้น 
ทรงผนวชแลว   ก็ทรงเริม่ต้ังวิปสสนา   มีพระญาณแกกลาโดยชอบโดยแท  ไม 
นานนัก   ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔ เพราะธรรมท้ังหลายท่ีชวย 
อบรมบมวิมุตติ   ทําใหบรรลุคุณวิเศษ.  
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ดวยเหตุนั้น    ทานพระสังคีติกาจารย  จึงกลาวไวในคัมภีรอปทาน๑วา 
                  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   โกนาคมนะ 
         ทรงอบุัติในโลก     เมื่อสังฆารามสรางเสร็จใหม  ๆ 
         ขาพเจาเปนชน  ๓ คนเปนสหายกัน   ไดถวายวิหารทาน. 
                 ขาพเจาเกิดในเทวดา  ๑๐  ครั้ง   ๑๐๐  ครั้ง   ๑,๐๐๐ 
         ครั้ง  ๑๐,๐๐๐  ครั้ง   ไมตองกลาวถึงการเกิดในมนุษย   
         ขาพเจามีฤทธิ์มากในหมูเทวดา   ไมจําตองกลาวถึงใน 
         หมูมนษุย  ขาพเจาเปนพระมเหสีนารีรัตน  ของพระเจา 
         จักรพรรดิผูทรงมรีัตนะ  ๗  ประการ. 
                 ชน ๓ คน  ก็คือ    ธนัญชานี   เขมาและขาพเจา 
         เปนผูสรางสมกุศลในท่ีนี้  เปนบตุรของตระกูลท่ีมั่งค่ัง. 
                 เราชวยกันสรางพระอารามเปนอันดี ประดับดวย 
         ทัพสัมภาระครบถวน     มอบถวายแดพระสงฆมีพระ- 
         พุทธเจาเปนประมุข  พากันบันเทิงใจแลว. 
                 ขาพเจาเกิดในท่ีไร ๆ    ดวยอํานาจบุญกรรมนั้น 
         ก็เปนเลิศท้ังในเทวดา  ทั้งในมนษุย. 
                 พระพุทธเจาพระนามวา   กสัสปะโดยพระโคตร 
         ทรงเปนเผาพันธุพราหมณ    ผูมียศมาก   เปนยอดของ 
         เหลาศาสดา  ทรงอุบัติแลวในกปัน้ีนี่แล. 
                 พระเจากาสี   พระนามวากิกี  ครองราชย  ณ กรุง 
         พาราณสีราชธานี    ไดทรงเปนพระอุปฐากของพระ- 
         กัสสปพุทธเจา   ในครั้งน้ัน. 
๑.  ขุ.  ๓๓/ขอ  ๑๔๑  สุเมธาเถรีอปทาน.  
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                  ทาวเธอมีพระราชธิดา  ๗  พระองค   พระราชธิดา 
        เหลาน้ันเสวยสุข   ยินดีในการบาํรุงพระพุทธเจา   พากัน 
        ประพฤติพรหมจรรย. 
                ขาพเจาเปนสหายของพระราชธิดาเหลาน้ัน  ต้ัง 
        อยูในศีล  ถวายทานท้ังหลายดวยความเคารพ   ประพฤติ 
        วัตรถูกตองในการครองเรือน.  
                ดวยกรรมที่ทํามาดีและดวยการต้ังใจชอบ  ขาพ- 
        เจาละกายมนุษยแลว   ก็เขาถึงสวรรคชั้นดาวดึงส    จุติ 
        จากดาวดึงส   ก็เขาถึงสวรรคชั้นยามา   จากชั้นยามาก็ 
        เขาถึงชัน้ดุสิต   จากดุสิต   ก็เขาถึงสวรรคชั้นนิมมานรดี 
        จากนิมมานรดี  ก็เขาถึงสวรรคชั้นปรนิมมิตวสวัตดี. 
                ขาพเจาพรั่งพรอมดวยบุญกรรม   เกิดในภพใด ๆ 
        ก็ครองความเปนอัครมเหสี   ของพระราชาท้ังหลายใน 
        ภพน้ัน ๆ จุติจากภพน้ัน ๆ แลว  ในอัตภาพเปนมนุษย   ก ็
        ครองความเปนอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ    และ 
        ของพระเจามณฑลประเทศ. 
                ขาพเจาเสวยสมบัติในเทวดาและมนุษย   มีสขุ 
        ในภพทุกภพ  ทองเที่ยวไปในชาติเปนอันมาก. 
                นัน้เปนเหตุ  นั้นเปนแดนเกิด  นั้นเปนมลู  นั้น 
        เปนความอดทนในการเพงธรรมในพระศาสนา   นั้นเปน 
        ที่รวมบญุครั้งแรก  นั้นเปนความดับทุกขสําหรับขาพ- 
        เจาผูยินดีในธรรม.                                             
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                    กิเลสท้ังหลาย   ขาพเจาก็เผาเสียแลว  ภพท้ังหมด 
         ขาพเจาก็ถอนแลว   ขาพเจาตัดเครื่องลามดังพระยาคช- 
         สารตัดเครื่องผูกฉะนั้น  ไมมีอาสวะอยู.   
                ขาพเจามาดีแลว   ในสํานักพระพุทธเจาผูประเสริฐ 
         สุด    วชิชา  ๓  ขาพเจาก็บรรลแุลว     คําส่ังสอนของ 
         พระพุทธเจา   ขาพเจาก็ทําเสร็จแลว.  
                ปฏิสัมภิทา  ๔  วิโมกข  ๘  และอภิญญา  ๖ ขาพเจา 
         ก็ทําใหแจงแลว   คําส่ังสอนของพระพุทธเจา   ขาพเจา 
         ก็ทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
            ก็ครัน้บรรลุพระอรหัตแลว      พระสุเมธาเถรีพิจารณาทบทวน    ขอ 
ปฏิบัติประวัติความเปนมาของตน  จึงไดกลาวคาถาเหลาน้ีเปนอุทานวา 
                   ขาพเจาเปนธิดาของพระอัครมเหสีของพระเจา- 
         โกญจะกรุงมันตาวดี   ชื่อวาสุเมธา    อันพระอริยะทั้ง 
         หลายผูทําตามคําส่ังสอนทําใหเลือ่มใสแลว    พระนาง 
         สุเมธามศีล  กลาวธรรมไดวิจิตร  เปนพหูสูต    ถูกแนะ 
         นําในคําส่ังสอนของพระพุทธเจา     เขาเฝาพระชนก- 
         ชนนีแลว   กราบทลูใหทั้งสองพระองคโปรดต้ังพระทัย 
         สดับคําของตนวา 
                ลูกยินดีอยางย่ิงในพระนิพพาน    ภพถึงแมวาจะ 
         เปนทิพย    ก็ไมยั่งยืน    จะปวยกลาวไปไยถึงกามท้ัง 
         หลาย  ซึ่งเปนของวางเปลา  อรอยนอย   คับแคนมาก 
                กามท้ังหลาย  เผ็ดรอน  เปรยีบดวยงูพิษ  ที่พวก 
         คนเขลาพากันจมดักดาน   คนเขลาเหลาน้ัน   แออัดกัน 
         ในนรก  ตองเดือดรอนเปนทุกขเปนเวลาชานาน.  
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                 พวกคนเขลา  ผูไมสํารวมกายวาจาใจ  ทาํกรรม 
        ที่เปนบาป  พอกพูนแตบาป  ยอมเศราโศกในอบายทุก 
        เมื่อ. 
               คนเขลาเหลาน้ัน  ไมมีปญญา   ไมมีเจตนา  ถูก 
        ทุกขสมุทัยปดไว   เมื่อไมรูอริยธรรมที่ทานแสดง   ก็ไม 
        ตรัสรูอริยสัจ.  
               ทูลกระหมอมแมเพคะ    คนเขลาเหลาใด   เมื่อ 
        ไมรูสัจจะท้ังหลาย     ที่พระพุทธเจาผูประเสริฐทรง 
        แสดงแลว    ยังชื่นชมภพ  กระหย่ิมการเกิดในหมูเทพ 
        ทั้งหลาย  คนเขลาเหลาน้ัน    มจีํานวนมากกวาเพคะ. 
               เมือ่ภพไมเท่ียง      ความเกดิในหมูเทพทั้งหลาย 
        ก็ไมยั่งยืน   พวกคนเขลา   ยอมไมหวาดสะดุงตอคนท่ี 
        ตองเกิดบอย ๆ. 
               อบาย ๔  สัตวทั้งหลายยอมไดกันสะดวก    สวน 
        คติ  ๒ ไดกันลําบาก     ในนรกของเหลาสัตวที่เขาถึง 
        อบาย  ไมมีการบวชดอกเพคะ. 
               ขอพระชนกชนนีทั้งสองพระองค      โปรดทรง 
        อนุญาตใหลูกบวชในธรรมวินัยของพระทศพลเถิด  ลูก 
        จักขวนขวายนอย  พากเพียรเพ่ือละชาติและมรณะ. 
               จะมีประโยชนอะไรดวยโทษคือกายที่ไรสาระใน 
        ภพ    ซึง่พวกคนเขลาชื่นชมนักหนา      ขอทรงโปรด 
        อนุญาตเถิด   ลูกจักบวชเพ่ือดับภวตัณหา   ความอยาก 
        ในภพ.  
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                  ความอุบัติของพระพุทธะท้ังหลาย     ลูกไดแลว  
        อขณะกเ็วนไปแลว  ขณะลูกก็ไดแลวลูกจะไมประทุษ- 
        ราย  ศลีและพรหมจรรยตลอดชีวิต. 
                พระนางสุเมธากราบทูลพระชนกชนนอียางน้ีวา 
        ลูกยังเปนคฤหัสถ  จกัไมเสวยอาหาร  จักยอมตายเพคะ 
                พระชนนีเปนทุกขทรงกันแสง   พระชนกของ 
        พระนางสุเมธานั้น   พระอัสสุชลก็นองท่ัวท้ังพระพักตร  
        ทั้งสองพระองคทรงพากเพียรเกลี้ยกลอมพระนาง 
        สุเมธา  ซึ่งฟุบลงที่พ้ืนปราสาทวา. 
                ลูกเอยลุกขึ้นเถิด   จะเศราโศกไปทําไม   พอยก 
        ลูกใหทีก่รุงวารณวดีแลวนะ พระเจาอันกรัตตะทรงงาม 
        สงา  พอยกลูกถวายพระองคแลว. 
                ลูกจักเปนเอกอัครมเหสีของพระเจาอันกรัตตะ 
        ศีล  พรหมจรรย   บรรพชา  ทําไดยากนะลูกนะ. 
                อํานาจ  ทรัพย  ความเปนใหญ  โภคะ  สุขในราช- 
        สมบัติ  ทั้งลูกก็ยังเปนสาว  จงบรโิภคถามเถิด  ลูกจง 
        วิวาหะเสียเถิด   นะลูกนะ. 
                พระนางสุเมธากราบทูลพระชนกชนนนีั้นวา 
        อํานาจเปนตนเชนนี้  อยามมีาเลย  เพราะภพหาสาระ 
        มิได   การบวชหรือความตายเทาน้ันจักมีแกลูก  ลูกไม 
        ยอมวิวาหะแนแท. 
                 กายอันเนาเหมือนหนอน    ไมสะอาด   กลิ่นเหม็น 
        คลุงไป  นาสะพรึงกลัว   ดุจถุงหนังบรรจุซากศพ  เต็ม  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 501 

        ดวยของไมสะอาด  ไหลออกอยูเปนนิตย   อนัคนเขลา 
        ยึดถืออยู.   
                ลูกรูจักซากศพน้ันเปนเหมือนอะไร  เปนเหมือน 
        ของปฏกิูล   ฉาบดวยเน้ือและเลือด    เปนที่อยูของลูก 
        หลานหนอน    เปนอาหารของแรงกา    ทําไมทูลกระ- 
        หมอมจึงพระราชทานกเฬวระซากศพ     แกพระราชา 
        พระองคนั้นเลา. 
                ไมชา  รางกาย  ที่ปราศจากวิญญาณอันหมูญาติ 
        ผูเกลียดทอดท้ิงไปเหมือนทอนไม  เขาก็นําไปปาชา. 
                บดิามารดาของตนยังเกลียด ครั้นเอาซากศพนั้น 
        ไปท้ิงใหเปนอาหารสัตวอื่นในปาชาแลว       กลับมาก ็
        ตองอาบนํ้าดําเกลา   จะปวยกลาวไปไยถึงหมูชนท่ัว ๆ 
        ไปเลา. 
                หมูชน   ยึดถืออยูในซากศพที่ไมมีแกนสาร   เปน 
        รางของกระดูกและเอ็น  เปนกายอันเนาเต็มไปดวยนํ้า 
        น้ําตา   และอุจจาระ. 
                ผูใด   พึงชําแหละรางกายน้ัน   เอาขางในมาไว 
        ขางนอก  ก็จะทนกลิ่นเหม็นของรางกายน้ันไมได  แม 
        แตมารดาของตน  กย็ังเกลียด. 
                บณัฑิตท้ังหลาย  เลือกเฟนโดยอุบายแยบคายวา 
        ขันธ  ธาตุ  อายตนะ  อันปจจัยปรุงแตงแลวเปนทุกข 
        ที่มชีาติเปนมูล     ทาํไมลูกยังจะปรารถนาวิวาหะเลา 
        เพคะ.  
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                หอก  ๓๐๐ เลม   ใหมเอี่ยม   จะพึงตกตองท่ีกาย 
        ทุก ๆ วนั     ทิ่มแทงอยูถึง ๑๐๐  ป   ยังประเสริฐกวา 
        หากวาความส้ินทุกข  จะพึงมีไดดวยอาการอยางน้ี  
              ชนใดรูคําส่ังสอนของพระศาสดาอยางน้ี    พึง  
        ยอมรับการท่ิมแทง   [ดังกลาว]   สังสารวัฏ   ยอมยืด 
        ยาว  สําหรับชนเหลาน้ัน  ซึ่งเดือดรอนอยูร่ําไป. 
              ในเทวดา   มนษุย   ในกําเนิดสัตวเดียรฉาน   หมู 
        อสุรกาย  เปรต  และนรก   การทํารายกันยังปรากฏอยู 
        หาประมาณมิได. 
              สําหรับสัตวอยูในอบายท่ีกําลังถูกเบียดเบียน  ยังมี  
        การทํารายกันเปนอันมากในนรก      แมในเทวดาท้ัง 
        หลาย   ก็ชวยไมได    สขุนอกจากสุขคือพระนิพพาน 
        ไมมีเลย. 
              ชนเหลาใด   ประกอบอยูในธรรมวินัยของพระ- 
        ทศพล   ขวนขวายนอย   พากเพียรเพ่ือละชาติมรณะ 
        ชนเหลาน้ัน   ก็ถึงพระนิพพาน. 
              ทูลกระหยอมพอเพคะ   วันนี้นี่แหละลูกจักออก 
        บวช  ประโยชนอะไรดวยโภคะท้ังหลายที่ไมมีแกนสาร 
        กามท้ังหลายลูกเบื่อหนายแลว   ลูกทําใหเสมอดวยของ 
        ที่คายแลว   [รากสุนขั]  ใหเหมือนตาลยอดดวนแลว. 
                     พระนางสุเมธานั้น      กราบทูลพระชนกอยางน้ี 
        พระเจาอนิกรัตตะ    ผูที่ไดรับพระราชทานพระนาง- 
        สุเมธาน้ัน  ทรงแวดลอมดวยราชบริพารหนุม   ก็เสด็จ 
        เขาสูวิวาหะเมื่อเวลากระชั้นชิด.  
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                  ภายหลัง    พระนางสุเมธาทรงทราบวาพระเจา 
        อนิกรัตตะเสด็จมา  จึงใชพระขรรคตัดพระเกศาอันดํา 
        สนิทท่ีรวบไว   ออนสลวย   ทรงปดปราสาทเขาปฐม-  
        ฌาน.  
                พระนางสุเมธานั้นเขาฌานอยูในปราสาทนั้น 
        พระเจาอนิกรัตตะก็เสด็จถึงพระนคร   พระนางสุเมธา 
        ทรงเจรญิอสุภสัญญาอยูในปราสาท. 
                พระนางสุเมธานั้น      กําลงัมนสิการ     พระเจา 
        อนิกรัตตะทรงแตงพระองคดวยมณีและทอง     กร็ีบ 
        เสด็จขึน้ปราสาท    ทรงประคองอัญชลี    ทูลวอนพระ- 
        นางสุเมธาวา                                                          
                อํานาจ ทรัพย  อิสริยะ  โภคะ สุข  ในราชสมบัติ 
        ขอมอบถวาย  พระนองนางก็ยังสาวอยู  ขอเชิญบริโภค 
        กามสมบัติ  กามสุขหาไดยากในโลกนะพระนองนาง. 
                ราชสมบัติพ่ีสละใหพระนองนางแลว    ขอพระ 
        นองนางโปรดบริโภคโภคะ     ถวายทานท้ังหลายเถิด 
        พระนองนางอยาเสียพระทัยเลย     พระชนกชนนีของ 
        พระนองนางทรงเปนทุกข. 
                เพราะเหตุนั้น พระนางสุเมธา  ผูไมตองการดวย 
        กามท้ังหลายทรงปราศจากโมหะแลว      จึงทูลพระเจา 
        อนิกรัตตะวา  อยาทรงเพลิดเพลินกามเลย    โปรดทรง 
        เห็นโทษในกามท้ังหลายเถิดเพคะ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 504 

                 พระเจามันธาตุราช  เจาทวีปทั้ง  ๔  ทรงเปนยอด 
        ของผูบริโภคกามทั้งหลาย   ยังไมทันทรงอิ่ม   ก็เสด็จ 
        สวรรคตไปแลว      ความปรารถนาของขาพเจาก็ยังไม 
        เต็ม.  
               เทวดาแหงฝนพึงหลั่งรัตนะ ๗   ประการใหตกลง 
        มา   โดยรอบทั้ง  ๑๐  ทิศ    ความอิ่มดวยกามท้ังหลาย 
        ก็ไมมี   นรชนท้ังหลายท้ังท่ียังไมอิ่ม  ก็พากันตายไป. 
               กามท้ังหลาย  เปรียบดวยดาบและหลาว  เปรียบ 
        ดวยหัวงูเหา  เปรียบดวยคบเพลิง  ตามเผาอยู  เปรียบ 
        ดวยรางกระดูก. 
               กามท้ังหลาย  ไมเท่ียง  ไมยัง่ยืน   มีทุกขมาก  ม ี
        พิษมาก  เปนมูลแหงทุกข   มีทุกขเปนผล   เหมือนกอน 
        เหล็ก   ที่รอนโชน. 
               กามท้ังหลาย  เปรียบดวยผลไม  เปรียบดวยชิ้น 
        เน้ือเปนทุกข  กามทั้งหลายเปรียบดวยความฝน   หลอก 
        ลวง  เปรียบดวยของที่ขอยืมเขามา. 
               กามท้ังหลาย   เปรียบดวยหอกหลาว     เปน  
        หัวฝ   เปนทุกข     เปนความลําบาก   เสมือนหลุมถาน 
        เพลิง  เปนมูลแหงทุกข  เปนภัย  เปนเพชฌฆาต [ผูฆา] 
               กามท้ังหลาย   มีทุกขมากดังกลาวมานี้  บัณฑิต 
        ทั้งหลายจึงกลาววา  ทําอันตราย  เชิญเสด็จกลับไปเสีย 
        เถิด   หมอมฉันไมพิศวาสในความมีโชคของพระองค  
        ดอกเพคะ.  
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                  เมื่อไฟกําลังไหมศีรษะของหมอมฉันอยู  คนอื่น 
        จะชวยอะไรหมอนฉันได    เมื่อชราและมรณะติดตาม 
        อยู  ก็ควรท่ีจะพยายามทําลายชรามรณะนั้นเสีย. 
                ขาพเจา  เห็นพระชนกชนน ี  และพระเจาอนิก- 
        รัตตะเสด็จยังไมทันถึงพระทวาร     ก็ประทับน่ังท่ีพ้ืน          
        ดิน  ทรงพระกันแสง  จึงกราบทูลดังน้ีวา   สงัสารวัฏ 
        ยืดยาว   สําหรับเหลาคนเขลาที่รองไหบอย ๆ  เพราะ 
        บิดาตาย    พ่ีชายถูกฆา  เพราะตัวเองถูกฆา  ในสังสาร- 
        วัฏทีม่ีเง่ือนตนเง่ือนปลาย  ตามไปไมรูแลว. 
                โปรดทรงระลึกถึงสังสารวัฏ      ที่ประกอบดวย 
        น้ําตา  น้ํานม  และนําเลือด  โดยความเปนสังสารวัฏที่ 
        เงือนตนเง่ือนปลายตามไปไมรูแลว    โปรดทรงระลึก 
        ถึงกองกระดูกท้ังหลายของเหลาสัตวที่ทองเท่ียวอยู  
                โปรดทรงระลึกถึงมหาสมุทรท้ัง  ๔  ในน้ําตา  น้ํา 
        นม   และนําเลือด   ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงนอมนํา 
        มาเปรียบเทียบ    โปรดทรงระลึกถึงกองกระดูกในกัป 
        หน่ึง  ทีเ่ทียบเทากับภูเขาวิปุลบรรพต. 
                      โปรดทรงระลึกถึงแผนดินชมพูทวีป   ที่พระผูม ี
        พระภาคเจาทรงนํามาเปรียบเทียบสังสารวัฏ  ของสัตว  
        ที่ทองเที่ยวอยูในสังสารวัฏ     แผนดินทั้งหลายทําเปน 
        กอนขนาดเมล็ดพุทรา   ก็มากไมพอกับจํานวนแมและ 
        ยายท้ังหลาย.  
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                 โปรดทรงระลึกถึงหญา ไม  กิ่งไม ใบไม  ที่พระผู 
        มีพระภาคเจาทรงนํามาเปรียบเทียบ  เพราะสังสารวัฏม ี
        เง่ือนตนเง่ือนปลายท่ีตามไปไมรูแลว  ทอนไมทั้งหลาย 
        มีขนาด  ๔  องคุล ี  ก็มากไมเทากับจํานวนบดิาและปู 
        ทั้งหลาย.  
                โปรดทรงระลึกถึงเตาตาบอด   และชองแอก   อัน 
        หมุนไปทิศบูรพา  และทิศอื่น ๆ อีกในมหาสมุทร  มา 
        สวมหัวเตาตาบอดตัวน้ัน     เปรียบเทียบในการไดอัต- 
        ภาพเปนมนุษย. 
                โปรดทรงระลึกถึงโทษคือกาย    ที่ไมมีแกนสาร 
        เปรียบดวยกอนฟองนํ้า      โปรดเห็นขันธทั้งหลาย 
        ไมเท่ียง  โปรดทรงระลึกถึงนรกท้ังหลาย     ที่มีความ 
        คับแคนมาก. 
                โปรดทรงระลึกถึงสัตวทั้งหลาย    ที่พากนัทําให 
        รกปาชา ในชาตินั้น ๆ เรื่อยไป  โปรดทรงระลึกถึงภัย 
        คือจระเข   ความเหน็แกปากทอง    โปรดทรงระลึกถึง 
        อริยสัจ  ๔. 
                เมือ่อมตนิพพานมีอยู   จะตองการอะไรดวยของ 
        เผ็ดรอน  ๕  อยาง    ที่พระองคทรงด่ืมแลว    เพราะวา 
        ความยนิดีกามทุกอยาง     เผ็ดรอนกวาของเผ็ดรอน  ๕ 
        อยาง. 
                เมือ่อมตนิพพานมีอยู   พระองคจะตองการอะไร 
        ดวยกามท้ังหลายท่ีเรารอน  เพราะวาความยินดีกามทุก  
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        อยาง   อันไฟติดโพลงแลว    ใหเดือดแลว    ใหหว่ัน 
        ไหวแลว   เผาใหรอนแลว. 
                เมือ่เนกขัมมะที่ไมมีขาศึกมีอยู   พระองคจะทรง 
        ตองการอะไรดวยกามทั้งหลายท่ีมีขาศึกมาก      กาม 
        ทั้งหลายมีภัยท่ัวไป  คือ  โจรภัย  อัคคีภัย   อุทกภัยและ 
        อัปปยภัย    [ภัยคือคนรวมมรดกที่ไมถูกกัน ]   ชื่อวาม ี
        ขาศึกมาก.  
                เมือ่โมกขธรรมมีอยู พระองคยังจะตองการอะไร 
        ดวยกามท้ังหลาย  ซึ่งมีการฆาและการจองจําเลา เพราะ 
        วาการฆาการจองจํามีอยูในกามทั้งหลาย  สตัวทั้งหลาย 
        ผูใครกามยอมเสวยทกุขทั้งหลาย. 
                กามท้ังหลายเหมือนคบเพลงิท่ีลุกโพลง  ยอมไหม 
        คนถือที่ไมยอมปลอย    เพราะวา   กามท้ังหลายเปรียบ 
        เหมือนคบเพลิง      ยอมจะไหมคนท่ีไมยอมปลอยคบ 
        เพลิง. 
                โปรดอยาทรงละสุขอันไพบลูย    เพราะเทตุแหง 
        กามสุขอันเล็กนอยเลย    อยาทรงเปนดุจปลากลืนเบ็ด 
        แลวตองเดือดรอนกายหลัง. 
                โปรดอยาหมุนไปหมุนมาเพราะกามท้ังหลาย  ดุจ 
        สุนขัถูกลามโซเลย    เพราะวากามท้ังหลายจักทําผูนั้น 
        ใหเปนเหมือนจัณฑาล  หิวจัด  ไดสุนัขก็ทําใหพินาศได 
                พระองคทรงประกอบดวยกาม   จักเสวยทุกขอัน 
        หาประมาณมิได และความเสียใจอยางมาก   โปรดทรง 
        สละกามอันไมยั่งยืนเสียเถิด.  
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                 เมื่อพระนิพพานท่ีไมมีความแกมีอยู    พระองค 
        ยังจะตองการอะไรดวยกามทั้งหลาย    ทีม่คีวามแกเลา 
        ชาติทั้งปวง    อันมรณะและพยาธิกํากับไว     ในภพ 
        ทุกภพ. 
               พระนิพพานน้ีไมแก     พระนิพพานน้ีไมตาย 
        พระนพิพานน้ีเปนบทอันไมแกไมตาย  ไมมคีวามเศรา 
        โศก   ไมถูกขาศึกเบยีดเบียน  ไมพลาด    ไมนากลัว 
        ไมมีความเดือดรอน.  
               พระนิพพานน้ี  พระอริยะเปนอันมากบรรลุแลว 
        อมตนิพพานน้ี   อนัผูพยายามโดยแยบคาย   ควรไดใน 
        วันนี้นีแ่หละ  แตผูไมพยายามหาอาจไดไม. 
               พระนางสุเมธา    เมื่อไมทรงไดความยินดีในสัง- 
        ขาร   กาํลังทรงเกลี้ยกลอมพระเจาอนิกรัตตะ  พระนาง 
        สุเมธากท็รงเหว่ียงพระเกศาลงท่ีพ้ืนดิน. 
               พระเจาอนิกรัตตะ    เสด็จลุกขึ้นประคองอัญชลี 
        ทูลวอนพระชนกของพระนางวา    ขอทรงโปรดปลอย 
        ทรงนางสุเมธาใหทรงผนวชเถิด      พระนางทรงเห็น 
        วิโมกขและสัจจะ. 
               พระนางสุเมธานั้น  อันพระชนกชนนีทรงปลอย 
        แลว  ทรงกลัวภัยคือความโศกทรงผนวชแลว  เมื่อทรง 
        ศึกษาผลอันเลิศ  ก็ทรงทําใหแจงอภิญญา  ๖.  
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                  พระนิพพานน้ัน      อัศจรรยไมเคยมี   ก็ไดมีแก 
        พระนางสุเมธาราชธิดา  พระสุเมธาเถรี   ไดพยากรณ 
        ปุพเพนิวาสจริต      เหมือนในเวลาสุดทายคือเวลาปริ- 
        นิพพานวา  
                เมือ่พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   โกนาคมนะ         
        เสด็จอบุัติในโลก  เมื่อสรางสังฆารามเสร็จใหม ๆ ขาพเจา 
        เปนหญิง ๓  คนเปนสหายกัน  [ธนัญชานี  เขมา  และ 
        ขาพเจา   ไดถวายวิหารทาน. 
                ขาพเจาเกิดในเทวดา  ๑๐  ครั้ง   ๑๐๐ ครัน้  ๑,๐๐๐ 
        ครั้ง  ๑๐,๐๐๐  ครั้ง ไมจําตองกลาวในหมูมนษุย  ขาพเจา 
        มีฤทธ์ิมากในเทวดา   ไมจําตองกลาวในหมูมนุษย 
        ขาพเจาเปนมเหสีนารีรัตน   ของพระเจาจักรพรรดิผูมี 
        รัตนะ ๗  ประการ. 
                การสรางอารามถวายสงฆเปนวิหารทานครั้งน้ัน 
        เปนเหตุ  เปนแดนเกิดแหงทิพยสมบัติ  ขอนัน้เปนมูล 
        เปนการอดทนเพงธรรมในพระศาสนา  เปนที่รวมบุญ 
        ครั้งแรก  ขอนั้นเปนความดับทุกข   สําหรับขาพเจาผู 
        ขึ้นดีในธรรม. 
                ชนเหลาใดเธอพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา 
        ผูมีพระบัญญัติไมทราม    ชนเหลาน้ันยอมกลาวอยางน้ี 
        ยอมเบือ่หนายในภพ  ครั้นเบื่อหนายแลว   ยอมคลาย 
        กําหนัด   ดังน้ี.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  มนฺตาวติยา  นคเร  ไดแก  นครมีซึ่ง 
อยางนี้วา  มันตวดี.  บทวา  รฺโ   โกฺจสฺส   ความวา   ไดเปนราชธิดา 
เกิดในพระครรภของพระอัครมเหสีของพระราชาพระนามวาโกญจะ.    บทวา 
สุเมธา ไดแก  พระนางสุเมธาโดยพระนาม.  บทวา   ปสาทิตา   สาสนกเรหิ 
ความวา  อันพระอริยะท้ังหลาย  ผูกระทําตามคําส่ังสอนพระศาสดา  ทําใหเลื่อม 
ใสในคําส่ังสอน  คือทําใหเกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแลว.  
            บทวา  สีลวตี  ไดแก  พรั่งพรอมดวยอาจาระมารยาทและศีล.  บทวา 
จิตฺตกถา   ไดแก    ผูกลาวธรรมไดวิจิตร.    บทวา  พหุสฺสุตา   ไดแก   ผู 
ประกอบดวยการสดับพระปริยัติธรรม      ในสํานักภิกษุณีทั้งหลาย.     บทวา 
พุทฺธสาสเน   วินีตา  ไดแก ถูกแนะนํา   คือมีกายวาจาจิตสํารวมแลว  ในคํา 
สั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย   เพราะกิเลสทั้งหลายกลับไปแลว  โดยตทังค- 
ปหานตาม  โยนิโสมนสิการซ่ึงดําเนินตามพระสูตรวา  อยางนี้  ปวัตติ  ความเปน 
ไป, อยางนี้   นิวัตติ   ความกลับไป,  อยางนี้   ศีล,   อยางนี้   สมาธิ,  อยางนี้ 
ปญญา. บทวา อุภโย นิสาเมถ  ความวา  ขอพระชนกชนนีทั้งสองพระองค 
โปรดต้ังพระทัยสดับคําของลูก     ประกอบความวา    พระนางสุเมธาเขาไปเฝา 
พระชนกชนนีแลวตรัส. 
            บทวา  ยทิป  ทิพฺพ     ความวา   ข้ึนชื่อวาภพ  แมเนื่องดวยเทวโลก 
หมดสิ้นลวนไมยั่งยืน    ไมเที่ยง    เปนทุกข   มีความแปรปวนไปเปนธรรมดา. 
บทวา   กิมงฺค  ปน  ตุจฺฉา  กามา    ความวา    จะปวยกลาวไปไยถึงกามท้ัง 
หลายที่เปนของมนุษย   กามเหลาน้ันแมทุกอยาง    ชื่อวาวางเปลา    เพราะไม 
เปนแกนสาร   ชื่อวามีรสอรอยนอย   เหมือนหยาดน้ําท่ีคมมีด  ชื่อวามีความดับ 
แคนมาก  เพราะมีทุกขอยางไพศาลท้ังปจจุบันทั้งอนาคต.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 511 

            บทวา  กฏกา  ไดแก  ไมนาปรารถนา   กามท้ังหลายชื่อวา   เปรียบ 
ดวยงูพิษ   เพราะอรรถวามีภัยเฉพาะหนา.  บทวา   มุจฺฉิตา    แปลวา   หมก 
มุนแลว.    บทวา   สมปฺปตา  ไดแก   คิดแนน  ฟุงไป   อธิบายวา   เกิดข้ึน 
แลว   โดยประการท้ังปวงดวยกรรมของตน.   บทวา   หฺนฺเต  ไดแก   ถกู 
เบียดเบียน.   บทวา   วินปิาเต   ไดแก   ในอบาย.   
            บทวา  อเจตนา ไดแก  ชื่อวา ไมมีใจ  เพราะไมมีเจตนาทําประโยชน 
เกื้อกูลสําหรับตน.   บทวา    ทุกฺขสมทุโย  รุทฺธา    ไดแก    ถูกปดแลวใน 
สังสารวัฏท่ีมีตัณหาเปนนิมิต.   บทวา   เทเสนฺเต  ไดแก   ธรรมอริยสัจ ๔ ที่ 
ทานแสดงอยู.   บทวา   อชานนฺตา  ไดแก  ไมรูความ.   บทวา  น  พุชฺฌเร 
อริยสจฺจานิ  ไดแก   ไมตรัสรูอริยสัจ   มีทุกขเปนตน. 
           ดวยบทวา อมฺม พระนางสุเมธาตรัสเรียกพระชนนีเปนสําคัญ.  บทวา 
เต  พหุตรา  อชานนฺตา  ประกอบความวา   ชนเหลาใดเม่ือไมรูสัจจะที่พระ- 
พุทธเจาผูประเสริฐทรงแสดงแลว   ยอมชื่นชมภพ   กระหยิ่มความเกิดในเทวดา 
ทั้งหลาย   ชนเหลาน้ันนั่นแหละมีจํานวนมากกวาในโลกนี.้ 
            บทวา  ภวคเต  อนิจฺจมฺหิ  ความวา   เมื่อภพทุกภพไมเที่ยง  ความ 
เกิดในเทวโลกท้ังหลายก็ไมเที่ยง  เมื่อเปนดังน้ัน  คนเขลาทั้งหลายก็ยังไมหวาด 
ไมสะดุงไมสลดใจ.  บทวา  ปุนปฺปุน  ชายิตพฺพสฺส   ไดแก   ผูเกิดในภพ 
ตอๆ ไป. 
            บทวา  จตฺตาโร  วนิิปาตา  ไดแก   คติที่ชื่อวาวินิบาต   เพราะกอ 
ต้ังสภาพท้ัง ๔ ไดงาย    คือนรก    กําเนิดเดียรฉาน    เปรตวิสยั    กําเนิดอสูร 
สวนคติ ๒   ที่เขาใจกันวา   การเกิดในมนุษยและเทวดา    สัตวไดมาทุลักทุเล 
คือยากลําบาก    เพราะบุญกรรมเปนของท่ีสัตวทําไดยาก.     บทวา    นริเยสุ 
ไดแก   อบายที่เวนขาดจากสุข.  
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            บทวา  อปฺโปสฺสุกฺกา   ไดแก   ไมมีความขวนขวายในกิจอยางอ่ืน. 
บทวา  ฆฏิสสฺ   ประกอบความวา   ประโยชนอะไรดวยโทษ   คือกายท่ีไมมี 
แกนสารในภพ   ซึ่งสัตวชื่นชมกันนักหนา   ลกูจักพยายาม   จักประกอบเนือง ๆ 
ซึ่งภาวนา.  
            บทวา  ภวตณฺหาย   นิโรธา   ไดแก    เพราะเหตุดับ   คือเพ่ือดับ 
ตัณหาที่ไปในภพ  [ภวตัณหา]. 
            ประกอบความวา    ความเกิดข้ึนแหงพระพุทธะทั้งหลาย    ลูกไดแลว 
อขณะ ๘ อยางมีการเกิดในนรกเปนตน    ก็เวนไปแลว   ขณะที่ ๙   ชื่อวาขณะ 
ลูกก็ไดแลว.   บทวา  สีลานิ   ไดแก   ปาริสุทธิศีล  ๔.   บทวา   พฺรหฺมจริย 
ไดแก   ศาสนพรหมจรรย.  บทวา   น  ทูเสยฺย  ไดแก  ไมทําใหกําเริบ. 
            บทวา  น  ตาว  อาหาร  อาหริสฺส   คหฏา  ประกอบความวา 
พระนางสุเมธากราบทูลพระชนกชนนีอยางนี้วา   กอนอ่ืน   ลูกเปนคฤหัสถก็จัก 
ไมแตะตองอาหาร   ถาลกูไมไดบวช   ก็จักผอมตายอยางเดียวเพคะ. 
            บทวา  อสฺสา  ไดแกพระนางสุเมธา.  บทวา  สพพฺโส  สมภิหโต 
แปลวา   ทั่วพระพักตรนองดวยพระอัสสุชล.   บทวา   ฆเฏนฺติ   สฺาเปตุ 
ความวา  พระชนกชนนี   ทรงพากเพียรพยายามที่จะใหพระนางสุเมธา   ซึ่งฟุบ 
ลงที่พ้ืนดิน ณ พ้ืนปราสาท.  ยินยอมเปนคฤหัสถ. บาลีวา ฆเฏนฺติ วายมนฺติ 
ก็มี   ความก็อยางนี้เหมือนกัน. 
            บทวา  กึ  โสจิเตน   ไดแก    ประโยชนอะไรดวยความเศราโศกวา 
เราไมไดบวช.   บทวา   ทินฺนาสิ  วารณวติมฺหิ   แปลวา  [ลกู]   พอไดถวาย 
ไวที่วารณวดีนครแลว   พระเจาโกญจะตรัสวา   พอไดถวายแลว     แลวตรัสอีก 
วา ลูกพอ  ถวายแลว  ก็เพ่ือทรงแสดงอยางหนักแนนวา  ทรงมอบถวายพระเจา 
อนิกรัตตะแลว.   
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            บทวา  รชฺเช  อาณา   ความวา   ลูกก็ยอมจะใชอํานาจในราชสมบัติ 
พระเจาอนิกรัตตะได.   บทวา   ธนมิสสฺริย  ไดแก   พระราชทรพัยและความ 
เปนใหญ ในราชตระกูลนี ้   และในราชตระกูลพระราชสวามี.   บทวา  โภคา 
สุขา  อติวิย   อิฏา  โภคา   ไดแก    สิง่น้ีทั้งหมดปรากฏตกอยูในพระหัตถ 
ของลุกแลว.   บทวา   ทหริกาสิ  ไดแก   ลูกกย็ังเปนสาว   เพราะฉะนั้น    ขอ 
ลูกจงบริโภคกามสมบัติเถิด.   ประกอบความวา   ลูกเอย   ดวยเหตุนั้น      พอจึง 
ขอรองลูกนะลูกนะ.  
            บทวา  เน   ไดแกพระชนกชนนี.   บทวา  ม   เอทิสิกานิ  ความวา 
อํานาจเปนตนในราชสมบัติเห็นปานน้ี   จงอยามีมาเลย    ถาจะถามวาเพราะเหตุ 
ไร   พระนางสุเมธาจึงตรัสวา   ภพไมมีแกนสาร.  
            บทวา  กิมิว   แปลวา.  เหมือนหนอน.    บทวา   ปูติกาย   ไดแก 
ซากศพท่ีเนานี้.   บทวา    สวนคนฺธ   ไดแก    ที่กลิน่เหม็นคลุงไป     บทวา 
ภยานก   ไดแก  นํามาซึ่งภัย  สําหรับเหลาคนเขลาท่ียังไมปราศจากราคะ   บทวา 
กุณป   อภิสวิเสยฺย  ภสฺต  ไดแก   ถุงหนังท่ีเต็มดวยซากศพ    เต็มดวยของ 
ไมสะอาด  ไหลออกมิใชคราวเดียว   คือเต็มดวยของไมสะอาดมีประการตาง ๆ 
ไหลออกอยูตลอดกาลเปนนิตย   อันบุคคลยึดถือวา  นี้ของเรา.  
            ลูกรูจักซากศพน้ันเหมือนหนอน.  บทวา วิกูลก  ไดแก  ปฏิกูลเหลอื 
เกิน   อันชิ้นเนื้อท่ีไมสะอาดและเลือดฉาบไว   เปนที่อยูของหมูหนอนหลายหมู 
เปนเหยื่อของฝูงแรงกา.  บาลีวา   กิมกิุลาลสกุณภติต   ก็มี. ความวา   เปน 
เหยื่อของหมูหนอนและฝูกนกนอกนั้น.  พระนางสุเมธาทรงแสดงวา ลูกยืนหยัด 
รูจักซากศพน้ัน   บัดนี้    ทูลกระหมอมพระราชทานลูกนั้นแกพระเจาอนิกรัตตะ 
นั้น    โดยทรงขอรองทําไม   คือเพราะเหตุชื่อไร   ประกอบความวา  ก็การพระ 
ราชทานลูกน้ันแกพระเจาอนิกรัตตะนั้น       เหมือนอะไร    คือเปนเหมือนอะไร  
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            บทวา  นิพฺพุยฺหติ  สุสาน  อจิร  กาโย  อเปตวิฺาโณ ความวา 
ไมนานนัก     กายน้ีปราศจากวิญญาณแลว   เขาก็จะชวยกันยกผูนําไปยังปาชา. 
บทวา  ฉุฑฺโฑ    แปลวา   ทิ้งแลว.   บทวา   กลิงฺคร  วิย   ไดแก   เสมือน 
ชิ้นไมที่ไรประโยชน.  บทวา  ชิคุจฺฉมาเนหิ  าตีหิ  แปลวา   แมอันคนที่ 
เปนญาติผูเกลียดอยู.  
            บทวา  ฉุทฺธูน  น  สุสาเน ไดแก ทิ้งศากศพน้ันไวในปาชา.  บทวา 
ปรภตฺต ไดแก เปนอาหารของเหลาสัตวอ่ืนมีสุนัขบานและสุนัขจ้ิงจอกเปนตน 
บทวา   นฺหายนฺติ   ชิคุจฺฉนฺตา   ความวา  บิดามารดาเกลียดโดยเหตุเพียงวา 
มาตามหลังซากศพนั้นกลับมาบาน   ก็ตองลงอาบนํ้าดําเกลา    ไมตองกลาวถึงผู 
ที่ถูกตองซากศพดอก.   บทวา   นิยกา  มาตาปตโร  ไดแก  แมแตบิดามารดา 
ของตนเอง.    บทวา    ก ึ ปน  สาธารณา  ชนตา  ไดแก  จะตองกลาวอะไร 
เลาวา   ชุมชนนอกน้ีก็เกลียด. 
            บทวา  อชฺโฌสิตา ไดแก ยึดมัน่ดวยอํานาจตัณหา.   บทวา อสาเร 
ไดแก   ที่เวนจากสาระ   มีความเที่ยงเปนสาระเปนตน. 
            บทวา   วินิพฺภุชิตฺวา   ไดแก   ทําการแยกวิญญาณออกไป.   บทวา 
คนฺธสฺส  อสหมานา   ไดแก    ทนกลิน่ของกายน้ันไมได.   บทวา  สกาป 
มาตา    ไดแก    แมแตมารดาของตนก็เกลียด      เพราะตองทะนุถนอมอยางดี 
โดยความเปนของปฏิกูล   เพราะแยกสวนท้ังหลายออกไป. 
            บทวา   ขนฺธธาตุอายตน    ความวา   ขันธ    ธาตุ    และอายตนะ 
อยางนี้   คือ   ปญจขันธเหลาน้ัน   มรีปูขันธเปนตน   ธาตุ ๑๘ เหลาน้ี    มีจักขุ 
ธาตุเปนตน  อายตนะ ๑๒ มี จักขายตนะเปนตน    ธรรมชาติที่เปนรูปและมิใช 
รูป  ดังกลาวมานี้ทั้งหมด   ชื่อวาสังขตะ    เพราะปจจัยทั้งหลายประชุมรวมกัน 
สรางข้ึน   ธรรมชาตินี้นัน้  ที่เปนไปอยูในภพน้ัน    ชื่อวาเปนทุกข   ทีช่ื่อวามี  
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ชาติเปนมูล    เพราะมีชาติเปนปจจัย    ลูกใครครวญครุนคิดโดยอุบายแยบคาย 
ดังกลาวมานี้    ทําไม    คือเพราะเหตุไร    จึงจักปรารถนาวิวาหะท่ีทรงขอรอง 
เลือกใหของทูลกระหมอมเลาเพคะ.  
            พระชนกชนนีตรสัคําใดไววา  ศีล   พรหมจรรย   บรรพชา   ทํากัน 
ไดยาก    เมื่อจะทรงโตตอบคําน้ัน    พระนางสุเมธาจึงตรัสวา    ทิวเส  ทิวเส 
เปนตน.  บรรดาบทเหลานั้น  บทวา  ทิวเส  ทิวเส ติสตฺติสตานิ  นวนวา 
ปเตยฺยุ  กายมฺหิ   ความวา  หอก  ๓๐๐ เลม   ใหมเอ่ียม    เพราะลับทานํ้ามัน 
ในขณะนั้นน่ันเอง   พึงตกตองไปที่รางกายทุก ๆ วัน.   บทวา   วสฺสสตมฺป 
จ  ฆาโต  เสยฺโย    ความวา    ความทิ่มแทงดวยหอก    ตามท่ีกลาวแลว   ตก 
ตองอยูทั้ง  ๑๐๐  ป   ไมวางเลย    ยังประเสริฐกวา.    บทวา    ทกฺุขสฺส  เจว 
ขโย    ความวา    ถาวา   ความหมดส้ินไปแหงทุกขในวัฏฏะ    จะพึงมีไดดวย 
อาการอยางนี้ไซร  อธิบายวา   ควรอดกลั้นทุกขทีเ่ปนไปใหญหลวงอยางนี้แลว 
ทําความอุตสาหะเพ่ือบรรลุพระนิพพาน. 
            บทวา   อชฺฌุปคจเฺฉ  แปลวา   พึงยอมรับ.   บทวา  เอว   แปลวา 
โดยนัยที่กลาวมาแลว.   ทานอธิบายไวดังน้ีวา    บคุคลใดรูพระดํารัสของพระ- 
ศาสดา      ทีแ่สดงถึงสังสารวัฏอันมีเง่ือนตนเง่ือนปลายตามไปไมรูแลว     และ 
ทุกขในวัฏฏะที่นับไมได     ยืนหยัดอยู    พึงยอมรับทุกขเพราะการทิ่มแทงดวย 
หอก   ตามท่ีกลาวแลว    ถาหากวาทุกขในวัฏฏะจะพึงหมดส้ินไปไดดวยวิธีนั้น. 
ดวยเหตุนั้น  พระนางสุเมธาจึงตรัสวา   สังสารวัฏยืดยาว    สําหรับชนเหลาน้ัน 
ซึ่งเดือดรอนอยูร่ําไป   อธิบายวา   สําหรับชนที่ถกูชาติชราพยาธิมรณะเปนตน 
เบียดเบียนอยูซ้ําแลวซํ้าอีก. 
            บทวา   อสุรกาเย  ไดแก หมูเปรตและอสูรมีกาลกัญชกิเปรตเปนตน. 
บทวา   ฆาตา ไดแก   การทําราย   การเบียดเบียนกายและจิต.  
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            บทวา  พหู  ไดแก การทํารายมากมาย   ที่เขาใหเปนไปโดยการลงโทษ 
มีจองจํา ๕ ประการเปนตน.      บทวา   วินิปาตคตสฺส     ไดแก   ผูเขาถึง 
วินิบาต     กลาวคืออบายที่เหลือจากที่กลาวแลว.    บทวา   ปฬิยมานสฺส 
ไดแก   ถูกเบียดเบียนดวยการเขนฆาเปนตน     ในอัตภาพที่เปนสัตวเดียรฉาน 
เปนตน.  บทวา  เทเวสุป   อตฺตาณ    ความวา   แมในอัตภาพที่เปนเทวดา 
ก็ชวยไมได  เพราะมีทุกขมีความคับแคน  ดวยความเรารอนดวยราคะเปนตน.  
บทวา  นินฺพานสุขา  ปร  นตฺถิ    ความวา    ธรรมดาสุขอ่ืนคืออยางอ่ืนที่ 
ยอดเยี่ยมกวาสุขในพระนิพพานไมมี    เพราะโลกิยสุขมีความแปรปรวนเปนตัว 
ปรุงมีทุกขเปนตัวสภาพ.   ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา นิพฺพาน 
ปรม  สุข  พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่งดังน้ี. 
            บทวา   ปตฺตา  เต  นิพฺพาน    ความวา  ชนเหลาน้ันชื่อวาบรรล ุ
พระนิพพานเลย  อีกนัยหนึ่ง ชนเหลาน้ันนั่นแหละ  บรรลุพระนิพพาน.  บทวา 
เย   ยุตฺตา  ทสพลสฺส   ปาวจเน   ความวา    ชนเหลาใดขวนขวายในคําส่ัง 
สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา. 
            บทวา   นิพฺพินฺนา   แปลวา   เบื่อหนาย.   บทวา  เม แปลวา อันลูก 
[เรา].  บทวา   วนฺตสมา  ไดแก   เสมือนรากสุนัข.   บทวา   ตาลวตฺถุกตา 
แปลวา   กระทําใหเปนเสมือนท่ีต้ังแหงตนตาล. 
            บทวา   อถ   แปลวา ภายหลัง   พระนางสุเมธากําลังทรงทําพระชนก 
ชนนีใหทรงทราบอัธยาศัยของพระองคอยู   ก็ทรงสดับวา    พระเจาอนิกรัตตะ 
เสด็จมาถึงแลว.  บทวา อสิตนิจิตมุทุเก  ไดแก  ชื่อวาคําสนิทเพราะมีสีเหมือน 
ดอกอินทนิลและแมลงภู     ชื่อวารวบไว   เพราะทําใหเปนกอนไว  ชื่อวาออน 
สลวยเพราะมีสัมผัสนุมดังปุยง้ิว.  บทวา  เกเส   ขคฺเคน   ฉินฺทยิ ไดแก  ทรง 
เอามีดที่ลับคมตัดพระเกศาของพระองค.   บทวา  ปาสาท  ปทหตฺิวา  ไดแก  
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ทรงปดหองอันมีสิริ  บนปราสาทท่ีประทับอยูของพระองค  อธิบายวา ทรงปด 
พระทวารของหองน้ัน.  บทวา ปมชฺฌาน  สมาปชฺชิ  ความวาทรงวางพระ- 
เกศาของพระองคที่ทรงเอาพระขรรคตัดไวเบื้องพระพักตร     ทรงดําเนินการ 
มนสิการความเปนของปฏิกูลในพระเกศาน้ัน  ทรงเขาปฐมฌานท่ีเกิดข้ึนในนิมิต 
ตามท่ีปรากฏอยู   ใหถึงความชํานาญ.  
            อธิบายวา   พระนางสุเมธาน้ันทรงเขาฌานอยูในปราสาทน้ัน.    บทวา 
อนิจฺจสฺ  สุภาเวติ  ความวา ทรงออกจากฌานแลวทรงเริ่มวิปสสนาทําฌาน 
ใหเปนบาท   ทรงเจริญดวยดีซึ่งอนิจจานุปสสนา  โดยนัยเปนตนวา รูปอยางใด 
อยางหน่ึง. ดวยอนิจจสัญญาศัพทในคําวา  อนิจฺจสฺ  ภาเวติ  นี้  พึงทราบ 
วา   เปนอันทานถือเอาทุกขสัญญาเปนตนดวย. 
            บทวา  มณิกนกภสูิตงฺโค ไดแก ประดับพระองคดวยเครื่องอลังการ 
คือพวงมาลัยทอง  ที่วิจิตรดวยแกวมณี. 
            คําวา  รชฺเช  อาณา เปนตน  เปนคําแสดงอาการท่ีทรงวอนขอ. บรรดา 
บทเหลาน้ัน    บทวา   อาณา ไดแก ความเปนอธิบดี.   บทวา อสิฺสริย ไดแก 
ยศคือสมบัติความเจริญ.   บทวา  โภคา  สขุา  ไดแก  เครื่องอุปโภคท่ีเปนกาม 
อันนาปรารถนา  นาพอใจ.   บทวา  ทหริกาสิ  ไดแก  พระนองนางก็เปนสาว 
รุนแลว. 
            บทวา  นิสฺสฏ  เต  รชฺช    ความวา ราชกิจหมดทั้ง ๓ โยชนของพ่ี 
สละถวายพระนองนางแลว   ขอพระนองนางโปรดทรงปฏิบัติราชกิจน้ัน  บริโภค 
โภคะท้ังหลายเถิด  ขออยาทรงเสียพระทัยวา   พระราชาพระองคนี้เชิญชวนเรา 
ดวยกามท้ังหลายเลย.   บทวา  เทหิ  ทานานิ  ความวา โปรดทรงดําเนินการ 
ถวายทานเปนอันมากในสมณพราหมณทั้งหลายตามชอบพระทัยเถิด   พระชนก 
ชนนีของพระนองนาง  ทรงเปนทุกข  ทรงโทมนัส   ทรงสดับความประสงคใน  
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การทรงผนวชของพระนองนางแลว     เพราะฉะนั้นขอพระนองนาง  โปรดทรง 
บริโภคกาม  ทรงบํารุงพระชนกชนนี  เปลื้องจิตพระชนกชนนีเสียจากทุกขเถิด 
บัณฑิตพึงทราบการประกอบความของบทในขอนี้ดังกลาวมาฉะน้ี.     
            บทวา   มา   กาเม   อภินนฺทิ  ไดแก   อยาทรงเพลิดเพลินวัตถุกาม 
และกิเลสกาม   โปรดทรงดูอาทีนพโทษในกามเหลาน้ัน   โปรดสํารวจดวยญาณ- 
จักษุ   ตามแนวถอยคําของหมอมฉันดวยเถิด.  
            บทวา   จาตุทฺทีโป  ไดแก เปนเจาแหงทวีปทั้ง ๔ มีชมพูทวีปเปนตน. 
บทวา   มนฺธาตา  ไดแก พระราชามีพระนามอยางน้ี   ทรงเปนเลิศคือเปนยอด 
ของผูบริโภคกามทั้งหลาย   ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาราหูเปน 
ยอดของผูมีอัตภาพทั้งหลาย   พระเจามันธาตุราชทรงเปนยอดของผูบริโภคกาม 
ทั้งหลาย.  บทวา  อติตฺโต   กาลงฺกโต   ความวา  ทรงเปนพระเจาจักรพรรดิ 
๘๔,๐๐๐  ป   โดยทรงเปนพระกุมารเลน  ๘๔,๐๐๐  ป   เปนอุปราช ๘๔,๐๐๐  ป 
เสวยโภคสมบัติเสมือนโภคสมบัติในเทวโลก       ทั้งเสวยสวรรคสมบัติในภพ 
ดาวดึงส  ตลอดกาลเทาอายุของทาวสักกะ ๓๖ พระองค  ไมทันทรงอิ่มดวยกาม 
ทั้งหลายก็เสด็จสวรรคต   ทั้งท่ีความปรารถนาของพระองคก็ยังไมเต็ม  คือความ 
หวังในกามท้ังหลายของพระเจามันธาตุราช   ยังไมบริบูรณ. 
            บทวา   สตฺต   รตนานิ  วเสยฺย   ความวา   แมผิวาเทพแหงฝนพึง 
หลั่งรัตนะทั้ง ๗ ลงมา  ตามความชอบใจเต็ม  ๑๐ ทศิโดยรอบ คือรอบๆ  บุรษุ 
เมื่อเปนเชนน้ัน   ก็ไมอ่ิมกามท้ังหลายเหมือนพระเจามันธาตุราช นรชนท้ังหลาย 
ทั้งท่ียังไมอ่ิมก็พากันตายไป  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส  น  กหา- 
ปณวสฺเสน  ติตฺติ   กเมสุ  วิชฺชติ  ถึงฝนจะตกลงมาเปนกหาปณะ  ความ 
อ่ิมในกามทั้งหลายก็ไมมี.  
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            กามทั้งหลายเปรียบดวยดาบและหลาว   เพราะอรรถวาคอยตัด  เปรียบ 
ดวยหัวงู  เพราะอรรถวามีภัยเฉพาะหนา  เปรียบดวยคบเพลิง  คือคบเพลิงหญา 
เพราะอรรถวาเผา   ดวยเหตุนั้น     พระสุเมธาเถรีจึงกลาว   อนุทหนฺติ   ยอม 
เผาผลาญ   เปรียบดวยรางกระดูก   เพราะอรรถวามีรสอรอยนอย. 
            บทวา   มหาวิสา  ไดแก เสมือนของมีพิษมาก  มีพิษรายกาจเปนตน. 
บทวา  อฆมลูา  ไดแก เปนมูลเปนเหตุแหงความลําบาก คือทุกข   ดวยเหตุนั้น 
พระสุเมธาเถรีจึงกลาววา  ทุขปฺผลา   มีทุกขเปนผล.  
            เปรียบดวยผลไม  เพราะอรรถวาหักรานความงอกของอวัยวะนอยใหญ 
ของตนไม  เปรียบดวยชิน้เนื้อเพราะอรรถวาเปนของสาธารณะมาก  เปรียบดวย 
ความฝน     เพราะอรรถวาปรากฏข้ึนมานิดหนอย     เพราะลวงเหมือนมายา 
[พยับแดดหรือเลนกล]    ดวยเหตุนั้น    พระสุเมธาเถรีจึงกลาววา  วฺจนียา 
อธิบายวาหลอกลวง.    บทวา   ยาจิตกูปมา  ไดแก เสมือนส่ิงของท่ียืมเขามา 
เพราะอรรถวา  เปนของชั่วคราว. 
            เปรียบดวยหอกและหลาว  เพราะอรรถวา  ทิ่มแทง.  ชือ่วาโรค  เพราะ 
อรรถวาเสียดแทง      เพราะเปนทุกขไดงาย.   ชื่อวา  ฝ  เพราะเปนที่ไหลออก 
แหงของไมสะอาดคือกิเลส    ชื่อวา  อฆะ  ลําบาก    เพราะอรรถวาใหเกิดทุกข 
ชื่อวา   นิฆะ ยุงยาก  เพราะใหถึงตายได.  เสมือนหลุมถานเพลิง   เพราะอรรถ 
วา  ทําใหรอนขนานใหญ.   ภัยชื่อวาวธะผูฆา   ประกอบความวา  กามท้ังหลาย 
เพราะเปนเหตุแหงภัย   และเพราะมากดวยผูฆา. 
            บทวา   อกขฺาตา อนฺตรายิกา ไดแก อันบัณฑิตมีพระพุทธเจาเปนตน 
ผูมีจักษุ     ตรัสไววา     ทาํอันตรายแกการถึงทางไปสวรรค    และทางไปพระ- 
นิพพาน     พระนางสุเมธาทรงปลอยพระเจาอนิกรัตตะพรอมทั้งบริษัทไปดวย 
พระเสาวนียวา  คจฺฉถ   โปรดเสด็จกลับไปเสียเถิดเพคะ.  
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            บทวา  กึ   มม  ปโร  กริสฺสติ  ความวา  เมื่อศีรษะคือกลางกระ- 
หมอมของตัวเอง   ถูกไฟ ๑๑ กองเผาอยู   ผูอ่ืนใครเลาจักทําประโยชนอะไรแก 
หมอมฉันไดดวยเหตุนั้น     พระสุเมธาเถรีจึงกลาววา   เมื่อชราและมรณะติดตาม 
อยู   บุคคลควรพากเพียรพยายามกําจัดคือเพิกถอนชราและมรณะนั้น     ซึ่งเปน 
ประดุจไฟเผาบนศีรษะเสีย.  
            บทวา  ทีโฆ  พาลาน  สสาโร   ความวา  สงสารกลาวคือความเปน 
ไปตามลําดับของขันธอายตนะเปนตนที่เปนตัววัฏฏะ  คือกิเลสกรรมและวิบาก ยืด 
ยาว   แมแตพระพุทธญาณก็กําหนดไมได    สําหรบัเหลาคนเขลาเหมือนคนตา 
บอด   ผูไมกาํหนดรูวัตถุ [คืออวิชชา ๘ ประการ]   จริงอยู   เง่ือนตนของการ 
ผูกติดไวกับภพยอมไมปรากฏ    เพราะกําหนดอวิชชาตัณหาไมได    เหตุตัดยัง 
ไมขาดอยางใด แมเง่ือนปลายก็ไมปรากฏอยางน้ัน. บทวา ปุนปฺปุน  จ  โรทต 
ความวา  ผูรองไหรองแลวรองอีกโดยความโศกเศรา.   พระนางสุเมธาทรงช้ีแจง 
ความท่ีอวิชชาตัณหายังตัดไมขาด  ดวยบทน้ี. 
            บทวา   อสฺส ุ  ถฺ  รุธริ    ความวา   น้ําตาอันใดของเหลาสัตวที่ 
ความพินาศของญาติเปนตนกระทบแลวรองไหอยู   น้ํานมอันใด    ที่เหลาสัตว 
ดื่มจากนมของมารดาเวลาเปนทารก     และน้ําเลือดอันใดของเหลาสัตว  ที่ถูก 
ปจจามิตรทําราย,   ขอพระองคโปรดระลึกถึงสงสารเพราะมีเง่ือนตนเง่ือนปลาย 
ตามไปไมรูแลว     คือการเวียนวายเที่ยวไปเที่ยวมาของเหลาสัตวผูทองเที่ยวไป 
โดยกาลอันยดืยาวนานน้ี เพราะสงสารมีเง่ือนตนเง่ือนปลายตามไปไมรูแลว  คือ 
เพราะสงสารมีเง่ือนงําท่ีตามไปก็รูไมได  ก็รูแจงไมไดดวยญาณ  โปรดทรงระลึก 
ถึงนํ้าตา  น้ํานมและน้ําเลือดอันนั้นวามีมากเทาไร   โปรดระลกึนึกถึง   อธิบาย 
วา  ทบทวนถึงการส่ังสมแหงกระดูกท้ังหลาย.  
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            บัดนี ้ เพ่ือจะแสดงถึงอาทีนพโทษมีมากดวยขออุปมา   พระสุเมธาเถร ี
จึงกลาวคาถาวา    สร   จตุโรทธี   อุปนีเต   อสฺสุถฺรุธิมฺห ิ  เปนตน 
บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  สร  จตุโรทธี   ความวา โปรดทรงระลึกนึกถึง 
ทะเลท้ัง ๔   คือ ๔ มหาสมุทร  ในน้ําตา  น้ํานม    และน้ําเลือด  ของบรรดา 
เหลาสัตวที่ทองเท่ียวอยูในสงสารท่ีมีเง่ือนปลายตามไปไมรูนี้   คนหน่ึง ๆ  
ซึ่งจะพึงเปรียบเทียบโดยประมาณคือจํานวน    อันพระพุทธเจาท้ังหลายเปรียบ 
เทียบไวแลวโดยอุปมา.  บทวา เอกกปฺปมฺ ีน  สฺจย  วิปุเลน  สม  ความ 
วา   โปรดทรงระลึกถึงกองแหงกระดูกทั้งหลาย  ในกัปหน่ึงของบุคคลคนหน่ึงวา 
เสมอคือนํามาเปรียบเทียบ   กับภูเขาวิปุลบรรพต  
            ทานกลาวไวดังนี้วา :- 
                  พระผูทรงแสวงคุณอันยิ่งใหญตรัสไววา    กอง 
         กระดูกของบุคคลคนหน่ึง  กัปหนึ่ง  พึงเปนกองเสมอ 
         ดวยภูเขา   ก็แลภูเขาลูกนี้นั้น    ทานเรียกวา     วิปุล- 
         บรรพตเปนภูเขาใหญ   ยิ่งกวาภูเขาคิชฌกูฏ    อยูใน 
         กรุงราชคฤหปญจคีรีนคร   ราชธานีแหงแควนมคธ. 
            โปรดทรงระลึกถงึแผนดินชมพูทวีปที่พระพุทธเจาทรงนํามาเปรียบ- 
เทียบ. บทวา  โกลฏ ิมตฺตคุฬิกา  มาตามาตุเสฺวว  นปฺปโหนฺติ  ความวา 
เมื่อทําแผนดินผืนใหญ     ที่เรียกกันวาชมพูทวีป    ใหเปนกอนขนาดเทาเมล็ด 
โกละคือพุทรา    จําแนกกอนดินกอนหนึ่ง ๆ ในชมพูทวีปนั้น  อยางนี้วา   นี ้
มารดาเรา   นี้ยายเรา    กอนดินเหลานั้นก็ไมพอกับจํานวนมารดาและยาย   เมื่อ 
มารดาและยายยังไมสิ้นไปเลย  กอนดินเหลาน้ันกอนสุดทาย    กลับจะหมดจะ 
สิ้นสุดไปกอน   มารดาและยายของสัตว    ที่ทองเท่ียวอยูในสังสารวัฏ      อันมี  
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เง่ือนตนและเงื่อนปลายตามไปไมรูแลว   ก็ยังไมหมดไมสิ้นไปขอพระองคโปรด 
ทรงกระทําแผนดินชมพูทวีปไวในใจนอมนํามาเปรียบเทียบ   โดยความยาวของ 
สังสารวัฏ   ดังกลาวมาฉะน้ี.  
            บทวา  ตณกฏสาขาปลาส  ไดแก  หญา  ไมและกิ่งไมแหง.  บทวา 
อุปนีต   แปลวา  นําเขามาเปรียบเทียบ.   บทวา   อนมตคฺคโต ไดแก เพราะ 
สังสารวัฏมีเง่ือนตนและเง่ือนปลายตามไปไมรูแลว. บทวา  จตุรงฺคุลิกา  ฆฏกิา 
ไดแก  ชั้นไมขนาด ๔ องคุลี.  บทวา  ปตุปตุเสฺวว  นปฺปโหนฺติ  ความวา 
ชิ้นไมเหลาน้ันไมพอกับจํานวนบิดาและปูทั้งหลาย  ทานอธิบายไวดังนี้วา   เมื่อ 
ทําหญา   ไม  และกิ่งไมแหงทั้งหมดในโลกน้ี     ขนาดเทา ๔ องคุลีแลวจําแนก 
ชิ้นไมชิ้นหนึ่งๆ  ในบรรดาหญา   ไมและกิ่งไมแหงน้ัน   อยางนี้วา นี้  บิดาเรา 
นี้ปูเรา  ชิ้นไมเหลาน้ันจะหมด    จะส้ินสุดไปกอน    บิดาและปูของสัตวที่ทอง 
เที่ยวอยูในสังสารวัฏท่ีมีเง่ือนตนเง่ือนปลายตามไปไมรูแลว     จะยังไมหมดไม 
สิ้นไป   ขอพระองคโปรดทรงระลึกถงึหญา   ไม   และกิ่งไมแหง    นอมนํามา 
เปรียบเทียบ   โดยความยาวของสังสารวัฏ   ดังกลาวมาฉะน้ี. 
            ก็ในท่ีนี้    ควรนํา  อนมตัคคะ๑บาลีมาเปนตนวา :- 
                 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สงสารน้ีมีเง่ือนตนเง่ือน 
         ปลายตามไปไมรูแลว    เง่ือนตนไมปรากฏ    สําหรับ 
         เหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนเครื่องกั้น   มีตัณหาเปนเครื่อง 
         ผูกไว  ซึ่งโลดแลนทองเท่ียวไป  ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
         พวกเธอจะสําคัญอยางไร     กะขอท่ีวานํ้าตาใสที่ไหล 
         พรากของเหลาสัตว    ผูครวญคร่ําร่ําไหเพราะประจวบ  
         อารมณที่ไมนาพอใจ   เพราะพลัดพรากจากอารมณที ่
๑. ส.นิ. ๑๖/ขอ ๔๒๕.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 523 

         นาพอใจ    โลดแลนทองเท่ียวไปดวยกาลอันยาวนานน้ี 
         หรือน้าํใน  ๔  มหาสมุทร  อันไหนจะมากกวากัน. 
            บทวา  สร   กาณกจฺฉป   ความวา     โปรดทรงระลึกถงึเตาตาบอด 
ทั้งสองขาง.  บทวา  ปุพฺพสมุทฺเท  อปรโต   จ  ยุคฉิทฺท  ไดแก  ชองเดียว  
ของแอก   ที่หมุนไปหมุนมา  เพราะแรงเร็วของลมในสมุทรดานทิศบูรพา  และ 
ดานทิศอ่ืน ๆ  คือในสมุทรดานทิศปจฉิมทิศอุดรและทิศทักษิณ.    บทวา  สิร 
ตสฺส  จ  ปฏมิุกฺกความวา โปรดทรงระลึกถึงศีรษะของเตาตาบอด  และการ 
ที่ศีรษะของเตาตาบอดน้ัน    ซึ่งชูคอโดยลวงไปทุกรอยป    เขาไปในชองแอก. 
บทวา มนุสฺสลาภมฺหิ   โอปมฺม ความวา  โปรดทรงทําขอน้ีนั้นหมดทุกขอ 
ใหเปรียบเทียบในความไดอัตภาพเปนมนุษย    เหมือนในพระธรรมเทศนาสมัย 
พุทธกาล    แลวใชปญญาระลึกถึงความไดอัตภาพเปนมนุษยนั้น      เปนสภาพ 
ที่ไดยากเหลือเกิน   เพราะแมภัยแหงความกําหนัดนัก [ราน]  เปนสภาพที่ลวง 
ไปแลวสมจริง   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุรุษ 
พึงซัดแอกท่ีมีชองเดียวลงในมหาสมุทรฉันใด   ดงัน้ีเปนตน. 
            บทวา  สร   รูป   เผณปณฺโฑปมสฺส  ความวา  โปรดทรงระลึกถึง 
รูป  ที่ไมสะอาดม่ีกลิ่นเหม็น  มีภาวะเปนของนาเกลียดปฏิกลู  ของโทษกลาวคือ 
กายเพราะเปนที่ประชุมแหงท่ีไมมีประโยชนเปนอเนก     เสมือนกอนฟองน้ํา 
เพราะไมทนตอการกระทบ.  บทวา  ขนฺเธ  ปสฺส  อนิจฺเจ  ความวา  โปรด 
ทรงระลึกคือตรวจดวยญาณจักษุ     ซึ่งอุปาทานขันธทั้ง ๕  อัน  ชื่อวาไมเที่ยง 
เพราะอรรถวา   มีแลวไมมี.   บทวา   สราห ิ นิรเย   พหุวิฆาเต    ความวา 
โปรดทรงระลึกถึงมหานรก ๘ ขุม   อุสสทนรก ๑๖ ขุม   ที่มีความคับแคนมาก 
คือมีทุกขมาก  มีทุกขใหญหลวง.  
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            บทวา   สร   กฏสึ   วฑฺเฒนฺเต     ความวา  โปรดทรงรําลึกถึงเหลา 
สัตวที่จะรกปาชา   คือสุสานท่ีฝงศพบอยๆ   เพราะเกิดข้ึนร่ําไปคือไป ๆ มา ๆ 
ในชาตินั้นๆ.  บาลีวา  วฑฒฺนฺโต  ก็มี  ประกอบความวา   พระองคทรงเพิ่ม 
บทวา   กุมภฺลีภยานิ  ไดแก ภัยคือความเห็นแกปากตอง  โดยความเปนผูทํา 
กิจท่ีไมควร   เพ่ือเลี้ยงทอง   จริงอยู   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย  คําวา กุมภีลภย  นี้เปนชื่อของความเห็นแกปากทอง. บทวา  สราห ิ
จตฺตาริ    สจจฺานิ   ความวา  โปรดทรงระลึกใครครวญตามความเปนจริง  ซึ่ง 
อริยสัจ ๔ คือ     นี้ทกุขอริยสัจ     นี้ทกุขสมุทยอริยสัจ     นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ 
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.  
            พระราชบุตรี   ครั้นทรงประกาศอาทีนพโทษในกามและสงสาร    โดย 
ระลึกถึงอาการและขันธอยางนี้แลว      บัดนี้      เพ่ือจะทรงประกาศอาทีนพโทษ 
นั้นเพ่ิมเติม  จึงตรัสคาถามีวา  อมตมหฺิ  วชิฺชมาเน   เปนตน.   บรรดาบทเหลา 
นั้น  บทวา   อมตมฺห ิ วิชชฺมาเน  ไดแก  อันไดชื่อวา  อมตสัทธรรม  ที่  
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงนอมนํามาเปรียบเทียบ   ดวยพระมหากรุณา     บทวา 
กึ  ตว   ปฺจกฏเกน   ปเตน     ความวา  ประโยชนอะไรของพระองคดวย 
รสในกามคุณ   ๕   ที่เปนรสเผ็ด  ๕  อยาง   ซึ่งทรงด่ืมแลว    เพราะมีทุกข   ม ี
ความคับแคน   เหตุติดตามทุกขที่กลาแข็งกวา   ในฐานะท้ัง ๕   คือการแสวงหา 
การหวงแหน   การรักษา   การบริโภค   และวิบาก.   บัดนี้เมื่อจะทรงทําความท่ี 
กลาวแลวใหปรากฏชัดแจง   จึงตรัสวา    สพฺพา   หิ  กามรติโย   กฏกตรา 
ปฺจกฏเกน   อธิบายวา   เผ็ดรอนอยางยิ่งกวา. 
            บทวา   เย ปริฬาหา  ความวา  กามเหลาใด  ชื่อวามีความเรารอน 
มีความคับแคนมาก   ดวยความเรารอนดวยกิเลสในปจจุบัน    และเรารอนดวย 
วิบากในอนาคต.   บทวา  ชลิตา  กุถิตา  กมฺปตา  สนตาปตา   ความวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาท่ี 525 

อันไฟ ๑๑ กอง   ทําใหลกุโพลงแลว   เขยา   แผดเผา   ผูที่พรักพรอมดวยกาม 
นั้น. 
            บทวา   อสปตฺตมหฺิ  ไดแก   เมื่อเนกขัมมะท่ีเวนจากศัตรู.     บทวา 
สมาเน  แปลวา   มีอยู  เปนอยู  พระนางตรัสวา  พหุสปตฺตา  แลวก็ตรัสวา 
ราชคฺคิ   เปนตน   ก็เพ่ือทรงแสดงภัยที่ใหมีศัตรูมาก    พระนางตรัสอุปมาใน 
ภัยเหลาน้ัน  โดยทั่ว ๆ ไปดวยพระราชา  ไฟ   โจร   น้ํา   ทายาทเปนตนที่ไม  
รักกัน   และดวยราชภัย   อัคคีภัย   โจรภัย   อุทกภัยและอัปปยภัย. 
            บทวา   เยสุ   วธมนฺโธ  ความวา   แปลงโทษมีการทําใหตาย   การ 
โบยเปนตน  และการจํามีจําดวยโซเปนตน     เปนเครื่องหมายกามในกามเหลา 
ใด  คําวา กาเมสุ เปนตน  กระทําความท่ีกลาวแลวน่ันแลใหปรากฏ. บรรดาบท 
เหลาน้ัน    บทวา  หิ   เปนนิบาตลงในอรรถวา  เหตุ.   เพราะเหตุที่สัตวเหลาน้ัน 
ยอมเสวยคือ    ประสบทกุขในการฆาและจองจํา    ฉะนั้น    พระนางสุเมธาจึง 
ตรัสวา   อสกามา  อธิบายวา    ข้ึนชื่อวากามเหลานี้เปนของไมดี   เลว  ทราม 
อีกอยางหนึ่งบาลีวา   อหกามา   ก็มี   ความก็อยางน้ันเหมือนกัน.   ความจริง 
ศัพทวา  อห  แปลวาทราม   เหมือนอหศัพทในประโยควา    อหโลกิตฺถิโย 
ข้ึนชื่อวาสตรีในโลกทราม. 
            บทวา   อาทีปตา แปลวา  โชติชวงแลว.   บทวา  ติณุกฺกา    ไดแก 
คบเพลิงท่ีทําดวยหญา.  บทวา  ทหนฺติ  เย  เต  น  มฺุจนฺติ ความวา สัตว 
เหลาใดไมยอมปลอยกามเหลาน้ัน     ชื่อวายึดถืออยูโดยแท   สัตวเหลาน้ันก็ยอม 
รอน  ยอมไหมทั้งในปจจุบันทั้งในอนาคต. 
            บทวา   มา   อปฺปกสฺส  เหตุ   ความวา  ขอพระองคอยาทรงละทิ้ง 
โลกุตรสุขอันไพบูลย   โอฬารและประณีต   เพราะเหตุแหงกามสุขเล็กนอย   ซึ่ง  
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เปนเสมือนรสอรอยของดอกไม.  บทวา  มา  ปุถุโลโมว  พฬิส  คิลิตฺวา 
ความวา   พระองคไมทรงสละกามท้ังหลายแลว     ก็จะเดือดรอนภายหลัง   คือ 
คับแคนในภายหลัง    เหมือนปลาที่ไดชื่อวาสัตวไมมีขน    กลนืเบ็ดดวยความ 
โลภเหยื่อก็ถงึความยอยยับ   ฉะน้ัน.  
            บทวา   สุนโขว  สงฺขลาพทฺโธ    ความวา   สุนัขที่เขาลามเชือก   เขา 
เอาเชือกผูกไวที่หลัก ก็ไปท่ีอ่ืนไมได  หมุนอยูในท่ีนั้นนั่นเอง ฉันใด  พระองค 
ก็ถูกกามตัณหาผูกไวฉันน้ัน    บัดนี ้   ขอพระองคโปรดทรงบรรเทาความอยาก 
ในกามทั้งหลาย  คือทรงฝกอินทรียทั้งหลายกอน.  ในบทวา  กาหินฺติ   ขุ  ต 
กามา  ฉาตา  สุนขว  จณฑฺาลา   ความวา  ขุ  เปนเพียงนิบาต.   ความวา 
ก็กามเหลาน้ัน   จักทําผูนั้นใหเปนเหมือนคนจัณฑาล   ที่หิวจัด     ไดสุนัขมาก็ 
ทําใหพินาศไดฉะน้ัน. 
            บทวา   อปรมิิตฺตฺจ   ทุกฺข   ไดแก   ทกุขทางกายในนรกเปนตน 
ที่หาประมาณมิได     คือท่ีมิอาจจะกําหนดไดวาเทาน้ี.     บทวา    พหูน ิ จ 
จิตฺตโทมนสฺสานิ   ไดแก  โทมนัสเปนอันมากมิใชนอย   ที่เขาไดรับอยูใน 
จิต  คือทุกขทางใจ.  บทวา  อนุโภหิส ิ แปลวา  จักเสวย.  บทวา  กามยุตฺโต 
แปลวา   ผูประกอบดวยกามท้ังหลาย  คือผูไมยอมเสียสละกามเหลาน้ัน.  บทวา 
ปฏินิสฺสชฺช  อทฺธุเว   กาเม   ความวา  โปรดทรงพราก   คือหลีกไปจากกาม 
ทั้งหลาย   ทีไ่มยั่งยืน   ไมเที่ยงเสียเถิด. 
            บทวา   ชรามรณพฺยาธิคหิตา   สพฺพา   สพฺพตฺถ  ชาติโย  ประ-  
กอบความวา เพราะเหตุที่ชาติทั้งหลายในภพเปนตนทั้งหมด  ซึ่งตางโดยประเภท 
มีอยางเลวเปนตน    ถูกชรามรณะและพยาธิจับไว   ไมพนไปจากชรามรณะและ 
พยาธินั้น    ฉะน้ัน   เมื่อพระนิพพานท่ีไมชรามีอยู     พระองคยังจะไดประโยชน 
อะไรจากกามท้ังหลาย   ที่ไมพนไปจากชราเปนตนเลา.  
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            พระนางสุเมธา   ครั้นทรงประกาศอาทีนพโทษในกามและภพทั้งหลาย 
โดยมุขคือการแสดงคุณของพระนิพพานอยางนี้แลว   บัดนี ้  เมื่อทรงประกาศคุณ 
ของพระนิพพานที่บังเกิดแลวน้ีแล   จึงไดตรัส  ๒ คาถา   โดยนยัวา  อิทมชร 
ดังน้ีเปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อิทมชร   ความวา  พระนิพพาน 
นี้นั้นเทาน้ัน     ชื่อวาไมชรา   เพราะไมมีชราในตัวเอง   และเพราะเปนเหตุไมมี 
ชราสําหรับทานผูถึงพระนิพพานแลว.    แมในบทวา  อิทมมร   นี้    ก็นัยนี้  
เหมือนกัน.  ดวยบทวา  อิทมชรามร  พระนางกลาวชมเชย  รวมบทท้ังสอง 
เขาเปนบทเดียวกัน.    บทวา   ปท  ชื่อวา   บท    เพราะเปนขอท่ีผูประสงค 
จะพนจากทุกขในวัฏฏะ  พึงบวช  พึงดําเนิน   ชื่อวาไมเศราโศก   เพราะไมมี 
เหตุแหงความเศราโศก   และไมมีความเศราโศก   ชื่อวาไมมีขาศึก   เพราะไมมี 
ธรรมที่ทําใหเปนขาศึก   ชื่อวาไมมีความคับแคน   เพราะไมมีความคับแคนดวย 
กิเลส   ชื่อวาไมมีผิดพลาด   เพราะไมมีธรรมที่นับไดวาผิดพลาด  ชื่อวาไมมีภัย 
เพราะไมมีภัยมีการติตนเองเปนตน    และภัยในวัฏฏะ  ชื่อวาไมรอน   เพราะไม 
มีความรอนดวยทุกข  ทัง้กิเลส พระนางตรัสคําน้ันทั้งหมด หมายเอาพระอมต- 
มหานิพพานอยางเดียว.   ความจริงพระนางสุเมธาน้ัน     เมื่อทรงบํารุงพระองค 
เองโดยอาการท่ีสําเร็จดวยการท่ีทรงฟงเขามาเปนตน   จึงตรัสวา  อิท  นิพพานนี้  
เหมือนทรงแสดงชัดแจงแกชนเหลาน้ัน     [พระชนกชนนี   พระญาติ และพระ 
เจาอนิกรัตตะ].  
            บทวา   อธิคตมิท  พหหูิ  อมต  ความวา  พระอมตนิพพานนี้   อัน 
พระอริยะท้ังหลายมีพระพุทธเจาเปนตน   เปนอันมาก  อนันต  นับไมถวน  ตาง 
บรรล ุ  ตรัสรู   ทําใหประจักษแกตนมาแลว.    พระนางมิใชตรัสหมายถึงอมต- 
นิพพานท่ีพระอริยะเหลานั้นบรรลุแลวอยางเดียวเทาน้ัน     โดยท่ีแท   แมวันนี้  
ก็ควรจะได  คือเด๋ียวน้ี   กค็วรจะบรรลุ   คืออาจบรรลุได   หากจะถามวา ใคร  
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ควรจะไดพระนางจึงตรัสวา  โย  โยนิโส  ปยฺุชติ  ประกอบความวา  บุคคล 
ใด    ต้ังอยูในพระโอวาทท่ีพระศาสดาประทานไวแลว    พยายาม     และทําการ 
พากเพียรชอบ   โดยแยบคาย   โดยอุบาย   อมตนิพพานอันบุคคลน้ัน    ควรจะ 
ได.   บทวา  น   จ   สกฺกา   อฆฏมาเนน     ความวา    สวนบุคคลใดไม 
พยายามโดยแยบคาย   บคุคลผูไมพยายามนั้น   กไ็มควรจะได  คือไมอาจจะได 
ไมวาในกาลไร ๆ.  
            บทวา  เอว  ภณติ  สุเมธา  ความวา   พระนางสุเมธาราชธิดา  ตรัส 
ธรรมกถา   อันแสดงความสังเวชของพระองคในสังสารวัฏ    เปนสวนแหงการ 
ชําแรกในกามทั้งหลาย  อยางนี้   โดยประการท่ีตรัสมาแลว .  บทวา สงฺขารคเต 
รตึ   อลภมานา    ไดแก    เมื่อไมทรงไดความยินดีอยางยิ่ง   ในสังขารที่เปน 
ไปอยู   แมเพียงเล็กนอย.   บทวา   อนุเนนฺตี  อนกิรตฺต   ไดแก   เมื่อทรง 
เกลี้ยกลอมพระเจาอนิกรัตตะ.   บทวา   เกเส  จ  ฉม  ขิป  ไดแก   ก็ทรงโยน 
ทิ้งพระเกศาท่ีทรงตัดดวยพระขรรคของพระองคไปที่พ้ืน. 
            บทวา   ยาจตสฺสา   ปตร  โส    ความวา    พระเจาอนิกรัตตะน้ัน 
ทูลวอนพระเจาโกญจะ   พระชนกของพระนางสุเมธาน้ัน.   หากจะถามวา   ทรง 
ทูลวอนวาอยางไร   พระเจาอนิกรัตตะตรัสวา   ขอพระองคโปรดทรงปลอยพระ 
นางสุเมธาใหทรงผนวชเถิด  พระนางคงจะทรงเห็นวิโมกขและสัจจะแน  อธิบาย 
วา   ขอพระองคโปรดทรงปลอยพระนางสุเมธาราชบุตรีเพ่ือทรงผนวชเถิด ดวย 
วาพระนางทรงผนวชแลว     คงจะทรงเห็นวิโมกขและสัจจะ    คือทรงเห็นพระ 
นิพพานอันไมวิปริต. 
            บทวา  โสกภยภีตา  ไดแกทรงกลัวภัยในสงัสารวัฏทุกอยาง   เพราะ 
มีความพลัดพรากจากญาติเปนตนเปนเหตุ    ทรงหวาดสะดุง    โดยพระญาณ 
อยางยอดเยี่ยม.  บทวา   สกิฺขมานาย    ความวา   พระนางกําลังทรงศึกษาก็  
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ทรงกระทําใหแจงอภิญญา  ๖   ขณะนั้นนั่นเอง   กท็รงกระทําใหแจงพระอรหัต 
ซึ่งเปนผลอันเลิศ.  
            บทวา   อจฺฉริยมพฺภุต  ต  นิพฺพาน  อาสิ  ราชกฺาย  ความวา 
ความดับสนิทจากกิเลสทั้งหลาย  อันอัศจรรย  ไมเคยมี  ก็ไดมแีกพระนางสุเมธา 
ราชบุตรี.   หากจะถามวา   พระนางสุเมธา   ทรงกระทําใหแจงอภิญญา ๖ หรือ 
พระสังคีติกาจารยจึงกลาววา    ปุพฺเพนิวาสจริต  ยถา  พฺยากริ  ปจฺฉิเม 
กาเล    ความวา   พระนางทรงพยากรณจริยาที่นับเนื่องในปุพเพนิวาสานุสสติ- 
ญาณ  ของพระองคในกาลสุดทาย  คือในเวลาดับขันธปรินิพพานฉันใด   บัณฑิต 
ก็พึงทราบจริยานั้น  ฉันนั้น. 
            ก็ปุพเพนิวาสญาณ    พระนางทรงพยากรณแลวโดยประการใด    เพ่ือ 
ทรงแสดงประการนั้น     พระนางจึงตรัสวา   ภควติ  โกนาคมเน    เปนอาทิ.  
บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ภควติ   โกนาคมเน   ความวา  เมื่อพระสัมมา- 
สัมพุทธเจาพระนามวา  โกนาคมนะ  ทรงอุบัติข้ึนในโลก. บทวา  สงฺฆารามมฺห ิ
นวนิเวสมฺหิ  ความวา  เมื่ออารามท่ีขาพระองคสรางอุทิศพระสงฆเสร็จใหมๆ. 
บทวา    สขิโย  ติสฺโส  ชนโิย  วิหารทาน  อทาสิมหฺ   ความวา   เรา ๓ 
สหาย   คือ   ธนัญชานี  เขมา  และขาพระองค   ไดชวยกันถวายวิหารเปนอาราม 
แดพระสงฆ. 
            บทวา   ทสกขฺตตุ  สตกฺขตฺตุ   ความวา   ดวยอานุภาพของวิหาร 
ทานน่ัน   เราเกิดในเทวดา  ๑๐ ครั้ง  ตอจากนั้น    กเ็กิดในมนุษยแลวเกิดใน 
เทวดาอีก  ๑๐๐ ครั้ง  ตอจากนั้น    ก็เกิดในมนุษย   แลวเกิดในเทวดาอีก  ๑๐๐ 
ครั้ง ๑๐ หน  คือ ๑,๐๐๐ ครั้ง  ตอจากน้ัน     ก็เกิดในมนุษย  ๑๐,๐๐๐  ครั้ง จะ 
ปวยกลาวไปไยในมนุษยทั้งหลาย        คือไมมีถอยคําท่ีจะกลาวในครั้งท่ีเกิดใน 
มนุษยทั้งหลาย   อยางนั้น   อธิบายวา   เราเกิดหลายพันครั้ง.  
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            บทวา  เทเวสุ  มหิทฺธิกา   อหมฺุห   ความวา  เรามีฤทธมิากมีอานุ- 
ภาพมาก  ในหมูเทพนั้น ๆ เวลาเกิดในเทวดาท้ังหลาย.   บทวา   มานุสกมฺห ิ
โก  ปน  วาโท  ไดแก  ไมมีถอยคําท่ีจะกลาวถึงความท่ีเรามีฤทธิ์มาก    ใน  
เวลาไดอัตภาพเปนมนุษย.       บัดนี ้      พระนางเม่ือทรงแสดงความอุกฤษฏ 
ความมีฤทธิ์มาก      ในเวลาไดอัตภาพเปนมนุษยนั้นนั่นแล      จึงตรัสวา 
สตฺตรตนสฺส  มเหสี  อิตฺถิรตน  อห  อาส  เปนตน  ในคําน้ัน   รัตนะ  ๗ 
ประการ  มีจักรรัตนะเปนตน   มีแกพระราชานั้น      เหตุนั้น   พระราชานั้นชื่อ 
วา   สัตตรัตนะ   มีรัตนะ ๗ ประการ    คือพระเจาจักรพรรดิ     ของพระเจา 
จักรพรรดิผูมีรัตนะ ๗ ประการน้ัน     ขาพระองคไดเปนรัตนะในอิตถีทั้งหลาย 
เพราะประกอบดวยคุณมีเปนตนอยางน้ีคือ   เวนจากโทษ ๖   มคีวามงาม ๕  ม ี
ผิวพรรณเกินผิวพรรณมนุษย  มีพรรณะดังทิพยที่มนุษยไมเคยพบ. 
            บทวา  โส  เหตุ    ความวา    กศุลคือวิหารทานท่ีขาพระองคกระทํา 
แดพระสงฆ     ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาโกนาคมนะ     เปนเหตุแหง 
ทิพยสมบัติตามท่ีกลาวแลว.  คําวา  โส  ปภโว  ต  มลู   เปนคําบรรยายของคํา 
วา  โส  เหตุ นั้นนั่นแหละ.  บทวา สาว  สาสเน  ขนฺติ  ความวา นั้นนั่นแล 
เปนความอดทนในการเพงธรรมในพระศาสนาของพระศาสดาน้ี.    บทวา   ต 
ปฐมสโมธาน  ไดแก  นัน้นั่นแล  เปนที่ชุมนุมคร้ังแรก  คือเปนปฐมสมาคม 
โดยศาสนาธรรมของพระศาสดา.  พระนางตรัสเหตุโดยใกลชิดผลวา    นั้นนั่น 
แหละเปนนิพพานในท่ีสุด  สําหรับขาพระองค   ซึ่งยินดีอยางยิ่งในศาสนธรรม 
ของพระศาสดา.    ก ็๔ คาถาน้ี     พระสังคีติกาจารยยกข้ึนสูสังคายนาไวแมใน 
อปทานบาลี  เพราะเปนไปดวยการชี้แจงอปทาน  จริตท่ีไมขาดสายของพระเถรี.  
            พึงทราบวินิจฉัยในคาถาสุดทายดังน้ี.   บทวา  เอว  กโรนฺติ   ความ 
วา     ขาพระองคทําการปฏิบัติในอัตภาพกอน ๆ     และในอัตภาพน้ีฉันใด  
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แมชนเหลาอ่ืนก็กระทํา  คือปฏิบัติ   ฉันนั้น.    ถาจะถามวาชนเหลาไหนกระทํา 
อยางนี้   พระเถรีจึงกลาววา  เย  สทฺทหนฺติ  วจน  อโนมปฺสฺส  ความ 
วา.   บุคคลเหลาใดเชื่อพระดํารัสของพระสัมมาสัมพุทธเจา   ผูมีพระปญญาเต็ม 
เปยม  เพราะทรงมีไญยปริยันติกญาณ   คือเชื่อม่ันวา   นี้เปนอยางนี้   บุคคล 
เหลาน้ัน    ยอมทําคือปฏิบัติอยางนี้    บัดนี้   พระเถรี   เพ่ือแสดงความขอนั้น 
แหงการปฏิบัติที่เปนไปอยางอุกฤษฏนั้น   จึงกลาววา  นิพฺพินฺทนฺติ  ภวคเต 
นิพฺพินฺทิตฺวา  วิรชฺชนฺติ.  ขอน้ันมีความวา  บุคคลเหลาใด  เชื่อพระดํารัส  
ของพระผูมีพระภาคเจา   ตามเปนจริง   บุคคลเหลาน้ัน      เมื่อปฏิบัติวิสุทธิปฎิ- 
ปทา    ยอมเบื่อหนายดวยวิปสสนาปญญา    ในภพคือสังขารท่ีเปนไปในภูมิ ๓ 
ทั้งหมด   ก็แลครั้นเบื่อหนายแลว   ยอมคลายกําหนัดโดยประการท้ังปวง  ดวย 
อริยมรรค   ยอมหลุดพนจากภพแมทั้งหมด   อธิบายวา    เม่ืออริยมรรคที่เปน 
วิราคธรรม  อันบุคคลบรรลุแลว   บุคคลผูบรรลุนัน้    ยอมเปนผูหลุดพนโดย 
แทแล. 
            พระเถรีดังกลาวมาเหลาน้ัน   มีพระเถริกาเปนองคตน   มีพระสุเมธาเถร ี
เปนองคสุดทาย   พระสงัคีติกาจารยยกข้ึนสูสังคายนา   รวมไวแหงเดียวกันในที่ 
นี้   โดยเปนสภาคกันโดยคาถา   มีจํานวน ๗๓ รปู๑  แตเมื่อกลาวโดยภาณวาร 
เถรีคาถามีจํานวน  ๖๐๒๒  คาถา.  พระเถรีทั้งหมดน้ัน   ชื่อวามีประเภทเดียวโดย 
เปนสาวิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจา    ฉันใด    มปีระเภทเดียว   โดยเปนพระ 
อเสขะ   โดยถอนกิเลสดุจกลอนเหล็กไดแลว   โดยกลบกิเลสดจุคูเสียแลว   โดย 
เพิกถอนกิเลสเสียแลว   โดยไมมีกิเลสดุจลิ่มสลัก   โดยปลงภาระลงแลว    โดย 
ไมมีสังโยชนแลว  และโดยอยูจบธรรมเครื่องอยูในอริยวาส  ๑๐  แลว   ก็ฉันนั้น.  
จริงอยางนั้น    พระเถรีเหลาน้ัน       ชือ่วามีประเภทเดียวโดยนัยเปนตนอยางนี้  
คือ   ผูละองค ๕   ผูประกอบดวยองค  ๖   ผูมีเครื่องอารักขา ๑   ผูมีอปสเสน 
๑. บาลีวา ๗๑ รูป.             ๒. วา ๕๙๔ คาถา  
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ธรรม ๔   ผูเปนปณุนนปจเจกสัจจะ   (บรรเทาสัจจะเฉพาะอยาง)   ผูเปนสมวย 
สัฏเฐสนะ   ผูมีความดําริไมขุนมัว   ผูมีกายสังขารอันระงับแลว   ผูมีจิตหลดุพน 
ดวยดี   และผูมีปญญาหลุดพนดวยดี  ชื่อวามี  ๒ ประเภท  ตางโดยเปนสาวิกาตอ 
หนาและเปนสาวิกาลับหลัง  จริงอยู  พระเถรีเหลาใด  เกิดในอริยชาติ    [เปนพระ 
อริยะ]    เมื่อพระศาสดายังทรงพระชนมอยู     มีพระมหาปชาบดีโคตมีเปนตน  
พระเถรีเหลาน้ัน  ชื่อวาสาวิกาตอหนา  สวนพระเถรีเหลาใดไดบรรลุคุณวิเศษ 
ภายหลังแตพระผูมีพระภาคเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน   พระเถรีเหลาน้ัน    แม 
เมื่อพระธรรมสรีระของพระศาสดายังประจักษอยู  กช็ื่อวาสาวิกาลับหลัง  เพราะ 
พระสรีระของพระศาสดา  ไมประจักษแลว  ชื่อวามี  ๒ ประเภท โดยเปนอุภโต-  
ภาควิมุตติและปญญาวิมุตติ   ก็อยางนั้นเหมือนกัน   แตพระเถรีที่มาในพระบาลี 
นี้   เปนอุภโตภาควิมุตติทั้งนั้น.   ชื่อวามี  ๒  ประเภทโดยตางเปนผูมีอปทาน 
และไมมีอปทาน   ก็อยางน้ันเหมือนกัน.   ก็อปทานกลาวคือความเปนผูบําเพ็ญ 
บารมี   โดยการกระทําบุญมาในพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคกอน ๆ   ในพระ 
ปจเจกพุทธเจา   และในพระสาวกพุทธะ    ของพระเถรีเหลาใดมีอยู    พระเถรี 
เหลาน้ัน    ชือ่วามีอปทาน   อปทานน้ันของพระเถรีเหลาใดไมมี   พระเถรเีหลา 
นั้น  ชื่อวาไมมีอปทาน.  มี  ๒  ประเภทคือ   ผูไดอุปสมบทจากพระศาสดา  ผู 
ไดอุปสมบทจากสงฆ  จริงอยู   พระมหาปชาบดีโคตมี   ผูไดอุปสมบท  เพราะ 
รับครุธรรม   ชื่อวาไดอุปสมบทจากพระศาสดา   เพราะไดอุปสมบทจากสํานัก 
พระศาสดา  พระเถรีนอกน้ัน  ทั้งหมดชื่อวาไดอุปสมบทจากสงฆ   พระเถรทีี่ 
ไดอุปสมบทจากสงฆแมเหลาน้ัน    กมี็ ๒ ประเภท   คือผูไดอุปสมบทจากสงฆ 
ฝายเดียว   ผูไดอุปสมบทจากสงฆสองฝาย   บรรดาพระเถรีเหลาน้ัน   พระเถร ี
ที่เปนเจาหญิงศากยะ  ๕๐๐  องค      ออกผนวชพรอมกับพระมหาปชาบดีโคตมี 
ชื่อวาไดอุปสมบทจากสงฆฝายเดียว     เวนพระมหาปชาบดีโคตมี     เพราะได  
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อุปสมบทจากภิกษุสงฆฝายเดียว    นอกจากนี้    ชื่อวาไดอุปสมบทจากสงฆสอง 
ฝาย   เพราะไดอุปสมบทจากอุภโตสงฆ. 
            ในทีน่ี้   ไมไดหมวดสองสําหรับเอหิภิกขุนีเหมือนหมวดสองของเอหิ- 
ภิกขุ    เพราะเหตุไร    เพราะการอุปสมบทอยางนั้น ของภิกษุณีทั้งหลาย  ไมมี. 
ผิวา     เมื่อเปนเชนนั้น    คําน้ันใด   พระภัททากุณฑลเกสาเถรีกลาวไวในเถร ี
คาถาวา  นิหจฺจ  ชาณุ  วนฺทิตฺวา  เปนตน  แปลวา  
                  ขาพเจาคุกเขาถวายบังคม ทําอัญชลีตอพระพักตร  
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสสั่งวามาเถิด  ภัททา พระดํารัส 
         สั่งน้ัน   เปนอาสูปสัมปทา  บวชโดยอาสาของขาพเจา. 
กลาวคาถาไวในคัมภีรอปทานวา๑  อายาจิโต   ตทา  อาห  เปนตน   แปลวา 
                  ครั้งน้ัน พระผูเปนนายก  ถูกขาพเจาทูลวอนแลว 
         ก็ตรัสสั่งวา    มาเถิดภัททา  ครัง้น้ันขาพเจาอุปสมบท 
         ไดเห็นนาเล็กนอย. 
            คําน้ัน    พระภัททากุณฑลเกสาเถรีกลาวทําไม        คําน้ีพระเถรีมิได 
กลาวหมายถึงการอุปสมบท  โดยเปนเอหิภิกขุนีอุปสัมปทา   แตทานกลาวเพราะ 
เปนเหตุแหงการอุปสมบทวา    พระดํารัสสั่งของพระศาสดา    เปนอาสูปสัมปทา 
การบวชโดยอาสาของขาพเจา. 
            จริงอยางนั้น    ทานกลาวไวในอรรถกถาวา  พระภัททากุณฑลเกสาเถรี 
กลาววา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสสั่งขาพเจาวา  มาเถิด  ภัททา ไปสํานักภิกษุณี 
บรรพชาอุปสมบทเสียในสํานักภิกษุณีทั้งหลาย   พระดํารัสสั่งของพระศาสดาน้ัน 
ไดเปนอุปสมบทของขาพเจา   เพราะเปนเหตุแหงการบวชของขาพเจา   บัณฑิต 
พึงเห็นวา   ทานพรรณนาแมความแหงอปทานคาถา   โดยนัยอยางนี้นี่แล. 
๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๖๑  กณุฑลเกสีเถรีอปทาน.  
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            แมเม่ือเปนดังน้ัน   ในภิกขุนีวิภังค  คํานี้วา  มาเถิด  ภัททา  ทาน 
กลาวทําไม   คําน้ี   เปนคําสองความไมมีสภาพแหงการบวชของภิกษุณีทั้งหลาย 
วาเปนเอหิภิกขุนี   เพราะการบวชอยางนั้น    ไมมีแกภิกษุณีทั้งหลาย   ผิวาเมื่อ 
เปนเชนนั้นทําไม     ทานจึงนิเทศคําอธิบาย      ไวในวิภังควา  เอหิภิกขฺุน ี
ก็เพราะการบวชน้ันตกอยูในกระแสแหงเทศนานัย.  จริงอยู   ธรรมดาความท่ีการ 
อุปสมบทตกอยูในกระแสนี้   มิใชบังคับแกเรื่องที่ไดอยูในที่ไหน ๆ.  
            องคฌานแมนี้ไดอยู   ในมโนธาตุนิเทศ   ในอภิธรรมทานก็มิไดยกข้ึน 
โดยความเปนองคฌานท่ีตกอยูในกระแสแหง  ปญจวิญญาณ  เพราะไมมีเทศนา 
ไวในท่ีไหน ๆ  ฉันใด  หทัยวัตถุ    ในวัตถุนิเทศในอภิธรรมนั้นนั่นแหละ 
ทานก็มิไดยกข้ึน  โดยถอืเอาหทัยวัตถุที่ไมไดอยูในที่ไหนๆ ฉันใด ในฐิตกัปป- 
นิเทศก็ฉันนั้น     เหมือนท่ีทานกลาวไววา๑ 

                      ก็ฐิตกัปปบคุคลเปนไฉน.   คือบุคคลน้ี   ปฏิบัติ  
         เพ่ือทําใหแจงโสดาปตติผล    มอียู  และเวลาไหมของ 
         กัปก็มอียู  กัปจะยังไมไหมไป   ตราบเทาท่ีบุคคลนี้ยัง 
         ไมทําใหแจงโสดาปตติผล. 
            แมในที่นี้   บัณฑิตก็พึงทราบโดยการถือเอาการบวชท่ียังไมไดอยูอยาง 
นั้น   ก็คําน้ีเปนคําปริกัป   ถาพระผูมีพระภาคเจา   พึงตรัสกะมาตุคาม   [หญิง] 
โร ๆ  ซึ่งควรแกความเปนภิกษุณีวา   เอหิ  ภกิฺขุน ี ไซร   ความเปนภิกษุณี  
ก็จะพึงมีไดแมดวยอาการอยางน้ีแล.   ถามวา  ก็เหตุไร   พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ไมตรัสอยางนี้.  ตอบวา  เพราะไมมีบุคคลผูสรางสมบารมีอยางนั้น.  แตอาจารย 
พวกใดกลาวเหตุไววา     เพราะบุคคลท้ังหลายอยูไมใกลชิด     [พระพุทธเจา] 
แลวกลาว    เพราะวาพวกภิกษุเทาน้ัน    เท่ียวใกลชดิ     อยูใกลชิดพระศาสดา 
๑.  อภิ.ปุ. ๓๖/ขอ  ๓๓  
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เพราะฉะนั้น  ภิกษุเหลาน้ัน    จึงควรเรียกวา   เอหิภิกษุ   พวกภิกษุณีไมควร 
เรียกวา    เอหิภิกขุนี    คําน้ันก็เปนเพียงมติของอาจารยพวกน้ัน.   เพราะความ 
เปนผูใกลและไกลพระศาสดา   ไมทําใหสําเร็จความเปนภัพพบุคคลและอภัพพ- 
บุคคลได.  
            สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา๑ 

                    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมหากวา  ภิกษุพึงจับชาย 
         สังฆาฏิ  ติดตามไปขางหลัง  สะกดรอยเทาไป แตภิกษุ 
         นั้น  มอีภิชฌามาก รานแรงกลาในกามท้ังหลาย  มีจิต  
         คิดพยาบาท   มีความดําริแหงใจราย   ทรงลมืสติ   ไม 
         มีสมัปชัญญะ     ใจไมมั่นคง   มจีิตหมุน    มอีินทรีย  
         ไมสํารวม   โดยท่ีแท   ภิกษุนั้นยังไกลเรา    และเราก็ 
         ไกลภิกษุนั้น     ขอนั้น   เพราะเหตุไร   ดูกอนภิกษุทั้ง 
         หลาย    เพราะวาภกิษุนั้นไมเหน็ธรรม    เมือ่ไมเห็น 
         ธรรม  ก็ชื่อวาไมเหน็เรา. 
            กอนภิกษุทั้งหลาย   แมหากวาภิกษุนั้น   อยูไกลถึง  ๑๐๐ โยชน   แต 
ภิกษุนั้น   เปนผูไมมีอภิชฌามาก   ไมรานแรงกลาในกามท้ังหลาย   ไมมีจิตคิด 
พยาบาท  ไมดําริแหงใจราย   มีสติมั่นคง   มีสัมปชญัญะ     มีจิตต้ังมั่น   มีจิตมี 
อารมณเดียว    สํารวมอินทรีย    ที่แท    ภิกษุนั้นอยูใกลเรา    และเราก็อยูใกล 
ภิกษุนั้น     ขอน้ัน      เพราะเหตุไร   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะวาภิกษุนั้นเห็น 
ธรรม   เมื่อเห็นธรรม   กช็ื่อวาเห็นเรา   ดังน้ี. 
            เพราะฉะนั้น   ความท่ีบุคคลอยูใกลและไกลพระศาสดา โดยเทศะไมใช 
เหตุเลย  สวนความที่ภิกษุณีทั้งหลาย ไมคูควรในเรื่องเอหิภิกขุนีอุปสัมปทาน้ัน 
๑. ขุ. อิติ  ๒๕/ขอ ๒๗๒.  
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ก็เพราะภิกษุณีเหลาน้ัน     ไมไดสรางสมบารมีไว   ดวยเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา 
หมวดสองแหงเอหิภิกขุนี   ไมไดในขอน้ี   พระเถรีมี ๒ ประเภทดังกลาวมาน้ี. 
            พระเถรี ม ี๓ ประเภท คืออัครสาวิกา   มหาสาวิกา  ปกติสาวิกา 
ใน ๓ ประเภทนั้น  พระเถรี  ๒ รูป   คือ  พระเขมา  พระอุบลวรรณา  ชื่อวา 
อัครสาวิกา    พระเถรีผูเปนพระขีณาสพแมทุกรูป     ทําศีลสุทธิเปนตนใหถึง 
พรอม  มีจิตมั่นคงอยูในสติปฎฐาน  ๔  เจริญโพชฌงค ๗  ตามเปนจริง  ทํากิเลส 
ใหสิ้นไปไมเหลือตามลําดับมรรค   ดาํรงอยูในผลอันเลิศก็จริงอยู    ถึงอยางนั้น  
พระขีณาสวเถรีทั้งหลาย   ชื่อวามหาสาวิกา   ก็เพราะเปนพระสาวิกา   ผูยิ่งใหญ 
ดวยคุณท้ังหลายมีศีลเปนตน     เพราะคุณวิเศษอันดียิ่ง    สําเร็จแลวในสันดาน 
ของตน       ดวยความเปนผูยิ่งใหญโดยอภินิหารและมีความยิ่งใหญโดยบพุ- 
ประโยค    [บุพกรรม]    เหมือนคุณวิเศษ   ที่ปรารถนากัน    สําเร็จดวยความ 
วิเศษแหงการเจริญปุพภาคของทิฏฐิปตตบุคคล      โดยสัทธาวิมุ       และของ 
อุภโตภาควิมุตบุคคล   โดยปญญาวิมุต   ฉะน้ัน    ก็พระขีณาสวเถรีแมทั้งสอง 
รูปนั้น   ชื่อวาอัครสาวิกา    ก็เพราะเปนผูต้ังอยูในความเปนเลิศ    ดวยคุณทุก 
อยาง  พรอมท้ังความวิเศษ   ดวยการบรรลุบารมีชั้นอุกฤษฏในปญญาและสมาธิ 
ตามลําดับ  ดวยสัมมาปฏิบัติ  ที่เกิดมาชานาน  ไมวางเวน  โดยเคารพ เพราะเปน 
ผูมีอภินิหารเกิดแตสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธินั้น   อันเหตุเกิดอานุภาพแหงการทําที่ 
ดียิ่งของสัมมาทิฏฐิและสัมมาสมาธิอันเปนธุระ   โดยเปนประธานในโพธิปกขิย- 
ธรรมเหลาน้ันนั่นแล  สวนพระขีณาสวเถรีมีพระมหาปชาบดีโคตมีเปนตน  ชื่อ 
วา  มหาสาวิกา   เพราะเปนพระสาวิกาผูยิ่งใหญ   ดวยคุณวิเศษท่ีไดเพราะเปน 
ผูยิ่งใหญโดยอภินิหาร  และเพราะเปนผูยิ่งใหญโดยบุพประโยค  พระเถรนีอกน้ี 
เปนตนอยางน้ีคือ    พระเถรีกา   พระติสสา   พระวีรา   พระธีรา   ชื่อวาปกติ- 
สาวิกา เพราะไมมีคุณวิเศษ   มีความเปนผูยิ่งใหญโดยอภินิหารเปนตน.          
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            ก็พระปกติสาวิกาเหลาน้ัน     ไมนับเหมือนพระอัครสาวิกา    และพระ- 
มหาสาวิกา   ที่แทพึงทราบวาพระปกติสาวิกาเหลาน้ัน    มีจํานวนหลายรอยหลาย 
พัน.   พระเถรี   มี ๓ ประเภท   โดยประเภทอัครสาวิกาเปนตน   ดังกลาวมาฉะ- 
นี้.   ม ี๓ ประเภท  โดยประเภทสุญญตวิโมกขเปนตน.   ก็เหมือนอยางนั้น   มี 
๔ ประเภท   โดยจําแนกตามปฏิปทาเปนตน.   มี ๕ ประเภท   โดยจําแนกตาม 
ความยิ่งดวยอินทรียเปนตน.  ม ี๕ ประเภท   โดยจําแนกตามขอปฏิบัติเปนตนก็  
เหมือนอยางน้ี.  มี ๖ประเภท มีอนิมิตตวิมุตติเปนตนตน.  มี ๗ ประเภท โดยประเภท 
อธิมุตติ.  มี ๘ ประเภท  โดยจําแนกตามธุรปฏิปทาเปนตน.  มี  ๙ ประเภทและ 
๑๐ ประเภท   โดยจําแนกตามวิมุตติ.  ก็พระเถรีเหลาน้ัน ๆ จําแนกโดยประเภท 
ธุระ    ตามท่ีกลาวแลว    ก็มี   ๒๐  ประเภท.    จําแนกโดยปฏิปทาก็มี   ๔๐ 
ประเภท.   จําแนกตามประเภทแหงปฏิปทา  ตามประเภทแหงธุระ   ก็มีอีก ๘๐ 
ประเภท.    กห็รือวา    จําแนกตามวิภาคแหงสุญญตวิมุตติบุคคลเปนตน    กม็ี 
๒๔๐ ประเภท.   จําแนกโดยวิภาคตามบุคคลท่ียิ่งดวยวิริยะเปนตน    ก็มี  ๑,๒๐๐ 
ประเภท.   บณัฑิตพึงทราบวา   พระเถรีเหลาน้ัน  ตางกันมากประเภท   ก็โดยคุณ 
ของตนอยางเดียว  ดวยประการฉะน้ี.  ความสังเขปในเถรีคาถาม   มีดังกลาวมานี้.   
สวนความพิศดาร     พึงถือตามนัยที่กลาวแลวในอรรถกถาเถรีคาถา      ในหน 
หลังแล. 
                                 จบอรรถกถาสุเมธาเถรีคาถา 
                                     จบอรรถกถามหานิบาต 
            ในเถรีคาถามิรวมเปนคาถา  ๔๙๔ คาถา  พระเถรี  ๗๑  รูปน้ัน 
ลวนแตเปนผูสิ้นอาสวะ. 
                                       เถรีคาถาจบบริบูรณ  
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                                     นคิมคาถา 
                       คาถาทายอรรถกถาเถรีคาถา 
ดวยกถาพรรณนาความดังกลาวมาฉะน้ี  
                     พระสาวกเหลาน้ันใด  มีพระสัทธรรมพรั่งพรอม 
         เปนบตุรเกิดแตพระอุระ  เกิดแตพระโอษฐ   ของพระ-  
         ศาสดาผูเปนจอมทัพธรรม เปนทายาท  ลูกเนรมิตโดย 
         ธรรม สมบูรณดวยคุณมีศีลเปนตน  เปนผูเสร็จกิจแลว 
         ไมมีอาสวะ  เปนพระเถระก็มี  เชนทานพระสุภูติเปน 
         ตน  เปนพระเถรีก็มี  เชนพระเถริกาเปนตน พระสาวก 
         เหลาน้ันกลาวคาลาเหลาใดไว   ดวยวิธีพยากรณพระ- 
         อรหัตเปนตน. 
                 พระมหาเถระท้ังหลาย    [พระสังคีติกาจารยผู 
         ทําปถมสังคายนา  ๕๐๐  องค]    ชวยกันรวบรวมคาถา 
         เหลาน้ันทั้งหมด    ยกขึ้นสูบาลสีังคายนา   ชื่อวาเถร- 
         คาถา  เถรีคาถา. 
                 เพ่ือประกาศความของเถรคาถาและเถรีคาถาเหลา 
         นั้น  ขาพเจาอาศัยนัยท่ีมาในอรรถกถาเดิม   จึงเริ่มแตง 
         อรรถสงัวรรณนาอันใด    อรรถสังวรรณนาอันนั้น 
         ประกาศอรรถอันยอดเยี่ยมในเถรคาถาและเถรีคาถา 
         นั้น  ตามความเหมาะสมในท่ีนัน้  ๆ  โดยช่ือวาปรมัตถ-  
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         นีปนีมวีินิจฉัยอันไมสับสน  ก็ถึงการจบลง   โดยบาลี  
         ประมาณ  ๙๒ ภาณวาร. 
                ดังนั้น   บุญนั้นใด   อันขาพเจาผูแตงคัมภีรปร- 
         มัถถทีปนีนั้น   ไดประสบแลว   ดวยอานุภาพแหงบุญ 
         นั้น   ขอสัตวทั้งปวง   หย่ังลงถึงศาสนาของพระโลก- 
         นาถ ดวยขอปฏิบัติมีศีลเปนตนอันบริสุทธ์ิ  จงเปนภาคี 
         มีสวนแหงวิมุตติรส. 
                ขอศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา    จงดํารง 
         อยูยั่งยืนในโลก   ขอสรรพสัตว    จงมีความเคารพใน 
         ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ันเปนเนืองนิจ.  
                ขอฝนจงตกตองตามฤดูกาล 
                ขอพระเจาแผนดิน    ผูทรงยินดีเปนนิจในพระ- 
          สัทธรรม  โปรดทรงปกครองสัตวโลก  โดยธรรมเทอญ.  
            จบกถาพรรณนาความแหงเถรีคาถา    ซึ่งทานพระอาจารยธรรมปาล- 
เถระ   ผูอยู   พทรติตถวิหาร   [วัดทาพุทรา]  รจนาไว. 
                               อรรถกถาเถรีคาถา  จบบริบูรณ 


